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MANTIKU't-TAYR 

( _r-Wf Jl:Wı ) 
Feridüddin Attar'ın 

(ö. 618/1221) 
tasavvufi mesnevisi. 

_j 

Bazı nüshalarında adı Malfaldt-ı Tu
yilr, Ma]famat-ı Tuyilr, Tuyilrname 
şeklinde kayıtlı olan ve nüshalar arasın
daki farklılıklar dikkate alındığında 5000 
beyti biraz aşan eser otuz bir bölüm (ma
kale) halinde remel bahriyle kaleme alın
mıştır. Hamd. tevhid. münacat, na't ve 
dört halife ile ashabın övgüsüne ayrılan 
bir girişin ardından mesnevi hüdhüde 
merhaba ile başlar ve 583 yılı Receb ayı
nın 20. günü (25 Eylül 1187) tamamlan
dığı kaydedilen bir hatime ile sona erer. 
Hellmut Ritter'e göre Mantı]fu'Hayr'a 
konu olan asıl hikayeyi daha önce Muham
med (Ahmed) el-Gazzall hem Arapça hem 
Farsça yazmış olduğu Risaletü 't-tayr adlı 
eserinde işlemiştir (İA, 11. 8-9) . Kur'an - ı 
Kerim'de geçen (en-Nemi 27/16) "man
tıku't-tayr" terkibini Attar'dan önce İbn 
Sina. Hakani ve Muhammed el-Gazzall de 
kullanmıştır. Eserin adında yer alan man
tık kelimesinin "söylemek, konuşmak, li
san-ı hal ile anlatmak" gibi anlamları var
dır. "Kuş" demek olan tayr ise salikieri 
temsil etmektedir. Allah'ın zuhur ve ta
ayyününü temsil eden "slmurg" hem kes
reti hem vahdeti göstermektedir. Nite
kim Farsça sl-murg "otuz kuş" anlamına 
geldiği gibi birleşik halde bununla vah
det kastedilmiştir. Esasen kelime Arap 
edeb iyatındaki anka gibi ismi olup cismi 
olmayan efsanevl bir kuşun adıdır. 

Mantı]fu't-tayr'ın konusu kısaca şöy
ledir: Kuşlar kendi aralarında toplanıp 
hiçbir ülkenin padişahsız olmadığını. pa
dişahsız ülkede nizarn ve intizam kurula
mayacağını belirtirler. Aralarında bulu
nan ve mürşidi temsil eden, Süleyman 
peygamberin mahremi ve postacısı hüd
hüd (en-Nemi 27/20-30) bu konuda onlara 
yol göstereceğini söyler. Hüdhüdün ön
cülüğünde toplanırlar. Fakat yolun uzak 
ve sıkıntılı olduğunu anlayınca bülbül, pa
pağan, tavus, kaz. keklik, hüma, doğan, 
balıkçı!, baykuş ve diğer bazı kuşlar birer 
mazeret ileri sürerekyolculuktan vazgeç
mek isterler. Hüdhüd kuşların hepsine 
cevap vererek onları ikna eder. Sonunda 
bütün kuşlar hüdhüdün kılavuzluğunda 
yola çıkarlar. Yolculuk esnasında bitkin 
ve yorgun düşen binlerce kuş hüdhüdden 
şüphelerinin giderilmesini ister. Hüdhüd 
her birinin soru ve itirazlarına cevaplar 

verir; önlerinde "talep, aşk. marifet, is
tiğna, tevhid, hayret. fakru fena" denilen 
yedi vadinin bulunduğunu (W. Skalmows
ki, bu yed i vadiyi tasavvufl bakımdan kı
saca değerlendi re re k Manttk u 't-tayr' daki 
metinleri ingilizce tercümeleriyle birlikte 
yayımlamıştır, bk. bibl.). bunları geçince 
padişahları olan slmurga ulaşacaklarını 
anlatır. Tekrar yola koyulan kuşlardan sa
dece otuzu hasta ve yorgun durumda bu 
vadileri aşıp yüce bir dergahın önüne ula
şır. Burada bir postacı gelip onların sl
murgu sorduklarını anlayınca önlerine 
birer kağıt parçası koyarak okumalarını 
söyler. Kağıtları okuyan kuşlar bütün yap
tıklarının yazılı olduğunu görüp şaşırırlar. 
Bu sırada slmurg da tecelli eder. Fakat 
gördükleri slmurg kendilerinden başka 
bir varlık değildir. Slmurgda kendilerini, 
kendilerinde simurgu görüp hayretler 
içinde kalırlar. Bu arada bir ses duyulur: 
"Siz buraya otuz kuş geldiniz, otuz kuş gö
ründünüz; daha fazla veya daha eksik gel
seydiniz yine o kadar görünürdün üz; bu
rası bir aynadır". Neticede hepsi slmurg
da fani olur. artık ne yol ne yolcu ne de 
kılavuz vardır. Gölge güneşte kaybolur. 
Menzil-i maksuda vasıl olan otuz kuş ara
dıkları slmurgun kendileri olduğunu anlar. 

