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ÖNSÖZ 

 

Batı edebiyatından farklı olarak Doğu halklarının edebiyatı 

zengin geleneklere dayanmaktadır. Bu edebiyat, büyük tarihsel 

geçmişiyle ayırt edilir. Hem antik hem de ortaçağ siyasi ve sosyal 

dönemlerinin edebi olaylarını yansıtması bakımından iki ana yönde 

gelişmiştir. Birincisi sözlü geleneklere dayalı halk edebiyatı, ikincisi 

ise klasik saray edebiyatıdır. Her iki edebiyat da Sümer döneminden 

günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Birbirleriyle sürekli 

etkileşim ve etki içinde geliştiler ve yükseldiler. Hem klasik hem de 

modern zamanların yaratıcıları halk edebiyatından her zaman sıkı bir 

şekilde yararlanmışlardır. Bu özellik, Doğu halklarının tüm yükseliş 

ve gelişme aşamalarında kendini gösterir. Bu nedenle Doğu 

halklarının edebiyatını eski, orta çağ ve modern dönemler olarak 

ayırsak da kendine has geleneksel özelliklerini her zaman korumuştur. 

Genel olarak Doğu halklarının edebiyatı üç önemli kola veya alana 

ayrılabilir: sözlü edebiyat, klasik saray edebiyatı ve saray dışı 

edebiyat. 

Klasik saray edebiyatının yaratıcıları aynı zamanda cesur söz 

ustaları ve halkın yetiştirdiği şairlerdir. Yaratıcılıkları, bu halk 

sanatçılarının doğuştan gelen yetenekleri sayesinde, insanların bin 

yıllık şiirsel deneyimine de dayanmaktadır.  

Saray edebiyatı da zengin eski geleneklere dayanmaktadır. 

Burada şair ve zaman, şair ve çevre, şair ve hükümdarın ilişkileri 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu edebiyat da iki kısma ayrılır: ilerici 

saray edebiyatı, dini-mistik saray edebiyatı. Bağımsız saray edebiyatı 

ve dini-mistik edebiyat, hükümdarlar tarafından himaye edildi. Her 

çağda bu tür edebiyatın gelişimini de görmekteyiz. Bu iki tür klasik 

edebiyata saray dışında da rastlamak mümkündür. Klasik edebiyatın 

şiirsel zirvesine ulaşması ve edebi mirasımızın birincil kaynaklarından 

biri haline gelmesi bu gelişim aşamalarından geçer. 

Klasik Doğu edebiyatı üzerine böyle bir yorum yapmamız 

tesadüf değildir. Yukarıdakiler, "Ortaçağ Doğu Rönesans Edebiyatı 

Tarihi" kitabının yapısı hakkında bir fikir vermektedir. "Ortaçağ Doğu 

Rönesans Edebiyatı Tarihi" kitabı ilginç bir yapıya sahiptir. Şark 

edebiyatı adı altında Türkiye, İran, Arap, Hint ve Çin halklarının 

edebiyatlarını kitaba dahil ettim. Çünkü bu edebiyatlar (Çin edebiyatı 

hariç) ortak bir yapı olan Tasavvuf edebiyatı ile birleşmişlerdir. Bu 
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yapıda İran, Türk ve Arap edebiyat modellerinin yakınlığı göze 

çarpmakta ve Çin edebiyatının kendisi bağımsız bir yapıya sahip bir 

edebiyat türü olarak ders kitabına yansıtılmaktadır. Türkiye, İran, 

Arap ve Hint halklarının edebiyatını birleştiren klasik bir Arap ve Fars 

şiiridir. 

Türk edebiyatını öğrenmeden önce halkın folkloru hakkında bir 

fikir oluşturmamış olsaydım, bu edebiyatın tarihselliği ilkesi ihlal 

edilmiş olurdu. Aynı zamanda klasik edebiyatın geleneklerle 

bağlantısı folklorun ortaçağ Türk şiirindeki yerini daha da 

netleştirmektedir. Elbette, yüzyıllara göre bu kronolojiler ve 

bölünmeler, tek tek halkların edebiyatında aynı görünmüyor. Bu, bu 

edebiyatların ulusal gelişiminden kaynaklanmaktadır. Örneğin Arap 

edebiyatındaki "Abbasi dönemi edebiyatı" Arap milli karakterini 

yansıtır, Türk edebiyatındaki milli akıma müdahale etmez veya Fars 

edebiyatının onuncu yüzyıl dönemine benzemez. Dolayısıyla her bir 

edebiyatın gelişme yolları bağımsızdır, ancak onları birleştiren şey 

onların rönesans eğilimidir. Bunu kitapta yer alan her edebiyatın milli 

karakterinde görmekteyiz. Bu rönesans eğilimini hem edebiyatın 

birincil işlevi olarak geliştirirler hem de bu şekilde birbirleriyle 

etkileşir ve etkileşime girerler. Doğu edebiyatı etkileşim yoluyla 

birbirini geliştirir. Doğu edebiyatının saray dili Farsça olduğu için 

Türk, Fars ve Hint edebiyatında bu etkileşim daha güçlüdür. Arap 

şiirinin etkisi, eruz'un Doğu edebiyatı üzerindeki etkisinin genişlemesi 

ile doğrudan ilişkilidir. 

Doğu edebiyatı, ilerici fikirleri birleştiren büyük edebi okulların 

ve akımların etkisi altında oluşan bir edebiyattır. Her edebiyatın kendi 

tarihsel kökleri vardır. Edebiyatın gücü ya da zayıflığı, tarihinin 

zenginliğine bağlıdır. Tarih ve edebiyat her zaman birbirini 

zenginleştirmiştir. Özellikle klasik şiirde destan-mesnevi 

yaratıcılığından söz konusu olduğunda tarihin sanatsallaşma süreci her 

zaman ön plana çıkmaktadır. 

Çalışmanın bir başka değeri de belirtilmelidir. Bu, Türk 

eposunun Doğu edebiyatı üzerindeki etkisinin sorusudur. Bilindiği 

gibi Türk destanı eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Türk destanlarının 

XV-XVI. yüzyıllardaki gelişimi izlense bile, bunlara paralel olarak 

Hint destanının "Mahabbarata" ve "Ramayana"dan sonraki 

kahramanlık motiflerinin de Türk destanlarının kahramanlık motifleri 

üzerinde geliştiği görülmektedir. Bu, Türk kültürünün etkisi, Sultan 
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Mahmud Gaznevi, Babür ve diğer Türk hükümdarlarının Hindistan'ın 

sosyal, siyasi ve edebi hayatı üzerindeki etkisiyle doğrudan ilgilidir. 

Destan, bireysel halkların edebiyatı üzerinde değil, Doğu 

edebiyatı üzerinde genel bir etki alanına sahiptir. Örneğin, Türk 

kahramanlık motifi Çin kahramanlık şarkılarında bulunur. Ya da 

Arapça kösa hikayelerin etkisiyle Farsça kısa hikayelerin oluşumunu 

görüyoruz. Bu da Orta Çağ Doğu edebiyatının kapsamlı edebiyat 

anlamına geldiğini göstermektedir. İran edebiyatındaki "Hint 

yöntemi"nden de burada söz edilebilir. Fars şairlerinin "Hint 

üslubu”nda (sepki-Hindi) yazmaları da Orta Çağ'da edebi ilişkilerin 

yaygın olduğunu göstermektedir. 

Eser aynı zamanda edebiyatta çığır açıcı etkiye sahip bir edebî 

akım olarak tasavvufun görüşlerini de klasik şairlerin eserlerinden 

hareketle incelemektedir. Sufizm, dini-tasavvufi bir hareket olarak ilk 

olarak Arap dünyasında ortaya çıkmış ve Doğu'ya yayılmıştır. Sufizm 

bir bilgi olgusudur ve Tanrı ile İnsan arasında ilahi bir birlik 

yaratmaya hizmet eder. Bir fikir akımı olarak tasavvuf, Arap, Türk, 

Fars ve Hint edebiyatlarında da öncü bir konuma sahiptir. Tasavvufta 

sembol, Allah'a yaklaşmanın yoludur. Sembol, Tanrı ve İnsan 

arasındaki dini-irfan-ruhsal ilişkinin sanatsal bir işaretidir. Kitabın 

Hint edebiyatı analizi de dikkat çekicidir. Bu edebiyatın önde gelen 

hattı, "Ramayana" şiirine dayanan büyük şiirlerden oluşur. 

Hindistan'da yaygın olan Vishna, Krishna, Rama ile ilgili mitolojik 

fikirlerin Hint şiirini de etkilediği bilinmektedir. Doğu halklarının 

edebiyatlarından farklı olarak Hindistan'da pek çok edebiyat dalı 

olduğunu görüyoruz. Bu, Tamilce, Bengalce, Urduca ve Hindistan'da 

yaşayan diğerlerinin bağımsız edebiyatının gelişmesinden 

kaynaklanmaktadır. Kitap, genel Hint edebiyatının hem Sanskritçe 

hem de halk edebiyatı tarzında geliştiğini gösteriyor. 

Edebiyatı yaymanın en önemli yolu, şairlerin birbirleriyle 

mektuplaşması ve karşılıklı olarak şiirler yazmasıydı. Şairler, 

eserlerini birbirlerine tanıtmak için bu yöntemi kullanmışlardır. Bunu 

Amir Husrov Dehlevi'nin Hagani'ye yazdığı nazirelerde ve Jami ile 

Navai arasındaki yaratıcı ilişkilerde görüyoruz. Bu yazışmalar Farsça 

olduğu için nazireler eserin diline uygun olmuştur. Ayrıca Farsça şiir 

dili olduğu için sarayda edebi bir dil olarak kullanılmıştır. 

Sadece Çin edebiyatı bu etkiden uzak, kendi sınırları içinde 

gelişmiş ve herhangi bir edebi etkiye maruz kalmamıştır. Çin halkı, 

ulusal zenginliklerini koruma konusunda da diğer edebiyatlardan 
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ayrılıyordu. Çin edebiyatında geleneğe bağlılık daha güçlüdür. Bu 

edebiyatın oluşmasında ve gelişmesinde Konfüçyüsçülüğün rolü 

büyüktür. Bu öğretinin yardımıyla Çin edebiyatı, yüzyıllar boyunca 

konumunu korumuş ve Türkçe şarkıları benimsemekten de 

çekinmemiştir. Bugün birçok eski Türkçe yazılı kaynak Çin 

arşivlerinde korunmaktadır. 

Çin edebiyatı hakkında başka düşüncelerim var. Çin edebiyatı, 

özgürlüğü seven bir yaratıcılık türüdür. Bu, halkın kendi ulusal 

karakterinden kaynaklanmaktadır. Literatürde yeni eğilimlerin ortaya 

çıkması da halkın özgürlük arzusundan kaynaklanmıştır. Örneğin 

türkülerin ruhunda vatan özlemi, savaş ruhu vardır. 

Genel olarak, Doğu halklarının edebiyatı hakkında çok şey 

söylenebilir. En önemli şey okuyucunun görüşüdür. Okurların bu 

çalışmayı hoş karşılayacağını, bir masaüstü kitabına sahip olacaklarını 

düşünüyorum. 

Ramil Aliyev, 

profesör 
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SUNUŞ 

 

Dünya edebiyatının kadim yaratıcılık alanlarından biri de Doğu 

halklarının edebiyatıdır. Bu edebiyat, Doğu halklarının belirli bir 

zaman ve mekanda edebi süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. Kitap, çeşitli sorunları çözümüne dikkat çekiyor: farklı 

Doğu halklarının edebiyatını bağımsız bir edebiyat olarak alıyor, bu 

edebiyatlardaki önde gelen eğilimleri sunuyor; klasik gelenekten gelen 

yaratıcı yönü vurgular; edebiyatlar arasındaki ilişkileri incelemeye 

yardımcı olur. 
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DOĞU RÖNESANS EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ 

 

Doğu halklarının edebiyatı zengin gelenekleri ile dünya 

edebiyatının tarihinde her zaman ön sıralarda yer almıştır. Doğu 

halklarının edebiyatını karakterize eden ana özellik onun rönesans 

karakterli içerik taşımasındadır. Doğu rönesansının tarihi, onun 

edebiyatının yarandığı en eski dönemlere kadar uzanır. En eski 

zamanların rönesansı, embriyo halinde olmakla daha güçlü bir 

Rönesans hareketinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında önemli bir 

rol oynadı. Hâlâ erken Orta Çağ'ın büyük şairi İsmail İbn Yassar, 

içeren  kendi anavatanında insana verilen değeri Arap Rönesansı 

geleneğiyle karşılaştırarak avantajı Tebriz, Azerbaycan Rönesansına 

verdi. Doğu edebiyatının rönesansında birçok özellik  öncü rol 

oynamaktadır. Her şeyden önce, bu rönesans hümanist edebiyat 

niteliği taşıyor. Onun esas övgüm yaptığı halkın temsilcileridir. Klasik 

Doğu edebiyatı, kendi yaratılışı döneminde işte hümanist nitelikli 

olduğu için en kısa sürede Doğu'nun büyük ülkelerine etkileyip 

insanlık sorununu edebiyatın üzerinde kaldırdı. 

Doğu edebiyatının ikinci büyük rönesans özelliği onun didaktik 

ve eğitimsel içerikte olmasıdır. Aslında, Doğu Rönesansının 

teşekkülü, kendi didaktik ve eğitimsel karakterinin bir sonucu olarak 

yüksek seviyesinden kaynaklanmaktadır. Rönesans'ın didaktik yönü, 

Doğu uluslarının tüm literatüründe her zaman bir öncelik organize 

etmişdir. 

Doğu Rönesansının üçüncü bir özelliği de yayılma ve etki 

kabiliyeti ile ilgilidir. Doğu Rönesansının vatanının hangi ülke olması 

tartışmalı sorundur. Ana akım edebiyatın bir rönesans taşıyıcısı 

olması, herhangi bir ulusun edebiyatının bu sorunu çözmesini 

zorlaştırır. Ancak şunu söylemek, Doğu halklarının rönesans 

literatürünün etkileşim potansiyeli olması neredeyse mümkündür. 

Doğu Rönesansının İslami karakteri, Doğu halklarının 

literatürünün paylaşımına neden olur. 

Kuran, Doğu edebiyatının rönesansında büyük rol 

oynamaktadır. Kuran'ın  hüküm, sure ve ayetlerinde insana verilen 

değer, bu Kutsal Kitab'ın yüksek düzeyde yorumlanmasına yol açtı. 

Kur'an rivayetlerine dayanan büyük mesnevîler, Kutsal Kitap'ta adı 

geçen dini şahsiyetlerin  ve diğer tarihi şahısların, padişahların 

hümanistik kişiliklerine adanmıştır.  
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Doğu Rönesansının bir başka özelliği de tüm Doğu halklarının 

ortak mülkiyeti olmasıdır.  Temel fark hangi ülkede er ya da geç 

oluşmasındadır. 

Doğu Rönesans edebiyatı, her ülkenin ulusal edebiyatına 

dönüşmek potansiyeline sahiptir. Bu, ortaçağ Azerbaycan'ındaki 

ulusal rönesansta görülebilir. Doğu Rönesans edebiyatı aynı zamanda 

beşeri içerik taşıyır ve zamandan daha yüksek kalitelere sahiptir. 

Doğu edebiyatının rönesans düşüncesi, diğer uluslara saygı 

duymayı ve onları sevmeyi amaçlayan bir karakterdedir.  Bu rönesans 

savaşa ve katliamlara karşıdır. Doğu edebiyatının rönesans 

düşüncesinde büyük aşkı övgüm etmek, kendi kadın kahramanını 

zirveye çıkartmak duygusu yer alıyor. Tüm Doğu ülkelerinde övdüğü 

aşk destanını sevmeğe teşvik edebilir. Doğu Rönesansı, miras ve 

gelenek ilkelerine göre gelişir. Popüler temalarda ortaya çıkan 

poemalar, önümüzdeki yüzyıllarda yeni dehaların yaratıcılığındaki 

muhteşem eserlere dönüşür. 

Doğu Rönesans literatürünün bir başka özelliği, örneğe dönüşen 

cihanşümul yaratıcılık biçiminin  aynı tema, kalıp ve sanatsal boyutta 

tekrarlanacak değere sahip olmasıdır. Buna bir örnek olarak 

"Hamse"ni gösterilebilir. Aynı konuda diğer "Hamse"lerin ortaya 

çıkması "Hamse"nin rönesansa sahip olduğunu gösteren Nizâmi 

tarzının benimsenmesi ile ilgilidir. Bu nedenle, Nizâmi'nin yaratıcılığı 

rönesansın zirvesi olarak kabul edilir.  

Her ulusal rönesansın kendi deha kişiliği vardır. Arap 

Rönesansında al-Maarri, al-Mutanabbi, Hint Rönesansında Emîr 

Hüsrev Dehlevi, Fars Rönesansında Firdevsi, Câmi, Rudekî, Sâdi, 

Hâfiz, Çin Rönesansında Van Anşi,  Li Bo, Du Fu,  Türk 

Rönesansında Nizâmi, Navoi, C. Rûmî, Fuzuli, Y. Emre yetişti ve 

yüksek beşer ideallerine hizmet ettiler. 

Doğu Rönesans edebiyatı gerçekçi edebiyat değil, aynı zamanda 

romantik edebiyattır. Bu özellik Doğu edebiyatını Avrupa 

edebiyatından ayırır. Doğu edebiyatındaki romantik duygular, insanlar 

ve çevre arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmak için gerçekçi 

kalemlerle birleştirilir. Şairler, dünya ve doğa, insan ve toplum 

sorunlarına insan duygularının yardımıyla, yöneticiler bile o zaman 

lirizmin etkisinden kaçamayacakları şekilde hitap eder. Büyük Fuzuli 

Mecnun'un dili ile, "Git, git, sen o Leyla değilsin" ifadesini, ifadeyi 

sıradan bir cümle olarak kullanmıyor. İfade, Fuzuli bağlamındaki alt 

metinde Tasavvuf'un işaretine dönüşür. 
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Doğu Rönesans edebiyatını yayan ve onu dünyaya tanıtan 

tasavvufla bağlılığıdır. Doğu Rönesans edebiyatında sevgi dereceleri 

vardır. Sufizm'de bir insanı sevmek Tanrı'yı sevmek anlamına gelir. 

Bu şairin en yüksek hissidir. Eğer bir şair kahramanlık imajını en 

yüksek duygu ile sevmezse,  Allah'ın dergâhına romantik aşkı 

kaldıramaz. 

O zaman Tasavvuf'ta, imgenin sevgisi Tanrı'yı sevmeğe, Ona 

kavuşmağa kadar yükselir. Bu Rönesans literatüründeki en başarılı 

başarıdır. Sufizm, o dünya ile bizim dünya arasında karmaşık bağlantı 

biçimlerinin duygulara getirilerek kazanılan rönesans keşfidir. Doğu 

Rönesansının ana özelliği, bu keşfin, büyük insani ve beşeri fikirler ile 

hayal, uydurma biçiminde değil, algılanan bir gerçek olarak 

anlaşılmasıdır. Çünkü en narin sözler şairin anadilinin kucağından 

duygularına nüfuz eder. Şair Farsça yazsa da şiirlerini anadilinin 

ruhuyla kanatlandırır. Doğu Rönesansını Batı Rönesansından ayıran 

da budur. Batı Rönesansı Latince temelinde oluşturulduysa ve daha 

sonra yerel dillerin ulusal bir rönesansı haline geldiyse, Doğu 

Rönesansının (özellikle Orta Çağ'da) karakteri onun tek bir dilde 

yaratılmasıydı. Doğu biliminin rönesansı Arapça'ya, Doğu şiirinin 

rönesansı Farsça'ya borçludur. Ortaçağda bilim dili Arapça, şiir dili 

Farsça idi. Bu, rönesansın bölünmemesi ve daha güçlü olduğu 

anlamına gelir. Bu yüzden Doğu Rönesansından bahsederken onun 

genel bir nitelik halinden bahsediyoruz. Doğu Edebiyatı Rönesansı 

tüm Doğu halkları tarafından kabul edilmektedir. Ancak Batı 

edebiyatında durum böyle değil. İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, 

Fransızca vb. ulusların ortaçağ rönesans edebiyatı farklı özelliklere 

sahiptir. Bu özellik, onların rönesans hareketinin birinde az ya da çok 

olmaları ile tamamlandı. Batı Rönesans edebiyatını birleştiren tek 

hümanist duygular ve insana sevgiydi. Latince Batı Rönesans 

edebiyatı tarihinde birleştirici bir rol oynamasına rağmen, bu 

literatürün gelişiminde rol oynamamıştır. Bu anlamda, bilim ve şiirin 

temel dili olan Doğu Rönesansının Arapça ve Farsça dilleri yerli 

halkların Rönesans'ı deneyimlemelerine izin vermiştir. Rönesans 

literatürünün oluşumunda, şiirin yapısını, kafiye sistemini, aruz 

veznini, dilin şiirsel yeteneklerini dikkate almak gerekir. Orta Çağ'da, 

farklı halkların yerel dillerinde Rönesans, asla dünya seviyesine 

yükselemezdi. Çünkü dilin edebi süreçteki rolü, gelişim düzeyine 

bağlıdır. Doğu halklarının hangi dili bu gelişme düzeyini aşıyor, 

Rönesans şiiri de bu dilde oluşur. Rönesans hareketindeki ana 
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gösterge, dilin uyanma dönemini geçmesidir. Kabilelerin dilleri 

birleştiğinde, evrensel bir dil haline geldiğinde ve dil de sanatsal ifade 

sürecine başladığında dil uyanır. Dil bir canlanma dönemine girer. Bu 

süreçlerden geçen her dil şiir diline dönüşür. Onun diğer diller 

üzerindeki hegemonyası, şiirinin etkisi en kısa sürede oluşur. 

Rönesans dilinin hegemonyası ulusal dilin sıkıştırılmasını engeller ve 

Rönesans şiiri o dilde yerel poeziyaların kanat açmasını önleyer. Bu 

nedenle çoğu zaman  büyük hükümdar ve büyük Rönesans şairleri 

arasında çakışmalar ortaya çıkar. Rönesans'ın şairi ulusal kalır, 

hükümdar ise bu kalıptan dışarı çıkamıyor. 

 Böylece, Doğu Rönesans edebiyatının ortaya çıkmasında üç 

aşamanın önemli bir rol oynadığı açıktır. İlk aşamada, insan bakımı ve 

insancıl düşünme temel olarak teşvik edilirken, ikinci aşamada insanın 

fiziksel özgürlüğünün ruhi özgürlükle birleştiğini görüyoruz. Bu, 

insanın mükemmelleşmesi ve yaratılışının ihtişamı ile oluyor. Üçüncü 

aşama Tanrı'dan insana dönüşün tasavvurda oluşumuna 

dayanmaktadır. İkinci aşamada zerreden küll'e dönüş (vahdet-i vücud) 

meydana gelirse, üçüncü aşamada ruhsel hareketle Tanrı'dan insana 

giden sürecin tanıkı oluruz. İkinci aşamada bir kişi Tanrı'yı kalbinde 

arardıysa, üçüncü aşamada "Ben Tanrı'yım, Tanrı benim içimde, 

cismimde" derdi. Üçüncü aşamada insan, herhangi bir dünya 

literatüründe bulunmayan fenomen olan Tanrı'nın seviyesine 

yükseltildi. Aslında, bu edebi ve entelektüel süreçler o kadar derine 

çalıştı ki, hicbir Rönesans edebiyatının kalıplarına uymadı. 

Dünya edebiyatında bir rönesans, uyanma, canlanma vb. 

isimlerle temsil edilen edebi süreçler sadece tek bir hat üzere 

gelişmektedir. İstisna olarak Doğu edebiyatında rönesans, yeniden 

doğuş, yeniden canlanma edebi, dini-mistik ve felsefi eğilimlerden 

etkilendi. Yani, şair, hem skolastikten uzak felsefi-mantıksal 

düşünceye ve hem de ruhsel algıya sahipti. Dahası, fikrin şiirsel 

ifadesi (bazen yetenek olarak da adlandırılır) bu iki yönüyle 

birleştiğinde bir sanat incisi haline geldi. Genel Doğu Rönesans 

edebiyatının en önemli özelliği bilim ve şiirin birleşimidir. En büyük 

şairlerin en büyük filozoflar, matematikçiler, astronomlar, 

dilbilimciler retorik konusunda çok bilgilidirler. Bu henüz rönesans 

yaratmak anlamına gelmiyor. Oryantalist filozoflar herhangi bir edebi 

cereyanı, Sufizmi, hurufizmi yüksek felsefi ve şiirsel dille 

yorumlayabilirse, onun teorisini yapabilirse, Rönesans edebiyatı 

tarihinde yaşıyor. Bu tür filozoflar aşırı derecede fazladır. 
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Ortaçağ şiiri ve bilim birbirinden ayrı olmadığından, her ikisi 

için de geçerli olan tek terim rönesanstır. Rönesans'ta bilimsel eser de 

nazımla yaranır, yüksek bilimsel değer kazanır. Rönesans 

literatüründe nesir dili muhtemelen nazım dili kadar etkili değildi ve 

bilimsel düşüncenin ifadesine ve dolaşımına izin vermedi. Bu, Orta 

Çağ'ın başlangıcında nesir yasalarının henüz tam olarak 

çalışmamasından kaynaklanmaktadır.  

Rönesans edebiyatı birleşik bir edebi tarz oluştursa da, edebiyatı 

ileri götüren yüksek felsefi bir şiirciliktir. Örneğin, Fars edebiyatında 

Sanâî en ünlü eserini didaktik tarzda Rönesans edebiyatının zirvesine 

çıkarırken, Nizâmi de "Sırlar Hazinesi"nde onun didaktik tarzından 

kullanmakla kendi şiirselliği ile dünya edebiyatının doruk noktasına 

ulaşmıştır. 

Doğu Rönesans edebiyatı, sarayın ve sarayın dışında ortaya 

çıktı. En önemli özelliklerinden biri hükümdarları etkileme gücü idi. 

Eğer yönetici bir şair ise, onun devlet işlerinde etkisi hızlı şekilde 

çözüm bulabilir. 

Doğu Rönesans hareketi sadece dini kuralları ve yasaları 

etkilemedi. Bu yüzden sık sık dini hükümlere ve Şeriata aykırı bir 

dünya görüşü olan büyük şairlerin ve filozofların hayatlarını kayb 

etmelerine karşılaşıyoruz. 

Doğu Rönesans edebiyatının yaratıcıları ütopya kullandılar. 

Ama bu gerçeklikten uzaklaşma değil. Bunun nedeni şairlerin 

iyimserliği ve zamanlarının olaylarına karşı konulan felsefi 

görüşleridir. Örneğin, Nizâmi'nin ütopyasının gücü, ütopyacı 

felsefesini herkesi ikna etme ve onu bir gerçeklik haline getirme 

gücüne sahip olmasıdır. 

Rönesans edebiyatı, baskın hükümdar karakterleri ve diğer 

kahraman tipler üreten, tarihsel olarak güçlü genellemelere sahip bir 

yaratıcılık şeklidir. 

Batı Rönesansındaki ana silah hiciv ise, Doğu Rönesans hiciv 

kullanmaz, ancak olayları ve yöneticileri etkileyebilecek bir tavsiye 

biçimi kullanır. Doğu Rönesansı, güzel duygusal demokratikleşmeye 

dayanır. O, ezoterik ve ekzoterik tarzları vardır. Bu nedenle, Batı'da ve 

tüm insanlık tarihinde Doğu'nun eserleri sevilerek okunur. 
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TÜRKİYE RÖNESANS EDEBİYATI 

 

Türk edebiyatı çok eski bir tarihe sahiptir. Bu literatürün tarihi 

oral folklor ile ilgilidir. Türk edebiyatı yerel bir çerçevede meydana 

gelmedi, geniş bir coğrafi alanı kapsadı. Eski Türk halklarının 

yaşadığı bölgeler onun anavatanı olarak kabul edilmektedir. Altay'dan 

başlayarak Kafkasya ve Balkanlarda yaşayan Türk kökenli halkların 

büyük edebiyatı da Türk kültürünün ortak serveti hesap olunur. 

Türk edebiyatının tarihi, Türk halklarının sanatsal yaratıcılığı ile 

yakından ilgilidir. Bu nedenle, eski zamanlarda ortaya çıkan sözlü 

edebiyatın ortak bir edebiyat olduğunu söylemek mümkündür. Tarihi 

kaynaklarda eski Türk edebiyatının ilk örneklerinin oluşumu M.Ö. ilk 

binyılın başlangıcı ile örtüşmektedir. Türk edebiyatında folklor 

geleneklerinin kullanımında  oluşan örnekler, Anadolu'da yaşayan 

Türklerin yarattığı milli servettir. Eski mitler, asatirler, rivayetler ve 

efsaneler, inanç sistemleri, emek şarkıları, mevsimlik ve tören 

şarkıları ve küçük arsaya sahip destanlarına örnekler Türk 

folklorundaki sözlü folklor örnekleridir. Bu sanatsal örnekler 

kendilerini Türk folklorundaki metinler, bazen Anadolu'ya özgü 

metinler olarak gösteriyor. "Ergenekon”, “Köç”, “Gri Kurt” gibi 

destanlar genel Türk seviyesinde yayılarak, Anadolu Türklerinin 

tarihsel mücadelesini de yansıtır. Gri kurt, Türk mitolojik-sanatsal 

düşüncesine hâkimdir. Bu destanlarda, gri solucan, eski Türklerin 

düşüncesinin bir ürünü olarak özgürlük mücadelelerinin ön saflarında 

yer alıyor. Türkiye Türklerinin mitolojik literatürü gri kurt olmadan 

düşünülmemektedir. Gri Kurt Türkün koruyusudur. Onlar kendi 

soyköklerini gri kurtla bağlarlar. Gri kurt, farklı dönemlerin Türk 

bilim ve literatüründe kült düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Türkiye arazisinde yaşayan eski Oğuz Türklerinin dini 

inançlarında tek allahlılığa güçlü bir eğilim vardı. Onlar Göktanrı'ya 

tapınıyorlardı. Bu güven ayrıca literatürlerine de yansımaktadır. Türk 

sözlü halk edebiyatı geleneksel olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bu 

literatürün çoğu unutulduğundan, yaşını hesaplamak zordur. Tarih 

öncesi zamanlarda, prototürklerin edebi yaratıcılığı bugün Türk 

halkına sözlü gelenek ve eski el yazmaları yoluyla aktarılmıştır. 

Türk Türklerinin sözlü şiirinin ve yazılı edebiyatının ortaya 

çıkışı. Doğu'da sözlü ve yazılı edebiyatın yaşı binlerle yıl hesaplandığı 

durumda, Türk edebiyatı genç olarak kabul edilmektedir. Türk Oğuz 
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kabilelerinin Küçük Asya'ya gelmesinden sonra (XI - XIII yüzyıllar) 

bu alanlarda Türk edebiyatı ve şiirleri oluşmaya başladı. Bizans 

İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Türkiye'de hem devletcilik, 

hem de edebi faaliyet güclenmeye başladı. XIII. yüzyılda Osmanlı 

devletinin oluşmasından sonra Türk kültürü sözlü geleneğin üzerine 

çıkmaya başladı. Oğuz'un Orta Asya'dan Küçük Asya'ya gelişinden 

sonra beraberinde getirdikleri sözlü sanatsal yaratıcılık gelişmeye 

başladı. Türk edebiyatı komşu İran, Azerbaycan ve Özbek edebiyatı 

ile birlikte arka arkaya yayılmıştır. Türkiye'de sözlü ve yazılı 

edebiyatın toplanması ve araştırılması Ortaçağ'da başlamıştır. Bu 

ulusal literatür tezkire biçiminde olmuştur.  

Küçük Asya Türklerinin sözlü şiiri ve destan geleneği Oğuz 

hikâyelerinden gelir. Türk kabilelerinin erken sözlü yaratıcılığını 

öğrenmek için M. Kaşgarli'nin "Divani-luğat-it-turk" adlı eseri kilit bir 

rol oynamaktadır. Bu Türk âliminin ansiklopedik bir bilgisi vardı. 

Mahmud Kaşgarlı'nın da astronomi alanında çalışmaları var. O, ilk 

kez Türk dillerinde yıldız burclarının isimlerine göre yılların periyodik 

isimlerini (fare, boğa, leopar, timsah, yılan, at, koyun, maymun, horoz, 

tavşan, köpek ve domuz) verdi. 

Türkler Küçük Asya'ya geldiklerinde, kendi şarkı dağarcığını da 

getirdiler. Bu şarkılar kahramanca şarkılar, elçilik şarkıları, emek 

şarkıları, evsel şarkıları, sanat ve meslek şarkıları, oyun şarkıları, 

mevsimsel ve törensel şarkılardır, bazıları Türk edebiyatında olduğu 

gibi Azerbaycan edebiyatında da "boy" (şarkı) adlandırılıyor. Bu tür 

şarkıların en belirgin örneğini "Kitab-i Dede Korkut" destanında 

görürüz. Bu tür şarkılar, genel Oğuz yurduna ait oldukları için 

genellikle "Oğuznâme" de olarak anılır. "Oğuznâme"nin en birinci 

çalışması ilk örnek gibi bizim elimizde olan  "Oğuz Kağan" destanıdır. 

Tasavvuf edebiyatı. Tasavvuf araştırmacılarının bilimsel 

deneyimlerinden kullanımımız için minnettarız ve tasavvufi irfan ve 

felsefi bakışlarını kaynak göstermeden açıklamak istiyoruz. Tasavvuf, 

Ortaçağ'dan beri Türk edebiyatında yerini almıştır ve bir bütün olarak 

Türk dünyasını kapsamaktadır. İslam'ın kabulu nedeniyle Sufizm, 

Horasan ve Mavarannahr'a kadar geniş alanlara yayıldı. Türkistan 

arazisinde İslam'ın yayılmasında tasavvuf idealarının rolü büyük 

olmuştur. Tasavvuf dervişleri ve şairler Türk halkının yeni idea ve 

fikirlerle türk halklarının sempatisini kazandılar. Türkler onlara 

"baba", "büyükbaba", "dede", "hoca" vb. adını verdiler. Bu tasavvufu 

öğreten dervişler Ferkane, Buhara, Taşkent, Kaşgar ve Semerkand 



8 | RAMİL ALİYEV 

 

gibi kültür merkezlerinde büyüdüler. Bunlar arasında Arslan Baba, 

Korkut Ata ve Çoban Ata gibi halk tarafından çok saygı duyulan 

kutsal evliyalar da var. Türk halklarının hayatındaki tasavvuf 

idealarından ve tasavvuf şairlerinden bahsetmek için, önce tasavvufun 

ne olduğunu anlamak gerekir. Tarikat edebiyatı, İslami Doğudaki 

ortaçağ sanatsal söz servetinin önemli bir parçasını teşkil ediyor. 

Genel olarak, tarikat edebiyatı bu dönemin sanatsal-felsefi 

düşüncesinde ve dini-edebi ideolojisinde o kadar önemlidir ki, ortaçağ 

Müslüman dünyasının tarikat edebiyatı olmadan söz sanatını ve 

sanatsal zenginliğini hayal etmek imkansızdır. Bu tür eserlerin değeri 

ve kalitesi o kadar dikkat çekicidir ki, bunsuz İslam Doğu'su, en fakir 

ve en lezzetli meyveleri kaybeden bir bağa benziyordu. Tarikat 

edebiyatında iki eğilim vardı: Tasavvuf ve Hurufizm. 

Tarikat ehl-inin, Tasavvuf ve İrfan sahiplerinin Tanrı'nın 

bilgeliğini ve sevgisini öğrendiği ve anladığı tek yer takkelerdir. 

Bunlara Zaviye veya hanegah ve tarikat ehl-inin ifadeleri ile meyhana 

da denir. Sufizm, Şeriat'ın Emîr ve yasaklarını yumuşatmayı, Tanrı'ya 

sevgiyi sağlamayı amaçlayan ve Müslüman ulusların edebiyatı 

üzerinde derin etki bırakan bir sistemdir. Sufizm veya Tasavvuf 

aslında aynı terimlerdir. Her iki kavramdan da aynı inanç sistemine 

adlandırmak için kullanılır. Sufizm, İslam dünyasında Orta Çağ'da 

geniş yaygın olan dini, felsefi, mistik, manevi ve ahlaki bir düşünce ve 

davranıştır. Bütün bunlar bir sistem teşkil ediyor. Bu terimlerin anlamı 

ve kökeni hakkında farklı yorumlar yapılır. 

1. En çoğu atifte bulunan “sufi” kelimesi, “yün” veya “kaba 

yün” anlamına gelen Arapça “saf” (“suf”) kelimesinden türetilmiştir. 

2. Peygamberimiz'in (s) zamanında camide yaşayan, ibadet 

etmekle vakit geçiren bir sahabe Ashabi-Suffa veya Ehl-i Suffa olarak 

adlandırılmıştır. Bu Sufiler kendilerini dünyevi nimetlerden mahrum 

etmişlerdi. 

Sufizm İslam'da mistik karakterli bir kavramdır. Bu terimin 

kökeni birçok kelimeyle ilişkilidir. Tasavvuf yazarları genellikle bu 

kavramın etimolojisini temiz ve saf olma anlamında yorumlarlar. 

Veya etimolojide, bu kelimenin aynı zamanda Ahl-e suffa, yani küren 

(kırmızı) adamlar anlamı da verilir. Bu ifade, Peygamber'e yakın olan 

ve Peygamberimize sadık olan fakir insanlarla ilgili söylenmiştir. 

3. Gönül temizliğine sahip olan tasavvuf ehline Sufi söylendi. 

4. Sufi kelimesi, Yunanca "sophia" sözünden alınıp, "düşünce", 

"bilgelik" anlamına gelir. 
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XX. yüzyılda, Batı Avrupalı bilim adamları bu terimin kökenini 

"sophia" kelimesiyle ilişkilendirmektedirler. Bu da Yunancada 

bilgelik demektir. Özellikle, son zamanlarda Tasavvuf sözünün 

menşeyini Sufi kelimesi  ile bağlarlar. 

Bu söz Arapçada yün demektir. Eski zamanlardan zahit, yani, 

bir Müslüman asketi kaba yünlü bir kumaştan yapılmış bir ceket 

giyiyor ve bu da onun "yaşadığı dünyayı terk eden" olduğunu gösteren 

işarettir. Sufizm'in öğretiminde insan kavramı merkezi yerlerden 

biridir. Tüm Sufiler böyle düşünüyorlar ki, insanların iç dünyasında 

olup bitenlere odaklanmalı ve en küçük kısımları bile dikkate alarak 

eylemlerinin iç nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışılmalıdır. Sufiler 

böyle düşünüyor ki, her dini gerçek sadece o anda gerçek oluyor ki, 

onu tüm varlığıyla kabul etsinler. 

Araştırmacılar sufi ve tasavvuf kelimesinin hanki kökden 

türediği ile ilişgili farklı mülahazalar söylemişlerdir. Tasavvuf 

kelimesinin saflık, duruluk, berraklık anlamına gelen "savh" 

kökünden, "bani-suffa" kabilesinden, "suffa" eshabından, bir çöl 

bitkisi olan "sufana"dan ve yün anlamına gelen "Sophia" kelimesinden 

türemesi hakkında fikirler vardır.  

Tasavvuf, İslam'daki manevi yaşamın ve ahlaki değerlerin 

adıdır. Bu felsefi-dini doktrin, insanın nefsi ile mucadele ederek onu 

islah ve terbiye etmesi, kendi mevcutluğundan ve dünyadan geçerek, 

Allah'a kavuşması amacını  takip ediyor. Bazı Sufi'lere göre, tasavvuf 

barışı olmayan bir savaş, nefsin kölesi olmamak, şeytana teslim 

olmamak, nefsin nasibini bırakarak Hakk'ın nasibini aramak, zahirden 

uzaklaşıp batine yaklaşmak, acıyı saklamak, comertlik, incelik ve 

temizlik gibi değerlendirilir.  

İnsanlık tarihinde dikkate alınması gereken konulardan biri, ilahi 

gizemin ve bilgiyin olduğu mistik düşüncedir. Gizlilik kavramını 

içeren bu Latince kökenli kelime yavaş yavaş felsefi ve dini içerik 

aldı. Bir anlamda gizliliğe dayanan mistisizmde, maddiliğe karşı 

ruHâni (zuhd) ve seyri-süluk gibi bazı pratik haller olduğu görünüyor. 

Mistik deneyim ve mistik anlayışın İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik, 

Yunan düşüncesi, Brahmanizm, Budizm ve Maniheizmde farklı 

algılara sahip olduğu söylenir. Ancak mistisizm'i sadece mistisizm 

olarak düşünmek doğru değildir. Tasavvuf ve İslam dışı mistisizm 

arasındaki farklar şöyle özetlenmiştir: 

Gayri İslami mistisizmde, yöntemsizlik ve pasiflik hüküm 

sürmektedir. Burada Şeyh'e bağlanma diye bir hal tasarlanmamış. 
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Şeyh olmadığı için mürşidler silsilesi gibi bir gelenek de mevcut değil. 

Zaman zaman vird ve zikirler yoktur ve insanlar yetenekleri nedeniyle 

mistisizmde yer alırlar. Burada herhanki hiyerarşi yoktur ve sona ere 

bilecek nokta elmül-yegin derecesidir. 

İslam Sufizmi’nde yöntem önemlidir ve faaliyet esastır. Seyri-

süluk denilen Sufi'nin geçmek zorunda kaldığı manevi yol bir 

mürşidin gözetiminde başlar ve devam eder. Mürşid, merkezi bir 

yapıdır, burada silsile  mevcuttur. Şeyh tarafından ortaya konan 

temellere göre, yerine getirilebilecek virdler ve zikirler vardır, insanlar 

şeyh ile bağlantılı olarak bu dünyaya gelerek zikir ve riyazet gibi 

unsurları aşabilirler. Tasavvufda herkesin yerinin bilindiği piramide 

benzer bir yapı var. Sufilerin ulaşabileceği son nokta hakkal-yegin 

derecesidir. Birçok Tasavvuf ve Müslüman yazara göre, sufizmin 

kaynağı Kuran ve Hz. Muhammed (s.a.v) hadisleridir. Sufizm'in tek 

bir formu olduğu söylenemez. Kuran ve Şeriat anlamında Tasavvuf 

kavramına ek olarak, Şeriat dışındaki vakıflarda bulunan batini - 

ifratcı Sufi kavramları da İslam dünyasında çok yaygındır. Bunların 

çoğunda, diğer dinlerin ve felsefi eğilimlerin etkisi görülebilir. 

Tasavvuf tarihinin aşamaları zuhd, tasavvuf ve tarikatlar dönemi 

olarak tanımlanmıştır. 

Yazarlara göre, Zuhd dönemi İslam'ın ilk günlerine denk 

geliyor, 

Hz. Muhammed (s.a.v)'den sonra İslam fetihlerinin genişlemesi, 

savaşta elde edilen ganimetlerin müslümanların refahlarına ve dünya 

arzusuna sevk etmesi, bağımsız olarak Sufiliğin oluşumuna yol açtı. 

Bazı Müslümanlar mal - mülk ve zenginliğe odaklanırken, bazıları 

kendi inandıkları temiz akideni ayni devam ettirir, İslam'ın 

temellerinin ötesine geçmeden Hz. Muhammed'i takip etmeyi tercih 

eder. Peygamberimiz (s.a.v) zamanında mistik hayat, 

Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaktan ibarettir. Tasavvuf 

kelimesinin bir kavram olarak kullanılmadığı bu dönemde İslam 

cemaati, hayatın her sayfasında Peygamberimiz'i (s.a.v) örnek 

almıştır. 

Bu, tasavvuf tarihinde, insanların yaşam tarzlarının, arzularından 

ayrı yaşamak, tutkularını ve arzularını görmezden gelmek ve onları 

mucadele, Sâbir ve güvenle paylaşmak gibi doğal özellikleriyle 

karakterize edildiği ilk aşamadır. Zahitler döneminin sonu VIII. 

yüzyılın ortalarına - İslam tarihinin tabiin (Sahabeleri Görenler)  

dönemine tesadüf ediyor. 
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Sufizm Basra'da ilk kez bağımsız bir felsefi doktrin olarak 

ortaya çıktı. Her şeyden önce Sufi olarak bilinen Ebu Haşim al-

Sufi'dir. İlk takke olan Suriye'deki Raml şehrinde Ebu Haşim 

takkesidir. Ebu Haşim ile başlayan hareketler çok geçmeden birçok 

İslam ülkesine yayıldı. IX.  yüzyıldan başlayarak tasavvuf, 

sistemleşme aşamasına girdi. Bu sistemleşme zuhd döneminde büyük 

farklılıklar ile çakışmaya başlayan sufizm hareketleri birçok İslam 

ülkesine yayılmıştır. Bir yandan tasavvufun ilke, kural ve yöntemlerini 

tanımlarken diğer yandan Tasavvuf düşüncesini yaşatan işletmeler - 

takkeler kurulmağa başlamıştır. Büyük Sufi ve Zahit'lerin yetiştiği IX 

ve X. yüzyıllarda bir takım tasavvuf eserleri yazıldı ve böylece 

tasavvufun temelleri kuruldu. Bir inanç ve düşünce sistemi olarak 

tasavvuf VII. yüzyılda Irak'ta (Kufe ve Basra’da) doğdu ve daha sonra 

tüm Irak'a yayıldı ve özellikle Bağdat'ta tasavvuf bilginlerinin ortaya 

çıkmasına yol açtı. Kaynaklar, meşhur Ebu Haşimi'yi tasavvufun ilk 

temsilcisi ve ilk sufi olarak ifade eder. Hasanul-Basri, Bayezid-i 

Bistami, Cüneyd-i Bagdadi, Hallac Mensur ve diğerleri büyük 

tasavvuf âlimleridir. Sufizm Irak'tan İran'a, oradan Horasan ve 

Türkistan'a yayıldı, özellikle, İran'daki edebiyat üzerinde büyük etkisi 

oldu. Tasavvuf ve tasavvufun yaratıcısı Bayezid Bistami olan Zunnun 

Misri, Tasavvuf kelimesini ilk kez kullanan Mâruf Karhi, tasavvuf 

düşüncesine marifet unsurunu getiren Zunnun Misri, tasavvufi 

durumları inceleyen ilk insan olduğu söylenen Sari as-Sakati, zuhd ve 

tasavvufa yeni kriterler götüren Bayezid Bistami, Allah aşkına candan 

geçen  Hallac Mensur, İmam Gazâlî’ni yetiştiren ve Bağdat 

Sufileri’nin tartışmasız efendisi olarak kabul edilen Cüneyd-i Bağdadi, 

Allah korkusuna dayanan takva anlayışı ile Hasan Basri, ilk takkeni 

inşa eden ve ilk sufu adını taşıyan zahid Ebu Haşim es-Sufi, tasavvufa 

Allah aşkını getiren Rabia al-Adaviye gibi zahid ve sufiler 

zamanlarında tanınan simalardandır. Mehmet Rıhtim yazıyor ki, 

tasavvufun ilk ortaya çıktığı ilk XV. yüzyıla kadar olan bu dönemde 

tasavvufun geniş pratiğe dayanan, teorilere fazla yer vermeğen, basit 

ama derin ve anlamlı bir ruhsal yaşam tarzı olarak değerlendirilebilir. 

Bayezid Bistami ve Cüneyid Bagdadi gibi ünlü Sufiler tarafından 

yaratılan kavramlar daha sonra İmam Gazâlî tarafından 

sistemleştirildi. Gazâlî'den sonra yetişen ve Gazâlî'nin kelam, figh va 

tasavvufu birleştirmesinin ile kelimeler, hukuk ve tasavvuf 

birleştirmek karşılığında tasavvufu felsefe ile bir araya getirerek 

felsefi tasavvufu yaratan Muhyiddin-i İbnü Arabi de tasavvuf tarihinin 
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en önemli isimlerinden biridir. Görüşleri ve yorumları sıklıkla 

eleştirilen İbnü Arabi'nin düşünce sisteminin temeli Vahdeti vücud'a 

dayanmaktadır. Düşüncesini insan, sevgi ve hakikati Muhammediye 

ile mükemmelleştiren İbnü Arabi'ye göre, Tanrı'yı tanımak için yeterli 

zihin ve felsefe değil, Tanrı'yı tanımanın gerçek şefi sevgidir. İbnü 

Arabi'nin vahdeti vücut kavramı, yüzyıllarla devam eden tasavvuf 

geleneğinin temelini attı. 

XII. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, oluşumunu 

tamamlayan ve sistem yaratan tasavvufta örgütlenme süreci başlar. 

Tasavvufun kural ve yöntemlerini bazı farklılıklarla tanımlayan 

Mutasavvuflar (tasavvuf bilim adamları), isimleriyle bilinen tarikatlar 

yarattılar. Tasavvufun daha etkili olmasına ve insanlar arasında daha 

hızlı yayılmasını sağlayn tarikatlar, İslam dünyasında varlıklarını 

günümüze kadar koruyabilmiştir.  

Tarikatın ana Sufi kurucuları şunlardır: Abdulkadir Geylani 

(Gadiriye), Ahmed Yesevi (Yesevilik), Ahmed Rifai (Rifâilik), 

Necmeddin Kübra (Kübravilik), Şihabeddin Omar Sühreverdi 

(Sühreverdilik). Hacı Veli Bektaşi (Bektaşilik), Mevlânâ  Celâleddîn 

Rûmî (Mevlevilik), Bahaeddin Nakşibend (Nakşibendilik), Hacı 

Bayram Veli (Bayramilik), Naimi Tebrîzî (Huruflik), Şeyh Safiaddin 

Erdebili (Safevîlik), Ömer Halveti (Halvetilik). 

Bunlardan Kadiirlik,  Sühreverdî lik, Hurufilik, , Safevîlik ve 

Halvetilik tarikatlarının kurucuları ve ana Şeyhlerinin kökeni 

Azerbaycan Türkleri’dir. Ayni zamanda bu tarikatların kökeni ve 

formasyon vatanı da Azerbaycan'dır. Bu nedenle, birçok araştırmacı 

haklı olarak Sufilerin vatanı olan Azerbaycan'ı bu tarikatların yurdu 

olarak işaret ediyorlar.  

Sözlük anlamı, "yol" içeriğinde olan "tarikat" sufi anlamında 

Allaha ulaşmak için emel olunan ve bir dizi kural ve ayinleri olan bir 

yol anlamına gelir. Sufiler, Sufizm’in ilmi hal (bilimsel durum) ve 

diğer bilimlerin ilmi gal olduğunu derler. İlmi gal zahir bilgisi olup, 

akıl ve kalbe dayanır. İlmi hal ise batin (iç) bilgisidir ve zahmetle elde 

edilemeyen, kalbe gelen bilgini ifade ediyor. Sufiler bu anlamda 

tasavvufun kaynağı olan Kuran'ı anlamak ve yorumlamak için 

aktarımda tavil yöntemini kullanır ve yalnızca hal ehl-i, ilmi leduna 

sahip insanların anlaya bileceğini iddia eder. Tasavvuf yapısı içindeki 

her tarikatın kendine özgü edeb ve erkan vardır. Görünüm, kiyafe, 

şeyhe bağlılık, kron (çoğu durumda şapka) ve halat (üst elbise) gibi 

farklılıklara rağmen, bazı tarikatların ortak yönleri de vardır. 
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Ayrıca tarikat ve mezhepler birbirinden tamamen farklıdır ve 

aralarında bir bağlantı veya benzerlik yoktur. Tarikat ile mezhep 

arasındaki fark, tarikatın tasavvufi olduğu, mezhepin ise içtihatı (figh) 

ve inançı olduğudur. Tasavvufta birleştirilmiş bir dini anlayışa göre, 

varoluş İlahi ve maddi olmak üzere iki kısma ayrılır. İlahi ve maddi 

olmakla her birinin tasavvufta özel bir yeri vardır. İlahi varoluş önemli 

bir dünya, görünmeyen dünya, melekler dünyası, maddi varoluş ise 

mümkün dünya, şehadet alemi,  mülk alemi adlandırılır ve Allah’ın ad 

ve sıfatları görünmeyen alemde, tüm ruhlar vs. ise Ceberut ve Melekut 

aleminde yerleşiyor. Son dünya maddi dünyadır. Sufizm'de yaratılış 

sırası şöyledir: Allah - kelime - külli-akıl - külli-nefs - maddi varoluş 

(ve insan). Allah mutlaktır. Allah bir kelime (Emîr) söyledi ve kendi 

hükmünü kelime olarak ifade etti. Bu Emîrden sonra gelen birincil 

yaratım külli-akıl. Bu durumda Peygamberimiz'in (s.a.v) nuru 

kastedilmektedir. Tanrı'dan sonraki gerçek budur. Daha sonra, külli-

nefs, yani kaybolmuş gökler saltanatı tarafından yaratılacak, yani 

kayıp göklerin krallığı, evrendeki diğer varlıklar, 4 element ve 

bunlardan Yerküresi oluşturulur. Bunlardan sonra, üç şeyi birleştiren 

yeni bir sistem oluşturuldu - cansız yaratıklar, bitkiler ve hayvanlar. 

Bu sistemin kendi felsefesi vardı. Bu felsefeye vahdeti vücut denir. Bu 

felsefenin kurucusu, XII – XIII. yüzyıllarda İspanya'da yaşayan ve 

"Şeyhi-akbar" (Büyük Şeyh) takma adıyla bilinen Muhyiddin-i İbnü 

Arabi'dır. Bu teoriye göre, hem maddi hem de manevi gerçekliği 

içeren tek bir varlık vardır. Bu Allah. Bu, Kuran'ın "en Nisa" 

Suresi'nde de belirtilir. Vahdeti vücut doktrinde, İlahi varlık önemli 

alem sayılırsa, maddi varlık da mümkün alem, fırsat varlık, cüzv 

(kosmos) alemi olarak da bilinir. Yani hakikat birdir. Ancak bunun iki 

yüzü vardır: batini ve zahiri. Batini Allah Taala'nın Kendisidir, 

zahirini ise maddi dünya teşkil ediyor.  

Sufizm'e göre, ilahi aşka kavuşmak için Hakk yoluna çıkan 

yolculara,  sufilere daha fazla salik, gezgin veya misafir olarak denir. 

Salik, Araplarda bir gezgin, bir yolcu. Misafir de yolculuğa çıkana, 

Hakk'a taraf gidenlere derler. Bu yolda onun 4 aşamadan geçmesi 

gerekir: Şeriat. Tarikat. Marifet. Hakikat. Tarikat yoluna giden Sufi şu 

4 aşamadan geçer: 

1. Şeriat yoluyla zahiri temizler; 

2. Tarikat yoluyla batinini temizler; 

3. Hakikat oluyla gurbi ilahi'ye ulaşar; 

4. Marifet yoluyla Allah'a kovuşar. 
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Tasavvufta temel amac insanın mükemmellik seviyesine 

ulaşmasıdır. Herkesin de belirttiği gibi, mükemmel insan Hz. 

Muhammed'dir. Marifet ahlaktır. Peygamber Efendimiz'in ahlakı 

Allah Taala tarafından onurlandırılmış ve insanların ahlakını 

düzenlemeyi amaçlar. Hakk'a ulaşmanın ilk adımı Şeriat. Şeriat, 

Allah'ın peygamberlere vahiy yoluyla verdiği dini, ahlaki ve etik 

kurallar, Emîr ve tâlimatlardır. Tarikat, Şeriat kurallarına takip 

etmekle gidilen yoldur. Tarikat, Şeriat hükmünün pratik bir icrasıdır. 

Ve Marifet, belirli bir yaşta mükemmelliğe ulaşmayla ilişkilidir. 

Hakikat ise son amac, Hakk'ın kendisidir. Bu aşamaya ulaşmak 

Tanrı'ya yetişmek, gerçeği kavramak ve ilahi ahlak kazanmak 

demektir. Ruh, beden, nefs, akıl ve kalp - hepsinin tasavvufta kendi 

yozumları vardır. İnsan yüzünde de Hakk'ın nişaneleri vardır. Bu 

Kuran ayetlerinde açıkça belirtilmiştir. Örneğin, "el Hicr" Suresi'nin 

29. ayetinde. Bir hadiste denir ki, Allah önce o şeyi yaratdı ki, bir ruh 

var idi. Ruh iki çeşittir: hayvan ruhu; İnsan ruhu. İlk ruh, insanlar da 

dahil tüm canlılarda bulunur. Buna can da denir, varlığı yaşatan, ona 

yaşam yeteneği veren cevherdir. İkinci ruh insan ruhudur. Bu kutsal 

ruh, pak ruh adlanır. Bu ruh, insan vücudundaki nur ve kudret 

parçasıdır ki, vahdetten ayrılıp kesrete düşmüştür. Ruh ve beden 

arasındaki çatışmanın ana nedeni ise nefsdir. Nefsin öldürülmesi ilahi 

yoldaki en büyük gelişmedir. Kalp ve akılın değeri, katı da tasavvufta 

çok fazladır.  

Akıl kalbin bir parçasıdır. Akıl insana Tanrı tarafından verilen 

ilahi bir nimet, lütuf ve erdemdir. İnsanın konutu kalbidir. İman ise, 

Allah'ın akıl verdiği yaratıka ilkin takdiri  ve kalbe affettiği nurdur. İki 

çeşit kalp vardır. Maddi kalp tektir ve etten oluşur. Manevi kalp ise 

gönüldür. Böylece, nefsini yenmiş kalb basiret ve  zihinsel erdeme 

sahip bir arif adamı için, irrasyonal alemin nimet ve var - devletinden 

pes etmek kadar yüksek bir devlettir. 

Öte yandan, “vahdeti vücut” inancından sonra tasavvufun en 

önemli özelliği insana değer vermek ve onu yükseltmektir. Daha 

doğrusu, Sufi'ler insanda gönülü temel aldılar. Çünkü kalp Allah'ın 

evi. İnsan Allah'ın bir parçasıdır. Sufi’lere göre, insan tüm çabalarını 

Allah'ı tanıması için yönlendirmelidir. Allah'ın öğrenildiği yer ise 

insanın kendi gönülü. Mutlak hakikat olan Allah'ın insanın kalpindeki 

bulunması ve  ruhun eğitimi ile mümkündür. Kalbin ön plana geçmesi 

Allah'a kavuşmağı, irfan ve ilham tutkusu olarak adlandırılan 

gerçekliği anlamaya yardımcı oldu. 
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Mutasavvuflara göre, bilim "Ilmi Zahir" ve "İlmi Batin" olmak 

üzere iki kısma ayrılır. Bunlardan ikincisine "İlmi Hakikat" veya 

"İrfan" denir. "İlmi Zahir"in kaynağı akıl olup kitaplarda öğrenilir. 

"İlmi Batin"in ise kaynağı gönül olup güçlü bir hisle elde edilir. "İlmi 

Batin'in sahibine "Ehl-i şeriat" veya "kal" denir. Mutasavvuflar "Ehl-i 

Zahir"in aleyhinedir. Çünkü tasavvufa göre "kalda kalmak", yani, 

kelimede kalmak ilahi gerçekliği kavramamak anlamına gelir. Ehl-i 

Hal için, yaratılışın asıl amacının ilahi gerçeği keşfetmek ve onu 

kalbinde bulmak olduğunu söyleyebiliriz. İlahi Hakikat'ın gönülde 

arayışı isteğe bağlıdır, aşkın yardımıyla olur. Kısacası, mutasavvuflara 

göre, sevginin yaşamın kaynağı kadar önemli olduğu gibi Allah'ın da 

insan tarafından kavranılmasında ilahi aşkın yeri ve önemi büyüktür. 

Sevgi olmadan, Tanrı'nın varlığı görülemez ya da bilinemez. 

Dahası, maddi sevgi manevi sevginin yaratılmasında bir aşama 

olarak algılanabilir. Sufizm ve irfan, dini ve felsefi düşünce ve itikat 

sistemleriyle şimdiye kadar tarih öncesi beşeri - kültürel gelişimiyle 

uygunluk ve benzerliklere sahiptir. Şamanizm, Zerdüştlük, Budizm, 

Brahmanizm, eski Yahudi mistik kabalizmi, eski Yunan felsefesi 

(özellikle platonizm) ve neoplatonizm, Hıristiyanlık vb. dini ve felsefi 

eğilimlerin bazı yönleri İslam tasavvufu ve irfanı ile örtüşmektedir. Ve 

bazen üst üste binen noktalar çoktur.  

Ortaçağ Türk edebiyatı, o dönemde ortaya çıkan edebi-felsefi 

eğilimlerin Ortadoğu edebiyatı ve bu etkinin sonucu olarak ortaya 

çıkan edebiyat üzerindeki etkisini ifade eder. Ortaçağ Oryantal 

edebiyatı, özellikle Fars, Arap ve Türk edebiyatından bahsetmek, 

tasavvufun etkisi ile yarattığı eserler anlamına gelir. Sufizmin ortaya 

çıkışına İslam dininden ve bilimsel ve felsefi etkisi neden olmuştur. 

İslam'ın Türk edebiyatı üzerindeki etkisini görmenin yanı sıra, XI. 

yüzyıldan itibaren Tasavvuf, takke edebiyatının ve divan edebiyatının 

varlığında da büyük rol oynadı. Neredeyse tüm divan şairlerimizin 

tasavvufla bir ilişkisi olmuştur. Genel olarak konuşursak, yüzyıllar 

geçmesine rağmen, edebiyatı etkileyen ikinci bir tarikat yoktur ve hâlâ 

kendi isminden konuşturur. 

İslam tarihinde istisnai bir rol oynayan Muhammed Gazâlî, 

"Hucatul İslam" takma adını aldı ve tasavvuf takipçilerini ilk kez 

İslam ile uzlaştırdı. Gazâlî böyle fikirleşmiştir ki, Kuran'ın ruhuna ve 

şiirine dayanan Sufiler, Müslümanın başlıca görevini ve amacını 

boyun damarlarından daha yakın olan Allah ile doğrudan iletişim 

kurmasında görürler ve bu olmadığı takdirde dış ritüellerin icrası 



16 | RAMİL ALİYEV 

 

anlamsızdır. Gazâlî, Doğu tasavvufunu resmi İslam dini ile 

uzlaştırarak İslam'a benzeri görülmemiş bir hizmet sundu. 

Tasavvuf edebiyatı, her damlacıkta, her parçacıkta, ilahi bir aşk 

olarak Allah'a dönme arzusunu tanımlar, evreni sadece aşk durumunda 

olarak görür ve maddi dünyayı Yaratıcı'nın yarattığı olarak algılar. 

Sufiler, dünyanın Yaradan'ın yansıması olduğuna ve evrende var olan 

her şeyin onlara değerli ve güzel yapan Hakk tarafından tecelli 

olduğuna inanırlar. 

Tasavvuf edebiyatı ilk defa Türk edebiyatının yazılı edebiyattan 

önce sözel kolu üzerine ucalmıştır. Bu eğilim sözlü edebiyattan yazılı 

edebiyata kaymıştır. Sufi şairleri Allah'a olan sevgilerini övgüm 

edirdiler. RuHâniliyin kolları üzere oluşan Sufizm, manevi 

kökenleriyle Türkiye'deki Sünni mezhebe dayanıyordu. Fakat başka 

bir tasavvuf dalı olan Şii Tasavvuf, gelişimini Türk alevi şairlerinin 

eserlerinde buldu. Her ne kadar Türk tasavvufunun kurucusu Ahmed 

Yesevi, bu düşünce egilimini onurlandıran döneminin büyük âlimi, 

filozofu ve şairi  Celâleddîn Rûmî onun kuramcısı (1207 - 1273). 

Gerçek ismi Muhammed Celâleddîn olan Mevlânâ  Rûmî, 30 

Eylül 1207'de Horasan Eyaleti'nin Belh şehrinde doğdu. Şairin 

biyografisini yazarken, eleştirmenler Belh'de doğduğunu ve babasının 

Bahaeddin Veled olarak da bilinen Hüseyin Hatib'in oğlu Muhammed 

olduğunu belirtiyorlar. Bahaeddin Veled'ın "el Maarif" el yazması 

onun Sufi görüşlerinin bir koleksiyonudur.  

Sert ilahiyatçı-skolastik Fahreddin Razi (1149 - 1210) ve 

Harezmşah sarayında birçok tartışmaya katıldı ve kazandı. Şairle 

Fahraddin Razi arasında düşmanlık vardı. Bu düşmanlıkta hükümdar 

Fahreddin Razi'yi savundu. Harezmşah'ın emriyle 1209'da Amu Darya 

Nehri'nde  sufi-mistik şair Macdeddin Bağdadi'nin erotik şiirlerine 

göre boğulmada  Razi'nin de eli olmuştu. Razi'nin 1210'da ölümünden 

sonra Bahaeddin Veled anavatanından ayrılma kararı aldı. 

Belh'ın tanınmış bir bilim adamı olan Bahaeddin Veled, 1212'de 

Moğol istilasından önce Belh'ı ailesiyle birlikte terk etti. Celâleddîn 

Rûmî 13-14 yaşında Babası ile Belh şehrini terk etmiş, Mekke'ye 

gettiğinde Nişapur'da Muhammed Farideddin Attar ile görüşmüş, 

Celâleddîn'in babası Bahaeddin Veled, oğlu ile Nişapur'da Attar'ın 

konuğu oldu. Attar öz “Esrarnâme”sini Celâleddîn'e hediye etmiş ve 

Rûmî de kendi “Mesnevî”sinde ve Divan'ında Attar ve Sanâî'nin 

isimlerini saygı ile onurlandırdı. Her iki sanatçının Celâleddîn Rûmî 
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üzerindeki etkisi neredeyse şübhesizdir. Rûmî kendi “Mesnevî”sinde 

Farideddin Attar'ın “İlahi-nâme” eserinin yapısını tekrarladı. 

Babası 1217'de 40 öğrencisi ve ailesiyle birlikte Rum'a 

(Malatya) geldi ve 1219'da Sivas'a, daha sonra da Ağşehir'e taşındı. 

Üç yıl burada yaşadıktan sonra Larende'ye (Karaman) geldi ve 7 yıl 

(1221) yaşadı. Emîr Musa onları karşılıyor. Bu şehirde C. Rûmî'nin 

annesi Mümine Hatun öldü, C.Rûmî, 1225 yılında Şarafeddin Lel 

Semerkandi'nın kızı Cauhar Hatun ile evlendi ve Sultan Veled doğdu 

(139, s. 333). Konya'da bir medresede ders veren Bahaeddin Veled 

1230'da öldü. Şairin babasına "Sultanul-ulema" lakabı verilmiştir. 

Aynı zamanda insanlığın ve erdemin sultanıydı ve hükümdarın 

hatalarını ifade etmekten çekinmedi. Bağdat'ı işgal eden ve yakan 

Hulâku hana, "Ne kadar zâlimsin!" dedi.  

Babasının ölümünden sonra kendine kapanan Mevlânâ , 1244 

yılına kadar zahidlik hayatı yaşadı. 1244 yılında derviş olarak 

Konya'ya gelen Sufi şair Şems Tebrîzî ile tanıştı. Bu dostluk onun için 

bir dönüm noktası oldu. Bu dostluğu kıskanan bazı insanlar Şems 

Tebrîzî'ni öldürüyor. Bu kayıpla sarsılan Mevlânâ  ilk şiirlerini 

yazmaya başlar. Mevlânâ  bu şiirleri Divan'ında topladı. Şiirlerini, 

Şems takma adı altında mürşidi Şems Tebrîzî'ye saygı ve sevgi işareti 

olarak yazmıştır. Gazellerinde Şems ve bazen Hamuş takma adını 

kullandı. Divani-Kâbir olarak da bilinen Divan'ın bir başka adı 

Şemsül-Hekaik'dir. Bununla birlikte, o zamanın büyük şairlerinin 

çoğunun Mevlânâ 'nın yaratıcılığı üzerinde önemli etkileri vardı. 

Eserlerinin en ünlüsü "Mesnevî-i-Ma'nevi"dir. Ayrıca başka eserleri 

de var. "Divani-Kâbir"de 40.000 beyit gazel ve rubaileri toplanmıştır. 

"Divani-Nabi"nin dili Farsça'dır, ancak Arapça ve Türkçe az sayıda 

şiir bulunabilir. Mevlânâ  gazellerinde mükemmel dostuŞems 

Tebrîzî'den sık sık bahsettiği için “Divan-i Şems-i Tebrîzî” olarak 

adlandırılıyor. Medresedeki derslerinden bazıları "Mecâlisi-Seba" 

kitabında toplanmıştır. Onun 573 beyitten içeren "Ölüm risâlesi" 

eserinin adı kaydedildi.  

Mevlânâ  1273'te öldü. Babasının yanında gömüldü. Âlimin 

ölüm günü Sufiler tarafından "düğüm gecesi" veya "vuslat gecesi" 

olarak adlandırılır, bu da sevgilisine kavuşma gecesi anlamına gelir. 

Mevlânâ  herkese yas tutmamalarını tavsiye etti: 

- Ölüm günü tabutum omuzlarda yürüyünce şu dünyanın 

derdiyle dertleniyorum sanma. Bana ağlama, yazık yazık deme. 

Şeytanın tuzağına düşersen işte hayıflanmanın sırası o zamandır. 
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Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. Buluşma görüşme zamanım o 

vakittir benim. Beni toprağa tapşırınca elveda elveda deme sakın; 

mezar cennetler topluluğunun perdesidir (Annemarie Schimmel, Ben 

Rüzgarım Sen Ateş: Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, çev. Senail Özkan, 

Ötüken, İstanbul, 1999, s.7.). 

Celâleddîn Rûmî bir Sufi teorisyeni ve gezginiydi. Celâleddîn 

Muhammed Mevlânâ  Rûmî, Tasavvuf hareketi literatüründe yeni bir 

dönem açtı. Ayrıca "Hudâvendiyar" (hâkim, hükümdar), "Sultanul-

Aşikin" lakablarıyla da bilinir. Mevlânâ , 1220'de ailesi ile Konya'ya 

taşındı. Burada, dönemin ekonomik ve politik yaşamında ve daha 

sonraki yüzyıllarda önemli bir rol oynayan Mevlevilik tarikatının 

temelleri atıldı. Mevlânâ 'nın lakabı, Konya'da henüz genç yaşta 

öğretim yaparken ona verildi. Bu takma ad ilk kez Şeyh Sadraddin 

Konyavi tarafından ona verildi. Rûmî ayrıca hayatının çoğunu Rum 

diyarında geçirdiğini söyledi. Rûmî bir dizi felsefi risâlelerin 

yazarıdır. Ancak  hayatının son yıllarında yazdığı “Mesnevî-i 

Ma'nevi” (daha sonra “Mesnevî” olarak anılacaktır) şiiri Rûmî'ye 

edebiyat tarihinde ün kazandırmıştır. Eserde Rûmî dini ve felsefi 

görüşlerini yorumladı. Mesnevîde, Doğu efsane, rivayet ve 

temsillerini kapsamlı bir şekilde kullandı. Onun "Mesnevî"si panteizm 

(Tanrı'yı doğa ile özdeşleştiren dini-felsefi bir dünya görüşü) ruhuyla 

yazılmıştır. Bunu yazarken Sanâî'nin "Hadikat al-Hakaik" ve 

Muhammed Farideddin'ın "Esrarnâme" şiirini okudu. Bir şiirde Rûmî, 
Farideddin Attar'ın yedi aşk şehrine baktığını ve kendinin ise hâlâ bir 

sokağın köşesine sıkıştığını söylüyor: "Attar, yedi aşk şehrini gezdi. 

Biz hâlâ bir sokağın köşesindeyiz” (86, s. 88). Aşk şehrindeki 

durumuna rağmen, şair tasavvuf şiirini öncekilerden çok daha fazla 

geliştirdi ve bu şiire aşik olmakla yanaştı. Ayrıca önceki  şairlerden 

şiirlerinin sanatsal uyumu, sadeliği, oynaklığı ve kederinin ifade 

formu ile de seçildi. Hayatı ve yaratıcılığı Çingiz Han'ın önderliğinde 

Moğol istilası dönemine düşüyor. Celâleddîn'in ailesinin Belh'den 

köçmesinin nedeni Moğol istilası idi. Konya'da tasavvuf takkelerinin 

gelişimi için koşullar vardı. Camilerde ve medreselerde şeriat yasaları 

tasavvuf takkelerine nüfuz edemedi. Sufiler, Kuran'ın ve Şeriat'ın 

zahiri görünüşünü düşünmediler, ancak onun batinini anlayarak ve 

şeriata zıt düşüncelerini haklı çıkararak doğru pozisyonda olduklarını 

kanıtlamak istediler. Celâleddîn Rûmî ve babası Bahaeddin Veled 

Konya'da yoksulluk içinde yaşıyordu. Maddi dünyadan ayrıldıkları 
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için bu yoksulluğu hissetmediler. Sonra onlar için muhteşem bir 

medrese inşa ediliyor, hayatlarının sonuna kadar burada yaşıyorlar. 

Babası, dünyayı gezmek ve bilim öğrenmek için Rûmî'ni Halep 

ve Şam'a gönderdi. O, Eğitimini 1236'da bitirdi ve Konya'ya döndü ve 

medresede öğrendiklerini öğretim ediyor. Babasının arkadaşı Seyid 

Bürhaneddin Tirmizî, yetiştirilmesinde ona yardımcı oldu. Şairin bir 

diğer yakın arkadaşı ve müridi Hüsameddin Çelebi idi. Bu dostluğun 

bir sonucu olarak, altı ciltli "Mesnevî" (1247) yaratıldı. Tarihsel 

kaynaklar bu eserin Rûmî'nin diktesi ile dostu tarafından yazıldığını 

göstermektedir. Bu eserde Tasavvuf ile ilgili bilimsel ve ahlaki fikirler 

hikâye ve örnekler şeklinde sunulmuştur. “Mesnevî” Mevlânâ 'nın bir 

şaheseridir. Rûmî “Mesnevî”nin ilk cildine önsözünde şöyle yazar: 

"Ma'nevi" gerçeğe ulaşmak ve Tanrı'nın gizeminin farkına varmak 

isteyenler için bir yoldur. "Ma'nevi" temizlenmiş insan için gönül 

sefasıdır. Mevlânâ  “Mesnevî”nin her cildine “Önsöz” ile başlar. O 

"Önsöz" bu cildin özünü yansıtır: "Bulutlar ağlamadığında yeşil 

çiçekler nasıl güler"; “Ey diğerleri için ağlayan göz! Hadi ama, bir 

süre otur ve kendin için ağla”; “Dünyada bir çiçek bahçesinde hicran 

tohumları eken birini aramayın!”; “Her zaman cennette olmak 

istiyorsanız, herkesle arkadaş olun! Kimseye kin besleme! ”; “Bu 

dünya bir tuzak ve yemi ile arzular”. "Her diken çiçek üretmeyecek". 

Mevlânâ  Rûmî'nin “Mesnevî” eseri, aruzun fâilâtün fâilâtün 

fâilün vezninde yazılmıştır. “Mesnevî”nin ilk 18 beyiti, söylendiği 

gibi Mevlânâ 'nın kendisi, geri kalanı ise Hüsameddin Çelebi 

tarafından yazıldı. Arapça “Mesnevî” kelimesi "çift" anlamına gelir. 

"Mesnevî"de, beyitlerin her birinin mısraları birbiriyle kendi 

aralarında kafiyeli. Onun her beyiti kafiyeli nazım şeklindedir ve 

mesnevî tarzında denildiği için bu isimle adlandırılır. Toplamda 

"Mesnevî"nin 25.618 beyit olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, çeşitli 

görüşlere göre, varyantlarda "Mesnevî" beyitleri 25.585 ile 26.660 

arasında değişmektedir. Hint varyantlarında bu sayı 30.000 beyite 

çıkar. Bu altı ciltten sonra yedinci ciltten konuşulmasına rağmen, bu 

cildin Mevlânâ  ile ilgili olmadığı ve onun tarzının taklit edildiği ve 

daha sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. 
 

“Mesnevî”nin ilk 18 beyiti 
 

1. Bişnev in ney çün hikayət miküned 

Ez cüdayıha şikayet miküned. 
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Dinle, bu ney neleri size anlatıyor? 

Ayrılıklar hakkında nasıl şikayet eder? 

2. Kez neyistan ta mera beboideənd 

Əz nefirem merd ü zən nalideənd. 

Beni kamışlıktan kesimden, beri 

Erkekler ve kadınlar çığlığımdan etkilenir, inliyorlar. 

3. Sinə bahem şərhe şerhe ez firak 

Ta biguyem serh-i derd-i iştiyak. 

Ayrılıktan gögsüm yarık-yarık olup ki, 

Özlem derdinin açıklaması diyorum. 

4. Her kesi ku dur manəd ez asl-ı xiş 

Baz cuyəd ruzgar-ı veslı xış. 

Kendi aslından uzak düşmüş herkes 

Kendi vuslat ruzigarını yeniden arar. 

5. Men beher cemiyyeti nalan şüdem 

Cüft-i bedhalan ü xoşhalan şüdem. 

Ben her toplumda ağladım.  

Kötü karakterli olanla da,  

İyi huylu olanla da arkadaş oldum. 

6. Her kesi ez-zann-i xod şüd yar-i men 

Ez dərun-i mən necüst əsrar-ı men. 

Herkes kendi anlayışıyla arkadaşımdı,  

Ama içimdeki sırrı araştırmadılar. 

7. Sırr-ı men əz nale-yi men dur nist, 

Leyk çeşm-i guş ra an nur nist. 

Benim sırrım çığlıklardan uzak değil. 

Ama her yerde onu görecek nur,  

hiçbir kulakta onu duyacak kudret yok.  

8. Ten zi can ü can zi ten mestur nist, 

Leyk kes ra did-i can destur nist. 

Beden ruhtan, ruh bedenden ayrı değil, 

ama herkesin ruhu görmesine izin verilmez. 

9. Ateşest in bang-i ney ü nist bad 

Hər ki in atəş nədared, nist bad. 

Bu neyin sesi ateştir, hava değil. 

Kimdese bu ateş yoktursa, o kimse yok olsun. 

10. Ateş-i kender ney fütad 

  Cuşiş-i kender mey fütad. 

  Neye düşen bir ateş 
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  Şarapa düşen kaynamadır. 

10. Ney harif-i herki ez yari bürid 

Perdehayeş perdehay-i ma derid. 

Ney yarından ayrılanın arkadaşı, 

Onun derece perdeleri, bizim aydınlatıcı ve zulmanî 

perdelerimizi – yani vuslata engel olan perdelerimizi yırtmış. 

11. Hem çü ney zehri vü tiryaki ki did 

Hem çü ney dem saz ü müştuki ki did. 

Ney gibi hem zehiri hem de padzehri (tiryak) gördü, 

Ney gibi hem dem sazı hem de demsazı, 

hem de özlem çekeni kim gördü. 

13. Ney hadis-i vah-i pür miküned 

Kıssahay-ı ışk-ı Mecnun miküned. 

Ney hadisdən, vahıyden bahseder, 

Mecnun aşkının hekayetlerini nakleder. 

Ney hadisten, vahiyden bahs edir, 

  Mecnun'un aşk hikâyelerini anlatır. 

14. Mehrem-i in huş cüz bihuş nist 

Mer zebanra müşteri cüz guş nist. 

Bu bilinçin bilinçsizlikten başka bir merhemi yoktur. 

  Benim dilimin kulaktan başka müşterisi yoktur. 

15. Der gam-i ma ruzha bigah şüd 

Ruzha ba suzha hemrah süd. 

Dertli geçen günlerimiz uzatılmış ve sonlanması ertelendi. 

Günlerimiz ayrılık ve özlem yangılarına ortak oldular. 

16. Ruzha ger rəft gu rev bak nist 

Tu biman ey anki çün bu pak nist. 

Eğer günler geçerse  geçmesine izin ver, korku yok. 

Hiç olmazsa sen kal, Ey korkusuz adam, sen varsın! 

17.  Herki cüz mahi zi abeş sir süd 

Herki bizuvist ruzeş dır süd. 

Balıktan başka herkes ki, onun suyundan doydu, 

Şanssiz olanın günü de ertelendi 

18.  Der neyabed hal-i puxtə hiç xam 

Pəs sühan kutah bayed vesselam. 
 

Çiğ olanlar deneyimli ve olgun insanların durumunu 

anlamıyorlar.  

Bu durumda, kelimeyi kısaltmak gerekir. Vesselam. 
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Rûmî'ye göre yaşamın güzelliği insandır. Bu yüksek şerefi elde 

etmek için herkesin içindeki kötü özelliklerden özgür olması gerekir. 

Bu gerçek sevgi ile mümkün olur. Rûmî şöyle yazdı: “Kuran'ın 

anlamını seçtik ve kabuğunu alçak olanların önüne koyduk. 

Omuzlarımızda ağır bir yük vardı. Neyse ki, bu ağır yükü attık". H. 

Mammadzade, Şeriat’ta olan iyi - kötü, helal - haram, Müslüman - 

kâfir, cennet - cehennemdeki iyilik kavramlarının tamamen farklı 

anlamda olduğunu ve reddedildiğini yazar. Böylece, tüm evrende 

mutlak ruhu veya mutlak nurun bir kısmını fark ettiler ve her şeyin 

mutlaka nurun bir kıvılcımı olduğuna ve öldüğünde ışığa ve nura 

ulaşacağına inanıyorlardı. Mevlânâ , "Mesnevî"de "neyden duy, gör 

ne diyor" yazdı, "farklılıklardan şikayet ediyor. Erkekler ve kadınlar 

beni kestikten beriye benim hakkımda şikayet ediyorlar”. Onun 

"Mesnevî" eseri panteist edebiyatın mükemmel bir parçasıdır.  

Azerbaycan'da Rûmî'nin ilk araştırmacısı M. F. Ahundzade şöyle 

yazıyor: "Mollai Rûmî evreni bir nuri birimden Sâdir bilib (ışığı 

emiyor) ve bu nuru bir deniz örneğinde varsayıyor, güya bulunuş o 

denize oranda damla ve dalgalar gibidir, bu deniz güya vücudi - 

külldür, bu vücudi - küllün cüzvleri (parcaları) olan mevcudat ondan 

ayrılır,  bir kez vücudunu izhar ettikten sonra fenaya uğruyor ve 

böylece yine denize geri döner ve vicudi - külle kavuşur 

(Mammadzade, H., 1971:  87). M. F. Ahundzade, Rûmî'nin nübüvvete 

(peygamberliğe) ve imamete inanmadığını göstermek için 

"Mesnevî"den bir örnek veriyor. Tanrı tarafından Saba halkına bir 

peygamberin gönderildiğini söylüyor. Nüfus ona inanmıyor, 

Peygamber'in onlar gibi insan olduğunu, yidiyini, içdiyini görür, 

müreffeh için böyle bir iddiaya düştüğünü varsayarak diyorlar ki, "biz 

sizin gibi eşek eti yemedik ki, düşünelim hüma kuşu ve sivrisinek 

sirdaşdır". Bu ona benzer ki, bir tavşan dedi ki: "Ben Ayın elçisiyim 

ve hem de onunla arkadaşım". Yazar, bu fikirlerin Saba ehlinin değil, 

düşüncelerini bu şekilde ifade eden Rûmî'nin görüşü olduğunu 

belirtiyor. “Mesnevî”de din ve Peygambere karşı ihmallık var, 

Tanrı'nın varlığına şüphe duyulur, bazen açık ve bazen gizli alay 

hissediliyor. 

Celâleddîn Rûmî esas olarak "Mesnevî" ve "Divan" ile tanınır. 

Onun "Mesnevî" eseri din, tasavvuf ve ahlaki karşılaşmalar hakkında 

konuşuyor. "Mesnevî"deki öykülerin çoğu tavsiye ve nasihatler 

bakımından zengindir. İslami bilgi ve ahlaki görüşlerle bağlantılı 

olarak, bu esere XV. yüzyılın büyük şahsiyeti Abdurrahman Câmi, 
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“Mağzi - Kur'an” dedi. Eser farklı dillerde tercüme edilmiş ve 

dağıtılmıştır. Mevlânâ 'nın ikinci eseri "Divani-Kâbir"de tasavvuf 

düşünceleri geniş yayılmıştır. Bu büyük ölçekli çalışmada, çeşitli 

şiirsel şekillerle birlikte rubailer de sunulmuştur. Mevlânâ 'nın da bazı 

şaheserleri var. Bunlar "Fihi Ma-Fih", "Mecâlisi-Seba" ve 

"Mektuplar". "Fihi Ma-Fih" Mevlânâ 'nın din felsefesi konusundaki 

söyleminden gelir. Mevlânâ  yedi vaizle yaptığı sohbetten "Mecâlisi-

Seba"yı yarattı. Bu çalışmanın metni ve çevirisi Ahmed Remzi 

Agyürek tarafından yayınlanmıştır. "Mektuplar" ise, o zamanın devlet 

adamlarına ve arkadaşlarına yazılan mektuplardan oluşur. "Fihi Ma-

Fih" ("onun içindeki içeride") Hikâyeleri Allah, Peygamber, Kur'an, 

insan, ibadet, bilgi ve bilgelik hakkındadır. "Mektuplar" güzel bir 

tarzda yazılmış bir hatırlatma, nasihat, doğru ve gerçeği gösteren 147 

harflik bir koleksiyon. Bu mektuplar zamanın önde gelen insanlarına 

gönderildi. Şiirsel gücü ile insanların manevi dünyası üzerinde büyük 

bir etkiye sahip olmuştur ve olacaktır. Mevlânâ  eserlerinin çoğunu 

Farsça yazmıştır. Aynı zamanda dörtlük adlanan Arapça mısraları da 

var. Farsça'ya tercih verilmesinin ana nedeni, o zaman Fars dilinin  

büyük bir etkiye sahip olmasıydı. Mevlânâ 'nın eserlerinde tasavvufla 

ilgili düşünceler daha fazla yer kaplar ve vahdeti vücut felsefesinden 

kullanılır. Onun yaratıcılığında Allah'ın varlığı ve her şeyi onun 

yaratması yaygın olarak sunulmaktadır. Dini tasavvuf bilgiye ek 

olarak Mevlânâ 'nın eserleri sevgi, heyecan ve düşünceyi de içerir. 

Mevlânâ 'nın Farsça eserleri Türk edebi mirasından daha 

popülerdi. Bilim adamının büyük oğlu, yaratıcılığının halefi ve 

destekçisi Sultan Veled ardılı ve propagandacısıydı (1226 - 1312). O, 

mevlevi ocağının yüksek adına - Sultan ünvanına layık görülmüştür. 

Celâleddîn Rûmî'nin en büyük oğlu Sultan Veled, 1226 yılında 

Karaman'da doğdu (bazı araştırmacılar doğduğu yeri Konya'yı 

gösteriyorlar) ve eğitimini Konya ve Şam'da aldı. Babası yanında 

çalışması, inançlarının ve duygularının gelişiminde önemli bir rol 

oynadı. Mevlânâ 'nın tasavvuf hakkındaki fikirlerini ve düşüncelerini 

bir sistem içinde birleştirerek, mevlevi tarikatını yaşattı. 1285'te o 

tarikatın şeyhi seçildi ve 1312'ye kadar şeyh oldu. Sultan Veled'in 5 

eseri var. Sultan Veled'in gazel yaratıcılığı da vardı. Farsça 

Divan'ından başka, "Velednâme" veya "İbtidanâme" ("Başlangıç 

Şiiri"), "Rubabnâme" ("Ud hakkında Şiir"), "İntihanâme" adı verilen 3 

mesnevîsi vardır. S. Veled'in "Velednâme"si (1291) edebiyat aleminde 

iyi bilinmektedir. Onun mesnevîlerinin birim arsa çizgisi yoktur. Bu 
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eserlerde şair kendi kendine konuşur, tasavvufun içeriğinin açılması, 

Allah'a olan sevgiyi, dünyanın feragatini vb. sorunlar vurgulanır. Dini 

ve felsefi tavsiye veren "Maarif" adlı bir nesr el yazması da 

bulunmuştur. "Divan"ında değişik şiir boyutları ile yazılmış dini, 

tasavvuf ve ahlaki şiirler büyük bir yer kaplar. Büyük bir cilt olan 

"Divan"ın gazeller bölümünde Türkçe, Farsça ve Rumca yazılmış 

mülemma manzumeleri de bulunmuştur. "Divan"ında gazel ve 

rubailer  bir çoğunluk organize ediyor. Sultan Veled'in yazdığı ikinci 

eser "Rübabnâme"dir (1301). Mevlânâ'nın "Mesnevî"sinin vezninde 

yazılan bu eserde 162 Türkçe beyit vardır. "İntihanâme", Sultan 

Veled'in en büyük mesnevîsidir. Şairliği babası kadar güçlü olmasa 

da, en azından babasının yolunu takip eden Sultan Veled, dini 

tasavvuflarını ve inançlarını yaygın bir şekilde yaydı. Tasavvufu 

yaymak için yazdığı Türkçe şiirlerinde onun sadeliği ve samimiyeti 

açıktır. Bu şiirler de Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinden biridir.  

Bununla birlikte Sultan Veled, o dönemin edebi sürecine uygun 

olarak çalışmalarının çoğunu Farsça yazdı. 

Ölümünden on yıl sonra (1322), şairin yüzü göçürülen el 

yazmaları Alman Merkez Kütüphanesi'nin "Fars El Yazmaları" 

kataloğundadır. 

 Türk edebiyatının en büyük tasavvuf şairlerinden biri Ahmed 

Yesevi'dir. E. Yesevi tüm şiirlerinde aşkı Sufi planında ilahi bir lütuf 

olarak tanımladı. A. Yesevi, Orta Çağ'da büyük bir şair ve düşünür 

olmuş ve Sufi öğretisinden pes etmemiş. Sonuç olarak Yunus Emre, 

Nizâmi, Fizuli, Nasimi ve Navoi gibi şairler, Sufizm'in kültürel 

mirasından – Sufizm’in tarihi, kültürel, felsefi, edebi ve sanatsal 

uygulamalarından yararlanmıştır. A. Yesevi'nin sanatının büyüklüğü, 

cilalı ve çevik olmayan Türkçe yazmış ve İslam'ı göçebe Türklere 

yaklaştırmış olmasıdır. Bu nedenle edebiyat dünyasında A. Yesevi'ye 

kadar Türk ruhunu, dünya görüşünü, yaşamını ve yaşam tarzını duyan 

olmamış, bu doğal uyumu ilk kez Yesevi tutmuş ve ona ulusal dil, 

üslup, ulusal form ve vezn biçimi vermiştir. 800. yılı aşkın bir süredir, 

A.Yesevi'nin hikmetleri, basit, sıradan gerçekleriyle, Türk İslami 

manevi aleminin kurulmasına, gelişmesine ve güçlendirilmesine aktif 

bir katılımcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Onun "Divân-i 

Hikmet" eseri, kendi döneminde Tanrı'ya olan sevginin en kutsal duası 

olarak yazılmıştır ve Ona olan sevgisiyle bağlantılıdır. "Divân-i 

Hikmet"te, ilahi aşk bir yandanÂşıkin iç yaşantısı, başka taraftan 

tarikat pirinin bu aşk hakkında yorumlanması olarak kabul edilmelidir. 
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Edebiyatta, "Divân-i Hikmet" Türk-Tasavvuf şiirinin genetik programı 

olarak kabul edilir. Bu çalışma ile A. Yesevi, Türk dünyası ölçeğinde 

gelecekteki edebiyatta Türk-Tasavvuf şiirinin genel bir eskizini 

çizmiştir.  

Türkler arasında ilk tarikat yaratıcısı olarak bilinen Hoca Ahmed 

Yesevi, Türkler üzerinde büyük etkisi olan ilk güçlü tasavvuf şairidir. 

Beşinci yüzyılda  Batı Türkistan’ında Sayram yerleşim yerinde doğan 

Ahmed Yesevi, babası Şeyh İbrahim'in ölümünden sonra kız kardeşi 

ile birlikte sonraları Türkistan adlanan Yesi'ye  geldi. O zamanlar, 

Tasavvuf görüşleri Yesi'de Arslan Baba adında bir Türk Şeyhi’nin 

başkanlığı altında yaranmakta idi. İlk eğitimini Yesi'de aldıktan sonra 

Ahmed, dönemin en önemli İslami merkezlerinden biri olan Buhara'ya 

geldi. Orada ünlü Sufi şair Şeyh Yûsif Hemedanî'ye çok sempati 

duydu ve onunla birlikte seyahat etti. Daha sonra şeyhin güvenini 

haklı çıkaran Ahmed onun üçüncü halifesi oldu ve 555'te Buhara'da 

onun yerine Şeyh olarak atandı. Daha sonra Yesi'ye dönen Ahmed, 

562'de ölümüne kadar orada kaldı ve Tasavvuf fikirlerini tebliğ etti. 

Yesi'de Tasavvufu vaaz ettiğinde, günün İslam ilk günden kitlelerin 

sevgisini kazanmıştı ve Tasavvuf'un fikirleri gelişiyordu. Özellikle, 

İslam dinini, Arapça ve Farsça bilen göçebe Türk kabileleri arasında 

önemli bir isim olan Hoca Ahmed, etrafındaki dervişlere dervişliği 

öğrede bilmek için anladıkları bir dilde menzumeler yazar ve dağıtır. 

Türk folklorundan yararlandı ve bu dörtlükleri kendi sözleriyle yazdı 

ve aynı dilde yazılmış diğer el yazmalarından ayırmak için onlara 

"bilgelik" dedi. Ahmed Yesevi'nin bilgeliğinin koleksiyonuna "Divân-

i Hikmet" denir. Yesevi'nin Arapça ve Farsça olarak iyi bilinmesine 

rağmen, "Divân-i Hikmet"ı tüm Türkler için daha basit ve 

anlaşılabilen bir dilde yazdı. Bu eser aslen yüzyıllar sonra Yesevi 

dervişleri tarafından derlenmiştir. Bu nedenle, eserin dili XI. 

yüzyıldan ziyade sonraki yüzyılların dil özelliklerini yansıtır. Eser, 

kafiye sistemi ve vezin açısından goşmaya benzer şekilde 

dörtlüklerden ve aruz vezninde yazılmış gazellerden oluşur. Bu 

kitaptaki şiirleri, sufi dervişleri kopuzun katılışı ile okumuşlar. Türkler 

onları karşıladı çünkü bu dervişler Ozan'a benziyordu. 

Şeriat'ın temellerine ek olarak, Ahmed Yesevi'nin Divan'ı büyük 

bir tarikat ve dergah edeblerinden bahsediyor. O, bu eserle İslam'ın 

temellerini anlamayı hedefliyor ve çok hassas bir ruha ve stile sahip 

bir eser yaratmıştır. İlahi aşk onun hikmetlerinin temelinde dayanır. 

Allah'ın birliği, Peygamber sevgisi, ibadet, İslam ahlakı, ahirette 
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yaşam, cennet ve cehennem tasvirleri, dünyadan gelen şikayetler, 

dervişlerin erdemleri işin ana temalarıdır. Bu konulara değinerek, 

Tasavvuf yolunun özünü ve özelliklerini yaşadığı bölgedeki insanlara 

ve daha sonra etraf çevrelere yaymayı, mümkün olan her yerde 

İslamlaştırmayı ve yakında herkesin sevgisini kazanmayı amaçladı. 

Çalışmalarıyla insanlara İslam'ın temellerini, Şeriat yasalarını, ilkeleri 

ve ahlakını aktardı. Bu nedenle, çalışmaya "Bilgelik" denir. Bu 

bilgelikler, En Yüce Olan'a olan sonsuz sevgiden söz ederek Tanrı'ya 

giden yolu aydınlattı. Peygamber uğruna halkın haklarını ezmek, 

başkalarının emeği ile zenginleşmek Allah tarafından affedilmez. 

Helal yolla çalışan ve ailesi için para kazanan adamların mutlu 

olduğunu söylüyor. Yesevi'ye göre, kadınlar ve aile ilişkileri yaşamda 

özellikle önemlidir. Kadınların ve erkeklerin eşitliği, dinimizin 

koşullarına uygun şekilde aile içinde birlikte yaşamaları, ilahi sevginin 

temellerinden biridir. Böylece, insan aile içinde huzur ve sakinlik, 

ruHâni rahatlık olmadan  gerçeğe giden yolu bulamaz ve O'na baglana 

bilmez. Araştırmacılara göre, yedi ilke A.Yesevi'nin bakış açısına 

dayanıyor. İlahi sevgi, İslam ve Allah'a iman, kurtuluş (maddi ve 

kişisel kazanç gütmeğen müselmanlık), yarattıkları kişinin ve 

dünyanın en şerefli sevgisi, herkes için sevgi, onlar, kadınlar ve 

erkekler, emek ve helal yolla ruzi kazanmak, Bu bağlamda, kölelerin 

haklarını ihlal etmemek ve bilim. A. Yesevi bilimin insanı Tanrı'ya 

yaklaştıran ilahi bir şey olduğunu düşünüyor. Şaire göre, bilim adamı 

sadece kitabı okumakla kendini başkalarından daha üstün tutan, kibirli 

adama  söylenilmez. Bilgin, Şeriat, tarikat ve gerçek bilimini bilen 

kişidir. Herkesi böyle bilginleri dinlemeye ve onları dinlemeye 

çağırıyor. Şaire göre bilim iki kısma ayrılır: beden (ten) ve ruh (can). 

O daha fazla can bilimini tercih ediyor. Buna ek olarak, lirik şiirlerin 

yazarıdır ve gazel, mesnevî, kaside, tuğuk, kıta, rubai de yazmıştır. 

Onun yaratıcılığındaki tümÂşık şiirleri aşk mevzusu ile ilgilidir. 

Bunlar, "Divân-i Hikmet"in ana odağı olan ve Sufi öğretisini formun 

güzelliği içinde çözen sözlü folklor ruhuyla yazılmış şiirlerdir. Onun 

gazellerinde de bu ruh hâkim. Bu el yazmalarında, Türk edebiyatının 

atasözlerini anımsatan ve 4 + 3 + 7, 4 + 4 + 4 = 12 boyutu ile yazılmış 

bu menzumelerde yarım kafiye ve rediflerden kullanılmıştır. 

"Hikmet"lerin ideolojisi İslam dinine ve ulusal Türk hecelerinin 

boyutuna dayanmaktadır. Bu yazılarda Peygamberi’mizin Hayatı ve 

Harikaları, Yaşamın Şikayetleri, Yargı Gününün Yakınlığı, 

Dervişlerin Faziletleri vb. dini konular dahildir. Ahmed Yesevi'nin 
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hikmetleri Sufizm ve zahit düşünceler duyma açısından çok etkili 

olmuştur ve yüzyıllardır tüm Türk dillerinde okunmuştur. Onun 

hikmetleri, selçuklu akışı ile birlikte Anadolu'ya geldi ve takke 

edebiyatının ve dini görüşlerin yaratılmasında önemli bir rol oynadı. 

"Divân-i Hikmet"e benzeyen ve Ahmed Yesevi'ye ait olduğu 

düşünülen "Fakirnâme" ayrıca bir çalışma olmadı. Bu fikir A.Yesevi 

yaratıcılığı, ayni zamanda “Divân-i Hikmet” üzerine araştırmalar 

yapan prof. dr. Kemal Eraslan tarafından ileri sürüldü. Eserin bu kısmı 

ilk kez onun tarafından yayınlandı. A.Yesevi'nin ardından 4 büyük 

bölgede yansıyan Türk halkları edebiyatında şu ya da bu dereceye 

kadar A. Yesevi'nin şiirlerinden ve ilerici fikirlerinden etkilenmiş ve 

bunlardan yararlanan yazılı eserler yazmışlar. 

XIII - XIV. yüzyıllar Türk edebiyatında poema (büyük 

hacimde öykülü şiir) janrı hâkimdir. Seyyad Hamza'nın (XIII. yüzyıl) 

“Yûsif  ve Zuleyha” poeması Hz. Yûsif'e adanmıştır. Şeyyad Hamza 

bu konuyu Fars-Tacik edebiyatından aldı. Yûsif'in kardeşleri 

tarafından köle olarak satılması, onu alan ağanın karısının Yûsif'e 

aşkı, kuyuya indirilmesi vb. olaylar şiirde yansır. XIII. yüzyılda 

yaşayan Sayyad Hamza, dini tasavvuf şiirleriyle tanınıyordu. Şairin 

yaratıcılığı Fuad Köprülü tarafından tekrar tekrar tetkik edilmiştir. 

Onun hakkında bilgi sınırlıdır. Bazı kaynaklara göre Seyyad Hamza, 

Anadolunu dolaşan ve dini şiirler konuşan bir derviş oldu. Bilgelikli 

şiirleri vardır. Menzumelerinde dörtlük, mesnevî, gazel ve kaside gibi 

çeşitli şiirsel şekiller kullandı. En ünlü eseri “Yûsif ve Zuleyha” 

mesnevîsidir. Aruz'da yazılan bu eser 1529 beyittır. Bu mesnevînin 

konusu Kuran'da Yûsif ve Zuleyha Suresi'ndendir. Şair ayrıca 

duygularını ve düşüncelerini de esere ekledi. Ayrıca 39 beyitli destanı 

ve “Mahmud” adlı mesnevîsi de vardır. Ortaçağ Türk edebiyatında 

seçilen şairlerden biri Rabguzi'dir. Rabguzi Harezm Türkçesi'nde 

yazan Türkçe konuşan Orta Asyalı bir yazardır. Adı Burhaneddinoğlu 

Gazi Nasreddin (XIII. yüzyılın sonlarında - XIV. yüzyılın başında). 

Harezm'de Rabati-Oğuz adlı bir yerde doğduğu için, Rabbi olarak 

adlandırıldı. İncil ve Kuran hakkında 72 öyküden oluşan "Gisseyi-

Rabguzi" (1309 - 1311) veya "Kisasül-enbiya" adlı eseri, XV – XVI. 

yüzyıllara ait el yazmalarında günümüze kadar ulaşmıştır. Ayrıca lirik 

şiirleri de vardır. "Kisseyi-Rabguzi" Kazan'da 1859 - 1881 yılları 

arasında beş kez yayınlandı. Bu çalışma Moğol Emîri Nasreddin Tog 

Boga'ya ithaf edilmiştir. Eserin 4 el yazması kopyası vardır (Londra, 

St. Petersburg, Ursala ve Kazan). Bu çalışma peygamberlerin 
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hikâyelerine dayanmaktadır. Bu eseri yazarken daha fazla aruz 

vezninden kullandı ve esaslı surette bir sanatçı olarak tefsirlerden, 

ayetlerden ve hadislerden behrelenmiştir. Bu eserde şair, Türk şiirinin 

karakteristik örneği olan dörtlükten kullanmıştır.  

Karma düzyazı ile yazılmış bu eser, dil tarihi ve üslubu 

açısından önemlidir. 

Tasavvuf edebiyatının bir başka temsilcisi Yunus Emre'dir 

(1240 - 1320). Yunus Emre'nin adı, A.Yesevi'den sonra Tasavvuf 

görüşlerini ilerleten ve varisi olarak ünlenen en büyük Türk şairidir. 

“Divân-i Hikmet” Yunus Emre'nin yaratıcılığında büyük rol oynadı. 

Yunus Emre İslam inançını ve Şeriat bağımsızlığını kucaklasa da, 

Tasavvuf görüşleriyle Anadolu'da ünlendi. Yunus Emre'nin hayatı ve 

yaratıcılığı hakkında bilgi sınırlıdır. Onun elde edilen eserleri 

“Divan”ı ve “Risâletü'n Nushiyye”dır. Y. Emre'nin görüşlerini 

yansıtıyor. Şairin "Divan"ı Tanrı'ya adanmış bir şiirdir. Hece vezninde 

yazılmış şiirleri ile sıra, Dört ciltte yazılmış şiirlerine ek olarak, dört 

müstefilün kalıbıyla yazılmış gazelleri de vardır. Bu şiirler Ahmed 

Yesevi'nin şiirlerini tema açısından hatırlatır. Y. Emre'nin ilahileri, 

sevginin ana yer aldığı tasavvuf fikirleri ile zengin  olup büyük etkiye 

sahiptir. O, Türk edebiyatında tasavvuf şiirinin en çarpıcı 

figürlerinden biridir. Onun yaratılığında Tanrı'ya kavuşma, Vahdeti 

vücut öğretisini yansıtan birçok şiir vardır. Y. Emre tasavvuf 

edebiyatının her biçiminde şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde, ölüm anında 

insan ruhunun Tanrı'ya döneceğini ve ölenden sonra amellerinin 

ölümünden sonra kalacağını söylüyor. İnsana ve Allah'a olan sevgisini 

ilan eder. Onun devriyelerinin içeriği de Allah'tan doğma ve Allah'a 

dönme fikrini çağrıştırıyor. Bu devriyeler klasik tarzda yazılmıştır. 

Onun hece vezninde yazdığı şiirler daha fazladır. Bu şiirlerde şair 

dünyevi aşk, dostluk ve muhabbet hakkında lirik düşünceleri söyler. 

Kaynaklarda Yunus Emre'nin hayatı ve yaratıcılığı hakkında çok 

az bilgi var. Bu bilgiler daha çok rivayetlere dayanmaktadır. Doğum 

tarihi, yaşadığı yer, ölüm tarihi ve mezarının nerede olduğu 

hakkındaki görüşler tartışmalıdır. Adnan Erzi'nin Bayezid Devlet 

Kütüphanesi'nde bulduğu bir yazıda şu notları içerir: Vafaat-i Yunus 

Emre. Ömür süresi 82. Yıl 720. Bayezid Kütüphanesi'nde bulunan 

kayıtlara göre, o, 1322'de 82 yaşında ölmüştür. Bu bilgilere göre 

Yunus Emre'nin h. 648'de (m.1240/41) doğumlu, 82 yıl yaşadığı ve h. 

720 (m.1320/21)'de öldüğü söylenebilir. "Risâletü’n Nushiyye" 

mesnevîsinin sonunda "Söze tarih yedi yüz yeddiydi/Yunusun canı bu 
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yolda fidiydi" beyitinden böyle anlaşılıyor ki,   şair, h.707 yılında  

(m.1307/1308) hayatta imiş ve yazıp yaratırmış. Yunus Emre şimdiki  

Eskişehir'e bağlı olan Sivrihisar'ın Sarıköy köyünde doğdu, ünlü sufi 

şeyhlerinin müridi gibi onlardan ders aldı,  birçok gezi yaptı. Kendisi 

hakkında Rum ülkesinden Suriye, İran ve Azerbaycan'a seyahat 

ettiğini yazıyor. Tasavvuf şiirlerinin çoğu henüz bize ulaşmadı. Yunus 

Emre'nin hayatı veya biyografisi hakkında bilgi yoktur. Şeyh Taptik 

dede’nin müridi olduğu ve Konya'da Mevlânâ  ile bir araya geldiği 

söyleniyor. Anadolu’nun  9 yerinde ve Gah'ın Oncalı köyünde onun 

mezarının varlığı varsayıldı. Bize gelip ulaşan eserleri bir Divan ve 

"Risâletü’n Nushiyye" (“Öyütler kitabı”) eseri. Eser "Ruh, akıl ve 

onlara bağlı moralın destanı", "Tasarrufun destanı", "Öfkenin destanı" 

ve "Akılın destanı" başlıklı 4 bölümden ve "Akılın tanımı" adlı 

düzyazısı ile yazılmış parçadan oluşmaktadır. "Risâletü’n Nushiyye" 

(“Öyütler kitabı”) tasavvuf fikirler açısından zengin 630 sayfalık bir 

çalışmadan oluşur. Türkçe yazılmış ilk didaktik eserlerden olan bu 

eser biraz sonra yayınlanmıştır. Allaha sevgi ile ilişgili yazdığı ana 

şeirlerde insana kaygı ve insanlık sevgisi hissedildi. O, insanları 

farklılaştırmaya karşı idi. Tanrı tarafından yazılan ana şiirlere yansır. 

İnsanları farklılaştırmaya karşı değildi.Yunus Emre'nin şiirlerini 

halkın konuşulan dilinde yazması Yunus stili adlı bir edebi okulun 

yaratılmasına yol açtı. 

Yunus Emre'nin şiirlerinde didaktik var. O, şiirlerinde 

vatandaşlarına öyüt ve tavsiyeler veriyordu. Şairin şiirlerinde fikir çok 

güçlüdür ve içerikce ilahi görüşlerini kapsar. Yunus Emre'nin 

ölümünden 118 yıl sonra, Divan Mahmud Mustafa bin Han tarafından 

tasarlandı ve Divanda 412 şiir toplandı. Bu Divan prof. F. Köprülü, 

prof. Abdulbagi Gölpınarlı tarafından yayınlandı. 
 

Yunus Emre'nin ilahileri. Yunus Emre'nin ilahileri Türk 

şiirinin en güzel örneklerinden biridir. Namaz, oruç, peygamberler, 

dini kitaplar ve ahiret hakkındaki düşünceler onun ilahilerinin ana 

mevzusunu teşkil ediyor.  

 

Yüz yirmi dört bin hası, dört yüz kırk dört tavanası, 

Devlet makamında ol gün ulu hanedandaydım.  

                                   (yunusemreşiirleri.blogspot.com) 
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Başka bir ilahisinde, Yunus Emre peygamberlerin 

yaratılmasından bahseder, peygamberlerin dünyayı yaratmadan 

ruhlarda var olduğunu ve ilk peygamberin Adem olduğunu gösterir. 
 

Evvel Ademi yarattı sonra Peygamberleri, 

Ahir Muhammed nuru balkıdı içimizden.  

                   (yunusemreşiirleri.blogspot.com) 

 

Bu mısradaki Muhammedi nur ifadesi büyük ilgi görüyor. 

Muhammedi nur Adem atadan beri hiçbir veli, enbiya ve nabide 

görülmedi. Diğer tüm canlılar gibi, enbiyalar da ölümlü olup ve 

dünyada sonuna kadar kalmayacak. O, ilahilerinde 

Hz.Muhammed'den  Mustafa, Muhammed, Ahmed, Resul, Resul-i 

Mutlak, Dost, Habib, Hakk habibi, iki cihan güneşi, Nabi, Şafi, Can, 

Gül vb adlarla bahseder. En sık kullanılan kelime Hz.Peygamber 

Muhammed, peygamberlerin peygamberi ve dinin direğidir. 

 

Peygamberlerin serveri din direği Muhammed, 

Gör,  ne gevherler kodu bu bizim kanımıza.   

                       (yunusemreşiirleri.blogspot.com) 

 

Hakk, onu övmüş, yaratmıştır. Dünya onun arkadaşlığına 

yaratıldı: 

 

Yarattı Hak dünyayı Peygamber dostluğuna, 

Dünyaya gelen gider, bâki kalası değil.          

                                                 (books.google.az) 

 

Yunus Emre, Hz. Muhammed'e layık olanların cennetteki 

yoldaşları olacağını gösterdi. O şefaatçidir ve kiyamette herkes onun 

müşfik gölgesine sığınacaktır. 

Yunus Emre'nın ilahilerinden bir kısmı Ahiret ve ounla ilgili 

kavramlarıdır. Ahiret, insanların öldükten sonra yaşayacağı bir 

alemdir. Onun  beyitlerinde "dünya ve ahiret" "iki dünya" şeklinde ele 

alındığı gibi, digre beyitlerinde "bâki ev", "Yalancı davası", "Yarın" 

kelime ve terkipleri de kullanmaktadır. Ahiret bâki, dünya fanidir. 

Onun için dünyayı elden kaçırmak ve ahirete hazırlanmak gerekir:   
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Bu dünyâyı elden bırak 

Âhirete eyle yarak 

Erenlerden olma ırak 

Gel ikrâr it erenlere.             

         (Yunus-divani.blokspot.com) 

 

Yunus Emre'nin kullandığı “Dünya ahiret elden koymak, dünya 

ahiret terk etmek, iki dünyadan geçmek" gibi kelimelerde ahiret 

heyecanından geçmeyin gerekli olduğu bildirilir. 

 

GerçekÂşık olan kişi anmaya dünya ahiret, 

Aşık değildir ol kişi yürüye izzeti kova. 

 

Sorı hisap olmayısar dünya - ahiret koyana, 

Münker – Nekir ne sorar terk olıcak cümle murad. 

(www.facebook.com) 

 

İçlerindeki güzel ibretamiz sembolik anlamlar olan Yunus 

Emre'nin ilahileri bugün hâlâ taze. Bu ilahiler insanı düşünmeye ve 

doğru yolu takip etmeğe çağırır. Kiyamet, meşher gün, sirat, mizan 

vb. ifadeler Y. Emre ilahilerinin öncü gücünü oluşturur. Meşher'de her 

mükellef insan soruya tabi olacak ve amel defterleri herkesin kendi 

eline verilecek: 

 

Ulu bir divan kurula onda kulluk sorula, 

Bin kibir yapmak için bir garip nevaz ile. 

 

İsrafil surun urucak cümle yaratık oyanıcak, 

Sorı hisab sorılacak arap dili lisan gerek. 

(www.facebook.com) 

 

Yunus Emre gösteriyor ki, ünlü günde kölelerle sultanları 

eşitler. İnsanları ilahilerinde doğru yola davet ediyor ve günahtan 

kaçınmaya, mizan, sirat ve cehennem azapından korkmaya çağırıyor. 

Mizan ünlü günü insanların eylemlerini ölçen bir ölçektir. Mizan'da 

amelleri ve günahları ağır gelenler cehenneme gidecek: 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Varacağız terazuya Hakk kendi bakar yazuya, 

Göricek dağlar eriye ol zebaniler ondadır. 

(www.facebook.com) 

 

Hesabı hafif olanlar ve iyi amelleri fazla olanlar sirat'tan geçip 

Cennete düşecek. 

Yunus Emre'nin ilahilerinden konuştuğunda, onun namaz ve 

oruç hakkında yazdığı ilahileri hatırlamak yerine düşer. Bu ilahilerde, 

o, namaz ve oruç tutmanın insanlara büyük faydası olduğuna dikkat 

çekiyor. Beyitlerinde beş kez namaz kılmanın öneminden bahsediyor, 

güzel bir sanat olmadığını kaydediyor: 

 

Müslümanam diyen kişi şartı nedir bilse gerek, 

Allah'ın emrini tutup günde beş kez namaz kılsa 

gerek. 

(www.facebook.com) 

 

Yunus Emre, ilahilerinde kıyam, rükû ve secde gibi namazın 

önemli özelliklerini anlatıyor: 

 

Hezret'e baglı elüm fatiha okur dilüm, 

Belini eğip Hakka hoş rüknad eyledi. 

Bir suret gördü gözüm secdeye vardı yüzüm, 

Yıkıldı tertiblerüm zühdümü mat eyledi. 

(www.facebook.com) 

 

Onun bazı ilahileri de oruç hakkında yazılmıştır. Oruç, ilahi bir 

Emîrdir. Her müslümanın önemli amellerden biri olarak sayılır. Yunus 

Emre'nin ilahilerinin birinde, "Ben Oruç-Namaz için süçi içdüm 

esridüm" diyor: 

 

Oruçta güvenme, namazına dayanma, 

Cümle taat tak olur naz-u niyaz içinde. 
(www.facebook.com) 

 

Yunus Emre ilahileri yüzyıllardır tazeliğini korumuştur. Bu 

ilahiler İslam'ın tüm güzelliğini yansıtır. Bu ilahilerde İslamın 

şartlarını anlatırken bu şartlar dahilinde yerel, folklor ve etnografik 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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bilgiden de konuşur. Bu düzenleme peygamberler tarafından 

düzenlenir. İlahilerde gösteriliyor ki, Müslüman, “nefsini Müslüman 

yapan” kişidir. 

Yunus Emre'nin devriyelerinin içeriği de Allah'tan gelir ve 

Allah'a dönme fikrini kucaklar. Bu devriyeler klasik tarzda yazılmıştır. 

Onun Divanı ise, İlahi'ye adanan şiirlerden oluşur. 

 

İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu 

Ağlar idim dün ü gün, güldüm ise ne oldu 

  

Erenler meydanında, yuvarlanır top idim 

Padişah çevganında kaldım ise ne oldu 

  

Erenler meclisinde deste kızıl gül idim 

Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu 

  

Danişmentler, âlimler medresede bulduyse 

Ben harabat içinde buldum ise ne oldu 

  

İşit Yunus'u, işit üş, yine deli oldu 

Erenler manasına daldım ise ne oldu  

(www.facebook.com) 

 

Bu mısralarda şair, dünyanın boşalığından şikayet eder ve her 

gün hayatta yeni bir değişiklik olduğunu, insanın her an değiştiğini, 

ancak hepsinin aynı sonu, yani ölmesini ve Tanrı'ya kavuşmasını 

beklediğini söyler. Dünya nasıl yaşamak istediğinize değil, seni nasıl 

yaşatmak istediğine Emîr veriyor. 

 

Vaktinize hazır olun, ecel vardır, gelir bir gün 

Emanettir kuşça canın, , issi vardır, alır bir gün 

  

Nice bin kere kaçarsan, yedi deryalar geçersen 

Pervaz uruben uçarsan, ecel seni bulur bir gün 

  

İşbu meclise gelmeyen, anup nasihat almayan 

Elif'ten be'yi bilmeyen, okur kişi olur bir gün 

  

Tutmaz olur tutan eller, çürür şol söyleyen diller 

http://www.facebook.com/
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Sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün 

  

Yunus Emre'm bunu söyler, aşkın deryasını boylar 

Şol yüce köşkler, saraylar, viran olur kalır bir gün                           

(edebiyatvesanatakademisi.

com) 

 

Bu şiirde şair aynı zamanda herkesin sonunda ölüm beklediğini 

belirtmekte ve Tanrı'ya emanet edilen ruhun kaçınılmaz olarak ona 

geri döndürüleceğini, dünyevi mallarla gurur duymacağını ve iyi 

eylem sözleri söyleyeceğini vurgulamaktadır. Çünkü daha sonra geri 

dönüş olmayacak ve yaptığınız hataları düzeltemeyeceksiniz. Dünya 

mallarına çok fazla güvenmeyin ve ölüm gününde boşuna Tanrı'ya 

döneceksiniz. Sadece yaptığınız ameller kalacaktır. Bu dünyada 

gördüğünüz her şey sonunda yok edilecek. 

Gördüğünüz gibi Yunus Emre'nin dili basit ve anlaşılır. O, 

kafiye yapısına bile cok da hatta dikkat etmedi. Bu nedenle, bazı 

şiirlerin kafiye yapısının bozulduğunu görüyoruz. Bazı şiirler basitçe 

redifle yazılmıştır. Ama bu şiirlerin ne kadar kolay göründüğü önemli 

değil, yüzde böyle görünüyor. Şiirlerin derinliklerine ulaştığımızda, 

burada gizemli görüşleri ve şairin heyecanını görüyoruz. Onun 

şiirlerinde çoğunlukla ilahi sevgi, din, ahlak, ölüm, bilim ve doğayın 

övgüm edildiyini görüyoruz. Sürekli arama yapan bir şairdir, böylece 

okuyuculara yeni temalar verebilir. Kendisi bunun hakkında yazıyor: 

 

Her dem yeni doğarız, 

Bizden kim usanası. 

 

Yunus Emre'nin her şiiri anlatıldığı kadar eşsizdir, yeni 

okunurmuş gibi özelliğe sahiptir. Bu, şairin okuyucuları için yeni 

kalışının sırrıdır. 

  Böyle rivayet ediyorlar ki, onun üç bin şiiri varmış. Bu şiirler 

Şirvan'lı Molla Kasim’in eline düşer. Şeriata uymayanları okur ve 

1000 tanesini yakar, 1.000 tanesini suya atar. Üçüncü bin tanesinde 

son beyit dikkatini çekiyor: 

 

Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir 

Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 35 

 

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir 

Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir 

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür 

Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir 

Oda gölgedir deyu, ta'n eylemen hocalar 

Hatırınız hoş olsun, biraz yanasım gelir 

Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam 

İki kanat takınam, biraz uçasım gelir 

Andan Cennete varam, Cennette huriler görem 

Huri gılmanı, bir bir koşasım gelir 

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme 

Seni sigaya çeken bir Molla Kasim gelir 

(www.antoloji.com) 

 

Bu beyitten sonra Molla Kasim onun öngörü ve kerametine 

inanıyor. Onun elinde Yunus'un sadece bin beyiti kalmıştı. Yunus 

Emre’nin bin beytinin gökyüzünde melekler, suya atılan bin beytinin 

suda balıklar, bin beyitin ise insanlar tarafından okunduğu söylenir. 

Yunus Emre ve Molla Kasim'in aynı redifte ve aynı biçimde şiir 

söylediklerini ünlü Azerbaycan araştırmacısı Salman Mumtaz yazıyor. 

Yunus Emre'nin: 

 

Hâni o şirin sözlüler, 

Hâni o güneş yüzlüler? 

Şöyle kayıp olmuş bunlar,  

Hiç belirmez nişanları.      

            (Yunusemreşiirleri.blog.spotş com) 

 

şiiri ile Molla Kasim'in: 

 

Yumulmuş şol ala gözler, 

Kiyamet yolunu bekler, 

Hâni şirin, şeker sözler, 

Dehanı bizeban gördüm. 
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şiiri arasında da zahiri bir benzerlik ve işerik yakınlığı hissediliyor 

(Namazov, K., 1964: 26). 

Salman Mumtaz, “Derviş Yunus, bu kelimeyi eğri büğrü 

söyleme” – mısrası ile başlanan şiirin  “Divani Yunus Emre”nin 

İstanbulda, taş basması, 34'de olduğunu belirtiyor. M. Kasımlı ayrıca 

cünglerde 2 tecnisi ve bir şiiri olduğunu söylüyor. S. Mumtaz  1929'da 

"İnkilap ve Kültür" dergisinin ilk sayısında yayınlanan "Molla Kasim 

ve Yunus Emre" makalesi, şiirler ve aralarındaki söyleşilerden, 

iletişimden bahsediyor. O, Molla Kasim Hasanoğlu'nunYûnus 

Emre'yle çağdaş olduğunu yazıyor (Gayibov, S., 2011: 25). S. 

Gayibov özellikle Y. Emre Divanı’nın el yazmalarının XV. yüzyıldan 

hazırlandığını belirtiyor, Y. Emre'nin XV. yüzyılda yüzü göçürülmüş 

el yazmasına "Bursa mecmuası" denildiğini yazır. Bu mecmuadaki 

şiirler "Yunus Emre Fermayed" başlığı altında kayıt edilmiştir. Bu el 

yazmasında başka bir Yunus'un, XV. yüzyılda yaşayan Âşık Yûnus’un 

de şiirleri verilmiştir. Âşık Yûnus, Yunus Emre'nin etkisi altında şiir 

yazan bir sanatçıdır. Bursa'da yaşadı ve Kübraviye tarikatına mensup 

olmuştur. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve geniş bir alanı 

kapsayan bu tarikat Necmeddin Kübra tarafından yaratıldı. Âşık 

Yûnus de ayrıca 1368 - 1430 yılları arasında Bursa'da yaşamış, 

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğlu Emîr Sultan'a methiyeler 

yazmıştı. Söylentilere göre onun  müridlerinden biri olmuştur. 

Mustafa Tatcı, Yunus Emre'nin tüm yaratıcılığını araştırmış, ama 

yukarıda belirtilen beyit - şiirle karşılaşmamıştır (Gayibov, S., 2011: 

31). O, Yunus Emre, Âşık Yûnus ve diğerlerinin elyazma ve 

divanlarını aradı,  5 ciltli "Yunis Emre" külliyatının 4'cü ciltinde 

("Âşık Yûnus") S. Mumtaz’ın bahsettiği “Ben derviş deyene bir ün 

edesüm gelir” (“DervişYûnus, bu sözü eğri büğrü söyleme”) 

mısrasıyla başlanan şiirin "Divani-Âşık Yûnus"den alındığını 

söylemiştir (Gayibov, S., 2011: 32). Görünen o ki S. Mumtaz bir hata 

yaptı (Yunus Emre koleksiyonu. Âşık Yûnus). Şeyh Mustafa Selâmi 

Efendi de, bu şiirin "Şerhi-Âşık Yûnus" adlı eserinde Âşık Yûnus'a ait 

olduğunu doğrular. Burada o, Âşık Yûnus'un tüm şiirini verdi (12 

beyit). "Divani-Âşık Yûnus"de bu şiirin 6 beyiti verilir. İşte tapşırma 

yerinde "Âşık Yûnus" kelimesi gitmiştir: "Âşık Yûnus, bu sözü eğri 

büğrü söyleme..." 

Mustafa Selâmi de kendisini belirsiz olarak gören Molla Kasim 

hakkında yüksek bir fikirde olmuş, ancak Tasavvuf  biliminde 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 37 

 

Sufilerin kazandığı gerçeklerin farkında olmayan bir kişi olarak kabul 

etmişti. 

Bize göre, Mustafa Selâmi burada Molla Kasim hakkında dediği 

doğru  değil. Her halde, Âşık Yûnus Molla Kasim'in adını çizerse, 

onun düşüncelerini araştırabilecek bir kişi olarak ondan kaçınacaktır. 

Bundan anlaşılıyor ki, Molla Kasim, Yunus Emre yerine Âşık 

Yûnus'un şiirlerine cevap vermiştir. 

XIV. yüzyılda Anadolu'da yetişen tasavvuf şairlerinden biriÂşık 

Paşa'dır (1271 - 1333). Kaynaklar onun isminin Ali olduğunu 

gösteriyor. Âşık kendi adını Hakk aşığ'ı olduğu için almıştır. Ailesi 

Horasan'dan Anadolu'ya geldi ve şairin kendisi Kirşehir'de 

doğdu.Âşık, Hacı Bektaş Veli'nin çağdaşı Paşa Osman ve Orhan Gazi 

döneminde yaşadı. En ünlü eseri "Garip-nâme"dir. Eser 12.000 

beyitten oluşuyor, dini tasavvufu insanlara öğretmek için yazıldı. 

"Garip-nâme" 1330'da yazılmıştır. Bu çalışma dini tasavvufi 

konularda yazılmış ahlaki bir çalışmadır. Ayrıca şairde “Vasf-i hal-i 

herkesi”, "Fakr-nâme" ve menzum ve mensur karışık bir "Kimya" 

risâlesi vardır. 

Âşık Paşa, Yunus Emre'nin takipçilerinden olmuştur. Ailenin en 

büyük oğlu olduğu için kendisine "paşa" takma adı verildi. O, bir süre 

Anadolu valisi Timurtaş'ın veziri olmuş, Anadolu isyanı 

bastırıldığında Mısır'a kaçmış ve orada tutuklanmıştır. Hapisten sonra 

Amasya'ya geldi ve 1333'te Kirşehir'de öldü. Onun yaşadığı dönemde 

tarikat şiiri Kirşehir'de yaygınlaşmıştı, onun da hayatı evliyalar 

arasında geçmişti. O, Yunus Emre tarzında ilahiler yazıyordu. 

Ölümünden sonra 12.000 beyit lirik şiirleri kalmıştı.Âşık Paşa'nın 

alegorik öykülü şiiri "Fakr-nâme"de gösteriyor ki, Allah Fakr adlı bir 

kuş yaratmıştır. O, uçarak, dünyayı, göğü ve cenneti dolaşır, Adem ile 

görüşür ve İsa ile konuşur. Sadece Hz. Muhammed (s) onu 

cezbediyor. Fakr - ruhun bir alegorisi olarak  Tanrı tarafından 

gönderilen bir kuş şeklinde tasvir edilir. Bu eserde tasavvuf - mistik 

karşılaşmalarını yansıtır.  

Âşık Paşa'nın hem hece hem de aruzda şiirleri vardır. Bu 

şiirlerin dili halk tarzında yazılmış, basittir. Şairin en büyük eseri 

"Maarifnâme" olarak da bilinen "Garip-nâme" adlı nasihatlarıdır. 

Nasihatlerinin birinde şair diyor ki, bir hükümdarın 30 oğlu olmuş ve 

hükümdar ölmek üzere olduğunu hissettiğinde onları çağırdı ve 

herkesin bir ok getirmesini istedi. Sonra bu okları tek tek kırıp tekrar 

getirmek istiyor. Bu kez oklar birbirine bağlıyor ve oğullarının 
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kırmasını istiyor. Onlar bu okları kıramazlar. Âşık Paşa hükümdarın 

dilinden şöyle diyor: 

 

Pes bilin, yalnız kişi gücsüz olur, 

Birikenler devleti uçsuz olur.  

 

O, "Garip-nâme"de alplıkta dokuz ana özelliğin olduğunu 

söylüyor: alpın yürekli, güçlü, iyi baba, elbise, oka, yaya, kılıça, 

süngüğe ve silahtaşa. 

Âşık Paşa, "Garib-nâme"de Türk dilinin korunması hakkında 

şunları yazdı: 

 

Gerçi kim söylendi bunda Türk dilli 

İlle masum oldu mani menzili 

Çün bulasın cümle yol menzillerin 

Yirme gel pes Türk ve Tacik dillerin 

 

Kamu dilde var idi zabt-u usul 

Bunlara düşmüş idi cümle ukul 

Türk diline kimsene bakmaz idi 

Türklere her giz gönül akmaz idi 

 

Türk dahi bilmez idi ol dilleri 

İnce yolu ol ulu menzilleri 

Bu kitap anunçin geldi dile 

Kim bu ehli dahi mani bile 

 

Türk dilinde yeni manalar bulalar 

Türk-Tacik cümle yoldaş olalar 

Yol içinde birbirini yirmiye 

Dile bakıp maniyi hor görmiye 

                     (Aşık Paşa. Garip-nâme. 2000) 

 

Bu dönemlerde Türk edebiyatında dünya şiiri de doğdu. Bu 

yüzyıllarda “Şahnâme”nin etkisiyle Yazıcıoğlu Ali de “Selçuk-nâme” 

eserini yazdı. Bu eser Osmanlı padişahı II. Murad'ın isteği üzerine 

yazılmış bir tarih kitabıdır. Yazıcıoğlu Ali, Anadolu Selçuklu Devleti 

Tarih Yazarı İbn Bibi'nin Farsça çevirini de ekledi ve "al-Evâmirü'l-
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Alâiyye fi'l-umûri'l-Alâiyye" adlı eserinin en önemli bölümünü, 

Tevârih-i Al-i Selçuk'u oluşturdu (islamansiklopedisi.org.tr). 
 

Osmanlı Edebiyatının oluşum dönemi (XIV - XV. yüzyılın ilk 

yarısı). Bu döneme ait literatürün ortaya çıkışı, ülkenin siyasi ve 

devlet teşkilatının güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. Ülkede beylikler 

oluşur ve Selçuklu sultanlığı tenezzül ediyor. Bu dönem edebi 

kişilikleri ve edebi anıtları ile daha fazla hatırlanmıştır. Böyle 

kişiliklerden biri Bedreddin Simavi idi. Bedreddin Simavi bir şeyhdi. 

Onun birçok risâleleri olmuştur. Köy isyanının başkanı idi. Şeyh 

Bedreddin Mahmud veya Simavna Kadısioğlu Şeyh Bedreddin 

Mahmud 3 Aralık 1358 - 1416/1420'de (?) doğdu. Sufi şeyhi, 

ilahiyatçı deha, avukat, ruHâni ve peygamberin destekçisi olmuştur. 

Nazim Hikmet onun hayatı ve faaliyeti hakkında destansı bir şiir 

yazdı. 

Bu dönemin en büyük yazılı anıtı " Kitab-i Dede Korkut"dur. 

"Battalnâme" ve "Battal Gazi" destanları da bu dönemin askeri 

eserleri. "Battalnâme" ve "Battal Gazi" hikâyetleri Battal'ın efsanevi 

tarihine dayanmaktadır. Bu hikâyet bir kezavat (din namine kutsal 

savaş) fikri ile tasvir edilmiştir. Kafirlere karşı çatışmalar bu 

hikâyenin içeriğini oluşturmaktadır. 

Efsaneler ve folklorun kahramanı olduğu için Bedreddin'in 

hayatının birçok detayı tartışmalıdır. Bedreddin’in isyandan önceki 

hayatı hakkındaki veriler, esas olarak torunu Hâfiz Halil tarafından 

yazılan bir şeyh biyografisi olan "Şeyh Bedreddin"in “Menâkib-

nâme”si Şeyh Bedreddin'den alınmıştır. Yazar “Menâkib-nâme”de 

şöyle yazdı: “Bu biyografide şeyhin kendisinden ne duyduğumu 

söyledim” (Тверитинова, А. С.,  1956: 200 – 224), ancak Osmanlı 

dönemini araştıran H. Kissling'in hesaplamalarına göre, en uygun 

senaryoda, Bedreddin’in torunun Şeyh’in idamının icra edildiği tarihte 

11 yaşın üzerinde olması gerekir ve Hâfiz Halil'in büyükbabasından 

çok şey duyabileceği şüphelidir (Kissling, Hans Joachim,  1986: 869). 

Yanlışlıkla Mahmud'un Edirne yakınlarındaki Simavna şehrinde 

doğduğuna inanılıyor. 

Lakab (takma ad) Simavi de hatanın sonucudur. I. 

Uzuncarşılı'ya göre Bedreddin’in doğum yeri Edirneden çok ta uzak 

olmayan Karaağaçlı ile Dimetoka arasındaki Samon kalesidir. Şeyh 

Kadi Simavna'nın oğlu olarak ün kazandı ve daha sonra Kütahya 

yakınlığındaki Simav ile karışıklıktan dolayı onu Bedreddin Simavi 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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adlandırmaya başladılar (Uzunçarşılı, İ. H.,  1988: 3112). Osmanlı 

kaynaklarını inceleyen F. Babinger gelecekteki Şeyh'in kesin doğum 

tarihini belirleye bilmemiştir (Babinger, F., 1921: 1 – 106), çünkü 

kaynaklar hicretin 740 ila 770 yılları arasında (1339 ila 1368) farklı 

tarihler vermektedir. Menâkib-nâme'de 760 yılı belirtilir (Dindar, 

Bilal. Т. 5: 331 – 334), İngiliz Ansiklopedisi 3 Aralık 1359 

(Bedreddin (англ.). Encyclopædia Britannica, 2019) tarihini verir 

(761'e karşılık gelir), H. Kissling ansiklopedilerin çoğaldığı tarihi 3 

Aralık 1358 (Kissling, H. J., 1950: 112 – 176) olarak adlandırdı 

(Мейер, М. С., 2005: 161). 

"Menâkib-nâme"yе göre Bedreddin, Rumeli'yi Orhan oğlu 

Süleyman Paşa ile fetheden yedi Gazi'den biri olan İsrail'in en büyük 

oğluydu (Kastritsis, D., 2012: 221 – 238; Kissling, H. J.,  1986: 869). 

Böylece Baba Bedreddin'in ailesi ilk gazi dalgasıyla Avrupa'ya geldi 

(Kafadar, C., 2015: 71—94). "Menâkib-nâme"ye göre, İsrail'in babası 

ve Bedreddin’in büyükbabası Abd al-Aziz, Selçuklu devletinde büyük 

bir vezirdi, Şeyh al-İslam pozisyonundaydı ve aynı zamanda Rûmî ve 

Hüsameddin Çelebi'nin öğrencisiydi (Kastritsis, D., 2012: 221 – 238). 

Ek olarak Hâfız Halil, İsrail bin Abd al-Aziz'in sondan bir önceki 

Koni Sultan Key-Kubad'ın yeğeni olduğunu yazdı. V. A. Gordlevsky 

ve F. Babinger bu versiyonun inandırıcı olduğunu düşünmektedir 

(Babinger, F., 1921: 1—106; Гордлевский, В. А., 1960: 212), ancak 

bazı tarihçiler buna itiraz etmektedir (Dindar, Bilal.  Т. 5:  331—334). 

Bedreddin, Mahmut bin İsrail bin Abd al-Aziz bin Alâeddin bin 

Feramürz olarak imzaladığı “Varidat” adlı eserinin giriş bölümünde 

kendini. H. Kıvılcimli'ye göre, Osmanlı tarihçileri, ailesi Osmanlı 

sultanlarından daha asil olduğu için Şeyh Bedreddin'in kökenini 

kasten reddetti veya sakladı. 1362'de Simavna'nın fethinden sonra, 

İsrail onun içinde bir kadi oldu ve Melek (Döğüş, Selahattin.  2015: 

71—94; Kissling, H. J., 1986: 869) adı altında İslam'a dönüşen Bizans 

komutanının (tekfur) kızı ile evlendi. O. Gökyay "gazi" ve "kadi" 

kelimeleri arasında bir karışıklık olduğuna ve İsrail'in bir kadi 

olmadığına inanıyordu (Dindar, Bilal.  Т. 5: 331—334). Halil Hâfiz'e 

göre tanınmış uc-beyi Hacı İlbeği ve Gazi Edce, Bedreddin'in kadın 

tarafından akrabalarıydı (Halil'e göre “damat bir tohumdu”) 

(Kastritsis, D., 2012: 221—238). 

Mahmud çocukluğunu ilk eğitimini aldığı Edirne'de geçirdi ve 

sonra evden ayrıldı (Kissling, H.J., 1986: 869. ]. F. Babinger, 

Bedreddin'in seyahatlerini kaynaklara göre (çoğunlukla Menâkib-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/58195/Bedreddin#ref169944
https://ru.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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nâme) anlattı. 1380'de Bedreddin'in amcası Muayed onunla birlikte 

Mısır'a gitti ve orada bilgilerini derinleştireceklerdi. Önce Bursa'da 

kaldılar ve daha sonra 1381'de Konya'ya geldiler ve Şeyh Mahmud, 

Kadi Bursa oğlu Musa ile birlikte dört ay boyunca mantık ve  

astronomi öğretmeni Feyzulla'nın öğrencileri oldular (Kastritsis, D., 

2012: 221 - 238; Babinger, F., 1921: 1 - 106; Barkey, Karen.  2008: 

618). Hâfiz Halil'in hikâyesinden, eğer öğretmen bir yıl sonra 

ölmezse, Bedreddin'in Kahire'ye gitmeyeceği, ancak Konya'daki 

çalışmalarına devam edeceği açıktır. Öğretmenin ölümünden sonra 

Bedreddin’in yoldaşlarından Musa, hayatını astronomiye ayırmak için 

Semerkand'a gitti. Orada, sonunda ünlü astronomik masaların ve 

gözlemevînin yaratıcısı Ulugbek olan ünlü okulu kurdu (Uzunçarşılı, 

İ. H.,  1988: 3112; Dindar, Bilal. Т. 5: 331 – 334; Kastritsis, D., 

2012: 221 - 238.]. Bedreddin ve Muayed 1381'de Şam'a gittiler, ancak 

veba salgını nedeniyle kısa süre sonra Kudüs'e taşındılar (Dindar, 

Bilal.  Т. 5: 331- 334). 

“Menâkib-nâme”ye göre, Bedreddin 1383'te Kahire'ye geldi ve 

ünlü din adamı ve filozof Ali bin Muhammed al-Cezire’nin (1339 - 

1413) (Babinger, F., 1921: 1 – 106; Barkey, Karen.  2008: 618) 

öğrencisi oldu. Çalışmalarını tamamladıktan sonra Mahmud Mekke'ye 

bir hac yaptı (Babinger, F., 1921: 1 – 106), bazen hac 1384'e kadar 

uzanır (Barkey, Karen.  2008: 618). Mekke'de Şeyh Zaylai'nin 

öğretileriyle buluştuktan sonra Kahire'ye döndü ve Şeyh Akmal ed-

Din'in öğrencisi oldu. Osmanlı tarihçisi Taşköprüzade'ye göre, 

Aydın'dan (Uzunçarşılı, İ. H.,  1988: 3112; Babinger, F., 1921: 1 – 

106) ünlü hekim Hacı da Bedreddin’in arkadaş çevresi dairesine girdi. 

Aynı yıllarda, ünlü bir Tasavvuf mistik olan Şeyh Secid Hüseyin 

Ahlati ile tanışmak da gerekliydi (Babinger, F., 1921: 1 – 106). 

Bedreddin, sarayda Sultan Barkuk'un (1339 - 1399) düzenlediği 

bilimsel konuşmalardan birine katıldığında onunla tanıştı - bu 

konuşmalarda Mısır'ın en iyi bilim insanlarıyla tartışma fırsatı oldu 

(Dindar, Bilal. Т. 5: 331 – 334). Hüseyin Ahlati'nin tavsiyesi üzerine 

padişah, şeyhi Mısırlı vali oğlu Ferec'i (1386 - 1412) öğretmeye davet 

etti (Uzunçarşılı, İ. H.,  1988: 3112). Başka bir versiyona göre Ferec, 

Bedreddin ile çalışmaya karar verdi (Babinger, F., 1921: 1 – 106). 

Bedreddin Ferec’in üç yıl öğretmeni oldu (Dindar, Bilal. Т. 5: 331 – 

334). 

Yakında Bedreddin ve Ahlati'nin tanışması bir akrabalık haline 

geldi: Barkuk sarayındaki debatlarda tartışmaya katılımları Barkuk’un 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
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zevki için sonuncuydu ve Ahlati ve Bedreddin'e iki hebeş köle kız 

kardeşini eş olarak verdi. Bu evlilik Mahmud hayatında bir dönüm 

noktasıydı - Şeyh Ahlati ile akrabalılık haline geldi ve onunla iletişim 

kurma olasılığı arttı, Mahmud daha önce anlamadığı Sufizm'e karşı 

tutumunu değiştirdi (Dindar, Bilal. Т. 5: 331 – 334), Sufi tarikatına 

girdi ve Angora Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Tebriz'e gitti 

(Babinger, F., 1921: 1 – 106; Barkey, Karen.  2008: 618). 

