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ÖNSÖZ
Türkiye’de Fars dili ve edebiyatı alanındaki akademik çalışmalar
Cumhuriyetin ilk döneminden itibaren başlamış, 1935’te Ankara Üniversitesi
bünyesinde kurumsal yapısına kavuşarak günümüze kadar devam edegelmiştir.
Günümüzde 5 üniversitemizde faal olarak eğitim ve öğretime devam Fars Dili ve
Edebiyatı ile 1 üniversitemizde Farsça Mütercim-Tercümanlık bölümleri
bulunmaktadır. Öte yandan 14 üniversitemizde de bölüm kurulmuş, bazılarında
personel istihdamı yapılmış ancak henüz öğrenci alımı yapılamamıştır. Türkiye
akademisi dikkate alındığında yaklaşık 90 civarında alan uzmanı hocamızın Fars
Dili ve Edebiyatı alanında akademik çalışmalarını sürdürdüğü görülmektedir. Bu
çalışmada imkânlar el verdiğince bütün hocalarımıza ulaşılmaya gayret edilmiş ve
alan adına kapsayıcı bir ortak çalışma yapılmaya çalışılmıştır.
Ülkemizde son dönemde disiplin içi ortak çalışmalar giderek artmaktadır.
Bu tarz çalışmalar alan uzmanlarının iletişim ve koordinasyonlarını arttırmakta,
özellikle kıdemli hocaların destekleriyle önemli bir tecrübe paylaşımına vesile
olmaktadır. Üretkenlik açısından da ciddi katkıları olan ortak çalışmaların
akademik disiplin ve bilince etkileri açısından da oldukça önemlidir. Bu yönüyle
kendi alanında bir ilk olan bu çalışma, alanda öncü olmanın getirdiği zorlukları
tecrübe etmek durumunda kalmıştır. Bütün zorluklarına rağmen kısa sürede alan
uzmanlarının özverili gayretleriyle vücuda gelen bu çalışmanın bütün eksiklerine
rağmen alan adına umut verici ve katkı sunacak bir çalışma olduğu inancındayız.
Toplamda 30 çalışma içeren elinizdeki kitap iki ana bölümden
oluşmaktadır. Dil ile alakalı yazıların bulunduğu birinci bölümde 11 çalışma yer
almaktadır. Kitabın ikinci bölümü edebiyat ile ilgili çalışmalardan oluşmaktadır.
Bu bölümde 19 çalışma yer almaktadır. Dil ile ilgili yazılar genel olarak Farsça ve
Farsça öğretimi konusunda kaleme alınmış çalışmalardır. Edebiyat bölümünde yer
alan yazılar klasik edebiyat, modern edebiyat, İran edebiyatı, Afganistan edebiyatı
ve Tacikistan edebiyatı olmak üzere bütün Farsça edebiyat ile ilgili yazılar
bulunmaktadır.
Çalışma öncelikle dil ve edebiyat açısından iki ana bölüme ayrılmıştır. Dil
bölümünde genel olarak Farsça ile ilgili 11 yazı bir araya getirilmiştir. Bu
bölümde, geçmişten günümüze dek alanın önemli sorunlarından birisi olarak
dikkat çeken transkripsiyon/çeviriyazı sorunları ve çözüm önerileri, Osmanlı
Türkçesindeki Fars Edebiyatı etkisi, ülkemizdeki Fars Dili ve Edebiyatı’nın temel
sorunlarından birisi olan Afganistan, İran ve Tacikistan bağlamında tartışılagelen
“hangi Farsça?” meselesi ve buna yönelik çözüm önerileri tartışılmaktadır. Öte
yandan bu bölümde Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi üzerine yoğunlaşan ve
önerilerde bulunan yazılar da alan açısından yeni ve farklı bir bakış açısı
geliştirmektedir. Alanın önemli alt dallarından biri olan çeviri tarihine yönelik bir
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değerlendirme ve alan öğrencilerinin beklentilerini inceleyen çalışmalara da yer
verilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümü edebiyat yazılarına ayrılmış ve bu bölümde 19
yazı yer almıştır. Bu bölümde yer alan yazılar klasikten moderne doğru sıralanmış,
klasik edebiyat ile ilgili yazılar da kendi arasında yazıya konu şair-yazarın yaşadığı
dönem dikkate alınarak kronolojik bir sıralama yapılmıştır. Bölümün ilk yazısı
alanın önemli sorunlarından birisi olan edebiyat tarihi yaklaşımlarına
yoğunlaşmakta ve öneriler sunmaktadır. Ardından sırasıyla Gazneliler döneminde
edebiyat ve kültür hayatını değerlendiren bir çalışma ve Mesnevi’de Yusuf
hikayesine yoğunlaşan bir çalışma yer almaktadır. Sonrasında genel olarak Farsça
ve İran edebiyatına yoğunlaşan inceleme yazılarına yer verilmiştir. Devamında
sırsıyla Farsça klasik edebiyatın önemli isimlerine yönelik inceleme yazılarına yer
verilen bu bölümde İran’dan gelen Farsça bir çalışmaya da yer verilmiştir. Bu
bölümün sonunda modern İran edebiyatı içerikli bir çalışma da yer almıştır.
Bu ortak kitabın ön plana çıkan yönlerinden biri de İran edebiyatının yanı
sıra Afganistan ve Tacikistan edebiyatına da yer verilmiş olmasıdır. Çalışmanın bu
bölümünde Afganistan edebiyatıyla ilgili bir çalışma ve Tacikistan edebiyatıyla
ilgili üç çalışma yer almıştır. Farsçayı resmi dil olarak kullanan Afganistan, İran
ve Tacikistan edebiyatına bir arada yer veren elinizdeki çalışma bu yönüyle de bir
ilk olma özelliği taşımaktadır.
Çalışmanın alana faydalı olmasını temenni eder, katkıda bulunan çok
değerli hocalarımıza şükranlarımı arz ederim. Ayrıca çok kıymetli fikir ve öneriyle
bu çalışmayı destekleyen, okuyup düzeltme önerilerinde bulunan Musa Balcı,
Ümit Gedik, Zahide Parlar, Ferda Atlı, Gökhan Çetinkaya, Gökhan Gökmen,
Serpil Koç, Şahap Bulak ve Yusuf Öz hocama öte yandan bu ortak çalışmanın
oluşması yönünde cesaretlendiren ve yayın sürecinde desteklerini esirgemeyen Ali
Güzelyüz hocama da teşekkürü bir borç bilirim.
Dr. İsmail SÖYLEMEZ

8

TAKDİM

Türklerin Afganistan, İran ve Tacikistan dili, kültürü ve edebiyatıyla
tanışmaları ve Farsçaya olan ilgileri, çok eski dönemlere uzanmaktadır. Bilindiği
üzere Farsça, Selçuklularla birlikte Anadolu coğrafyasına girmiş ve edebî
çevrelerde çok rağbet gören bir dil hüviyetini kazanmıştır.
Anadolu coğrafyasında değişik dönemlerde bazı padişahlar, bilim adamları
ve şairler Farsçayı ana dili gibi kullanarak eserler kaleme almışlar ve bu şiir dilinin
Osmanlı coğrafyasında büyük ilgi ve alaka görmesinde önemli rol oynamışlardır.
Çeşitli nedenlerle Afganistan, İran ve Tacikistan coğrafyasından göç eden birçok
bilgin, düşünür ve şair de bu topraklarda bilim, kültür ve edebiyata önem veren
yöneticilerin himayesine girmişler ve bu bölgede kıymetli eserler yazmışlardır.
Anadolu coğrafyası, evrensel mesajları günümüzde de önemini koruyan
Mevlâna gibi büyük bir düşünüre kucak açmış, O da Mesnevi’si başta olmak üzere
Farsça olarak kaleme aldığı ölümsüz eserleriyle kültür ve düşünce dünyamıza ışık
saçmıştır. Hâfız, Sa’dî, Nizâmî, Attâr gibi bilge şairler de bu coğrafyada yaşayan
insanlar tarafından sevilmiş, eserleri ilgi ile okunmuş, tercüme edilmiş, eserlerine
şerh ve nazireler yazılmıştır.
Osmanlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğretilen dersler arasında önemli
bir yer tutan Farsça, günümüzde de Türkiye’nin birçok üniversitesinde farklı
bölüm ve fakültelerde okutulmaktadır. 5 üniversitemizde Fars Dili ve Edebiyatı
bölümleri eğitim öğretime devam etmektedir. Üniversitelerimizdeki Fars Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı’nda görev yapan bilim adamlarımız, ülkemiz adına
alanlarında önemli çalışmalara imza atmışlardır. Türkiye’deki yazma eser
kütüphanelerinde çok sayıda Farsça yazma eser yer almaktadır. Bu yazma eserlerin
günümüz okuyucusuna ulaştırılması noktasına Farsça hayatî önem arzetmektedir.
Türkiye’deki Fars Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar arasında
metin neşri, önemli bir yere sahiptir.
Elinizdeki bu kitap da alanında uzman akademisyenlerin ve araştırmacıların
başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olup Fars Dili ve Edebiyatı alanında çağın
gereğini yerine getiren çok önemli bilimsel bir çalışmadır. Fars dili, edebiyatı, aynı
zamanda tarih, sanat ve kültürü alanında bu tür ekip çalışmalarının artmasını
temenni ediyor ve kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.
Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
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FARSÇA KELİME VE CÜMLELERİN
LATİN HARFLİ TÜRK ALFABESİYLE YAZILMASINDA
KARŞILAŞILAN SORUN VE GÜÇLÜKLER
Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Farsça ile Türkçenin teması ve kelime alış verişlerinin İslamiyet öncesine
uzandığı birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur.1 Tarihte İran ile
Turan arasında ilişkiler ve Sasaniler (226-651) zamanında ailevi irtibatlar zaten
mevcuttu.2 İslâm’dan sonraki ilk dönemlerdeyse Arapçadan sonra Türkçeden,
öncelikle Türkçe konuşan toplulukların reislerinin lakap ve unvanları, askerî ve
kabile teşkilatı ile ilgili ıstılahlardan birçok kelime Farsçaya girmiş ve bu durum
çeşitli şekillerde devam etmiştir.3 Bu tarihi seyir konumuzun dışındadır.
Bugün ise Türkiye’nin ve İran’ın çeşitli bölgelerinde ve komşu ülkelerinde
bu dilleri konuşan veya birbirini anlayan yüz milyonlar yaşamaktadır. Türkiye’den
Özbekistan’a, Afganistan’a ve Tacikistan’a kadar birçok ülkenin edebiyat tarihi,
günümüzde kaçınılmaz bir şekilde bu ilişkiler üzerinden hareketle yazılmaktadır.
Türklerin Farsça şiir yazma geleneği farklı coğrafyalarda aynen sürmektedir.4
Burada ele alınmak istenen konu bu nedenle dikkate değerdir.
Son bir iki asırda İslam dünyasında siyasi ve coğrafi hâkimiyet sahalarında
ortaya çıkan durum bilim, edebiyat ve kültür alanlarında büyük farklılaşmaya yol
açmıştır. Bu farklılaşmaya dillerin kendi bünyelerinde oluşan yenilikler ve ilave
olarak birçok ülkedeki alfabe değişiklikleri büyük katkı sağlamıştır.
Türkçede ve Farsçada gerek dini ve gerekse beraber yaşamış olmanın
neticesinde karşılıklı olarak binlerce kelime müşterek kullanılmaktadırlar. Konu
sadece Farsça veya Türkçe asıllı kelimelerle sınırlı değildir. Arapça ve İngilizce
gibi birçok dilden alınmış çok sayıda kelime, her iki dilde mevcuttur.
Konuya 1938’de enternasyonal müsteşrikler kongresinde dikkat çekerek
kültür tarihi açısından önemini ortaya koyan ve araştırma yöntemi hakkında bilgi


Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü, adnankaraismailoglu@yahoo.com, ORCİD ID: 0000-0001-5581-3736.
1
M. Fuad Köprülü, “Yeni Farisîde Türk Unsurları”, Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII,
Cüz I, 1-16 (İstanbul 1940-1942); Celâleddîn-i Humâî, Târîh-i Edebîyât-ı Îrân, Tahran,
1340 hş. s. 103; A. Dilaçar, Orta İranca – “Türkçe İlişkileri”, XI. Türk Dil Kurultayında
Okunan Bilimsel Bildiriler 1966, Ankara, 1968, s. 153-158; E.G. Berthels, Târîh-i
Edebiyât-i Fârsî, trc. Sîrûs-i Îzedî, Tahran, 1374., s. 142-144.
2
A. Christensen, Îrân der Zemân-i Sâsâniyân, trc. Reşîd-i Yâsemî, Tahran, 1373 hş., s.
503; Ramazan Şeşen, “Eski Araplara Göre Türkler”, Türkiyat Mecmuası, XV, 11-36, s.
13.; M. Fuad Köprülü, “Azeri”, İA, II, 122; Aynı yazar, Edebiyat Arastırmaları, I-II,
İstanbul, 1989, I, 347; V.V. Barthold, Türkistan, haz. Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul,
1981, s. 238, 241-245; Philip K. Hitti, İslâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, I-IV, İstanbul, 19801981, II, 333.
3
Zebîhullâh-i Safâ, Târîh-i Edebîyât der Îrân, I-V, Tahran, 1370 hş., I, 229.
4
Pârsîgûyân-i Mu’âsir-i Torkemen, Mahmûd Yardım Sâdıkî, 1. Cilt, Kabil, 1395 hş.
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veren M. Fuad Köprülü’nün teklif ve düşünceleri değerini hâlâ muhafaza
etmektedir.5
Bazı dilbilimciler günümüzde Türkçedeki yabancı kökenli kelimeleri
tespit ederek rakamsal veriler elde etmeye çalışmaktadırlar.6 Bir kısım
araştırmacılar ise, Türkçedeki Farsça kelimelerin varlığını ve çokluğunu tespit
ederek Farsçanın Türkçeye olan etkisini vurgulamaya gayret etmektedir.7 Elbette
bunun aksine, yani Türkçenin Farsça üzerindeki tesirini tespit etme yönünde de
çabalar olmaktadır. Bu çalışmaların bilim dünyasına katkıları önemlidir ancak
bunların, kültürel manada ise galiba daha çok rekabet ve üstünlük iddialarına
yardımcı olmaları beklenmektedir. Hemen ifade etmek gerekir ki diller arasındaki
alışverişe dünyada genelde olumlu bakılırken, Doğu edebiyatı çerçevesinde bunun
olumsuz görülmesi dikkat çekicidir.
Ortak kelimelerin diller arası geçiş dönemleri, Türkçede ve Farsçada
telaffuz biçimleri, kullanım yerleri ve taşıdıkları anlamlar gibi konular üzerinde
çalışmalar yapılması gerekirken, konular üstünlük ve rekabet iddialarının baskısı
altında adeta ele alınamaz hâle gelmektedir. Bu tercih ve tutum, galiba ülkeler
arasında kültürel yabancılaşmaya yol açmaktadır.
Bu noktada başlıktaki konuya dönmek uygun olacaktır. Günümüzde
Farsçada yer alan sözcüklerin günümüz Türkçe metinlerine Latin alfabesiyle
aktarılmasında önemli, hatta yanıltıcı farklılık bulunmaktadır. Aynı durum Farsça
için de geçerlidir. Yukarıda işaret edilen tarihsel ve kültürel beraberliklere rağmen
bu kadar farklılığın meydana gelmesi şaşırtıcıdır. Bu yeni metinlerdeki kullanımlar
mazideki beraberliğin adeta inkârcısı gibidir.
Türkler asırlarca Arap harfli Türk alfabesini kullanmış ve bu alfabenin
yerini yaklaşık bir asırdır Türkiye’de Latin harfli Türk alfabesi almıştır. Başka bazı
coğrafyalardaysa Türkler bu alfabeyi kullanmaya devam etmektedir. Mazideki ve
günümüzdeki edebî ve kültürel beraberlikler, gerçekte kültürel farklılaşmayı ifade
eden günümüz yazılarındaki bu farklı görüntülere, hatta yanlışlıklara imkân
vermeyecek düzeydedir.
Latin harfli Türkçe metinlerde yer alması gereken Farsçada kullanılan
sözcüklerin nasıl yazılacağı konusu, kanaatimce üç ayrı yönden ele alınmadır:
1- Bilimsel yazılarda takip edilecek yol ve yöntem
2- Kültürel alanda takip edilecek yol ve yöntem
3- Farsça öğretiminde takip edilecek yol ve yöntem
Bilimsel yazılarda takip edilecek yazım kuralları hakkında ülkemizde
bilim adamları Ahmet Ateş ve arkadaşları ciddi bir temel oluşturmuştur. Sisteme
M. Fuad Köprülü, “Yeni Farisîde Türk Unsurları”, s. 15-16.
Farklı bir bakışla çalışma için bkz. Furkan Öztürk, Baki Divanı Sözlüğü, II cilt, İstanbul,
2016.
7
Konu bazı Farsça eserlerde bu şekilde ele alınmaktadır, örnek için bk. Muhammed Emîni Riyâhî, Zebân ve Edeb-i Fârsî der Kalemrov-i Osmânî, Tahran, 1369 hş./1990; İlhâmei Miftâh - Vehhâb-i Velî, Nigâhî be Revend-i Nufûz ve Gusteriş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî
der Turkiye, Tahran, 1374 hş./1995.
5
6
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Nihat M. Çetin de bazı katkılarla ilavede bulunmuştur. Bilimsel yazılardaki yazım
kuralları, nispeten dar bir alanla sınırlı olmasına rağmen, yine de kalıcı olmamış
ve daha sonra kültürel hayattaki kullanımlara daha yakın tercihler öne çıkmıştır.
İlk kurallar, Millî Eğitim Bakanlığı yayını İslâm Ansiklopedisi ve Şarkiyat
Mecmuası’nda uygulanırken, sonraki tercih Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi’nde öne çıkmıştır. Gerçekte bu gelişme bilimsel açıdan bazı
mahzurlar doğurmuş da kültürel anlamda tercih edilir olmuştur. Burada bilimsel
alana özel sayılabilecek bu tartışmaya girilmeyecek, yazım kurallarından
bahsedilmeyecektir.
Kültürel yazılardaysa her iki kültürde yer alan kelimelerin telaffuz ve
yazılımları, kanaatimce geleneksel tercihleri hatırlatacak özellikte olmalıdır.
Aşağıdaki örnekler bu konuda umarım anlamlı görülecektir.
Ortak kelimelerin, gerçekte Farsçada kullanılan bütün kelimelerin
telaffuzlarının Türkiye’de Farsça öğretimi esnasında Latin harfleriyle
gösterilmesinde ciddi anlamda bir sorun bulunmaktadır. Farsça öğrenenler, Farsça
kelimelerin telaffuzunun Latin harflerine aktarılmasında çok farklı tercihlerle karşı
karşıya kalmaktadır. Komşu iki ülkenin birçok müşterek kültür ve sanat
özelliklerini barındıran Türkçe ve Farsça arasındaki bu yabancılaşma kanaatimce
kabul edilemez bir durumdur. Aşağıdaki örnekler bu açıdan da umarım yeterli
olacaktır.
Burada öncelikle müşterek özel isimlerin Farsça eserlerden Türkçeye
aktarılırken yazıda uğradıkları değişikliklerin çarpıcı örneklerine yer verilecektir.
Bu örnek sözcüklerin Türkiye’de hâlen kullanıldığı ve bir asır öncesine kadar Arap
harfli Türk alfabesiyle yazıldığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Örneklerde önce
adların Türkçe çeviri metinlerinde karşılaşılan şekli, sonra Farsça eserlerdeki hâli
ve son olarak da Türkiye’de halk arasında söylenip yazılan şekli gözler önüne
konacaktır. Örnekler Türkiye’de basılmış Türkçe kitaplardan alınmıştır. Batılılar
için yazılmış yazı ve belgelerden doğal olarak örnek alınmamıştır. Gereksiz
tartışmalara yol açmamak için bu kaynakların adları verilmeyecektir.
Türkçe Metinde

Farsça Metinde

Türk Kültüründe

Abdol-Azim

عبدالعظیم

Abdülazim

Ahmadi
Alef
Beheşt
Ebbâs
Esmayil
Enâyatollâh
Hamedan

احمدی
الف
بهشت
عباس
اسماعیل
عنایة للا
همدان

Ahmedî
Elif
Bihişt
Abbas
İsmail
İnayetullah
Hemedan

Hasen

حسن

Hasan

Hesen

حسن

Hasan
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Hoseynzâde

حسین زاده

Hüseyinzade

İyrec-i Pézéşkzâd
Marand
Marage
Mehr
Moderris
Moqâyesatol logateyn
Musayyib: Moseyyib
Pahlavi
Rezâ
Sahand
Sohrab Sepehri
Tabriz

ایرج پژشکزاد
مرند
مراغه
مهر
مدرس
مقایسة اللغتین
مسیب
پهلوی
رضا
سهند
سهراب سپهری
تبریز

İrec-i Pizişkzad
Merend
Meraga
Mihr
Müderris
Mukâyesetu’l-lugateyn
Museyyib
Pehlevi
Rıza
Sehend
Suhrab Sipihri
Tebriz

Torki

ترکی

Türki

Yukarıda yer alan örneklerdeki uzun sesliler Türkçe yazılımlarda da
gösterilebilir; İnâyetullâh, Hüseyinzâde, Suhrâb Sipihrî gibi.
Aynı şekilde Türkçeden Farsçaya çevrilen kitaplarda da benzeri farklı
yazılımlar mevcuttur. Örneklerde yine Farsça kitaplardaki yazılım, sonra
günümüzdeki Türkçe hâli ve nihayet Arap harfli Türk alfabesiyle geçmişte yazılı
şekli sıralanacaktır.
Türkçe Metinde

Arap Harfli Türk
Alfabesi

Ardahan

آرداهان

آنکارا
ادرمیت
ارهان ؛ اورحان ؛ اورهان پاموک
آسلی
ایلهان
الیف شفق ؛ الیف شافاک

Ankara
Edremit
Orhan Pamuk
Aslı
İlhan
Elif Şafak

آنقره
ادرمید
اورخان پاموق
اصلی
ایلخان
الف شفق

جوشکون صاباح

Coşkun Sabah

جوشقون صباح

عهدنان شانسس ؛ ادنان شنسس

Adnan Şenses

عدنان شن سس

Konak

قوناق

Mehmet Aykaç

محمد آیقاچ

Farsça Metinde
اردهان

کوناک
مهمت آیکاچ ؛ محمت آیکاچ

Üçüncü olarak anadili Türkçe olanlara Farsça öğretilirken veya Farsça
metinden yararlanması istenirken Farsça kelimelerin telaffuzları çok farklı şekilde
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yazılmaktadır. Bu örneklerde Farsça öğretilmesi amaç olduğu için önce öğretim
amaçlı sözcük sonra Fars alfabesiyle yazılımı ve son olarak kültürel yakınlığı da
dikkate alan telaffuz şekli gösterilecektir.
Önce bazı kelime örnekleri:
Öğretilen Sözcük Okunuşu

Farsça Yazılım

Acîb

عجیب

dohter
donbâl
dorost
Fark
Fohş
Garîb
Gol
Hodâ
Hoşk
Hoşk
Kalem
kodretî
merdoman
mobariz
moddet
mordehâ
oftâden
Por
Poşt
Sobh

دختر
دنبال
درست
فرق
فخش
غریب
گل
خدا
خشک
خشق
قلم
قدرتی
مردمان
مبارز
مدت
مردهها
افتادن
پر
پشت
صبح

Vaktî

وقتی

Önerilen Okunuş
ecîb
duhter
dunbâl
durust
ferk
fuhş
gerîb
gul
hudâ
huşk
huşk
kelem
kudretî
merdumân
mubâriz
muddet
murdehâ
uftâden
pur
puşt
subh
vektî

Bu tablodaki tercihler için farklı görüşler ifade edilebilir. Ayrıca bazı
harflerin doğru telaffuzu için, ilave işaretlere ihtiyaç olduğu açıktır; meselâ  خiçin
ħ,  غiçin ġ,  قiçin ķ.
Aşağıdaki örnekler ise yine Türklere Farsça öğretmek için dağıtılmış
çalışmalardandır. Örnekler muhtemelen abartılı görülecektir. Ancak bunlar, şu
anda kullanılan ders malzemelerinden alınmıştır.
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Öğretilen Okunuş
Farsça Yazılım
Önerilen Okunuş
Sobh bekheyr. .صبح به خیر
Subh be heyr
Hâletan chtôr est? حالتان چطور است؟
Hâl-i tân çitovrest?
Moteşekerem. .متشکرم
Muteşekkirem
Be omîd-e dîdar. .به امید دیدار
Be umîd-i dîdâr
Khoda hafez. .خدا خافظ
Hudâ hâfiz
Emruz hava khub ast. .امروز هوا خوب است
İmrûz hevâ hûbest
Men ez âshenâ-ye bâ şoma kheyli khoshhal shodem.
.من از آشنای با شما خیلی خوشحال شدم
Men ez âşinâyî bâ şumâ heylî hoşhâl şodem.
Maryam har ruz sag ra biron mibarad.
.مریم هر روز سگ را بیرون می برد
Meryem her rûz seg râ bîrûn mî bered.
Sag kocholi ghadam zadan va davidan ra khili dust darad.
.سگ کوچولو قدم زدن و دویدن را خیلی دوست دارد
Seg-i Kûçûlû kedem zeden ve devîden râ heylî dûst dâred.

Kültürel özellikli olarak vereceğimiz şu örneklerse, dikkatle hazırlanmış
ve yayımlanmış önemli bir çalışmadan yukarıdaki sırayla aktarılmıştır.
Öğretilen Okunuş
Farsça Yazılım
Önerilen Okunuş
Qowmiyet va qowmgerâyi dar İran, Naşr-i Ney
قومیت و قومگرایی در ایران
Kavmiyet ve Kavmgerâyî der Îrân, Neşr-i Ney
Rowşanfekrân va moşqel-i zabân-e torki
روشنفکران و مشکل زبان ترکی
Rovşenfikrân ve Muşkil-i Zebân-i Turk
Sar şomari ‘omumi nofus va maskan 1375, Natâyec-e tafsili, Comhuri-ye
Eslâmi-yi Irân
 جمهوری اسالمی ایران،1375 سرشماری عمومی نفوس و مسکن
Serşumârî-i Umûmî-i Nufûs ve Mesken 1375, Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân

Farsça metinleri Latin harfli Türkçe yazıya dönüştürmede birçok güçlükle
karşılaşıldığına ve bunun için de farklı uygulamalar yapıldığına numune olmak
üzere şu örnek dikkatle gözden geçirilebilir. Verilen örneğin, telaffuz esaslı bir
anlayışla aktarma teklifi olan sonraki yazılım da elbette tenkit edilebilir. Ancak her
şeyden önce böyle bir sorunun ve karmaşıklığın görülüp tartışılması gerektiği
açıktır.
Farsçadan Latin harfli Türk alfabesine bir aktarma örneği:
Öğretilen Okuyuş
Éy nâm-é to béhterîn serâğâz
Bî nâm-é to nâmé kéy konem bâz
Her câ ké xazînéî şigerfest
Qofleş bé kilîd-é in do harfest
Harfî bé ğalat rehâ nekerdî
Yék nukté der û xetâ nekerdî

Farsça Yazılım
ای نام تو بهترین سر آغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
هرجا که خزینهای شگرفست
قفلش به کلید این دو حرفست
حرفی به غلط رها نکردی
یک نکته در او خطا نکردی

18

Önerilen Aktarma
Ey nâm-i tu bihterîn ser âġâz
Bî nâm-i tu key konem bâz
Her câ ki ħezîneî şigerfest
Ķufleş be kilîd-i în du herfest
Herfî be ġelet rehâ nekerdî
Yek nukte der û ħetâ nekerdî

Bu son örnek Farsça öğrenmeye çalışan anadili Türkçe olan bir kişinin
Farsça telaffuza uygun bir okuyuş edinmesi için önerilebilir. Ancak alfabelerin
bütün sesleri en uygun şekliyle yansıtması pek mümkün olmadığı için kulak
yoluyla bazı kazanımların elde edilmesi zaruridir. İlave işaretlerle gösterilen bazı
harflerin okunuşu, bu yolla öğrenilmelidir.
SONUÇ
Yukarıda zikredilen bütün hususların rekabet iddialarından uzak bir
şekilde tartışılması ve günümüzde özellikle ortak kelimelerin Latin harfli Türk
alfabesinde ve Arap harfli Fars alfabesinde doğru bir şekilde yazılıp okunması
ciddi bir konu olarak görülmelidir. Yazıda ve telaffuzda ortaya çıkan bu büyük
farklılıkların, her iki milletin kültürel olarak yabancılaşmasına yol açtığı aşikârdır.
Gerçekte bu durumun bilimsel açıdan da makul görülecek ve izah edilecek bir yanı
yoktur.
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ÇOK DİLLİ OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDE
FARS EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER
Mehmet KANAR*
Yirmi yıldan fazla bir süredir Osmanlı Türkçesi Sözlüğü çalışması
yapıyorum. Say Yayınları tarafından iki kalın cilt halinde basılan Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü’nü genişletme çalışmaları sırasında Türk Edebiyatından örnekler
veriyorum. Bu örnekler anlaşılamayacak kadar zorsa köşeli parantez içinde
günümüz Türkçesine göre yeniden ifadelendiriyorum.
Bu arada kimi Farsça maddelerde Fars edebiyatının önemli simalarından
Ömer Hayyam, Hafız-ı Şirazî ve Mevlana’dan da örnek beyit veya rubailer
aktarıyor, bunların okunuşlarını, çevirilerini ve Farsça metinlerini de aktarıyorum.
Böyle bir çalışma yapmamın asıl sebebi bir anlamda karşılaştırmalı sözlük provası
yapmaktır.
Anadolu Selçukluları döneminde Fars edebiyatı yükselişini neredeyse
tamamlamış, çok zengin eserler vermişti. Mevlana Celaleddin Rûmî de Türk
edebiyatına Fars edebiyatının kalıplarını, sembollerini taşımış, bir bakıma rol
model olmuştu.
Öte yandan Türkçeye çok sayıda Arapça kelime İran kanalıyla girmiştir.
Üzerinde çalıştığım sözlükte Kur’ân’dan ve Sahih-i Buhârî’den yaptığım
taramalarla yeni maddeler çıkardım. Bu maddeleri de ilgili örneklere yerleştirerek
bir kelimenin zaman içinde hangi anlamlarda kullanıldığını gösterme yoluna
girdim.
Elbette bu çok uzun soluklu bir çalışmadır. Aslında bir ekip halinde
yapılması çok daha sağlıklı sonuçlar verir.
Aşağıda genişletmekte olduğum Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün “D, d”
maddesinden örnekler seçerek biraz daha açıklamaya çalışacağım.
“dâd almak” maddesinde Nef’î’den bir örnek verirken aynı zamanda
Hafız’dan da bir örnek aktardım. “dâd almak” masdarının Farsça karşılığı “dâd
sitânden”dir. Nef’î zaten Farsça Divan’ı bulunan bir şairdir ve Türkçeyi ustalıkla
kullanır. Bu örnekte sözlük kullanıcısına karşılaştırma imkânı sunulmuştur.
dâd almak  داد آلمقöc almak.
Alıver dâdımızı çarh-ı denîperverden/ Pâymâl etdi katı ehl-i dil ü irfânı
(Nef’î) [Alçakları koruyan felekten intikamımızı alıver. Gönül ve irfan erbabını
fena halde ayaklar altına aldı.]
Hodâ râ dâd-i men bestân ezû ey şihne-i meclis/ Ki mey bâ dîgerî hordest
u bâ men ser girân dâred
Ey meclis kolcusu; Allah aşkına, hakkımı al ondan. Çünkü başkasıyla
oturup mey içiyor; bana gelince somurtuyor. (Hâfız)
Prof., Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Aana Bilim
Dalı, Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, eposta: profkanar@gmail.com.
*
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 که می با دیگری خوردست و با من سر گران/خدا را داد من بستان ازو ای شحنهء مجلس
دارد
“dâd virmek” ve “dâd-i kesî dâden” karşılaştırmasına şu maddeyi
örneklendirmek mümkündür.
dâd vermek  داد ویرمکhakkını vermek, tadını vermek.
Yâ bir fasîhlisân tûtî-i suhangûdur/ Ki zevk-i nesri verir dâd-ı nazm-ı
Selmân’ı (Nef’î) [Lisanı fasih, konuşan bir papağandır adeta. Nesri İran şairi
Selman’ın nazım tadını verir.]
Vanki gîsû-yi turâ resm-i tetâvul âmûht/ Hem tevâned keremeş dâd-i
men-i gamgîn dâd
Senin saçlarına zulüm yöntemlerini öğreten Tanrı, gamlı gönlümün
feryatlarına kerem edip çare bulabilir. (Hâfız)
وانکه گیسوی ترا رسم تطاول آموخت
هم تواند کرمش داد من غمگین داد
“yara, dağlanmış yara” anlamına gelen Farsça dâğ kelimesinin Türkçe,
Farsça örnekleri bu kelimenin kullanılışı hakkında bir fikir vermektedir.
dâğ (F.) داغ
1. yara.
Gösterüb sînemde dâğım, dilde yârem hâsılı/ Mâcerâ-yı aşkı ettim ol
şeh-i hûbâne arz (Son Asır Türk Şairleri) [Kısacası, göğsümdeki dağı,
gönlümdeki yarayı gösterip, o güzeller şahına aşk maceramı arz ettim.]
Adalardan yaza ettik de vedâ /Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ/ Seni hatırlıyorûz
Vîranbağ! (Yahya Kemal)
Ankes ki zemîn u çerh-i eflâk nihâd/ Bes dâğ ki û ber dil-i gamnâk nihâd.
/ Bisyâr leb ço la'l u zulfeyn ço mişk/ Der tabl-i zemîn u hokka-yi hâk nihâd!
O ki yer ile felekleri yarattı/ Gamlı gönlümü ne de çok dağladı. / Nice lâl
dudaklıyı, mis zülüflüyü/ Yer tahtasına, toprak hokkasına bıraktı. (Hayyâm)
آنکس که زمین و چرخ افالک نهاد
بس ذاغ که او بر دل غمناک نهاد
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک
در طبل زمین و حقهء خاک نهاد
Ana maddeler dışında ara maddelerde de karşılaştırmalı örnekler
bulunabilir. “dâğ” maddesinin altındaki “dâğ-ı dil” maddesine Âsaf, Hâletî ve
Hafız’dan şu üç örnek verilebilir.
 * ~ -ı dil  داغ دلgönül yarası, gönül dağı.
Hayretalûdum ne yapsam şimdi ben dâğ-ı dile / Haste-i kalbe tabîb âhir
devâ key söylüyor (Âsaf) [Gönlümdeki dağ için ne yapsam, olmuyor, hayretler
içindeyim. Hekim kalp yarasının tedavisi için bir şey demiyor ki!] Eylerse nola
o şâh-ı bîdâdnümûn / Resm-i sitemin gam ehline rûzefzûn / Nevsâledür ol henüz
bilmez nicolur / Dâğ-ı dil ü zahm-ı ciğer ü hûn-i derûn (Hâletî) [O zalim şah
sitemlerini gamlılara günden güne artırsa ne çıkar? Yaşı küçüktür, gönül dağının,
ciğer yarasının, yürek kanının ne olduğunu bilmez.]
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Men ki der âteş-i sevdâ-yi tu âhî nezenem/ Key tevan goft ki ber dâğ-i
dilem sâbir nîst?
Sana olan sevdamın ateşiyle bir âh bile etmem. Bu durumdayken bana
“Gönlündeki dağlara katlanamıyor” lafı nasıl edilir? (Hâfız)
من که در آتش سودای تو آهی نزنم
کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست؟
Farsça “dâğdâr” (dağlanmış) kelimesi için şu iki örnek sanırım yeterli olur.
dâğdâr (F.) [dâg + dâşten > dâr] داغ دار
1. yaralı.
Her nerede bir dâğdar görmüş isen, onun dâğı (yarası) üstüne bir dağ
daha vurmuştur. (Rubailer / Dâniş)
2. dağlanmış.
Sînem muhabbet âteşinin dâğdârıdır/ Gönlüm firâk ‘âleminin
kâmkârıdır (Âsaf) [Göğsüm sevgi ateşi ile dağlanmıştır. Gönlüm ayrılık
âleminde mutluluğa ermiştir.]
Ne in zemân dil-i Hâfız der âteş-i heves est/ Ki dâğdâr-i ezel hemçu lâlei hodrûst
Hâfız’ın gönlü sadece şimdi heves ateşiyle yanmıyor; kendi kendine
yetişen lâleler gibi ezelden dağlanmış. (Hâfız)
نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است
که داغدار ازل همچو اللهء خودروست
“yoldan çıkma, gümrahlık, sapıklık, sapkınlık” anlamlarına gelen Arapça
“dalâlet” maddesi Türkçe örneklerin yanı sıra Kur’ân bir örnekle de
desteklenebilir.
dalâlet (A.)  ضاللتyoldan çıkma, gümrahlık, sapıklık.
Men akldan isterem delâlet/ Aklum mana gösterür dalâlet (Fuzûlî, Leylâ
ve Mecnûn) [Ben aklımdan yol göstermesini isterim, aklım beni yoldan
çıkarmaya kalkar.] Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahîm olmak üzere,
memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyânet
içinde bulunabilirler. (Atatürk) Gördüğüm her günaha "Yanlış gördüm, ben!
derdim; /Büyük insan kalbinde dalâlet yer bulamaz! "(Şükûfe Nihâl) Beşerin
böyle dalâletleri var / Putunu kendi yapar, kendi tapar (Rübâb-ı Şikeste)
Ulâike’llezîne’şterevi’d-dalâlete bi’l-hudâ femâ rabihat ticâretuhum
vemâ kânû muhtedîne
اولئک الذین اشتروا الضاللة بالهدی فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین
İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da,
ticaretleri kâr getirmedi, doğru yolu da bulamadılar. (Kur’ân, II/6)
Elde güzel örnekler varsa, birden fazla örnek verilmesinin tek sakıncası,
sözlüğün şişmesi, yayıncı için sorun oluşturmasıdır. Ancak örneklerin çokluğu
kelimenin kullanılışında zaman içinde bir değişiklik olup olmadığını bize gösterir.
dâm (F.) دام
1. tuzak.
Düşsem bile dâma, eyler âzâd/ Bir başka reviştedir bu sayyâd (Muallim
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Naci) [Tuzağa düşecek olsam, beni serbest bırakır. Bu avcının bir başka yöntemi
var.] Bir dâme düşürdü ki beni çeşm-i siyâhın. (şarkı) Erzen almıştır eline
bülbülü sayd etmege/ Halka halka cismini kıldı serâser dâm gül (Hayâlî)
[Bülbülü avlamak için eline darı almış. Bu gül tüm vücudunu baştan başa halka
halka etmiştir.]
Şeyhî be zenî fâhişe goftâ: Mestî/Her lahza be dâm-i digerî pâ bestî. /
Goftâ: Şeyhâ, herançi gû'î, hestem. / Âyâ to çonanki mînomâ'î, hestî?
Bir şeyh dedi bir fahişeye: Sarhoşsun sen. Her lahza birinin tuzağına
düşersin sen. Dedi: Ey şeyh, ne dersen, oyum ben. Acaba göründüğün gibi misin
sen? (Hayyâm)
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه بدام دیگری پا بستی
گفتا شیخا هرآنچه گوئی هستم
آیا تو چنانکه می نمائی هستی؟
Zulf-i û dâm est u hâleş dâne-i an dâm u men/ Ber umîd-i dâne’î
uftâde’em der dâm-i dûst
Onun zülüfleri tuzak, yanağındaki ben ise yem tanesidir. Ben ise bir tane
umuduyla dostun tuzağına düşmüşüm. (Hâfız)
زلف او دام است و خالش دانهء آن دام و من
بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست
2. ağ.
3. yırtıcı olmayan vahşî hayvan.
Bu maddenin ara maddesi “dâma salmak” için Âhî’den örnek verdim. Bu
fiilin Farsça karşılığı “be dâm endâhten”’dir. Farsça bir örnek bulunduğunda
hemen buraya eklenmelidir.
 * ~ a salmak  دامه صالمقtuzağa yönlendirmek.
Dâma salduñ bakmaduñ dil murgınuñ feryâdına/ Saydına rahm eylemez
sayyâd elinden saklasun (Âhî) [Tuzağa düşürdün, yine de gönül kuşunun
feryadına kulak asmadın. Allah herkesi avına acımayan avcıdan korusun.]
Verilen örneklerde dil hatası bulunmamalı örnekler anlaşılır olmalıdır.
Anlaşılmıyorsa, mutlaka açıklama verilmelidir. Meselâ “dâm” maddesindeki ara
madde olan dâm-ı tezvîr Farsça tamlaması için Baki’den verilen örneğin bir de
günümüz Türkçesine aktarılması yerinde olacaktır.
 * ~ -ı tezvîr  دام تزویرyalan dolan tuzağı.
Gel ey dil halka-i müşgîn-i zülf-i pürşikenden geç/ Düşersin dâm-ı
tezvîre, reh-i mekr ü fitenden geç (Bâkî) [Ey gönül, gel, kıvrım kıvrım zülüflerin
misk gibi kokan halkalarından geç. Yalan dolan tuzağına düşersin, hile ve fitne
yoluna sapmaktan vazgeç.]
Hâfızâ, mey hor u rindî kun u hoş bâş velî/ Dâm-i tezvîr mekun çun
digerân Kur’ân râ
Ey Hafız; mey iç, rintçe yaşa, mutlu olmaya bak, ama, başkalarının
yaptığı gibi Kur’ân’ı ikiyüzlülüğe ve tezvire âlet etmeye kalkma. (Hâfız)
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
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دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
Sözlük maddeleri için manzum olduğu gibi mensur örnekler de verilebilir.
Ayrıca çağdaş yazar ve şairlerden de örnek verilmesinin hiçbir sakıncası yoktur.
dâmâd (F.)  دامادdamat, güveyi.
Laf sokuşturmaları ile kızı didiklediği gibi anasını da iki lafla telef eder.
Zeki ve gerçekten komik damat eve geldiğinde ana kız gerilip otururlar.
(Selahattin Duman)
Mecû durustî-i ahd ez cihân-i sustnihâd/ Ki in acûz arûs-i hezâr dâmâdest
Karaktersiz dünyadan ahde vefa arama. Çünkü bu kocakarı bin damada
gelin olmuştur. (Hâfız)
مجو درستیء عهد از جهان سست نهاد
که این عجوز عروس هزار داماد است
Bazen taramalar sırasında çok zengin örnekler bulunur. Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü için Farsça veya Arapça bir örnek bulunur ama Türkçe örnek o sırada
mevcut değildir. Bu durumda mutlaka ana madde veya ara madde açılmalıdır.
Taramalar devam ettikçe büyük olasılıkla Türkçe örnekler de bulunacaktır.
Burada Farsça “dâmen” (etek) maddesini örnek olarak sunmak istiyorum.
dâmen (F.) دامن
1. etek.
Dûtaram yarın kıyamette, habîbim, dâmenin. / Mestsin gaflet
şarabından; bugün mühlet sana. (Fuzûlî) Bu dünyâ-yı denî içün néçe bir dest ü
pâ urmak/ Elüñe âstîn ü pâyuña mesken yeter dâmen (Avnî) [Bu alçak dünya için
ne zamana kadar çırpınıp duracaksın? Kol yeni eline, etek de ayağına mesken
olarak yeter.] Fersûde-i dâğ-ı hasret etdük tenümüz / Sercümle metâ’-ı derddür
mahzenümüz / Teşvîş-i halâsa düşmezüz zîrâ biz / Dest-i gam-ı aşka vermişüz
dâmenümüz (Hâletî) [Hasret dağıyla soldurduk tenimizi. Dert metaıyla doludur
mahzenimiz. Biz kurtuluş kargaşasına düşmeyiz çünkü aşk gamının eline verdik
eteğimizi.]
Binger zi sabâ dâmen-i gul çâk şode/Bolbol zi cemâl-i gul tarabnâk şode.
/ Der sâye-i gul nişîn ki bisyâr in gul/ Ez hâk ber âmede est u der hâk şode!
Bak sabah meltemiyle yırtılmış gülün eteği. Gülün cemaliyle gelmiş
bülbülün keyfi; Otur gül ağacının gölgesine zira birçok gül Topraktan çıkmış,
gitmiş toprağa geri. (Hayyâm)
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده
در سایهء گل نشین که بسیار این گل
از خاک بر آمده است و در خاک شده
Ez an demî ki zi çeşmem bereft rûd-i azîz/ Kenâr-i dâmen-i men hemçu
rûd-i ceyhûn est
Gözlerimden yaşlar akıttım; aşk ezgilerini çaldığım sazım elimden çıktı;
bu yüzden eteğimin kenarındaki göz yaşlarım âdeta Ceyhun ırmağına benzer
oldu. (Hâfız)
از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز
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کنار دامن من همچو رود جیحون است
2. kenar.
3.görüşülen kişi.
 * ~ -i cânân  دامن جانانsevgilinin eteği.
 * ~ -i dûst  دامن دوستdostun eteği.
Dâmen-i dûst be sad hûn-i dil uftâd be dest/ Be fusûsî ki kuned hasm,
rehâ netvân kerd
Yüz gönül kanıyla dostun eteği elime geçti. Düşmanın yaptığı zulme
rağmen, tutulan etek bırakılamaz. (Hâfız)
دامن دوست بصد خون دل افتاد به دست
 رها نتوان کرد، لفسوسی که کند خصم
 * ~ -i eltâf-i yâr  دامن الطاف یارsevgilinin lütuf eteği.
Bir hal geldi, düştüm rûy-i zemîne / Dâmen-i eltâf-i yâre sarıldım (Ali
Bezlî) [Bir hal geldi, yere düştüm. Sevgilinin lutuf eteğine sarıldım.]
 * ~ -i haşre kadar  دامن حشره قدرkıyamete kadar.
O uğurda Sultân Selîm Hân hazretleri gibi bir pâdişâh-ı mufahhamın
kanıyla dâmen-i haşre kadar lekedâr-ı la’net ve nefrîn-i âlem oldular. (Lûtfî
Târihi) [Bu uğurda Sultan Selim Han hazretleri gibi bir yüce padişahın kanına
girerek kıyamete kadar dünyanın lanetini üstlerine çekerek lekelendiler.]
 * ~ -i hurşîd دامن خورشید
1.(ast.) dördüncü gök.
2.güneşin parıltısı.
 * ~ -i iffet  دامن عفتiffet eteği, namusluluk.
 * ~ -i ihsân  دامن احسانbağış eteği.
Vechi var dâmen-i ihsânına yüz sürdüğümün/ Hârlar dâmen-i pâkizeye
ey gül takılır (Âsaf) [Senin ihsan eteğine yüz sürmemin bir sebebi var. Ey gül,
dikenler de temiz eteğe takılır.]
 * ~ -i irfân  دامن عرفانirfan eteği.
 * ~ -i ismet  دامن عصمتnamusluluk, ismet eteği, temiz olma.
 * ~ -i kefen  دامن کفنkefenin ucu.
Tâ dâmen-i kefen nekeşem zîr-i pây-i hâk/ Bâver mekun ki dest zi dâmen
bedâremet
Toprağın altına kefenimin ucunu çekmedikçe, elimi eteğinden
çekmeyeceğim; inan buna. (Hâfız)
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
باور مکن که دست ز دامن بدارمت
 * ~ -i kühsâr ( دامن کهسارcoğ.) dağ eteği.
Lâleler sanmañ görinen dâmen-i kühsârda/ Çeşm-i pürhûnum
geyürmişdür kabâ-yı al aña (Âhî) [Dağın eteğinde görülen laleleri lale sanmayın.
Kanlı gözyaşlarım onlara al renkli giysiler giydirmiştir.]
 * ~ -i melâmet  دامن مالمتmelamet eteği.
Bir selâmet yakasına çıkaran/ Beni bu dâmen-i melâmettir (Necati Bey)
 * ~ -i pâk  دامن پاکtemiz etek, iffet.
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Rûy-i hûbest u kemâl-i huner u dâmen-i pâk/ Lâcerem himmet-i pâkâni du âlem bâ ûst
Yüzü güzel, hüneri mükemmel, üstelik iffetli. Hiç kuşkusuz iki
dünyadakilerin himmeti de ondan yana. (Hâfız)
روی خوبست و کمال هنر و دامن پاک
الجرم همت پاکان دو عالم با اوست
 * ~ -i pâkize  دامن پاکیزهtemiz etek, iffet.
Vechi var dâmen-i ihsânına yüz sürdüğümün/ Hârlar dâmen-i pâkizeye
ey gül takılır (Âsaf) [Senin ihsan eteğine yüz sürmemin bir sebebi var. Ey gül,
dikenler de temiz eteğe takılır.]
 * ~ -i serv  دامن سروselvi altı.
Ba’d ez in dest-i men u dâmen-i serv u leb-i cûy/ Hâse eknûn ki sabâ
mujde-i ferverdîn dâd
Bundan sonra işte elim, işte selvi altı, işte çay kenarı. Sabah meltemi
bahar müjdesi verdi; o da cabası. (Hâfız)
بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژدهء فروردین داد
Bazen Farsça ve Arapça kelimelerin yazılışı ve okunuşu aynıdır. Bu bir
tesadüf eseridir. Maddeler ayrı ayrı açıldıktan sonra örneklendirmelere yer
verilmelidir. Öte yandan taramalar sırasında yeni ara maddeler çıkarsa bunlar ilgili
maddenin içine yerleştirilmelidir. Farsça ve Arapça “dâr” kelimesi için şu örnekler
bulunmuştur. Tarama yapıldıkça bu örnekler artacaktır.
dâr (A.) دار
1. ev.
Tuna ve Dırava kenârlarında olan kılâ ahâlîsinün nûşları nîş ve ayşları
teşvîş olup, dârların koyup, kaçdılar. (Hasanbeyzâde) [Tuna ve Dırava nehirleri
kıyılarında bulunan kale sakinlerinin hayatları zehir oldu, varlarını yoklarını
bırakıp kaçtılar.] Dâr duydukça gelen sayhayı deyyârından/ Rûhlar yanmada
bîtâb-ı tecellî kalarak (Safahat) [Dünya, içinde yaşayanların çığlıklarını
duydukça, ruhlar tecelli ile bitap düşüp yanıyor.]
Summe bedâ liebî bekrin febtenâ mesciden bifinâ’i dârihi
ثم بدا ألبی بکر فابتنی مسجدا بفناء داره
Bir zaman sonra (babam) Ebûbekir’in aklına bir fikir geldi. Bunun
üzerine evinin avlusuna bir mesçit inşa etti. (Buhârî)
2. saray
Fehasefnâ bihi ve bidârihi’l-arda
فخسفنا به و بداره االرض
Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. (Kur’ân, XXVIII/81)
3. yer.
4. yurt.
Fe’akarûhâ fekâle temette’û fî dârikum selâsete eyyâmin zâlike va’dun
gayru mekzûbin
فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثالثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب
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Derken onu kestiler. Salih, dedi ki: “Yurdunuzda üç gün daha yaşayın.
(Sonra helâk olacaksınız.) İşte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir.” (Kur’ân,
XI/65)
5. Bektaşilikte muhibbin can feda etmek için meydanda ikrar verdiği yer.
 * ~ -ı âsâr-ı atîka  دار آثار عتیقهeski eserler evi, eski eserler müzesi.
İnsan, bir dâr-ı âsâr-ı atîkadan ibaret bulunan cihânımızda seyr edilen
âsârın en garîbidir. (Hüseyin Kadri) [İnsan bir eski eserler müzesinden ibaret
olan dünyamızda seyredilen eserlerin en antikasıdır.]
 * ~ -ı âhirete rıhlet eylemek  دار آخرته رحلت ایلمکölmek.
Ahîren Mekke’ye hicret ve burada dâr-ı âhirete rıhlet eyledi. (Osmanlı
Müellifleri)
 * ~ -ı bekâ  دار بقاsonsuzluk yurdu, ahiret.
 * ~ -ı beliyye  دار بلیهdert yeri, bela yeri.
Derdmend Şehzâde, peder-i muhteremlerinün âstânını dârülemân zann
iderdi, bilmedi ki, dâr-ı beliyye vü ahzân oldı. (Hasanbeyzade) [Dertli şehzade
muhterem babasının sarayını Cennet sanır, oranın bir belâ ve hüzün evi olduğunu
bilmezdi.]
 * ~ -ı cehl  دار جهلcehalet yuvası.
Öyle bir dâr-ı cehldir ki temelden çöksün /Çıkmadı, çıkmayacak
medreseden bir hoşhâl! (Rubailer / Rifat)
 * ~ -ı cihân  دار جهانdünya yurdu, bu dünya.
 * ~ -ı dünyâ  دار دنیاdünya mekânı, dünya yurdu, dünya.
Dâr-ı dünyâ bir misâfirhânedir kim her gelen/ Ah şâhım yazdı gitti
safha-i dîvârına (Necati Bey) [Dünya denilen yer bir misafirhanedir. Her gelen
duvarına “Ah şahım” yazıp gitmiştir.] 'Işk derdidür cihânda 'âşıka maksûd olan/
Vasl-ı dilberdür hemîn bu dâr-ı dünyâdan murâd (Avnî) [Dünyada aşığın
maksadı aşk derdidir. Bu dünya evinde istenilen şey dilbere kavuşmaktır.] Hayfâ
ki olup zamân-ı şâdî güzerân / Kalmadı safâ-yı kalbden nâm u nişân / Zindân-ı
gam oldı dâr-ı dünyâ şimdi / Gündüz nola şem’ yaksa erbâb-ı duhân (Hâletî) [Ne
yazık ki sevinç zamanı geçti. Kalp safasından eser kalmadı. Dünya yurdu gam
zindanı kesildi. Dumancılar gündüz mum yaksa, ne çıkar?]
 * ~ -ı emân دار امان
1. müslümanlarla barış halinde olan gayr-i müslim ülkesi.
2. sığınma evi sığınacak yer.
 * ~ -ı fenâ  دار فناfânilik yurdu, dünya.
Emrah göçün çekmiş dâr-ı fenâdan / Mansûr’u kendine asmış semâdan
(Ruhsatî) Âlem denilen dâr-ı fenâ-yı ebedîde/ Her cilveye olmak gerek esbâb-ı
adîde (Abdülhak Hâmid) [Âlem denilen ebedî yokluk diyarında her olan bitenin
birkaç sebebi bulunmalıdır.]
Ey dûst be porsîden-i Hâfız kademî nih/ Zan pîş ki gûyend ki ez dâr-i
fenâ reft
Ey dost! “Hâfız bu fânî dünyadan göçtü gitti” denilmeden önce bir hal
hatır sormaya gel. (Hâfız)
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ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت
 * ~ -ı fülfül ( دار فلفلbot.) uzun biber, filfil-i dirâz.
Alalar fülfül ve dâr-ı fülfül ve zencebil ve darçını. (Kemâliyye)
 * ~ -ı gurbet  دار غربتgurbet evi, gurbet eli.
Ağlayı ağlayı dâr-ı gurbette / Oldu ciğer pâre pâre ayrılık (Sabrî) Der-i
dildârdan dûram, diyâr-ı gamda mehcûram/ Müselmânlar esirgen haste kaldum
dâr-ı gurbetde (Bâkî) [Sevgilinin kapısından uzağım, gam diyarında gurbete
düşmüşüm. Müslümanlar, koruyun beni; gurbet elde hasta düştüm.]
 * ~ -ı gurûr  دار غرورdünya.
Ol Pâdişâh-ı melekhisâl, nidâ-i saâdet-i irci‘î emrine imtisâl ve Dâr-ı
gurûr'dan Sarây-ı sürûr'a intikâl buyurdılar. (Hasanbeyzade) [O melek huylu
padişah ‘Bana dönün’ çağrısına uydu, bu aldanma dünyasından sevinç sarayına
intikal etti.]
 * ~ -ı gurûrdan cihân-ı sürûra rıhlet etmek دار غروردن جهان سروره
 رحلت ایتمکölmek.
Sekiz yüz elli bişinci yılında Muharrem gurresinde selh-i ömre yitişti,
dâr-ı gurûrdan cihân-ı sürûra rıhlet itti. (Tursun Bey)
 * ~ -ı harb  دار حربmüslümanlarla barış halinde olmayan gayr-i
müslim ülkesi.
 * ~ -ı hakâyık  دار حقایقgerçekler yurdu.
Evet, bu dâr-ı hakâyıkta her eser mutlak / Şikâr-ı nâhun-i tenkîd olur.
(Rübâb-ı Şikeste)
 * ~ -ı hicrân  دار جهانayrılık yurdu.
Kavuşmak istiyorum ben o dâr-ı hicrâna/ Bırak, yeter, beni ey iftirâk-ı
mel’ûn, dur! (Hüseyin Sîret) [Ben o ayrılık yurduna kavuşmak istiyorum. Ey
lanet olası ayrılık, yeter artık, bırak beni.]
 * ~ -ı ibtilâ دار ابتال
1. bela darağacı.
Bakmaz da bu dâr-ı ibtilâya/ Rûhun can atardı i’tilâya (Safahat) [Ruhun
bu belâ darağacına bakmaz, yükselmeye can atardı.]
2. tutku dünyası, düşkünlük yurdu.
 * ~ -ı imkân  دار امکانdünya.
Sen ol düstûr-i rûşentab' u sâhibmekrümetsin kim/ Adîlin gelmedi aslâ
kasem bu dâr-ı imkâna Üsküdarlı Hakkı Bey) [Sen o aydınlık tabiatlı, cömertlik
sahibi büyük vezirsin. Yemin ederim, şu dünyaya senin bir benzerin gelmedi.]
 * ~ -ı imtihân  دار امتحانsınav evi, dünya.
Yârab bu ne dehr-i bîemândır/ Yârab bu ne dâr-ı imtihândır (Ziya Paşa)
[Tanrım, bu nasıl amansız bir dünya, bu nasıl bir sınav yeridir?] Dünyâ denilen bu
sicn-i mâtem/ Hâlâ bana dâr-ı imtihândır (Safahat) [Dünya denilen bu matem
hapishanesi hâlâ benim için bir sınav yeridir.]
 * ~ ı imtihânî  دار امتحانیsınav evi, dünya.
Hemân fakîre mi Yâ Rab bütün su’âl ü cevâb / Bu dâr-ı gam ‘aceze dâr-
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ı imtihânî midir (Âsaf) [Tanrım bu sorgu sualler sadece fakirler için mi geçerli?
Bu gam evi acizler için bir sınav yeri midir?]
 * ~ -ı karâr-ı ebedî  دار قرار ابدیsonsuza dek kalınacak yer.
Çiçek, meşakkât-ı hayâtın halecânından halâs bularak sükûn ve sükûta
dalan kalblerin ashâbını dâr-ı karâr-ı ebedîsine teşyî' eden hüznâver bir
vedâcıdır. (Hüseyin Kadri) [Çiçek hayat zorluklarının halecanından kurtularak
huzura ve sessizliğe dalan kalplerin sahiplerini ebedî istirahat yerine uğurlayan
hüzünlü bir vedacıdır.]
 * ~ -ı kedû ( دار کدوask.) kabak ağacı, ok yarışmalarında içine altın
ve akçe doldurulan kabakların asıldığı ağaç.
 * ~ -ı meserret  دار مسرتsevinç yurdu.
Yâ Rab dili gumûm-i riyâdan hirâset it/ Mâtemserâ-yı kalbimi dâr-ı
meserret it (Şeyhülislâm Es’ad) [Tanrım, gönlümü ikiyüzlülük gamlarından
koru. Kalbimin matem evini sevinç yurduna dönüştür.]
 * ~ -ı mihnet  دار محنتmihnet yurdu, sıkıntı çekilen yer.
Müyesser olmuyor Âsaf cihânda zevk u safâ/ Cihân cihân denilen kubbe
dâr-ı mihnet imiş (Âsaf) [Asaf, dünyada zevk safa sürmek mümkün olmuyor.
Dünya dedikleri şey bir sıkıntılar yurdu imiş.]
 * ~ -ı naîm  دار نعیمnimetler yurdu, cennet.
Benim seyrângeh-i rûhum semâvât-ı İlâhî’dir/ Tenezzül eylemem dâr-ı
na‘îme arz-ı mescûna (Âsaf) [Ruhumun gezip dolaştığı yer ilâhî göklerdir. Ne
Naim cennetine ne dünya denilen hapishaneye tenezzül ederim.]
 * ~ -ı nihâl ( دار نهالbot.) boya ağacı.
 * ~ -ı ridde  دار ردهdinden dönenlerin çokça bulunduğu kent veya
kasaba.
 * ~ -ı rûm ( دار رومbot.) kökü tıpta kullanılan bir bitki.
 * ~ -ı safâ  دار صفاsefa evi.
 * ~ -ı sa'îr  دار سعیرcehennem.
Düşse kemter şerer-i şu'le-i berk-i gadabı/ Bâğ-ı firdevs olur âteşgede-i
dâr-ı sâ'îr (Üsküdarlı Hakkı Bey) [Gazap şimşeğinin en küçük bir kıvılcımı
düşecek olsa, Firdevs bahçeleri cehennem ateşgedesine döner.]
 * ~ -ı saltanat  دار سلطنتsaltanat yurdu.
Bizim Çanakkale âfâk-ı târumârında/ O Dâr-ı Saltanat’ın bâb-ı
şermsârında (Safahat) [Bizim Çanakkale’nin darmadağınık ufuklarında, o
saltanat yurdunun utangaç kapısında.]
 * ~ -ı selâmet  دار سالمتcennet.
 * ~ -ı sipenc  دار سپنجdünya.
 * ~ -ı siyâset  دار سیاستölüme mahkûm edilenlerin asıldıkları ağaç.
 * ~ -ı sürûr  دار سرورcennet.
 * ~ -ı sikke  دار سکهdarphane.
Yazdı Pertev bendesi târîhini tâmmül'ayâr/ Kıldı zîbâbâd Mahmûd Hân
bu dâr-ı sikkeyi. (Pertev)
 * ~ -ı şeşder  دار شش درaltı kapılı dünya, bu dünya.
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 * ~ -ı şifâ ( درا شفاtıb.) şifahane, şifa yurdu.
Rahm eyleyüben dâr-ı şifâsında tabîbim/ Nâfi' deyi içirdi bu dîvâneye
şerbet (Necâti Bey) [Tabibim şifahanesinde halime acıdı da faydalıdır diye bu
divanesine şerbet içirdi.] Rahm eyleyüben dâr-ı şifâsında habîbüm/ Nâfi' deyüp
içürdi bu sevdâyîye şerbet (Âhî) [Sevdiğim halime acıdı da şifahanesinde ben
sevdalıya yarar diye şerbet içirdi.] Havruz atışub dâr-ı şifâda delilerle/ Sıçdık
sıvadık, biz de velâkin boka battık. (anonim)
 * ~ -ı şûrâ-yı askerî ( دار شورای عسکریtar.) yüksek askerî şûrâ.
 * ~ -ı zerd ( دار زردtıb.) sarıağaç, zerdeçûb, zerdeçav.
 * ~ -ı zimmet  دار ذمتmüslüman himayesi altındaki gayr-i müslim
kentleri.
 * ~ ü der  دار و درetraf, çevre.
Âteşkedeyim ben çekilin dâr ü derimden/ Kânûn-ı dilim yanmada korkun
şererimden (Âsaf)
 * ~ ü diyâr  دار و دیارyurt, memleket.
Bînâm ü nişân olsa da hep dâr ü diyârım/ Üstünde onun kalmasa da
mehd ü mezârım (Süleyman Nazif) [Evim, diyarım bilinmez kalsa da hep,
üstünde beşiğim, mezarım kalmasa da] Ol dârülküfrün altı üstine döndi ve dâr ü
diyârlarında olan ocakları söyindi. (Hasanbeyzâde) [O küfür diyarı yerle bir
oldu, yurtlarında yanan ocakları söndü.]
 * ~ ü dünya [ < dâr-ı dünya] dünya, ölümlü dünya.
Anneciğimi dün gömdüm İlhancığım. Yapayalnız kaldım şu dâr ü
dünyada. (Siyah-Beyaz, V. Bener)
dâr (F.)  دارdarağacı.
Dâr olam, girdâr olam, Mansûr olam, berdâr olam / Ten olam hem can
olam hem in olam hem an olam (Yunus Emre) Lebin umar varıcak zülfüne
gönlüm gerçi/ Kişi cândan keser ümmid olıcak dâra yakın (Necati Bey) [Gönlüm
zülüflerine ulaştı mı, dudaklarını umar. Nitekim darağacına yaklaşan kişi de
benim gönlüm canından umudunu keser.] Sürme el ârif isen perde-i esrâra sakın/
Kendini çekme elinle sakın ol dâra sakın (Son Asır Türk Şairleri)
 * ~ a iletmek  داره ایلتمکdarağacına göndermek.
Veh ki cellâd-ı gam u hasret ü zülfüñle boyuñ/ Beni dâra eledür boynuma
dakup reseni (Âhî) [Vay vay vay! Gam celladı, hasret, zülüflerin ile uzun boyun,
boynuma ipi geçirip beni darağacına götürür.]
 * ~a/e çekmek  داره چکمکasmak, sallandırmak.
dâr (F.) [dâşten > dâr] دار
1. sahip, elinde bulunduran.
2.tutan.
dâr (F.) دار
1. savaş.
2.kavga.
 * ~ ü gîr [dâr + ü + giriften > gîr] دار و گیر
1. savaş.
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2. kavga.
 * gîr ü ~ گیر و دار
1. savaş.
2. kavga.
Dâvûd maddesi için Türkçe, Arapça ve Farsça örnek bulunmuştur.
dâvûd (A.)  داودDavut peygamber.
Enfüs ü âfâka aks ettikde nûr-i şems-i aşk/ Kûh ü mürgân Hazreti
Dâvud'a hemelhân olur (Son Asır Türk Şairleri) [Aşk güneşinin ışıkları nefislere
ve ufuklara yansıyınca, dağlar, kuşlar Davud peygambere ezgilerde eşlik etmeye
başlar.]
Bâ bâde nişîn, ki molk-i Mahmûd înest. / Vez çeng şinov, ki lahn-i
Dâvûd înest. / Ez âmede vu refte diger yâd mekon. / Hâlî hoş bâş; zanki maksûd
înest.
Yanında badeyle otur; Mahmud saltanatı budur. Çengden dinle;
Davud'un nağmesi budur. Geleni geçeni alma ağzına artık. Mutlu ol şimdi.
Çünkü maksat budur. (Hayyâm)
با باده نشین که ملک محمود اینست
وز چنگ شنو که لحن داود اینست
از آمده و رفته دگر یاد مکن
حالی خوش باش زانکه مقصود اینست
Fehezemûhum bi iznillâhi ve katele dâvûdu câlûte ve âtâhullâhu’l-mulke
ve’l-hikmete ve allemehu mimmâ yeşâu
فهزموهم باذن للا و قتل داود جالوت و آتیه للا الملک و الحکمة و علمه مما یشاء
Sonunda Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Câlût'u
öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden
ona öğretti. (Kur’ân, II/251)
SONUÇ
Kapsamlı ve çok dilli Osmanlı Türkçesi Sözlüğü hazırlanırken özellikle
Farsça kelimeler için Klasik Fars Edebiyatının manzum ve mensur örneklerinden
yararlanılmalı, seçilen örneklerin hem okunuşu hem çevirisi hem de Farsça metni
verilmelidir. Böylelikle sözlük kullanıcısına karşılaştırma konforu sunulmuş
olacaktır.
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TÜRKİYE’NİN BİR İHTİYACI:
İRAN, AFGANİSTAN VE TACİKİSTAN FARSÇASINI
KAPSAYAN “FARSÇA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK” BÖLÜMÜ
Nuri ŞİMŞEKLER*
GİRİŞ
Selçuklu sarayının resmi dili olarak kullanılan Farsça, Anadolu
coğrafyasında her zaman ilgi görmüş, edebiyat, sanat ve özellikle tasavvuf dili
olarak ilk sırada kullanılmıştır. Osmanlı döneminde de edebiyat alanında ilgi gören
Farsça, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından yabancı dil olarak
öğretilmeye devam etmiştir.
Tanzimat döneminden itibaren ilk ve orta dereceli okulların neredeyse
tamamında, yüksekokulların da bir bölümünde öğretilen belli başlı yabancı
dillerden birisi olan Farsça üniversitelerde ise müstakil anabilim dalı olarak
1935’ten itibaren açılmaya başlamıştır. Bu çerçevede ilk olarak 1935 yılında
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya ve 1938 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültelerinde açılan Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1968 yılında
Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1975 yılında (eğitime başlaması
1989-1990) Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve 1992 yılında Kırıkkale
Üniversitesi edebiyat Fakültesinde açılmış ve zaman içerisinde öğretim üyeleri
temini ile öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Bu çerçevede münferit Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri ile birlikte, FenEdebiyat (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde), İlahiyat ve Eğitim
Fakülteleri ile Yüksek İslam Enstitüleri başta olmak üzere ülkemizdeki bazı
fakülte ve bölümde Farsça öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca öncesinde MEB’e bağlı
İmam Hatip Liselerinde 1971’e kadar Farsça öğretimi yapılmakta idi. Günümüzde
ise 2017 yılından itibaren MEB’e bağlı, devlet okulları ve özel okullar ile özel
kurslarda Farsça öğretimine imkân tanınmıştır.
Ülkemizde Fars Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Temeli ve Kuruluşu
Ülkemizde cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte Arkeoloji ve Şarkiyat
(Doğu Bilimleri) alanlarında özellikle Almanya’dan davet edilen yada I. Dünya
savaşı nedeni ile sığınmacı olarak ülkemize gelen Alman bilim insanları tarafından
başta Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (1935) ve İstanbul Edebiyat
Fakültesi olmak üzere (1938) Fars Dili ve Edebiyatı bölümü açılmış, sonrasında
ise 1968 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Arap-Fars Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü açılmıştır, bu bölüm 1980 yıllarından itibaren Fars Dili ve
Edebiyatı / Arap Dili ve Edebiyatı olarak 2 ayrı bölümler halinde teşkilatlanmış ve
ayrı ayrı öğrenci almaya başlamıştır.
Doç. Dr., Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (1990-2016), T.C. Tahran ve
Bişkek Büyükelçilikleri Kültür ve Tanıtma Müşaviri (2016-2021), Kültür ve Turizm
Bakanlığı Personeli (2021-), e-posta: n.simsekler@gmail.com.
*

1990’lı yıllara gelindiğinde ise Konya Selçuk Üniversitesi’nde 1975
yılında açılan ancak yeni kurulan YÖK Kanunu ile kapatılan Fars Dili ve Edebiyatı
Bölümü yeniden kurulmuş, 1992 yılında da Kırıkkale Üniversitesi’nde aynı bölüm
açılmıştır.
2000’li yıllarla birlikte ise;
Tokat Gaziosmanpaşa, Ağrı İbrahim Çeçen, Van Yüzüncü Yıl, Mardin
Artuklu, Karaman Karamanoğlu Mehmetbey, Diyarbakır Dicle, Çankırı
Karatekin, Kilis 7 Aralık gibi üniversitelerde Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça
Mütercim Tercümanlık Bölümleri açılmış, buralara öğretim üyesi yetiştirme
programı çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma
Görevlileri alınmış ve Ankara, İstanbul, Erzurum ve Konya’daki kıdemli Fars Dili
ve Edebiyatı Bölümlerine Yüksek Lisans ve Doktora için gönderilmişlerdir.
2010’lu yıllarla birlikte ise Kırıkkale Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı
Bölümünü “Farsça Mütercim-Tercümanlık” Bölümüne dönüştürmüş ve öğrenci
almaya başlamıştır. Günümüzde Farsça Mütercim-Tercümanlık bölümü birkaç
üniversitede bulunmakla birlikte aktif olarak çalışan ve öğrenci alan sadece
Kırıkkale Üniversitesi vardır.
2021 yılı itibarı ile öğrencisi bulunan ve eğitim öğretim faaliyetine
devam eden bölümler:
1. Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (1935)
2. İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (1938)
3. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (1968)
4. Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (1975-1980 / Yeniden
açılış: 1989)
5. Mardin Artuklu Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (2015)
6. Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim-Tercümanlık (Fars Dili ve
Edebiyatı, 1992-2011 / Farsça Mütercim-Tercümanlık Bölümü açılışı: 2011-2012)
2021 yılı itibarı ile öğrencisi bulunmayan ve yetersiz öğretim üyesi
olan bölümler:
1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
4. Tunceli Munzur Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
5. Kars Kafkas Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2008.
6. Dicle Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1996.
7. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı,
2007
8. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana
Bilim Dalı
9. Tokat Gaziosmanpaşa, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
10. Kilis Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
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11. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
12. Ardahan Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
13. Kayseri Erciyes Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
14. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Farsça MütercimTercümanlık Ana Bilim Dalı
Değerlendirme
Günümüz itibarı ile yaklaşık 20 üniversitede Fars Dili ve Edebiyatı
Bölümü, 2 üniversitede de Farsça Mütercim Tercümanlık Bölümü bulunmakta
olup bunlardan 5 Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü ve 1 Farsça Mütercim
Tercümanlık Bölümü öğrenci alıp eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Aktif olan Fars Dili ve Edebiyatı Bölümleri standart lisans öğrenci
yetiştirme alanı yanında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tam bir görev
dağılımı ya da strateji çerçevesinde çalışma yürütmekte belirsizlik yaşamakla
birlikte;
Ankara ve İstanbul Üniversitesi, genel olarak modern ve klasik Fars Dili
ve Edebiyatı;
Atatürk Üniversitesi klasik ağırlıklı Fars Dili ve Edebiyatı;
Selçuk Üniversitesi ise klasik Farsça ve edebiyatı, Anadolu’da telif edilen
Farsça eserler ve Mevlâna ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir. Mardin Artuklu
Üniversitesi ise henüz yeni olduğu için bir strateji belirleyip belirmediği hususu
tam bilinememektedir.
İki üniversitede bulunan (Kırıkkale ve Karamanoğlu Mehmet Bey) Farsça
Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden ise önce de belirtildiği gibi sadece
Kırıkkale 2011 yılından itibaren öğrenci almaktadır ve Ankara’ya yakın olması
nedeni ile bürokrasi, diplomasi, ilgili Sivil Toplum Kurumları ve siyasi erk ile
iletişim ve işbirliği içerisine girmeye çalışmakta ama kişisel gayretlerle olabilen
bu girişimler kurumsal bir hüviyete kavuşamamaktadır.
İhtiyaç
Bilindiği üzere Farsça günümüzde İran asıl olmak üzere, Afganistan ve
Kiril alfabesi yazılımı ile Tacikistan’ın resmi dilidir. Ülkemizdeki bölümlerimiz
ise;
• Sadece İran-Tahran Farsçası (ki bu da genelde klasik, edebiyat ağırlıklı;
modern dil ve basın, diplomasi, ticaret vb dil eğitimleri son derece az ve
yetersiz) eğitimi üzerine kurulu olup,
• Aynı Arap harfleri ile yazılmakla birlikte az farklı olan Afgan Farsçası ve
• Kiril alfabesi ile yazılan ve bazı farklılıklar olan Tacikistan Farsçası
(Tacikçe olarak adlandırılıyor) ile ilgili bir çalışma ve eğitim söz konusu
değildir.
Söz konusu bölümlerden mezun olan ya da lisansüstü çalışma yapanlar
alanları ile ilgili devlet kurumlarında az sayıda görev alabilmekte, özel alanda ise;
yetiştirilme ya da kendi gayretlerini sarf etmedikleri ve belirli bir alan seçmedikleri
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için ticaret başta olmak üzere, diplomasi, Büyükelçilikler, basın, ilgili STK’lar
veya interdisipliner olabilecek ortaçağ-yakın tarih, siyasi ilişkiler, uluslararası
diplomatik ilişkiler gibi alanlara yönelememektedirler. Zaten yukarıda da arz
edildiği gibi anılan bölümlerden mezun olanlar sadece İran (Tahran) Farsçasını
klasik ve edebiyat ağırlıklı olarak öğrenmekte, bilgi ve çeviri yetenekleri bu
çerçevede gelişmekte, her ne kadar Farsça Konuşma, Basın Dili, Modern Metinler
dersleri olsa da günümüz ihtiyacına cevap verememektedir. Bazı bölümlerde
öğretim üyelerinin kişisel çabaları ile günümüz ihtiyacını karşılayabilme amacı
doğrultusunda modern ve basın, ticaret, diplomasi Farsçası verilmeye çalışılsa da
öğretim üyesinin kişisel gayreti çerçevesinde kalmakta kurumsal ve akademik bir
yapı hüviyetine bürünememektedir.
Çözüm teklifi
Yukarıda arz edildiği üzere Farsça sadece İran İslâm Cumhuriyeti’nin
resmi bir dili değil, az farklılıklar ve aynı alfabe ile Afganistan’ın ve Kiril alfabesi
yazılımı ve bazı küçük farklılıklarla Tacikistan’ın resmi dilidir.
Ülkemizin anılan bu 3 devlet ile tarihi, kültürel, dini ve milli ortak geçmişi
olduğu muhakkaktır ve bu çerçevede şimdiye kadar sadece İran ile ortak kültürün
etkileşim araştırmaları, kültürel işbirliği gibi alanlarda yapılması gereken
araştırmaların bir boyutta yapılmaya çalışıldığı, ancak Afganistan ve hele hele
alfabe farklılığından dolayı Tacikistan ile bu çalışmalar nerede ise hiç
yapılamamıştır. Aslında buradaki eksiklik sadece bu alanlar değil İran’ı da içine
katarak her 3 ülke ile ticari, tarihi, diplomatik ilişkilerin geçmişi ve günümüz
konusunda çalışma yapılamamakta, bu alanlar ise genellikle Uluslararası İlişkiler
Bölümü uzmanları tarafından yapılmaktadır. Buradaki dezavantajımız ise
araştırma ve çalışma yapan b alanın uzmanlarının Farsça bilmediklerinden
genellikle batıda yazılan İngilizce kaynaklarını referans alıp değerlendirme
yapmalarından kaynaklanan “Batılı görüşüne göre kıyas yapma” anlamına
gelmekte ve objektif olamamakta ya da bizim anlayışımızı tam olarak
yansıtamamaktadır.
Bu çerçeve kurulması amaçlanan (ya da günümüzde tek aktif olan
Kırıkkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki Farsça Mütercim Tercümanlık
Bölümünün aktarımı ile ki orada bulunan hocalarımız da bu konuda olumlu görüş
bildirebilirler.) bir “Farsça Mütercim Tercümanlık” bölümü benzerlerinden farklı
olarak yeni bir akademik yapılanma ile oluşturulacak Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora akademik takviminin aşağıdaki şekilde şekillendirilmesi bize göre anlamlı
olabilecektir. Tabi ki aşağıda zikredilen başlıklarda daha farklı veya benzer
değerlendirmelerle, ekleme çıkarma ve tashih yapılması muhtemeldir. Aynı
zamanda günümüz ve/veya ileride doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde belli
başlıkların güncellenmesi daha anlamlı olacak ve bölümü hem canlı hem ülkemiz
amaçları doğrultusunda daha işlevsek kılacaktır.
Hazırlık Sınıfı çerçevesinde sonraki 4 yıl da yoğun olarak uzmanlık
alanlarına göre şekillendirilmek üzere;
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1. İran Farsçası
2. Afganistan Farsçası
3. Tacikistan Farsçası
4. İngilizce
5. Anılan devletlerin tarihi ve günümüzdeki durum ve konumları; tarih
boyunca ve günümüzdeki ülkemiz ve komşuları ile olan ilişkileri vb temel eğitimi
ve günümüz dillerine tam muvaffakiyet sağlanmalı; daha sonraki 4 yıllık eğitim
boyunca da:
• Her 3 ülke ile tarihi geçmişimizden günümüze kadar olan tarihi, siyasi,
coğrafi, kültürel ortak veya ayrışan yanlarını çok iyi bilen; 3 ülke ile olan
ilişkilerimizin tarihini ve günümüzü iyi bilen ve antlaşmalardan haberdar
olan;
• 3 ülkenin günümüzdeki siyasi yapılanmaları, devlet işleyiş ve kurumlarını
iyi tanıyıp, güncel haberleri takip ederek değerlendirmeler yapabilecek
düzeyde konuya hâkim olan;
• Ülkemizin ve diğer 3 ülkenin diplomatik yapılanması, işleyişi ve
hassasiyetleri gibi konulara vakıf; anılan ülkelerdeki diplomatik
yapılanmalarımızı (Büyükelçiliklerimiz ve Baş-Konsolosluklarımız ile
birlikte, Müşavirlik ve Ataşeliklerimizi, TİKA, Yunus Emre gibi
yapılanmalarımızı) ve ayrıca muhatap ülkeler ile ortak üye olduğumuz çok
uluslu resmi devlet yapılanmalarını, STK mantıklı ortak ya da ülkemiz
tarafından kurulan kurumları bilip tanıyan;
• Yine aynı şekilde muhatap ülkelerin ülkemizdeki diplomatik
yapılanmaları ve diğer resmi ya da STK anlayışlı bireysel ya da ortak
kurumlarını bilen;
• Her 3 ülke ile yakın tarihimizdeki ve özellikle günümüzdeki ticari işbirliği,
turizm potansiyeli, dini ve kültürel alışverişler-etkileşimleruyuşmazlıklar, yazılı-görsel basın, sosyal medya alanlarındaki etkileşim
ve paylaşımlardan haberdar olup, ülke devlet, hükümet, kanaat önderleri
STK’ları ve halkının nabzından haberdar olan öğrenciler yetiştirerek
ilerleyen zaman içerisinde ilgi alanlarına göre ülkemizin ihtiyacı olan
araştırmacılar, diplomatik memurlar, akademisyenler, basın mensupları,
STK ve düşünce kuruluşları temsilcileri, siyasetçiler olarak ülkemize bu
alanda profesyonel katkı sağlamaları amaç edinilmeli.
Akademik personel
Burada zikredilen ana konu ile ilgili alanında uzman öğretim üyesi
olmamakla birlikte ülkemiz genelindeki açık ya da atıl olan Fars Dili ve Edebiyatı
ve Kırıkkale, Karaman Farsça Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde bulunan
öğretim üyeleri, yeni doktoralarını tamamlamış Araştırma Görevlileri ve
üniversiteye intikal etmemiş dışarıda bu alanlarla yakın ilgili ve benzer çerçevede
kurumlarda çalışan personellerden ve özellikle muhatap her 3 ülkeden Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK) aracılığı ile temin edilecek 1 veya 2’şer öğretim üyesi ve
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Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu Tarihi, Uluslararası Ticaret ve ilgili ülke
tarihlerinde yetişmiş akademisyen ve/veya adaylarından temel bir kadro
oluşturularak kendi öğretim üyesini yetiştirme yolunda da çalışılmalı.
Öğrenciler
YÖK ve ÖSYM planlaması çerçevesinde genellikle “Dil” puanı ile alınan
Mütercim Tercümanlık Bölümleri ile benzer düşünülebilir ve eğer imkân sunulursa
“Dil” puanı ile birlikte sosyal bilimler puanları ile 20-25 kadar öğrenci alınması;
bu öğrencilerin,
• Lisans eğitiminin 3. Sınıfını, Dışişleri Bakanlıkları ve YÖK eşgüdümünde
ilgili ülkelerle yapılacak muhatap üniversiteler anlaşması ve uygulaması
ve ülkelerin iki taraf Büyükelçilikleri himayeleri ile o ülkede okumaları
son derece önem arz etmekte;
• Yine hem eğitim yılları döneminde “alan eğitimi”ni ve hem de stajlarını
mümkün olduğu takdirde ülkemizde ve ilgili ülkede bulunan
Büyükelçilikler, Ticaret ve Sanayi Odaları, o ülkelerle ticaret yapan büyük
kurumsal firmalar, Düşünce Kuruluşları, Araştırma Şirketleri, ilgili ortak
çok uluslu kurumlar ve yine ilgili STK’larda yapmaları da teorik yanında
pratik eğitime ve alanı tanıma adına ve hangi alana yönelebileceği adına
da katkı sağlayacaktır.
İş alanları
Bir üst maddede açıklanmaya çalışılan alan eğitimi ve staj alanları ile ilgili
yerde yer alan kurumlarda iş imkânları olması ön görülmektedir.
Bölüm niçin Ankara merkezde olmalı ya da açılmalı?
İlgili 3 ülke ile siyasi, diplomatik, ticari ve kültürel amaçlı personel
yetiştirilmesi öngörülen programın, bu alanların (belki ticaret hariç) Ankara’da yer
alması, öğrencilerin alan ve gözlem yapmalarına daha iyi zemin sunacaktır.
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FARSÇA VE TÜRKÇEDE
DUYU ORGANLARI İLE OLUŞTURULMUŞ
EŞDEĞER VE KISMÎ EŞDEĞER DEYİMLER ÜZERİNE
Fatma KOPUZ ÇETİNKAYA*
GİRİŞ
Her dilin kendine ait birtakım özelliklerini taşıyan deyimler, bir milletin
düşünme ve algılayış şekline ışık tutar ve dilin anlatım gücüne zenginlik katar.
Birden fazla sözcükten oluşan deyimler, sözlük anlamları dışında kavramsal bir
anlama büründüğü için mecaz bir anlam taşır. Bu bağlamda deyimlerin,
sözcüklerin sözlük anlamları dışında farklı bir kavrama, duyguya, kültür dokusuna
işaret etmeleri açısından öncelikle anadil ve sonra hedef dil öğretiminde önemli bir
yere sahip oldukları görülmektedir. Özellikle yabancı dil öğretiminde öğrenicinin
hedef dili konuşurlarını doğru bir şekilde anlaması ve etkili bir iletişimde
bulunabilmesi için dilin en canlı ögelerinden olan deyimleri de öğrenmesi
gerekmektedir. Nitekim hem anadil hem hedef dilde deyimlerin öğretilmesi daha
doğru ve etkili bir iletişim kurabilmenin temel ögeleri arasında yer almaktadır.
Deyimlerin nasıl bir yol izlenerek öğretilmesi, öğretilecek deyimlerin neye
göre tercih edilmesi gerektiği önemli bir konudur. Bu konuda başlangıçta
öğrenicilerin zihnini çok yormayan; duyu organları, nesneler, eşyalar, tabiat
unsurları gibi somut anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş deyimlerin tercih edilmesi
doğru görülmektedir. Bunun yanında anadil ve hedef dil arasındaki yapısal,
anlamsal ve kültürel benzerlik veya farklılıklar göz önünde bulundurularak iki
dilde sözcük bağlamında benzeşen deyimlere öncelik verilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda deyimi oluşturan tüm sözcüklerin örtüştüğü
eşdeğer ve deyimi oluşturan sözcüklerden birinin farklılık gösterdiği kısmî eşdeğer
deyimlerin öğretilmesi öğrenme açısından kolay ve faydalı görülmektedir.
Bu çalışmada kültürel, tarihi, coğrafi, siyasi ortak geçmişe sahip iki dil
Farsça ve Türkçede benzeşen deyimler üzerinde durulmuştur. Bu iki dilde duyu
organları ile oluşturulmuş eşdeğer ve kısmî eşdeğer deyimler tespit edilmiştir.
Ancak çalışma esnasında tamamen eşdeğer görünüme sahip olmasına rağmen iki
dile farklı anlamlarda kullanıldığı anlaşılan deyimler göze çarpmıştır. Tespit edilen
bu deyimlere de ilgili duyu organı ile oluşturulmuş deyimlerin yanında işaret
edilmiştir. Farsça ve Türkçede eşdeğer ve kısmî eşdeğer olduğu görülen deyimler
ortaya çıkmıştır. Söz konusu deyimlerin benzeyen ve ayrı düşen yönlerine işaret
edilmiş; bu deyimlerin dil öğretimine sağlayacağı katkılar üzerinde durulmuştur.
Deyimlerin ortaya çıkışları, kullanım sıklıkları, hangi dilden taşındığı çalışmaya
dahil edilmemiştir.
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Farsça ve Türkçe, farklı dil ailelerine mensup olmasına rağmen sözdizimi
bağlamında önemli benzerlikleri olan iki dildir. Coğrafi, kültürel, siyasi, dini ve
tarihi yakınlık bu iki dil arasında benzerliklerin oluşmasına sebep olmuş, telif
edilen edebi eserlerde konu, şekil ve mazmun açısından karşılıklı olarak
birbirlerini beslemelerine yol açmıştır. Birçok sözcük, atasözü ve deyimin söz
konusu diller arasında birbirine benzeşmesine ve hatta bazen aynen taşınmasına
neden olmuştur. Bu durum elbette birçok açıdan aynı kaderi yaşayan diller için
kaçınılmaz bir gerçeklik ve doğal bir süreçtir.
Türkçenin diğer dillerle olan ilişkisini dikkate aldığımızda, Farsçanın bu
çerçevede önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Özellikle, Türklerin uzun zaman
İran kavimleriyle iç içe yaşadığı; yakın dini, siyasi, kültürel münasebet kurduğu
bilinmektedir. Türkçe ve Farsçanın aynı coğrafyada bir arada yaşadığı
düşünüldüğünde bu dillerin etkileşim içinde olması oldukça olağandır.
Günümüzde Farsçada kullanılan çok sayıda Türkçe sözcüğün olması gibi Türkçede
de var olan pek çok Farsça kökenli sözcük bu gerçeğin bir göstergesidir (Rezaei,
2017: 57). Bu etkileşim neticesinde Farsça ve Türkçe arasındaki alışveriş sadece
sözcük düzleminde kalmamış deyim ve atasözleri de birbirinden etkilenmiş ve
benzeşen unsurlar arasında yer almıştır.
Diller arasındaki benzerliklerin dil öğretimi ve öğrenimine katkısı
kaçınılmaz olduğu gibi Farsça öğretiminde de özellikle Türkçe ile benzer yapı ve
anlamdaki deyimlerin öğretiminin bu sürece önemli katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu çalışmada Farsça ve Türkçedeki duyu organları ile
oluşturulmuş tam ve kısmî eşdeğer deyimler ele alınıp bu deyimlerin Farsça
öğretiminde sağlayacağı katkılar değerlendirilecektir. Bu bağlamda öncelikle dilde
ve dil öğretiminde deyimlerin yerine değinilecektir.
Yabancı Dil Öğretiminde Deyimlerin Yeri
Her dilin kendine ait atasözleri ve deyimleri vardır. Toplumbilim,
ruhbilim, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi birçok konuyu ilgilendiren ve
birçok yönden inceleme konusu edilmeye değer olan bu ulusal varlıklar; deyiş
güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından önemli dil yapılarıdır
(Aksoy, 1993:13).
Dilsel özellikleri ya da anlamları bakımından tasvip edilmiş, kullanıldığı
şartlar ve bağlamlarda sözü daha açık ifade ettiği için insanlar tarafından
benimsenmiş, sözlü ya da yazılı anlatımlarla tekrar edilerek günümüze kadar
fonksiyonunu artırarak gelmiş olan deyimler (Aşkın Balcı, 2014: 31), bir dildeki
anlatım zenginliğini gösteren ve o dilin kültür dünyasına ışık tutan önemli
unsurlardandır. Nitekim deyimler ulusal damgalar taşıyan dil varlıklarıdır. Bir
ulusun söz yaratma gücünden doğarlar. Her deyim hoş bir buluştur ve küçük bir
söz dağarcığına koca bir âlem sığdırılmıştır. En uçucu kavramlar, en ince hayaller,
en güzel benzetmeler, çeşitli mecazlar ve söz ustalıkları bir deyimin yapı taşları
arasında yer alırlar (Aksoy, 1993:31).
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Dile ait kodlar taşıyan deyimler, bir milletin ve kültürün düşünüş, algılayış
şekline ayna tutar. Bu bağlamda yabancı dil öğretiminde deyimlerin de bu sürece
dahil edilmesi öğrenicinin hedef dil konuşanlarını daha doğru ve hızlı anlayıp daha
etkili bir iletişim kurmasında yardımcı olur.
Temel anlamından farklı anlamda kullanılan deyimler anadilde çeşitli
bağlamlarda ve sıklıkta kullanılmasına karşın öğrenilen yabancı dilde sınırlı sayıda
kullanılmaktadır. Oysa günlük hayatta deyimlerle sık sık karşılaşılır. Bu durum
yabancı dil öğretiminde güçlük oluşturmaktadır. Dilin etkin kullanımı için
deyimlerin öğretimi kaçınılmazdır (Yavuz, 2010: 9). Bu sebeple deyimler; hedef
dili konuşanlarının algılayış biçimini doğru bir şekilde anlamak bakımından büyük
bir önem taşımaktadır. Nitekim hedef dilde deyimleri öğrenmenin önemi
hususunda Aksan (Aksan, 2000:82), bir dilin söz varlığının önemli bir kısmını
oluşturan ve dilin çeşitli özelliklerini yansıtan deyimlerin öğrenilmediği takdirde
dil öğrenimi çabasının eksik kalacağını bu sebeple dili iyi derecede öğrenebilme
adına deyimlerin öğrenilmesi ve bilinmesi gerekliliğini vurgular. Bu ifadeden
deyimlerin öğrenmeye ve incelenmeye değer dil unsurları olduğunu söylemek
mümkündür.
Yabancı dil öğretiminin başlangıç seviyesinden itibaren öğrenicilere
deyimlerin dil içerisindeki önemi ve doğalarına ilişkin biliş üstü farkındalığın
kazandırılması gerektiği üzerinde durulur (Güneş, 2009:13). Çok yönlü bir süreç
olan yabancı dil öğretimini kültür öğretiminden ayrı düşünmek mümkün olmadığı
için öğrenilen dilin kavram ve ifade dünyasını anlamlandırabilme, karşılaşılan olay
ve durumlarda doğru tepkiyi verebilme ve kendini doğru ifade edebilme kültür
aktarımı ile kazandırılabilir. Bu aktarımı dolaysız bir şekilde yapan dil öğeleri ise
kültürel birer numune olan atasözleri ve deyimlerdir (Mutlu,2016:247). Bu nedenle
anadilde ortak kültürü yansıtan, edinilmiş söz kalıpları olan deyimlerin yabancı
dilde bilinmemesi iletişimi olumsuz yönde etkileyeceğinden, bu öğrenme süreci
rastlantıya bırakılmamalıdır (Topçu, 1999:173).
Bu bağlamda deyimler, sözcüklerin sözlük anlamları dışında farklı bir
kavrama, duyguya, kültür dokusuna işaret etmeleri açısından öncelikle anadil ve
sonra hedef dil öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Hem anadil hem hedef dilde
deyimlerin öğretilmesi daha doğru ve etkili bir iletişim kurabilmenin temel ögeleri
arasında yer almaktadır.
Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretim Yöntemi
Yabancı dil öğretimi tarihçesine bakıldığında bir dilin sözvarlığı içerisinde
kayda değer yeri olan sözcük ve deyimlerin öğretimine yeterince önem verilmediği
göze çarpmaktadır. Buna rağmen sözcüklerin yanı sıra, ait oldukları toplumun dil
ve kültür yapısını yansıtan deyimler, yabancı dil öğretiminde öğreniciler açısından
büyük bir önem taşımaktadır. Deyimlerin bu önemi iletişimsel yaklaşımların
yaygınlaşmasıyla daha da belirgin bir hal almıştır (Güneş, 2009:1).
Deyimlerin yabancı dil öğretiminde dikkate değer bir öneme sahip olduğu
kabul edilmiş olmasına rağmen deyim öğretimi bu sürecin araştırma ve
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metodolojisinde öncelikli yere sahip olamamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren
dilbilgisi öğretiminden sözcük öğretimine doğru genel bir yönelim başlamıştır.
Dilbilimcilerin dikkatleri giderek sözcük üzerine odaklanmış, sözcük bilgisi
yabancı dil öğrenenler için önemli bir unsur olarak görülmüştür. Deyimlerin
çözümlenebilir ve mecazi oluşlarının fark edilmesiyle birlikte yabancı dil
öğretiminde de deyimlere daha detaylı bir şekilde bakılmaya; ilgi odağı,
biçimlerinden anlamlarına kaymış ve deyimleri kavrama süreçleri dikkat çekmeye
başlamıştır (Güneş, 2009:6).
1990’lara kadar deyimler sözcük öğretimi altında ele alınmıştır. Oysa
imgesel anlamlı dil unsurlarının bir türü olan deyimler, iki ya da daha fazla
sözcükten oluşan ve sözcüklerin temel anlamlarının dışında kullanıldıkları için
anlamları tahmin edilemeyen dil unsurlarıdır (akt. Yavuz, 2010:12). Bu bağlamda
deyimler tek tek sözcük olarak değil bir bütün olarak değerlendirilip belli bir
bağlam çerçevesinde öğretilmelidir. Bunun için de deyimlerin iki dildeki
karşılıkları verilerek değil, bir bağlam veya metin içinde verilmesi öğreniciler
tarafından daha kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır.
Nitekim deyimler sadece deyim bileşenlerinin anlamlarıyla ilişkili bir
ifade değil, dünya bilgisi ile ortaya çıkan bir durumdur. Yani, deyimlerin doğası
dilsel değil, kavramsaldır (Akkök, 2007: 21).
Dil öğretimindeki öneminden sonra deyimlerin nasıl öğretileceği, neye
göre tercih edileceği konusu da önemlidir. Ana dil ile hedef dil arasında
kurulabilecek sözcük veya anlamsal bağlar, yapısal benzerlikler ve hatta benzeşen
anlamları taşıyan kültür ögeleri bu sürecin doğal destekleyicileri olacaktır. Bu
anlamda Farsça ve Türkçenin ortak tarih, coğrafya, kültür, din, edebiyat
alanlarında çok yakın ilişkide bulunması öğreniciler açısından önemli ve
değerlidir.
Deyimler bir dil için ne kadar önemli ise deyim öğretiminde izlenmesi
gereken yöntem de önemlidir. Bu öğretim gelişi güzel değil, belli bir doğrultu ve
çerçevede planlanmalıdır. Bu süreç içerisinde anadil ve hedef dildeki eşdeğer,
kısmî eşdeğer, sık kullanılan, iki dil arasında sözcük ve kavramsal benzerlikler
içeren deyimler öncelikli ele alınacak şekilde bir planlama yapılmalıdır. Bilinen
sözlük anlamı dışında kavramsal anlam taşıyan deyimlerin öğretiminde güçlükler
de söz konusu olabilir.
Deyimler anadilde öğrenilmiş değil, edinilmiş söz varlıkları olduğu için
deyimlerin yabancı dilde öğretilmesinde ise sözdizimi ve anlamsal özelliklerinden
kaynaklanan birtakım güçlükler göz ardı edilmemelidir. Öğretim ölçütleri ve
planlaması bu doğrultuda belirlenmelidir. Bu ölçüt ve stratejilere yön verecek en
uygun yolun ise karşılaştırmalı inceleme yöntemi olacağı düşünülmektedir (Topçu,
1999:174). Söz konusu iki dilde benzeşen deyimlerin tespit edilmesi, deyimleri
oluşturan sözcüklerin yapı ve tür bakımından benzerliklerinin ortaya konması,
deyimlerin kavramsal çerçevedeki benzerliklerinin veya ayrışan yönlerinin tayin
edilmesi ve elde edilen bu verilerin karşılaştırılarak öğrenicinin zihninde bütünsel
bir resmin oluşması sağlanmalıdır.
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Aynı zamanda öğretilmesi planlanan deyimlerle ilgili olarak Portero’dan
şöyle aktarılmıştır; deyim öğretme amaçlarının belirlenmesi; öğretilecek
deyimlerin kullanım sıklığına, öğrenci seviyesi ve ihtiyaçlarına göre seçilmesi;
öğretilecek deyimlerin dilbilimsel ölçülere, içerdikleri anahtar sözcüklere,
anlamlarına ya da konularına göre sınıflandırılması; deyim öğretiminde görsel,
sözel ve çeviri tekniklerinin kullanılması, öğrenci motivasyonun sağlanması,
etkinliklerin sıralanması; kontrollü öğrenmenin sağlanması ve üretme
etkinliklerinin yapılması şeklinde bir plan düzenlenmelidir (akt. Güneş, 2009:10).
Bu bağlamda sözcük öğretimi seçiminde nasıl ki hedef dildeki kullanım sıklığı ve
öğrenicinin kendini ifade etmede temel ihtiyaçlarına göre sözcükler tercih
ediliyorsa deyimlerin seçiminde de hem kullanım sıklığı hem anadilde örtüşen
deyimlerin tercih edilmesi sürece katkı sağlayacaktır. Bu, öğrenicide anadili ve
hedef dil benzerliği üzerinden ilgi uyandıracağı gibi öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir
araç da olacaktır.
Öğretilmesi tasarlanan deyimlerin, iki dilde birbirini karşılayan
anlamlarını doğrudan sözlük vasıtasıyla vermek yerine deyimlerin kavramsal
anlamlarına uygun bir şekilde hazırlanmış bir metin içerisinde öğretilmesi daha
doğru ve kalıcı olacaktır. Bu anlamda Topçu (Topçu, 1999:179), yabancı dilde
duyduğumuz deyimlerin anlamlarını sözlük yardımıyla kavramanın olanaksız
olduğunu, bu nedenle öğrenicilerin deyimlerle ilk karşılaşmalarının iyi seçilmiş bir
metin aracılığıyla ve uygun bir bağlam içinde olması gerekliliğini dile getirir.
Örneğin içinde aynı deyimin yinelendiği bir metnin yararlı olacağını ifade eder.
Deyimlerin öğretiminde ilk aşamada bize yardım sağlayacak unsurlardan
birisi de iki dil arasında eşdeğer ve kısmî eşdeğer deyimlerin tespit edilip karşı
tarafa aktarılmasıdır. Bu tür deyimler öğrenicinin zihninde daha hızlı bir şekilde
karşılık bulacağı için öğrenme sürecine katkı sağlayacaktır. Nitekim bu hususta
Mutlu (Mutlu, 2016:249), benzerlik/aynılık üzerinden yapılacak öğretimin
öğrenme sürecini hızlandıracağını, öğrenicilerin dile hakimiyetini ve o dili
benimsemesini, içselleştirmesini artıracağını, aynı zamanda da kültürel yakınlık
hissi vereceği için öğrenicideki yabancılık hissini azaltacağını dile getirmektedir.
Bu durumda öğrenici, anadilinde kullandığı deyimleri kendi dilindeki
sözcük, yapı ve kavramsal çerçeveye benzeştirerek hızlı bir öğrenme sürecine
girer. Bu konuda Mutlu (Mutlu, 2016:249) öğreticinin deyim öğretiminde önceliği,
birbiriyle ifade ve kullanım bakımından benzer deyimlere vermesini, hiç kuşkusuz
anlama ve öğrenme sürecine sağlayacağı olumlu bir katkı olarak görür. Bu yolun
benimsenmesiyle, kavrayıp anlama süreci hızlanacağı için öğrenme sürecinin de
ivme kazanacağını ve öğrenicilerin bu ifadeleri içselleştirmesinin kolaylaşacağını
dile getirir.
Bu tür deyimler öğrenme sürecini hızlandıracağı gibi iki dil arasında metin
aktarımında da kolaylık sağlayacaktır. Aktaş (Aktaş, 2008:9), tam eşdeğerlilik
özelliği taşıyan deyimlerin çevirilerinde büyük sorunlar yaşanmayacağını nitekim
her iki dilde hem yapısal hem anlamsal açıdan benzerlik içerdiklerini ifade eder.
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Kısmî eşdeğer deyimlerde bulunan kelimelerden en az birinin diğer dildeki
deyimde de bulunması gerektiğini söyler.
Bu çerçevede Farsça ve Türkçede tam ve kısmî eşdeğer olarak
değerlendirebileceğimiz organ adlarıyla oluşturulan çok sayıda deyim mevcuttur.
Bu benzerlikler üzerinden oluşturulacak bir öğretim yaklaşımı, deyimleri içeren
metinler, deyimlerin sıkça tekrarlandığı, çeşitli alıştırma ve durum ifade eden
güncel metinlerin hazırlanması bu öğrenme sürecine önemli katkı sağlayacaktır.
Sözlük okuması, sözcük karşılıklarının verilmesinden öte, bir bütün şeklinde
değerlendirilerek deyimlerin öğretilmesi ve güncel, basın veya öykü metinleriyle
bu öğretim sürecinin desteklenmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
Farsça ve Türkçedeki Eşdeğer ve Kısmî Eşdeğer Deyimler
Farsça ve Türkçede konu edindiğimiz deyimler dışında çok sayıda
benzeşen unsur bulunmaktadır. Her iki dilde şahıs zamirlerinin sayısı, adlarda erildişil ayrımının olmayışı, isim cümlelerinde ve basit cümlelerde öge dizilişinin
özne-tümleç-yüklem şeklinde oluşu, isimlerin önünde tanımlayıcı edatın olmayışı
gibi birçok benzerlik yer almaktadır. Bu dil bilgisi benzerliklerinin dışında yapı ve
anlam bakımından birbirine benzeyen çeşitli atasözü ve deyimler de
bulunmaktadır. Atasözü ve deyimlerdeki benzerliklerde coğrafi, tarihi, dini ve
kültürel yakınlığın etkisi tartışılmaz bir öneme sahiptir. Nitekim bu iki kültür
arasında çeşitli mecralarda gerçekleşen alışveriş, başta dil ve edebiyatta birçok
unsurun, edebî konunun, mazmun ve deyişlerin taşınmasına yol açmıştır.
Bu çalışmada söz konusu diller arasında beş duyu organı ile oluşturulmuş
eşdeğer ve kısmî eşdeğer deyimler değerlendirilecektir. Bu deyimlerin benzeşme
yönleri ve dereceleri açıklanmaya çalışılacak ve bu ortaklığın Farsça öğrenicileri
üzerindeki olumlu etkileri değerlendirilecektir. Nitekim yabancı dil öğrenicisi
anadili ile hedef dil arasında benzerlikler buldukça tamamen doğal bir şekilde bu
dile karşı içten bir benimseme geliştirir ve bu durum psikolojik olarak bir öğrenme
arzusu doğurur. Bu öğrenme arzusu da öğrenme hızına olumlu bir katkı sağlar. Bu
çalışmada sadece duyu organları ile oluşturulmuş eşdeğer ve kısmî eşdeğer
deyimlere ve sözcüksel bağlamda tamamen örtüşen bir yapıya sahip olmalarına
rağmen iki dilde farklı anlamlarda kullanıldığı görülen deyimlere yer verilmiştir.
Eşdeğer kavramı deyimi oluşturan sözcüklerin tamamının iki dilde de aynı olması;
kısmî eşdeğer kavramı ise deyimi oluşturan sözcüklerin en az bir tanesinin aynı
olması anlamına gelmektedir.
Çalışmada veri olarak kullanılan ve çalışmaya dahil edilen deyimler
öncelikle Türk Dil Kurumu’nun online Deyimler Sözlüğü, Ferheng-i Bozorg-i
Sohen (Hasan Enverî), Emsâl u Hikem (Ali Ekber Dihhuda), Ferheng-i Farsî-i
Âmiyâne (Ebu’l-Hasan Necefî), Ferheng-i Muâsır-ı Farsî (G. Sadrî Efşâr, Nesrin
Hikemî, Nesteren Hikemî), Farsça-Türkçe Sözlük (Mehmet Kanar), Telaffuzlu
Farsça-Türkçe Ortak Deyimler Sözlüğü (A. Naci Tokmak), Farsça-Türkçe
Deyimler Sözlüğü (Ali Güzelyüz, M. Hasan Hasanzâde Nirî) isimli eserlerden
tespit edilmiş bu eserler kaynakçada gösterilmiştir.
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Göz /  چشمile Oluşturulmuş Bazı Eşdeğer Deyimler
“Göz” pek çok mecaz anlama sahip olan ve deyimlerde yer alan bir duyu
organıdır. Neredeyse bütün dillerde göz ile kurgulanmış deyimler bulunmaktadır.
Türkçe ve Farsçada bu duyu organı ile tertip edilmiş ve anlam bakımından örtüşen,
aynı manalarda kullanılan deyimler mevcuttur. Bu başlık altında, eşdeğer deyim
olduğu tespit edilen deyimlerin sadece Türkçe karşılıkları verilmemiş, bu deyimler
örnek cümleler içinde kullanılmıştır. Bu bağlamda tespit edilen tüm eşdeğer
deyimlerin örneklerle verilmesi mümkün olmadığından sayıca kısıtlama ihtiyacı
duyulmuştur. Eşdeğer olduğu görülen deyimlerin anlamları, bu deyimleri
oluşturan parçalar gösterilmiş ve örnek cümle Farsça verilip Türkçeye
aktarılmıştır.
“Göz” ve “atmak” kelimelerinden oluşan “göz atmak” deyimi anlam ve
sözcüklerin dizilişi bakımından Farsça ve Türkçede eşdeğer özellik taşımaktadır.
Gerçek anlamı dışında mecaz bir anlam oluşturarak “kısa bir süre, fazla dikkat
etmeden bakıvermek” manasına gelen deyim iki dilde de aynı şekilde ve anlamda
kullanılmaktadır.
 چشم انداختن \ بر افکندن- göz atmak,
 – چشمgöz
 – انداختنatmak, fırlatmak  – بر افکندنatmak, fırlatmak
.به همه کتاب ها چشم انداختم ولی آن شعر را ندیدم
Bütün kitaplara göz attım ama o şiiri görmedim.
Türkçede “birinin gelmesini merak, istek ve özlemle beklemek” anlamına
gelen “gözü yolda olmak” deyimi Farsçada da anlam ve sözcüklerin dizilişi
bakımından aynı şekilde kullanılmaktadır ve eşdeğer özelliğe sahiptir.
 چشم به راه بودن- gözü yolda olmak
 – چشمgöz
 – به راهyola/yolda
 بودن- olmak
.در طول زندگی چشم مادرم به راه بود
Hayatı boyunca annemin gözü yoldaydı.
Türkçede “daha önce geçirdiği kötü bir denemeden sonra birinden veya bir
şeyden zarar gelebileceği kanısına varmak” anlamına gelen “gözü korkmak”
deyimi, Farsçada da aynı durumu ifade etmektedir ve deyimi oluşturan sözcükler
bakımından eşdeğer özellik taşımaktadır.
 چشم کسی ترسیدن- gözü korkmak
 چشم کسی- göz
 ترسیدن- korkmak
. دیگر این کار را نکند،چشم بچه ترسیده است
Çocuğun gözü korkmuştur, bir daha bu işi yapmaz.
Türkçede “yoğun sis, duman, toz gibi birtakım sebeplerle hiçbir şeyi
görememek” anlamına gelen “göz gözü görmemek” deyimi Farsçada da aynı
anlamda kullanılmakta ve sözcüklerin dizilişi bakımından eşdeğer özellik
taşımaktadır.
 چشم چشم را ندیدن- göz gözü görmemek
 چشم- göz
 چشم را- gözü
 ندیدن- görmemek
.هوا آنقدر مه آلود بود که چشم چشم را نمی دید
Hava o kadar sisliydi ki göz gözü görmüyordu.
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Türkçede “korku, öfke ve telaşı gözlerinden belli olmak” anlamına gelen
“gözleri yuvalarından (veya evlerinden) fırlamak (veya uğramak)” deyimi
Farsçada da aynı anlamda kullanılmaktadır ve deyimi oluşturan sözcüklerin dizilişi
bakımından eşdeğerdir.
 چشم از حدقه بیرون آمدن \در آمدن- gözleri yuvalarından (veya evlerinden)
fırlamak (veya uğramak)
 چشم- göz
 از حدقه- yuvadan, çukurdan
 بیرون\درآمدن- dışarı
çıkmak, fırlamak
.مانند هبوال با چشمهای از حدقه در آمده در گوشه خیابان می ایستاد
Yuvasından fırlamış gözlerle bir canavar gibi sokağın köşesinde
duruyordu.
“Bir kişiye bir konu hakkında görüşünü değiştiren bilgi vermek, uyarmak,
dikkat uyandırmak” anlamında kullanılan “gözünü açmak” deyimi Farsça ve
Türkçede aynı anlama ve diziliş özelliğine sahiptir.
 چشم باز کردن- gözünü açmak
 چشم- göz
 باز کردن- açmak
.فقط می گویم چشم هایت را باز کن
Sadece söylüyorum, gözlerini aç.
Türkçede “bir kişi veya şey değerini yitirmek, itibar kaybetmek, rağbet
görmemek” anlamına gelen “gözden (veya gözünden) düşmek” deyimi Farsçada
da aynı anlamda kullanılmaktadır. Şekil bakımından da sözcüklerin dizilişi eşdeğer
özellik taşımaktadır.
 از چشم کسی افتادن- gözden (veya gözünden) düşmek
 از چشم کسی- gözden (veya gözünden)
 افتادن- düşmek
.وقتی که آن سخن را گفت از چشمم افتاد
O sözü söylediğinde gözümden düştü.
Göz /  چشمile Oluşturulmuş Bazı Kısmî Eşdeğer Deyimler
Bu başlıkta deyimi oluşturan sözcüklerden birinin farklılık göstermesi ile
ortaya çıkan kısmî benzerlik ortaya konacaktır.
Farsçada “bir kimsenin ilgi, sevgi ve muhabbetini kazanmak” anlamındaki
“gözüne girmek” deyimi de anlam bakımından tıpkı Türkçemizde olduğu gibi aynı
mecaz anlama sahiptir ancak şekil bakımından farklılık söz konudur. Bu deyimde
de deyimi teşkil eden kelimelerden fiil Türkçede, “girmek” fiili iken Farsçada
“oturmak” fiilidir.
 بر چشم کسی نشستن- gözüne girmek
 بر چشم کسی- (bir kimsenin) gözüne
 نشستن- oturmak
.علی با این رفتار بر چشم استادش نشست
Ali bu davranışıyla öğretmeninin gözüne girdi.
Türkçede “çok sevilen, kıymetli, önem verilen kimse” anlamına gelen
“gözbebeği (olmak)” deyimi Farsçada da “değer verilen kişi” bağlamında aynı
manada kullanılmaktadır ancak şekil açısından farklılık söz konusudur. Türkçede
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önem bildirmesi açısından “birinin sağ kolu olmak” deyiminde olduğu gibi
Farsçada da “birin sağ gözü olmak” deyimi “göz bebeği (olmak)” manasındadır.
 چشم راست کسی بودن- gözbebeği (olmak)
 چشم راست کسی- (bir kimsenin) sağ gözü
 بودن- olmak
.احمد چشم راست مادرش بود
Ahmet, annesinin göz bebeğiydi.
“Uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar
dolayısıyla kötü bir duruma düşmek” anlamına gelen “göz değmek” deyimi
Farsçada “yemek” fiili ile oluşturulmuştur. Ancak “ چشم خوردنgöz yemek” şeklinde
kullanılmasına rağmen bu deyim iki dilde de aynı anlamı taşımaktadır.
 چشم خوردن- göz değmek
 چشم- göz
 خوردن- yemek
 به نظرم چشم. بازویش را شکست، زمانی که کارهایش را تمام می کند،آن روز بسیار کار کرد
.خورد
O gün çok çalıştı, işlerini bitirmek üzereyken kolunu kırdı. Bence göz
değdi.
“Bir şeye dikkatle bakmak, aldanmamak için etraflıca incelemek, uyanık
bulunmak” anlamına gelen “gözünü dört açmak” deyimi Farsçada, Türkçe tam
karşılığı ile “dört gözlü olmak, gözünü dört yapmak” olarak kurgulanmış olsa da
anlam bakımından Türkçedeki “gözünü dört açmak” deyimle eşdeğerdir.
 چشم چهار کردن/ چهار چشم شدن- gözünü dört açmak
 چشم- göz
 چهار- dört
 کردن- yapmak, etmek
 چهار- dört
 چشم- göz
 شدن- olmak
. باید چشم چهار کنی،او آدم بسیار حیله گر است
O, çok hilekâr biridir, gözünü dört açman gerek.
Eşdeğer Özelliğe Sahip Ancak Anlamları Farklılık Gösteren Deyimler
Yukarıdaki iki başlık dışında deyimi oluşturan sözcükler ve bu sözcüklerin
dizilişleri bakımından eşdeğer görünüme sahip olup mecaz anlamlarının farklılık
gösterdiği deyimler de göze çarpmaktadır. Örneklendirecek olursak Türkçede “bir
şeyi ele geçirme isteği” anlamı taşıyan “göz dikmek” deyimi Farsçada aynı
kelimelerle ve dizilişle ifade edilmektedir. Ancak “ چشم/ göz” ve “ دوختن/ dikmek”
( )چشم دوختنşeklinde ifade edilen deyim Farsçada “durmaksızın dik dik bakmak”
anlamını taşımaktadır.
Aynı şekilde Türkçede “dikkati bir yerde toplamak” anlamına gelen “gözü
bir şeyde olmak” deyimi Farsçada kelime ve diziliş bakımından aynı düzleme
sahiptir ancak “bir şeyden veya kimseden beklentisi, ümidi olmak” anlamında
kullanılmaktadır.
 چشم- gözü
 به چیزی (کس- bir şeyde (kimsede)  داشتن- bulunmak,
bulundurmak Türkçede sıklıkla kullanılan “gözle işaret etmek” anlamına gelen
“göz etmek” deyimi de Farsçada göz ve etmek kelimeleriyle oluşturularak “ چشم
 ”کردنşeklinde kullanılmaktadır ancak “nazar etmek, kötü duruma düşmek”
anlamını taşımaktadır. Bu bağlamda tamamen örtüşen bu deyimlerin eşdeğer
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deyimler olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Nitekim deyimlerin hem
şekil hem mana açısından örtüşmesi gerekmektedir. Eşdeğer görünüme sahip
olmalarına rağmen anlamlarının farklılık taşımasının sebepleri toplumsal, kültürel
bakımdan veya dillerin kendilerine ait yapısal özellikleri açısından incelenmeye
değer bir önemi haizdir. Ancak bu çalışmada eşdeğer ve kısmî eşdeğer özellikleri
taşıyan deyimleri belirlemek hedeflenmiştir.
Dil /  زبانile Oluşturulmuş Bazı Eşdeğer Deyimler
Beş duyu organından biri olan “dil” birçok deyimde yer almaktadır. Farsça
ve Türkçede eşdeğer olarak tespit edilen deyimler şu şekildedir;
Birini kandırmak, inandırmak, ikna etmek için hoşuna gidecek sözler
söylemek anlamına gelen “dil dökmek” deyimi hem Farsçada hem Türkçede anlam
ve şekil bakımından örtüşmektedir. Farsçada da “dil” ve “dökmek” kelimeleri yani
 ریختنve  زبانkelimeleri kullanılmaktadır.
 زبان ریختن- dil dökmek
 زبان- dil
 ریختن- dökmek
.هر چه زبان ریختم فایده نداشت
Ne kadar dil döktüysem faydası olmadı.
“Belirtmek, anlatmak, ifade etmek, açıklamak” anlamında kullanılan “dile
getirmek” deyimi Farsçada da aynı sözcük dizilişine sahiptir ve aynı anlamda
kullanılmaktadır.
 به\بر زبان آوردن- dile getirmek
 به \ بر زبان- dile
 آوردن- getirmek
.استاد در کالس این موضوع را به زبان آورد
Hoca, derste bu konuyu dile getirdi.
“Herhangi bir sebeple konuşamayan kişinin konuşmaya başlaması”
anlamına gelen “dili açılmak” deyimi Farsçada da aynı sözcük dizilimine sahiptir
ve “konuşma yeteneği kazanma” anlamına gelmektedir.
 زبان کسی باز شدن- dili açılmak
 زبان کسی- dili
 باز شدن- açılmak
.مطمئنم که این روزها زبانش باز می شود و خواهد نوانست حرف بزند
Eminim bu günlerde dili açılacak ve konuşabilecek.
Türkçede “bir sözü doğru bir şekilde söylemeyi becerememek” anlamına
gelen “dili dönmemek” deyimi Farsçada “konuşma, söz söyleme gücü, becerisi
olmamak” anlamına gelmektedir ve deyimi oluşturan kelimeler aynı dizilişe
sahiptir.
 زبان کسی بر نگشتن- dili dönmemek
 زبان کسی- dili
 بر نگشتن- dönmemek
.زبانم بر نمی گردد که این کلمه را بگویم
Bu kelimeyi söylemeye dilim dönmüyor.
Türkçede “bir kişiyi herhangi bir sebeple konuşamaz hale getirmek,
susmak zorunda bırakmak, susturmak” anlamına gelen “dilini bağlamak” deyimi
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Farsçada “insanların konuşmasına engel olmak, susturmak” anlamında
kullanılmaktadır ve deyimi oluşturan kelimeler diziliş bakımından örtüşmektedir.
 زبان کسی را بستن- dilini bağlamak
 زبان کسی را- (kimsenin) dilini
 بستن- bağlamak, kapamak
. همه در مورد همه چیز صحبت می کند،نتوان زبان مردم بستن
Milletin dili bağlanmaz, herkes her şey hakkında konuşuyor.
Dil /  زبانile Oluşturulmuş Bazı Kısmî Eşdeğer Deyimler
Türkçede “aynı şeyi durmadan ve her yerde tekrarlamak, diline dolamak”
anlamına gelen “diline virt etmek” deyimi Farsçada, Farsça tamlama yapısıyla elde
edilmiştir. Türkçe tam karşılığı ile “dilin virdi yapmak” olarak tercüme edilmekle
beraber kavramsal bağlamda aynı mecaz anlamı taşımaktadır.
 ورد زبان کردن- diline virt etmek
 ورد زبان- dilin virdi
 کردن- etmek, yapmak
.این سخن را ورد زبان کرده هر وقت همین را می گوید
Bu sözü diline virt etmiş, her an aynı şeyi söylüyor.
“Sonunu düşünmeden gelişigüzel konuşmaktan sakınmak” anlamına gelen
“dilini tutmak” deyimi Farsçada “zaruri olmayan şeyi söylemekten, iyi olmayan
şeyi gelişigüzel konuşmaktan sakınmak” anlamına gelmektedir. Bu kısmî eşdeğer
deyimde, “tutmak” fiili yerine Farsçada “korumak, muhafaza etmek” fiili
kullanılmaktadır.
 زبان را نگه داشتن- dilini tutmak
 زبان را- dili
 نگه داشتن- korumak, muhafaza etmek (tutmak)
.یک دفعه زبانت را نگه دار و به من گوش بده
Bir kez dilini tut ve beni dinle.
Türkçede “tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak” anlamına gelen
“dilinde tüy bitmek” deyimi Farsçada “çok söyleyip neticesini görmemek”
manasında olan fakat bazı şekil farklılıkları içeren “dili tüy çıkarmak/bitirmek”
kelime grubu ile karşılanmaktadır.
 زبان کسی مو در آوردن- dilinde tüy bitmek
 زبان کسی- dili (-de, -inde)
 مو- tüy
 در آوردن- çıkarmak,
çıkmak, bitmek (yeşermek)
.من که زبانم مو در آورد ولی خودش هیچ چیزی نمی فهمد
Benim dilimde tüy bitti ama o hiçbir şey anlamıyor.
“Çok susamak” anlamına gelen “dili damağına yapışmak” deyimi
Farsçada aynı anlamda kullanılmakla beraber “damak” kelimesinin karşılığında
sözlük anlamı “çatı, tavan, arş” olan “ ”سقفkelimesi kullanılmaktadır.
 زبان کسی به سقف چسبیدن- dili damağına yapışmak
 زبان کسی- dili  به سقف- çatıya, tavana
 چسبیدن- yapışmak
.هوا خیلی گرم بود و از تشنگی زبانش به سقف چسبیده بود
Hava çok sıcaktı ve susuzluktan dili damağına yapışmıştı.
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Eşdeğer Özelliğe Sahip Ancak Anlamları Farklılık Gösteren Deyimler
Türkçede “haddini bilmeden pervasızca konuşmak” anlamına gelen ve
şekil bakımından Farsça karşılığı ile aynı olan “dili uzamak” deyimi, Farsçada
“kendinde konuşma hakkı bulmak” anlamındadır. Sadece tanımları ele aldığımızda
anlam açısından da örtüştükleri düşünülebilir ancak Farsça örnek cümlelerde
anlamın farklı bir çerçevede değerlendirildiği göze çarpmaktadır.
 زبان کسی دراز بودن- dili uzamak
 زبان کسی- (kimsenin) dil(i)
 دراز بودن- uzamak (uzun olmak)
.من کارم را درست انجام می دهم که زبانم دراز باشد
Ben işimi düzgün yaparım ki dilim uzasın (konuşabileyim).
Örnek cümleden iki dilde görünüşte aynı olan deyimin farklı anlamlarda
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.
Aynı şekilde “ زبان در آوردن- dil çıkarmak” deyimi Türkçede “alay etmek,
eğlenmek” anlamını taşımaktadır; Farsçada ise “cesaret bulmak, itiraz etmek veya
karşıt söz söylemek, karşı gelmek” anlamına gelmektedir. Bu bağlamda iki dilde
deyimleri bir araya getiren unsurların anlam ve diziliş bakımından uyumlu olduğu
ancak bir bütün olarak ele alınan deyimin mecaz anlamının farklı olduğu ortaya
çıkmaktadır.
 زبان در آوردن- dil çıkarmak
 زبان- dil
 در آوردن- çıkarmak
!مرا زبانت در نیاور:پدرش خشم گرفت و گفت
Babası öfkelendi ve dedi: Bana itiraz etme!
El /  دستile Oluşturulmuş Bazı Eşdeğer Deyimler
Deyimlerde sıklıkla kullanılan bir diğer unsur “el” duyu organıdır. Türkçe
ve Farsçada tespit edilen eşdeğer ve kısmî eşdeğer deyimler şu şekildedir.
Türkçede “vazgeçmek” anlamına gelen “el çekmek” deyimi Farsçada da
aynı anlamı ve şekil özelliklerini taşımaktadır.
 دست در کشیدن- el çekmek
 دست- el
 در کشیدن- çekmek
.من دیگر از این همه کارها دست در کشیدم
Ben artık bütün bu işlerden el çektim.
Dilimizde “ilgisini kesmek” anlamında kullanılan “el yıkamak” deyimi
Farsçada da aynı anlama ve şekil özelliğine sahiptir. Söz konusu deyim Farsça
karşılıkları olan “ ”دستve “ ”شستنkelimelerinden meydana gelmekte ve “bir şeyi
bir kenara bırakmak, terk etmek” anlamını taşımaktadır.
 دست شستن- el yıkamak
 دست- el
 شستن- yıkamak
. نتوانی هدفت برسی،تا که از این کار دست نشویی
Bu işten el yıkamadıkça hedefine ulaşamazsın.
Türkçede “egemenliği, buyruğu altına girmek; birine muhtaç olmak”
anlamlarında kullanılan “eline düşmek” deyimi Farsçada da “”به دست کسی افتادن
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şeklinde hem sözcüklerin dizilişi hem de kullanıldığı mana bakımından
örtüşmektedir.
 به دست کسی افتادن- eline düşmek
 به دست کسی- (birinin) eline
 افتادن- düşmek
!آخر به دستم افتادی
Sonunda elime düştün!
Dilimizde “yaşlılık sebebiyle veya sağlığı büsbütün bozularak güçsüz,
çalışamaz duruma gelmek” anlamında kullanılan “elden ayaktan düşmek (veya
kesilmek)” deyimi Farsçada da aynı manada kullanılmakla birlikte sözcük
bakımından da eşdeğerlik taşımaktadır.
 از دست و پا افتادن- elden ayaktan düşmek
 از دست و پا- elden ayaktan
 افتادن- düşmek
.مادربزرگم نود و هشت سال دارد و دیگر بکلی از دست و پا افتاد
Büyük annem doksan sekiz yaşında ve artık tamamen elden ayaktan düştü.
El /  دستile Oluşturulmuş Kısmî Eşdeğer Deyimler
“El” duyu organı ile oluşturulmuş tespit edilen kısmî eşdeğer deyimler şu
şekildedir.
Türkçede “eline sağlık anlamında kullanılan iyi dilek belirtmek”
manasındaki “elleri (veya ellerin) dert görmesin” deyimi Farsçada da aynı anlamda
kullanılmaktadır ancak şekil bakımından bazı farklılıklar söz konusudur. Sözcük
sözcük Türkçeye çevirdiğimizde “(kimsenin) eli ağrımamak/acımamak” anlamını
taşıdığını görürüz. Burada iki dilde aynı manaya gelen deyimin kısmî eşdeğer
olmasına neden olan ögenin fiilden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır.
 دست کسی درد نکردن- eli dert görmemek
 دست کسی- (birinin) eli
 درد نکردن- ağrımamak (dert görmemek)
. دست تان درد نکند،به من بسیار کمک کردید
Bana çok yardım ettiniz, elleriniz dert görmesin.
Dilimizde “fırsat buldukça öteberi aşıran, hırsız (kimse)” anlamına gelen
“eli uzun (olmak)” deyimi Farsçada deyimi oluşturun kelimelerden birin farklı
olmasından kaynaklanan kısmî eşdeğerlik söz konusudur. “Uzun” yerine “eğri,
eğik, meyilli” anlamına gelen “ ”کجkelimesi kullanılmaktadır.
) دست (کسی) کج (بودن- eli uzun (olmak)
) دست (کسی- (birinin) eli ) کج (بودن- eğri (olmak) (uzun olmak)
. مرد دستش کج است، او.همه می داند که این دزدی را او کرد
Herkes, bu hırsızlığı onun yaptığını biliyor. O, eli uzun bir adamdır.
Türkçede “yazı yazmayı bilmek, düşündüğünü güzel bir anlatımla
yazmak” anlamına gelen “eli kalem tutmak” deyimi, Farsçada da aynı anlamda
kullanılmaktadır ancak tam Türkçe karşılığı ile “eli kaleme sahip olmak” manasına
gelmektedir.
 دست به قلم داشتن- eli kalem tutmak
 دست- el (eli)
 به قلم داشتن- kaleme sahip olmak (kalem tutmak)
.من او را به عنوان نقاش می دانستم ولی از سوی دیگر هم دستش هم به قلم داشت
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Ben onu ressam olarak biliyordum ama bir yandan eli de kalem tutardı.
Dilimizde “şaşırmak, telaşlanmak” anlamına gelen “eli ayağı (veya
ayağına) dolaşmak” deyimi, sözcük düzleminde küçük farklılıkla Farsçada da
kullanılmaktadır. Türkçe tam karşılığı “eli ayağını kaybetmek” olan “ دست و پا (ی
 ”خود) را گم کردنdeyimi kısmî eşdeğerlik özelliği taşımaktadır.
 دست و پا (ی خود) را گم کردن- eli ayağı (veya ayağına) dolaşmak
 دست و پا (ی خود) را- elini ayağını  گم کردن- kaybetmek
. دست و پایش را گم کرد،وقتی ناگهان دوستش را در مقابل خود دید
Ansızın arkadaşını karşısında görünce eli ayağına dolaştı.
Eşdeğer Özelliğe Sahip Ancak Anlamları Farklılık Gösteren Deyimler
Türkçede “kavgaya hazır olduğunu belirtme durumu” anlamına gelen “eli
belinde (olmak)” deyimi sözcük bakımından Farsça karşılığı olan “ دست بر کمر
 ”داشتنile aynı şekil özelliğine sahip olmasına rağmen anlamları farklılık
taşımaktadır. Nitekim Farsçada “gururlu, kibirli olmak” anlamında
kullanılmaktadır.
Kulak /  گوشile Oluşturulmuş Bazı Eşdeğer Deyimler
Duyu organlarından kulak da deyimlerde kullanılan bir öge olarak
karşımıza çıkmaktadır. Türkçede “dikkatle dinlemek” anlamına gelen, anlam ve
kelimelerin dizilişi bakımından Farsça karşılığı da aynı olan “kulağını açmak/ گوش
 ”باز کردنdeyimi şu şekildedir:
 گوش باز کردن- kulağını açmak
 گوش- kulak
 باز کردن- açmak
!گوشَت را باز کن و آن چیزی که گفتم به جا بیاور
Kulağını aç ve dediğimi yerine getir!
“Ceza olarak kulağını tutup bükerek çekmek, uyarmak için hafif bir ceza
vermek” anlamına gelen “kulağını çekmek” deyimi Farsça ve Türkçede şekil ve
anlam bakımından aynı özellikleri taşımaktadır.
 گوش بر کشیدن- kulağını çekmek
 گوش- kulak (ı)
 بر کشیدن- çekmek
. گوشهایش را خواهم بر کشید،وقتی که به خانه بر می گشت
Eve döndüğünde kulaklarını çekeceğim!
Türkçede “bir kimseye, başkasından bilgi almadan önce konu üzerinde
bilgi verirken kendi düşüncelerini aşılamak” anlamına gelen “kulağını doldurmak”
deyimi, Farsçada da aynı anlamda kullanılmaktadır ve deyimi oluşturan kelimeler
eşdeğer özellik göstermektedir.
 گوش کسی را پر کردن- kulağını doldurmak
 گوش کسی را- kulağını
 پر کردن- doldurmak
. از سخنانش معلوم می شد،کسی گوشش را پر کرده بود
Biri kulağını doldurmuştu, sözlerinden belli oluyordu.
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“Kulağına çalınmak, duymak, duyulmak” anlamına gelen “kulağına
gelmek” deyimi Farsçada da aynı anlamda kullanılmakta ve şekil bakımından da
eşdeğer özellik taşımaktadır.
 به گوش (کسی) آمدن- kulağına gelmek
) به گوش (کسی- kulağına
 آمدن- gelmek
.صداهای عجیب و غریبی به گوشم می آمد
Kulağıma garip sesler geliyordu.
Kulak /  گوشile Oluşturulmuş Bazı Kısmî Eşdeğer Deyimler
Türkçede “dikkate almamak, göz önünde tutmamak” anlamını taşıyan
“kulak arkası (veya ardı) etmek” deyimi Farsçada, tam çevirisi ile “kulak arkasına
atmak, fırlatmak” manasına gelen “ ”پشت گوش انداختنolarak kullanılmaktadır. Bu
deyim iki dilde de aynı anlamda kullanılmaktadır.
 پشت گوش انداختن- kulak arkası (ardı) etmek
 پشت گوش- kulak ardı
 انداختن- atmak, fırlatmak
آنچه را که من گفتم همیشه پشت گوش انداخت ولی سرانجام خودش هم دید که من درست گفته
.بودم
Dediklerimi hep kulak ardı etti ama sonunda doğru söylediğimi kendi de
gördü.
Dilimizde “belli etmemeye çalışarak dinlemek” anlamında kullanılan
“kulak kabartmak” deyimi Farsçada “kulak” kelimesi ve “durmak” fiili bir araya
getirilerek oluşturulmuştur ve “belli etmeden, gizlice bir şeyi dinlemek” anlamını
taşımaktadır.
 گوش ایستادن- kulak kabartmak
 گوش- kulak
 ایستادن- durmak
.در پشت دیوار گوش ایستاده می خواست بشنود گفته های آنها را
Duvarın arkasında kulak kabartıp onların ne dediklerini duymak
istiyordu.
Türkçede “söylenen söze önem vermemek” anlamına gelen “bir
kulağından girip öbür kulağından çıkmak” deyimi Farsçada aynı manada karşılığı
olan ancak şekil bakımından küçük farkların olduğu bir deyimdir. Bu deyimin
Farsçasının tam karşılığı “bu (bir) kulaktan duymak (almak) öbür kulaktan
çıkarmak” anlamına gelmektedir. Bu durumda farklılığın kullanılan fiillerden
kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır.
) از این (یک) گوش شنیدن (گرفتن) از آن(گوش دیگر) در کردن (بیرون کردن- bir
kulağından girip bir öbür kulaktan çıkmak
) از این (یک) گوش شنیدن (گرفتن- (bu) bir kulaktan duymak (tutmak, almak)
) از آن(گوش دیگر) در کردن (بیرون کردن- (o) öteki kulaktan çıkmak
.وقتی جوان بودم از یک گوش می شنیدم از گوش دیگر در می کردم
Genç iken bir kulağımdan girip öbür kulağımdan çıkıyordu.
“Kulağı iyi işitmemek, duymamak” anlamına gelen “kulağı ağır işitmek”
deyimi Farsçada aynı manada kullanılmakta olup “kulağı ağır olmak”
kelimeleriyle deyim halini almıştır.
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 گوش کسی سنگین شدن- kulağı ağır işitmek
 گوش کسی- kulağı
 سنگین شدن- ağır olmak
.در روزهای آخرین گوش پدربزرگم خیلی سنگین شده بود
Son günlerde dedemin kulakları çok ağır işitiyordu.
Eşdeğer Özelliğe Sahip Ancak Anlamları Farklılık Gösteren Deyimler
Türkçede “merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak, değer vermek,
önemsemek” anlamlarına gelen “kulak vermek” deyimi Farsçada “kulak” ve
“vermek” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle yani  گوش دادنşeklinde birleşik bir fiil
halini almış ve “işitmek, duymak, dinlemek” fiillerinin yerine kullanılan bir fiil
olmuştur. Bu bağlamda iki dilde de sözcük düzleminde aynı şekle sahip olsalar da
Türkçede mecaz anlamda kullanıldığı, Farsçada ise mecaz anlamından sıyrılıp
“dinlemek, işitmek” fillerini karşılayan birleşik bir fiil olduğu anlaşılmaktadır.
Türkçede “dikkatini bir şeye vermek” anlamındaki “kulağı (bir şeyde)
olmak” deyiminin, Farsçada da sözcüklerin dizilişi “”گوش کسی به چیزی بودن
bakımından aynı olduğu görülmektedir ancak şekil olarak eşdeğer olan bu deyimin
Farsçada “bir şeyi duyma beklentisi içinde olmak, bir şeyi beklemek” anlamını
taşıdığı görülmektedir.
Burun /  دماغile Oluşturulmuş Bazı Eşdeğer Deyimler
Duyu organlarından “burun” da deyimlerde kullanılan ögeler arasında yer
almaktadır. Diğer duyu organlarına nazaran koku almamızı sağlayan burun,
Farsçada iki şekilde olmak üzere “ ”بینیve “ ”دماغkelimeleri ile ifade edilmektedir.
İki farklı kelime ile ifade edilmesine rağmen bu duyu organı ile oluşturulmuş
deyim sayısının diğer duyu organlarına oranla daha az sayıda olduğu göze
çarpmaktadır. Buna bağlı olarak Türkçe ile eşdeğer ve kısmî eşdeğer benzeşen
deyim sayısı da azdır. Tespit edilen eşdeğer deyimler şu şekildedir:
Türkçede “beklenmedik bir anda karşılaşmak, birbirlerine çok yaklaşmak,
karşısında hissetmek” anlamlarını taşıyan “burun buruna gelmek” deyimi Farsçada
da aynı anlamda kullanılmaktadır ve sözcüklerin dizilişi bakımından benzerlik
göstermektedir.
 دماغ به دماغ آمدن- burun buruna gelmek
 دماغ- burun
 به دماغ- buruna  آمدن- gelmek
. دو تا هم خیلی خشمگین بودند،دو مرد دماغ به دماغ در آمدند
İki adam burun buruna geldi, ikisi de çok öfkeliydi.
Burun /  دماغile Oluşturulmuş Bazı Kısmî Eşdeğer Deyimler
Türkçede “beğenmemek, önem vermemek, küçümsemek” anlamlarında
kullanılan “burun kıvırmak” deyimi yerine Farsçada Türkçe tam karşılığı ile
“burun vurmak” anlamına gelen “ ”بینی زدنdeyimi kullanılmaktadır. Farsça anlamı
da Türkçede olduğu gibi “beğenmemek, küçümsemek” manasındadır.
 بینی زدن- burun kıvırmak
 بینی- burun
 زدن- vurmak (kıvırmak)
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. هر وقت بینی می زد،سخنانم خوشش نمی آید
Sözlerim hoşuna gitmiyor, her seferinde burun kıvırıyordu.
Dilimizde “çok kibirli (olmak)” anlamında kullanılan “burnu havada
(olmak)” deyimi anlam bakımından Farsça ile tamamen örtüşmekte ancak sözcük
düzleminde farklılıklar taşımaktadır. Bu farklılık önce “hava” kelimesinin
karşısında verilen “ ”بادkelimesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim “ ”بادkelimesinin
ilk iki anlamı, rüzgâr ve esintidir; üçüncü anlamı havadır. Diğer farklılık ise
deyimin tertip edilme şeklinden kaynaklanmaktadır; Türkçe tam karşılığı ile
“burnunda rüzgâr (hava) olmak” manasına gelmektedir. Ancak anlam ve kullanım
bakımından tamamen örtüşmektedir.
 دماغ کسی باد داشتن- burnu havada olmak
 دماغ کسی- (kimsenin) burnu
 باد داشتن- havası olmak, rüzgarı
olmak
.در روزهای جوانی دماغ همه ی ما باد داشت
Gençlik günlerinde hepimizin burnu havadaydı.
Türkçede “yaptığına pişman etmek” anlamında kullanılan “burnundan
getirmek” deyimi, Farsçada “neşe ve mutluluktan sonra bir kimseyi sıkıntıya
uğratmak” manasına gelmektedir. Ancak şekil bakımından bir farklılık söz
konusudur. Bu farklılık deyimde kullanılan fiilden kaynaklanmaktadır. Basit
haliyle “getirmek” anlamı taşıyan “ ”آوردنfiili ön edatla birlikte kullanıldığı için
“çıkarmak” anlamına bürünmüş vaziyettedir. Ancak deyimin mecaz anlamı Türkçe
karşılığı ile örtüşmektedir.
 از دماغ کسی در آوردن- burnundan getirmek
 از دماغ کسی- (birinin) burnundan
 در آوردن- çıkarmak
! همه چیز را از دماغش خواهم درآورد:علی بخودش گفت
Ali kendi kendine dedi: her şeyi burnundan getireceğim!
SONUÇ
Bir dilin en canlı ögelerinden olan deyimler, görünen somut ve sözcüksel
anlamları dışında kavramsal bir anlam taşıyan, atasözleri gibi kültür değerleri
arasında yer almaktadır. Kavram zenginliği bakımından önemli dil yapılarından
olan deyimler deyişe güzellik, anlatıma güç katan unsurlardır. Bu özelliklere sahip
olan deyimlerin doğru şekilde ve yerinde kullanılması öncelikle anadilde deyimleri
doğru anlamayı gerektirmektedir. Ancak anadilde doğru bir şekilde kullanılan
deyimler hedef dilde de etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu bağlamda yabancı dilde
deyimleri öğrenirken öncelikle anadilde deyim kavramını ve deyimleri iyi bilmek
gerekmektedir. Nitekim iki dil arasında deyimi oluşturan sözcükler bakımından
bütün bir benzerlik taşıyan deyimlerin bazen iki dilde farklı mecazî anlamlarda
kullanıldığı da görülmektedir.
Çalışmada Farsçada ve Türkçede duyu organları ile oluşturulmuş eşdeğer
ve kısmî eşdeğer deyimlerin yanında şekil olarak eşdeğer özelliğe sahip olmasına
rağmen mecaz anlamları farklılık gösteren deyimlere dikkat çekilmiştir. Farsça
sözlüklerde deyimler araştırılırken duyu organlarından “göz,  ”چشمorganının sayıca
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daha fazla deyimde kullanıldığı görülmüştür. Farsçada iki farklı kelime ile ifade
edilen burnun ise “ بینی، ”دماغdiğer duyu organlarına nazaran çok sınırlı sayıda
deyimde yer aldığı, yalnız bir eşdeğer deyimin tespit edildiği ortaya çıkmıştır.
Burun ile ilgili kısmî eşdeğer deyimlerin sayısının daha fazla olduğu görülmüştür.
Kulak, dil ve el duyu organlarının kullanıldığı deyimlerin ise sayıca birbirine yakın
olduğu göze çarpmıştır. Eşdeğer deyimler tüm ögeleri ile örtüşmektedir ancak
kısmî eşdeğer deyimlerde farklılığın büyük oranda deyimi oluşturan fiilden
kaynaklandığı izlenmiştir. Fiil dışındaki farklılıkların ise ikiden fazla sözcükten
oluşan deyimlerde organ ismi ve fiil dışında bir sözcüğün tam karşılığının
kullanılmamasından kaynaklandığı görülmüştür.
Çalışmada bu iki dil arasında, dillerin ulusal özelliklerini içeren ve kavram
zenginliğine katkı sağlayan deyimlerde büyük oranda benzerliklerin olduğu
gözlemlenmiştir. Her ne kadar yabancı dil öğretiminde deyimler ileri düzeyde
sürece dahil ediliyor olsa da bu benzerliklerden faydalanmak öğrenici açısından
önem taşımaktadır. Farsça öğrenmeye çalışan bir öğrenicinin, bir dilin mecazî
anlatım tarafında yer alan deyimleri Türkçede eşdeğer ve kısmî eşdeğer karşılıkları
ile görerek öğrenmesi, şüphesiz öğrenme sürecinde kavrama ve zaman açısından
katkı sağlayacaktır. Bu özellik aynı zamanda öğrenicide dile karşı ilgi ve yakınlık
hissetmesinde de etkili olacaktır.
Etkili ve doğru bir iletişimin sağlanması bakımından değerli olan deyimler
hedef dildeki konuşurları doğru anlayabilmek için de önem taşımaktadır. Ancak
bu öğretim sürecinde deyimlerin, kullanım sıklıklarına ve başlangıç için zorlukkolaylık derecelerine göre tercih edilmesi önemlidir. Bu bağlamda ilk etapta nesne,
organ, eşya, tabiat unsurları gibi somut adlarla oluşturulmuş deyimleri tercih etmek
doğru olacaktır.
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YABANCI Dil OLARAK FARSÇA ÖĞRETİMİNDE TÜM
FİZİKSEL TEPKİ YÖNTEMİ VE EMİR KİPİ ÖĞRETİMİ
Ümit GEDİK
GİRİŞ
Yabancı dil öğretimi, benimsenmiş olan belirli bir amaç doğrultusunda
öğrencilerin anadilleri dışında herhangi bir dili kullanmada yetkinlik
kazandırılması adına yapılan etkinliklerin tamamı olarak tanımlanabilmektedir
(Doğan, 2012, s. 42). Yabancı dil öğretim ve öğrenim sürecinin fazlasıyla zor ve
karmaşık bir süreç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle yabancı dil
öğretimi sürecinde öğretici ve öğreniciler açısından pek çok farklı etkenin aynı
anda göz önünde bulundurulması, dikkate alınması önemlidir.
Başarılı bir yabancı dil öğretimi için yabancı dil öğretiminin planlayıcıları
ve uygulayıcıları olan öğreticilerin hem eğitim bilimleri hem de genel dilbilim
alanı ile alt dallarında yapılmış olan çalışmalardan yararlanmak zorunda
olduklarını dile getirmek mümkündür (Şahin, 2007, s. 469). Köksal ve
Varışoğlu’nun (2014, s. 70) belirtmiş oldukları üzere; dil öğretiminin amaçlarının,
içeriğinin, kullanılacak olan yöntem ve tekniklerinin, yapılacak etkinliklerinin,
okutulacak ders kitaplarının ve süreçte kullanılacak öğretim araçlarının eğitim
bilimlerindeki gelişmeler ve ilkeler dikkate alınarak belirlenmesi gereklidir.
Elbette, yabancı dil öğretiminde öğrenme-öğretme süreci dikkate
alındığında yabancı dil öğreticileri tarafından göz önünde bulundurulması gerekli
olan temel öğretim ilkelerinden söz edilebilmektedir. Yabancı dil öğretiminde
ortaya konulmuş olan bu ilkeler, (Demirel, 2010, s.32-33) tarafından şu maddeler
halinde belirtilmiştir:
• Öğretime dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme ile başlanması
• Öğrencilerin, temel cümle kalıplarını öğrenmesinin sağlanması
• Kullanılan dilin öğretilmesi
• Öğrencilerin, yeni dil alışkanlıkları sağlamasına yardımcı olunması
• Öğrenilen dilin seslerinin en iyi şekilde çıkarılmasının öğretilmesi
• Hedef dil ile anadili arasında sorun olan ses yapılarının öğretilmesi
• Öğretim materyallerinin kolaydan zora doğru sıralanıp sunulması
• Yeni cümle kalıplarının bilinen sözcüklerle öğretilmesi
• Öğrencilere öğrendiklerini kullanma olanağı tanınması
• Yeni bir yapıyı sunmadan önce örnekler verilmesi
• Başlangıç düzeyinde öğrenci hatalarının anında düzeltilmesi
• Bir seferde tek bir sorunla uğraşılması
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•

Hedef dilin o dilin anadili olarak konuşan kişilerin konuştuğu gibi
öğretilmesi
• Öğretilen dilin kültürünün de öğretilmeye çalışılması
• Sınıf içi bireysel farklılıkların dikkate alınması
• Öğrencilerin, sınıfta daha çok konuşma yapmalarına olanak sağlanması
• Bütün bilinenlerin öğretilmeye çalışılmaması
• Öğrencilere sorumluluk verilmesi
• Dersi planlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesi
• Öğrenci başarısını ölçerken sadece öğretilenlerden sorulması,
öğretilmeyen konularla ilgili soruların sorulmaması.
Yabancı dil öğretiminin bu genel ilkelerine Köksal ve Varışoğlu (2014, s.
78) şu maddeleri de ilave etmektedirler:
• Dil öğretenlerin meslek ve alan bilgilerinin yeterli düzeyde olması
• Öğrencilerin dil öğrenme hazır bulunuşluklarının dikkate alınması
• Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı motive edilmesi
• Öğrenilenlerin tekrar edilmesi ve pekiştirilmesi
• Öğrenci ve öğretmenin etkileşim içerisinde olması ve birbirlerine
güvenmeleri
• Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılması
Dile getirilmiş olan tüm bu ilkelere ek olarak öğretim sürecinin başarısına
etki edecek olan ve özellikle belirtilmesi gereken en önemli ilkenin yabancı dil
öğretiminde kullanılacak duruma uygun, verimli ve doğru yönteminin belirlenmesi
olduğu açıktır. Geçmişten günümüze değin yabancı dil öğretiminde birbirinden
farklı yöntem ve teknik geliştirilerek uygulanmaya çalışılmıştır. Alanyazın
incelendiğinde, yabancı dil öğretim yöntemleri ile ilgili çeşitli sınıflandırmaların
yapıldığı görülmektedir (Larsen-Freeman, 2000; Richards ve Rodgers, 2001;
Demirel, 2010; Doğan, 2012; Demircan, 2013; Memiş ve Erdem, 2013; Erdem,
vd. 2015). Bu sınıflandırmalar ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce
kabul edilen ve yaygın bir biçimde kullanılan yabancı dil öğretim yöntemleri
sırasıyla şunlardır (Demirel, 2010, s. 35; 60; Memiş ve Erdem, 2013, s. 299):
Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation Method)
Direkt Yöntem/Dolaysız Yöntem (Direct Method)
Doğal Yöntem (Natural Method)
İşitsel-Dilsel Yöntem (Audio-Lingual Method)
Bilişsel Yöntem (Cognative-Code Method)
İletişimsel Yöntem (Communicative Method)
Seçmeli Yöntem (Eclectic Method)
Bu yöntemlerin dışında yabancı dil öğretiminde daha az yaygınlık
kazanmış ve alternatif olarak kullanılan başlıca diğer yöntemler ise şöyledir:
Telkin Yöntemi (Suggestopedia)
Danışmanlı (Grupla) Dil Öğretim Yöntemi (Community Language
Learning)
Sessizlik Yöntemi (The Silent Way)
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Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response)
İşitsel-Görsel Yöntem (Audiovisual Method)
Görev Temelli Yöntem (Task-Based Method)
İçerik Merkezli Yöntem (Content-Based Method)
Yabancı dil öğretiminde kullanılagelen bu yöntemlerin, kullanılmakta olan
bir önceki yöntemin eksiklerini ya da yetersiz kaldığı noktaları gidermek amacıyla
ortaya çıktığı bilinmektedir. Doğan (2012, s. 43) yabancı dil öğretim yöntemlerini,
bir yabancı dili öğrenme, bilgi birikimini kazandırma aracı olmanın ötesinde
öğretim çalışmalarında öğrenciyi daha yetkin bir öğrenen haline getirmenin yolunu
gösterme çabasında olan sistemler olarak nitelerken, günümüze kadar pek çok
öğrenim ve öğretim yöntemi geliştirilmesine rağmen gerçek anlamda tek başına
yeterli ve ideal bir yöntemin varlığından söz edilemeyeceğini dile getirmektedir.
Bu yöntemlerin tek başlarına yeterli ve ideal olmamasının nedeni, yabancı dil
öğrenim sürecinin yöntemler dışında farklı pek çok bileşeni kapsaması olarak
yorumlanabilmektedir.
Bu bağlamda bu araştırmada, yabancı dil olarak Farsça öğretiminde
yukarıda yabancı dil öğretim yöntemleri arasında yer verilmiş olan tüm fiziksel
tepki yöntemi kuramsal ve uygulamalı olarak tartışmaya açılacak ve bu yöntem
takip edilerek Farsça emir kipinin öğretimine dair etkinlik tasarım örneği
sunulmaya çalışılacaktır.
Araştırmanın Önemi ve Amacı
Küreselleşen dünyada dil öğrenimi/öğretimine duyulan önem ve ihtiyaç
ortadadır. Bu önem yeni bir dil öğrenirken/öğretirken nasıl bir yolun izlenilmesi
gerektiği sorusunu beraberinde akla getirmektedir. Akla gelen bu soru yabancı dil
öğreticilerinin dil öğretim yöntemleri üzerinde detaylı bir inceleme ve araştırma
yapmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.
Türkiye’de yabancı dil olarak Farsça öğretiminde çeşitli zorlukların
yaşandığı bilinmektedir. Bir edinim süreci olan dil öğretim/öğreniminin aktif bir
biçimde çaba, motivasyon ve çaba gerektiği açıktır. Halihazırda Türkiye’de
yabancı dil olarak Farsça öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumlarında sınıf
içi etkinlikler itibarıyla Farsça öğreticileri tarafından kullanılan yöntem ve
teknikler farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar dikkate alındığında Türkiye’de
Farsça öğretiminde öğreticilerin çoğunlukla dilbilgisi-çeviri yöntemi gibi
geleneksel öğretim yöntemini tercih ettikleri dile getirilebilmektedir. Geleneksel
öğretim yöntemlerinin kullanıldığı Farsça sınıflarında, öğreticilerin hedef dil
Farsçaya ait dilbilgisi kurallarını anlatım yöntemini esas alarak belirtik bir biçimde
öğrencilere açıkladıkları ve öğretimi yapılan dilbilgisi kurallarına dair soru-cevap
tekniğine dayalı mekanik alıştırmalar ile dilbilgisi tabanlı ders izlenceleri
oluşturdukları gözlemlenmektedir. Bu çerçevede benimsenen öğretim sürecinin
öğrencileri sadece öğretimi yapılan dilbilgisi kurallarını ezberlemeye yönelttiğini
ve bu kurallara dair iletişimsel açıdan kalıcı bir öğrenmenin
gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır. Bu saptamalar doğrultusunda yabancı
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dil olarak Farsça öğrenen öğrencilerin öğretimi yapılan dilbilgisi kurallarına dair
iletişime dayalı kalıcı bir öğrenim sağlamaları yani anlamlı bir ortamda, dilin ifade
ettiği iletişimsel yeterlilik ‘anlaşılır girdi’ ile kuralları kavramaları önem
kazanmaktadır.
Öğrenilen dilin öğrenciler tarafından doğru ve etkili bir biçimde
kullanılması uygun eğitimbilimsel yöntemlerin uygulanması sonucu elde edilecek
bir beceridir. Dil öğretimindeki temel dil becerilerinin ‘dineleme-konuşmaokuma-yazma’ uygun ortam ve uygulamalar ile kazanılabileceği tartışmasız bir
gerçektir. Şüphesiz öğretim sürecinde dört temel dil becerisinin öğrencilere
kazandırılmasında Farsça öğreticileri tarafından tercih edilecek olan yabancı dil
öğretimi yöntem ve tekniklerinin önemi büyüktür. Bu nedenle dil öğretimi
alanında uygulamaya dönük bilgi sunmayı hedefleyen çalışmaların kaleme
alınması önem arz etmektedir.
Bu dikkatle yabancı dil olarak Farsça öğrenen öğrenciler için kritik dönem
kabul edilebilecek başlangıç düzeyinde kurallı Farsça dil girdilerine maruz
kalmaları ve anlamlı/anlaşılabilir veriler yardımı ile Farsçayı öğrenmelerinin
gerekli olduğu düşünülmektedir. Elbette, başlangıç düzeyinde yer verilen dil
biçimlerinin öğrencilere ilk sunuluşlarında edinimlerin düşük olacağı, ancak bu dil
biçimlerinin bir anlam içerisinde aktif/pasif olarak deneyimlemeye bağlı olarak
sunulduklarında edinimin yükseleceği söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda
çalışma odağında yer alan Farsça emir kipinin; bağlam içerisinde, örtük bir
biçimde, anlaşılır girdi ve iletişimsel yeterliliğin oluşması adına öncelikle işitsel
daha sonra görsel ögeler kullanılarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla
Farsça emir kipinin öğretimi için etkinlik tasarım örneği sunulmaya çalışılacak
çalışmada, yabancı dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımlardan birisi olan, en az
kaygı ve çok sayıda anlaşılabilir veriye dayalı bir biçimde ilk olarak dinlemeanlama, daha sonra okuma ve yazma becerilerinin başlangıç düzeyinde
geliştirilmesini hedefleyen ‘Tüm Fiziksel Tepki’ yöntemi kullanılacaktır.
1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi
Tüm fiziksel tepki yöntemi, yabancı dildeki sözlü emirleri fiziksel (motor)
aktiviteler yolu ile öğretmeyi amaçlayan, konuşma ve eylemlerin birlikteliği
çerçevesinde oluşturulmuş bir dil öğretim yöntemidir. Kaliforniya’daki San Jose
State Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan James Asher tarafından
geliştirilmiş olan yöntem; gelişim psikolojisi, öğrenme teorisi ve insan
pedagojisinin yanı sıra Harold ve Dorothy Palmer tarafından 1925 senesinde
‘Eylemlerle İngilizce/English Through Actions’ söz-eylem dizileri için önermiş
oldukları dil öğrenme süreçlerini kapsayan çeşitli alanlardan yararlanmaktadır
(Richards ve Rodgers, 2001, s. 73).
Asher, gelişimsel açıdan yetişkin bireylerin ikinci dil öğrenim süreçleri ve
başarılarının anadili edinim süreci ile bir paralelliğe sahip olduğunu dile
getirmektedir. Çocukların, anadillerini öğrenme süreçlerinde herhangi bir sözcük
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üretmeden önce ebeveynleri ve yakınlarını uzun süre dinledikleri, işittikleri
seslerden anlamlar çıkarmaya çalıştıkları ve ebeveynleri tarafından verilen emir
sözcüklerini öncelikle dinleyip anladıkları, daha sonra bu emirleri yerine
getirdikleri ve diğer dil becerilerinin de bu gelişim sürecini izlediği bilinmektedir.
Asher da çocuklara dikkat edildiğinde konuşma becerisinin temelde komutlardan
oluştuğunu ve çocukların da bu komutlara sözlü tepkiler vermeden önce fiziksel
tepkiler verdiğini, bu nedenle yetişkinlerin de çocukların anadili edinimlerinde
kullandıkları öğrenme süreçlerini yinelemelerini ve bu gelişim sürecinin dil
öğrenimine aktarımını önermektedir (Richards ve Rodgers, 2001, s. 73).
Tüm fiziksel tepki yöntemi, psikolojide yer alan öğrenme kuramlarından
‘iz kuramı/trace theory’ ile bağlantıya sahiptir. İz kuramına göre bir hafıza
bağıntısı ne kadar sık, yoğun ve bellekte ne kadar kuvvetli bir iz bırakırsa, o olayın
hatırlanması o kadar kolay olmaktadır (Demirel, 2010, s. 62). Hafıza bağıntısında
yer alan bu izlere sözel olarak geri gidiş tekrarlama yolu ya da motor aktivite
bağıntısı ile yapılabilmektedir. Motor aktiviteler ile desteklenen sözlü alıştırmalar
ve taklit etme aktivitelerinin birlikteliği öğrenilen dil birimleri için başarılı bir
hatırlayışın olasılığını artırmaktadır (Richards ve Rodgers, 2001, s. 74).
Bu dikkatle Doğan (2012, s. 235) yöntemin yabancı dil öğretimindeki
hedefini; konuşma ve eylemin birbirlerine uygun olan fiziksel işlemler ve
etkinlikler ile eşleştirilmesi, dilsel ifadelerin bedensel eylemlerle uyumlu ve motor
etkinlikler ile eşzamanlı olarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi olarak
belirtmektedir. Yöntemde, söz-eylem birliği, sözlü emirleri yerine getiren fiziksel
etkinlikler aracılığıyla ilk olarak dinleme, daha sonra da herhangi bir öğrenci
zorlanması olmaksızın konuşma becerilerinin başlangıç düzeyinde geliştirilmesi
ve hedef dilde sözlü anlatım yeterliliğinin kazandırılmasını amaçlanmaktadır
(Demircan, 1990, s. 222; Yavuz, 2011, s. 32).
Tüm fiziksel tepki yöntemi, özellikle emir kipindeki fiziksel eylemleri
dilin kullanımı ve dil öğreniminin temelini oluşturan motif olarak görmektedir.
Asher’a göre (1977, s.4) hedef dilin dilbilgisel yapısının pek çoğu ve yüzlerce
sözcük dağarcığı, öğreticiler tarafından başarıyla kullanılacak olan komutlar yolu
ile öğretilebilmektedir (akt. Gür, 1996, s.23). Bu dikkatle yöntemde yabancı dil
öğretimi fiziksel tepkiyi gerektiren emir kipleri ile başlamakta ve yabancı dil
anadili edinimindeki yol ve süreçler takip edilerek öğrenilmektedir. Yöntem, aktif
olarak önceleri kavrama/alıcı dil becerilerinin, daha sonra üretme/ifade edici dil
becerilerinin gelişmesini beklemektedir. Kavrama becerisi geliştirilene kadar
konuşma becerisinin öğretimi geciktirilmelidir. Bu doğrultuda yöntem konuşma
becerisine dair hedef dil üretimi konusunda ilk aşamada öğrencilerden çok şey
istememekte ve fiziksel etkinlikler ile oyun benzeri hareketleri içermektedir. Bu
yönüyle yöntem, öğrencilerin öğrenim sürecinde yaşadıkları baskı, stres, kaygı
düzeylerinin azalması, rahatlamalarına ve özgüvenlerinin artması ile derse karşı
olumlu bir tutum oluşturmalarına katkı sunarken, tüm bunların öğrenmeyi
sağlayacağına dikkat çekilmektedir. Yine başlangıç düzeyinde öğrenci kaygısını
gözeterek dinleme becerisinin geliştirilmesi, basit komutlar yoluyla hedef dilin
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fiziksel aktiviteler ile görsel olarak sunulması ve başarılı bir iletişim ortamı
oluşturarak öğrencilerde güdüleyici başarı hissinin geliştirilmesi adına derse ve
etkinliklere katılmanın istenmesi yöntemin ilgi görmesini sağlayan etkenler
arasında yer almaktadır (Richards ve Rodgers, 2001, s. 73; Doğan, 2012, s. 235;
Durmuş, 2013, s.84).
Tüm fiziksel tepki yönteminin öğrenme kuramı Asher tarafından üç temel
hipotez üzerine kurulmaktadır (Demircan, 1990, s. 222; Richards ve Rodgers,
2001, s. 74; Yaman, 2020, s. 65-66):
1. Hem anadil edinimi hem de ikinci dil edinimi ve öğrenimi için doğuştan
gelen özel bir biyolojik program (bio-program) mevcuttur. Bu biyolojik program
birinci ve ikinci dil gelişimi için en uygun olan yolu belirlemektedir. O halde ikinci
dil öğrenimi anadili ediniminde takip edilen yolla ilerlemelidir.
2. Beyin sağ ve sol yarımküre olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.
Diğer yabancı dil öğretim yöntemlerinin aksine tüm fiziksel tepki yöntemi dil
aktivitelerinin gerçekleştiği sağ beyin öğrenmesi odaklıdır. Asher, Jean Piaget’nin
çalışmaları sonucu ortaya çıkan çocukların dili fiziksel (motor) aktivite yolu ile
edinmesi ve bu edinimin beynin sağ yarımküre aktivitesi olması gerçekten
hareketle yetişkinlerin de dilleri beynin sağ yarımküresine bağlı motor aktiveler
yolu ile öğrenmelerini önermektedir.
3. Başarılı bir dil öğrenimi için önemli koşullardan biri stresin ve kaygının
ortadan kaldırılmasıdır. Öğrenme edimi ile öğrenilecek şey arasına kaygı ve stres
girerse öğrenme engellenmektedir. Asher, anadili edinimi baskı ve her türlü
kaygıdan uzak bir ortamda gerçekleşirken, yetişkinlerin dil öğrenim ortamlarının
çoğu kez baskı ve heyecan yaratır ortalar olduğunu dile getirmektedir. Dilin,
baskıdan uzak olacak öğretimi için doğal biyolojik programın harekete geçirilmeli
ve böylelikle anadili edinimine eşlik eden rahat ve zevkli tecrübeler
yakalanmalıdır. Stres ve kaygı faktörleri ne denli düşük olursa öğrenme o derece
yüksek olacaktır.
Tüm fiziksel tepki yöntemi için tek bir yabancı dil öğretim stratejisi
önerilmemektedir. Her ne kadar sınıf içi öğrenme ve öğretme aktivitesi açısından
komutlar eğitimin en üst ve en alt formatlarını oluştursalar da öğrencilerin
ilgilerinin canlı tutulması adına değişiklikler yapılması önem taşımaktadır.
Komutlar öğrenmeye giden yolda güçlü birer araçlardır. Ancak pek çok diğer
yabancı dil öğretimi teknikleri ile birlikte kullanılması gereklidir. Uygun
kombinasyonlar öğreticiden öğreticiye ve sınıftan sınıfa farklılık göstermektedir
(Gür, 1996, s.27).
Tüm fiziksel tepki yönteminde, öğretimin başlarında öğretmenler
açıklamalarda bulunmak için anadillerini kullanmaktadırlar. Dersler ilerledikçe bu
anadili kullanımı öğreticiler tarafından en az seviyeye indirilmektedir. Yöntemde,
dinleyici ve uygulayıcı rollere sahip olan öğrenciler, başlangıçta sadece öğretmen
tarafından verilen komutlara fiziksel cevaplar veren oyucular olarak
görülmektedir. Öğrencilerin, ardıl ve tepkisel olarak artış gösteren dil
gelişimlerinin hız kazanması ve sözlü tepkiler vermeye başlamaları ardından
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anlaşılır hale gelen hedef dilleri iletişim aracı olarak kullanmaya başladıkları tespit
edilmektedir. Öğretmenler, öğrencileri hedef dilde verdiği komutlarla yönlendiren
bir yönetmen olarak etkin ve doğrudan bir rol üstlenmektedir. Yöntemde, sınıf içi
etkileşim ve rol üstlenme sırası öğretmen tarafından belirlenmektedir. Başlangıçta,
öğretmenler öğrenci hareketlerinin tamamını yönetmekte ve öğrenciler öğretmenin
sözlü olmayan hareketlerini sadece taklit etmektedirler (Larsen-Freeman, 2000,
s.113). Öğrenciler birbirleri ile etkileşim halinde olup iletişim kursalar dahi
etkileşimi başlatan ve yönlendiren öğretmendir. Öğretmen, mümkün olduğunca
öğrenciler ile göz teması kurar ve öğrencilerin hedef dilin kurallarını
edinebilmeleri için dile en iyi şekilde maruz kalmaları sorumluluğunu taşır.
Öğrenci uygulamalar esnasında hata yaptığında, öğretmen söz konusu komutu
tekrarlar ve kendisi doğrusunu gösterir. Öğrencilerin hatalarını anında fark
etmeleri ve öğretmenlerin komutlarına göre hatalarını düzeltmeleri beklenir. Yani
hatalar anında fakat öğrencinin motivasyonunu bozmayacak bir şekilde düzeltilir.
Öğrenci hatalarını düzeltirken, öğretmen anne-baba örneğini izlemelidir.
Başlangıçta anne-babalar konuşmaya başlayan çocuklarının hatalarını çok az bir
şekilde düzeltirken, çocuklar fiziksel gelişimleri sonucu olgunlaştıkça
konuşmalarındaki hatalarına karşı çok fazla tolerans göstermezler. Bu doğrultuda,
tüm fiziksel tepki yönteminde öğretmenler de başlangıçta gereğinden fazla
düzeltmeden uzak durarak öğrenci hatalarını çok fazla düzeltmekten kaçınmalıdır.
Çünkü bu hata düzeltmeleri öğrencilerin çekingen bir tavır sergilemelerine yol
açabilir. Ancak, zaman ilerledikçe öğrencilerin konuşma becerilerine ait hatalar
detaylı düzletmeler gerektirdiği için öğretmenin daha fazla müdahalede bulunması
beklenir (Memiş ve Erdem, 2013, s.312-313; Yavuz, 2011, s. 34-35).
Bu yöntem, dilbilgisi yapıları ve sözcüklerin anlamlarına odaklı kurulan
emir cümlelerini temel alan bir izlence modeli benimsemektedir. Yöntem için
ayrıntılı bir ders planı öneren Asher, doğaçlama dersin akış hızının dikkate alınarak
öğretmen tarafından belirli ifadeler ve yeni kalıpların hazırlanmasının yararlı
olacağını dile getirmektedir. Yöntemde, özellikle başlangıç seviyesinde ayrıntılı
bir ders planı dışında özel bir öğretim materyali kullanımına gerek
duyulmamaktadır. Çünkü sınıf içi etkinlikler için öğretmenin hareketleri,
mimikleri, sesi yeterli görülmektedir. Daha sonraları öğretmen sınıf içindeki
nesneler; kitap, kalem, bardak, görseller, posterler gibi değişik görsel araçlardan
yararlanabilmektedir (Demirel, 2010, s. 62; Yaman, 2020, s. 66).
Tüm fiziksel tepki yöntemi incelendiğinde, yöntemde kullanılan başlıca
tekniğin davranışlarını yönlendirmek için kullanılan komutlar olduğu
görülmektedir. ‘komut verme’ tekniğinde ilk olarak öğretmen öğrencilere
eylemleri fiziksel olarak icra etmektedir. İleri aşamalarda yönlendirici olan
öğretmenin kullandığı bu teknik bir değişime uğramaktadır. Bu kez ‘rol
değişimi/görev değişimi’ tekniğinin kullanılacağı öğrenme sürecinde komut verme
tekniği öğrenciler tarafından kullanılmakta ve sınıf içindeki rol değişimleri ile
öğrenciler öğretmen ve diğer sınıf arkadaşlarına komut vermektedir. Rol değişimi
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tekniğinde verimli bir ders süreci için sırasıyla şu gelişim adımlarının takip
edilmesi önerilmektedir (Doğan, 2012, s. 246-247):
• Öğretmen komutu kendisi verir, eylemi kedisi yapar.
• Öğretmen komutu verir ve öğrenciler ile birlikte eylemi yapar.
• Öğretmen komutu verir ve sadece öğrenciler eylemi yapar.
• Öğretmen komut verirken eylemi gönüllü olarak seçilen bir öğrenci yapar
ve diğer öğrenciler izler.
• Öğrenci komut verir ve eylemi öğrenciler ile birlikte öğretmen yapar.
• Öğretmen ve öğrenciler asıl komut ya da cümleyi esas alarak yeni komut
ve cümleler oluşturur. Yapı ve sözcükler genişletilir.
Yöntemde kullanılan diğer bir tekniğin ‘ardışık eylem dizisi’ tekniği
olduğu gözlemlenmektedir. Öğretmen bu teknik doğrultusunda birbiriyle
bağlantıya sahip sıralı komutlar vermektedir. Örneğin, öğretmen öğrencilere
kapıyı işaret etmelerini, kapıya yürümelerini ve kapıya dokunmalarını
söyleyebilmektedir. Başlangıç seviyesinde kısa tutulması gereken eylem dizisi,
ilerleyen zamanlarda çoklu hale gelebilmektedir. Örneğin: Bir kalem çıkar. Bir
parça kâğıt çıkar. Bir mektup yaz. Mektubu katla. Mektubu zarfa koy. Zarfı
mühürle. Zarfın üzerine adres yaz. Zarfın üzerine bir pul yapıştır. Mektubu postala
(Larsen-Freeman, 2000, s.116-117; Larsen-Freeman ve Anderson, 2014, s.152153). Asher, bu yöntemde kullanılacak tekniklere dikkat çekerek, öğrencilerin
başarma hissini yaşamalarının çok önemli olduğunu vurgulamakta ve öğreticilere
öğrenim sürecinde yeni emirleri hızlı bir şekilde vermemeleri gerektiğini
önermektedir.
1.2. Farsça Emir Kipi Görünümü
Tasarlama kipleri içerisinde yer alan ve dilde fiil çekimlerinden birisi olan
emir kipi, herhangi bir işin, eylemin yapılması ya da yapılmamasını kesinliğe
bağlayarak, tasarlanan eylemi emir/buyuru biçimde dile getiren ve hareketin
emirle yapılmasını işaret eden bir dilbilgisi kalıbı olarak tanımlanmaktadır
(Banguoğlu, 2011, s. 473; Ediksun, 2010, s.185; Ergin, 2013, s. 304; Givî ve
Enverî, 1388hş./2009, s. 45; Hânlerî, 1392hş./2013, s. 121-122; Korkmaz, 2003,
s.665; Yıldırım, 2014, s. 172). Emir kipi Delice (2012, s. 77) tarafından da dili
sözlü ya da yazılı olarak kullanan kişinin sözüne konu olan eylemin
gerçekleştirilmesi için özneyi harekete geçirici bir tavır takındığını göstermek
amacıyla başvurduğu bir fiil kipi olarak betimlenmektedir.
Biçimsel olarak Farsçada emir kipinin 2. Tekil ve 2. Çoğul şahıs
çekimlerinin bulunduğu görülmektedir. Ör. !بخور/Ye, !بخورید/Yiyiniz! Farsçada bu
kipin biçimleniş şekli şu şekildedir:
Tablo 1. Farsça Emir Kipi Olumlu Çekimi
]] [یدØ[ شناسه
Ø
ید

ریشه ی حال فعل
خوان
خوان

66

] ُ[ب/ ] [ب-پشیوند امر
ﺑ
ﺑ

دوم شخص مفرد
دوم شخص جمع

Tablo 1’de görüleceği üzere Farsça emir kipi olumlu çekiminde,
kullanılacak olan yalın fiilin geniş zaman formunun önüne ] [بbiçimbirimi
eklenmektedir. Bazı Farsça fiillerin mastarsız halleri ile biçim değişikliğine
uğrayan bazı fillerin geniş zaman formlarının emir kipi çekimlerinin kökleri
olduğu görülmektedir. Emir kipi 2. Tekil şahıs çekimi sıfır biçimbirim /Ø /, 2.
Çoğul şahıs çekimi ise /ید/ biçimbirimi ile oluşturulmaktadır. Farsça emir kipi
olumlu çekiminde kullanılacak olan birleşik ya da ön ilgeçli fiillerde ][ب
biçimbirimi kaldırılıp, kullanılmamaktadır. Ör. !بر خیز/Kalk, !بر دار/Al, kaldır, کار
!کن/Çalış, !عجله کن/Acele et. Farsçada yer alan  بودنve  داشتنfiillerinin emir kipi
çekimlerinin istisnai çekimler arasında yer aldığı bilinmektedir. Ör. sakin
olmak/باشید] آرام بودن-[آرام باش, sahip olmak/باشید] داشتن-[داشته باش. Farsça emir kipi
2. Tekil şahıs çekiminde görülen sıfır biçimbirimli yapı, dilbilimdeki dillerin sıklık
ilkesi çerçevesinde çok kullanılan yapıların ekonomik olması ilkesini
desteklemektedir.
Tablo 2. Farsça Emir Kipi Olumsuz Çekimi
] [ید/ ]Ø[ شناسه
Ø
ید

ریشه ی حال فعل
خوان
خوان

] [م/ ] [ن-پشیوند منفی
م/ن
م/ن

دوم شخص مفرد
دوم شخص جمع

Tablo 2’de görüleceği üzere Farsça emir kipi olumsuz çekiminde,
kullanılacak olan yalın fiilin geniş zaman formunun önüne olumsuzluk
biçimbirimleri olan ] [م/ ] [نbiçimbirimlerinden birisi eklenmektedir. Farsça emir
kipi olumlu çekiminde kullanılacak olan birleşik ya da ön ilgeçli fiillerin aksine
olumsuz çekimde ] [م/ ] [نbiçimbirimleri kullanıldığı görülmektedir. Ör. بر
!مخیز/Kalkma, !بر ندار/Alma, kaldırma, !کار نکن/Çalışma, !عجله نکن/Acele etme.
Farsçanın dilbilgisi kategorilerindeki biçim-işlev (anlam) ayrılığı dikkate
alındığında emir kipinin biçim-işlev bakımından konuşanlara ait olan bir eğilimi,
isteği, ricayı, yasağı, tavsiyeyi, duayı, emri ya da gerekliliği dile getirdiği
belirlenmektedir (Mişkatu’d-din, 1391hş./2012, s. 60).
Ör.
!نامه را بخوان/Mektubu oku! (Emir)
!هرگز گناه نکنید/Asla günah işlemeyin! (Tavsiye)
!به بینوایان کمک کنید/Yoksullara yardım edin! (İstek)
!سالمت باشید/Sağ olun, Esen kalın. (Dua)
Emir kipinde, konuşan bir kimsenin ikinci tekil şahsa بیا/gel demesi ile
hitap edilen kişinin karşısına almış olduğu kişi/kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Bu
nedenle hitap edilen kişinin isminin cümlede geçmesi gerekli görülmemektedir.
Emir verilen kişilerin belirsiz olduğu ya da kendisine emir verildiğinin
anlaşılmadığı durumlarda emir verilen kimsenin isminin zikredilmesi ise gerekli
görülmektedir. Ör. حسن! کتاب را بیاور/Hasan kitabı getir. Farsçada bu tür
durumlarda emir verilen kimsenin ismi özel bir tonlama yapılarak vurgulu bir
biçimde söylenmektedir. Yine Farsçada emir verilen kimsenin ismine yapılacak
vurgunun  ایünlem sözcüğünün ismin başına eklenmesi ile yapıldığı
gözlemlenmektedir. Ör. ای حسن! کتاب را بیاور/آHey Hasan kitabı getir (Hânlerî,
1392hş./2013, s. 122).
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Zamansal açıdan gerçekleşme şartlarına göre dolaylı olsalar da belirsiz bir
gelecek ya da şimdiki zaman içerdikleri belirtilmektedir (Korkmaz, 2003, s.647).
Zaman ögesi baskın olmadığı için çoğu zaman cümleye; şimdiyi, geniş zamanı ya
da geleceği ifade eden bir zaman zarfı eklenerek zaman ögesi daha belirgin bir hale
getirilmektedir (Doğan, 2020, s.387). Ör. !امروز از اینجا بروید/Bugün buradan gidin,
!فردا آن کار را انجام بده/ Yarın o işi hallet.
Olumlu ya da olumsuz emir kipi cümlelerinde; lütfen, rica ediyorum,
yalvarırım, ne olur, haydi, mutlaka, kesinlikle vb. kalıplar kullanılabilmektedir. Ör.
!لطفا ً به کالس دیگر بروید/Lütfen, diğer sınıfa gidin, !حتما فردا به بیمرستان برو/Yarın
kesinlikle hastaneye git.
2. Uygulama
Çalışmanın bu bölümünde, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi uygulama ilkeleri
doğrultusunda öğreticilerin ders izlencelerinde yer alacağı biçimiyle Farsça emir
kipinin öğretimi için A1 düzeyi etkinlik tasarım örneği sunulmaya çalışılacaktır.
Etkinlik örneği 18+ yaş arası Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının
Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin seviyelerine
uygun olarak sunulmaya çalışılmıştır.
Tablo 3. Farsça Emir Kipi Etkinlik Tasarım Örneği
Yaklaşım

Tasarım

Dil Kuramı: Bilişsel ve Davranışçı Kuram
Dil Öğrenme Kuramı: Tüm Fiziksel Tepki
Dersin Adı: Farsça Dilbilgisi I
Dil Becerileri: Dinleme, Konuşma
Yaş Grubu: 18+
Sınıf Düzeyi: Üniversite, A1
Süre: 40 + 40 dk.
Ünite: Farsça Emir Kipi
Kazanımlar:
• Farsça emir kipi ile verilen komutlar öğrenciler tarafından
anlaşılabilecek,
• Öğrenciler emir kipini kullanarak komut verebilecek,
• Farsça emir kipinin biçimsel dilbilgisi görünümü ve
yaygın emir ifadeleri öğrenilecektir.
Materyal: İlk aşamada araç-gereç kullanımı gerekli
değildir. Öğretmenin sesi, hareketleri ve jestleri sınıf etkinlikleri
için yeterli temeli oluşturur. Süreç ilerledikçe, destekleyici
yardımcı araç-gereçler; komutları gösterir resimler, slayt
gösterileri, sözcük tabloları vb. ve kitaplar, kalemler, fincanlar,
mobilya gibi sınıf nesneleri.
Hazır bulunuşluk-Önkoşullar: Öğrenciler öğretmenin
vereceği basit yönergeleri anlayabilir.
Teknikler: Isınma, komut verme, rol yapma, kontrol
etme, rol değişimi, ardışık eylem dizisi

Süreç
•

Öğretmen sınıfa girer ve öğrencilerle hedef dilde
selamlaşır.
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•
•
İşlem
Basamakları
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğrencilere o gün nasıl oldukları, nasıl hissettikleriyle
ilgili sorular sorar.
Yabancı dil öğrenimlerinin başlangıç düzeyinde olan
grubuna birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve sınıfta
güven ortamı sağlayıp grup birlikteliğini geliştirmek
amacıyla hedef dilde hal-hatır sorma etkinliği yapar.
Bu etkinlik özellikle birbirlerine yabancı ya da birbirini
yeni tanıyan grubu içindeki kaygı, stres ve olumsuz havayı
ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan el sıkışma
etkinliğidir.
Öğretmen hedef dilde ilk önce selam verir ve kendisini
göstererek bugün iyi/kötü/hasta/yorgun vb. olduğunu
söyler ve bunu tekrarlar. Daha sonra grup içerisindeki
bütün öğrencilerinin tek tek karşılarına geçerek önce
selamlaşır ve kendi durumu söyler. Daha sonra onların
kendi durumlarını söylemelerini için bekler. Karşılıklı
söylenen durumların ardından öğretmen hedef dilde
memnun olduğunu belirtir ve öğrencinin elini sıkar.
Etkinliği tüm öğrencilerle gerçekleştirdikten sonra
öğrencileri ayağa kaldırır ve herkesin sınıfta özgürce
dolaşarak birbirlerine hedef dilde hal-hatır sormalarını
ister.
Etkinliğin ardından öğretmen anadilde hedef dilin öğretim
yöntemini açıklar.
Öğretmen iki gönüllü öğrenciyi seçer ve onları yüzleri
sınıfa dönük bir şekilde kendisiyle birlikte sandalyelere
oturtur.
Diğer öğrencilere sadece dinlemelerini ve izlemelerini
söyler.
Öğretmen TFT yöntemi ile emirleri uygulamaya başlar.
Öğretmen söylediği her yeni emri gönüllü iki öğrenci ile
birlikte birçok kez uygular.
Bu uygulamanın hızını birkaç yinelemeden sonra biraz
daha artırır ve emirlerin sıralamasını değiştirerek
uygulatır.
Öğretmen verdiği çeşitli emirleri öğrenciler ile yaptıktan
sonra, bu kez kendisi oturur ve gönüllü iki öğrencinin
kendi vereceği emirleri uygulamasını bekler.
Daha sonra öğretmen gönüllü öğrencilerden birini işaret
eder ve emirleri yalnız başına uygulamasını sağlar.
Son olarak öğretmen kendisi ve diğer gönüllü iki
öğrenciyi gözlemleyen diğer öğrencilere döner ve bu kez
emirleri onlarla birlikte yapar.
Öğretmen TFT yöntemi ile emirleri bütün öğrenciler ile
uyguladıktan sonra, konuşma diliyle vurguladığı emirlere
eşlik eden açıklayıcı resmini gösterir ve öğrencilerin
verilen emirleri daha net bir şekilde anlamalarını sağlar.
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•
•
•
•

Öğretmen verilen emirlerde bütün öğrencilerin edinimi
gerçekleştirdiğini gördükten sonra, yeni emirleri vermeye
başlar.
Yukarıda belirtilen uygulamaları öğreteceği bu yeni
emirler ile tekrar uygular.
Öğretmen öğrenciler ile birlikte emirlerle ilgili resim
oyunları oynar.
Oyunlar
sonunda
öğretmen
tüm
öğrencileri
katılımlarından dolayı tebrik eder ve vedalaşır.

