HEFT EVRENG
linde planlam ış. ancak sadece önsözle birinci bölümünü telif edebilmiştir. Bu kı
sımlardan, müellifin mesnevileri yazılmış
oldukları aruz kalıplarına göre yedi bölüm
halinde ele almak istediği anlaşılmaktadır. Eserin önsözünde müellif. mesnevi
türü ve en eski mesnevi şairleriyle bunların önderi olarak kabul ettiği Nizarni
üzerinde durmuş. birinci bölümde Nizarni'nin Ma.(ızenü'l-esrar'ının vezni olan
"seri" bahrinde mesnevi yazan yetmiş
sekiz şairi ve bunların eserlerini tanıt 
mıştır. Heft A.suman, H. Blochmann tarafından The Haft Asman or History
of Masnavi of Persians (Ka lküta I873)
adıyla Bibliotheca lndia serisi içerisinde
yayımlanmıştır.

Aga Ahmed Ali'ni n diğer eserleri de
1. Mü'eyyid-i Burhan (Kalkü ta I865). Galib Mirza Esedullah'ın Burhan-ı ~atı' adlı Farsça sözlüğe yönelttiği tenkitle re cevap mahiyetinde bir eserdir. z. Şemşir-i Tizter (Kalküta ı 868) . Galib Mirza'nın Mü'eyyid-i Burhan'a Tig -i
Tiz adıyla yazdığı Urduca reddiyeye ce. vaptır. 3. Risale -i Terane. Rubal t ür ü
hakkında bilgi veren eser Blochmann tarafından açıklayıcı notlarla birlikte neşre
dilmiştir (Ka lküta I867). 4. Risale-i İşti
]fa]f (Kalküta I872). Başlangıç seviyesinde Farsça bir gramer kitabıdır.
şunlardır :

BİBLİYOGRAFYA :

Storey. Persian Uterature, 1/2, s. 905 -906;
Ahmed Gülçin-i Meani . Ta rltı - i Te?kireha-yi Farsf, Tahran 1350, ll, 408-410; Şehriyar- ı Nakvi,
Ferhengnüvlsl der Hind u Pakistan, Tahran
1962, s. 141, 144; N. K. Jain. fV/uslims in lndia,
New Delhi 1979, 1, 56 .
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Cami. ljamse'sine Silsiletü'?,-?,eheb ve
Selaman ü Ebsal mesnevilerini ekleyerek bu yeni tertibe, Farsça "yedi taht" anlamına gelen ve büyük ayı yıldız kümesinin adı olan Heft Evrengadını vermiştir.
Eserin mukaddimesinde Cami yedi mesneviyi, Vasıt'ta yetişen en iyi yazı kamı
şıyla Çin hakkasının ·evlenmesi sonucunda dünyaya gelen yedi kardeşe benzeterek bunların gayb aleminden varlık alanına ç ıktıklarını söyler. Müellifin Külliyyôt' ı içinde veya müstakil olarak çok sayı
da yazma nüshası bulunan Heft Evreng
(Münzevl, IV, 33I2-33I6; FME, I, 4I6-420)
Aga Murtaza Müderris-i Gilanl tarafın
dan yayımlanmıştır {Tahran I337 hş . ).
Eseri oluşturan mesneviler ayrı ayrı olarak da basıl m ı ş. bazıları çeşitli dillere tercüme edilmiştir.
Heft Evreng'de

şu

He{t Evreng'in unvan
143)

sayfası

(TSMK,

Ba~ dat Köşkü,

nr.

mesneviler yer al-

maktadır : 1. Silsiletü'?,-?,eheb. Üç cilt-

ten (defter) meydana gelen eserin ilk cildi, Senal'nin lfadi]fatü'l-J:ıa]fi]fa'sı ve Evhadüddln-i Meragi'nin Cam -ı Cem'inin
üsiQbuyla yazılmış olup Sultan Hüseyin
Baykara'ya ithaf edilmiştir. Ahlaki ve tasawufi meselelerin ele alındığı bu cilt, Cami'nin mürşidi Ubeydullah Ahrar'ın tavsiyesiyle nazma çekilen " İ'tikadname"
başlıklı bölümle sona erer. İkinci ciltte,
ilahi aşk konusu sQfilerin menkıbeleri