1416'da Sinop'ta Bedreddin ile kişisel bir görüşme yapan İbn 

Arabşah, Bedreddin'in gençliğinde Semerkand'a gittiğini ve burada  

bilgin Hacı Abdal Malik Semerkandi'den fıkih öğrendiğini yazdı 

(Тверитинова А. С., 1956: 200—224). Efsaneye göre Mahmud, 

Teymur ile bir araya geldi ve ulemaların huzurunda Emîrin sorularını 

cevaplandırdı. Teymur, Bedreddin'e sarayda Şeyh al-İslam'ın görevini 

ve kızının elini teklif etti ve reddedildiğinde, hediye vererek ve övgü 

ile duş vererek onu serbest bıraktı. Arkadaşı ve öğretmeni Şeyh 

Ahlati'nin onu Kahire'ye çağırdığını bir rüyada gördüğü için 

Bedreddin Teymur’u reddetti. Yolda Bitlis'i ziyaret eden Mahmud, 

Kahire'ye döndü ve Hüseyin Ahlati'ye veda etmeyi başardı ve 

ikincisinin ölümünden sonra kısa bir süre Sufi tarikatına başkanlık 

yaptı (Babinger, F., 1921: 1 – 106; Barkey, Karen.   2008: 618; 

Dindar, Bilal. Т. 5: 331 – 334). Sadece altı ay sonra Bedreddin Halep, 

Konya ve Tire'den eve döndü (Babinger, F., 1921: 1 – 106; [Dindar 

Bilal. Bedreddin Simavi // İslâm Ansiklopedisi[en]. — Т. 5. — 

P. 331—334]. Efsaneye göre, şu anda Sakız Adası'nın valisi tarafından 

davet edildi ve Bedreddin onu İslam'a dönüştürdü. Vali onu rüyada 

gördüğünü diyor ve bundan sonra öğrencisi olmasını diledi  

(Babinger, F., 1921: 1 – 106; Dindar, Bilal. Т. 5: 331 – 334). 

"Menâkib-nâme"ye göre, Bedreddin vaazları sayesinde popüler oldu 

ve okuduktan sonra eve döndüğünde, ünü onun önüne geçti ve 

coşkuyla karşılandı. Aydın Beylık ve Edirne ilçesinde Bedreddin'in 

birçok taraftar kazandığı bilinmektedir (Еремеев Д. Е., Мейер М. С., 

1992: 248). 1413'te Musa, kardeşi Mehmed tarafından Çamurlu 

Savaşı'nda yenildi. Şeyh, İznik'te (eski adı Nikeya) gözetim altında 

fahri bir sürgüne gönderildi ve Sultan'dan ayda 1000 акça мааş aldı 

(Babinger, F., 1921: 1 – 106). İznik'te Bedreddin iki önemli 

çalışmasını Arapça olarak tamamladı: “Anlama” (“Varidat”) ve 

“Kalplerin Işığı” (“Nur-ul-kulub”). Orada, İznik'te, İdris Bidlisi'nin 

"müridleri" olarak adlandırdığı yerel derviş tarikatlarının önde gelen 

temsilcileri olan yeni Sultan'dan memnun olmayanları kendi etrafında 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://islamansiklopedisi.org.tr/bedreddin-simavi
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0sl%C3%A2m_Ansiklopedisi&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sl%C3%A2m_Ansiklopedisi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
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birleştirmeye başladı. Büyük olasılıkla İznik'te şeyh kendi derviş 

tarikatını kurmuştur. Bedreddin'in Hristiyanlar ve Müslümanlar 

arasında eşitlik ve karşılıklı saygı hakkında vaaz etmesi Türk 

sınırlarında bulunan toplumsal düzene yakındı (Иванов, Вл.,  2016: 

803 - 813). 

“Şeyh Bedreddin’in isyanı”nı tarihçiler birkaç ayrı isyan 

merkezi çağırırken, biri hariç olmakla, hepsi Küçük Asya'daydı. 

Börklüce Mustafa ve Cüneyid aynı zamanda Rumeli'nin batısında 

isyan ettiler. Haritaya bakarsanız, o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun 

neredeyse tüm illerinin kargaşa içinde olduğunu görebilirsiniz. Hatta 

Mehmed'in memleketi Tokat'ta isyan ettiler ve ülkede hükümdar 

olmadığı bir dönemde her zaman destek buldu (Иванов, Вл.,  2016: 

803 - 813).  

Yıl 821 (1418). Bu yıl, Rum'da, Simavna oğlu adlı erotizmin haç 

babası Börklüce Mustafa'yı idam ettiler. Bedreddin Peygamber'in 

misyonuna iddia etti, Aydın-eli vilayetine gitti ve halkı ona itaat 

etmeye çağırdı. Şaraf Han Bidlisi (Шараф-хан Бидлиси, 1976: 104). 

Mevcut kanıtlara göre, ilk isyan Aydın'da, çeşitli kaynaklara 

göre 1415, 1416 veya 1418'de Börklüce Mustafa isyanının patlak 

verdiği Karaburun yarımadasında gerçekleşmiştir (Иванов, Вл.,  

2016: 803 - 813; Çavaş Raşit, Baş Göksel.  2016: 19-24; Шараф-хан 

Бидлиси, 1976: 104). Mustafa Duka, Börklüce'nin takipçilerini “basit 

köy halkı” olarak adlandırdı (Imber, C.,  2009: 448). Stilyari Dağı'na 

akın eden isyancıların sayısı farklıdır: beş - altı bin, iki binden on bine 

kadar (Петросян, Ю., 1990: 378). Daha sonra, Saruhан beyliği'nın 

eski başkenti Manisa'da, etrafına yedi bin avara derviş ve köylüleri 

toplayan, sivil çekişme yıllar boyunca gasp ve soygundan fakirleşen 

iudaizmden dönüştürülmüş bir Yahudi (Петросян, Ю., 1990: 378; 

Аверьянов, Ю., 2011: 648) derviş Torlak Kemal'in isyanı (Иванов, 

Вл.,  2016: 803 – 813; Çavaş Raşit, Baş Göksel.  2016: 19 - 24). 

Mustafa ve Torlak mülkiyete ortak sahibliyi vaaz ettiler (Imber, C.,  

2009: 448). Eğer eşitlik ve mülkiyet topluluğu sloganları fakirleri 

kendilerine çektiyse, onlar tarafından vaaz edilen Hıristiyan ve 

Müslümanların eşitliği fikirleri onlara gayrimüslim nüfusa destek 

sağlamıştır (Еремеев Д. Е., Мейер М. С., 1992: 248).  

Anadolu'daki huzursuzluğu öğrendikten sonra Mehmed, 

Sancakbeylere onları ezmelerini emretti, ancak Aydın'da isyancılar 

şiddetle karşı çıktı. Aydının sancakbeyi Alexander Şişman (Ivan 

Şişman'ın oğlu) yenildi ve Saruhan sancakbeyi Timurtaşpaşazade Ali 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


44 | RAMİL ALİYEV 

 

bey de başarıya ulaşamadı. Sultan, isyancılara karşı Dobruca'dan gelen 

büyük vezir ve  öğretmeni Bayezid Paşa'yı göndermek zorunda kaldı. 

Bayezid ile birlikte genç Murad (Mehmed oğlu) statü vermek için 

ordudaydı. Duka'ya göre, Bayezid Paşa “yolundaki herkesi öldürdü, 

ne tek bir ruh, ne genç, ne yaşlı, ne erkekler ne de kadınlar hayatta 

kalmadı. Esaret altında yaralanan Börklüce Mustafa'yı Efes'e getirdiler 

ve idam ettiler, ancak ilk önce ayaklanmanın liderini haçla bağlantılı 

(veya çarmıha gerilmiş (Salgirli, Saygin. 2013: 301—321) bir deve 

üzerinde şehrin sokaklarında sürdüler (Петросян, Ю., 1990: 378; 

Новичёв, А. Д., 1963; Imber, C.,  2009: 448). Hayatta kalan Börklüce 

Mustafa yoldaşları Torlak Kemal'e katıldı (Новичёв, А. Д., 1963), 

ancak bu isyan Bayezid Paşa tarafından da ezildi ve Kemal asıldı. Her 

iki idam liderinin takipçileri acımasızca öldürüldü. Toplam 6.000 ila 

8.000 kişi öldürüldü ve idam edildi (Петросян, Ю., 1990: 378; 

Новичёв, А. Д., 1963; Barkey, Karen.  2008: 618). 

Kaynaklar, Börklüce Mustafa'nın ayaklanmasından sonra, 

korkudan ya da başka bir nedenle Bedreddin'in Anadolu'dan 

ayrılmaya karar verdiğini söylüyor (Тверитинова, А. С., 1956: 200—

224). Şaraf han Bidlisi Bedreddin'in “halefi Birkluge Mustafa'nın 

infazını duyduğunu” kaçtığını yazdı (Шараф-хан Бидлиси, 1976: 

104). İznik'ten ayrılan Bedreddin, İsfendiyar Candarid'in Sultan'a karşı 

yardımını umarak Sinop'a gitti. İsfendiyar bey şeyh mahkemesini 

kabul etti ve Kırım'a gitmek isteyen Küçük Asya'yı (muhtemelen 1416 

ilkbaharında veya yazında) terk etti, ancak Genuya ile Trapezund 

imparatorluğu arasındaki savaş nedeniyle planlarını değiştirmek 

zorunda kaldı. Sonra şeyh Karadeniz boyunca Valahiya'ya yelken açtı, 

hükümdar Mirça Goca “ona büyük onurlar ve ciddi bir karşılama 

gösterdi”. Tuna'yı geçip kendisini Deliorman'da möhkemlenen 

Bedreddin, kendisini Mehdi (Новичёв, А. Д., 1963) ilan etti ve tüm 

taraftarlarını iktidarın kendisine ait olduğunu beyan etmeye gönderdi. 

Ona katılma çağrısına bir sancak ve subaşı pozisyonu verme vaatleri 

eşlik etti. Bedreddin, daha önce Musa Çelebi ve Bedreddin'den 

timarlar alan feodal beyler ve Rumeli ordusu tarafından desteklendi. 

Musa'nın yıkılmasından sonra I Mehmed kardeşinin takipçilerinin 

torpak mülklerini aldı ve bu nedenle Sultan'dan mutsuz oldular  

(Петросян, Ю., 1990: 378; Шараф-хан Бидлиси, 1976: 104). 

Babinger, Bedreddin'in iktidarı ele geçirmeye çalıştığını (Babinger, F., 

1921: 1 – 106) ve Selçuklu sultanlarından iniş yaptığı iddialarına 

dayanarak, kökünün Selçuklu sultanlarından geldiğini iddia ederek 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86


AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 45 

 

kendini sultan ilan ettiyini, Mehmed'in onu iktidardan mahrum ettiğini 

söyleyerek haklarını sürdüreceğini söyledi (Тверитинова, А. С., 

1956: 200 - 224), aynı zamanda protestocuların haklarını geri getirme 

sözü verdi. F. Babinger'e göre Cüneyid İzmiroglu, İsfendiyar Candarid 

ve Mirça Bedreddin ile bir ittifak arıyordu (Babinger, F., 1921: 1 – 

106). Şeyh Bedreddin ile Sahte Mustafa arasındaki eylemlerin 

koordine edilip edilmediği kesin olarak bilinmemektedir (Иванов, 

Вл.,  2016: 803 – 813). Stara (eski) Zagora'da isyancılar, büyük vezir 

Bayezid Paşa tarafından yenildi. Bedreddin Deliorman ormanlarında 

saklanmayı başardı. Bayezid Paşa'nın gönderdiği insanlar ona 

güvenini kazandılar, onun müridleri oldular ve daha sonra onu ele 

geçirdiler ve Sere'de (yunan şehri) Sultan'a getirdiler (Тверитинова, 

А. С., 1956: 200 - 224).  

Bedreddin'in ayaklanmaya katıldığına dair hâlâ bir kanıt yok ve 

hem çağdaşları hem de daha sonra tarihçiler iki bölüme ayrılıyor. 

Birincisi, Şeyh'in ayaklanmaya aktif olarak katıldığı, kampanya 

yürüttüğü, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in eylemlerine öncülük 

edenleri içeriyordu. Örneğin, Osmanlı tarihçileriÂşık Paşa Zade (1393 

- 1484), Çolakzade (1592 - 1658) ve İdris Bidlisi (1455 - 1520) 

Mustafa Börklüce ve Mahmud Bedreddin'in eylemleri koordine 

ettiğini yazdılar. İkinci bölüm, Bedreddin isminin isyancılar tarafından 

doğrudan katılımı olmadan kullanıldığına inananları içeriyordu. Bu 

nedenle Halil Hâfiz ve ondan sonra A. Taşköprüzade (1494 - 1561) 

Bedreddin'in isyana katılımını reddetti. Saad ed-Din (1536/1537 - 

1599) da Bedreddin'in kurban olduğundan emindi, yani ismini 

kullanan öğrencileri için acı çekti (Kissling, H. J.,  1986: 869; (Çidem, 

R., 2005: 455 - 468). 

Tarihçiler Şeyh'in idamıyla ilgili farklı mesajlar bıraktılar. 

"Anonim Osmanlı Tarihi",Âşık Paşa Zade ve Neşri'nin açıklamasında 

Molla Haydar, Şeyh'in idamının icra edilmesine izin veren, ancak 

mülkün müsadere edilmesini yasaklayan bir fetva veren yargıya 

katıldı: [k2 ] [k 3] [k4]. İbn Arabşah'a göre Bedreddin kendi idamına 

fetva verdi [k 5]. Bu iki seçeneği birleştiren daha ayrıntılı bir hikâye 

İdris Bidlisi ve Koca Hüseyin'de yer alıyor. Bu hikâyeye göre Sultan, 

Molla Haydar'ın bir yandan konuştuğu ve diğer yandan Şeyh 

Bedreddin'in konuştuğu bilimsel bir tartışma başlattı. Yasalar 

tartışması sırasında Bedreddin suçu kabul etti ve ölümün suçunun 

cezası olması gerektiğine karar verdi [k 6] [k 7] (Dindar, Bilal.  Т. 5: 

331 – 334). Kaynaklarda ölüm tarihi ile ilgili tutarsızlıklar 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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bulunmaktadır. Bu yıl 1416 (Мейер, М. С., 2005: 161; Еремеев Д. 

Е., Мейер М. С.,  1992: 248), 1 Mart (Kissling, H. J.,   1950: 112—

176) veya 18 Aralık, bu yıl (Çavaş Raşit, Baş Göksel.  2016:19 - 24; 

Новичёв, А. Д., 1963) 820 (1418) sonbaharında (1417  İbn Arapta) 

(Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224), 823 (1419/1420; Koca 

Hüseyin) (Çavaş Raşit, Baş Göksel. 2016: 19 – 24; Тверитинова А. 

С., 1956: 200—224), 1420 (Новичёв А. Д., 1963; Dindar, Bilal. 

Т. 5: 331—334; Мейер М. С., 2005: 161; Çidem, Recep. 2005: 455 - 

468; Шараф-хан Бидлиси. 1976: 104) gösteriliyor. Şeyh'in 

öğrencilerinin mezarını düzenlemelerine izin verildi ve mülk 

akrabalarına devredildi (Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). Bu 

Bedreddin ailesinin Osmanlı toplumundaki ayrıcalıklı konumlarını 

korumasına izin verdi (Salgirli, Saygin.  2013: 301 – 321). 

Bedreddin'in idam edildiği, ancak ailenin pozisyonunu koruduğu, 

bunun siyasi bir hüküm olduğunu göstermektedir (Krstic, T.,  2011: 

45, 46, 67, 186). Bedreddin, Serez'deki pazar meydanında idam edildi, 

şeyh asıldı, belki soyundu. Kalan takipçiler vücudu alıp gömünceye 

kadar vücut birkaç gün asılmıştı  (Salgirli, Saygin.  2013: 301 – 321). 

Sufi'nin takipçileri Dobruca ve Deliorman'da ve şeyh ve torununun 

ölümünden yüzyıllar sonra bir tarikat olarak var olmaya devam ettiler 

ve yetkililer ile Kızılbaşlar arasında ayrım yapmayan ulemalar 

arasında hoşnutsuzluğa neden oldular (Иванов, Вл.,  2016: 803 – 

813).  

Bedreddin çoğunlukla Arapça yazdı. Şeyh'in ana eseri 

"Makbuz" ("Varidat"), diğerlerine "Camiu'l-fusulin", "Letai'fü'l-

işarât", "Teshil", "Meserretü'l-kulüb", "Ukudü'l-cevahir", "Çerağu'l-

fütuh", "Nurü'l-Kulüb" aittir. 

Bedreddin böyle diyor: “Tanrı'nın kendisi şöyle diyor: “ Benden 

başka hiçbir şey yok”. Ve asıl amaç – O”. 

“Şeylerin bütünü "varlık" kavramında yatmaktadır. Her şey bu 

varlığın bir tezahürüdür. Böylece tüm dünyanın Tanrı'nın görünümü 

olduğu ortaya çıkıyor. Duanın amacı kalpleri yönlendirmek ve onları 

ebedi ve büyük varlıklarla kucaklamaktır. Yıl boyunca namaz ve oruç 

tuttuysanız, ancak aynı zamanda kalbiniz dünyevi işlere daldıysa, 

herhangi bir gerçeği bilmeyecek ve ödül almayacaksınız. 

Ey Tanrıyı tanımak isteyen adam - Gerçek! Bu dünyada olup 

bitenlerin cahillerin hayal ettiği gibi görünmediğini bilin. Öbür dünya 

ruhsal dünyayla ilgilenir. Onları, deneyimsizler tarafından görüldüğü 

ve hayal edildiği gibi düşünmek tamamen yanlıştır. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Kitaplarda yazılan veya anlatılan şeylerin - saraylar, nehirler, 

cennet, huri, eziyet, cehennem vb. iyi bilinenden farklı, ayırt edici bir 

anlamı olduğundan hiç şüphe etmeyin. Fakat bu anlam sadece Gerçeği 

kavrayanlar için açıktır”. 

Bedreddin siyasi ve felsefi fikirleriyle popüler oldu. Tasavvuf 

uygulamalara büyük önem verdi: zikir, riyazet, mücahede, vb. ve 

Mısır'da Sufizme başladıktan sonra kendisi böyle bir hayat yaşamaya 

çalıştı. "Varidat"a göre, mistik içgörünün yalnızca Tanrı'ya dönmenin, 

kalbi arındırmanın ve peygamberlerin yolunu takip etmesinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkabileceğini savundu. Bedreddin, cesetlerin 

diriltileceği ve bu nedenle eleştirileceği iddiasına karşı çıktı. Ona göre, 

vücut parçalandıktan ve toza dönüştükten sonra, eski durumuna geri 

yüklenmeyecektir. O, beden ile ruhun ayrılmasını desteklemiyordu. 

Bedreddin, Sünni tarikatında cennet ve cehennem anlamlarını İslam'da 

kabul olunmuş olandan farklı açıklar (Dindar, Bilal.  Т. 5: 331 – 334). 

A. Gölpınarli'ye göre, üyeleri Bedreddin'in ölmediğini iddia 

eden ve bir gün şeyhin geri döneceğine inanan bir tarikat vardı. 

Gölpinarlı'ye göre Şeyh'in fikirlerinin Şiilik ve Alevilikle hiçbir ilgisi 

yoktu [53]. Bedreddin'in yenilgisine rağmen onun tarikatı Dobruca'da 

ölümünden sonra en az iki yüzyıl boyunca var oldu (Иванов, Вл.,  

2016: 803 – 813).  

Saraya yakın İslami Osmanlı âlimleri Bedreddin hakkında 

olumsuz konuştu. Bu yüzden, onlardan biri Halveti tarikatının şeyhi 

Aziz Mahmud Hudayi, Sultan I. Ahmed'e şöyle yazdı: “Şeyh 

Bedreddin asıldı ve Yüce'nin gazabına uğradı”. İdris Bidlisi 

Bedreddin'in erdemlerini övmesine rağmen, bilgisini ve bilgeliğini 

övdü, ama aynı zamanda şeyhin "övünme ve kibir" gösterdiğini, onu 

sapkınlık ve tanrısızlık ile suçladığını belirtti (Dindar, Bilal.  Т. 5: 331 

– 334;  Тверитинова, А. С., 1956: 200 – 224). 

Osmanlı tarihçisi Ahmed Taşköprüzade, şeyh’in “yakalandığına 

ve haksız yere öldürüldüğüne” inanıyordu. Bursalı Mehmed Tahir, 

Şeyh'e yöneltilen suçlamaların “Varidat” metnini tam olarak 

anlayamamasından kaynaklandığını belirtti. Bedreddin’in fikirlerinin 

politik tutkularla bağlantılı olmadığı görüşü de bazı araştırmacılar 

tarafından desteklenmiştir (Dindar, Bilal.  Т. 5: 331 – 334). 

D. Kastritsis'e göre Bedreddin ayaklanması hâlâ tam olarak 

anlaşılamamıştır. Ayaklanmanın aynı zamanda sosyal, politik ve dini 

bir olay olduğuna inanmaktadır (Kastritsis, D., 2012: 221 – 238). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Ayaklanmaya adanmış bir eser yazan ve ayaklanma ile ilgili 

birincil kaynakları toplayan ilk tarihçi Y. Hammer'dı. Bunu takiben 

Batılı tarihçiler, ayaklanmayı imparatorluktaki iç sosyo-ekonomik 

durumu incelemeden yalnızca dini bir hareket olarak gördüler 

(Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). N. Yorg, hareketin yalnızca 

dinsel nitelikte olduğu ve sadece dini vaazlar tarafından sayısız vaizin 

komşu köylülerin ayaklanmasına giriştiği görüşündeydi (Тверитинова 

А. С., 1956: 200 – 224). İmparatorluğun sonundaki Osmanlı 

tarihçileri genellikle benzer görüşlere sahiptiler (Тверитинова А. С., 

1956: 200 – 224). M. Köprülü, Şeyh Bedreddin isyanının nedenini 

mezhepçi hareketlerin iç dini gelişimi olarak adlandırdı. M. Köprülü, 

“mistik dini inançların yandaşları ve erken dönemdeki çeşitli vaizlerin 

doğrudan takipçileri” ayaklanmasında katılımcıları dikkate almıştır 

(Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). Bir başka Türk tarihçisi olan 

A. Refik, isyanı sadece Şii harekatının bir ifadesi olarak görüyordu. A. 

Refik'e göre Bedreddin kendini bir peygamber ilan etti ve yeni dini 

yasalar oluşturmaya ve iktidarı ele geçirmeye çalıştı (Krstic, T.,  2011: 

45, 46, 67, 186; Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). 

Kaynakları araştıran Y. Hammer'dan sonraki bir tarihçi F. 

Babinger idi. Onun çalışmaları imparatorluktaki sosyo-politik durumu 

analiz eden bir bölüm içeriyor. F. Babinger, ancak yakın zamanda I 

Mehmed'e boyun eğdirilen Anadolu Beyleri imparatorluğundan ve 

Rumeli prenslerinden ayrılma arzusuna dikkat çekti. Ayrıca 

imparatorluğun topraklarında dini birliğin olmadığını kaydetti. Eski 

Bizans topraklarında yaşayanlar genellikle İslam'ı sadece dışa doğru 

kabul ettiler ve Beyler Şiiliğe (örneğin, Aydınoğlu) yöneldi 

(Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). Babinger, İ. Mordtmann'ın 

sosyal bileşeni kendisine incelemenin önemine dikkat çektiğini yazdı 

(Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). Ancak Babinger'in kendisi 

genellikle yanlış varsayımlardan yola çıktı. Örneğin, Küçük Asya'nın 

bazı bölgelerinin sakinlerinin doğasını “en azından bir tür manevi 

hareketliliğe yabancı” ilan etti, “doğuştan gelen donukluk ve kalıtsal 

kölelik düşüncesi” ile karakterize olduklarını yazdı. F. Babinger'e 

göre, Sufizm entelektüel ve ruhsal gelişim gerektirir ve bu nedenle 

sadece "Perslerin Ari doğası" için mevcuttu, ancak "muhafazakar ve 

aptal Türkmenler" için mevcut değildi (Тверитинова А. С., 1956: 200 

– 224).   

Bir diğer bakış açısı, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 

ayaklanmaları tanımlayan Bedreddin ayaklanmasını Türklerin 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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soylulara karşı "ulusal" mücadelesinin bir tezahürü olarak nitelendiren 

Kemal Bardakcı tarafından ifade edilmiştir (Тверитинова А. С., 

1956: 200 – 224).  

Sovyet tarih yazımında da Bedreddin hakkında fikir birliği 

yoktu. A. Tveritinova'ya göre ayaklanma “iki akarsu” idi. Liderleri 

çeşitli hedefler peşinde koşarak farklı sloganlar ortaya koydu: 

Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal fakirlerin, kitlelerin hareketine 

öncülük ederken Şeyh feodal beylerin çıkarlarına hareket etti ve güç 

kazanmaya çalıştı (Тверитинова А. С., 1956: 200 – 224). Aksine, 

"Menâkib-nâme"ye dayanan M. S. Meyer, "Bedreddin'in tüm 

mallarını fakirlere dağıttığını ve kaba bir yün pelerini - gönüllü 

yoksulluğun sembolü olan kaba yün yağmurluk giydiğini" yazdı. M. 

S. Meyer, aslında sadece Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal için 

geçerli olması gereken "sosyal ve mülkiyet eşitsizliğinin sansürü" nü 

Bedreddin'e aitetmiştir (Еремеев Д. Е., Мейер М. С., 1992: 248).  

Ancak, tarihçilerin ayaklanmaya ait ettiği sebepler ve itici güçler 

ne olursa olsun,  hepsi kapsamını ve tehlikesini kaydettiler. Y. 

Hammer “bu ayaklanmanın Osmanlı devletinde ortaya çıkan en 

tehlikeli harekatlerden biri olduğunu” yazdı (Тверитинова А. С., 

1956: 200 – 224). İ.V. Tsinkeysen, “bunun Türk prensleri ve Bizans'la 

mücadeleden çok daha ciddi bir olay olduğunu ve sadece ahlaki değil, 

Osmanlı devletine de maddi zarara neden olduğunu” kaydetti. 

Osmanlıcı K. İmber isyanı I.Mehmed'in "hâkimiyeti için en büyük 

meydan okuma" olarak nitelendirdi (Иванов, Вл.,  2016: 803 – 813; 

Imber C., 2009: 448). Bulgar tarihçi İvanov'a göre, "ayaklanma esas 

olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet gücüne karşı ilk "iç" 

ayaklanmalardan değil, her şeyden önce devletin dayattığı resmi dini 

doktrine karşıdır" (Иванов, Вл.,  2016: 803 – 813). 

Modern Türk tarih yazımı ve popüler kültürde Bedreddin 

ayaklanması ilk komünist ayaklanma olarak sunulmaktadır (Kastritsis, 

D., 2012: 221 – 238). Bu eğilim, Şeyh Bedreddin'in adının 

Türkiye'deki "sol" harekatın destekçileri tarafından bayrağa 

yükseltildiği XX. yüzyılda kendini gösterdi. Komünist görüşleri ile 

tanınan Nazim Hikmet, onun popülaritesini daha da artıran destansı 

bir “Simavna şehrinin kadısı'nın oğlu Şeyh Bedreddin Simavi 

hakkında şiir”ini yazdı (Иванов, Вл.,  2016: 803 – 813; Финкель, К., 

2014; Krstic, T., 2011: 45, 46, 67, 186). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Şeyh'in kalıntıları 1924'te mezardan çıkarıldı, ancak sadece 

1961'de İstanbul'da II. Mahmud Türbesi'nin yanında yeniden gömüldü 

(Dindar, B., Т. 5: 331 – 334; Финкель, К., 2014). 
 

Aşk destanları (destansı şiirleri). Bu dönemde aşk destanları 

da Türk edebiyatında yayılmıştır. Mesud bin Ahmed'in "Suheyl ve 

Novbahar" (1350), Şeyhoğlu'nun (1387)  "Hurşid ve Farahşad" 

destansı şiirleri bu dönemin ürünüdür. 

Hoca Mesud bin Ahmed XIV. yüzyılda yaşayan, yaratan 

şairlerden biridir. Hayatı hakkında kaynaklarda çok az şey biliniyor. 

Onun elde edilen eseri "Suheyl ve Novbahar" denir. O, bu eseri 

1350'de Farsçadan tercüme etti. Eser 5.000 beyitten fazla olup aruzun 

“Şahnâme vezni” denilen fâilün fâilün faül kalıbında yazılmıştır. 

Mesnevî biçiminde olan "Suheyl ve Novbahar"ın 1.000 beyiti şairin 

kendisine aittir ve 4.568 beyit kendisi tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir. Yazar bu destansı şiiri Farsçadan çevirdiğini belirtiyor. 

"Suheyl ve Novbahar" destansı şiirinin kahramanı Suheyl Yemen 

padişahı'nın oğludur, Çin hükümdarı Fakfur'un kızınaÂşık olmuştur. 

Ayrıca yazarın mesnevînin beyitleri arasında verdiği gazeller 

eserin edebi tarzını değiştirdi ve bu çevirini birincil görüntüden 

çıkarmıştır. Türk edebiyatı uzmanları, o zaman bu eserin ana yazarının 

kim olduğunu bilmiyorlardı ve şairin orijinal esere sadık olup 

olmadığını belirlemekte zorluk çekiyorlardı. Berlin Devlet 

Kütüphanesi'nde bulunan "Suheyl ve Novbahar"ın ilk el yazması 1925 

yılında Almanya'da İ. H. Mordtmann tarafından yayınlandı.  

Ayrıca Sâdi'nin "Bustan"ından Hoca Mesud  tarafından seçilen 

"Farhangnâmeyi-Sâdi"nin çalışması da var. Bu eser "Suheyl ve 

Novbahar" kadar popüler değil. Bununla birlikte, İran edebiyatından 

gelen ünlü didaktik eserin Türkçeye ilk menzum çeviri olarak 

değerlidir. Her iki eserin de sanatsal değeri ve yüksek teknoloji 

temelinde yazılması şairin Farsça iyi bildiğini kanıtlıyor. 

Şeyhoğlu Mustafa, Türk edebiyatındaki XIV. yüzyıl şairlerinden 

biridir. Germian hâkimi Süleyman Şah'ın yanında 1340 - 1410 yılları 

arasında nişancılık ve defterdarlık ile uğraştı. Şeyhoğlu Mustafa'nın en 

ünlü eseri "Hurşidnâme"dir. Bu eseri o, Süleyman Şah’ın döneminde 

yazmaya başladı ve 1387'de tamamladı. 

Şair, "Hurşidnâme"de çalışmanın Yıldırım Bayezid tarafından 

onaylandığını ve Yıldırım Bayezid'e kendinin yakın olduğunu 

belirtiyor. Sevgi konusunda yazılan bu eser 7640 beyit olup aruzun 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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mafâilün mafâilün fâilün kalbinde yazılmıştır. Bu mesnevînin bazı 

beyazları arasında, kahramanların dilinden 19 gazel ve bir terciibent 

de var. Şeyhoğlu Mustafa'nın da "Kenzül-Kübara" adlı bir eseri var. 

Eser mensur bir biçimde yazılmıştır. Hurşid, "Hurşidnâme"de 

anlatılan bir İran Şahı'nın kızıdır. Onu 4 kişi seviyor, onun derdinden 

deli olan erkeklerden biri Mağrib'e, biri Çin'e, biri Mısır'a, diğeri 

başka bir yere gidiyor. Nereye giderse gitsinler, Hurşid'i  şiirlerinde 

övüyorlar. Hurşid, Mağrib sultanının oğlu Farahşad'a tercih ediyor. 

Farahşad bire bir başka "nişanlı"larla dövüşte kazanır. Bu çalışmada 

Şeyhoğlu, ondan önce Türkçenin kaba dil olarak  anlaşıldığını ve 

diğer diller arasında tanınmadığını anlatıyor. O, Anadolu insanının 

Türkçe konuşabilmesi için çalışmasını Türkçe yazdığını kaydeder. O, 

bu çalışmada Türk halk dilinin güzelliğini teyit ediyor ve birçok 

atasözü, kelime ve ifade kullanıyor. 

On dördüncü yüzyıl şairlerinden biri de Yûsuf Meddah'tır. Onun 

tezkirelerde "Hamuş-nâme", "Destani-şeytan", "Mekteyi-Hüseyin" 

mesnevîlerinden, "Varka ve Gulşah" destansı şiirinden bahsedilir, 

ancak Meddah'ın bu eserin yazarı veya yorumcusu olup olmadığı 

bilinmemektedir. Meddah Yûsuf'un destansı şiiri "Varka ve Gulşah" 

sevgiye adanmıştır. Destansı şiirin konusu Arap edebiyatından 

alınmıştır. Burada komşu bir Arap kabilesinin başkanının Gulşah'ın 

düğünde onu kaçırdığı açıklanıyor. Bundan sonra Gulşah'ı kurtarmak 

için Varka'nın kahramanlığı tasvir ediliyor. 

Bu dönemin Türk edebiyatında özellikle Ahmedi'nin adı 

geçmektedir. Ahmedi, XIV. yüzyılın ikinci yarısında, XV. yüzyılın ilk 

yarısında yaşadı. Gerçek adı Taceddin İbn Ibrahim İbn Hizr. Onun 

doğum yeri bilinmiyor. Şairin ölüm tarihi 1412/1413 olarak kabul 

edilmiş ve yaklaşık 80 yaşında vefat etmiştir, bu nedenle doğum 

tarihinin 1334/1335 olduğu tahmin edilmektedir. Rus araştırmacılar 

onun doğum tarihini 1329 olarak götürüyorlar. Bazı kaynaklarda 

Germiyan ve Sivas doğum yeri olarak gösteriliyor. Onun Anadolu'da 

ilk eğitimini aldıktan sonra Mısır'a gittiği ve eğitimine devam ettiği 

söyleniyor. Şair Kahire'de tıp eğitimi aldı. İbn Sina'nın öğrencisiydi ve 

Nizâmi'nin şiirsel etkisi ile "İskendernâme" destansı şiirini yazdı. 

Ahmedi arsaya yeni motivasyonlar ekledi, bazı olayları silindi, yeni 

hikâyeler ekledi ve çalışmalarını bağımsız bir çalışmaya dönüştürdü. 

Kitap ayrıca İskender'in maceralarını da içeriyor. 8000'den fazla beyiti 

olan bu mesnevî fâilâtün, fâilâtün, fâilün kalıbı ile yazılmıştır. Eserde 

ayrıca "Mevlid" ve "Dastani-Tavarihi-Muluki Ali Osman" bölümleri 
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bulunmaktadır. Bu eserlerin yazı tarihi, Osmanlı yazarlarının 

eserlerinde 1405 tarihlidir. Şah Süleyman zamanında Bursa'da "Büyük 

İskender" in "Mevlid" bölümünü yazdı. Mısır'dan döndükten sonra 

Germiyan hâkimi Süleyman ile arkadaş olduğunu ve arkadaşlığının 

hayatının sonuna kadar sürdüğünü söylüyorlar. Yazılarının çoğu 

Süleyman'a adanmıştır. 

Onun "Tervihül-Ervah" ("Arıtılmış ruh") mesnevîsi var. Şairin 

yaratıcılığında “Cemşid ve Hurşid” mesnevîsinin ismi not edilmelidir. 

Ahmedi, “Cemşid ve Hurşid” mesnevîsini 1403'te tamamladı. Her iki 

eser de Süleyman şah'ın ismine yazılmıştır. Süleyman şah'ın 

ölümünden sonra şair, yeni hükümdar I. Mehmed'in desteğini 

sağlamak için küçük düzeltmelerle ona "Cemşid ve Hurşid" 

mesnevîsini bağışladı. O, bu eseri Fars şairi Selmani Savecí'nin ayni 

isimli mesnevîsinden kopyaladı, ancak içeriğine eklemeler etti, yeni 

eser ortaya koydy. Ahmedi'nin mesnevîsi Selmani Saveci'ninkinden 

2.300 beyit fazla. Aşk konusunda olan "Cemşid ve Hurşid"de Çin 

fağfuru’nun oğlu Cemşid Rum geyserinin gızı Hurşid’i uykuda görür, 

onaÂşık oluyor. Uzun bir ayrılıktan sonra onlar tekrar birleşirler.  

Ahmedi, en çok eser yazan şairlerden biridir. Ahmedi divanı - 

kasideler, gazeller, terkibbentler ve terciibentler dahil olmak üzere çok 

sayıda eserdir. "Tervihül-Ervah", Ahmedi'nın tıpla ilgili bir 

mesnevîsidir. Bu eser Süleyman şah'a da adanmıştır. Eser 10.000 

beyitten oluşmaktadır ve mafâilün, mafâilün, fâilün  şeklinde 

yazılmıştır. Bu el yazmasının, İstanbul'da Ayasofya ve İstanbul 

Topkapı sarayı Müzesi'nde 2 kopyası vardır. B. Şahsuvaroğlu, bu 

kitabın 1403 ile 1410 arasında yazıldığını düşünüyor. Ahmedi'nin 

Faridaddin Attar'ın "Asrarnâme" adlı eserini Farsçadan Türkçeye 

çevirip çevirmediği Türk edebiyat eleştirisinde önemli tartışmalara 

neden oldu. Bursa'dan Mehmet Tahir, bu çevirinin Ahmedi'den 

geldiğini, Nihat Azamet ise bu çevirinin Tebrizli Ahmedi'ye ait 

olduğunu söyledi. F. Köprülü bu çevirinin yazıldığı tarihi 1475-1476 

olarak vermektedir. Mesnevî Attar'ın "Asrarnâme" eserinin değil, 

onun "Musibet-nâme"sinden bazı parçaların çevirisidir. F. Köprülü 

dini-tasavvufi, ahlaki-didaktik konuda olan bu mesnevî'ni Tebrizli 

Ahmed isimli şairin kalemine ait etti.  

Ahmedi'nin ayrıca "Mirkâtul-Adab" Arapça-Farsça sözlüğü de 

vardır. Bu sözlüğün sonunda Ahmedi ayrıca "Mizânül-Adab" ve 

"Miyârül-Adab" isimli iki kasidesini de vermektedir. Edebiyat teorisi 

ile ilgili olan bu iki kasideden biriıcisi Arap dilinin morfolojisine 
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(Arap dilinin morfolojik yapısı) ve ikincisi sözlükçeye (sözlüksel 

yapı) ayrılmıştır.  

Şeyhi, XV. yüzyıl Türk edebiyatı tarihinde özel bir yere sahiptir. 

O, XIV'ün sonunda - XV. yüzyılın başlarında yaşadı. Şeyh Yûsuf 

Sinaneddin Germiyani (? - 1431) Germiyan'da (Kütahya) doğdu. 

Eğitimini Germiyan'da tamamladıktan sonra bilgisini geliştirmek için 

İran'a gitti, tıp, Sufizm ve edebiyat alanında savad almış ve göz 

doktoru uzmanlığına edinmişti. Tıp ile meşgul olması nedeniyle ona 

hekim Sinan da dediler. Ankara'dan İran'a döndü, Hacı Bayram 

Veli'ye yakın oldu ve Şeyhi lakabını buna göre aldı. Germiyan'da bir 

göz doktoru olan Şeyhi önce Germiyan hâkimi II. Yakup'un, daha 

sonra Süleyman şah'ın döneminde, 1425 yılında, Çelebi Mehmed'in 

Karaman Muharebesi sırasında gözlerindeki ağrı yüzünden gözlerini 

tedavi etti. Bunun yerine Tokuzlu köyü ona hediye edildi. Şair 1431'de 

öldü. Onun elde edilen üç eseri var. Bunlar "Divan", "Harnâme", 

"Hüsrev ü Şirin"dir. "Divan'ın 1438 yıl kopyası, Ali Nihad Tarlan'ın 

derlenmesi ile birlikte 1946'da Türk Dil Kurumu tarafından 

yayınlandı. Onun Divanı tevhid, net ve kasidelerden oluşur. II. 

Murad'ı  bu kasidelerde en çok övdü. Şeyhi, Nizâmi'nin eseri 

temelinde "Hüsrev ü Şirin"i yazdı ve sultan II.Murad'a sundu. Bu 

çalışma 6944 beyitten oluşmaktadır. Tezkireler, Şeyhi'nin işi 

tamamlayamadığını ve eserin kız kardeşinin oğlu Cemâlî Germiyanî 

tarafından tamamlandığını bildirir. Ama bu doğru değil. 

Şeyhi'nin bugün en tanınmış ve sevilen mesnevîsi "Harnâme" 

("Eşekler hakkında destansı şiir"). Bu 126 beyitlik eser hiciv olarak 

yazılmıştır. O, Sultan Çelebi Mehmed'in gözlerini tedavi ettikten sonra 

ona affedildi ve Tokuzlu'ya geldiğinde, köyün önceki sahipleri şairle 

tanışmadılar, onu dövüp kovaladılar. Şeyhi de bu olaydan etkilendi ve 

"Harnâme"ni yazıp Sultan'a bağışladı.  

Başka bir rivayete göre II. Murad ona vizir görevi vermek istedi, 

ancak saraydaki şairi sevmeyen insanlar Nizâmi'nin "Hamse"si gibi 

bir çalışma ortaya koyduktan sonra ona vizir görevi vermenin doğru 

olmadığını söylüyor. Onların sözlerine yanıt olarak, şair "Hüsrev ü 

Şirin"i tercüme etmeye başlar ve 1.000 beyitı sultana affediyor. Sultan 

eseri sever. Sultan II. Murad ona birçok hediye verir. Hırsızlar, 

armağanlarıyla vatana dönen şairi yolda soydular. Şeyh de başına 

gelen bu olayı bir hiciv olarak yazdı ve II. Murad'a gönderdi. Bazı 

araştırmacılar bu hicivin I. Mehmed'e affedilmesini düşünüyor.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cem%C3%A2l%C3%AE_Germiyan%C3%AE
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Tasavvuftan ilgilenmesine rağmen, şairin gazellerinde 

tasavvufun derin izlerini bulamıyoruz. Fakat şair gazellerinde, 

tasavvufun içeriğinden ve düşünce tarzından büyük ölçüde 

faydalanmıştır. Onun bir Türkçe Divanı var, aşk hakkında birçok 

gazeller yazdı ve "Hüsrev ü Şirin" ve hiciv konusunda "Harnâme" 

("Eşek hakkında destansı şiir") eserleri ile edebiyat tarihine girdi. O, 

tıpla ilgili eserler de kaleme almıştır. Bunlar "Kenz-ül Menafi", 

"Habnâme" ve "Neynâme"dir. 

XV. yüzyılda Şeyh'ten sonra en ünlü mesnevî yazan Hamdullah 

Hamdi (1448 - 1509) idi. XV. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ünlü 

Şeyh Ağşemseddin'in en küçük oğludur. Onun bir "Hamse" ve bir 

Divanı var. Şairin "Hamse"si "Yûsuf ve Zuleyha", "Leyla ve 

Mecnun", "Mevlid", "Giyafet-nâme", "Tuhfetul-Üşşak"tır. Bu 

eserlerden en çok bilinenleri "Yûsuf ve Zuleyha" dır. Bu mesnevîyi 

yazdığında, Câmi'nin aynı isimli çalışmasını örnek aldı ve Câmi'ye 

dayanan güzel tasvirler yarattı. Onun "Leyla ve Mecnun"u o kadar da 

iyi bilinmemektedir. Şair "Mevlid' eserini halk için değil, aydınlar için 

yazdığından sanatsal dili çok zordur. "Tühfetul-Üşşak" küçük bir aşk 

destanı. "Giyafet-nâme", bir kişinin görünüşünün özelliklerini 

tanımlayan bilimsel bilgiye adanmış bir çalışmadır. Onun ayrıca 

"Sevgililer’in Ödülü" isimli alegorik bir şiiri vardır. Bu çalışma, 

Konstantinopolis'te bir Yunan kızınaÂşık olan ve bir Hıristiyanla 

evlenen genç bir tüccarı tasvir ediyor. Çalışmanın sonu alegorik 

biçimdedir. 

Türk edebiyatında Rönesans devri (XV - XVI. yüzyılın ikinci 

yarısı). Bu dönem Türk edebiyatının altın çağıdır. 1453'te 

Konstantinopolis Sultan Muhammed Fateh tarafından fethedildi. 

Sultan Muhammed Fateh'in kendisi şiirler yazdı ve edebiyatı himaye 

etti. Matematik, coğrafya ve doğa bilimleri bu dönemde gelişiyordu. 

Seyahatlar daha yeni başlamıştı. Bir gezgin ve bir şair olarak Seydi 

Ali Reis, eserlerinde Hint Okyanusu'nu tasvir etti. O zamanın en 

büyük ressamı Nigari (1492 - 1577) idi. O, minyatür tarzda çizimler 

çekti. 

XV – XVI. yüzyıllarda tezkire edebiyatı yaratıldı. "Sekiz 

Cennet" (1358) olarak adlandırılan ilk Türk tezkiresi Sehl (Suheyl) 

adlı bir şair tarafından yazılmıştır. Kastamonulu Lâtifi'nin (1546),Âşık 

Çelebi'nin, Kinalizade Hasan Çelebi'nin (1586) tezkireleri, Mustafa 

Ali'nin "Ustalık Kitabı" (1587) el yazması da bu denemde yazılmıştır. 
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Ahmed Paşa (1426 – 1497), Türk Rönesansı’nın tanınmış bir 

şairidir. O, Edirne'de doğdu. Bursa medresesinde eğitim gördü ve 

Edirne'de kadı (hâkim) oldu. Sultan Mehmed'e, “kerem” redifli 

“Affetme Hakkında Kaside”sini gönderdi ve ölüm cezası sürgün ile 

telafi edildi, Bursa'ya gönderildi. Aşk hakkında birçok gazeller yazdı. 

Navoi onunla şiir yarışması etti. Bu yarışma sonucu olarak Navoi ona 

33 şiir gönderdi. Ahmed Paşa'nın Hafız'ın ruhunda gazelleri de var. 

Şair, “Saray Hakkında Kaside”sini İstanbul Sarayına adamıştır. 

“Divanını II. Bayezid’in emri üzerine tertip eden Ahmed 

Paşa’nın burada Bayezid için yazmış olduğu sekiz methiye 

bulunmaktadır. Ali Nihat Tarlan tarafından yayımlanan Divan’ına 

göre, Ahmed Paşa’nın Türkçe şiirleri dışında Arapça ve Farsça şiirleri 

de vardır. Bunlar içinde bir de Rumca müfredi bulunmaktadır. 

Besmelenin fazileti hakkında sekiz beyitlik bir girişle başlayan 

Divan’ın ilk manzumesi, Sultan Bayezid’e övgü ve dua ile sona eren 

mesnevî tarzında 120 beyitlik münâcâttır. Bunu sırasıyla Hazreti 

Peygamber’e na‘t, Emîr Sultan’a (terciibent şeklinde), Şeyh 

Tâceddin’e, Şeyh Vefâ’ya, Fâtih Sultan Mehmed’e, II. Bayezid’e ve 

Cem Sultan’a methiyeler takip eder. Fâtih Sultan Mehmed’e yazdığı 

“Kerem” kasidesi ile “Benefşe” ve “Âb” redifli kasideleri çok 

meşhurdur. Divan’ında 352 gazel, bir murabba, dokuz Arapça 

manzume, on altı Farsça gazel ve on iki tamamlanmamış şiir ve 

müfred bulunmaktadır. Arapça, Farsça ve Türkçe toplam yirmi yedi 

tarihi, kırk sekiz mukatta ve kırk yedi de müfredi mevcuttur” 

(İslamansiklopedisi.org.tr). 

Ahmed Paşa'nın takipçisi Necâtî'dir (? - 1509). Necâtî'nin 

doğum tarihi bilinmiyor. Necâtî'nin adı Sehi Bey tezkiresinin altıncı 

seviye şairleri arasında bahsedildiğine göre, onun gençliğinde tanıştığı 

yüzlerden biri olduğu varsayılmaktadır. Sehi Bey, Necâtî'nin çok 

yakın bir arkadaşı ve öğrencisiydi. Şairin otobiyografisine bakarsanız, 

şairin hayatı hakkındaki bilgilerin Sultan Mahmud sarayındaki 

nişancılık devrine örtüştüğünü görebiliriz.  Necâtî, tezkirelerden daha 

sonra anlaşılacağı gibi Edirne'dendir. Necâtî'nin gerçek adı İsa'dir. 

Latifi'ye göre o, Abdullah'ın oğlu. Rus araştırmacılar İzmit'te 

doğduğunu söylüyor. Edirne'de bir dul tarafından büyütüldü ve Saili 

adında bir şair, yeteneğini parlatmada rol oynadı. Latifi de, onun 

Edirne'de Saili adında bir şair tarafından yetiştirildiğini kaydetti. 

Yetiştiği ve ün kazandığı yer Kastamonu'dur. O, Edirne'den 

Kastamonu'ya geldi ve şiirleriyle ünlü olduktan sonra İstanbul'a, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-pasa-bursali
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Sultan Muhammed Fateh sarayına davet edildi. Sultan Muhammed 

Fateh'e yazdığı "Bahariye" ve "Şitaiye" kasideleri ile padişahın divan 

sekreteri oldu. Şairin şöhreti Sultan II. Bayezid döneminde doruğa 

ulaştı. 

Sultan Muhammed Fateh'in döneminin sonunda Kastamonu'dan 

bir kervan onun "Döne döne" redifli gazelini Bursa'ya getirdi. Bununla 

ilişgili Kınalizade, Hasan Çelebi'nin babası Ali Efendi babası Miri 

Efendi'den duyduğunu söyledi: 

- Zamanın şairleri Bursa'lı Ahmed Paşa'nın çevresinde toplanır. 

Bir gün Kastamonu'ya bir kervan geldi ve o şehirde ona Nuh isimli bir 

şairin ortaya çıktığını ve “Döne döne” redifli iki gazel ile büyük 

popülerlik kazandığını söyledi. Necâtî'nin 914'de hastalanıp ölümüne 

yakın tüm arkadaşlarını etrafında toplaması hakkında bilgiler var. Şair 

şöyle dedi: "Size ve şiire veda!", söyleyerek son yazdığı gazeli onlara 

verdi, istiğfar ve analizle gözlerini hayata kapadı. 

 

Bir dem iken devlet-i dünyayi bir dem sandılar.  

Bu fena gül-zarının ‘ayşını’ alem sandılar.  

                              (Necâtî bey Divanı, 1992: 21). 

 

Şair tarafından yazılan şiirler, esas olarak, gazelleri doğu ve 

batıyı hatırlatır, gazel ve mesel janrında neredeyse onun rakibi yok. 

 

Haşre dek hər şa’ir ü kamil dise şi’rü-gazel  

Gelmeye mahir Necâtî gibi mahir fi’l-mesel  

                             (Necâtî bey Divanı, 1992: 30) 

 

Gazel 

Gamzen oxun gah dile gah cana at  

Ey kaşları keman iki başdan nişana at 

Sandükasında sinemin olsun nişane dil  

Öğret elini gəl beri ta’lim hane at 

Benzettilerse çihre-i dildara ey güneş  

Şevk ile gerin olub külehin asumana at 

Meyl et gözüm yaşına eya serv-i hoş-hiram  

Derler ki, eyle iyliyi ab-ı revana at 

Uddun cemi varımı yara harif isen  

Bu def’a ka’beteyn-i gamı nakd-i cana at 

Çün serv dost naz ile gülşende salına  
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Ey bağ-ban çinarın elin al yabana at 

Gamdan halas istər isən gel Necâtî  

Dil cür’asını cam-ı mey-i ergavana at.  

           (Necâtî bey Divanı, 1992: 164 - 165) 

 

Bahsettiğimiz gazel aşk konusundadır. Gazelin ilk mısrasında 

şair der ki, "Ey kaşları keman olan gül yüzlü dilber, iki baştan nişana 

at, attığın gamzen okunu gah yüreğime, gah da cana at, attığın bu 

okların benim aşkımın karşısında hiçbir şey değildir". 

İşte şairin Divanı’ndaki gazelden başka bir alıntı getirelim: 

 

Ağladığını görüp başın döğer taşdan taşa,  

Acıdığından Necâtî bu yedi derya sana.  

                    (Necâtî bey Divanı, 1992: 155) 

 

Bu mısralarda şair diyor ki, yedi deniz maşuk'un için ağladığını 

görünce seni acıtıyor, başını taştan taşa dövüyor. Başka bir deyişle, 

Necâtî'nin ağrısı yedi nehir için dayanılmazdır ve başını her gün taşa 

vurar. 

Şairin Divanı’nda, kaside, rubai, nazm, nesir ve mesnevîler de 

bulunur. 

 

Kıta 

Naz eliyle açtı dilber yaxasın  

Ben bilirem anca diller yakasın 

Dameni dehrin mu’attar olmağa 

Zeyn eder zülf-i mu’anber yakasın 

Çemende goncalar yırtar yakasın  

Dilerlər came-i izzet yakasın 

Dilekləri budur kim haşr olunca  

Cihana izz ü devletle bakasın 

                     (Necâtî bey Divanı, 1992: 143) 

 

Kaside 

Fəsl-ı gül erdi gönül zevk u temaşıdır yine  

Mevsim-i gül-zar ü devr-i cam-ı sahbadır yine 

Jale dürler taktı guş u gerden-i şah-ı güle  

Laleler gül-güne-i ruhsar-ı sahradır yine 

Sebzeyl elvan çiçek şol vech ile zeyn etti kim  
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Sahn-ı gülşen reşk-i sakf-ı çarh-ı minadır yine  

                                      (Necâtî bey Divanı, 1992: 108) 
 

27 Mart 1509 tarihinde ölen Necâtî'nin vefatına öğrencisi Sun'î 

aşağıdaki tarihi vermiştir: 
 

Sen ey Necâtî ma'rifet-i nazm u nesr ile.  

Olmış iken bu mülk-i sühen içre pâdişâh.  

Zi'l-ka'denün yigirmi beşinci güni temâm.  

Terk eyledün bu mülk-i fenâyı bekâ içün 

Vardur ümîd ki' artura rahmetlerin İlâh 

Şol dem ki işitdi Sun'î-i bîçâre rihletün 

Târîh didi fevtin "gitdün Necâtî âh"  

                         (Necâtî Beg Divanı. 1992: 21)  
 

Gazel 

 

Aldım ağzın ölçüsünü zerre denli vefa  

Pür-cefasın hey güneş yüzlü habibim Mustafa 

Tig-i gam boynum muharref çalıp eylerse kalem 

Yaza akan kanım eşiğinde ayat-i vefa 

Lutfuna edip bina yapdım mahabbet hanesin  

Rence kılarsan kadem ehlen ve sehlen merhaba 

Gide mi ey seng-dil zülfıin hayali sineden  

Çün bilirsin muhkem olur kafir ettiği bina 

Nâmeye sığmaz Necâtî’nin oransız kıssası 

Göz yaşıyla kapına arz ola baki macera  

                                          (Necâtî Beg Divanı. 1992: 151) 

 

Şairin gazellerinde öncelikle bir aşk teması olsa da, arkadaş 

hakkında  da gazelleri vardır. Daha önce bahsettiğimiz gazele 

bakarsak, şairin arkadaş hakkında mısra ve beyitlerden örnekler 

gösterdiğini göreceğiz. O, gazelin ilk mısrasında arkadaşının ağzının 

büyüklüğünü aldığını not ediyor, diyor ki, ama konuşmasında zerre 

kadar vefa görmedim. Ey güneş yüzlü Habibim Mustafa, eğer onun 

yüzüne üflesen, vefalı olabilir. 

 

Aşık olmuştur güneş ey dilber-i ra’na sana  

Dolanır dünyayı hergiz bulamaz hem-ta sana 

Gördü sakilik edersin meclis içre ey peri  
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Ağzın açtı kaldı hayran sagar-ı sahba sana 

Hoş durur gül yüzlülerle bana gülşen guşeşi  

Zahida huriler ile cennet-i Me’va sana 

Altın üsküfle varıp her meclise ağalanır 

Gör ne yüzden öykenirmiş şem-i bezmi-ara sana 

Ağladığını görüb başın döğer taşdan taşa  

Acıdığından Necâtî bu yedi derya sana  

                                   (Necâtî Beg Divanı. 1992: 155) 

 

Bahsettiğimiz bu gazel aşk konusundadır. Gazelde abartıya 

geniş alan sağlandı. Gazelinn ilk mısrasında şair, güneşin size ve 

güzelliğinizeÂşık olduğunu, ancak her yüze işık saçan güneşin sizi 

bulamayacağını söylüyor. 

Şairin yaratıcılığında ayrıca kasideleri de içerir: 

 

Handan eder cihanı yine fasl-ı nev-bahar  

Nite ki can-ıÂşık-ı gam-gini vasl-ı yar 

Cemi-i şükufe sahne-i deyden ferag edip  

Tutarlar elde başı açık cam-ı hoş-güvar 

Derler ki devr-i cam ü zeman-ı ferah durur  

Bu devri verme akil isen bada zinhar  

                         (Necâtî Beg Divanı. 1992: 59) 

 

Buna ek olarak, şairin Divanı’nda kıt'alar, rubailer, nazm, nesir 

beyitleri ve mesnevîler vardır. 

Necâtî'nin Divanı ve yaratıcılığı hakkında "Keşfü’z-Zünun"da, 

"Künh-ül Ahbar"da,Âşık Çelebi, Latifi, Sehi Bey, Hasan Çelebi gibi 

ünlülerin tezkirelerinde kayıtlara rastlanıyoruz. 

Şair Sultan Muhammed Fatih'e gazeller ithaf etti ve onun 

dikkatini çekti. Necâtî'nin Sultan Bayezid'e ithaf ettiği kasideler de 

bilinmektedir. 1483 ile 1504 yılları arasında Sultan Bayezid'e 

kasideler yazıp sundu ve ödüllendirildi. 

Aşık Çelebi, Necâtî'nin oğlu Hüseyin Çelebi'den duyduğu bir 

rivayeti anlattı. Necâtî bir gün Şatranç oynarken 

 

Eser itmez nidelim ah-i seher-gah sana, 

Meger insaf vere dostum Allah sana. 

                    (Necâtî Beg Divanı. 1992: 151) 
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matla'lı bir gazel yazdı ve onun nediminin ceketine koydu. Sultan 

kağıdı görüp alır. Aynı zamanda bir şair olan Fatih, onu 7 akça ile 

saray divanı sekreteri tayin eder. Türk araştırmacılar bu olayı,  

Sultan'ın yönetiminin sonuna - 886 (1481) yılından bir yıl önceye ait 

ediyorlar. Yaşının da yaklaşık 25 olduğunu varsayarsak, doğum yılını 

855 ile 859 arasında tahmin ederler (Necâtî Beg Divanı. 1992: 18). 

Necâtî Sultan Mahmud sarayında nişançı görevlisiydi. Şair 

Şehzade Mahmud, 913'te (1509) Manisa'da öldüğünde "Mersiye-i-

Şeh-Zade Sultan Mahmud" ağusunu yazdı: 

 

Dünya evi meşekkat ü rənc ü ana imiş 

Sahn-ı safa dedikleri matem-sera imiş.  

Devlet anun ki kendiyi dünyaya vermedi 

Dünya diyene meyl ü mahabbet hata imiş 

Bir destmal ile siler ahır kefen bizi (bezi) 

Demez ki bu geda imiş ol padişa imiş 

Derd ile sen de bencileyin kanlar ağla kim 

Bugün banaysa yarın efendi sana imiş  

                              (Necâtî Beg Divanı. 1992: 125) 

 

Necâtî Divanı ona patronluk yapan Mü'eyyed Zade 

Abdurrahman Çelebi'ye adandı ve Sultan Mahmud'un ölümünden bir 

yıl sonra Necâtî 27 Mart 1509'da öldü. 

Yaşlılıktan sonra Necâtî, oğlu Hüseyin Çelebi, damatı Abdulaziz 

Çelebi, yakın arkadaşı Sehi Bey ve Nakkaş Bayram ile çok iletişim 

halindeydi. Ayrıca öldüğünde onlara son gazelini verdi. Gazel şu 

beyitlerle başlar: 

 

Bir dem ikən devleti-dünyayi bir dem sandılar, 

Bu rena ile gülzarının ayşını alem sandılar.  

Şol kadar zariliğ ettim ki cihan bünyadını 

Hanekah-i şiven ü eyvan sandılar 

Ehl-i diller görücek ayinede tasvirini 

Bağrına basmış durur İsa’yı Meryem sandılar 

Çak çak itdi kara zülfünle Ka’be cübbesin 

Jendeler giymiştir İbrahim Edhem sandılar  

                                     (Necâtî Beg Divanı. 1992: 183) 
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Onun adı geçen eserlerden tek bir Divan var. Divan’a ek olarak, 

"Münazara-i  Gül-ü Hüsrev" adlı bir mesnevîye sahip olduğu 

söyleniyor, ancak bulunmamıştır. Sehi Bey tezkiresinde bu 

mesnevîden beş beyit örnek vermiştir. 

Tezkireler, XV. yüzyılda Şeyhi'nin mesnevîde, Ahmed Paşa'nın 

kasidede ve Necâtî'nin gazelde bir usta olduğunu yazdılar. O, 

gazellerinde halkın atasözlerini ve deyimlerini ustaca kullandı. Onun 

şiirlerine birçok nazireler yazılmıştır. Kaynaklar ona "Hüsrevi-Rum" 

(Rum hükümdarı) der. Onun eserlerine Ahmed Paşa, Zati, Hayali, 

Baki, Fuzuli, Yahya bey ve Nadim gibi şairler nazireler yazmıştır. 

Mihri hatun (1456 - 1514), Mesihi, Cafar Çelebi ve İlyas 

Revânî gibi şairler de bu dönemde yetişmişler. XV. yüzyılda yaşayan 

İlyas Revânî 'nin "İşret-nâme" adlı eseri ve Divan’ı vardır. 

Mihri hatun Necâtî ile aynı zamanda yaşadı. Onun Amasyalı 

olduğu söyleniyor. Necâtî'nin etkisi onun şiirlerinde hissedilir. 

Necâtî'nin "Döne döne" redifli gazeline bir nazire yazdı. Miras olarak 

Mihri hatundan Divan’ı kaldı. Bu Divan’ın İstanbul'da üç kopyası var. 

Divan E. I. Mastakova tarafından 1967'de Moskova'da yayınlandı. 

Mihri Hatun, 15. yüzyıl Türk edebiyatında yetişen şairlerden 

biridir. O, Amasya şehrinde bir Gazi ailesine doğdu. Amasya'da hakim 

olan babası Mehmet Çelebi de bir şairdi ve Belai takma adı altında 

şiirler yazdı. Mihri Hatun ilköğrenimini babasından aldı, Arapça ve 

Farsça öğrendi ve bilgisiyle Evliya Çelebi'nin dikkatini çekti.  

O zaman, Türk şehzadeleri Amasya'da devlet deneyimi 

kazanmak için valilik yapıyorlardı. II. Bayezid ve daha sonra oğlu 

Ahmed'in döneminde Amasya'daki kadın şairler edebi bir ortamda 

yetiştiler. Bu kadın şairlerden biri de Mihri Hatun'du. Babası bir gazi 

olduğu için iyi bir eğitim aldı ve daha sonra çevresinin etkisi altında 

edebi dünyayı terk etti. Mehri Hatun, divanını Sultan Muhammed 

Fatih'e sunmasına rağmen, bu divanın henüz bulunmadığı söylenir. 

O zamanlar edebi dünyada nazire yazmak çok yaygındı. Mihri 

Hatun ayrıca Necâtî, Guvahi, Afitabi ve Muniri'nin gazellerine ilişkin 

nazireler yazdı. Necâtî ve Mihri Hatun arasında bir şiir yarışmasının 

yapıldığı söylenir. Bunun nedeni, padişahın Mihri Hatun'a daha fazla 

destek vermesi, padişahtan bir hediye ve bir bornoz kazanmasıydı. 

Bunu kıskançlıkla karşılayan Necâtî, Mihri Hatun'a, üç harfli iki 

kelimenin (ayıp ve hüner) bu konuda farklı anlamlar ifade ettiğini 

yazdı: 
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Ey benim şi'rime nazîre diyen  

Çıkma râh-ı edebden eyle hazer  

 

Dime kim işte vezn ü kafiye de  

Şi'rüm oldu Necâti’ye hem-ser  

 

Harfi üç olmağ ile ikisinün  

Bir midür fi’l-hakîka ‘ayb u hüner 

 

Mihri Hatun ayrıca Necâtî'ye şöyle cevap verdi: 

 

Bir muennes yeğdir kim, ehl ola, 

Bin muzekkerden ki, ol naehl ola. 

 

Bir muennes yeğ ki, zehni pak ola, 

Bin muzekkerden ki, biidrak ola. 

 

Mihri Hatun son beyitte şairin gönlünü almak için ekledi: 

 

Mihri, Necâtî şiirine dersin nazire, leyk 

Sen bir geda vü müflis, o bir padişah ile. 

 

Mihri Hatun ile evlenmedi ve zamanının ünlü adamlarının 

evlilik önerilerini reddetti. Erkeklere duyduğu sempati arkadaşlık 

duygularının ötesine geçmedi ve Necâtî, Paşa Çelebi, Zati, Sinan 

Paşa'nın oğlu İskender ve diğerlerini incitti. 

Necâtî'nin "Döne-döne" gazeline nazire olarak kendi gazelini 

yazdı: 

Âteş-i gamda kebâb oldu ciğer döne döne,  

Göklere çıkdı dühânumla şerer döne döne . 

 

Cân fırâkunla fetîl oldı gönül hânesine,  

Ten hayâlinle fener oldı yanar döne döne.  

 

Hâk-i pâyüne yüzin sürmek içün şems ü kamer,  

Ser-i kûyuna gelür şâm u seher döne döne.  
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Kaşuna benzemek içün senün, ey Zühre-cebîn, 

Kendüzin tutdı hilâl itdi kamer döne döne.  

 

Cân can-bâzmı gör la'lüne irişmek içün,  

Rîsmân-ı ser-i zülfaende iner döne döne.  

 

Düşeli şevki hayâli lebinün Mihrî dile,  

Âteş-i gamda kebâb oldı ciğer döne döne.  

 

Mihri Hatun'un 260 şiirden oluşan, Sultan II. Bayezid'e 

gönderilen Divan'ı kalmıştır. Bu şiirlerin 205'i gazel, geri kalanı ise 

kaside, tahmis, mustazad, munacat ve dörtlüklerdir (Mihri Hatun. 

2011: 3-5).  

İlyas Revânî, 1457 yılında Edirne'de doğdu. İlyas Şücâ Abdulla 

oglu hakkında çok az şey biliniyor. İn'âmât Defteri’nde Sipahi oğlu 

olduğu tespit edilmiştir. H.953 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 

babasının Voynik Beğ'i olduğunu belirtir. Tezkireçiler onun Edirne'li 

olduğunu yazıyor. Ali Mustafa Efendi, "Revânî" lakabını bahçelerden 

akan Tunca Nehri'nin sessiz mırıltısıyla, şirin revanla akması ile 

bağlayırlar. Onun İstanbul'a ne zaman geldiğine dair birçok fikir var. 

Onun h.890 (1485) ortasında Şeyh Vefâ Zâviyesi ile bağlı 

hüccet (Şer’I Siciller Evkaf-i Humayun Mahkemesi, nr.102, s.151) 

hakkında bir belge yazdı. “...şarkan bi-mulki İlyas Beg, eş-şehir bi-

Revânî” kaydına göre o, II. Bayezid saltanatının ilk yıllarında 

İstanbul'a geldi. Lâtifi,  "Tezkiretüş-şu'ara" adlı el yazmasında 30 şair 

arasında onun isminden bahsediyor. İn’âmât Defterinde II. Bayezid'in 

1503 ve 1511 yılları arasında verdiği hediyeler arasında Revânî'nin adı 

15 Şaban 910 (21 Ocak 1505) İn’âmât Defteri’nde geçiyordu. 914'te 

(1508 - 1509) sultana yazdığı bir kasideye göre in'âm, o yıl Ramazan 

ve Kurban Bayramlarında diğer şairlerle birlikte Bursa kumaşından 

yapılmış bir halat alması gösterilmiştir.  

Tezkireler, onun Hicaz'a gönderilen paranın dağıtımını kontrol 

etmeye gittiğini belirtiyor. Haremeni halkı onun kanunsuzluğu 

nedeniyle şikayet ediyor, bu yüzden kovuluyor. II. Bayezid'den 

korkan Sultan II, İstanbul'dan ayrıldı ve Trabzon valisi Şehzade 

Selim'e gitti. Burada iyi karşılanmasına rağmen, kötü davranışı 

nedeniyle saraydan çıkarıldı. Arabistan'a gitmek istemesine rağmen, 
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Şehzade  Selim peşinden bir adam gönderdi ve eski prestijini geri 

kazandı. Sultan Selim, 1512'de tahta çıkınca Revânî onunla 

birlikteydi.Âşık Çelebi, Sultan Selim'in İstanbul'da karşılanmasından 

sonra Revânî'nin sultan mutfağının başı olduğunu yazıyor. Daha sonra 

o, Ayasofya ve Bursa'nın yöneticisi olarak çalıştı, bu görevlerde 

çalışırken Sarachana'da bir cami yaptı. Sultan Selim beğendi. Revânî, 

Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk yıllarında öldü.Âşık Çelebi, 

Kinalizade Hasan Çelebi ve Ali Mustafa Efendi onun h. 930'da 

öldüğünü yazarlar (1523 - 1524). 

O, anacreont şiirinin bir temsilcisidir. Divan ve "İşretnâme" 

adında bir mesnevîsi olduğu söylenir. "İşretnâme" ("Zevk Hakkında 

Kitab") içme kurallarıyla ilgilenir. Sefi Beğ, şairin "Hamseyi-Rûmî" 

adında "Hamse"si olduğunu yazmasına rağmen "İşretnâme"den başka 

eserinden bahsetmedi. Zamanının tezkireçileri (Latifi,Âşık Çelebi, 

Hasan Çelebi, vb.) onun şiirlerinin basit ve akıcı olduğunu ve şiirde 

benzersiz bir yolla gittiğini övdü. İşretnâme, 694 beyit'ten oluşmuş, 

Sultan Selim'e ithaf edilmiştir (İsmail, E. E., Cilt 35. 2008: 30 – 31). 

Mesihi, II. Bayezid zamanının şairlerinden biridir. Divan 

şiirinin üstad sanatkarlarından biridir. Kaynaklar, onun Uskub 

ilçesindeki bir kasaba olan Priştine'de doğduğunu söylüyor. Şair genç 

yaşta İstanbul'a geldi, kaligrafi öğrendi ve usta bir hattat olduktan 

sonra sadrazam Ali Paşa'nın Divan sekreteri oldu. Kaynakçılar onun 

derbeder düştüğünü ve kime hizmet ettiğini belirleyememişler. Bu 

nedenle, onun hakkında fazla bir şey söyleyemediler. Sadrazam Ali 

Paşa'nın ölümünden sonra şair başsız bırakıldı, kendine bir arka 

bulmaya çalıştı, ancak başarısız oldu. Ali Paşa’nın ölümünden bir yıl 

sonra 1512'de öldü. 

O, divan şiir geleneklerine bağlı kaldı ve şiirlerinden bazılarını 

lirik bir tema üzerine yazdı. Onun zamanında Arapça ve Farsça dilleri 

şiirde egemen oldu, ancak şair basit bir dilde, kendi dilinde şiir yazdı. 

Onun elde edilen üç eseri var. Bunlar Divan, "Şahr-engiz" ve "Gul-i 

Şad Berg". Onun "Şahr-engiz" eseri, Türk edebiyatında yazılmış en 

eski şiir örneklerinden biridir. Klasik Doğu şiirindeki “Şahr-engiz” 

şiirleri, kentsel yaşamın, maişetinin ve şehirde yaşayanların 

güzeranının tasviri ve övgümü ile doğrudan ilişkilidir. Bu şiirlere 

bazen "Şehrâşub" da dedilər. Anlamı "şehire karışıklık 

körüklemek"tır. Genellikle kentsel yaşamın tasviriyle ilişkilendirilse 

de, belirli şahrengizler tasvir açısından çok farklıdırlar. Burada hem 

güzelin, hem de şehrin güzelliğinin yanı sıra şehrin görkemli yerlerini 
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yücelten lirik parçalar bulabilir ve şehrin sakinlerini meslekleri ve ilgi 

alanları için karakterize edebiliriz. Bireysel sanatçıların çalışmalarını 

ve mesleklerini vurgulayan şahrengizlere "profesyonel şiir" denir. 

Şahrengizlerin tek bir şef şekli yoktur, esas olarak rubai, bağlanma ve 

mesnevî şeklinde yazılır1. Mesihi'nin "Gul-i Şad Berg" eseri 100 

mektuptan ibaret mensur bir eserdir. 

Sultan Süleyman (Muhibbi). Türk sultanları ve Osmanlı tarihi 

arasında, Sultan Süleyman Kanuni sadece Osmanlı İmparatorluğu'nda 

değil, aynı zamanda dünyanın en ünlü yöneticilerinden biriydi. Batı 

aleminde onu Le Manifıgue (Muhteşem) və Grand (Büyük), şiirsel 

yeteneğine göre Muhibbi dediler;   13 büyük savaşta zafer için Gazi ve 

diğer Osmanlı sultanlarının bazen söylediği gibi Süleyman Şah adıyla 

anılan efsanevi Kanuni Sultan Süleyman 900/1494 yılında Trabzon'da 

doğdu. Babası Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan'dır. Trabzon'da ilk 

eğitimini aldıktan sonra on beş yaşında tahta sahip oldu, 926/1520'de 

ve 26 yaşında Osmanlı tahtına geçen Kanuni 974/1566'ye kadar 

hükümdar oldu, yani 46 yıl sultanlık etti. Bu devrin 10 yılını gezide 

geçirdi.  

Hayatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük hükümdarı 

Sultan Süleyman tarafından Muhibbi takma adıyla yazılan şiirler, bu 

şiirlerde gösterdiği şairlik kudreti açısından da muhteşem kişilik 

olarak dikkat çekiyor. 46 yıllık saltanatı boyunca asla attan düşmek 

fırsatı bulamayan, zaferleri bitmeyen devlet işleri ile uğraşan 

"Muhteşem Süleyman"ın şiire zaman ayıra bilmesi, sayısız şiirler, 

divanlar yazması,  yüzyıllardan beri dilden dile gezen mısralar 

yazabilmesi bu alanda onun "muhteşem" olduğunu göstermektedir. 

Büyük şair, devlet başkanı Kanuni babası Sultan Selim gibi her türlü 

şiiri anlayan, âlimleri ve şairleri takdir eden, onları korumaktan ve 

arkadaşlık etmekten zevk alan bir insandı. Sultan şairler ve diğer 

divan şairleri arasında en çok sayıda şiir yazan Sultan Süleyman'ın 

3.000'e kadar şiiri olduğu bilinmektedir. Aşk, kahramanlık ve heyecan 

gibi konularda yazdığı şiirleri yıllarca dilden dile seyahat etti. Sultan 

Süleyman'ın çocuk iken ölen küçük oğlu Mehmed için yazdığı 

“Şehzadeler güzidesi Sultan Muhammed’in” misrasıyla başlayan şiiri 

ünlüdür. On yıl sonra oğlu Şehzade Mustafa'yı da idam ettirmek 

 
1 Bakınız: Elçin, Vilayat Guliyev. Kendimiz, sözümüz. Bakü: Azerneşr, 1993, 
ss.110 – 111. 
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zorunda kalan talihsiz baba oğulları Bayazıt ile Selim arasındaki taht 

kavgası yüzünden de üzüldü. İlham aldığı şairler arasında ondan hiç 

ayrılmayan şair Baki ve klasik şiirin büyük ustası Fuzuli de var. 

Ahmed Paşa, Necâtî ve Hayali gibi usta şairlerin izleri Muhibbi'de 

görülebilir. Kanuni bazı şiirlerinde Farsça dilinde yazmış şairlerden de 

etkilendi. Hâfiz, Câmi, Navoi, Nizâmi gibi şairleri okuduğunda çok 

sevdi, her zaman onlarla konuştu, hatta Farsça dilinde şiirler yaza 

bildiği kadar onları benimsedi, dillerini öğrendi. 

Onlarla konuştuğunda bile Farsça şiirler yazabilmeleri için 

onlara hâkim oldu ve dillerini öğrendi. Bilim ve sanat adamlarını 

savunması, sıklıkla onların meclislerinde katılımı, şiire olan ilgisi ve 

doğuştan yeteneği onu iyi bir insan, tüm zamanların en büyük şairi, en 

çok şiir yazan Sultan etti. Arapça, Farsça ve Sırpça bilen tanınmış bir 

şair olarak Doğu ve Batı kültürlerini çok iyi tanıyor. Onun devrinde 

İstanbul'da yaklaşık iki yüz şair ün kazandı ve onların bazılarının 

eserleri bugüne kadar gelip ulaşmıştır. Bunların arasında Ahmed Paşa, 

Necâtî, Zâti, Bâki ve Fuzuli var. "Muhibbi" kelimesinin anlamı 

Arapça "hub" kökünden olup seven, sevgi ve dostluk anlamına  

geliyor. Sultan Süleyman Muhibbi lakabından başka Meftuni ve Âcizi 

takma adlarıyla şiirler yazdı. Meftun Arapça “fitne” kökünden geliyor. 

Fitneye düşmüş, gönül vermiş, vurgun anlamındadır.  

Acizi takma adı ise yeteneksizlik, düşük gönüllülük anlamına 

gelir. Döneminin Zâti, Bâki ve Hayali gibi şairlerinden etkilenen 

Muhibbi, klasik şiirde Nizâmi önde olmakla Selmani ve Sâdi'den de 

yararlandı. Şairler genellikle övgüde bulunmak ve hükümdardan mali 

destek almak için şiirler yazdılar. Kanuni için böyle bir şey 

olmadığından şiirleri şairler tarafından övüldü. Bu ise Kanuninin 

kusurlarını ortadan kaldırmağa engelledi. O, daha çok şiirlerini sevgi 

ve doğa üzerine yazdı. Sosyal ve politik temalardan uzak olmuştur. 

Şiirlerinden sadece bir ya da ikisinde kahramanlık duyguları 

karşısında bunalmıştı ve İran üzerine koşunu ile saldırı yapmağı 

arzulamıştı. Muhibbinin şiirlerinde nadiren dini ve batıl inançlarla 

karşılaşmak da mümkündür. İslami bir halife olarak dini unsurların 

farkındadır ve zaman zaman Tanrı'ya karşı duygularını ifade eder. 

Peygamberimizden söz açıyor. Sultan Süleyman Kanunı'nın şiirleri 

oldukça basittir. Zamanının klasik Osmanlı lehçesinde yazdı, 

şiirlerinde Arapça ve Farsça bileşiklerden çok az kullandı, birçok 

Arapça ve Farsça kelime kullandı ve sıklıkla ayni anlama gelen farklı 

kelimeler kullandı. Kullandığı kelimelerin çoğu, hem kültür hem de 
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sözlük fondu açısından çok zengin bir yazı diline sahip olduğunu 

göstermektedir. Şairler tarafından onun hayatı, kahramanlığı ve 

kişiliği hakkında eserler yazıldı. Eyyubi'nin "Padişahnâme”, Celal 

Zade Salih'in "Suleyman-nâme" bunun iki mükemmel örneğidir. 

Ayrıca bir çok kasideler adanmıştır. Bu kasidelerde Kanuni’ye farklı 

isimler verilmektedir. Bu kasidelerde ondan isteklerini dile getirdiler. 

 

Muhibbi’nin şiirlerinden örneklər 

 

Gazel 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,  

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. 

 

Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır,  

Olmaya baht-u saadet dünyada vahdet gibi. 

 

Ko bu iyş u işreti çün kim fenadır akibet,  

Yar-i baki ister isen olmaya taat gibi. 

 

Olsa kumlar sayısında ömrüne hadd-u aded.  

Gelmeye bu şişe-i çarh içre bir saat gibi. 

 

Ger huzur etmek dilersen ey Muhibbi, fariğ ol,  

Olmaya vahdet makamı kuşe-i uzlet gibi. 

 

Gazel 

Sakın aldanma cihäna olmasun sende gurür,  

Ne kadar devlet bulursan kendözüni eyle mür. 

 

Her ne denlü derd ü mihnet kim gele eyle kabul  

Hıç işitmedün mi kim dünyä degül cäy-ı sürür 

 

Eyleme kibr ü hased merdııd olan şeytäna bak  

Zühdüne tayanma gel gör noldı Bel’äm-ı Ba’ör 

 

Sabr kıl kim sabr ile dirler koruk helvä olur  

Gitmesün hergiz dilünden zikrün olsun yä sabür 

 

Çirk-i dünyä ile olmışdur mülevves bu gönül  
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Cehd kıl tevhıdile anun yirine tola nür 

 

Tac ü taht ü zür-ı bäzüya Muhibbi bakma gel  

Hıç bilür misün ki şiıııdi kandediir Behräm-ı Gür 

 

Mürabbe 

Ey dem-a-dem mazhar-ı tuğyän u isyanum oğul,  

Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermänum oğul.  

 

Ben kıyar mıydum sana ey Bäyezid hänum oğul,  

Bi-günäham dime bari tevbe kıl cänum oğul. 

 

Enbiyä vü evliyä erväh-ı a'zam hakkıçün,  

Nüh ü İbrahim ü Müsi İbn-i Meryem hakkıçün,  

Hatm-ı äsär-ı nübüvvet Fahr-ı lem hakkıçün,  

Bi-günäham dime bari tevbe kıl cänum oğul. 

 

Adem adın itmeyen Mecnüna sahralar durak, 

Kurb-ı täatdan kaçanlar däima düşer ırak , 

Tan degüldür dir isen vä hasreta däd al-firak,  

Bi-günäham dime bari tevbe kıl cänum oğul. 

 

Neş'et-i Hakdur nübüvvet räm olan olur kerim,  

Lätekuf üf' kavlini inkär iden kalur yetim,  

Täata isyana aitmdür Hudävend-i Kerim,  

Bi-günäham dime bari tevbe kıl canım oğul. 

 

Rahm u şefkat zib-i imän olduğın bilmez misün,  

  Yä dem-i ma’sümı dökmekden hazer kılmazmısun,  

Abdi äzäd ile Hak dergähına varmaz mısun,  

Bi-günäham dime bari tevbe kıl cänum oğul. 

 

Hak reäyä-yı muti'e räi itmişdür beni,  

İsterem mağlüb idem ağnama zib-i düşmeni, 

Häşälillah öldürürsem bı-güneh nägäh seni, 

Bi-günäham dime bari tevbe kıl cänum oğul. 

 

Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola, 

Çünki istiğfar idersün diz de afv itsek n’ola, 
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Bäyezidüm suçını bağışlaram gelsen yola , 

Bigünäham dime bari tevbe kıl cänum oğul. 

 

Gazel 

 Pädişäh-ı 'aşkam u dil defter u dıvän bana,  

   Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter ümvän bana. 

 

 İnlerem tanbür-veş bagrum delindi ney gibi, 

 Bezm-i gamda mesken oldı küşe-i hicran bana. 

 

Buseye bir cän nedür bin cän virürdüm can ile,  

Yarım ağız buse ikrar eylese yärum bana. 

 

Öldürür gerçi ki gamzen äşıka virmez amän,  

Leblerün isi-nefes her lahza virür can bana. 

 

Yanayum perväne veş şem'-i cemäli nürına,  

Şem’-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana. 

 

Muhibbi, Zâti'den sonra Türk şairleri arasında en çok şiir yazan 

bir şairdir. Biri Farsça olmak üzere dört Divançesi var. Türkçe 

divançesinin birincisi 30 bölümden, ikincisi 118 ve üçüncüsü 261'den 

oluşmaktadır. Divanları üzere yapılan aramalarda 2.799 gazeli, 1 

terciibendi, 30 mürabbesi, 18 muhammesi, 56 kıtası ve 217 beyiti 

olduğu ortaya çıktı. 

Dramatik sanat. Bu dönemde, meydan performansların teması 

esas olarak Yunan mitolojisinden alınmıştır. Yunanlıların "Mukaddes 

George'nin ejderhaya hezimeti", "Persey ve Andromeda", "Diana ve 

Kupidon" eserleri türkçeye dönüştürülerek oynandı. Taklit 

oyunlarında "Garagoz" perfomansı bir kukla gösterisi olarak 

gösterildi. 

XV. yüzyılda Türk nesri. O zaman farklı dillerden hikâyeler 

tercüme edildi. “Sindibad Kitabı” ve “40 Vezirin Hikâyesi” gibi 

eserler Arapça ve Farsça'dan çevrilmiştir. Lütfü Tokatli'nin "Kederden 

Sonraki Sevinç" koleksiyonu vardı. 

Latife janrı. Latife ustası Muhammed İbn Osman Lâmii (1472 - 

1531) bir "Latifeler koleksiyonu" yazdı (Hoca Nasreddin'in tarihi 

hakkında ilk koleksiyon Türkiye'de XVI. yüzyılın başlarında Bursa'lı 

yazar ve şair Lâmii Çelebi ("Lataifnâme"nin yazarı latifa ustası 
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Mahmud bin Osman bin Ali en-Nakkaş bin İlyas Lâmii tarafından 

derlenmiştir. Lataifnâme - mizahi unsurlar içeren, hatira ve anekdot 

niteliklerine sahip olan divan literatüründeki eserlere verilen addır. 

XVI. yüzyılın başında (1526 - 1527) derlenen bu koleksiyon, Hoca 

Nasreddin hayatı ve fıkra yaratıcılığıyla ilgilidir). Nasreddin'in 

latifeleri de buraya dahil edildi. Hoca Nasreddin, Türk folklorunun en 

büyük temsilcisi ve Türk zekasının parlak yıldızı. O, XIII. yüzyılda 

Agşehir'de doğdu ve bu şehirde yaşadı ve yarattı. Hoca Nasreddin 

Emîr Teymur'la ayni dönemde yaşamamasına rağmen, onunla ilişkili 

çoklu latifeler yayıldı. Hoca Nasreddin'in mezarı Ağşehir'de. 

Aşık şiiri. Bu döneminÂşık şiiri güçlü bir gelişme 

içerisindeydi.Âşık şiirinin önde gelen kişiliği Pir Sultan Abdal'dır. Pir 

Sultan Abdal (1510 - 1590) Sivas'ın Banas köyünde doğdu. Bir usta 

olarak, bektaşi ve alevi tarikatlarında çok sevildi. Hayatı,Âşık 

literatüründe konumu hakkında çok az şey biliniyor. Onun hakkında 

bilgileri yaratıcılığından ve ona adanmış rivayetlerinden alıyoruz. Bu 

bilgilere göre, gerçek adı Koca Haydar'dır, o, gençliğinde çoban 

olmuştur. Kökü Horasan'dandır, oradan Güney Azerbaycan'ın Hoy 

yerleşimine ve daha sonra Sivas'a geldiler. Nerede eğitildiği 

bilinmiyor. Efsaneye göre, Yıldız dağı'nın eteğinde koyun çobanlığı 

yaparken, uyuyor ve nurani bir adam elinde tuttuğu bir kaseni 

Haydara içiriyor. Elmayı elinden alırken, Nurani'nin elinde yeşil bir 

puan görür, Hacı Bektaş Veli olduğunu fark eder ve ellerini öper. 

Yaşlı adam, "Adınız Pir Sultan olsun" dedi. Adı dört tarafa yayınsın. 

Sazının üstünde saz, kelimenin üzerinde kelime olmasın. Adını ben 

verdim, yaşını Tanrı versin” dedi. Haydar bu rüyadan uyanamadı ve 

eve gelmediğini görünce onu arıyorlardı. bir ağacın dibinde yatan, 

ağızı köpüklenmiş, yüzünde de nur gördüler. Pir elinden bir kase 

içtiğini fark ettiğinde ona bir saz verdiler. Sazı aldı ve ruh halini 

onlara anlattı. Sonra söğüt ağacının önünde büyük bir taşa oturdu ve 

saz çalarmış. Bu taşın  Horasan'dan el ağacının ucunda Banaz'a geldiği 

söyleniyor. Şah İsmail Hatai de üstadın Tasavvuf şiirlerini çok 

severdi. Pir Sultan Abdal, zamanının köylü isyanlarına birçok şiir 

adanmıştır. Sultan unvanı Şah İsmail tarafından verilmiştir. Onun 

Seyid Ali, Pir Muhammed, Er Galib üç oğlu ve Senem adında bir kızı 

olmak üzere evlatları vardı. Pir Muhammed attan düşüp öldüğü için 

Pir Sultan buna dayanamadı. Şii mezhebindeki varlığı, Şah Hatai'ye 

yakınlığı, Aleviler hareketine katılımı ve Şah Tahmasib'in tanıtımı 

Sivas valisi Hizir Paşa tarafından beğenilmedi ve 1588 veya 1590'da 
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dar ağacından asıldı. "Dar Ağacı dibinde vasiyet", "Katip, hâlimi Şah'a 

böyle yaz" şiirleri gururunu ve inatçı olduğunu gösterir. Onu ilk kez 

bilim dünyasına tanıtan Prof. Fuad Köprülü oldu. 1920'de Derviş 

Ruhullah tarafından yayınlanan kitaba sekiz şiiri dahil edildi ve daha 

sonra Besim Atalay 17 şiirini kitabında listeledi. Şairin kitabı 1929 

yılında Sadeddin Nuzhet tarafından 105 şiiri yayınlanmıştır. Hece 

vezninde birçok şiirler yazmış, bu şiirler en çok koşma ve geraylı 

(semai) biçimindedir. Bu şiirler en az 3 paragraf, en çok 12 

paragraftan oluşmaktadır. Ayrıca birçok şiirleri var. 

 

Yaratıcılık örnekleri 

 

Bizim içtiğimiz dolu 

 

Bizim içtiğimiz dolu, 

Doluların dolusudur. 

Ummanlara dalıp çıkan, 

Erenlerin gemisidir. 

 

Hiç ummana dalmadın mı? 

Dalıp gevher bulmadın mı? 

Talip yola gelmedin mi? 

Yine gönül dolusudur. 

 

Ulaşırlar bedestenler, 

Al çiçekli gülistanlar. 

Ala gözlü nevrestenler, 

Erenlerin korusudur. 

 

Kimdir bunu böyle diyen? 

Erenlerden öğüt alan. 

Yeşil alem çekip gelen, 

Pirim Ali kendisidir. 

 

Pir Sultan'ım didara bak, 

Mensur ipin boynuna tak. 

Nesimi oldu Hak'la Hak, 

Yüzen kendi derisidir. 

 

http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/05/bizim-itiimiz-dolu.html
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Aç artik dost kollarını 

 

Aç artık dost kollarını, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

Yol karanlık gözüm görmez, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

 

Dardayım gel artık ulaş, 

Muhabbet yolunu dolaş. 

Sensin dost yarama ilaç, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

 

Haydar'ı Şah senin adın, 

Bilirim sende muradım. 

Çok peygambere uğradım, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

 

Artık bana aç kolları, 

Yağmur geçti, yağar dolu. 

Boynumda gezer dost kolu, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

 

Sanadır bu sözüm sana, 

Artık al ulu divana. 

Kavruldum dost yana yana, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

 

Pir Sultan başka yol bilmez, 

Senin bu yolundan dönmez. 

Alev oldu gayrı sönmez, 

Gel ey dostum yavaş yavaş. 

 

Bin cefalar etsen almam üstüme 

 

Bin cefalar etsen almam üstüme,  

Gayet şirin geldi dillerin, dostum.  

Varıp yad ellere meyil verirsen,  

Kış ola bağlana yolların, dostum.  

 

file:///E:/PİR%20SULTAN%20ABDAL%20ŞİİRLERİ%20%20AÇ%20ARTIK%20DOST%20KOLLARINI_files/PİR%20SULTAN%20ABDAL%20ŞİİRLERİ%20%20AÇ%20ARTIK%20DOST%20KOLLARINI.htm
http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/04/bin-cefalar-etsen-almam-stme.html
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İlâhi onmaya yardan ayıran,  

Bahçede bülbüller ötüyor uyan.  

Kula gölge olsa Allah’a ayan,  

Senden ayrılalı gülmedim, dostum.  

 

Pir Sultan Abdal'ım, gülüm dermişler,  

Bu şirin canıma nasıl kıymışlar?  

İster isem dünya malın vermişler,  

Sensiz dünya malın neylerim, dostum? 

 

Ala gözlü şahtan  bir dolu geldi 

 

Ala gözlü şahtan bir dolu geldi, 

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver, 

Kavlim sultan Kızıl Veli'den geldi, 

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver. 

 

Payım gelir erenlerin payından, 

On İki İmam nesli Ali soyundan. 

Selman'ın içtiği üzüm suyundan, 

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver. 

 

Beline kuşanmış nurdan bir kemer, 

Aşkın dolusunu içenler kanar. 

Herkes sevdiğine bir dolu sunar, 

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver. 

 

Pir Sultan'ım, hamı, hası seçerim, 

Hak okurum, aşk kitabın açarım. 

Yar elinden ağu gelse içerim, 

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver. 

 

Aşık senin kiya kiya bakışın 

 

Aşık senin kıya kıyâ bakışın, 

Kardaş mevaliye benzer gözlerin.  

Aşıklârı aşk o'duna yakışın,  

Kardaş mevaliye benzer gözlerin.  

 

http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/04/ala-gzl-ahtan-bir-dolu-geldi.html
http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/04/aik-senin-kiya-kiya-bakiin.html
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Bildim şahım bildim sahip nazarsın,  

Sevdiğim aşığı dilde yazarsın, 

Ali şahım deyu deyu gezersin,  

Kardaş mevaliye benzer gözlerin. 

 

 

Hakikat sevdası düştü serime, 

Şeydallah nasibin sundu pirime, 

Hiç akıllar ermez dostun sırrına, 

Kardaş mevaliye benzer gözlerin. 

 

Erenler nutkunu açıkta söyler, 

Bahçende açılmış o gonca güller, 

Sabah seherinde şakır bülbüller, 

Kardaş mevaliye benzer gözlerin. 

 

Üstaddan mı aldın sen bu kemali,  

Bakışına değer dünyanın malı, 

Ya İmam soyusun ya nesli Ali,  

Kardaş mevaliye benzer gözlerin.  

 

Derviş olan hırka giyer eğnine, 

Seher vakti uğrar yolun üstüne, 

Kıymayın kardaşlar Allah dostuna, 

Kardaş mevaliye benzer gözlerin. 

 

Derviş oldum ben okudum heceden, 

Diz çöküp dersimi aldım hocadan, 

Ya Hâşimi ya gürûh-ı nâcîden, 

Kardaş mevaliye benzer gözlerin. 

 

Erenlerin yolu inceden ince,  

Karınca çalışır hali halince, 

Pir Sultanım gezer Hakk'ı bulunca,  

Kardaş mevaliye benzer gözlerin . 
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Allah allah desem 

 

Allah Allah desem, kalksam yürüsem,  

Acap şu dağları aşamam m'ola?  

Boz atlı Hızır'ı yoldaş eylesem,  

Varıp efendime düşemem m'ola?  

 

Sevdiğim, bağında güllerin gonca,  

Usuldur boyların, bellerin ince.  

Adı güzel imamların önünce,  

Kerbelâ'da şehit düşemem m'ola?  

 

Sakın hey sevdiğim, nâsiden sakın,  

Erenler geri almaz attığı okun.  

Irak yerlerini sen eyle yakın,  

İki atlayıp bir dem düşemem m'ola?  

 

Ben güzel pîrîme verdiğim ikrar,  

Doluda, kırçından, borandan saklar. 

İhlâs âşık olan ikrarın bekler,  

İkrarın bendini çesemem m'ola? 

 

Pir Sultan Abdal'ım, dost çiresine,  

Arzumanım kaldı şah cilvesine.  

Altmış ile yetmiş üçün arasına,  

Özümü irfana koşamam m'ola?  

 

Emanet âlemde adem bir güldür 

 

Emanet âlemde adem bir güldür, 

Geldi dost kokusu ol güle düştü. 

Adem'e âşıklar beli dediler, 

Feryat ile figan bülbüle düştü. 

 

İblis anlamadı Adem'de sırrı, 

Açıldı vechinde Hakk'ın menşuru, 

Geldi zuhur etti Muhammet nuru, 

Yayıldı âleme gulgula düştü. 

 

http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/04/allah-allah-desem.html
http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/05/emanet-alemde-adem-bir-gldr.html
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Hak deyip de âlemden tutmuşuz eli, 

Sıdk ile ederiz Adem'e beli. 

Pirimizdir bizim Muhammet Ali, 

El ele, el Hakk'a silsile düştü. 

 

Azrail eder mi Adem'e ikrar? 

Secde et diye Hak emretti tekrar. 

Boyun eğmez gider Adem'e her bar, 

Kendini bilenler bu yola düştü. 

 

Pir Sultan'ım, İblis kendini gördü, 

Hak lanet eyledi, dergâhtan sürdü. 

Adem aslı yüzün toprağa sürdü, 

Allemal'esma'sı her dile düştü. 

 

Allah birdir Hak Muhammed Ali'dir 

 

Allah birdir Hak Muhammed Ali'dir 

Anın ismi cümle alem doludur 

Bu yol Hak muhammed Ali yoludur. 

Gel Muhammed Ali dergahına gel 

 

Özünü arıtıp pak eyler isen, 

Bahrileyin ummanlara dalarsan. 

Hakkın cemalini görmek dilersen, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

Şah Hasan'ın ismi gönülden gitmez, 

Şah Hüseyin deyen diller yorulmaz, 

Bu yolda ölene sorgu sorulmaz, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

İmam Zeynelabidin’in abına, 

Yezid sığmaz oldu derler kabına, 

Livaül hamd sancağının dibine, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

Kurban olalım gel Bakır oğluna, 

Uymayalım ol Yezid'in fiiline, 

http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/04/allah-birdir-hak-muhammed-alidir.html
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Biz uyalım İmam Cafer yoluna, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

İmam Musa Kazım canlar canıdır, 

Ali Musa Rıza mürvet kanıdır, 

Yarın varacağımız Hak divanıdır, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

Taki'yi bilen Naki ile buluşur, 

Varır Hasan Askeri'ye karışır,  

Anlara ulaşan Hakka ulaşır, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

Pir Sultan Abdal'ım mürvet Hüda'dan, 

Çıkıp gidelim şu fani dünyadan, 

El aman dilersen pirim Mehdi'den, 

Gel Muhammed Ali dergahına gel. 

 

Bizim içtiğimiz dolu 

 

Bizim içtiğimiz dolu, 

Doluların dolusudur. 

Ummanlara dalıp çıkan, 

Erenlerin gemisidir. 

 

Hiç ummana dalmadın mı? 

Dalıp gevher bulmadın mı? 

Talip yola gelmedin mi? 

Yine gönül dolusudur. 

 

Ulaşırlar bedestenler, 

Al çiçekli gülistanlar. 

Ala gözlü nevrestenler, 

 Erenlerin korusudur. 

 

Kimdir bunu böyle diyen? 

Erenlerden öğüt alan. 

Yeşil alem çekip gelen, 

Pirim Ali kendisidir. 

http://pirsultanabdalsiirleri.blogspot.com/2008/05/bizim-itiimiz-dolu.html
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Pir Sultan'ım didara bak, 

Mensur ipin boynuna tak. 

Nesimi oldu Hak'la Hak, 

Yüzen kendi derisidir. 

 

Türk ashug şiirinin bir diğer usta şair Karacaoglan'dır (1606 - 

1702). Karacaoglan,Âşık edebiyatının en önemli temsilcilerinden 

biridir. Onun hayatı hakkında efsaneler dolaşıyor. Şair yeniçeri 

ordusunda görev yaptı. Onun sevgi ve kahramanlık şiirleri kalmıştır.  

Aşık geleneklerine uygun olarak Karacaoglan, Osmanlı 

İmparatorluğu'nun Konya, Kayseri, Mardin, Karaman, Adana, 

Diyarbakır, Halep, Mısır, Ankara, Tokat'a doğru köy ve yaylalara 

kadar dolaştı ve her yerdeÂşıklık ve şair gücünü sergiledi. Şiirlerinde 

adının Hasan, Halil ve takma adının Karacaoglan olduğunu not eder. 

Şiirlerinde, zamanla ilgili şikayette bulunma güdülerine doğa 

hâkimdir, o doğanın vurgunu olmuştur. 

Karacaoglan mirası, Ali Rza Yalçın, Sadeddin Nüzhet, İshak 

Rufat, Zihni Ardıc ve Cahit Öztelli gibi değerli araştırmacılar ve 

edebiyat eleştirmenleri tarafından Türkiye'de yirminci yüzyılın 

başlarından  incelenmiştir.  

Bu arada, en baştan Karacaoglan'ın doğma topraklarının 

Azerbaycan halkına Doğu Anadolu'ya olduğu kadar yakın ve sevgili 

olduğunu not edelim. Bu açıdan,Âşık-şairin eserlerini inceleyen ve 

okuyucularımıza getiren İsmail Ömeroğlu ve Gara Namazov gibi 

âlimlerin büyük üstadın eserlerini yayınlaması bu sözü hak ediyor.  

Bununla birlikte, tüm bunlarla birlikte, Karacaoglan gibi bu 

azman sanatçının derinlemesine çalışılmasına her zaman ihtiyaç 

vardır. Karacaoglan, 16. yüzyılın başlarında, Türkiye'nin Mil ilinde, 

Çukurova ilçesinde doğdu. Günlerini köylerde ve el - oba 

meclislerinde geçiren bu büyük sanatçı, yolun her adımını gördü ve 

derin zekası sayesinde Anadolu'nun o zamanın en eğitimli 

insanlarından yazıp okumağı ve bilimin sırlarını öğrendi. Doğu 

Anadolu'nun göçebe yaşamıyla derinden ilgilenen Garacaoghlan, 

aslında kendi başına gezici bir yaşam sürdü. İran ve Azerbaycan da 

dahil olmak üzere tüm Doğu illerini gezdi. Ancak, Doğu Anadolu'da 

hâlâ hayatının kırılgan yıllarında yaşayan yerli Çukurova'da kaldı. 

Yaklaşık 80 yıldır yaşayan sanatçı kendi ana toprağına kısmet oldu, 

yüksek bir tepeye gömüldü. Şimdi "Karacaoglan Tepesi" olarak 
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adlandırılan bu yer, sanatseverler için bir ziyaretgaha dönüştürüldü. 

Karacaoglan, Türk dünyasının en ilginç, en güçlü ve zengin 

sanatçılarından biridir. 

Karacaoglan'ın üzüntüsü sevinçi gibi saf ve temizdir. Her şeyden 

önce gerçeği ve saflığı tercih eder. 400 yıl bundan önce, beş telli cüre 

sazıyla sanatçı, meclisten meclise cemaatleri görebildiği her yerde 

şiirler dedi, cemaatleri mükemmel kelimelerle birleştirdi. Her bir 

kelimesi özel bir boyutta ve şekildedir, yan yana olanÂşık şiirlerine 

(koşma ve geraylı'larına) hâlâ kendi döneminde kaç şarkılar yazılıp. 

Onun şiirləri müzik notaları üzerine köklenmiştir. Böylece, birÂşık ve 

şair olarak o, halk  meclislerini ve Türk şiir dünyasının sayısız 

sayfasını süslenmiştir.  

Karacaoglan bir aşk şairiydi. Sadece Anadolu'nun değil, tüm 

Türk dünyasının güzel kızları onun eserlerinde yansıyor. Üstadın tüm 

teşbihleri, hece düzümlü kafiyeleri ve redif sonları tamamen orijinal 

ve kendine özgüdür. Şiirlerinde bir kelime bile, yerinde olmayan 

kafiye de buluna bilmez.  İçerik ve anlamın birliğinden doğan 

bütünlük her şiiri bir sanat şaheseri yapar. 

Türk edebiyatında ve Azerbaycan'ın sanatsal şiirinde güzelin 

siyah gözlerini, nazlanan bakışlarını ve süzgün nezerleriniÂşıklar ve 

şairler  çeşitli şekillerde tasvir ediyor ve doğanın renkli boyaları ilə 

onu  süslediler. Bu anlamda, Karacaoglan'ın kendine özgü benzetmesi 

ilk bakışta ifadenin tamamen derin içeriği ile dinleyiciye ulaşa bilmez 

duyulmayabilir. Ama dikkatlice baktığınızda, onun benzersiz 

teşbihleri her duyann kalbi düşünmeye zorluyor. Onun sevdiği güzelin 

gözleri kömür gibidir. Siyahtan koyu, aynadan parlak olan kömür göz 

ifadesi siyah ve süzgün bakışları o kadar dolgun tasvir ediyor ki, ona 

benzer ikinci bir teşbihi hayal etmek zor olurdu: 

 

Kömür gözlüm benle gitmek dilersen 

Eğlen maral eğlen bile gidelim 

Yel vursun erisin dağların karı 

Yollar çamur kurusun da gidelim 

Irak derler Araban'ın ilini 

Köprüsü yok geçemeyiz selini 
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Menevşe yaylanın Perçem belini 

Lale sünbül bürüsün de gidelim 

Ötüşür de garip bülbül ötüşür 

Kırmızı gül goncasına katışır 

Yarın bizim ile bahar yetişir 

Körpe kuzu melesin de gidelim 

Karac'oğlan der ki geçti ne fayda 

Merhamet kalmadı yoksulda bayda 

Bu ayda olmazsa gelecek ayda 

On'ki ayın birisinde gidelim.  

                    (karacaoglansiirleri.blogspot.com) 

 

Sevgi hâkim kesilen zaman hayatın ötesine geçtiğinde, 

muhabbeti ömürden yüce yakalandığında Karacaoglan Vagif'e benzer. 

Halk hikmetlerinin şiirsel duygularını şiirlerindeki kafiyelere 

dönüştürdüğünde Alesger'e katılır. Yarının keder karşılığında iyimser 

duyguları söz konusu olduğunda, hem de Karacaoglan Aşig Alı'ya ses 

sese veriyor. Bütün bunlar karşısında önemli bir faktör duruyor. 

Karacaoglan bu sanatçılardan 100 yıl önce yaşadıysa, bu benzerlik 

nedir? Yaratıcılıklarına baktığınızda, sorunun son cevabı netleşir. Bu 

güçlü sanatçı, arkasından gelen Türk yaratıcıların yanı sıra 

Azerbaycan'ınÂşık şiirinde de güçlü bir etkiye sahipti. Uzun yıllardır, 

XVII. yüzyıl Türk edebiyatının en ünlüÂşıklarından biri olan 

Karacaoglan'ın hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Hayatı, şiirleri, 

yaşadığı dönem, doğduğu yer ve öldüğü yer bilginler tarafından 

derinden araştırıldı. 

Karacaoglan'ın 1606'da doğduğu ve 1676 veya 1689'da öldüğü 

söyleniyor. Nerede doğduğu ve nerede öldüğü, adı ve nesli hakkında 

gerçeği anlatan birçok rivayetler var. Birçok araştırmacı, yaşlı 

insanların söylediklerine dayanarak, Karacaoglan'ın Kökçel'de 

doğduğunu ve Kozanoğulları derebeyliği, karışıklığı sırasında onu 

öldürmek istediklerini öğrendiğinde Ban'a gittiğini dedi. Başka bir 

efsaneye göre, eski memleketindeki Kılıçlı aşiretinin beylerinden 

birinin karısıyla bir aşk ilişkisi olduğu için onu öldürmek istediler. O, 

iki kız kardeşiyle birlikte obasından kaçtı ve birçok yerleri gezdi, 

https://karacaoglansiirleri.blogspot.com/2008/01/kmr-gzlm-benle-gitmek-dilersen_20.html
https://karacaoglansiirleri.blogspot.com/2008/01/kmr-gzlm-benle-gitmek-dilersen_20.html
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Erzurum'a geldi, hiç evlenmedi ve orada öldü. Başka bir rivayete göre 

Karacaoglan, Bahçe ilçesinin Farsag köyünde doğdu. Son çalışmalar 

onun doğum yerinin Kozan ilçesi'nin Kökçe köyü olduğunu 

göstermektedir. En çarpıcı nokta, aşığın Çukurova'da doğup öldüğü. 

Görüldüğü gibi, adı, doğum yeri, öldüğü yer ve gömüldüğü mekan 

bilinmiyor ve çeşitli rivayetlerde açıklanıyor. Bu rivayetler şöyledir: 

- Maraş'ın, Jezel Yaylası'nda 96 yaşında öldü ve vasiyetine göre 

bir pınarın sırtına gömüldü. Sazının çürümene kadar başın üstündeki 

bir ağaçtan asılı olduğu söylenir; 

- Nizip'in Keklice köyünde sazını bir ağacın dalından asılı halde 

dibine gömülmüş; 

- Çukurova'daki bir tepeye gömüldü; 

- İçel'in Mut ilçesine bağlı Çukur köyünde bir tepeye gömüldü. 

Bu tepeye hâlâ Karacaoglan tepesi deniyor; 

- Erzurum'un Oltu ilçesinin Penek köyünde öldü, Zem-zem 

dağındaki Yasamal platosuna gömüldü. 

Mehmed Fuad Köprülü'nün çalışmalarında Karacaoglan Bahçe 

ilçesinin Farsag köyündeki Sailoglu ailesinden. Radlov'a göre, 

Karacaoglan Belgrad'da doğdu, adı Simayil ve sevgilisinin adı İstemi 

Sultan. Sadeddin Nüzhet Ergun de, Karacaoglan'ın Sultan Süleyman 

döneminde (1520 - 1566) yaşadığını yazıyor. Karacaoglan'ın 

şiirlerinde kullandığı yer adları da doğduğu yer hakkında farklı 

tasavvurlar verir. Onun şiirlerinde: 

"Erzurum benim ilim", "Binboğa'dır benim ilim", "Platomız 

Bulgar dağıdır" gibi mısralar araştırmacılar arasında fikir karışıklığına 

neden olmuştur. Oğlu hakkında çeşitli söylentilere ek olarak, şiirleri 

aslı, kökü ve nesili adına da çeşitli işaretler içerir: 

 

“Çıngıroğlu benim özbe soyumdu,  

Şimdi yoksa kaldım garip başıma”. 

“Kozan dağından neslimiz,  

Arı türkmendir aslımız”.  

“Varsakdır durak yerimiz,  

Gurbette yar eyler bizi”. 

“Karacaoglan der, gederim dağlı,  

Yerim belli derler Sayıloğlu.  

Divane gönül bir dilbere bağlı,  

Gem be kasabete aldırma beni”.   
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              (karacaoglansiirleri.blogspot.com) 

 

Diğer rivayetler, babasının Türkistan'ın Bayat ilinden geldiği 

Kırşehrin Mecidiye ilçesinde, Mamali köyünde Bidvanoğlu soyundan 

olduğunu söylüyor.Âşık geleneklerine göre Garacaoglan'ın Osmanlı 

İmparatorluğu'nun tüm köy ve platolarında dolaştığı ve her yerde şiir 

ve sazının gücünü gösterdiği de doğrudur: 

 

Hey geri de deli gönül hey geri 
Adana İlbeyli Göksun Tekir'i 
Otuz iki sancak Diyarbekir'i 
Acap gezsem mavi donlum var m'ola. 

                       (karacaoglansiirleri.blogspot.com) 

 

Aşık, adının gah Hasan, gah da Halil olduğunu ve 

Karacaoglan'ın ise aşağıdaki şiirlerde takma ad olduğunu ifade ediyor: 

 

Öz adım Halil’dir, köyümüz Hama,  

Öğerim güzeli söğerim  

Deme Karacaoglan’dır lakabım ama,  

Beyaz kar gibi yüzüm var benim. 

 

Karacaoglan, Hasan adım,  

Güzellerde kaldı tadım.  

Soldu gülüm, kurudu suyum,  

Gönlüm çağlar indən bele.   

               (karacaoglansiirleri.blogspot.com) 

 

Karacaoglan araştırmacıları onun bir göçmen, bir garip 

olduğunu yazıyor. Şiirlerinde de bunu onaylayan tutarlı mısralar 

içeriyor: 

 

Behey kırlangıç nereden gelirsin 

Hanı şimdi nettin Hind-ü Yemen'i 

Ötme garip bülbül ben de garibim 

Sen de bilir misin ahır zamanı 
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Altı aylık yoldan beri gelirsin 

Aramış yavruyu burda bulursun 

Dünyanın fani olduğunu bilirsin 

Ev yaparsın çamurlayıp samanı 

Beytullah'ı yapan İbrahim Halil 

Kadir Mevla'm beni eyleme melil 

Hakkın birliğine o da bir delil 

Sen de bilir misin vakt-ü zamanı 

Karacaoğlan der ki nice olur hâlim 

Gün geçtikçe artmaktadır vebalim 

Az yaşa uz yaşa ahırı ölüm 

Ahırette karşı götür imanı 

*** 
Aşam dedim karlı dağları başından 

Yüce dağlar koç yiğide dağ m'olur 

Ağrır bedenim sızlar yaram 

Bu yarayı çeken yiğit sağ m'olur 

 

Sıra sıra dikemedim söğüdü 

Ben başıma veremedim öğüdü 

Elleri göğsünde görün yiğidi 

Yiğit mağrur gezmek ile bey m'olur 

 

Öğüt versen bana öğüt kar etmez 

O yarin hayali karşımdan gitmez 

Kementle bağlasam kolum bağ tutmaz 

Yarin zülüfünden özge bağ m'olur 

 

Karac'oğlan der ki fani dünyadan 

Korkmaz mısın haram ile zinadan 

Ayırırlar seni anan babandan 

Gurbet ile düşen yiğit sağ m'olur.   

                         (karacaoglansiirleri.blogspot.com) 

 

O, Tuna boylarından Avusturya savaşlarına kadar şiirlerinde 

konuşurken, muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu'nun batı sınırlarına 
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ve hatta yurtdışına seyahat etti. “Dilleri var dilmize benzer” şiiri bu 

olasığın doğru olduğunu kanıtlıyor. 

Karacaoglan'ın hayatı ve yaratıcılığı hakkında ilk bilgi, 1915 

yılında "Türk Saz Şairleri" adlı kitabında bir Türk edebiyatının onursal 

yazarı Fuad Köprülü tarafından verildi. 1927'de Sadeddin Hüzhet 

"Karacaoglan'ın Yaşamı ve Şiirleri" adlı kitabını yayınladı. Son 

yıllarda Ahmed Kutsi Tecer, Mustafa Necâtî Karayer, Refik Ahmed 

Sevengil, Cahit Öztelli, İlhan Başgöz, Ali Rza Yalçın, Ahmed Tevhid 

gibi önde gelen bilginlerin çalışmalarında değerli bilgiler verildi. Bu 

çalışmalarda, Karacaoglan'ın uzun ömürlü, uzun yaşama olasılığı 

görünse de, Karacaoglan'ın yaşadığı dönem gah XVI, gah da XVII. 

yüzyıllara ait ediliyordu. Cahit Öztelli, bir cümleye referans ederek 

Karacaoglan'ın XVII. yüzyılda yaşadığını sanıyor. Cahit Öztelli'ye 

göre,Âşık Cevheri ve Karacaoglan arasında deyişme (söyleşi) olup ve 

XVII.  yüzyıla dayanan bir el yazmada "Aldı Cevheri,  aldı 

Karacaoglan" denilen türküler mevcuttur.  

Mevcut el yazmada verilerin önemi Karacaoglan'ın yaşadığı 

zamanı yansıtmasıdır.Âşık Gevherinin, XVII. yüzyılda yaşadığı zaten 

iyi bilinir. El yazmada yer alan Karacaoglan ve Gevheri deyişmesi her 

ikisinin  aynı anda yaşadığını gösteriyor. Yani, bahsettiğimiz 

Karacaoglan XVII. yüzyılda yaşamıştır. Karacaoglan'ın Gevheri ile 

söyleşi şu şekildedir: 

 

Aldı Cövhəri: 

Şunda bir dilbere gönül düşürdüm 

Yanakları benzer nar tanesine 

Divanesi olup aklım şaşırdım 

Asılaydım zülfün her tanesine  

 

Yari görsem aklım olur serseri 

Sırma gümüşüne benzer her yeri 

Dünyaya getiren şöyle dilberi 

Aferin doğuran mert anesine 

 

Hâlim arzetmeye tenhayı bulsam 

Devletli kendime bir çare bulsam 

Ol kiraz dudağın ağzıma alsam 

Bek tutup sarılsam gerdanesine 

 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 85 

 

Gevheri der aşk katarın yederken 

Gördüm sevdiğimi seyran ederken 

Güzeller şahının medhin ederken 

Nazar kıl döktüğüm ter tanesine     

                    (www.antolojik.com) 

 

Aldı Karacaoglan: 

Sabahtan uğradım ben bir güzele 

Güzel yoksa uykuların kaçdı mı 

Hayli oldu ben bu yerden gideli 

Yoksa meylin yad ellere düştü mü 

Katipler oturmuş ismini yazar 

Kadir Mevla'm ana eylemiş nazar 

Benim yarim melül mahzun çok gezer 

Bilmem yar aşk dolusundan içti mi 

Karac'oğlan eydür yol büke büke 

Döndürmüş yönünü yalvarır Hakk'a 

Elinde bir deste gül koka koka 

Dağlar senden yedi benlim aşdı mı    

                                 (www.antolojik.com) 

 

Karacaoglan'ın hayatı hakkındaki destana ek olarak, insanlar 

arasında dolaşan küçük rivayetler de var. Bu örneklerde Karacaoglan 

bir evliya gibi, sazın - kelimenin kudreti ile her şeyi mümkün kılan bir 

kişi olarak verilir. Mesela bu arada üç kız yol ile geliyordu. Onlar 

çinarı yapraksız görür üzülüyorlar. Diyorlar, bu çinarın yaprağı 

olsaydı, daha iyi olurdu.  Bu Karacaoglan'a belli olur. Sazını göğsüne 

koyar ve diyor ki: 

 

Goşa çınar, goşa çınar,  

Veripsiz baş başa çınar.  

Aç yaprağı, döşe çınar,  

Görşüne kızlar geliyor.   

            (www.millifolklor.com)  
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Kızlar o anda çinarlar'in yeşil yapraklar açdığını görürler. Biraz 

gidip yorulurlar. Kızlar diyorlar ki, daha iyi olurdu, her birimizin atı 

olurdu, binerdik. Karacaoglan sazı gögsüne koyar, şarkı söylüyor: 

Yollar boyu yeşil otlar,  

Ceyran-cüyür sizi otlar.  

Yeherlenin bedöv atlar.  

Binmeye kızlar geliyor.  

            (www.millifolklor.com) 

 

Şu anda üç at hazır. Onlar atlara bindiler ve yollarına devam 

ettiler. Bir süre sonra kızlar susuzlar. Çeşmenin önde olduğunu 

görüyorlar, ama su kirli. Kızlar diyorlar ki, iyi olurdu, Karacaoglan 

şarkı okur, çeşme durulanır, biz de o sudan içirdik. Karacaoglan bunu 

duyduğunda sazını aldı ve şöyle dedi: 

 

Karacaoglan esip coşma,  

Bulanlık sel teki taşma.  

Durul, boz bulanık çeşme,  

İçmeye kızlar geliyor.  

                         (www.millifolklor.com) 

 

Karacaoglan'ın sazının her teli, her bir kelimesi insana ilham 

verir. Bu anlarda Karacaoglan Dede Korkut'un yanında duruyor. O da 

"sorunları çözer", onun sazı da kopuz gibi muteşemdir. Karacaoglan 

halk dilinin tüm tazeliği ve güzelliğini şiire getirdi, hece vezninin en 

yaygın ve klasik formlarında şiirler yazdı. En çok koşma, semai, 

varsağı biçimlerinden kullandı. Türk ashug şiirinde ne zaman varsağı 

söyleniyor, Karacaoglan hatırlanır. Bu tür bir şiir sekiz hece kalıbı ile 

yazılmıştır ve özel bir vurgu ile anlatılmıştır. Ancak şiir biçimindeki 

bend sayısı 3 ile 5 arasında değişmektedir. Onu semaiden ayıran 

özelliklerden biri, özel avazla okunması ve ilk dördlükte behey, bre ve 

hey gibi çağrıların seslenmesidir.  

 
SEMAİ 

Bre ağalar bre beyler 

Ölmeden bir dem sürelim 

Gözümüze kara toprak 

Dolmadan bir dem sürelim 

Aman hey Allah’ım aman 
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Ne aman bilir ne zaman 

Üstümüzde çayır çemen 

Bitmeden bir dem sürelim 

Bana felek derler felek 

Ne aman bilir ne dilek 

Âhir ömrümüze helâk 

Etmeden bir dem sürelim 

Karacaoglan der canan 

Güzelim sözüme inan 

Bu ayrılık bize heman 

Ermeden bir dem sürelim 

 

Tıpkı Türk halk edebiyatında en çok muhabbetten yazan 

Karacaoglan olduğu gibi, XVII. yüzyılÂşık edebiyatında en çok 

güzellemeler yazan da Karacaoglan oldu. Güzellerin akıl ve kemalını, 

marifetini, endamını,  kaşlarını ve gözlerini, kelimelerini ustaca 

metheden, güzel olan her şeyi  (manzara, dağ, taş, kaya, doğa, vb.) 

öven şiirlerin Karacaoglan'ın yaratıcılığında özel bir yeri vardır: 

 

Sabahleyin tan yüzüne 

Sürmeler çekmiş gözüne 

İk'elin almış yüzüne 

Güller nazlanı nazlanı 

Dostun bahçesine girdim 

Tomurcuk güllerin derdim 

El bağlayıp selam verdim 

Alır nazlanı nazlanı 

Karacaoğlan der merdane 

Güzel içinde bir dane 

Zülüfün dökmüş gerdane 

Tarar nazlanı nazlanı 

Karacaoglan tarafından kullanılan şiir biçimlerinden biri de 

koşmadır. Araştırmacılar, kendisi tarafından yazılan 500'den fazla 

şiirin 322'si koşma organize ettiğini, koşmanın klasik ashug şiirinin en 

iyi örneklerinden biri olduğunu söylüyor: 

 



88 | RAMİL ALİYEV 

 

Kadir Mevlam seni öğmüş yaratmış 

Çiçekler içinde birdir menevşe 

Bitersin güllerin harı içinde 

Korkarım yüzüne batar menevşe 

Yaz gelir de heveslenir bitersin 

Güz gelince başını alır gidersin 

Yavru niçin boynun eğri tutarsın 

Senin derdin benden beter menevşe 

Senin meskenindir kayaların sengi 

Kokusu menevşe güldür irengi 

Aradım dünyayı bulunmaz dengi 

Güzel yatağında biter menevşe 

Bakmaz mısın Karac'oğlan haline 

Giarp bülbül konmuş gülün dalına 

Kadrin bilmeyenler alır eline 

Onun için eğri biter menevşe 

Yaşam deneyimlerini ifade eden, ögüt veren şeirlerin, 

üstatnâmeler yazan yazarların aynı zamanda belli bir bilgi ve 

deneyime sahip, bir dünya görüşü olan aksakal ve bilge insanlar 

olduğu bilinmektedir. Türk folklorundaki başyapıtların 

(üstatnâmeler’in) en iyi örnekleri Karacaoglan'ın eserlerinde bulunur: 

 

Dinle sana bir nasihat edeyim 

Hatırdan, gönülden geçici olma 

Yiğidin başına bir iş gelince 

Anı yad ellere açıcı olma 

 

Mecliste ârif ol kelâmı dinle 

El iki söylerse, sen birin söyle 

Elinden geldikçe sen eylik eyle 

Hatıra dokunup yıkıcı olma 

 

Dokunur hatıra kendisin bilmez 

Asılzadelerden hiç kemlik gelmez 

Sen eyilik et de o zayi olmaz 
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Darılıp da başa kakıcı olma 

 

El âriftir, yokla kendi kendini 

Dağıdırlar duzağını, fendini 

Alçaklarda otur, gözet kendini 

Katı yükseklerden uçucu olma 

 

Muradım nasihat bunda söylemek 

Size lâyık olan onu dinlemek 

Sev seni seveni, zay etme emek 

Sevenin sözünden geçici olma 

 

Karacaoğlan söyler sözün, başarır 

Aşkın deryasını boydan aşırır 

Seni bir mecliste hacil düşürür 

Kötülerle konup göçücü olma 

 

Yukarıda belirtilen üstatnâme ve Karacaoglan'ın diğer 

öğütlerinde insani özellikler, toplum ve insanlarla ilgili fikirler, edep 

erkan, adalet, doğru yol tutarken yaşamayı sevmek gibi nitelikler 

ustaca sunulmaktadır. 

 

Yaratıcılık örnekleri: 

 

Ala gözlerini sevdiğim dilber 

 

Ala gözlerini sevdiğim dilber 

Göster cemalini görmeğe geldim 

Şeftalini derde derman dediler 

Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim 

Gündüz hayallerim gece düşlerim 

Uyandıkça ağlamaya başlarım 

Sevdiğim üstünde uçan kuşların 

Tutup kanatların kırmaya geldim 

Senin aşkların gülmez dediler 

Ağlayıp yaşını silmez dediler 
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Seni bir kez saran ölmez dediler 

Gerçek mi efendim sormaya geldim 

Senin işin yiyip içmek dediler 

Yaran ile konup göçmek dediler 

Göğsün cennet koynun uçmak dediler 

Hak nasip ederse görmeye geldim 

Mail oldum senin ince beline 

Canım kurban olsun tatlı diline 

Aşık olup senin hüsnün bağına 

Kırmızı güllerin dermeye geldim 

Karacaoglan der ki işin doğrusu 

Gökte melek yerde huma yavrusu 

Söyleyim ben sana sözün doğrusu 

Soyunup koynuna girmeğe geldim 

Ala gözlüm ben bu ilden gidersem 

 

Ala gözlüm ben bu ilden gidersem 

Zülfü perişanım kal melil melil 

Kerem et aklından çıkarma beni 

Ağla gözyaşını sil melil melil 

 

Yeğin ey sevdiğim sen seni düzet 

Karayi bağla da beyazı çöz at 

Doldur ver badeyi bir daha uzat 

Ayrılık şerbetin ver melil melil 

 

Elvan çiçeklerden sokma başına 

Kudret kalemini çekme kaşına 

Beni unutursan doyma yaşına 

Gez benim aşkımla yar melil melil 

 

Karac’oğlan der ki olup ölünce 

Bende güzel sevdim kendi hâlimce 

Varıp gurbet ele vasıl olunca 

Dostlardan haberim al melil melil 
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Türk-Anadolu destanları. Destanlar ulus, din, erdem ve ulusal 

kahramanlık tarihinin hikâyeleridir. Bu kahramanlık destanları 

ulusların tarih öncesi dönemlerini yansıtmaktadır. Son derece çok 

hareketli ve zengin bir yaşam süren Türk boylarının farklı destanlar 

yaratması doğal bir süreçtir. Noel'den önce başlayan ve sözlü 

edebiyata aktarılan destanların sayısı çok azdır. XIX. yüzyıldan beri 

Avrupalı Türkbilimciler ve Türk araştırmacılar bu destanlardan 

bazılarını ağızlarından topladı ve tercüme etti. 

Türkler İslam'a dönüştükten sonra bu destan geleneği devam etti 

ve çeşitli Türk toplumları sayısız destan yarattı. Türk destanları, 

ulusların kendilerini harika şeyler yapmak, çeşitli sosyal ve tarihsel 

nedenlerle uzlaştıkları ulusal kimliklerine geri dönmeleri ve 

özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını korumak için tekrar büyük bir ulus 

haline geldiklerini fark ettiklerinde kendilerini tekrar gösterirler. Türk 

edebiyatında XV. yüzyılın en değerli ürünleri Osmanlı destanlarıdır. 

Bu destanlar halkın ruhuyla yazılan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 

birkaç büyük zafer ve kahramanca sayfaların etkisinin aksidir. Bu 

destanların temel versiyonları insanların anısına yaşıyor ve en eski 

destan anıları ile birlikte kuruldu. Örneğin, Osmanlı rüyasından 

bahseden türk destanlarında ağaç, pınar, yay, ok, kılıç, kalkan, güneş, 

ay, at, değirman taşı, yüzük vb. bulunan Türk destanlarında bulunan 

ulusal destanın unsurlarıdır. 

Bu dönemde yayılan Türk destanlarının en ünlüsü "Türk 

mezarı", "Osman Gazi'nin Rüyası", "Bilecik'in Fethi", "Rum ulusuna 

geçiş"tir. Destansı "Türk mezarı" Kayı han'lı boyunun Anadolu'ya 

gelişini açıklıyor. Destana ve tarihe göre, kayılar Cengiz Han 

döneminde Horasan'dan Anadolu'ya gider. Cengiz Han'ın ölümü ile 

anavatanlarına dönerler. Orada Süleyman Şah Gazi ve destesinin Rum 

ulusunda kalmak istemedikleri, Türkistan'a döndükleri açıklandı. 

Halep eyaletine ulaştılar. Caber Kalesi'nin önüne geldiler. Fırat 

Nehri'ni geçmek istediler. - İrmaktan nasıl geçilir? Süleyman şah'a 

sordular. Süleyman şah atını nehre vurdu. At düştü; Süleyman şah 

nehre düştü. Hastalandı ve Allah'ın rahmetine gitti. Caber Kalesi'nin 

önüne gömüldü. Bu mezara "Mezar-i Turk" denir. Süleyman şah'ın 

ölümünden sonra Kayılar arasında bir anlaşmazlık patlak verdi. 

Bazıları Horasan'a, bazıları Suriye ve Şam'a, bazıları da Ertuğrul ve 

kardeşi Dündar beğin önderliğinde Anadolu'ya geldi. Yol boyunca 

başka koşunlarla karşılaştılar. 
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Ertuğrul, "Hey yigitler, kavgaya rastladık. Kılıcı alın. Bir eş 

olarak geçip gitmek yigitlik değildir. Kazanan ya da kaybedenlere 

yardım edelim?” dedi. Yenilenlere yardım etmek istediler. Savaşa 

gittiler ve kazandılar. Yardım ettikleri ordu, Selçuklu Sultanı 

Alâeddin'in ordusuydu. Bu nedenle Selçuklu Sultanı kayılara Soğut 

eyaletini kışlak, Domanic’i yayla olarak verdi. Anadolu'nun fethi için 

giden ve Türk mezarında uyuyan Selçuklu sultan Alp Arslan'ın ünlü 

komutanlarından biri Kutalmış oğlu Süleyman Şah Anadolu Türk 

devletinin kurucusudur.  

"Osman Gazi'nin rüyası" da Osmanlı destanları arasında önemli 

bir rol oynamaktadır. En eski Türk destanlarından hatıra taşıyan bu 

rüya çeşitli rivayetlerin bir bütün olarak zarif stili ile Bizans'larla 

çatışan Müslüman Anadolu Türkleri arasında derin bir sevgi 

uyandırdı. Bu rüya Farsça'da İdrîs-i Bitlisî tarafından kaleme 

alınmıştır (Abdülkadir, Ö., 2000: 485 – 488).  

"Osman Gazi'nin Rüyası" menkıbesinde, Osman Gazi'nin 

Söyüd'ün çevresindeki bir köyde yaşayan Adabalı adında bir Şeyh'in 

Mal Hatun adlı kızıyla evlenmek istediği anlatılıyor. Adabalı tam 

anlamıyla, 2 yıl boyunca bu evliliğe izin vermedi. Bir gece Osman 

rüyada gördü ki  şeyhin yanında uyuyup. Adabalı'nın koynundan bir 

ay doğar, Osman'ın koynuna girer. Bu anda bir ağaç onun karnından 

yükselmeye başlar. Tüm dünyayı bu ağaç gövdesi ile örter. Herkes 

ağacın yanındaki pınardan kullanar. Ağacın yanında Kafkasya, Atlas, 

Toros ve Balkanlar vardı ve yanında Dicle, Fırat, Nil ve Tuna nehirleri 

akıyormuş. Ağacın etrafında ovalar vardı. Vadideki düzengahlarda 

camiler inşa edilmiş, hepsinin tepesinde hilal parlıyor  ve minarelerde 

ezan okunuyordu. Şehir iki firuzə ve iki zümrüt arasında oturan bir 

elmas gibiydi. Yani bir yüzüğün kıymetli taşını hatırladıyordu. Sultan 

Osman bu yüzüğü takarken uyanır. 

"Bilecik'in fethi". Avrupalı tarihçilerin Yunanlıların Truva'nı 

zabt etmesi olayına benzettikleri bu maceranın benzeri, Selçuklular 

döneminde tesbit edilen "Danişmend-nâme"de bulunur. Aslında 

Bilecik'in savaşta alındığını gösteren bu rivayet, "Danişmend-

nâme"den Osmanlı destanlarına geçmesi ile de mümkün. Destanda, ilk 

kez Osman beyle Bilecik takfur'unun dostane bir ilişki içinde olduğu 

gösteriliyor. Osman yaylaya yürürken değerli eşyalarını Bilecik'in 

takfuruna emanet edir. Ancak Osman bey'in sürekli büyüyen gücü ve 

saltanatından korkan Bilecik takfuru, Osman'ı düğün şöleni adına 

çağırmak, esir almak istiyor. Osman bey hileyi anlıyor. Bilecik 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 93 

 

takfuruna, yaylaya gitme alışkanlığı içinde olduğu için düğüne değerli 

eşyalarıyla ve kadınlarıyla geleceğini söyler. Takfur Osman bey'in 

kadın ve mallarını, servetini ele geçirme umuduyla teklifini kabul 

ediyor. Osman bey və 39 kadın elbisesi giymiş Türk erkeği düğüne 

geliyor. Böylece Osman bey Bilecik'i fethetti ve tekfur'a gelin olacak 

Nilufer Hatunu oğlu Orhan'la evlendirdi. 

"Battalnâme". Bu destanın kahramanı Türkler arasında bilinen 

bir Arap. Bu öykülerin tarihi kahramanı Abdullah İbn Emr al-Battal, 

VIII. yüzyılda Amevi - Rum Savaşı (Bizans) döneminde yaşamış ve 

Bizanslıları yenmiş bir Arap komutanıdır. Arapça kahraman 

anlamında olan "battal" adlı bu kişiye araplar tarafından eserler 

adanmıştır. Aslında arap olan bu kahramana Türkler  Anadolu 

gazilerine uygun bir adresle Battal Gazi dediler. Bu destanın ne zaman 

ve kim tarafından yazılı literatüre getirildiği bilinmemektedir. XVIII. 

yüzyılda   Darendeli Katip-zâde Bekâî  adında bir şair tarafından 

menzum bir varyantta yazılmıştır. Çalışması 7000 beyitten 

oluşmaktadır. Dastanın ilk kısımı Battal'ın maceralarını anlatırken 

ikinci kısım kahramanlığıyla ilgilidir. Battal Gazi, 740 yılında 

Hıristiyanlarla savaşta öldü. Eskişehir'de Akroin adlı bir yere 

gömüldü. Destanın yayınlanma tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, 

muhtemelen eserin Danişmendliler zamanından önce (643) yazılmış 

olması muhtemeldir. Eserin en eski kopyası 840 yılında yazılmıştır. 

Destandaki olaylar Malatya ve Harput'tan İstanbul'a kadar olan 

alanları kapsıyor. Battalnâme düzyazı ile yazılmış olmasına rağmen, 

içinde bazı manzum bölümler de vardır. Destanın tarzı, hatta cümle 

yapısı "Kitab-i Dede Korkut" destanına benzer. Destanın bir Arap 

destanı olduğunu söyleyenler var. Bunu söyleyenler Battal'ın bir 

peygamber neslinden olduğuna inanır. Ancak Araplar arasında yazılı 

veya kopyalanmış bir Battal Gazi destanı yoktur. Bu eserin yazarı ve 

ne zaman yazıldığı bilinmemektedir (XV - XVI yüzyıllarda 

yayınlanmıştır). Ancak hikâyeler VIII. yüzyılda oluştu ve İstanbul'un 

fethine kadar 500 yıl sürdü. Bu dönemde Türkler, Araplar ve 

Bizanslılarla zor savaşlar geçirdi. Destan da bu savaşlardan etkilendi. 

Gazi'nin atının adı Aşkar. Aşkar da sahibi gibi  bir kahramandır. 

Battal sadece Rumlularla, kafirlerle İslam için savaşmakla kalmadı, 

aynı zamanda büyücüler, devler ve cadılarla da savaşıyordu. Gökten 

indiği ve hatta Kabe toprağı'ndan geldiği söylenir. Hadrat Adem, 

Hz.Muhammed, Hz. Ali ve Hz. Hamza'dan beri peygamberlerin atı 

olmuştur. Ölümsüz At Battal'ı birçok kez felaketten kurtardı. Battal 
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Gazi'nin gerçek adı Hüseyin Gazi oğlu Cafar'dır. Malatya'da doğdu. 

Onun amaçı İslam'ı yaymaktı. Dürüst, adil ve dolu bir Müslüman 

hayatı yaşayan bir adamıydı. Bir orduya karşı tek başına savaştı. 

Kafirleri İslam'a davet etti ve kabul etmeyenleri öldürdü. Seyyid 

Battal'ın hikâyesi, İslami bir kahramanın idealist ve İslam 

kahramanının macerasıdır. İslam için savaşan gazilere savaşlarda 

kazandığı tüm serveti dağıtır. Bu nedenledir ki başta Anadolu olmak 

üzere bütün türk illerinde Seyyit Battal adına makamlar (olaylar) 

hazırlanmış, kayalarda, mağaralarda onun hatırası beklenilmiştir. 

Battal Gazi'nin ölümünden sonra Selçuk sultanı Alaeddin Keykubad 

tarafından mezarının bulunduğu bu yerde türbe inşa edilmiş, XIII. 

yüzyıl Anadolu selçukluları tarafından Eskişehir’in Seyyit Gazi 

kasabasında Seyyit Gazi Battal türbesi yaratılmıştır. 

"Danişmendnâme". Anadolu'da gerçekten Türk boylarının 

tarihini yansıtan kaynaklardan biri de XII. yüzyılda yazıya aktarılmış 

"Danişmendnâme"dir. Bu eserde hikâye edilenlerin tarihi gerçeğe 

uygunluğu, adı geçen kahramanların tarihi şahsiyetler olduğu 

bilinmektedir. Destandaki coğrafi isimlerin Anadolu coğrafyasına 

uyumu da "Danişmendnâme"nin türk edebiyatında uzun süre tarihi bir 

kitap gibi karşılanmasına neden olmuştur. "Danişmendnâme" 

selçuklularla Anadolu'ya gelen Danişmend Ahmed Gazi'nin Erzincan, 

Sivas ve Tokat taraflarda Anadolu'nu türkleşdirmek ve 

müselmanlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği askeri seferleri 

yansıtıyor. 

 Anadolu'da özel ellerde birçok el yazmaları olan bu eserin çok 

iyi bir nüshası Paris'te "Bibliotheque Nationale"dedir. İçinde önemli 

manzum parçalar bulunan bu eserin diğer kıymetli bir nüshası da Fuat 

Köprülünün kütüphanesindedir. Eser üzerinde çalışanlardan biri de 

azerbaycanlı İren Melikova olmuştur. Başta Danişmend Ahmed Gazi 

olmak üzere Danişmendli büyüklerinin kahramanlıkları temelinde 

meydana gelen bu destan "Battalnâme"nin devamıdır. 

"Danişmendnâme" eski türk tarihçileri tarafından kullanıma değerli 

eser sayılmıştır. "Danişmendnâme"den daha sonra başka tarihçiler de 

yararlanmıştır. Destanın genel içeriği şöyledir: 

 Peygamberimizin hicretinden 360 yıl sonra Battal Gazi'nin 

torunlarından Melik Ahmed Danişmend Gazi kendi yiğit arkadaşları 

ile Bağdat halifesinden izin alıp Rum üzerine saldırıyor. Onlar 

hıristiyan ordularını mağlup ederek birçok şehirleri fethediyorlar. 

Arkadaşlarının birçoğunu kaybetmesine rağmen Ahmed Gazi Cani'ni 
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de almak ister. Fakat yolda düşman pususuna düşer ve geri dönerken 

Niksar'da vefat ediyor. Onun ölümünden sonra hıristiyanlar 

müslümanları mağlup edip şehirlerini geri alıyorlar. Bundan sonra 

Süleyman şah Ahmed Gazi'nin oğlu Melik Gazi ile birlikte kafirleri 

mağlup edip, Anadolu'nu fethediyor. 

 Danişmend Ahmed Gazi de tam bir İslam gazisi’dir. O da 

babası Battal Gazi gibi bütün savaşlarını İslam uğruna ediyordu. 

Esasen manevi hayatında babasından ve Hz. Muhammed'den (s.a.s). 

ayrı değildir. Rüyasında hep onları görüyor, onların maneviyatından 

sürekli güç alıyor. 

 "Battalnâme"nin devamı olarak kabul edilen bu eserde 

münacatlar, Allah'a sığınıp yardım dilekleri, bazı hristiyanların 

rüyalarında peygamberimizi görerek müslüman olmaları vs. gibi dini 

motiflerle ortak tarihi ve efsanevi unsurlar vardır. Eserin sonunda 

dünyanın fani olmasından bahsederken dini ve ahlaki öğütler de 

veriliyor. 

 Eser aruzun mefâilün, mefâilün fâilün kalıbında, o dönem 

insanlarının kolay anlayabileceği bir dilde yazılmıştır. XV. yüzyılda 

yaşayan Arif Ali yazdığı Danişmendlilər tarihinden bahsettiği "Mukat-

ül-Cihad" adlı eserinde "Danişmendnâme"den çok faydalanmıştır. 

Türk "Köroğlu"su. Bugün türk illerinin çeşitli yerlerinde 

bilinmekte ve söylenmekte olan bir "Köroğlu" destanı vardır. Bu 

destanın XVI. yüzyılın sonlarında Anadolu'da yayıldığı bilinmektedir. 

