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GÜRGAN 

(b k. CÜRCAN; ESTERABAD ). 

GÜRGANI, Fahreddin Es'ad 
( ,_;IS} ...... ..1 Wt..ıı~) 

Vis ü Ramin adlı 
mesnevisiyle tanınan 

İranlı şair. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yok
tur. Gürgani nisbesiyle tanınınakla bir
likte Gürgan'ın onun doğum yeri mi. yok
sa ikamet ettiği şehir mi olduğu bel
li değildir. Elde bulunan tek eseri Vis 
ü Ramin 'den. Selçuklu Sultanı Tuğrul 

Bey ile birlikte Nişabur'dan hareketle 
İsfahan kuşatmasına (442 / 1050) ve fet
hine ( 44 31 ı 051 ı katıldığı, bir süre ora
da kaldığı. Tuğrul Bey tarafından İsfa
han'ın yöneticiliğine getirilen Ebü'I
Feth Muzaffer'in himayesini gördüğü, 
bu zatın kendisine. Pehlevi dilindeki Vis 
ü Ramin adlı mensur eseri manzum ola
rak Farsça yazmasını önerdiği, onun da 
bu öneriyi kabul ettiği anlaşılmaktadır. 
Yedi ay kadar İsfahan'da kalan Gürga
ni'nin daha sonra nereye gittiği ve öm
rünü nerede geçirdiğine dair eserde bir 
kayda rastlanmadığı gibi ölüm tarihi 
de bilinmemektedir. 446'da (1054) Ma
lazgirt'i kuşatan Tuğrul Bey'e Merva
niler'den Nasrüddevle Ahmed tarafın

dan gönderilen hediyelerden söz etti
ğine göre bu tarihte henüz hayattaydı 
ve Tuğrul Bey'in yanında bulunuyordu. 
Pehlevi dilinden başka Arapça da bildiği 
ve eserinden döneminin geçerli ilimleri
ni öğrendiği anlaşılan Gürgani'nin Vis 
ü Ramin 'in sonlarındaki, "Ya rabbi, bu 
güzel destanı söylediği için bu genci ba
ğışla!" ifadesinden hareketle kitabını bi
tirdiği tarihte yaşının fazla olmadığı söy
lenebilir. 

Vis ü Ramin, aruzun "mefailün 1 me
failün 1 feOiün" vezninde yazılmış 8905 
beyitten (Minovf neşri) meydana gelir. Or
taçağ İslam dünyasında bir yasak aş
kın bu eserde övülmesi onu bu türde 
yazılmış mesnevilerden büyük ölçüde 
ayırır. Eserin Ortaçağ Batı edebiyatla
rında rastlanan Tristan ve isolde hika
yesiyle benzerlikler arzetmesi, hangi
sinin diğerinden etkilendiği meselesi
nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Müellif, konunun iffete aykırı olması

nın eserin etkinliğini arttırdığını söyler. 

Mesnevide ihtiyar Merv padişahı Mobed 
Monikan 'ın, genç karısı Vis ile kardeşi 
Ramin arasındaki aşkın. oyuncağı olma
sı ve onun ölümünden sonra aşıklara 

mutluluk kapılarının açılması anlatılır. 

Danimarkah şarkiyatçı Christensen bu 
hikayenin hayali olduğunu ileri sürer
ken Rus müsteşriki Minorsky konunun 
Aşkaniler döneminde (m.ö. 247-225) ya
şanmış bir olaya ait olabileceğini söy
ler. 

Gürgani eserinde sade bir dil kullan
mış, edebi sanatlara mümkün olduğu 
ölçüde az yer vermiş, anlaşılması güç 
kelime ve deyimler kullanmaktan ka
çınmıştır. Eserde özellikle ümit, ümit
sizlik, ayrılık gecelerinin acısı ve vus
lat günlerinin heyecan ve mutluluğu ba
şarılı bir şekilde anlatılmıştır. Vis ü Ra
min döneminin örf, adet ve folkloruyla 
ilgili bilgileri içermesi bakımından da 
önemlidir. 