Uygulama
1. Aşama: Farsça Emir Kipi Öğretimi Öncesi Etkinlikler
Giriş: Öğretmen sınıfa girer ve öğrencilere “Merhaba arkadaşlar,
bugün nasılsınız?” diye sorar. Öğrencilerin verecekleri cevaplardan
sonra derse ısınma etkinliği olan “El Sıkışma” etkinliğini
uygulamakla başlar. Bütün öğrencileri ayağa kaldırır ve herkesten
sınıfta gezinerek arkadaşlarının hal ve hatırlarını sormalarını ister.
Tanıtma: Öğretmen öğrencilere bugün Farsça emir kipini
öğreneceklerini ve bu öğretimi gerçekleştirirken tıpkı anadillerini
öğrendikleri gibi önce dinleyeceklerini, izleyeceklerini, taklit
edeceklerini ve daha sonra konuşacaklarını söyler. Öğretmen ilk
olarak kendisinin söyleyeceği emirleri dinlemelerini, izlemelerini
ve daha sonra bu emirlerin anlamlarını hareketleriyle
göstermelerini ister.
Kestirme: Öğretmen iki gönüllü öğrenci seçer ve onları yüzleri
sınıfa dönük bir şekilde kendisiyle birlikte sandalyelere oturtur.
Gönüllü öğrencilerden verilen emirleri diğer öğrencilerden daha
önce anlamalarını ve hareketleriyle göstermelerini ister. Gruptaki
diğer öğrencilere sadece dinlemelerini ve izlemelerini,
anlamadıkları bir yer olursa hemen dile getirmelerini söyler ve
derse başlar.
1. Aşama: Farsça Emir Kipi Öğretimi Sırası Etkinlikler
1. Öğretmen öğrencilere (Kalk) anlamına gelen  پا شوemrini verir
ve ayağa kalkarken diğer gönüllü iki öğrenciye onunla birlikte
ayağa kalkmaları için işarette bulunur. Öğretmen tekrar oturur ve
yeniden  پا شوder ve hep birlikte ayağa kalkarlar. Bu kez öğretmen
(Otur) anlamına gelen  بنشینemrini verir ve hep birlikte oturmaları
için işarette bulunur. Öğretmen ve öğrenciler birçok kez hep
birlikte öğretmenin emri doğrultusunda ayağa kalkar ve otururlar
ve öğrenciler hiçbir şey söylemezler. Hep birlikte ayağa kalktıkları
diğer bir sefer, öğretmen (Etrafında dön) anlamına gelen بچرخ
emrini verir. Öğrenciler öğretmenin örneğini takip eder ve yüzleri
sandalyelerine gelecek şekilde dönerler. Öğretmenin dönün emri
ile öğrenciler yeniden yüzleri öğrencilere gelecek şekilde dönerler.
Öğretmen öğrencilere sırasıyla;  بنشین، بچرخ، بنشین،( پا شوKalk, otur,
etrafında dön ve otur) emirlerini verir. Bu emirleri birkaç kez
gönüllü iki öğrenciyle birlikte tekrarlar. Bu tekrarları yaparken
belli bir süre sonra emirlerin sıralarını değiştirir ve emirleri daha
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hızlı vermeye başlar. Daha sonra kendisi uygulamanın dışında
kalarak, bir oyun oynayacaklarını ve bu oyunun isminin Hasan
diyor ki! Oyunu olduğunu söyler. Hasan diyor ki! ifadesi ile
vereceği emirleri gerçekleştirmelerini ister. Gönüllü iki öğrenciye
bu emirleri Hasan’ın ağzından verir ve gönüllü iki öğrenciden bu
emirleri uygulamalarını ister. Öğretmen hemen ardından gönüllü
öğrencilerden birini işaret eder ve emirleri tek başına uygulamasını
sağlar. Son olarak öğretmen kendisi ve gönüllü iki öğrenciyi
gözlemleyen diğer öğrencilere döner ve bu kez emirleri onlarla
birlikte yapar. Öğretmen TFT yöntemi ile emirleri bütün öğrenciler
ile uyguladıktan sonra, konuşma diliyle vurguladığı emirlerin
açıklayıcı resmini gösterir ve öğrencilerin emri daha net bir şekilde
anlamalarını sağlar.
2. Öğretmen verdiği bu üç emirde öğrencilerin edinimlerinin
gerçekleştiğini gördükten sonra öğrencilere yeni emirler vermeye
başlar. Öğrencilere ( پا شوKalk) der ve ( راه بروYürü) emrini verir
ve yürümeye başlarken gönüllü iki öğrenciye onunla birlikte
yürümeleri için işarette bulunur. Öğretmen öğrenciler ile birlikte
yürümeye başlar. Birlikte yürürken öğretmen bu kez وایسا/بیایست
(Dur) anlamına gelen emri verir. Tekrar yürü emrini verir ve birkaç
adımdan sonra dur emrini verir. Bu iki emri birçok kez
tekrarladıktan sonra, ( بپرSıçra) anlamına gelen emri verir. Daha
sonra öğretmen bu üç emri birlikte verir ve öğrencilerle birlikte
uygular. İlk üç emirde olduğu gibi yine emirlerin sırasını değiştirir,
söyleyeceği emirleri daha hızlı uygularlar, kendisi uygulamanın
dışında kalarak gönüllü iki öğrenciye bu emirleri verir, gönüllü iki
öğrenciden bu emirleri uygulamalarını ister, hemen ardından
gönüllü öğrencilerden birini işaret eder ve emirleri tek başına
uygulamasını sağlar, kendisi ve gönüllü iki öğrenciyi gözlemleyen
diğer öğrencilere döner ve bu kez emirleri onlarla birlikte yapar ve
son olarak konuşma diliyle vurguladığı emirlerin açıklayıcı resmini
gösterir ve öğrencilerin emri daha net bir şekilde anlamalarını
sağlar.
3. Öğretmen bu kez önce gönüllü iki öğrenci daha sonra da diğer
öğrencilerle birlikte edindiklerine inandıkları bu altı emri sıraları
ve hızları farklı olacak şekilde kendisiyle ve kendisi olmadan tekrar
uygulatır. ، راه برو، بپر،وایسل/ بیایست، راه برو،  پا شو، بنشین،پا شو
 بنشین، وایسا، راه برو، بپر، بچرخ،وایسا/( بیایستKalk, otur, kalk, yürü,
dur, sıçra, yürü, dur, dön, sıçra, yürü, dur, otur) /
4. Öğretmen verdiği bu altı emirde öğrencilerin edinimlerinin
gerçekleştiğini gördükten sonra öğrencilere tekrar yeni emirler
vermeye başlar. Öğretmen işaret parmağıyla kapıyı gösterir ve در
( را نشان بدهKapıyı göster) emrini verir ve gönüllü iki öğrenciden de
kendisiyle birlikte kapıyı işaret etmelerini bekler. Aynı şekilde
birkaç kez bu emri tekrarladıktan sonra ( پنجره را نشان بدهPencereyi
göster), ( میز را نشان بدهMasayı göster), ( صندلی را نشان بدهSandalyeyi
göster) gibi yeni emirler verir.
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5. Daha sonra öğretmen gönüllü iki öğrenci ile birlikte  پا شو، در را
 به در دست بزن، به سمت در راه برو،( نشان بدهKalk, kapıyı göster, kapıya
doğru yürü, kapıya dokun) emirlerini uygular. Aynı şekilde bu emir
dizgisini; pencere, masa ve sandalye için de uygular.
6. Öğretmen gönüllü iki öğrenci ile birlikte bu kez emirlerin
sıralarını değiştirerek uygulamaya devam eder.
7. Öğretmen kendisiyle birlikte yapılan bu emirlerden sonra, bu kez
emirleri gönüllerin tek başlarına uygulamalarını sağlar.
8. Daha sonra öğretmen diğer öğrencilere döner ve bu eylemleri
onlar ile birlikte uygular.
9. Son olarak konuşma diliyle vurguladığı bu emirlere eşlik eden
resimleri tek tek eline alarak öğrencilerin görmelerini sağlar.
Öğrenciler emirlere eşlik eden bakarken öğretmenin ürettiği Farsça
komutları dinler. Verilen her komutun anlamını resmin sağlayacağı
bağlamla açığa kavuşturmaya çalışır.
10. Öğretmen öğrencilerden kendisinden dinlemiş oldukları
komutları anlayıp, öğrendiklerini görebilmek adına resimlere birer
işarette bulunarak fiziksel tepki vermelerini ister. Öğrenciler
sadece teki verirler konuşmazlar.
11. Öğretmen öğrencilerin bu edinimlerinden sonra, denemedikleri
yeni emirler geliştirir:  روی صندلی بنشین،به صندلی دست بزن
(Sandalyeye dokun, sandalyeye otur) gibi.
12. Daha sonra da iki emri birleştiren cümleler oluşturur: در را نشان
( بده و به سمت در راه بروKapıyı göster ve kapıya yürü) gibi.
3. Aşama Farsça Emir Kipi Öğretimi Sonrası Etkinlikler
1. Öğretmen emirlerin açıklayıcı resimlerini sınıfta tüm
öğrencilerin görebilecekleri bir yere ya da tahtaya gelişigüzel asar
ve gruptan gönüllü bir öğrenci seçer. Öğrenciden kendisinin
vereceği emrin açıklayıcı resmini tahtada bularak göstermesini
ister. Ardından tekrar gruptan bu kez iki öğrenci seçer ve onları
emirlerin açıklayıcı resimlerini bulmada yarıştıran bir oyun oynar.
Verilen emirlerin açıklayıcı resimlerini daha kısa sürede gösteren
öğrenci oyunu kazanır. Öğretmen bu oyunu gruptaki diğer gönüllü
öğrencilere de oynatır. Bu oyundan sonra öğretmen tahtaya asmış
olduğu emir resimlerini tahtadan alır ve gönüllü on öğrenciyi
tahtanın önüne “U” şeklinde dizer. Her öğrenciye sadece
kendilerinin göreceği şekilde emir resimlerini teslim eder. Gönüllü
her öğrenciye, şayet verdiği emir kendisindeyse diğer
arkadaşlarının göreceği şekilde öne bir adım atıp göstermesini ister.
1. Bu oyunlar sonunda da öğretmen tüm öğrencileri katılımlarından
dolayı tebrik eder.
2. Dersin son adımı olarak öğretmen öğretimi gerçekleştirilen
Farsça emirleri tahtaya yazar ve emir kipinin Farsçada sahip olduğu
biçimsel ve anlamsal özellikleri belirtik biçimde anlatır. Öğretmen
emir kipini anlatım sürecinde tahtaya yazdığı her emri tekrar
gerçekleştirir.
3. Öğrenciler tahtaya yazılan cümleleri not ederler.
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Ders Süreci
Değerlendirme
Diğer Önemli
Özellikler

4. Öğretmen dersi bitirerek öğrencilerle vedalaşır.
Değerlendirme, söylenen komutlara verilen tepkiye göredir.
Öğrencilerin verilen komutlara tepkisinin gözlemlenmesiyle
değerlendirme yapılır ve ilerleme kaydedip kaydetmediğine karar
verilir.
Öğretmenin önceden hazırlanmış bir izlencesinin olması gerekir.
Konuya bağlı olarak materyaller, videolar, slaytlar hazırlar.

SONUÇ
Öğreticilerin yabancı dil öğretiminde karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve
ihtiyaçlar birbirinden farklı olan yöntem ve teknikleri kullanmalarını zorunlu hale
getirmektedir. Yabancı dil öğretiminde yöntem, sınıf etkinlikleri ve bu
etkinliklerde kullanılacak olan öğretim teknikleri için önerilmiş olan pratik yollar
olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Farsça emir kipi
öğretiminde etkili yöntemlerden biri olabilecek tüm fiziksel tepki yöntemi
kuramsal olarak açıklanmaya çalışılmış ve bu yöntemin uygulama ilkeleri
doğrultusunda öğreticilerin ders izlencelerinde yer alacağı biçimiyle A1 düzeyi
etkinlik tasarım örneği sunulmuştur.
Yabancı dil öğretiminde elbette hiçbir yaklaşım, yöntem ya da teknik tek
başına yeterli görülmemektedir. Bu anlamda öğreticilere düşen görev, yöntemler
arasında öğretim sürecinde etkili olabilecek yöntemi belirleyip kullanmaktır. Bu
nedenle uygulanan ya da uygulanması gereken yabancı dil öğretimi yöntemlerinin
bir öğretici kararı olduğu tartışılamaz bir gerçektir. Öğreticilerin yabancı dil
öğretim yöntemlerini amaçlarını gerçekleştirebilecekleri teknikler ve kendi
öğretim durumlarında sorun çözmek için kullanabilecekleri araçlar olarak
görmeleri önerilmektedir. Öğreticiler tarafından seçilecek olan öğretim
yönteminin, süreç içerisinde öğrencilerin sürece aktif bir biçimde katılmalarını,
süreçten verim almalarını, sınıf içi etkinliklerde iş birliğine dayalı bir öğrenimi
sağlayıcı nitelikte olması önemlidir. Bu noktada pedagojik uygulamaların
öğreticiler tarafından yerel şartlar, ihtiyaçlar ve amaçlar doğrultusunda yeniden
düzenlenmesi gereklidir.
Öğrenim sürecinin merkezinde yer alan öğrencilerin Farsça öğrenmelerini
etkileyen birçok belirleyici bulunmaktadır. Bu belirleyiciler; bilişsel, dilsel ve
fiziksel gelişim özellikleri, yaş, aile, sosyal çevre, ana dilindeki yetkinlik, ana
dilinin yapısı, dil öğrenme yeteneği, motivasyon, hazır bulunuşluk, dile maruz
kalma derecesi, öğretim süreci, yöntemi ve teknikleri, sınıf atmosferi, sınıf içi
etkinlikler, öğretmenin tutumu ve konuya hâkimiyeti olarak sıralanabilmektedir
(Hafız, 2015, s. 16-17; Moralı, 2020, s.22).
Yabancı dil öğretimi adına belirtilmiş olan bu saptamalar çerçevesinde,
ilgili çalışmada başlangıç düzeyinde yer alan Farsça emir kipinin öğretimi için
seçilmiş olan tüm fiziksel tepki yönteminin, bu dilbilgisi yapısının öğretiminde
kullanılabilecek uygun yöntemlerden birisi olduğu düşünülmektedir. Çalışmada
etkinlik örneğinin uygulanmasının önerildiği yabancı dil olarak Farsça öğrenen
öğrencilerin yaş aralıkları dikkate alındığında 18+ bir aralığı ifade ettiği
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görülmektedir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimi süreçlerindeki belirleyici rol
oynayan karakteristik özellikleri açısından tüm fiziksel tepki yönteminin
kullanılabileceği olumlanmaktadır. Bu özellikler arasında; dikkat ve odaklanma
sürelerinin uzun olması, hafızalarının kuvvetli olması, dünya bilgilerinin belirli
seviyeye ulaşmış olması ve hayat deneyimleri gibi faktörler sıralanabilmektedir.
Yapısalcılara göre, dil öğrenimi ve dil alışkanlıkları taklit, alıştırma ve
pekiştirme ile kazandırılmaktadır (Demirel, 2010, s. 41). Bu bağlamda, tüm
fiziksel tepki yönteminin öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenme eğilimlerine
olumlu cevap vereceği açıktır. Bu yöntemle öğrencilere yoğun bir pratiğin
yapılacağı ortam sağlanmaktadır. Öğrencilerin kendilerini
huzurlu
hissedebilecekleri bir öğrenim ortamına sahip olmaları, öğrencilerdeki öğrenme
isteğini artırmakta ve hata yapma korkusundan uzaklaştırmaktadır. Yöntemde
tekrarlanan fiziksel etkinlikler yardımıyla öğrenciler hata yaptıklarında
muhtemelen bunu fark edecekler ve işitsel olarak tekrarlanan yapıya dair
edinecekleri işitsel kazanım ile daha az hata yapacaklardır. Yöntem ilkeleri
doğrultusunda anadili kullanılarak derslere başlanması öğrenicilere ait kaygı
seviyesinin azalmasını ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Yöntem,
öğrencilerin hedef dilde konuşmaya başlamadan önce dinlediğini anlama
ihtiyaçlarına cevap vermekte ve öğrenciler kendilerini hazır hissedene kadar onlara
zaman tanımaktadır. Bu yönüyle yine öğrencilerin kaygı seviyelerini düşürerek
öğretimi yapılan konunun pekişmesine fırsat tanımaktadır.
Tüm fiziksel tepki yönteminde amaç yapının biçimsel olarak
öğretilmesinden çok öncelikli olarak anlaşılır hale getirilmesidir. Yöntem dinleme
ve fiziksel hareketler arasındaki etkileşim sayesinde, öğrencilere örtük bir biçimde
sunulan hedef dil verilerinin içselleştirilmesini ve anlaşılarak öğrenilmesini
sağlarken, bu hedef dil verilerinin uzun süreli hafızada saklanabilmesine ve
anımsanmasının kolay olmasına fırsat tanımaktadır.
Tüm fiziksel tepki yönteminin yabancı dil olarak Farsça öğretimindeki
etkinliğinin tartışmaya açıldığı bu çalışmada, sınıf içi etkinlikleri eğlenceli hale
getirecek, iletişimsel açıdan derse karşı ilgi oluşturma şansı verecek, öğrencileri
cesaretlendirecek, akıcı konuşmaya katkı sağlayacak olan bu yöntem ile öğretimi
planlanan emir kipinin öğrenciler tarafından kalıcı hale getirileceği ve rahat bir
biçimde edinimin kazandırılacağı sonucuna ulaşmak mümkündür. Tüm fiziksel
tepki yöntem ilkeleri doğrultusunda tekrarlanan fiziksel eylemler ve grup halinde
iş birliği ile yapılan etkinlikler sayesinde yöntemin yabancı dil olarak Farsça
öğrenen öğrencilerin emir kipi bilgi düzeylerine ve kullanımlarına önemli bir etki
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yöntem ile Farsça öğreticileri emir kipi ya da
diğer dilbilgisi konularına biçimsel bir vurgu yapmaksızın öncelikle örtük daha
sonra belirtik olarak bütüncül bir biçimde Farsça dil öğretimini
gerçekleştirebileceklerdir. Özellikle A1 düzeyinde kullanım için pratik bir etkinlik
örneği sunulmaya gayret edilen bu çalışmada, öğreticilerin bu etkinlik tasarım
örneğinden yararlanmaları ve etkinliği Farsça emir kipinin öğretimini yapacakları
derslerinde uygulayabilmeleri hedeflenmiştir.
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TÜRKÇE YAZILMIŞ FARSÇA DİLBİLGİSİ KİTAPLARININ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail SÖYLEMEZ*
GİRİŞ
Türkiye’de Türkçe yazılmış 15 adet Farsça dilbilgisi kitabı tespit
edilmiştir. Bu çalışmaya konuşma kılavuzları ve Farsça bağlaçlar, Farsça edatlar,
Farsçada cümle yapısı gibi alt gramer başlıklarıyla kaleme alınan çalışmalar
alınmamış sadece genel dilbilgisi çalışması olarak değerlendirilebilecek çalışmalar
dahil edilmiştir. Çalışmada Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi kitapları yazılış
amaçları itibarıyla incelenmiş, içerik, örnek cümle ve metinleri açısından
incelenerek dil öğretimi ilkelerine uygunluğu bakımından değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı alanında kaleme
alınmış Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi kitaplarını tespit etmek ve yabancı dil
öğretimi açısından değerlendirmektir. Bu nedenle eserler gramer bilgisi itibarıyla
değil dil öğretim süreci açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada
mevcut dilbilgisi kitaplarından ziyade, yabancı dil öğretiminde dilbilgisinin yeri
ve önemi tartışılmaktadır. Teknolojinin imkânlarını kullanan bugünün gençlerine
hitaben yabancı dil öğretimi sürecinde kullanılabilecek yeni bir dilbilgisi çalışması
konusunda fikir üretebilmek için şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaların
bilinmesi önemlidir.
Öte yandan çalışmanın diğer bir amacı da Farsçanın yabancı dil olarak
öğretiminde ihtiyaç duyulan malzemeyi tespit ederek düzeylere göre tasnif
etmektir. Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi için ihtiyaç duyulan içeriğin
belirlenmesi ve tasnifi için literatür taraması yapılmış, Fars Dili ve Edebiyatı
alanında kaleme alınmış Farsça dilbilgisi kitapları incelenmiş, Farsça dilbilgisi
içeriği tespit edilerek Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’dan
istifadeyle A1, A2 (temel seviye), B1, B2 (orta seviye), C1 ve C2 (ileri düzey)
şeklinde altı temel içerik alanı belirlenmiştir. Ardından belirlenen bu içerik
alanlarına yönelik içerik tasnifi içerikli daha geniş bir çalışma yapılacaktır.
Bu çalışma Fars Dili ve Edebiyatı alanının çok değerli hocalarının referans
dilbilgisi olarak kaleme aldıkları ve dilbilim açısından buyurucu/betimleyici
gramer olarak değerlendirilmekte olan alanın önemli başvuru kaynakları olan
çalışmalarına yönelik bir eleştiri değildir. Bu çalışma modern yabancı dil öğretim
yöntem ve tekniklerinin dil öğretim ilkeleri doğrultusunda yapılan bir
değerlendirmedir. Çalışma yabancı dil öğrenim sürecindeki dil öğrenicilerinin
ihtiyaç analizi sonucu ortaya çıkmış verilerin analiziyle oluşmuştur ve Farsçanın
yabancı dil olarak öğretiminde dilbilgisinin yerinin tespitine yönelik bir çabanın
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Farsça Birimi, Malatya,
e-posta: ismail.soylemez@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-7000-3686.
*

ürünüdür. Çalışma Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi sürecinde
kullanılabilecek okul dilbilgisinin/pedagojik dilbilgisinin içerik tasnifine yönelik
bir çalışmadır.
Alanda bugüne kadar kaleme alınmış gramer kitaplarının genellikle anadili
Farsça olan öğrencilere gramer öğretimi amacıyla kaleme alınmış çalışmaları
örnek aldığı bu nedenle de Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi sürecinde
verimlilik kaybına uğradıkları görülmektedir. Nitekim Farsçanın anadili olarak
konuşulmakta olduğu ülkelerde de günümüzde Farsçanın yabancılara öğretimine
yönelik yeni gramer çalışmalarının yapılmakta olduğu ve Farsçanın yabancı dil
olarak öğretiminin Fars Dili ve Edebiyatı’ndan bağımsız bir alan olarak akademik
çevrelerde gerek lisans gerekse de lisansüstü düzeyde yeniden ele alındığı
bilinmektedir.
Öte yandan bu çalışma Farsçanın yabancı dil olarak öğretiminde verilecek
okul dilbilgisinin/pedagojik dilbilgisinin CEFR ilkeleri doğrultusunda içerik
tasnifinin tespit ve tasnifine odaklanacak müstakil bir çalışmanın öncülü olarak
değerlendirilmelidir.
Dilbilgisi
Dilbilgisi; dillerin doğuş, gelişme, yapılış özellikleri gibi türlü niteliklerini
konu edinen; doğru, düzgün kullanış yollarını gösteren bilgilerin tümüdür
(Gencan, 1979: 9) şeklinde tanımlanmaktadır. Grekçede gramatice, Latincede
gramatika, Batı dillerinin genelinde gramer, Farsçada destur denilen dilbilgisi MÖ
birinci asırda Denys de Thrace tarafından müstakil bir ilim dalı olarak telakki
edilmiştir (Şahinoğlu, 1997: XXX). Dilaçar’ın (1971) da ifade ettiği üzere çeşitli
dillerdeki dilbilgisi tanımlarına bakıldığında hepsinin ortak yönünün “dil, kural,
yazı ve öğe” kavramlarının merkeze alınarak tanımlama ve isimlendirmenin
yapıldığı görülmektedir. Rönesans’tan sonra Avrupa dilleri, bilim ve epik
alanlarına doğru açılınca dilbilgisi çalışmaları da hızlanmış, bugünkü akademik
gramerler doğmuştur (Gencan, 1979: 9).
Dilbilgisi Öğretimi ve Dilbilgisi Kitapları
Dilbilgisi öğretimi 18. yüzyıl dilbilimcileri tarafından klasik Yunan ve
Roma dil öğretiminin ötesine taşınmıştır ve dilbilgisi kurallarının oluşturulması
için yine aynı sekiz kategori merkeze alınarak İngilizce öğretimine uyarlanmıştır
(Doğan ve Doğan, 2011, 1). Toplumlararası ilişkiler arttıkça yabancı dil bilme
gerekliliği de ortaya çıkmıştırve bu bağlamda yeni dil veya diller öğrenme gereği
ortaya çıkmıştır. Dil öğrenmenin ilk aşaması hedef dili tanımak olduğundan ilk
zamanlardan itibaren eldeki mevcut imkânlarla dil öğrenim yahut öğretim süreci
başlatılmıştır. Tarih boyunca dilbilgisi kurallarını bilen, dili de iyi kullanır
düşüncesi dilbilgisini dil öğretiminin ana malzemelerinden birine dönüştürmüştür
(Pehlivan ve Aydın, 2020: 2). Bu nedenle de hedef dile dair ilk kaynaklara
ulaşılmaya çalışılmış ve bu kaynaklar da klasik gramer kitapları olmuştur. Günlük
ihtiyacın dayatmasına karşın bir çözüm olarak ortaya çıkan gramerle dil öğrenimi
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giderek çeşitli katkılarla gelişerek yakın döneme kadar uygulanagelen DilbilgisiÇeviri yöntemi şekline bürünmüştür ve dil öğretiminde kullanılmıştır. Bu
doğrultuda Dilbilgisi-Çeviri yaklaşımı yakın döneme kadar birçok ülkede tek
yöntem olarak uygulandı halen de birçok ülkede tek yöntem olmasa da en yaygın
yöntemlerden biri olarak uygulanmaya devam etmektedir (Doğan ve Doğan, 2011,
1).
Geçmişten günümüze kadar dünyadaki hemen hemen her yazı dilinin
dilbilgisi kitabı yazılmıştır. Hedef dili tanımak ve tanıtmak sürecinin ilk adımı
olarak kabul edilen dilbilgisi kitapları zamanla dil öğretim süreçlerinde de
kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda dilbilim alanındaki çalışmalar yeni alt
disiplinlerin oluşması ve bu çerçevede uygulamalı dilbilimin ortaya çıkarak
gelişmesi ile birlikte dil öğretim süreçlerinde gramerin yeri ve konumu da
tartışılmaya başlanmıştır. Eleştiriler daha çok yazılan dilbilgisi kitaplarının art
zamanlı oluşuna odaklanmış ve dil öğretim sürecinde eş zamanlı dilbilgisinin
kullanılması gerektiği savunulmuştur. Bu tartışmalar bir yönüyle dilbilgisinin
tanımını da içermiş ancak ortak bir tanıma da ulaşılamadığı görülmektedir.
İlerleyen süreçlerde dilbilgisi üzerine çalışan araştırmacıların gramere
bakışları ve çalışma biçimleri farklı ekollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
türlerden öne çıkan iki tanesi de Buyurucu Dilbilgisi (Prescriptive Grammar)
Betimleyici Dilbilgisi (Descriptive Grammar) şeklindedir. Buyurucu Dilbilgisi
daha çok dil dışı süreçlerle ilgilenerek dili tanıma ve tanımlamaya odaklanmıştır,
dile şekil vermeye çalışmıştır. Betimleyici Dilbilgisi ise dili olduğu gibi kabul
etmekte ve gördüğünü resmetmeye çalışmaktadır. Bu tür dilbilgisi kitapları
pedagojik ilkeler göz önünde bulundurularak yazılmazlar. Yalnızca
araştırmacıların dilin nasıl işlediğini anlayabilmesi ve bu bilgiden
faydalanabilmesi için yazılırlar (Tiryakiol, 2018: 9). Betimleyici dilbilgisi
buyurucu dilbilgisinin aksine dilin donuk olmadığını, değişken olduğunu ifade
etmektedir. Bu tartışmaların ışığında betimleyici dilbilgisini esas alan çalışmalar
sonucunda üçüncü bir dilbilgisi türü olan Pedagojik Dilbilgisi (Pedagogical
Grammar) ortaya çıkmıştır. Pedagojik Dilbilgisinin amacı bir dili konuşmayı ve
yazmayı öğretmek, o dilde yazılan metinleri okumak ve dinlemek, yani o dille
iletişim kurmak isteyenlere yardımcı olmaktır (Tiryakiol, 2018:9).
Dilbilgisi kitaplarının genel olarak dilleri yapı bakımından inceledikleri,
dillere dair birtakım kuralları listeledikleri ancak özellikle dilin anlam alanıyla
ilgili bir çalışma yapmadıkları görülmektedir. Buna dair gramer yazımı eş zamanlı
mı olmalıdır yoksa art zamanlı mı olmadır şeklinde yoğun tartışmalar yapılmıştır.
Dilbilgisi kitabı, dil öğretimini hedefliyorsa bunun art zamanlı olması sürece katkı
sunmayacaktır. Örneğin bu çalışmada incelenen dilbilgisi kitaplarının hepsi alfabe
ile başlamaktadır oysa günümüzde dil öğretiminde tümdengelim yöntemini
uygulayan modern dil öğretim yöntemlerinde başlangıçta alfabe öğretimine gerek
duyulmamaktadır. Hele hele Türkiye gibi Farsçanın kullandığı Arapça alfabesine
aşina bir ülkede ve Farsça öğrenicilerinin büyük çoğunluğunun Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih ve İlahiyat bölümlerinden gelen ve önceden alfabeyi zaten bilen
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öğrenciler olduğu dikkate alındığında Farsça öğretimi sürecinde sürecin hemen
başında alfabe öğretiminin ciddi bir zaman kaybı olacağı aşikardır. Yabancı dil
öğretimine alfabeyle başlamanın dilin anadil olarak konuşulduğu kendi
toplumunda öğretilmesi süreçlerinden ödünçlenen bir alışkanlık olduğu
düşünülmektedir. Bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde alfabenin aşılması
gereken bir sorun olduğu bir gerçektir ancak burada tartışılmakta olan süreç
planlamasında yeri olduğu belirtilmelidir.
Dil öğretim sürecinde kullanılacak dilbilgisi kitaplarının eş zamanlı bir
yaklaşımla yazılması gerekmektedir. Modern dil öğretim yöntemlerinde dilbilgisi
öğretiminde ise tümevarım yöntemi uygulanmaktadır. Buna göre hedef dilin
dilbilgisi kuralları veya konuları basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru ders
süreci için belirlenen metinlere yerleştirilerek öğretilir. Materyalde herhangi bir
dilbilgisi konusu başlık düzeyine çıkarılmaz ve dilbilgisi kurallarının cümle
dizilişinde ya da metin düzeninde kullanılabilecek detay malzemeler olduğu,
yönlendirici ve kolaylaştırıcı işaretçiler olduğu sezdirilerek öğreniciden metinden
kurala ulaşması beklenir. Bunun bir örneği yapılandırmacı yaklaşıma bağlı
dilbilgisi öğretiminde görülmektedir. Bu yaklaşım, öğretmen kuralları doğrudan
vermesi yerine örneklerden yola çıkılarak kuralın öğrenciye sezdirilmesi
anlayışına dayanmaktadır (Pehlivan ve Aydın, 2020: 2). Bu anlamda modern dil
öğretim yöntemlerinin henüz Osmanlı döneminde dilbilgisi çalışmaları yapan ve
gramer kitabı yazan Hacı Mehmet Zihni Efendinin sözde dilbilgisi, yemekte tuz
gibidir sözüyle (Efendi, 1991) örtüştüğünün görülmesi son derece ilginçtir. Zihni
Efendi’nin anılan sözü dilbilgisi ve metin ilişkisini özetler niteliktedir.
Günümüzde iletişim ağırlıklı dil öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.
Buna göre hedef dili bilmek; hedef dili anlamak ve anlatmakla mümkün
olmaktadır. Bu da duyduğunu ve okuduğunu anlamak, söylemek istediğini de
yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek, aktarabilmektir. Dil öğrencisinin bu
becerileri edinmesi durumunda hedef dil öğrenimi süreci sonlandırılabilecektir.
Yani günümüz dil öğretim yöntemlerinde dolaylı bir dilbilgisi öğretimi
yapılmaktır. Bunun da temel amacı dilbilgisinin amaç değil araç olduğu inancıdır.
Günümüz modern dil öğretim yöntemleri dilbilgisini iletişim boyutuyla ele
almakta ve bu anlamda dilbilgisini insanlar arası iletişime dönük olarak ele alan
pedagojik dilbilgisini öncelemektedir.
Günümüzde dil öğretim süreçlerinde kabul gören dilbilgisi türü buyurucu
dilbilgisi değil pedagojik dilbilgisidir. Zira buyurucu dilbilgisi öğretiminde
öğretici hep dil hakkında konuşmak durumunda kalıyorken günümüzde sınıf
ortamında dil hakkında konuşmak yerine bizzat dilin kendisini konuşmak ve
kullanmak tercih edilmektedir. Nitekim 1960’lardan beri araştırmacılar dilin
olması gerektiği gibi değil olduğu gibi öğretilmesini savunmaktadır. Yabancı
öğrenciler hedef dilde hiç kimsenin kullanmadığı birtakım yapıları değil, ana dili
konuşurlarının konuştuğu dili öğrenmelidir. Öte yandan modern dil öğretim
yöntemleri açık dilbilgisi öğretimi yerine örtük dilbilgisi öğretimini savunmaktadır
(Tiryakiol, 2018: 1).
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Örtük dilbilgisi öğretiminde öğretmenin ele alınan konuyla ilgili dilbilgisi
kurallarını betimleyerek öğretmesi yerine tümevarımla dilbilgisi öğretiminde
olduğu gibi cümle veya metin içerisinde yer verilen örnekleri inceleyen
öğrenenlerin bizzat kendilerinin kurallar konusunda çıkarımda bulunmaları
beklenmektedir. Açık dilbilgisi öğretimi ise tüm dilbilgisi kurallarının bir plan
dâhilinde her kuralın betimleme yoluyla detayları anlatılarak verilmesi söz
konusudur (Günday, 2018: 438).
Son dönemde modern dil öğretim çalışmalarının artması ve gelişmesiyle
birlikte ders içeriklerindeki dilbilgisi konularının azaltılmaya çalışıldığı,
dilbilgisinin dört temel dil becerisiyle ilişkilendirilerek verilmeye çalışıldığı, hedef
konunun iletişimdeki işlevine odaklanılması gerektiği önerilmektedir (Pehlivan ve
Aydın, 2020: 3). Günümüzde dil eğitiminde gramer, en tartışmalı alanlardan biri
haline gelmiştir. Bazı araştırmacılar, gramer öğretiminin gereksiz olduğunu
savunmaktadır (Onan, 2014: 71). Türkiye’deki merkezi sınavlarda PISA gibi
uluslararası değerlendirme süreçlerinin öğrencilerin anlama ve anlatma
becerilerini ölçmeyi önemsemeye başlaması üzerine dil öğretim süreçlerindeki
hedef kazanımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla dil öğretim sürecinde
dilbilgisinin mutlak anlamda hedef kazanımlar doğrultusunda bir sıralamaya tabi
tutularak öğretilmesi daha doğrusu edindirilmesi gerektiği söylenebilir.
Günümüzde dilbilgisini konudan ziyade bir tema olarak kabul eden
modern dil öğretim ilkelerine göre dilbilgisi öğretimi ayrı bir ders saatinde değil,
dinleme, okuma ve yazma çalışmaları içerisinde işlevsel olarak yer almalıdır.
Yapılandırmacı yaklaşım ayrı bir dilbilgisi dersi öngörmemektedir. Dilbilgisi,
anlama ve anlatmanın tam, kusursuz olmasını sağlamak için bir araç olarak
kullanılmalıdır. Dilbilgisi kuralları, sözden ve yazıdan ayrı, hazır sonuçlar olarak
öğretilemez. Dilbilgisi konuları aşamalı ve birbirini tamamlayıcı olarak
verilmelidir. Dilbilgisi öğretiminde ezber yerine öğrenciye sezdirilmesi esastır.
Dilbilgisi öğretimi, sıralama, sınıflama, karşılaştırma, ilişkilendirme, benzerlik ve
farklılıkları belirleme gibi zihinsel becerileri esas alarak verilmelidir. Dilbilgisi
öğretimi, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru dil öğretiminin genel
ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır (Onan, 2014: 76-79). Dil öğretiminin
tümdengelim yöntemiyle yapılması gerekirken, dil öğretiminden dilbilgisi
öğretiminin ise tümevarım yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Günümüzde
yapılandırıcı yaklaşımla dilbilgisi öğretilmektedir. Bu yaklaşımda yeni dilbilgisi,
tümevarım modeli ve sezdirme yöntemi kullanılmaktadır (Güneş, 2013: 71).
Dilbilgisi Öğretim Yöntemleri
İnsanlık tarihi boyunca, dil öğretim faaliyetlerinin başladığı eski dünyadan
günümüze dek çok sayıda dil öğretim yönteminin denendiği ve uygulandığı
bilinmektedir. Dönem ihtiyaçları çeşitli ve birbirinden farklı yöntemlerin ortaya
çıkmasına sebebiyet vermiştir ancak bu yöntemlerden bazıları kısa süreli ve yerel
uygulamalarla sınırlı kalırken bazıları giderek yaygınlaşmış ve birçok coğrafyada
uzun süre kullanılagelmiştir. Geçmişten günümüze dek ön plana çıkan dilbilgisi

81

öğretim yöntemleri; Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğal Yöntem, Doğrudan
Yöntem, İşitsel Yöntem, İletişimci Yöntem ve Seçmeci (Karmaşık) Yöntem’dir.
Bu yöntemlerden Dilbilgisi-Çeviri yöntemi yazılı iletişimi yani okuma ve yazmayı
hedeflerken, İletişimci yöntem sözlü iletişimi yani dinleme ve konuşmayı
hedeflemektedir.
Dilbilgisi-Çeviri yönteminde önce kural veriliyor, açıklanıyor ardından
örnek veriliyordu. Amacı dilbilgisi kuralları ve çeviri yoluyla öğrencilere okumayı,
metinleri çevirmeyi öğretmektir. Örnek cümleler, bağlamdan kopuk ve kalıp
cümleler olup öğretim; ezber, taklit ve tekrar yoluyla yapılırdı (Güzel ve Barın,
2013: 182; Demirel, 2012: 36; Güneş, 2013: 84).
Doğal yöntem, Dilbilgisi-çeviri yöntemine tepki olarak doğmuştur.
Yabancı dil öğretimini anadil öğretimine benzer görür. Temel iletişim becerilerini
geliştirmeyi hedefler. Hedef dil kullanımıyla konuşmaya teşvik eder. Metinlerdeki
dil yerine yaşayan dili, yazı dili yerine konuşma dilini önceler. Dilbilgisi kuralları
içerik içinde incelendikten, fark edildikten sonra tümevarım yöntemiyle verilir
(Güzel ve Barın, 2013: 193; Demirel, 2012: 46; Güneş, 2013: 84).
Doğrudan yöntem, dilbilgisini konuşma ve okumayı tamamlayıcı bir öge
olarak ele almakta ve dolaylı olarak öğretmektedir. Kurallar örneklerden hareketle
öğretilmektedir. Dilbilgisi amaç değil araçtır (Güzel ve Barın, 2013: 184; Demirel,
2012: 37: Güneş, 2013: 84).
İşitsel yöntem, başlangıçta dilbilgisine fazla yer vermez, dilbilgisi
öğretimini aşamalı olarak çeşitli konulara yerleştirerek verir. Bu yöntem çok
tekrara yer vererek ezber yaptırmaya çalışır (Güzel ve Barın, 2013: 191; Demirel,
2012: 40; Güneş, 2013: 84).
İletişimci yöntem, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini
birlikte öğretmeye çalışır, cümle örnekler alıştırmalarla pekiştirilir, sınırlı dilbilgisi
bilgisiyle iletişim kurdurmaya çalışır, dilbilgisi açıklamaları yapılmaz, çeviri
yaptırılmaz (Güzel ve Barın, 2013: 198; Demirel, 2012: 51; Güneş, 2013: 84).
Seçmeci yöntem, dil öğretimi anlamlı ve gerçek hayata dönüktür, çeviri
öğrenme için uygun bulunmaz, amaçlı dil kullanımı esastır, anlamlı ve iletişime
dönük alıştırmalara yer verilir, yüksek sesle okuma yaptırır, bir seferde tek yapı
verilir, ders öncesinde ne öğrenileceği ve ne için öğrenileceği verilir, kültüre yer
verilir, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru bir yol
izlenir (Güzel ve Barın, 2013: 203; Demirel, 2012: 58; Güneş, 2013: 84).
1. Türkçe Yazılmış Farsça Dilbilgisi Kitaplarının Dil Öğretimi
Açısından İncelenmesi
Eğitim alanında iki tür dilbilgisi kullanılmaktadır, birincisi ilkokuldan
üniversiteye kadar öğretilen “okul dilbilgisi” ikincisi ise inceleme ve araştırma
amaçlı ele alınan “bilim dilbilgisi”dir. Dili araştırmalarla bilimsel olarak inceleme,
kurallarını ve işlevlerini ortaya koyma çalışmaları bilim dilbilgisinin alanına
girmekteyken, okul dilbilgisi ise öğrencilere öğretmek için oluşturulmuş özel bir
dilbilgisidir (Güneş, 2013: 74). Genel dilbilgisi de denilen bilim dilbilgisi
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kitaplarında 140-692 arasında terim kullanılmaktadır (Güneş, 2013: 76). Bu
saptama dil öğretimi açısından geleneksel dilbilgisine yönelik eleştirilerin esasını
oluşturmaktadır. Bu çalışmada ele alınan dilbilgisi kitapları da bilim dilbilgisi
açısından değil dil öğretiminin gereksinimi nedeniyle okul dilbilgisi açısından
değerlendirilecektir.
Cumhuriyet döneminde Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi kitaplarını konu
alan bu araştırmada sistematik inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
Farsça bilgisi hakkında yazılmış kitaplar taranmış, kitaplar içerik analizi tekniğiyle
yayın tarihine göre sıralanarak Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi sürecinde
dilbilgisi öğretimi için kullanımlarının uygunluğu açısından değerlendirilmiştir.
Araştırma sürecinde 15 dilbilgisi kitabına ulaşılmıştır. Araştırmada
değerlendirmeye tabi tutulan eserlerin ilk yayın tarihleri tespit edilerek verilmiş
ancak değerlendirme imkânlar ölçüsünde en güncel baskıları üzerinden
yapılmıştır.
1.1. Farsça Grameri, Ahmet Ateş ve Abdulvehhab Tarzi, İstanbul
Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü, 1942.
Farsça Grameri, Ahmet Ateş ve Abdulvehhab Tarzi tarafından 1942
yılında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmak ve öğrencilerin Farsça
yazılmış eserleri anlamasına yardımcı olmak (Ateş ve Tarzi, 1982: III) amacıyla
hazırlanmıştır. Eserin seçme metinler kısmında okuma alıştırmasının yanı sıra
henüz neşredilmemiş bazı yazma eserlerin tanıtımı amaçlanmıştır. Eser, toplamda
8+464 sayfa, ancak dilbilgisi bölümü sadece 103 sayfadan ibarettir.
Üç bölüm şeklinde hazırlanan eserin birinci bölümü; alfabe, telaffuz,
sesliler, yazı işaretleri, ses değişimleri ikinci bölümü; fiil, isim, sıfat, zamir, zarf,
edat, ünlem, bağlama edatı üçüncü bölüm; kelime yapısı, bileşik kelimeler, türemiş
kelimeler ve ekler konularına yer vermiştir. Ardından seçme metinler başlığı
altında mensur ve manzum metinler eklenmiş ve eserin sonuna da bir sözlük kısmı
eklenmiştir. Eserde kelime bilgisi ile yetinilmiş cümle bilgisine yer verilmemiştir.
Eserde daha çok Farsçayı anadili olarak konuşanlara gramer öğretmek amacıyla
kaleme alınmış eski kaynaklarda uygulanan tasnife uyulmuştur (Çetinkaya, 2021:
538; Başaran, 2000: 45-46). Eserde Klasik Farsça ile önemli farklılıkları bulunan
Modern Farsçaya yer verilmemiş ve verilen örnekler ise ancak ileri seviyede
Farsça bilenlerin anlayabileceği düzeydedir (Öztürk, 2013: XI).
Eser, bir başvuru kaynağı olarak tasarlanmıştır. Hedef kitle dikkate
alınarak temel bilgiler verilmeye çalışılmış, hedef kitlenin bilmesi gerektiği
düşünülen bilgilere yer verilmiştir. Bu açıdan eser kendi amacıyla tutarlı bir
şekilde hazırlanmıştır.
Ateş ve Tarzi tarafından hazırlanan Farsça Grameri başlıklı eserin
bugünün bakışıyla bir dil öğretim kitabı olarak değerlendirilmesi ve kullanılması
pek mümkün görünmemektedir. Buyurucu/betimleyici bir gramer kitabı olarak
kaleme alınan bu eser okul dilbilgisi/pedagojik dilbilgisi kitabı olmadığı
görülmektedir. Eser dil öğretimi açısından değerlendirildiğinde Dilbilgisi-Çeviri
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yöntemi uygulanan süreçlerde kullanılabilecek yardımcı bir kaynak olduğu
söylenebilir.
Eserin telaffuz bölümünde verilen örneklerin Latin harfleriyle yazılışında
günümüz dil öğrencisi için sorun teşkil edebilecek uygulamalara yer verilmiştir.
اسب:esb, صد:sed, شصت:şest, طلخ:telx, سرکش:serkeş, وش:veş, به:be, در:der, وی:vey,
بود:boved, است:est, گر:ger, ورزش, هزار:hêzar kelimeleri sırasıyla asb, sad, şast,
talh, sarkaş, vaş, ba, buvad, ast, gar, varziş, ve hazar şeklinde Latinize edildiği ve
/e/ seslerinin /a/ şeklinde gösterildiği görülmektedir. Ateş’in metne harf esaslı
transkripsiyon sistemini uygularken Türkçe odaklı düşünülmediği, İngilizce
okunuşun esas alındığı görülmektedir. Zira İngilizcede /a/ harfinin Türkçedeki /e/
sesi gibi okunduğu bilinmektedir. Farsçayı yabancı dil olarak öğrenmekte olan dil
öğrenicisinin bu İngilizce telaffuz bilgisini bilmeden bu kelimeleri Türkçe yazılışı
üzerinden doğru okuması mümkün olmamaktadır. Bu da dil öğretimi sürecinde
aynı anda tek bir bilginin verilmesi ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Eserin hemen başında alfabe, telaffuz, sesliler, yazı işaretleri, ses
değişimlerine yer veren birinci bölümün sonunda Qabusname’den ve
Golêstan’dan alınan  حکایتbaşlıklı üç klasik Farsça metnin okuma alıştırması
olarak verildiği görülmektedir (Ateş ve Tarzi, 1982: 15-20). Metinlerin Farsça
orijinalinin ardından Latinize edilmiş hali ve çevirisine yer verilmiştir. Henüz
temel düzeyde dahi Farsça öğrenmemiş olan öğrenciden ileri düzeydeki bu
metinleri çözmesi ve anlaması beklenemeyeceğine göre Ateş ve Tarzi’nin Farsça
Grameri eserini Farsça bilenlere yönelik hazırlamış olduğu ve gözetilen hedef
kitlenin Farsça bilgisinin dikkate alınmadığı dolayısıyla amaca uygun olarak
hazırlanmadığı söylenebilir.
Kitaptaki ilk örnek cümleler eserin birinci bölümünde 29. sayfasında
anlatılan fiillerin çekimi başlığı altında yer alan şu iki cümledir:
Evde beş şahıs vardır.
. در خانه پنج شخص هستند
Hastalığın olduğu evde
.راحتی نیست در آن خانه که ﺑیماری هست
rahatlık yoktur.
Bu örnek cümleler dil öğretimi açısından incelendiğinde cümlelerin
anlaşılabilmesi için, cümlede yer aldığı sıra itibarıyla bulunma durum eki, isim,
sayı sıfatları, çokluk, isim cümlesi, isim cümlesi yüklemi, esten ve hesten fiili,
hesten fiilinin anlam ve görev farkları, isimden sıfat türetimi ve sıfat yapım eki,
isim cümlesinde olumsuzluk, bileşik cümle, ki bağlacı gibi konuların bilinmesi
gerektiği görülecektir. Ancak geride kalan 28 sayfada bütün bu yapılar
öğretilmediği gibi ilk örnek cümlede bu kadar bilgi yığınının olması, kural
bilgisinin depolanması da yine dil öğretimi açısından doğru olmamıştır. Yabancı
dil öğretiminde aynı anda tek bir yapının öğretilmesi gereğinin yanı sıra örnek ile
öğretilen yapı arasında da doğrudan ilişki kurulabilmelidir.
Farsça Grameri adlı eser Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi açısından
değerlendirildiğinde eserde seviyelere göre bir tasnife gidilmediği, klasik tasnifin
esas alındığı, hedef kitlenin seviye farkının gözetilmediği ve işlenen konuların
seviye tespitinin yapılmadığı görülmektedir.
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1. 2. Farsça Dilbilgisi Lise I, Ahmet Ateş, Tahsin Yazıcı, 1963.
Farsça Dilbilgisi, Ahmet Ateş ve Tahsin Yazıcı tarafından Farsça dersine
kaynak olması amacıyla İmam-Hatip okulları ikinci devre birinci sınıfları için ders
kitabı olarak hazırlanmıştır (Ateş ve Yazıcı, 1963: II).
Eser üç bölüm olarak hazırlanan eser, 4+112 sayfadır. Birinci bölümde;
alfabe ve telaffuz anlatılmış, ikinci bölümde; kelime bölümleri başlığı altında,
isimler, sıfatlar ve zamirler işlenmiştir. Üçüncü bölüm, okuma parçalarına
ayrılmıştır. Eserin sonuna bir de lügatçe başlığıyla küçük bir sözlük eklenmiştir.
Eserin ilk okuma örneği olarak seçilen metin eserin 11. sayfasında yer
almaktadır. Bu okuma örneği metninin ilk cümlesi şu şekildedir:
بدان که تو آفریده و ترا آفریدگاریست که آفریدگان همه عالم و هر چه در عالم است اوست
...و
Bu cümle uzunca bir sıralı bağlı bileşik cümledir. Örnek olarak cümlenin
sadece bir kısmı alınmıştır. Bil ki sen yaratılmışsın ve senin bütün alemin ve alemde
olan her şeyin yaratıcısı olan bir yaratıcın vardır anlamındaki bu cümlenin öğrenci
tarafından tam olarak anlaşılabilmesi için sırasıyla; Farsçada emir kipi, geniş
zaman, geniş zaman kökü, ki bağlacı, şahıs zamirleri, edilgen ortaç, belirtme
durum eki, klasik Farsçada bitişik ayrı yazım imlası, etken ortaç, ses düşmesi, est
fiili, çokluk, ses değişimi, belgisiz zamirler, bulunma durum eki gibi konuların
bilinmesi gerekmektedir. Henüz kitabın başında öğrenciye bu konuların
öğretilmemiş olduğu dikkate alındığında kitabın dili öğretmekten ne kadar uzak
kaldığı görülebilecektir.
1.3. Farsça Dilbilgisi, Ebulkasım İctihadi, Mehmed Maksudoğlu,
1963.
Farsça Dilbilgisi, Ebulkasım İctihadi ve Mehmet Maksudoğlu tarafından
1963 yılında hazırlanmış ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları arasında
yayımlanmıştır. İlahiyat Fakültesi Farsça derslerinde okutulmak üzere hazırlanan
bu eser Farsçayı kolayca öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Yazar, Farsçanın
dilbilgisi kaidelerini teferruata dalmadan sıraladığı bu kitabının Farsçanın belli
başlı kaidelerini öğrenmeye kâfi olduğunu ifade etmektedir (İctihadi, Maksudoğlu,
1963: III)
Eser 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm, bölüm başlığı olmaksızın
numaralandırılarak oluşturulmuştur. Birinci bölümde, Farsça hakkında umumi
bilgiler, ikinci bölümde alfabe, harflerin telaffuzu, üçüncü bölümde hareke, tenvin,
şedde, medde, sükun kullanılışları, dördüncü bölümde isim, beşinci bölümde izafet
(isim tamlaması), altıncı bölümde fiil (masdarlar, fiil çekimleri, zamanlar, kipler,
olumsuzluk, geçişli-geçişsiz, etken-edilgen, şart, yardımcı fiiller), yedinci
bölümde, sıfatlar, sekizinci bölümde sıfat tamlaması, dokuzuncu bölümde
zamirler, onuncu bölümde ismin halleri, on birinci bölümde zarflar, on ikinci
bölümünde bağlaç, on üçüncü bölümde ekler ve son olarak on dördüncü bölümde
cümle kuruluşu anlatılmıştır.
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Eser bir dilbilgisi kitabından ziyade dilbilgisi dersinde okutulacak, takip
edilecek bir ders notu şeklinde hazırlanmıştır. Yazarın vermekte olduğu derslerde
aldığı notları derleyerek bir araya getirmek suretiyle neşrettiği bir kitap olarak
dikkat çekmektedir. Eser klasik buyurucu gramer formunda hazırlanmıştır. Ders
notu formunda hazırlanmış olan bu tarz eserlerde öğreticinin sınıf ortamında sözlü
olarak anlatacağı kısımlar da hesaplanmakta ve o şekilde kaleme alınmaktadır. Bu
da dil öğrenicisinin kendi başına eserden faydalanmasını yahut başka bir öğretici
tarafından ders ortamında kullanılmasını zorlaştırmaktadır.
1.4. Farsça Dilbilgisi (İkinci Devre İkinci Sınıf), Ahmed Ateş, Tahsin
Yazıcı, 1969.
Farsça Dilbilgisi, Ahmet Ateş ve Tahsin Yazıcı tarafından kaleme alınmış
ve 1969 yılında İstanbul’da MEB tarafından yayımlanmıştır. Eser İmam Hatip
Okulları ders kitabı olarak ve lise ikinci sınıfta okutulmak üzere hazırlanmıştır.
Eser, tam bir dilbilgisi kitabı değildir.
Eser iki bölüm şeklinde planlanmış ancak bölümlendirme yapılmamıştır.
Konular herhangi bir bölüm veya numara verilmeksizin sırayla verilmiştir. Bu
bölüm 68 sayfadan oluşmaktadır. Eserin birinci bölümü teorik bilgilere ayrılmış
olup bu bölümde işlenen ilk konu fiil konusudur. Bu başlığın ardından masdar, fiil
kökleri, yapma masdarlar, fiillerin çekimi, zamanlar, bileşik zamanlar, emir kipi,
ortaçlar, edilgenlik, geçişlilik, geçişsizlk, ettirgenlik, olumsuzluk, soru, şart,
yeterlik, bileşik fiiller, fiilden isim ve sıfat türetimi, zarflar, edatlar, bağlaçlar, söz
dizimi, özne ile yüklem uyumu, tümleçler, kelime düzeni, cümlecikler, türeme
konuları işlenmiştir. Eserin ikinci bölümü ise örnek metinlere ayrılmıştır. Eser
içinde konu sonrasında temrin olarak verilen metinlere ilaveten bir metin bölümü
eklenmiştir. Bu bölüm 22 sayfadır. Son olarak kitabın sonuna 60 sayfalık bir
lügatçe eklenmiştir.
Eserin ilk örnek metni kitabın 6. sayfasında yer alan Sultan Tuğrul Beg
başlıklı klasik bir metindir. Metnin ilk cümlesi şu şekildedir:
... سلطنت آغاز کرد424 سلطان طغرلبک سلجوقی در شهور سنه
“Selçuklu Sultan Turğrul Bey, 424 yılının aylarında saltanata başladı”
anlamındaki bu cümlenin bu seviyedeki bir dil öğrenicisinin anlaması beklenemez.
Zira bu cümlenin anlaşılması için sırasıyla aitlik/nisbet durumunun, bulunma
durum ekinin, Arapça çoğul kalıplarının, geçmiş zamanın, bileşik fiillerin
bilinmesi gerekir. Henüz bu bilgileri edinmemiş bir öğrencinin bu cümleyi
çözebilmesi ve anlayabilmesi mümkün değildir. Öte yandan eserde bitişik-ayrım
yazım kaidelerine, gef ve kef ayrımına dikkat edilmemiştir.
Eser klasik Farsçayı esas alan buyurucu bir gramer kitabıdır, eser klasik
tasnif esas alınarak yazılmıştır.
1.5. Farsça Dilbilgisi, İsmail Bangi, 1972.
Farsça Dilbilgisi, İsmail Bangi tarafından 1972 yılında yayımlanmıştır.
Bu eser, İlahiyat öğrencileri ve bu dille ilgilenenler ile Farsça okuyan öğrencilere
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öğrenimleri sırasında ve mezuniyet sonrası çalışmalarında, ayrıca Farsçaya ilgi
duyanlara yardımcı olması (Bangi, 1972: 3) amacıyla hazırlanmıştır. Eser, 119
sayfadan oluşmaktadır.
Eserin dört bölüm olarak planlandığı görülmektedir. A bölümünde önsöz
ve sunuş, B bölümünde isim, sıfat, (kinaye) zamir, aded, fiil, (kayd) zarf, huruf-i
izafe, huruf-i rabt, esvat (ünlem), C bölümünde cümle kuruluşu ve tahlili, D
bölümünde mastarlar ve sözlük bulunmaktadır.
Eser, İlahiyat Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki Farsça
derslerinde okutulacak bir ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Eserde hedef kitle
dikkate alınarak Farsça dilbilgisine dair temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu
açıdan eserin kendi amacıyla tutarlı bir şekilde hazırlanmış olduğu söylenebilir.
Bangi, Farsça ünlüleri tanıtırken ötrenin /ö/ olarak da okunabileceğini
belirtmekte (Bangi, 1972: 12) ancak Farsçada bulunmayan bu sesin dil öğrenim
sürecindeki öğrencileri hataya sevmektedir. Dil öğretimi açısından A2 sonrası
süreçlerde tercihen B2 seviyesinde verilmesi gereken Farsçadaki ses değişimi
örneklerinin henüz 15. sayfada verilmesi de dili yeni öğrenmeye başlayan
öğrenciler için öğrenme güçlüğüne sebebiyet vermektedir. Kitabın ilk örnek
cümlesi “کتاب را خواندم/Kitabı okudum” cümlesidir. Belirli isim anlatılırken verilen
bu örneğin tam olarak anlaşılması için öğrencinin ad durum eklerini öğrenmiş ve
/را/’nın farklı kullanımlarını öğrenmiş olması gerekir. Dil öğretim süreçlerinde /ra/
hal eki farklı kullanım özellikleri nedeniyle en son öğretilen hal ekidir. Nitekim
günümüzde A1’in lk derslerinde öğretilmekte olan isim hâl eklerinin eserin 82.
sayfasında verildiği görülmektedir. Eserde kelime türetme eklerinin de henüz
kitabın başı sayılabilecek 18. sayfada verilmesi de dil öğretim sürecindeki
seviyelerin gözetilmediğini göstermektedir. A1’de öğretilmesi gereken mastar ve
geçmiş zaman kökünün eserin sonlarına doğru 49. sayfa da verilmesi de güçlük ve
öncelik esaslı bir tasnifin yapılmadığını göstermektedir. Eser klasik tasnif esas
alınarak buyurucu/betimleyici garamer kitabı olarak hazırlanmıştır.
1. 6. Farsça Dilbilgisi, Mürsel Öztürk, 1988.
Farsça Dilbilgisi, Mürsel Öztürk tarafından 1988 yılında yayımlanmıştır.
Öğrencilere önerilebilecek Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi kitabı
bulunmadığından ve mevcut kitapların da öğrenci seviyelerine uygun
olmamasından dolayı hazırlanmıştır. Kitaptaki dilbilgisi terimleri Türkçe dilbilgisi
kitaplarından alınmıştır (Öztürk, 2013: XI). Eser, 5 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde; yazı, telaffuz, harfler, yazı işaretleri ve okuma alıştırmaları
bulunmaktadır. İkinci bölümde; kelime türlerine yer verilmiş olup mastarlar,
fiiller, fiil çekimleri, zamanlar, kipler, isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar,
bağlaçlar ve ünlemlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; önekler ve sonekler
konuları işlenmiştir. Dördüncü bölüm birleşik kelimelere ayrılmıştır ve
sözdizimine ayrılmış olan beşinci bölüm; cümle, cümle unsurları, isim cümlesi, fiil
cümlesi, diğer cümle çeşitlerine yer vermiştir.
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Eser, dil öğretimi açısından incelendiğinde konu tasnifinin modern dil
öğretim ilkelerine göre yapılmadığı eserin bir dil öğretim kitabı olarak
hazırlanmadığı görülmektedir. Okul dilbilgisi olarak düşünülmeyen bu eserin
pedagojik dilbilgisi kitabı olarak hazırlanmadığı görülmektedir. Kitabın ilk
sayfasında yazı başlığı altında alfabe tanıtımı yapılırken bitişik ve ayrı yazılma
durumu ile örnekleri verilmiştir. Farsça ile ilk defa karşılaşan dil öğrenicisinin
henüz hiçbir Farsça kelime görmeden bu ayrıntıları algılaması pek mümkün
görünmemektedir. Burada anlatılan konular dil öğretim sürecinin ileri
seviyelerinde verilmesi gereken konulardır. Kitabın 3. sayfasında telaffuz başlığı
altında Arapçadan Farsçaya geçmiş sesler anlatılmaktadır. Bu konu da dil öğretim
sürecinde uygulanması gereken sıralı tasnife uygun değildir. Kitabın altıncı
sayfasında Okuma Alıştırmaları I başlığı altında alfabedeki sırasına göre örnek
kelimeler verilmiştir. Burada alfabedeki bütün harfler için başta ortada ve sonda
yazılışlarını örnekleyecek kelimeler olduğu görülmektedir. Bütün harflerin kural
depolanması tekniğiyle verilmesi dil öğretimi açısından sorunludur. Bu bilgi
aktarımında da sıralı tasnif yapılmamıştır. Kitabın 11. sayfasında ، آبستن گردن،خیشتن
kelimelerinin  تنve  دنile bitmelerine rağmen mastar olmadıklarından
bahsedilmekte ve hemen ardından yapma mastarlar anlatılmaktadır. Bu
örneklendirme ve bilgi yığını da dil öğretimi süreçlerinde uygulanması gereken
ilkelere aykırıdır. Kitabın 15. sayfasında birleşik fiiller anlatılmıştır. Henüz fiilleri
öğrenmemiş bir öğreniciye birleşik fiillerin kavratılmaya çalışılması da günümüz
dil öğretim yöntemleri açısından tasvip edilmemektedir. Kitabın henüz 17.
sayfasında ise Farsça öğretimindeki en netameli konulardan birisi olan geniş
zaman kökleri anlatılmıştır. Oysa bu konu A2 seviyesinin son konusu veya B1’in
ilk konuları arasında verilebilecek bir konudur. Öğrencinin bu seviyede sağlıklı bir
edinime ulaşması beklenemez.
Kitabın 36. sayfasında  دوست می، کاش پزشک می بودم، بوده باشم،باید حاضر باشی
 اتومبیل می داشتم، دارمgibi örnekler verilmiştir. Bu örneklerin bilinmesi için gereklilik
kipi, dilek ve istek kipi, dilek ve istek kipinin geçmiş zamanda çekimi, Farsçanın
netameli konularından olan  بودنfiilinin geniş zaman çekimi, dua kipi, Farsçanın
güçlük derecesi itibarıyla en sıkıntılı konularından  داشتنfilinin bileşik fiil
yapısındaki çekimi,  داشتنfiilinin sürekli geçmiş zamandaki çekimli kullanımının
bilinmesi gereklidir. Hazırlandığı dönem itibarıyla farklı bir muhatap kitlesine
hitap eden bu kitapta modern Farsçada neredeyse hiç kullanılmayan می دارم
yapısının verilmesinde de günümüzde modern dil öğretim yöntemlerinin temel
ilkelerinden olan gerçeklik bağlantısına uyulmadığı görülmektedir. Bu konuların
anlatıldığı sıra itibarıyla dil öğrenicisinin henüz bu konuları öğrenmediği ve
öğrenmiş olsa dahi bu kadar yapının bir arada verilmesi de yine aşamalılık, tek
seferde tek bir yapının verilmesi gibi dil öğretim yöntem ve tekniklerine uyum
sağlamadığı dikkat çekmektedir.
Eser klasik tasnif esas alınarak buyurucu/betimleyici garamer kitabı olarak
hazırlanmıştır.
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1. 7. Farsça (Dilbilgisi-Metinler-Sözlük), Mehmet Vanlıoğlu, 1993.
Farsça, Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanmış ve 1993 yılında
Erzurum’da yayımlanmıştır. Eser Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümü
öğrencileri için hazırlanmıştır (Vanlıoğlu, 1993: 1). Eser 379 sayfadan
oluşmaktadır. Eser, Farsça alfabe, bazı harfler ve işaretler konusuyla başlamıştır.
Bölümlendirme yapılmayan eserde sırasıyla isim, isim cümlesi, fiil cümlesi, isim
tamlaması, mazi, muzari kökleri, türemiş isimler, sıfat, sayılar, kinaye, zamirler,
ism-i işaretler, mevsuller, mübhemat, edat-ı istifham, fiiller, zarflar, önedatlar,
bağlaçlar, bileşik cümleler, ünlem konuları işlenmiştir. Eserin son bölümünde
Farsçada kullanılan ya ve son edat olarak elif harfleri işlenmiş ve çok kullanılan
fiilerin muzari kökleri verilmiştir. Eserin sonuna örnek metinler ve sözlük kısmı da
eklenmiştir.
Eser ders notu olarak bizzat yazar tarafından derslerde kullanılmak üzere
hazırlanan bir çalışma olduğu görülmektedir. Ders notu formunda hazırlanmış olan
bu tarz eserlerde öğreticinin sınıf ortamında sözlü olarak anlatacağı kısımlar da
hesaplanmakta ve o şekilde kaleme alınmaktadır. Bu da dil öğrenicisinin kendi
başına eserden faydalanmasını yahut başka bir öğretici tarafından ders ortamında
kullanılmasını zorlaştırmaktadır.
1. 8. Farsça Grameri Sarf ve Nahiv, M. Nazif Şahinoğlu, 1997.
Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv) M. Nazif Şahinoğlu tarafından yazılmış
ve 1997 yılında yayımlanmıştır. Eserin yazıldığı dönemde Latin harfleriyle
yazılmış, tatmin edici, öğrencilerin alıp okuyabileceği bir dilbilgisi kitabı
bulunmadığı için yazılmıştır. Eserin yazıldığı dönemde mevcut olan Ateş’in
çalışması cümle bilgisine ve modern Farsçaya yer vermediği, çok ileri seviyede
örnekler verildiği için ve Öztürk’ün çalışması ise cümle bilgisi ve modern Farsçaya
kısmen yer verildiği halde bilimsel olmadığından dolayı yeni bir kitap hazırlama
ihtiyacı duyulmuştur (Şahinoğlu, 1997: XX).
Eser, giriş ve iki kısımdan oluşmuştur. Kısımlar da kendi içinde bölümlere
ayrılmıştır. Eserin ön kısmında verilen transkripsiyon sistemi günümüz Türkçe ses
bilgisiyle uyumlu olmadığı için dil öğrenicilerinin doğru telaffuza ulaşmasında
ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Eser telaffuz bilgisini vermek yerine öğrencilerin
bu bilgiyi sözlüklerden edinmesini önermektedir. Diğer eserlerin aksine bu eserde
okuma metinlerine yer verilmemiştir. Eserin giriş bölümünde dünya dilleri,
Farsçanın dünya dilleri arasındaki yeri, Farsçanın tarihsel gelişimi ve
dilbilgisinin tarihsel gelişim süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Eserin
birinci kısmı sarf başlığına ayrılmıştır. Bu kısmın alt bölümlerinden birinci bölüm
ise sesbilime ayrılmış olup bu bölümde; alfabe ve yazı, telaffuz, ünlü, ünsüz harfler,
ses değişimleri, vurgu ve okuma alıştırmalarına yer verilmiştir. Eserin ikinci
bölümünde yapı bilgisine yer verilmiştir. Bu bölümde isim, isimlerde cinsiyet,
anlamlarına göre isimler, sayılarına göre isimler, belirli, belirsiz isim, yapılarına
göre isimler, isim çekimi, tamlama, sıfat, sıfat çeşitleri, sıfatların kullanım yerleri,
zamirler, anlam ve yapılarına göre zamirler, fiiller, fiil çekimi, kipler ve zamanlar,

89

anlam açısından fiiller, fiil çatıları, nesnelerine ve yapılarına göre fiiller, modern
ve Klasik Farsça farklılıkları, zarflar, görevlerine, yapılarına ve anlamlarına göre
zarflar, yapı ve anlam bakımından ünlem, harf, edat bilgilerine yer verilmiştir.
Birinci kısmın üçüncü bölümünde türeme bilgisine, bileşik ile türemiş yapılar ve
türeme şekilleri anlatılmış ve sarf açısından tahlil yapılmıştır. Eserin ikinci kısmı
nahiv bilgisine ayrılmıştır. Bu kısmın birinci bölümünde terkipler ve terkip türleri
anlatılmıştır. İkinci bölümde cümle, cümlenin öğeleri, yüklemine göre cümle
yapıları, anlamına göre cümleler, yapılarına göre cümleler işlenmiştir. Üçüncü
bölümde yan cümlecikler ve görevleri, yan cümle temel cümle ilişkisi anlatılmıştır.
Eser, bir referans kaynağı olarak alan öğrencileri ve araştırmacıları için
faydalı ve başvuru kaynağı iken çok ayrıntılı olması nedeniyle dil öğrenicileri için
uygun değildir. Giriş bölümündeki telaffuz ve ses değişimleri başlıkları altında
verilen bilgiler günümüzde Farsçanın anadil konuşurları için dahi ihtiyaç
duyulmayacak derinlikte verilmiştir. Seslilerin anlatımında modern dil öğretim
ilkelerinin gözetilmediği görülmektedir.
Eserdeki ilk örnek cümle 23. sayfadaki  می خواهمcümlesidir. Bu cümlenin
anlaşılabilmesi için öğrencinin mastar, fiil yapısı, kök bulma, geniş zaman kökünü
bulma, fiil çekim ekleri ve şimdiki zaman yapısını bilmesi gerekir. Öğrencinin
henüz bunları bilmediği düşünüldüğünde bu örneklerin öğretici olmaması
nedeniyle dil öğretim ilkelerine göre uygun olmadığı görülmektedir. Hemen
ardından Farsçadaki ince ayrıntılardan  می آورمile  می آرمyapılarının verilmesi de
seviye itibarıyla uygun değildir. Bu konunun dil öğretim ilkelerine göre B1
düzeyinde verilmesi uygun olacaktır. Yine 24. sayfada yazı dili ile konuşma dili
arasındaki farklılıklardan olan ses düşmesine örnek olarak verilen می توانستم/ می
 تونستمile می توانم/ می تونمcümlelerinin anlaşılması için de öğrencilerin yeterlik fiilinin
geçmiş zamanda ve şimdiki zamanda çekimini öğrenmiş olması gerekir. Henüz bu
konu verilmeden bu örneklerin verilmiş olması dil öğretim ilkelerinden olan örnek
ve yapı uyumu gerekliliğine dikkat edilmediği görülmektedir. Hemen ardından
verilen  روزنامه را خواندمcümlesinin anlaşılabilmesi için /را/ hal ekinin bilinmesi,
geçmiş zaman çekiminin öğrenilmiş olması gerekir.
Eserde verilen bilgilerin seviyesine yönelik bir inceleme yapıldığında 31.
sayfada verilen  متحرک، تحتانی، فوقانی، مثلثه،غیر متقوطه، مهمله، منقوطه، معجمهnoktalı
harfler, noktasız harfler, iki noktaları harfler, bir noktalı harfler, üç noktalı
harfler, üstten noktalı harfler, alttan noktalı harfler gibi terimler günümüzde ancak
dilbilim veya filoloji bölümlerinde uzmanlık düzeyinde öğretilmekte ve
tartışılmakta olan konular olduğu ve dil öğretim süreçlerinin müfredatında hiçbir
şekilde yer almadıkları görülmektedir.
Eserin 36. sayfasında Farsçada vurgu konusunu anlatmak için اون رو
 حاال شش ماه میگذره که خبری ازش ندارم، عمرشان را دادن به شما، ترسوندمcümleleri örnek
olarak verilmiştir. Bu cümleler dil öğretimi açısından değerlendirildiğinde tam
olarak anlaşılabilmeleri için yazı dili ve konuşma dili/resmi dil ve gayri resmi dil
farkı, belirtme durum eki, mastar bilgisi, kök bilgisi, geniş zaman kökü, ettirgenlik
yapısı, ettirgenlikteki ses değişimi, bitişik şahıs zamiri, konuşmada üçüncü çoğul
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sahıs ekinin düşmesi, ki bağlacı, ki’li bileşik cümle yapısı, belirsizlik, daşten fiilinin
özel kullanımı gibi yapıların önceden öğretilmiş olması gerektiği görülecektir. Bu
durum dil öğretim ilkelerinden bir seferde tek yapının öğretilmesi, kural
depolanmaması, öğretim sürecindeki sıralı tasnifin gözetilmesi, öncelik sıralaması
yapılması gibi ilkelere uygun olmamıştır. Bu uygulamalar bütün dil öğretim
yöntem ve tekniklerine göre dil öğretim sürecini olumsuz etkileyecek uygulamalar
olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Eser, Fars Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, alan araştırmaları
açısından oldukça önemli ve kapsamlı bir eser olup klasik tasnif ile kaleme alınmış
buyurucu/betimleyici bir çalışmadır.
1. 9. Farsça Dilbilgisi (Konuşma-Sözlük), Mehmet Kanar, 1997.
Mehmet Kanar tarafından hazırlanan Farsça Dilbilgisi, 1997 yılında
İstanbul’da Enderun yayınları tarafından yayımlanmıştır. Eserin üst başlığı Farsça
Dilbilgisi (Konuşma, Çeviri Tekniği, Farsça-Türkçe/Türkçe-Farsça Sözlük)
şeklindedir. Toplamda 1428 sayfadan oluşan eserin 112 sayfası dilbilgisine
ayrılmıştır. Eserin ikinci başlığı olan konuşma bölümü 19 ve çeviri tekniğine ise
16 sayfa ayrılmışır. Eserin 1281 sayfası da sözlük kısmından oluşmaktadır. Bu eser
daha sonra Farsça Dilbilgisi (Konuşma-Çeviri Tekniği-Anahtar Kelimeler)
şekliyle farklı yayınevleri tarafından genişletilmiş haliyle yayımlanmıştır. Adından
mütevellit bir dilbilgisi kitabı olarak değerlendirdiğimiz oldukça kapsamlı olan bu
eserin ön kısmında bir Farsça dilbilgisi özeti bulunmakta ve ardından 1281 sayfalık
bir Farsça-Türkçe sözlük kısmına yer verilmiştir. Eser, Farsça Öğretim Seti olarak
planlanmış ve Farsça öğrenmek isteyenlere yönelik hazırlanmıştır (Kanar, 2015:
8).
Eserin dilbilgisi bölümü, alfabe ile başlamaktadır. Ardından fiil, ortaç, fiil
çekimi, zamanlar, kipler, çokluk, isim çekimi, tamlama, sıfat, zamir, zarf, edatlar,
cümle çeşitleri ve Klasik Farsça gramer özellikleri verilmiştir.
Eserin bir sözlük olarak alana katkısı tartışılmaz ancak eser müstakil bir
dilbilgisi kitabı olarak değerlendirilmiştir ancak sözlük özelliği baskın
çıkmaktadır. Eserin dilbilgisi bölümü klasik tasnifle ve buyurucu/betimleyici
gramer tarzında hazırlanmıştır.
Bu eserin ilk bölümünü oluşturan 112 sayfalık dilbilgisi bölümü yazarın
Çözümlü Farsça Metinler kitabının da başına eklenmiştir. Anılan eser çözümlü
metinlerden oluşan bir eser olduğundan ve müstakil bir dilbilgisi kitabı olarak
değerlendirilmediğinden dolayı burada değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.
1.10. Farsça Dilbilgisi, Nimet Yıldırım, 1997.
Farsça Dilbilgisi, Nimet Yıldırım tarafından 1997 yılında Erzurum’da
basılmış olup daha sonra genişletilmiş olarak farklı yayınevleri tarafından
yayımlanmıştır. Günümüzdeki en güncel Farsça dilbilgisi kitabı olduğu
görülmektedir.
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Eser, Fars Dili ve Edebiyatı alanındaki araştırmacılar ve Fars dili ve
edebiyatına ilgi duyan çevrelerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Kitabın sonraki baskıları Farsça öğrenmek isteyenler de dikkate alınarak gözden
geçirilmiş ve genişletilmiştir.
Farsça Dilbilgisi, dört bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde
alfabe, sesler ve yazı işaretlerine yer verilmiş olup Farsçadaki ünlüler örneklerle
açıklanmıştır. İkinci bölüm, kelime türlerine ayrılmış olup bu bölümde; isim, sıfat,
zamir, fiil, fiillerde zaman, zarf, edat, bağlaç, ünlem, kelime türetme ekleri
konularına yer verilmiştir. Her başlıkta anlatımdan sonra pekiştirici örnekler
verilmiştir. Üçüncü bölüm cümleye ayrılmış olup bu bölümde cümlenin ögeleri,
anlamları, yüklemleri, kuruluşları, yapıları bakımından cümlelere yer verilmiştir.
Bölüm sonuna örnek cümleler eklenerek anlatılan konular pekiştirilmiştir.
Dördüncü bölüm ise Modern Farsça ve Klasik Farsça farklılıklarına ayrılmıştır.
Kitapta Farsça dilbilgisi terimlerinin Türkçe karşılıklarının verilmesi ve
telaffuzların eklenmesi kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Eserin yazım amacı olarak
ifade edildiği üzere alan araştırmacıları için yetkin bir referans kaynağı olduğu
görülmektedir.
Farsça seslerin Türkçe harfleriyle karşılanmasında Türkçe alfabesinden
kaynaklanan sorunlar nedeniyle tanımların alfabe kısıtlaması sebebiyle örneklere
yansımadığı görülmektedir. Nitekim ünlüler kısmındaki tanımlarda kesrenin /i/ ile
/e/ arasındaki bir sesi karşıladığı söylenirken örneklerde bu ses /i/ ile gösterilmiştir.
Bunun da dil öğrenicilerinin hatalı telaffuzu edinmelerine yol açabileceğini
düşündürmektedir. Dil öğretim süreçlerinde /o/ sesinin karşılığı olarak öğretilen
ötrenin /u/ sesini de karşıladığı söylenmekte bu da öğrenciyi hataya sevk
etmektedir. Uzun seslilerin anlatımında ilk örnek olarak  خودپردازve دوباره
kelimeleri gibi vav olduğu halde /u/ şeklinde değil de /o/ şeklinde telaffuz edilen
iki istisnai örneğin henüz eserin başlangıcında yer almasının modern yabancı dil
öğretim
ilkelerine
göre
başlangıç
seviyesine
uygun
olarak
değerlendirilmemektedir. Kitabın 13. sayfasında /ـه/’nin kelime sonlarında ünlü
olarak okunduğu ifade edilmesine karşın ünlüler arasında anılmaması dil
öğrenicilerinin kafa karışıklığı yaşamasına neden olmaktadır.
Bir kelime olan ’می رومin henüz kitabın başında kelime tanımına örnek
olarak verilmesinin kelimeyi birkaç heceden oluşan tek parçalı yapı olarak
kodlayan ve bu ifadeyi de mevcut gramer bilgileri nedeniyle bir cümle olarak
algılayacak dil öğrenicileri için güçlük derecesinin yüksek olduğu dikkat
çekmektedir.
Kitabın ilk örnek cümlesi 20. sayfada yer alan وی پس از هفت سال به ایران
برگشت: o yedi yıldan sonra İran’a geri döndü cümlesinin tam olarak
anlaşılabilmesi için öğrencinin cümledeki sırasıyla şahıs zamiri, şahıs zamirinin
edebî kullanımı, -den sonra kalıbını, sayı sıfatlarını, yönelme durum ekini, ön ekli
bileşik fiilleri ve geçmiş zaman yapılarını bilmesi gerekir. Eserin 21. sayfasında
verilen .مردی گریه کنان از کنار بیمارستان عبور کرد: adamın biri ağlayarak hastanenin
yanından geçti cümlesinin anlaşılabilmesi için belirsizlik, edilgen ortaç, mastar,
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kök, geniş zaman kökü, sıfat fiil, ayrılma durum eki bileşik fiiller, geçmiş zaman
yapılarını bilmek gerekir. Kitabın 22. sayfasında somut isim anlatılırken ،زن رفته
. گلیم پاره پوره ای را آوردÖrnek cümlesi verilmiştir. Bu cümlenin tam olarak
anlaşılabilmesi için sırasıyla zarf fiilinin, nekrelik durumunun, belirtme durum
ekinin, mastarın ve fiil kökünün, fiilin geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs çekiminin
bilinmesi gerekir.
Eser, Fars Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, alan araştırmacıları
açısından önemli ve kapsamlı bir eserdir. Alandaki en güncel ve kapsamlı eser
olarak ve cümlelerin konuyu anlaşılır kılması açısından da dikkat çekmektedir.
Eser, klasik tasnifle kaleme alınmış buyurucu/betimleyici bir dilbilgisi kitabıdır.
Nimet Yıldırım’ın Farsça Sözdizimi, Farsça Cümle Bilgisi, Farsçada
Fiiller, Kipler ve Zamanlar adlı eserleri müstakil dilbilgisi kitabı olarak
değerlendirilmediğinden dolayı bu çalışmada yer verilmemiştir.
1.11. Kendi Kendine Kolay Farsça, Osman Aslanoğlu, 2009.
Kendi Kendine Kolay Farsça, Osman Aslanoğlu tarafından 2009 yılında
İstanbul’da yayımlanmıştır. Eser 376 sayfadan oluşmaktadır. Eser 41 ders
başlığıyla 41 bölüm olarak hazırlanmıştır. Eser Farsça öğrenmek isteyenlerin kendi
başına bıkmadan temel Farsçayı öğrenmesi amacıyla kaleme alınmıştır
(Aslanoğlu, 2009: 15).
Eser sırasıyla alfabe ve harfler, isim, çokluk, tamlama, sıfat, sayılar, zamir,
cümle, cevher fiil, isim çekimleri, fiiller, zamanlar, kipler, edilgenlik, ettirgenlik,
zarf, bileşik cümleler konularını işlemiştir.
Klasik dilbilgisi kitapları formatında kaleme alınmayan, klasik gramer
tasnifine uymayan bu eser buyurucu/betimleyici gramer çalışmaları ile dil öğretim
çalışmaları arasında bir yerde durmakta ancak modern dil öğretim anlayışından da
uzaktır.
1. 12. Uygulamalı Farsça Grameri, Hasan Çiftçi, 2011.
Uygulamalı Farsça Grameri, Hasan Çiftçi tarafından 2011 yılında
Erzurum’da yayımlanmıştır. Eser, Farsça gramer kurallarını basit bir dille sıfırdan
anlatan ve örnek metinlerle pekiştiren bu eser Farsça yabancı dil derslerinde Farsça
gramerin temel konularını öğretmek ve genel olarak Farsça eğitim ve öğretimine
katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır (Çiftçi, 2011: 10-11).
Hasan Çiftçi’nin hazırladığı Uygulamalı Farsça Grameri, giriş ve 8
bölümden oluşmaktadır. Eserin giriş bölümünde farklı bir yöntem izlenerek alfabe,
kelime ve cümle genel olarak anlatılmıştır. Eserin giriş bölümü bir yönüyle eserin
özeti şeklinde planlanmıştır. Ardından birinci bölümde; fiiller, mastarlar,
zamanlar ve kipler konuları işlenmiştir. İkinci bölüm isim konusuna ayrılmış ve
hâl ekleri, ismin türleri, anlamlarına göre, yapılarına göre isimler, tamlamalar bu
bölümde işlenmiştir. Üçüncü bölüm; sıfatlara ayrılmış olup bu bölümde sıfatlar
anlamlarına göre, yapılarına göre ayrılarak işlenmiştir. Dördüncü bölüm zamir
başlığını taşımakta olup bu bölümde zamirler anlamlarına ve yapılarına göre
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anlatılmıştır. Eserin beşinci bölümü zarflara ayrılmıştır. Bu bölümde zarflar
görevlerine, yapılarına ve anlamlarına göre işlenmiştir. Altıncı bölümde
yapılarına ve anlamlarına göre ünlemler anlatılmıştır. Yedinci bölümde edatlar
ve bağlaçlar anlatılmıştır. Bu bölümde izafet harfleri, bağlaçlar işlenmiştir.
Sekizinci bölüm cümle bilgisine ayrılmış olup bu bölümde cümlenin öğeleri, cümle
türleri, yüklemlerine göre, yüklemin etki alanına göre, yüklemin isnadına göre,
anlam bakımından cümleler, öğelerin diziliş sırasına göre cümleler ve yapılarına
göre cümleler işlenmiştir. Eserin sonunda kuralsız fiiller listesi verilmiş ayrıca
örnek metinlere ve sözlüğe de yer verilmiştir.
Eserin 20. sayfasında sesler başlığı altında /ی/ ünlüsü anlatılırken birlik,
masdariyet, nisbet görevlerinin de verilmesi dil öğretim ilkelerinden olan aynı
anda tek yapının verilmesi ilkesine uygun olmadığı görülmektedir. Burada henüz
 زنkelimesini öğrenmemiş öğrencinin  زنیyapısıyla karşılaşması kural edinimini
güçleştirmektedir. Kitabın ilk örnek cümlesi 20. sayfada yer alan  از دور خانۀ دیدم:
Uzaktan bir ev gördüm cümlesidir. Bu cümlenin tam olarak anlaşılabilmesi için
sırasıyla ayrılma durum eki, belirsizlik/nekrelik durumu, mastar, geçmiş zaman
kökü, basit geçmiş zaman, şahıs eki yapılarının bilinmesi gerekir. Yine birlik
anlamı vermek için  اِیyerine hemze kullanılmış olması da dikkat çekicidir. Kitabın
ikinci örnek metni dili geçmiş zaman ) )رفتندkonusunu pekiştirmek üzere verilmiştir
ancak metnin ilk cümlesi olan başlığında henüz öğretilmemiş olan uzak geçmiş
zaman yapısı ( )رفته بودندolduğu görülmektedir. Burada da dil öğretim süreçlerinin
önemli bir ilkesi olan basitten karmaşığa doğru öncelik sıralaması gözetilmemiştir.
Klasik bir gramer kitabı olarak faydalı ve amacına matuf bir çalışma olarak
değerlendirilmesi mümkün olabilecek Uygulamalı Farsça Grameri klasik gramer
tasnifiyle kaleme alınmış buyurucu/betimleyici bir dilbilgisi kitabıdır.
1.13. Farsça Dilbilgisi (Nahiv ve Sarf), Nusrettin Boleli, 2014.
Farsça Dilbilgisi, Nusrettin Boleli tarafından 2015 yılında İstanbul’da
yayımlanmıştır. Eser, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat Fakülteleri, Türk Dili ve
Edebiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe ve başka bölümlerde seçmeli
Farsça dersleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışma, Farsça öğrenmek
isteyenlere yardımcı olmak gayesiyle kaleme alınmıştır (Boleli, 2014: 13-14).
Eser 286 sayfadan oluşmaktadır. Eser, giriş ve 12 bölüm şeklinde
planlanmıştır. Giriş bölümünde, harfler, sesliler, yazı işaretleri, sesliler ve harflerin
okunuşundan oluşmuştur. Birinci bölüm, bazı önemli kelimeler başlığını
taşımaktadır. Bu bölümde kelimeler konularına göre tasnif edilerek listelenmiştir.
İkinci bölümde mastarlar, üçüncü bölümde fiiller, zamanlar ve kipler, dördüncü
bölümde isimler, beşinci bölümde sıfatlar, altıncı bölümde, zamirler, yedinci
bölümde zarflar, sekizinci bölümde edatlar, dokuzuncu bölümde bağlaçlar ve
ünlemler, onuncu bölümde kelime türetme konuları işlenmiştir. Eserin onbirinci
bölümünde metinlerin tahliline yer verilmiştir.
Eser Farsça literatür bilgisi esas alınarak hazırlanmamıştır. Gerek tasnif
gerekse telaffuz konusunda Arapça odaklı düşünüldüğü ve hazırlanıldığı
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görülmektedir. Eserde çok fazla telaffuz ve imla hatası dikkat çekmektedir. Eserin
19. sayfasında guşt olarak telaffuz edilmesi gereken  گوشتkelimesi goşt olarak,
pust olarak okunması gereken  پوستkelimesi post olarak yazılmıştır. Yine درخت
kelimesinin dıreht olarak,  جهلkelimesinin çıhıl olarak,  طپشkelimesi tapış olarak
okunduğu ifade edilmiştir ancak Farsçada /ı/ sesinin bulunmadığı görmezden
gelinmiştir (Boleli, 2014: 19). Eserde hemzeli tamlama ve ya’lı tamlama telaffuz
farkı gözetilmemiştir. Vav harfinin uzun ünlü olduğu belirtilmesine rağmen حقگو
kelimesinin hakgo şeklinde telaffuz edildiği yazılmıştır (Boleli, 2014: 21). Kitabın
ilk örnek metninde nekrelik /ی/ yerine hemze ile gösterilmiştir. İlk örnek metinde
eger bêguyi şeklinde okunması gereken  اگر بگوییifadesinin eger bı goyı şeklinde
telaffuz edildiği belirtilmiştir. İkinci örnek metinde  روزهاkelimesi rozha şeklinde
yazılmıştır.  بی پدرkelimesi bıpeder şeklinde yazılmıştır (Boleli, 2015: 34-35). Bu
örnekler bir taraftan yazarın Farsça bilgisi hakkında fikir verirken öte yandan
Farsçada /ı/ sesinin bulunmadığı düşünüldüğünde kitaptaki telaffuz hatalarının
yoğunluğu hakkında da fikir vermektedir.
Örneklerden de anlaşılacağı üzere Boleli’nin eseri dağınık ve yer yer
Farsça literatür bilgisine aykırı bir şekilde kaleme alınmıştır. Bu eserin Farsça
Dilbilgisi ismiyle yayımlanmış olmasının Farsça öğrenmek isteyen ve dilbilgisi
kaynağına başvuru ihtiyacı olan dil öğrenicilerini yanıltabileceği düşünülmektedir.
Eserin incelenmesinden amacına uygun bir şekilde hazırlanmadığı ve bu haliyle
sahaya kaktı sunmaktan uzak olduğu dikkat çekmektedir.
1.14. Farsça Dilbilgisi (Pratik, Klasik Metinler), Abdurrahim Alkış,
2014.
Farsça Dilbilgisi, Abdurrahim Alkış tarafından kaleme alınmış ve 2014
yılında yayımlanmıştır. Eser, İlahiyat Fakültelerindeki Farsça derslerinde
okutulmak üzere kalem alınmıştır (Alkış, 2014: 9). Eser, yazarın kullandığı
notlardan hareketle hazırlanmış ve klasik metin örnekleri eklenerek bir kitap
formunda yayımlanmıştır.
Eser 8 bölümden oluşmaktadır. Eserin önsöz başlığı altında Fars Dili ve
Edebiyatı hakkında genel bilgileri verilmiş, dil ve edebiyatın gelişim seyri
anlatılmıştır. Eserin Farsça mastarlar ve fiiller başlığını taşıyan birinci bölümünde
masdarlar, fiiller, fiil çekimleri, zamanlar, kipler, olumsuzluk, edilgenlik,
ettirgenlik anlatılmıştır. Farsçada isimler başlığını taşıyan kinci bölümde,
marifelik, nekrelik, çokluk, hâl ekleri, çekim ekleri, iyelik ekleri, nida, küçültme
ekleri, isim çeşitleri, isim tamlaması işlenmiştir. Üçüncü bölümde sıfatlar,
dördüncü bölümde zamirler, beşinci bölümde zarflar, altıncı bölümde soru
edatları, yedinci bölümde ön edatlar, şart edatları ve bağlaçlar anlatılmıştır.
Eserin pratik Farsça başlığını taşıyan sekizinci bölümünde selamlaşma,
vedalaşma, dilek, tanışma, yardım isteme vb gibi konulardaki Farsça konuşma
kalıplarına yer verilmiştir.
Kitabın 87. sayfasında isimlerde nekrelik ve marifelik anlatılırken örnek
olarak Attar’ın bir beyti verilmiştir.
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 در مضیفی طالب شمع آمندند/ یک شبی پروانگان جمع آمدند
Bu beyit klasik metin örneğidir. Farsçada nekreliğin iki alameti
bulunmasına rağmen burada sadece /ی/ anlatıldıktan sonra bu örnek verilmiştir
ancak örnek cümlenin başındaki /یک/ kelimesinin görev ve fonksiyonundan
bahsedilmemiştir. Oysa dil öğretim ilkelerine göre örnek ve teorik bilgi birbiriyle
uyumlu olmak durumundadır. Burada bu örnek verildikten bir sayfa sonra /یک/
yapısı hakkında bilgi verilmiştir.
1. 15. Farsçaya Giriş (Gramer, Çeviri, Tahlil), Selami Ece, 2016.
Farsçaya Giriş, Selami Ece tarafından yazılmış olup 2016 yılında
yayımlanmıştır. Eser Anadolu sahası Osmanlı Edebiyatı metinleri dikkate alınarak
Türkçe eserlerdeki Farsça unsurların anlaşılmasına ve Klasik Türk Edebiyatının
anlaşılmasına bir katkı sağlamak kaleme alınmıştır (Ece, 2015: III).
Eser gramer özeti, çeviri ve Türkçe-Farsça mukayeseli tahlil çalışması
olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Eserin gramer kısmının birinci
bölümünde Farsça ses bilgisi, sesli-sessiz harfler, ses değişimleri ve etkileşim
konuları işlenmiştir. İkinci bölümde cümlenin unsurları, zamirler, zarflar, edatlar,
ünlemler, ekler, çekim ekleri, yapım ekleri, sıfatlar, bağlaçlar, ilgi zamirleri,
fiiller, fiil çekimleri, izafet, sayılar işlenmiştir. Üçüncü bölüm tercüme ve tahlil
kısmına ayrılmıştır. Tahlil kısmında mensur ve manzum metinlere yer verilmiştir.
Eser Farsça ses ve dilbilgisi esas alınarak hazırlanmamıştır. Eserin
hazırlanmasında Türkçe ve Türkçe telaffuzun esas alındığı görülmektedir. Sesli
harflerin tanıtımı bölümünde ötenin /u/, /ü/, /o/ ve /ö/ şeklinde okunduğu ifade
edilmiştir. Oysa Farsçada /ü/ ve /ö/ sesleri yoktur ve ötre de /o/ şeklinde telaffuz
edilmektedir. Yine üstünün /a/, /e/ ve /ê/ şeklinde telaffuz edildiği belirtilmekte
ancak Farsçada üstün sadece /e/ şeklinde telaffuz edilmekte, /a/ sesini elif harfi
karşılamakta, /ê/ sesini de esre karşılamaktadır. Esrenin /i/ sesini karşıladığı
söylenmiştir oysa Farsçada /i/ sesini /ی/ harfi karşılamaktadır.
Kitabın 49. Sayfasında ki bağlacı anlatılırken şu cümle örnek olarak
verilmiştir:
.دانشجویان که آنها در باغچه هستند خیلی کوشا هستند
Bahçede olan öğrenciler çok çalışkandırlar anlamını karşılamak üzere
kurulan bu bileşik cümlede dilbilgisi hatası vardır. İki bağımsız cümleden oluşan
bileşik cümlenin ki’den sonraki bölümünde iki bağımsız cümleden birinin öznesi
konumunda olan anha zamirinin tekrarlanmasına gerek yoktur. Cümlenin doğrusu
şu şekilde olmalıdır.
.داشجویان که در باغچه هستند خیلی کوش هستند
Eserin metinler bölümünde yer verilen ilk metin geçen yaz anlamındaki
 تابستانی که گذشتbaşlığını taşımaktadır. Kitaptaki ilk örnek metinde sıfat fiil gibi
daha ileri seviyelerde öğretilmesi beklenen bir yapıya yer verilmesi dil öğretimi
planlaması açısından uygun değerlendirilmemektedir.
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2. Türkçe Yazılmış Farsça Dilbilgisi Kitaplarındaki Farsça Dilbilgisi
Konu Başlıkları
Çalışmada değerlendirme tabi tutulan Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi
kitaplarının içerik analizi sonucu bu kitaplarda ortalama 131 konu başlığı tespit
edilmiştir. İncelenen kitaplarda en fazla 298 ve en az 32 konu başlığı bulunduğu
görülmektedir. Konu başlığı sayısı tespitinde kitapların içindekiler kısmında
kullanılan başlıklar esas alınmıştır. Burada verilen ortalama sayısı incelenen bütün
kitapların ortak içindekiler bölümünden elde edilmiştir. Çalışmaya konu kitaplar
müstakil olarak değerlendirildiğinde Ateş ve Tarzi’nin hazırladığı Farsça Grameri
472 sayfa olup 97 konu başlığı, Ateş ve Yazıcı’nın Farsça Dilbilgisi I, 112 sayfa
olup 32 konu başlığı, İctihadi ve Maksudoğlu’nun Farsça Dilbilgisi, 88 sayfa olup
88 konu başlığı, Ateş ve Yazıcı’nın hazırladığı Farsça Dilbigisi II, 150 sayfa olup
79 konu başlığı, Banki’nin Farsça Dilbilgisi 119 sayfa olup 122 konuş başlığı,
Öztürk’ün Farsça Dilbilgisi 217 sayfa olup 137 konu başlığı, Vanlıoğlu’nun
Farsça Dilbilgisi 286 sayfa olup 66 konu başlığı, Şahinoğlu’nun Farsça Grameri
777 sayfa olup 398 konu başlığı, Kanar’ın Farsça Dilbilgisi 1928 sayfa olup 38
konu başlığı, Yıldırım’ın Farsça Dilbilgisi, 438 sayfa olup 268 konu başlığı,
Aslanoğlu’nun Kolay Farsça 376 sayfa olup 289 konu başlığı, Çiftçi’nin
Uygulamalı Farsça Dilbilgisi, 289 sayfa olup 139 konu başlığı, Boleli’nin Farsça
Dilbilgisi 286 sayfa olup 191 konu başlığı Alkış’ın Farsça Dilbilgisi, 263 sayfa
olup 92 konu başlığı, Ece’nin Farsça’ya Giriş’i 201 sayfa olup 69 konu başlığı
içerdiği görülmektedir.
Eser Adı, Yazarı/Yazarları

Konu

Farsça Grameri, Ahmet Ateş-Abdulvehhab Tarzi

Sayfa
Sayısı
8+464

Farsça Dilbilgisi Lise I, Ahmet Ateş-Tahsin Yazıcı

112

32

Farsça Dilbilgisi, Ebulkasım İctihadi-Mehmed Maksudoğlu

88

88

Farsça Dilbilgisi (İkinci Devre İkinci Sınıf), Ahmed Ateş- Tahsin Yazıcı

150

79

Farsça Dilbilgisi, İsmail Bangi,

119

122

Farsça Dilbilgisi, Mürsel Öztürk

7+210

137

Farsça (Dilbilgisi-Metinler-Sözlük), Mehmet Vanlıoğlu

286

66

Farsça Grameri Sarf ve Nahiv, M. Nazif Şahinoğlu

36+741

398

Farsça Dilbilgisi (Konuşma-Sözlük), Mehmet Kanar

1428

38

Farsça Dilbilgisi, Nimet Yıldırım

19+439

268

Kendi Kendine Kolay Farsça, Osman Aslanoğlu

376

289

Uygulamalı Farsça Grameri, Hasan Çiftçi

289

139

Farsça Dilbilgisi (Nahiv ve Sarf, Nusrettin Boleli

286

191

Farsça Dilbilgisi (Pratik, Klasik Metinler), Abdurrahim Alkış

206+57

92

Farsçaya Giriş (Gramer, Çeviri, Tahlil), Selami Ece

201

69

350

131

Ortalama
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Tablodan da görüleceği üzere değerlendirmeye tabi tutulan 15 kitaba genel
olarak bakıldığında ortalama kitap sayfasının 350 ve ortalama konu başlığının 131
olduğu görülmektedir. Kitaplarda seviye farkı gözetilmediğinden dolayı çok
yoğun bir konu girdisi yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu verilerden hareketle bir
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değerlendirme yapıldığında bu çalışmada incelenen kitapların dil öğretim süreci
ve seviyeleri dikkate alınmaksızın hazırlanmış olduğu görülmektedir.
Geçmişte uygulanan dilbilgisi öğretim yöntemlerinin öğrettiği geleneksel
dilbilgisinde öğrencilere çok sayıda dilbilgisi terimi öğretilmekteydi. Bu konuda
yapılan araştırmalarda dilbilgisi kitaplarında yer alan terim sayısı 140-692 arasında
değişiklik göstermiştir. Günümüzde okul dilbilgisi kitaplarında dilbilgisi
terimlerinin ve başlıklarının sayısı azaltılmakta, bütün dilbilgisi terimlerini
öğretmek yerine ortalama 20 kadar terim yeterli görülmektedir (Güneş, 2013: 75).
Elbette kavram sayısı dilden dile farklılık gösterecektir ancak dillerin derin yapı
ortaklığı dikkate alındığında hedef dil öğretiminde derin yapı isimlendirme ve
kavratılma çabasının yerine yüzey yapıya yönelik öğretiminin esas alınması,
süreçte gereksinim duyulan kavram sayısını azaltabilecektir.
Türkiye’nin de son yıllarda bir eğitim politikası olarak kabul ettiği
yapılandırmacı yaklaşım, dilbilgisi öğretiminde sürekli kural öğretme yerine
beceri esaslı bir öğretimi öngörmekte ve hedef kazanımlar doğrultusunda öğrenme
işlemini öncelemektedir. Yapılandırmacı yaklaşım pedagojik dilbilgisi öğretimini
savunmakta ve dilin kullanım boyutuna önem vermektedir. Buradan hareketle
günümüz dil öğretim süreçlerinde kullanılabilecek Farsça dilbilgisi kitaplarının
yazılması yönünde bir ihtiyacın bulunduğu söylenebilir. Bu ihtiyaca yönelik
kaleme alınacak çalışmada okul dilbilgisinin aşamalı bir tasnifle basamaklı kur
sistemine uygun bir şekilde işlenmesi faydalı olacaktır.
SONUÇ
Ülkemizde Farsça öğretimi için yeterli kaynak bulunmayışı nedeniyle
Farsça öğrenmek isteyen ilgililer Farsça dilbilgisi kitaplarına yöneliyor ya da
yönlendiriliyorlar. Fakat mevcut dilbilgisi kaynakları yabancı dil öğretmek
amacıyla hazırlanmadığından dolayı dil öğrenimi süreci için faydalanılabilecek
kaynaklar olmadığı görülmektedir.
Bu çalışma bir yönüyle buyurucu/betimleyici referans dilbilgisi kitapları
ile dil öğretimi veya dilbilgisi öğretimi kaynakları arasındaki farka dikkat çekme
amacını taşımaktadır.
Bu çalışmada değerlendirmeye tabi tutulan eserlerin klasik buyurucu ve
betimleyici gramer tarzında kaleme alınmış eserler olduğu tespit edilmiştir.
Günümüze kadar yayımlanmış olan Farsça dilbilgisi çalışmaları arasında
pedagojik okul dilbilgisi çalışmaları tespit edilememiştir.
İncelenen eserlerin Farsçayı anadili olarak konuşan öğrencilere yönelik
hazırlanmış olan Farsça gramer kitaplarının örnek alınarak hazırlanmış olduğu
dikkat çekmektedir.
Çalışmada değerlendirilen eserlerin çoğunluğunun Farsça dersini veya
Farsça Dilbilgisi dersini yürütmek amacıyla hazırlanmış ders notlarından kitaba
dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu sistemle hazırlanmış kitapların özellikle Fars
Dili ve Edebiyatı alan uzmanı olmayan yazarlar tarafından kaleme alınan eserler
olması dikkat çekicidir. Fars Dili ve Edebiyatı alan uzmanı olmayan yazarlar
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tarafından kaleme alınan eserlerde yer yer bilgi hataları gibi eksikliklerin
bulunması dikkat çekicidir.
Nazif Şahinoğlu’nun Farsça Grameri aldı çalışmasının Fars Dili ve
Edebiyatı alan öğrencilerinin istifadesine yönelik hazırlanmış en kapsamlı, genel
bir gramer çalışması olduğu, daha çok akademik araştırmalarda temel başvuru
kaynağı olarak planlandığı görülmekte, Nimet Yıldırım’ın Farsça Dilbilgisi
çalışmasının buyurucu/betimleyici bir tarzda hazırlanmış olduğu ancak Fars Dili
ve Edebiyatı alan öğrencilerinin yanı sıra Farsçaya ilgi duyan öğrencilerin de
istifade edebileceği bir çalışma olarak planlandığı görülmektedir.
Çalışmada incelenen eserler buyurucu/betimleyici gramer tarzında kaleme
alınmış dilbilgisi kitaplarıdır. İncelenen eserler pedagojik dilbilgisi olarak
hazırlanmamıştır.
Eserler kaleme alınırken muhatap öğrenci seviyeleri dikkate alınmamış,
gramer konuları işlenirken basamaklı öğretim süreci seviyelerine göre bir tasnif
yapılmamış, konu sıralamasında gramatik öncelik sırası gözetilmemiştir.
İncelenen eserlerde Klasik Farsça ve Modern Farsça farkının
gözetilmediği, Farsçanın anadili olarak konuşulduğu ülkelerdeki günlük hayatta
kullanılmakta olan güncel dilin dikkate alınmadığı görülmüştür.
Değerlendirmeye tabi tutulan gramer kitaplarının Farsçanın anadili
konuşurlarına gramer öğretimi yöntemine göre hazırlanmış oldukları, Farsçanın
yabancı dil olarak öğretimi dikkate alınmadan yazıldıkları tespit edilmiştir.
Nitekim bazı kitapların klasik Farsça metinlerini örnek olarak kullandığı
görülürken bazı kitapların da anadili Farsça olan çocuklar için kaleme alınan
metinleri örnek metinler olarak kullandığı ve çocuk edebiyatı ürünleri içeren
siteleri dil gelişimi için önerdikleri tespit edilmiştir.
Farsça dilbilgisi kitaplarının yazarlarının muhatap kitlenin Farsçayı
yabancı dil olarak öğrenen bir kitle olduğunu dikkate almadıkları, öğrencilerin
belli bir seviyede Farsça bilgisine sahip oldukları kabulüne göre kitapları
tasarladıkları ve kaleme aldıkları görülmüştür.
Fars Dili ve Edebiyatı alanı dışında İlahiyat, Tarih ve Türk Dili ve
Edebiyatı bölümlerinde okutulmakta olan Farsça derslerinin de yine Farsça veya
Fars Dili ve Edebiyatı alan uzmanları tarafından yürütülmesi ve bu derslerde
kullanılan materyalin de alan uzmanları tarafından üretilmesi gerektiği
görülmektedir. Nitekim özellikle Farsça veya Fars Dili ve Edebiyatı uzmanı
olmayanlar tarafından kaleme alınan eserlerde bilgi ve aktarım hataları olduğu
dikkat çekmektedir. Öte yandan Farsçanın yabancı dil olarak değil, ilgili
disiplinlerin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve bu kabulle ders işlenmesinin
de dil öğretimi açısından önemli sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği
görülmektedir.
Eserlerin incelenmesinden sınıfta anlatılan notların anlatım tarzı esas
alınarak yazıya geçirildiği ve kitap haline getirildiği görülmektedir. Bu yöntem
kitabı kaleme alan yazar için bir yere kadar faydalı olsa dahi kitabı eline alarak tek
başına dil çalışmaya başlayacak bir öğrencinin faydalanamayacağı veya başka bir
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öğreticinin de dil öğretim sürecinde verimli bir şekilde kullanamayacağı eserlerin
ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi açısından dikkate alındığında
buyurucu/betimleyici gramer kitaplarının hazırlanmasında modern dil öğretim
yöntem ve tekniklerinin dikkate alınmadığı bu eserlerin pedagojik/okul dilbilgisi
olarak hazırlanmadıkları görülmektedir.
Ders notu formunda hazırlanmış olan bu tarz eserlerde öğreticinin sınıf
ortamında sözlü olarak anlatacağı kısımlar da hesaplanmakta ve o şekilde kaleme
alınmaktadır. Bu da dil öğrenicisinin kendi başına eserden faydalanmasını yahut
başka bir öğretici tarafından ders ortamında kullanılmasını zorlaştırmaktadır.
Farsça dilbilgisi kitapları modern yabancı dil öğretim yöntemlerine göre
hazırlanmadığından dolayı verilen örneklerin cümle yapı bilgisine uygun
olmadığı, seviye farkının ve basamaklarının dikkate alınmadığı örneğin B1’de
öğretilmesi gereken zarf fiil gibi konuların A1’de öğretilmeye çalışıldığı
görülmektedir. Eserde kullanılan örnek cümle ve metinler incelendiğinde eserin
modern dil öğretim ilkelerine uygun hazırlanmadığı görülmektedir.
Eserlerde basamaklı kur sistemi esaslı bir tasnif yapılmadığından dolayı
konu sıralaması da öğrenilen/öğrenilmeyen konulara göre yapılmamıştır. Haliyle
verilen örnek cümlelerin edindirilmesinden güçlükler yaşanabilmektedir. Örnek
cümlede verilen konuları henüz öğrenmemiş olan dil öğrenicisinin bu cümleyi
anlaması zorlaşmaktadır.
Pedagojik/okul dilbilgisi olarak hazırlanmayan bu çalışmaların Farsçanın
yabancı dil olarak öğretimi sürecinde kullanılabilecek yabancı dil öğretim
kaynakları olmadığı görülmektedir. Bu eserler dil öğretimi açısından
değerlendirildiğinde Dilbilgisi-Çeviri yöntemi uygulanan dil öğretimi süreçlerinde
kullanılabilecek yardımcı bir kaynak olabilecekleri değerlendirilmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve İlahiyat gibi alanlardaki Osmanlı
Türkçesinde bulunan Farsça unsurları tanıtmak üzere alan uzmanı olmayan
yazarlar tarafından kaleme alındığı anlaşılan Farsça Dilbilgisi kitaplarının ise
Farsça dilbilgisi bütünlüğünü sunmaktan, Farsça grameri hakkında bilgi
edindirmekten uzak oldukları görülmektedir. Bu çalışmalar, anılan bölümlerdeki
Farsça derslerinin alan uzmanları tarafından yürütülmesinin gerekliliğini bir kez
daha ortaya koymaktadır.
Modern dil öğretim sürecinde günlük hayatta kullanılmayan klasik metin
örneklerinin kullanılması doğru kabul edilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında
örnek metinlerin seçiminde dil öğretim amacı güdülmediği görülecektir. Eserler
pedagojik bir dilbilgisi kitabından ziyade didaktik metinleri öncelemektedirler.
Türkçe yazılmış 15 Farsça dilbilgisi kitabının incelenmesi sonucu alanda
günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu
görülmektedir.
Buyurucu/betimleyici gramer kitaplarının verim düzeyi tecrübesinden
hareketle Farsçanın yabancı dil olarak öğretimi sürecinde kullanılabilecek okul
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dilbilgisi ve pedagojik dilbilgisi kitaplarının hazırlanmasının önemli bir ihtiyaç
olarak ön plana çıktığı görülmektedir.
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MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN
“MUNÂZARA-Yİ NERGİS ME’E VİRD” ADLI
FARSÇA ESERİN İNCELENMESİ
Nihat DEĞİRMENCİ*
GİRİŞ
Bu makalede incelenen risale Manisa Halk kütüphanesinde bulunan bir el
yazması mecmuanın ilk kısmında yer almaktadır. 45 Hk 2755/1 arşiv numarası
kayıtlı olan bu mecmuanın 1b-7a sayfalarında bu risale yer alan bu risalenin yazarı
olarak kütüphane kaydında Muhammed bin Hüseyin geçmektedir. Fakat yazma
nüshada yazar ve eserin yazılış zamanı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca
Fars edebiyatında nergis ve gül münazarasını ele alan bir eserin yazarı olarak da
Muhammed bin Hüseyin adında bir yazarın bilgisine ulaşamadık. Mecmuanın
ikinci bölümünde Ahi Hasan Çelebi’nin “Hüsn-ü Dil” adlı Osmanlı Türkçesi ile
yazılan eseri yer almaktadır. Risalenin adı yazma metnin başlangıcında
“Munâzara-yi Nergis Me’e Vird” olarak yer almaktadır.
Risalenin içeriği “nergis”in üstün olduğuna ilişkin iddiaları ve “gül”ün
cevaplarından oluşmaktadır. Mensur olarak kaleme alınan bu münazaranın içinde
şiirler de kullanılmıştır. Metin içinde kullanılan bu şiirlerin bir kısmının kime ait
olduğunu tespit edebildik. Bunlar Sa’di, Nizami, Attar, Emîr Husrev Dehlevî,
Cami ve Hafız gibi klasik Fars şiirinin önemli şairlerine aittir. Şiirlerin yer aldığı
eserler dipnotlarda gösterilmiştir. Birkaç şiirin kime ait olduğunu tespit edemedik.
Metin nergisin üstünlük iddiası ile başlamakta ve gülün nergise cevabı ile devam
etmektedir.
Nergisin iddiaları şunlardır:
1.Güzellerin gözü nergise benzetilmiştir, yüzleri ise güle benzetilmiştir.
Gözün yüze üstün olduğu apaçıktır dolayısıyla göze benzetilen nergis daha
üstündür.
2.Nergis koku veren bitkilerin (reyahin) sultanı olduğunu, devamlı önde
geldiği yani daha önce çiçek açtığını öne sürerek bundan dolayı güle karşı üstün
olduğunu söyler.
3.Nergis boyuyla toprağa serpildiğini etrafını da çimenle süslediği,
sapasağlam durduğunu hiçbir rüzgârda yerinden kımıldamadığını söyler. Buna
karşılık gülün her rüzgârdan etkilendiğini ve sonbahar rüzgârında ise dağılıp
perişan olacağını iddia eder.
4.Nergis dikensiz bir çiçek olduğunu oysa gülün dikenleri olduğunu
söyler. Gül kendisine uzanan elleri yaralayarak onlara vefasızlık etmektedir.
Vefasızlık edenler güle benzetilmektedir diyerek nergisin dostlarına vefasızlık
etmediğini bu açıdan da güle karşı üstün olduğunu dile getirir.
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı, e-posta:
nihat.degirmenci@istanbul.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7233-0506
*
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5.Nergis, gülü koklayanların hastalandığını ve ortaya kökü bir kokunun
yayıldığı ve kendisi koklanınca birçok fayda meydana geldiğini ve zarar veren bir
şeyin oluşmadığı söyler.
Bu iddialara karşılık olarak gülün cevapları;
1.Gül, gözün yüze üstünlüğünü dolayısıyla göze benzetilenin yüze
benzetilene üstünlüğünü kabul eder ama nergisin göze teşbih edilmesini hatalı
bulur ve bu iddiayı kabul etmez.
2.Gül, sultanlar bir yere gittiklerinde bazı hizmetçilerinin önceden
gidişlerine dair bir gelenek vardır dolayısıyla bu önden gidişin bir üstünlük
göstergesi değildir diyerek önce çiçek açmanın üstünlük belirtisi olamayacağını
söyler. Ayrıca vicdan sahiplerinin görüşüne göre bitkilerin sultanının gül olduğunu
dile getirir.
3.Gül, rüzgâr estiğinde alçakta olanlara bir şey olmaz, yüksekte olanlar
zarar görür diyerek nergisin rüzgârda daha sağlam durduğu iddiasını kabul eder.
Fakat bunu bir üstünlük göstergesi değil aksine düşük derecede olmanın delili
olarak kabul eder.
4.Nergisin ben dikensizim sen dikenlisin sözlerine karşılık olarak gül
dikenli olmasına rağmen birçok fazilet taşıdığını söyler. Oysa nergis dikensiz
olmasına rağmen bu faziletleri taşımaz. Diken içinde devamlı taze görünümlü ve
güler yüzlüdür. Herkesin ona saygı gösterdiğini ve değerli gördüğünü belirtir.
Bundan dolayı bir gül hatırına yüz dikene su verilir der.
5.Gül koklanınca senden gelen faydadan çok fazlası benden gelir ayrıca
ben koklanınca bir hastalık meydana gelirse o da faydalıdır diyerek nergisin bu
iddiasının da geçersiz olduğunu dile getirir.
Gül nergisin iddialarına cevap vermekle yetinmez ve kendi üstünlüğüne
dair konuşmaya, bu cevaplar bunların dışında başka deliller göstermeye devam
eder:
1.Bülbül güle âşık olmuştur onun aşkından inleyip durmaktadır.
2.Herkes gülün sohbetini değerli görür.
3.Gülün ortaya çıkış dönemi yılın iyi ve güzel zamanı olarak bilinir.
4.Gül ile birlikte olan ve onun yanında olan güzel kokusunu alır. Örneğin
toprak gül ile beraber olunca yüce mertebelere erişir.
5.Son olarak ی فقد جفانی
ُ ُحمر و لم ی
َ “ من شم الوردَ االKırmızı gülü koklayıp
َّ ص ّل عل
bana salavat getirmeyen bana cefa etmiş olur”1 hadisini hatırlatarak Hz.
Muhammed (a.s) gülü övmüştür diyerek sözlerini tamamlar.
Gülün iddialarına cevap vermeye hazırlanan nergis, gül sözlerini hadis ile
bitirince başını öne eğer salavat getirir, gülün üstünlüğünü kabul eder ve
yalvararak bağışlanmasını ister.

Ali Hasan Ali el Halebî v.dğr, Mevsû’atü’l ehâdîsi ve’l âsâri’z za’îfeti ve’l mevzû’ati,
Mektebu’l Me’ârif, Riyad, 1999, c.9, s.511 (Bu eserde mevzu hadisler konusu işlenmiştir
ve yukarıdaki ifadenin de mevzu hadis olduğu belirtilmektedir.)
1
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1. Yazma Eserdeki Bazı Yazı ve Dil Özellikleri:
Bazı yerlerde ( )راedatı bitişik yazılmıştır;

()خوبان را

Birkaç yerde iki ayrı kelime bitişik yazılmıştır;

()مبارک باد

( )بهizafe harfi önüne geldiği kelimeler ile bitişik yazılmıştır;

()به خنده

( )گharfi keşidesiz olarak yazılmıştır;
()یکدیگر
Geçmiş zaman fiil çekiminde üçüncü tekil şahıs kullanımında “ ”بön eki
kullanılmıştır.

()بشکفت

Fiil çekimlerinde bazen ( )میön eki bitişik yazılmıştır;

()از جا می روی

Bulunmama anlamını veren ( )بیizafe harfi bitişik yazılmıştır;
()بی وفای
Nakledilen geçmiş zaman ikinci tekil şahıs fiil çekiminde ( )ايyerine ( )هharfinin
üzerinde hemze yazılmıştır (;)ة
( )اما آنکه گفتهایyazılmıştır.
Arapçadan alıntı bazı sözcüklerde sondaki ( )ةArapçada olduğu gibi ( )ةşeklinde
yazılmıştır;

()علت

Bazı yerlerde noktaları harflerin noktaları yazılmamıştır.

( که

)چون با من
2.Metin
) سپاس بیقیاس سزاوار درگاه جاللت اساس صانع بدیع الصنایعی است که از کمال1b(
لطف و احسان جهت نزهت خاطر انسان نقاب احتجاب از چهرة دلگشا و عارض جانفزای عرایس
نفایس بنات نبات قدرت گشاید و اطراف راغ و اکناف باغ را به زیور آن صور لطافتقرین نمونة
 ج ّل الصانع ما اتقن صنایعه البدایع له الحمد علی نعمائه و الشکر علی آالئه.روضة خلد برین نماید
و درود و تسلیم وردی النسیم عبهری الشمیم درخور روضة مطیب معطر سید سروری است که
ورد احمر از عرق ورق جبین انور و عارض اظهر ازهرش پیدا شده و از آنست که از هر کنار
:هزاران هزار از بوی دلجوی او بیقرار و شیدا شده
"گل را زمانه از عرق عارضش گرفت
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بر عکس آنکه گیرند اکنون ز گل عرق"
صالوات للا علیه و علی آله االطهار و صحابته االخیار ربیع قلوب االبرار خصوصا
علی اخیه و ابن عمه ابی الریحانتین هم الذین طاعتهم عین فرض و مودّتهم فرض عین بر ضمایر
پاک اهل ذَکا و ادراک معروض ) (2aمیدارد که چنین به نظر فکر رسیده و به سمع خیال شنیده
که گل و نرگس که عطر و زینت هر مجلساند سالهای بسیار و اعوام بیشمار صفت یکدیگر
می شنیدند و آرزوی مالقات داشتند و چنانچه معلوم و مشهود است به هم نمی رسیدند از نوادر
زمان و غرایب اوان ناگاه روزی صبحگاه که از تحریک نسیم سحر عین عبهر از خواب خمار
باز شده بود و در اطراف چمن و گوشه گلشن جلوهساز شده و گل نوخیز از حرکات مالیم هوای
عنبربیز طربانگیز و نغامات دالویز شوقآمیز بلبل هزار دستان در صحن بستان و عرصة
گلستان غنچه دهن شکر شکن به خنده باز کرده بود و با بلبل بیصبر و تحمل آغاز کرشمه و ناز
ساز کرده نرگس بینا از پای درخت گل سر باال کرد و نظر از هر طرف برد و آورد تا به عین
الیقین داند که بلبل با این همه غلغل با که در تکلم است و تا غایت زبان بسته و چون بوتیمار در
غم نشسته بود چه صورتش رخ نمود که الحال فارغ البال با نغامات شوق از سر وجد و ذوق در
ترنم است چهرة دلکش و عارض بیغش گل به نظرش درآمد و از رشک حسن آن گل حمرا رنگ
صفرا به رویش برآمد چون صفت گل به نوعی که سابقا به سمع جان می شنید بعینه همان دید فی
الحال به خاطرش رسید که بال ریب این وارد غیب و آن شاهد بی عیب آن عزیز است که سالها
آرزوی مالقات او داشتم ) (2bو دانة امید وصال فرخنده فالش در زمین دل می کاشتم هلل الحمد
که غنچة مرادم بشکفت و کشت امیدم سمت نشو و نما پذیرفت و به وصف الحال مضمون این
مقال آهسته می گفت:
"تویی برابر من یا خیال در نظرم
3
که من به طالع خود هرگز این گمان نبرم"
القصه نرگس سرافراز برسم اکرام و اعزاز آن روحپرور دلنواز رخ زرد و کف نیاز
پیش آورد و وظیفة تواضع و تهنیت مقدم ادا کرد:
"تواضع ز گردنفرازان نیکوست
4
گدا گر تواضع کند خوی اوست"
در خاطر عاطر گل نیز سرایت کرد که بال شبهه این طرفه پیکر لطیف منظر نرگس
خواهد ب ود از سر تخت درخت به جانب او توجهی تمام و انبساط تام نمود و به دست یاری صبا
Nûreddin Abdurrahmân bin Ahmed-i Câmî, Dîvân-ı Câmî (haz. A’lâhân Afsahzâd),
Mîrâs-ı Mektûb, 1378, s.180
3
Bu beytin ilk mısrası Sa’dî’nin gazellerinde şu şekilde geçmektedir:
ندانم این شب قدر است یا ستاره روز
تویی برابر من یا خیال در نظرم
Fakat Muhammed Ali Foruğî, hazırladığı nüshadaki dipnotta bazı nüshalarda burada
geçtiği şekliyle bu beytin gazelin matla’ beyti olduğunu belirtmektedir. Bkz. Muslih bin
Abdullah Sa’dî, Gazeliyât-ı Sa’dî (haz. Muhammed Ali Forûğî), Tahran, Kaknüs, 1383 hş,
s.550.
4
Bu beyit Sa’dî’nin Bostân’ında şu şekilde geçmektedir:
گدا گر تواضع کند خوی اوست
ز گردن فرازان تواضع نکوست
Muslih bin Abdullah Sa’dî, Külliyât-ı Sa’dî (haz. Muhammed Ali Forûğî), Tahran, Hestan,
1378 hş., s.195
2
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و شمال که دالالن کوی وصالند تقبیل و تعانق او فرمود هر یک بی واسطة تعریف معرفی و
توصیف موصفی به مجرد شهادت قلبی یکدیگر را شناختند و حکایات شوق و محبتی که غایبانه
در دل داشتند طرح ان داختند نرگس زبان حال به فحوای این مقال گشود که حقا ثم حقا که عهدی
بعید بود که با دل بیقرار و دیدة امیدوار بر شاهراه انتظار به یک پا ایستاده و چشم بر راه نهاده
صد قدوم فَ َرح لزومت می بودم و دست نیاز به درگاه بی نیاز برداشته استدعای دولت دیدار
متر ّ
َ
خجسته آثارت می نمودم هلل الحمد که ) (3aاثر اجابت و قبول حاصل و جان مستهام به سر منزل
مقصود و مرام واصل شد:
"عمری به هوس دیدن دیدار توام بود
المنته هلل که رسیدم به مقصود"
"خرم آن چشمی که هر روزش نظر بر روی تست
5
شادی آن دل که هر دم در دماغش بوی تست"
گل نیز در مقابل رسوم محبت و مالطفت مؤدی داشت و یک دقیقه از دقایق لطف بجا
نگذاشت فمن الورد ان یفوح و من البدر ان یلوح الحاصل نرگس از آنجا که عالم رعنایی و خودبینی
و خودستایی است صرف عنان بی تامل به ستایش خود و شکستن جوهر حسن گل نمود و خالصة
تقریرش این بود که :نکتهدانان سخنور و قافیهسنجان نظمگستر چشم خوبان را به من تشبیه
کردهاند و این معنی را بسیار جا به نظم و نثر آوردهاند و روی ایشان را به تو تشبیه کردهاند و
الحق بر همه دیدهوران و صاحب نظران در بادی النظر افضلیت چشم بر روی ظاهر و پیدا و
روشن و هویداست .دیگر آنکه من سلطان ریاحین عالمم زیرا که چون سالطین از همه اقدمم
دیگر آنکه تا من نهال قامت با استقامت در این گل زمین افراختهام و عروس چمن را به زیور
سیم و زر مزین 6ساختهام به قدم راستی ثابتم و از هر بادی از جا نمی روم و پراکنده و پریشان
نمی شوم و تو از هر بادی از جا میروی و چون برگ رزان از باد خزان ریزان و پراکنده و
پریشان می شوی ) (3bو دیگر آنکه من گلی بیخارم و نسبت بیوفایی ندارم و تو چندین خار
ناهموار همواره مصاحب داری و دست و پای طالبان خود را از آن می آزاری و کسانی که عهد
و وفا شکستند به حال تو مثل زنند دیگر آنکه از استشمام من انواع منافع حاصل آید 7و مضرتی
روی ننماید و از بوییدن تو علت زکام پدید آید و دماغ ضعف پذیرد و بنابرین بسیار کس از بوی
تو بینی گیرد .چون گل این کلمات می شنفت دم بدم از غیرت می شکفت و آنکه خود را هدف تیر
مالمت منتج الندامت او ساخته بو د نه از آن بود که پیش او سپر انداخته بود بلکه از آن جهت که
تا هر چه در دل دارد بیرون اندازد و بعد از آن به کار او پردازد و هر یک را به طریق الزام و
تخطیه و افحام خاطرنشان او سازد و چون کالم او بدین مقال رسید و گل به گوش مهوش شنید به
غایت شکفت و به طریق عتاب از روی صدق و صواب در جواب گفت:
عیبی است عظیم برکشیدن خود را
و ز خلق زمانه برگزیدن خود را
از مردمک دیده بباید آموخت

Husrev bin Mahmûd, Dîvân-ı Emîr Husrev-i Dehlevî, (Haz. İkbâl Selâhaddîn), Tahran,
Nigâh, 1980, s. 121.
6
 yazılıdır.مزین  haşiyesindeمنور Yazma nüsha metninde
5

7
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دیدن همه کس را و ندیدن خود را
پس چون تو ای خود روی و خود رای همه خود را دیدی و رقم چندین نقص و عیب بر
صفحة جمال بدیع المثال من کشیدی بر ذمت 9غیرت الزم و همت و نیت بر آن جازم شد که به
طریق مجاوبه و سبیل مخاطبه درآیم ) (4aو جمیع مقدمات ترا به دالیل قاطعه و براهین ساطعه
رد و منع نمایم و الکالم یجر الکالم ولو ترک الفظا لنام
سخن گفتی جواب خویش بشنو
خطا کردی صواب خویش بشنو
اوال آنکه گفتهای چشم خوبان را به من تشبیه کردهاند این سخن از طریق بینایی و نهج
دانایی دور است و هر کس که این را گفته نام او در دفتر بی 10بصران مسطور است چراچه چشم
محبوب از لون زردی که مذموم است و معیوب و داللت بر علت یرقان دارد پاک و مصفاست و
دایم در عین صفاست و هرگه که به چشم خوب آن علت عارض شود به آن علت از دایرة خوبی
به در رود.
نسبت چشم تو با چشم پری نتوان کرد
از کجا تا به کجا بی بصری نتوان کرد
اما تشبیه روی خوب و چهرة دلگشای جانفزای محبوب به روی من کردن به غایت
مستحسن می نماید و اعتراض وارد نمی شود و طبع سلیم را خوش می آید و افضلیت چشم به
روی مسلم و منکر او ملزم است و افضلیت مشبه به چشم بر مشبه به روی گاهی صادق نماید که
اعتراض در آن الزم نیاید و اعتراض به تشبیهی که به تو کردهاند وارد است و آن قیاسی بغایت
بارد است از این جاست 11که شاعر گفته و الحق دُر انصاف سفته:
"نرگس ار دعوی کند با چشم شوخ کافرش
جای آن باشد که بیرون آورم چشم از سرش"
) (4bاما آنکه گفتهای سلطان ریاحین عالمم زیرا که چون سالطین از همه اقدمم :این
نیز دعواییست باطل و از حلبة صدق عاطل .حال آنکه نزد جمیع عالمیان محقق است که چون
سالطین بر َمرکب مراد سوار شوند و متوجه خروج شوند رسمیست مشهود و عادتی معهود که
Bu rubâ’i değişik nüsha ve mecmualarda Hayyâm, Hâfız, Sa’dî, Baba Efdal ve Abdullâhı Ensârî’ye nispet edilmiştir.
Bkz.Masûme Madenken v.dğr., Metnşinâsî-yi Edeb-i Fârsî, Berresî-yi Serâyende-yi
Yâzdeh Rubâ’î-yi Dehîl-i Moşterek der Rubâ’iyyât-i Hayyâm ve Hâfız bâ Tekiyye ber
Târîh-i Nesh ve Nokât-i Sebkî ve Mohtevâyî, İsfahan Üniversitesi Sosyal Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi, Sonbahar 1393 hş, sayı. 23, s. 1-20.
Yukarıdaki makalede tüm nüshalar hakkında değerlendirme yapılmış ve şiirin aşağıdaki
şekliyle Abdullâh-ı Ensârî veya Baba Efdal’e ait olduğu iddia edilmiştir.
عیب است بزرگ برکشیدن خود را
و ز جمله خلق برگزیدن خود را.
از مردمک دیده بباید آموخت
دیدن همه کس را و ندیدن خود را
8

9
10

11
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بعضی از خدام در قدّام ایشان می روند و تو از آن قبیل شمردهای و آن معنی غلط است که به
خاطر درآورده و به اتفاق اهل وجدان و مذاق سلطان ریاحین عالم منم که زینت بخش هر چمنم
چنانچه در مدح من گفتهاند:
"افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن
12
مقدمش یا رب مبارک باد بر سرو و سمن"
اما آنکه گفته ای من گلی بی خارم و تو خارداری :ازین جهت که تو بی خاری چندان
فضیلتی نداری و از آن که من همدم خارم بسی فضیلت دارم چه با وجود مصاحبت چندین خس و
خار همواره تازهروی و خندانم و آثار تغیّر و کدورت ظاهر نمی گردانم عقال چون کسی را تعلیم
طریق معاشرت با خسان و ناکسان نمایند از حال من تنبیه و ارشاد فرمایند چنانچه گفتهاند:
"همچو گل گر در میان خارزار
افکنندت روی خود را تازه دار"
و از آنکه به صحبت خس و خار در ساختهام و علم حسن سیرت با حسن صورت در
عرصة بستان و میدان گلستان افراختهام همه انگشت اعتبار و احترام و اعزاز و اکرام بر من می
نهند و صد خار را از بهر یک گل آب ) (5aمیدهند اما آنکه کفتة که کسانی که عهد وفا می
شکنند به تو مثل می زنند فی الواقع این سخن غیر مطابق است زیرا که قیاس مع الفارق است و
فرق ظاهر و منکر آن جاهل است یا مکابر چه من در عدم وفا بی اختیارم و در فعل و ترک فعل
اختیاری ندارم و آن کسان در فعل خود مختارند و از آنکه به اختیار ترک 13فعل جمیل کنند
مطعون و شرمسارند:
"من اگر نیکم و گر بد چمن آرایی هست
14
که از آن دست که می پروردم می ُرو َیم"
اما آنکه گفته ای من از هر بادی از جا نمی روم و متفرق و متالشی نمی شوم و تو به
هر بادی از جا می روی و پراکنده و پریشان می شوی :آیا تو کجا و ما کجاییم .نمی دانی که چون
ریاح حوادث به حرکت درآید کسانی را که مِ ن حیث المرتبه پست و زیر دستند نقصانی از آن
روی ننمایند .اما کسانی که مرتبة بلند و منزلت ارجمند دارند از آن روی به نقصان می آرند:
"بقدر الصعود یکون الهبوط
بقدر الترقی یکون السقوط"
اما آنکه گفتهای استشمام من انواع منفعت می رساند و مضرتی ندارد و استشمام تو علت
زکام می آرد .آن منافع که از تو به صدور می رسد اضعاف آن از من به ظهور میرسد و اگر
اتفاقا از استشمام من زکام پدید آید حقیقت آن نیز به نظر اهل تمییز عین منفعت می نماید چراچه
بعضی اخالط ردیه به واسطة ) (5bآن دفع می شود و از عقب آن خفت و کمال صحت مشاهده
Şemseddîn Muhammed Hâfız-ı Şîrâzî, Dîvân-ı Hâfız (Haz. Muhammed Kâzvînî ve
Kâsım Ğanî), Tahran, Nağme, 1373 hş, s. 162.
12

13

Bu beyit Hâfız divanında şu şekilde geçmektedir:
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست
که از آن دست که او میکشدم میرویم
Şemseddîn Muhammed Hâfız-ı Şîrâzî, Dîvân-ı Hâfız (Haz. Muhammed Kâzvînî ve Kâsım
Ğanî), Tahran, Nağme, 1373 hş., s. 159.
 geçtiğiمی پروردم  yerineمی کشدم Bu gazelin dipnotunda daha eski nüshalarda
belirtilmektedir.
14
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فربّما صحت االجسام
می رود هلل ُّ
در من قال و ما انسب قوله بالحال لع َّل عیبک محمود عواقبه ُ
بالعلل .چون گل از تقریر جواب اعتراضات بالکلیه پرداخت بال فصل وصل آن به این فصل بر
اصل ساخت که اگر تعریف و توصیف نفس به نظر حکما و محضر علما مستحسن بود و قبیح و
مستهجن ننمودی زبان صدق و بیان می گشودم و حرفی چند در تعریف خود برمال امال می نمودم
ْ 15
"وأَ َّما بِنِ ْع َم ِة َربِّكَ فَ َح ِدّث"
اما نه بنابر آن بلکه به مقتضای مفترض االدای َ
"سخنی چند درین باب روان خواهم گفت
گهری چند بالماس بیان خواهم سفت"
اوال آنکه بلبل عشق پیشة محبت اندیشه از میان جمیع ریاحین چنانچه معلوم است بداغ
عشق من موسوم است و به دام هوای من گرفتار است و شب و روز از غم عشق من زار است و
هرگز حرف اندیشة من از صفحة دل محبت 16منزل نمی تراشد با آنکه میان ما و او ظاهرا هیج
خبتتی نیست که علت انضمام و واسطة ارتباط و التیام باشد:
"بس دلکش است قامت سرو سهی ولی
17
جز میل روی گل نبود عندلیب را"
"در میان عاشق و معشوق حالی معنویست
ور نه بلبل از کجا گلهای خندان از کجا"
) (6aدیگر آنکه همه کس قدوم مسرت لزوم مرا مکرم دارند و صحبت ذات البهجتم را
مغتنم شمارند چنانچه در این باب گفتهاند:
"گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت
18
که بباغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد"
دیگر آنکه زمان ظهور مرا اعدل زمان دانند و اطیب اوان خوانند کما قیل:
"زمن الورد اطیب االزمان
19
و اوان الربیع خیر اوان"
دیگر آنکه هر که با من نشیند و صحبت من گزیند بوی من گیرد و سمت عزت پذیرد
اگر این سخن باور نداری و از قبیل مقوالت خود الف و گزاف می شماری چشم بصیرت بگشا
و به حال خاک نظر نما که چون با من به آمیزش درآید و امتزاج و اختالط نماید از مرتبة خواری
و منزلة بیاعتباری که همه کس پا برو می نهند به درجهای رسد که سمنبران سنبلموی و
گلعذاران غالیه بوی بر فرق سرش جا دهند:
"خاک که همصحبتی گل کند
Duhâ Sûresi 11. Ayet.