Belki destan şair Köroğlu veya hem şair, hem eşkiya (aşık) 

Köroğlu'nun hayatı, kişiliği ve macerası ile birleşerek yayılmıştır. Bu 

destanın aslında göytürklər zamanındaki Türk - İran savaşları 

temelinde yer bulduğu bir ihtimal olarak öne sürüldü. Bu araştırmalara 

göre Köroğlu hakkında ilk doğru bilgi veren Evliya Çelebi 

Köroğlu'nun Anadolu'nun kuzey-batı tarafında eşkiyalık (aşıklık) 

ettiğini, ünlü bir kahraman olduğunu söyler. Son yıllarda Başvekales 

arşivinde bulunmuş bazı bilgilere göre onun asıl adı Ruşen olmuştur. 

Köroğlu adıyla ün kazanmış bir Celali eşkiyasının XV. yüzyılın 

sonlarında Bolu taraflarında faaliyete başladığı söylenir. "Köroğlu" 

destanının bugün elimizde olan belli varyantları Azerbaycan, özbek, 

türkmen, bulgarca, kazak, gürcü,  İstanbul, Tobol ve Anadolu'nun 

çeşitli yerlerinde yayılmıştır. Tüm bu versiyon ve seçenekleri 

inceleyen Pertev Naili Boratav'a göre "Köroğlu" destanının ana içeriği 

şöyledir: Köroğlu küçük çocuk iken babası seçtiği iki kulunu beye 

beğendire bilmediği için gözleri çıkarılır. Babasının felaketine neden 
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olmuş bu kulunların biri yetiştirildikten sonra Köroğlu'nun Kırat'ı 

olarak ünleniyor. Körün oğlunun adı bundan itibaren Köroğlu olur. 

Köroğlu Çamlıbel'də mesken düşürüyor, kahramanlığı ile dünyaya 

nam salıyor. Köroğlu'nun yanında vefakar ve fedakar yiğitleri - 

delileri oluyor. Kendisi gibi kahraman adamları ile beylere, paşalara 

meydan okuyor. Çamlıbel saltanatı devam ederken tüfek icat edilir. 

Köroğlu bu delikli dEmîri görüp üzülüyor. Bununla uzaktan ve hile ile 

adam öldürüldüğünü öğrendiğinde artık yiğitliğin şerefsizliğe 

çevrildiyinı anlıyor. Köroğlu kılıç ve bileğinin gücüyle kazanmayı 

tercih etti. Köroğlu yanına gelen cesur yigitleri denemelerden sonra 

destesine kabul ederdi. 

Köroğlu'nun rivayetlerinde Anadolu tarihi ile birleşen soygun 

ruhu, Türk destan geleneğinde devletin ve hükümdarın ulusal 

kahraman ruhuyla çelişmektedir. Bu nedenle, destanın Anadolu 

varyantı, Celali harekatı ile bağlantılı olarak zümrenin ruhunu yansıtır. 

XVI.  yüzyılın sonu  XVII. yüzyılın ortalarında Türk 

edebiyatı, feodal beylere karşı harekatın bir tasviri ile dikkat 

çekicidir. Bu döneme Kara Yazıcıoğlu, Deli Hasan ve 

Gelenderoğlu'nun isyanları ve başka isyanları tarihe düşmüştür.  

Evliya Çelebi (1611 - 1670) de bu dönemde yaşamıştır. On 

yedinci yüzyıl düzyazısının iki önemli yazarı vardır: Evliya Çelebi ve 

Katip Çelebi. Evliya Çelebi, 10 ciltlik "Seyahatnâme"si ile tanınıyor. 

Bu çalışma dil, tarih, folklor, edebiyat ve sosyoloji açısından çok 

değerlidir. Katip Çelebi tarih, coğrafya, sosyoloji, bibliyografya, ahlak 

konularda yazdı. Eserleri arasında "Fezleka", "Keşfüz-Zünun", 

"Cihan-nüma", "Tagvimüt-Tavarih", "Tühfetul-Kibar", "Düsturul-

Emel", "Mizanül-Hakk" eserlerinin isimlerini çizebiliz. 

Hiciv motifleri de bu dönemin literatüründe takip edilmektedir. 

Özellikle, Ruhi'nin çalışmalarında bu yön daha güçlüdür (? - 1605). 

Hayatı hakkında bilgi sınırlıdır. Kendisini dünyaya karşı sefil ve 

dünyadan kızgın olarak gördü. Şiirlerine hiciv hâkimdir. XVI. yüzyıl 

Türk edebiyatında Ruhi'nin özel bir yeri vardı. Doğum tarihinin belli 

olmamasına rağmen, Bağdat'ta doğduğu ve 1605'te öldüğü 

bilinmektedir. Şairin kendisinden sonra divanı bırakılır. Bu divanın 

içinde 17 maddelik bir terkibibent onu ünlü yaptı. Bu terkibibent bir 

şaka ve sosyal içeriğe sahip. XVII. yüzyılın birçok şairleri (Raşid, 

Sami, Sünbülzade, Vehbi) bu terkibibent hakkında nezire yaptılar (ona 

nezire yazanlar arasında XIX. yüzyılın şairleri bile var). Bu nezirelerin 

en ünlüsü 19. yüzyıl şairi Ziya Paşa'ya aittir. Tasavvufun Ruhi'nin 
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şiirlerindeki etkisi dikkat çekicidir. Bir Mevlevi olduğu bile söylenir. 

Ruhi, Fuzuli'nin etkisi altında gazeller ve şiirler yazdı. Lirik şiirine 

romantik bir tema hâkimdir. 

  Türk edebiyatının bu döneminde yaşayan bir diğer hiciv şair 

Veysi'dir. Tarihsel, didaktik eserlerin, epistolar (mektup) düzyazının 

yazarıdır. Eserleri arasında “Rüya görme” ve “İstanbul'a nasihat” şiiri 

yer almaktadır.  

Ömer Nâfi (1572-1635) XVII. yüzyılın ünlü bir saray şairiydi. 

Türk edebiyatındaki en büyük kaside şairi olarak bilinir ve peşinden 

gelen şairler üzerinde büyük etkisi olan önde gelen şairlerden biriydi. 

Nâfi, 1572 yılında Hasangala'da doğdu. Zamanın kaynakları ona 

Erzanür-Rûmî adını verdi. Babası Sipahi Mehmet bey ilinin 

tanıdıklarından biriydi. Şair mührüne kazdığı beyitte Ömer isminden 

bahsetmiştir. Erken yaşlardan itibaren iyi eğitim almış, daha yüksek 

bir medrese eğitimi almış ve Arapça ve Farsça mükemmel 

konuşmuştur. İlk eğitimini Hasangala'da aldıktan sonra şair Erzurum'a 

geldi ve Fars edebiyatının ünlü eserlerini okudu ve yaratıcılığa 

başladı. 1885 yılında defterdarı olduğu Gelibolulu Müverrih Ali onun 

şiirlerini gördü ve beğendi ve ona "Nâfi" takma adını verdi (faydalı).  

Sultan I. Ahmed döneminde İstanbul'a geldi, devlet hizmetine 

girdi ve çeşitli görevlerde bulundu. Onun yeteneği II. Osman ve IV. 

Murad dönemlerinde daha da parlıyordu ve en çok hicivleri ve 

kasideleriyle tanınıyordu. O, I. Ahmed'in tahta çıktığı yıllardan (1603) 

30 yıl boyunca İstanbul'da yaşadı. Hayatının bu döneminde yazılan 

birçok kasidelerden en çok sevdiği Türk sultanları I. Ahmed ve IV. 

Murad olduğu görülebilir. Bu süre zarfında yaşayan şair IV. Murad 

tarafından düşmanlardan korunmuştur. Uzun bir süre Türk 

sultanlarının sevdiği şair kendi hicivlerinin kurbanı oldu. Sultan 

Murad, hiciv yazmasını yasaklamasına rağmen, hareketsiz durmadı ve 

başkan Bayram Paşa'ya hiciv yazdı. Bu nedenle 1635 yılında sarayın 

odunluğunda boğularak öldürüldü ve cesedi İstanbul Boğazı'nda 

denize atıldı. 

Daha önce sadrazam'ı hiciv ettiği için hapse atıldı ve padişah 

onu affetti. Bir ay sonra tekrar küfür hicivlerine göre hapsedildi ve 

padişah onu her defa da affetti. Boğularak öldürülmesi onun kendi 

isteğiyle yerine getirilmiştir. Ölüm emrini kendi elleriyle imzaladı. 

Bugün divan edebiyatının en çok popüler kasidelerinden biri 

onun eserleri. Kasideleri güçlü sanatsal araçlarla ve degişik uyumlarla 
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ayırt edilir. Kasideleri yapay olmaktan uzak şiirsel fikirler içerir. Hiciv 

yazdığı için "Zari" lakaplıydı. 

Zamanının Müftüsü ile arasında kavgalar vardı. Müftü Şeyh-ül-

İslam Yahya, Nâfi'yi öven, ancak onu halka kâfir olarak tanıtan bir 

insandı. Onun eylemlerine bir cevap olarak, Nâfi bir hiciv yazdı: 

 

Müftü efendi bize kâfir dedi. 

Tutalım ben O'na diyem müselman.  

Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere,  

İkimiz de çıkarız orda yalan. 

 

Bu mısralar o kadar etkiliydi ki müftü ona cevap veremedi. Bu 

hicivin ikinci bir varyantı da var: 

 

Bize kafir demiş müfti effendi, 

Tutalım ben diyem ana müselman. 

Varıldıkda yarın ruz-i cezaya 

İkimiz de çıkarız anda yalan. 

 

Nâfi ilk patronu Guyucu Murad'a ve onun sadrazam'ı Nasih 

Paşa'ya kasifeler adanmıştır. I. Ahmed de şiirler yazıyordu ve "Bahti" 

lakabını kullanıyordu. I. Ahmed'in ölümünden sonra I. Mustafa, sonra 

II. Osman tahta çıktı. II. Osman da bir şairdi. Nâfi ona kasideler 

vermeye başladı. Divanında en değerli kasidesi olan 

 

Aferin, ey ruzigar'ın şehsuvar-i sefderi, 

Erşe as şimdengeru tiğ-i Süreyya cevheri. 

 

- beyiti ile başlayan kasidesini Sultan II. Osman'ın Lehistan ziyareti 

için yazdı.  

Nâfi lüks bir şekilde yaşamayı, ritorik konuşmayı ve güzelce 

yazmayı severdi. IV. Murad da Nâfi'nin şiirlerini hayranlıkla 

okuyordu. Sultan Murad'ın katıldığı toplantılarda şiirlerini yüksek 

sesle okur ve padişahın sevmediği insanları hiciv ediyordu. 

Nâfi devlet yetkililerini de hiciv etti ve bu şiirler "Siham-i Kaza" 

adlı bir kitapta toplandı. Sultan, Türkçe'de yıldırım düşmesi anlamına 

gelen bu kitabı okurken, sanki yıldırım onu vurdu ve bu olayı bir 

başarısızlık olarak anladı ve Nâfi'nin hiciv yazmasını yasakladı. Şair 
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bu yasağa pişman olmasına rağmen kabul etti. Bu ruh hali aşağıdaki 

beyitte de görülebilir: 

 

Bugünden ahdim olsun, kimseyi hicvetmeyim, illâ 

Ger icazet verseydin, hicv ederdi bahtı nâsazı... 

 

Bu yasaktan sonra Bayram Paşa için hiciv yazdı. Sultan IV. 

Murad onu çağırdı ve bu hicivi kimin yazdığını sordu. Nâfi, tarzı ile 

tanındığı için bunu reddetmek istemedi. Padişah sinirlendi ve 

kafasının kesilmesini emretti. Nâfi 27 Ocak 1635'te boğularak 

öldürüldü. 

Nâfi divan edebiyatının mısralarına hüzünlü müzik getiren bir 

şairdir. O, bu tarzı Fars edebiyatından almasına rağmen, aşk şiirlerini 

kendi müziğiyle süsledi. 

 

Kavs-ı ebrusunu kursa, yıkılır tak-ı felek, 

Tir-i müjgânım atsa, titirer cay-ı adem... 

 

Eğer sevgilisi kaşlarını bir şeyden sınırlanarak kaldırdıysa, 

gökyüzünün kubbesi düşecekti. Kirpiği bir ok atarsa, hiçlik duvarı 

titrer. 

Onun Hayyam tarzında beyitleri de var. Şairin Türkçe ve Farsça 

divanları vardır. Divanında fahriye ve medhiyelerinin olduğunu 

görüyoruz. O, kendi şiirleri ile övünerek, kendini Ömer Hayyam, 

Hâfiz, Urfi ve Feyzi gibi şairlerle karşılaştırdı ve onlardan daha üstün 

olduğunu söyledi. Kendisine ve şiirine güvenen, vezin ve kafiye 

özgürce davranan bir şairdi ve yerinde kelime ve ifadeleri 

kullanabiliyordu. Ayrıca Hint tarzı "Sapk-i Hindi" kullanmayı severdi. 

Abartma ve hayal zenginliği, onun "Sapk-i Hind" tarzının etkisi 

altında yazdığını gösteriyor. Şair de birçok tezatlardan kullandı. 

Farsça bileşenler Nâfi'nin şiirlerinde dikkat çekici sayıdadır. Bununla 

birlikte, bu bileşenlerin anlaşılması kolaydır. Şair şiirdeki ses 

unsuruna önem verdi. Bu nedenle, "Sapk-i Hind" tarzında yazan bir 

şair olarak kabul edilmez. Arkasından gelen şairler - Fehim, Naimi, 

Nedim, Şeyh Galib, Heşmet, İzzet Molla ve diğerleri onun etkisi 

altında şiirler yazdılar.  
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Yaratıcılığından örnekler: 

 

Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil 

Çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil. 

 

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana 

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil. 

 

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım 

Rüzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil. 

 

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî elime 

Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil. 

 

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef’î, 

Tâb’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil. 

 

“Tâhir efendi bize kelb demiş 

İltifâtı bu sözde zâhirdir. 

Mâlikîdir mezhebim zîrâ, 

İ’tîkâdımca kelb tâhirdir.” 

 

“Bana kâfir demiş müftü efendi, 

Tutalım ben diyem ona müselmân. 

Vardıkta yarın rûz-ı cezâya 

İkimiz de çıkarız onda yalan”. 

 

Benem âşık ki rüsvâlıkda tutdı şöhretim şehri, 

Yazanlar kıssa-i Mecnûn’u hep yabâne yazmışlar. 

 

Zahit bize peymane yeter sanma tehi-dest, 

Lazım mı hemen suphe-i mercan elimizde. 

 

Ey sofu!.. Bizi eli boş belleme...  

Elimizdeki kadeh bize yeter.  

Hep elimizde mercan tesbih olacak değil ya!..  
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TUHFETU'L-UŞŞAK   
 

Onun üç eseri var - Türk ve Farsça divanları, "Siham-i Kaza", 

"Tuhfetul-Üşşak" adına hiciv ve kasidesi. Türk divanı onun ustalığının 

sanatsal bir örneğidir. Bu divanın Mısır (1836) ve İstanbul (1852) 

baskısı var. Bu divanda 60 kaside, terkibibent şeklinde yazılmış 

sakinâme, 119 gazel ve diğer şiirler bulunmaktadır. Farsça divan 

şairin Farsça'da akıcı olduğunu gösterir. Bu divan daha sonra 

Türkçeye çevrildi (Ali Nihad Tarlan. Nâfi'nin Farsça divanı çevirisi. 

İstanbul, 1944).  

Türk hiciv edebiyatının en önemli eserlerinden biri "Siham-i 

Kaza" ("Kaderin Okları"). Bu çalışmada, küfür sözler ve söğüşler 

veriliyor, bu da onun bir manzume gibi edebi değerine gölge 

düşürüyor. Bu nedenle çalışma araştırmalara dahil edilmedi. 

"Tuhfetul-Üşşak" onun Farsça divanında bulunan 97 beyitten 

oluşan kasidesidir. Bu eser Fuzuli'nin "Anisül-Kalb" adlı eserine bir 

naziredir. 
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İRAN RÖNESSANS EDEBİYATI 

 

Şartlı bir terim olarak, III – VII. yüzyıllardaki İran edebiyatı, 

Farsça yaratıcılığın coğrafyası - Afganistan, Orta Asya, Azerbaycan 

açısından geniş bir alanı kapsıyordu. Arap fethinden sonra bu ismin 

kapsadığı coğrafi bölgeler daraldı. 

İran'ın en eski anıtları dağlarda, nehirlerde, harabelerde ve 

kayalarda bulunabilir. Nakşî-Rustam, Tahti-Cemşid ve Bisutun'daki 

yazıtlar şahların mücadelelerini ve başarılarını tanımlar. Yazılı 

literatürde tarihi, sanatsal ve didaktik-felsefi önem taşıyan yazılar, 

çağımızın ilk on yılına aittir. Bu eserler arasında "Nâmeyi-zeriran", 

"Kardaşere-ardaşeri Padagon", "Karnâme-ye Ardeşir-e Papekan" 

("Ardeşir Papekan'ın yaptığı iş hakkında") eserlerinin bazı bölümleri 

Pehlevi dilinde günümüze  bize ulaşmıştır. Bu eserler, eski 

zamanlardan MS üçüncü yüzyıla kadar İran Şah hanedanlığının 

tarihini nazımla tasvir eder. Bu tür eserler Fars edebiyatında bir silsile 

oluştursa da, bunların en ünlüsü "Hvataynamak" ve "Hodaynâme"dir 

("Hükümdarlar Kitabı"). "Hvataynamak"ın çevirisi 

Hudabendnâme'dir. Modern dilde bu esere "Şahnâme" denir. 

"Şahnâme" 30 yıl içinde yaratıldı, onun ilk kopyası pürüzsüz bir tahta 

üzerine yazıldı, sonraki kopyalar eti kullanan bir ceylanın kürek 

kemiğine yazıldı. Daha sonra, bu çalışma ceylan derisinden 

parşömene aktarıldı, tur cildinde korundu ve günümüze kadar 

muhafaza edildi. "Hodaynâme" kitabı, Hüsrev I Anuşiravan (531 - 

579) döneminde yazılmıştır. Bu eser işte İran hükümdarları hakkında 

bilgi. Bu kitap efsanevi ve gerçek reellere dayanmaktadır. 

Hodaynâme, al-Mukâffa tarafından "Siyar al-muluk" başlığı altında 

Arapçaya çevrildi.(Rıpka Y., 1970: 150). 

Ortaçağın ilkin dönemlerinin şairleri hem de şarkıcılar ve 

müzisyenlerdi (Rudekî, Ferruhî ). Emîr Hüsrev Dehlevi, Sâdi Şirâzi ve 

Hâfiz Şirâzi XIII - XIV. yüzyıllarda (müzik folkloru) müzik teorisi ile 

uğraştılar. Bu özellik Nizâmi'de de olmuştur. Ortaçağ Tasavvuf 

meclislerinde de şairler müzik eşliğinde gazellerini okudu. 

Erken ortaçağ İran edebiyatı (III – VII. yüzyıllar) Zerdüştlüğün 

ortaya çıkışı, yazılı kültürün oluşumu ("Avesta"nın çevirisi), müzikal 

yaratıcılığın ortaya çıkışı, şehir edebiyatının doğuşu (“Derəxt-i asurig 

və buz" - "Asur ağacı ve keçi" sözlü örneğin bir şiir şeklinde 

yayılması), edebiyatın dini ve didaktik mahiyeti şeklinde yüze çıkıyor. 
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Bu dönemde ortaçağ kronikleri, tarihi edebiyat örnekleri, çevrilmiş 

edebiyat da ortaya çıktı. 

Rönesanstan öteki dönemin edebiyatı (VIII – IX. yüzyıllar). 

VII. yüzyılda, Sasani devletinin zayıflaması  ve Arap işğali ile ilgili 

İran edebiyatı ve kültürü de zayıfladı. Bu dönemde ülkenin şairleri ve 

âlimleri Bağdat'a taşındı ve orada faaliyetlerine devam ettiler. Bu 

dönemin ana özelliği, ülkedeki İslam hakkında dini bilginin 

yayılmasıydı. Literatürde yeni konuların oluştuğu ve eski konuların 

ortaya çıkmadığı dikkat çekiyordu. Zerdüşt edebiyatı artık yararlı 

değildi. Bu dönemin saray şiiri Arapça yazılmış olmasına rağmen, 

Arapça karşıtıydı. Saray edebiyatı Arapların aruzunun bahr vs. 

tekniklerini ve şiir biçimlerini  kullandı. Araplara karşı çıkan 

Azerbaycan kökenli şair İsmail İbn Yaşar'dı. Beşar İbn Burd ve Ebu 

Nuvas (sekizinci yüzyıl) Arap dilli şairlerdi. Ortaçağ'ın en ünlü şairi 

Ömer Hayyam (1040 - 1123) idi. IX. yüzyılın başında Farsça şiirler 

ortaya çıkmaya başladı. XI. yüzyılda, didaktik edebiyat (Kabusnâme) 

ve siyasi risâleler (Nizamülmülk, "Siyasatnâme") de ortaya çıktı. 

Radviyani'nin şiirsel çalışması "Belagat’ın Tafsiri", XII. yüzyılda 

Ebu’l-Meali tarafından derlenmiş  "Kelile ve Dimne"nin varyantı, 

şehir nüfuzunun yaşamını yansıtan "Samak-e Ayyar" ("Ayyar 

Samak'ın hikâyesi" -  "Samak-e Ayyar" masalını şair Hanzala-ye 

Badğeysi ve şair Ebu Havvas Soğedi tarafından yazıldı) geniş 

yaygındı. Fars şiirinde, Arapça eruzun etkisi altında gazel, mesnevî ve 

kaside formları oluştu. Bu yeni formda Hanzali Badgisi (? - 835) yazdı 

ve yarattı. Bu dönemde Abbas Marvazi, saray şiirinde yaratıcılığı ile 

ayırt edildi. O, Farsça'da yazmağın savunucusuydu. Halife'ye yazdığı 

medhiyede Fars dilinin güzelliklerinden ve bu dilde kendinin de 

yazdığını kaydetti. Ebu Salik Gürgani ve Abu Hafs Soğdi de bu 

dönemde yaşamıştır.  

Mêsûdi, Ebu Mensur Dekiki Gaznevi ve Ebulkasim Firdevsi 

gibi ünlü şairler IX ve X. yüzyıllarda İran'da yaşadı. Bu dönemde Fars 

şiirinin bir örneği olan "Hükümdarlar Kitabı" oluşturuldu. Bu 

koleksiyon IX. yüzyıl şairi Mêsûdi tarafından yaratıldı. O, halk 

masallarından kullandı. Mêsûdi de "Şahnâme" yazdı. Ebu Mensur 

Muhammed bin Ahmed Dekiki (935/942 – 976/980) X. yüzyılın 

üçüncü veya dördüncü on yılında – X. yüzyılın sonunda Tus'da doğdu 

(diğer kaynaklara göre Belh, Buhara veya Semerkand'ta doğdu) ve 

976/981'de öldü. Ebu Mensur Dekiki, Gaznevi döneminin en yetenekli 

ve eğitimli insanlarından biriydi ve Samani yöneticilerini şiiriyle 
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yüceltti. O, Emîr Mensur bin Nuh'a adanmış kasideleriyle ünlüdür. 

Genç yaşta, sevgili kölesi tarafından banyoda kıyılmış. Firdevsi bu 

olayı şiirinde yazdı. Firdevsi defalarca "Şahnâme"de onun 

kusurlarından bahsetti. Bu kusur, erken öldürülen şairin Zerdüştlüğe 

eğiliminden kaynaklanabilir. Onun çalışmalarının küçük bir kısmı bize 

ulaştı. Sarayda yaşayan şair, rud ve ceng (müzik aleti) sesi altında 

hazin lirik şiirlerini ifa etmiştir. Onun en büyük projesi Samaniler 

hükümdarı II. Nuh'un (976 - 997) siparişi ile "Şahnâme" destanı 

üzerine yapılan çalışmadır. Görünüşe göre, Dekiki uzun bir süre 

"Şahnâme" üzerinde çalıştı ve malzeme topladı. Z. Safa'ya göre, 

Dekiki'nin "Şahnâme"si öncekinden daha eksiksiz ve güzel bir şiirsel 

versiyonuydu. Bu eserden sadece 1000 satır korunmuştur. Emîr Ebu 

al-Muzaffar sarayında Dekiki'nin vazifesinde hizmet eden Ferruhî , 

onun ölümüne bir kaside ithaf etti. Şiirsel yeteneği Doğu'ya yayıldı ve 

Gazne'de Sultan Mahmud'un dikkatini çekti. 

Dekiki İran'ın Zerdüştlük de dahil olmak üzere İslam öncesi 

geçmişine çok sempati duyuyordu ve antik kaynaklardan bahsederek 

"Şahnâme"yi yazmaya başladı. Yazarın planına göre, bu çalışma 

kahramanca bir destan olacaktı. Bin satırlık çalışmasında şair, İran - 

Turan savaşından tam plakalar yarattı, eski efsanelerin ve efsanevi 

imgelerin arka planında zamanının sosyo-politik sorunlarına değindi.  

Ebulkasim Firdevsi, Dekiki'nin "Şahnâme"sinden hâfizada olan 

beyitleri kendi "Şahnâme"sine değişmeden dahil etti. Bunun birkaç 

nedeni var. İlk neden, Firdevsi'nin selefini erken yaşta hayatta tutmak 

ve bitmemiş sözüne ömür vermek için ahlaki bir görevi oldu. 

Dekiki'yi bir rüyada gören, vasiyetini ve tavsiyelerini dinleyen 

Firdevsi, Dekiki'nin ismini esere dahil etmeğin gerektiğini yazıyor, 

çünkü “o toprağa gömüldü ve bir kere daha kalkamıyor; ben ise hâlâ 

hayattayım".  

İkinci neden, Dekiki'nin dayandığı kaynakların ve yarattığı 

portrelerin, onun bin satırlık parçasının pafosu, Firdevsi'nin 

"Şahnâme"sine ikiz kardeş gibi yakın idi. İran'ın eski ihtişamı, İran'ı 

savunan savaşçıların vatanseverliği ve yüksek insani nitelikleri, 

savaşçı şövalyeleri ile dar görüşlü şahlar arasındaki çatışma ve iki şair 

arasındaki ilişki hakkında her iki sanatçının sözlerinde belirli bir 

yakınlık vardı” (Halilov, P., 1994: 176 - 177).  

Yan Ripka, Dekiki Firdevsi'den "Şahnâme"ni yazmasını ve 

bitirmesini rica ettiğini yazıyor. "Şahnâme"ni neden kendisi 

tamamlamadığı bilinmemektedir (Rıpka Y., 1970: 152). M. Bahar, 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 105 

 

Dekiki'nin Ebu al-Mueyyedin kayıp olmuş destanı "Şahnâme"ni 

kullandığını düşünüyor. Persler ona "Dade-bidade-zade" adını 

verdiler, bu da fanatik anlamına geliyor. 27 yaşında siyah kölesi 

tarafından öldürüldü ve "Şahnâme"yi tamamlayamadı. Dekiki kendi 

"Şamnâmesi"nde İran'da Zerdüştlüğün ortaya çıkışını, onun hakkında 

hikâyeler yazdı ("Zerdüşt Hakkında Anılar"). Kahramanı İsfandiyar 

idi, ancak İsfandiyar'ı tam olarak tasvir edemedi ve trajik bir şekilde 

öldüğü için Firdevsi bu işi tamamladı. Firdevsi yaklaşık 934'te doğdu 

ve 1024'te öldü. Onun 20.000 beyitlik bir divanı olmuştur.  

Onuncu yüzyıl,  İran edebiyatındaki yazar epopeyası dönemi. 

Epopeya, çok ciltli veya çok sayıda satırlara sahip bir eserdir. Bu tür 

çalışmalardan biri Firdevsi'nin "Şahnâme" eseridir. Ortaçağ Fars 

edebiyatının da en büyük eseri "Şahnâme"dir. Bu eser aynı zamanda 

edebi etki bakımından diğer eserleri de aşmaktadır. 

"Şahnâme" birçok Farsça şair için ilham kaynağı olmasına 

rağmen, onu en çok şiire salan Ebulkasim Firdevsi idi. O, bu eseri 

1010'da Sultan Mahmud'a sundu. Bu çalışmada Şah hanedanlarının 

İran ve Turan savaşlarını ve Turanlılara karşı hoşa gitmeyen tavrını 

anlattı. Bu bağlamda Sultan Mahmud onu beğenmedi. 

"Şahnâme"de yazar kendinin mali zorlukları olduğunu, kimsenin 

onu takdir etmediğini, hiçbir yerde bahsedilmediğini not eder. 

Vergilerin ağırlığından şikayet ediyor. Ancak şair vergilerden muaf 

tutultu. Firdevsi'den önce "Şahnâme" yazanlar vardı. M. Alizade 

"Şahnâme"nin ilk versiyonlarının Samaniler döneminde (874 - 995) 

yazıldığını not eder. O, "Hvataynamak"ın en eski kopyasını örnek 

getiriyor, tüm bu "Şahnâme"lerin selefi olarak belirtiyor. Bu aynı 

zamanda "Şahnâme"de Firdevsi tarafından not edildi. Sonra 

Dekiki'nin bu konuda "Şahnâme"de yazdığını gösteriyor. Metne göre, 

arkadaşı "Şahnâme" yazmak istediğini öğrendiğinde, eski metnin 

yüzünü kopyaladı ve ona verdi. O, Dekiki'nin "Şahnâme"si üzerinde 

çalıştı ve mükemmel bir eser yarattı. Bu şiirsel epopeya üzerinde 

yaklaşık 35 yıl çalıştı ve 994 ile 1010 arasında tamamladı. Bu 

epopeyanı sona erdirmek için Mahmud Gaznevi ona her mısraya bir 

altın sözü verdi. Eski zamanlarda, şairler eserlerini ünlü şahlara 

adadılar. Firdevsi, İran Şahları’nın şeceresini bir epopeyada yazdı. İş 

tamamlandığında, Mahmud Gaznevi ve şair arasında bir yanlış 

anlaşılma meydana geldi ve bu nedenle altın gümüşle değiştirildi. 

Bundan rahatsız olan şair, gümüş sikkeleri iade etti, Mahmud 

Gaznevi'nin gazabından korktuğu için Gazne’den kaçtı ve ona hiciv 
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yazdı. Bu yıllar boyunca M.Gaznevi suçluluğunu yıkamak için ona 

altın gönderdi. Ama çok geçti. Altını taşıyan kervan şehrin bir 

kapısından içeri girdiğinde, şairin cesedini diğer kapının içinden 

götürüyorlardı. Onun lirik şiirler yazdığı bilinmektedir, ancak "Yûsif 

ve Zuleyha" adlı romantik bir şiir yazdığı doğrulanmamıştır. 

"Şairin epopeyası ve hicivi hakkında bir kaynaktan diğerine 

yayılan ve bugün kısmen tekrarlanan birçok efsane var. Firdevsi'nin 

kişiliğini ve yaratıcılığını iyi öğrenmiş edebiyat eleştirmenleri, bu 

rivayetlerde herhangi bir gerçeğin izini görmezler ve hatta bazılarını 

Firdevsi'ye iftira olarak görürler. "Firdevsi ve yaratıcılığı" başlıklı 

makalesinde Ali Nazim, Firdevsi hakkında "Şahnâme"nin önsözünü  

kritik olmayan, olduğu biçimde, tüm batıl inanç, efsane ve 

uydurmalarla birlikte  alıntı yaparak onları "bilimsel gerçek" gibi 

nitelendiren kaynaklara karşı çıktı. Daha sonra Y. E. Bertels, 

Firdevsi'nin kimliği hakkında ne kadar yanıltıcı olduklarını gösteren 

bazı imalatları da reddetti. 

  Bu uydurmalardan biri, Firdevsi'nin "Şahnâme"ni Sultan 

Mahmud'un emriyle yazdığı ve eser Sultan'a sunulduğunda, önceki 

vaadini bozduğu ve yazara altın yerine gümüş para verdiği iddia 

ediliyor. Daha sonra Sultan Mahmud Firdevsi'ye daha sonra 

eylemlerinden pişman olan bir kervan altın gönderdi. Ne yazık ki, 

kervan Tus şehrinin kapılarından birine girdiğinde, şairin cesedi diğer 

kapıdan çıkarılmıştı. 

Sultan Mahmud ve Firdevsi arasındaki ilişkiyi bozan efsaneleri 

yorumlayan Ali Nazim, Sultan Mahmud ile çevresindeki yönetici sınıf 

ve Firdevsi'nin temsil ettiği "köylü" sınıfı olan Firdevsi - Sultan 

Mahmud arasında belli bir sosyal, politik ve dini karşıtlık olduğunu 

söyledi. çatışmanın sosyo-sınıf temelini oluşturdu. Buna 400 saray şair 

ve övgücülerinin entrikalarını, çok geniş bir bilgi ve kültüre sahip 

olmayan Sultan Mahmud'un derin fanatizmi, padişah sarayındaki 

"Şahnâme"ye karşı soğukluğu ve Firdevsi-Sultan Mahmud 

çatışmasının gerçek koşulları ve Zamanın ana özelliklerini hayal 

edebilirsiniz" (Halilov, P., 1994: 177 - 178).  

Y.E. Bertels'e göre, Firdevsi 975 - 976'da "Şahnâme" üzerinde 

çalışmaya başladı ve 990 - 991'de tamamladı. Şair, çalışmalarını 

belirli bir yerde sunmak için uygun koşullar bulamadı, bu yüzden 

yirmi yıl boyunca kendi içinde sakladı (Halilov, P., 1994: 178). 

Nizâmi, "Hüsrev ve Şirin"de "Şahnâme"nin sona çatdığı en doğru 

tarihini yazdı: 
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Bu destanı yazarken, o hekim, 

Aşkını ve çığlığını içinden attı  

Altmış yaşındaydı bunu yazdığında 

Gençlik ateşi kalmadı canda. (Nizâmi Gancavi. 2004: 7) 

 

Firdevsi, "Şahnâme"ni 994'te tamamlamış gibi görünüyor. 

"Şahnâme" dünya edebiyatının en büyük epopeyalarından 

biridir. Eser, İran'ın efsanevi ve tarihi yöneticilerinin faaliyetleri ile 

ilgili elli bölüme ayrılmıştır. Araştırmacılar içeriğine göre üç bölüme 

ayırıyorlar. lk bölüm, iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi temsil 

eden Cemşid ve Zohhak dahil efsanevi kişilikleri anlatıyor. İkinci 

bölümde, Kayani'ler hanedanının yöneticilerinden Ahameni'lerin son 

temsilcisine kadar olan süre, yani Büyük İskender'in işgali sırasında 

meydana gelen olaylar sanatta yansıtılmaktadır. Üçüncü bölümde, 

yazar Sasani hanedanlığının hükümdarlığını devraldı ve Arap fethine 

geldi. 

Kronolojiyi bu şekilde taşımak, yazarın amacını hayal etmemizi 

sağlar. Çalışma boyunca Firdevsi, hayır ve şer arasındaki mücadeleyi 

izledi. Bu mücadele bazen efsanevi güçler arasında, bazen güreşçiler 

ve devler, ejderhalar, vahşi hayvanlar arasında ve bazen ilerici 

kişilikler ve gerici şahıslar, şahlar ve güreşçiler arasında gerçekleşir. 

Dev, masallarda bir canavar, insan kanı içen efsanevi bir güç 

olarak verilir. Bu efsanevi işaretler "Şamame"de anlatılan devlere de 

yansır. Ancak Firdevsi, devi kötülüğün ve çirkinliğin sembolü olarak 

tanımlıyor ve devlerle güreşçilerin çatışmasını şere ve kötülüğe karşı 

bir mücadele olarak görüyor.  

Yazar aynı zamanda efsanevi karakterlerin şahsında, yüksek 

amala sahip insanları düşük fikirli insanlarla karşılaştırdı. Makalesinde 

Ali Nazim Cemşid'i Prometheus'a benzetiyor ve Firdevsi'nin insanlık 

felsefesini şu şekilde yorumluyor: “Cemşid, özünü ilk kez anlayan, 

çeşitli metafizik güçlere isyan eden ve kendini tanıyan harika bir insan 

karakteri. Cemşid, her şeyi kendi gücüyle yapabilen ve gerçeğin 

meyvelerini tadabilen bir Prometheus'dur” (Halilov, P., 1994: 179). 

Cemşid, bereketlerin, adaletin ve gerçeğin, mutluluğun ve 

huzurun, barışın sembolüdür. Cemşid'i devirip onun yerine geçen 

Zohhak, baskı, adaletsizlik ve insani felaketin bir örneğidir. Şeytan 

omuzlarında Zohhak'ı öptükten sonra, öpücükten iki yılan yükselir. 

Yılanlar bebeğin kafasından beslenmediğinde Zohhak'ı kızdırırlar. Ali 
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Nazim, yılanların zihnin ve düşüncenin merkezi olan beyin ile 

beslenmesini bir sembol olarak görür. Bu, kitleni biliş ve aydınlanma 

ile yönetenlere gerici reaksiyonun zulümünün bir sembolüdür. 

İki efsanevi hükümdarın yönetiminin arka planına karşı, 

Firdevsi kamu yaşamındaki kargaşayı, toplumun huzurlu ve mutlu 

yaşamını ve bazen de sıkıntılı günlere maruz kaldığı zamanı 

özetlemiştir. 

Hayır ve şer arasındaki mücadele konusunda daima iyimser olan 

Firdevsi, çatışmanın çözümünde hayırın zaferini, hakkın adaletsizlik 

üzerinde zaferini gösterir. Cemşid'in Gerçeğin savunucuları onu 

tahtından mahrum ediyor ve cezalandırıyor. İyiliğin ve hakikatın bu 

kutlaması iki sınıfın gücüne bağlıdır. Cemşid’in güzel hâkimiyetini 

yok eden ve insanlara zulüm eden Zohhak sonsuza kadar 

yaşamayacak. Baskıya karşı isyan bayrağı kaldıran dEmîrci Kava; bu 

bayrağın altına toplanan ise halk kitlesidir. Onları yönlendiren, 

Zohhaki Devavend dağındaki bir mağarada çarmıhtan asan Prens 

Feridun'dur.  

 Epopeyanın ikinci bölümünde, olayların gelişim mantığı ve 

aşamaları ilk kısma yakındır: Kayaniler hanedanının yükselişi, 

Ahemeniler’in yükselişi, daha sonra bu hanedanın düşmesi ve İran'ın 

yabancılar tarafından işgali vb. Fakat şerin zaferi ebedi değildir. 

Epopeyanın üçüncü bölümünde, Sasaniler ülkenin kurtarıcısı 

olarak görünürler. Bununla birlikte, üçüncü bölümün finalinde, birinci 

ve ikinci bölümlerin finalindeki iyimser bir dönüş yoktur. Araplar 

İranlıları yeniyor. Yazar yeni kurtarıcı hakkında hiçbir ipucu 

vermiyor. Burada Y.E. Bertels böyle bir sonuç çıkardı ki, epopeyanın 

birinci ve ikinci kısımlarında kurtarıcı gelip adaleti yeniden restore 

ediyorsa, iyimser şair çatışmanın böyle bir çözümü için tarihe 

dayanıyor. Üçüncü bölümü yazarken, tarihsel gerçekler Firdevsi'ye 

iyimser olması için neden veremedi. 

Araplar tarafından yok edilən İran'ın yeni canlanması ve 

bağımsızlığı, Samaniler hanedanı devrine denk geldi. Samaniler yeni 

bir kurtarıcı olarak verilebilirdi. Ancak, "Şahnâme"nin üçüncü 

bölümünün bitiminden önce Samaniler’in düşmesi başladı. 

Karahanlılar iktidara geldi ve Buhara'yı kendilerine başkent yaptılar. 

Ülkenin geniş bir arazisinde Gazneviler iktidarı ele geçirdiler. 

Görünüşte, şahların tarihini anlatan bu genel epopeyada, yazar  

şahlardan daha fazla güreşçilere yer verdi. Taht nesilden nesile 

aktarılsa da, şahların tacını bu güreşçiler koruyordu. Bu özverili, 
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romantik güreşçiler neslini Sam, Zal, Rustam ve Sohrab temsil 

ediyorlardı. Epopeyanın temel kahramanı olan Rustam, ikinci 

bölümden yazarın odak noktasında durur. Şair Sam ve Zal 

hanedanlarının kahramanları ile birlikte, Rustam tarafından yetiştirilen 

Siyâvuş'u ve İran'ın güclü kahramanı İsfandiyar'ı  derin bir sevgi ile 

tanımladı. Bu kahramanların trajedisine neden olan şahlar, tüm ahlaki 

ahlaksızlıklarıyla Firdevsi'nin kaleminde tezahür eder. Örneğin, 

Keykavus değersiz ve bencil, bir oğul katili. İkinci karısı Sudaba'nın 

kurnazlığından sonra Keykavus, oğlu Siyâvuş'u ülkeden ihraç ederek 

yurtdışında öldürülmesine neden oldu. Halkın umudu İsfendiyâr ve 

ülkenin dayanak noktası Rustam da bencil İran şahlarının ihanetinin 

kurbanı olarak öldüler. 

"Şahnâme"de, Rum - İran, Arap - İran savaşlarının tarihsel 

çatışmalar silsilesinde belirli bir yer alır ve her birinin aşamaları ve 

düğüm noktaları vardır. Ancak destanın düzenli tarihsel çatışması 

İran-Turan savaşlarından kaynaklanıyor. 

Zohhak'ın zulümüne son veren ve Cemşid'in adaletini restore 

eden Feridun, Cemşid'in iki kızıyla evlendi. Şehrinaz'dan Selim ve 

Tur, Arnavaz'dan İyrec oğulları vardı. Feridun mülkünü oğulları 

arasında böler. Rûmî-Haver'i büyük oğlu Selim'e, Türki-Çin'i (Turan'ı) 

Tur'a, İran-zemin'i küçük oğlu İyrec'e emanet ediyor. 

Cemşid ve kızları efsanevi karakterlerdir. Firdevsi onların 

Avesta'daki eski isimlerini zamanın telaffuzuna uyarladı. Şair, üç 

büyük ülkeye üç kardeşin sahiplenmesini yansıtan efsanevi bir öykü 

yarattı ve bu ülkelerin akrabalıklarını Feridun'dan miras kalan bir barış 

olarak nitelendirdi. Ancak Firdevsi, Ahriman'ın her iyiliğe karşı bir 

kötülük gönderdiğine,  hayırın ve şerin ikiz olduğuna inanıyordu. 

Firdevsi, kardeşler arasındaki imrenmeni ve ihaneti gelecekteki 

düşmanlığın embriyosu olarak tanımladı ve eser boyunca bunun nasıl 

büyüdüğünü, dallandığını ve sürekli savaşlara neden olduğunu 

açıkladı. İran'ın İyrec'e verilmesini babalarının adaletsizliği olarak 

gören büyük kardeşler savaşa hazırlanıyor. Savaşın alevlerini 

söndürmek için kardeşleriyle kardeşleriyle konuşmağa giden İyrec, 

haince olarak öldürüldü ve erkek kardeşinin eli, erkek kardeşinin 

kanıyla lekelendi. 

  İran - Turan ve Rum çatışmaları buradan başladı ve 

derinleşiyor. Bir tarafta İran'ın şecere şahları, diğer tarafta ise Çin 

fağfuru ve Hotan hakanı ve Roma imparatoru yüz-yüze duruyorlar. 

Eserde İran ordusunun en görkemli komutanı Rustam Zal oglu, Turan 
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ordusunun ünlü komutanı Afrasiyab (Alp er Tonga) ve Büyük 

İskender Rum imparatorları öne çıkıyorlar. İran - Turan'ı sınırlayan 

Ceyhun Nehri, gah Turanlılar, gah da İranlılar tarafından 

geçilmektedir. Bazen bir akrabalık ilişkisi de oluşuyor. Rustam Turan 

hükümdarlarından birinin kızı Tahmina ile evlenir. Ondan Sohrab gibi 

cesur bir oğlu doğdu. Keykavus'un oğlu Siyâvuş, Afrasiyab'ın kızı 

Firangiz’e ve komutanlardan birinin oğlu Bijan, Afrasiyab'ın başka bir 

kızı ile - Manija ile evlenir. Şah Darab, Rum Sezarı Filikus'un kızı 

Nahit ile evlenir. İskender o Nahid'in oğludur. Darab ikinci kez 

evleniyor. İkinci bir evlilikten doğan oğlu Dara, Alexander'ın üvey 

kardeşi. Ancak, bu akrabalık tarihsel tartışmayı ortadan kaldırmaz.  

İran - Turan, İran - Rum ve Arap savaşları kesin tarihsel olaylara 

dayanmasa da, hanedanların, halkların, ülkelerin, devletler arasındaki 

ilişkilerin niteliği ve yönü hakkında geniş bir tasavvur yaratır. 

Büyük bir epos olarak, "Şahnâme"nin liyakati, tüm ulusu, onun 

ruhsal ve fiziksel gücünü, tarihsel gelişim sürecindeki zaferlerini, 

yenilgiden acılarını, iç ve dış baskıya maruz kalan kitlelerin acılarını 

bedenlendirmesidir. Destanda, halkı temsil eden tüm güçler sanatsal 

yansır ve iç çelişkiler, Firdevsi'nin sınıf görüşleri çemberinin ötesine 

geçebilecek bir düzeyde tanımlanır (Halilov, P., 1994:177 - 184). 

"Şahnâme" 120.000 mısradan oluşur, burada İran'ın eski 

zamanlarından MS VII. yüzyıla kadar mövcut olan tarihi devri şiirsel 

bir şekilde anlatılır. Edebi bir anıt olarak "Şahnâme", içeriğine göre üç 

bölüme ayrılabilen harika bir eserdir: mitolojik, kahramanca ve 

tarihsel. Yazar 50 şahlığın tarihini anlatıyor. Bu esere "Hükümdarlar 

Kitabı" da denir. Eserde sözlü ve yazılı gelenekte halk türküleri 

kullanılmıştır. Yazarın kendi lirik ricetleri (kenara çıkışları), ilk 

kişiden sonuncuya  kadar diyalogları, şahların konuşmaları vb.  tüm 

bunlar epopeyanın genel içeriğini veren unsurlardır. Yazılı geleneğe 

göre, tarihsel olaylar başlıklara ayrılmıştır. Şair çalışmanın başında 

dünyanın yaratılışı, insanın doğuşu hakkında genel bilgi verir ve daha 

sonra İran tarihine geçir. Şair iranlıların kendilerini göçebelerden 

korumak için at sırtındaki acılarını anlatıyor, Firdevsi için vatan, 

vatanın şiirsel bir simgesi olan Iranşehr'dir. "Şahnâme"nin kahramanı 

olan Rustam ülkesi için savaşlar yapıyor. Ülkenin prensi Siyâvuş İran'ı 

Turanlılar’ın saldırısından korumak için güçleri seferber ediyor ve 

İran - Turan çatışmasını çözmek istiyor. Ancak üvey annesi tarafından 

şer'e maruz kalan Siyâvuş, Turan'dan kaçıyor. Olayların daha da 

geliştirilmesi kahramanların savaşıyla sona ermektedir. Rustam ve 
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Siyâvuş savaşıyorlar. Rustam Siyâvuş'u yeniyor. Siyâvuş onun oğlu. 

Siyâvuş ölüyor. Başka bir hikâyede dEmîrci Kava, zâlim Zohhak'a 

karşı. Burada, Firdevsi efsanevi Cemşid'i, efsanevi Key-Hüsrev’i ve 

tarihi figür olan Hüsrev I. Anuşiravan'ı ideal bir devlet başkanını edebi 

bir görüntüde canlandırmak için kullanıyor. Bu epopeyada, 

Firdevsi'nin Türklere olan nefreti de hissediliyor.  

"Şahnâme"nin mitolojik bölümleri hayırın şerin üzerindeki 

zaferini, ilk insan Kayumars'ın doğumunu, oğlunun bir dev tarafından 

öldürülmesini ve Ahriman'a kurban edilmesini tanımlar. Cemşid ve 

Zohhak'ın, dEmîrci Kava'nın saçlarından asılı yılanları olan Zohhak 

ile mücadelesi, Zohhak'ın Cemşid'in oğullarını yemesi, üçüncü oğlunu 

öldürmesi ve bu nedenle İran-Turan düşmanlığının başlanması da 

epopeyanın konusunu organize ediyor.  

Destan ve masallarda temalar romantik nitelik taşıyor. Burada 

Rustam ve Zohrab, Rustam ve İsfendiyâr, Hüsrev ve Şirin 

karakterlerini örnek olarak almak oluyor. Eserde, İran - Turan 

savaşları zamanı, bu savaşları temsil eden güreşçiler təsvir edilmiş ve 

onların savaşları, katıldıkları savaşlar, kahramanlıklar yansıtıldı. 

Çalışma boyunca 50 şahın karakterleri yaratıldı. Firdevsi epopeyanı 

resmi olarak üç parçaya ayırmasına rağmen, onları içerikle ilişkili 

olarak tanımladı. Her ne kadar eser genellikle gerçek ve tarihi 

faktörlere dayanıyor olsa da, efsanevi motifler tüm sagaları ve 

masalları yansır. Firdevsi savaşları iki parçaya böldü, onları adil ve 

haksız savaşlar olarak nitelendirdi. 

"Şahnâme"deki hikâyeler - İran hükümdarı Hüsrev II. Parviz'in 

Şirin'e aşkı vs. temaları Şeyhi, Nizâmi, Navoi ve diğer şairlerin 

yaratıcılığında fark edilmeden geçmedi. 

Rönesans devrinin edebiyatı (X - XV. yüzyıllar). İran 

edebiyatında bu dönemlere klasik dönem denir. İranlı bilginler X – 

XV. yüzyıllara "asr-e talayi", yani "altın çağ" da diyorlar. Bu dönemin 

Farsça konuşan şairlerinin ansiklopedik bilgisi vardı. Ebu Ali İbn 

Sina, Biruni ve Ömer Hayyam çalışmalarında çok evrenseldiler. Bu 

dönem aynı zamanda kadın şairlerin olgunlaşması ile de 

karakterizedir. Bu dönemde halk şiiri temalarının literatüre getirildiği 

gözlenmiştir. Halk gösterileri meydanlarda oynandı ("Kel bahadır" 

kukla gösterisi). Kahramanlara adanmış destanlar şeklinde edebiyat 

ortaya çıkmaya başladı. Tartusi'nin (XI – XII. yüzyıllar) "Ebu 

Muslimnâme"  çalışması, İran'ın VIII. yüzyılda Abbâsîler'e karşı 

başkaldırısının lideri Ebu Müslüm'e ithaf edilmiştir. Şövalye 
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(kahramanca) romanların ortaya çıkışı XII. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. Sözlü şiire dayanan bu tür çalışmalar, kahramanın 

maceralarını, aşk çizgisini korkutucu güçlerle (devler, şeytanlar, garip 

hayvanlar, vb.) birleştirdi. Böyle bir çalışmalardan biri "Samak 

Ayyar'ın Hikâyesi" denir.  

İran'daki rönesans uzun sürdü. Edebî canlanma önce ülkenin 

doğusunda (X - XIII. yüzyıllar), daha sonra batıda (XIII - XIV. 

yüzyıllar), yine doğuda (XV. yüzyıl) ve İran'ın her yerinde başladı. 

Rudekî Semerkandi, Fars-Tacik edebiyatının en büyük 

figürlerinden biridir. Bu dönemin ana yaratıcılığı şiir olduğu için 

Rudekî'nin çalışmasında şiirin birçok biçimleri bulunabilir. Rudekî 

güzel berbed ifa ediyordu ve şiirlerinin mısralarına altın verildi. 

Takazzul adı verilen erotik gazeller yazdı. Unsurî, kimsenin ona 

aruzun gazel formunda rakip olmadığına inanıyor (Rıpka Y., 1970: 

142). O, Unsurî Belhi, Emîr Mu’izzî ve Anvârîi Abiverdi tarafından 

temsil edilen Horasan ilahi şiirinin temelini attı. Yaşlılığında sesi battı 

ve gözleri kör oldu. Şairin yaklaşık 1000-e kadar mısrası kaldı. Ebu 

Abdullah, Cafar Rudekî Semerkandi'nin 1.300.000 beyitinin olduğunu 

rivayet edir (Rıpka Y., 1970: 141). 

Şair 860 yılında Semerkand'ten 2 ferseng (3,2 km) uzaklıktaki 

Rud veya Banuc köyünde doğdu. Yagut Hemevî ve Samani bu yere 

Pencrud diyorlar. Rudekî'nin kökeni Taciktir. Onun çocukluğu ve 

gençliği hakkında çok az bilgi var. Babası bir köy mollası idi ve 

medresede ders veriyordu. Rudekî Kuran'ı 8 yıl boyunca yürekten 

ezberledi, iyi bir eğitim aldı ve şiirler yazmaya başladı. Onun hoş bir 

sesi vardı, berbed Çelebildi, ünlü müzisyen Ebul-Abak Bahtiyar 

tarafından kuşatıldı ve Emîr Ebul-Hasan Nasr bin Ahmed Samani'nin 

dikkatini çekti (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 12 - 13). Uzun yıllar Emîr'in 

saray şairiydi. Rudekî'nın sonraki eğitimi hakkında bilgi yoktur. 

Ancak çalışmalarında felsefe ve Kuran bilimleri ile uğraştığı 

bilinmektedir. Şair yazıyor 

 

Ağırbaşlı bir Emîre şiir yazmaya bilmezdim, 

Rağmen şiirde ben Cerîr, Tai ve Hasan'am. 

 

M. Ovfi, Rudekî'nin kör olarak doğduğunu yazar. Ama 

şiirlerinden hiçbirinde bundan bahsetmiyor. Nizâmi Aruzi ve 

Samani'de de böyle bir bilgi yok. Belki de şair mecazi anlamda 

körlükten söz edebilirdi. S. Nefîsî, Mahmud bin Umar Necâtî'nin 
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kroniktesindeki yorumlardan bahsederken, onun gözlerinin 

çıkarılmasının yaşlanmaya yakın olmasını yazmaktadır. Burada da 

bazı düşünceler ifade edilmeye başlandı. Rudekî kudretli vezir Ebu 

Fazl Muhammed bin Ubaydullah Balami'nin hizmetindeydi. 

Semerkand şairi Suzani, Rudekî'nin hayatı boyunca Balami'den 

aşağılanmadan başka bir şey almadığını yazdı. Rudekî Balami'ye 

yazdığı bir şiirde bu görüşü dile getirdi: “Kör ve fakirim, güç sizin 

elinizdeyken sizin için acımasızca acı çekiyorum. Bütün dünya kara 

bir geceye dönüştü. Bırakın benim için berrak bir sabah gibi parlasın” 

(Абдуллаева, Ф.И., 2001: 16).  

Rudekî'nin başkentteki kamu hizmetine nasıl alındığı hakkında 

hiçbir bilgi yoktur. Emîr Nasr'ın tahta çıktığı zaman, 19 yaşındaydı, 

onda şair altıncı on yılını yaşıyordu. O, Emîr Nasr'ın hizmetine 

girmeden önce saraydaki patronu vezir Abdullah ÇayHâni ve Samani 

Emîri Ahmed bin İsmail'di. Ayrıca Rudekî kudretli vezir Ebu al-Fazl 

Muhammed bin Ubaydullah Balami ve devlet defterhane başkanı Ebu 

Tayyib Muhammed bin Hatim Mus'ab'a şiirler adandı. 

O, gençliğinde Buhara Sarayı'na davet edildi. Sarayda çalıştı ve 

öğrencileri olmuştu. Ebu Abdullah Cafar Rudekî 941'de öldü. Bazı 

yorumcular Rudekî'nin takma adını kaba bir müzik aleti adına 

bağladılar, aynı zamanda güzel bir şarkıcı ve iyi bir rud çaldıgıcı 

olduğu için bu takma adını seçtiğini söğlediler. Çoğu kaynak, şairin 

takma adını yerli köyünün adından aldığını belirtmektedir. 

Yerli köyünde yaratıcılığa başlayarak ünlü olan genç şair daha 

sonra Samani'lerin sarayına davet edildi, ancak ihtiyar çağlarında 

gözlerine mil çekilmiş ve saraydan atılmıştır. Mülkünü kaybettiği 

Rudekî köyüne döndü ve orada öldü.  

Şairin acımasız cezası ve saraydan atılmasına gelince, bu, siyasi 

olaylarla bağlantılıdır. Y. E. Bertels'e göre, Samani'ler hanedanının en 

etkili devlet adamlarından biri olan vezir Balami, siyasi faaliyetleri 

hakkında şüpheler uyandırdığı için rütbesinden çıkarıldı. Bununla 

bağlantılı olarak, Balami'nin en yakın insanları da politik olarak 

güvensiz oldular ve saraydan uzaklaştırıldılar. Bilgisiyle saraya 

getirilen ve büyük saygı gören Rudekî, cezasız kalamadı. 

I. S. Braginski Rudekî'nin kermetizme sempati duyduğunu 

söyledi, prof.-dr. M. Mubariz, şairin doğrudan kermetizm fikirlerini 

yaydığını ve bu nedenle din adamlarının ona düşman olduğunu 

söylüyor. Prof.-dr. M. Mubariz şöyle yazıyor ki, elde edilen bazı 
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belgeler kermetizm ismi ile ünlenen Fatimiler hareketi ile Rudekî'nin 

bağlantısını gösteriyor (Halilov, P., 1994: 172 - 173).  

Orta Asya'da ortaya çıkan ve İran, Hindistan ve hatta Irak ve 

Mısır'a yayılan kermeti hareketi, feodalizm karşıtı bir hareketti. 

Kermetizim köylüler arasında büyük bir üne sahipti, çünkü sosyo-

felsefi ilkelerinde toplumun önceki toplum yapısına geri dönmesini ve 

toprakların kırsal topluluklara aktarılmasını talep etti. 

Elbette Rudekî bu harekete sempati duyan bir sanatçı olarak 

Samani'ler sarayında toplanan meddahlar arasında sayılamazdı. 

Rudekî sarayda yaşamasına, hükümdarın toplantılarına katılmasına ve 

ona övgü yazmasına rağmen, bu övgüler yaratıcılığının yönünü ve 

motiflerini belirlemedi. 

Rudekî'nin şiiri, sosyal bir içerik taşıyan, bilimsel ve adil bir 

yönetici fikrini, insanlığı destekleyen ilerici şiirdir. Hizmetkarınız: 

 

Saf niyet ve güzel dileklerle istiyor 

Hizmet etsin sana sadakatle, ey adil sultan! 

                                    (Halilov, P., 1994: 174) 

 

Şair saraya geldiğinde necip amaclar izlediğini ve hükümdardan 

adalet beklediğini söyledi. Yani, Rudekî adil hükümdara sadakatle 

hizmet edebilirdi. Şair saraya davet edildiğinde, Samani'ler hanedanı 

kendi bağımsızlığı için, saray dilini yerel dili edebi bir dil seviyesine 

yükseltmek için mücadele etmesi tesadüf değildir. 

Rudekî gibi yeteneğin saraya gelişi, edebi hareketteki bu eğilimi 

güçlendirmeye yardımcı oldu. Öte yandan, daha yayılan kermetizm 

fikri, vezir Balami ve Rudekî'den etkilenen Samani veziri Nasr bin 

Ahmed'in kendisi tarafından desteklendi. Rudekî, sarayda uzun 

zamandır büyük bir üne sahipti. Şair, sanat eserleri aracılığıyla 

yöneticiler üzerinde büyük bir etkiye sahip olmakla yanı sıra kişisel 

tutumunda akıllıca tavsiyelerde bulundu (Halilov, P., 1994: 172 - 

174). 

Rudekî'nin yüz bin beyitlik bir edebi mirasa sahip olduğu 

söylenir. S.Nafisi şiir sayısını 13 kat artırdı. Sadece bin beyit bize 

geldi. S.Nafisi, onun beyitlerinin 800'ünün korunduğunu yazıyor. 

Bunlardan 362 beyit kaside ve kıta, 64 beyit rubai, 224 beyit gazel, 

154 beyit ise mesnevî (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 18). 

Nizâmi Aruz'a göre Emîr Nasr seyahat etmek için Herat'a geldi 

ve 4 yıl orada yaşadı. Ülkedeki sakinlik nedeniyle, Emîr başkenti uzun 
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süre terk eder, uzun süre burada kalır, kimse ona görevlerini 

hatırlatmaz, Rudekî liderliğindeki bir heyet Emîri ailesine ve işine geri 

dönmesi için  cetvele geliyor. Şair, hükümdarı şiirin gücü ile etkiler. 

Rudekî için büyük miktarda para biriktirmeyi kabul etmiştiler. Emîr 

rudun melodisi altında okuduğu kasidenin ilk beyitlerinin etkisinden 

tahtdan kalkmış, seyahat kıyafetlerini giymeyi unuttu ve yerli 

Buhara'ya koştu (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 20-21). 

“Çeşitli kaynaklardan toplanan perakende parçaları, şairin 

kapsamlı yaratıcılığını tüm ihtişamıyla hayal etmeye izin vermez. 

Ancak, son yıllarda bulunan şiirler ve on iki bin satırlık "Kelile ve 

Dimne" kelimelerinin çevirisi Rudekî'nin çalışmasının insan arzularını 

ve eğilimlerini, nezaket ve adaleti yücelttiğini söylememize izin 

veriyor. 

 

O günden beri dünyanın süsü oldu insan, 

Kafası üste bir taç gibi karar tuttu asiman 

Her insan yaşamında bilgiye oldu muhtac, 

Derler evrimin dedesidir ihtiyaç. 

                                  (Halilov, P., 1994: 174) 

 

- şair insan onurunu yüksək tutar ve onu akıllıca yaşamaya, rahat 

olmaya, bilinçli olarak maddi varoluştan zevk almaya çağırdı. 

Varoluşa felsefi bir yaklaşımı olan Rudekî bir şair gibi gerçeği kabul 

etti, cennet ve cehennem hakkındaki batıl inançların boşluğunu 

gösterdi ve sağlıklı algıyı ve dünyevi sevgiyi alkışladı: 

 

Yar bahçeye girip şöyle dedi: - Bu bahçe bir cennet mi? 

Dedim ki - bu bir bahçe, veli var hüsnü yüz cennet kadar. 

Yaratıcının övdüğü cenneti göremezsiniz. 

Nisya bir efsane ya da akla batmaz bir haber. 

Cenneti vad ettiler zahide, kılsın namaz 

Bana bu bahçeyi vermiş padişah, sahibiyim. 

Bu bağı vermiş mənə sultan, benim sahibi hüner. 

                                               (Halilov, P., 1994: 174) 

 

Rudekî, sağlıklı bir bedende sağlıklı bir ruh halinin, bir bilim 

insanında saf ahlakın olabileceğine inanıyordu: 

 

Dört şey bir insanı kederden kurtarır: 
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İyi isim, bilim, ahlak, sağlıklı beden. 

İlahi olarak bu dört bereket verdi, 

Mutlu olur herkesin olsa kaderi. 

                          (Halilov, P., 1994: 175) 

 

Rudekî'nin mecazi düşüncesi somut, açık ve parlaktır. O, soyut 

kavramları çok açık ve somut bir şekilde hayata geçirebilen bir 

sanatçı. Şairin her lirik bölümünde, yaşam sevgisi ve gençlik için 

derin sevgi hissedilir. Rudekî şiirlerinden birinde, gençlik tutkusunu 

ve gücünü, gençliğe olan özlemini kaybeden bir adamın şikayetlerini 

yansıtır ve bu duyguyu hayatın anlamsız olduğunu düşünen kötümser 

gibi değil, “Hayat ebedi, gençlik güzeldir” diyen akıllı bir filozof 

olarak tanımlar. 

 

Gençleşmek için saçlarımı koyulaştırmıyorum, 

Geçmiş günahlarımı yeniden tekrar ediyorum. 

Mutsuzluk olan zaman herkes siyah giyer, 

Yaşlılık kederinde ben de saçımı koyulaştırdım. 

                                        (Halilov, P., 1994: 175) 

 

Nizâmi Gancavi, ihtiyarın gametinin bükülmesini, kayıp 

gençliğini arayan bir adamın durumuna benzetmiştir. Gençliği 

ararken, bükülmüş bir beden düzelmiyor. 

Rudekî'deki figüratif ifade daha geniş bir hayal gücü 

çağrıştırıyor. İşte ömrün iki çağı, sevinçleri ve günahı, özlemleri ve 

üzüntüleri hakkında bir düşünce. Yaşlandığında gençlik coşkusuna 

düşen akılsız adamın değil, kara günün acılığını yaşayan bilge bir 

adamın düşünceleri vardır. Burada iki sembol arasındaki kontrastı 

görüyoruz. Siyah - gençliğin sembolü, beyaz - yaşlılığın sembolüdür. 

Rudekî kontrastın kutuplardan birini - saçlarının beyazlığını - ustaca 

örtüyordu ki, böylece o görünmüyor, ama yine de netleşiyor. Kelime 

örtülüdür, çünkü üzüntü, acı ve özlem getirir, açıkça söylemeye 

ihtiyaç yoktur. 

Rudekî teşbih ve metaforları bazen o kadar geniştir ki 

anlamlarını anlamak için belirli bir edebi, sosyal ve felsefi hazırlık 

gerekir. Bu bağlamda, şairin eserlerinden aşağıdaki bölüme dikkat 

edelim: 

 

Nigarim, bir hatıradı geçmişten gelen bu destan: 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 117 

 

Yûsif'in yaşarken üç gömleği vardı. 

Altın kanla boyandı hilelerden biri, 

İkincisi kınamaktan yırtıldı, parçalandı, 

Yakup üçüncüyü kokladı ve gözleri parladı. 

Yüzüm kanlı bir gömlek gibi, kalbim para gibi ... 

Üçüncüye ne zaman ulaşacağım? 

                                        (Halilov, P., 1994: 176) 

 

"Yûsif ve Zuleyha" efsanesinin içeriği, karakterler arasındaki 

ilişki, Yûsif ve Yakub'un acı aşamaları ve vusal kokusu sadece dört 

mısrada yerleştirilir, daha sonra bu acılı, çalkantılı yaşam tarzı son 

beyite aktarılır ve şiirin kahramanına uygulanır. 

Rudekî, felsefi lirizmin en güçlü temsilcilerinden biridir. Onun 

Fars-Tacik şiirinin gelişimi üzerinde büyük etkisi oldu” (Halilov, P., 

1994: 176).  

O, Farsça "Sindibad'ın kitabı" ve "Kelile ve Dimne"ni yazdı. 

Onun şiirinin temeli doğanın, sevginin ve şarabın güzelliğiydi. 

Gazellerinde, şair kederini tarif etti ve sevgilisi hakkında şarkı 

söyleyerek yaşlılığını rahatlattı. Şaraba adanmış gazelleri hâlâ 

duruyor. Bu gazellerde şarap yükünü ve acısını unutur. Gazellerinde, 

dünyayla kafa kafaya duruyor, felsefi düşüncelere dalıyor, 

günahkarları arıyor. Güzel duygularını "Horasan bülbülleri" şarkısında 

veriyor. 

Şair bir gazel ustasıydı. O, gazelde güzel bir diyalog tarzını 

yarattı: 

 

Bana geldi. - Kim? - Canım. - Ne zaman? - Sabah. 

O korkmuştu. - Kimden? - Düşmandan. - Düşmanı kimdi? 

                                                                                    - Onun 

babası. 

Ona hediye ettim… - Ne? - Buse. - Nereye? - Nemli dudaklara. 

- Dudaklara? - Hayır. - Nereye? - Rubine. - Nasıl? - Şeker gibi. 

 

Yukarıda belirtilen divanda, birkaç şiiri ve bir sözlüğü olduğu 

belirtiliyor. XVIII. yüzyıl bibliyografı Hacı Halife Rudekî'nin "Tac al-

Masadir" isimli Arapça-Farsça sözlüğü olduğunu yazıyor. "Sindibad 

ve Zâlim" şiirinin de Rudekî'ye ait olduğuna inanılıyor. Alman 

oryantalist P. Horn, Esedi'nin "Lugati-furs" sözlüğüne  bir önsöz 

yazarak yayınında bilgi verdi. 
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Ortaçağ şairleri Rudekî'yi değerlendirmişler. Sultan Mahmud 

Sarayı'ndaki Gazne Şiir Mektebi'nin başkanı Unsurî şöyle yazdı: 

 

Rudekî gazelleri çok güzel! 

Benim gazelım ona benzemiyor.  

           (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 23) 

 

Yaşlılıktan şikayet (satır çevirisi) 

 

Bütün dişlerim düştü, 

Ve bunu ilk defa anlıyorum 

Benin önce canlı ışıklarım vardı. 

Gümüşle karışık, hem inci hem de mercan, 

Gah ufukta yıldızlar ve yağmur damlaları. 

Bütün dişlerim düştü benim, 

Bu talihsizlik nereden geliyor? 

Belki Satürn bana bu darbelerle vurur. 

Hayır, Satürn sorumlu değildir. 

Ve kim? Size cevap vereyim. 

Bu yüzyıllardır Tanrı'nın yasasıdır. 

Dünya böyle inşa edilir, kimin yeridir - çevirir ve dönderir, 

Zaman pınar gibi, su akıntıları gibi hareket eder. 

Bugün bir ilaç olarak biliniyor, yarın zehire döner. 

Şimdi ne var? Hastalar hâlâ bu zehiri bir ilaç olarak bilecekler. 

Görüyorsun: Bizim için yeni görünen her şey zamanla 

yaşlanıyor. 

Ama zaman beyaz emelleri gençleştirir, 

Evet, lalazarler insansız bir çöl haline geldi. 

Ama çöller de çiçek açtı lalezarler gibi. 

Aşkım, kıvırcık saçlarının sanki misk gibi olduğunu biliyor 

musun? 

O hakkında ki, senin esirin o zaman nasıldı? 

Şimdi onun güzel kıvırcık saçlarına hayransın. 

Günler geçti, o zaman ipek gibi elastik yanaklarım vardı. 

Geçti, itdi o günler ve bukleler reçine kokusu verir. 

O günler geçti, o zaman arzu edilen aziz misafir idi, 

Muhtemelen çok değerliydi ve diğerleri bunun yerine geldi. 

Güzellik çetesi ona ilgi ile baktı. 

Onun kendini de büyücü efsunu ile hayran etmiş. 
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O, sevinçleri çok biliyordu, kederi az, 

Her yere para dağıtıyordu, ince göğüslü bir Türk kızına, 

O, bu şehirde altın dirhemler bağışladı. 

Geceleri gizlice ona acele ettiler, 

Çünkü gündüzleri görüşe gelmekten korkuyorlardı. 

Sahipleri onları korkutuyorlardı, şehrin zindanları. 

Başkaları için zor olan benim için kolayca erişilebilirdi, 

Çekici yüz, uygun gamet ve pahalı içecekler, 

Kalbimi bir hazine şarkılar hazinesine dönüştürdü. 

Mühürüm, damgam - basit şiirlerim, 

Kalbimi bir neşe meydanına çevirdim. 

Kederin ne olduğunu bilmiyordum, boş üzüntü nedir? 

Sıcak şiirlerimle yumuşak ipeğe bürülüğüm. 

Taşlaşmış, soğuk ve acımasız kalpler, 

Sesim her zaman harika kelime yaratıcılarına hitap ediyor. 

Ağladım, çocuklarımı, ailemi umursamadım, 

Özgürce yaşadım, herhangi bir zorluk bilmiyordum. 

Ah canım, eğer beni o yıllarda görmüş olsaydın, 

Şimdi ok, şimdi yaşlıyım ve kötü günler geldi. 

Sonra bir bülbül gibi geçtim, şen şarkılar söyledim. 

Sonra yolları ve yerleri gururla geçtim. 

O zaman, şahların kölesi ve başkalarının yakın arkadaşıydım. 

Şimdi şiirlerim şahların cehenneminde yaşıyor, 

Şahlar şiirlerimde, savaş işlerinde yaşıyor. 

Horasan şairin yaratıcılığından kurudu. 

Onu tüm dünya, akrabalar ve yabancılar kopyalamaktaydı. 

Hanki iyinin komasında olsaydım 

Tüm yemekleri ve para dolu kapları buluyorum. 

Hem ona hem de Samaniler'in parlak çağına sahip idim. 

Onlardan - büyüklük ve nezaket ve dünyevi sevinç 

Horasan'ın sahibi bana 40.000 hediye verdi. 

Emîr Makan 5.000 hediye verdi - kötü bir hediye değil. 

Şah'ın hizmetçilerinin 8.000'ini küçük parçalar halinde topladım. 

Mutluydum, gerçek ve düz şarkılar söyledim. 

Ama Emîr beni makul cömertlikle takdir etti, 

Hizmetçiler ona baktı ve ahırın ağzını açtı. 

Zaman değişti ve ben de değiştim. 

Bir el ağacı verin: Yaşlılar bir el ağacı ve bir çanta ile 

yürümelidir. 
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Ağzımda tek bir diş yoktu. Onlar çoktan çürümüşler. 

Diş yok - altın günlerimin ışığıydı. 

Gümüş gibi, inciler gibi parladı, 

Yağmur incileri gibi, parlak bir sabah yıldızı gibi. 

Ancak baharın yerini soğuk kış aldı. 

Bana bir el ağacı ver! El ağacı ve çanta zamanı geldi. 

                                            (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 169-171) 

 

Buhara kasidesi (satır çevirisi) 

 

Mulyan dökülüyor, parlıyor, beni çağırıyor, 

Hangisi seviyor, beni çağırıyor. 

Ayaklarımın altındaki Amu kumu ipek gibidir, 

Zor bir feribot, yamaç beni çağırıyor. 

Koşucuların dizlerinde köpük varsa, 

Ceyhun'un iniltisi orada duyuluyor, beni çağırıyor. 

Mutluluk şehrine, Buhara'ya uç, Emîr, 

Beni sana boyun eğmeye çağırıyor. 

Sen Aysın, Buhara gökyüzünün kubbesi 

Ayla ışıklanan beni çağırıyor. 

Sen bir çınarsın, Buhara çiçekli bir bahçedir 

Yaprakların sesi, kuşların uygarlığı beni çağırıyor. 

Rüzgar Mulyan'dan esiyor ve bize ulaşıyor, 

Arzumun büyüsü bana ulaşıyor. 

Amu'nun kaba yürüyüşü, bize ne gerektir bu tür. 

Altın iplikle örülmüş yollar gibi yaklaşıyor. 

Cesurca suya gir! Beyaz yüzlü Süvari 

Sarhoş köpük dizlerimize ulaşır. 

Sevin, neşeli ol Buhara için 

O, kavak gibi, sen elma bağı gibisin! 

Hoş kokulu bir konuk bahçeye geliyor. 

O, Ay gibi! Sen mavi bir kubbe gibisin, 

Sende yeni, parlak Ay doğuyor.  

                     (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 169) 

 

Şairler arasında Şahit Belhi, Ebu-l Hasan Mecdeddin İshak Kisai 

Mervezi (953 yılında Merv'de doğdu) dini-mistik şiirler, mesnevî ve 

gazeller yazdılar. Ebu-l Hasan, Buhara şiir okulunun temsilcisidir. 

Şair, zamanının zorluklarından geçti ve birkaç güçlü İran devletinin 
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çöküşünü gördü. Ebu-l Hasan İshak Kisai Samaniler'i, Abbâsîler'i ve 

Sultan Mahmud'u 50 yıl boyunca övdü. Samaniler'in veziri, 

Ubaydullah bin Ahmed bin Hüseyin Utbi'yi ve Buhara Sarayı'nı ona 

çok dikkat çekici saygısına rağmen, tüm yetenekleriyle mutlu bir 

yaşam süremedi. Bundan sonra Gazne'ye geldi ve Sultan Mahmud'a 

kasideler yazdı. Kisai, medhiye - kasidelerinde Nasir Hüsrev’in felsefi 

tarzına yaklaşır (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 30). 12 imamın hayatı ve 

faaliyeti  hakkında yazdı ve ömrünün sonunda yaratıcılığında 

mistisizme eğilim gösterdi. İsmaili mezhebinin bayrak taşıyıcısı Nasir 

Hüsrev, onun şiirlerini beğenmedi. 

Arapça ve Farsça yazan diğer şairler arasında Ebu al-Şakir İbn 

Huseyin Cahudanaki Belhi (849 / 850-932) ve Ebu Şukr Belhi de 

bulunur (915/16  - ?). Ebu al-Hasan Şakir hakkında çok az şey 

biliniyor. Çağdaşları ve ondan sonra yaşayanlar, onu Pers şiirini 

yücelten bir şair olarak gördüler. Kuran, felsefe ve Arap edebiyatı 

bilimlerinde iyi bir eğitim aldı. 

Şahit Belhi aynı zamanda bir filozof, şair ve felsefi eserlerin 

yazarıdır. Kuran bilimleri ve Arap edebiyatını öğrendi. En-Nedim'in 

"Fixrist" eserinde de onun çalışmaları hakkında bilgi veriliyor. Rudəki 

onun ölümünə mərsiyə demişdir. 

Şahit Belhi de kaligrafi sanatı ile uğraştı, şiirsel ve bilimsel 

yeteneği ile tanınıyordu. Ferruhî , bundan 100 yıl sonra padişahın 

danışmanı Ebu Sehl'i överken şöyle yazdı: 

 

Onun çizgisi, Şahitin çizgisinden farklı değil, 

Böyle bir şiir yazar ki, Cerîr'in şiirinden seçili değil  

                                     (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 25) 

 

Rudekî onun ölümüne yas tuttu. 

Ünlü felsefi eserlerin yazarı Ebu Zeyd Belhi ile arkadaştı. 

Samaniler’e, özellikle Nasr bin Ahmed'e hizmet eden şair elbette 

sarayda yaşamak ve ünlü olmak için bir koruyucu arıyordu. Onun 

Rudekî'den önce Buhara'ya geldiğini söyleyenler var. Geleneksel 

janrlarda şiirler yazdı. Bunlar doğanın tanımına adanmış acıklı 

şarkılardı. Şairin iç duyguları, acıklı şarkılardaki doğa tanımlarıyla 

birleştirildi. Kasidenin başında verilen şiir (temyiz) şairin her iki 

temayı da birleştirmesine izin verdi. 
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Gözyaşları buluttan sevgi ile akar, 

Bahçe bir isteklisi gibi güler. 

Gök gürültüsü ağlıyor  

Sabah yüzü beyaza döndüğünde 

Ben de ağlıyorum durmadan.  

             (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 24) 

 

Bu şiirler nasib denirdi, şiirin girişine ve ilk kısmına aitti. O, 

koruyucularının koruması altında yaşadı ve para ödülleri aldı. Onun 

Arapça'da dubeyitleri de kalmıştır, o, bu dubeyitlerde Ebu Zayd'ı 

mektubuna cevap vermediği için kınadı. 

Şahit Belhi'nin "Dünya" ve "Bir yere sıkışmaz" şiirlerini 

sunuyoruz. 

 

Dünya 

 

Ne zaman duman acıdan yayılır, bir orman ocağında olduğu gibi 

Duman kaplı dünya güneş ışığından yoksun olurdu. 

Dünyayı bir uçtan diğer uca geziyordum avare, 

Ama mükemmel mutluluğu görmek benim için yeni olurdu. 

                            (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 175) (Satır çevirisi) 

 

Bir yere sıkışmaz 

 

Görünüşe göre bilgi ve servet nergis ve altın çiçekler 

                                                                   gibi bir şey, 

Birbirleriyle mahallede asla çiçek açmazlar. 

Servet sahibi olan bir kuruş bilgisine sahip değildir, 

Bilgiye sahip olan kişinin zenginliği azdır.  

            (Абдуллаева, Ф.И., 2001:176)  (Satır çevirisi) 

 

S. Nafisi, Ebu Şukr Belhi'nin de 3 mesnesinin olduğunu 

kaydetti. Sokrates'in felsefesini benimseyen şairin 944 - 945'te yazdığı 

didaktik  "Aferinnâme" mesnevîsi mutagarib, ikinci mesnevî hazac ve 

üçüncü mesnevî hafif bahrında yazıldı. Bu eserlerden bazı parcalar, 

sadece 500 beyit bize ulaştı. Bu beyitlere göre, bu eserlerin öyküsünü 

yeniden restore etmek imkansızdır. Ancak bunların etik ve didaktik 

rivayetlerden oluşan bir koleksiyon olduğu varsayılabilir. O, bir 

beyitte şöyle yazar: 
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Benim bilgim bunları ele geçirmiş 

Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum.  

              (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 28) 

 

Ebu Şukr'ın bize inen lirik parçaları ve rubaileri geleneksel ve 

daha arkaik bir formda. 

Devrin şairleri içinde Rabia Kuzdari özellikle öne çıkıyor. O, 

Orta Çağ'ın en ünlü İranlı kadın şairlerinden biridir. Rabia 

(Zeynalarab) bin Ka'ab Kuzdar Belhi X. yüzyılda Samaniler 

döneminde yaşadı ve Rudekî'nin çağdaşıydı. Bazı kaynaklara göre 

Gazneliler döneminde yaşadı. M. Ovfi "Lübab al-albab"da iki beyitini  

iki örnek veriyor. Arap kökenli zengin bir ailede doğan Rabia, Arapça 

ve Farsça eğitim aldı. Ortaçağ tezkireleri, Türk kökenli Bektaş adında 

güzel bir köleğeÂşık olduğunu gösteriyor. "Gulustan-i Iram" temelli 

"Macmaul-füsaha"daki Rzakulu han Hidayat, Belh, Kuzdar ve Bist 

hükümdarının kızı Rabia'nın aşkı hakkında notlar veriyor. Rabia, 

güzelliği nedeniyle Zayn al-Arap adını da taşımış. Faridaddin Attar da 

"İlahi-nâme"sinin 21. bölümünde onun hakkında böyle bir efsaneden 

bahsediyor. Emîr Kaab Belh'te hükümranlık ediyordu. Onun Haris ve 

Rabia adında iki çocuğu vardı. Kaab ölümünün yaklaştığını 

duyduğunda, oğluna kız kardeşine bakmağı vasiyet etti. Bir bahar 

günü, Harris bahçede bir partiye ev sahipliği yapar. Mecliste Haris'in 

güzel kölesi Bektaş da hazır bulundu. Rabia balkondan baktı, köleni 

gördü veÂşık oldu. Kız aşk heyecanından hastalanıyor. Doktorlar ona 

yardım edemez. Sadece dadı ağrısını anlar ve onu iyileştirmeye çalışır. 

Bektaşa, Rabia'nın mektubunu ve resmini taşır. Genç köle Rabia'nın 

resmineÂşık olur. Onlar sarayın karanlık koridorlarında yüz-yüze 

geliyorlar. lk başta, Rabia kölenin sevgisini yakına bırakmak istemiyor 

ve Bektaş'ı reddediyor, ancak daha sonra bu aşktan ekstaza geliyor, 

şiirler yazmaya başlıyor. Faridaddin Attar bu aşka ilahi aşk diyor. 

Düşmanlar Harisin eyaletine saldırıyor. Haris Bektaşı savaşa 

götürüyor. Rabia da ayrıca kıyafetini değiştirir ve kardeşinin ordusuna 

katılır. Kanlı bir savaşta sevgilisini ölüm ve esaretten kurtarır. Haris 

kazanır. Rabia Bektaş'a bir mektup yazar ve kendi kahramanlığını 

itiraf eder. Rudekî Belh'e gelir ve ona Rabia'nın şiirlerini tanışmak için 

veriyorlar. Rudekî, Rabia'nın aşka düştüğünü ve sarhoş olduğunu 

anlıyor. Bir süre sonra Haris, savaşta kendisine yardım ettiği için 

Buhara Emîri'ne teşekkür eder. Buhara Emîri'nin meclisinde Rudekî, 
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müzik eşliğinde Rabia'nın şiirlerini ifa eder. Emîr Rudekî'den 

Rabia'nın kim olduğunu sorar. Rudekî Emîr'i onun hakkında 

bilgilendirir. Haris eve dönmeye ve Rabia'yı cezalandırmaya karar 

verir. Rabia'nın Bektaş'a yazdığı mektup, suçluluğunun kanıtı olarak 

ele geçirilir. Haris Bektaşi'yi tutuklayar ve onu seven Rabia'yı çok 

sıcak bir banyoya atar. Damarını kesen Rabia, son mektubunu 

ölümünden önce kanı ile birlikte Bektaş'a yazar. Bektaş, zindandan 

kaçar, saraya gelir ve Haris'ı öldürür, Rabia'nın banyo kapısına 

gömüldüğünü görür ve intihar eder. 

Rabia'dan az bir eser bize gelip ulaşmıştır. Bu şiirler onun 

aşkıyla ilgilidir. O, şiirlerinde bir kölenin sevgisini Tanrı sevgisiyle 

karşılaştırdı ve bu sevgileri eşitledi. Rabia rubailerinde hiçbir zaman 

idealize ettiği sevgilisinin içini ve dışını tarif etmekten yorulmaz 

(Абдуллаева, Ф.И., 2001: 31 - 33). 

XI - XIII. yüzyıllar İran edebiyatı. Merkezi Gazne devletinin 

ve ardından Selçuklular'ın döneminde edebiyat gelişmeye başladı. 

Edebiyat yeni bir geliştirmeye girer. X. yüzyılda edebiyat Arap karşıtı 

temalarla doluysa, XI. yüzyılda temalar daha açık hale gelir. Rabia, 

rubailerinde idealize ettiği sevgilisinin içini ve dışını tarif etmekten 

asla yorulmaz (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 31 - 33). Sınıf çatışmaları ve 

feodalizm karşıtı keyfilik genişliyor. Rönesans süreci sadece bu hatler 

üzerine değil, aynı zamanda dini konularda da kendini gösterir. Bu 

dönemde "Hamse" öyküleri yazılmaya başlandı. Profesyonel edebiyat 

yaratan şairler oluşur. Sultan Mahmud Gaznevi'nin himayesindeki 

şairler yeni konular üzerinde çalışıyorlar. Bu tür şairlerden biri 

Unsurî'dir (970/980 - 1039/1050). Gerçek adı Mirza Muhammed 

Unsurî Ebu-l-Kasim Hasan bin Ahmed. Unsurî, Belh'de doğdu ve 

yetenekli bir şair olarak biliniyor. Şiirsel yeteneği Sultan Mahmud 

sarayında parladı. Sultan Mahmud Gaznevi'nin himayesinde yaşadı, 

"Melikuş-şu’ara" olarak adlandırıldı ve sarayda nedim pozisyonuna 

yükseldi. Sultan Mahmud nereye giderse gitsin, onu yanına aldı. Şair 

yolculuk sırasında gördüklerini yazdı ve padişahı övdü. 75 beyitlik 

kasidesinde, padişahın Samaniler, Sistan halifesi ve Harezmşah 

üzerindeki zaferlerini, 162 beyitlik şiirinde, 999'da Horasan 

savaşlarındaki zaferini ve 1004'te Bhatiya’ya ve Multan'a yürüyüşünü 

anlatıyor. 1001'de Caypal ile savaşını ve 1005'te Karahanlılarla 

savaşını övdü. Şiirinde Hâkānî onu zengin bir şair olmasını ve her 

defasında altınla ödüllendirilmesini şiirinde yazdı. Gazne şairleri onun 

yeteneğini imrenme yapıyordu. Özellikle Şairler Meclisi üyeleri, 
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özüllikle Gazairi ile onun arasında şiirsel öncelik için mücadele 

gidiyordu. Gazairi, sadece bir kez Rey'ten gönderdiği kaside için 

sultandan 1.000 dinar ödül aldı. Unsurînin, fahriye yazarak Sultan 

Mahmud'dan büyük miktarda para almasına dayanamayan Gazairi 

sultana ona havaya para vermemesini, gerçek bir şairin kendisi 

olduğunu söyledi. Bu şekilde onlar birbirlerine kasideleriyle karşılık 

verdiler ve birbirlerine hakaret ettiler. Unsurî sarayda sansür işine 

kontrol ediyordu. 

Rzakulu han Hidayat, "Mecmeül-füsaha"da, ebeveynlerinden 

yoksun bırakıldığını ve ticaret yapmaya karar verdiğini yazıyor. 

Kervan haydutlar tarafından soyuldu, serveti elinden çıkan şair bilim 

ve şiir ile meşgul olmaya karar verdi ve Emîr Nasr'ın (Sultan 

Mahmud'un kardeşi) hizmetine girdi. Gözlerini ondan almayanlar, 

onun ticaretini abartarak sultanın açısından kaçınmaya çalışıyorlar. 

Şair, Sultan Mahmud'a başvurdu ve ticaretle uğraşmadığını yazdı. 

Bazı şiirlerinde de bu konuda bilgi var. Şair, şiirsel kariyerine, Sultan 

Mahmud'un ölümünden sonra iktidara gelen ve ona sekiz kaside 

adanmış olan kardeşi Emîr Nasr bin Nasreddin döneminde başladı. 

Sada bayramına adanmış şairin iki şiiri bilinmektedir. Biri Emîr 

Nasr’a, diğeri Sultan Mahmud’a yazıldı. İran'ın sada bayramı 

(Novruz'da düzenleniyor) Sultan Mahmud döneminde de kutlandı. 

Şair sultanı bu bayramda kutladı. 

Onun yaratıcılığına zaman acımasız olmuştur. Gazne saray 

kütüphanesi yandığında onun da el yazmaları da yok edildi. 

Tezkireler, onun divanı ve 30.000 beyitten oluşan 3 romantik 

mesnevîsi hakkında bilgi verir. Divanından 4 gazeli, 50 kasidesi, 20'ye 

kadar rubaisi ve 1 kıtası bilinmektedir. 

Onun mesnevîlerinin kaderi de üzgün olmuştur. Tezkire ve 

ferhenglerde onlardan dağınık halde ayrıca beyitler ve hatıralar 

kalıyor. F. İ. Abdullayeva, Unsurî ve saray meslektaşı Ayyuki'nin 

serüvenci şövalye şiiri doğrultusunda "Vâmik ve Azrâ", "Beyaz İdol 

ve Kırmızı İdol", "Şadbahr ve Eyn al-Hayat" başlıklı romantik şiirlerin 

yazarları olduğunu yazıyor. Onun mesnevîlerinin isimlerinin 

doğasından, hepsinin sevgi arsasıyla birleştirildiği sonucuna 

varılabilir. Dovletşah Semerkandi, "Vâmik ve Azrâ" mesnevîsinin 

Emîr Abdullah bin Tahir döneminde Nişapur'da ünlü olduğunu 

yazıyor. Uzun süredir Avrupalı bilginler, Unsurî'nin "Vâmik ve Azrâ" 

mesnevîsinin arsasını Lâmii (1531'de öldü) tarafından yazılan "Türkçe 

versiyon" temelinde yeniden restore edilebileceğine inanıyorlardı 
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(Абдуллаева, Ф.И., 2001: 53 - 54). Bu eser İskenderiye romanlarına 

ve eski Yunan arsalarına dayanmaktadır. Kero ve Leandra'nın sevgisi 

eserin arsa çizgisidir. Şair Rudekî geleneklerini sürdürmesine rağmen, 

eserleri biçimsel olarak karmaşıktır ve konu olarak monotondur. 

Sultan Mahmud'a adanmış bir şiirde yazar: 

 

O zaman ateş suya döner, o zaman kalp çeliğe, 

O genç bir kız gibi, doğru ve saf, masum bir görünüm gibi. 

Ona dokunursanız - su gibidir, bulandırsanız - bu bir oktur, 

Eğer eğirsen, yay olur ve atarsan, bulutlarda parlak 

                                                                               yıldırımdı 

Onun düşüncesi yoktur, ama zihne düşünce olarak girer. 

Kıskançlık ona yabancıdır, ancak kalbe girdiğinde kıskançlık 

zehir 

                                                                               gibi, 

İpeğe doğru dikilmiş elmas parçalarını gördünüz mü? 

Hiç aynada bir dizi parlak inci gördün mü? 

Düşünce cevap veremez - bahçe mi yoksa kırmızı ateş mi, 

Sonra onda azvay odu, onda - çiçeklenen bahçe var. 

Soğuk suda yetişen yeşil ve kayın ağacı gibi katıdır. 

Onunla doğan yara kırmızı, alev gibi, kırmızı nar gibi. 

İpek üzerinde parlak bir cıva gibi akar, 

Fakat çelikte paha biçilmez inciler ve kraliyet hazineleri 

saklanır. 

Kim gördü parlak cıvanın üzerinden ipeğin bir nehir gibi 

aktığını, 

Kin gördü çelik parçaları dünyaya inciler bağışlar? 

Koyu tozdan yapılmış, ancak savaşta renkli bir çiçek, 

O, savaş meydanına açılan çiçek giyimi bağışlıyor. 

                                                                             (Абдуллаева, 

Ф.И., 2001: 177) 

 

Dönemin ikinci büyük şairi Ferruhî  Sîstanî (981 - 1038) idi. 

Ebu al-Hasan Ali İbn Culug Ferruhî  Sistan'da doğdu. O, Yemin ad-

Daul Mahmud Gaznevi sarayının önde gelen şairlerinden biriydi (998-

1030). Onun biyografisi hakkında çok az şey biliniyor. Labibi'nin 

dörtlüklerine atıfta bulunan şairin yaşamını ve işini inceleyen kişiler, 

Unsurî'nin resmi bir yardımcısı ve rakibi olarak Ferruhî’nin gençken 

öldüğünü yazar (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 54).  
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Bak, Ferruhî öldü, neden Unsurî ölmedi? 

Yaşlı adam uzun süre kaldı, ama genç adam çok çabuk gitti. 

Bilge adam bizi terk etti, gidişi herkes için üzücü! 

Aptallar kaldı, onların varlığından ne fayda? (Абдуллаева, 

Ф.И., 2001: 55) 

 

Labibi, Unsurî'ye düşmandı, bu yüzden Ferruhî’yi gençleştirdi 

ve onu Unsurî'ye çevirdi. Ancak Ferruhî 'nin 50 yaşlarında öldüğü 

raporları var. Ferruhî  Mahmud'un ölümü için bir ağıt yazdı: 

 

Eğer bilseydim, bunu böyle yapardım, 

Ona hayat ve gençlik bağışlardım. (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 

55) 

 

Şair Sultan Mahmud'a adanmış bir şiirde kendi yaşının 50'den 

büyük olduğunu belirtiyor. Böylece Ferruhî’nin 977/981 doğumlu 

olduğu tespit edilebilir. 

Babası Culug hakkında çok az şey biliniyor. Culug, Emîr Ebu 

Ahmed'in kölesiydi. Genç bir adam olarak Ferruhî  çeng ve tar 

çalmayı öğrendi. Rivayete göre, Ferruhî  Çaganian hâkimi'nin evinde 

yaşayan bir kızla evlendi, şair ve nedim olarak çalışırken bir Sistan 

köylüsünün şikayetini giderirken kendisine 200 kil (keçi derisi, ağırlık 

boyutu olarak kullanılır), 5 man (ağırlık boyutu, Tebriz'de 3 kg, Rey'te 

12 kg, Şah için 6 kg) tahıl  ve 100 dirhem gümüş ödendi. Ferruhî , 

evliliğiyle bağlantılı olarak maaşının 300 kil ve 150 dirhem gümüşe 

çıkarılmasını istedi ve reddedildi. Bu nedenle o, başka bir patron 

aramaya başladı. Bir süre sonra, Çaganian hükümdarı Ebu al-Muzaffar 

Ahmed bin Muhammed'e sunuldu. Ferruhî  ona şarkılar adanmıştı. 

Yeni sarayda onurlandırılmak için şair, görev bölümünü icra 

eden Ebu al-Muzaffar'ın amidi Esedi'ye sınav vermek zorunda kaldı. 

Şiirsel yarışma düzenleniyor. Ferruhî, Amid Esedi'nin bir olay 

hakkında yazma teklifinden şaşırtıyor. Nizâmi Aruzi, az bilinen şair 

Ferruhî'ni çeşitli yöntemlerde test eden Mu’izzî olduğunu yazıyor. 

Ferruhî  saraya geldiğinde, ilkbahardı ve şah, soylularıyla dağdaydı. 

Bu bahar, şahın at sürüsü içinde 18.000 kulun doğdu. Amid Esed, Şah 

ve ordununn geri dönüşüne hazırlanmak için şehre gönderildi. Ferruhî  

de şehirde tanıştı ve Sistan kasidesini okudu. Esed kasidenin ona ait 

olduğundan şüphelendi. Ferruhî'nin nimdaş elbisesi, büyük baş örtüsü 
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ve pürüzlü ayakkabılarına rağmen, şiirleri Esedi'yi göğün yedinci 

katına götürdü. Bundan etkilenen Amid, Ferruhî'nin görünüşü ve 

yeteneği arasında kalmıştı ve onu test etmeye karar verdi. Sınavı iyi 

geçen Ferruhî , şehre, Emîr'e götürüldü. Ferruhî  Emîrin önünde bir 

şiir okuyor. Emîr onu hayranlıkla dinler ve büyülenir. Ferruhî  

sarhoşluğunun geçmesini bekler ve sonra "Tavr hakkında şarkı"sını 

söyler. Emîr sarhoşluktan uyandığında, atları kovalamayı teklif etti ve 

kaç kulun yakalayacaksa, onun olacağına söz verdi. Ferruhî  de 

sarhoştu. Örtüğünü kafasına koyarak, tabuya doğru koşar. Bu 

durumda, tek bir kulun yakalayamaz ve yoruldu ve örtüğü başının 

altında uzanır. Emîr'in hizmetkarı kulunları sayar ve onların 42'sini 

görür. Bunu Emîre söylediğinde, "Bu adamın yüzüne kaderi gülmüş, 

ileri gidecek", - dedi. Ferruhî  uyandığında Emîr'i önünde görür. Emîr 

Ferruhî’yi çağırır, ona vaat edilen kulunları verir, ona saray yaşamının 

özniteliklerini - pahalı kıyafetler, 5 köle, bir gezi çadırı vb. verir. 

1017'de Ferruhî  Sultan Mahmud'un sarayında görev yaptı. Bu, 

"Horezm ve Urgenç'in ele geçirilmesi" şarkısıyla doğrulandı. Gazne 

Sarayı'nda onunla Unsurî arasında kaside üstatlığı üstte bir yarışma 

olur. Unsurî onun yaratıcılığını takdir ediyor ve onun gazel yazmada 

yetenekli olduğunu söylüyor. Ferruhî, 13 yıl boyunca Sultan 

Mahmud'un yanında  hizmet etti, ona yürüyüş ve seyahatlerde eşlik 

etti. Onun divanında bu yürüyüşler ve yolculuklardan bahseden, ayrıca 

Sultan Mahmud'u gergedan avı için öven şiirler içeriyor. 

 

Mahmud'dan başka gergedan avlayan birisi var mı? 

Tanrıya yemin ederim, hayır! 

Kim böyle bir hayvanla savaşacak güce ve kuvvete sahiptir? 

Bir günde o, 30 gergedan yakaladı ve her birini elde etti, 

Hangi efsane böyle? (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 40) 

 

1 Mayıs 1030'da Sultan Mahmud, ölümünden önce Ferruhî’yi 

ölüm yatağına çağırdı ve şair ona ağıt söyledi. Ferruhî  1038/1041'de 

56 - 60 yaşlarında öldü. 

Ferruhî , gazel janrının gelişiminde büyük rol oynadı. 

Ferruhî’nin zamanında, gazel sarayda popüler değildi ve gazel 

profesyonel olmayan raviler tarafından okunuyordu. Bir müzisyen 

olarak Ferruhî , gazellerini şirin bir sesle seslendirdi. 

Onun edebi mirası 9 - 10 bin beyitten oluşan divanıdır. Onun 

bize 3 terkibibendi, 35 kıtası, 36 rubaisi - 9030 beyiti (140, s. 54 - 69) 
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dahil olmak üzere 214 kasidesi, 28 gazeli, methiyeleri (44'ü Sultan 

Mahmud'a, 46'sı oğlu Muhammed'e, 40'ı Emîr Yûsuf'a) gelmiş ve 

ulaşmıştır. 

Onun gazellerinde folklordan filtrelenen fikirleri var. Şair bir 

gazelde yazıyor ki, bana sevdiğin kişinin çirkin olduğunu ve iyi bir 

izlenim bırakmadığını söylediler. Seviyorum, bu yüzden kalbim 

sevdiğim şeyin eksikliklerini görmüyor. 

Şiirleri dörtlükler biçimindedir. Onun "Bulutlar" şiirine bakalım: 

 

Mavi bulutlar deniz düzeni üzerinde durur, 

Aşiklerin uçan rüyayı, uykuyu ve sükuneti unuttular. 

Diyorsun: beklenmedik buzlar sakin çay ile akar, 

Siyah kasırgalar orada bağırır, orada altın kasırgalar yükseliyor. 

Yağmurdan bulutlar yok edildi ve iplerini gökyüzünde kırdı. 

Bakınız: Filler o uzak mavi bozkırlarda otlatıyor mu? 

Onlar sanki Çin aynasındaki paslı lekelerdir, 

Veya onların beyaz tenleri satende yanan gerçek bir turkuaz. 

Sanki çiçekli bahçeler gibiydi, sanki adalar bir leke. 

Nem üzerinde dalğalanır, yalnız oyunla meftun olur. 

Diyorsun ki: burada gökyüzü deniz gibi 

ve onun gök açıklığında, 

Simurg muhteşem sonuçlarını uçmağa öğretiyor. 

Gökyüzünün kubbesi ile gidiyorlar, gah kasvetli, gah ışıklı 

Gah parlak bir gökyüzü ortaya çıkarır, 

bazen güneşin önünü tutar. 

Onlar turkuaz bir plakadaki bir desen gibidirler, 

Ya da pürüzsüz sıkı bir desen üzerine dağılmış kehribar gibi. 

Dumandır onlar sanki, çıkan ya da ocağa serpilmiş su, 

Veya sevgilinin gözleri aziz yüz görmüş gibi. 

Sanki toz ile çekilmiş gibi hava karardı, 

Onlardan paslı elle savaşanları. 

Böyle bir yaşam inanmayanları söndürür.  

                  (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 179)  (Satır çevirisi) 

 

İran edebiyatının diğer muhteşem şairlerinden biri de 

Manuchöhr  Damgani'dir. Manuchöhr Damgan'da doğdu. Doğum yılı 

bilinmiyor, 1041'de öldü. Şair, gökbilimci ve doktordu. Sevgi motivi 

Manuchöhr'un gazellerinde ve şiirlerinde güçlüdür. Onun karakterleri 

hayatta yaşayan insanlardır. Gazellerinden birinde şair, Hayyam 
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imgesini onu seven güzelin aşkınınÂşıkin yüreğindeki mekanını 

klasik geleneğe uygun olarak belirler. Hayyam, develerin kamp 

yaptığı yerde çadırları inşa eden ve söken bir ustadır. Bazen çadır 

yapanlara "hayyam" da denirdi. Kervan ayrılır ve maşuk kervanın 

peşinden koşarak sevgilisine "Hayyam" der. Araya ayrılık düştü,Âşık 

kızın kalbinde kamp yapan aşk yuvasını yanında taşır ve deve 

kervanıyla gider, ama ne zaman döneceğini bilmiyordı. Kız ağlıyor, 

gözlerindenÂşıki yandıran gözyaşları akıyor. 

Manuchöhr, "Divan"ında yaşlı Şirvan şairinin isminden 

bahseder. Araştırmacılar Şirvan şairinin Hâkānî olduğuna inanıyorlar. 

Manuchöhr, Arap şiirinden çok bilgili idi. Hayyam ve Hâfiz tarzında 

şiirler yazıyordu. 

 

Bilmece 

 

Senin altın kalbin başının üstünde esiyor, 

Şehvetimizi kalbimizde besliyoruz ve şehveti kalbine 

emiliyorsun. 

Ve her an senin duygularında şehvet azalır, 

Sanki tüm bedenin ve kalbin seninle boşalmış, 

Eğer sen yıldız değilsen, neden geceler görünüyorsun? 

Eğer sevmiyorsun, neden gözyaşını arka arkaya döküyorsun? 

Eğer altın bir yıldızsın, gökyüzü senin balmumun, 

Aşk karanlığında döğünsün de, ama mumdan senin sevgilin. 

Senin giyimin sendedir, ama herkesi giydiriyor o. 

Örtür, vücudunu örtür, ama çıplak kalıyorsun. 

Öldüğünde ateş seni bekliyor, 

Senin kafanı vuruyorlar, böylece hasta ölmesin, 

İdealsin, o ideal,Âşıklar - o ve o. 

Gülüyorsun ve gözyaşı döküyorsun. Sırrın ne olduğunu ortaya 

çıkar! 

Gözsüz, gözyaşı döktün, gülüyorsun, akılsızsın, ama 

Her zaman ilkbaharda çiçek açarsın ve ancak kışta solursun. 

Benimle her şeye uygunsun, sana her şeyde gerekliyem. 

Biz kendi kendimize düşmanlarık, sen ve ben şenlik seviyoruz, 

Mutlu arkadaş olmak için kendimizi yakıyoruz, 

Kendimize hüzün getiriyoruz, onlara rahatlık getiriyoruz. 

İkimiz de gözyaşları içinde sararmış, ikimiz de yalnızız ve 

yanıyoruz. 
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Sonuna kadar yanmıştık, genel acı ile doğduk. 

Kalbinde gizlenen başında parlar, 

Kafandaki ışıltı kalbimdeki bir yıldız gibi yanıyor. 

Gözyaşlarım sonbaharda yasemin çiçekleri gibidir, 

Altın gibi, gözyaşların da altın bir daireye akar. 

Uykusuz gecelerimin arkadaşı, tüm sırlarımı biliyorsun, 

Acı içinde, birlikte, ben senin sakinleştiriciyim, sen benimsin 

Senin yüzün sabah açılan papatya gibidir. 

Benim yüzüm akşam solmuş papatya gibidir. 

Geceleri uyumak gelenekseldir. Ama ben seni çok sevdim, 

Geceyi uyanık geçiriyorum ve sabahları uyuyorum. 

Gün boyunca seni terk ettiğim için güneşe kızgınım. 

Geceleri cazibede oluyorum - bu senin hatan, 

Hem tanınmış hem de basit arkadaşları denedim. 

Hiçbiri güvenli değil, hepsi kurnazlıkla dolu, 

Seninle titreyen ışıkta divan okurum, 

Bütün gökyüzü açıldığında sevgi ile okurum. 

Onu Unsurî'nin gölgede bırakılmış eli çizip. 

Kimin kalbi ve inancı sağlamdır ve saflığıyla bilinir. 

Şiirleri ve doğası mükemmellikte basittir, 

Doğası ve şiirleri hoş güzelliklerle doludur, 

Kamil'in sözleri bize cenneti armağan verir, 

Ve rüzgarların getirdiği hazine  

Onlar için daha düşük bir fiyata olacak. 

Onun kasidelerini okuyorsun - ağzın tatlılıkla dolur 

Onun beyitleri bahar yapraklı yasemin gibidir. 

                  (Абдуллаева, Ф.И., 2001: 179-180) (Satır çevirisi) 

 

Bu dönemde Doğu edebiyatında Manuchöhr gibi şairleri kendi 

etrafında birleştiren edebi mektepleri ortaya çıkmaya başladı. 

Yukarıda belirtilen şairler Gazne mektebine dahil idi. Ayrıca Garahâni 

mektebi, Harezm mektebi, Kafkaz mektebi de faaliyet gösteriyordu. 

Bunların en ünlüsü Harezm ve Kafkas mektepleriydi. 

Kabusnâme, XI. yüzyılda oluşan en önemli edebi anıtlarından 

biridir. Hicri takvim ile 475 ve Noel takvim ile 1082/1083'te yazılan 

"Kabusnâme", çeşitli yaşam olaylarına ayrılmış kırk dört bölümden 

oluşmaktadır. Eser, X - XI. yüzyıllardaki İran feodal toplumunun 

yaşam standartlarına uygun olarak yazılmıştır ve sosyal olayları 

yansıtır. "Kabusnâme", bir babanın oğluna verebileceği en güzel 
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"nâme - mektup" ve ayni zamanda "tavsiye mektubu" şeklinde 

yazılmıştır.  

Fars nesirinde özel bir yeri olan bu eser tekrar tekrar başka 

dillere çevrildi. Bu eserin Fars edebiyatında kapladığı pozisyonu 

Maliküş-şüara Bahar kendinin ünlü eseri "Sabkşunasi" eserinde 

yüksek değerlendirir. Bazı kaynaklara göre, "Kabusnâme", Ziyariler 

hanedanının son hükümdarı Unsurulmaali Keykavus İbn İskender İbn 

Kabus İbn Vasmgir İbn Ziyar tarafından  475 yılında oğlu Gilanşah'a 

"vasiyetnâme" veya "nasihatnâme" gibi hatire olarak yazılmıştır. 

Tarihsel kaynaklar Keykavus hakkında çok az bilgi verir. Bu bilgilerin 

çoğu, Kabusnâme'de kendisi hakkında anlattığı hikâyelere, 

gerçekleşen olaylara, hizmet ettiği yerlere ve çocukken edindiği bilim, 

yetiştirme ve alışkanlıklara dayanmaktadır. 

"Kabusnâme" yazarının ölümü hakkında çelişkili görüşler de 

dile getirilmiştir. Örneğin, XV. yüzyıl tarihçisi Zahiraddin onun 

460'da, Rzakulu han Hidayat ise 462'de öldüğünü diyor. 

"Kabusnâme"nin yazarı ise kitabın 475'te yazıldığını gösterdiği için bu 

bilgiler kendini haklı çıkarmaz. Kabusnâme'deki tartışmalı konulardan 

biri kitabın başlığıdır. Eserin kendisinde kitabın adı hakkında özel bir 

bilgi yoktur. O, Doğu ve Batı dünyasında "Kabusnâme" olarak bilinir 

ve bu adla tüm dillere çevrilir. Ancak, araştırmacılar adın yanlış 

olduğunu söylüyor. Örneğin, 1933 - 1941 yılları arasında 

Kabusnâme'nin son iki basımını hazırlayan ve yayınlayan ünlü İranlı 

bilim adamı Sâid Nefîsî, kitabın "Kabusnâme" değil aslında 

"Nasihatnâme" olduğunu iddia ediyor. Onu geniş bir tanıtım ve 

ayrıntılı bir yorumla ilk kez Rusçaya çeviren Y. E. Bertels, S. 

Nefîsî'nin görüşlerini de doğruladı. Aksine, bazı bilginler Keykavus'un 

bu kitabı büyükbabası Kabus'a ithaf ettiğini ve doğrulamaya çalıştığını 

yazıyor. Örneğin, akademisyen A.Y. Krımsky bu konuya özel bir 

bölüm ayırıyor ve Kabus'un aynı Keykavus olduğunu iddia eden 

Rzakulu han Hidayat'ı sert bir şekilde eleştiriyor. Şimdi hem dünya 

âlimleri hem de Persler, A.Y. Krımsky'nin Keykavus'un  büyükbabası 

Kabus İbn Vasmgir'in anısına "Kabusnâme" olarak adlandırdığı fikrini 

kabul etmiyorlar ve kitabın böyle adlandırıldığını yanlış ve 

anlaşılmazlık hesap ediyorlar. Genel olarak, çalışmanın neden böyle 

adlandırıldığı sorusu hâlâ oryantal çalışmalara açık bırakılmış ve 

çözümü gelecekteki araştırmacılara kalıyor. 

Fars edebiyatının en değerli örneklerinden biri olan 

"Kabusnâme", çeşitli içerikleriyle bilinir. Dünyanın birçok halkının 
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dillerine tercüme edilen bu bilgelik kitabı, zamanın acısını ve 

tatlılığını tadmış yaşlı bir babanın kendi oğluna nasihatı ve 

vasiyetinden bahsediyor. İlk bölüm Tanrı'nın övgüsüne ve 

peygamberlerin yaranmasına adanmıştır. İkinci bölüm dikkate 

alınmazsa, "Kabusnâme" X - XI. yüzyıllardaki feodal İran 

toplumunun yaşam normlarına uygun olarak yaşam konularını baştan 

sona öğretme, yaşam kurallarını yayma arzusundan oluşur. "Kabus", 

dünyanın acı ve tatlılığını tadıran, sıcağı ve soğuğu gören ve bir 

hükümdarın tahta çıktığını ve bir başkasının şahlığını kaybettiğini 

gören yaşlı bir babanın hikâyesidir. Oğluna bir vasiyeti, bir nasihat 

kitabıdır. 

Kitap 44 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin hepsi ilginç. 

Örneğin, bölüm 11'in başlığı şöyledir: "Şarap içmek, yetiştirme ve 

yolunu bildiriyor". Bölüm 10 gıda etiğine adanmıştır. Bölüm 12 "Bir 

konuğu nasıl karşılamak lazımdır, ziyafete gelmeyenin durumunu 

beyan eder" 

başlığı altında verilmiş. Önceki bölümler "Banyoya nasıl girilir", 

"Yatma Zamanı", "Ne zaman yararlı, ne zaman zararlı" gibi bölümlere 

ayrıldı. Birçok bölüm arkadaş edinmenin ve kendini düşmanlardan 

korumanın inceliklerini tartışıyor. Tavla ve satranç taktikleri ve güzel 

konuşma sanatı hakkında da öğütler verilmiş. Tüm bölümlerin içine 

hikâyeler ve masallar dahil edilmiş. Zamanında "Kabusnâme" nin 

dokunmadığı bir mesele yok. Burada her şey var: Tanrı'yı tanımak, 

Peygamberimiz'in (s.a.v) yaranması, kumar kuralları, içme kuralları, 

misafirperverlik ve misafir etmek, sevgilibazlık, şaka ve tavla 

onamak, emanet korumak, köle satın almak, mal satmak, eş tutmak, 

uyumak, dinlenmek, banyoya gitmek, astrolog olmak, yıldızların 

hareketini belirlemek, her şeyi önceden söyleyebilmek, şiir yazmak, 

hekimlik, tasavvuf, nedimlik, vezirlik, şahlık, vatandaşlık vb. 

hakkında yazar hem başkalarından hem de kendi yaşam 

deneyimlerinden öğrendiği orijinal fikirler ve görüşler var. Vezirlik 

hakkında konuşurken şunları yazıyor: "Ne kadar sadık ve dikkatli 

olursan ol, her zaman şahtan kork ve şahdan en çok korkan bir kişi 

varsa, o da vezirdir". 

Keykavus'un din adamlarına karşı tutumu da tuhaf. O, bir din 

adamı olmayı en yararlı, en iyi ve en karlı sanat olarak görüyor. Genel 

olarak, Kabus (Keykavus) oğluna her şeyi sadece kâr gözünde 

bakması için ilham verir ve ona bunu yapmak için gereken her şeyi 

yapmasını tavsiye eder. Keykavus iyi yaşamak için her şeyi yapmaya 
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hazırdır, oğluna hiçbir şeyden korkmamasını, yalan söylemesini, iftira 

atmasını, sahta belge düzeltmeyi, ikiyüzlü olmasını, kasten aptalca ve 

beceriksiz olmasını ve genel olarak her şeye başvurmasını tavsiye 

eder. “Yeteneklerinle gurur duyma, yaşamak için aptal ve yeteneksiz 

olmak lazımsa, aptalca ve yeteneksiz ol” yazıyor. "Ey oğul, dürüst ol, 

yalan söyleme, kendini dürüst olarak tanıt, eğer bir gün, zorunluluk 

yüzünden yalan yapmak zorunda kalırsansa, seni gerçek kabul 

edecekler". "Senin kime ihtiyacın varsa, kendini ona köle gibi düşün". 

"Hat sanatında iyiysen, başkalarının çizgilerini taklit etme konusunda 

iyiysen, bu harika bir sanattır. Ama bunu herkese gösterme, böylece 

sahte bir çizgi düzeltmekle şöhret bulamazsın ve sahibinde şüphe 

uyandırmayacaksun. Birisi başka birinin hattını taklit ederse, 

bulamazlarsa, onu senden görmesinler. Küçük şeyler için sahte kağıt 

yapma, eğer bir gün büyük paraya ihtiyacın varsa ve bunu yaparsan, 

kimsenin tahmin etmesine izin verme. Söylendiği gibi, nitelikli ve 

erdemli katipler hat taklit etmekle çok bilgili ve deneyimli vezirleri 

yok etti. "Öyleyse efendinin mülkiyetini, devletini koru, eğer yesen 

boğazında kalmaması için iki parmakla ye". 

"Kabusnâme" tıp, astronomi, jeodezi gibi bilimlerden, şiir 

yazmak, müzikoloji gibi sanat örneklerinden de bahsediyor. Keykavus 

tıp bilimini çok sevdiğini söylüyor. Muhtemelen, Şemsulmaali 

sarayına sığınan İbn Sina'nın ünü ve etkisi de burada büyük rol 

oynadı. Okuyucuda nefret ve öfke uyandıran çalışmanın 

bölümlerinden biri, köle ticareti hakkındaki bölümdür. Burada 

insanların hayvanlar gibi sınav yapımı, ince - kök olması, kaşları, 

gözleri, dudakları, dişleri, ten rengi, ırkı vb. temel alınır. İnsan onuru 

kelimenin tam anlamıyla eziliyor. Hayvanlar gibi insanlar bile 

cinsiyete ayrılır.  

"Kabusnâme"in ilginç bölümlerinden biri "Cavanmerdlik" 

bölümüdür. Burada çeşitli felsefi sorunlar, çeşitli sanatlarda cömertlik, 

tasavvufun özünü ve dervişizm gibi konular tartışılır. "Kabusnâme"nin 

yazarı bu bilgiyi derinlemesine bilmese de, sahip olduğu birçok sanata 

praktikte ustalaştı, onun düzyazı ile güzelce yazdığı ve şiir 

yazabileceği açıkca görünüyor. Çalışmada, Keykavus geniş bir bilgi 

yelpazesine sahip olduğunu gösteren yüzün üzerinde bilim adamı, şair, 

tarihçi, astrolog, doktor ve filozoftan bahsediyor. 

Eser küçük bir girişle başlar. Giriş küçük olmasına rağmen çok 

derin bir anlamı var. Yani bir ayağı burada ve diğer ayağı o dünyada 

olan bir baba oğluna çok değerli tavsiyelerde bulunur. “Oğlum, bil ve 
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farkında ol ki, yaşlıyım. Yaşlılık ve güçsüzlük bana zafer kazandı. 

Saçlarımın ve sakalımdaki beyaz çizgilerin ölüm kararı olduğunu ve 

hiç kimsenin bu kararnâmeyi kırma gücüne sahip olmadığını 

görüyorum”. Oğlunun sonsuza dek yaşamasını isteyen bir baba ona 

köpek gibi değil aslan gibi yaşamasını tavsiye eder. "İyi insanlar bu 

dünyada aslan tabiatlı, kötü insanlar da köpek tabiatlı olurlar. Köpek 

yakaladığı şeyi orada yiyor ve aslan ise başka bir yerde. Bu dünya bir 

avcılık yeri,  sen ise bir avcısın, senin avın - iyi amellerin. Şimdi iyilik 

et ki, sonra faydasını gör" söyleyen baba oğluna soyunun değerini 

bilmesini söyledi.  

Bölüm 1. Anlayış yolu hakkında olan ilk bölümde, baba oğluna, 

"Tanrı'ıyı sadece kendini anladığında anlayabilirsin" dedi ve 

Peygamber  aleyhisselam'ın (Allah'ın barış ve bereketleri onun üzerine 

olsun) dediği gibi,  "Her zaman Tanrı'nın nimetlerini düşünün, özü 

hakkında düşünmeyin" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca o, zamanın 

geçmekte olduğunu söylüyor ve zamanın değerini bilmeği tavsiye 

ediyor. 

Bölüm 2. Peygamberlerin yaranması hakkında olan bu bölümde 

Yaradan'ın bu dünyayı hiçbir amaç için değil, adalet ve bilgelik 

temelinde bir amaç için yarattığını dedi ve peygamberlerin de bu 

yolda, yani insanları doğru yola yönlendirmede çok önemli, seçilmiş 

insanlardan olduğunu not eder. 

Bölüm 3. Nimet sahiplerine şükran hakkındaki bu bölümde 

“Kulunun sana itaat etmesini istiyorsun ve sahibine itaat etmekten 

imtina etmə, eğer imtina etsen, kendi kölenden itaat bekleme,  çünkü 

senin kendi kölene gösterdiğin merhamet, Tanrı'nın size gösterdiği 

merhametten daha büyük olamaz" sözlerini söyleyen baba, Tanrı'nın 

öncelikle ona verdiği nimetlere şükranlık etmesinii anlamını Ona 

ibadette görür. 

Bölüm 4, "Fırsat oldukta itaati artırmak" ile ilgilidir. Bu 

bölümdeki kelimeler ve düşünceler, Bölüm 3'teki düşüncelerin 

devamıdır. Bir kişinin fırsat oldukta Hac'a gitmesinin ve zekat 

ödemesinin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Başkalarına zarar 

veren kişi, nüfuz  arasında şah gibidir, o, yiyecek veren olur, başkaları 

yiyen kişidir. Burada zekat ödeme kuralları da belirtilmiştir ve Hac'a 

gitmek ile ilgili bir hikâye anlatılmaktadır. 

Bölüm 5. Baba ve anneye saygı ile ilgili bu bölüm özellikle 

ilginçtir. Bugün bizim dönemimizde rezonansa giren bu bölümde 

babalara ve annelere daha fazla dikkat çekmek için, en azından onlara 
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saygı duymalısın, çünkü ikisi de seninle Yaratıcı arasında bir araçtır 

söylediler ve "Aklı başında her evlat, bir babanın ve bir annenin 

haklarını asla unutmayacak," diye düşüncelerini bir kere daha 

onaylamışlar. 

Ayrıca, bu bölümün sonunda, sonraki bölüme geçmek için bazı 

fikirler de verilir. Bu fikirler geçici bir rol oynamaktadır. Bu bölümün 

sonunda, bilgi ve zihin hakkında konuşulur ve "Bilgi aklın aynasıdır" 

ifadesi not ediliyor. 

Bölüm 6. Tevazu ve bilginin artırılması ile ilgili bu bölümde, 

bilgi ve sanatın insanlar için çok önemli olduğu tekrar dile 

getirilmektedir. “Büyüklük marifet ve bilgidir. Nereden veya 

kimlerden olduğu önemli değil. "Ayrıca evlada, babasının ve 

annesinin şan-şöhretiyle değil, kendisiyle gurur duymasını tavsiye 

eder. Babanın ve annenin ihtişamını basitçe dış süsü adlandırır. Yazar 

ayrıca, türü ne olursa olsun, bir kişi için her bilginin gerekli olduğunu 

söyleyen baba hakkında bir hikâye anlatır. 

Bölüm 7. Topluluk önünde konuşmacılık kalitesini artırmaya 

odaklanan bu bölüm, kelimeye, değerine ve gücüne odaklanmaktadır. 

Hikâyelerden birinde Hârun al-Raşîd, uyku yozana uykusunda 

dişlerinin döküldüğünü anlatıyor: "Emîr al-mu'minin ömürü uzun 

olsun, tüm akrabalarınız önünüzde ölecek, böylece kimse 

kalmayacak".   

Hârun al-Raşîd diyor ki: Bu uyku yozana yüz kez çubuk vurun, 

neden yüzüme bu kadar üzücü bir haberi söyledi: tüm akrabalarım 

benden önce ölürse, o zaman bana kim ihtiyaç duyar?!” 

Başka bir uyku yozanın çağrılmasını emreder: Ona rüyayı 

anlattı. Uyku yozan dedi ki: “Emîr al-mu'minin bu rüyası, tüm 

akrabalarından daha uzun yaşayacağını gösteriyor. Hârun al-Raşîd 

diyor ki: Aklın hükmü aynıdır, yorum aynıdır, ancak cümlelerde 

büyük bir fark vardır. Adama yüz dinar ödemesini emrediyorum. Bu 

nedenle, kelimenin hem önüne hem de arkasına dikkat etmek gerekir. 

Söylediğin söz en güzel tarzda söylenmeli ki, hem kelimeyi anlatan 

hem de kelimeyi anlayan olursun.  

Bölüm 8. Sekizinci bölüm, Nuşiravan Adil'in tavsiyelerinin 

baştan sona hatırlanmasıyla ilgili bir “Nasihatlar” koleksiyonudur. İşte 

buradan size daha fazla ilgi çekecek birkaç nasihat not edilebilir. 

1. "Hasar edenler arasında en çok acı çeken kişiyi düşün, 

böylece hasarını kendi gözleriyle görmüş ola bilsin". 

2. "Bilimi olup, aklı olmayan bir kişiye bilim zarar verir". 
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3. "Eğer incinmek istemiyorsan, kendinize yapamayacağın 

şeyleri başkalarına yapma". 

4. "Aldatılmak istemiyorsan, yapılmamış işi yapılmış hesap 

etme". 

5. "Hayattan ders götürmeyen insanı kimse öğretemez, çünkü 

emeyi boşa gider". 

6. "Neden o insana düşmanlarınızla arkadaş olduğu zaman 

arkadaş diyorsunuz?" 

7. "Güvenilmez bir kişiye düşündüğün her şeyi söyleme, ama 

güvenilir bir kişiden de saklama". 

Sonunda, baba tekrar oğluna bu nasihatlara uymasını tavsiye 

eder ve diyor ki: şimdi gençsin, öğren, yaşlandıkça kendini dinlemek 

istemeyeceksin. Çünkü yaşlılar gençlerin bilmediği şeyleri biliyorlar.  

Bölüm 9. Bu bölüm neredeyse sekizinci bölümü 

anımsatmaktadır. Yaşlılık ve gençlik kuralları bölümünde bir baba 

oğluna şunları söyler: Her zaman gençlerle oturma ve zaman zaman 

yaşlılarla da gel git olsun. Arkadaş ve tanıdıklarını hem genç hem de 

yaşlılardan seç. Genç olsan bile, yaşlı akıl ol. Ne kadar onurlu ve 

yetenekli olursan ol, hafif beyinli yaşlılarla oturma, akıllı - kemallı 

yaşlılarla konuşmak, hafif beyinli yaşlılarla konuşmaktan daha iyidir. 

Bu bölüm aynı zamanda oğlunun yaşlılara karşı merhametli olmasını 

da tavsiye ediyor. Bu bölümde yazar, tüm bunlar hakkında iki hikâye 

anlatıyor. 

Bölüm 10. Öz-yönetim ve yeme ile ilgili bu bölümde, baba 

oğluna tüm çalışmalarını düzenli olarak yapmasını tavsiye eder ve 

yeme kuralları hakkında konuşur. O, her zaman yemeğin başında 

olurken, şeriatta belirtildiği gibi, halka bir hadis oku, ama başını aşağı 

tut ve cemaatın tikesine bakma. Bununla ilgili bir hikâye var. 

Bölüm 11. Şarap içme kuralları ve koşulları hakkındaki bu 

bölümde yazar baba, oğluna mümkün olduğunca alkolden uzak 

durmasını tavsiye eder. Nafsine tabi olmayıp tadırsansa, kesinlikle 

evde ve kaderinde içmeni emreder. Bunu hatta akşama yakın (ikindi 

namazından sonra) yapmak daha da uygundur. Ayrıca bunun bir 

alışkanlık haline getirmemeyi kayd ediyor ve alkolün insanı toplumda 

gözden salan bir şey olduğunu düşünüyor. 

Bölüm 12. Misafirperverlik, misafir gitmek ve onların koşulları 

ile ilgili bu bölümde yazar, "Her gün yabancıları misafir etme, çünkü 

her gün misafirperverlik harcını ödemek olmaz" tavsiyesi ile başlar. 
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Ayrıca misafirlere karşı çok lütufkȃr olmanın ve nezaket kurallarına 

göre onları masaya oturtmanın çok önemli olduğunu düşünüyor. 

Bölüm 13. Şakalar, tavla, satranç ve onların sınırları hakkındaki 

bölümde ilginç bir nokta, yazar şaka yapmaktan kaçınmasını söylese 

de, daha sonra ekliyor: Şakalar ne günah ne de utançtır. 

Peygamberimiz de şaka yaptı. Yaşlı bir kadın bir keresinde 

Peygamberimize, “Ey Allah'ın Elçisi, ben Cennette miyim, 

Cehennemde miyim?” diye sordu. Peygamberimiz şakacı bir şekilde 

yaşlı kadına, "O dünyada yaşlı hiçbir kadın Cennette olmayacak" dedi. 

Yaşlı kadın rahatsız olur ve ağlamaya başlar. Peygamberimiz (Allah'ın 

huzur ve lütfu üzerine olsun) güldü ve şöyle dedi: "Ağlama, benim 

sözümde yalan edilemez, dürüst olmak gerekirse, cennette yaşlı bir 

adam olmayacak, çünkü Kıyamet Günü'nde herkes mezardan cavan 

kalkacak". Yaşlı kadının kalbi açılır. Yazar ayrıca bir şaka yapmanın 

mümkün olduğunu da belirtiyor, ancak küfür etmek yaramaz.  

Bölüm 14. Sevgilibazlık ve onun kuralları ile ilgili bu bölümde, 

yazar oğlunaÂşık olmamağı tavsiye eder. "Akıllı insanlar böyle 

şeylere zaman harcamazlar," nasihat diyor oğluna. Bu konuda birkaç 

hikâye anlatıyor. 

Bölüm 15. Keyif çekmenin kuralları ile ilgili bu bölümde, yazar 

en azından oğluna keyif çekiyorsansa, gençliğinde çek, çünkü 

yaşlılıktaÂşık olursan, herkes səni kınayacak, - diye tavsiye ediyor. 

Bölüm 16. Banyo kuralları hakkındaki bu bölüm, banyoya 

midesi dolu olarak girmenin tehlikelerini tartışmaktadır. Ayrıca her 

gün banyoya gitmenin iyi olmadığını, her iki günde bir kez yapmanın 

daha iyi olduğunu söylüyor. 

Bölüm 17. Uyku ve dinlenme ile ilgili bu bölümde, çok fazla 

uyumanın övgü dolu bir gelenek olmadığı söylenir ve bilge insanları 

alıntıladığı söylenir. Bir kişiye beş şey olduğunda, hemen yüzünü 

değiştirir. Biri beklenmedik bir sevinç, biri ani bir talihsizlik, biri öfke, 

biri uyku ve biri sarhoşluk. Ancak bir kişi uyurken, canlı ya da ölü 

olarak kabul edilemez. Ölüleri eleştirmek imkansız olduğu için 

uykuyu eleştirmek de imkansızdır. 

Bölüm 18. Avcılıkla ilgili olan bu bölüm, ata binme, avcılık ve 

çövken oynamak kurallarını tartışmaktadır. 

Bölüm 19. Bu bölümde çövken oyunu, oyunun kuralları 

hakkında anlatılıyor. 

Bölüm 20. Bu bölümde onsekizinci ve ondokuzuncu bölümlerin 

neredeyse devam ettiğini görüyoruz. Bu bölümde savaş hakkında 
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konuşulur, onun kuralları ve yasaları tartışılır. Ayrıca bu bölümde 

baba oğluna haksız yere kan dökmemesini emreder. 

Bölüm 21. Servet toplamanın kuralları hakkındaki bu bölümde, 

baba oğluna şöyle diyor: Harcamak gerekiyorsa, çabucak telafi 

etmeye çalış, eğer hey alıp, yerine koymazsan Harun devleti olsa da 

sona erer. Ama ona çok fazla kalp verme, sonsuza kadar düşünme, bir 

gün bittiğinde üzülmeyeceksin. Düşmana bir şey bırakıp gitmek onu 

bir arkadaşdan istemekten daha iyi olduğu söylenir. 

Bölüm 22. Emanet ile ilgili bu bölümde, baba oğluna mümkün 

olduğu kadar fazla emanet almamasını tavsiye eder. Çünkü bu çok 

karmaşık bir iş. Cavanmertlik ve erkeklik şudur ki, emaneti kabul 

etme, kabul etsen, koru  ve hak sahibine iade et. Bu hakta hırsızla ilgili 

hikâyeler var. 

Bölüm 23. Kölelerin satın alınması ve koşulları ile ilgili bölüm 

tamamen kölelerin tasvirine adanmıştır. Hanki görünümde köle alsan, 

kaybetmeyeceksin, - diye baba tavsiye eder. 

Bölüm 24. Bir ev ve toprak satın alma hakkında olan bu bölüm, 

çok değerli bir hazine olduğunu göstermektedir. Ayrıca, baba tavsiye 

ediyor ki, satın aldıklarını bolluk sırasında al ve kıtlıkta sat. Bilge 

Büzürgmehr'den tavsiye verilir: “Dört şey büyük felaketdir: birincisi 

kötü bir komşu, ikincisi büyük bir aile, üçüncüsü kötü bir eş ve 

dördüncüsü ihtiyaç. Buradaki fikir şu ki, toprak satın aldığında, onun 

araziisnden önce komşuna bakmak önemlidir”. 

Bölüm 25. Bu bölüm at almak isteyenler için yazılmıştır. 

Bölüm, baştan sona kadar bir at satın alma kuralları ile ilgilidir. İşte 

bir at satın almak isteyenler için bazı tavsiyeler verilir. 

Bölüm 26. Evlilikle ilgili bu bölüm,  Şeriat normlarına göre bir 

oğul ve bir kızın evlenmek kuralları ile ilgilidir.  

Bölüm 27. Evlat yetiştirmek ve onun kuralları hakkındaki bu 

bölümde baba şöyle diyor: Oğlum, eğer Tanrı sənə bir oğul verirse, 

önce ona iyi bir isim ver. Bu babaların görevlerinden biridir. İkincisi, 

onu zarif dadılardan birine emanet et, zamanında sünnet et ve eğer 

mümkünse ziyafet ver. Sonra ona Kuran'ı okumağı öğret, öylece yap 

ki, Kuran'ı ezbere bilir. Büyüdükce savaş kurallarını öğret. Ve en 

önemlisi, bir kızınız varsa, ona karşı daha nazik olun. Evinde olduğu 

sürece, kızlar babalarının ve annelerinin esiridir. 

Bölüm 28. Bir arkadaş seçme ve onun kuralları hakkındaki bu 

bölümde, bir kişi hayatta olduğu sürece her zaman bir arkadaşa 

ihtiyacı olacağı söylenir. Hatta bir bilgine "Bir arkadaş daha mı iyi, 
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yoksa bir erkek kardeş mi?" sorarlar. "Bir erkek kardeşin arkadaş 

olması daha iyi" diyor. Yazar aynı zamanda arkadaşlık kavramını, çok 

arkadaşı olan bir kişinin arkadaşlarının doğasının farkında olması 

gerçeğiyle açıklıyor. İskender'den sorulur: Bu kadar kısa sürede hangi 

karakteri kullanarak böyle büyük bir devlet ele geçirdin? "Düşmanlara 

lütuf göstererek, arkadaşlara iyilik göstererek" diyor. 

Bölüm 29. Düşmana karşı dikkatli olma hakkında bu bölümde 

yazar, düşmandan her zaman uzak durmayı ve gerektiğinde onunla 

açıkça kavğa etmeyi tavsiye ediyor. O, birkaç hikâyede bunlardan 

bahsediyor.  

Bölüm 30. Ceza ve affetme kuralları ile ilgili bölümde yazar, 

cezanın her hata için verilmediğini diyor, ancak ceza verirken 

derecesini doğru tayin etmeyi not eder ve birkaç hikâye ile kendi 

düşüncesini sona erer. 

Bölüm 31. Bilim öğrenme ve dini hukukluk (fakihlik) hakkında 

bölümde mesleğe büyük önem veren yazar, eğer bilim 

okuyamıyorsanız, bir mesleğe ve sanata sahip olmanız gerektiğini 

tavsiye eder. Haşiyelere de bu bölümde geniş alan verilir. 

Bölüm 32. Ticaret ile ilgili bu bölümde onun kuralları hakkında 

konuşan yazar, bu çalışmada mayanın önemini vurgulamaktadır. 

“Ganimetten yemek mümkün oldukca kazançdan yeme, kazanşdan 

yemek mümkün olanda mayadan yemə" diyor. Ayrıca, o, "Aptallar 

olmasaydı, akıllılar yok olurdu" dedi, tamahkârlığı kınayır, ticaretin 

düşmanı sayar. 

Bölüm 33. Bu bölüm tıp bilimi hakkında ilginç fikirler 

içermektedir. Burada bedeni bir durumdan diğerine dönüştüren gerekli 

nedenlerden vücut üyelerinin kompozisyon parçalarına kadar ilginç 

bilgiler sağlar. Bedeni bir durumdan diğerine dönüştüren araçlara 

gerekli nedenler denir. Bunlar altı tiptir: 1. Hava. 2. Yemek. 3. 

Hareketle sakinleşmek. 4. Uyku ve uyanıklık. 5. Geniş ve dar 

doğallık. 6. Olaylar, keder, öfke vb. 

Bölüm 34. Astronomi ve geometri bilimi hakkındaki bu bölüm, 

bu bilimler hakkında bilgi verir ve hatta bazı sırları ortaya çıkarılır. 

Bölüm 35. Şairlik kuralları ile ilgili bu bölümde, şairliğin 

kuralları belli bir anlamda verilir, özü olan kelimenin gücünden de 

bahsedilir. 

Bölüm 36. Müzikbilim kuralları ile ilgili bu bölümde, 

müzisyenin doğada ve duygusallıkta daha hoş doğalı, neşeli mizaç 
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olması ve olasılığa göre her zaman temiz, hoş kokulu bir parfüm 

kullanması tavsiye edilir. 

Bölüm 37. Şaha hizmet etme ile ilgili bu bölümde, yazar oğluna 

şah saraylarından uzaklaşmasını tavsiye ediyor. Tesadüf olarak bu 

ortama düşersin, şah sənə bir iyilik yapmak istiyorsa, bu senin gözünü 

tutmasın ve başını döndürmesin, ondan uzak durmaya çalış. Ancak 

hizmetten kaçma, çünkü şaha yaklaşmanın sonucu çok uzaklaşmak, 

hizmetin sonucu daha yakın olmak olabilir. Şah bir gün sene söylese 

ki, emin ol, sana zaval yok, sen o gün daha çok kork. 

Bölüm 38. Nedimlik kuralları ile ilgili bu bölümde yazar, baba 

oğluna nedimliği yapamazsa kesinlikle kaçınmayı tavsiye eder ve 

nedimliğin kurallarını gösterir. 

Bölüm 39. Bu bölümde aynı zamanda katipliğin hüküm ve 

koşulları da tartışılmaktadır. 

Bölüm 40. Şaha vezirlik kuralları ile ilgilenen bu bölüm, 

vezirliğin tüm ayrıntılarını vermektedir. 

Bölüm 41. Eğer bir ordu kumandanı olsan, ordu ve insanlarla iyi 

donanımlı olmalısın, - yazar tavsiye eder ve bu bölümde ordu 

kumandanı olmağın kuralları ve koşulları hakkında bildiği tüm 

koşullardan bahseder. 

Bölüm 42. Şahlığın kuralları bölümünde, oğlunun dürüst 

olmasını öneren baba, şahlıktan bağımsız olarak iffetli olmanın da 

önemli olduğunu düşünüyor. Her zaman aklınla danışmayı unutma, 

şahlığın gerçek veziri akıldır, - diye vurguluyor. 

Bölüm 43. Yazar oğluna köylülükten, köylü olmağın ve bildiği 

diğer mesleklerin kuralları hakkında bilgi veriyor. Ayrıca, başka bir 

meslekteysense, kesinlikle hızlı çalıştıran ve iyi usta ol ki, çok fazla 

müşterin olsun - diye tavsiye ediyor. 

Bölüm 44. Son bölüm her meslek sahibinin kendi içinde olan 

cavanmertliği (cesareti) ile ilgilidir. Cavanmertlik her sanatta önemli 

olduğundan, yazar onu tüm sanat ve mesleklerden sonraya kayıt etti. 

Mümkün olduğunca farklı alanlara dokunan yazar ara sıra haşiyeye 

çıkar ve bir hikâye anlatar. Sanatdan ordunun, din âlimlerinin ve 

Sufilerin özellikleri hakkında konuşan yazar, onların tüm özelliklerini 

açıkça açıklıyor. Sonunda Aristoteles'e verilen bir soru ve cevaptan 

bahsediyor: "Aklın gücü nereden geliyor?". Aristoteles'in "Herkes 

gücünü yemekten alıyor ve aklınn yiyeceği ise bilgeliktir" fikrini o, 

böyle yorumlar: Şimdi, oğlum, benim neye alışık olduğumu bil, 

hepsini senin için bir kitap haline getirdim. Bildiğim bilim, sanat ve 
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meslek hakkında bu kitabın kırk dört bölümünün her biri hakkında 

biraz konuştum. Eğer Tanrı kimi mutlu etmişse, okuyacak ve 

anlayacaktır, çünkü burada yazılan her şey her iki dünyanın mutluluğu 

için yazılmıştır. Tanrı bana ve size merhamet etsin. Muhammed 

Mustafa ve hanedanı hatirine. 

Böylece, Fars edebiyatının bu altın incisinin sadece babanın 

kendi oğlu için değil, düşünen herkes için yazıldığını görüyoruz. 

Orta Asya ve İran'ın Türk-Oğuzlar tarafından fethinden sonra, 

Selçuklu saltanatının arazisi Akdeniz'den Çin sınırına kadar 

uzanıyordu. Başkent Merv'ti. Nizamülmülk Sultan Melikşah'ın 

veziriydi. Ayrıca bilim ve edebiyat tarihinde "Siyasetnâme" 

çalışmasıyla da ünlüdür. 