Attar Mantıku'Hayr'da vahdet-i vü
cud inancını anlatmıştır. Buna göre var 
olan sadece vücud - ı mutlaktır. Bütün 
kudret O'ndadır. insanın kainatta varlık 
halinde gördükleri. vücud- ı mutlakın bir 
ayna hükmünde olan adem-i mutlakla 
karşılaşmasından doğan çeşitli görünüş

lerden ibarettir. Allah çeşitli şekillerde te
celli ettiğinden bütün eşya ve yaratıklar 
bir varlığa sahip gibi görünür. Aslında bu 
görünen şeylerin gerçek varlığı yoktur. 
Attar eserinde bu inancı kuşların dilinden 
temsili bir tarzda hikaye etmiş. hüc;lhüd 
ile çeşitli kuşlar arasında geçen konuşma
lar aracılığı ile tasawufi düşüncelerini 
açıklamıştır. Şair, hüdhüdün ağzından 
kuşların soru ve itirazlarına cevap verir
ken konuya uygun düşen başka hikayeler 
de anlatır. Birçoğu Te?,kiretü'l-evliya' 
adlı eserinde geçen bu hikayeler arasın
da fikri bir bağlantı vardır. Mantı]fu't
tayr'daki hikayeler birkaçı dışında genel
de kısa olup bazan üç beş beyitte sona 
erer. ardından gelen beyitler hikaye mü
nasebetiyle Attar'ın aktardığı fikirlerdir. 
Onun anlattıkları o kadar beğeniimiştir 
ki Mevlana Celaleddin-i Rumi de bazılarını 
alıp aynı vezinde yazdığı Meşnevi'sinde 
işlemiştir. 

Mantı]fu'Hayr'ın önemli bir yanı da 
şairin Hulefa-yi Raşidln'i methedip onlar 
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arasında fark gözetmediğini söylemesi ve 
halife seçiminde Hz. Ali'nin yanında yer 
almayan sahabenin haklı sayıldığını belir
terek bu gibi işlerle uğraşmanın gereksiz 
olduğunu açıklamasıdır. Bu konuda taas
sup gösterenleri kınayarak Sünni-Şii mü
cadelesinin tamamıyla taassuptan doğ
ma abes bir şey olduğunu ifade eder. 

Başta Türkiye ve İran olmak üzere dün
yanın çeşitli kütüphanelerinde pek çok 
yazma nüshası bulunan Mantıku't- tayr 

birçok defa basılmış , ilk defa taş basması 
olarak Cavnpur'da yayımlanmıştır (ts.). 
Necmüddevle Abdülgaffar'ın (İsfahan 
1313 h ş.) , Zükaülmülk Muhammed'in 
(Tahran 13 19 h ş. ), M. Cevact Meşhur'un 
(Tebriz 1334 h ş. ) ve Seyyid Sadık Gevhe
rl'nin (Tahran 1348 hş . ) hazırladıkları ya
yınlar daha güvenilir kabul edilmektedir. 
Ahmed Nacl el-Kaysi'nin Kahire Üniversi
tesi Şarkiyat Bölümü'nde hazırladığı ~t
tamame ev Kitôbü Ferididdin el-~t
tar en-Nişabilri ve Kitôbühil Mantı
]fu't-tayr adlı hacimli doktora tezi basıl
mıştır (Bağda d 1968) . Bed!' Muhammed 
Cum'a Mantı]fu't-tayr'ı Arapça'ya tercü
me etmiştir (Kahire 1975) . Mantıku't
tayr üzerinde çok çalışılan. nazlreler ya
zılan ve şerhedilen bir eser olmuştur. Sey
yid Ali Hemedanl Mantıku't-tayr'dan 
muhtasar bir antoloji meydana getirmiş . 

Meşnevi şarihi Prizrenli Şem'l de bu ese
ri şerhetmiştir (Keşfü'?-?Unün, ll, 1864) . 

Türk edebiyatında önemli yeri ve etkisi 
olan mesneviyi Gülşehri manzum olarak 
717'de ( 1317) Türkçe 'ye çevirmiştir. 