15

16

Gıyâseddîn Mansûr Dımeşkî-yi Şîrâzî, Ahlâk-ı Mansûrî (haz. Abdullah Nûrânî), Maârif,
1375 hş.,13. dönem, sayı 4, s. 132.
Bu beyit Ahlâk-ı Mansûrî’de geçmektedir. Bk. Ali Muhammed Poştdâr, Peyâm-ı
Behâristân “Ahlâk-ı Mansûrî ve Erzişhâ-yı Edebî-yi Ân”, 1389, sayı 90, s.252
18
Şemseddîn Muhammed Hâfız-ı Şîrâzî, Dîvân-ı Hâfız (Haz.Muhammed Kâzvînî ve
Kâsım Ğanî), Tahran, Nağme, 1373 hş., s. 72.
19
Bu beyit Muhammed bin Kasım Amâsî’nin yazdığına göre Ebu’l Ferec Babbeğe’ye
aittir. Bkz.Muhammed bin Kasım Amâsî, Ravzu’l ahyâri’l-muntahab min Rabî’i’l-ebrar
(haz. Muhamed Fâhûrî), Halep, Darı’l kalem, 1423h, s.142.
Ebu’l-Ferec Nusaybin doğumlu ve hicri 398 yılında vefat etmiştir.
17
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غالیه در دامن سنبل کند"
و دیگر آنکه در صحاح اخبار چنین به نظر اولی االبصار ) (6bرسیده که من از عرق
ورق مصحف عذار فایض االنوار حضرت سید مختار سالم للا علیه و علی آله االخیار خلعت
خلقت یافتهام و از عالم غیب بال عیب به گلشن عالم شهادت شتافتهام و مؤید این معنی آنکه از
حضرت پناه علیه و آله صالوات للا مرویست که لسان حقایق بیان گشوده و در حق من فرموده
ی فقد جفانی" نرگس به خاطر داشت و اندیشه برآن می
"من شم الوردَ اال
حمر و لم یُ ُ
َ
ص ّل عل َّ
گماشت که بعد از قطع مقاالت گل به گفتوگو درآید و به طریق معارضه و سبیل مناقضه تعرض
به معارضات او نماید اما چون گل سخن خود را موصل و مسلسل به حدیث نبوی ساخت و علم
مفاخرت و مباهات به اوج شجرة شرف افراخت نرگس بیمار سوسنوار زبان به سالم و صالوات
گشود و به افضیلت گل اقرار و اعتراف نمود و بنفشه صفت سر پیش انداخته و گردن خم ساخته
از گستاخی که نموده بود التماس و استدعای صفح و اغماض نمود چون گل از ُخلق سید رسل
بوی یافته بود ال جرم التماسش مبذول و استدعایش مقبول داشت و آنچه از و شنیده بود ناشنیده
انگاشت:
)" (7aز بدگو نیک خود در دل نگیرد
چو عذر آرد ز لطف آن هم پذیرد"
"دال غیر از در خوبی نکوبی
که در عالم نباشد غیر خوبی"
از حسن اتفاق ختم تحریر این اوراق به لفظ خوبی واقع شد امید که للا سبحانه و تعالی
خاتمت جمیع اقوال و عاقبت جمله افعال و احوال به خوبی گرداند و همگنان را به دنیا و آخرت
به مشاهد خیر و خوبی برساند بمنه و جوده و افضاله و صالواته علی نبیه النبیه و آله ما صدر
البرد بورود الورد و ما کان عین النرجس زینه المجلیس ولحمدهلل رب العالمین
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XIX. YÜZYIL KERKÜK ŞAİRLERİNDEN
HÂLİS-İ TÂLEBÂNÎ’NİN FARSÇA MESNEVÎ ŞERHİ
VE TÜRKÇE TERCÜMESİ
Fatma Zehra ÇELİK*
İbrahim KUNT**
GİRİŞ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’si bugüne kadar birçok şarih
tarafından manzum ve mensur şekilde şerh edilmiştir. Mesnevî’nin bütününü şerh
etmeye zaman ve imkân bulamayan bazı müellifler, Mesnevî şarihi ünvanını
kazanmak için teberrüken bu değerli kültür hazinesinin ilk on sekiz beytinin şerh
ve açıklamasını yapmışlardır.
Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı sınırları içerisinde yaşamış şair ve
mutasavvıf Hâlis-i Tâlebânî de Mesnevî’nin ilk 18 beytini şerheden şarihlerden
biridir. O, şerhinin öncesine Mesnevî’nin ruhunu yansıtan derin felsefî bilgilerle
dolu manzum bir mukaddime de eklemiştir.
Hâlis’in Konya Mevlana Müzesinde yazma halinde bulunan manzum
Mesnevî şerhi, Mesnevî ile aynı vezinde yazılmıştır. Kısa bir hamdele, salvele ve
girişten sonra, konuya hazırlık bilgilerini içeren ellidokuz beyitlik Farsça bir
mukaddime ile başlamaktadır. Asıl şerh kısmı, bu mukaddimeden sonra başlar ve
iki yüz sekiz beyittir. Eser, şerhten sonra yer verilen oniki beyitlik bir hatimeye
sahiptir.
Hâlis’in Farsçası, klasik Horasan üslubundandır. Dili kolay ve dilbilgisi
kuralları ile son derece uyumludur. Konuyu işleyişi ise Senâî-yi Gaznevî
tarzındadır.
Bu makalede Hâlis’in Mesnevî’nin ilk 18 beytini şerhetmek için kaleme
aldığı Farsça mukaddime ile birlikte yazdığı beyitler, Türkçe tercümeleri ile
beraber sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Halis-i Kerkuki, Talebani, Mesnevi şerhi, Mevlana Celaleddin.
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I. Abdurrahman Hâlis-i Tâlebânî
1. Hayatı
Şeyh Ziyâüddîn Abdurrahman Hâlis-i Tâlebânî ve Kerkûkî, Kâdirî
tarîkatının Hâlisiyye kolunun kurucusudur. 1212/1797 yılında Kerkük'te doğmuş,
önceleri Zengene bölgesindeki Tekke köyünde yaşarken, daha sonra Kerkük’e
bağlı Talebân köyünde yaşamaya başlamıştır. Talebânî lakabıyla şöhret
bulmasının nedeni de budur. Kendinden sonra gelen nesli de Talebânî lakabını,
soyadı olarak kullanmaya devam etmiştir (Çelik, İsa, 2008: 160).
Şiirde Hâlis mahlasını kullanmasına rağmen, lakap olarak el-müfevviz
billâh (işini Allah’a havale eden)’ı tercih eden Abdurrahman Hâlis, daha
gençliğinde ilimde fevkalade bir seviyeye yükseldi. Zamanının din, dil ve
edebiyata dair ilimlerini tahsil etti. Türkçe, Arapça ve Farsça’ya, her üçüyle de şiir
söyleyebilecek kadar hakimdi. Abdülkâdir Geylânî’nin menkıbelerinin anlatıldığı
Arapça Behcetü'l-Esrâr isimli eseri, on sekiz yaşında iken Türkçeye tercüme etti.
İlk tahsilini Kerkük’te tamamlayarak, Süleymaniyeli Kâk Ahmed ile birlikte
medrese tahsiline başladı. Daha sonra Bağdat’a giderek tanınmış âlim Şeyh
Ruzbihânî’nin yanında tahsilini tamamlayıp ondan icazet aldı. Kerkük’e dönerek
babasının gözetiminde, manevi yükselişini tamamlamak için ibadetle meşgul oldu.
Şeyh Hâlis, Hanefi mezhebine bağlı idi. Kâdirî tarikatının esmâ-i seb’a denen
Allah’ın yedi adının okunduğu vird okuma tarzını, kelime-i tevhid (Lailahe
illallah) ve lafzâ-i celâl (Allah)’e indirgeyerek kısaltması ile tanınır. İki ayrı tarikat
büyüğünün halifesi olduğu için zülcenâheyn yani iki kanatlı ünvanını almıştır.
Babasının vefatından sonra bütün ömrü Kerkük’te geçmiştir (Çelik,2008:161-62).
Burada kendi dergâhında öğrenci yetiştirerek ve fakir halka yardımlarda bulunarak
yaşayan Hâlis-i Talebânî’yi Kerkük şairlerinden Kâsımî, yazdığı bir kasidesinde
babası Şeyh Ahmed’le birlikte uzun uzun methetmiştir (Terzibaşı,1968: II/52-54).
İrşad makamına geçince Kerkük’ün en büyük Şeyhi haline gelirken
Abdurrahman Hâlis’in şöhreti de yayılmıştır. Tekkesinde her gün fakir ve kimsesiz
insanları doyurup barındırıyor, sohbetleriyle birçok insanı irşad ediyordu.
Kendisine her tabakadan insan bağlanıyordu. Bunlar arasında valiler, paşalar ve
üst düzey kimseler de vardı. Sultan Abdulmecid’in haremi Sultâne Hatun bile onun
mürîdesi olmuş, ona karşı sevgi ve hürmet beslemiştir. Hürmetini göstermek için,
kendi mührü ile mühürlü bir Buhârî-i Şerîf kitabını ve bir Sakal-ı şerîfi, birçok
hediye ile birlikte Kerkük’e göndermiş ve Şeyh’e yüz kuruş aylık bağlatmıştır
(Çelik, 2008: 162-63). Verilen bir dilekçe üzerine, fakirlere gıda ve yardım
maksadı ile 1264/1848 tarihli bir fermanla ayda beş yüz kuruş, Bağdat’taki Şeyh
Abdülkâdir Geylânî vakfından şeyhin emrine tahsis edilmiştir. Aynı fermandan
anlaşıldığına göre şeyhin mevcut aylığı bin beş yüz kuruşa çıkarılmış, camiin
hizmeti için de beş yüz kuruş maaş bağlanmıştır. Bu tahsisler Sultan Abdülmecid
devrinden itibaren çeşitli münasebetlerle devam etmiştir. Bu gelirler dışında şeyhin
tekkesine halk tarafından adak ve bağış yoluyla da para ve eşya yardımları
yapılmaktaydı (Terzibaşı, 1968: 53).
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Irak’ta birçok dergâhı, halife ve müritleri bulunan Abdurrahman Hâlis,
bulunduğu makamı maddi açıdan yükselme vasıtası olarak görmemiş, ömrünü tam
bir kanaat içinde sürdürmüştür. Yapılan bağış ve ihsanları yoksullara dağıtır,
devlet tarafından tahsis edilen para ile de açları ve kimsesizleri doyururdu
(Terzibaşı, 1968: 53-54). Şeyh, Kerkük’te 1262/1846 yılında tekke içinde minareli
camiyi yaptırmıştır. Tekkesi hem bir ibadet yeri hem de edebiyat ve dinî mûsikî
icra edilme merkezi idi (Çelik, 2008: 164).
Şeyh’in Alî, Abdülkâdir, Abdülvâhid, Rızâ ve Hasan isminde beş erkek
çocuğu ve Fatmahan, Esmâ, Âmine, Hanîfe, Kibriyâ ve Halîme adında altı kız
evladı vardır. Zevcelerinin isimleri Safiye Hatun, Hatice Hatun, Sekine Hatun ve
Meryem Hatun’dur. 1858/1275 senesinde 63 yaşında vefat etmiştir. Kabri, Tekke
köyünde bulunan Talebânî külliyesi içindeki aile mezarlığındadır (Çelik, 2008:
164-65).
2. Edebî Kişiliği
Abdurrahman Hâlis-i Tâlebânî, edebî yönü ve şair kişiliği ile öne çıkan
biri değildir. O asıl, dînî ve ilmî kimliği, Kâdirîyye tarikatı içindeki yeri ve başta
Kerkük olmak üzere Osmanlı’nın Irak vilayetinde halk için yaptığı manevi
hizmetleri ve iyilikseverliği ile ortaya çıkan sosyal kişiliğiyle tanınmıştır. Bu
bakımdan onun edebî yönünü, sadece telif etmiş olduğu Mesnevî şerhi ve
Dîvân’ındaki fazla sayıda olmayan şiirleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir.
Çünkü o, hayatını eser te’lif etmekle geçirmiş bir edebiyatçı olarak bilinmekten
çok, mensubu olduğu Kâdiriyye tarikatı içindeki konumu ve Irak vilayetindeki
dînî, mânevî ve sosyal hizmetleri ile tanınan biridir. Esasen hayatını da hep bu
doğrultuda geçirmiş ve öyle yaşamıştır.
“Şiirlerinde Hâlis mahlasını kullanan Şeyh, Arapça, Farsça ve Türkçe
olmak üzere üç dilde şiir yazmış olsa da Arapça şiirleri çok azdır. Şiirlerinde
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Nûr Alî Bahşî ve Mağribî gibi sûfî şairlerin çizgisini
tercih etmiştir. Bütün şiirlerinin toplandığı Dîvân’ı incelenirse şiirlerinin hemen
hepsinin tasavvufî mahiyette oldukları görülür. Edebî bakımdan yeterli kıymete
sahip bu şiirlerin, manevî tesiri nedeni ile de halk kitleleri arasında geniş yankı
uyandırdığı söylenebilir” (Çelik, 2008: 165-66; Terzibaşı, 1968: 55). Onun gerçek
hüviyeti, şiirlerinin lafızlarında değil, içeriğindeki içtenlik ve duygu yüklü
manalarda ortaya çıkar. O, şiirlerine tasavvufun öğretilerini yükleyerek, ondaki
derin manayı anlatmak istemiştir. Abdurrahman Hâlis, bugüne değin Kerkük’te
yetişmiş en büyük mutasavvıf sayılmaktadır (Terzibaşı, 1968: 47-48).
“Şeyh Abdurrahman Hâlis, Fuzûlî ve Hâfız gibi tanınmış şairlerin edebî
söyleyiş edasını; akide bakımından da Celâleddîn-i Rûmî ve diğer İslâm sûfîlerinin
tesiri altında kalarak yazdığı şiirleriyle fenâfillah nazariyesini belirtmeye
çalışmıştır. Şiiri, kalite bakımından Kerkük şiir tarihindeki birinci sınıf şairlerin
şiirleriyle aynı seviyede sayılmıştır. Kendinden sonra gelen şairler üzerinde de
derin izler bırakmıştır. Şiirlerini tahmis, tanzir ve taklid eden şairlere her zaman
rastlandığı gibi hakkında medhiyeler yazmış birçok şaire de tesadüf edilmektedir.
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Nitekim Abdülkadir Gulâmî, onun hakkında bir medhiye yazmış ve Farsça bir
şiirini de tahmis etmiştir. Şeyh Hâlis’in kendi yazdığı şiirleri, yaptığı
tahmislerinden daha parlak sayılır. Nitekim tahmisleri külfetli olup tahmis edeceği
şiirlerin seviyesine ulaşamamaktadır. Dil bakımından Osmanlı Edebiyatının
kuvvetli tesiri altında kalan Hâlis, aynı zamanda Fars Edebiyatının etkisine fazlaca
kapılmıştır. Bu sebepten şiirlerinde yerli şivenin izleri pek görülmemektedir”
(Terzibaşı, 1968:55; Çelik, 2008: 165).
Abdurrahman Hâlis’in şiirlerinin söyleyiş tekniğindeki şive ve edasının
Divan edebiyatının büyük şairlerini çağrıştırmasından dolayı, bazıları onun
şiirlerini Fuzûlî’ninkilerle kıyaslamaya kalksalar da bu doğru bir yaklaşım
değildir. Çünkü Fuzûlî, sadece şair ve ediptir. Şiir söylemek onun birinci derecede
işi ve mesleğidir. Oysa Abdurrahman Hâlis, şiiri şiir söylemek için değil, dînî ve
manevî mesleğinin ifasında bir araç ve ifade vasıtası olarak kullanmıştır. Yani
şairlik hırkasını, bazen geçici olarak sırtına geçirmiş âlim ve sûfî bir şairdir.
3. Şârihliği
Abdurrahman Hâlis’in şerh tekniği, kendinden öncekilerden çok farklıdır.
Geleneksel tarzla yapılmış eski şerhler, okuyucuyu okul ve medrese havasının
dışına çıkarmadığı için, sıkıcı teknik bilgiler olarak kabul edilebilir. Oysa
Abdurrahman Hâlis’in tarzı bu medrese etkisini hissettirmediği için, okuyucu
kendisinin tesirli bir eğitimci ile karşı karşıya olduğunu hisseder. Abdurrahman
Hâlis, eski şarihlerin bir türlü kopamadığı dilbilgisi açıklamaları eşliğinde kelime
kelime yapılan lafzi tercüme tekniğini kesinlikle uygulamamıştır. Fiillerin ek ve
köklerinden, edat ve bağlaçların ne anlama geldiklerinden, fail, fiil ve mef’ul
ilişkisinden de hiç söz etmemiştir. Çünkü o, sıradan ilmî kaygıları olan bir medrese
bilgini değil, vaaz kürsüsünde insanları irşad için çabalayan biridir. İşte bu yüzden
onun bu kısa Mesnevî Şerhi, bir lafzî şerh olmamış, anlama bakan manevi şerhler
arasında yer almıştır.
Hâlis’in Mesnevî şerhini, diğer lafzi şerhlerden ayıran bir başka özellik,
beyit veya mısranın şerhinden sonra, konu ile alakalı gördüğü birçok detay bilgiyi
de zikretmesidir. Bu yüzden bazen bir beyti şerhederken, yirmiden fazla beyitle
açıklamada bulunmuştur.
4. Eserleri
Bilinen üç eseri vardır ve hepsi de muhtelif zamanlarda yayımlanmıştır.
A. Dîvân
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinden meydana gelir. Mesnevî’nin ilk
onsekiz beytini açıkladığı manzum şerhi de bu Dîvân içinde yer almıştır.
“Dîvân’ın birinci basımı, Bağdat Valisi Gözlüklü Reşid Paşa’nın oğlu
Sadâret Mektubî Kalemi hulefâsından Rüştî Beyin yardımıyla, Zilhicce
1284Mart-Nisan 1868 tarihinde Hattat Ali Sâdık Hoca tarafından yazılarak
İstanbul’da Rıza Matbaasında taşbaskı olarak basılmıştır. Dîvân’ın sonunda basım

116

tarihini gösteren Farsça bir manzûme vardır. Abdurrahman Hâlis’in Dîvânı ile
Kitabü’l-Meârif fî Şerh-i Mesnevî-i Şerif isimli eseri birlikte basılmıştır. 1-25.
sayfalar arası Mesnevî Şerhi; 25-65 sayfalar arası ise diğer şiirlerinden ibarettir.
Bu Dîvân ikinci defa Kerküklü Şeyh Muhammed Cemil Talebânî’nin yardımıyla
1367/1948 yılında Tahran’da Âfitâb Matbaasında Cezbe-i Aşk adıyla basılmıştır.”
(Çelik, 2008: 167) Birinci basımdan bir nüsha bugün TBMM kütüphanesinde 737933 numara ile Hâlis Dîvânı adıyla kayıtlıdır.
B. Kitâbü'l-Me’ârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf
“Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye ait Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinin
Farsça manzum şerhinden ibarettir. Buna sonradan iki beyit daha ilave edilerek
yirmi beytin şerhi yapılmıştır. Kitap, şairin Dîvân’ı ile birlikte yayımlanmıştır. Bu
risâle 13261908-1909 yılında vefat eden Musul Mektupçusu Hasan Tevfik
tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Henüz yayımlanmamış olan tercüme,
mütercimin aile efradında bulunmaktadır” (Çelik, 2008: 167).
C. Behcetü'l-Esrâr Tercümesi
Şeyh Abdurrahman Hâlis’in Türkçe’ye çevirdiği bu kitap, Şeyh Nur Ali
Bahş tarafından Arapça olarak kaleme alınmıştır. İçinde Abdülkadir Geylânî’nin
menkıbelerinin anlatıldığı kitap 186 sayfadan ibarettir. 1302/1885 yılında
Kerküklü Müderris-zâde Muhammed Saîd Efendi tarafından İstanbul’da Mahmud
Bey Matbaasında yayımlanmıştır. Son zamanlarda Mustafa Necati Akın’ın yeni
harflerle yayımladığı Behcetü’l-Esrâr tercümesi, Şeyh Abdurrahman Hâlis’in
tercümesinin tıpkı basımı olup bazı Arapça ve Farsça sözcük ve deyişlerin
değiştirilmesi ya da kısaltılması suretiyle meydana getirilmiştir. Nâşir Mustafa
Necati, kitabın önsözünde, Şeyh Abdurrahman’nın eserini gördüğünü ve
anlaşılması güç bir dille yazıldığı için -kısmen sadeleştirerek- bu tercümeyi
yaptığını belirtir (Çelik, 2008: 167-68).
II. Hâlis-i Tâlebânî’nin Mesnevî Şerhi
1. Eser Hakkında Genel Bilgi
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevî’sinin ilk on sekiz beytini
açıklamak maksadıyla kaleme alınmış manzum Mesnevî şerhidir. Dili Farsça’dır.
Mesnevî ile aynı vezinde, Remel bahrinin fâilâtun/fâilâtun/fâilun vezninde,
mesnevî tarzında yazılmıştır. Kısa bir hamdele, salvele ve giriş kısmından sonra,
konuya hazırlık bilgilerini veren ellidokuz beyitlik Farsça bir mukaddemesi vardır.
Asıl şerh kısmı, bu mukaddemeden sonra başlar ve ikiyüzsekiz beyittir. Şerhten
sonra oniki beyitlik bir hatimeye sahiptir.
Müellif eseri kaleme alış sebebi olarak, “Bazı yakın dostların kendisine,
artık onun da bir Mesnevî şerhi yazması için vaktin gelmiş olduğunu ve bunun
gerekliliğini ileri sürmelerini” gösterir. Kendisinin de bu istek üzerine, bir
başlangıç olarak ilk onsekiz beyitle bu işe başladığını belirtir. Anlaşıldığına göre
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müellif, Mesnevî’yi bir bütün halinde şerh etmek istemiş, fakat şartlar müsaade
etmediğinden bitirememiştir.
2. Eserin İçeriği ve Üslûbu
Eser, sözü tesirli edebiyatçı ve alimlerin kullandığı bir tarz olan, anlama
dayalı mânevî şerhtir. Bu hali ile, edebiyat, tasavvuf ve İslâmî tasavvuf ve kültürü
araştırmacılarının ilgisini çekecek bir eserdir. Eserin başlıca konusu, Mesnevî’nin
ilk onsekiz beytinde anlatılan kamışlıktan koparılmış ney motifi üzerinden, ruhlar
aleminin, cennetten ve asıl sevgili olan Allah’tan ayrı düşmüş insan kalbinin
duygularının, inleyip sızlanmalarının tasavvuf geleneği içerisinde şiir dili ile
işlenmesidir.
Hâlis, diğer şarihlerden farklı olarak özgün bir anlatımla, kendi bilgisini,
duygularını ve mizacını hissettirmeden, eserin asıl sahibi olan Mevlânâ
Celâleddîn’in ağzından işittiriyor ve aktarıyormuş gibi bir üslup içinde anlatım
sergiler. Anlatan, sanki müellifin kendisi değil bizzat Mevlânâ Celâleddin’in
kendisidir. Eserde, Mevlânâ’nın sesiyle, sözüyle ve üslûbuyla konuşuyormuş gibi
bir hava vardır. Eserin içeriği, mânâ ve mazmunların işlenişi ve anlatımın edası,
bizzat Mevlânâ Celaleddîn’i andırır. Tasavvufla birlikte bilimi de şiire dökmesiyle,
Senâî-yi Gaznevî’yi de hatırlatır. Şerh ve açıklamalarını, tıpkı Senâî gibi, tasavvuf
etkisi altında gelişip olgunlaşan sûfî felsefenin ışığında yapar. Farsça’yı
kullanması, klasik Horasan şairlerininki gibidir. Dili kolay ve dilbilgisi kuralları
ile son derecede uyumludur. Konuyu işleyişi, Senâî tarzındadır.
3. Nüsha Tavsifi
Konya Mevlânâ Müzesi, Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi, Farsça
Yazmalar kısmında 123 numarada kayıtlıdır. Kitabın sonunda ferağ kaydı
bulunmadığından, hattatın ismi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Yazma,
kütüphaneye 23.11.1963 tarihinde merhum Abdulbâkî Gölpınarlı tarafından kendi
şahsi kütüphanesinde bulunan diğer kitapları ile birlikte bağış yoluyla girmiştir.
Nüshada bulunan varak sayısı 37’dir. Talik yazı ile ve siyah mürekkeple
yazılmıştır. Kâğıdı aharlı beyaz kağıttır. Bordo renk bez ciltlidir. Satır sayısı onbir
olup yazılar kırmızı renk mürekkepli cetvel içindedir. Cetvel çizgisinin sağ, sol, alt
ve üstünde bulunan boşluklara kırmızı mürekkeple bazen de mavi yazı ile haşiye
ve notlar düşülmüştür. Sağ sayfaların hepsinin alt kısmında rakabe kelimesi
bulunur. Konu başlıkları, ayetler, hadisler ve açıklama maksadı ile alınan beyitler
kırmızı mürekkeple yazılıdır. Kitabın başlama ve bitiş varakları ile birlikte bazı
sayfalarında, bağışı yapan merhum Gölpınarlı’nın mevlevî tacı şeklindeki mavi
mürekkeple özel temlik mührü basılıdır.
4. Tercümeleri
Bilinen tek Türkçe tercümesi 1326 yılında vefat eden Musul Mektupçusu
Hasan Tevfik tarafından yapılmıştır. Henüz yayımlanmamış olan bu tercüme,
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mütercimin aile efradı yanındadır (Çelik, 2008: 167). İkinci defa tercümesi ise
Fatma Zehra Çelik tarafından yapılmıştır21.
Kitâbü'l-Me’ârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf Metni
یار با خود در ازل بی ما و من
عاشق و معشو قِ خود بود او مگر
عشق با حسن و جما ِل خویش داشت
غ ی ِر خو د ب ر خ و د ک س ی طا ل ب نب و د ب ر
آمد از غیرت نوای ساز کرد
چ و ن ص د ا یِ ج ل و ه ا ش ا ظ ه ا ر ش د
هر دو عالم جلوه ای زان یک صداست
ج م ل ۀ ذ رّ ا ت ِ ع ا ل م س ر ب ه س ر
ر ن گ ب ا ب ی ر ن گ چو ن دم س ا ز ش د
 10ج ل و ه ا ی ب ی ر ن گ ر ن گ ی د ا د ش ا ن
رنگ با بی رنگ پر نیرنگ شد
گ عدمشان چون به جا است
ت رن ِ
ظلم ِ
گرچه بی رنگی ز باطن جاذب است
کار خویش
هر یکی حیران شده در ِ
 15آ ف ت ا ب و ا خ ت ر و م ا ه و ف ل ک
ه ر ی کی س ر گشت ه در دو ر و ق رار
س این رنگِ دژم
ما همه محبو ِ
هوش ما زین خاکدان
چشم و عقل و
ِ
ما چو کوران روشنی را منکریم
 20ه م چ و س ن گ ِ آ س ی ا د ر گ ر د ش ی م
م ا چ و گ ر د ا ز گ ر د ب ا دِ خ و ی ش ت ن
س ق ی دِ چ ن د و چ و ن
ما همه محبو ِ
م ا ب ه ت ق ی ی د ا تِ ا م ک ا ن ا ن د ر ی م
ن ی س ت م ا ر ا ق وّ ت ی ت ا ب ر د ر ی م
 25هر یکی سر گشته در احوا ِل خویش
ظ لم تِ ام کا ن حجا ب ِ هس ت شد
م ا ه م ه م ح ب و س د ر ک ا مِ خ و د ی م
ش ما
ح َ ز مِ م ا و ع ق ل ِ م ا و ه و ِ
بن دِ م حس وسا تِ ای ن س ر گشت ه اند
 30ج ز ک س ی ر ا ک و ع ن ا ی ا ت ِ ا ز ل
ا ز ع ی و ب و ا ز ش ی و ن پ ا ک ش کن د
از سیاهئ عدم دورش کند
ق ط ر ۀ ن مّ ش ب ه ی م و ا ص ل ک ن د
ذ رّ ه ا ش ق ا ب ل ک ن د ب ا آ ف ت ا ب
 35ج ز ء ِ ا و ر ا ا ز ع ن ا ی ت ک ل ک ن د
جزء چون با ک لِ ّ خود پیوسته شد
حک ِم ک ل د ارد هر آ ن جز ِء رشید
ه م چ و ج ا نِ ا ن ب ی ا و ا و ل ی ا
ال ج ر م با ا ص لِ خو د و ا ص ل ش د ن د
س ق ی دِ ا ی ن ت ن ن د
 40ل ی ک ت ا م ح ب و ِ
ط امکان میانه حاجز است
چون خ ِ
خ ط ِ ا م ک ا ن گ ر چ ه ب ا ن و رِ ق د م
رن گِ امکان چونکه مان َد در حِ ساب
ک ّل همیشه جز ِء خود را جاذب است
 45یعنی هر جزئی که از کلش جداست
خا ص ه ج ز ئ ی ر ا ک ه ک ل ب ر ب ا ی د ش
ش عشقش به جان در افکند
آت ِ
گریه و زاری بسر بگماردش
این همه شادی و وصل و هجر و غم
 50گشته در هر جا به رنگی جلوه گر
هر کجا شوری که پیدا آمده

مقدمه موقوف علیه
عشق را می باختی با خویشتن
جز به خود بر خود نمی شد جلوه گر
دمبدم بر خود نظر را می گماشت
جمالش دیگری راغب نبود
جلوه ای را با دمش دمساز کرد
عالم از خوابِ عدم بیدار شد
این همه شور و شر از آن جلوه هاست
هر یکی پزرفت زان رنگی دگر
این و آن از یک دگر ممتاز شد
ه ر ی کی ب ر و ف قِ ا س ت ع د ا د ش ا ن
در جهان گه صلح و گاهی جنگ شد
می ندانند رنگ نیست هست نما است
گ ظاهر طالب است
لیک رنگ بر رن ِ
گام ننهاده ز استعدداد پیش
هر چه هست از جنّ و انسان و ملک
جبر را بر خویش کرده اختیار
هر جهت را کرده بر ما سد عدم
ن رن گ ِ این و آ ن
گ شت ه ان د مفتو ِ
ج ز ب ه ظ ل م ا تِ ع د م م ی ن ن گ ر ی م
ب ی خب ر ا ز ت ا ب و آ ب جان َو ش ی م
می تنیم و غافلیم از باد زن
راه بر بی چون ک جا یابیم چون
ر ه ب ه س و یِ ش ا ه ِ م ط ل ق ک ی ب ر ی م
د ا م ِ خ و د ر ا و س و ی ِ ب ا ال پ ر ی م
آن یکی پس می رود دیگر به پیش
نسبت راهِ عقل را پابست شد
پ ا ی ب ن دِ ح ل ق ۀ د ا مِ خ و د ی م
ش ما
چ ش مِ م ا و ذ و ق ِ م ا و گ و ِ
س آن سری سر گشته اند
زاصل حِ ِ ّ
ب گ س ال ن د م ر و ر ا ا ی ن ق ی د و غ ل
پردۀ امکان ز سر چاکش کند
و ز ت ج ل ّ یِ ق د م ن و ر ش ک ن د
یا که یم در قطره اش حاصل کند
آ فت ا ب ا ز و ی ف ش ان د ن و ر و ت ا ب
خ ا ِر ر ا ه ش ر ا س ر ا س ر گ ل ک ن د
از صفات و رس ِم جزئی رسته شد
ک و ب ه ح ک مِ ا ی ز د ی ب ا ک ل ر س ی د
ض اقدس دادشان کار و کیا
فی ِ
ه ر ی کی از ک لِ ّ خود کام ل شدند
نعرهِ وا فِرقاتا بر می زنند
جا ن ز پیوست ن ب کلی عا جز اس ت
محو کرد و لیک ماند در رقم
ی بی رنگی حجاب
می شود بر رو ِ
جزء هم بر کل دمادم طالب است
ی اص ِل خویش در وا حسرتاست
سو ِ
ج ل و ه ا ی ا ز و ص لِ خ و د ب ن م ا ی د ش
ح ا ن و م ا نِ ه س ت ی ش ب ر ه م ز ن د
د م ب د م د ر د ر د و غ م ب گْ ذ ا ر د ش
ا ز ش ؤ نِ ع ش ق خ ی ز د د م ب د م
داده عاشق را غم و معشوق فر
نشئی عشق است کانجا سر زده

Bk. Çelik, Fatma Zehra, Abdurrahman Hâlis-i Sermestî-i Tâlebânî’nin Mesnevî Şerhi,
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 Konya.
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ش ور د ر می نال ه در نی عش ق کرد
می ندانم عشق را شرح و بیان
شرح ِ این درد و غم و حجر و فراق
 55و ی ن ص د ا و ن ا ل ۀ ت ا ث ی ر ِ ن ی
گر همی خواهی که بر خوانی به درس
ق حا ِل خویش
رمزی از عشق و فرا ِ
ا ز ز ب ا نِ ن ی ر و ا ی ت ک ر د ه ا س ت
ا ز ص د ا یِ ب ا ن گ ِ ن ی س ّرِ ن ِ ه ف ت
[ شرح مثنوی]
 60ب ش ن و ا ز ن ی چ و ن ح ک ا ی ت م ی ک ن د
از نیستان تا مرا ببریده
عشق در نی چون نوا را ساز کرد
نغمها هر چند از بانگِ نی است
بشنو از نی تا چه گوید هوشدار
 65گو ش چه ب ود هو ش ر ا بی هو ش ساز
ش خود بیرون روی
آن زمان از هو ِ
ش خویشتن
هر که خالی شد ز هو ِ
نی کی است و این جدایی از کی است
وین نیستان وین بریدن از ک جا است
 70ن ی ک ه ب ا ش د آ ن ک ه ا ز و ص ف ِ ب ش ر
ف خود چو نی
هر که خالی شد ز وص ِ
س رّ ب ی ی ن ط ق د ر و ن ا ئ ی ش و د
هر چه گوید از نوا و پردها
ا ز غ مِ ه ج ر ا ن و و ز ذ و ق ِ و ص ا ل
 75ج م ل ه ا ز ن ا ئ ی ب وَ د ن ه ا ز ن ی ا س ت
آ ن چ ه ا ن د ر ن ی م ق ا م و پ ر د ه ا س ت د س تِ
ش ر ح ه ا ش د ر ز ی ر د س تِ ن ی ن و ا ز
ت نائی است آن چه گفت
از دم و از دس ِ
از نیستان نائی آن نی را بُرید
سوزها و سازها
 80پ ر د ه ا و
س ا م ع ا ز ن ی ظ ا ه رً ا آ ن ر ا ش ن ی د
گ و ش ک و ت ا ن و ش د ا س ر ا رِ خ د ا
ه و ش کو تا د اند ای ن س ّ ِر شگرف
آ ن ک ه م و ال ن ا ی ِ م ا ف ر م و د ه ا س ت
 8 5ب س ه و ی د ا ک ر د ا س ر ا ِر ش گ ف ت
سین ه خو ا هم شر حه ش ر حه از ف راق
هر کسی کو دور ماند از اص ِل خویش
ش ر ح ش ر حه ش ر ح ه ا ی نی ا ز ن و ا
بو د
چون نیستان اصل و جا ِ
ی نی َ
 90ک ی ت و ا ن ا ز د ُ و ِر ی ش گ ی ر د ق ر ا ر ب ر
گر ز اص ِل خویش دور افتد کسی
ط ا ل ب ِ ا ی ا مِ و ص لِ خ و د ش و د
م ق ص دِ م ا ز ی ن ن ی و ز ی ن ن َی س ِ تا ن
آن چه ما گفتیم از نی وز صدا
یار خویش
 95وز طلب وز جستجو ِ
ی ِ
بو د معنی جداست
این همه صورت َ
ن ی چ ه ب ا ش د ص و ر تِ ا َ ش ب ا ح ش ا ن
اصلشان چون بحر ایشان قطره اند
ه ر ی کی چو ن جزء از اص لِ کلند
 100ا ز ب ر ا ی و ص ل ِ ا ص ل ِ خ و د ف غ ا ن
قطره بر دریا همیشه طالب است
ذ ر ّ ه ه م خ و ر ش ی د ر ا ج و ی ا ن ب وَ د
ی ک ِّل خود در جستجو است
جزء سو ِ
این مثال و این نظائر عبرت است
 105وین قیاس و رنگ بر ن ِیرنگ چون
من ن گوی م لی ک عش ق ان در جهان
گاه خورشید و گهی اختر شود
گه شعاع و گاه ذره می شود
گ ا ه ج ز ئ ی و گ ه ی ک لّ م ی ش و د
 110گ ا ه م ع ن ی و گ ه ی ص و ر ت ش و د

ح یّ عشق کرد
مردگان را سر به سر َ
من که حیرانم چه گویم شرحِ آن
و ی ن ن و ا و س و ِز ع ش ق و ا ش ت ی ا ق
تشویر می
وین خروش و جوشش و
ِ
َر و ز م و ال ن ا ج ال ل ا ل د ی ن ب پ ر س
وز وصال و هجر تِ امثا ِل خویش
بر من و تو این حکایت کرده است
آ ش کا ر ا ک ر د و ب ا ع ا ر ف ب گ ف ت
وز جدائیها شکایت می کند
ا ن د از نفیرم مرد و زن نالیده اند
ا ز ز ب ا نِ ن ی س خ ن آ غ ا ز ک ر د
نغمه زن نائیئ عشق است نه وی است
ش خود برآر
پنبۀ غفلت ز گو ِ
ج ز ب ی ه و ش ی ن ی ا ب ی س رّ ِ ر ا ز
از نفیر و بانگِ نی آگه شوی
ا و ی ق ی ن د ا ن د ر م و زِ ا ی ن س خ ن
وین حکایت وین شکایت از چیست
و ز نفیر ش مر د و ز ن ناال ن چر است
پاک و خالی گشته از خود ای پسر
ا ن د ر و د م م ی ز ن د ا و ص ا فِ ح ی ّ
ن غ م ه ا ی ش س ر ّ ِ م و ال ی ش و د
وز فراق و اشتیاق و دردها
ا ز ج ال ل ِ ع ش ق و ز ن و ر ِ ج م ا ل
بود نی الشی است
زانکه نی چون نِی َ
نائی و دمش آورده است
گاه مسدود است و گاهی هست باز
ر ا ز ه ا و پ ر د ه ا یِ ب س ش گ ف ت
شرحه شرحه کردش و در وی دمید
نغمه و آوازها و رازها
از نَیَش پنداشت نائی را ندید
ا ز د ه ا نِ ن ی م ث ا لِ ا و ل ی ا
ا ز ک ی س ت ای ن ص و ت ا ی ن آ و ا ِز حر ف
جم ل ه ح ق ب و د ه ن ه خو د ا و ب و د ه ا س ت
ا ز د مِ ن ا ئ ی ب ه گ ف ت ه آ ن چ ه گ ف ت
تا بگویم شرحِ دردِ اشتیاق
ب ا ز ج و ی د ر و ز گ ا رِ و ص ل ِ خ و ی ش
یعنی هست او از نیستانش جدا
م س ک ن و م أ و ا ی ِ و ص ل ِ و ی ب وَ د
امیدِ وصل گرید زار زار
ب ر ف ر ا قِ ح ا لِ خ و د گِ ر ی َ د ب س ی
ه م چ و پ ر ت و س و یِ ا ص ل ش م ی د و د
ب ه ِر ر و پ و ش ا س ت ا ز چ ش م ِ خ س ا ن
از فراق و اشتیاق و از نوا
و ز و ص ا ل و ه ج ر ت ِ د ل د ا ِر خ و ی ش
ج م ل گ ی ا و ص ا فِ م ر د ا نِ خ د ا س ت
و ا ن ن ی س ت ا ن ع ا ل مِ ا ر و ا ح ش ا ن
همچو شمس است اص لِ ایشان ذ ّر ه اند
س ق ی دِ ا ی ن گِ ل ن د
لیک تا محبو ِ
می کنند و تاب نارند یک زمان
ع ش قِ د ر ی ا د ر و ج و د ش غ ا ل ب ا س ت
م ه ِر خ و د ا ن د ر د ل ش ر خ ش ا ن ب وَ د
س ن و ِر ا و س ت
خا ص ّ ه ج ز ء ک ا ن ز ع ک ِ
با چنان بی مثل کو از آن سر است
ناقص است چون می شود این راست چون
خویش را در هر صور کرده عیان
گاه دریا و گهی گوهر شود
گاه موج و گاه قطره می شود
گاه اص ِل خار و گه گل می شود
این همه سر مایۀ حیرت شود

120

اعتبارات ظهوراتست بین
و ر ن ه ا و ا ز ق ی د و ا ز ا ط ال ق ه م
برتر است و نیست ساکن در مکان
ع ا ش قِ ب ی چا ر ه ا ن د ر جس ت جو
 115گ ا ه د ر ح س ن و م ال ح ت ج و ی د ش
گاه دریا گاه قطره خوانَدش
گ ا ه س و یِ ج م ع و م ح ف ل م ی ر و د
ا و ب ه ه ر ک س م ی ر س د ن اال ن ش و د
ه م چ و م و ال ن ا ک ه ش د ن ا ال ن ز ع ش ق
 120م ن ب ه ه ر ج م ع ی ت ی ن ا ال ن ش د م
ه ر ک س ی ا ز ظ نِ خ و د ش د ی ا ِر م ن
عشق در عاشق چو جلوه بر زند
شور می افزاید اندر مستیش
ع ا ش ق ا ز ب و دِ خ و د ش خ ا ل ی ش و د
هر چ ه گ و ی د ا ز ب ی ا نِ ح ا ل ِ خ و ی ش
125
آ ن ن د ا یِ ع ش ق ب ا ش د ن ه و ی ا س ت
گر به نالد در بگرید زار زار
د ر م ی ا نِ ج م ع ِ خ ا ص و ب ز مِ ع ا م
آنکه خوشحال است داند حال چیست
 130ج ا ن ب ِ آ و ا زِ ا و خ و ش م ی د و د
آ ن که ب د حا ل ا س ت و ن ا د ا ن و ب َ ت َر
ه و ش ب ا آ و ا زِ ا و ک ی آ ر د ش
ب ر صدا و گ ف تِ خو دِ آ ن بد اساس
ب َ ی نَ ا َ ی د و خ َ ل ف ِ ش ا ن ح ق ک ر د س د ّ
ه م چ ن ا ن ک ه ک ا ف ر ا نِ س ر م د ی
135
م ع ن یِ ا ل ف ا ظ و آ ی ا تِ ن َ پ ی
ا ز س رِ ا ن ک ا ر ا ز ج ه ل و ع م ا
چون کال ِم حق ز حق نشنوده اند
ا و ل ی ا ن ا ئ ب مَ ن ا ب ِ ا ن ب ی ا ا س ت
اسرار حق است
ت ایشان جمله ز
 140گف ِ
ِ
چشمشان و نطقشان و گوششان
ط ق شِ ن َو
بص ر ز بی ی َ ن ِ
َر و ز بی ی َ ِ
ن ا ل ۀ ک ا ی د ب ر و ن ا ز س رّ ِ ا و
جان من این چشم و گوش
رو بپوشان ِ
ش دی گر پیش آر
145
چ ش مِ د ی گ ر گ و ِ
ت ا ز س رّ ِ ج ا ن ج ا نْ آ گ ه ش و ی
س بی صفا
ور نه با این چشم و حِ ّ
مولوی رمزی ازین اسرار گفت
س رّ ِ م ن ا ز ن ا ل ۀ م ن د و ر ن ی س ت
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
150
ت ن ز جان مستور نب َو د د ر جها ن
ع ا ل مِ م ع ن ی ک ج ا ب ی ن ی ک ج ا
گرچه پنهان نیستند از یکدگر
خ ل قِ ع ا ل م ج م ل ه ب ر ت ن م ی ت ن ن د
این نمی دانند کان تن آفل است
155
خ ا ص ه آ ن ج ا ن ی ک ه ا ز ق ی دِ ب د ن
التصالی بی کم و کیف و نشان هست
لطفِ جان را نیست گنج چند و چون
د ر ج و ا ب ِ س ا ی ِ ال ن ش م ص ط ف ی
23
 160ه س ت ر و ح ا ز ا م ِر ر بّ ِ ک ر د گ ا ر
چون که ایشان را مسلّم شد جواب

از تجلی هم دران و هم درین
ا ز م ح لِ ا ن ف س و آ ف ا ق ه م
ت ا ب ِ ا ج ال ل ش ک ج ا د ا ر د ج ه ا ن
م ی د و د ا ن د ر پ یِ ا و ک و ب ه ک و
گاه نطق است و فصاحت گویدش
گ ا ه م ه ر و گ ا ه ذ رّ ه د ا ن د َ ش
گا ه در ص حرا و در ک ُه می د ود
اشکِ خون از دیده اش پاالن شود
خوشحاالن عشق
گفت حالش را به
ِ
ت بد حاالن و خوشحاالن شدم
جف ِ
ا ز د ر و نِ م ن ن ج س ت ا س ر ا ِر م ن
خ ا ن و م ا نِ ه س ت ی ش و ی ر ا ن ک ن د
می بسوزاند سراسر هستیش
زاری و قوتش همه حالی شود
و ز وصال و د ور یِ امثا لِ خوی ش
ی بانگِ نائی و نَی است
چون صدا ِ
نیست اندر دس تِ عاشق اختیار
نالد و گرید به هر جا و مقام
ا ز ک جا می آید ای ن آ وا ِز کیس ت
ط ا ل ب ِ ب ا ن گ و ص د ا یِ ا و ش و د
ب ا ه و ا یِ ن ف س گ ش ت ه ه م چ و خ َ ر
چ و ن ص د ا ه ا یِ د گ ر پ ن د ا ر د ش
م ی ک ن د آ و ا ِز م ر د ا ن ر ا ق ی ا س
22
تا نبینند راه ارشاد و رشد
سِ ح ر گ ف ت ن د م ع ج ز ا تِ ا ح م د ی
ح ص ر م ی ک ر د ن د ب ر ق و لِ ب ن َ ی
ه ز ل م ی گ ف ت ن د ب ه ف ر ق ا نِ خ د ا
زین سبب گمراهِ سرمد بوده اند
آ ن چ ه م ی گ و ی ن د ز ا س ر ا ِر خ د ا س ت
آنکه از حق نیست گوید احمق است
ج م ل ه ا ز ا س ر ا رِ ح ق د ا ر د ن ش ا ن
تا نباشد در کَری گوشت گرو
ج م ل گ ی ر م ز ی س ت ا ز ا س ر ا رِ ه و
چشم این احساس و هوش
خاک کن در
ِ
ش دی گر شو ت و یار
با حس و با گو ِ
د ر د ل ی ا س ر ا رِ ن ط ق ش ب ش ن و ی
ک ی ت و ا ن د ا ن س ت س رّ ا و ل ی ا
د ُ ِّر ای ن معنی ب ه ن ط ق ِ خوی ش س ُفت
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
لیک کس را دی دِ جان دستور نیست
ل ی ک ن ب وَ د ر س م ِ ک س ر ا د ی د ِ ج ا ن
ه م چ و د ر ت ن ج ا نِ ب ی چ و ن و چ ر ا
لیک جان ناید به صورت در نظر
ن س ب تِ ا ف ع ا ل ب ر ت ن م ی ک ن ن د
همچو آلت اندران جان فاعل است
پ ا ک ب ا ش د د ا م ن ش ا ز ل و ثِ ت ن
جا ن ر ا د ر ن ه ا ن ب ا جا نِ جا ن
در بیانش چون توان آورد چون
ه م چ ن ی ن ف ر م و د ا ز و ح یِ خ د ا
ا ی ن ق د ر ا ز س رّ ِ ج ا ن ک ر د آ ش ک ا ر
ب ا ن ب یِ د ی گ ر ن ک ر د ن د ز ا ن خ ط ا ب
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ْص ُر و َن
غ شَ یْ نَا هُ ْم فَهُ ْم ال َ ی ُب ِ
çekerek onları perdeledik. Artık onlar görmezler.” Yasin suresi, 9. ayete telmih
bulunmaktadır.
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ای ن جوا ب ا ز به ِر عامه مهمل است
ل ی ک ن ز دِ ع ا ر ف ا ن و ص اد ق ا ن
هرکسی کو عاشق است و صادق است ذ و ق ِ
د ی د نِ ا ی ن ا م ر ا ز ع ش ق س ت و حا ل
ش ع ش ق ش ن س و خت
هر که او را آت ِ
گ َ ر د ه س ت ی ا ز ن ه ا د ِ خ و د ن رُ ف ت
ا ز د م ا غ ش ب ر ن ش د ک ن دِ مَ ن ی
ش عشق ار نسوزد مرد را
آت ِ
کی توان با جان جان باقی شود
ع ش ق بی ن ک ا ت ش ب ه م و ال ن ا ف ر و خت
از خودئ خویشتن بی خود بماند
د ر گ ه ِ ا س ر ا رِ ب ا ن گ ِ ن ی گ ش ا د
گ نای و نیست باد
آتش است این بان ِ
ش عشق است کاندر نی فتاد
 175آ ت ِ
جلوۀ عشقست کاندر گل فتاد
سایۀ عشق است در عالم فتاد
چ ر خ ا ز ع ش ق ا س ت ک و د ّو ا ر ش د
آتش عشق است کاتش بر فروخت
نه ِ
بحر از عشق است گریان آمده
ع ش ق د ر ه ر ج ا ب ه ر ن گی س ر ز ن د
غ ی ر تِ ع ش ق ا س ت گ ش ت ه ج ل و ه گ ر
باطن و ظاهر همه عشق است عشق
هر کجا شوری که دیدی عشق بین
گ ر ص د ا یِ ب ش ن و ی ا ز ع ش ق د ا ن و ر
ب ش ن و ا ز ن ی ن غ م ه آ و ا زِ ع ش ق
ن ی ن و ا یِ د و ر ئ ج ا ن ا ن ز ن د
ن ی ا ل ی فِ ع ا ش ق ا نِ ب ی ن و ا س ت
نی خدا را آشنایی می کند
ن ی ر ف ی قِ ه ر ک ه ا ز ی ا ر ش ج د ا س ت
نی فزاید پردهایش دردها
نی حریفی هرکه از یاری بُرید
همچو نی زهری و تریاقی که دید
ه م چو ن ی ن ا س و ز و نا س ا ز ی ک ه د ی د
ن ی ن و ا یِ ج ا ن ه و ی د ا م ی ک ن د
ن ی م ق ا م ا ز ن ا ئ یِ ع ش ق آ و ر د
از شرابِ عشق مستی می کند
تا قیامت گر بگویم شرحِ نی
شرح کردم پیش ازین از نی که چیست ا ز
محرم ِاسرار را رمزی بس است
کس همان باشد که او بی گوش شد
ورنه از بحث و جدال و قیل و قال
منشا ِء بحث و جدال از عاقلی است
عاقلی و ناقلی در راهِ دین
ف جذبه دیوانگی است
عشق وق ِ
آنکه او دیوانگی را کرد کیش
ی ا ب د ا ن د ر م ر گ ع ی نِ ز ن د گ ی
ی عشق
نی حکایت می کند از جا ِ
خوار عشق
شورش خون
در ر ه ِ پر
ِ
ِ
ی خون
هر طرف گشته روان صد جو ِ
نی نشا ن از س ِر ّ بی چو نی دهد
ن ی ح د ی ثِ ر ا ه ِ پ ر خ و ن م ی ک ن د
محر ِم این هوش جز بی هوش نیست
ه و ش ی ا ر یِ ال ز مِ ب ی ه و ش ی ا س ت
هوش خود بی هوش ماند
گوش تا از
ِ
ک ا ر ه ا یِ و ا ژ گ و ن ا س ت ا ی ر ف ی ق
این شعور اندر خراب و مستی است
زندگئ سرمدی در مردن است
ص ن ع ِ حق ب ر ن ی س ت د ا ر د ک ا ر گ ا ه
ه ر ک ج ا ا ی ن ن ی س ت ا ف ز و ن ت ر ب َو د
با نئ بنیاد را بین از نخست

شر ح ِ جا ن از امر رمزی م جم ل است
زین هویداتر نباشد شرحِ جان
ا ی ن و ج د ا ن ر ا ا و ال ی ق ا س ت
ن ه خیال و گ فت ن است و قیل و قال
دیدۀ خود را ز خودبینی ندوخت
ب ر د رِ ک ه ف ِ ف ن ا ی ِ خ و د ن خ ف ت
ت ا ا ب د د ر م ا ن د د ر ق ی دِ مَ ن ی
بر نیارد از دمارش گَرد را
ا ز ش ر ا ب ِ ب ز مِ ج ا ن س ا ق ی ش و د
سر به سر خاشاکِ هستش جمله سوخت
بانگِ نائی را همه آتش بخواند
شرحِ این معنی به این ابیات داد
هرکه این آتش ندارد نیست باد
ش ع ش ق ا س ت ک ا ن د ر مَ ی ف ت ا د
جوش ِ
ش عشق است در بلبل فتاد
شور ِ
مایۀ عشق است در آدم فتاد
خاک از عشق است کو وقّار شد
شورش عشق است کان پروانه سوخت
ِ
باغ از عشق است خندان آمده
صورتِ اضداد را پیدا کند
آمده پیدا به رنگِ هر صور
اول و آخر همه عشق است عشق
هر کجا سوری که دیدی عشق بین
کسی را بگروی از عشق دان
ت ا چ ه گ و ی د ش ر ح ِ س رِ ّ ر ا زِ ع ش ق
ن ی ص د ا یِ ش و ق ِ ع ش ق ِ ج ا ن ز ن د
ن ی ح ر ی فِ آ ش ن ا ی ا نِ خ د ا س ت
هروان را رهنمایی می کند
ر
ق آنکه خالی چون خال است
نی شفی ِ
عاشقان را بر دراند پردها
پردهایش پردهای ما درید
هم چو نی دمساز و مشتا قی که دید
همچو نی جان سوز و جانسازی که دید
ن ی ص د ا یِ د و س ت پ ی د ا م ی ک ن د
پردۀ عشاق در هم می درد
ج و ش ا ز ج ا مِ ا َ ل َ س ت ی م ی ک ن د
ک ی ن ه ا ی ت م ی پ ذ ی ر د و ص فِ و ی
د مِ ن ا ئ ی ز د م د م ک و ک ه ک ی س ت
بو د در خانه حرفی گر کس است
بس َ
از خودئ خویشتن بی هوش شد
ک س ن م ی ی ا ب د ص ف ا یِ ذ و ق ِ ح ا ل
مایۀ قیل و مقال از ناقلی است
ق ا ط ع ا نِ ذ و ق ِ ع ش ق ا ن د ر ک م ی ن
اندرین میدان جز او بی گانگی است
ذ و ق د ا ن د آ ش ن ا د ر خ و نِ خ و ی ش
ب ی ن د ا ز ع ی نِ ف ن ا پ ا ی ن د گ ی
ا ز م ق ا م و م ن ز ل و م أ و ا یِ ع ش ق
د ر ب ی ا ب ا ن ِ غ م ِ پ ر خ ا رِ ع ش ق
چون توان پیمود این ره بی جنون
ع ا ق ال ن ر ا ش و ر ِ م ج ن و ن ی د ه د
ق ص ه ا یِ ع ش قِ م ج ن و ن م ی ک ن د
مر زبان را مشتری جز گوش نیست
گ وشداری خاصّ هِ بی گ وشی است
نوش کرد آنچه زبان از هوش راند
یافت در گم گشتن آمد زین طریق
رفعت اندر خواری است و پستی است
مات گشتن عی ِن اخذ و بردن است
چ ش مِ ل ط ف ش ب ر ع د م د ا ر د ن گ ا ه
ج ل و ه گ ا ه ِ ص ن ع ِ ح ق ز ا ن س ر ب َو د
جا یِ پست و م وض ع همو ار جس ت
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ا و ل ا و ا ط ال ل ر ا و ی ر ا ن ک ن ن د
عشق استادیست کار اندوخته
گر کسی خواهد که هشیارش کند
روان
ی خود با بی خودش آرد
225
سو ِ
م ا ض ی و م ست ق ب ا ل ش آ ر د ب ه حا ل
ر و ز ه ا ر ا و ق ت س و ز د س و زِ ا و
گاه در بی گاه دارد گاهِ او
گ ا ه د ر ب ی گ ا ه ی ش ح ی ر ا ن ب وَ د
م ا ک ه ب ی خ و د ا ز غ مِ ج ا ن ا ن ه ا ی م ب ا
230
عشق آتش را به جان تا بر فروخت
د ر غ مِ م ا ر و ز ه ا ب ی گ ا ه ش د
روزها گر رفت گو َر و باک نیست
بو د گر شود تن چاق چاق
روز چه َ
ش او فنا
235
روز و شب هستند پی ِ
ت ا ب م ا ن د ن ز دِ س ا ل ک ر و ز و ش ب
چ و ن ف ن ا ش د ع ا ل مِ پ َ ر ک َ ن د گ ی
چشم باید از جهان بر دوختن
س ی ر ِ ا و ل ر ا ا ل ی للا آ م د آ ن
از جهان و ماسوی تا نگذرد
240
سیر سالک در فنا است
تا به اینجا ِ
آ ن ز م ان ک و ا ز ز م ان خا لی ش و د
ق ط ر ۀ ا و غ ر قِ د ری ا م ی ش و د
ح د ّ و عَ د
وص ِ
ف او بیرون شود از َ
ب ا م ح ی طِ ب ح ر م ی گ ر د د م ح ی ط
245
و ص فِ ج ز ئ ی ا ز ن ه ا د ش م ی ر و د
جم ل ه ع ا ل م ه م چ و م و ج ا ز ب ح ِر ذ ا ت
هر یکی زان بحر قسمت می خورد ق س ِم
سیر گردد آنکه سیرش کرده اند
ق خویش خواند
 250هر کرا داور به عش ِ
راز ش گ ُ فت
شرح ِ این اسرار و این
ِ
ه ر ک ه جز ماهی ز آبش سی ر شد
د ر ن ی ا ب د ح ا لِ پ خ ت ه ه ی چ خ ا م
جسم خویش باخت
پخته آن باشد که
ِ
م غ ز ر ا آ ک ن د و ب ر ا ف ک ن د پ و س ت ماند
255
خا م ک ه ب و د آ ن که ب ا ش د خی ر ه س ر
ب ا ه و ا ی ِ ن ف س و م ی ال ن ِ ع ل َ ف گ ن ج ِ
خ ا م ه م چ و ن ک و رِ م ا د ر ز ا د د ا ن
کور را گر شرح خوانی حسن ِماه ا و
 260خ ا م پ خ ت ه ه ر د و ب ا ا م ّ ی د و ب ی م
ز هر ۀ این مسئ لت از حق کر است
سربسر انواعِ عالم تا ابد
جمله معلولند ولی بی علّتند
هیچ نبود فرق اندر خلقشان
گر تفاوت را ببینی در میان
265
در جهان می یافتم گر محرمی
م ح ر م ِ ا ی ن ر ا ز ن ب وَ د ف ه م ِ ع ا م
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در خاتمه گوید
آ ن که ب ا ی ا د ش ز د م د ر ع ش ق د م
کان شهی باشد عظیم القدر و شان
فقر را در پادشاهی محرم است

بعد ازان بنیاد بر وی می تنند
جمله عالم کار ازو آموخته
با غم و ویرانگی یارش کند
م ی ک ش ا ن د جان ب ِ خو ی ش ش د و ا ن
حا ل را ه م گم کن د در حا لِ حال
و ق ت د ر ب ی و ق ت د ا ر د ر و ِز ا و
روی در بی راه دارد راهِ او
ر و ز ب ا ب ی ر و ز ی ش ی ک س ا ن ب وَ د
زمان و با مکان بیگانه ایم
وزش آن رو ِز ما ر ا جمل ه سو خت
س
ِ
روزها با سوزها همراه شد
تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست
د ر ر ه ِ آ ن پ ا ک ن ب وَ د ه ی چ ب ا ک
َ 24
ع ِ ن د َ ر َ ب ّ ی ال ص ب ا ح ٌ ال م َ س ا
کی تواند رو نهد در راهِ رب
یابد از جمعِ بقا پایندگی
غ ی ِر ج ا ن ا ن ه ر چ ه ب ا ش د س و خ ت ن
ش ر ط ب ا ش د م ح وِ آ ف ا قِ ج ه ا ن
سیر سالک کی به ف ِی للا در رسد
ِ
بعد ازان سیرش مع للا در بقا است
ح ا ل ِ و ص ف ش ج م ل ه ا ج ال ل ی ش و د
ب ا و ج و دِ ب ح ر ی کت ا م ی ش و د
ی ک ش و د ب ا ب حر ا ن د ر جَ ز ر و مَ د
ف او اندر بسیط
بسط گردد وص ِ
ن َ مِ ا و د ر ی َ م ّ س ر ا س ر گ ُ م ش و د
در ظه ور آیند و می یابند حیات
خو د ا ز سر نوش تِ خود ب رد
ماند آنکو َز ح ی ِ َر ش کرده اند
تشنه
همچو ماهی تشنه در دریا بماند
عارفان را مولوی زین بیت گفت
هر که بی روزیست روزش دیر شد
پ س س خ ن ک و ت ا ه ب ا ی د و ا ل س ال م
خویش را از خویشتن بیگانه ساخت
خالی از خود و پر شد ز دوست
در خیالش جز علف نبود چو خَ ر
معنی باشدش در کف تلَف
ا و چ ه د ا ن د ر ن گ ِ ح ا لِ پ خ ت گ ا ن
کجا داند سفید است یا سیاه
س و یِ رَ ب د ا ر ن د ر ا ه ِ م س ت ق ی م
گویدش این خام و آن پخته چراست
ذ ّر ه ذ ّر ه هر چه هست از نیک و ب َ د
ه ر ی ک ی د ر خ ل ق ع ی نِ ح ک م ت ن د
د َر نبینی َر د ِم ن ْْ ت َفا َ ُو ْ
ت  25را ب خوا ن
ه س ت آ ن ا ز م ق ت ض ا یِ ا ی ن ج ه ا ن
می زدم در شرحِ این عالم دمی
د م ف ر و ب ا ی د ک ش ی د ن و ا ل س ال م
شرحکی بر مثنوی کردم رقم
فقر ور زد با فقیران در نهان
عارف است و عارفان را همدم است

ج ْه ِر ِم َن الْ ق َ ْو ِل ب ِ الْ غ ُ د ّ ُِو َو اآل صَ ا ِل َو ال َ ت َكُ ن ِّم َن الْ غ َا ف ِ لِی َن
ك ف ِي ن َ فْ ِس َ
َو ا ذ ْ ك ُ ر َّر ب َّ َ
ك تَ َ
ض ُّر عا ً َو خِ ی ف َ ة ً َو د ُو َن الْ َ
“Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve
gafillerden olma.” Kur’an: 7/205.
25
ور
الر ْح َم ِن ِم ْن ت َف َا ُو ٍ
ق َّ
ت ف َ ارْ ِج ع ِ ال ْ ب َ صَ َر هَ ْل ت َ َر ى ِم ْن ف ُ ط ُ ٍ
َ “Rahmân’ın yaratmasındaم ا ت َ َر ى ف ِي َخ لْ ِ
”?bir farklılık görmezsin. Çevir bakışını (da bir bak bakalım), bir kusur görecek misin
Kur’an: 67/3.
24
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لیک در باطن فقیری می کند
در درون در فقر و در درویشی است
تا ابد در عدل نامش زنده باد
ر ا یِ ا و ر ا ع ق ل ِ ک ل س ر م ا ی ه ب ا د
رایتش بر طاغیان منصور باد
د ر ش ئ و نِ ع ش ق آ گ ا ه ی ش ب خ ش
ک من و مائیش کن
ِ پاک از شر
از خدا خواهد بقایش را به کام
استجب یا ذاالغناء و العطا

گرچه در ظاهر امیری می کند
از برون در پیشی و در پیشی است
د ا و ر ا د و ر ا نِ ا و پ ا ی ن د ه ب ا د
ا س مِ ا ع ظ م ب ر ر و ا ن ش س ا ی ه ب ا د
کاخ ِ عدلش در جهان معمور باد
فقر اندر کسو تِ شاهیش بخش
م ح ر مِ ا س ر ا ر ی ک ت ا ئ ی ش ک ن
می کند خالص دعا هر صبح و شام
بی ریا خواند همیشه این دعا

Kitâbü'l-Me’ârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf’in Türkçe Tercümesi
Mukaddime
Yar, ezelde “biz ve bensiz” kendi kendine,
Sevgi için, kendisiyle gönül eğliyordu.
Kendisinin seveni de sevileni de O idi.
Kendinden başka kendine hiçbir şey ayna olmuyordu.
Kendi güzellik ve cemaline âşıktı,
Her an kendi kendini seyrediyordu.
Kendinden başka kendine talip yoktu,
Cemaline arzu duyan bir başkası yoktu.
5 Gayret ile yeni bir biçim ortaya koydu,
Bir cilveyi, kendi nefesiyle sohbet arkadaşı etti
Tecellisinin sesi ortaya çıkınca,
Âlem yokluk uykusundan uyandı.
Her iki âlem o cilveden tek bir sestir,
Bütün bu coşku telaş, o cilvelerdendir.
Baştanbaşa âlemin bütün zerreleri,
O cilveden bir başka renk aldı.
Renk, renksizle bir araya gelince,
Bu ve şu, birbirinden ayrıldı.
10 Renksiz bir tek cilve, onlara birer renk verdi,
Her birinin kabiliyetine uygun olarak.
Renk, renksiz ile daha da renklendi,
Dünyada bazen barış, bazen savaş oldu.
Onların yokluk renginin karanlığı var olduğu müddetçe,
Bilmezler ki renk yoktur, sadece varmış gibidir.
Gerçi renksizlik, manen hoş olsa da,
Renk, görünen renk üzerinde görünmeyi ister.
Her biri kendi işine hayran olmuştur,
Kabiliyetinin dışına adım atmamıştır.
15 Güneş, yıldız, ay ve felek,
İnsan, cin ve melek her ne varsa…
Her biri dönmekle ve itaatle meşguldür,
Mutlak itaati kendilerine yol olarak seçmişlerdir.
Biz hepimiz bu koyu rengin mahpusuyuz.
Yokluk, her tarafı bize kapamıştır.
Bu dünyada bizim gözümüz, akıl ve fikrimiz,
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Bunun şunun rengine hayranlıkta kalmıştır.
Biz körler gibi aydınlığı inkâr etmekteyiz,
Yokluk karanlıklarından başka bir şey görmemekteyiz.
20 Değirmen taşı gibi dönüp dururuz,
Güç kuvvetten (varlık nurundan) habersiz, yaşıyormuş gibiyiz.
Biz kendi rüzgârımızın tozu gibiyiz,
Pervaneden habersiz, döner dururuz.
Biz hepimiz ne kadar ve nasıl kaydında mahpusuz,
Yol Nasılsız olunca nasılı nereden buluruz.
Biz mümkinat kayıtları içerisindeyiz,
Şah-ı Mutlak tarafına nasıl yol alırız.
Gücümüz yoktur yırtmaya,
Tuzağımızı ve yukarı doğru kanatlanmaya.
25 Her birimiz kendi hallerimiz içinde meşgulüz.
O biri arkaya gider, diğeri öne doğru.
İmkân karanlığı varlığa perde oldu,
Yola bağlılık, akıl için ayak bağı oldu.
Biz hepimiz kendi arzumuzda mahpusuz,
Kendi tuzağımızın halkasında ayağı bağlıyız.
Bahtımız, aklımız ve fikrimiz,
Görmemiz, bakmamız ve işitmemiz:
Bu duyguların bağında şaşkındırlar
Aslında, o sırdaki histen dolayı şaşkınlardır.
30 İnsan için, o inayet-i ezelden başka kim vardır,
Bu köstek ve bağı onun için çözecek?
Ayıplardan ve kusurlardan onu arındıracak,
Onun başından imkân perdesini yırtacak?
Yokluğun karanlığından onu uzaklaştıracak,
Ezel nurundan ona aydınlık verecek?
Bir katrecik nemini denize ulaştırsın,
Veya onun katresinden bir deniz meydana getirsin?
Zerreciğini güneşe karşı tutsun,
Güneş, ona nurunu ve aydınlığını yaysın?
35 İnayetinden onun cüz’ünü küll yapsın,
Yolunun dikenini, baştanbaşa gül yapsın?
Cüz kendi küllü ile bağlandığı zaman,
Cüz’ilik sıfat ve âdetinden kurtuldu.
Rüşte ermiş her bir cüz küll sayılır,
Çünkü o Allah’ın hükmü ile külle ulaşmıştır.
(Tıpkı) peygamberlerin ve velilerin canları gibi,
Mukaddes feyiz, onlara tasarruf ve büyüklük vermiştir.
Onlar kendi asıllarına kavuştular,
Her biri, kendi küllilerinden dolayı (Allah’tan) kâmil oldular.
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40 Fakat bu beden kaydında mahpus kaldıkları müddetçe,
Ayrılıktan el-amân! Narasını atarlar.
İmkân sınırı arada perde olduğu için,
Can, külle varmaktan acizdir.
İmkân çizgisi gerçi kıdem (ezel) nuruyla,
Mahvoldu, lakin sayıda (figür) kaldı.
İmkân rengi hesapta var olduğu için,
Renksizliğin üzerinde örtü oluyor.
Küll her zaman kendi cüz’ünü çeker,
Cüz’ de her zaman kendi küllisini ister.
45 Yani, kendi küllisinden ayrı olan her bir cüz’,
Kendi aslına doğru “Ah hasretlik!” âhını çekmektedir.
Özellikle, küllün kendisini kaptığı,
(Ve) kendi kavuşmasından ona tecelliler gösterdiği cüz’ için.
Kendi aşkının ateşini canına atar,
Onun varlığının evini ocağını dağıtır.
Onu ağlayıp sızlamakta bırakır,
An be an dert ve kederde koyar.
Bu kadar sevinç, kavuşma, hicran ve keder,
An be an aşkın marifetlerinden çıkar.
50 Her yerde başka bir renkte yansıdı,
Aşığa gam ve ma’şuka büyüklük verdi.
Her nerede bir heyecan ortaya çıktıysa,
O aşk neş’esidir, oradan çıkmıştır.
Şaraba coşkuyu ve neye inlemeyi aşk kattı,
Ölüleri baştanbaşa aşk diriltti.
Aşkı söyleyip açıklamayı bilemem,
Ben kendim şaşkınlık içindeyim, onu nasıl açıklayayım?
Bu derdi, gamı, hicran ve ayrılığı açıklamayı,
Ve bu hoş sesi, aşk yangınını ve arzuyu…
55 Bu neyin sesinin ve inlemesinin etkisini,
Bu şarabın kaynamasını, coşmasını ve fokurdamasını…
Eğer ki ders olarak okumak istiyorsan,
Git Mevlânâ Celâleddin’den sor.
Kendi halinin aşk ve ayrılığından,
Ve kendisi gibilerin kavuşma ve ayrılığından bir sırrı…
Neyin dilinden rivayet etmiş,
Bana ve sana bunu anlatmıştır.
Neyin sesinden, gizli sırrı,
Aşikâr etti ve arife söyledi.
Hâlis-i Tâlebânî’nin Mesnevî Şerhi
60 Dinle neyden, (bak) nasıl anlatıyor,
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Ayrılıklardan şikâyet ediyor.
Beni kamışlıktan kopardıklarından beri,
İnleyişimden, kadın erkek feryat etmektedir.
Aşk, neyde, melodiyi düzenleyince,
Neyin dilinden konuşmaya başladı.
Nağmeler her ne kadar neyin sesinden olsa da,
Nağme okuyan aşk kavalcısıdır, o değildir.
Dinle neyi ne söylüyor, akılla anla,
Gaflet pamuğunu kulağından çıkart.
65 Kulak nedir ki, aklı akılsız hale getirir,
Kendinden geçmeksizin, bu sırrın sırrını bulamazsın.
(İşte) O zaman, aklının dışına çıkarsın,
Neyin ağlamasını ve inlemesini anlarsın.
Her kim kendi aklından kurtulursa,
Bu sözün sırlarını, kesin o bilir.
Ney kimdir ve bu ayrılık kimdendir?
Bu hikâye, bu şikâyet nedendir?
Bu kamışlık, bu koparılma neredendir?
Kadın ve erkeğin, onun sesinden inleyişi nedendir?
70 Ney kimdir? O insanlığın vasfıdır,
Benliğinden temizlenmiş ve ayrılmıştır, ey çocuk!
Kim ki ney gibi kendi vasfından arınırsa,
Onun içinde, Allah’ın Hayy vasfı konuşur.
Konuşmadan konuşurların sırrı, onun içinde bir neyzen olur
Onun nağmeleri, Mevla’nın sırrı olur.
Her ne derse, melodilerden ve perdelerden,
Ayrılıklardan, özlemlerden ve dertlerden her ne söylerse
Hicranın gamından ve kavuşmanın zevkinden,
Aşkın büyüklüğünden ve güzelliğin nurundan her ne söylerse
75 Hepsi de neyzendendir, neyden değil,
Çünkü ney yok gibidir, yok ise hiçbir şey ‘dir.
Neyde olan makam ve perde, her ne varsa,
Neyzenin eli ve nefesi ortaya çıkarmıştır.
Delikleri ney üfleyenin eli altında,
Bazen kapalı, bazen de açıktır.
Ney üfleyenin elinden ve nefesindendir, söyledikleri,
Çok şaşırtıcı sırlardan ve perdelerden…
Kamışlıktan onu ney üfleyen kopardı,
Delik delik yaptı ve ona üfledi.
80 Perdeler, yanmalar ve makamlar,
Nağmeler, sesler ve sırlar…
Dinleyen, görünüşte onu işitti,
Onu neyden sandı, ney üfleyeni görmedi.
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Hani nerde o kulak, Allah’ın sırlarını içecek,
Neyin ağzından, evliya gibi.
Hani nerde o akıl, bu esrarlı sırrı bilecek,
Kimdendir bu ses, bu harfteki söz…
Bizim Mevlânâmız’ın buyurduğu her şeyin,
Hepsi haktı, kendinden değildi.
85 Çok şaşırtıcı sırları aşikâr etti,
Söylediğini, ney üfleyenin sesinden söyledi.
Ayrılıktan parça parça olmuş bir yürek isterim,
Özlem acısını açıklamak için…
Kendi aslından uzak kalan her kimse,
Kendi kavuşma gününü arayıp durur.
Kamışın inlemekten delik delik olmasının açıklaması,
Onun kamışlığından ayrı kalması demektir.
Çünkü sazlık, kamışın aslı ve yeri idi,
Onun meskeni ve kavuşma yeriydi.
90 Onun uzaklığından nasıl rahat edebilir?
Kavuşma ümidi ile inim inim inler.
Eğer bir kimse kendi aslından uzak düştü ise,
Kendi ayrılık haline çok ağlar.
Kavuşacağı günlerini arar durur,
Işık gibi aslına doğru koşar.
Bu kamış ve sazlıktan maksadımız,
Değersiz kimselerin gözlerindeki örtü (yü anlatmak) içindir
Biz ne söylediysek, kamıştan ve sesten…
Ayrılıktan, özlemden ve hoş nağmeden…
95 Sevgiliyi istemekten ve yâri aramaktan…
Yâr ile kavuşmaktan ve ayrılmaktan…
Bunların hepsi suretti, mana başkadır;
Hepsi de Allah eri olan kişilerin vasıflarıdır.
Ney ne demektir, karaltılarının sureti…
Ve o sazlık, ruhlarının (geldiği) âlemi…
Asılları deniz gibidir, onlar damladır,
Asıl güneş gibidir, onlar ise zerreler…
Her biri cüz olsa da bir külli asıldandır,
Fakat sonuçta, bu toprağın (beden) hapsindedirler.
100 Kendi asıllarına varmak için figan
Ederler ve bu duruma bir an bile tahammül edemiyorlar.
Damla her zaman denizi arzu eder,
Deryanın aşkı, onun vücudunda galiptir.
Zerre de güneşi aramaktadır,
Onun sevgisi yüreğinde parlayıp durur.
Cüz kendi küllüne doğru arayıştadır,
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Özellikle de onun nurundan bir yansıma olan cüz’.
Bu misal ve benzetmeler ibret içindir,
Bununla birlikte örneksizdir, çünkü o sırdandır.
105 Bu taslaktaki kıyas ve renk nakıs olduğu için,
Bu nasıl doğru olur? Çünkü
Ben söylemiyorum; lakin aşk, cihanda,
Kendisini her şekilde göstermiştir…
Bazen güneş ve bazen yıldız olur,
Bazen deniz, bazen cevher olur.
Bazen ışık, bazen zerre oluyor,
Bazen dalga ve bazen damla oluyor.
Bazen cüz’î, bazen küllî oluyor,
Bazen dikenin aslı ve bazen gül oluyor.
110 Bazen mana ve bazen suret oluyor,
Bütün bunlar, hayretin özünün sırrı oluyor.
İtibari şeylerin, zuhurat olduklarını gör,
Tecelliden… Hem bunda ve hem şunda.
Değil mi ki o, hem kayıttan ve hem serbestlikten,
Hem enfusilikten ve afakîlikten…
Üstündür ve mekânda sakin değildir,
Cihan onun ululuğunu nasıl taşısın?
Biçare âşık arayıp durarak,
Onun peşinde sokak sokak koşuyor.
115 Bazen onu güzellik ve tatlılıkta arıyor,
Bazen de ona, nutuktur ve fesahattir diyor.
Ona bazen deniz, bazen damla diyor,
Bazen güneş, bazen zerre biliyor.
Bazen topluluk ve toplantı tarafına gidiyor,
Bazen çölde, bazen dağda koşuyor.
Onun eriştiği herkes ağlıyor,
Kanlı gözyaşı gözlerinden akıyor.
Kim Mevlana gibi aşktan inler oldu,
Halini, aşk sevincini yaşayan kimselere söyledi.
120 Ben her bir toplulukta inleyip durdum,
Mutsuzlarla da mutlularla da arkadaş oldum.
Herkes kendi düşüncesince bana arkadaş oldu,
(Ama) benim içimdeki sırlarımı araştırmadı.
Aşk, âşıkın içinde tecelli edince,
Onun varlığının evini ocağını viran eder.
Sarhoşluğunun içine coşku katar,
Tüm varlığını baştanbaşa yakar.
Âşık kendi varlığından boşalır,
İnleyişi ve rızkı bütün zinetlenir.
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125 Her ne söylerse, kendi halini açıklamak için,
Ve kendi gibilerin kavuşması ve uzaklığı hakkında…
O, onun değil aşkın sesidir,
Tıpkı ney üfleyenin sesi ve ney gibi…
İnim inim inlese ve ağlasa bile,
Aşığın elinden gelen bir irade yoktur.
Has kişiler topluluğunda ve halk eğlencesi arasında,
Her yerde ve her konumda, inler ve ağlar.
İyi halli (mutlu) kişi, hal nedir anlar,
Bu nereden geliyor, bu nağme kimdendir (bilir).
130 Onun nağmesine doğru sevinçle koşar,
Onun bağırışına ve sesine talip olur.
Kötü halli, ahmak ve beter kimse,
Nefsin arzusuyla, eşek gibi olmuştur.
Onun nağmesiyle, aklı nereden başına gelsin,
Onu diğer sesler gibi zanneder.
Zatı kötü olan o kimse, kendi sesi ve güftesine göre,
İnsanların nağmesini kıyaslar.
Hak onların ön ve arkaları arasında bir mani yarattı,
Hidayet ve olgunluk yolunu görmesinler diye26.
135 Nitekim ebedi inkâr edenler,
Ahmed’in mucizelerine sihir dediler.
Nihayetsiz sözlerin ve ayetlerin manalarını,
İnsanoğlunun sözüne göre sınırlandırıyorlardı.
İnkâr yüzünden, cehalet ve körlükten dolayı,
Allah’ın kitabına, boş söz dediler.
Hakk’ın kelamını Hak’tan duymadıklarından,
Bu yüzden, ebedi yolunu kaybedenler oldular.
Evliyalar, peygamberlerin vekilidirler,
Söyledikleri, Allah’ın sırlarındandır.
140 Onların söylediklerinin hepsi Hakk’ın sırlarındandır,
Hak’tan değildir diyen, ahmaktır.
Gözleri, sözleri ve kulakları,
Hepsi Hakk’ın sırlarından simgeye sahiptir.
Git, bir görmeyeni bir konuşmayanı dinle,
Ki kulağın bir sağıra inanmasın.
Onun sırrından kaynaklanan inleyiş(ler),
Hepsi de O’nun sırlarından birer remizdir.
Cancağızım, git de bu gözü ve kulağı kapat,
Bu hislerin ve aklın gözüne toprak dök.
َ سدًّا فَأ َ ْغ
َْص ُرون
ِ ش ْینَاهُ ْم فَ ُه ْم الَ یُب
َ سدًّا َومِ ْن خ َْل ِف ِه ْم
َ “ َو َجعَ ْلنَا مِ ن بَی ِْن أَ ْیدِی ِه ْمVe onların önlerine ve arkalarına
set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.” Yasin suresi, 9.
ayete telmih vardır.
26
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145 Başka bir gözü başka bir kulağı önüne al,
Başka bir his ve başka bir kulakla dost ol.
Canın canının sırrına vakıf olursan,
Yürekte onun sözlerinin sırlarını duyarsın.
Yoksa bu sefasız göz ve hisle,
Evliyanın sırrı, nasıl bilinebilir ki?
Mevlana bu sırlardan bir remiz söyledi,
Bu mana incisini, kendi sözüyle deldi.
Benim sırrım, inleyişimden uzak değildir,
Fakat göz ve kulak, o ışığa sahip değildir.
150 Ten candan, can da tenden gizli değildir,
Fakat kimse, canı görmeye izinli değildir.
Dünyada ten, candan gizli olmaz,
Fakat kimsenin, canı görme alışkanlığı yoktur.
Mana âlemi nerede, görüş nerede,
Tende de can, öylece nasıl ve niçinsizdir.
Gerçi birbirlerinden gizli değiller,
Fakat can, göze suret olarak görünmez.
Dünya halkının hepsi, ten üzerine dokurlar,
Fiilleri, tene nispet ederler.
155 Bilmezler ki, o ten kaybolucudur,
Bir alet gibi, can onda işlemektedir.
Özellikle de o can ki, beden kaydından,
Ten kirinden eteği temizdir.
Sayısız, keyfiyetsiz ve işaretsiz ile
Cân için gizliden, cânın cânına bağlılık vardır.
Cân hoşluğu için ne kadar ve nasıl hazine değildir,
Onu açıklamakta nasıl sözü, nasıl söylenebilir?
Mustafa, kendisine sual soranlara cevabında,
Allah’ın vahyi ile şöyle buyurdu:
160 “Ruh, Yaratan Rabbin işlerindendir.”27
Cânın sırrına dair, bu kadar açıkladı.
Cevap onlar tarafından tartışmasız bulununca,
Peygambere, daha ondan sual sormadılar.
Bu cevap, halk için saçma sözdür,
Cânın açıklanması, özet olarak remizle ilgili işlerdendir.
Fakat arifler ve sadıklar yanında,
Cânın açıklanması, bundan daha belirgin değildir.
(İşte) her kim ki, âşıktır ve sadıktır,
Bu vecd zevkini anlamaya, o layıktır.
ًح مِ ْن أَ ْم ِر َربِّي َو َما أُوتِیتُم ِ ّمن ْالع ِْل ِم إِالَّ قَلِیال
ُ الرو
ُّ الروحِ قُ ِل
ُّ ع ِن
َ َ“ َویَ ْسأَلُونَكSana ruh hakkında soru
soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.” Kur’an:
17/9.
27
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165 Bu emri görmek, aşktandır ve haldendir,
Hayal, konuşma, nakil ve rivayet değildir.
Kendini aşk ateşi yakmayan kimse,
Gözünü kendini beğenmekten başka bir şeye dikmedi.
Varlık tozunu, kendi kökünden süpürmedi,
Kendi fanilik mağarasının kapısında uyumadı.
Beyninden benlik pisliği çıkmadı,
Sonsuza dek benlik bağında kala kaldı.
Aşk ateşi eğer adamı yakmazsa,
Damarından, kiri söküp atamaz.
170 Cânın Cânıyla ile nasıl baki olabilir?
Cân bezminin şarabından, nasıl sâkî olabilir?
Aşk bir ateştir bak, Mevlânâ’yı yaktı,
Baştanbaşa onun bütün varlık samanını yaktı.
Kendi kendiliğinden, kendisiz kaldı,
Ney üfleyenin sadasını bütün, ateş diye adlandırdı.
Neyin sadasının sırlar dergâhını açtı,
Bu mananın açıklamasını şu beyitlerle verdi:
Bu neyin sadası ateştir, hava değildir,
Kim bu ateşe sahip değilse, yok olsun.
175 Neyin içine düşen, aşk ateşidir,
Meyin içine düşen, aşk coşkusudur.
Gülün içine düşen, aşk yansımasıdır,
Bülbüle düşen, aşk heyecanıdır.
Âleme düşen, aşk gölgesidir,
Âdeme düşen, aşkın özüdür.
Feleğin dönmesi, aşktan olmuştur,
Toprağın ağırbaşlı olması, aşktandır.
Ateşte yanmak, aşk ateşi değildir,
Pervanenin yanması, aşk coşkusudur.
180 Deniz, aşktan dolayı ağlamaktadır,
Bağ, aşktan dolayı gülmektedir.
Aşk, her yerde, bir (başka) renkte ortaya çıkar,
Zıt suretler ortaya çıkarır.
Ortada görülen, aşkın gayretidir,
Her suretin rengi ile ortaya çıkmıştır.
İç ve dış, bütün hep aşktır aşk,
İlk ve son, bütün hep aşktır aşk.
Nerede bir kaynama gördü isen, aşk gör,
Nerede bir bayram gördü isen, aşk gör.
185 Bir sada duyarsan, aşktan bil,
Birine iman ettiysen, aşktan bil.
Aşk sesinin nağmesini neyden dinle de,

132

Aşk sırrını açıklama konusunda ne diyor anla.
Ney, cânândan uzaklığın şarkısını söylüyor,
Ney, cân aşkının coşkusunu seslendiriyor.
Ney, yoksul âşıkların arkadaşıdır,
Ney, Allah’ı bilenlerin yoldaşıdır.
Ney, Allah’ı tanıtıp duruyor,
Saliklere kılavuzluk ediyor.
190 Ney, yârinden ayrılmışların yoldaşıdır,
Ney, yalnızlık gibi yalnız kalmışların acıyanıdır.
Neyin perdeleri, dertleri arttırır,
Âşıkların perdelerini yırtar.
Ney, yârinden kopmuşların arkadaşıdır,
Onun perdeleri, bizim perdelerimizi yırttı.
Ney gibi bir zehir ve panzehri kim gördü?
Ney gibi bir yoldaşı ve arzulayanı kim gördü?
Ney gibi bir yanmayanı ve uyumsuzu kim gördü?
Ney gibi bir can yakanı ve can yapanı kim gördü?
195 Ney, canın iniltisini aşikâr ediyor,
Ney, dostun sesini ortaya çıkarıyor.
Ney, aşk neyini üfleyenden makam getiriyor,
Âşıkların perdesini, parça parça ediyor.
Aşk şarabından sarhoşluk veriyor,
Elest kadehinden coşku getiriyor.
Kıyamete kadar neyi açıklamaya çalışsam,
Onun vasfı nasıl sona erer ki.
Bundan önce ney nedir açıkladım,
Onun kim olduğunu ney üfleyen’in sesinden söyledim.
200 Sırların ortağı için bir işaret yeter,
Evde kimse varsa tek bir söz yeter.
Kişi kulağı olmayan kimse gibi olmalı,
Kendi kendisinden habersiz olmalı.
Yoksa araştırma, münakaşa, nakil, rivayet ile
Kimse hal zevkinin safasını bulamaz.
Araştırma ve münakaşanın kaynağı akılcılığa,
Nakil ve rivayetin özü, nakilciliğe dayanır.
Akılcılık ve nakilcilik, din yolunda,
Aşk halinin pusuda bekleyen yol kesenidir.
205 Aşk, divanelik cezbesinin durmasıdır,
Bu meydanda ondan başkası, bîgâneliktir.
Divaneliği meslek edinen kimse,
Kendi kanında aşinanın zevkine varır.
Gerektir ki ölümde, hayatın kendisini,
Fenanın ta kendisinde (ise), ebediliği görsün.
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Ney, aşkın mekânından hikâye ediyor,
Aşkın makamından, durağından ve yurdundan anlatıyor.
Onun coşku dolu yolunda kan içici aşk,
Hüzün çölünde diken dolu aşk…
210 Her taraf, yüz tane kan akan nehre dönmüştür,
Bu yolu, kazasız nasıl kat etmeli?
Ney, nasılsızlığın sırrını gösterir,
Akıllılara Mecnunluk coşkusunun sırrını verir.
Ney, belalı bir yolun sözünü ediyor,
Mecnun aşkının hikâyelerini söylüyor.
Bu aklın mahremi, akılsızdan başkası değildir,
Dil için de kulaktan başka müşteri yoktur.
Akıllılık, akılsızlığın gereğidir,
Dinlemek, dinlememenin özelliğidir.
215 Kulak, kendi aklından akılsız kalınca,
Dilin akıldan sürdüklerini içer.
Ters işlerdir (bunlar), ey arkadaş,
Bu yolda bulmak, kaybolmaktan olur.
Bu uyanıklık, perişanlıktan ve sarhoşluktadır,
Yücelik, horlukta ve aşağılıktadır.
Ölümsüz hayat, ölümdedir,
Kaybetmek, almanın ve kazanmanın ta kendisidir.
Allah’ın icadı, yokluk tezgâhına dayanır,
Onun lütuf nazarı, yokluğa bakmaktadır.
220 Her nerede bu yok daha fazla olursa,
Hakkın icadının tecelligahı onda gizlenir.
Önce binanın yaratıcısını gör,
Aşağı bir yer ve düz bir durak ara.
İlk önce harabe duvarları yıkarlar,
Ondan sonra temel atmaya başlarlar.
Aşk, tecrübe biriktirmiş bir üstattır,
Cümle âlem işini ondan öğrenmiştir.
Kendini uyanık kılmayı dileyen kimse,
Hüzün ve perişanlıkla dost olur.
225 Kendi tarafına doğru, kendisizlik ile yol almalı,
Kendi tarafına doğru koşarak çektirilir.
Geçmiş ve geleceğini, hale taşır,
Hali de halin halinde kaybeder.
Onun yanması, günleri vakitte yakar,
Vakit, vakitsizlikte onun günüdür.
Onun vakti, zamana zamansızlıkta sahiptir,
Yolu, yolsuzluğa yönelmektedir.
Bazen zamansızlığında şaşırır kalır,
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Gün, günsüzlüğü ile aynı olur.
230 Canane derdiyle kendinden geçen bizler,
Zaman ve mekâna yabancıyız.
Aşk, ateşiyle canımızı yaktığından beri,
Onun günün yangını, bizi bütün yaktı.
Hüzün içinde günler bize zamansız oldu,
Günler, yanışlarla yoldaş oldu.
Günler geçti ise geçsin, korku yok,
Sen kal, ey senin gibi temiz bulunmayan.
Günün ne önemi var, ten parça parça olursa,
O tertemizin yolunda, hiç korku olmaz.
235 Onun huzurunda, gece gündüz yoktur,
“Rabbimin katında sabah ve akşam yoktur.28”
Salik için gece gündüz var oldukça,
Rabbin yoluna nasıl yönelebilir?
Dağınıklık âlemi yok olunca,
Kalıcılık toplanmakla sonsuzluk bulur.
Dünyadan gözünü çekmeli,
Sevgiliden gayri ne varsa yakmalıdır.
Onun ilk yolculuğu Allah’a oldu,
Cihan ufuklarını mahvetmek şarttır.
240 Dünya ve mâsivâdan vazgeçmedikçe,
Sâlikin yolculuğu nasıl Allah’a ulaşır.
Buraya kadar sâlikin yolculuğu yokluktadır,
Bundan sonra, Allah ile bekâdadır.
O, zamandan hali olduğu zaman,
Sıfatlarının durumu, bütün, yücelik olur.
Onun damlası deryada boğulur,
Deryanın vücuduyla bir olur.
Onun sıfatı, hadden ve sayıdan dışarı çıkar,
Med ve cezir içinde denizle bir olur.
245 Denizin kuşatması ile kuşatıcı olur,
Sıfatı, Basît (olan Allah)‘ta genişler.
Cüz’îlik sıfatı kökünden ayrılır,
Rutubetçiği denizde kaybolur.
Bütün âlem, Zat Denizinden bir dalga gibi,
Ortaya çıkıyorlar ve hayat buluyorlar.
Her biri o denizden kısmetini yiyor,
Kendi rızkını yazgısından alıyor.
Onu seyredenler tok olurlar,
َصا ِل َوالَ تَ ُكن ِ ّمنَ ْالغَافِلِین
َ َ“ َواذْ ُكر َّربَّكَ فِي نَ ْفسِكَ تRabbini,
َ ض ُّرعا ً َوخِ یفَةً َودُونَ ْال َج ْه ِر مِ نَ ْالقَ ْو ِل بِ ْالغُد ّ ُِو َواآل
içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve
gafillerden olma.” Kur’an: 7/205.
28
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Ona inleyenler susuz kaldılar.
250 Her kimi o Hâkim kendi aşkına çağırdıysa,
Balık gibi denizde suya doymamış kaldı.
Bu esrarın ve bu garip sırrın açıklamasını,
Mevlevî, arifler için şu iki beyitte söyledi:
Balıktan başka herkes suya kandı,
Rızkı olmayanın ise günü uzadı.
Olmuşun halini olmamış hiç anlamaz,
Öyle ise sözü kısa kesmeli, vesselam.
Olmuş kimse, cismini feda eder,
Kendini kendinden yabancı eder.
255 Beynini doldurur, postu atar,
Kendinden boşalır, dost ile dolar.
Olmamış kimse, şaşkın olandır,
Eşek gibi, hayalinde ottan başka şey olmaz.
Nefsin arzusu ve ot isteği ile
Mana hazinesi avucundan yok olur.
Olmamışı anadan doğma kör gibi bil,
O, olmuşların halinin rengini ne bilsin.
Köre ayın güzelliğini anlatmak istesen,
O, siyah mı beyaz mı nereden bilsin.
260 Olmamış, olmuş, her ikisi de ümit ve korkuyla,
Rabbin tarafına doğru yolu bulurlar.
Bu meselede kim cesaret ederek Allah’a diyebilir:
“Bu neden olmamış ve o niçin olmuş ‘tur?”
Baştanbaşa âlemin türleri, ebede değin,
Zerre zerre, iyi kötü ne varsa…
Hepsi hastadır ama hastalıksızdır,
Yaratılmıştan her biri, hikmetin kendisidir.
Yaratılışları arasında hiç fark yoktur,
“Fark olarak bir ayrılık göremezsin” i oku.29
265 Eğer ortada farklılığı görürsen,
O, bu dünyanın gerektirmesindendir.
Cihanda eğer bir sır ortağı bulsaydım,
Bu âlemi açıklıyorken söylerdim.
Bilmeyenin anlayışı bu sırra ortak olamaz,
Sözü kesmek gerektir öyle ise, vesselam.
Hatime
Adı ile aşk hakkında söz söylediğim o kimse,
ُ ُص َر َهلْ ت ََرى مِ ْن ف
ور
ٍ َاو
َّ ق
ٍ ط
َ َت فَارْ ِجعِ ْالب
ُ الرحْ َم ِن مِ ْن تَف
ِ “ َما ت ََرى فِي خ َْلRahmân’ın yaratmasında bir
farklılık görmezsin. Çevir bakışını (da bir bak bakalım), bir kusur görecek misin?” Kur’an:
67/3.
29
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(Ve) Mesnevî’ye yazdığım küçük şerh…
Şahlığın madenidir, kadri ve şanı yücedir,
Gizliden, fakirlerle birlikte fakirlik çeker.
270 Padişahken, fakr ile hemhal olmuştur,
Ariftir, ariflerle hemdem olmuştur.
Zahiren her ne kadar emirlik yapıyor ise de,
Fakat batında fakirlik etmektedir.
Dış görünüşte bollukta ve önceliktedir,
İç görünüşte fakirlikte ve dervişliktedir.
Ey adaletli Allah! O’nun devranı ebedi olsun,
Ebede dek, adı adaletle hayatta olsun.
O’nun yüce adı ruhunda gölge olsun,
O’nun görüşü için külli akıl sermaye olsun.
275 O’nun adalet sarayı dünyada mamur olsun,
O’na tabi olanlar isyancılar üzerine galip olsun.
Fakr içinde ona şahlık giysisini bağışla,
Aşk konularında ona bilgi bağışla.
Onu birliğinin sırlarına ortak et,
Benlik ve bizlik şirkinden temiz et.
Halis her sabah ve akşam dua etmektedir,
Allah’tan onun bekasının mutluluğunu istemektedir.
Riyasız her zaman bu duayı söyler,
Kabul et ey zenginlik ve ihsan sahibi.
SONUÇ
Bu çalışma ile, Mesnevî şerhleri arasında yer alan “Kitâbü'l-Me’ârif fî
Şerh-i Mesnevî-i Şerîf” ve onun müellifi Hâlis-i Tâlebânî, tasavvuf ve Mesnevî
araştırmacılarına sunuldu.
Mesnevî şerhlerini, Mevlevîler tarafından yapılanlar ve Mevlevî olmayan,
başka tarikat mensupları tarafından yapılanlar şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.
Hâlis-i Tâlebânî de Mevlevî olmamakla birlikte Mesnevî’ye ilgi duyan ve ona şerh
yazan şair ve şeyhlerden biridir. Bu çalışma ile, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin
Mesnevî’sine duyulan ilginin yüzyıllar boyunca azalmadan devam etmesinin bir
delili daha ortaya konulmuş olmaktadır.
Bu çalışma, aynı zamanda manevi şerh metodu ile kaleme alınmış bir
örneği de bilim dünyasına tanıtmaktadır. Anlatım, içerik, bilgi ve üslûpta orijinali
ile bütünleşebilmiş bir şerh bulabilmek çok zordur. Hâlis-i Tâlebânî’nin bunu
yapabildiği, bu çalışma ile ortaya çıkmıştır.
Hâlis’in “Kitâbü'l-Me’ârif fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf” isimli şerhi, ilk varlık
olgusunun ortaya çıkış hikayesi ile başlar. Varlığın katman katman nasıl itaat
altında bugünkü evren haline geldiğini, klasik felsefenin anlamaya çalıştığı
ipuçlarını yakalayarak anlatır. Satır araları dikkatlice okunduğunda, eşyanın tabiatı
onunla çok kolay anlaşılır. Hâlis’in anlattıkları, adeta modern bilimlerin ulaşmaya
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çalıştığı hedefler için bir sıçrama tahtası gibidir. Yaratılış bilgisi, eşyanın hakikati,
tasavvufî neşve, astrolojik gerçeklik, madde ve ruh bilgisi, öz bilgi ile kabuk bilgisi
arasındaki fark ve daha birçok öğrenmek istediğimiz şeyi, bu kısa fakat yoğun
içerikli şerhte bulabiliriz. Abdurrahman Hâlis-i Tâlebânî’nin bu şerhi, tasavvufi
edebiyata, ilahiyat ve felsefî bilimlere yeni ve taze bir bakış sunacak, düşünce
ufkuna yenilik katacaktır.
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ÇOĞULDİZGE KURAMI BAĞLAMINDA
OSMANLI VE KAÇAR YÖNETİMİNDE ÇEVİRİ ETKİNLİĞİ
Esin EREN SOYSAL
GİRİŞ
Bir toplumun edebiyatının ve kültürünün oluşumunda, büyümesinde ve
gelişmesinde o toplumun sosyal, politik ve ekonomik açıdan büyümesine ve
gelişmesine bağlıdır. Bir toplumun literatürünü incelerken ve değerlendirirken o
toplumun ekonomik, politik ve sosyal değişimlerini göz ardı etmemek gerekir. Her
toplum, ekonomik, kültürel ve politik kurumları etkileyen farklı kurum ve
sektörlerden oluşur. Bu kurumlardan birindeki herhangi bir değişiklik, diğer
kurumlarda da değişikliklerin meydana gelmesine yol açar. Edebi eserleri tenkit
ederken de, o eserlerin yaratıcısı ile içinde yaşadığı toplum arasındaki ilişkiye tam
olarak dikkat edilmelidir. Çünkü yazarlar zihinsel bir boşlukta yazmazlar. Bunu
kişisel izolasyon içinde uygulayanlar bile, doğup büyüdükleri dünyanın tüm siyasi,
ekonomik, felsefi ve dini inançlarından etkilenirler. Sanat eseri, hayatın bir aynası
ve eserin yaratılmasından sorumlu olan sosyal bağlamın ayrılmaz bir parçasıdır.
Tercümeler de bu şekilde değişen toplum içerisinde yer alan edebî
metinlerdir. Tercümelerin kültür ve medeniyet değişmelerindeki rolüne İnci
Enginün şöyle dikkat çekmektedir: “hiçbir kültürün, başka kültürlerle karışmadan
kendi kendisini geliştirmesi mümkün değildir. Bir kültür sadece aldıkları ve
hazmettikleriyle değil, aynı zamanda başka kültürlere verdikleriyle de büyür”30Bu
değişimlerde tercümenin kilit taşı olduğuna inanan ve uyanış devirlerinde sanat ve
fikir ürünlerinin büyük etki yarattığını düşünen Hilmi Ziya Ülken, tercümenin
medeniyet değişimindeki etkisini şöyle tarif eder:31 “Bir kelime ile uyanış
devirlerine yaratıcılık kudretini veren tercümelerdir. Tercüme, yukarıdan beri
dokunduğum bütün bu karşılıklı tesirler kompleksini hülasa eder. Ve hakikaten
medeni açılışın sürekliliğini temin eden bütün uyanış devirleri onunla açılmıştır.”
İslamiyet’in kabulü ile birlikte yaklaşık altı yüzyıllık bir İslam edebiyatı
geleneği içerisinde eserler veren, İran ve Arap edebiyatları ve dillerinden etkilenen
Türk dili ve edebiyatı, doğu kültür ve edebiyat dizgesinden gazel, kaside ve
mesnevi gibi türleri almış, ayrıca dilde kullanılan kelimelerin çoğu bu
medeniyetlerden dile geçmiştir. Ancak uyanış dönemlerinden biri olan 19.
yüzyılda ise Osmanlı Türkleri batı medeniyeti -özellikle de Fransız kültürü- ile
tanışmış ve yönünü o tarafa çevirmiştir. Aynı durum İran’da Kaçar hanedanı
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zamanında da eş zamanlı ilerleme kaydetmiştir. Safevî döneminden sonra kurulan
Kaçar hanedanı toplumda zamanın gereği birtakım değişiklerin gerekliliğine
inanarak birçok alanda yenilikler yapmaya çalışmıştır. Bu bağlamda çalışmada
aynı dönemde birbirine yakın değişimler gösteren iki ülkenin edebiyatı içerisinde
ne tür yeniliklerin oluştuğu –özellikle çeviri eserler konusunda- çoğuldizge kuramı
çerçevesinde ele alınacaktır.
1. Çoğuldizge Kuramı
Çoğuldizge, 1920’li yıllarda çalışmalar yapan Rus formalistlerden
etkilenerek 1970’li yıllarda İsrailli bilim adamı Itamar Even-Zohar tarafından
geliştirilen çeviribilim kuramıdır. Even- Zohar, çoğuldizgeyi “Birbiriyle kesişen
ya da zaman zaman örtüşen, farklı seçeneklerden yararlanan, fakat birbirine
bağımlı, yapılandırılmış, bir bütün oluşturan çoklu bir dizge”32 şeklinde tarif eder.
Çoğuldizge, çeviride çıkış noktası olarak hedef dili/kültürü temel alarak “çeviri
yaparken önsel bir kavramdan hareket etmeye karşı çıkar. Dolayısıyla kuralcı
hareket etmekten kaçınır. Bu bağlamda, hedef metinler arasında bir ayrım
gözetmeksizin metni kuramsal düzlemde irdelemeye çalışır”33. Çevrilmiş metni
kaynağından ayrı biçimde irdeleyebilmek için metnin oluşum bağlamlarını
betimlemek gerekir. Yani bir kültür bağlamında düşünüldüğünde edebiyat, felsefe,
eğitim vb. tüm alanlar birbiriyle ilişki halindedir, zaman zaman kesişme
noktalarında etkileşime de girmektedirler ve birbirlerini etkilemektedirler. Çeviri
dolayısıyla edebiyat da bu bağlamda bir etkileşim ve etkileme alanına girmektedir.
Çoğuldizge kuramının amacı, bu kültür bağlamı içerisinde edebiyatın
görevini vurgulamak, toplumlarda meydana gelen değişimlerde önemli bir rol
üstlenen edebiyatı, birtakım değişik bileşimler oluşan bir alan olarak sunmaktır.
Even-Zohar’ın ortaya attığı “çoğuldizge kuramı”, bu bağlamda çevirinin hedef
kültürdeki değişen işlevini ve nedenlerini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Toplumdaki felsefe, tarih, kültür gibi birçok dizgenin etkisi altında kalan çeviri de
yerel yapıtlar gibi hedef okuru farklı düzlemlerde etkilemektedir. Bu etkilenme
sonucunda dizgede meydana gelen değişiklik çeviriye karşı gösterilen ilgiyi de
değiştirebilmektedir. Dolayısıyla aynı çeviri farklı zamanlarda hedef edebiyatı
farklı bir şekilde etkilemektedir. Bu etki onun hedef edebiyatta göreceği işlevini
de değiştirebilmektedir34. Böylece çoğuldizge kuramı, çeviri sürecine, dilbilimsel
yaklaşımların yetersiz kaldığı kültürel bakış açısıyla bakılmasını sağlamıştır.
Mutlu ve Tosun çalışmalarında bu görüşü desteklemektedirler: “Kaynak metni
merkez alan yaklaşımlarda, kaynak metni dilsel olarak aktarmayı amaçlayan bir
bakış açısı hâkimken, erek odaklı bakış açılarında, çeviri ürünü olan erek metnin
erek kültürdeki işlevi daha ön plandadır. Bu nedenle bir çevirinin niteliğinin
32
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değerlendirilmesinde son yıllarda, kaynak odaklı bakış açısı yerine erek odaklı
bakış açısının önem kazandığını görüyoruz”35.
Even-Zohar, çevirinin işlevsel konumunu merkezi “birincil” ve çevresel
“ikincil” şeklinde adlandırmaktadır. Dizge temelinde yenilikçi olan unsurlar ve
işlevler “birincil” olarak kabul edilirken, daha çok muhafazakâr özellikle unsurlar
ve işlevler “ikincil” olarak kabul edilmektedir. Even-Zohar’a göre, eğer çeviri
merkez konumda ise, bu çevirinin etkin olduğu ve çoğuldizgenin merkezini
biçimlendireceği anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda çeviri edebiyat
çoğunlukla yeniliklerin bir parçası haline gelmektedir ve edebiyat tarihinde
gerçekleşen önemli olaylarla bağdaştırılabilmektedir. Böylece kaynak eserlerle
çeviri eserler arasında bariz bir ayrım bulunmaz ve önemli çevirileri yapan kişiler,
başta gelen yazarlar konumuna gelebilmektedir36. Merkezde yer alan metinler
“saygın görülen” (canonised), çevrede yer alan metinler ise genellikle “saygın
görülmeyen” (noncanonised) metinlerdir. Ancak konumlar da sabit değildir.
Zaman içinde saygın görülmeyen bazı metin ya da türler konum değiştirerek
saygın görülen metinlerin bulunduğu merkeze doğru yol alabilir37.
Çeviri metinlerin birincil ve ikincil konumlarını Even Zohar şöyle
değerlendirmektedir: “Çevirilerin konumu birincil ise ve özellikle hedef
çoğuldizgede kaynak dizgedeki edebiyat modeli mevcut değilse çevirilerde kaynak
dil ve kültürün normları, yani “yeterlik”, öncelik kazanacaktır. Öte yandan
çoğuldizgede çevirinin konumu ikincil ise yeterlikten uzaklaşılması söz konusu
olacaktır”38. Çeviri metinlerin konumu ve çeviri stratejileri arasında tanımladığı
ilişkilerle Even-zohar çeviri metinlerin tek başlarına var olmadıklarını, diğer
metinlerin oluşturduğu bir ilişkiler ağının içinde yer alacaklarını vurgulamıştır. Bu
ilişkilerin yapısı değiştikçe çeviriden beklentiler ve çeviri stratejileri değişir,
“eşdeğerlik” ve “yeterlik” tanımları kabuk değiştirerek tarihsel ve bağlamsal hale
gelir. Bu da betimleyici çeviribilim çalışmalarının çıkış noktası olarak kabul
edilir39.
Even zohar, İsrailli çeviribilimciler ve yazın araştırmacılarının yazınsal ve
kültürel bir kuram olarak ortaya attıkları çoğuldizge kuramı çeviri araştırmalarının
betimleyici boyutunu çağrıştıran noktalar içerir. Çeviri eşdeğerliği ve yazınsal
işlev kavramlarını, çevrilmiş metinleri tarihsel bir açıya oturtabilecekleri boyutlara
S., Mutlu, & M. Tosun, “M. Tanzimat Dönemi ve Cumhuriyet Sonrası Çeviri Çalışmaları
Örneğinde Çevirinin Toplumsal Sistemin Dönüşmesindeki Etkisi”, Journal Of Continuous
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esneterek, çeviri sürecini etkileyen estetik ön varsayımların tarihsel doğrularını
anlamanın olası olduğunu öne sürerler40.
Even-Zohar’a göre, çevirinin hedef dilde merkez konumda olabilmesi için
edebiyatın belirli şartlarda olması gerekmektedir. Bu şartları şu şekilde
sıralamaktadır:
1-Hedef dil genç bir edebiyata sahipse,
2-Hedef edebiyat “çevresel” ya da “zayıf” konumda ise bazı türleri
“güçlü” ve “merkezi” konumda bulunan bir edebiyattan alabilir. Daha küçük
uluslar daha büyük bir ulusun egemenliği altında ise,
3-Edebiyatın dönüm noktaları ve devingenliği artık yeni kuşak için geçerli
değilse41.
Bu bağlam doğrultusunda Osmanlı ve Kaçar döneminde çevirinin yarattığı
değişikliklerle hangi konumda olduğu değerlendirilecektir.
2. Osmanlı’da Tanzimat Dönemi ve Çeviri Faaliyetleri
Tanzimat dönemine kadar güçlü bir Arap ve Fars uygarlığı etkisinde kalan
Osmanlı dil ve kültür hayatı yönünü, 18.yy’dan itibaren Batının yeniliklerine ve
gelişimine çevirir. Osmanlı Devleti’nin askeri alanda yenilgilere uğraması ve güç
kaybetmesi Batının teknolojisine ve askeri alandaki deneyimine ihtiyaç duyar hale
gelmesine neden olur. 1939 yılında II. Mahmut’un ölümüyle tahta geçen büyük
oğlu Abdülmecit (1839-1861) döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilir. Bu
fermanla birlikte, Osmanlı’nın yarattığı toplumsal yapı da değişmek zorunda kalır.
18. yüzyılın ilk yarısında başlayan bu hareket henüz nicel olarak
yaygınlaşmamakla birlikte nitelik açısından hem geleneksel Osmanlı eğitiminden
geçerek, Doğu bilimlerinde uzmanlaşmış, hem de birkaç Batı dilini öğrenerek
Batıdaki bilimsel anlayışa açılmış, çok iyi yetişmiş bir öbek aydın arasında
toplumsal yapıyı etkileyecek kararlar alınmasını sağlamıştır42.
İdare, hukuk ve eğitim alanlarında “yeniden düzenleme” anlamına gelen
Tanzimat 1939 yılında başlattığı reformlarla Türk tarihinde yeniden bir çığır açar.
18. yy.ın sonlarından itibaren, Avrupa’daki bilimsel ve teknolojik ilerlemenin
verdiği ilhamla başlayan bu süreç bir dizi çağdaşlaşma girişimi ve batılılaşmanın
geri dönülmez ifadesidir. Bu dönemin edebiyat alanı –özelde çeviri metinlerçalışmamızın temel kısmını oluşturmaktadır. Çeviri metinlerin bu dönemde nasıl
merkezi konuma geldiği ve ne tür yeniliklerin bu duruma ortam hazırladığı genel
hatlarıyla ele alınacaktır.
Tanzimat döneminde en önemli değişikliklerden biri matbaanın
kurulmasıdır. Matbaanın açılması, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın aralarında
Şair Nedim’in de bulunduğu yirmi beş kişilik bir tercüme heyetiyle başlattığı
Berrin Aksoy, Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi, Ankara: İmge Kitabevi, 2002, s.42.
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tercüme faaliyetlerini de olumlu yönde etkilediğini belirtmek gerekir43. Öyle ki
Hilmi Ziya Ülken, matbaanın ve İbrahim Müteferrika’nın bu alandaki katkılarını
şu cümlelerle ifade etmektedir:
“Dar-üt-tıbaat-ül-âmire’nin
kurulması
tercümelerin
neşrini
kolaylaştırıyordu. İbrahim Müteferrika’nın ilk defa gördüğü hizmetleri burada
hatırlatmak lâzımdır. Herhalde Üçüncü Ahmed zamanında başlayan, Birinci
Mahmud ve Hamid zamanlarında devam eden bu faaliyet şark eserlerinde olduğu
kadar garpla da temas etmemizi temin ediyor; iki âlemin arasında olan Türk
milletinin hakiki inkişafı için çok feyizli bir yola girilmiş bulunuyordu”44.
Bu dönemin yarattığı yenilikler gözle görülür bir değişim ortamı
oluşturmuştur. Köprülü dönemin nasıl geliştiğini ve ilerlediğini Edebiyat
Araştırmaları 1” adlı eserinde şöyle dile getirmiştir: “Tanzimat döneminde
“Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa medeniyeti dairesine girmesi” yahut daha
doğru bir ifade ile Avrupa medeniyetinin Osmanlı imparatorluğuna cebri bir
surette hulûl ve nüfusu” hadisenin siyasi ve iktisadi sebepleri hakkında, hatta en
kısa izahata bile girişecek değiliz. Bu devrin ve bu devir edebiyatının yalnız fikri
cephesini göz önüne alırsak, bu ideolojinin doğrudan doğruya büyük Fransız
ihtilalinin yaydığı prensiplerden ve XIX. Asır Fransız edebiyatından alınmış
olduğunu açıkça görüyoruz. Saraya ve onun dayanağı olan medreseye, tekkeye,
devlet adamlarına, ayan ve eşrafa dayanan feodal klasik edebiyata karşılık, ŞinasiZiya Paşa-Kemal mektebi, vatan, millet, halkçılık mefkurelerine hizmet eden ve
tamamıyla Fransız edebiyatından mülhem yeni bir burjuvazi edebiyatı yaratmak
istiyordu: Gazetecilik, siyasi ve edebi tenkit, tiyatro, Garp edebiyatlarından
tercüme, memleketimize, işte bu suretle başladı”45.
Tanzimat döneminde yazın yeniliklerine doğru atılan ilk adım Fransız
edebiyatından Türkçeye yapılan çevirilerdir. Bu çeviriler devlet tarafından kurulan
kurumlar aracılığıyla ilerleme sağlamıştır:
1. Bu kurumlardan ilki Babıâli Tercüme Odasıdır. Müslümanlara Avrupa
dillerini, özellikle Fransızcayı öğretmek ve onları, resmî belgeleri
çevirecek, çevirmenler olarak eğitmek amacıyla 1833 yılında kurulan oda,
genç Osmanlı yazar ve devlet adamları için bir okul işlevini görmüş ve
zamanla Batının ilham ettiği yeni bir siyasi ideal ve yeni bir dünya
görüşüne sahip ilerici bir dernek niteliğini edinmiştir46. On sekizinci
yüzyıldan beri İstanbul’daki Fenerli Rum aileleri tarafından yürütülen
tercüme işleri 1821’deki Yunan İsyanı’ndan sonra Rumların elinden alınır.
Yahya Kemal Beyitoğlu, “Tanzimat Döneminde Batılılaşma Sürecinde Popüler Roman
Çevirilerinin İşlevi”, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Erzincan, 2016, s. 8-9.
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Batı ile diplomatik ilişkilerin artması sonucu 1833’te47 Babıâli Tercüme
Odası Müslümanlara başta Fransızca olmak üzere Avrupa dillerini
öğretmek ve resmî belgeleri çevirmek üzere kurulduğundan ve bu sayede
Osmanlı Devleti’nin modernleşme projesinde aralarında çok önemli yazar
ve devlet adamlarının da yetişeceği çok önemli bir merkez haline
geldiğinden, bir bakıma Batı’ya açılan bir pencere gibi düşünülebilir48.
Tercüme Odası’nda yürütülen çeviri faaliyetleri daha çok diplomatik
yazışmalar ve yabancı basında çıkan Osmanlı haberleri ile ilgilidir49.
2. Diğer bir kurum Encümen-i Dâniş’dir. Açılması düşünülen Darülfünun
için bilim, tarih ve edebiyat konularında öğretim malzemesinin seçimi,
çevrilmesi ve basımını örgütlemek üzere hükümet tarafından 1851 yılında
kurulmuştur50.Tercüme Cemiyeti’nin faaliyet alanı “aydın ve halk
kitlelerinin okuması için kitap ve haritaların tercüme ve telif edilmesi”
olarak belirlenmiştir51. Bu faaliyet ile yabancı bilim adamlarının
düşüncelerini aktardıkları kitap ve dergilerin çevirileri yapılarak ülkeye
kazandırılması hedeflenmiştir52.
3. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye çeviri faaliyetlerinin yürütüldüğü başka bir
kurumdur. Modern Batı bilimini tanıtarak Türk bilimsel çalışmalarını
teşvik amacıyla 1860 yılında esas olarak Münif Paşa tarafından kurulan
cemiyet, doğal bilimler, jeoloji, tarih ve ekonomi konularında halka açık
dersler düzenlemenin yanı sıra ilk Türk bilim dergisini, aylık Mecmua-i
Fünun’u çıkarmıştır. 1862’den 1882’ye kadar aralıklı olarak çıkan dergi,
coğrafya ve bilim konularında olduğu kadar tarih ve felsefe konularında
da çeviri ve özgün yazılara yer vermiş, böylece yeni bir bilim düzyazısının
yaratılmasına yardımcı olmuştur53.
4. Çevirilerin, haberlerin ve bilimsel yayınların kolayca yayınlandığı ve
halkın her kesimine bilgiyi ulaştırmayı sağlayan gazeteler bu dönemde
etkin bir rol oynamıştır. Batı’dan yapılan yazın ve yazın dışı çevirileri bol
miktarda kullanması bakımından büyük önem taşıyan ilk gayri resmi
Ahmet Hamdi Tanpınar, “Devlet Tesisleri ve Fikir Hayatı: "İlk Tercümeler, "İlk Eserler”,
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Türkçe gazete Ceride-i Havadis (1840) İngiliz vatandaşı William
Churchill tarafından çıkarılmıştır. Osmanlı toplumuna gazetelere ilişkin
yeni bir anlayış getirmiş olup, ilk sayısından itibaren halka yakın bir
çerçeve çizmiştir. Bu gazetenin yazarları edebî kaygılardan ziyade fikirleri
iletme amacında oldukları için sade bir dil kullanımına özen
göstermişlerdir. Cerîde-i Havâdis ile gazetecilik üslubu oluştuğu
söylenebilir54. Yayınlanan diğer gazete Tercümân-ı Ahvâl’in ilk sayısı 22
Ekim 1860’ta yayımlanmıştır55. Bu gazetenin sahibi Âgâh Efendi (1832 1887) ile işbirliği eden İbrahim Şinasi de basın hayatına girmiş olur.
Yaklaşık altı ay sonra Şinasi bu gazeteden ayrılarak 1862’de Tasvîr-i
Efkâr adlı gazeteyi yayınlamaya başlar. Tasvîr-i Efkâr siyasi olduğu kadar
aydınlar için fikirlerin de dile getirildiği bir tartışma zemini oluşturmuştur.
Böylece gazete ile Şinasi Avrupa’nın çağdaş fikrini aktarmak Osmanlı
edebiyatında kalıplaşmış yapıyı kırmaya çalışmıştır56. Benzer şekilde
Ahmet Mithat Efendi 1878’de çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde
kendisinin sonradan kitap haline getirdiği felsefi içerikli yazılara yer
vermiş ve bu yazılar sayesinde okuyuculara batı felsefesine ilişkin bilgiler
tanıtılmıştır. Gazete nüshalarının büyük bir kısmı tarihten felsefeye,
dinden, bilime farklı birçok konu hakkında telif, adaptasyon veya çeviri
olarak Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır57.Tanzimat
Dönemi’nde çıkan diğer önemli gazeteler arasında Muhbir (1866- 1868),
İbret (1870), Basiret (1870-1877) sayılabilir. Batıda gazetelerin gelişimi
ile kıyaslanacak olduğunda ise batı etkisinde gelişen çağdaş bir kültür
yapısına kavuşmaya başlayan Osmanlı Devleti’nde gazeteler, batıdakinin
aksine kitaptan gazeteye doğru bir gelişim göstermemiştir. Yani Osmanlı
Devleti’nde önce gazeteler bilgi kaynağını oluşturmuş ve kitaplar
gazetelerde yer alan tefrika yayınlar sonucunda gazeteden doğmuştur58.
Batı kültürünün unsurlarını ve günlük hayatına dair birçok unsuru
barındıran tiyatro eserlerinin çevirileri, yine batı kültür ve fikir hayatına
dair yazılmış birçok batılı telif eserlerin çevirileri, ilk yerli telif eser ve
tiyatro eser örnekleri, eleştirel düşünce gücünü arttıran politika ve genel
kültür içerikli makale, deneme, tenkit gibi edebiyat türleri de gazeteler
aracılığıyla halka tanıtılmıştır 59.
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Ele alınan bu kurumlarda veya onlara bağlı olarak çalışan dönemin
aydınları çeviri normlarının belirlenmesinde etkin rol oynamışlardır. 1859’daki ilk
çevirilerden birini yapan Münif Paşa, Tercüme Odası’nda ve Ceride-i Havadis
gazetesinde çalışırken sırasıyla Fransızca ve İngilizce öğrenmiş, Cemiyet-i İlmiyei Osmaniye’nin kurulmasına öncülük etmiş ve Cemiyet’in dergisi Mecmua-i
Fünûn’un yönetmiştir; Moliere çevirileriyle tanınan Ahmed Vefik Paşa, Encümeni Dâniş’in üyesiydi ve Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’de tarih dersleri vermiştir.
Birçok açıdan modern Türk edebiyatının kurucusu ve başyazarıdır. Tanzimat
yazarlarının en önemlisi Montesquieu’nün ilk çevirmeni olan Namık Kemal
Tercüme Odası’ndan yetişmiş ve Yeni Edebiyat hareketine, daha sonra Şinasi’den
devraldığı Tasvir-i Efkâr’da yazarlık yaparken katılmıştır. Nihayet dönemin en
verimli yazarı ve çevirmeni olan Ahmed Mithat, kendi yazın ürünleriyle damadı,
şair ve çevirmen Muallim Naci’nin tartışmalı görüşlerini yayımladığı Tercüman-ı
Hakikat gazetesini kurmuş ve yönetmiştir60.
Dönemin öne çıkan ilk çevirilerinden 1859 yılında Şinasi’nin
Fransızcadan yaptığı şiir çevirileridir. 1862 yılında roman türünde Batı’dan ilk
tercüme Fenelon’dan Tercüme-i Telemak Yusuf Kamil paşa tarafından yayımlanır.
İkinci roman çevirisi sayılan Victor Hugo’nun Sefiller’i 1862’de Mağdurin
Hikâyesi adıyla Ruzname-i Ceride-i Havadis’te tefrika edilmiştir. Daniel
Defoe’nun ünlü yapıtı Robinson Crusoe 1864’te vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi
tarafından Hikâye-i Robenson adıyla Arapçadan çevrilmiştir. Bunu, Teodor
Kasap’ın 1871’de yayımlanan Monte Cristo çevirisi, 1872’de Mahmud Nedim’in
Guliver Seyahatnamesi ve Emin Sıddık’ın Pol ile Virjin çevirisi izler61.
Yazıcı, Tanzimat dönemini mevcut edebiyatın karşısında güçlü bir
konumda değerlendirmektedir. Bu dönemde toplumda tabakalaşmanın getirdiği
sosyal hayattan dolayı oluşan sözlü geleneğin ağır bastığı halk edebiyatı; dilsel ve
düşünsel olarak yapay bir anlayışın egemen olduğu Divan edebiyatı şeklinde iki
yazın türünün olduğunu belirtir ve bu konumda çeviri etkinliğinin başlıca beş
işlevinden söz eder: “Bunlardan birincisi, Batı dili bilmeyen Arap-Fars kültürü
içerisinde yetişmiş okuryazar kitleyi Batı kültürüyle tanıştırmak; ikincisi, seçkin
tabakaya özgü bir ayrıcalık olarak düşünülen yabancı yazını halka indirerek
onlara okuma alışkanlığını kazandırmak; üçüncüsü, sözlü kültürden zaman
içerisinde yazılı kültüre geçişi sağlamak; dördüncüsü, sözlü dilin olanaklarını
zorlayarak dilin gelişip zenginleşmesine yol açmak; son olarak da yeni yazın
türlerini Türk edebiyatına kazandırmaktır”62.
Tanzimat döneminde yaşanan bu yenilik hareketleri ve çeviriler, merkez
konumda olan Divan edebiyatını yenilikçi gücüyle sarsmıştır. Roman, tiyatro,
öykü gibi düzyazılar çevirilerin öncülüğünde Türk edebiyatında da yeni türler
60
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olarak yer edinmiştir. Halkın kültür düzeyinin artmasına olanak sağlayan bu
dönem dünya ile iletişime geçilmesini kolaylaştırmıştır. Yaşanan bu yenilikler
çoğuldizge kuramı açısından merkez konuma geçememiş olsa da yenilik getirme
açısından ve işlevselliği bakımından tehdit edici güç konumuna gelmiştir.
3. İran’da Kaçar dönemi ve Çeviri Faaliyetleri
İran edebiyatında çevirinin geçmişi genel anlamda çok eski dönemlere
dayanmaktadır. Birçok bilimsel, dinî ve tarihî metinler ve öyküler Arapçadan
Farsçaya aktarılmıştır. Çeşitli dönemlerde Arapçayı bilmeyen ya da az bilenlerin
fars dilinden yararlanması için çok sayıda metin Farsçaya çevrilmiştir. İranlı
bilginlerin çoğu İslam dünyasının âlimleri ve fazilet ehlilerinin yararlanması için
yazdıkları kendi kitaplarının bir kısmını, ülkesindeki kişilerinde yararlanması için
sade bir dille Farsçaya aktarmışlardır. Bilimsel eserlerini Arapça yazan İbni Sina
felsefe, tıp ve matematik alanında yazdığı eserlerinin özet hallerini Danişname-yi
‘Elayi adlı kitabında Farsça olarak sade bir dille ifade etmiştir. Ebu Reyhan Birûnî
Kitâbu't Tefhim fî Evâili Sanaati’t-Tencîm adlı eserini daha sade bir dille Farsça
yazmıştır. İmam Gazalî de Kimya-yi Saadet adlı eserini Farsça yazmıştır. Dilde
meydana gelen bu değişim ve değişiklikler Kaçar dönemine kadar az çok devam
etmiştir. Ancak günümüzde kabul gören gerçek anlamda çeviri geleneği Kaçar
döneminde başlamıştır63.
İran’da yaşanan siyasi ve ekonomik değişimler bir istikrar sağlanmasını
zorlaştırmıştır. Uzun yıllar süren siyasi belirsizlikten sonra Kaçar hanedanı bu
yüzyılın başında İran toplumunda bariz bir istikrar sağlamıştır. Kaçar hanedanı
birtakım yenilikler getirmeye çalışmıştır. 1789 Fransız ihtilalıyla değişen dünya
düzeninin etkisi İran’ın mistik hayat düzeni ve uyku halinden dolayı ülkede geç
hissedilmiştir. Abbas Mirza ve Fethali Şah zamanında birtakım değişiklikler
başlamıştır.
Bu dönemde Avrupa’nın etkisi ile matbaa kurulmuştur. Ancak matbaanın
İran’da kurulması için uzun bir süre atılım olmamıştır. Matbaa Kaçarlardan önce
İran’a girmiştir fakat dini fetvalardan ötürü Müslümanlar kullanmamaktaydı.
Kirman keşişleri 1016/1607 yılında baskı makinelerini İsfahan’a getirmişlerdir.
1641 yılında Ermeniler kendi tarzlarıyla matbaayı Culfa’da kurmuşlar ve İran’da
basılan ilk kitap kabul edilen “Sağmos” (Zebur) ve Harans Varak (Serguzeşt-i
peder-i ruhani [Ruhani pederin öyküsü] adlı dini kitaplar basılmıştır64 Matbaa
İran’da yayılmadan önce Farsça ve Arapça kitaplar Hindistan’da basılmaktaydı.
Kalküta’da bulunan İngiliz ortaklar taş basma matbaalar kurarak Farsça kitaplar
basmaya başlamışlardır. İran’da matbaa Abbas Mirza tarafından 1817 yılında
Tebriz’de kurulmuştur. Böylece birçok kitap ve gazeteler İranlılar için basılmaya
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başlanmıştır65.Ders kitaplarının ve Avrupa eserlerinin tercümelerinin basılması ve
yayınlanması reformcular tarafından broşürlerin üretilmesi ve yaygın olarak
dağıtılması sağlanmıştır. Bütün bu faktörler, ülkenin ilerici zihnini uyandırmada
ve bir sonraki devrime yol açmada önemli bir rol oynamıştır. Zamanla, ülkede
Farsça basın ve kitap üretiminin yeni sanayisi başlamış ve bütün bunlar Avrupa
dilleriyle daha çok tanışmaya ve tercüme faaliyetlerinin tekrar yaygınlaşmasını
sağlamıştır.
İran’da matbaanın ilk ürünlerinden biri gazetedir. Gazete “ruzname”
adıyla eskiden beri İran’da kullanılmaktaydı. Ruzname şah ve vezire özel bir
memur tarafından hazırlanıp verilen günlük rapor anlamına gelmekteydi66. Sultan
Muhammed Şah zamanında (hk1253) yılında Abbas Mirza tarafından Avrupa’ya
eğitim için gönderilen Mirza Salih Şirazi Kagez-i Ahbar adlı ilk Farsça gazeteyi
yayınlamıştır. Bu gazetenin yayın hayatı çok uzun sürmemiştir. Daha sonra
dönemin güçlü veziri Mirza Taki Han Emir Kebir emri ile Vekâyi’ İttifakiye adlı
gazete basılmaya başlanmıştır67. Baskı endüstrisinin yardımıyla gazetelerin
yayılması hızlanmıştır. Gazetede devlet kararları, ülke haberleri ve diğer
devletlerin gazetelerinden çıkan haberler yer almaktaydı.
Bu gazete dışında 1863 yılında Farsça, Arapça ve Fransızca olmak üzere
üç dilde Ruzname-i İlmiye-i Devlet-i Aliye-i İran adlı gazete Alikuli Mirza
İ’tizadü’s-saltana müdürlüğünde yayınlanmıştır. Ruzname-i Devlet-i İran Vatan,
Ruzname-i Nizami-i İlmiye ve Edebiye-i İran, Rûzname-i ilmi, İttila’i, Merih,
Daniş, Şeref, Terbiyet yayınlanan diğer gazetelerden birkaçıdır. Sadece İran’da
değil Hindistan, Türkiye, Irak, Mısır ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre gibi
Avrupa ülkelerinde de Ahter, Kanun, Hikmet, Hablü’l-metin, Süreyya, El-teveddud
gibi Farsça dergi ve gazetelerin basım yerleri olmuştur68. Bahar, Dânişkede,
Armağan Âyende gibi dergiler İranlıları tarihten, siyasetten, Avrupa’nın mevcut
durumu hakkında bilgilendirmek için tercüme ile ilgilenmişlerdir. Bu yayınların
amacı söz konusu konulardan İranlıları haberdar edip onları bilinçlendirmek ve
yeni bir yazma üslubu geliştirmektir69. Devlet gazetelerinin daha sonra da özel
gazetelerin ardı ardına yayınlanması, halkın belirli bir çerçeve içinde bulunan
dünya görüşünü genişletmiş, yakın çevresi içinde başka bir şeyden haberi olmayan
halk için gazete dünyaya açılan bir pencere görevi görmüştür.
Bu dönemde batı ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımlardan biri de
yurt dışına öğrenci göndermek olmuştur. Abbas Mirza tarafından İngiltere
elçisinin sorumluluğunu üstlendiği iki öğrenci resim, tıp ve hukuk bölümlerinde
tahsil görmek için Avrupa’ya gönderilirler. Bu iki öğrenci Muhammed Kazım ve
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Mirza Hacı Baba Efşar’dır. Daha sonra birçok öğrenci Avrupa’nın çeşitli
ülkelerine gönderilerek eğitim görmeleri sağlanmıştır70. İran’ın ordu ve idari
sisteminin yenilikleriyle ilgilenen Kaçar devleti, yurt dışına bir grup öğrenci
göndermesinin ardından Avrupa’nın yüksek eğitim merkezi olarak kabul edilen
darülfünunu kurmaya girişmiştir. Darülfünunun 1850 yılında Tahran’da temelleri
atılmış ve yenilik açısından önemli bir rol oynamıştır. Çeşitli konularda eğitim için
Avrupalı hocalar istihdam ettirilmiştir. Genellikle İranlılar yardımcı ve mütercim
konumunda onlarla çalışmışlardır. Bu hocalar daha çok Avrupa’nın bilimsel
eserlerine dayanan çeşitli ilimlerde çok sayıda ders kitapları düzenleyerek yeni
İran öğretim faaliyetlerinin olgunlaşmasında zamanla önemli bir rol oynamıştır.71
Dönemin veziri Mîrzâ Takî Hân Emîr Kebîr yurtdışından istihdam edilen
hocalardan hiçbirinin Rus, İngiliz veya Fransa tebaasına bağlı olmasını
istemediğinden doğu Avrupa’dan öğretmenler getirtmiştir. Bunların konuştuğu
ortak dil Fransızcadır. Dolayısıyla müfredatta sadece Fransızca değil, aynı
zamanda öğrencilerin kullanması için bilimsel ve teknik bir çeviri programı da yer
alma düşüncesi oluşmuştur. Okulun doğası gereği bu program başlangıçta askeri
bilim ve tekniğini kapsamaktadır. Piyade, tophane, süvari tatbikatları,
mühendislik, tıp, eczacılık, maden, tarih coğrafya gibi dersler verilmekteydi.
Dolayısıyla bu konularda çeviri kitaplara ihtiyaç duyulmaktaydı72. Kaçar
döneminde İran’da meydana gelen değişikliklerden sonra batının bilim ve
tekniğine karşı fazlasıyla ilgi duyan İranlılar, batının bilimsel, tarihî ve edebi
eserlerini tercümeye yönelmişlerdir.
Bu dönemde tercümeyi şekillendiren birtakım etmenler olmuştur:73
1-Şah ya da saraylılar tarafından istenilen tercüme: Abbas Mîrzâ
Avrupa’nın büyük devlet adamlarını kendi siyasetinde örnek almaya çalışmış ve
bu yöneticileri anlatan kitapların tercümesini yaptırıp, onlar hakkında bilgi sahibi
olmak istemiştir. 12. Şarl ve Büyük İskender hakkındaki kitapların tercümesi
Mîrzâ Rıza Mühendis tarafından yapılmıştır. Volter-i Tarih-i Şarl Devazdehom
adlı eser 476 sayılı künyesiyle milli kütüphanede yer almaktadır. Muhammed Şah
tam bir Napolyon hayranıdır ve onun hakkında her şeyi bilmek istemekte ve onu
sürekli övgüyle anmaktadır. Hakkında yazılan eserlerin orijinalinden çevirmesi
için Mîrzâ Rıza’ya emir verilmiştir. Eser İngilizceden Farsçaya aktarılmıştır. Milli
kütüphanede birkaç nüshası korunmaktadır. Ayrıca şehzadeler de tercüme
yapmışlardır. Şehzâde Muhammed Tahir Mîrzâ Alexandre Dumas’ın Monte
Cristo, Se tüfengdar (Üç Silahşörler), Meleke-i Margo, Louis Çehardom ve Louis
Panzdehom romanlarını Farsçaya aktarmıştır. Çevirisi yapılan romanlar yazarların
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düşünce dünyasını da etkilemiş ve Se Tufengdar ile Aşk ve Saltanat kitabında
benzerlikler olduğu bu görüşleri desteklemektedir 74.
2- Devletin yeni okulları özellikle darülfünun için eserlerin tercüme
edilmesi: Avrupalı eserlerin ilk mütercimlerinin çoğu darülfünundaki
öğrencilerdir. Bunlardan en önemlisi daha çok İ’timadus-saltana olarak ünlenen
Muhammed Hasan Han’dır. Devlette “Daru’l-tercüme” adlı yeni bir idarenin
yönetimini üstlenmiştir. Hedefi, uygunluğu sağlamak ve devlet gözetimindeki
tercümeleri kontrol etmektir. Bu sayede birçok eser elde edilmiştir. Bu eserler daha
çok Fransızcadan yapılmıştır. Bu Çeviriler Alıntıya yakın serbest çeviriyle
yapılmıştır. Tercüme genellikle İranlıların, görkemli geçmişleri göz önüne
alındığında geri kalmışlıklarını fark ettikleri görüşüyle yerine getirilmiştir. Bir
asırdan fazla Avrupalı oryantalistler doğunun ve İran edebiyatını, tarihini ve
kültürünü incelemeyle meşgul olmuşlardır. Romantik yazarlar, İran uygarlığını ve
kültürünü anlatmışlardır. İranlılar eğer eski kültürel görkemini yeniden bulacaksa
bu tarz eserlerden haberdar olmalılar düşüncesiyle eserlerin tercümesi
yapılmıştır75. Böylece darülfünun vasıtasıyla metinleri tercüme etmek için büyük
çaba sarf edilmiştir. Hızlı bir şekilde yabancı diller İran’da yayılmaya başlamış ve
Avrupa kültürü öncekinden daha fazla yaygınlaşmıştır. Böylece mütercimlerin
sayısı da artış göstermiştir.
3. Siyasi muhaliflerin tercüme ile meşgul olması: Talibof, Hacı
Zeynülabidîn Merâga’i, Mîrzâ Melkum Han, Seyyid Cemâleddin Afgâni, Mîrzâ
Aka Hân Kirmâni, Şeyh Ahmed Rûhî, Mirza Habîb İsfahâni gibi kişiler meşrutiyet
hareketi ile ilişkilendirirler. Bu kişilerin silahı yazı ve matbaadır. Çalışmaları hem
düşünce hem de edebî açıdan ön safhada yer almaktadır. Daima edebiyatla meşgul
olmanın yanı sıra gazetecilik ve tercümeyle de ilgilenmişlerdir. Talibof,
Pendnâme-i Markus Kayser-i Rum adlı eseri Rusçadan Farsçaya, Mîrzâ Aka Hân
Fenelon’un Télémaque adlı eserini tercüme etmiştir76. Bu dönemde ortaya çıkan
eserlerden en seçkinlerinden biri Mirza Habib İsfahani’nin Fransızcadan 1872
yılında tercüme ettiği, İran toplumunu sert bir şekilde eleştiren Hacı Baba-yı
İsfahani’dir. Mütercim çeşitli püf noktalarından yararlanarak esere yerli bir hava
katmıştır. Eser konuşma tarzında yazılmıştır. Farsçanın atasözlerinden çokça
faydalanılmıştır. Esere yer yer şiir ve hiciv eklenmiştir. Çevirmen Moliére’in Le
Misanthrope adlı eserini de 1968 yılında ve Rifâ’a Beg-i Mısrî’nin Garâib Avâidi Milel adlı eserin Farsçaya aktarmıştır.
4. Tercümanların bağımsız bir şeklide çalışmalarını devam ettirmesi:
Devlet makalmlarından halka açılan ve yayılan tercüme hareketi sayesinde birçok
eser tercüme edilmiştir. Mîrzâ Ali Han Nâzımül-ulum tarafından Fenelon’un
Télémaque adlı eseri ikinci kez Farsçaya aktarılarak 1866’da yayınlanmıştır.
Mantıkül-vahş adlı tercüme ilk olarak Mîrzâ Ali Han Emin’ud-devle tarafından
Himariye adıyla Arapça tercümesinden aktarılmış, daha sonra İtimâdüs-saltana
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tarafından orijinal Fransızca metninden tercüme edilerek 1889’da yayınlanmıştır.
Ayrıca esere kaynak metinde bulunmayan birtakım eklemeler yapılmıştır. Sir John
Malcolm’un bu eseri İsmail b. Muhammed Hayret tarafından tercüme edilerek
Bombay’da basılmıştır77.
Başlangıçta darülfünun için gerekli olan daha çok bilimsel eserlerle ilgili
tercümeler yapılmıştır. Ama daha sonra tarih kitapları ve romanlar da tercüme
edilmiştir78. Böylece 19. yy. sonlarında İranlılar Avrupalıların ilim ve kültürleri ile
alakalı birçok konu hakkında bilgi elde etme fırsatı bulmuşlardır. Avrupa
eserlerinin edebi tercümesi, Fars edebiyatını modernleştirmeyi amaçlayan yeni
hareketlere yol açmıştır. Felsefi araştırmalardan, kültürel yansımalardan,
toplumsal faaliyetlerden, İran’ın siyasi programlarından çoğuna dayanan tercüme
20. yy dönemini baştanbaşa sarmıştır. Çeviri, İranlıları yeni fikirler, düşünce
ekolleri ve edebi akımlarla tanıştırmak için ana araç olmuştur79.
Bütün bunlarla birlikte kültürel faaliyet olarak tercümenin önemi İran’ın
hemen hemen bütün seçkin aydınlarını, bu işte kendi maharetlerini göstermesi için
teşvik etmiştir. Bunlar nadiren edebiyat, kültür ve bilim gibi alanlarda uzmanlaşma
imkânı bulmuşlardır. Bu dönemde yapılan tercümeler daha çok batının kültürü,
felsefesi, tarihi ve daha birçok konuda bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Kitap
endüstrisi, edebiyat ve siyaset dergileri ve daha sonraki dönemlerde yüksek
öğretim kurumları gibi fikir yayınlama araçlarının neredeyse tamamı, İranlı
okuryazarların zihinlerini geliştirmek ve aydınlatmak için programlarında çeviri
ile ilgili bazı faaliyetlere yer vermiştir. Yahya Âryenpur, Ez Saba Ta Nima adlı
eserinde bu dönemde yapılan çalışmaların modern edebî bakışın ve kültürün
ilerlemesinde ve dilin sadeleşmesinde katkısının önemli olduğunu
vurgulamaktadır80.
SONUÇ
Bu çalışmada çoğuldizge kuramı bağlamında Osmanlı ve Kaçar
yönetiminde yapılan çeviri etkinliği ele alınmıştır. Her iki ülkenin gelişim süreci
göz önünde bulundurulduğunda birbirine yakın gelişmelerin ve ortamların
yaşandığı gözlenmiştir. Batı’da yaşanan sosyal değişimler her iki ülkede de
darülfünunun açılması, eğitim için öğrencilerin Avrupa gönderilmesi, okulda
verilecek eğitimler için belirli kitapların elde edilmesi, resmi ve özel gazetelerin
yayınlanması gibi yapılan birtakım yeniliklerin yapılmasına ortam hazırlamıştır.
Yapılan bu yenilikler de tercümenin yapılmasını gerekli hale getirmiştir. Belirtilen
bu değişiklikler tercüme ile birlikte dönemin edebiyat tarzını da değiştirmiştir.
Osmanlı’da Fars şiirinin egemen etkisi altında seçkinler için yazılan manzum şiir,
hikâye ve “şairane” düzyazı (inşa)örneklerini kapsayan divan edebiyatı hâkimdi.
Dolayısıyla çoğuldizge bakımından divan edebiyatı “merkez” konumda,
77
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çoğunlukla sözlü olan halk edebiyatı ise “çevre” konumunda yer almaktaydı.
Kaçar döneminde ise İran tarihinin köklü edebiyatına bir yöneliş olan –özellikle
şiirde- “Bâzgeşt” dönemi yaşanmaktaydı. Bu bağlamda Kaçar döneminde de
özellikle edebî şiirler çoğuldizge kuramına göre merkez konumda yer almaktaydı.
Her iki yönetimde –Osmanlı /Kaçar- batıdan yapılan tercümelerin artması,
özellikle roman, tiyatro, piyes gibi edebî türlerden yapılan tercümeler, darülfünun
için bilimsel eserlerin tercümesi, gazetelerde yayınlanan tercüme olan köşe
yazılarının fazlalığı ve okuryazarlığın halka inmesi, edebiyat dizgesinde
değişikliklerin yaşanmasını sağlamıştır. Bu bağlam içinde çeviri edebiyat,
çoğuldizgenin çevresinden merkezine doğru ilerlemiş, temelde çoğuldizgenin
merkezini biçimlendirmiş” ve sadece saygın görülen “ithal” edebiyat işleviyle
değil, halk okur kitlesi için “popüler” edebiyat olarak da “merkez” konumuna
yükselmiştir.
Kuram kısmında belirtildiği üzere çoğuldizge kuramı açısından çeviri
edebiyatın bir edebiyat dizgesinde yer alması için gereken şartlar belirtilmiştir. Bu
doğrultuda 2. maddeye göre Osmanlı ve Kaçar edebiyatı dizgesinde, “çevre”
konumu gereken bütün dizgeleri üretemediği için “kusurlu” bir çoğuldizge
yapısına sahipti. Eksikliği görülen dizge, okuryazar şehirliler için sözlü geleneğin
yerini tutacak bir edebiyat dizgesi oluşturmuştur. İlk olarak gazete ve dergilerde
tefrika halinde çıkan, daha sonra kitap olarak da yayımlanabilen çeviriler, bu
eksikliği gidermeye çalışmıştır. İkinci olarak, “genç” edebiyat dizgesine sahip olan
edebiyatlarda olduğu gibi, “yenilenmiş” bir dilde yeni yazın biçimlerine ihtiyaç
duyulmaktaydı. Yeni şiir biçimleri, roman ve tiyatro gibi edebi türler ile ve
çoğunlukla sade bir dille sürdürülen yoğun çeviri etkinliği, bu ihtiyacın
yoğunluğunu göstermiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda sonuç olarak, Osmanlı ve Kaçar edebiyatı
çoğuldizgesinde Avrupa’dan yapılan çevirilerin merkez konumda işlevselliğini
kazandığı söylenebilir. Çünkü kaynak dizgelerde saygın görülen bir konumda
bulunan eserlerin çevirileri çoğuldizgenin yukarı katmanlarında “merkez”i
biçimlendirme işlevini üstlenirken, “popüler” çeviriler daha aşağı katmanlarda
etkin hale gelmiştir. Bu tarz çeviriler gelişmekte olan saygın görülmeyen dizgenin
ilerlemesini sağlamış, aynı zamanda “yüksek” edebiyat kesimiyle devingen
ilişkiler sayesinde dilin sadeleşmesinde ve yeni edebî türlerin yerli edebiyata
girmesine katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca yapılan çevirilerin yaygınlaşması ve
halka inmesi dilde sadeleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Daha anlaşılır ve akıcı
metinler yazılmıştır.
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TÜRKİYE’DE FARS DİLİ VE EDEBİYATI OKUYAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ*
Nuri ŞİMŞEKLER*
Türkiye’de İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya ve Kırıkkale olmak üzere
Fars Dili ve Edebiyatı adıyla lisans eğitimi veren 5 üniversite vardır. 25 öğretim
üyesi ve görevlisinin bulunduğu bu üniversitelerde 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 500
lisans öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde Çankırı, Kilis, Ağrı, Tokat,
Mardin gibi şehirlerde de Fars Dili ve Edebiyatı; Karaman’da ve Farsça MütercimTercümanlık Bölümü bulunmakla birlikte lisans düzeyinde öğrencisi yoktur.
5 üniversitedeki adı geçen bölümün Lisans öğrencileri üzerinde yapılacak
anketin sonuçlarının değerlendirildiği bu bildiride; öğrencilere, niçin Farsça
öğrenmek istedikleri, kaçıncı tercihle bu bölüme girdikleri, bölümdeki derslerle
ilgili görüşleri, mezun olduktan sonra ne iş yapmak istedikleri gibi sorular
yöneltilecektir.
Bildirinin giriş bölümünde verilen adı geçen (öğrencisi olan ve olmayan)
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin tanıtımları güncel olmadığı için buraya
alınmamıştır.
Anket Yapılan Üniversiteler ve Öğrenci Sayısı
Üniversite
İstanbul
Selçuk
Kırıkkale
Atatürk
Ankara
Toplam

Sayı
64
29
15
51
39
198

Yüzde %
32,3
14,6
7,6
25,8
19,7
100,0

Türk Tarih Kurumu, İran Kültür Müsteşarlığı ve Gilan Üniversitesi tarafından İran’da
düzenlenen 7. İran-Türkiye Kültürel İlişkileri Sempozyumu’nda (Meşhed, 16-17 Mayıs
2011) sunulan “Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı Okuyan Öğrencilerin Profili” başlıklı
bildiri metnimiz olup, ilk kez burada yayınlanmaktadır.
*
Doç. Dr., Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı (1990-2016), T.C. Tahran ve
Bişkek Büyükelçilikleri Kültür ve Tanıtma Müşaviri (2016-2021), Kültür ve Turizm
Bakanlığı Personeli (2021- ), e-posta: n.simsekler@gmail.com
*

Üniversiteler

Ankara
20%
İstanbul
31%
İstanbul
Selçuk
Kırıkkale
Atatürk
Ankara

Atatürk
26%
Selçuk
15%

Kırıkkale
8%

Anket Yapılan Sınıflar ve Öğrenci Sayısı
Sınıf / کالس
1 / کالس اول
2 / کالس دوم
3 / کالس سوم
4 / کالس چهارم
Toplam / جمعا

Sayı/ نفر
64
33
60
41
198

Yüzde %
32,3
16,7
30,3
20,7
100,0

Sayı

4
21%
1
32%
1
2
3
4

3
30%

2
17%
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Cinsiyet /جنسیّت
Bayan / مونّث
Erkek / مذ ّکر
Toplam / جمعا

Sayı / نفر
134
64
198

Yüzde / %
66,0
34,0

Cinsiyet Dağılımı

Yüzde
34%
Sayı
Yüzde
Sayı
66%

Yaş سن
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-++
Toplam / جمعا

Sayı /نفر
11
42
74
30
20
21
198

Yüzde %
5,6
21,2
37,4
15,2
10,1
10,6

Yaş Dağılımı

28-++
11%

18-19
6%

26-27
10%

20-21
21%

18-19
20-21
22-23
24-25

24-25
15%

26-27
28-++

22-23
37%
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Mezun Olduğu Lise / دبیرستانی که از آن فارغ
التحصیل شده
Yab. Dil. Ağır. / دبیرستان زبان های خارجی
Anadolu / دبیرستان آناطولی
Meslek / دبیرستان فنّی
Düz Lise / دبیرستان معمولی
Özel Okul /  خارج از کشور/  کالج/ دبیرستان خصوصی
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Genel Toplam / جمعا
Yaşadığı Şehir / شهر زندگی
Adana
Adıyaman
Ağrı
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bitlis
Bolu
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Giresun
Gürpınar
Hatay
İstanbul
İzmir
Karabük
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale

Sayı
102
12
16
57
9
196
2
198

Sayı /نفر
2
1
1
24
8
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
16
2
2
1
1
66
7
1
1
3
4

160

Yüzde %
51,5
6,1
8,1
28,8
4,5
99,0
1,0
100,0
Yüzde %
1,0
,5
,5
12,1
4,0
,5
,5
,5
,5
,5
2,0
1,0
,5
1,0
,5
,5
8,1
1,0
1,0
,5
,5
33,3
3,5
,5
,5
1,5
2,0

Kocaeli
Konya
Kütahya
Lüleburgaz
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mersin
Ordu
Osmaniye
Sakarya
Samsun
Sinop
Tacikistan
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Van
Yalova
Yozgat
Toplam / جمعا

1
8
3
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
198

Tercih Sırası / ردیف انتخاب رشته
1. Tercih
2. Tercih
3. Tercih
4-5-6. Tercihler
7-8-9. Tercihler
10 ve üstü Tercihler
Toplam / جمعا
Cevapsız / جواب نیست
Toplam / جمعا

Sayı / نفر
17
22
16
33
35
41
164
34
198

161

,5
4,0
1,5
,5
,5
,5
1,0
,5
1,5
,5
,5
1,0
,5
,5
,5
,5
,5
,5
,5
,5
100,0
Yüzde / %
8,6
11,1
8,1
16,7
17,7
20,7
82,8
17,2
100,0

Tercihler

10 ve üstü
Tercihler
26%

1. Tercih
10%
2. Tercih
13%

1. Tercih
2. Tercih
3. Tercih

3. Tercih
10%
7-8-9. Tercihler
21%

4-5-6. Tercihler
7-8-9. Tercihler
10 ve üstü Tercihler

4-5-6. Tercihler
20%

Bölümü Tercih Sebebi / به چه علت این رشته را انتخاب کرده اید
İlgimi çektiğinden / چون این رشته توجّه و عالقه ام را جلب می کرد
Yeni dil öğrenmek için / به خاطر یاد گرفتن یک زبان تازه
Puanın bu bölüme yetmesi / امتیازم فقط به این رشته می رسید
Çevrenin yönlendirmesi / به تشویق اطرافیانم
Farklı toplum/kültür tanımak için /به خاطر آشنا شدن با یک ملّت و فرهنگ
Sadece üniversiteye girebilmek için /فقط به خاطر وارد شدن به دانشگاه
İş imkânından /به علت امکان بیشتر برای شغل یابی
Diğer /علل دیگر
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Genel Toplam / جمعا
Bölümünüzü seçmeden önce bölüm hakkındaki bilgi düzeyi
 اطالعات شما در رابطه یا،قبل از اینکه این رشته را ترجیح داده اید
زبان و ادبیّات فارسی در چه حدّی بود؟
Popüler bilgilerim vardı /کمی اطالعات عمومی داشتم
Hiç bilgim yoktu /هیچ اطالعتی نداشتم
Bu bölüme ilgim vardı / به زبان و ادبیات فارسی عالقه مند بودم
Oldukça bilgiliydim / اطالعات زیادی داشته بودم
Farsça biliyordum / زبان فارسی را بلدم
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Genel Toplam / جمعا
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Sayı
48
40
35
8
8
7
5
10
161
37
198

Sayı
107
56
23
5
1
192
6
198

%
24,2
20,2
17,7
4,0
4,0
3,5
2,5
5,1
81,3
18,7
100,0

%
54,0
28,3
11,6
2,5
,5
97,0
3,0
100,
0

Bölümle ilgili düşünceleriniz / نظری در بارۀ رشتۀ شما چیست؟
Çekiniyordum, şimdi memnunum /  ا ّما االن بسیار،اوایل کمی تردید داشتم
راضی هستم
Doğru tercih yaptım /  ترجیح درستی داشته ام،با انتخاب این رشته
Henüz alışamadım / هنوز نتوانستم به رشته ام عادت کنم

Sayı

%

84

42,4

78

39,4

10

5,1

Bir şey ifade etmiyor / ین رشته برای من هیچ ارزش خاصی ندارد
Pişmanım /  احساس پشیمانی می کنم،از اینکه به این رشته آمدم
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Toplam / جمعا

9
6
187
11
198

4,5
3,0
94,4
5,6
100,0

Sayı

%

58

29,3

32

16,2

23

11,6

11
11
11

5,6
5,6
5,6

10

5,1

7

3,5

2
3
168
30
198

1,0
1,5
84,8
15,2
100,0

Fars Dili ve Edebiyatı öğrencisi olarak problemleriniz nelerdir?
 چه مشکالتی دارید؟،به عنوان دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی
Mezuniyet sonrası iş imkânı kısıtlı / امکانات شغلی محدود بعد از فارغ
التحصیالت
Ülkemizde bilinen bir bölüm değil / در ترکیه رشتۀ شناخته شده ای نیست
YÖK’ün önem vermemesi / ادارۀ آموزش عالی اعتبار و ارزش کافی برای
این رشته فائل نمی شود
Araştırma/Bilimsel faaliyet azlığı / کم بود فعالیّت های علمی و تحقیقی
İnsanların önyargısı /افکار پیشداورانۀ مردم
Eğitim kalitesi düşük / کیفیت آموزش آن پایین است
Farsça konuşan ülkelerle ilişkiler az / با کشورهای فارسی زبان ارتباطات
و مناسبات کم و ضعیفی وجود دارد
Akademik danışmanlık ve bilgi paylaşımı az / کمبود تبادل علمی و
مشاوره آکادمیکی
Eğitim masrafı fazla / هزینۀ آموزشی آن باالست
Diğer / علل دیگر
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Toplam / جمعا
Problemler

Eğitim masrafı fazla

1,2

Akademik danışmanlık ve bilgi paylaşımı
azlığı

4,2

Farsça konuşan ülkelerle ilişkilerin azlığı

6

Eğitim kalitesi düşük

6,5

İnsanların önyargısı

6,5

Araştırma/Bilimsel faaliyet azlığı

6,5

Yok’un önem vermemesi

Problemler

13,7

Bilinen bolum değil

19

Is imkânı kısıtlı

34,5
0

5

10
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15

20

25

30

35

40

Akademisyenlerin derslere ve size ilgisi / عالقه و توجّه
اساتید به شما و درس ها
Yeterli / کافی
Kısmen / تا حدود کافی
Yetersiz / نا کافی
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Toplam / جمعا

Sayı
114
56
17
187
11
198

%
57,6
28,3
8,6
94,4
5,6
100,0

Akademisyenlerin Derslere İlgisi

Yetersiz
9%

Yeterli

Kısmen
30%

Kısmen
Yeterli
61%

Teorik derslerin süresi / مدّت درس های تئوری
Yeterli / کافی
Kısmen / تا حدود کافی
Yetersiz / نا کافی
Çok fazla / کامال مطلوب
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Toplam / جمعا
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Sayı
97
48
32
10
187
11
198

Yetersiz

Yüzde %
49,0
24,2
16,2
5,1
94,4
5,6
100,0

Teorik Derslerin Süresi

Çok fazla
5%
Yetersiz
17%
Yeterli
Yeterli
52%

Kısmen
Yetersiz
Çok fazla

Kısmen
26%

Uygulamalı-Pratik
Derslerin
Süresi (Gezi-İnceleme)
درس های علمی مثل محاوره و مانند آن
Yeterli / کافی
Kısmen / تا حدود کافی
Yetersiz / نا کافی
Çok fazla / کامال مطلوب
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Toplam / جمعا

Sayı
20
30
139
2
191
7
198

%
10,1
15,2
70,2
1,0
96,5
3,5
100,0

Uygulamalı Derslerin Süresi

Çok fazla
1%

Yeterli
10%

Kısmen
16%

Yeterli
Kısmen
Yetersiz
Çok fazla

Yetersiz
73%

Önerilen kaynakların niteliği / ارزش و
اعتبار منابع پیشنهادی از طرف اساتید
Sayı / نفر
Yeterli / کافی
75
Kısmen /تا حدود کافی
82
Yetersiz / نا کافی
29
Toplam / جمعا
186
Cevapsızlar / جواب نیست
12
Toplam / جمعا
198
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Yüzde %
37,9
41,4
14,6
93,9
6,1
100,0

Önerilen Kaynaklar

Yetersiz
16%

Yeterli
40%

Yeterli
Kısmen
Yetersiz

Kısmen
44%

Akademisyenlerin ders anlatımı / روش
تدریس اساتید
Yeterli / کافی
Kısmen /تا حدود کافی
Yetersiz / نا کافی
Toplam / جمعا
Cevapsızlar / جواب نیست
Toplam / جمعا

Sayı / نفر
120
57
10
187
11
198

Yüzde / %
60,6
28,8
5,1
94,4
5,6
100,0

Akademisyenlerin Ders Anlatımı

Yetersiz
5%

Kısmen
30%

Yeterli
Kısmen
Yetersiz
Yeterli
65%

Lisansüstü/uzmanlaşma düşüncesi /
 فوق لیسانس- قصد ادامۀ تحصیل
Sayı / نفر
Evet, kendi üniversitemde / بلی در
107
دانشگاه خودم
Evet, yurt dışında / بلی در خارج از کشور
26
Hayır / نه خیر
56
Toplam / جمعا
189
Cevapsızlar / جواب نیست
9
Toplam / جمعا
198
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Yüzde %
54,0
13,1
28,3
95,5
4,5
100,0

Lisansüstü Uzmanlaşma Düşüncesi

Hayır
30%
Evet, kendi üniversitemde
Evet, kendi
üniversitemde
56%

Evet, yurt dışında
14%

Evet, yurt dışında
Hayır

Fars Dili konuşulan ülkelere gittiniz mi? / آیا تا کنون
به کشور های فارسی زبان سفر کرده اید؟
Sayı / نفر
Evet, 1 defa /  یک بار-بلی
10
Evet, defalarca /  چندین بار-بلی
5
Hayır, ama gitmek istiyorum /  ا ّما قصد رفتن-نه خیر
170
دارم
Hayır, düşünmüyorum /  چنین تصمیمی ندارم-نه خیر
10
Toplam / جمعا
195
Cevapsızlar / جواب نیست
3
Toplam / جمعا
198

Yüzde %
5,1
2,5
85,9
5,1
98,5
1,5
100,0

Farsça Konuşulan Ülkelere Ziyaret

Hayır,
düşünmüyorum
5%

Evet, 1 Evet,
defa defalarca
5%
3%

Evet, 1 defa
Evet, defalarca
Hayır, ama gitmek istiyorum
Hayır, düşünmüyorum

Hayır, ama
gitmek istiyorum
87%
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İKİNCİ BÖLÜM
AFGANİSTAN-İRAN-TACİKİSTAN
EDEBİYAT YAZILARI
YAZARLAR
Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Ali GÜZELYÜZ
Nimet YILDIRIM
Ali TEMİZEL
Yakup ŞAFAK
Musa BALCI
Yasemin YAYLALI
Serpil KOÇ
Pouneh ABDOLLAHİFARD
Serpil YILDIRIM
Funda TÜRKBEN AYDIN
Mitat ÇEKİCİ
Şehbaz MOHSİNİ
Nurdan KABAN
Yasin DEMİRKIRAN
Hasan ARSLAN
Hakim ŞUKURZADE

M. F. KÖPRÜLÜ VE Z. SAFÂ ÜZERİNDEN DOĞU İÇİN
GELİŞTİRİLEN EDEBİYAT TARİHİ YAKLAŞIMLARINA
ELEŞTİRİLER
Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Batı’da Doğu dünyasını tanıma ve tespitler yapma yönünde birkaç asır
öncesine ait araştırmalar ve çalışmalar, giderek sade bir merakın çok üzerine
çıkarak Doğu’daki ülkelere ve kültürlere yol gösterme amacına yönelmiştir. Bu
çalışmalar özellikle geride bıraktığımız asrın başlangıç yıllarında Türk, Fars/İran
ve Arap edebiyat tarihi kitapları gibi eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada
Batı kaynaklı yeni usul ve yöntemlerle yapılan araştırma ve yayınların dil, edebiyat
ve kültür alanında kazandırdığı bazı olumlu katkılar konumuzun dışındadır. Batıda
başlamış olan sistematik çalışmalara benzer şekilde edebiyat tarihi alanında son
asırda Türkçede ve Farsçada çok başarılı örneklerin oluşturulduğu hususu da
burada ele alınmayacaktır.
Batılı oryantalistlerin geliştirdiği bakış ve yorumlar, Batılı ve Doğulu
birçok araştırmacının çabasıyla Müslüman dünyasında dil, edebiyat, kültür ve hatta
son yıllarda dini alanda büyük bir ayrışma, tasnif ve rekabet meydanı oluşmasına
yol açtığı âşikardır. Bu özellikteki ifadelerinden bazılarını konuyu özelleştirmek
için öncelikle aktarmak lüzumludur.
W. Gibb’in (1857-1901) ilk cildi Londra’da 1900 yılında neşredilmiş olan
A History of Ottoman Poetry kitabındaki şu cümleleri, Türkler içindir:
Bu meselede de yine, İran harsının hakikat halde kendi tabiatlarına uyup
uymadığını düşünmemişler, hatta millî hususiyetlerine uyabilecek şekilde onu
tadile bile kalkışmamışlardır, bilakis kendilerini ona uydurmağa çalışmışlar,
İranlılar gibi düşünmeğe ve İranlıların gözüyle görmeğe kendilerini icbar
etmişlerdir.1
W. Gibb’in Türkler için yazdığı bu cümleler, benzer genellemelerin
öncüsü veya öncülerden birisi olarak görülebilir. Konunun özünü teşkil eden gerek
bu ifadelerin ve gerekse başka araştırmacılara ait aynı yöndeki görüşler
mükerreren değerlendirilmelidir.2
Bakü’de 1928 yılında yayınlanmış Azerbaycan Edebiyatı Tarihi
kitabındaki değerlendirmeler de aynı yönde fikirler ve kesin yargılar taşımaktadır.
İsmail Hikmet (Ertaylan; 1889-1967) bu kitabında Türklerin edebiyatında eski
dönemlerden günümüze kadar “Kavmî Cereyan”, “Dinî Cereyan” ve İlmî


Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü, adnankaraismailoglu@yahoo.com, ORCID ID: 0000-0001-5581-3736.
1
E. J.W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, E. J. W. Gibb, Volume I, London, 1900, s. 7;
---, Osmanlı Şiir Tarihi, Çev. Halide Edib öncülüğünde heyet, Cilt I, Kitap 1, İstanbul,
1943, s. 7.
2
Örnek olarak şu çalışmada: Adnan Karaismailoğlu, Klasik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri,
Ankara, 2019, s. 39-40, 94.
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Cereyan” şeklinde üç cereyanın bulunduğunu sıraladıktan sonra dinî cereyanın
hem bilgili çevreleri hem de halk tabakalarını esir ettiğini dile getirmekte, ilmî
cereyanın ortaya çıkardığı edebiyatı ise “Arap ve Fars ananeleriyle yoğrulmuş
İslamî bir hars ve medeniyetin doğduğu medreselerde… tekellüf ve hayattan uzak
hayal ve mübalağa ile dolu bir tür mefkürecilik mahsulü olan yalancı edebiyat”
olarak tanıtmaktadır.3
Adı geçen Azerbaycan Edebiyatı Tarihi kitabındaki şu cümleler ve
benzerleri, Batılı oryantalistlerin iddialarıyla aynı özellikte ithamlarla dolu olup ve
kanaatimizce hakikatin tam aksine görüşleri içermektedir.
Hakikaten İslamlık o derin ve manevî istibdat ile ruhları, beyinleri sararak
Türkün fikrî, harsî, iktisadî, içtimaî, hayati bütün kabiliyet ve istidadını boğmuş,
neticesiz bırakmış, yükselmesine engel olmuştur… Burada Azerbaycan’da hâkim
olduğu müddetçe ve o muhitte vücuda getirilen fikir hususlarının da hepsi aynı
kahredici tesirin vücuda getirdiği mahsullerden ibaret idi ve ancak da öyle
olabilirdi.4
Türkiye’de ve İran’da birçok araştırmacı ve bilim adamı edebiyat tarihiyle
ilgili önemli eserler kaleme aldı. Her iki ülkeden öncelikle iki ünlü bilim adamının,
Mehmed Fuad Köprülü (1890-1966) ile Zebîhullâh-i Safâ’nın (1911-1999) adını
anmak gereklidir. Bu iki değerli edebiyat tarihçisi, ulaştıkları tarihi kaynaklar ve
aktardıkları bilgiler açısından ülkelerinde adeta emsalsizdir.
Büyük araştırmacı Mehmed Fuat Köprülü 4 Aralık 1890 tarihinde
İstanbul’da dünyaya geldi. 1913’te İstanbul Darülfunun Türk Edebiyatı Tarihi
müderrisi olarak atandı, 1923’te Edebiyat Fakültesi dekanı oldu ve 1928’de Türk
Tarih Encümeni başkanlığına seçildi. 1935 yılından itibaren 1960 yılına kadar
uzun süre milletvekilliği görevini sürdürdü ve 1950-1956 yıllarında dışişleri
bakanlığı yaptı. Milletvekilliği yanında üniversitelerde dersler verdi, bilimsel
çalışmalarını sürdürdü. 28 Haziran 1966 tarihinde İstanbul’da vefat etti.
Ünlü bilgin ve araştırmacı Köprülü’nün onlarca kitabı ve bini aşkın
makalesi mevcuttur. Önemli çalışmalarından birkaçı, ilk baskıları itibarıyla şu
şekildedir: Türk Edebiyatı Tarihinde Usul (Bilgi nr. 1, Teşrinisâni 1329, s. 3-52),
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (İstanbul, 1919), Türk Edebiyatı Tarihi (1.
Kitap, İstanbul, 1920, 2. Kitap, İstanbul, 1921), Türkiye Tarihi (İstanbul, 1923),
Les Origines de l’Empire ottoman (Paris, 1935; Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu,
Ankara, 1959); “Yeni Fârisî’de Türk Unsurlar” (Türkiyat Mecmuası, VII-VIII,
1942, s. 1-16); “Anadolu Tarihinin Yerli Kaynakları”, (TTK Belleten, VII, nr. 27,
Temmuz, 1943, s. 379-522).5
İran edebiyat tarihi alanında XX. asırda İran’da kaynak eserlere dayalı en
kapsamlı Farsça kitapların yazarı Zebîhullâh-i Safâ, 1911 (1290 hş.) yılında
İsmail Hikmet, Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, Haz. Parvana Bayram, Ankara, 2013, s. 8182.
4
İsmail Hikmet, Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, s.161-162.
5
Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
28, 471-486.
3
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Simnan’a bağlı Şehmîrzâd’da doğdu. 1943 (1321 hş.) yılında doktorasını
tamamlayarak Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görev aldı. 1948 (1327
hş.) yılında profesör oldu. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı, dekanlık,
Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Hamburg
Üniversitesi’nde görev yaptı ve UNESCO Milli Komisyonu sekreterliği görevini
yürüttü. 1969 (1347 hş.) yılında emekliye ayrıldı, ancak ilmî çalışmalarını ve yayın
faaliyetlerini sürdürdü. Hayatının son dönemini geçirdiği Almanya’nın Lübeck
şehrinde 1999 (1378 hş.) yılında vefat etti.
Ünlü araştırmacı Z. Safâ’nın çok sayıdaki önemli çalışmalarından birkaçı,
ilk baskıları itibarıyla şu şekildedir: Hemâseserâyî der Îrân (Tahran, 1324 hş.);
Târîh-i Tehevvul-i Nezm ve Nesr-i Pârsî (Tahran, 1331hş.); Genc-i Suhen (I-VI,
Tahran 1339 hş.); Târîh-i Edebiyyât der Îran (I-V, Tahran, 1358 hş.); Gencîne-i
Suhen (I-VI, Tahran, 1363 hş.)
Günümüzde edebiyat tarihi ile ilgili meseleleri yeniden ele alma zarureti,
bazı bilimsel yazılara yansıyan ifadelerden ve çeşitli güncel iletişim araçlarında
yapılan tartışmalardan doğmaktadır. Örnek olarak ünlü bilim adamı M. Fuad
Köprülü’nun şu ve benzeri ifadeleri bu türdendir: Batılı şarkiyatçının ifadelerinin
benzerleri bazı edebiyat tarihçilerimizde de maalesef görülmektedir. Bazı
özellikleriyle hürmetle andığımız M. Fuad Köprülü’nun (1890-1966) şu ve benzeri
ifadeleri bu türdendir:
Horasan ve Maverâün’-nehr, hilâfet merkezine isimce bağlı yerli -ve
sonraları çok acemleşmiş Türk- sülâleler eline geçtikten sonra, İslâm istilâsının
bütün merhamet bilmez dehşetine rağmen ortadan kaldıramadığı eski İran rûhu
tekrar kendini gösterdi ve IV. asırdan başlayarak İran lisan ve edebiyatı İslâmî bir
şekil altında gelişme ve yükselmeğe başladı.6
Türk diline değil asıl Fars edebiyatına büyük hizmet etmiş olan Mevlânâ
ve Sultan Veled’in te’siriyle Mevlevî tekyeleri, Türkiye’de asırlarca birer “İran
kültürünün propaganda merkezi” mahiyetini muhafaza etmişler ve işte bundan
dolayı, klâsik Türk şiirinin inkişafında çok büyük bir rol oynamışlardır.7
M. Fuad Köprülü bu nedenle Mesnevî için, “Lisan ve nazım bakımından
çok bozuk ve kusurlu olan bu eser, tertip bakımından da çok muâhezeye
elverişlidir”8 diyebilmektedir.
Oryantalizmin ayrıştırıcı ve rekabetçi bakış tarzı çeşitli şekillerde İran
edebiyat tarihiyle ilgili kitap, makale ve kongre bildirilerine yansımaya devam
etmektedir. Bu yöndeki iddialardan biri, Fars dili ve edebiyatının Türk dili ve
edebiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu yönündedir. Bu hususun bilimsel
tespit ve veriler üzerinden değerlendirilmesi yerine son asırda gururla ve üstünlük
iddialarıyla anlatılması dikkat çekici olmaktadır.