Nizamülmülk, Hasan İbn Ali İbn İshak Tusi (1018 - 1092) 10 

Nisan 1018'de Tus'da doğdu. İyi bir eğitim aldıktan sonra 

Nizamülmülk, idari hayatına Gazne devletine bağlı Horasan'ın 

hükümdarı Ebul-Fazl Suru yönetiminde başladı. 1040 yılında 

Dandanakan savaşından sonra Gazne'ya gitmesine rağmen, Horasan'a 

döndü ve Selçukluların hizmetine girdi ve Alparslan'ın Belh 

hükümdarı Ebul-Ali Şadan'ın tarafından eyaletin işlerini yöneten bir 

görevli olarak atandı. Alparslan Selçuklu sultanı olduğu için 

Nizamülmülk 1064 yılında vezirliğe getirildi. Kendisi Halife Kaim bi-

Emrilah tarafından Nizamülmülk ve Kivamud-davla ünvanları ile 

adlandırıldı. O, Alparslan ve Celâleddîn Melikşah'ın (1064 - 1092) 

veziriydi ve kurduğu idari örgütle devletin sağlam temeller üzerinde 

güçlendirilmesini sağladı. Onun tüm savaş alanlarında sultanlarla 

birlikte Selçukluların zaferlerinde de payı vardı. İslam'da birliği 

sağlamak için eğitime önem veren Nizamülmülk, Bağdat'taki 

Nizâmiye Medresesi'ni kurdu, Ehl-i Sünnet inançını öğretti ve İslam'ın 

birliğini sağlamak için zamanın ilerleyicilerini medreseğe davet etti ve 

onları yönetti. 

Daha sonra oğulları, torunları ve servetiyle Selçuklu devletini 

devralan ve daha sonra İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde 

vezirliklere yükselecek olan Nizamülmülk, son yıllarda oğullarının ve 

torunlarının itaatsizliği nedeniyle Sultan Melikşah ile çelişiyor. 

Melikşah'ın mektubunda “Devletimi ve ülkemi ele geçirdiniz ve 

çocuklarınıza ve damatlarınıza verdiniz. Halkıma saygı duymuyorlar, 

insanları eziyorlar ve siz onları cezalandırmıyorsunuz. İstersen, 

vezirliğin divitini elinden ve sarıyı başından alayım ve insanları 

egemenliğinizden kurtarayım” dedi. 
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Buna karşılık Nizamülmülk, padişahı övdü ve duadan sonra şu 

tehdit edici ifadeyi kullandı: “Hâlâ devletin ortağı olduğumuzu 

bilmiyor musunuz? Bu vezirlik diviti ve sarık taç ile o kadar bağlantılı 

ki, diviti aldıktan sonra taç da kalmayacak” dedi.  

Melikşah Ekim 1092'de Bağdat'a taşındı. Nizamülmülk de onu 

takip etti. Yolda başvuru bahanesiyle huzur dinçliğine çıkan bir Gerbi 

(Şii) fedai tarafından öldürüldü. Melikşah'ın vezirlerinden bir diğeri 

olan Taculmulk'un suikastta rol oynadığı söyleniyor. 

"Siyasetnâme" veya "Siyarul-Muluk" olarak bilinen bu kitap, 

meliklerin, Emîrlerin, vezirlerin, gazilerin, hatiplerin ve diğer 

yöneticilerin siyasetini, ahlakını ve davranışını düzenlemek için Sultan 

Melikşah'ın tavsiyesi ile yazılmıştır. 

Basit, derin ve güzel bir Farsça ile yazılmış bu eser, Sinbad, 

Mazdak, Gerbiler ve Hurramiler gibi batıl mezhepler için de tarihsel 

olarak önemlidir. 

Bu eser 51 bölümden oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1.Bölüm: Sultan'ın (Allah emlakını ebedi eylesin) Övgüsü, 

Halkın ve Dünyanın Durumu, 25 

Bölüm 2: Padişah ve Emîrlerin Allahu ta'âlâ'nın Nimetini 

Tanıması Hakkında, 28 

Bölüm 3: Padişahın Zamanındaki Zulümleri yok etmesi, Adalet 

ve Hüsnü Niyeti Hâkim Etmesi, 30 

Bölüm 4: Amiller, Vezir ve Kölelerin Sürekli Araştırılması 

(Yönetimi), 39 

Bölüm 5: İkta Sahipleri ve onların Halkla Nasıl Davranışlarının 

Üzerine Bir Araştırma, 49 

Bölüm 6: Gazi, Konuşmacı ve Güvenlik Görevlilerinin 

(Muhtasib) Davaları, 58 

Bölüm 7: Amil'in (vergi memuru), Kadının, Güvenlik Şefi'nin 

(şahne), (belediye) Reis'in (en) Durumunun Araştırılması ve Onun 

Politik Şartı, 63 

Bölüm 8: Din ve Dini Kanunların, Benzerlerinin Araştırılması 

ve İncelenmesi, 75 

Bölüm 9: Devletin Öne Çıkanları ve Yaşamları, 79 

Bölüm 10: Muhabirler, Postacılar ve Ülke İşlerinde Harekete 

Geçmek, 80 

Bölüm 11: Padişah'ın Huzurunda Yazılan Kararnâme ve 

Konulara Saygı Göstermek, 88 
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Bölüm 12: Konuttan Mühimmat için Padişah'a Köle 

Göndermek, 91 

Bölüm 13: Ülkenin ve halkın iyiliği için casuslar gönderme ve 

tedbir alma, 92 

Bölüm 14: Barışın Sürdürülebilirliği için Elçiler ve Muhbirler 

Göndermek, 106 

Bölüm 15: Sarhoşluk ve normal durumlarda büyükelçilerin 

dikkatli davranışları, 107 

Bölüm 16. Özel Avukat ve İşlerinin Nasıl Üretken Yapabilme 

Olasılığı, 108 

Bölüm 17: Padişahın Nedim ve akrabalarının işlerinin nasıl 

yapılabileceyi, 109 

Bölüm 18: Padişahların ülke işleri için bilim insanlarıyla 

istişareleri, 112 

Bölüm 19: Mufratlar, ülkenin sağlığı için bunların maişet ve 

çalışmalarının organizasyonu, 1 14 

Bölüm 20: Padişahın Pozisyonunun Hazırlanması, Süslü ve Her 

Türlü Silah Yapma, 115 

Bölüm 21: Büyükelçilerin durumu, eylemleri ve çalışmalarının 

organizasyonu, 116 

Bölüm 22: Ordunun konumunda yerlerdeki otlaklar, 120 

Bölüm 23: Padişahın tüm askerlerinin mallarını belirlemesinin 

gereği, 121 

Bölüm 24: Her ırktan ve milletten asker tutulması, 122 

Bölüm 25: Padişah Sarayı'nda her türlü askerin yerleştirilmesi 

ve ikram edilmesi, 123 

Bölüm 26: Türkmenleri ve Köleleri Türklerin önderliğinde ve 

Diğer Hizmetlerde Kullanmak, 124 

Bölüm 27: Kölelerin  yapabileceği işler ve işlerinde onları 

rahatsız etmemek, 125 

Bölüm 28: Saray Kölelerinin Görevleri, 126 

Bölüm 29: Halkın (Avam) ve İleri gelenlerin (Havas) Ziyaretine 

İzin vermek, 

Bölüm 30: Şarap Meclisi'ni Kurma ve Koşulları, 142 

Bölüm 31: Kölelerin ve hizmetçilerin şahın önünde durmaları 

için bir yer, 144 

Bölüm 32: Ordunun İhtiyaçları, Arzusu ve Kamp Hizmetleri, 

145 
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Bölüm 33: Süsleme, Silah, Mühimmat ve Seyahatin Tanınması, 

146 

Bölüm 34: Hata yaptıkları zaman devlete ileri gelenleri 

cezalandırmak, 147 

Bölüm 35: Saray Bekşileri ve Nöbetçileri, 150 

Bölüm 36: Çalışan kölelerin ve hizmetçilerin haklarının 

korunması, 151 

Bölüm 37: Padişahın masası nasıl  hazırlanmalı, hizmetçiler kim 

olmalı, 154 

Bölüm 38: Ikta Sahipleri ve Halkın Eylemleri Hakkında Dikkatli 

olmak, 157 

Bölüm 39: Ülke ve Padişahlık Görevlerinde Düşünerek Karar 

Verme, 158 

Bölüm 40: Ceza, İdam emri (Emri hares), Kılıç Ustaları ve Ceza 

Araçları, 160 

Bölüm 41. I. Padişahın Allahın kullarına işlerinde armağanda 

bulunması, 165; II. Ayni konuda başka biri öyle diyor; 173; Adreslerin 

anlamı ve dereceleri. 

Bölüm 42. Bir kişiye iki iş Emîr etmemek, işsizlere iş vermek ve 

onları işsiz bırakmamak, işi mümin ve layık olan insanlara vermek, 

kâfirleri iş vermeyerek, onları etrafından uzak tutmak, 183 

Bölüm 43. Tesettür (hicap) ehlinin, Ordu Komutanlarının 

düzeninin korunması ve Sanatçılar, 204 

Bölüm 44. Ülke ve Din Düşmanlarının, Ateistlerin ve 

Yabancıların Davranışının Yönetimi, I13 

Bölüm 45. Mazdak İsyanı, onun dini ve Adil Nuşiravan 

Tarafından Öldürülmesi, 215 

Bölüm 46. Ateşe tapınan Sinbad'ın ortaya çıkışı ve Nişapur'da  

Müslümanlara karşı kiyamı, 233 

Bölüm 47. Karışık oldu ve Gerbiler'in (şiiler) Kuhistan, Irak ve 

Horasan'da Ortaya Çıkışı, 235 / Horasan ve Maveraunnahir'de 

Gerbiler'in Ortaya Çıkışı, Horasan Emîri'ni ortadan kaldırarak 

mezheplerini yayması, 239 / Şam ve Mağrip'te Gerbiler'in Ortaya 

Çıkışı, fitne ve fesatları, 246 / Gur ve Herat'ta karışık oldu ve 

Mazdakiler'in ortaya çıkışı ve aynı bölgedeki ölümleri, 247 / Horasan 

ve Maveraunnahir'de Batmiler'in ikinci kez ortaya çıkışı ve yıkımı, 

249 / Batmi Ali b. Muhammed Berkai'nin Huzistan ve Basra'da Ortaya 

Çıkışı, 254 / Ebu Sa'id al-Cannabi ve oğlunun Bahreyn ve Lahba'daki 

isyanı, 255 
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Bölüm 48. İsfahan ve Azerbaycan'da Hurramiler'ın İsyanları, 

259 / Babek İsyanı, 260 

Bölüm 49. Padişahın Hazineye Sahip Olması ve Onu 

Düzenlenmesi, 266 

Bölüm 50. Adalet isteyenlerin sayısını azaltmak, onlara yerinde 

cevap ve haklarını vermek, 268 

Bölüm 51. Eyaletlerin hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve 

ayarlanması. 

Nizamülmülk takma adıyla bilinen Kivamuddin Ebu Ali Hasan 

İbn Ali İbn İshak, bu kitapta ("Siyasetnâme", Siyar al-Muluk) 455 

AH'nin (hicri tarih) zilhicce ayının 13'ünde 51 bölüm verdi. 7 Aralık 

1063 Pazar günü, katil tarihi olan, Selçuklu sultanı Alparslan ve oğlu 

Sultan Melikşah'a Ramazan'ın 10. gününe kadar (19 Ekim 1092) 485 

AH'ye vezirlik etti.  

Melikşah vezirlərindən ülkeyi mümkün olan en iyi şekilde 

yönetmelerini, din veya dünya işlerinde gerekli önlemleri almalarını 

ve yaşam tarzlarını, siyasi, sosyal ve dini davranışlarını 

düzenleyebilecek bir kitap yazmalarını istedi. Bu çalışmanın sonunda 

Nizamülmülk, Melikşah ile Bağdat'a bir gezi yapıyordu. 

"Siyasetnâme"nin taslağının yüzünü kopyalamak ve eğer başına bir 

şey gelmesi durumunda kitabı  saltanatın özel sekreteri Muhammed 

Mağribi'ye padişaha sunmak için verdi. 

Elimizdeki kopya Nizamülmülk’un ölümünden sonra yüzü 

aktarılmış bir kopyadır. Bu sıralama Melikşah'ın tahta ikinci kez 

yükselmesi ve Kiyasud idin Ebu Suca'Muhammed b. Melikshah 

döneminde sona erdi (492 - 511/1098 - 1117). Adreslerin 

tartışılmasında Sultan Muhammed lakaplı Giyasud idin'den 

bahsediliyor. Ona sunulan nüshada, yazar "Allah mülkünü ebedi 

kılsın" duasını kullanır. Bundan, sekreterin kitabın 1098'den sonra 

derlenmesini tamamladığını anlıyoruz. 

Kitabın başka yerinde Nizamülmülk'ün Alparslan ve Melikşah'ın 

veziri olduğu söyleniyor. Bu, kitabın son versiyonunun 

Nizamülmülk'un ölümünden sonra yazıldığını gösteriyor. Hocat-ul-

İslam Gazâlî "Nasihati-muluk" adlı kitabı yazanda "Siyasetnâme"ni 

dikkate aldığından, Muhammed Mağribi'nin kitabının  Gazâlî'nin 

ölüm tarihi olan 505/1111'den önce Sultan'a kopyalanıp sunulduğuna 

şüphe yoktur. Sonuç olarak, "Siyasetnâme"nın son varyantının 492 - 

505 / 1098-1111 arasında oluşturulduğu bilinmektedir.  
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Kısacası, kitabın yazarı Nizamülmülk, İslam dünyasında ve 

İran'daki en büyük kişiliklerden biridir. Yaratıcılığının ve aktivitesinin 

geliştiği bir anda aniden hastalandı ve öldü. Ölümünden kısa bir süre 

sonra padişah da öldü. Bundan sonra hükümet çöktü ve Gazne edebi 

bir mektep olarak rolünü kaybetti ve Nişapur'da yeni bir edebi mektep 

kuruldu.  

Bu dönemin en büyük şairi Emîr Abdullah Muhammed 

Mu’izzî'dir (1048 - 1125/27). Şair Melikşah ve Sultan Sancar 

saraylarında yaşadı ve ona "Emîruş-şu’ara" deniyordu. Bilinmeyen 

nedenlerden dolayı, 1117/18'de Sultan Sancar'ın prensi onu ciddi 

şekilde yaraladı ve 1125/27'de öldü. Şairin 18.000 beyitten oluşan bir 

divanı var. O, hükümdarları övmek konusunda çok becerikliydi ve 

bunu gazellerinde ve methiyelerinde çok iyi başardı. Yan Ripka, 

Anvârî'nın onun şiirlerini kopyaladığını doğrular. Anvârî onu Unsurî 

ve Ferruhî  şiirlerini kendi adına kopyalamakla suçladı (113, s.192). 

Mu’izzî'nin babası da bir şairdi. Ayrıca oğlunun şair olmasını 

istedi. Şaire padişah tarafından Mu’izzî takma adı verilmiştir. O, 

hükümdarın, vezir Nizamülmülk'un ölümünü yas tuttu, ağıt yazdı. O, 

şiirlerinde insan duygularını, doğayı ve şarabı yüceltiyor. 

Klasik şiirin en ünlü isimlerinden biri olan şair Ali Ovhadaddin 

Abiverdi Anvârî, 1126 yılında Abiverd'de doğdu ve 1187/1191 

arasında Belh'te öldü. Kapsamlı bir eğitimi vardı ve bilim adamı ve 

filozof olarak biliniyordu. Bilim için büyük bir tutkusu vardı. Sultan 

Sancar'ın sarayında yaşadı, kronikleştiricisi olarak çalıştı ve bir 

salnâme yazmak zorunda kaldı. 

Hayatının sonuna doğru saraydan uzaklaştı. Anvârî Merv'e 

gelişinden sonra astrolojiyle ilgilenmeye başladı. Ancak, girişim 

başarısız oldu, dünyanın sonu hakkında varsayımlar anlattı ve 

insanları korkuttu. Anvârî, Ebu Ali İbn Sina'nın takipçisiydi ve şiirsel 

kariyerine başladı. Saray davetini kabul etmedi. Bu süre zarfında 

birçok şairle temas halindeydi. Hamidaddin Belhi onun tanıştığı 

şairlerden biriydi. Onun divanında çok sayıda kasideler, methiyeler ve 

gazeller var. Divanı İran ve Hindistan'da defalarca yayınlandı. 

Azerbaycan Ulusal Bilimsel Akademisi'nin El Yazmaları Enstitüsü 

Fonunda şairin çeşitli el yazmaları tutulur. 

O, methiye yazan şairler için hicivler yazdı. Şairin yurtsever 

ruhlu "Horasan'ın Gözyaşları" kasidesi çok ünlüdür. Abdurrahman 

Câmi onun kasidelerindeki ustalığı "mucize" olarak nitelendirdi. Gete 
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ona yedi büyük Pers şairinden biri dedi. Şairin "İnci Hazinesi" (1977) 

kitabındaki şiirleri Bakü'de yayınlandı. 

Şihabeddin Şaraful-udaba Sâbir (Edib Sâbir Tirmizî) Sultan 

Sancar'ın sarayında yaşıyordu. Sultan Sancar onu casus olarak 

kullandı. Sultan Sancar'ın rakibi Harezmşah Atsiz'in yanında yer aldı 

ve Sultan Sancar'ı öldürdü. Edib Sâbir 1143'te öldü. Yan Ripka, onun 

1143 ve 1148 yılları arasında Amu Darya nehrinde boğulduğunu 

söylüyor (113, s.194). 

Edib Sâbir Tirmizî, Merv'de yaşayan ünlü şairlerden biriydi. 

Onun yaratıcılığı çok yönlüdür. Edib Sâbir Arapça biliyordu ve 

Farsçadan Arapçaya tercümeler ediyordu. Onun methiyeleri son 

derece karmaşık ve kurgusaldır. 

Harezmşah şairleri teorik olarak şiirde Selçuklu şairlerinden 

değere göre daha düşüktü. Belh'den Raşid al-Din Vatvat'ın (1088 - 

1182) yaratıcılığı canlı fikirlerle doluydu. O, çiirlerinde yöneticilere 

tavsiyelerde bulunurdu. Fars-Tacik bir şair olan Raşidaddin Vatvat, 

Harezmşahlar’ın saray şairiydi. Boynun küçük boyutu nedeniyle 

"vatvat" (yutmak ailesinden küçük bir kuş) lakaplı idi.  Onun 

kasideleri ünlüdür. 

Klasik Doğu şiirinin ilk ve en ünlü kaynaklarından olan 

"Hedayek üs-sehr fi dekayik eş-şiir" ("Şiirin incelikleri hakkında sırlar 

bahçesi") eserinin yazarıdır. Raşidaddin Vatvat, Katran Tebrîzî'nin 

yaratıcılığını övdü ve Hâkānî Şirvani ile şiirde yarıştı. 

Kafkas mektebi XI. yüzyılda Katrân Tebrîzî ve Esedi Tusi gibi 

şairler yetiştirdi. Esedi Tusi şiirsel sözlük, hattat ve şair yazarı olarak 

biliniyordu. Ebu Mensur Ali İbn Ahmed Esedi 1010 yılında Tusi Tus 

şehrinde doğdu ve 1072'de öldü. Onun yaratıcılığında methiye önemli 

bir rol oynar. Methiyelerinde, şair gece ile gündüzün, yeryüzü ile 

gökyüzünün, Zerdüştlükle İslam'ın, Araplar'la Persler'in bilimsel 

tartışmasını gerçekleştirirdi. Bu çalışmaya "Farsça sözlük" ("Lugati-

furs") denir. Bu eser, günümüze kadar ayakta kalan Fars dilinin 

açıklayıcı sözlüklerinin en eskisidir. Bu sözlükten Rudekî'nin "Kelile 

ve Dimne", Unsurî'nin "Vâmik ve Azrâ" hakkında bilgi alıyoruz. 

Onun en önemli eseri "Şahnâme" tarzında olan "Gerşasp'ın Kitabı" (ya 

da "Gerşasbnâme" - kahramanca bir şiir, 1465 - 1468) Nahçivan'da 

yazılmıştır. Çalışmanın konusu eski İran efsanelerinden alınmıştır. 

Şair bu kitapta ulu ecdadı Rustam-Gerşasp ve oğlu Nariman hakkında 

yazıyor (10, s.232). 
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XI – XIII. yüzyıllarda tasavvuf İran edebiyatında güçlenmeye 

başladı. O zamanın şairlerinin gazellerinde "Ben Tanrıyım, Tanrı 

benim içimdedir" formülü tanımlandı. Sufiler maddi hayatı bir ılgım 

ve o dünyaya bir gerçeklik olarak adlandırdı. Bu dönemin en büyük 

Sufi şairi Cüneyd'di. Cüneyd'in destekçisi Ebu Sa'id Meyheni (967-

1049) idi. Onun hakkında bir Sufi'nin Meyhen'den gelip şiirlerini 

camide okuduğu, müzik akşamları düzenlediği, dans ettiği ve Sufi 

şiirlerini okuduğu yazılmıştır. Tüm bunlardan sonra namaz yapmadı, 

Kuran'dan yüzü döndü ve Müslüman adetlerini terk etti. 

Ebu Sa'id Meyheni'nin dünya görüşü, Tasavvuf'a ait çelişkilerle 

birlikte, aşırı panteizm, özgür düşünce ve demokrasiyle karakterizedir. 

Onun sosyal görüşlerinin temelini didaktik, ahlaki eğitim ve öğretici 

fikirler organize ediyor. O, zamanının yönetici feodal ideolojisine 

karşı çıktı. 

Diğer Sufi şairleri Baba Kuhi ve İmam Gazâlî idi. Muhammed 

İbn Abdullah Baba Kuhi Bakuyi (948-1050) Azerbaycanlı bir şair ve 

filozoftur. Bakü'de doğdu ve Şiraz'da öldü. İran, Arabistan ve 

Hindistan'a gitti, bir süre Nişapur'da ve sonra Şiraz'da yaşadı. Baba 

Kuhi, Tasavvuf şiirinin ilk temsilcilerinden biridir. 

İlk olarak Ortodoks İslami pozisyonunu aldı ve daha sonra 

batinliğin ilk teorisyenlerinden biri oldu. Onun felsefi görüşlerinin 

temelini oluşturan materyalist eğimli panteizmi, Zerdüştlük ile 

Empedokles ve Pifagor öğretilerinin ayrı hükümleriyle uyumludur. 

Baha Kuhi'nin Farsça'da divanı vardır. "Habersizlere Uyarı" ve "al-

Hüseyin bin Mensur al-Hallac'ın Yaşamının Başlangıcı ve Sonu" 

çalışmaları 1914'te Fransız oryantalist L. Massinyon tarafından 

tercüme edilmiş ve Paris'te yayınlanmıştır. Ayrıca "Hadisler", 

"Arifelerin Haberleri", "Bilge Sözler" yazdığına inanılmaktadır (7, 

s.517). Nişapur dini cemaatinin piri idi. 

Ebu Hamid Muhammed İbn Muhammed al-Gazâlî (1059 - 

1111) Müslüman bir ilahiyatçı ve tasavvufun en büyük 

temsilcilerinden biriydi. O, maddi dünyanın sonsuzluğuna ve yasal 

uyumlu gelişimine karşı çıktı. Gazâlî'ye göre, dünya Tanrı'nın 

iradesiyle oluştu ve zaman ve mekan ile sınırlıdır. O, sezgiyi mutlak 

gerçeği algılamanın tek yolu olarak kabul etti, kişisel duygusal inancı 

tercih etti ve Tanrı'nın sezgi ve coşkuyla algılamasını mümkün gördü. 

Gazâlî “Magasid al-Falasifa” (“Filozofların Amaçları”), “Tahafut al-

Falasifa” (“Filozofların tekzibi”) ve diğerlerini yazdı. O, 

çalışmalarında Aristoteles'in mantığı, fiziği ve metafiziği hakkında 
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yorum yaptı ve Doğu peripatetiklerinden Farabi ve İbn Sina'nın 

istihbarat kavramına karşı çıktı. Gazâlî, "Ihya Ulum ed-Din" ("Din 

Bilimlerinin Dirilişi") adlı kitabında Müslüman ahlakının ayrıntılı bir 

açıklamasını yaptı. Ona göre toplum ile insan arasındaki uyum 

imkansızdır. İnsanın mistik durumunu yaşamın mahiyeti olarak anladı. 

Müslüman hukuku üzerine "Vaciz" ("Muhtasar") kitabını Siraceddin 

Urmavi, İmameddin Erdebili, İbrahim Zancani ve diğerleri yorum 

yaptı. Omar Hayyam, İbn Tufeyl, İbn Ruşd ve diğerleri onun 

mistisizmi temel alan felsefesini eleştirdi. 

İmam Gazâlî'nin reformist faaliyeti sayesinde Ortodoks İslam'da 

tasavvuf takibi durduruldu. 

Ebu Hamid Muhammed İbn Muhammed al-Gazâlî, "Risalatat-

teyr" ("Kuşların Sohbeti") mesnevîsinin yazarıdır. Ayrıca "Nasihatul-

muluk", "Hüsrev ve Şirin", "Cevahirul-Kuran", "Mutluluk İksiri" gibi 

eserleri vardır. O, "Mutluluk İksiri"nde dört insan niteliği tanımladı. 

Bunlar hayvan, yırtıcı, şeytani ve melek özellikleridir. Gazâlî'ye göre, 

çevremizde gördüğümüz güzellik ne olursa olsun, onların güzelliğinin 

nedeni onlarda Allah'ın enkarnasyonudur. 

XI - XIII. yüzyılların tasavvuf şairleri Abdullah Ansârî (1005 - 

1088), Sanâî, Attar'dı. Abdullah Ansârî Herat'ta doğdu. Ebu İsmail 

Abdullah İbn Ebu Mensur Muhammed Haravi (Abdullah Ansârî) 

büyük bir tasavvuf düşünürüdür. O, Arapça ve Farsça yazdı ve yarattı. 

O, Tasavvuf edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olan 

Ortadoğu'daki irfani-İslami felsefi-didaktik şiirinin kurucularından 

biridir. Onun Arapça ve Farsça, gazel, kaside, kıta ve rubaileri var. 

Ansârî'ye ait üç divan eksik ve Farsça münacatları daha meşhur. 

O, ayrıca eserlerinde bir takım tasavvuf şiirlerinden iktibas yaptı ve 

dini hukuk uzmanı "Şeyh ul-İslam" olarak biliniyordu. “Zamm al-

Kalam va Ehlihi” (“Kalam ve onun takipçilerini kınamak”), 

“Münacat” (“Gizli sohbetler”), “Tabakat es-Sufiyya” (“Sufilerin 

Katmanları”), “Manazil es-sairin” (“Seyr edenlerin menzilleri ”) vb. 

felsefi eserlerin yazarıdır. Ansârî'nin Farsça'da "İlahi Kitap", 

"Derviş'in Kitabı", "Aşk Kitabı", "Tanrı ile Konuşma" gibi eserleri 

vardır. O, aşariler'i (tarikat, kurucusu Ebu-l Hasan Aşari (873 - 

936)’dir) sert bir şekilde eleştirdi ve mistisizmi Ortodoks İslam 

dönemi ile uzlaştırmaya çalıştı. "Tabakat es-Sufiyya" kitabında o 

zamanın tasavvuf düşünürleri arasında Ebu-l Abbas Bardai, Ebu-l 

Hasan Urmavi, Ebu Abdullah Bakuvi ve diğer Azerbaycan filozofları 

hakkında bilgi verdi. 
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Nizâmi öncesi Ortaçağ'da, didaktik-irfani şiirde iki kişiliğin 

güçlü bir etkisi vardı. Biri Edib Ahmed Yugnaki, diğeri Fars-Tacik 

şair Abdullah Macdud Sanâî idi. Şair Abdullah Macdud Adem Sanâî, 

1048'de (1070'te de gösterildi) Gazne'da doğdu. Sanâî, Doğu edebiyatı 

tarihinde tasavvuf şiirinin ilk önemli temsilcisidir. Kaynaklar onun 

mistik-tasavvufi şiirler yazdığını söylüyor. Didaktik şiir janrının 

kurucusu olarak kabul edilir. Şair Gazneviler'e sempati duydu ve 

onlara kasideler adandı. Ancak daha sonra saraydan uzaklaştı ve 40 yıl 

boyunca Belh, Merv, Herat, Horasan ve Nişapur'da yaşadı. Onun 

divanı, mesnevîleri ve nesir eserleri var. 1124/1125'te Mekke'yi 

ziyaret etti ve yaratıcılığının yönünü değiştirerek Gazne'ya döndü. 

Gazne'ya döndükten sonra, "Hadikatul-hekaik va şariat al-tarikat" 

("Hakikat Bahçesi ve Şeriat Yolu") adlı felsefi ve didaktik mesnevîsi 

ile daha da ünlendi.  

Bazı şiirlerinde kendine Horasan'lı diyor. O, sarayın yaşamından 

memnun değildi ve özgür yaratıcılığın niteliklerini gördükten sonra 

sarayı terk etti. Yasalara karşı küfürlükte ve Şariat'a karşı çıkmakta 

suçlandı, ancak ölümü onu infazdan kurtardı. Uzun yıllar yalnız kaldı. 

Onun şiirleri Ferruhî  ve Manuchöhr'ün şiirlerinin etkisi altında 

yazılmıştır. Onun sufi gazelleri felsefi niteliktedir. Onun aşk 

şiirlerinde halk türküleri örnekleri kullanıldı. Sanâî, didaktik ve Sufi 

görüşleri birleştirip bir şiir yazan ilk İranlı şairdi. Abdullah Macdud 

Sanâî Gaznevi'nin "Divan", "Karnâme-ye-Belh" ("Belh Anıları"), 

"Tarik at-Tahkik" ("Gerçeğe Giden Yol"), "Aşknâme", "Akilnâme", 

"Seyr al-İbad ila-l-maad ”(“ Allah'ın kullarının birincil konuta 

yolculukları ”) gibi eserleri var. Unutulmamalıdır ki, "Seyr al-İbad ve 

al-Ma'ad" eseri ile Dante'nin "İlahi Komedisi" arasında konu ve arsa 

açısından büyük benzerlikler vardır. Yanlış bilgilere göre, şair 

1150/52'de (1040'da da gösterilmiştir) öldü. "Hadikatul-Hekaik", 

Aruz'un hafif bahrinde yazılmış 10.000'den fazla beyitten oluşur. Şiir 

nesirle yazılmış bir mukaddimeden ve 10 bölümden oluşur, 

bölümlerin kendileri bölümlere ayrılır. Mukaddimede Sanâî, şiirin 

yazılması nedeninden, şairlik makamının yüksek derecesinden 

konuşuyor. R. Azade bölümlerin isimlerini şu şekilde sunar: 

1. Tek Allah'ın terennümü - Tevhid; 

2. Kelam Hakkında; 

3. Peygamber'e Net; 

4. Zihin hakkında; 

5. Bilimin erdemi ve mistik sevginin anlamı; 
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6. Dünyanın ruhu - nefsi-küll; 

7. Maddi yaşamın fâniliği ve bu doğrultuda insanın unutkanlığı  

hakkında; 

8. Sultan Bahram Şah'a övgü; 

9. Çağdaş insanlardan gelen şikayetler; 

10. Özür dilemek hakkında ve kitabın sınıflandırılması. 

Küçük bölümler de dahil olmak üzere bu bölümlerin tümü 

vaazdır. Ansârî'nin "Yanlış Manazil", Sanâî'nin "Hadikatul-Hekaik" 

eserinin fikir kaynağı olmuştur. Bununla birlikte, Sanâî felsefi-irfani-

didaktik tarzda şiir yaratmış olsa da, bu tarzda yazan şairler 

Nizâmi'nin yolunu izledi. Emîr Hüsrev Dehlevi'nin şiirleri "Matlaul-

Anvârî", A. Câmi'nin "Tuhfetul-ahrar", A. Navoi'nin "Heyratul-abrar", 

Hace Kermani'nin "Rovzatul-Anvârî", Yahya bey'in "Gulşeni-Anvâr" 

adlı eserleri Nizâmi'nin "Sırlar Hazinesi"ne nazire gibi yazıldı 

(Azerbaycan edebiyatı tarihi, cilt 2. 2007: 502).  

Sanâî'nin aksine, Faridaddin Attar (1141/1150 - 1230) 

tasavvufun dışsal değişimlere tabi olduğunu reddetti. O, 1141 yılında 

Nişapur'da doktor ailesinde doğdu. İbn Sina'nın "Tıp Kanunu" ("Tıp 

Biliminin Temelleri") kitabını tanıştı, Kibriya ocağı'nda Tasavvuf'a 

sahip oldu ve bu ocağın şeyhi oldu. Şiirleri, gazelleri ve dörtlükleri 

ayrı bir kitapta toplanmıştır. Onun divanındaki kasideleri methiye 

seciyesi taşıyor. "Tavsiyeler Kitabı" Doğu ve Batı'da dağıtılmaktadır. 

Kitapta şair yöneticilere tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca alegorik nesir 

"Mantık at-Teyr" adlı alegorik mesnevînin yazarıdır. "Kuş dili" 

("Mantık at-Teyr") adlı alegorik hikâyesinde Simurg'a giden kuşları ve 

kuşların diyalogunu anlatıyor. Faridaddin Attar tasavvuf 

yaratıcılığında aşkın destansı aşkın bir yönünü vermedi. O, "İlahi 

Kitap" adlı risâlesinde X. yüzyıl şairi Rabia Kuzdari'nin trajik hayatı 

hakkında yazdı. 

Fars-Tacik şairi Faridaddin Attar eserlerinde Doğu halklarının 

sözlü edebiyatını ustaca kullandı. Sufi edebiyatının önde gelen 

temsilcileri C. Rûmî ve A. Navoi'yi didaktik "Mantık at-Teyr" (1217) 

mesnevîsi ile güçlü bir şekilde etkiledi.  

Ayrıca divanı "Muhtarnâme", "Pandnâme" ("Nasihatnâme"), 

"Merac-nâme", "Asrarnâme" ve "Tezkiretul-Evliya" ("Azizlerin 

Hayatı") adlı eserleri ile de tanınır. 1478 yılında Ahmedi tarafından 

Azerbaycan diline çevrilen "Asrarnâme"nin iki kopyası da dahil 

olmak üzere çalışmalarının elyazmaları Azerbaycan Ulusal Bilimler 

Akademisi El Yazmaları Enstitüsü Fonunda tutulmaktadır. 
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Ebu Nasr Muhammed İbn Tarhan İbn Uzlug al-Farabi (870 - 

950) bir filozof, matematikçi, siyaset bilimi teorisyeni, müzikolog, 

besteci, gezgin ve şair olmuştur. O, 870 yılında Farab'ta Türk asıllı bir 

askeri ailede dünyaya geldi ve 950'de Şam'da öldü. Bağdat'ta Ebu Bişr 

Matta ve Yuhanna İbn Heylan'dan ders aldı, felsefe ve mantık öğrendi. 

Bilimin birçok alanında, hatta müzik hakkında kitapları var. 

"Bilimlerin listeye alınması" adlı risâlesinde bilgi alanlarını 5 bölüme 

ayırdı: dilbilim, mantık, matematik, fizik ve metafizik, yönetim bilimi 

(hukuk ve kelam). Bu kitap "Bilimlerin Sınıflandırılması" başlığı 

altında birçok dile çevrilmiştir. 

Ebu Rayhan Muhammed İbn Ahmed al-Biruni al-Harezmi (973 

- 1048) ansiklopedik bilgiye sahip bir bilgindi. O, eserlerini Arapça 

yazdı. 150'den fazla bilimsel çalışmanın yazarıdır. Biruni, İbn Sina ile 

birlikte bir saray akademisi kurdu. Harezm'ın fethinden sonra Sultan 

Mahmud başkenti aldı. Hindistan'da Sanskrit dilini, tarih ve 

etnografya okudu. 

Ömer Hayyam, ortaçağ İran edebiyatının kendi tarzı ile seçilen 

şairlerinden biridir. Hayatı hakkında çok fazla şey bilinmiyor. 

Yaratıcılığını tetkik eden Doğu ve Avrupalı bilginlerin eserlerinde 

şairin hayatı hakkında çok az şey öğrenilmiştir. "Hayyam" takma adı 

altında tüm dünyada ünlü olan bu ünlü şairin asıl adı Ömer'di ve 

babasının adı İbrahim'di. Kiyasaddin Ebu al-Fath Ömer İbn Ibrahim 

Hayyam Nişapuri, 18 Mayıs 1048'de Horasan eyaleti'nde Nişapur 

şehrinde sanatçı bir ailede doğdu. Soyadı, bir sanatçının ailesinde 

doğduğunu da kanıtlıyor. Hayyam "çadır ustası" demektir. Babasının 

sanatından "Hayyam" lakabını aldı. 

Hayyam ilk önce devlet memurlarını yetiştiren Nişapur 

medresesinde eğitim gördü ve daha sonra Belh ve Semerkand'ta 

eğitimine devam etti. Matematik, geometri, fizik, astronomi, felsefe, 

tasavvuf, Kuran çalışmaları, tarih, hukuk gibi kesin bilimlerde 

uzmanlaştı ve Arap dili ve edebiyatında ustalaştı. Hayyam bir astroloji 

ve müzik teorisinin yetenekli uzmanı oldu. O, Kuran'ı ezberlemenin 

yanı sıra, tüm ayetlerini doğru bir şekilde yorumlayabilmiştir. Bu 

nedenle, Doğu'nun en çok bilgili ilahiyatçıları bile Hayyam'dan 

tavsiye almayı kendilerine yetersizlik saymadılar. 

Genç yaşta Selçuklular'ın memleketine sürekli saldırıları 

nedeniyle Nişapur'dan ayrıldı ve uzun bir sıkıntıdan sonra 

Semerkand'ta bir karar vermek zorunda kaldı.  
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Buhara'da bilimsel kariyerine KaraHâni prensi hagan Şems al-

Mulk'un sarayında başlayan Hayyam, Buhara hükümdarının büyük 

saygısını kazandı. Buhara hükümdarı tahtı yanında Hayyamı oturttu. 

1074 yılında kudretli Sultan Melikşah'ın sarayına davet edilen 

Hayyam, İsfahan'a gitti ve bilimsel aktivitesinde tam yirmi yıl 

boyunca büyük başarı elde etti. 

Milat tarihle 1074 ve hicri tarihle 467'de İsfahan'da bir 

gözlEmevî inşa edildi ve Doğu'nun en ünlü astronomları bu 

gözlEmevîne katıldı. Hayyam Nizamülmülk'ün ısrarı üzerine saray 

gözlEmevînin başına atandı. Hayyam'a yeni bir takvim hazırlama 

tâlimatı verildi. Takvim hazırlandıktan sonra onun pratik uygulaması 

mümkün olmadı. Ömer Hayyam da gözlEmevînde astronomik 

gözlemler yaptı. Ömer Hayyam gök cisimlerinin hareketini 

gözlemlemesinin uzun yıllar boyunca, “Melikşah'ın Astronomik 

Tabloları"nı tertip etmişti. Bu tablolar Orta Doğu'da yaygındı. 

Ömer Hayyam 18 yıldır bu gözlEmevîne liderlik ediyor. İşte 

astronomi üzerine “Melikşah Tablosu”nden bazı parçalar bize ulaştı. 

Tabloda 100'den fazla sabit yıldız içeren bir katalogu bulunmaktadır. 

Ayrıca o, I. Melikşah'ın onuruna "Calali Takvimi" veya "Tarihi-

Maliki" adlı bir takvim hazırladı. Bu takvim, Dünya'nın Güneş'in 

etrafında döndüğü gerçeğine dayandığından, mevcut milad 

takviminden daha doğru hesaplamaları yansıtıyordu. Ömer Hayyam 

ayrıca bu takvime dayanarak "Zici-Melikşahi" adlı bir yorum kitabı da 

yazdı. 1092'de Selçuklu şahı Melikşah ve vezir Nizamülmülk'un 

ölümünden sonra İsfahan'dan ayrılmak zorunda kaldı. 

Bu yılların arayışı boşuna gitmedi, Ömer Hayyam Muayyid al-

Mülk'ün emriyle "Novruznâme" adlı eseri yazmış ve tamamlamıştır. 

1077 Aralık ortalarında Ömer Hayyam, matematik üzerine en önemli 

eserlerinden birini,  "Öklid'in Kitabına Girişteki Zorluklar Üzerine 

Yorumlar"ı ("Öklid'in Kitabına Girişteki Zor Tezlerinin Yorumu 

hakkında risâle") yazdı. Bu çalışma ona dünya şöhreti getiriyor. Onun 

"al-Cebir" eseri XIX. yüzyılda Fransızca'ya çevrildi. Ömer Hayyam'ın 

bilimsel etkinliğinin ana yönü matematikti. İlk bilimsel keşiflerini 

yirmi beş yaşında yaptı. "Cebirsel sorunların ispatları üzerine yapılan 

risâle", Hayyam'ı büyük bir bilim adamı olarak tanıttı. 

Matematik üzerine yaptığı çalışmalarda Hayyam, tüm temel 

denklemlerin ayrıntılı bir sınıflandırmasını verdi - doğrusal, kuadratik, 

küp denklemleri (toplam 25 tip), küp denklemlerini çözme teorisi 

geliştirdi. Geometri ve cebir arasındaki ilişki konusunu ilk kez ileri 
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atmak da işte Hayyam'ın hizmetiydi. O, cebirsel denklemlerin 

geometrik çözüm teorisini doğruladı. Onun "Hesap Zorlukları" adlı 

diğer matematiksel çalışması, tamsayılardan herhangi bir derecede 

kök alma yöntemine adanmıştır. Bu yöntemin temelini oluşturan 

formül'e daha sonra Newton binomu adı verildi. 

"Matematiksel Sorunların Gösterisi Hakkında" adlı risâlesiyle 

matematik biliminin gelişmesine benzeri görülmemiş katkılar yaptı. 

Bu çalışmada, Hayyam ilk olarak üç boyutlu denklemlerin çözümünü 

geometrik olarak - bir dairenin hiperbolle kesişmesinden elde etti. 

Onun Copernicus'tan çok önce güneş sisteminin güneş merkezli 

teorisini  ileri sürmesi de söyleniyor. 

1091'de Ömer Hayyam, "Varoluş Hakkında Risâle" adlı felsefi 

çalışmasını yazdı. Genel olarak Hayyam tarafından yazılan 5 felsefi 

eser günümüze ulaşmıştır. 

Hâlâ göçebe bir yaşam süren Hayyam, Merv'deki Melikşah'ın 

mirasçılarından birinin sarayında bir süre çalışıyor, ancak istediği yeni 

bir gözlEmevî açmak için o, şanslı değildi. O, parodiyeye eğilim etti 

ve benzeri görülmemiş anlamlı rubailer yazdı. Hayyam, zamanının 

önde gelen isimlerinden biri gibi döneminin önde gelen kişilikleriyle 

arkadaşlık etse de, asla bir pozisyon aramadı, kariyer sahibi olmaya 

çalışmadı. Saraylarda yaşamıyordu, özgürce yaşamayı tercih ediyordu. 

Birçoğu onu dünyaca ünlü rubailerin yazarı olarak tanıyor. 

Britanya'da yirminci yüzyılın başlarında inşa edilen en büyük yolcu 

gemisi olan "Titanik" bir buzdağına dokunup battığı zaman, gemide 

13 milyon funt sterling bir servetle birlikte Ömer Hayyam'ın eski bir 

el yazması olduğu biliniyor - "Rubaiyat". Bu, Ömer Hayyam'ın 

Hıristiyan dünyasındaki yaratıcılığına olan büyük ilginin kanıtıdır. 

Ancak Ömer Hayyam, astronomi, coğrafya ve felsefe alanında da 

büyük bir bilim adamı olarak bilinir. 

Hayyam ayrıca matematiksel bir müzik teorisi geliştirdi. O, 

paralel çizgiler teorisi hakkında bir dizi ilginç açıklama yaptı. Bu 

fikirlerin geometrinin daha da geliştirilmesi üzerinde olumlu bir etkisi 

oldu.  

İsfahan'daki bilimsel faaliyeti sırasında Ömer Hayyam felsefi 

sorunlarla uğraştı. O, İbn Sina'nın büyük bilimsel mirasını dikkatle 

inceledi ve eserlerinin birçoğunu Arapça'dan Farsçaya çevirdi. Omar 

Hayyam ilk felsefi çalışmasını, "Varoluş ve Gereklilik Üzerine 

Risâle"yi 1080'de yazdı. Hayyam'ın bilimsel ve felsefi mirası büyük 

değildir. İncelemelerinde felsefenin çeşitli önemli konularına 
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değiniyor. Hayyam yazılarında özlü olmayı tercih etti ve düşüncelerini 

birkaç kelimeyle ifade etmeyi gerekli buldu. Bu nedenle, tüm 

çalışmaları kısa, bazen birkaç sayfadan oluşur. 

Hayyam evli değildi ve kapalı bir hayat sürüyordu. Onu 

anlamak istemeyen din adamlarının ona sürekli zulümden her zaman 

korkuyordu. Ölüm tarihi yaklaşık 1131'dir. Hayatının son saatlerinde  

İbn Sina'nın "Şifa Kitabı"nı dikkatlice okuduğu söylenir. "Tek ve 

çoğul" bölüme ulaştığında, sayfalar arasına bir yer imi koydu ve 

etrafındaki kişilere gerekli kişileri bir istekte bulunmaları için 

çağırması tâlimatını verdi. Bütün gün yemek yemedi ya da içmedi. 

Akşam namazını kestikten sonra secde etti ve şöyle dedi: “Ey Allah, 

biliyorsun ki Seni yeteneğim dahilinde en iyi şekilde anladım. Affet 

beni, benim algım Senin önünde hizmetimdir”. Bununla hayatını O'na 

verdi.  

Ömer Hayyam, akrabalarına "Mezarım öyle bir yerde olacak ki, 

İlkbaharda esen esinti onu çiçeklerle kaplağacak” dedi. Gerçekten de 

öyleydi. Mezarlık çit asılı komşu bahçenin armut ve kayısı ağaçlarının 

çiçekli dalları büyük düşünürün mezarına şemsiye olmuştu. 

O, hem Doğu'da hem de özellikle Batı'da, bilgelik, mizah ve 

hiciv dolu ve bazen biraz kaba olan rubaileriyle tanınır. Uzun 

zamandır Doğu'da unutulan Hayyam'ın rubaileri, Edward Fitzgerald'ın 

çevirileriyle Avrupa'ya ayak bastı ve benzeri görülmemiş bir başarı 

elde etti. 

Ömer Hayyam'ın olağanüstü bir yeteneği vardı. Kuran-ı Kerim 

ezberlemenin yanı sıra, tüm ayetlerini doğru bir şekilde 

yorumlayabildi. Doğu'nun en çok öğrenilen ilahiyatçıları Hayyam'dan 

tavsiye istediler. Arap tarihçi Yûsif Kifli, "Filozoflar Tarihi"nde şöyle 

yazıyor: "Hayyam Yunan felsefesini biliyordu ve Nucum ve felsefe 

biliminde kimse ona eşit değildi". 

Tarihçi Abdul-Hasan Ali İbn Beyhagi, "Bilgeliyi Muhafıze 

Yapanlara Takviyeler" adlı kitabında yazıyor ki, Ömer Hayyam olarak 

bilinen Ebul-Fath Ömre İbn İbrahim al-Hayyam'ın 18 Mayıs 1048'de 

İran'ın Nişapur kentinde doğduğu zamanda Jüpiter fakat ona göre 

üçgen bir pozisyondaydı. Ayrıca o, şöyle yazdı: "Bir adam kitabını 

yedi kez okumak ve yüzünü bir hata yapmadan kopyalamak için ne 

kadar güçlü bir Hâfiza olmalı!". 
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Rubai örnekleri (Satır çeviri) 

 

Ey şehir Müftüsü, seninle gurur duyuruz, 

Bu kadar sarhoşluk ile senden uyanık. 

Biz şarap içeriz, sen insanların kanını, 

Merhamet et, hangimiz daha acımasız?  

                             (Hayyam, Ö., 2004: 32) 

 

Dünya hayatımızdan geçen bir an, 

Ceyhun gözümüzden akan bir yağmur; 

Cehennem anlamsız hareket kıvılcımıdır, 

Cennetse hoş geçen konfor bir zaman. 

                              (Hayyam, Ö., 2004: 44) 

 

Sevin, hayatını üzüntüyle bitirme, 

Bu zâlim dünyada sen adil yaşa. 

Artık dünyanın sonu hiçlik, 

Düşün ki, yok olacaksın, hayatı bitir özgür. 

                               (Hayyam, Ö., 2004: 70) 

 

Elimde olsaydı eğer iktidar, 

Bu eski tekerleği kökünden üreter, 

Tekrar böyle bir felek yapardım. 

Herkes özgür, mutlu yaşayacak. 

                     (Hayyam, Ö., 2004: 43) 

 

Özgür insanlara ezab veriyorsun. 

Ey felek, cimri için şöhret veriyorsun, 

Senin gibi tekerleğe tükürmek gerek; 

Özgür insanlara eziyet ediyorsun. 

                        (Hayyam, Ö., 2004: 20) 

 

Yıldızlarla dolu bu büyük balkon, 

Onlara çok akıllı kalmış hayran 

Akıl yumağını asla kaybetme! 

Evrenin kendisi bir gezgindir. 

                        (Hayyam, Ö., 2004: 20) 

 

Yaşıyorsan üç yüz yıl, beş yüz yıl, bin yıl, 
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Bu eski dünyayı terk edeceksin, bil, 

Bir dilenci ya da şah ol, 

Mezardaki fiyat bir veya iki değil. 

                         (Hayyam, Ö., 2004: 35) 

 

Felek yüreğime şöyle dedi: 

Ne görürse bir adam kadar-kazadan, 

Benden biliyor, ama benim kudretim, 

Eğer olsaydı, bir gezgin gibi yürümem. 

                           (Hayyam, Ö., 2004: 37) 

 

Bu çöller dolu, her an boşalıyor, 

Bu çöle baktığımda şaşırdım. 

Çünkü nereden geldiği bilinmiyor 

Bu uzun kervan nereye gidiyor? 

                           (Hayyam, Ö., 2004: 58) 

 

Yaradan neden dünyayı yarattı? 

Sonra o zaman neden değişti? 

Eğer güzelse, neden yok olsun? 

Çirkin ise, neden kusura battı? 

                            (Hayyam, Ö., 2004: 45) 

 

Felsefi şiirlerinde, Ömer Hayyam maddi varlığı, maddeyi, onun 

hareketini ve maddenin niteliksel değişimini kabul eder, ancak 

Hayyam'a göre insan sonsuza kadar yaşamaz, er ya da geç toprakla 

birleşir. Ancak, bu fikir inananların "insan topraktan yaratıldı ve 

sonunda toprak olacak" propagandasına tamamen aykırıdır. Hayyam'a 

göre, çamurdan kâse yapanın yaşamı kâseğe dönüşene kadar  hoş  

geçmeli. Hayyam sözlüğünde, şarap kelimesi sadece kederi unutmak, 

laubali olmak anlamında kullanılmaz. Bu kelime hayatın kutsaması 

demektir. Eğer bir kişi yaşamın kutsamalarını etkin bir şekilde 

kullanamayacak ve hayatını cehaletle harcayacaksa, böyle bir yaşamın 

anlamı nedir? Bu inançla yaşayan şair, "tekerleğe" nefret eder, çünkü 

"hakikat ve adaletin" kaynağı olduğu düşünülen felek her zaman çok 

çalışkan ve asil bir insanı kendine muhtaç etti: 

 

Ey felek, cimriğe şöhret veriyorsun, 

Bir ev, banyo, değirmen, servet veriyorsun. 
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Senin gibi tekerleğe tükürmek gerek 

Özgür insanlara eziyet veriyorsun. 

                         (Hayyam, Ö., 2004: 20) 

 

Hayyam ezilen kişiyi cennet illüzyonundan uzaklaşmaya ve 

anlamlı bir hayat kurmaya çağırdı: 

 

Olsa şarap, oyuncu, güzel bir canan, 

Akan su varsa, bir de gülşen. 

Bu gerçek cennetti, cehennem kelimesi 

Saçma kelime, asla inanma. 

                         (Hayyam, Ö., 2004: 101) 

 

Ömer Hayyam, toplumu, sınıf çelişkileri ve eşitsizlikleri 

olmayan pastoral bir dünya olarak hayal etmiyordu. Yaşamın 

zorluklarını, zamanın baskısını, ayni zamanda ehkamlar da dahil 

olmak üzere iktidar ideolojisinin hoşgörü vaaz ettiğini görür ve 

insanlığın çektiği acıdan derinden etkilendi. Yaşam mücadelesi 

konusunda iyimser olan Hayyam, iyi bir yaşam kurmak için zulüm ile 

savaşmayı tavsiye etti. Hayyam, cennete eziyet ve zulümle yükselen 

muhteşem sarayların uçacağını ve baykuşların harabeler üzerinde 

şarkı söyleyeceğini duyan Hayyam, zamanının tüm kanunsuzluğuna 

ve adaletsizliğine karşı yüksek sesle yazdı: 

 

Ellerimde olsaydı eğer yetkim 

Bu eski feleği alttan mahveder 

Tekrar bir felek kurardım ki, 

Herkes yaşardı özgür, bahtiyar. 

                 (Hayyam, Ö., 2004: 43) 

 

Ancak şairin elinde "yetki" olmadığı için, "eski feleği" öfkeyle 

kırbaçlıyor ve onun baskısından şikayet ediyor. Burada "felek" 

kelimesi bir anlamlı değil, aynı zamanda zaman, çağ, sosyal çevre 

anlamında da kullanılmıştır. 

Hayyam'ın felek ile ilgili şikayeti zâlimlere karşı öfkeye 

dönüştü. “Döngü ve zaman”dan şikayet eden, şairin rubailerinde 

feleğin haksızlığına söylenen lanetlerin ruhsal olarak birbirine yakın 

olması tesadüf değildir. 
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Gönül, zamandan ehsan bekleme, 

Devranın gerdişinden sahman bekleme. 

 

- şair dedi, tekerleğin de zulüm etmesini aynı öfkeyle kırbaçlamıştır: 

 

Acı çekmeye alışık olan felek, 

Dünyada herkese yardım etmemiş. 

Yanmış, yaralı bir kalp gördüğünde, 

Yaranın üzerine bir dağ çizecek. 

                        (Hayyam, Ö., 2004: 101) 

  Veya: 

 

Her zaman felek insanı üzüyor, 

Biri inşa ederse, birini dağıtmalı gerek. 

Dünyaya gelmeyen bilse gelenler 

Gelmek için ne çekiyor beslemez dilek. 

                             (Hayyam, Ö., 2004: 19) 

 

Eğer "Bulutlar su yerine toprağı canına çekerse, insan kanı 

gökten yağır". Çünkü insan kanı toprağa emilir. Bu toprakla karışan 

sadece güzeller ve ezilenlerin kanı değil. O kanlı topraktan yoğrulmuş 

tuğla "vezir parmağından ve padişahın başından". Bu nedenle, şair 

zulüm ehlini cehennem azapıyla tehdit etmedi, ancak toplumu soru 

önünde koydu,  adalet ve merhamet çağrısında bulundu: 

 

Sen gönül kırmağa etsen alışkanlık, 

İnsan rencide etmeği bilsen mutluluk, 

Zihninin yasına otur, ey cahil! 

Senden rezaletin eksik olmadığını bil. 

                             (Hayyam, Ö., 2004: 36) 

 

Rubainin karakterinden bahseden Y. E. Bertels, “bazı saray 

şairlerinin ... cetvele sadakatlerini ifade etmek için rubai kullanmaya 

çalışmasına rağmen, böyle bir girişim çok nadirdi. Genellikle rubaide 

şairler gizli inançlarını ve duygularını ifade eder ve bazen feodal 

kurallarını eleştirir" (Halilov, P., 1994: 189 - 191). 

Hayyam'ı klasik dünya şairlerinin tepesine yükselten rubailer 

vardı. Rubaileri büyük bir beceri ile yazılmış ve derin felsefi 

düşünceler  kitapta dört satırda ifade edilmiştir. Bütün rubailer derin 
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felsefi düşüncelerle doludur. O her şeyi gerçek doğasını öğrenmeye 

çalışan, gerçeği arayan bir filozof-şairdir. 

Hayyam cehalete ve hurafeye eğilimli dini yetkililerinin 

seslerini boğmak için yazdı: 

 

Cennet - cehenneme giren yok, gönül, 

Gitip o dünyayı gören yok, gönül. 

Umudumuz ve korkumuz bu yüzden 

Onlardan hiçbir nişan veren yok, gönül. 

                                (Hayyam, Ö., 2004: 30) 

 

Şair, hem cennetin hem de cehennemin bu dünyada olduğunu 

söylemek istiyordu. 

Hayyam'ın şiirlerinde sıklıkla bulunan neşe, güzel, şarap, ceng 

(müzik aleti), sagi, çayır, saz ve şarkı hayatın temelini oluşturur. O, 

hayatın tüm zevklerini unutan bir sarhoş, ya da ayyaş değildi. O, 

hayatın anlamını işde, aşkta, arkadaşlıkta ve bağlılıkta gördü. 

Onun rubailerinin sayısı hakkında farklı görüşler var. Bazıları bu 

rubailerin 121 olduğunu, bazıları bine yakın olduğunu söylüyor. Şair 

"Doktor" lakabıyla yazdı ve yarattı. 

Din adamları, eretik (küfür) temalı yazıları nedeniyle onun 

Müslüman bir mezarlığa gömülmesine itiraz ettiler. Şair bahçesine 

gömüldü. Onun yaratıcılığı XVIII. yüzyılda Avrupa'da incelenmiştir. 

Hayyam'ın rubaileri Hâfiz, Sâdi, Sanâî ve Attar divanlarına karıştı2.  

Ortaçağ İran edebiyatı, Ömerr Hayyam ile birlikte Nasir Hüsrev 

gibi önemli bir şiir ustası üretti. Ebu Moin ed-din Nasir Hüsrev al-

Gubadiyani al-Marvazi, Belh'de, Gubadiyan köyünde doğdu ve 

Badahşan'ın Yumgan köyünde öldü. Nasir Hüsrev, önde gelen bir 

Fars-Tacik şair, filozof ve dini şahsiyettir. 1046 - 1052 yılında İran, 

Suriye, Filistin, Mısır ve Azerbaycan'ı ziyaret etti ve Katrân Tebrîzî ile 

bir araya geldi. "Safarnâme" adlı eserinde gezisinde gördüklerini ve 

bildiklerini kaydetti. 1050'nin başlarında Belh'den kâfir olarak 

sürüldü. İsmaili mezhebinin önde gelen bir üyesiydi. 11.000 beyitten 

oluşan bir divanı,  "Zad al-Musafirin" ("Misafirler'in Gidası"), "Han 

al-İhvan" ("Okuyucu'nun Masası"), "Câmi al-Hikmeteyn" ("Bilgelik 

Koleksiyonu") adlı dini-felsefi risâleleri, "Rouşenayinnâme" ("Netlik 

 
2 Ömer Hayyam hakkında bir dizi yayınlanmış materyal ve İnternet kaynağı 

kullanıldı. 



162 | RAMİL ALİYEV 

 

Kitabı"), "Saadetnâme" ve diğer eserler var. Çalışmalarında, feodal 

beyleri, cahil din adamlarını, ülkenin ekonomik geri kalmışlığını 

cesaretle kınadı, dostluk ve dürüstlük gibi manevi-ahlaki nitelikleri 

terennüm etti.  

Onun yaratıcılığı felsefi kaside ve didaktik şiir janrlarının 

gelişiminde rol oynadı, Farsça'da felsefi terminolojinin oluşumunda 

harika bir iş çıkardı. 

“Nasir Hüsrev, Alevi felsefi hareketinin en önemli ve cesur 

temsilcilerinden biridir. 1004'den 1088'e kadar yaşadı. Nasir 

Hüsrev’in divanı, "Safarnâme", "Vachi-din", "Saadetnâme" ve diğer 

eserleri ünlüdür. Bir süre Gazneviler sarayında resmi bir rütbeye sahip 

olan şair daha sonra seyahat etti ve yedi yıl boyunca İran, Mısır, 

Suriye ve Arabistan'ın birçok yerine gitti. Zengin bir izlenim ile 

anavatanına dönen N. Hüsrev, Kermetizm hareketinin yoğunlaştığını 

gördü ve onu terfi etti. 

Rudekî'den başlayarak, Fars-Tacik klasiklerinin çoğunda 

kendini gösteren kermetizm fikri, N. Hüsrev'daki kadar belirgin 

değildi. Kermetizm hareketi sınıf kompozisyonunda farklıydı. N. 

Hüsrev, bu harekette köylü ideolojisinin destekçisiydi. Köylünün işini 

öven şair, tufeylilere karşı çıktı. Onun şiirinde, yoksullarla yöneticiler 

ve zenginler arasındaki eşitsizliğin ifadesini, bu eşitsizliğe karşı 

protesto etmek için güçlü bir nedenin olduğunu görüyoruz. Şair 

Tanrı'nın "adaletinden şüphe ederek" "Zenginlere denizsiz okyanus 

olarak zenginlik verdiniz ve fakirlerin kaderi yırtık bir tekne" diyor. 

"Her şeyi yaratıp her şeye adaletle bakarsanız, dünyadaki bu 

çeşitliliğin anlamı nedir?" diye soruyor (Halilov, P., 1994: 188). 

Nasir Hüsrev Tanrı'yı kamusal yaşamdaki çelişkilerle ilgili 

mantıklı sorulara çekiyor, sanki onu övüyor ve “Tanrı, bir karınca 

yarattınız ve küçük ruhuna evrenin bir işaretini yerleştirdiniz. Sonuç 

olarak, evren bir karınca boyutuna küçülmedi, karınca da büyümedi ve 

şişmedi. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan dağları bir inci tavanın 

altına zincir gibi yerleştirirsiniz, dünyayı ve gökyüzünü bir göz açıp 

kapayıncaya kadar yaratırsınız. Peki nasıl olur ki, sene ibadet zamanı 

insanları yoldan saptıran şeytanı cezalandıramazsınız? Ey Tanrım, 

eğer bir kişiyi kendi nefsine göre Cehennem azabına mahkum 

edecekseniz, ona neden ruh verdiniz? Eğer insan tutkusuna maruz 

kalırsa, neden dünyanın güzelliklerini yarattınız? Çünkü bir kişi 

güzelliği gördüğünde günahın içine düşer. Bulgar, Turan ya da Çin 

güzel günahkarlar değildir ve onları gören, dinlerini ve inançlarını 
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kaybedenler günahkar değildir, günah sizde, Tanrım! Ceylan için koş, 

tazı yakala! Bunu söyleyen sensin” (Halilov, P., 1994: 188 - 189). 

Yaşam ve yaratım çelişkileriyle yüzleşen Nasir Hüsrev, Alevi 

yaşamındaki bu çelişkileri görüp daralttı ve merhamet ve adalet 

umuyordu. 

Nasir Hüsrev’in peşinden gelen şairler üzerinde güçlü bir etkisi 

oldu. 

XIII - XIV yüzyıllarda İran edebiyatı. Tarihsel koşullar. 

Hûlâgü Han döneminde İran halkının durumu zordu. Hûlâgü Han'ın 

1256'da İran'ın batı eyaletlerini işgali sırasında ülke biraz harap oldu. 

Ülkenin ekonomik durumu önceki yıllara göre daha kötüydü. 

Kentlerde ticaret, el sanatları ve edebiyat gelişmeden kaldı. Bununla 

birlikte, Nasreddin Tusi (1201 - 1277) ve Kutup ed-Din Şirâzi (1236 - 

1311) gibi bilginler de bu dönemde büyümekte idiler. Kutup ed-Din 

Şirâzi, gökbilimci ve coğrafyacı olarak çalıştı. Kutub ed-Din Şirâzi, 

Şihabeddin  Sühreverdî 'nin ardılıydı ve onun "Hikmetul-işrak" adlı 

eseri hakkında bir yorum yazdı. Bir Akdeniz haritası çizdi. Bu 

dönemin en büyük tarihçilerinden biri Raşid ed-Din Fazlullah 

Hemedanî (1247 - 1318) idi. F. Hemedanî bir bilim adamı, doktor, 

tarihçi ve devlet adamıydı. O, 1247'de Hemedan'da doğdu ve 1318'de 

Tebriz'de öldü. ElHâni hükümdarı Abaga Han döneminde, devlet 

işlerinde yer aldı, Kazan hanı, Olcaytı ve Ebu Sâid'in veziriydi ve 

merkezi hükümete tabi olmayan Moğol-Türk soylularına karşı savaştı. 

Ülkenin ekonomik yaşamını canlandırmak için Kazan Han'ın 

gerçekleştirdiği reformların başlatıcısı oldu. Tebriz, Sultaniye ve diğer 

yerleşimlerin iyileştirilmesinde yapay sulama kanallarının yapımı vb. 

çalışmalarında aktifti. Raşid ed-Din, “Câmi at-Tavarih” ve 

“Mektuplar” adlı eserleri ile bilim tarihinde adını yazdı. Bu eserler, 

XIII - XIV. yüzyılda Azerbaycan da dahil olmak üzere İlHâniler 

devletine dahil olan ülkelerin siyasi, ekonomik ve tarihi koşullarını 

incelemek için önemli kaynaklardır. Tıp, felsefe, doğa, hukuk, vb. 

bilim alanında da eserleri var. 

Bu dönemde Fars edebiyatının ikinci büyük figürü Sâdi 

Şirâzi'dir. Sâdi Şirâzi, Doğu edebiyatının en önemli temsilcilerinden 

biridir, Firdevsi, Hayyam, Nizâmi, Hâfiz ve Fuzuli gibi eserleri, 

hazineleri dünya kültürünün hazinesine dahil olan şairler arasındadır. 

Hindistan'dan Mısır'a kadar tüm Yakın ve Orta Doğu halkları arasında 

hâlâ çok popülerdi. Asıl adı Müşerref İbn Müslihaddin Abdullah'dı. 

Şiraz'ın hükümdarı Atabey Ebu Bekir Sa'd İbn Zangi adı ile bağlantılı 
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olarak Sâdi takma adını (Sâdi - iyi şanslı anlamına gelir) kabul etti. 

Ünlü astrolog ve büyük bilim adamı Kutup ed-Din Şirâzi Sâdi'nin 

amcası olduğu söyleniyor. 

Ebu Abdullah Muslihaddin Sâdi Şirâzi, 1184'te (muhtemelen 

1203/1210 arasında) bir ruHâni ailesinde Şiraz'da doğdu, babasının 

bakımı ve koruması altında büyüdü ve Şiraz'da dini ve edebi edebiyatı 

öğrendi. 1223 yılında, Muhammed Harezmi'nin oğlu Kiyasaddin 

Pirşah döneminde Moğol istilası sırasında eğitimine devam etmek için 

Bağdat'a gitti ve Nizâmiye Medresesi'nde eğitim gördü. Nizâmiye 

Medresesi 1066 yılında Bağdat'ta Selçuklu sultanı Alp Arslan oğlu  

sultan Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kuruldu. Sâdi Şirâzi 

döneminin bilginlerinden Ebu İshak Şirâzi, Ebülfaraci Abdurrahman 

İbn Cövzi yönetiminde okudu, Muhammed Sühreverdî  oğlu Şeyh 

Şehabeddin Ebulfez Ömer'ın rehberliğinde Arap dilini öğrendi ve 

zamanın bilimlerine hâkim oldu. Bu yıllar boyunca Sâdi Müslüman 

ülkelere seyahat etti, Azerbaycan, Küçük Asya, Habeşistan, Mısır, 

Suriye, Filistin, Hindistan ve İran'ı dolaştı, çeşitli insanlarla tanıştı ve 

etkileşime girdi. 30 yıllık yolculuğu sırasında topladığı malzemeler 

üzerinde çalıştı ve 1257'de ölümsüz çalışmasını - "Bustan"ı yazdı. Bu 

eser "Sâdinâme" olarak da bilinir. Buna ek olarak, Sâdi'nin Arapça ve 

Farsça'da iki kaside divanı, birçok gazel ve rubaileri var. "Divan-e 

Sâdi" 1257 yılında Tebriz'de yayınlandı. Şair 1291'de Şiraz'da öldü. 

Hintli şair Hasan Dehlevi onun hakkında şöyle yazdı: "Hasan, Sâdi'nin 

"Gülüstanı"ndan bir çiçek aldı getirdi. Çünkü anlam halkı sadece bu 

çiçekten çiçek alar”. 

Sâdi tarih için eşsiz öneme sahip eserlerin yazarıdır. O, 

eserlerinde şahların gazabından korkmadı, onları eleştirdi, ezilenlere 

karşı çıktı ve ödül için pozisyonunu kaybetmedi. Onun kasidelerinin 

felsefi bir içeriği vardır. O, kasideni methiyeden ayırdı, ona didaktik 

bir içerik verdi ve methiye şiirini reddetti. "Bustan" ("Meyve 

bahçesi") ve "Gulustan"ın yazarıdır. Sâdi, "Bustan" ve "Gulustan" 

eserleriyle ilerici bir şair olarak ünlendi. "Bustan" tamamen manzum 

bir eserdir. "Gülustan" kısa, bilge, öğretici hikâyeler, efsaneler, 

rivayetler ve fıkralardan oluşur. Bu tür nesirlerle o, klasik Fars edebi 

sanatsal nesirinin temelini attı. Birbirlerini içerik olarak tamamlayan 

her iki eser de eğitim ve ahlaki konulara odaklanıyor. Zamanının Sufi 

ve Meddah şairlerinin aksine, hümanist şair şahları adalete davet etti, 

halklar arasında dostluk ve barış fikirlerini, sıradan işçilerin 

sevinçlerini ve üzüntülerini, iyilikseverlik, cömertlik, nezaket vb. gibi 
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asil nitelikleri övdü. Tüm çalışmaları boyunca insan ve insanlık gibi 

insancıl fikirler okuyuculara aşılanır. Ölümünden otuz yıl sonra Ali 

İbn Ahmed İbn Ebu Bekr Bistun eserlerini toplayıp düzenledi, onları 

bir koleksiyon şeklinde derledi ve bir giriş yazdı. 6 risâleden sonra, 

"Gülüstan" ve "Bustan" "Kulliyyat"daki en değerli eserlerdir. 

"Gülustan" 8 bölümden (bölüm, Fars dilinde "bab" (kapı) olarak 

adlandırılmaktadır), "Bustan" 10 bölümden oluşmaktadır. Klasik Fars 

şiirinin neredeyse tüm temel formlarında (gazel, kaside, rubai, kıta, 

tecribent vb.) şiirler yazdı ve gazel ve kaside ustası olarak biliniyordu. 

Araştırmacılara göre, Sâdi'nin gazelleri olmadan Fars edebiyatında 

Hâfiz Şirâzi gibi bir şair olmazdı. Hâfiz Sâdi'yi gazel üstadı olarak 

adlandırdı ve Emîr Hüsrev Dehlevi onu üstadı olarak gördü. Doğu 

edebiyatında Bustan'a benzer bir eser bulmak mümkün olsa da, 

"Gülustan" gibi bir eser yoktur. "Gülustan", Doğu'da Farsça öğrenmek 

için bir ders kitabıydı. A. Câmi “Gülüstan” için “Baharistan”, 

Mecdeddin “Haristan”, Kaani “Perişan”, Sunbuli “Kendistan” yazdı. 

Hümam Tebrîzî şiirsel gücünü takdir etti ve kendini usta olarak kabul 

etti ve onlar hem de arkadaştı. "Gülüstan", kitabın giriş ve nedeni, 

cetvelin davranışı, dervişlerin ahlakı, kanaetin erdemi, sessizliğin 

yararları, sevgi ve gençlik, zayıflık ve yaşlılık, eğitimin etkisi, 

konuşma kuralları olarak 8 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm cetvelin 

davranışını ele alır, ikinci bölüm dervişlerin ahlakı, üçüncü bölüm akıl 

yürütme erdemi, dördüncü bölüm sessizliğin faydaları, beşinci bölüm 

sevgi ve gençlik, altıncı bölüm zayıflık ve yaşlılık, yedinci bölüm 

eğitim ile ilgilenir. "Gülustan"ın yazılma tarihi 1258'dir. 

Sâdi'nin "Kulliyat"ı ayrıca "Gülustan" ve "Bustan"dan sonra 

Arapça ve Farsça yazılmış kasideleri de içerir. Bu kasideler şiirdeki 

klasik geleneğin aksine olarak, methiyelerden daha didaktik içeriğe 

sahiptir. Şairin öyle bir kasidesi yoktur ki, şahları ve tanınmış saray 

görevlilerini tavsiyede bulunmasın ve onları adaletli olmaya davet 

etmesin. "Gulustan" Sâdi'nin şaheseri olmasına rağmen, "Kulliyat"ta 

Arapça ve Farsça yazılmış bir dizi gazelleri, kasideleri ve "Sahibiye" 

adlı şiirler silsilesi yansıtılmıştır. Sâdi Şirâzi, "Sahibiye" şiirlerini 

Abaga han'ın veziri olan ünlü Şemseddin Sahib'e ithaf etti. 

Kasidelerden sonra Sâdi'nin gazelleri "Kulliyat"da verildi. Bu gazeller 

"Tayyubat", "Bedaye", "Havatim" ve "Gazâlîyati - kadim" denir ve 4 

parçaya ayrılır. Gazâlîyattan sonra, Moğol hükümdarı Abaga han'ın 

veziri olmuş ünlü Şemseddin sahibi-divan adı ile ilgili yazılan 
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"Sahibiye" ("Sahİbnâme") adlı şiirleri, daha sonra şairin mesnevîleri, 

kıtaları ve rubaileri verildi. 

Sâdi, "Gülüstan"ı çok ustaca yazdı - hem nesir hem de şiirde. Bu 

çalışma neredeyse Sâdi'nin kendi yaratıcılık buluşudur. Burada, dilin 

sadeliği, içerik derinliği, kompaktlık, hedefe vurabilme yeteneği tüm 

parlaklığında kendini gösterir. Bu eser basit ve sanatsal ifade formları, 

alegoriler, metaforlar, sec, kinaye, teşbihler vs. sanatsal ifade biçimleri 

ile seleflerinin eserlerinden çok farklı. Sâdi'nin "Gülüstan"ı tüm 

dünyada Farsça öğrenen insanlar için bir masa kitabı haline geldi. 

Sâdi Şirâzi'nin Gazelleri. S. Şirâzi, Firdevsi, Hayyam, Nizâmi, 

Hâfiz ve Fuzuli gibi eserleri dünya kültürünün hazinesine dahil olan 

Doğu edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. Fars edebiyatına 

büyük yenilikler getiren ve hatta bazı alanlarda devrim yaratan harika 

bir sanatçı. Sâdi, Fars edebiyatı tarihinde birçok yöne yenilik getirdi. 

Sâdi, didaktik, lirizm, nazım ve düzyazıda sanatsal mükemmelliğin 

zirvesine yükselen güçlü bir kelime ustasıdır. "Gülustan" ve 

"Bustan"dan sonra Sâdi'nin Arapça ve Farsça kasideleri de "Kulliyat"a 

dahil edildi. 

Sâdi'nin yaratıcılığının en büyük şiir incileri olduğu düşünülen 

gazeller, lirik ifade tarzının güzelliği ile o zamanın gazellerinden 

farklıydı. Fars dilli gazelin tam oluşumu Sâdi'nin adıyla bağlantılıdır. 

Fars dilli gazelin yapısal ve biçimsel parametreler açısından olgun ve 

bitkin bir janra dönüşmesi, onun temasının ve motivinin tesbit 

edilmesi Sâdi'nin yaratıcılığında yansımıştır. O, önceki gazelin 

tanımlayıcı ve soyut doğasından vazgeçti, onu doğal deneyimlerin, 

gerçek duyguların bir ifade aracına dönüştürdü ve aynı zamanda sevgi 

içeriğini irfani ve didaktik anlarla zenginleştirdi. Sâdi'nin 

gazellerindeki aşk ve güzelliğin övgüsü gerçek ve canlıdır. Herhangi 

bir ikiyüzlülük olmaksızın, Sâdi, insanların doğal duyguları ve 

deneyimleri hakkında yazıyor, başkalarının en samimi duygularını 

yansıtıyor ve insanların gizli kalmaları ve hatta kendilerini kabul 

etmekte tereddüt ettiklerini ifade ediyor. 

Sâdi gazellerinin güzel özelliklerinden biri, beyitler arasında bir 

konunun gelişimi ve bir ruhun takibi, mantıklı bir ilişkinin varlığıdır. 

Sâdi gazelinin büyüsü, sanatsal figürlerden ziyade ritme, metafordan 

daha çok armoniye tercih etmesidir. Sâdi'nin bir diğer ayırt edici 

özelliği, Arapça köklerinden tamamen ayrılmamış olan gazelin klasik 

anlamına bağlılığıdır. Şairin şiirleri ve gazelleri didaktik unsurlar 

bakımından zengindir. 
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Gördün dünÂşık olduğum için perişan oldum, 

Suretini bıraktığımda - cansız hal  oldum. 

Seni övmeyi sanma, bu kalp unuttu, 

Hüsnünü gördüm, canım, sana hayran oldum. 

Sensiz, ye gül, asla çayırın seyrine çıkmayacağım, 

Söyle, çölde neçin xari - muğilan oldum. 

Vaslin'in umudu beni canlandırdı, sevdiğim 

Lakin hicranında verip canımı kurban oldum. 

Geceler şafak gibi uyumamam umuduyla, 

Sevgilim, belki sabahları kȃmına misafir oldum. 

Sâdi hicrinde yanarken her gün şöyle diyor: 

Ahdinden dönse de yar, ben ona canan oldum. 

                                           (Şirâzî, S., 2004: 345) 

 

Klasik Doğu edebiyatı semantik edebiyattır. Gazel janrının 

ayrıca iki anlam merkezi vardır. Bunlardan biri, Sevgili'nin dış 

güzelliğinin övgüsüdür ve diğeri,Âşıkin hicran acılarının tasviridir. 

Sevgili'nin güzelliği Maşuk’un halini üzüyor. Maşuk onu tüm 

varlığıyla seviyor. Bir sevgili sevgilisinden ayrıldığında, durum 

tamamen değişir. O, Maşuk’u bin derde salıyor. Maşuk, benden 

ayrılsan bile kalbimin seni asla övmeyi unutmadığını söylüyor. Maşuk 

maşuka'nın güzelliğinden çok etkilendi, maşuk maşuka'nın  

güzelliğine çok bağlıydı. Sensiz asla çiçek ve çayır seyrine 

gitmeyeceğimi söylüyor. Maşuka'sına neden dışarıda dikenli bir çalı 

olduğunu sorar. Yani, hicran acısı, senden ayrılmam beni çok zor bir 

duruma soktu. Maşuk geceleri sabaha kadar uyumadığını söylüyor, 

belki yarın sen geldin, seninle tanıştım. Sonunda, maşuk tekrar 

maşuka'sına dönüyor ve hicran acılarıyla yanmakta olduğunu 

söylüyor. Maşuka gelmese bile, sözünü tutmaz ve geri dönmezse, 

Maşuk ona tüm varlığı ile bağlıdır. 

 

Gel, ey güzel meleğim, gel, bir maceramız var, 

Tereddüt etme, söyle bize, belki bir hatamız var. 

Bu kadar çok kalbe gitmek ve çekmek iyi değil, 

Eğer bir insanı zulüm yaparsak, cezamız var. 

Düşmanımız kȃma ulaştı, geçti çok günler, 

Gəlib lakin demədi dostlar aşinamız var. 

Geldi ama demedi arkadaşlar, aşinamız var. 
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Ülkede acıyı bilen bulunur,  ne de kimse, 

Gelip demiyor bu ağır kederine ilacımız var. 

Kırık gönlümüzü binlerce kez bulantırıyorsun 

O güzel dilberi görmekten hoş sefamız var. 

Ateşimiz bu dünyayı tamamen yakıyor, 

Gelip düzenleyen cahil kimyamız var 

Cam boğazına ulaştı, maalesef kȃma ulaşmadık 

Ulaşsa kȃma gönül, söyleriz sefamız var.  

Sâdi aziz ruhuna yemin ediyor, ey arkadaş, 

Diyor cihanda bizim bir aşinamız var. 

                                  (Şirâzî, S., 2004: 349 – 350) 

 

Maşuk sevgilisine müracaat ediyor ki, "Gel meleğim, gel, bu 

şekilde bir maceramız var". Senin bu kadar gönülü cazip edip gitmen 

doğru olmaz. Maşuka sevgilisinden ayrılırsa, maşuk için zulüm 

olacaktır. Maşuk maşuka’sına tavsiye eder ki, ona bu zulümu 

vermesin, çünkü insana baskı yapanın cezası var. Maşuk’un 

sevgilisinden ayrılması onun için en büyük acı, ıstırap ve baskıdır. 

Ama kimse onun acısını bilmiyor, çünkü kimse onunla ilgilenmiyor, 

kimse sormuyor. Kimse gelip söylemez ki, senin ağrının bir ilacı, bir 

davası var. Sevgili’nin hasta kalbi ne kadar bulanık olursa olsun, 

güzelliği görünce çektiği acıyı tamamen unutur. Bu güzelin güzelliği 

maşuka hoş bir hal verir. Sonunda, bu hicran azapından bıktığını 

söylüyor. Maalesef onlar kȃma ulaşamadılar. Gönül kȃma ulaşsa, 

şifası olacağını söylüyor. 

 

Senin tek ince dilber görmedim, 

Çok çiçek gördüm, böyle bir ter görmedim. 

Senin tek dünyada bir güzel yok, 

Güzelliyine hurini benzer görmedim. 

Ay sana eşit değil, ay güzel, 

Gözlerin tek parlak yıldız görmedim. 

Ben senin lalın gibi kırmızıyım, 

Bu değerli lalı, cevher görmedim. 

Uyulur önünde dinin perdesi, 

Senin gibi hiçbir yerde kâfir görmedim. 

Çok iyi gördüm cihan mülkünde ben, 

Ama güzelliğine eşit görmedim. 

Uymayırsın Sâdi, sen seccadeye, 
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Senin tek bir gelender görmedim. 

                             (Şirâzî, S., 2004: 355) 

 

Bu gazelin konusu maşukanın güzelliğinin övgüsüdür. Maşuk, 

maşukanın güzelliğinin yere veya gökyüzüne sığdırmadığını söylüyor. 

Onun kadar güzel, narin ve çekici dilber görmediğini söylüyor. 

Sevgilisini bir çiçeğe benzetiyor. Maşuk diyor ki, birçok çiçek 

gördüm, ama hiç bu kadar güzel kokulu bir çiçekle karşılaşmadım.  

Maşuk sevgilisinin güzelliğini ögür, bu şekilde tanımlıyor. Onun 

güzelliğini ayla karşılaştırır. Ay parlıyor, ama maşuk onun gözlerinde 

tek bir parlak yıldız görmediğini söylüyor. Yani, maşuka'nın güzelliği, 

gözlerinin parlaklığı, ayın güzelliği ve parlaklığından daha üstündür. 

Maşuka'sının övgüsüne devam eden maşuk, "Dünyada birçok güzel 

gördüm, ama senin kadar güzel bir güzellik görmedim" diyor. 

 

Biliyor musun sensiz benim huzurum yok, 

Ayrılıktan, güzelim, hoş geçen eyyamım yok. 

Övgünü söylüyorum hemişe her yerde senin 

Sen teksin, meleğim, başka gülendamım yok, 

Tek eğilimim şu kara beneğe bakmak idi, 

Tuzağa düştü bu gönül, çıkmaya çarem yok. 

Geceler düşüncem odur gün tekrar doğmayacak, 

Sadece gündür görüyorum, sevgilim, akşamım yok. 

Eğer dünya bana düşman olsa, nazlı nigar, 

Senden ilham alıyorum, başka ilhamım yok. 

Hile ile kapıya gelmedim, alay yeter. 

Ben senin kölenim, şanım - ikramım yok, 

Sana yemin ederim sevgili arkadaşım, güzel, 

Düşmanın sözlerini dinleme fırsatım yok. 

Seni seviyorum, lütufun ola, ya olmaya hic, 

Yeter bana bakışın, bir hediyem yok. 

Bence hayrandır o insan, diyor: Sâdi, benim 

Aşka yok bir coşkum, ince dilberim yok. 

                                     (Şirâzî, S., 2004: 356) 

 

Bu gazelde maşukun hicran acıları ve onun sevgisinin 

büyüklüğü gösteriliyor. Maşuk sevgilisini terk ettiğinde sevgilisine 

müracaat ederek, “Sen gittiğin zaman biliyor musun, benim huzurum 

yok” diyor. Maşuk sevgilisinin güzelliğini her yerde övüyor. Sevgisi o 
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kadar büyük ki, sevgilisi onu terk etse bile, hâlâ benim meleğim, 

gülendamım, dilberim olduğunu söylüyor. Maşuk’un eğilimi sadece 

güzelin yüzündeki siyah beneğe bakmaktır. Onun kalbi maşukanın bu 

güzelliği ile tuzağa düşer ve sonunda bir sonuca varmaz. Sonuç 

olmasa bile, maşuk hâlâ gece gündüz maşuka hakkında düşünüyor. 

Maşuk, sevgilisinden ilham aldığımı söylüyor, hayatta ondan gayri 

hiçbir şeyden ya da kimseden ilham alamıyor. O, yaşam sevgisini, 

yaşamın anlamını sevgilisinde görür. Bütün dünya maşukun düşmanı 

olmasına rağmen fikrini değiştirmez. 

Maşuk’un bu azab ve ıstırabı o kadar büyür ki bunu böyle  ifade 

eder: benim özlüğüm yok, ben senin kölenem. Maşuk’un bu sevgiye 

cevap vermemesine rağmen, sevgiliyi tüm varlığıyla sever. 

Maşuka’nın sevgilisi için bir hediyesi olmamasına rağmen, maşuk 

maşukanın bir bakışından memnundur. O, hâlâ büyük bir sevgiyle 

seviyor ve sonuç olmasa bile sevgisinden dönmüyor. Maşuk, sevgisiz 

bir insanı sevgisiz bir hayvan olarak görür. Sâdi diyor ki: 

 

Aşk insanlıktır, o sende yoksa, 

Yemek ve uykuda hayvanla ortaksın. 

 

Sâdi'nin yaratıcılığının en büyük şiir incileri olduğu düşünülen 

gazeller, o zamanın gazellerinden lirik ifadelerinin güzelliği ile 

farklıydı. Bu fikir özellikle sevgiyi ve yüce duyguları yücelten 

gazelleri için geçerlidir. Hem "Gülustan", hem de "Bustan" eserleri 

XIX. yüzyıldan beri Azerbaycan diline çevrilmiştir. Son çeviri, XX. 

yüzyılın ortalarında Ebulfez Hüseyini ve Memmedağa Sultanlı 

tarafından yayınlandı. 

Sâdi meddah bir şair değildi ve dalkavuk şairler cetvele yüzünü 

döndürüp “Senin zamanında yaşamaktan mutluyum” derdi. Ebu Bekir 

İbn Sa'd Zangi'ye adanan "Bustan"ın girişinde, "Benim zamanımda 

doğduğun için ne kadar şanslısın, çünkü eserlerimde sonsuza kadar 

yaşayacaksın" diye yazdı. "Bustan" 10 bölümden oluşan yaklaşık 

4200 beyitlik manzum bir eserdir. Her bölümde şairin ilginç 

hikâyelerini ve tavsiyelerini içerir, çalışma didaktik şiir janrında 

yazılmıştır. O, eserde şahlardan köylülere, zanaatkârlara, hizmetçilere 

ve tüccarlara saygı gösterilmesini talep ediyor. 

Sâdi Şirâzi hayatının son günlerini yalnızlık ve tecrit içinde 

geçirdi. Şiraz'ın kuzey batısında bir dağın eteğinde bir hanegah'ta 

yaşadı ve ününü duyanlar da onu ziyarete geldi. Dünyevi servet 
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biriktirmedi, ama fakirlere verdi. İnsanlar arasında şöyle denildi: 

"Bereket Sâdi'nin bir kapısından içeri girer ve diğer kapıdan 

muhtaçlara dağıtılır". 

Hoca Şems ed-Din Muhammed Hâfiz Şirâzi (1325 - 1389), 

Orta Doğu'nun üçüncü büyük Pers şairidir. Mükemmel Hâfizası 

nedeniyle ona Hâfiz takma adı verildi ve Kuran'i-Kerim'i ezberden 

okuduğu için ona Hâfiz denildi.  

Şemseddin Muhammed Hâfiz Şirâzi'nin doğum ve ölüm tarihi 

1325 - 1389 tarihlidir. Bununla birlikte, bazı kaynaklar 1325'te 

doğduğunu göstermektedir. Hâfiz Şiraz'da doğdu ve hayatını orada 

geçirdi. Mezarı eski Şiraz çitinin kenarında Musalla Gulşen adlı bir 

yerde bulunur. Kendi sağlıkları boyunca şair defalarca hoş bir yer 

olarak övgüde bulundu ve şiirlerinden birinde göstererek şöyle dedi: 

"Hafız’in sevgilisiyle tekrar Musalla Gulşen'e gittiğini görsünler". 

Gulşen'i, güzelliği ve meyi Hayyam gibi iyimserlikle öven şair, özel 

bir neşe ile yazıyor: 

 

Güneyden Hâfiz'ın mezarına rüzgar eserse, 

İnan bana, sarhoş edecek dünyayı şimale (parlak ışık) gibi.  

                                                       (Şirâzî, H., 2004: 90) 

 

Fakir bir ailede doğmasına rağmen, zamanı için mükemmel bir 

din eğitimi aldı. Güçlü bir hatırası olan Hâfiz, Kuran'ı çeşitli 

törenlerde okuduğu zaman aldığı parayla ve üst düzey takipçileri 

tarafından kendisine verilen parayla yaşadı. Ancak şiirlerinde 

yoksulluk ve ihtiyaçtan şikâyet ediyordu. Lirik şair olarak ünlenen 

şairin ölümünden sonra, divanının bir kopyası tekrar tekrar İran'da ve 

sınırlarının ötesinde kopyalandı ve dağıtıldı. Orta Çağ'da Hâfiz'ın 

divanı ile falcılar fala bakıyorlardı. İranlı bilim adamı Halhali Hâfiz'ın 

ölümünden 35 yıl sonra, 1928'de Azerbaycanlı şair Şah Kasim 

Anvârî'ın derlediği ilk divanı keşfetti. Halhali tarafından yayınlanan 

divanda 496 gazel verildi. A. Ancâvî tarafından 1967 yılında 

Tahran'da yayınlanan divanda 418 gazel, 5 methiye-kaside, 29 küçük 

kıta, 41 rubai ve 3 küçük mesnevî ("Vahşi ahu", "Saginâme" ve 

"Mugenninâme") yer alıyor. Bu eserlerin bir kısmının gerçekten 

Hâfiz'a ait olduğunu söylemek zor. 

Hâfiz'ın edebi mirası "Divan"dan oluşuyor ve gazellerinin sayısı 

hâlâ bilinmiyor. Gazeller Hâfiz'ın yaratıcılığında önemli bir rol 

oynuyor. Bazı kaynaklarda, onun 496 - 581 gazeli olduğu kaydedilir. 
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O, gazellerinde öyle güçlü ve etkili duygular söyledi ki, canlılığı ile 

laikliği aşılayan dini doktrine üstün geldiler. Onun şiirleri ayrıca 

mistik görüşler, dünyanın ölümlülüğü ve anlaşılmazlığı hakkında 

fikirler içeriyor. Bu nedenle, çoğu ortaçağ tezkireleri Hâfiz'ı bir Sufi 

şair olarak tanımladı. 

“Hâfiz'ın şiirinde mey, hayatın kutsamasının bir simgesidir. Şair 

bu sembolü geniş anlamda kullandı. Doğu edebiyatında, meyhana put 

tapınağına, rind zahide karşı olduğu için Hâfiz da şöyle yazar: 

 

Mey üzüm suyudur, bir erkeğin kanı değil, 

Neden işmeğimiz size kan - kan geliyor?! 

                                 (Şirâzî, H., 2004: 70) 

 

Burada üzüm suyu içenler ve insan kanı içenler yüz yüze geldi. 

Zâlimler öfkelidirler ve mye sevenler için iftira ediyorlar. Mey 

sevenÂşıkler kana susamış zâlimleri ahlaken tokatlıyorlar: "Kendi 

gözlerinde tiri görmeyen ve başkalarının gözünde saç seçenler, üzüm 

suyu kan gibi görünse de, içtiğiniz kan değildir!" (Halilov, P., 1994: 

212). 

Hâfiz'ın şiiri, zâlime nefret, ezilen, asil insana olan sevgis 

motiflerine göre selefleri olan Nizâmi Gancavi, Ömer Hayyam, Sâdi 

Şirâzî ile bağlantılıdır. Bu motif aynı zamanda "pir" olarak tanıdığı ve 

tapındığı Mensur Hallac ve Evhedî Maragayi'den de etkileniyor. 

Ayrıca Hâfiz'ın lirizminde insanı yücelten ve onu tüm erdemleri ile 

Tanrı'nın bir tezahürü olarak gören hurufizm belirtileri buluyoruz 

(Halilov, P., 1994: 212).  

O, övdüğü güzel dünyanın yaratığıdır. Ancak,  bu güzel yüzlü, 

marifetli insanda hurufizme yakın olan şairin bir vizyonu vardır: 

 

"Hakk" yazar, akarsa kanım zulüm ile Mensur gibi, 

Gerçek olandan farklı ne olabilir, sloganım bu gece. 

Telleri "Leylatul-Kadr" gibi geçen elime, 

Dünyalara uymayan bir devletü-varım bu gece. 

                                                (Şirâzî, H., 2004: 35) 

 

Hâfiz ne Hayyam kadar açık konuşan bir isyancı, ne de Sâdi gibi 

orta bir tutum alan bir didaktik şair. Ancak Hâfiz, öncüllerinin 

geleneklerini kapsamlı ve etkili bir şekilde kullandı (Halilov, P., 1994: 

213). 
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Gel, sagi, o sultana sen söyle: 

Bir düşün, fikre git, kimsin, ne? 

İnsanları ezme, adil ol, 

Kalbin lövhünü baskıdan arındır.  

                         (Şirâzî, H., 2004: 131) 

 

- diyor ve saginâmelerinde Sâdi'yi hatırlatar. O da Sâdi gibi kanaet 

edir ve gururla yaşamayı onurlandırıyor: 

 

Bu durumda sevin, fakirsen eğer, 

Temizlik, yoksulluk cihana değer. 

                         (Şirâzî, H., 2004: 131) 

 

Hâfiz, Sâdi'den iktibas ettiği bazı kıtalarda selefine yakınlığını 

açık gösterir: 

 

“Köpek, böyle bir kişiden değerlidir ki, 

Dokunup incide bir kişiyi". 

Bu sözde büyük gerçekler var, 

Eğer ince anlamı hissediyorlarsa. 

İki kişi bir evde bir lokma kesti, 

Köpeğin yok bundan zevk alma fırsatı. 

Köpek insana sadakatsiz değil, 

Isırır ancak insan insanı. 

                                (Şirâzî, H., 2004: 147) 

 

Şair, açgözlülük, kıskançlık, baskı ve ikiyüzlülükten uzak, adil, 

aydınlanmış, açık yürekli insanlaraÂşıktır. O, bu insanları, 

dostluklarını, sevinç meclisini övüyor ve zâlimlere ve ikiyüzlülere 

karşı çıkıyor (Halilov, P., 1994: 213). 

 

Bu mavi çadırlı cihanda onun kölesiyim ki, 

Her ne rengü-riya var kenar olmuş ondan. 

                                (Şirâzî, H., 2004: 24) 

 

Hâfiz'in lirizmi, kendi uyanıklığı, çalışkanlığı, iyilikseverliği, 

adilliği ve merhameti, hoşgörü ve gururuyla ikiyüzlü zahitlere, batıl 

öğretilerle zincirlenmiş din adamlarına, rüşvet alan ve meyi “gizli 
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içen” dargalara meydan okuyan neşeli bir kişinin ruh halinin bir 

yansımasıdır. Bu gururlu ve uyanık insan toplumun daha derin 

toplumsal çelişkilerini açıkça görüyor, yetkililerin bilgisizliği 

nedeniyle bilginlerin ve bilgelerin yoksunluğunu hissediyor ve 

protesto için sesini yükseltiyor. Hâfiz protestosunu bazen bir ya da iki 

beyitte sert bir şekilde ifade eder (Halilov, P., 1994: 213).  

 

He yapsın, döngü ardından gitmesin pergah (daire) tek 

Kim ki, yüzyılın döngüsüne düştü gün devrine. 

                                                    (Şirâzî, H., 2004: 151) 

Veya: 

Erfenun sağı felek düşman edip sanata, 

Hep birlikte gelin biz ona nefretler edelim. 

                                                    (Şirâzî, H., 2004: 19) 

 

Hâfiz'in lirizmi tasvir, tecessüm vasiteleri bakımından zengindir. 

Şair bazen dramatik diyaloğa, bazen de sürpriz ve şaşkınlık bildiren 

çığlıklara, bazen de samimi itiraflara hitap eder. Bazı şiirleri polemik 

nitelik taşıyor, şair tartışır, inkar eder, alay eder. Hâfiz bir bütün 

olarak hiciv yazmaktan uzak olsa da, bazı şiirlerinde güçlü bir ironi 

var (Halilov, P., 1994: 214).  

 

Zahit, affet, Hâfiz üzerindeki abanı, 

Koymaz bata cihanda herhangi bir renge, ikiyüzlülüğe. 

                                                     (Şirâzî, H., 2004: 11) 

Veya: 

Darga beni takip ediyor ki, şehirde açık sarhoşum. 

Bu işten altın alıyor ve her zaman gizli içiyor. 

                                                   (Şirâzî, H., 2004: 33) 

 

Hâfiz dörtlüklerinin çoğunda çelişkiler, duygular, düşünceler, 

tutumlar zıttır, imgeler ve semboller karşılaştırılır (Halilov, P., 1994: 

214).  

 

Gel ey umut yarını, al güneşle! 

Ben şabi-hicran'ın elinde esirim. 

                   (Şirâzî, H., 2004: 150) 

Veya: 

Nergis gözün, bu üzgün, sevgi dolu kafamı, 
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Mor tek dizimin üstte şaşkınlığa düşürmüş. 

                                       (Şirâzî, H., 2004: 15) 

 

Burada, güzellik karşısında sarsan sevgilinin boynu mor gibidir 

ve şaşkın bir maşukanın gözleri nergis gibidir. 

Hâfiz, geniş bir etki yelpazesine ve kapsamlı bir hayal gücüne 

sahip bir abartı ustasıdır (Halilov, P., 1994: 215). 

 

Asr ulaştırsa da riya selini arşa kadar, 

Koymaz bata eteklerini arif asla. 

                            (Şirâzî, H., 2004: 32) 

 

Hem yüzyılın ikiyüzlülüğü hem de ariflerin saflığı abartılıdır. 

Eğer ikiyüzlülük dünyayı sellerse, insanlar boğulacak, ama bu 

fırtınaya düşen arifler, o kadar yüksek bir saflıkta durdular ki, arşa 

yükselen ikiyüzlülük seli asla onların eteğine ulaşamaz (Halilov, P., 

1994: 215). 

 

Bizim çığlığımız dudaklardan sürekli bir ney gibi, 

Göğsün azaplarından biz olmadığımızda özgür. 

                                              (Şirâzî, H., 2004: 32) 

 

Onun eserleri birçok dile çevrildi. Şairin gazellerine iyimserlik 

hâkimdir. Her türlü dini ayrımcılığa ve mezhep çatışmasına güldü ve 

dini bağnazlıktan kaçındı. Onun gazelleri şarabı ve tavernaları öven 

şiirler içeriyor olsa da, bazen şaraptan vazgeçmek ve şiirsel bir şekilde 

konuşmak istediğini görüyoruz ("Ey üzüm meyneğinin güzel gelini, 

ama bazen boşanmayı layıksin"). O, gazellerinde, felsefi ve sanatsal 

düşüncelerini ifade etmek için ünlemler, jestler, anlamlı sorular, 

alaycılık vb. sanatsal ifade araçlarını kullanır. Hâfiz, XVIII. yüzyıldan 

beri dünya edebiyatında daha da bilinmiş, özellikle de Batı 

edebiyatında en sevilen şairlerden biri olmuştur. Geçmişte Bayron, 

Volter, Gete, Şopenhauer, Nitsçe hayranlarıydı ve bu düşünürler 

sayesinde Hâfiz'ın yaratıcılığı Avrupa kültüründe önemli bir edebi 

olay haline geldi. 

Hâfiz'ı dünyaya sevdiren faktörlerden biri, eserlerinde yüksek 

sanat ve insani fikirleriydi. Örneğin, insan ve onun sevgi duyguları, 

güzel ve çekiciliği, aşk ve zevki, şarab ve onun neşesi, doğa ve sonsuz 

güzellikleri, baharı ve onun sevinci, safa, ilahi aşk - bunların hepsi 
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Hâfiz'ın şiirinin ana temalarıdır. Hâfiz Divanı'nın etkisi ve prestiji o 

kadar güçlüydü ki içsel anlamlarını anlamak zordu, Farsça, Arapça ve 

Türkçe birçok yorum yazıldı ve Tasavvuf görüşleri uzun yıllar 

yorumlandı. 

O, Nizâmi Gancavi ve Evhedî Maragayi'nin yaratıcılığını övdü. 

Hafız'ın eserleri önce Azerbaycan diline M. Hadi, M. A. Sâbir ve 

sonra Ebulfez Huseyini tarafından çevrildi. 

Doğu edebiyatında Hâfiz'in yaratıcılığını genellikle Fuzuli'nin 

yaratıcılığıyla karşılaştırılır ve onların çalışmalarında benzerlikler 

olduğu söylenir. Hâfiz'i, Fuzuli'yi, Ömer Hayyam'ı ve C. Rûmî'yi 

birleştiren Sufi şiiridir ve yaratıcılığının ortak yönlerini insan sevgisi 

ve ilahi sevgi ile açıklarlar. Onlar şiirlerinde mey ve aşk temalarını, 

dünyanın fâniliğinin açıklanamazlığını, sevgi ve sevgi temalarını ve 

idrak edilmezliğini tarif ettiler. Bu şiirlerine göre Hafız bile "Piri-

tarikat" olarak adlandırıldı. 

Son Ortaçağ İran edebiyatı (XVI – XVII. yüzyılların ortası). 

XVI – XVII. yüzyılların ortaları İran ve Orta Asya'daki siyasi olaylar 

açısından zengindir. Safevî devletinin faaliyeti de bu döneme girer. 

İran, Orta Asya ve Azerbaycan'da Şah İsmail'in himayesinde birçok 

şair vardı. Farsça konuşan şairler bu yüzyıllarda Hindistan ve Orta 

Asya'daki faaliyetlerine devam ettiler. Bu dönemde İran'da Sâdi Şirâzi 

gibi büyük bir şair olgunlaştı. Şu anda yazılan "Aklın Dört Yolculuğu 

Hakkında" adlı koleksiyonunda, dilin anlaşılması ve düşüncenin 

sembollerin ve alegoriin dilinde yorumlanması hakkındaki görüşleri 

ortodoks İslam ile bağdaşmazdı ve şair zulüm gördü. O zaman devlet 

dili Azerbaycan dili olmasına rağmen, Hatai'nin yaratıcılığından başka 

saray edebiyatında şiirler Farsça yazılırdı. Tebriz bir edebi 

merkeziydi, sonra edebi merkezi İsfahan oldu. Bu dönemin ana 

yaratıcı biçimi methiyeler ve aşk lirizmi idi. 

Bu dönemin şairleri arasında Molla Vahşı, Lisani, Muhteşem 

Kaşani ve diğerleri bulunur. Onların yaratıcılığı esas olarak epigonizm 

(şahların övgüsü), gazel yaratıcılığı idi. Bu dönemde "Hamse" 

yazılması da şairin gücünü gösteriyordu. Örneğin Hacı Hidayatullah 

Razi, I. Şah Abbas'ın saray şairiydi. Ve "Hamse" yazmıştı. Bu 

"Hamse"nin bazı kısımlarından şah hoşlanmamıştı, şah onun üç 

dişinin çıkarılmasını emretti ve kalan anlamsız beyitler için altın 

ödedi. 

Zamiri İsfahâni (1578 yılında öldü) XVI. yüzyıl Azerbaycan 

şairidir. "Leyli ve Mecnun" üzerine bir destan yazdı. Bu çalışmadan 
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bir alıntı - Nofel'in Leyli'nin kabilesi ile savaşını tasvir eden bir sahne 

- Ahdi Bağdadi'nin "Gülşeni-şu’ara" ("Şairler Gülşeni") tezkiresinde 

günümüze ulaşmıştır. Zamiri İsfaHâni, Unsurî'nin etkisi altında 

"Vâmik ve Azrâ" şiirini yazdı. XVI. yüzyıl şairlerinden Zulalı, 

"Mahmud ve Ayaz", Molla Vahşi "Seyr eden ve seyr edilen", Kasimi 

"Top ve çovgan" yazdı. Bu dönemin literatüründe tasavvuf ahlakı ve 

gelenekleri destansı şiirlerde, felsefi ve öğretici eserlerde yansıtılırdı. 

İmam Ali ve İmam Hüseyin onuruna yazılan ağıtlar edebi çevrelere 

yayıldı. Bu edebi formlarda yazdığı Heyrati'nin ağıtları (1554'te öldü), 

hakikat ve İslam için savaşan imamlarımızın sosyal ve dini 

faaliyetlerine adanmıştır. XVII. yüzyılda Hindistan ile ilişkiler 

sonucunda edebi çevrede “Hint yöntemi” yayıldı. Bu yöntem Orta 

Asya'ya da yayıldı. Bu yöntem, literatürde karmaşık fikirlerin, 

karakterlerin, sisli işaretlerin, ince alegorilerin geliştirilmesi ile 

karakterize edildi. Orfi Şirâzi, Neziri, Zahir ed-din Nişapuri, Kâlim 

Hemedanî gibi şairler Hindistan'a göç etti ve bu yöntemi benimsedi. 

Zahir ed-Din Nişapuri (? - 1186/87) tanınmış bir İran tarihçisi ve 

şairidir, "Selçuknâme" eserinin yazarıdır. Bazı kaynaklara göre 

Selçuklu sultanları Mesud ve Arslan Şah'ın öğretmeniydi. 

Bu dönemde İran, Hindistan, Orta Asya, Azerbaycan ve 

Türkiye'de ünlü Sâib Tebrîzî gibi bir şair büyüdü (1607-1677). 

Tebriz'de İsfahanlı bir tüccar ailesinde doğdu. O, Hint-Fars şiirini iyi 

tanıyordu ve kendisi de bu yöntemde yazıyordu. II. Şah Abbas onu 

saraya davet etti ve ona "meliküş-şu’ara" adını verdi. O, lirik bir 

şairdi. Onun 7 divanından biri Azerbaycan dilindedir. Sâib Tebrîzî'nin 

kasideleri daha az ilgi çekicidir. Bu kasideler, şaha övgü gibi methiye 

boyutunda yazılmıştır. Şairin gazelleri, esas olarak konusuna göre çok 

değerlidir. Şairin kendisi Hâfiz'ın şiirlerinden ilham aldığını söylüyor. 

Sâib Tebrîzî ile aynı zamanda yaşayan şairlerden biri Nazim 

Herati (1601 - 1671) idi. Firdevsi'nin "Yûsif ve Zuleyha" destansı 

şiirine referansla aynı adı taşıyan bir şiir yazdı. Şairin yaratıcılığı 

Horasan edebi mektebinin faaliyetine yakındı. Onun şiirleri ve 

gazelleri sanatçılar arasında yayıldı ve o bir dEmîrciydi. Nazim Herati 

birkaç kaside yazdı.Onun ana yaratıcılığı lirizmdir. Bu şiirler tasavvufî 

görüşlerle kaplı felsefi ve didaktik gazellerdir. Nazim'in gazellerinin 

temel amacı din adamlarını eleştirmektir. Gazellerinden birinde, 

"Halkım yarın cehennem korkusu içinde olmayacak, çünkü bu 

dünyada yüzlerce azab çekirler" diyor. N. Herati Orta Asya'da, 

Horasan'da ünlü idi. 
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Böylece İran edebiyatının önde gelen şairleri ve onların 

şiirlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk. İran edebiyatının ana 

özelliğinin insani içerik ulaşımında olmasıdır. Bu şairlerin halka 

yakınlıklarını tüm şairlerin yaratıcılığında görebiliriz. İran 

edebiyatının eski ve ortaçağ döneminde bulunan insanlara yakınlık, 

şairlerin eserlerindeki dini eğilimlerle birlikte, insana saygı, 

hümanizm ve edebiyatta yeni eğilimlerin ortaya çıkması ile ilişkilidir. 

Bunlar sanatçıların temel özelliklerinden biridir. 
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XV. YÜZYIL ORTA ASYA RÖNESANS EDEBIYATI 

 

XV. yüzyılda Rönesans edebiyatı sadece İran değil, Orta Asya 

ve Azerbaycan'ı kapsıyordu. Teymur zamanında edebiyat ve kültür 

gelişti, bu dönemde Teymur şairlere patronluk yaptı. O, Orta Asya, 

Semerkand, Herat ve Horasan'a dokunmadı. Teymur'un ölümünden 

sonra bir bölünme oldu. Mavarannahr (başkent Semerkand), büyük bir 

Türk bilim adamı, matematikçi ve astronom olan Teymur'un torunu 

Ulug Bey tarafından yönetiliyor. Ulug Bey Semerkand ve Buhara gibi 

büyük şehirlerde medreseler inşa etti ve bilime özel önem verdi. 

Özellikle, astronomi gelişimine büyük katkılarda bulundu. 

Semerkand'ta dünyanın en ünlü gözlEmevîni organize etti ve Masud 

al-Kaşi, Gazizade Rûmî, Ali Guşçu gibi bilim adamlarını etrafında 

topladı. Ulug Bey, Güneş, Ay ve yıldızların hareketlerini gösteren bir 

tablo yaptı ve Ay ve Güneş'in yörüngelerini belirledi. Ulug Bey, Türk 

devletliğinin ünlü isimlerinden biriydi. Onun yaşadığı dönem çok 

zordu. Bu dönemde İran, Türkmen kabilelerinin eline geçti. Sultan 

Hüseyin Baykara döneminde Horasan'da kültürel yaşam gelişti. 

Minyatür sanatçıları ve Behzad ve Sultan Ali gibi hattatlar büyüyor. 

Bu dönemde "Hamse" yazmak moda oldu. Arifi (1449'da öldü) 

"Hamse"sını, Abdurrahman Câmi, Ehli Şirâzi "Hamse" arsalarına 

dayanan destansı şiirler yazdılar. XV. yüzyılda Hüseyin Vaiz Kâşifi, 

"Kelile ve Dimne"yi yeniledi, “Mevahib-i Aliya” ve “Anvârî-i 

Suheyli"yi yazdı. Tacik-Fars şairi Câmi ve Özbek şairi Navoi zamanın 

edebiyatını yönlendirirler. 

Alişir Navoi. Alişir Navoi, 9 Şubat 1441'de Herat'ta doğdu. İşte 

hayatı ve yaratıcılığı hakkında yayınlanmış materyal var. Babası 

Giyasaddin Kiçkine, Bahadir Teymur'un hanedanlığının aristokrat 

ailesinin reisiydi ve Horasan Emîri Ebu-l Kasim Bâbür'e hizmetinde 

idi. Bir süre Sabzavar'ın hükümdarıydı. Anne tarafdan ulu 

büyükbabası Abu Sâid Çiçek, Mirza Baykara'nın beylerbeyi idi. 

Gerçek adı Nizameddin Alişir olan Navoi Mirza Baykara'nın torunu 

Huseyn Baykara ile birlikte büyüdü ve eğitim aldı. Daha sonra 

Hüseyin Baykara hükümdar olduğunda çocukluk arkadaşı Navoi'yi 

asistanı yaptı. Ona mühürdarlık, divanbeyi ve sonra Emîr rütbesini 

verdi. 

Tanınmış bilim adamları ve şairlerden olan Hüseyin Baykara ve 

Alişir Navoi, Herat'ı dönemin en büyük kültür merkezine dönüştürdü. 
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Navoi ayrıca iyi bir devlet adamı olduğunu da gösterdi. Onun sadece 

bilim ve sanat yolunda değil, aynı zamanda ülkenin kültürel 

dönüşümü, teknik sanatların gelişimi ve ekonominin 

güçlendirilmesinde de büyük hizmetleri oldu. O, zamanın bestecilerini 

ve sanatçılarını en cesaret verici ve koruyucularından biri olmuştur. 

Bununla birlikte, asıl büyük hizmeti "Türkçülük" ve "Türk dilbilimi" 

alanındaydı ve bu açıdan eşsizdir. 

Alişir Navoi Arapça ve Farsça'yı ana dili olarak biliyor ve 

zamanında bu dillerdeki en güzel eserleri yazmanın inceliklerinin 

farkındaydı. Yüzyıllara örnek olacak eserleriyle bunu kanıtladı. 

Ancak, zamanın modasını takiben, Arapça ve özellikle Farsça yazan 

Türk şairlerine karşı çıktı ve yabancı dillerin gölgesinde Türk dilinin 

bırakılması gerçeğine isyan etti. Navoi, Türk dilinin bir metafor, cinas, 

kafiye ve fiil dili olduğunu biliyordu ve ses ve anlam inceliklerinin 

ilettiği güçlü ifadelerin Farsçadan daha üstün olduğunu kanıtlamak 

istedi. Bu nedenle, ulusal ve yüksek literatür yalnızca ulusal bilinç ve 

ulusal zevkin geliştirildiği bir dilde yaratılmıştır. Bu amaçla 

“Muhakemet al-Lugateyn” adlı eserini yazdı. Fakat Türkçeyi anlaması 

fanatik bir pantürkizm değildi. Ortak bir İslam kültürüne sahip 

ulusların birbirinden kelime almaları doğaldı ve başka türlü olamazdı. 

Ayrıca o, gerekli bildiği ve çok kullanan kelimeleri aldı, ancak bunları 

Türk dilinin kök sözcükleri olarak kullandı. Farsça'daki edebi eserlerin 

doğrudan doğruya yazılmasına karşı çıktı ve şairleri ve yazarları Türk 

dilinin on sekiz bin alemden daha yüksek gökler, yükseklikler, 

erdemler, incelikler hazinelerine davet etti. Türklerin ve Acem'lerin 

aynı yaşam koşullarında, aynı ortamda ve Türk egemenliğinde 

yaşaması, genç ve yaşlı, eğitimli ve eğitimsiz her Türk'ün Farsça 

öğrenebileceği, ancak Perslerin Türkçe öğrenemediği ve ve bu dilde 

yazmamaları Türklerin Acem'den daha üstün, akıllı yaratıldığını 

göstermektedir. Karşılaştırmasında, Alişir Navoi, Farsça'daki tüm 

kavramların da Türkçe olduğunu, ancak Türkçedeki en güzel ve derin 

kavramların Acem'de olmadığını ve Türkçe'deki ince fiillerin Acem'de 

ilgisiz olduğunu söylüyor ve buna yüzlerce örnek veriyor. Fiillerde 

olduğu gibi, başka kelimelerde de Türk dilinin Farsça'ya göre zengin 

kavramlarla dolu olduğunu söylüyor ve birçok örnek veriyor. 

Alişir Navoi, 16'sı menzum ve 16'sı Mensur olmak üzere 32 

değerli eser yazdı. Birçoğunun el yazmaları kütüphanelerimizde 

tutulmaktadır. Tüm bu eserler ünlüdür, ancak en ünlüleri "Muhakemet 

al-Lugateyn", “Mecalisun-Nafais", beş mesnevîden oluşan "Hamse" 
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ve tüm şiirlerini topladığı "Divan"lardır. “Muhakemet al-Lugateyn” 

adlı eserinde Türkçe ve Farsça dilleri karşılaştırıyor. Türk dilinin ve 

Türklerin Acem dilinden ve Acemlerden üstünlüğünü açıklar ve 

kanıtlar. "Mecalisun-Nafais" şairler ve yazarlar hakkında bir 

tezkiredir. Başka bir deyişle, bir edebiyat tarihidir ve XV. yüzyılda 

Türkistan ve İran'da yetişen şairlerin hayatı ve çalışmaları hakkında 

değerli bilgiler sağlar. "Hamse" de "Farhad ve Şirin", "Leyli ve 

Mecnun", Makedonlu İskender'in hayatı hakkında "Seddi İskenderi", 

Sasani hükümdarı Bahram Gur'un hayatından bahseden "Sebye - 

Seyyare" adlı tarihi eserleri, ahlak ve Sufizm hakkında görüşlerini 

yansıtır. Çocukluğundan beri yazdığı tüm şiirler divanlarında toplanır. 

Gazeller, muhammesler, rubailer, müstezatlar ve müfretlerden oluşan 

bu şiirler Orta Asya Türkçesinin en güzel örnekleridir. 

Navoi'nin “Muhakemet al-Lugateyn” adlı eseri, bugünkü yazı ile 

birlikte sadece 50 sayfalık küçük bir kitabın dolgusunu dolduruyor. 

Bununla birlikte, hacim olarak küçük olan bu kitap, içeriğinin değeri 

açısından nehirler kadar büyüktür. “Muhakemet al-Lugateyn”den bazı 

cümleler: “... Nazım bahçesinin bülbülü Navoi lakabını alan Alişir 

şöyle diyor: "Kelime bir incidir ki, onun denizi gönüldür ve gönül tüm 

anlamları kendine toplar. Dalgıçlar denizden nasıl gevherler çıkarır ve 

onlara kuyumcuların yanında değerlendirirler. Kalpten inci çıkarma 

onuruna sahip olanlar da bu alanda uzmandırlar. İnciler değerine göre 

çok farklıdırlar. Bir tumenden yüz tumene kadar yüz bin arasında 

olanlar var. Elden ele geçen ucuz inciler, sultanların kulağındaki küpe 

olan incilerin değeri aynı değer midir? ... ”; “... Bilindiği gibi, 

Türklerin Perslerden daha keskin, daha anlayışlı, daha saf, daha 

yaratıcı oldukları görünüyor. İran ise bilimde ve çaba ile kazanılan bir 

anlamda daha yüksek ve derin görünüyor. Bu gerçek, Türklerin 

gerçek, dürüstlük, saf niyetlerinden ve Perslerin bilim ve bilgeliğinden 

açıktır. Bununla birlikte, mükemmellik ve eksiklikler açısından 

Türkçe ile Farsça arasında büyük farklar vardır. Kelimeler ve 

deyimler, kelimelerin anlamı ve algısında Türkçe Farsçadan üstündür. 

Türk dilinde öyle incelikler, güzellikler, işçilik var ki umarım zaman 

geldiğinde gösterilecek ... ”; “... Türklerin Perslerden daha üstün, daha 

yetenekli, daha açık ve daha parlak olduklarına dair daha güçlü bir 

kanıt olar mı: Bu iki ulusun genç, yaşlı ve genç arasındaki yakınlık 

eşittir. Alışveriş, iş, güç, yaşam tarzı ve evseli tarzı birbirinden farklı 

değil. Aynı yaşam koşullarında yaşıyorlar ... Bu durumda, tüm Türkler 

Farsça'yı iyi öğreniyor ve konuşuyor, ancak hiçbir Pers Türkçe 
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bilmiyor. Yüzde biri, belki de binde biri Türkçe öğrenir ve konuşur, 

ancak ilk kelimelerinden Türk olmadığı açıktır ... Bir Türk'ün Farsdan 

daha yetenekli olduğuna dair daha güçlü bir kanıt yoktur ve hiçbir 

Fars dili bunun tersini iddia edemez ... ”; “... Fars dili yüksek ve derin 

konuları açıklamakta güçsüz. Çünkü Türk dilinin yaratılışı ve 

temalarında çok incelik ve özgünlük var. Ince farklılıklar, bu tür 

kelimeler en yüksek anlamlar için yaratılır ki,  bilim adamları 

tarafından açıklanmasza, kolayca anlaşılamaz". İşte bunlardan 

bazıları: “... Farsça'da bu yüz kelimenin inceliklerini ve anlamlarını 

ifade edecek hiçbir kelime yok. Bu anlamları açıklamak istiyorlarsa, 

sadece Farsça kelimelerin kullanımı ile mümkün olan uzun cümleler 

yazıyorlar ... ” Şimdi bunlara örnekler verelim: Farsça'da eşdeğer 

olmayan kelimeler: Sıpgırmak: bir içkiyi damla damla süzüp emerek 

içmek. Tamsımak: içkini bir kerede içmemek, tadını duya duya, 

yutum yutum içmek. Ağlamanın farklı yolları var. Persler tek 

kelimeyle söylüyorlar. Ama Türkçe de bunlar da var: Ağlamsınmak, 

Ağlanmak, Ağlantı, Ağlamak gibi olmak. İnleme, mızırdanmak: için 

için, gizlice, yavaşça ağlamak anlamına gelir. Bu iki kelime arasında 

çok az fark vardır. Sıtgamak: güclü ağlamak, çok ağlamak. 

Hıçkırmak: yavaşça ağlamak. Farsça'da çakma ve şimşek kelimesi 

yoktur. Bunları Arapça barg ve saiga sözcükleriyle değiştirdiler. 

Türkler büyük kardeşe ağabey, küçük kardeşe ini olarak adlandırıyor. 

Her iki durumda da Persler eşit kelimesini kullanarlar. Fars ördeğin 

tüm türlerine ördek murgab çağırıyor. Navoi yine çok örnekler veriyor 

ve sonra şöyle diyor: "... Türk'ün cahil ve mutsuz gençleri güzel 

olduğunu düşünerek Farsça şiirler söylemeye çalışıyorlar". 

A.Navoi'nin "Hamse" yaratıcılığı. Çağatay edebiyatının Navoi 

döneminde Türk dili özel bir gelişme aşamasına girmişti. Türk dili 

öyle gelişti ki, İslam dünyasının üç büyük dilinden biri oldu. Alişir 

Navoi'nin edebi faaliyeti, "bahar zamanı" Sultan Hüseyin Baykara 

Sarayı'nda çalıştığı yıllara denk geldi. 

Navoi çocukluğundan beri Türkçe ve Farsça şiirler yazıyordu. 

Babası onun bilim ve edebiyata olan tutkusunu ve ilgisini gördü ve 

eğitimine özel önem verdi. Dönemin tanınmış şairleri ve yazarları, 

özellikle Türk edebiyatına yaptığı büyük hizmetlerle tanınan Hasan 

Ardeşir ve o yılların ünlü şairleri Lütfi ona üstatlık ve öğretmenlik 

gösterdiler. Gençliğinden, Alişir Navoi Doğu'nun büyük düşünürleri, 

Faridaddin Attar, Şah Kasim Anvârî, Nizâmi Gancavi ve diğer klasik 

şair ve filozofların eserlerine derinden benimsemiştir. Genel olarak, 
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Navoi Doğu dünyasının tüm büyük filozoflarının ve düşünürlerinin 

eserleriyle tanıdı ve öğrendi. Bütün bunların şiirsel yaratıcılığının 

gelişimi üzerinde büyük bir etkisi oldu. 

Büyük düşünür ve şair devlet adamı Alişir Navoi (gerçek adı 

Nizameddin Mir Alişir) Özbek edebiyatının en önemli temsilcisidir. 

Navoi 10 - 12 yaşlarında güzel şiirler yazdı. Çağdaşları, tarihçi 

GantEmîr (1437 - 1534) ve şair Lutfi (1369 - 1465), şiirleriyle 

tanıştıklarında Navoi'nin şiirsel yeteneğini takdir ettiler. 1464 - 1465'te 

hattatlar, "Bedaye ul-bidaya" adlı bir divan koleksiyonu olan 

Navoi'nin ilk şiirlerini hazırladılar. Bu gerçek, Navoi'nin genç yaştan 

lirik bir şair olarak bilindiğini doğrular. Araştırmacılara göre, 15 

yaşında Navoi şiirsel şiirleriyle kalpleri büyüledi, şairlerin ve 

sanatçıların dikkatini çekti. 

“A. Navoi (1441 - 1501) ansiklopedik yaratıcılığa sahip büyük 

bir şair, bilim adamı, devlet adamıdır. 57.000 misradan fazla lirik 

eserin ve muhteşem destansı şiirlerin yazarıdır. Onun edebi çevreğe, 

edebi ve sanatsal dile, şiirsel tekniklere, çeşitli sanat ve tarih alanlarına 

ait bilimsel ve teorik çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. A. 

Navoi'nin hizmeti ve bakımı sayesinde Herat şehri önemli bir kültür 

merkezi haline gelmiştir. 

Horasan eyaletinin Herat şehrinde büyük bir feodal ailenin 

çocuğu olarak doğan Navoi'nin çocukluğu ve gençliği Teymurlu 

hanedanlığın çalkantılı dönemine düştü. İktidar namine savaşlar onu 

kentinden sınırdışı etti. Herat'ı ilk kez altı yaşında terk eden Navoi, 

Irak ve Meşhed dahil olmak üzere 1447'den 1465'e kadar yurtdışında 

ve 1466'dan 1469'a kadar Semerkand'ta yaşıyordu. 

Güçlü bir anısı olan Alişir, çocukluğundan beri edebiyata büyük 

ilgi duyuyordu. Kendi yazısına göre, 3 - 4 yaşlarında Şah Kasim 

Anvârî'ın şiirlerini ezbere biliyordu. Okul arkadaşları Sâdi'nin 

"Gulustan" ve "Bustan" okurken, Alişir Faridaddin Attar'ın "Mantık 

at-Teyr" ("Kuş dili") adlı şiirini okudu. On iki yaşındayken, babasının 

Sabzavar'daki arkadaşlarından biri olan bir şairle mektuplaştı. Arapça 

ve Farsça mükemmel bilmekteydi. 

Meşhed'de bir medrese hücresinde yedi yıl yaşayan Navoi, 

zengin bir bilgi aldı ve tanınmış bilginler ve şairlerle tanıştı. 

Semerkand'ta geçirdiği üç yıl, bilimsel ve teorik seviyesini 

yükseltmede ve bilgisini genişletmede önemli bir rol oynadı” (Halilov, 

P., 1994: 241 - 242). 
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A. Navoi'nin “Risâleyi-muamma” (1491), “Halati-Pahlavani 

Muhammed”, “Nasaimul-muhabbet” (1496), “Mizanul-ovzan”, 

“Tarihi-muluk al-Acem”, “Halati-Seyid Hasan Ardeşir” , "Vakfiya" 

(1482), "Nizamul-Cevahir" (1485), "Tarihi-enbiya ve yargı", "Siracul-

Müslimin" (1488), "Risâle-i Tirandazi" gibi bilimsel çalışmaları da 

var. Abdurrahman Câmi'nin "Hadisi Arba'in" kitabını Farsça'dan 

Cağatayca'ya çevirdi.  

Navoi geniş dünya görüşlü, adil ve baskıya karşı mücadele eden 

bir devlet adamıydı. Onun bir devlet adamı olarak ünlenmesi saray 

yetkililerini huzursuz etti, ona karşı samimiyetsiz tutumlar 

oluşturmaya başladılar. Sonuç olarak vezirlikten Astarabad bölgesine 

vali gönderildi. Ama bütün bu ilişkiler Navoi'nin kalbi yüzünden 

değildi, bu yüzden 1488'de istifa etti ve yerli Herat'a döndü, hayatını 

bilim, edebiyat ve yaratıcılığa adandı. Bu yıllar, Navoi'nin "Hamse" 

gibi deha bir koleksiyonun yazarı olarak ünlü olduğu dönemdi. Türk 

edebi dilinin gücünün dünya standartlarında eserler yaratabileceğini 

ispat ettiği “Hamse” ile kanıtlandı. Hüseyin Baykara'nın onu tekrar 

saraya davet etmesine rağmen, Navoi reddetti ve yaratıcılıkla meşgul 

olmayı tercih etti. Navoi'nin protestolarına rağmen, hükümdar 

Hüseyin Baykara onu sarayda özel bir konuma atadı. Bu görev için 

Navoi'ye tüm devlet sorunlarının çözümüne katılma hakkı verildi. 

Navoi bu öneriyi kabul etmesine rağmen, edebi yaratımla daha fazla 

ilgileniyordu. Dönemin sosyo-politik ruhu ve sorunları bu dönemden 

sonraki yaratıcılığında daha belirgindir. 1490'dan 1501'e kadar, Navoi 

en hassas, güzel ve güçlü lirik şiirini, sosyo-felsefi ve bilimsel eserleri 

yarattı. 

Navoi'nin gençliğinden en büyük hayallerinden biri, Türk edebi 

dilini Farsça edebi dil seviyesine yükseltmekti. Her zaman bu arzu 

için savaştı. Arkadaşı, hükümdar Hüseyin Baykara'nın yardımıyla ve 

bilimsel ve edebi yaratıcılığının gücüyle istediklerini elde edebildi. 

Ancak bu, Türk dilinin gelişmesinin Navoi ile başladığı 

anlamına gelmez. Ancak, sorunun aktüel aciliyeti Navoi'yini 

mücadelesinde  daha kalıcı hale getirdi, inatçı etti. Böylece o, güçlü 

dehasıyla muhteşem eserler yarattı. 

Araştırmacılar, Navoi'nin arkadaşı, şair ve filozof Abdurrahman 

Câmi'nin tavsiyesi üzerine, Cagatay-Türkçe'de deha Nizâmi'nin 

"Hamse"sine bir "yanıt" yazdığını yazıyor. Böylece Doğu 

edebiyatında ilk kez Türkçe olarak "Hamse" oluşturuldu. Başka bir 

araştırmacı grubu kaydeder ki, lirik şiirleriyle ünlü Navoi - çağdaşı, 
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arkadaşı şair Abdurrahman Câmi'nin "Hamse" yazmaya başladığını ve 

"Hamse"sını çok kısa sürede tamamladığını duydu. 1485 yılında 

tamamlanan 64.000 hat "Hamse", ünlü eserler "Heyratul-abrar", 

"Leyli ve Mecnun", "Farhad ve Şirin", "Yedi Seyyare" ve "Seddi 

İskenderi"den oluşuyor. Bu şiirlerde derin siyasi, sosyal, felsefi ve 

ahlaki fikirlerini yeniden canlandırdı, zamanının ileri fikirlerini bu 

anlamlı eserlerde yansıttı ve Özbek halkının manevi gücünü 

yüceltmeyi başardı. Birçok bilimsel eserlerin ve çevirilerin yazarı olan 

Navoi, özellikle "Hamse"ye dahil olan lirik şiirleriyle Özbek 

edebiyatının ölümsüz anıtlarını yarattı. "Heyratul-abrar" (1483, 

"Müminlerin şaşkınlığı") şiiri ahlak ve Sufizm üzerine diyaloglardan 

oluşur. "Sırlar Hazinesi" tarzındadır. Şiiri "Farhad ve Şirin", "Hüsrev 

ve Şirin" anlamına gelir. "Yedi Seyyare", Bahram Gur'un Dilaram ile 

olan aşk ilişkisini tasvir ediyor ve şiirin konusu, yedi konuk tarafından 

söylenen Özbek masallarına dayanıyor.  

“A. Navoi'nin "Hamse"yı iki yıl boyunca yazması, uzun vadeli 

yaratıcı bir arama yaptığını inkar etmez. İlk mesnevîsinde şairin böyle 

bir itirafı vardır: 

 

Eğer ulaşmış cami-hidayat bana, 

Sözde sessizlik oldu begayat (dönüş) bana”. 

                              (Halilov, P., 1994: 243) 

 

"Hamse"sını "Penc-genç" ("Beş Hazine") olarak adlandıran 

sanatçı, insan ahlakı ve insan bilişi üzerindeki etkisinin farkındaydı. 

A.Navoi, üstadı, büyük Nizâmi'yi övgü ettikten sonra, iki takipçisi, 

büyük şair - Emîr Hüsrev Dehlevi ve A. Câmi'yi de ayırt eder. Selefle 

halefleri karşılaştırmaya ihtiyac oluşur. Nizâmi, hazineyi yayan Gence 

şahıdır; Hüsrev Dehlevi ise onun öğrencisi. Nizâmi kelimelerin 

ikliminde usta ise, Dehlevi bu iklimde sadece Hüsrev statüsüne sahip 

bir kişidir. 

Özbek klasiği A. Navoi'nin hayal gücüne göre, N. Gancavi'nin 

takipçileri ona gerçek çocukları olabilecek üç sanat ustası yetiştirdiler: 

Hüsrev Dehlevi, A. Câmi ve son beşiği A. Navoi. O, son beşik olarak, 

hem ustaya hem de onu ustanın yoluna götürenlere minnettardır. 

Doğudaki "Hamse"nın tüm takipçileri gibi, Navoi de belirli 

gelenek ve kuralları takip etmek zorunda kaldı. Nizâmi'nin 

"Hamse"sına cevap veren ve kısmen onları kısıtlayan talepler bundan 

oluşurdu ki, öğrencinin üstadının eserlerinin temasını, kahramanlarını, 
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vezinini, arsa ve kompozisyonunu tutması gerektiğiydi. Yeni "Hamse" 

adı üstadı "Hamse" ile uyuşmalı idi. A. Navoi, diğer dört eserin 

isimlerini Nizâmi'nin "Hamse"sı ismine uyarladı. “Sabheyi-seyyat”, 

“Yedi Seyyare” - Nizâmi'de “Yedi Güzel”, “Farhat ve Şirin” - 

Nizâmi'de “Hüsrev ve Şirin”, “Seddi İskenderi” - Nizâmi'de 

“İskendernâme”. Navoi, Nizâmi'de olduğu gibi "Leyli ve Mecnun" 

şiirinin unvanını Nizâmi'de olduğu gibi korudu. 

"Seddi İskenderi"de Navoi, İskender'in zamanına uygun olarak 

tanıştığı Türk halklarını tasvir etti. O, dönemin baskıcı yöneticilerine 

karşı İskender'in imajını koydu. O, "Hata mülkünden bozkır iline" 

kadar yaşayan halkları böyle tasvir etti: 

 

Hata mülkünden Mançu Kaan, 

Hindistan'dan Karaha, 

Varka, özellikle Mısır'dan, 

Deşt ilinden TEmîrtaş, 

Firangiz'in Haveran mülkü. 

Semerkand'tan Çin Seddine kadar 

Tüm Maşrik-zemin (Doğu toprağı) ehli.  

                          (Halilov, P., 1994: 247) 

 

Nizâmi çağdaşları "Leyli ve Mecnun"da Arap yaşamından daha 

fazla Türk aile havası gördü ve şiiri buna göre ayırt ettiler. Oradaki 

Türk imajlarına ve yaşam biçimlerine "Türk tadı" dediler. Türkçe'de 

"Hamse" yazma girişiminde Navoi ustalarının geleneklerini 

derinleştirmek için çalışan ilk kişi oldu ve Özbek'te "Hamse" 

yazmanın iki sebebini kaydetti. 

1. Türkçe anlatmayı gerekli buldum. 

Ve bu dilde efsaneyi söyledim 

Ününün dünyayı ele geçirsin, 

Türk eline de meyve versin 

2. Bugün dünyada Türkler de çok, 

Hoş yetenekli, saf bilişli kişiler de çok. 

"Leyli ve Mecnun" şiirinde Leyli'nin Arabistan'da yaşayan bir 

Türk kabilesinden olduğunu Nizâmi kadar açık şekilde söylemese 

bile, Nizâmi'de olmayan olaylar, imgeler, etkileşim ilişkiler yoluyla 

Türk yaşam biçimini daha iyi yansıtıyordu. 

Sadece üç yıl içinde, Doğu edebiyatında yeni bir "Hamse"nın 

yaratılması, Navoi'nin felsefi düşüncesi, şiirsel yeteneği ve 
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kabilyetinin bir sonucuydu. Büyük Türk ruhu onun "Hamse"sında 

dikkatlerden kaçmaz. 

Navoi lirik şiirlerinden oluşan altı adet divan yarattı: “Bedaye 

ul-bidaya” (1466 - 1482), “Navadir un-nihaya” (1482 - 1492) ve 

Özbek'te 1498 - 1499'da yazdığı şiirleri “Hazain ul-maani” genel 

başlığı altında yayınlandı (“Çahar divan”) - “Garaub us-siger” veya 

“Faraibus-siger” (“Çocukluğun tuhaflığı”), “Navadir ush-şavab” 

(“Gençliğin nadir sırları”), “Bedaye ul-vusat” ( "Orta yaşın 

güzellikleri"), "Favaid ul-kibar" ("Büyüklüğün faydaları"). Bu 

divanlarda Türkçe yazdığı şiirler toplanmıştır. Ayrıca Farsça'da iki şiir 

koleksiyonu yazdı: "Altı Gereklilik" ve "Yılın Dört Mevsimi". 

Çağatay Türkçesi ile yazılmış eserlerinde "Navoi" ve Farsça ile 

yazılmış eserlerinde "Fani" takma adını kullandı. "Navoi" kelimesi 

"müzikal", "taze" ve "Fâni" kelimesi "güvenilmez", "ölüm" anlamına 

gelir. Navoi Farsça yazmanın değerine zarar verme niyetinde değildi. 

Sadece anadilde - eski Çağatay-Türk dilinde değerli eserler 

yazmanın mümkün olduğunu doğrulamak istedi. Çağdaşlarına Türk 

edebi dilinin olanaklarının "Hamse"yı oluşturacak kadar zengin 

olduğunu kanıtlamak istedi. Navoi Doğu edebiyatının janrlarını son 

derece en incelikli bir şekilde kullanarak, dünya edebiyatı tarihinde 

benzersiz bir set çizgisi, stil yaratmayı başardı. 

Navoi'nin eserleri hâlâ hayatta iken meşhur oldu. Eserleri 

dünyanın en ünlü kütüphanelerinde dağıtılmış ve korunmuş ve 

günümüze ulaşmıştır. Emîr Alişir Navoi sadece Türk dünyasına 

değerli bilimsel ve edebi eserler sunmakla kalmadı, aynı zamanda 

halkına devlet adamı olarak hizmet etti. 

Navoi'nin eserlerinde - lirizminde, şiirlerinde yüksek ahlak 

sorunlarından, Sufizm'den ayrıntılı bir konuşma açılır. Onun felsefi 

görüşlerinin merkezinde tasavvufun unsurlarını bünyesinde barındıran 

panteizm vardır. Navoi önyargıyı, insanları cehalete götüren çirkin 

"dini" görüşleri eleştirdi ve sürekli olarak ortaçağ despotizmine karşı 

savaştı. Bu konuda "Arbain" ve "Minacat" eserlerini ilk yaratan Navoi 

oldu. Genel olarak, Navoi'nin ebedi sanatsal mirası ile birlikte, bugün 

hâlâ geçerli olan çok sayıda bilimsel eseri var: Sufi görüşlerini "Nasim 

ul-Muhabbet"de (1496) açtı ve bu çalışmada 750 Sufi şeyh hakkında 

bilimsel bir kaynak hazırladı ve tarihe armağan etti. Bu eserinde şair 

Nasimi'nin kişiliği, şiiri hakkında, şiirlerinin sevgisi ile ilgili konuştu. 

Navo'i'nin Farsça ve Türk dillerinden bahseden "Muhâkimat ul-

Lugateyn" ("İki Dilin Muhakemesi", 1499) çalışması o dönemde 
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özellikle önemliydi (ve hâlâ da öyle). Bu menzum eserde Türk dilinin 

incelikleri, Türk folklorunun ve etnografinin zenginliği hakkında 

konuştu ve Türk diline kötü bakanlara cevap verdi. O, bu iki tarihi 

dilin birinin digerine karşı koyulmasının aleyhdarı oldu, her iki dilin 

avantajlarına dikkat çekti ve bir dilin diğeri için kurban edilmesine 

tamamen karşıydı. Bu eserinde Türk dilinin güzelliğini ve zenginliğini 

gösterdi ve gururla iyi duygularını yazdı. Araştırması "Mecalis ul-

nafais" ("Nefis meclisler", 1491) adlı tezkirede yazar, araştırmacı-

filozof, yaşadığı yüzyılın 400'den fazla şairi hakkında ayrıntılı bilgi 

yazmıştır. Tüm Türk aruzu’nun kuramsal temelleri üzerine "Mizan ul-

Ovzan" ("Vezinlerin Ölçeği", 1492), muamma janrınınn teorik 

temelleri üzerine "Mufradat" (1493) eserleri bilimsel ilgilerini 

kaybetmemiş ve hâlâ bilimsel araştırmaların odağındadır. Buna ek 

olarak, Navoi aynı zamanda tarih üzerine yapılan risâlelerin yazarı 

olarak da bilinir: "Tarihi Müluk ul-Acem" ("İran Şahlarının Tarihi") 

ve "Tarih-Enbiya ve Yargıçlar" ("Filozofların ve Peygamberlerin 

Tarihi"). Navoi "Munşaat" adlı eserinde mektuplarını topladı. 