Mantı]fu'Hayr veya Gülşenname adı
nı taşıyan eserin hatime bölümünde Gül
şehri. Mantı]fu't-tayr'ı esas almakla bir
likte başka bir eser meydana getirdiğini 
ve eserinin telif sayıldığını söylemektedir. 
Müjgan Cunbur'un doktora çalışmasına 
(Ankara I 952) konu olan bu tercüme in
celendiğinde Gülşehri'nin konu ve tertip 
açısından Mantı]fu't-tayr'ı esas aldığı ve 
ona bir nazlre yazdığı anlaşılır. Mantı]fu 't

tayr' ı manzum olarak Mevlevl Feda! De
de Mantıku'l-esrar(Milll Ktp., Yazmal ar, 
nr. A 3 341 ) , Karatavalı Zalfi Pir Mehmed 
Gülşen-i Simurg (Cem Dilçin, basılma
mış lisans tezi, Ankara 1968) ve Kadızade 
Şeyh Mehmed İnşiraku's-sadr (TDK Ktp., 
Fotokopi, nr. 38) adıyla Türkçe'ye çevir
miştir. Abdülbaki Gölpınarlı ' nın yazar ve 
eseri hakkında bir girişle açıklamalardan 
meydana gelen mensur tercümesi de ba
sılmıştır (1-11, Ankara 1945-1946; istanbul 
1962) . Türk edebiyatında Attar'ın Man
tıku'Hayr'ı örnek tutularakyahut ondan 
ilham alınarak yazılan eserler de vardır. 
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Ali Şir Nevai'nin Lisanü't-tayr'ı (Mustafa 
Canpolat, basılmamış doçentlik tezi, An
kara ı 972), Derviş Şemseddin'in Deh 
Mürg'u (Hasan Aksoy, Kuşların Münaza
rast -Deh Murg-, istanbul I 998) bunlar
dandır. 

Mantı~u't-tayr' ı Avrupa'ya ilk tanıtan 
kişi Hammer'dir. M. Garcin de Tassy ese
rin metnini neşrettiği gibiMantic uttair 
o u le Jangage des oiseaux adıyla Fran
sızca'ya tercüme etmiştir (Paris ı 857) . 

Baran Erik Hermelin bu metne dayanarak 
eseri Almanca'ya çevirmiştir (Stockholm 
ı 929) . R. P. Masani tarafından bir bölü
mü İngilizce'ye tercüme edilmiş ve 1924'
te The C anterence of Birds adıyla ya
yımlanmıştır. Tam metni aynı adla Efham 
Derbendi ile D. Davis tarafından tercüme 
edilmiştir (Harmondsworth I 984). Man
tı~u't-tayr Hindistan'da da birçok defa 
basılmıştır. 
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MANTRAN, Robert 
(1917-1999) 

Osmanlı ve İslam tarihi uzmanı . 
_j 

19 Ocak 1917tarihinde Paris'te doğdu. 

Orta öğrenimini Paris'te Condercet Lise
si'nde tamamladı. Sorbonne Üniversite
si'nde tarih-coğrafya öğrenimi gördü, ay-
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nca Ecole des Langues Orientales Vivan
tes'tan diplama aldı (ı 945). Burada Fran
sız Türkologu Jean Deny'nin öğrencisi ol
du. Ecole Pratique des Hautes Etudes'de 
Jean Sauvaget'nin derslerini takip etti. 
Onun Bizans araştırmalarından Osmanlı 
tarihi alanına kaymasında Jean Sauvaget'
nin önemli etkisi olmuştur. 

Mantran 1939 yılında silah altına alın
dı ve 1940'ta yapılan savaşlarda göster
diği başarıdan ötürü savaş madalyasıyla 
ödüllendirildi. Alman işgali s ı rasında di
reniş hareketi içinde Paris'in kurtarılması 
eylemine katıldı. ll. Dünya Savaşı 'nın son
larına doğru yakın arkadaşı Nikita Eliseeff 
ile birlikte Şam Fransız Araştırmaları Ens
titüsü'nde görevlendirildi. Burada bulu
nan hacası Sauvaget. Ömer Lutfi Barkan 
tarafından yayımlanan Kanunlar'ın (İs

tanbul ı 943) Suriye ile ilgili bölümlerin i 
Fransızca'ya çevirmeye başlamıştı. Bu ça
lışma ortaklaşa yürütüldü ve hocasının 
ölümü üzerine Reglements fiscaux ot
tomans. Les provinces syriennes (Bey
routh- Da mas I 95 I ) adıyla kendisi tarafın
dan bitirilerek bastırıldı. Mantran Şam'