He{t Evreng'den
minyatürlü
iki sayfa
(TSMK,
Ba~dat Köşkü,

nr. 143, vr. 1'-2')

ve sözleriyle desteklenerek i ş l enm i ştir.
Silsiletü'?,-?,eheb'in lll. cildi SOO beyit lik kısa bir mesnevi olup ll. Bayezid'e ithaf edilmiştir. "Failatün mefailün fa'Iün"
vezniyle yazı l an ve 7200 beyitten meydana gelen eserin sadece ll. cildinin 890
(1485) yı lında tamamlandığ ı bilinmektedir. z. Selôman ü Ebsal. Huneyn b. ishak ta rafından Yunanca'dan tercüme
edilen. daha sonra İ bn Sina ve İbn Tufeyl
tarafından yeniden yazıl an Selôman ü
Ebsal adlı sembolik aşk hikayesini Cami
bazı telif u n su rl a rı da katarak m esnevi
tarzında kaleme almıştır. Cami'nin bu üç
eserden hangisini örnek aldığı tartışma
lıdır. M. Nazif Şahinoğlu, eserin İbn Sina
ve İbn Tufeyl'in eserleriyle bir ilgisi bulunmadığını . Caml'nin, Huneyn b. İshak' ın
tercümesinin Naslrüddln-i TGsl'nin Şer
J:ıu'l-İşarat'ında yer alan özetinden faydaland ı ğın ı söylemektedir (Nuvidi-yi Şi
razi, s. ı 9). Heft Evreng'deki mesnevilerin en küçüğü olan bu eser 11 30 beyit
olup 894 (1489) yı lı nda tamamlanmıştı r.
"Failat ün failat ün failatün" vezniyle yazı
lan Selaman ü Ebsal, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan' ın oğl u Yakub Bey'e
it haf edilmişti r. Forbes Falconer (London I850) ve Reşld -i Vasemi (Tahran I305
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hş.) tarafından yayımlanan eseri Edward
Fitzgerald özet halinde İ ngilizce'ye (London 1856). Auguste Bricteux Fransızca' 
ya (Paris ı 9 ı ı), Kemal S. Aini Rusça'ya
(Douşanbe ı 977), Larnil Çelebi (ö. 938/
ı 532) ve Abdülvehhab Tarzi (İstanbul
ı 944) Türkçe'ye tercüme etmişlerdir. 3.
Tul).fetü'1-Al).rar. Nizarni-i Geneevi'nin
Ma.l]zenü '1-esrar' ı ve Emir Hüsrev-i Di hlevi'nin Matla'u'1-envar'ının üsiQbunda
yazılan eser dini, ahlaki ve edebi konuları
ihtiva eden yirmi bölümden (makale) oluşur. Cami bu eseri mürşidi Ubeydullah
Ahrar'a armağan etmiştir. Mensur bir
mukaddimen in ardından gelen dört münacat, beş na't, Bahaeddin Nakşibend'in
faziletlerine dair menakıbname mahiyetinde bir kısım ve Ubeydullah Ahrar
hakkında uzunca bir methiyeden sonra
eserin bölümlerine geçilir. Burada Hz.
Adem'in yaratılışı . namaz. zekat. hac, uzlet. sükQn, felekler, mutasawıflar , zahir
uleması, gençlik. ihtiyarlık, iyilik, güzellik
ve aşk gibi çeşitli konular işlenmiştir. 894
(1489) yılında tamamlanan ve 171 O beyitten meydana gelen eser "müfteilün
müfteilün failün" vezniyle yazılmıştır.
Tu]).! e tü '1-AJ:ırar ilk olarak Forbes Falconer tarafından yayımianmış (London
ı 848), 1869'da Leknev'de taş baskısı yapılmıştır. Rahmi Mehmed Çelebi'nin (ö.
1000/1 592) Türkçe'ye çevirdiği eseri Şem'i
Farsça olarak şerhetmiştir. 4. ŞubJ:ıatü'1ebrar. Ağır bir üslupla yazılmış mensur
mukaddime, na't ve padişaha dua ile baş
layan eser dini. tasawufi. ahlaki konuların ele alındığı kırk bölüme ayrılmış
tır. Cami'nin bu eserde kullandığı "failatün failatün failat" veznini kendisinden
önce sadece Emir Hüsrev-i Dihlevi Nüh
Sipihr adlı mesnevisinin birkaç beytinde kullanmış. Cami'den sonra bu vezinle
başka mesnevi yazılmamıştır. 2700 beyit
olan eser Sultan Hüseyin Baykara'ya ithaf edilmiştir. ŞubJ:ıatü'1-ebrar ilki Kalküta'da (1818) olmak üzere birkaç defa
basılmıştır. s. Yusuf u Zü1eyJ.:ıa. Nizami'nin Hüsrev ü Şirin'i, Gürgani'nin Vis
ü Ramin'i üslübunda "mefailün mefailün feülün" vezniyle yazılan eser 889'da
(1484) tamamlanmış olup 4000 beyitten
meydana gelir. Cami'nin en tanınmış
mesnevisi olan Yusuf u Zü1ey]]a'nın birçok baskısı yapılmış. V. E. von Rosenzweig
tarafından Almanca'ya (Vienne ı 824), A.
Rogers tarafından İngilizce'ye (London
ı 889) ve Auguste Bricteux tarafından
Fransızca 'ya (Paris 1927) tercüme edilmiştir. 6. Leyld vü Mecnun. Nizami ile
Emir Hüsrev-i Dihlevi'nin Leyld vü Mec-
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nun' larına