M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1976, s. 20.
M. Fuad Köprülü, “Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları”, Belleten, cilt: VII,
1943 (s. 379-521), s. 453.
8
M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 227.
6
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Bunun yanı sıra aynı coğrafyanın tarihinde yer alan Türklerin varlığı
büyük olumsuzluk, bazen de ağır ifadelerle dile getirilmiştir. Benzeri konulardaki
makale ve kitaplara her gün yenileri eklenmektedir. Bu tür yayınlardan sadece
bazılarına işaret etmek yeterli olacaktır: Şi‘r u Edeb-i Fârsî der Kişverhâ-yi
Hemsâye-Âsyâ-yı Sagîr- (Komşu Ülkelerde Fars Şiiri ve Edebiyatı -Küçük Asya)9, Zebân ve Edeb-i Fârsî der Kalemrov-i Osmânî (Osmanlı Topraklarında Fars
Dili ve Edebiyatı)”10, Nigâhî be Revend-i Nufûz ve Gusteriş-i Zebân ve Edebîyât-ı
Fârsî der Turkiye (Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatının Nüfuzu ve Yayılmasının
Seyrine Bir Bakış”11, Ferheng-i İrân der Kalemrov-i Turkân (Türklerin Ülkesinde
İran Kültürü)”12 ve Enâsir-i Ferheng ve Edeb-i Îrânî der Şi’r-i Osmânî (Osmanlı
Şiirinde İran Kültür ve Edebiyatı Unsurları) gibi kitaplar, bu özelliktedir.13
Yukarıda yer verilen ifadelerin benzerlerini Zebîhullah Safâ (1911-1999)
gibi İranlı bazı ünlü edebiyat tarihçilerinin eserlerinde de görmek çokça görmek
mümkündür. Tarihi kaynaklardan bizi haberdar eden ve değerli eserler ortaya
koyan bu kıymetli araştırmacılar, maalesef Doğu kültür ve edebiyatının
anlaşılmasında farklı tartışma alanlarının doğmasına sebebiyet vermişlerdir. Bu
nedenle günümüzde mazide aynı coğrafyalarda yaşamış olan birçok tarihî ve edebî
şahsiyeti sahiplenme adına ülkelerimizde tartışmalar yaşanmaktadır. Şöyle bir
soruyla meselenin karmaşıklığına işaret etmek mümkündür:
Türkiye, İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ve diğer
bazı ülkelerin edebiyat tarihleri birbirlerinden ayrıştırılarak yazılabilir mi?
Bu soruya elbette Arap ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Balkan ülkeleri de
dâhil edilebilir. Bu sorun ve sorular, Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’sunun edebiyat
tarihiyle de yakinen alakalıdır.
Konuyu merhum araştırmacı âlim Z. Safâ üzerinden izah ederken
öncelikle birkaç hususa işaret etmek uygundur. Doğu için edebiyat tarihi kitapları,
genel olarak yine Batı kaynaklı tasniflerin ışığı altında dile ve ırka dayalı bir
yöntemle kaleme alınmıştır. Z. Safâ da konuyla alakalı eserlerini bir asır öncesinin
ulus devlet ideal ve arzularına uygun şekilde düzenleyerek başlıklar oluşturmuştur.
Fars asıllı oluşu ve İranîlik hissiyatını edebiyat tarihinde esas olarak almıştır.
Dolayısıyla Türkler ve diğerleri, muhalif ulus olarak şiddetle yerilmiştir. Bir diğer
ayrılık ve karşıtlık gerekçesi dinî ve mezhep kaynaklıdır. Aşırı dinî fırkalar dikkate
alınmaksızın Şii ve Sünni ayırımı öne çıkarılmış, Şia ve Mutezile bir taraf;

Rızâ Hüsrev-i Şâhî, Şi‘r u Edeb-i Fârsî der Kişverhâ-yi Hemsâye-Âsyâ-yı Sagîr-, 1354 hş
(İlk baskı, 1350 hş./ 1971).
10
M. Emîn-i Riyâhî, Zebân ve Edeb-i Fârsî der Kalemrov-i Osmânî, Tahran, 1369 hş.
(1990).
11
İlhâme-i Miftâh-Vehhâb-i Velî, Nigâhî be Revend-i Nufûz ve Gusteriş-i Zebân ve
Edebîyât-ı Fârsî der Turkiye, Tahran, 1374 hş. (1995).
12
Abdulkerîm-i Gulşenî, Ferheng-i İrân der Kalemrov-i Turkân, Tahran.
13
Şadi Aydın, Enâsir-i Ferheng ve edeb-i Îrânî der şi’r-i Osmânî (ez kern-i nuhum tâ
devâzdehum-i hicrî), Tahran, 1385hş. (2007).
9
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Sünnilik, Hanefilik ve Eş’arîlik diğer taraf olarak konu edinilmiştir. Böylece dile
ve ırka dayalı yaklaşım, dinî temelli bir yaklaşımla da pekiştirilmiştir.
Değerli araştırmacı Zebîhullah Safâ, önemli eseri Hemâseserâyî der
Îrân’da yergi ve yargı ifadeleriyle siyasi tarihi şöyle yorumlamaktadır:
IV. asrın sonlarından itibaren ilk olarak azad edilmiş Türkler ve daha sonra
Türk asıllı saldırgan kabileler art arda İran’a hâkim oldular. Bu kavmin kirli eli
İran ülkesi ve ordusuna uzandığı ve kişisel taassupları, katılık ve saflıkları meşhur
olan bu topluluğun İran’a hâkim ve İranlıların yöneticisi oldukları günden itibaren
ülkemizin işi başka bir şekle büründü. Arap nüfuzu ve hâkimiyetinin İran kavmine
yapmadığını, Türklerin hâkimiyeti ve iktidarı yaptı. Arapların hâkimiyet ve
üstünlüğünde eksik, yarım ve etkisiz kalan tahribat, bu siyasi ve sosyal hâkimiyet
ve nüfuzda tam ve eksiksiz oldu.14
Z. Safâ’nın Târîh-i Edebiyyât der Îrân (İran’da Edebiyat Tarihi) adlı
eserinden bir iki başlık da şu şekildedir: “Türk köleler ve cariyeler”; “İran ve
Türklerin ırk savaşları”; “-Türk- Kölelerin hâkimiyetinin sonuçları”15
Şu ifadeler de aynı eserdendir:
Türklerin İran’a hâkim olmaları ve onların merhametsiz azap ve zulümleri
doğal olarak beyaz ve sarı derili iki ırk arasında bir çekişme doğurmuştu. İki
unsurun bu mücadele ve kavgası İslam ülkelerinde yeni bir durum değildi.16
İran edebiyat tarihindeki mezheplere dair genellemelere ve Türklerle
ilişkilendirilmesine bir örnek yeterli olacaktır:
Sultan Mahmud’un Horasan’ı ve Irak’ı almasından ve Selçukluların
İran’daki hâkimiyetinden sonra Şia, devletlerin ağır muhalefetine maruz kaldı.
Bundan daha önce söylediğimiz gibi sultan Mahmud bu fırkaya zarar vermede aşırı
bir tutum sergiliyordu.17
İran ve Türkiye’deki birçok araştırmacı örnekler aktarılan öncü ve ünlü
edebiyat tarihçisi şahsiyetlerin eserlerinden hareketle yeni tespit ve bakışlara
ulaşmaya çalışmışlardır.
M. Emin Riyâhî, Zebân ve Edeb-i Fârsî der Kalemrov-i Osmânî (Osmanlı
Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı) isimli eserinde şu şekilde yorumlarda
bulunmuştur:
Alp Arslan’ın -Anadolu’ya- ordu sevk etmesi hakkında onun ordusunun
İran ordusu olduğu hususuna İran tarihi açısından dikkat edilmesinin önemi vardır.
Zira Anadolu’ya saldırmadan önce İran’ın parlak kültürünün etkisi altında İranlı
olmuşlardı. Onların zaferi, İranlı unsurun zaferi sayılıyordu. 18

Z. Safâ, Hemâseserâyî der Îrân, Tahran, 1333hş., s. 154-155.
Z. Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, I, 223, 228, 229.
16
Z. Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, II, 130-131.
17
Z. Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, I, 245.
18
Muhammed Emin Riyâhî, Zebân ve Edebîyât-i Fârsî der Kalemrov-i Osmânî (Tahran,
1368 hş./ 1990) s. 4.
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Selçuklu hanedanı Anadolu’ya varmadan önce İran’da İran dili ve
kültürüyle uyum sağlamış ve İranlı olmuşlardı.19
Şu benzeri ifadeler de bir Türk araştırmacının kalemindendir:
Küçük Asya Selçukluları İran kültürüyle, Fars Dili ve edebiyatıyla ünsiyet
ve uyum sağlamış oldukları için İran medeniyeti ve edebiyatını, kendi padişahlık
adet ve geleneğine ait olarak kabul ediyorlardı…20
İki milletin arasındaki kültürel ilişkilerin başlamasından itibaren İran
edebiyatı ve İran medeniyetinin, Türk edebiyatı ve kültürüne fevkalade bir
üstünlüğü vardı.21
Mevlâna, Anadolu’da İlhanlılar zamanında İran dil ve kültürünün en
parlak çehresidir.22
Bu ifadelerin de ilk görüşler gibi iki ülke arasındaki tarihî, kültürel ve
edebî irtibatların izahına katkı yapmadığı, aksine müşterekliği ve yakınlığı tahrip
ettiği görülmelidir.
Başlangıçtan itibaren araştırmacılardan nakledilen görüşler, günümüzde
birçok açıdan tenkit edilebilir. Ancak tarihte İslâm’dan sonra Türkçe, Farsça ve
Arapça olarak yazılan eserlerin büyük edebî ve ilmî değeri ile Türk, Fars ve Arap
uluslarının beraberliği ve müşterekliği dikkate alındığında konu daha kolay bir
şekilde izah edilecektir. Gerçekte M. Fuad Köprülü ve Z. Safâ da dâhil olmak
üzere, bazı araştırmacılar bazen bu yönde daha farklı görülebilecek görüşlere de
eserlerinde yer vermişlerdir. Örnek olarak M. F. Köprülü’nün şu ifadeleri bu
özelliktedir:
Daha Sâmânîler ve Gaznevîler zamanından başlayarak, İslâm ilimlerinde
ve Arap filolojisinde büyük yer kazanmış Türk âlim ve şâirlerine rastlandığı gibi,
İran şiirinin X-XI. asırlardaki üstadları arasında da yine Türklere tesadüf
olunmaktadır. İşte bu suretle, Müslüman İranlılar nasıl Arap şiir nazariyelerini ve
Arap arûzunu alarak, Sâsânî devri şiirinden tamamıyla farklı esaslara dayanan yeni
bir edebiyat vücuda getirdilerse, Türkler de iki üç asırlık bir fark ile, aynı şeyi
yaptılar.23
Dil farklılığını edebi eserleri ayrıştırmada belirleyici görmelerine rağmen
yine de farklı izah mecburiyetinde kalan edebiyat tarihçileri olmuştur. Bu edebiyat
tarihçilerinden Agâh Sırrı Levend şöyle demektedir:
Buna karşılık, Türk oldukları halde yetiştikleri bölge ve yaşadıkları çevre
dolayısıyla eserlerini başka dillerle yazmış olanlar da vardır. Örneğin Nizamî
Gence’de doğmuş bir Türk’tür. Ama İran edebiyatının temel taşlarından biri

Muhammed Emin Riyâhî, Zebân ve edebîyât-i Fârsî der-kalemrov-i Osmânî, s. 23.
Şadi Aydın, Enâsir ve Ferheng ve Edebî-i Îrânî der Şi’r-i Osmânî (ez Kern-i Nuhum tâ
Devâzdehum-i Hicrî), Tahran, 1385hş., s. 10.
21
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Şadi Aydın, Enâsir ve Ferheng ve Edebî-i Îrânî der Şi’r-i Osmânî, s. 23.
23
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sayılır. Çünkü, eserleriyle İran edebiyatının gelişmesinde en büyük rolü
oynamıştır.24
Ancak aynı edebiyat tarihçisi şu cümlelerle de Nizâmî ve diğer farklı
dillerde eser veren ünlü büyüklerimizden ayrı düşmenin zor olduğunu
açıklamaktır.
Şaire eserini yazdıran kendi çevresidir. Nizâmî’nin yetiştiği çevre göz
önüne getirilirse, Fars diliyle konuşulduğu ve İran edebiyatının sürümde olduğu
bir yerde, Nizâmî gibi büyük sanatçıların eserlerini Farsça yazması o devirde çok
doğal görülür. Bununla birlikte, onun eserlerinde ulusal karakterinin özellikleri
bulunabilir. Nizâmî, Türk edebiyatı tarihinde, ancak mesnevî tarzının gelişmesinde
büyük etkisi dolayısıyla, kıyaslamalı edebiyat çerçevesi içinde yer almış
olacaktır.25
Azerbaycan’da Nizâmî’nin yaşadığı yıllarda Türkçe konuşulduğu ve
yazılıp okunan edebî eserlerin belirli bir ırka ait olduğu gibi görüşleri doğru kabul
etmek galiba mümkün değildir. Şu görüşler ise yukarıda yer alan cümlelerden
sonra aynı sayfalarda kayıtlıdır:
Bize gelince: Fârâbî’yi anmadan düşünce tarihi yazılamaz; hele
Mevlânâ’yı incelemeden Türk tasavvuf edebiyatı anlatılamaz. Kaldı ki,
Mevlânâ’nın -Fars diliyle de olsa- yazdığı Mesnevî’de aşılamağa çalıştığı düşünce
ve temsil ettiği ruh öylesine Türk’tür ki, bu esere geniş bir yer ayırmadan Türk
kültür hayatı açıklanamaz.26
SONUÇ
XIX. asrın ikinci yarısında ve XX. asırda Doğu edebiyatı tarihi için
oluşturulan tezler ve varılan neticeler, Müslüman ülkelerin edebiyat tarihi için
gerçekleri tam olarak aydınlatmadığı gibi komşu ırkları ve devletleri birbirinden
uzaklaştırmıştır. İslam dünyasında Mevlana’nın Mesnevî’si, Sa’dî’nin Gülistân’ı
ve Hâfız’ın Dîvân’ı ile yakınlaşan gönüller ve duygular, anılan edebiyat tarihçiliği
anlayışıyla büyük bir dağınıklığa savrulmuştur. Rekabet ve üstünlük iddialarıyla
dolu edebiyat tarihçiliği dönemi artık geride kalmalıdır.
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GAZNELİLER DÖNEMİNDE EDEBİYAT VE KÜLTÜR
Nimet YILDIRIM*
Gazneliler Devleti’nin Afganistan melikliğinden Hindistan-Türk
İmparatorluğu'na yükselişi ve bir imparatorluk adıyla ortaya çıkışı olarak
28.11.1001 (392) kabul edilir. Bu, Gazneli Mahmud’un, Pencab hükümdarı
Brahman Ceypâl’i meydan muharebesinde yenip esir aldığı tarihtir. İkinci
Hindistan seferinde kazandığı bu zaferle Sultan Mahmud “Gazi” unvanını da almış
ve Gazneliler’in büyük imparatorluk dönemini de başlatmıştır.1
Hindistan’a İslâmiyet’i götüren, Gazneliler ve daha sonraki Türk
hanedanlarıdır. Bugünkü Pakistan, Gazneli Mahmud’un attığı temeller üzerinde
kurulabilmiştir. Araplar, İslâm dinini ancak Sind/İndüs nehrine kadar
götürebilmiş, daha ileriye geçememişlerdir. Bu hanedan, 344/955’te kurulmuş,
392/1001’de Afganistan melikliğinden Hindistan İmparatorluğu konumuna
yükselmiş, 583/1187’de dağılmış, toplam 232 yıl sürmüştür. Bu devirde aslında
bir kıt'a olan ve çeşitli diller konuşulan Hindistan, birçok Brahman hükümdar
arasında bölüşülmüştü. Bunlar Türk ordulara karşı bazen birlikte hareket
etmişlerdir. 2
Gazneli hanedanında saray ve ordu dili Türkçe’dir. Edebî çevrelerde ve
devlet işlerinde Farsça kullanılmaktadır. Devlet, yoğun bir Fars kültürünün
etkisindedir. Hanedanın dehası, Türk tarihinin büyük hükümdarlarından Sultan
Mahmud’tur. Ondan başka bu çapta hükümdar yetiştiremeyen hanedan,
Karahanlılar, Selçuklular ve Gurlular gibi üç rakip Türk imparatorluk hanedanı ile
yeterli derecede mücadele edememiştir. Selçuklular, bu Türk hakanlığı tahtını
Karahanlılar’dan devralmakla beraber, 432/1040 Dandanakan savaşı ardından
Gazneli ordusunu dağıtarak ele geçirmişlerdir. Bütün yeteneklerine rağmen
Mahmud'a asıl yol açan, Sebük Tegin’in dehasıdır. 3
Gazneli adını, ilk başkenti “Gazne” şehrinden almakta olan bu hanedan,
Sultan Mahmud’un “Yemînüddevle” lakabından dolayı Yemînîler ve yine Sultan
Mahmud’un babasının adından dolayı da Sebük Teginliler olarak bilinmektedir. 4
V./XI. yüzyılın ilk yarısının büyük Müslüman-Türk devletlerinden birisi
olan Gazneliler, kuruluşları sırasında kendileriyle ortak bir kaderi paylaşan
Sâmânîler’in içinden çıkmışlardı. Devlete adını vermiş olan Gazne şehri, her ne
kadar Sâmânî toprakları içerisinde bulunmasa da sonradan yayıldıkları alanlar bu
devletin mirası üzerinde bulunmaktaydı. Gazne şehri bugün Afganistan sınırları
içerisinde yer almakta olup Kâbil’in güney batısındadır. Ayrıca Hindistan’a giden
tek yol üzerinde olduğu için stratejik açıdan oldukça önemli bir yerleşim
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı, e-posta:
nimety@atauni.edu.tr.
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merkezidir. Bu şehre egemen olma, Gazneliler tarihine yön vermiş, Hint topluluklarında İslâmiyeti yaygınlaştırma kökleştirme görevi de bu sülaleye düşmüştür. 5
IV./X. yüzyılda Mâverâünnehir ve Horasân bölgeleri, merkezi Buhara
olan Sâmânî Devleti tarafından yönetilmekteydi. Arap egemenliği dönemlerinde
Horasân ve Mâverâünnehir’de bulunan Türkler, Arapların bölgeye gelişlerinden
sonra da buralarda yaşayışlarını devam ettirdiler. Türkler, Abbâsî hilafet
devletinde olduğu gibi diğer bazı devletlerin ordularında da çeşitli kademelerde
görev almışlardır. 6
Sâmânî Devleti’nin en parlak dönemlerini yaşamakta olduğu III-IV./IXX. yüzyıllarda müslüman orduların Orta Asya’ya asker sevkıyatları esnasında
İslâm ile tanışmaya başlayan Türklerin büyük bir kısmı, dönemin önemli siyasî
gücü Abbâsî halifelerinin saraylarında ve bu devletin egemenliği altındaki
eyaletlerde görev yapan Arap ve İranlı valilerin emirlerinde çeşitli bölgelerde asker
ya da özel muhafızlar olarak çalıştırılmakta idiler. Aynı dönemlerde Büveyhîler ve
Sâmânîler de kendi özel orduları yanında, Türk askerlerin çoğunlukta bulunduğu
ya da tamamını Türk askerlerinin oluşturduğu ordular kurmuş olup çeşitli
bölgelerde bu ordulardan yararlanmaktaydılar. Nitekim 300/912 tarihinden
itibaren Sâmânî Devleti’nin çeşitli kademelerinde birtakım görevlerde bulunan
Türk vali ve komutanlara rastlanmaktadır. Merkezî hükümetin otoritesi
zayıflayınca, Türk komutan ve valilerden Kara Tegin İsficâbî ve Baytuz gibileri
bazı bölgelerde yönetimi ele geçirerek yarı bağımsız egemenlikler de
kurmuşlardır. 7
Sâmânî Devleti’nin Horasân orduları kumandanı Alp Tegin, Ebû Alî-yi
Bel‘amî ile birleşerek 350/961 yılında kendi adayını Sâmânî tahtına çıkarmak
istedi. Bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca, beraberindeki çok az kuvvetle Doğu
Afganistan’daki Gazne şehrine çekilmeğe mecbur kaldı. Mahallî bir hanedan olan
Levikler’i bölgeden uzaklaştırarak Gazneli Devleti’nin temellerini atmış oldu
(351/963). 8
Gazneli Devleti’nin gücü sadece Alp Tegin’in beraberinde getirmiş olduğu
Türk askerlerine dayanmıyordu. Bu bölgelere daha önce gelip yerleşmiş olan
Türkler de vardı. Levik hanedanı Gazne’yi kolay kolay elden bırakmak istememiş,
Alp Tegin’in ölümünden sonra yönetime gelen oğlu Ebû İshâk İbrahim zamanında
birtakım girişimleri sonunda bu şehri tekrar ele geçirmişti. Ancak İbrahim, Sâmânî
emirinin de yardımlarıyla Gazne’yi geri almış ve bölgeye tekrar egemen olmuştur.
İbrahim’in oğlu olmadığından ölümünden sonra yerine devletin başına Türk
kumandanlar geçtiler. Bu kumandanlar arasında en güçlüsü ve Alp Tegin’in en çok
güvendiği kişiler arasında yer alan Sebük Tegin göreve getirildi (366/ 977). 9
Behrâmî, Târîh-i Îrân, s. 666; Merçil, Gazneliler, s. 1.
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Türklerin gücü kısa sürede Gazne’den Doğu Afganistan’daki Zâbulistân
bölgesine kadar yayıldı. Zâbulistân asillerinden birinin kızıyla evlenerek yöre
halkını kendi lehine çevirmeği başaran, ayrıca rakip Türk gruplarının bulunduğu
Bust şehrine bir sefer düzenleyerek burayı da ele geçiren Sebük Tegin, egemenliği
altındaki toprakları Toharistân ve Zemîndâver’e kadar genişletti. Daha sonra
Hindistan’a yöneldi. Zorlu savaşlardan sonra Sebük Tegin, Kâbil nehri boyunca
Peşâver’e kadar İslâmiyet’in tohumlarını attı. Sebük Tegin’in bundan sonra
Sâmânîler’in iç siyasetinde önemli rol oynadığı görülmektedir. Gazne’de yönetimi
elinde tutan Türk garnizonu Sâmânîler’in çöküşüyle birlikte bağımsız hale geldi.
Sebük Tegin batıda vali olarak Horasân’ı kontrol altında tutarken, doğuda
Hindistan’ı ele geçirdi. 10
Sâmânîler’in yıkılmasıyla (390/999) topraklarını Karluk Türkleriyle
paylaşan Sultan Mahmud (388-421/998-1030), Büveyhîleri Rey şehrinden çıkarıp
oradaki Şiî halkı baskı altında tutarak imparatorluğunu Batı İran’a kadar genişletti.
Karluk Türkleri’nin Amuderya havzasındaki yayılmalarını engellemek amacıyla
elinden geleni yaptı. Daha sonra Hârizm Garnizonu’nu kurdu. 11
Sultan Mahmud, servetini Kuzeybatı Hindistan’ın çeşitli bölgelerine
gerçekleştirdiği bir dizi büyük seferden kazandı. Hindistan’ın çoğu yerinde
akınları geçiciydi, ancak Pencap’ta kalıcı bir yönetim kurdu. Bir zenginlik ve güç
merkezi olan Gazne'nin, aynı zamanda bir kültür merkezi haline gelmesi
Mahmud’un başarısının bir parçasıydı. Gazne, Mahmud’un yönetimi altında
kısmen yazarların mecburi ikamete zorlanmaları sayesinde İran gelenekleri ve
Sâsânî hatıralarının canlandığı bir merkez haline geldi. 12
Toplumların yaşadığı sosyal, siyasî ve ekonomik değişimler, dönemlere
göre edebî tarzın da değişmesinin önemli etkenleri arasında yer almaktadır.
Bireyler ve oluşturdukları toplumların düşünce yapıları, hayat tarzları, bütün
bunlardan daha da öte bakış açıları ve düşünce boyutlarında köklü değişimlere yol
açan temel faktörler de söz konusu etkenler arasında yer almaktadır. Sosyal
değişimin bir parçası olan dildeki farklılaşmalar, hem kelimeler ve deyimler hem
de teknik terimlerin değişmesi; söz konusu sosyal siyasî ve ekonomik değişimlerin
yansımaları olarak beliren farklılıklar, şiir ve nesirdeki temalar, mazmunlar;
mecaz, teşbih, istiare, kinaye vb. unsurlar üzerinde derin ve çok boyutlu etkiler
bırakır. 13
Türk olmaları gerekçesiyle Gazneliler yaşadıkları dönemde edebî tarzı
tamamen değiştirecekleri beklentilerine rağmen, egemen oldukları dönemlerde
köklü farklılaşımlar gerçekleştiremediler. Çünkü Gazneliler İran topraklarında
doğup büyümüşler, İran adet ve gelenekleriyle iç içe yaşamışlardı. Dolayısıyla bir
dereceye kadar İranlıların hayat tarzlarını yakından tanıyarak bu gelenek ve
göreneklerin belli kısmını benimsemiş, devlet teşkilatı, çeşitli alanlardaki
10
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yapılanma ve idarî tarzı kendilerinden önce bu bölgelerde egemen olmuş
Sâmânîlerden öğrenmişlerdi. 14
Gazneli Devleti’nin en büyük hükümdarı Sultan Mahmud, İranlı bir
anneden dünyaya gelmişti. Diğer taraftan Gazneliler, Sâmânîler’in içinden
yetişmiş bir hanedan olarak devlet kademelerinde görev aldıklarından saray
geleneklerinde, sosyal yapılanma ve diğer alanlarda köklü ve çok farklı değişimler
meydana getirememişler, dolayısıyla bu dönem edebiyatında da önceki devirlere
oranla çok önemli farklılıklar ve köklü değişimler yaşanmamıştır. Ancak doğal
olarak Gazneliler ile Sâmânîler arasında devlet yönetiminde, çeşitli siyasal ve
sosyal konularda birbirinden farklı düşünce yapıları, çeşitli uygulamalar, değişik
bakış açıları ve uygulama farklılıkları göze çarpmaktadır. 15
Gazneliler zamanında Fars edebiyatı büyük bir gelişme göstermiş,
sultanların, vezirlerin ve devlet adamlarının şair ve edipleri korumaları, hatta pek
çoğunun bizzat edip ve şair olması sebebiyle bu alanda büyük atılımlar
gerçekleştirilmiştir. Gazneliler dönemi şiiriyle Sâmânîler dönemi şiiri arasında
göze çarpan en belirgin fark, Sâmânîler devrinde mânanın lafız kadar kuvvetli
olmaması. Gazneliler döneminde ise şiirin hem lafız hem anlam bakımından güçlü
olması, felsefî düşünceleri de içermesi ve edebî sanatların daha çok
kullanılmasıdır. Bu dönemde halk ağzından kelimelere yer verilmesinden vazgeçilmiş, Sâmânîler devrinde fazla özen gösterilmeyen şiir kuralları yerli yerine
oturmuş, ancak nazım şekilleri bakımından bir değişiklik olmamıştır. Bu dönemde
göze çarpan önemli bir yenilik de Menûçihrî ile başlayan musammat tarzıdır. 16
Kaynaklarda Sultan Mahmud’un sarayında pek çok şairin bulunduğu
kaydedilmektedir. Bunlar arasında en tanınmış olanlar şunlardır: Firdevsî, biri
Farsça, diğeri Arapça iki divan sahibi Ebu’l-Feth-i Bustî, Gazâirî-yi Râzî, Ferruhîyi Sîstânî, Esedî-yi Tûsî, Ascedî, bilinen ilk İranlı kadın şair olan Râbia bint Kâ’bi Kozdârî-yi Belhî, Emîrüşşuarâ Unsurî ve Menûçehrî-yi Damgânî. Bu şairlerden
Unsurî ve Ferruhî kasideleriyle, Esedî münazara tarzındaki manzumeleriyle,
Menûçehrî kasidelerinin yanı sıra ilk musammatları yazması ve hamriyyât türü
şiirleriyle, Firdevsî ise Şâhnâme adlı ünlü mesnevisiyle tanınmıştır. Gazneliler
devrinde nesir Sâmânîler dönemine göre daha olgunlaşmıştır. Bu dönemin en
önemli mensur eserleri, Sultan Mahmud ve Sultan Mesud’un divan başkâtibi Ebû
Nasr-ı Muşkân’ın Münşe’ât’ı ve Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaki’nin, Târîh-i
Beyhakî’sidir. 17
Fars edebiyatı ve özellikle de Fars şiiri, gelişme ve olgunlaşma yolunda
önemli adımlarını ortaya çıktığı en eski dönemlerden itibaren atmakla birlikte,
Gazneliler döneminde bu gelişmeler çok hızlı bir seyir izlemeğe başladı. Klasik
Fars şiirinin dâhileri arasında yer alan Esedî-yi Tûsî, Firdevsî-yi Tûsî, Unsurî-yi

14

A.g.e., s. 40.
Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi‘r, s. 40.
16
Tokmak, A. Naci, “İran”, DİA, XXII, 417.
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Belhî, Ferruhî-yi Sîstânî, Senâî-yi Ğaznevî, Menûçehrî-yi Dâmğânî, Mes'ûd-i
Sa'd-i Selmân, ve daha başka büyük şairler bu dönemde yetiştiler. 18
V./XI. yüzyılda İran edebiyatı daha önceki yüzyıllara oranla hissedilebilir
ölçüde gelişme kaydetti. Bu önemli kazanımlarda Gazneli hükümdarlarının,
özellikle de Sultan Mahmud’un bilim ve edebiyata olan yakın ilgi ve desteklerinin
oldukça etkili olduğu tarihî gerçeğinin yanında bir diğer önemli faktör de, daha
önce bu bölgelerde egemenlik sürmüş olan Sâmânîler döneminde (IV./X. yüzyıl)
bilim ve edebiyatın temellerinin çok güçlü bir altyapı üzerine oturtulmuş olmasıdır.
Klasik Fars şiirinin Rûdekî ve Dakîkî gibi tartışmasız söz ustaları tarafından
kurulup temelleri yükseltilen bir edebiyatın her geçen gün olgunlaşan ve
genişleyen boyutları çerçevesinde Firdevsî, Ferruhî, Unsurî, Menûçehrî,
Mes'ûd-i Sa'd-i Selmân, Senâî, Ascedî vb. büyük şairlerin yetişmesi oldukça
doğal bir sonuçtur.
Özellikle bu hanedanın en büyük hükümdarları Sultan Mahmud ile Mesud
dönemlerinde Fars ve Arap edebiyatları Gazneliler'in egemen oldukları bölgede en
parlak dönemlerini yaşamıştır. Luğat-i Furs, Yetîmetu’d-dehr, Târîh-i Beyhakî gibi
dönemin tarih ve kültürünü konu alan otuz civarında kaynak ile Tezkiretu’ş-şuarâ
gibi şair tezkirelerinde söz konusu dönemde yaşamış çok sayıda şairin biyografileri
ve şiirleriyle birlikte yer aldığı görülmektedir. Bunlar arasında yukarıda adı
geçenler dışında; Ebu'l-Feth-i Bustî, Zeynebî-yi Alevî, Ğazâirî-yi Râzî, Lebîbî,
Behrâmî-yi Serâhsî, Emînî Neccâr-i Belhî, Menşûrî-yi Semerkandî, Ebû Saîdi Ebu'l-Hayr, Muhtârî-yi Ğaznevî, Seyyid Hasan-i Ğaznevî şairlerden söz
edilebilir. 19
Edebiyat her zaman duygular, düşünceler, sosyal ve siyasî ortamın
gerektirdiği şartların direkt ya da dolaylı bir sonucu olarak ortaya çıkmakta,
toplumun siyasî, kültürel ve sosyal durumunu yansıtan bir araç olarak kendini
göstermektedir. Sâmânîler döneminde Horasân ve Mâverâünnehir bölgelerinde
yaşayan kitlelerin ülkelerine olan sevgileri, özgürlük ve bağımsızlık arzuları, bu
isteklerinin gittikçe yaygınlaşarak kök salması, Arap istilasından kurtulma arzuları
ileri boyutlara varmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen Gazneli sultanlarının bilim
adamları, edebiyatla ilgilenen çevreler ve özellikle de şairlere gösterdikleri yakın
ilgi ve yoğun destek olmasaydı, Fars edebiyatı o dönemlerdeki gelişme düzeyini
belki de yakalayamayacaktı.
Gazneliler’in bilim çevrelerine bu şekilde yoğun ilgi göstermelerini teşvik
eden sebeplerden en önemlisi, kendilerinden önce yönetimde bulunmuş olan
Sâmânîler’in edebiyatçı, şair ve bilim adamlarını saltanatlarının ayrılmaz birer
unsuru olarak kabul etmeleri, onlara saraylarının kapılarını açmaları, her türlü
çalışmalarında desteklemeleridir. Daha sonra yönetime gelen Gazneliler de hazır
buldukları bu geleneklere uyarak bu konuda aynı yolu izlemişlerdir. 20

Şi‘ru’l- ‘Acem, I, 44.
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Sultan Mahmud’un ölümünden sonra oğlu Mesud da babasının ülke
yönetimi konusundaki uygulamaları, bilim adamlarını, şair ve edipleri
desteklemedeki tavrını devam ettirdiğinden V./XI. yüzyıl ve VI./XII. yüzyılın ilk
yarısında yaşamış bilim adamları ve şairlerin önemli bir kısmı, bizzat Gazneli
Devleti’nin destekleriyle ya da Gazneli Devleti’ne bağımlı hanedanların
saraylarında yine onların teşvikleriyle çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bahis konusu
dönemin bütün bu bilimsel ve edebî gelişmelerinin merkezi Sultan Mahmud’un
sarayıydı. Sultan’ın sarayında bulunmuş bilim adamları ve şairlerin sayısı da bu
gerçeği açıkça göstermektedir. 21
Gazneliler dönemi, Fars edebiyatının en parlak olduğu devirlerden biridir.
Fars kültürünü ve Farsça’yı yeniden canlandıran ünlü şair Firdevsî, Fars edebiyatı
tarihinde bütün devirlerin şaheser yapıtı olarak kabul edilen Şâhnâme’yi bu
dönemde kaleme almıştır.
Bu dönemde Gazneliler Devleti’nin başkenti Gazne, önemli ölçüde bir
edebî merkez özelliği kazandı. Çeşitli bölgelerden çok sayıda şair ve yazar Gazneli
sarayına yöneldi. Sultan Mahmud, gerek siyasî birtakım sebeplerden dolayı ve
gerekse yaratılışında var olan edebiyat ve bilime duyduğu yakın ilgi nedeniyle şair
ve yazarları kendi dallarında teşvik ediyor ve çeşitli vesilelerle hem şair ve
edebiyatçıları ve hem de bilim adamlarını sarayına çekiyordu.
Devletşâh-i Semerkandî’ye göre Sultan Mahmud’un sarayında 400 şair
bulunuyor, Unsurî de “melikuşşuara” makamında yer alıyordu. Başta Unsurî
olmak üzere diğer şairler onun savaşlarını ve üstün özelliklerini şiirlerinde
övüyorlardı. Unsurî, toplam 39 kasidesinde yani divanında yer alan kasidelerin
hemen hemen yarısından çoğunda Sultan Mahmud’u övmüştür. Çoğu, sultanın
savaşları, kazandığı zaferler ve özellikle Hindistan seferlerinde elde ettiği
başarılardan söz eden, onu öven dizelere yer veren şiirler Sultan'ın bir bakıma
savaş takvimini de çok iyi göstermektedir. 22
Sultan Mahmud döneminin önde gelen saray şairlerinden bir diğeri de
Ferruhî’dir. Ferruhî’nin kasidelerinden 44 tanesi, yine Sultan'ın övgüsünde
söylenmiş beyitlerden oluşmaktadır. Ferruhî bu kasideleri dışındaki şiirlerinde de
onu övmüştür. Bu durum aynı zamanda şairin sarayda uzun süreli olarak kalmış
olmasının göstergelerindendir. 23
Sultan Mahmud’un sarayındaki şairlerden bir diğeri Ascedî-yi Mervezî de,
onun övgüsüne yer veren kasideler yazmış, Somnât fethinde diğer şairlerin yazmış
oldukları fetihnâmeleri geride bırakacak ünlü “Fethnâme-yi Somnât” adlı
kasidesiyle Sultan'ı tebrik ederek övgü dolu dizeleriyle düşüncelerini ifade
etmiştir. 24
Sâmânî hükümdarları Fars millî kültürü ve geleneklerinin sıkı
takipçileriydiler. Bu yüzden halkın samimi desteklerini alıyorlardı. Ancak
Nefîsî, Târîh-i Nazm u Nesr, I, 34.
Cihântâb, Efsâne, “Mahmûd-i Ğaznevî”, Danişnâme, III, 924.
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Gazneliler İranlı olmadıkları gibi aynı zamanda Türk soyundan idiler. Sultan
Mahmud kendini İranlılara kabul ettirmek için cihat bayrağını açarak din adına
mücadele ettiğini göstermek istedi. Buna ek olarak şairler ve bilginlere verdiği
önemli hediyeler, onlara gösterdiği sıcak ilgiden dolayı da birçok şair ve yazarı
sarayına çekme konusunda önemli ölçüde başarılı oldu. 25
Firdevsî İran’ın eski hükümdarlarının hikayelerini anlatan bir destan olan
Şâhnâme’yi Mahmud’un sarayına sundu. Arapça’yı en uygun bilim dili olarak
kabul eden Bîrûnî gibi bilginlerin itirazlarına rağmen Farsça tercih edilen bir dil
haline geldi. Yöneticiler Türkçe konuşuyor olmalarına rağmen Hindistan’da daha
sonraki dönemlerde dinî bilimler dışında diğer alanlarda Farsça’nın Arapça’yı
gölgede bırakması, Gazneliler izledikleri siyaset, sıkı sıkıya bağlı bulundukları
edebî ve bilimsel geleneklerin doğal bir sonucudur. 26
Bu dönemde İranlı şairler daha önceden eserlerine yansıtmış oldukları
millî değerlerden ve geleneklerine olan bağlılıklarından belli ölçülerde
uzaklaşmaya başladılar. Dönem şairlerinin çok azının eserlerinde millî
duygulardan, geleneklerden ve İran halkının adetlerinden bahseden şiirlere
rastlanır.
Dönemin ünlü şairleri arasında yer alan Menûçehrî-yi Dâmğânî, Arap dili
ve edebiyatıyla yakından ilgilenmiş, Arapça söyleyen şairlerin divanlarını okumuş
ve Arap şiirinin yoğun etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Ebû Nuvâs, Beşşâr b.
Bord, Mutenebbî, Ebû Temmâm Cerîr ve diğer ünlü Arap şairlerinin isimleri,
kullanmış oldukları çok sayıda terkip, Arap atasözlerinin tercümeleri ve orijinal
şekilleri yer almıştır. 27
Sâmânîler döneminde oldukça sade ve tekellüften uzak olarak kaleme
alınmış olan kaside türündeki şiirler, Gazneliler döneminde teknik birtakım
özellikleri ve sanatları içeren farklı bir tarza dönüşmeğe başladı. Unsurî’nin şiirleri
daha çok delillendirme, savunma ve hitap tarzını esas alırken, Ferruhî ve
Menûçehrî’nin dizeleri genel olarak eski şairlerin tarzının devamı şeklinde açık ve
sade bir dilde kaleme alınmıştır. Bütün bunlarla birlikte söz konusu dönemin şiiri,
asıl nitelikleri arasında yer alan sadeliğini, açık ve anlaşılır bir dilde kaleme alınmış
olması gibi özelliklerini, lafız ve anlam açısından denkliğini önemli ölçüde
koruyabilmiştir. 28
Gazneliler dönemi siyasî gücün yanı sıra kültürel açıdan da parlak olarak
geçmiştir. Sultan Mahmud’un altın ve gümüşle dolu olan hazinesi ve Hindistan
seferlerinden elde ettiği ganimetlerle zenginleştirdiği bütçesiyle, Abbâsî
halifelerinin Sâsânîler’den iktibas ederek yükselttikleri tarzda son derece lüks
saraylar yaptırması sonucu adı ve ünü her tarafa yayılınca, çok sayıda şair,
edebiyatçı ve bilim adamı sultanın sarayına yöneldi. Gazneliler döneminde Fars
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şiiri birçok türde olgunluğunun zirvesini yakalamayı başardı. Şaheser niteliğinde
çok sayıda önemli eser ortaya çıktı. 29
Firdevsî’nin Şâhnâmesi, Ferruhî’nin tagazzülleri, Unsurî’nin kasideleri,
Menûçehrî’nin musammatları, hep yükselen ve gittikçe olgunlaşan Fars şiirinin o
dönemden kalma hatıralardır.
Gaznelilerin ilk devirlerinde Gazne dışında önemli dört ayrı merkez daha
vardı. Bilim adamlarını, şairleri ve edebiyatçıları çeken birer cazibe merkezi
durumundaki bu yerleşim bölgelerinden biri, Büveyhî vezirlerinden Sâhib b.
Abbâd’ın bulunduğu İsfahân ya da Rey şehriydi. İkinci önemli çevre, Buhara’daki
Sâmânî sarayı; üçüncüsü, Kâbûs b. Voşmgîr’in saltanat merkezi Taberistân ve
dördüncü bir merkez de, Hîve’de bulunan Hârizmşâhlar sarayıydı. Ancak bu
durum fazla uzun sürmedi. Yirmi yılda tamamen değişti. Sâhib b. Abbâd, 387/998
yılında vefat etti. Sâmânîler Devleti, 390/999 yılında yıkıldı, Kâbûs b. Voşmgîr,
muhalifleri tarafından öldürüldü. Hârizm Şâhı II. Me’mûn da bir ayaklanma
sonucu ortadan kaldırıldı. Sultan Mahmud, bu önemli merkezleri sadece
topraklarına katmakla kalmadı, bu coğrafyalardaki bilim adamlarını ve şairleri de
Gazne’ye getirdi. 30
Sultan Mahmud, yüksek bir edebiyat terbiyesine sahip oluşundan dolayı
kendi sarayında devrinin en yetenekli şahsiyetlerini toplamıştır. Bunlar arasında
Ferruhî-yi Sîstânî, Menûçehrî-yi Dâmgânî, Unsurî, Ascedî, Gazâyir-i Râzî ilk
sıralarda sayılabilir. Sultanın sarayında 400 şairin bulunduğu rivayeti abartı olarak
kabul edilse de, o dönemlerde edebiyata verilen önemi göstermesi bakımından
dikkat çekicidir. Bu şairler arasında Unsurî, ve Şâhnâme'nin yazarı Firdevsî en
önde gelenler arasında yer alırlar. Ebu’l-Feth-i Bustî de Sebük Tegin ve Sultan
Mahmud devirlerinin büyük ediplerinden, resmî vesikaları ve mektupları kaleme
almakla görevli kâtiplerden biriydi. 31
Sultan Mahmud, Birçok ülkeden gelen bilim adamlarıyla toplantılar
düzenler ve onların bilimsel tartışmalarına katılırdı. Ortaçağın gözde bilim
adamlarından Bîrûnî’yi, Hârizm’i ele geçirdikten sonra Gazne’ye getirtti. Bîrûnî,
sultanla birlikte Hindistan seferlerine katıldı. Hindistan’da çeşitli kesimlerle
teması, sosyal, siyasî ve diğer konulardaki izlenimleri, inançlar ve gelenekler
hakkındaki merakı Tahkîku mâ li’l-Hind adlı önemli eserin ortaya çıkmasını
sağladı. 32
Sultan Mesud ve Mevdud da bilginlere gereken önemi verip bilimsel
incelemeleri ve araştırmalarında her zaman destek oldular. Birçok bilgin çeşitli
konulardaki eserlerini Sultan Mesud’a ithaf etmiştir. Bîrûnî, ünlü eseri elKânûnu'l-Mes‘ûdî’yi Sultan Mesud’a, Kitâbu’l-Cemâhir fî mâ‘rifeti’l-cevâhir adlı
eserini de Sultan Mevdud’a ithaf etmiştir. 33
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Gazneliler dönemi tarih yazımcılığı açısından da parlaktır. Utbî, Gerdîzî
ve Beyhakî, dönemin ünlü tarihçileri arasında yer alırlar. 34
Dönemin diğer sultanlarının egemenlik sürdüğü devirlerde de Fars
edebiyatının gelişmesine destek verilmiştir. Ebu’l-Ferec-i Rûnî, Mes‘ûd-i Sa‘d-i
Selmân, Osmân-i Muhtârî gibi şahsiyetler, Sultan Mahmud sonrası dönemin ünlü
şairleri arasında yer almışlardır. 35
Sultan Behrâm Şâh da bilim adamlarını sever, onlara önemli ölçüde mal
bağışlardı. Seyyid Hasan-i Ğaznevî, onun döneminde yaşamış şairlerindendir.
Senâî, ünlü tasavvufî eseri Hadîkatu’l-hakîka’yı onun döneminde kaleme almıştır.
36

Gazneli sultanlarının bilim, edebiyat ve tasavvufa önem vermeleri
nedeniyle çok sayıda bilgin ve mutasavvıf egemen oldukları bölgelere toplanmıştı.
Sultan Mahmud, devrin en büyük sûfilerinden Ebu’l-Hasan-i Harakânî’ye son
derece saygı gösterir, zaman zaman ziyaretine giderdi. 37
Gazneliler döneminin birinci devresi, yaşanan gelişmeler çerçevesinde ele
alındığında, Sultan Mahmud’un önemli ölçüde saygınlık kazanması, başta Hint
müslüman bilginleri olmak üzere şair ve yazarların çoğu tarafından İslâm
dünyasının egemen olduğu bölgelerdeki İslâm kültürü ve sanatını destekleyen
cömert bir hami rolünde görülüyor olmasından kaynaklanıyordu. Özellikle Hint
Yarımadası’na İslâmiyet’i götürmesi, kendisine müslüman bir fatih unvanı
kazandırdığı gibi, bu konuda oldukça etken faktörler arasında yer almaktadır.38
Diğer taraftan özellikle Avrupalı araştırmacılar olmak üzere birtakım bilim
adamları söz konusu dönemdeki kültür, medeniyet ve edebiyatın taklitten başka
bir şey olmadığı kanısındadırlar. Rûdekî, Bel'âmî ve Dakîkî gibi ünlü söz ustalarını
yetiştirmiş olan merkezi Buhara’daki Sâmânîler sarayı, Sultan Mahmud için çok
önemli bir rekabet ortamı oluşturmaktaydı. Fars tarihi, edebiyat ve kültürü dalında
önemli çalışmaları bulunan A. Müller, Barthold, E. G. Browne ve daha sonraları J.
Rypka gibi doğubilimciler, Sultan Mahmud’un sanat ve edebiyat konusundaki
desteklerinin sebebi olarak onun bilime karşı katıksız sevgisini görmezler.
Fetihlerinde başta İsfahân ve Rey kütüphaneleri olmak üzere ele geçirdiği bütün
şehirlerin kütüphanelerinde bulunan eserleri Gazne’ye toplatmıştır. Bunun yanı
sıra bu hareketinden de anlaşılacağı gibi bilim adamları, sanatkârlar ve edebiyat
çevrelerinin etrafında toplanmasına çok aşırı istekli olduğu, gerektiğinde zorbalık
ve güç kullanarak bu amacına ulaştığı anlaşılmaktadır. 39
Söz konusu dönemde dikkat çeken özelliklerden biri de; gelişme gösteren
kültürün arkasında tamamıyla saltanat ve aristokrat çevrelerin yer aldığı, halk
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kitlelerine dayanmayan bir seçkinler kültürünün varoluşudur. Bu dönemin halk
kültürü konusunda elde fazla bilgi bulunmamaktadır. Yine bu dönemde gözlenen
bir diğer özellik, şairler ve yazarların konumudur. Toplumun önde gelen
kesimlerini oluşturan bu tabakalar, sultanlar ve yönetici zümreler ile son derece iyi
ilişkiler kurmuşlardır. Sultanlar onların övgülerinden son derece hoşlanır ve karşı
taraf da bu durumu asla unutmazlar. Sonuçta taraflar birbirlerinden her zaman
karşılıklı olarak yararlanırlar. Şairler aldıkları hediyelerle üne kavuşurlar.
Dönemin öne çıkan özelliklerinden üçüncüsü de Gazne ve Zâbulistân’da Gazneli
Devleti’nin kurulmasından önceki dönemlerde dikkate değer edebî bir geleneğin
bulunmayışıdır. Olmayan bir altyapı üzerine edebî faaliyetlerin kurulması zor
olacağından Gazne sarayının önde gelen şair ve yazarlarının çoğu, dışarıdan gelen
şahsiyetlerden oluşmaktadır. Unsurî, Belh; Ascedî, Merv ya da Herât; Ğazâirî,
Rey; Ferruhî, Sîstân ve Menûçehrî de, Dâmğân’dan gelip Gazneli sarayına
yerleşmişlerdir. 40
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MEVLÂNA’NIN MESNEVÎSİNDE
“HZ. YUSUF VE AYNA HİKÂYESİ”DEKİ BAZI MESAJLAR
Ali TEMİZEL
GİRİŞ
Mutasavvıf şairler, yazarlar ve edipler kendi düşünlerini açıklarken dinî ve
dince kutsal sayılan konuları içeren hikâyelerden, efsanelerden, destanlardan
yararlanırlar. Anlatılan konuların daha rahat anlaşılması için günlük hayatın
içinden alınan konular ve teşbihler çokça kullanılmakla birlikte daha çok Kur’an-ı
Kerim kıssalarından, ayetlerden, peygamberler tarihinden yararlandıkları
görülmektedir. İnsanı, insana bağlı olarak yaşanılacak hayatı ve dünyayı iyi bir
şekilde algılayan Mevlâna, kendi döneminde insanlığın huzuru, barışı, mutluluğu
için gayret etmiştir. Kendinden sonrakilere de eserleriyle ve eserlerindeki
düşünceleriyle örnek olmuş ve mesajlarını vermeye çalışmıştır. Mevlâna’nın bu
mesajları da daha çok kendi eserlerinde, özellikle de Mesnevî isimli eserinde
insanların anlayabileceği örnek kıssalar ve hikâyeler aracılığı ile günümüze kadar
gelmiştir. Mevlâna bu hikâye ve kıssalarda akıcı ve anlaşılır bir üslup kullanmıştır.
Toplum, Mevlâna’nın Mesnevîde gösterdiği örnek hikâyelerden yararlanarak
kendi hatalarını, sıkıntılarını ve yanlışlarını tespit etmektedir. Böylece bu sıkıntı
ve hatalardan nasıl kurtulabileceğinin yolunu ve metodunu öğrenmektedir.
Mevlâna’nın Mesnevisindeki “Hz. Yusuf ve Ayna Hikâyesi” de bu
hikâyelerden biridir. Bu çalışmada Mesnevîdeki “Hz. Yusuf ve Ayna Hikâyesi”nin
Farsça metni ve Türkçe çevirisi verilmektedir. Daha sonra “Hz. Yusuf ve Ayna
Hikâyesi”ndeki alınabilecek mesajlar, hikâyedeki semboller ve benzeri hususlar
hakkında bilgi verilmektedir. Bu çalışmada Mesnevîdeki “Hz. Yusuf ve Ayna
Hikâyesi”nin Farsça metni Adnan Karaismailoğlu ve Derya Örs tarafından
neşredilen Mesnevî-i Ma‘nevî41 isimli eserden alınmış ve Türkçe metninde ise
Adnan Karaismailoğlu tarafından hazırlanan Mesnevî-Mevlâna Celâleddîn-i
Rûmî42 isimli eserden yararlanılmıştır.
Bilindiği üzere bütün dinlerde, tasavvufi, siyasî düşüncelerde, edebî
akımlarda, halk destanlarında, mitolojilerde ve benzeri alanlarda birçok sembol
kullanılmakta ve bazı ritüeller, sembollerle açıklanmaktadır. Buna bağlı olarak
tarih boyunca, alimler, mutasavvıflar, filozoflar, şairler, kanat önderleri çoğu
zaman mesajlarını ve söylemek istedikleri bir konuyu önemli bir mecaz ve teşbih


Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı, Konya, e-posta:
temizel46@yahoo.com, ORCID ID: 0000-0001-8110-1230
41
Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-Mesnevî-i Ma‘nevî (Farsça), c.1-2, Hazırlayanlar:
Adnan Karaismailoğlu-Derya Örs, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007.
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Mesnevî- Mevlâna Celâleddîn Rûmî, c.1 (1-2 Defter), Hazırlayan: Adnan
Karaismailoğlu, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya,
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türü ve edebi sanat olan istiare yoluyla anlatmak istemişlerdir. Anlatımı
güzelleştirmek amacıyla İstiare sanatı Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında benzer
şekilde kullanılmıştır. Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî de anlatımı ve manayı güzel ve
etkili ifade etmek için, eserlerinde istiare edebi sanatını kullanan önemli alimlerden
ve mutasavvıflardandır.
Mesnevî’de Suret-mana ikilisi, güneş-gölge, deniz-köpük, Mecnûn-Leylâ,
çiçek-meyve gibi istiarelerle anlatılır43. Mesnevî’de dilin ilâhî hakikatleri
anlatmadaki yetersizliği ve anlatımın gereği olarak mecazi bir dil kullanılır. Ayna,
temel fiziksel özelliği yanında din, edebiyat ve mitoloji alanlarında çokça
kullanılan bir semboldür.
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde birçok kavram ve bunları açıklamak için
sıralanan hikâyeler, bir bütünlük çerisinde ele alındığında düşünce dünyamız
büyük bir zenginlik kazanacaktır. Çevresine yol gösteren ve tavsiyelerde bulunan
Mevlânâ’nın hikâyelerle örülmüş bir üslubu tercih etmesinin gerekçeleri vardır.
Mesnevî bu dikkatle incelendiğinde onun, bu husus aydınlatacak bilgiler verdiği
görülmektedir. Hikâyelere başlarken, hikâyelerin içerisinde veya bunlara son
verirken hikâyecilik anlayışını ortaya koymuştur. Mevlânâ, hikâyelere büyük
değer vermektedir. Kendisini hikâyelerle bütünleştirmekte, âdeta hikâyenin
içerisinde yer almaktadır. Hikâyeyi kendisiyle, gerçekte toplumla buluştururken
hikâyenin kahramanları, sanki hemen yanı başındadır44.
Yazının konusu olan Yusuf ve Ayna Hikâyesi, Mesnevînin birinci
defterinde 3156-3226 numaralı beyitler arasında yer alan ve peş peşe gelen iki
hikâyedir.
Birinci hikâyenin başlığı şöyledir:
آمدن مهمان پیش یوسف علیهالسالم و تقاضا کردن یوسف علیهالسالم ازو تحفه و ارمغان
Yusuf’a -Allah’ın selamı üzerine olsun- misafir gelmesi ve Yusuf’un Allah’ın selamı üzerine olsun- ondan hediye ve armağan istemesi.
3156
آمد از آفاق یار مهربان
یوسف صدیق را شد میهمان
3156 Uzaklardan bir dost, sadık Yusuf’a misafir oldu.
3157
کاشنا بودند وقت کودکی
بر ِوساد ٔه آشنایی متّکی
Çocukluk zamanında tanışıktılar, tanışıklık yastığına yaslanmışlardı.
3158
یاد دادش جور اخوان و حسد
گفت کآن زنجیر بود و ما اسد
Ceyhan, Semih, “Mesnevî”, DİA = Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 29,
Ankara, 2004, s. 325-334.
44
Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ’nın Gözüyle… -İnsan ve Toplum-, Ankara, 2007,
Hizmet-İş Sendikası Yayınları, s. 95-97.
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3158
Ona kardeşlerinin ve kıskançlığın eziyetini hatırlattı. -Yusuf- dedi: “O zincirdi;
bizse aslan.
3159
عار نبود شیر را از سلسله
قضای حق گِله
نیست ما را از
ِ
Aslanın zincirden utancı olmaz. Hakk’ın kazasından bizim şikâyetimiz yoktur.
3160
شیر را بر گردن ار زنجیر بود
بر همه زنجیرسازان میر بود
Zincir aslanın boynunda olsa da bütün zincir yapanlara beydir.”
3161
گفت چون بودی ز زندان و ز چاه
گفت همچون در ُمحاق و کاست ماه
-Misafir- “Zindanda ve kuyuda nasıldın?” dedi. -Yusuf- “Ayın eksilme ve
görülme hâlindeki gibi” dedi.
3162
در ُمحاق ار ما ِه نو گردد دوتا
نی در آخر بدر گردد بر سما
Görünme halinde ay iki büklüm olur, sonra da semada dolunay olmaz mı?
3163
گرچه دُردانه به هاون کوفتند
نور چشم و دل شد و بیند بلند
ِ
İnci tanesini havanda dövseler de gözün ve gönlün ışığı olur, yüksek görür.
3164
زیر خاک انداختند
ِ گندمی را
پس ز خاکش خوشهها بر ساختند
Buğdayı toprak altına atarlar, sonra toprağından başaklar yaparlar.
3165
بار دیگر کوفتندش ز آسیا
ِ
قیمتش افزود و نان شد جانفزا
Onu daha sonra değirmende öğütürler; değeri artar ve cana can katan ekmek olur.
3166
زیر دندان کوفتند
ِ باز نان را
گشت عقل و جان و فهم هوشمند
Yine ekmeği dişlerle çiğnerler; akıl, can ve zeki anlayış olur.
3167
باز آن جان چونک مح ِو عشق گشت
ُّ ُُعجب
الز َّراع آمد بع ِد کشت
ِ ی
Yine o can aşkta yok olunca, ekinden sonra “Ekincilerin hoşlarına
gidiyor”45 olur.
45
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3168
این سخن پایان ندارد باز گرد
تا که با یوسف چه گفت آن نیک مرد
Bu sözün sonu yoktur. Geri dön; o iyi adam Yusuf’a ne dedi?
3169
بع ِد قصه گفتنش گفت ای فالن
هین چه آوردی تو ما را ارمغان
Hikâyeden sonra-Yusuf-ona “Ey filan! Peki! Sen bize armağan ne getirdin?”dedi.
3170
بر در یاران تهیدست فتی
هست چون بیگندمی در آسیا
Ey yiğit! Dostun kapısında eli boş olmak, değirmende buğdaysız olmak gibidir.
3171
حق تعالی خلق را گوید بحشر
ارمغان کو از برای روز نشر
Yüce Allah, mahşerde halka diyecek: “Kıyamet günü armağanınız nerede?
3172
ِجئت ُ ُمونَا َو فُ َرادی بی نوا
هم بدان سان که َخلَقنا ُکم َکذَا
Tıpkı sizi yarattığımız şekilde yalnız ve azıksız olarak bize geldiniz.46
3173
هین چه آوردید دستآویز را
ارمغانی روز رستاخیز را
Dikkat! Hediye olarak, diriliş günü armağanı olarak ne getirdiniz.
3174
یا امی ِد بازگشتنتان نبود
وعدهٔ امروز باطلتان نمود
Sizin geri dönme ümidiniz yok muydu? Bugünün vaadi size boş mu göründü?”
3175
ُمنکِری مهمانیش را از خری
پس ز مطبخ خاک و خاکستر َبری
Eşeklik yüzünden ona misafir olmayı inkâr ediyorsun, o zaman mutfaktan toprak
ve kül yersin.
3176
ور نهای ُمنکر چنین دست تهی
در آن دوست چون پا مینهی
ِ در
İnkâr etmiyorsan, o dostun kapısına böyle eli boş nasıl adım atarsın?
3177
اندکی صرفه بکن از خواب و خور
ارمغان بهر مالقاتش ب َبر
Uykudan, yemekten biraz tasarruf et, onunla görüşmek için armağan götür.
46
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3178
شو قَلی ُل النـَّوم مِ َّما َیه َجعُون
باش در اَسحار از َیستَغف ُِرون
Uyuyanlardan az uyuyan ol; seherlerde af dileyenlerden ol.
3179
اندکی جنبش بکن همچون َجنین
حواس نوربین
تا ببخشندت
ِ
Cenin gibi biraz hareket et de sana ışık gören duyular bağışlansın.
3180
جهان چون َرحِ م بیرون روی
وز
ِ
از زمین در عرصهٔ واسع شوی
Rahim gibi dünyadan çıkınca yeryüzünden geniş bir arsaya gidersin.
3181
رض للاِ َواسِع گفتهاند
ُ َ آنکه ا
عرصهای دان انبیا را بس بلند
“Allah’ın arzı geniştir” 47 denileni, peygamberler için çok yüksek arsa bil.
3182
دل نگردد تنگ زآن عرص ٔه فراخ
نخ ِل تر آنجا نگردد خشک شاخ
Gönül o ferah arsasından daralmaz; beden ağacı orada kuru dallı olmaz.
3183
حاملی تو مر حواست را کنون
ُکند و مانده میشوی و سرنگون
Sen şimdi duygularını taşıyorsun; donuk, aciz ve baş aşağı oluyorsun.
3184
ت خواب
ِ چونکه محمولی نه حامل وق
ماندگی رفت و شدی بی رنج و تاب
Uykuda taşıyan değil, taşınan olduğunda, acizlik gider ve zahmetsiz ve
ıstırapsız olursun.
3185
چاشنیّی دان تو حال خواب را
محمولی حا ِل اولیا
پیش
ِ
ِ
Uyku halini velilerin taşınma hâli yanında bir çeşni bil.
3186
اولیا اصحاب کهفند ای عنود
در قیام و در تَقَلُّب هُم ُرقُود
Ey inatçı! Veliler Ashab-ı Kehf’tir; ayakta ve dolaşmada uyku halindedirler.
3187
میکشدشان بی تکلّف در فِعال
ّ بیخبر ذاتَ ال َیمین ذاتَ ال
شِمال
-Allah- Onları zorlamasız işlere çeker; habersiz sağa sola çevirir.
47
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3188
سن
َ چیست آن ذاتَ ال َیمین فع ِل َح
ّ چیست آن ذاتَ ال
شِمال اَشغا ِل تن
O sağa çevirmek nedir? Güzel iş. O sola çevirmek nedir? Beden meşguliyetleri.
3189
میرود این هر دو کار از انبیا
بیخبر زین هر دو ایشان چون صدا
Bu her iki iş peygamberlerde olur; bu her ikisinden -dağdan yansıyan-ses gibi
habersizdir.
3190
گر صدایت بشنواند خیر و شر
ت ُکه باشد ز هر دو بیخبر
ِ ذا
Dağ sana hayır ve şer ses işittirse de kendisi her ikisinden habersizdir.
İkinci hikâyemizin başlığı da şöyledir:
مهمان یوسف علیه السالم که آینه ای آوردمت که تا هر باری که در وی نگری روی خوب
گفتن
ِ
.خویش را بینی مرا یاد کنی
Misafirin, Yusuf’a -Allah’ın selamı üzerine olsun- “Her baktığında, güzel
yüzünü görmen ve beni hatırlaman için sana ayna getirdim” demesi.
3191
گفت یوسف هین بیاور ارمغان
او ز شرم این تقاضا زد فغان
Yusuf dedi: “Haydi! Armağanı getir.” -Misafir- bu isteğin utancıyla feryat etti.
3192
گفت من چند ارمغان جستم ترا
ارمغانی در نظر نامد مرا
Dedi: “Ben senin için ne kadar armağan aradım, gözüme bir armağan gelmedi.
3193
حبّهای را جانب کان چون َب َرم
قطرهای را سوی ع ّمان چون َب َرم
Bir habbeyi, madene nasıl götürürüm? Bir damlayı Umman denizine
nasıl götürürüm?
3194
سوی کرمان آورم
زیره را من
ِ
پیش تو دل و جان آورم
ِ گر به
Sana gönül ve can getirsem, Kirman’a kimyon getiren olurum ben.
3195
نیست تخمی کاندرین انبار نیست
غیر حسن تو که آن را یار نیست
Bu ambarda olmayan tohum yoktur; senin eşi olmayan güzelliğinin dışında.
3196
الیق آن دیدم که من آیینهای
پیش تو آرم چو نور سینهای
ِ
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Sana gönül ışığı gibi bir ayna getirmeyi uygun buldum.
3197
ب خود در آن
ِ تا ببینی روی خو
شمع آسمان
ای تو چون خورشید
ِ
Onda kendi güzel yüzünü görmen için. Ey, güneş gibi gökyüzünün
mumu (olan) sen!
3198
آینه آوردمت ای روشنی
تا چو بینی روی خود یادم کنی
Ey aydınlık! Kendi yüzünü gördüğünde beni hatırlaman için sana ayna getirdim.”
3199
آینه بیرون کشید او از بغل
خوب را آیینه باشد ُمشتَغَل
O, koltuğundan ayna çıkardı. Ayna, güzel için meşgul olunacak şeydir.
3200
آینهٔ هستی چه باشد نیستی
نیستی بر گر تو ابله نیستی
Varlık aynası nedir? Yokluk. Sen aptal değilsen yokluk götür.
3201
هستی اندر نیستی بتوان نمود
مالداران بر فقیر آرند جود
Varlık, yoklukta gösterilebilir; mal sahipleri yoksula cömertlik götürebilir.
3202
آین ٔه صافی نان خود گرسنهست
سوخته هم آین ٔه آتشزنهست
Ekmeğin berrak aynası, bizzat açtır. Yanmış da çakmağın aynasıdır.
3203
نیستی و نقص هر جایی که خاست
آینهٔ خوبی جمله پیشههاست
Yokluk ve noksanlığın ortaya çıktığı yer, bütün sanatların güzellik aynasıdır.
3204
بود
َ چونکه جامه ُچست و دوزیده
مظهر فرهنگِ درزی چون شود
ِ
Elbise sağlam ve dikilmiş olunca, terzi sanatını nasıl gösterir?
3205
ناتراشیده همی باید جذوع
تا دروگر اصل سازد یا فُروع
Marangozun asıl veya yan parçalar yapması için hep yontulmamış ağaç
gövdeleri gerekir.
3206
رود
آنجا
بند
خواجهٔ اشکسته
َ
بود
اشکسته
کاندر آنجا پای
َ
Kırıkçı ustası, kırık ayağın bulunduğu yere gider.
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3207
کی شود چون نیست رنجور نزار
ت طبّ آشکار
ِ آن جما ِل صنع
Düşkün hasta olmazsa, tıp sanatının o güzelliği nasıl ortaya çıkar.
3208
خواری و دونی مسها بر َمال
گر نباشد کی نماید کیمیا
Bakırların değersizliği ve düşüklüğü açıkta olmasa, iksir nasıl görünür?
3209
نقصها آیینهٔ وصفِ کمال
ّ ٔو آن حقارت آینه
عز و جالل
Eksiklikler, olgunluğun vasfına aynadır ve o düşüklük izzet ve yüceliğe aynadır.
3210
زانکه ضد را ضد کند پیدا یقین
زانک با سر که پدید است انگبین
Çünkü zıddı, kesin olarak zıt açığa çıkarır. Çünkü bal sirkeyle bellidir.
3211
نقص خویش را دید و شناخت
ِ هر که
اندر استکما ِل خود ده اسپه تاخت
Kendi eksikliğini gören ve bilen, kendini olgunlaştırmaya hızla koşar.
3212
پرد به سوی ذوالجالل
ّ زان نمی
کو گمانی میبرد خود را کمال
Kendisinde olgunluk düşünen kişi,bu nedenle ululuk sahibi Hakk’a doğru uçmaz.
3213
علّتی بتّر ز پندار کمال
نیست اندر جان تو ای ذو دَالل
Ey nazlı! Senin canında olgunluk düşüncesinden daha kötü bir sebep yoktur.
3214
از دل و از دیدهات بس خون رود
عجبی بیرون شود
ِ تا ز تو این ُم
Bu gurur vericilik senden çıkmadıkça, gönlünden ve gözünden çok kan akar.
3215
علت ابلیس اَنَا خَیری بُدست
نفس هر مخلوق هست
ِ وین مرض در
İblisin gerekçesi, “Ben daha hayırlıyım”48 idi. Ve bu hastalık her yaratılmışın
nefsinde vardır.
3216
گرچه خود را بس شکسته بیند او
زیر جو
ِ آب صافی دان و سرگین
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Kendini çok değersiz görse de o (insan), altında pislik bulunan ırmağın
berrak suyu bil.
3217
چون بشوراند ترا در امتحان
آب سرگین رنگ گردد در زمان
İmtihanda seni karıştırdığında, su hemen pislik renkli olur.
3218
در تگِ جو هست سرگین ای فتی
گرچه جو صافی نماید مر ترا
Ey yiğit! Irmak sana berrak görünse de ırmağın dibinde pislik vardır.
3219
َ ِدان پُر ف
طن
ِ هست
ِ پیر راه
نفس ُکل را جوی کَن
ِ باغهای
ِ
Çok anlayışlı, yol bilen pir vardır; her kesin nefis bahçelerine ırmak açar.
3220
جوی خود را کی تواند پاک کرد
ِ
علم مرد
ِ علم خدا شد
ِ نافع از
Irmak kendini nasıl temizleyebilir? Kişinin bilgisi Allah’ın bilgisi ile yararlı olur.
3221
کی تراشد تیغ دستهٔ خویش را
جراحی سپار این ریش را
ّ َرو به
Kılıç kendi sapını nasıl yontar? Git bu yarayı bir cerraha bırak.
3222
بر سر هر ریش جمع آمد مگس
ریش خویش کس
ِ بح
ِ ُتا نبیند ق
Kimse kendi yarasının çirkinliğini görmesin diye her yaranın başında sinek
toplanır.
3223
آن مگس اندیشهها وان ما ِل تو
ت احوا ِل تو
ِ ریش تو آن ظلم
ِ
O sinek senin düşüncelerin ve malın, yaransa senin ahvalinin karanlığıdır.
3224
ریش تو پیر
ِ ور نهد مرهم بر آن
آن زمان ساکن شود درد و نفیر
Pîr, senin yarana merhem koyarsa, o zaman dert ve feryat sakinleşir.
3225
تا که پندارد که صحّت یافتست
پرت ِو مرهم بر آنجا تافتست
Sıhhat bulduğunu zannettiğinde merhemin ışığı oraya vurmuştur.
3226
هین ز مرهم سر مکش ای پشتریش
و آن ز پرتو دان مدان از اص ِل خویش
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Dikkat et! Ey sırtı yaralı! Merhemden uzaklaşma. Onu ışıktan bil kendi
aslından bilme.
Mesnevideki “Hz. Yusuf ve Ayna Hikâyesi” hakkında açıklamalar:
Bu hikâye sembollerle dolu bir hikâyedir.
1) Yusuf
Yusuf, Hz. Yakup’un oğlu ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden
birsidir. Yusuf peygambere doğru sözlü anlamında Sıddık denmiştir. Zira
Kur’ân’da “Yusuf! Ey özü sözü doğru arkadaş!” 49 diye anılmaktadır. Hz. Yusuf
aynı zamanda güzelliği ve güzel ahlakı ile meşhurdur.
Peygamberimiz, Yusuf’u miraç esnasında ayın on dördü gibi gördüğünü
ifade eder. Yani dolunay gibi parladığı ve güzel olduğu ifade edilmek istenmiştir.
2) Hediye
Türkçede “armağan” kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılan hediye,
genelde insanlar arasında sevgi, dostluk, nişanesi olarak karşılıksız verilen nesne
anlamını taşır. Hemen her toplumda görülen hediyeleşme geleneğinin insanlık
tarihi kadar geçmişinin olduğu sanılmaktadır.50
3) Aslan
Hz. Ali, Allah’ın aslanı olarak aklımıza gelmektedir. Tasavvufta aslan
figürü, tefekküre karşı hareketi simgelemektedir. Aslan önceden beri güneşin,
aydınlığın, kudretin sembolü olmuştur.
4) Aslana Vurulan Zincir
Zincir Allah’a bağlılığı hatırlatıyor. Her ne kadar aslan gibi güçlü ve
kuvvetli olsak da sürekli olarak yaratıcının kontrolündeyim ve yaratıcıya bağlıyım
demektir.
5) Zindan
Tasavvufta zindan hem dünya hem de ruhu hapseden beden, yani nefis
olarak bilinir. İnsanın gerçekle yüzleşmesi demektir.
6) Kuyu
Kuyu, hikemi sırların saklandığı yer olarak bilinir. Kamıştan yapılan
ney’in ise bu sırları açığa çıkardığı anlatılır. Tasavvufta kuyu fani dünyadan ebedi
dünyaya geçişi ya da bu dünyaya hapsolmayı ifade eder.

49
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Kur’ân-ı Kerim, Yusuf, 46.
Bardakoğlu, Ali, “Hediye”, DİA, c. 17, İstanbul, 1998, s. 151-155.
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7) Rahim
Aşağıdaki beyitte dünya ana rahmine benzetilmekte ve ölüm yeniden bir
doğuş ve diriliş olarak nitelendirilmektedir. Hatta dirileceğimiz ahiret mekânının
bu dünyadan çok daha geniş olduğuna işaret edilmektedir. Akasından Kur’ân-ı
Kerim’deki Nisa suresinden “Allah’ın arzı geniştir”51 ayetinden iktibas
yapılmaktadır. “Rahim gibi dünyadan çıkınca yeryüzünden geniş bir arsaya
gidersin.”52
8) Ayna
Getirilen hediye neyi temsil ediyor? “Mü’min, mü’minin aynasıdır.”53
hadisini aklımıza gelmektedir. Aynülkudat el-Hemedânî, Kur’ân’da Allah’ın
isimleri arasında gösterilen “el-Mü’min” ile yukarıdaki hadiste yer alan “mü’min”
kelimeleri arasında tasavvuf açısından bir ilişki kurarak müminin aynı zamanda
Allah’ı yansıtan bir ayna olduğunu belirtmiştir. Zira ona göre Hak kendini halk
aynasında, halk da Allah’ı insan aynasında görür.54
Ayna, temel fiziksel özelliği yanında din, edebiyat ve mitoloji alanlarında
çokça kullanılan bir semboldür. Ayna, tasavvufun doğuşundan itibaren
mutasavvıflar tarafından en çok kullanılan sembollerden birdir. Anlaşılması zor
birçok görüş ayna teşbihi ve sembolü ile anlatılmaya çalışılmıştır. Ayna, tasavvufî
şiirde “tecellîgâh”tır. Allah – âlem ilişkisi, gerçek mümin, insan-ı kâmil, Cenâb-ı
Hak, kalp olduğu bilinmektedir. Ayna bazen vahdet-i vücud düşüncesini
açıklamak için de kullanılmıştır.
Ayna sembolü klasik dönem şairlerinin ve mutasavvıflarının birçoğu
tarafından kullanılmıştır. Örneğin İbnü’l-Arabi ayna ile ilgili olarak şöyle
söylemektedir: “Bir şeyin kendini kendisi vâsıtasıyla görmesi, ayna gibi başka bir
şeyde görmesine benzemez.”55
Ayna sembolü, felsefi kavramların ifadesinde, psikolojik tahlillerde, edebî
sanatlarda ve tasavvufî hakikatlerin anlatılmasında hem imgesel hem de simgesel
boyutuyla kullanılmıştır.
9) Kıskançlık
Mevlâna, “Ona kardeşlerinin ve kıskançlığın eziyetini hatırlattı.”56 mısraı
ile “Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi
ediyorlar?”57 ayetini hatırlatmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim, Nisâ, 97.
Mesnevî, I, 3180
53
Süleyman b. el-Eşref Ebû Dâvud es-Sicistânî, Sünenü Ebî Dâvud, Dâru’l-Fikr, tahk.:
Mu-hammed Muhyiddin Abdülhamid, yy., ts., Edeb, 49.
54
Uludağ, Süleyman, “Ayna”, DİA, c. 4, İstanbul, 1991, s. 260-262.
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Gökçe, Ahmet, “İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu”, Tasavvuf- İlmî
ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), 2009, sayı: 23, s. 75-89.
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Yusuf, kardeşlerinin kötü konuşmalarını babasına söylediği için kardeşleri
ona öfke duymaktaydılar. Ayrıca babalarının sevgisinden dolayı onu
kıskanıyorlardı.58
10) Kibir
Mevlâna, kibirli olmanın hastalık derecesinde bir yanlış olduğunu ve
İblisin Hz. Adem’e secde etmeme gerekçesindeki kibirli davranışı aşağıdaki
beyitte Kur’ân-ı Kerim’den iktibas yaparak şöyle dile getirmektedir:
“İblisin gerekçesi, “Ben daha hayırlıyım”59 idi. Ve bu hastalık her
yaratılmışın nefsinde vardır.” 60
Zira, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle denilmektedir: “Allah buyurdu: “Ben sana
emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblîs), “Ben ondan daha
üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” dedi.” 61
11) Sürme
Mevlâna “İnci tanesini havanda dövseler de gözün ve gönlün ışığı olur,
yüksek görür.”62 beytiyle inci tanesinin havanda dövülmesi ile kıymeti daha da
artacağına ve göze sürme olarak çekilecek hale geleceğine işaret etmektedir.
Aslında Hz. Yusuf’un hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek
nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta olan bu hikâyede insanlar için faydalı öğütler,
önemli mesajlar verilmektedir. Zira bize Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf suresini
hatırlatmaktadır. Bu hikâye aynı zamanda bize şunları da işaret etmektedir:
12) İslam’ın Doğuş Yılları
“Daha sonra da o can, aşkta yok olup gider. Buğdayın macerasına şaşırır
ekinciler...”, ifadesi Kur’an-ı Kerimde Fetih suresindeki şu ayete işret etmektedir:
“Zira Peygamberin yanında bulunan ve kafire karşı çetin ve kendi
aralarında merhametli olan kimseler İncil’e atıfta bulunarak şöyle tarif edilir:
Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi
üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece
onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir.”63
Burada Peygamberimiz ve arkadaşlarının durumları bir benzetme ile
anlatılmaktadır. İlk defa yere atılan bir tane gibi filizlenmeye başlayan
Müslümanlar, gittikçe koca bir ordu olmuşlardır. İslam tohumunu ekenler bu
duruma son derece sevinirken, Müslümanların bu güçlü durumunu gören kâfirler,
öfkeden çatlar hale gelmişlerdir.
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Ayrıca burada “buğdayın macerasına ekincilerin şaşırmasından maksat”
buğdayın ekiminden itibaren ekmek olup insan için faydalı bir nimet olana kadar
geçirdiği süreç de anlatılmaktadır.
13) Ölüm ve Sonrasını Hatırlamak ve Allah’a Götürülecek Hediyenin
Ne Olacağı
Mevlâna, “Tıpkı sizi yarattığımız şekilde yalnız ve azıksız olarak bize
geldiniz.”64 beytini “Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize
geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız.”65
ayetinden iktibas ederek söylemiştir.
Mevlâna, dostun, yani Allah’ın yanına eli boş gidilmeyeceğini ifade eder.
Allah’a götürülecek hediye ile ilgili olarak Mevlâna, Kurân-ı Kerim’den
de yararlanarak ahiret yolculuğu için en hayırlı azığın Takva66 olduğunu
hatırlatmaktadır. Ayrıca Namaz, oruç, zekât, hayır hasenat, kazanılan gönül, güzel
ahlak, bu dünyada bıraktığımız sadaka-yı cariye ve benzeri birçok şeyin bizim
ölüm sonrasında sevgiliye yani Allah’a iyi bir hediye olacağını bildirmektedir.
Buna bağlı olarak Mevlâna, dost olan Allah’ın yanına eli boş gidilmesinin
sonunda düşülecek durumu şu beytiyle açıklamaktadır:
“Ey yiğit! Dostun kapısında eli boş olmak, değirmende buğdaysız olmak
gibidir.”67
Mevlâna aşağıdaki beyitte varlığın aynasının yokluk olduğuna işaret
ederek Allah’ın huzuruna hediye olarak yokluk makamında, yani insan-i kâmil
olarak gelmemizi tavsiye etmektedir.
“Varlık aynası nedir? Yokluk. Sen aptal değilsen yokluk götür.”68
14) Sevgiliye Yani Allah’a Götürülecek Hediyenin Nasıl Kazanılacağı
Mevlâna, “Azıcık olsun uykuyu, yemeyi içmeyi bırak da Hakk’la
buluşacağın zaman için bir armağan hazırla. Geceleri az uyuyanlardan, seher
vakitlerinde mağfiret dileyenlerden ol” diyerek hediyenin nasıl olacağı ve nasıl
kazanılacağı uyarısını, Kur’an-ı Kerimdeki “Onlar gecenin az bir kısmında
uyurlardı. Seher vakitlerinde rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi.” 69
ayetleriyle temellendirmektedir.
15) Çalışmanın ve İstemenin Önemi
“Cenin gibi biraz hareket et de sana ışık gören duyular bağışlansın.”70
beytiyle “Ana rahmindeki çocuk gibi azıcık da olsa hareket etmemizi” tavsiye eden
Mesnevî, I, 3172
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66
Kur’ân-ı Kerim, Bakara, 197.
67
Mesnevî, I, 3170
68
Mesnevî, I, 3200
69
Kur’ân-ı Kerim, Zariat, 17-18.
70
Mesnevî, I, 3179
64
65

201

Mevlâna, aslında hem bu dünya için hem ahiret için çalışmamızın gerektiğini
vurgulamaktadır. Bundan dolayı miskin miskin oturup ne başkasının yardımını
beklemeliyiz ne de ölümü. Çalışarak önce fiili duamızı yerine getireceğiz, daha
sonra da hayırlı olması için Allah’tan isteyeceğiz.
Ayrıca Birkaç Hususu Daha Açıklamakta Fayda Vardır
Mevlâna, zaman zaman Mesnevisinde atasözü veya deyim yerinde
kullanılan beyitlere de yer vermiştir. “Sana gönül ve can getirsem, Kirman’a
kimyon getiren olurum ben.”71 beytiyle “Kirman’a tere, Basra’ya hurma götürmek”
deyimine işaret etmiştir. Yani, Kirman’da terenin Basra’da hurmanın çokluğundan
dolayı bu söz, yerinde olmayan lüzumsuz şeyler hakkında kullanılmaktadır.
Kısacası “Terciye tere satmak” deyimidir.
Mevlâna, Mesnevîde birçok olayı zıtlık kuralıyla açıklamaya çalışmıştır:
Bu hikâyede de zıtlık kuralına sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı örnek beyitler aşağıda
sunulmaktadır:
“Varlık aynası nedir? Yokluk. Sen aptal değilsen yokluk götür.
Varlık, yoklukta gösterilebilir; mal sahipleri yoksula cömertlik götürebilir.
Ekmeğin berrak aynası, bizzat açtır. Yanmış da çakmağın aynasıdır.
Yokluk ve noksanlığın ortaya çıktığı yer, bütün sanatların güzellik
aynasıdır.
Elbise sağlam ve dikilmiş olunca, terzi sanatını nasıl gösterir?”72
“Eksiklikler, olgunluğun vasfına aynadır ve o düşüklük izzet ve yüceliğe
aynadır.
Çünkü zıddı, kesin olarak zıt açığa çıkarır. Çünkü bal sirkeyle bellidir.
Kendi eksikliğini gören ve bilen, kendini olgunlaştırmaya hızla koşar.”73
SONUÇ
Mevlâna’nın yaşadığı dönemden günümüze birçok edebî ve tasavvufî
şahsiyet Mevlâna’nın Mesnevîsindeki “Yusuf” ve “Ayna” sembolüne ilgi
duymuşlar ve bu sembollere kendi eserlerinde birçok kere yer verilerdir.
Ayna, sevgilinin göründüğü, kendini gösterdiği yerdir. Tüm âlem,
âlemdeki eşyanın, yaratılmışın her biri, insan, insan-ı kâmil, mü’min, insanın
gönlü, kalbi Allah’ın göründüğü yerdir. Ayna bütün bunların sembolüdür.
İnsan nasıl kendini görmek için aynaya bakarsa, Allah da kendi güzelliğini
göstermek için, ayna olarak âlemi yaratmıştır.
Her tarafı aynadan yapılmış bir eve benzeyen bu âlemde kiracı olan insan,
bu aynada geçici bir görüntüdür. İnsan bu aynadan yapılmış evde hangi yöne baksa
sevgilinin, Allah’ın tecellilerini görmektedir.
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FARS EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNDE AZRÂİL MOTİFİ
Serpil YILDIRIM
GİRİŞ
Kültür, toplumdan topluma, milletten millete değişen davranış ve yaşayış
biçimlerinin ve dünya görüşlerinin ortaya koyduğu maddî ve manevî ürünler olduğuna göre, bu ürünleri oluşturan öğeler de çok yönlü ve çeşitlidir. Çok yönlü olan
bu kültürel unsurlar aynı zamanda her bir milletin edebiyat temelini de oluşturur.
Fars edebiyatı da temelini bu unsurlara borçludur. Zira Farsçanın değerli edebiyat
metinleri arasında dini, mitolojik, hikemi ve bunun gibi çeşitli kültürlerarası
unsurlar fazlasıyla göze çarpar. Kültürlerarası olan bu unsurların birçok parçası
İran’a ve İslam’a ait yerli düşünceler arasından çıkmıştır. Fakat diğer parçalar İran
ve İslam medeniyeti sahasının dışından Farsçaya girmiştir. Bu iki grubun teşhis ve
temayüzü İran’ın ve İslam’ın kültürel ve medeni bileşenlerine bağlıdır. Bu arada
her ne kadar aslında İran ve İslam düşünce sahasına ait olsalar da zaman aşımıyla
ve insan tabiatının değişimiyle birlikte diğer kültürel unsurlarla iç içe geçmiş olan
birtakım düşünceler, semboller ve mitolojik unsurlar ile karşılaşırız. Kimi zaman
tamamen İran’a ait mitolojik unsurlar, herhangi bir sebeple kendi asıl şekillerini
korumakla birlikte birtakım inançlarla, Hint ve Yunan efsaneleriyle o kadar
birbirine karışmış haldedirler ki onların asıl parçalarını, karışmış parçalardan
ayırmak neredeyse imkânsız bir hal almıştır. Ölüm meleği ya da Azrail motifi de
Fars edebiyatında ve genel olarak İran kültüründe böyle bir anlatıma sahiptir.
Azrail’in yazılı ve sözlü edebiyatta gördüğümüz tasviri, ilk İslami
metinlerdeki görünümden bir hayli farklıdır. Bu çalışmada bu farklılıkları tahlil
etme niyetinde değiliz. Yapmak istediğimiz şey, incelememizi Azrail adıyla sınırlı
tutmak kaydıyla konuya değinmek ve böylece incelenen Farsça metinler
içerisindeki farklı kültürlerin izlerini tespit etmektir. Başka bir ifadeyle İran yazılı
ve sözlü edebiyatında bu meleğin çehresini betimleyerek Fars edebiyatı
metinlerindeki kültürel alışverişleri belirlemektir.
1. İran Halk Edebiyatında ve İnanışlarında Azrail
Kültürel unsurlar arasında en önemli unsurlardan birisi dindir. Zira eski
çağlarda, çeşitli dini inanca sahip birçok toplum yaşamıştır. Dini bayramlar,
törenler ve inanışlar din unsurunun önemini vurgulamaktadır. İslamiyet öncesinde
İranlılar arasında ölüm elçisine inanılmaktaydı. Zaten ilahi meleklerin varlığına
iman, İslam dininin iman esaslarındandır (Bakara 2/285). Ancak Kur’an’da ölüm
meleğine ‘Azrail’ adı verildiğine rastlanmaz (Şibay, 1949: 158). Secde sûresinde
(32/11) ve öteki bazı âyetlerde can almakla görevli bu melekten tekil sîgasıyla
bahsedilirken diğer âyetlerde (el-Enfâl 8/50; en-Nahl 16/32-33) çoğul şekliyle
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(melâike) bahsedilir. Bu sebeple Azrâil’in ruhları almakla görevli melekler
topluluğunun reisi olduğunu veya meleklerden yardımcıları bulunduğunu
söylemek mümkündür (Kılavuz, 1992: 351). Bu yüzden İslam öncesi ve sonrası
İran inançlarında Azrail’in özel bir yeri vardır.
Bu meleğin ilk ortaya çıkışı Farsça yazılı ve sözlü edebiyatındaki yaygın
kinayelerde ve atasözlerinde görülebilir. Örneğin, halk arasında şöyle tabirler
mevcuttur: “Azrail’in çocuk dağıttığını söylediler. Biri de benim çocuğumu
götürmesin de çocuk dağıtmasını istemeyiz dedi” (Enverî, 1384: 921) veya
korkmuş bir kişinin vücudunda Azrail’in tüyü olduğu söylenir (Enverî, 1384:
1030). Azrail’e cevap vermekten ) (عزرائیل را جواب کردنkasıt, tehlikeli bir
hastalıktan kurtulmak, bir başka kasıt ise normalden daha uzun bir ömre sahip
olmaktır (Enverî, 1383: 823). “Azrail ağ kurar, yem saçar” (عزراییل برایش دانه می
) پاشدtabiri ise bir kişinin ömrünün sonu gelip de öteki dünyaya intikali kesinleşince
Azrail’in ona ağ kurup, yem saçtığı ifade edilmek için kullanılır (Necefî, 1387:
1020). Yine birbiri ile konuşmakta olan birkaç kişinin bir süreliğine sessiz kalması,
o vakit Azrail’in yer altından geçtiğinin işareti olarak kabul edilir (Hidayet, 1378:
84).
Bu konuda Emsal u Hikem’de ise şöyle geçmektedir: “Azrail’in adı kötüye
çıkmış, her fırsatta adı kötü anılır. İnsanlar daha çok dikkatsizlik ve tedbirsizlik
yüzünden ölürler ve ömürlerinin artık son bulduğunu düşünürler (Dihhoda, 1391:
1099). Yine balık ile yoğurdun birlikte yenilmesi durumunda yiyen kişinin hasta
olacağı düşüncesinin Azrail’le bir alakası yoktur (Enverî, 1384: 964; Hidayet
1378: 97). Benzer şekilde, acemi ve dikkatsiz doktorlar için de Azrail motifinden
istifade edilir:
طبیبانی که در بالین مایند
به عزراییل داللی نمایند
“Baş ucumuzda bekleyen doktorlar, Azrail ile işbirliği yapan
doktorlardır.” (Bahar, 1387: 838).
Yetenekli doktorların övgüsünde de yine aynı şekilde bu motiften istifade
edilir:
شخص معطل
بر کار ز داروی تو شد
ِ
انده ملک الموت ز داروی تو بیکار
“Senin ilacın sayesinde işsiz, işe gitti, ölüm meleği senin ilacından işsiz
kaldı.” (Senâî, 1365:135).
Halk dilindeki bu tür tabirlerin yaygınlığı, halkın zihnini meşgul eden
yoğun Azrail tasvirinin işaretidir. Örneğin, Azrail hakkındaki şiirlerin, tabirlerin
ve kinayelerin yaygın kullanımı dikkate alındığında İranlılar açısından bu meleğin
yıkıcı oluşunun, onun öne çıkan özelliği olduğu söylenebilir:
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بادی همچو عزاییل خاست

تند

موجها آشوفت اندر چپّ و راست
“Azrail gibi sert bir rüzgâr koptu; sağda ve solda dalgalar karıştı.”
(Mevlânâ, 1386: III/2181)
رز عزراییل را بنگر اثر
ِ ُگ
گر نبینی چوب و آهن در صور
“Görüntüde sopa ve demir görmesen de; Azrail’in gürzünün tesirine bak.”
(Mevlânâ, 1386: III/113)
Tahran ağzında da Azrail’in ruh alma özelliği göze çarpar: “Azrail, O’nun
emri ile mamur olanı harap edince sel ve zelzeleler çıkarır. Varları yok, yoğu
kökünden kazır. Canlıların canını alır. Ta ki yeryüzünde hiçbir varlık
kalmayıncaya kadar horlayanların horultusunu keser ve dağları, denizleri yok
edip gökyüzündeki meleklerin ve kendine benzer diğer üç meleğin canını alır, son
olarak da kendi canını alır” (Şehrî, 1383: 358).
Kinayelerde ve darbımesellerde de bu meleğin acımasızlığına işaret edilir.
Örneğin, kalabalık bir ortamda, bir zalimin bir mazluma kötü davranıp ona
merhamet etmemesi durumunda şu mesel kullanılır: “Azrail kimden korkar ki!”
(Haverî, 1379: 137).
İranlıların inanışında, köpeklerin seher vakti ulumaları da Azrail’i görmüş
olmalarına bağlanır ve evlerine ölüm elçisinin girmemesi için ayakkabının bir
tekinin havada tutulması gerektiğine inanılır (Hidayet, 1378: 64). Azrail’in bu
şekilde telakki edilmesi günümüze Mezdiyesna inanışından kalmıştır (Bahar,
1381: 169). Yine Yahudi inanışlarında ve İsraili kaynaklarda (Judaica, 1972: 148)
ölüm meleği olarak adlandırılan bu meleğin ölümcül, yıkıcı ve yok edici sıfatlarına
yer verildiği görülür. Mekânı göklerde olup on iki kanadı vardır ve ölüm anında
kılıcını çekmiş olarak kişinin baş ucuna gelir (Kılavuz, 1991: 350) Veya felçli
birine derman olması için, diğer üç melekle birlikte Azrail’in adı banyoda felçli
kişinin ayak altına yazılır (Şehrî, 1368: 423). Bu inanış Yahudi kaynaklarında da
göze çarpar: Kaynakta, ölüm meleği, bazen hastalıkların kontrolünü üstlenen
ancak nihayetinde insanların canını alan bir doktor görünümünde tecelli eder
(Judaica, 1972: 149). Aynı şekilde bazı irfani kaynaklarda Azrail, dostu dosta
kavuşturan olarak zikredilir (Ferşâdmehr, 1382: 128).
İran halk hikâyelerinde, ölüm meleği, ecel ve akrep (Şamlû, 1379: 14) gibi
isimlerle de anılır. Uğursuzluk, yenilmezlik ve kaçınılmazlık, Azrail’in
efsanelerde çokça geçen tasvirleridir.
Sami rivayetlerinde bu meleğin tüm vücudunu kaplayan çok sayıdaki
gözlerinin olması, her şeyin onun kontrolünde olup hiçbir şeyin onun gözünden
kaçmayacağı ve kimsenin onun pençesinden kurtulamayacağı inancının işareti
olarak yorumlanabilir (Judaica, 1972: 148). Örneğin, çok eski bir efsanede,
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hikâyenin mağrur kahramanı Dumrul, ölüm elçisiyle kavgaya tutuşur ve çetin bir
mücadelenin sonunda ona yenilir (Behrengî, 2536/1356: 203). İranlılara göre
Azrail’in meymenetsizliği ve uğursuzluğu, onun Allah ile yakınlığına rağmen eski
Mezdeyesna inançlarının kalıntısı olabilir. Zira bu dinde can almak; belaya,
hastalığa ve ölüme sebep olan kötülük tanrısı iblisin görevidir (Bahar, 1381: 169;
Tefazzûlî, 1364: 14).
2. Yazılı Fars Edebiyatında Azrail
İslam’da, bir ölüm meleğinin olduğu, Kur’an ayetleriyle bildirilen bir
husustur. Bu meleğin ismi olarak ifade edilen “Azrail” kelimesi Kur’an ayetlerinde
ve sahih hadislerde geçmez (Kılavuz, 1991: 350) Ancak A.J. Wensinck, Azrail’in
büyüklüğü, kanatlarının ve gözlerinin çokluğu, insanların yoklama defterini
tuttuğu, ruhunu aldığı insanları zehirli mızrakla deldiği ve nurdan azametli makamı
olduğu hakkında birtakım iddialarda bulunmuş ve Azrail’i Müslümanlık ile
ilişkilendirmiştir (EI2, 1978: 292-293). Buna rağmen Azrail’in bu şekildeki tasvir
biçimi, ona nispet edilen güç, bulunduğu yer ve canlıların ruhunu alış şekli ve
zamanı hakkındaki iddiaların İslâmî kaynaklı olmadığı araştırmacılarca ifade
edilmiş (Şibay, 1949: 158; Kılavuz, 1991; 351) ölüm gibi çok önemli bir hadise
etrafında insanlık tarihi boyunca oluşan ortak yorum ve yakıştırmalardan ve
kısmen de İsrâiliyat’tan ibaret olan bu tür rivayetler, zamanla bazı Müslüman yazar
ve şairlerin eserlerine de girmiştir (Kılavuz, 1991: 351). Nitekim yazılı Fars
edebiyatında ve halk hikâyelerinde de Azrâil motifi aynı unsurlarla işlenmiştir.
Dolayısıyla da Fars edebiyatı ölüm elçiliğini Azrail’in asıl görevlerinden sayan
efsaneler, rivayetler ve kıssalar ile doludur. Bu hikâyelerin ve mazmunların
kaynağının birçoğu, İslam dini metinleri, İsrailiyat ve bazı halk inanışlarıdır.
Örneğin, Mantıku’t-Tayr’da birçok tarihi kaynaklarda geçen Hz. İbrahim ile
Azrail’in karşılaşması hikâyesi tüm yönleriyle zikredilmiştir. Başlangıç beyitleri
şöyledir:
چون خلیل للا در نزع اوفتاد
جان به عزرائیل آسان می نداد
“Azrail canını almaya geldiğinde Hz. İbrahim, canını kolay teslim etmez.”
(Attâr, 1388: 193)
Bu ve bundan sonraki beyitlerde, Azrail’in bu işteki katılığı ve can alma
özelliğine işaret edilmiştir. Mevlânâ da Azrail’in elinden kaçmak isteyen
dostlarından biri ile Hz. Süleyman’ın çok meşhur hikâyesini Mesnevî’sinde
zikretmiştir (Mevlânâ, 2017: I/962). Mevlânâ bu hikâyede, ölüm meleğinden
kaçışın mümkün olmadığına vurgu yapmıştır. Her ne kadar Mevlânâ, Azrail
hakkında İslami anlatılara başvursa da eski İran kaynaklarında da bu konudan sıkça
söz edilmiştir. Öyle ki Mînû-yi Hired’de şöyle geçmiştir:
و وای بد است که کسی از آن نمی تواند بگریزد
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“Kimsenin ondan (Azrail) kaçamıyor olması ne kötü” (Tefazzûlî, 1364:
64)
Genel olarak mevcut örnekler dikkate alındığında Fars şiir ve nesrindeki
ölüm meleğinin farklı suretleri aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:
2.1. Azrail’in Görevleri ve Fonksiyonları
2.1.1. Ruh Alması: Dini ve din dışı metinlerde ölüm meleğinin en önemli
görevi, insanların ruhunu bedenlerinden ayırmasıdır. Görüldüğü üzere Azrail’in bu
görevi hemen hemen gerek İslami gerekse de İsraili kaynaklarda zikredilmiştir.
Kur'an'da ölüm meleğinin can almakla görevli olduğu açıkça belirtilmekle birlikte
(es-Secde 32 /ll) bu fiil, her işin gerçek faili olan Allah'a da nispet edilir (ez-Zümer
39/42). Attâr, İlahinâme’sinde Azrail’in bu görevi hakkında şöyle der:
کجا میگشت عزراییل از او باز
آغاز همی جان بر گرفتن کرد
“Azrail onun için orada dolanıyordu, canını almak için işe soyundu.”
(Attâr, 2014: 168)
Hatta bütün varlıkların nefes alması, ilahi irade ve güçle gerçekleşmesine
rağmen Allah, bütün ruhları alma görevini Azrail’in uhdesine bırakmıştır. Kur'anı Kerim'de belirtildiği üzere ölüm melekleri, kötülüklerden korunan müminlerin
ruhlarını hoş ve rahat bir şekilde alıp kendilerine selam verirler (en-Nahl 16/32);
kötülük işlemek suretiyle kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken de yüzlerine
ve arkalarına vurarak onlara karşı sert ifadeler kullanırlar (el Enfal 8/50;
Muhammed 47/27). Yani her meleğin kendine has bir sorumluluğu vardır:
در کشور ما مؤنت جان ستند
برداشته ای ز گردن عزراییل
“Bizim ülkemizde can alma zahmetini Azrail’in boynundan kaldırmışsın!”
(Câmî, 1374: 85)
فرشته بیاید یکی جانستان
بگویم بدو جانم آسان ستان
“Can alan bir melek gelsin de ona canımı kolayca al diyeyim.” (Firdevsî,
1391: 1887)
کافل رزقهاست میکائیل
قابض روحهاست عزرائیل
“Mikail rızkların kefili, Azrail ruhları alandır.” (Câmî, 1378: 238)
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2.1.2. Ölüm Sembolü ve Etkeni
Fars edebiyatında, Azrail ölümün ve yok oluşun sembolü ve etkeni olarak
tasvir edilir. Eski İran inanışında zikredildiği gibi ölüm meleği, görevi yokluk ve
tüm mevcudatı yok etmek olan şeytanî bir varlıktır ve bu yüzden Zerdüşt’ün
Avesta’daki her şeyi bilen tek iyilik tanrısı olan Ahuramazda’nın karşısında yer
alır. Senâî, Azrail’i tüm mahlûkatın katili olarak zikreder:
همه هستند یار عزرائیل
قاتل ایشان و خلق جمله قتیل
“Hepsi Azrail’in dostudur, kendisi katil bütün halk maktul.” (Senâî, 1387:
507)
Attâr, bahsedilen hikâyede Azrail’in can alıcı ve yok edici yönüne işaret
eder:
حاضری گفتش که ای شمع جهان
از چه می نُدهی به عزرائیل جان
“Orada bulunanlardan biri dedi: Ey âlemin nuru, Azrail’e neden can
vermiyorsun.” (Attâr, 1388: 392)
چون بپیچیدم سر از جبریل من
کی دهم جان را به عزرائیل من
“Cebrail’e bile baş eğmemişken ben, nasıl olur da Azrail’e can veririm?
(Attâr, 1388: 392)
Başka bir yerde de onu, ölümün ve felaketin sebebi olarak betimler:
پیر گفتش هست عزرائیل پاک
راه قهر و معدن مرگ و هالک
“Bilge, ona Azrail’in temiz, fakat kahırla birlikte ölüm ve felaket sebebi
olduğunu söyledi.” (Attâr, 1386: 187)
2.1.3. Kibir, Gurur ve Arzuya Son Vermesi
Farsça edebî metinlerde zikri geçen Azrail’in görevlerinden biri de arzu ve
isteklere son vermektir. Azrail gelerek dünyevi bütün arzuları kendisiyle birlikte
götürür. Azrail’in, canını almak için yanına geldiği kişi için artık dünyevi istek ve
arzuların bir anlamı yoktur. Muizzî, Allah’ın emriyle ansızın gelen Azrail’in bu
görevini şöyle dile getirir:
ای به امر و نهی کرده بر سر گیتی فسار
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کرد عزرائیل ناگه در سر عمرت لگام
“Ey emir ve yasakla dünyanın başına yular geçiren, Azrail ansızın ömrünü
aldı.” (Muizzî, 1318: 476)
Birçok şair, gurur ve kibirden uzak durulması için uyarı yaparken
Azrail’in, kaçışı mümkün olmayan ve bir gün gelişiyle birlikte geriye hasretten
başka bir şey bırakmayacak olan kılıcına işaret eder:
خیز و اکنون خیز کانساعت بسی حسرت خوری
چون ببینی برسر خود تیغ عزراییل را
“Kalk, şimdi kalk zira tepende Azrail’in kılıcını görmeye can atıyorsun.”
(Senâî, 1365: 604)
“Azrail’i yakınında bir yerde görünce dünyayı da kararmış gördü
gözünde.” (Attâr, 2014: 168)
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere Azrail’i gören kişi için artık
dünyevi haz ve isteklerin bir anlamı kalmamakta ve kişi o an tüm kibir ve gurur
duygularından arınmaktadır.
2.1.4. İlahi Kaderi Müjdelemesi
İslam kültüründe kazanın hükmü Allah’ın emriyle yerine getirilir ve
kimsenin bunda bir müdahalesi ve tasarrufu yoktur. Bu işte Azrail, Allah’ın
müjdecisi rolünü üstlenir ve her şeye kadir olan Allah’ın onun uhdesine verdiği
tüm görevleri yerine getirir. Mevlânâ bu konuda şöyle der:
که ببین آن خاکِ پُر تخییل را
گفت یزدان زود عزراییل را
ت خاکی هین بیاور با شتاب
ِ مش

آن ضعیفِ زا ِل ظالم را

بهر اقتضا
ِ ،سوی ُک ّرۀ خاک

بیاب

 سرهنگِ قضا،رفت عرزاییل

“Hak derhal Azrail’e dedi: hayallerle dolu o toprağı gör.
O yaşlı, zalim güçsüzü bulup aceleyle bir avuç toprak getir.
Kader subayı Azrail, gereği için toprak küreye gitti.” (Mevlânâ, 1386:
V/1649-1651)
Azrail’in can alması için Allah tarafından görevlendirildiği hususu,
Azrail’in kendi ağzından Attâr’ın dizelerinde şu şekilde dile getirilir:
“Bunun üzerine Azrail cevap verdi. Bana Tanrı katından şöyle emir geldi:
Üç günlük mesafedeki yerde tut onu, Hindistan’da ansızın al canını.”
(Attâr, 2014: 90).
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2.2. Azrail’in Özellikleri ve Tasvirleri
Fars şiirinde Azrail’in görev ve fonksiyonlarının yanı sıra ona, kökü daha
çok eski İran kültürüne ya da İsrailiyat’a dayanan vasıflar ve tasvirler nispet
edilmiştir. Azrail’e nispet edilen bu özellikler ve tasvirler aşağıdaki başlıklar
altında toplanabilir:
2.2.1. Yıkıcı Olması
Eski İran inanç ve kültüründe, Azrail ölüm ve felaket unsurlarından sayılır.
Öyle ki musibet, hastalık ve ölüme sebep olan şeytani bir unsurdur (Bahar, 1381:
169; Tefazzûlî, 1364: 14) ve yıkıcı oluşu bu unsurun en önemli özelliğidir:
موج تیز
گفت روزی کشتی بر
ِ
من شکستم زاَمر تا شد ریز ریز
-Azrail- dedi: “Bir gün emirle sert dalgalarda bir gemiyi tahrip ettim,
parça parça oldu.” (Mevlânâ, 1386: VI/4801)
Fars edebiyatında da bu özellik göze çarpar. Azrail’in sadece kanadının
bile her şeyi yakıp yıkacağı ve büyük yıkımlara sebep olabileceği düşünülür.
Muizzî, bu konuda şöyle der:
ور ولج آباد محکم شد چو شارستان لوط
پر عزرائیل خواهد کردنش زیر و زبر
“Lut kavminin suru gibi Velec Abad sağlam olsa da Azrail’in kanadı onu
tarumar edecek.” (Muizzî, 1318: 269).
Aynı şekilde bu melek, kahır ve azap meleği olarak da adlandırılır.
Öfkelendiği zaman kula zalimce davranıp ona azap çektirdiğine işaret edilir.
لطف او هفت خوان اسرافیل
قهر او چار میخ عزرائیل
“Lütfu, İsrafil’in heft hân’ı, kahrı Azrail’in çarmıhı.” (Senâî, 1387: 432)
2.2.2. Korku ve Dehşet Yaratması
Fars edebiyatında Azrail’in bu özelliği tamamen İsraili kaynaklarda geçer.
Yahudi efsanelerinde görüldüğü üzere, bu meleğin yedi bin ayağı ve dört bin
kanadı olduğu ve vücudunda birçok göz ve dil bulunan Azrail’in, her biri özel bir
varlık sınıfı için ayrılmış dört de yüzü olduğu ifadesi yer alır (Hastings, 1981: 617).
Bu meleğin bir ayağı gökyüzünde diğer ayağı da sırat köprüsündedir. Bu meleğin
bir ayağının gökyüzünde diğer ayağının da yerde olduğu belirtilir (Judaica, 1972:
148) ve tüm bu özellikler, Azrail’in korku ve dehşete sebep olan bir varlık olarak
anılmasına sebep olmuştur:
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گه مثال صور اسرافیل دیدم بر یمن
گه خیال تیغ عزراییل دیدم بر یسار
“Kâh İsrafil’in Sur’unu gördüm sağ tarafta, kâh sol tarafta Azrail’in
kılıcının yansımasını.” (Muizzî, 1318: 378)
Gerek yedi bin ayağı ve dört bin kanadı olan ve vücudunda birçok göz ve
dil bulunan Azrail’in bu heybetinden gerekse de taşıdığı kılıcının büyüklüğü ve
parlaklığından dolayı şairlerce korku ve dehşet yaratan bir varlık olarak anılmıştır.
Dolayısıyla Azrail’in bu durumundan dolayı göründüğü kişinin haline üzüntü
duyulur:
حال آن مسکین مسافر را خدا داند که چیست
اندران کشتی که عزراییل باشد ناخدا
“Azrail’in kaptan olduğu gemideki o zavallı yolcunun halinin ne olacağını
Allah bilir.” (Emirî, 1312: 18)
Kāânî, Azrail’in görüntüsünü, yok edici düşmanın öfkesiyle bir tutar:
و اینک از بیم خواجه عزرائیل
از گریبان برون نیارم سر
“Azrail efendiden korktuğum için yakamdan boynumu çıkarmam.”
(Kāânî, 1380: 231)
2.2.3. Kutlu Geliş
İslam kültüründe kazanın hükmü Allah’ın emriyle yerine getirilir ve
kimsenin bunda bir müdahalesi ve tasarrufu yoktur. Bu işte, Allah’ın müjdecisi
rolünü üstlenen ve can almakla görevlendirilen Azrail, Allah’ın onun uhdesine
verdiği tüm görevleri harfiyen yerine getirmekle mesuldür. Dolayısıyla Mevlânâ,
Allah’ın müjdecisi rolünden dolayı Azrail’i gelişi kutlu, ayağı mübarek olarak
zikreder:
گفت:عزراییل می آید برو
گفت: شاد شو،پایش بس مبارک
-Hasta- “Azrail geliyor. Git” dedi. –Sağır- “Ayağı çok mübarektir. Neşeli
ol! Dedi.” (Mevlânâ, 1386: I/3374)
2.2.4. Çirkinlik
Azrail, Farsça edebi metinlerde hem can alıyor olması hem de fiziki
görüntüsü sebebiyle daha çok çirkin ve kötü sıfatları ile nitelenir. Azrail
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resmedilirken veya betimlenirken ürkütücü siyah bir kıyafete bürünmüş olarak
gösterilir.
چه گر شاهی بقال و قیل بودم
بچشم گل چو عرزاییل بودç
“Her ne kadar hitabetimle padişah olmuş olsam da güzellerin gözünde
Azrail gibiydim.” (Attâr, 2535/1355: 256)
Öyle ki çirkinliğinden dolayı şairler tarafından bakışları sert ve korkunç
olarak betimlenir:
“Süleyman ona dedi: Hey kılıçsız kan döken! Neden o gence sert sert
baktın?” (Attâr, 2014: 90)
2.2.5. Heybet ve Büyüklük/Azamet
Ürkütücü siyah bir kıyafet ve elinde büyük bir tırpanla can almak için
pusuya yatan Azrail, bu özelliğinden dolayı heybetli ve azametli olarak tasvir
edilir:
به کمال و جالل عزرائیل
که کمین دار جان جانورست
“Azrail’in büyüklük ve haşmetinden dolayı canlının canı tuzaktadır.”
(Enverî, 1389: 111)
2.2.6. Tırpan ve Gürzünün Olması
Fars edebiyatında ismi sıkça geçen Azrail’in bir diğer özelliği de elinde
büyükçe bir tırpanının olmasıdır. Şairler tarafından bu tırpan, bazen sanat yapmak
için bazen de Azrail’in heybetini, azametini ve öfkesini tasvir etmek için kullanılır:
از دو چشمش تیز گردد ساحری ابلیس را
وز لبانش کند گردد تیغ عرزاییل را
“İblisin sihri onun iki gözünden dolayı keskinleşir ve dudaklarından dolayı
Azrail’in kılıcı körleşir.” (Senâî, 1365: 349)
درازنایی هایل به رنگ جبهۀ مرگ
و یا بسان زدوده سنان عزراییل
“Ölüm rengiyle kuşatılmış veya Azrail’in pastan arınmış mızrağı gibi bir
zaman” (Bahar, 1387: 264)
رز عزراییل را بنگر اثر
ِ ُگ
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گر نبینی چوب و آهن در صور
“Görüntüde sopa ve demir görmesen de Azrail’in gürzünün tesirine bak.”
(Mevlânâ, 1386: III/113)
2.2.7. Gazap Verici ve Yok Edici Olması
Fars edebiyatında ismi sıkça geçen Azrail’in diğer bir önemli özelliği de
helak edici olmasıdır. Eski Ahit’te milletleri ve toplulukları helak edip ortadan
kaldıran melek olarak anlatılan varlık ile Azrail arasında ilişki kurulmakta ve bu
meleğin ölüm meleği olduğu iddia edilmektedir (Singer, 1903: 480). Azrail’e bu
özelliklerin Yahudiler tarafından verildiği rahatlıkla söylenebilir. Zira Yahudiler
Filistin’e yerleşmeden önce Ken’anlı’ların cinlerle ilgili inanç kalıntıları yeniden
ele alınıp diriltiliyordu. Göçebelik döneminde de İsrailliler tarafından yıkıcı, yok
edici ve harap edici meleklerin varlığına inanılmaktaydı (Erbaş, 1996: 212-212).
Mevlânâ, Azrail’in bu özelliklerini şöyle dile getirmiştir:
هم ز عزرایی ِل با قهر و عطب
ق رحمت بر غضب
ِ  چون سب،تو بهی
“Sen gazap verici ve yok edici Azrail’den de iyisin; çünkü rahmet gazaptan
öndedir.” (Mevlânâ, 1386: V/1571)
Attâr, “Azrail ve Süleyman ile O Adam hikâyesinde” Süleyman’ı ziyarete
gelen Azrail’i can yakıcı sıfatıyla niteler:
“Duyduğuma göre can yakıcı Azrail, bir gün Süleyman’ın sarayına gitti.”
(Attâr, 2014: 90)
3. Edebi Hilelerde Azrail
Hoş mazmunlar yaratmak için ya da teşbih, istiare, kinaye ve hiciv gibi
edebi hilelerin yapılmasında yarı gerçek ve yarı mitolojik olan Azrail motifi, söz
ustalarına her zaman gerekli zemini hazırlamıştır. Dolayısıyla şairler de
anlatımlarına güç katmak için bu Azrail motifini kimi zaman gerçek ve kimi zaman
da yarı mitolojik unsur olarak kullanmışlardır.
فاخته گفتا ازین بدبختر دانم بدهر
حال بیماری که عزراییل شد او را طبیب
“Kumru dedi ki, bu zamanda hali daha bedbaht olanı bilirim; (o da) tabibi
Azrail olan hastadır.” (Emirî, 1312: 55)
از تو زایل نگشت جهل
چون طبیبیت کرد عزراییل
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“Cehalet belirtileri üzerinden silinmedi, çünkü sana Azrail tabiplik yaptı.”
(Hüsrev, 1393: 131).
Bilindiği gibi Azrail genellikle uğursuzluk ve kara günün işaretidir. Birçok
konuda onun kılıcı veya kesin hükmü, kesinliği simgeler. Yani onun keskin
kılıcından artık canın kurtuluşu yoktur. Kesin olan ölüm hükmü gerçekleşecektir.
تیغ عزرائیل دارد در یسار و یمین
دست میکائیل دارد در یمین و در یسار
“Sol ve sağda Azrail’in kılıcı var; sağ ve solda Mikail’in eli var. ” (Muizzî,
1318: 357)
Birçok şair, padişahların kılıcını ya da kendi memduhlarını överken onu
Azrail’in kılıcına ve pençesine benzetirler. Öyle ki padişahın kılıcı ve pençesi
büyüklük bakımından Azrail’in elinde taşıdığı kılıca benzetilir:
چنگ عزراییل گویی در دم شمشیر تست
زان بمیراند جهانی را چوکین توزی کند
“Kılıcının ucunda sanki Azrail’in pençesi var, o yüzden olur da kin
güderse bir dünyayı öldürebilir.” (Kāânî, 1380: 205)
SONUÇ
Dini, efsanevi ve hikemi unsurlar, İran ve İslam temelli kökleri olan Fars
edebiyatı metinlerindeki kültürlerarası içeriklerdir. Ama bu unsurların bir kısmı
İran ve İslam medeniyeti sahasının dışındaki kültürel unsurlar ve düşüncelerle
karışarak değişime uğramıştır. Fars edebiyatında gördüğümüz ölüm meleği ya da
Azrail de bu kategoride yer almaktadır. Manzum ve mensur Farsça metinlerde
gördüğümüz Azrail’in tasvir edildiği örnekler dikkate alındığında İslami
metinlerden az da olsa farklılıklar göstereceği aşikârdır. Bu örneklerden dolayı bu
tasviri Fars edebiyatındaki farklı kültürlerin diyaloğu olarak yorumlayabiliriz.
Gerek yazılı ve sözlü edebiyattaki gerekse de halk inanışındaki Azrail tasviri,
şüphesiz Yahudi, İslami ve eski İran edebiyatı metinlerinden alınmış bir tasvirdir.
Farsça metin örneklerinin tahlilinde göründüğü gibi Farsça söyleyen şair
ve yazarların ölüm meleğine nispet ettikleri fonksiyonlar ve birtakım vasıflar
bizzat bu kaynaklarda geçmektedir. Azrail’in, ölümün ve yok oluşun etkeni olarak
görüldüğü örnekleri vermiştik. Bu bakışaçısının, tamamen eski Farsça metinlerine
ait olduğu söylenebilir. Zira Eski İran inanışlarında, ölüm meleği, iyilik tanrısı
Ahuramazda karşısında yer alan ve görevi iyi varlıkları yok etmek olan şeytani bir
varlık olarak kabul edilir. Özellikle Zerdüştlük’te “iyi ruh” ve “kötü ruh” fikri,
Yahudiliğe “iyi melek” ve “kötü melek” şeklinde intikal etmiştir. Aynı şekilde
Azrail’in korku ve dehşete sebep olma özelliğinin kökleri İsrailiyat kaidelerine
dayanır. Fars şair ve yazarlar da buna dayanarak eserlerinde Azrail’i ölümcül ve
yıkıcı olarak tasvir etmişlerdir. Görüldüğü üzere gerek Yahudi kültürünün karışımı
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sebebiyle gerekse de İranlı şair ve yazarların dillerine ve zihinlerine yerleşen eski
İran kültürünün kalıntıları sebebiyle Farsça metinlerde çokça Azrail tasviri
yapılmıştır.
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İRAN TASAVVUF EDEBİYATI’NDA KADIN
Pouneh ABDOLLAHİFARD
GİRİŞ
En ilkel iletişim aracı olarak bilinen edebiyat, insanlar arasında düşünce
alışverişini sağlayan en sağlam köprüdür. Kültürün temelini oluşturan bu önemli
faktör, tarih boyunca iki sacayağına sahipti. Biri şiir ve diğeri ise nesir. Zevki ve
duyguyu akıl ve düşünce ile barıştıran yazılı ve sözlü edebiyat, didaktik amaçlarla
kullanıldığında en güçlü haline ulaşmış, daha önceleri meslek olarak görülen
şairlik, yavaş yavaş daha yüce amaçlara hizmet etmeye başlamıştır. Etki alanını
yeryüzündeki güçlerin (padişahların methiyeleri) övgüsünden kurtarıp
gökyüzündeki büyük güce (ilahi nameler ve münacatlara) doğru yüz çevirmiştir.
Daha sonraki süreçte şiirin, tasavvuf ve irfan ile işbirliği içine girdiği
andan itibaren, değeri de artmış ve Nizami Gencevi’nin söylediği gibi:
1
چون اکذب اوست احسن او
در شعر مپیچ و در فن او
“Bulaşma şiire ve şiir sanatları ile işin olmasın ki en iyisi en yalan
olanıdır” düşüncesi şekil değiştirmiş, şiir bir eğitim aracına, hatta belki dönemin
en etkin eğitim aracına dönüşmüştür. Dolayısıyla kültürün, sürekli yaşadığı
değişim ve dönüşümler üzerinde de tesiri artmıştır.
Bu bağlamda eğer cinsiyet anlayışını, özellikle toplumsal cinsiyet
anlayışını, kültürün sonucu olarak görürsek, edebiyatın ve onun alt dalı olan
tasavvuf edebiyatının cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyet değerleri üzerinde
önemini açıkça fark edebiliriz.
Bu mesele elimizdeki çalışmanın gerekçesi ve önemini sunmakta yeterli
sayılır. Ayrıca geçmişin hep gelecek üzerindeki gölgesini, kimlik ve kültür
konusunda kaçınılmaz etkisini düşünürsek, bin yıl önce yazılan eserlerin günümüz
toplumlarının davranış ve düşünceleri üzerindeki tesirini anlarız.
Elbette bu durumu net anlamak için önce tasavvuf edebiyatının kaynağını,
dilinin özelliklerini, mekân ve zaman açısından günümüz ile farklılıklarını
incelememiz gerekmektedir.
İran Tasavvuf Edebiyatı
İslam’dan Sonra gelişen Fars edebiyatı, uzun süre özellikle Horasani tarzı
ile yazılan şiirlerle saraylara ve padişahlara hizmet etmiştir. XI. Miladi asra kadar
devam eden bu gelenek, şeriat ile edebiyatın barışması ve birleşmesi ile tasavvuf
edebiyatını ortaya koymuştur.
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Bu süreçte Arap kültürü ile etkileşen toplum kültürünü, daha çok
duygulara uyum yaptırmak isteyen ve kalp ve gönül gözü ile inanca bakan insanlar,
kendi aralarında belli bir kültür ve buna tabi olarak da belli bir dil oluşturmuşlardır.
Bu kültür ve düşüncenin gizli tutulup korunması gerektiği için de bu dil semboller
ve imgeler ile süslenmiştir.
Bu geçit de edebiyat eserleri ikiye ayrılmış. Birinci grup sadece dili
önemseyip şiirin estetik yönüne ehemmiyet vererek kelime ve sanatları ön plana
koyup yazmaya devam etmiş. İkinci gurup ise manaya önem verip, didaktik
edebiyat türünü ortaya koymuştur. Bu tarz şairler içeriği kelimeye üstün
tuttuklarından dolayı yazdıkları eserler, hikâyeler ile canlanıp, felsefi, dini,
bilimsel konular ve telmihlerle renklemiştir. Bu esnada tasavvufi bakış açısı da
edebiyat alanına iyice yerleşerek didaktik edebiyatı, kendi düşüncesini sunmak
amacıyla şair ve yazarlar tarafından ustaca kullanmıştır.
Eğer tasavvuf edebiyatının temelini, anlattığımız gibi gönül ile inancın
birleşmesi olarak düşünürsek, bu tarz yazıların temel taşının aşk olduğunu da
anlamak zor değildir. Bu bağlamda kadının “aşk ve güzelliğin en görünür sembolü
olarak” edebiyatta büyük bir yere sahip olması doğal sayılır.
Tasavvuf edebiyatının dışında, tasavvuf alanına bakarsak en çok İbn-i
Arabi’nin eserlerinde kadına değer verildiğini görürüz:

اعلم ایدک للا ان االنسانیة ل ّما کانت حقیقة جامعة للرجل و المرأة لم یکن للرجال على
2
.النساء درجة من حیث االنسانیة
“Bilin ki (Allah yardımcınız olsun) insanlık erkek ve kadını kapsayan
evrensel bir hakikattir, erkekler insanlık açısından kadınlardan üstün dereceye
sahip değiller”.
Tasavvufi bakış açısına sahip olan düşünürlerin arasında İbn-i Arabi
eşitliğe hatta belki kadının üstünlüğüne bile inanmaktadır. Ona göre insanlığın
cinsiyeti yoktur ve bunu açıkça ifade etmektedir:

ّ چون ذات اقدس الهى
 هر مظهرى،منزه از آن است که بدون مجد و مظهر مشاهده شود
 بهتر خدا را نشان مىدهد و زن در مظهر بودن خدا،که بیشتر جامع اسماء و صفات الهى باشد
 زیرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال است چون مخلوق حق است و به لحاظ،کاملتر از مرد است
 هم مظهر قبول و انفعال الهى است و مظهر فعل و، خلقت را پذیرفته است اما زن،مخلوق بودن
 چون مرد را مجذوب و محبّ خود مىسازد و این تصرف و تأثیر نمودارى از فاعلیت.تأثیر الهى
3
.خدا است

“Allah’ın kutsal varlığının direkt görünmesi mümkün olmadığı sebebiyle
semboller ve imgeler ile görünebilir, onun sıfatları ve isimlerini en çok yansıtan
imge ise onun varlığı için en güzel sembol olur ve kadın Allah’ın imgesi olmak
konusunda erkekten daha kâmildir. Çünkü kadın hem edilgenlik ve hem etkenlik
konusunda Allah’ın sembolü olabiliyor.
İbn-i Arabi, Futuhat-i Mekiyye, (Çev: Muhammad Hacevi), Tahran: Maarif Yayınları,
2012.c.3: 87.
3
İbn-i Arabi, Şerh-i Fusu-ul Hikem, (Düzenleyen Hassanzadeh Amoli), Kum: Bustan-i
Kum Yayınları, 2003, c.2: 1332).
2
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(Kadın hem âşıklık ve hem maşukluk kimliğine sahip olabiliyor, ayrıca
hem yaratılıyor hem yaratmak sürecinde Allah’ın aracıdır)”.
Ona göre kadın doğum konusunda yaratılışa ortak olduğundan ve
maşukluk konumuna oturabildiğinden dolayı, Allah’ı hissedip yansıtmakta
erkeklerden daha üst mevkidedir.
İbn-i Arabi kadını evrenin ruhu ve özü olarak görmektedir. Kadın Allah’ın
varlığının aynası olarak cemal-i İlahi’nin sembolüdür.

ّ و من احب
. ّهن على جهة الشهوة خاصة نقصه علم هذه الشهوة فکان صورة بالروح عنده

4

“Ve kim onları şehvet bakımından severse, bu şehvet bilgi
yoksunluğundandır, yüzler (bedenler) onun için ruhsuz bir suretten ibarettir” .
Kadını sadece şehvet yüzünden sevenlerin cahil olduklarını, onların
sadece yüzey tarafını görüp aslî güzelliği fark edemediklerini anlatmaktadır.

و کل ما نذکره من هؤالء الرجال باسم الرجال فقد یکون منهم النساء ولکن یغلب ذکر
.5 الرجال
“Bu adamlar(mutasavvıflar) hakkında ne anlattıysak hep erkeklerin ismi
galip geldi ama bu sadece isim konusunda geçerlidir tabi, bazen kadınlar da bu
dereceleri elde ederler”.
Ona göre kadınlar da erkekler gibi tasavvuf mertebelerinde ilerleyip, fena
ve beka mertebesine varabilirler. Bu görüş elbette o döneme kadar önde gelen ve
kadını nefsin ve şehvetin sembolü olarak tanımlayan mutasavvıfların görüşünün
ters noktasındadır.
Aslında İbn-i Arabi İslam’dan sonra toplumsal cinsiyet normları üzerine
en olumlu etkiyi bırakan düşünürdür denilebilir.
Bu altyapı ile gerçek tasavvufun kadına olan bakış açısı hakkında bilgi elde
etsek de, edebiyat alanında bakışlar aynı olmamıştır. Aslında tasavvuf
edebiyatından bahsederken, Fars edebiyatının bütün didaktik eserlerini düşünmek
pek doğru olmaz. Fars edebiyatı özellikle şiir alanında, Iraki Tarzından sonra
sürekli tasavvuf ile iç içe olsa ve şairlerin hepsi tasavvuf konusuna değinse, hatta
didaktik edebiyatın temelini tasavvufi düşünce üzerine kursalar dahi, tasavvuf
edebiyatı dediğimizde, sadece düşüncelerinde, hayatlarında ve davranışlarında da
mutasavvıf olan şairlerin şiirini tasavvuf edebiyatı kategorisine yerleştirebiliriz.
Bu bağlamda araştırmada ele alınan örnekler, en çok sufi hayatlarıyla ve sufice
sözleri ile bilinen, şiirleri ile düşüncelerini kültüre yerleştirebilen ve bireylere
üzerinde ciddi etki bırakan dört şair, yani Senâi, Attar, Nizami ve Mevlana’nın
eserlerinden seçilmiştir.
Ayrıca Fars tasavvuf edebiyatı dediğimizde dil ortaklığını göz önünde
bulundurmanın yanı sıra bu eserlerin farklı mekânlar ve farklı zamanlara ait
olmasının da unutulmaması gerekmektedir. Çünkü edebiyat alanında, sosyal

4
5

Şerh-i Fusu-ul hikem c.2: 1350.
Futuhat-i Mekiyye, c.2: 7.
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kültürel açıdan incelediğimiz bütün konularda, zaman ve mekân farklılıkları dilin
ortaklığını arka plana itip kendi ağırlığını ortaya koymaktadır.
Mutasavvıf Şairlerin Şiirlerinde Kadın
Tasavvuf edebiyatında, Senayi Gaznevi ile başlayan ekolden itibaren,
sürekli kadına olan zıt ve paradokslu bakış açılarıyla karşılaşmakta, bir yerde
övülürken bir yerde şiddetle yerildiğini görmekteyiz. Bu durum, eserleri
incelemeden, toplumun kültürünü ve genel düşüncesini göz önünde
bulundurmanın, önemini ortaya koymaktadır.
Tasavvuf edebiyatının başlangıç dönemini ele alırsak, o dönemde dini
düşüncedeki Arap kültürünün gölgesini özellikle toplumsal cinsiyet açısından
bariz bir şekilde görebiliriz.
Örneğin ilk kez ciddi bir şekilde tasavvufi düşünceyi didaktik edebiyat
aracılığı ile kullanan Hikmi edebiyatın babası olarak bildiğimiz Senayi
Gaznevi’nin eserlerinde, kadına olumsuz bakış açısı ile karşılaşmaktayız. İslam
dininin net bir şekilde karşı çıktığı ve ayetlerle de izah ettiği, kız çocuklarının
doğumunun şer olduğu, aileye bir zarar ve şansızlık sebebi sayıldığı konu şu
beyitlerde, cahiliye dönemi Arap kültürünün cinsiyete olan bakış açısının izini açık
bir biçimde ortaya koymaktadır. 6
کار خام آمد و تمام نپخت
ور ﺑود خود نعوذ ﺑاهللا دخت
ﺑخت میمون تو شود منکوس
طالعت گشت ﺑی شکی منحوس
پی دختــر ت خواســتار آید
آن کــه از نقــش اوت عار آید
خانه از ﺑهــر وي حصار شود
خــان و مــان تو پر ز عــار شود
7
 هست ﺑد اختر،گرچه شاه است
کانکه را دختر است جاي پسر گر
•
•
•
•
•

•
•

Allah korusun eğer kızın olursa, demek ki işin ham kalmış, tamamen
tamlayamamışsın.
Şüphesiz kaderin uğursuz olmuş, uğurlu bahtın ters gitmiş.
Yüzünü sevmediğin birisi, bir bakarsın kızını istemeğe gelmiş.
Evin ve ailen utanç ile dolar, evin onun korunağına dönüşür.
Çünkü oğul yerine kızı olan, padişah olsa bile, kaderi uğursuzdur.
Bir başka şiirinde:
شـود از وي سیاه روي پدر
ور تو را خواهر آورد مادر
8
ﺑر سرت زود خاك ﺑر نهد او
نام و ننگت ﺑه ﺑاد ﺑر دهد او
Eğer annen sana kız kardeş doğurursa, bu yüzden babanın yüzü kararır.
Adını sanını yok eder o, tez zamanda seni toprağa verir

َ ِلرحْ َٰ َم ِن َمثَ ًال
ّ ِ ُ( َوإِذَا ب17-43).
ظ َّل َوجْ ُههُ ُمس َْودًّا َوه َُو َكظِ ی ٌم
َّ ب ل
َ ض َر
َ ش َر أَ َحدُهُ ْم بِ َما
Senayi Gaznevi, Hadikat-ül Hakikat, (Düzenleyen Modarres Razavi) Tehran: Tehran
Üniversitesi Yayınları, 1998. yedinci Bab 1-7.
8
Senayi, Hadiket-ül Hakikat, yedinci Bab, 1 ve 9.
6
7
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Örnek beyitlerde de görüldüğü gibi kız çocuklarının değersizleştirilmesi,
Arapların cahiliye döneminin bakış açısını anımsatarak direk akla Zohrof suresinin
7. Ayetini hatırlatmaktadır. Senayi’nin İslam’dan yaklaşık 500 yıl sonra
doğduğunu ve bilim, felsefe, edebiyat konularına hâkimiyetini düşünürsek
kültürün cinsiyet kalıp yargılarını nasıl derinden etkilediğini, bu kalıp yargıların
değişimi için ne kadar uzun zaman, bilgi ve bilgeliğe ihtiyaç olduğunu anlarız.
Senayi’nin eserlerinde buna benzer ifadeleri ile fazlasıyla
karşılaşmaktayız:
9
ﺑه خدا گر کنم و گر خواهم
من نه مرد زن و زر و جاهم
•

Ben Kadın, para ve makam insanı değilim, Allah kahretsin beni eğer
istemiş olsam.
Bunun gibi beyitlere baktığımızda ise, hayatını saraylarda geçirmiş olup,
hep para ve dünyevi ödüllere karşı şiir söylemiş bir şair olarak Senayi’nin tövbe
ettikten sonra kadına ve paraya olan bakış açısını anlamak çok zor olmamalıdır.
Elbette ki bu şairin şiirlerinde kadına iyimser olarak baktığı zamanlar da olmuştur
fakat genel anlamda Senayi ile başladığımızda kendi hayat tecrübelerini de göze
alırsak, şiirinde kadını gençlik döneminde yaşadıklarına bağlı olarak nefis ve
şehvet aracı olarak gördüğünü ve kadından kaçmaya çalışarak, artık o dünyadan
uzaklaştığını ispat etme çabasını görmekteyiz.
گر چو زن ﺑی همتی پس الف مردان
از پی عشق ﺑتان مردانگی ﺑاید نمود
10
شرط نیست
•

Putlar aşkı uğruna adam gibi davranmak gerek, eğer kadın gibi acizsen,
adamım diye laf etme lütfen.
Veya kadını sadece görüntüyü önemseyen, güzelliği ile uğraşan, erkeği ise
hakikat peşinde koşan varlıklar olarak gördüğü şu beyit:
هر که زن طﺑعست خود ماندست در
هر که مردست او ﺑود در جستجو معنی پرست
11
رنگ و نگار
•

Erkek olanlar anlam (hakikat) peşinde, kadın gibiler ise hala renkler ve
görüntüler peşinde.
Bu tarz olumsuz düşüncelerin Senayi gibi alanında bilinmiş ve bilge
şairden ortaya konulması aslında şairin özel hayatı ve toplumundaki cinsiyet
yargılarını inceleme gerekçesini sunmaktadır. O dönemin edebiyatında övülen
sevgilinin cinsiyeti, kadının edebiyat alanında bile gözükmesinin ayıplanması gibi

Senayi, Hadiket-ül Hakikat, onuncu Bab 1-10.
Senayi, Gazel 81, https://ganjoor.net/sanaee/divans/ghazal-sanaee/sh81_ Erişim Tarihi:
15.11.2021.
11
Senayı, Gazel 77, https://ganjoor.net/sanaee/divans/ghazal-sanaee/sh81- Erişim Tarihi:
15.11.2021.
9

10
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konular dönemi, sosyokültürel açıdan tanımadan, sadece kelimelere göre
yargılamanın doğru olmadığını ispatlar.
Örneğin iyi eş ve sevgiliğe sahip olan Nizami Gencevi’nin şiirlerine
baktığımızda, daha güçlü, cesur, daha şefkatli ve daha değerli kadınlar
görmekteyiz.
Mesela Şirinin nedimeleri hakkında o günün kalıp yargılarına tamamen
aykırı vasıflar kullanmaktadır.
سوي شیرین شدند آشوب در سر
چو شیر ماده آن هفتاد دختر
ﺑه تیر انداختن رستم سواري
ﺑه مردي هر یکی اسفندیاري
که گوي از چنﺑر گردون رﺑودند
ﺑه چوگان خود چنان چاالك ﺑودند
12
شگفتی مانده در چاﺑک سواري
ملک زان ماده شیران شکاري
•
•
•
•

O yetmiş kız isyankâr bir şekilde dişi aslanlar gibi Şirine doğru hareket
ettiler.
Adamlıkta (güçlülük) her biri birer İsfendyar, okçulukta süvari Rüstem
gibidirler.
Çevgen oyununda feleğin çemberinden top kaçıracak kadar başarılıdırlar.
Padişah o avcı dişi aslanları görünce, süvariliklerine ve hızlarına hayran
kaldı.

Bu beyitlere bakıldığında hikâyelerdeki kadının vasıflarının değişimini net
görebiliyoruz. Kadınlar hakkında bu tarz betimlemeler, ilk olarak Ferdevsi’ nin
kullandığı hikâyelerde gözükse de onun eserleri tasavvuf edebiyatı kategorisinde
yer almadığı için örneklere dâhil edilmedi. Fakat bakış açısının, özellikle kadın
konusunda, kendisinden sonra yazılan Farsça eserlerde izi bellidir.
Nizami’nin şiirindeki Şirin ve Leyla gibi kadınları kendi eşlerinin
yansıması olarak görürsek, onun kadına olan saygısı ve en önemlisi kadına verdiği
seçim hakkını da fark ederiz.
Onun Şirin karakteri, diğer şairlerin yarattığı kurnaz ve hilekâr Şirin’nin
aksine iffetli ve vefalıdır. Hüsrev’i sevdiğine rağmen, birliktelik teklifinde
bulunduğunda, onu takvaya emredip onurunu korur. Hüsrev öldükten sonra bile
ona ihanet etmez.
چه ﺑاید طﺑع را پدرام کردن؟
مجوي آﺑی که آﺑم را ﺑریزد
مخواه آن کام کز من ﺑر نخیزد
همان ﺑهتر که از خود شرم داریم
13
ﺑدین شرم از خدا آزرم داریم
دو نیکو نام را ﺑد نام کردن؟
•
•
12
13

Onurumu zedeleyecek şeyi isteme benden, bu şekilde nefsimi mutlu etmek
doğru değil.
Kendimizden utanmamız iyidir. Bende öyle bir arzu bekleme lütfen.

Nizami-yi Gencevi, Heft Peyker, 122-124 .
Nizami-yi Gencevi, Hüsrev o Şirin, 122-124.
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•

İki güzel insanın adını kötüye mi çıkaralım?! Allahtan utanmamız gerekir.

Böylece Nizami’nin Hüsrev ve Şirin hikâyesinde, Şirin değil nefis
sembolü belki şeref ve edep imgesi olarak bilinir.
Heft Peyker’de Behram ile cariye arasında ki tartışma ve Behram’ın
sonunda ikna olması ve cariyeden özür dilemesi Fars edebiyatında bir yenilik
sayılır.
عذر خواهم هزار چندانت
 اگرخانه گشت زندانت:گفت
14

 تو ﺑر جایی،من از آن سوختم

آتشی گر زدم ز خودرایی

•
•

Binler kere özür dilerim eğer evi sana zindan ettiysem dedi.
Benciliğimden dolayı bir ateş yaktıysam, ben yandım (o ateşte) sen
ayaktasın hala.
Bir diğer hikâyede ise yaşlı kadın ile Sultan Sancar arasında geçen
konuşmaya rastladığımızda:
دست زد و دامن سنجر
پیرزنی را ستمی در گرفت
گرفت
 ستم دیده ام،وز تو همه ساله
کاي ملک آزرم تو کم دیده ام
زد لگدي چند فرا روي من
شحنۀ مست آمده در کوي من
عرﺑده ﺑا پیرزنی چون کنُد
شحنه ﺑود مست که آن خون کند
َ
• Yaşlı kadının biri zulümden bıktı, elini uzattı Sultan Sencer’in eteğinden
tuttu.
• Ey padişah seni sevgini az görüp, yıl boyunca hep zulmünü görmüşüm.
• Sarhoş bekçi kapıma gelip tekmeledi beni.
• Bekçi (Hâkim) sarhoş olursa katil kan dökmeye cesaret eder, yoksa nasıl
yaşlı kadınlara saldırmaya cüret edebilir.
Kadınların bilge olarak şahlara karşı cesaret sahibi olduğunu, hatta cesaret
edip öğüt verdiğini görebiliyoruz.
Nizami’den sonra tasavvuf edebiyatı dünyasında XII Miladi asrın en
önemli diğer mutasavvıf şairi Attar-i Nişaburi olduğu söylenebilir. Attar’ın nazım
ve nesir türü eserlerine baktığımızda, onun için özellikle cinsiyete bakış açısı
konusunda, döneminin aydınlarından olduğunu söyleyebiliriz. En önemli eseri
olan Tezkiretü’l evliya kitabında, kadın mutasavvıflar hakkında anlatımlarıyla hem
dini açıdan ve hem kültürel açıdan toplumda kadına olan görüşleri ve şekillenen
kalıp yargıları, fazlasıyla tesiri altına almıştır:
15

14
15

Nizami-yi Gencevi, Hüsrev o Şirin, 78-79.
Nizami-yi Gencevi, Mahzen-ül Esrar, 91.
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 چنان که عباسه طوسی، او را زن نتوان گفت، مرد باشد- تعالی-چون زن در راه خداي
 یا رجال! اول کسی که پای در صف رجال: چون فردا در عرصات قیامت آواز دهند که:گفت
.16نهد مریم بود
“Kadın eğer Yüce Allah yolunda yürürse ona kadın diyemezsiniz,
Abbaseh_yi Tusi’nin dediği gibi “Yarın kıyamet alanında ey adamlar
seslenildiğinde, ilk adamlar safına adım basan Meryem olacaktır”.
Daha sonra bu yazıya açıklama getirir: “Eğer kimse neden onu adamlar
safında saydın diye sorarsa, Peygamberimiz buyurmuş: Yüce Allah yüzünüze
bakmayacaktır17, Önemli olan yüz değil niyettir söylerim” demiş
Attar, yiğitlik ve dürüstlük anlamında kullanılan adam vasfını Meryem
için kullanıp buna neden olarak da peygamberden hadis söyler. Aslında bu cümle
onun döneminde kadınların konumunu belirleyip şairin kanaat önderi olarak bu
düşüncelerin değişmesi için dini bilgilerini kullanmaya çalıştığını göstermektedir.
Yine başka yerde Abbaseh-yi Tusi’den etkilenerek şu cümleleri söyler:
 در توحید وجود من و تو کی ماند؟،از روی حقیقت آنجا که این قومند همه نیست توحیدند
18
.تا به مرد و زن چه رسد
“Gerçeği görebilirsek, bu kişilerin hepsi tevhit yolunda hiç olmuşlar ki
tevhit sahasında benim ve senin varlığın nasıl var olabilir! Hele kalsın kadın veya
erkek olmak”.
Attar’a göre evren tevhit makamına ulaşmak için yaratılmıştır. Dolaysıyla
hepsinin birleşip ortak noktada bir araya gelmesi gerekir (Bu düşünce en bariz
şekilde Mantık’ut-Tayr eserinde ortaya çıkar) Dolayısıyla da her türlü çokluğun
birliğe doğru ilerlemesi gerekir. Kadın ve erkeklik konusunda da ayrım geçerli
değildir çünkü çokluğa yol açar. Fena mertebesinde sadece hiçlik var ve her hangi
bir varlık ve kimlik kabul edilemez.
Attar’dan sonra Tasavvuf edebiyatında en parlak kimlik Mevlana’ya aittir.
Hem yaşamıyla hem yazılarıyla tasavvufi düşüncenin aynası sayılan Celalettin-i
Rumi’nin aykırı bakış açısı toplumsal cinsiye konusunda da göze çarpar.
Hikâyelerde kadını kullandığını ve nefis aracı olarak gördüğünü eleştirseler de
Mevlana, bu hikâyeleri sadece eğitim amaçlı ele aldığına vurgu yapar:
ُ ِکه م
شوی و زن را گفته شُد َﺑ ْه ِر مِ ثال
کن ای شوی زَ ن را َﺑد ُگسیل
ت تو؟
ت او
ِ خوش اَمانَت داد ا َ ْندَر دس
ِ ب گ ِْردَک نه َی ْنگا دس
ِ آن ش
19 ُ
از َﺑد و نیکی خدا ﺑا تو کنَد
کانچه ﺑا او تو ُکنی ای ُم ْعتَمد
•

Karı kocadan örnek olarak bahsedildi. Ey koca karınla kötü davranma.20

Attar Nişaburi, Tezkiret-ül evliya, (Düzenleyen Reynold Allen Nicholson), Tahran:
İslami Yayınlar, 2004:128.
17
.  ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وال إلى أموالكم،إنَّ للا ال ینظر إلى صوركم
18
Tezkiretü’l Evliya: 129.
19
Celalettin Muhammed Molavi, Mesnevi-yi Manevi, (Düzenleyen Reynold Nicholson),
Tahran: Amirkabir Yayınları, 1983, Birinci Defter, 3967-3969.
20
اوصی کم بالنسا و انما اخذتموا هن بامانت للا
16
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Gerdek gecesi onu yengesi sana, hoş bir emanet olarak teslim etmedi mi?
Ey güvenilmiş, sen ona iyi ya da kötü nasıl davranırsan, Allah da sana
öyle davranır.
Aslında o da Nizami gibi dini bilgilerini kullanarak kalıplaşmış normları
değiştirme çabasındadır.

Mevlana da, Attar gibi evrenin bir olduğuna, tevhit mertebesinin
cinsiyeti olmadığına inanmaktadır:
َ ما و من کو آن
یار ماست؟
ِ ط َرف کان
ی روح ا َ ْندَر َمرد و زن
ْ ای لَطیفه
 آن یک تویی،َمرد و زن چون یک شود
هر آن َﺑرساختی
ِ این من و ما َﺑ
تا من و توها همه یک جان شوند

صدْر در َمعنی کجاست؟
َ آستان و
جان تو از ما و من
ِ ای َرهیده
 آنَک تویی،چون که یکها َمحْ و شُد
تا تو ﺑا خود نَر ِد خِ د َمت ﺑاختی
21
ْ
جانان شوند
ق
ِ عاقِ َﺑت ُم ْست
ِ َغر
•

Bizim yârimizin olduğu yerde, biz ve ben diye bir şey bulunmaz, mana
âleminde eşiktir, yukarıdır aranmaz. (herkes aynı konumda).
• Ey kadınlar ve erkeklerin varlığına sızmış latif ruhun en zarif hali, ey canı
benliklerden ve bizliklerden arınmış olan.
• Erkek ve kadın bir olunca o bir sensin, bütün birler yok olunca kalan tek
sensin.
• Bu benlikleri ve bizleri, sen sana hizmet et diye yaratmışsın.
• Benler ve senler bir can olduklarında, canan uğrunda fani olurlar.
Kesret mertebesinin aslında yolun bir parçası olduğuna, hedefin vahdet ve
birlik olmasına inanan sufi, kadın ve erkek olarak yaratılmanın sebebini birleşip
hakka dönüşebilmeleri olarak açıklıyor. Hatta bu yolda üstünlüklerin hepsini inkâr
edip çokluğa sürükleyen her şeyi yok saymaktadır. Ona göre Allah kendi kendini
sevsin diye kadın ile erkeği yaratmıştır.
Şair aynı zamanda kadını dirilik imgesi olarak görüp şu beyitlerle onu
yaratılışın hareket nedeni olarak göstermektedir:
ﺑر امیــــد گلعــــــــذار مـــــاه وش
ای ﺑســــــا از نـازنینــــان خارکــش
از ﺑـــرای دلﺑــــر مـــه روی خــویش
ای ﺑسا حمال گشته پشت ریش
تــا کــه شب آیــد ﺑﺑوســد روی مـــاه
کــرده آهنگـــر جمــال خــود سیــاه
ﺑر امیـــــــد زنـــــده سیمـــایی ﺑـود
هــر کــه را ﺑا مــرده ســودایـی ﺑود
22
ﺑر امیـــــــد خــدمت مه روی خوب
آن دروگرروی آورده ﺑه چوب
•
•
•

21
22

Ne çok diken toplayan oduncu var ki, bir ay yüzlü ve gül yüzlü için
çabalamakta.
Ay gibi dilberi için ne çok hamal (yük taşımaktan) sırtını yaralamış.
Ne çok demirci gece gelip ayının yüzünü öpmek için yüzünü sabahtan
akşama simsiyah etmiş.

Mesnevi-yi Manevi, Birinci Defter,1793-1797.
Mesnevi-yi Manevi, Üçüncü Defter. 925-932
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Her ölü varlıkla uğraşan kimse, diri yüze sahip birileri için
çabalamaktadır.
Bu beyitlerle, kadını yaşam ve hayat kaynağına benzetip umut imgesi
olarak görmektedir. Ona göre kadınsız hayat cansız ve amaçsız bir yaşamdır,
hayata değer umut ve neşe katan varlık ise kadındır.
غالِب آید سخت و ﺑر صاحِ بْ دِالن
گفت پیغامﺑر که زَ ن ﺑر عاقِالن
ُ
ْ ﺑاز ﺑر زن جاه
روند
خیره
س
ﺑ
و
د
ن
ت
ایشان
که
زان
ِالن چیره شوند
َ
َ
ْ ُکَم ﺑ َُودْشان ِرقَّت و ل
زان که حیوانیست غالِب ﺑر نَهاد
طف و ِوداد
ش ْهوتْ َوصْفِ حیوانی ﺑ َُود
َ خشم و
مِ ْهر و ِرقَّتْ َوصْفِ انسانی ﺑ َُود
23
خالِق است آن گوییا َم ْخلوق نیست
َپرت ِو َح ّق است آن معشوق نیست
• Kadın akıllılara ve gönül sahiplerine tamamen galip gelir buyurdu
peygamber.
• Cahillerse kadınlara hüküm sürer, çünkü onlar küstah ve sert
davranırlar.
• Merhamet, şefkat ve sevgileri az olur, çünkü ruhlarına bir hayvan
hâkimdir.
• Sevgi ve acımak insani bir duygudur, şehvet ile öfke ise hayvani
duygudur.
• Maşuk değil o aslında, hakkın yansımasıdır. Yaratıcıdır o sanki
yaratılmış değil.
Mevlana kadın hakkındaki düşüncelerini en açık bu beyitlerle ifade
etmiştir. Eğer akıllı ve gönül sahibi iseniz kadın size hâkim ve üstündür, ama eğer
cahilseniz siz kadınlara hakım olup onları ele geçirmeye çalışırsınız. Kadın hakkın
yansımış ışığıdır ve yaratıcını anımsatan en değerli varlıktır. Hatta bunlarla da
yetinmeyip kadına cinsel bakanların hayvani yönlerini geliştirdiklerini ve sevgi ve
merhamet duygusundan yoksun olduklarını söyler.
Başka beyitler de ise ruh veya nefis için kullandığı kelimelerin dişil
olduğunun Arapça kurallarından kaynaklandığını (Arapçada ruh kelimesi dişildir),
ruhun soyut varlığının cinsiyetsiz olduğunu açıklamaktadır.
نا ْم تَأْنیثَش َن َهند این تازیان
این ُح َمیرا لَ ْفظِ تَأْنیث است و جان
ْ ْ لیک از تَأ
روح را ﺑا َمرد و زن اِ ْشراک نیست
نیث جان را ﺑاک نیست
24
ْ از مؤن
َث َو ْز ُمذ َّکر َﺑرتَر است
 ک َْز ُخشک و تَر است،این نی آن جان است
•
•

23
24

Bu Hümeyra aslında dişilik imgesidir. Can için de Taziler dişil ad
verirler.
Hâlbuki ruh dişilikle işi yok, ruhun kadın veya erkek olmak ile alakası
yok.

Mesnevi-yi Manevi, Altıncı Defter, 2443-2447.
Mesnevi-yi Manevi, Birinci Defter,1984-1986.
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Bu o kuru ve ya ıslaklıkla (çamurdan) yapılmış olan o can değildir,
dişilik ve erillikten sıyrılmış üstün varlıktır.
Devamında ruhun cinsiyet ile alakası olmadığını ve olsa bile dişiliğinin bir
önemi olmadığını vurgulayıp bu canı beden ile bir tutulmamasını ifade eder.
SONUÇ
Bir toplumun kültürünün gelişmişlik düzeyini ölçmek için o toplumdaki
kadının konumuna ve mevkiine bakmak gerekir. Kültür ve bilgelik seviyesi yüksek
olan toplumlarda kadınların değerli olup, eşit haklara sahip olduğunu kolayca
görebiliriz. Bu bağlamda tasavvuf toplumunu sosyolojik açıdan ele alıp tasavvufi
bakış açısını incelemek istediğimizde ilk ilgimizi çeken mesele cinsiyet meselesi
olur. Farklı coğrafyalarda ve farklı zaman sürecinde yaşam sürdürse bile, bu
düşüncenin kültürü de yaşadığı zamanlar ve mekânlardan etkilenerek değişip
dönüşmüş ve buna tabi olarak kadına olan bakış açısı da sürekli dalgalanmıştır. Saf
ve öz tasavvufun yaşadığı dönemler kadın gerçek sevgiye ulaşmak için bir köprü
olarak bilinip, farklı kültürlerin rengine boyanınca kadın nefis ve şehvet sembolü
olarak görülmüştür. Bu durumda elbette mutasavvıf şairin özel hayatındaki
yaşanmışlıklarda etkili olmuştur. Sosyal bilimlerin en büyük meselesi olarak
bilinen şahsi görüş her zamanki gibi tasavvufi eğitim sürecinde de şiirlere
yansıyarak, kadına farklı roller biçilmesine sebep olmuştur. Şairin şahsi tecrübeleri
ve hatta anlık halleri günlük kullandığı didaktik hikâyelerde kadının konumunu
belirleyerek onu farklı mevkilere oturtmuştur. Bazen anne olup kutsal olan kadın,
başka hikâyelerde fahişe olup caydırıcı role bürünmüş, bazen cesur, savaşçı ve zeki
olan kız başka yerde zavallı, ahmak ve güçsüz görünmüştür.
Bu bakış açılarını değerlendirirsek kadının Fars tasavvuf edebiyatındaki
durumunu şöyle özetleyebiliriz:
• Tasavvuf edebiyatını değerlendirdiğimizde tasavvufu zaman sürecinde
değişen ve dönüşen ama yaşamını sürdürebilen bir düşünce türü olarak
görmemiz gerekir.
• Tasavvuf edebiyatının kaynağı dini bakış açısına dayalı olduğu için
yayılım sürecinde Arapların etkisi göz ardı edilmemelidir.
• Tasavvufi düşünce farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda yaşadığından
dolayı, yaşadığı dönemin mekân ve zaman özelliklerini bakış açısına
yansıtmıştır. Dolaysıyla her mutasavvıf şairin bakış açısı kendi yaşadığı
dönem ve coğrafyaya göre değerlendirilmelidir.
• Sırf tasavvufi düşünceye sahip olup edebi eser üretmek sufi olarak cinsiyet
kültürüne etki bırakmak anlamına gelmez, eser incelenirken şairin hayatı,
eylemleri ve davranışları da önemlidir.
• Mutasavvıf şairin özel hayatındaki ilişkiler ve şahsi deneyimlerinin
ürettiği eserdeki etki cinsiyet araştırmalarında göz ardı edilmemelidir.
• Tasavvuf edebiyatında kadınlara olumsuz bakış açısı, genelde kadının
nefis veya şehvet sembolü olarak tanımlandığı zaman ön plana çıkmakta,
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şairlerin tasavvuf mertebesine ulaşmadan dünyevi hayatlarındaki
deneyimlerinde kadınlarla olan ilişki türüne göre değişmektedir.
Kişilik ve kimliklerine tasavvufi düşünceyi yerleştirip hayatlarına
yansıtabilen edipler kadına göre olumlu düşüncelere sahip olup, fazlasıyla
saygı duymaktalar, hatta bazen bu durumu aşıp kadını daha üstün
görmekteler.
Nefis ve şehvet sembolü olan kadın, gerçek tasavvufi bakış açısında
Allah’ın yaratılış ortağı ve cemalinin yansıtıcı olarak görülüp, tanrıya
kavuşmak yolunda köprüdür.
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GAZNELİ SARAYININ MEDDAHI ‘UNSURÎ-Yİ BELHÎ
Mitat ÇEKİCİ*
GİRİŞ
IV/X. yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk dönemlerinde Fars edebiyatının
yükselişe geçişinin başlangıç dönemi olması ile Fars edebiyatının en önemli edebi
dönemlerinden biri olarak kabul görmektedir. Öyle ki bu dönemin başlangıcında
şairlerin üstadı (Peder-i Ş’ir Farsî) olarak da kabul edilen üstat Rûdekî ve ondan
sonra Fars şiirinin iki önemli siması olan Firdevsî ve ‘Unsurî gibi iki büyük şair
yaşamıştır. Bu dönemde şair ve şiirin revaç bulmasında dönemin padişahlarının
etkisi önemli bir yer edinmiştir. Padişah ve emirlerin bu dönemde şairleri teşvik
etme noktasında harcadıkları çaba takdire şayandır.
IV/X. yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk yarısında bu dönem şairleri, şiirin farklı
türlerini oluşturan mesnevi, kaside, gazel, musammat, terci-i bend, rubai, dubeyti,
kıta ve bunlara benzer türlerde şiirler vermeye çalışmışlardır. Medih, vasf, gazel,
hamase, hiciv, hezel, destan daima bu dönem şiirinde bulunmuştur. Övgülü şiir
veya medhiye söyleme bu dönemin genelinde büyük saray şairleri, padişahları ve
saray erkanını övmekle uğraşmışlardır. Özellikle Gazneli sultanlarından sultan
Mahmud, medhiyeci şairlere bağış yapmada son derece cömert davranmıştır.
Üstat Ebû’l-Kâsım Hasan b. Ahmed ‘Unsurî-yi Belhî, Gazneli Mahmûd
ve Mes’ûd sarayının Farsça söyleyen önemli şairlerinden birisidir. Şair ‘Unsurî,
sultan Mahmûd’un bağış ve hediye vermedeki cömertliğinden nasiplenmiş bir
şairdir. Şiirlerinde de anlaşıldığı üzere şair ‘Unsurî, üstün nitelikli ve hünerli bir
kişiliğe sahiptir. Bu çalışmamızda bahsi geçen dönem ile ilgili bilgi verildikten
sonra şairin hayatı, edebi kişiliği ele alınacaktır. Şairin şiirinden birkaç örnek
verilecektir.
IV/X.- V/XI. Yüzyılların İlk Yarısında Fars Dili ve Edebiyatının
Gelişimi
IV/X. yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk dönemlerinde Fars edebiyatının
yükselişe geçişinin başlangıç dönemi olarak bilinir ki bu sebeple Fars edebiyatının
en önemli edebi dönemlerinden biri olarak kabul görmektedir. Öyle ki bu dönemin
başlangıcında şairlerin üstadı (Peder-i Ş’ir Farsî) olarak da kabul edilen üstat
Rûdekî ve dönemin sonunda ise Fars şiirinin iki önemli siması olan Firdevsî ve
‘Unsurî gibi büyük iki şair ön plana çıkmıştır. Bu isimler dışında bu dönemin
meşhur ve bilinen başka şairleri de vardır. Fars edebiyatı tarihinde bu dönemdeki
kısıtlı imkanlara rağmen böylesi büyük şairlerin yetiştiği bu döneme benzer çok az
dönem vardır. Bu gelişimin asıl sebebi şiirin günden güne gelişim göstermesi,
hükümdarların şairlere ilgi gösterip onları şiir yazmaya teşvik etmiş olmalarıdır.
Dönemin padişah ve emirleri, Farsça söyleyen şair ve yazarları kendi himayesi
Öğrt. Görv. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı,
e-posta: mitatcekici@Artuklu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-4576-9468
*

altına alarak kendi propagandaları için onlara saygı gösterip onları
ödüllendirmişlerdir. Hatta İranlı olup Arapça şiir söyleyen ve eserler kaleme alan
kişilere karşı da aynı tutumu sergilemişlerdir. Emir ve padişahların bu dönemde
şairleri teşvik etmek için hediye ve nimetler bağışlamada yarışa girdiklerini ve
şairleri servet ve mal sahibi olmaları açısından üstün bir seviyeye çıkartmış
olduklarını görmekteyiz. Öyle ki Rudekî için mal varlığının yükünü dört yüz
devenin taşıdığı rivayet edilmiştir. 1 Şair Hâkânî, ‘Unsurî için şöyle bir beyit
söylemiştir:
ز زر ساخت آالت خوان عنصوری
شنییدم که از نقره زد دیکدان
‘Unsurî’nin tenceresini bakırdan Sofrasının aletlerini altından yaptığını
duydum
Bu durum hükümdarların, şairleri teşvik etmesi ile şairlerin methiye
şiirlerini yüksek değerler karşılığında satmış olduklarının bir göstergesidir.
Sâmânîler, fars nazım ve nesrine önem vermiş, Farsça söyleyen şairleri ve
eserlerini yüceltmişlerdir. Şâhnâme gibi bir manzum eserin ortaya çıkması,
Dadeviye oğlunun Kelîle ve Dimne’si ya da Taberî’nin Târih’i ve Tefsir-i Kebîr’i
gibi eserlerin tercüme edilmesi noktasında özel bir çaba göstermişlerdir. Bazı
vezirlerden Ebû’l Fazl-i Bel’âmî gibi şahsiyetler Kelîle ve Dimne tarzındaki
eserlerin ve hikayelerin nazmedilmesi ya da Ebû Ali-yi Bel’âmî gibi vezirler bizzat
kendileri Fars dilinde kitaplar telif etme noktasında istekli olmuşlardır. IV/X.
yüzyılda İran’ın en önemli edebi merkezi olan Buhârâ dışında V/XI. yüzyıl
ortalarına kadar Sistân’ın Zerenc’i, Gazne, Gurgân, Nişâbûr, Rey ve Semerkant
gibi başka merkezler de Fars edebiyatı için büyük bir öneme sahip birer edebi
merkezler olmuşlardır. İran’ın doğu bölgeleri V/XI. yüzyıl ortalarına kadar Fars
edebiyatının gelişimi ve ihyası açısından diğer bölgelere kıyasla çok daha fazla
öneme sahip olmuştur. 2
IV/X. yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk dönemlerinde Fars şiirinin özelliklerine
bakıldığında bu dönemde büyük şairler ortaya çıktığı ve şiirleriyle ön plana
çıktıkları bir dönemdir. Bu dönemin genel özelliklerinden biri şairlerin sayıca fazla
olmasıdır. Bu dönemdeki sefinelerde, tezkirelerde, luğatnâmelerde ve edebiyat
kitaplarında tespit edilmiş olan şair ve yazarların sayısı çok fazladır. Bu dönemin
söz sahibi kimselerin maharetli olması, mazmunların ve fikirlerin beyanı
noktasında fesahatleri güçlü oluşu dikkate değer en önemli özelliklerinden biri
olarak belirtilebilir. Öyle ki bu dönem şairleri, kendinden sonraki şairleri etkilemiş
ve onlar tarafından örnek alınmışlar. Bu dönemde farklı konular hakkında çeşitli
şiirlerin çokluğu dikkat çeken başka bir özelliktir. Rûdekî’nin sahip olduğu beyit
sayısının yüz defteri geçmektedir sözü, Firdevsî’nin beyit sayısının altmış bin
olması ve dönemin diğer şairleri için tezkirelerde birçok şiirin zikredilmiş olması
bu dönemde şiirin çeşitli ve sayıca da fazla olduğunu göstermektedir. Bu dönem
Deri Farsçası şiirinin genel özelliklerinden biri de şiirin sade, akıcı, sözün ve
Zebîhullâh-i Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân (Cild-i Evvel), Tahran: İntişârât-i Ferdos,
1379, s.125-126.
2
Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, s.126-127.
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düşüncenin anlaşılır olmasıdır. Şair kendi düşüncesini rahatça doğal ve akıcı bir
şekilde açıklayabilmiştir. Bu dönem şair ve yazarların hiçbir beyit ve sözüne şerh
düşme ve açıklama yapma ihtiyacı olmamıştır.3
Bu dönemin şiirinde kullanılan mazmun ve düşünceler taze ve yenidir,
şairler kendilerinden önce oluşturulmamış yeni mazmunları şiirlerinde
kullanmışlardır. Öyle ki bu durum şairlerin kendinden öncekileri taklit etme
yerine, yeni şeyler bulmak zorunda kalmalarına da sebep olmuştur. Yeni
terkiplerin oluşturulması, taze ve gönle hoş gelen istiarelere baş vurmak, duygusal,
hayali, vehmi teşbihlerin çeşitliliğinde şairlerin maharetli oluşu bu dönem şiirinin
önemli özelliklerinden biri olmuştur. Bu dönem şiiri özelliklerinden biri de
şairlerin maddi ve sosyal yaşantıları olmuştur. Şairlerin refah içinde yaşamaları ve
onların emirler, vezirler, zengin kimselerle olan ikili ilişkileri eğlence
meclislerinde güzel vakit geçirmeleri bu dönem şiirinin sürekli mutluluktan,
neşeden, işretten, sevinçten daha fazla söz etmelerine; ümitsizlikten, kötü
görmekten, inziva halinden ve halktan kopmaları gibi konulardan daha az söz
etmelerine sebep olmuştur. Ancak bunların yanı sıra bu dönemin sonlarında şairler,
derin boyutlu anlamlar çıkarmak ve yeni terkipleri ilk kez kullanan mazmunları ve
az rastlanılan teşbihleri kullanmaya yönelmişlerdir. Öyle ki ‘Unsurî gibi bir grup
şairler tarafından bilimsel düşüncelerden faydalanma düşüncesi şiire konu edinmiş
ve şiirlerde bilimsel mazmunlar da kullanılır olmuştur.4
Bu dönem şairleri, şiirin değişik türlerinde mesnevi, kaside, gazel, rubai,
kıta, musammat, terc-i bend ve musammat benzeri türlerde denemelerde
bulunmuşlardır. Medih, vasf, gazel, hamase, hiciv, hezel, destan ve hikâye daima
bu dönem şiirlerinde yer almıştır. Bu dönem, en önemli hamasî şiir dönemi olarak
kabul edilmektedir. Bu dönemin milli kahramanlıkların revaçta olduğu ve İran’ın
en önemli kahramanlık eserleri ve dünyanın en iyi milli hamaselerinden birisi olan
Firdevsî’nin Şâhnâme’si yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemin başlarında
Mes’ûd-i Mervezî (İran’ın ilk destanî nazmeden) ve bu dönemin ortalarında
Dakîkî, bu dönemin sonlarında da büyük üstat Hekîm Ebû’l-Kâsım-i Firdevsî,
hamasi eserlerini meydana getirmişlerdir. Gazel ve genâî (lirik) şiirleri, IV/X.
yüzyıl başlarında görülen şiirler III/IX. yüzyıl sonlarında görülenlerin devamıdır.
Bu yüzyılın ilk dönemlerinde yaşamış olup sonraki şairlerin gazel ve genâî şiir
türünde üstat olarak övdüğü iki şair olarak Rûdekî ve Şehîdi’nin ismini
görmekteyiz. Rûdekî’nin gazeldeki gücü üstün bir seviyededir ve ‘Unsurî, tüm
hayal gücüne rağmen onun gazellerini övmüştür. Kendisini onların derin ve ince
mazmunlarını kullanmakta aciz görmüştür.5 Şöyle demiştir:
غزلهای من رودکی وار نیست
غزل رودکـی وار نیـکو ﺑـود
ﺑدین پرده اندر مرا ﺑار نیست
اگرچه ﺑه کوشم ﺑه ﺑاریک وهم
Gazel, Rûdekî tarzı ile olursa güzel olur
Benim gazellerim
Rûdekî tarzında değildir
Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, s.128-129.
Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, s.130-131.
5
Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, s.132.
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Her ne kadar ince düşünmeye çabalasam

Bu perdede benim için bir yük

yoktur
Bu dönem kasidelerin başında yer alan tegazzüller bilhassa Sâmânî
döneminde revaç bulduğu genâî şiir türündendir. Kasidelerin başında tegazzülleri
söylemede maharetli gücünü göstermiş, medih(methetme) ve tegazzül arasında
ortak bağı gösterme gücünü ve yeteneğini gösteren şair Dâkîkî olmuştur. Bu
dönemin en üstün ve doğal tegazzülleri, Ferruhî-yi Sîstânî’nin kasidelerinde
görülmüştür. O, sözün akıcılığını, düşüncelerin sadeliğini ve sözünün anlaşılır
olmasını duyguları ile öyle güzel bir şekilde harmanlamış ki onları farklı bir tatlılık
ve güzellikle dile getirmiştir. Bu dönemin sonlarında ‘Unsurî ve Ferruhî gibi birkaç
güzel genâî gazel şairi görülmüştür. IV/X. ve V/XI. yüzyılın bazı diğer şairlerinin
de eserlerinde gazel ve tegazzül tarzında birçok genâî beyitleri görmek
mümkündür.6
Övgü ya da methiye söyleme şiiri, ilk başlarda Arap şiirinde bir taklit
şeklinde Fars edebiyatına girmiştir. Bu dönemin genelinde sarayın büyük şairleri;
padişahları ve saray halkını övmekle meşgul olmuşlardır. Bu sebeple bir methiye
şairinin bir görevi ve rütbesinin olması doğaldır. Padişahı bayram günlerinde,
resmî törenlerde, fetihlerde ve benzeri hallerde onları yüceltme ve övme işi ile
görevli olmuşlar. Şairler de bu övme ve methetme işine karşılık bir bağış elde
etmişler. Büyük vezir ve emirlerin bağışları methiye şairleri için büyük kazançlar
sağlamıştır. Sâmânî padişahları ve sonraları Gazneli sultanları kendi zengin
varlıkları ile methiye şairlerine aşırı derecede bağışlarda bulunup hediyeler
vermişlerdir. Bunlar arasında özellikle Gazneli Mahmûd, sahip olduğu büyük
servetinden şairlere sınırsız bağışlarda bulunmuştur. Padişahların şairlere karşı
methiye karşılığında bu denli cömert ve eli açık bir şekilde davranmalarının temel
sebeplerinden biri şüphesiz şahların kendi isimlerinin toplumda ve insanlar
arasında kalıcı bir hale gelmesini istemiş olmalarıdır. Gerçek manada
methiyecilerden tebliğ için bir araç olarak faydalanılmıştır. Övgü kasideleri teşbib,
övgü ve dua ile tam bir şekilde kullanan şair şüphesiz Rûdekî olmuş ve diğer şairler
onun takipçileri olmuştur.7
Gazneliler dönemi Fars dili ve edebiyatı tarihinde edebi seçkin dönemleri
arasında yer almakta ve üslup olarak Horasan üslubunun ön plana çıktığı bir
dönemdir. O dönem şiirinin asıl konusunu oluşturan methiye şiiri Gazneli padişah
ve emirleri tarafından ciddi bir şekilde korunmuştur. Övgü veya övme, Fars şirinin
hatta Gazneliler döneminin en yaygın ve çok tekrarlanan konusu ve teması
olmuştur. Fars şiirinde methiyenin geçmişi Safârîler dönemine dayanmaktadır.
Ancak Gazneli padişahlar methiye şiirine daha fazla önem verip onu
hükümetlerinin tebliği için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple methiye şiirini
söyleyen şairleri kendi himayesi altına alıp methiye şiirinin revaç bulmasını
sağlamışlardır. Ferruhî-yi Sîstânî, ‘Unsurî-yi Belhî, Menûçehrî Dâmgânî gibi

6
7

Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, s.133.
Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, s.133-134.
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isimler bu dönemin en meşhur üç ismidir ki kendi memduhlarını övme noktasında
‘Unsurî’nin onları küçümsemesinden kurtulamamışlardır.8
‘Unsurî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği
Ebû’l-Kâsım Hasan b. Ahmed ‘Unsurî-yi Belhî, 350 hş. Yılında tüccar bir
babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.9 ‘Unsurî aslen Belh’lidir ve babası
ticaretle uğraşmıştır.10 ‘Unsurî henüz bir çocukken önce babasını kaybetmiş ve
babasının ölümünden sonra da annesini kaybetmiştir. Babasının tüccarlık işini
devam ettirmek istemiş ancak işinin fazlalığı ve haydutların yoğun yağmalamaları
sonrası ‘Unsurî’yi tüccarlık işinden vazgeçirmiş ki bu durum onun okula gitmesini
ve ilimle uğraşmasını sağlamıştır. İlim öğrenmede kemale erince şairliğe
yönelmiştir.11 ‘Unsurî, Ebû’l-Ferec Sezgî’nin öğrencisidir. Ebû’l-Ferec Sezgî de
Ebû Alî Sîmcûr’un yanında bulunmuş, öyle ki o dönemde Ebû Alî Sîmcûr ile
Sultan Mahmûd bir mücadele ve savaş halinde oldukları rivayet edilmektedir.
Ebû’l-Ferec, Sultan Mahmûd’u ve Gazneli ailesini hicvedip serzenişlerde
bulunmuştur. Sultan Mahmûd, Ebû Alî Sîmcûr’u yenince Ebû’l-Ferec Sezgî’nin
öldürülmesi için emir verdiği ve ‘Unsurî de daha önce kendisine hocalık etmiş olan
Sezgî’nin affedilmesini talep etmiştir ve bu af talebinin de kabul gördüğü
söylenmektedir. Bazı rivayetlere göre bu işe karşılık Ebû’l-Ferec Sezgî’nin
servetinin yarısını aldığı veya Ebû’l-Ferec Sezgî malının yarısını ona bağışlamış
ve belki de bu sebeple ‘Unsurî’nin serveti artmış olduğu söylenmektedir.12 ‘Unsurî,
Sultan Mahmûd’un kardeşi Nasr b. Sebuktekîn’in hizmetine girmiş ve onun
iltifatına mazhar olmuştur. ‘Unsurî, 390-412hş. yıllarında Horasan emiri olan Nasr
b. Nâsıruddîn’i methettiği şiirinde kendisini genç biri olarak tanıtmıştır.13
ﺑه نام تو خردم پیر گشت و ﺑخت جوان
مرا جوانخرد و پیرﺑخت ﺑگزیدی
Beni genç akıllı ve yaşlı bahtlı olarak seçtin
Seninle aklım yaşlandı(olgunlaştı) ve bahtım genç
Yukardaki beyite bakıldığında ‘Unsurî 390hş. yıllarında ömründe birkaç
merhaleyi geçirdiğini ve doğum tarihinin bazı tarihçiler tarafından 350hş. olarak
belirtilmiş olduğu düşünülmektedir. Şüphesiz ki ‘Unsurî, Nasr b. Nâsiruddîn’in
yanına geldiğinde güçlü ve yetenekli ve ayrıca kendi döneminin ilimlerinde
Mecîd, Pûyân, Râşîn, Mesîbî, “Vîjegîhâ-yi Fikrî Şi’r-i Medhî der Asr-i Gaznevî”,
Neşrîye-yi Sebk Şinâsî Nezm û Nesr-i Fârsî (Behâr Edeb), 19 (1392): s.76-77.
9
Ebbâs Mihrîn, Târîh-i Zebân-i Edebiyyât-i İrân der Asr-i Sâmâniyân û Gazneviyân,
İsfehân: İntişârât-i Mânî, 1352, s.93; Sâdık Rızâzâde-yi Şefek, Târîh-i Edebbiyât-i İrân,
İntişârât-i Dânişgâh-i Pehlevî, 1352, s.152.
10
İnâyetullah Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i İrân (ba’d ez İslâm ta Pâyân-i Tîmuryân),
Tehrân: Vezâret-i Ferheng û İrşâd-i İslâmî, 1383, s.189.; Rızâzâde-yi Şefek, Târîh-i
Edebbiyât-i İrân, s.152.
11
Mihrîn, Târîh-i Zebân-i, s.93.
12
Mâhdeht Bânû Homâyî, der., Târîh-i Edebiyyât-i İrân (Ostâd-i ‘lâme Celâleddin
Homâyî), Kum: Mu’essese-yi Neşr-i Homâ, 1375, s.141.
13
Mihrîn, Târîh-i Zebân-i, s.93.
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maharetli ve üstat bir şair olduğu eserlerinde anlaşılmaktadır. Nasr b. Nâsiruddîn,
‘Unsurî’nin edep ve ahlakına önem vermiş ve sayısız mal ve nimetler bağışlayarak
ona ihsanlarda bulunmuştur. ‘Unsurî’nin şöhret elde etmesi onun sayesinde
olmuştur. ‘Unsurî’nin kasidelerin genelinde Nasr’a teşekkür ettiği görülmektedir.14
که را ﺑود در گیتی از من خﺑر
که ﺑودم من اندر جهان پیش از این
من اندر حضر نام من در سفر
ز جاه تو مشهور گشتم چنین
Bundan önce de dünyada vardım ben Dünyada kimin haberi vardı
benden
Senin makamında meşhur oldum ben Ben hisarda ismim seferde
Gazneli döneminin büyük kaside şairi olan ‘Unsurî, Nasr b. Nâsiruddîn
aracılığıyla sultan Mahmûd’un sarayına girmiş ve sultan Mahmûd’un sarayında
saray şairi makamını elde etmiştir. Onun yanında büyük bir servet, mal ve mülk
kazanmıştır. Şöhreti daha çok sultan Mahmûd, Emir Nasr, sultan Mes’ûd ve
onların fetihlerini, ordularını ve savaşlarını methetmek ile olmuştur.15 Sultan
Mahmûd’un ‘Unsurî’ye teveccühü diğer şairlere nispeten daha fazla olmuştur.
Sultanın bu teveccühü şairin büyük bir servet elde etmesinde ve saygınlık
kazanmasında etkili olmuştur. Öyle ki bazı rivayetlerde şairin serveti konusunda
mübalağa bile yapılmıştır. Dört yüz altın kemerli kölesi ve evindeki eşyaların altın
ve gümüşten olduğu söylenmiştir. Bu duruma şair Hâkânî da işaret etmiştir.16
ز یک فتح هندوستان عنصوری
ﺑه ده ﺑیت صد ﺑرده و ﺑدره یافت
ز زر ساخت آالت خوان عنصوری
شنیـدم که از نقره زد دیدگـان
‘Unsurî, Hindistan’a yapılan bir fetihte On beyit için yüz kaybedip para
kesesi buldu
‘Unsurî’nin tenceresini bakırdan Sofrasının aletlerini altından yaptığını
duydum
Sultan Mahmûd 421 yılında vefat edince onun ölümünden sonra ‘Unsurî,
saltanatı sadece üç ay süren Muhammed b. Mahmûd ve ondan sonra da Mes’ûd b.
Mahmûd(421-432)’a meddah olmuştur. ‘Unsurî de 432 yılında vefat etmiştir.17 O,
şiir alanında bir üstat, sözü güçlü ve methiyede kendine özgü bir üslubu olan bir
şairdir. Emir Mes’ûd-i S’ad onun tarzını övmüş ve Menûçehrî kendisini onun
şakirdi olarak adlandırmıştır. Her iki şair de ‘Unsurî’yi yüceltmiştir.18 ‘Unsurî,
kendisinden sonra gelen tüm şairlerin nezdinde üstatlık derecesine sahiptir. Onu
Ferrûhî, Enverî, Hâkânî gibi İranlı kaside söyleyen büyük şairlerden biri olarak
saymak mümkündür. Sözü son derece düzenli ve özenle seçilmiş letafetle, şairane
tahayyülünde ince ve derin bakışı, ilmi konularda genellikle dakik manalara
başvurması ‘Unsurî’nin şairlik hünerini göstermesi açısından önemlidir. Bu
Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i, s.189-190.
Zehra Hânlerî, Râhnumâ-yi Edebiyyât-i Fârsî (Ferheng-i ı’lâm û Istılâhât), Kitâbhâne-i
İbn Sînâ, 1340, s.283; Rızâzâde-yi Şefek, Târih-i Edebiyyât-i İrân, s.152.
16
Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i,s.190.
17
Mâhdeht Bânû Homâyî, der., Târîh-i Muhteser-i Edebiyyât-i İran, Kum: Kitâbhâne-yi
Tehessusî Edebiyyât, 1384, s.85.
18
Mihrîn, Târîh-i Zebân-i, s.93.
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özellikler onun eserlerinin bazısında anlama güçlüğüne yol açtığını da belirtmek
gerekir.19 ‘Unsurî’nin şiirleri onun matematik, felsefe, fıkıh ve Arap edebiyatında
söz sahibi olduğu ve güçlü bir üstat olduğunun göstergesidir. Kasidelerinde sultan
Mahmûd’u överek onun hayal dünyasına hitap etmeyi başaran Unsurî sultanı
dilediği gibi övmüştür. Hatta şairin şiirlerinin etkisi saltanata katkı olarak sultanın
kılıcından daha az olmadığı söylenebilir. Unsurî kasidelerinde astronomi, fıkhî ve
felsefi deliller doğrultusunda sultan Mahmûd’un gücünün gerekliliğine işaret edip
tüm delillerin hükmüne göre sultanı zamanın/asrın hükmedeni, hükümdarı olarak
görmüştür. Şair, sultan Mahmûd’un tüm seferlerinde ona eşlik etmiş, onun iffetini,
cesaretini ve gücünü o savaşlara yaraşır şekilde dile getirmeyi ve onu çağın en
büyük ricali olarak tanıtmayı başarmıştır.20
‘Unsurî tarz olarak genellikle kasideye mukaddime olarak tegazzül ve
teşbib ile başlamış, duayı aksatmamış ve sonrasında sözü memduhuna getirmiştir.
‘Unsurî’nin tarzı muasırlarından olan bazı şairler tarafından da benimsenmiştir.
Şairin kendine has üslubu onun kasidelerini eşsiz kılmıştır. ‘Unsurî Fars nazmının
güçlü simalarından olup kaside söylemede kendine has bir tarza sahip olmuştur.
O, sultan Mahmûd’un fetihlerinden bir kısmını nazmederek kasidelerinde yer
vermiştir.21
‘Unsurî’nin sultan Mahmûd’u ve onun kılıcını öven şiirine örnek birkaç
beyit.
چنین ﺑماند شمشیر خسروان آثار
چه چیز است رخساره و زلف دلﺑر
 ار ﺑخ ّماری کمان،ار ﺑیندازیش تیراست
 ار ﺑلرزانی ذزخش،ار ﺑجنﺑانیش آﺑست
کشتن ﺑدخواه او را تیز ﺑاشد ﺑیفسان
 مار ﺑاشد ﺑیفسون،تا ﺑدست شاه ﺑاشد
سایه یزدان شه کشورده کشورستان
شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن
پادشاهی را چراغ و نیکنامی را روان
ای خرد را جان و جان را دانش و دل را امید
22
جامح شادی تو پوش و نامه شادی تو خوان
 شاد ﺑاش و شاد زی،شادی و شاهی تو داری
Sevgilinin zülüf ve yüzü nasıl güzel oluyorsa
Padişah kılıcının belirtileri de onun gibidir
Eğer hareket ettirirsen su olur sallarsan parlar
Eğer atarsan ok olur bükersen keman
Şahın elinde olduğu sürece efsunsuz yılan gibidir
Kötünün öldürülmesi için biley taşı olmaksızın keskin olur
Dünya şahı, ordu çeken ve ordu yenen padişah
Yezdân’ın gölgesi, ülke veren ve ülke alan
Ey akla can, cana bilgi ve gönle umut olan
Padişahlığa ışık ve iyi adlığa revan olan
Mutluluğa ve padişahlığa sen sahipsin, mutlu ol ve mutlu yaşa
Mutluluk elbisesini sen giy ve mutluluk mektubunu sen oku
Bânû Homâyî, der., Târîh-i Muhteser-i İrân, s.85.
Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i, s.191.
21
Rızâzâde-yi Şefek, Târih-i Edebiyyât-i İrân, s.153.; Bânû Homâyî, der., Târîh-i
Edebiyyât-i İrân, s.142.
22
Rızâzâde-yi Şefek, Târih-i Edebiyyât-i İrân, s.154.
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‘Unsurî, yaklaşık otuz bin beyitten oluşan ancak üç-dört bin beyti
günümüze ulaşmış olan bir divana sahiptir. Divanı dışında birkaç tane başka risale
de ona nispet edilmiş ki onlardan bir tanesi Vâmık û ‘Azrâ adında Tekârub bahrinde
yazılmış âşıkane manzum bir eserdir ancak bu manzumenin sadece bazı beyitleri
geriye kalmış ve onlar da Lugat-i Furs’da yer almaktadır. Bir başka risalesi de Şâd
Behr û ‘Aynu’l-Hayât adındadır ki bu eserini bazıları Nehr-i ‘Aynu’l-Hayât olarak
da isimlendirmiş ve Ebû Reyhân bu eseri Farsçadan Arapçaya tercüme etmiş onu
da Gesîm es-Server û ‘Aynu’l-Hayât olarak adlandırmıştır. Bir diğer eseri Sorh
But û Hing But adında olup Buda ve eşinin heykelini anlatmaktadır ki bu eser
Bâmyân ve Ebû Reyhân tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir.23 ‘Unsurî sadece
kaside türünden şiirler yazmış bir şair değildir. O kaside dışında gazel, rubai ve
mesnevi türünden de şiirler söylemiştir. Mesnevi türündeki eserlerine Vâmık û
‘Azrâ, Şâd Behr û ‘Aynu’l-Hayât ve Sorh But û Hing örnek gösterilebilir.
Onun şiirlerinde kelimelerin ve lafızların kullanımında çok sağlam bir
diziliş ve düzen vardır. Kural ve düzenlemelere dayalı olan bu nizam yani dakik
düşünce açısından şairi şairlik merhalesinde bir filozof gibi göstermiştir.
‘Unsurî’nin şiirleri mana açısından genellikle felsefi bir manaya sahip olmuş ve
hatta lafızların birleşiminde bir tür felsefe bilimi olarak göstermiştir. Onları felsefi
usullere göre terkip etmiş ancak tüm bunlara rağmen şiirlerinde felsefi ıstılahlara
daha az yer verip şiirlerindeki felsefi manalı ifadelere de şiirsel bir hava vermeye
çalışmıştır. Bu da zaman zaman okuyucusunu tereddütte bırakmıştır. Daha çok
övgü şairi olarak bilinen ‘Unsurî’ övgüde aşırıya kaçmamış ve bazı şairler gibi
mübalağalı sözler söylemeye de başvurmamıştır. Sonraki şairler ‘Unsurî’ye karşı
bir kıskançlık hali içine girmişlerdir. Hatta bazı şairler kendisini onunla kıyaslayıp
kendilerini ondan daha üstün biri olarak da görmüşlerdir. Altıncı asrın şairlerinden
olan Hâkânî, bazı şiirlerinde ‘Unsurî’ye saldırarak kendisinin ondan daha iyi bir
şair olduğunu iddia etmiştir.24
Sultan Mahmûd’un saray şairi olan ‘Unsurî özellikle kaside türünde ön
plana çıkmış bir şairdir. Onun övgülü kasidelerinin çoğu Sultan Mahmûd, sultanın
ordusu ve fetihleri üzerine olmuştur. At, fil ve sultanın kılıcı anlatılmış ve hatta
Hindistan’da şairler onun bu tarzını örnek almışlardır. Özellikle mersiye
söylemede tanınan bazı kimseler eserlerinde onun kullanmış olduğu kılıç, at ve fil
tasvirlerindeki maharetinden faydalanıp kendileri de hünerlerini göstermeye
çalışmışlar. ‘Unsurî’nin kasidelerindeki teşbib sanatı doğa tasvirleri, mevsimler,
aşkın güzelliği ve muhabbetin anlatımı üzerine olmuştur. Bu tasvirleri açık, güzel
ve letafetle şiirinde kullanmıştır. Onun tabirleri mana açısından kendine has bir
tarzda olup gereksiz bir ifade veya cümleye başvurulmamıştır. Öyle ki çoğu zaman
cümlelerini öyle bir şekilde kurmuştur ki mana açısında anlamsız olabilecek hiçbir
ifadeye yer vermemeye gayret göstermiş ve ifadelerin güzelliği şiirlerinde
görülmüştür. Kelimeler özenle seçilmiş, mana açısından anlamlı ve faydalı,
anlaşılır, birbirlerine güzel ve uyumlu bir şekilde bağlanmıştır. Şair, Şiirini dakik
23
24

Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i, s.191-192.
Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i, s.195.
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manalı, zarif ve güzel bir tarzda oluşturmuştur. Şiiri ne Ferruhî’nin şiiri gibi sade,
basit ne de Menûçehrî’nin bazı şiirleri gibi sözcükleri birbirinden kopuk, zor,
anlaşılmayan ve beğenilmeyen bir tarzdadır. Aksine onun şiiri güçlü, revan,
birbiriyle uyumlu ifadelerle dolu, saf ve akıcı bir şekle ve tarza sahiptir.25
Şairin Memduhlarından olan ve meddahı olduğu sultan Mahmûd için
yazdığı şiirlerine örnek olarak bir kasidesi:
گفتا که ﺑهر تاب تو دارم چنین ﺑتاب
گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب
گفتا که مشک ناب ندارد قرار و تاب
گفتم نهی ﺑرین دلم آن تاﺑدار زلف
تف خویش تاب
گفتم که تاب دارد ﺑس ﺑا رخ تو زلف
ّ گفتا که دود دارد ﺑا
گفتا که رنگ و ﺑوی ازو ﺑرده مشک ناب
گفتم چو مشک گشت دو زلفت ﺑرنگ و ﺑوی
 مه از غالیه نقاب، گفتا خسوف نیست
گفتم که منخسف شده طرف مهت ز جعد
 ماهتاب،گفتا دهد ﺑالله و گل رنگ
 روی تو داد رنگ، گفتم ﺑه الله و گل
گفتا که ماه نور ستاند ز آفتاب
گفتم چرا ستاند ماه از رخ تو نور
گفتا که ماه پر شود ار شرم در حجاب
گفتم که از حجاب نیاری رخت ﺑرون
گفتا که ﺑی نصیب ز تهمت ﺑود مصاب
گفتم مصیب عشق توام وز تو ﺑی نصیب
گفتا کمان شد آری دعد از پی رﺑاب
گفتم که چون ﺑتاب کمانم ز عشق تو
گفتا که تا نسوزد گل کی دهد گالب
گفتم دلم ﺑسوزد وز دیده خون چکد
گفتا عجب نﺑاشد ﺑاریدن از سحاب
گفتم سحاب وار ﺑﺑارم ز دیده خون
گفتا که دود از آتش خیزد ﺑخار از آب
گفتم که دودم از دل و اﺑرم ز چشم خاست
گفتا ﺑدان سﺑب که نﺑینی مرا ﺑخواب
گفتم چرا ﺑﺑردی خواب از دو چشم من
گفتا که خواب ﺑهتر ﺑا نالۀ رﺑاب
گفتم ﺑخواب یا ﺑی ﺑا ناله همرهی
گفتا شرار غم که نشاند ﺑجز شراب
گفتم که از دلم ﺑنشان تو شرار غم
گفتا ثنای دولت سلطان خوری صواب
گفتم خورم شراب چگویی صواب هست
گفتا ﺑه فر دولت آن مالک الرقاب
گفتم ﺑیمن دولت آن سید ملوک
26
گفتا امیر سید محمود کامیاب
گفتم شه معظم سلطان نامجوی
Kasidenin tercümesi:
Dedim: zülfünü parlatma ve bana parlatma ey oğul
Dedi ki: senin parlaklığından böylesi bir parlaklığa sahibim
Dedim: bu gönlümü o zülfünün parlaklığından alıkoyma
Dedi ki: saf miskte huzur ve parlama olmaz
Dedim: iki zülfün renk ve kokuda misk gibi oldu
Dedi ki: renk ve kokuyu ondan almış saf misk
Dedim: yüzünün beyazlığı/güzelliği siyah saçlarından gizlenmiş
Dedi ki: örtünmüş değil. Ay, hoş kokulu siyah peçeye bürünmüş
Dedim: gül ve laleye senin yüzün verdi renk
Dedi ki: ay güzelliğinden gül ve laleye verir renk
Dedim: niçin ay, senin yüzünden alır nur
Dedi ki: ay, güneşten alır nur
Mihrîn, Târîh-i Zebân-i, s.95.; Mecîdî, der., Târîh-i Edebiyyât-i, s.192.; Rızâzâde-yi
Şefek, Târih-i Edebiyyât-i İrân, s.153-154.
26
Seyîd Muhammed Debîrseyâgî, Divân-i Ostâd ‘Unsurî-yi Belhî Bâ Hâşîye û Telîgât û
Terâcum-i Ehvâl û Fehârıs û Lugatnâme û Mutegâbile Bâ Nushehâ-yi Hettî Çâpî, Tahran:
İntişârât-i Kitâbhâne-yi Senâî, 1362, s.10-11.
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Dedim: yüzünü çıkartma hicaptan(örtüden)
Dedi ki: ay, çok utangaç olur hicaptan
Dedim: senin aşkına düşmüşüm ve senden nasipsizim
Dedi ki: nasipsizlik töhmetten oldu musab
Dedim: senin aşkından yay(keman) gibi iki büklümüm
Dedi ki: yay oldu, evet De’d de Rebab’ın27 aşkından
Dedim: gönlüm yanar ve gözden kan damlar
Dedi ki: gül yanmadıkça nasıl versin gül suyunu
Dedim: bulut misali yağdırayım gözden kan
Dedi ki: tuhaf olmaz yağmurun yağdırması
Dedim: gönlümden duman ve gözümden bulut çıkar
Dedi ki: ateşten duman, sudan buhar çıkar
Dedim: niçin aldın uykuyu iki gözümden
Dedi ki: o sebeple ki beni rüyada görme
Dedim: rüya olsun olmasın, inilti ile yoldaşsın
Dedi ki: Rebâb’ın iniltisi ile rüya daha güzeldir
Dedim: gönlümdeki gamın parıltısı seni işaret eder
Dedi ki: gamın parıltısı şaraptan başka bir şey göstermez
Dedim: şarap içerim de nasıl bir değeri olur
Dedi ki: sultanın devletinin/gücünün övgüsüne denk olur
Dedim: o yüce padişah devletinin ihtişamı
Dedi ki: iktidar/güç sahibi o kudretin büyüklüğü
Dedim: büyük sultan padişah, yiğit olan
Dedi ki: Emir Seyyid Mahmûd bahtiyar olan
Yukarıdaki kasidede görüldüğü gibi şair, memduhunu överken ay ve güneş
teşbihlerinden faydalanmış ve onun güzelliğini, nurunu onlarla eş değer görmüştür.
Kendisini de tıpkı güneşten nurunu alan ay gibi sultan Mahmûd’un nurundan nur
aldığını belirtmek istemiştir. Şair memduhunu övme noktasında mübalağaya
kaçmadan onu olabildiğince yüceltmeye çalışmıştır. Şair memduhunu misk gibi
güzel kokulu, ay yüzlü bir güzelliğe sahip olan, sevgili uğruna bulut misali gözden
kanlı yaşlar döktüğünü, iç yanışından dumanlar çıkarttığını belirten tasvirlere
başvurmuştur.