dan Beyrut'a geçti. Burada bir süre kal
dıktan sonra İstanbul'a gitti. Jean Deny, 
öğrencisine Türkiye'de M. Fuad Köprülü 
ve Adnan Adıvar'ı görmesini tavsiye et
mişti. Bunların dışında Selim Nüzhet Ger
çek, Sabri Esat Siyavuşgil, M. Tayyip Gök~ 
bilgin. Mehmet Cavit Baysun ve Ömer 
Lutfi Barkan gibi Türk bilim adamlarıyla 
tanıştı ve dostluk kurdu. Özellikle Ömer 
Lutfi Barkan onun için bir yol gösterici 
oldu. 

İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü'n
de burslu olarak görevli bulunan Mant
ran aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde 
de öğretmenlikyapıyordu. 1946ve 1947 
yıllarında Bursa'ya yaptığı iki gezi bura
daki kitabelerin derlenmesine fırsat ver
miş oldu. Önce Bursa'nın Arapça kitabe
lerin i deriedi ve bunları açıklamalarla 

Robert 
Mantran 

Fransızca'ya çevirdi. Ardından Bursa'nın 
Türkçe kitabelerini topladı ve yayımladı. 
Mantran'ın bu çabası büyük bir anlam ta
şımaktadır. Çünkü alışılageldiği üzere o 
zamana kadar Arapça kitabelerin derien
mesine öncelik verildiği halde Türkçe ki
tabeler ihmal ediliyordu. Halbuki ll. Meş
rutiyet döneminde giderek güçlenen, İs
lam sanatından bağımsız bir Türk sana
tının var olduğu görüşü özellikle Mimar 
Kemaleddin Bey tarafından savunulmuş 
ve Al b ert- Louis Gabriel bu görüşü temel 
bir tez olarak kabul etmişti. Mantran da 
bu görüşü benimsemiştir. 

Öte yandan Mantran, İstanbul kütüp
hanelerinde ve özellikle Başvekalet Arşi

vi'nde (Başbakanlıküsmanlı Arşivi) çalış
maların ı sürdürdü. 1949 Eylül -Ekim ay
larında kısa bir süre İstanbul'da bulunan 
hacası Sauvaget, XVII. yüzyılın ikinci ya
rısı İstanbul'u için paha biçilmez bir kay
nak olan Evliya Çelebi seyahatnamesinden 
yola çıkarak Türk ve Fransız arşivlerinin, 
yabancı seyahatnarnelerin ışığında yapı
lacak bir araştırmanın esasları üzerine 
öğrencisine bazı tavsiyelerde bulundu. Bu 
arada Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) kadrolarında görev
lendirilmesi Mantran'ın kendisini tama
men bilimsel araştırmalara vermesini 
sağladı. 1952'de Histoire de la Turquie 
(ı 952) yayımlandı. Bunu La Turquie 
(ı 955) başlıklı kitabı izledi. 19S9'da Pa
ris'te basılan siyah-beyaz resimlerle be
zenmiş Tresors de la Turquie başlıklı 
eserin giriş bölümünü Michel de Saint
Pierre kaleme almış, diğer bütün açıkla
malar ve notlar Mantran tarafından ya
zılmıştır. 

Mantran, 1955-1961 yılları arasında Tu
nus'ta görevlendirilen Mantran. Tunus 
Üniversitesi'nin yeniden yapılanmasında 
önemli rol oynadığı gibi Edebiyat Fakül
tesi ve Yüksek Öğretmen Okulu'nda da 
ders verdi. Tunuslu genç bilim adamları
nın yetişmesinde önemli görevler üstten
di. Bunların Türk arşivlerinde çalışması
nı destekledi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin 
Tunus'ta ve Kuzey Afrika'daki varlığını 
konu alan arşiv belgelerine dayalı pek çok 
özgün araştırmaya imza attı. Tunus'ta 
Darel Bey'de bulunan Türkçe belgelerin 
bir dökümünü hazırladı (Tunus- Paris, 
ı 96 ı ) ve bunu doktora tezi olarak sundu. 
Devlet doktorasını da 1962'de tamam
ladı ve 9 Mart 1963'te Sorbonne'da sa
vundu. Tez İstanbul dans la seconde 
moitie du XVII• siecle. Essai d'histoire 
institutionnelle, economique et social e 
başlığını taşıyordu. Bu çalışma Fernand 