Anı janrında Abdurrahman Câmi'ye adanmış "Hamse ul-

Mutahayyirin" ("Beş Şaşkınlık", 1482 - 1494), "Halati-Seyyid Hasan 

Ardeşir" ("Seyyid Hasan Ardeshir"in hayatı ve yaratıcılığı) ve "Halati-

Pehlivani Muhammed" ("Muhammed Pehlivanın hayatı ve 

yaratıcılığı") eserleri gösterilebilir.  Navo'i'nin biyografik çalışması 

"Halati-Pehlivani Muhammed", "Kuştigir" takma adı altında şiirler 

yazan Muhammed Pehlivan'a ithaf edilmiştir. Kitap’ta, Muhammed 

Pehlivan'ın zengin Hâfizası ve güzel zekasıyla herkesi şaşırtan Sultan 

Huseyn Baykara’ya ve Navoi ile olan dostluğu anlatılıyor. “Lisaleyi-

muamma” (1491), “Vakfiyya” (1482), “Nazm ul-Cevahir” (1485), 

“Sirac ul-Muslim” (1488) gibi eserleri bilimsel ve felsefi anlamı 

nedeniyle tüm Türk edebi ve bilimsel tarihinin en büyük anıtlarından 

biridir. 1499'da yazdığı şiiri "Lisan at-teyr" ("Kuş dili") felsefi ve 

mistik meselelere adanmıştır. Çocukluğundan beri sevdiği, okuduğu 

ve öğrendiği filozof Faridaddin Attar'ın "Mantık at-teyr" adlı felsefi 

çalışmasına yanıt olarak Sultan Hüseyin'e ithaf edilen bu eseri yazdı. 

"Lisan at-teyr"de yazarın zamanın sosyo-politik meseleleri hakkındaki 

yüksek görüşleri yansıtıldı. Zamanın ünlü aydınları tarafından Herat, 

Meşhed ve Semerkand'ta eğitim gören Alişir Navoi, 1500 yılında 

tamamladığı Çağatay-Türk edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen 

“Mahbub al-Gulub” (“Kalplerin Sevgisi”) adlı son çalışmasında devlet 

ve maişet meselelerinin sanatsal yansımasını yansıttı. Görüldüğü gibi, 
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dahiyane düşünür Navoi'nin eseri janr ve tema bakımından çeşitlidir. 

Zengin edebi mirası, hem yerli Özbekistan'da, hem de Azerbaycan da 

dahil olmak üzere Doğu ülkelerinde birçok ülkede modern 

zamanımızda toplandı ve tekrar tekrar yayınlandı. 1987'den beri 

eserleri yerli Özbekistan'da 20 cilt halinde yayınlandı. 

Alişir Navoi 3 Ocak 1501'de öldü ve yerli Herat'a gömüldü. 

Navoi'nin şiirleri birçok dile çevrildi. El yazmaları Rusya, 

İngiltere, Türkiye, İran ve diğer ülkelerde yayınlandı ve bu ülkelerin 

popüler kütüphanelerinde korunmaktadır. Doğu edebiyat biliminde 

Navoji'ni öğrenen ayrı bir bilim alanı ortaya çıkmıştır. Azerbaycan'da 

edebiyat eleştirisi Firidun bey Köçarli, akademisyen Hamit Arasli, 

prof. Panah Halilov, prof. Cennet Nagiyeva, şair Halil Rza Uluturk, 

prof. Tarlan Guliyev ve diğerleri, Alişir Navoi'nin mirasını inceledi ve 

tercüme etti. 

Navoi'nin dil için tutarlı ve yoğun mücadelesi, vatanseverliğinin 

en parlak tezahürlerinden biri olarak düşünülmelidir. Bu dilde paha 

biçilmez inciler yaratan şair, 1499 yılında “Muhakemet al-Lugateyn” 

(“İki dilin mücadelesi”) adlı bilimsel çalışmasını yazmış ve “Türk” 

dilini sevmeyenlere, sadece Farsça'yı yüksek dil olarak görenlere ağır 

bir darbe indirmiştir. Her dilin kendine özgü avantajları ve 

dezavantajları olduğunu savunarak bir dilin diğerine karşı olmasına 

karşı çıktı. 

“Muhakemet al-Lugateyn” eserinde yazar, Arapça, sonra Farsça 

ve nihayet Türkçenin neden resmi çevrelerde edebi dil seviyesine 

yükseldiğini açıklıyor ve Arap halifeler ve sultanlar yönettiklerinde, 

bu dilin Arapça şiir yaratanların kaderi ile ünlü hale geldiğini yazıyor. 

"Muhakemet al-Lugateyn"de yazarın dilin kökeni hakkında bazı 

idealist fikirleri olduğu doğrudur. Navoi, üç büyük dilin kökeni 

hakkında dini bir efsaneye dayanmaktadır. Dini-mistik fikirleri sadece 

"Muhakemet al-Lugateyn"de değil, aynı zamanda "Lisan at-teyr" 

("Kuş dili"), "Tarihi-enbiya ve yargı" ("filozofların ve peygamberlerin 

tarihi") ve bazı çevirilerde öne sürdü. Kuran'da "kutsal" şeyhlerin 

biyografileriyle ilgileniyordu ve efsaneleri, hadisleri ve "agiografik 

literatürü" (Hıristiyan azizlerin yaşamlarını tanımlayan dini kitaplar) 

kullandı. Bütün bunlar, Navoi'nin, şairin yaşlılığında ve hayatının 

sonuna yaklaşan umutsuzlukta kendini gösteren dünya görüşünün 

sınırlı yönlerinden kaynaklanıyordu. 

Navoi hakkında özel bir makale yapan Firidun bey Köçarli, 

"Azerbaycan edebiyatının tarihi materyalleri"nde şöyle yazar: "Bu şair 
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aslen Çağatay Türklerinden olmasına rağmen, Azerbaycan şairleri 

arasında çok saygın ve ünlüydü ve Navoi'nin onlar üzerindeki etkisi 

zaten harikaydı". Bu etkinin nedenlerinden birini Navoi dilinin 

inceliği ile açıklayan F. Köçarli, Çağatay dili öğelerinin Azerbaycan 

şiirinde bilinçli olarak kullanıldığını gösterdi ve bu konuda yazan 

şairleri adlandırdı. 

Hamit Araslı'nın Özbek-Azerbaycan edebi ilişkileri ve 

Azerbaycan edebiyatı tarihi üzerine yaptığı araştırmada Navoi etkisi 

ayrıntılı olarak analiz edildi. H. Araslı Şah İsmail Hatai sarayına yakın 

olan şairlerden Şahgulu bey, Susani bey, Peri Peykar ve daha sonra  

Kişveri'ye kadar birçok sanatçıların Navoi'nin mirasını sevdiğini ve 

etkilendiğini gösteriyor" (Halilov, P., 1994: 242 - 285). 

Alişir Navoi Türk dünyasının düşünür ve sanatçısıdır. 

Abdurrahman Câmi. Farsça'da yazan ünlü şairlerden biri, A. 

Câmi. Abdurrahman Câmi Nureddin İbn Ahmed, Herat'ta etkili bir 

ruHâni ailede  doğdu (1414 - 1492). İşte onun hayatı ve çalışmaları 

hakkında yayınlanmış makalelerden parçalar veriyoruz. A. Câmi, 

Fars-Tacik bir şair ve filozof, klasik şiirin son önemli temsilcilerinden 

biridir. A. Câmi ruHâni bir ailede doğdu, Herat ve Semerkand'ta 

okudu, saray hayatından vazgeçti ve Nakşibendi tarikatına katıldı. 

Câmi, A. Navoi'nin öğretmeni, arkadaşı ve hamisi idi. İlk eğitimini 

Herat'ta aldı, ardından eğitimine Semerkand'ta devam etti. Câmi, bir 

Sufi ocağı olan Nakşibendi inancına mensuptur. Hayatı sessizce geçti. 

Lirizmi gazellere dayanıyor. A. Câmi'nin Hâkānî'nin “Kasideyi-

şiniye”sine yazılan “Cilair-ruh” (“Ruhun Parıltısı”) 130 beyitlik 

kasidesi, “Nafahatul-uns” tezkiresi (bu eser A. Navoi tarafından 

Çagatayca'ya çevrildi), "Lavaih dar irfan va tasavvuf" başlıklı bir eseri 

de vardır. 

Abdurrahman Câmi, Tacik-Fars edebiyatının en büyük 

klasiklerinden biri ve Doğu dünyasında şiir, sanat ve sosyal 

düşüncenin gelişiminde olağanüstü rol oynayan düşünürlerden biridir. 

Onun zengin yaratıcı mirası - renkli sanatsal sanatsal lirizmi, "Haft-

övreng" olarak bilinen yedi epik şiiri, didaktik ve felsefi eserleri tüm 

dünyada ünlendi, birçok dile tercüme edildi, Doğu'da, özellikle Orta 

Asya'da şiirin ve sosyal düşüncenin gelişmesine güçlü bir ivme 

kazandırdı.  

Büyük şair, müzikolog, filozof ve bilim adamı Mevlânâ  

Abdurrahman Nureddin İbn Ahmed, hicri 817'de Şaban ayının 8'de, 

milat 1414'te Kasım ayının 7'de Cam (Horasan) şehrinde doğdu. Câmi 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 191 

 

çok genç yaşta okumaya başladı, ilk eğitimini babasından aldı ve 

sonra Herat'taki Huş pazarında Dilgeş medresesinde okumuş. Burada, 

Câmi’nin öğretmeni, önemli bir Arap bilgin ve zamanının ünlü 

Sufilerinden biri olan Cuneyd Usuli idi. Câmi çok yetenekli ve 

çalışkan olduğu için kitapları hızla okumayı bitirdi ve bir öğretmenden 

diğerine geçti. Câmi’nin öğretmenleri ve eğitimcileri hâfizasına olan 

hayranlıklarını ifade ettiler ve başkalarına da söylemekten 

çekinmediler. Örneğin, zamanının en önde gelen öğretmenlerinden ve 

bilgili bilginlerinden biri olarak kabul edilen Mevlânâ  Hace Alâeddin 

Ali Semerkandi, Câmi kadar hayatında unutulmaz ve yetenekli bir 

öğrenciyi görmediğini söyledi. 

 Herat'ta öğretilen tüm bilimlere hâkim olduktan kısa bir süre 

sonra, Câmi, özellikle Herat'ta zayıf öğredilen doğa bilimlerini 

incelemek için Semerkand'a gitmeye karar verdi ve bilgisini artırmak 

için orada ünlü gök bilimci Ulugbeğ'in yakın meslektaşlarından biri 

olan Gazizade Rûmî'nin gök bilimi ve diğer doğa bilimleri alanındaki 

derslerini dinlemekte devam etti. Câmi Semerkand'ta başarılı olur. 

Semerkand'tan Herat'a döndüğünde, "Baharistan"da ismi çekilmiş, 

kendi ciddiyeti ve zorlu sınavlarıyla ünlü olan Mevlânâ  Ali Guşçu'ya 

geometri ve cebirden sınav verdi. Ali Guşçu soruyu bitirmeden önce, 

Câmi onun ne demek istediğini anladı ve hemen cevap verdi ve 

Semerkand ziyaretinin boşuna olmadığını kanıtladı. 

Câmi Sufi mezheplerinden Nakşibendi'yi seçti ve akıl hocası 

olarak Şeyh Sadaddin Kaşkari'yi takip etti. Baheddin Nakşibendi'nin 

söylediklerine sıkı sıkıya bağlı kalmasını isteyen Şeyh Sadaddin 

Kaşkari, Câmi’nin yetiştirilmesine büyük önem verdi ve Nakşibendi 

tarikatının mürşidi olması için çok çalıştı. Câmi de Sadaddin 

Kaşgari'nin tavsiyelerini izledi ve tâlimatlarından ötesine geçmedi. 

Câmi 'nin çok genç yaşlardan itibaren şiire büyük ilgi gösterdiği 

yazılmıştır. Bilinen ilk eseri 856'da (1452) Abdul Kasim Bâbür'e ithaf 

edilen "Muamma hakkında risâle"dir. 

Câmi epeyce çok yazdı. Yukarıda belirtilen kitabın onun ilk 

eseri olduğu düşünülürse, Câmi hayatının bitişine kadar yılda en azı 

bir veya iki eser yazdı. Câmi’nin eserlerinin miktarı hakkında farklı 

görüşler var. Bu eserlerin sayısı müridi ve en iyi arkadaşı, büyük 

Özbek şair Alişir Navoi - 35, Şah İsmail'in oğlu Sam Mirza - 45, 

Câmi’nin biyografisini yazan Abdul Gafur Lari - 47, Şirvan Nudi 

"Miratul hayal" ("Hayal Aynası") adlı tezkiresinde ise 99 gösterir. Y. 

E. Bertels'e göre, 45 - 47 sayıları gerçeğe daha yakın. Alişir Navoi'nin 
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tavsiyesi ile, Câmi ilk divanına "Fatihatuş-şabab", yani "Gençliğin 

başlangıcı" veya "Gençliğin üç bölümü" (1479), ikinci divana 

"Vasitatul-Agd", yani "Hamayil'in Ortası" (1489), üçüncü divanını 

"Hatimatul- hayat",  yani "Hayatın sonu" adı verdi (1491). A. 

Navoi'nin tavsiyesi üzerine, yazar onlar için H. Dehlevi'nin divanına 

karşılık gelen isimler seçti. 

Girişte, Navoi'nin önerisiyle Câmi'nin divanlarını böyle 

adlandırdığını belirtti. Nizâmi'nin "Hamse"sına yanıt olarak "Haft 

övreng" ("Yedi Arş") eserini yazdı. Bura Nizâmi'nin üç uygun eserine 

şiirsel "cevab" olan "Özgürlüğün Katkısı" ("Tuhfetul-Ahrar") (1481 - 

1482), "Leyli ve Mecnun" (1484), "Bilge İskender'in Kitabı" 

("Xerednâmeyi-Eskenderi") ( 1486 - 1487), mesnevîlerindən başka, 

benzetmeler ve rivayetlerden oluşan “Müminlerin Tespihi" (1482 - 

1483), “Silsiletüz-Zahab” (“Altın Silsilesi”) veya “Altın Zincir” (1472 

- 1486), “Salaman ve Absal” (1480), “Sebhatul-abrar” (“Azizlerin 

Kelamı”) (1482),“ Yûsuf ve Zuleyha” (1483) destansı şiirleri dahildir.  

"Haft Övreng"in yazma tarihinden görülebileceği gibi, A. Câmi 

XV. yüzyılın 80'li yıllarında sadece beş yıl içinde destansı 

mesnevîlerini yarattı. 

Câmi'nin "Nafahatul-uns" ve "Hazaratul-Kuds", yani "Kutsal 

Yerlerden Esen Dostluk Mehi", kendisinden önce yaşayan Sufilerin, 

Sufi şairlerinin ve bilginlerin hayatına adanmıştır.  

Câmi eserlerini zamanının ünlü yöneticilerine sunmaktan 

boynunu kaçıramamıştır. Son derece gururlu olan ve büyüklere boyun 

eğmeyen Câmi'nin eserlerini çeşitli yöneticilere adamasının ana 

nedenini Câmi araştırmacıları çok haklı olarak onun eserlerinin 

içeriğini ellerinde yetki sahibi devlet başkanlarını etkilemek, onları 

adalet ve merhamete teşvik etmekte görüyorlar. Gerçekten de, 

Câmi'nin tüm eserlerinde, felsefi ve sosyal yönelimine bakılmaksızın, 

insanlık, adalet ve cömertliğin yüceltildiğini görüyoruz. Nakşibendi 

tarikatının mürşidi ve şeyhi pozisyonuna yükseldiğinde bile, asla 

fanatik, mümin değildi ve adalet, merhamet ve dindarlığa karşı 

dürüstlüğü tercih etmiştir. Câmi birçok ziyarette bulundu ve bu 

ziyaretler sırasında çeşitli Sufi şeyhleri, âlimler, şairler, sanat ustaları, 

devlet adamları, şahlar, sultanlar, haganlar ve farklı mezheplerle 

tanıştı. 1472 sonbaharında Câmi Mekke'yi ziyaret etmeye karar verdi. 

Bu yolculuk sırasında Nişapur, Sabzavar, Bestam, Damgan, Kazvin, 

Hemedan, Kerbela, Mekke, Şam, Halep, Tebriz gibi şehirleri ziyaret 
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etti ve bazılarında aylarca kaldı ve orada bilginlerle bir araya geldi ve 

bazen ciddi argüman etti. 

1492 Kasım başında Câmi kendini kötü hissetmeye başladı, 

hastalığı kötüleşti ve 8 Kasım sabahı, yani 17 Muharrem sabahı öldü. 

Navoi defin töreninde yakından katılır.  

Navoi, Câmi'nin ölümüne maddeyi-tarih yazdı, onu ünlü 

Hüseyin Vaiz'e okudu. İki beyitten oluşan bu şiirde Câmi'nin M.Ö. 

894'te, yani 1492'de öldüğü belirtilmektedir. 

Câmi kendinden sonra büyük bir miras bıraktı. Bilginler 

Câmi'nin eserlerinin sayısının 50'si düzyazı, 16'sı şiirle yazılmış olan 

50 olduğunu kabul ediyorlar. 

Şairin menzum romanı "Yûsif ve Zuleyha", ününü daha da 

geliştiren ve onu tüm dünyaya tanıtan bir eserdir. Destansı şiirin 

konusu, çağımızdan yüzyıllar önce ortaya çıkan birkaç önemli şairin 

yazdığı didaktik-ahlaki ve paha biçilemez bir aşk hikâyesinden elde 

edilmiştir. Bu konunun Câmi zamanından beri sanatsal edebiyatta 

tekrar tekrar kullanılmasına ve nazım ve nesirde yeniden yazılmasına 

rağmen, "Yûsif ve Zuleyha" dediğimizde Câmi, Câmi dediğimizde 

düşüncemizde "Yûsif ve Zuleyha" canlanıyor. Bu eser ile 

"Şahnâme"nin kaderi arasında belli bir benzerlik var. 

Abdurrahman Câmi yüzyılın en güçlü şairi, büyük bilim adamı 

ve düşünürüydü. Şairin parlak aklı, yaşadığı yüzyıl ve yarattığı çevre 

ile sınırlı kalmadı, evrensel oldu ve insan mutluluğu gibi yüce bir 

eylem dünya görüşünde önemli bir yer aldı. Mesnevîlerinde 

düşüncesinin genişliği ve yaratıcı aklının parlaklığı ile hatırladığı ve 

övgü verdiği büyük Azerbaycan şair Nizâmi Gancavi gibi insani 

temaları, sıradan insanların mutluluğu ve genel olarak hümanizmi ana 

kriter olarak kabul etti, insanın onurunu ve büyüklüğünü her şeyin 

üstünde yüceltti. 

"Yûsif ve Zuleyha" menzum romanındaki olumlu kahramanların 

ahlaki karakteri, şairin felsefi ve didaktik görüşlerinin yönünü 

belirlemek için en güçlü temel olabilir. Câmi’nin büyüklüğü 

kahramanlarını efsanevi destanlardan türetmesine rağmen, arzularını 

ve eylemlerini, günlük bakım ve aktiviteleri, mücadeleleri ve 

gelişmeleri gerçek dünyayla, sosyal yaşamı, insan toplumunun doğal 

ve gerekli yasaları ile bağlantıda oldu; Hayır'ın Şer güçler üzerindeki 

zaferinin zor ve özveri gerektiren mücadele yollarına ışık tutuyor. 

"Yûsif ve Zuleyha" her şeyden önce insan sevgisi, saf aşk 

destanıdır. Hem Yûsif hem de Zuleyha, saf ve yüce sevginin tüm 
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değerlerini hisseden, onunla yaşayan ve hedeflerine ulaşmak için en 

zor testleri geçen tipik kahramanlardır. Şair bu sevgiyi hem 

kahramanları hem de tüm insanları için ana kalite olarak görmektedir: 

 

AşkdırÂşıki genç tutan, 

Onu tanıtan, yücelten! 

Mecnun bu meyden içmeseydi, 

Onu hatırlayardı mı bir adam?! 

Binlerce akıllı, bilişli insan 

Sevilmemiş gitti dünyadan! 

Onlardan ne bir isim ne nişan yok. 

Ne ezberi destan yok! 

Dünyada olsa bile birçok güzel kuş, 

Onların adını herkes unuttu. 

Zevk ehli sevgiden bahsediyorsa, 

Bülbülle pervane adını çeker! (satır çevirisi) 

                   (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 

 

Câmi’nin gözünde, aşk insanları hayatın her türlü 

çirkinliklerinden, feodal toplumun bireysel duygularından korur, onu 

manevi olarak yükseltir, saflık ve temizlik makamına getirir. Câmi’nin 

tüm eserlerinde olduğu gibi "Yûsif ve Zuleyha"da şairin dini tarikat 

görüşlerinden kaynaklanan nedenlerle karşılaşıyoruz. O, okurunu, 

eserin temel kahramanı Yûsif'in cemalı ve kamalı ile, doğumundan 

kaç yüzyıllar önce, "alemi-zerr" (ruhlar dünyası) ile tanıştırır. Yûsif'in 

macerası, Zuleyha ile aşk ilişkisi, rüyalar, vahiyler (ilahi ilham) 

tarafından belirlenir. Kahramanın hayatının en zor anlarında, göklerin 

elçisi Gabriel, ona geldi, ona tavsiyelerde bulundu ve gelecekteki 

çabalarında Sâbirlı ve kararlı olmasını tavsiye etti. Eserdeki ana sorun, 

yani Yûsif ve Zuleyha’nın tutkulu aşkı, Câmi’nin kalemi ile Aflatuni-

ilahi aşk değil, tamamen gerçek, insan sevgisi olarak verilir ve her 

olaylarda  o gerçek aşk doğal  mecrasında akar. 

Eserin sanatsal ve felsefi ruhunu anlamak için, kahramanların 

Yûsif ve Zuleyha'nın yazar tarafından nasıl karakterize edildiği 

hakkında kısaca konuşmak gerekir. Şair bu iki kahramanın her birini 

kendi ruhsal, psikolojik ve ahlaki özellikleriyle tanımladı. Her ne 

kadar bu özellikler arasında ortaklık ve kimlik unsurları olsa da, 

ayırma ve bireysellik unsurları ana unsurlardır. Yûsif sakinlik, 

dayanıklılık, kısıtlama ve kibir ile karakterize edilirken Zuleyha, 
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amacına ulaşmak için herhangi bir tehlikeyle yüzleşmeye olan heves 

ve hazır olması ile karakterizedir. Züleyha ile bir sonraki 

görüşmelerinden birinde, Yûsif sevgisini takip ettiği etikle açıklıyor: 

 

Gel, beni bu günah iş için arama! 

Masumiyet şişesini bir taşla kırma! 

Eteğime isyan lekesi vurma, 

Şehvet ışığı bedenimi yakıyor... 

Bugün elimi yakamdan alsan, 

Bu gizli binadan bıraksan, 

Uzakta olsam bile, lezzet alarsın. 

Bir gün kama çatıp memnun kalacaksın. 

Lütfen murada ulaşmak için acele etme! 

Geç olgunlaşma meyveleri lezzetli olur. 

Ağa geç düşen kara gözlü ceylan, 

Hızlı düşen yaramaz tavşandan daha iyi. (satır çevirisi) 

                             (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 

 

Yûsif sadece güzelliği ile dünyayı şaşırtan efsanevi bir güzel 

değil, aynı zamanda sevgisiyle kalpleri kıran bir sevgili, kelimenin 

gerçek anlamıyla bir insandır. Câmi filozof-şair olarak Yûsif'i, tipik, 

olumlu bir insan olarak nitelendirdi ve bu şekilde insanlığın doğasında 

var olan tüm erdemleri ve güzel nitelikleri kahramanına birleştirdi. 

Yûsif bilgelik ve mükemmelliğin somutlaşmış halidir. Sıkı çalışmanın 

bir onur olduğunu biliyor. Beceri ve azim ile her çalışmaya katılır, 

yetenek ve özveri örnekleri gösterir.Akıllı bir devlet adamıdır, 

eylemleriyle insanları kıtlık ve ölümden korur. Vezirlik ve sonra 

hükümdar döneminde adaletle hükümeti yönetir ve insanları 

mutluluğun nimetlerine getirir. Yûsif kibar ve asil bir insandı.  

Hayatının en zor anlarında olduğu gibi, iktidara geldiğinde bile, 

sadece bir arzuyla yaşıyor - insanlara iyi davranmak, acılarını ve 

üzüntülerini paylaşmak. Düşmanlarından bile nefret etmiyor, 

intikamla yaşamıyor ve kötülük karşılığında iyilik yapmak için 

kendisine borçlu bilir. 

Zuleyha ise tamamen farklı bir planda verilir. Onun ideali 

sadece sevgidir. Bu aşk Zuleyha'nın varlığına hâkimdir. Gençliğinde 

bir rüyada vurulduğu, sevgiyle divane olup zincirlendiği, izine düşerek 

babasının şahlık büsatını ve vatanını terk ettiği ve yurt dışına çıktığı, 

Mısır'da köle olarak satın alınan ve eve getirilen genç bir adam olarak 
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hayal ettiği Yûsif'e ulaşmak için elinden gelen her şeyi, tüm önlemleri 

kullanır, kurnazlığı seçiyor. Yûsif'in aksine Zuleyha aşkında deli ve 

çılgındır. Hizmetkârının önünde aşk için bir hizmetçiye dönüşür, 

önünde diz çöker ve gece şafağa kadar yalvarır, ağlar ve iç çeker, 

gizlice sevgilisini yeniden bir araya getirmek, intiharla tehdit etmek, 

önlemler boşuna olduğunda onu iftira etmek ve hapishaneye 

göndermek istiyor, ancak yaptığı şeyden pişmanlık duyuyor, bir 

pervane gibi mumun etrafında yürüyor, aşk ateşinde alışar, yanar, 

erken yaşlanar, kör oluyor, sırtını büküyor, sevgilisinin yolunda 

servetini kaybeder, dilenme durumuna düşer, ama sevgisinden 

vazgeçmez ve amacına ulaşır. Zuleyha, sevginin öyle bir güç 

olduğunu bilir ki, önünde hiçbir engel duramaz. Bu tür engellerle 

karşılaştığında, kendisinin ve sevgilisinin hayatına bile her şeye bir 

son vermeye ve ilerlemeye kararlı. Zuleyhan'ın arzusunu reddeden 

Yûsif'e verdiği cevapta, büyük sevgi ve tutku gücü açıkça 

somutlaşmıştı: 

 

... Arzuma karşı çıkma ya da ben, 

İntihar edeceğim senin yüzünden! 

Gel boynuma sarıl, eğer sarılmazsan 

Kendi elimle boynumu keser hançer. 

Dönmezse, elini boynuma koy, 

Haksız kanım boynuna düşecek! 

Vuruyorum hançeri bir süsen gibi, 

Kan gömleğimi bir gül gibi kırmızı eder. 

Ayrılık dağıyla yanacak canım, 

Özleminden kurtulacak canım ... (satır çevirisi) 

                   (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 

 

Câmi, bu iki kahramanın ahlaki ve etik özelliklerini, ahlaki 

özelliklerini karşılaştırır ve Yûsuf imgesinin özelliklerini tercih verir, 

onu haklı çıkarır. Eserin sonunda, eğerÂşıklar buluşup bir hedefe 

ulaşırsa, onları bu hoş sonuca getiren Zuleyha'nın tutkusu değil, 

Yûsif'in gerçek insan duyguları, yüksek ahlakı, sabrı ve azmi. 

Yûsif'deki bu erdemler Zuleyha'nı da düzelterek vahşi tutkusunu 

samimi insan duygularına dayanan saf sevgiye dönüştürmesine 

yardımcı olur.  

"Yûsif ve Zuleyha" destansı şiirinde şair, dış güzelliği 

arayanları, güzellikte içsel anlam arayanlarla karşılaştırır. Zuleyha, 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 197 

 

Yûsif'i bir rüyada gördükten ve ona vurulduktan sonra şair Yûsif 

hakkında şunları yazdı: 

 

İlahi, bu nasıl suret, ne sima?! 

Anlam imajdan daha da tercih! 

Zuleyha Zuleyha'lıyı unuttu, 

Yüzden anlama geçti varlığı. 

Eğer anlamdan tutsaydı haber,  

Hakikat yolunda açardı kanat. 

Ama yüze olarak meftun, 

Anlam, gözünden saklandı onun 

Hepimiz vahit yüzden yapışır 

Bir gerçekten kaldık biz habersiz. 

Yüzdeki anlama gidip ulaşmadan, 

Gönül ressam'ı anlamıyor bir an! (satır çevirisi) 

                   (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 

 

Sevgi ve aile sadakatinde istikrarın layık olduğu 

düşünüldüğünde, A. Câmi de dolandırıcılık, ikiyüzlülük, ihanet, tutku 

ve maceraya karşıydı. "Bana bir bilgelik öğredin ki hayatımın geri 

kalanında bu yola secde edeyim", dedi rivayetlere göre şaire yüz 

dönenler için sadece tek bir öğütü vardı. Elini kalbine koyar ve şöyle 

söylerdi: "Kalbinizi inceleyin, onun saflığından emin olun ve kalpsiz 

iş görmeyin".  

"Yûsif ve Zuleyha" destansı şiirinde şairin sevgi kavramı toplum 

kavramına, kalpten gelen saf duygulara dayanır. Zuleyhan'ın aşk 

macerası kısmen "Şahnâme"deki Sudaba'nın maceralarını ve kısmen 

"Vis ve Ramin"deki Vis'in maceralarını andırıyor olsa da, A. Câmi'nin 

kahramanı seleflerinin kahramanlarının tamamen karşısında bir 

karaktere sahiptir. Özellikle, Yûsif'in ahlaki normları ve güzel bir 

kadına karşı tutumu Ramin'in ve Nizâmi'nin Husrov'unun ahlakının 

tam tersidir. 

Yûsif eşsiz güzelliğe sahip bir adam olmasına rağmen, 

üstünlüğünü kötüye kullanmaz. Yûsif, onu deli gibi seven evli bir 

kadını rahatsız etmek ya da aşağılamak istemiyor, ya da isteğine 

uymuyor. Yûsif, kalbini açan Zuleyhan'ı utandırmamak ve kocası 

Aziz'i kırmamak için tüm hakaretlere ve iftiralara katlanır ve onu 

kocasının önünde teşhir etmekten korkar. Yûsif kıskanç 
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kardeşlerinden intikam almak istemez, ihanetlerinden dolayı onları 

cezalandırmaz, aksine, affeder. 

Şair, kahramanını inatçı aşk maceralarının girdabına daldırır, 

burada Zuleyha, kendini feda etmenin bir somut örneği olarak sevgi 

biçiminde hem rüsva olur hem de yüceltilir, güzelliğini, gençliğini, 

servetini ve rütbesini kaybeder, aynı zamanda, saflığı ve ihtişamı ve 

sevgi yolundaki dayanıklılığı nedeniyle, bilinçli ve bilinçsizce işlediği 

günahlardan arındırılmaya ve kutsanmaya başlar. 

Evli bir kadın olarak Zuleyhan'ın kaderi Vis'inkine benzer. 

Ancak, o, Vis'in maruz kaldığı fiziksel utançtan uzaktır. Çünkü 

Zuleyha'nın sevdiği Yûsif, Vis'inÂşık olduğu genç oğlan gibi tutkunun 

kölesi değildir; Kabe'de bir kadınla ilişki kurmanın günah olduğunu 

düşünür, mahram olmayanların manevi zevklerinden hoşlanmaz ve 

ikiyüzlülük ve sahtekarlık insanlığın onuruna sığamaz. Daha erken 

izzet ve şerefini Yûsif'in ayaklarına atmaya hazır olan Zuleyha da 

ateşli tutkusundan utanır. Hapise atılmış Yûsif'i dışarıdan izlemekten, 

ya da ordusu ile giden şahı - Yûsif'i yolun kenarına kurulmuş bir eski 

çadırdan izlemekten hoşlanıyor. Zuleyha bütün denemelerin 

üstesinden geldi ve Yûsif'in gözünde yükseldi ve beraat etti. 

İşte kocasının ölümünden sonra dilenen ve kör olan Zuleyha ile 

şah tahtına çıkan Yûsif arasındaki diyalog böyle: 

 

Dedi ki: - Gençliğin ve güzelliğin nerede? 

Dedi ki: - Oldu sene kavuşma arzusunun kurbanı! 

Dedi ki: - Gözlerindeki ışık neden söndü? 

Dedi ki: - Ayrılığında karanlığa döndü. 

Dedi ki: - Selvi kametin neden eğildi? 

Dedi ki: - Hicran yükü hafif değildi! 

Dedi ki: - O tükenmez servet nerede? 

Taç nerede, şevket nerede, 

Dedi ki: - Kim hüsnünden bana söz dedi, 

Övgünde dilinden mücevherler saçtı, 

Kıldım başımı ayağına yoldaş. 

Hazinemdeki her şeyi sana bağışladım! .. 

Dedi ki: Senin neye ihtiyacın var? 

Kimden dilersen kederine ilaç? 

Dedi ki: - Tek ihtiyacım olan yalnız sen, 

Kederim için ilaç sende olacak! (satır çevirisi) 

                         (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 
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Yûsif'i bir rüyada gören ve onaÂşık olan Zuleyha, onunla tekrar 

bir araya gelme umuduyla aldatıldı ve Mısırlı Aziz ile evlendi, ancak 

bakire kaldı, sonsuz denemelerden sonra kendi aşkına kavuştu. Şair 

böyle saflığı, acıya karşı dayanıklılığı, sevgide bu özveri ve 

fedakârlığı memnuniyetle alkışladı. Şair Yûsif'in ölümünden sonra 

ayrılmaya dayanamayan ve ölen Zuleyha hakkında konuşan zaman 

şöyle diyor: 

 

Birçoğu dünyaya dedi - "Güle güle!" 

Herkesten cesurdu ama Zuleyha, 

Ölüme boğulsun böyle birÂşık. 

Bulsun cananından gözleri bir ışık. (satır çevirisi) 

                     (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 

 

"Yûsif ve Zuleyha" da didaktik bir eserdir. Ölümsüz aşk 

destanının her bölümünü okursak, kahramanlarının zor ve karmaşık 

yaşamının her adımına bakarsak, bilge bir filozofun gelecek nesillere 

tıbbi konularla yaşam dersleri ve insanlığın kurallarını öğrettiğini 

göreceğiz. Bu bağlamda, kitabın sonunda şairin Ruzigar'dan şikayeti, 

oğluna tavsiye ve çalışmanın sonu hakkında şairin yazdığı pasajlar 

daha değerli ve öğreticidir. Şahların saray ortamını iyi tanıyan ve 

böyle bir ortamın insanlara ne tür bir felaket getirdiğini kendi 

gözleriyle gören şair, haklı olarak tüm okuyucularına aşağıdaki 

akıllıca tavsiyelerde bulunur: 

 

Şahların etrafı yanan bir ateştir, 

Duman gibi bu ateşten uzak dur! 

Ateşten yükselirlerse, ışık meşalesi, 

Uzaktan yararlan gitme ireli! 

Korkarım o ateşe meftun olasın, 

Yaşam ışığından mahrum kalırsın! 

Aklın varsa bir vazife arama 

Bazen atanır, bazen çıkarırlar. 

Öyle bir sandalyeye oturma ki 

Bır başkası seni yukarı kaldırabilir! (satır çevirisi) 

                    (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 
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"Yûsif ve Zuleyha" destanı yüzyıllardır halkımızın bilinçinde 

olmuştur, dillerinde ezberlenmiş, folklorumuzda varyantlar ortaya 

çıkmıştır, şairlerimiz bu efsaneviÂşıklerin ilahi sevgisini övmüşlerdir, 

babalarımız oğullarını ve kızlarını Yûsif ve Zuleyha ismi ile 

adlandırdı, annelerimiz narin halılara ve ipek perdelerde onların 

resimlerini çizdiler. Mircelal'ın "Genç Bir Adamın Manifestosu" adlı 

romanında, anne kendi elleriyle dokuduğu "Yûsif ve Zuleyha" halısını 

satmak için pazara getiriyor. Bir İngiliz ne kadar fazla öder olursa 

olsun, halıyı ona satmaz, "Bir köpeğe atacağım, ama bir yabancıya 

satmayacağım" diyor. 

Câmi’nin nesir eserleri arasında sanatsal olarak en önemlisi 

"Baharistan"dır. "Baharistan", 1487 yılında XIII. yüzyılda ünlü 

didaktik şair Sâdi Şirâzi'nin "Gülistan" eserine nazire yazılmıştır. O 

zaman, Câmi 73 yaşındaydı. Câmi’nin eserleri arasında "Baharistan"ın 

özel bir yeri vardı. "Gülustan" gibi "Baharistan" da sekiz bölüme 

ayrılmıştır ve bölümlerinin her birine "Rovza", yani "bahçe" denir. 

"Baharistan"ın birinci bölümü ünlü Sufi şeyhlerin sözlerine, ikinci 

bölüm bilim adamlarının, hikmet sahiplerinin, filozofların, bilgelerin 

ve dünya görmüş insanların rivayet ve hikâyelerine, üçüncü bölüm, 

şahlar ve hükümdarlar hakkında rivayet ve hikâyelerine, dördüncü 

bölüm comertliğe, beşinci bölüm aşk ve muhabbete, altıncı bölüm 

fıkralara ve zekâya, yedinci bölüm şairin hayatı ve yaratıcılığına 

adanmıştır. Son, sekizinci bölüm, hayvanların dilinden konuşulan 

hikâyeler ve rivayetlerle ilgilidir. 

Câmi’nin Nakşibendi tarikatının liderlerinden biri olduğuna 

dikkat edilmelidir. Tüm ilerici fikirlerine rağmen, onun yaratıcılığında 

zamanına uyumlu, modern gereksinimlere uyumsuz olan hikâyeler ve 

efsaneler içeriyor. Ancak bunların hiçbiri Câmi’nin çalışmasının özü 

değildir. Câmi’nin yaratıcılığında bizim için yararlı olan, eserlerinde 

hümanizmi, adaleti ve dürüstlüğü yücelten motifler var. 

Câmi Sufizm'in limitli çerçevesinden çıkarak, derin felsefi 

genellemeler yaptı, yüksek hümanizm ideallerini yüceltti, yöneticilerin 

zulmünü ve keyfiliğini eleştirdi ve din adamlarının ikiyüzlülüğünü 

kınadı. Onun şiirleri biçimleri ve sanatsal mükemmellikleri ile ayırt 

edilir. Onun muammaları (klasik edebiyatda şiir türü,Âşık şiirinde 

kıfılbent (bağlam) ve bilmeceyi hatırlatıyor) Orta Doğu'da popülerdir. 

Ayrıca onun felsefe, teoloji, şiir ve müzik temasında eserleri de var. 

M. Fuzuli, Câmi'nin  "Hadisi-arbain" felsefi-didaktik eserini 
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Azerbaycan diline çevirdi. Onun yaratıcılığı Orta Doğu halklarının 

edebiyatını etkiledi. 

Araştırmacılar Câmi’nin yaratıcılığını şu konuya göre yaklaşık 5 

parçaya ayırıyorlar: 1) felsefi ve dini eserler; 2) dil, edebiyat ve sanat 

üzerine çalışır; 3) biyografik eserler; 4) sanatsal mensur eserleri; 5) 

lirik eserler. 

A. Câmi "Hamse" geleneğine katılan ve N.Gancavi'yi usta 

olarak tanıyan büyük bir şairdir. Ancak A. Câmi, destansı 

çalışmalarını beş ünlü şiirle sınırlamak istemedi. Bu nedenle A. Câmi 

"Hamse"nın ötesine geçti ve Tasavvuf görüşlerini yansıtan eserler ve 

felsefi risâleler yazdı. 

A. Câmi, yüksek görüş, asil inanç, şiirden insanlık içeriği talep 

etti ve şiir ve sanatı sosyal bir olay olarak değerlendirdi. Herhangi bir 

sarayda resmi olarak hizmet etmeyen A. Câmi, şairlere, para için şiir 

satanlara, sanatı eğlence aracı olarak kullananlara ve ona saygı 

duyanlara acımasızca şarkı söyledi. 

 

Bugün perdede olmasına rağmen, kendisi, 

Örtülü söyledi anlamlı bir sözü. (satır çevirisi) 

 

- Nizâmi'nin sanatındaki fikirlerin ve konuların netliğine çok 

değer veren ve zaman hakkında açıkça konuşan A. Câmi dedi. 

"Konuş, ezilenlerin övgüsünden konuş!" temyiz eden hümanist A. 

Câmi'nin yaratıcılığında  adil bir şah sorunu önemli bir yer tutar. Câmi 

"Sufi olmak istiyorsan, eğlence ve şenlik düşüncesini kafandan çıkar, 

servetini dağıt, kendini fakirleştir ve kaderine katlan" tavsiyesini 

diyor,  ayni zamanda cetveli cömert, adil ve merhametli olmaya 

çağırdı. A. Câmi, devleti yöneten insanların zeki ve bilgili kişilerden 

seçilmelerini önerdi. A. Câmi'nin sosyo-politik, felsefi ve ahlaki 

fikirleri yansıtan eserlerinden bazıları, janr özellikleri, yapısı ve 

yansıma biçimleri nedeniyle Nizâmi'nin "Sırlar Hazinesi"ni hatırlatır. 

Y. E. Bertels'e göre, A. Câmi destansı şiir alanına girdiğinde, H. 

Dehlevi ve onun çağdaş A. Navoi deneyimini dikkate alarak, N. 

Gancavi'nin "Hamse"sına bir yanıt yazmayı amaçladı ve bu amacı 

yerine getirdikten sonra "Hamse"ya 2 destansı şiir daha ekledi. 

Hepsini birlikte "Haft övreng" ("Yedi Mevsim") olarak adlandırdı. Y. 

E. Bertels'e göre bu, "Hiradnâmeyi - İskenderi"nin girişini yazan Câmi 

'nin itirafına dayanıyor. Giriş bölümünde Câmi 5 eserden bahsediyor: 
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"Tuhfetul-ahrar", "Sebhatul-abrar", "Yûsif ve Zuleyha", "Leyli ve 

Mecnun", "Hiradnâmeyi-İskenderi". 

A. Câmi "Yedi güzel" teması üzerine bir destansı şiir yazmaya 

çalışmadığından, eserinin adını ilk şiiri olan "Sebhatul-abrar" olarak 

uyarladı.  

Ne Câmi'nin "Hamse"sindeki "Sebhatul-Abrar"ın öznesi, yapısı 

ve imge dünyası "Yedi Güzel"e karşılık gelmez. O, yedilik yerine, 

azizlerin tespihlerine kırk koruyucu yerleştirdi ve kırk bilgelik yarattı. 

Bu bilgelikler dizisine göre destansı şiir, Nizâmi'nin ilk eseri 

"Hamse"ye ve Câmi'nin ilk destansı şiiri stiline karşılık gelir ve bu 

stile göre "Sebhatul-abrar", edebi modanın gereksinimlerini karşılayan 

bir eser olarak düşünülmelidir. 

Yedi şeklinde eski bir masal okumak yerine, Câmi okuyucuya 

Kuran'dan "efsanelerin en güzelini" aktarmayı tercih etti. Câmi, 

Nizâmi eserlerine epik açıklamalar vererek efsanenin koşulluluğunu 

güçlendirmeye çalıştı. Nizâmi, çölün içine düşen Mecnun'un başında 

kuşların yuvalandığını söylüyorsa, Câmi bunu somut boyalarla 

canlandırmaya denemiştir. Bu, Câmi'nin guya hikâyeler anlatmak 

istemediği itirafın haklı olmadığı anlamına gelir. Kutsallığa yol açan 

olaylara yoğun bir ilgisi vardı. Bunun nedeni, "Yûsif ve Züleyha" 

destansı şiirinde canlı bir şekilde yansıyan tasavvuf toplantılarıydı. 

Y. E. Bertels, Nakşibendi'lik düşüncelerinin ifadesini destansı 

şiirde o kadar modern bir şekilde görüyor ki, eski Yunan filozoflarını 

Câmi döneminin Sufilerinden ayıramaz ve "İskender'in Bilgeler ile 

Konuşması" nın muhtemelen Câmi'nin öğrencileri ve patronu Navoi 

ile yaptığı konuşmadan biraz farklı olduğu sonucuna varır. 

Y. E. Bertels, Câmi'nin "Hamse"sının ilk çalışmasında eleştirel 

düşüncenin daha keskin bir ifadesini görür ve bu şiirin şairin zamana 

karşı keskin konuşmasıyla ilgili hiçbir cetvele adanmadığı gerçeğini 

bağlar. 

Câmi kendini Nizâmi'nin takipçileriyle karşılaştırdı ve 

başarılarını tecrübe seviyelerinden değerlendirebildi. Bu nedenle, 

mürşit olan Câmi'nin irsi, en istekli müridi A. Navoi'nin mirasından 

izole edilemez. Ancak A. Câmi "Hamse"sı Navoi "Hamse"sından çok 

farklı. A. Câmi, zamanının tasavvufî görüşlerini açıkça 

desteklemektedir, hatta "Hamse" ya dahil olmayan "Salaman ve 

Absal" şiirinde bile, sembollerle vahdeti vücuda olan inancı 

somutlaştırdısa, 
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A. Navoi'de böyle bir açıkca bir propaganda yok, o, Nizâmi'nin 

görüşlerine daha fazla Sâdik olan bir düşünür. Câmi, "Yedi Güzel" 

masallarının neşesini tamamen değiştirdi ve bunun yerine tamamen 

etik ve didaktik hikmetler yarattı. "Husrov ve Şirin" destansı şiirine 

gelince, sadece Husrov'un hercailiğini tamamen unutmakla kalmayan, 

aynı zamanda varoluşu vahdeti vücuda getiren daha "güvenilir" bir 

efsane seçmek zorunda olduğu anlaşılıyor. "Yûsuf ve Züleyha" 

konusu hem yazılı hem de sözlü literatürde yaygın olmakla birlikte, 

kökeninin Kuran ile daha ilgili olduğu bilinmektedir. Câmi bu 

kaynakta "güvenilir bir efsane" aradı ve tasavvuf görüşleri için uygun 

gıda buldu. 

A. Câmi'nin sevgiyi yücelten mısraları, Nizâmi'nin sevginin 

büyüklüğü hakkındaki düşüncelerini hatırlatır. O yazıyor: 

 

Sevgisiz bir kalp bir kalp değildir, 

Sevgisiz bir beden su ile kildir. 

Sevgi anı kalbinizden asla ayrılmasın, 

Terk etsin sevgisiz kalp dünyasını. 

Dünyanın varlığı sevgi ile üzüntü, 

Bu aşk dünyası ulvi bir dünya! 

Felek devreder sevgi ile ancak, 

Sevginin fitnesi ile dolmuştur afak. 

Sevginin badesinden gönül sarhoş olar, 

Sevilmeyenler kıskanç olar. 

                     (Câmi, A., 2004: 13 – 246) 

 

A. Câmi'ye göre, sevginin figüratif kavramı ondan oluşur 

("Vahdeti vücut" teorisine göre) ki, Tanrı tarafından yaratılan varoluş, 

Tanrı'nın parçacığını taşıyan bir varoluşu sevmeli, Yaratıcı'sının 

yüzünde kendi Tanrı'sını görmeli ve bu hayati aşk Gerçeğe  - Tanrı 

dergahı'na, ebedi hayata kavuşmak için bir köprü olmalı. İnsan 

Yaratan'ını asla unutmamalıdır. Bir bendenin diger bendeyeÂşık 

olması, gündüzünü ve gecesini ona adaması aşk değil, şehvettir. 

Şehvet söndürüldükten sonra, bu geçici aşk da söndürülecektir. İnsan 

hayatı geçici olduğu gibi, bu dünyanın güzelliğine olan sevgisi de 

geçicidir. Kalıcı, ebedi aşk Vahdeti vücuda kavuşmak sevgisidir. Bu 

nedenle, sevilenler bu aşkı hayatlarının geri kalanı için bir metafor 

olarak bilmelidir. Bu fikir "Yûsif ve Zuleyha" destansı şiirinde çıplak 

değil, lakin onun temelidir. "Salaman ve Absal" epik şiirinde, oğlunun 
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babasını unutması ve Absalom'a itaat etmesi, daha sonra uyanır ve 

babasının sevgisine sığınması daha açık bir Sufi dünya görüşüdür ve 

figüratif aşk kavramı burada daha açıktır. "Hamse"dan sonra yazdığı 

son destansı eseri  onu göstermektedir ki, A. Câmi en olgun yaşta, 

Tasavvuf görüşlerine bir anıt yaratmayı gerekli buldu. A. Câmi, bu 

görüşlerin sürekli tanıtımı açısından öğrencisi A.Navoi'den önemli 

ölçüde farklıdır ve Nizâmi'den uzakta olur.  

A. Câmi aşk destanlarında tamamen orijinaldir. İlahi sevgi ile 

insan sevgisi arasında bir sınır belirler. Şairin tasavvuruna göre, 

herkes onu sevebilmek için ilk sevgiliyi anlayacak kadar şanslı 

değildir. İnsan gördüğü şeye hayret eder, güzelliğine tapınır ve güzel 

bir imajı sever, ancak bu imaj yaratanı göremez. Bu nedenle A. Câmi, 

insanın manevi güzelliğini hisseder ve onu sevdiyi ilahi aşk kadar 

anlamlı görüyor. 
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ARAP RÖNESANS EDEBİYATI 

 

Câhiliye döneminde Arap maişeti. İslam öncesi Arabistan'ın 

göçebe nüfusunun coğrafi tasavvurları çok sınırlıydı. Ancak, onlarda 

gözlem duygusu çok güçlüydü. Göçebe Araplar coğrafya alanında çok 

fazla bilgiye sahiptiler. Seyahatlar sırasında yönünü ay ve yıldızlara 

göre belirlerdiler. O zaman, Arabistan'daki çeşitli putlara inanç vardı. 

Her kabile belli bir idole inanıyordu. İslamiyetten önce Yahudilik ve 

Hıristiyanlık Arabistan'da çok yaygındı. Örneğin, taglib kabilesi 

Hıristiyanlığı kabul etmişti. Arap Yarımadası birkaç bölüme ayrıldı. 

Yemen, eski Arap medeniyetinin beşiği olarak kabul edildi. Necran, 

San'a, Zaffar, Ma'rib Yemen'e girdi. Arap kabileleri iki gruba ayrıldı: 

soyu tükenmiş Arap kabileleri ve korunmuş Arap kabileleri. 

Korunmuş kabilelerin kendileri iki gruba ayrıldı: Benu Gathan ve 

Benu Adnan. 

Benu Gathan üyeleri gerçek Araplar olarak kabul ediliyordu. 

Arapların kendileri iki gruba ayrıldı: göçebe ve yerleşik Araplar. 

Yerleşik Araplar ticaret ve tarımla uğraştı. Şehirlerde evler inşa ettiler 

ve hatta birkaç ünlü eyalet kurdular. Bu devletlerin en ünlüsü Himyar 

devletiydi. Bu devletin başkenti Hira idi. 

Göçebe Arapların hayatı çölle yakından bağlantılıydı. Onlar 

toprakta çalışanlara, belli sanat sahibi olanlara iğrenme ile 

bakıyordular. Çadırlarda yaşayanlar hayvancılıkla uğraştılar. Bedevi 

Arapları sadece kabile kanunlarına uydular ve herhangi bir eyalet 

yasasını dikkate almadılar. Her kabilenin kendi lideri vardı. O, aşiret 

birliğinin sembolü olarak kabul edildi. Kabile üyeleri birbirlerini 

savunuyordu. Bedevi Araplarının kabileye bağlantısı (fanatizm) 

Ashabiye denirdi. Anlamı "Kabilenin kalbi" demekti. Ailenin başı 

baba idi. Evde sınırsız yargıya sahipti. Bununla birlikte, kadınların aile 

içindeki rolü de harikaydı. Çölde yaşayan Arapların seviyesi çok 

düşüktü. Onlar bilimle hic uğraşmadılar. Din hakkında hiçbir anlayış 

yoktu. Onların astronomi ve din konusunda kendi dünya görüşlerine 

sahiplerdi. Bu insanlar bir kişinin görünüşüne bakabilir ve içerisini 

düşünebilirler. Falcı Araplar daha fazla putlara tapıyorlardı. Onlar üç 

büyük tanrıya ibadet ettiler: al-Manaş (mutluluk ve başarı tanrısı). Bu 

çoğunlukla Mekke halkı tarafından ibadet edildi; al-Laş; Uzza 

(Kureyşler tarafından ibadet edildi. Buna ek olarak kara taşa da ibadet 

ediliyordu. Bedevilerin dine çok zayıf inancı vardı. 
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Pazarlar insanların yaşamlarının özel bir parçasıydı. Araplar 

buraya alışveriş yapmak, anlaşmazlıkları çözmek ve şiir okumak için 

geliyordu. Esirler de bu pazarda alınıp satılırdı. Pazarda şairler, 

konuşmacılar ve hâfizler arasında yarışmalar düzenleniliyordu. 

Kısacası, pazar Araplar için hem alışveriş hem de dinlenme yeriydi. 

En popüler pazar Ukaz'dı. Bu pazar Mekke yakınlarındaydı. Ukaz 

pazarına ek olarak, Mekke yakınında iki pazar daha vardı: Mecenne 

ve Zunmacaz. Ukaz pazarların şahı olarak kabul edildi. Bu pazarda 

Kureyş lehçesinde konuşulurdu. Tek bir Arap dilinin oluşturulmasında 

Ukaz pazarının rolü harikaydı. Genel olarak, Arap dünyasındaki antik 

sanat Saba, Mina ve Himyar devletlerinin kültürüyle yakından 

bağlantılıdır. 

Eski İslam öncesi Arap edebiyatı dönemi sözlü folklor ile 

ilişkilidir. İslam öncesi Arap edebiyatının sadece bir kısmı bize ulaştı. 

Bu dönemin Arap edebiyatının belirli bir bölümünün yüzü daha sonra 

VIII - X yüzyıllarda aktarılmıştır (Hammad er-Raviya, Ebu Tammam, 

Buhturi, Ebu al-Farac al-İsfaHâni, antolojileri). Bu dönemin önemli 

bir edebi olayı 7 şairin (İmrul-Geys, Tarafe İbn al-Abd, en-Nabiga 

Zubyani, Zuheyir İbn Şaddad, Emîr İbn Gülsüm, al-Hariz İbn Hillize, 

Lebid Rabie) kasidelerinden oluşan "Muallagat"tır (Hammad al-

Raviya). Doğanın tasviri ve aşiret yapısının kontrastı câhiliye dönemi 

şiirinin temel özellikleridir. Kahramanca güdüler de bu şiirde önemli 

bir rol oynamaktadır. İlk nesir örnekleri bu dönemde ortaya çıkmıştır 

(Lukman Ad, Aksam İbn Gulsum al-Taglibi). O zamanlar Arapça 

hiciv Cerîr, Ahtal ve Ferezdek'in şahsında gelişiyordu. Azerbaycanlı 

şair Musa Şahavat, Arap şiirinde mükemmel hiciv örnekleri yarattı. 

Şahavat ile aynı zamanda Ebu Mensur Mumkan Tebrîzî de yaşadı ve 

yarattı. 

Arap folkloru hakkında genel bilgiler. Folklor İngilizce 

kökenli bir kelimedir. Kelimenin tam anlamıyla "halk bilgeliği" 

anlamına gelir. Her ulusun folkloru, onun tarihi, yaşam tarzı, dini 

bağlılığı ile yakından bağlantılıdır. Arapların antik anavatanı, fauna ve 

flora açısından çok fakir olan Arap Yarımadası'dır. Araplar 

İslamiyet'ten önce bir kabile biçiminde yaşıyordu. Araplar yaşam 

koşullarına göre iki gruba ayrılır: yerleşik ve göçebe (Bedevi) Araplar. 

Yerleşik Araplar çoğunlukla güneyde yaşıyordu. Son derece sert 

koşullar Araplar arasında militan bir ruh yarattı. Arapların folklorda 

yansıyan birçok geleneği vardı. Araplar arasında kan intikamı çok 

güçlüydü. Yıllarca süren savaş kan davalarını yoğunlaştırmıştı. 
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Zamanın Araplarına göre, bir kişi öldüğünde, ruhu bir baykuşa 

dönüşür ve baykuş kabilenin etrafında dolaşır ve "Benim intikamımı 

alın" der. Arap gelenekleri arasında kızları canlı gömme uygulaması 

vardı. Kötü alışkanlıklara ek olarak, Arapların da iyi nitelikleri vardı. 

Onlar cömertlikleri ile tanınıyorlardı. Onların ana dinleri 

putperestlikti. Çeşitli putlara inanıyorlardı. İslam kurulduğunda, 

Arapların yaklaşık 360 idolü vardı. 

Kuran-ı Kerim'in Arap edebiyatında özel bir yeri vardır. Kuran-ı 

Kerim'in yaklaşık dörtte birini rivayetler organize ediyor. Bu 

rivayetler iki bölüme ayrılır: yaratılış rivayetleri ve tarihsel rivayetler. 

Kuran'a göre Tanrı, dünyayı, gökyüzünü ve yeryüzü ile gökyüzü 

arasındaki yaratıkları altı günde yarattı. Bazı rivayetler, Adem'i 

yaratmadan önce Tanrı'nın yeryüzünde iki kabile (cin ve nas - nas) 

yarattığını söyler. Nas-nas insan benzeri yaratıklardı. Bir bacağı vardı. 

Tanrı nas - naslar için bir yasa gönderir. Ancak, onlar bu yasalara 

uymazlar. Tanrı onlara kızıyor. Şeytan'ın liderliğinde yeryüzüne bir 

melek ordusu gönderir ve bu ordu her iki kabileyi de yok eder. Sonra 

şeytan ve orduları yeryüzünde yaşamya başlar. Cennet ve yeryüzü 

arasındaki yaratıkları altı günde yaratan Tanrı, Yedinci günde Adem'i 

yarattı. Kuran, Adem'in kilden yaratıldığını söyler. Anlatıya göre 

Adem sözü, kabuk ve cilt anlamına gelen "edim" kelimesinden 

yaratıldı. Çünkü Adem'in bedeni yer kabuğundan toplanan çamurdan 

yapılmıştır. O, acı, tuzlu ve tatlı sularla karıştırılır. Bu nedenle, 

gözlerindeki su tuzludur, kulaklarında biriken su acıdır (aksi takdirde 

gözleri erir ve böcekler kulaklarına girer) ve burnundaki nem tatlıdır. 

Aksi takdirde insan hoş kokuları duyamazdı. Tükürük tatlı olmasaydı, 

insan hayatın yiyecek ve içeceğinden zevk almazdı. Allah ta'âlâ daha 

sonra Adem'e ruh üfledi ve cana geldiğinde hapşırır ve "Allâhu 

ta'âlâ'ya hamd olsun" dedi. Tanrı "Tanrı sana merhamet edecek" dedi. 

Tanrı meleklere emretti ki Adem'in önünde secde etsinler. Sadece 

şeytan secde etmez, diyor ki ona ibadet etmiyorum çünkü ateş 

çamurdan daha şerefli. Adem'den sonra Havva yaratıldı ve Adem de 

kendine benzer bir beden gördüğü için ona ilgi duydu. Tanrı'nın 

emriyle, her ikisi de "şecerei-menhiye"den başka tüm ağaçların 

meyvelerini yemeleri tâlimatının verildiği cennete götürülür. Şeytan 

Adem'e karşı çok acımasızdı. O, bir şekilde Cennete girer, bir numara 

yapar ve Havva'ya sonsuza kadar Cennet'te kalmak istiyorsan bu 

ağacın meyvesini yemelisin, söyler. Havva yedi ve Adam'ı de besledi. 

Sonra Allah ikisini de Cennetten kovar. Cennetten çıkar çıkmaz, 
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Cennet kıyafetleri kaybolur ve utanç verici yerlerini örtmek ve 

yeryüzüne inmek için incir ve üzüm yaprakları kullanırlar. 

Bazı rivayetler onların cennette sadece yedi saat kaldıklarını 

ifade eder. Cennetten ayrıldıktan sonra, dünyanın farklı bölgelerine 

düşüyorlar ve birbirlerini ararlar ve Arafat Dağı yakınında buluşurlar. 

Bazı rivayetlerde Havva'nın 70 kez ve bazısı ise yaklaşık 500 kez 

hamile olduğu ve her seferinde ikizleri (bir kız ve bir erkek) 

doğurduğu gösteriliyor.  

Kuran'da Arap tarihi hakkında birçok rivayet vardır. Böyle bir 

rivayete örnek olarak "Süleyman Peygamber'le baykuş" rivayeti 

gösterilebilir. Süleyman bir Yahudi şahıydı ve hem Tevrat'ta hem de 

Kuran'da onun siyasi ve ahlaki söyleminden bahsediliyor. Tevrat'da bu 

görüşler tamamen politik görüşler gibi tanımlamaktadır. İşte 

Bilgeyis'in Süleyman Şah'a gelmesi, ona değerli hediyeler vermesi 

tasvir ediliyor. Kuran ayrıca bazı mucizelerden de bahseder. Arap 

tarihi ile ilgili rivayetlerden biri de Burç Suresi’nde adı geçen 

"Handan'ın sahipleri" rivayetidir. Burada bahsedilen olay Necran'da 

meydana geldi. Burası Himyar devletinin ünlü mahallelerinden 

biriydi. Himyar devletinin resmi dini ideolojisi ilkel Yahudilikti. 

Ancak bu dönemde Hıristiyanlık aniden yayılmaya başladı. Yahudi 

kral bunun için çok endişeliydi, Hristiyanları eziyor, hendek 

kazdırıyor, şenlik ateşi yapıyor ve Hristiyanları diri diri yakıyor. 

Çeşitli kabilearası savaşlar da rivayetlere yansımış ve bu 

rivayetleri bir araya getirmişlerdir. Bu rivayetleri önce Ebu Gubeyde 

(728 - 825) yazdı ve bu rivayetleri iki cilt halinde özetledi. İlk 

bölümde 700, ikinci bölümde 1200 rivayet toplanmıştır. Rivayetlerden 

biri olan "Arapların Günleri", Basus'un devesine karşı savaşı anlatıyor. 

Rivayete göre, Bekir ile Taglib kabileleri arasında uzun bir savaş 

vardı. Celile Bekir kabilesinden ve kocası Kuleyb Taglib kabilesinden. 

Bir gün, Celile'nin teyzesi Besus, onları ziyarete geldi ve Celile'nin 

kardeşi Cassas'ı övdü. Celile de kardeşini övüyor. Kuleyb sinirlendi ve 

Besus'un devesini öldürdü ve iki kabile arasında ölü deve üzerinde bir 

savaş başladı. Besus hemen Cassas'a gitti ve Kuleyb'i öldürmeyi 

istedi. Kuleyb hayatını kurtarmak için 10 deve sunuyor. Cassas kabul 

etmiyor. Cassas Kuleyb'i haddini aştığına göre öldürür. Kuleyb'in 

yerine, Cassas'a itaat etmesini emreten kardeşi önder Muhallin olur. 

Bu deveğe göre yaklaşık 40 yıllık savaş gidiyor. Son olarak, Tağlib 

kabilesi üyeleri barışa kavuştu. Başka bir savaşa At Savaşı denir. Bu 

savaş Abs ve Zubyan kabileleri arasında gerçekleşti. Abs'lerin şefi 
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Geys İbn Zubeyir'in Dahiz ve Habra adında güçlü bir koşu atı vardıı. 

Kimse bu atları geçemezdi. Yarış sırasında, Zubyan kabilesinin 

Hazara dalının bir üyesi olan Huzayha Geys'e kıskanmaya başladı ve 

onu yenmek istedi. İki atı yarıştan çeker ve bir numara yapar. Geys'in 

atlarını korkutur ve Dahis bunun sonucunda ölür. Habra yarışa ilk 

ulaşan oldu. Sonra Huzayha'nın iki atı geldi ve aralarında ateşli bir 

tartışma çıktı. Uzun yıllar, on yıllar boyunca, iki kabileler arasında bir 

savaş vardı ve iki cömert Arap çok fazla kan döktüğü görünce, her 

ikisine de bu savaşlara son vermek için çok fazla deve verdiler. 

1001 gece masalları. Bu masallar Arap folklorunun şaheserleri 

olarak kabul edilir. Bu masallar ortaçağ Arap edebi anıtlarıdır. 

Araştırmacılara göre, "1001 gece masalları"nın temeli, dokuzuncu 

yüzyılda Farsçadan (Pehlevi) Arapça'ya çevrilen "Hezar Efsane" 

("1001 Efsane") organize ediyor. Onun Pehlevi metni zamanımıza 

ulaşmadı. Eserdeki hikâyeler ortaçağ İran, Arap ve Hint halklarının 

yaşamını yansıtıyor ve üç halkın ortak bir anıtı olarak kabul ediliyor. 

Arapça'da "1001 Gece" nin son derlemesi Mısır'da XVIII. yüzyılda 

tamamlandı. Daha sonra, anıtı diğer dillere çeviren yazarlar ve 

çevirmenler orada kamusal ve ahlaki görüşlere, kişisel zevklere göre 

değişiklikler yaptı, bazı bölümleri kısalttı ve eklemeler yaptı. "1001 

Gece" konusu Arap hükümdar Şahriyar ve onun vezirinin akıllı kızı 

Şahrizad'ın hakkında masallara dayanıyor. Ölümüne mahkum edilen 

Şahrizad, geceden şafağa kadar büyülü masallar anlatır ve böylece 

1001 gece geçer ve sonunda Şahriyar, Şahrizad'ı öldürme fikrinden 

vazgeçer. 

İrak halk masalları. Bu masallar tarihsel açıdan çok ilginçtir. 

Burada zengin Arap halifelerinin çeşitli seyahatlerini yansıtılir. Genel 

olarak, bu masallar halk bilgeliği canlı bir şekilde tasvir eder. Arsaya 

göre, bu masallar dünyanın diğer ülkelerindeki masallara benzer. Bu 

masallar kentsel çevreyi tanımlar. Bu masallarda kahramanların 

şehirde yaşadığı gösteriliyor. Kadınlar evi yönetiyor. Bu büyülü 

masallar onu konuşana alkış ile bitiyor. 

Arap evsel masalları da çok ilginç. Bu masalları okuduğumuzda 

akrabaların birbirleriyle evlenebileceğini görüyoruz. Kahraman 

evlendiğinde ona kızı ya annesi ya da kız kardeşi seçer. Komşular 

birbirlerine karşı nazik olurlar. Arap yaşamıyla ilgili masallara hiciv 

unsurları hâkimdir ve burada diyaloglar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Masal anlatıcıları neredeyse dünyanın diğer 

bölgelerinde olduğu gibi hikâyeler anlatırlar. Anlatıcı yaşlı biridir, 
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uzun sakalı vardır, elinde bir ağacı vardır, çok yumuşak, sakin ve 

uysalca konuşur. Konuşması akıcı ve pürüzsüzdür. Irak masallarında 

da bir kadın masal anlatıcısı da var. Onun 10 veya daha fazla çocuğu 

oluyor. Kadının yüzü, elleri ve ayakları farklı renk ve resimlerle 

dekore edilmiştir. Bu onların geleneklerinden kaynaklanıyor. Tüm 

kadınlar yüzleri örtülü olarak yürümelerine rağmen, masal anlatıcısı 

yüzü açık olarak yürüyor. Erkeklere bile tavsiyelerde bulunur. 

Omzunda bir çanta var, bura hediye koyuyor ve genellikle çıplak 

ayakla siyah bir elbise ve başmak giyiyor. 

Arap halk destanları. Arap destanlarının en ünlüsü 

"Antara"dır. Bu destan sözlü literatüre X. yüzyılda tamamen 

biçimlendirilmiş bir eser olarak girdi. Daha sonra ona ekler edildi ve 

XVIII. yüzyılda bile halk kendi yaratıcılıklarına devam ettiler. Destan, 

câhiliye edebiyatının en ünlü şairlerinden Antara İbn Şaddad'ın (525 - 

615) yaşamını ve yaratıcılığını anlatıyor. Eski Arabistan'daki 600 yıl 

dönemde bir hilafetteki olaylar destanda abartılı bir biçimde yansıtılır. 

Ölümünden sonra Antara hakkında birçok efsane ortaya çıktı ve tüm 

bu efsaneler 32 kitap şeklinde toplandı. Bütün bu koleksiyon epopeya 

- destan haline dönüştü. Antara'nın hayatına dair verilen bilgilere göre, 

o, 80 yaşında savaşta öldürüldü. Çağdaşları Antara'yı bir idol olarak 

gördüler. Onun annesi Habeş ve babası Arap'tı, bu yüzden saf bir Arap 

olarak kabul edilmedi. Saldırılar sırasında babası Şaddad, annesi 

Zabiba'yı köle olarak ele geçirdi ve daha sonra onların  Antara adlı bir 

oğulları oldu. Bir kölenin oğlu olduğu için Şaddad onu oğlu olarak 

görmedi. İki koşulda, Şaddad onu oğlu olarak düşünebilirdi. Kabilenin 

tüm üyelerini saymadan onu kendi oğlu olarak kabul etmeli, ya da 

Antara herhanki bir kahramanlık göstermeli idi. Ama destanın sonu 

çok ilginç bir şekilde bitiyor. Destanın sonunda, bir köle oğlu 

Antara'nın büyük bir komutan olduğu ortaya çıkıyor. Antara'nın 

Habeşistan'a yürüyüşü sırasında Zabiba'nın aristokrat bir ailenin kızı 

olduğu anlaşılır. Destanın başlangıcında bir çoban olan Antara, 

sonunda hakları olan bir savaşçı oldu, yavaş yavaş kendi kabilesinin 

lideri, daha sonra birçok Arap kabilesinin lideri ve daha sonra Suriye 

ve Bizans'ın yöneticisi oldu. Cenazesine tüm Arap kabilelerinin 

liderleri, Bizans imparatoru, Pers hükümdarı ve diğerleri katıldı. 

Antara kuzeninin kızı Abla'yı derin bir sevgiyle seviyor. Ama Malik 

amcası kızını ona vermek istemez. Genel olarak, Antara'da kölelik 

psikolojisi çok güçlüdür. Köle gibi çalışıyor, en çirkin şeyleri yapıyor. 

Köle olarak babasına sadıktır. Hatta sevgilisi Abla ile insanlar 
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arasında konuşmaya bile cesaret edemiyor. Annesi Zabiba da ona 

kendini köle gibi taşımasını tavsiye etti. Antara'nın kabileye olan aşkı 

paha biçilemez ve sürekli zulmüne rağmen onlara sadakatle hizmet 

ediyor. Antara'nın bir özelliği de var. Savaştan önce, düşmana karşı 

çok keskin hicivler yazar ve onları manevi olarak öldürür. Her zaman 

şiirsel yarışmayı kazanır. Şiiri bile Kabe'nin duvarına asılır. Antara 

çok cömerttir, ganimeti yoksullarla paylaşır. Efsanenin bir başka 

imgesi Antara'nın kuzeni Abla'dır. Onun beklenmedik eylemleri 

Antara'nın bazen tüm kabilenin ölümüne yol açar. O çok güzel. 

Antara'nın Abla'ya itaati, önce hizmetçinin hanıma itaat etmesi olarak 

kendini gösterirdi. Abla'nın babası ve erkek kardeşi bu aşkı kabul 

etmediler. Öte yandan Abla'nın Antara'ya büyük bir aşkı var ve 

babasını ve erkek kardeşini öldürmeye bile hazırdır. Şaddad'ın başka 

bir karısı var. Adı Selima. Diğer imgelerden biri de Şaddad'dır. Tam 

adı Malik İbn Umrad. Abla'nın babasıdır. Çok acımasız ve kurnaz. 

Şan şöhret aşığıdır. Kardeşi Şaddad'a ona hayatını Antara'dan 

kurtarmasını tavsiye ediyor. Malik, Antara'ya karşı tüm püf hilelerde 

katılır. Her konuştuğunda Antara'ya kızını ona vereceğini vaat ediyor. 

Antara onu defalarca ölümden kurtarır. Malik yeminini bozar. Tek 

arzusu kızını zengin bir adamla evlendirmektir. 

Ali Zibak Destanı. X – XI. yüzyıllarda, eski hırsızlar ve 

soyguncular genellikle yöneticinin hazinesine büyük miktarda para 

ödemekle şehir muHâfizlarının şefleri olarak atandılar. Bu kişi sırayla 

nüfusu himaye eder ve onları diğer hırsızlardan ve soygunculardan 

korur. Bunun yerine, onlardan vergi topladı. Bu kişi bir yandan zararlı 

şeyler yapıyordu, öte yandan halkın güvenliğini sağlıyordu. 

Destandaki Ali imgesi, destansı bir kahraman ve dolandırıcı olan iki 

ana karakterin tipik bir kopyasıdır. Ali Zibak'ın annesi Fatima onun en 

yakın yardımcısı ve koruyucusudur. Eserde, Ali Zibak'ın en yakın 

düşmanı dolandırıcı Delila. Bu kadın bir zamanlar İsfahan'ın 

kahramanlarının lideriydi. Sonra Bağdat'a geldi ve cesur ve bekçilerin 

lideri olarak ünlendi. Destanın olayları Mısır'da gerçekleşir. Bu destan 

Yakın ve Uzak Doğu folklorunun örneklerine yakındır. Kıskanç 

insanlar genellikle destanda bulunur.  

Destan, Fatima'nın Ali adında bir oğlu olduğunu söylüyor. 

Fatima'nın kocası hizmetçisi tarafından zehirlendi ve öldürüldü. Ali 

çocukluğundan beri çok yaramaz. Annesi onu okumak için Şeyh'e 

getirir. Şeyh'in kafası üzerine tekrar tekrar Ali oyun açar. Yaş geçer, 

Ali büyür. Düşmanları oluşur. Düşmanlarının en büyüğü Delila. 
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Delila'nın bir takma adı var. Ona "yılana benzer" denir. O, büyücülük 

ve dövüş sanatlarının tüm inceliklerini biliyor. Ali'yi delice sevdiğini 

öğrenince kızı Zeynab'ı bile yok etmeye çalışıyor. Ali'nin onu 

bulmaması için, kızı Zeynab hamilelikten serbest bırakılmadan kısa 

bir süre önce siyah bir köle ile evlendirir. Delilla tanınmamak için 

kendisini farklı cilde girer, böylece Ali onu tanımaz. Eserdeki 

imgelerden biri Salahaddin'dir. Ali Zibak'ın oğlunun adı Çöl Aslan. 

Destan, baba ve oğul birbirini kovalayarak sona erer. 

Seyf Zuyazan Destanı. Seyf Zuyazan Şah hanedanına 

mensuptur. Güzel karakteri ve şövalyeliği ile herkesi şaşırtıyor. Genel 

olarak, eserin ana teması paranın gücü konusudur. Yani Seyf'in babası 

öldükten sonra annesi Gamariya taht - tacın sahibi olmak istiyor. Ve 

oğlunun doğumu ona bir darbe vurar. Ve bu vesileyle, bir cadı 

arkadaşının yardımıyla Seyfi'yi çöle atar. Gamariya Seyf'in kurtlar için 

yiyecek olacağını düşünüyor. Fakat cinler prensi onu büyüdür. 7 

yaşındayken, şövalye nitelikleri Seyf'te belirginleşti. Seyf'in 

hayatındaki en büyük rol düşmanları - annesi Gamariya, Seyf Arat, 

Sakradion ve Sakraist tarafından oynanır. Seyf, Tanrı'nın gücüne 

kendisinden daha çok inanır. O, her zaman zafer kazanır ve büyülü 

nesnelerin ve güçlerin onun zaferindeki rolü büyük olur. Onun iyi 

nitelikleri ile birlikte kKötü özellikleri de var. Bu yüzden çabuk 

kızıyor, düşünmez ve bu özellikleri nedeniyle ölümle yüzleşir. Destan 

boyunca Seyf'in sadeliği anlatılır. Gamariya onu yedi kez ölüme 

mahkum eder, Seyf her seferinde onu affeder. Genel olarak, destan 

Seyf adlı adil bir hükümdarı tasvir eder. Destandaki diğer imgelerden 

biri de Yasrib'in imgesi. O, akıllı bir figür. Ne olacağını önceden 

biliyor ve İslam'ı kabul ediyor. Yasrib adında muhteşem bir şehir inşa 

ettiriyor. Seyf'in annesi Suyazan'ı Gerçeğe davet ediyor. Yine devlet 

Yasrib tarafından yönetiliyor. Destandaki imgelerden biri de Akila. O, 

Seyf'e yürekten hizmet eder. O, kızı Tama'yı  Seyf ile evlendirmek 

istiyor. Ancak Akila'ya güvenilemez, çünkü cadıları bile aldatabiliyor. 

Diğer imgeler Sakradion ve Sakraist'tir. Onlar kötü büyücüler. Onlar 

Seyf Zuyazan'ın düşmanları Seyf Arat ve Afrah'ın düşmanlarıdır ve 

her zaman Sakradion ve Sakraist kardeşlerine ve daim Seyf'e zarar 

verirler. Geçmişte Seyf'in babasına da zarar verdiler. Cadıların 

amelleri her zaman kötüdür ve isimleri destan boyunca lanetlenmiştir. 

Destanın imgelerinden biri Seyf Arat, o, Seyf'in düşmanıdır. Şeytan 

kadar acımasızdı. Onun görünüşü adamı korkutuyor. Geçmişte Seyf'in 

babasını yok etmesi için Gamariya'yı ona bir hediye olarak gönderdi. 
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Seyf Arat'ın emriyle Gamariya kocasını öldürür ve oğlunu çöle 

gönderir. Gamariya acımasız olmasına rağmen, çok güzel, ikiyüzlü ve 

düşük. Oğlunun hayatta olduğunu öğrenince dehşete kapılır. Sahte bir 

şekilde İslam'ı istemeden kabul ediyor ve Seyf'in büyüsünü yakalar. 

Bu kadın Akisa ve Tama'nın yardımıyla öldürüldü. Ancak bunun Seyf 

üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ve onun ölümünden dolayı kendini 

suçlu hissediyor. Şaşa, Seyf'in eşlerinden biridir. Afrah Şah'ın kızıdır. 

Seyf onu elde etmek için büyük çaba sarf etmişti. Destanda anlatılan 

Tama Akila'nın kızıdır. Seyf ile ilk buluşması savaş alanında 

gerçekleşir. O, kendi çıkarlarını gözetir, sözünü tutabilir ve Seyf'e çok 

zulüm veriyor. Seyf'in kocası olacağını önceden biliyor. Ama Seyf 

onunla evlenmek istemiyor. Seyf'in şapkasını çalar ve onunla 

evlenmezse sevgili eşlerinden birini öldürmekle tehdit eder. Munyat 

al-Nifuz, büyülü elmas adasının hükümdarının kızıdır. Seyf bu kadın 

için her şeye hazır. Seyf onu büyülü bahçesinden çalar. Seyf'in tüm 

eşlerinden farklıdır. Seyf onu çaldığı bahçeden getirdikten sonra 

yerine geri döner. Seyf gider ve tekrar getirir. Bu kadın Seyf'in deli 

gibi sevdiği tek kadın.  

Fatima'nın muhteşem hayatının hikâyesi ve ecdatlarının 

cesareti hakkında destan. Destan, Fatima Zat al-Himna adında bir 

kadın güreşçiye adanmıştır. Destanın ilk sayfaları Benu-Kilab 

kabilesinin kahramanından bahseder. Burada sahibinin karısını haince 

öldüren bir köleden, yetim kalmış bir köleden ve çocukları kendi 

himayesine alan bir kabile liderinden bahsediliyor. Destanın 

okuyucusu kaçınılmaz olarak Arap dünyasının tüm geleneklerine 

girer. Destanın kökeni hakkında farklı görüşler var. Destanın XVIII. 

yüzyılın 20 ve 30'larında yazıldığına varsayılmaktadır. Benu Kilab 

kabilesinin ünlü liderinin kızı Fatima, Benu Tay kabilesi tarafından 

çocukken esir gibi yakalandı. Ebeveynlerini tanımıyor ve onuru başka 

bir kabile tarafından namusu ihlal ediliyor. O, bu adamı öldürüyor. 

Sahibine soygun yapacağına yemin eder. Böylece kabile halkını 

zenginleştirir. Fatima diğer kabilelere saldırır, sürülerini kabilesine 

getirir ve yavaş yavaş bu kabilenin en etkili üyelerinden biri haline 

gelir. Soygunlardan birinde, gerçek kabilesine saldırır. Ve bilmediği 

babasını esir alar ve onu öldürmek ister ve kabile üyeleri ona kendi 

babası olduğunu söyler. Ve büyük zorluklarla kabilesine geri döner. 

Amcası, Zâlim'in oğlu Haris Fatima ile evlenme teklifinde bulunur. 

Kız reddediyor. Haris daha sonra halifeye şikayet ediyor. Halife 

emriyle Fatima Haris ile evleniyor. Harris'le evlensem bile, o, bana 
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sahip olamayacak, söylüyor. Hain Ukba'nın yardımıyla Haris, 

Fatima'ya uyku hapı verir ve ona sahip oluyor. Fatima'nın siyah bir 

oğlu oluyor. Fakat Haris reddediyor. Haris ve babası Zâlim, 

Hıristiyanlığı kabul ediyorlar. Fatima ondan intikam almaya söz verir. 

Fatima, Araplara asistan olur. Birçok kez esir düşüyor, ancak oğlu 

Abdul Vahab ve üvey kardeşi Battal'ın yardımıyla kaçıyor. Fatima, 

ruhların lideri Nora'yı ele geçirir. Hem Abdul Vahab hem de Battal 

Nora'ya vuruluyor. Süt kardeşleri kızın üzerinde tartışıyorlar. Sorunlu 

Vahab diyor ki, "Beni beladan kurtarıyorsun, Nora ile ilgim yok". 

Fatima ise oğlunun değil Battal'ın tarafını tutuyor. Oğlunun yanlış 

olduğunu biliyor. Fatima'nın emriyle Maraş Sumda hain Ukba'yı 

öldürür. Sonunda kendisi de ölür. Destan 47 bölümden oluşuyor ve 

çocukluğundan beri çoban olan Fatima'nın herkese yardım ettiği 

destanda gösteriliyor. 

Arap halk şarkıları. Arapça müzikte, müzik ve şiir bir birlik 

organize ediyor ve Arapça halk şarkıları aşağıdaki türlere ayrılır: 

Düğün şarkıları; 

Doğum şarkıları; 

Ağıtlar; 

Ninniler; 

Emek şarkıları; 

Aşk şarkıları; 

Mevsim şarkıları. 

Bunlar, doğa olaylarına olan inançtan kaynaklanan ve yılın 

belirli zamanlarında söylenen şarkılardır. Arap halk şarkılarının 

kökleri eski çağlara dayanmaktadır. Bu şarkıların nota alınması 

modern zamanlarda başladı. Genel olarak Arapça müziğin Avrupa 

kültürü üzerinde büyük etkisi oldu. Bu müzik, XIX. yüzyılın birçok 

ünlü bestecisinin eserlerinde kullanıldı. 

Orta əsrlər ərəb ədəbiyyatı özü də üç dövrə bölünür: 

Arap edebiyatı iki döneme ayrılır: MS birinci yüzyılına kadar 

oluşan eski Arap sözlü yaratıcılığı ve V - VII. yüzyılların ilk yarısını 

kapsayan Arap edebiyatı; VII. yüzyılın ortaları - XVII. yüzyılın 

ortaçağ Arap edebiyatı. 

Ortaçağ Arap edebiyatının kendisi üç döneme ayrılır: 

1. Erken Ortaçağ Arap edebiyatı (VII. yüzyılın yarısı - VIII. 

yüzyılın yarısı); 

2. Rönesans'ın Arap edebiyatı (VIII. yüzyılın yarısı - XII. 

yüzyıllar); 
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3. XIII - XVII. yüzyıllar Arap edebiyatı. 

Sözlü halk şiiri, Arabistan'ın göçebe kabilelerinin kabile yapısı 

sırasında ortaya çıktı. Bu dönemde savaşlar hakkında efsaneler ve 

rivayetler, temsiller, atasözleri, hitâbet sanatı ortaya çıktı. 

Erken ortaçağ edebiyatı, saray şiirinin azalması, Tasavvuf 

lirizminin yükselişi ve kentsel kısa hikâyelerinin ve halk romanlarının 

yayılması ile karakterize edildi. Rönesans'ın ana kısmı VIII - XV. 

yüzyılların Arap - İspanyol edebiyatıdır. İslamiyet öncesi şiire câhiliye 

şiiri denir. İslam öncesi dönemin sanatsal yaratıcılığında en çok Aruz 

vezini kullanılmıştır ve vezinin şiirsel biçiminde kaside ve kıta (7-10 

mısra) öncüdür. 

Erken Ortaçağ Arap edebiyatı3.  Orta Çağ'ın erken 

dönemlerinde saray mezmurcuları, al-Ahtal (640 - 710), Cerîr (653 - 

733) ve al-Ferezdek (641 - 730) idi. Onlar Emevîler kuralını 

memnuniyetle karşıladılar. Onların kasideleri İslamiyet öncesi şiirlere 

benzer. al-Ferezdek, tüm Bedevi şairleri gibi, kabilesini övdü. al-

Ferezdek ve Cerîr arasındaki mücadele şiirlerin bolluğu, polemik ve 

hicivsel bir biçimde yazmakla ilgiliydi. 

Geys İbn Zarih, "Geys ve Lubni", İmrul Geys, "Geys ve 

Uneyza", Geys İbn al-Muvallah, "Mecnun ve Leyli" (V - VI. 

yüzyıllarda yaşadı) destanların yazarlarıdır. Cemil (701'de öldü) adlı 

şair hakkındaki "Cemil ve Buseyna" destanı kalmıştır. 

Ömer İbn Rabia'nın (644/655 - 712) muhabbet şiiri Araplar 

arasında da popülerdi. Şair Medine'de doğdu ve hayatını Mekke'de 

geçirdi. Şairin birçok gazelleri vardır. 

Peygamberimiz'in (sav) 632'de ölümünden sonra, onun 

mirasçıları tutarlı olarak halifeler ilan edildi. Hazreti Ali (600 - 661) 

halifeliğin yayılmasında en büyük rolü oynamıştır. Hz. Ali'nin 

suikastından sonra güç Mu’aviyah'a geçti ve Emevîler dönemi başladı. 

Bu hâkimiyet 749'a kadar sürdü. Yaklaşık 90 yıldır Arapların siyasi ve 

kültürel hayatı değişti. Edebiyat konu açısından zenginleştirilir, yeni 

bir gelişme başlar. Bu döneme Arap edebiyatında Emevîler dönemi 

denir. 

750 yılında Emevîler’in devrilmesiyle yeni bir hanedan olan 

Abbâsîler iktidara geldi. Bu hanedan onuncu yüzyılın başlarında 

gerçek gücünü kaybetmeye başlasa da, halifelik 1258'e kadar sürdü. 

 
3 Arap edebiyatı hakkında bilgiler Malik Mahmudov'un "Klasik Arab Edebiyatı" 

kitabından alınmıştır. Ruhuna fatihe 
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Hûlâgü Han'ın saldırısı ve Bağdat'ın işgali Abbâsî yönetimine son 

verdi. Bu dönemin edebiyatı, tüm Müslüman bir edebiyat haline gelen 

ve dünya düzeyine yükselen önemli bir edebiyattır. Bu literatür üç 

döneme ayrılmıştır. İlk dönem, yenilenme edebiyatı dönemidir. Bu 

dönemin şairleri eski geleneklerden, standart sanatsal ifade ve tasvir 

araçlarından muhafazakar bir tarzda uzaklaşmaya çalıştı, şiirin dilinde 

ve tarzında sadelik yarattı. Bu harekat, VIII. yüzyılın ikinci yarısından 

başlayıp IX. yüzyılın 20 - 30'larına kadar süren yaklaşık 70 yıllık bir 

dönemi kapsamaktadır. 1930'lardan başlayarak Muhafazakarlar, 

edebiyatta eski kalıpyargıları eski haline getirmeye çalışarak lüks bir 

tarzda yazmaya ısrar ettiler. Önceki yüzyılların Arapça yazı tekniği ön 

plana çıkmış ve literatürde baskın bir konuma gelmiştir. Bu aşama bir 

yüzyıl sürer. X. yüzyılın 30'larından itibaren pozisyonlarını yitirdiler 

ve pozisyonlarını yeni bir edebi yöne bıraktılar. Abbâsî yönetiminin 

sonunda, Arap şiiri ve Arap nesirinin en iyi eserleri ortaya çıktı.  

  

Abbâsîler’in devrilmesinden sonraki VII. yüzyıl bir durgunluk 

dönemiydi. Moğol istilasından sonra Araplar XV. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı Türklerinin koruması altında sığındılar. Nihilizm, tasavvufî 

görüşler ve taklit bu dönemin edebiyatında merkezi bir yer tutar. Bu 

dönemde birçok eserler yazılmış olmasına rağmen, fikirler ve sanat 

açısından önceki çalışmaları geçe bilmediler. Bu dönemde ağırlıklı 

olarak Arap halk romanları ve 1001 gece masalları ortaya çıktı. Dini, 

mistik düşünme, gerçek hayata ilgisizlik, dünyanın nefreti, ahiret 

hayaliyle yaşamak, o dünyada mutluluğu görmek bu eserlerin 

kalitesinin bir göstergesi olarak kendini gösterir. 

Arapların yazılı kültürü VII. yüzyıla kadar küçüktü. Sadece 10 

kişinin okuryazar olduğu söylenir. Arap edebiyatının ilk örnekleri 

VIII.yüzyılda yazılmış ve bazen orijinal versiyondan sapmıştır. 

Câhiliye şiiri ve ana janrları. Araştırmacılar her zaman 

câhiliye çağının gerçekliği ile ilgileniyorlardı. 1926'da yazar-

araştırmacı Taha Hüseyin bu konuyu câhiliye hakkında kitabında 

analiz etti. Kitap Arap dünyasında bomba gibi patladı. Bu konu 

Avrupalı bilim adamlarını da şaşırttı. Hem Taha Hüseyin hem de diğer 

araştırmacılara göre, câhiliye döneminin örnekleri İslam'dan önce 

değil, daha sonra ortaya çıktı. Bilgisiz edebiyat örneklerinin o 

dönemin ürünü olamayacağını gösterdiler. Çünkü o dönemin 

özelliklerini yansıtmaz. İslam edebiyatına daha çok yakındır. Taha 

Hüseyin'e göre, o zamanlar tek bir konuşma dili yoktu. Araplar farklı 
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lehçelerde konuştu. Câhiliye çağında, kabile toplumun çekirdeğiydi ve 

her şair kabile için yazdı ve bu nedenle Taha Hüseyin tek bir dil 

olduğunu reddetti. Daha sonra Taha Hüseyin, İslam'dan önce 

Arapların farklı diller konuştuğunu ve farklı putlara tapındığını 

gösteriyor. Tek tanrılılık nadirdi. O, putperestliğin câhiliye çağında da 

bulunduğunu yazıyor. O zaman Taha Hüseyin'in düşüncelerinden 

böyle bir soru kaynaklanıyor: Bu dönemi icat etmeğe arapları ne 

zorladı? Bilginler, Araplar dünya çapında tanındıktan sonra dünyanın 

uygar uluslarıyla temasa geçtiklerini gösteriyor. Bu, kendilerine ait 

geçmişi ve kadim tarihleri olan halklarla iletişim kurmak için 

gerekliydi. Bu nedenle Araplar tarihlerini abartmak zorunda kaldılar. 

Câhiliye döneminin şiirindeki kafiye sistemine göre, iki klasik şiir 

biçimi vardı - kaside ve urcuza. Bu dönemin Arapları şiire değer 

verdi.Onlara göre şiir, sanat ve şairlik ilahi vergilerdir ve şiir yazmak,  

insana ilahi güç tarafından verilmiştir. Onlar şairlere özel bir saygı 

duyuyorlardı ve başkalarının şiir yazmasının yanlış olduğunu 

düşünüyorlardı. Câhiliye şiirinde sanatsal tanımlama araçları - 

benzetme, teşbih ve abartı kullanıldı. Bu şiirlerlerde insan - doğa, 

insan - hayvan karşılaştırmaları veriliyordu. Örneğin, güzel kızlar 

hayvanlarla karşılaştırıldı ve kızın gözleri inek gözüne benzedilirdi. 

Şair bir kayadan yazdığında, onu bir ip ile bir yıldıza perçinlenmiş 

gibi tasvir edirdi. Göçebe Arap için beyazlık nadir bir şeydi. Devekuşu 

yumurtası kızın beyazlığını ve bekaretini gösterdi ve şair bu 

sembolleri sık sıkıya kullandı. Arap şiirindeki en eski şiir türü kaside 

idi. Câhiliye şiirinin şiirsel biçimleri çok zengindir ve en yaygın 

olanları methiye ve fahriyedir. Methiye şiiri kâr için yazılmıştır. Bir 

diğer klasik şiir biçimi, şairin çevreye estetik tutumu olarak 

anlaşılabilen övgüdür. Ağıt, devlet adamlarının, aşiret liderlerinin ve 

diğerlerinin ölümü üzerine keder ifade eden bir şiirdir. Hamase 

şiirinde cesaret ve kahramanlık övülüyor. Daha sonra avcılıkla ilgili 

şiirler - tardiyeler, şarapla ilgili şiirler - hamriyyeler da yaygındı. 

Kadınlara karşı yazılmış şiirlere mazammatuyise deniyordu. Câhiliye 

çağında, tüm bu şiir biçimleri bazen kasidede birleştirilirdi. Kasideler 

birkaç kısımdan oluşuyordu (bazen 5, 6 kısım). Bu parçalar arasındaki 

bağlantı zayıftı.  

Câhiliye şiirinin temsilcileri İmrul-Geys, Tarafa İbn al-Abd al-

Bakri, Zuheyr İbn Ebu Sulma, Lebid İbn Rabia, Antara İbn Şaddad, 

en-Nabiga Zubyani, Emîr İbn Gulsum, Hariz İbn Hillize, Um-Emîr 

Tumadir al-Hansa, Leyla al-Ahlamiya ve diğerleri. 
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İslam'ın oluştuğu zamanda şiir. Erken İslam döneminde şiir 

arka plandaydı. Müşrik Araplar'ın Peygamber'e bir şair dediği ve 

pagan şairlerin Hz. Muhammed'e hiciv yazması ile diger tarafın 

Peygamber'in savunmasına yükselir. Müslüman şairler, Peygamber'i, 

İslam'ı korumaya başlar. Bu aynı zamanda bir ölçüde şiirin 

gelişmesine de katkıda bulunur. İslam şairleri arasında Hassan İbn 

Sabit, Ka'b İbn Malik ve Ka'b İbn Zuheyr da vardır. Onların 

yaratıcılığı dini motiflere dayanmaktadır. 

Emevî şairleri (Nagaid şiirinin temsilcileri - Cerîr, Ahtal ve 

Ferezdek). Nagaid4 şiirinin yazarları Basra'daki Mirbad pazarına 

geliyor, insanlar toplanardı ve onların birbirlerine hiciv söylemesini 

dinliyordu. Sonra kazanan saptanmış oluyordu. Bu şiirlerde, bazen 

görgü kuralları ve ahlâk beklenmiyordu ve rakip şairlere öfke ve 

nefret hâkim olurdu. Cerîr ve Ferezdek 44 yıl birbirine hiciv 

yazıyorlardı. Onların nagaidleri bir kitap gibi toplandı. Yarışta aşiret 

çıkarları da vardı. 

Hammam İbn Ğalib İbn Sa'sa İbn Nacie Ferezdek döneminin en 

ünlü nagaid ustalarından biri olmuş.  Ferezdek takma adı "yağlı hamur 

parçası" anlamını varsayar. Yüzü yuvarlak, etli olduğu nedeniyle 

böyle adlandırılmıştır. Şair yaklaşık olarak 640'cı yılda doğdu. 

Büyükbabası Sa'sa'a cömertti ve “diri diri gömülü kızlara hayat veren 

adam” olarak adlandırıldı. Bir zamanlar o, Peygamberimize (Allah'ın 

kutsamaları ve selamı üzerine gelsin) geldi ve gömülü olan 

büyükbabasının kızları kurtardığının Yargı Günü'nde dikkate 

alınacağını sordu. Peygamber'in cevabından memnun kaldı. Ferezdek 

de bir fahriyesinde büyükbabasının bu eylemini övüyor. Babası Ğalib 

de fakirlere yardım eden hayırsever bir adamdı. Develerini katletti ve 

fakirlere dağıttı. Böyle bir ailede doğan Ferezdek, kabilesine de 

sadıktı. Uzun bir hayat sürdü ve 733'te öldü. Ayrıca kabilesinin 

ahlakını şiirine getirdi ve ertesi gün övgü yaptığı kişiye hakaret etti. 

Şeytana alay ettiği bir şiiri var. Bir noktada, şeytana ibadet etti ve 

sonra fitnesine katıldığını itiraf etti. Ayrıca Abdul Malik İbn Marvan 

ve oğlu Yezid'i öven şiirleri var. O, övgü alanındaki en güçlü şairdi. 

Onun övgüleri de şiirsel açıdan zengindir. O, unutulmuş kelimeleri 

buldu ve kullanmağa çalıştı. Rivayete göre, yoldaşlarıyla seyahat 

ettiğinde, yolda uyuya kaldı, bir deveye uykuya daldı ve uyandığında 

 
4 Nagaid - bir hiciv; iki şairin birbirine hiciv yazmasıdır. Burada vezin, boyut ve 

kafiye dikkate alınır. 
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önünde bir kurt gördü. Devenin boynuna astığı etten kesip kurda atar 

ve kurt tatmin kalar. Arkadaşları onu bulduğunda, bu olayı onlara 

kurda verdiği bir ziyafet olarak sunar. Bu hikâyeyi şiirinde de yazdı. 

Ferezdek'in dördüncü Şii imamı Zeynalabdin'e yazdığı methiye de 

ünlüdür. 

Cerîr (653 - 733). Cerîr İbn Atiyya İbn Hatafa, nagaid şiirinin 

en büyük ustasıdır. Yemen'de doğdu. Tamim kabilesinin Beni Kulayb 

koluna aitti. Cerîr'i doğmadan önce annesi bir rüyada gördü ki, 

insanların boğazlarına sarılıp boğulmuş bir ip (Arapça Cerîr) doğurdu. 

Falcı, onun oğlunun dilinin keskin olacağını ve herkesi hiciv edeceğini 

söylüyor. Bu rüyanın etkisi altında doğan bir çocuğa Cerîr denir. Onun 

6 aylık bir bebek olarak doğması, diğer şairlerin onunla dalga 

geçmesine fırsat verdi. Kabilesinin tembel, korkak, işsiz olması ve 

açlık çekmesi, hiciv nedenlerinden biriydi. Bir defa ondan sorulur ki, 

hiciv yapmakta sen güçlü müsün, yoksa Ferezdek mi? Sorucuyu 

evine, ahıra götürdü, ona bir keçi emen, sakalı süte bulaşan ve kir 

içinde olan bir adama işaret ediyor ve şöyle diyor: Böyle bir baba ile 

74 şair bağladım. Şimdi kendiniz düşünün, ben güçlü olacak mıyım, 

yoksa asil ve soylu Ferezdek mi? 

Yemen'de doğmasına rağmen Basra'da edebi eseriyle ünlendi. 

Cerîr gibi şaka yaparsa, onun büyük bir şair olduğu söylenirdi. Bazen 

şairler onunla dalga geçip ünlü olmak için bir cevap beklerdi. Her ne 

kadar Cerîr Emevîler sarayına dahil olmak istese de, başarı 

kazanamadı ve Emevî halifeleri Hıristiyan Ahtalı saray şairi ilan etti 

ve maaşını kesti. Ferezdek ölenden sonra üzülmüş, birkaç ay sonra 

Yemen'de öldü. Ferezdek’in “Ben senin üzerine gelen bir ölümüm. 

Şimdi kendinizi nasıl ondan kurtarabileceğinize bakın”. Cerîr mektuba 

şu cevabı verdi: “Ölüme tercih eden evren benim. Bana evrenden daha 

uzun sürecek bir şey gösterebilirsiniz?”. O sırada Ferezdek yenilgiyi 

kabul etti. Aynı zamanda o, büyük bir gazel ustasıydı. Onun 

gazellerinde, gerçek aşkın kalp atışı hissedilebilirdi. Onun acıları dert 

ve kederle doludur. Karısının ölümü için yazdığı ağıt, şairin kalbinin 

üzücü bir şarkısıdır. Arap şairleri ölü eşlerini yas tutmak konusunda 

isteksizdi. Cerîr bu yasakları görmezden gelir ve karısına ağılayır. 

Ahtal (640 - 710). Kiyas İbn Ğaus al-Ahtal Emevîler döneminin 

ünlü şairlerinden biridir. Ahtal (aptal) onun lakabıdır. 10 yaşındayken 

Ka'b İbn Zuheyr adlı bir şairle dalga geçti. O şair ona, "Sen bir 

aptalsın, evlat" diyor. O, hıristiyan Taglib kabilesindendi. Göğsünde 

büyük bir haç giymesine rağmen, Müslüman halifelerinin saygısını 
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kazandı. Yezid onu bir saray şairi yaptı ve Abdul Malik İbn Marvan 

ona Arapların en büyük şairi dedi. O, İbn Marvan'ın sarayına geldi ve 

halife önünde bir methiye okudu, Abdullah İbn Zubeyr'ın kardeşi 

Mus'ab İbn Zubeyr üzerindeki zaferini övmüştü. Bu şiirden etkilenen 

İbn Marvan onu en büyük şair olarak değerlendirdi. O, şiirlerinin 

üzerinde çok çalışıyordu. O, önce 90 beyit yazar, daha sonra onları 

rafine ederek 60'nı, son olarak 30'nu tutardı. Halife Abdul Malik ona 

İslamiyete dahil olmayı teklif etti, ancak o ise reddetti. Halife ona, 

“Şarapta ne gördün, onun evveli sarhoşluk, sonu baş ağrısı” demiş, o 

ise cevabında ve "Ben bu ikisi arasındaki tadı halifeliğinize 

değiştirmeyeceğim" dedi. Ahtal, Ferezdek'le Cerîr'in birbirine hiciv 

yazmasında Ferezdek'e avantaj verdiği için Cerîr kalemini Ahtal'a 

çevirdi. Ahtal şarabı övüyordu, onun tadını, sertliğini, nasıl geri 

çekildiğini vb. yazıyordu. 

Emevîler döneminde aşk şiiri. Arap edebiyatında üzri gazel 

diye bir terim var. Bu üzra kabilesinin adından kaynaklanıyor. Bu 

kabilenin sevgilileri trajik kaderleri ile ünlendi. Onlardan birine, 

"Hangi kabiledensin?" diye sorduğunda, O, "Ben o kabileden ki,Âşık 

olandan sonra ölürüm" cevabını veriyordu. Arap edebiyatında üzri 

şiirin birçok şiir temsilcisi bulunmaktadır. Onlar bir kadını tüm 

yaşamları boyunca sevdiler ve kendilerini feda ettiler. Bu sevgiyle üzri 

şair öyle bir yüksekliğe ulaşır ki, gerçek bir varlık olarak kaybolur ve 

hayalinde yarattığı imajı bulur. M. Mahmudov, üzri şairlerin 

hikâyesinde inanılmaz birçok akıl almaz özellikler olduğunu yazıyor. 

Bazen bu bir uydurma gibi görünebilir. Ama Arap şiirinin tarihi bizi 

burada, gerçek hayatta gerçeklere inanmaya zorluyor. Böylece Cemil 

İbn Ma'mar, Kuseyyir Uzza, Leyla al-Ahlamiyya gibi şairÂşıklerin 

eserleri bu güne ulaşmıştır (Mahmudov, M.R., 2001: 67). 

Mecnun'un VII. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığına, Beni Amir 

kabilesine ait olduğuna ve gerçek adının Geys İbn al-Muvallah 

olduğuna inanılıyor. Onun divanı günümüze ulaşmıştır. O, aşiret 

büyüklerinden birinin oğluydu. Leyla adında bir kızaÂşık oldu ve ona 

olan sevgisiyle ünlü oldu. Olaylar destandaki gibi gelişir. M. 

Mahmudov yazıyor ki, üzri gazel temsilcilerinin karakteristik 

özelliklerinden biri  şair-aşiklerin sevdikleri kızın adı ile 

isimlendirildikleridir. Mesela Mecnunu Leyla, Cemil Buseyna, 

Kuseyyir Uzza ve diğerleri (Mahmudov, M.R., 2001: 68). 

Cemil Buseyna olarak bilinen üzri gazel şairlerinden biri olan 

Cemil İbn Ma'mar'ın (? - 701) hayatı ve çalışmaları hakkında da 
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bilgi bulunmaktadır. O, Rabia kabilesinden amcası Haba İbn Hun'un 

kızı Buseyna'yaÂşık oldu. Bir gün Cemil'in bir deveye bindiği ve 

Bacid adlı bir vadiye ulaştığında devenin otlatmasına ve dinlenmesine 

izin verildiği söylenir. Bu sırada vadideki Buseyna, su aramak için bir 

kızla dışarı çıktı. Su bulduklarında sevinç için bağırırlar. Bu gürültüde 

Cemil  dik duruyor ve söğür. Buseyna da onu söğür. Onun söğüşü 

Cemil'in hoşuna gidir ve onaÂşık olur. O andan itibaren Cemil 

Buseyna olmadan yaşayamaz. Onun sevgisi dilde ezberlenir ve ona 

"Cemil Buseyna" denir. Ona şiirler yazar ve elçiler gönderir. Kızın 

babası, Cemil'in kıza şiirler yazdığı ve bu sevginin yayıldığı 

bahanesiyle, halkın onu kınayacağından korkarak  Buseyna'yı Nubih 

İbn Asvad adlı genç bir adama evlendirmek ister. Buseyna'nın başka 

biriyle evlenmesi Cemil'inÂşık olmasını engelleyemez. Acı günleri 

hayatında başlar. Cemil gizlice kızla buluşmaya gider. Kızın adamları, 

halife Marvan İbn Hişam Hadrami tarafından atanan valiye şikayet 

etti. Cemil önce Yemen'e sonra da Mısır'a sürüldü. Onun durumu gün 

geçtikçe kötüleşiyor. Valinin değişmesinden sonra Cemil gizlice geri 

döner. Kızın erkekleri babasından oğlunun onun için gazel yazmasını 

engellemesini ister. Babası Cemil'e tavsiyede bulunur. Cemil, 

Buseyna'yı unutmayı vaat ediyor, ancak onu görmek için bir fırsat 

arıyor. Mısır'daki ölüm döşeğinde olduğu ve vasiyetnâme yaptığı 

söylenir. Bir adamı arar ve sahip olduğu şeyi ona vereceğini söyler. 

Kıyafetlerimi al ve Buseyna'nın ülkesine git. Devemi bin, bu elbiseyi 

onun evinin önünde giy ve şu beyitleri sesli oku: 

“Ben Vadii-Gura’da onun elbisesinin eteklerini sürüdüğü zaman 

o, sanki tarlalar ve palmiye bahçeleri arasında tekrar hayat buluyor. 

Kalk ey Buseyna ve tek aşkın için yüksek sesle ağla” (Mahmudov, 

M.R., 2001: 69). 

ÜzriÂşıklerin birbirlerinin ölüm haberlerini dinlerken ölmesi 

yaygın bir bölüm. Buseyna da bu haberi duyduğunda ölür. M. 

Mahmudov, üzriÂşıklerin sevgisinin 3 aşamadan geçtiğini gösterir. İlk 

aşamada,Âşık gerçek aşk ile sever, ikinci aşama habercilerin 

dönüşünden sonra küskünlük aşamasıdır. Üçüncü aşamada, 

sevgiliÂşık şair sevgilisiyle kalbinde kavuşur. Bu zaman o, ölüme 

doğru hevesli. Bu, onların yaşamlarının gerçek hayatta sonu, ahirette 

yeniden bir araya gelmelerinin başlangıcıdır. Şair ahirette kesinlikle 

sevgilisiyle buluşacağını düşünüyor. 

Ömer İbn Rabia (644 - 711). Üzri şairlerin aksine, hadari 

gazelleri yazan şairler sevgiyle bir kadını değil, şiirlerinde birkaç 
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kadını muhabbetle övdüler. Onlar eğlenmeyi severlerdi. Böyle bir şair 

Ömer İbn Rabia. 644 yılında Mekke'de doğdu. Onun doğum tarihi 

Halife Ömer'in ölümüyle çakıştı. Mekkeliler mümin halifenin Ömer 

öldüğünü ve dinsiz Ömer'ın doğduğunu söylerdi. O, zengin bir aileden 

idi. Hayatını eğlence içinde geçiren bir gazel ustası olarak insanlar 

arasında ünlendi. Halife Sulayman İbn Abd al-Malik neden onu 

övmediğini sorduğunda, “Eğer kadın olsaydın, seni överdim” dedi. Bu 

cevap, yönetici sınıfa ilgisizliğini gösterir. Şairin hayatıyla ilgili 

rivayetler de dolaşıyor. Ölümü hakkında birbiriyle çelişkili görüşler de 

dile getiriliyor. Emevî Halife Ömer İbn Abd al-Aziz'in onu 711 

yılında Kızıldeniz'deki adalardan birine sürgün edildiği ve gemisinin 

haydutlar tarafından saldırıya uğradığı, yağmalanarak ateşe verildiği 

söylenir. Ömer, diğer insanlar gibi gemide yakıldı. Başka bir rivayete 

göre, Yemen'deyken hastalandı ve kendi eceli ile öldü. Araplar ona 

Don Juan söylüyor. Şair güzellikten etkilenmişti. Ömer İbn Rabia'nın 

aşk şiirleri Araplar arasında popülerdi. 

Yükselme döneminin Arap edebiyatı (VIII. yüzyılın yarısı - 

XII. yüzyıllar). Sekizinci yüzyılda Arap halifeliğinin siyasi ve 

kültürel hayatı yükselmeye başladı. Persler, Yunanlılar, Suriyeliler, 

Yahudiler, Orta Asya halkları, Kafkasya, Hindistan, Mısır, İspanya ve 

Roma da Halifeliğin kültürel yaşamında rol oynadı. Sufizm ana öncü 

öğretiydi. Mistik-münzevi bir zihne sahip Sufiler, Arap edebiyatını 

yücelttiler (Sufizm'de, ruhun coşku ve ruhsal yakınlık durumunda 

Tanrı'ya teslim edilmesi önemli bir rol oynar. Ecstasy'de olduklarında, 

bu dünyaya bağlı değiller, darbeni hissetmezler). Sufizm öğretisinin 

kurucuları Zunnun al-Misri (IX. yüzyıl) ve Ebu Abdullah al-Muhasibi 

(IX. yüzyıl) idi. Sufi melametiye mektebi (Nişapur'da) iç saflığı kasıtlı 

dinsizlikle (şarap içmek) ilişkilendirme doktrini oluşturdular. 

Abbâsîler döneminde Arap edebiyatı. Emevîlere karşı isyanlar 

halifeliği zayıflattı. 749'da Fars Ebu Müslüm Horasani önderliğinde 

Horasan'da Emevî yönetimine karşı bir isyan gerçekleşti. Abbâsîler de 

bundan yararlandı ve Peygamber ile olan akrabalıklarına dayanarak 

hâkimiyete layık olduklarını iddia ettiler. İktidara geldiklerinde 

Emevîleri kılıçtan geçirdiler. Sadece Abdur-Rahman takipten kurtardı, 

İspanya'ya kaçtı, Emevî Halifeliğini kurdu. 

Abbâsîler Pers yanlısıydı çünkü Perslerin yardımıyla iktidara 

geldiler. Başkenti Şam'dan Bağdat'a taşıdılar. Ebu Müslüm 

Horasani'ni hile ile Bağdat'a getirdi ve öldürdü. Barmakiler'in büyüyen 

şöhretinden ve servetinden korktukları için onları da kılıçtan 
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geçirdiler. Sonra yerel halkın harekatlerini - Babek ayaklanması, 

Zenci ayaklanması - bastırdılar. Bundan sonra Abbâsîler Türk 

muhâfizları tarafından ele geçirildi ve Türklerin Bağdat'taki siyasi 

konumları güçlendi. Samani, Gaznevi, Buveyhi, Hamdani, Beşidi ve 

diğer devletler halifelik topraklarında oluştu. 1258'deki Moğol istilası 

ve Hûlâgü Han'ın saldırısı sonucunda Abbâsîler tarih sahnesini terk 

ettiler.   

Yükselme döneminin edebiyatına bazen gerçekçi edebiyat denir. 

O zaman konular yeniydi ve insanların hayatından alınan konular 

isteklerini dile getirdi. Şiirin içeriğinde, biçiminde ve dilinde 

değişiklikler oldu, şiirsel dil daha kolay hale geldi. Şiir dili 

arkizmlerden arındırıldı. Kasidelerin geleneksel bölümlerinin takip 

etmek önemini yitirdi. Bu dönemin edebiyatı 3 aşamaya ayrılmıştır: 1. 

Yenileme (VIII - IX. yüzyılların ilk yarısı); 2. Antik döneme dönme 

(geleneklere) (IX. yüzyılın ilk yarısı - X. yüzyılın başları); 3. 

Çiçeklenme dönemi (X - XII. yüzyıllar). 

Yenileme döneminin ana özellikleri eski normların reddedilmesi 

ve epigonizme muhalefetti. Onlar eski Arap şiirini modernleştirmek, 

yeni edebi yöntemlere hâkim olmak ve kentsel nüfusun zevklerine 

uygun eserler yazmak istediler. Ülke, diğer ülkelerle ticaret ve kültürel 

bağlar kurdu. Bu ilişkiye yeni literatür katılım yapıyordu. Eski şiirin 

biçimini kentsel ortama uyacak şekilde güncellediler. 

Yeni dönem edebiyatının özellikleri, her şeyden önce, eski Arap 

şiirinin dogmatik geleneklerden ayrılması ve Arap edebiyatının 

modern temalarla yeniden canlandırılmasıyla açıklanabilir. Sadece 

saraylara hizmet eden şiir, Arap halifeliği ve kentsel aydınlarının 

istihdamına dönüşdü. Bu dönem, Arap asaleti ile boyun eğdirilen 

insanların üst sınıfları, genel nüfus ve saray mensupları arasındaki 

mücadelenin yoğunlaştığı bir dönemdi (Azerbaycan edebiyatı tarihi, 

cilt 2. 2007: 200 - 201). Ve alt sınıfların siyasi ve kültürel eşitliği için 

iki sınıf arasında belirli isyanlar başladı. Bu mücadele şiire de yansıdı. 

Abbâsî döneminin kültüründen sadece Arap kültürü olarak 

değil, Arap yönetimi altındaki halkların bir bütün olarak genel 

literatüründe Arap edebiyatı çerçevesinde konuşulabilir. Çünkü bu 

edebiyat ve kültür, aynı özveriyle tüm Doğu halkları tarafından 

yaratıldı. Dolayısıyla bu dönemin edebiyatı ve kültürü ortak bir 

Müslüman edebiyatı ve kültürü olarak düşünülebilir. Abbâsî dönemi 

edebiyatı, yukarıdaki bölünmeğe uygun olarak gelişiminde üç 

aşamadan geçti: 
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1. Yenileme aşaması – Abbâsîler’in iktidara gelmesinden 

dokuzuncu yüzyılın başına kadar geçen süre; 

2. Geleneklere dönüş dönemi - IX. yüzyılın üçüncü on yılı ile X. 

yüzyılın başları arasındaki dönem; 

3. Geleneklerin yazınsal sentezi ve istikrara kavuşması - X - XII. 

yüzyıllar (Mahmudov, M.R., 2001: 79).  

Yeni trendin temsilcileri esas olarak Fars kökenli Arap 

şairleridir. Bunların arasında Beşar İbn Burd ve Ebu Nuvas da var. 

Onların şiirlerinde iktidar dairelerine karşı bir protesto duygusu vardı 

ve dönemin eleştirel görüşleri bu şiirde anlatıldı. Her iki şair de eski 

kasideni ve yöntemlerini terk etti, yeni formlar aradı ve daha uygun 

boyutları tercih etti. 

Beşar İbn Burd (714 - 784) Basra'da bir sanatçı ailesinde 

doğdu ve halife al-Mehdi'nin sarayının en ünlü şairiydi. Halife 

sarayında övgü şairiydi. Onun sapkın öğretileri ve hicivleri halifeyi 

tahriş etti. O, Arap edebiyatında Fars şairleriyle ilişkilendirilen ilk 

şairdi. Ayrıca hicivleri, ağıtları ve aşk şiirleri var. Şair, anlaşılmaz 

edebi biçimlerden ve anlaşılmaz sözcüklerden vazgeçti. Onun 

kanepesinde eğlenceli şiirler de vardı. B. Burd hem Emevîler 

döneminde hem de Abbâsî döneminde yaşadı. Onun aslı bir Farsçıydı 

ve ailesi, daha sonra serbest bırakılan Beni Ugeyl kabilesinin 

köleleriydi. Şairin takma adı Ebu Ma'az'dır. B. Burd kör olarak doğdu 

ve vücudu kaba ve büyüktü. Kariyerine hiciv yazarak, ilk hicivini 

Cerîr'a yazarak başladı. Cerîr onu bir çocuk olarak bakmıştı. Şairin 

babasına sık sık şikayet ediyorlardı çünkü sık sık insanlarla dalga 

geçiyordu. Acı dili ve açık sözlü şiiri yüzünden zulüm gördü. B. Burd 

744'te Basra'dan sürüldü ve Basra'ya döndüğünde 750'de tekrar sürgün 

edildi. Bu nedenle şair Diyarbakır'a gitti, 762'de Basra'ya döndü ve 

Halife Mehdi'nin veziri Yakup İbn Davud'a bir hiciv yaptığında 

tutuklandı ve kırbaçlandı. 70'inci darbeden sonra öldüğü söylenir 

(784'te). Şairin tutuklanmasının temel nedeni Zerdüştlük ve 

Maniheizm'e olan eğilimi idi. 

İbn Burd, aşk konusunda bir dizi şiir yazmasına rağmen, 

edebiyat tarihindeki en güzel şiirleri patronunu öven şiirlerdi. Beşar 

İbn Burd, hem Arap hem de Fars edebiyatına derinden bağlıydı. 

Şair methiyelerinde eski Arap tarzını kullansa da, hicivlerinde, 

aşk temalarında ve ağıtlar gibi diğer şiirlerde yeniliğin savunucusu 

olarak hareket etti ve yerel dilden şiire birçok ifade getirdi. Onun aşk 

şiirleri zarif ve müzikaldir. Görünüşe göre Fars şiirinin şairin lirizmi 
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üzerinde büyük etkisi oldu. Beşar İbn Burd'un şiirleri, gelenekten 

yeniliğe geçiş döneminin yaratıcılığı olarak kabul edilir. O, gerçekçi 

bir şairdi. Hayattaki en sıradan olayları şiirin dilinde anlattı. Sanatçı 

şiirlerinde lirik duygularını içtenlikle dile getirdi. Örneğin, şiirlerinden 

birinde, kulaklarının gözlerinden önce bir güzeleÂşık olduğunu 

içtenlikle itiraf etti. Görmeden nasılÂşık oldunuz? ona dediler. 

Cevabında kulakların, gözler gibi her şeyi kalbe ulaştırdığını söyledi. 

Onun şiirleri genellikle tahkiye ve diyalog kullanır. Bazen o, 

şiirlerinde sevgilisiyle şiirsel takastan kullanır. Methiye ve mizahın 

onun çalışmalarında özel bir yeri vardır. Şairin hicivleri çok popüler 

hale geldi, bu janrın Cerîr ve Ferezdek gibi temsilcilerini geride 

bıraktı. 

Ebu Nuvas (763 - 813) fakir bir savaşçı ailede dünyaya geldi. 

Dini kuralları görmezden gelen, şarap içen ve özgür bir hayat yaşayan 

bir şairdi. Bütün bunlar saraydaki konumunu olumsuz etkiledi. O, 

ününü kaybetti ve saraydan atıldı. Ebu Nuvas, Abbâsî döneminin en 

iyi şairlerinden biriydi. O bir hamriyye şairidir. Onun hamriyye şairi 

olmasını şarabın tüm özelliklerinin tasvir etmesinde görülebilir. Şarap, 

onun şiirindeki en önemli unsurdur. Onun nerede doğduğu bilinmiyor. 

Ebu Nuvas, Hârun al-Raşîd'in sarayında uzun süre yaşadı ve bir saray 

şairiydi. Tüm bunların yanı sıra şarabı ve sarhoşluğu öven şiirler onu 

ülkesinde meşhur etti ve ona büyük ün kazandırdı. Bu şiirlerde Ebu 

Nuvas, okuyucuya tüm yasak şeyleri kullanacağını söylemede ısrar 

ediyor ve diyor ki, bu benim yaşam tarzım olacak. Hayattan zevk 

almak Abu Nuvas'ın yaşam programı idi. En iyi sanat tarihinde 

Epikurosçu şair olarak bilinir. Bu görüşlere onun hakkında birçok 

efsane eklendi. Bu efsaneler birçok esere, özellikle “1001 Gece” 

masallarına yansır. Ebu Nuvas, bir Bedevi geçmişinden ve cömert bir 

yaşam tarzından övünen şair olmuştur. 

Arap tarihçiler onun doğum yılını 763 olarak görüyorlar. 

Babasının Arap ve annesi Fars olduğu söylenir. Şairin gerçek adı 

Hasan, Hâni babasının adıdır. Babasının, Halifelik ordusunda görev 

yapan bir Yemen Arap olduğuna inanılıyor. Ebu Nuvas, 6 

yaşındayken babasını kaybetti ve annesi onu Basra'ya götürdü. 

Anlatıya göre, Ebu Nuvas Halaf al-Ahmar adlı bir adam altında çalıştı. 

Halaf al-Ahmar, onun dünya görüşünü ve bilgisini artırmada büyük 

rol oynadı. Şaire Ebu Nuvas lakabını da verdi. Şiirsel yeteneği çok 

hızlı parladı. Halaf al-Ahmar ona şiir yazmanın sırlarını öğretti ve bin 

beyiti ezberlemesini tavsiye etti. O, birkaç gün sonra geldi ve beyitleri 
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ezberlediğini söylüyor. Halaf al-Ahmar ona bu beyitleri unutmasını 

söyledi. Bu şekilde, Ebu Nuvas'a şiirsel geleneği bilmeği, ancak körü 

körüne taklit etmemeği öğretiyor. Bu tavsiyenin ardından, kendisi 

üzerinde çalışan Ebu Nuvas, Basra'nın önemli bir şair oldu. Cinan 

adında bir cariyeyeÂşık olur ve birçok gazelini ona adanar. Şairin 

sevgisi gerçekleşmedi, Cinan başka biriyle evlendi. Şair, daha yüksek 

bir seviyeye ulaşmak için Bağdat'a gitmeye karar verir. Bu amaçla 20 

yaşında Basra'dan ayrıldı ve Bağdat'ta komik, neşeli ve esprili olduğu 

için birçok arkadaş edindi. Herkes onun okuduğu şiirleri sever. Onun 

şöhreti yayılır. O, methiye şairi idi. Harun er-Raşid onu saraya davet 

ediyor. Hârun al-Raşîd bir zevk adamıydı. Ebu Nuvas onun arkadaşı 

olur. Ancak şair özgürlüğe alışıktı ve boş zamanları olduğunda 

günlerce eğlence ile meşguldü. Hârun al-Raşîd onun sık sık sarayı terk 

etmesinden hoşlanmıyor. Tutuklandığı hakkında bir efsane bile var. 

Ebu Nuvas bir şiir okuduğu zaman, Hârun al-Raşîd'in düşüncesinin 

kolyeyi verdiği Halisa adında köle bir kız üzerinde olduğu söylenir. 

Şair halifenin ona dikkat etmemesi gerçeğini sevmez. Halife'nin 

kapısında kömürle yazıyor ki, bir inci Halisa'nın boğazında güzelliğini 

nasıl kaybediyor, benim şiirim de kapınızdaki güzelliğini böyle 

kaybediyor. Bunu halifeye haber veriyorlar ve halife ona şiirde ne 

demek istediğini sorduğunda, şair bu gerçeği korkudan reddeder. Şiiri 

önceden değiştirdi ve halifeye farklı bir şekilde sundu. Şarap ve 

sarhoşluk hakkındaki şiirleri ona ün kazandırdı. Ebu Nuvas yazıyordu 

ki, bu kadar katlanıyorum, eğer fırsatım olsaydı iftar beklemezdim, 

şarap içerdim. O, hayatının son yıllarında Tanrı, din ve hayatının 

anlamsız yılları hakkında şiirler yazdı. 

Ebu Nuvas'ın saraydaki en güzel günleri Hârun al-Raşîd'in oğlu 

Amin zamanında idi. Amin'in en iyi arkadaşıydı ve zamanı olduğunda 

meyhanaya ve arkadaşlarına giderdi. Amin onu buldu ve getirdi. 

İktidara gelen Amin dini öğretileri ihlal ettiğinden ve sık sık sarhoş 

olduğundan muhalifleri Mamun'un taraftarları bundan yararlandı. 

"Şarap içip Ebu Nuvas ile eğlenen bir halife nasıl mümin olabilir?" 

dediler. Amin, kendisini korumak için Ebu Nuvas'ı tutuklar. 

Mâmun'un destekçileri Amin'i 813'te öldürdü ve altı ay sonra Ebu 

Nuvas'ı öldürdüler. 

Şair, nimetlerin tadını çıkarmak için ona hayat verildiğini 

düşünüyordu. O, güzellikten faydalanmanın gerekli olduğunu 

düşündü. İyi yaşamayı, müzik dinlemeyi ve kadınlarla yaşam kredisi 

olarak arkadaşlık kurmayı düşündü. Ebu Nuvas, şarap hakkındaki 
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gazellerinde onun insana verdiği duyguları övdü. Şair geçmişle 

yaşamayı sevmiyordu, geleceğini şarabın etkisi altında arıyordu. Onun 

hamriyye şiir biçiminde yazması ölümüne yol açtı. O, "Şarap ve 

Kuran" şiirinde yazdı: "Şarabı her zaman bir kenara, Kuran'ı da başka 

bir kenara koyurum. Üç bade içerim ve birkaç ayet okurum. Kuran'ı 

okuyarak sevap kazanırım ve şarap içen zaman günah sahibi olurum. 

Şarap içip Kuran'ı okuduktan sonra günahlarımı Allah önünde 

yıkarım” (Mahmudov, M.R., 2001: 91). Tüm çelişkilerine rğamen Ebu 

Nuvas bir aşk şairiydi. Şiirleri Arap edebiyatında bir yenilik olarak 

kabul edildi. Mir Hamza Seyid Nigâri bir şiirde gururla onun adından 

söz ediyor: 

 

Gah gazel ü gah güzel mesnevî, 

Gah muaşşer, gahi söyler cinas. 

Haline bi-ta-i cevahir-şinas 

Görsə bu divanı yazar sineye 

Bezma-i selatinde ohur Ebu Nuvas. 

 

Ortaçağ Arap edebiyatının en büyük başarılarından biri Arap 

nesirinin ortaya çıkmasıdır. X. yüzyıldan itibaren Arapça nesiri büyük 

başarılar elde etmeye başladı ve bu işte antik masallar, rivayetler ve 

efsaneler önemli bir rol oynadı. Bütün bu halk yaratıcılığı eserleri IX. 

yüzyıldan beri anlatıcılar tarafından yazıya alınmıştır. Aynı zamanda 

Kuran-ı Kerim üzerine yorumlar Arapça nesir olarak yazılmış ve onu 

çevirerek nesir edebiyatını zenginleştirmişlerdir. Bu dönemin en ünlü 

yazarlarından biri Ebu al-Atahiya'dır. Ebu al-Atahiya Kufe 

yakınlarında doğdu, ancak hayatının çoğunu Bağdat'ta geçirdi. Çok 

erken yaşlardan itibaren saraya davet edildi. 

Ebu al-Atahiya (748 - 825) Beşar İbn Burd ve Ebu Nuvas'tan 

farklı olarak çalışmalarına felsefi-münzevi bir biçimde başladı ve 

devam etti. Yaratıcılığını etkileyen başarısız sevgisiydi. Şairin 

halifenin teyzesinin kızına olan sevgisi gerçekleşmedi. Onun münzevi 

ruh hali de buradan geldi. Ebu al-Atahiya felsefi lirizminde, al-

Maarri'nin yaratıcılığını övgüde bulundu. 

Ebu al-Atahiya döneminde Zuhdiyye şiiri yaygındı. Zuhdiyye, 

münzevi, dünyayı bırakma, nihilizm, karamsarlık anlamına gelir. 

Zuhdiyye şiiri, hamriyye ile aksi kutuptur. Eğer hamriyyenin sembolü 

şarap ise, o zaman zuhdiyyenın sembolik imgesi ölümdür. Zuhdiyye 

İslam ve Şeriat'a ilgili bir şiir. Zuhdiyye şiirlerinde ahiret mutluluğuna 
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güçlü bir inanç vardır. Zuhdiyye şiirinin en önemli temsilcisi, Ebu al-

Atahiya olarak bilinen Ebu İshak İsmail İbn Kasim İbn Suveyd İbn 

Kisal'dir. Onun hayatı halifelere hizmette geçti. Şiirlerinde bu 

dünyanın fâniliğini vaaz etmesine rağmen, para peşinde koşmuştu ve 

dünyanın zevklerinden vazgeçmedi. Şair cimri idi. Bazı şiirlerinde o, 

Zerdüştlüğe inanç hissettiriyor, bu yüzden İslam'ı içtenlikle 

kucakladığı şüphelidir. O zaman iki öğreti vardı. Kadariyya 

öğretilerine göre, Tanrı insanları yarattığında onlara istihbarat verdi ve 

insanın eylemlerini onun kendi iradesine maruz bıraktı. Ancak o 

zaman bir kişi kötü davranışlarından dolayı cezalandırılabilir. 

Cabariya öğretisinde ise, "Tanrı kendisi insanın iyi ve kötü eylemlerini 

belirler" hükmüne dayanıyordu. Bir kişi kötü bir şey yaparsa, bu 

Tanrı'nın emriyle olur ve insan eylemlerinde özgür değildir. Ebu al-

Atahiya da, Cabariya öğretisinin destekçisiydi. Onun şiirlerinde kaza 

ve kader, alın yazısı gibi hükümler kendi aksini bulmaktadır. Şairin 

şiirlerinde dünyanın iki başlangıçtan - iyi ve kötülükten bağımlılık 

fikri de güçlüdür. Zuhdiyye şiirleri daha güçlü bir etkiye sahiptir. O, 

bu şiirlerinde insanın faaliyetini yüceltmedi, yaşama arzusunu yok etti 

ve sarayların inşasına karşı çıktı. Bunun didaktik bir etkisi vardır. Bu 

şekilde, şair insanları açgözlü olmamaları ve iyi şeyler yapmaları 

konusunda teşvik eder. Ebu al-Atahiya, hayatı ölüm elinde rehin 

olarak adlandırdı. Bu şiirlerin didaktik tarafına ek olarak, kötümser 

yönleri de vardır. Bu şiirler çoğunlukla üzgün, yaslı, ağıt karakterli 

şiirler olarak kabul edilir. Sanatçı şiirsel biçim ve içerik alanında 

yenilikler yaptı. Ebu al-Atahiya, sıradan halk konuşma dilinde daha 

çok yazdı. Yaratıcılığına geleneksel janrleri dahil etmedi, ancak kendi 

şiirini sevdirmiş. 

Bundan başka onun aşk lirizminden de bahsetmeliyiz. Sarayda 

şair halifenin kuzeni veya cariyesi Utba'yı övdü ve ona şiirler 

adanmış. Gazellerinin nesnesi Utba'ydı. Bu gazellerde yaşam sevgisi 

ve dünya duygusu çok güçlü. Bu gazelleri aynı adlı bir koleksiyonda 

birleştirdi. Şairin işi, yenileme döneminin Arap şiirini dolgunlaştıran 

değerli bir sanat incisidir. 

Bağdat'taki popülaritesi nedeniyle, muhalifleri al-Atahiya'yı 

halifeye karşı olduğunu söyleyerek itibarsızlaştırdılar ve bu, şairin 

infazına yol açtı. Ebu al-Atahiya, Pançatantra'nı Hintçe'den “Kelile ve 

Dimne” adı altında Arapçaya çevirdi. Bu eserin Arap şiiri, al-

Atahiya'nın al-Câhiz, Badi’ al-Zaman ve al-Harîrî üzerinde büyük 

etkisi oldu. 
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Kelile ve Dimne. "Kelile ve Dimne" antik çağlarda sözlü halk 

edebiyatı örneği olarak yaratılmış ve daha sonra çeşitli rahipler ve 

bilge filozoflar tarafından işlenmiş ve ölümsüz anıtlardan biri haline 

gelmiştir. Araştırmacılara göre, bu güzel sanat eseri ilk olarak III – IV. 

yüzyıllarda Hindistan'da sözlü olarak ortaya çıktı. Hindu Brahman'leri 

daha sonra kağıda aktarır, üzerinde çalıştılar. Zamanla bu çalışma İran 

ve Arabistan'a yayıldı. İran'ın Sasani eyaletinin en güçlü 

yöneticilerinden biri olan I. Husrov Anuşiravan (532-579) döneminde 

Kelile ve Dimne'nin Pahlavi versiyonu yaratıldı. 
"Kelile ve Dimne"de hikâyeler hayvanların dilinden 

anlatılmaktadır. Bu, sanatsal bir yöntem olarak dikkat çekiyor. 

Aslında, burada insan yaşamının bazı önemli konularını yansıtılır. 

Adil hükümet, yargıçlar ve insanlar arasındaki ilişki hakkında ilginç 

yargılara ek olarak, eski zamanlarda insanların yaşamının, insanların 

arzularının ve arzularının birçok canlı ve gerçek aşamasını görüyoruz. 

"Kelile ve Dimne"deki hikâyeler, toplumun köle sahipleri ve kölelere 

bölünmesini ve köle sahipleri ve feodallerin emekçi adama istedikleri 

zorlukları verdiklerini yansıtıyor. Genel olarak, "Kelile ve Dimne"de 

öğretici fikirler ve düşünceler tüm hikâyelerin temelini oluşturur. Her 

hikâyeden kesin bir sonuç çıkar. Bunlar bilge ve akıllıca sonuçlardır: 

"Hainleri affetmek sadık olanı öldürmektir"; "İnsanların en bilinci, 

savaşı önleyebilecek kişidir"; “Bilge insanlar sadece uzun süre 

yaşamak ister ki, hoş yaşam, hayat anlamlı olsun. Utanç ve sefaletin 

olduğu yerde, mezarın darlığını bu dünyanın enginliğine tercih 

ediyorlar”; "Akıllı bir adam her zaman sanat ve cesaret edinmeye ve 

iyi bir isim yapmaya çalışır"; "Mutluluk sıkı çalışma ve irade ile 

sağlanır"; "Padşahlar için kin tutmak ve yalan konuşmaktan daha 

büyük bir utanç olamaz"; "Akıllı insanlar işlerini daima zamanın 

gereksinimlerine, yaşamın taleplerine göre inşa ederler"; "Teori 

deneyimsiz, form içerik olmadan fayda vermez"; “İyi sözler, ancak iş 

yoluyla güçlendirildiğinde iyi sonuçlar verir” vb. 

"Kelile ve Dimne" ile tanışan herkes söylenenleri ve burada ne 

anlama geldiğini hemen anlayacaktır. Nizâmi Gancavi de bu çalışma 

ile ciddi bir şekilde ilgileniyordu. Yazar da burada belirli bir sırayı 

takip etmiştir. "Kelile ve Dimne"nin sayfalarını çevirirken en iyi 

mısralarını yazdığı söylenebilir. Bu mısralar "Kelile ve Dimne"de 

aşağıdaki rivayetlere atıfta bulunur: 1. "Boğa ve Aslan"; 2. "Marangoz 

ve Maymun"; 3. "Tilki ve Davul"; 4. "Zahit ve Hırsız"; 5. "Karga ve 
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Yılan"; 6. "Balık Yiyen ve Kanser"; 7. "Tavşan ve Aslan"; 8. "Üç 

balık"; 9. "Çakal, Kurt, Karga ve Deve"; 10. "Teyteve kuşu ve deniz 

dalgaları"; 11. "İki ördek ve bir kaplumbağa"; 12. "Kurnaz ve saf bir 

ortak"; 13. "DEmîr yiyen fare ve çocuk taşıyan Çalagan"; 14. "Kadın 

ve abasını yakan sanatçı"; 15. "Zehri ilaçtan ayıramayan cahil bir 

doktor"; 16. "Alabahta ve Güvercin"; 17. "Karga, Fare, Ahu ve 

Kaplumbağa"; 18. "Cesur keşiş ve fare"; 19. "Kurt ve yay"; 20. 

"Karga ve Baykuş"; 21. "Tavşan ve filler"; 22. "Oruçlu kedi, Turac ve 

Tavşan"; 23. "Hırsız ve Zahit"; 24. "Kocasını sevmeyen bir kadın ve 

Hırsız"; 25. "Div, hırsız ve Zahit"; 26. "Marangoz ve eşi"; 27. "Kız 

olmuş farenin fareyle evlenmesi"; 28. "Maymun ve Kaplumbağa"; 29. 

“Tilkinin eşeği aldatması”; 30. "Zahit ve gelincik"; 31. "Zahit ve bal-

tereyağı bardağı"; 32. "Fare ve kedinin dostluğu"; 33. "Kubbe kuşu, 

şah ve prens"; 34. "Mümin çakal ve aslan"; 35. "Ana aslan, çakal ve 

avcı"; 36. "Gezgin, kuyumcu ve yılan"; 37. "Prens ve arkadaşları". 

İbn eş-Şah al-Farisi olarak bilinen Behnud İbn Sahva'nın 

tanıtımı 

Şukur-sana'dan sonra, bu giriş bölümünde, Hint şahı Dabşalun 

için Hintli filozof, Brahman başkanı Beydaba'nın tarafından yazılan 

"Kelile ve Dimne" kitabının yazılma nedenini gösteriyoruz. Bu kitap, 

gerçek amacını cahil ve aptallardan gizlemek için hayvanların ve 

kuşların dilinden yazılmıştır. Aptal adamlara onun içeriği hafif 

bulabilirken, zeki insanlar çok derin, değerli ve öğretici anlam bulur 

ve kaynakları açısından çok zengin ve güzel olduğunu görüyorlar. Bu 

kitap filozof için geniş bir alan, akıl için harika bir meşk meydanı, 

kelime sevenler için unutulmaz bir hatıra,  anlamını idrak ettikten 

sonra güzel bir ibret hazinesidir. İran padşahı Husrov Anuşiravan'ın 

başhekimi Barzuya'yı "Kelile ve Dimne"nin arkasınca Hintlilerin 

ülkesine göndermesinin nedenini veriyoruz. Biz geceleri, Hindistan'a 

geldikten sonra geceler gizli olarak Şah'ın hazinesindeki bu kitabın 

yüzünü kopyalamaya riza veren bir adam bulana kadar Barzuya'nın 

hilelerini, Hintli bilginlerin kitaplarını, yüz hanalı satrancı ve bu kitabı 

İran'a gece getirdiğini görüyoruz. 

İbnu’l Mukaffa'nın hazırladığı kitabdaki giriş 

Herkes doğuştan gelen bir akıl ve mükemmelliğe sahip olan ve 

sanat elde etmeye çalışsa, insanlığın kazandığı deneyimleri hakkında 

düşünse ve onları ustaca kullansa, bu dünyada arzusuna ulaşır, o 

dünyada da mutlu olur. 
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Padşahlar, insanları cezalandırmak, adalet ve merhametli işler 

yapmak için "Kelile ve Dimne" kitabına başvurdular. Bu kitap tüm 

iyiliğin kaynağı, tüm bilginin kaynağı, iyilik ve kârın hazinesi ve 

bilgeliğin anahtarı olarak kabul edilir. Anuşiravan-Adil bu kitabı 

görmeye karar verir. 

İnsanlar bilime sahip olmalı ve onu derinlemesine anlamalıdır. 

Çünkü bilim o dünyaya taşıyacağı en büyük armağandı. 

İbn Mukaffa, bu girişe ilave ederek diyor ki, ben, Perslerin bu 

kitabı Hintçe'den Pehlevi'ye çevirdiğini görünce, Irak, Şam ve Hicaz 

halkı tarafından kullanılmasını ve anadilleri Arapça'ya çevirmelerini 

istedim. 

Doktor Barzuya hakkında bölüm 

Bu bölümde Fars hekimlerinin başkanı Barzuya ailesi hakkında, 

yaşam tarzını ve yetiştirilmesini ve tıp sanatında nasıl ustalaştığını 

anlatıyor. 

Aslan ve Öküz bölümü 

Bu bölümde, bir hainin yalanının sonucu olarak, iki arkadaş 

arasındaki sadakat düşmanlık haline gelir ve ayrılmaları gerekir. Bu 

hikâyede Aslan ve Öküzler aynı şekilde ayrılır. 

Dimne'nin işini kontrol etme bölümü 

Rac, Brahman'a hain yalancının hikâyesini duyduğunu ve onun 

sonucunda gerçeğin nasıl bir yalana çevrildiğini, Şirin'in ahdini 

bozduğunu, dostluğun düşmanlıkla telafi olunduğunu, bu nezaketin 

yerini düşmanlıkla yer değiştirdiğini ve tüm bunların şahın sırlar 

veznedarı Öküz'ün kafasına nasıl geldiğini söyleyeğim. 

Bu bölümde, Dimne'nin işinin sona ulaşmasını ve aslanlar ve 

vahşi hayvanlara söylediği bahanelerini öğreniyoruz. Şirin'in 

Dimne'den nasıl şüphelendiğini, onun hain olduğunu nasıl 

kanıtladığını, Dimne'nin ihanetini saklamak için hangi yöntemleri 

kullandığını ve hangi kanıtları getirdiğini görüyoruz. 

Alabahta ve güvercinler hakkındaki bölüm samimi dostlar, 

onların sadakatleri ve kardeşliklerini, bu sadakat ve dostluğun 

sonuçlarını ve faydalarını nasıl kullandıklarını anlatıyor. 