De’d ve Rebâb: Arap isimli iki âşık olarak Fars Edebiyatında revaç bulmuş bir aşk
hikayesidir. Bu aşık çiftinin öne çıkan özelliği farklı görüşlere rağmen iki ismin de kadın
ismi olmuş olmaları ve Arapçada iki ismin kadın ismi olmasıdır. Bazı rivayetlere göre De’d
Araplı bilinen kadınlarından biri olup âşık olan ve Rebab (bir kadın ismi olarak kullanılır)
da maşuk olarak düşünülmüştür. 6. Asır Fars şairlerinin şiirlerinde onların aşkının
anlatımına sıkça yer verilmiştir. Selçuklular dönemi şairlerinden olan Emîr Mu’izî, Hâkânî
gibi şairler bu âşıkların isimlerini şiirlerinde kullanmışlardır. “Dâstân-i De’d û Rebâb”,
Dânişnâme-yi Âzâd, erişim 23 Ekim, 2021, https://fa.wikipedia.org/wiki/دعد و رباب:farsça
27
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SONUÇ
IV/X. yüzyıl ile V/XI. yüzyıl Fars edebiyatının revaç bulduğu bir dönem
olmuştur. Bu dönemde Fars edebiyatının büyük şairleri yetişmiştir. Bu dönem
şairleri, şiirin değişik türlerinde eserler vermiş ve adından söz ettirmiştir. Bu
dönemin genelinde sarayın büyük şairleri; padişahları ve saray halkını övmekle
meşgul olmuş ve methiye şiirleri söylemişlerdir. Şairlerin saraylarda saray
meddahlığı gibi bir görevi ve rütbesi olmuştur. ‘Unsur-yi Belhî bu dönemde ön
plana çıkan şairler Arasında yer almaktadır.
Gazneliler dönemi Fars dili ve edebiyatı tarihi açısından edebi seçkin
dönemlerinden biri olarak yer almakta ve üslup olarak Horasan üslubunun ön plana
çıktığı bir dönem olmakla birlikte Gazneliler dönemi şiirinde kullanılan asıl konu
methiye olmuştur. Methiye şiiri Gazneli padişah ve emirleri tarafından ciddi bir
şekilde önemsenmiş ve Fars şirinin hatta Gazneliler döneminin en yaygın ve en
çok kullanılan konusu olmuştur. Gazneli döneminin büyük kaside şairi olan
‘Unsurî, sultan Mahmûd’un sarayına girmiş ve sultan Mahmûd’un sarayında saray
şairi olmuştur. O, şiir alanında bir üstat, sözü güçlü ve övgülü şiir söylemede
kendine özgü bir üslubu olan bir şair olmuştur. ‘Unsurî, Fars nazmının güçlü
şairlerinden olup kaside söylemede kendine özgü üslubu olan bir şairdir. Onun
övgülü kasidelerinin geneli Sultan Mahmûd’u, sultanın ordusunu ve fetihlerini
öven kasideler şeklinde olmuştur. ‘Unsurî kasidelerinde söz sanatlarına, doğa
tasvirlerine, aşkın güzelliğine ve muhabbete yer vermiştir. Bu tasvirleri açık, güzel
ve letafetli bir şekilde şiirinde kullanan şair, tabirleri kullanmada mana açısından
kendine has bir tarzla yazmış ve gereksiz bir ifade ve cümle kullanmamaya gayret
göstermiştir.
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ÖMER HAYYAM RUBAİLERİNİN
DÜNYA DİLLERİNE ÇEVİRİLERİNE BİR BAKIŞ
Ali GÜZELYÜZ*
GİRİŞ
Ömer Hayyam rubailerinde varlığın sırları, dünya, insan, aşk, şarap ve
ölüm temalarını büyük bir ustalıkla işlemiştir. Çeşitli kaynaklarda yüzlerce
rubainin ona atfedilmesine rağmen, ilim adamlarının çalışmaları, kesin olarak
Ömer Hayyam’a ait olduğu tahmin edilen rubailerin sayısının 80 ila 180 civarında
olduğunu göstermiştir.
Rubailerin günümüze kadar ulaşan en eski elyazması İngiltere’nin Oxford
kentinde, Bodleian Kütüphanesi’nde 525 numara ile kayıtlıdır. 1460 yılında, yani
Ömer Hayyam’ın vefatından üç buçuk asır sonra kaleme alınan bu elyazmasında
158 rubai bulunmaktadır.
Prof. Abbas İkbal, Yâdgâr adlı dergide yayınlanan bir makalesinde, Hicri
604 tarihli bir rubailer elyazmasının varlığından söz etmektedir. Bu elyazması
1950 yılında Londra’da Cambridge Üniversitesi’ne satılmıştır. Yazılış tarihinin
doğru olduğu belirtilen elyazması 252 rubaiyi içermektedir. Bu elyazmasının,
Gıyasuddin Muhammed b. Yusuf b. Ali tarafından Hayyam’ın ölümünden sadece
75 yıl sonra kaleme alınmış olması büyük bir önem arz etmektedir.
Yâr Ahmed Reşîdî-yi Tebrîzî, Tarabhâne adlı eserinde Ömer Hayyam’ın
hayatı hakkında bilgiler vererek rubailerini bir araya getirmiştir.1
Ömer Hayyam’ın rubaileri konusunda Farsça ve diğer dillerde birçok
araştırma ve inceleme kaleme alınmıştır. Hayyam’a ve onun düşüncelerine
duyulan ilgi, bu rubailerin dünyanın birçok diline çevrilmesine yol açmıştır. Dünya
dillerince çok sayıda çevirisinin yanı sıra Ömer Hayyam Rubailerinin Türkçeye de
50 kez çevrildiği görülmektedir.
1. İngiltere’de Ömer Hayyam ve Rubaileri
İngiltere’de hatırı sayılı bir şöhreti olan Hayyam’ın rubaileri defalarca
İngilizceye tercüme edilmiştir. Ömer Hayyam’ın rubaileri, dünyada İncil ile
Shakespeare ve Cervantes gibi yazarların eserlerinden sonra en çok basılıp satılan
kitap olma özelliğine sahiptir. Bunun çarpıcı bir örneğini İngiltere’de görüyoruz;
bir İngiliz yayıncı 1995 yılına kadar Hayyam’ın rubailerini 300 kez yayımlamıştır.
İngiltere’de Hayyam’ın rubailerinin bulunmadığı ev sayısı çok azdır. I ve II. Dünya
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, eposta: guzelyuz@gmail.com
1
Ömer Hayyam’ın rubailerini bir araya getiren en eski kaynak olup 1462 yılında kaleme
alınmıştır. Türkiye’de birkaç elyazması bulunan bu eser; bir mukaddime, Ömer Hayyam
ile ilgili hikâyelerden oluşan düzyazı olarak yazılmış on bölüm ve 258 rubaiden
oluşmaktadır.
*

Savaşlarında İngiliz askerlerinin çoğunun cephede Hayyam’ın rubailerini
yanlarında taşımaları da bu ülkedeki Hayyam hayranlığının farklı bir göstergesidir.
Hayyam’ın özellikle İngiltere’de ulaştığı şöhret çok hızlı bir şekilde
yaygınlaşmıştır. Bir grup edebiyatçı ve gazeteci tarafından 1892 yılında Londra’da
“Omar Khayyam Club” (“Ömer Hayyam Derneği”) adında bir kulüp kurulmuştur.
Bu arada İran ve Afganistan’a görevli olarak giden oryantalist Mr. William
Simpson, Hayyam’ın Horasan eyaletinin Nişabur şehrindeki mezarından kırmızı
gül tohumu alarak İngiltere’ye göndermiş ve bu tohumlar İngiltere’de Kew
Garden’de yetiştirilerek 1893 yılında Fitzgerald’ın mezarına dikilmiştir. Bu
güllerle ilgili olarak mezara şu cümleler yazılmıştır: “Kew Garden’de yetiştirilmiş
olan ve tohumu William Simpson tarafından Ömer Hayyam’ın Nişabur’daki
kabrinden getirilen bu kırmızı gül ağacı, Fitzgerald’ın birkaç dostunun eliyle Ömer
Hayyam Derneği tarafından 7 Ekim 1893 tarihinde buraya dikildi.”
1. 1.Edward Fitzgerald Çevirisi
Ömer Hayyam’ın ölümünden yaklaşık yedi asır sonra dünyanın başka bir
köşesinde, İngiltere’de, onunla ortak duygu, düşünce ve ruhsal özelliklere sahip
Edward Fitzgerald (1809-1883) adında bir şair ve düşünür ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta mütevazı bir hayat süren ve pek tanınmayan Fitzgerald, Ömer
Hayyam’ın rubailerini Farsçadaki asılları gibi güzel ve akıcı bir dil ve üslupla
İngilizceye aktarınca hem Hayyam’ı dünyaya tanıtmış hem de bu rubailer
sayesinde kendisi de dünyaca meşhur olmuştur. Aslında Fitzgerald 42 yaşına kadar
Farsça bilmemektedir ve Hayyam’dan da haberdar değildir. Bu dili ancak 42
yaşında, Şarkiyatçı E. B. Cowel’dan öğrenmiştir.
Fitzgerald’ın yaptığı bu serbest çeviriyi sade bir çeviri olarak algılamamak
gerekir. Çünkü Farsça ve İngilizceyi iyi bilenler ve şiirden anlayanlar bu iki büyük
şairi birbirinden ayırt edemez ya da birini diğerine tercih edemezler. Oxford’daki
Bodleian Kütüphanesi’ndeki yazma nüshayı kendisine gönderen ve onu
Hayyam’la tanıştıran dostu E. B. Cowel’e yazdığı mektupta Fitzgerald, bu şiirlerde
“saf bir altın madeni sesi” duyduğunu söylemektedir. Şiir eleştirmenleri,
Fitzgerald’ın Hayyam çevirisinde de aynı sesin işitildiğini ileri sürmektedirler.
Fitzgerald, Bodleian yazmasındaki rubailerin bir bölümünü İngilizceye
çevirmiş ve ilk defa 75 rubaiyi 1859 yılında İngiltere’de yayımlamıştır. Aynı
zamanda rubailerin devamını tercüme etmeyi sürdürmüş ve eserin 1868 yılında
yayımlanan ikinci baskısında 110 rubaiyi yayımlamıştır. Ancak sonraki baskılarda
9 rubaiyi eserinden çıkarmıştır. 1872 yılında yapılan üçüncü baskı ile 1879 yılında
yapılan dördüncü baskı 101 rubaiden oluşmaktadır. Ancak bütün çeviri başarısına
rağmen kitap fazla satılmamış birkaç sene sonra sokaklardaki ucuz kitap
tezgâhlarına düşmüştür. O kadar ki, 5 şilinge satılan kitabın fiyatı 1 peny’ye kadar
düşmüştür. Yazar ve gazetecilerin şans eseri kitabı fark etmeleri ve hem
Hayyam’ın felsefesinden hem de çevirmenin başarısından etkilenmeleri,
Fitzgerald’ın çevirisinin akıbetini değiştirmiştir. Gazeteci ve eleştirmenlerin bu
konulardaki yazıları neticesinde, Ömer Hayyam ancak dokuz yıl sonra (1868)

244

Batı’da şöhret bulmuş ve büyük yankı uyandırmıştır. Fitzgerald’ın ilk çevirisinin
ulaştığı şöhretin bir kanıtı da zamanında 1 peny’ye satılan bu kitabın 1929 yılında
New York’ta düzenlenen bir müzayedede 8.000 dolara alıcı bulmuş olmasıdır.
Daha sonra dünyanın yetmişi aşkın diline de çevrilmiştir.
1.2. Edward Heron Allen Çevirisi
Fitzgerald, rubaileri nazmen çevirirken, Bodleian Kütüphanesi’nde
bulunan ve Prof. E. B. Cowel tarafından hazırlanan elyazmasını esas almıştır. Daha
sonra İngiliz oryantalist Edward Heron Allen, Fitzgerald’ın hangi yerlerde metne
sadık kaldığını ve hangi yerlerde sadece rubainin anlamını vermekle yetindiğini
incelemek için 1898 yılında aynı eseri bir bütün olarak yeniden İngilizceye
çevirmiştir.
1.3. Arthur John Arberry Çevirisi
İngiliz araştırmacı Arthur John Arberry de Ömer Hayyam’ın rubailerini
İngilizceye çevirerek 1951 yılında yayınlamıştır. 1952 yılında rubaileri yeniden
çevirerek Ömer Hayyam, Fitzgerald ve rubailerin elyazmaları üzerindeki
incelemelerini The Romance of The Ruba’iyat adlı kitapta yayınlamıştır. Ömer
Hayyam’ın rubaileri sonraki yıllarda başka araştırmacı ve çevirmenler tarafından
defalarca İngilizceye çevrilmiştir.
2. Fransa’da Ömer Hayyam ve Rubaileri
2.1. J. B. Nicolas Çevirisi
Fransızcada Hayyam üzerine yayımlanan ilk eserlerden biri, Fransa
hükümetinin İran elçiliğinde görevli olan J. B. Nicolas’ın, 464 rubainin düzyazı
çevirisini içeren ve 1867 yılında III. Napolyon’un iradesiyle hükümet matbaasında
basılan kitaptır. Fitzgerald’ın bu çeviri ile ilgili bazı görüşlerini bildirmesi üzerine
Nicolas, eserini yeniden ele almış ve 110 rubai olarak 1868 yılında tekrar
yayınlamıştır.
2.2. Fernand Henry Çevirisi
Fernand Henry ise Fitzgerald’ın manzum rubailerini yine manzum olarak
Fransızcaya çevirerek 1903 yılında Paris’te yayınlamıştır.2
3. Danimarka’da Ömer Hayyam ve Rubaileri
3.1. Arthur Emanuel Christensen’ın Danca Çevirisi
Danimarkalı araştırmacı ve yazar Arthur Emanuel Christensen de
Hayyam’ın rubailerini Dancaya tercüme ederek 1903 yılında Kopenhag’da
yayınlamıştır. Christensen Hayyam’ın rubaileri ve felsefesi hakkında da yayınlar
yapmıştır. Hayyam’ın rubaileriyle ilgili bir incelemesi, 1905 yılında Fransızca
olarak Heidelberg’de yayımlamıştır.
Fernand Henry, Les Rubaiyat d’Omar Kheyyam, le poete-Astronome de la Perse, Paris,
Libraire Orientale et Americaine, 1903.
2
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3.2. Arthur Emanuel Christensen’ın Critical Studies in the Rubâiyat of
Umar-i Khayyam Başlıklı İngilizce Çalışması
Hayyam ve rubaileriyle ilgili bir başka eleştirel incelemesi de (Critical
Studies in the Rubâiyat of Umar-i Khayyam) 1927 yılında Kopenhag’da İngilizce
olarak yayınlamıştır.
4. Almanya’da Ömer Hayyam ve Rubaileri
Ömer Hayyam’ın rubailerinin manzum Almanca çevirisi 1925 yılında R.
Friedrich (1865-1935) tarafından Berlin’de yayımlanmıştır.
5. Rusya’da Ömer Hayyam ve Rubaileri
Hayyam’ın rubaileri ilk önce 1892 yılında V. L. Veliçko, daha sonra ise
1897 yılında Valentin Zhukovski (Jukovskiy) tarafından Rusçaya çevrilmiştir.
Ünlü Rus doğubilimcileri A. Y. Krimski’nin (1909), Y. E. Bertels’in (1928, 1935,
1960), B. Moroçni’nin (1948), B. A. Rozenfild’in (1957), R. Aliyev’in (1959), N.
Osmanov’un (1959), A. L. Yuşkeviç’in (1960), I. Braginski’nin (1976) Hayyam
araştırmaları da oldukça meşhurdur. Rusya’da son dönemde Ömer Hayyam’ın
hayatı, düşüncesi ve eserleri konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış ve rubaileri
defalarca Rusçaya çevrilmiştir.
6. Asya Ülkelerinde Ömer Hayyam ve Rubaileri
Başta Lübnan ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerinde de Ömer Hayyam
üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve rubaileri yüzü aşkın neşirle çevrilmiştir.
Öte yandan Çin, Japonya, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve
diğer Asya ülkelerinde de Ömer Hayyam hakkında çeşitli çalışmaların yapıldığı ve
rubailerinin çok sayıda farklı dile çevrilerek yayımlandığı bilinmektedir.
14. Türkiye’de Ömer Hayyam ve Rubaileri:
Türkçede ilk defa 1880’li yıllarda Muallim Feyzi Efendi, Ömer Hayyam
hakkında bir risale kaleme almış ve 40’a yakın rubaiyi de bu risaleye ilave etmiştir.
Kendisi Tebrizli olduğu halde İstanbul’a yerleşmiş, vefatına kadar da burada
yaşamıştır. Feyzi Efendi’den bir süre sonra Dr. Abdullah Cevdet Bey de Fransız J.
B. Nicolas’ın Fransızcaya çevirdiği rubaileri esas alarak ilavelerle birlikte
Türkçeye çevirmiştir.
Hayyam’ın hayatını yazan ve rubailerini Türkçeye çeviren belli başlı
araştırmacı ve yazarlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:
Yazar/Çevirmen Adı
1. Tebrizli Muallim Feyzî
2. Dr. Abdullah Cevdet
3. Köprülüzâde Fuat
4. Hüseyin Dâniş

Rubai Sayısı
100
575
….
....
396
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Baskı Yılı
1910
1916
1922

5. Muhammed Bin Ahmed
6. Hüseyin Rıfat
7. Hammâmîzâde İhsan
8. Feyzullah Sâcit
9. Rıfat Moralı
10. Ahmet Hayyat
11. İbrahim Alâeddin Gövsa
12. Necmi Tarkan
13. Rıza Tevfik-Hüseyin Dâniş
14. Abdürrahim Zapsu
15. Rıza Tevfik Bölükbaşı
16. Muhyiddin Raif Bey
17. Orhan Veli Kanık
18. Cemil Miroğlu
19. Cemal Yeşil
20. Asaf Hâlet Çelebi
21. Abdülbâki Gölpınarlı
22. Vasfi Mahir Kocatürk
23. A. Kadir
24. Rüştü Şardağ
25. Hilmi Yücebaş
26. Sabahattin Eyüboğlu
27. Ahmet Aymutlu
28. Yahya Kemal Beyatlı
29. Necdet Evliyagil
30. Yakup Kenan Necefzade
31. H. Necdet Tandoğan
32. M. Sadık Cennetoğlu
33. Celal Kırlangıç
34. Öner Yağcı
35. Hamza Tanyaş
36. Ahmet Özkan
37. Mehmet Kanar
38. İsmet Nadir Atasoy
39. Hasan Çiftçi-Orhan Başaran
40. Levent Yener
41. H. Zekai Yiğitler-Nuriye Yiğitler
42. Yılmaz Yeşildağ
43. Yalçın Aydın Ayçiçek
44. D. Ali Gültekin
45. Ozan Sağdıç
46. Ahmet Necdet
47. Aluş Yenidoğan
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….
129
130
591
...
295
100
….
397
….
.....
.....
4
150
34
400
476
138
100
252
355
388
50
52
…
397
…
575
504
165
96
353
143
400
178+2
158
296
384
300
134
674
100
68

1925
1926
1928
1929
1931
1931
1932
1932
1933
1942
1945
1945
1949
1950
1950
1954
1954
1954
1960
1960
1960
1961
1962
1963
1965
1967
1986
1989
1996
1997
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005

48. Ahmet Kırca
49. Aliye Sönmez
50. Ali Güzelyüz

179
386
251

2006
tarihsiz
2007, 2012, 2020

Görüldüğü gibi ülkemizde de Ömer Hayyam’ın hayatı, eserleri ve rubaileri
üzerine çok sayıda çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.
SONUÇ
Ömer Hayyam, Farsça yazan şairler arasında dünya genelinde bilinen en
önemli isimlerden birisidir. Hayyam’ın rubaileri, başta İngiltere, Fransa, Almanya,
Danimarka, Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde çok sayıdaki dile
defalarca tercüme edilerek yayımlanmıştır. Öte yandan yandan Lübnan, Mısır, Çin,
Japonya, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan başta olmak üzere birçok
Asya ülkesinde de Hayyam’ın rubaileri defalarca tercüme edilerek yayımlanmıştır.
Hayyam’ın çok sevildiği ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Hayyam’ın
rubaileri Türkiye’de 50 ayrı çeviri şeklinde çeşitli tarihlerde farklı yayınevleri
tarfından tercüme edilerek yayımlamıştır. İlk defa 1910 yılında Türkçeye tercüme
edilen Hayyam rubailerinin Türkiye’deki en son basımının 2020 olduğu
düşünüldüğünde Hayyam’ın hâlâ ve büyük bir ilgiyle okunmakta olduğu da
görülmektedir.
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SENÂÎ-Yİ GAZNEVÎ’YE GÖRE
RÜYA ve HADÎKATÜ’L-HAKÎKA’NIN DİLİNDEN RÜYA
TABİRLERİ
Nurdan KABAN*
GİRİŞ
Sözlükte “görmek” anlamındaki rü’yet kökünden türeyen rüya kelimesi,
uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin (düşlerin) bütününü ifade etmektedir.3
Uyku halinde maddi âlemi duyu organları ile hissetme ve algılama halinden
sıyrılma vardır, tıpkı gün ışığından yoksun bir yeri aydınlatan kandiller gibi. Uyku,
rüyanın ortaya çıkmasını kuvvetlendirmektedir.4 Kâşânî’ye (ö. 736/1335) göre
insanın gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olması felekî varlıklarla
irtibatı iledir.5 Gazzâlî (ö. 505/1111) de rüya ile ilgili olarak gönlün iki
penceresinin olduğunu, biriyle varlık dünyasını diğeriyle de melekût, ruhâni ya da
gayb adı verilen âlemi elde ettiğini söylemektedir.6 İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)
uyanık halde görüleni rü’yet, uyku halinde görüleni rüya şeklinde tanımlamıştır.7
Sigmund Freud (ö. 1939) rüyayı bastırılmış tüm arzu ve hırsların kılık değiştirmesi
olarak, Carl Gustav Jung (ö. 1961) ise rüyayı insanın henüz kendi iç dünyasının
farkında olmadığı çok eski zamanlara açılan bir pencere olarak tanımlamıştır.8
Ölümle anlaşılacak bazı şeyler, rüya ile de malum olmaktadır.9 Ayrıca
rüyalar, gören kişinin içini yansıtan ayna gibidir ve ilahi, meleki ve şeytani
şeklinde üç çeşittir. Şeytani yani kâzib rüyalar korkunçtur ve tabiri yapılmaz; bu
tür rüyaların şerrinden Allah’a sığınılması gerekir. Salih rüyalar ise nadiren
görülmektedir.10
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Uyku ile meydana gelen rüya, zahiri ve batıni olarak iki türdür. Bâtıni
olanlar karışıktır. Zahiri olanlar ise salih ve sadık rüyalar şeklindedir. Salih rüyalar
Hakk’a yakınlıktan hâsıl olur ve kul için iyidir. Sadık rüyalar ise mü’min ya da
kâfir tarafından görülen ve Firavun’ un rüyası gibi aynı şekilde gerçekleşen
rüyalardır.11 Rüyaların salih olması için Allah’a tam bir inanç, sürekli ibadet hali,
uyuyana kadar zikre devam etme ve her durumda doğru sözlü olma gibi unsurlar
gereklidir.12 İçinde meleklerin, peygamberlerin, Kur’an-ı Kerîm’in, gökyüzünün,
bulutun, yağmur bulutunun, yıldızların, ayın, güneşin, dindarların ve muttakilerin
olduğu rüyalar şeytanın tesirinden uzaktır. Rüyaların şeytani yani kâzib olması ise
nefsani arzuların ve düşüncelerin gönle galip gelmesiyle meydana gelir. Bu tür
rüyalar hakikat âleminden uzak ve değersizdir.13
Uyku esnasında sadık rüyaların meydan gelmesi iki şekilde
açıklanmaktadır. İlki ruhun bedenden ayrılıp yükseldiği ve levh-i mahfûza ulaştığı,
diğeri levh-i mahfûzdan bir meleğin insana bir işaret taşıdığı rüyadır. İkincisi
mesaj ya da işaretin ulaşma şekli bakımında vahye benzetilmektedir.14 Sadık
rüyalar içeriklerine göre hidayete erdirici ya da ilham verici, uyarıcı, onaylayıcı ve
gaipten haber verici rüyalar şeklinde sınıflandırılmaktadır.15
Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Yusuf’un gördüğü rüya ve ona rüya yorumlamanın
öğretilmesi (Yusuf: 12/4, 5, 6), Hz. Yusuf’un rüyasını, babası Hz. Yakub’un
yorumlaması (Yusuf: 12/6), Hz. Yusuf’un zindanda bulunduğu sırada iki gencin
ve daha sonra Mısır kralının rüyalarını tabir edişi hakkındaki âyetlerle (Yusuf
12/36, 37, 41, 49, 100), Hz. İbrahim’in rüyasında oğlunu kurban ettiğini görmesi
(Sâffât: 37/102),16 Hz. İbrahim’in gördüğü rüyaya uygun hareket etmesi ve
Allah’ın rızasını kazanması ile ilgili olarak “Gerçekten sen gördüğün rüyanın
gereğini yerine getirdin. Biz, iyilik eden ve işini güzel yapanları işte böyle
mükâfatlandırırız (Sâffât: 37/105).” ve “Uykuyu sizin için bir dinlenme sebebi
kıldık (Nebe: 78/9).”17 âyetleri bulunmaktadır.
Hz. Peygamber’e (a.s) ilk vahiy, salih rüya şeklinde gelmiştir ve altı ay bu
şekilde devam etmiştir. Hadislerde rüyanın insan hayatındaki yerine ve önemine
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Hüseyn Ali Gebâdî, Takî Pûrnâmdâriyân, “Hâb ve Rüyâ der Endîşe-i Mevlevî”, Neşrîyei İlmi-Pejûheşî Pejûheşnâme-i Zebân ve Edeb-i Farsî, 4/12 (1388 hş.), s. 2.
15
Meşîdî- Mirvârîd, “Rûyâvâre (Vâkıa) der Mutûn-i İrfânî”, s. 13.
16
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Vildan S. Coşkun, Orhan Şaik Gökyay,
XXXIX., İstanbul: TDV Yayınları, 2010, “Tâbirnâme” maddesi, s. 331; Bülent Akot,
“Freud’un Rüyâ Yorum Metodu”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10/1 (2010),
s. 218.
17
Ubeydîniyâ- Ferûgîrâd, “Berresî-yi Ta‘bîr-i Hâb-i Senâî der Hadîkatü’l-hakîka ve
Tatbîk-i Ân bâ Ta‘bîr-i Hâb İmâm Sâdık ve İbn Sîrîn”, s. 7.
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defalarca değinilmiştir.18 Hz. Peygamber (a.s.) bir hadis-i şerifinde “En doğru rüya
göreniniz en doğru söz söyleyeninizdir.” şeklinde buyurarak salih rüya görmenin
yolunu da göstermiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber (a.s) sahabenin gördüğü rüyaları
tabir etmiş ve bu sünnet, Müslümanlar arasında yaygınlaşarak devam etmiştir.19
İlk zâhid ve sûfîlerden bu yana rüya, tasavvufun önemli bir konusu ve bilgi
kaynağı olmuştur. Bir nevi keramet olarak kabul edilen rüya, kalple ilgili bir hal
olarak yorumlanmıştır. Sûfîler rüyaları vâkıat, hayâlât, havâtır, idrâkât, letâif gibi
yakın anlamlı kelimelerle ifade etmişler, uyku için de mâna kelimesini
kullanmışlardır. Tasavvufi hayatta rüya, mârifet, hikmet, vaaz, irşad, uyarı vb.
hususların kaynağıdır. Birçok sûfî, zahid ve veli gördüğü rüyaya göre hayatına ve
davranışlarına yön vermiştir. Ayrıca rüyalar, seyr ü sülûkün bir parçası olarak
görülmüştür. Rüyalar, sâlikin eğitiminde mürşide yardımcı olmakta ve sâlik
tarafından kat edilen manevi mertebeyi göstermektedir.20 Tasavvufi menkıbelerin
çoğu yine rüyalara dayanmaktadır.21
Fars kültüründe de gaybın bilinmesi amacıyla rüyaların yorumlanmasının
önemli bir yeri vardır.22 İran edebiyatının en önemli kahramanlık şiirlerini içeren
Şahnâme’de23 Zerdüşt’ün semavî konulardaki bilgisini, rüyasında gördüğü
meleklerden elde ettiği ifade edilmektedir24 ve eserin pek çok bölümünde gelecekte
yaşanacak olaylar hakkında bilgi veren rüyalara dair örnekler bulunmaktadır.25
Tabir ilmi, rüyalarda görülen şeylerin anlamını ve sembolize ettikleri
şeyleri açıklamaktadır. Ta‘birnâme, rüyanâme, ta‘birât-i vukūât, ta‘birât-ı rüya,
vâkıanâme, segirnâme ve güzârişnâme bu konuda yazılan eserlere verilen
isimlerdir. Bu tür eserlerin tarihi Asurlular’a (m.ö. 5000) kadar uzanmakta, Eski
Mısır, Hindistan ve Yunan medeniyetlerinde de bu türden eserler görülmektedir.
Yahudi kültüründe ve Hıristiyanlıkta da rüya yorumlama oldukça önemlidir. 26
İslam dininde ise rüya yorumlamanın sadece ehil kişiler tarafından yapılması
gerektiği vurgulanmaktadır.27 Zira rüyalar, herkes için aynı anlama
gelmemektedir. Nitekim İbn Sîrîn (ö.110/729) farklı zamanlarda kendisine gelip
rüyasında ezan okuduğunu gördüğünü söyleyen iki kişiden ilkinin rüyasını en kısa
zamanda hacca gideceği, diğerinin ise hırsızlıkla suçlanacağı şeklinde tabir
etmiştir.28
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Süleyman Uludağ, XXXV., İstanbul: TDV
Yayınları, 2008, “Rüya” maddesi, s. 309.
19
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 301.
20
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Rüya” maddesi, s. 309.
21
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 301.
22
İlyas Çelebi, İslam İnancında Gayp Problemi, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
Yayınları, 1996, s. 22.
23
Firdevsî, Şahnâme II, çev., Nimet Yıldırım, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2016, s. 27.
24
Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, İstanbul: İnkılap ve Aka, 1963, s. 141.
25
Akot, “Freud’un Rüyâ Yorum Metodu”, s. 216.
26
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Rüya” maddesi, s. 331.
27
Akot, “Freud’un Rüyâ Yorum Metodu”, s. 218.
28
Meşîdî, Mirvârîd, “Rûyâvâre (Vâkıa) der Mutûn-i İrfânî”, s. 10.
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Geçmişten günümüze rüya tabirine yönelik pek çok işaret ve sembolün
ortaya konulduğu Fars dilinde, uyku ve rüya aynı anlamda kullanılmaktadır; çünkü
rüya uykunun içinde, uyku olmadan ortaya çıkacağı düşünülmeyen bir olgu
şeklinde algılanmaktadır. İnsan, uykuya daldığında dünya telaşına ara vermekte ve
başka bir âlemin kapısı kendisine aralanmaktadır.29 Bu âlem gayb yani melekût
âlemidir. Nefis, ruh ya da gönül olarak adlandırılan varlık, gerçekte bu dünyaya ait
değildir ve beden varlığında hapsedilmiştir.30 Bu nedenle bu dünya hayatı uyku,
burada yaşananlar da bir tür rüyadır. Her rüyadan bir uyanma vakti olduğu gibi bu
dünya hayatının da bir sonu vardır.
Pek çok âlim, şair ve yazar, rüya tabiri ve rüyanın insan üzerindeki etkisi
üzerine çeşitli eserler kaleme almıştır.31 Hicrî 6. Asrın meşhur mutasavvıf şairi
Senâî-yi Gaznevî de bu şahsiyetlerinden biridir. Senâî’nin ünlü mesnevisi
Hadîkatü’l-hakika’da yer alan rüya tabirleri, ahlaki ve dinî değerlendirmelerin
yanında günlük yaşantıya ait ibarelerden oluştuğundan zamanın İran kültürünü
yansıtmaktadır.32
1. Senâî-Yi Gaznevî’nin Hayatı
Gazne’de 464 (1071) yılında dünyaya gelen Ebü’l-Mecd Mecdûd b. Âdem
es-Senâî,33 Gazneli ve Selçuklu sultanlarıyla, Mes‘ûd-i Sa‘d-i Selmân, Seyyid
Hasan Gaznevî, Muizzî, Osman Muhtârî ve İmâdî gibi şairlerle çağdaştır.34
Felsefeye olan ilgisinden dolayı “Hakîm” olarak anılan Senâî, Gazne’de
Kur’an, hadis, kelam, lugat ve edebiyatın yanında astronomi, tıp ve musiki
alanlarında iyi bir eğitim almıştır.35 Farsça şiir divanlarının yanında Arapça şiir
söyleyen şairlerin divanlarını da okuyarak incelemiştir.36

Ubeydîniyâ, Ferûgîrâd, “Berresî-yi Ta‘bîr-i Hâb-i Senâî der Hadîkatü’l-hakîka ve
Tatbîk-i Ân bâ Ta‘bîr-i Hâb İmâm Sâdık ve İbn Sîrîn”, s. 5.
30
Ubeydîniyâ, Ferûgîrâd, “Berresî-yi Ta‘bîr-i Hâb-i Senâî der Hadîkatü’l-hakîka ve
Tatbîk-i Ân bâ Ta‘bîr-i Hâb İmâm Sâdık ve İbn Sîrîn”, s. 6.
31
Ubeydîniyâ, Ferûgîrâd, “Berresî-yi Ta‘bîr-i Hâb-i Senâî der Hadîkatü’l-hakîka ve
Tatbîk-i Ân bâ Ta‘bîr-i Hâb İmâm Sâdık ve İbn Sîrîn”, s. 7.
32
Ubeydîniyâ, Ferûgîrâd, “Berresî-yi Ta‘bîr-i Hâb-i Senâî der Hadîkatü’l-hakîka ve
Tatbîk-i Ân bâ Ta‘bîr-i Hâb İmâm Sâdık ve İbn Sîrîn”, s. 21.
33
Ahmet Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, Necati Lugal Armağanı, Ankara:
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 7/50 (1968), s. 119.
34
Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 136
35
Abdulhuseyn Zerrînkûb, Custucû der Tasavvuf-i Îrân, Tahran: İntişârât-i Emîr Kebîr,
1386 hş., 244.
36
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Saime İnal Savi, XXXV., İstanbul: TDV
Yayınları, 2009, “Senâî” maddesi, s. 502.
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492 (1099) yılında Gazne’den Belh’e gitmek zorunda bırakıldığında37
şehrin ileri gelenlerinden Es‘ad-ı Herevî’nin38 himayesine girmiş, burada methiye
şiirleri yazarak geçimini sağlarken hayatın anlamını, kendi varlığını, dinî ve
tasavvufi gerçekleri derinlemesine düşünme ve irdeleme fırsatını bulmuştur.
Zaman zaman da insanlardan uzak yaşamayı tercih etmiştir.39 Yine Belh’te
bulunduğu süre içinde Serahs, Herat, Merv ve Nişabur gibi şehirlere yolculuklar
yaparak kendisindeki ruhi değişime yön veren mutasavvıflarla tanışmıştır.40
Geçimsiz ve zıt tabiatı, eleştirel tarzı Belh’te çeşitli sorunlar yaşamasına
sebep olmuştur.41 Hatta Belh’te hizmetine girdiği Es‘ad-ı Herevî, kendisi hakkında
söylediği sözler üzerine onu şehirden kovmuştur.42 Bunun üzerine Senâî, 505
(1111-12) yılında Serahs’a gitmiştir. 518 (1124) yılına kadar da bu şehirde
yaşamıştır.43 Serahs’ta geçirdiği zaman diliminde Herat, Merv, Nişabur ve Harizm
şehirlerine çeşitli yolculuklar yapmıştır. Bütün bu uzun süreli yolculuklar onun iç
dünyasında köklü değişiklikler meydana getirmiş, eserlerinde ele aldığı meselelere
farklı bir yön vermiştir 44
521 (1121) yılında Sultan Behram Şah’ın yönetimindeki Gazne’ye geri
döndüğünde45 Gazne halkı ve şehrin ileri gelenleri tarafından ilgiyle
karşılanmıştır.46 Gazne’de Ahmed b. Mes‘ûd-i Tîşe adında bir şahsiyetin kendisine
sağladığı imkânlarla hayatını ailesi olmadan yalnız bir şekilde sürdürmüştür.47
Senâî, Gazne’de Dîvân’ını bir araya getirmiş ve Hadîka’yı kaleme almaya
başlamıştır.48
Senâî, yaşadığı dönemin şairlik geleneğine göre bir saray şairi
olmadığından tam bir methiye şairi sayılmamaktadır. Ancak yine de hayatının her
Zebîhullah Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân I-V, Tahran: İntişârât-i Firdevs, 1371 hş., II,
s. 555; Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 125.
38
Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 125; Hakîm Senâî-yi Gaznevî, Dîvân,
tsh., Pervîz-i Bâbâyî, Tahran: Müessese-i İntişârât-i Nigâh, 1375 hş., s. 279.
39
Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 127.
40
Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân II, s. 556.
41
Senâî, Dîvân, s. 210; Zerrînkûb, Custucû der Tasavvuf-i İrân, s. 244; Ateş, “Senâî’nin
Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 131; Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî”
maddesi, s. 502.
42
Senâî, Dîvân, s. 209, 210; Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 131, 132.
43
Seyyid Ziyâuddîn Seccâdî, Câfer Şiârî, Nâmeger-i Hadîka-i ‘İrfân, Guzîde-i Eş‘âr-i
Senâî, Tahran: İntişârât-i Suhen, 1374 hş., s. 9.
44
Zerrînkûb, Custucû der Tasavvuf-i İran, s. 244, 245.
45
Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 139, 140.
46
Abdulhuseyn Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, Tahran: İntişârât-i ‘İlmî, 1343 hş., s. 142.
47
Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân II, s. 557; Seccâdî, Şiârî, Nâmeger-i Hadîka-i ‘İrfân,
Guzîde-i Eş‘âr-i Senâî, s. 9; Senâî, Dîvân, s. 27; Ebu’l-Mecd Mecdûd b. Âdem es-Senâîyi Gaznevî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka (tsh. Muderris-i Razavî), Tahran:
Çâphâne-yi Sipehr, 1394 hş., II, s. 726.; Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s.
143, 144.
48
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 142.
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döneminde methiye şiirleri kaleme almış49 ve Hadîkatü’l-hakīka’da bir şair olarak
methiye yazmada karşı taraftan bir beklenti içinde olmadığını ifade etmiştir.50
Gazne sokaklarında çoğu zaman çıplak ayaklarıyla dolaşan,51 başına şapka
takmaktan ve ayağına ayakkabı giymekten sakınan52 Senâî, çıplak ve tozlu
ayaklarına rağmen Gazne’nin ileri gelenlerinin evlerinde ağırlanmış53 ve ev
sahiplerinin ayakta durarak saygı gösterdikleri bir kişi olmuştur.54 Fakat
Hadîkatü’l-Hadîka’nın bir bölümden hareketle eserin, ehl-i sünnete aykırı
olduğunun iddia edilmesi ile Gazne’deki bu huzur devri çok uzun sürmemiştir.55
Küfürle itham edilmiş ve hatta bir rivayete göre bu sebepten dolayı Behram Şah
tarafından hapse atılmıştır.56 Bu suçlamalardan kurtulmak için eserin bir nüshasını
Bağdat’a, Büryânger adıyla bilinen Gazneli âlim Burhâneddîn Ebü’l-Hasan Ali b.
Nâsır Gaznevî’ye (ö. 551/1156) göndermiştir. Halifenin huzurunda, fakihler
tarafından yapılan incelemenin ardından eserin İslam inancına uygun olduğunu ve
Senâî’nin itikadının bozuk olmadığını belirten bir fetva ve Behram Şah’a hitaben
yazılan bir mektup Gazne’ye gönderilmiştir.57 Senâî, yaşadığı bu olaya,
Hadîka’nın sonunda Büryânger’e yazdığı beyitlerle değinmektedir.58
Tüm yaşamı boyunca hakkında söylenenlerle mücadele eden, gururlu ve
dik başlı bir hayat süren59 Senâî, çok az kimseyi sohbet etmeye layık görmüştür.60
Sürekli olarak şikâyette bulunduğu, günahkâr saydığı insanlardan uzakta
yaşamayı, maddi âlemin zenginliğindense kanaatkârlıkla gönül zenginliğinde
yaşamayı tercih etmiştir.61 Ehlisünnet itikatındaki dini görüşlerinin yanında62
tevhid, marifet, aşk, dünyanın değersizliği ve zühd gibi tasavvufi konularda mana
yüklü şiirler kaleme almıştır.63
Ateş, “Senâî”, s. 484.
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, II, s. 736.
51
Zerrînkûb, Custucû der Tasavvuf-i İrân, s. 245; Devletşâh-i Semerkandî, s. 96, 97; Ateş,
“Senâî”, s. 479.
52
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 142.
53
Zerrînkûb, Custucû der Tasavvuf-i İrân, s. 245.
54
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 145.
55
Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 144.
56
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, I, s. ال-،;ل
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 143.
57
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, I, s.  ;لDevletşâhi Semerkandî, Tezkîretu’ş-şu‘arâ, tsh. Edward Brown, Tahran: İntişârât-i Esâtîr, 1382 hş,
s. 97
58
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, II, s. 744, 745.
59
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 144.
60
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 145.
61
Senâî, Dîvân, 280; Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 145.
62
Ebu’l-Mecd Mecdûd b. Âdem Senâî-yi Gaznevî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka,
tsh. Ali Muhammed Sabirî, Rukiyye Teymûriyân, Behzâd Sa‘îdî, Tahran: Kitâbhâne-yi
Meclis-i Şûrâ-i Millî, 1389 hş., s. 360.
63
Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 135.
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Senâî, bizzat kendi ifadelerinden anlaşıldığı üzere, zorluklarla ve
sıkıntılarla geçen yılların ardından yaşlılığın her türlü meşakkatini yaşayarak64
Gazne’de 11 Şaban 525 (9 Temmuz 1131) tarihinde vefat etmiştir.65
1. Eserleri
2.1. Kesin Olarak Senâî’ye Ait Olanlar
2.1.1. Dîvân: Zühd ve kalenderlik ile ilgili şiirlerden, methiyelerden ve
hicivlerden oluşmaktadır.66 Eserde 311 kaside, 6 terkibibend, 2 musammat, 400
gazel, 179 kıta ve 537 rubai yer almaktadır.67
2.1.2. Hadîkat’ül-hakīka ve Şerî‘atü’t-tarîka: VI. (XII.) yüzyılda68 hafif
bahrinde fâilâtün mefâilün feilün vezninde kaleme alınan bir mesnevidir.69 On
babtan oluşan eser, Gazneli hükümdarı Sultan Behram Şah’a ithaf edilmiştir.70
Bizzat Senâî tarafından Hadîkatü’l-hakīka olarak adlandırılan eser, Fahrnâme
şekliyle de tanınmıştır. Mevlânâ ise Mesnevî’sinde İlâhinâme şeklinde eseri
zikretmiştir.71 Hadîka, Senâî vefat ettikten sonra Behram Şah’ın talimatıyla Ali erRaffâ tarafından bir araya getirilmiş ve esere bir mukaddime eklenmiştir.72
Hindistan’da ilk defa basımı yapılan eser, en kapsamlı şekilde 1329 (1900) yılında
Muderris-i Razavî (1896-1986) tarafından yaklaşık 12.000 beyit ve on bab
şeklinde basılmıştır.73
Âyetlerin, hikmetli ve tasavvufi sözlerin iç içe girdiği74 eserde, Senâî’nin
dinî ve tasavvufi görüşleri hikâyelerle, temsillerle zenginleştirilmiştir.75 Edebi
sanatlar açısından değerli unsurları barından, tefsir, hadis, fıkıh, hikmet, irfan,
edebiyat, mantık, kelam, tarih, burçlar, rüyalar ve tıp ilminin inceliklerine yer

Ateş, “Senâî’nin Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 199; Senâî, Dîvân, s. 199, 266, 311,
632, 586
65
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 502; Ateş, “Senâî’nin
Hal Tercümesinin Meseleleri”, s. 150.
66
Ali Asgar Beşîr, Seyrî der Mulk-i Senâî, Tahran: İntişârât-i Beyhakî, 1356 hş., s. 77.
67
Seccâdî, Şiârî, Nâmeger-i Hadîka-i ‘İrfân, Guzîde-i Eş‘âr-i Senâî, s. 21.
68
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh., Muderris-i Razavî, II, s. 747.
69
Zerrînkûb, Custucû der Tasavvuf-i İrân, s. 247.
70
Rieu Charles, Catalogue of Persian Manuscripts, London: British Museum, 1879, I, s.
550; Nimet Yıldırım, Fars Edebiyatında Kaynaklar, Erzurum: Fenomen Yayınları, 2012,
s. 474.
71
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, I, s. ال.
72
Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân II, s. 562
73
Zehra Durrî, Şerh-i Duşvârîhâyî ez Hadîkatu’l-Hakīka-i Senâî, Tahran: İntişârât-i
Zevvâr, 1392 hş, s. 18.
74
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 137; İshâk Tuğyânî, Şerh-i Muşkilât-i Hadîka-i Senâî,
İsfahan: İntişârât-i Dânişgâh-ı İsfahan, 1381 hş., s. 1.
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Hamid Rızâ-yi Kânûnî, “Nigeriş-i Senâî be Dâstân der Hadîka ve Dîvân”, Faslnâme-i
Tahsîsi-yi Mutâla‘ât-i Dâstânî, 4 (1992), s. 100.
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veren Hadîka,76 bir tasavvuf ansiklopedisi özelliği taşımaktadır.77 Eserde özellikle
varlık ve varlığın var oluşu felsefi açıdan ele alınmıştır.78
Okuyucusunu bir öğrenci olarak gören ve ona bir öğretmen gibi yol
gösteren79 Hadîka, Senâî henüz yaşarken bilinen, asrın âlimleri, edipleri,
belâgatçıları, şairleri ve tasavvuf şeyhleri tarafından sohbet meclislerinde okunan
ve bu yolla uzak diyarlarda da şöhret elde eden bir eser olmuştur.80
Hadîka, Ferîdüddin Attâr (ö. 618/1221) ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.
672/1273) başta olmak üzere pek çok mutasavvıf şairde, Hâkānî’in Tuhfetü’lIrâkeyn ve Nîzâmî’nin Mahzenü’l-esrâr mesnevileri gibi çeşitli mesnevilerin
kaleme alınmasında önemli bir etkiye sahiptir.81
2.1.3. Seyrü’l-‘ibâd ile’l-me‘âd: Horasan kadısı Muhammed b. Mensûr
es-Serahsî adına kaleme alına eser, Hadîka ile aynı vezinde ve hafîf bahrinde
yazılmıştır. Eserde, temsiller yoluyla insanın yaratılışından, nefsin ve aklın
mertebelerinden, ahlaki meselelerden bahsedilmektedir. Yedi yüz beyti aşkın eser,
Sa‘îd Nefîsî tarafından tashih edilerek bir mukaddime eklenmek suretiyle 1316
(1898) yılında Tahran’da basılmıştır. 82
2.1.4.Kârnâme-i Belh: Senâî’nin ilk mesnevisidir ve yaklaşık 500
beyitten oluşmaktadır.83 Hafîf bahrinde84 ve mizahî hiciv konusunda Belh’te
kaleme alınan bir mesnevidir. Önce 1332 (1913) yılında Gazne’de Gulâm-i Cilânî
Celâlî tarafından, sonra da Tahran’da 1334’te (1915) Muderris-i Razavî tarafından
yayımlanmıştır.85
2.1.5. Senâîâbâd: ‘Aklnâme ile aynı eser olduğu söylense de Külliyât’ın
ön sözünde ayrı bir eser olarak zikredilen hafif bahrinde 596 beyitten oluşan bir
mesnevidir.86
2.1.6. Tahrîmetü’l-kalem veya Tecrübetü’l-‘ilm: Kalemin vasfına ve
önemine işaret eden küçük bir mesnevidir, 202 beyitten oluşmaktadır.87 Eserin iki
defa İran’da, bir defa da Gazne’de basımı yapılmıştır.88
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, I, s. ک.
Rieu, Catalogue of Persian Manuscripts I, s. 550; Yıldırım, Fars Edebiyatında
Kaynaklar, s. 474.
78
Ali Rıza Muzafferî-Ali Dilâî Mîlân, “Berresî-yi Mebânî-yi Felsefî, İrfânî Hestî-şinâsî-yi
Senâî der Hadîka”, Zebân ve Edeb-i Farsî-yi Dânişgâh-i Tebrîz, 228 (1392 hş.), s. 181.
79
Zerrînkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 137.
80
Senâî, Hadîkatu’l-hakīka ve Şeri‘atu’t-tarîka, tsh. Muderris-i Razavî, I, s. لب.
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Yıldırım, Fars Edebiyatında Kaynaklar, s. 474.
82
Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân II, s. 563.
83
Ebu’l-Mecd Mecdûd Senâî-yi Gaznevî, Mecmu‘e-i Çehâr Kitâb-i Nâyâb, tsh. Gulâm
Celâlî, Gazne: Metbe-i Senâî, 1332 hş., 183.
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Hakîm Senâî-yi Gaznevî, Seyru’l-‘ibâd ile’l-me‘âd, tsh. Sa‘îd-i Nefîsî, Tahran: İntişârâti Mecelle-i Edebî-yi Nesîm-i Sebâ, 1316 hş., s. ی.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Beşîr, Seyrî der Mulk-i Senâî, s. 76.
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2.1.7. ‘Aklnâme: Hafîf bahrinde ahlaki konuların ele alındığı, Senâîâbâd
ismiyle de yayınlanmış89 195 beyitlik bir mesnevidir.90
2.1.8. Mekâtîb-i Senâî: Senâî’nin dostlarına, vezirlere, Gazne’nin ileri
gelenlerine ve Sultan Behram Şah’a hitaben değişik zamanlarda kaleme aldığı on
yedi mektuptan oluşmaktadır.91 Senâî’nin düşüncelerindeki değişimleri göstermesi
bakımından önemli bir eserdir. Hintli Dr. Ahmed Nezîr’in tashihiyle Hindistan’da
basılmıştır.92
2.2. Senâî’ye Aidiyeti Şüpheli Olanlar
2.2.1. Tarîku’t-tahkîk: Hadîka ile aynı vezinde olsa da üslubundan dolayı
Senâî’ye aidiyeti şüpheli olan eser 873 beyitlik bir mesnevidir.93
2.2.2. ‘Işknâme: Hadîka ile aynı vezinde aşk, ruh, var oluş, ezelî olma,
öğüt ve vaaz konularını açıklayan eser 576 beyittir.94 Eserin ilk bölümünde aşkın
niteliği, İbn-i Sînâ’nın Risâle fi’l-‘ışk eserinden esinlenerek açıklanırken son
bölümde aşk mevzusu tasavvuf ve psikoloji bilimi açısından ele alınmıştır. 95
Gazne’de ve Tahran’da birer kez basımı yapılmıştır.96
2.2.3. Bâğ-ı İrem: Behrâm u Bihrûz adı altında Gazne’de 1332 (1913)
yılında Gulâm-i Cilânî Celâlî tarafından yayınlanmıştır.97
2.2.4. Garîbnâme: Kıssa-i Behram u Bihrûz adıyla da bilinen bir
mesnevidir.98
2.2.5. Behrâm u Bihrûz: Hülâsînâme adıyla da bilinen eser, remel
bahrinde bir manzumedir ve Gazne’de Hakîm Senâî adıyla basıldığı için Senâî’ye
isnat edilmiştir.99
3. Hadîka’daki Rüya Tabirlerinin Genel Özellikleri
همه در کشتیاند و در خوابند
جهان اسبابند
تا در
ِ
آنچه پیش آید از ثواب و عقاب
چه بیند اندر خواب

خلق
روانشان

تا

İnsanlar sebepler dünyasında,
Sanki hepsi bir gemide, uykuda...
Peki, ne görür nefisleri rüyada?
Beşîr, Seyrî der Mulk-i Senâî, s. 78.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Dâvud Refî‘î, Tahkîk der Dîvân-ı Senâî-yi Gaznevî (Pâyannâme), Tebriz: Dânişkede-i
Edebiyyât ve ‘Ulûm-i İnsânî-yi Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim-i Tebrîz, 1390 hş., s. 12.
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Beşîr, Seyrî der Mulk-i Senâî, s. 79.
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Seccâdî, Şiârî, Nâmeger-i Hadîka-i ‘İrfân, Guzîde-i Eş‘âr-i Senâî, s. 23.
94
Seccâdî, Şiârî, Nâmeger-i Hadîka-i ‘İrfân, Guzîde-i Eş‘âr-i Senâî, s. 22-23.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Senâî” maddesi, s. 503.
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Beşîr, Seyrî der Mulk-i Senâî, s. 78.
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Sevap ve cezadan hâsıl olan şeyden başka?100
Senâî-yi Gaznevî’ye göre dünya bir gemi, içindeki insanlar da uykuya
dalmış yolculardır. Hayat adı verilen bu rüyada, ebedi yaşama geçiş olan ölüm
anına kadar yapılan şeylerin yorumu ya sevaptır ya da ceza. Yani, bir rüya olan
dünya hayatının tabiri, cennet veya cehennemde geçirilecek ahiret hayatıdır.
میگذاریم خواب بیداران
کس چو ما دید خیره غمخواران
Kimse görmedi bizim gibi şaşkın dertlileri,
Yorumluyoruz uyanıkların rüyasını.101
Dünya hayatı, imtihan ve ölümden ibarettir. İmtihan, yaşamın içindeki her
türlü zorluğu, ölüm de ebedi hakikatin anlaşılmasını ifade etmektedir. Yaşamda
irade, uykuda iradesizlik ve ölümde de tam bir uyanış söz konusudur. Uyku
halinde, irade devre dışı kaldığında görülenlerin yorumlanması aslında şaşırtıcı bir
durumdur. Çünkü ahiret âleminde başa geleceklerin yorumu, bu dünya hayatında
irade ile yapılanlara bağlıdır.
غافل و مرده هر دو یکسانست
خفته بیدار کردن آسانست
Uyuyanı uyandırmak kolaydır,
Ha gafil ve ha ölü, ikisi de aynıdır.102
Senâî’ye göre uyuyanı bir şeklide uyandırmak mümkündür; fakat dünyaya
geliş maksadını bilmeden gaflete dalan kişi, ölü gibidir ve uyandırılamaz. Dünya
hayatını doğru bir şekilde yorumlayamadan ve hakikati idrak edemeden gaflette
yaşamak, ölü olmakla aynı şeydir. Çünkü uyku halinde rüyada yapılanlarda insanın
bir sorumluluğu bulunmazken, irade ile gerçekleştirilen işlerde sorumluluk ve
karşılık görme söz konusudur. Uykudan uyanma ile ölüm, aynı şey değildir. Dünya
hayatı devam ettiği sürece tekrar rüya görmek mümkün iken öldükten sonra aynı
hayata geri dönmek mümkün değildir. Kötü bile olsa bir rüyanın hayra dönüşmesi
mümkündür; ancak gaflet içinde ölmenin ebedi hayattaki tabiri, sadece cehennem
ateşidir.
Senâî rüyaları, günlük hayatın akışı içinde, insanları tedbir almaya
yönlendiren uyarıcılar olarak görmektedir. Ona göre rüyalar, insanlara hakikat
âleminden görünen gerçeklerdir. Bu gerçeklere göre yaşamda pek çok şeyi
anlamlandırmak mümkündür. Dünyevi unsurları içerse de rüyalar, bu dünyaya ait
olmayan bir gerçeklik ve zaman kavramında meydana geldiğinden, gizemli ve
yoruma muhtaç bir yapıya sahiptir. Rüyalar, konulara ve olaylara bakış açısını,
düşünceleri, iyi veya kötü bir çıkarımda bulunmayı etkilemektedir. İçerikleri
kişiden kişiye değişse de günlük sorunlardan kesitler sunan ve bu sorunlarla başa
çıkma aracı haline getirilen duygulardır.

Senâî, Hadîkatu’l-hakīka Şerî‘atu’t-tarîka, tsh. Ali Muhammed Sabirî, Rukiyye
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100

260

Senâî’nin rüya yorumları, yaygın olarak kullanılan ifadelerden ve gerçek
anlamalarına yakın tabirlerden oluşmaktadır. Senâî beyitlerde, kendi hayat
tecrübesinin yanında toplum tarafından yaygın olarak kabul görmüş yorumlara da
yer vermektedir. Mutasavvıf bir şair olarak rüya yorumlarında tasavvufi unsurlara
çok az değinmektedir. Genel olarak dini ve ahlaki bir çıkarımı hedeflemektedir.
Hayatın genel akışı içinde meydana gelebilecek sevinç, üzüntü, korku, rahatlık,
varlık ve yokluk gibi kavramları, canlı ya da cansız varlıklarla ve doğal unsurlarla
simgesel olarak açıklamaktadır.
Senâî’ye göre rüyada ateş görmek ya birinin öfkesine maruz kalmak ya da
bir sebepten dolayı aşırı öfkelenmek anlamına gelmektedir. Su, ateşi söndürdüğü
gibi şerleri uzaklaştıran hayra çevirendir. Berrak su, helal rızık anlamına gelirken
bulanık su kötü şeyleri temsil etmektedir. Susuzluk ise sürekli ilimle meşgul
olmaktır.
Toprak bol rızık, ılık rüzgâr mutluluk, soğuk veya sıcak rüzgâr dert
habercisidir. Duman görmek sıkıntı yaşamaya, dumanın dağıldığını görmek de
sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.
Rüyada ağlamak yaşamda gülmenin, gülmek üzüntü ve kederin, sükût
etmek ise maddi unsurların gönülde yer etmesinin işaretleridir.
Ölmüş birine bir şey vermek sahip olunan malları kaybetmektir; çünkü
ölümle birlikte en değerli dünyevi varlık, can ve beden kaybedilmektedir.
Çıplaklık, gerçek anlamına uygun olarak rezil duruma düşürecek iş ve
eylemlere maruz kalmaktır. Nitekim bedene örtülen giysiler ayıp ve kusurların
gizlenmesini sağlayan araçlardır.
Satranç ve dama gibi oyunlar gerçek hayatta zekâ ve tecrübe
gerektirdiğinden rüyada görülen satranç ve dama, çekişmeli bir durumun içine
girmek ve yenilgiye uğramak anlamına gelmektedir. Her mücadelenin bir kazanan
tarafı ve bir de yenilgiye uğrayanı vardır. Güreşmek de bu mücadelelerden biridir
ve rüyada güreşmek anlaşmazlık veya rekabet yaşanılan kişiye karşı üstün
gelmektir.
Davul, sırların ortaya çıkmasını simgelemektedir. Gerçek hayatta da davul
bir şeyi ilan etme, duyurma aracıdır. Zurna ise tiz sesiyle adeta kavganın
çığırtkanlığını yapar ve rüyada zurna görmek bir sebeple kavgaya karışmak
şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada ut görmek veya ut çaldığını görmek çabucak
evlilik yapmaktır. Nitekim sazlı çalgılar düğün eğlencelerinin bir parçasıdır.
El görmek farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Elin uzamasını görmek
cömertlik, elin kısalmasını görmek ise hasetlik etmektir; çünkü uzun el, karşı tarafa
daha kolay ulaşır, kısa el her şeyi kendisine ister. Yine sağ el erkek çocuk, sol el
de kız çocuk sahibi olmak demektir. Sağ elimizi günlük hayatta daha fazla
kullanırız ve sağ elin erkek çocuğuna işaret etmesinde iş, kuvvet ve fonksiyon
yönüyle bir ilişki kurulduğu görülmektedir. Parmaklar, birbirinden farklı mizaç ve
özellikteki evlatlardır. Gerçekten de parmakların her biri şekil ve fonksiyon olarak
birbirinden farklıdır ve hiç biri bir diğerine tercih edilemezler. Diz ve bacaklar
bedenin yükünü çekerler. Rüyada bunları görmek zorluk ve sıkıntı çekileceği
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anlamına gelmektedir. Rüyada el yıkamak ise yeni bir işe başlamayı temsil
etmektedir; zira el yıkamak, günlük hayatta yapılan pek çok işin ilk basamağıdır.
Rüyada diş görmek, anne ve babaya dair olaylar yaşamaya
yorumlanmıştır. Dişler, zamanı geldiğinde anne ve baba gibi hayatımızdan çıksalar
da yeri doldurulamaz varlıklardır. Kadın göğsü, kız çocuğuna sahip olmaya işaret
ederken rüyada görülen karın bölgesi, mal ve mülk anlamına gelmektedir. Nitekim
bu bölge, yeme ve içme faaliyetleri ile dünyevi nimetlerin yeridir. Nefes ve kalp
atışı en önemli hayati belirtilerdir ve bu fonksiyonları sağlayan organları rüyada
görmek hazine elde etmek anlamına gelmektedir. Tüm vücut fonksiyonlarını
kontrol eden beyni görmek ise gizli hazinelere sahip olmak, ilim elde etmek
şeklinde yorumlanmıştır. Tüm vücudu saran deri, bedenin bir giysi ile örtülmesi,
yeni bir kıyafet almak şeklindedir. Rüyada görülen cinsel organ erkek çocuğu
anlamındadır. Herhangi bir yara olmadan kan görmek bol nimete, bir yaradan
aktığını görmek de derin bir üzüntü yaşamaya işaret etmektedir. Hamile bir kadının
kanamasının olduğunu görmesi ise çocuğunu ölü olarak dünyaya getireceği
şeklinde tabir edilmektedir.
Rüyada görülen köle, sağlam bir şekilde tövbe yolunu tutmaktır. Kölelik,
sadakatle sahibine bağlanmak, her an itaat etmektir. Meyve, et ve süt görmek
dünyevi kazançlara, maddi unsurlara işaret etmektedir. Kova gibi yıkanma ve
abdest alma eşyaları hizmetkârlarla ilgili şeyler şeklinde yorumlanmaktadır. Mal,
eşya gibi maddi şeyler görmek dünyadaki rahat yaşamın, makam ise sıkıntı ve
zahmete girmenin işaretleridir.
Dans etmek gayri ahlaki bir durum olarak aldatmaya ve hayâsızca
davranmaya, özellikle bir gemide dans edildiğinin görülmesi boğulma ve ölüm
korkusu yaşamaya işarettir; ancak eli kolu bağlı tutsak edilmiş bir kişi dans ettiğini
görürse kendisinin esaretten kurtulması anlamına gelmektedir.
Senâî’nin rüyada şarap içen birini görmenin ne anlama geldiğini
yorumladığı beyitlerde Arap ile Fars arasında yaptığı ayırım ortaya çıkmaktadır.
Şöyle ki, şarap içen kişi Arap asıllı ise hayırsız rızık ve kötülük manasına gelirken
şarap içenin Fars olması, iyi ve hayırlı rızık ve kısmet anlamındadır. Rüyada ilaç
içmek ise şifa bulmak, müptela olunan dertten kurtulmaktır.
Yeni elbise almak veya giydiğini görmek her açıdan kötü anlama
gelmektedir. Eski elbise görmek de sıkıntı ve gama işaret etmektedir. Rüyada
makbul olan, kalın elbise görmektir, ince elbise bedeni koruyamadığından ve
hatları belli ettiğinden kadın için de erkek için de iyi değildir. Kırmızı elbise
görmek mutluluk, siyah elbise heybet ve asalet, sarı elbise dert ve sıkıntı, mor
elbise de dert ve sıkıntının artması anlamındadır. Rüyada renkli elbise giyen kadın
görmek de mutluluk ve huzur yaşamaya işaret etmektedir. Rüyada görülen taylesan
ve ridâ, maddi ve manevi açıdan kazanç, nimet elde edilmesidir.
Merdiven çıkmak yorucu ve zahmetli bir iştir. Bu nedenle rüyada
merdiven görmek tehlikeli bir yolculuğa işaret etmektedir.
Senâî, rüyada kilit görmeyi Allah’a bağlılık, anahtarı da manevi fetihler
elde etme şeklinde tabir ederken, aynayı bir uyarıcı şeklinde yorumlamaktadır.
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Kilit, aradaki mesafeyi kapatır, anahtar gizli olanı görünür kılar, ayna da kusurların
görülmesini ve düzeltilmesini sağlar. Burada kilit, anahtar ve ayna nesneleri gerçek
anlamaları ile birebir örtüşerek dini ve tasavvufi olarak yorumlanmaktadır.
Hadîka’da rüyada meslek sahibi kişilerin görülmesi ise şu şekilde
yorumlanmıştır. Saka, inşaat işçisi, hamal, manifaturacı, kuyumcu, aktar ve kasap
gibi ustalık gerektiren bir meslek sahibini rüyada görmek bol nimet elde etmek,
ayakkabıcı, nalbant ve tuhafiyeci görmek miras elde etmek, terzi görmek sıkıntılı
ve kötü olan işlerin yoluna girmesi, meyhaneci ve çalgıcı görmek neşe ve mutluluk
yaşamak, veteriner ve seyis görmek her türlü gidişatın bozulması, avcı görmek
tuzak ve hileye uğramak, kılıç ustası görmek zahmet ve sıkıntı çekmek, doktor
görmek de sıkıntı ve hastalığa yakalanmak şeklindedir. Ayrıca, rüyada Asya
ırkından bir kişiyi görmenin sağlam bir evde güven içinde yaşamak manasına
geldiği ifade edilmektedir.
Yine Senâî’ye göre eşek görmek tembel bir hizmetçi, at görmek adama
yaraşır bir kadın anlamına gelirken hamile kadının rüyasında katır görmesi
çocuğunun ana karnında ölmesi, deve görmek sıkıntılı bir yolculuk, inek görmek
hiç kimseye muhtaç olmadan geçirilecek bir yıl ve koyun görmek geçim rahatlığı
sağlayacak mal manasına gelmektedir. Keçi görmek de tabiatı kötü, şerli bir kişiye,
aslan, panter, kaplan, leopar, sırtlan, tilki, kurt ve ayı görmek zorlu bir düşmana,
fil görmek öfkeli ve heybetli bir padişaha, ceylan görmek güzel kadına, yılan
görmek kindar kişiye, akrep, örümcek gibi haşereleri görmek ise kötü kişilerle ve
olaylarla karşılaşmaya işaret etmektedir. Keklik görmek her bakımdan iyi
durumları ve kazançları ifade etmektedir. Köpek ise uyanık bir bekçiye, muhafıza
sahip olmaktır.
Senâî, rüyalar bahsinin son bölümünde, Güneş, Ay, gezegenler ve
yıldızların rüyada ne anlama geldiğini açıklamaktadır. Bunu yaparken de Hz.
Yusuf’un rüyasına telmihte bulunmaktadır.
کوکبان چون برادران در خور
مهر و ماهش پدر بُد و مادر
Güneş ve ay onun baba ve annesidir,
Yıldızlar ise yaraşır kardeşler gibidir.103
Rüyada Güneş görmenin anlamı çok iyidir, her durumda üstün gelmeye
işaret etmektedir. Senâî’ye göre rüyada görülen Ay, bazılarına göre kadın
manasına gelse de gerçekte iyi bir danışman anlamına gelmektedir.
Mars ve Satürn gezegenlerini rüyada görmek sıkıntı işareti iken Merkür’ü
görmek öğretmen, Jüpiter’i görmek vezir veya yardımcı, Venüs’ü görmek ise
kişinin muradına ermesi, rahata ve huzura kavuşması manasındadır. Gökyüzünde
yıldızları görmek kardeş bazen de kan kardeş şeklinde tabir edilmektedir.
Senâî, insanların dünya gemisinde uykuda veya uyanık zaten bir rüyada
olduğunu söylemektedir. Uykudaki rüya günlük yaşantıyı, uyanıkken ki rüya da
ölümden sonraki yaşantıyı etkilemektedir. Uyuyanı uyandırmak kolay, gaflete
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dalanı ölmeden uyandırmak zordur. Yaşamın amacı, uykuda görülen rüyaları tabir
etmek değildir, dünya hayatından gaflete dalmadan uyanmak yani imanlı bir
şekilde ölmektir. Aksi takdirde ahiret âleminde dünya hayatının tabiri çok acı
olacaktır.
Son olarak Senâî, rüya tabir etmede bir yenilik veya bir maharet ortaya
koymadığını, bilinen tabirlerden yola çıktığını şu şekilde ifade etmektedir:
در گذر زین که کردهای
بس کن از فال و زجر وز تعبیر
İyi niyet aramayı, hayra yormayı ve rüya tabir etmeyi bırak,
Yaptığın bu işten vazgeç!104
4. Hadîkatü’l-Hakîka’da Yer Alan Rüya Tabirleri
4.1. Günlük Hayata Dair Acayip Rüyalar
4.1.1. Ateş
آتش تیز تاب خشم ب َُود
ِ
Parlak keskin ateş (görmek) öfkedir.
4.1.2. Su Çeşmesi
چشمهٔ آب نور چشم ب َُود
Su çeşmesi (görmek) göz nurudur, göz aydınlığıdır.
4.1.3. Satranç
سبب جنگ و غلبه باشد و رنج
نردبازی به خواب یا شطرنج
Rüyada dama veya satranç, savaş sebebi, yenilgi ve sıkıntı olur.
4.1.4. Su
گر بود پاک و عذب و صاف و زالل
حالل
روزیست
خواب
در
آب
گرچه آبست عین آتش دان
ور ب َُود تیره عیش ناخوش دان
Rüyada su helal rızıktır eğer temiz, saf, duru ve tatlı olursa.
Şayet kara olursa, nahoş bir yaşam bil, su da olsa onu ateşin gözü bil!
4.1.5. Toprak
برزگر را دلیل به روزیست
خاک در خواب مای ٔه روزیست
Rüyada toprak rızık kaynağıdır, daha büyük bir rızka işarettir.
4.1.6. Rüzgâr
هردو گنجور رنج و درد ب َُود
باد اگر گرم یا که سرد ب َُود
انده دشمنست و شادی دوست
باد اگر هست معتدل در پوست
Sıcak ya da soğuk rüzgârın ikisi de sıkıntı ve dert kaynağıdır.
Eğer rüzgâr ılık olursa düşmana gam, dosta mutluluk vardır.
4.1.7. Ölmüş Birine Bir Şey Vermek
عدم مال باشد و اسباب
چیز دادن به مرده اندر خواب
Rüyada ölmüş birine bir şey vermek, malın ve eşyaların yok olmasıdır.
4.1.8. Ağlamak
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بندگی از مذلّت آزادی است
گریه در خواب مایهٔ شادیست
Rüyada ağlamak mutluluk sebebidir, eziyet veren kölelikten kurtuluştur.
4.1.9. Gülmek ve Sessizlik
بستن دل اندر مال
خامشی
خنده اندوه باشد و اهوال
ِ
Gülmek gam ve korkudur, sessizlik ise mala gönül bağlamaktır.
4.1.10. Susamak
علم باشد که نیست سیری ازان
میل آب زیادت از عطشان
Susuzluktan dolayı (rüyada) susamak, doyulmayan ilimdir.
4.1.11. Çıplak Olduğunu Görmek
شد فضیحت بسان مست خراب
وانکه باشد برهنه اندر خواب
Bir kimse rüyada çıplak olduğunu görürse, meyhanedeki sarhoş gibi rezil
rüsva olur.
4.1.12. Davul ve Zurna
بوق در خواب مایهٔ پرخاش
طبل در خواب راز گردد فاش
Rüyada davul, sırrın ifşa olması, zurna ise kavga sebebidir.
4.1.13. Köle
باغ دیدن غذای روح بود
بند و غل توبهٔ نصوح بود
Kul ve köle, Nasuh tövbesidir,
Bahçe görmek ise ruhun gıdasıdır.
4.1.14. Meyve
لیک نندر زمان که اندر گاه
میوه در خواب روزیست از شاه
مرد بیننده زو به ناز رسد
وقت ادراک چون فراز رسد
Rüyada meyve şahtan gelen rızıktır,
Fakat, vakti zamanı belli olmayan.
Anlama zamanı geldiğinde,
Onunla övünür gören adam.
4.1.15. El
شود اندر سخا و رادی فرد
دست خود چون دراز بیند مرد
کشد از بخل گرد خویش سپاه
ور بود دستهای او کوتاه
آن راست پسر
دست باشد برادر و خواهر
ِ آن چپ دختر و
ِ
Elinin uzadığını görürse bir adam,
Cömert ve ikram sahibi kişi olur.
Eğer ellerinin kısaldığını görürse,
Kendi askerine karşı haset olur.
El, erkek ve kız kardeş eli ise,
Sol el kız çocuğu, sağ el ise erkek çocuğudur.
4.1.16. Parmak
باشد انگشت همچو فرزندان
Parmaklar, evlatlar gibi olur.
4.1.17. Diş
نسبت مادر و پدر دندان
Dişler, anne ve babaya delalet eder.
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4.1.18. Göğüs
دخترانند سینه با پستان
Memeli göğüs kız çocuklarıdır.
4.1.19. Karın
چون شکم مال و نعمت پنهان
Karın, mal ve gizli nimet gibidir.
4.1.20. Ciğer ve Kalp
جگر و دل به خواب گنج ب َُود
Ciğer ve kalp, rüyada hazinedir.
4.1.21. Bacak ve Diz
ساق و زانو عنا و رنج ب َُود
Bacak ve diz, zorluk ve sıkıntıdır.
4.1.22. Beyin
مغر مال نهان و پهلو زن
Beyin, gizli ve değerli maldır.
4.1.23. Deri
پوست چون ستر در کشیده به تن
Deri, bedene çekilmiş örtü gibidir.
4.1.24. Cinsel Organ
نیک و بد زشت و خوش شقی و سعید
هست فرزند آلت تولید
Cinsel organ oğuldur,
İyi veya kötü, çirkin veya güzel, zalim ya da iyi…
4.1.25. El Yıkamak
دست شستن ز کار نومیدیست
El yıkamak, yeni bir iş ümididir.
4.1.26. Dans Etmek
رقص کردن وقاحت و شیدیست
Dans etmek hayâsızlık ve aldatmadır.
4.1.27. Gemide Dans Etmek
بیم غرقست و مایهٔ زشتی
رقص کردن به خواب در کشتی
Rüyada bir gemide dans etmek,
Boğulma korkusu ve kötülük sebebidir.
4.1.28. Tutsak Kişinin Dans Etmesi
رقص کردن ورا خجسته ب َُود
وآنکه در حبس و بند بسته ب َُود
Hapiste ve iple bağlı olan kimsenin,
(Rüyasında) dans etmesi onun için iyi olur.
4.1.29. Önlük, Kova ve Ölüye Gusül Aldırma Eşyası
همه بر خادمان کنند دلیل
مئزر و سطل و آلت تغسیل
Önlük, kova ve ölü için gusül malzemeleri,
Tamamı hizmetkârlara işaret eder.
4.1.30. Ut, Çeng
زن کند بیشک او شتاب اندر
وآنکه بربط زند به خواب اندر
Rüyada ut çalan kişi koşarak evlenir.
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4.1.31. Güreşmek
غلبه کردنست و آزردن
با دگر کس مصارعت کردن
Bir başkasıyla (rüyada) güreşmek,
Ona karşı üstün gelmek ve eziyet etmektir.
4.1.32. İlaç İçmek
رسته گردد ز رنج و درد و عذاب
وآنکه دارو خورد همی در خواب
Rüyasında sürekli ilaç içen,
Sıkıntı, dert ve azaptan kurtulur.
4.1.33. Mal ve Makam
این یکی راحت آن دگر همه تاب
طیب باشد دو گونه اندر خواب
محنت آن نوع را که برکالند
راحت آن نوع را که در مالند
Rüyada insan tabiatına hoş gelen iki şey vardır,
Birinde rahatlık diğerinde ise hep ıstırap vardır.
İlkinin rahatlığı maldan,
Diğerinin sıkıntısı makamdandır.
4.1.34. Duman
راحتش کمتر از ضرر باشد
کز دخان رنج بیشتر باشد
Duman, sıkıntının artmasıdır,
Onun azalması da zararın azalmasıdır.
4.1.35. Yeni Elbise
بد بود بد ز من نکو بشنو
مرد بیمار و طیب و جامهٔ نو
Hasta adam için güzel ve yeni elbise,
Kötü olur kötü, iyi işit benden!
4.1.36. Kan
نعمتی باشد از حساب برون
هرکه بیند ز تن روان شده خون
ور جراحت بود جز این باشد
چون نبیند جراحت این باشد
بسته گردد به دست خونخواری
اندهی صعب یابد از کاری
کودکی مرده زو برون آید
وآن زنی کش ز فرج خون آید
Kim bedeninden kan aktığını görürse,
Haddinden fazla nimet bolluğuna işarettir.
Yara olmadan görürse bu anlamdadır,
Eğer yara olursa tabiri başkadır.
Bir işten dolayı çetin bir kederdir,
Zalimlik eliyle de kapanmasına işarettir.
Bir kadının avret bölgesinden kan gelmesi ise,
Ölü bir çocuk dünyaya getirmesine delalettir.
4.1.37. Et
که خورد زود از او طمع بردار
گوشتن بیند به خواب ور بیمار
Rüyasında et görürse eğer hasta biri,
Çabucak ondan tamahkârlık kalkar.
4.1.38. Sarhoşluk ve Şarap İçme
آنکه تازیست بد ب َُود در خواب
مستی و بیخودی و شرب شراب
سرفرازی و نیک روزی دان
وآنکه او پارسی است روزی دان
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Sarhoş, şuursuz ve şarap içen,
Arap kişi, rüyada kötüdür.
Şayet Fars ise rızık olarak bil,
Şeref ve iyi kısmet manasında bil!
4.1.39. Süt
روی نیکو و حالل ب َُود
Rüyada süt görmek hazine ve maldır,
Güzel ve helal bir eştir.105

است
گفت

شیر در خواب گنج و مال بود

4.2. Giysiler, Renkler ve Çeşitli Kavramlar
4.2.1. Elbise
جامه نو ز دولت انبوه
جامه کهنه رنج و اندوه است
چونین
اوستاد
مرا
مر
هنگفت
بود
اي
جامه
بهترین
اصل شادي و راحت و تزیین
مر زنان راست جامه رنگین
Eski elbise sıkıntı ve gamdır,
Yeni elbise devletten ise (resmi ise) kalabalıktır.
En iyi elbise en kalın olandır,
Böyle söyledi bana üstat!
Dürüst kadınların renkli elbisesi,
Mutluluğun, huzurun ve süsün temelidir!
4.2.2. Kırmızı
سال و مه بخت از او به آزادیست
جامه سرخ مایه شادیست
Kırmızı elbise mutluluk kaynağıdır,
Yıl ve aylar boyunca talihinin özgürlüğü vardır.
4.2.3. Siyah
ور بود زرد درد و محنت و آه
جامه هیبت است رنگ سیاه
Siyah renkli elbise heybettir,
Eğer sarı olursa dert, sıkıntı ve ahtır.
4.2.4. Mor
رنج بر دل فزونتر از کوهست
جامه هاي کبود اندوهست
Mor elbiseler sıkıntıdır,
Gönüldeki sıkıntının dağ gibi artmasıdır.
4.2.5. Taylesan (Omuza Sarkan Sarık), Ridâ, Para ve Altın Kesesi
کیسه و صره اصل مال بود
طیلسان و ردا کمال بود
Taylesan ve ridâ olgunluğa,
Para ve altın kesesi mala işaret eder.
4.2.6. Merdiven
لیک زان مرد را همه خطرست
نردبان اصل و مایه سفرست
Merdiven yolculuk yapmaya işarettir,
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Fakat kişi için hep tehlikeli olan bir yolculuğa…
4.2.7. Asyalı
آنکه در خانه به گزین باشد
Asyalı birini görmek emniyette olmaktır,
Kişi, korunaklı bir evde olur.
4.2.8. İşe Bağlanmak
دام باشد به خواب بستن کار
Rüyada bir işe bağlanmak tuzaktır.
4.2.9. Kadın Aynası
آینه زن بود نکو هش دار
Kadın aynası (görmek) iyi bir uyarıcıdır.
4.2.10. Kilit
بستگي آیدت ز قفل پدید
Rüyada kilit görürsen (Allah’a) bağlılık ortaya çıkar.
4.2.11. Anahtar
چون گشایش که آیدت ز کلید
Anahtar ise sana fetihlerin gelmesidir.106

آسیامردم امین باشد

4.3. Meslekler
4.3.1. Kasap
صاب در تباهی کار
مرد طبّاخ نعمت بسیار
ّ همچو ق
Yetenekli erkek pek çok nimettir,
Kasap gibi övünülecek bir işte…
4.3.2. Tabip
خاصه آنرا که هست خوار و غریب
رنج و بیماریست مرد طبیب
Tabip kişi sıkıntı ve hastalıktır,
Özellikle kişiyi zelil ve garip yapan…
4.3.3. Terzi
همه بر دست او شود زیبا
درزی آنکس که رنجها و بال
Terzi, sıkıntı ve belaların,
Tamamını eliyle güzelleştiren kimsedir.
4.3.4. Ayakkabıcı, Nalbant ve Tuhafiyeci
از مواریث آنکه داند راز
خراز
ّ مرد خفاف و نعلی و
Ayakkabıcı, nalbant ve tuhafiyeci (görmek),
Mirasların sırrına vakıf olan kişi anlamındadır.
4.3.5. Manifaturacı, Kuyumcu ve Aktar
خوبی کار و نعمت بسیار
مرد بزاز و زرگر و عطار
Manifaturacı, kuyumcu ve aktar (görmek,
İyi bir işe ve çok nimete işarettir.
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4.3.6. Meyhaneci ve Çalgıcı
مایهٔ شادمانی و شادی
مرد خ ّمار و ُمطرب و رادی
Meyhaneci, çalgıcı ve bir yiğit (görmek),
Mutluluk ve neşe kaynağıdır.
4.3.7. Veteriner, Seyis ve Sürmeci
چون دلیلاند بر تباهی حال
مرد بیطار و رائض و کحّال
Veteriner, seyis ve sürmeci (görmek),
Hallerin bozulmasına dair işarettirler.
4.3.8. Avcı
مای ٔه مکر و حیله بر مرصاد
هست در خواب دیدن صیّاد
Rüyada avcı görmek de vardır,
Tuzak yerinde aldatmanın ve hilenin kaynağıdır.
4.3.9. Kılıç Ustası ve Okçu
همچو آن تیرگر که تیرآراست
مرد شمشیرگر دلیل عناست
Kılıç ustası sıkıntının delilidir,
Ok yapan okçu gibi zahmet çekmeye işarettir.
4.3.10. Saka, İnşaat İşçisi ve Hamal
هر سه آنرا دلیل دان بر مال
مرد سقّا و گِلگر و حمال
Saka, inşaat işçisi ve hamal (görmenin),
Üçünü de mal üzerine işaret bil!107
4.4. Hayvanlar
4.4.1. Eşek
که به کار اندرون بود ُمنبل
خر بود خادمی ولی کاهل
(Rüyada) eşek işinde gevşek ve tembel bir hizmetçiye işarettir.
4.4.2. At
مرد را اسب و زن بود در خورد
اسب زن باشد ای به دانش فرد
(Rüyada) at kadındır, adama at da kadın da yakışır ey bilge kişi!
4.4.3. Katır
بد ب َُود بچه نایدش حاصل
استر آنرا که زن بود حامل
Hamile kadının (rüyasında) katır kötüdür, çocuğu dünyaya gelmez.
4.4.4. Deve
سفری سهمناک پر غم و تاب
شتر آید ترا سفر در خواب
Senin için rüyada deve yolculuktur,
Gam ve eziyet dolu korkunç bir yolculuk…
4.4.5. İnek
بر پادشا شود گستاخ
گاو باشد دلیل سا ِل فراخ
ِ به
İnek, rahat bir yıla işaret eder,
Padişaha karşı bile küstah olunacak kadar…
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4.4.6. Koyun
اقتضا زان کند فراخی سال
گو سپندت بود غنیمت و مال
Koyun (görmek) ganimet ve maldır,
Rahat bir yıl geçirmek için gereken miktarda.
4.4.7. Keçi
پر خروش و به کار در سر شر
ی و بد گوهر
ّ بز کسی کو دن
Keçi (görmek) alçak, kötü fıtrata sahip, gürültücü ve aklı şer işte olan
kişiye işarettir.108
4.5. Vahşi Hayvanlar
4.5.1. Aslan
که ب َُود کارش از مجامله دور
شیر خصمی مسلّط و مغرور
Aslan, musallat ve mağrur düşmandır,
İşinde iyi davranıştan uzak olan.
4.5.2. Fil
هرکسی ترسناک از آن صولت
پیل شاهیست لیک با هیبت
Fil (görmek) herkesin öfkesinden korktuğu heybetli bir şahtır.
4.5.3. Keklik
نیست بر قول اوستاد مزید
کبک باشد به هر سبیل مفید
Keklik, her bakımdan faydadır,
Üstadın sözünün üzerine söz olmaz!
4.5.4. Ceylan
بیشتر دارد ای به دانش پیر
آهو از خانهٔ زنان تعبیر
(Rüyada) ceylan, kadınların evi olarak tabir edilir,
Bundan daha fazlası vardır ey yaşlı bilge!
4.5.5. Panter
که ب َُود در معاملت م ّکار
دشمن آید پلنگ بدکردار
Panter, kötü davranışlı düşmandır,
İşlerinde hilekâr olan.
4.5.6. Kaplan
به کتاب اندرون چنین آرند
ببر را هم به دشمن انگارند
Kaplan da düşmana işaret eder,
Kitaplarda yer aldığı gibi.
4.5.7. Ayı
که ز دیدار او نیابی مزد
خرس خصمیست پر خیانت و دزد
Ayı, hain ve hırsız bir düşmandır,
Bir araya gelindiğinde hiçbir fayda elde edilmeyen.
4.5.8. Leopar, Sırtlan, Tilki ve Kurt
دشمنانند هریکی بدخواه
یوز و کفتار و گرگ با روباه
Leopar, sırtlan, tilki ve kurdun her biri,
Kötü niyetli düşmana işaret eder.
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4.5.9. Tilki
مرده بینی ورا بتر باشد
ور چه روباه حیلهگر باشد
Her ne kadar hilekâr tilkiyi,
Ölü görsen de hep kötü olur.
4.5.10. Yılan
ور کند قصد تو ترا بترست
مار بینی عدوی کینهورست
Yılan görmen kindar kimselere işarettir,
Eğer sana saldırdığını görürsen bu daha kötüdür.
4.5.11. Akrep
همه باشد ز جملهٔ آفات
گزدم و غنده و دگر حشرات
Akrep, örümcek ve diğer haşereler,
Zararların cümlesine işarettir hepsi.
4.5.12. Köpek
لیک بیدار پاسبان باشد
سگ به خواب اندرون عوان باشد
Rüyada köpek görmek bekçidir,
Fakat uyanık bir bekçidir.109
4.6. Gezegenler ve Yıldızlar
4.6.1. Güneş
پادشه گفتهاند از هر باب
دیدن آفتاب را در خواب
Rüyada Güneş görmek,
Her bakımdan padişahlık demektir.
4.6.2. Ay
دگری گفت نه که زن باشد
ماه مانند رایزن باشد
Ay (görmek) danışmana, müşavire işarettir,
Diğerlerinin dediği gibi kadın değildir.
4.6.3. Mars ve Satürn
صاحب محنتست و رنج و عذاب
جرم مریخ یا زحل در خواب
Rüyada Mars ve Satürn gezegenleri,
Mihnet, sıkıntı ve azap sahibi olmanın işareti.
4.6.4. Merkür ve Jüpiter
مشتری خازن و وزیر آمد
تیر مانند ٔه دبیر آمد
Merkür öğretmen, Jüpiter ise hazinedar ve vezir manasına gelir.
4.6.5. Venüs
مایهٔ عیش و کام و آرامش
زهره خود هست مایهٔ آرامش
Venüs’ün kendisi huzurun kaynağıdır,
Zevk ve sefanın, muradın, rahatın aslıdır.
4.6.6. Yıldız
گاه تعبیرشان برادر خوان
وآن دگر کوکبان برادر دان
Diğer yıldızları kardeş manasında bil,
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Bazen de kan kardeş olarak tabir edilir.110
SONUÇ
Rüya, çok eski zamanlardan itibaren insanlığın önem verdiği gizemli bir
durumdur. Uyku sırasında ortaya çıkan bu durumu zihnin hatırlaması ve ne anlama
geldiği yönünde bir merakın ortaya çıkması söz konusudur. Hz. Yusuf’un tabir
ettiği rüyanın gerçekleşmesi, Hz. İbrahim’in rüyasına uygun davranması ve Hz.
Muhammed’e ilk vahyin sadık rüya şeklinde gelmesi İslam dininde rüyalara ve
rüya tabirine önem verilmesinin temel unsurlarını oluşturmaktadır.
Bu konuda Müslümanların istifade edebileceği pek çok eser meydana
getirilmiştir. Yazarlar, şairler ve mutasavvıflar hem kendi tecrübelerini hem de
görüşüne değer verdikleri şahsiyetlerin rüya yorumlamalarına bu eserlerde yer
vermiştir.
Senaî-yi Gaznevî de ömrünün son yıllarında kaleme aldığı meşhur
tasavvufi eseri Hadîkatü’l-hakīka’da, rüyada görülen birtakım şeyleri, kendi
tecrübelerine ve üstat şeklinde nitelendirdiği kişilerin ifadelerine göre
yorumlamıştır. Daha ziyade, günlük yaşamla ilgili çıkarımların ahlaki ve dini bakış
açısıyla yapıldığı bu ifadelerin çoğu, gerçek hayattaki anlamlarına yakın veya
karşıt anlamlarına uygun şekilde tabir edilmişlerdir. Sadece kilit, anahtar ve ayna
nesneleri gerçek anlamlarına uygun olarak tasavvufi manalar verecek şekilde
yorumlanmıştır.
Dünyaya bağlılığı ve nefsin arzularını temsil eden şeyler, genellikle kötü
manalarda yorumlanmıştır. Kanaat ve sabır gerektiren, mütevazılıği temsil eden
durumlar da insanın iyiliğini ve hayrını gösterecek şekilde ifade edilmiştir. Kısaca,
gündelik yaşamda iyi ve faydalı olarak nitelendirilen her şeyin, rüya âleminde de
insanların yararına veya zararına hizmet eden unsurlar olduğu ortaya konulmuştur.
Senâî’ye göre uykuda görülen rüyalardan ziyade, irade ile gerçekleştirilen
fiillerin ahiret yurdundaki tabiri önemlidir. Uykudan uyanıldığında rüya tesirini
kaybeder; ancak en kesin uyanış olan ölümle biten dünya hayatının karşılığı
mutlaktır, tekrar hayata dönüp hataları düzeltmek mümkün değildir. Rüyada
görülenlerin karşılığı olan şeyler, kişiden kişiye değişse de ölümden sonra herkes
için sevapların karşılığı cennet, günahların karşılığı ise cehennemdir.
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REŞÎDÜDDÎN-İ VATVÂT’IN ARUZ RİSÂLESİ
VE KLÂSİK FARS ŞİİRİNDE KULLANILAN VEZİNLER
Yakup Şafak
GİRİŞ
Hârizmşahlar devletinin büyük edip ve şairi Reşîdüddîn-i Vatvât (öl.
583/1178) VI/XII.yüzyılın büyük edip ve şairlerinden biridir. Edebi bilgiler ve inşâ
alanında kıymetli eserlere sahip olan Vatvât’ın aruzla ilgili olarak kaleme aldığı
küçük bir risale, dönemi için faydalı bilgiler ihtiva etmektedir. Eser, önemine
binaen birkaç kez yayınlanmıştır. Uzun yıllar Harezmşahlar Devleti’nde Divan-ı
İnşâ reisliği yapmış yetkin bir kişi tarafından verilen bu kıymetli bilgiler, edebiyat
tarihi, klasik şiir ve edebi bilgiler açısından önemlidir. Vatvât’ın hazırladığı
listedeki vezinlerin, çoğunlukla o dönem şairlerince az ya da çok kullandığı
görülmektedir. Bu yazıda söz konusu liste üzerinde bazı değerlendirmeler
yapılmış, vezinlerin genel kullanım oranları ve dönemin önde gelen bazı şairlerin
kullanımları hakkında bilgi verilmiş, listede yer almayan vezinler üzerinde
durulmuştur.
Reşîdüddîn-i Vatvât’ın Aruz Risâlesi ve Klâsik Fars Şiirinde
Kullanılan Vezinler
Bilindiği üzere şiirin genel kabul görmüş tarifi “vezinli ve kafiyeli söz”dür.
Ancak bazı âlimler bu tarife, böyle bir sözün aynı zamanda anlamlı olması; bazıları
şiir kastıyla söylenmiş olması; bazıları da hayâl yani kurgu ürünü olması şartlarını
katmışlardır.1
Nazımda uzun ve kısa hecelerin ahenkli bir şekilde gruplaşması ve
sıralanmasıyla meydana getirilmiş bir vezinler sistemi olan aruz, Arap
edebiyatında doğmuş; dil yapılarına, edebî gelenek ve millî zevklere göre
değişikliklere uğrayarak diğer müslüman toplulukların edebiyatlarına da girmiştir.
Başlangıçta dağınık ve düzensiz olarak Arap şairlerince kullanılan aruz,
II/VIII. yüzyılda Basralı dilci ve lügatçi İmâm Halîl b. Ahmed (öl.170/791)
tarafından sistemleştirilerek bazı kurallara bağlanmış ve aruzun 15 bahri ortaya
konulmuştur. Arap aruzuna sonradan Mütedârik adında bir bahir daha eklenerek
sayı 16’ya çıkarılmıştır. Arap edebiyatında aruzla meşgul olan şahsiyetler arasında
el-Ahfeş öl. 207/822), ez-Zeccâc (öl. 311/923), İbnü’s-Serrâc (öl. 316/929), elCevherî (öl. 400/1009’a doğru) gibi pek çok isim sayılabilir.
İranlılar, İslâm medeniyeti dairesine girdikten sonra Araplardan aruzu da
aldılar. Ancak onlar, dillerinin yapısına, geleneklerine ve millî zevklerine göre
sistemde birtakım değişiklikler yaptılar ve aruz vezinlerinin daha ziyade ahenkli
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ve mütecânis olanlarını tercih ettiler. Bu cümleden olarak beyit yerine mısraı esas
aldılar; sisteme üç yeni bahir (Cedîd, Karîb, Müşâkil) eklediler ve Arap aruzunda
çokça kullanılan beş bahri (Tavîl, Medîd, Basît, Kâmil, Vâfir) terkettiler.2
Aruzla ilgili Farsça eserlerin yazılmaya başlaması sonraki yüzyıllarda
olmuştur. Gerek ilk müelliflerden sayılan Yûsuf-i Arûzî, Ebu’l-Alâ-i Şûşterî;
gerekse daha sonra gelenlerden Buzurcmihr-i Arûzî (öl. 433/1041-2), Ebû
Abdillâh el-Kureşî (Tuğrul Şah devri) gibi alim ve ediplerin aruzla ilgili
çalışmaları olduğu biliniyorsa da bu sahada elimizde bulunan ilk eser,
Hârizmşahlar devletinin büyük edip ve şairi Reşîdüddîn-i Vatvât’a (öl. 583/1178)
aittir.3 Edebi bilgiler ve inşâ alanında kıymetli eserlere sahip olan Vatvât’ın aruzla
ilgili bir küçük risalesi, dönemi için faydalı bilgiler ihtiva etmektedir.
Sonraki dönemlerde Fars aruzuyla ilgili birçok eser yazılmıştır. Bu
cümleden olarak kısaca Şems-i Kays diye anılan Şemsüddîn Muhammed b. Kays
er-Râzî el-Mu’cem fî meâyîri eş’âri’l-Acem (tlf. VII/XIII. yüzyıl başları) adlı eseri;
İranlı büyük alim Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (öl. 672/1274) Mi’yâru’l-eş’âr’ı. Şems-i
Fahrî’nin (öl. 745/1344-1345) Mi’yâr-ı Cemâlî’si, Fettâhî’nin (öl. 852/1448)
Risâle-i Arûz’u, Vahîd-i Tebrîzî’nin (IX/XV. yüzyıl) Cem’-i Muhtasar’ı, Câmî’nin
(öl. 898/1492) Risâle-i Arûz’u ve Seyfî-i Buhârî’nin (öl. 909/1503-1504)
Mîzânü’l-Eş’âr’ı anılabilir.4
Diğer yandan Farsça öğretilen her yerde öğrenciye pratik olarak aruzu
öğretmek için çeşitli listeler yapılmış, manzûmeler kaleme alınmış, bazen de
vezinler manzum sözlüklerin içerisine dercedilmiştir. Çok kimsenin, aruzu
sistematik olarak öğrenme ve öğretme yerine ihtiyacını karşılayacak kadar bilgiyi
yeterli gördüğü ve pratiğe daha fazla önem verdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle
aruzla ilgili bu tür risale ve listelerde sisteme uymayan vezin adlandırmalarıyla
sıkça karşılaşılır. Bazen de kalıplar yanlış bahirlere yerleştirilir. Kimi zaman da
teori kitaplarından alınmış nâdir vezinlerin listelere eklendiği görülür.5
Zikrettiğimiz gibi Fars aruzunun en eski kaynaklarından olan Vatvât’ın
Aruz Risâlesi de daha ziyade pratiğe yönelik olarak kaleme alınmıştır. Teorik kısmı
bulunmayan, sadece birkaç satırlık girişi bulunan eser, her biri için ikişer beyitlik
kıtalardan oluşan 29-31vezni, ihtiva etmektedir.6
M. Fuad Köprülü, “Arûz”, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1940, C. I, s.625-653; Nihad M.
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2
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Eser, ilk olarak Muhammed Sadr-i Haşîmî adlı birisine ait yazma bir nüsha
üzerinden
Mecelle-i
Yâdigâr
dergisinde
yayınlanmıştır.
Risalenin
mukaddimesinde müellif olarak Vatvat’ın ismi zikredilmektedir.7 Daha sonra
Ahmed Ateş ve Abdülvehhâb Tarzî, bu risâlenin adını bilmediğimiz bir müellif
tarafından genişletilmiş şeklini, “Muhtasarî Der İlm-i Arûz” adıyla, Farsça
Grameri adlı eserin içerisinde yayınlamışlardır. Neşredilen yazma, Ayasofya Ktp.,
no:2620’de kayıtlı olup yp.55b-63a’da bulunmaktadır. İstinsah tarihi: h.874’tür.
Bu yazmada her kıtanın sonunda vezinler hakkında müelliften sonraki gelişmeleri
ve kullanımları yansıtan değerli bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden, esere ilâveler
yapan kişinin konuya vâkıf biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu nüshanın iki yerinde
(s.252, 255) Vatvât’ın ismi zikredilmektedir.8 Ahmed Ateş, Vatvât’ın eserleriyle
ilgili makalesinde eseri, “Aruz bahirlerinin İran Edebiyatı’nda o zamanlar en çok
kullanılan şekillerini örnekler ile gösteren çok küçük bir risaledir.” şeklinde
tanımlamakta; Ayasofya kitaplığındaki mezkûr yazmadan başka Şehid Ali Paşa
kitaplığı, no 1007/3’te de bir nüshası bulunduğunu belirtmektedir.9
Eser, üçüncü olarak Müctebâ Minovî tarafından “Risâleî der Bâb-i Evzânı Şi’r-i Arabî ve Fârsî” adıyla neşredilmiştir.10 Nâşir ayrıca Türkiye’de gördüğü
birkaç nüshayı, o cümleden Ateş ve Tarzî’nin neşrettikleri nüshayı tanıtmıştır.
Minovî iki yazma üzerinden (British Museum, Or.4110, India Office Library, no:
4618) metni kurmuş, Ateş-Tarzî nüshasından da istifade etmiştir. Yine onun
verdiği bilgiye göre eser, iki nüshada Vatvât’a, iki nüshada onun çağdaşı Edîb
Sâbir’e (öl.546/1151-2) nisbet edilmiştir.11
Bahis konusu vezinler, Vatvât’ın Risâlesi’nde, aruz sistemindeki adlarıyla
birlikte şöyle verilmiştir: (Mukayese için tarafımızdan her bir kalıbın sonuna
https://ganjoor.net adlı sitede verilen ve 107 edip ve şairin kullandığı 115 türlü
vezni ihtiva eden listedeki kullanım oranları eklenmiştir.12)
1.Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün (Hezec-i Sâlim) (% 3.54)

Nitekim başka bir nüshada da 29 kıta bulunmaktadır. Bkz. Müctebâ Minovî, a.g.m., s.24.
Saîd Nefîsî de 29 kıta bulunduğunu söylemektedir. Bkz. Reşîdüddîn-i Vatvât, a.g.e., s.29.
7
“Yek Risale Der Aruz Te’lif-i Reşîdüddîn-i Vatvât”, Mecelle-i Yâdigâr, Tahran,
1324/1945, S.10, s.67-71.
8
Ahmed Ateş- Abdülvehhâb Tarzî, “Muhtasarî Der İlm-i Arûz”, Farsça Grameri, İstanbul,
1954, s.251-263.
9
Ahmed Ateş, “Raşîd al-Dîn Vatvât’ın Eserlerinin Bazı Yazma Nüshaları”, Türkiyat
Dergisi, S.X (1959), s. 1-24.
10
Müctebâ Minovî, “Risâleî der Bâb-i Evzân-ı Şi’r-i Arabî ve Fârsî”, Mecmûa-i
Dânişkede-i Edebiyyât, Tahran, 1341/1962, S.3, s.23-34. Ayrıca bkz.Pervîz Nâtil Hânlerî,
“Yâd-dâştî Der-bâre-i Risâle-i Arûz Mensûb be Edîb-i Sâbir yâ Reşîd-i Vatvât”, Mecmûai Dânişkede-i Edebiyyât, Tahran, 1341/1962, S.1, s.12-14.
11
Edîb Sâbir hakkında bkz. Mürsel Öztürk, “Edîb Sâbir”, DİA, İstanbul, 1990, C.10, s.425.
12
Mezkûr sitedeki listede mısra sonlarındaki (fâilün-fâilân veya fâilât, feûlün-mefâîl gibi)
tef’ile değişiklikleri nazar-ı itibara alınmamış; vezinlerin bir kısmında bahir ve kalıp adı
yazılmamıştır. Siteye veri aktarıldıkça oranlarda küçük değişikliklerin olması tabiidir.
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2. Mefâîlün mefâilün feûlün (Hezec-i Müseddes-i Mahbûn)13 (% 11.85)
3. Mefâîlü mefâîlü mefâîlü mefâîl (Hezec-i Mekfûf-i Müsemmen)14 (%
0.02)
4.Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün (Hezec-i Ahreb-i Mekfûf)15 (% 3.07)
5. Mef’ûlü mefâilün mefâîl (Hezec-i Ahreb-i Müseddes) (% 2.86)
6. Mef’ûlü mefâilün mefâîlün fa‘ (Hezec, Rubai vezni) (% 2.71)
7. Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün (Remel-i Sâlim) 16(% 0.10)
8. Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilân (Remel-i Maksûr-i Müsemmen)17 (%
8.21)
9. Feilâtün feilâtün feilâtün feilân (Remel-i Mahbûn-i Müsemmen) (%
5.42)
10. Feilâtün feilâtün feilân (Remel-i Müseddes-i Mahbûn) (% 0.86)
11. Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün (Recez-i Müsemmeni Sâlim) (% 0.73)
12. Müfteilün müfteilün müfteilün (Recez-i Matviyy-i Müseddes)18 (%
0.00)
13.Mefâilün mefâilün mefâilün (Recez-i Mahbûn-i Müseddes) (-)
14. Müfteilün müfteilün fâilân (Bahr-i Serî’) (% 1.29)
15.Mefâîlü mefâîlü fâilân (Bahr-i Karîb) (% 0.01)
16. Mef’ûlü mefâîlü fîlâtün (Karîb-i Ahreb) (% 0.11)
17. Müfteilün fâilân müfteilün fâilân (Münserih-i Sâlim)19 (% 0.84)
18. Müfteilün fâilâtü müfteilün fa’ (Münserih-i Müreffel) (% 0.70)
19. Fâilâtün mefâilün feilân (Bahr-i Hafîf) (% 8.89)
20. Mefâîlü fâilân mefâîlü fâilân (Bahr-i Muzâri’)20 (% 0.01)21
21. Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilân (Muzâri-i Ahreb) (% 6.97)
22. Mef’ûlü fâilâtün mef’ûlü fâilâtün (Nev’î ez Muzâri-i Ahreb) (% 1.12)

Ateş-Tarzî neşrinde son tef’ile mefâil şeklinde yer almıştır. (s.256)
Ateş-Tarzî neşrinde, buraya Mef’ûlü mefâîlün mef’ûlü mefâîlün (Hezec-i Ahreb-i
Müsemmen) vezni, muhtemelen nâşir tarafından ilâve edilmiştir; zira parantez içinde
verilmiştir (s.256) ve örnek kıta bulunmamaktadır. Nitekim Minovî neşrinde de yoktur.
15
Bir diğer nüshada veznin adı, Mef’ûlü mefâîlün mef’ûlü feûlün şeklinde kaydedilmiştir.
Bkz.Minovî neşri, s.26, 33.
16
Minovî neşrinde, metinde yoktur; ancak başlığı vardır. Bir nüshada bu vezin ve örnek
kıta mevcuttur; dipnotta verilmiştir.(s.33)
17
Her iki neşirde “Mekfûf veya Maksûr” demektedir. Oysa keff, fâilâtün’ü fâilâtü
yapmaktır; kasr ise fâilâtün’ü fâilân (fâilât) yapmaktır. Bkz. Yakup Şafak, a.g.e., s.35.
18
Ateş-Tarzî neşrinde ismi Recez-i Matviyy (ve Maktû’) şeklinde yer almıştır. (s.258)
19
Ateş-Tarzî neşrinde Münserih-i Kebîr adıyla Müfteilün fâilâtü müfteilün fâilât şeklinde
zikredilmiştir. (s.259)
20
Ateş-Tarzî neşrinde Mefâîlü fâilâtü mefâîlü fâilât şeklindedir. (s.259) Minovi’de bir
nüshada da ikinci tef’ile fâilâtü’dür. (s.33)
21
Mezkûr sitede veznin ismi, farklı takti edilerek “Feûlün mefâilün feûlün mefâilün”
şeklinde verilmiştir.
13
14
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23. Fâilâtü müfteilün (Bahr-i Muktedab) (-)22
24. Mefâilün feilâtün mefâilün feilân (Bahr-i Müctes) (% 7.83)
25.Feûlün feûlün feûlün feil (Bahr-i Mütekârib) (% 10.97)
26. Fâilün fâilün fâilün fâilün (Bahr-i Muhdes)23 (% 0.01)
27.Feûlün mefâîlün feûlün mefâîlün (Bahr-i Tavîl) (% 0.00)
28. Fâilâtün fâilün fâilâtün (Bahr-i Medîd) (-)24
29. Müstef’ilün feilün müstef’ilün feîlün (Bahr-i Basît) (% 0.02)
30. Mufâaletün mufâaletün feûlün (Bahr-i Vâfir)25 (-)
31.Mütefâilün mütefâilün mütefâilün (Bahr-i Kâmil) (-)26
Daha önce de değindiğimiz gibi listedeki 7 nolu Fâilâtün fâilâtün fâilâtün
fâilâtün (Remel-i Sâlim) vezni ile 30 nolu Mufâaletün mufâaletün feûlün (Bahr-i
Vâfir) vezninin, örnek kıtalarla birlikte sonradan eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Ateş-Tarzi neşrinde ayrıca Mef’ûlü mefâîlün mef’ûlü mefâîlün (Hezec-i Ahreb-i
Müsemmen) vezni, zikredildiği gibi örnek olmadan parantez içinde
kaydedilmiştir.27
Bu listeyi Fars şiirinin genelinde kullanılan vezinlerle karşılaştırdığımızda,
onda bazı vezinlerin bulunmaması dikkat çekicidir. Bunlar, Fars edebiyatında
eserin yazıldığı dönemde az kullanılan veya sonraki yüzyıllarda eskiye göre daha
fazla ilgi görmüş kalıplardır. İçinde nadir kullanılan vezinler de vardır. Biz sonraki
dönemlerde de az veya çok kullanılmış olan ve süreklilik arzeden şu vezinleri de yine aynı siteden istifadeyle kullanım oranlarını vererek- bu listeye eklemenin
faydalı ve aydınlatıcı olacağına kanaat getirdik:
Feilâtün feilâtün feilün (Remel) (% 0.86)
Feûlün feûlün feûlün feûlün (Mütekârib) (% 0.73)
Mef’ûlü mefâîlün mef’ûlü mefâîlün (Hezec) (% 0.67)
Müfteilün mefâilün müfteilün mefâilün (Recez) (% 0.51)
Mef’ûlü mefâilün mefâîlün (Hezec) (% 0.49)
Mefâilün feilâtün mefâilün feilâtün (Müctes) (% 0.40)
Feilâtü fâilâtün feilâtü fâilâtün (Remel) (% 0.28)
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün (Remel) (% 0.18)
Mef’ûlü fâilâtü mefâîlün (Muzâri’) (% 0.14)
Feilâtün feilâtün feilâtün fa’ (Remel?) (% 0.09)
Müfteilün müfteilün müfteilün müfteilün (Recez) (% 0.08)
Mütefâilün mütefâilün mütefâilün mütefâilün (Kâmil) (% 0.06)
Mezkûr sitede veznin müsemmen şekli vardır ve kullanım oranı % 0.00’dır.
Ateş-Tarzî neşrinde Muhdes kelimesinin yanına parantez içinde Mütedârik yazılmıştır.
(s.261)
24
Bu vezin listede yoktur. Medîd bahrine ait Fâilâtün fâilün fâilâtün fâilün kalıbı vardır.
Kullanım oranı % 0.01’dir.
25
Minovî bu veznin ve örnek kıtanın iki nüshada da bulunmadığını belirtmiştir. (s.32, 34)
26
Bu vezin listede yoktur. Kâmil bahrine ait müsemmen şekli vardır.
27
Ateş-Tarzi, a.g.e., s.256,257; Minovi, a.g.m., s.32; “Yek Risale Der Aruz Te’lif-i
Reşîdüddîn-i Vatvât”, s.71.
22
23
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Fa’lün feûlün fa’lün feûlün (Mütekârib)28 (% 0.06)
Fa’lün feilün fa’lün feilün (Mütedârik?)29 (% 0.05)
Fâilün mefâîlün fâilün mefâîlün (Muktedab) (% 0.05)
Feilâtün mefâilün feilâtün mefâilün (Hafîf?) (% 0.03)
Feûlü fa’lün feûlü fa’lün feûlü fa’lün feûlü fa’lün (Mütekârib)30 (% 0.03)
Şu hususu da belirtmeliyiz ki daha ziyade mesnevi türünde kullanılan kısa
vezinlerden ve rubai vezinlerinden sarf-ı nazar edersek, sonraki dönemlerde
gazellerde en çok kullanılan altı vezin, mezkûr asırda da en çok kullanılan kalıplar
arasındadır. Ancak o dönemin şairleri arasında bu altı vezni tercihlerde, dikkat
çekici farklılıklar da görülmektedir. Aydınlatıcı olması açısından Vatvat
(öl.583/1178) dahil dönemin önde gelen şairlerinden 5 tanesinin -Muizzî (öl.518521/1124-1127), Senâî (öl.525/1131), Enverî (öl.585/1189), Hâkânî
(öl.595/1199)- şiirlerinde, söz konusu altı veznin kullanım oranlarını vermeyi
faydalı gördük. Rakamlar şöyledir:31
1. Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün (Remel):
Genel kullanım oranı %8.21, gazellerde %14.6’dır. Muizzî’de (ö.518521/1124-1147) en çok kullanılan 1., Senâî’de (ö.525/1131) 12., Vatvât’ta
(ö.537/1177) 4., Enverî’de (ö.585/1189) 3., Hâkânî’de (ö.595/1199) 4.vezindir.
2.Mefâilün feilâtün mefâilün feilün (Müctes):
Genel kullanım oranı %7.83, gazellerde %13.5’tir. Muizzî’de en çok
kullanılan 2., Senâî’de 9., Vatvât’ta 3., Enverî’de 2., Hâkânî’de 8.vezindir.
3.Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün (Muzâri’):
Genel kullanım oranı %6.97, gazellerde %14.8’dir. Muizzî’de en çok
kullanılan 3., Senâî’de 8 ., Vatvât’ta 1., Enverî’de 4., Hâkânî’de 1.vezindir.
4.Feilâtün feilâtün feilâtün feilün (Remel):
Genel kullanım oranı %5.42, gazellerde %13.5’tir. Muizzî’de en çok
kullanılan 5., Senâî’de 4 ., Vatvât’ta 10., Enverî’de 5., Hâkânî’de 7.vezindir.
5.Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün (Hezec):
Genel kullanım oranı %3.54, gazellerde %8.4’tür. Muizzî’de en çok
kullanılan 6., Senâî’de 6., Vatvât’ta 7., Enverî’de 17., Hâkânî’de 16.vezindir.
6.Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün (Hezec):
Genel kullanım oranı %3.07, gazellerde %6.9’dur. Muizzî’de en çok
kullanılan 4., Senâî’de 3., Vatvât’ta 11., Enverî’de 10., Hâkânî’de 17.vezindir.
Bu karşılaştırmada en dikkat çekici husus, Hafîf bahrine ait Fâilâtün
mefâilün feilün vezninin, o dönem şairleri tarafından rağbet görmesidir. Genel
Mezkûr sitede veznin ismi, farklı takti edilerek “Müstef’ilün fa’ müstef’ilün fa’” şeklinde
verilmiştir.
29
Mezkûr sitede veznin ismi, farklı takti edilerek “Müstef’iletün müstef’iletün” şeklinde
verilmiştir.
30
Mezkûr sitede veznin ismi, farklı takti edilerek “Mefâilün fa’ mefâilün fa’ mefâilün fa’
mefâilün fa’” şeklinde verilmiştir.
31
Burada zikredilen rakamlar da https://ganjoor.net adlı sitedeki Âmar-i Şi’rha” kısmından
alınmıştır. Bu vezinlerin gazellerdeki kullanım oranları için bkz. Şafak, a.g.e., s.8-9.
28
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kullanım oranı %8.85’tir; halbuki gazellerde %2.9’dur. Muizzî’de en çok
kullanılan 10., Senâî’de 1., Vatvât’ta 2., Enverî’de 1., Hâkânî’de 2.vezindir.
Kanaatimizce zikredilen dönemde oranın bu kadar yükselmesi, bu veznin hem
mesnevilerde hem de diğer manzûmelerde kullanılmış ve beğenilmiş
olmasındandır.
SONUÇ
VI/XII.yüzyılın büyük edip ve şairlerinden olup, uzun yıllar Harezmşahlar
Devleti’nde Divan reisliği yapmış yetkin bir kişi tarafından verilen bu kıymetli
bilgiler, edebiyat tarihi, klasik şiir ve edebi bilgiler açısından önemlidir. Bazı
nüshalarda aynı dönem şairlerinden Edîb Sâbir’in adı geçiyorsa da genel kanaat,
eserin Vatvat’a ait olduğu yönündedir. Reşîdüddîn-i Vatvât’ın hazırladığı listedeki
vezinlerin, o dönem şairlerince az ya da çok kullandığı görülmektedir. Hangi
vezinlerin sonraki dönemlerde kabul gördüğü, hangilerinin kullanımının azaldığı
gibi hususları aydınlatıcı bilgiler mevcuttur. Fakat nadiren kullanılmış bazı
vezinler de listeye girmiştir.
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BİR TÜR OLARAK MÜNÂCÂT VE NİZÂMÎ GENCEVÎ’NİN
MÜNÂCÂT’I (MAHZEN’ÜL ESRÂR ÖRNEĞİ)
Funda TÜRKBEN AYDIN
GİRİŞ
İnsanın İlâhî olanla irtibat kurma çabası ontolojik bir meseledir. Bu irtibatı
mümkün kılan en önemli olgu, dua, münâcât ya da bir diğer adıyla niyâyiş’tir. Din,
edebiyat, felsefe gibi pek çok alanda ele alınan ve tartışılan bu mesele Fars
edebiyatında da çokça önemsenmiş, edebî eserlere konu edilmiştir. Dua, sözlük
anlamı itibarıyla çağırmak, seslenmek, istemek; halini arz etmek, yardım talep
etmek demektir. Kul’un Hakk’a yakarışı olan dua, Allah’ın inayetini dilemek,
ondan yardım istemektir.1 İnsan inancının temel taşlarından biri olan ve İslâmî
edebiyatta da önemli bir yer tutan dua, kul ile Tanrı arasında kurulan önemli bir
bağdır. Kur’an ve hadislerle de duanın önemi pek çok kez vurgulanmıştır. Belayı,
musibetleri savuşturduğuna inanılan dua, İslam literatüründe insanın Tanrı ile
iletişim kurmasının en güçlü yolu olarak görülmüştür. Kur’an’ı Kerim’de geçen
“Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua
ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu hâlde benim davetime gelsinler
ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.2” ayeti bunu destekler
niteliktedir. Yine Kur’an’ı Kerim’de geçen “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua
edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler,
aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!”3 ayeti duanın mahiyetini idrak
etmek bakımından önemlidir.
Etimolojik olarak Pehlevice “niyâyişin” kökünden gelen ve Farsça bir
kelime olan niyâyiş’in Arapça karşılığı dua’dır.4 Tazarru ve yakarış içinde Allah’a
dua etmek anlamına gelir.5 Kul’un çaresizlik içinde Allah ile kurduğu ilişkiyi ifade
etmek için kullanılmıştır. Fars edebiyatında niyâyiş, münâcât ile aynı anlamda
kullanılan bir kelimedir. Kulun samimiyet içinde belli bir zaman diliminde Allah’a
yakarışını ifade eder.6 İnsanın huzuru ancak Allah’ı anmakla mümkündür. Bu da
akla “Bilesiniz ki gönüller, ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.7” ayetini
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getirmektedir.8 Allah ile irtibat kurma isteği, insanın ruhsal ve manevi hayatının
en önemli ihtiyaçlarından biridir.9
Sözlük anlamı itibarıyla Arapça “necv” kökünden gelen münâcât,
“fısıldamak, sözü gizlice söylemek” anlamına gelir.10 Genel kullanımda ise
Allah’a yakarma, dua ve niyazda bulunmak demektir.11 Edebî bir terim olarak ise
Allah’a yakarış amacıyla kaleme alınmış olan manzum ve mensur eserleri ihtiva
eder. İslamiyet’in kabulüyle birlikte İslâmî dönem şair ve yazarlar, eserlerine
Allah’a hamd ve peygambere salavat getirerek başlamışlar sonraki süreçte ise
divan, mesnevi gibi manzum türde kaleme alınan eserlerde tevhid, münâcât, na‘t
ve mi‘râciyye adı verilen dini içerikli şiirler kaleme almışlardır. Bu durum,
esasında şair ve yazarların sahip oldukları dini kültürü edebî eserlere yansıtış
biçimleridir. Münâcât başlığı altında yazılmış olan şiirlerde ekseriyetle kaside,
gazel, mesnevi, kıta, rubâî, terkibibend ve terciibend gibi nazım şekilleri tercih
edilmiştir.12
Münâcât şiir türünün mahiyetine girmeden önce şiirin farklı
sınıflandırmalarından da bahsetmek gerekir. Edebiyat eleştirmenleri geçmişte şiiri
mısra, vezin, kafiye, redif gibi formlar içine sokmuşlar fakat günümüzde batılı
edebiyat eleştirmenlerinin yaygın görüşüne göre şiir özüne ve doğasına göre tasnif
edilmiştir. Bu tasnifte Yunan düşünce mirasından yararlanılarak edebi eserleri,
vezin, kafiye gibi şekil özelliklerinin yanı sıra şiiri manevi, duygusal ve vicdani
yönüyle de değerlendirmişlerdir. Şiirin zaman içinde farklı türlere ayrılması edebi
eserlerde tasnifi kolaylaştırmaktadır.13 Münâcât’ın hangi edebî tür içine dâhil
olduğunu belirlemek için onun tanımına dikkat etmek gerekir. Kul’un sır, niyaz,
çaresizlik içinde Allah’a olan yakarışının ifadesi olan münâcât, duygu yoğunluğu
barındırması sebebiyle lirik; eğitici, öğretici bir yönü olmasıyla didaktik şiir içinde
de değerlendirilebilir. Münâcâtta hâkim olan duygu, Allah’ın huzurunda acizce,
onun merhamet ve mağfiretini ummaktır.14 Edebiyat literatürü içinde şiirin farklı
türlere ayrılması, bu türlerle ilgili araştırma alanını kolaylaştırmaktadır. Ayırt edici
özellikleri olmasına rağmen bir şiirin tam olarak hangi türe ait olduğunu belirlemek
güçtür çünkü bir açıdan belirli bir türe ait olabilir diğer bir açıdan başka bir edebî
tür ile benzer özellik gösteriyor olabilir. Münâcât bölümlerinde yer alan şiirlerde
Hasan Ali Nûrihâ, Perveriş der Pertov-i Niyâyîş, Kum: İntişârât-i Daru’l Fikr, 1372 hş.,
s. 117.
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müşterek duygulara ek olarak şairin mizaç, meşrep ve tahsil durumuna göre
birtakım farklılıklar görülebilmektedir. Bazı edebiyat araştırmacıları münâcât türü
şiirleri dinî ve tasavvufî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Dini münâcât örneklerine
bakıldığında dönemin mevcut medrese kültürünün yansıdığı ve didaktik bir boyut
kazandığı görülmüştür. Tasavvufî münâcât örneklerinde ise daha ziyade coşkun
bir ruh halinin ifade edildiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında duygu
coşkunluğunun bir ifadesi olan bu tür eserler, lirik şiir türü kapsamında
değerlendirilmekle birlikte didaktik şiir türünden de bağımsız eserler değildir.15
Dolayısıyla münâcât türü eserlere lirik-didaktik şiir desek yanlış olmaz. Münâcât
türündeki bu şiirler, şairin bireysel yakarışı olmakla birlikte geniş bir etki alanına
da sahiptir. Edebî bir üslupla bu şiirleri kaleme alan şair, kaçınılmaz bir şekilde,
okuyucunun da sözcüsü olmaktadır. Bu yüzden de bu tür şiirlerde diğer edebî
türlere kıyasla daha sade ve daha anlaşılır bir üslup tercih edilmiş ve mümkün
olduğunca söz sanatlarından az faydalanılmış, mübalağadan olabildiğince
kaçınılmıştır.16
Münâcât şiirlerinde hâkim olan genellikle çaresizlik hissidir. İnsan bu
çaresizlik hissiyle Allah’ın yardımına muhtaçtır. Çünkü insan ancak ilmi
ölçüsünde Allah’ı kavrayabilir. Kendisinin, çağdaşlarının ve içinde yaşadığı
toplumun durumuna ışık tutan şair, bir nevi kendi hislerini, fikirlerini ve
özlemlerini dile getirir. Ve sanki bu şiirleri, daha derin bir dünya görüşüne ulaşmak
için bir köprü olarak görür.17 Benzer şekilde yapılan yanlışlardan duyulan
pişmanlık ve tövbe süreçleri de bu şiir türünde kaleme alınır. Bu yüzden Allah’ın
inayetine, kuşatıcılığına, rahmetine ve kereme sığınan insan, her zaman noksandır
ve Allah’ın yardımına, merhametine ihtiyaç duyar. Münâcât duygu coşkunluğuyla
kaleme alınan lirik şiirler olduğu için havf ve recâ yani korku ve ümidin devamlı
çarpışması hali bu tip şiirlerde etkin bir şekilde görülebilir.
İslâmî edebiyatta münâcât türü eserlerin ilk örneklerinin İslâmiyet’in
kabulüyle birlikte Arap edebiyatında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hatta Hz.
Peygamber’in bazı dualarının bilhassa tasavvuf çevrelerince kaleme alınan
münâcât türü eserlere ilham kaynağı olduğuna ilişkin görüşler vardır. Hz.
Peygamber’in “Bir işe başlarken Allah’ın adıyla başlanmazsa eksiktir” sözüne
istinaden şair ve yazarlar, eserlerine Allah’ın adını zikrederek başlamışlar ve bu
bir gelenek haline gelmiştir. Hz. Ali’nin münâcâtı da bu türün ilk örnekleri
arasında zikredilmektedir.18 Benzer şekilde Hz. Peygamber’in “Şiir de söz
cümlesindendir. İyisi, iyi bir söz gibi güzel, kötüsü de kötü bir söz gibi çirkindir.”
Ve “Bazı şiir de vardır ki, muhakkak hikmetlerin ta kendisidir.” hadislerine
dayanarak şiirin yalnızca vezin ve kafiyeden oluşan bir söz olmadığı, şekil ve kalıp
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özelliklerinden ziyade içeriğinin önem arz ettiği kabul edilmiştir.19 Dolayısıyla şiir,
dini ve ahlaki kurallara aykırı düşmediği sürece İslam medeniyeti tarafından
benimsenmiş, teşvik edilmiş ve yetkin eserlerin kaleme alındığı sanat dallarından
biri olmuştur.
İslamiyet’in kabulüyle birlikte Arap edebiyatının yoğun etkisinde kalan
Fars edebiyatında ise “niyâyiş” adıyla da bilinen münâcât türü eserlerin uzun bir
geçmişi vardır. Örneğin İran’ın milli destan şairi Firdevsî (ö. 411/1020),
Şâhnâme’de bahsettiği Keyûmers, Hûşeng, Ferîdûn, Siyâvûş, Keyhüsrev gibi
karakterlerin dilinden “niyâyîş” kelimesini kullanarak Allah’a dua ve yakarış
içeren beyitler kaleme almıştır. Firdevsî’nin bu beyitleri, bu türün ilk örnekleri
arasında gösterilebilir.20 Sonraki süreçte münâcât türü eserler, daha ziyade
tasavvufî eserlerde remiz ve istiarelerle zenginleşerek yazılmıştır. Her ne kadar
manzum münâcâtlar yaygın olsa da mensur türde kaleme alınan münâcât örnekleri
de vardır. Örneğin Hâce Abdullah-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) müstakil bir eser
olarak yazmış olduğu Münâcât adlı eser, Fars tasavvuf edebiyatında kaleme alınan
ilk önemli örneklerdendir. Bahâeddin Zekeriyyâ’n’ın Münâcât-ı Pîr-i Destgîr’i,
Molla
Abdüllatîf
Abdâlî’nin Münâcâtnâme’si,
Celâleddin
Hüseyin
Buhârî’nin Münâcât-ı
Cihâniyân-i
Cihângeşt’i,
Nasîrüddin
Mahmûd
Evdehî’nin Münâcâtnâme-i Çerâğ’ı ve Hâfız Muhammed Berhûrdâr’ın Münâcâtı Şevhâyî’si diğer müstakil münâcât örnekleri arasında sayılabilir.21 Fars
edebiyatının başlıca şairleri arasında gösterilen Hakîm Senâî, Feridüddîn-i Attar,
Nizâmî Gencevî, Sa‘dî-i Şîrâzî, Enverî, Hâkânî, Hâfız-ı Şîrâzî, Abdurrahman-ı
Câmî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi pek çok şair, müstakil münâcât eseri
kaleme almamış olsalar da eserlerinin mukaddime bölümünde münâcât
bölümlerine yer vermişlerdir. Bu şairler, yazmış oldukları bu münâcât örnekleriyle
kendilerinden sonra sadece Fars edebiyatına değil Türk edebiyatına da ciddi etki
bırakmışlardır.22
Hakîm Cemâlüddîn Ebû Muhammed İlyâs b. Yûsuf b. Zekî b. Müeyyed
adıyla bilinen Nizâmî Gencevî’nin künyesi Ebû Muhammed; lakabı, Nizâmeddin;
mahlası Nizâmî olarak zikredilmektedir. 23 535-540 (1135-1145) yılları arasında
Büyük Selçukluların hâkim olduğu dönemde, Gence’de dünyaya geldiği ve 597611 (1201-1214) yılları arasında aynı yerde vefat ettiği düşünülmektedir. İran
edebiyatının en önlü bezm ve aşk şairi olarak nam salmış olan Nizâmî; Fars, Türk,
Arap, Urdu, Hint ve neredeyse bütün dünya edebiyatlarına etki etmiş büyük
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şairlerden biridir. Penc Genc adıyla da bilinen beş mesneviden oluşan Hamse’si
ile Fars edebiyatının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Yazılış sırasına göre
Mahzenü’l-esrâr, Hüsrev u Şîrîn, Leylâ vü Mecnûn, Heft Peyker ve
İskendernâme’den (Şerefnâme ve İkbalnâme) oluşan Hamse’si ile şair, edebiyat
sahasında yeni bir tür ortaya koymuştur. O, sadece yaşadığı dönemde değil sonraki
devirlerde de etki bırakmış bir söz ustasıdır. Hamse geleneğiyle başlatmış olduğu
yenilikleri diğer eserlerinde de devam ettirmiştir. Şair, Hamse’yi oluşturan
eserlerin her birinde zengin edebî türlerden ustalıkla istifade etmiştir. Bu edebî
türlerden biri de münâcâttır. Yazmış olduğu eserlerin her birinin başında Fars
edebiyatında türünün en güzel örnekleri arasında gösterilen, Allah’a hamd ve
yakarış ifade eden münâcât bölümlerine yer verir.24 Bu bölümde yer alan şiirler
edebî açıdan güçlü, yeni mazmunlar açısından zengin, teşbih ve metaforlarla
yüklüdür. Dil açısından bakıldığında bu bölümlerde şair, diğer edebî türlere oranla
tercihen daha anlaşılır bir üslup kullanmıştır. Kul sıfatıyla şairin Allah’a karşı
duyduğu hisleri dile getirdiği bu şiirler, lirizmin yoğun olduğu örneklerdir.
Dolayısıyla bu tür şiirlerde diğer nazım türlerinde olduğu kadar edebî sanata
rastlanmaz. Daha çok kalıp ifadelere yer verilir.25
Nizâmî, eserlerinin başında yer verdiği münâcât bölümlerinde ahlak,
hikmet, irfan gibi mevzularla ilgili üstün bilgisini şiirsel bir üslupla dile getirmeyi
başarmıştır. Şaire göre varlık âleminde tüm mevcudatı yaratan ve yaşatan Allah
Teâla’dır. Nizâmî yer vermiş olduğu bu beyitlerde edebiyat, irfan, kelam, hikmet
gibi meseleleri irdelemektedir. Şaire göre var olan her şeyin mahiyetini öğrenmek
gerekir. Nizâmî daima ahlakı esas prensip olarak alıp etik normlar çerçevesinde
yaşam sürmeyi ilke edinmiş bir şairdir. Şair münâcât manzûmelerinde felsefî bir
yaklaşımla aklı ve hikmeti öne çıkarmakta, Allah’ın varlığının ve birliğinin ancak
akıl ile idrak edilebileceğini vurgulamakta, Allah’a ancak akıl ile ulaşılabileceğini
göstermektedir. Münâcât bölümünde yer verilen şiirler şairin kendi dilinden
Allah’a yakarışıdır. Nizâmî her ne kadar kendisini mutasavvıf bir şair olarak
tanımlamasa da eserlerinde tasavvufi eğilimi açık bir biçimde görülmektedir. Bu
açıdan bakıldığında mistik bir tarafı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şairin
münâcât bölümlerinde yer verdiği şiirler, alçakgönüllülük, gönlü terbiye etme,
kendini bilme, zühd, aşk, riyazet gibi ilkelerle onun tasavvufi eğilimini ortaya
koymaktadır. Çünkü ona göre tasavvuf, gerçeği bilmekten ve gerçeğe yaklaşmak
için günlük faaliyetleri düzenlemekten başka bir şey değildir. Nizâmî’ye göre dua
etmek, insanın doğal ihtiyaçlarından biridir. Kendisi de eserlerinin başında yer
verdiği münâcât bölümlerinde Allah’a duyduğu muhabbeti ifade etmeye çalışmış
ve oldukça etkili, kendisinden sonra da pek çok şair tarafından örnek alınan şiirler
kaleme almıştır. Şair, bu bölümlerde kendi acizliğini, Allah’ın inayetine duyduğu
ihtiyacı sık sık dile getirir. Leylâ vu Mecnûn eserinin “Tevhîd ve Niyâyîş” başlığı
Mansur Servet, Gencine-yi Âsâr-i Nizâmî, Tahran: İntişârât-i Emîr Kebîr, 1389 hş., s. 8.
Ali Asger Seferî; Nergis Hânî, “Mukâyese-yi Tahlîl-i Münâcâthâ-yi Hamse-yi Nizâmîyi Gencevî ve Emir Hüsrev-i Dihlevî”, Feslnâme-yi Îlmî, Şomare-yi 23, (1396 hş.), s. 920.
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altında yer verdiği örnek beyitlerde bu durum açık bir biçimde görülür. Çünkü ona
göre Allah’ın yardımı olmadan insan acizliği altında ezilmekten kendisini
kurtaramaz.
من بددل و راه بیمناکست
چون راهنما توئی چه باکست
عاجز شدم از گرانی بار
طاقت نه چگونه باشد این کار
میکوشم و در تنم توان نیست
کازرم تو هست باک از آن نیست
Ben korkağım, yol da korkuludur;
Fakat yol gösteren sen olduktan sonra hiçbir şeyden korkmam.
Yükün ağırlığı altında aciz kaldım; takatim yok, bu işi nasıl başarabilirim.
Çabalıyorum fakat bedenimde güç yok; ancak sen bana güç bağışlarsan o
işten yılmam.26
Münâcât türü şiirler yazan ilk şairlerden biri olan Nizâmî’nin eserlerindeki
bu bölümlerin zahidâne yönü güçlüdür. Diğer mesnevilerine kıyasla bu durum
Mahzenü’l-Esrâr’da daha çok görülür. Nizâmî’nin henüz 20li yaşlarının başında
kaleme almış olduğu Hamse’yi oluşturan mesnevilerin ilki olan Mahzenü’l-Esrâr,
2263 beyitten oluşur. Bu eserde şair, ahlâkî fikirlerini, okuyucuya telkin etme
gayesindedir. Adeta ilâhî hikmetlerin sırrına ermiş bir sûfî gibi şairin eserde
fikirlerini remizli hikâyeler, misaller ve teşbihlerle süsleyerek işlediğini görürüz.
Âlemde var olan bütün mevcudatı tek bir varlıktan gören bir mürşit gibi Nizâmî,
Sırlar Hazinesi adını verdiği eseri okuyucuya emanet etmiştir. Esere Allah’a hamd
ve münâcât ile başlar. Çünkü ona göre bütün varlıklar Ondan’dır, bakî olan yalnız
O’dur.
Mahzenü’l-esrâr’ın yazılışındaki asıl maksat, Nizâmî’nin şairliğinden
ziyade, hakîm ve şeyh olarak ahlâkî fikirlerini içten bir samimiyetle okuyuculara
telkin etme isteğidir. Eser, şairin riyazet ve inzivalarının bir tür açıklamasıdır ve
şair, eserini ilhâm-ı dil olarak adlandırmaktadır. Bu yüzden de eser dini yayan
mukaddes bir kitap özelliği taşımaktadır.27 Nizâmî; zühd, irfan, ahlak ve hikmet
hakkındaki düşüncelerini dile getirir. Tüm bu derin düşünceleri ifade ederken
şairin dili son derece anlaşılırdır. 20 makaleden oluşan bu eserde şair, özetle şu
konu başlıklarından söz eder: 1. Adem’in yaratılışı. 2. Adalet ve insafı koruma. 3.
Dünya işlerinin beyhudeliği 4. Padişah’ın tebaana karşı vazifesi 5. İnsanın acziyeti
6. Zorluklar karşısında tahammül ve ibret alma 7. İnsanın diğer varlıklar karşısında
üstünlüğü 8. Aklın işlevi ve önemi 9. Dünya işlerinden kurtulma ve kendini bilme
10. Ahir zaman tasavvuru 11. Zorluklar karşısında güçlü olmanın yolları 12.
Maddiyattan sıyrılma 13. Dünyanın faniliği 14. Gaflet uykusundan uyanma 15.
Nizâmî-yi Gencevî, Külliyât-i Hamse-yi Hakîm Nizâmî-yi Gencevî, Tahran: İntişârât-i
Emîr Kebîr, 1391 hş., s. 428.
27
Abdulhuseyn Zerrînkûb, Pîr-i Gence, Tahran: İntişârât-i Sohen, 1383 hş., s. 38-39;
Mehmed Emin Resulzâde, Azerbaycan Şairi Nizâmî, Ankara: MEB Yayınları, 1951, s.
119.
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İnsanın önemi ve üstünlüğü 16. Akıbetini düşünme 17. Halvet ve riyazet 18.
Ahirete hazırlık 19. Zamanenin vefasızlığı 20. Mutaassıplardan şikâyet.
Şair, Mahzenü’l-esrâr’a Allah adını zikrederek başlar:
بسمللا الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن
نام خدایست بر او ختم کن
Hikmet hazinesinin anahtarı besmeledir.
Düşüncenin başı, sözün sonu Allah adıdır, söze onunla başla ve bitir. (2/1)
Makta beytinde Allah’ın övgüsüne yer verdiği şu beyitlerle bitirir:
خاک نظامی که بتایید اوست
مزرعه دانه توحید اوست
Nizâmî’nin toprağı ondan kuvvet almıştır;
Onun tevhid tohumunu yetiştiren bir tarladır. (7/5)
Mahzenü’l-esrâr’da şair, iki münâcat bölümüne yer verir. 40 beyitten
oluşan bu ilk bölüm, Aruzun Serî bahrinin müseddes-i matvî-i maktû‘, müfte‘ilün,
müfte‘ilün, fâ‘ilün vezniyle yazılmıştır. Nizâmî’nin bu bölümde yer verdiği
şiirlerde göze çarpan en belirgin his, olağanüstü bir sıcaklık ve samimiyet
barındırmasıdır. Allah’ın yüceliğini vurgularken kendi acizliğine ve çaresizliğine
devamlı vurgu yapmaktadır. Metafor, kinaye ve teşbihlerden sıkça yararlandığı
gözlemlenen şair, kalbinde taşıdığı Allah sevgisini samimi bir dille ifade
etmektedir. Adeta bir ahlakçı gibi içinde yaşadığı toplumun geri kalmışlığından
yakınarak Allah’a yönelmektedir. Bu şiirler şairin kendi dilinden ifadesidir.
Monolog halinde zihnin akışından kendiliğinden çıkar. Üçüncü tekil şahıs
kullanılır. Bazen de ikinci tekil kişiye hitap ederek, samimi dili güçlendirir.28 İkinci
münâcât bölümünde de şair aynı vezni kullanmıştır. Bu bölümde toplamda 22 beyit
vardır. Nizâmî, bu bölümde de Allah’ın affına sığınarak Ondan bağışlanmayı diler.
İnsanın her türlü iddiasının yetersiz, her türlü ifade biçiminin beyhude olduğunun
bilincinde olan şair, Allah’ın mağfiretine sığınmaktadır. Şair iki münâcât
bölümünde de mahlas kullanmayı ihmal etmemiştir.29
Edebî bir tür olarak öne çıkan münâcât bölümlerinde Nizâmî, İslam
düşüncesinin ilkelerinden ilham alarak Allah’a, evrene, derin dini inançlar ve
kavramlara ilişkin düşüncelerini ifade etmeye çalışmıştır. Onu diğer Farsça şiir
söyleyen şairlerden farklı kılan en temel noktalardan biri, teolojiyle ilgili konuları
şiirsel bir üslupla eserlerinde dile getirmiş olmasıdır. Çalışmada şairin duygu ve
düşünce dünyasına bir pencere açmak, şairin inanç biçimini ve Allah’ı nasıl
gördüğünü irdelenmek amaçlanmaktadır. Metin içinde kullanılan beyitlerin
sayfa/satır numaraları Vahîd Destgîrdî’nin 1391 hş.’de Tahran’da yayımlanan

İbrahim İbrahimî; Zehra Musevî, “Tahlîl-i Sâhtâr ve Mazmûn-i Tevessül der Eşʻâr-i
Nizâmî Gencevî ba Tekye ber Kurʻan ve Hadis”, Feslnâme-yi Pejûheşhâ-yi Edebî, Şomareyi 2, (1392 hş.), s. 168.
29
Haşmetullah Riyâzî, Dâstânhâ ve Peyâmhâ-yi Nizâmî Gencevî, Tahran 1385 hş. s. 4.
28
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Hakîm Nizâmî-yi Gencevi, Mahzenü’l-Esrâr eseri esas alınarak verilmiştir.30 Bu
bölümlerde şair, önce kendini bilmek ve Allah’ı tanımak ister. Acziyetinden ve
yetersizliğinden bahseder. Kendisinin ve diğer insanların Allah’tan talep ettikleri
arzu ve istekleri dile getirir. Mutlak bir teslimiyet duygusuyla yalın ve samimi bir
dille kaleme alınmış olan bu şiirler, edebî metin olmakla birlikte dini bir boyuta da
taşınmışlardır. Şair bu bölümdeki şiirlerde okuyanı ve dinleyeni de muhatap kabul
etmiş, şiirleri ortak bir dua dili gibi kurgulamıştır.
1. İnceleme
1. 1. Allah’ın Yüceliği, İsim ve Sıfatları
Farsça “ ”ستودنsütûden fiilinden türetilmiş bir kelime olan sitâyiş, Allah’ı
övmek, Allah’a şükür ve hamd etmek anlamına gelir.31 Münâcâtın alt başlığı
niyâyiş ve sitâyiş olarak düşünülebilir. Münâcât bölümlerinde Allah’ın isimleri ve
sıfatları sıklıkla zikredilir. Fakat bazen bu isim ve sıfatlar beyitlerde açıkça
zikredilmese de işaret eden ibareler kullanılır. Nizâmî bu bölümlerde Allah’ın
yüceliğini ikrar ettiği beyitlerde genellikle bu isim ve sıfatları olduğu gibi almamış,
işaret etmeyi tercih etmiştir. Örneğin her şeyi yaratan derken Hâlik ismini
kullanmayı tercih etmemiştir. Benzer şekilde Kerîm, Kaviyy, Bâkî, Latîf, Habîr,
Kayyum, Hayy isimlerine de göndermeler yapmış fakat beyitlerde bu isimlere yer
vermemiştir. Bu isimlerle birlikte şair, İslam literatüründe Allah’ın zati sıfatları
içinde tasnif edilen birtakım sıfatlarla da Allah’ı övmüştür. Örnek beyitlerde “Biz
seninle var olduk, sen ise kendiliğinden kaimsin.” ifadesiyle Allah’ın
kendiliğinden var olması anlamındaki Kıyam bî nefsîhî sıfatına ve “Sen kimseye
benzemezsin, kimse de sana benzemez” ifadesi ile Allah’ın hiçbir şeye
benzememesi anlamına gelen Muhalefetün-lil-havâdis sıfatına işaret edilmiştir.
ای همه هستی زتو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
Ey bütün varlıkları meydana getiren;
İnsanoğluna kudret veren Yaradan! (7/6)
زیرنشین علمت کاینات
ما بتو قائم چو تو قائم بذات
Bütün cihan mülkü senin bayrağın altındadır;
Biz seninle var olduk, sen ise kendiliğinden kaimsin. (7/7)
هستی تو صورت پیوند نی
تو بکس و کس بتو مانند نی
Senin varlığında şekil ve terkip yoktur;
Sen kimseye benzemezsin, kimse de sana benzemez. (7/8)
جز تو فلکرا خم چوگان که داد
دیگ جسد را نمک جان که داد
Hakîm Nizâmî-yi Gencevi, Mahzenü’l-Esrâr, tsh. Vahîd Destgîrdî, Tahran: Neşr-i Katre,
1391 hş.
31
Enverî, Ferheng-i Bozorg-i Sohen, C. 5, s. 4039.
30
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Feleğe dönüp dolaşma kudretini senden başka kim verebilir?
Ceset kazanına can tuzunu senden başka kim verebilir? (7/12)
تا کرمت راه جهان برگرفت
پشت زمین بار گران برگرفت
Cömertliğin cihan ufuklarını kapladığından beri;
Yerin sırtı ağır yüklerle yüklendi. (8/2)
آنچه تغیر نپذیرد توئی
وانکه نمردست و نمیرد توئی
Asla değişmeyecek bir varlık varsa o da sensin;
Asla ölmeyen ve ölmeyecek olan sensin. (7/9)
ما همه فانی و بقا بس تراست
ملک تعالی و تقدس تراست
Bizler faniyiz, sonsuzluk sana aittir;
Yüce ve kutlu saltanat sana aittir. (7/10)
این چه زبان وین چه زبان را نیست
گفته و ناگفته پشیمانیست
Bu ne dil ne de konuşmadır;
Söylenmiş ve söylenmemiş her şey pişmanlıktır. (11/5)
1.2. Tevhid İnancı
Sözlükte tek ve bir olmak anlamına gelen vahd (vahdet, vühûd) kökünden
türetilmiş bir kelime olan tevhid, Allah’ın zatını, düşünülebilen ve hayal edilebilen
her şeyden soyutlamaktır. Tevhid, Allah’ın bir ve tek olduğunu kabul etme
halidir.32 En genel ifadeyle vahdet-i vücûd ise Allah’tan başka varlık olmadığının
idrak ve şuuruna sahip olma halidir.33 Nizâmî, Ene’l-Hakk hitabının yalnızca
Allah’a mahsus olduğunu ifade ederek bu sözü söyleyen Hallac-ı Mansur ve
takipçilerinin sahip olduğu gibi bir vahdet-i vücûd anlayışına sahip olmadığını
ortaya koymaktadır. Beyitlerde dikkat çeken bir başka unsur, Allah ile kul
arasındaki engelleri kaldırmaya ilişkindir. Hicâp, örtü gibi anlamlara gelen perde,
Allah ile kulları arasındaki engelleri ifade eder. Bu perdeler mal-mülk kazanma
hırsı, maddiyata düşkünlük, menfaatperestlik gibi insanın nefsani ve şehevi
zayıflıkları Allah’a ulaşmaya engeldir.34 Sufiler, insan kalbinin ancak maddi ve
nefsani kirlerden arınarak gayb âleminin sırlarına erişebileceğini düşünürler.
Nizâmî bu perdelerin aradan kaldırması için Allah’a dua eder. Hatta o perde
kendisi bile olsa ortadan kalkmasını ister.
هر که نه گویای تو خاموش به
هر چه نه یاد تو فراموش به
Seni söylemeyen herkese karşı susmak;
Seni yâd etmeyen her şeyi unutmak gerekir. (8/5)
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 359; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
Mevlüt Özer, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, C. 41, 2012, “Tevhid” maddesi.
33
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 371.
34
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 285.
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پرده برانداز و برون آی فرد
گر منم آن پرده بهم در نورد
Perdeyi kaldır ve kendini ortaya çıkar;
Eğer o perde ben bile olsam, ortadan kaldır. (8/7)
چون قدمت بانگ بر ابلق زند
جز تو که یارد که اناالحق زند
Başlangıcı olmayan varlığın, seni tüm kâinata haykırmaktadır;
Senden başka kim Ene’l-Hakk (Ben Hakkım) diyebilir? (7/12)
صفر کن این برج زطوق هالل
باز کن این پرده ز مشتی خیال
Kâinatı güneşin dönüşünden kurtar;
Şu perdede hayal oyunları göster. (9/11)
تا به تو اقرار خدائی دهند
بر عدم خویش گوائی دهند
Ta ki senin ilahlığını ikrar etsinler;
Kendi yokluklarının farkına varsınlar. (9/12)
عقد پرستش زتو گیرد نظام
جز بتو بر هست پرستش حرام
Kulluk bağı senin aşkınla düzene girer;
Senden başkasına tapmaksa haramdır. (8/4)
غنچه کمر بسته که ما بندهایم
گل همه تن جان که به تو زندهایم
Goncalar kemer kuşanmış “biz kuluz” diyerek;
Güller tüm bedenimizdeki can sendedir diye haykırıyor. (9/13)
1.3. Ümitsizliğe Kapılmama
Tasavvuf literatüründe temel bir düalite olarak karşımıza çıkan havf ve
recâ, korku ile ümit arasında bulunma halidir. Sûfiler, havf ve racâ’yı bir kuşun iki
kanadına benzeterek biri olmadan diğerinin işe yaramayacağını öne sürerler. Bu
iki hal, müminlerin mânevî hastalıklarını tedavide kullanılan iki ilâç gibi
görülmüştür.35 İki halin de aşırılığı insanın ruhsal ve sosyal yaşantısına zarar verir.
Kişi, Allah’tan gelecek bütün güzelliklerden ümitli olmalı, karamsarlığa
düşmemeli, fakat bir yandan da Allah’ın gazabından korkarak yaşantısını buna
göre düzenlemelidir. Nizâmî de bu ümidi sürekli diri tutma eğilimindedir.
از پی تست اینهمه امید و بیم
هم تو ببخشای و ببخش ای کریم
Bütün bu ümit ve korku senin içindir;
Ey kerem sahibi! Yargılayan da bağışlayan da sensin. (11/3)
چاره ما ساز که بی داوریم
گر تو برانی به که روی آوریم
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Süleyman Uludağ, İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı, C. 34, 2007, “Recâ” maddesi.
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Biz çaresizlere çare bul;
Eğer sen de kabul etmezsen kime yüz çevirelim. (11/4)
درگذر از جرم که خوانندهایم
چاره ما کن که پناهندهایم
Suçlarımızı bağışla, yalvarıyoruz sana;
Bize çare ol çünkü sana sığınmışız. (11/16)
ظلمتیانرا بنه بی نور کن
جوهریانرا زعرض دور کن
Karanlıkta kalmışları ışıksız bırakma;
Maddeye tamahkâr olanı ondan uzak tut. (9/1)
بر که پناهیم توئی بینظیر
در که گریزیم توئی دستگیر
Sığınmışız senin benzersiz kapına;
Çekinerek geldiğimiz o kapıda bize el uzatacak yine sensin. (11/13)
جز در تو قبله نخواهیم ساخت
گر ننوازی تو که خواهد نواخت
Yöneleceğimiz kıble yalnız senin kapındır;
Sen bize merhamet etmezsen kim merhamet edecek! (11/14)
پیش تو گر بی سر و پای آمدیم
هم به امید تو خدای آمدیم
Huzuruna gelirken başsız ayaksız olsak da;
Sana ulaşma ümidiyle geliyoruz. (11/10)
یارشو ای مونس غمخوارگان
چاره کن ای چاره بیچارهگان
Ey dertlilerin dostu, yardım et bize;
Ey çaresizlerin çaresi, çare ol bize. (11/11)
بیطمعیم از همه سازندهای
جز تو نداریم نوازندهای
Hiçbir efendiye tamah etmeyiz;
Senden başka teselli verenimiz de yok. (11/2)
1.4. İnsanın Acizliğine Vurgu
İslam literatüründe insanın acziyetine ve cüretkârlığına yapılan vurgular
pek çok yerde görülebilir. Örneğin Kurân-ı Kerim’de geçen “Biz emaneti göklere,
yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan
korktular ve onu insan yüklendi…36” ayetinde insanın ne kadar cüretkâr olduğu
açık bir şekilde ifade edilmiştir. Nizâmî de bu dünyaya gelmekle bu cürmü
işlediğini ikrar ederek affını talep eder. Her fırsatta Allah’ı idrak etmekteki
güçsüzlüğünü ve acizliğini vurgulayan şair, O’nun yüceliğini ve azametini samimi
bir dille ifade eder. Örnek beyitlerde görüldüğü gibi şair, her durumda kul sıfatlıyla

36

Kur’ân-ı Kerîm, Ahzâb: 72.
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acziyetinin ve yetersizliğinin bilincindedir. Allah’ın yardımı olmadan insan bir
hiçtir ve O’na muhtaçtır.
ای شرف نام نظامی به تو
خواجگی اوست غالمی به تو
Ey Nizâmî adına şeref bahşeden!
Sana köle olmak onun için efendiliktir. (11/17)
نزل تحیت به زبانش رسان
معرفت خویش به جانش رسان
Onun diline esenlik bahşeyle;
Seni tanıma lütfunu ona nasip eyle. (11/18)
دل ز کجا وین پر و بال از کجا
من که و تعظیم جالل از کجا
Gönül nerede, bu kol kanat nerede?
Ben kimim ki Allah’ı yücelteyim? (11/6)
جان به چه دل راه درین بحر کرد
دل به چه گستاخی ازین چشمه خورد
Can ne cüretle bu ummana daldı;
Gönül, ne küstahlıkla bu çeşmeden su içti. (11/7)
در صفتت گنگ فرو ماندهایم
من عرف هللا فرو خواندهایم
Senin sıfatlarını anlatmada dilsiz kalmışız;
“Allah’ı anlayan dilsiz olur” sözünü okumuşuz. (11/8)
چون خجلیم از سخن خام خویش
هم تو بیامرز به انعام خویش
Utanç içindeyiz ham sözlerimiz için;
Kereminle bize merhamet eyle. (11/9)
قافله شد واپسی ما ببین
ای کس ما بیکسی ما ببین
Kervan göçtü, gör bizim geride kalmışlığımızı;
Ey her şeyimiz olan! Gör kimsesizliğimizi. (11/12)
هم تو پذیری که زباغ توایم
قمری طوق و سگ داغ توایم
İkrar edersin ki aslımız sendendir,
Senin kulun ve boynu halkalı köleleriniz. (11/1)
رفتی اگر نامدی آرام تو
طاقت عشق از کشش نام تو
Eğer senden sabır ve tahammül erişmeseydi;
Aşkın takati, senin adının cazibesine kapılıp giderdi. (8/1)
دست چنین پیش که دارد که ما
زاری ازین بیش که دارد که ما
Bizden evvel kimler el açtı sana;
Bizden çok gözyaşı döken mi var! (11/15)
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1. 5. Kozmik Unsurlar
Âlem, ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, yer, gök, felek gibi kozmik âleme
dair unsurlar, şairlerin zihin ve hayal dünyalarına tesir ettiği için şiirlerde
kullanılagelmiştir. İnsan ve evren arasındaki irtibatı anlama çabasından ortaya
çıktığı düşüncesinden hareketle Nizâmî’nin münâcât bölümlerinde yer verdiği
şiirlerde kozmik unsurlardan yararlanarak aslında evrenin yaratılışına dolayısıyla
Allah’ın yüceliğine duyduğu hayranlığı pekiştirme çabası içinde olduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca şair, dünyanın keşmekeşini, adaletsizliğini, kötü kaderi
kozmolojik unsurlar üzerinden tanımlar ve bu yüzden dualarında bu unsurları
kullanır. Adeta cennetten kovulup dünyada sürgünde olan insan ile Allah
arasındaki perdelerin kalkmasını niyaz eder. Allah’tan insanın öz yurdunu idrak
etmesi için işaretler göstermesini, perdenin yırtılarak Allah ile kul arasındaki
sırların ortadan kalmasını temenni eder. Şiirlerde kullanılan kozmolojik unsurlar
sebeplerdir ve Nizâmî bu sebepleri ortadan kaldırarak Allah ile birebir temas
kurmayı diler.
دور جنیبت کش فرمان تست
سفت فلک غاشیه گردان تست
Zaman senin emrine boyun eğer;
Yedi feleğin dizgini senin hizmetindedir. (10/11)
عجز فلک را به فلک وانمای
عقد جهان را زجهان واگشای
Feleğin aczini feleğe bırak;
Cihanın düğümünü cihandan çöz. (9/13)
نسخ کن این آیت ایام را
مسخ کن این صورت اجرام را
Bu günlerin ayetlerini (işaretlerini) değiştir, dönüştür;
Bu yıldızların şekillerini boz, dağıt. (8/9)
حقه مه بر گل این مهره زن
سنگ زحل بر قدح زهره زن
Ayın hokkasını şu arz çemberine vur;
Zuhal taşını Zühre’nin kadehine vur. (9/3)
دانه کن این عقد شبافروز را
پر بشکن مرغ شب و روز را
Şu yıldızların düğümünü çöz;
Gece ve gündüz kuşunun kanatlarını kır. (9/4)
از زمی این پشته گل بر تراش
قالب یکخشت زمین گومباش
Yerin şu çamura bulanmış örtüsünü kaldır;
Yeryüzünde tek bir kerpiç bile kalmasın. (9/5)
گرد شب از جبهت گردون بریز
جبهه بیفت اخبیه گو برمخیز
Dünyanın çehresinden karanlığın tozunu sil;
Açık bir alın gibi dümdüz olsun. (9/6)
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طرح برانداز و برون کش برون
گردن چرخ از حرکات و سکون
Çarkın gerdanını hareketten de durgunluktan da kurtar, dışarı fırlat. (9/8)
تا کی ازین راه نوروزگار
پردهای از راه قدیمی بیار
Zamanenin bu yeni düzeni ne zamana kadar sürecek?
O eski ruh âleminin perdesini kaldır. (9/7)
آب بریز آتش بیداد را
زیرتر از خاک نشان باد را
Adaletsizlik ateşine su serp;
Havayı topraktan daha alçak bir yere koy. (9/9)
دفتر افالک شناسان بسوز
دیده خورشید پرستان بدوز
Müneccimlerin defterlerini yak;
Güneşe tapanların gözlerini bağla. (9/10)
1.6. Edebî Sanatlar
Teşbih: “ ”ساقی شبSâkî-yi şeb’den kasıt mürşit’tir. “ ”مرغ سحرMorğ-i
seher’den kasıt ise mürittir.37
ساقی شب دستکش جام تست
مرغ سحر دستخوش نام تست
Gece’nin sakisi (mürşit) senin kadehinden bir yudum içmiş;
Seher bülbülü (müritler) senin adını zikretmekten dolayı keyiflenmiştir.
(8/6)
Mürşit38, öyle bir vecd halindedir ki etrafındaki müritler39 onun
coşkunluğundan dolayı kendilerinden geçerler.
İstiare: Bir kelimeyi gerçek anlamı dışında yani mecâz anlamıyla
kullanmaktır. Örnek beyitte geçen “ ”کرسی شش گوشهaltı köşeli kürsü’den kasıt
âlem, dünya; “ ”منبر نه پایهdokuz ayaklı mimber’den kasıt gökyüzü’dür.40
کرسی شش گوشه بهم در شکن
منبر نه پایه بهم درفکن
Altı köşeli kürsüyü (âlem) kır;
Dokuz ayaklı mimberi (gökyüzü) yerinden kaldır. (9/2)
Cinas: İmlâ ve telaffuz bakımından aynı olan kelimelerin anlamları farklı
ise buna cinâs denir. Bazen de cinâslı kelimeler arasında baş ve orta harflerde
Mansur Servet, Ferheng-i Kinâyât, Tahran: İntişârât-i Emîr Kebir, 1364 hş., s. 184.
Mürşit, rehberlik eden, yol gösteren, şeyh, veli, eren, pir anlamlarına gelir. İçten içe mum
gibi yanan mürşit, etrafındakileri aydınlatır. (bk. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, s. 263)
39
Talep eden, isteyen, arzu eden anlamlarına gelen mürit, şeyhinin emir ve iradesini yerine
getiren, her hususta şeyhini takip eden kimsedir. (bk. Süleyman Uludağ, Tasavvuf
Terimleri Sözlüğü, s. 263.)
40
Servet, Ferheng-i Kinâyât, s. 259.
37
38
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farklılıklar olabilir.41 Örnek beyitte geçen “ ”نابودهve “ ”فرسودهkelimeleri arasında
cinâs-ı nakıs sanatı vardır. Yine benzer şekilde “ ”دوشve “ ”گوشkelimeleri
arasında cinâs-ı tam vardır. “ ”حلقه به گوشibaresi ise “köle”’den kinâyedir.
ای به ازل بوده و نابوده ما
وی به ابد زنده و فرسوده ما
Ey biz yokken bile ezelde var olan;
Biz yok olduktan sonra da varlığı ebedî olacak olan. (10/10)
حلقه زن خانه به دوش توایم
چون در تو حلقه به گوش توایم
Bizler senin kapını çalan evsiz, kimsesizleriz;
Senin kapında kulağı küpeli köleleriz. (10/12)
Kinâye: Bir kelimenin akla gelen ilk anlamı dışında uzak anlamının
kastedilmesine denir. Örnek beyitlerde geçen “ ”وام زمینibaresinden kinâye
olarak “toprak zerresi” anlaşılmaktadır.42 Diğer örnek beyitte geçen “”ناف زمین
dünyanın merkezi olarak kabul edilen “Kâbe”’den kinâyedir.43 Bir diğer örnekteki
“ ”قبّهٔ خضراibaresinden ise kinâye olarak “gökyüzü” anlaşılmaktadır.44
حرف زبانرا به قلم بازده
وام زمین را به عدم بازده
Dillerdeki sözü tekrar kaleme al;
Dünya tuzağını (toprak zerresi) tekrar yokluğa ver. (8/10)
گرنه زپشت کرمت زاده بود
ناف زمین از شکم افتاده بود
Yeryüzü senin kereminden doğmasaydı eğer;
Yerin göbeği Kâbe’nin cesetten ne farkı kalırdı! (8/3)
خاک به فرمان تو دارد سکون
قبّهٔ خضرا تو کنی بیستون
Yeryüzü (dünya) senin emrinle ayakta kalır;
Gök kubbeyi direksiz yaratan sensin. (7/11)
SONUÇ
Fars edebiyatında dua ve dua konulu şiirler önemli bir yer tutar. Daha çok
münâcât adıyla anılsa da bu tür şiirler, niyâyîş adıyla da bilinmektedir. Münâcât
türü eserler, müstakil olarak kaleme alındıkları gibi divan, mesnevi gibi eserlerin
başında da kullanılmış ve bu kullanım zaman içinde bir gelenek halini almıştır.
Nizâmî de bu geleneği devam ettiren, kendisinden sonra örnek alınan ve yetkin
eserler kaleme almış ilk şairlerden biridir. Şair, Hamse’yi oluşturan eserlerin her
birinde münâcât bölümlerine yer vermiş, kendisinden sonraki şairlere rol model
olmuştur. Münâcât başlığı altında yazmış olduğu şiirlerde şair, Allah’a doğrudan,
araçsız yönelme eğilimindedir. Şair, dünyaya bağlanmadan, dünyanın
Hümâî Celâleddîn, Fünûn-i Belâgat ve Sınâʻât-i Edebî, Tahran: 1370 hş.
Servet, Ferheng-i Kinâyât, s. 317.
43
Enverî, Ferheng-i Kinâyât-i Sohen, C. 2, Tahran: 1383 hş., s. 1563.
44
Enverî, Ferheng-i Kinâyât-i Sohen, C. 2, s. 1183.
41
42
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geçiciliğinden haberdar olan bir mürşit gibi Allah’a yaklaşmanın yollarını arar.
Şairin kendi dilinden yapmış olduğu bu dualar, aslında bütün insanlığı kuşatan,
ortak temennilerdir. Nizâmî, İslam düşüncesinin esaslarına tam bir bağlılıkla
kelam, ahlak, hikmet ve tasavvuf ile ilgili birçok öğretisini, şiirinde
ölümsüzleştirmeyi başarmıştır. İslam düşüncesinin temelinde yer alan tevhid
inancı, şairin münâcât bölümlerinde yer verdiği şiirlerin ana temasını oluşturur.
Nizâmî teolojik ve felsefi görüşlerini dua diliyle ifade etmeyi başarmış bir şairdir.
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HÂCÛ-Yİ KİRMÂNÎNİN GAZELLERİNDE
GÜL, LALE, MENEKŞE VE NERGİS
Yasemin YAYLALI*
GİRİŞ
Kemâliddîn Ebu’l-Atâ Mahmûd b. Alî b. Mahmûd Mürşidî-yi Kirmânî
689/1290’da Kirmân şehrinde doğmuştur.1 İsmi Mahmud, mahlası “Hâcû” ve
lakapları “Nahlbend-i şuara, Hallaku’l-meanî, Melikü’l-fudala”dır.2
Fesahat ve belagatte oldukça iyi olan Hâcû-yi Kirmânî3, Şirâz, Kâzerûn,
Huzistan, Azerbaycan, Bağdat, Mısır ve Suriye gibi yerlere yolculuk etmiş4 ve
sonunda Şirâz’da ölmüştür.5 Hâcû’nun Dîvân’ı; Hüma vü Hümayun ve Gül ü
Nevruz, Ravzatü’l-envâr, Kemâlnâme ve Gevhernâme adlı mesnevilerini içeren
hamsesi; ayrıca Sâmnâme ve Mefâtîhu’l-kulûb isimli mesnevileri bulunmaktadır.
Risaletü'l-bâdiye, Risale-i Seb’u’l-mesânî ve Münâzara-i Şems ü Sehâb ise mensur
eserleridir.6
Hâcû gazel nazım türünde mahir olmuştur. Gazelleri anlam ve lafız
yönünden sade ve akıcıdır. Edebi sanatları ve mazmunları büyük bir ustalıkla
kullanarak güzel ve çekici tasvirler oluşturmuştur.7
Hâcû’nun gazellerinde yer verdiği mazmunlardan biri de bitki
mazmunlarıdır. Şair gazellerinde erguvan, gül, lale, menekşe, nergis, nesteren,
nesrin, reyhan, süsen, sümbül ve yasemin gibi birçok çiçeğe gerek teşbih, istiare
ve kinaye gibi edebi sanatlar aracılığıyla, gerekse redif ve kafiye olarak
değinmiştir. Söz konusu çalışmada şairin kullandığı çiçek mazmunlarından sadece
gül, lale, menekşe ve nergis ele alınmıştır. Bu çiçeklerin geçtiği beyitler tespit
edilerek Türkçeye çevrilmiş ve nasıl kullanıldıkları -özellikle bunlarla yapılan
benzetmeler- verilmiştir. Çalışmanın hacmi ve gül, lale, menekşe ve nergis
çiçeklerinin çokluğu göz önünde tutularak birkaç örnekle yetinilmek durumunda
kalınmıştır. Hâcû-yi Kirmânî’nin gazellerinde geçen gül, lale, menekşe ve nergis
çiçeklerinin kullanımı şöyledir:

Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı,
yyaylali@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-6904-1471.
1
Zebîhullah-i Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, Tahran: İntişârât-ı Firdevs, 1386 hş., s. 888.
2
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, A. Naci Tokmak, İstanbul: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, 1996, “Hâcû-yi Kirmânî” maddesi, s. 520.
3
Devletşâh-i Semekandî, Tezkiretu’ş-şuarâ (nşr. Edward Browne), Tahran: Esâtîr, 1382
hş., s. 249.
4
Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, s. 889.
5
Hâcû-yi Kirmânî, Dîvân-ı Kâmil-i Hâcû-yi Kirmânî (nşr. Saîd-i Kaniî), Tahran: Behzâd,
1374 hş., s. 11.
6
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Hâcû-yi Kirmânî” maddesi, s. 520.
7
Kirmânî, Dîvân-ı Kâmil-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 6, 13, 16.
*
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1. Gül:
Güzel kokulu, çok parçalı taç yapraklara sahip; kırmızı, sarı, beyaz ve
başka renkleri de bulunan bir bitkidir.8 Gül, Fars şiirinde en fazla yer verilen
çiçeklerden olmuş; çoğunlukla gül kelimesi kırmızı gülü anlatmak için
kullanılmıştır.9 Çimenlikte çiçekler içinde güzelliği ve alımlı oluşu nedeniyle
hükümdar ve gelin gibi görülmüş; bülbülün aşkını dile getirdiği bir sevgili şeklinde
tasvir edilmiştir. Kırmızı rengi, şekli ve çekiciliği nedeniyle mâşukun yüzü, yanağı
ve dudağına benzetilmiştir.10
Hâcû, gazellerinde güle dört yüz kırk altı kere yer vermiş olup gülün
kullanımı genel olarak şu şekildedir:
Yüz/yanak: Hâcû, çoğunlukla gülü kırmızı rengi, şekli ve alımlı
görüntüsü nedeniyle yüze ve yanağa benzetmiştir. Birkaç örnek:
 گاللهست یا شب،جمالست یا مه و پروین
عقیقست یا لب شیرین عذارست یا گل و
تاری
نسرین
Akiktir ya tatlı yanaktır ya güldür ya da nesrin
Cemaldir ya ay ya da Pervin, kâküldür ya da karanlık gecedir.11
که گل روی تو صد الله ستان میارزد
ﺑا جمالت ﺑتماشای چمن حاجت نیست
Senin cemalinle çimenliği seyretmeye gerek yoktur,
Çünkü senin gül yüzün yüzlerce lale bahçesine değiyor.12
Gelin: Şair bahar mevsiminin gelişiyle birlikte bağda ve çimenlikte
yeşeren; güzelliği ve göz alıcı rengiyle herkesi hayran bırakan gülü geline teşbih
etmiştir:
چه غم ز ناله شﺑگیر ﺑلﺑل سحرش
کنون که شد گل سوری عروس حجل ٔه ﺑاغ
Kırmızı gülün bağın odasının gelini olduğu şuan
Seher bülbülünün ona gece vakti inlemesinden ne gam!13
Sultan: Hâcû, kış mevsiminin ardından gelen ilkbaharla birlikte bahçede
açan çiçekler arasında dikkat çekici ve ihtişamlı görüntüsü ile gülü sultana
benzetmiştir:
سلطان گل ﺑساحت ﺑستان زند علم
وقتست کز ورای سراپرد ٔه عدم
Yokluk perdesinin arkasından
Veliyullah-i Muzafferiyân, Ferheng-i Nâmhâ-yi Giyâhân-i İrân, Tahran: Muâsır, 1375
hş., s. 461
9
Sîrûs-i Şemîsâ, Ferheng-i İşârât, Tahran: Neşr-i Mîtrâ, 1386 hş., C. 2, s. 1041.
10
Behrâm-i Gerâmî, Gul u Giyâh Der Hezâr Sâl-i Şi‘r-i Fârsî, Tahran: İntişârât-i Sohen,
1389 hş., s. 281-282.
11
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî (nşr. Hamîd-i Mazherî), Kirmân:
Ferhengî-yi Kirmân, 1389 hş., s. 449.
12
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 166.
13
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 289.
8
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Bostan alanına gül sultanının bayrak diktiği zaman.14
Hz. Yusuf: Şair, gülü Hz. Yusuf’a benzetmiş; gülün kokusuyla yani
baharın gelişiyle açan nergis çiçeklerini de Hz. Yusuf’un gömleğinin kokusuyla
ağlamaktan kör olan gözleri açılan Hz. Yakup’a teşbih etmiştir:
Hz. Yusuf: Hz. Yakup’un on iki oğlundan biri olan Hz. Yusuf
İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir.15
چشم روشن میشود نرگس ﺑﺑوی پیرهن
یوسف گل تا عزیز مصر شد یعقوب وار
Gül Yusuf’u Mısır azizi olunca Yakup gibi,
Gömleğin kokusuyla nergis gözünü açar.16
Elbisesini yırtmak: Gülün elbisesinin yırtmasından kasıt, gonca
şeklindeki kapalı halinden gül haline gelmesidir.17
Şair baharla birlikte çimenlikte güllerin elbisesini yırtmasıyla açmasını
yine mest ifadesiyle de şekli dolayısıyla açan nergisleri kastetmiştir:
وز عندلیب در چمن افتاده غلغله
گل جامه چاک کرده و نرگس
مست
فتاده
Gül elbisesini yırtmış ve nergis mest düşmüş,
Ve bülbülden dolayı çimenliğe gürültü düşmüş.18
Gömleğini yırtmak: Gömleğini yırtmak çiçek açmaktan kinayedir.19
Hâcû, saba rüzgârının yaseminin eteğini yırtmasıyla, sabanın esişiyle yani
bahar mevsiminin gelişiyle yaseminin açtığını; gülün yakasını yırtmasıyla da
açtığını söylemiştir:
ز مهر روی تو گل جیب پیرهن ﺑدرد
سپیدهدم که صﺑا دامن سمن ﺑدرد
Sabah vakti saba rüzgârı yaseminin eteğini yırtar,
Senin yüzünün sevgisinden gül gömleğinin yakasını yırtar.20
Gülerek ağzını açmak: Gülün ağzını açması, goncadan gül halini alması
yani çiçek açmasıdır.21
Şair, sabah vaktinde gülün tatlı gülüşle ağzını açtığını söylerken kırmızı
rengiyle tomurcuk halinden açıp belirgin olduğunu anlatmıştır:
از خروش و نالهٔ مرغ سحرخوان چاره
صﺑحدم چون گل ﺑشکر خنده ﺑگشاید دهن
نیست

Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 340.
İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2010, s. 310.
16
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 404.
17
Şemîsâ, Ferheng-i İşârât, C. 2, s. 1042-1045.
18
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 435.
19
Rahîm-i Afîfî, Ferhengnâme-i Şi‘rî, Tahran: Surûş, 1372 hş., C. 1, s. 419.
20
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 152.
21
Hasan-ı Enverî, Ferheng-i Kinâyât-i Sohen, Tahran: İntişârât-i Sohen, 1383 hş., C. 1, s.
752.
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Sabah vakti gül tatlı gülüşle ağzını açınca
Seher vakti öten kuşun feryat ve inlemesine çare yoktur.22
Gülün gülmesi: Gülün gülmesi, tomurcuk şeklinden gül haline gelmesi
yani açılmasıdır.23
Hâcû, gülün gülmesi terkibiyle gülün açmasını kastetmiştir.
و آتش دل ز خار ﺑر مفروز
گل ﺑخندید و گفت خامش ﺑاش
Gül güldü ve dedi: “Sus!”
Ve dikenden gönül ateşini alevlendirme!24
Gül vakti/gül mevsimi: Gül, baharın başında açtığı için gül mevsimi
/zamanı sözü bahar mevsimini ifade etmek için kullanılır.25
Hâcû, gül vakti ile bahar mevsimini kastetmiş ve bu zamanda işret
meclisinde şarap içip gül gibi açmak yani mutlu olmak gerektiğini belirtmiştir:
در کشیدن مل گلگون و چو گل ﺑشکفتن
ای خوشا وقت گل و الله ﺑهنگام صﺑوح
Ey ne güzel gül ve lale vakti ve sabah şarabı zamanında
Gül renkli şarabı içmek ve gül gibi açmak!26
خوشا نواحی یزد و نسیم اهرستان
کنونکه فصل ﺑهاران رسید و موسم گل
Şimdi ki bahar mevsimi ve gül mevsimi ulaştı,
Ne güzel Yezd bölgesi ve Ehristan’ın esintisi!27
Gül ile Bülbül: Gül şairlerce güzelliğiyle sevgili, bülbül ise güllerin
açışıyla sürekli öterek ona olan aşkını anlatan bir âşık olarak görülür.28
Hâcû da maşuk olarak tasvir ettiği gülün baharda sabah vakti açışıyla
birlikte ona âşık olan bülbülün de güzel sesiyle öttüğüne dikkat çekmiştir:
نوای ﺑلﺑل شوریده در چمن چه خوشست
سپیدهدم که گل از غنچه مینماید رخ
Gülün goncadan yüz gösterdiği sabah vakti
Çimenlikte âşık bülbülün ötüşü hoştur.29
Koku: Hâcû, güllerin açmasıyla beraber saba rüzgârının eserek bu hoş
kokuları her tarafa dağıttığını ve bunun neticesinde kuşların yani bülbüllerin
ötmeye başladığını söylemiştir:

Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 117.
Enverî, Ferheng-i Kinâyât-i Sohen, C.1, s. 520.
24
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 280.
25
Şemîsâ, Ferheng-i İşârât, C. 2, s. 1042-1045.
26
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 392.
27
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 381.
28
İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul: Leyla ve Mecnun Yayınları,
2002, s. 182-183.
29
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 88.
22
23

306

ﺑلﺑل ﺑفغان آید کز گل شنود ﺑوئی

دل ﺑاز ﺑه جان آید کز وی خﺑری یاﺑد

Ondan haber bulunca gönül yine cana gelir
Gülden koku duyunca bülbül figana başlar.30
زنهار مپندار که خاموش توان کرد
مرغان چمن را چو صﺑا ﺑوی گل آرد
Çimenliğin kuşlarına saba rüzgârı gülün kokusunu getirince
Sakın susturulabileceğini sanma.31
Lale:
Zambakgillerden32 otsu, soğanlı, güzel çiçekleri bulunan bir bitkidir.33
Kırmızılığı ifade eden Farsça lâl veya la’l (la’l taşı)kelimesi ile lale arasında bir
ilgi bulunmaktadır.34 Lale için batı dillerinde kullanılan tulip veya tulipe (Latince:
Tulipa ) kelimesinin de Türklerin başlarına doladıkları “tülbent” ile ilgili olduğuna
dair bazı kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır.35
Kırlarda kendiliğinden biten yabani cinsleri yanında ıslah edilmiş türleri
de bulunmaktadır.36 Lalenin kırlarda kendiliğinden yetişen kırmızı renkli yabani
türünün ortasında siyahlık bulunur. Bu görüntüsünden ötürü lale-i dâğdâr, lale-i
dilsûhte olarak adlandırılmıştır.37 Klasik Fars şiirinde lalenin orta bölümde bulunan
siyahlık âşığın aşktan yanmış gönlüne benzetilmiş; lalenin kırmızı rengi ve şekli
ise kadehe, kana ve yüze teşbih edilmiştir.38
Hâcû yaklaşık yüz yirmi beş yerde lale çiçeğine yer vermiş; onu rengi ve
şekli bakımından yüze, yanağa, kadehe, kana, kâseye benzetmiştir:
Kan:
Hâcû, lale çiçeğini kırmızı rengi dolayısıyla kana benzetmiş ve gönül
kanının her menzili lale bahçesine dönüştürdüğünü söylemiştir:
اللهزاری گردد از خون دلم هر منزلی
چون کنم قطع منازل ﺑیگل رخسار تو
Senin gül yüzün olmadan menzilleri kat edince
Her bir menzil gönül kanımdan lale bahçesi olur.39

Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 489.
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 157.
32
Hâdî-yi Kerîmî, Esâmî-yi Giyâhân-i İrân, Tahran: Merkez-i Neşr-i Dânişgâhî, 1374 hş.,
s. 303.
33
Muzafferiyân, Ferheng-i Nâmhâ-yi Giyâhân-i İrân, s. 563.
34
Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı, 2008, s. 484.
35
Sevda Önal, “Klasik Türk Edebiyatında Lâle ve Edebî Bir Tür Örneği Olarak Lâle
Şiirleri”, Turkish Studies, 4/2, (2009), s. 879.
36
Gerâmî, Gul u Giyâh Der Hezâr Sâl-i Şi‘r-i Fârsî, s. 332-333.
37
Ömer Ferit Kam, Divan Şiirinin Dünyasına Giriş (haz. Halil Çeltik), Ankara: MEB
Yayınları, 2003, s. 155.
38
Şemîsâ, Ferheng-i İşârât, C.2, s. 1057-1059.
39
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 463.
30
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Şair yine dağın eteğinde açan laleleri kana benzetmiş ve onların Ferhat’ın
gönül kanıyla yeşerdiğini ifade etmiştir:
مرو از راه که آن خون دل فرهادست
گر پر از الله سیراب ﺑود دامن کوه
Eğer dağın eteği sulu laleyle dolarsa,
O yoldan gitme çünkü o Ferhat’ın gönül kanıdır.40
Kadeh:
Şair, laleyi kırmız rengi ve şeklinden ötürü şarap kadehine benzetmiş;
lalenin kadehinin ciğer kanıyla dolduğunu söylerken lalenin kırmızı rengini
kastetmiştir:
قدح الله پر از خون جگر میکردم
در چمن دوش ﺑﺑوی تو گذر میکردم
Dün gece senin kokunla çimenliğe yolum düşüyordu,
Lalenin kadehini ciğer kanımla dolduruyordum.41
Şair yine lale çiçeğini rengi ve şeklinden ötürü Cem’in kadehine teşbih
ederken bu hikâyeye de değinmiştir:
Cem:
Cemşâsp ve Cemşîd gibi adlarla da anılan42 Pişdâdî hanedanlığının
dördüncü hükümdarıdır.43 İnsanlara yün eğirmeyi ve elbise dikmeyi öğretmiş44; ok
ve yayı ilk defa o kullanmış; şarabı ve şarap kadehini bulmuş ve birçok şeyin
mucidi olmuştur.45
Cem’in kadehi:
Cem’in içine bakıldığında kâinattaki her şeyi gösteren sihirli kadehidir.46
ﺑر کف نهاده الل ٔه دلخسته جام جم
ﺑر یاد ﺑزم آصف جمشید مرتﺑت
Cemşid makam Asaf’ın bezminin yâdıyla
Gönlü kırgın lâle koymuş eline Cem’in kadehini!47
Yakut kâse:
Hâcû, çimenlikte baharla birlikte açan lale çiçeğini kırmızı rengi ve şekli
nedeniyle yakut kâseye teşbih etmiştir:
کاسهٔ یاقوت ﺑین از الله در صحن چمن
خط زنگاری نگر از سﺑزه ﺑر گرد سمن
Yaseminin etrafındaki yeşillikten küf rengi hatta bak,

Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 74.
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 338.
42
Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara: Akçağ
Yayınları, 2000, s. 136.
43
Sîrûs-i Şemîsâ, Ferheng-i Telmîhât, Tahran: Neşr-i Mîtrâ, 1385 hş., s. 239.
44
Yâhakkî, Ferheng-i Esâtîr ve Dâstânvârehâ der Edebiyyât-i Fârsî, s. 293.
45
Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 97.
46
Şemîsâ, Ferheng-i Telmîhât, s. 241.
47
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 340.
40
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Çimenlik alanında laleden yakut kâseyi gör!48
Yüz/yanak:
Şair ilkbahar mevsiminin gelişiyle yeşeren kırmızı renkli laleleri renk ve
şekli bakımından yüze benzetmiştir:
نشان روی تو از اللهزار میشنوم
نسیم زلف تو از نوﺑهار میشنوم
Senin zülfünün esintisini (kokusunu) ilkbahardan duyuyorum,
Senin yüzünün nişanını lale bahçesinden duyuyorum.49
Lalenin gönlü dağlı:
Hâcû, lalenin ortasındaki siyahlığı bülbülün acı iniltisine duyduğu
üzüntüden ciğeri yanmış olarak tasvir etmiştir:
جگر الله ﺑر آن دلشدهٔ زار ﺑسوخت
ﺑسکه مرغ سحری در غم گلزار
ﺑسوخت
Nice ki seher kuşu gül bahçesinin gamında yandı,
Lalenin ciğeri o âşığın iniltisinden yandı.50
در فصل ﺑهار از دم مشکین سمن خاست
الله سیراب

ٔسوخته

دل

سودای

Sulu lalenin yanmış gönlünün sevdası,
Yaseminin misk kokusunun ardından baharda ayağa kalktı.51
Koku:
Hâcû, açan lalelerden esen rüzgârla birlikte sevgilinin kokusunu aldığını
söyleyerek lalenin kokusuna değinmiştir:
نسیم تو یاﺑم اگر الله ﺑویم
خیال تو ﺑینم اگر غنچه چینم
Eğer gonca toplarsam senin hayalini görürüm,
Eğer lale koklarsam senin esintini (kokunu) koklarım.52
3. Menekşe:
Menekşe (benevşe/menevşe) violaceae familyasından53 çiçekleri
genellikle mor ve beyaz renkli, kısa saplı, çanak yaprakları geriye doğru kıvrımlı,
hoş ve keskin kokulu bir bitkidir.54 İran’da on dört çeşidi olan menekşenin55 en
meşhuru Taberî menekşesidir.56

Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 404.
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 359.
50
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 51.
51
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 56.
52
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 376.
53
Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları, 2015, s. 204.
54
Gulâmhuseyn-i Rengçî, Gul u Giyâh Der Edebiyyât-i Manzûm-i Fârsî, Tahran:
Müessese-i Mutâlaât ve Tahkîkât-i Ferhengî, 1372 hş., s. 59.
55
Muzafferiyân, Ferheng-i Nâmhâ-yi Giyâhân-i İrân, s. 584.
56
Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, s. 157.
48
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Klasik Fars şiirinde baharın başlarında çiçek açan menekşe çoğunlukla
koyu rengi ve yapraklarının kıvrık şeklinden ötürü büklüm büklüm ve hoş kokulu
saça teşbih edilmiştir.57
Hâcû yaklaşık olarak on iki yerde menekşeye yer vermiş; menekşeyi saça
ve ayva tüyüne benzetmiş, hoş kokusuna değinmiştir:
Saç:
Şair, menekşenin yapraklarını kıvrımlı şekli ve koyu rengi bakımından
saça benzetmiştir:
همچون شکنج طره خوﺑان گرفته خم
جعد ﺑنفشه ﺑین ز نسیم سحرگهی
Menekşenin kıvrımına bak seher vaktinin nesiminden
Aynı güzellerin saçının büklümü gibi kıvrılmış.58
نقاب نسترن و گیسوی ﺑنفشه گشاد
ﺑدان نفس که نسیم ﺑهار چهره گشای
Bahar rüzgârının çehre açan o nefesiyle
Nesterenin örtüsü ve menekşenin saçı açıldı.59
Koku:
Hâcû, menekşenin özellikle Taberî menekşesinin güzel kokusuna yer
verirken onu sevgilinin hoş saçına benzetmiştir:
طﺑری
نسیم
یا
میشنوم
یار
گیسوی
ﺑوی
ٔﺑنفشه
Yârin saçının kokusunu duyuyorum,
Ya da Taberî menekşesinin esintisini (kokusunu).60
Ayva tüyü (Hat):
Hâcû, yüzdeki ayva tüylerini renk ve koku yönünden menekşeye teşbih
etmiştir:
خجسته
صنوﺑری
تو
قد
نﺑاتی
ﺑنفشهئی
تو
خط
Senin hattın hoş bir menekşe,
Senin boyun güzel bir sanavber.61
ﺑنفشه نسخ ٔه آن نوﺑهار ﺑنویسد

خطی که ﺑر سمن آن گلعذار ﺑنویسد

O gül yanaklının yasemin üzerine yazdığı hattı
Menekşe o ilkbaharın nüshasına yazar.62

Gerâmî, Gul u Giyâh Der Hezâr Sâl-i Şi‘r-i Fârsî, s. 36, 40.
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 340.
59
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 138.
60
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 453.
61
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 425.
62
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 172.
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4. Nergis:
Güzel kokulu, soğanlı, beyaz ya da sarı renklerde çiçeklere sahip bir
bitkidir.63 Orta kısmında yuvarlak sarı renkli boru veya çanağa benzer bir bölüm
bulunur. Bahar mevsiminin başlarında açan nergis çiçeği sap kısmından aşağıya
doğru sarkık bir şekilde durmaktadır.64
Klasik Fars şiirinde bilhassa sapından aşağıya doğru eğri duran şekli
nedeniyle şairlerce çoğu zaman göze benzetilmiş65; hasta, mest, mahmur, cadû gibi
nitelemelerle beraber yer verilmiştir66 Nergis, göze teşbih edilmesinin yanı sıra
şekli ve renginden ötürü kadeh, asa ve taç gibi nesnelere de benzetilmiştir.67
Hâcû yaklaşık olarak yüz yirmi yerde nergis çiçeğine yer vermiştir. Nergis
çiçeğini şekli ve rengi dolayısıyla daha ziyade mahmur, baygın ve uykulu göze
benzetmiş; bazen de gözden istiare olarak kullanmıştır.
Şair kimi zaman da renk ve şeklen nergisi altına, gümüşe ve altın tasa ve
Hz. Yakup’a teşbih etmiştir.
Göz:
Şair çoğunlukla göze teşbih ettiği ya da gözü kastederek kullandığı nergise
yalın bazen de “mest, fitne dolu, sulu, büyücü, sihirbaz, sermest, uykulu, mahmur,
kan içen, şehlâ, hasta, ra’na, meygûn” gibi sıfatlarla birlikte değinmiştir.
روز محشر سر ﺑر آرم از لحد مست و
چون ﺑیاد نرگس مستت روم در زیر خاک
خراب
Senin mest nergisinin yâdıyla toprak altına gidince,
Mahşer günü lahitten mest ve harap kalkarım.68
خون جگرم دیده ﺑیدار ﺑگیرد
هر دم که در آن نرگس پر خواب تو ﺑینم
Senin o uykulu nergisini gördüğüm her an
Ciğer kanım uyanık gözümü kaplar.69
فتنه ﺑود خاصه ﺑتعﺑیر عشق
ﺑخواب

دیدن

تو

جادوی

نرگس

Senin büyücü nergisini uykuda görmek,
Fitne olur bilhassa aşk tabiriyle!70
Altın:
Hâcû, nergis çiçeğini şekli ve rengi dolayısıyla altına ve gümüşe
benzetmiştir:
Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 214.
Işılay Pınar Özlük,“Narkissostan Nergise/ Bir Çiçeğin Serencâmı”. Ahmet Atilla Şentürk
Armağanı, İstanbul, (2013), s. 524.
65
Şemîsâ, Ferheng-i İşârât, C.2, s. 1170.
66
Rengçî, Gul u Giyâh Der Edebiyyât-i Manzûm-i Fârsî, s. 411.
67
Gerâmî, Gul u Giyâh Der Hezâr Sâl-i Şi‘r-i Fârsî, s. 372.
68
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 44.
69
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 162.
70
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 306.
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دامنم چون نرگس ار پر زر نﺑاشد
گومﺑاش

منکه چون سرو از جهان یکﺑاره آزاد
آمدم

Servi gibi cihandan tümüyle âzad olan benim,
Eteğim nergis gibi eğer altınla dolu olmazsa olmasın!71
کی چو نرگس چشم او ﺑر سیم و زر
از سرشک و چهره دارم وجه سیم و زر
فتاد
خواهد
ولی
Gözyaşı ve çehremden gümüş ve altın nakde sahibim ama
Ne zaman nergis gibi onun gözü gümüş ve altına düşecek!72
Altın tas:
Şair, çimenlikte açan nergis çiçeğini sarı rengi ve şekli bakımından altın
tasa teşbih etmiştir:
خط ریحان میکشد سنﺑل ﺑر اوراق سمن
طاس زرین مینهد نرگس چمن را ﺑر
طﺑق
Nergis çimenlikte tabak üstüne altın tas koyuyor,
Yasemin yaprakları üzerine sümbül, reyhan hattı çekiyor.73
Hz. Yusuf:
Hâcû, gülü Hz. Yusuf’a; gülün kokusuyla açılan nergis çiçeğini de Hz.
Yusuf’un gömleğinin kokusuyla gözleri açılan Hz. Yakup’a benzetmiş; böylece
kıssaya da değinmiştir.
İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan Hz. Yakûb, Hz.
Yûsuf’un babasıdır. Kardeşlerinin hileleriyle Hz. Yûsuf’un ortadan kaybolması
nedeniyle çok ıstırap çekmiş ve ağlamaktan gözleri kapanmıştır. Daha sonra Hz.
Yûsuf’un ona yolladığı gömleği gözlerine sürmesiyle yeniden görmeye
başlamıştır.74
Hâcû, nergisi Hz. Yusuf’un yokluğunda ağlayan ve onun gönderdiği
gömleğinin kokusuyla kapanan gözleri açılan ve yeniden görmeye başlayan Hz.
Yakup’a teşbih etmiştir.
چشم روشن میشود نرگس ﺑﺑوی پیرهن
یوسف گل تا عزیز مصر شد یعقوب وار
Gül Yusuf’u Mısır azizi olunca Yakup gibi,
Gömleğin kokusuyla nergis gözünü açar.75

Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 286.
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 136.
73
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 405.
74
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ömer Faruk Harman, İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 2013, “Ya’kûb” maddesi, s. 274-275.
75
Hâcû-yi Kirmânî, Gazeliyyât-i Hâcû-yi Kirmânî, s. 404.
71
72
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SONUÇ
Hâcû-yi Kirmânî gazellerinde gül, lale, menekşe ve nergis çiçeklerine yer
verirken en çok gülü çiçek mazmunu olarak kullanmıştır. Şair güle benzetme
yanında istiare ve kinaye gibi edebi sanatlar bünyesinde değinmiştir. Gülü kırmızı
rengi ve şekli bakımından çoğu kez yüz ve yanağa benzetmekle birlikte kimi
zaman da gülü sultana, geline ve Hz. Yusuf’a teşbih etmiştir.
Hâcu, gül zamanı terkibiyle bahar mevsimini ifade etmiş; gülü sevgili,
bülbülü ise onun aşkıyla inleyen bir âşık olarak tasvir etmiştir. Bazen de gülün
açışıyla her yanı dolduran hoş kokusuna dikkat çekmiştir. Gülün gömleğini
yırtmasıyla ya da gülün elbisesini parçalamasıyla tomurcuk halinden açılarak gül
haline gelmesini kastetmiştir.
Lale çiçeğini alımlı kırmızı rengi ve şeklinden ötürü kana, kadehe, yakut
kâseye, yüz ve yanağa teşbih etmiş kimi zaman da kokusuna temas etmiştir.
Menekşe çiçeğini ise koyu rengi ve kokusu sebebiyle saça, zülfe ve ayva
tüyüne benzetmiş ve güzel kokusuna değinmiştir.
Hâcû, bazen tek başına kimi zamanda “mest, fitne dolu, sulu, büyücü,
sihirbaz, sermest, uykulu, mahmur, kan içen, şehlâ, hasta, ra’na, meygûn” gibi
sıfatlarla beraber kullandığı nergis çiçeğini genellikle şekli açısından göze teşbih
etmiştir. Bazen de nergis gözden istiare olmuştur. Ayrıca rengi ve şeklinden ötürü
nergis çiçeğini altına, gümüşe, altın tasa da teşbih etmiştir.
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XV. ASIRDA OSMANLI TASAVVUF KÜLTÜRÜNE TESİR ETMİŞ
FARSÇA SÖYLEYEN ÂLİM VE ŞÂİRLER BAĞLAMINDA
“RİYÂZU’L- KULÛB” ÜZERİNDEN BİR İNCELEME” *
Serpil KOÇ
GİRİŞ
Şükrüllâh-ı Şirvânî1’nin yaşadığı XV. asır, dönemin siyasî gücünü elinde
tutan sultanların ilmî ve edebî çalışmalara verdikleri destekler sayesinde Osmanlı
Devleti’nde ilmî ve edebî faaliyetlerin hızla sürdürüldüğü; bilimsel ve kültürel
canlılığın muhafaza edildiği bir asır olmuştur. Bilhassa II. Bayezid zamanın en
verimli evre olması, dikkate şayandır. İlmî, dinî, tasavvufî, edebî yönü oldukça
güçlü bir sultan olan II. Bayezid astronomi, kozmografya, şiir, edebiyat gibi çeşitli
ilimlerle meşgul olmuş ve güçlü ilmî yönüyle de Osmanlı âlimleri tarafından
“Sûfî”, “Veli” gibi lakaplarla anılmıştır.2 Kendisinin okumaya, araştırmaya
gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde, Osmanlı kültürüne ve medeniyetine katkı
sağlayacak çok sayıda eserin de vücuda getirildiği görülmektedir. Bu eserlerden
Uzun Firdevsî’nin ansiklopedik türde bir eser olan ‘Süleymannâme’si3; Lâdikli
Mehmed Çelebi’nin ‘Zeynü’l- elhân fî ‘ilmi’t- te’lîf ve’l- evzân’ı ve mûsikiyle
ilgili ‘er- Risâletü’l- fethiyye’si4 sultan adına telif edilmiş eserlerden birkaçıdır.
Söz konusu eserlerden biri de Şükrüllâh-ı Şirvânî’nin Farsça kaleme aldığı bilim
ansiklopedisi mahiyetindeki Riyâzu’l-kulûb adlı eseridir. Muhteviyatının
çeşitliliğiyle ansiklopedik eser türleri arasında gösterilen sekiz babdan müteşekkil
Riyâzu’l-kulûb sırasıyla; tasavvuf, mantık, hey’et, nücûm hesâb, kıyâfet, şiir ve
muammâ gibi ilimleri ihtiva etmektedir. Eser, çoğu ilim dallarının eksikliğine
rağmen ilimler tasnifinde kaleme alınmış bir eser olma özelliğine sahiptir. Bu
itibarla eserde bahsi geçen ilimler, dönemin ilmî geleneğini yansıtması bakımından
da dikkat çekmektedir. Eserde her ilim, belirli konular çerçevesinde
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüleri için 2018 yılında
hazırlanmış olan “Şükrullah-ı Şirvânî'nin Riyâzu'l- Kulûb adlı eseri (İnceleme-MetinÇeviri)” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı,
serpilkockonuksever@artuklu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-2353-27852
1
Hayatı hakkında bkz. Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, haz. Serpil Koç Konuksever, 1. bs.
(İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019), 15-26.
2
Sydney Nettleton Fisher, Sultan Bayezid Han (1481-1512), çev. Hazal Yalın (İstanbul,
İstanbul Kitap Yayınevi, 2014), 17.
3
Uzun Firdevsî ve eserleri için bkz. Orhan F. Köprülü, “Firdevsî, Uzun”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), XIII, 127-129.
4
Lâdikli Mehmed Çelebi ve eserleri için bkz. Recep Uslu, “Mehmed Çelebi, Lâdikli”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003),
XXVIII, 449.
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değerlendirilirken eserin kaynaklarını oluşturması bakımından doğrudan ya da
dolaylı olarak kişi ve kitap isimlerine de işaret edilmektedir.
Eserin tasavvuf bahsinden hareketle gerçekleştirilecek çalışmada; ilgili
babda gerek düşünceleri gerekse de eserleri bakımından Şirvânî’yi tasavvufî
yönden etkilemiş kişileri tespit etmek mümkündür. Bu bağlamda
gerçekleştirilecek çalışmayla, XV. asırda Osmanlı tasavvuf kültürüne tesir etmiş
Farsça söyleyen âlim ve şâirler hakkında bir fikir oluşturulması hedeflenmektedir.
Osmanlı dönemi tasavvufunun kaynakları bakımından çok çeşitlilik
gösterdiğine işaretle Süleyman Uludağ, şunları nakletmiştir:
“Osmanlı kültür çevresi içinde yaşayan ve eserlerini Türkçe, Farsça ve
Arapça yazan Osmanlı sûfîlerinin eserleri olduğu gibi Osmanlı öncesi dönemde
ya da Osmanlı döneminde Osmanlı hudutları dışında kalan müslüman devletlerde
yaşayan yazarların eserleri de Osmanlı dönemi tasavvufî düşüncesinin ve
hayatının en önemli kaynaklarındandır, ikinciler olmadan birincileri anlamak
mümkün değildir.”5
Buna göre Uludağ, gerçekleştirmiş olduğu çalışmada genel olarak
Osmanlı dönemi tasavvufunun temel kaynaklarını altı kategoride ele almıştır. Biz
kendi çalışmamıza bir sınırlılık getirerek XV. asır Osmanlı tasavvuf kültürüne tesir
yönüyle müellifin söz konusu eserinin tasavvuf bahsinden hareketle, Farsça
kaynaklar üzerinde durmaya çalışacağız.
Eserin Tasavvuf Bahsinde Ele Alınan Hususlar
5b varağıyla başlayıp 28b varağıyla son bulan bu bölümde sırasıyla;
* Vâcibü’l-vücûdun mârifetinin kazanılmasında kalbî tasfiye, nefsî
tezkiyenin önemi
* “Ayânî” ve “beyânî” mârifet kavramları
* Tasavvuf ve mutasavvıf kavramları
* Tevhid kavramı
* Tasavvuf erbabının kaideleri
* Tasavvuf ilminin gerekliliği
* Nefsin mertebeleri
* Nefse muhalefet etmenin gerekliliği
* Nefsin terbiyesi
* İnsanın mahiyetinde ruh ve beden kavramları
* Nefsin doğuştan getirdiği sıfatlar ve bunların itidali, galebesi ve
noksanlıkları
*Nefsi kötü sıfatlarından arındırma yolları
* Kişinin nefis hastalığından korunma yolları
* Melâmiyye kavramı ve melâmîler
Süleyman Uludağ, “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları”,
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler: Kaynaklar- Doktrin- Ayin ve Erkan- TarikatlarEdebiyat-Mimari-İkonografi-Modernizm, haz. Ahmet Yaşar Ocak, 2.bs., (Ankara, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, 2014), 22.
5
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* “Ahadiyet”e ulaşmada geçilen üç yol
* Kalbin ne olduğu, kalbin tasfiye ve terbiyesi için yapılması gerekenler
* Ruhun mahiyeti ve ruh-kalp ilişkisi
* Tevhidin oluşmasında nefsin ve kalbin arınmasının önemi
* Kalbin selâmeti için yapılması gerekenler
* Âlem-i gayb ve âlem-i melekût kavramları
* Ruhun terbiyesinden sorumlu olan üç kâmil mürebbi
* Seyr ü sülûk yolunda tasavvufî hâller ve geçilen makamlar
* İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmak için yapılması gerekenler gibi hususlara
açıklık getirildiği bu bölümde müellif; tasavvuf hakkında söylenecek çok şeyin
olduğuna, ancak tevhid hakkında ilâhî mârifet ve sırlardan bir numune, sonsuz
lütuflar ve nurlardan bir çeşni olması bakımından aktarılanların yeterli olabilecek
şekilde özetlendiğini, yazılanların da şeriat, tarikat ve hakikat kaidelerine ayrı
düşmediğini ifade edip ilgili bahsi sonlandırmıştır.6
Genel olarak değerlendirildiğinde Şirvânî’nin tasavvufî yaklaşımı
üzerinde Bâyezîd-i Bistami (ö.234/848), Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) ve
çağdaşı Hallâc-ı Mansûr (ö.309/922) gibi ilk dönem sûfîlerinin tesirini görmek
mümkündür. Nitekim tasavvuf ilminin fazileti hakkında “Şeyh-i Ekber” olarak
anılan Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât ve diğer kitaplarında bu ilk dönem
sûfîlerin görüşlerine yer verdiğine işaret ederek bu durumu açığa çıkarmaktadır. 7
Şirvânî’nin tasavvufî düşüncelerinde Osmanlı dönemi çoğu mutasavvıfta olduğu
gibi ilk dönem sûfîlerinin tesirinden söz etmek mümkündür. Müellif, ilâhî aşkın
galebesi ve şevkin ızdırabıyla kendi varlığından usanmış sâlikin hâlini, Hallâc’ın
hâliyle ilişkilendirerek Hallâc’ın bulunduğu ruhanî makamda aşkın galebesinin
çokluğuyla söylemiş olduğu;
ّ اقتلونی یا ثقاتی
ان فی قتلی حیاتی
8
و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی
[Beni öldürün ey dostlarım, muhakkak ölümümde hayat vardır ve
hayatım ölümümde ve ölümüm de hayatımdadır.]
beytiyle, tevhid ve fenâ makamındaki sâlikin cezbe hâline işaret
etmektedir.
Şehâbeddin es-Sühreverdî (ö. 587/1191)’nin ruhî arınmayı esas aldığı
İşrâkıyye felsefesinin önemli temsilcilerinden Gazzâlî (ö. 505/1111) ve İbnü’lArabî (ö. 638/1240) eserleriyle, Osmanlı dönemi tasavvufu üzerinde etkili olmuş
iki önemli isimdir. Uludağ’ın Osmanlı dönemi tasavvufunun temel kaynakları
bakımından yapmış olduğu tasnife göre; Gazzâlî’nin başta İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn
olmak üzere Minhâcü’l-ʿâbidîn, el-Maksadü’l-esnâ fî şerḥi esmâʾillâhi’l-hüsnâ,
Mîzânü’l-ʿamel, Eyyühe’l-veled ve Mişkâtü’l-envâr adlı eserleri ‘tasavvufun ilk
ve temel kaynakları’; İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye ve Fusûsü’l-ḥikem

Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 70-88.
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 72.
8
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 105.
6
7
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adlı eserler ise ‘İşrâkıyya ve Vücûdiye çevreleri kaynakları’ arasında
gösterilmektedir.9
Şirvânî, adını “İmâm-ı Hümâm Hüccetü’l- İslâm” olarak geçirdiği
Gazzâlî’den şu nakilde bulunmaktadır:
علم قلب و تزکیهء نفس
ِ امام همام حجة االسالم شیخ احم ِد غزلی"رحمت للا علیه" فرموده که
ِ
10
".فرض عین است
ِ
[Kalp ilminin ve nefis tezkiyesinin öğrenilmesi farz-ı ayndır]
Şirvânî, müellife ait bir eser ismi vermeden bu nakille, Gazzâlî’nin
tasavvuf, ahlâk, fıkıh ve kelam konularını ihtiva eden İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn adlı
eserine dolaylı bir işarette bulunmuştur. Zira eserin ‘Rub‘u’l-mühlikât’ başlıklı III.
cildinde; insanın mânevî ve ahlâkî yönü, nefsin terbiyesi gibi konulara geniş yer
verilmiştir.11 Şirvânî’nin bu konulardaki görüş ve yaklaşımları Gazzâlî’i
hatırlatmaktadır.
Fıkıh, tefsir, hadis ve dinî ilimlerde âlim olmasının yanında tasavvufî
adabın ilk esaslarını ortaya koyan mutasavvıf olarak bilininen Ebû Saîd-i Ebü’l
Hayr (ö.440/1049), söylediği çoğu Farsça olan âşıkane rubâîleriyle, kendisinden
sonra gelen Senâî, Ferîdüddin Attâr, ve Mevlânâ gibi büyük mutasavvıfları da
etkilemiştir.12 Müellif, Ebû Saîd-i Ebü’l Hayr’a ait bir rubâî örneğiyle, aşk yolunda
giden sâdık bir sâlikin vasıflarına işaret etmektedir:

ای قبلهء هر که مقبل آمد کویت

روی دل جمله بختیاران سویت
ِ
امروز کسی کز تو بگرداند روی
13
فردا به کدام دیده بیند رویت
[Ey gönül yüzünü sana dönenlerin kıblesi,
Cümle bahtiyarın gönlü sana yöneldi
Bugün her kim yüzünü çevirirse senden
Yarın hangi gözle görecek seni]
Tasavvuf ve kelâm konularında çok sayıda eseriyle meşhur mutasavvıf şair
ve âlim Abdullah-ı Ensârî (ö. 481/1089) çok erken yaşlarda itibaren Ebû Saîd-i
Ebü’l-Hayr, Ebü’l-Hasan el-Harakānî gibi sûfîlerin tasavvufî düşüncelerinin
tesirinde kalmış; Bâyezîd-i Bistâmî, Hakîm et-Tirmizî, Zünnûn el-Mısrî, Ebü’lHasan el-Harakânî gibi sûfîlerin fenaya yönelik görüşlerini benimsemiş olmakla

Uludağ, “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları”, 22-34.
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 74.
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Mustafa Çağrıcı, “İhyâü ulûmi’d-Dîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),
(İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), XXII, 10. Ayrıca eser için bkz. Ebû Hâmid
Muhammed el-Gazzâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, çev. Sıtkı Gülle, III, (İstanbul, Huzur
Yayınları, 2012).
12
Saîd-i Nefîsî, Sühanân-ı Manzûm-i Ebû Saʿîd-i Ebü’l-Hayr, (Tahran: y.y., 1334 hş.), 6.
13
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 103.
9
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selef tarzı bir tasavvufun temsilcisi kabul edilmiştir.14 Müellif, Ensârî’den
naklettiği bu rubâîyle;

در دیده عیان تو بوده¬ای من غافل
در سینه نهان تو بوده¬ای من غافل
از جمله جهان ترا نشان می¬جستم
15
خود جمله جهان تو بوده¬ای من غافل

[Gözümde sen ayan olmuşsun ben bundan gafil
Gönlümde sen gizlenmişsin ben bundan gafil
Cümle cihanda sana ait bir iz ararım
Cümle cihan sen’mişsin ben bundan gafil]
ruhun ancak cismanî taalluktan kurtulunca hamd makamına
ulaşabileceğine, orada Hakk’ın beyanatını ve âyetlerini mütalaa edebileceğine
işaret etmektedir.
Reşîdüddîn-i Meybüdî (ö.520/1126’dan sonra) tarafından kaleme alınmış
Keşfü’l-Esrâr ve Uddetü’l-Ebrâr adlıyla meşhur Farsça tasavvufî Kur’an tefsiri, ilk
tasavvufî tefsirlerden biri kabul edilmektedir. Müellif, Meybüdî’nin bu eserinden
naklettiği Arapça beyitle;

ک باَ ِط ٌل
ْ سَ ْه ُر ا ْلعی ُُو ِن ِلغَی ِْر َو
َ ص ِل
16
ضاِی ٌع
ک
َ َ َو بُکا ُء ه ُّن ِلغَی ِْر َف ْق ِد

[Sana kavuşmak için değilse gözlerin uykusuzluğu, boşuna; ve o gözlerin
ağlaması senin yokluğundan değilse boşuna]
tasavvufta asıl gayenin mârifetullaha yönelmek olduğuna dikkat
çekmektedir.
Farsça tasavvufî mesnevi tarzının kurucusu sayılan Senâî (ö.
525/1131)’nin Hadîkatü’l-Hakîka adlı eseri, İran edebiyatında yazılan ilk önemli
tasavvufî mesnevi kabul edilmektedir. Müellif, Senâî’nin bu mesneviden bir
beyitle;

ی دلت مصفاتر
ِ هر چه رو
17
زو تج ّلی ترا مهیّا¬تر

[Gönlünü ne kadar saflaştırırsan; Hakk’ın nûru gönülde o kadar tecelli
eder]
nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesiyle Hakk’ın tecellisinin güzelliklerine
ulaşılacağına işaret etmektedir.
Mahzenü’l-Esrâr, Hüsrev ü Şîrîn, Leylâ vü Mecnûn, Heft Peyker ve
İskendernâme adlı beş mesneviden oluşan Penc Genc adıyla da bilinen hamsesiyle
Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılan Nizâmî-i Gencevî (ö.
611/1214?), kendisinin etkilendiği ve etkilediği kimi mutasavvıf şairlerden
ayrılmaktadır. Nizâmî, her ne kadar da bazı şiirlerinde sûfîyâne bir yaklaşım ortaya
Tahsin Yazıcı, Süleyman Uludağ, “Herevî, Hâce Abdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), XVII, 224.
15
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 103.
16
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 71.
17
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 75.
14
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koymuş olsa da tam bir mutasavvıf olarak değerlendirilmemiştir.18 Müellif,
tasavvuf bahsinde Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinden getirdiği beyitle;

تح ّمل را به خود کن رهنمونی
نه چندانی که باز آرد زبونی

19

[Tahammülü kendine bir rehber edin; ancak
Seni acze düşürecek bir rehber olmasın]
gazabın itidalsizliğinden sebep ortaya çıkabilecek kötü hasletlere karşı
gösterilmesi gereken tahammüle işaret etmektedir.
Esrârnâme adlı ilk tasavvufî konulu mesnevisiyle meşhur Ferîdüddin-i
Attâr (ö. 618/1221) dinî, edebî ve ilmî yönü güçlü büyük bir mutasavvıf şair olarak
anılmaktadır. Tezkiretu'l-Evliyâ ve kaleme almış olduğu pek çok eseri Osmanlı
dönemi tasavvufunun önemli kaynakları arasında gösterilmektedir.20 Müellif,
Attâr’ın Esrârnâme’sinden naklettiği bu şiirle;

اال ای جان و دل را در دو دارو
تو آن نوری که َلم یمسَسهُ نارو
ت تن مصباح ِ نوری
ِ تو در مشکا
ز نزدیکی که هستی سخت دوری
زجاجه بشکن و زیتش فروریز
نور کوکبِ د ُّری در آویز
ِ به
ترا با مشرق و مغرب چه کارست
21
نور آسمان گردت حصارست
ِ که

[Ey hem canın hem de gönlün ilacı
Bir nûrsun sen, ateşin değmediği
Ten fanusundaki nûrdan kandilsin
Ne kadar yakınsan o kadar da uzaksın
Şişeyi kır ve dök içindeki yağı
Sarıl yıldızın şavkına küpedeki inci gibi
Senin doğuyla batıyla ne işin olur ki
Gökyüzünün nûru sana hisar olmuşken]
vahdâniyet makamındaki sâliki gayretlendirmek için tevhidin
inceliklerinden söz etmektedir.
İranlı şâir ve filozof Baba Efdal-i Kâşânî (ö. 667/1268-69?), İbn-i Sînâ’nın
tesirinde kalarak Farsça kaleme almış olduğu telif eserleri ve tercümeleriyle Farsça
felsefe dilinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Kullanmış olduğu tasavvufî
kavramları daha çok şiirlerinde ve mektuplarında görmek mümkündür.22 Müellif,
Kâşânî’den bir rubâîyle;
Mehmet Kanar, “Nizâmî-i Gencevî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), XXXIII, 183.
19
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 83.
20
Uludağ, “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları”, 28.
21
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 93.
22
H. Ahmet Sevgi, “Efdalüddîn-i Kâşânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(DİA), (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994), X, 454.
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23

مردی باید بلند همت مردی
زین واقعه دیدهء خرد پروردی
کو را ز تعلق اندرین تودهء خاک
بر دام ِن همت ننشیند گردی

[Bir adam olmak gerek yüce himmetli
Zira akıl gözüyle bu olguyu görmeli
Bu toprak yığının nimetlerinden
Bir toz bile himmet eteğini kirletmemeli]
aşk makamına ulaşmak isteyen sâlikin bunun için çaba sarf etmesi
gerektiğine işaret etmektedir.
Mutasavvıf, âlim ve şâir yönüyle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.
672/1273), Osmanlı sahasında eserleri Farsça olmasına rağmen en fazla okunmuş,
şerhleri ve tercümeleri yapılmış güçlü mutasavvıf şahsiyetlerden biridir.
Mevlânâ’nın tasavvufî düşünceye ait konulardan oluşan Mesnevî’si, tasavvufun
temel kaynakları arasında yer almaktadır. Müellif, tasavvufî bilgi olan mârifetin
ayânî ve beyânî kavramlarına, Mesnevî’de geçen nakkaşlık sanatıyla ilgili iddiaya
tutuşan Rumlu ve Çinli nakkaş ustalarının hikâyesinden rivayetle açıklık
getirmektedir.

ت نقاشی دعوی
ِ ت استا ِد رومی و چینی است که در صنع
ِ مثا ِل این؛ دو طایفه همان حکای..."
 استا ِد چینی تنقیش و استا ِد رومی تصفیه،کردند هر یک به دیواری مشغول شدند و پردهای در میان آویختند
دیوار استا ِد
دیوار استا ِد چینی بود در
 آخر چون پرده از میان برداشتند هر نقش که در.و تصقیل میکرد
ِ
ِ
24
".رومی همان نقش می نمود

“Nakkaşlardan her biri, kendi duvarıyla meşgul idi ve aralarına bir perde
çekiliydi. Çinli üstat, duvara resimler çiziyordu; Rumlu üstat da duvarı cilalıyordu.
En sonunda aradaki perde kalktığında, Çinli üstadın duvarındaki her nakış, Rumlu
üstadın duvarındaki nakışla aynı göründü.”
Tasavvufî düşüncelerini şiire aktarmış Fahreddîn-i Irâkî (ö. 688/1289),
başta Lemaʿât’ adlı Farsça eseri olmak üzere, tasavvuf çevrelerini etkilemiş önemli
eserler kaleme almış mutasavvıf bir şairdir. Müellif, tasavvuf bahsinde Irâkî’nin
bir rubâîsiyle;

ای روی تو آرزوی دیرینهء ما
مهر تو نیست در دل و سینهء ما
ِ جز
از صیق ِل آه می زدایم درون
25
عکس رخت فتد در آینهء ما
تا
ِ

[Ey yüzü bizim ezelî arzumuz olan sen
Gönlümüzde yok bir şey gayrı senin sevginden
Ah cilasıyla cilaladık ki gönlümüzü
Görünsün yüzünün aksi kalbimizde]
daha önce Mesnevî’den hareketle açıklık getirmiş olduğu ayânî ve beyânî
mârifet kavramalarına dikkat çekmektedir.
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 103.
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 71.
25
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, s. 73.
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Gönül ülkesi sıdk, ihlas, tevekkül, samimiyet, kerem ve mürüvvet gibi
güzel sıfatlarla bezenince ancak gönül ülkesinin sultanına yaraşır olacaktır.
Nitekim bir hadis-i kutsîde, “Ben göklere ve yere sığmam, fakat mü’min kulumun
kalbine sığarım.”26 denilmiştir.

آنکه اندر جهان نمیگنجد
27
در دلم یافتست گنجایی

[Cihana sığmayan; gönlüme sığdı] şeklindeki Irâkî’nin bu beyti ilgili
hadise de işaret etmektedir. Ruhun cisme taalluk etmekten kurtulup kemâle ermesi
için terbiye edilmesi gerekir. Ancak bu iş oldukça meşakkatli olduğundan çok
gayret gösterilmelidir.

اگر خواهی که این کلحن گلستانی شود خرم

میان در بند روز و شب عمارت را چو بستانی
[Eğer istiyorsan bu külhanın yemyeşil bir gülistana dönüşmesini
Gece gündüz çalış imar etmek için bu bostanı]
Ruhanî makamda şerhleri esere sığamayacak kadar çok hâllerin hâsıl
olduğunu ifade eden müellif, tam da helak olmaya yüz tuttuğu esnada sâlik ârifin
ezeli inayetin lütuf ve merhametine mazhar olacağına işaretle, Irâkî’den bir beyit
getirmektedir.
28

عاشقان را به لطف بنوازند
دلبران بعد ازان که اندازند

29

[Tesellli ederler lütufla âşıkları; Uzaklaştırırlar ondan sonra âşıklardan
dilberleri]
Maşukun merhamet ve lütfunu gören âşık, onun cemâli karşısında şaşkına
dönmüştür. Müellif, âşığın bu hâlini son beyti Irâkî’e ait olan bir şiirle şöyle dile
getirmiştir:

ای ربوده دلم به رعنایی
این چه لطفست و این چه زیبایی
بیم آنست کز غ ِم عشقت
سر برآرد دلم به شیدایی
در جمالت لطافتیست کزان
30
در نیابد دو چشم بینایی

[Güzelliğinle gönlümü çalan sen
Bu ne lutuf bu ne güzellik
Korkum odur ki aşkının gamından
Delicesine gönlüm isyan etsin
Hadis için bkz. “ب عَ ْبدِىَ ا ْل ُمؤْ ِم ِن
ُ ضى َو َٰل ِكنَّ َو ِسعَنِى َق ْل
ِ ْ ” َما َو ِسعَنِى سَ َم ۤائِى َو َالاَرİsmâîl b. Muhammed
Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs Amme’ş -Tehere mine’l-Ehâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs,
(Suriye: Mektebetu’l-ilmi’l-hadis, 2001), II, 165.
27
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 97.
28
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 101.
29
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 105.
30
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 107.
26
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Cemâlinde öyle bir letafet var ki
O letafetten iki göz görmez olur]
Ve bu şiirin ardından müellif, yine Irâkî’den bir beyitle;
31

عاشقا ِن تو پاک بازانند
صی ِد عشقِ تو شاهبازانند

[Senin âşıkların yeniktir; Senin aşkının avladıkları, şanlı olur]
Maşuku karşısında âşığın güçsüz, zayıf ve savunmasız olduğuna işaret
etmektedir.
Fars edebiyatının sûfî şâirlerinden olan Sa’dî-yi Şîrâzî (ö. 691/1292),
bilhassa Bostân (Saʿdînâme) ve Gülistân adlı ahlâkî ve hikemî konuların yer aldığı
iki eserine yapılmış tercümeler ve şerhlerle Türk edebiyatına en çok tesir etmiş
şâirlerin başında gelmektedir. Bu iki eseri, ayrıca uzun yıllar Osmanlı
medreselerinde ders kitabı olarak da okutulmuştur. Müellif tasavvuf ve sûfîlik
kavramlarına dair görüşlerini, Sa’dî’e ait bazı beyitlerle destekleyerek
aktarmaktadır. Şirvânî, tasavvuf bahsine ikinci mısraı Sa’dî’nin öğüt ve ahlak
konulu mesnevisinden tanzim edilmiş aşağıdaki beyitle giriş yapmaktadır.
32

ای میوهء باغ ِ آفرینش
ای چشم و چراغ ِ اه ِل بینش

[Ey yaratılış bahçesinin meyvesi; Ey basiret ehlinin gözü ve
ışığı]
Müellif, mânanın latif işaretler ve gizli remizler yoluyla eda etmenin
tasavvuf erbabının kaidesi olduğuna, Sa’dî’nin bir gazelinden örnek beyitle işaret
etmektedir.

پیا ِم اه ِل دلست این سخن که سعدی
نه هر که گوش کند معنی سخن داند

33

[Ey Sa‘dî, bu söz gönül ehli için mesajdır; Bilmez sözün mânasını her
işiten]
Müellif, hevâ ve gazabın itidali, galebesi, noksanlıkları hakkında gazabın
itidalli olmasının gerekliliğini, ikinci beytini Sa’dî’nin Bostân’ından tanzim ettiği
bir şiirle ifade etmektedir:

چو نرمی کنی خصم گردد دلیر
و گر خشم گیری شوند از تو سیر
درشتی و نرمی بهم در به است
34
چو رگ زن که جراح و مرهم نه است

[Eğer yumuşak davranırsan cesaretlenir düşmanın
Sert davranırsan da bıkar senden dostların
Sertlik ve yumuşaklık olsa bir arada en güzeli
Tıpkı cerrah olan ve merhem süren hacamatcı gibi]
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 107.
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 71.
33
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 75.
34
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 81.
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Tasavvuf, kelâm ve felsefe gibi konuları şiirlerine konu edinmiş Mahmûdi Şebüsterî (ö. 720/1320), İranlı büyük mutasavvıf şâirlerden biridir. Şebüsterî’nin
Gülşen-i Râz adlı mesnevisi, tasavvufî aşka ve vahdet-i vücuda dair yorumlarda
bulunacak müelliflerin Kur’an, hadis ve Mes̱ nevî’den sonra başvurdukları temel
eserlerden biri kabul edilmektedir.35 Müellif, ilk mısraını Gülşen-i Râz’dan tazmin
bir şiirle, tasavvufî mecazları ve kastettikleri mânaları anlamanın önemine dikkat
çelmektedir.

اگر خواهی که این معنی بدانی
حذر کن تا به صورت وا نمانی
که هرکس کو به صورت گشت پا بست
36
کجا او را چنین معنی دهد دست

[Eğer istersen bilmek bu mânayı
Sûrete takılıp kalmaktan sakın kendini
Zira her kim ki sûrete takılıp kalır
Böyle bir mânaya nasıl ulaşır]
İranlı sûfî şâir Şîrîn-i Mağribî (ö. 809/1407), İbnü’l-Arabî ekolünün
takipçilerinden biridir. ‘Dîvân-ı Muḥammed Şîrîn-i Mağribî’ adıyla bilinen
divanındaki şiirler, ağırlıklı olarak tasavvufî konuları ihtiva etmektedir. Müellif,
Mağribî’nin Dîvân’ından bir gazelle aşkın galebesi ve şevkin ızdırabıyla şaşkına
dönmüş ruhun aşk hâlini açığa vurmaktadır.

کو جذبهای که بازستاند مرا زمن
کو جرعهای که تا کندم فارغ زمن
کو بادهای که تا بخورم بیخبر شوم
37
از خیشتن که سخت ملولم زخویشتن

[Hani beni benden alan o cezbe
Hani içince beni benden alan o cür’a
Hani o bade ki içeyim de bihaber olayım kendimdem
Zira kendimdem çok melülüm]
SONUÇ
XV. asır Osmanlı müelliflerinden Şükrüllâh-ı Şirvânî, tasavvufun temel
konularına açıklık getirirken kendi görüşlerini kimi zaman âyet ve hadislere
dayandırmış kimi zamanda aralarında Farsça söylemiş âlim ve şâirlerin de olduğu
kimselerin sözlerinden istifade etmiştir. Bu kişiler, özelde tasavvufî yönde müellifi
etkileyen kişiler olsa da genelde ilgili asrın tasavvuf kültürüne tesir etmiş kişiler
hakkında bir fikir oluşturmaktadır. Müellifin söz konusu eserinin tasavvuf
bahsinden hareketle gerçekleştirdiğimiz çalışmada, Farsça söyleyen bu âlim ve
şâirler üzerinde durmaya çalıştık. Buna göre; Sühreverdî’nin İşrâkiyye felsefesi ve
İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışı çizgisinde Farsçayı tasavvuf diline
H. Ahmet Sevgi, “Gülşen-i Râz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), XIV, 254.
36
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 99.
37
Riyazu’l-Kulûb: İlim Bahçeleri, 105.
35
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dönüştüren âlim ve şâirlerin ilgili asırda Osmanlı tasavvuf kültürüne tesir yönünün
belirginlik kazandığını söylemek mümkündür.
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ŞİİRİN GÖLGESİNDE KALAN NESİR:
KAYSER EMİNPÛR’UN TÛFÂN DER PARANTEZ’İ
Musa BALCI
GİRİŞ
Çağdaş İran edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Kayser Eminpûr
(1338-1386 hş./1959-2007) şiirleriyle tanınmış bir şahsiyettir. Onun şairliğinin
yanı sıra, Muhammed Rıza Şefi‘î-yi Kedkenî danışmanlığında çağdaş şiir üzerine
yapmış olduğu doktora çalışması ve üniversitelerde verdiği dersler dolayısıyla
akademisyen kişiliği de vardır. Şiirleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olan
Eminpûr’un nesir çalışmaları okurların ilgisinin uzağında kalmıştır. Tûfân der
Parantez (Parantezdeki Fırtına) adlı kitabı, onun nesir yazarlığının özelliklerini
anlamamıza imkân verecek bir eserdir.
Edebiyatçıların yazdıkları, okurların ise ellerine aldıkları kitaplardan en
ziyade beklentileri, eserin sade ve etkileyici olmasıdır. Eminpûr’un Tûfân der
Parantez’i bu özellikte bir kitaptır. Onun şiirlerinde karşımıza çıkan anlaşılması
kolay ve hayatın içinden kelimelerle yazma özelliği nesir çalışmasında da görülür.
Bu özelliğine rağmen, Tûfân der Parantez geniş kitlelerce tanınan şairin şiirlerinin
gölgesinde kalan bir nesir kitabıdır.
Hem şiir hem de nesir çalışmaları olan şahsiyetlerin eserlerine bakıldığında,
eleştirmenlerin de sıklıkla vurguladıkları husus, hayatı yazarlık, yazarlığı da hayatı
olan bu insanlar şiirle söylenemeyeni nesre, nesirle yazılamayanı şiire
taşımışlardır. Kayser Eminpûr’un şairliği ve yazarlığı da böyledir.
Tûfân der Parantez, on farklı başlık altındaki anlatımdan oluşmaktadır.
Hikâye olarak da nitelenen bu metinler 1359-1364 hş./1980-1985 yılları arasında
kaleme alınmıştır. 1365 hş./1986 yılında İntişârât-i Berg tarafından yayınlanan
kitap 137 sayfadır. Eminpûr’un bu kitabı, 1399 hş./2020 yılında ise Tahran
Radyosunda Behrûz Rezevî tarafından “Ketâb-i Şeb” adlı programda, yirmişer
dakikalık altı bölümde sesli olarak dinleyicilere sunulmuştur.1
Eminpûr, içerisinde yaşadığı toplumun çektiği acı ve sıkıntılarını eserlerinde
merkeze alan, hatta toplumun acılarını söylemekten dolayı bireysel acılarının
farkına geç varan şahsiyetlerdendir. Bununla beraber toplumun acılarını
seslendirmek Eminpûr’un ferdî dünyasının hassaslaşmasına neden olmuş ve ona
son dönem eserlerinde görüldüğü üzere etkileyici bir dil yakalama imkânı
vermiştir.2 Tûfân der Parantez kitabındaki nesri bu anlamda şiiriyle benzerdir.
Kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:


Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve
Sanatları, e-posta: musabalci@hotmail.com, ORCID ID: 00 00-0001-9695-6506
1
http://radiotehran.ir/NewsDetails/?m=104124&n=718650, Erişim 04.11.2021
2
Kayser Eminpûr’un hayatı ve şiirinin özellikleri konusunda geniş bilgi için bk. Musa
Balcı, “Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı: 8, (Aralık 2018), ss. 81-99.

1. “) آرامش آبی (مقدمۀ طوفان/ Mavi Sükûnet (Fırtınanın Önsözü)
Tûfân der Parantez kitabının birinci metni “) آرامش آبی (مقدمۀ طوفان/Mavi
Sükûnet (Fırtınanın Önsözü)” başlığını taşımaktadır. 1364 hş./1985 yılında kaleme
alınmış olan bu metin, başlıkta da yer aldığı üzere hem kitabın önsözü hem de
fırtınanın başlangıcı olarak okunabilir. Zira tarih olarak diğer metinlerden daha
sonra kaleme alınmıştır.
Bu bölümün ilk cümlesi kıvılcım misali seçilmiş bir cümledir:
. همان آرامش است،طوفان اگر مقدمه ای داشته باشد
.همان آرامش قبل از طوفان
3
.همان آرامشی که آبستن طوفان است
Fırtınanın eğer bir önsözü olacaksa, bu sükûnettir.
Fırtına öncesindeki sükûnettir.
Fırtınaya gebe olan sükûnettir.
Kayser Eminpûr’un her biri alıntılanmaya değer olan bu bölümdeki
satırlarında yer aldığı üzere, “Bu kuşatıcı fırtınada sakin kalan tek ada, deniz
gönülleri adasıdır. ‘Nuh’un Gemisi’ne inanan ve güvenenlerin gönülleri.”4
.طوفان «اعتراض» دریاست
5
.طوفان قصیدۀ پرشوری است در بحر رجز که نظم یکنواخت سکون را پریشان می کند
Fırtına denizin ‘itiraz’ıdır. Fırtına, recez (savaş meydanında okunan
övgü şiirinin) denizinde durgunluğun tekdüze yapısını perişan eden
coşkulu bir kasidedir.
 و همۀ بادسنج، حکایت طوفانی است که پیشبینی شدنی نیست،حکایت طوفان در پرانتز
6
.ها را درهم می شکند
Parantezdeki Fırtına’nın hikâyesi, öngörülemeyen, bütün rüzgâr
ölçerleri kıran bir fırtınanın hikâyesidir.
 حکایت شب تاریک و بیم موج و گردابی هایل است و نیز،حکایت طوفان در پرانتز
7
.حکایت سبکباران ساحل است که از حال ما غافلند
Parantezde Fırtına’nın hikâyesi; karanlık gecenin, dalga korkusunun
ve ürkütücü girdabın hikâyesidir ve hâlimizden habersiz olan mutlu
sahil ahalisinin hikâyesidir.
» حکایتی است که هر «عبارتی» از آن را «اشارتی،و خالصه حکایت طوفان در پرانتز
 پرانتزی باز کنیم و در آن، باید به دنبال تمام عبارات، و برای توضیح آن اشارات.است
8
» «طوفان:بنویسیم
Parantezdeki Fırtına’nın hikâyesinin özeti: Ondaki her bir “ifade”
bir “işaret”tir. Ve o işaretlerin açıklaması için, ifadelerin tümünün

Kayser Eminpûr, Tûfân der Parantez, İntişârât-i Berg, 1365 hş., s. 9.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 9.
5
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 9-10.
6
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 10.
7
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 10.
8
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 10.
3
4
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devamında bir parantez açmamız ve oraya “fırtına” yazmamız
gerekir.
Eminpûr, kitabının önsözü mahiyetindeki bu bölümün sonunda,
okuyucusuna doğrudan hitap eden bir metin kaleme almıştır.
...و اما
.اکنون که شما دچار این سه چار برگ سرگردان در طوفان شده اید
.فرض کنید که می خواهید مشقهای دورۀ ابتدایی یک دانش آموز را ورق بزنید
.و یا می خواهید انشاهای بعد از دورۀ دبیرستان او را بخوانید
 بخوانید؛ مگر «قطعۀ ادبی» که،و این برگهای معلق در طوفان را هرچه می خواهید
.سوءسابقه دارد
Ve fakat…
Şimdi siz bu üç dört dağınık sayfaya fırtınada maruz kaldınız.
Bir öğrencinin ilkokuldaki ödev sayfalarına bakmak istediğinizi
düşünün.
Ya da o öğrencinin lise sonrası kompozisyonlarını okumak
istiyorsunuz.
Ve fırtınada uçuşan bu sayfaları nasıl isterseniz öyle okuyun; ya da
kötü geçmişi olan “edebî bir metin” gibi.
.مثال می توان اینها را «منظومۀ نثرهای بی نظم» خواند
. اما پراکنده مثل ستارگان آسمان.» یعنی «پراکنده،»چرا که «نثر
 در آسمان، و ستارگان به صورت یک منظومۀ بی نظم.آسمان هم نظم دارد و هم نثر
.پراکنده اند
. بلکه دارای نظمی طبیعی است،پس «نثر» هم چندان بی «نظم» نیست
Mesela bu metinler “mensur şiirler” olarak okunabilir.
Çünkü “nesir” yani “dağınık”. Fakat gökyüzündeki yıldızlar gibi
dağınık.
Gökyüzünün de hem bir düzeni hem de dağınıklığı vardır. Yıldızlar
kafiyesiz bir manzume gibi, gökyüzünde dağınık dururlar.
Sonra “nesir” de öyle “ölçüsüz” değildir, aksine o da doğal bir
düzene sahiptir.
و گاه می شود به جای اینکه «شعر» را به «نثر» بنویسیم؛ «نثر» را به «شعر» نزدیک
.کنیم
. «نثر شاعرامه» نوشت،»و گاه می شود به جای «شعر منثور
 حاصل عبور از دهلیزهای قلب، شاید تنها سفرنامۀ کوتاهی باشد،و اما این اوراق بی بها
.کلمات
. کلماتی که می توان چند لحظه ای پای درد دل آنها نشست.کلماتی که نفس می کشند
 تا به تو اعتماد کنند و رازدل خود را با تو در میان،کلماتی که می توان با آنها دوست شد
.بگذارند
.»و اینها شاید حاصل چند ساعت «زندگی با کلمات» باشد؛ و نه «بازی با کلمات
Ve bazen “şiir”i “nesir”le yazmak yerine “nesir”i “şiir”e
yaklaştırabiliriz.
Ve bazen “mensur şiir” yerine “şiirsel nesir” yazılabilir.
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Ve bu değersiz sayfalar, belki de sadece kısa bir seyahatnamedir,
kelimelerin kalbindeki dehlizlerden geçmenin sonucu
Ve bunlar belki de kelimelerle birlikte birkaç saat yaşamanın
sonucudurlar değilse kelimelerle oynamanın sonucu değildirler.
Nefes alıp veren kelimeler. Bir an olsun onların gönül dertlerinin
yanında oturulabilir.
Sana itimat edebilsinler ve gönül sırlarını söyleyebilsinler diye
kendileriyle dost olunabilir kelimeler.
Ve bu metinler belki “kelimelerle yaşam”ın birkaç saatlik meyvesi
olabilir; “kelimelerle oyun”un değil.
. معنی می کند،زیرا که بازی بجز سرگرمی «هدف» ندارد؛ ولی زندگی را هدف
. کلمات فقط «وسیله» هستند،در نثر غیر ادبی
و می توان ظرف کلمات را پس از مصرف محتوی شست و محتوای دیگری در آنها
.ریخت
.جزئی از «هدف» هستند
ِ  کلمات تنها «وسیله» نیستند؛ بلکه خود،اما در نثر ادبی
. «میوه»ای است که می شود آن را با «پوست» خورد،نثر ادبی
9
.»نثر ادبی چیزی است بسیار بیشتر از «وسیله»؛ و کمی کمتر از «هدف
Çünkü oyunun “amaç”tan başka eğlencesi yoktur fakat yaşamı
anlamlı kılan amaçtır.
Edebî olmayan nesirde, kelimeler sadece “araç”tır.
Kelimelerin kabuğu içeriği kullanıldıktan sonra yıkanabilir ve ona
başka bir içerik verilebilir.
Fakat edebî nesirde, kelimeler sadece “araç” değildir; tersine bizzat
kendisi “amaç”ın parçasıdır.
Edebî nesir, “kabuk”la yenilebilecek bir “meyve”dir.
Edebî nesir “araç”tan çok daha fazla ve “amaç”tan biraz daha az
bir şeydir.
Eminpûr, nesir tarzını niçin tercih ettiğini ve okuyucunun kendisine ait
metni nasıl görmesi gerektiğini ifade ettiği, “آرامش آبی/Ârâmeş-i Âbî” başlıklı bu
bölümün sonunda, satırlarının bir gönül kazanmaya vesile olmasıyla
mahcubiyetinin ortadan kalkacağını belirtir. O, kaleme aldığı bu metinle niyetinin
“tesir” uyandırmak ve ifadelerinin ise “değişim” ortaya çıkarmak olduğunu söyler.
Yazara göre bu metinle, kırılmış bir gönlü tamir edebilirse ya da bir gönlü kırarsa,
daralmış bir gönlü titretebilecek bir esinti olabilirse amacına ulaşmış sayılacaktır.10
2. “  الیحۀ تقسیم بهار/ Baharı Taksim Önergesi”
Tûfân der Parantez kitabının ikinci metni, 1362 hş./1983 yılında kaleme
alınmış olan “ ایحۀ تقسیم بهار/Baharı Taksim Önergesi” başlığını taşımaktadır. Bahar
teması Eminpûr’un şiirlerinde de geniş yer tutar. 11“ قانون بهار/ Baharın Kanunu”
başlıklı şiir bu temanın en güzel örneklerinden biridir.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 11-13.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 13-14.
11
Kayser Eminpûr, Mecmûa‘-yi Eş‘âr, İntişarât-ı Morvârîd, Tahran 1393 hş., s. 471.
9

10
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Yazar, satırlarına bahar mevsimini muhatap alarak şöyle başlıyor:
 و زمین. تو همان بهار همیشگی هستی. من تو را می شناسم.باز هم صدای پای تو می آید
 یا شاید هم از. و از یک پهلو به پهلوی دیگر می غلتد،از صدای پای تو تکان می خورد
12
.روی یک شاخ آن گاو موهوم اساطیری به شاخ دیگرش می غلتد
Yine senin ayak seslerin geliyor. Seni tanıyorum. Sen her zamanki
baharsın. Yeryüzü senin ayak seslerinle canlanıyor. Bir köşeden öbür
köşeye yuvarlanıyor. Ya da o mitolojik hayalî öküzün bir
boynuzundan öteki boynuzuna yuvarlanıyor.
Baharın gelişini toprağın gözü ve diliyle anlatan yazar, her şeyin değişmeye
başladığından şikâyetle, baharın da bunun farkına varması gerektiğini söyler. Bu
durum, çevresindeki hızlı değişimlerden rahatsız olan bir insanın, bu durumu bahar
mevsimi üzerinden dile getirmesi şeklinde anlaşılabilir.
 و تو دیگر نباید،تو هنوز درک نکرده ای که چند سالی است همه چیز دارد تغییر می کند
13
آن بهار تکراری باشی؟
Kaç yıldır her şey değişiyor ve sen artık o eski bahar olmaman
gerektiğini hâlâ anlamadın mı?
Yaşanan değişimden rahatsız olan yazar, baharın diliyle söylenemeyen kimi
şeyleri dile getirmek için de Dezful şehrindeki kardeşinden aldığı bir mektup
üzerinden anlatımını sürdürür.
. همین چند وقت پیش از خواهر کوچکم نامه ای برایم رسید.بگذار من برایت بگویم
 من هم دوست دارم او را. بگو سری هم به دزفول بزند، «اگر در تهران بهار را دیدی:نوشته بود
»!ببینم
14
!می فهمی بهار! خواهر کوچکم دوست دارد ترا در دزفول ببیند
Bırak da sana anlatayım. Bu yakın zamanda küçük kız kardeşimden
bir mektup ulaştı bana.
Şöyle yazmıştı: “Eğer Tahran’da baharı görürsen, ona söyle Dezful’a
da uğrasın. Ben de onu görmek isterim.
Dezful şehri, Eminpûr’un doğduğu yerdir. O dönemde Dezful (1362 hş.
/1983 yılında) Irak rejimi tarafından füze saldırılarına maruz kalmıştır. Anlatıcı,
bahar mevsimine seslenerek, Tahran’ın kenar mahallerinden biri olan Gûdhâ’nın
neresi olduğunu bilip bilmediğini de sorarak kenar mahalle insanlarının
durumlarına dikkatleri çeker.15
Eminpûr’un İran-Irak savaşındaki tabloları çok geniş işlediği şiirlerinde16
olduğu gibi kitabının bu bölümünde de savaşta hayatını kaybeden insanların
ailelerinin durumundan da söz edilir ve onların acılarının paylaşılması gerektiği
hatırlatılır.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 17.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 17-18.
14
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 18.
15
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 18.
16
Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Musa Balcı, “Çağdaş İran Şiirinde Savaş ve Kayser
Eminpûr’un Savaş Temalı Şiirleri”, Savaş ve Kültür Sempozyumu, Amasya 2017, ss. 125137.
12
13
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 یکبار روی یک گلیم ساده در کنار خانوادۀ، یکبار،آیا تو هیچ وقت دلت نخواسته است
17
یک شهید بنشینی و چای شیرین بخوری؟
Acaba senin gönlünden, bir kere olsun sade bir kilim üzerinde, bir
şehit ailesinin yanında oturup bir bardak güzel çay içmek içinden
geçmedi mi?
Yazar, bahar mevsimine hitaben, savaş mağdurlarına gitse de onların baharı
tanımayacaklarını söyler. Eminpûr, yine İran-Irak savaşında, Saddam Hüseyin’in
işgali altında kalan Hürremşehr’e sözü getirir ve bahar mevsimine, Hürremşehr’e
1359 hş./1980 yılı takvimini duvardan indirmeye ne zaman gideceğini sorar.
تو هیچوقت دلت هوای جبهه نکرده است؟ اگر راست می گویی بیا با هم سری به جبهه
.بزنیم
 نه! چون دل هر کدام از آنها یک بهار.نه برای اینکه بچه ها تو را ببینند و دلشان باز شود
18
! فقط برای اینکه تو آنها را ببینی و بفهمی که بهار واقعی تو هستی یا آنها.تمام است
Sen hiç cepheyi arzulamadın. Eğer doğru söylüyorsan, gel seninle
cepheye bir gidelim.
Arkadaşların seni görüp gönüllerinin ferahlaması için değil. Hayır!
Çünkü onların her birinin gönlü eksiksiz bir bahardır. Fakat senin
onları görmen ve gerçek baharın sen mi yoksa onlar mı olduğunu
anlaman için.
Savaş temasının geçtiği bu bölümde Eminpûr, İran sınırları dışına da bir
parantez açar ve bahar mevsimine, “Siyah Afrika ve Filistin için yeşil yapraklı
defterine bir şey yazdın mı?”19 diye sorar. Bu satırlardan hemen sonra, bahar
mevsimine hitaben şöyle der: “Sen bizim baharımız değilsin! Bizim gerçek
baharımızı annem tanıyor. O, bayram günü bana: ‘Herkes şehitleri ziyarete gidiyor,
kalk biz de şehitleri ziyarete gidelim’ diyor.” 20
Eminpûr, “Behişt-i Zehra” kabristanına da satırlarında yer verir. Bahar
mevsimine, oraya kendisiyle beraber gelmesi durumunda, bütün bu anlattıklarını
anlayabileceğini söyler ve ekler:
. اگر می بینی که شاعران در طول تاریخ تو را مدح گفته اند،به خودت مغرور مباش
هیچ معلوم نیست چرا این شاعران حق زمستان را مثل برگهای پاییز پایمال کرده اند؟
 اگر آفتاب و باران و نسیم.چرا باران را ندیده گرفته اند؟ و آفتاب را فراموش کرده اند
21
نباشند تو چه هستی؟ غیر از یکبار باز و بسته کردن دهان؟
Kendinle övünme, eğer tarih boyunca şairlerin seni övdüklerini övmüş
olduklarını görüyorsan.
Hiç belli değil, bu şairler neden kış mevsiminin hakkını sonbahar
yaprakları gibi çiğnediler? Niçin yağmuru görmezden geldiler? Ve güneşi
unuttular. Eğer güneş, yağmur ve rüzgâr olmasa sen nesin ki? Sadece
ağzını bir kez açıp kapamadan başka?
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 19.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 19.
19
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 20.
20
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 20.
21
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 22-23.
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18
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Yazarın, yukarıda yer alan satırların sonunda baharı; “Güneş, yağmur ve
rüzgâr olmasaydı, baharı telaffuz için insanların ağzını açtıkları iki kuru heceden
başka sen ne olurdun? Sen, kışın beyaz şiirini yeşil bir dile çeviren bir şairden
başka nesin ki!”22 şeklinde nitelendirmesi dikkat çekicidir. Eminpûr, daha sonra
bahar mevsiminin de Allah tarafından yeryüzüne gönderilen bir âyet olduğunu
fakat tahrif edildiğini dile getirir.
Eminpûr, ilerleyen sayfalarda bahar mevsimine farklı bir pencereden
yaklaşır. Baharın sadece toprak ve dünyanın somut nesneleri üzerinde müspet bir
değişim gerçekleştirdiğini, gönüllere bahar getiren şeyin ise farklı olduğunu dile
getirir. Onun aşağıda yer alan cümleleri, klasik şiirdeki bahar mevsimi tasviri ve
anlayışına daha önce getirdiği eleştirilere eklenebilecek karşı yaklaşımın ifadesi
şeklinde okunabilir.
!تو « ِگ ِل مرده» را زنده می کنی؛ اما «دل مرده» را نه
!تو بهار گلها هستی؛ نه بهار دلها! بهار دلها قرآن است
!ما طراوت تو را انکار نمی کنیم؛ ولی تالوت بهار دلها چیز دیگری است
!تو وقتی می آیی با خودت یک بغل علف می آوری که سهم حیوان است
اما سهم انسان از تو چیست؟
! تا او را از «جان نو» غاافل کنی،تو برای انسان «جامۀ نو» می آوری
23
 سیاهی درون را نبیند، تا انسان،تو بیرون را سبز می کنی
Sen “ölmüş toprağı” canlandırıyorsun fakat “ölmüş gönlü” değil!
Sen çiçeklerin baharısın, gönüllerin baharı değil! Gönüllerin baharı
Kur’an’dır!
Biz senin tazeleyiciliğini inkâr etmiyoruz fakat gönüllerin baharının dili
farklı bir şeydir!
Sen geldiğin zaman, kendinle birlikte hayvanların payı olan bir kucak ot
getiriyorsun!
Fakat insanların senden bekledikleri pay nedir?
Sen insanlar için “yeni elbise” getiriyorsun, onları “yepyeni ruhtan” gafil
kılmak için.
Sen, insanların iç dünyadaki siyahlıkları görmemesi için dış dünyayı
yeşertiyorsun!
Kayser Eminpûr, şiirlerinde olduğu gibi nesrinde de zayıf ve mahrum
insanların yanında saf tutar. Aşağıdaki satırlarda görüleceği üzere onların
yoksunluklarına sebep olan şeyleri sorgulamaya çalışır ve bu konuda itirazlar
geliştirir. Bunu yaparken, bir taraftan çare aramaya çalışır ve okuyucularının da bu
durum üzerinde düşünmelerini ister.
. و شاید اگر تو به داد آنها نرسی بپوسند.میوه ها با رسیدن تو می رسند
24
اما چرا دست همۀ کودکان ما به میوه های رسیدۀ تو نمی رسد؟
Meyveler, senin gelmenle olgunlaşır. Şayet sen yardımlarına
yetişmesen onlar çürür.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 23.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 25.
24
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 25-26.
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23
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Fakat neden bütün çocuklarımız senin meyvelerine ulaşamıyor?
Eminpûr, kitabında yer yer “İmam’ın emriyle” tabirini kullanarak bazı
şeyleri dile getirir. Örneğin bir yerde “Biz, İmam’ın emriyle baharı köylere
götürmeliyiz!”25 diyerek toplumun tümüne adil bir paylaşımın ulaştırılması
gerektiğini dile getirir. Burada İmam karakteriyle kastedilen kişi, 1979 sonrası yeni
İran’ın kurucu lideri kabul edilen Ayetullah Humeyni olmalıdır.
3. “ نامۀ بی نشانی/ Adressiz Mektup”
Tûfân der Parantez kitabının üçüncü metni, 1361 hş./1982 yılında kaleme
alınmış olan “نامۀ بی نشانی/Adressiz Mektup” başlığını taşımaktadır. Mektup;
memleketinden, sevdiklerinden uzaktakilerin, özellikle de askerlerin ve cephede
olanların o dönem açısından başlıca iletişim aracıdır.
Yazar bu bölüme, savaşta hayatını kaybeden insanları anarak başlar:
، زیرا اگر زندگینامۀ همۀ آنها را بخوانیم.شهیدان را نیاز به نوشتن «زندگینامه» نیست
!می بینیم که همه مثل هم زندگی کرده اند؛ چون مثل هم مرده اند
...
– و شهادت یعنی زیباترین طریق مرگ! و مرگ زیبا حتما ً باید به دنبال یک زندگی زیبا
.حتی چند لحظه زندگی زیبا – آمده باشد
! آغاز فصلی دیگر است به نام فصل جاودانگی،پایان کتاب زندگی شهیدان
26
! و در خون خفتنشان شروع بیداری.افتاندشان آغاز برخاستن است
Şehitlerin “yaşam öyküsü”nü yazmaya gerek yok. Çünkü onların
bütün yaşam öyküsünü okuyacak olursak, hepsinin birbirlerine
benzer bir hayat sürdüğünü görürüz; çünkü birbirlerine benzer
şekilde ölmüşlerdir.
…
Ve şehitlik yani ölümün en güzel yolu! Ve güzel ölüm kesinlikle güzel
bir yaşamın peşinden –hatta kısa bir güzel yaşam- gelmelidir.
Şehitlerin yaşam kitaplarının sonu, adı ölümsüzlük olan başka bir
evrenin başlangıcıdır!
Onların düşmesi doğrulmanın başlangıcıdır. Ve onların uyuyan
kanlarında uyanmanın başlangıcı!
Kayser Eminpûr’un ilk dönem şiirlerinde baskın olan “şehit, şehadet ve
savaş” gibi kavramların oluşturduğu tema, Tûfân der Parantez kitabının bu
bölümünde geniş biçimde görülür. Aşağıda yer alan pasajlarda da görüleceği üzere
yazar, yaşamak yerine şehit olmanın faziletini tercih ettiğini ortaya koyar.
. و خانه برایشان تنگ است. مرد محراب و میدانند، مرد میدانند،آنان
 اما چه کسی می تواند آن «زندگی» را در.زندگی آنان با مرگ آغاز می شود نه با تولد
27
.«نامه ای» بنویسد
Onlar, meydan insanıdır, mihrap ve meydan insanıdır. Ev onlar için
dar bir yerdir.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 27.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 33.
27
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 34.
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Onların hayatı ölümle başlar, doğumla değil. Fakat kim o “hayat”ı
bir “mektuba” sığdırabilir.
Kitabın bu bölümünde, Kur’an-ı Kerim’in çeşitli surelerinde ayetlerinden
iktibaslar yapılmıştır. Onun şiirlerinde ve şiir kitaplarının adında da ayetlere
telmih görülür.28 Yapılan iktibaslar, aşağıda da görüleceği üzere, bölüme hâkim
olan “şehit ve şehadet” konusundadır.
 بل احیاء عند ربهم...« :و خدا زندگینامۀ همۀ شهیدان را در یک دو جمله آورده است
31 30
»  بل احیاء و لکن ال تشعرون... 29،یرزقون
Ve Allah bütün şehitlerin yaşam öyküsünü birkaç cümlede
aktarmıştır: “Onlar rableri katında rızıklandırılırlar, …Hayır, onlar
diridirler fakat siz bilemezsiniz.
Yazar, kitabın bu bölümünün ilerleyen sayfalarında ise farklı insanların
cepheye savaşmak için gidişlerinin hikâyesine, isimlerini vermeden yer
vermektedir. Onlar şehit olarak adlandırıldıktan sonra, kendi isimleri
önemsizleşen, aralarında 17 yaşında olan ve annesi hasta ve bakıma muhtaç iken
cepheye gitmeye karar veren gençlerin de bulunduğu karakterler şeklinde
okuyucunun karşısına çıkarılır. Yazar tarafından “Rıza” ismi verilen bir genç
karakter, cepheden yazara mektuplar gönderir. Cepheden son gelen mektup ise
onun şehit olduğunu bildirmektedir. Yazar, mektubu cevapsız bırakmaz ve şehide
hitaben kaleme aldığı mektupta onun isteği üzerine annesine gittiğini ve onu
beklediklerinden daha metanetli bulduğunu ifade eder. Onun annesine söylemek
istediği birçok şeyi “Ona şöyle demek istiyordum” cümleleriyle uzun uzun
sıralar.32
Kayser Eminpûr’un “ نامۀ بی نشانی/Adressiz Mektup” başlıklı yazısında bir
başka husus dikkat çekicidir. Bu nesirler, onun şiirlerinde işlenen temaların
birçoğuna kaynaklık etmiştir. Eserin 47. sayfasında yer alan ve yukarıda bahsi
geçen mektuptaki cümleler, bu metinlerin onun şiiriyle birlikte yürüdüğünü bize
gösterir. Yazarın, hayatını kaybeden gencin okuluna gitmesi ve arkadaşlarına
yoklamada onun yok sayılmamasını, onun orada olduğunu söylemesiyle yine
Eminpûr’un33“حضور الله ها/Lalelerin Yoklaması” şiirinde geçen sınıf yoklaması ve
sınıf arkadaşlarının savaşta hayatını kaybeden arkadaşları için “Burda!” cevabını
vermeleri, yapılan bu tespiti doğrular niteliktedir.
Yazar tarafından kaleme alınan mektubun yer aldığı metnin sonunda, lise
ikinci sınıfta olduğunu ifade ettiği gencin vasiyetinden söz edilmesi dikkatleri
çeker. Eminpûr, bu mektubu “Şehit Muhammedrıza Hasenlu (Pelme)’nin hatırası

Suheylâ Selâhî Mukaddem, “Novâverî der Şi‘r-i Kayser Eminpûr”, Pejûhişnâme-yi
Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Yıl: 2, Sayı: 6, 1389 hş., s. 149.
29
Âl-i İmrân Suresi 3/169.
30
Bakara Suresi 2/154.
31
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 34.
32
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 38, 41.
33
Eminpûr, Mecmûa‘-yi Eş‘âr, s. 490.
28
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için yazdım” şeklinde bir dipnota da yer vermiştir. Bu vasiyetten şu cümleler
aktarılır:34
 فراموش کنید؛ ولی راهم را هرگز فراموش،«اگر خواستید مرا فراموش کنید
».نکنید
“İsterseniz beni unutun, unutun; fakat yolumu asla
unutmayın!”
4. “ قانون سقوط آزاد/ Serbest Düşme Yasası”
Tûfân der Parantez kitabının dördüncü metni, 1364 hş./1985 yılında kaleme
alınmış olan “قانون سقوط آزاد/ Serbest Düşme Yasası” başlığını taşımaktadır.
Eminpûr’un bu metni de bir mektuptan oluşmaktadır. O, bölümün girişinde şu
cümlelere yer verir:
 اما من این بار می خواهم نامه ای برای،نامه را معموال برای دوست و آشنا می نویسند
35
.شما دشمن بیگانۀ خود بنویسم
Mektubu genellikle dost ve tanıdıklar için yazarlar fakat ben bu defa
siz yabancı düşmanlarım için yazmak istiyorum.
Yazar, bu bölümde dünyanın iki kutuplu siyasetine seslenir ve onlara
kendisini bilime muhalif olarak zannetmemeleri için mektubunu bilimsel bir dille
yazacağını söyler ve şu cümleleri ekler:
–  سرکوب علمی-.علَم کرده اید تا بر سر دیگران بکوبید
َ ما مخالف شماییم که علم را
36
.وگرنه تمام رفتار خود شما غیر علمی است
Biz, bilimi başkalarını ezmek için bayrak yapan sizlere muhalifiz. –
Bilimsel ezme - yoksa sizin bütün davranışlarınız bilime aykırıdır.
Eminpûr, teknolojik olarak büyük gelişme gösteren çağdaş batı dünyasını
da tenkit eder. Batının teknik olarak gösterdiği büyük gelişmeyi, fizik bakımından
ve kimyasal olarak Hiroşima’da gerçekleştirdikleri nükleer deneyle(!) yaptıklarını
itiraf etmek gerektiğini söyler. Nagazaki’ye de işaret eden yazar, “Sizde ne
özgürlük ne de kanun var! Varsa da kanununuzda özgürlük, özgürlüğünüzde kanun
yok!” der ve aşağıda yer alan sarsıcı eleştirisini yapar.37
!شما مردم را به سقوط آزاد می کشانید
!شما جاذبۀ آسمان را فراموش کرده اید
.شما با سفینه های مصنوعی می خواهید از جاذبۀ خورشید فرار کنید
.شما ماه را هم آلوده کرده اید
38
! جای کفشهای شماست، این لکه هایی که در ماه دیده می شود،من فکر می کنم
Siz, insanları özgürlüğün esaretine sürüklüyorsunuz!
Siz, gökyüzünün çekiciliğini unutmuşsunuz!
Siz, uzay gemileriyle güneşin cazibesinden kaçmak istiyorsunuz.
Siz, ayı da kirlettiniz.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 48.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 51.
36
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 51.
37
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 52-53.
38
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 53.
34
35
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Ay yüzeyinde görülen şu lekelerin sizin ayak izleriniz olduğunu
düşünüyorum!
…
 جنگهای فردا را تماشا می کنید؛ جنگهای،شما هم اکنون دارید از پشت شیشۀ میکرسکوپ
 به فضای، یا با فرستادن یک میلی گرم گاز،فردا را که ممکن است تنها با یک باکتری
39
) (بدون سر و صدا.زندگی مردم بی گناه براه بیندازید
Siz de mikroskop camının arkasında geleceğin savaşlarını izliyorsunuz.
Yarının savaşları sadece bir bakteriyle ya da bir miligram gaz vermeyle, masum
insanların yerleşim bölgelerine salıverebilirsiniz (sessiz sedasız).
Bu bölümde, teknolojinin hayatı kuşatmasından duyduğu endişeyi dile
getiren yazar, bu tür çabaları her şeyin üzerinde tutan bilim ve teknoloji
çalışmalarının merkezi konumundaki Batılı ülkeleri hedef alır. O, tenkitlerini dile
getirirken bilimi hayatın merkezine yerleştiren anlayışın her şeyi ölçüp tartmaya
kalktığını, gülün güzelliğini bile ölçmek isteyen bu anlayışın aşkı hatta tufanın
öfkesini ölçmek istediğini söyler.40
Eminpûr, insanı özüne yabancılaştıran teknolojik gelişmelerin sonuçlarını
örneklerle tenkit ettikten sonra sözlerini şöyle bitirir:
واقعا ً که علم به کجا می رود؟ یعنی در واقع شما علم را به کجا می برید؟
 هر سه با حرف اول،»چرا نمی گذارید همان طور که «علم» و «عقل» و «عرفان
 در همان جهت هم به حرکت خود ادامه دهند؟،«عشق» آغاز می شوند
41
!این نامه را با آرزوی عدم موفقیت روزافزون شما به پایان می برم
Gerçekten bilim nereye gidiyor? Yani gerçekten siz bilimi nereye
götürüyorsunuz?
Niçin her üçü de “Aşk”ın ilk harfiyle (A- )عbaşlayan “Bilim”, “Akıl”,
“İrfan”ın aynı yönde hareketlerine devam etmelerine izin vermiyorsunuz?
Bu mektubu, sizin her gün artan başarınızın yok olması arzusuyla
bitiriyorum!
5. “ بیانیۀ اعتراف/ İtiraf Bildirisi”
Tûfân der Parantez kitabının beşinci metni, 1363 hş./1984 yılında kaleme
alınmış olan “بیانیۀ اعتراف/İtiraf Bildirisi” başlığını taşımaktadır. Kayser Eminpûr,
bu bölüme “Samimi bir şekilde itiraf etmeliyiz ki biz sömürge bir ülkeyiz. Ülkemiz
tam bağımsızlığa sahip değil. Biz tamamen bağımlıyız. Kendimize yeter bir ülke
değiliz” sözleriyle giriş yapar ve şöyle devam eder:
.ما وابسته به ابرقدرت شرق و غرب هستیم
42
.ما حتی در نفس کشیدن خود هم به کمک این ابرقدرت نیازمندیم
Biz doğu ve batının süper gücüne/lerine bağımlıyız.
Biz nefes almakta dahi bu süper güçlere muhtacız.

Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 45.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 54-55.
41
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 61.
42
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 65.
39
40
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Eminpûr’un “ بیانیۀ اعتراف/ İtiraf Açıklaması” metninin merkezinde yer alan
kavram “ابرقدرت/süper güç” olarak görünmektedir. O, bir taraftan süper gücün
baskısı altında ezilenlerin, diğer taraftan bu güçle irtibatlarının devamından yana
olmalarını çelişkili bir durum olarak aktarır ve şöyle der: “Bütün dünyayı sultasına
alan bu gücün anayasasının bizim anayasamızdan gelişmiş olduğunu kabul edelim,
bizim gönüllerimiz milliyetperverdir, “beyaz” rengin daha değerli olduğunu kabul
ediyoruz hatta bu konudan sizden de ileriye gitmiş durumdayız. Öyle ki biz
“deri”nin üstünlüğünde kalmadık, sizler “beyaz tenli”nin üstünlüğü
düşüncesindesiniz fakat biz beyaz “beyinler” ve “gönüllerin” üstünlüğünü kabul
ediyoruz.” 43
Yazar, bu noktada sözü Selman-ı Farisî’ye getirir ve Peygamber’in onu
“ehl-i İran/İranlı” olarak değil “ehl-i iman/İmanlı” olarak tanımladığını belirtir ve
ekler: “Siz dünya sağlığını temin etmek için sadece insanların “derisi”ni değil
insanların “beyni”ni de yıkıyorsunuz.”44
Eminpûr, şiirlerinde olduğu üzere bu metinde de sözü Hürremşehr’e getirir.
Orada tankların evleri ve insanları ezerek geçişi sırasında bir annenin savunma
amaçlı bir ağaç dalını kırmasını süper güçlerin ekolojik facia olarak
nitelendirdikleri yönünde ironi yapar.45 Yazar bu ironik söylemini şu sözlerle
sürdürür: “Siz bütün dünya insanlarına medeni olmaları için yardım
ediyorsunuz!”46, “Sizin gelişmişliğinizi görmeyen göz kör olsun!”47, “Dünyaya
barışı getirme çabanız çok takdire şayandır!”48
Diğer bölümlerden farklı olarak tümüyle ironik bir dil kullanılan bu kısmın
sonunda ise güçlü olanla zayıfın kaçınılmaz “yazgı”sına gönderme yapılarak şu
sözlere yer verilir:
 علی، و می دانیم که شما. اعتراف کرده ایم،همۀ اتهاماتی که شما به ما نسبت می دهید
. ما را به خاطر ارتکاب این جرائم سنگین محکوم می کنید،رغم این اعترافات
.زیرا شما همیشه طبق قانون عمل می کنید
.و جنگل نیز یک قانون بیشتر ندارد
.و در «نظام طبیعت» ضعیف پامال است
49
!و ما هم بر خالف قانون جنگل و نظام طبیعت عمل کرده ایم
Sizin bize yaptığınız bütün suçlamaları itiraf ettik. Ve biliyoruz ki siz
bu itirafa rağmen bu suçu işlediğimiz için kınıyorsunuz.
Çünkü siz daima kanuna göre hareket ediyorsunuz.
Ve ormanın da birden çok kanunu yoktur.
Ve “doğanın kanunu”nda zayıf olan ezilir.
Ve biz de orman kanununa ve doğa kanununa aykırı hareket etmişiz!
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 66-67.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 68-69.
45
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 69.
46
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 70.
47
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 71.
48
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 72.
49
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 73-74.
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6. “ آزمایش آتش/ Ateşin İmtihanı”
Tûfân der Parantez kitabının altıncı metni, 1362 hş./1983 yılında kaleme
alınmış olan “آزمایش آتش/Ateşin İmtihanı” başlığını taşımaktadır. Su ile insan
arasında bir benzerlik kurulan bu bölümde, yazar şu etkileyici satırlarla giriş yapar:
 نسل در نسل تشنه می آمدیم و تشنه می.قرنها بود که قطره هایی تشنه و پراکنده بودیم
.رفتیم
 به ناگاه نه! این آبی بود. و جوشیدن گرفت.به ناگاه نطفۀ چشمه ای در دل سنگ بسته شد
 و به دنبال راهی می گشت تا بجوشد و راهی.که سالها در دل سیاه زمین زندانی بود
.شود
50
.و سرانجام از دهان زخمها سر باز کرد و جوشیدن آغاز کرد
Yıllardır suya hasret ve birbirinden ayrı damlalardık. Nesillerdir
susuz gelip susuz gidiyorduk. Sonra birden bir kayanın içinden bir
göze kapandı ve birden coştu. Ansızın değil! Bu aslında yerin karanlık
kalbinde mahpus bir suydu. Coşup çıkacağı bir yol arıyor ve yol olma
arzusundaydı.
Ve sonunda yaraların ağzından uç verdi ve coşmaya başladı.
Eminpûr, ilerleyen satırlarında küçük bir çeşmenin damlalarının ırmak,
nehir ve çağlayan olup suyu çölle buluşturma çabasını ve bunun engellenmeye
çalışılmasının hikâyesi anlatır. Su damlalarının tufan olmasının önlenmesi ve hatta
kurutulma girişimidir, karşı olanların çabası.
Yazarın bu bölümde su metaforu üzerinden anlatmaya çalıştığı insandır.
Hareketten yoksun, dış dünyanın dayatmalarına karşı direnmeyen, kaderci, itiraz
etmeyen ve büyük bir rüyası olmayanın kimseyi rahatsız etmeyeceği dile getirilir.
Eminpûr, suyun susuzlarla buluşturulmasındaki gayretini tasvir ettikten sonra
aşağıdaki sözleri söyler:
 اگر گنداب بودیم؛، اگر مرداب بودیم، با ما کاری نداشتند،اگر آبی بودیم که حرکت نداشت
.از ما نمی ترسیدند
! و آب یعنی رفتن، ما آب جاری بودیم؛ نه آب قلیل!ما آب مطلق بودیم.ولی ما رود بودیم
51
.آب انگیزه دارد و آن رسیدن به دریاست
Eğer hareket etmeyen bir su olsaydık, bizimle bir problemleri
olmazdı. Eğer bataklık olsaydık, eğer kokmuş su olsaydık, bizden
korkmazlardı,
Fakat biz ırmak idik. Biz akarsu idik bir parça su değil! Biz saf bir
suyduk; ve su yani gitmek! Suyun bir nedeni var o da denize
dökülmek.
7. “ ارتفاع آب/ Suyun Yüksekliği”
Tûfân der Parantez kitabının yedinci metni, 1362 hş./1983 yılında kaleme
alınmış olan “ ارتفاع آب/Suyun Yüksekliği” başlığını taşımaktadır. Önceki bölümde
de olduğu üzere su ile insan arasında benzerliğin kurulduğu bu bölümde, varlık
âleminde suyun diğer unsurlardan farklı yönlerine işaret edilmiştir.
50
51

Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 77.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 79.
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!بیایید آبی شویم! آبی! آبی مطلق
! آن آبی نیست که تو می شنوی و می بینی، که من می گویم،این آبی
. رنگ نیست؛ بی رنگی است،این آبی
. آبی، آسمانی است و آسمان،آب
. آیه ای است که از آسمان نازل می شود،آب
. به باال می رود. به پیش می رود.آب از زمین می جوشد
. «همیشه رفتن» است، آب.در زمین فرو می رود؛ اما بر زمین نمی ماند
52
 آب سر باال نمی رود؟،چه کسی گفته است
Gelin su gibi olalım! Mavi olalım! Mutlak mavi!
Bu su, benim anlattığım su, senin duyduğun ve gördüğün su değildir!
Bu, mavi renk değildir, renksizdir.
Su, göğe benzer ve gökyüzü mavi
Su, gökten nazil olan bir ayettir.
Su yerden fışkırır. Akar. Yokuşa yükselir.
Yerin içine akar; fakat yerin üzerinde kalmaz. Su, “hep gitmek”tir.
Kim demiş, su yokuş yukarı akmaz?
Yazar, devam eden satırlarında suyun diğer unsurlar içerisinde farklı bir
yere sahip olduğunu anlatmaya çalışır. Suyu yerle, toprakla, tozla karşılaştırır.
Tozun topraktan çıktığını ve tekrar toprağa döndüğünü, suyun ise güneşten gelip
güneşe çıktığını söyler. Onun kastettiği su, başkalarının bahsettiği su değildir,
kullanılmış, sanayi artıklarının kirlettiği su değildir. Eminpûr’un sözünü ettiği su
açık denizlerin ve dingin okyanusların sularıdır.53
Kayser Eminpûr, bu bölümün sonunda suyun hakikatinden haberdar
olmayan insanların yanılgılarını sıralar. O, kendisinin de tabiattaki arı duru su gibi
olma hatta bu suyun etrafını çevrelediği bir ada olmak arzusunu dile getirir. Diğer
insanlara da böyle olma çağrısında bulunur:
.من دوست دارم جزیره ای مجهول باشم که از هر طرف با آب رابطه دارد
.جزیره ای که هنوز هیچکس آن را کشف نکرده است
. آفتاب شدن است، آب بودن. آب بودن چقدر خوب است.من دوست دارم آب باشم
54
.بیایید آب باشیم! بیایید آبی باشیم
Ben, her tarafı suyla çevrili meçhul bir ada olmak istiyorum.
Henüz hiç kimsenin keşfetmediği bir ada.
Ben su olmak istiyorum. Su olmak ne kadar güzel. Su olmak, güneş
olmak.
Gelin su olalım! Gelin mavi olalım.
8. “ خلیفۀ خدا در زمین،کامپیوتر/Bilgisayar, Tanrı’nın Yeryüzündeki
Halifesi”
Tûfân der Parantez kitabının sekizinci metni, 1364 hş./1985 yılında kaleme
alınmış olan  خلیفۀ خدا در زمین،کامپیوتر/Bilgisayar, Tanrı’nın Yeryüzündeki Halifesi”
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 91.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 92-93.
54
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 96.
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başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yazar, bilgisayarların gün geçtikçe insanların
yerini alıp onların yaptıkları işleri devraldığını, bundan böyle yapay bahçelerde
omuzlarında elektrikli kürekler bulunan bahçıvanlar görüleceğini eleştirel bir dille
ifade eder. Dahası bilgisayarlar, insanların yerine romantik hikâyeler yazacak,
hatta şairlerin yerine kafiyeli ve sanatlı şiirler yazacak. İnsanların şiir
ezberlemelerine bile ihtiyaç kalmayacak.55
انسان خود را به دست کامپیوتر می سپارد؛ و از آن پس به جای اینکه انسان کامپیوتر ها
!را برنامه ریزی کند؛ کامپیوترها انسان را برنامه ریزی می کنند
بعد هم جمعیت کامپیوتر ها آنقدر زیاد می شود که در یک جنگ جهانی انسان را شکست
56
.می دهند و او را به اسارت خود در می آورند
İnsan kendini bilgisayara teslim ediyor; bundan sonra insan
bilgisayarları
programlayacağına,
bilgisayarlar
insanı
programlıyor!
Sonra da bilgisayarların sayısı o kadar artıyor ki bir dünya savaşında
insanı yeniyor ve onu esir alıyor.
Teknolojinin insan hayatını kuşatmasına dair eleştiri, Eminpûr’un şiirlerinde
de karşımıza çıkmaktadır. Onun çocukluk dönemi temalı şiirlerinde köylerdeki
üretim biçiminin değişmesine neden olan traktör başta olmak üzere birçok husus
dile getirilir.
Kayser Eminpûr, bu bölümün ilerleyen sayfalarında bilgisayarların ileride
insanların yerine kendilerini yeryüzünde Tanrının halifesi olarak görebileceklerini
dile getirir. O, yeni yaşam biçiminde bilgisayarların birlikte gezintiye
çıkabileceklerini, bilgisayarlar tarafından yapılan ağaçların altında ve çeşmelerin
yanında dinlenip buluşabileceklerini, onların çocuklarının kendileri gibi bir
okulda, müdür ve müdür yardımcısı, ahlak ve sanat öğretmeni bilgisayarlar olan
bir okulda okuyabilecekleri gibi fantastik sayılabilecek kimi tahminlerde
bulunur.57
Yazar, insanlarla benzerlik oluşturacak bazı çıkarımlarda da bulunur. Yeni
yaşam şeklinden dolayı insanlar gibi programlanmış kimi liberal bilgisayarların
yorgun düşebileceğini; bilgisayarların demokrasi, barış ve insan hakları lehinde
slogan atabileceğini, devrimci olanların ise siyonizm ve emperyalizm aleyhinde
slogan atabileceğini ve Filistin için hesaplanmış ölçüde gözyaşı dökebileceğini
söyler. Öyle ki romantik, anarşist, hippi, muhalif, çekimser, demokrat, faşist,
milliyetçi, filozof ve iktisatçı bilgisayarlar da ortaya çıkabilecektir. Dahası Nobel
ödülü alan ve veren bilgisayarlar bile olabilecektir.58
9. “  شبیه، شبیه،شبیه/ Aynı, Aynı, Aynı”
Tûfân der Parantez kitabının dokuzuncu metni, 1363 hş./1984 yılında
kaleme alınmış olan “  شبیه، شبیه، شبیه/ Aynı, Aynı, Aynı” başlığını taşımaktadır.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 99-100.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 100.
57
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 102.
58
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 104-106.
55
56

341

Diğer bölümlerden farklı olarak bu bölümün Irak sınırındaki Şuş kentinde yazıldığı
bilgisine de yer verilmiştir. Eminpûr, bu bölümde Kerbela meydanına benzer bir
tabloyu Abbas (Hz. Ali’nin beşinci oğlu) karakteri üzerinden tasvir eder.
Meydanın sağ tarafında Harem ehli ve yeşil giysililer, sol tarafında ise kırmızı
giysililer bulunmaktadır. Ansızın izleyicilerin arasından, kucağında çocuğu olan
siyah giysili bir kadın çıkar, yere yığılır ve sonra kalkar. Kendinden geçmiş bir
halde eğilir, yerden bir avuç toprak alır, bu toprağı kendisinin ve çocuğunun başına
saçar. O, kimse farkına varmadan meydanın ortasına varır. Tıpkı Abbas karakteri
gibi atın üzengisini tutar ve onu durdurur. Kadın, elini çocuğunun alnına koyar.59
Tasviri yapılan şey bir gösteridir. Abbas karakteri, atını Fırat’a doğru
sürmek ister fakat kırmızı giysililer izin vermez. Bu noktada yazar, Kerbela
hadisesinin tarihteki olaylarla benzerliğini ifade eder:
60
مگر عاشورا خالصۀ تاریخ نبود؟ و تاریخ مگر گسترش عاشورا نیست؟
Yoksa Aşura tarihin özeti değil miydi? Ve tarih yoksa Aşura’nın
yayılması değil midir?
Eminpûr, anlatımını meydanı tasvir ederek sürdürür. Etraf toz dumandır,
göz gözü görmez, kılıçlardan çıkan kıvılcımlar vardır. Abbas atından yere düşmüş,
vefat etmiştir. Etrafını kadınlar çevirmiştir. Ali Ekber (Hz. Hüseyin’in büyük oğlu)
ve Kasım’ın (Hz. Hasan’ın oğlu) bu faciada hayatlarını kaybetmelerinden de
bahsedilir. Yazar, Kerbela faciasında Ali Asgar’ı öldüren Hurmala’nın attığı
okların sesiyle kulağındaki füzelerin sesi arasında bir ilgi kurmaya çalışır.
Eminpûr, Kerbela’nın yazıya aktardığı tasvirini zihninden geçirirken, aslında
kendisinin de içerisinde bulunduğu bir cephe durumunu anlatır.61
10. “  زنی که پیامبر بود/ Peygamber Olan Kadın”
Tûfân der Parantez kitabının onuncu metni, 1359 hş./1980 yılında kaleme
alınmış olan “  زنی که پیامبر بود/ Peygamber Olan Kadın” başlığını taşımaktadır. Bu
bölüm de tıpkı önceki bölüm gibi Kerbela anlatımıyla başlamaktadır. Tarih
boyunca hak ve batıl mücadelesinin hep var olduğu fakat Aşura’nın farklı bir
kahramanlık olmasının sebebi sorulur. Yazar, hak ve batıl mücadelesinin tarih
boyunca varlığını ve Kur’an’ın gönderilmesinin bir delilinin de bu olmasına işaret
eder. Sonra şu cümleyi ekler: “Eğer Allah olmasaydı, görüp de bildirmeseydi belki
de Habil’in kanı toprağın altında hepten bilinmez bir şekilde kalırdı.”62
Eminpûr, Seccad’ın yakıcı dili olmasaydı Zeyneb’in feryatlarının tarih
semasında silinip unutulacağını ifade eder ve ekler: “Eğer Zeynep orada
olmasaydı, siyah kargalar cinayetlerin üzerini kanatlarıyla öyle kapatırdı ki geriye
kapkara görüntüden başka bir şey kalmazdı.” 63
Yazar, Kerbela’da Hz. Hüseyin’in hak mücadelesi için şu veciz cümleleri de ekler:
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 111-113.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 114.
61
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 116-117.
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Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 121-122.
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Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 122-123.
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 پرچم. و پرچمش بر زمین نیفتاد. حسین (ع) هیچگاه نمرد و هیچگاه شکست نخورد،آری
64
.حسین (ع) خون آلون شد؛ اما خاک آلوده نشد
Evet, Hüseyin hiçbir zaman ölmedi ve asla yenilmedi. Bayrağı yere
düşmedi. Hüseyin’in bayrağı kana bulandı fakat çamura bulanmadı.
Eminpûr, kitabının bu bölümünde Hz. Hüseyin’in Kerbela’da ortaya
koyduğu mücadeleyi Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresinde (190-191-195) geçen
ayetlerle ilişkilendirir ve bugüne hangi mesajların taşınması gerektiğini
yorumlamaya çalışır.65 Hz. Hüseyin’in ölümü bir zırh gibi giyinip yürüyüşünün
tasvir edildiği kısımda, babası olarak Hz. Ali’den aldığı nasihat içerikli şu söz
aktarılır:
». مرگ است،« محبوب ترین چیزی که من آن را مالقات می کنم
 ناگاه چشمه ای، در جستجوی آب در بیابانی بی پایان،« همانند کسی که در شب تاریک
66
». شهادت برایم دوست داشتنی است،بیابد
“Yüzleştiğim en sevimli şey ölümdür.”
“Tıpkı karanlık gecede, uçsuz bucaksız bir çölde suyun peşinde olup
ansızın bir pınar bulan birisi gibi benim için de şehadet sevimlidir.”
SONUÇ
Kayser Eminpûr’un, farklı tarihlerde kaleme aldığı hikâye atmosferine sahip
nesirlerden oluşan Tûfân der Parantez kitabının merkezinde insan vardır. İran-Irak
arasında sekiz yıl süren savaş döneminde 1980-1985 yılları arasında kaleme
alınmış olan bu metinlerde de tıpkı onun ilk dönem şiirleri gibi savaş atmosferi
baskındır. Bu metinler için hikâye benzetmesi yapılsa da kimi uzun deneme
tarzında kimiyse günlük ve mektuplar tarzında yazıldığı için alışkın olduğumuz
hikâye biçiminden farklılık arz etmektedirler.
Yazarın bu kitabı mensur şiir olarak nitelenebilir. Nitekim Emînpûr,
kitabının ilk bölümünde “mensur şiir” ve “şiirsel nesir” kavramları üzerine
etkileyici sözler söylemiştir. Tûfân der Parantez kitabında yer alan metinlerle onun
şiirlerinin konuları arasında doğrudan bir ilgi vardır. Kitabın ilk başlığı diğer
bölümlere göre daha akıcı ve etkileyicidir. Kerbela faciasını anlattığı bölümleri ise
İran’ın yerel atmosferinin fazlasıyla etkisini taşır ve Eminpûr’un son dönem
şiirlerinde yakaladığı insanın evrensel hâlini tasvirdeki anlatım başarısının
uzağında kalır.
Parantezdeki Fırtına; baskılanan, elinden özgürlüğü alınmaya çalışılan,
yaşam alanı daraltılan ve benzeştirilerek özgünlüğü elinden alınmaya çalışılan
modern insanın kendisidir denilebilir. Batı toplumlarının doğu toplumlarına karşı
uyguladıkları kimliksizleştirme çabaları ve giderek teknolojinin ve bilgisayarın
esaretine giren insanın durumu ironik bir dille ifade edilir.

Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 124.
Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 126.
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Eminpûr, Tûfân der Parantez, s. 127.
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SOVYETLER (SSCB) İŞGALİ SONRASI
AFGAN GÖÇ-MUHÂCERET EDEBİYATI
Yasin DEMİRKIRAN*
GİRİŞ
Göç Edebiyatı (Edebiyât-ı Muhâceret), etimolojik açıdan Arap Mehcer
Edebiyatı (Edebü’l-Mehcer)1 ile aynı kökenden gelmektedir. “Sözlükte ‘terketmek,
ayrılmak, ilgisini kesmek’ anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan
Hicret ‘kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp
uzaklaşması’ demektir; ancak kelime daha çok ‘bir yerin terkedilerek başka bir
yere göç edilmesi’ anlamında kullanılır.”2
Farsça kökenli göç (kûç) sözcüğü, gerçekte “bir grup insanın bir yurttan
başka bir yurda hareket etmesi”3 anlamına gelmektedir. Orta Farsça (Pehlevice)
kökenli “Fervayeş” kelimesinin tam karşılığı olarak kullanılan “Muhâceret” de,
Farsça sözlüklerde “bir yerden başka bir yere giderek orada yurt tutma, kendi
şehir ve diyarından uzaklaşma”4 şeklinde tanımlanmaktadır. Farsça’da göç
sözcüğünün eşanlamlısı olarak kullanılan “Muhâceret”, Arapça “he-ce-re” fiil
kökünden
“müfâe’le/müşâreke”
sigasıyla
türetilmiştir.
Anılan
“müfâele/müşâreke” sigası bakımından “Muhâceret” sözcüğünde, “Hicret”
kelimesine nazaran, semantik olarak daha baskın bir “işteşlik” ve “karşılıklı
etkileşim” anlamı mevcuttur. “Sözlükte ‘göç edilen yer’ mânasına gelen mehcer
ise, başta Lübnan olmak üzere Suriye, Filistin ve Ürdün’den göç eden Araplar’ın
Kuzey ve Güney Amerika’da ikamet ettikleri yerlere verilen addır. Mehcer
edebiyatı (edebü’l-mehcer), Araplar’ın Amerika kıtasında temsil ettikleri Arap
edebiyatı için kullanılan bir tabir olmuştur.”5
Modern Arap Edebiyatı Tarihi-20. Yüzyıl adlı eserinde Jacob M.
Landau’ya göre, Arap Mehcer Edebiyatı, özellikle 1860 sonrasında üzerlerindeki
yönetim baskısı artan göçmen arap yazarların azınlık olarak yaşadıkları yerlerde
yazdıkları ve dışarda Arap dilinin yeniden canlanmasına önemli katkıları olan bir
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Doktora/Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler /İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları, e-posta
:yasin.demirkiran@goc.gov.tr, ORCID ID: 0000-0001-8341-3967
1
Arap Mehcer Edebiyatı’na dair derinlikli bir eser için bk.: Hüseyin Yazıcı, Göç EdebiyatıDoğuyu Batıya Taşıyanlar, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2002.
2
Ahmet Önkal, “Hicret”, İslam Ansiklopedisi, c.XVII, İstanbul: T.D.V. Yayınları, 1998,
s.458.
3
Hasen Âmîd, Ferheng-i Âmîd, Tahran: Müessese-i Întişârât-ı Emir Kebir, 1371, s.991.
4
Âmîd, Ferheng-i Âmîd, s.1136.
5
Hüseyin Yazıcı, “Mehcer Edebiyatı”, İslam Ansiklopedisi, c.XXVIII, İstanbul: T.D.V.
Yayınları, 2003, s.364.
*

edebiyattır.6 Ömer İshakoğlu da anılan edebiyatın tarihsel gelişim süreci için şöyle
demektedir: “Ortadoğu’dan ilk göç, 1854 yılında Kuzey Amerika’ya yapılmış,
1910 yılına gelindiğinde Amerika kıtasındaki Arap göçmenlerin sayısı 60.000’e
ulaşmıştır. (…) Göçmenler arasında yer alan yazar ve edebiyatçılar ise, sayıları
250’ye varan gazete ve dergi yayınlamışlar; bu yayınlar, daha sonra bazı edebi
cemiyetlerin doğmasına ve süratle gelişmesine zemin hazırlamıştır.” 7
Afgan Muhâceret Edebiyatı’nın (İran Muhâceret Edebiyatıyla paralel bir
gelişim seyri ile) Arap Mehcer Edebiyatından yaklaşık bir asır sonra ortaya çıktığı
görülmektedir. 20. Yüzyıldaki Afgan göç edebiyatı, özellikle Sovyet İşgalinden
sonra gerçekleşen dört temel göç dalgasıyla biçimlenmiştir. Bu edebiyat, bir
bölümü gönüllü olarak diğerleri de siyasi ve benzeri gerekçelerle yurt dışında
yaşayan edebiyatçıların ürettiği edebiyat olarak tanımlanabilir. Afgan göç
edebiyatının politik gerekçelerle yurt dışında yaşamak mecburiyetinde kalan
mensupları, “Teb’idî”(sürgün) edebiyatçılar olarak kategorize edilmektedirler.
Göç edebiyatı, yurtlarından uzaktaki göçmenlerin tüm maddi manevi
sorunlarına rağmen bir kendini ifade biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Tüm
göçmenler için, göç kaynaklı kimlik sorunlarına ve çok kültürlülüğe dayalı bir göç
edebiyatından da söz edilebilir. Göçmenler bu edebiyattan; kültürel ve kimliksel
varoluşlarını, duygu ve düşüncelerini, ötekileştirilmeye karşı tepkilerini,
entelektüel birikimlerini ifade eden önemli bir enstrüman olarak da
yararlanmışlardır: “Göçmen, sadece ağır işlerde çalışmamış bir yandan da kendini
ifade etmenin yollarını aramıştır. O, yaşadıklarını dile getirmek, kendini anlatmak
istemiştir. Bu da ‘göçmen edebiyatı’ denilen bir edebiyatın doğmasına yol
açmıştır. Yaşadıkları ülkelerde edindikleri izlenimleri, yaşanmışlıklarını, kültürel
birikimleriyle, yerel değerleriyle birleştirip yeni bir edebiyat yaratmışlardır.”8
Tüm bunlara ilaveten göç ve göçmen edebiyatının sosyo-kültürel ve politik
arkaplanına da bakılması gerekmektedir: “O halde göçmen, bütün varlığıyla,
edebiyatı da dâhil olmak üzere dünyanın karşısında durmuş bir gerçekliktir. Bu
gerçekliğin ifade şekli olan edebiyat da başlangıçta, kendisini var eden yerel
değerlerin bir ifadesiyken, zamanla bu kimliği kabuk değiştirmiş ve ikili bir
çehreye bürünmüştür.”9
Sovyet İşgali Sonrası Afgan Muhâceret Edebiyatı
Afganistan’dan dışarıya yönelik göç dalgaları; Sovyet İşgali (1979-1989),
Mücâhidîn hükümetleri (1992-1996) ve Tâlibân yönetimlerinin (1996-2001)
işbaşına gelmeleri ile ABD işgalinden (2001-2021) sonra yaklaşık olarak aynı
Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi – 20. Yüzyıl, Çev. Bedrettin Aytaç,
Ankara: Gündoğan Yayınları, 1994, ss.93-94.
7
Ömer İshakoğlu, Arap Göç Edebiyatı Endülüs Grubu Şâirlerinde Vatan Özlemi, İstanbul:
İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, S. 23 (2013-2), s.56.
8
Semran Cengiz, “Göç, Kimlik ve Edebiyat – Immigration, Identity and Literature”,
Ankara: Journal of World of Turks, c.2, S.3, 2010, ss.192-193.
9
Cengiz, “Göç, Kimlik ve Edebiyat”, s.190.
6

346

yoğunlukta gerçekleşmiştir. Anılan yönetimlerin dünya görüşlerinin birbirlerine
tamamen zıt olması, Afganistan’dan dışarıya yönelik göç oranlarında büyük bir
değişiklik yaratmamıştır: “Sovyetler 1970’li yıllarda, ekonomik ve askeri
yardımlara rağmen kendilerine bağlı olan Afganistan Hükümetini
koruyamadıklarından, bu ülkedeki nüfuzları için Afganistan’ı işgal etti. Afgan
direniş güçlerinin, uluslararası güçler ve İslam dünyasının yardımlarından
yararlanarak bağımsızlık için gerçekleştirdiği on yıllık direniş, Sovyetlerin
Afganistan’dan geri çekilmesiyle sonuçlandı.”10 Anılan işgal süreci boyunca ve
işgal süreci sonrasında Afganistan’dan dışarıya yoğun göç dalgaları yaşanmıştır.
Afgan Muhâceret Edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Latîf
Nâzımî (d. 1947), Sovyet işgali sonrası gerçekleşen göçleri ve bu göçlerin muhacir
Afgan yazarlar ile Afgan Edebiyatı üzerindeki etkilerini şu şekilde özetlemektedir:
“Afganistan’daki yazarların, dünyanın her tarafına zorunlu göç süreci, ülkemizin
edebi sisteminin çökmesine sebebiyet vermiştir. Bu göçler, Kızıl Ordu askerlerinin
işgali sonrası başlamış, ‘Mücâhidîn’ Hükümeti döneminde daha şiddetli bir
biçimde devam etmiş ve ‘Tâlibân’ döneminde de zirve noktasına ulaşmıştır. (…)
Bu yüzden Derî Edebiyatı parça parça olmuş, farklı ülkelere saçılmıştır.”11
Yirminci yüzyıl Afgan Edebiyatı’nın, bizim edebiyatımızda olduğu gibi
Fransız, Rus, Alman ve İngiliz edebiyat klasiklerinden büyük ölçüde etkilendiği
görülmektedir. Ancak Modern Afgan Edebiyatı, tüm bu Avrupai tesirlerin yanı sıra
Modern İran Edebiyatı’nın etkisi altında da kalmıştır. Yirminci yüzyılın son
çeyreğindeki Afgan Muhâceret Edebiyatı için de benzer etkileşimler söz
konusudur. Anılan dönemde Afgan Göç Edebiyatındaki Avrupai tesirlere ilaveten
İran ve Pakistan etkileri de yadsınamaz. Afgan Muhâceret Edebiyatı üç ekolde
kategorize edilmektedir: “i) İran Edebi Ekolü, ii) Pakistan Edebi Ekolü, iii) Batılı
Ülkeler Edebi Ekolü. Bu edebi ekollerden her biri kendi özel çevresel
karakteristiklerini taşımaktadır. İran Edebi Ekolünde, bu edebiyat; form, kalıp,
yapı ve teknik açıdan nisbî bir gelişim göstermiştir.”12 İran’daki göçmen Afgan
edebiyatçılar, Pakistan-Hindistan ve Batılı ülkeler edebi ekollerine mensup
meslektaşlarına nazaran tarih, kültür, medeniyet ve dil ortaklığı açısından daha
avantajlı bir konumda bulunmaktadırlar.
Afgan göç edebiyatının İran Ekolü, modern ve serbest İran şiirinin öncüsü
Nîmâ Yûşîc başta olmak üzere Ahmet Şâmlû ve Lâhutî gibi İranlı şairlerden
etkilenmiştir. Modern İran şiirinin kurucusu Nîmâ Yûşîc’e (1897-1960) göre:
“Gerçek mesele, sanatın ne olması gerektiğine yönelik bir kanıya varmamız değil,

Nûreddîn Ni’metî, “Conbiş-i Mukâvemet ve Tehâcüm-i Şorevî be Afğânistan der Sâlhâyı 1979-1989”, Tahran: Faslnâme-i Siyaset, 2013, c. 43, S. 2, s.261.
11
Latîf Nâzımî, “Nigereşî ber Edebiyât-ı Muâsır-ı Afganistan”, Îrannâmeh, c.22, 2008.
(çevrimiçi), http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxii/afghanistan-contemporary-literature
12
Nâzımî, “Nigereşî ber Edebiyât-ı Muâsır-ı Afganistan”, Îrannâmeh, c.22.
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bilakis sanatın ne olduğunu tanımlamamızdır”.13 “Sanatın asıl amacı tek bir
şeydir. Sanat, göstermek ve tasvir etmektir, zira bilmek tek başına yeterli
değildir”.14 “Nîmâ Yûşîc’in bu yaklaşımı, toplumsal koşullar gereğince edebiyatın
‘biçimini’, edebiyatın ‘mahiyetine’ önceleyen meşrutiyet şairlerinin bakış açısına
tamamen karşıydı. Nîmâ’nın bu alandaki temel başarısı, söz konusu geleneksel
bakış açısında yarattığı kuşku ve sarsıntılardı.”15 Kanber Ali Tabeş, Afgan
Muhâceret Edebiyatı’ndaki Nîmâ etkisi konusunda kısmen farklı bir kanaate
sahiptir: “Nîmâ’nın söz konusu önemli çıkarımları, muhâceret şiirinde olması
gerektiği kadarıyla dikkate alınmamıştır. Göçmen şairlerin yayımlanmış şiir kitap
ve derlemelerine bakıldığında buralarda yer alan şiirlerden büyük bir kısmının
içine kapanık, öyküleyici ve duygusuz olduğu görülmektedir”16
Sovyet işgali sonrası Afgan Edebiyatı ile ilgili olarak Latîf Nâzımî şu
tarihsel panoramayı çizmektedir:
“İşgal yıllarında, ülke edebiyat tarihinde ilk kez olmak üzere
‘Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Yazarlar Birliği’ adı altında
Afganistan yazarlarına yönelik bir birlik kuruldu. Bu birlik, kurulduğu
1359 Hicri Şemsi (1980) tarihinden 1366 (1987) tarihine kadar o
dönemdeki hâkim düzenin neşriyat ve propagandasını yapan; işgalciler,
zalimler ve zorbalar için övgüler düzen bir birlik olarak faaliyetlerine
devam etmiştir. 1366 (1987) yılında bu birlik, yeni bir yol takip ederek
edebiyatı partileşmeden kurtarmak amacıyla yeni bir tüzükle ‘Afganistan
Yazarlar Birliği’ adı altında bağımsız ve farklı düşüncelerdeki yazarları
bünyesine çağırdı. Bu birlik, on iki yıllık ömrü boyunca farklı adlardaki
yaklaşık iki yüz şiir ve roman-öykü kitabı yayımlayarak ülkenin çağdaş
edebiyatının tanıtılması için sağlam bir adım atmayı başardı. 1371 (1992)
yılında fundamentalistler, Kabil ve diğer şehirlere saldırıp, yazarlar birliği
de dahil olmak üzere tüm kültürel kurumları yıktılar. Yağmacılık, taassup
ve fikri donukluk, kültür ve edebiyatın gelişimine hiçbir şans tanımadı.
Kurulan hükümet ve daha sonraki Tâlibân liderliği, arkadaki tüm köprüleri
yıkarak geleceğe yönelik ümit ufuklarını da tamamen kararttı. (…) Beş
milyon insan iç ve dış göçlerle yerlerinden oldu; bu ortamda binlerce şair,
öykü-roman yazarı, edebiyatçı, çevirmen, sanatkâr ve sanatçı da gurbet
yüklerini sırtlanmak zorunda kaldılar.”17
Georgy Balkhanov, Derbâre-i Edebiyât, çev. Menûçehr Hezârhânî, s.89 (Muhammed
Rıza Rûzbeh, Edebiyât-ı Muâsır-ı Îran, 3. bs., Tahran: Neşr-i Rûzgâr, 1386, ss.69-70
içinde)
14
Nîmâ Yûşîc, Dû Nâme, s. 35 (Kanber Ali Tabeş, Çeşm Endâz-ı Şi’r-i İmrûz-i Afganistan,
Tahran: Întişârât-ı Beynelmilelî-i Elhuda, 1382, s.33 İçinde)
15
Muhammed Rıza Rûzbeh, Edebiyât-ı Muâsır-ı Îran, 3. bs., Tahran: Neşr-i Rûzgâr, 1386,
s.70.
16
Kanber Ali Tabeş, Çeşm Endâz-ı Şi’r-i İmrûz-i Afganistan, Tahran: Întişârât-ı
Beynelmilelî-i Elhuda, 1382, s.33.
17
Nâzımî, “Nigereşî ber Edebiyât-ı Muâsır-ı Afganistan”, Îrannâmeh, c.22.
13

348

Bir direniş (mukavemet) edebiyatçısı ve İran’da Afganistan göç
edebiyatının en önemli temsilcisi olarak ünlenmiş Muhammed Kâzım Kâzımî’ye
(d. 1967) göre de İran’daki Afgan muhaceret edebiyatının en bariz özellikleri
şunlardır:
“İran’daki Afganistan muhâceret edebiyatı, uzun yıllar boyunca
araştırmacı ve yaratıcı bir akım olarak varlığını sürdürmüştür. Bu
araştırmacılık ve yaratıcılık, bir dizi iç ve dış faktörlere dayanmaktadır:
Bir yandan Afgan halkı ve doğal olarak Afgan edebiyatçılarının,
Afganistan’daki kaotik durumla ilgili söylenmemiş çok sözü vardı, öte
yandan da Afgan muhâcirlerinin yaşadığı diğer ülkelerin aksine, İran’da
bu edebiyatın gelişmesi için gerekli imkân ve koşullar mevcuttu.(…) Genç
nesil Afgan göçmen şairlerinde, önceki neslin iç savaş veya daha öncesi
(işgal) dönemlerine ait cihat ve direniş temâlarına daha az rastlanmaktadır.
Siyasi ve sosyal kimi sorunlar dile getiriliyor olsa da bunlar, çoğunlukla
ülkenin içinde bulunduğu istikrarsızlık ortamına ve bu durum konusunda
devletadamlarının yetersizliğine işaret etmektedir. (…) İran’daki göçmen
genç nesil şairlerin şiirlerinde, daha önceki nesil göçmen şairlerin
şiirlerinde daha az görülen iç karmaşalar ve günümüz insanının yaşamı,
şehirli ve kayıp insanın hayatı gibi temâlar görülmektedir. Oysa 80 ve 90’lı
yıllardaki Afgan şairler, sosyal ve siyasi sorunlara ziyadesiyle dalmış
olduklarından kendi yaşamlarıyla ilgili bu türden bir yaklaşım sergilemeye
mecal bulamamışlardı. Bu yüzden onların şiirleri, çoğunlukla genelleyici
ve sembolik bir karakter taşımaktadır. (…) Yine de Afgan yeni nesil
göçmen şairlerinin şiirlerinde, halen bu halktan elini çekmemiş daimî bir
kadersizlik ve hüviyetsizlik karmaşasıyla yüzleşmekteyiz.”18
İran’daki Afgan göçmen şair ve yazarlarla ilgili olarak Latîf Nâzımî şu
önemli tespitleri yapmaktadır: “İran’daki Afganistan muhâcirlerine ait şiirin
durumunun, bu kesimin nesirlerine nazaran daha iyi olduğunu, genç şairlerin
özgünlük ve yaratıcılık içeren şiirleriyle gurur verici bir başarıyı yakaladıklarını
görmekteyiz. Her ne kadar, çoğunlukla dini unsurlar içerse ve Sami-İslami
efsanelerin etkisi altında bulunsa da bu şair grubunun şiirlerinin, teknik ve işleme
açısından özgün, sağlam ve sade olduğu gözlenmektedir.”19
BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-UNHCR)
verilerine göre, dünyadaki her on mülteciden 3’ü Afgan olup bunların %96’sı
Pakistan ve İran’da bulunmaktadır.20 Sovyet işgali döneminde de 4 milyon
Muhammed Kâzım Kâzımî, Şi’r-i Cevan-i Muhâcir, Nigahi Be Silsile-i Kitâbhâ-yi
“Edebiyât-ı Muasır-ı Afganistan”, 2008, (çevrimiçi),
http://mkkazemi.persianblog.ir/post/508/
19
Nâzımî, “Nigereşî ber Edebiyât-ı Muâsır-ı Afganistan”, Îrannâmeh, c.22.
20
BMMYK- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends 2010,
Geneva: UNHCR, 2011, s. 14, (Ayrıca bkz. Susanne Schmeidl, Protracted Displacement
in Afghanistan: Will History Be Repeated? Middle East Institute, MEI-FRS (c), Ağustos
2011)
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civarında Afgan göçmen, yukarıdaki sayılarla orantılı olarak Pakistan ve İran’a
sığınmıştır. Bu sayısal oranlar, Afgan göç edebiyatının önemli iki ekolünün
oluşumunda büyük bir rol oynamıştır. Hatta Nâzımî’ye göre Pakistan’da, İran’daki
gibi bir sansür uygulamasının olmaması ve basım ücretlerinin daha hesaplı oluşu,
Afgan göç edebiyatının gelişimine katkı sağlamıştır: “Pakistan’daki Afgan şair ve
yazarlar eserlerinde, ülkelerinde karşılaştıkları buhranları yansıtmaktadırlar.
Pakistan’ın bir diğer özelliği de İran’ın aksine burada sansür baskısının olmaması
ve kitap basım giderlerinin de her yazarın kendi eserini basıp yayabileceği bir
seviyede olmasıdır. Son yirmi yılda, dünyanın her yanından Afgan yazarların
yüzlerce eseri bu ülkede yayımlanmıştır.”21
İran, ülkedeki göçmen sorununun çözümü amacıyla, Sovyet işgalinin sona
ermesi ve özellikle de mücahidin hükümetlerinin işbaşına gelmesinden sonra
Afgan göçmenleri yoğun bir biçimde Afganistan’a geri göndermeye başlamıştır.
Anılan geri gönderme politikalarına dayalı geri dönüşler, Pakistan için de söz
konusu olup bu uygulama Afgan muhâceret edebiyatının anılan ülkelerdeki
temsilcilerini de kapsamaktadır:
“Günümüzde, uzun yıllar Pakistan’da yaşamış şair ve yazarlar
ülkelerine geri dönmüşlerdir. Ancak başka ülkelerdeki diğer yazarlar hala
gelecekleri konusunda endişeli olarak omuzlarında gurbetin ağır yükünü
taşımaya devam etmektedirler. Günümüz Afgan Edebiyatı siyasi bir
edebiyattır. Bu edebiyatın en temel mazmunları savaş, işgal, hicret-göç,
gurbet duygusu ve geçmişe duyulan özlem-nostalji temâlarıdır. Şiirde de
halen gelenekselciler ve yenilikçiler arasındaki uzlaşmazlık devam
etmektedir. Ancak yeni nesil son otuz yıllık süreçte kimi zaman kafiye ve
vezinden uzak modern şiirin öncüsü ve sancaktarı olagelmiştir. Bu nesil,
göçmen de olsa, umut veren yarınları müjdelemektedir. Öykü ve
romanların temel mazmunları için de son yıllardaki buhranlar kaynaklık
teşkil etmekte; bu çerçevedeki mesajları çağdaş tarihin hançeresinden yeni
teknik ve metotlarla yükselen hicri şemsi kırklı yıllar (miladi 60’lı yıllar)
neslinden bir grup yetişmektedir.”22
Yukarıda dile getirdiğimiz İran ve Pakistan ekollerine kıyasla Batılı
Ülkelerdeki Afgan göç edebiyatı ekolünün sanılanın aksine kimi
dezavantajlarından da söz etmek mümkündür: “Batı coğrafyasında, başka bir
deyişle Avrupa, Amerika ve Kanada’da ise ev sahibi ülkenin yabancı dili
dolayısıyla ve de okurların Farsça edebiyat kaynakları, Farsça şiir, öykü ve
romanlarına yaygın bir erişime sahip olamamaları yüzünden, son yıllarda
buralara göçen güçlü yazarlar haricinde son çeyrek yüzyılda genç nesil yazarların
arı ve duru bir dille yazılmış özgün ve olgun eserlerine nadiren rastlamaktayız.”23
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Sürekli bir yer değiştirme ve savruluşla24 dünyanın dört bucağına dağılıp
dünyadaki mülteci sayısının yaklaşık üçte birini oluşturan Afgan göçmenlerin
ürünü olan muhâceret edebiyatı da söz konusu savrulmadan nasibini almıştır. Latîf
Nâzımî’ye göre Afgan Edebiyatının geleceği için göçmen edebiyatçıların kuşatıcı
bir şemsiyenin altında yeniden toplanmaları gerekmektedir: “Günümüz Afgan
Edebiyatı, kuşatıcı şemsiyesini kaybetmiştir. Dolayısıyla tüm göçmen Afgan
yazarlar, Afganistan’ın mavi gökyüzünün altında kaybetmiş oldukları bu kuşatıcı
şemsiyeyi bulmadıkça Afgan Edebiyatında sağlıklı, araştırmacı, ilerlemeci ve
gelişimci bir metot hususunda iyimser olunamayacaktır.”25
Göçmen Afgan edebiyatçılar tarafından üretilen edebi telifler, Çağdaş
Afgan Edebiyatına Afgan Göç-Muhâceret Edebiyatı adıyla tasnif edilen yeni bir
zenginlik kazandırmıştır. Çağdaş Afgan Edebiyatının en ünlü göçmen ve/veya
sürgün edebiyatçılarının başında; Latîf Nâzımî, Vâsıf Bâhterî, Hümâ Muhtesibzâde
Âzer, Muhammed Kâzım Kâzımî, Rukiyye Habîb, Pervîn Pejvâk, Seyyid Ebu Talip
Muzâfferî, Leylâ Horrem, Leylâ Sarâhet Rûşenî, Fevziye Rehgozer, Soheylâ
Dustyâr, Ziyâgol Soltanî, Soreyyâ Vahidî ve benzeri gibi şahsiyetler gelmektedir.
Çağdaş Afgan göç-muhâceret edebiyatının en ünlü iki temsilcisinden ilki
olan Latîf Nâzımî’ye (d. 1947) göre Afganistanlılar için göç ve göçmenlik;
“yuvalarını terk eden savaş adası sürgünlerinin kan selinin kenarından geçip
yabancı sahildeki ağaca seslendikleri bir muhaceret hikâyesidir”.26 Afganistan
göç edebiyatının en önemli ikinci temsilcisi olup Afganistan edebiyatçıları
nezdinde büyük bir saygınlığa sahip Vâsıf Bâhterî’nin (d. 1942) şiirlerinde de yeni
teknikler gözlenmektedir. Kanber Ali Tabeş’e göre; “Vâsıf Bâhterî, Afgan edebiyat
çevrelerinden daima ‘üstad’ sıfatıyla tanımlanmaktadır. Bâhterî’nin şiirlerinde
modern şiirle ilgili yeni teknikler göze çarpmaktadır. Ancak Bâhterî’nin eserleri,
göçmen toplumu arasında hak ettiği şekilde tanınamamıştır. Bunun sebeplerinden
biri Üstad Bâhterî’nin şiirlerinde kullandığı sembolik dildir”.27 Latîf Nâzımî, Vâsıf
Bâhterî’nin şiirlerindeki temâları şu beş ana başlıkta toplamaktadır: Yalnızlık,
ümitsizlik, göç ve gurbet; İdealizm; Özgürlükçülük; Geçmişe duyulan özlem;
İtiraz ve protesto.28
Vâsıf Bâhterî, önceleri sanata ideolojik bir perspektifle bakmış olsa da
bilahare realist bir yaklaşım sergilemiştir: “Vâsıf her ne kadar kendi ilk eserlerinde
sanat ve yaşamı bir bütün kabul etse de sonraki eserlerinde sanatı, yaşamın bir
aynası olarak benimsemekte ve metni hiçbir zaman için tarihten ayırmaya
çalışmamaktadır. O, realizmden formalizme savrulmamış, form ve dile özel bir
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önem vermesine rağmen hiçbir biçimde formalist bir şair olmamıştır.”29 Latîf
Nâzımî, Vâsıf Bâhterî’nin, çağdaş Afgan edebiyatçıları arasında hem klasik hem
de modern felsefe ve edebiyata aşina ender şahsiyetlerden biri olduğu kanısındadır:
“Vâsıf Bâhterî, eski felsefe, sosyoloji ve edebiyat sosyolojisine aşinadır. O aynı
zamanda klasik ve modern mensur ve manzum edebiyatı derinlikli olarak
irdelemiş, eski şairlerin şiirlerini yaşamış, modern şairlerin şiirlerinin yanı sıra
batılı şiir ve edebiyata da vakıf olmuştur.”30
Hasan Enuşe’ye göre; “Vâsıf Bâhterî, çağdaş Afgan edebiyatının en seçkin
simalarından biridir. Klasik ve modern şiir vezinlerine olan hakimiyeti, kendi
ülkesinin sosyoloji ve tarihine olan derin vukufiyeti, klasik ve çağdaş şiir kalıpları
konusunda sahip olduğu güçlü teknik, O’na günümüz Afgan edebiyatında elde
ettiği yüksek mevkiyi kazandırmıştır.”31 Vâsıf Bâhterî’nin de Latîf Nâzımî’ye
benzer bir biçimde serbest şiir konusunda Nîmâ Yûşîc’in üslubunu benimsediği ve
modernizm cephesinde yer aldığı görülmektedir:
“1939 yılında Nîmâ Yûşîc’in ‘Kuzgun’ ve ‘Anka’ adlı şiirlerinin
Musiki Dergisinde yayımlanmasından sonra Halîlî, Nîmâ tarzında
“Yüksekliklerin Şarkısı” adlı bir şiir yazmış ve bu şiir Kabil Edebiyat
Dergisinde (1962), Kabil şehrinde yayımlanmıştı. Şiirdeki modernizm
cephesine katılan ilk nesil, Mahmud Fârânî, Bârek Şefi’î, Süleyman Layık,
Süheyl, Ayîne ve diğer birkaç kişi olup bu kimselerden sonra da Bâhterî,
Esedullah Habîb ve bu satırların yazarı [Latîf Nâzımî] gelmektedir.”32
Afgan göçmen şairlerden bir diğeri olan Hümâ Muhtesibzâde Âzer (d.
1951), göç ettikten sonra yazdığı şiirlerinde göç ve göçmenlikle ilgili duygularını
yoğun bir biçimde dile getirmiştir. Yukarıda bir bölümünü alıntıladığımız şiirinde
görüldüğü üzere Âzer; “başkalarının cennetinde belki bir müddet huzura erebilmek
ümidiyle gerçekleştirdiği göçle kan, hançer ve tufanın girdabında can çekiştiğini;
ancak bedeninin batı yurtlarında şaşkın, ruhununsa doğu ormanlarının
susuzluğunda tutsak olduğunu”33, dile getirmektedir. Hümâ Muhtesibzâde Âzer’in
şiirlerinde göç ve gurbet temâlarıyla birlikte geçmişe duyulan özlem, karamsarlık
ve ümitsizlik göze çarpmaktadır.
Önemli bir diğer Afgan muhâceret edebiyatçısı olan Pervîn Pejvâk
(d.1966), eserlerinde vatan özlemini vurgulamakta; göçmen roman kahramanları
üzerinden vatan özlemi, kimlik ve göç sorunlarını işlemekte; vatanı anneye
benzetmekte ve her annenin de tek başına küçük bir vatan olduğunu dile
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getirmektedir.34 Pervîn Pejvâk, genellikle serbest şiirler, çocuklara yönelik yazılar
ve kısa öyküler, yazmış, çeşitli illüstrasyonlar çizmiştir.35 Pervîn Pejvâk,
Yabangülü Çağlayanı adlı romanının göçmen kahramanı Deryâ’ya, artık kendi
anavatanında bulunmadığına, bundan sonra göç ettiği ülkeye alışması ve iyimser
gözlerle bakması gerektiğini söyletir. Göç ettiği bu yer Derya’nın öz vatanı olmasa
da burası kendisine birçok yeni şeyler katabilir. Bu romanda Deryâ’nın çabası,
kendi kültürüne bağlılık ve sorumlulukla beraber, kültürler arası bir barış inşa
etmektir. Ancak söz konusu romanda Deryâ, kendi vatandaşlarının gittikleri
ülkelerin kültürlerine yönelik büyük hayranlıkları ve öz kültürlerine
yabancılaşmaları konusundaki üzüntüsünü vurgulamaktan da kendini alamaz.
Afgan muhâceret edebiyatının önemli temsilcilerinden bir diğeri Leylâ
Sarâhet Rûşenî (d. 1958 – ö. 2004), klasik ve serbest şiir tarzlarında sahip olduğu
güçlü yeteneğiyle, gurbette kaleme aldığı eserlerinde genellikle yalnızlık, göç ve
vatan özlemi temâlarına yoğunlaşmıştır. Vâsıf Bâhterî, Leylâ Sarâhet Rûşenî’nin
vefatı dolayısıyla Omîd dergisinde kaleme aldığı yazısında, şöyle demektedir:
“Güçlü bir şair ve araştırmacı yazar olarak Leylâ Sarâhet Rûşenî’nin
kaybı, çağdaş kültür ve edebiyatımız için büyük bir kayıptır. (…) Özellikle
hem gazel, rubai ve dubeytilerle ve hem de Nîmâ’nın önerilerine uygun
serbest şiir tarzında çok büyük bir yeteneğe sahipti. O’nun tüm bu alanlarda
çok güçlü şiirler yazdığı ve çok değerli eserler bıraktığını söyleyebiliriz.
Leylâ Sarâhet, şiirin yanı sıra düzyazıda da büyük bir deneyime sahipti ve
bugün elimizde O’nun büyük bir değere sahip çok sayıda makalesi vardır.
(…) O, gazetecilik alanında da çok sayıda göz alıcı ve başarılı işlere imza
atmıştır. Leylâ Sarâhet’i sevenler ve takip edenler O’nun bir dönem
Kabil’de ‘İrşad’ün-Nisvan’ adlı gazetenin sorumlu müdürü olduğunu ve
Hollanda’da da iki yıl boyunca ‘Havvâ der Teb’id’ adlı dergiyi neşrettiğini
bilirler. Bu her iki yayın da çok güzel ve içerik açısından son derece
zengindi. (…) Kişisel hasletleri açısından da son derece mütevâzi, hümanist,
nazik ve benzeri güzel ahlak ve huylara sahip bir şahsiyet idi. Günümüzde
ender rastlanan şahsiyetlerden biri olan Leylâ Sarâhet Rûşenî’yi ne yazık ki
kaybettik.”36
Dânişnâme-i Edeb-i Fârsî’de de, Leylâ Sarâhet Rûşenî’nin şiirleri ve şiir
üslubu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir: “Sarâhet Rûşenî’nin şiirleri, samimi
bir dile ve derinlikli düşüncelere sahip olup O’nun şiirlerinde özgün ve hisli
tabirler göze çarpmaktadır. Leylâ Sarâhet’in, ülkesinin kara tarihi ve halkının
yıllardır taassup ve kin darağacına asılmış olan bahar, aşk ve arzularına yönelik
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ölümcül sessiz bekleyişleri hakkındaki parlak idraki; O’nun şiirlerini kimi zaman
hiçbir yoruma muhtaç bırakmamaktadır.”37
SONUÇ
Sovyet İşgali (1979-1989), Mücâhidîn hükümetleri (1992-1996), Tâlibân
yönetimleri (1996-2001) ve ABD işgalinden (2001-2021) günümüze
Afganistan’dan dışarıya yönelik göçler sonucunda Muhâceret Edebiyatında farklı
karakteristiklere sahip İran, Pakistan ve Batılı Ülkeler ekolleri oluşmuştur.
Dolayısıyla Afgan Muhâceret Edebiyatı üzerinde Batılı tesirlerin yanı sıra İran ve
Pakistan-Hindistan etkileri de gözlenmektedir. Ancak İran’daki göçmen Afgan
edebiyatçıların, Pakistan ve Batılı ülkelerdeki edebiyatçılara göre İran ile olan
müşterek tarih, medeniyet ve dil açısından daha avantajlı oldukları görülmektedir.
Pakistan ve Hindistan’daki göçmen Afgan şair ve yazarlar da bu ülkelerde sansür
baskısının olmaması ve basım giderlerinin düşük olması dolayısıyla kitaplarını
kolayca basabilmektedirler. Batılı ülkelerde (Avrupa, Amerika, Kanada vb.) ise,
yabancı dil ve Farsça kaynaklara erişim kısıtı dolayısıyla, buralara göçen güçlü
yazarlar dışındaki göçmen edebiyatçıların parlak eserlerine pek
rastlanmamaktadır. Afgan Muhâceret Edebiyatının en ünlü temsilcilerinin başında
(çoğunluğu batılı ülkelere göçen); Latîf Nâzımî, Vâsıf Bâhterî, Muhammed Kâzım
Kâzımî, Hümâ Muhtesibzâde Âzer, Leylâ Sarâhet Rûşenî, Pervîn Pejvâk, Rukiyye
Habîb, Seyyid Ebu Talip Muzâfferî, Leylâ Horrem, Soheylâ Dustyâr, Fevziye
Rehgozer, Soreyyâ Vahidî vbg. güçlü edebiyatçılar gelmektedir.
Afganistan Muhâceret Edebiyatının İran ekolündeki en önemli temsilcisi
olan Muhammed Kâzım Kâzımî, İran’daki Afgan göç edebiyatının, uzun süre
araştırmacı-yaratıcı bir akım olarak hayatiyetini sürdürdüğünü ifade etmektedir.
Kâzımî’ye göre Afgan muhâcirlerin yaşadıkları diğer ülkelerin aksine, İran’da
Afgan Göç Edebiyatının inkişafı için gerekli imkân ve koşullar mevcuttu. Yine
O’na göre, yeni nesil Afgan göçmen şairlerin eserlerinde, bir önceki neslin iç savaş
veya Sovyet işgali dönemlerine ilişkin cihat ve direniş konularına daha az
rastlanmaktadır. İran’daki yeni nesil göçmen şairlerde de bir önceki nesil şairlerin
şiirlerinde daha az yer alan modern yaşam, şehirli ve kayıp insanın hayatı gibi
temâlar sıklıkla yer almaktadır. Dolayısıyla 80 ve 90’lı yıllardaki Afgan göçmen
şairlerin şiirleri, genellemeci ve sembolik bir karaktere sahipken Afgan yeni nesil
göçmen şairlerin eserlerinde de bir kimlik problemi gözlenmektedir.
Afgan Muhâceret Edebiyatının ana temâları, öncelikli olarak hicret, vatan
hasreti, barış, sevgi, aşk ve göç öncesi yaşama duyulan özlemdir. Ayrıca zorunlu
göçe tabi tutulan göçmen edebiyatçılar başta olmak üzere tüm göçmen
edebiyatçılarda işgal, zulüm ve sömürüye duyulan öfke ile mazlumlara ilişkin
empati temâları da gözlenmektedir. Afgan göçmen edebiyatçılar, Afganistan’daki
sosyal, siyasi ve ekonomik şartlar dolayısıyla göç ettikleri ülkelerde göçmenlik ve
Hasen Enûşe, Dânişnâme-yi Edeb-i Fârsî (Edeb-i Fârsî der Afganistan), c.III, 2. bs.,
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gurbet duygularıyla, söz konusu temâları ilgili kalıp ve mazmunlara dökerek
varoluş ve kimliklerini sergilemişlerdir. Bu bakımdan Afgan göçmen
edebiyatçılar, dünyanın dört bir yanına savrulmuş temsilcilerinin vatansızlığını
vurgulamakta ve tutunamayan bir neslin sözcülüğünü üstlenmektedirler. Bu
edebiyatın temsilcileri başta Afganlar olmak üzere yurtlarındaki fakirlik, savaş,
kaos, iç karışıklık vb. sorunlar yüzünden gelişmiş ülkelere göç eden tüm
göçmenlerin duygu, düşünce ve deneyimlerini de dile getirmektedirler. Son
tahlilde, dünyanın dört bir yanına savrulmuş Afgan göçmenlerin ürünü olan Afgan
Muhâceret Edebiyatının da söz konusu bu savrulmadan nasibini aldığını ve Latîf
Nâzımî’nin ifadesiyle “kuşatıcı şemsiyesini kaybeden günümüz Afgan
Edebiyatı”nın istikbali için Afgan muhâceret edebiyatçılarının kuşatıcı bir şemsiye
altında toplanmalarının gerekli olduğunu, müşahede etmekteyiz.
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KLASİK DÖNEM TACİK EDEBİYATI ŞAİR VE YAZARLARI*
Hasan ARSLAN*
GİRİŞ
Yazılı dönem Tacik Edebiyatı 9. asırda başlar. 9. asrın öncesindeki eserler
daha çok efsaneler, masallar, destanlar, surudu tarona (halk şarkıları) gibi sözlü
eserlerden oluşmaktadır. “Örneğin halk şarkılarının 3000 yıllık bir geçmişi vardır
ve Taciklerin en eski halk şarkıları Avesto ve Pehlevi edebiyatında bulunmaktadır.
Bu şarkılar güneş, ay, yağmur, bulut, yılın mevsimleri, düğün merasimleri, matem,
ekim ve harman işleri ve diğer kadim örf ve adetleri anlatmaktadır. Halkın sözlü
eserleri olan şarkıların daha çok lirik olduğu görülmektedir.” 1
Tacik Edebiyatının ana hatlarıyla dört döneme ayrıldığını görmekteyiz: 1.
“Kadim Dönem (3. asrın ortalarından 7. asra kadar) 2. Orta Dönemler (Asırlar) a.
Arap Dilinde Tacik Edebiyatı (8. ve 9. Asrın ilk yarısı) b. Farsça-Darice etkisinde
Tacik Edebiyatı (9. asır) c. Fars-Tacik Edebiyatı (9. ve 15. asır) d. Orta dönemlerin
sonu (16-19. asır) 3. Yeni Dönem (19. asır sonu-1991) 4. Muasır (bağımsızlık
sonrası) Dönem (1991 sonrası).
Tacik Edebiyatı araştırmalarını ve Tacikistan’da okutulan Tacik Edebiyatı
ders kitaplarını incelediğimizde, yoğun şekilde “Fars-Tacik Edebiyatı” kavramı
kullanılmaktadır. “XX. asrın 20’li ve 30’lu yıllarında ortaya çıkan ve siyasi bir
güdüye sahip olan bu tanımın ortaya çıkması o yıllarda Orta Asya’da milli
sınırların belirlenmesinden dolayıdır. Zira Maveraünnehir bölgesinde Tacik
halkının varlığını ve bin yıldan fazladır var olan edebiyatını inkâr eden kişi ve
grupların ortaya çıkması sebebiyle Üstat Sadreddin Ayni “Namuna-i Adebiyöti
Tocik” (1926) adlı eserini yazarak Maveraünnehir’deki Tacik Edebiyatı mirasını,
Rudaki’den Payrav Süleymani’ye kadar, derleyerek bu topraklarda “büyük ve
muazzam bir kavim olan Tocik veya Tozik’lerin yaşadığını ve Fars Edebiyatı’nın
yaratıcılarından biri olduğunu ispat etmiştir.”2
Görüldüğü gibi Klasik Tacik Edebiyatı 9. yüzyılın ortalarında doğan
Abuabdullahi Rudaki ile başlamaktadır. Rudaki’den önce ve onun zamanında
Farsça ve Darice sahasında Hanzalai Bodğisi gibi divan sahibi olanlar var olsa da
hiçbiri Rudaki’ye denk değildi. Rudaki’nin Tacik Edebiyatına en büyük katkısı
şiirlerinin hem lafız yönünden hem de mana yönüyle fazlasıyla güzelleştirip
olgunlaştırması ve yüzyıllar boyunca gelecekteki gelişiminin yönünü belirlemiş
olmasıdır. Rudaki, döneminden günümüze kadar bütün şairlere örnek olmuştur.
Rudaki’den itibaren Klasik edebiyatın ürünleri Divan adı verilen külliyatlarda
Tacikistan Maarif Bakanlığı onaylı Tacik Edebiyatı ders kitapları esas alınmıştır. (5. sınıf11. Sınıf arası)
*
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, MEB, T.C. Duşanbe Büyükelçiliği, TÖMER,
Tacikistan Milli Üniversitesi, Asya ve Avrupa Dilleri Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı,
harslanedebiyat@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9840-2299
1
Hocaev K. vd. Edabiyöti Tocik 6, Duşanbe, Maorif Yayınları, 2014. S. 4.
2
Sattarzoda, Abdunabi. Edabiyöti Tocik 8, Duşanbe, Maorif Yayınları, 2018. S. 3-4
*

toplanmıştır. Divanlarda gazel, kaside, rubai, kıta, muhammes, terciibent, terkibi
bent gibi edebi türler yer almıştır. Bunun yanında mesnevi türünde çok sayıda eser
yazılmış, hamse sahibi olmak şairlikte önemli bir merhale kabul edilmiştir.
Abdurrahman Cami gibi şairler hamse sahibi olmayı aşarak yedi adet mesnevi
yazmışlardır.
Edebiyatta Abdurrahmani Cami, Ahmedi Doniş gibi büyük üstatlar genç
şair ve yazarları etraflarında toplayarak bir edebiyat mektebi oluşturmuşlardır.
İncelediğimiz Tacik Edebiyatı ders kitaplarında örneğin Ali Şir Nevai gibi şairler
Tacik-Fars olmamalarına rağmen bu mektepler ve üstatlarla olan ilişkileri
sebebiyle Tacik edebiyatının bir parçası gibi değerlendirilmiş ve hayatları, eserleri
ve edebi şahsiyetleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Ders kitaplarında şair ve yazarların yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi
hayatı, ilgileri, sarayla olan ilişkileri, çektikleri sıkıntılar, aldığı mükâfatlar,
seyahatleri, Safevi ve Moğolların katliamları gibi hususlar etraflıca
anlatılmaktadır. Örneğin Gazneli Mahmut’un Firdevsi’nin Şehnamesine pek
kıymet vermemesi sebebiyle yaşanan çatışma uzunca anlatılmıştır.
Klasik Dönem Tacik Edebiyatı Rusların 19. asrın ikinci yarısında Buhara
ve çevresini hâkimiyetine almasıyla yavaş yavaş sönmeye başlar. Zira hem Rus
Edebiyatının hem de Avrupa’yı gezip gören ediplerin etkisiyle roman, öykü,
serbest şiir gibi türlerde de eserler verilmeye başlanır. Fars-Tacik edebiyatında 20.
yüzyılın ilk yarısının ortalarından itibaren modern edebiyat, klasik edebiyata
galebe çalmaya başlamıştır denilebilir.
Bu çalışmamızda Tacikistan Maarif Bakanlığı onaylı, halen ortaokul ve
liselerde okutulmakta olan, 5.sınıftan 11. Sınıfa kadar, Tacik Edebiyatı ders
kitaplarındaki dönemleri, yazar ve şairleri öncelemek suretiyle bu incelemearaştırma yazısını oluşturduk. Amacımız Tacik Edebiyatının genel bir fotoğrafını
çekmektir. İncelediğimiz 7 kitapta adı geçen Klasik Dönem Tacik edebiyatı şair ve
yazarlarını kısaca tanıtma gayretinde bulunduk.
Bu çalışmada Tacikistan devletinin Farsçaya ve Farsça eser kaleme alan
klasik şairlere yönelik resmî bakış açısını ortaya koymayı amaçladığımızdan
dolayı araştırma sadece Tacikistan Maarif Bakanlığının hazırladığı ders
kitaplarıyla sınırlı tutuldu, bu nedenle çalışmada yer alan ifadeler hiç
değiştirilmeden aktarılmaya çalışıldı.
1. Abuabdullohi Rudaki ( АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ ) (858-941)
Hayatı: 858 yılında Suğd bölgesinin Pancakent şehrine bağlı Pancrud’da
doğdu. Asıl adı Cafer’dir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: 8 yaşında şiir okumaya başlayan Rudaki,
kaside, gazel, kıta, rubai, mesnevi gibi çeşitli biçimlerde ve şiirin methiye, aşk,
mersiye, nasihat ve hikmet, şikâyet gibi çeşitli konularda yazan ilk şairlerdendir.
Rudaki’den önce ve onun zamanında Farsça ve Darice Hanzalai Bodğisi gibi divan
sahibi olanlar vardı. Ama hiçbiri Rudaki’ye denk değildi. Rudaki’nin Tacik
Edebiyatına en büyük katkısı şiirlerinin hem lafız yönünden hem de mana yönüyle