nazire olarak yazılmıştır. 889
(1484) yılında tamamlanan mesnevi
"mefülü mefailün feQiün" vezniyle yazıl
mış olup 3760 beyittir. Eseri A. L. Chezy
Fransızca'ya (Paris ı 805) ve Hartınann
Almanca'ya (Leipzig 1807) çevirmiştir. 7.
ljıredname-i İskenderi. Aristo , Eflatun , Sakrat gibi filozofların İskender'e
öğütlerini. İskender ile bu filozoflar arasındaki konuşma ve mektuplaşmaları anlatan eser Nizami'nin İskendername'si
ne nazire olarak yazılmıştır. "FeQiün feülün feülün feQI" vezniyle kaleme alınan
ve Sultan Hüseyin Baykara'ya ithaf edilen bu mesnevi Taşkent ( ı 9 ı 3) ve Leknev'de (ı 923) basılmıştır.
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si'nin Şahname'sinde, Mazenderan'da
esir olan Keykavus'u kurtarmaya giden
Rüstem'in her birinde devlerle çarpıştığı
yedi konağı ve Güştasb 'ın Ercasb tarafın
dan esir edilen kızlarını kurtarmak için
yola çıkan istendiyar'ın savaştığı yedi
durağı anlattığı iki bahiste geçmektedir.
Bundan dolayı Rüstem ve istendiyar'ın
her savaştan sonra zaferlerini kutlamak
üzere düzenledikleri ziyafet ve şöleniere
"heft han" (yedi sofra, yedi ziyafet) denilmiştir.

Fars edebiyatında yedi bölümlük macera anlatımiarına "heft" kelimesiyle baş
layan isimler verilmiştir. Bu mesnevilerin genel özelliği, esas çerçeveyi oluştu
ran bir hikaye içinde yer alan yedi küçük
hikayeden meydana gelmeleridir. Bunların ilk örneği, Nizarni-i Geneevi'nin binbir
gece masallarından esinlenerek 593'te
(1197) yazdığıHeft Peyker'dir (Behramname, He{t Günbed) . Nizami, esas hikayeyi Şahname'de Behram-ı Gür hakkın
da yazılanlardan almış (İiaydın. V 1ı 9361,
s. 275-290). bu çerçeve içine yedi hükümdar kızının Behram'ı avutmak için anlattığı yedi hikayeyi yerleştirmiştir. Nizami'nin bu eserine iran şairlerinden Eşref-i
Meragi Heft Evreng, Rai Hidayetullah
Hett Peyker ve Hatifi Heft Manz;ar adlarıyla nazireler yazmışlardır. Nizami'ye
yazılan naiirelerde bu plana aynen sad ı k
kalındığı söylenemezse de mesnevilerin
kuruluşu genellikle birbirini andırır.
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Türk edebiyatında bu tür ilk mesnevi
Ali Şir Nevai'nin, "yedi"nin Arapça karşılı
ğı olan "seb'a" kelimesini kullanarak adlandırdığı Seb'a-i Seyyare'sidir. Anadolu'da Sursalı Şah Ali Ulvi, Kudsi Çelebi ve
Trabzonlu Ramazan ' ın bu yolda mesnevi
yazdıkları kaynaklardan öğrenilmekte
dir. Anadolu'da yazılıp günümüze ulaşan
en eskiHeft Peyker Aşki-i Kadim'in eseri olup 861 'de (1456-57) tamamlanmış
tır ( Kut. TDAY Be lleten 11973 ı. s. 12 7151 ). Bunlardan sonra Ahmed Rıdvan ' ın
Heft Peyker (Behram-ı Gür) adını taşı
yan mesnevisi gelmektedir (Ünver, Ul96
119861. s. 84-97). Lamii'nin ölümünden
sonra damadı RGşenizacte tarafından tamamlanan Heft Peyker tercümesi de
aynı yolda yazılmış bir Türkçe mesnevidir
(Kut, JNES, sy. 35 119761. s. 73-93) .

"heft" (yedi) kelimesinin yer
aldığı yedi bölümlük mesnevi yazma geleneği Türk edebiyatma Fars edebiyatmdan girmiştir. "Heft han" ifadesi Firdev-

Atai'nin Hamse'sinin dördüncü mesnevisi olan Hett Han bu tür eserlerin
Türk edebiyatındaki en başarılı örneğidir.
Heft Han plan bakımından Nizami'nin
eserine benzerse de konusu büyük ölçü-
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dönemin İstanbul hayatından
izler taşıyan mesnevisi.
Başında