Akıllı insanlarla arkadaşlıktan daha değerli bir şey yoktur. 

Çünkü barış zamanlarında, hoş zamanlarda arkadaşlarınızla iyi vakit 

geçiriyorsun, eğlence ediyorsun ve  talihsizlik onlara geldiğinde, kötü 

bir günde yardıma gelirler. Karga, fare, güvercin, kaplumbağa ve ahu 

iyi örneklerdir. 
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Karga ve baykuş hakkındaki bölümde, düşman görünüşte 

kendini uysal ve yumuşak olarak tanıtıyor. Bölüm aldatıcılığı, 

alçakgönüllülüğü, nezaketi, merhameti ve erdemiyle ve ona 

inanmanın ve güvenmenin doğru olmadığı gerçeğini ele alıyor. Akıllı 

adam, düşmanın sahte vaatlerine inanmaz. Düşmanından ne kadar 

merhamet götürse, kendisini ondan korumaya o kadar çok çalışır. Eğer 

safsa, rezervi kaybederse, düşmanına kendinin zayıflığını 

gösteriyorsa, düşman savaş gününde bir tuzak kurar. Kargaların ve 

baykuşların hikâyesi onların da kaderinde oluyor.  

Maymun ve kaplumbağa hakkındaki bölüm, bir şey başarmaya 

çalıştığından bahsediyor, ancak hedefe ulaştıktan sonra, cehalet 

nedeniyle fırsatı değerlendirmiyor ve onu elinden kaçırıyor. 

Kaplumbağa, maymunu herhangi bir çaba sarf etmeden tuzağa 

düşürmüş, ama aptallık ve cehalet nedeniyle fırsatı kaçırdığı için 

pişman oldu. 

Zahit ve gelincik hakkındaki bölüm, işinde acele eden, 

düşüncesiz, eylemden mahrum kalan ve kaderinin nasıl bittiğini 

gösteren bir kişinin akibetini açıklar. İşini zeka, mükemmellik, 

kısıtlama, deneyim, dikkat, irade ve azim ile inşa etmeyen bir kişi 

sonunda her zaman pişman olacaktır. Buna bir örnek, düşünmeden 

çalışmaya başlayan masum bir gelinciği yok eden ve böylece haksız 

yere elini bulayan bir zahidin hikâyesidir. 

Kedi ve sıçan bölümü, sağ, sol, ön ve arkadan saldıran, çok 

düşmana sahip, böylece ölüm ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan  

bir adamı tasvir ediyor. Burada düşmanla nasıl arkadaş 

edinebileceğimiz ve kurtuluş bulacağımız, nasıl arkadaş edileceğimiz 

hakkında konuşulur. 

Akıllı ve ileri görüşlü bilge adamlar düşmanla barışabilir ve 

onunla arkadaşlığı ganimet bilirler. Çünkü bu şekilde gelecekteki 

tehlikeyi ortadan kaldırıyorlar. Kim bu şekilde hareket ederse ve 

amacına önceden ulaşırsa, onun için hiçbir tehlike olmayacaktır. Tıpkı 

bir kedi ve bir sıçanın hedeflerine ulaştığı gibi. 

Prens ve kubbere kuşu (Turgay dedikleri küçük kuş) ile ilgili 

bölüm, birbirleriyle düşman olan, intikam arayan ve birbirleriyle 

yüzleşmemeleri tavsiye edilen iki tarafı açıklar. Buna ek olarak, 

"taraflardan biri uzlaşmak istiyor ve diğer taraf uzlaşmaya gelirse, ona 

güvenilebilir mi değil mi?" gibi düşünceler de yansıtılır. 

Aslan ve çakal hakkındaki bölüm, şahlar ve yakın adamları 

arasındaki olayları açıklar, haksız günahlar açıldıktan ve 
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cezalandırıldıktan sonra aralarındaki güveni ve itibarı geri kazandırır 

ve hasar görenlerin doğru ya da yanlış halde şaha döndüklerini 

gösterir. 

Anne aslan, çakal ve avcı ile ilgili bölüm, birisinin hayatının 

korkusundan kendi hayatını kurtarmak için başkalarını nasıl incittiğini 

açıklar ve bilge adamların tavsiyelerini hatırlar ve kendini zor bir 

durumdan kurtarır. 

Zahid ve Misafir bölümü mesleğini terk eden ve başka bir sanata 

yapışan bir adamı anlatıyor. Sonra yeni sanatla baş edemedi ve eski 

sanata dönmek istiyor. Ancak bu mümkün değil, tereddüt ediyor ve 

tembelleşiyor. 

Bilar ve Brahima bölümünde, şahların hangi karakterinin ülkeyi 

yönetmek, devleti güçlendirmek, kalpleri fethetmek, kalpler kazanmak 

için daha iyi olduğu gösterilmiştir. Burada dümen, cömertlik ve 

cesaret gibi sorular açıklığa kavuşturulmuştur. 

Prens ve arkadaşları hakkındaki bölüm, bir felaket zincirinde 

zeki, çalışkan, nazik ve yetenekli bir adamı ve tüm dünyayı kıskanan 

aptal, ahmak, cahil ve bilimsiz  bir adamı anlatıyor. Burada, bilgelik 

ve mükemmellik ilk kişiyi elinden tutamaz, aptallık da ikinci kişiyi 

ayağından çekemez . Bu gibi durumlarda, zararı dengelemek ve kâr 

etmek için ne yapılabilir? Bu soruya da cevap bulunur. 

Gezgin ve Kuyumcu bölümü, hizmetçileri nasıl seveceğini ve 

kime avantaj vermek koşulları açıklanmıştır. Böylece kimin nankör ve 

kimlerin takdir edileceği açık hale gelir. 

Şahların görevlerinden biri, eğittiği hizmetkarlarının görevlerini 

onlara emanet etmek ve ülkeyi yönetmelerine güvenmektir. Padşahlar 

görevlilerinin kim olduklarını ve onların ne yapabileceklerini 

bilmelidirler ki, işi rastgele takdim eden zaman sonuçta böylece 

görevlerinden pişman olmasınlar. Bunun bir örneği kuyumcu 

hikâyesidir. 

"Kelile ve Dimne"nin tüm bölümlerinde insanlara sadece şefkat, 

sadakat, güven, itibar ve güçlü dostluk vaaz edilir. 

"Kelile ve Dimne", çevrildiği halkların edebiyatında temsil 

gelişmesine ivme kazandırdı. 

XI – XIII. yüzyıllarda bu çalışma Avrupa'ya yayıldı. XIII. 

yüzyılda "Stefanit ve İhnilat" olarak Moskova Rus Devleti'nde 

Rusça'ya çevrildi. Bu çalışma, Orta Çağ edebiyatındaki Lafontaine ve 

A. Krylov'un temsil yaratıcılığını, C. Boccaccio'nun kısa öykülerini 

etkiledi. Lev Tolstoy da bu çalışmaya ilgi duydu. 
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Abbâsîlerin ilk döneminde nesir. Bu dönemde nesir de 

gelişmeye başladı. Özellikle çeviri çalışmaları arttı. Çeviriler 

Yunanca, Pehlevi ve Süryanice'den yapılmıştır. O zaman, Arap dilinin 

zengin kelime dağarcığı bu işi kolaylaştırdı. Yeni terimler ve stiller 

ortaya çıkıyordu. Tarih, coğrafya, edebiyat eleştirisi, felsefe, tiyatro, 

hadis vb. Bilimlerde görülen çeviriler çok sayıdaydı ve işçilikten 

mahrum değildi. Böylece Arap sanatsal nesiri oluştu. Bu dönemde 

şiirle birlikte nesir de gelişti. Kısa öyküler ortaya çıktı. Arap kahraman 

Antara hakkında "Antara'nın hayatının tasviri" adlı bir eser vardı. 

Edebiyat sürecinde diğer ulusların temsilcileri de yer aldı. Bu 

dönemin en ünlü yazarı İbnu'l-Mukaffa ("Sakat Adam'ın Oğlu") olarak 

bilinen bir Farsça olan Ruzbeh İbn Daduya (724 - 759) idi. İslâm'a 

dönüştükten sonra Abdullah adını aldı ve edebi tarihte Abdullah İbn 

al-Mukaffa olarak tanındı. Şiraz yakınlarındaki Cur köyünde doğdu. 

Babası Haccac'ın zamanında haraç divanında çalıştı, pozisyonunu 

kötüye kullandı ve servetini topladı. Bunu bilen Haccac, kollarını o 

kadar burdurdu ki sakat kaldı. İbnu’l Mukaffa Emevîler döneminde 

sekreter olarak çalıştı. Bu sanatı Abdülhamid al-Katib'den öğrendi. 

Abbâsîler iktidara geldikten sonra, halife Abu Cafar Mensur'un amcası 

Isa İbn Ali'nin yanında işler, onun vasıtasıyla İslamiyete geçti. Ancak 

Zerdüştlükten vazgeçmez. Hayatının sonuna kadar mecusiliğe tapıyor. 

Bu nedenle Basra valisi Sufyan İbn Mu'aviya onu fırına attırdı ve 

yaktı. Ölümü hakkında spekülasyonlar da var. Şam'da Mensur'un 

valisi İsa İbn Ali'nin kardeşi Abdullah İbn Ali, halife karşı isyan etti. 

Yenildi ve kardeşleri Suleyman ve İsa'ya kaçtı. Halife Abdulla'yı 

kardeşlerinden talep eder, onlar teminat ister, halife güvence verir. 

Kararnâmeyi yazmak Abdullah İbn al-Mukaffa'ya emanet edildi. 

Halife dilinden yazılmış bu belgede o, aşağılayıcı kelimeler 

kullanmaktadır. Şöyle yazıyor: Halife vaat ediyor ki, Abdullah İbn 

Ali'ye kötülük verirsem, herkesin benim yasadışı olarak doğduğumu 

düşünsün. Bunu yaparsam, yediğim ve içtiğim şeyler bana haram 

olsun vb. Halife Mensur, bu belgeyi okuduğunda kızdı ve Basra valisi 

Sufyan İbn Mu'aviyah'a Abdullah İbn al-Mukaffa'yı öldürmesini 

emretti. Mukaffa ile kişisel bir düşmanlığı olan Sufyan İbn Mu'aviyah, 

yazarı aldattı ve eve getirdi, parçalara ayırdı ve fırına attırdı. 

İbnu'l-Mukaffa'nın ölümü de onun zindisi ile ilişkilidir. Mêsûdi 

"Murucuz-Zahab"da halife Mehdi Abdullah İbn al-Mukaffa'nın ve 

diğerlerinin Arapçaya çevrilen Maniheyçi kitaplarına göre 

öldürülmesini emrettiğini yazıyor. Mukaffa'nın Kuran'a karşı bir kitap 
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yazdığı yönünde haberler de var. Bununla ilgili, XIII. yüzyıl âlim 

Kasim İbn İbrahim İbn Tabataba ona karşı "Tanrı'nın lanetlediği İbn 

al-Mukaffa'nın bir ret kitabı"nı yazdı. 

İbn al-Mukaffa Persler'in yaşam boyu destekçisi ve 

hizmetkârıydı. Pehlevi dilinde birçok kitabı çevirerek halkının 

kültürünü tanıttı. Onun çevirilerinin en ünlüsü "Kelile ve Dimne"dir. 

Bu eser, Husrov Anuşiravan döneminde Hintçeden tercüme edildi. al-

Mukaffa da bu versiyonu Arapçaya çevirdi. Bu, toplumun 

kötülüklerini hayvanların dili ile eleştiren alegorik bir eserdi. al-

Mukaffa çeviriye bir mukaddime de ekledi. Daha sonra, eserin Hintçe 

ve Pehlevi versiyonları ortadan kalktıkça dünya, İbnu'l-Mukaffa'nın 

çevirisinden (ayrıca al-Atahiya tarafından da tercüme edildi) bu anıtın 

farkına vardı ve diğer dillere tercüme etti. al-Mukaffa, Dekiki 

Gaznevi'nin "Şahnâme"sini de Arapçaya çevirdi. Her iki eserin de 

Arapça nesir oluşumunda büyük etkisi oldu. Mukaffa Farsça şiirini iyi 

tanıyordu ve eski ve ortaçağ şiirini Arapçaya çevirdi. Bu çevirileri 

nazımla değil, düzyazıda yazdı. Farsçadan Arapçaya çevirdiği eserler 

şunlardır: "Mazdak’ın Kitabı", "Hudaynâme", "Ayinnâme", "Taç" 

Kitabı", "Anuşiravan'ın biyografisi", "Risalatus-Sahaba", "al-Adab al-

Sağir". "Risalatus-Sahaba"da halifelere Sasani iktidar yapısına uygun 

olarak devlet ve idari kuruluşunu kurmalarını tavsiye eder, orduda 

reform yapmak için Horasan ordusuna güvenmelerini vb. öne sürüyor. 

"al-Adab al-Sağir"de ise aşağıdaki hükümleri ileri sürmektedir: Zeki 

bir kişi asla düşüncede, bilim veya hayatın meselelerinde hata veya 

sorumsuzluk yapmamalıdır. O, akıl ve duygunun birbiriyle çelişkili 

olduğunu söylüyor. Hiçbir cetvel vezir ve vekil olmadan çalışamaz. 

Onlar cetvele o vakıt faydalanabilirler ki, akıllı ve düşünceli olsunlar. 

Cetvel onlara danışmalıdır. Hükümdar onları iyi işler için 

ödüllendirmeli ve kötü işler için cezalandırmalıdır. Bütün günahların 

başlangıcı bir yalanla başlar. Cahillik en büyük beladır. Devletin 

zenginliği yoksa, arkadaşı, saygısı da yoktur ve s. Bu çalışma didaktik 

içeriğinde yazılmıştır ve yöneticileri etkilemeyi amaçlamıştır. 

Geleneklere dönüş döneminin edebiyatı (Antik döneme, 

geleneklere dönüş). Bu dönemin yazarları geleneği canlandırmak için 

geçmişe uyguladılar. Onlar eski şiir biçimlerini kullanırken, diğerleri 

(Ebu Tammam, al-Buhturi gibi) nesir yaratıcılığını tercih etti ve Arap 

tarihinde Arap halkının kahramanlığı hakkında zamanın antolojisine 

dahil olan çalışmalar yazdı. Örneğin Ebu Tammam, İslam'ın yükselişi 
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ve Arapların kutsal savaşları sırasında Arap halkının cesareti hakkında 

daha fazla şey yazdı. 

Bu dönemin en büyük başarılarından biri de topluluk önünde 

konuşma sanatının ortaya çıkışı ve gelişmesiydi. Birçok Arap âlimin 

ve bu dönemin Avrupalı eleştirmenlerinin yazısından, ortaçağ Arap 

edebiyatında, çoğunlukla dini, politik konuşmalar ve vaazlar kişisel ve 

ticari yazışmaların Ortaçağ Arap nesrinin temelini oluşturduğu açıktır. 

Hitâbet sanatı, Mekke ve Medine'de, daha sonra Suriye ve Irak'ta 

Kufe, Basra ve Şam'da ortaya çıktı. Bunu Orta Çağ'ın en büyük nesir 

yazarı ve hitâbet sanatı üzerine en güzel konuşmaların yazarı Abd al-

Hamid al-Katip izledi. Katib'in çalışmaları ile bu nesir türü Arap 

edebiyatında kendini göstermeye başladı. Bu tür konuşmalar aslında 

yazılı olmayan yasalara dayanıyordu. IX. yüzyıldan başlayarak onlar 

sistematik hale geldiler ve Arap tarihinde ilk nesir janrı olarak belagat 

adı altında hatırlandılar. 

IX. yüzyılın sonlarından başlayarak, özel bir retorika okulu 

açıldı. Bu okullarda secc (ritmik nesir) yaratılmış ve kullanılmıştır. Bu 

metotlar kullanılarak, benzetmeler, atasözleri, tavsiye, ünlü şiirlerden 

alıntılar üzerine yorumlar ve bu sanat eserleri bu okullarda 

oluşturuldu. Bu eserlerin ana özelliği bir tahmidle başlaması idi, yani 

Allah'ı ve O’nun Resulü Muhammed Peygamber'imiz (s) övülür ve 

bunu takiben eser yazılırdı. Böyle bir sanatçı Hasan Basri idi. XI. 

yüzyılın en büyük Müslüman hatipi olarak kabul edilir. Hasan Basri 

"Hareket" adlı eserin yazarıdır. Arapça grafiklerde hareket, sesli 

harflerin okunmasında diakritik (hareke) noktaların çizgi altı ve çizgi 

üstü işaretlerinin yerleştirilmesi anlamına gelir. Ortaçağ Arap 

edebiyatında en yaygın epistolar janrı tarassul'dur. Bunu takiben, 

risâle Arap edebiyatının en gelişmiş janrı olarak kabul edilir. Bu janr, 

bilimsel, yasal, edebi nesir, bilimsal-dini yazıları ve siyasi belgelerin 

temelidir. 

Abbâsîler’in düşmesinden sonra, antik çağın destekçileri ve 

kısmen Persler, yenilikçilere karşı çıktılar. Abbâsî edebiyatının ikinci 

dönemine muhafazakar Arapların Şuubi hareketine karşı çıkmaları ve 

eski Arap geleneklerini canlandırma çabaları nedeniyle geleneğe 

dönme dönemi deniyordu. İlk dönemde, Arap olmayanların sosyo-

politik yaşamda ve kültürde aktivasyonunun Araplar için kötü 

sonuçları oldu ve halifelik isyanlarla sarıldı. Önceki prestijlerini eski 

haline getirmek için Araplar, klasik Arap kültürünün diğer ulusların 

kültürünün gerisinde olmadığını kanıtlamak için ideolojik duruma 
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odaklandılar. Bu dönemin literatürüne - câhiliye dönemi edebiyatına 

ilgi büyüyordu. Dönüş dönemi literatürünün toplanması için 

girişimlerde bulunulmuştur. Şairler ayrıca şiirlerinde eski edebiyatı ve 

şiirsel çerçeveleri yaratmaya başladılar. Geçmişin estetik normlarını 

restore edenlerin şiirlerine ilgi vardı. Bu döneme ait literatüre dönüş 

dönemi edebiyatı da denir. Ancak, bu literatür eskini tekrarlamamıştır. 

Dönüş dönemi edebiyatı Arap sosyo-sanatsal düşüncesinde yeni bir 

aşama olarak kabul edilmektedir. Böyle bir geri dönüş, bir 

restorasyon, antik çağın bir restorasyonu gibi görünüyor. Ancak eski 

gazelin ve şiirin tamamen restorasyonu sönmüş olabilirdi. Bu nedenle, 

dönüş döneminin şairleri, geçmişteki olayları tanımlayarak, bu 

dönemin şiirine yeni bir felsefi ruh ve sosyo-politik anlam 

kazandırmıştır. Hiciv, methiye ve fahriyeler gibi klasik şiir 

biçimlerinde ayrı ayrı bireyleri övmekten veya eleştirmekten daha 

fazlası, ahlaki ve etik ilkelerin teşviki avantaj ediyordu. Şiirde 

rasyonel düşünme eğilimleri yoğunlaştı. 

Geleneğe dönüşün en önemli şairleri Ebu Tammam ve 

Buhturi'dir. Allah'tan gelmediğini söyleyerek Kuran'a bile karşı 

çıktılar. Bu hareketin en önemli şairi Ebu Tammam'dı. Ebu Tammam 

Habib İbn Aus al-Tai, 796/806 yılında Şam yakınlarındaki Casim 

köyünde doğdu. Uyruğu tartışmalı ve Arap ya da Yunan kökenli 

olduğu söyleniyordu. Babasının adı Teodos'du, daha sonra adını Aus 

olarak değiştirdi ve soyunu Tay kabilesi ile ilişkilendirdi. Genç bir 

adam olarak Homs'ta yaşadı, daha sonra bir süre su sattığı Mısır'a 

geldi. 5 yıl Mısır'da yaşıyordu ve Irak'a geldiğinde şair olarak 

biliniyordu. Kariyerinin ilk döneminde şöhreti yoktu. Halife, 

Mamun'un sarayına giden yolu bulmak için çok uğraştı, ancak çabaları 

boşa çıktı. Fars kültürünü seven Mamun, Bedevi Arap gibi giyinen 

Tammam'ın uzun bir şiir okumasını sevmez. Ebu Tammam bir süre 

Horasan'da, sonra Musul'da yaşadı. Arap taassupluğu taşıma 

politikasını sürdüren Halife Mûtasim de Ebu Tammam'ın şiirine 

dikkat ederek saraya davet etti. Ebu Tammam Mûtasim'e savaşlarda 

eşlik etti ve Musul yakınlarında iki yıl boyunca posta müdürü olarak 

sorumlu bir görev aldı. 

Ebu Tammam 846'da öldü. Çalışmalarında övgüye çok 

düşkündü. Divanının üçte ikisi çeşitli insanlara yazılan methiyelerden 

oluşur. Şair tarafından en çok övülen halifeler Ma'mun, Mûtasim, 

Afşin, Halid İbn Yezid, soylular, yazarlar ve şairlerdi. Onun 

methiyeleri zamanın sosyo-politik olaylarını incelemek için 
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kullanılabilir. Tarihsel ve politik olaylar burada çok doğru bir şekilde 

tasvir edilmiştir. Babek hakkında bilgi şairin Hurrami hareketi ve 

Afşin'e adanmış methiyelerinde bulunabilir. Ebu Tammam'ın 

şiirlerinin ana özelliği, kelimelere göre anlamlara daha fazla dikkat 

etmesi idi. O, zayıf şiirlerini atmazdı. Ebu al-Farac al-İsfaHâni "Kitap 

al-Agani"de ("Şarkılar Kitabı") onu azarlayanlara söyledi: Şiir bir 

çocuk gibidir. O güzel, çirkin, güçlü ve zayıf. Hepsi benim için 

değerlidir. Ebu Tammam'ın yarattığı teşbih, cinas, mubalağa ve 

metaforlar o kadar orijinaldi ki muhafazakârlar bile onu kabul 

edemezdi. Sanatçı bilge aforizmaya çok düşkündü. O, Arap 

edebiyatında sadece şair olarak değil, klasik şiirin uzmanı olarak da 

bilinir. Bunlar arasında, "al-Hamase" divanı çok popüler. Bu divan 

20'den fazla bilim adamı tarafından yorumlandı. Bunlar arasında Hilal 

Asgari, Ebu Bakr Suli, al-Amadi, Hatip Tebrîzî ve diğerleri var. Bu 

divanın yaratılması hakkında bir rivayet var. O, Horasan'dayken 

Abdullah İbn Tahir'in konuğu idi ve dönüşünde Hemedan'daki Ebul-

Vafa İbn Salama tarafından ağırlandı. Bu sırada şiddetli kar yağışı 

düşüyor, yollar kapanıyor ve bir süre Hemedan'da kalmaya zorlanıyor. 

Ebul-Vafa'nın zengin kütüphanesiyle tanıştı ve "al-Hamase" divanını 

derledi. Bu divan 10 bölümden oluşmaktadır: 

1. Hamase - kahramanca şiirler; 

2. Ağıtlar; 

3. Görgü kuralları hakkında şiirler; 

4. Hicivler; 

5. Ağırlama şiirleri; 

6. Övgüler; 

7. Seyahat hakkında şiirler; 

8. Kadınları kınayan şiirler; 

9. Bilge şiirler; 

10. Kadın güzelliğini yücelten şiirler. 

"Hamase"de üç yüz yıllık bir dönemi kapsayan 500'den fazla 

şair tarafından yaklaşık 6.000 şiir toplamıştır. Yüzlerce en iyi şairin 

şiiri burada toplanmıştır. Eserin ilk bölüm Arapların kahramanlığı 

hakkında. Onun geleneksel janrlerdeki çalışmaları bize ulaşmıştır. O, 

eski şiirin hayranıydı ve eski şair Zuheyr'ı seviyordu. Tarihi ve edebi 

açıdan değerli bir anıt olan "al-Hamase" ("Cesurluğun Kitabı") 

koleksiyonu günümüze ulaşmıştır. 
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Ebu Tammam'dan sonra Ebu Ubade al-Buhturi, Ebu Saadat al-

Şeceri, al-Alevi, Ebul-Hasan Sadraddin Basri, Asgari ve Selim 

Andalusi gibi şairler de "Hamase" divanlarını oluşturdular. 

Ebu Ubade al-Vâlid İbn Yahya al-Buhturi (821 - 897) Tayy 

kabilesindendi. 821 yılında Suriye'nin Menbic köyünde fakir bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Şairin çocukluğu ve gençliği çok 

zordu. Şiirsel yeteneği erken parladı. Kar için şiir kullandı ve hatta 

soğan ve sarımsakları bile övdü. Finansal zorluklar onu seyahat 

etmeye zorladı ve 16 yaşındayken yoğun bir şekilde seyahat etti. 

Böyle bir rivayeti anlatıyorlar ki, bir toplantıda bir asılzadeni övgü 

eden bir şiir okuduğu zaman, Ebu Tammam şiirin kendisine ait 

olduğunu dedi ve şiiri Hâfizadan tekrar söyledi. Buhturi, onun Ebu 

Tammam olduğunu öğrendiğinde hiçbir şey söylemedi. Olağanüstü bir 

Hâfizası olan Abu Tammam, şiiri hızla ezberlediği için onunla 

şakalaştı. 847 yılında Buhturi, halife Mutavakkil'in sarayında "saray 

şairi" konumuna yükseldi. Halife Mutavakkil, diğer halife ve saray 

âyanlarına methiyeler yazmıştır. O, saraylarda huzur bulamadı, 892'de 

Menbic'e geldi ve hayatını burada geçirdi. 

Kaside biçimini tercih eden şair klasik gelenekleri destekledi. 

Methiye, onun yaratıcılığının ana biçimiydi. Klasik şiire yeni bir ruh 

kazandırdı. al-Buhturi, Ebu Tammam'ın öğrencisi olarak edebiyata 

getirdiği yeni gelenekleri sürdürdü. O, kariyeri boyunca methiye 

tarzından kaçınmaya çalıştı ve gereksiz abartı kullanmanın gerekli 

olduğunu düşünmedi. 

Ebu Tammam ve al-Buhturi'nın sanatsal bir dostluğu vardı. 

Anlatıya göre Buhturi'yi şiir ve sanata teşvik eden Ebu Tammam'dı ve 

ona bu yolda yardım etti. Ebu al-Farac al-İsfaHâni de "Kitap al-

Agani"deki Buhturi hakkındaki rivayetleri doğrular. Buhturi, büyük 

bir tutkusu olan, hassas yüreğe sahip bir şairdi. Gözlemleme yeteneği 

o kadar güçlüydü ki, çevrenin güzelliğini şiirsel olarak canlandırabildi. 

O, ne yazdığını duyuyor, ilhamını bu duyguya tabi ediyordu. Divanını 

kendinden geride bırakır gitti. Buhturi kalp hastalığından öldü. 

Câhiz (775-868). Abbâsî yönetiminin ikinci döneminde şiirle 

birlikte nesirde de başarılar elde edilmiştir. Nesirlerin en büyük ustası 

Ebu Osman Emr İbn Bahr al-Câhiz'di. 775 yılında Basra'da doğdu. 

Onun milliyeti hakkında farklı görüşler var. Onun Habeş veya Arap 

kökenli olduğu söylenir. Çocukluğu ve gençliği hakkında çok az şey 

biliniyor. Sanatçının zamanında Basra bir bilim ve kültür merkeziydi. 

Câhiz böyle bir bilimsel ve kültürel ortamda büyüdü. Sık sık 



240 | RAMİL ALİYEV 

 

camilerde ve pazarlarda bilimsel tartışma ve takasları dinledi. Genç bir 

adam olarak, Mötezillerden (mutavassitlerden) etkilendi. Daha sonra 

Mötezillik'te "Câhiziyya" adlı bir trend yarattı. O, derin bir gözlem 

yeteneğine sahipti, kitaplara ve bilime o kadar bağımlıydı ki, geceleri 

kitapçılarda ücretsiz kitap okumak için kitapları koruyordu. Câhiz'in 

görünüşü kabaydı, bu yüzden ona büyük gözlü olduğu için "Câhiz" 

deniyordu. Bir kadının ona yaklaştığı ve onu takip etmesini istediği 

söylenir. Kadını izliyor. Kadın bir kuyumcu önünde duruyor, Câhiz'e 

işaret ediyor ve "Şuna benziyor" diyor. Câhiz bu eser hakkında hiçbir 

şey anlamıyor, kuyumcuya bunun ne anlama geldiğini soruyor. 

Kuyumcu ona bu kadının sabah geldiğini söyledi ve benden kaşındaki 

şeytanın görüntüsü ile bir yüzük yapmamı istedi. Ama ben şeytanı 

görmediğim için, şeytanı hayalimde kurabilmek için seni getirdi. 

Onun mükemmel bir konuşma becerisine sahip olduğu söylenir. 

O, ayrıca yaratıcıydı. 250'den fazla eser yazdığı söyleniyor. 40 yıl 

yatak hastası oldu ve felç geçirdi. Arkadaşlarından biri onun 

durumunu duyduğunda diyor ki, bir tarafımı kesseler haberim olmaz, 

bir tarafıma sinek indiğinde ise acı içinde ölürüm. Ancak hastalık 

ruhunu öldürmedi. Sanatçının dört tarafında kitap yığınları vardı. 

Kitaplar öyle bir yükseklikte yığılmıştı ki Câhiz onların ağırlıklarını 

taşıyamadı ve öldü. Şair 93 yaşında öldü. Bu yüzden ona "kitapların 

öldürdüğü adam" deniyordu. Yazarın edebi mirasının büyük bir kısmı 

ortadan kayboldu. Şairin hayatında ün kazandıran eserlerden bazıları 

zamanımıza kadar  geldi. Câhiz'in "Canlılar Hakkında Kitap", "Beyan 

ve Beyan etme Hakkında Kitap", "Cimriler Hakkında Kitap", 

"Çember ve Kare Hakkında Kitap", "Türklerin Faziletleri Hakkında 

Risâle" eserleri birçok dilde tercüme edilmiş ve dağıtılmıştır. O, 

sarayda yaşamamıştır. Buna rağmen, onun eserleri sarayda da sevildi. 

Abbâsî veziri Muhammed İbn ez-Zayyad onun "Kitap al-Hayavan" 

eserine 5.000 dinar bağışladı. Başka bir vezir, Ahmed İbn Abi Duad, 

"al-Beyan vat-tabyin" (Beyan ve Beyan etme Hakkında Kitap") nakit 

ödül verdi. Bu eser o kadar meşhur oldu ki, halife Mutavakkil 

çocuklarının yetiştirilmesini Câhiz'e emanet etmek istedi, ancak şairin 

yüzünü görünce fikrini değiştirdi. Edebi ve sanatsal açıdan, "Kitap al-

buhala" ("Cimriler Hakkında Kitap") çalışması büyük ilgi görüyor. Bu 

konu dünya edebiyatında popülerdir. Câhiz de bu konuyu çok orijinal 

çalıştı. Cimrilerin psikolojisini ilginç detaylarla ortaya çıkarmaya 

çalıştı. Yazar Horasan'dan bazı insanların başka bir şehre gittiğini 

yazıyor. Geceleri karanlığa düşmemeleri için para toplarlar ve lamba 
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alırlar. Bir kişi ödeme yapmaz. Akşamları, Horasan'lılar lambayı 

yaktığında, ödeme yapmayanın gözlerini kapatırlar, böylece lambanın 

ışığı azalmasın. Horasan halkı o kadar cimri ki, yeni ayakkabı satın 

aldıklarında, üç ay boyunca topuklarında ve üç ay boyunca ayak 

parmaklarında yürüyorlar ki şu ayakkabı üç aydır giyilmiş gibi 

görünsün. Ziyaret etmeyi severler, ancak misafirleri sevmezler. 

Câhiz'in cimri karakterleri çok renkli; cimri kadınlar, kadınlar 

pahasına yaşayan erkekler, cimri bilim adamları, vb. Bunlar arasında, 

filozof al-Kindi'nin imgesi ilginçtir. Kiracılarıyla çok acımasız, 

onlardan olabildiğince zorla para almaya çalışıyor. 

"Kitap al-hayavan"da Câhiz hayvanların davranışları ve hayatta 

kalma mücadeleleri hakkında ilginç bilgiler verdi. Bu çalışmada, farklı 

halkların tarihi, etnografisi ve dini fikirleri hakkındaki görüşlerini de 

dile getiriyor. Asıl amacı Tanrı'nın gücünü göstermekti. "Kitap al-

tadvir vat-terbi" ("Çember ve Kare Kitabı") hicivli bir eserdir. Hiciv 

nesnesi Câhiz'in çağdaş olan Ahmed İbn Abd al-Vahhab'dır. O, bilgi 

adamı olmaktan gurur duyar,  başkalarının görüşlerini dinlemez. Çok 

fazla şişman ve küçük olduğundan uzaktan bakıldığında bir kareye 

benziyor ve önü ve arkası bir daire gibi. Şair bu kişiye sorular sorar. 

Bu sorular Câhiz'in dünya görüşünü ve zamanın bilimsel seviyesini 

araştırmak için gerçekler sağlar. Şair ondan sorar ki, neden cam 

hazırlamak mümkün, ama altını ise yok? Ad ve Samud kabileleri 

nerede yaşadı? Neden Yakup peygamber oğlu Yûsif'in yerini 

bilmiyor? Ayın etkisi altında denizde kabarmak ve geri çekilme 

oluyor mu? ve s. 

"al-Beyan vat-tabyin"de beyan bilimi, güzel konuşmanın temel 

koşulları, Arapların bu alandaki becerileri ve şiir sanatında has olan 

konular hakkında konuşur. 

"Menâkibul-etraka" ("Türklerin Fazileti") çalışmasında Türk 

halkının gelenekleri ve etik görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Şair, 

Türklerin dövüş sanatlarındaki becerileri, komutana itaat, savaştaki 

askeri birimin korunması, her durumda bir çıkış yolu bulma, ok atma 

yeteneği hakkında konuşur. 

Câhiz'in yaratıcılığını karakterize eden ana özellik onun 

gerçekçiliğidir. Bir portre ustasıdır, tasvir ettiği nesnenin en hassas 

yönlerini yazabilir. Okuyucuyu yormaz, onları bir olaydan diğerine 

bağlar, kelimeleri ve ifadeleri kesin olarak seçer ve bu ifadelerin 

birbiriyle müzikal uyumunu yaratabilir. 
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al-Mutanabbi (915 - 965). Abbâsî döneminde edebiyat üçüncü 

aşamasına girdi. Bu dönemde edebiyattaki gelenekler durağanlaştı, 

arayışlarını durdurdu ve sanatsal genellemelerle yaşamın gerçeklerini 

yansıtıyordu. Arap şiirinin bu dönemi Mutanabbi'nin çalışmasıyla 

başlar. Ahmed İbn al-Hüseyin al-Mutanabbi en büyük Arap şairidir. 

Hayatı ve yaratıcılığı ciddi krizlerden geçti. Her zaman egosunu 

yüceltti, her zaman sözünü söylemeye çalıştı. Saraylarda yaşamasına 

rağmen hükümdarı kınadı. Şöhret aşığıydı ve iktidara yatkın olmasına 

rağmen başarılı olamadı ve fethettiği şöhret sadece şiirde oldu. 

al-Mutanabbi, 915 yılında Kufe'nin Kinde mahallesinde doğdu. 

İlköğrenimini Şii medresesinde aldı. Rivayete göre babası su 

satıcısıydı, ancak annesini erken kaybetti ve büyükannesinin bakımı 

altında yaşadı. Büyükannesinin ölümünden sonra şair ona ağıt 

adamıştı, orada diyor: “Asil bir aileden olmasan bile, benim 

büyükannem olmak senin yüksekliğinin kanıtıdır”. O, erken yaşlardan 

itibaren şiirsel sanatın kurallarını öğrendi. Kufe'ye yapılan baskınlar 

sonucunda, Irak ve Suriye sınırındaki Samava çölündeki Bedevi 

Arapları arasında iki yıl yaşadı ve Arap dilinin tüm inceliklerini 

öğrendi. O zamanlar, şairlerin ve bilginlerin çöl Araplarından saf 

Arapça öğrenmeleri yaygındı. al-Mutanabbi Bedevi Araplarından 

sadece dil değil, aynı zamanda onların yaşam biçimleri, psikoloji, 

gelenekler vb. öğrendi. Bedevi Araplarından öğrendiği şövalyelik, 

gurur ve korkusuzluk onun varlığını etkilemişti. Bundan sonra al-

Mutanabbi Kufe'ye döndü ve Bağdat, Şam ve diğer yerlere seyahat 

eder, saraylara bir yol arar. Hiçbir şey başaramadıktan sonra, çöle, 

Bedevi Araplarına döndü ve halifeliğe isyan etti. Bu eylem için 

tutuklandı. Onun zamanında bağımsız bir halifelik yoktu, hükümet 

biçimsel karakteri vardı. İhşitler, Buheyviler, Samaniler ve diğer 

devletler yaratılmasına rağmen, Arap olmayanlar tarafından 

yönetiliyorlardı. Bu, al-Mutanabbi'nin Arap taassupluğunu etkiledi. 

Güçlü bir Arap devleti görmek istiyordu. Suriye'deki en sevdiği 

hükümdarı Hamdaniler hanedanının hükümdarı Seyf ed-Davla idi. 

Onun saltanatı birçok Arap şair ve bilgin tarafından övüldü. Kader, al-

Mutanabbi'yi onun sarayına getirir. 947'de o, Seyf ed-Davla'nın saray 

şair oldu. Cetvele hayran olmasına rağmen, gururunu kaybetmedi ve 

kendini cetvelle bir seviyede yakaladı. Mesela sarayda şiirler okurken 

şairler ayağa kalkartılar. O, bir koşul yaptı ki şiir okurken ayakta 

dayanmayacak. 10 yıl sarayda yaşadı ve cetvelin askeri yürüyüşlerini 

ve kahramanlığını öven en güzel eserlerini yazdı. Ancak onun saray 
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hayatı sessiz geçmiyor. Cetvelin kibiri ve şairin gururu onları 

birbirinden ayırır. Birbirlerini on yıldır anlamış olsalar da, bu sonuna 

kadar sürmez. Sarayda şairleri kıskanan birçok insan vardı. Fars 

kökenli İbn Halaveyh, onunla hükümdar arasında bir anlaşmazlığa 

neden oldu. al-Mutanabbi bir şiir okuduğunda, bu dilbilimci onu 

eleştirir. al-Mutanabbi ona "Farsısınız, Arapça'yı nasıl anlıyorsunuz?" 

diye sordu. İbn Halaveyh elindeki boya kabını ona atar. Böyle bir 

durumda, cetvel müdahale etmeli idi ve hasar çeken şair sessiz 

kalmalıydı. Cetvel sessizdir. Bu, Mutanabbi'nin kalbine dokunur. Bir 

süre sonra İbn Halaveyh ona tekrar hakaret etti. Şair 957'de saraydan 

küskün olarak ayrıldı ve Mısır'a gitti. Mısır'daki iktidar, İhşidi 

hükümdarının oğlu küçük olduğu için iktidarı ele geçiren siyah 

Kafur'un elindeydi. Soyu olmayan Kafur, Mutanabbi diye bilinen bir 

şaire ihtiyaç duyuyordu. Şair Kafurun sarayında yazar ve yaratır. 

Ayrıca "Kafuriyat" adlı bir kaside koleksiyonu var. Kafur ünlü olmak 

isterdi, bu yüzden al-Mutanabbi'yi davet etti ve ona eyalet valiliği 

teklif etti. al-Mutanabbi bir Arap fanatiği olmasına rağmen, vali olma 

arzusu onun üzerinde hüküm sürüyor. Onun hakkında söyleniyor ki 

gençliğinde Hz. Muhammed (sav) gibi bir peygamber olmak istiyordu, 

şimdi Kafur eyaletinin valisi olmak istiyor. Günler geçtikçe Kafur 

sözünü tutmuyor. Kafur, onun hicivlerinden korktuğu için kaçmasını 

engeller. 962'de bir gün al-Mutanabbi, Kafur'a yazdığı hicivi Mısır'da 

koydu ve kaçtı. Daha sonra şair şiirlerini toplamaya başlar. 965'te 

Buveyhiler'in veziri İbnu'l-Amid'in sarayına geldi ve sonra Şiraz'a gitti 

ve Adud-ed-Davla sarayında yaşadı. Şiirlerinde kendini ve soyundan 

gelenleri övüyor. O, Bağdat'a dönerken, kız kardeşiyle dalga geçen 

haydutların lideriyle karşılaşır. Bu, 965'te haydutlar tarafından 

öldürüldüğünde oldu. 

al-Mutanabbi'ye kişiliği ve şiiri birleşmiş bir şair denir. 

Şiirlerinin konusu kişiliğidir, hayatıdır. Şairin adı "Mutanabbi", 

"peygamber olduğunu iddia eden" anlamına gelir. Rivayete göre, 

Bedevi Arapları isyan etmeye çağırdığında, kendisini bir peygamber 

olarak takdim etdi ve etrafındaki insanları toplamaya çalıştı. Başka bir 

rivayete göre, şair yanlış anlaşıldığı ve yalnız bırakıldığı için 

"peygamber" olarak adlandırıldı. Bu nedenle, şair şiirlerinden birinde 

şöyle der: “Salih peygamber Samud halkı arasında yalnız olduğu için, 

ben de çevremde yalnızım. Başka bir rivayette, al-Mutanabbi "la 

nabiyya badaka" ("Senden sonra peygamber yok") ifadesini yazarken 

"la" (hayır) kelimesini özel bir isim olarak aldı. "Benden sonra 
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peygamber yok" demek değil, "La benden sonra bir peygamber" 

olarak alındı. Bir başka düşündürücü rivayet onun yaratıcılığıyla 

ilgilidir. Şairin divanını oluşturan Vâhidi ve İbn Cinni, şiirlerini bir 

mucize olarak adlandırdı. Abu'l-Ala al-Maarri ayrıca onun divanına 

yazdığı yorumu "Ahmed'in mucizesi" ismini koyar. Bir mucize 

yaratmak peygamberin bir özelliğidir. Şairin kendisi şiirine "sihir" 

dedi: "Câhiliye şairleri toplanırlarsa şiirimi yaratamazlar. Yarattığım 

sihir Babylon'da hiç duyulmadı". O, yeteneğiyle gurur duyuyordu, 

insanları etkileme gücüne sahip olduğunu düşünüyordü. Ama nereye 

giderse gitsin arzularını gerçekleştiremedi. “Bir elinde ateş ve su 

tutabilirim. Ama şöhret ve cömertliği birleştiremem. "Bu nedenle, şair 

bazen değersiz insanlara methiye yazmak zorunda kalmıştır. Bu 

yüzden zamandan nefret ediyordu. Kariyerinin son yıllarında ölüm 

teması tercih etti. Şaire göre, her şeyin sonu ölümdür, kişi cesurca 

ölmeli, bir zulüm içinde yaşamaktansa kahramanca ölmelidir. 

O, kendi yaratıcılığıyla Arap şiiri üzerinde güçlü bir etkisi oldu. 

Arap şairleri kendi yaratıcılığı ile onun izlerini takip etmeye çalıştılar. 

X. yüzyıl Arap şiiri kişisinde büyük başarılar elde etti. 

Ebul-Ala al-Maarri (973 - 1057). X – XI. yüzyıllarda Arap 

halifeliği çöküşün eşiğinde idi. Halifelerin kuralı resmiydi. 

Eyaletlerdeki feodal beyler gerçek yöneticilerdi. Bu süre zarfında 

insanlar sarsıldı ve mistisizme takıntılı hale geldiler. Ahirete olan 

inanç büyüyordu. Hilafette bu durumlardan kurtulmanın yollarını 

arıyorlardı. Bilimin gelişiminde çıkış yolunu gördüler. Bu dönemde 

bilimin tüm alanlarını kapsayan "İhvanus-Safa" ("Saflık Kardeşleri") 

hareketinin aktivitesine dikkat etmek önemlidir. 

Ahmed İbn Abdullah İbn Süleyman Ebul-Ala al-Maarri 973 

yılında Suriye'nin Maarratun-Numan şehrinde doğdu. Dedesi fakih, 

babası kadı olmuştur. O, şeriat hukuku ve edebiyatı konusunda çok 

bilgili idi ve annesi ise etkili bir aileden geliyordu. al-Maarri ünlü 

olduktan sonra, Ahmed ismine karşı protesto etti, bu da övgü, hamd ve 

şükran anlamına gelir ve insanın öylesine günahkar ve aşağılık 

olduğunu söyleyerek diyor ki onda övgüde bulunacak hiçbir şeyi 

yoktur. Şair o kadar kötümserdi ki, sefil bir hayat sürdü. 4 

yaşındayken şair çiçek hastalığına yakalanmış, sağ gözünde körlük ve 

sol gözünde hafif bir ışartı kalmıştı. Daha sonra şair, hayalinde sadece 

kırmızı boya kaldığını söyledi. Araplar çiçek hastalığı olan bir kişiyi 

kırmızı bir yatağa yatırırdı. Körlük onun ruhsal gelişimini 

engelleyemedi, zihinsel gelişimine neden oldu. Babası onun eğitimine 
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başladı ve Maarri 14 yaşındayken babası öldü. Bundan sonra seyahat 

etmeye teşvik edildi. Öğrenmeye hevesliydi. Hayatı üç aşamaya 

ayrılabilir: 

1. Çocukluk ve gençlik yılları (973 - 993); 

2. Seyahat dönemi (993 - 1010); 

3. Çilecilik dönemi (1010 - 1057). 

Şair 17 yıl seyahat etti. İlk olarak Antakya, Lazıkiye, Tarablus 

ve Halep'i ziyaret etti, bu yerlerin zengin kütüphaneleri ve bilim 

adamları ile tanıştı, sonra Bağdat'a gitti. O zaman Bağdat, bilim ve 

kültürün yanı sıra siyasi bir çekişme merkeziydi. al-Maarri, "Bilgelik 

Evi" Kütüphanesi'nde önde gelen bilginler ve şairlerle bir araya geldi 

ve ilk koleksiyonunu, "Çakmaktaşı’nın kıvılcımı" ("Saktuz-zand") 

eserini de Bağdat'ta yazdı. Bir kural vardı. Ünlü olmak isteyenlerin 

önce Bağdat'ta tanınması gerekiyordu. Bu şehir al-Mutanabbi'yi 

reddetti. Murtaza Razi ve Ebul-Ala al-Maarri arasında o sırada 

Bağdat'ta etkili olan al-Mutanabbi'nin şiirsel gücü konusunda bir 

anlaşmazlık vardı ve sonuç olarak Murtaza Razi, al-Maarri'yi evinden 

kovdu. Bağdat'tayken, Maarri annesinin ölümüyle ilgili haberleri 

duydu ve memleketine döndü. 1010'dan sonra bir daha asla 

Maarra'dan ayrılmadı ve bir çilecilik hayatı yaşadı. Hayvancılık 

ürünleri yemiyor, sadece meyve ve sebze yiyor ve şöhret aramıyor. 

Şairin uzaktan aradığı mutluluk onu memleketinde bulur. Müslüman 

dünyasının her yerinden insanlar bilgi için ondan ders öğrenmeğe 

geliyorlar. Onun çileciliği gerçek bir çilecilik değil, bilime katılma ve 

yalnız olma arzusuydu. Öğrencilerinden biri de Hatip Tebrîzî idi. 

Şair seyahat etmeyi zaten reddetmişti, iki kat ev mahkumu idi, 

hem kördü ve hem de evi terk edemiyordu. Şair kendini üç kat bir 

mahkum olarak gördü ve kendisini üç kat bir hapishanede gördüğünü 

yazdı. O diyor ki gözlerimin körlüğü, evime kapanma ve ruhumun 

iğrenç bir bedende mahkum olmasıdır. 

Yaklaşık 47 yıl evini terk etmedi. Saraylara davet edildi, ancak 

kabul edilmedi. Gençlere ücretsiz dersler verdi ve hayatını edebiyata 

ve bilime adadı. Arapça dil bilgisi çağdaşlarını şaşırttı. Hatip Tebrîzî, 

Araplar böyle bir söz söylemiş mi, Ebul-Ala'nın bilmediği olsun, 

söylüyor. Ebul-Ala'nın çok iyi bir hâfizası vardı. Bunu aynı anda 

birkaç sayfa duyarak söyleyebilirdi. O, duyduğu konuşmanı olduğu 

gibi hatta anlamadığı bir dilde konuşabiliyordu. 

Şair 1057'de öldü. Mezarının üzerinde 80'den fazla şair yas 

tuttu. Evli olmayan ve çocuğu olmayan al-Maarri mezarına şu sözleri 
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miras bıraktı: “Bu, bir suç işleyerek onu dünyaya getiren babanın 

evladının mezarıdır. Ben kimseye karşı suç işlemedim". 

al-Maarri'nin şiirleri iki divanda toplanır. Eserleri hem şiir hem 

de nesir eserlerden oluşur. Onun iki divanı ve birçok nesir eseri var. 

İlk divanına "Saktuz-zand" ("Çakmaktaşı’nın kıvılcımı") denir. Temel 

olarak gençliğinde yazdığı şiirlerden oluşan bir koleksiyon. Birçok 

bilginler - H. Tebrîzî, Batalyavisi, Harezmi, Yûsif İbn Tahir, al-

Huvayyi ve diğerleri - bu divanı yorumda bulundu. Bu divanda 

kaskıya adanmış şiirler de var. O, kaskın gücünü ve tıngır sesini övdü. 

Şairin ikinci divanı "Luzumiyat" olarak adlandırılır ve tam adı 

"Gereksizliğin Gerekliliği"dir. Burada şair, alfabenin tüm harflerine 

kafiyeli şiirler, sukun işareti de dahil olmak üzere her bir harfin dört 

harekesine şiir yazmak ve beyitlerin sonunda iki veya daha fazla 

harfin kafiye gibi takip edilmesi amacı gerekmeyen bazı resmi 

konulara yönelikti. Bu divan 113 bölümden oluşuyordu. Divan, şairin 

dini ve felsefi görüşlerini ve insan toplumu hakkındaki görüşlerini 

yansıtır. Onun en ünlü eseri "Risalat al-Ğufrani"dir (“Affetme 

Hakkında İnceleme”). Bu çalışma meleklerin isimlerinin etimolojisi 

ile ilgili olmasına rağmen, şairin dini fikirleri de yansıtılmaktadır. 

"Yoldaki Maceracılık Üzerine Risâle", şairin hayatının olayları ve 

hikâyeleri hakkında tavsiye ve vaazlar içerir. "Bölümler ve Amaçlar" 

eseri de aynı zamanda öğretici fikirlerle doludur. Bazıları onun 

yaratıcılığını şüpheci ve ateist olarak görürken, diğerleri dini-skolastik 

bir dünya görüşü olarak gördü. Şairin dini görüşleri çelişkilidir, ancak 

mümin oldu, çalışmalarında tek tanrılılığı kabul etti ve imamlara 

şiirler adadı. Ancak, peygamberlik, miad, cinler, melekler ve tövbe 

gibi bir dizi önemli konuda tereddütlü bir tutum aldı. al-Maarri körü 

körüne ibadete karşıydı ve İslami öğretilerin iç anlamını anlamaya 

çalıştı. Şair düşüncelerini gizli tutmuş ve dini görüşlerini benzer 

düşünen insanlarla paylaşmamıştır. al-Maarri dini mezheplere değil, 

sadece Mötezilliğe (zekayı temel alanlar) yöneldi. Bazı şiirlerinde 

zeka hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Bazı şiirlerinde insanları 

dünyevi nimetlerden uzaklaşmaya çağırıyor, dünyanın 

sadakatsizliğinden bahsediyor ve dünyevi nimetler için çalışmayı, 

hatta birbirlerini öldürmeyi doğru bulmuyor. Dünyayı bir cesete 

benzetiyor ve insanlar onun etrafında havlayan köpekler gibi. Şiirinde 

şöyle diyor: “Arkadaşım, bu dünya ölü bir beden gibi. Biz onun 

etrafında havlayan köpekler gibiyiz. Bu cesetten kim yiyerse utanç 

içindedir ve kim açsa kazanır. Geceleri sıkıntılarını yakalayamayan 
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herkes yarın açıldığında başını belaya sokar". O, uzay, ruh, dört 

element vb. dahil olmak üzere tüm felsefi sistemleri inceledi, onların 

hakkında ilginç görüşler dile getirdi. Şeytanların ve meleklerin 

varlığını kabul etmedi. Felsefesi, fikirleriyle Neoplatonistlerin 

görüşlerine yaklaşan idealist bir felsefedir. O, ruhu ilahi bir başlangıç, 

insanın maddi varlığını kutsallaştıran bir ışık olarak görür. O, şiirinde 

şöyle yazar: “Ruh, zihnin reddedemeyeceği latif bir varlıktır. O, insan 

vücudunda bir kafeste yaşıyor. Subhanallah, acaba bedeni terk ettikten 

sonra hâlâ düşünceleri kalıyor ve bir şey hissediyor mu? O, insan 

vücudunu iyileştiren bir ışıktır. Karanlık bir gecede yanan bir mum 

gibi açıkca görünüyor. Bazı insanlar, bir kişi öldüğünde vücutta 

kaldığını söyler. Diğerleri, ruhun ölümle karşılaşanda cennete 

yükseldiğini söylüyor. Ebul-Ala'nın en değerli eserlerinden biri 

"Risalat al-Ğufrani"dir ("Affetme Üzerine Risâle"). Yazar bu eseri 

İbnü'l-Tarih'in 1033'te şaire yazdığı bir mektuba yanıt olarak 

yazmıştır. Eser iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, kapsamlı bir 

arsa ve kompozisyona sahip hikâyeye benzer. Burada İbnu'l-Tarih'in 

cennet ve cehennem ile tanışması ve cennetteki hayatı vurgulanır. İlk 

bölümde yazar tövbe meselesi hakkındaki görüşlerini hicivli bir 

şekilde sunar: İbnu'l-Tarih'in iyi işler az olmasına rağmen, tövbeti 

ameli sonunda bir yıldız gibi parlar. Bu şekilde yazar, günahları 

sevaplarını aşan insanların bir kez tövbe ederek günahlarının 

affedilmesine karşı protesto eder. İbn al-Tarih, cennetteki insanlara 

“Tanrı sizi neden affetti?” diye sordu. Cehennemdeki insanlar “Tanrı 

sizi neden affetmedi?” diye o sorar. Yazar cennetin nimetlerini, şarap 

nehirlerini, hurileri, gılmanları vb. ilgili düşüncelerini zamanı için 

cesur, hicivli bir ruhla yazdı. Çalışmanın ikinci kısmı bir risâle 

şeklindedir ve İbnu'l-Tarih'in mektubuna bir cevaptır. Burada şairin 

dini-felsefi ve edebi görüşleri ile tanışıyoruz.  

Abbâsîler'in üçüncü döneminde nesir. Arap edebiyatındaki 

gerçekçi okul, Câhiz ile başladı ve Ebul-Ala al-Maarri'de daha da 

yükseldi. Özellikle nesir, Abbâsî yönetiminin üçüncü döneminde 

gelişmeye başladı. Bu düzyazının ana özelliği sanatsallık idi. Bu 

düzyazı temsilcileri görünüşe dikkat eder, ancak içeriğe dikkat 

etmezler. Onların yaratıcılığında, sözler ve ifadeler en önemli faktör 

olarak şişkin verilir ve nesrinin ana teması haline geldi. Bu düzyazının 

en ünlü temsilcilerinden biri Ebu Bekir al-Harezmi (935 - 993) idi. O, 

935 yılında Taberistan'da doğdu. O, ünlü tarihçi Tabari'nin yeğeni. 

Onun hayatı hakkında ayrıntılı bilgi yok. Harezmi seyahat etmeyi 
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sever, Mısır, Suriye (Şam), Orta Asya ve İran'a seyahat eder ve birçok 

şehri ziyaret eder. Harezmi'nin çok güçlü bir hafızası vardı. Bir gün 

ünlü Nasiri'ye ve zamanının Buveyhiler'in veziri Sahip İbn Abbad'a 

geldi ve kaleciden onu vezire almasını istedi. Kaleci haberi vezire 

ilettiğinde Sahip İbn Abbad, "Kim bana 40.000 beyit şiiri ezbere 

söyleyebilirse, onu yanımda bırak" dedi. Harezmi diyor ki: 

“Efendinize sorun, bu 40.000 beyit kadın şairlerin ya da erkek 

şairlerin şiirleri olmalı mı? Her ikisini de söyleyebilirim". Sahip İbn 

Abbad öğrendiğinde, bu kişinin sadece Ebu Bekir al-Harezmi olması 

gerektiğini söyledi. Arkadaş olurlar. O, Sahip İbn Abbad'la bir süre 

kaldı. Bir süre sonra ondan incik olur ve saraydan ayrılır. Vezir 

tarafından incik olmasına rağmen, Buveyhilere sadık kaldı ve Abbâsî 

hükümdarlarına kötü tutum besledi. Çünkü onlar güçlerini formal 

korudular. Halifelerin görevi, farklı ülkelerin yöneticilerine unvanlar, 

lakaplar ve takma adlar vermekti. Halife'den ad alan hükümdar ona 

yakın kabul edildi. Şiirlerinde Harezmi, Abbâsîler’in zayıflığını dalga 

geçirdi. O, hem şair hem de sanatsal düzyazı ustasıydı. Yazar kısa, 

özlü, ama çok anlamlı cümleler kullanmayı ve metaforları kullanmayı 

severdi. Onun bilge sözleri vardı. Harezmi büyük ölçekli çalışmalar 

yazmadı, ancak risâle şeklini tercih etti. 

Makame janrı. X. yüzyıl Arap nesirinin en önemli başarısı 

makame janrıdır. Bu janrda yazarın hayal gücünün ürünü olan 

hikâyecilik, tahkiye Arap edebiyatında gelişir. Makamelerden önce, 

Câhiz'in Arap edebiyatındaki yaradıcılığı, onun "Kitap al-buhala" adlı 

eseri Arapça nesir örneği olarak düşünülebilir. "Makame" kelimesi 

"yer", "makam", "toplantı" anlamına gelir. Daha sonra bu kelimenin 

anlamı zenginleştirildi, makameler toplantıda yapılan konuşmayı da 

ifade etti. X. yüzyılda, bu kelime edebi bir terim olarak edebi bir tür 

anlamına geliyordu. Formal olarak küçük bir hikâye olan bu 

çalışmanın ana özelliği, düzyazının secc tarzında son derece sanatsal 

olması ve sanatsal tasvir ve ifade araçlarının bolluğu ile karakterize 

olunmasıdır. O, içerik olarak alt sınıfların çıkarlarını yansıtan bir 

janrdır. Makameler toplu biçimde olur. Tüm makameler aynı anlatıcı 

tarafından söylenir ve kahramanı da bir erkektir. Bu özellik, 

makameğe büyük ölçekli bir nesir eserinin karakterini verir. 

Makameler, sosyo-politik koşulların ve zamanın gereklilikleri 

nedeniyle yaratılmıştır. X. yüzyılda, halifeliğin çöküşü, savaşların ve 

insanların yaşamlarının bozulması sonucunda hırsızların, tembel ve 

dilencilerin sayısı arttı ve zeki insanlar toplumda yer alamadı ve bu 
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insanlara katıldı. Bu makameler, hayatta layık bir yer alamayan 

aydınların ve şairlerin trajedisini yansıtıyor. Bu janrın kurucusu 

Ahmed İbn Hüseyin Badi’ al-Zaman al-Hemedanî (969 - 1008) idi. 

O, 969 yılında Arap, Türk ve İran kültürlerinin birleştiği Hemedan'da 

doğdu, ilk eğitimini burada aldı ve mektuplarından birinde Arap 

olduğunu belirtti. Badi’ al-Zaman genç yaşta bir yolculuğa çıktı. Badi’ 

al-Zaman'ın memleketi Hemedan'a hiciv yazdığı biliniyor. O, 

şiirlerinden birinde, Hemedan’lı olduğumu biliyorsun, aptal olduğum 

için beni azarlama yapmazsın söyledi. "Badi’ al-Zaman" kelimesi 

"zamanın mucizesi" anlamına gelir. Bu takma ad, güçlü hâfizası 

nedeniyle ona verildi. 5 - 6 sayfalık bir makaleye bakarak onu 

hâfizadan okuduğu söyleniyor. Arapça duyduğu bir kasideni Farsça 

veya tam aksine doğrudan göğüsten söylüyormuş. Herhangi bir nazım 

eserini yüksek sanatsal tarzda düzyazı ile veya nesir eserini şiirle 

söylüyormuş. Bu özellik nedeniyle hızla ünlü oldu, tüm yöneticilerin 

sarayı ona açıldı, ancak çok gurur duyduğu için kimseyle iletişim 

kuramadı. Hemedan'dan ayrıldı ve Rey'e - Buveyhi veziri Sahip İbn 

Abbad'ın sarayına gitti. Kısa hayatında İran ve Afganistan'a gitti ve 

Seyf ed-Davla sarayındaki edebi toplantılara katıldı. Sonra Curcan'ın 

hükümdarı Kabus İbn Vuşimgir'in sarayına, oradan Nişapur'a gitti. 

Ebu Bekir al-Harezmi gibi bir yazar Nişapur'un edebi ortamında 

meşhurdu. Harezmi'ye yaklaşmak istiyor ve iki yazar arasında edebi 

bir çatışma başlıyor. Şair Harezmi'ye şunu önermektedir: kağıda bir 

yandan bakarken, mektubun cevapı alınsın.  Öyle bir mektup yazın ki, 

sondan evvele okunan, evvelden sona kadar okunduğu gibi okunsun. 

Belirli harfleri olmayan bir mektup yazın. Ciddi bir tarza ve derin bir 

anlama eğilimi gösteren Harezmi, bu şeylere oyun oynamak diyor. 

Ebu Bekir al-Harezmi öldüğünde, meydan Badi ez-Zaman'da kaldı. 

Sanatçı daha sonra Sicistan'a, Halaf İbn Ahmed'in sarayına ve oradan 

Herat'a gitti. Orada Haşnemi ailesinden bir kızla evlenir. Badi’ al-

Zaman1008'de öldü. Badi az-Zaman kendi makamelerini Sicistan'da 

yazmaya başladı. Önce 6 makame yazmış, sonra bu makamelerin 

sayısı 31'e ulaşmıştır. Badi’ al-Zaman'ın 400 makamesi vardı, sadece 

51 tanesi bize ulaştı. Onun makameleri tüccar İsa İbn Hişam 

tarafından anlatılıyor. Kendi ticari işleriyle dolaşan Himam, sergerde 

yazar Ebul-Feth al-İskenderi ile tanıştı ve onun sahtekarlıklarına tanık 

oldu. Makamelerde, İsa İbn Hişam daha önce Ebul-Feth al-

Iskenderi'yi tanımıyordu, ancak makamenin sonunda onu tanıdı ve 

azarladı. Ebul-Feth al-İskenderi bunun için zamanı suçlar. Ebul-Feth 
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al-İskenderi'nin imgesi Badi’ al-Zaman'ın yaratıcı bir başarısıdır. 

Kendi aklı, zekası ve olumlu nitelikleri olan al-İskenderi, ekmek 

parası kazanmak için hile yapıyor, sıradan adamları aldatıyor. 

Makameler dil, üslup ve Arap dilinin zengin kelime dağarcığı 

açısından önemli öneme sahiptir. Örneğin, İsa İbn Hişam'ın dilinden 

söylenen bir makameyi ele alalım. 

Maymun makamesi. Isa İbn Hişam şöyle dedi: Bir gün Medine 

al-Selam'daydım (Bağdat'ta). Buraya kutsal topraklardan (Mekke'den) 

geldim. Dicle'nin kıyısında yürüdüm, hoşuma giden yerleri 

izliyordum. Bu minval ile gelen, boyunlarını müziğin ruhuna uygun 

olarak oynatan, gülmekten ağızları açık kalan bir grup adamla 

karşılaştım. Onları kaplayan tutku da beni etkiledi. Yeterli olandan 

fazla basabas ve kalabalık yüzünden öyle bir mesafede durdum ki 

adamın yüzünü göremiyordum, ama sesini duyabiliyordum. Bu, bir 

maymun oynatan idi. O, maymunla oynayarak insanları güldüryordu. 

Ben zincirdeki adam gibi yerimde biraz yürüyordum, topal adamlar 

gibi ora bura sallanıyordum, neredeyse cemaatın boynuna bindim. 

Birinin omuzları beni diğerinin karnına atıyordu. Sonunda 

yorulduğumda iki erkek sakalının arasına oturdum ve rahatlık buldum. 

Beni utanç terlemesi bastırmıştı. Maymun oynatan işini bitirdiğinde ve 

meclis dağılmaya başladığında ayağa kalktım. Şaşırdım. Onun yüzünü 

görmeye yaklaştım. Tanrım, demiyorsun, Ebul-Feth al-İskender'dı. 

Dedim ki, "Vay canına, ne utanç verici!" "Günahkar bir zaman, ben 

değil. Kaderin insanlara getirdiği talihsizlikleri eleştir et. O zaman 

farkettim ki, arzu aptalca elde edilebilir. (Sonuç olarak) Kendimi 

güzel kıyafetlerle süsledim” (Mahmudov, M.R., 2001: 144 - 145). 

Badi ez-Zaman'ın makamelerinde, al-İskenderi kendi kazançını 

sürdüren bir kişi olarak verilir. Bu özelliği onun "Tılsım" 

makamesinde görüyoruz. Makame, fırtınada hayatta kalmak 

isteyenlerden tılsım adına para toplamak için gemideki yolcuların 

cahilliğinden nasıl kullandığını açıklıyor. O, burada hiçbir şey 

kaybetmez. Gemi batarsa batar ve batamazsa para kazanır. 

Badi ez-Zaman'ın risâleleri de, makameleri kadar güçlüdür. O, 

risâlelerinde güzel içerik elde etmek için Arapça dilinin zengin kelime 

dağarcığını kullanır. 

Badi ez-Zaman'a ek olarak, Ebu Muhammed al-Kasim al-

Harîrî (1054 - 1112) adında bir makame ustası da vardır. O, Basra'da 

zengin bir ailede doğdu ve babası ona servet ve palmiye bahçeleri 

bıraktı. Hiç yoksulluk görmedi. O, Arapça dilinin gramerini iyi 
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biliyor, yazar olarak hareket ediyor ve Badi az-Zaman'ın yolunu 

izliyordu. "Durratul-Ğavvasi" adlı eserinde Arap dilinin güzelliğini ve 

bu dilin lehçelerin etkisinden korunmasını ileri sürdü. al-Harîrî daha 

fazla makame ustası olarak bilinir. Onun makamelerinin dili ve stili 

zordur. Sanatçının eserlerinin anlatıcısı Haris İbn Hammam ve 

kahramanı Ebu Zeyd as-Saruci'dir. al-Saruci, al-İskenderi kadar 

aldatıcıdır. O, bir zahidin, bir dervişin, bir dilencinin rollerinde vaaz 

verir, günahlar ve ahiret hakkında konuşur ve vaazın sonunda 

kendisine verilen parayı alır ve meyhanaya gider. Ebu Zeyd es-Saruci, 

bu yaşama o kadar alışkın ki, kendisine sunulan pozisyonu ("Maraga" 

makamesi) reddediyor. Ancak yazar onu doğru yönde yönlendirmeyi 

başarıyor. Ebu Zeyd tövbe eder. 

al-Harîrî görünüşüne göre çok çirkindi, arkadaşlarına şiir 

okurken onun yüzüne bakmamalarını ve yoksa şiirin tadını 

çıkaramayacaklarını söylerdi. 50 makamesi var. Onun makamelerinin 

kahramanı Ebu Zeyd. 
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ARAP-İSPANYOL RÖNESSANS EDEBIYATI 

 

Arap edebiyatı tarihinde, Arap-İspanyol edebiyatı veya Endülüs 

edebiyatı ayrı bir edebi süreç olarak dikkat çekmektedir. Endülüs 

edebiyatı Doğu ve Batı'nın kesiştiği noktada yarandığı ve hem Doğu 

hem de Batı'nın özelliklerini birleştirdiği için Doğu-Batı edebi ve 

kültürel ilişkileri açısından özellikle önemlidir. Araplar İspanya'ya 

Endülüs adını verdi. Bu İspanya'da yaşayan vandal kabilelerin 

isimlerinden kaynaklanıyordu. İspanya'da, Doğu ve Batı'da ilk kez 

İslam ve Hıristiyanlık karşı karşıya geldi. 

Arap-İspanyol edebiyatı 3 döneme ayrılmıştır: 

1. "Titreşim" dönemi (VIII - X. yüzyıllar); 

2. Yenileme dönemi (XI - XI.I yüzyıllar); 

3. İniş dönemi (XII - XV. yüzyıllar). 

İlk dönem 300 yıl sürdü. Bu dönem Kurtuba Halifeliğinin en 

parlak dönemine denk geliyor. Endülüs şairleri, Araplar'ın ve kendi 

kahramanları hakkında kısa arsalı destansı şiirler yazmak için Bağdat 

şairlerinin geleneğini benimsedi. Bu destansı şiirlerden bazıları 

günümüze ulaşmıştır. Emevî Emîri I Abdurrahman hakkında yazılan 

"Gelenler" eseri günümüze ulaşmıştır. 

Araplar VIII. yüzyılın 20'li yıllarında İspanya'yı fethetti. Sekiz 

yüzyıl boyunca, İspanya'da Arap kültürü hâkim oldu. Kuzey 

İspanya'daki Asturiya dağlarında sadece İspanyol-Vizigot krallığı 

kaldı. 756'da Araplar tamamen İspanya'yı işgal etti.  

Arap edebiyatı tarihinde, Arap-İspanyol edebiyatı veya Endülüs 

edebiyatı ayrı bir edebi süreç olarak dikkat çekmektedir. Bu literatür 

hem Doğu'nun hem de Batı'nın özelliklerini bir araya getiriyor. Orta 

Çağ'ın başlarında, Araplar Çin'e kadar doğuya ve İspanya'ya kadar 

Batıya doğru ilerlediler. Sekizinci yüzyılın başlarında, Araplar 

İspanya'da siyasi hâkimiyet kazandı. Bu dönemde, İspanya'daki birçok 

kabileler - Vizigotlar, Romalılar, vandallar, vb. yaşadılar ve 

birbirlerine düşman oldular. Vizigotlar Romalıları ve Yahudileri 

rahatsız ettiler. Onlar da Arapların gelişini bekliyorlardı. İlk Arap 

birlikleri 711'de Tarık İbn Ziyad'ın komutası altında İspanya'ya girdi. 

İspanya direnmiyor, Roderigo teslim oldu. Tarik'in zaferini duyduktan 

sonra, başka bir Arap komutanı Musa İbn Nuseyr İspanya'ya büyük 

bir ordu ile saldırdı. Halife bu komutanları geri çağırıyor ve Musa, 

oğlu Abdulaziz'i İspanya'ya vali atadı. İspanya valileri, gözden uzak 
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oldukları için kendilerini bağımsız hesap ediyordular. Bu nedenle 

Emevîler, İspanya'daki valileri sık sık değiştirdiler. 711 ve 756'cı 

yıllar arasında 20 vali değiştirildi. 

Emevîler 750 yılında düştüğünde, son Emevî prensi 

Abdurrahman İspanya'ya kaçtı ve burada Emevî yönetimini 757'de 

yeniden kurdu. O, yarattığı devletin adını merkezi Kurtuba olmakla 

halifelik adlandırdı. Bu halifelik XI. yüzyılın sonuna kadar iktidarda 

kaldı, sonra güç zayıfladı, bölgelerinde bireysel il yöneticileri hüküm 

sürdü ve nüfuz ve toprak için birbirleriyle kavga ettiler. XI. yüzyılın 

ikinci on yılının sonundan itibaren, İspanya'nın Hıristiyan nüfusu 

gücünü geri kazanmaya çalıştı - buna Reconquista hareketi denir. 

1492'de İspanya'daki Arapların son kalesi olan Granada yıkıldı ve 

Müslüman yönetimine son verildi. Araplar, İspanya'yı orada yaşayan 

vandallerin adına uygun olarak Endülüs çağırdı. Arapların yönetimi 

sırasında, Vizigotlar, Vandallar, Romalılar, Yahudiler, Arap 

gelenekleri ve kültürü iç içe geçmiştir. Araplar İspanya'daki işgalciler 

gibi davranmadılar, oradaki kabilelere kıyasla çok uygarlardı, bu 

yüzden İspanya'daki bilim ve kültürün gelişimine ivme kazandırdılar. 

İspanya, Doğu kültürünün Avrupa'ya yayılmasında kapı rol 

oynamıştır. İspanyollar Arapça öğrenmeye başladı. 

İspanya'daki Emevî edebiyatı üç aşamaya ayrılabilir: taklit 

dönemi, Batıyla Doğu'nun sentezi dönemi ve Yenileme dönemi. 

İlk dönemde, bu literatür Doğu edebiyatını taklit etmektedir. 

Araplar yeni çevreye uyum sağlayamadılar, Doğu'yu istediler. Onların 

şiirlerinde yeniden birleşme bir arzuydu. İkinci periyot, Muluk al-

Tavaif döneminin şairlerinin eserlerini kapsar. Bu edebiyat biçimi 

Doğu edebiyatını andırsa da, içeriği İspanyol yaşamını ve çevresini 

canlandırdı. Çünkü bu şairler burada doğmuş ve büyümüştür. Bu 

nedenle, ilk dönemde vatanın özlemi zaten önemini kaybetmişti. 

Üçüncü dönemde, literatürde biçim değişikliği ve içerik değişikliği 

yaşanmaktadır. Arap şiirinin aruz ve kafiye sistemi değişmeye başladı, 

İspanyol halk şarkılarının etkisiyle muvaşşaha ve zecel şiiri ortaya 

çıktı ve bağımsız Arap edebiyatı oluştu. Muvaşşaha'ın ilk örnekleri X. 

yüzyılda oluştu. 

Abdur-Rahmân ed-Dâhil ve İbn Hâni, Arap-İspanyol 

edebiyatının en büyük şairleri olarak kabul edilir. Halife Abdur-

Rahmân ed-Dâhil  da hükümdardı. İspanya'ya dahil olmasıyla 

bağlantılı olarak kendisine Dahil takma adı verildi, yani İspanya'yı 

fethetmemişti, basitçe kavga etmeden yeni girmişti. Takma adlarından 
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biri "Kureyş Kartalı" idi. Vatan için özlem güdüsü şiirinde çok 

güçlüydü. İspanya'da Suriye'dekine benzer bir bahçe inşa ettiriyor ve 

bir palmiye ağacı dikiyor. Bu palmiye ağacına hitap ederek, vatan için 

özlem ifadeleriyle dolu şiirsel plaklar yaratır. Palmiye ağacı onun 

sembolüne dönüşür.  

Doğu'yu taklit eden ikinci şair Ebul-Kasim Muhammed İbn 

Hâni (938 - 972) idi. 938 yılında Sevilla'da doğdu ve sadece 35 yıl 

yaşadı. O zaman, muhafazakar Maliki mezhebi İspanya'da çok 

güçlüydü. Onun popülaritesi Sevilla'nın Müslüman şeriat bilginlerinin 

kıskançlığına neden oldu. Şair, onunla din adamlarının çatışması 

nedeniyle Mısır'a gitti. Mısır'daki Fatımiler'in Abbâsîler'e çelişkili bir 

politika yönetmesi onu cezbetmişti. Mısır'da hem de şair olarak 

çalışmak istedi. Fatımiler'in bir saray şairi oldu ve Batı'nın 

Mutanabbi'si olarak adlandırıldı. Fakat acımasız ölüm onun 

yaratmasına izin vermez. O, geleneksel tarzda (yüz beyitlik) şiirler 

yazdı, güzel övgü ve doğa tasvirlerinin ustası olarak biliniyordu. İbn 

Hâni, Tanrı'yı öven kasidelere sahiptir. 

Mu’tamid İbn Abbad (1040 - 1092), Arap-İspanyol 

edebiyatının en iyi şairlerinden biridir. Babası Abbâsî hanedanının 

kurucusuydu. 20 yıl boyunca tahtta babasının yerini aldı. Mu’tamid 

döneminde, Hristiyanların İspanya'daki Müslüman hükümete karşı 

mücadelesi - Reconquista hareketi - daha aktif hale geldi. Mu’tamid 

İbn Abbad yardım için Kuzey Afrika hükümdarı Yûsuf İbn Tafşin'e 

muracaat etti. Yûsuf İbn Tafşin zaferini Mu’tamid ile paylaşmak 

istemiyor. O, Mu’tamidi'i tutukladı ve Kuzey Afrika'ya gönderdi. Şair 

Agmat kalesine atılmış ve ömrünün sonuna kadar üzgün bir hayat 

yaşar. Mu’tamid İbn Abbad'ın yaratıcılığı iki aşamaya ayrılmıştır: 

Saltanatının mutlu günlerinde o, şiir ve sanatı bir eğlence olarak kabul 

etti. Onun sarayına şairler toplanmıştı, şiir toplantıları düzenlenmekte 

idi. Şairin bu dönemin şiirleri o kadar güçlü değildir. O, şiirlerinde 

kederini ve kaderini dile getirdi. Üzüntü ve kederle şiirinde Agmat 

kalesindeki kızlarıyla buluşmasını anlatan şair, onların sefil 

durumlarına dayanamıyor, yalınayak ve açlıktan üzülmüş bakışlarına 

yüreği yanıyor ve bir zamanlar onların prens olduğunu üzüntüyle 

hatırlıyor. 

İbn Zeydun (1003 - 1071). İbn Zeydun, Kurtuba'nın siyasi 

hayatında yer aldı ve sarayda yüksek mevkiler kazandı. Arap-İspanyol 

edebiyatının önde gelen bir temsilcisi olarak, Ahmed İbn Abdullah İbn 

Zeydun'un yaratıcılığı daha verimlidir. O, 1003 yılında Kurtuba'da 
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doğdu. Babasını çocukken kaybetti, ama yetenekli olduğu için tüm 

kapılar onun yüzüne açıktı. Onun yaşamı boyunca Emevîler 

zayıflamıştı. Güç, Cevheri Emîrlerinin eline geçti. İbn Zeydun da, 

Cevheri hükümdarı Ebu Nazm Cevheri ve oğlu Ebu Vâlid'in en iyi 

adamı olarak kabul edildi. Emevî halifesi Mustakfi'nin kızı olan şair 

Vallâde ile olan aşk macerası, hayatında derin bir iz bıraktı. 

Vallâde'nin evinde şiir toplantıları düzenleniyordu. İbn Zeydun da bu 

toplantılara katıldı. Sonra aralarında soğukluk oluşur. Rivayete göre 

İbn Zeydun, meclislerden birinde hizmetçi tarafından okunan şarkıyı 

beğendi ve tekrar okumasını istedi. Vallâde bu hareketi sevmiyor ve 

kıskanıyor. Vallâde'nin bu konuda bir şiiri de var. Orada diyor ki: 

“Eğer aramızdaki sevgiye adil davransaydın, köle kızı tercih etmezdin. 

Verimli, güzel bir dalı bıraktınız ve verimsiz bir dalla yaklaştınız. 

Benim parlak bir ay olduğumu bildiğine rağmen Müşteri'yeÂşık 

oldunuz”. Aralarındaki inciklik, Cevheri veziri İbn Abdüs Vallâde'ye 

yaklaştıktan sonra daha da artar ve hatta açık bir düşmanlığa 

dönüşüyor. İbn Zaydun İbn Abdüs'e hiciv yazıyor. Zamanının önemli 

bir figürü olan İbn Abdüs, onu yanlış suçlamalarla tutukladı. 

Hükümdarın oğlu Ebu Vâlid, onun hapishaneden kaçmasına fırsat 

yaratır ve şair, Abbadi sarayına, Sevilla'ya gitti. Sonra Kurtuba'ya 

döner, Vallâde'nin kalbini kazanmak ister, ancak bu mümkün 

olmuyor, tekrar Sevilla'ya döner. Şu anda Sevilla eyaletlerinde Yahudi 

ayaklanmaları başladı. Mu’tamid İbn Abbad, İbn Zeydun'u 

huzursuzluğu gidermek için oraya gönderdi. 

İbn Zeydun birçok janrlarda yazdı ve yarattı. Ebu Nazm Cevheri 

ve oğlu Ebu Vâlid'i methiyelerinde övdü. Onun Ebu Nazm 

Cevheri'nin ölümüne adadığı ağıt ilgi çekicidir. O, şiirde, hükümdarın 

ölümünü yas tutar ve oğlunun tahtına girişindeki sevincini ifade eder, 

bu hissi gizlemez. Hapisteyken klasik şiirden iste’taf janrında şiirler 

yazdı. İste’taf, özür, yalvarış demektir. Hapisteyken bu tür şiirler 

yazdı ve Cevheri'ye gönderdi. Gazel, onun yaratıcılığında merkezi bir 

yer tutar. Gazelleri başarısız sevgiyle ilişkilidir ve şairin kederini ve 

umutsuzluğunu, şikayetlerini ve yalvarışlarını yansıtır. Gazellerinde 

kederini doğa ile paylaşır ve doğadan yardım ister. Onun "Nuniya" 

şiiri, zamanında çok popülerdi. Arap-İspanyol edebiyatı, al-Mu’tamid, 

İbn Hamdis, İbn Kuzman, İbn Hafaca, İbn Tufeyl, İbn Hazm, İbn 

Bassam, İbn Abd Rabbihi gibi filozoflar yetiştirdi. Lisan ed-Din İbn 

al-Hatib, Granada halifesinin veziriydi. Felsefi ve sapkın eserleri 
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nedeniyle tutuklandı ve öldürüldü. Onun birçok ağıt, tarihi eserleri ve 

muracaatları var. 

Kurtuba (Arapça-İspanyolca) edebiyatının gelişiminde anahtar 

rol oynayan şairlerden biri de Bağdat'tan olan Zirnab (789 - 857) idi.  

O, Pers kökenliydi ve aynı zamanda bir şair, aktör ve müzisyendi. 

Varışıyla Endülüs'te strofik şiir yaratıldı. Bu tür şiirler henüz Araplar 

tarafından bilinmiyordu. Araplar halka okuma yazma öğretti. 

Kurtuba'da bir üniversite açıldı. İspanya'da halifenin kütüphanesinde 

400.000 el yazması vardı. Edebi dernekler Kurtuba edebiyatının 

gelişmesinde rol oynadı. "Nadir Kolye"nin yazarı Kurtuba'dan İbn 

Abd Rabbihi (866 - 940), Titreşim döneminde ünlü bir şair olarak 

yetişti. Bu eser 25 bölümden oluşmaktadır. Bu eser Kurtuba 

Halifeliği'nin edebi ve bibliyografik bilgileri kullanılarak yazılmıştır. 

Emîr İbn Şuveyd'in ayrıca lirik şiirleri ve destansı eserleri vardı. 

O, "Ruhlar - Benzerler Hakkında Muracaat" eserini al-Maarri'nin  

"Affetme hakkında İnceleme" eserine dayanarak yazdı. 

Kurtuba'nın son yıllarında, yenilemenin ilk yıllarında şair-bilim 

adamı İbn Hazm (994 - 1063) gibi bir kişi büyüdü. Onun 

"Güvercinlerin Kolyesi" risâlesi ünlüdür. Bu çalışmanın her bölümü 

etik, psikolojik lirik duygularla - aşk, güven, ihanet, dostluk, ayrılık 

gibi psikolojik duygularla doludur. Bu risâle al-Câhiz'in "Esnaflar 

Hakkında Kitab"ının yapısını andırıyor. Eser kısa öykülerden 

oluşuyor.  

Bu dönemde, iki büyük Arap şiiri kanunu - Aruza ve kafiye 

sistemi - darbeye maruz kaldı ve resmi prangalardan bağımsız 

muvaşşaha ve zecel şiiri oluştu. İspanyol türkülerinin etkisi altında 

yaratılan bu şiir türleriyle, kendi edebi ve estetik ilkeleriyle, biçim ve 

içerik açısından yeni bir bağımsız Arap edebiyatı üç dönemde ortaya 

çıktı. 

Muvaşşaha'ın ilk örnekleri onuncu yüzyılda ortaya çıktı ve 

sonraki yüzyıllarda daha hızlı gelişti. Ancak bu dönemde eski kaside 

şeklinde yazan birçok şair vardı. Böylece, hem yeni hem de eski - her 

iki edebiyat dalı da gelişti. 

Muvaşşaha şiiri, Arap edebiyatında Arap-İspanyol şiirinin en 

büyük yeniliğidir. Bu formun yaratıcısı Mukaddem İbn Mu'âfâ olarak 

kabul edilir. Muvaşşaha şiiri hem de Arap edebiyatında en büyük 

yeniliktir. Bu şiir, Arap şiirinde yaklaşık beş yüzyıl boyunca oluşan 

şiirsel geleneklere çarpar, değişmeyen kafiye ve vezin zincirlerini 
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kırar ve şiirsel düşüncenin daha kolay ve daha özgür bir ifadesini elde 

eder. 

Muvaşşaha şiiri gufl ve beyit bölümlerinden oluşur. Her şiir bir 

gulfla başlar. Gufl genellikle iki veya daha fazla mısradan - ğusndan 

oluşur. Gufldaki mısralar birbiri ile kafiye ve belirli bir vezine 

sahiptir. 

Gufldan sonra gelen beyit kısmı da farklı sayıda mısralardan - 

ğusnlardan oluşur. Beyitin kafiyeleri guflun kafiyesinden farklıdır. 

Daha sonra şiirde, gufl ve beyitler sırayla birbirini telafi eder, 

gufllarda kafiye beklenir ve beyitler ayrı ayrı kafiye edilir. Yaklaşık 

olarak aşağıdaki formül elde edilir: aa, bbb, aa, vvv, aa, sss, aa vb. 

Klasik muvaşşaha yaklaşık beş beyit ve altı gulfdan oluşur. Son 

gufl harca denir. Harca'da genellikle bir bilge fikir söylendi veya 

okuyucu beklemediği bir durumla karşı karşıyadır. Yani, bazen harca 

lehçesinde veya başka bir dilde ve bazen  açık saçık bir fikir denir. 

Şairler, muvaşşahalarının harca kısmına dikkat ettiler. 

Muvaşşaha hiçbir kurala uymayan bir şiirdir. Bu nedenle, 

tanımladığımız form genellikle bozuktur. Mısra sayısı, beyit sayısı, 

kafiye sistemi herhangi bir biçime düşebilir. Muvaşşahanın yüzlerce 

farklı örneği var. Bu şiirin ana özellikleri şıiirin şarkı üzerinde 

bestelenmesinden kaynaklanır ve oynaklığı, hafifliği, dilin basitliği ile 

karakterizedir. Muvaşşahalar genellikle aşk temasında - gazel janrında 

olur. Ama mizah, övgü, gurur vb. türlerde muvaşşahalar da vardır. Bu 

şiir 4 - 10 satırdan oluşmaktadır. İlk iki beyit birbiriyle kafiye ve 

dörtlüğün son beyiti bu beyitlerle kafiye edilir. Kelimenin iki anlamı 

vardır: "bele sarılmış bir kemer" ve "omuza örtülen bir çelenk". İkinci 

anlam daha çok bu şiirin özellikleri ile uyumludur. O zaman 

İspanya'da gelinler renkli çelenklerle süslendi, bu çelenkler elvan idi. 

Muvaşşaha şiiri de elvan olur. Bu şiirde farklı kafiyeler, farklı 

boyutlar kullanılabilir. Bu ruhla yazılmış şiirler, maşuk - maşuka 

sevgisi anlamında, elbette, irfani bir içerik taşır ve ışıklı bir dünyaya, 

güzellik dünyasına kavuşmanın sembolüne dönüşür.  

Muvaşşahanın oluşumu hakkında birçok çelişkili görüş var. 

Bilginler bazen bu şiirin oluşumunu İbnu'l-Mutazz'ın adına bağlarlar 

ve onun hamriyye janrında guflla başlayan bir muvaşşahayı olduğunu 

söylerler: 

 

Ey Sagi, biz senden şikayet ediyoruz, 

Çünkü ne kadar bağırdığımızı duymuyorsun. 
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Ancak, bu şiirin daha sonra İbnu'l-Mutazz'ın divanında yer 

aldığı söylenir. Aslında, muvassaha İspanyol şair Abu Bakr İbn Zuhr 

al-Andalusi'ye aittir. İbn Bassam ve İbn Haldun gibi ünlü tarihçilere 

göre, muvaşşaha İspanya'da oluştu ve ancak o zamandan Doğu'da 

yayılmaya başladı. Bilginlerin muvaşşaha şiirinin yaratıcısı hakkında 

farklı görüşleri vardır. İbn Bassam "al-Zahira"da şöyle yazıyor: "Kör 

şair Muhammed İbn Mahmud al-Gabri'nin muvaşşahanın vezinlerini 

yaratan ve onun tarzını keşfeden kişi olduğu bilinmektedir". Bir başka 

tanınmış bilgin olan İbn Haldun, "Mukaddema"da muvaşşahanın 

Mucidi’nin, İspanya Emîri Ahmed İbn Muhammed al-Mervani'nin 

saray şairi Mukaddem İbn Mu'âfâ al-Gabri olduğunu yazıyor. Sonra 

"al-Agd" kitabının yazarı İbn Abd Rabbihi onun izi ile gitti ve 

muvaşşaha yazdı. Bununla birlikte, sonraki nesiller onları unuttu ve 

muvaşşahaları kayboldu. Bu alanda ünlü olan ilk kişi, al-Mariya'nın 

hükümdarı Mu’tasim İbn Sumadeh'in saray şairi Ubade al-Gazzaz'dı. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, İbn Haldun "Mukaddema"sında, bu 

janrda geniş şöhret kazanan ilk şairin İbn al-Gazzaz olarak bilinen Ebu 

Abdullah Muhammed İbn Ubade olduğunu gösterir. Ancak, İbn 

Bassam, tam tersine, "al-Zahira"'da, bu alandaki ilk yerin İbn 

Gazzaz'dan çok önce yaşayan Ubade İbn Maus Sama'ya ait olduğunu 

belirtir. İ. Y. Kraçkovski de bu görüşü doğruluyor. Daha sonra bu janr 

al-Ama-Tutayme, İbn Baca İbn Zuhr, İbn Sehl Usanaddin İbn al-Hatip 

ve diğerleri tarafından geliştirildi. Daha sonra Sana al-Malik sayesinde 

muvaşşaha, Doğu'ya yayıldı, burada yazı stili ve vezinleri teorik 

olarak doğrulandı.  

Bilim dünyasında, iki büyük âlimin, muvaşşahanın yaratılışını 

farklı insanların isimleriyle ilişkilendirdiği kafa karıştırıcı olsa da, 

hem şairlerin, Muhammed İbn Mahmud ve Mukaddem İbn Mu'âfâ'nın 

aynı köyden geldiğini ve hem de İspanya'nın Gabr köyünden 

doğduğunu söylemeğe temel verir. Tabii ki, bu şiir aniden ortaya 

çıkmadı, belirli bir gelişme geçirdi. Bu nedenle, muvaşşahanın 

yaratıcılarının farklı kaynaklarda farklı verilmesi şaşırtıcı değildir. 

Çünkü muvaşşaha zemini olmayan bir yerde yaratılamaz ve bir 

insanın dehasının ürünü olamaz. Edebi janrların oluşumu uzun bir 

süreçtir ve toplumdaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Muvaşşaha şiirinin ortaya çıkışı, o zamanın Arap-İspanyol 

toplumunun özel bir özelliği, farklı halkların kültürlerinin iç içe 

geçmesi, Doğu ve Batı'nın birleşmesinin özel meyvesi olarak ortaya 
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çıkıyor. Muvaşşaha şiiri, klasik Arap şiirinin halk şiiri ve türkülerle 

sentezinden doğan edebi bir janrdır. O zaman, İspanyol köylerinde, 

TürkÂşıklarına benzeyen ve belirli bir şiiri melodiye ile söyleyen halk 

sanatçılarının (trubadurlar) müzik eşliğinde şarkıları vardı. Bu 

trubadurların şarkıları muvaşşaha şiirlerine benzer. Trubadur şarkıları 

XII. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve alt sınıfın yaratıcılığı olarak kabul 

edilmektedir. Böyle bir özgür şiir onun için yaratıldı ki, bu tabakalar 

Arap dili ve Arapça şiir yasalarına aşina değildi. Muvaşşaha şiirinin, 

bu tür sanatçıların yaratıcı bir ürünü olarak ortaya çıkması öncelikle 

halk sanatıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, bazı bilginler bu şiiri İspanyol 

trubadurlarının şarkılarıyla bağlarlar. Bununla birlikte, ilk trubadur 

şarkıları on ikinci yüzyılın başlarında bestelendiğinden, muvaşşahanın 

oluşumu üzerindeki etkilerinden değil, her ikisinin aynı zeminden 

kaynaklandıklarını, aynı kökten yararlandıklarını söylemek daha 

doğru olacaktır. Her iki şiir de biçim ve içerik bakımından yakındır. 

Her iki şiir de alt sınıflar arasına yayılmıştır. Bu tabakalar Arapça bir 

dil ve Arapça şiir yasaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi 

olmadıkları için böyle özgür bir şiir yaratanlardı. Muvaşşahanın ilk 

janrı, halkın ruhuna daha yakın olan gazeldı. Zaman zaman, 

muvaşşahanın yaygın yayılması, ziyalı aristokrat tabakalar tarafından 

kabul edilmesi, saraylara erişimi bu şiirin içeriğine yeni tonlar getirir 

ve övgü, hiciv, gurur, bilgelik ve benzeri çeşitli muvaşşaha türleri 

ortaya çıkar. Bu şiirin ana özelliği felsefi düşünceye eğilim, yaşam ve 

insanlık hakkında akıllıca kelimelerdi. Bunlar halkın aforizması ve 

halk felsefesinin sözleriydi. Muvaşşahanın şiiri İspanyol şair Abu 

Bakr İbn Zuhr al-Andalusi'nin eserlerine de yansır. İbn Bassam ve İbn 

Haldun gibi tarihçilere göre, muvaşşaha İspanya'da doğdu, oluştu ve 

Doğu'ya yayıldı. Muvaşşaha şiiri, klasik Arap şiirinin halk şiiri ve 

türkülerle sentezinden doğan edebi bir türdür. İlk günlerde, 

muvaşşahanın gazel formu yaratıldı, daha sonra bu şiir saraylara giden 

yolu buldu, üst sınıflar tarafından kabul edildi ve bu şiir övüldü, bu 

şiirin methiye, hiciv, fahriye, bilge vb. formları oluştu. Onun halk 

düşüncesine yakınlığı şiirde felsefi fikirleri ifade etmeyi kolaylaştırdı. 

Ubade İbn Maus Sama, al-Ama-Tutayme, İbn Baca al-Kurtubi, Ebu 

Bakr İbn Zuhr, İbn Sehl Usanaddin İbn al-Hatip ve diğerleri idi. 

Avrupa edebiyatında bu şiire akrostik denir. 

Şehabeddin  Sühreverdî, muvaşşaha şiirinin ilk yazarlarından 

biridir. Şihabeddin  Sühreverdî  döneminde sadece büyük bir düşünür-

filozof olarak değil, aynı zamanda yetenekli bir şair ve yazar olarak 
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tanındı. “Şairin aşk teması üzerine yazdığı en ilginç şiirler onun 

muvaşşahalarıdır.  Sühreverdî'nin muvaşşaha formuna eğilimi, 

yeniliğe duyarlı olduğunu ve Arap şiirinin biçimlerini derinden 

tanıdığını gösteriyor. 

 Sühreverdî'nin Arapça divanında iki tane muvaşşahayı var. İkisi 

de aşkla ilgilidir. Şair, yaşamın anlamını aşkta, güzellikten zevk 

almakta görür, aşk şurubu içilirken, "dünya gözlerinde güzelleşir", 

"tatlılık yüreğine gelir", "karanlık sürünerek kaybolur". "Hassas ve 

samimi duygular, hassas lirik duygular  Sühreverdî'yi büyülü 

dünyalara götürüyor"; "Bir maşukun yolunda bu dünya yok edilse ve 

kemiklerini çürütse bile, ilk aşkı sonsuza dek kalbinde yaşayacaktır" - 

sevgilinin bu fedakarlığı okuyucuyu şaşırtıyor: 

 

İnci üste karar verdik, 

Ben de, bir de siyah gözler. 

Varsayım ediyorum Leyli'nin Mecnun'u 

Vurgun olmadı benim kadar. 

Eğer sana olan aşkım için ölürsem, 

Beni gözyaşlarıyla yıkıyorsun. 

Yüksek sesle çığlık eder, diyorsun, 

Bu gözlerin kurbanıydı. 

Ey gözlerim, bana eziyet et, 

Ey göz kapaklarım, kapanmadan bana işkence et. 

Sâbirlı ol, kalbim, 

Bizi terk eden sevgilinin yolunda".  

(Azerbaycan edebiyatı tarihi. Cilt 2. 2007: 257-258) 

 

Bu muvaşşaha, görülebileceği gibi aşkla ilgilidir. Maşuk kendi 

sevgilisine olan sevgisinden bahsediyor. Onun yolunda herhangi bir 

sıkıntıya hazır. Maşukun kendi sevgilisi yolunda çekdiği acılarından 

memnun olur. Hatta "Sana olan aşkım için ölürsem, beni 

gözyaşlarımla yıkarsın" diyor. Son beyitte, sevgili kendi kalbine 

sâbırlı olmayı önerir.  

Verilen örneklerden ve kaynaklardan muvaşşaha şiirinin son 

derece güzel, zengin ve zevk veren bir şiir türü olduğunu görüyoruz. 

XIII - XVII. yüzyıl Arap edebiyatı. Nesir. Arap edebiyatında 

bu döneme bir düşüş dönemi de denebilir. Saray edebiyatı (şiir) ülke 

işgal edildiğinden, edebiyat ve kültürün gelişmesi imkansız olduğu 

için düşüşteydi. Ancak bu dönemde nesir edebiyatı genişledi. Sözlü 
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geleneğe dayanan nesir, tüm Arap ülkelerinde yeni bir biçim alıyordu. 

İtalyan Rönesans romanlarını anımsatan fantastik kısa öyküler ve kısa 

eserler yaratıldı. "1001 Gece" masalları ve Attar hakkında hikâyelere 

dayanan kahramanca destanlar da yaratıldı. Nesir özellikle Mısır'da 

popülerdi. Bu kahramanca kitaplar profesyonel anlatıcılar tarafından 

bir müzik aleti üzerinde okundu. En büyük destan Attar'la ilgiliydi. 

"Ebu Zeyd'in Yaşamının Tanımı" ve "Zil-Himm'in Yaşamının 

Tasviri" gibi eserler benzerdir. Masal motiflerinden kullanılarak 

yaratılan Şahrizad'ın masalları ve "1000 efsane"ye (Hintçe'den 

Farsçaya ve sonra Arapçaya çevrilen) dayalı "1001 Gece" masalları de 

yayıldı. "Sindibad-denizcinin yolculuğu"nda ve "Ömer İbn al-Nuaman 

Destanı"nda Bağdat'ın kısa öyküleri kullanıldı. Bağdat'ın kısa 

öykülerinin içeriği aşk ve erotikti. Kahire'nin kısa öyküleri daha 

etkileyiciydi. Bu kısa öykülerin kahramanları sanatçıydı. "Başmakçı 

Mâruf'un hikâyesi" bu tür eserlerden biri. Bu öykünün özeti şöyledir: 

Mâruf'un kötü bir karısı vardır. Mâruf ondan kurtulmak için yaşadığı 

şehirden kaçıyor. Yolda ifritlerle tanışır, ifrit onun hikâyesini dinler ve 

onu uzak bir şehre götürür. Burada Mâruf çocukluk arkadaşı Ali'yi 

burada bulur, o tavsiye eder ki, zengin tüccarın parasıyla ticaret 

yapsın. Mâruf da aynısını yapıyor. Ona inanıyorlar. Şehrin hâkimi bile 

kızını onunla evlendiriyor. Vezir bu işe kıskanıyor. Vezir Mâruf'un 

fakir olduğunu söylüyor. Emîr kızını bu konuyu incelemeye emanet 

eder ve Mâruf karısına sırrını açıklar. Emîr bu konuşma hakkında 

duyuyor. Mâruf'un hizmetçileri kaçmasına yardım eder. Emîr'in kızı 

babasına Mâruf'un karavanla buluşmaya gittiğini söyler. Mâruf yolda 

bir köylüyle tanışır. Onun tarlasını ekerken bir altın küp bulur ve bir 

iblisin yardımıyla şehre döner. Vezir ve Emîr hâlâ ona inanmıyor. 

İblis tarafından kendisine verilen yüzüğü alırlar ve Mâruf'u çöle 

atmasını emrederler. Vezir tahtı ele geçirir ve Emîrin kızı ile 

evlenmeye hazırlanır. Yüzüğü ondan alan kız babası ve kocası 

Mâruf'u geri getirir. Prenses'in ölümünden sonra Mâruf'un ilk karısı 

ortaya çıkar ve yüzüğü çalmak ister. Mâruf'un oğlu onu öldürür. 

Mâruf bir köylünün kızıyla evlenir. 

Arap nesir edebiyatında Hint kökenli kısa hikâyeler ("Balıkçının 

Hikâyesi", "Prens Badr ve Prenses Cauxar'ın Hikâyesi", "Aladdin ve 

Sihirli Lamba") de popülerdi. 

Şiir. XIII. yüzyıl Mekke şairi Baha ed-din Zuheyr (1186 - 

1258) Mısır sultanı’nın sarayında görev yapmıştı ve onun veziri 
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olmuştu. Kafiye sistemi, metafor ve alliterasyon onun muhabbet 

şiirinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

al-Busiri (1212-1294). Peygamberimiz'in (s.) abasına adanmış 

olan “Aba Hakkında Kaside”de Peygamberimiz'in şöhretinden söz 

eder. İş, peygamberin mucizevi tedavileri ile ilgilidir. Eser üç 

bölümden oluşmaktadır: geleneksel lirik giriş, didaktik bölüm ve ana 

tema. "Aba Hakkında Kaside", büyülü Aba'nın tılsım olarak 

alınmasından bahsediyor. 

Tasavvuf şiiri de bu dönemde geniş yaygındı. Osmanlı 

Türkiyesi'nin Suriye ve Mısır'ı fethinden sonra Tasavvuf şiiri daha da 

genişledi. İbn al-Arabi'nın (1165 - 1240) çok ciltli eserleri Tasavvuf 

felsefesinin ilkelerini oluşturmuştur. Muhyiddin Muhammed İbn Ali 

İbn al-Arabi 1165 yılında İspanya'nın Mursiya şehrinde doğdu ve 

1240 yılında Şam'da öldü. Bir Arap şair ve Sufi filozofu olarak 

ünlendi ve zamanının felsefi öğretilerini inceledi. Eserleri ünlüdür: 

"Fusus al-Hikam" ("Bilgeliğin ana anlamları"), "al-Futufat al-

Makkiya" ("Mekke'nin Fetihleri"), "Muhadarat al-abrar ve musamarat 

al-ahyar" ("Doğruların anlatımı ve seçilenlerin konuşmaları”), “Tefsir 

al-Kur'an ”(“Kuran Tefsiri"). Onun dünya görüşünün panteistik bir 

içeriği var. Filozofa göre, "bir yaratığın varlığı Tanrı'dır ve bir 

yaratığın varlığı bir yaratıcının varlığı ile aynıdır". O, ilahi maddeyi 

sezgi yoluyla soyut gerçek şeklinde anlamanın mümkün olduğunu 

düşündü. 

eş-Şarani (? - 1365) tasavvuf üzerine teorik ve tarihi eserlerin 

yazarıdır. XİV. yüzyılda, şair Safi ed-din Hilli (1278 - 1349) Bağdat'ın 

eteklerindeki Hilli köyünde doğdu. Ortaçağ Arap şiirinin tüm 

türlerinde yazdı. Hem klasik hem de halk tarzında eserleri var. 

Divanındaki 29 kasidede, alfabenin tüm harfleri kafiyelnir ve her şiir 

uygun harfle başlar. 

İbn Nubat (1287 - 1366) bir övgü şairiydi. Birçok ağıtları var. 

Şair hayatından memnun değildi ve bu duygu şiirlerine aktarıldı. 

Gazelleri yüksek teknoloji esasına göre yazılmış ve gazellerinde klasik 

şiir yöntemleri kullanılmıştır. 
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HİNDİSTAN RÖNESANS EDEBİYATI 

 

Hint edebiyatı geniş bir kavramdır. Bu, Bengalce, Hintçe, 

Urduca, Pencap, Marat, Gucarat ve Tamil gibi küçük literatürü içerir. 

Hint halkının gelenekleri, tarihi kaderi ve kültürel geçmişi de bu 

halklarla bağlantılıdır. 

Eski Hint edebiyatı dini koleksiyonları korur. Bunlar Vedalara, 

destanlara ("Mahabharata", "Ramayana", "Pançatantra"), eski 

yazarların dramalarına (Şudrak ve Kalidasa) yansır.  

Sanskrit edebiyatı ayrıca MÖ birinci binyılın başında - ikinci 

binyılın sonunda ortaya çıktı. Antik kökleri olan Tamil ve Urduca 

edebiyatı da ortaya çıkıyordu. Bu literatürün temelinde sözlü folklor 

vardı; emek şarkıları, kültler, törenler ve aşk şarkıları da eski 

inançlarla ilişkilendirildi ve on ikinci yüzyıla kadar edebiyatın 

temelini oluşturdu. Takvim şarkıları da onun gibi.  

Hint halkları dil ve köken bakımından yakın olduklarından, bazı 

yazarlar birçok edebiyata (Namdev, Vidyapati Thakur, Mirabai, vb.) 

atfedilebilir. Orta Çağ'da, Hint edebiyatı ile ilgili konular, araziler ve 

sapkın öğretiler yaygındı. Bunlar özel dillerdeydi. En önemlisi, brac 

ve avadhi dillerinde yaygındı. Brac, Gang ve Camna nehirlerinin üst 

kısımlarında yaşayan insanların konuşulan diliydi. Bu yaşayan 

dillerdeki yaratıcı edebiyat biçimi şiirdi. Hinduizme inanan halklarının 

eserleri Sanskritçeydi ve Müslümanların eserleri Farsçaydı. Şu 

dönemde Hint edebiyatında feodal yapıda iki yön vardı: halk ve feodal 

edebiyat. Bu, Hint edebiyatı ve kültürünün tarihine bakmanızı sağlar. 

Sanskrit edebiyatı dönemi, Orta Çağ'da dini güçlendirmeye hizmet 

eden kutsal el yazmaları da dahil olmak üzere seçilmiş eserleri 

içermektedir. Bu tür eserler XII. yüzyılda yaşayan Cayadev'in 

"Gitagovinda" şiirini içerir. Ortaçağ edebiyatı ayrıca Haribhadr'ın 

"Dolandırıcılar Hakkında Hikâyet"ini (VII - VIII. yüzyıllarda praktit 

versiyonu ve XIV. yüzyılda Sanskritçe) içermektedir. Hindistan 

topraklarını 648'de birleştiren Harşi'nin ölümünden sonra devlet feodal 

beyliklere bölündü. Kastlar oluşmaya başladı. Afanasi Nikitin (15. 

yüzyıl) "Üç Deniz Arkasına Yolculuk"taki bu kast yapısı hakkında 

yazdı: "Hindistan'da, her biri bir idole inanan 84 güven vardı, onlar 

yemek yemediler, içmediler ve  birbirleriyle evlenmediler". Onlar 

Brahman rahipleri tarafından yönetildi. Arap yürüyüşlerinden sonra 

ülkede İslami görüşler yayılmaya başladı. Arapların yürüyüşleri (VII - 
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VIII. yüzyıllar), Mahmud Gaznevi (XI. yüzyıl), Sultan Şihabeddin 

(XII. yüzyıl) özellikle tehlikeliydi. Onlara direnmek boşuna idi. XIII. 

yüzyılın başında Hindistan, Türk ve Afgan feodallarının elindeydi. 

1206 yılında başkenti Delhi olan Müslüman bir devlet kuruldu. Bu 

devlet, Kuzey Hindistan'ın Gurlu hanedanı tarafından işgal 

edilmesinin bir sonucu olarak kuruldu. Böylece, 1206'da Gurlu'nun 

komutanı ve hükümdarı Gutbeddin Aybek, kuzey Hindistan'da kendini 

sultan ilan etti (1206 - 1210). Aybek'ten sonra damadı Eltutmuş han 

iktidara geldi. Pencap, Multan, Lahor ve tüm Hint topraklarının 

çoğunu Gazne'ye ilhak etti. On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda 

Hindistan'da politik perakende duruş vardı. Bu Delhi Sultanlığı'nın 

durumunu güçlendirdi. Memlüklerin yerini alan Halac hanedanlığı 

döneminde Alâeddin Muhammed Şah Hilci (1296 - 1316) Delhi 

sultanlığının topraklarını 3.890.000 kilometrekareye çıkardı. 14. 

yüzyılda, Delhi sultanlığı Keşmir ve Assam da dahil olmak üzere 

kuzey Hindistan'ı kapladı. Ülkenin güney sınırları, Sultan Alâeddin 

Hicji döneminde Kaveri Nehri'ne kadar uzanıyordu. Tarihte ilk kez, 

Alâeddin Muhammed Şah tüm Hindistan'ı tek bir devlet olarak 

birleştirmeyi başardı. Delhi sultanlığı, Teymur'un yürüyüşüyle 

topraklarının bir kısmını kaybetti. İşte hayatı ve çalışmaları hakkında 

yayınlanmış yazılardan parçalar. Zahiraddin Mahmud Bâbür 1483 

yılında Ferkane'de doğdu. Bazı araştırmacılara göre, Bâbür 1483'te 

Endican'da doğdu. Babası, Ferkane hükümdarı Ömer Şeyh Mirza Emîr 

Teymur'un sonucu (veya torunu), annesi Kutlug Nigar hanum, 

Moğolistan hükümdarıYûnus han'ın kızıdır. Oğlunun erken yaşlarda 

halkla ilişkiler öğrenmesini isteyen Ömer Mirza Bâbür, hâlâ on 

yaşındayken Endican valisine atandı. İki yıl sonra 1494'te Bâbür 

savaşta ölen babasının yerine Ferkane tahtına çıktı. Bâbür tahta 

çıktığında sadece 12 yaşındaydı. 

Ferkane'nin genç hükümdarı yıllarca amcaları ve dayılarıyla 

savaşıyordu. Özbek Hanı, Şeyban Han ile yapılan bir savaşta yenildi. 

Bâbür, Uzbekler'e karşı Şah İsmail Hatai ile güçlerini birleştirdi ve bu 

birlik alınmadığından Hindiguş dağlarını aşmış, Afganistana girmiş, 

Kabil şehrini ele geçirmişti. Kabil'i 1504'te devletin başkenti yaptı ve 

1507'de kendisini Emîr Teymur'un halefi ilan etti ve ele geçirdiği 

toprakları eski silahları arasında paylaştı. 1519'da Bâbür Sind Nehri'ni 

geçti ve Pencap'ı işgal etti. 1522'de Sindh ile Belucistan arasındaki 

bölge zaten onun yönetimi altındaydı. Bâbür'ün yürüyüşleri Delhi 

sultanlığı için büyük bir tehditti. Delhi Sultanı İbrahim Lodi, 100.000 
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kişilik ordu ve 1.000 savaş fili ile yürüdü. 29 Haziran 1526'da Ponipad 

şehri yakınlarında Bâbür Şah ve Sultan İbrahim Lodi arasında kanlı 

bir savaş yaşandı. Bâbür 'ün 13.500 kişilik bir ordusu ve ağır topları 

vardı. Savaş yarım gün sürdü ve toplar belirleyici bir rol oynadı. 

Bâbür ordusunun da Osmanlı ordusunda deneyim geçen bir Osmanlı 

Türkü olan Mustafa Rûmî komutasında bir topçu birimi vardı. Topçu 

ateşi altında, Hint ordusu ve filler kaçmaya başladılar. İbrahim Lodi 

ve 40.000 savaşçısı öldürüldü. Bâbür Şah Delhi'ye girdi. Delhi'de 

sabah namazından sonra eski Türk sanatının anıtlarını, eski Türk 

komutanlarının ve kahramanlarının mezarlarını gezdi.  Bâbür  Şah, 10 

Mayıs 1526'da Agra şehrine saldırdı, onu ele geçirdi ve Büyük Moğol 

İmparatorluğu'nu kurdu. Ünlü şair Şeyh Zeyn Hafi, Bâbür'ün zaferine 

adanmış "Zafarnâme" yazdı. Bu eser tüm Türk-İslami yöneticilere 

gönderildi. 

Mağlup İbrahim Lodi'nin yönettiği bölgeleri de devletinin bir 

parçası olarak içeren Bâbür, daha sonra Delhi'ye yürüdü ve onu ele 

geçirdi ve ardından Agra şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Bu ünlü 

Türk komutanı zaten 3 - 4 milyon kilometrekarelik geniş bir alana el 

koymuştu. Delhi ve Agra'nın kontrolünü ele geçiren Bâbür, Türk-Hint 

İmparatorluğu'nun kurulduğunu ilan etti. O, zaten ana hedefine 

ulaşmıştı ve günümüz Hindistan'ının çoğunu imparatorluğuna dahil 

etmişti. Bâbür daha sonra barışçıl bir devlet kurmayı amaçladı. Bu 

amaçla, o, tüm dikkatini Osmanlı sultanları gibi, işgal altındaki 

bölgelerde adaletin restorasyonuna ve modern anlamda hukukun 

üstünlüğüne odaklandı. Aksi takdirde, düşmanları halkı onu 

hoşnutsuzluğa ve isyan etmeye teşvik ederdi. İlk başta, bu çok zordu 

ve bazı eski yerel kabile liderleri ve Emîrleri halkı Bâbür'e karşı 

elbette çevirmeye çalıştı ve barışçıl bir devlet kurmasına imkan 

vermediler. Böyle bir durumda Bâbür'e karşı protestolar orduda ve 

sarayda arttı. Ordu uzun ve zor yolculuktan bıkmıştı ve geri dönüşü 

ısrarla Bâbür'den talep ettiler. Bunu gören Bâbür, geri dönmek isteyen 

askerlerle yüzleşti: - Sizinle uzun bir yol kat ettik, kimsenin sahip 

olmadığı zaferleri kazandık, bana inandınız ve ben de size inandım. 

Şimdi geri dönmek istiyorsunuz. Ancak, geri dönseniz bile, bu 

topraklarda yalnız kalacağım ve sonuna kadar düşmanla savaşacağımı 

bilin - dedi.  

Onun sözlerinden sonra, askerler geri dönme fikrinden 

vazgeçmek zorunda kaldı. Bâbür'ün kontrolü altındaki bölgelerdeki 

insanlarla sıcak ilişkileri, halk arasında artan bir popülerliğe yol açtı. 
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Ama düşman uyumadı. Bâbür ile savaşta yenilgilerini sindiremeyen 

bazı yerli Hint racaları ona karşı ayaklandı. Bu ayaklanmaların en 

tehlikeli olanı Racput hanlığını ele geçiren Rana Sanga'nın isyanıydı. 

Bunu fark eden Bâbür, Sanga'nın üzerində büyük bir orduyla yürüdü. 

27 Mart 1527'de Kavna savaşında Sanga isyanını bıraktı. Bundan 

sonra kimse Bâbür 'e isyan etmeye cesaret edemedi. Bu, Bâbür'e 

ülkedeki istikrarı geri kazanmaya sağladı. 

Böylece, XVI. yüzyılın başında, Orta Çağ'ın en güçlü Türk 

devletlerinden biri olan Büyük Moğol İmparatorluğu Hindistan'da 

kuruldu. Bu devlet Bâbür tarafından kuruldu. "Bâbürnâme" Moğol 

İmparatorluğu'nun kurucusu ve Emîr Teymur'un sonucu Bâbür (1483 - 

1530) tarafından yazılmış bir eserdir. 

"Bâbürnâme"nin anlamı "Bâbür'ün kitabı" demektir ve eser her 

iki anlamda da kendi adını "Bâbür hakkında yazılmış kitap" ve "Bâbür  

tarafından yazılmış kitap" olarak haklı çıkarır. Türk ve İslam edebiyatı 

tarihinde anı janrında ilk eser olan "Bâbürnâme", 1494 - 1529 yılları 

arasında Orta Asya, Afganistan ve Hindistan'da meydana gelen tüm 

önemli olayları, yazarın yaşamını ve en ünlü politikacıların, bilim 

insanlarının ve sanatçıların yaşamlarını kapsar. Bölge ülkelerinin 

tarihi, coğrafyası, doğası, halkları, etnografisi ile ilgili en önemli 

bilgileri kapsar, etkinlikler, soy, karakter ve hatta görünüş hakkında 

doğru ve ayrıntılı bilgi sağlar. Bu açıdan "Bâbürnâme" sadece edebi 

değil, aynı zamanda haklı olarak bilimsel ve tarihi bir kaynak olarak 

da değerlenir. 

"Bâbürnâme"'yi İngilizceye çeviren tanınmış bir İngiliz bilim 

adamı ve araştırmacı olan Annette Susanna Beveric diyor ki, "Bu 

çalışma Gibbon ve Newton'un keşifleri kadar önemlidir". 

Bâbür Şah narin doğanın bir şairiydi. Çağatay lehçesinde Türkçe 

şiirler yazdı. "Bâbürnâme" bu dilde en güçlü çalışmasıydı. Bu eserde 

Bâbür 36 yıllık hayatının tüm ayrıntılarını yazdı. 12 yaşında şah oldu. 

Bazen kendini bile alay etti. Çok fazla içtiğini ve hatta bir kez bu 

sebepten atından düştüğünü söylüyor. Ayrıca 13 eşi, onların isimleri, 

onların babaları, cariyeleri, çocukları  ve yöneticileri hakkında dae söz 

etti. Hindistan'a karşı tutumu olumsuzdu. İslami bir fanatik olarak, 

birçok çıplak heykelin varlığını sevmedi. Bâbür, çalışmalarında Şah 

İsmail Hatai ile olan dostluğu, savaşta Şah İsmail'den yardım isteği ve 

Şah İsmail'in bunun için ondan Şiiliği yayma talebi hakkında konuştu. 

Ancak Bâbür'ün savaşçıları ve Emîrleri Şiiliği kabul etmedi ve Bâbür 

sözünü yerine getirmedi.  
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Bu eserde Bâbür Şah, atalarını tüm inceliklerine kadar araştırdı, 

yürüdüğü ülkeleri tarif etti ve birçok kahraman ve devlet adamının 

yaşadığı dönemi anlattı. Bu nedenle, "Bâbürnâme" de değerli bir 

tarihsel kaynak olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bâbür  Şah aynı 

zamanda güzelce yazabilen yetenekli bir hattattı. "Bâbüri" adı verilen 

çizgi türü onun adıyla ilişkilidir. 

  "Bâbürnâme" yazarın yaşam ve faaliyet aşamalarına göre üç 

bölümden oluşur. "Ferkane" adı verilen ilk bölüm 10 Haziran 1494'ten 

14 Haziran 1504'e; 14 Haziran 1504'ten 12 Aralık 1520'ye kadar 

"Kabil" olarak adlandırılan ikinci bölüm; "Hindistan" olarak 

adlandırılan üçüncü bölüm, 8 Ekim 1526'dan 5 Eylül 1529'a kadar 

olan dönemi kapsamaktadır. Bâbür'ün bu anıları nasıl ve ne zaman 

yazdığı tam olarak bilinmemektedir. Bilinen şey, anıların yazar 

tarafından uzun yıllar düzenli olarak yazılan özel bir günlüğe 

dayanmasıdır. 

"Bâbürnâme" birkaç kez Fransızcaya çevrildi ve 1980'den 

1985'e kadar UNESCO tarafından Paris'te en zarif biçimde yeniden 

basıldı. Ünlü Fransız oryantalist Louis Bazen, 1980'de Paris'te 

Fransızca olarak yayınlanan "Bâbürnâme"nin önsözüne şöyle başladı:  

Bâbür'ün Kabil'de gömüldüğü bahçe şimdi Bag-i Bâbür  (Bâbür'ün 

bahçesi) olarak biliniyor. Genel olarak, "Bâbürnâme" üç bölümden 

oluşur. İlk bölüm Mavarannahr'da XV. yüzyılın olaylarını anlatıyor. 

İkinci bölüm Afganistan'daki olaylar hakkında, üçüncü bölüm Kuzey 

Hindistan, nüfusu ve doğası hakkında çok ilginç bilgiler veriyor. Bu 

çalışmada Bâbür, büyük şair Alişir Navoi ve onun yaratıcılığı 

hakkında aşkla konuşuyor, onun dehasının önünde eğilir. Bâbür 

halkını çok seviyordu. Her zaman anavatanına, bugünkü Özbekistan'a 

dönmeyi özlemişti. En büyük hizmetlerinden biri Özbek edebiyatının 

ve şiirinin gelişimine çok değerli katkısıdır. Ünlü Hintli devlet adamı 

Nehru Bâbür  hakkında şunları yazdı: “Bâbür, insanlar üzerinde iyi bir 

izlenim bırakan Rönesans'ın en cesur figürlerinden biri. Sanatı ve 

edebiyatı çok sevdi ve bundan büyük bir zevk alıyordu”. 

Bâbür  defalarca zehirlendi. Yanlış bilgilere göre, oğlu 

Humayun hastalandığında saray adamları onun iyileşmesi için kurban 

verme gerekliliğini Bâbür'e söylediler. Bâbür  hayatını feda etti. 

Oğlunun yatağına birkaç kez döndü ve dua etti. Oğlu yavaşça 

gözlerini açtı, Bâbür hayatının sona erdiğini hissetti, ona saray çağırdı 

ve herkese onun gözlerinin önünde oğluna itaat etmesini söyledi. 
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1530'da Bâbür Şah öldü ve oğlu Humayun Şah ilan edildi. 

Ancak iktidarda tavır alamadı. Ülkede isyanlar vardı. Humayun Şah 

aniden öldü. Humayun, bilime olan tutkusundan dolayı zengin bir 

kütüphaneye sahipti. Döndüğünde merdivenlerden düştü, kaldırımda 

başını vurdu ve öldü. Veliaht Prens Akbar Afganistan'daki 

ayaklanmayı bastırmaya gitmişti. Humayun Şah'ın ölümü haberi, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayda misafir olan Emîrlerinden Seydi 

Ali Reis Veliaht'ın tavsiyesi üzerine Akbar Şah'ın gelişine kadar gizli 

tutuldu. Akbar Şah (1556 - 1605), devleti içeriden güçlendirerek 

faaliyetlerine başladı. Büyükbabası Bâbür Şah'ın bilge veziri Bayram 

han, vezir olarak yeniden atandı. Akbar Şah'ın saltanatının son 

yıllarında Büyük Moğol İmparatorluğu'nun toprakları kuzey 

Hindistan'dan, Gucarat'tan Bengal'e kadar uzanmış ve doğu 

Afganistan ve Dekkan Platosu'nu kaplamıştı. Akbar Şah döneminde 

Safevîler ve Osmanlılarla diplomatik ilişkiler ve iyi komşuluk 

ilişkileri kuruldu. 

XX. yüzyılın önde gelen devlet adamı Cevahir Lal Nehru, 

Bâbür'ün Hint tarihindeki rolüne övgüde bulundu: "Bâbür'ün 

Hindistan'a gelişiyle birlikte büyük ilerleme oluştu, yeni uyaranlar 

hayata, sanat ve mimariğe nefes verdi, diğer kültür alanları ile temasa 

geçti. Bâbür hayran edici bir insandı. Rönesans'ın tipik bir hükümdarı, 

cesur ve yetenekli bir adamdı. Sanatı, edebiyatı sevdi ve hayattan zevk 

almayı seviyordu”. 

Ne yazık ki, dünya tarih yazımında, Büyük Moğol 

İmparatorluğu genellikle Hint devletliğine bir örnek gibi verilir ve 

burada Türk kültürünün bir örneği olarak ortaya çıkan anıtlar büyük 

Hind kültürü olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, Büyük Moğol 

İmparatorluğu'nun "altın çağı" olarak kabul edilen Bâbür'ün torunu 

Akbar Şah'ın 50 yıllık saltanatı ve Bâbür'ün soyundan olan Cahan Şah 

tarafından Tebriz ve Semerkand'ın ustalarına inşa ettirilen Tac Mahal 

Türbesini gösterebiliriz. 

Bâbür Şah'ın kendisi 1530'da 48 yaşında ölmesine rağmen, 

kurduğu Büyük Moğol İmparatorluğu 1858'de Hindistan İngilizlerin 

eline düşene kadar 332 yıl sürdü. 

Bâbür'ün sanatsal yaratıcılığı, birçok faaliyet dalı arasında özel 

bir yere sahiptir. Gazi Burhaneddin, Mirza Cahan Şah Hekiki, 

Huseyin Baykara, Şeybani han, Şah İsmail Hatai, Sultan Selim Yavuz, 

Sultan Süleyman Kanuni, Zahiraddin Muhammed Bâbür gibi Türk 

yöneticilerin yanı sıra tanınmış şair, yetenekli nesir yazarı, mahir 
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eleştirmen, yetenekli çevirmen gibi çeşitli sanat alanlarında eserler 

yazan profesyonel bir sanatşinasdır. Ayni zamanda oryantal şiir, 

müzik, İslam hukuku ve dövüş sanatları üzerine bilimsel risâlelerin de 

yazarıdır. 

Bâbür'ün yaratıcılığı, büyük Alişir Navoi'den sonra Çağatay 

edebiyatında şiirin en yüksek zirvesi olarak kabul edilir. Bâbür'ün 

şiirsel yaratıcılığı, içeriği son derece renkli olan 122 gazel, 18 

mesnevî, 216 rubai, 19 kıta, 15 tuyug vb. şiirleri kapsayan iki 

divandan oluşur ("Kabil divani" - 1519, "Hind divani" - 1529). 

Bâbür'ü diğer komutanlardan ve devlet adamlarından ayıran şey, 

aynı zamanda yetenekli bir şair ve tarihçi olmasıydı. Çağatay Türkçesi 

ile yazılmış şiirleri Bâbür'e halk arasında daha fazla ün kazandırdı. 

Bâbür'ün şiirleri, Türkistan'ın bozkırlarından Hindistan'a kadar geniş 

bir alanda ezberlendi. Bâbür  neredeyse klasik bir şiirin tüm türlerinde 

yazdı. Onun yazdığı gazeller, rubailer, dahil olmak üzere basit halk 

Türkçesiyle yazılmış lirik şiirleri insanı cezbeder. 

Bâbür , o zamanlar Alişir Navoi'den sonra Orta Asya 

Türklerinin favori şairiydi. Genel olarak Bâbür 'ün şiirleri Anadolu'ya 

da ulaştı ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan herkesin gözdesi 

oldu. Bâbür, şiirlerini hem anadili Türkçe hem de Farsça olarak o 

zamanın geleneklerine uygun olarak yazdı. "Bâbürnâme", Bâbür'ün 

edebi yaratıcılığında özel bir yere sahiptir. Bu çalışmada ziyaret ettiği 

ve gördüğü yerleri anlattı ve bu bağlamda anılarını tatlı dilde yazdı. 

"Bâbürnâme"nin bu büyük Türk komutanı, devlet adamı ve yazara 

kılıçla kazandığı zaferden daha fazla şöhret getirmesi tesadüf değildir. 

"Bâbürnâme", Orta Asya, Afganistan ve Hindistan halklarının tarihini 

yansıtıyor. Özellikle, bu eser XV - XVI. yüzyıllarda Orta Asya, 

Afganistan ve Hindistan tarihinin incelenmesi açısından paha biçilmez 

bir tarihsel belge olarak kabul edilmektedir. "Bâbürnâme"nin dünya 

şöhreti kazanması, bu eserin dünyanın tüm dillere çevrilmiş olması ve 

her yerde büyük bir sempati ile karşılanması gerçeğiyle kanıtlanmıştır. 

Bâbür'ün tarihçi, yazar ve şair olarak popülaritesi, onun edebi 

mirasının ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Pakistan, 

Hindistan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer ülkelerdeki, yani tüm 

ülkelerin oryantal çalışma merkezlerinde araştırılması da bu gerçekliği 

kanıtlamıştır.  

Hint edebiyatında bhakta hareketi. III – XII. yüzyıllarda 

bhakta (Tanrı'ya bağlılık) hareketi ülkenin güneyinde başladı ve XIV 

– XVII. yüzyıllarda kuzey Hindistan'a yayıldı. O zaman için bhakta 
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hareketi demokratikti. Bu hareketi yayanlar, herkesin Tanrı'nın 

önünde eşit olduğunu ve herkesin kastdaki en küçük adamlardan 

brahman'a kadar eşit olduğunu söylediler. 

"Müslüman yürüyüşleri" Hint edebiyatına gelişme getirdi. Fars 

dilli edebiyat ve daha sonra Urduca edebiyatı Hindistan'da ortaya 

çıkmaya başladı. Fars dili bile saraylarda kullanılmaya başlandı. Ünlü 

Pers ve Tacik şairleri Delhi Sarayı'na davet edildi. Fars edebiyatı 

Hindistan'da ortaya çıkmaya başladı. Hindistan'ın Farsça konuşan 

şairleri arasında Emîr Hüsrev Dehlevi, Hasan Dehlevi, Nahşabi, Bedil 

gibi şairler ünlü oldu. 

Hindistan'ın güneyinde, XI - XIII. yüzyıllarda Ortodoks 

Hinduizm'de tanrı Şiva'ya ibadet edilmesi kabul edildi. Kült 

düzeyinde, Şiva kültüne secde de sanatsal çözümünü edebiyatta buldu. 

Bu öğretiyi Telug edebiyatında Palkuriki Somanatha (1160 - 1240) 

yaptı. O, Şiva'ya adanmış şiirlerin yazarıdır.  

XII. yüzyılın başlarında Bengal'deki erken Budist ve Hindu 

mezheplerinin el yazmaları 120 yıl önce Nepal'de bulundu. Gucarat 

Çakradhar (XIII. yüzyıl) adlı bir şair Maharaştra'daki Mahanubhav 

tarikatında değerli eserler bıraktı. Mahanubhavlar, Sanskrit'i gönüllü 

olarak reddettiler ve kendi öğretilerinde kullanmadılar. XIV – XVII.  

yüzyıllarda mezhepçi bir hareket Hindistan'ı kapsadı. 

Hint edebiyatının en parlak dönemi XV - XVI. yüzyıllardır. Bu 

dönemde güçlü şairler yetişti: Bengal Çondidaş (XV. yüzyıl), Krittibaş 

Ocha (XVI. yüzyıl), Mukundoram Çokroborti (XVI. yüzyıl), 

Mithil'den Vidyapati Thakur, Hint edebiyatında Kâbir (XV. yüzyıl), 

Cayasi, Surdas, Tulsi Das (1532 - 1624). ), Pencap'tan Nanak (1469 - 

1539), Marathi'den (XIV. yüzyıl) Namdev ve Eknath (XVI. yüzyıl), 

Gucarat'tan Narasinh Mehta (XV. yüzyıl) ve diğerleri. 

Rönesans döneminin en büyük şair Kâbir (1440 - 1518) idi. O, 

özgürlüğü seven, özgürce düşünen bir şairdi. Rönessans'ın ikinci dalı 

Muhammed Cayasi tarafından yönetildi. Krişna şiiri bu dalda galip 

geldi. Bu şiir de Tasavvuf görüşlerine yakındı. Rönessans'ın üçüncü 

dalı Ramayana şiiriydi. Burada da ütopik rüyalar, insan mutluluğu, 

hümanizm vardı - Mukundoram Çokroborti bu dala ait. 

Hint edebiyatının tarihi iki döneme ayrılabilir: ilk binyılın sonu, 

ikinci binyılın başlangıcı - bu dönemde edebi yaratıcılık bir ortaçağ 

hayatı yaşadı; XV - XVII yüzyıllarda Hindistan'ın yeniden canlanma 

dönemi. 
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XIX. yüzyılın Avrupalı bilim adamlarına göre, Hint edebiyatının 

altın çağı Sanskritçe eserlerle sona erdi. Bu fikir İngiliz bilim adamı S. 

A. Greerson'a aittir. Sovyet döneminde akademisyen A. P. 

Barannikov, Tulsi Das'ın "Ramayana" eserini Rusça'ya çevirdi. 

Hindistan'da canlı dillerdeki edebiyatın öğrenilmesine XIX. yüzyılın 

sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında başladı. 1877'de Romeşçondro 

Dotto'nun "Bengalce Edebiyatı Tarihi" yayınlandı. Hintçe ve Urduca 

edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklar da yayınlanmaya başlandı. 

Ramçandra Şuklu ve Şamsundar Dasa (Hint edebiyatı üzerine), M. 

Azade ve R.Saksenu (Urduca edebiyatı üzerine) kendi çalışmalarında 

Orta Çağ şairlerine özel önem verdiler. Bütün bu literatür eserleri 

bütünüyle Hintli bilim adamı Dr. Nagendra'nın "Hint Edebiyatı 

Tarihi"nde (1959) birleştirildi. 

Tamil edebiyatı. Tamil edebiyatı, tüm Hindistan edebiyatının 

bileşenlerinden biridir. Rus edebiyat eleştirisinde, bu literatürün 

kökeni ilk binyılın ikinci yarısına atfedilir. Bu dönemin ilk eseri 

Tiruvalluvar'ın  "Tirukural" şiiridir. Şairin hayatı hakkında efsaneler 

var. Valluvar'ın Güney Hindistan'da bir filin sırtına oturan ve raci'nin 

Emîrlerini ve tâlimatlarını balabanla halka ileten genç bir çocuk 

olduğu söyleniyor. Efsanelerde şair, alt kastdan bir kadının oğlu olan 

Brahman'ın gayri meşru oğlu olarak tanımlanır. O, Maylapur'da 

yaşıyordu ve gençliğinde zekası ve nezaketi ile ünlüydü ve dokuma ile 

uğraşıyordu. O, Tamil Veda'sını - "Tirukural"ı yazdı. Bu eser üç 

kitaptan oluşmaktadır: "İyilik Üzerine", "Politika Üzerine" ve "Aşk 

Üzerine". Eser beyitle yazılmıştır. "Tirukural" didaktik şiiri, özellikle 

de "Küçük hesabın 18 eserini" birleştirir. Tirukural Sanskritçe 

yazılmıştır. Tirukural'ın iki kitabı bir ahlak kodeksinden oluşur. İlk 

kitap, antik ve ortaçağ Hindistan'da yerleşik yaşamdan vazgeçenlere 

tavsiyelerde bulunuyor. Aile hayatından daha yüksek ne olabilir? şair 

diyor. “Veda'yı unutan bir Brahman onu yeniden öğrenebilir, ancak 

eğer tam doğumunu, soyunu kaybediyorsa, o, iyilik yolundan 

sapmıştır. Kim onu bir kerelik iyilik yoluna götürebilir?”. "Kural"ın 

ikinci kitabı, hâkimlerin onuruna ve yönetim yöntemlerinin tasvirine 

ayrılmıştır. O, yargıç adil değilse, servetin halka mutluluk 

getirmeyeceğini söylüyor. Üçüncü kitap kendi yapısı ile öncekilerden 

farklıdır. Çalışma, birbirine deli gibiÂşık olan iki gencin sevgisini 

tasvir ediyor. Uzun, acı verici bir ayrılıktan sonra, aşk onları 

birleştirir. 
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Tamil şiirindeki ikinci didaktik antolojiye "Naladiyar" denir. Bu 

antolojinin oluşu şu şekilde açıklanmaktadır: Kıtlık yılları boyunca 

8.000 Cainli rahip Pandyi'nin hükümdarı yanında huzur buluyor. 

Kıtlığın sonunda şehirlerine dönmek istiyorlar, ancak hükümdar 

gitmelerine izin vermiyor. Gece zamanı kaçmaya karar veriyorlar, her 

biri bir palmiye yaprağına 4 satır şiir yazıyor. Kızgın hükümdar bu 

mısraları nehre atar. Palmiye yapraklarının bir kısmı nehre doğru akar 

ve cetvel onları toplanmasını emreder. "Naladiyar" böyle oluşur. Bu 

antoloji eski Tamil şairlerinin şiirlerini içerir. "Naladiyar"da 400 

dörtlük var. 

MS birinci yüzyılda, didaktik şiir bir tür destansı şiir olarak 

yayıldı. Bu dönemin iki şiiri - "Bilezik Hakkında Hikâyet" ve 

"Manimehaley" arkaik metinleri ile ayırt edilir. "Bilezik Hakkında 

Hikâyet" V – VI. yüzyıla kadar uzanıyor. Çalışma, genç hükümdar 

Ilango Adigal'ın saltanatını anlatıyor. Genç bir tüccar olan Kovalan, 

akıllı bir Kannaki ile evlenir. Onlar mutlu bir şekilde yaşıyorlar. 

Kovalan daha sonra Madavi adında bir kızla arkadaş olur. Kıskanç 

Kovalan, Madavi'yi yalnız bırakır ve karısına döner. Bütün servetini 

Madavi'ye harcamıştır. Eşinin pahalı kaşlarla süslenmiş bir bileziği 

var. Kadın ona bu bileziği vermeye hazır. Kovalan ve Kannahi şehre 

bir bilezikle gelir ve satmak ister. Kovalan şehre gelir, Kannahi'yi 

çobanların yanında bırakır ve bileziği kuyumcuya gösterir. Kuyumcu 

konuyu hükümete bildirir. Cetvel Kovalan'ı iftira atar, bileziğin 

çalındığını, kendisine ait olduğunu söyledi ve sonra öldürülmesini 

emretti. Bu haberi duyduktan sonra Kannahi onu ölümden kurtarır. 

Cetvele bileziğin onun olduğunu kanıtlıyor. Kannahi'nin gazabı tüm 

şehri kaplar ve göğsünden bir alev yükselir. Ateş tanrısı Agni 

Kannahi'nin yardımına gelir. Tanrıça Madura, Kannahi'nin önünde 

görünüyor ve Kovalan'ı ölümden kurtarır. Şaşırmış kalabalığın 

gözlerinin önünde Kannahi cennete, Indra'ya yükselir. Kannahi bir 

tanrıçaya dönüşür. 

"Manimehaley" şiiri ana kahramanın ismiyle denir. Sattanar adlı 

biri İlango Adigal'ın arkadaşı ve çağdaşı. Bu şiir "Bilezik Hakkında 

Hikâyet"in devamıdır. Kovalan'ın kızı Kayasandike ve Getera Madavi 

anne ve çocuk gibidirler. Prens Udayakumaran kızın önünde görünür, 

vurulur ve kız bu aşktan kurtulmak için tapınağa gider. Prens, eski 

hayatındaki bu kızın kocasıydı - bunu tapınaktaki bir Buda'dan 

öğreniyor. O, yoksulların isteklerini yerine getirmek için gizemli bir 

kase ile şehre geri döner. Ne yazık ki, yine prensin gözlerine (önceki 
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yaşamında Manimehaley Udayakumara'nın adı) görünüyor. Prens, 

Kayasandike'yi takip eder ve Kayasandike'yi takip ederken kocası onu 

kıskançlıktan öldürür. Manimehaley karanlık bir dünyaya düşer, 

kraliçe kralla konuşur ve onu dışarı çıkarır. Manimehaley, barış 

bulmak için bilgelerin sözlerini takip ederek ülkeyi terk eder. Tamil 

destansı şiirleri arasında, ünlü Sanskrit destanının (Valmiki'nin 

"Ramayana"sının) bir çevirisi olarak ortaya çıkan Kamban'ın 

"Ramayana"sı (IX. yüzyıl) da ayırt edilir. Şiirde yazar hakkında çok 

az bilgi var. Bir Brahman ailesi olarak doğdu. Kamban, o dönemde 

geleneksel bir bayram olan Rama ve Sita'nın evliliğine adanmış 

şairlerin bir toplantısında bir şiir okudu (885 yılında), şairlerin şairi 

unvanını aldı. Valmiki'nin şiirinin arsasını değiştirmedi ve olayların 

yerini ve temasını ayırt etti. Bu, Rama imgesinin tanımında daha 

belirgindir. Kamban'ın Rama'sı Sita'dan tereddüt etmeden şikayet 

ediyor. Yazar, sevdiklerini kaybetmenin acısına katlanan Rama'yı test 

eder. 

Orta Çağ'da Şiva ve Vişna kültlerinin yeniden Tamil'de 

canlanmasıyla bağlantılı olarak, Hinduizm'deki bhakta marşları da 

Tamil edebiyatında ortaya çıkıyor. Şiva ve Vişna hakkındaki şiirsel 

eserler X. yüzyılın bir ürünü olarak antolojilerde bize geldi. Appar, 

Sambandar, Sundarar ve Manikavaşakar bu dönemin bhakta şairleri 

arasında ünlüydü. Manikavaşakar bir Brahman ailesindendi. Madur 

sarayındaki Şah'ın danışmanıydı. Onun marşları çok popülerdi. Bu 

marşlar çok şiirsel olarak yazılmıştır. Şivait şiirinde, Tamil folklor 

gelenekleri bhakta fikirleriyle birleştirildi. 

Kamban'dan başlayan Hint şiiri, Bhakta hareketi ile 

ilişkilendirildi ve XI - XII. yüzyıllara kadar sürdü. Tamil edebiyatında 

Ottakuta'nın "Ramayana"sı da özel bir yere sahiptir. O, bu şiiri 

Kamban'ın bitmemiş "Ramayana" şiiri temelinde yazdı. Pukajen'in 

"Nal ve Damayanti" eseri, XII. yüzyıl şairi Sekkijar'ın "Büyük Puran"ı 

da Tamil edebiyatında popülerdi. Şiirde, Şiva ve Vişna gelenekleri 

XVİİİ. yüzyıla kadar sürdü. 