358

fazlasıyla güzelleştirip olgunlaştırması ve yüzyıllar boyunca gelecekteki
gelişiminin yönünü belirlemiş olmasıdır. Döneminden günümüze kadar bütün
şairlere örnek olmuştur. 10. asırda Farsça-Darice dillerinde, özgün Tacik
edebiyatının temellerini atan bu büyük şairin şöhreti Semerkant ve Buhara’ya
yayıldı ve Samani Sarayında ona büyük ihsanda bulundular. Şair Rudaki hem
çağdaşları hem de sonraki dönemin yazarları tarafından “Âdem-uş-şuara” “Üstat”
“Sari şoiron (şairlerin başı, öncüsü” “Sahipkıran-ı şoiri” olarak kabul edildi.
Abuabdullahi Rudaki’nin beyit sayısı 110 bin ile 1 milyon arasında
değişmektedir. Raşidi-i Semerkandi (XII.asır) bir beyitinde şöyle der: “Şe’ri u ro
man şumurdam sezdah rah sad hazor/ ham fuzun oyad, agar çunonki boyad
bişmaro”. Maalesef şairin bu zengin mirasından günümüze sadece yaklaşık 2000
beyit kalmıştır.
Rudaki’nin Divan’ı vardır. Kaside, gazel, kıta ve rubainin yanı sıra “Kelile
ve Dimne”, Sindbodnoma, ve “Davron-i Oftob” gibi çeşitli mesneviler yazmıştır.
Diğer eserleri dağınık haldeki birkaç kaside, gazel, rubai ve kıtadan ibarettir.
Dakiki, şiirinin iki yerinde Rudaki’den övgü (methiye) şiirinin ustası olarak
bahseder.
2. Dakiki (ДАҚИҚИ) (tahminen 929/930- 977/978)
Hayatı: Ebu Mansur Muhammed ibni Ahmedi Dakiki, Dari-Fars
Edebiyatının kurucusu Ebu Abdullah Rudaki’nin meşhur arkadaşlarından biriydi
ve tahminen 10. asrın ortalarında Belh’te doğdu. O, Somoni Devletinin sarayının
hizmetinde de bulundu. Somoniler Buhara’da iktidara gelmeden önce Çağoniler’in
(Surhanderya ve Hisar Vadileri) Sarayında da hizmet etmişti. Dakiki Zerdüşt
dininin takipçisiydi ve Şohname Mesnevisini bu dinin kökeni ve gelişimine adadı.
Ayrıca gününü müzik ve toplantılarla geçirmeye alışmıştı. Şairin saraydaki tavır
ve davranışlarını beğenmeyenler olgunluğunun zirvesinde, kiralık katil kullanmak
suretiyle onu 977/978 yıllarında öldürttükleri ve “Şehname”sini bitirmesine izin
vermedikleri söylenmektedir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Üstat Rudaki’nin şiir okulunun bir takipçisi
olan Dakiki gazel, kıta, rubai ve mesnevi türlerinde şiirler yazmıştır. Nasırı
Husrevi Kubodiyoni (1004-1088) meşhur eseri “Safarnoma”da Dakiki’nin üstat
olduğunu ifade etmektedir. Moğol istilasının da tesiriyle şairin eserlerinden sadece
Divan’ı kalmıştır. Eserlerinden Firdevsi’nin Şehname’sindeki 1000 beytin yanında
parça parça ve dağınık mısralar vardır. Dakiki’nin var olan şiirlerinin hepsi 1500
beyittir. Dakiki’nin “Şehname”si Farsça-Daricedeki ilk manzum Şehname
sayılabilir. Ondan önce var olan Şehnameler nesirdi. Şair Şehname’yi Nuh bin
Mansuri Somoni’nin (976-997) isteğiyle yazmaya başlamış ve ömrünün sonuna
kadar 1000 beyitlik bir öyküsünü oluşturabilmiştir, bu nedenle “Guştospnoma”
olarak adlandırılmıştır. Zira mesnevisi pagan kral Lushrosp’un tahtını oğlu
Guştosp’a devrettiği ve Belh’e giderek Navbahor’un ateşkedesine yerleştiği ve
dışarıyla irtibatı keserek yüzünü Yazdan’a çevirdiği ifadesiyle başlar. Dakiki’nin
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şiirlerinde insan ve tabiat, Rudaki’nin şiirlerinde olduğu gibi ayrılmaz bir biçimde
bağlantılıdır ve her şey tabii, açık, sade ve tanıdıktır.
3. Abdulkosimi Firdavsi (АБӮЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ) (934/940 –
1009/ 1020
Hayatı: Abdulkosım Hasan (Mansur) İbni İshaki Tusi, edebiyat tarihinde
Firdevsi adıyla meşhur olmuştur. İran halkının en ünlü milli destanı olan
Şehname’nin yazarı Abdulkasımi Firdevsi, Tacik-Fars edebiyatının kurucusu
Rudaki’nin ölümünden bir yıl önce, 934 yılında, Tus yakınlarındaki (günümüzdeki
Meşhed) Tabaroni Nahiyesinin Boji köyünde toprak sahibi bir ailede doğmuştur.
Şairin gençlik dönemi sessiz sakindi ve Firdevsi bu imkânlardan yararlandı, ilim
tahsil etmekle meşgul oldu, mektep ve medreselerde dönemin resmi ilimlerini
okudu. Arapça ve Pehlevice’yi çok iyi biliyordu ve güreşte (tirandozi) ve kılıç
atmada (Şamşerzani) eşsiz bir ustaydı. Firdevsi gençlik günlerinde kıssa, halk
hikâyeleri ve efsaneleri (mit) toplamakla ciddi şekilde ilgileniyordu. O, halkının
hakiki bir çocuğu olarak milli kahramanlık mitlerinin ve efsanelerinin halkı
birleştirdiğini ve bu birliğin herhangi bir ecnebi düşmanın topraklarını işgal
etmesine mani olduğunu çok iyi anlıyordu. Yüksek bir istidat sahibi olan Firdevsi,
Somoni Padişahının ricası ve dostlarından Abu Mansur ibni Muhammed’in
teşvikiyle “Şohnoma”yı (Шоҳнома) yazmaya başladı:
“Yake bandaği kardam, ay Şahriyör / Ki monad zi man dar cahon yödgor”
Firdevsi, Şehnameyi yazmak için ömrünün 30 yıldan fazlasını sarf etti:
“Base ranc burdam dar in sol ci, / Acam zinda kardam bad-in Porsi”
Firdevsi, Şehname’nin ilk kısmını 994-995 yıllarında 55 yaşında iken
tamamladı. Bu kısmı geliştirmek için yaklaşık yirmi yıl çalıştı. Firdevsi kitabını
bitirdiğinde bir nevi kahramanlık efsaneleri (mit) ve hikâyelerinin birikmesine
vesile olan Samaniler Devleti ortadan kalkmış ve yerine Gazne Devleti iktidara
gelmiştir. Gazne Devleti-Gazneli Mahmud’un saltanatının başlangıcında İran
gelenek kültürüne hayranmış gibi davranarak ilim ve irfan ehlini savunarak ve
Somonilerin geleneklerinin takipçisi gibi davranarak gücünü ve şöhretini arttırdı.
Gazneli Mahmud’un bu davranışları Firdevsi’yi Şehnameyi pek çok cilt halinde
yazmaya ve Sultan Mahmud’a sunmaya ikna etti. Firdevsi gençlik yıllarını ve
neredeyse bütün servetini Şehnameyi yazmak için harcamış ve Gazneli
Mahmut’un bu büyük şahesere karşılık kendisine yaşlılığını zevk ve huzurla
geçirebileceği büyük bir ödül vereceğini düşünerek 1000 veya 1001 yıllarında
Sultan Mahmud’a ithafen sundu. Fakat Gazneli Mahmud Firdevsi’nin şehnamesini
göz ardı etti ve şairin emeğine karşılık ona cüzi bir ücret ödedi. Padişahın bu
davranışı Firdevsi’yi rahatsız etmiş ve Gazneli Mahmut hakkında 100 beyitlik bir
hiciv yazmıştır. Firdevsi’nin hicivleri Gazneli Sultan Mahmud’un öfkelenmesine
yol açtı, O Firdevsi’nin tutuklanması ve fillerin ayakları altına atılmasını buyurdu.
Firdevsi Sultan’ın adamlarının takibinden şehirden şehre kaçarak kurtulmuş ve
nihayet 1015-1020 yılları arasında kendi vatanına dönmüş, 86 yaşında vefat
etmiştir.
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Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: “Şehname” muhteva yönünden 3 kısma
ayrılır. Birincisi, “mitolojik dönem” olup Kayumars krallığından ilk insan ve ilk
padişah olan Faridun’un saltanatına olan dönemi; ikincisi, “Pehlevi dönemi” olup
Kova’nın yükselişinden Rüstem’in ölümüne kadar olan dönemi; üçüncüsü,
“tarihsel dönem” olup Kayön antlaşmasının sonu ve sonrası dönemi anlatır.
Ortaçağ edebiyatının seçkin bir örneği olan Şehname, mesnevi nazım biçimiyle ve
bu dönem edebiyatındaki biçimi takip etmeye dönük aşırı hassasiyetle yazılmıştır.
Firdevsi’nin Şehnamesi kendi döneminden başlayarak takip edilmiş ve yakın
yüzyıllara kadar devam etmiştir. Bu destanın ardından yazılan mesnevilerin en
başarılısı Asadii Tusi’nin “Garşospnoma” adlı eseridir. Nizami Gencevi’nin
“İskerdername”sinin ana kaynaklarından biri de Şehname’dir. 13. Asırda Bundorii
İsfahoni Şehname’nin ilk tercümesini yaparak onu Arapça’ya çevirmiştir. 15.
Yüzyülda Türkçe’ye, 16. Yüzyılda Gürcüce’ye, 18. Yüzyılda Fransızca ve
İngilizce ’ye, 19. ve 20. Asırda Almanca ve Rusça’ya tercüme edilmiştir.
4. Abuali İbni Sino (АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО) (16-17 Ağustos 980- 24
Haziran 1037)
Hayatı: İbni Sina’nın kendi naklettiği bilgilere göre babası Nuh ibni
Mansur zamanında Belh’ten Buhara’ya gelen biriydi ve Harmayson köyüne (şimdi
Rometan köyü) yerleşti. İbni Sina burada 980 yılında dünyaya geldi. Önce
Afşara’ya daha sonra Buhara’ya taşındılar. İbni Sina burada 10 yaşından itibaren
Kur’an, edebiyat, aritmetik, fıkıh, tefsir, felsefe, mantık, matematik, astronomi gibi
ilimleri öğrendi. Farabi’nin “Fusus-ul- Hikemini, Aristo ve Platon’u okudu. Daha
sonra tıbba ilgi duymaya başladı, 16 yaşındayken tıpta epeyce ilerledi ve hastaları
tedavi etmeye başladı. “Nuh İbni Mansur Somoni çok hastaydı. Kimse tedavi
edemedi. 18 yaşındaki Abuali, tedavi etti. Sarayın ve halkın huzurunda taltif edilip
saygı gördü. Padişah bilgi hazinesinin anahtarlarını İbni Sina’ya verdi. Yıllar
geçti, Sino dünyaca bilinen eserler meydana getirdi. Sino’nun, bu bilge adamın
üzerinden 1000 yılı aşkın süre geçti ama bugün halkımızın gururu olmaya devam
ediyor.” İnsanlar bu büyük insana büyük bir muhabbet beslemektedir. Onun
hakkında rivayet nakilleri, kıssa ve hikâyeler, şiirler ve besteler, roman ve
hikâyeler meydana getirdiler. Onlarda Abuali İbni Sinan’nın hikmeti, keskin
zekâsı, marifet bilgisi tam bir samimiyet ve olgunlukla verildi. Babasının
ölümünden sonra İbni Sina’nın hayatı değişti, zorunluluktan Gürgan’a gitti. Sonra
sırasıyla Faso (Niso), Bovard (Abevard), Tus, Nişabur, Camankon, Cocarm
(Horosan şehri) ve Cuzcon’a gitti. Orada bir süre kaldıktan sonra Rey gitti ve
oranın valisi Sayida’nın hizmetine girdi. Oradan Hamedan’a geldi, oranın Emirini
tedavi etti. Oradan İsfahan’a gitti. Zaman zaman itibar gördü, bazen saray hileleri
neticesinde takibe uğradı, zindanda çile çekti. İbni Sina Samaniler zamanında ilim
ve edebiyat çevresinde idi, Samaniler’den sonra Türk sülalesi Karahanlılar ve
sonra Gazneliler’in hizmetinde bulundu. Geride çok sayıda eser bırakan İbni Sina
1037 yılında İran’ın Hamadoni şehrinde vefat etmiştir.
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Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İbni Sina üzerine araştırma yapanlara göre
148 ile 482 arasında birbirinden değerli eser yazmıştır. En önemlileri “Al-Kanun,
Kitob-uş-şifo, Donişnoma, Kitob-i İnsof, Al-Hikmatu-ul- Maşrikiya, An-Nacot,
İşorat va Tanbehot” adlı eserleridir. İlmi eserlerini ekseriyetle Arapça yazmıştır.
O, Farsça-Tacikçe 30’dan fazla risale ve kitap yazmıştır. Bunların önemlileri
“Donişnoma, Risola-i Nabz, Risola-i ilmi peşin va barin, Mantık-i Forsi, Hall-i
Muşkulot-ul- Maniya, Risola-i tamsilot-i Forsi” vd. Ayrıca İbni Sina bir lügat
kitabı yazmış ve ona “Lisan-ul-adab”adını vermiş ve kitapta fenni tasnif etmiştir.
Rudaki ve Firdevsi Fars-Dari dilinde mükemmel edebi eserler meydana
getirilebileceğini nasıl ispatladılarsa, İbni Sina da bu dilin gücünü Farsça-Tacikçe
ilmi kitaplar ve risaleler yazarak göstermiştir. Haklı olarak, Farsça-Tacikçe’nin
kurucusu ve aynı zamanda ilim-bilim dilinin ve bilimsel terimlerin de kurucusudur.
İbni Sina, “Donişnoma” ve diğer eserlerinde Fars-Tacik diline bir dizi yeni terim
ve kavram kazandırmıştır. Ayrıca Arapça ve Farsça-Tacikçe kaside ve şiirler de
yazmıştır. Ona ait olduğu düşünülen Tacikçe-Farsça şiirlerinden bugün 37 rubai, 4
gazel derlenmiştir. Felsefi düşüncenin yansıtıldığı “Hayy ibni Yakzan (Zinda puri
Bedor) hikâyesi, Risolat-ut-Tayyip (Risola dar borai murğon), Solomon va Absol”
kıssası gibi nesir eserleri onun edebi eserleri arasında yer alır.
5. Bobotohiri Uryön (БОБОТОҲИРИ УРЁН) (TAHMİNEN 9801055)
Hayatı: Onun Hamadon’da yaşadığı bilinmektedir. Hayatı hakkında çok
bilgi yoktur.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: 11. yüzyılın ilk yarısında Tacik-Fars
edebiyatının muhtevasındaki bir başka değişiklik sofi öğretilerin de edebiyata
girmesiydi. Bunu ilk yapan şairlerden biri de Bobotohiri Uryön idi. Onun adı
yazdığı kıt’alar aracılığıyla Fars-Tacik halkları arasında bilinmektedir. Bunların
miktarı 300 civarındadır. Bu şiirler Tacikistan’ın farklı yörelerindeki insanları
anlatır. Bugün ona atfedilen çok sayıda şiir vardır. Bobotohir’in şiirlerinde aşk,
keder, ayrılık, mutsuzluk, gözyaşı gibi konular işlenmektedir. Şiirlerinde Beyazidi
Bistami, Abusaidi Abulhayr, Alii Bobokuhi ve Hoca Abdullohi Ansori’nin
yolundan giderek âşıkane ve arifane konuları işlemiştir.
6. Abdulhasan Ali İbni Culuği Siistonii (АБУЛҲАСАН АЛӢ ИБНИ
ҶУЛУҒИ СИИСТОНИ) (977/981- 1038)
Hayatı: Ünlü bir Fars-Tacik şairi olan Abdulhasan Ali ibni Culuği Siistani
977-981 yılları arasında tarihi bir eyalet olan Sistan’da doğdu. 1038’de Ğaznin
şehrinde (Afganistan sınırında) öldü.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Sistan’ın Gazneli Mahmud tarafından
fethinden sonra Emir Ferruh’un çabalarıyla Gazne Sarayına girdi. Güçlü bir şair
olmasının yanı sıra çeşitli müzik aletlerinin de ustasıydı. Edebi miras olarak
9000’den fazla beyit içeren bir Divan kalmıştır.
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7. Nosiri Husrav (НОСИРИ ХУСРАВ) (1004- 1088)
Hayatı: Nasırı Hüsrev doğmadan beş yıl önce güçlü Tacik Samani Devleti
çöktü ve Horasan ile Mavraünnehirdeki siyasi güç, Mahmud Gaznevi gibi son
derece dindar olan çeşitli Türk hanedanların eline geçti. “Macma’-ut- Tavorih”
yazarına göre 1029’da Sultan Mahmud, Rey’de Oli Daylam’ın büyüklerinin
birçoğunu küfür ve bidat sebebiyle asmıştır. Rafizilerin ve Mülhilerin kitaplarını
içerdiği bahanesiyle Rey’in on bin cilt kitaptan oluşan büyük kütüphanesinin
yandığını “Beyhaki Tarihi” yazarı bildirmiştir. Nasırı Hüsrev şiirlerinde, atalarının
“ilim hikmet mekânı” olarak miras bıraktığı Maveraünnehr ve Horasan’ın şimdi
“ilimsiz ve edepsiz, yurtsuz, çapulcu, lanetli” Türklerin savaşına mekân
olduğundan, onların ayak bastığı her yerde vebanın yayıldığından, “özgürlüklerin
saf oğlu”nun Türklerin kölesi olduğundan şikâyet eder. Nasiri Hüsrev, Gazne ve
Selçuklu Türk padişahlarıyla işbirliği ve yakınlık kurmamak gerektiği sonucuna
vararak 1045’te sarayda divandaki görevinden ayrıldı. 1046’da küçük kardeşi
Abusaid ile Serahs üzerinden Nişabur’a gitti, oradan Simnonu Rey, Kazvin ve
Tebriz’e gitti. 1047’de Mekke’ye giderek Hac yaptı. 3 yıl Mısır’da kaldı ve İsmaili
mezhebi şeyhi Hibatulloh Abunasr ibni Abiimroni Şerozi ile biraraya geldi ve onun
sayesinde Fatimilerin 8. İmamı Abutamim Maid ibni Ali Al-Mustansir (10361094)’in huzuruna kabul edildi ve “Horasan Adasının Hücceti”ni aldı. 7 yıllık
seyahatinin asıl amacının Mısır’ın Fatimi Devleti ve İsmailiyye mezhebinin
öğretilerini tanımak olduğuna inanılıyor. Zira o dönemin tüm mezheplerinden
sadece İsmaililer, halkı Selçuklu devletine karşı savaşmaya çağırıyordu. İsmaililik
onun için sadece bir dünya görüşü değil aynı zamanda onun felsefi, ahlaki ve
politik görüşlerini ifade aracıydı. 1053’te Belh’e dönerek İsmailiyye mezhebini
tebliğe başladı. Tebliği Belh’ten Taboriston ve Mazandaran’a ve Sistan ile Hatlon
(Pamir)’e ulaştı. Sonra Belh’i terk etmek zorunda kaldı, önce Gurgan ve
Mazandaran ve daha sonra Samangon’a gitti. Nihayet Badahşan Emiri Ali ibni-lAsad’ın davetini memnuniyetle karşılayarak 1059’da oraya gitti. Yumgon
Vadisine yerleşti ve ömrünün sonuna kadar (1088) “Taş Hapishane” olarak
adlandırdığı yerde “kral gibi” yaşadı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: ondan günümüze ulaşan eserlerin tamamına
yakını onun seferinden sonra yazılmıştır. Bunların en önemlileri “Safarnoma,
Divan, Zod-ul-Musofirin, Come’-ul- Hikmatayn, Hon-ul- İhvon, Kuşoiş va
Rahoiş, Vach-i Din, Röşnoinoma ve Saadotnoma mesnevileridir. Ayrıca Arapça
Divanı ve risaleleri de vardır. Ama Arapça Divanı kayıptır. Onun eserlerinin
çoğunda felsefenin yeri çok fazladır. O, şiiri felsefi fikirlerini, siyasi, ahlaki ve
İsmailiyye mezhebinin gayelerini ulaştırma vasıtası olmuştur. Bu sebeple onun
şiirlerinin sanatsal değerinin çok az olduğu değerlendirilmiştir. Divanında kaside
biçimini çok tercih etmiştir. Safarnoma’nın nesri sade ve yalın olup Rudaki ve
Firdevsi’nin edebi geleneğini sürdürmüştür.
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8. Abdullohi Ansori (АБДУЛЛОҲИ АНСОРӢ) (1006- 1088)
Hayatı: 1006 yılında Herat (Hari) şehrinde doğdu. Babası bir
tüccardı. Çocuğunun eğitimi için çok gayret etti. Abdullah, devrinin ilimlerini ve
Arapça’yı Herat âlimlerinden öğrenmiştir. Hocaları Abulfazl Muhammed, İmam
Şerifi, Hoca Yahya ve Abuabdullahi Tohi onun eğitimine değerli katkılar yaptı.
Abdullah Olgunlaştı. Fıkıh, hadis, tefsir ve edebiyat ilimlerinde üstün başarı
göstermiş, daha çok tasavvufa meyletmiş, düşüncelerini eserleri vasıtasıyla edebi
bir şekilde dile getirmiştir. Ansori bereketli bir hayat sürmüş, 1088 yılında
memleketinde gözlerini yummuştur.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Abdullohi Ansori, ilmi ve edebi birçok eser
miras bırakmıştır. Bu mütefekkir ve yazarın eserleri nasihat kaynağıdır. Eserleri,
“Münacaat, Malfuzot, Gancnoma, Risala-i dili can, Kanz-us- Salihin, Risalei
Voridot, Haft Hisor Ansari mahlasıyla yazılmıştır. O, lirik şekilde rubai, gazel,
kaside de yazmıştır ve nazım ve nesirlerinde kendi tasavvufi fikirlerini dile
getirmiştir.
9. Asadii (Esedi) Tusi (АСАДИИ ТӮСӢ) (1010- 1072/1073)
Hayatı: Hakkında çok az bilgi vardır. Horasan’da doğdu, Tebriz’de vefat
etti. Eserlerinden dönemin dinî, ilmî ve edebî konularına vakıf olduğu
anlaşılmaktadır. 1018-1038 yıllarını Daylem hükümdarlarından Ebu Nasr
Cestan’ın yanına giderek saray şairliği yaptı. Daha sonra Nahçıvan’a gitti. Daha
sonra Şeddadilerden Menuçihr bin Şaver’e intisap etti. 1073’te vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Asadii Tusi, Firdevsi’nin meşhur
Şehnamesinden sonra onu “Garşospnoma”adlı eseriyle takip ve taklit ederek yazan
Fars şairlerden ilkidir ve bu takip giderek yaygınlaşmıştır. Çünkü Tus’un
geleneklere saygılı ve Gazneliler de dâhil olmak üzere Türk ailelerden nefret eden
siyasi ve kültürel iklimi sayesinde Firdevsi’nin açtığı çığır hızla genişledi. İki eser
arasında bazı farklar vardır. Örneğin Tusi’nin “Garşospnoma”sındaki kahramanlar
Şehname’ye göre daha abartılı tasvir edilmektedir. Eserin kahramanı Garşosp,
canlı ve gerçek insandan çok hayali biridir, zira herkesi kolayca ve sorunsuz bir
şekilde mağlup eder. Garşosp, Rüstem’den farklıdır. Rüstem’in soyundan
gelenlerin İran sevgisi ve İran’ı düşmanlardan koruma görevi varken, Garşosp’un
kesin bir düşmanı yoktur ve tek amacı kuvvetini göstermektir.
10. Nizamulmulk (НИЗОМУЛМУЛК) (1017- 1092)
Hayatı: Abuali Hasan ibni Ali İbni İshoki Tusi, Nizamülmülk adıyla
meşhurdur. Tus vilayetinin Radakoni köyünde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini
Tus’ta almış ve orada zamanın çeşitli ilimlerinde ustalaşmıştır. Özellikle kelam,
tarih, coğrafya ilimlerinde seçkin oldu. Yüksek bilgi düzeyi ve zekâsı sayesinde
devlet yönetiminin ilgisini çekti. Nizamülmülk vezir olmadan önce divanda
yüksek işlerle meşgul olup eğitim ve öğretimden sorumluydu. Nizamülmülk
zamanın önde gelen isimlerinden olup ilim ve kültürün gelişmesine büyük
hizmetleri olmuştur. Onun teşebbüs ve rehberliğinde memleketin farklı
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şehirlerinde medreseler inşa edilmiş, büyük âlimler medreselerde görev yapmıştır.
O, büyük matematikçi ve astronom Fars-Tacik şair Ömer Hayyam’la dost olmuş,
ilim adamlarına maddi ve manevi destek vermiştir. Onunla işbirliğinin neticesinde
1079 yılında yeni bir takvim tertip edildi. Bu takvim 1582 yılında Avrupa’da Papa
Grigory tarafından kabul edilmiştir. Sarayda Nizamülmülk çok yüksek bir
mertebeye sahipti. Onun çalışmalarını kıskandılar ve nihayetinde 1092 yılında bir
grup tarafından öldürüldü.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Fars ve Tacik halkının medeniyet tarihinde
Nizamülmülk bir bakan olarak değil, “Siyasetname” yazarı olarak bilinir. O,
eserini ömrünün sonunda yazmıştır. Eser, 51 bölümden oluşur, devlet işleriyle
ilgili farklı meselelere dair, faydalı kaideler, usuller önerdi ve tavsiyelerde
bulundu.
11. Amir Unsurulmaolii Kaykovus (АМИР УНСУРУЛМАОЛИИ
КАЙКОВУС) (1020- 1099)
Hayatı: Fars-Tacik yazar ve bilginlerden biri olup Miladi 1020’de Kuzey
İran’ın dağlık bir bölgesi olan Ziyari vilayetinde Emir’in ailesinde doğdu. Önce
Kuzey İran’da valiydi, Gazneli Mesud döneminde (1041-1049) sarayda nedimdi.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: 11. asrın nesir türündeki meşhur
örneklerinden biri olan “Kabusname” veya “Nasihatname” adlı eserini 63 yaşında
yazdı. 44 bölüm ve 51-56 (nüshalara farklılık gösterir) hikâyeden oluşmaktadır.
12. Umari Hayyöm (УМАРИ ХАЙЁМ) (18 Mayıs 1048- 4 Aralık
1131)
Hayatı: 1048’de Nişabur’da doğmuş ve 1131’de aynı yerde vefat etmiştir.
Ölmeden önce Karahanlı Sultan’ının daveti üzerine Buhara ve Semerkant’a gitmiş
ve kısa süre sonra dönmüştür. Ancak 1095’te kendisi gibi rint bir hayat yaşayanlara
zulmedilince hac bahanesiyle Nişabur’dan ayrıldı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: O, şiirden çok astronomi, matematik, tıp,
felsefe, hukuk ve müzikle ilgili eserler yazdı. Ama bilim adamı olarak değil, şair
olarak meşhur oldu. Şiir türünde sadece rubaileri vardır ve 5 ile 6 bin civarında
rubai yazmıştır. Onun ilmi ve edebi mirası arasında 1079’da nesir olarak yazdığı
“Navruznoma” da vardır. Nevruz kutlamalarının ve Acemlerin meşhur
geleneklerinin bir ansiklopedisi olan eser Kaykavus’un “Kabusname”sine sadece
muhteva olarak değil dil ve üslup yönünden de benzemektedir.
13. Ahmadi Comi (АҲМАДИ ҶОМӢ) (1049- 1141)
Hayatı: Ahmad İbni Abdulhasan 1049 yılında Com’da dünyaya gelmiştir.
Bu sebeple o Ahmadi Comi adıyla meşhurdur. Ahmadi Comi hayatının çoğunu
burada geçirmiş, büyük eserlerini burada yazmıştır. 1141 yılında mukaddes Com
toprakları şehrinin vefalı oğlunu ve şairini kalbine gömdü. Bugün de insanlar onun
çiçeklerle dolu türbesini ziyaret edip onun şiirlerini terennüm ediyorlar.
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Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Ahmadi Comi’den bize çok değerli eserler
miras kalmıştır. Tasavvuf meselelerini ve bu mesleğin temsilcilerinin fikirlerini
“Anis-ut-Tolibin” “Ravzat-ul-Mutanabin” ve diğer eserlerinde beyan etmiştir. Bu
eserlerinde nasihat yaygın olarak kullanılır ve insanları hidayete davet eder.
Bununla beraber Ahmadi Comi edebi zevke de sahiptir. Nazım ile nesir karışık,
eserin ana karakterleri adına gazellerin alıntılandığı, oldukça sade, akıcı ve keyif
verici bir hikâye olan “Üç Peri”yi yazmıştır. O, müstakil Divan’a da sahiptir, onda
gazeller, rubailer toplanmıştır.
14. Muhamad Ğazali (МУҲАМАД ҒАЗОЛИ) (1058- 1111)
Hayatı: Abduhamid Muhammed ibni Muhammed Tacik ve Fars bir sofi
ve fıkıhçı olup 1058’de İran Tus’ta doğmuş ve 1111’de memleketinde ölmüştür.
Gurgan’da ve Nişabur’daki Nizamiye medresesinde okudu. 1091-1095 Bağdat
Nizamiye medreselerinde müderrislik yaptı. 1095-1106 arasında birçok Arap
memleketlerine seyahat etmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Onun zamanımızda bilinen en değerli ilmî
ve edebî eserleri: Makosid-ul- falosifa, Tahofut-ul- falosifa (Arapça); Kimiyoi
Saodat (Farsça- Tacikçe) İhya-ulum- id-din (Arapça) Nasihat-ul-Muluk (TacikçeFarsça) Nasihat-ul-Muluk, Gazali’nin ahlak, siyaset, devlet ve hukuk nazariyesi
üzerine önemli ve değerli bir eseridir.
15. Sanoii Ğaznavi (САНОИИ ҒАЗНАВӢ) (1080/81- 1141/42)
Hayatı: Memleketinde eğitim gören Senai Kur’an, hadis, kelam, lügat ve
edebiyatın yanında nücum, tıp, musiki ve hikmeti de okudu. “Hakim” unvanıyla
şöhret buldu ve Nişabur’a yaptığı seyahatte Ömer Hayyam’la tanıştı. Daha sonra
Gaznelilerle yaşadığı sıkıntıdan dolayı Belh’e gitti. Oradan hacca gitti ve
döndükten sonra uzun süre kalacağı Serahs’a geldi. Hayatı boyunca Herat, Merv
ve Harezm’de gezmiş ve memleketinden 20 yıl uzak kaldıktan sonra 1124-25’te
Gazne’ye dönmüştür.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Onun edebi mirası zengindir, Divanı’nda
yedi bölüm vardır. Zuhdiyöt, methiyeler, kalenderlik, gazeller, kıta, mersiye ve
hiciv; “Kornomai Belh, Tarikat-ut- Tahkik, İşknoma, Aklnoma, Sayr-ul-İbod,
Hadikat-ul- Hakika, Maktubat mesnevilerinden oluşmaktadır. Bunlardan 10 yılda
tamamladığı Hadikat-ul- Hakika yazarın en önemli eseri olup Acem irfanının en
eski şaheseri sayılmaktadır. Buna tasavvufun ansiklopedisi denir.
16. Nizomii Aruzii Samarkandi (САНОИИ ҒАЗНАВӢ) (1086/1091?)
Hayatı: Nizomii Aruzii Semerkandi Ahmed adıyla bilinir. Babası ve
dedesi Ömer ve Ali’dir. Zamanın geleneğine uygun olarak mahlası Nizami, lakabı
Aruzi idi. Semerkant memleketidir. Tahminen 475-480 Hicri (1086-1091 miladi)
dünyaya gelmiştir. Ahmed çok yakışıklı, eğitimli ve zeki bir gençti. Bu nedenle
edebiyat, kimya, nücum, riyazi, hendese, hesap gibi zamanın ilimlerini almıştır.
Ömer Hayyam ilim ve edebiyat merkezi Horasan’a yani Belh’e geldiği zaman
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(H.506- M.1113) Nizomi de Hayyam’ı görmeye gitti. Hayyam o vakitler şair
olarak değil, astronom ve matematik biliminde ünlüydü. Nizomi de tabiat
bilimlerine ilgi duyduğu için Hayyam’ı Üstad olarak kabul etti. H.530, M. 1135’te
Nişabur’a yaptığı yolculukta Hayyam’ın mezarını ziyaret etti. Dualar, hayırlar etti
ve öğrencisi olarak borcunu ödemiş oldu.
Nizomii Aruzii Semerkandi’nin
gençlik günleri Meveraünnehir ve Horasan’ın tarihi, siyasi hayatında facialarla
dolu bir döneme denk geldi. Güçlü Gazne Devletinin Bey ve emirlerin bağımsızlık
istemesi sebebiyle dağıldı. Sultan Sancar liderliğinde Selçuklu Türkleri,
Gaznelilere isyan edip Merv’de idari bir merkez kurdu ve eski Gazneli ahalisini
etkilemeye başladı. Ğur Vahasının dağınık Tacik kabilelerin liderleri (Bamiyan
Sıradağları ve Harirul Vadisi) kuzeyde Kapısovu’dan Badahşan’a kadar
Kutbuddin Mahmudi Ğuri bayrağı altında ittifak kurdular ve Sultan Mes’ud
Gaznevi’nin emirlerini kabul etmediler. Semerkant ve Buhara’da Karluklar
iktidarı ele geçirdi. Memleketin bu perişan vaziyeti Nizomii Aruzii
Semerkandi’nin bilgisi ve şiiri sayesinde geçimini temin edebilecek bir alıcı
bulmakta zorlandı ve bulamadı. Hatta H.510 yılında (M.1117) kaside ve methiye
yazmış, Selçukluların Emir-uş Şuarası Amir Muizzi’yle tanışmıştır. Amir Muizzi
de ona bir sürü nasihat etmiş ve kapıyı göstermiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Nizomii Aruzii’nin kaderi daha sonra
Gaznelilerin çöküşü ve 11. asır sonlarında Ğur Taciklerinin iktidara gelişiyle
önemli ölçüde değişti. Ğuriyön Sarayının kâtiplerine “sadık bir hizmetçi, 45 yıldır
bu ailenin hizmetinde…” diye hitap etti ve orada hayatının son 10 yılı boyunca
“Çahor Makola” (4 Makale) adıyla unutulmaz bir kitapçıkta son sözlerini kâğıda
döktü. Kitaptaki ilk makale bir kâtibin yeteneği ile ilgilidir. İkinci makale şiir ve
şaire dair, ilmi nücum ve müneccimlik öğretisi kitapçıktaki üçüncü makalede,
dördüncü makalede ise Tıp ilmi ve tabibin rehberliği başlığı bulunmaktadır. Tüm
hikâyeler ve anlatımlar makalelerin başlığında hayatları geçen kişilerin
hayatlarıdır. Bu hikâyelerden biri Gazneli Sarayının ünlü şairi Mes’udi Sa’di
Salman ile ilgilidir: “Hikoyati Ruzgari Mes’udi Sa’di Salman az Kitobi “Çahor
Makola”i Nizomii Aruzii Semerkandi.
17. Mes’udi Sa’di Salmon (НИЗОМИИ АРӮЗИИ САМАРҚАНДӢ)
(11.yy)
Hayatı: Gazneli Macdud İbni Mes’udi Lahor’da saray hizmetindeki bir
ailede doğdu. Babası Sa’di Salmoni Hamadoni asil bir adamdı. Gazneli devletinin
ekonomi ve siyasetini çok iyi biliyordu ve bazen şiir de yazıyordu. Babası, Sultan
Gazneli Mahmud’un ilk oğluyla adaş olan Mes’ud’u çok iyi eğitmiş, ona ilim ve
edep öğretmiştir. Mes’ud önce Lahor’da sonra Gazne’de tahsil görmüştür. Ana dili
olan Farsça-Tacikçeye ilave olarak Hintçe ve Arapçayı çok iyi derecede öğrendi.
Binicilik, atıcılık, okçuluk, musiki ve edebiyat öğrendi. Kıvrak zekâsı, ilmi bilgisi
ve görgüsü sayesinde Gazneliler sarayında özel bir itibara sahip oldu. İşte o sırada
Gazneli Sultan İbrahim (1059-1099) 1076-1077 yıllarında Hindistan’daki
hâkimiyetini oğlu Seyfuddavla Mahmud’a devretti. O, Mes’ud Sa’d’i hizmetine
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aldı. Seyfuddavla’yı tanıması sayesinde onu sarayın hizmetine kabul ettiler. Kısa
zamanda sarayda özel bir itibar kazanan Mes’ud sultana yakın bir şahsiyet oldu.
Lahor, Hindistan ve Gazne’de bilinen bir şair olarak tanındı ve zengin bir devlet
adamı oldu. Bütün bunlar bir başka Türk kabilesi olan Selçukluların
Maveraünnehir ve Horosan topraklarında nüfuz kazandıkları ve Gazneli Devleti
üzerindeki tesirlerinin günden güne arttırdıkları yıllara denk gelmektedir. Hatta
bazı Gazneli emirler ve vezirler bile açıktan gizliye Selçuklulara teveccüh
gösterdiler. Hindistan Hükümdarı Seyduddavla Mahmud da dâhil. Bu sır, babası
Sultan İbrahim’e açıklanmış, O, 1086/87 yılında ciğerparesi oğlunu ihanetle itham
ederek bazı akrabalarıyla beraber el ve ayaklarını bağlayarak hapsetmiştir. Mes’ud
Sa’di Salman da iftiraya uğrayarak zindana atıldı.
10 yıllık çok mutlu bir
hayatın ardından Mes’ud Sa’di Salman diğer 10 yılını Sö, Dahak ve Nöy
zindanlarında geçirdi. Mes’ud Sa’di haksızlıktan, töhmet ile zindana düşmesinden
feryad figan etmiş, Sultan İbrahim ve yakınlarına onlarca methiye, kaside,
şikâyetname yazmış ama kimseye ulaşamamıştır. Mes’ud Sa’d tutukluluğunun
sonuna kadar hayatın bu adaletsiz düzenini reddetti. Kalemiyle yazmaktan
vazgeçmedi. Onun zindan şiirlerinin merkezinde konu zamanın kargaşasından
hâkimlerin zayıflar üzerindeki zulmü, özgürlüğün lezzeti, dost ve yakınları görme
fırsatından mahrumiyet olmuştur. Aynı zamanda O, aslında sultanların, emirlerin
ve saraydakilerin kalplerini açabilecek ve onu zindandan kurtarabilecek kasideler
yazıyordu. Sultan İbrahim Gaznevi ölümünden 2 yıl önce (1096 yılı) şair ve
asilzade olan dostu Abdulkasımı Hos’un hatırına Mes’ud Sa’di Salman’u hapisten
azat etti. Mes’ud İbni İbrahim tahta çıkınca oğlu Şerzod’u Hindistan Emiri ve asil
bir bilge ve siyasetçi olan Abunasri Porsi’yi onun komutanı olarak tayin etti.
Abunasr, Mes’ud Sa’di Salman’ın yakın arkadaşıydı. Böylece Mes’ud Sa’di tekrar
iş buldu. İyiliksever Abunasr sayesinde yeni kurulan Hindistan Colander
Vilayetinin Valisi olarak atandı. Çok geçmeden Abunasri Porsi vazifeden alarak
onu 9 yıllığına ikinci defa Maranc Kalesinin zindanına gönderdi.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Hapishane eserleri edebiyatta “Habsiyot”
adıyla bilinmektedir ve çeşitli kasideler, gazeller, rubailer, mesnevi, müstezat ve
diğer türler mevcuttur. Tacik Edebiyatı Tarihinde zindan şairleri pek çoktur ve
orada eserler yazılmıştır. Fakat hiç kimse Mes’ud Sa’di Salman kadar uzun, tekrar
ve tekrar zindanda kalmamış ve onun kadar zindan şiiri söylememiştir. Genel
olarak Mes’ud Sa’di Salman’ın çoğu zindanda söylenmiş olan 15500 beyti vardır.
18. Fariduddini Attori Nişopuri (ФАРИДУДДИНИ АТТОРИ
НИШОПУРӢ) (tahminen 1119/1136/ 1142/45/48/51-1219/21)
Hayatı: Tacik- Fars Edebiyatının en büyük mutasavvıf şairlerinden
Abuhomid Fariduddin Attor, tahminen 1119- 1151 tarihleri arasında antik Nişapur
şehri yakınlarındaki Kadkani köyünde doğdu. O, babasından sadece sufiliği değil
eczacılığı da almıştır, bu sebeple “Attar” mahlasını kullanmıştır. Zamanın
ilimlerinin çoğunu öğrenmiş, ün ve mevki kazanmış, tasavvufi tarikatın öncüsü
olmuştur. Attar uzun ömür yaşadı ve 1221 yılında Nişabur Katliamında
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Cengizhan’ın eliyle katledildi. Şeyh Attar’ın öldürülmesi ile ilgili tezkire müellifi
Husayni Sabo “Ruz-i Ravşan” adlı eserinde bu katliamı üzücü bir hikâye olarak
anlatmıştır.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Büyük Şeyh, mübarek hayatını boş
geçirmemiş ve gelecek nesillere çok değerli eserler bırakmıştır. Şairin kendisi 40
kitaba sahip olduğunu haber vermiştir. Özellikle onun hikmetli nasihatleri yıllarca
ve asırlarca insanları doğruluğa, iyiliğe, çalışkanlığa ve diğer faziletli işlere sevk
etmiştir. Bu nedenle Attar’ın Pendname’si “Çor Kitob”a dâhil olmuştur.
“Asrornoma, İlohinoma, Musibatnoma, Muhtornoma, Tazkirat-ul Evliyö” vd.
Bunlardan Tazkirat-ul Evliyö nesir, diğerleri manzumdur. Şiirleri ağırlıklı olarak
mesnevilerden oluşur fakat Muhtornoma rubailerden oluşur. Diğer eserleri
Mantık-ut Tayr mesnevisi ve şiir divanıdır.
19. Hokonii Şarvoni (ХОҚОНИИ ШАРВОНӢ) (tahminen 11261198)
Hayatı: 1126’da Şarvon’da doğdu ve 1198’de Tebriz’de vefat etti.
Amcasının himayesinde büyümüş, alim olan amcası sayesinde gramer, felsefe,
matematik, nücum öğrenmiştir. Movaro-i Kafkas havzası şairlerinde Abul’aloi
Gancavi’den şiir öğrenmiş ve onun sayesinde Şarvonşohların sarayına girmiştir.
Saraydaki entrikalardan kaçarak Horasan’a gitmek ister ama izin verilmez. Bu
nedenle Irak’a gitti ve dönüşünde zindana girdi.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Hakonii Şarvoni’den kaside, gazel, kıta ve
rubailerden oluşan Divan, Tuhfat-ul-İrokayn ve Munşaot mesnevileri kalmıştır.
Tuhfat-ul-İrokayn Mekke, Medine, Musul ve Bağdat seyahatlerini anlatır.
Şehirlerin tarihlerini, sakinlerinin mesleklerini, dönemin ilmi ve edebi hayatını ve
şairin biyografisini incelemek açısından edebi ve ilmi değere sahip güvenilir bir
kaynak eserdir. Bencil ve kibirli biri olan Hakani’nin Kafkas Edebiyat bölgesinin
(Tebriz, Maroğa, Ganca vb.) en üretken şairlerinden biri olduğunu söylemek yanlış
olmaz.
20. Nizomii Gancavi (НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ) (tahminen 1141- 12
Mart 1209)
Hayatı: Tacik-Fars edebiyatının, bilim ve kültürünün kadim
merkezlerinden biri olan Gence şehrinde 1141 civarında doğdu. Babası Fazl
ahalisinden annesi de Kürt reislerinden birinin ailesindendi. Küçük yaşta anne
babasını kaybeden Nizomi’yi teyzesi terbiye etmiş, dayısının himayesinde Arapça,
Kur’an, fıkıh, tarih, coğrafya, felsefe, mantık, edebiyat, musiki, tıp, nücum gibi
ilimleri öğrenmiştir. Şair olarak şöhreti çok fazlaydı, bu sebeple padişahlar ona
hediyeler gönderip onu sarayına davet etmişler, sadece Irak sultanın davetini kabul
ederek Tebriz’e gitmiş ve üç gün sonra memleketi Gence’ye dönmüştür. Yani o,
özgür şekilde şiir yazmayı saraya hizmet etmekten üstün tutmuştur. Kıpçak
kabilelerinin reisi ona Ofok adında bir cariye göndermiş ve Gencevi onunla
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evlenmiş ve Muhammed adında bir oğlu olmuştur. Ofok, 1180’de öldükten sonra
şair tüm acısını, kederini ve büyük aşkını “Hüsrev ve Şirin” hikâyesinde yazmıştır.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Meşhur şair ve mütefekkirdir. Fars-Tacik şiir
ve edebiyatı mektebinin üstadıdır. Günümüze beş mesneviden oluşan “hamse”si,
gazel, kaside, rubai, kıta vb. çeşitli mazmun eserler kalmıştır. Gencevi, bir şiirinde
oğluna şair olmadığını söylese de iyi bir şairdi ve çok meşhurdu. “Mahzan-ulAsror (1176), Husrav ve Şirin (1180-1181), Leyla ve Mecnun (1188), Haft Paykar
(1197), İskendarnoma (1203)” hamsesindeki beş mesneviyi oluşturur. Ondan
sonra Tacik- Fars dilinde “Mahzan-ul-Asror 80 kez, Husrav ve Şirin 50 kez, Leyla
ve Mecnun 120 kez, Haft Paykar 50 kez, İskendarnoma ise 25 kez farklı şairlerce
yazılmıştır. Hamsesindeki mesneviler Türkçe, Arapça, Hintçe, Gürcüce ve Kürtçe
gibi farklı dillerde yazılmaya başlanmıştır. Onun takipçileri arasında Sadi Şirazi,
Mevlana Celaleddini Belhi, Amir Hüsrevi Dehlevi, A. Cami, Ali Şir Nevai ve
Fuzuli gibi büyük şairler vardı.
21. Muhammed Avfii Buhoroi (МУҲҲАММАД АВФИИ
БУХОРОӢ) (1172/76- ö.?)
Hayatı: Tacik şair, yazar ve edebiyatçı Nudiddin Muhammed ibni Tohir
ibni Usmoni Buhoroi meşhur adıyla Muhammed Avfii Buhoroi 1172-1176
arasında Buhara’da doğmuştur. Semerkand, Merv, Harezm, Herat, Sistan, Nişabur,
Kazvin, Ğaznin’e seyahat etmiş, âlim, şair ve bilgelerle sohbet etmiştir. 1221’in
sonunda Moğolların Maveraünnehri işgalinden sonra önce Hindistan’da Sind ve
sonra Kanboyat şehrine hicret etti ve 1228’den sonra Delhi’de yaşadı. Bundan
sonraki hayatını bilmiyoruz.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Muhammed Avfi’nin en önemli ve değerli
eserleri “Lubob-ul-Albob” ve “Come’-ul-Hikoyat” tır. Özellikle Come’-ulHikoyat 4 kısımdan (her kısım 25 bölümden) ibaret olup sade bir dille edebi ve
tarihi kısa kısa hikâyelerden oluşmaktadır.
22. Abdulmaolii Nasrulloh (АБУЛМАОЛИИ НАСРУЛЛОҲ) (12.
asır)
Hayatı: Hayatı hakkında sadece Gazneli Bahramşah (1118- 1153) ve
Husravmalik’in saltanatı zamanında kâtip (dabir) ve vezir olduğu ve iftiraya
uğrayarak hapse girdiği ve sonra idam edildiği de bilinmektedir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Fars-Tacik edebiyatında meşhur “Kalila ve
Dimna” eserinin yazarı olarak bilinir. Ondan önce Hint Kökenli bu dünya edebiyatı
şaheseri, ilk olarak Anuşervan (531-579) zamanında Pehlevice’ye çevrilmiştir. 8.
asırda Abdullah ibni Mukaffa tarafından Arapçaya ve daha sonra çeşitli yazarlar
tarafından Farsça- Tacikçeye tercüme edilmiştir. Nasrulloh’un tercümesi de
Mukaffa’nın tercümesinin Farsça-Tacikçeye tercümesinden günümüze eksiksiz
olarak ulaşan en eski tercümesidir. Bu eser, padişahları eğitmek ve bilgilendirmek
için yazdığı 30 anlatıdan oluşmaktadır. Keykavus’un Kabusmanesi ve
Nizamülmülk’ün Siyasetnamesinin devamı olduğu eserin dilinden ve üslubundan
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anlaşılmaktadır, dilinin sade nesir ile süslü nesir arasında olduğu söylenebilir. 12.
asırda Tacik-Fars nesrinin en güzel örneği bu eserdir.
23. Sa’dii Şerozi (САЪДИИ ШЕРОЗӢ) (1184- 1292)
Hayatı: Muslihiddini Sa’di Şerozi,1184 yılında İran’ın Şiraz şehrinde
dünyaya gelmiştir. İlköğreniminin ardından Bağdat’taki Nizamiye Medreselerinde
okumuştur. Sa’di seyahat etmeyi severdi. O birçok İran ve Arabistan şehirlerinde
bulundu. Bu seferlerde insanlarla tanışıp sohbet etti ve onların hayat tarzlarını
öğrendi. Sa’di Şerozi uzun bir ömür yaşadı ve 1292’de dünyadan ayrıldı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Sadi’nin eserleri hikmetlerle dolu olan
hazinenin sözleridir. Sa’di dünyaca ünlü bir şair ve yazardır. (S. AYNİ) Farklı
insanların hayatlarını öğrendi, ondan sonra meşhur iki eseri “Boston” ve
“Goliston”ı yazmıştır. Sa’di Şerozi’nin Gülistan’ı öğüt ve ahlak sözleriyle dolu.
Bu kendi terbiye okuludur ve bütün zamanlarda dünyadaki insanlara günlük
öğütler vermiştir. Sa’di Şerozi ayrıca sayısız gazel ve şarkı yazmıştır. Şeyh Sa’di
Bostan ve Gülistan’ı ile kendisi her zaman dünyadaki iyi insanların yanındadır.
24. Zahirii Samarkandi (ЗАҲИРИИ САМАРҚАНДӢ) (XII. asır)
Hayatı: Muhammed İbni Ali İbni Hasan Zahiri Semerkandi XII. asrın
Fars-Tacik ediplerinden olup onun edebî, ilmî faaliyetleri ve hayatı hakkında
oldukça az bilgi vardır. Muhammed Avfii Buhoroi’inin “Lubob-ul- Albob” adlı
tezkiresine göre Zahirii Samarkandi bir müddet Semerkant Karahanlılarından
Divan sahibi Ruknuddin Mes’ud’un kâtibi imiş. Tezkire yazarları Zahirii
Semerkandi’nin nesri müsecca alanında 3 büyük kitap yazdığını vurgulamışlardır.
Onun birinci kitabına “Sam’-uz- Zahir fi Cam’-iz Zahir” (Has Meclis için Açık bir
Konuşma) adı verilmiş, görünüşe göre devlet yönetimiyle ilgili bir esermiş, fakat
günümüze kadar ulaşmamıştır. Onun ikinci kitabı, “Ağroz-us-Siyösat fi A’rozurRiyösat” (Devlet İdaresinde Siyasetin Amacı) bu kitabında tarihi önemi olan
zamanındaki bazı olaylardan ve eserlerin sözlerini şerh ederken 12. Yüzyıl şairi
Sancar İbni Malikşah, pehlivanlar, İranlı ve Arap âlimler, Yunan bilginler ve
diğerleri hakkında da bilgi vermiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Zahiri Semerkandi’nin en önemli eseri FarsTacik edebiyatı tarihinde onu ünlü bir nesir yazarı yapan “Sindbodnoma”
olmuştur. Sindbodnoma ender rastlanan bir hikâye tarzıyla yazılmış, tarihi çok
eskiye dayanır. En eski nüshası Aşkoniyön (250’den M.- 224 M.) taallluk etmiştir.
Ama bugün Sindbodnoma’ya kaynaklık eden rivayetler Pehlevi asrı olmuştur. 8.
asırda Pehleviceden Arapçaya tercüme edilmiş, 1001 Gece Kitabının terkibine
girmiştir. 8. asırda Arapçadan Süryaniceye, 9. asırda Süryaniceden Yunancaya ve
daha sonra İspanyolca, İbranice, Ermenice, Gürcüce, Türkçe, Latince, Fransızca,
İtalyanca, İngilizce, Almanca, Rusça, Rumence, İsveççe ve diğer dillere tercüme
edilmiştir. Fars-Tacik edebiyatında manzum-nesir bağımsız düzenlenen
“Sindbodnoma” vücuda geldi. İlk düzenlemesini usta kalem Rudaki yapmıştır ve
onun beyitleri günümüze kadar kısım kısım var olmuştur. İkinci düzenlemeyi X.
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Asır edip ve tercümanlarından Abdulfavorisi Fanoruzi yapmıştır. Nuh İbni
Mansuri Somoni, ona sipariş etmiş, O da 950- 951 yıllarında Pehleviceden
Farsçaya çevirmiştir. Bu metin günümüze dek ulaşmamıştır. Zahiri Semerkandi,
Fanoruzi’nin tercüme metnini yeniden düzenlemiştir ki o kitap 1948 yılında
İstanbul, 1953 yılında Tahran ve 1971 yılında Duşanbe’de “Kitab-ı Hâkim
Sindbad” adıyla basılmıştır.
25. Anvarii Abevardi (АНВАРИИ АБЕВАРДӢ) (11. Asır sonu1187/88)
Hayatı: Anvari onun mahlasıdır, asıl adı Avhaduddini Ali Binni
Muhammad Binni İshok’tur. Tahminen 11. asrın sonunda Bandai Abevard
köyünde doğdu. Gençliğinde mantık, musiki, ilahiyat, matematik, fen bilimleri,
nücum ve hikmet dersleri aldı. Gençliğinde medresede eğitim görürken
maharetiyle Selçuklu Sultanı Sancar’ın sarayına girdi ve birkaç yılını orada
geçirdi. Şiirlerinde saraydaki hayatının pek de sakin geçmediği anlaşılmaktadır.
Sarayda bile rahat edememesinin nedeni kişiliğine, keskin diline ve sert sözlerine
bağlı olsa gerektir. Anvari, yaklaşık 1187-1188 yıllarında vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Enveri’nin Divanında kaside, gazel, kıta,
rubai ve mesnevi vardır. Şiirlerinin ana konularını methiye, zamandan şikâyet,
hikmet (vaaz, nasihat)aşk, hiciv, kendi halinin beyanı oluşturmaktadır. Onun
divanını asıl kısmını birçok gazelden oluşmaktadır. Gazellerin ana teması FarsTacik edebiyatı geleneğinde olduğu gibi aşktır. Konusu gibi üslup, anlam, ifade
araçları dil ve anlatım da geleneğe uygundur. Şiirlerinin bir diğer özelliği de
yaşadığı dönemin durumunu yansıtmasıdır. Aynı zamanda bazen kendi biyografisi
ile kesişmektedir.
26. Cololuddini Balhi (ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ) (1207- 1273)
Hayatı: 1207 yılında Belh’te doğmuş olan Cololuddin Muhammed İbni
Bahouddin Muhammad İbni Husayn Hatibii Balhi olarak meşhurdur. Caloluddin
Muhammad Balhi ya da Mulloi Rum, Fars-Tacik edebiyatının en büyük
şairlerinden ve mütefekkirlerinden biri sayılmaktadır. Babası Bahoiddini Valad
zamanın meşhur fakihlerindendi. Caloliddin Balhi gençliğinde zamanın bilinen
ilimlerini öğrenmekle meşgul olmuştur. Babasının vefatından sonra babasının
müritlerinden olan Sayyid Burhoniddin Tirmizi’nin hizmetinde bir öğrenci
olmuştur. Konya’da Şamsi Tabrizi ile tanışmış, ona manevi üstadım demiş ve
kendi şiir kitabına “Şamsi Tabrizi Divanı” adını vermiştir. 1273 yılında Konya’da
vefat etmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Caloliddin Balhi’nin şiirleri iki kısımdan
ibarettir. Birincisi onun “Masnavii Ma’nevi” olarak adlandırılan, Fars-Tacik
dilinin en meşhur kitaplarından olan meşhur manzumesidir. Bu “Masnavi” tamamı
ahlak-irfan (tasavvufi ve ahlaki) fikirlerin olduğu 25.632 beyitten oluşan 6 kitaptan
ibarettir. Şiirlerinin ikinci bölümü ise hayatı boyunca söylenen 100.000 beyitten
ibaret olan onun gazel ve rubailerinden oluşmaktadır. Gazellerinin çoğunda Şamsi
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Tabrizi’nin adı geçmektedir ve bu yönüyle “Kulliyoti Şamsi Tabrezi” ya da
“Kulliyatı Şams” ve “Devoni Kabir” adıyla meşhurdur. Caloliddin Balhi
eserlerinde insanları iyilik ve erdeme davet eder, kötülüğünün esasını hırs ve
tamahta görür. O zalimin zulmünü, kötü insanların niteliklerini şiddetle kınamış,
birçok hikâye ve masal vasıtasıyla adalet, cömertlik, çalışkanlığı iyi insanların
nitelikleri olarak övmüştür. Caloliddin Balhi’nin eserleri dünyanın farklı dillerine
tercüme edilmiş, birçok “Masnavii Ma’navi” şerhi vücuda gelmiştir.
27. SAYFİ FARĞONİ (САЙФИ ФАРҒОНӢ) (1232- 1307-1310?)
Hayatı: Daha çok Sayfuddin Ferğana olarak bilinen Sayfuddin
Muhammed Tacik-Fars Şairi olarak bilinirdi. 1232’de Ferğana’da doğmuş ve
1307-1310 Aksaray’da (şimdiki Türkiye) vefat etmiştir. Sadi Şirazi arkadaşı ve
muasırıydı. Memleketinde ilim tahsil etti ve Moğolların zulmünden kaçarak
Tebriz’e gitti ve sonra Arabistan’a kaçtı. Sonra ömrünün sonuna kadar Aksaray’da
eserler yazdı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Sayfi Farğoni’den 10221 beyitlik bir Divan
miras kaldı. 573 gazel, 116 kaside, 4 kıta ve 23 rubai vardır.
28. Ubaydi Zokoni (УБАЙДИ ЗОКОНӢ) (1270- 1370)
Hayatı: Ubaydi Zokoni’nin ataları Arabistan’dan İran’a göç ederek
Zokoni Kazvin’e yerleşmişlerdir. Ubayd, 1270 yılında eski bir vezirin evinde
dünyaya gelmiştir. O ilk eğitimini memleketi Zokon’da almış, daha sonra Bağdat
şehrinin medreselerinde eğitim almıştır. Fakat o devirdeki feodal hayatın dehşeti
Ubaydi Zokoni’ye yoksulluk içinde bir hayat yaşatmıştır. Bu hakikate duçar
olduğu onun biyografik şiirlerinde vardır. O, 1370 yılında dünyaya gözlerini
yumdu.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Ubaydi Zokoni, üretken bir yazardır. Hiciv
eserlerinin karakteristik bir özelliğidir. Onun eserleri şiir ve nesir şeklinde
yazılmıştır. Zokani’nin edebi miraslarını “Navodir-ul- Amsal”, “Ahlok-ul- Aşrof”,
“Sadpand”, n “Dahfasl”, “Dilkuşa”, “Rişnoma” risaleleri; “Uşşoknoma”, “Muş-u
Gurba”, “Falnomai Buruc”, “Falnomai Vucuş ve Tuyor” romanları, kaside, gazel,
rubai kitabı, tercii bend ve küçük manzum şekillerde yazılmış beyitler
oluşturmaktadır. Onun eserlerinin asıl mazmunu eski akidelerin tenkidi, zamanın
halk karşıtı fikirleri, cehaletperestlik, suiistimal ve halkın bazı örf-adetleri, dünyayı
seven akidelerin yaygınlaşması ve saf insan sevgisinden oluşmaktadır. “Risolai
Dilkuşa” Arapça ve Farsça yazılmış mensur bir eserdir. Kısa hikâyelerden oluşur
ve halkın latifelerini andırıyor. Yazarın üslubu mizahi olmakla beraber ciddi
tenkitler içerir.
29. Zuyouddini Nakhşabi (ЗУЁУДДИНИ НАХШАБӢ) (1275
sonrası? - 1350)
Hayatı: Kabiliyetli Tacik şair ve yazar olarak bilinen Ziyauddini Nahşavi,
Nahşavi ve Ziyoi Nahşavi mahlasıyla meşhurdur. Takriben 13. Asrın son
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çeyreğinde Nahşab’ta (günümüzdeki Nasaf veya Karşii) dünyaya gelmiştir.
İlköğretimini tamamladıktan sonra vatanını terk ederek devletin resmi dilinin
Tacikçe olduğu Alaaddin Hilci’nin saltanatı zamanında Hindistan Yarımadasına
gitti. Badoun adlı şehirde yaşarken Hintçe ve Hint edebiyatıyla felsefesini öğrendi
ve “Kukoşostro” (Dasturulameli Kuko) adlı risaleyi Hintçe’den Tacikçeye tercüme
etti. 1350’de Badaun’da vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: “Tutiname, Gulrez, Cuzviyet ve Külliyat,
Sulk-ul- Suluk, Şerhi Sirai “Zabur”, Lazzat-ul- Niso, Nasoih ve Mavoiz ve Aşirai
Mubaşşira”yı yazmıştır. Tutiname’yi 1329’da yazmıştır, asıl adı Hikayet-udDiyorat’tır. Halk arasında Tutiname olarak bilinmektedir. Yazar hayattayken de
çok meşhurdu.
30. İbni Yamin Faryumadi (ИБНИ ЯАМИНИ ФАРЮМАДӢ) (12861368)
Hayatı: Amir Fahruddin ibni Yaminuddin mahlası ve bilinen adıyla İbni
Yamin 1286’da Horasan’ın Faryomadi köyünde Horasan’ın Başdefterdarı olan bir
ailede doğmuştur. 1337’de memleketini terk ederek Gurgon’a gitti ve oranın
sarayında Tağoi Temurhon’un hizmetinde çalıştı. 1341’de memleketine döndü ve
Moğollarla savaştı. Esir düştü, esaretten sonra memleketine döndü ve hayatının
geri kalanını tecritte geçirir. 1368’de memleketinde vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İbni Yemin’in edebi mirası günümüze kadar
ulaşan Divanları ve Külliyatı, 13000 beyittir ve kıta, kaside, gazel, rubai, terciibent
ve mesneviden oluşmaktadır.
31. Kamoli Hucandi (КАМОЛИ ХУҶАНДӢ) (1318- 1401)
Hayatı: 1318 yılında Hucend şehrinde doğmuştur. O, çocukluk ve ilkokul
günlerini memleketinde geçirmiştir. Daha sonra tahsiline Semerkant, Taşkent ve
Horazm’da devam etti, zamanın hemen hemen bütün ilimlerine vakıf oldu. O daha
çok edebiyatla aşk ve şevkle ilgilendi. Birçok şiir, hikâye ve masal öğrendi.
Tahsilini bitirdikten sonra bir müddet Semerkant, Buhara, Taşkent ve Harezm’de
seyahat etmiştir. Yaklaşık 40- 45 yaşlarında Hicaz yoluyla Hacca gitmiş, sonra
dönüşte Tebriz şehrinde kalmıştır. Toktamış Tebriz’e saldırdıktan sonra Kamol’u
da beraberinde Altınordu’ya götürmüştür. Kemal, orada (Astrahan yakınlarındaki)
Saray şehrinde huzurlu bir hayat yaşadı. Timurlang 1395 yılında Saray’ı istila etti.
Kamol 10-11 yıllık hicranın ardından ailesinin yaşamaya devam ettiği Tebriz’e
döndü. Daha sonra O, tefekkür hayatı yaşadı. Uzun bir ömrü olmuştur. Fakat
kıymetli hayatı yabancı bir ülkede yalnızlık azabı ve mahrumiyetle geçmiştir.
Vatansever bir şair olan Kamol, çok sevdiği aziz vatanı Hucend’i hiç unutmamış,
daima onu hatırlamış ve Hucendli olmaktan gurur duymuştur. Kamol, 1401 yılında
Tebriz’de vefat etti. Onu “cennet” denilen kendi bahçesine gömdüler. Onun mezarı
günümüze kadar gelmiş ve bilgelik için bir ziyaretgâh yeri olmuştur.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Kamoli Hucandi’den 80.000’e yakın
beyitten oluşan bir “Divan” kalmıştır.
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32. Hafizi Şerozii (ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ) (1321- 1389)
Hayatı: 1321 yılında Şiraz şehrinde doğdu, burada 40 yıl ilim tahsil etti.
Bunun nedeni küçük yaşta babasını kaybetmesi ve eğitimine düzenli devam
edememesidir. Ömrünün sonuna kadar Şiraz’da yaşamış olan Hoca Hafız, 1389’da
burada vefat etmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Firdevsi nasıl şehnamesi ile meşhur olduysa
Hafız da gazelleri ile meşhur olmuştur. Yaşadığı dönemde edebiyat meclislerinde
şiirleri okundu. Şiirlerinin konularını aşk ve muhabbet terenümleri, dostluk ve
sadakat, tabiat manzaraları, ömrün zenginliklerini bilme, dürüstlük ve saflık gibi
hususlar oluşturmuştur.
33. Devletşahi Semerkandi (ДАВЛАТШОҲИИ САМАРҚАНДӢ)
(1437- ?)
Hayatı: 1437’de Semerkant’ta doğdu, bir süre sarayda görev yaptı.
Âlimlerle ve ediplerle temas halindeydi.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Tezkiratüşşüara’yı 1487’de tamamladı. Bu
eser, toplam 8 bölümdür. İlk 7bölüme ve sonradan 1 bölüm daha eklenmiştir.
Tezkirede 141 şair ve yazar hakkında bilgi ve eserlerinden örnekler verir.
34. Husayn Voizi Koşifi (ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ) (1425? 1505)
Hayatı: Kamoliddin Husayn Voizi Koşifi tahminen 15. asrın 20’li
yıllarında İran’ın Sabzvar nahiyesine bağlı Bayhaki köyünde dünyaya gelmiştir.
O, dil ve edebiyat, felsefe, nücum, ahlak, matematik, fıkıh, vaaz ilimlerini okudu
ve bu bilimler üzerine ayrı eserler yazmıştır. Koşifi, 15. ve 16. asırlarda
Maveraünnehir ve Horasan’da eşsiz bir vaiz olarak şöhret bulmuştu. Bu nedenle
bir süre Nişabur ve Meşhed’te yaşadı ve vaizlikle meşgul olmuştur. 1455’te Koşifi
Herat’a geldi ve tasavvuf âlimi olan Sa’duddini Koşğari’nin kızıyla evlenmiştir.
Husayn Voizi Koşifi daha sonra Comi Edebiyat Mektebi temsilcileri ve sonra
bizzat onunla tanıştı. Abdurrahman Cami ile tanıştı ve onun öğrencisi oldu.
Nihayetinde 1505 yılında Herat’ta vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Çeşitli bilimler ve edebiyatla ilgili çoğu
ahlaki konuda 40’tan fazla eser bıraktı. Koşifi’den büyük bir edebî ve ilmî miras
kalmıştır. Ahlak, hadis, nücum, matematik, tarih, yazı sanatı, vaaz sanatı, edebî
tenkit vb. dair 40’tan fazla eser yazmıştır. Koşifi “Bodoe’-ul- Afkor fi Sanoe’-ulAş’ar” teşbihten telmih, istiare, cinas, tezat, tavsif vb. kadar 300 çeşit güzel sanat
hakkında ayrıntılı bilgi vermekte ve ediplerin şiirleriyle fikirlerini pekiştirmekte
kendi muasırları ile takviye etmektedir. “Kaşf-ul-Asror” (tasavvufa dair),
“Mahzan-ul-İnşo” (güzel yazma sanatına dair), “Risolai Hotamiya (Hotami Toyi’e
dair rivayetler), “Anvori Suhayli”, “Kelila ve Dimna” ve “Ahloki Muhsini”
Husayn Voizi Koşifi’nin en kıymetli eserlerinden sayılabilir.
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35. Abdurrahmoni Comi (АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ) (1414-1492)
Hayatı: Asıl Adı Abdurrahman, lakabı Nuriddin idi, tüm dünyada Cami
mahlasıyla meşhurdur. 7 Kasım 1414’te Cam vilayetinin Hargardi köyünde doğdu.
Babası ve dedesi faziletli ve âlimdiler. 11 yaşındayken Herat’a geldiler. Nizamiye
Medreselerinde tahsil gördü. Meraklı ve her şeye farklı gözle bakan bir yapısı
vardı. Hayatında 7 defa seyahat etmiş ve Semerkant, Taşkent, Forob ve Merv
şehirlerini ziyaret etmiştir. Son ve en uzun yolculuğu Ağustos 1472’de başladı.
Nişabur, Sabzavor, Bastom, Domğon, Kazvin, Hamadon, Bağdat’a seyahat etti, bu
şehirlerin alim ve edipleriyle bir araya gelip görüşmeler yaptı. Cami, Mekke ve
Medine’yi de ziyaret ederek 1473’te Herat’a döndü. Ömrünün geri kalanı burada
geçti. O, ilmi ve edebi eserlerini yazmakla meşgul oldu. Vaktinin bir dakikasını
boşa harcamadı. Herat edebiyat okuluna rehberlik etti, genç şairlere faydalı
tavsiyeler verdi. Onun birçok arkadaşı vardı, onlarla şiirler söylediler, gönül
gönüle sohbetler ettiler. En iyi öğrencilerinden biri Ali Şir Nevai’ydi. Onların
ilişkileri öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi değil, iki yakın dost, iki meslektaş gibi
görünüyordu. 9 Kasım 1492’de Herat’ta vefat etti. Ölümünden sonra 1000 beyitlik
mersiyeler yazıldı. Onun bugün Afganistan İslam Cumhuriyetine bağlı Herat’taki
türbesine Taht-i Mezar denilir. Mutaassıp, cahil ve akılsız Şah İsmail Safevi, şairin
vefatından 18 yıl sonra türbesini ateşe verdi, ama amacına ulaşamadı, çünkü büyük
şairin mezarı dünya halklarının yurdudur.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Cami, 15. ilim ve edebiyat asrında
gökyüzündeki parlak bir yıldız gibiydi ve Tacik halkının bercestelerini yazan âlim,
mütefekkir ve şairiydi. O, 500 yılı aşkın Fars-Tacik edebiyatını her sahada olgun
eserleriyle özetlemiştir. Cami, Tacik halkının ve Tacik dilinin iftiharıdır.
Abdurrahman Cami, uzun, bereketli bir ömür görmüştür. Lakin ömrünü boşa
geçirmemiş, gelecek nesiller için çok değerli ilmî ve edebî eserler miras
bırakmıştır. O, ömrünün 50 yıla yakın zamanında ilmî eserler ve kalpten şiirler ve
berceste hikâyeler yazmıştır. Öğrencileri ve çağdaşları onun 46’dan fazla eserini
biliyorlar. 1503 yılında Cami’nin külliyatı dostları tarafından tertip edilmiştir ve
bu nüsha zamanımıza kadar gelmiştir. Özellikle aruz ve kafiye ile musikiye dair
ilmî eserlerinin değeri oldukça fazladır. Onun tercüme-i hali Nefahat-ul-Üns,
döneminin büyük âlimleri, şeyhleri ve şairlerinden oluşan 616 erkek ve 34 kadının
hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi vermektedir. Cami’den 3 Divan, 7 mesneviden
oluşan Haft Avrang (Ҳафт авранг), Baharistan (баҳористон), Çihil Hadis bize
ulaşmıştır. Abdurrahman Cami, edebî hayatına gazel, kaside, rubai, kıta vb. lirik
şiirler ile başlamış ve ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Şiirde asıl başarısını
gazelde göstermiştir. Cami gazellerinde geçmiş büyük şairlerden Sadi Şirazi,
Hüsrevi Dehlavi, Celaleddin Rumi, Hafız-ı Şirazi ve Kemali Hucandi’yi takip
etmiştir. Gazellerinin konusunu devrin ve insanların tenkidi, adaletsizlik, halkın
arzu ve beklentileri vd. olmuştur. Haft Avrang’da O, takip ettiği Nizami Gencevi
ve Emir Husrevi Dehlevi’nin hamselerini 7 müstakil hikâye olarak söylemiştir.
Böylece hamselerin sayısını arttırmış ve 7’ye ulaştırmıştır. “Silsilat-uz Zahab ile
Salomon ve Absol” mesnevilerini yeni yazıldığı açıktır. Diğer beş mesneviyi
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gençliğinde Nizami Gencevi ve Emir Husrevi Dehlevi’nin mesnevilerini örnek
alarak yazmıştır. Silsilat-uz Zahab (6200 Beyit, 1468- 1485) mesnevisi 3 büyük
kısımdan oluşmaktadır. 1468-1485 yılları arasında 17 yılda yazılmıştır. Şair bu
mesnevide iyilik, sadakat (bağlılık), halka hizmet, kötü insani özelliklerin
kınanması (tamahkârlık, riyakârlık vb.) hususlarından bahseder. Salomon ve Absol
(1110 beyit, 1480) mesnevisi, yeryüzündeki pek çok tasavvufi ve ahlaki meselenin
sembolik olarak ifade edilmiş ve İlahi aşkın övülmesi konusu anlatılmıştır. Tuhfatul-Ahror (1712 beyit, 1481) mesnevisi, Nizami’nin “Mahzan-ul-asror” ve
Dehlavi’nin “Matla-ul-anbor” mesnevilerini takiben yazılmıştır. İçerik ve üslup
bakımından “Mahzan-ul-asror”a daha yakındır. 20 babdan oluşur. Muhtelif
tasavvufi konular, yani evrenin ve insanın yaratılışı ve diğerleri yani amelsiz
âlimleri, riyakâr sofileri, tamahkâr şairleri kınamıştır. Sabhat-ul-abror (Donahoi
Nekukoron) (2285 beyit, 1482) mesnevisinde Cami, felsefi ve dini konulara daha
çok önem vermiştir. Şair, eserin birçok bölümünde devrin padişahlarını iyilik ve
adaletle hükmetmeye davet etmiştir. Eserde daha çok ahlaki temsiller vardır. Yusuf
ve Züleyha (4000 beyit, 1483) mesnevisinde Nizami Gencevi’nin “Hüsrev ü
Şirin”ine cevap mahiyetindedir. Hikâyenin konusu aşktır ve Cami’nin en meşhur
eseri sayılır. Bu eser, Doğu edebiyatı çevrelerinde büyük etki yapmıştır. Layli ve
Mecnun (3860 beyit, 1484) mesnevisinde Nizami Gencevi’nin “Leyla ve
Mecnun”una cevap olarak söylenmiştir. Konu aşktır. Hiradnomai İskandari (2315
beyit, 1485) mesnevisi Haft Avrang’ın son eseri olarak sayılır. Hiradnomai
İskandari baştan sona romantik bir tarzda yazılmıştır. Abdurrahman Cami,
İskender’in görüntüsünü adil ve marifet sahibi olarak tasvir etmiştir. Cami,
çocukların eğitimi ve öğretimi ile meşgul oldu, oğlu Ziyaeddin Yusuf’un hüner
sahibi, faziletli ve bilgili olacağını ve gelecekte toplumda kendi mevkiini
bulmasını arzuladı. Bu amaçla 1487’de oğlu ve tüm öğrenciler için “Bahoriston”u
yazdı. Bu eser dil ve üslup açısından oldukça sadedir. 15. asır nesrinin seçkin bir
örneğidir. Sadi Şirazi”nin Gülistan’ı takip edilerek yazılmıştır. Gülistan gibi
mukaddime, 8 bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Cami, yedinci bölümde
39 şair ve dönemlerinin kısa bir kronolojik özetini anlatır. Şairlerin doğum ve ölüm
yılları ile ölüm nedenlerinden bahseder. Şairlerin mukayesesini yapar. (Hafız ile
Nizari Kuhustani, Husrevi Dehlevi ile Hakani karşılaştırması) Bahoristan, giriş ve
bir ana bölümden oluşur. Abdurrahman Cami, muhtelif meseleleri anlatırken
halkın yaşamı ve folklora müracaat etmiş, özellikle Bahoristan’da halk
hikâyelerinden oldukça fazla istifade etmiştir. Bahoristan, sade bir dille yazıldı. Bu
yönüyle 15. Asır edebi nesrinde ve genel olarak klasik nesirde benzersizdir.
Romantik tasvirin en üst derecesi, Cami’nin Fars-Tacik edebiyatında ideal toplum
mesnevisi Bahoristan’dır.
36. Alişer Navoi (АЛИШЕР НАВОӢ) (1441-1503):
Hayatı: Nizomiddin Ali Şir Navoi, Özbek ve Türk edebiyatı tarihinde
önemli bir yeri olan klasik Özbek edebiyatçısıdır. 1441 yılında Herat’ta
doğmuştur. İlk eğitimini Herat’ta aldıktan sonra Meşhed’e gitti. O, Abdulkasım
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Babür Mirzo’nun sarayında hizmetler yaptı ve tahsiline devam etti. Büyük TacikFars yazarlar Nizomi Gencevi, Amir Husrev, Dehlavi, Kamoli Hucandi, Hafız-i
Şirazi’nin eserlerini incelemek ve onları takip etmekle meşgul oldu. 1466’da tekrar
Herat’a döndü. Ancak olumsuz siyasi ve sosyal hayat sebebiyle Semerkant’a
yöneldi. Orada ilim ve fıkıh okudu. 1469 yılında, birlikte okuduğu ve şair olan,
Hüseyin Baykara Herat’a gelince tahta çıktı. Nevai’yi saraya davet etti, padişahın
mühürdarı olur. Bu dönemde Abdurrahman Cami ile dost oldu. O, insaniyetli ve
halkını seven biriydi. Devlet işlerini icra ederken fakir halka iyilikler yaptı. Halkın
takdirini kazandı. 1472’de bakanlık mertebesine yükseldi, 1476’da istifa etti ve
1487’de Astarabad Valisi oluncaya kadar devlet işleri yapmayıp ilmî ve edebî
eserlerini yazmakla meşgul oldu. Bu dönemde “Hamse”sini tamamladı. 1488’de
Herat’a geri döndü. Ömrünün sonuna kadar devlet işlerini bıraktı ve vaktini
eserlerini yazmakla geçirdi. 1501 yılında Herat’ta vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Ali Şir Nevai, Farsça-Tacikçe eğitimi aldı,
Arapçayı da iyi biliyordu. Harika bir yeteneğe sahipti. Fars-Tacik şairlerin
şiirlerini okumak, Üstadı olan Abdurrahman Cami istidadını arttırdı. Erken
yaşlarda Tacik-Fars ve Türk dillerinde şiirler yazdı. Ali Şir Nevai eserlerinin
çoğunu anadili Türkçe yazmıştır. Nevai’ye kadar Özbek-Türk dilinde büyük
hacimli (felsefi, ahlaki, aşka dair) eserler yazmak mümkün değildi. Bu nazariyeyi
çürüten ve bunu ispatlamak için beş mesnevi yazan ilk şairdir. Onları Nizami
Gencevi ve Husrevi Dehlavi’nin hamselerini ve Abdurrahman Cami’nin Haft
Avrang’ını takip ederek inşa etti. Hamse’yi 27 binden fazla beyitten oluşturdu, 24
bin beyitten ve lirik şiirlerden oluşan Türkçe-Özbekçe dört “divan”ın şairidir.
Hayrat-ul-abror (Hayrat-i nakukoron) (1483), Layli ve Mecnun (1483), Ferhad ve
Şirin (1484), Saba-i Sayyöra (haft sayyöra) (1484), Seddi İskenderi (1485) onun
kaleminden çıkan hamsesidir. Nevai, ayrıca Mecalis’ün Nefais ve Mizan’ül
Avzon’ı anadilinde yazmıştır. Nevai’nin Tacikçe Divan’ı “Maydoni Beloğat”
adıyla şöhret olmuştur, 4 bin beyte yakındır. Şairin divanında gazel esas mevkii
teşkil eder. Ali Şir Nevai’nin Tacikçe eserleri arasında Tuhfet-ul- afkor kasidesi
mazmun ve içerik bakımından daha çok öne çıkıyor. Bu eserde siyasi, içtimai,
ahlakla ilgili fikirlerini beyan etmiştir.
37. Kamoliddini Binoi (КАМОЛИДДИН БИНОӢ) (1453-1512)
Hayatı: Mavlono Binoi orta sınıf halkındandır. Doğum yeri Harot
şehridir. Onun kabiliyetleri hayli çoktur. Önce tahsil ile meşgul oldu. Bu sahada
tam bir olgunluğa erdi. Müzikle ilgilenmeye başladı, hızla okuyup birçok eseri
tasnif etti ve bu konuda bir risale yazdı. (Ali Şir Nevai) Daha çok dil, edebiyat,
tarih ve musikiye rağbet etti. Henüz okuldayken şiirler yazıyordu. Binoi ve Holi
mahlaslarını kullanır, ama daha çok Binoi mahlasıyla tanınır. O dönemin önemli
ilim ve edebiyat merkezlerinden biri olan Herat’ta yaşadığı için Herat’taki edebiyat
mektebinin büyümesine katkısı büyüktür. Abdurrahman Cami’nin en iyi
öğrencilerinden biriydi ve daha sonra Hüseyin Baykara’nın sarayına davet edildi.
O, musiki ilmine dair iki risale yazdı. Ayrıca şiirlerini besteledi ve seslendirdi.
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Kıskançlık ve hasetten kaçan Binoi 1487’de Herat’tan ayrılarak Tebriz’e gitti. Dört
yıl sonra 1491’de geri döndü. Ancak o dönemde Orta Asya ve Horasan kanlı
savaşlara sahne olmuştur. Muhammed Şeybani ve Şah İsmail Safevi’nin istilaları
ülkeyi ve halkı yoksul bıraktı. Binoi, hayatının son yıllarını daha sakin bir ortamda
geçirmek için güvenli bir yer bulmaya mecbur kaldı. Önce Semerkant’a gider, bir
müddet burada yaşar. Ama durum düzelmez. Bundan dolayı Karşi’ye gider. Fakat
Kamaloddin Binoi, 1512 yılının sonbaharında Şah İsmail Safevi’nin askerleri
tarafından Karşi Şehri katliamında öldürüldü.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Hem şiirde hem düzyazıda bize zengin bir
miras bıraktı. İlk olarak musiki ilminin kuralları ve uygulaması hakkında iki risale
yazdı ama maalesef günümüze ulaşmamıştır. İkincisi nesirde iki tarihî eser yazdı:
“Şayboninoma” ve “Futuhoti Honi” adlı eserleri 16. asrın ilk yarısında
Maveraünnehir ve Horasan’daki tarihi olaylardan bahsetmektedir. Kamoliddin
Binoi aslında bir şairdir ve onun şiirlerinin mevkii büyüktür. Şairin edebi
mirasında gazel, kaside, kıta rubai vb. hemen hemen bütün lirik türlerde görmek
mümkündür. Ama önce gazel gelir. Gazel’de Amir Husrav ve Hasani Dehlavi’nin
takipçisidir. Kaside türünde Ali Şir Nevai’nin iyi faziletlerini, kabiliyet ve ilmini
öven 1498’de yazılan ve 501 beyitten oluşan “Macmaulğaroib” kasidesi vardır.
“Behruz ve Bahrom Mesnevisi” şairin edebi eserleri içinde makamı en yüksek
olanıdır. Eser 10 yılda yazılmış, 7702 beyit içermektedir. Mesnevinin tahminen
1507 yılında tamamlanmıştır.
38. Badriddin Hiloli (БАДРИДДИН ҲИЛОЛӢ) (1475-1529)
Hayatı: Hiloli’nin büyükbabası Astarobod şehrinde mütevazı bir hayat
yaşadı. Hiloli de 1475’te bu yerde dünyaya geldi. İlköğrenimini burada yaptıktan
sonra ilim ve edebiyat merkezi Herat’a geldi. Burada kısa bir müddet kelam,
musiki, tarih, nücum ve diğer ilimleri iyi bir şekilde tahsil etti. Hitabeti çok
kuvvetliydi. 15-16 yaşlarında şiirinin sesi yüksekti ve Cami ve Nevai gibi dönemin
ilim ve edebiyat büyükleri ile tanışma şerefine erişti. Herat, Yasavulon ve
Ubaydullohhon’un askerleri insanların evlerini yağmalandı. Hiloli’nin ölüm
faciasını “Neştari İşk” adlı tezkiresinde yazan Husaynkuluhoni Azimobodi’ye göre
onun katli Hicri 936 miladi 1529 yılındaydı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Badriddin Hiloli, aslında gazelleriyle
meşhur bir şairdir. 1521 yılında yazdığı Hiloli Divanı’nın büyük bölümü
gazallerden oluşmaktadır. Onun gazelleri her şeyden önce sadeliği, akıcılığı,
tazeliği ve zarafetiyle ayırt edilir. Manevi ve lafzi sanatları çalışması, tabirlerden
istifade etmesi, halkın deyimlerini ve atasözlerini gazellerde kullanması onları
anlamlı, çekici ve etkili hale getirmiştir. Hiloli’nin gazellerinin çoğu klasik Tacik
müziği “Şaşmakom”da yer alır ve bugün hala “şaşmakom” hafızları tarafından
söylenir. Divanı yaklaşık 360 gazel, 32 rubai, 8 kıta ve diğer lirik eserlerden ibaret
olup 2700 beyte ulaşmaktadır. “Şah-u Derviş” Mesnevisi, 1444 beyit ve 8
bölümden oluşmaktadır. “Sifot-ul-oşikin”: Mesnevi, 1200 beyitten oluşur ve ahlak
konulu olup 20 bölümden oluşur. Her bölüm bağımsızdır ve ayrı bir konuyu ele
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alır. “Leyla ve Mecnun Mesnevi”si, eserlerinin doruk noktasıdır. 1770 beyit ve 34
bölümden oluşur.
39. Zayniddin Mahmud Vosifi (ЗАЙНУДДИН МАҲМУДИ
ВОСИФӢ) (1485-1551/1556?):
Hayatı: Tacik şair, yazar, kâtip ve tarihçi Zayniddin Mahmud ibni
Abducalil 1485’te Herat’ta doğdu. Ailesi şehrin orta sınıfındandır. İlköğrenimini
Herat’ta aldı. Babası Abducalil ilim sever biriydi ve oğlunun da âlim olmasını
istiyordu. Eğitimine dönemin ileri gelen âlimlerinden ders alarak devam etti. Üstün
yetenekleri vardı ve 12-13 yaşlarında şiir ve muammada ustalık gösterdi ve hatta
büyük şairlerin şiirlerini iyice anladı. Kısa bir sürede Vosifi Herat’ta şöhret
kazandı, bilgisi ve olgunluğu ile ünü Cami’nin edebiyat mektebine ulaştı. Şah
İsmail Herat’ı işgal edip Sünnilere hakaretler ederek birçoğunu öldürdü. Bu
nedenle Sünnilerin çoğu Horasan’ı terk etti. Vosifi, büyük zorluklarla 27
yaşındayken Semerkant’a gitti. 10 yıl çoğunlukla Semerkant ve Buhara Şehrinde
yaşadı. O, bir yol bularak Ubeydullah Han’ın sarayında bir müddet yazma işiyle
meşgul oldu. Ubeydullah Han kendisi de şair olduğu için dönemin meşhur
şairlerini sarayına topladı. Bir süre sonra Taşkent Valisi Sevunchocahon Vosifi’yi
çocuklarının eğitimi için davet etti. 3 yıl Sevunchocahon Keldimuhammed ve
Navruzahmad’ın çocuklarına ders verdi. Semerkant’a döndü. Onun saraydan
ayrılma nedeni, saray görevlilerinin kötü muamelesi, iftiraları ve iki yüzlüğü
kalbini kırmış ve istifa etmiştir. Vosifi, Semerkant’taki Attoron Camiinde
öğretmenlikle meşgul oldu. Sakin ve huzurlu bir hayatı vardı. Semerkant’taki edip
ve âlimlerin toplantılarına iştirak etti. Bu günlerde yani 1517-1518 yıllarında
hatıralarını yazmaya başladı ve eserin ilk 10 bölümünü burada tamamladı. 1 yıl
sonra öğrencisi Keldimuhammad Şohruhiya Valisi olarak atanınca memleketin
dört bir yanındaki edip ve âlimleri sarayına davet etti. Aynı zamanda hocası
Vosifi’yi de unutmadı. Fakat o türlü bahanelerle gitmek istemedi ama
Keldimuhammed onu saraya gelmeye mecbur etti. Sarayda nedimlik hizmetine
getirildi. Sarayda bilgisi, fazileti ve sohbeti ile büyük bir itibar kazandı. Hayatının
15 yıldan fazlası burada geçti. Bu süre zarfında Vosifi büyük eseri
“Badoe’ulvakoe’yi yazıp tertip etti. 1524 yılında Sevunchocahon vefat etmiş ve
Keldimuhammad Şohruhiya’dan Taşkent’e geldi ve tahta oturdu. Vosifi de onunla
döndü. Vosifi tahminen 1556’da Taşkent’te vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Vosifi’nin eserleri çok yönlüdür. Hem
nesirde hem şiirde gücünü denedi. Yazar, klasik edebiyatın tüm çeşitlerini
uyguladı. Ama Vosifi, edebiyat tarihinde yazar olarak meşhurdur. Ondan
zamanımıza “Badoe’ulvakoe”adlı eseri miras kalmıştır. Yaklaşık 20 yılda
tamamlamıştır. 46 bölümdür ve 90 cüz’den ibarettir. Her bölüm içeriğine göre
isimlendirilmiştir. Nazım-nesir karışıktır. Yazar, dönemin ünlü şair ve ilim
adamları ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. Vosifi’nin bilgileri Cami, Nevai, Binoi,
Dervişi Dehaki ve 15. ve 16. asrın ilmî ve edebî durumu ve faaliyetler hakkında
güvenilir ve büyük öneme sahip ilmî bilgiler vermektedir. Bilhassa Dervişi Dehaki
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hakkındaki bilgileri ilmî ve edebî açıdan büyük önem arz etmektedir. Vosifi’nin
Badoe’ulvakoe’ adlı eseri döneminin sosyal ve siyasi olayları hakkında bilgiler
vermektedir. Bu yönüyle eser hatıra türü örneği kabul edilir.
40. Abdurahmoni Muşfiki (АБДУРАҲМОНИ МУШФИҚӢ) (15251588)
Hayatı: Ünlü Tacik şair ve hiciv ustası Muşfiki takriben 1525 yılında
Buhara’da doğdu. Dedesi aslen Merv’dendi. Küçük yaşta yetim ve öksüz kalan
Muşfiki, Buhara esnaflarından birinin himayesine girmiş ve onun desteğiyle
dönemin hikmet, nücum, remil, matematik, edebiyat ve şiir gibi ilimlerini tahsil
etti. Buhara edebiyat mektebinde onu kıskananlar saraya şikâyet etmiş ve baskıdan
kaçarak 1564’te Semerkand’a gelmiştir. Sultan Said’in kütüphanecisi olarak
burada 10 yıl yaşamıştır. 1577’de Hindistan’a gitmiş, Ekber Şah’tan hürmet
görmesine rağmen 1578’te memleketine dönmüştür. Kısa sürede Abdullohhon’un
sarayında itibar kazanarak melik-uş-şuara mertebesine ulaşmıştır. Mali yönden de
rahatlamıştır. 1588’de Buhara’da vefat etmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Gazeller, eserleri arasında ilk sırada yer alır.
2 gazel divanı 4000 beyitten oluşur. Kaside Divanı 3000 beyitten ibarettir. Hiciv
türünde de oldukça başarılı olan şairin günümüze kadar ulaşan eserleri şunlardır:
“Devon-i Mutoibot (hicviyöt) 2 Devon-i Gazaliyöt, Devon-i Kasoid, Se Mesnevi:
(Sakinoma, Gulzor-i İram ve Cahonnoma)”. Üstat Ayni, onun eserlerini çok takdir
etti ve bazı gazellerini Klasik Tacik Edebiyatının en iyi şiir örnekleri olarak
kaydetti.
41. Şavkati Buhoroi (ШАВКАТИ БУХОРОӢ) (D:?- 1695-1699)
Hayatı: Buhara’da 17. Asırda dünyaya gelen Muhammed İshak, bilinen
Tacik şairlerdendir. Doğum tarihi belli değildir. 1695-1699 yılları arasında
İsfahan’da vefat etmiştir. Şavkat, Buhara’da ilim tahsil ettikten sonra vatanını terk
ederek İran ve Hindistan’a hicret etmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Şavkati Buhoroi Divan sahibidir. Sebk-i
Hindi tarzında şiir yazmıştır. Ondan bize miras kalan Divanında kaside, kıta, gazel
ve rubailer vardır.
42. Sayidoi Nasafi (САЙЙИДОИ НАСАФӢ) (ÖLÜMÜ: 1711)
Hayatı: Dokumacılıkla meşgul oldu ve ilim öğrenmek için okula devam
etti. Sadi, Hüsrevi Dehlevi, Hasan, Hafız ve Kemal’in şiirlerini okudu. Edebiyat
sevgisiyle Buhara’ya giderek zamanın büyük âlimlerinden Lab-i Havzi Nodir
medresesine devam etti. Edebi muhitlere de giderek kendini geliştirdi. Geçimini
sağlamak için dokuma işine de devam etti. 1711’de yaşadığı Buhara’da vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Nasifi’nin “Kulliyöt” adlı eserini içeren
edebi eseri 8500 beyitten oluşmaktadır. Şiirleri içinde ilk sırayı 4600 beyit ile gazel
alır. Musammat ve muhammes ikinci sırayı alır ve 1050 beyitten oluşmaktadır.
Sayido Tacik edebiyatı tarihinde bu türde ustalaşmış ve pek çok şiirle ustalığını
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kanıtlamıştır. “Şahroşöb” adlı eseri çağdaşı 212 çağdaşının mesleği ve zanaatı
hakkında bilgi vermektedir. Sayyido’nun Bahoriyöt ve 184 beyitten oluşan 18
hayvanın nezdinde erdemleri ve olumsuzlukları anlattığı Hayvonotnoma adlı
temsili mesnevileri şaire bu edebi türde şöhret kazandırmıştır. Ayrıca Sayido
günün çeşitli konularını anlatan mesneviler yazmıştır, örneğin evini soyan
hırsızları anlatan “Dar mazammati duzde ki honai şairro ğorat kardaast” vd. bu
mesneviler küçüktür, hacmi 16 ile 68 beyit arasında değişir. Gazellerindeki
tasvirlerin tamamı oldukça gerçekçi olup Sayyido’nun Tacik edebiyatı tarihindeki
önemli hizmetlerinden biridir. Ayrıca onun gazelleri zamanın siyasi, tarihi ve
sosyal durumunu yansıtır. O, geleneksel temaların yanında sosyal hayattaki
eksilikler, adalet, yoksulluk ile derin felsefi duygular tamamen sanatsal ve yeni
imajlarla anlatılır. Gazelde Hafız ve Saib’i takip eder. Onun gazellerinin beyitleri
de müstakildi ve mazmunları farklı içeriklere sahipti. Onun gazellerinin bir diğer
farkı da çok uzun olmasıydı. O, gazelin beyit sayısını 14’ten 27 beyte kadar çıkardı.
Külliyatında az da olsa 6-7 beyitlik klasik gazeller görebiliriz. Onun Tacik dilinin
söz yapısının ve kelime hazinesinin gelişmesine katkısı da önemlidir.
43. Soibi Tabrezi (СОИБИ ТАБРЕЗӢ) (1592- 1675)
Hayatı: 17.asrın en büyük edebi ve kültürel şahsiyetlerinden biri olan ve
ticaretle uğraşan Mirzo Abdurrahim’in oğlu, yenilikçi ve yaratıcı yazarın asıl adı
Mirzo Muhammedali Soib olup 1592’de Tebriz’de doğdu. Dönemin felsefe,
hikmet, Kuran, tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat gibi tüm ilimlerini öğrendi. Bilhassa
hat sanatına ilgi duydu. Gençliğinde Mekke ve Medine’ye hacca gitmiş, haccı
tamamladıktan sonra Kabil’e gitmiş, sonra Şah Cihan’ın Hindistan’daki sarayında
bulunmuştur. Sonra İsfahan’a döndü ve orada 1675’te vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Eserleri çok zengin ve renkli olup gazel ön
plandadır. “Kandaharnoma” mesnevisi de dâhil bütün şiirleri 120 bin beyittir.
Divanı’nda kaside, gazel, kıta, rubai olan şair, özellikle gazel türünde şöhret
sahibidir. Fikirlerini “Kandaharnoma ve Mahmud ve Ayoz” mesnevilerinde
işlemiştir. Eserlerini Sebk-i Hindi tarzında yazmış ve bu tarzda da meşhurdur ve
bu yönden sonraki döneme de tesir etmiştir. Musammat ve muhammesleri şekil
olarak geleneksel muhteva yönünden yenidir.
44. Zeboniso (ЗЕБУННИСО) (1639-1702)
Hayatı: 1639 yılında Delhi’de doğmuştur. Şairin babası Avrangzeb
(1658-1707) Hindistan padişahıydı ve bu hanedanın şahları arasında zalimliğiyle
meşhurdu. Zeboniso’nun annesi Dilrasbanu İran’ın önde gelenlerinden
Badeyzzamon idi ve iyi tahsil görmüştü. Bu nedenle Zeboniso’nun eğitimi için çok
çaba sarf etti. Zeboniso, kısa sürede okuma-yazma, edebiyat ve dinî bilgileri
öğrendi. Arapçayı öğrendi ve Kuran’ı hıfzetti. Zeboniso 13-14 yaşından itibaren
şiir yazıyor. İlk şiirlerini hocası beğendi. Tarihî ve edebî kaynaklara göre babasının
sarayında büyük bir kütüphane kurmuş, bazen babasından gizli şiir meclisleri
düzenleyerek diğer dünya ülkelerinden Hindistan’a gelen şairleri maddi olarak
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desteklemiştir. Babası kızının şair olmasını istemiyordu. Sonuç olarak kızının
yaptıklarını beğenmedi. Her an ona serzenişte bulundu. O, gelecekte ilmini
geliştirecek, mantık, tarih ve hikmet ilmini öğrenecek, hat sanatını nestalik öğrenip
icra edecektir. Kaynaklara göre zamanın meşhur edipleri Nosiralii Sarhindi,
Nemathoni Oli ve Mirzo Abdulkodiri Bedil’in sohbetlerinden keyif aldı. Zeboniso
63 yaşında iken 1702’de Delhi’de vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Divan 4000 beyitten oluşur. Esasen şairin
divanının çoğu gazellerden oluşmaktadır. Gazelden başka 7 kaside, 5 terci-i bend
ve 1 muhammes yazmıştır. Gazellerinin konusu farklıdır. Doğu’nun mazlum
kadınlarının zor yaşamını ve haklarını şiirlerine yansıtır. Onun gazellerin
konusunun asıl merkezinde aşk ve muhabbet vardır.
45. Mirzo Abulkodiri Bedil (МИРЗО АБДУЛКОДИРИ БЕДИЛ)
(1644- 1720)
Hayatı: “Şair, yazar ve filozof Mirzo Abdulkadir Bedil dünyaca
meşhurdur. O, Hindistan’da ilim ve edebiyat çerağını daha da aydınlattı. Sonraki
çağlarda bir edebiyat okulu olarak Bedil’in üslubu yüzlerce yazar tarafından takip
edildi. Bu yüzden çağdaşları ona fahri-i Abulmaoni yani anlamın babası unvanını
münasip gördüler”. Şairin asıl adı Abdulkadir idi, Bedil ise edebi mahlastır.
Bedil’in ataları Orta Asya’dan, Şehrisabz’dan yerleştikleri Hindistan’a geldiler.
Onlar aslında askerlikle meşguldü. Bedil, 1644’de Azimobod şehrinde dünyaya
geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti. Annesi ve dayısı Mirzo Kalandar ile amcası
Mirzo Zarif tarafından büyütüldü. 5.5 yaşında okula gönderilir. Âlim olan amca ve
dayısından Arapça, hat, Arap edebiyatı, hadis; dönemin büyük âlimi Şeyh Kemal
Bedil’den felsefe, nücum ve tarih öğrendi. Amca ve dayısının evlerinde yapılan
ilim ve edebiyat meclisleri onun kısa zamanda olgunluğa ermesine vesile oldu.
1665’te bağımsız yaşamak için Delhi’ye gitti. Dervişane bir hayatı benimsedi. 25
yaşındayken arkadaşları onun bu dar kafesten kurtulması için evlenmesini tavsiye
etti ve evlendi. Sonra hayat Bedil’in başına bela oldu. Ailenin geçimi için
çalışmalıydı, bu yüzden dervişane hayatı terk etti ve asker oldu. O, Azamşah’a
asker oldu, 3 yıl geçti. Bu müddet boyunca Şah ve saray ahalisiyle tanıştı, askerliği
terk etti. Bedil daha sonra yazarlıkla meşgul oldu. Bu süre içinde Multan, Lahur,
Ekberabad, Pencap, Keşmir, Sarhind’e seyahat etti ve halkın hayatını yakından
tanıdı. Gittiği her yerde ilim ve edebiyat adamları ile sohbet etti. Sonra Bedil
arkadaşlarının onun için Delhi’de inşa ettiği evinde yazarlıkla uğraştı. Maddi
durumu da fena değildi. Bedil temiz, edepli, cömert, hayırsever biriydi.
Elindekileri muhtaçlara dağıtırdı, bu yüzden insanlar onu sevdi ve saygı duydu. 5
Aralık 1720’de öldü ve geleneğe uygun olarak kendi avlusuna defnedildi.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: 10 yaşındayken şiir yazmaya başladığı
bilinmektedir. Hayatının sonuna kadar yazmaya devam etti. 65 yıllık edebî hayatı
boyunca birçok eser meydana getirdi. Bedil’in eserleri “Külliyat” şeklinde
toplandı. Onda nazım, nesir ve fikri çalışmaları da bulunmaktadır. Şiirleri 72 bin
beyitten oluşmaktadır. Nesir eserlerinde de çok sayıda şiir de vardır. Nesir Eserleri:
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“Deboça, Nukot, Rukaot, Çor Unsur”. Mesnevileri, Tilismi Hayrat, Muhiti A’zam,
Turi Ma’rifet, İşaret ve Hikayet, İrfan (Hacim ve içerik olarak en önemli eseri olup
içinde “Komde ve Madan” mesnevi de vardır.) Küçük lirik eserler gazel, kaside,
rubai, kıta, terkib-i bent vd. toplamı 37500 beyitten oluşmaktadır.
46. Malehoi Semerkandi (МАЛЕҲОИ САМАРҚАНДӢ) (1641- ?)
Hayatı: 1641’de Semerkant’ta doğdu. Medrese eğitimi aldı, 30 yaşına
geldiğinde zamanın ilimlerini öğrenmişti. Şiirle de uğraştı, babası şair olmasını
istemiyordu ve onu azarladı. Babasının ölümünden (1699) sonra 7 yıl daha ilim
tahsil etti. Çocukluğundan beri seyahat ederek âlim ve şairlerle konuşmayı, onlar
hakkında yazmayı hayal eden Maleho, 1675’te Buhara’ya gelmiş 3 yıl boyunca
İran ve Horasan’ın birçok şehrini gezerek âlim ve ediplerle görüşmüştür. Maleho,
XVIII. Yüzyılın ilkyarısında Semerkant şehrinde vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Maleho, “Muzakkirulashob” adlı tezkiresini
1692’de tamamlamıştır. Bu eser, 17. Asır İran, Horasan ve Orta Asya’nın ilmi ve
edebi hayatını aydınlatabilecek güvenilir bir kaynaktır. Maleho tezkiresinde
hünerli şairleri ve özellikle alt tabakadan gelenlere daha fazla teveccüh eder.
47. Fitrati Zardozi Samarkandi (ФИТРАТИ ЗАРДӮЗИ
СААМАРҚАНДӢ) (1657- ?)
Hayatı: Maleho Semerkandi “Muzakkirulashob” adlı tezkiresinde “…ne
Buhara’da ne de Semerkant’ta benzeri yoktur. Eserleri Nevruz çiçekleri ile
süslenmiştir. Şiirinin tadı yüksektir, manasının kıvamı şeker gibidir, her şeyi
güzeldir ve aferini hak ediyor.” Maleho’ya göre Fıtrat hüner sahibi bir şairdi,
geçimini kuyumculuk yaparak sağlıyordu. Bu yüzden lakabını Zardoz seçmiştir.
Fıtrat, 1657’de Semerkant’ta doğdu. 1685’te Buhara’ya geldi, kuyumculuk
mesleği ile meşgul oldu. O, 18. asrın ilk yarısında Buhara’da vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Fıtrat’tan günümüze dağınık şiirler ve “Talib
ve Matlub” mesnevisi ulaşmıştır. Mesnevisinin konusu aşktır, geçmiş şairlerin aşk
mesnevilerini takip ederek söylenmiştir. “Talib ve Matlub’un geçmiş
mesnevilerden en büyük farkı, her şeyden önce ana kahramanlarının toplumun alt
tabakalarından seçilmiş olmalarıdır. Bu hikâye, aşk ve muhabbet mesleğinin
hünerli ismi Talip ile Şahın kızı Matlub’un konuşmaları hakkındadır.
48. Samardarhocai Tirmizi (САМАНДАРХОҶАИ ТИРМИЗӢ)
Hayatı: Asıl adı Samandarhocai Tirmizi Muhammadbako idi, “samandar”
onun mahlasıdır. Onun “Düstur-ul- Muluk” kitabına göre ve Malehoi
Semerkandi’nin “Muzakkır-ul- Ashob” tezkiresindeki bilgilere göre memleketi
Honakoh (bugünkü Tacikistan Cumhuriyetinin Hisor Nahiyesi) idi. Doğum ve
vefat yılı belli değildir. Hayatı ve faaliyetleri 17. asra kadar uzanmaktadır.
Samandarhocai Tirmizi bu dönemin ünlü yazar ve tarihçilerinden sayılmaktadır.
Samandarhocai Tirmizi seyahat etmeyi severdi ve gençlik devresinin sadece
seyahatle geçmesi sebebsiz değildir. Tarihçilere göre O, 1685, 1693, 1695
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yıllarında Abdulazizhonu Subhankuli’nin savaşlarında Harezmliler ve Belh
liderlerine karşı savaşlara iştirak etti. Bir müddet Nasaf şehrinde yaşadı ve 2 kez
Nasaf Valiliğine atandı. Ömrünün son yıllarını inzivada geçirmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Samandarhocai Tirmizi’nin kendi sözlerine
göre onun edebî faaliyetleri Nasaf şehrinde başlamıştır. Onun edebî ve tarihî
eserlerden oluşan meşhur eseri “Dastur-ul- Muluk”ta 1696’ya kadar yazılmış olan
1694-95 yıllarının tarihi olaylarını kapsayan ahlaki öğütler kitabıdır. Bu eser 22
bölümdür, 20. bölümden öncesi ve 22. bölüm ahlaki terbiye meselelerini,
padişahlara nasihatler, devlet idaresinin şart ve usulleri, sanatkâr ve âlimlerin
mertebeleri, âlim ve asillerin faziletleri, barışın zaruretleri ve savaşın zararları,
istişarenin önemi vb. anlatılmaktadır. Yazar, temsili hikâyeler vasıtasıyla
idarecilerin davranışlarını ve zamanın adaletsizliklerini ıslah etmek istemiştir.
“Dustur-ul-Muluk” daha sonraki edip ve tarihçiler üzerinde çok tesir etmiştir.
49. Cunanaydullohi Hozik (ҶУНАЙДУЛЛО ҲОЗИҚ) (1780? - 1843)
Hayatı: 18. asrın 80’li yıllarında Herat’a bağlı Karhi köyünde doğdu. Orta
tabakadan biri olan babası İslomşayh onun eğitim ve öğretimi için çok çalıştı.
İlköğrenimini tamamladıktan sonra ilmini geliştirmek için Buhara’ya geldi. İlim
tahsilinin yanı sıra büyük edip ve şairleri takip etmekle meşgul oldu. Güzel şiirleri
kısa sürede şöhret oldu. Hatta Manğit sultanının kulağına kadar gitti ve onu Emir
Haydar saraya davet etti. Hozik, Emir’in önünde kötülendi. Hozik, resmi usulleri
bilmemesi sebebiyle yetkilileri ve valileri açıkça eleştirdiği için gözden düşmüştür.
O, takip ediliyor ve işkence görüyordu. Mecbur kaldığı için Harezm ve Kukand’a
gitti. Ama rahat bir yer bulamadı. Onu Emir Nasrulla takip ediyordu. Arkadaşları
onu şakladı ve Şehrisabz’a götürdü. Emirin casusları ondan haberdar oldu, 1843’te
onu evinde katletti ve başını Buhara’ya Emirin huzuruna getirdi. Hoci Hakimhon
“Muntahabuttavorih” adlı eserinde Emir Nasrullo’nun casusu tarafından Hozik’in
öldürülmek üzereyken yaşadıklarını anlatır.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Hozik’in eserlerinden günümüze kadar
gazel, rubai, kıta, terkib-i bend, terci-i bend, muhammesler ve Yusuf ile Züleyha
(14496 beyit), Vokeoti İslomi ve Tahkikulkavoid risalesi ulaşmıştır. 1824’te
tamamlanan Yusuf ile Züleyha mesnevisi eserlerinin merkezinde yer alır.
50.
Muhammadşarifi
Gulhani
(МУҲАММАДШАРИФИ
ГУЛХАНӢ) (18.yy?)
Hayatı: Raşt nahiyesinin Bulkosi köyünde çiftçi ve fakir ailede dünyaya
gelmiştir. Köy imamının yanında bir süre eğitim gördü. Ama ailesi zor
durumdaydı. Mecburen Kukan’a çalışmaya gitti. Orada hüner sahibi şairleri takip
etti, Özbekçe öğrendi ve eserler yazdı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Özellikle yazarın “Darb-ı Mesel”i klasik
Özbek edebiyatında büyük bir yere sahiptir. Bu eser temsilidir ve kuşların
tasviriyle yöneticileri tenkit eder.
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51. Abdulkodirhocai Savdo (АБДУЛҚОДИРХОҶАИ САВДО)
(1823/1825)
Hayatı: 1823-1825 arası yıllarda Buhara’da doğdu. 22 yaşında
medreseden mezun oldu. Zamanın bilinen ilimlerine vakıf oldu. Özellikle musiki,
hattatlık, resim, ciltçilik, tarih, nücum ve şiirde hüner sahibiydi. Emir, Savdo’yu
saraya davet etti. Ömrü sarayda geçti. Emir Muzaffer Han’ı övdü. Onu
çekemeyenler saraydan uzaklaştırmak istedi ama Emir buna izin vermedi.1873’te
Nurek’e yaptığı bir seferde 50 yaşında iken Vahş nehrinde boğulup vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: 19. asrın ikinci yarısının en iyi şairlerinden
biri olan Savdo, dönemin edebiyatının gelişimine katkıda bulunmuştur. Ağırlıklı
olarak gazel şairidir. Onun edebi mirası henüz tam olarak derlenmedi. Sayısı 1500
beyite ulaşan şiirler, gazeller, rubailer vb. yazdı. Şimdiye kadar 5 kaside, 56 gazel,
2 muhammes, 6 mesnevi, 9 rubai, 1 mersiye, 1 terciibend, 1 tarih ile 7 mensur
hikâyesi derlenmiş ve “Muzhikot” adıyla meşhur olmuştur.
52.
Muhammedsıddıki
Hayrat
(МУҲАММАДСИДДИҚИ
ҲАЙРАТ)
Hayatı: 1878’de Buhara’da dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından aldı.
Küçük yaşlarda anne babasını kaybetti. Hayat onun için zorlaştı. Daha sonra
medreseye devam etti. Bu dönemde Üstat Ayni ve Hayrat ile tanıştı. Hayrat’ın
vasıtasıyla büyük şairler ve âlimlerle tanıştı. Onlardan ilim, kültür, şiir talimi aldı.
Onun dünya görüşünün değişmesinde Ahmedi Daniş’in “Navodirulvakoe’” el
yazısını okuması etkili oldu. Doniş’in fikirleri ve kişiliği onu takip etmesinde
önemli rol oynadı. 1902’de vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Hayrat’ın edebi mirası azdır, şair eserlerini
divan şeklinde bir araya toplamamıştır. Vefatından sonra Ayni ve Munzim onun
dağınık şiirlerini bir araya toplayarak divan haline getirdiler, divanındaki beyit
sayısı 2000’e ulaşmıştır. Hayrat lirik bir şairdir.
53. Toşhucai Asiri (ТОШХӮСАИ АСИРӢ)
Hayatı: 1864’te antik Hucand şehrinde taş oymacısı bir ailede dünyaya
geldi. İlköğrenimini burada aldı ve okuryazar oldu. Daha sonra Kukand’a giderek
ilim ve tahsilini arttırdı. Kukand’ın edebiyat çevresine yaklaşmıştı. O çevrenin
başındaki Mukimi ve Furkat Ahmedi Daniş’ten eğitim almışlardı. O dönem
Kukand Rusya’nın bir parçasıydı ve Rus bilim ve kültürü etkiliydi. Asiri de Rusça
öğrenmiş, edebiyat ve kültürü ile tanışmıştı. 8 yıl yaşadıktan sonra taş oymacılığı
ve şiirini devam ettirmek için Hucand’a döndü. 1915’te burada vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Edebi mirası çok fazla değildir. Esasen
küçük edebi türlerde gazel, kaside, kıta, rubai, muhammes vb. yazmıştır. İlave
olarak, hacim olarak küçük manzumeler veya mesneviler de yazmıştır. Özetle O,
ülkenin ilerleme ve kalkınmasına dair görüşlerini dile getirerek akla, çağdaş bilim
ve teknolojiye olan güvenini ifade etti. Öte yandan Tacik halkının Rus halkıyla
dostluk, işbirliği ve dayanışma fikrini o dönemde çok iyi ortaya koymuştur.
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54. Mirzo Siroci Hakim (МИРЗОСИРОҶИ ҲАКИМ)
Hayatı: 1877’de Buhara’da tüccar bir ailede dünyaya geldi. Babası onu
küçük yaşlarda tahsili için yeni tarz eğitim veren okula gönderdi. Siroc, okuryazar
olduktan sonra Avrupa dillerini öğrenmesi için ona rehberlik etti. Rusça, Türkçe,
Fransızca, Arapça gazete ve dergiler okudu. Babasının mesleğini devam ettirerek
hem Buhara’da hem de Fergana’nın başkenti Kukand’da pamuk alım satımı ile
uğraştı. Bununla birlikte şiirler yazdı ve süreli yayınlarda yayınlandı. Avrupa
halklarını ve hayatlarını öğrenmek için bir süre servet topladı. 1900 yılında
Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Türkiye, İran ve Afganistan’ı
gezerek bu ülkelerin siyasi, ekonomik, kültürel ve edebî hayatıyla tanıştı. Sonra
Buhara’ya geldi, ticareti bıraktı ve hastaları tedavi etmeye başladı. Bu yüzden ona
“hakim” yani doktorluk payesi verirler. 1907’de büyük eseri “Tuhafi Ahli
Buhara”yı yazıp tamamladı. Eser 1910’da basıldı. Eser yayınlandıktan 2 yıl sonra
yani 1912’de Buhara’da vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Mirzo Siroc, asrın yenilikçi ve realist bir
yazarıdır. Gazete ve dergilerdeki yazılarına bakarak onu ilk Tacik yorum
yazarlarından biri olarak adlandırmak yanlış olmaz. “Tuhafi Ahli Buhara” 20. asrın
önde gelen halklarının, tarihin bu döneminin sosyal, kültürel ve edebî hayatının
çeşitli olaylarla beraber geçirdiği değişimi göstermektedir.
55. Ahmadi Doniş: (1826- 1897) (АҲММАДИ ДОНИШ)
Hayatı: Anne ve babası ilim ehliydi. 1826’da doğdu. 1838’de Kur’an
eğitimi almaya başladı. 1842’de medreseye başladı. Arapça ve zamanın ilimlerini
öğrendi. Bir arkadaşı vasıtasıyla saraya davet edildi. İlk zamanlar burada tıp ve
edebiyat eserleriyle meşgul oldu ve Emirin ilim danışmanlarından biriydi. Üstadı
öldükten sonra sarayın mühendis ve mimarı olarak tayin olur, günden güne şöhreti
ve makamı artar. Bu yüzden ülkenin siyasi, sosyal, bilimsel ve kültürel
sorunlarında Emir, Doniş’ten tavsiyeler alır. Ahmed zamanın âlimi olarak tanınır.
Bu münasebetle mahlasını Doniş yapar. 1857’de Emir Nasrulla’nın elçisi olarak,
1869’da Emir Muzaffer’in elçisi olarak ve 1873’te Emir’in baş danışmanı olarak
Rusya’ya gider. Bu ziyaretlerdeki gözlemleri, gezileri, bilim adamları ve
edebiyatçılarla yaptığı sohbetler neticesinde dünya bakış açısı ve düşüncesinde
köklü değişiklikler olur. Emir, Rusya seyahati sonrası Doniş’i saraya davet etti ve
ona bir makam vermek istedi. Doniş, Rusya’da yaptığı seyahatlerde öğrendiği
şekliyle hükümet yapısında, bilimsel ve kültürel yapısında yapmayı düşündüğü
fikirleri var olan emirlik yapısıyla yapmasını imkânsız olduğunu ve fikirlerini
Emir’in asla kabul etmeyeceğini biliyordu. Önerilerden oluşan bir risale yazarak
Emir’e sunar, bunların kabul edilmesi halinde saraya geleceğini bildirir. Emir bu
teklifi reddeder, zira Emir’in yetkilerini zayıflatan öneriler vardır. Emir, ondan
intikam almak ister ama eğitimli bir kişi olarak Rus devletinin gözünde saygı
duyulan birisi olduğundan ve Buhara yarı sömürge bir devlet olduğundan kötü
niyetlerini açıkça gerçekleştiremedi. Buhara’dan sınır dışı edildi. Önce Ğuzor
sonra Nahrpay nahiyelerine kadı olarak gönderildi. Emir Muzaffer’in ölümünden
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sonra Buhara’ya döndü. Artık devlet işleriyle uğraşmıyor, sadece kütüphaneci
konumunda daha yaratıcı işlerle uğraşıyordu. 21Mart 1897, Nevruz Gününde vefat
etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İlim işleri çeşitli ve çok yönlüdür. Çünkü
geniş bir bilgi birikimine sahipti ve zamanın ansiklopedisi olarak kabul edildi.
Özellikle ilmî nücum, tarih, felsefe, iktisat alanında. Akademisyen Bobocon
Gafuruov’a göre Ahmed Daniş’in en büyük hizmeti 19. asırda Tacik eğitimcisi
olan bir grup takipçisini kendi etrafında birleştirebilmesidir. “Manozirulkavokib”
(Manzarai Sitoraho) 1865’te yazdığı astronomi ile ilgili kitabıdır. “Risola fi A’mol
il-Kura” (Risola dar baroi amaliyöti bo kura) Kürenin işleyişini anlatır. “Me’yörut-tadayyon (Haddi diyönat)” 1894’te tamamlanan devlet işlerinde emirler ve
valileri adalet ve hakkaniyete çağıran eseridir. “Ta’oduli Hamsai Mutahayyiira
(Haraketi Panc Sitora)” 1883’te beş gezegenin hareketini anlattığı eseridir.
“Manğinit Hanedanının saltanat tarihinin incelenmesi risalesi” adlı tarih kitabı
onun ilmî eserlerindendir. Esasen onun edebî mirası çeşitli manzum ve nesir farklı
türlerdeki eserlerden oluşmaktadır ve gazel, kaside, rubai, kıta gibi lirik ve küçük
türlerden oluşmaktadır. Edebî eserleri dağınık halde olup bir Divan tertip
edememiştir. Navodir-ul- Vakoe’ Ahmedi Doniş’in edebi mirasının merkezinde
yer alır. 1880’den 1885’e kadar geçen 15 yıllık sürede derlemiştir. 23 bölümden
oluşan eserin her bölümünde farklı bir konu ele alınır. Örneğin birinci bölümü
ebeveynleri tanıma ve çocuk terbiyesiyle ilgilidir. İkinci bölüm, devlet
görevlilerinin çalışmalarını analiz etmekte, üçüncü bölüm, evrenin kökeni ve
yaratılış felsefesi üzerine olup eğitim, devlet yönetimi, hakiki aşk vd. gibi hayatın
her aşamasında karşılaştığı gerçek ve felsefi meselelere soru-cevap şeklinde çözüm
aramıştır.
56. Şamsiddini Şohin (ШАМСИДДИН ШОҲИН) (1859- 1894)
Hayatı: Şamsiddin Muhammad Mahdumi Şohin 1859’da Buhara’da
Molla Amoni Hatlon’un ailesinde doğdu. 8-9 yaşlarında okuldayken şiir okumaya
başlayan Şohin’in hat sanatında da mahareti vardı. 15-16 yaşlarında medreseye
girdi. Onun ataları Hatlon edebî grubundandı. Babası önce Semerkant’a ve sonra
tek gayesi olan ilim tahsili için Buhara’ya gelmişti. 1885’te Sarayın hizmetine
girdi. Güzel yazısı ve hattatlığı ile meşhurdu. Daha sonra Şerobod’a vali tayin
edilir. 90’lı yılların ilk yarısından itibaren Emir’e seyahatlerde eşlik etti. Karşi
seyahatinde Şah ile yoldaştı ve teyzesi de eşlik ediyordu. Teyzesi çok hastalanınca
Emir onu Karşi’ye yerleştirdi. 1894’te burada vefat etti.
Onun şiirleri ölümünden 42 yıl sonra nispeten toplandı. Lirik eserlerinin
merkezinde gazel vardır. Sonra kaside, rubai, kıta, muhammes, terciibent ve terkibi
bent divanını oluşturur. Şiirleri incelendiğinde 19.asrın son yıllarından itibaren
şiirlerindeki çok güçlü eleştiri eğilimini görmek mümkündür. Ayrıca Tuhfa-i
Döston, Leyli va Macnun, Badoe’-us-Sanoe’ adlı eserleri vardır.
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SONUÇ
9. asrın sonları ile 10. Asrın ilk yarısında hem çağdaşları hem de sonraki
dönemin yazarları tarafından “Âdem-uş-şuara” “Üstat” “Sairi Şoiron (şairlerin
başı, öncüsü” “Sahipkıran-ı Şoiri” olarak kabul edilen Abuabdullahi Rudaki’nin
(858-941) Farsça-Darice dillerinde başlattığı Klasik Tacik Edebiyatının etkisi
Maveraünnehir ve çevresinde 20. Yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Bu
edebiyatın son temsilcileri olarak Ahmadi Doniş (1826- 1897) ve Şamsiddini
Şohin (1859- 1894) olarak kabul edilmektedir.
Saman Oğulları veya Somonilerin ilim ve edebiyata değer vermesi
sebebiyle saray etrafında toplanan yazarlar ve şairler Klasik Edebiyatı teşekkül
ettirdi: “VII. asırdan IX. Asra kadar edebi bir dil olan Farsça-Darice, X. asırda
Taciklerin birinci bağımsız devleti olan Saman Oğulları (875-999) döneminde
resmi bir dil oldu. Saman Oğullarının emirleri siyasi, edebî, ilmî ve kültürel
iktidarını sağlamak için Semerkant ve Buhara’yı edebî ve kültürel merkez yaparak
ülkenin dört bir yanından şairleri, yazarları ve ilim adamlarını bir araya
getirdiler. Uygun bir ortamın oluşmasıyla edebiyat, kültür, sanat, mimari, resim,
hat, müzik ve ilim alanlarında büyük ilerlemeler oldu. Saraya davet ve hürmet
edilen ediplerden biri de Rudaki idi ve bu atmosferde Klasik Tacik edebiyatının
temelleri atıldı. Bu dönemde edebiyatın muhteşem gelişimi sebebiyle Abuabdullohi
Rudaki’den başka Şahidi Balhi, Murodi, Abuşakuri Balhi, İmorai Marvazi, Robiai
Kuzdori, Abuziroai Gurgoni, Mantikii Rozi, Abulabbosi Marvazi, Şokiri Buhoroi,
Kisoii Marvazi, Abulmuaayadi Balhi, Dakiki, Ma’rufii Balhi, Husravoni, Tohiri
Çağoni, Munciki Tirmizi, Abdulfathi Busti, Abulabdullohi Cayhoni, Abulfazli
Bal’ami, Abualii Bal’ami, Abutayyibi Mus’abi, Abulkosimi Firdevsi vd. eserleri
zengin ve değerli olup günümüze kadar ulaşan ve döneme tanıklık eden
ediplerdendir. Bu dönemin yazarlarının edebî eserleri, kusurlarına rağmen
edebiyatın ana eğilimlerini, olgularını, özelliklerini ve gelişim yönünü belirlemeyi
mümkün kılmaktadır. Bu dönemde gelecek dönemlerde kullanılacak olan kaside,
mesnevi, gazel, kıta, dubeyit gibi edebî türlerin ve methiye, pendname, övgü,
mersiye, bahariye, ışkiye ve hicviye gibi temaların hepsinin ilk örnekleri
verilmiştir.”3
Tacik Edebiyatında Gaznelilerin Saman Oğulları devletinin komutanları
iken bu devlete son verip yeni bir devlet kurmaları pek hoş karşılanmamaktadır ve
Türk Boylarınca kurulan devletlerin idaresindeki edebî ve kültürel faaliyetler
Saman Oğullarının basit bir kopyası olarak değerlendirilip tenkit edilmektedir:
“Gazneli devletinin Saman Oğulları devletinin içinden doğması gibi XI. asır TacikFars Edebiyatı da Rudaki, Firdevsi ve çağdaşlarının eserlerine dayanmaktadır.
Zira Gazneliler ilim ve kültürde Saman Oğullarının geleneklerini devam ettirdiler.
Sultan Mahmut (997-1030) döneminde Ğaznin ilim ve kültür merkezi haline geldi
ve oğlu Mesud da babası gibi şairleri koruyup gözetti. En meşhurları Unsuri,
Farruhi, Manuçehri Domğoni, Ascadii Marvazi olmak üzere pek çok şair
Sattarzoda, Abdunabi. Edabiyöti Tocik 8, Duşanbe, Maorif Yayınları, 2018. S. 34-35.
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Gaznelilerin sarayında toplandı.4 Ama Gaznelilerin adetleri Saman Oğullarından
farklıydı, bu yüzden XI. asır edebiyatı X. asır ile bir tutulamaz. Zira Sultan
Mahmud sanatı, şiiri ve edebiyatı siyasetin hizmetinde ve fetih siyasetini
meşrulaştırmak için kullanan ve orduları gibi şairleri de Hindistan’a sevk etmeye
zorlayan padişahlardan biriydi. Rudaki de bir saray şairiydi fakat Samaniler
onlara böyle bir vazife vermemişti”.5
Maveraünnehir ve Horasan’da Samanilerin çöküşü ve siyasi yönetimin
Türk ailelere geçmesiyle, Karahanlılar (999-1147), Gazneliler (999- 1187,
Selçuklular (1040-1190) ve Harzemşahlılar (1097- 1220) sadece siyasi iklim değil
aynı zamanda edebî ve kültürel ortam da değişti. Türk boylarının padişah ve
emirleri Samanileri taklit ederek saraylarında bir grup şair, sanatçı ve âlim
bulundursalar da asıl amaçları sanat ve ilmin gelişmesi değil, onların siyasi
emelleri karşılığında şan ve şöhretlerini yaymaktı. Bu nedenle XI. asrın ikinci
yarısı ve XII. asrın başlarından itibaren bu dönem edebiyatının ve eserlerinin
tartışılması doğaldır. Şöyle ki o dönem saraylarda bulunan Anvarii Abevardi ve
Sanoii Ğaznevi sarayın ilgisizliği ve cehaletine tanık olup bu durumu
eleştirmişlerdir.6
XI. ve XII. yüzyıllarda tasavvuf edebiyatı ve gençlik edebiyatının
bağımsız olarak teşekkülü, bu dönemin şiir ve nesrinde nasihat geleneğinin
gelişmesi, Abulmaolii Nasrulloh’un “Kelile Ve Dimne”si, Unsurulmaolii
Kaykavus’un “Kabusnoma”sı, Zahirii Semerkandi’nin “Sindbodnoma”sı ve
Muhammad Avfii Buhori’nin “Come’-ul-Hikoyöt”ü özellikle Tacik-Fars
edebiyatının sosyal yönünü güçlendirdiğinin göstergesidir. Bu yüzyıllarda FarsTacik Edebiyatı Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Harzemşahlılar’ın hâkim
olduğu Maveraünnehir ve Horasan’da cereyan etti. Fars-Tacik Edebiyat
merkezinin yelpazesi Hindistan (Delhi, Lahor), Irak, İran, Bağdat, Küçük Asya ve
Kafkasya’ya doğru genişlemeye başladığı görülmeye başlandı. 14.
ve
15.
Asırlarda Orta Asya ve Horasan’ın ilmi ve kültürel hayatı bir ölçüde gelişmiştir.
Büyük Timur İmparatorluğunun başkenti (1336-1404) antik Semerkant o dönemde
gelişti ve şöhrete sahip oldu. Bu durum istila edilen ülkelerdeki âlimler, şairler,
ressamlar, mimarlar ve hüner sahiplerinin Semerkant’a getirilmesiyle oluşturuldu.
Timur’un oğulları özellikle Şohruhmirzo (1377-1447) döneminde Herat şehri
önemli bir bilim ve edebiyat merkezi haline geldi. Şohruhmirzo’nun oğlu
Uluğbek’in çabalarıyla Semerkant’ta (1394-1449) bilim gelişti. 1424’te Kozazodai
Rumi, Ali Kuşçu, Ğıyasiddin Camşed, Mansuri Koşi gibi büyük âlimlerin
bulunduğu rasathane kuruldu. Kısacası kültürel ve edebi hayat bu asırlarda
gelişmiştir.
15. ve 16. Yüzyıllarda edebiyat da gelişti ve hayatın çeşitli yanlarını
yansıttı. Bu asırlarda edebi hayat daha çok Herat, Semerkant, Tebriz ve Buhara’da
revaçta idi. Bu yerlerde edebiyat mektepleri vardı ve edebi eserlerin yazılmasında
Sattarzoda, Abdunabi. Edabiyöti Tocik 8, Duşanbe, Maorif Yayınları, 2018. S. 144
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adeta bir müsabaka havası vardı. Özellikle, büyük mütefekkir Abdurrahman
Caminin teşkil ettirdiği ve idare ettiği Herat Edebiyat Mektebi Tacik- Fars
edebiyatı tarihi üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. Bu ekolün temsilcileri 500-600
yıllık Tacik edebiyatını özetlemişler ve edebi türlerin çoğunda mükemmel eserler
meydana getirmişlerdir.
15. asrın ikinci yarısında, farklı şehirlerden genç ve istidatlı öğrenciler
büyük edipler Abdurrahman Cami ve Ali Şir Nevai’den tahsil görmek ve imtihan
olmak için Herat’a gelmiştir. Bu okulun mezunlarından Kamoliddin Binoi,
Husayn Voizi Koşifi, Mahmudi Vosifi, Badriddini Hiloli 16. Asır Klasik edebiyat
tarihinde özel bir yere sahiptir.
15. ve 16. Yüzyılda Semerkant, Buhara ve Tebriz edebiyat muhitleri
birbiriyle yakın ilişki içindeydi. Fakat bu edebiyat çevreleri Herat edebiyat
okulundan çok daha zayıftı. Irak Edebiyat dairesinde Kozi İso, Celaloddini
Davvoni ve Darveşi Dehaki (eserleri Cami ve Nevai tarafından övülmüştür.)
önemli bir mevkie sahiptiler. Ama Horasan’ın İsmaili Safevi tarafından işgalinden
sonra birçok büyük ilim ve edebiyat adamı Hindistan’a, Buhara ve Semerkant’a,
Taşkent’e gitti. Tebriz seyahat yolunu kapattı ve bundan dolayı Buhara ve Taşkent
edebiyat mektepleri güç kazandı. Elbette çoğunlukla buraya gelen Herat Edebiyat
Mektebi’nin temsilcileri Buhara ve Taşkent’te edebiyatın gelişmesinde önemli rol
oynadılar. 15. ve 16. Asır edebiyatında önceki asırlarda olduğu gibi şiirin
hâkimiyeti vardı. Mazmun eserler hem şekil hem de içerik açısından nesirlerden
daha mühim bir yeri işgal ediyordu. Gazel, kaside, destan, rubai, kıt’a, muhammes,
terkibi bent, tercii bent, müstezat bu asırdaki en mühim biçimler olarak sayılabilir.
Gazel, bu devirdeki birçok şairin eserlerinde asıl mevkie sahipti. Bu asırlarda
kahramanlık destanlarına nazire yazmak, romantik aşk hikâyeleri yazmak giderek
yaygınlaşmıştır. Şairler Nizami Gencevi ve Amir Husrevi Dehlavi’nin
“hamse”sine cevap vermeye çalışmış ancak Cami, Abdibeki Şerozi ve Özbek
Edebiyatında Nevai’den başka hiçbirisinin başarılı olamadığını söylemek
mümkündür. Ayrıca bu asırlarda Ali Şir Nevai’nin başını çektiği hem Özbekçe
hem Tacikçe hem de Arapça şiirler yazan iki dilli şairler ortaya çıkmıştır. Bu
devirlerde nesir de çok ilerideydi. Nesir eserleri birbirinden hem dil ve anlatım
tarzı hem de üslup ve kompozisyon açısından farklılık göstermiştir. Abdurrahman
Cami “Baharistan ve Nafahat-ul-uns”, Hüseyin Vaizi Kâşifi “Fütüvvetnamei
Sultoni, Ahlai Muhsini, Anvari Suheyli, Fahriddin Ali safi “Latoif-ut-tavoif”,
Zayniddin Mahmud Vosifi “Bade’ulvakoe’” eserleri bu asırların dil ve anlatım
bakımından sade ve anlaşılır olan seçkin örnekleridir.
16. asrın başlarında önce Şeybani Hanlığının Timurları ortadan kaldırarak
Buhara ve Semerkant’ı alması (1507) sonra Safevilerin buraları işgali (1512), Şah
İsmail’in Maveraünnehir ve Horasan topraklarında Şiiliği yaymak amacıyla
şiddetli bir savaş başlatarak 16. asrın sonuna kadar hem mezhep savaşını körükledi
hem de buraların yıkımına yol açtı. Bu dönemin iki meşhur edibi Mavlono
Badriddin Hiloli ve Kamoliddin Binoi bu mezhep çatışmalarının kurbanı oldular.
Bu siyasi ve mezhebi çatışmalar İran ve Maveraünnehirin ayrılmasına zemin
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hazırladı. Horasan’ın Şah İsmail tarafından işgali sonrası edebi merkez
Maveraünnehir’e doğru kaydı. Ayrıca bu dönemde Hindistan’da Babür Devleti
(1526-1858) teşekkül etti. Siyasi olarak karışıklık olsa da ilim ve kültürün geliştiği
merkezler ve edipler vardı. Orta Asya’da Buhara, Semerkant ve Badahşan’da
Müşfiki, Nisori, Mutribi, Şavkatii Buhoroi, Samandarhocai Tirmizi, Mulhami
Buhoroi, Fitrati Zerdöz, Sayyido vd. İran’da Soibi Tabrezi, Kalimi Koşoni, Urfii
Şerozi, Mirzo Muhammadtohiri Nasrobodi vd. Hindistan’da Fayzii Dakani, Bedili
Dehlavi vd. öne çıkmıştır.
18. ve 19. Asırda da Orta Asya toprakları ve Hindistan’da sürekli el ve
iktidar değişikliği olduğu için siyasi ortam karışıktı. Örneğin Afganistan’da
sırasıyla İranlı Nadirşah (1736-1747), Durlar (1747- 1818) ve İngilizler (1838)
hüküm sürdü. Maveraünnehir’de Aştarhanlılar (1702- 1740), İranlı Nadirşah,
Mağnitler ve Ruslar hâkim oldu. Bu dönemde edebî hayat esas olarak üç siyasiidarî ve kültürel-edebî noktada gelişmiştir. Buhara, Hukand ve Heva (Horazm). Ve
merkezi Urganç-Hiva olan yeni bir edebî akım ortaya çıkmıştır. Bu akımın farkı
Özbek dilinde geliştirilmiş olması ve Tacik dilinde yazılmış eserlerin daha az
olmasıdır. Bu edebi akımın bir diğer özelliği de Tacik-Fars dilindeki büyük
eserlerin Özbekçeye tercüme edilmiş olmasıdır. Bu edebiyat ekolünün önderi
Munisi Horazmi’nin katkısı çoktur. Böylece Orta Asya’daki kültürel bağları
güçlendirmiştir. Bir diğer meşhur edebi çevre ise Olimhoni Hukandi (17991809)’nin oluşturduğu Emir Ömer Han (1809-1822) döneminde özel bir önem
kazanan Hukand edebiyat dairesidir. Diğer bir edebiyat dairesi olarak da 18. Asrın
30’lu yıllarında teşekkül eden Buhara ekolü sayılabilir. Cünaydullahi Hozik,
Hasrati Hisori, Mirzosodiki Munşi, Muhammadşerifi Orif, Rahimi Ğarmi vd.
önemli temsilcileridir.
1864’te Rusya’nın Taşkent’i işgal etmesi ve sonrasında Hanlıkları teker
teker almasıyla Türkistan Genel Valiliğini Taşkent’te kurarak hanlıkları tamamen
ortadan kaldırarak Asya’daki stratejik konumunu güçlendirdi. Orta Asya’da
ekonomik faaliyet olarak tarıma dayalı küçük sanayiye geçiş başladı. Bankacılık
ile ticaret kapitalist bir sisteme doğru evirilmeye başladı. Doğal olarak bilim,
eğitim, kültür ve edebiyatta da değişimler başladı. Genel olarak eğitim sistemi
değişmiş, Rus okulları kurulmuş, Avrupa dil ve edebiyatları Asya halklarını
etkilemeye başlamıştır. Matbaalar aracılığıyla gazeteler, dergiler neşredilmiştir.
Bu devrede Kazan ilim ve kültür mektebi öne çıkmış, tercüme faaliyetleri artmıştır.
Rus etkisiyle Batı tarzı bir edebiyat teşekkül etmeye başlayarak yavaş yavaş klasik
edebiyatın etkisini kırmaya başlamıştır. Bu işin öncüsü ve değişimin seçkin yazarı,
şairi, düşünürü ve bilim adamı Tacik Ahmedi Doniş olmuştur. Ayrıca edip ve
eğitimcilerden Kori Rahmatullohi Vozeh, Abdulkodirhocai Savdo, Muhammad
Şamsiddini Şohin, Muhammadsıddiki Hayrat vd. bu yeni durumu ve akımı
destekleyip yayan kişilerdi.
Ayrıca klasik dönemde tezkire yazıcılığı çok gelişmiştir. Edipler üzerine
inşa edilen ilk tezkirelerden biri 13. Asır âlimlerinden Buharalı Muhammed
Avfii’nin “Lubob-ul- Albob” sayılabilir. Devletşah Semerkandi’nin tezkiresi
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“Tezkirat-uş-Şuara”, Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais”, Sommirzoi Safavi’nin
“Tezkire-i Somi”, Hoca Hasani Hisori’nin “Muzakkur-ul Ahbob” vd. 15. Ve 16.
Asırda yazılmış ve genel birçok bilgi vermektedir. Saidmuhammad Mutribii
Samarkandi’nin 16. Ve 17. Asırda yaşayan 292 şairden bahsettiği “Nusha-i Zeboi Cahongir” ve 335 şairden bahsettiği “Tazkirat-uş-şuara”sı değerli eserlerdir.
1566’da yazılan Bahoiddin Hasan’ın “Muzakkir-ul-Ahbob”unda 450 edip
hakkında bilgi verilmektedir. 1627’de telif edilen “Tazkira-i Nozimi Tabrezi”,
Abdullohi Kabuli’nin 1601’de yazdığı “Tazkirat-ut- Tavorih” i, 1560’da Abunasr
Sommirzoi Safavi’nin “Tuhfai Comi”sinde 713 şair, Fahrii Hiravi’nin “Tuhfat-ulHabib”inde 254 şair, 1688-92 yıllarında Muhammadbade’ Malehoi
Semerkandi’nin 165 şair hakkında bilgi verdiği “Muzakkir-ul- Ashob” adlı eserleri
önemlidir. Tacik edebiyatına ilişkin son tezkire, Üstat Sadreddin Ayni’nin 1926’da
yayınlanan “Namuna-i Adabiyöti Tocik” adlı eseridir.
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SOVYET DÖNEMİNDE TACİK EDEBİYATI
Abdulhekim ŞUKURZADE*
GİRİŞ
Yeni dönemde Tacik edebiyatı üç döneme ayrılır. Bu dönemler; Cedid
Dönem Edebiyatı, Sovyet Dönemi Edebiyatı ve Bağımsızlık Dönemi edebiyatı
dönemleridir. Her dönemin yani bu tarihî gelişimdeki her aşamanın kendine has
birtakım özellikleri ve nitelikleri vardır. Tacikistan’ın bu yaşadığı tarihî
dönüşümler, ülkenin içinden geçtiği siyasi ve sosyal durum edebiyat alanını da
derinden etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu dönüşümler sonucu da her döneme
uygun, her dönemin siyasi ve sosyal şartlarından izler taşıyan edebî dönüşümler
meydana gelmiş ve zamanla birer edebî dönem olarak anılır olmuşlardır.
Tacikistan’ın yeni dönem edebiyatını üç ayrı döneme ayırmak ve bu
şekilde incelemek gerekir; 20. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar
uzanan ilk dönemdeki Tacikistan edebiyatını Modern Edebiyat olarak, ikinci
dönemde, 20'li yılların ikinci yarısından 80'lerin sonlarına kadar uzanan Sovyet
Dönem Edebiyatı dönemini ve üçüncü dönem olan Bağımsızlık Dönemi
Edebiyatını da 90'lı yılların başından günümüze kadar devam edegelen süreçte
ortaya çıkan edebiyat olarak değerlendirmek gerekiyor.
Öte yandan yukarıda anılan üç esas dönemden birisi olarak değerlendirilen
Sovyet dönemi edebiyatı da kendi içinde iki döneme ayrılarak incelenebilir; bu
dönemlerden birincisi, 20'lerin ikinci yarısından 50'lerin ortalarına kadar devam
ederek gelişen ve ikincisi, 50'lerin ikinci yarısından 80'lerin sonlarına kadar devam
ederek gelişim gösteren edebiyattır.
Cedid Edebiyat, Cedid olarak adlandırılan Buhara entelektüel hareketi ile
ilgilidir. 20. yüzyılın başlarında Buhara Emirliği'ndeki aydınlar, çoğunlukla şairler
ve yazarlar, Tacik edebiyatı tarihinde önemli bir rol oynadılar. Bu dönemde şiir ve
nesir dili sadeleşmiş, şairlerin çoğu anlaşılması zor olan şiirler yazmayı bırakmış,
geçmişin romantik ve mistik manalarla dolu şiirler özellikle irfanî ve tasavvufî
şiirleri, yok denecek kadar azaltmıştı.
Bu dönemde vatan ve millet kavramları daha toplumsal bir anlam kazanır.
Edebiyatın ulusal özellikleri arttı ve yazarlar, ulusun kaderi, bugünü ve geleceği
ile giderek daha fazla ilgilenmeye başladı. Bu çabalar, ulusal bir öz farkındalığın
oluşmasına katkıda bulunmuştur. Kısacası Cedid adını almak yeni, gerçek ve doğal
bir dönemin edebiyatının ilk aşamasıydı.
Yeni dönemin edebiyatının ikinci aşaması, Bolşevik devletinin adı olan
Sovyetler Birliği ile ilişkilidir. Ekim Devrimi (1917), Buhara Emirliği'nin çöküşü
(1920) ve Sovyetler Birliği'nin ortaya çıkışı (1922), Tacikler de dahil olmak üzere
Orta Asya halklarının siyasi, sosyal ve kültürel yaşamında birçok değişiklik
meydana getirdi. Doğal olarak Sovyetler Birliği'nin biçim olarak ulusal, içerik
Tacikistan Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi, PhD, e-posta:
h.shakuri@mail.ru, ORCID ID: 0000-0002-7974-0081
*
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olarak sosyalist bir edebiyat yaratma politikası Tacik edebiyatını da önemli ölçüde
etkilemiştir.
Birinci Sovyet dönemi edebiyatında eğitim ve edebiyat propagandası
meselelerinin yerini siyasi propaganda ve devrimci ajitasyonlar aldı. Edebiyatın
konusu değişti. Gerçekçi tasvir tarzı güçlendi ve sözde sosyalist gerçekçilik
yöntemi ortaya çıktı. Tacik edebiyatı, Rus ve Batı edebiyatıyla yeniden temas
kurdu.
Sovyet Dönemi Edebiyatı süreci neredeyse 70 yıl sürdü, ancak sadece
Komünist Partinin 20. Kongresi (1956) Sovyet Dönemi Edebiyatının monoton
klişelerden uzaklaşmasına izin verdi. 60'lı ve 70'li yıllarda tasvir tarzı değişti.
Düşünceli ve analitik görüntüler nesirde yer buldu. Hem şiirde hem de düzyazıda
tarihsel konular edebî analizin konusu olmuştur. Artık yazarlar, önde gelen siyasi
ve kültürel şahsiyetlerin tarihi ve kaderi üzerine kafa yoruyor, okuyucuları
kendilerini tanımaya ve ulusal gurura ve kimliğe, toplumsal hatıra ve tarihi bile
istediği gibi yönlendiriyorlardı.
Literatürde beşerî değerler ve ahlak konuları yer almaya başlamıştır. Bu,
1950'lerin ortalarından itibaren ortaya çıkan Sovyet edebiyatının ikinci dönemidir.
Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden (1991) önce, yazarlar komünist
ideolojinin ve Sovyet devletinin resmî çerçevesinin ötesine geçemediler.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Tacikistan bağımsız oldu. Kısa sürede
bağımsızlık, Tacik halkının tüm yaşam alanlarını kapsıyordu. Özellikle edebiyat
hayatında birtakım değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır. Yazarların, özellikle
genç yazarların eserlerinde saf bir edebî üslup gözlemlenmiştir. Tacikistan'ın
bağımsızlığı ile İran ve Afganistan İslam Cumhuriyetleri ile kültürel ve edebi
bağlar güçlendi, bu da Tacik şiirinin İran ve Afganistan'ın Fars şiiriyle
yakınlaşmasına yol açtı. Yazarların sanatsal düşünceleri daha ulusal ve öz
farkındalık kazandı. Bu nedenle üçüncü döneme Bağımsızlık Dönemi Edebiyatı
denilmiştir.
Bu çalışma da Sovyet dönemindeki Tacik edebiyatına odaklanmakta ve bu
dönem edebiyatını incelemektedir. Çalışmada ayrıca Sovyet döneminde Tacik
edebiyatının incelenmesinin yanı sıra anılan dönemde Tacikistan şiirinde işlenen
ve konu edinilen milli meselelere de dikkat çekilmiş ve değerlendirilmiştir.
Çalışmada dönem özellikleri itibarıyla ön plana çıkan şiirler de örnek olarak
verilmiştir. Önce şiirin orijinali verilmiş ardından da Türkçe çevirisi verilerek konu
anlatımı anılan örnek şiirler üzerinden desteklenmeye çalışılmıştır.
1. Cedid Edebiyat
Rusya'nın ilk devrimleri (1905-1907) ve Türkiye, İran ve diğer Doğu
ülkelerindeki (1905-1912) devrimler de Tacik halkının kültürel ve edebî yaşamına
ciddi bir ivme kazandırdı.
Genel olarak, yirminci yüzyılın başlangıcı, (1905-1917) Tacik halkının
yeni tarihinde bir aydınlık ve özgürlük ve bağımsızlık arzusu olarak
kaydedilmiştir. Bu günlerde Taşkent, Buhara ve Semerkant, Orenburg, Kırım,
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Kazan, Astrahan, Bakü, Tiflis, Rusya, İran, Afganistan ve diğer ülkelerden
gazeteler, dergiler, ders kitapları, incelemeler ve sanat eserleri alındı ve getirildi.
Edebî ilişkiler daha çok çeviri yoluyla olmuştur. O günlerde Arap, Fransız,
İtalyan ve diğer yazarların güzel eserlerini Tacikçeye çevirdiler1, genellikle
Ahmed Midhat (1844 doğumlu) gibi İstanbullu yazarlar tarafından Türkçeye ve
ardından Tacikçeye çevrildi.2
Tacik Modern edebiyatında da tezkire yazma geleneği devam etmiştir.3
Özellikle Hacı Nematullohi Muhterem'ın "Tezkiratu Şuara"da (1908) yaklaşık 175
şair, Sadri Ziyo "Tezkiratu eş’ar"da (1905-907) yaklaşık 200 şair, Mirzo Salimbek
ise Vazih’in "Tuhfatulahbob fi tezkiretulashab"ına ek olarak Modern edebiyatın
şairleri de dahil olmak üzere 87 şairin kısa bir tanıtımına yer vermiştir.
Özellikle S. Ayni'nin 1926'da Moskova'da yayınlanan "Tacik Edebiyatı
Örneği", Cedidi yazarları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Yukarıda belirtilen
Tezkire kitapları, bu dönemin edebiyatının incelenmesi için önemli bir edebi
kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu dönemin yazarları, yazdıkları metinlerde
takip ettikleri tarzlara göre iki gruba ayrılabilir;
Birinci grup Nakib Han Tuğral (1865-1919), Haci Hussain Kangurti
(1868-1917), Zufarhan Cevhari (1860-1945), Muhammed Sadikhoca Gulşani
(1861-1910), Saidahmadi Wasli (1869-1925) gibi şairleri içerir ki Sa’di, Hafız,
Cami, Bedil gibi şairlerin yazı stilini -klasik üslubu- takip etmişlerdir.
İkinci grup ise, Saidahmadhoca Siddiki Eczi (1864-1927), Taşhoca Asiri
(1864-1916), Sadri Ziyo (1867-1932), Mirzo Siraci Hakim (1877-1912), Sadriddin
Ayni (1875-1954), Abdurraufi, Fitrat (1886-1938), Mirza Abdulvahid Munzim
(1877-1934), Ahmedcan Hamdi (1875-1946), Sahbo (1850-1918), Mahmudhoca
Behbudi (1875-1919) gibi şair ve yazarları içerir. Bunların çalışmaları, ulusal
düşüncenin ve öz farkındalığın uyanmasının ilk aşamalarındaydı ve o günlerin çok
çeşitli konularını ve meselelerini kapsıyordu.
2. Sovyet Edebiyatı
Ekim Devrimi ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra Tacik
edebiyatında önemli değişiklikler meydana geldi. Her şeyden önce, bu dönemin
edebiyatı bir sanat türü olarak değil, bir tür ideoloji olarak ele alındı. Sovyet
döneminde kurgu, yaşam olaylarını sınıf ve sınıf açısından değerlendiren
Komünist Parti'nin talimatlarını takip etmek zorundaydı.
Bu dönemde, Sovyet yanlısı yazarlar yetiştirmek ve sosyalist gerçekçiliği
teşvik etmek için önlemler alan Şairler Cemiyeti (1922), Kızıl Kalem (1924) ve
Tacikistan Yazarlar Birliği (Mayıs 1934) gibi edebi kuruluşlar kuruldu ki Sovyet
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yanlısı yazarlar yetiştirmek ve sosyalist gerçekçiliği teşvik etmek için önlemler
alınıyordu.4
20. yüzyılın başında, Tacik edebi güçlerinin merkezi esas olarak
Duşanbe'ye taşındı. Ancak Sadriddin Ayni, Ahmedcon Hamdi, Abdurrauf Fitrat,
Habibullah Avhadi, Abdulvahid Munzim, Akkosi Buharai, Temhid Semerkandi,
Payrav Sulaymoni gibi eski nesil yazarlar daha çok Semerkant ve Buhara
şehirlerinde yaşamış ve çalışmışlardır.
1930'ların başında, Duşanbe ve Hocand'ın edebî semtleri, Komsomol
neslinin yazarları olarak Muhammadhon Rahimi, Obid Ismati, Muhiddin
Aminzoda, Celal İkromi, Gani Abdullo, Mirzo Tursunzoda, Sotim Uluğzoda, Ali
Hoş, Mirsaid Mirşakar, Bahriddin Azizi, Abdusalom Dehoti, Rahim Celil, Fatih
Niyazi, Nodir Şanbezoda, Hakim Karim gibi genç yazarlarla dolduruldu. Eserleri,
yeni Tacik edebiyatının o dönemindeki iki ayağı olan Ayni ve Lohuti'nin özen ve
desteğiyle oluşturulmuş, konu olarak ve içerik bakımından genişletilmiştir.
Sovyet edebiyatının ana temaları, Ekim Devrimi'nin yüceltilmesi,
kadınların kurtuluşu, dinin ve onun temsilcilerinin kınanması, geçmiş toplumların
ve kapitalist ülkelerin eleştirisi, sıkı çalışmanın ve dünyanın dört bir yanındaki
işçilerin dostluğu ve birliğinin övülmesiydi.
Bu dönem edebiyatında eserler şiir, nesir ve tiyatro olmak üzere üç edebî
türde kaleme alınsa da başlangıçta şiirin yeri daha fazladır. Şairler, yeni anlamların
ifade edilmesinde mesnevi, kıta, kaside, gazel, rubai, dubai, musammat, mustazad
gibi geleneksel şiir biçimlerini kullanmışlardır.
Şiirde yenilik ve kalıpların kırılması Cedid dönemi şiiriyle başlamış ve
1930'larda Lohuti, Payrav ve Habib Yusufi'nin eserlerinde ve Tacik edebiyatında
yeni şiir, ardından serbest şiir, beyaz şiir terimleri yer almıştır ve bu tür şiir
yaygınlaştı. Habib Yusufi'nin II. Dünya Savaşı sırasında yazdığı "Ülkemi her
zamankinden daha çok seviyorum" şiirinden bir alıntıya bakalım:
Вақти он аст,
Vaqti on ast
Эй қалам!
Ey qalam!
Буррандатар гардӣ зи теғ!
Burrandatar gardi zi teğ!
Вақти он аст,
Vaqti on ast,
Эй сухан!
Ey suxan!
Ғуррандатар гардӣ зи барқ
Ğurrandatar gardi zi barq.
То ба душман ҳамла орам,
To ba duşman hamla oram,
Решааш буррӣ зи бех,
Reşaaş burri zi bex.
Як чаҳон ишқи Ватан дорад дили Yak cahon işqi vatan dorad dili
халқи азим,
xalqi azim,
То ватанро дўст дорад,
To vatanro düst dorad,
Дўст дорад то абад.
Düst dorad to abad.
4
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Сад чаҳон нафрат ҳам аз баҳри Sad cahon nafrat ham az bahri
разилони фашизм,
raziloni faşizm,
То фашистонро кунад
To faşistonro kunad,
Бо нафраташ гўр оқибат!
Bo nafrataş gür oqibat!
Vakit geldi,
Ey kalem!
Bıçaktan keskin olacaksın!
Vakit geldi,
Ey kelam,
Şimşekten güçlü çakacaksın,
Düşmana saldırdığımda,
Kökünü kazıyacaksın…
Yüce halkın yüreğinde vatan sevdası...
Vatanı sevdiğinde,
Ebediyen seviyor.
Rezil Nazilerden ölümüne nefret ediyor,
Nazileri,
Nefretiyle boğuyor, sonunda!
Hala Tacikistan’da -Rusya'nın etkisi altında- Vatanın Büyük Savaşı olarak
adlandırılan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Tacik edebiyatı da dahil olmak üzere
Sovyet edebiyatının ana konuları vatanın savunulması ve Alman faşizmine karşı
mücadeleydi. Boki Rahimzoda'nın aşağıdaki şiirleri gibi Tacik yazarların eserleri
vatansever ve düşmana karşı duygularla doluydu:
Кунун, ки меҳри ин Ватан,
Kunun ki mehri in vatan,
Ба ҷисми мо чу ҷон бувад.
Ba cismi mo çu con buvad.
Магар фашизми шумро,
Magar faşizmi şumro,
Зи дасти мо амон бувад?
Zi dasti mo amon buvad.
Ватан то, ки бимонад ҷовидона,
Дар оғуши чу ҳар як каҳрамонат.
Биомузам ҳамеша каҳрамонӣ,
Зи ҳар як каҳрамони ҷовидонат.

Vatan to ki bimonad covidona,
Dar oğuşi çu har yak qahramonat.
Biomüzam hameşa qahramoni,
Zi har yak qahramoni covidonat.

Şimdi bu Anavatan sevgisi,
Bedenimize bir ruh gibidir.
Talihsiz faşizme,
Elimizden güven mi var?
Anavatan sonsuza kadar kalması için,
Her kahraman evladın kucağında.
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Her zaman bir kahraman olmayı öğreneyim,
Sonsuzluğa kader her kahramanından.
Sotim Uluğzoda, Fatih Niyazi, Boki Rahimzoda, Aşurmat Nazarov,
Hakim Karim, Abduşukur Pirmuhammadzoda, Habib Yusufi ve Lutfullo
Buzurgzoda gibi Tacik yazarlar doğrudan savaşta yer almış ve son dört kişi bu
savaşta öldürülmüştür.5 (O zamandan beri şehit olduklarını dahi söylemiyorlar,
şehit kelimesi edebiyatımızda henüz yer bulmamıştır).
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tacik edebiyatında önemli değişiklikler
meydana geldi. Yeni edebi güçler edebiyat alanına girmiş ve edebiyatın içerik ve
biçiminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
1940 ve 1950’li yıllarda önceki kuşaklarla birlikte Gaffor Mirzo, Aşur
Safar, Baba Haci, Fazliddin Muhammadiev, Pulod Tolis, Mumin Qanoat, Azam
Sidki, Faizullo Ansori, Mevcuda Hakimova gibi yazarlar yazmaya başladı.
1960 ve 1980 yıllarda Cuma Odina, Şodon Hanif, Muhiddin Hocaev,
Şohmuzaffar Yodgori, Mehmon Bahti, Kutbi Kirom, Urun Kuhzod, Bozor Sobir,
Loiq Şerali, Gulnazar, Gulruhsor Safi, Ali Babacon, Askar gibi başka bir yazar
kuşağı, Sattor Tursun, Karomatullohi Mirzo, Doro Nacot, Alimuhammad.
Murodi, Rahmat Nazri ve diğerleri literatüre yeni bir vizyonla girdiler ve
manevi dünyayı ve insanın toplumdaki kaderini ve konumunu tanımlamaya
başladılar.6
Tacik Sovyet edebiyatında çocuk edebiyatı bağımsız bir kurgu dalı olarak
gelişmiş ve farklı kuşaktan yazarlar çocuk eserlerini kaleme almaya çalışmışlardır.
Mirsaid Mirşakar, Gulçehra Sulaymoni, Ubaid Racab, Narimon Bakozoda çocuk
yazarları olarak bilinir.
Aşağıda, yazıları ulusal kimlik konusuna odaklanan Sovyet döneminin en
ünlü Tacik yazar ve şairlerinden bazılarının örnekleri ve özetleri bulunmaktadır.
Sovyet dönemde pek çok şair ve yazar olmasına rağmen, biz bunlardan daha çok
hizmet etmiş ve popüler olanlardan birkaçını anlatmaya çalışacağız.
Sadriddin Ayni (15. 04. 1878-15.06.1954)
Sadriddin Ayni, 15 Nisan 1878'de Buhara Emirliği'nin Soktarei köyünde
eğitimli bir çiftçi ailesinde doğdu. Altı yaşında köyündeki medreseye ve 12
yaşında Buhara'ya gitti. 16 yıl Buhara medreselerinde okudu ve 1908 yılında
mezun oldu. 1896'da Sadriddin Ayni, edebi takma adı "Ayni" altında şiir yazmaya
başladı.7
Üstad Ayni, Tacik halkının en hassas tarihî döneminde yaşamış, halkına
ve vatanına hizmet etmiş, değerli bir ilmî ve edebî miras bırakmıştır. Sovyet
döneminde yazar, Tacikistan Bilimler Akademisi Akademisyeni ve Başkanı ve
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Filoloji Doktoru olarak Tacikistan'ın Onurlu Bilim Çalışanı ve Tacikistan'ın
bağımsızlığı sırasında kendisine "Tacikistan Kahramanı" unvanı verildi.
S. Ayni, yeni Tacik dönemi edebiyatının başıdır. Değerli eserleri otuzdan
fazla dile çevrildi ve yayınlandı. Yazarın doğumunun 100. Yıldönümü 1978
yılında UNESCO kararıyla uluslararası olarak kutlandı.
Ayni, 45 yaşında evlendi ve çocukları Kamoliddin, Halide ve Lutfiye
Semerkant'ta dünyaya geldi. 1951 yılında Tacikistan Bilimler Akademisi açıldı ve
Ayni, Tacikistan Bilimler Akademisi'nin ilk başkanı seçildi. Üstad Ayni Mayıs
1954'te Stalinabad'da (Duşanbe) hastalandı ve o yılın 15 Temmuz'unda vefat etti.
S. Ayni, yeni yönetimin okullarında ders vermeye başladı ve ders kitapları
yazdı ve "Tartilulquran" (1909), "Dini zaruretleri" (1914) ve "Tahzibussibyon"
(1910; 1917) olmak üzere üç ders kitabı hazırladı. Ayni, ayrıca gazeteci, editör,
yazar ve şairdir.
Sadriddin Ayni'nin 19. yüzyılın 90'lı yıllarından 20. yüzyılın ilk yirmi
yılına kadar olan dönemi kapsayan eserlerinin ilk döneminde, şiirin özel bir yeri
vardır. 17 yaşında yazdığı ilk gazeli Guli Surh (kırmızı gül) idi:
Рози дил мегуфтам, ар як марҳаме
медоштам,
Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме
медоштам...
Аз тамошои гули сурх аз чӣ мемондам
ҷудо,
Гар ба каф чун аҳли олам дирҳаме
медоштам..
Ёрро, аз лутф бар ҳолам назар будӣ, чӣ
будӣ?
Ё маро ҷуз ошиқӣ кори дигар будӣ, чӣ
будӣ?
Васл бо ин кӯтаҳӣ, ҳиҷрон ба ин дуру
дарозӣ,
Шоми ғам чун субҳи шодӣ мухтасар
будӣ, чӣ будӣ?
Ёр мехонад ба сӯйи хеш арбоби ғаноро,
Айнии бечораро ҳам мушти зар будӣ, чӣ
будӣ?

Rozi dil meguftam ar yak marhame
mediştam,
Şikvaho mekardam az ğam, hamdame
mediştam.
Az tamoşoi guli surx az çi megaştam cudo,
Gar ba kaf çun ahli olam dirhame
medoştam.
Yorro az lutf bar holam nazar budi, çi
budi?
Yo maro cuz oşiqi kori digar budi, çi budi?
Vasl bo in kütahi, hicron ba in duru darozi,
Şomi ğam çun subhi şodi muxtasar budi,
çi budi?
Yor mexonad ba süi xeş arbobi ğanoro,
Aynii beçoraro ham muşti zar budi, çi
budi?

Merhemim olsaydı, kalbim sırrını anlatırdım,
Arkadaşım olsaydı, kederden şikayet ederdim.
Kırmızı gülün izlemesinden neden ayrı kalırdım,
Diğerler gibi avucumda bir dirhem olsaydı.
Lutuf üzerinde yar benim halime baksaydı, ne olurdu?
Ya benim aşktan başka bir işim olsaydı, ne olurdu?
Bağ bu kadar kısa, ayrılık bu kadar up uzun,
Keder akşamı sevinç sabahı kadar kısa olsaydı, ne olurdu?
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Yar zenginlere kendisine seslenir da,
Biçare Ayni’nin bir avuç altın olsaydı, ne olurdu?
Ekim Devrimi'nden sonra bazen klasik tarzda, bazen de yeni tarzda şiir
yazmaya devam etti. "Özgürlük Şarkısı" veya "Özgürlük Martı" (1918), Ayni'nin
yeni bir şiirine örnektir.
Эй ситамдидагон,эй асирон!
Вақти озодии мо расид.
Муждагонӣ диҳед, эй фақирон!
Дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид...
Ҳар ситамгори дун хурраму шод
Солҳо ҷоми ишрат чашид.
Дар шаби тираи ҷавру бедод8
Ҳар ситамдида меҳнат кашид...

Ey sitamdidagon, ey asiron!
Vaqti ozodii mo rasid.
Mujdagoni dihed, ey faqiron,
Dar cahon subhi şodi damid..
Har sitamgori dun xurramu şod.
Solho comi işrat çaşid,
Dar şabi tirai cavru bedod.
Har sitamdida mehnat kaşid...

Хоҳам он хонаи бедоду ситам вайрон
бод!
Хоҳам, он маҳкамаи ҷабр мазористон
бод!
Хоҳам, он тахт, ки шуд боиси бадбахтии
мо,
Реза-реза шуда бо хоки сиях яксон бод!
Хоҳам он муфтию он қозию он шоҳу
вазир,
Сарнагун гашта ба хуни худашон ғалтон
бод!

Xoham on xonai bedodu sitam vayron
bod!
Xoham on mahkamai cabr mazoriston
bod!
Xoham on taxt ki şud boisi badbaxtii mo,
Reza-reza şuda bo xoki siyah yakson
bod!
Xoham on muftiyu on qoziyu on şohu
vazir,
Sarnagun gaşta ba xuni xudaşon ğalton
bod!

Ey mazlumlar, ey tutsaklar!
Serbest bırakma zamanımız geldi.
Müjdeleyin ey zavallılar!
Dünyada mutlu sabahlar geldi... (Komunizm)
Dünyadaki her zalim sevinir
Yıllarca fincan lezzetliydi.
Zulmün karanlık gecesinde
Her mazlum insan çalıştı...9
O tiranlık evinin yıkılmasını istiyorum!
O zulüm mahkemenin bir mezarlık olmasını istiyorum!
Sefaletimize sebep olan o tahtı,
Kara toprakta parçalanmış çökmesini istiyorum!
8
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O müftüyü, o hakimi, o kralı ve bakanı.
Devrilin ve kendi kanlarınızı akıtın düşmelerini istiyorum!10
Üstad Ayni, ömrünün sonuna kadar şiir yazmaktan vazgeçmemiş, ancak
edebi hayatın ikinci döneminde şiirin sınırlı bir statüsü vardır ve yazılarının çoğu
nesirdir.
Üstad Ayni Sovyet döneminde, ağırlıklı olarak düzyazı yazdı. Yazarın ilk
büyük ölçekli eseri, Tacik gerçekçiliğinin ilk hikayesi olan "Buhara Cellatları"
hikayesi ve "Odina" hikayesidir. Bu eserde yazar, 20. yüzyılın başlarında dağlık
Taciklerin yaşamını yansıtmaktadır. Üstad Ayni, Eski okul (1935), Ahmadi
Devband (1936), Tefecinin ölümü (1939) ve Yetim (1940) yazdı ve 1927-1930'da
Dohunda adlı romanını da yazdı.11 "Yaddaştha-Notlar" ve "Tacik Edebiyatı
Örneği" Ayni'nin çok önemli kitaplarıdır. "Tacik Edebiyatı Örneği" kitabı, Tacik
halkının ulusal kimliğinin tanınması ve korunması için özellikle o dönemde çok
önemli ve esastır.
Abulkasim Lohuti (12.10.1887-16.03.1957)
Abulkasim Lohuti, İran'ın Kirmanşah şehrinde doğdu. 1905-07 Rus
Devrimi'nin etkisiyle İran da devrimci bir ortama kapıldı ve Lohuti mistik şiiri
yazmaktan vazgeçerek İran Devrimi'ne katıldı. Lohuti, Kirmanşah, Tahran, Bağdat
ve İstanbul'da bir mülteciydi ve 1918'den 1921'e kadar "Pers" derneğini kurdu ve
İstanbul şiirleri olarak bilinen birçok şiir yazdı. 1921'de Lohuti İstanbul'dan ayrıldı,
Tebriz'e geldi ve ardından Sovyetler Birliği'ne kaçtı.
Abulkasim Lohuti'nin gelecekteki kaderi Sovyetler Birliği'ne ve özellikle
Tacikistan Cumhuriyeti'ne bağlıymış ve kendisi buna 1925'te karar verdi:
"Sovyet Tacikistan adında bir ülke olduğunu, İran'da olduğu gibi Firdevsi
ve Sadi (Şirazi)'nin eserlerinin halk tarafından okunup sevildiğini duyunca,
partiden beni oraya göndermesini istedim."12
Ayni'den sonra Lohuti, 20. yüzyılda Tacik kültürünün ikinci temeliydi ve
yeni edebiyatın gelişimine önemli katkılarda bulundu. Birkaç yıl boyunca Sovyet
Yazarlar Birliği'nde Tacikistan'ı Moskova’da temsil etti. 16 Mart 1957'de vefat etti
ve Moskova’daki bir mezarlığı gömüldü.
Lohuti’nin Edebî Eserleri
Lohuti, zengin bir edebî mirasa sahiptir. "Abulkasim Lohuti'nin Divanı"
(1946), "Seçilmiş Eserler" (1949), "Özgürlük ve Barış Şarkıları" (1954), "Hayat
Nidaları" (1956), "Divan" dahil olmak üzere şairin şiirlerinden oluşan bir
koleksiyon ve diğer eserleri basılmıştır.
10
11

https://ravshanfikr.tj/kitob-oi-badei/muallif/10-sadriddin-ajni.html#.YapC1FVBzIU
https://osiyoavrupo.tj/index.php/component/k2/item/496-osori-sadriddin-ajn-dar-eron
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Lohuti'nin İstanbul'a zorunlu göç yıllarında (1918-1921) yazdığı İstanbul
Şiirleri, çoğu gazel olan vatan, devrim, kadın özgürlüğü, eğitimin yenilenmesi ve
daha pek çok konulara değinen eden 67 şiirden oluşur. İki örnek aşağıdadır:
Яке Руму яке Юнон парастад,
Яке куфру яке имон парастад...
Яке аз дасти зулми Инглистон
Халоси мулки Ҳиндустон парастад...
Яке аз ҳар чи дин дар ин ҷаҳон ҳаст,
Фузунтар лираву тумон парастад.
Барои ҳифзи ҷони кӯдаконаш
Яке дар музди заҳмат нон парастад.
Агар аз кеши Лоҳутӣ бипурсӣ
Наҷоти фаълаву деққон парастад.

Yake Rumu yake Yunon parastad,
Yake kufru yake imon parastad...
Yake az dasti zulmi İngiliston,
Xalosi mulki Hinduston parastad.
Yake az harçi din dar in cahon hast,
Fuzuntar liravu tumon parastad.
Baroi hifzi coni kudakonaş,
Yake dar muzdi zahmat non parastad.
Agar az keşi Lohuti bipursi,
Nacoti fa’lavu dehqon parastad.

Biri Roma'ya, biri Yunan'a ister.
Biri inkar eder, biri iman eder...
Biri İngiliz baskısının elinden,
Hindistan memleketinin özgürlüğünü ister...
Birisi herhangi dinden bu dünyada,
Daha fazla, lire ve tuman ister.
Biri çocukların canını korumak için,
Birçok zahmetle yarım ekmek ister...
Lohuti mezhebini sorarsanız eğer,
İşçilerin ve çiftçilerin kurtuluşunu ister.13
Şair, kendisi İstanbul’daki dönemi hakkında şunları söylemiş: “Eğer
konuyu açık olarak izah etseydim, İngiliz kontrolündeki Türk askeri sansürü, antiemperyalist şiirlerimi basına asla vermezdi. İşte bu yüzden kendime bülbül,
memleketime harap bir bahçe, İngiltere bazen bahçenin çiçeklerini yiyen iğrenç
bir kış, bazen de kendime yaralı bir bülbül yakalayan zalim bir avcı diyorum”14
Аё сайёд, шарме кун, маранҷон
нимҷонамро,
Пару болам бикан, аммо масӯзон
ошёнамро...
Дар ин кунҷи қафас дур аз гулистон
сӯхтам, мурдам,
Хабар кун, эй сабо, аз ҳоли зорам
боғбонамро...

Ayo sayod şarme kun, marancon
nimconamro,
Paru bolam bikan, ammo masüzon
oşyonamro...
Dar in kunci qafas dur az guliston
süxtam, murdam,
Xabar kun, ey sabo, az holi zoram
boğbonamro.

Мани бечора он рӯзе ба қатли худ яқин
кардам,

Mani beçora on rüze ba qatli xud yaqin
kardam,

13
14

https://archive.org/stream/KulliyatEAbulQasimLahutiJildEAwwalTajikFarsi/Kulliyat
https://ansor.info/abulqosim-lohuti/
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Ки дидам тоза бо гург улфате бошад
шубонамро.
Чу Лоқутй ба ҷон минатпазирам то абад
онро,
Ки бо ман меҳрубон созад бути
номеҳрубонамро.

Ki didam toza bo gurg ulfate boşad
şubonamro.
Çu Lohuti ba con minnatpaziram to abad
onro,
Ki bo man mehrubon sozad, buti
nomehrubonamro.

Utan ey avcı, yorgun ruhumu incitme,
Kanat ve tüylerimi çıkar, ama yuvamı yakma.
Kafesin bu köşesinde, gülistandan uzakta, yandım, öldüm,
Haber ver ey saba, kötü durumumu bahçıvanıma,
Çaresiz ben, öldüreceğimi o gün kesin bildim,
Gördüm kurt ile arasının iyi olduğunu çobanımın.
Lahuti gibi, sonsuz minnettarlığımı bildiririm o kimseye,
Ki benimle merhametli tapsın benim putuma.15
Lohuti'yi şair olarak Sovyet edebiyatına dahil eden en ünlü eseri,
Kremlin'in Sovyet hükümetini ve komünizmin kurtarıcısını öven 68 beyitlik
şiiridir:
То чанд кунӣ гиря бар маснади Нӯшервон?
Дар қасри Кремл, эй дил, асрори ниҳон бархон!
Бар давраи ин гунбад мурғон зи чӣ мегирянд?
Яъне ки аз ин гунбад олам шуда саргардон…
Зинҳор пас аз ин фатҳ ғафлат манамо, зинҳор!
То бар сари мо з-ин пас душман назанад ҷавлон.
Рӯзе ки ба пирӯзӣ бо маслаки имрӯзӣ,
Якранг шавад гетӣ, ҳамсанг шавад даврон,
Ҷаҳл афтаду илм ояд, иқлим биёроянд,
Озод шавад ҳар кас з-Аҳриману в-аз Яздон.
То чанд кунӣ гиря бар маснади
Нӯшервон?
Дар қасри Кремл, эй дил, асрори ниҳон
бархон!
Бар давраи ин гунбад мурғон зи чӣ
мегирянд?
Яъне ки аз ин гунбад олам шуда
саргардон…
Зинҳор пас аз ин фатҳ ғафлат манамо,
зинҳор!
То бар сари мо з-ин пас душман назанад
ҷавлон.
Рӯзе ки ба пирӯзӣ бо маслаки имрӯзӣ,

To çand kuni girya bar masnadi
Nüşervon?
Dar qasri Kreml, ey dil, asrori nihon
barxon!
Bar davrai in gunbad murğon zi çi
megiryand?
Ya’ne ki az in gunbad olam şuda
sargardon...
Zinhor pas az in fath ğaflat manamo,
zinhor!
To bar sari mo z-in pas duşman nazanad
cavlon.
Rüze ki ba pirüzi bo maslaki imrüzi,

https://islamperspectives.org/rpi/items/show/23259 Холмурод Шарифов Ахтарон.
Маҷмӯи ёддоштҳо. Душанбе. “Шарқи озод”, 2004. 337 саҳ..
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Якранг шавад гетӣ, ҳамсанг шавад
даврон,
Ҷаҳл афтаду илм ояд, иқлим биёроянд,
Озод шавад ҳар кас з-Аҳриману в-аз
Яздон.