Gürgani'den sonra gelen şairlerin eser
lerinde Vis ü Ramin 'in etkisiyle kale
me alınmış parçalara rastlanılır. Nite
kim Vis'in Ramin'e yazdığı on mektup 
Evhadi, imad-i Fakih, Selman-ı Saveci, 
Kati bi, Arifi ve İbn İmad gibi birçok şair 
tarafından taklit edilmiştir. Ancak bu 
eserin en büyük etkisi Nizarni-i Gence
vi'nin Hüsrev ü Şirin'inde görülmekte
dir. 

Vis ü Ramin, ilk olarak W. Nassau Lees 
ve Ahmed Ali tarafından 1864'te Kalkü
ta'da yayımlanmış, bunu Mücteba Mi
novi'nin (1314 hş.). Muhammed Ca'fer-i 
Mahcüb'un (1337 hş . ) ve Rus, Gürcistan, 
Tacikistan ilimler akademilerinin iş bir
liğiyle Magoli A. Todua ve Alexandre A. 
Gwakharia'ın (1349 hş.) Tahran baskı

ları takip etmiştir. Eseri. yazdışından el
li yıl sonra aslına uygun bir şekilde Sar
gis T'mogveli Gürcüce'ye (XII. yüzyıl), La
mii Çelebi (ö. 938/ 1532) serbest biçim
de manzum olarak Türkçe'ye, Henri Mas
se Fransızca'ya (Paris I 959). O. Wardrop 
Gürcüce'den (London 1914) ve G. Morri
son Farsça'dan (New York 1972) İngiliz
ce'ye çevirmiştir. Ayrıca son zamanlar
da Ts. Yordanishvili tarafından Gürcü
ce'den (Tiflis ı 949, 1960) ve S. Lipkin ta
rafından Farsça aslından (Moscow 1963) 

Rusça'ya tercüme edilmiştir. 

Gürganfnin. Avfi'nin Lübdbü'I-elbôb'ın
daki (ll, 240) beş beyitlik kıtası ve bazı 
eserlerde dağınık halde bulunan şiirle

rinden hareketle bir divanının olabilece
ği düşünülebilir. 
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Amuderya'nın sol kıyısında 
Harizm'in idari ve iktisadi merkezi 

olan tarihi bir şehir. 
_j 

Araplar'ın Cürcaniye dedikleri şehrin 
tarihi çok eskilere uzanır. Milattan önce 
138-126 yıllarında Türkistan'ı gezen Çin~ 
li seyyah Çian-Kien, Amuderya (Ceyhun) 
üzerindeki Yeu- gien eyaletinden bah
seder ki buranın Harizm'in merkezi olc'ın 
Gürgenç olması kuwetle muhtemeldir. 
Müslüman Araplar Gürgenç'i Emeviler 
zamanında fethettiler (93 / 712) ve Ha
rizm'i kontrol altında tutmak maksadıyla 
bölgeyi ikiye ayırdılar. Kas'ı yerli hane
dan Afrigoğulları'na bırakırken Gürgenç'i 
kendilerine hükümet merkezi yaptılar. 
Maveraünnehir, Horasan ve Fergana ya
nında Gürgenç de "Türkistan'ın kapısı" 
olarak nitelendirilmekteydi (lfudadü 'L· 
'alem, s. 38). Gürgenç'in dört kapısı ve 
Babülhuccac'ın yanında büyük bir saray 
vardı. Samaniler döneminde (819-1005) 

Gürgenç Kas kadar önem taşımamakla 
beraber zamanla büyük bir gelişme gös
terdi. Samaniler'e tabi Gürgenç valisi ve 
Me'müni hanedanının kurucusu Emir 
Me'mün b. Muhammed, Kas'ta hüküm 
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