Hintçe (Hindus) edebiyatı. Ortaçağ Hint edebiyatı anlamı bir 

koleksiyon olarak sözlü gelenekle ilişkilidir. O, sözlü bir gelenek 

olarak Hindistan başta olmak üzere Racastan eyaletlerinden 

toplanmıştır. XVI. yüzyılda, Hindistan'da katahall adı verilen halk 

tiyatrosu gösterileri de yaygındı. XI – XVII. yüzyıllarda Hint müziği, 

şarkılar ve müzik eşliğinde halk danslarından oluşuyordu. XV – XVI. 

yüzyılların en ünlü müzisyenleri Nike Baycu Bavra ve Tansen idi. 
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Erken ortaçağ edebiyatı. İlk anıtlar. Raso (destansı kahramanca 

şiir). Hint yazılı edebiyatı MÖ VIII. yüzyılda yaratıldı. Pushya, yazılı 

Hint edebiyatının ilk şairidir. Bu literatürde başka şairlerden de 

bahsedilmiştir, ancak eserleri kaybolmuştur. Hint feodal edebiyatının 

raso janrı, tarihsel olayları yansıtan destansı - kahramanca destanının 

bir türüdür. Narapati Nanhin'in çalışmaları arasında "Visaldev raso", 

tür biçimi ile dikkat çekicidir. Bu şiirin kahramanı Racastan 

asılzadesi, Mahmud Gaznevi'nin Hindistan'a yürüyüşleri sırasında 

yaşadı. Bu eser, edebi bir biçim olarak arsa ve yapı bakımından 

Avrupa edebiyatındaki balladaya yakındır. Halk unsurları, çalışmanın 

sanatsal yöntemlerine, ülkeyi yabancılardan koruma fikrinin 

geliştirilmesine yansıtılmaktadır. Bu fikirler XII. yüzyıl şairi 

Caganik'in eserlerine yansır. O, hintli bir asılzade idi, pek çok eserin 

yazarı, ne yazık ki, hiçbiri kalmadı, bu eserler sözlü gelenekte, 

anılarda yaşadı. Onun eserleri, "alha" adı verilen türkü-efsanelerin 

yaratılmasının temeli oldu. Onun şiir-şarkıları insanlar arasında o 

kadar yaygın ki, onları halk yaratıcılığı eserlerinden seçmek zor. 

Hint epik kahramanca şiirinin yazarı "Hint şiirinin babası" 

olarak kabul edilen Çand Bardai'dir. O, Pencap'ta (1126 - 1192) doğdu 

və Prithvirac sarayında yaşadı. Prithvirac toprağı Racastana dahildir. 

Bu saray, diğer saraylar gibi, bilim ve şiirin patronuydu. Çand Bardai 

kendi hâkimine eserler ithaf etti. Onun son çalışmasına Prithvirac raso 

denir. Şiirin içeriği Hint ordusunun Mahmud Gaznevi ve Afgan Şahı 

Şihabeddin'in yürüyüşlerine karşı mücadelesidir. Şiirin başında, 

Prithvirac kendi kuzeni ile prenses Sanyögita'ya göre kavga eder, onu 

kaçırır ve sevgisini verir. Bu romantik bölümler diğer olaylara kadar 

devam eder ve kahramanın trajedisini getirir. O, Şihabeddin'in karısını 

kabul eder. Kadın Şihabeddin'den kaçmıştı ve Prithvirac'a sığınmıştı. 

Bu Şihabeddin'in yürüyüşüne yol açtı ve hakaret edilmiş Şihabeddin 

savaşı başlattı. Prithvirac savaşı kazandı. O, Şihabeddin'in karısına 

zarar vermedi, bu yüzden Şihabeddin'in şehre gitmesine izin verdi. 

Şihabeddin öfkeyle ve vahşice yeniden bir araya gelerek Hindistan'a 

saldırdı. Bu sefer Prithvirac'ın ordusu yenildi ve kendisi de esir alındı 

ve kör edildi. Çaresiz, Çand Bardai herkes tarafından atılan asılzadeye 

yardım etti. Şair, asılzade'ye bu savaşı kazanmasına yardım etti ve 

onun emrinde savaşı bitirdi ve düşmanı hayattan mahrum etti. Çand 

Bardai daha sonra oğluna Prithvirac'ın hayatının sonunu yazmasını 

söyler. 
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Şihabeddin'in yakalanması sanatsal bir araç olarak şairin 

Prithvirac ve Şihabeddin adlı iki tarihi figürü karşılaştırmasına 

yardımcı oldu. Yazarın, Çand Bardai'nin şiirsel tasvirleri ve 

düzeltmeleri ve Şihabeddin suikastı, şiirin finaline acıklı bir tracik ruh 

kazandırdı. Talihsiz Prithvirac ve şair Çand Bardai'nin düşmanın 

başkentindeki ölümleri sonda anlatılıyor. Gerçekten de Çand Bardai 

ve onun asılzadesi 1192'de Şihabeddin ile bir savaşta yakalandı ve 

Şihabeddin 15 yıl sonra öldü. 

Hint edebiyatının bir janrı olan Raso, kronik bir tarihçeydi ve 

daha sonraki dönemlerde saray edebiyatının epik kahramanca bir şiiri 

olarak önemini kaybetti ve rolünü daha parlak karakterlerin (kurtuluş 

hareketi kahramanlarının) tasvirine verdi. Örneğin, XVII. şairi Bhuşan 

Marat Marath halkının kahramanı Şivaci'ye övgüde bulundu. 

XV - XVII. yüzyıllarda Hint Rönesans edebiyatı. Canlanma 

süresi. XV. yüzyıl Hint edebiyatı, yeni demokratik eğilimlerin ortaya 

çıkması ve yeni biçimlerin oluşumuyla dikkat çekiyor. Gelişimi 

bhakta olarak acıklı düşünme üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. 

Bu dönemin ana şairi Kâbir'dir (1440 - 1518). Yazılı kaynaklarda 

Kâbir hakkında bilgi yoktur. Onun hakkında efsaneler dolaşıyor. O, 

bir efsanede, bir Müslümanın oğlu, diğerinde bir Hindu olarak tasvir 

edilir, ancak Müslüman bir aile tarafından yetiştirilen kişilik gibi 

gösteriliyor. Bir dokumacıydı ve şiirlerinde dokumayı övdü. 

Kâbir Benares'te doğdu. Şehirdeki hukuksuz insanların 

isyanlarında aktif rol aldı. Ancak edebiyat tarihinde asi gibi kalmadı. 

Modern Hintli edebiyat eleştirmeni P. Gupta, Kâbir'in Benares'te 

Güney Hindistan'dan ünlü bhaktaçı Ramanand'ın takipçisi olduğunu 

yazıyor ve insanların Tanrı'nın önünde eşit olduğunu söylüyor. Onun 

şiirlerinde bir fikir var: "Ramanand beni aydınlattı." Bu fikir Kâbir'in 

çağdaş Sufi şeyh Taki'nin eserlerinde de mevcuttur. Bu şiirlere 

dayanarak Kâbir, Hinduizmin eski merkezi Benares'den Brahmanler 

tarafından kovuldu. Efsaneye göre, Müslüman şeriat  hukuku 

tarafından ölüm cezasına çarptırılmış olsa bile kaçtı. Onun 

yaratıcılığından birkaç bin satır kaldı. O, eğitimsizdi ve şiirlerini 

doğrudan kendi gögüşten okudu. Bu mısralar öğrenciler tarafından 

yazıldı. Sikh şairlerin koleksiyonunda (XVII. yüzyılın bir ürünü olan 

Hintçe "Adigranth") Kâbir'in binlerce şiir verilir. Kâbir'in ana eserleri 

üç serbest parçadan oluşur ve "Bicak" ("liste" anlamına gelir) olarak 

adlandırılır. Zamanının önde gelen bir adamıydı, eski Hint 
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tasavvurunu (putlar) reddetti, tek bir Tanrı fikrini kabul etti, tüm 

canlıların dirilişine inanmadı. 

 

Size dünyanın sonsuzluğundan bahsedeyim mi, 

Beni anlıyor musun anlamıyor musun? 

Diyorum ki: dünya benim için bir hakaret, 

Hakarettir dünya benim için. 

Dünya benden öte - bu bir yalan! 

                                          (satır çevirisi) 

 

Kâbir'in dini ve felsefi görüşleri XV. yüzyılda kent nüfusu 

arasında yayıldı. Şair, tüm insanların aynı malzemeden olduğunu 

söyledi. Bunu akılda tutarak o, Nasir Husrov ve Ömer Hayyam'a 

yaklaştı. Kast sistemine karşı çıktı ve Hinduları ve Müslümanları 

birleştirmeye çağırdı. Onun Tanrı fikri soyuttu ve tasavvufî fikirleri 

içeriyordu. Eğer o,Tanrı tarafından verilen isimlerden (Brahma ve 

Rama) bahsediyorsa, bunlar da belirli sembollerdi ve Tanrı hakkındaki 

soyut fikri şehir halkı tarafından anlaşılmadı. P. Gupta, “Sadece adam 

onun gözlerinde büyük idi. Kâbir'in ortaçağ ileri hümanist fikri güneş 

ışığına paraleldi. Öğretileri insanın özgürlüğünü yansıtıyordu. Kendi 

sapkınlık okulunu kurmuştu ve ölümünden sonra takipçileri ayak 

izlerini takip ettiler. Bunların arasında Dadu (XVI yüzyıl) ünlü idi. 

Onun şiirleri öğrencileri tarafından toplanan "Soz" ("Vani") 

koleksiyonunda toplanmıştır. XV – XVII. yüzyılların ortalarında Hint 

edebiyatında edebi ve sanatsal koleksiyonlar yeniden canlandırıldı: 

Tasavvuf, Krişna ve Ramait şiiri gelişti. Bu şiirler konu, arsa, biçim, 

üslup ve dilde açısından da farklılıklar göstermektedir. Sufi ve Krişna 

şiiri daha yaygındı. Sufi şiirinin en önemli temsilcisi Muhammed 

Cayasi'dir (1493 - 1542). 

Bu dönemde Sufi şiirinin en şiirsel örneği Muhammed 

Cayasi'nin "Padmavati" eseri. Şiir, Çitor'un hükümdarı Ratansen'in aşk 

hikâyesini ve güzel prens Padmavati'ye olan sevgisini anlatıyor. Bu 

aşk Delhi sultanı Alâeddin Hilci'ye de ulaşır. Ratansen, kendi 

papağanından Seylan Prensi Padmavati'nin güzelliğini duyar ve onu 

görmek ister. Olaylar masal bir şekilde anlatılıyor. Bu motif genellikle 

Hint motifinde hızlı hızlı karşılaşıyoruz. Ratansen, karısı Nagmati'yi 

evde yalnız bırakarak Ceylon'a gider. Çok eşlilik aynı zamanda 

Hindular arasında bir normdu. Yol boyunca, Ratansen zorluklarla 

karşılaşır, sonunda Padmavatin'i bulur ve Çitor'a getirir. Mutluluğu 
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uzun sürmez. Ratansen tarafından kovulan astrolog Alâeddin'e 

Padmavati'nin güzelliğini anlatıyor. Alâeddin Çitor'a gelir, onun Çitor 

kalesi'ni alması imkansızdır. O, Ratansen'i yakalamak için askeri bir 

manevra kullanıyor. Burada asilzade Devpal'ın imgesi şiire eklenir. O, 

Ratansen'in kalede olmadığını duyuyor, karısına yakın olmak istiyor. 

Ratansen'e sadık askerler ve prensler onu kurtarır. Ratansen, Devpal'ı 

yalnız savaşmaya çağırır. Bu savaşta Ratansen, aynı zamanda ağır 

yaralanan Devpal'ı öldürdü ve kendisi de öldü. Alâeddin Çitor'a 

gelmek istiyor. Ama çok geçti. Hindu geleneğine göre, cenaze şenlik 

ateşinde Ratansen, eşleri Nagmati ve Padmavati ile birlikte yanmış. 

Bu tarihi şiir, Alâeddin'in 1303'te Çitor'u işgal ettiği gerçeğini sanatsal 

boyalarla tasvir ediyor. Arsa, şiire aşk motifleri eklenerek genişletilir. 

Şiir tasavvuf görüşlerini yansıtmaktadır. Kahramanlar bu dünyada 

yeniden birleştirilemez, kutsal ateş onları İlahi olanla birleştirir. 

Bu şiirde Muhammed Cayasi, imgelerin alegorik içeriğini ortaya 

koymaktadır. Ratansen ruhtur, Çitor bedendir, Padmavati akıl ve 

bilgeliktir, Tanrı'nın verdiği akıl ya da canlı tasavvur olunan 

tanrıçadır, Alâeddin ise papağan, yolunu kaybeden, söylenenlere 

inanan vb. 

Zamanın tasavvuf şiirinin kökleri, XV – XVI. yüzyıllarda şair 

Kutban'ın  "Mrigavati" şiirinde hâlâ kökeni olan İran Sufizminde 

dayanmaktadır. 

Krişna edebiyatı. Surdas. Kâbir'in heyecan verici şiirinden 

sonra dini, aşk temaları edebiyata, lirik ve destansı şiire geldi. Bu şiir 

örneklerinde, Tanrı insan vücudunda bedenlenmiştir. Bu şiir, klasik 

Mahabharata'yı ve antik hikâyeleri ve Krişna hakkındaki efsaneleri 

anlattı. Krişna şiirinin en büyük temsilcisi Surdas (XV – XVI. 

yüzyıllar) idi. Onun hayatı hakkında çok az şey biliniyor. Farsça ve 

Sanskritçe biliyordu ve şiirlerini Brace lehçesinde yazdı. Onun 

hakkında, onun körlüğüyle ilgili hikâyeler var. Bu hikâyelerden biri, 

sevdiği kadına inandığını, kadının onun sevgisini hak etmediğini ve 

şairin onu görmemek için gözlerini kör ettiğini söylüyor. 

Şair Vallabhachar'ı güneyden tanıdıktan sonra, şair Krişna 

görüşlerinin etkisi altında yazdı ve kendini Krişna'nın hizmetine adadı. 

Şairin sonraki hayatı, "Sekiz amblem" adı verilen bhakta şairleriyle 

geçti. Onlar Vallabhaçar oğlu Vitthalnath tarafından yönetildiler. 

Şivkumar Şarma, Surdas'ın önce bir bhaktaçı, sonra da bir şair haline 

geldiğini yazıyor. Efsaneye göre Surdas, Krişna yapımı likör içti, 

Hindistan'ın yollarında dolaştı, şiirlerini okudu ve insanları 
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Krişnaizm'e çağırdı. Surdas'ın birçok şiiri vardı. Bunların en ünlüsü 

"Surgasar" isimli koleksiyonda toplanan şiirler. Bu şiirler tanrı 

Vişna'nın dirilişi ile ilgili efsaneleri yansıtır ve bunlara "İlahi 

Hakkında Hikâyeler" denir. "Surgasar"ın ilk bölümü Surdas'ın kült 

pozisyonuna adanmıştır ve "Sagun"un belli bir imgesine ibadet etme 

fikri  - Tanrı'ya ibadet etme fikri onu ünlü kıldı. Koleksiyonun ikinci 

kısmı, "Mahabharata" kahramanlarının soyundan birinin bilge bir 

adamla buluşmasının efsanesine adanmıştır. Bilge pandava (soydan 

gelen) tanrı Vişna'nın diriltileceğini söylüyor. Bu bölüm 12 bölümden 

oluşmaktadır. Vişna'nın dünyayı kurtarmak için gönderildiğini 

söylüyor. O, despot hükümdarı Kans'ı cezalandırmalı. Vişna, Kans'ın 

kız kardeşi ailesinde doğdu ve Krişna olarak adlandırıldı. Kans rüya 

görüyor. Rüyasını yorumlar ve ona bir çocuğun doğacağını ve igtidara 

bir son vereceğini söylerler. Ona tüm yenidoğanların öldürülmesi 

tavsiye edilir. Bu işi yapmak için doğan tüm çocukların ölümünü 

emreder. Krişna'nın ailesi onu kurtarmak için Nand'ın ailesine verir. 

Çoban Nand ve karısı Yaşod çocuğu büyütüyor. Çocuk büyür, birlik 

toplar ve Kansi'yi öldürür. Bu Krişna hakkında bir efsane. Krişna 

efsanesi doğa kültüyle ilgilidir. Bu efsane İyiliğin Kötülüğün boyunca 

zaferine, baharın kış boyunca zaferine dayanır. Surdas ayrıca bu 

efsaneyi "İlahi Hakkında Hikâyetler"de Krişna (Vişna) imajını 

yaratmak için kullandı. Vişna'yı kurtararak Surdas, hümanizminden 

vazgeçmek istemedi. Bir çocuğun bir tanrı haline geldiği ve 

doğumdan sonra insanlığa hizmet ettiği ve "Astiyag" efsanesinde 

Cyrus'un cetvele dönüşümü ve acımasız olması birbirine karşıt 

kutuplardır. 

Krişna şairleri de kadınların haklarını savundu. Bunların 

arasında kadın şairler vardı. Kadın şair Mirabai'nin (XVI. yüzyıl) 

Krişna şiirinde özel bir yeri vardır. O, soylu bir aileden geliyor. 

Mipabai eğitimli bir kadındı ve eserleri Cayadev'in Sanskrit şiiri 

"Gitagovinda"da toplandı. Bâbür ile savaşta kocasını ve babasını 

kaybetti ve ayrılığı kaldıramadı ve vatanını terk etti. Kader onu 

Ramanand'ın takipçilerinden biriyle buluşturdu. Her şeye olan inancını 

yitiren Mirabai, Krişna'ya ibadet etmeye, tüm sevgisini Krişna kültüne 

verdi ve şiirlerini ona adamaya başladı. O, çoban karısı Radha'nın 

kendi kocasına, çoban tanrısının sevgisine şarkılar söyledi. Şair 

aşktaki bağlılığına yüksek bir deger verdi. 

Ramait edebiyatı. Tulsi Das. Bu dönemde, bhakta fikrinin 

oluşumu ile ilgili literatürde Ramait şiiri ortaya çıkmaya başladı. 
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Ramait'in şiir dönemi XV. yüzyıldır. Ramait şiiri, Krişna şiirinin en 

yüksek şeklidir. Bu şiir, Ramanand'ın öğretilerini gerçekleştirerek, 

Kâbir gibi bir şair yetiştirdi (Ramanand bhakt -  Güney Hindistan'daki 

Hint şiirinde ve öğretilerde Tanrı'ya en yakın kişi). İnsanın 

özgürlüğünü, tüm erkeklerin eşitliğini vaaz etti). Brahman'dan (putlara 

tapan rahip) farklı olarak, Ramanand insana tek bir Tanrı'ya 

inanmasını tavsiye etti. Ramanand, Rama imgesinde Yüce Yaratıcı'ya 

ibadet etmeyi öğretti. Bu eğitim, destanlardaki kahramanların tiranı 

yenmelerine yardımcı oldu. Kalidasa, "Ramayana"yı hükümdar 

Daşarathan'ın oğullarının kişisinde Vişna'nın dirilişi olarak 

"Raghu'nun Soyu" eserinde tanımlamak için kullanır. Rama halkın 

Hâfizasında güçlü bir yere sahipti, adaletsizliğe karşıydı, ezilenlerin 

savunucusuydu. 

Bhakta'nın şiirinde Rama'nın imgesi, ölen ve dirilen doğa tanrısı 

Vişna olarak görülür. Ramait şiirinin en önemli temsilcisi Tulsi 

Das'dır. Tulsi Das (1532 - 1624) Brahman ailesinde doğdu. Annesi 

öldüğünde, babası onu bir bakıcıya verdi ve sonra kadının öldüğünden 

yine yalnız kaldı, yetim çocuk Ramanand'ın takipçilerinden biriyle 

tanıştı ve bu kişi Tulsi Das'ta Rama'ya aşk uyandırdı. Hayatının 

çoğunu Benares'te geçirdi ve seyahat etti. Vişna kültüne inanan şair, 

Rama'nın sadakat konusundaki öğretilerini kuzey Hindistan'daki 

insanlara yayar. Tulsi Das Vedaları inceledi ve Hint destanı 

"Ramayana"yı çocukken ezberden okudu. Onun dini ve felsefi fikirleri 

çalışmalarına da yansır. Klasik Hint şiirinin kurallarıyla tanıştı ve 

eserlerinde yaygın olarak kullandı. Ayrıca Sanskritçe ve Farsça 

biliyordu. Eserleri Avadhi lehçesinde yazılmıştır. Rama saltanatı eski 

efsanede Ayodhya (Aud) olarak adlandırılır ve Avadhi dilinde ilahi 

kahramanın dili olarak adlandırılır. Tulsi Das, çalışmalarını Sanskritçe 

değil, yerel dilde yazdığını söyledi, bu yüzden ünlü oldu. 

Tulsi Das'ın en büyük şiiri "Rama'nın Aktivitesinin Gölü" veya 

"Ramayana" (Hintçe'de "Ramaçaritamanasa" olarak adlandırılır). Şair 

bu eseri 1575'te tamamladı. Şiir 7 bölümden oluşmaktadır: 

"Çocukluk", "Ayodhya", "Orman", "Kişkindha", "Güzel", "Lanka", 

"Son". Bu şiirin bazı bölümlerinde Rama'nın hayatı, kahramanlığı, 

Rama'nın insanlara yardımı, Dünya'ya gelmesinin nedenleri - 

insanlığa hizmeti ortaya çıkıyor. 7 şarkı - bölüm kutsal gölde 7 

merdivenle bağlantılıdır. Su, Rama'nın kahramanlığını 

simgelemektedir. Şiirin üçüncü kelimesi - Manas'ın iki anlamı vardır: 

Himalayalar'da bulunan, ruh ve güzelliği ile ayırt edilen Manas Gölü 
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(Mansarovar). Efsaneye göre, bu göl tanrı Brahman'ın kendisi 

tarafından yaratıldı. Tulsi Das, Rama'nın alegorik imajını iki anlamda 

tanımladı: Rama'nın kahramanlığı su kadar ölçülemez, ruhun yaşamı 

kadar ebedi. 

Tulsi Das, Rama'nın imgesinde Vişna'nın enkarnasyonuna 

odaklanır. Yeryüzünde, insan - Tanrı ona göre tezahür eder ki, adaleti 

yeniden restope etsin, Seylan hükümdarı iblis-rakşas Ravan'ı öldürsün. 

Rama çok asil bir mümindir. O, Ayodhya hükümdarı Daşarathan 

ailesinde doğdu. Tulsi Das Rama'nın çocukluğunu, eğitimini ve askeri 

zaferlerini anlatıyor. Güçlü, zeki ve güzel Rama üç kardeşini aştı ve 

tüm ulusun saygısını kazandı. Rama, güzel Sita ile evlenmek için 

"nişanlısı yarışında" kazanır. Dasharatha onu halefi ilan eder. 

Hükümdarın ikinci eşi Kalkey  bu fikri yüzde alkışlıyor. Kalkey'in 

herhangi bir dileği yerine getireceğine söz veren Dasharatha'dan oğlu 

Bharata'yı varisi olarak atamasını istedi. Rama 14 yaşında evinden ve 

sarayından ayrıldı. Karısı Sita ve sadık kardeşi Lakşman ile ormana 

gidiyor. Yaşlı hükümdar Daşaratha kederden ölür. Ayodhya kederle 

boğulmuş. Ülkenin hükümdarı Bharata olmalı. Fakat bu asil prens 

tahttan feragat eder. O, Rama'yı geri getirmek ve onu tahtta oturmak 

için ormana gidiyor. Sürgünün süresi dolmadığı için Rama teklifi 

reddediyor. Bharata başkente tahtın Rama'ya ait olduğunu gösteren 

geçici bir hükümdar olarak gelir. Bu içerik Ramayana'nın birinci ve 

ikinci bölümlerinde anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm Rama'nın hayatı, 

Lakşman ve Sita'nın kaderi hakkında. İlk kitapta Rama, Ravan'ı 

cezalandırmak için dünyaya gönderildi. Arsanın devamından Sita'nın 

Ravan tarafından kaçırıldığını görüyoruz. Rama, kardeşi Lakşman ile 

Ravan'la buluşmak, onunla hesaplaşmak ve Sita'yı aramak için 

Hindistan'ın her yerine seyahat eder (Kitap 4). Lanka yolunda, onlar 

maymunların hükümdarı Sugriv ile tanışırlar. Sugriv onlara yardım 

edeceğine söz veriyor. Beşinci kitap, rüzgar tanrısının oğlu olan 

maymunun Hanuman Sugriv'ün tavsiyesi üzerine Lanka'ya uçtuğunu 

gösteriyor. Rama'ya Sita'yı nerede bulacağını söyler. Kitap, Rava'nın 

başkentini anlatıyor: "Her iki tarafında bir okyanus bulunan yüksek bir 

dağdadır". Bayan Sita ile görüşür. Ona Rama'nın yüzüğünü verir ve 

Hindistan'a döner. Rama arkadaşlarıyla Lanka'ya gider - orman 

sakinleri, maymunlar ve ayılar. Altıncı kitap Rama ve Rava arasındaki 

mücadeleyi anlatıyor. Maymunlar köprüler kurarlar. Rama'nın 

birlikleri köprüyü geçip adaya girer. Rama'nın ordusu on gözlü 

Ravan'ın ordusuyla karşı karşıya gelir. Rama'nın ordusu kazanır. 
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Rama ve Ravan yalnız savaşırlar. Rama onu öldürür ve kötülüğü yok 

eder. Rama ayrıca Sita'yı alır ve Ayodhya'ya döner. Sita'nın 

sadakatine, bekaretine ve saflığına inanmak için bir şenlik ateşi yapar 

ve Sita şenlik ateşini görünce oraya gelir. Sita'nın Rama'nın yanındaki 

gölgesi ateşte yanar ve gerçek Sita ateşten çıkar. Ateş yoluyla Sita, 

Rama, Lakşman ve arkadaşları kendilerini arındırır. Tekerlekli 

arabada Ayodhya'ya uçuyorlar. 

Sonra Sita iki oğlu doğurur ve Rama'nın ailesi büyür. Rama, 

Ayodhya'yı yüzyıllardır yönetiyor. 

Hint edebiyatında birçok "Ramayana" eserleri yazılmıştır. 

Valmiki'nin de "Ramayana" eseri var. Valmiki'nin çalışmasında Rama 

ve Sita birbirlerini sadece düğünde görürken, Tulsi Das'ta düğünden 

önce buluşurlar. İ. M. Reysner, Tulsi Das'ın "Ramayana"sının sınıf 

çatışmasını ve sınıf mücadelesini yansıttığını yazıyor. Çalışmada kast 

sisteminin ve ortaçağ yaşamının düşüşünü görüyoruz. Tulsi Das'ın 

ütopik görüşleri de eserde hissediliyor: eğer adil bir hükümdar ülkeyi 

yönetirse, tüm kanunsuzluk, kötülük vb. imha edilebilir. Hint 

doğasının ve Hint mitolojisinin güzelliklerini tek bir eserden 

öğreniyoruz.  

Bengalce edebiyatı. Bengal edebiyatı dünya edebiyatına 

Rabindranat Tagor gibi bir deha verdi. Bengal Hindistan'ın 

kuzeydoğusundadır. En eski zamanlarda, MÖ IV-II. yüzyıllarda 

Bengal, Maur devletinin bir parçasıydı. IV – V. yüzyıllarda Gunt 

İmparatorluğu'nun bir parçası oldular ve MS VIII. yüzyılın ortalarında 

politik bütünlüklerini kazandılar. VII. yüzyılın başında, köylü hareketi 

başladı. Feodal Gopal (750 - 770) Pal hanedanlığının iktidarını kurdu 

ve güçlendirdi. Pal yöneticileri hakkındaki ilk kitabeler, Rakha'nın 

torunları olduklarını belirtir. Bu hanedan  IX. yüzyıla kadar yaşadı, 

sonra düşüş etti. Pal güçten ayrıldıktan sonra, başka bir feodal devlet, 

Sen devleti ortaya çıktı. Onlar 1206 yılına kadar ülkeyi yönettiler. 

Budizm ve Hinduizm ülkede karşı karşıya. Budizm'e olan inanç Pal 

hanedanlığı döneminde ve Hinduizm Sen hanedanlığı döneminde arttı. 

Hem Pal hem de Sen yöneticileri edebiyatı ve Sanskrit edebiyatını 

korudu. Gaur ve Nadi'de birçok şair yaşıyordu. Ortaçağ Bengal'deki 

altın edebiyat çağı Lakşman Sen dönemine dayanmaktadır. Bengal'in 

Müslümanlaşması XIII. yüzyılın başlarına dayanıyor. Delhi'yi ele 

geçirdikten sonra Şihab de-Din, Doğu Hindistan'a yürüdü ve Bengal'ı 

boyun eğdirdi. 



282 | RAMİL ALİYEV 

 

Bengal'ın yerel hâkimleri tekrar tekrar Delhi'nin kontrolünden 

çıkmaya çalıştı ve bu daha sonra oldu. XIV. yüzyılda Bengal 

Delhi'den ayrıldı. Bununla birlikte, ülke hâlâ İslam'ı kabul eden 

Müslüman yöneticiler tarafından yönetiyordu. Sadece Bihar halkı 

Budistti. Böylece Budist edebiyatı Budist, Hindu ve Müslüman dinler 

arasında ortaya çıkmaya ve gelişmeye başladı. Müslüman yöneticiler 

edebiyatı çok az himaye ediyordu. Eğitimli Müslüman yöneticiler 

azizler, bilginler ve yabancılarla konuşmaktan zevk aldılar. 

Konuklardan biri İbn Batuta idi. Diğer bir hâkim Hafız ile görüştü. 

Bengalce edebiyatı tarihçileri, XIII – XIV. yüzyıllara edebiyatta 

karanlık bir dönem diyorlar. Budist âlimler ve panditler (pandavlar, 

Hindular) Bengal'den ayrıldı. Onlar Nepal ve Kuzey Bihar'a 

yerleştiler. Bilim adamları ve şairler buraya gelirdi. Bihar bir edebiyat 

merkezi oldu. XV. yüzyılda, Bengal'deki güç Brahmanlere düştü ve 

daha sonra yabancılar ülkeyi yönetmeye başladı. XV – XVI. 

yüzyıllarda Bengal bağımsızdı. 1576'da Büyük Moğol Ekber Bengal'i 

fethetti. Ülke hâlâ bağımsızdı. Bengalce dili ve edebiyatı gelişmeye 

başladı. Daha önce gördüğümüz tanrı Vişna'ya olan inancın yerini 

Bengal'deki tanrıça Kali (Şakti) inancı aldı. Bu Bengal'deki anaerkil 

dönemin izlerinden kaynaklanmaktadır. 

Erken ortaçağ edebiyatı. Halk yaratıcılığı. Sözlü edebiyat 

Bengal'de yaygındır. Antik çağlardan itibaren Bengali lirik şarkıları - 

emek, evsel şarkıları, halk inançları, kültler, takvim mitleri, magiya, 

büyücülük, deyimler ve küfürler günümüze kadar gelmiştir. Bu 

magiya, lanetler, büyüler vb. rahiplerin elindeydi ve yazma sanatı 

ellerindeydi ve kült lirizm bu yazma sistemine yansıdı. Takvim 

şarkıları "12 aylık" törenlerde janr biçiminde yayılıyordu. Bu şarkılar 

mevsimleri, sevgili kadından ayrımı, üzüntü ve keder duygularını 

anlatıyor. Bu şarkılarda ekim, biçin bayramları ve yığın övülürdü. Bu  

da tarım kültürünün tarihi ile ilgili idi. Araştırmacılar Bengal 

folklorunda tarımsal geleneğin kutlanması ve "12 ay" törenlerin 

yapılmasının İndo-Sanskritçe yazılı geleneklerinden etkilendiğini öne 

sürdüler. Eski Hint şair Kalidasa'nın bu konulardaki "Yılın 

Mevsimleri" adlı şiirinin varlığı da folklor fikrini derinleştirdi. 

Bengal'de tören folkloru yaygındı. Tören folklor metinleri de 

korunmuştur. İkisine odaklanalım - "Dak'ın Kelamları" ve "Khona'nın 

Kelamları" (bu koleksiyonlar XI - XIII. yüzyıllara aittir, XVII. 

yüzyılda yazılmıştır). 
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Dak ve Kxona tarihi figürler değil. Bu yazıtlarda, insanların 

bilgi ve deneyimleri toplanmaktadır. Bu konuşmalar tarımsal 

çalışmaların süresi, hasat, ağaç dikme, ev inşa etme, kadınların 

karakteri, rahiplerin davranışları vb. hakkında bilgilendirilir. Bu sözler 

ayrıca doğa, astronomi, tıbbi bilgi ve toplum tarafından kabul edilen 

normlar hakkındaki gözlemleri de yansıtır. 

"Bilgelik kelamları" karakteristik bir biçime sahiptir. Örneğin, 

Khona'nın kelamları esas olarak hava durumu ile ilgilidir. Rüzgar 

kuzey-doğudan eserse, bana inanın, bu yıl çok yağmur yağacağını 

söylüyor. Bu yağmurun işareti kurbağaların suya girmesiydi. 

Kurbağaların gürültüsü, bu bir yağmur belirtisidir. 

Bengal halk edebiyatı, yerel tanrıçalarla ilgili efsane ve 

kelamlarla günümüze ulaşmıştır. Bengal'de yerel tanrılar, mitoloji, 

efsanevi, tarihi-efsanevi kahramanlarla ilgili şarkılar yaygın. Sözlü-

romantik şarkıların içeriği, tarihi ve efsanevi kahramanlarla ilgili 

hikâyelerin temelidir. Onlar "Maymensing Hikâyetleri"nde toplanırlar. 

Bengalce folklorunda sihir ve hayvanlar hakkında hikâyeler de 

yaygındı. Hayvanlar hakkındaki masallarda, ilahiler ve tanrılar 

hayvanın derisine girer ve onun koruyucuları olurlar. Çondi, 

hayvanların koruyucusu, anne ve prenses yılan Monoş ve diğerleri 

gibi yerel tanrılar gösterilebilir. Bengal'deki tüccar Çand hakkında 

hâlâ bir efsane var. O, güçlü tanrıça Monoş'u kabul etmedi ve onun 

iradesine boyun eğmedi. Öfkeli, Monoş onun çocuklarını elinden aldı 

ve mallarını denize batırdı. Çand daha  sonra Şiva ile eşitleştirerek onu 

kabul etti ve Monoş ondan aldığı şeyi geri verdi. Bu efsanenin başka 

bir versiyonunda Çand, Monoş'u tanımak istemiyor. Çocuklarının 

ölümünden ve gemi enkazından sonra bile öfkeli tanrıçaya boyun 

eğmeyi reddediyor. Çand'un yedinci oğlu Lokhindor doğdu ve çocuk 

büyüdü. Çand, tanrıçanın onu yalnız bırakmayacağını biliyor, bu 

yüzden astrologa gidiyor. O, Çand'a ilk düğün günü akşamında oğlunu 

bir yılanın ısıracağını söyler. Lokhindor'un düğünü olur ve tüccarın 

kızı Behula ile evleniyor. Çand zorla düğüne katılıyor. Çand'ın isteği 

üzerine genç erkekler oğlunu korur. Tanrıçanın iradesine göre, usta 

inşaatçı duvarda küçük bir delik açar. Lokhindor uyuyor, Behula 

uyuyamıyor ve bir dakika gözlerini kapattığında tanrıça tarafından 

gönderilen yılan Lokhindor'u ısırıyor. Sabah açıldığında, Çand ve 

karısı Behula'nın kocasının cesedini kucakladığını gördü. Tanrıça 

Çand'ı kendine teslim etmek ister ve Çand ona itaat etmez. Cenaze 

şenlik ateşini yakarlar. Behula her zamanki gibi kocasıyla birlikte 
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ateşte yakılmasını ister ve Behula kocasının cesedinden ayrılmak 

istemez. Bununla Behula ölüm karşısında zafer kazanmak istiyor. 

Çand'den Lokhindor'un cesedini tekneye koymasını ister ve tekneye 

girer. Suda hareket ederken annesi ona görünür ve evine dönmesini 

ister. Çakallar ve canavarlar ondan cesedi ister. Ama Behula 

katlanıyor. Sonunda, Indra'nın diğer tanrılarla eğlendiği tanrıçalar 

mekanına girer. Indra ona kocasını hayata döndüreceğini söyler, ama 

yerine dans etme yeteneğini göstermesini ister. Behula'nın dansı, 

tanrıların hoşuna gider (şeytanlarla ilgili efsane ve rivayetlerde bile, 

dans etme yeteneği, şeytanların elinden bir kişiyi kurtarmaya hizmet 

eder). İndra, Monoş'a onun kocasını geri vermesini emreder. Bu motif 

"Yûsif'la Sanuber" masalında da yer almaktadır. Azerbaycan 

masalındaki Sanuber imgesi hoşgörülü bir kadındır. Behula gibi, o ve 

oğlu Yûsuf de kocası Yûsif'i ölüm tanrılarından kurtardı. 

Behula ve Lokhindor mutlu bir şekilde eve dönerler. Çand, 

Monos'a itaat eder. Halk bu arada Behula'nın nerede olduğunu 

bilmiyor, söylentiler dolaşıyor. Çand'ın akrabaları Behula'nın ateşte 

temizlenmesini istiyor. Şenlik ateşi yapırlar. Ona seçme fırsatı verilir 

ve eğer kendisini saflaştırmak istiyorsa ateşi seçmelidir. Behula onlara 

görevini yerine getirdiğini ve kocasını hayata döndürdüğünü söyler. 

Behula ve Lokhindor'un yeryüzündeki insan imajını kabul eden 

cennetin çocukları olduğu ortaya çıkıyor ve zaman geldiğinde cennete 

geri dönmeleri gerekiyor. 

Bu efsanede dini-didaktik tasavvurlar içerir. Efsanede fantastik 

düşünce de var. Burada insan faktörü ve insan özgürlüğü fikri de 

ortaya konuyor. Çand özgür olmak istiyor. İnsanın ölüme karşı zaferi, 

ölüm olmadan yaşamak, halkbiliminde popüler bir fikir olarak haklı 

çıkar. Bu efsaneler, XV. yüzyılda Bengalce şairlerin eserleri için bol 

miktarda materyal sağladı. Bu şairlerden biri, dini-efsanevi bir şiir 

yazan Bico Gupto'dur (1478'de bu şiiri yazmaya başladı, 1494'te 

tamamladı ve eserinde bunu not etti), diğeri ise en iyi "Çondi" şiiri ile 

bilinen Mukundoram Çokroborti idi. 

VIII - XII. yüzyılların Bengalce edebiyatı 

"Buda şiirleri ve şarkıları" 

Bilimde - Hint çalışmalarında, erken literatüre ait olan bu el 

yazısı XII. yüzyıla aittir. El yazması 1916'da Nepal saray 

kütüphanesinde bulundu. Haraprasad Şastri adında bir Hintli bilim 

adamı tarafından keşfedildi. Bu el yazmasına "Buda Şiirleri ve 

Şarkıları" denir. Bu el yazma Bengalce'de bir antoloji biçimindedir. 
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Her ne kadar el yazması 12. yüzyıla ait olsa da, oradaki bazı şiirler iki 

yüzyıl öncesine kadar izlenebilir. Antoloji, mistik şiirler, ritüel 

şarkılar, diyalog şeklinde sorular ve cevaplardan oluşur. 

Koleksiyondaki şiirlerin çoğu yazarların isimleri ile verilmiştir. Bu 

şiirlerde yazarların yaşamları ile ilgili bilgilerle de karşılaşabiliriz. Bu 

koleksiyonda mistik ve ritüel şiirlere şarkı denir. Onlar herhangi bir 

güdüye dayanırlar. Bu şiirler şiirsel şarkılardır ve 4 - 8 beyitten oluşur. 

Antolojinin iki boyutu vardır. Bunlardan biri, Bengalce şiirine ve hece 

sistemine karşılık gelen ve Orta Çağ'da ve bugün bile kullanan polyar 

boyutudur. İkincisi, tripod adı verilen yeni bir edebi şiir Bengal 

şiiridir. Bu antolojinin derleyicileri, ne zaman yaratıldığı, kim 

tarafından yazıldığı vb. hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bununla 

birlikte, şiirlerin yazarları Sanskritçe yazan şairler olarak bilinir. Onlar 

eğitimlidir. Bazılarının Naland'daki bir Budist manastırında keşiş, 

bazıları ise balıkçılık kastının bilge adamları olmuşlar. Bu nedenle, 

antoloji, yazarların, keşişlerin, vaizlerin, rahiplerin ve Bengalce 

tantrizminin çeşitliliğinin mistik öğretilerini yansıtır. "Tantrizm" 

kelimesi Sanskritçe "tantri" kelimesinden gelir, bu da "öz", "kural", 

"içerik", "temel", "öğretim", "kitap" anlamına gelir. Sonraki tantralara, 

Hindu Şivait tarikatının kutsal kitabının ismini taşımıştır. Onlar Şiva-

Şakti kültünün kural ve ilkeleri temelinde derlendi.  

Tantri kültlerinin kökenleri eski doğurganlık kültüne kadar 

uzanabilir. Kadın-annenin başlangıcı tanrıçanın dirilişindeki tantrada, 

dünyevi kadının imajında belirlenir. Tantra ritüeli kurban vermek, 

marş, mistik ritüeller ve geleneklerden (mistik eylemler ve kelimeler 

eşlik ediyor) oluşur. Tantra'daki bu ritüel ve magik manipülasyonun 

anlamı İlahi'den güç almak, İlahi ile temasta olmaktır.  

Tantra mezhepleri VIII - XII. yüzyıllarda Bengal'de işlev gördü. 

Bengal tantrik şarkıları, tarım, Şiva ve Şakti'ye ibadet hakkındaki 

popüler magik inançları yansıtıyordu ve Sanskrit tantrası ile 

ilişkilendirildi. Bu şarkılarda Budist tantrizmi sahadcya adı altında 

verildi. Budist tantrizmaya göre, insan "Ben" - mikrokozmos, dış 

dünya - makrokozmos. Böylece, dış dünyanın anlamı, insanın iç 

dünyasının tekrarında ortaya çıkar. O, gerçek ölümsüzlüğün 

kazanılmasıyla dikkat çekiyor. Budist tantrizmi, çilecilik ve ecstasy 

(vecde gelmek) ile mümkün olabilir. Bu içeriğe sahip şiirler antolojiye 

dahil edilir. Böyle şiirlerde, rahiplerin mistik-çileçi ideali "büyük 

kurtarıcı", "büyük mutlu azizler" dir. Bu şiirler ayrıca güneş, ay ışığı, 

su yansıtan, çiçek açan lotus ve tamarindo ağaçları, oyunlar, avcılık, 
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düğünler ve mutsuz genç kadınların kaderini açıklar. Onların karşılık 

gelen imgeleri kendi sanatsal ifadesini, dini ve felsefi köklere 

yansıyan sahadja doktrininin hükümlerinde bulur. Örneğin: 

 

Bilgi bir ağaç, 5 duyu organı - onun dalı, 

Arzu - şanlı yaprak ve daldaki meyvesidir. 

Gerçek bir rahibin tavsiyesi ile doğransın baltayla. 

Beden küçük bir teknedir, bilinç onu taşır, 

Gerçek rahip öğütünün yönünü tut. 

                  (satır çevirisi) 

Sanskrit dilinde Bengal edebiyatı ağırlıklı olarak IX-XII 

yüzyıllarda yazılmıştır. O, geleneksel antik Hint Sanskrit edebiyatının 

bir devamıdır. Bengal şairleri Hint Sanskritçe edebiyat ve şiir 

temalarını genişletti ve tamamladı. Bu eserlerden biri Cayadev'in 

"Gitagovinda" şiiridir. Şiirin teması, hem Bengalce hem de diğer Hint 

dillerinde şiirin gelişimini etkileyen tüm Hintçe şiirden alınmıştır. 

Pal hanedanlığı döneminde birçok Budist Sanskritçe eser 

yaratıldı. O zaman, yazarlar iki dilde yazdı - dini fikirleri yüceltmek 

için Sanskritçe ve yaşayan insanların fikirlerini iletmek için Bengalce. 

İlkinler (Sanskrit yazarları) arasında övgü şairleri, Sandhyakar Nand 

(XII. yüzyıl) belirtilebilir. Onun şiiri "Rama'nın Yaşamı" 

("Ramaçarita") denir. Şiir Ayodhya hükümdarı Rama ve destansı 

kahraman Rampal hükümdarıdır. Sandhyakar Nand klasik Sanskrit 

edebiyatı tarzında, örneğin Kalidasa'nın "Radha'nın torunları" şiiri 

tarzında yazdı. Kalidasa, ortaçağ Bengalce edebiyatında birçok ortak 

ve takipçi buldu. Şair Coyi (XII. yüzyıl) Kalidasa'nın "Haberci bulut" 

şiirini taklit eden "Haberci ruzgar" şiirini yazdı. Coyi'nin lirik 

motivinde yerine getirdiği ana görev patronu Lakşman Sen'i övmekti. 

Lakşman Sen döneminde bir şiir antolojisi derlenmiştir. Etrafında 

birçok şair topladı. Bunlardan biri Cayadev'di. Cayadev hakkında bilgi 

çok sınırlıdır. Onun hakkında bilgi "Gitagovinda" şiirinde bulunabilir. 

Şairin Kinduvil'de (Batı Bengal) bir Brahman ailesinde doğduğu 

belirtilmektedir. Mısralarda şöyle yazılıyor: "Bu şiirin yazarı, 

Kinduvil Okyanusu'ndan çıkan aya - Har'a (Vişna'nın isimlerinden 

biri) secde eden Cayadev". Şairin hayatı efsanelerle doludur. Bu 

efsanelerden biri Vişna'nın onun "Gitagovinda" şiirini yazmasına 

yardım ettiğini söylüyor. Şiirde şair doğum tarihini veya eserin 

yazıldığı yılı belirtmedi. Şair Lakşman sarayınızdaki "beş inci"den 

biriydi. "Gitagovinda"nın arsasının temelinde tanrı Vişna'nın 
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efsanesine dayanmaktadır. Yeryüzünde o, Krişna şeklinde ortaya çıktı. 

Cayadev, onunla ilgili tüm bilgileri, ortaçağ Hint şairlerinin ilgilendiği 

"Bhagavatapurana" anıtında yayınlanan hikâyelerden eski efsanevi 

hikâyeleri aldı. Sanskrit destanında (Bhagavatapurana) Krişna ve onun 

çoban korosu küçük ve göze çarpmayan bir bölüm olarak sunulursa, 

Cayadev'de merkezi figürdür. Krişna'nın güzel Radha ile ilişkisine çok 

yer verir. Şiirin içeriğini Krişna ve Radha'nın sevgisi organize ediyor. 

Eser 12 bölümden oluşmaktadır. Şiir övgü ile başlar. Şair Radha ve 

Krişna'yı (Madhava) övüyor. Daha sonra Krişna'nın diğer çobanları 

kıskanması tarif edilir. Bu arsa çizgisi, sapkın monologlarla bir elegy 

şeklinde devam ediyor. Gitagovinda'nın Krişnait arsası, Bengalce 

catra (Bengal'deki sokak aktör grupları tarafından oynanan) dramını 

anımsatıyor. Catra, çobanın oyunu ve ritüel dansı, yavaş yavaş müzik 

ve şarkı ile ifade edilir, dini öneme sahip bir pandomime dönüşür. 

"Gitagovinda"da aşk-didaktik içerik alegorisi kullanıldı. Şiirde 

Radha'nın sevgisi, Tanrı'yı arayan insan ruhunun ilahi hissinin bir 

ekstazı olarak sembolize edilir. 

XV - XVII yüzyılların ilk yarısının Bengal edebiyatı. 

Canlanma süresi. XV - XVII. yüzyılların ilk yarısı Bengal 

edebiyatında bir canlanma dönemiydi. Bengali edebiyatının yeniden 

canlanması üç edebi dönemde ifade edilmiştir. İlk aşama, eski Hint 

kültürünün başarılarına hâkim olma dönemidir. Destansı şiirlerin 

"Ramayana" ve "Mahabharata" nın ana isimleri burada belirtilebilir. 

İkinci aşama, temeli ve konusu mitoloji efsaneler ve hikâyeler (puran 

denir) olan Vişnuit şiirinin ortaya çıktığı dönemdir. Üçüncü aşama, 

yerel kültlerle, özellikle folklorla ilişkili geleneğin devam ettiği 

dönemdir. 

"Ramayana" ve "Mahabharata"dan kullanım. Krittibaş 

Ocha. Zamanın Bengal edebiyatında ilk kez, Krittibash Ocha Rama 

(eski Hint tanrısı) hakkındaki eski Hint hazinesini Bengal şiirine 

getirdi. Yazarın "Ramayana"sı anavatanında hâlâ popüler. Bengal'de 

bu eserden birkaç şiir ezbere bilmeğen birini bulamazsın. Krittibash 

Ocha "Ramayana" da kendisi hakkında bilgi verdi. Şair Nadia 

Eyaletinin Hugli Nehri kıyısındaki Fulia köyünde bir Brahman 

ailesinde doğdu. O, çocukken, Bengalce'de duyduğu türkülerden 

etkilenmişti. Onin şiirsel yeteneği kendini çok erken gösterdi. 

Eğitimini tamamladıktan sonra (bu eğitim Sanskritçe bilgisini veren 

dini bir Brahman eğitimi idi), Krittibash Ocha Gaura, sarayda prestij 

kazanmak için Bengal devletinin ikametgahına geldi. Hâkimin adını 
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unutur, ancak adı saray ortamını iyi tanımladığı için ona isim verilir. 

Onun saray'a gelişi, XIV. yüzyılın sonunda, Sen hanedanının 

kovulmasından sonra Bengal tahtının varisinin iktidara geldiği (1414 

yılı) yılın üstüne düştü. Krittibash Ocha'nın 1400'de doğduğu 

varsayılabilir. Ona göre, şiirler hükümdarın dikkatine sunuldu ve 

hükümdar ona Bengalce'de "Ramayana" yazmasını emretti. 

Şiirin yaratılış tarihi, bu dönemde bu ortamda bazı bağlantıların 

olduğunu göstermektedir. Cetvel şairleri korur ve şairler de onları 

yücelten eserler yaratırlar. Saraydan ayrıldığında Krittibash Ocha, 

insanların bu mucizevi adamı görmek için peşinden koştuğunu yazdı. 

"Sizinle gurur duyuyoruz, ey Fulia'dan olan bilge" diye bağırdılar. 

Muhafazakar Brahmanlar yerel dilde yazılmaması ve 

dağıtılmaması için "Ramayana" ve Beşinci Veda olan  

"Mahabharata"yı kıskançlıkla korudular. Brahman ailesinden Krittibaş 

Ocha, bu dini yasağı ihlal etti ve "Ramayana"nın kahramanlarını 

Bengalce dilinde yeniden çalıştı. XV. yüzyılda Bengalce şiiri sözlü 

halk geleneklerine dayanıyordu. "Ramayana" müzisyenler tarafından 

söylendi. Onlar metni özgürce kullandılar, dinleyicinin zevkine 

uyacak şekilde kısalttılar veya metne eklediler. Genel olarak, 

"Ramayana" ile ilk tanışma Valmiki'nin aynı adlı çalışmasıyla başlar. 

İki eseri karşılaştırdığımızda, Krittibaş Ochan'ın şiirinin 

Sanskritçe'den Bengalce'ye bir çeviri olduğunu görüyoruz. Ancak, 

dikkatlice okursanız, bu çalışma da orijinal bir izlenim bırakıyor. O, 

bu esere Bengal folklorunda yaşayan Rama'nın tarihinin çeşitli 

yönlerini ekledi. Ancak, bu uzantılar bu eseri eski Hint destanından 

ayırmaz. "Ramayana"daki ana fikir, Brahmanların öğrettiği gibi 

Tanrı'nın tüm insanlara ait olmasıdır. O, Bhakta fikrini ileri sürüyor - 

tüm insanlar Tanrı'nın önünde eşittir. "Ramayana"nın yeni içeriği 

şairin yorumunun ana karakteri Rama ile ilgilidir. O, ideal bir kişidir, 

onun büyük bir kalbi vardır vb. Krittibaş Ochan'ın "Ramayana"sında 

Rama ilahi bir maddi varlık olarak hareket eder. Şair bu özelliği 

şiirinde tutmaya çalıştı. Ancak, iki şiir arasında farklılıklar vardır. Bir 

önceki "Ramayana"da Rama, iğrenç Şudra'nın kutsal bilgiyi 

edindiğini, onu okumaya başladığını ve Brahman yasalarını ihlal 

ettiğini öğrenir. Ama ikincisinde böyle bir bölünme yok - yukarı ve 

aşağı, tüm insanlar eşittir. Krittibaş Ocha'nın Rama'yı bile ezilenleri ve 

günahkarları kurtarıyor, onları arkadaş olarak kucaklıyor ve sevgisini 

maymuna, sadık yardımcısına veriyor. Onun şiirinde kahramanca bir 

ruh ve destansı anıtsallık yoktur. 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 289 

 

Krittibaş Ocha'nın şiiri, Bengal şiirinde polyar boyutunun 

olduğunu kanıtladı (Krittibaş Ocha'nın şiiri, Bengalce konuşma diline 

dayanarak polyar boyutunda Sanskrit'e karşı mücadelede yerel dillerin 

üstünlüğünü bir kez daha gösterdi). 

Vişnuit şiiri. Çondidaş. Vişnuit şairlerinin haleflerinden biri 

Çondidaş'dır. Bhakta fikri, şiirlerinde de merkezi bir yer tutar. Onun 

yaşamı, doğum yeri ve ölümü hakkında bilgi yoktur. Çondidaş'ın 

eserleri ve adı, eserlerinde çağdaş şairler tarafından belirtilmiştir. XV. 

yüzyıl Bengalce el yazmasında Krişna ve Radha'ya bir şiir adanmış 

şairlerden biridir. Bu eser 1916'da "Krişna'nın Onuruna Şarkılar" 

("Şrikrişnokirton") başlığı altında yayınlanmıştır. El yazmanın tarihi, 

Çondidaş'ın yaşadığı dönemi belirlememize izin verir. Bu dönem 

yaklaşık XV yüzyıl. Böylece şair XV. yüzyılda yaşadı. Onun hayatı 

hakkında efsaneler var. Bu efsanelerden birinin tarihi ve edebi önemi 

vardır. Burada şairin hayatı hakkında gerçekler var. Efsane onun 

tracik kaderini, kast eşitsizliğine karşı olduğunu ve Vişnuit şair olarak 

insanlara yakınlığını anlatıyor. Yüksek bir Brahman kastına ait olan 

şair, alt sınıfın bir temsilcisi olan çamaşır yıkalağan Rami'ye (efsane 

onu başka bir adla çağırır)Âşık oldu. Bu "yasadışı" aşk Çondidaş'ın 

sınır dışı edilmesiyle sonuçlanır. O, sokaklarda tembel bir müzisyen 

olarak dolaşıyor. Onun hayatına Gaur'un "navab" adı verilen 

hükümdarı bir son veriyor. Onun efsanevi biyografisinde yeni bir 

romantik motif var: şair şiirlerinden etkilenen navabın karısınaÂşık 

oldu. Kıskanç navab şairin infaz edilmesini emreder. 

Çondidaş'ın "Krişna'nın Onuruna Şarkılar" eseri formuna göre 

diğer Bengalce eserlerinden farklıdır. Eser bize tam olarak ulaşmadı. 

Moğol şiirinin "Moğolkabo" tarzı bu eserde mevcut değildir 

(Moğolkabo, herhangi bir kültün zaferini doğrulayan bir tarzdır). 

Çondidaş'ın eserinde hangi kültün kazanacağına dair bir işarte yok. 

Burada sadece Krişna ve Radha'nın sevgisi tasvir edilir. Moğolkabo, 

kozmogonik destanlar için önemli bir yapıdır. Böyle bir yapı 

Çondidaş'ın eserini Cayadev'in "Gitagovinda"sına (XII. yüzyıl) 

yaklaştırıyor. Belki Çondidaş, Sanskrit şiirlerini Bengalce diline 

uyarlayarak "Gitagovinda"nın yapısını değiştirdi. Çondidaş halk diline 

o kadar bağlıydı ki, "Gitagovinda"dan ve halk draması olan catradan 

kullanarak "Krishna'nın Onuruna Şarkılar" yazdı. Şiirin ana 

katılımcıları Krişna, Radha, Radha'nın büyükannesi ve Bodai 

Teyze'dir. 
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Çoban Krishna Radha'yaÂşık olur ve sevgisini kazanmak için 

Bodai Teyze'yi kullanır. Ona hediyeler gönderir. Radha bu hediyeleri 

geri veriyor. Bodai Teyze Radha ve Krişna'yı birleştirmek için çok 

uğraşıyor. O, hile yapıyor. O, Krişna’ya şöyle diyor: kıyafetlerini 

değiştir ve vergi tahsildarı ol ve Radha'yı şehir yolunda bekle, Radha 

arkadaşıyla süt ve yoğurt satmaya gittiğinde onunla konuş. Krişna da 

aynısını yapar, Radha'nın yolunu keser ve vergi parası ister, kızın 

parası olmadığında onu sevmesini ister. Bodai Teyze de gelir ve 

Krişna'yı destekler. Radha taviz veriyor. Bundan sonra Radha, 

Krişna'nın eline geçeceği korkusuyla yalnız çıkmamaya karar verir. 

Radha'yı görmediğinde Krişna Bodai'den yardım ister. Krişna'ya 

kayıkçı ve kargo taşımasını tavsiye eder. Radha, Krişna'nın sesinin 

duyulmadığını gördüğünde, sevinir, kırıya çıktığını fark etmeden onun 

teknesine girer ve tekrar tuzağa düşer, ama kaçar. Sonra Radha pazara 

girdiğinde, Krişna ona hamal olarak hizmet verir. Krişna onu sevgiyle 

izler, Radha'nı test etmek için onun arkadaşlarına bakar. Radha 

kıskanıyor. Kendi duygularıyla kalbinde "Böyle bir aşk üçüncüsünə 

katlana bilmez, gel benimle otur", diyor. Onlar arkadaş oluyorlar ve 

buluşmak zorunda olurlar. Bir süre sonra Krişna onun için önemsiz 

hale gelir. Krişna sevgisini döndürmek için bambuktan bir flüt yapar 

ve aşk şarkıları söyler. Bu şarkıları dinleyen Radha, "Kalbim flüt 

sesiyle kayboldu" diyor. Radha'nın aşkı güçlenir. Bu sefer Krişna 

ondan kaçar. Toplantılarından birinde Radha, Krişna'dan onu daha 

önce olduğu gibi sevmesini ister. Krişna kızın onu sevdiğini 

gördüğünde, taktiklerini değiştirir ve ona eskisi gibi yaklaşmaya 

çalışır. Bu kez Radha ondan kaçıyor. Günler geçer. Radha, Krişna'nın 

sevgisiyle tekrar kavrulur ve ona yakın olmak ister. Krişna geri 

dönmek istiyor (burada Çondidaş kahramanını mit çerçevesinde geri 

döndürüyor. Şiirde, acımasız hükümdar Kans - Krişna'nın amcası 

öldürüldü. Onu öldürmek mitte Krişna'nın görevi olarak verilir). 

Burada, diğer şairlerin aksine, Çondidaş dini doktrinleri ve 

ruhun kurtuluşu olarak alınan tanrısallığa olan sevgisini kabul etmedi. 

Burada Krişna ve Radha sevgisi, Tanrı sevgisinin insan sevgisi ile 

alegorik birleşimini gösterir. Burada Krişna daha çok insana benziyor.  

Vidyapati Thakur. Vidyapati Thakur (Buddepoti) Çondidaş'ın 

çağdaşıydı. İkisinin de birbirlerine secde ettiği bir efsane var. 

Vidyapati Thakur, Hint Rönesans döneminin şairleri arasında yer 

alıyor. XIV. yüzyılın ortalarında doğdu. Neredeyse 100 yıl boyunca 

patronu Mithilde, hükümdarın yanında yaşıyordu. Bu dönemde Mithil, 
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bilim adamları ve şairler için bir buluşma yeriydi, Bengal şairleri daha 

fazla idi. Onun ömrü 1352 ile 1448 arasında belirtilebilir. Bir 

Brahman ailesinden geldi ve babası ve büyükbabası Mithil'deki 

hükümet bakanlarıydı. Bu pozisyon nesilden nesile aktarıldı ve saray 

şairinin yerini miras gibi devraldı. Mithil sarayında Sanskritçe şiir çok 

yaygındı. Şiirsel yeteneği, bilgeliği ve kapsamlı bilgisi ile şairler ve 

bilginler arasında özel bir yeri vardı. Fakat onun şiiri saraya sığmadı. 

Böylece memleketine geldi ve öğrenciler yetiştirmeğe başladı. 

Efsaneye göre Thakur, ömrünün sonunu fark eden Gang Nehri 

kıyılarına geldi ve kutsal sudan ölümünü istemeye başladı. Efsaneye 

göre, zayıflamış şair yüzü yere düştü ve kutsal Gang Nehri'nin 

sularının ona yaklaştığını gördü. Kutsal sular büyük şaire yaklaşıyordu 

... 

O, birkaç dilde yazdı - Sanskritçe, Apabhranşa, Maythil. XIV – 

XV. yüzyıllarda Maythil dili Bengalce ve Hintçeye yakındı. Lirik 

şiirleri Bengal edebiyatına dahil edildi ve XVI – XVII. yüzyıllarda 

Vişnuit şairleri Bracbuli dilinde yazdı ve Vidyapati Thakur'u liderleri 

olarak gördüler. Sanskritçe ve Apabhranşa'da yazan şair yöneticisini 

ve onun kahramanlığını övdü. Cetvel, kahramanca destanın (raso 

formu) lirik bir imgesi olarak hareket etti. "Şerefli Liana" ("Krittilata") 

şiirinde şair hükümdarının Müslüman vilayetinden dönüşünü 

anlatıyor. Bu "meşru prenslikte" hükümdarı Kirtisinhu yaşıyor. 

Vidyapati Thakur da ona hizmet etti. Onun değerli edebi mirası 

Maythil dilinde yazılmış şiirlerdir. Yazılarında, özellikle yeni bulunan 

versiyonlarda, birçok farklılık var. 1936'da Nepal'de Vidyapati'nin 

bilinmeyen el yazmaları bulundu. Burada 262 şiir var. Onun şiirleri 

halkın dilinde popüler oldu, bu yüzden onları halk şiirinden ayırmak 

zor. Maythil dilinde (Krişna şiirleri) yazılmış şiirleri temasına göre, 

Şiva ve eşi Parvata'ya ithaf edilmiştir. Vidyapati Thakur da çoban 

tanrı Krişna ve sevgilisi Radha hakkında şarkılar söyledi. Bu şarkılar 

ayrıca Cayadev ve Çondidaş şarkılarının etkisi altında yazılmıştır. 

Vidyapati Thakur'dan Krişna da köylü bir oğlan, ters ve inatçı. 

Radha'yı görünce sevgisini gizlemez, ama ona sahip olma arzusunu 

ifade eder. Radha imgesi yazar tarafından içtenlikle verilmiştir. 

Radha'da güçlü bir manevi güç var. Sadece ona utanç veren 

gelenekleri değil, onurunu, pozisyonunu ve ona neşe veren her şeyi de 

korur. 
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Şairin şiirleri insanidir. Bu şiirleri, Radha-Krişna kültüne, 

Krişna'ya atıfta bulunulmaksızın anlaşılamaz. Şair, canlanma 

döneminin insan duygularının güzel bir şarkıcısıdır. 

Krişna ve Radha'ya olan aşk teması XVI – XVII. yüzyıllarda 

Bengal tarihinde temel bir yer kaplar. Bu temaya 200 Vişnuit şairinin 

eserlerinde rastlıyoruz. Yukarıda tarif ettiğimiz üç şairin şiirleri bu 

konuda daha ünlüdür. Vişnuizm'in yayılmasındaki belirleyici rol, 

Bengal Brahman'ı, onu vaaz eden, Sanskrit edebiyatı ve biliminin 

büyük bir figürü olan Çoytonno'ya (Çaytaniya) aittir. O bir şair 

değildi, ama öğretileri Vişnuit şiirini kişiliğiyle etkiledi. O, 1486'da 

Nadia'da doğdu. Nadia, Bengal'de bir edebi merkezdi. O, Brahman bir 

ailede doğdu ve gençliğinde mantık ve dilbilgisi öğrendi. Bilimin bu 

alanlarında onun risâlelere sahip olduğuna inanılmaktadır. O, daha 

sonra bilimden döndü ve Krişna kültünün propagandacısı oldu. Fakir 

bir Hindu rahibi olarak, fikirlerini yaymak için Kuzeydoğu 

Hindistan'a, Dekken'e ve hatta Batı ve Güney Hindistan'a gitti. 

Çoğunlukla o, sanatçıların ve tüccarların yaşadığı yerlerde yaşadı, 

fikirlerini yaydı ve takipçileri topladı. Onun için, Hindus ve 

Müslümanlar arasında hiçbir fark yoktu, tüm kastlardan öğrenciler 

topladı. Çoytonno 1533'te Puri şehrinde öldü. Bhakta fikri onun 

öğretisinde merkezi bir yer işgal etti. Onun öğretisi şuydu: Tanrınızı 

sevin, insanlara hizmet edin. O, ruh ve bedene malik tüm insanların 

Tanrı önünde eşit olduğunu söyledi. O, Krishna'yı överken, bhakta'ya 

yol açan beş ana adımdan bahsetti. Bunların en büyüğü Krishna ve 

Radha'nın sevgisiydi. Bu aşk, insan ve Tanrı arasındaki ilişkinin ideal 

örneği olarak kabul edildi. Çoytonno'nun halefleri Gobindodaş (1537 - 

1613) ve Krişnodaş Kobiraca (XVI. yüzyıl) idi. Kobiraca onun 

öğretilerinin dağıtıcılarından biriydi ve Bengal'de "Çoytonno'nun 

Hayatı" eserini yazdı. 

Mukundoram Çokroborti. Bengalce yazılı edebiyatındaki 

tanrıça Çondi'ye adanmış şiirler Monos hakkındaki şiirlerden çok 

sonra ortaya çıktı. Çondi hakkındaki en iyi şiir Mukundoram 

Çokroborti'ye aittir. Çokroborti sıradan insanlardan geldi. Çondi ve 

diğer konular hakkında yazan şairler arasında önde gelen isimlerden 

biriydi. Onun hayatı hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Temel bilgileri 

onun eserlerinden alıyoruz. Bengal, Ekber'in işgalinden sonra şairin 

ailesi anavatanından kovuldu, bu hakta onun eserlerinden bilgi 

alıyoruz.  
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Mukundoram Çokroborti, XVI. yüzyılın ortalarında Batı Bengal'deki 

Damunpo köyünde doğdu. Zor bir zamandı, hükümet her 10 yılda bir 

değişti ve yeni hükümdar, ordusuna yiyecek sağlamak için nüfusun 

topraklarını ele geçirdi. Onun ailesinin topraklarına da el konuldu. 

Mukundoram, karısı, oğlu ve erkek kardeşi köyden ayrılır. Onlar açlık 

içinde dolaşıyorlar. Bankur Ray adında bir hâkim ona sığınak verir. 

Mukundoram Çokroborti onun oğlunun öğretmeni olur.  O, en iyi 

şiirini Bankur Ray oğlu Roghunath (1573-1603) döneminde yazdı. 

Şiirin ilk satırları komutan Akbar Man Singh'in Bengal ve Oriss'e 

yaptığı yürüyüşlerden bahseder. Akbar Man Singh'in Oriss'e yürüyüşü 

1589'da gerçekleşti ve bu şiirin XVI. yüzyılın son on yılında yazıldığı 

düşünülüyor. "Çondi" şiiri üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

Şiva tanrı'sının ikinci karısı Çondi hakkında efsaneleri anlatıyor. 

İkinci ("Avcı") ve üçüncü ("Tüccar") bölümlerinde şair birbiriyle ilgili 

olmayan efsaneleri, özellikle de tanrıça Chondi'nin tarihini anlatıyor. 

İlk efsane fakir bir avcı Kalketu ve karısı Phullora ile ilgilidir. Kalketu 

av  avlar ve karısı eti ve cildi satardı. Avcı acımasızdı ve hayvanlara 

merhamet göstermedi. Hayvanlar kendi koruyucuları tanrıça Çondi'ye 

Kalketu için avlanmayı imkansız hale getirmek için yalvardı. Kalketu 

üç gün aradı, ama hiçbir şey bulamadı, kahverengi bir kertenkele 

gördü, yakaladı ve eve getirdi. Kertenkeleyi bir direğe bağladı ve 

karısını aramaya gitti. Bu arada, Phullora döndü (akşam yemeği için 

pirinç hazırlamak için komşuya gitmişti) ve evde kertenkele yerine 

güzel bir kız gördü. Kız onu Kalketu'nun getirdiğini ve onların 

evlerinde sonsuza kadar pahalı bir mücevher olarak kalacağını 

söyledi. Phullora kocasını bir lanetle karşıladı ve kocasının başka bir 

kadını eve getirdiğini düşünüyordu. Phullora kadına fakir olduklarını 

söyledi. Bu kadın sevgiyi koruyan ve düzgün avlananları koruyan 

tanrıça Çondi idi. O, kendini tanıttı ve herkesin ona secde etmesini 

istedi. Ödül olarak, mücevherlerle süslenmiş pahalı bir yüzük verdi, 

Kalketu onu bir kuyumcuya sattı, karşılığında toprak satın aldı ve 

hâkimiyetinin temelini attı. O, iyi ve adil bir hükümdar oldu ve 

insanlar onun topraklarında yaşamaya başladılar. Kalketu'nun 

güveninden yararlanan onursuz, düşük Bhanru Dotto da ülkesine 

geldi. Halka eziyet verdi.  

Kalketu bunu duydu ve onu uzaklaştırdı. Bhanru Dotto komşu 

hükümdarı ondan intikam almaya teşvik etti. Düşman kuvvetleri 

Kalketu'nun şehrine saldırdı. Kalketu ele geçirildi. Hapishanede Çondi 
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patronuna hatırladı. Çondi muzaffer hükümdarın uykusuna girdi ve 

ona Kalketu'yu serbest bırakmasını söyledi. 

Şiirin üçüncü bölümünün kahramanı zengin bir tüccar 

Dhonopoti'dir. O ve karısı sonsuzdur. Dhonopoti eğlenmeyi sever ve 

hobisi kuş uçurmak. Bir gün, bir şahin onun güvercinlerinden birini 

kavurdu. Güvercin kendini kurtarmak için genç ve güzel Khullona'ya 

uçtu. Tüccar güvercini takip ederken, onu gördü, onaÂşık oldu ve ilk 

karısından Khullona ile evlenmesini ve ikinci karısı olduğunu kabul 

etmesini istedi. Düğünden sonra Dhonopoti alışverişe gitti. İlk karısı 

Khullona'yı hizmetkârının fikri ile keçi otlatması için gönderdi. Bir 

keçi sürüden geride kaldı ve kayboldu. Khullona korku için eve 

gelmedi. Tanrıça Çondi onun için üzüldü ve sihirbazlarından birini 

gönderdi ki, Khullona Çondi için özel bir törenle onu ansın. Khullona 

bunu yaptı ve keçi bulundu. Genç tüccar geri döndü. Ailesi 

Dhonopoti'den Khullona'yı test etmesini istedi. Diyorlar ki, keçi 

otlarken onun ne yaptığı bilinmiyor. İlahi Çondi yine Khullona'nın 

yardımına geldi ve bu dava onurla yerine getirildi. 

Dhonopoti yine geziye hazırlandı. Bu kez deniz yoluyla Seylan'a 

gitmek zorunda kaldı. Khullona onu Çondi'ye saygı duymaya zorladı. 

Tüccar öfkeyle sürahiyi suya attı. Hakaret edilen tanrıça ona 

öğretmeye karar verdi. Seylan'a giderken, Dhonopoti yolda bir mucize 

ile karşılaştı. Güzel bir kadın, suyun büyük dalgalarında büyüyen ve 

dişi'nin tozlanmasıyla çoğalan bir lotus çiçeği üzerinde oturuyordu. 

Fili yuttu ve tekrar kustu. Tüccar Seylan hükümdarına gördüklerini 

anlattı ve hükümdar kızı görmek için kıyıya geldi. Fakat mucize 

tekrarlanmadı. Hükümdar kızdı ve tüccarı hapsetti. Zamanla Khullona 

tüccarın bir oğlu olan Srimonto'yu doğurdu. Çocuk büyüdü ve 

babasını aramak için Seylan'a gitti. Ayrıca Çondin'in denizde bir lotus 

çiçeği üzerinde oturduğunu gördü ve cetvele söyledi, ama babası gibi 

bu mucizeyi cetvele kanıtlayamadı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Sonra 

Çondi, Seylan hükümdarının ordusunu yok etmek için şeytan 

ordusunu gönderdi. Tanrıça'nın kararıyla, hükümdar Dhonopotini, 

oğlunu ve onaÂşık olan  kızını serbest bırakdı. Onlar Vatana geldiler. 

Dhonopoti tanrıça Çondi'ye sadakatle hizmet etti. 

Şair bu şiirde fantastik kullansa da, onların hayatlarını doğru bir 

şekilde tanımlar. Bu imgeler veya onların prototipleri feodal Bengal'de 

yaşıyordu. Şiir fantastik olmasına rağmen, XVI. yüzyılda Bengal 

hayatını tasvir etti. Mukundoram Çokroborti Kalketu saltanatını tarif 

ettiğinde, XVI. yüzyılın şehir yaşamını, gelenek ve göreneklerlerini 
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tanımladı. Mukundoram Çokroborti bir Brahman ailesinde doğmuş 

olsa da, onun durumu köylülerin hayatı kadar zordu. Onların 

hayatlarını iyi tanıyordu ve objektif olarak tanımladı. O, herçek için 

savaşıyordu. Bu özellik aynı zamanda ikincil kahramanlarının 

hayatlarına da yansıdı. Örneğin, Kalketu, savaş sanatını öğrenmemiş 

bir hükümdar olan basit bir avcı olarak tasvir edilir, ancak o 

insancıltır, savaşları ve gizlemeleri önler. Halk için çalışıyor, savaş 

istemiyor. Khullona da kendi doğasıyla iyi bir izlenim bırakıyor, 

kendini koruyabilir, Dhonopoti'nin ilk karısının hakaretlerine cevap 

verebilir. 

Mukundoram Chokroborti ayrıca, kârından vazgeçmeyenbir köy 

kuyumcuğunu ustaca tasvir eder. Bhanru Dotto bir serseri insan olarak 

verilir, vb. Çokroborti'nin yeteneği şiirin her satırında görülebilir. 

Şairin gülüşü de karakterlerin günlük yaşamlarında kendini gösterir. 

Dhonopoti'nin ilk karısından bahsetmesi ve çiftliği yönetmek için 

ikinci bir karısına ihtiyacı olması çok gülüş doğurur. Yöneticinin 

komutanının bir korkak ve yalancı olması, savaşçılarını savaşa 

çağırmak vb. hâlâ gülüş doğuruyor. 

Şiir Bengal şiirinin klasik polyar ve tripodi boyutunda 

yazılmıştır. Şiirin dili kompakt, figüratif ve şiirseldir, sıradan insanlara 

sempati ile yazılmıştır.  

Urduca edebiyatı. Urduca edebiyatı, Hint edebiyatının 

gelişiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Urduca edebi 

yaradıcılığının bu kadar erken bir tarihi yoktur. Urduca edebi 

gelenekleri esas olarak XVI. yüzyılın sonlarında ve XVII. yüzyılın 

başlarında oluşuldu. Urduca edebiyatının ortaya çıkışı tüm Hindistan 

edebiyatının bir parçasıydı ve Hindistan'ın gelişmesi ve Müslüman 

yönetiminin kurulması ile ilişkilendirildi. Orta Çağ'da Müslüman 

hükümdarların yürüyüşleriyle Hindistan'daki devlet yapısı değişti ve 

Arap ve Fars dillerinde edebi eserler yaratma eğilimi arttı. Urduca 

edebiyatı Urduca diline dayanıyordu. Cevahir Lal Nehru, Hindistan'da 

yaşayan ve farklı dilleri konuşan çok sayıda insanın Hint edebiyatının 

yaratıcıları olduğunu yazdı. İki dillilik aynı zamanda ortaçağdaki 

Urduca edebi yaradıcılığında da hüküm sürdü ve hem anadilinde hem 

de Hintçe dilinde yazan şairler yetişti. Hintçe ve Urduca dilbilgisel ve 

sözlüksel olarak aynıydı. Temel fark grafik sembollerdeydi - Urduca 

Arapça grafiğinden ve Hintliler Sanskritçe kullandı. Urduca edebi dili 

de Arapça ve Farsça'dan etkilendi. Urduca Delhi lehçesine 

dayanmasına rağmen, birkaç ilçeyi kapsıyordu ve Sanskrit'i daha 
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sonraki gelişiminde kullanmadı. Bu dilin ve edebiyatın tam oluşumu 

XVI. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bağımsız Urduca terimi XVIII. 

yüzyıl literatüründe kullanılmaya başlandı ve XIX. yüzyılın 

ortalarında Urduca işlek dilinin adı oldu. Urduca eserleri Hint 

edebiyatının gelenekleri, temaları, şiirsel yapısı, açıklama araçları ve 

tür biçimlerinden farklıdır. Hint şairleri eserlerinde eski Sanskrit 

geleneklerini kullanırsa, Urduca şairleri klasik Fars şairlerinin 

geleneklerine bağlı kalmıştır. Ortaçağ Hint şairlerinin eserleri, halkın 

tarihini ve kültürünü yansıtan doğaya, antik mitlere ve efsanelere 

dayanıyorsa, Urduca şairleri edebiyata diğer ulusların edebi arsalarını 

ve efsanelerini getirdi. Arap ve Fars halklarının literatürünün etkisi 

daha çok hissedildi. Örneğin, bağ, bahçe, orada yetişen çiçekler 

(Hindistan'da yetişmeyen) hakkında konuşuyorlar, bülbülün şarkısına 

bir şiir yazıyorlar ve ancak Hint şiirindeki kokil (kuğu) kuşunun 

tasvirine dikkat etmediler. Kadın güzelliği Leyli ve Şirin ile 

karşılaştırıldı. Urduca edebiyatında Radha sanatsal eserlerin 

kahramanı olmadı. Urduca şairleri Rustam'ın kahramanlığından söz 

etti ve eski Hint destanının kahramanı Arcun övülmedi. Arapça ve 

Farsça şiirler Urduca edebiyatında etkili olmuştur. Urduca şiirinde 

popüler bir biçim gazel olmuştu. Ortaçağ Urduca şiirinde kaside, ağıt 

şeklinde daha yaygındı. Şiirler, mesnevî biçiminde daha çok aşk 

temalarını, fantastik maceraları, yardımsever prenslerin masallarını, 

sihirbazların diliyle konuşan ve kötü hayvanlara yer veren mucizevi 

kahramanlar hakkında eserleri kapsayırdı. Ortaçağda, saray edebiyatı 

şeklinde Urduca edebiyatı oluştu. Şairler mevki sahibi olmuşlardı, 

hükümete bağlıydılar ve hükümdarın şiirlerini nasıl övdüklerine bağlı 

olarak sarayda saygı görüyorlardı. Saray edebiyatına ek olarak, halk 

geleneklerine dayanan edebiyat da yaratıldı. Bu tür edebiyatın 

yetenekli şairi Muhammed Gulu Kutbşah Vali'dir. Onun yaratıcılığı 

ile halk şiiri yeni gelişimini buldu. 

Urduca dilinin edebi anıtları, XIV - XVI. yüzyılları kapsayan 

erken dini nesirdi. Bazı araştırmacılar Urduca edebiyatının oluşmasını 

XII – XIII. yüzyıllara kadar takip eder. Ancak bu dönemlerin edebi 

anıtlarını bilmiyoruz. Bu tür erken dönem edebi anıtlar arasında 

Tasavvuf dervişlerinin ve rahiplerin incelemeleri bulunmaktadır. 

Ülkede tasavvuf yaygındı, tasavvuf şairlerinin eserleri halkın arasına 

yayıldı ve tasavvuf, orijinal dini terimleri Arap harfleriyle korudu. 

Onlar esas olarak halkın ruhuyla, halkın dilinde yazdılar. Benzetmeler 
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ve masallar o kadar yaygındı ki, fikirleri sembollerle iletmek kolaydı. 

Bhakta fikri Hint Sufizmi ile birleştirildi. 

Dönemin en ünlü yazarı Gesudaraz'dır (Hace Bandanavaz 

Gesudaraz). 1320 yılında Delhi'de doğdu. O, eğitimli, Arapça ve 

Farsça bilmektedir ve Tasavvuf fikirlerini yaymak için konuşma dilini 

kullanmıştır. Delhi lehçesi onun anadiliydi. Tasavvuf kavramı, onun 

eserlerinin çoğunda, bazı bölümleri bize ulaşan "Sevenlerin 

Birleşmesi" şiirinde bile hissedildi. Bu eser XV. yüzyılın başlarında 

Teymur'un Delhi'yi işgalinden sonra, şairin Bahmani hanedanının 

hükümdarının sarayı Dekken'e davet edildiğinde yazılmıştır. 

Araştırmacılar, XIV - XVI. yüzyılların dini Urduca literatürünün 

Dekken'de oluştuğunu belirtiyorlar. 80 yıl boyunca Gesudaraz'ın diğer 

Sufi şairleriyle çevrili kuzey Hindistan'da yaşadığı bir gerçektir. 

Böylece, Tasavvuf dini şiiri sadece Dekken'de değil, ülkenin 

kuzeyinde de yayıldı. 

Bir başka Sufi şair Miranci (XV. yüzyıl) idi. Bicapur 

saltanatında doğdu. Düzyazı üzerinde çeşitli risâleler ve başka eserleri 

vardı. Şiirleri ilginçti çünkü bu şiirlerin dini çekirdeği dünyayı, 

toplumsal çatışmaları, zulmü ve baskıyı tanımladı. Miranci'nin oğlu da 

tasavvuf vaiziydi ve babasının izinden gitti. Onun yaradıcılığı, bhakta 

fikrini şiirde Tasavvuf çizgisiyle birleştiren karmaşık bir imgeler 

sistemi ve dini-mistik temalar ile karakterize edildi. 

Emîr Hüsrev Dehlevi (1253 - 1325). Emîr Hüsrev Dehlevi, 

sadece Hint kültürünü değil, zengin ve renkli yaradıcılıyla Ortadoğu 

halklarının manevi hazinelerini de zenginleştiren figürlerden biriydi. 

Birçok araştırmacı, erken Urduca edebiyatında Hint-İran şair Emîr 

Husro'yu (Husrov) içerir. Şair XIII yüzyılın ikinci yarısında - XIV 

yüzyılın başlarında yaşadı. Husro yerel Hintçe dilinde akıcı ve Hint 

halk sanatına aşinaydı. Onun ayrıca Farsça, Hintçe, Arapça, 

Sanskritçe, Urduca ve Pencapça da akıcı bilirmiş. 

Emîr Hüsrev Dehlevi, klasik şiirin her biçiminde eserler yaratan 

tek şairdir. Farsça'da 5 divan lirik şiiri vardır. Hem Farsça hem de 

Hintçe'de "karışık" şiirler yazdı. Şiirleri beyit biçimindeydi ve Farsça 

bir şiir boyutunda yazıldı. Emîr Hüsrev, eserlerinde Hint folklor 

materyallerini, deyimlerini ve bilmecelerini sanatsal bir biçimde 

kullandı. O zaman, hem Hintçe dilini hem de şiirinin boyutunu 

kullandı. Ustalığı Calambur adlı eğlenceli, cinas oluşturan bir şiir 

türündə tezahür etti. Örneğin Farsça'da "Susuzluğu gidermek için neye 

ihtiyaç var?" Ve "Karşılıklı rıza için neye ihtiyaç var?"- diyerek 
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Arapça harflerle Hintçe sorular soruyor. Bu bilmecelerde, üç Arap 

harfinden oluşan kelime Farsça'da "kaynak" anlamına geliyordu. İlk 

bilmece için Hintçe cevabı "muhabbet" idi ve ikinci bilmecenin 

cevabının anlamı gibi anlaşılırdı.  

Onun hayatı ve yaradıcılığı hakkında yayınlanmış yazılardan 

parçalar veriyoruz. 

Batılı oryantalistler kadar bir dizi Doğu yorumcusu ve 

araştırmacısı Emîr Hüsrev hakkında konuştular. Ancak, çoğu genel 

bilgi ve bibliyografik karakterdedir. Böylece bazıları şairin dönemi, 

hayatı ve yaratıcılığı hakkında çok yüzeysel konuştu, bazıları onun bu 

veya diger eserinin adını kayıt etmişler, bazıları ise başka bir şairin ya 

da belirli bir konunu incelerken ona bu arsada eser yazarlarından biri 

olarak bahsetmiştir.  

Şair hakkında yazılmış tüm literatür 3 bölüme ayrılabilir: 

1. Tezkireler; 

2. Emîr Hüsrev ile ilgili araştırma çalışmaları; 

3. Doğrudan şaire adanmamış, hayatı ve yaradıcılığına dokunan 

araştırma ve yazılar. 

Ortaçağ'da yaşayan bilim adamları, şairler, tarihçiler ve 

filozoflar hakkında ilk bilgiler yorumlarda verilmektedir. Bu açıdan, 

sanatçının hayatı boyunca veya yakınında yazılmış yorumlar büyük 

önem taşımaktadır. Emîr Hüsrev’in zamanında yazılan tezkireler hâlâ 

bilim dünyası tarafından bilinmemektedir. Şairin hayatı ve yaratıcılığıı 

hakkında ilk bilgiyi XV. yüzyıla kadar yaşayan 130'dan fazla Doğu 

şairini anlatan Dovletşah Semerkandi'nin "Tezkiretüş-şu’ara"sından 

alıyoruz. 

Şairin eserlerinde, çağdaşlarının yazılarında, ne zaman ve nerede 

doğduğuna dair bir kayıt bulamıyoruz. Bununla birlikte, bazen 

mesnevîlerinin ve kasidelerinin yazıldığı tarihi ve o yıl kaç yaşında 

olduğunu belirtti. Örneğin, şairin "Granus-sadeyn" adlı eserinde şöyle 

okuruz: "Kaç yaşında olduğumu bilmek istiyorsanız, gerçeği 

söylüyorum. Hicret'ten 688 yıl sonra 36 yaşındaydım”. 

Böylece, 688/1289'da "Granus-sadeyn" yazıldığında şair 36 

yaşındaydı. Buradan çıkarılacak sonuç şudur: şair 651/1253 doğumlu. 

Yaminaddin Ebulhasan'ın (Emîr Hüsrev) doğum yeri, çoğu 

araştırmacı tarafından kuzey Hindistan'daki Petyali köyü olarak kabul 

edilir. Fransız oryantalist Garçin de Tassi, şairin Mominabad'da 

doğduğunu gösterdi. Şibli Nemani, "Dağıstani'nin yorumları 

Yaminaddin Ebulhasan'ın Delhi'de doğduğunu belirtiyor". 
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"Meyhana"nın yazarı "Mahzene-ahbar"daki efsaneye göre Ebu al-

Hasan'ın Kabil yakınlarındaki Gurbend yerleşiminde doğduğunu 

belirtiyor. 

Görünüşe göre, şairin doğduğu yer hakkında 3 farklı görüş var: 

Petyali, Delhi ve Gurbend. Bununla birlikte, bu düşüncelerin 

yazarlarının hiçbiri güvenilir bir kaynağa dayanmamaktadır.  

Babası Emîr Seyfaddin Mahmud Şams öldürüldüğünde, 8 

yaşındaki Yaminaddin Ebulhasan anne büyükbabası İmadulmulk'un 

bakımı altında kaldı. Büyükbabası, zamanının bilimlerini incelemesi 

için tüm koşulları yarattı. Yaminaddin küçük yaşlardan itibaren bilime 

ve edebiyata, özellikle de Farsça öğrenmeye büyük ilgi gösterdi. 

Emîr Hüsrev, "Çocukluk Katkısı" divanına nesir girişinde yaşamı ve 

eğitimi hakkında birtakım açıklamalar yaptı. Şair, ilk öğretmeninin 

adının Gazi lakabı ile bilinen hattat Sadaddin Muhammed olduğunu 

bildirir. Hâlâ medresede okurken şair hattat Sadaddin'in evinde şiir 

yazmaya başladı. Hattat Sadaddin'in evinde, zamanının bir âlimi ve 

şiir bilicisi Hace Izzeddin ile tanıştı ve onun sınavını ustaca geçti.  

Hace ona kitaptan şiir öğretir. Hüsrev, kıraatıyla seyirciyi şaşırtıyor. 

Sonra Hace "tüy", "yumurta", "ok" ve "kavun" kelimelerini kullanarak 

bir şiir söylemesini öneriyor. Husrov doğrudan göğüsünden şöyleyir: 

“O güzelin siyah zülfündeği her saç yüz amber kokulu yumurta ile 

karıştırılıyor. Onun kalbini bir ok gibi düz bil. Çünkü kavunun 

tohumları içinde olduğu gibi, onun dişleri de görünmüyor". Bu 

girişten Emîr Hüsrev'in, kendisinden önce yazan birçok çağdaş Doğu 

şairinin eserlerini yakından tanıdığı açıktır. Hâkānî, Nizâmi, Sanâî, 

Hayyam, Seyid Hasan, Sâdi gibi önemli şairleri adlandırır ve her 

birinin çalışmalarına karşı tutumunu ifade eder. Emîr Hüsrev çok 

erken şiir yazmaya başladı ve ünü her yere yayıldı. 20 (1273) yaşına 

geldiğinde saraya çağrıldı. Önce Kişlu Han Çehçu yönetiminde iki yıl 

Multan'da, daha sonra Delhi sultanı Kiyasaddin Balba'ya hizmet yapır. 

Bu sırada, Balba'nın en büyük oğlu Multan'ın hükümdarı Muhammed 

Sultan onu sarayına götürdü. Hüsrev 5 yıldır onun bakımı altında 

yaşıyor. Muhammed Sultan Moğollar tarafından öldürüldüğünde, bu 

savaşlarda yer alan Hüsrev ve öğrencisi Emîr Hasan Moğollar 

tarafından ele geçirildi. Esaretten serbest bırakıldıktan sonra şair 

Petya'ya, annesine döndü. Kiyaseddin'in hükümdarlığı sırasında 2 yıl 

Oud'da, Hatem Han'ın bakımı altında kaldı. Daha sonra Hüsrev, 

Muizaddin Keykubad sarayına alındı ve orada 3 yıl yaşadı. Muizeddin 

Keykubad'ın ölümünden sonra, Emîr Hüsrev önce Halac hanedanının 



300 | RAMİL ALİYEV 

 

ilk hükümdarı Calaleddin Firuz Şah, sonra Sultan Alâeddin ve sonra 

Gutbeddin Mübarek Şah'ın sarayında yaşadı. Mübarek Şah tarafından 

ona Emîr rütbesi verildi. 1320'de üçüncü bir hanedan olan Togluklular 

iktidara geldi. Emîr Hüsrev, bu hanedanın iki hükümdarı olan 

Giyasaddin Toglug ve oğlu Muhammed Toglug şah'ın sarayında 

yaşadı. Onu koruyan yöneticiler sayesinde şair büyük bir maaş aldı ve 

müreffeh bir hayat sürdü. "Hazaneyi-amira" yazarı Gulameli han 

Azad, Emîr Hüsrev'in Alâeddin Halaci'nin oğlu Sultan Gutbaddin'in 

adını taşıyan "Dokuz gök" destanını yazdığını gösteriyor. Sultan ona 

bir fil ağırlığında altın verdi. 

Şairin adı, soyadı, takma adı ve akrabası Yaminaddin Ebulhasan Emîr 

Hüsrev Dehlevi'dir. Ebulhasan - isim, Yaminaddin - rumuz, Emîr - 

rütbe, Husrov - takma ad ve Dehlevi - yaşadığı ve yarattığı şehir veya 

yer. 

Ebeveynleri ve çocukları hakkında bilgi Emîr Hüsrev'in ayrı 

çalışmalarından toplanabilir. Böylece, kızı Mastura'ya "Matlaul-

Anvârî" da, Masud'a "Şirin ve Husrov"da, oğlu Eynaddin Hizr'e 

"Mecnun ve Leyli"de tavsiyelerde bulundu. M. Bakoev'e göre şair, 

oğlu Rükneddin'e "Ayineyi-Iskenderi" adlı çalışmasında tavsiyelerde 

bulunur. Buna ek olarak, Emîr Hüsrev, kızı Afifa'yı "Heşt-behesht"te 

ve oğlu Eynaddin Mubarak'ın ismini "Duvalrani ve Hizrhan" 

dastanında çizdi ve bu çocukların her birine bir tavsiye mektubu 

yazdı. "Muntahabat-tavarih" eserinde Emîr Hüsrev oğlu Malik 

Ahmed'den bahseder ve Firuz Şah Toglug'un zamanının ünlü bilim 

insanlarından ve şairlerinden biri olduğunu gösterir. Kaynaklarda 

Emîr Hüsrev’in karısının milliyeti ve adı ile ilgili herhangi bir kayıt 

bulamıyoruz. Bazı nedenlerden dolayı, şairin kendisi bu konuda tek 

kelime etmedi. Vâhid Mirza onun annesini Hint kökenli olduğunu 

düşünüyor. M. Bakoev, şairin annesinin adının Dovletnaz olduğunu 

yazar. Dovletnaz Hintli bir isim değil, Müslüman bir isim. Şairin 

annesi ve erkek kardeşinin "Mecnun ve Leyli" şiirindeki ölümü 

hakkında yazdığı ağıtta bile, annesinin adının Dovletnaz olduğu 

açıktır. Abdurrahman Jami, Dovletşah Semerkandi, Rzakulu han 

Hidayat  və b.  ünlü şair Şeyh Sâdi Şirâzi ile Emîr Hüsrev’in 

tanıştığını ve konuştuğunu belirtiyorlar. İddiaya göre Sâdi Şiraz'dan 

Hindistan'a Husrov ile bizzat buluşması için geldi. Ancak bunu şairin 

kendi eserlerinde bulamıyoruz. Bununla birlikte, Emîr Hüsrev’in Sâdi 

hakkındaki açıklamaları biliniyor. Şairin "Koleksiyonu"nda der: 

"Sâdi'nin sözleri asla yıpranmaz. Şiir yazmaktan utanmıyor 
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musunuz?”. Bu ya da diğer beyitlere dayanarak, Emîr Hüsrev’in Sâdi 

ile şahsen tanıştığını söylemek mümkün değildir, ancak her durumda 

Sâdi'nin yaratıcılığını takip ettiği söylenebilir. 

Emîr Hüsrev’in hayatı hakkında konuşurken, şairin ünlü tarihçi 

Ziyaeddin Barani'nin çağdaşı ve arkadaşı olduğu belirtilmelidir. 

Genç yaşlardan itibaren Emîr Hüsrev, Hint Sufiler'nin mürşidi 

Şeyh Nizameddin Evliya'nın öğrencisiydi ve hayatının sonuna kadar 

bu tarikata ve murşidine sadık kaldı. Şeyh Nizameddin Evliya'nın adı 

bir takım eserlerinde onurlandırıldı. Şibli Nemani'nin eserinde ve bazı 

yorumlarda, Şeyh Emîr Hüsrev’in Kasayalayan Muhammed ve 

Türkullah olarak adlandırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, şeyh 

öldüğünde vasiyet etti ki, Husrov öldüğünde, onu benimle aynı 

mezara veya mezarımın yanına gömün. 

Dovletşah Semerkandi, şairin Şeyh'e sadakati olan Şeyh 

Nizameddin Evliya ve Emîr Hüsrev’in yakınlığı ve Şeyh'in ona olan 

büyük saygısıyla ilgili Şeyh Emîr Hüsrev hakkında şunları yazıyor: 

"Umarım kıyamet gününde bu Türk'ün yanan gögsüne affedilirim". 

Bunu ekliyor ki, Emîr Hüsrev’in Sufizmi, özellikle Şeyh'in ölümünden 

sonra, yaşamının sonuna doğru güçlendi. Şairin saraya karşı tutumu 

zayıflar, servetini "Şeyhin ayaklarına dağıtır”, zahit olur ve ölür. 

Şeyh'in ölümünden altı ay sonra 1325'te Delhi'de öldü ve Şeyh'in 

mezarının yakınına gömüldü. 

Emîr Hüsrev Dehlevi çok üretken bir sanatçıydı. Eserlerinin 

hacmi nedeniyle o, Doğu şairlerinin önünde. Badi’ al-ZamanHorasani 

şöyle yazıyor: "Şairlerin hiçbirinde onun yazdığı kadar şiir kalmadı". 

Dovletşah Semerkandi, Emîr Hüsrev’in "Tazkiratuş-şu'ara"da 

"Durrat-ul-Kamal" eserinden böyle bir alıntı getirdi: "Şiirlerim 

500.000 beyitten az, 400.000 beyittenden fazla". 

Zor bir zamanda 72 yıl yaşayan Emîr Hüsrev, güçlü bir şair, 

tarihçi, edebiyat kuramcısı ve Doğu'nun önde gelen müzisyeni olarak 

değerli eserleriyle ünlendi. 

Câmi'ye ve İbn Yûsuf Şirâzi'ye ek olarak, "Hindistan Tarihi"nde 

vb. eserlerde şairin 99 eser yazdığı belirtilmektedir. Emîr Hüsrev’in 

yaratıcılığı çok yönlüdür. Onun zengin mirası aşağıdaki gibi 

gruplanabilir: 

Lirik eserleri. Buna şairin 5 bölümlü divanı da dahildir. Bu 

divanlarda gazel, kaside, rubai, kıta, tarciband vb. lirik şiirler toplandı. 

Şair her divanı hayatının belirli dönemlerine göre adlandırdı. Örneğin, 
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ilk divanına "Çocukluk katkısı" adını verdi. Çünkü burada toplanan 

şiirler erken çocukluğunda yazdığı şiirler. 

İkinci divan "Hayatın ortası" denir. Bu divan, şairin 20 - 30 

yaşlarında yazdığı lirik şiirlerin bir koleksiyonudur. 

Üçüncü ve en büyük divan "Kamal'ın Başlangıcı" denir. Burada 

toplanan şiirler 30 - 40 yaşlarında şair tarafından yazılmıştır. 

Dördüncü divan "Temiz Kalıntı" denir. Şair burada 40 - 60 

yaşlarında yazılmış şiirler topladı. 

Beşinci divan "Kamal'ın Sonu" denir. Burada şair hayatının son 

yıllarında yazdığı lirik şiirlerini toplamış. Emîr Hüsrev’in 

divanlarındaki şiirler, narin lirizmleri, sadeliği, akıcılığı ve sanatı ile 

dikkat çeken güzel sanat incileridir. 

Akademisyen A.Y. Krımsky ve Alman oryantalist Ete Herman, 

Doğu edebiyatında ünlü lirist Hâfiz Şirâzi'den önce lirik şiirin en 

büyük temsilcisi Emîr Hüsrev’in ismini çizdiler. Özbek edebiyatının 

büyük bir klasiği olan Emîr Alişir Navoi,  "Hazayinul-maani" adlı 

eserinde sadece bu janrın büyük ustaları olarak Emîr Hüsrev Dehlevi, 

Hafız Şirâzi ve Abdurrahman Câmi'yi kabul etti. Buna ek olarak, 

Tacik bilim adamı Profesör Abdulgani Mirzoyev, Rudekî'den XV. 

yüzyıla kadar Farsça'daki gazel edebiyatı ve gazel janrının gelişimi 

hakkında konuşan zaman Sâdi geleneğini içerik ve şekil açısından 

geliştiren şairlerden Emîr Hüsrev, Hasan Dehlevi ve Hace 

Kirmani'den bahsediyor. 

Emîr Hüsrev, seleflerinden farklı olarak zengin lirik 

divanlarında toplanan şiirlerinde böyle önemli bir yenilik getirmese 

de, her durumda, gerçek hayat sevgisi, sadakat, güzellik ve manevi 

saflık, dünyevi duygular, büyük ilham ve yüksek ustalıkla sınırsız 

insan arzuları hakkında şarkı söyledi. Gazelleri ve şiirlerinde şair 

bazen lirik kahraman "ben" ve "biz"in dilinden duyduğu zamandan 

memnun olmadığını dile getirdi ve toplumdaki adaletsizliklere dikkat 

çekti. Emîr Hüsrev’in erken yaşlardan itibaren Azerbaycanlı şair 

Afzaladdin Hâkānî ve Nizâmi Gancavi'nin eserlerini izlediği ve 

sanatlarına hayran kaldığı unutulmamalıdır. Alınan bilgilere göre, 

Hâkānî'nin iki şiirine ve Nizâmi'nin tüm "Hamse"sına ilk kez cevap 

verdi. 

Yaratıcılığının ilk yıllarında, Emîr Hüsrev "Sultani" ve daha 

sonra "Hüsrev" lakabını aldı. 

Şairin mesnevîde Nizâmi Gancavi'yi ve gazelde Sâdi Şirâzi'yi 

üstat seçmesi “Yazdığım tüm mesnevî ve gazellerde Nizâmi ve 
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Sâdi'nin ayak izlerini takip ettim” ifadesinden açık şekilde anlaşıldı. 

Ancak Afzaladdin Hâkānî'nin Emîr Hüsrev’in yaratıcılığı üzerinde de 

belirli bir etkisi oldu.  

Emîr Hüsrev, Doğu'da, "Kasideyi-şiniya" olarak bilinen 

Hâkānî'nin şiirine "Miratus-safa" ("Saflık Aynası") adlı 174 beyitlik 

bir şiir yazan ilk kişi oldu ve "Hâkānî'nin derin denizine düşmek 

istediğini" söyledi (5, s. 102). Büyük Azerbaycanlı şair Muhammed 

Fuzuli, "Anisul-Kalb" şiirinde Hâkānî ve Câmi'nin şiirleri ile birlikte 

Emîr Hüsrev’in da eserini övdü ve ona "mükemmel sanatçı" adını 

verdi. 

Onun Hâkānî'nin bu kadar derin bir anlam ve yüksek ideallerle 

eserini izlemesi, "Mükemmelliğim büyük usta Hâkānî'nin söylediği 

gibi" ifadesi Hâkānî ile aynı fikirde olduğunu gösteriyor. Çünkü Hintli 

yazar da eserinde çok önemli ve özgün fikirleri dile getirdi. Yaşamı 

boyunca kanlı savaşlar düzenleyen sultanları, sarayları, feodal beyleri, 

halkı soyan memurları ve aldatıcı âlimleri eleştirdi ve öğüt verdi. Şair, 

çevresindeki her olaya açık gözle baktı, anladı ve temel olarak doğru 

değerlendirdi: "Sultanın masasında kavurma ve bozartma (yemeğin 

adı) düşündüklerinin hepsi ezilenlerin kırık ve kebap edilmiş 

kalpleridir, padişahın tacında gördüğün her taş, sultanın soyluları 

tarafından fakirlerin gözünden akan bir damla kan damlasıdır". 

Büyük sanatsal beceriye sahip şair, işkence içinde yaşayan, 

elleri işten kabarmış olan ve sırtları ağır bir yük taşımaktan bükülen 

insanların kalplerinde biriken nefret ve öfkeyi büyük sanatsal beceri 

ile "yüz yıllık bir yaydan atılmış bir ok daha daha hızlı giden bir oka" 

benzedir, yüzünü yöneticilere çevirerek şöyle diyor: "Sırtları çok 

bükülmüş olanların okları parlak yıldızlardan geçiyor. İşte bu, yüz 

yıllık bir yay ona feda edilecek". Bu şiirde, Emîr Hüsrev zamanının 

cahil, gurur verici ve yanlış bilim adamlarını hicivledi, alay etti ve 

dalga geçti. Onların sarhoş ve salaklar gibi saçmalık, mantıksız 

konuşmalarını kınadı. "Ey cahil bilgin, sen konuştuğun yalan sözlerle 

yatan ve yüzlerce salak ve saçma sapan, onları ağzından dışarı atan bir 

adam gibisin". 

Kaside janrı Emîr Hüsrev’in yaratıcılığında özel bir yere 

sahiptir. Onun kasidelerini analiz eden tanınmış bir Hintli edebiyat 

eleştirmeni olan Profesör Şibli Nemani şunları yazdı: "Emîr Hüsrev 

kasideye çok yeni içerik getirdi, ince metaforlar, çeşitli teşbihler ve 

genel olarak renkli tasvir araçları kullandı". 
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Destansı eserleri. Emîr Hüsrev’in destansı eserleri iki bölüme 

ayrılabilir: 

1. Nizâmi tarafından yazılmış "Hamse"ya yanıt olarak dahil olan 

mesnevîler. 

2. Arsasını zamanının olaylarından ve onu koruyan yöneticilerin 

hayatlarından alan tamamen orijinal şiirler. 

Nizâmi'nin "Hamse"sına cevaben Emîr Hüsrev tarafından 

yazılan mesnevîler: 

1. "Nurların kökeni" Nizâmi'nin "Sırlar Hazinesi"ne bir yanıttır. 

Yirmi ayrı makaleden oluşan bu mesnevîde şair eğitim, ahlaki konular 

ve tasavvuf hakkında konuşuyor. 

2. Nizâmi'nin "Hüsrev ve Şirin" mesnevîsine "Şirin ve Hüsrev"; 

3. Nizâmi'nin "Leyli ve Mecnun" adlı eserine "Mecnun ve 

Leyli"; 

4. Nizâmi'nin "İskendernâme"sine "İskender'in Aynası"; 

5. "Sekiz beheşt" Nizâmi'nin "Yedi güzel" şiirine bir nazire. 

Görünüşe göre Emîr Hüsrev, Dehlevi Nizâmi'nin 

"Hamse"sındaki mesnevîlerin sırasını ve isimlerini değiştirdi. 

Şiirin sonunda "Haşt beheşt", şair, belirttiği gibi, bütün 

"Hamse"yi 3 yıl boyunca yazdı. Özellikle "bir buçuk yıl için ilk 4 

mesnevî" ve hatta 2 haftada 3300'den fazla beyit olan "Matlaul-

Anvârî" şiirini yazdı. 

Emîr Hüsrev yaratıcı yarışmaya büyük ustası Nizâmi ile katıldı, 

temalarını aldı, nesrinde yenilikler yaratmaya, eşsiz bir beceri ile 

olayların tanımını kendine özgü bir beceriyle değiştirmeye, 

çalışmalarındaki imgelerin karakterini başka bir şekilde 

canlandırmaya çalıştı. Şairin bu tür eylemleri eserlerine belli bir 

özgünlük ruhu verdi ve onu eleştiriden kurtardı. Buna ek olarak, 

nazire geleneğine belirli bir yenilik getiriyor. 

XIII. yüzyıldan günümüze, düzinelerce yetenekli şair, 

Nizâmi'nin "Hamse"sine veya onun ayrı ayrı mesnevîsine yanıt olarak 

yazdı. Emîr Hüsrev’in araştırmacılarının çoğunun geldiği sonuc, bu 

şairlerin hepsinden en iyisi Nizâmi hakkında yazan Emîr Hüsrev 

olduğudur. 

Büyük öğretmeni Nizâmi'ye olan saygısını ifade eden Emîr 

Hüsrev, kendini onunla karşılaştırdı ve “Kumrunun avazı bahçede 

olduğu sürece kimse karganın sesini dinlemeyecek” dedi. Emîr 

Hüsrev’in fahriye tarzında yazdığı bireysel beyitleri dikkate almazsak, 

kendini asla Nizâmi ile birlikte koymadığını söylemek güvenlidir. 
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Aksine, kendisine Nizâmi'nin değerli bir öğrencisi olarak adlandırdı, 

bu unvanla gurur duydu ve teselli buldu. 

Emîr Hüsrev’in orijinal şiirleri şöyledir: 

1. "İki mutlu gezegenin birliği" - Bu, şairin ilk destansı eseridir. 

Emîr Hüsrev, Delhi Sultanı Muizeddin Keykubad ile Bengal padşahı 

olan babası sultan Nasreddin Buğra han arasındaki düşmanlığı ve 

savaşma ve uzlaşmalarını anlattı. 

2. "Fetihlerin anahtarı" - Bu destan, şairin koruyucusu Sultan 

Calaleddin Firuz Şah'ın hükümranlığının ilk yılını anlatıyor. 

3. "Duvalrani ve Hizrhan" - Bu efsaneye "Aşgiya" ("Aşknâme") 

da denir. Şair, Sultan Alâeddin'in oğlu Hizrhan ile Hint güzeli olan 

Gucarat'ın hükümdarı Kam'ın kızı Devaldi arasındaki aşk ilişkisini 

anlatıyor. 

4. "Dokuz gök" - 1318'de tamamlanan bu masnavida şair 

Gutbeddin Mübarek Şah'ın saltanatının ilk dönemlerini, Talang'ı ele 

geçirmesini, çovkan oyununu ve avcılık becerisini, çeşitli toplum 

katmanlarının durumunu, ülkeyi yönetme kurallarını övdü ve anlattı. 

5. Toglugnâme - 1320 yılında yazıldığı tahmin edilen bu eser, 

Delhi Sultanı Nasir ed-Din Hüsrev Şah ile Hint illerinin 

yöneticilerinden Gazi Malik Toglug ile Toglug Şah'ın iktidarı ele 

geçirmesi arasındaki savaşları anlatıyor. 

Emîr Hüsrev’in bu şiirleri, Delhi sultanlarının savaşlarını, feodal 

çekişmelerini, sultanların ve onların soyundan gelenlerin aşk 

maceralarını yansıtıyor. Bu eserler dönemin tarihsel olaylarını 

incelemek için de önemlidir. Bu yüzden onlara "Tarihi Şiirler" denir. 

Bu eserler övgü ruhuna sahip olsalar da değerlidir, çünkü gerçek 

hayatın ve zamanın sanatsal bir tanımını verirler. 

Şairin "Tarihi Şiirleri"ne sanatçı bakış açısıyla yaklaşırsak, 

"Hamse"yı tercih edebiliriz. Doğal olarak, şair açıklama ve anlatım 

yöntemini kullanarak "Tarihi Şiirleri" nde en çok olayı sıralamayı 

düşündü. 

Emîr Hüsrev tüm klasik şiir türlerinde yazdı. Alişir Navoi, 

yalnızca Nizâmi ve Emîr Hüsrev’i şiir janrının erişilemez temsilcileri 

olarak görüyordu.  

İbn Yûsif Şirâzi, Urduca yazılmış şairin "Muhteşem İnciler" adlı 

şiirinden bahsettikten sonra, araştırmacılar tarafından belirtilmeyen 

"Gözyaşları ve Ah" mesnevîsinden bahsetmektedir. 

  Düzyazı ile yazılmış eserler. Emîr Hüsrev birkaç nesir eseri 

yazdı. 
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1. "Fetihlerin Hazinesi" - Bu çalışma 1311 yılında 

tamamlanmıştır. Eserin adı bazı kaynaklarda bu eserde "Alai-Tarihi" 

olarak rastlamak mümkün. Bunun nedeni eserinde Emîr Hüsrev’in 

Sultan Alâeddin ve onun büyük yardımcısı Malik Gafur'un  savaşlarını 

ve şahsen gördüğü olayları anlatmasıdır. 

2. "Muhteşem konuşma sanatı" - 1313 yılında tamamlandı. Bu 

eser 5 risâleden oluşmaktadır. Esas olarak edebi tarzlarla ilgili olan bu 

eser ile Emîr Hüsrev, derin bilimsel ve teorik bilgisini ve iyi bir şiir 

bilgisini gösterdi. 

3. "Faydaların ilkini" - Bu eser şairin tasavvuf hakkındaki 

görüşlerini yansıtmaktadır. 

Emîr Hüsrev bir şair ve müzisyendi. Şibli Nemani, "Şiir al-

Acem" eserinde Emîr Hüsrev’in Sultan Alâeddin sarayında yaşadığı 

zaman Hindistan'da 1.200 öğrencinin öğretmeni Nayak Kupal ile 

müzik yarışmasında kazandığını ve becerisiyle onu şaşırttığını 

yazıyor. 

Emîr Hüsrev’in eserleri esas olarak Farsçadır. Ancak 

yorumcular ve araştırmacılar, Hintçe, Urduca ve Arapça'da şiirler ve 

eserler yazdığını söylüyorlar. Bu dönemde Hint şairlerinin eserlerini 

öven eserler koleksiyonu (yazarların isimleriyle) oluşturuldu. Emîr 

Hüsrev da bu koleksiyonları Arapça, Farsça ve Hintçe olarak derledi. 

Emîr Hüsrev’in Arapça-Farsça sözlüğü "Halig Bari"yi Hintçeye 

çevirdiği bile varsayıldı. Bu sözlük Hint halkını Arapça-Farsça 

dilleriyle tanıştırmak için derlendi. "Sözlük" denilen bu koleksiyon 

şiirle yazılmış ve ara sıra Arapça ve Farsça kelimeleri Hintçe 

kelimelerle kafiyelenmiştir. 

Dehlevi'nin hayatı ve yaratıcılığı, zamanının sosyo-politik 

olayları açısından zengindir. O, Hindistan tarihine hem kamusal bir 

figür hem de yeni bir okulun kurucusu olarak girdi. Hâlâ bebekken, 

babası onu bir cüppe giydirdi ve bir evliya'ya götürdü. O kişi bebek 

çocuğun yüzüne baktı ve ona "Bana getirdiğiniz adam gelecekte 

Hâkānî'den iki adım önde olacak" dedi. 

Hâkānî gibi, o da  sarayda yaşadığı için "Hüsrev" lakabını aldı, 

ama sonra pişman oldu ve "Hüsrev, Anuşiravan'a ait bir isim, ne iyi 

olurdu yoksullara ait bir ismim olsaydı, beni bu isimle arayacaklardı". 

Emîr Hüsrev Dehlevi (Emîr Husro) Farsça konuşan Hint şiirinin 

en parlak döneminde yaşadı. Fars edebiyatı da sarayda yüksek 

edebiyat olarak kabul edildi ve yerel dil "pazar dili" olarak kabul 

edildi. Emîr Hüsrev'dan sonra Farsça konuşan Hintli şairlerin yerel 
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"pazar" dilinde şiirler yazdığı ve hatta "karışık" şiirler yazanların bile 

bilindiği bilinmektedir. Böylece, Orta Çağ'da Hint dilini konuşan 

halkların literatüründe iki dillilik görülmüştür. Biri Sanskritçe dayanan 

ve Hint konuşma dillerinde geliştirilen edebiyat, diğeri Müslüman 

hükümdarların sarayında ortaya çıkan ve geliştirilen edebiyattır. Bu 

tür bir gelişme Urduca literatüründe de gözlenmiştir. 

XV - XVII yüzyıllarda Urduca edebiyatı. Canlanma dönemi. 

Tarihi olaylar, Urduca edebiyatının geleneksel tarihinde de rol 

oynamaktadır. Bu literatür, ülkenin güneyinde, Dekken Müslüman 

yöneticilerinin saraylarından kaynaklanmıştır. Urduca dili ilk olarak 

XIII. yüzyılda Delhi Sultan Alâeddin Hilci birliklerinin Dekken'e 

gelişiyle gelişti. Bu dönemde Emîr Husro da sarayda yaşadı ve yarattı. 

XIV. yüzyılın ortalarında, Dekken Müslüman Devleti'nde (Bahmâniler 

olarak adlandırılır), bazı şairler tasavvuf risâleleri yazmakla meşguldü. 

XVI. yüzyılda Bahmanilerin düşmesinden sonra, ortaya çıkan 

Golkonda ve Bicapur devletlerinde sanat ve edebiyat gelişmeye 

başladı ve Urduca şiir ortaya çıktı. Bu şiire "dakhni" veya "dekken" 

şiir de denir. İlk Urduca şiirinin Dekken'in yönetimi altında Güney 

Hindistan'da ortaya çıktığı bir gerçektir. Onlar Farsça edebi dilini 

almak istemediler. Bu edebi dil ülkenin kuzeyinde işlendi.  

Fars dili, nüfusun çoğunluğuna yabancı bir dildi. Bu nedenle, 

güneyde Hint edebi dili tercih edildi. Saraylarda Farsça kullanılmıştır. 

Dekken Hinduslar ve Müslümanların evlenmesine izin verdi. 

Böylece Urduca edebiyatı iki dillilik temelinde gelişmeye 

başladı. XVI – XVII. yüzyıllarda Dekken Urduca şiiri gelişti. Çoğu 

Müslüman âlimler ve bilenler olan saray şairleriydi. Muhammed 

Gulu Kutbşah (1568 - 1611) önde gelen Dekken şairlerinden biriydi 

ve Golkonda Sultanı (1580 - 1611) idi. Bu yönetici edebiyat ve sanatın 

gelişimi ile ilgilenen çalışkan bir kişiydi. Onun zamanında 

Haydarabad şehri inşa edildi. Muhammed Gulu Kutbşah Dakhni, 

Farsça ve Telug'da (Telug, güney Hint dillerinden biridir) şiirler yazdı. 

Şairin eserleri günümüze ulaşmıştır. Onun eserlerinin konusu 

renklidir. Kutbşah'ın şiirleri geleneksel Müslüman arsaları, kasideleri, 

ağıtlar (Kerbela trajedisine adanmış) şeklindedir ve dini bir karaktere 

sahiptir, aynı zamanda onun Sufi dünya görüşü bağlamında şiirler 

içerir. Onun yaratıcılığının ana kısmını aşk şiiri organize ediyor. 

Muhammed Gulu Kutbşah'ın gazelleri onun şiirinde en iyi şiirlerden 

biri olduğu düşünülür. Efsaneye göre, onların çoğu, padişahın 

gençliğinde vurulduğu Hintli kıza adanmış ve Haydarabad şehri onun 
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onuruna inşa edildi. Şairin aşk gazelleri dini şiirlerinden keskin bir 

şekilde farklıdır. Bu gazellerin Hint şiiri güzelleştirmede önemli bir 

faktör olan Hint renki vardır, bu yüzden gazellerinin derin ve orijinal 

bir etkisi vardır. Örneğin, 

 

Koyu ciltte genç bir kızla tanıştım, 

Yüzüne baktım, dünyadaki her şeyi unuttum. 

Vücudun bir selvi gibidir, düz kametli 

Gece zamanı ay ışığının görünümü ile karşılaştırdım. 

Beline tüylerle kemer gibi süsledim, 

Kemer altın gibi parladı, güneş gibi parladı. 

Ay ışığı ve güneş parlaklığı yerdeki kadar çekici değil mi? 

Bu ışınları yakaladım ve şaşırdım. 

Dur, aydınlanmış dünyayı terk etme düşüncesi bile korkutucu. 

Kalbim eskisi gibi senin evin, bunu biliyor musun 

                                                                (satır çevirisi) 

 

 

Şiirden, koyu ciltte Hintli kızın şairi büyülediği açıktır. Hint 

şiirinde beyaz yüzlü periler övüldü. Koyu ciltte bir Hintli kızın 

güzelliğini ışıklı dünyayla karşılaştırmak, Urduca şiirinde ilginç bir 

keşifti. Muhammed Gulu Kutbşah 43 yaşında öldü. Onun şiiri Hint 

doğasının güzelliklerini kapsadı. Bu şiirde güller, çiçekler, kuşlar ve 

sıcak havalarda yağmurun yere hayat vermesi şiirsel peyzajlar 

şeklinde tasvir edilmiştir.  

Vacahi. Golkonda sarayında yaşayan Dekken'in bir diğer büyük 

şairi Vacahi idi. O, 1609'da "Kutup - Müşteri" şiirini yazdı. Bu şiir 

romantik nesir geleneklerine uygun olarak yazılmıştır. Şiir, Hintli kız 

Müşteri'ye  Sultan Muhammed Gulu Kutbşah'ın sevgisine adanmıştır. 

Şiirin özeti şöyledir: Genç prens, Golkonda'un gelecekteki hükümdarı, 

sevdiği kızı bulmak için onun ardınca gider. Sevgilisini uzun süre 

sonra bulur ve onunla evlenir.  Şiirin masala benzer bir arsası var. 

Burada genç prensin cesareti, sevgi dolu kalbi ve heyecanı tasvir 

edildi. Şiirde Vacahi, anavatanı Dekken'in güzelliğini ve zenginliğini 

de yüceltiyor. Geleneksel konuşmadan sonra - Tanrı'ya, peygambere, 

padişahın övgüsüne itiraz, şiirini yazmanın nedenini açıklar. 

1634 yılında Golkonda sultanlarından biri Vacahi'den "Sab ras" 

("Heyecan verici tüm kalpler") yazmasını istedi. Bu Urduca ilk nesir 

eseriydi. "Sab ras", Fars dilinde Hint şiirinin ("Güzellik ve Kalp") 
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esasına dayanıyordu. Bu çalışmada Türkçe, Özbekçe ve diğer edebi 

etkiler vardı. Hikâye alegorik karakterleri içerir: Korku, Zihin, 

Güzellik, Dil, Kalp, Yigitlik, Riyakar ve diğerleri. Yine, geleneksel 

müracaatlar (Tanrı'ya, azizlere, cetvele) yapılır, kitabın yazılma nedeni 

belirtilir ve bir masal arsası yapılır. Hikâye batıda Adil adında çok 

güçlü bir cetvelin var olduğunu gösteriyor. Oğlu Dil'e iktidarı teslim 

etmeye karar verir. Dil şah olduktan sonra, sonsuz yaşam veren diriliş 

suyunu (canlı su) elde etmeye gider. Ona hizmetçisi Nazar eşlik 

ediyor. Sevdiği Hüsn adında bir kıza yakut bir yüzük verir. 

Kuyumcular yüzüğü yaparken, kaşına sihirli bir saat yerleştirdiler. 

Yüzüğü ağzına kim koyarsa görünmezdi. Halkanın bir başka özelliği 

de, yüzüğü elinde tutan kimsenin gözlerinin önünde yaşam suyunun 

kaynağını görebilmesiydi. Nazar yüzüğü ağzına koydu ve bakışları 

aldadarak oynaya - oynaya, güle - güle karanlıktan çıktı. Başka bir 

güçlü ülkeye düştü. Bu ülkenin hükümdarının adı Aşk idi. Sonuç 

olarak, Aşk, Şah'ın kızı Hüsn ile Dil arasında sevgi yaranar. Husn, 

Dirilik Suyundan (Can kaynağından) su alarak bahçesini sular. Aşk 

Şah ve Akıl Şah arasındaki savaş başlar. Akıl ilk önce sevgi için 

katlanır, sonra Akıl'ın sevgisi kazanır. Hikâye, geleneksel olarak Kalp 

ve Güzelliğin Dirilik suyunun koruyucusu olan Hizir'in yardımıyla 

sevgililerin buluşmasıyla sona erer. Eserin konusu alegorik hikâyeye 

insancıl bir karakter kazandırıyor. Ölümsüzlük sadece muhabbette 

olur, o, sonsuz yaşamı yansıtır.  

Golkonda'da yaşayan XVII. yüzyıl şairleri, Mısır prensi Seyf al-

Muluk ve Çin prensi sevgisi hakkında "1001 Gece" masallarının 

Farsça versiyonuna dayanan şiir-mesnevîler yazdılar. Başka bir 

mesnevînin konusu da aşkla ilgiliydi ve "Papağanın Masalı" olarak 

adlandırıldı. Bu eser Sanskritçe'deki orijinalden tercüme edilen Farsça 

bir arsaya dayanıyordu. 1655 yılında "Dakhni İncisi" olarak yazılan 

"Gülistan" mesnevîsi de aşk hakkında bir şiirdi. Arsayı Fars 

edebiyatından alınmış olmasına rağmen, Güney Hindistan halkının 

doğasını, yaşamını, geleneklerini ve ahlaki kurallarını yansıttı. Onun 

yazarı İbn Nişati hakkında çok az şey biliniyor. Şair Tanrı'yı ve 

azizlerini, şahın cesaretini övdükten sonra ulusal bayramlardan 

bahseder. Şiirin "Son Sözü"nde yazar bunun ilk şiir eseri olduğunu 

yazar, şimdiye kadar onun yazdığı nesir eserleri hâlâ bilinmiyor. 

Birçok araştırmacı, Urduca edebiyatının ortaya çıkışını XII – 

XIII. yüzyıllara ve XIV. yüzyıla tarihlendirmektedir. Bu dönemlerin 

eserleri mevcut olmadığından, onları Bengalce ve Hindus edebiyatı ile 
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karşılaştırmak imkansızdır. XV – XVII. yüzyılların Urduca 

literatüründe tasavvufun ifadesi ideolojik mücadele biçiminde 

görülebilir. Şimdiye kadar, Urduca anıtlarında halk gelenekleri ve 

folklora bağlılık yoktu. Bu nedenle, XVI. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra, Urduca şiirinin babası Muhammed Gulu Gutbşah Vali'nin 

yaratıcılığının bu temeller üzerinde geliştiği söylenebilir. Dini 

faktörler de Urduca edebiyatının oluşumunu etkiler ve Urduca 

edebiyatı Hint edebiyatına paralel olarak gelişir. Hindistan'da Urduca 

edebiyatının ortaya çıkış koşullarını İran'daki Fars edebiyatının 

gelişimi ile karşılaştırırsak, bu edebi süreç Hindistan'da yarı yarıyaydı. 

Ülkenin bir kısmı İslâm'a dönmüş, ülkede Arapça grafikler 

benimsenmişti vb. 

Hintçe nesir. Günümüze ulaşan Hint nesir örnekleri dini ve 

felsefi bir içeriğe sahiptir. Bu tür nesir eserleri Sanskritçe, Prakritçe, 

Brac, Avadhi ve Maythil'de yazılmıştır. Bu eserlerde folklorun ruhu 

hissedilir. Bu dinsel (dini) nesir çalışmaları üç kategoriye ayrılabilir. 

Dini-maişet edebiyatı, kutsal zahit, derviş ve keşişlerin yaşamına 

ve dini inançlara dayanan bir edebiyat türüdür. Bunlar dini-felsefi 

eserlerdir ve didaktik dini literatürün ve geniş bir şekilde açıklanmış 

literatürün dar bir konu üzerindeki etkisini verirler. "Azizlerin 

Yaşamı"nı yansıtan bu eserler bhakt-vişnaçılar'ın yaşamını tasvir eder. 

Bhakt tarikatının kurucusu filozof Vallabhaçar'ın oğlu Vitthalnath, 

biyografisini Brac dilinde yazdı ve oğlu Gokulnath, babasının 

ölümünden sonra "44 Vişnuit Hakkında Hikâyet" ve “252 Vişnuit 

Hakkında Hikâyet" eserlerini (XVI. yüzyılın başları) yazdı. Onun 

hikâyetlerinden biri kutsal bhakta şairi Surdas hakkındaydı. Bu 

müracaattan sonra Surdas "Surgasar" şiirini yarattı. 

Dini-didaktik edebiyata hizmet eden bir başka eser de Vadi 

Sinh'in “Düşünceler"idir. "Düşünceler" eserinin teması, dindar 

keşişlerin (Budist rahipler ve Cainler) aramaları, yüce kuvvet önünde 

herkesin eşitliği fikri organize ediyor. Ortaçağ'da düzyazılarda folklor 

kullanımı yaygındı. Hükümdarlar ve Brahmanlarla ilgili hikâyetler, 

aşk maceraları, bilmeceler ve bilgeler hakkında halk hikâyeleri 

(öğretici hikâye) de yayıldı. Hint kasaba ve köylerinde bilge, sadece 

Raca Vikramadit ve Bhoca, aptal Brahmanlar, bilge eşleri, zenginler, 

fakirler, mutsuzlar, kıskançlar hakkında birçok hikâyet vardı. 

Prens Dhola ve Prenses Marvani'nin hikâyesi Pacarastan'da çok 

popüler. Hikâyette, Dhola'nın çocukluğundan beri Marvani 

ileçocukluğundan beri nişanlı olduğu söylendi. Dhola büyüdüğünde, 
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babası onu komşu bir raca'nın kızıyla nişanladı. Marvani'nin babası 

Dhola'ya haber gönderir. Dhola'nın kıskanç karısı elçiyi yakalar. 

Marvani, Dhola'nın başka biriyle evlendiğini rüyada görer. Prensin 

dikkatini çekmek için bir şarkıcı-şair gönderir. Bard, Dhola'ya 

Marvani'nin güzelliğini anlatır. Marvani'yi görmek istiyor, ama gelin 

onu engellemek istiyor. Bir sonbahar gecesi, Dhola Marvani'nin 

yanına gider ve onunla evlenir. Marvani'yi eve getirirken, Dhola 

uykuya dalar. Yılan Marvani'yi öldürür. Buna üzülen prens, cenaze 

şenlik ateşinde Marvani ile birlikte yanmaya karar verir. Kutsal çileci 

Marvani'yi diriltir ve onu sevenler Dhola'nın ülkesine gelir. Dhola, ilk 

karısının rizasını alır ve üçü birlikte yaşamaya başlarlar. Görünüşe 

göre, bu hikâyet masal yapısındadır ve çalışmanın sonu geleneksel 

folklordakiyle aynıdır. 

"Düşünceler" koleksiyonu halk hikâyetleri, bilmeceler ve kısa 

öykülerle doludur. Bunlar XIV. yüzyılın başında Cain Merutang 

tarafından derlenmiş ve üzerinde çalışılmıştır. Uzun yıllar boyunca 

Merutang, Cain öğrencilerinin ve keşişlerinin isimleriyle ilgili eğlence 

de topladı. Merutang'ın tarihi kahramanları Raca Bhoca, Raca Bhima, 

Raca Vikramadityi ve diğerleridir. Onlar zor problemleri çözebilirler. 

Merutang'ın karakterleri arasında sıradan insanlar da var. Onun 

hikâyetlerinden biri, köye giderken, bilge bir adamın güzel bir kızla 

tanıştığını ve onunla evlenmeyi teklif ettiğini yansıtır. Kız bu şartla 

kabul eder ki, bilge, onun bilmecesini bulacak. Bilge, kızın 

bilmecesini bulamaz, yenildiğini itiraf ediyor. Bu tür eserler halk 

arasında yüzyıllardır yaşamaktadır. 

Hintçe yazılmış Ortaçağ hikâyetleri şunlardır: "Vikram'ın Hayatı 

veya Hükümdar Tahtının 32 Tarihi", "Şukasantati veya Papağan'ın 70 

Hikâyesi" ve "Vetal Hakkında 25 Hikâye".  

"Vikram'ın Hayatı" Vikramadityi'nin büyülü tacı hakkında bir 

hikâye. Guya şimdiye kadar onu kafasına koyacak değerli bir adam 

bulunamadığı için onun ölümünden sonra tacı gömüldü. Vikramadityi 

tacının sırrı, büyülü gök kızlarının 32 hikâyesinde korunur. Taçı, 

tahtta oturmak isteyen Bhoca adında bir cetvel bulur ve her heykel 

kendi hikâyesini anlatır. Bu hikâyeler Vikramadityi ile ilgilidir: 

"Hükümdar,  eğer sen iyiliksever, asil ve insancılsan, o zaman bu 

tahtta otur". Onlar heykele dönüştüklerinin tarihi hakkında 

konuşuyorlar ve Bhoca'nın tahta oturmasına izin veriyorlar. 

"Şukasantati veya Papağan'ın 70 Öyküsü", tüccar 

Madanavanod'un güzel, aptal eşi Prabhavati ile ilgilidir. Kocasının 
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gezisinden sonra, özlem kadın bir sevgili arıyor. Papağan, Prabhavati 

için her gece ona bir hikâye anlatarak onu utançtan kurtarır. 

"Vikram'ın 25 Hikâyesi", hükümdar Vikramadityi, öfkeli büyücü 

münzevi ve Vetal (inanca göre Vetal ölü bir bedende bulunan bir 

ruhtur) hakkında. Kızgın bir sihirbaz Vikramadityi'yi öldürmeyi 

planlıyor. Hükümdardan Vetal'ı büyülemesine yardım etmesini ister. 

Onu Vetal'ın mezarlığına getirir. Cetvel, Vetal ile konuşmamalıdır. O, 

mezarlığa gelir, Vetal’ı ağaçtan düşürer, Vetal ilginç şeyler söylüyor. 

Cetvel karşılık vererek sessizliğin yasak olduğunu unutuyor. Vetal 

ağaca tekrar tırmanıyor. Bu işlem her seferinde devam eder. Bu işlem 

23 kez tekrarlanır, yirmi dördüncü defede Vikramadityi susar ve cevap 

vermez. Yenilen Vetal, gücünün ne olduğunu söyler ve 

Vikramadityi'ye zâlim büyücüyü nasıl yok edeceğini öğretir. Onun 

tavsiyesi üzerine, yönetici yıllardır iktidarda. 
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ÇİN RÖNESANS EDEBİYATI 

 

Hem doğal hem de tarihi koşullar ve dini faktörler, ortaçağ Çin 

edebiyatının oluşumunu etkiledi. Çin'de feodalizme geçiş, köleliğin 

çöküşü, köle emeğinin kademeli çöküşü, tarımın ve el sanatlarının 

gelişimi ile karakterizedir. Yeni şehirler inşa ediliyor, göçebe bir 

yaşam tarzından yerleşik bir yaşam tarzına geçiş başlıyor. Ticaret 

borsaları şehirlerde genişlemekte ve para bir emtia birimi olarak 

geliştirilmektedir. Çin'in dini Konfüçyüsçülük ve Taoizmdi. 

Hindistan'dan gelen budizm etkileri gelişmeye başladı ve ülkeyi kendi 

etkisi altına aldı. Konfüçyüs kiliseleri kurulur. Bu din, ecdatdan gelen 

kültle ilgili bazı inançları varsayar. Her aile askerlik hizmetine 

gittiğinde, ev sunağının önündeki ecdat kültüne kurban verer ve tören 

düzenlerler. Bir çocuk doğduğunda ve yetişkinliğe ulaştığında bazı 

ritüelleri, düğünleri ve yas törenlerini gerçekleştirmek de önemliydi. 

Konfüçyüsçülükte her kuşağın başı manevi otoriteye sahipti. Yani, 

panteonun oluşumunda ve manevi alanda temel rol oynayan sınıf 

hükümetin tepesindeydi. Böylece Konfüçyüsçülüğün “kutsal kitabı” 

derlenmiş ve kayıtlar edildi. Bu tür ilk kitap olan "Beş Kitap"ı (M.Ö. 

136) benimsiyor, bilimsel bir rütbe elde etmek için öğrenirdiler. 

Konfüçyüsçüler ondan bir sınava girdiler. Bu rütbeye sahip 

olduklarından vergilerden muaf tutuldular, askerlik hizmetinden, 

suçluluk ve cezalardan uzak olur, devlet aygıtında görev aldılar ve 

cezasız kaldılar. Ancak mahkeme onları bu haktan mahrum 

bırakabilir. Yeni bir kültün ortaya çıkışı - Konfüçyüs'e ibadet 

(Konfüçyüs MÖ 551'de doğdu) antik çağa dayanır ve Orta Çağ'a kadar 

devam eder. Bu kültün ulusal düzeye yükselmesinin nedeni 

Konfüçyüs tapınağına ve yakınlarına kurbanlık getirmekti. 

Konfüçyüs'ün emriyle kurbanlar tüm okullara getirildi ve katledildi. 

Sonraki yıllarda her şehirde tapınaklar kuruldu ve onun ve 

öğrencilerinin onuruna feda edilen kurbanlara katılan tüm ihtiyar 

sahipleri - bilimsel sınıf ayırt edildi. Böylece Konfüçyüs'ün öğretileri 

oluştu ve bu kültün rahipleri - ülkenin hükümdarları ve alt sınıflar - 

"bilgin dini"ne itaat ettiler. Daha sonra, Budizmin gelişmesiyle 

bağlantılı olarak, Çinli yöneticiler Konfüçyüs'ten (VII – VIII. 

yüzyıllar) yeni unvanlar almak istediler. Moğol'un Çin'i fethinden 

önce Moğollar lamaist, Mançurlar ise şamanistti ve ikincisi (şamanlar) 

Konfüçyüs'e VII. yüzyılın ortalarındaki durumlarından şikayet etti ve 
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fahri unvanlar istedi. törenler yılda iki kez yapıldı. Bu kiliseler dini 

hoşgörüye maruz kalmadılar. İktidardakiler onların öğretilerine karşı 

çıkanları idam ettiler. Örneğin, sekreter (kayıt memuru) annesinin 

hastalığının bahanesiyle tatil götürdüğü için idam edildi. İnfazın 

nedeni şu şekilde açıklandı: Yalan, üst yöneticiye sadakat eksikliğini 

gösterir ve annene sahte hastalanmasını söylemek, oğlun yasayı 

duymadığını gösterir. Ali'ye güvenin ihlalı ve oğlunun itaatsizliği 

cezayı hak ediyor. 

Önde gelen şairler Kun Jun ve Tszi Kan III. yüzyılda, Vang 

Anşi VII. yüzyılda ve Li Çji 1602'de idam edildi. İktidardaki Çin 

Kilisesi din adamlarına ve soylulara hizmet etti. Çinli aristokratları 

"kutsal metinler" üzerinde çalıştılar. Bu literatür Çin'de bir "kutsal 

kültür" temelinde ortaya çıkmış ve kahramanca lirizme geçmiştir. 

Taoizm ve Budizm ağırlıklı olarak alt katmanlara yayıldı. Eski 

zamanlarda, devlet dininin bir rakibi olarak, bir Taoizm dalı küfür 

biçimini aldı ve Orta Çağ'daki sosyal ve politik hareketlere katılan 

dine dönüştü. Taocu tanrıça, Matrein-Buda veya Maniheistlerin 

aydınlanmış kuralı, Taoizmin "Gökler Kitabı" halk arasında bir 

karışıklığa ve bir isyana neden oldu. 

Taoizm uzun yıllardan beri hem felsefi bir öğreti hem de dini bir 

inanç olarak Çin kültüründe yaşamaktadır. Konfüçyüsçülük'te iktidar 

imparatoru ve başrahip Goyoğlu olarak adlandırıldı. Taoizm ve 

Konfüçyüsçülüğü öven erken ve ortaçağ yaratıcılarının eserleri de 

bilinmektedir. II. yüzyılda, Maotszı, VIII. yüzyılda, Letszı ve 

Çjuantzı, kitaplarında bu dinin ideolojisini kurdular. Bu dönemde 

doğa bilimleri gelişiyordu. Simya (alchemy) ve astroloji, tıp, 

farmakoloji, kimya, astronomi Orta Çağ'da doğal gelişim biçimini 

aldı. Kitap yayıncılığına olan ilgi de arttı. Yüzyılların başlarında, Tszı  

Kan'ın "Uzun Ömür Hakkında", Tao Yuanmi'nin "Beden, Gölge ve 

Ruh" ve Fan Çjen'in "Ruhun Ölümü Üzerine" kitapları yayınlandı. Çin 

dışındaki ülkelerin araştırılması da erken ve Orta Çağ'la ilgiliydi. Sim 

Tsyan birçok ülkeye gitti ve onları tarif etti. Van Se, Arabistan'ı 

dolaştı ve bu seyahatler hakkında kısa öyküler ve hikâyeler yazdı. 

Çjen He, romanlarının ve eserlerinin Çin dünya görüşünü ve coğrafi 

bilgilerini zenginleştirdiği Afrika kıyılarına gitti.  

Ortaçağ Çin'de, kilisenin diktatörlüğü her alanda kendini 

gösterdi. Kilise hükümetine karşı feodalizm karşıtı hareketler yayıldı. 

Çin'de özgür düşünce dönemine Canlanma (VIII - XII yüzyıllar) ve 

Aydınlanma (XVI - XVIII yüzyıllar) denir. Tabii ki, bu dönemlerin bu 
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şekilde adlandırılması, o dönemlerin bilimsel kitle, dini, sosyal, politik 

ve sanatsal edebiyatın etkisinin sonucudur. 

Erken Canlanma döneminin temsilçileri insanları feodal 

baskısından kurtulmaya çağırmak için kutsallık perdesini kullandılar. 

Heykel düzeltmede, kroniklerde, şiirde, gazetecilikte - kentsel 

öykülerde, insanlara karşı geniş bir ilgi duygusu vardı. Onların bu 

fikirlerinin devamını daha sonra Konfüçyüs kiliselerinde görüyoruz. 

Erken Canlanma döneminin maarifçisi Li Çji ve onun sonraki 

takipçilerinin (XVI – XVII. yüzyıllar) yaradıcılıklarının temelinde 

maarifçilikten bahseden eserler yaratmak duruyordu. Bunlardan biri, 

Hindistan'a seyahat eden U Çenye, fantastik hayal gücünde 

Konfüçyüsçülüğü, Taoizm ve Budizm'i birleştirmek zorunda kaldı. 

Gezgin Çjen Xe'nin malzemelerine dayanan bir destan yaratan Lo 

Madoen, çalışmalarında yeni kahramanı "doğal insan" veya 

"robinzon" yaratmakla bu karakterin özelliklerini geliştirdi. 

Tüm bunları dikkate alarak, Çin edebiyatı aşağıdaki dönemlere 

ayrılabilir: 

 1. Erken ortaçağ edebiyatı (III - VII. yüzyıllar); 

2. Canlanma dönemi edebiyatı (VIII - XII. yüzyıllar); 

3. Moğol işgal dönemi edebiyatı (XIII - XIV. yüzyıllar); 

4. XIV yüzyılın sonu - XVII yüzyılın ortası, edebiyat ve erken 

maarifçilik dönemi. 