Yakrang şavad geti, hamsang şavad
davron,
Cahl aftadu ilm oyad, iqlim biyoroyand,
Ozod şavad har kas z-Ahrimanu v-az
Yazdon.

Nuşervon'un mesndinde daha ne kadar ağlayacaksın?
Kremlin'de, ey kalp, gizlemiş sırları oku!
Kuşlar neden bu minare etrafında ağlar?
Yani bu kubbeden dünya neler çekmiş…
Lütfen bu zaferden sonra gaflette kalmayın, lütfen!
Bundan sonra düşman başımıza hakim olmasın diye.
Cehl düşsün, bilim gelsin, iklimi güzelleştirsin,
Herkesi Ahriman ve Yazdan'dan kurtarsın.16
"Kazanacağız" (1930), "Fransa'ya Yolculuk" (1934), "Taç ve Bayrak"
(1935), "İki İşaret" (1936), "Demir Adam" (1933), "Fatih Kılıcı" (1933),
"Mardiston" (1941), "Tanya'nın Zaferi" (1942), "Üç Damla" (1932), "Talih Perisi"
(1947) ve diğerleri, Sovyet döneminin yazılmış telifleridir. Taciklerin tarihine ve
ulusal kimliğine de işaretler var:
Дар сарсутуну сардари айвону сақфи он
Бо хатти зар навишта ҳазорон катибаҳо.
Аммо сиёҳ гаштаву яксар шуда ниҳон
Дар зери дуд он ҳама осори пурбаҳо.
Ҳо, як китоби куҳна!
Бихонем аз ин китоб.
Шояд шавад падид, ки ин хона мулки
кист,
Пусидааст,
Балки бувад чашми ман ба хоб,
Ин хат, бидуни шубҳа, бале хатти
форсист.
Оҳ,
Ин бино тамаддуни тоҷик будааст,
Он хонае, ки нур фишондӣ ба баҳру бар.

Dar sarsutunu sardari ayvonu saqfi on,
Bo xatti zar navişta hazoron katibaho.
Ammo siyoh gaştavu yaksar şuda nihon.
Dar zeri dud on hama osori purbaho.
Ho, yak kitobi kuhna! Bixonem az in
kitob.
Şoyad şavad padid ki in xona mulki kist,
Pusidaast, Balki buvad çaşmi man ba
xob,
İn xat, biduni şubha, bale xatti forsist.
Oh, İn bino tamadduni tojik budaast,
On xonae, ki nur fişondi ba bahru bar.

Sundurmanın başında ve çatısında
Altınla yazılmış binlerce yazıt.
Ama siyaha dönmüş ve kaybolmuş,
Dumanın altında hepsi değerli eserler.
Ah, eski bir kitap!
Bu kitaptan okuyalım.
Belki belli olursa bu evin sahibi kim?
Çürümüş...
Belki benim gözüm uykudadır.
16

https://tojikon.net/articles/473-mundari-ai-ojavii-dostoni-kreml-i-abul-osim-lo-utinsho.html
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Bu hat, şüphesiz, bir Farsça hattıdır.
Ah,
Bu bina Tacik medeniyetiymiş,
Her yere ışık tutan bir evdi...17
" Aşığım, Aşık yüzüne" gazelinde, bir yandan başarısız bir sevgilinin
kederi ve diğer yandan şairin anavatanına -İran'a olan gönül yarası ve bağlılığı
İstanbul’da bulunan kendisi şöyle ifade eder:
Ошиқам, ошиқ ба рӯят, гар намедонӣ,
бидон,
Сӯхтам дар орзуят, гар намедонӣ,
бидон.
Бо ҳама занҷиру банду ҳиллаву макри
рақиб,
Хоҳам омад ман ба кӯят, гар намедонӣ,
бидон.
Ҳеҷ медонӣ, ки ин Лоҳутии овора кист?
Ошиқи рӯйи накӯят, гар намедонӣ,
бидон.

Oşiqam oşiq ba rüyat, gar namedoni,
bidon,
Süxtam dar orzuyat, gar namedoni, bidon.
Bo hama zanciru bandu hillavu makri
raqib,
Xoham omad man ba küyat, gar namedoni,
bidon.
Hec medoni ki in Lohutii beçora kist?
Oşiqi rüi naküyat, gar namedoni, bidon.

Aşığım Aşık yüzüne, bilmiyorsan bil,
Senin rüyanda yandım, bilmiyorsan, bil.
Rakibin tüm zincirleri, bentleri ve hileleri ile,
Senin yanına geleceğim, bilmiyorsan, bil.
Bu serseri Lohuti'nin kim olduğunu biliyor musun?
Senin güzel yüzüne aşık bir kimse, bilmiyorsan, bil.18
Mirzo Tursunzade (02.05.1911-24.09.1977)
Mirzo Tursunzade, Mayıs 1911'de Karatoğ köyünün Çarmgaron
mahallesinde doğdu. Mirzo, 1926'da Duşanbe'ye geldi ve yatılı okula katıldı.
1930'da Mirzo Tursunzade, Komsomol Merkez Komitesi'nin talimatıyla tekrar
Duşanbe'ye döndü ve "Cavononi Tacikiston/Tacikistan Gençleri" gazetesinde
çalıştı.
1933 yılında Mirzo Tursunzade babasını kaybetti. M. Tursunzade, 1934'te
Birinci Yazarlar Kongresi vesilesiyle Yazarlar Birliği'ne üye olarak kabul edildi.
1946'da Tacikistan Yazarlar Birliği'nin başkanlığını yaptı ve ömrünün sonuna
kadar burada hizmet etti. 1946 yılında M. Tursunzade, Sovyet parlamentosunda
her zaman halkın temsilcisi olmuştur. Mayıs 2001'de 90. doğum günü vesilesiyle
şaire Tacikistan Kahramanı unvanı verildi.19
M. Tursunzade'nin ilk koleksiyonu “Zafer Bayrağı" (1932) adlı eseri iki
şiir, bir öykü ve denemeden oluşur. İkinci Dünya Savaşı öncesi şiirleri ve öyküleri
17

https://islamperspectives.org/rpi/files/original/a7084cc13e6a57af22dc3f47f6cf7d7d.pdf
(p.13)
18
https://archive.org/stream/KulliyatEAbulQasimLahutiJildEAwwalTajikFarsi/Kulliyat%
20e%20Abul%20Qasim%
19
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE_
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arasında “Yazarıma” (1934), “Hocant Manzaraları” (1935), “Ülkenin Güneşi”
(1936), “Hazan ve Bahar” (1937), “Gençliğinin Şarkısı”, Gençlik” (1937), “Altın
gibi memleket” (1938), “Ahanrabo/Mığnatıs” (1939), “Cesur İnsanlar” (1939),
“Çamaniston” (1940), “Hissar Vadisi” (1940), “Biz Harog’dan Geldik” (1940) yer
alır...20
Savaştan sonraki ikinci dönemde şairin kalemi hızlanmış ve şiirinin
sanatsal yönü güçlenmiştir. Tursunzade'nin ‘Annelere’ dizisi, "Yangın
Muhafızları" koleksiyonundadır. Madarnoma'nın "Annem", "Annenin Eli",
"Annenin Kalbi", "Kadın Daima Olsun", " Kadın Ateş Olmasaydı", "Bir Kadın
Ateşin Koruyucusudur" gibi şiirlerinin çoğu ve "Gözlerim" 21 1960-70'lerde
yazıldı. Mirzo, annesinin şefkatinden mahrum kaldığında henüz dokuz yaşındaydı:
Тифл мондам аз ту, модар, рӯйи ту дар
ёд нест,
Қомати ту, чашми ту, абрӯйи ту дар ёд
нест.
Дар суроғат мезанам худро ба ҳар як
кую дар,
Чунки то имрӯз, модар, кӯи ту дар ёд
нест...

Tifl mondam az tu modar, rüyi tu dar yod
nest,
Qomati tu, çaşmi tu, abrüi tu dar yod nest.
Dar suroğat mezanam xudro ba har yak
küyu dar,
Çunki to imruz modar, küyi tu dar yod
nest...

Yetim kaldım senden anne, yüzünü hatırlamıyorum,
Senin boyunu, senin gözleri, kaşlarını hatırlamıyorum...
Seni ararken buluyorum kendimi her mahallede,
Çünkü bugüne kadar anne, senin yolunu hatırlamıyorum...
Aşağıda Tursunzade'nin dostluk, bilim ve vatanseverlik temalarını işleyen
şiirlerinden birkaç örnek verilmiştir.
То тавонӣ, дӯстонро гум макун,
Дӯстони меҳрубонро гум макун.
Дар ҷаҳон бе дӯст будан мушкил аст,
Мушкилосонкункасонро гум макун...
Дӯст ояд гарм дар оғӯш гир,
Расми хуби тоҷиконро гум макун.

To tavoni düstonro gum makun,
Düstoni mehrubonro gum makun.
Dar cahon be düst budan muşkil ast,
Muşkilosonkun kasonro gum makun...
Düst oyad garm dar oğuş gir,
Rasmi xubi tocikonro gum makun.

Ба фарзандат сабақ омӯз, зинҳор,
Ки аз макри адӯ бошад хабардор.
Ба ҳар ҷо илм бурда, ҷаҳл ронад,
Қасос аз ҷаҳлу нодонӣ ситонад.
Фишорад гарм дасти дӯстонро,
Мададгорӣ кунад афтодагонро.
Ба мисли заррае тобанда бошад,
Ба ҳар маҳфил чароғи зинда бошад.
Ба олам насл аз мо ёдгор аст,
Ба ӯ фардои инсон чашмдор аст.

Ba farzandat sabaq omüz, zinhor,
Ki az makri adü boşad xabardor.
Ba harco ilm burda, cahl ronad,
Qasos az cahlu nodoni sitonad.
Fişorad garm dasti düstonro,
Madadgori kunad aftodagonro.
Ba misli zarrae tobanda boşad,
Ba har mahfil çaroği zinda boşad.
Ba olam nasl az mo yodgor ast,
Ba ü fardoi inson çaşmdor ast.

20

https://wiki2.net/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B7%
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Ту ҳам бо дӯстонат рав ба майдон,
Нишон деҳ қудрати худро, писарҷон!
Далери ман, сазовори падар бош,
Чу шамшери падар соҳибзафар бош!...

Tu ham bo düstonat rav ba maydon,
Nişon deh qudrati xudro pisarcon!
Daleri man, sazovori padar boş,
Çu şamşeri padar sohibzafar boş!..

Mümkün kadar arkadaşlarını kaybetme.
Merhametli dostları kaybetme.
Arkadaşsız bu dünyada yaşamak zordur.
Zorlukları kolay kıldıranlara kaçırmayın...
Dost geldi mi, sık, kucağına al,
Taciklerin iyi adetini kaybetme.22
Çocuğunuza bir ders verin lütfen,
Düşmanın tuzaklarından haberdar olsun.
Her yere ilim götürüp, cehaleti göndersin,
İntikam bilgisizlikten alınır.
Dostların ellerini sıcacık sıksın,
Düşenlere yardımcı olsun.
Bir ışık zarresi gibi parlak olsun,
Her toplantıda canlı bir ışık olsun.
Dünyada bizim neslimiz bir anısıdır,
İnsanın geleceği onu bekliyor.23
Arkadaşlarınla sen de meydana git,
Gücünüzü göster, oğulcağım!
Benim cesurum, babana layık ol,
Babanın kılıcı gibi muzaffer ol!...
Mumin Kanoat (20.05.1932-18.05.2018)
Tacikistan halk şairi Mumin Kanoat, 20 Mayıs 1932'de Tacikistan
Cumhuriyeti'nin Darvoz ilçesine bağlı Kurgovad köyünde doğdu. Mumin Kanoat
ilk eğitimini Kurgovad köyünde alıyor. Daha sonra eğitimine Garm'da devam etti
ve 1951'de liseden mezun oldu. Ardından Tacik Devlet Üniversitesi Tacik Dili ve
Edebiyatı bölümüne girdi ve 1956 yılında mezun oldu.
1968'den 1991'e kadar Tacikistan Yazarlar Birliği sekreteri ve birinci
sekreteri olarak görev yaptı. 1982'de şairin şiirleri ve çevirilerinin yer aldığı iki cilt
halinde "Seçilmiş Eserler" okuyucuya sunulmuştur. Şair, Tacik şiirinin gazel,
mustazad, mesnevi, rubai, kıta, murabba, musallas gibi geleneksel türlerinde
olduğu gibi yeni şiir biçimlerinde de söylüyor. İşte bu şiir Tacik dili için yeni şiir
kalıbında söylenmiş;
Қанд ҷӯй, панд ҷӯйӣ, эй ҷаноб,
22
23

Qand cüyi, pand cüyi ey canob,

https://donishju.net/dustonro-gum-makun/
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Ҳар чӣ меҷӯйӣ, биҷӯ.
Бекарон баҳрест, гавҳар беҳисоб,
Ҳар чӣ меҷӯйӣ, биҷӯ.
Форсӣ гӯйӣ, дарӣ гӯйӣ варо,
Ҳар чӣ мегӯйӣ, бигу.
Лафзи шеъру дилбарӣ гӯйӣ варо,
Ҳар чӣ мегӯйӣ, бигу.
Баҳри ман танҳо забони модарист,
Ҳамчу шири модар аст.
Баҳри ӯ ташбеҳи дигар нест, нест,
Чунки меҳри модар аст.
З-ин сабаб чун шӯхиҳои дилбарам,
Дӯст медорам варо,
Чун навозишҳои гарми модарам,
Дӯст медорам варо!

Harçi mecüyi bicü.
Bekaron bahrest, gavhar behisob,
Harçi mecüyi bicü.
Forsi güyi, dari güyi varo,
Harçi megüyi, bigü,
Lafzi şe’ru dilbari güyi varo,
Harçi megüyi, bigü!
Bahri man tanho zaboni modarist,
Hamçu şiri modar ast.
Bahri ü taşbehi digar nest, nest,
Çunki mehri modar ast.
Z-in sabab şüxihoi dilbaram,
Düst medoram varo,
Çun navozişhoi garmi modaram,
Düst medoram varo!

Şeker arasan, nasihat arasan, ey cenab,
Ne ararsan, ara.
Uçsuz bucaksız deniz, sayısız inci,
Ne ararsan, ara.
Onu Farsça ya da Darice diyorsun,
Ne istersen söyle.
Onu şiir ve dilberlik dili diyorsun,
Ne söylersen söyle.
Benim için sadece ana dilimdir.
Annenin sütü gibidir.
Onun için başka bir benzetme yoktur, hayır,
Çünkü bu bir anne sevgisidir.
Bu nedenle, sevgilimin şakaları gibi,
Onu seviyorum
Annemin sıcak okşamaları gibi,
Onu seviyorum!24
Loik Şerali (20.05.1941-30.06.2000)
Шоири фарзонаро асру замон,
Бар ниёзи хештан меоварад.
Модаре танҳо назояд шоире,
Халқ ӯро баҳри худ меофарад

Şoiri farzonaro asru zamon,
Bar niyozi xeştan meovarad.
Modari tanho nazoyad şoire,
Xalq uro bahri xud meofarad

Büyük şairleri, asırlar,
İhtiyaçlarını göre yaratır.
Tek bir anne, şair doğuramaz,
Halk onu kendileri için yaratır.
(Loik Şerali)

24

https://interesnoe.me/view/content/1
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Loik Şerali, 20 Mayıs 1941'de Pancakent ilçesine bağlı Mezar-ı Şerif
köyünde doğdu. İlköğrenimini memleketinde aldı ve 1954'te Mezar-ı Şerif
köyünde yedi yıllık bir okul ve bir pedagoji kolejini bitirdi. 1959'da Tacik Devlet
Pedagoji Üniversitesi'ne girdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra (1963), Loiq
çeşitli görevlerde bulundu, radyonun edebiyat bölümünün editörü, "Komsomol
Tacikistan" (şimdi "Tacikistan Gençleri") gazetesinin edebî çalışanı, şiir başkanı
ve baş editörü, "Doğunun Sesi/Sedai Şerk" dergisinin ve Tacikistan Yazarlar
Birliği danışmanıydı. 1991'den yaşamının sonuna kadar şair, Uluslararası Tacik
Farsça Dil Vakfı'nın başkanıydı.25 30 Haziran 2000'de Üstad Loik Şerali kalp krizi
geçirerek vefat etti. Güçlü şairin türbesi Duşanbe'deki Luçob mahallesinde yer
almaktadır.
Loik'in ilk şiir koleksiyonu "Yeşil Kafa/Sare Sabz" olarak adlandırıldı ve
1966'da yayınlandı. Daha sonra şairin “İlham” (1968), “Nuşbod” (1971),
“Sahiller” (1972), “Hoki Vatan/Vatan Toprağı” (1975), “Rezaboron” (1976),
“Mardi”, ‘Roh” (1979), “Taş Levhası” (1980), “Gözün Evi” (1982), “Beyaz Gün”
(1984), “Kalbin Evi” (1986), “Güneş Işığı” (1988), “Ben ve Nehir” (1991), “Dolu
Bardak” (1991), “Annenin El Duası” (1991), “Aşkın Başlangıcı ve Sonu” (1994)
gibi kitapları yayınlandı. "Faryodi Befaryodras/İmdadına Gelmeyen Feryat"
(1997), Üstad Loik'in şairin yaşamı boyunca yayınlanan son şiir koleksiyonudur.26
Loik'in şiiri hem gazel, kaside, mesnevi, kıt’a, rubai, dubai, tarci-i band,
terkibi bent, musallas, fard gibi geleneksel biçimlerde hem de dörtlükler, serbest
şiir ve beyaz şiir gibi yeni şiirsel biçimlerde söylenir. Loik'in eserlerinde gazel
türünün özel bir yeri vardır. Böylece gazel 406'ya, rubai 403'e ve beyit 770'e ulaşır.
Мо зи асли хештан азбакси дур
афтодаем,
Раста аз гӯре, дигарбора ба гӯр
афтодаем.
Рӯи хотирбиниву меҳмоннавозимон чӣ
дод?
Дода бас нону намак, бо бахти шӯр
афтодаем.
Кӯрботин шамъи роҳу кӯрдил машъал
ба даст,
Ё ба рӯи ин замин мо ҷумла кӯр
афтодаем.
Пешвомон буд азбас пешипоуфтодае,
Мо ҳам андар чола бефахру ғурур
афтодаем.

Mo zi asli xeştan, azbaski dur aftodaem,
Rasta az güre, digarbora ba gür aftodaem.
Rüyi xotirbiniyu mehmonnavozimon chi
dod?
Doda bas nonu namak, bo baxti şür
aftodaem.
Kürbotin şam’i rohu, kürdil maş’al ba dast,
Yo ba rüyi in zamin, mo cumla kür
aftodaem.
Peşvomon bud azbas peşipouftodae,
Mo ham andar çola befaxru ğurur
aftodaem.
Murdahomon zeri qabru zindahomon zeri
cabr,
Yo magar hampahlui ahli qubur aftodaem?

25

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B8%D2%9B_%D0%A8%D0%
B5%D
26
http://navisandagan.tj/tj/index.php/2017-08-18-10-38-32/osori-shoironi-klassi/816sheral-loi
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Мурдаҳомон зери қабру зиндаҳомон
зери ҷабр,
Ё магар ҳампаҳлуи аҳли қубур
афтодаем?
Осмоно, хориям меояд, эй дод, аз чӣ рӯ
Нотавону
ноҷавону
ноҷасур
афтодаем???

Osmono xoriyam meoyad, ey dod az çi rü,
Notavonu nocavonu nocasur aftodaem?

Kendi özümüzden çok geride kaldığımız için.
Bir kabirden çıkıp, başka bir kabire düşmüşüz.
Anılara ve misafirperverliğimiz bize ne getirtti?
Yeterince ekmek ve tuz vererek talihsizliğe düşmüşüz.
Gönül gözü kör ve içi karanlık, yolun ışığı olmuşlar,
Ya da bu dünyaya biz mi kör düşmüşüz.
Liderimiz sıradan birisi olduğu için,
Biz de gurursuz bir şekilde çukura düşmüşüz.
Ölülerimiz- mezarın altında, yaşayanlarımız- baskı altında,
Yoksa mezardaki ölenlerin kenarında mı düşmüşüz?
Tanrım, hadi, utanıyorum, hey, neden?
Beceriksiz, çaresiz, korkak bir hale düşmüşüz?27
Ёрон ҳама ҷо, вале Ватан дар як
ҷост,
Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал
зебост.
Олам ҳама ҷо азиз, лекин бар
ман,
Модар
яктост,
Тоҷикистон
яктост.

Yoron hamaco, vale Vatan dar yak cost,
Har sangi Vatan misoli haykal zebost.
Olam hama co aziz, lekin bar man,
Modar yaktost, Tocikiston yaktost.

Dostlar har yerde var ama vatan bir yerde,
Anavatan'ın her taşı, bir heykel gibi güzeldir.
Dünyanın her yeri değerli ama benim için,
Sadece bir anne ve sadece bir Tacikistan vardır.

27

http://rumibalkhi.com/%D0%BC%D0%BE-%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%

412

Рӯзҳо мегузаранд,
Рӯзҳо аз сари мо,
Аз дили мо мегузаранд.
Хабари соати дидору худой дар лаб,
Аз раҳи манзили мо мегузаранд.
Ба назар
Мо қама бояст зи умр
Судҳо бардорем,
Бояд аз рӯз ба рӯз
Асаре бигзорем.
Бояд аз рӯз ба рӯз
Боз қам бихраду солор шавем.
На чу дирӯза
Ба як қоида такрор шавем..

Rüzho meguzarand,
Rüzho az sari mo,
Az dili mo meguzarand.
Xabari soati didoru, xudoy dar lab,
Az rahi manzili mo meguzarand.
Ba nazar,
Mo hama boyast zi umr,
Sudho bardorem,
Boyad az rüz ba rüz,
Asare bigzorem.
Boyad az rüz ba rüz,
Boz ham bixradu solor şavem.
Na çu dirüza, Ba yak qoida takror şavem.

Günler geçiyorlar,
Başımızdan geçer günler,
Kalbimizden, geçerler.
Dudaklarda zikir, buluşma saatinin haberi,
Evimizin yolunun üzerinden geçiyorlar.
Anlaşılan,
Biz ömrümüz geçtiğinden,
Faidelendirelim,
Günden güne,
Bir eser bırakmalıyız.
Günden güne,
Daha akıllı ve anlayışlı olmalıyız.
Dünkü gibi değil, (ki)
Bir kuralı tekrarlamayalım.
Şair, "Hoki Vatan/Vatan Toprağı" şiirinde kaderini Tacikistan'ın kaderiyle
ilişkilendirir ve geçmişini acıyla yansıtmış:
Тоҷикистон маҳзари ман,
Сарзамини камзамин,
Ту саросар кӯҳсорӣ,
Ту саросар сангзорӣ,
Чунки фарзандони ту дар тӯли таърихи
дароз,
Ҳар куҷо рафтанд, муште хок бо худ
бурдаанд,
Чунки фарзандони ту дар ҷустуҷӯи
бахти худ,
Дар биёбонҳои тафсон дур аз ту
мурдаанд.
Тоҷикистон! –
Сарзамини камзамин,
Хоки ту ин сон парешон гаштааст,

Tocikiston mazhari man,
Sarzamini kamzamin,
Tu sarosar kühsori,
Tu sarosar sangzori,
Çunki farzandoni tu dar tüli ta’rixi daroz,
Har kujo raftand, muşte xok bo xud
burdand,
Çunki farzandoni tu dar custucüi baxti
xud,
Dar biyobonhoi tafson dur az tu
murdaand.
Tocikiston! Sarzamini kamzamin,
Xoki tu in son pareşon gaştaast,
Bo hama xoki cahon inguna hamson
gaştaast.
Xoki tu,
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Бо ҳама хоки ҷаҳон ингуна ҳамсон
гаштааст.
Хоки ту
Бо сари пуршӯри Деваштич то Бағдод
рафт,
Он сари аз тан ҷудо,
Аз ту ҷудо
Бо дод аз бедод рафт.
Хоки ту
Бо сари Рахшона то Юнон расид,
Бо ҳазорон нолаю афғон расид.
Монд дар Табрез бо наъши Камол,
Бо Замин омехт, то шуд безавол.
Хоки Ҳиндустон зи Бедил дил гирифт,
Наъши ӯ то ҷовидон манзил гирифт.
Бурд Сино то Ҳамадон хоки ту,
Монд он ҷо мушти хоки поки ту…

Bo sari purşuri Devaştiç to Bağdod raft,
On sari az tan cudo,
Az tu cudo,
Bo dod az bedod raft.
Xoki tu,
Bo sari
Raxşona to Yunon rasid,
Bo hazoron nolayu afğon rasid.
Mond dar Tabrez bo na’şi Kamol,
Bo zamin omext to şud bezavol.
Xoki Hinduston zi Bedil dil girift,
Na’şi ü to covidon manzil girift.
Burd Sino to Hamadon xoki tu,
Mond onco muşti xoki poki tu...

Tacikistan benim vatanım,
Küçük memleketim,
Baştanbaşa sağlık bir yersin,
Baştan başa taşlıksın,
Senin evlatların uzun bir tarih sürece,
Nereye gitseler, yanlarında bir avuç toprak götürdüler.
Senin evlatların kendi mutluluğunu aradığı zaman,
Senden uzak sıcak çöllerde öldüler.
Tacikistan! Küçük memleketim,
Senin toprak bu kadar dağınık olmuş,
Dünyadaki tüm topraklarla böyle benzer olmuş.
Senin toprağın,
Devaştiç’in başı ile Bağdat'a kadar gitmiş.
Başı gövdeden ayrı,
Senden ayrı,
Zulümden bir haykırışla ayrıldı.
Senin toprağın,
Ruhşane'nin başıyla Yunanistan'a ulaştı,
Binlerce inilti ve feryat ile ulaştı.
Kemal da Tebriz'de kaldı,
Senin toprağın,
Yeryüzüyle karıştırıldı, zevalsız olmuştur.
Hindistan toprağı Bedil'den yürek aldı,
Onun cesedi sonsuza kadar ikamet etti.
Senin topraklarını Sina Hamadon'a kadar götürdü,
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Orada senin temiz toprağın kaldı…28
Модарнома
Наёбад чашми камбинат ба ҷустан
чашми сӯзанро,
Биларзад дасти пурэъҷози ту дар қабзаи
пирӣ,
Валекин боз медӯзӣ ту дастурхони
гулдӯзӣ,
Ки рӯзи маърака дар байни мардум
обрӯ гирӣ,
Чи дунёест дунёи умеди ту,
Аё модар, аё модар!...
…Худо гуфтию оят хондию таъбирҳо
ҷустӣ,
Ту доим Ҳафтяк мондӣ ба зери болини
кӯдак,
Ки шояд тифл бебоку далеру қаҳрамон
гардад,
Дили пайғамбарон гунҷад даруни синаи
кӯчак...,

Nayobad çaşmi kambinat ba custan çaşmi
süzanro,
Bilarzad dasti pur e’cozi tu dar qabzai piri,
Valekin boz medüzi tu dasturxoni guldüzi,
Ki rüzi ma’raka dar bayni mardum obrü
giri.
Çi dunyoest dunyoi umedi tu.
Ayo modar, ayo modar!...
Xudo guftiyu oyat xondiyu ta’birho custi,
Tu doim Haftyak mondi ba zeri bolini
küdak,
Ki şoyad tifl beboku daleru qahramon
gardad,
Dili payğambaron guncad daruni sinai
küçak...

Annename
İğne deliğini aramakla zayıf gözün bulamıyor,
Titreyen mucizeli elin yaşlılıktan titriyor.
Ama yine nakış dikiyorsun,
Halk arasında itibar kazanmak için düğün gününde,
Ne dünyadır senin umut dünyan,
Ah anne, ah anne!...
… Allah dedin, ayetler okudun ve tabirler aradın,
Hep bir Kur’an parçasını bebeğin yastığının altına koydun,
Ki çocuğun cesur, kahraman ve korkusuz yetişsin,
Küçük bir göğüs içinde Peygamberlerin kalpleri sığsın diye…29
"Faryodi befaryodras/ İmdadına gelmeyen feryat" koleksiyonu, ağırlıklı
olarak Loiq Şerali'nin iç savaş ve Tacik halkının kargaşası sırasında yazdığı
şiirlerden oluşuyor.
Камонмардон!..
Агар ҳоло намефаҳмед,
Рӯзе нек мефаҳмед, ки тир аз камон
рафтаст,
Ва рӯзе нек мефаҳмед ҳар тире, ки
афкандед,
28

Kamonmardon!..
Agar holo namefahmed,
Rüze nek mefahmed, ki tir az kamon
raftast,
Va rüze nek mefahmed har tire ki
afkanded,

https://zarowadk.ru/sarnavishti-tojik/tojiknoma.html
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http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_poem_3&poem=70&lang=toj
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Ба мағзи устухони тоҷикон рафтаст.
Шумо як рӯз мефаҳмед,
Ки худ ёрӣ ба душман кардаед, эй вой!
Ки худ бунёди меҳан кандаед, эй вой!

Ba mağzi ustuxoni tocikon raftast.
Şumo yak rüz mefahmed,
Ki xud yori ba düşman kardaed, ey voy!
Ki xud buyodi mehan kandaed, ey voy!

Silahlılar!..
Şimdi anlamıyorsanız,
Bir gün okun gittiğini anlayacaksınız.
Ve bir gün kestiğin her atışı iyice bileceksiniz ki,
Taciklerin kemik iliğine kader gitmiş.
Bir gün öğreneceksiniz ki,
Düşmana yardım etmişsiniz, ey vah!
Vatanın kökünü çıkartmişsınız, ey vah!
Раҳми Парвардигори мо омад,
Нури ҳақ бар диёри мо омад.
Ҷанги бунёдсӯзи мо бигзашт,
Сулҳи бунёдкори мо омад...
Пири Канъоно, чашми ту равшан!
Юсуфи дилфигори мо омад.
Пас, биё, даст ба ҳам додаву паймон
созем,
Дар баду нек ба ҳам будаву даврон
созем.
Дар ҳарими диламон маъбади имон
созем,
На шимолӣ, на ҷанубӣ, яке инсон созем!
То дигар бор нагӯем, амон аз ману ту!
То ба такрор нагӯем, амон аз ману ту!

Rahmi Parvardigori mo omad,
Nuri haq bar diyori mo omad.
Cangi bunyodsüzi mo bigzaşt,
Sulhi bunyodkori mo omad...
Piri Kan’ono, çaşmi tu ravşan!
Yusufi dilfigori mi omad.
Pas biyo dast ba ham dodavu paymon
sozem,
Dar badu nek ba ham budavu davron
sozem.
Dar harimi dilamon ma’badi imon sozem,
Na şimoli, na canubi, yake inson sozem!
To digar bor nagüyem, amon az manu tu!
To ba takror nagüyem, amon az manu tu!

Rabbimizin rahmeti geldi,
Hak’ın nuru memleketimize geldi.
Özümüzü imha eden savaşımız gitti,
İnşa edilen barışımız geldi...
Ken’an Piri? gözlerin aydın!
Sevgili Yusuf'umuz geldi.
Öyleyse el sıkışalım ve bir anlaşma yapalım.
İyisiyle kötüsüyle birlikte olup yaşam sağlayalım.
Yürek haremizde bir inanç tapınağı inşa edelim,
Ne kuzeyli, ne güneyli, bir insan yapalım!
Bir daha ‘Senin ve benim ellerimizden Aman’ demeyelim!
Tekrarla ‘Senin ve benim ellerimizden Aman’ demeyelim!
Bozor Sobir (20.10.1938-01.05.2018)
Bozor Sobir, 1938 yılında Feyzabat ilçesine bağlı Süfiyan köyünde çiftçi
bir ailede dünyaya geldi. Babası İkinci Dünya Savaşı'na gitti ve bir daha geri
dönmedi. Bozor, orta öğrenimini Hisar kampüsünde aldı ve 1962'de Tacik Devlet
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Üniversitesi'nden mezun oldu. Tacik Filolojisi Fakültesi'nden mezun olduktan
sonra "Mearif ve Medeniyet" gazetesinde, "Sadoi Şark" dergisinde ve haftalık
"Adalet" gazetesinde çalıştı. Afganistan'da bir yıl Rusça tercüman olarak çalıştı.
1979'dan 1989'a kadar Tacikistan Yazarlar Birliği'nin şiir bölümünün
danışmanlığını yaptı. Bozor Sobir, 1988 yılında "Çiğneyerek, tadarak..." adlı şiir
koleksiyonuyla Rudaki Devlet Ödülü'ne layık görüldü.
Bozor Sobir'in ilk şiiri 1960 yılında yayınlandı. Şairin ilk derlemesi 1972
yılında "Payvand" adıyla yayımlanmıştır. Daha sonra “Otashbarg” (1974; Farsça
senaryoda 1984), “Guli hor” (1978), “Mijgoni Şab” (1981), “Oftobnihol” (1982),
“Çiğneyerek, tadarak ...” (1987) koleksiyonları), “Kavak Gözü” (1991), (1998)
“Vatandan Ayrılırken”, “Diken Çiçeğinden” “Simkhor”a (2003) yayından
çıktılar.30
Bozor Sobir de diğer şairler gibi yeni ve klasik bir tarzda şiir yazmıştır.
Onun yazılarında sosyal, milli ve milli meselelerin ayrı bir yeri vardır. Uzun yıllar
Amerika'da yaşadı.
Тоҷикистон, Тоҷикистон,
Ҳар куҷое рафтам аз оғӯши ту
Доманамро ман такидам раҳ ба раҳ дар
ҳар қадам,
Пойи худро раҳ ба раҳ афшонда
рафтам,
Аз заминат,
«Сарзамини камзаминам»,
Гарди хоке кам накардам.
По ба ҳар хоке ниҳодам,
Гарди хокеро гирифтам дар сари
мижгон,
То ба саҳроят фишонам,
Хоки саҳроят шавад як зарра бисёр.
Тоҷикистон, Тоҷикистон,
Мекунам шукри каму бисёри ту,
Мекунам шукрона аз озарму аз озори
ту.
Аз ту ман сарват намехоҳам,
Ватан ҳастӣ, бас аст,
Бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан
бас аст.

Tocikiston, Tocikiston,
Har kujoe raftam az oğuşi tu,
Domanamro man takidam rah ba rah dar
har qadam,
Poyi xudro rah ba rah afşonda raftam,
Az zaminat, Sarzamini kamzaminam!
Gardi xoke kam nakardam.
Po ba har xoke nihodam,
Gardi xokero giriftam dar sari mijgon,
To ba sahroyat fişonam,
Xoki sahroyat şavad yak zarra bisyor.
Tocikiston, Tocikiston,
Mekunam şukri kamu bisyori tu,
Mekunam şukrona az ozarmu az ozori tu.
Az tu man sarvat namexoham,
Vatan hasti bas ast,
Bo xasu xorat barobar zindagi kardan bas
ast.

Tacikistan, Tacikistan,
Kucağından nereye gittiysem
Eteğimi her adımda sıkıştırdım,
Yolda ayağımı salladım, öyle gittim,
Topraklarından,
30

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A
1%D0%BE%D0
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"Benim küçük memleketim"
Zerre kadar toprağını azaltmadım.
Her toprağına adım attıysam,
Kirpiğimde toprak tozu almışım,
Senin çöllerinize ekleyim,
Çöl toprağın zerre kader de bile olsa artırsın.
Tacikistan, Tacikistan,
Eksikliğinden ve fazlalığından minnettarım,
Rahatsız ettiğin için de minnettarım.
Senden zenginlik istemem ben,
Sen vatansın, bu yeter.
Bitkilerinizle beraber eşit yaşamak da yeterlidir.
1970'lerden beri Bozor Sobir'in şiirinde kendini tanıma ve milli gurur var.
“Dağların kollarında”, “Anadil”, “Sina Pıçağı”, “Kendimi öldürdüm” vb. Şiirleri
Tacik halkının tarihi kaderini, ulusal ruhunu ve sosyal durumunu tasvir eder.
Оҷ гум карду забонро гум
накард,
Тоҷ гум карду забонро гум
накард,
Тахт гум карду забонро гум
накард,
Бахт гум карду забонро гум
накард.
Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон,
Сарҳади тоҷик Забони тоҷик

Oc gum kardu zabonro gum nakard,
Toc gum kardu zabonro gum nakard,
Taxt gum kardu zabonro gum nakard,
Baxt gum kardu zabonro gum nakard.
Dar hadu sarhadşinosii cahon, Sarhadi
tocik,
Zaboni tocik ast.
To zabon dorad vatandor ast ü,
To zabon dorad bisyor ast ü.
Beşumor ast, behisob ast, Behad ast.

аст.
То забон дорад, ватандор аст ӯ,
То забондор аст, бисёр аст ӯ,
Бешумор аст,
Беҳисоб аст,
Беҳад аст.

Fildişi kaybetti ama dilini kaybetmedi.
Tacını kaybetti ama dilini kaybetmedi.
Tahtını kaybetti ve dilini kaybetmedi.
Talihi kaybetti ama dili kaybetmedi.
Dünyanın sınırlarında,
Tacik sınırı Tacik dili sınırıdır,
Dili olduğu sürece vatan sahibidir,
Dili olduğu sürece, o çoktur,
Sayısızdır,
Hesapsızdır,
Hadsizdir.31

31

https://donishju.net/oj-gum-kardu-zabonro-gum-nakard-sheri-purra/
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Son iki şair Loik Şerali ve Bozor Sobir, bağımsızlık döneminde hayatları
ve şiirleri devam etmesine rağmen, Sovyet dönemi şairleri arasındaydı. Her ikisi
de, özellikle ulusal meselelere (dil ve vatan) odaklanan geç Sovyet döneminin
önemli şairleridir. Bunların arasında ayrıntılı olarak bahsedilmeyen birçok şair
vardır. Kısa bir makalede olduğu gibi, Sovyet döneminin tüm şairlerini kapsamak
mümkün değildir.
SONUÇ
Bu çalışmada Tacikistan’da halk arasında da çok sevilen Tacikistan’ın en
önemli şairleri anlatılmaya çalışıldı. Sovyet dönemindeki Tacik edebiyatı bu kadar
kısa bir şekilde ele alınamaz ama sonuç olarak belirtmek gerekir ki hem şiir hem
de nesir Sovyet hükümetinin ideolojisiyle çelişmeyecek şekilde yazılmıştır. Hatta
birçoğunda Sovyet ideolojisinin propagandası bile görülmektedir.
Sovyetler Birliği'nin özgürlüğün çok az olduğu son yıllarında, şairler
milliyetçi ve vatansever şiirlere ve hikayelere nadiren ilgi gösterdiler. Ancak
Sovyet hükümetinin ilk döneminde ulus kavramı tüm ülkelerin halklarına kadar
genişletilmiş ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında vatan kavramı sadece
Sovyetler Birliği'nde düşünülmüştür. Tabii bu konu Sovyet sonrası ülkelerin
bağımsızlıklarından sonra tekrar geri döndü ve artık vatan ve millet kavramları
Sovyet dönemindeki gibi değil, bağımsız bir şekilde kabul edilmeye başlanmıştır.
Özellikle Sovyet Edebiyatının Birinci Dönemi'nde (1950'lere kadar)
neredeyse tüm edebî nesir Sovyet ideolojisinin hizmetindeydi. Birçok yazar,
önceki hükümeti (Buhara Emirliğini) eleştiren eserler yazdı. Çoğu zaman yerel
halkın asıl kimliği eleştirildi ve Bolşevik Rusya'nın ideolojisi çok iyi bir örnek
olarak sunulmaktaydı. Hem Lenin'in kişiliğini hem de sosyalist ideolojiyi
yücelttiler. Bazıları Bolşevik Rusların gelişini çok iyi ve tarihî bir fırsat olarak
gördüler. Sosyalizm, insanlığı zulüm ve baskıdan kurtarmanın tek yolu olarak
görülüyordu.
Bir diğer konu, kadın hakları olarak bu dönemde kadınlar, devlete ait tarım
arazilerinde ve devlete ait işletmelerde çalışmak üzere istihdam edilmiştir. Bu
ideolojinin yayılmasında şairler de şiirleriyle etkili olmuştur. O dönemin en
popüler sloganlarından biri Mirzo Tursunzade'nin "Bir kadının devlete yardım
etmesi ne güzel!" şiiriydi. Ancak, ilginçtir ki, Sovyet edebiyatında, özellikle ilk
dönemlerinde, çocuk edebiyatı çok dikkat çekici bir konu değildir.
Son olarak, Tacik Sovyet literatüründe özgürlük (Sovyet hükümetinden
ayrılma anlamı ile) ve bağımsızlık konusunun neredeyse yok olması ilginç bir
durumdur. Elbette, güçlü Sovyet sansürü bu tür makale, kitap ve şiirlerin
yayınlanmasını engellemiştir, ancak Sovyetler Birliği'nin son yıllarında, yine o
dönem şairlerimiz ve yazarlarımız bu konuya dikkat etmediler.

419

KAYNAKÇA
http://ansor.info/adabijoti-adidiya-va-nam/
http://navisandagan.tj/tj/index.php/2017-08-18-10-05-26/shoiron/373mirzo-tursunzoda
http://navisandagan.tj/tj/index.php/2017-08-18-10-38-32/osori-shoironiklassi/816-sheral-loi
http://old.kmt.tj/nigokhe-ba-tazkira-va-tazkiranavisi
http://rumibalkhi.com/%D0%BC%D0%BE-%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%
http://www.ruzgor.tj/adabiyot-va-farhang/10556-rustami-vahhob-nimopesh-az-navishtani-afsona-az-marshi-hurriyat-khabar-dosht.html
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_poem_3&po
em=70&lang=toj
https://ansor.info/abulqosim-lohuti/
https://archive.org/stream/KulliyatEAbulQasimLahutiJildEAwwalTajikF
arsi/Kulliyat
https://archive.org/stream/KulliyatEAbulQasimLahutiJildEAwwalTajikF
arsi/Kulliyat%20e%20Abul%20Qasim%
https://donishju.net/dustonro-gum-makun/
https://donishju.net/oj-gum-kardu-zabonro-gum-nakard-sheri-purra/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadriddin_Ayni
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D
9%84%D9%82%D8%A78C
https://interesnoe.me/view/content/1
https://islamperspectives.org/rpi/files/original/a7084cc13e6a57af22dc3f4
7f6cf7d7d.pdf (p.13)
https://islamperspectives.org/rpi/items/show/23259 Холмурод Шарифов
Ахтарон. Маҷмӯи ёддоштҳо. Душанбе. “Шарқи озод”, 2004. 337 саҳ..
https://osiyoavrupo.tj/index.php/component/k2/item/496-osori-sadriddinajn-dar-eron
https://ovozi.uz/30767/
https://ravshanfikr.tj/kitob-oi-badei/muallif/10-sadriddinajni.html#.YapC1FVBzIU
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D
1%80_%D0%A1%D0%BE%D0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B8%D2%9B_%
D0%A8%D0%B5%D
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D
0%BE_
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%8A%D1%80%D
0%B8%D1%85%D0%B8_%
https://tojikon.net/articles/473-mundari-ai-ojavii-dostoni-kreml-i-abulosim-lo-ut-insho.html

420

https://wiki2.net/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%
BD-%D0%B7%
https://zarowadk.ru/sarnavishti-tojik/tojiknoma.html
Liselerdeki 11. Sınıf Ders kitabı, Duşanbe 2006

421

MODERN DÖNEM TACİK EDEBİYATI ŞAİR VE YAZARLARI*
Hasan ARSLAN*
GİRİŞ
Modern Tacik Edebiyatı, 19. asrın sonunda Rusların Buhara, Semerkant
ve çevresini kontrol etmeye başlamasıyla önce Rus edebiyatı şair ve yazarlarının
etkisine girmiştir. Daha sonra daha çok tercüme yoluyla diğer Avrupa
edebiyatlarının biçim, usul, üslup, içerik ve tema yönüyle etkileri neticesinde
önemli değişimler görülmüş ve yeni bir edebiyat tarzı ortaya çıkmıştır. “Yeni
Edebiyat kavramı üç bin yılı aşkın bir süredir Fars-Tacik Edebiyatı tarihinin
ayrılmaz bir parçası olan XX. Yüzyıl edebiyatına aittir. Yeni dönem edebiyatındaki
değişiklikler, klasik Fars-Tacik edebiyatının edebi gelenekleri ile Rus ve diğer
edebiyatların etkisine dayanmaktadır. XX. asrın başlarında Tacik edebiyatı yeni
edebî türler, üslup tarzı ve dil açısından ciddi değişikliklere uğradı. Sadriddin Ayni
“Numune-i Edebiyatı Tacik” adlı eserinde şöyle demektedir: “Ahmedi Doniş
dehası ve doğal yeteneğinden esinlenerek nesir türüne çok yeni ve taze bir
yaklaşım getirse de bu yaklaşım ilk Rus devrimi olan 1905’e kadar gerçekleşmedi.
Bu bilinen devrim gerçekleşip Buhara ve Türkistan’da yeni gazete ve kitaplar
yaygınlaşınca, yeni yazarlar ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle yeni Tacik
edebiyatının başlangıcının 1905 yılı olmasına karar verdik.”1
19. yüzyılda, özellikle ikinci yarısında, İran, Afganistan, Türkiye,
Hindistan ve Orta Asya’yı içine alan siyasi, sosyal ve kültürel değişiklikler olmuş
ve bu değişim XIX. asrın 80’li- 90’lı yıllarında Orta Asya’da çok güçlü hale
gelerek edebiyat ve kültürü etkilemiştir. Orta Asya’daki Tacik Edebiyatında
eğitim-aydınlanma cereyanının kurucusu Ahmedi Doniş, öğrencileri ve takipçileri,
Vozehi Buhoroi, Abdulkodirhocai Savdo, Şamsiddin Şohin, Hayrat ve diğerlerinin
eserlerinde bu yeni edebiyat anlatıldı. Ahmedi Doniş’in “Navodir-ul- Vakoe’”,
Vozeh’in “Savoneh-ul- masolik fi Farosih-ul-mamolik”, Şohin’in “Badoe’-ussanoe’” adlı eserleri ile Savdo ve Hayrat’ın çeşitli şiirleri toplumu bu yeni sosyal
ilişkilere doğru yönlendirmeye çalıştı.
20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar şair ve yazarların hem geleneksel
hem de yeni tarz edebiyat biçim ve türlerini birlikte kullandıkları görülür. 2. Dünya
Savaşı sonrasında yeni biçim ve türlerin artık daha baskın olduğunu söylemek
mümkündür. Savaşla birlikte vatan, kahramanlık, zafer gibi hamasi konuların daha
fazla işlendiğini görmek mümkündür. Zira “Büyük Vatanperverlik Savaşı” olarak
isimlendirdikleri II. Dünya Savaşına, Sovyetler Birliği adına Nazi Almanya’sı ile
Tacikistan Maarif Bakanlığı onaylı Tacik Edebiyat kitapları esas alınmıştır. (5.sınıf- 11.
Sınıf arası)
*
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, MEB, T.C. Duşanbe Büyükelçiliği TÖMER,
harslanedebiyat@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9840-2299.
Tacikistan Milli Üniversitesi Asya ve Avrupa Dilleri Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı,
Yüksek lisans.
1
Asozoda H. ve Köçarov A., Edabiyöti Tocik 11, Duşanbe, Maorif Yayınları, 2018. S. 4
*
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savaşmaya giden pek çok Tacik şair ve yazar vardır. Bunların bir kısmı savaştan
dönememiştir. Onlar anısına şiir, roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde çok sayıda
eser yazılmıştır.
Modern dönemde Sovyet tiyatrolarının da etkisiyle yazarların çoğunun bu
türde eser verdiğini görmekteyiz. Ayrıca çocuk edebiyatı ile ilgili eser yazımı da
dikkat çekmektedir.
Özetle, XX. asrın başlarından itibaren Tacik edebiyatı kademeli olarak
önemli değişiklere uğramış ve bu değişim başlıca üç devrede gerçekleşmiştir: 1.
Yeni Edebiyat (XX. asır başlarından 20’li yılların ortasına kadar) 2. Sovyet
Edebiyatı (20’li yılların ortasından 80’li yılların sonuna kadar) 3. Bağımsızlık
dönemi edebiyatı (90’lı yıllardan günümüze kadar).
Bu çalışmada Modern dönem Tacik Edebiyatına mal olmuş şair ve
yazarları Tacikistan’da ortaokul 1. Sınıftan lise son sınıfa kadar (5-11.sınıf)
okullarda okutulan Tacik Edebiyatı kitaplarını esas alarak ve inceleyerek sizlere
ana hatlarıyla tanıtma gayreti içinde bulunduk.
A. Sovyet Dönemi Tacik Edebiyatı
1. Sadriddin Ayni (САДРИДДИН АЙНӢ) (1878- 1954)
Sadriddin Ayni, 20. yüzyılda Tacik halkını evrensel uygarlıkla tanıştıran
seçkin bir şahsiyettir. Üstat Ayni yeniçağın büyük yazarlarından biri olarak kabul
edilir. Tacik halkının en hassas döneminde yaşamış, halkına ve vatanına hizmet
etmiş, değerli birçok ilmî ve edebî miras bırakmıştır. Tacikistan bağımsız olduktan
sonra “Tacikistan Kahramanı” unvanını almıştır. Bu parlak kültürel figürün
yazarlık faaliyetleri, Tacik edebiyatının gelişimindeki iki aşamayla ilgilidir. 19.
asrın sonunda Buhara emirliğinin siyasi, ekonomik ve sosyal durumuyla bağlantılı
olarak başladı ve 20. asrın 50’li yıllarına, Sovyetler Birliğine kadar, devam etti. S.
Ayni Yeni Tacik Edebiyatı devresinin başıdır. C. İkromi, S. Ulugzoda, M.
Tursunzoda, F. Niyozi, R. Calil, M. Mirşakar, A. Dehoti, R. Hoşim, P. Tolis gibi
yeni Tacik edebiyatının gelişimine değerli katkılar yapan birçok öğrenci yetiştirdi.
Eserleri dünyada 30 farklı dile çevrildi ve yayınlandı.
Hayatı: Yazarın ailesinin adı Sadriddin Sayidmurodhoca idi, Ayni
mahlasıdır. Sadreddin Ayni 15 Nisan 1878’de Buhara vilayetinin Ğujduvoni
Nahiyesinin Soktarei köyünde dünyaya gelmiştir. Babası çiftçidir. O köyde okuma
yazma öğrendi. 1889 yazında Buhara ve çevresini Kolera vebası vurdu, anne
babasını daha genç yaşta aldı ve sonra hayatın yükü başına düştü. 1890’da ilmini
geliştirmek için Buhara’ya geldi ve 19 yıl Buhara medreselerinde Arapça, mantık,
fıkıh gibi ilimleri öğrendi. Sadriddin 1891 ekiminde geleceği üzerinde ciddi bir
etkisi olan Şarifconmahdumi Sadri Ziya’nın hizmetine girdi. 1917 yılında siyasi
nedenlerden dolayı Buhara’dan kaçmak zorunda kaldı. Buhara Emiri Olimkhon’un
emriyle yüzlerce eğitimci ve ıslahat yanlısına zulmedildi. Protestolara
katılmamasına rağmen 75 sopa cezası aldı ve hastanelik oldu. 52 gün tedavi gördü
ve 25 kez ameliyat oldu. Ayni daha sonra Rus işgalindeki Semerkant’a gitti ama
baskı devam ettiği için Taşkent’e kaçtı. 22 Nisan-22 Ekim 1918 tarihleri arasında
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orada kaldı, tehdit kalkar kalkmaz geri döndü ve yeni eğitim metoduyla eğitim
veren bir okulda öğretmen oldu. Ayni, Ekim Devrimini yürekten övmesine rağmen
Sovyet döneminde de aksiliklerle karşılaştı. Yazarın hayatını ve eserlerini
etkileyen en trajik olay 1937’de “halk düşmanı” ilan edilmesiydi. Ayni, o sırada
Moskova’da yaşayan Abulkasım Lohuti’nin çabaları ve Stalin’in doğrudan
müdahalesi sayesinde itibarını tekrar kazanabildi. Bu olay sonrasında 1941-1945
savaşı sırasında eserlerinde folklor ve tarihe ağırlık veren yazar, savaştan sonra
“Yöddoştho” (hatıralar) yazmaya başladı. Yazar, zaman zaman Stalinabad’a
(Duşanbe) gelerek edebi ve kültürel toplantılara başkanlık etti. 1951 baharında
Tacikistan Bilimler Akademisinin ilk başkanı oldu. Bundan dolayı Stalinabad’a
yerleşti, 1954 Mayıs’ında hastalandı ve 15 Temmuz’da vefat etti.
Eğitim Faaliyetleri: 2 yönde başlamış ve devam etmiştir:
1. Yeni okullarda öğretmenlik
2. Ders kitapları yazmak.
Ayni 1906’da Buhara’da modern okulun Tacik talebeleri için Sadi’nin
derslerini Tacik diline tercime etti. 1908’de modern ilk Tacik Okulu kurulunca,
eğitim faaliyetleri daha da genişledi. O yeni okullarda edindiği tecrübeyle üç ders
kitabı yazmıştır: “Tartil-ul-Kur’an, Zaruriyöti Diniyye, Tahzib-us-sibyan”. Her
biri ilmi ve metodolojik açıdan ve eğitim materyalleri bağlamında ilginç eserlerdir.
Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetleri: Gazeteci ve yayıncı olarak
Semerkant’ta başladığı meslek hayatına gazeteci olarak ömrünün sonuna kadar
devam etti. “Şule-i İnkilap ve Avazi Tacik” gazetelerinde edebi editör ve danışman
olarak çalıştı. Çeşitli gazetelerde farklı müstear isimlerle makaleler ve hiciv şiirleri
yazdı.
Dilbilimci faaliyetleri: “Fars ve Tacik dilleri hakkında (1928)” “Yeni
Tacik alfabesi hakkında tarihi meseleler (1928)” “Tacik Dili (1928)” ve
“Cevabım” gibi makaleler Tacik dili, edebiyatı ve tarzının iyileştirilmesi için
yazılmıştır.
İlk dönem şiirleri: 19. asrın 90’lı yıllarından 20. asrın 20’li yıllarına kadar
olan döneminde şiirin özel bir yeri vardır. Ayni, henüz köyde okurken ve 18921893 yıllarında “Sifli, Muhtoci, Cununi” mahlaslarıyla şiir yazıyordu. Bu
mahlasların hiçbirini beğenmemiş ve 48 manası olan “Ayni” mahlasında karar
kılmıştır. 1895’te yazdığı “Guli surh” gazeli Ayni mahlasıyla yazdığı ilk şiiridir.
Klasik Tacik edebiyatı geleneğini sürdürerek gazel, kıta, musammat, kaside,
mesnevi ve rubai gibi lirik türlere daha fazla önem vermiştir.
Sovyetler Birliği dönemi şiirleri: Şiirsel faaliyetleri Ekim Devriminden
sonra da devam etmiştir. Bu günlerde geleneksel türlerle beraber yeni türleri de
ustaca kullanmıştır. Ayni’nin “Surudi Ozodi ve Marşı Hürriyet” (1918) adlı şiirleri
9 bendli dörder mısradan oluşmaktadır.
Manzum hikâyeleri “İnkilap (1919), Ba şerefi İnkilab-ı Oktiyabır (1920),
Ovozi Tocik (1924), Şoistai Hurmat (1932), Dah sol (1932), Tocikiston (1935), Ba
Puşkin (1937) Cangi Odami Ob (1937), Marşı İntikom (1941), Surudu Zafar
(1943), Kaside-i Cang va Zafar (1945) ve diğerleri yayıncı karakteri ile şairin
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Sovyetler Birliğindeki önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylara karşı tutumunu
ifade eder. Fakat yazarın bu döneminde şiirin yeri sınırlıdır.
“Odina” Hikayesi: Sovyet döneminde ağırlıklı olarak nesir yazmakla
meşgul oldu. Yazarın ilk büyük ölçekli eseri 1922’de Özbekçe ve 1937’de Tacikçe
yayınlanan “Buhara’nın Celladı (Callodoni Buhoro)” öyküsüdür. Bu nedenle
Ayni’nin Tacik okuyuculara sunduğu ilk büyük ölçekli nesir eseri “Odina”
öyküsüdür. Bu hikâye ilk olarak “Ovozi Tacik” (1924- 1925) gazetesinde
“Sarguzaşti yak Tociki Kambağal” adıyla yayınlandı. Bu eserde yazar, 20. Asrın
başlarında göçebe Taciklerin hayatını yansıtmaktadır.
“Dohunda” romanı: Üstat Ayni, 1927- 1930 arasında 1930’da Kazan’da
yayınlanan “Dohunda” romanını yazdı. Roman 5 kısım ve 124 babdan oluşur. Hem
Odina öyküsü hem de bu romandaki olaylar şimdiki Tacikistan Topraklarında
geçmektedir.
“Ğulomon” (Ғуломон) Romanı: 5 bölümden oluşan eser 1935’te
Tacikçe yayınlanmıştır. Bu büyük ölçekli çalışma 19. asrın başlarındaki
köleleştirmeyle başlayıp 100 yıldan fazla tarihî olayları anlatarak 1933’e kadar
geldi. Eserde üç nesil kölelik anlatılmaktadır. Olaylar yazarın doğum yeri olan
Buhara’nın Ğijduvan Nahiyesinde geçmektedir. Bu eser tarihî bir romandır ve
karakterleri arasında Emir Haydar, Mulla Kahhar, Kuşbegi Nizomiddinhuca,
Nuriddinhuca gibi birçok tarihi şahsiyet ve figür yer almaktadır. Bu eser dünya
klasikleri içindeki 200 eser arasında yer alır.
“Margi Sudhur” (Bir tefecinin ölümü) Hikâyesi: Üstat Ayni 20. asrın
30’lu yıllarında “Mektebi Kuhna” (1935), “Ahmadi Devband” (1936), “Bir
Tefecinin Ölümü” (1939) ve “Yetim” (1940) yazdı. Bir Tefecinin Ölümü
hikâyesinde 19. asrın sonları ve 20. asrın başlarındaki tüm Buhara toplumunu etkisi
altına alan olumsuz tefecilik olgusunu hikâyenin kahramanı “Koriişkamba”nın
şahsında alaya alır. Bu konu toplumun istenmeyen bir olgusu olarak “Celladoni
Buhara, Odina, Dohunda, Ğulomon, Yöddoştaho (hatıralar)” adlı eserlerinde de
işlenmiştir.
“Yöddoştho” (Ёддоштҳо)
(Hatıralar) Eseri: Ayni’nin son ve en
büyük eseridir. Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndan sonra yazılmıştır ve 1948-1954
yıllarında yayınlanmıştır. Bu büyük eser, her biri 1000 sayfalık dört bölümden
oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümlerden dolayı Sovyetler Birliği Devlet
ödülüne layık görüldü. Bu bölümler 1978’de 23 dilde yayınlandı. Bu eserle ilgili
Tacikistan ve Rusya’da pek çok araştırma çalışması yapıldı. Hatıraların ilk bölümü
yazarın 4-5 yaşından başlayıp 1890’a kadar olan çocukluğunu kapsar. İkinci
bölümde 1890-1891 dönemi Buhara medreseleri, eğitim programları, medrese
mensuplarının hayat tarzları ve okul öncesi eğitimin şekli hakkında bilgiler vardır.
Üçüncü bölüm 1891’den 1896’ya kadar olan dönemi kapsar. Buhara’nın âlimleri
ve sanat çevresi işlenir. Dördüncü kısım 1896’dan 1903’e kadar dönemi anlatır.
Bu bölümde önde gelen mollaların durumu, Ahmedi Doniş ve öğrencilerinin
eğitimle ilgili fikirleri, dönemin farklı sosyal fikirleri anlatılmaktadır. Ayni,
Hatıralar’ı derlerken 16. Asırdaki Vasifi’nin “Badoe’-ul-Vakıa” ve 19. asırdaki
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Ahmed Daniş’in “Navodur-ul- Vakoe’” deki geleneğini devam ettirdi. Hatıralar,
güvenilir bir edebi kaynak olarak 19. asır sonu ve 20. asır başlarındaki birçok
siyasi, sosyal ve edebî gelişme ve kişiler hakkında birinci elden bilgi vermesi
yönüyle önemlidir. Ayni, Tacik halkının belli bir tarihsel süreçteki hayatını tüm
yönleriyle sunmayı başarmıştır. Ayni’nin ilmî faaliyetlerini büyük ölçüde edebî
eserleri belirlemektedir.
1926’da Moskova’da büyük ölçekli “Numunei Edebiyatı Tocik”i
yayınladı. Üç kısımdan oluşmakta olup Rudaki’den (X.yy) Payrav Süleymani’ye
kadar (XX.yy) bin yıldaki 220 Tacik yazarın eserlerinden örnekler içermektedir.
Sadreddin Ayni, klasik edebiyat tarihi üzerine bir dizi eser yazmış, Tacik edebiyatı
eleştirisinin en önemli ve gerekli meselelerini halletmeyi başarmıştır. “Üstat
Rudaki (1940)”, “Şehname ve Firdevsi Hakkında (1940)”, Şeyh’urreis Abuali Sino
(1941), “Şeyh Muslihiddin Sa’di Şirazi (1942)”, “Alişir Nevai (1948)”, “Vasifi ve
hulasai Badea’-ul-vakıa’ (1956)”, “Mirzo Abdulkadiri Bedil (1954) üzerine
incelemelerin hepsi ilmi olarak değerlidir. Görüldüğü üzere Üstad Ayni sadece bir
yazar değil, aynı zamanda seçkin bir dilbilimci, kültür bilimci, edebiyat tenkitçisi
ve tarih âlimidir ve bu sahalara dair eserleri çok değerli eserlerdir. Üstadın ilmi ve
sanatsal çalışmaları âlimler, edipler ve okuryazarlar için öğretici bir mekteptir.
2. Abdulkosim Lohutii (АБУЛКОСИМ ЛОҲУТӢ) (1887- 1957)
Hayatı: İran’ın Kirmanşah şehrinde doğdu. Babası Ahmed, kültürlü ve
“İlhomi” mahlasıyla tanınan ve tasavvufi şiirler yazan biriydi. Abdulkasım
ilköğrenimini Barzadimoğ köyünde ve babasının gözetiminde bir okulda
tamamladı. Hayatın zorlukları nedeniyle okulu erken bırakmış ve nalbantlık,
terzilik ve demircilik gibi işlerde çalışmıştır. Babası vasıtasıyla Firdevsi, Hayyam,
Sa’di, Hafız gibi dünyaca meşhur yazarların eserlerini incelemiş ve Kirmanşah’ın
edebi ortamıyla tanışmıştır. Bu ortamda şiir sanatını öğrenmiş ve kendisi de şiir
yazmaya başlamıştır. “Bahoiya”, “Ne’matulloiho” gibi devrin çeşitli mezhebi
cereyanları, fikirlerinin tanıtımında Lohuti’nin yeteneklerini kullanmaya çalıştı.
Sonunda “Ademiyet” teşkilatı onu tahsil için Tahran’a gönderdi. Lahuti’nin tahsili
uzun sürmedi. 1905-1907’de Ruslar İran’ı inkılaba zorladı ve Lahuti mistik
düşüncelerinden vazgeçerek İran devrimcilerine katıldı. 1911’de İran devrimi
yenildi, bir şiiri nedeniyle hapse girdi, halkın talebi üzerine kısa sürede serbest
kaldı. 1914 sonlarında devrimci hareketin tekrar ivme kazanmasıyla “Besutun”
gazetesini çıkarmaya başladı. 1914-1917 arasında sürekli yer değiştirmek zorunda
kalmıştır. 1918-1921 arası zor yıllar olmuş, İstanbul’da yaşamış, evlenmiş ve kız
çocuğu olmuş, “Pors” adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştır. 1921’de Tebriz’e
geldi, “Lohutihon İsyanı” adlı isyanın öncüsü oldu. 1 Şubat 1922’de isyancılar
Tebriz’i ele geçirdi ama 11 gün sonra Tahran’dan gelen birliklere yenildi.
Lohuti’nin başı için büyük bir ödül vaat edilince Lohuti birkaç şair ve mütefekkir
arkadaşıyla Sovyetler Birliğine kaçtı. 1922-1925 arasında Nahçıvan, Tiflis, Bakü,
Moskova’da önce işçi ve öğretmen olarak çalıştı, ardından Doğu Halkları Merkez
Yayınevinin kurucusu oldu. 1925’te Tacikistan Özerk Cumhuriyeti kurulunca
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Tacikistan’a gönderildi. Birkaç yıl boyunca Sovyet Yazarlar Birliğinde
Tacikistan’ı temsil etti ve Gorki’nin yardımcısı olarak görev yaptı. Sovyet
yazarların tüm toplantılarında Sadreddin Ayni’nin yanında bulundu ve Tacik şiirini
kürsülerde temsil etti. Lohuti, Tacik yazarların eserlerinin numunelerini Farsça
konuşulan dünyaya yaydı. Hayatının son dönemini Moskova’da geçirdi ve 16 Mart
1957’de vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Lahuti, Tacik kültürünün 20. asırda Üstat
Ayni’den sonraki ikinci kurucusudur ve modern dönem edebiyatının gelişimine
büyük katkısı olmuştur. Abdulkasım Lohiti’den büyük bir edebi miras kalmıştır.
Şairlerin şiir mecmuaları “Devoni Abdulkasım Lohuti (1946-1957)”, “Asarhoi
Muntahab” (1949), “Surudhoi Ozodi ve Sulh” (1954), “Nidohoi Zindagi” (1956)
ve “Gevheri Işk” (1958) adıyla yayınlandı. Tüm eserleri altı ciltte (1960-1963)
okuyucuya sunuldu. 2004 yılında mektupları “Nomahoi Abdulkasım Lohuti”
adıyla yayınlandı. Onun “Navruznoma” ve “Laoli” adlı eserleri henüz
yayınlanmamıştır. “Mo Zafar Hohem Kard (1930)”, “Safar-i Farangiston (1934)”,
“Toc u Bayrak (1935)”, “Du Nişon (1936)”, “Odami Ohanpo (1933)”, “Şamşeri
Foteh (1933)”, “Mardiston (1941)”, “Ğalabai Tanya (1942)”, “Se Katra (1932)”,
“Parii Baht (1947) vd. Sovyetler Birliği devresinde yazdığı eserleridir. Şekspir’in
“Otello, Romeo ve Julietta, Kral Lear” gibi eserlerini İngilizce’den Tacikçe’ye
tercüme etmiştir. Çocuklar için S. Marşak’ın “Poçta, “Doston-i Oleg Dilogoh”,
Hikoyati Mohişir ve Mohii Tillo”, Pari-i Ob”u, Puşkin’den “Sangari Hunin”, V.
Hugo’dan “Buzurgii Bezavol”u tercüme etmiştir.
3. Payrav Sulaymoni (ПАЙРАВ СУЛАЙМОНӢ) (1899- 1933)
Hayatı: Otacon Payrav Sulaymoni20. Asrın ilk yarısının üretken bir
yazarıdır. 15 Nisan 1899’da Buhara’da tüccar bir ailede doğdu. 5 yaşında okula
gitmeye başladı. 1911’den 1914’e kadar Merv şehrindeki Farsça eğitim veren
ilköğretim okulunda tahsil gördü. 1914-1916 arası özel bir hocadan Rusça öğrendi.
1916- 1918 arasında Kogon Rus okuluna devam etti. Bu yıllarda Türkçe, Özbekçe,
Arapça ve Tatarca da öğrendi.
1.5 yıl boyunca Fars-Tacik klasikleri ile ilgilendi ve kendini şiire adadı.
1920’de Buhara Devrimine tanık oldu, 1923- 24 arası Meşhed’teydi ve sonra
eserlerini yazmak için Buhara’ya döndü. 1930’da Stalinobod’a geldi ve Tacikistan
Devlet Yayınevinde çalışmaya başladı. Şair, 1931’de Semerkant’a gitti ve 1933’te
vefat etti. Üstat Ayni “Mersiye”sinde Payrav’ın vefatıyla çok üzüldüğünü ve
yıkıldığını ifade eder.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Payrav’ın yazarlık faaliyeti az olsa da
kıymetli eserler bırakmıştır. İlk şiiri “Barodari Coni”yi 1916’da yazdı ve Çek
Doktor Jozef Aul’a ithaf etti. Ayrıca “Şukufe-i Adabiyöt (1931)”, “Şe’rho (1932)
ve “Taht-i Hunin (1931)” hikâyesini yayınladı. Ölümünden sonra “Mecmuai
Şe’rho (1931, 1941, 1949)”, “Macmuai Osor (1959)”, “Devon (1971)” gibi adlarla
şiir külliyatı yayınlandı. Külliyatında 122 şiir, 3 mesnevi, nesir örnekleri

428

(“Gülandom” hikâyesi, “İşki Duhtari Cengiz”den alıntı), yazarın mektupları ve
tercümeleri vardır.
Onun şiirleri iki döneme ayrılabilir. 1924’e kadar olan birinci devrede
gazel, kaside, müstezad gibi geleneksel biçimler ve konu olarak da aşk vardır.
İkinci dönemi 1925 ve sonrası olup tema, içerik ve tarz tamamen değişmiştir.
Serbest şiirleri vardır.
4. Muhiddin Amirzoda ( МУҲИДДИН АМИНЗОДА (1904-1966)
Hayatı: Muhiddin Amirzoda, 22 Mart 1904 tarihinde Hucand Şehrinde
eğitimci bir ailede dünyaya geldi. Ekim İnkılabına kadar eski okulda, daha sonra
Sovyet Okulunda okudu. 1925’te Semerkant’ta bir pedagoji kursundan mezun
olduktan sonra öğretmenlik mesleği ile meşgul oldu. Birkaç yıl öğretmenlik
yaptıktan sonra 1928-1929’da Semerkant’ta Müzik Enstitüsünde okudu. 1932’den
1937’ye kadar günümüzün Hucand şehrindeki Leninobod Müzikal Drama
Tiyatrosu’nun yönetmeni ve aynı zamanda Leninabad Müzik Okulunda
öğretmendi. Bu okulda tanbur çalmayı öğretti. 1937 yılında Duşanbe’ye geldi ve
1940’ta Sadreddin Ayni’nin adını taşıyan Devlet Opera ve Balesine dönüştürülen
Duşanbe Müzikal Tiyatrosunda çalıştı. Hayatının son yıllarını Hucend’de geçirdi.
Esas yaratıcı çalışmalarla burada uğraştı. Düzenli olarak “Hakikati Leninobod”
Gazetesi ve “Horpuştak” hiciv dergisi ile işbirliği yaptı. 1 Eylül 1966’da Hucend
şehrinde dünyaya gözlerini kapadı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Muhiddin Amirzoda meşhur bir şair ve
tercümandı. Onun çevirdiği şiir sayısı 75.000 beyittir. Nevai’den “Ferhad ve Şirin”
hikâyesi tercümesi (Rahim Calil ile birlikte), Puşkin’den “Boris Godunov”,
Krilov’un Meselleri, Lermantov’un şiirleri, Maksim Gorki’nin “Duhtar va Marg”,
Şota Rustaveli’nin “Palanginapuş” hikâyesi, Ermeni Destanı “Dovudi Sosoni” ve
diğer onun kaleminden tercüme edilmiştir.
Öncelikle şiirleri 20. Asrın 20’li yıllarında “Ovozi Tacik” gazetesinde ve
“Mullo Muşfiki” hiciv dergisinde yayınlanmıştır. İlk şiirleri 1935 yılında “Şiirler”
mecmuası ve 1937’de “Çaman” mecmuası adıyla yayınlandı. O, “Bahori Vatan
(1940), Sadoi Zafar (1944) Şiirhoi Muntahab (1948, 1949, 1952, 1954, 1956),
Bahori Dil (1964) ve Muntahabot (1976, iki ciltte) kitaplarının yazarıdır.
Muhiddin Amirzoda Tacik-Sovyet edebiyatında mizahi şiirin ilk
kurucularından biridir. Onun ilk hiciv şiiri “Hasrati yak İmom” (Bir İmamın
Hüznü) 1928’de yayınlandı. Büyük Vatanseverlik Savaşı yıllarında Aminzoda’nın
yazma faaliyeti giderek arttı. O hiciv şiirlerinde Nazilerin vahşetini, cehaletini ve
korkaklığını şiddetle eleştirmiştir.
5. Calol İkromi (ҶАЛОЛ ИКРОМИ) (1909- 1993)
Hayatı: 1909’da Buhara’da doğdu. Hâkim olan babası sayesinde küçük
yaşlardan itibaren Leyla ve Mecnun, Tahir ile Zühre gibi klasik eserleri okumuştur.
Tahsiline Karakul eski mektebinde başladı, 1922’de Buhara Dar-ul-muallimi’nde
devam etti. Burada okurken dünya klasiklerini okudu. 1927’de öğretmen oldu ve
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1930’da Stalinabad’a taşındı. Burada Tacik Araştırmaları Komitesinde çalıştı.
Daha sonra “Rahbari Doniş” dergisinin genel sekreteri, Lohuti’nin adını taşıyan
Akademik Drama Tiyatrosu’nun edebiyat bölümü başkanıydı. Uzun yıllar
boyunca yazarlıkla meşgul oldu. 1993'te vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Tacikistan halk yazarı Calol İkromi, üretken
bir yazar olarak yeni Tacik edebiyatının ve nesrinin gelişimine değerli katkılarda
bulunmuştur. Edebi faaliyetlerine şiirle başladı. Üstat Ayni’nin tavsiyesi üzerine
nesir türüyle ilgilenmeye başladı ve ilk hikâyesini “Rehberi Daniş” dergisinde
“Şabe dar Registon-i Buhoro” (Buhara Yöresinde Bir Gece” adıyla yayımladı. İlk
öykü kitabı “Hayat ve Zafer” yayımlandı. Bu arada dünya yazarlarının en iyi
eserlerini tercüme eder. 30’lu yıllarda “Tirmor”, “Du Hafta”, “Az Moskva çi
ovardi?” ve “Zuhra”yı yazdı. Büyük Vatanperverlik Savaşı yıllarında (1941-45)
Sovyetler Birliğindeki tüm yazarlar gibi kalemini düşmanla mücadeleye adamıştır.
“Gençler Meydana Gidiyor, Tank Kıran adamın hikâyesi, Palto, Dinyeper
Kahramanı gibi makale, hikâye ve denemelerinde askerleri ve başarılarını övüyor.
Savaş sonrası yazar daha popüler hale geldi ve deneme ve kısa hikâyelerin yanında
büyük ölçekli eserler yazmaya başladı. “Şodi” romanının ikinci kısmını tamamladı
ve 1949’da yayınladı. Ayrıca “Cavobi Muhabbat, Sitora, Tori Ankabut (Örümcek
Ağı) ve Man Gunohgoram” romanlarını yazdı. “Duhtori Otaş” romanında (1960)
20. asır başlarında yaşayan Tacik bir kadının hayatının güçlükleri anlatılır. Bu
eserle 1964 Rudaki Edebiyat ödülüne layık görülür. 1969’da “Duvozdah Darbozai
Bohoro” (Buhara’nın 12 Kapısı) ve 1974’te “Tahtı Vojgun (Sürgün Tahtı)
romanlarıyla Duhtori Otaş romanın konusu sürdürülür ve bir üçleme yapar. Hiciv
türünde de eserleri vardır. Tacik yazılı ve sözlü edebiyat geleneğini devam
ettirerek Habibullo Nazarov ile 1971’de “Sarguzaşt-i Safarmahsum” ve
“Safarmahsum dar Buhoro” (Sefermahsum Buhara’da) adıyla iki ciltik bir eser
yazdı. Bu eserlerde Buhara Devriminin öncesi anlatılır. “Hatlon (1986) ve Guli
Bodom (1991) son romanlarıdır. Ayrıca sahne eserleri de yazmıştır: “Düşman,
Tuhm-i Muhabbat (Aşk Tohumu), Dil-i Modar, Hona-i Nadir (Fayko ile), Sitora”.
6. Rahim Calil (РАҲИМ ҶАЛИЛ) (1909- 1989)
Hayatı: 1909’da Hucend şehrinde doğdu. Babası şairdi ve annesi hikâye
okuyucusu idi. Bu yüzden erken yaşlarda Doğu klasiklerini okudu. İlk tahsilini
medresede başladı, Ekim Devriminden sonra yeni tarz okulda devam etti ve
1927’de mezun oldu. Daha sonra öğretmen yetiştiren bir yıllık okulu bitirdi ve
1931’e kadar öğretmenlik yaptı. Bu yıllarda Tacik ve Rus yazarların etkisiyle ilk
şiir ve öykülerini yazdı. Gazeteciliğe hevesliydi ve 1931’den sonra “Proletari
Hucand, Hakikati Leninobod, Tocikistoni Surh” gazetelerinde ve “Şarki Surh”
dergisinde 20 yıldan fazla çalıştı. 1952’den hayatının sonuna kadar Tacikistan
Yazarlar Birliği Hucend şubesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1934’te Yazarlar
Birliğine üye oldu ve 1970’te Rudaki ödülüne layık görüldü. Tacikistan Halk
yazarı unvanına sahiptir. 1989’da Hucend’de vefat etti.
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Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Yazarlık çalışmalarına 30’lu yıllarda
başlayan şahsiyetlerdendir. Önce şiirle ilgilendi. İlk şiir kitabı “Mavcho-i
Muzaffariyat” 1991- 1933 dönemi şiirlerini kapsar. O, Sovyet- Tacik edebiyatına
aslında hikâyeyle girdi. Edebiyatla ilgili ilk eserleri çok tanınmıştır. 1934’te
yayınlana “Orzu” kitabının içinde “Huşomadhuca’nın Ölümü, Eşek ve Araba,
Kedi ve Kıskançlık” gibi mizahi hikâyeler vardır. 1939’da “Şiirler ve Hikâyeler”,
1941’de “Hisse ve Kıssa”, 1944’de “Savaş Zamanının Hikâyeleri”, 1949’da
“İkinci Hayat”, 1954’te “Hikâyeler”, 1960’ta “Bahar”, 1961’de “Hamida”, 1973’te
“İlham”, 1975’te “Mermerin Kızı”, 1976’da “Cenneten Dönüş”, 1978’de
Bahardan Sonra” Sovyetler dönemindeki hayatın çeşitli meselelerini anlatmıştır.
70’li yıllarda hatırat türünde yazdığı “Ma’voi Dil” adlı eserinde Suğd bölgesi ve
başkenti Hucend’in ünlüleri, iç savaşlara katılanlar ve kurucular, ünlü âlimler
sanatçılar ve hükümet yetkililerinin hayatı ve çalışmalarını anlatır. Çocuk
edebiyatı alanında “Kabutar (güvercin)” ve “Tabib-i Man” hikâyelerini yazdı.
“Zangila (Çanlar), “Kumri va Musiça (Kumru ve Müzik), Soçho ve Hikoya-i
Bobobarot” gibi öyküleri çok meşhurdur. Tiyatroda da oldukça başarılıydı. İlk
oyunu “Saodat”, Tacikistan’ın ilk müzikal oyunu sayılan “Zan-u 96-um (96.
Kadın)”, “Muhabbat”, “Sanavbar”, “Du Vohiri (İki Karşılaşma)”, “Dard-i Şoir” (
Kamoli Hucandi ile), “Bedori (Uyanış)” dönemin en iyi örneklerindendir. Gorki
ve Çehov’un eserlerini ve ayrıca Nazım Hikmet’in “Aşk Efsanesi” adlı eserini
Tacikçeye tercüme etmiştir. Ayrıca “Adamon-i Covid(sonsuz insanlar),
Şurob(Meyve suyu) , Ma’vo-i Dil, Duhtar-i Mermerin” adlı eserleri Rusça,
Almanca, Lehçe ve Çekçe gibi farklı dillere tercüme edilmiştir.
7. Boki Rahimzoda (БОҚИ РАҲИМЗОДА) (1910-1980)
Hayatı: Boki Rahimzoda, 15 Mayıs 1910’da Raşt Nahiyesinin en güzel
köylerinden sayılabilecek Sorboğ’da dünyaya geldi. Çocukluk devresinde kaderin
neticesiyle babası öldü. Babasının ölümünden sonra bir süre amcaları Miraziz ve
Mirzorahim’in evinde yaşadı, onların yardımıyla köylerinin eski okulunda okudu.
Tabiatı gereği zeki ve bilgili bir çocuk olan Boki, kısa sürede eski yazıyı öğrendi,
küçük yaşlardan itibaren şiirle ilgilendi sürekli Sa’di ve Hafız’ın şiirlerini inceledi.
Sovyet Okulunun kuruluşundan sonra ilk başarılı öğrencilerden biriydi.
Boki Rahimzoda, önce Semerkant Pedagoji Enstitüsü’nden (1931), daha sonra
Taşkent’teki Tacik Öğretmen Okulundan (1938) ve son olarak Duşanbe Pedagoji
Enstitüsünden (1941) mezun oldu. Onun kalbinde şiir şevki erkenden yer edindi,
ilk şiirleri 30’lu yıllarda gazete ve dergi sayfalarında yayınlandı. 1948’den
ömrünün sonuna kadar Tacikistan Yazarlar Birliğine danışmanlık yaptı. Boki
Rahimzoda 30 Ocak 1980’de Duşanbe’de vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İlk şiir kitabı 1945 yılında büyük Sovyet
halkının kahramanlığını ve zaferini öven şiirlerin olduğu “ba front” (cepheye)
adıyla yayınlandı. Boki Rahimzoda güçlü bir şairdi, onun şiirleri sade, açık ve
samimi… Çocuklar için çok fazla şiir yazdı.
Şair Boki’nin hüner ve yüksek
istidadı “Çaşmasor, Bahori Umr, Respublikai Man, Musiça va Röboh, Muallim,

431

Halki Buzurgvoram” ve diğer şiirlerine çok iyi yansır. Boki Rahimzoda, gerçek bir
şair olmasının yanı sıra büyük bir insan ve genç şairlerin eğitimcisiydi.
8. Mirzo Tursunzoda (МИРЗО ТУРСУНЗОДА) (1911- 1977)
Hayatı: Mayıs 1911’de Şahrinav Nahiyesinin Karatoği Köyü’nde
dünyaya gözlerini açtı. Ama Mirzo’nun bahtı yoktu. 1920’de Gissar bölgesini veba
vurdu ve annesi vefat etti. Esnaf ve kültür aşığı olan babası Tursunmurod oğlunun
yetişmesi için onu köydeki medreseye gönderdi. 1924’ta Tacikistan Özerk
Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ülkede modern okullar açıldı ve Mirzo da
bu okulun ilk öğrencilerinden biri oldu. Mirzo 1926’da Duşanbe’ye geldi ve yatılı
okulda kaldı. 1927’de yatılı okulun idaresi bir grup yetenekli genci Taşkent’e
gönderdi ve Mirzo Taşkent Darulmuallimi’nde dört yıl tahsil gördü ve bu süreçte
Ayni gibi edebi şahsiyetlerle yapılan toplantılar dünya görüşünün gelişimini
etkiledi. 1931’de Komsomol Merkez Komitesinin tavsiyesi üzerine Duşanbe’ye
döndü ve “Komsomoli Tacikistan” gazetesinde edebiyat sorumlusu ve sonra mesul
kâtiplik görevlerine getirildi. 1933’te babasını kaybetti. 1934’te Yazarlar Birliğine
üye kabul edildi. 1934-1935 yıllarında Hucend şehri Müzik ve Komedi
Tiyatrosu’nda edebiyat bölümünün müdürlüğünü yaptı. 1936’da Duşanbe’ye
dönen Tursunzoda, 1946 yılına kadar edebiyat ve gazetecilikle ilgili çeşitli
görevlerde bulundu. 1946’da Tacik Yazarlar Birliği Başkanlığına seçildi ve
ömrünün sonuna kadar vazife yaptı. 1946’da Sovyet Meclisinde vekil oldu. 2.
Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliğini temsilen barış görüşmelerini yürüten
heyette yer aldı. O, 1977 yılında Duşanbe’de dünyaya gözlerini kapadı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Mirzo Tursunzoda 20. asrın en büyük Tacik
yazarlarından biri olarak tanınmakta ve ölümsüz şaheserleriyle şöhret sahibidir. İlk
eserlerini 1927-28’de vermeye başlamış, 1932’de “Zafer Bayrağı” adlı iki şiir ve
on hikâyeden oluşan eserini yazdı. Edebi faaliyetlerinde 30’lu yıllarda hem şekil
hem de konu ve içerik yönüyle değişiklikler oldu. 1934’te “Ba Ecodkoram
(Yaratıcıma)”, 1935’te “Manzarahoi Hucand (Hucend Manzaraları)”, 1936’da
“Oftobi Mamlakat (Memleketin Güneşi)”, 1937’de “Hazon va Bahor (sonbahar ve
ilkbahar)” ve “Surudu Cavoni (Gençliğin Şarkısı)”, 1938’de “Mamlakati Tilloi
(Altın Ülke)”, 1939’da “Halkı Daler (Cesur Halk)”, 1940’ta “Çamaniston
(Çemenistan) ve “Vadii Hisor” şairin memleketine, ülkesine ve sosyalist topluma
bağlılığının kanıtı olan eserleridir. Şair, 1939’da yazılan ikinci mecmuası “Şe’rho
(Şiirler) muhammes, müseddes, gazel, mesnevi, terciibent ve mersiyeleri de dâhil
etmiş ve onun 30’lu yıllardaki edebi faaliyetlerini özetlemiştir. 1941’de şair,
annesinin hatıralarını, annesinin sevgi dolu imajını hayal ederek samimi hislerini
bir dizi halinde “Modar” şiirleriyle yüzlerce acı ve keder ile beyan eder. Savaş
döneminde 1942’de “Pisarı Vatan” adlı hamasi hikâyeyi yazar. İkinci dünya
savaşından sonraki eserleri yeni bir gelişme aşamasına ulaştı, şairin sözü tiyatroda
da güçlüdür. Bu dönemde arka arkaya yapılan 25 yabancı ülkeye seyahat, dünyaca
ünlü yazarlarla toplantılar ve mülakatlar sayesinde edebi faaliyetleri daha renkli ve
bereketli hale geldi. 1947-49’da “Kıssa-i Hindistan” adlı şiir dizisinden sonra
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Tursunzade şu eserleri yazdı: “Man az Şarki Ozod” (1950), “Hasani Arobakaş”
(Arabacı Hasan) hamasi hikâyesi” (1952-54) “Sadoi Osyo” (1956), “Çaroği
Abadi” (1958), “Coni Şirin” (1959), “Rohi Nuri Oftob” (1964), “Az cang to
Kreml” (1970) ve “Dastovez” şiirler dizisi. Yazar, önemli edebi, kültürel sosyal
meseleleri konu edinen 200’den fazla makale, kompozisyon ve gezi hatıratı
yazmıştır. Rus edebiyatından tercümeleri vardır. Edebi mirası 4 cilt halinde (19711985) yazarın Külliyatı olarak basılmıştır. Tiyatro alanındaki sahnelenen ilk eseri
“Hüküm”dür. 1936’da iş arkadaşları Dehoti ve Ğani Abdullo ile müzikal drama
“Hüsrev ve Şirin”i yazdılar. 1938-39’da Dehoti ile dört bölüm ve beş sahneden
oluşan Tacik milli operası “Şurişi Vose’i (Vose İsyanı) yazdılar. 1945’te 2. Dünya
savaşında birbirine âşık olan Sobir ile Elena’nın aşkını anlatan “Arus” oyununu
yazar. 1943’te üç bölüm ve beş sahneden oluşan “Tahir ile Zühre”yi yazar.
Tursunzoda bu eserlerle Tacikistan’da tiyatronun gelişip güçlenmesinde önemli bir
rol oynar.
9. Sotim Uluğzoda (СОТИМ УЛУҒЗОДА) (1911- 1997)
Hayatı: Tacik yazar ve tiyatro yazarı Sotim Uluğzoda 1 Eylül 1911’de
Özbekistan Cumhuriyetinin Namangohi Vilayetinin Dusti Nahiyesinin Varziki
Köyünde çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Sotim Uluğzoda, Cust Nahiyesinde yatılı
okulda okudu, Taşkent şehrindeki Tacik öğretmen okuluna girdi ve 1929’da mezun
oldu. Mezun olduktan bir süre sonra Tacik edebiyatı dersleri verdi. 1930’da
Duşanbe’ye taşınmıştır. O, “Komsololi Tacikistan” (Şimdi Covononi Tocikiston)
ve “Tocikistoni Surh” (şimdiki Cumhuriyet) gazetesinin ilk yönetici sekreteri,
daha sonra “Baro-i Edebiyoti Sosyalist” dergisinin baş editörü ve daha sonra
Tacikistan Yazarlar Birliği genel sekreteriydi. 1940 yılında Sovyetler Birliği Gorki
Bilimler Akademisi Dünya Edebiyatı Enstitüsü’nde yüksek lisans okumak üzere
Moskova’ya gönderilmişti. Büyük Vatanperverlik Savaşı’nın başlamasıyla (19411945) yüksek lisanstan savaşa gitti. Birkaç tümen ve cephe gazetesinde askeri
muhabirlik yaptı. 1944’ün sonlarında geriye çağrıldı. 1946 yılına kadar Tacikistan
Yazarlar Birliği yönetim kurulu başkanıydı. 1951 yılında Tacikistan Bilimler
Akademisinin üyesi seçildi. Tacikistan halk yazarı Sotim Uluğzoda, Tacikistan
sanatının onurlu emekçisi 1997 yılında Moskova’da hayata gözlerini kapadı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Kariyerine eleştirmen ve edebiyat
eleştirmeni olarak başladı. Sotim Uluğzoda’nın araştırma makaleleri ve eserleri
1930’dan beri düzenli olarak süreli yayınlarda neşredilmiştir. 1930’da “Şodmon”,
1940’ta “Kaltak- Doroni Surh”, 1944’de “Dar-Otaş” oyunlarını yayınladı.
Savaştan sonraki yıllarda onun ilk tarihi dramaları “Rudaki (1958), Temurmalik
(1968), Allomai Adham (1970), Vose (1971) yayınlanmış ve sahneye çıkmıştır.
Sotim Uluğzoda sinematoğrafi alanında da söz sahibidir. 1960 Asya- Afrika
Memleketleri Film Festivalinde “Altın Kartal” ödülünü kazanan “İbni Sina (1954),
“Şairin Kaderi” adlı kısa hikâyeler Tacik edebiyatı ve sanatının şöhretini dünyada
bir kez daha göstermiştir.
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Mensur Eserleri: “Yöroni Bohimmat” öyküsü (1947), Navobod (1953)
romanı, Subhi Cavoni Mo (1954) öyküsü, Kahromani Dnestr, Visla va Oder (1965)
Öyküleri, Vose (1967) romanı, Şahnoma Destanları (2 ciltte 1977), Rivoyati Suğd
Öyküsü (1984), Firdavsi (1987) romanı” yazarı, okuyucuya kendini eşsiz bir yazar
ve Tacik nesrinin öncülerinden biri olarak tanıtır.
10. Mirsaid Mirşakar (МИРСАИД МИРШАКАР) (1912-1993)
Hayatı: 1912 yılında Dağlık Badehşan (Pamir) Özerk Bölgesinin Sindevi
Köyünde hayvancılıkla meşgul olan bir ailede doğdu. Önce Porşnev Köyünde
okuluna başladı ve 1928 Sonbaharında yatılı okumak için Duşanbe şehrine geldi.
1931-34 yıllarında “Komsomoli Tocikiston” gazetesinde çalıştı, 1934’te askere
çağrıldı, 1937’de “Lenin’in İradesi” gazetesinin editörlüğüne atandı. 1940- 60
arası Tacikistan Yazarlar Birliğinde çalıştı ve bir müddet Tacikistan Cumhuriyeti
Yüksek Konseyi’nin başkanlığını yaptı. 1966’dan ömrünün sonuna kadar önce
Tacikistan Devlet Ödülü Komitesi genel sekreterliğine, ardından başkanlığına
getirildi. 1993 yılında Duşanbe’de vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Tacikistan Halk şairi Mirsaid Mirşakar 20.
Asır Tacik edebiyatının yetenekli bir konuşmacısıdır. O, edebi faaliyetlerine şiirle
başladı. İlk şiiri 1930’da yayımlandı. İlk hikâyesi “Livoi Zafar” 1934’te
yayınlandı. 30’lu yıllara ait zamanın ruhu ve insanların düşüncelerini “Bahori
Cevoni” şiir kitabında yansıttı. 2. Dünya savaşı ile ilgili şiirlerini “Şe’rho va
Poemaho ve Da’vatı Vatan” mecmularında topladı. Kişloki Tilloi (Altın Köy),
Lenin dar Pomir (Lenin Pamir’de), Mo az Pomir Omadem (Biz Pamir’den geldik),
Kalidi Baht (Bahtın Anahtarı), Odamon az bomi Cahon (Dünyanın çatısından
insanlar), Panci noorom (Beş Husursuz), İşki duhtari Kuhsor (Bir dağ kızının aşkı)
hikâyeleri Pamir halkının hayatına bahşedilmiştir.
Mirsaid Mirşakar, çocuk şairi olarak da bilinir ve Tacik Çocuk
edebiyatının kurucularından biridir. Çocuklar için yazdığı en iyi şiirler “Ğunçaoi
Handon (Gülen Tomurcuklar), Çurobhoi Guldor (Çiçek Çorapları) ve Panci
Noorom (Beş Huzursuz) adlı üç ciltlik bir külliyatın birinci cildinde
yayınlanmıştır. Çocuklar için murabba, şarkılar, kısa öyküler, mesnevi ve masallar,
dramalar da yazmıştır. Vatanseverlik, çalışkanlık, sıkı çalışma, dostluk, okul
sevgisi, ebeveynlere saygı, tabiat gibi temaları işlemiştir. Ayrıca çocuklar için
“Pamirden geldik, Nimet, Fedka, Kalemim, Adem-Yaratıcı” gibi dizi halinde
çocuk hikayesi yazmıştır.
11. Foteh Niyözi (ФОТЕҲ НИЁЗӢ) (1914- 1997)
Hayatı: Foteh Niyözi, 18 Nisan 1914 Semerkand antik kentinde hizmetçi
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve Büyük Vatanseverlik Savaşı (19411945) yıllarında vatanperver bir mücadele yazarı olarak kana susamış Nazilere
karşı hem kalemle hem de süngü ve tüfekle ayağa kalktı. Sonunda galibiyetin
lezzetini tadarak üstünlük elde etti. Savaştan üstün hizmet madalyası ile aziz
Tacikistan’a, adından anlaşılacağı gibi, fatih olarak döndü. Foteh Niyözi,
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kahramanlığıyla bir kez daha guru duydu ve vatan çocuklarının kahramanlıkları ve
fedakârlıkları onuruna çoğunun savaş zamanını anlatan olayların yazıldığı, yüksek
bir sanat libasının giydirildiği eserler meydana getirdi. O, 1970 yılında Tacikistan
Halkının Yüce Yazarı unvanını ve 1977 yılında Üstad Abuabdullohi Rudaki
ödülünü hak etti. 1997 yılında Duşanbe’de hayata veda etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Romanı “Vafo”, “Dimai Dilovar”, “Hissa az
Kıssahoi Cang”, “Har beşa gumon mabar, ki holist” hikayeleri ve diğerleri yazarın
vatan askerlerinin kahramanlığını ve özverisini anlatan seçkin edebi eserleridir.
12. Habib Yusufi (ҲАБИБ ЮСУФӢ) (1916- 1945)
Hayatı: Habib Yusuf, 1916 yılında Semerkant’ta bir öğretmenin ailesinde
doğdu.7 yıllık bir okuldan mezun olduktan sonra Semerkant’taki Tacik Erkek
Pedagoji Okulu’na girdi. 1935’te teknik okuldan mezun oldu ve ortaokullarda
Tacik Dili ve Edebiyatı dersi verdi. Fakat sadece öğretmek genç bilgini tatmin
etmedi. Bu nedenle 1936 sonbaharında O, Özbekistan Devlet Dar’ulfünunu
Filoloji Fakültesinin gece bölümüne girdi. Gece okulu onu tatmin etmedi. 1937
Eylül’ünde tam zamanlı bölüme geçiş yaptı.
Üniversitenin iyi koşulları Habib
Yusufi’nin ideoloji ve bilgi düzeyinin hızla gelişmesini sağladı. Mezun olduktan
sonra 1940’ta Duşanbe’ye geldi ve Sovyetler Birliği Bilimler Akademisinin Tacik
şubesinin Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsüne araştırmacı olarak atandı. 1942
yılında Habib Yusuf, Sovyet Ordusuna davet edildi. Onu önce Penza şehrindeki
Askeri Havan Okuluna gönderdiler. O, harp tekniği öğrendi, teğmen rütbesiyle
Leningrad’a gönderildi. Habib Yusuf, birliğinin subay ve askerleri arasında sıradan
bir insan, alçakgönüllü, iyi bir dost ve yoldaş, yüksek eğitimli biri olarak tanınırdı.
Orada da kitap okumayı ihmal etmedi. Ama vatan sevgisiyle dolu bir yürek 15
Aralık 1945’te Nazi kurşunuyla öldürüldü.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: 17 yaşından itibaren şiirleri yayınlandı. İlk
eseri 1936’da yayımlandı. 1939’da şairin yaşadığı dönemde yayımlanan ve
şiirlerini toplandığı ilk ve tek mecmua olan “Taronai Vatan” onun şöhretini arttırdı
ve evrensel bir tanınırlık kazandırdı. Sonra “Mecmua-i Şe’rho (1949, 1962) “Rohi Natamom (1973)” ve “Satırho-i Natamom (1987)” adlarıyla şiir külliyatı
yayımlanmıştır. “Satırho-i Natamom” mecmuasında çeşitli türlerde 85 şiir, 77
rubai, 2 kısa öykü ve bir dizi tercüme vardır. Tacik edebiyatında yenilikçi ve parlak
bir şair olarak tanınan Habib Yusuf şair, tercüman ve araştırmacı idi. “Puşkin ve
Byron, Padişah-ı İdrak ve Ozodi, Şe’rhoy-i Zıddifaşisti Lohuti gibi bilimsel tenkit
ve makaleler yazmıştır. O, kısa sürede Puşkin ve Lermantov’un eserlerini
Tacikçe’ye çevirdi.
13. Amincon Şukuhi (АМИНҶОН ШУКӮҲӢ) (1923-1979)
Hayatı: Amincon Şukuhi (Hociboev) 10 Haziran 1923’ten Hucand
Nahiyesinin Rumoni Köyünde fakir bir çiftçi ailede dünyaya geldi. Öğretmenlik
kurslarını geçtikten sonra, Hucend okullarında Tacik Dili ve Edebiyatı dersleri
verdi. Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında içişleri saflarında çalıştı. 1947
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yılından itibaren gazeteciliğe geçti, sırasıyla bölüm başkanı, sorumlu kâtip,
“Hakikati Leninobod” gazetesinin editör yardımcısı olarak çalıştı. 1955’te
Moskova’daki Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesine bağlı
Yüksek Parti Okulu gazetecilik fakültesinden mezun oldu ve “Tocikistoni Soveti”
gazetesinin editörlüğüne atandı. 1961’de Tacikistan yazarlar Birliği Yönetim
Kurulu Sekreteri ve daha sonra Yönetim Kurulu Başkan vekili seçildi. 1967’den
1976’ya kadar Tacikistan Devlet Radyo ve Televizyonu Komitesi Başkanıydı.
Ondan sonra yazarlık işiyle meşgul oldu. Amincon Şukuhi 17 Mayıs 1979’da vefat
etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Amincon Şukuhi’nin ilk şiirleri 1942’de
yerel “Stahanovçiy” gazetesinde yayınlandı. Onun şiir derlemesinin ilki “Surudu
Çaşmasor” (Baharların Şarkısı) 1948’de yayınlandı. Ondan sonra Şiir derlemeleri
“Vatanı Sulh” 1952’de, “Ruzhoi Mo” 1954’de, “Sadoi Dil” 1956’da 1962’de
“Kuçaboği Oşikon” romanı ve 1964’te Puşkin Tiyatrosunda sahneye konan
“Kuçaboği Oşikon” müzikal drama derlemeleri yayınlandı. Şiirleri “Nafasi Garm
(sıcak nefes) 1964’te, Tabassumi Tu (senin tebessümün) 1966’da Bakü’de Azerice
olarak yayınlandı. Eserleri Ukrayna, Belarus, Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen,
Litvanya ve diğer dillere tercüme edildi ve ayrıca Afganistan, İran ve
Çekoslovakya’da birkaç kez yayınlandı. Şukuhi’nin nesir ve drama alanında da
önemli eserleri vardır.
14. Abdumalik Bahori (АБДУМАЛИК БАҲОРӢ) (1927-2010)
Hayatı: Yazarın anılarından: “Müzik ve kurguyu aynı anda sevmiştim,
“dutor ve ğijaki”yi çaldım. Hayalim besteci olmaktı. Bu amaçla ortaokul ile
birlikte müzik okulunda müzik eğitimi aldım ve hatta senfoni orkestrasına üye
oldum. Fakat 1941’de Büyük Vatanseverlik Savaşı başladı ve birçok gencin
hayatını değiştirdi. Müzik okulu kapatılıp hastaneye verildi. Ben henüz 8. Sınıfın
sonunda idim, sekiz aylık öğretmen yetiştirme kursuna girdim ve sonra Pedagoji
Enstitüsüne girdim.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: “Kurgu ve müzik ilmi birkaç yönden
benzerdir. Her ikisi de bir görüntü yaratır ve insan duygularını ifade eder. İlk
şiirimin yayınlanmasından (1945 yılı) hesap edersek 62 yıldan fazladır yaratıcı
işlerle meşgul oldum. Bu süre içinde birkaç kitap yazdım ve Rus yazarların birkaç
kitabını Tacikçeye tercüme ettim. Yazdığım bir dizi drama tiyatroda ve Tacik
Televizyonunda gösterildi. Bunlar arasında kısa öyküler “Girdap, Modarhond, Du
Mohi Purmağal, Kaymoki Girdi Kosa, Cabrdida” ve fantastik hikâyeler var:
“Casorati Doktor Mansur, Zanburi Aynakdor, Acoiboti Nodar, Sunbula”. Sunbula
Tacik edebiyatında yeni bir fenomendir. Bu yıllarda birçok şiirim, manzum
hikâyelerim yayınlandı.”
15. Fazliddin Muhammadiev (ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ)
(1928- 1986) Hayatı: Fazliddin Muhammediev, 15 Haziran 1928’de Semerkant
şehrinde Sahaf (ciltçi) bir ailede dünyaya geldi. Ortaokulu bitirdikten sonra
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“Tocikiston-i Surh” gazetesinde edebiyat sorumlusu olarak çalıştı. 1951’de
Moskova’daki Komsomol Merkez Komitesi Merkez Okulundan mezun oldu ve
gazeteci olarak çalışmaya başladı. “Cavonon-i Tocikiston” (Komsomoli
Tocikiston) gazetesinin editör yardımcısı, “Gazetai Muallimon” yazarı,
“Tocikistoni Soveti” gazetesinin şube müdürü, “Zanoni Tocikistan” dergisinin
sorumlu kâtibi, nesir şubesinin müdürü ve “Şarki Surh (Sadoi Şark)” dergisinin
sorumlu kâtibi idi. 1962’de Moskova’daki M. Gorki Edebiyat Enstitüsündeki
Yüksek Edebiyat Kursundan mezun oldu. “Horpuştak” dergisinin idaresinde,
“Tocikfilm” sütüdyosunda ve “İrfon” yayınevinde çalıştı. Daha sonra Tacik
Sovyet Ansiklopedisi baş editörlüğü, Tacikistan Cumhuriyeti Sinematografi
Komitesinin başyazarlığını yaptı. Haziran 1978’ten itibaren Tacikistan Yazarlar
Birliğinin yönetin kurulu sekreteriydi. Fazliddin Muhammediev, Tacikistan
Medeniyetinin onurlu işçisi Abuabdullohi Rudaki adına verilen edebiyat ödülüne
layık görülmüştür. O, 16 Ekim 1986’da vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: F. Muhammediev’in denemeleri ve ilk
hikâyeleri 50’lerin ikinci yarısında basında yer almaya başlar. Örneğin, “Raisi Nav
(1955), Muhociron (1956), Fattoh va Muzaffar (1958)” ve diğerleri. 1958’de
deneme ve hikâyelerinden oluşan bir derleme yayınladı. 1960’da “Tarkişe, Ki ba
vuku’ naomad” (Olmayan bir Patlama)”, 1963’te “Odamon-i Kuhna” (Eski
Adamlar), 1964’te “Bibi- Zaynab” (Zeyneb Nine) 1969’da “Sozi Munavvar”
öykülerinden oluşan bir derleme yayınladı.
1974’te “Palatai Kuncaki” (Köşe Odası) romanını yayınladı. Eserlerinin
tamamına yakını Rusça’ya tercüme edilmiştir. Fazliddin Muhammediev’in eserleri
ayrıca Özbekçe, Letonca, Ermenice, Estonca, Kazakça, Türkmence, Kırgızca,
Almanca, Arapça, Çekçe, Macarca ve Bulgarcaya da tercüme edildi.
Fazliddin Muhammediev’in senaryolarından “Tocikfilm” stüdyolarında
kısa metrajlı “Zaduhurd” (1973), “Subhi Kişvari Man” belgeseli (1974), “Vohiri
dar Darai Marg” (1980) (Ölümün Yedisinde Buluşma) uzun metrajlı filmi XIII.
Film Festivalinde ödül ve Taşkent’teki Asya, Afrika ve Latin Amerika Film
Festivalinde mansiyon ödülünü hak etti.
Fazliddin Muhammediev, edebi çeviri alanında etkili ve verimli çalışmalar
yapmıştır. Andre Ctil’in “Zarbai Avval” (İlk Darbe), M. Sadovayanu’nun “Cazirai Gulho” (çiçek Adası), Cengiz Aytmatov’un kısa hikâyeleri “Camila, Alvido’
Gulsarı” vd. Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarının eserlerini Tacikçeye
tercüme etmiştir.
16. Ğaffor Mirzo (ҒАФФОР МИРЗО) (1929- 2006)
Hayatı:
“Çok küçükken babam ve annem tarafından yetim bırakıldım. Sovyet
Hükümeti diğer binlerce yetimle beraber beni ölümden kurtardı ve bu nedenle
çocuksu kalbimde beliren ilk duygu kurtuluşum için şükran ve minnettarlıktı. Bu
hissiyat yazar olduktan sonra mevzularımın ana konusu oldu. Yetimhaneler ahalisi
olarak ilk işimiz eğitim olsa da bununla sınırlı kalmadık. Ev çiftliğinde çocuklara
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baktık, sebze ve meyve bağlarını yetiştirdik, yurdun yıllık tadilatına iştirak ettik.
Bununla beraber bir zamanlar halk şairi Saidali Valizoda ve başka bir vakit
memlekette halk sanatçısı Mahmadali Kobilov tarafından idare edilen kışa yurttaki
hevesli çocuklarla hazırlandık. Tahsilim Kulob Pedagoji Okulu ve Duşanbe
Pedagoji Enstitüsünde devam etmekteydi. Ama yaratıcı kaderim 1950’de asli ve
hakiki mecrasına girdi, zira Tacikistan Yazarlar Birliği müesssesine “Şarki Surh”
dergisi tarafından işe alındığım zaman gerçekleşti ve ünlü şair ve yazarların
mübarek muhitindeki listede M. Tursunzoda, C. İkromi, Calil, M. Mirşakar, A.
Dehoti, B. Rahimzoda ve diğerlerinin şair ve yazarların mektebinde eğitim aldım
ve yetiştim.” Böylece Ğaffor Mirzo mübarek bir ömür gördü. O, 2006 yılının
ağustos ayında Duşanbe şehrinde vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Gelecek nesillere çok değerli eserler
miras bıraktı. Özellikle çocuklar için güzel ve eğlenceli eserler meydana getirdi.
“Toci Davlat, Asror” hikâyeleri, “Ruyii Sorh, Mardi Maydon, 366 Pahlu, Noru
Nur” şiir mecmuları ve diğerleri okuyucular tarafından iyi karşılandı.
17. Cum’a Odina (ҶУМЪА ОДИНА) (1930-1982)
Hayatı: Zevk sahibi Tacik yazarlardan biri olan Cuma Odina, 1930’da
Pancakent Nahiyesinin Neknoti kötünde dünyaya gelmiştir. Cuma Odina aynı
zamanda tercümandı. 1982’de vefat etmiştir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İlk yazılarını 60’lı yıllarda yayınladı.
“İnşo dar mavzui ozod (1974)” denemesi, “Guzaşti Ayyom (1978)” romanı, hikâye
dizisi, makale ve kıssalar kaleme almıştır.
18. Mu’min Kanoat (МУЪМИН КАНОАТ) (1932- 2018)
Hayatı: Tacikistan Halk şairlerinden Mümin Kanoat 1932 yılında Dağlık
Badehşan Özerk bölgesi vilayetinin Kal’ai Humi nahiyesinin Kurgovadi köyünde
doğdu. 1951’de ortaokulu bitirdikten sonra Tacikistan Devlet üniversitesi tarih ve
filoloji fakültesine girdi ve 1956’da mezun oldu. Şiire olan ilgisi erken yaşlarda
başladı. Üniversitede okumak ve sonra “Sado-i Şark” dergisinde çalışmak onun
için bir ilham kaynağıydı. 1956-66 “Şark-i Surh” dergisinin genel yayın
yönetmenliğini yaptı. Bir süre “İrfon” dergisinde yazarlık yaptı. 1968’den 1991’e
kadar Tacikistan Yazarlar Birliğinin kâtip ve birinci kâtipliğini yapmıştır.
1997’den sonra Milli Birlik ve Yeniden Kalkınma Hareketi’nin başkanıydı. Bir
müddet yazarlıkla meşgul oldu. 2018 Mayıs ayında vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: En başta müzik ve besteyle ilgilendi.
Fakat daha sonra şiire yöneldi. Mümin Kanoat, birçok şiir ve hikâye yazmıştır.
Şairin en meşhur hikâyeleri “Suruşi Stalingrad” “Tacikistan- İsmi Man”,
“Mavcho-i Dnepr” ve “Gahvorai Sino, Kitobho-i Zahmin (Dünya Kitapları)”
sayılabilir. Hikâyeleri için SSCB Devlet Ödülü ve Tacikistan Devleti Rudaki
Ödülüne layık görüldü. Bu türde son olarak 2006 yılında Afganistan’ın milli
kahramanı, adalet ve özgürlük savaşçısı olarak tanıttığı Ahmed Şah Mesud’u
gerçekçi ve etkili bir dille anlattığı “Mas’udnoma” hikâyesini yazdı.
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Dinyeper’in Dalgaları onun en etkileyici ve anlamlı hikâyelerindendir.
Yüksek bir vatanseverlik ve kardeşlik duygusuyla yaratılan hikâye her dalgasında
bir anı, bir olay ve renkli bir insanın varlığını yansıtıyor. Şekspir, Şiller, G. Reine,
gibi yazar ve şairlerin eserlerini tercüme etmiştir.
19. Bozor Sobir (БОЗОР СОБИР) (1938-2018)
Hayatı: 1938 yılında Fayzobod nahiyesinin Süfiyoni köyünde doğdu.
Babası 2. Dünya savaşından dönmedi. 1962’de Tacik Devlet Üniversitesi Tacik
Filolojisi bölümünden mezun olduktan sonra “Maorif va Madaniyat” gazetesi,
“Sado-i Şark” dergisi ve haftalık “Adolat”ta gazetesinde çalıştı. 1 yıl
Afganistan’da tercümanlık yaptı. 1979- 89 arası Tacikistan Yazarlar Birliğinin şiir
bölümünde müşavirlik yaptı. “bo çamidan bo çaşidan…” (Çiğneyerek, tadarak…)
şiir mecmuası ile Rudaki Devlet Ödülünü kazandı. Bir süre Washington
Üniversitesinde Tacikçe öğretti. 2013’te döndü, 2018 Mayıs’ında vefat etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İlk şiiri 1958’de “İlmin doruklarına”
gazetesinde neşredildi. İlk şiir kitabı “Payvand”ı 1972’de yayınladı. Sırasıyla
“Otaşbarg, Gul-i Hor, Mijgon-i Şab, Çaşm-i Safedor, az Vatan Vakte ki Meraftam,
Hun-i Kalam, Lola-i Siyoh, Boğ-i Mamai Angur” yayınlandı. Şiirlerinde vatan ve
vatanseverlik, tabiat, aşk temalarının yanında tarihi, siyasi, felsefi ve ahlaki
konular da işlenir.
20. Loik Şerali (ЛОИҚ ШЕРАЛӢ) (1941-2000)
Hayatı: Loik Şerali, 20 Mayıs 1941’de Pancakent nahiyesinin Mazori
Şarif Köyünde dünyaya geldi. Önce 8 yıllık bir okuldan, sonra Pancakent Pedagoji
Okulundan ve son olarak Duşanbe Pedagoji Üniversitesinden (1963) mezun oldu.
Mezuniyetten sonra “Komsomol-i Tocikiston (şimdi Cavanon-i Tacikiston)”
gazetesinin yazarı, direktörü ve yayın yönetmenliğini yaptı. Tacikistan Yazarlar
Birliğinin Müşaviriydi. 1991’den ömrünün sonuna kadar Uluslararası FarsçaTacikçe Dil Vakfı’nın başkanlığını yaptı. 30 Haziran 2000’de Duşanbe’de vefat
etti.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Şiir faaliyetleri çok hızlı bir şekilde üniversite günlerinde- başladı. İlk şiiri “Nom” 1959’da “Sadoi Şark” dergisinde
yayınlanmıştır. Kalemi eline alıp şiire meylettiği ilk günden itibaren, klasik
şairlerin şiirlerine ilgi duydu ve Rudaki, Firdevsi, Sadi, Hafız, Mevlana, Cami’nin
şiirlerini hünerini geliştirecek belagat dersi olarak gördü. Loik, halkının edebi ve
tarihi fikirlerine oldukça iyi şekilde hâkim olan biriydi. Loik, lirik bir şairdir. Onun
lirik kahramanı hem zeki hem de muktedirdir, zengin bir manevi dünyası vardır,
dünyanın ve âlemlerin gamını kendi acısı olarak görür, geçmişin değerli mirasını
gözbebeği gibi korur. Loik’in konuşma tarzı da benzersizdir, halkın kalbinden ve
halk için konuşur. Loik insanları tüm faziletleriyle över, ama bir annenin siması
onun yaratıcılığının merkezinde yer alır. Loik’in Tacik edebiyatı ve tarihinde özel
bir yeri vardır. Loik, birçok edebi türde şiir söylemiştir ama gazel, rubai, kıta
sözleri nadirdir. 1966’da ilk şiiri “Sari Sabz (yeşil kafa), 1968’de İlhom (ilham),
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1971’de Nöşbod, 1972’de Sohilho (sahiller), 1974- Taşnadil, 1975- Hoki Vatan
(vatan Toprağı), 1979- Mardi Roh (yoldaki adam), 1980- Varaki Sang, 1982Honai Çaşm, 1984- Ruzi Safed, 1986- Honai Dil,1988- Oftobboron, 1991- Dasti
Duoi Modar, 1994- Avvali Ohiri İşk, 1997- Faryodi Bafaryodras (son şiir eseri),
2001’de tüm şiirleri Külliyat Yayınlandı. Şiirleri Fars dilinde ve Rusça olarak
yayınlandı. Geleneksel şiir biçimlerini, özellikle gazeli kullandı. 406 adet gazeli
vardır.
Loik iyi bir şair olmanın yanında genç kalemlerin eğitimcisiydi. Uzun
yıllar Tacikistan Yazarlar Birliği’nin şiir konseyinin başkanlığını yaptı. Loik, en
gönül alıcı şiirleri için Abuabdullohi Rudaki -Tacikistan Devleti ödülünü ve
Tacikistan Halk Şairi unvanını almıştır.
21. Safarmuhammad Ayyobi (САФАРМУҲАММАД АЙЮБӢ)
(1945-)
Hayatı: Meşhur Tacik şair ve oyun yazarı Safarmuhammed Eyyubi, 20
Aralık 1945’te Kulop’ta doğmuştur. 1976’da Kulop Pedagoji Enstitüsünden
mezun oldu. İlk şiirlerini henüz 11 yaşındayken yayımladı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: “Guli gendum, Rohi safar, Şohai bark, Falaki
boği, Osori Muntahab, Cilvagohi Oftob, Munzim, Tuyyi dar hurramdara, Şoh Bika
kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda manzum oyunlar “Emir İsmail, Dakiklik, Alii
Sani, Spitamen, Zavoli Çambuli Maston, Fişor onun kalemine aittir. Onun mesnevi
türünde de birçok eseri vardır. Tacikistan Halk Şairi, Tacikistan Hüner erbabı ve
Tacikistan Devleti Rudaki Ödülü’nün sahibidir.
22. Sattor Tursun (САТТОР ТУРСУН) (doğum- 1946)
Hayatı: Tacikistan halk yazarı 1946’da Özbekistan’ın Surhandaryöi ilinin
Baysun İlçesinin Pasurhii köyünde doğdu. 1970’te Tacik Devlet Üniversitesinden
mezun oldu. 1970’ten 1990’a kadar “Sado-i Şark” dergisinin şube müdürü ve
başyazarlık yaptı. Bir müddet devlet kurumlarında çalıştı. 1994-96 yıllarında
“Cumhuriyat” gazetesinin muhabirliğini yaptı ve 1996-97 yıllarında “Pamir”
dergisinin başyazarı oldu. 1997’den sonra “Bahor-i Acam” gezetesinde
başyazardı. Şu anda yazarlık faaliyetleri ile meşgul olmaktadır.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Yazarlık faaliyetlerine üniversitede başladı.
İlk eseri yedi kısa hikâyeden oluşan “Dil-i Garm”ı 1971’de neşretti. Daha sonra
kalın hacimli nesirler yazdı. Bunların ilki “Sukut-i Kullaho” idi. Daha sonra
“Kamon-i Rustam”, Az subh to şom”, “barf ham meguzarad”, “12 hikoya” takip
etmştir. 1988’de Sattor Tursun’un “Se Ruzi Yak Bahor” romanı “Devor” hikayesi
ile basıldı. Diğer eserleri “Daraht-i Hazorsola”, “Sadama”, “Sang dar Bağal ba
Tufon” (Koltuk Altından Fırtınaya Taş) ve “Zimiston-i Umr”dur.

440

23. Saif Rahimzodi Afardi (САЙФ РАҲИМЗОДИ АФАРДӢ) (19532000)
Hayatı: 1953’te Vose’ nahiyesinin Dekturi köyünde doğdu. Ataları
Hovaling’e bağlı Afardi köyünde yaşadığı için Afardi mahlasını aldı. Liseden
sonra bir süre Mir Said Ali Hamadoni ilçesinde sinema sanatçısı olarak çalıştı. Bir
müddet Kulob Devlet Müzikal Komedi Tiyatrosunda oyuncu ve daha sonra
Duşanbe’de ipek fabrikasında işçi olarak çalıştı. 1975’de gazetecilik bölümünü
bitirdi. Bir süre Tacik televizyonunda çalıştı. Daha sonra Cumhuriyet Görüntü
Yönetmeni Başkanı olarak atandı. Bir müddet Afganistan’da Sovyet uzmanlarla
çalıştı. 1983’ten sonra radyonun müzik bölümünün yayın yönetmenliğini yaptı.
1997’den yaşamının sonuna kadar Tacikistan Hükümetine bağlı Televizyon ve
Radyo Komitesinin başkanlığını yaptı. 20 Mayıs 2000’de vefat etti. 1995’te Ayni
Edebiyat ödülüne ve 2002’de Rudaki Devlet ödülüne layık görüldü.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İlk hikayesi “Guncişk-i Safed” (Beyaz
Serçe) 1975’te yayınlandı. “Sitoraho-i Sar-i Tanur”, Padrud-u Payğom hikayeleri
ve “Yak Nihole, Çand Darhte” ve “Moma-i Oliya” denemeleri takip etti. Daha
sonra “az yödho, az yödho”, Duruğ-i Safed”, “Vasvasaho-i Zikrivayh”, “Doğho-i
Oftob”, “Hayol”, “Çaşm-i Sahar” adlı eserlerini okuyucuya sundu. “Sitoraho-i Sari Tanur” hikayesine uzun metrajlı bir film yaptı.
Bağımsızlık Dönemi Edebiyatı
1. Mehmon Bahti (МЕҲМОН БАХТӢ) (DOĞUM-1940)
Hayatı: Rudaki Devlet Ödülü sahibi, Tacikistan halk yazarı Mehmon
Bahti 25 Mart 1940’ta Garm (şimdiki Raşt) ilçesine bağlı Şuli köyünde doğdu.
Mahmon, Navabo Eğitim Fakültesi (1958) ve Duşanbe Devlet Pedagoji Enstitüsü
Tarih ve Filoloji Fakültesinden (1963) mezun oldu ve 1973-75 arasında
Moskovadaki Gorki Üniversitesinde okudu. Bahti, Tacikistan Cumhuriyetinin
çeşitli kültür kurumlarında editör, “Tajikfilm” editör başyardımcısı, Tacik TV’nin
genel yayın yönetmeni, Lohuti Akademik Drama Tiyatrosu’nun edebiyat müdürü,
Turzunzoda Yazarlar Evi’nin müdürü olarak çalıştı. 1995- 2000 arası Tacikistan
Büyük Meclisinde milletvekilliği yaptı. 2003’teki 12. Ve 2009’daki 13. Tacikistan
Yazarlar Birliği encümeni seçimlerinde başkan seçildi. Hala yazarlık
çalışmalarıyla meşgul olmaktadır.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Onun yazarlık çalışmaları “Hayöl-i şirin”
(1965), “Nargis” (1967) şiirleri, “Yöd-i lahzae” (1965), “Afsona-i Deh” (1966)
portre hikâyeleri, “Korvon-i dusti” (1968), “Nukra Rahmatova mesaroyad” (1970)
belgesel filmleri ve “Lahza-i Covid” ve “Taşna-i Didor” (1969) sahne
performansları ile başladı. Onun yazarlık faaliyetlerinde şiir, nesir ve dramanın
özel bir yeri vardır. Bu durum, özellikle, “Buyi-i Bahor”, Hayol-i Şirin, Ohi Sabuk,
Ruh-i Tavono, Lahzaho-i Covid, Pesaho, Firdavsi, Boztob-i Oftob ve Hubon”
mecmualarında açıkça görülmektedir. Mehmon Bahti, şarkı sözü yazarıdır.
“Kadah-i Barodari, Ba Dehkon, Cavoni, İfihor-i Tocik, Pos-i Hotir, Nargis, Roz-i
Pinhon, Mavc-igul” şarkı sözleri milli birlik ve baraberliği, çalışkanlığı ve üretimi,
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vatanın kıymeti ve korunması gerektiğini işler. Onun tasvir sanatının inceliklerini
éafsonaho-i Deh, Otaş dar Hatt-ı Hucum, Oyina-i Hotir, Kuşapir Şavand, Hubon
hikâye ve kısa öykülerinde açıkça görebiliriz. Meşhur bir oyun yazarı olan
Bahti’nin on beşten fazla kitabı yayınlandı. Bahti’nin oyunları, özellikle,
“Barodaron”, “Lahza-i Covid”, “eh, Cavoni, Cavoni”, “Zahm-i Zabon”, “Rohzan
va Kuzagar”, Firdavsi”, “Şoh İsmoil-i Somoni” Tacik edebiyatına bir yenilik ve
canlılık getirdi. Bunlar sadece Tacikistan’da değil Sovyet ülkelerinde de
sahnelenmektedir. Firdevsi eseri ona Rudaki Devlet ödülünü getirdi.
2. Karomatullohi Mirzo (КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО) (DOĞUM1942)
Hayatı: Tacik halk yazarı ve Rudaki Devlet Ödülü sahibi Mirzo, Rudaki
İlçesinin Hilkoni Köyünde doğdu. 1958’de ortaöğrenimini, 1963’te Tacikistan
Eğitim Fakültesinde tarih ve filoloji bölümünü tamamladı. Mezun olduktan sonra
tashih ve ortaokullarda Tacik edebiyatı öğretmenliği yaptı. Sonra Pioneri
Tocikiston (şimdi Anboz) gazetesinde edebiyat sorumlusu, Komsomol-i
Tocikiston’da (şimdi Cavonon-i Tocikiston) gazetesinde şube müdürü, Tocikistoni Soveti’de (şimdi Cımhuriyet) gazatesinde edebiyat ve sanat şubesi müdürü olarak
faaliyet gösterdi. Bir müddet “Maorif” matbaası yazı işleri müdürlüğü ve çocuk
edebiyatı şubesi müdürlüğü yaptı. “Adib” matbaasında başmuharrirlik ve
müdürlük de yaptı. 2007- 2015 arasında haftalık Sanat ve Edebiyat gazetesi ve
Pamir dergisinin genel yayın yönetmeni ve ardından Tacikistan Yazarlar Birliği
Edebiyatı Geliştirme Merkezinin müdürlüğünü yaptı. Daha sonra yazarlık
çalışmalarına yoğunlaştı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: Mirzo, 20.yüzyılın 60’lı yıllarından itibaren
yazarlık yapıyor. İlk hikayesi “Ayb az Hudaton, Dodar” 1965’te, ilk kitabı “Sitorai Umed” 1980’de İrfon yayınevi tarafından basıldı. Kısa öyküler, denemeler ve
romanları “Maoş-ı Avval, Şabe dar Kabudcar, Dard-i İşk, Surud-i Muhabbat, Dar
Orzi-i Padar, Nişon-i Zindagi, Sitoraho-i Pas-i Abr, Marg-i Beguhon, Macro-i
Zindagi vd. basıldı. Romanları “Dar Orzi-i Padar, Marg-i Beguhon, Macro-i
Zindagi” yeni Tacik nesrinde dil, uslup ve içerik yönüyle önemli bir yere sahiptir.
Eserleri Rusça, Farsça, Özbekçe İngilizce, Hintçe gibi dillerde yayınlandı. Bazı
hikâye ve romanlarından filmler yapılmıştır.
3. Gulnazar Keldi (ГУЛНАЗАР КЕЛДӢ) (1945-13 Ağustos 2020)
Hayatı: Tacikistan halk şairi, milli marşın yazarı 1945’te Suğd bölgesinin
Ayni ilçesinin Dardari köyünde doğdu. 1961’de köy okulunu birincilikle, 1966’da
Tacik Devlet Üniversitesi Tarih ve Filoloji fakültesini onur derecesiyle tamamladı.
Bir süre Komsomol-i Tocikiston gazetesinde edebiyat yazarı, şube müdürü ve
editör yardımcılığı yaptı. 1973’te Sado-i Şark dergisine şube müdürü olarak tayin
edildi. 1975’ten 1977’ye Afganistan’da Sovyet uzmanlarla çalıştı. 1977-19991
arasında Sado-i Şark’ta şiir şubesinin müdürüydü. 1991 yılından sonra haftalık
“Edebiyat ve Sanat” , 1999’dan sonra “Vahdat” ve 2003’ten sonra “Payvand”
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gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bir süre Büyük Millet Meclisinde
milletvekilliği ve “Edip” dergisinin başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Hayatının son döneminde yazarlıkla meşgul oldu. 1994’te Rudaki Devlet Ödülüne
layık görüldü. Tursunzoda Edebiyat Ödülünün de sahibidir.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: ilk şiirlerini ortaokul yıllarında yayınladı. İlk
eserini 1969’da “Rasm-i Sarbozi” adıyla yayımladı. Sonra 1972’de Dastarhon,
1975’te Nardbon, 1979’da Ağba, 1981’de Pahno, 1984’te Langar, 1986’da Pay-i
Deryö, 1992’de Tabhola, 1997’de Her Mısra-i Şe’r Tocikiston-i Man Ast, 2000’de
Farişta-i Bomdod, 2001’de Kadah-i Şabnam, 2002’de Şu’la-i Barkaddi Suzon-i
Malohat, 2005’te Oyina-i Taşna, Fasl-i Ozod, 2006’da Şakarnam, 2010’da Tuv-u
Hubi-vu Rano’i, 2015’te Dar Çodar-i Safed-i Mahtobi kitaplarını neşretti.
Gulnazar çocuklar için şiirler yazmıştır. Bunları “Az Baro-i Gulizor, Çaşm-i Nigin,
Se Kulça-i Tanuri”de toplamıştır. Taht-i Rüstem ve Zabon-i Oşiki Arap harfleriyle
yayınlandı. Gulnazar Keldi, nesir, tiyatro, gazetecilik ve ilmi eserler de neşretti.
Mansur-u Hallac ve İmam Gazali, Hatıra-i Muallim, Tarona-i Vatan vd. makaleleri
bunlara örnektir. Rubai, Gazel, mesnevi gibi geleneksel şekiller hem de yeni
şekillerle şiirler yazmıştır. “Savdo-i Zindagii” ve Pay-i Daryö” mesnevileri Tacik
halkının meselelerini ele aldı. Geleneksel şiirlerinde rubai ve dubeyti daha çok
tercih etmiştir. Oyina-i Taşna’da 1100’den fazla rubai, Şakarnam kitabında da 388
dubeyt vardır.
4. Abdulhamid Samad (АБДУЛҲАМИД САМАД) (DOĞUM-1947)
Hayatı: Tacikistan halk yazarı Samad, Hatlon Bölgesinin Hovaling
ilçesine bağlı Şikorgahi köyünde doğdu. Ortaöğrenimini Vose ilçesinin Kaduçii
Köyünde aldı. 1965’te Duşanbe Devlet Pedagoji Üniversitesine girdi. 1969’da
mezun olduktan sonra “Tocikiston-i Sovetii”de çalışmaya başladı. On yıl (19771987) Sado-i Şark dergisinin nesir şubesinde çalıştı. Sonra bir yıl haftalık Edebiyat
ve Sanat ve bir yıl da Farhang dergisinde editör yardımcılığı yaptı. 1990-93
yılarında Sado-i Şark’ta başmuharrir oldu. 1993- 2005 arasında Yazarlar Birliği
başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1990’da Rudaki Devlet Ödülünü kazandı.
Edebî Şahsiyeti ve Eserleri: İlk eseri “Şoh-i Çanor”dur. Ayrıca
Parronçakho (Silahlar), Piyola-i Şikasta (Kırık Kupa), Asp-i Bobom (Dedemin
Atı), Kosa-i Davr, Maydon, Aka-i Oşik, Şahdrezi Sado, Taloş, Gardişi Devbod,
Sang-i Mahak va Tarazu-i Hunar adlı eserleri yayınladı. Ayrıca biyografiler ve
gezi yazıları da neşretmiştir. Ustod-i Nasr’de Cengiz Aytmatov’un, iftihor-i
Millat’ta Mirzo Tursunzoda’nın, Con-i Odam’da Fazliddin Muhammadiev’in
hayatları ve eserleri tanıtılmıştır. Ba’d az Sari Padar adlı öyküsü ve tek romanı olan
Gardiş-i Devbod gibi büyük ölçekli eserler yazdı.
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SONUÇ
1864’te Rusya’nın Taşkent’i işgal etmesiyle başlayan ve daha sonra tüm
Maveraünnehir, Buhara, Semerkant ve Horosan’a Rusların hâkim olup yeni edebi
türlerin yazılmaya başlaması, matbaacılık faaliyetlerinin yaygınlaşması
neticesinde gazete ve kitapların da tesiriyle Saddeddin Ayni’nin de belirttiği gibi
1905 yılında Modern dönem Tacik edebiyatı ortaya çıkmıştır. Orta Asya halkları,
Avrupa kültürü ve edebiyatıyla ilk olarak Rus aydınlarının baskısıyla tanıştırıldı.
Birinci Rus Devrimi (1905-1907) ve Türkiye, İran ve diğer doğu ülkelerindeki
değişim ve devrimler (1905-1912) de Tacik halkının kültürel ve edebi hayatına
ciddi bir ivme kazandırmıştır. “Sadreddin Ayni “Tarihi İnkilobi Buhoro” da
bununla ilgili şöyle diyor: “1905’ten 1908’e kadar durum dramatic bir şekilde
değişti. Bu yıllarda Buhara’daki Türk, Tatar, İstanbul, Mısır ve Hint matbaaları
çok iyi çalıştı. Özellikle Farsça bir eser olan “Siyasetname-i İbrohimbek”
Buhara’da dağıtıldı. Kitap Buhara’daki durumu anlatmasına rağmen aynen
Buhara’nın tenkidiydi. Bu yüzden bu kitabı okumak bazı insanların fikirlerinin
değişimine neden oldu.”2
Genel olarak XX. Yüzyılın başlangıcında (1905- 1917) Taşkent, Buhara,
Semerkant, Kırım, Kazan, Bakü, Rusya, İran, Afganistan ve diğer ülkelerden
gazeteler, dergiler, ders kitapları, bilimsel incelemeler ve sanat eserleri
Tacikistan’a geldi. Edebi ilişkiler daha çok tercüme yoluyla oldu. O günlerde Doğu
ve Batı edebiyatındaki ilginç eserler Ahmet Mithat gibi yazarlar tarafından Türkçe
’ye ve ardından Tacikçe ’ye çevrildi. Tercüman (Kırım), Mullo Nasriddin (Tiflis),
Siroc-ul- Mustakim (Türkiye), Şuro ve Vakt (Orenburg), Hurşed (Kazan) gibi
dergiler ve gazeteler Tacik aydınların siyasi iradesini uyandırmaya yardımcı
olmuştur. Yurtdışındaki süreli yayınların etkisiyle Buhara ve Semerkant’ta
Buhoro-i Şerif (1912), Turan (1912), Samarkand (1913) ve Oyina (1913) tesis
edildi ve daha sonra inkılap yapma gayeleri sebebiyle yetkililer tarafından
kapatıldı.
Sadreddin Ayni, Abdulvohidi Munzim, Mahmudhocai Behbudi,
Homidhocai Mehri, Ahmadconi Hamdi, Abdulkodiri Şakuri, Abdurraufi Fitrat gibi
Tacik aydınları yeni tarz okul açmak ve bu okullara ders kitapları hazırlamak için
gayret göstermişlerdir. Zira XX. asrın başlarında sadece Buhara Emirliği
topraklarında on binden fazla öğrencisi olan iki yüz medrese vardı. İlk yeni tarz
Tacik okulunu Semerkant’ta Abdulkodiri Şakuri açtı. 1908’de ise Buhara’da
Abdulvahid Munzim açmış ve giderek bu okulların sayısı artmıştır. 1920’deki
Buhara Devriminden önce S. Ayni’nin “Tartil-ul- Kur’an”ı da dâhil pek çok eser
neşredildi. Ayrıca yeni okullar için ders kitabı olarak Munzim ve Ayni’nin
“Rahbari Hat”ı, Ayni’nin “Tazhib-us- Sibyön, Zaruriyöt-i Diniya”sı, Şakuri’nin
“Came’-ul-Hikoyöt”ü, Abdurrahmoni Toşkandi’nin “Me’yör-ul- Ahlok”u,
Behbudi’nin “Kitob-ul- Atfol”u ve Fitrat’ın “Muhtasari Ta’rihi İslom” kitapları
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basıldı. Genel olarak Cedid Hareketinin üyeleri eğitim ve özgürlük fikirlerini halk
arasında yaymak için çok çaba harcamıştır.
Bu yeni edebiyatın yani modern dönem Tacik edebiyatının ilk devresi
“Edebiyat-ı Cadidiya” yani Yeni Edebiyat olup 20. Asrın başlarından (1905) 20’li
yılların ortalarına kadar devam etmiştir. Bu edebiyatın Buhara’daki Cedid
hareketiyle güçlü bir bağı vardır. Bu sebeple edebiyat gerçekçi bir hüviyet
kazanarak kültürün ve toplumun estetik beğenilerinde bir devrime yol açtı. Buhara
Emirliğindeki aydın ve yazarlar 20. Asrın başlarında Tacik Edebiyatı tarihinin
gelişimde önemli bir rol oynadılar. Bu dönemde şiir ve nesir dili sadeleşmiş,
edebiyat mantık dışı ifadelerden arınmış, aşk ve irfan tabirleri toplum ile ilgili
kavramları ifade etmek için kullanılmıştır. Diğer bir husus, vatan ve millet
kavramları daha milli bir anlam kazanmış, yazarlar ve şairler milletin kaderine,
bugününe ve geleceğine odaklanarak milli benlik bilicini uyandırmaya
çalışmışlardır. Bu devre edipleri anlatım biçimleri ve belagatlerine göre iki gruba
ayrılabilir. Birinci gruptaki şairlere Nakibhoni Tuğral (1865-1919), Hoci Huseyni
Kangurti (1868-1917), Zufarhon Cavhari (1860-1945), Muhammad Sodikhocai
Gulşani (1861-1910) Sayidahmadi Vasli (1870-1925) sayılabilir. Bunlar klasik
tarza sadık kalarak eserler vermişlerdir. İkinci grup yazarlar Sayyidahmadhoca
Sıddikii Aczi (1864-1927), Toşhocai Asiri (1864-1916), Sadri Ziyö (1867-1932),
Mirzo Siroci Hakim (1877-1912), Sadriddin Ayni (1878-1954), Abdurraufi Fitrat
(1886-1938), Mirzo Abdulvohidi Munzim (1877-1934), Ahmadconi Hamdi
(1875-1919), Sahbo (1850-1918), Mahmudhucai Behbudi (1875-1919) olmuştur
ve bunlar milli düşünce ve benlik bilincinin uyanması için gayret etmiş, toplumun
o günkü meselelerini okul, eğitim, vatanseverlik, yeni kültürel ve sosyal ilişkiler
gibi güncel konuları sade bir dil ve belagatle klasik şiir biçimlerini de kullanarak
ele almışlardır. Ayrıca Cedid yazarlarının çoğu Özbekçe, Türkçe ve Azerice
yazmışlardır.
İkinci devresi “Edebiyat-ı Şöravii” yani Sovyet Edebiyatı olup 20’li
yılların ortalarından 80’li yılların sonuna kadar devam etmiştir. Sovyet Edebiyatını
da iki döneme ayırabiliriz: a. 1920’lerin ikinci yarısından 1950’lerin ortalarına
kadar. b. 1950’lerin ikinci yarısından 1980’lerin sonuna kadar olan dönem. Yeni
edebiyatın bu ikinci devresi, Sovyet Devletinin, Sovyetler Birliğinin, adını
almıştır. 1917’deki Ekim Devrimi, 1920’de Buhara Emirliğinin dağılması ve
1922’de Sovyetler Birliğinin, 1924’te Özbekistan Sosyalist Cumhuriyeti’nin ve
1929’da Tacikistan Özerk Cumhuriyeti’nin kurulması, Tacikler de dâhil olmak
üzere, Orta Asya halklarının siyasi, sosyal ve kültürel hayatında birçok
değişiklikler meydana getirdi. Örneğin 1940’da Kiril Alfabesi zorunlu olmuştur.
Kominist Parti’nin 1921’den 1937’ye kadar ideolojik politikası milli
cumhuriyetlerin halklarının aydınlarının ve tarihsel hafızasının ortadan
kaldırılmasıydı. Bu sebeple pek çok Tacik halkına ait tarihi, ilmi ve maneviyatla
ilgili kitaplar yakılmış; mollalar, âlimler, yazarlar, aydınlar ve medrese öğrencileri
halk düşmanı ilan edilerek cezalandırılmıştır. Doğal olarak, Sovyet Devletinin
ulusal ve sosyalist bir edebiyat oluşturma politikası genel olarak edebiyatı, özelde
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de Tacik edebiyatını, ciddi şekilde etkilemiştir. Edebiyatta eğitimin teşviki yerini
siyasi tebliğler ve devrimin teşvikine kaptırmıştır. Aynı zamanda gazete, dergi,
matbuat, tiyatro gibi araçlarla halka ulaşmak amaç edinilmiştir. Böylece
edebiyatın temaları değişerek farklı bir mahiyet kazandı. Gerçekçi tasvir tarzı
güçlendi ve sözde sosyalist gerçekçilik yöntemi ortaya çıktı. Düzyazıda birbiri
ardınca yeni realist hikâye ve roman türleri ortaya çıktı. Bu yönde ilk adımları
modern edebiyatın temsilcileri tarafından atılan drama yazımı, kısa sürede
profesyonel tiyatroların ortaya çıkmasıyla oldukça popüler hale geldi. Şiir türünde
de önemli değişimler oldu. Şiir de yeni bir içerik ve biçim buldu. Bu dönemde
Tacik Edebiyatı, Rus ve Batı Edebiyatıyla güçlü bağlar kurmuştur. Sovyet
Edebiyatı yaklaşık 70 yıl sürdü ve bu müddet içinde edebiyatta ciddi bir değişim
olmadı. Özellikle Komünist Parti’nin 20. Kongresi Sovyet edebiyatının tek tip
tasvir ve klişelerden uzaklaşılmasını mümkün kıldı. Bu nedenle 60’lı ve 70’li
yıllarda tasvir tarzı değişikliğe uğradı. Hem şiirde hem de nesirde tarihsel konular
edebiyatın meselesi haline gelmiş, yazarlar önde gelen siyasi ve kültürel
şahsiyetlerin tarihini ele alarak okuyucuları milli heyecana yönlendiriyordu.
Ayrıca edebiyat evrensel değerleri ve etik konuları işlemeye başladı. 1950’lerin
ortalarında Sovyet edebiyatının ikinci evresinin başladığı yer burasıdır. Fakat buna
rağmen Sovyetler Birliğinin (1991) çöküşünden önce yazarlar, komünist ideolojiyi
ve Sovyet devletinin resmi alanını tamamen terk edemediler.
XX. asrın 20’li yıllarında edebi merkez Duşanbe şehrine doğru kaymaya
başladı ama S. Ayni, A. Hamdi, A. Fıtrat, H. Avhadi, A. Munzim, A. Buhoroi, T.
Semerkandi, P. Sulaymoni gibi isimler genellikle Semerkant ve Buhara’da yaşayıp
eser verdiler. 30’lu yılların başında Duşanbe ve Hucand Hakim Karim,
Muhammadcon Rahimi, Obid İsmati, Muhiddin Aminzoda, Calol İkromi, Ğani
Abdullo, Mirzo Turzunzoda, Sotim Uluğzoda, Ali Huş, Mirsaid Mirşakar,
Bahriddin Azizi, Boki Rahimzoda, Abdulsalom Dehoti, Rahim Calil, Foteh
Niyozi, Nodir Şanbezoda, Habib Yusufi gibi kendilerine “Komsomol Nesli
Edipleri” denen genç edeplerin merkezi oldu. Bunların eserleri, Yeni Tacik
edebiyatının iki ayağı olan Ayni ve Lohuti’nin özen ve desteğiyle oluşturuldu,
konu ve içerik genişletildi. Ana temalar, Ekim Devriminin övülmesi, kadınların
kurtuluşu, dinin ve temsilcilerinin övülmesi, geçmişin ve kapitalizmin tenkidi,
çalışkanlığın övülmesi, dünya emekçilerinin övgüsü gibi konular oldu. Bu
dönemde şiir, nesir ve tiyatro olmak üzere üç türde eserler yazılsa da başlangıçta
şiirin yeri daha fazla olup kaside, gazel, kıta gibi klasik biçimleri yeni anlamlar
ifade etmek için kullanmışlardır. 1930 sonrası Rus şiirinden gelen biçimler de
Lohuti, Payrav ve Yusuf’un eserlerinde kendine yer bulmuş, daha sonra diğer
şairlerin eserlerine de nüfuz etmiştir. Tacik edebiyatında bu serbest şiire “yeni şiir,
özgür şiir, beyaz şiir, sonet” gibi adlar verilmiştir. Bu dönemde nesir de biçim ve
konu değiştirmiştir. Yeni dönemin nesir örneği olarak Fıtrat, nesri esas alarak
bireyin konumunun ve toplumsal görüşlerinin bir ifadesi, Ayni nesrinde ise Odina
öyküsünden yola çıkarak bireyin kaderi işlenir. II. Dünya Savaşı veya Büyük
Vatanseverlik Savaşında Tacik Edebiyatı da dâhil olmak üzere Sovyet
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Edebiyatının ana temaları vatanın savunulması ve Alman Faşizmi ile mücadele idi.
Bu savaş esnasında genç şairler Amincon Şukuhi, Abducabbor Kahhori, Muhiddin
Farhat ilk eserlerini yazdı. Savaştan sonra Tacik edebiyatında önemli değişiklikler
oldu. Bu dönemde Gaffor Mirzo, Aşur Safar, Bobo Hoci, Fazliddin
Muhammediev, Pulod Tolis, Mu’min Kanoat, A’zam Sudki, Fayzullo Ansori,
Mavcuda Hakimova eserler yazmaya başladı. 1960- 1980 döneminde Cuma Odina,
Şodon Hanif, Sorbon, Muhiddin Hocaev, Şohmuzaffar Yödgori, Mehmon Bahti,
Kutbi Kirom, İbod Fayzullo, Bahrom Firuz, Bozor Sobir, Loik, Gulnazar, Hadisa,
Gulruhsor, Ali Bobocon, Ğoib Safarzoda, Saidcon Hakimzoda, Askar Hakim,
Sulton Şohzoda, Haknazar Ğoib, Abdulhamid Samad, Saidali Ma’mur, Sattor
Tursun, Karamotullohi Mirzo, Doro Nacot, Alimuhammad Murodi, Ziyö Abdullo,
Habibullo Fayzullo, Hoci Murod, Nurmuhammad Niyozi, Abdurofe’ Rabiev,
Conibek Akabir, Rahmat Nazri, Zulfiya Atoi eserler vermeye başladı.
Üçüncü devresi “Edebiyat-ı Davra-ı İstikloliyat” yani Bağımsızlık
Dönemi Edebiyatı olup Sovyetler Birliğinin 1990’da dağılması ve ardından
Tacikistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayıp bugüne kadar gelişen
edebiyattır. Bu dönemde genç yazarların eserlerinde yeni bir edebi üslup
gözlemlenmiştir. Bağımsızlıkla beraber İran ve Afganistan İslam Cumhuriyetleri
ile bağlar güçlendi. Edebi ilişkilerin artması bu ülke edebiyatlarının daha da
zenginleşmesine yol açmıştır. Sovyet sonrası dönem edebiyatının bir diğer özelliği
de Tacik yazarların edebi fikirlerinin daha milli ve öz farkındalık kazanmış
olmasıdır. Bu dönemde şiirin konusu içerik ve biçim bakımından genişlemiştir.
Gazel, Rubai, kaside, mesnevi gibi geleneksel biçimler ve yeni şiir biçimlerinde
imge daha da etkili ve çekicidir. Bu dönemin şiirinde tarihi meseleler ve milli
benlik bilincinin sorunları, iç savaşın (1992-1997) sekteye uğrattığı milli birlik ve
beraberlik özellikle Milli Marşın yazarı da olan Gulnazar Keldi’nin şiirlerinde yer
almaktadır. Nesir türünde roman, hikâye, özellikle tarihi öykü türünde başarılı
eserler yazılmıştır. Bu dönem nesrinin en önemli özelliği yazarların Sovyet dönemi
politikasına bağlı olarak açıkça veremediği, bireyin tarihteki yeri hususunda net
bir bakış açısını kazanmış olmalarıdır. Bu dönemde yazarlar, İsmail Somoni,
Kuruşi Kabir, Rudaki gibi seçkin milli kahramanları ele alan romanlar ve oyunlar
yazmıştır. Son yıllarda Tacik yazarlar tiyatro, anı, hatıra, gezi yazıları ve deneme
türüne daha fazla önem vermektedir.
Tacik- Sovyet edebiyatında çocuk edebiyatı bağımsız bir saha olarak
gelişmiş ve faklı dönem yazarları çocuk eserlerinin yaratılmasıyla uğraşmıştır.
Mirsaid Mirşakar, Gulçehra Sulaymoni, Akobir Şarifi, Ubayd Racab, Narimon
Bakazoda çocuk yazarları olarak tanınırlar. Bağımsızlık döneminde A. Bahori, A.
Bobocon, C. Hoşimi, L. Kencaeva, F. Safar bu türde eserler vermiştir.
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نگاهی کوتاه به شرح مثنوی مالحامد بیسارانی
* Shahbaz Mohseni

یشگفتار
مبالغه نیست اگر گفته شود مثنوی معنوی ،سروده موالنا جالل الدین رومی ،مشهور به
مولوی ،عمیق ترین و مشهورترین اثر عرفانی است در سطح جهان .افکار مهمی که
مولوی به نظم درآورده آن را اثری جاوید ساخته است.
از دیرباز تا کنون این اثر گرانسنگ مورد توجه علما ،عرفا و اهل ادب و تحقیق بوده و
برای فهم آن ،جلسات مثنوی خوانی ،در جای جای جهان برپا می شده است و به خاطر
نیاز و تقاضای زیاد ،شرح های متعددی به زبانهای گوناگون برآن نوشته شده تا درک
مثنوی برای خواننده آسان گردد .یکی از این شرح ها ،شرحی است کمتر شناخته شده
موسوم به بیسارانی.
آغاز
مالحامد بیسارانی ،مشهور به کاتب االسرار ،از فرزانگان کردستان ایران در سده سیزده
هجری قمری(نوزده میالدی) است .وی شارح مثنوی شریف است که این مقاله گزارشی
است از این اثر.
بیسارانی منسوب به بیساران از روستاهای منطقه ژاورود میان سنندج و مریوان است.
وی منسوب به طریقت نقشبندیه تصوف است و کاتب حضرت شیخ عثمان سراج الدین
اول ،خلیفه موالنا خالد شهرزوری است .عالوه شرح مثنوی ،آثار دیگری دارد از جمله
شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری ،که هنوز منتشر نشده ،ریاض المشتاقین(منتشر
شده) ،ترجمه منهاج العابدین امام محمد غزالی به فارسی(انتشار یافته) و اشعار.
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مالحامد بیسارانی بر تمامی علوم ادبی و اسالمی تسلط داشته و در نوشتن نثر و سرودن
شعر بسیار چیره دست بوده .عالوه بر اینها خود نیز اهل سلوک و طی کردن مقامات
عرفانی بوده است.
کتاب مثنوی شریف سروده طبع وقاد و نبوغ بی مانند خداوندگار شعر و عرفان حضرت
موالنا جالل الدین محمد بلخی مشهور به رومی بزرگترین شاهکار در زمینه ادب عرفانی
است که تاکنون بشر به خود دیده است .جالل الدین مولوی این اثر را به تشویق و با
پیگیریهای مستمرّ دوست نزدیک و انیس چند سال اخیر عمر شریفش پس از شمس
تبریزی و صالح الدین زرکوب ،یعنی حسام الدین چلبی ملقب به ضیاء الدین سرود از
این رو مثنوی به حُسامی نامه هم شهره است و توصیفات بسیار جالبی که مولوی از
حسام الدین در جای جای مثنوی دارد خود بحث مهمّ جداگانه ای است که پرداختن
بدان مجال دیگری می خواهد .گفتنی است حُسام الدین چلبی اصالتا از کُردهای اطراف
ارومیه بود که پیشتر والدینش به قونیه مهاجرت کرده و آنجا رحل اقامت افکنده بودند.
تأثیر حسام الدین بر مولوی و تشویق وی در سرودن مثنوی و اصرار و پیگیری فراوان
وی ،آنقدر زیاد است که گاه وقتی حسام الدین گرفتار اندوهی چون درگذشت همسرش
شده بود و قبض روحی حاصل از آن تا دوسال طول کشید مولوی یارای روحیِ ادامه
سرودن مثنوی را نداشت به طوری که در آغاز دفتر دوم ،خداوندگار اشاره دارد به این
مسأله و می گوید:
مدتی این مثنوی تأخیر شد
مهلتی بایست تا خون شیر شد
تا نزاید بخت تو فرزند نو
خون نگردد شیرِ شیرین خوش شنو
چون ضیاء الدین حسام الدین عنان
بازگردانید ز اوجِ آسمان؛
چون به معراج حقایق رفته بود
بی بهارش غنچه ها ناکَفته بود
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چون ز دریا سوی ساحل بازگشت
چنگ شعر مثنوی باساز گشت
مثنوی که صیقل ارواح بود
بازگشتش روز استفتاح بود
از دیرباز مثنوی کتابی درسی برای صوفیه بوده است .تصوف بر خالف امروز در قدیم
همراه با علم و دانش بود .و خانقاه ها بزرگترین مدارس و مکاتب علمی بودند و بزرگترین
مدرسان و علما در آنجا حضور داشتند و طالبان علم و سلوک ،در کنار سیر و سلوک،
سخت به دانش اندوزی مشغول بودند و مصداق کامل «یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و
الحکمة» .از این رو انگیزه خود حُسام الدین در اصرار بر سرودن مثنوی توسط جالل
الدین ،این بود که موالنا به مانند سنایی که حدیقه الحقیقه را برای شاگردان و
دوستدارانش نوشت او نیز همین کار را برای پیرامونیانش انجام دهد .جالب اینکه
بزرگترین صوفیان سلف در قرون اولیه اسالمی در حوزه های حدیث و فقه نیز کارکشته
بودند و تألیف این دو گوهر بود که از آنان انسانهایی قوی و بی نظیر و مقید به شریعت
می ساخت برای نمونه کسی چون حسن بصری که در فقه نیز صاحب مذهب است یا
حکیم ترمذی و ابوالحسن جوزجانی که محدث نیز بودند یا غزالی که اظهر من الشمس
است.
کردستان از گذشته های دور محل نشو و نمای علمای بزرگ در حوزه های گوناگون
دانش و ادب بوده و تعداد فراوانی از آنان در سطح جهان اسالم و در بستر تاریخ ،شهره
آفاق بوده و هستند .برای نمونه امثال شهرزوری یا بیتوشی یا استاد محمد کُردعلی یا
عبدالکریم مدرس و غیرهم که منشأ خدمات فراوان علمی به جامعه انسانی بوده اند.
دارالعلم ها و مدرسه های پرافتخار کردستان نظیر ترجان ،بیاره ،بانه ،سنندج ،آالن و ...
نیز منشأ پرورش و تربیت استعدادها و نوابغ بسیار بوده است.
مال حامد بیسارانی مشهور به کاتب األسرار به شهادت آثارش ،یکی از این ستارگان
فروزان در سپهر شعر و عرفان محسوب می شود که جای خوشوقتی است که امروزه
دلسوزان فرهنگی منطقه سعی مشکور کرده اند تا این همایش برای تکریم و بزرگداشت
مقام علمی وی برپا داشته شود .مالحامد بیسارانی فردی بوده بسیار درس خوانده و به
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معنای واقعی «مال» .در فقه و ادب و فلسفه و عرفان نظری سرآمد بوده است و هم
صحبت شیخ عثمان سراج الدین شاگرد برجسته موالنا خالد نقشبندی بوده و کاتب و
دبیر رسایل وی بود.
مال حامــــــــــد ،در شعر بسیار استاد بوده است و به شهادت اشعارش وی ذهنی وقاد
و طبعی توانا داشت و اشعاری را که ما از او دیده وخوانده ایم قدرت برابری با شعر
استادان بزرگ سخن فارسی را دارد.
ای خوش آن دم ره و رسم طلب از سر گیریم
پای سر کرده ،رهِ پیر مغان درگیریم
عمر ،بی فایده در کسب کماالت گذشـــت
چند روزی دگر آیین قلندر گیریـم
خاطر از وسوسه علم وادب پاک کنیـــــم
زنگ تردید از آیینه دل برگیریــم
جای درس و جدل و بحث شب و سعی سحـر
بربط و چنگ و رباب و می و ساغر گیریم
عاشق شیفته را سُبحه صددانه چه ســــود؟!
سبحه از زلف خَم اندر خَم دلبر گیریم
حامدا! سوی شه مسند ارشاد رویم
تا ز خاک در وی بهر سر افسر گیریم
مالحامد پس از اتمام کسب علوم شرعی و ادبی به سلوک روی می آورد و طبیعی است
که کسی با چنین پشتوانه و ذخایر علمی و امتزاجش با گوهر سلوک و عرفان تا چه حد
می تواند بدرخشد .استیس نویسنده کتاب «عرفان و فلسفه» می گوید« :فیلسوفی که
ذوق عرفانی ندارد  ،مشکل و مانعی روانی دارد که ناگزیرش می کند شرح و بیان احوال
عرفانی را از دست دوم دریافت کند»(استیس .)1367:11،مالحامد غیر از اشعار آثاری
ماندگار دیگری هم خلق کرده است که از جمله مهم ترین آنها ریاض المشتاقین است
که در باره شرح احوال موالنا خالد ذی الجناحین و شیخ عثمان سراج الدین است.
همچنین حاوی بحثهایی است در باره مناقب شیخ احمد سرهندی که در جهان اسالم
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به تجدیدگر هزاره دوم اسالمی شُهره است .ریاض المشتاقین را استاد فاضل آقای ابوبکر
سپهرالدین تصحیح و دو بار منتشر کرده است .اما اثر مهم دیگر وی شرحی است که بر
مثنوی مولوی نوشته است که کار سترگ و بزرگی است چرا که مثنوی خود اثری است
حجیم در حدود بیست و شش هزار بیت شعر و در شش دفتر .مثنوی بنا به اهمیت و
عمقی که در بیان مسایل مربوط به سیر و سلوک با استفاده از زبان تمثیل دارد همواره
مورد توجه مسلمانان اهل ذوقِ آشنا به زبان فارسی بوده است و از قدیم تا به امروز
شرح های بسیاری به زبانهای فارسی ،ترکی ،عربی و اردو برآن نوشته شده است .موالنا
جالل الدین رومی که نابغه دوران و زمان بوده و هست معارف بسیار عمیقی در اختیار
داشت و به قول خودش که در یکی از مناجاتها می گوید«قطره دانشی که خداوند در
اختیارش نهاده بود به دریاهای علم خداوندی متصل شده بود»
قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش
او این معارف عمیق و گسترده را در قالب داستانهایی تمثیلی می ریخت و به زبانی
متوسط در می آورد تا مردم متوسط جامعه بتوانند آن را بفهمند و با حقیقت این عالم
و عالم حقیقت بهتر بتوانند پیوند برقرار کنند .از این رو اقبال به مثنوی و خواندن و
تدریس آن در حلقه های درس از گذشته تا به امروز بوده و هست .حتی در بغداد مؤسسه
ای بود به نام «دارالمثنوی» ،که در اصل به آموختن و تحصیل مثنوی موالنا اختصاص
داشت (لوییس )598:1386 ،مانند مؤسسه های آموزش قرآن و حدیث .کهن ترین شروح
مثنوی به زبان فارسی نوشته شده و اگر چه اکثر ترک زبانها و اردو زبانهای درس خوانده
تا پایان قرن نوزدهم توانایی خواندن به زبان فارسی را نیز داشتند .اولین شرحی که بر
مثنوی نوشته شده دقائق الحقائق است که در سال  720هجری احمد رومی تقریبا
پنجاه سال بعد از درگذشت موالنا نوشته است .جواهر األسرار و زواهر األنوار از کمال
الدین خوارزمی از صوفیان کبرویه در قرن نهم هجری که شامل شرح دفاتر اول و دوم
و بخشی از سوم(تا حکایت وفات یافتن بالل) است دیگر شرحی است که قابل ذکر است.

عبداللطیف عباسی متوفای  1048هجری شرحی بر مثنوی نوشت که نام آن را لطائف
مثنوی گذاشت .مولوی محمدرضا الهوری در سال  1084مکاشفات رضوی را نوشت
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که شامل شرح ابیات دشوار مثنوی بود .ولی محمد اکبر آبادی نیز در  1140شرحی بر
مثنوی به نگارش درآورد .عبدالعلی محمد بن نظام الدین ملقب به بحر العلوم متوفی

 1225نیز که از طرفداران پر و پا قرص نظریه وحدت وجود بود و شرحی هم بر فصوص
الحکم ابن عربی دارد مثنوی موالنا را از این دیدگاه تفسیر کرده است .کنوز العرفان و
رموز االیقان به قلم محمدصالح قزوینی روغنی متوفا  1117نیز شامل ابیات دشوار
مثنوی است .اسرار الغیوب از خواجه ایوب که در  1120نوشته شده یکی از مفیدترین
شروح قدی می مثنوی است چرا که خواجه ایوب با نقد و جرح و تعدیل نظرات شارحان
پیشین ،هر شش دفتر مثنوی را بیت به بیت شرح کرده و لغات دشوار را نیز توضیح داده
معنی بیت را روشن کرده است .این اثر به تالش محمد جواد شریعت در نشر اساطیر
منتشر شده است .در قرن نوزدهم یکی از فیلسوفان بزرگ ایران ،مالهادی سبزواری به
قصد توضیح معضالت مثنوی ،سخنان موالنا را از دیدگاه مکتب فکری خود یعنی
«حکمت الهیه» تجزیه و تحلیل کرد.

به زبان ترکی نیز شرح های زیادی بر مثنوی نوشته شده است که از جمله آنها شرح
کبیر اسماعیل انقروی است که مرحوم خانم دکتر عصمت ستارزاده به زبان فارسی
ترجمه کرده است .عبدالباقی گلپینارلی نیز شرحی به ترکی بر مثنوی منتشر ساخت که
شرحش همراه با تصحیح انتقادی آن است.
در قرن بیستم شرح های بیشتری بر مثنوی نوشته اند که در ایران کارهای موسی نثری
و محمد تقی جعفری ،محمد استعالمی ،بدیع الزمان فروزانفر و جعفر شهیدی ،کریم
زمانی و اصغر حلبی و احتماال دیگران قابل ذکرند .شاید جالب ترین شیوه محققانه برای
درک مثنوی کار دکتر عبدالحسین زرین کوب یعنی سرنی و بحر در کوزه باشد که کمل
یکدیگرند و جنبه تحلیلی دارند.
شرحی را که مالحامد بیسارانی بر مثنوی نوشته است روانشاد دکتر محمد خالدی به
عنوان پایان نامه تحصیلی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب در دانشگاه
های تبریز و تهران تصحیح کرده اند .راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد دکتر خالدی
آقای دکتر اجاللی در دانشگاه تبریز بوده اند و راهنمای تز دکترایشان دکتر مهدی محقق
در دانشگاه تهران .آقای دکتر محمد خالدی اهل سقز و فرزند مرحوم شیخ مالزاهد
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خالدی بود که در دانشگاه دولتی زنجان استاد ادبیات فارسی و بعد به دانشگاه تهران
انتقال یافت اما متأسفانه در سی و نه سالگی در سال  1377به علت بیماری سرطان
وفات فرمود .مرحوم دکتر خالدی البته پنج دفتر از شش دفتر مثنوی را تصحیح کرده
اند که ان شاءالله این کار ایشان بزودی منتشر خواهد شد.
در اینجا به برخی ویژگیهای شرح بیسارانی بر مثنوی می پردازیم:
نثری که مالحامد در شرح مثنوی دارد نثری است عالمانه و به لحاظ سبکی بین بین ؛
که غالبا خالی از تکلف و تصنع به نظرمی رسد .نثر به کار رفته در شرح ابیات سلیس و
روان به نظر می رسد و از آنجا که خواندن و مطالعه آثار استادان سخن فارسی و شاعران
و نویسندگان برجسته از گذشته در حوزه های علمیه کردستان رایج بوده است و بسیاری
از کتابهای عرفانی نیز به زبان فارسی نوشته شده و فارسی پس از عربی زبان دوم جهان
اسالم بوده است جای تعجب نیست که علمای کُرد زبان به رغم آنکه از نظر جغرافیایی
در خارج از مرزهای ایران می زیسته اند با زبان و نثر و نظم فارسی عجین بوده باشند و
فارسی را به خوبی خودِ کسانی که زبان مادری شان فارسی است بنویسند .مالحامد به
شهادت آثارش در نظم و نثر فارسی هردو ،استاد مسلّم است و کالم خود را معموال
مزیّن به آیات واحادیث و اشعار عربی و فارسی می کند که البته رسم غالب نویسندگان
چون او بوده و هست .همین تسلط و احاطه شارح بر این فن ،سبب می شود که کالم و
بیانش در شرح با ابیات مثنوی گره بخورد و پیوستگی لفظی و معنوی بین شرح و متن
مثنوی به شکلی منطقی کامال حفظ گردد.
بیسارانی با توجه به عمق بینش و وسعت معلوماتش و همچنین تجربه عرفان عملی و
تسلطش بر عرفان نظری و آشنایی به رموز و نشانه های کالم عرفانی ضمن توضیح لغات
و ترکیبات ،پوسته ظاهری کالم موالنا را به کناری می زند و مغز مفاهیم عالی عرفانی را
از کالم جالل الدین مولوی کشف می کند.
وا ضح است که قصد موالنا از آوردن داستانهایی از قبیل پادشاه و کنیزک ،اعرابی و
سبوی آب و  ...در مثنوی ابداً داستانسرایی نیست بلکه طرح مسائل فنی عرفانی است
به زبان تمثیل و داستان ،در خور فهم انبوه ناهمگون مخاطبان خود .وی خواسته است
معارف عمیقی را که در اختیار داشته است در حد فهم خوانندگان و شنوندگان سخنش
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به قالب تمثیل بریزد و انصافا هم در این هنرنمایی بسیار موفق عمل کرده است و عالَمی
را شیفته و شیدای خود کرده است .مال حامد این نکته را بخوبی درک می کند و از
درک و بیان معانی حقیقی مورد نظر موالنا غافل نیست .در عین حال از سخن او برمی
آید که بعضی از شروح مثنوی را مالحظه کرده است .از آنجا که زبان اصلی بیسارانی
کردی بوده است بعضی ویژگیهای سبکی خاص وی در نثرش نمود پیدا کرده است؛
مانند کاربرد بعضی ترکیبات و کلمات به تأثیر از زبان کردی؛ «آگاهدار» به جای
«مطلع» .یا آوردن واژه ای چون «هژده» که البته در فارسی قدیم هم کاربرد داشته است
آن هم بصورت جمع آوردن معدود صفات شمارشی مانند :هژده مراتب یا نه طبقات .یا
جمع بستن «چند» مانند «چندها از اکابر» .یا استعمال ترکیب غریب«وفاگر» به جای
«وفادار» یا جمع بستن بعضی جمعهای مکسر عربی با عالمت جمع فارسی
مانند«انجمها».
گفتنی است مالحامد پیش از پرداختن به شرح مثنوی ،مقدمه بسیار زیبایی بر
شرحش نوشته است و مقدمه اش را با ابیاتی عربی و فارسی آغاز کرده است در همان
وزن و بحر رَمَل که مثنوی هم بدان وزن است:
انگیزه خود را از اقدام به شرح مثنوی بیان می کند و می گوید که این کار به خانواده
مشایخ و پیران اورامان او بر او تکلیف کرده اند .همچنین اشاره می کند که با مثنوی
بسیار در پیوند بوده است و چندین بار توفیق مطالعه آن را از اول تا پایان داشته و حتی
مثنوی را به دیگران تدریس می کرده اند .پس از بیان انگیزه اش از شروع به این کار
خجسته مقدمه دیگری می آورد که خود در پنج بخش است یا به قول خود در«پنج
مقال».
مقال نخست در شرح احوال موالناست که در آن اطالعات سودمندی در باره زندگی
خانوادگی موالنا و پدرش بهاءولد و سفرشان از بلخ تا بغداد و حجازو شام و سرانجام
قونیه در آسیای صغیر آمده است .مقال دوم درباره بحث مهم «حال و مقام» در علم
سلوک است .عنوان مقال سوم «حضرات ششگانه» است و حاوی مباحثی است چون
غیب الغیب یا غیب اول و غیب ثانی و عالم روح و عالم مثال و عالم اجسام و مرتبه جامعه
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که مرحله ایت که انسان کامل بدان می رسد .مقال سوم در باره وحدت وجود است که
از بحث انگیزترین مسایل در بین متصوفه و متشرّعین است؛ بیسارانی در این بخش
سابقه این مسأله و موافقان و مخالفان و منتقدانش را می آورد .همچنین تفاوت آن را با
وحدت شهود بر می شمارد و نظرات شیخ احمد سرهندی را که از منتقدان جدّی محیی
الدین عربی است می آورد .مقال پنجم نیز بحث خوبی است در باره توضیح اصطالحات
شعری در شعر صوفیه و اینکه این گونه شعرا چه مرادی از ذکر مصطلحاتی چون «ساغر،
شراب ،لب ،بناگوش و »...داشته اند .آنگاه و پس از این مقدمه شروع به شرح و توضیح
ابیات مثنوی می کند.
بیسارانی همچنین شرحی بر «گلشن راز» شیخ محمود شبستری ،شاعر عارف پیشه و
برجسته قرن هفتم هجری دارد که هنوز تصحیح و منتشر نشده است.
نتیجه
به عنوان نتیجه این گزارش باید گفت :بحث در باره مالحامد بیسارانی و خصوصا شرح
مثنوی وی بحث نسبتا تازه ای است .قرار است در ایران(توسط انتشارات کردستان)
منتشر گردد.
بیسارانی در مقدمه شرحش بر مثنوی نوشته است که مدت سی سال است در خدمت
استاد بزرگ سلوک و عرفان ،حضرت سراج الدین است در داراالرشاد ته ویلی(هورامان
عراق) و سال کتابت مقدمه را  1281هجری قمری(برابر با  1864میالدی) ذکر کرده
است.
نثر مالحامد مشهور به کاتب االسرار روان و پخته و عالمانه است که به تبعیت از نثر
غالب دوران قاجار در ایران است .وی در نثرش گرایش به سجع نویسی هم(نثر مسجع)
دارد که سبب آهنگین و موزون شدن عباراتش می شود .عموما نثرش دلنشین و حاکی
از ذوق و سلیقه ادبی نویسنده.
اما به لحاظ عرفانی با توجه به اختالف دیدگاهی که میان طرفداران وحدت وجود(با
محوریت محیی الدین ابن عربی) و وحودت شهود(با محوریت شیخ احمد سرهندی
مشهور به امام ربانی هست وی آراء این دو شخصیت عرفانی را گاه بصورت مقایسه
آورده .گفتنی است توضیحات بیسارانی در زیر ابیات مختصر است.
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