Erken ortaçağ Çin edebiyatı (III – VII. yüzyıllar). MS birinci 

ve ikinci yüzyıllarındaki halk hareketleri ("Kızıl Kaş", "Sarı Bandaj") 

köleliğin ve Han İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı. İktidar için 

feodal mücadeleler başladı. Yeni sınıflar ve mülkiyet ilişkileri 

kuruldu. Yeni ilişkiler, Han İmparatorluğu'nun yıkılmasından ve yeni 

Çin devletinin (VII. yüzyıl) oluşmasından çok önce kuruldu. Ülkenin 

kuzeyi daha kötü bir durumdaydı. IV. yüzyılın sonunda, Toba kabilesi 

bu bölgelerde devletini kurdu ve komşu kabileleri de kendi içine 

ekledi. Buradaki siyasi durum zordu. Aşiretler arası ilişkiler tam 

olarak oluşmadı. Onlara baktığınızda ülkenin güneyindeki durum 

iyiydi. Devlet yapısı ve Çin'in ekonomi biçimi hâlâ burada 

kalmakdaydı. Kölelik sistemi onları antik çağlardan ayıramadı ve 

güneyde kültürel bağlar korundu. 

Feodalizme geçiş, Çin'de, özellikle Budizm'de dinin 

güçlendirilmesi ve yayılmasıyla da belirgindi. Toba (altıncı yüzyıl) 

döneminde 50.000 Budist manastırı ve yaklaşık bir milyon keşiş vardı. 
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Budizm, Konfüçyüsçülük ve Taoizm'den sonra ülkenin üçüncü büyük 

gücü idi. 

Halk sanatı. Bu dönemde halk şarkıları çeşitli koleksiyonlarda 

korunmuştur. Bunun en önemli örneği "Müzik Odası" koleksiyonudur 

("Yuefu", XI. yüzyıl). "Yuefu" ("Müzik Bürosu") kökenine göre eski 

Hanşuy hanedanından olan İmparator Vudsi'nin hâkimiyeti döneminde 

bir müzik organizasyonunun koleksiyonuydu. Organizasyonun işi eski 

türküleri toplamak ve performansını organize etmekten ibaretti. Bu 

eserler birkaç kez toplansa da, Yuefu son bilindiği için ve daha fazla 

müzik toplandığı için "Yuefu Şiirleri" olarak bilinir. Bu şarkıların 

kararsız bir yapısı vardır, yani beş veya yedi kelime ve daha 

fazlasından oluşabilir. Bu eser çok değerli kabul edilir, çünkü eski 

zamanların gerçek sosyal yaşamını yansıtır. Bu şarkı koleksiyonu 

sayesinde gerçekçi yaratıcılığın temeli atıldı. Modern zamanlarda, 

"Yuefu" Şarkı Bürosu'nun şarkıları Guo Maogian tarafından toplandı 

ve hacimi 100 ciltten oluşuyor. Bu, "Yuefu" şarkı koleksiyonunun tam 

bir parçasıdır ve çok fazla malzemeni yansır. Şarkı koleksiyonu iki 

bölüme ayrılabilir: Güney Çin şarkıları ve Kuzey Çin şarkıları. 

Bu şarkılarda performans, müzik, melodi özel bir önem 

taşıyordu. Şarkılar arasında emek, tören, lirik, lirik-epik şarkılar 

yaygındı. Lirik şarkılar arasında en popülerleri aşk şarkılarıydı. Çin'in 

kuzey ve güney bölgelerine yayılan şarkılar farklıydı. Lirik ve şikayet 

şarkıları güneyde, kahramanca şarkılar ve savaş şarkıları kuzeyde 

popülerdi. Senkretizm bu şarkılarda, özellikle de tören şarkılarında, 

koroda söylenen lirik şarkılarda güçlüydü ve kelimeler, şarkılar, 

danslar ve müzik senkretik biçimde tamamlandı. Özellikle,  efsaneye 

göre, "yedinci günün gecesinde kızların şarkısı"nda dokumacı kızın 

sevgilisi Volopa ile Samanyolu üzerindeki köprüde, onlar için 

güvercinler tarafından inşa edilmiş köprüde (Çin'de bir mutluluk 

sembolü) karşılaşmıştır. Yedi rakamı kızlar ve kadınlar için 

mutluluğun sembolü olarak kabul edildi. Bu günün gecesini kızlar 

tatili şarkılarla karşıladılar. Şarkılarında aşk vardı. Dokumacı kıza 

hitap ediyorlar. Dokumacı kızdan aşk hakkında tavsiye istediler, onun 

performans sanatını öğrenmek istediler. 

Birçok şarkıda, içerik oyunla, dansla birleşiyor, bunlarda temel 

rolü güdü ve ritim oynadı. Diğer şarkıların içeriği lirik heyecan 

içeriyordu ve güzellikler onları güzelleştirdi. Bu şarkılarda ayrılık ve 

keder güdüsü özel bir yere sahipti. Onlara ayrılık şarkıları deniyordu. 
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Bu şarkıların ortak adı "Gece yarısı şarkıları" idi. Bu şarkılar akşam ve 

gece işleyen kadınlar tarafından söylendi. 

Buna karşılık, kahramanca şarkıların teması üzüntü değil, gurur 

duygusu doğurdu. Bu şarkıların kahramanca teması savaşçının askeri 

yolculuğu, ailesi, evi, sevdiği kız hakkındaydı. Bu şarkılarda, 

sevgililerin negatif güçlerle ayrılması, kahramanın cesareti vb. tasvir 

edildi. "Sınırda dutlar" şarkısı, Lofu adında güzel bir kızı tasvir ediyor. 

Kulaklarında dut yaprakları toplamak için bir sepeti var, kulaklarında 

küpeler parlar. Şarkı bir diyalog biçimindedir. Lofu'nun güzelliğini 

gören bahçıvan hizmetçisini kızın üzerine gönderdi. “Git ve hangi 

aileden olduğunu öğren. Kaç yaşındadır? Onunla gitmeyi kabul eder 

mi?”. Lofu'nun cevabı kısa. Hayır, onunla gitmeyecek. Gördüğünüz 

gibi, burada birkaç konuşma unsuru var. Lirik-epik duygular burada 

daha belirgindir. Bu tür şarkıların ana özelliği, ortaçağ halk şiirinde, 

diyalog şeklinde kalp ağrısı ve keder ifade etme ve duyguları iletme 

yöntemi ile ilişkilidir. 

"Tszyao Çjuntsin'in Karısının Şarkısı" daha fazla anlatı 

unsuruna sahiptir. Kadın - Lançji, kocası - Tsyao Çjuntsin birbirini 

seviyor. Zâlim kayınVâlidesi gelini evden kovuyor.Âşıklar birbirlerine 

bağlılık yemini ederler ve birbirlerinden ayrılırlar. Lançji babasının 

evine döndüğünde başka bir olayla karşılaşır ve onu başka biriyle 

evlendirmek isterler. Kocasıyla son görüşmesinde, Lançji yeminini 

tekrarlar ve düğünün arifesinde kendini göle atar. Ölümü duyduktan 

sonra kocası Tszyao Çjuntsin de intihar etti. Her şey son görüşte olur. 

Yavaş yavaş olaylar sona erer. Hoşgörüsüzlük kızı doruk noktasına 

yaklaştırır. Lançji kardeşinin iradesine karşı çıkamaz, kendi kaderini 

kararlaştırmaktan yoksun kalır. Kocası da onun gibidir. Annesinin 

emrinde kalıyor. Bütün bu ahlaksız kurallar onların ölümlerine yol 

açar. Bu şarkıda geleneksel folklor yöntemleri kullanılmıştır. 

Detayların tasviri, tekrarların, paralelliğin, sembolizmin tanımı 

şarkının güçlü bir etkisine neden oldu. 

"Mulan"ın Çin kültüründeki yeri. Ortaçağ Çin edebiyatında 

Mulan hakkında birçok efsane ve şarkı var. Kahraman savaşçı kız 

Mulan hakkında destansı bir şarkı tarihi olaylara adanmıştır. Eski Çin 

edebiyatındaki "Şarkılar Kitabı"nda yer alan şarkılardan biri "Mulan 

Hakkında Şarkı"dır. Şarkının orijinal formu Tru Veh-i adında bir 

kadın tarafından "Yueh marihuanası" şiiri biçiminde yazılmıştır. Bu 

tarz halk türkülerinden alınmıştır ve genellikle müzikle eşlik eder. Bu 

şarkılar eğlence amaçlı MÖ 120'deki Vu koleksiyonuna dahil edildi. 
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Bu dönemde, genel olarak, MS 580'den önce birçok örnek 

keşfedilmiştir. Bunlar Hanşuy hanedanından ve daha sonra ortaya 

çıktılar ve geliştiler. "Mulan Hakkında Şarkı"nın tam tarihini 

söylemek çok zor. MS 1368 - 1644 yılları arasında Ming ve Dynasty 

Hua tarafından Mulan hakkında bir roman yazıldı. Mulan'ın adı birçok 

versiyonda verildi. Birçok kaynakta adı Hua Mulan-i, Mu lan, Hua 

Mu lane şeklinde yazılmıştır. "Mu" ağaç, "Lan" orkide ve Hua da 

çiçek anlamına gelir. Şarkının Çheny Dachang hanedanlığı döneminde 

ortaya çıktığı düşünülüyor. 

Hua Mulan efsanesi. Mulan hakkındaki efsaneler ve şarkılar 

antik Çin'de çok yaygındı. Bazılarından bahsetmek kendimize 

borçluyuz. Çinli bir efsane olan Hua Mulan, babası yerine savaşa 

giden genç bir kızın hikâyesini anlatıyor. Bu hikâyeye "Mulan 

hakkında şarkı" da denir. Mulan'ın yaşadığı dönem hakkında çelişkili 

tarihler gösterilmektedir. İlk efsanelere göre Mulan, 386'dan 538'e 

kadar süren Vei hanedanlığı döneminde yaşadı. Bilgiye göre Mulan 

IV. yüzyılın sonunda, diğer bilgilere göre VI. yüzyılın sonunda 

yaşıyordu. Diğer kaynaklar Mulan'ın İmparator Yang'ın isteği üzerine 

ikinci karısı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Onun saltanatı 604'ten 

617'ye kadar sürdü. Eserde topraklar "Yasak Şehir" olarak 

adlandırılıyor ve bu şehrin Ming yönetimi sırasında XV. yüzyıla kadar 

inşa edilmemiş olması çok ilginç bir gerçek. Kuzey Çin'deki İmparator 

Vey'in hükümdarlığı sırasında, ulusal kültürde Xiongnu'nun yönünün 

tamamen Çin kültürüne entegre edildiğine dair bilgiler de var. 

Bununla birlikte, eserdeki giyim biçimine bakarsak, XV. yüzyıl ve 

öncesine kadar gittiğini görüyoruz. Daha çok Hanfu olarak bilinen 

Hun kostümü XV. yüzyıla kadar uzanıyor. Mulan, Mandarin dilinin 

baskın olduğu kuzey Çin'de yaşıyordu. Ancak, bu eserin anlatımında 

Kantonessa telaffuzu kullanılmıştır. Bunun bir örneği "Fa" soyadının 

telaffuzudur. 

Mulan hakkındaki eser zengin bir dile sahiptir ve sanatsal tarzı 

kendi özgünlüğü ile ayırt edilir. Mulan, erkek gibi giyinmiş ve erkek 

olarak tasvir edilen güzel bir kadındır. Çin kaynaklarında onun adı 

Pun olarak verilmiştir. Ama ilk adı Ping'di. Bu kelimenin anlamı 

"porselen saksı" dır ve Mulan soyadı "çiçek" anlamına gelir. Bu 

kelimeleri birleştirirsek, "gül" kelimesi oluşturulur. Ancak Mauris 

Bring'in öyküleri ve esseleri Ping kelimesinin Çince'de "asker" 

anlamına geldiğini belirtir. "İktidar dili"nin Çince versiyonunda, Ping 

kelimesi "çiçek" olarak değil, barış ve huzur olarak verilir. 
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Eserin arsa çizgisi. 1998'de Amerika'da Mulan hakkında bir 

çizgi film yapıldı. Film Uolt Disney tarafından üretildi. Bu, Mulan 

hakkında bir Çin efsanesi. Film Orlando ve Florida'da çekildi. Eser, 

Çin'in zâlim ve acımasız Şan Yun liderliğindeki Hunlar tarafından 

işgaliyle başlar. Çin imparatoru ülke içinde seferberlik ilan etti. Her 

aileden bir kişi orduya gitmek zorunda kaldı. Sonra Fa ailesinden 

bahsedilir. Mulan, Fa ailesinin tek çocuğudur. Peder Fa Çjou, kızının 

rahatlığı için evde tüm koşulları yaratır. İmparatorun kuvvetleri 

zorunlu askerlik hakkında  yasayı yerine getirirdiler. Bu amaçla 

onların yaşadığı eve vardılar. Fa Çjou'nun oğlu olmadığı için ordunun 

kendisine gitmek zorunda kaldı. Yaşı ve sağlığı buna izin vermedi. Bu 

nedenle Mulan, babası yerine orduya katılmak istiyor. Mulan'ın babası 

yerine orduya katılma arzusu memnuniyetsizliğe neden oldu. O buna 

önem vermeden ülkeyi korumak için evden kaçıyor. Eserde Mulan 

erkek bir karakter olarak sunuldu. Muşu - onunla küçük bir ejderha 

gider. Arkadaşının önünde saygı ve şeref kazanmaya çalışıyor. Bu 

efsanevi imge, Mulan'ın eserin sonunda bir savaş kahramanı olmasına 

yardımcı olur. Mulan, askerler tarafından kurulan bir kampa gelir ve 

genç askerlerle tanışır. Muşu ona gerçek bir erkek gibi davranmayı 

öğretti. Oğlu Li Shangi'nin rütbesini yükselterek, general Li kaptan 

olarak onu orduya başkan gibi atar. Yeni atanan kaptan yeni gelenlere 

askeri dersler verdi. Mulan bir kız olmasına rağmen, hızlı olarak 

aralarında ayırt edildi. Daha sonra, kaptan Mula'nın bir kız olduğunu 

öğrendiğinde, eve dönmesini emreder, ancak Mulan bu karara 

katılmaz. Mulan her gün cesaretiyle dikkatini çekti. Hazırlıklar çok 

ciddiydi. Mulan'a ek olarak, Yao, Ling ve Şien-Po gibi askerler de 

cesaretleriyle ayırt edildi ve hepsi Mulan'ın en yakın arkadaşı oldu. 

Muşu generalden bir mektup alır. Bu mektupta onlara Li Shangı 

karşılamak emredildi. Birlikler General Li ile görüşmeye hazırlanır. 

Onlar yola çıktıkça bir köyün tamamen yıkıldığını ve imparatorluk 

birliklerinin bir kısmının katledildiğini gördüler. Çok yorgunlar, bu 

yüzden sabaha kadar burada kalırlar ve sonra imparatora dönmeye 

hazırlanırlar. Yoldayken, Muşu bilmeden ateş açtı. Bir süre 

yürüdükten sonra Hans'a doğru yola çıkarlar. Shan Yu ve askerleri 

mermilerin sesini duyarlar ve emperyal ordunun burada olduğunu 

bilirler. Askerler arasında kavga gidir. Mulan bu savaşta Çin 

askerlerini ve General Li Şan'ı koruyan ve onları ölümden koruyan 

büyük bir cesaret gösterdi. Bundan sonra askerler onun bir kız 

olduğunu biliyorlar. Savaş sırasında bir kayanın arkasına saklanan Chi 
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Fo ve imparatorun danışmanı, Mulan'ın bir kız olduğu ve ayni 

zamanda onları aldattığı için öldürülmesini talep ediyorlar. Fakat Li 

Şan, yasayı yumuşattığı ve ona yardım ettiği için ölüm cezasını iptal 

eder. Bundan sonra o, ordudan uzak tutulur. Mulan orduyu 

hissedilmeden takip etti. Çünkü Mulan ayrıca ordu ile şehre gitmeyi 

de amaçlıyordu. Mulan Muşu ile birlikte neden burada olduklarını 

tartıştılar. İnsanlarını korumak için burada olduklarını söylediler. 

Şehre varmadan kısa bir süre önce Mulan Şan Yun şehre karşı taraftan 

yaklaştığını haber verdi. İmparator birlikleri geldiğinde imparatora 

şehirde her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Shan Yu onların çabuk 

geldiklerini bilerek çekildi. Bundan sonra imparator onlara Çinli 

kahramanlar adını verdi. Mulan'ın kız gibi bir kahramanlık 

göstermesini öğrendikten sonra, imparator ona "Çin Prensi" adını 

verdi. Mulan eve döner ve zafer vesilesiyle babası için hediyeler alır. 

Babası ona en iyi armağanı ve onuru diyor. İmparator Mulan'ın 

cesareti karşısında Şan'a Mulan'a şövalyelere yakışacak bir şekilde 

hoşçakal demediğini söyler. Sonunda, Mulan zafer vesilesiyle büyük 

bir parti verir ve Şan'ı ziyafete davet eder. Şan da daveti kabul eder ve 

halkının neşeli gününe katılır. 

Mulan efsanesi kadınların karakteristik öykülerine bir örnektir. 

Savaş alanı kızlar için yasak olmasına rağmen, bu şarkıyla güven 

kazandılar. Başka bir versiyonda, eser Mulan'ın Şan Yun 

liderliğindeki bir Hun savaşını önleme girişimi ile başlar. Mulan'ın 

karakterini daha fazla ortaya çıkarmak için, bu eserin en ince 

ayrıntılarını bilmek gerekir. Tekrar görünse de, bu, Mulan imgesinin 

manevi dünyasını tanımanıza yardımcı olur. Ek gerçeklere kısaca 

bakalım. Asker olabilen her aile orduya seferber edildi. Mulan'ın ailesi 

için sıra ulaştığında babası savaşa hazırlanıyor. Çünkü Çjou'nun 

orduya evde gönderecek bir oğlu yoktu. Engelli olmasına rağmen 

savaşa gidmek istior. Mulan'ın babası hayatını orduda geçirdi ve şimdi 

yaşlı. Mulan'ın savaşta babasının yerini alacak kardeşi yok. Bu 

nedenle Mulan vatanını savunmaya karar verir. Buna dayanamayan 

Mulan, giyimini değiştirir, savaşa gider ve kendini bir oğlan olarak 

tanımlar. Böylece, o, savaşçı olur ve 10 yürüyüş yapar. Hükümdar onu 

zaferi için ödüllendirmek istiyor, ancak reddediyor. Kimse ondan 

şüphelenmiyor, çünkü çocukluğundan beri kılıcı nasıl çalacağını 

biliyordu. Mitoloji karakterler de burada verilmiştir. Yani, yardımcısı 

bu şekilde ejderhadır. Kampa geldiğinde, ejderha arkadaşından nasıl 

erkek gibi davranacağını öğrenir. O, genel savaşta Li Şan ile savaşa 
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liderlik etti. Burada Yao, Şien Po ve diğerleriyle tanıdık oldu.Savaşta 

bir kahramandı, Hunların çoğunu yok etmişti.  Ancak kar yığını 

düştüğünde Hun grubundan olan Şan Yu Mulan'ı yaralar. Mulan ve 

ordusu ve Li Şan kaçmak zorunda kalır. Mulan yaralandığında kadın 

olduğu tespit edildi. Bunu duyduktan sonra, Chi Fo onun 

öldürülmesini emretti, ama Li Şan onun için üzüldü ve sonunda 

ordudan çıkarıldı. Geri döndüğünde, Şan Yu'nun ordusunun saldırısını 

öğrenir ve Li Şan'ı uyarmak ister. Mulan ordudan ayrıldıktan sonra 

Chi Fo, Mulan hakkında düşünüyor. Mulan hükümdarı uyarsa da, ne 

kadar yalvarsa da, hiç kimse ona dikkat etmediği için ona inanmıyor 

ve kız olduğu için reddediliyor. Şan Yu, saldırıdan önce Çin liderinin 

yakalanmasını ve savaştan soyutlanmasını emreder. Mulan imparatoru 

kurtarmak için savaşır ve ölümsüz kabul edilen Şan Yu'nu öldürür. 

Bundan sonra Mulan'ın saygısı arttı ve imparatorun sempatisini 

kazandı ve imparator ondan varisi olmasını ister. Mulan'a "Çin Prensi" 

adını verdi. Kahramanlığını herkese kanıtlamak için Şan Yu'nun 

kılıcını alır. Sonra Mulan eve döner ve tüm paha biçilmez hazineleri 

alır, ancak onur ve ismin ona en büyük armağan olduğunu fark eder. 

İmparatordan kendi kaskını ister. İmparator onun şerefine bir akşam 

yemeği verir ve kaskını sunar. Şarkı küçük, kısa içerik şöyledir. 

Mulan savaştan döndüğünde saçlarını aynanın önünde taranar ve 

arkadaşlarının önünde göründüğünde kız olduğu biliniyor. 

Döndüğünde ailesi onu karşıladı. Zaferlerinden memnun, hevesle ev 

işleriyle değiştiriyor. Görüldüğü gibi burada paralellik 

kullanılmaktadır. Kahraman her iki duruma da geri dönebilir. Tarihi 

bir figür olmasının yanı sıra Mulan, folklorda genel bir karakter olarak 

yaratıldı. Sadece onun tarihi çizgileri ve karakteri kendine aittir ve 

sanatsal olarak Mulan'ın imajı insanların düşüncesinin bir ürünüdür. 

Onun hakkında kaydedilen şarkı IX. yüzyıla kadar uzanıyor. 

 

Savaş kıyafetlerini çıkardı, 

Eski zamanlardaki elbisesini giydi. 

Güzel saçlarını pencerenin önünde taradı, 

Aynanın önünde kafasına bir çiçek koydu. 

Kapıdan çıktı ve arkadaşlarını selamladı. 

Arkadaşları şaşırmıştı. 

On iki yıl birlikte geçirdiler, 

Mulan'ın bir kadın olduğunu anlamadılar. 

                                                 (satır çevirisi) 
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Şarkı bir halk destanı biçimindedir. Şarkının "Seni bir adam 

yapacağım", "Kesinlikle şerefli", "Yansıtma", "Kötülüğe karşı savaşan 

kız", "Kalp için", "Ben içeride kimem" gibi bölümleri var. Şarkının 

teması, vatanını yabancı işgalcilerden savunan kızın kahramanlığına 

adanmıştır. G. Namazov "Mulan şarkısı"nı eski Türk şairlerinin 

yaratıcı bir ürünü olarak görmektedir (95, s.19). Prof. dr. T. Haciyev, 

eski Türklerin şiirinde Mulan şarkısına karşılık gelen "Savaşa giden 

kız" motifine bir örnek verir ve bu motifte Çince yazılmış ve 

Türkçe'ye çevrilmiş bir şiirde savaşçı bir kızın düşüncelerini sunar 

(Azerbaycan edebiyatı tarihi. Cilt 2. 2007: 95). 

 

Mulan'ın şarkısı (bir bölüm) 

 

Tsiek, tsiek ve yine tsiek, tsiek 

Mulan sarmaşır, kapıyla karşı karşıya. 

Siz şattl'ın (meliğin) sesini duymuyorsunuz. 

Sadece kızın nefes aldığını duyuyorsun. 

Onlar kızdan kalbinde olanı soruyorlar. 

Onlar kızdan aklında olanı soruyorlar. 

"Kimse kızın kalbinde değil, 

Kimse kızın fikrinde deyil. 

Dün gece proje amblemlerini gördüm. 

Han birçok birlik çağırıyor 

Ordu subaylarının listesi on iki lüle kağıtla örtülü. 

Her lüle halinde örtülü bir Baba adı vardır. 

Babanın hiçbir büyük oğlu yok, 

Mulan'ın ağabeyi yok. 

Bir eyer ve bir at istiyorum 

Ve Baba yerine orduda bir darbe. 

Doğu pazarında o, çalışkan bir at satın alır, 

Batı Pazarında eyer alır, 

Güney Pazarında at yüyeni alır 

Kuzey Pazarında uzun bir kamçı alır. 

Şafak vakti Baba ve Anneye elveda dedi. 

Akşamları Sarı Nehir kıyısında yer alır. 

Baba ve Annenin seslerini duymuyor. 

Sadece Sarı Nehir'in akan suyunun çığlığını, tsien tsien-ini 

duyar. 
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Şafak vakti Sarı Nehir'e elveda ediyor, 

Akşam Kara Dağ'a ulaşır. 

Baba ve Annenin seslerini duymaz, 

Sadece Destek (dağ) İena'nın göçebe atlarının çığlığını, tsien 

tsien-ini duyar. 

Savaş işinde on binlerce mil gidiyor 

Bir uçuş gibi geçitleri ve dağları geçer. 

Kuzey rüzgarlarının şiddetleri ordu kaselerinin gürültüsünü alır. 

DEmîr zırhdaki parıltıları topla, yak. 

Generaller yüz savaşta öldü 

Katı askerler on yıl sonra geri dönerler. 

Geri döndüğünde, Cennetin Oğlu'nu görür, 

Cennetin Oğlu Güzel Salonda oturur. 

On iki derecede teşvik eder, 

(Pozisyonda ilerlemeleri) seçer. 

Ve yüz binlerce ödül ve daha fazlası. 

Hagan ona soruyor: ne istiyor? 

"Mulan, bakanlık görevi için işe yaramaz. 

Hızlı Destek (dağ) ile gitmek istiyorum, 

Evime götürülmem gerek". 

Baba ve anne kızı duyduğunda, gel 

Birer birer, onunla buluşmaya giderler. 

Büyük Kızkardeş Küçük Kızkardeşi duyunca gel. 

Bu allık tozu onu sıkıyor, kapıya bakıyor, 

Küçük Kızkardeş Büyük Kızkardeşi duyduğunda gel. 

Domuz ve koyunlar için hızlıca keskinleştirilmeli bıçak. 

"Doğu odamın kapısını açıyorum 

Batıdaki odada tahtımda oturuyorum. 

Askeri üniformamı çıkarıyorum, 

Ve eski moda kıyafetlerimi giyinin". 

Bulut benzeri saçlarını sıkılaştırdığı pencereyle karşı karşıya 

kaldılar, 

Sarı çiçek tozunda koyduğu aynayı asarken, 

Kapıdan geçer ve yoldaşlarını görür. 

Yoldaşları herkesi şaşırttı, şaşırttı, 

On iki yıl birlikte seyahat etmek. 

Mulan'ın bir kız olduğunu bilmiyorlardı. 

O tavşanın bacakları uçuşa ve kalkışa gidiyor. 

O tavşanın gözleri dolandırıldı ve bayıldı. 
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Yerle ek olarak, yan yana olan iki tavşan kaçıyor, 

Eğer ben oysam nasıl söyleyebilirler? 

                                                       (satır çevirisi) 

 

Orta Çağ başlarında halk yaratıcılığı ve dönemin Çin 

şairleri. Doğu kültürüne ve edebiyatına büyük katkılarda bulunan Çin 

halkı, her zaman dünya medeniyeti tarihindeki kültürel anıtları ile 

kendi pozisyonuyla ayırt edilir. Çin kültürünün ayrılmaz bir parçası 

olan Çin edebiyatı, Doğu'daki en eski edebiyatlardan biri olarak kabul 

edilir. Bu literatürün kendine özgü özellikleri vardır. Çin edebiyatının 

gelişimi, bu ülkedeki diğer kültür alanlarının gelişmesinden olumlu bir 

şekilde etkilenmiştir. Çin'de kağıt ve kitap baskısının keşfi Çin 

edebiyatı üzerinde çok yararlı bir etkiye sahipti. Uzmanlara göre, Çin 

edebiyatının 1000 yıldan fazla bir geçmişi var. Böylece, eski Çin 

edebiyatı Üçüncü binyılın sonu, ikinci binyılın başlangıcından MS 

üçüncü yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. Çin 

edebiyatının çoğunlukla farklı şahlık dönemlerinde oluştuğu, her 

dönemin kendine özgü başarıları olduğu belirtilmelidir. 

Çin edebiyatında kitap geleneği ile birlikte sözlü gelenek de 

önemlidir. Özellikle birçok türkü, masal, hikâye ve efsane, atasözü ve 

deyim içerir. Çinliler sanatsal retorik sanatının gelişmesinde halk 

şarkılarını tercih ettiler ve bu sanatı ustaca kullandılar. Eski Çin halk 

şarkılarının çoğu hâlâ çeşitli törenlerde ve etkinliklerde çalınıyor. 

Çin'de, diğer birçok ülkede olduğu gibi, şarkı söyleme sanat ve dansla 

birleştirildi. Bu durum daha çok emek şarkılarına yansımıştı. 

Çin halk şarkıları ayrı ayrı kaynaklarda toplanmış ve bazı 

yazarlar tarafından tek bir kitapta derlenmiştir. Böyle bir kitap 

"Şarkılar Kitabı". Bazılarına göre, kitap seçkin filozof Konfüçyüs 

tarafından derlendi. Adından da anlaşılacağı gibi, "Şarkılar Kitabı" 

esas olarak şarkılardan oluşur. Bu sadece methiye-şarkılar değil, aynı 

zamanda lirik ve aşk şarkılarını, emek ve tören şarkılarını da içerir. Bu 

şarkıların farklı şahlıkların döneminde yaratılan 305 şiirsel örnekten 

oluştuğu gösterilmiştir. "Şarkılar Kitabı" 4 bölümden oluşmaktadır: 

1. Şahlığın adetleri; 

2. Büyük methiye-nâmeler; 

3. Küçük methiye-nâmeler; 

4. Marşlar. 

Antik Çin'deki en yaygın sanatsal örneklerden biri nesirdi. Bu 

eserler ağırlıklı olarak hitâbet ve felsefe okulları tarafından 
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oluşturulmuştur. Bu koleksiyonlar çoğunlukla sözlü olmayan ve daha 

sonra kamu işleri ile ilgili kaydedilen konuşmalardan oluşmaktadır. 

M.Ö III - II. bin yıllık geleneğe ait olan bu konuşmalar "Rivayet 

Kitabı"nda, kralların konuşmalarında ve savaşan şahların 

konuşmalarında gözlemlenmiştir. Koleksiyonlar üzerinde yapılan 

araştırmaya dayanarak, antik Çin'de yaratılan bu konuşmaların belirli 

konu ve meselelere yönelik olduğu sonucuna varıldı. Konuşmalarda 

doğa ve biliş anlayışı ile ilgili birçok konu gündeme geldi. Örneğin, 

Konfüçyüs'ün bilge hükümleri dikkat çekicidir. Böylece, 

Konfüçyüs'ün akıllı sözlerinde, öğrencilerin görevi soruları özel bir 

model olarak sormayı ve cevaplamayı öğrenmektir.  

Çin'de halk şarkılarının yayılması ve hitâbet sanatının gelişimi, 

bu ülkede bir şair neslinin ortaya çıkmasına neden oldu. Aşiret 

savaşlarının kasvetli dönemi birçok şair üretti. Bu şairler Çin 

edebiyatını sanatsal eserleriyle zenginleştirdi. Bunlardan biri Tsao 

Tsao ve iki oğluydu. "Üç Tsao" - Tsao Tsao (baba) (155 - 220) ve iki 

oğlu - Tsao Pi (187 - 226) ve küçük Tsao Çji'nin (192 - 232) eserleri 

MS üçüncü yüzyıla kadar uzanıyor. Bu şairlerin çalışmalarını anlatan 

Yuan Çjen, "Babalar ve oğullar at sırtında veya savaş gemilerinin 

direksiyonuna şiirler eklediler". 

Peder Tsao Tsao bir feodal idi, hayatını askeri kampanyalarda 

geçirdi. O, köle ve özgür köylülerin isyanını bastıranlardan biriydi. 

Peder Tsao, Han hanedanının destekçisiydi. Sonra o, iktidara geldi, 

başka bir hanedan yarattı ve onun lideri oldu. Lu Xin şöyle yazıyor: 

"Tsao Tsao hakkında konuşurken, "Üç Krallık" romanında anlatılan 

korkunç bakanı hatırlıyoruz". O, iktidardayken, bir patron rolünü 

oynadı, sarayda şairler topladı. Onlar Taoizm'i vaaz ettiler. Onlar 

"Tszyanyan Döneminin Yedi Kocası" olarak biliniyorlardı. 

Konfüçyüsçülüğe çağrı yapan Tsao Tsao, yardımcılarının böyle bir 

nezaketle değil, "yüce bağlılık" ve yetenekle ilgilendiğini söyledi. 

Ama bu onun manevrasıydı. Konfüçyüsçü ruhunda baskı 

başladığında, Tsao Tsao "yedi koca”dan Kun Jun'a karşı çıktı ve 

şiirlerine güldü. Kun Jun sadakatsizlikle suçlandı ve Konfüçyüsçü 

öğretilere karşı çıktığı için idam edildi. Tsao Pi de aynısını yaptı ve 

Taocu şairleri ve erkek kardeşinin arkadaşlarını idam etti. 

Tsao Tsao'nun şiirsel mirası azdır. Şiirlerinin teması türkülerin 

ruhundadır. Bunlar arasında askeri cesareti öven şarkılar var. En 

büyük oğlu Tsao Pi de şiir yazdı ve patron oldu. Sarayda yetenekli 

yazarlar topladı, aralarında yarışmalar düzenledi ve şairlere kendi 
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temasını verdi: neşeli bir yaşlı adamın tanımı, horoz dövüşü, av 

sahneleri vb. Tsao Tsao'nun oğullarının en yetenekli Tsao Zhi idi. 

Genç yaşta babasının yürüyüşlerine katıldı ve boş zamanlarını 

arkadaşlarıyla avlamak ve eğlenmek için harcadı. Sonra başka 

motifler onun yaratıcılığına girdi. Şiirlerinde sıkıntı ve keder ortaya 

çıktı. Bu koyu renkler, yaratıcılığının ikinci döneminde daha da arttı. 

Arkadaşları 217 yılında vebadan öldü ve kardeşi tahta çıktıktan sonra 

diğer arkadaşlarını idam etti. Tsao Pi kardeşinin yeteneğini 

kıskanmıştı, bu yüzden onu hükümetten çıkardı. Ağabeyi onunla hiç 

tanışmadı. Küçük erkek kardeşin hayatı yalnız ve sıkıcıydı. Bu onun 

yaratıcılığını etkilemeye başladı. "7 Adımdan Sonra" eserinde 

duygularını ifade etmeyi başardı, bu yüzden kardeşinin idamıyla tehdit 

edildi. Şair,  fasulye tanesinin ve fasulye gövdesinin alegorik imajları 

sayesinde, onunla kardeşi arasındaki düşmanlığın nedenini ortaya 

çıkardı. "Tsao Biao'ya Adadım" adlı şiiri yazması, kardeşi ve kendisi 

arasında bir çatışmaya neden oldu. Tsao Pi, üç erkek kardeşini 

başkentten audensiyaya (üst düzey bir yetkilinin devlet başkanı 

tarafından resmi kabulü) davet etti. Bunlardan biri zehirlendi. Büyük 

üzüntü ile Tsao Çji, kardeşini yolda bırakması emredilen Tsao Byao 

ile döndü. Onların birlikte gitmelerine izin verilmedi. Bu duyguları o, 

şiirinde anlattı. 

O, lirik bir şairdi. Doğa, çeşitliliği ve güzelliği ile onu cezbetti. 

Fakat doğa her zaman ruhuna barış getirmedi. "Din İ'ye ithaf 

ediyorum" şiirinde üzgün duygularını ve gönül heyecanlarını dile 

getirdi. Din I. onun idam olunmuş arkadaşıydı. Sevgi lirizminde - 

"Yedi üzüntü" şiirinde şair ayrılık temasında yeni bir imaj yarattı. 

"Ölümsüz Lo Nehri" şiirinde şair Sun Yuem ile insan ve tanrı sevgisi 

temasını geliştirdi. Bu şiir insan güzelliğinin, gençliğin ve özgür 

duyguların marşını söylüyor. Felsefi lirizm onun yaratıcılığında 

merkezi bir yer tutar. Şiiri "Deniz Kanseri ve Larvaları" da Çjuantszı 

ruhunda özgürlük duygularını yüceltiyor. Çin edebiyatında cesur bir 

savaşçı ve filozof, bir serseri, akrabalarını ve arkadaşlarını kaybeden 

bir adam, halkın trajedisini anlayan bir şair olarak tanımlandı. 

III. yüzyılın ortalarında Çin'de başka şairler de yaşıyordu. 

Bunlar arasında Tszi Kang (223 - 262) ve Juan Tszi (210 - 263) 

bulunmaktadır. Bu şairlere Taoizm ile bağlantılı olarak zulmedildi. 

Onlar düşünürlerdi, eserlerinde senkretizmi benimsediler. 

Konfüçyüsçüler onları küfürle suçladılar. Avrupalı ve Çinli bilginler 

onlardan "ilkesiz Taoclar", "ayyaşlar", "Epiküristler" ve "nihilistler" 
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olarak bahsetti. 1927'de Lu Xin, "Vey ve Tszin hanedanlarının 

gelenekleri ve edebiyatla , ölümsüzlük iksiri ve şarap ile ilişkileri" adlı 

makalesinde trajedinin nedenini ortaya çıkardı. 

Orta Çağ'ın başlarında şiirsel sanat teorisine ilgi arttı. Bunu Tsao 

Pi'nin esselerinde bulduk. Onun "Edebiyat Üzerine Hükümler", "Şarkı 

Kitabı", Lu Tszi'nin III - IV. yüzyıllarda "Güzel Söz Hakkında Oda", 

Çjun Ju'nun V - VI. yüzyıllarda "Şiir Kategorileri", Lyu Se'nin"Edebi 

Düşünce ve Ejderha Heykeli Düzeltme”. Tsao Pi "Şarkı Kitabı"nda, 

sanatsal yaratıcılıkta öğretim rolü kazanmak için kelimeye geniş 

anlamda değer veriyor ve en büyük işin bir devleti yönetmek 

olduğunu söylüyor. 

Lu Tszi edebiyata estetik olarak yeni bir bütünlük ve eski Taocu 

düşünce ifadesi getirdi. O, literatürdeki boyutlardan bahsediyor. O, 

boyutu orantılılık gibi alır. Güzelliği nesnel bir kategori olarak algılar. 

O, Taocu biliş teorisini vererek, onu doğanın bir yansıması olarak ve 

şeylerin yaratılmasını (doğanın) taklidi olarak görür. 

Çhun Jun (V – VI. yüzyıllar), risâlesini yeni bir şiir - beş 

karmaşık satırlık bir şiir şeklinde yazdı. Modern şiiri satırlara ayırmak 

için yeni bir form (şi) kullandı. Genel şiir kurallarını "Şarkılar 

Kitabı"nın "Büyük Önsöz" bölümünde verdi. Burada yeni yaratıcı 

yöntemler getirdi - eski gök ve dünya, tanrılar, ecdat ruhu ve sanatın 

sınıflandırılması - alegori, karşılaştırma, doğrudan tahkiye. 

Lyu Sen de erken ortaçağ Çin şiirinin gelişimine katkıda 

bulundu. "Edebi Düşünce ve Ejderha Heykeli Düzeltme" adlı eseri 

içerik ve biçim ile uyum içinde geliştirilir ve estetik konseptini 

oluşturur. Burada, "ejderha heykeli düzeltme" mecazi ifadesi fikri 

sözlü ifade etmek anlamına ustaca alınır. Ayrıca bu fikri daha iyi ifade 

etmek için yeni bir terim kullanıyor - mecazi anlamda "rüzgar kemiği" 

gibi karmaşık bir ifade. Rüzgar söylediğinde, düşünce ve hava, kemik 

dediğinde, doğru kelime kombinasyonu dikkate alınıyor.  

O, bu kitabın "İlham Üzerine" ve "Yetenek Üzerine" 

bölümlerinde Lu Tszi'nin düşüncelerine devam ediyor ve yaratıcı 

hareketinin gizemini ve açıklanamazlığını yitirdiğini yazıyor. İlham 

onun için estetiktir. Yetenek ise fikirlerin ve içeriğin özgür ve güzel 

ifadesidir. Edebiyatta sanatsal yöntemlerin kullanılmasını kelimenin 

özünün bir ifadesi olarak görür. Metagorik bir görüntüyü tasvir etme 

yöntemi olan metafor, doğanın tanımında yaratıcı bir yöntem olarak 

dikkat çekiyor. Mitlerin ve efsanelerin kahramanlarını “tarihi 

kahramanlar” olarak adlandırar, stilistik simetriyi paralellikten 
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ayırmaz. "Şarkılar Kitabı"nda halk şarkılarının paralelliğinden 

bahsetmişken, bunların bir karşılaştırmasını başarır, böylece şarkılar 

yazarın şiirinin karakterini kazanır. Bu karşılaştırmayı dış imge işareti 

ve iç karşılaştırılabilir nesnelerin varlığı temelinde yapar. 

O, birçok janrı ve formları ayırt eder ve gelişimlerine dikkate 

alar. Janrın ritüel ile bağlantısı "Gelenekler ve Görenekler" kitabında, 

"İlkbahar ve Sonbahar" kitabında kronikler, salnâmeler ve yeminler ve 

edebi janrlar (şarkı, destan şiiri, marş, kelime işareti) "Şarkılar 

Kitabı"nda verilmiştir. 

Onun bu eserlerinin etkisi altında şiir sanatı hakkında Çin'de iki 

şiir antolojisi yaratıldı. Bunlar patron prenses Syao Gu (501 - 531) ve 

Syao Ga'nın (503 - 551) katılımıyla antolojilerdir. Lyu Se ilk 

antolojiyin hamisi oldu, tavsiyelerde bulundu ve "Edebi Koleksiyon" 

başlıklı bir koleksiyon ekledi ve derledi. İkinci antolojinin 

("Çjuantszı") derlenmesi şair, ünlü yorumcu Syuy Li'ye 

görevlendirildi. Son koleksiyonda, "Nefritli meydanda yeni 

şarkılar"da, birçok yazarın şiiri, türküleri verildi (nefrit – böbrek 

iltihabı, mecazi anlamda işlenmiş). 

Canlanma Dönemi Edebiyatı (VIII - XII. yüzyıllar). Çin'de 

yeniden canlanma dönemi Tan (618 - 906) ve Sun (960 - 1279) 

hanedanlarının hâkimiyetleri zamanına aittir ve ülkenin geleneksel 

"refahı" ile örtüşür. Bu dönem ülkenin birleşme dönemiydi. Sun 

Hanedanlığı döneminde, ülke kuzey ve güney bölgelerine ayrılmıştır. 

Kuzey ve güneyin birleşmesinden sonra şehirler canlanmaya başladı 

ve sanat gelişti. Esnaf ve tüccarlra ortaya çıktı. Onlar belirli loncaların 

etrafında birleşmeye başladılar. Zengin kasaba halkı yeni başlıklar 

almaya başladı - asilzade ismi, bilimsel dereceler. 

Ülkenin sınırları Kore ve Hindistan'a kadar genişledi ve 

tüccarlar mal, para ve ticaretle kara ve deniz seferlerine başladılar. 

Güneyde Canton bir liman, Hanşou ise ekonomik ve kültürel bir 

merkez olarak ortaya çıktı. Ülkenin başkenti olan Çanyan, 2 milyon 

nüfusun yaşam yerine dönüştü. Ana ticaret Hindistan'la yapıldı. Onlar 

Hintlilerden sonra ilk gemiyi inşa ettiler ve Hint gemilerini de 

kullandılar. Onuncu yüzyılda deniz ticareti Çinlilerin eline geçti. 

Onlar büyük gemiler inşa ettiler ve Pasifik ve Hint Okyanuslarına 

yelken açtılar. Çinliler, Arapların ve Perslerin etkisi altında kesin 

bilimlere ve doğa bilimlerine sahip oldular. Özellikle, eski Mısır, 

Fenike ve Yunanlıların başarılarından faydalanarak Çin'de bilimler 

gelişmeye başladı. O zaman, diğer bilimler, matematik, astronomi vb. 
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Arapların etkisi altında ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde kitap 

basımının başarılması, kesin ve doğa bilimlerinin gelişmesine de 

katkıda bulunmuştur. Eski eserlerin yayınlanmasıyla yeni matematik, 

tıp, botanik ve astronomi bilgisi ortaya çıktı ve gelişti. Yeni kitaplar 

yazılıyordu. İlk kitabın yayımlanma yılı belirlenmemiş olsa da, 

Konfüçyüsçü kuralların yayınlanma yılı (932) bilinmektedir. 

VII – X. yüzyıllar arasındaki Çin tapınakları aynı zamanda güzel 

sanatlar, Buda heykelleri ve insan vücudunun güzelliğini tasvir eden 

heykeller içeriyordu. Bu dönemde sanat başarıları - Han Hua'nın (VIII 

yüzyıl) portresi gibi şairlerin portreleri, Çjou Fa'nın "Yan Guyfey 

Yıkanandan Sonra" (VIII yüzyıl) resminden Gu Hunçyu'nun (X. 

yüzyıl) "Gece Yürüyüşü" dikkat çekti. Sekizinci yüzyıldan başlayarak 

Çin'deki canlanma ülke geneline yayıldı. Bu canlanma, başkenti 

Çanyan (günümüz Sian) ile kuzeybatı Çin'e ve daha sonra diğer 

eyaletlere yayıldı. Tan Hanedanlığı döneminden sonra (VI - IX. 

yüzyıllar), Sun hâkimiyeti yıllarında (X - XIII. yüzyıllar) edebi 

canlanma, önce Kayfın'da, sonra Hançşou'da gelişmeye başladı. Bu 

dönemde canlanma iki yönde gerçekleşti: 

1. Kuzeyde özgürlüğü seven ve eleştirel olan ilk kısa öyküler; 

2. Şehir kültürünün ortaya çıkmasıyla birlikte sanatsal pratikte 

büyük hikâyeler ortaya çıktı. 

Gazetecilik ve felsefe de avantaj organize ediyordu. XI. 

yüzyılda, özellikle ekonomi ve siyasette reform eğilimi yoğunlaştı. 

İdeolojik mücadele Çin'in eski dini sistemini, “sınav sistemini” 

değiştirmek için gidiyordu. Reformcular Konfüçyüsçü feodal sınıfının 

dini gücünü ele geçirmek istiyorlardı. Bu savaşda maglup oldular. 

"Antik döneme geri dönme" ve VIII - XII. yüzyılların 

sanatsal yaratıcılığı. VIII. yüzyılın ilk yarısının eserlerinin arsasını 

antik tema teşkil ediyordu. Eski formda Du Fu'nun odaları, Li Bo'nun 

odaları ("Eski odalar") bu tiptedir. VIII. yüzyılın sonlarından itibaren, 

antik temalar tüm şairlerin çalışmalarını etkiledi. Yenilikçiler, IV. 

yüzyılın ritmik nesirinin aksine, yaratıcılıklarının stilini ve dilini 

algıladılar. Onlra stil ve dili, sözdizimsel paralellikli ritmik nesiri ayni 

alarak 4 - 6 heceli satırları tercih ettiler. Literatürde "yüksek antik 

çağ"ın yerini yaşayan dil almıştır. Khan Yu eski yazarları kullanarak 

gazeteciliğe geldi. Sım Sıyanya, kentsel folklor janrının (kısa öyküler) 

etkisi altında "Biyografi" yazdı. Antik çağlardan hoşlanan yazarlar 

yeni karakterler yarattılar, eski karakterleri yeni personajlar vasıtasıyla 

yaşattılar. Dirilişçiler kendi aralarında birbirlerinden ayırt edildiler. 
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Taocu felsefeyi tercih eden önde gelen yazarlar, bu felsefe ve 

ideolojisi hakkındaki eleştirel görüşleri ile ayırt edildi. VIII - XII. 

yüzyıllarda, kahramanın kişiliğinin yeniden kurulması, Yan Çju'nun 

öğretilerini yenileme girişimi hissedildi. Gazetecilik eğilimleri VIII - 

IX. yüzyıl yazarlarının eserlerinde yoğunlaştı. Gazetecilik yazarların 

politik faaliyetlerinin bir göstergesiydi. Bu dönemde antik çağın 

savunucuları iki kampa ayrıldı: reform için "hayır" diyenler ve reform 

için "evet" diyenler. Bu reformlar Van Anşi'nin adı ile ilişkilendirildi. 

Van Anşi yeni bir bilim adamıydı. Gazeteciliğinde, raporlarında üst 

düzey yetkililerin isimlerinden ihtiyatlı bir şekilde bahsetti ve 

mektuplarında yazıştığı kişiye dünya görüşünü artırmağı tavsiye etti. 

O, felsefe, tıbbi kitaplar ve botanik okuyarak bilime geldi. Ayrıca 

okuduklarını yaratıcılığına da getirdi. Van Anşi, "Ters Bakan" büyük 

hacimli bir öyküsünde karşıt sınıfların çelişkilerini eleştirdi. O, Çin 

tarihinde ekonomik reformun destekçisi olarak da bilinir. 

XI. yüzyılda Konfüçyüsçülüğü yenilemek isteyen şairler ve 

filozoflar da yetişti. Neo Konfüçyüsçüler Taoizm'in maddi madde 

doktrini geliştirdi ve buna ideal yasaları dahil etti. Zihinsel başlangıcı 

birinci ve maddi içeriği ikinci olarak kabul ettiler ve gücün, gökten 

inen kader bağlamında, iyi ve kötünün bağlamında, sıcak ve soğuk, 

doğanın ilk öğesi olarak hareket ettiğini gördüler. Bu dünya görüşü 

esas olarak Çju Si'nin tezlerine yansıdı. Taoizmi yenilemek ve 

alıntılamak için lehine ve karşı gidenlerin arasında bir mücadele vardı. 

Su Dunpo, Konfüçyüs'ün öğretilerini eleştiren yazarlardan biriydi. O, 

Konfüçyüs'ün öğretilerinden "Çjuantszı"nın bir bölümünün 

özgünlüğünden şüphe ettiğini yazdı. Neo Konfüçyüsçüler Yan Çju'nun 

sözlerini yineledi: "İnsan tüm canlıların en zekisidir." 

Van Vey, Li Bo, Du Fu (VIII. yüzyıl) Canlanma döneminin en 

iyi şairleridir. Van Vey bir şair ve müzisyen, sanatçı ve kuramcıydı. 9 

yaşında yazmaya başladı, 15 yaşında şiirleriyle ünlendi ve pip adı 

verilen gitar benzeri bir müzik aleti çaldı. 19 yaşında bir sınava 

girmek için başkente geldi ve kendi şarkısını prensesin önünde 

söylemeye davet edildi. Prenses okumayı sevdi ve bununla onun 

hizmeti yükselmeye başladı. Sonra Van Wei eyaletine geri döndü. 

Başkente dönen şair, kendi şair arkadaşının yardımını kullandı. Budist 

An Luşanya tapınağında (755) onların ikisi de hapsedildi. Van Vey 

Luşanya tapınağındaki hizmetini terk edemedi. Bir Budist 

manastırında güzel sanatlarla uğraştı. Yeni görevinden sonra o, şehrin 

eteklerinde bir bahçede yaşadı. 
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Onun yaratıcılığının ilk dönemlerinde Budist öğretiminin etkisi 

hissedildi. O, doğayı güzel anlıyordu, ondan bir şair olarak ilham aldı, 

sanatsal ifade ustasıydı. Onun hakkında böyle diyorlar: Onun şiirleri 

resim, resimleri ise şiir. Bir sanatçı olarak, "Resim Sanatının Sırrı" 

risâlesinde,  insan ruhunun bütünlüğünü kabul ettiğini kaydetti. O, 

ressamın dağların kutsallığını, suyunu, zenginliğini ve gökyüzünün 

sonsuzluğunu tarif etme yeteneği hakkında yazdı. 

Li Bo'nun yaşam biçimi de diğer şairlerden farklıydı. O, bir 

tüccarın oğluydu ve fakir olmasına rağmen bir patron aramadı. 

Şairlerin ve sanatçıların şehre gelip servise girdiklerinde, sınavı 

geçmek zorunda kaldıklarında bir patron bulmalıydı, Orta Çağ Çin 

yasası buydu. O, bundan kullanmadı. Onun hayatı sarayda ve An 

Luşanya kalesinde geçmişti. O, genç bir adam olarak şiir yazmayı ve 

kılıç çalmayı severdi. 17 – 18 yaşında, Li Bo Taocularla dağlara gitti 

ve bir ya da iki yıl sonra "hayırsever gençler" arasındaydı. Onlar yarı 

şövalyeler, yarı soygunculardı. Bunlar arasında Li Bo cesaret gösterdi. 

O, birçok seyahatten sonra hayatını yaratıcılığa adadı. 740 yılında 

gökten ölümsüz olduğu düşünülen "Sekiz Ölümsüz Sarhoş" grubunun 

lideri oldu. İmparator patron Syuantszun'a sunuldu, şiirleri imparator 

tarafından beğenildi ve sınava girmeden Hanlin Akademisi üyesi 

seçildi. O, dağlara tırmanmayı ve orada eğlenmeyi severdi. Sonra Li 

Bo prensesin öfkesine geldi, onu ölüm cezasına çarptırdılar, 

öldürmediler, ama sürgün ettiler ve aftan sonra ona bir rütbe verdiler. 

Li Bo hakkında hikâyeler ve dramalar yazılmıştır ve efsaneler 

eklenmiştir. Onun yaratıcılığı özgürlüğü seven bir şiirdi. Onun ölümü 

ile ilgili efsaneler de var. Efsaneye göre, ayın suya yansıdığını 

gördüğünde bir teknedeydi ve ayı sudan çekmeye çalıştığında 

boğuldu. Başka bir efsane, gökten canlı geldiğini söylüyor. 

Onun yaratıcılığı tema, resim ve tasvir bakımından farklıdır. 

Şairin şiirlerinin teması seyahat ve şaraptır. O, çoğunlukla dörtlü 

yazdı. "Tüccar Hakkında Şarkı" romantik seyahat zevkler hissedilir. 

Antik kahramanca geleneklerini "Şövalye" şiirindeki temaya getiren 

şair, antik arsayı şiirine tema seçti. Li Bo, Taoist düşüncenin 

imgelerini yarattı, Zümrüt Kuşu, Ejderha gibi mitoloji imgeleri şiirine 

getirdi, doğa şiirleri yarattı ("Antik Odalar"), uzay hakkında eski 

fikirler, güneşin el arabası ve bir ejderha ile gökyüzüne uçmak 

hakkında düşündü. Onun "Çanyan Motifleri" şiiri kısa öykülerden 

oluşuyor. Bütün hikâyeler kahramanın dilinden anlatılmaktadır. 

Çocukken oynadığı oyunları, düğünü ve kocasıyla olan kısa 
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mutluluğunu hatırlar. Şimdi kocasından boşandı, ama her seferinde 

onu bekliyor. Yaşlılığa kadar onunla tanışmak istiyor. Bütün bunlar 

halk türküsü ruhundadır. Bu şiirsel plakalarda öykü yazanlara 

yaklaşıyor. 

Şair şarap içmeği severdi. "Ay Altında Yalnız İçerim" adlı 

şiirinde, yaşlı bir adamın şarap duygularını kendisininki gibi tanımlar. 

Du Fu onun yaratıcılığı hakkında yüksek fikirde oldu. Du Fu Çin 

edebiyatına Li Bo gibi bir şairin geleceğine inanmadığını yazdı. "Li 

Bo'yu bir rüyada görüyorum" şiirindeki onun yeteneğini övdü. Li Bo, 

romantik Çin şiirine kanat veren ilk kişiydi. Du Fu, onun 

romantizminden ve gerçekçiliğinden etkilendi. 

Du Fu'nun yeteneği onun kariyer yapmasına yardımcı olmadı. 

30 yaşında şehre geldi, ancak sınavda başarısız oldu. Du Fu, antik 

geleneklere adanmış imparatora bir oda yazar ve onun dikkatini çeker. 

İlde kendisine verilen görevden reddediyor. O, 755'te tutuklandı ve 

kaçtı. Bu kez yüksek bir konum aldı ve imparatorluk sarayına geri 

döndü. Hayatının sonuna doğru Çend'e (şimdi Sokçuan Eyaleti) geldi 

ve hayatının sonuna kadar orada yaşadı. Yaşamının sonu hastalık ve 

yoksulluk ile sona erer. Onun hayatı efsanelere de yansımıştır. Du 

Fu'nun güçlü nehirden kıyıya yüzemediği ve nehirdeki küçük bir 

adada 10 gün boyunca aç ve susuz kaldığı söyleniyor. Kaza şefi bunu 

öğrendi, ona bir tekne gönderdi ve onuruna bir tapınak inşa etti. 

Du Fu'nun yaratıcılığı üç döneme ayrılır: An Luşanya 

kalesindeki yaratıcılığı birinci ve ikinci periyotları, üçüncü periyot ise 

Çend'e gelişinden sonraki dönemi kapsar. Yaratıcılığının ilk 

döneminde, imparatora adanmış odalarda hanedanın gelişmesini 

diledi. Kaledeki tutuklanmadan önce yazdığı "Güzeller" ve "Askeri 

Tekerlek" şiirlerinde eleştirel olmaktan uzaktı. Bu şiirler kazara 

hükümete yakın olanlara yöneltilmişti. Şiirde sanatsal düşüncenin 

yönüne yönelik eleştiriden bahseden Du Fu, derslerden de dışlandığını 

belirtti. "Güzeller" şiirinde şehrin güzelliklerinin görevleri, ihtişamı, 

süslemeleri, kutsal yerlere yolculukları hakkında konuşur. Diğer şiirde 

("Askeri Tekerlek") bahsedilmemesine rağmen, İmparator 

Syuantszun'un fetihlerini, esas olarak askerlerin acılarını ve 

ölümlerini, kadınların acılarını anlatıyor.  

VIII - IX yüzyılların Çin edebiyatının temsilcileri arasında Yuan Çjen 

(779 - 831) ve Bo Tszyuyn’un (772 - 846) da isimleri belirtilmiştir. 

Halkın acıları, imparatorluğun çöküşü, göçebelerin (Hunlar) saldırısı 

vb. meseleler toplumun zeki insanlarını endişelendiriyordu. Bu tür 
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siyasi meseleler de Yuan Çjen ve Bo Tszyuyn’un dikkatini çekti. Van 

Vey'den sonra, onlar dağların ve nehirlerin güzelliğini, geleneksel 

temaları, arkadaşlarıyla şarap partilerini, yürüyüşleri, aşkı, ayrılığı vb. 

konular üzerine şiirler yazdılar ve eleştirel bir ruhla konuştular 

(imparatora rapor verin, vb.). Saray şiirinden farklı olarak, onlar "boş 

güzellik" ve sahte ifadelerden kaçındılar, antik çağlara hitap ettiler ve 

"Büyük Önsöz"ü hatırladılar. Onlar ortak yaratıcılıklarında eski 

kuralları önerdiler. Şarkı koleksiyonları aracılığıyla imparator ve halk 

arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak mümkün olduğunu düşündüler. 

Onlar şehirde bir sınava girdiler ve yüksek bir vazife aldılar, Du Fu 

geleneklerini sürdürdüler. "Köylü Şarkısı"nda Yuan Çjen, savaş 

sırasında köyün zorluklarını anlattı. İmparatorun adamları son boğayı 

köylüden aldı ve zaferden sonra sadece boynuzlarını geri verdiler. 

"Dağ Köylüsü'nün Konuşması"nda Çjan Tszi, işçilerin midelerini 

beslemesi gerektiğini ve hazinenin tahılla dolu olduğunu belirtiyor. 

Benzer eleştiriler Bo Tszyuyn'un "Yeni Halk Şarkısı" ve “Tsin 

Şarkıları"nda da tekrarlandı. Bo Tszyuyn, "Eli kırılmış yaşlı adam" 

şiirindeki işkali ve "Köyde Tszige Dağı'nda Geceyi geçirme" 

şiirindeki köylünün evinde para ile tutulan vahşinin keyfi hareketi 

eleştirdi. "Çiçek satın alıyoruz" şiirinde çiçek pazarının görüntüsü 

sanatsal renklere yansımaktadır. Çiçek getiren yaşlı bir adamdan 

sattığı bir demet koyu kırmızı çiçeğe göre vergi isterler. Bo 

Tszyuyn'un "Şarkılar ve Danslar" şiiri, Du Fu'nun "Bilenlerin 

Kapılarında" adlı şiirinin konusunda yazılmış. Budizm ve Taocu 

simyasını Bo Tszyuyn "İki Kırmızı Saray" ve Çjan Tszi "Nasıl 

Ölümsüz Olmak" şiirlerinde eleştirdi.  

Yuan Çjen ise dinlere karşı çıktı ve "İnsanlığın Kısa Yolu" 

şiirinde Konfüçyüsçü kararları reddetti. Yuan Çjen "Dokumacı'nın 

Şarkısı"nda zavallı kızlardan bahsediyor. Onlar bilim öğreniyorlar. 

Ağır emek ve ustalık, kızların evlenmesine izin vermez. 

O zaman, kızların sanatsal yaratıcılıkla uğraşmasına izin 

verilmedi. Se Tao adlı bir şair kadın bu kuralları protesto olarak yazdı 

ve yarattı. Akıllı bir kadın ve bir şair olarak onunla ilgili hikâyeler 

Hâfizalarda kalır. Se Tao son derece eğitimli ve şiirle ilgileniyordu. 

Babasının ölümünden sonra evliliği konusu ortaya çıktı ve 

yaratıcılıkla meşgul olmaması istendi. O, özgürlüğünü korumak için 

duyulmamış bir hamle yaptı: Üst sınıflere mensup hafif ahlaklı, 

maceracı bir kadın olarak, "Neşeli Mahalle" adlı yaşam yerine 

kaydoldu. Burada o kadar meşhur oldu ki vali yardımcısı ve hatta 
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eyalet sekreteri seçildi. Se Tao çevresinde bir edebi yaratıcılık katmanı 

oluştu. Onlar saray aristokrasisi geleneği geliştirdiler ve Çin için 

istisna teşkil eden edebi derneklerde birleştiler. Se Tao, Yuan Çjen ve 

Bo Tszyuyn gibi şairlerle çevriliydi. Se Tao Sun Yua, Sım Syanj'ın 

eserlerine uygun şekilde, güzellik kültünü, özgür aşkı teşvik etti. Li 

Bo'ya olan sempatisini gizlemedi, onun şaraba adanmış marşına ek 

olarak yazdı: 

 

Sürahiye yaslandığımı hatırlıyorum, 

Li Bo yunus üzerinde oturarak. 

Beni çağırıyor, rüzgara şarap sıçratarak. 

                                             (satır çevirisi) 

 

Se Tao acı çekiyordu. Onun hakaret olunmuş duyguları Yuan 

Çjen'e adanmış "Ayrılık Üzerine On Beyit" şiirine yansır. Rahatsız 

şair onu bu şiire geri getirmeye çalıştı. Şiirin ana bölümlerine 

"Papağan", "Yutmak", "İnci", "Ayna" denir. Bu bölümlerde bileşim 

aynıdır. Önce kahramanın onurundan, sonra sahibinin 

dikkatsizliğinden bahsediyoruz. Düğüm noktasının açılmasında, tracik 

sevgi kaybı ve yaşamın anlamı hakkında konuşuyor. 

VIII - X. yüzyıllarda kısa öykü türü. Çin'de, IV – VI. 

yüzyıllar gibi anekdotlar edebi bir janr olarak çok yaygındı. Bu janrın 

gelişmesi sonucunda yazar kısa öyküleri ortaya çıkmaya başladı. 

Burada da olay örgüsü, motif anekdotlarla aynıydı. Kompozisyon, 

hareketin, aktivitenin gelişimine dayanıyordu, kahraman hazırlıksız 

entrikaya cazip edildi. Kahramanın karakteri not edilir, ona verilen 

epitetler halk şarkılarından alınmıştır. Heyecanların tasviri de aynı 

formülle verildi. Etki, aktivitenin hızlı transferi ve tamamlanması ile 

elde edilmiştir. "Güzel Li Hakkında Hikâye" ve "İnyin Hakkında 

Hikâye" gibi yeni kısa öyküler yaratıldı. Kısa öykülerin yaranması, 

yazarların Sım Tsyan'ın "Biyografi" eserine temyiz etmesi dahil olmak 

üzere, bilinçli olarak antik döneme çağrısının bir sonucu olarak ortaya 

çıktı. 

Kahramanlık kısa öyküleri, tarihsel figürlerin faaliyetleri 

temelinde oluşturuldu. Kısa öykünün küçük arsası kroniklerdeki 

bilgilerin temelinde oluşturuldu. Mucize unsuru kısa öyküyü rivayete 

yaklaştırdı. Du Guanti'nin "Kıvırcık Sakallı Yabancı" adlı kısa 

öyküsünde tema entrikaya adandı. Kısa öykünün temelinde tarihi olay 

duruyordu, burada bir hanedanın düşüşü ve yenisinin oluşumu 
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yansıtılırdı. Kahramanlar da tarihsel figürlerdi. Komutan Li Tszin, 

yeni bir hanedanın yaratıcısı olan olumlu bir kahraman gibi davrandı. 

Tarihin aksine, kısa öykünün başlangıcında kasvetli düşünceler, 

sonunda  Tan'ın kuralı ve askeri faaliyeti hakkında birkaç satır 

veriliyor. Buradaki ana sorun, ilk imparator Tan ve silah 

arkadaşlarının kahramanlığını ve kişiliklerini karakterize etmektir. 

Kısa hekayede tarihi olmayan başka karakterler de var. Örneğin, 

hizmetçi, Li Tszin'i kendi güzelliğiyle çeker. Hizmetçi, Li Tszin'in 

karısı olmak istiyor. O, kocası ve yabancı arasındaki kavgaları çözmek 

için çok dikkatli. "Kahverengi kıvırcık sakal" işareti olan bu yabancı 

da taht sahibi olmak istiyor. Onlar özgürlük için savaşıyor. Bu nedenle 

rakibi ile tanışmak istiyor. Toplantı sırasında, önündeki kişinin gerçek 

bir hükümdar olduğu izlenimi edinir. Taocu keşişin onayladığı gibi 

olağanüstü gücü Tayyuan Li'den geliyor. Yadelli kenara çekilir ve tüm 

hayatını yeni hükümdarın kuvvetlenmesine harcar. Kahramanın 

görüntüsü, gökyüzü sembolü olan  mucizevi bir adam hakkında çok 

sayıda kanıt toplama temelinde oluşur, yeni bir hanedan izlenimi 

yaratılır. Bütün bunlar Konfüçyüs'ün öğretilerine uygundur, bu da 

imparatorun ilahi kökenli bir "Gök oğlu" olduğunu gösterir. Ancak, 

kahramanın karakteri Konfüçyüs'ün öğretilerine ve öğretilerine 

karşılık gelmez. Kahraman şu şekilde tanımlanıyor: yalınayak ve 

gömleksiz çıktı, bir omzunun üzerine bir kürk giydi, biraz secde etti, 

vb. 

Bir başka kısa hekayede, Yan Tszyuyyuan'ın "Hun Syan'ın 

Tarihi"nde tarihi figürler veriliyor. Birbirleriyle rekabette olan askeri 

valileri tasvir ediliyor. Zor görev, tarihsel olmayan kişi - hizmetçi Hun 

Syan tarafından gerçekleştirilir. Bu kahraman çok aktif ve Taoizmin 

lanetlerini derinden inceledi. Kısa hekaye, onu geceleri büyük bir 

mesafe yürüdüğünü, bilmeden bir askeri kampa girdiğini, düşmanın 

sessizliğini kırdığını ve altın kutuyu uyuyanların yastığının altından 

aldığını anlatıyor. Bu kısa hekaye kahramanlığı yüceltmiyor, sadece 

kahramanların karakteri veriliyor. Onlar tüm ülkede çok az güçle 

barışı sağlarlar. 

"Se Syaoe'nin Tarihi"nin kahramanı 14 yıldır trajedi ile yaşıyor, 

babası ve kocasından intikam almak istiyor. Eserde mucizevi görünen 

bir sorun var. Kadının kocası ve babası onun uykusuna girer ve katilin 

adını hiyeroglif biçimde gösterer. Okuma yazma bilmeyen Syaoe bu 

bilmeceyi çözemez. Bu bulmaca yazar Li Guntzo tarafından çözüldü. 

O, kendini anlatıcı olarak gösterer, şiirlerini övüyor. Erkek kıyafetleri 
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giymiş Syaoe haydutları arar, bulur, onlara uzun süre hizmet eder ve 

nihayet haydutların liderini öldürür, gerisini yetkililere teslim eder. 

Syaoe, imparator tarafından kahramanlığı için değerlidir ve o, 

manastıra gider. 

Fantastik kısa hikâyeler halk hikâyeleri ve agnografi (nesnel 

dünyanın masal benzeri bir tasviri) ile ilişkilidir. Onların kahramanları 

dışarıdandır, kara köle (Pey Si'nin "Kunluk Köle'si" (yer adı), denizde 

seyahat motifi (bilinmeyen bir yazar tarafından yazılmış "Van Se 

hakkında kısa hikâye") ve b. Kısa hekayeler mucizevi varlıkları 

(garip) ve alışılmadık dönüşümlerini anlatıyor. Kahraman insanları 

kötülükten, kötü güçlerden kurtarır, ejderhanın sualtı saltanatına düşer, 

Maymun Dağı'ndaki kızgın yılanı yok eder vb. Onun asistanı, ölümsüz 

Tao'nun cildinde tasvir edilen bir adam olarak kılıçları ve diğer 

mucizevi nesneleri (Van Du'nun "Antik Ayna") kullanarak sihirli bir 

aynaya dönüşür. Bu kısa hekayelerde, fantastik aşk yöntemleri ve 

hicivli hekayelerin edebi yöntemleri olarak sunulmaktadır. Bu araçlar 

onikinci yüzyılda bir kılık değiştirme aracı olarak kullanıldı. Eski 

zamanlarda, yazarlar eserlerindeki yaşam olaylarını yansıtmak için 

sözlü geleneği takip etmediler, ancak geleneği ihlal ettiler ve olayları 

bir rüyada görülen ruhun saltanatına aktardılar. Çen Syuan'ın (VIII. 

yüzyılın 60'ları) "Ruhun Bedenden Nasıl Ayrılması Hakkında" kısa 

öyküsü, genç bir erkek ve bir kız arasındaki sevgiyi anlatıyor. Bu 

duygu kızı (Tsyannyan'ı) ailesinden kaçmaya zorlar. Beş yıl sonra, 

kaçanların iki oğlu doğar ve geri döndüklerinde Tsyannyan'ın "bir 

bedende iki kıyafet giydiği" ortaya çıktı. Buradaki mucize, kızın evi 

serbestçe terk etmesi, evden kaçan ruhuydu, vücudundan ayrı gerçek 

bir hayatta ömür sürüyordu. Karı ve kocanın uzun ömürlerini ve 

oğullarının kariyerlerini sunan Çen Syuan, Konfüçyüs'ün öğretilerini 

ihlal eden bu tür evliliklerin mutlu olduğunu ve eylemlerinin gökler 

tarafından onaylandığını yazıyor. Li Çaove'nin "Lyu İ Hakkında Kısa 

Hekaye"nin kadın kahramanı olan "Ejderhalar Hükümdarının Kızı" 

adlı yeni bir kısa novellasının kahramanı Lyu İ, halk türkülerine 

dayanan bir karakter gibi yaratıldı. Bu kadın kocasını kıskandığı için 

kayınVâlidesi ve kayınpederi tarafından tahliye edildi. Onun 

şikayetleri göz ardı edildi. Kocasının ona dikkat etmediğinden şikayet 

etti. Yazar onu tanrıların saltanatında da evsiz olarak bile tanımladı ve 

gökteki adetler bu dünyadakiyle aynı. Ona elçi geldikten sonra 

evlendi, nişanlısını bilmiyordu ve ailesi de ilgilenmiyordu. Bu yüzden 

evlilik başarısız oldu. O, yeniden nişanlandı ve hâlâ onun rızasını 
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almadılar. Li Çaove, böyle bir kadere karşı yeni gelenekler ileri 

sürüyor, eski geleneklerin kaldırılmasını istiyor. Kısa öyküde, 

kahraman tarihsel bir figür olarak sunulur ve arsada gerçek olay için 

normal yöntem kullanılır - sınav tarihi. Konfüçyüsçü bir bakış 

açısıyla, Lyu İ negatif bir kahramandır, sınavda başarısız olur. 

Nişanlısı sınavı önemsiz sayıyor, sınavda başarısız olan kadına yardım 

eder ve yüksek sınıfa dahil olmalarına rağmen evlenmeyi reddeder. O 

bir insan kadar çekici. Şöhret için eğilmez ve adaletsizlik olduğunda 

endişelener. Nişanlısını ödüllendirmek için teklif edildiğinde heyecan 

duyuyor, bu yüzden evlenmeyi reddediyor. Ailesinin onun üzerinde 

hâkimiyetini protesto ediyor. Yazar, kahramanın dili ile onu hâkim 

olan dini teşhir eder. Ejderha sarayda Konfüçyüsçü olarak verilir. 

Kahramanın Ejderha ile tartışması Konfüçyüs'ün öğretilerine ters 

düşer. "Soylu adam"da aynı zamanda "değersiz düşünceler" de 

kendini gösterir. "Yüksek ahlak" güç yoluyla gerçekleşir. Lyu İ, kendi 

protestolarıyla zorla evliliğe karşıdır. Bir hümanist insan gibi 

görünüyor. Onun zaferinin anlamı, düşmanın masala benzer abartılı 

gücünü reddediyor. Kahraman devi nötralize edir. Son sözde, 

kahramanın ölümsüzlüğünün tanımı, bu aşk için cesareti başka bir 

biçimde Taocu rivayetlerle eşitlenmiş.  

Öte yandan, bazı kısa öykü yazarları, özellikle dersten önceki 

karakterler hakkında kısa öyküler, fantezi olmadan yaşadılar. Fan 

Tsyanli, güzel hetera Yan'ın sevgisinden bahsediyor. Yazar, kimsenin 

Yan Çan ile karşılaştırılamayacağını söylüyor. Bo Sintsyan'ın "Güzel 

Li Hakkında Kısa Öykü" ve Tsyan Fan'ın "Ho Syaoyuy'un Tarihi" 

eserleri karakterlerin ve kompozisyonun yapısında farklılık gösterir. 

İlk eserin kahramanı, tanınmış bir aileden genç bir adam, sınava 

girmek için başkente gelir, hetera onu kendine cezbeder, onunla 

eğlenir ve dersleri özlüyor. Eserin ortak bir aşk teması var. 

Sorumluluğuna inanan hetera çılgın bir genci tedavi edir, onu sınavı 

gelerek göreve gelmeğe yardımcı olur. Babası ve imparatorun onu 

tanımasına bile yardımcı olur. İkinci eser de aynı zamanda şehir 

hayatını anlatıyor. Yazar kendi hayatını buraya yazdı. Yazarın 

kahramanı olan heteranın trajik hayatı şiirsel doğası ve aşağılık 

durumuyla tezat oluşturuyor. Onun genç hayatı becerikli bir 

arabulucuya bağlıdır. O, hükümdarın damadı Sen'in eski bir hizmetçisi 

olan heterayla evleniyor. 

Lyu Çen'in "Şantsin Hakkında kısa öykü" eseri de fantastik 

düşüncenin ötesinde. Eser belirli bir kişiye karşı - bakana karşı yazılır. 
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Bakan kendi "bilgeliği" ile Konfüçyüsçüleri popüler hale getiriyor. 

Olay tarihine dikkat çeken (VIII. yüzyılın sonları) yazar, bakanın 

entrika kurbanı olduğunu ve idam edildiğini yazıyor, hizmetçi 

Şantsi'nin hükümdarı saraydaki adaletsizliklerle tanıştırdığını ve 

gözlerini açtığını söyler. 

Bu dönemde, kısa öykü yaratıcılığı genişledi ve modern hayata 

ve sanatsal gazeteciliğe derin bir ilgi uyandırdı. Özellikle notlar, 

kişisel belgeler, günlükler, mektuplar, hatıralar şeklinde daha fazla ilgi 

uyandırdılar. Biyografik yönde edebi yaratıcılık örnekleri de vardı. 

Edebi eleştiri konuya bağlı olarak genişledi. Canlanmanın ilk 

döneminde ortaya çıkan bu tür "Notlar" ikinci aşamada daha yaygın 

hale geldi. XI. yüzyılda, ortak bir isimle çağrıldılar ("Şiir Hakkında 

Söz"). Onlar şiirde iktidar hanedanının olaylarını tasvir eden özel 

yayınlar olarak ortaya çıktılar. Onun açıklamalarında, eserin 

yaratılmasının sebebi, yazarın yaşamı verilir. Bu açıklamalar yazarın 

biyografisinin yerini almıştır. 

Başka bir tür nesir - aforizmalar - Li Şanyi'nin 

"Koleksiyon"unda toplanır. Yüzlerce aforizmayı toplayan yazar, 

onları atasözlerinden ayırır, yetenek ve mizah ile anekdota yaklaştırır. 

Bu aforizmaları belirli bölümlere ve başlıklara göre ayırır ve 

yerleştirir. 

XI - XII. yüzyılların şairleri. Lyu Yun. Romans janrı, Li 

Bo'nun yaratıcılığındaki X. yüzyıl şiirinin ana türüydü. Romans janrı, 

heteralardan hizmetkarlara, askerlere ve hükümdarlara kadar herkes 

tarafından yaratıldı. Bu yaratıcılık, kelimelerin ve melodilerin 

ustalarının emeği sonucunda yeni bir temelde yaratıldı. Şair ve besteci 

yeteneği bazen bir kişide birleşirdi. Lyu Yun da onlardan biriydi. Bir 

romans yaratırken, şarkının ritmine uygun bir şiir yazır; burada 

kelimeler ve heceler, hiyeroglifler de dahil olmak üzere uzun ve kısa 

satırları hesaba kattı. Romans, saray müziğinin temelini oluşturan lirik 

bir yaratıcılık biçimiydi, kültürün, özellikle şehir kültürünün ortaya 

çıkmasında özel bir rol oynadı. Geçmişte, halk şarkıları köylülerin 

hayatını yansıtıyordu, ancak romans, şehir halkının şiirsel şarkının 

gelişiminin bir göstergesiydi. Romans koleksiyonlarında imparatorun 

adı ilk sırada yer aldı. Lyu Yun'un romansları güzellik ve sevgi ile 

ilgiliydi. O, şiirin içeriğini, canlı dilini değiştirdi, romansın dörtlülerini 

artırdı ve romansdan aryaya geçişi hazırladı. Bu tür aryalar XIII – 

XIV. yüzyıllarda müzikal dramalarda gerçekleştirildi. Lyu Yun'un 

hayatı hakkında çok az bilgi var, eserlerinde kendisi hakkında çok az 
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bilgi veriyor. Şair sınav sırasında ecdatlarının başarısızlıklarını 

"Gökteki Turna" şiirinde bir motif olarak verdi. Kendisinin 50 yaşına 

kadar kariyeri yoktu. O, işçilerin bir savunucusuydu. Yeni "Yağmur 

yağıyor" romansının motifleri, şairin hassas duygularını yansıtır. O, 

sanatsal tezat ustasıydı, doğayı güzel duygularla övdü. 

XI. yüzyılın şairlerinden biri Van Anşi idi. O, şiirlerinde halkın 

sefil yaşamlarını tarif etti ve nedenini ağır vergilerde gördü ve Çinli 

yöneticilerin ve işgalcilerin nüfusu bu güne bıraktıklarını hissetti. Van 

Anşi ayrıca kuzeyden güneye akını da halkın açlık ve sefaleti ile 

açıkladı. "Hebeya Köylüleri" adlı şiirinde bu temalara değindi. Van 

Anşi ve destekçileri hem de dini inançlara karşıydılar. Yeni saray 

temaları, Konfüçyüs'ün göklerin iradesini ifade eden “semboller” 

hakkındaki kararlarının bir açıklaması olarak onların yaratıcılığında 

kendilerini gösterdi. Konfüçyüsçü bilim adamları raporlarında şöyle 

yazdı: "Kuraklık Van Anşi'ye bağlı, eğer onu reddedersek yağmur 

yağacak". 

Doğal sorunları (kuraklık, sel, vb.) tanımlayan şairlerden biri 

Van Anşi'nin  meslektaşı Van Lin'di. O, “Göklerin iradesini” reddetti, 

dinlerde ölümsüzlük arayışını inkar etti ve yeryüzünde ve diğer 

şeylerde insanlarda hissedilen felaketin nedenini aradı. O, çekirge 

üzerine yazdığı yazılarda, çekirgenin bir veba olduğunu ve göklere ya 

da insanlara bağlı olmadığını gösterir. "Çekirgenin Kaynağı" şiirinde 

onun nasıl oluştuğuna dair inançlara değindi ve bu konuda bilimsel 

bilgi edinmenin önemli olduğunu düşündü. Köylüyü aptallıkla suçladı. 

“Çekirge Hakkında Rüya” hicivli şiirinde, çekirge onun rüyasına girer 

ve insan alışkanlıklarını dikte eder: geleneğe göre, misafirleri alırlar 

ve onları yemeğe davet ederler. Çekirgeler davetsiz hic gelebilir mi? 

Getirdiğim sıkıntılardan kurtulmak mümkün mü? - çekirge diyor. 

Siizn sıkıntınızı hiçbir ateş söndüremez. 

Şair bu keskin zekâlı çekirge ile yaptığı konuşmada, şair halkın 

sefaletinin sebebini inançlara itaatta görür. Doğa bilimlerinin 

incelenmesini gerektirir. Van Lin sinfi eşitsizliğe karşıydı ve görüşleri 

Van Anşi'nin dünya görüşü ile aynı doğrultudaydı. İlerici fikirleri hız 

kesmeden devam etti. Tan Gen'in (XI - XII. yüzyıllar) esprili şiiri 

"Mahkumların Sorgulanması" bu konuda ilginçtir. Sorgudan 

anlaşılıyor ki, küçük hırsızların suçlarında ve rüşvetçilikte yargıc 

suçludur. XI. yüzyıl şairlerinin yaratıcılığında reform için umut olsa 

da, XII. yüzyıl şairlerinin yaratıcılığı bir soruna adanmıştı - vatanın 

savunması. Van Anşi, ülkeyi savunmak için girişimi savundu, askeri 
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seferberlik yoluyla halkı silahlanmaya çağırdı, pahalı ve etkisiz paralı 

askerlerden pes etmeği istedi ve hatta "bilimsel sınıf"a vergi 

ödenmesini eleştirdi. 

Bu dönemin trajedilerini yansıtan şairlerden biri Li Tsinçjao 

(1081 - 1145) adlı bir kadındı. Onun romansları L Bo'nun şiirleriyle 

bir araya getirilebilir. O, aynı zamanda romans kuramcısı olarak da 

biliniyordu. Şairin risâlesi tam olarak korunmamıştır. O, bir şairin 

kızıdır ve zayıf bir eğitim almıştır. Kocası da sarayın üst tabakasına 

dahil idi. Hayatının ilk dönemi mutlu bir aşk içinde oldu, hayatının 

ikinci döneminde (1155'ten sonra) kuzeyden kaçarken kocasını 

kaybetti, ailesinin parçalanması trajedisini yaşadı. Mutlu gençlik 

çağları, yaratıcılığının mutlu anlarının yerini üzücü günler ve yalnızlık 

aldı. Hayatın güzelliğine onun ihtiyacı yoktu. Şiirleri güçlü bir doğa 

tasvirine sahiptir. Mültecilerin yaşamlarını, insan üzüntüsünü, 

saldırganlığı, kuzeyin kaybını, insan hayatının kaybını büyük bir 

duygu ile tasvir etti. 

Lu Yu ve Sin Tsitszi de dahil olmak üzere birçok vatansever 

şairler Çin'in bu yenilgisini eserlerinde dile getirdi. XII – XIII. 

yüzyıllarda Çin özgürlüğünü kaybetti. Lu Yun'un ailesi, büyükbabası 

Van Anşi'nin reformlarının bir destekçisiydi. Çocukluğundan itibaren 

gözleri düşmanın her saldırısına sabitlendi. Vatanı için ağladı, 

haydutlar mezarları yıkır ve vahşilik ediyordu ("In'in başkenti için 

ağlıyorum"). O, 20 yaşındayken, "Baba, otur, düşmanı ez, sonra 

atından in, dövüş sanatları hakkında bir kitap yaz" diye düşündü. 

Askerlik yaptıktan sonra anavatanı savunma hakkından mahrum 

edildi. Hain bakan onun gibi vatansever şairlerin infaz edilmesini 

emretti. İlk zaferden sonra onu cepheden çağrıldı ve (Xİİ. yüzyılın 

ortalarında) idam edildi. 

Onun yaratıcığının ana leitmotifi vatan için savaş teşkil 

ediyordu. "Eşimin ve çocuklarımın yanına oturmaktan utanıyorum, 

savaş meydanına atlasam daha iyi olur". Onun arzusu sadece ülkenin 

güneyini korumak değil, güçlü ve birleşik bir Çin devletini görmekti. 

Bu arzuyu "Oğullarıma vasiyet" şiirinde dile getirdi. 

Sin Tsinszi (1140 - 1207) "bilimsel sınıf"a aitti. O da Lu Yu 

kadar vatanseverdi. 22 yaşında 2.000 kişilik bir gruba liderlik etti. 

Onun gençlik döneminin yaratıcılığından birkaç bölüm bize ulaştı. 

Göreve başladıktan sonra ana yaratıcı gücünü saraya verdi. 

Konuşmalarında özgürlük konularına sert bir şekilde değindi. 
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Şiirlerinde işgalcileri kovmayı talep ederek 20 yıl boyunca aktif 

faaliyetine devam etti. 

X – XII. yüzyıllarda, ülkede kentsel öyküler ve hicivler de 

yayıldı. Eski folklorun etkisi altında ve eski versiyonlarının yazılı 

kaydının bir sonucu olarak oluşturuldular. Bu tür kayıtlar X - XII. 

yüzyıllarda 7 eser içeriyordu, ancak onlar daha önce yaratıldı. Bu 

bilgiler, zamanının "toplum kitapları"ndaki bilgilerle doğrulanmıştır. 

Kukla tiyatroları vb. için librettolar "toplum kitapları"nda idi. Taocu 

azizler, rahipler, mucizeler, çevirmeler, iyiliksever kahramanlar, aşk 

hikâyeleri ve mahkeme davaları hakkında kutsal ve dini hikâyeler 

yazıldı. Şehir öykülerle birlikte yaşayan bir edebi dil oluştu. Diyalog, 

dilin gelişiminde anahtar rol oynamıştır. Arsa, büyük hikâyeden kısa 

öyküyə, hem de kısa öyküden büyük hikâyeye geçirdi. Kentsel öykü 

ile kısa öyküler arasında bir yakınlık vardı. Folklor ile yazar 

yaratıcılığı hikâyedeki şiir satırlarında da kendini gösterirdi. Böyle bir 

folklor ve şiir kombinasyonu geleneklerden geldi. Örneğin, kısa 

öyküye bu şiirler eklendi ve büyük şiir alındı (Bo Tsyuyn'un Çen Hua 

ve diğerlerinin nesirleri için sürekli özlemiyle ilgili bir şarkı). 

Bu tür hikâyetler "Onbeş Sikke" adlı erken bir koleksiyonda 

toplandı. "Pusaman" ve "Şeytan'ın Gün Batımı Dağındaki Mağarası" 

hikâyetlerinde, Budist bir keşişin ölmesi ve dirilişi hakkındaki 

çileciliği hakkında Taocu düşünceleri yansıtıltı. Hikâyetlerin geri 

kalanı Konfüçyüs ahlakı, güzelin zulmü, kadere inanç vb. tanımlandı. 

"Fen Yuymey kocasına geri döner" hikâyeti iki hikâyeyi birleştirir. 

Sanatçının ve heykeltıraşın kızının aşk hikâyesi "Guanyin'in nefritten 

oyulmuş heykeli" hikâyetinde yansıtılıyor. Eser bir hâkim saraydan bir 

kızın getirilmesini emredebileceğini, o kızı (hizmetçi) ölene kadar 

yenebileceğini ve onu hapsedebileceğini gösteriyor.  Böyle bir 

durumda, Buda tanrıçası Guanyin kızlara yardımcı olabilir. 

Diğer iki hikâyet "Masum Tsuy Nin'in İnfazı" başlığı altında 

birleştirilmiştir. 

Bu dönemin hiciv yaratıcılığı, iktidardaki feodal beylerin keyfi 

ve zulmüne, yargının yasadışılığına karşı çıkan ve isyan ve özgür 

düşünce, gelişme ve hükümete yol açabilecek bir yaratıcılık biçimiydi. 

IX. yüzyılda Nyu Syenju'nun hicivleri imparatoru ve X. yüzyılda halkı 

etkilemek için yazılmıştır. Onun "Ters Bakan" hicivinde sözlü 

anlatımdan sonra ("şiir-epigraf" olarak adlandırılan ara arsalar) arsalar 

içeriyordu. "Ters bakan" hicivinde bir tür sözlü anlatımın biçimi 

bekleniyordu. Şiir-epigraftan sonra, ara arsalar birbiri ardına dizildi. 
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Bunu ana şiirsel sınır ve didaktik sonuç izledi. "Tersine bakan" 

olağandışı yapısı ile ayırt edildi. Çalışma Van Anshi ve reformlarına 

adanmıştır. Eser, düşmanları üzerindeki zaferini, heyecanlarını 

anlatıyor. Konu Van Anşi ve Su Dunpo arasındaki anlaşmazlıklara 

dayanıyor. Bakan Van Anşi yeteneklere ve gençlere yol vermek 

istemiyor. Su Dunpo da onlardan biri. Genç olmasına rağmen, Su 

Dunpo hedefine gittiğinde, Van Anşi'nin krizantemine (sonbahar 

çiçeği) bakmak için gönderildiğini anlar. Şiirin satırlarındaki "tüm 

dünya altındır" ifadesinin yanlış olmadığını anladı. Doğa hakkında 

sorularla Van Anşi, Su Dunpo'yu çıkmaz bir yere sıkıştırır. Aralarında 

bir tartışma gider: Taocu materyalist görüşle ve Konfüçyüsçü idealist 

dünya görüşüyle yüzleşir. Van Anşi, Su Dunpo'yu öğretmekten 

çekinmez, onu nadir görülen krizantem türlerine bakmaya zorlar. Van 

Anşi'nin eğitici karakteri astlarını eğitmede kendini gösterir. 

Moğol işgal dönemi edebiyatı (XIII - XIV yüzyıllar). XIII. 

yüzyılın sonunda, Çin işgalinden sonra Moğol İmparatorluğu'nun 

merkezi oldu. Budizm ve Taoizm devlet dinleri olarak kabul edildi ve 

Konfüçyüsçülüğün rolü azalıyordu. Moğollar Çin'i yönetti ve köylüler 

köle muamelesi gördü. 1368'de Çin'de olmuş bir isyan sonucunda 

Moğollar kovuldular. Min Hanedanı iktidara geldi (1368 - 1644). Bu 

hanedan Çjou Yuançjang tarafından kuruldu. Topraklar Moğol feodal 

beylerinden alındı ve köylülere dağıtıldı. Tüccarlar, zanaatkârlar ve 

köylülere uygulanan vergiler düşürüldü. XV. yüzyıldan itibaren Min 

hanedanının yöneticileri işgal yolunu izledi. 1406'da Vietnam'ı işgal 

ettiler ve güney denizlerine ve Hint Okyanusu'na yedi deniz seferi 

gönderdiler. XVI. yüzyıldan itibaren Min hanedanının saldırganlığı ve 

köylülerin acımasızca sömürülmesi, Çin'in ekonomik hayatını 

yavaşlattı ve sınıf çatışmalarını şiddetlendirdi. Min Hanedan üyeleri 

arasında güç mücadeleleri başladı. 1618'de Min İmparatorluğu, 

Çjurçjen (daha sonra Mançurya olarak adlandırılır) kabilelerinin 

baskınları sonucu krize girdi. 1624'teki 20 yıllık köylü savaşı 

sırasında, köylü orduları Pekin'i ele geçirdi ve Min Hanedanlığı'nın 

yönetimine son verdi. Köylü ayaklanmasından korkan Çinli feodal 

beyler, Mancurları yardım etmeye çağırdı. Mancurlar, 1644'te Pekin'i 

ele geçirdi. Yabancı Sin-Mancur hanedanının kuralı ülkede başladı. 

Devletin başında, Manrurların Sin hanedanından olan bogdihanlar 

(imparatorlar) dayanırdı. Onlar Çin feodal beyleri ile bir anlaşmaya 

girdiler ve Çin feodal beyleri devlet aygıtındaki görevlere atandılar. 
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Konfüçyüsçülüğün en önde gelen temsilcileri Çjou Dun, Çjan 

Szay ve Han Yuyun idi. Van Yan ve Min'in fikirleri XV – XVI. yüzyıl 

Çin felsefesinde çok yaygındı. Moğol istilacılarına karşı savaşta ölen 

şair Van Tyanşyan ateşli bir vatanseverdi. Çin'de opera sanatı XII-XIII 

yüzyıllarda ve tiyatro XIII-XVI yüzyıllarda gelişti. Bu dönemin en 

ünlü bestecilerinden biri Vey Lyanfu'ydu. Aynı zamanda bir aktördü. 

XI – XIII. yüzyıllar Çin sanatının yeniden canlandığı bir 

dönemdi. Bu dönemde, insanların yaşamını yansıtan muhteşem duvar 

resimleri oluşturuldu ve ipekin yatay ve dikey şeritleri üzerinde rimel 

veya boyalarla çalışan 10 benzersiz türü tanımlandı. 

XIII. yüzyılda dramaturji Çin'de yeni şekillenmeye başlamıştı ve 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başladı. Drama ve 

tiyatronun gelişmesinin nedenleri vardı. Bunun ilk nedeni Moğol 

işgali sırasında kültürün gelişmesiydi. Tiyatro, Budist tören 

dramasının etkisi altında yaratıldı (bu tür drama Hindistan'dan geldi). 

Tiyatronun tarihi, antik senkretik sanattan karnaval gösterilerine kadar 

olan dönemi kapsıyordu. Profesyonel tiyatro hayatın mutluluğunu 

taşıyan, aynı zamanda folklorun hiciv unsurlarını da yansıtan eski bir 

aktörle başladı - şuta denilen şaka seven aktörlerle. Çinlilerin 

karanlıkta halk şarkılarını dinleme yasağı, akşam saatlerine kadar 

onları dinleyen anlatıcıların faaliyetlerini de sınırladı. Bu yasak kukla 

gösterilerinde sahneye yansıdı. 

Dramanın edebi tasarımı "kitap toplumu"nun faaliyetlerine 

dayanıyordu. Başlangıçta konuşmaya bir libretto veya senaryo dahil 

edildi. Rönesans sırasında "Kitap Toplumu", tiyatroya yakın eğitimli 

insanlar tarafından kuşatıldı. Oyun yazarlarının yaşamları nadiren şu 

şekilde karakterize edildi: bir zamanlar sınava girdiler, hangi rütbeye 

hizmet ettiler vb. Onların biyografileri kısaydı. O dönemin 100 oyunu 

"Moğol dönemindeki Yuan hanedanının seçilmiş dramaları"nda 

korunur. Bu koleksiyon 1616'da derlenmiştir. Bunların arasında 

tarihsel dramalar adı verilen birçok eski dini gösteri vardı. Tarihsel 

figür Guan Yun'un askeri gücü tarihsel dramlara yansımıştır. Bu 

dramalar, Guan Yun'un (II - III. yüzyıllar) liderliğini tasvir ediyordu. 

XIII - XIV. yüzyılların tiyatrolarında drama temasıyla ilgili 

seküler başlangıcı yansıtan gösteriler yapıldı. Onların Ana temaları 

parodilerdi ve bu parodiler oyunlardaki maişet arsalarına yansıtıldı. 

Tarihi ve dini efsanelerin kahramanları bu eserlerde anahtar rol 

oynamıştır. Onlar Çin'in düşmanlarını kazanıyorlardı ve şarkı 

söylüyorlardı. Eserlerde Lyu Bey ve Guan Yu gibi olumlu 
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kahramanlar yaratıldı. Negatif kahraman Tsao Tsao idi. XIII – XIV. 

yüzyıllarda gerçek laik repertuarlar tiyatrolarda baskındı. Bu 

repertuarda, evsel komedileri şehrin diğer tabakasının dikkatini çekti. 

Guan Hantsi'nin oyunlarındaki kahramanlar bunlardı (80, s.186). Guan 

Hantsi'nin "Sansür Bao Lu Çjaylan'ı Nasıl Cezalandırdı" ve "Çjao 

Panyer Sevgiyle Oynadı ve Mutsuz Bir Evlilikten Kurtuldu" oyunları 

XIII – XIV. yüzyılların en iyi oyunları arasındaydı. Bu eserlerde 

komedi trajedi ile birleştirildi. Onun diğer komedisi "Bir Tatil 

Gecesinde Nehir Kenarındaki Tahtaboşda Az Bulunan Yiyecek" 

eserinde karı koca (Tan Tszner ve Bay Şiçjun) hayatını tasvir ediyor. 

Onların hayatları tehlikede. Yan adlı biri imparatora Bay Şiçyun 

hakkında şikayette bulunur. Tszner, Yan'ın kocasını infaz etmek 

istediğini öğrendiğinde, mutluluğunu korumaya karar verir. O, bir 

balıkçı gibi giyiner, Yan'ın teknesine taraf bir teknede yüzer,  para 

kazanmak istiyormuş gibi davranar ve onun için nadir balık yemekleri 

pişireceğini söyler. Bir hizmetçi olarak, Tszner Yan ile flört ediyor, 

gelen olağanüstü elçiyi içirer, yok oluyor ve imparatorun 

kararnâmesini ele geçiriyor. Ertesi gün Yan'ı teşhir ediyor. 

İmparatorun yeni elçisi Yan'ın pozisyonunun ve rütbesinin ortadan 

kaldırıldığını duyurur. 

Bu oyun farklı stilleri birleştirir - yüksek şiir ile incidilen 

müstehcen nesir. Oyunun trajik başlangıcı, pozitif kahramanların 

kaderinde sunuluyor. Onlar kişisel planlarında temel gereksinimi ihlal 

ediyorlar. Tszner yeniden evleniyor ve Şiçjun onu tekrar ana kadın 

olarak görüyor. Tszner, Yan'a karşı mücadelede aşkını ve haklarını 

savunuyor, geri adım atmıyor. 

Guan Hantsi ve diğerlerinin komedilerinde kalp atışı hissedilir. 

Onları eserlerinde yaşamın, ahlakın canlı bir somutlaşmış örneğini 

görüyoruz, onların kahramanları sıradan insanlar - kırgın heteralar, 

maşukalar, hizmetçiler vb. Bu kahramanların tanımlayıcı unsurları 

oyunlarda gerçekçiliğin gelişimini gösterir. Guan Hantsi'nin 66 

oyunundan 18'inin isimleri açıklandı. Bununla birlikte, yaşadığı 

dönem, barış zamanının temaları üzerinde çalışmasına izin vermedi. 

Bo Pu'nin "Syuantszu'nun Sonbahar Gecesi Yağan Yağmur 

Çinarı kederlendirir" adlı trajik çalışması Syuantszu'nun parlak kuralı, 

yöneticinin şairlere gösterdiği dikkat ve b. sorunlara adanmış. Bu 

şairler (Du Fu'nun "Güzeller", "Askeri Tekerlek" şiirleri, Bo 

Tszyuyn'un "Eli Kırılmış Yaşlı Adam", Çen Hun'un "Ebedi Keder 

Hakkında Şarkı") şiir ve kısa öyküleriyle Bo Pu'nun lirizmine etkiledi. 
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Bu şairlerin şiire getirdikleri güdüleri Bo Pu tarafından dramatik bir 

planda işlenmişti.O, kendi kahramanını hayattan aldı. Asi kahramanı 

An Luşan küçük ama güçlü ve altı dil biliyor. Çinlilere hizmet ediyor, 

ama kendini bir Türk olarak görüyor. Mucizevi doğumu sırasında, 

geleceği söylemek yeteneği verildi. Kazara savaşta başarısız olduktan 

sonra, ölüm cezasına çarptırılır ve infaz için şehre götürülür. 

İmparator ona hayat verir ve onu affeder. İsteğinde, evlat edindiği 

gülünç küçük boylu çocuğu geri verir. Syuantszun (hükümdar) 

acımasız ve vahşi olduğunu öğrendiğinde, onu ülkesinden kovdu. 

Monologunu sahnede bitiren An Luşan, onun sarayda kalmasını 

engelleğen kardeşinden intikam almaya hazırlanıyor ve Yan Guyfey 

zaferinden gurur duyuyor. Eserde Syuantszun ve Yan Guyfey'in aşk 

çizgisi de geliştirildi. 

Ma Çjiyuan'ın "Sonbaharda Han Sarayı'nda Gelecekten Bir 

Melumat Veren Rüya ve Turna Şarkısı" eserinde tema, imparator ve 

sevgilisi arasındaki aşk ilişkisine adanmıştır. Olaylar M.Ö. birinci 

yüzyılın tarihini yansıtıyor. Van Çjaotszyun, Hun liderinin karısını 

saraydan gönderir. Sonra onun hakkında şarkılar ve şiirler yazılır. Li 

Bo'nun şiiri "Van Çjaotszyun" şiirinde onun trajedisi veriliyor. Bu 

arsa, XIII - XIV. yüzyıllarda oyun yazarlarının eserlerine bir arsa 

olarak dahil edilmiştir. Guan Hantsi'nin kaybettiği oyunu da bu 

temaya adanmıştı. Çjaotszyun hakkındaki efsaneler birçoğunun 

kaderini yansıtıyor, göçebe yürüyüşü sırasında Çjaotszyun'un ele 

geçirilmesi, imparatorun kızının Hunların liderine gönderilmesi bu 

efsanenin içeriğini teşkil ediyor. Prologda Hun lideri işte tüm 

bunlardan bahsediyor, Çin sarayına bir elçi gönderiyor ve Çin 

prensesini bekliyor. Ardından Mao Yanşou'nun saraydaki faaliyeti 

sahnede gösteriliyor. İmparatora hâkimiyetini güçlendirmesini ve tüm 

ülkeyi seyahat etmeye hazırlanmasını tavsiye eder. İmparator Mao ile 

anlaştı ve saraydaki tüm güzelliklerin portresini yapmasını ve en 

değerli olanı seçmesini emretti. İyi şanslar imparatorun seçimini 

yapmasına yardımcı olur. Uzun bir süre, Van Çjaotszyun'un udda 

perfomansı haberi henüz yayılmadı, bu yüzden imparator onunla 

tanıştığında ilk görüşteÂşık olmadı. Sonra portrenin güzelliği 

orijinaldeki gibi değil, ressamın hediyesinin boyutuna nereye bağlı 

olduğu anlaşıldı. 

Van Çjaotszyun, güzellerin vugarının ele geçirilmesini ve köylü 

kızlarının sefaletini istemiyor. Mao ondan bir tasvir talep eder, ancak 

kız aynı fikirde değildir. İmparator öfkeyle ressamın başını kesmesini 
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emretti, o Hunlar ülkesine kaçtı ve Hunların liderine bozulmuş, 

şımarık bir portre gösterir. Mao, Van Çjaotszyun'u geri getirmek  

istedi, yerine getirilmese Çin ile savaşa gitmek için bir elçi gönderir. 

Bu üzücü haber,Âşıkların mutluluğunu kırıyor. Van Çjaotszyun, Hun 

liderine olan sevgisine sadıktır. İmparatorun çağrısından sonra umudu 

yüzülen Van Çjaotszyun kendini nehre attı. Kızın ölümü, Hun lideri 

ile imparator arasındaki ilişkileri daha da gergin ediyor (Литература 

Востока в средние века. Часть  I. 1970: 195). 

Zamanın Çin dramasının diğer temsilcileri Gao Min, U Çanlin 

ve Van Şifu'dur. Gao Min'in hayatı hakkında çok az şey biliniyor. O, 

sınavı geçerek Moğollara hizmet etti ve hayatının son yıllarında Çin 

hanedanlığı sırasında "Lyutnya" (42 eylem) dramasını yazdı. Eserin 

arsası "Cömert Çjao"dan alınmıştır. Trajik bir düğüm açımını "mutlu 

son" ile değiştirmek mantıklıdır. Hayali güçler, Çjao ve Tsay Yun'un 

karısının ebeveynlerini gömmesine yardımcı olur. Başkentte onu 

kahramanın (Tsai Yun) aristokrat karısı kabul edir. İki karısıyla 

birlikte Tsay Yun, ecdatlarının mezarlarına hizmet ediyor, kariyerinin 

zirvesine çıkıyor. Traktovka'da, tarihi Tsay Yunda'da iki çizgi 

çarpışıyor. Halk arasında negatif bir kahramandır, "Cömert Çjao" da 

gökler tarafından cezalandırılıyor. Onun "Üç çarlık" epopeyasında 

istilacı bir hükümdarla işbirliği yapmaya göre idam edildiği tasvir 

ediliyor. O, Konfüçyüsçülükte, kutsal kanonların (M.Ö. ikinci yüzyıl) 

yaratıcılarından biri olarak biliniyordu. "Lyutnya" saf dinden geriye 

doğru bir adım olsaydı, "Cömert Çjao" bir teşhir edici eser gibi 

değerlendirilmelidir. 

Ayrıca U Chanlin hakkında drama eserlerine göre konuşabiliriz. 

Onun 11 oyunundan üçü kaldı. "Hindistan'a Yolculuk" (24 eylem) 

yanı sıra, bu oyunlar arasında "Daos Patriği Sevginin Büyüsünü 

Ortadan Kaldırdı" ve "Su Dunpo Çiçeklerin Tanrıçalarını Bir Rüyada 

Nasıl Gördü?" eserleri de var. Son oyunun arsası XI. yüzyılda Su 

Dunpo'nun hayatı hakkında yazılmış hikâyette kaydedilenlere 

dayanılarak geliştirilmiştir. Arkadaşını günah dünyasından geri 

getirmek için Su Dunpo, herkesi yanlış yönlendiren şarkıcı tanrıça ile 

manastıra gelir. Ancak, keşişin arkadaşı rüyasına girer, herkesi 

kendine çeken aldatıcı bir çiçek tanrıçası gönderir ve şairin 

"gelecekten haber veren rüya" vasıtasıyla günah dünyasına düşmesini 

önler. 

"Taocu patrik sevginin büyüsünü ortadan kaldırdı" oyununda, 

tanrıçanın defne çiçeğinden çıkmış ilahe güzelliği ile başı belada olan 



AZERBAYCAN FOLKLORU (Janr sistemi ve teorik açıklamalar)| 347 

 

öğrenciyi neredeyse ölüme kadar takip eder. Onu lanetten kurtaran 

patrik, tanrılar arasında günahkarı arar. Gökde defne çiçeği tanrıçası 

üzerinde kurulan mahkeme karar verir, onun talihsizliğinin sebebi 

ortadan kaldırılır ve öğrenci iyileşir. 

Bu oyunlarda, yeryüzündekilerin günahları hakkında fikir ifade 

edilir, şiirlerde sevginin büyüsü güzel bir şekilde verilir, tanrıçalar 

güzel görünür ve bu "lanetler" onlara karşı bir parodi gibi ses çıkarır. 

Parodi "Hindistan'a Yolculuk" (Metin Japonya'da korunur) 

eserinde daha da karmaşıktır. Bu dramada, oku sırasında, göklerin 

hizmetçileri şeytan olur ve kötü güçlere tabi olan garip bir yaratık 

Tanrı'ya kadar yükselir. U Çanli'de parodi yöntemi iyi ve kötü 

karakterleri karşılaştırmak için kullanılır. U Çanli'nin diğer 

oyunlarının isimleri de onun diğer arsalarla ilgilendiğini gösteriyor. 

Bir örnek Van Çjaotszyun'un trajedisidir. Metin mevcut olmadığı için 

eserin içeriği hakkında yorum yapamayız. 

Van Şifu'nun "Batı Fligeli" oyunu (Fligel, ana binanın avlusunda 

inşa edilmiş bir ev anlamına gelir) (20 eylem) Budistlere kahkaha gibi 

ses çıkarar. Oyun, tapınaktaki güzel Inyin'in görünmesiyle bir komedi 

şeklini aldı. Onun güzelliği talihsizliyine neden olur ve bir 

soyguncuya itaat ederse, ailesi için bir hakarettir. O, çıkış yolunu 

intiharda görür. Bu kritik anda, Çjan onu kurtarmak için ortaya 

çıkıyor. İnyin'i asi lider ele geçirmek istiyor. Çjan fakir bir öğrenci ve 

Inyin zengin asılzade, bir bakanın kızı, bu yüzden sosyal yaşamları 

uygun değil. Bu yüzden eser trajedi denir. Hizmetçi Huniyan oğlanın 

yoksulluğuna güler. "Batı fligeli" gençlik sevgisi tarihine adanmıştır. 

Sonuçta bunlardan sonra bunu onaylayabiliriz ki, onun 

kahramanlarının bu eserlerin arsaları temelinde durduğunu anlamak, 

arsanın hangi temele dayandığını öğrenmek mümkündür. Böyle bir 

örnek "Lyutnya"dır (ud). Diğerleri, Van Şifu'nun "Batı Gligeli" 

oyununda seküler arsanın gelişimine katkıda bulunuyor. Bo Pun'un 

oyunu ayrıca kişisel trajedisiyle ilgili birçok kısa hikâyelere 

dayanmaktadır. 

XIV. yüzyılın sonu - XVII. yüzyılın ortalarında Çin 

edebiyatı ve erken aydınlanma dönemi. Bu dönemde Moğol 

işgaline karşı güçlü bir halk hareketi başladı. Ülkenin birleşmesi ile 

yıkılan ekonominin restorasyonu başladı. Köylülerin vergileri azaldı. 

Sanatkarlık şehirlerde gelişmeye başladı. Ülkenin başkenti Nankin'den 

Pekin'e taşındı (Pekin aynı zamanda 1421'den beri bir ticaret ve sanayi 

merkezi olmuştur). Emtia-para ilişkileri kapitalist üretimini genişletti, 
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XVI. yüzyılın sonunda daha güçlü bir şekil aldı. Feodalizme karşı 

protestolar ülkenin merkezileşmesine ve tek taraflı yönetimine yol 

açtı. Siyasi gruplar arasındaki çatışmalar XIV. yüzyulun sonu ve 

XVII. yüzyılın başlarında Dunlin'de başladı. Bu bölge bir ticaret ve 

sanayi merkeziydi. Nüfus, hanedanın gücünün sınırlı olmasını, feodal 

keyfiliğinin önlenmesini ve rüşvetin ortadan kaldırılmasını istedi. 

Vergilerin düşürülmesi, imalatta el emeğinin daha iyi değerlenmesi ve 

b. böyle taleplerde bulundular.  XVII. yüzyılın başında bir sınıf 

mücadelesi oldu - köylülerin ve şehir halkının isyanı. XVII. yüzyılın 

20'lerde zenginlerin ve fakirlerin eşitliği, ünlülerin ve sıradan 

insanların eşit kabulü vb. hakkında görüşler arttı. Başkentin ele 

geçirilmesiyle (1644) sona eren bir köylü savaşı oldu. 

XVI – XVII. yüzyılların başlangıcı, aynı zamanda erken 

aydınlanma dönemi olarak da tanımlanabilir. Bu dönemde halkın 

politik, sosyal, yasal vb. Bilgi sahibi olmadıkları için bu bilgiyi 

edinmeleri gerekiyordu. Bu süre Mancurlar'ın saldırısıyla ertelendi. 

Bu aydınlanma hareketinin XVIII - XIX. yüzyıllarda devam ettiğini 

görüyoruz. İlk dönemde, ülke Mancurlar'ın siyasi işgali altında olduğu 

için aydınlanma hareketi zayıfladı. İkinci dönemde edebi-aydınlanma 

hareketi güçlenmeye başldı. Bu dönemde yeni janrlar ve edebi eserler 

ortaya çıkmaya başladı. U Çenyen'in "Hindistan'a Seyahat", Lo 

Madoen'in deniz yolculuğu, Robinson Crusoe hakkında bir roman, 

bilinmeyen bir yazarın "Tszin, Pin, Mey" romanı ve diğer eserler XVI. 

yüzyılın edebi ürünleridir. Aydınlanmanın ikinci aşamasında, U 

Tszintszı'nın (XVIII. yüzyılın ortası) romanları ve hicivleri, Tsao 

Syuetsi'nin (XVIII. yüzyılın sonları) duygusal eserleri ve Li Juçje'nin 

(XIX. yüzyılın başı) felsefi ve siyasi eserleri ortaya çıktı. 

XVI – XVII. yüzyıllarda felsefi düşüncenin yükselişi, dini ve 

dogmatik eğitime ve sınav sistemine karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı. 

Maarifçiler, Van Anşi ve diğer reformcuların gündeme getirdiği 

sorunlara rağmen, Rönesans döneminde ideolojik olarak mücadele 

etti. 

Neo-Konfüçyüsçülüğe ana darbe, öğretileriyle Van Yanmin (XV 

- XVI. yüzyıllar) tarafından vuruldu. O, kendi öğretiminde insanın iç 

dünyasını ve zihnini idealize etti. Bu doktrini izleyenler aydınlanmış 

hükümdarın gücüne inanırken, diğerleri bu "aydınlanmış hükümdar"ı 

ülkenin ilk haydutu olarak görüyordu. Bu fikirleri edebiyata getiren Li 

Çji (1527 - 1602) idi. Taocu materyalizmi geliştirdi ve Rönesans 

döneminde ona aktif bir yön verdi. O, skolastikleri Konfüçyüsçü 
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kitapları körü körüne okumakla suçladı. O. bu kitapları eleştirdi, 

ortaçağ bilginlerinin onları bir kanon olarak ezberlediklerini söyledi. 

Onun materyalist görüşleri, insanın ve çevrenin eğitimine, insan 

rolünün teşvik edilmesine, yiyecek ve giyecek mücadelesinde tüm 

insanların eşitliğine, insan duygularının eğitimine vb.  hakkında 

görüşlerden oluşur. 

Li Çji, öğrencilerine kısa yazılar ve mektuplarla, özellikle 

"Yakılan kitablar" eserinde görüşlerini dile getirdi. O, ansiklopedik 

"Gizli Kitap"ta tarihsel figürleri değerlendirir ve en önemlilerini ileri 

çeker ve Çin'in birleştiricisi olan Tsin Şiçuan, "binyılın ilk 

imparatoru" ve kadın eşitliği mücadelesinin sembolü Çjo 

Bentszyun'dan bahsetti. Yazarın bu düşünce özgürlüğü ona pahalıya 

mal oldu. Fanatizme hizmet eden Engizisyon, evini, atalarının 

mezarlarını dağıtdı, çocuklarını aç bıraktı, kendi ise manastırı sığınak 

olarak kullandı. Onun eserlerinin yakılması emredildi. 

Sanat eserlerinin değerlendirilmesi, nisbeten tarihi eserlerden o 

kadar da karmaşık değildi. "Bilimsel sınıf", manevi tapınakların 

tekelini koruyarak soylulara ve din adamlarına hizmet etti. Bu tekelde 

saray şiiri, cetvele adanmış "yüksek tarz" eserlerle çeşitli temalar 

(methiye vb.) üzerinde devam etti.  

Resmi bibliyografya (VII-VIII yüzyıllar) Konfüçyüsçülüğün 

"kutsal kelamları" birleştiren kanonik kitaplar (kilise kitapları), 

hanedan ile ilgili tarihi kitaplar, Konfüçyüs'ün öğretilerini açıklayan 

felsefi kitaplar, çeşitli yazarların (şiir, düzyazı, esseler, raporlar vb.) 

kitaplardı. 

Hekayetler, romanlar ve dramalar kabul edilemez olarak kabul 

edildi. XVI. yüzyılın sonunda, eleştirmenler tüm epik nesiri 

"yargılamaya yararsız" stile bağladılar. XVII. yüzyıldan itibaren 

eleştirmenler "biyografik yön" etrafında birleşti ve efsaneler "Tszin, 

Pin, Mey" sosyal romanının etrafında doluydu (Yazarın “kişisel yeri”, 

kitabın zehirli sayfaları, “göklerin cezası”, yazarın duyguları ve nesir 

hakkında efsaneler). 

Bu tür değerlendirmeler XVII. yüzyıl eleştirmenlerine tipikti: Şi 

Nayan, isyancıların doğru bir tanımını verdiği "Çay Körfezleri" adlı 

romanını yazdı. Ailesinde üç kuşak doğdu: Tszin Şentan bu kitabı ve 

yorumlarla "Batı Fligeli" dramasını yayınladı ve sonunda idam edildi 

ve tüm nesil yok edildi” (Литература Востока в средние века. Часть  

I. 1970: 211). 
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Demokratik edebiyatın ve yeni estetiğin temellerine dayanarak, 

maarifçiler sanatsal karakterleri kopyaladı ve görüşlerini sanatın 

eleştirisiyle birleştirdi. Li Çji, tüm yalan taklitleri kurgusal sınav 

kağıtları ile birlikte reddetti. Yazara göre, yanlış bir kelime, yanlış bir 

çalışma, yanlış bir eser - hepsi yanlış bir içerik ifade eder. Li Çji, 

kendi edebiyatı olmayan bir ulusun, kendi edebiyatı olmayan bir 

dönemin olmadığını söyledi. Yuan Hundao edebiyat tarihinde onun 

görüşünü sürdürdü. Şaka yollu "İçenler için Kurallar" kitabını yazdı. 

O, eserinde Çin'in tüm kültürel mirasını birleştirdi. Bunların arasında 

"Şarkılar Kitabı", "Çjuantszı", Sım Tsyan'ın "Tarihi Notlar" eserleri, 

"Tszin, Pin, Mey" romanı, Tao Yuanmin'in, Li Bo'nun, Du Fu'nun, 

Van Şifu'nun, Ma Çjiyuan'ın eserleri yer alıyor. 

Zamanın aydınlatıcıları arasında Fyen Myenlun da var. Onun 

drama eserleri hakkında yüksek fikirleri var. Fyen Myenlun, bir 

dramanın sadece edebi bir eser olmadığını, sahne performansı ile de 

birleştirilmesi gerektiğini yazıyor. Sahneyi aydınlanma için en değerli 

platform olarak kabul etti. Fyen Myenlun, Mancurlar ile kavgada 

öldürüldü. O, demokratik edebiyatın koleksiyoncusu, editörü ve 

yayıncısıydı. Özellikle Aydınlanma'nın sonuçları üzerine öykülerin 

yayıncısıydı. 

Bu dönemin en büyük başarısı büyük bir tahkiye formunun 

oluşturulmasıydı. XIV – XVII. yüzyıllarda halk kitapları (destanlar), 

kısa öyküler ve romanlar yayımlandı. Bu örneklerin temelinde XI. 

yüzyılın askeri hikâyeti olan "Üç Çarlık" ve "Çay Körfezleri", 

"Hindistan'a Seyahat" eserleri vardı. "Üç Çarlık" ve "Çay Körfezleri" 

on dördüncü yüzyılda tamamlandı. Bu eserler Moğollarla mücadele 

dönemini yansıtıyordu. "Üç Çarlık" eserinin kahramanı Tsao Tsao, 

ülkeyi birleştiren bir kahraman olarak dikkat çekiyor. Eser, kendini 

"Han kendim" olarak adlandıran Tsao'nun şövalye doğasını 

gösteriyor: o, ülkeye önem veriyor, adildir ve benzeri yoktur. Fakat 

hükümdar olduktan sonra karakteri değişir. 

U Çenyen'in "Hindistan'a Yolculuk" draması (XVI. yüzyılın sonları) 

da bir halk kitabına dayanıyordu. Aynı isimdeki oyununun konusu, 

Syuantszan'ın VII. yüzyıl Budist kanonlarına karşı çıkması dayanıyor. 

U Çenyen'de sadece gelenek verilir, tahkiye belirli bir çerçevede ve 

zaman içinde olur. Eserde Syuantszan dışında tarihsel bir figür yoktur. 

Gerisi halk masallarından (Hanuman, Monah, Zahid, Kaban, vb.) 

alınır. Eserde Syuantszan kendini zor bir durumlara düşer ve 

yoldaşlarını zor bir duruma sokar. Onlar Tanrılar ve yardımcı ruhlar 
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düzeyinde bile doğaüstü güçleri vardır. Rakibi Syuantszan'ın Sun 

Ukun'dur. Hızlı maymun imgesi bize Hint destanından tanıdık geliyor 

ve maymun hükümdar Sugriv'in bilge danışmanını anımsatıyor. 

Rama’ya Hind eposunda Hanuman nasıl hizmet ediyorsa, Çinli 

Hanuman da hükümdarına çok sadık bir şekilde hizmet eder. 

Hanuman hayatından memnun. O, bir mucit, zâlim hükümdar 

Ravan'ın veya sevgili Çinli annesinin bahçesindeki karışıklığı 

düzenler. Çin'e mucizevi maymunun hikâyesi Budist katakalardan 

geçti (bir Buda'nın hayatı hakkında hikâyeler). 

U Çenyen'deki yeni kahraman, tüm tarihsel dönemin felsefesini 

yeniden canlandırdı. Hanuman kurnaz, zeki, enerjik ve memnun bir 

karakter. Kurnazlığı, keşişlerin, monahların avamlığı ve acımasızlığı 

ile tezat oluşturuyor. Syuantszan'ı koruyarak misyonuna kendini 

adamıştır. Hanuman maymunu somutlaştırır. Olaylar sırasında, 

Hanuman maymunların hükümdarı tarafından tanınır ve sonuç olarak 

doğal özgürlük koşullarında yaşar. Onun tüm hayatı bilimsel 

araştırmalara harcanmaktadır. U Çenyen'de sıradan veya ortalama bir 

kişi yoktur. Kahramanları tarihsel ve mitolojik figürler, olağanüstü 

güce sahip insanlar. Hanumanın yüzü bir maymun yüzüdür. Eserde 

onun benzeri de tasvir edilmektedir. Hanuman benzer kıyafetler yapar, 

gıdıklar, çimdikleyir, düşmanı sıkar, panik yapar ve onu savaş 

alanından kaçmaya zorlar. Kahramanların görünümü değişiyor. Uzun 

boylu bir güzellik ya da hoş bir simalı bilge yerine, bir maymun yüzü 

olan Hanuman, domuz yüzünde olan mümin bir Kaban ve "Kum 

Fırtınası"ndan daha az çirkin bir fizyognomisi olan bir monah ön 

planda görünür. Gülünç tasvir edilen üç figürün hepsi gülünç. 

"Çjen Hen'in Hint Okyanusunu Yüzmesi" romanı 100 bölümden 

(1597) oluşmaktadır. Bu eser, XV. yüzyılda Çinli denizcilerin 

okyanustaki büyük yolculuklarını yansıtıyor. Bu romanın Çin'de 

ortaya çıkması, Çjen Hen'in keşif gezisinden ve Kamoyens'in (1572) 

"Luziad" epopeyasından sonra yazılmıştır.  Bu eserler Avrupa'daki 

Columb'un ve Vasco de Gama'nın deniz seyahatlarının etkisi altında 

yazılmıştır. Çin'de bu romanın özel bir ideolojik ve politik önemi 

vardı. Sömürge döneminde, böyle bir konuyu ele alan yabancı 

konular, XV.Yüzyılda Çin'i yöneten yüce güçlerin keşif arşivlerini açtı 

ve onlara karşı bir muhalefet oluşturdu. "Üçüncü sınıf"ın çıkarlarını 

savunan Lo Madoen, XVI. yüzyılın başlarında ortaya çıkan seyahat 

romanı janrı hakkında feodalizmin temellerine, Konfüçyüsçülüğe 

çağırı etti. 
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XVI - XVII. yüzyıllarda, bir konu arayışı birçok yazardan büyük 

öyküler koleksiyonu yazmaya teşvik etti. Fyen Myenlun ve diğer 

eğitimciler ciltleri ortak bir isim altında yayınladılar. Fyen 

Myenlu'nun "Üç Sınıf" adlı kitabı 40 hikâyeti içeriyordu. Bu 

koleksiyonların konusu, kendi sorunları ile "Tszin, Pin, Mey"in 

kahramanlarının kişisel yaşamlarına yakındır. 

Lanlin'li Alaycı - "Tszin, Pin, Mey" (XVI. yüzyılın sonları) 

romanının yazarı geleneği değiştirdi. O, tarihsel kahramanları ünlü 

folklor kahramanlarıyla değiştirdi ve kahramanları tasvir etme 

yöntemi aynı kaldı: güreşçi Li Kuy suçluyu cezalandırdı, fuar Sun 

Tszyan kadını kurtardı. U Sun - kelimenin tam anlamıyla düz, saf, 

büyük yürekli, kaplanı çıplak elleriyle öldürür. Bir halk kitabı 

kullanarak yazar politik sempatisini ortaya koyuyor. "Çay 

Körfezleri"nin dört bölümü ana arsaya hizmet eder ve "Tszin, Pin, 

Mey" romanından 100 bölümü kendine entegre eder. Buradaki ana yer 

epizodik karakterler ve yeni kurgusal kahramanlar tarafından işgal 

edildi. Bu eserde ana güç, kaza kentindeki kadınların kalbini fetheden 

Simın Tsin adlı güzel bir oğlan. O, burjuvaziyi temsil ediyor. Bir alt 

sınıftan olan ilk karısının ölümü onun elini, kolunu açtı, vicdanını 

satmasına, garnizon şefiyle akraba olmasına ve yerel soylularla çevrili 

olmasına izin verdi. Zengin bir dulla evlenir. Çok eşlilik buna izin 

verir. Zenginliği nedeniyle kadınlarla evlenir, arkadaşlarını soyup 

zengin olur. Para açgözlülüğü ve şiddet karşısında güç korkusu, onu 

sarayın üst düzey yetkililerinden patron aramaya zorluyor. O, amacına 

ulaşır ve zenginler onu acil polis şefliği görevine getirirler. Bu 

pozisyonda, kötü adamlara acımasızca davranır, hayatlarını yok eder. 

En büyük karısı Yuenyan, kocasını ve diğer kadınlarını antipod 

olarak tasvir ediyor. O, dinde kurtuluş arayan ideal bir kadındır. 

Oğlunun miras çı olması için ona bir keşişe verir. Bu Yuenya'nın 

trajedisidir. Çok eşliliğin olumsuz sonuçları onu oğlunu korumak için 

bir keşiş olmaya zorluyor. 

Romanda, tüm kahramanlar ve karakterler gelişimde verilir. 

Bunlar yazar tarafından oluşturulan imgelerdir. Yazar bunun için yeni 

bir araç bulur. Önceden verilen özellikler, kahramanların açıklamaları, 

konuşmaları ve dünya görüşleriyle değiştirilir. Yazar önce 

Tszinlyan'ın güzelliğini verirse, sonra karakterinin olumsuz yönlerini - 

içmesini ve yalan söylemesini de kaydeder. O, negatif kahraman, 

ahlaksız Simin Tsin ile bağlantı kurar. Çalışmanın sonunda yazar 

didaktik bir sonuç verir: Kaderlerini Simın Tsin ile bağlayanları bir 
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felaket bekliyor. İnsanları uyanık olmaya çağırıyor. Bu tür eserler, 

Çin'deki yeni türün insanların kaderine çok yakın olduğunu gösteriyor. 

Gördüğümüz gibi, Çin edebiyatı büyük bir tarihsel gelişme 

geçirdi. Bu literatürün yazılı ve sözlü geleneği, diğer ulusların 

literatüründen çok farklıdır. Çin edebiyatı daha özgün. Bu, insanların 

tarihinin ve yaşamının eski zamanlarla bağlantılı olduğunu kanıtlıyor. 

Çin halkının tarihini ve edebiyatını koruyabildi ve her zaman hayatta 

kaldı. Çin edebiyatı her zaman bağımsızdır ve herhangi bir 

edebiyattan etkilenmemiştir. Moğol işgali sırasında edebiyatın 

insanlara ait olduğu da kanıtlanmıştır. Dünyanın en büyük milleti olan 

insanlar, yaratma konusundaki kararlılıklarından asla vazgeçmediler 

ve ayrıca edebiyatlarındaki gururlarını gösterdiler. 
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ORTAÇAĞ DOĞU RÖNESANS EDEBİYATI İLE İLGİLİ 

SONUÇLAR 

 

Dünya edebiyatının en eski yaratıcı alanlarından biri, Doğu 

halklarının edebiyatıdır. Bu edebiyat, Doğu halklarının edebi, felsefi 

ve manevi süreçlerinin bir sonucu olarak arkaik dönemden ve Orta 

Çağ'dan geçti,  Doğu halklarının edebi, felsefi ve manevi süreçlerinin 

bir sonucu olarak yaratıldı. Doğu Rönesans literatürü birçok sorunun 

çözümünü ima ediyor. Doğu halklarının literatürünü ayrı ayrı ele 

alıyor; rönesans hareketinden kaynaklanan başlıca eğilimleri sunar; 

klasik geleneğin yaratıcı yönünü vurgular; edebiyatlar arası ilişkileri 

incelemeye yardımcı olur. 

Doğu halklarının edebiyatı zengin geleneklere dayanmaktadır. 

Antik ve ortaçağ dönemlerinin siyasal ve sosyal dönemindeki edebi 

olayları yansıtacak şekilde iki yönde gelişmiştir. Birincisi sözlü 

geleneklere dayanan halk edebiyatı, ikincisi klasik saray edebiyatıdır. 

Her iki edebiyat da Sümer döneminden günümüze kadar gelişimlerini 

sürdürmüştür. Her iki yön de birbirleriyle etkileşim ve etki 

bakımından gelişmiştir. Hem klasik hem de modern zamanların 

yaratıcıları halk edebiyatından her zaman yararlanmıştır. Doğu 

halklarının edebiyatı eski ve ortaçağa bölünmüş olmasına rağmen, 

kendi geleneklerini her zaman korumuştur. Doğu halklarının edebiyatı 

üç önemli bölüme ayrılmıştır: sözlü edebiyat, klasik saray edebiyatı ve 

saray dışındaki edebiyat. Buna göre, edebiyatın bir rönesans dönemini 

geçtiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

Klasik saray edebiyatının yaratıcıları, halkın yetiştirdiği kelime 

ve şairlerin ustalarıdır. Yaratıcılıkları, halk sanatçılarının doğuştan 

gelen yetenekleri sayesinde insanların bin yıllık şiirsel deneyimlerine 

dayanmaktadır. Bu da edebiyattaki rönesansa katkıda bulunur. 

Saray edebiyatı zengin antik geleneklere dayanmaktadır. Burada 

şair ve zaman, şair ve çevre, şair ve cetvel sorunları kendini gösterir. 

Bu literatür iki bölüme ayrılmıştır: ilerici saray edebiyatı, dini-mistik 

saray edebiyatı. İlerici saray edebiyatı yöneticiler tarafından yönetilir 

ve dini-mistik edebiyat ilerici şairler ve filozoflar tarafından yönetilir. 

Sarayın dışında bu iki tür klasik edebiyatla karşılaşıyoruz. Gelişimin 

bu aşamalarından geçen klasik edebiyat, edebi mirasımızın temel 

kaynaklarından biri haline geldi ve şiirsel bir vuslata ulaştı.  
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Klasik Doğu edebiyatını bu şekilde karakterize etmemiz tesadüf 

değildir. Klasik Doğu edebiyatının rönesansı nedeniyle, yapısı 

hakkında yorum yapmak gerçekten önemlidir. Ders kitabında 

“Rönesans edebiyatı nedir? İlkeleri, gelişme eğilimleri ve beklentileri 

neler? ” ve bunun gibi sorular cevaplandı. Doğu Rönesans edebiyatı 

karşılıklı edebi ilişkilerde incelenir. Bu durumda çeşitli ilkeler dikkate 

alınır: tarih ve edebiyat, mitoloji ve edebiyat, dönem ve edebiyat, 

yüzyıl ve edebiyat, felsefe ve edebiyat, dini-mistik akımlar ve 

edebiyat. 

Rönesans edebiyatının algısını birleştirir. İran, Türkiye ve Arap 

edebi modellerinde ki yakınlık Ortaçağ Doğu Rönesans Edebiyatı 

Tarihi ilginç bir yapıya sahiptir. Türkiye, İran, Arap, Hint ve Çin 

halklarının edebiyatı, Doğu edebiyatı adı altında ders kitabında yer 

almaktadır. Bu edebi çeşitlilik tek bir Rönesans edebiyatının algısını 

birleştirir. İran, Türkiye ve Arap edebi modellerinde dikkat çekici bir 

yakınlık vardır. Bu bazı Hint edebiyatını içerebilir. Çin edebiyatı, ders 

kitabında Rönesans'ın eşsiz bir gerçeği olarak yansıtılan bağımsız bir 

edebiyat türüdür. Klasik Arapça ve Farsça şiir, Türkiye, İran, Arap ve 

Hint halklarının edebiyatının birleştirici faktörüdür. Arap ve Fars 

edebiyatının etkisi bu açıdan açıktır. Bu bazı Hint edebiyatlarını 

içerebilir. Çin edebiyatı, ders kitabında Rönesans'ın eşsiz bir gerçeği 

olarak yansıtılan bağımsız bir edebiyat türüdür. Klasik şairlerin gazel, 

kaside, kıta, rubai, tarciband, vb. janrların tercih organize ettiğini 

biliyoruz. Bu, söz konusu literatür temsilcilerinin yaratıcılığında da 

gözlenmektedir. Her edebiyatın sözlü edebiyatla başladığı fikri, 

edebiyat eleştirisinde uzun zamandır doğrulanmıştır. Ders kitabının 

derlenmesi, edebiyatın rönesans dönemlerine ve yüzyıllara 

bölünmesine ve şairlerin yaratıcılığının değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. Elbette, bu tür kronoloji ve yüzyıllara göre bölünme, 

farklı halkların literatüründe aynı görünmemektedir. Bu onların eşsiz 

ulusal gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Arap edebiyatında "Abbâsî 

dönemi edebiyatı" ulusal bir karaktere sahiptir, Türk edebiyatındaki 

ulusal eğilime müdahale etmez veya Fars edebiyatının onuncu 

yüzyılına benzemez. Yani, her bir literatürün gelişimi bağımsızdır. 

Onları birleştiren yol evrimseldir. Bu, rönesans hareketi eğilimi ile 

karakterizedir. Bu tür sanatsal kaliteyi her edebiyatın ulusal ve beşeri 

özelliklerinde görüyoruz. Böyle bir canlanma eğilimi her zaman 

edebiyatlar arasındaki bağlantı ile açıklanır. Doğu edebiyatı birbirini 

etkileşim yoluyla geliştirir. Onun şiir dili Farsça olduğundan, bu 



356 | RAMİL ALİYEV 

 

etkileşim Türk, Fars ve Hint edebiyatında daha güçlüdür. Arap şiirinin 

etkisi, Aruz'un Doğu edebiyatı üzerindeki etkisinin genişlemesi ile 

doğrudan ilişkilidir. Fars ve Arap stillerinin klasik şiire etkisi, yüksek 

saray şiirinin gerekliliklerinden kaynaklanmıştır. 

Doğu Rönesans edebiyatı, ilerici fikirleri birleştiren büyük 

mekteplerin ve akımların etkisi altında oluşturulan bir edebiyattır. Her 

edebiyatın kendi tarihsel kökleri vardır. Edebiyatın gücü veya 

zayıflığı, tarihinin köklerine bağlıdır. Bu anlamda kitap, Türk ve diğer 

edebiyatların tarihsel kökenlerine odaklanmaktadır. Tarih ve edebiyat 

her zaman birbirini zenginleştirmiştir. Özellikle, halk destanlarının 

yaratılması söz konusu olduğunda, kurgu süreci her zaman ön 

plandadır. 

Doğu edebiyatı üzerindeki destansı etki, bireysel halkların 

edebiyatı üzerinde değil, genel bir etki alanına sahiptir. Ortaçağ Doğu 

Rönesans edebiyatı birleşik edebiyat anlamına gelir.  

Ders kitabı tasavvufun, klasik şairlerin eserleri temelinde 

döneme etki eden edebi bir eğilim olduğunu düşünmektedir. Dini-

mistik bir hareket olarak tasavvuf, önce Arap dünyasında ortaya çıktı 

ve daha sonra Doğu'ya yayıldı. Burada tasavvuf, Doğu halklarının 

Rönesans literatürünü de kapsayan ve birbirine bağlayan edebi bir 

eğilim olarak sunulmaktadır. Sufizm bir biliş olgusudur ve Tanrı ile 

insan arasında ilahi bir birlik yaratmaya hizmet eder. Tasavvuf, bir 

fikir akımı olarak, Arap, Türk, Fars ve Hint edebiyatında da lider 

konumdadır. Sufizm'de sembol Tanrı'ya yaklaşmanın yoludur. 

Sembol, Tanrı ve insan arasındaki dini-irfani ilişkilerin sanatsal bir 

işaretidir. Ders kitabının ana avantajı bilimsel doğasıdır. Bu yöntem, 

ders kitabının ustalığını kolaylaştırır, kuru açıklamalardan 

uzaklaştırmaya yardımcı olur. 

Edebiyatı yaymanın en önemli yolu şairlerin birbiriyle 

yazışmaları ve birbirlerine şiir yazmalarıdır. Doğu edebiyatının 

temsilcileri de bu yöntemi diğer şairlere eserleri hakkında bilgi 

vermek için kullandılar. Bunu Emîr Hüsrev Dehlevi'nin Hâkānî'ye 

nazire yazmasında, Câmi ve Navoi arasındaki yaratıcı bağlantıda 

görüyoruz. Bu yazışmalar Farsça olduğundan, yorumlar çalışmanın 

diline uygun idi. Ayrıca Farsça şiir dili olduğu için sarayda edebi dil 

olarak kullanılmıştır. Sadece Çin edebiyatı, bu etkiden uzak, kendi 

sınırları içinde gelişti ve hiçbir edebiyattan etkilenmedi. Bu, Çin 

şiirinin ve nesirinin bağımsız olarak gelişmesine yol açtı. Ayrıca, Çin 

edebiyatı en eski edebiyat olduğundan, dayandığı gelenekler M.Ö. bin 
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yıllara dayanmaktadır. Çin halkı, ulusal zenginliklerini korumak 

açısından da diğer uluslardan ayrılıyor. Çin edebiyatında geleneğe 

bağlılık daha güçlüdür. Geleneğe sadakat, bu literatürü yabancı 

etkilerden korumuştur. Onun yaratılışı ve gelişmesindeki 

Konfüçyüsçü öğretinin rolü harikaydı. Bu öğretinin yardımıyla, 

yüzyıllarca konumunu koruyabilmiş ve eski Türk edebiyatının 

etkisinden korunmuştur. 

Çin edebiyatı ile ilgili diğer hususlar da ders kitabında 

bulunmaktadır. Ayrıca diğer edebiyatlardan farklı olduğunu 

görüyoruz. Bunun nedeni, temaların, tarzın ve türün farklı olmasıdır. 

Çin edebiyatı özgür ruhlu edebiyattır. Yeni sanatsal eğilimlerin ortaya 

çıkması, insanların özgürlük arzusundan da kaynaklanıyordu. Halk 

türküleri ruhunda Vatan için özlem ve özgürlük ruhu da klasik şiirine 

nüfuz etti. 

Bugün, eski ve ortaçağ Çin edebiyatından Azerbaycan diline çok 

az çeviri var. Aynı zamanda Çin-Azerbaycan edebi bağları yeni 

yaratılmış. Bu süreç eski zamanlarda daha güçlüydü. Bu çalışmada 

Türk kahramanlık şarkılarının destansı etkisi harikaydı. Daha sonraki 

zamanlarda bu literatür kapatıldı ve Arap ve Fars edebiyatından çok az 

faydalandı. Çin bilimi ve edebiyatı, Doğu dillerini ve edebiyatını 

etkilemedi ve bir istisna oluşturdu. Ancak bu özellik edebiyatın 

gelişmesini engellemedi. Bunu özellikle Çin şiirinde ve dramasında 

görüyoruz. Çin şiiri, en samimi lirik duyguları ifade eden yazılı bir 

edebiyat alanıdır, edebi yenilik eğilimleri her zaman antik döneme 

geri dönme duyguları üzerinde hâkim olmuştur ve dramaturji, 

mücadele ve yenilikçilik eğilimini sürdürmüştür. Moğol işgali 

sırasında Doğu halklarının Rönesans literatürünün azalmasına rağmen, 

Çin edebiyatının bu dönemde geride kalmadığı ve özellikle 

dramaturjide önemli başarılar kaydedildiği belirtilmelidir. 

Çin Rönesans edebiyatının incelenmesi günün gerçeğidir. 

Halklar arasındaki kültürel ilişkiler de edebiyatlar arasındaki 

ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur. Çin ve Arap, Fars, Hint ve 

Türk edebiyatlarının incelenmesi, uygar dünyaya kendimizi 

tanıtmakta önemli bir rol oynamakta ve Doğu kültürünün 

öğrenilmesine yeni katkılar sağlamaktadır. Bugün, Avrupa edebiyatı 

hızla dünyaya yayılıyor ve diğer dillere çevriliyor. Doğu halklarının 

edebiyatı aynı zamanda kültürel ilişkiler sürecinde halkları bir araya 

getirmenin bir yoludur. Aynı zamanda, üniversitelerimizde Doğu 
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edebiyatının öğrenilmesi, Doğu kültürünün yayılmasına ve Batı 

kültürüyle karşılaştırmalı araştırılmasına yeni bir katkıdır. 
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