
MESLEME b. MUHALLED 

ve ilk üç halife zamanındaki hayatına dair 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Mısır'ın fethinde ( 18-22/639-642) bulun
du. Fetihten sonra orada bir süre daha 
kaldı ve Medine'ye döndü. Hz. Osman'ın 
kan davasını güdenlerden olduğu için Ali 
b. EbG T!.Hib'in halifeliğini tanımadı. Bu 
yüzden 36'da (656-57) Mısır'da Hiribta 
(Haribt'l) mevkiinde t oplanan muhalifler 
arasında bulunduğundan Hz. Ali'nin Mı
sır'a vali tayin ettiği Kays b. Sa'd'a biat 
etmedi ve ona muhalefetini sürdürece
ğini bildirdi. Bu hareketlerinden memnun 
olan Muaviye b. EbG Süfyan, Mesleme ile 
Muaviye b. Hudeyc·e mektup yazarak hem 
kendilerine teşekkür etti hem de onlara 
çeşitli menfaatler vaad ederek bu tavır
larının devamını istedi. Mesleme, yazdığı 
cevapta Allah rızası ve Osman'ın intika
mını almaktan başka bir amaçlarının 
olmadığını , bunun için kendilerine ace
le yardım göndermesini bildirdi. Mesle
me'nin Sıffin Savaşı'nda bulunduğu şüp
helidir. Muaviye'nin hilafetinde (50/670) 
Mısır valiliğine tayin edildi ve İfrikıye'nin 
idaresi de ona verildi. İfrikıye ve Mağrib'
de fetihle görevlendirilmiş olan Ukbe b. 
Nafi'i bu görevden alarak yerine Ebü'I
Muhacir Dinar ei-Ensari'yi tayin etti. Mu
aviye b. Hudeyc'i de CeiGia'ya gönderdi. 
Halid b. Sabit ei-Fehmi'yi Mağrib'e, Ha
san b. Nu'man ei-Gassani'yi ise İfrikıye'yi 
fethe memur etti. 60 (680) yılında Abis 
b. Said'i Mısır'da vekil bırakarak İsken
deriye'ye gitti. Aynı yıl Muaviye vefat 
edince Yezid b. Muaviye onu Mısır ve 
İfrikıye valiliğinde tutarak kendisi için 
biat almasını istedi. Mesleme bu işi Abis 
b. Said' e verdi. Kendisine karşı Abdullah 
b. Amr b. As'tan başka direnen olmadı. 
Daha sonra Abis'in baskısı ile Abdullah 
da biat etti. Mesleme Mısır'a döndüğü 
zaman kaza ve şurta teşkilatlarının başı
na Abis'i getirdi. Mesleme'nin Mısır ve 
ifrikıye valiliği on altı yıl sürdü. Onun Zil
kade 62'de (Temmuz 682) İskenderiye'de 
vefat ettiği belirtilmektedir (Zehebl, lll, 
426). 

Mısİr m escidierine ilk defa minare yap
tıran kişi Mesleme'dir. İyi bir Kur'an hii
fızı olan Mesleme'den EbG EyyGb el-En
sarı ile EbG Kabil Hay b. Hani el-Meafiri, 
İbn Sirin ve Hişam b. EbG Rukayye gibi 
Mısırlı muhaddisler birkaç hadis rivayet 
etmiştir. Mesleme hakkında Samiye Fer
rac MahrGs, Vilayetü Mışr ta}J.te imreti 
Mesleme b. Mu]J.alled el-Enşari 47-62 
h. adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
( 1403/1983, Camiatü ümmi'l-kura külliy
yetü ' ş-şer!a !Mekkej) . 
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li! AsRİ ÇUBUKÇU 

MESNEVİ 
(~S_,.;.;.o) 

Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında 
birbiriyle kafiyeli 

ikişerH mısralardan oluşan 
nazım şekli. 

_j 

Sözlükte "ikişer ikişer" anlamındaki 
mesna kelimesinin nisbet eki almış biçi
mi olan mesnevi edebiyat terimi ve na
zım şekli olarak ilk defa Fars edebiyatın
da kullanılmıştır. Arap edebiyatında müz
devic veya recez bahriyle nazmedildiği 
için urcüze adıyla anılan şiirler mesnevi
nin ilkel biçimi olarak kabul edilebilirse de 
(bk. iA, VI II, 128-129) bu nazım şeklinin 
günümüzde ifade ettiği anlama uygun ilk 
örnekleri Fars edebiyatında ortaya çık
mıştır. Fars şiirinin kaside ve gazelle bir
likte üç temel nazım şeklinden biri olan 
mesnevi iki beyitlik şiirlerden binlerce 
beyitlik müstakil kitaplara kadar değişik 
uzunluklarda kaleme alınmıştır. Mesne
vilerin her beytinin kendi arasında kafiyeli 
oluşu (aa 1 bb 1 cc ... ) ve genellikle aruzun 
kısa kalıplarıyla yazılmış olması konu bü
tünlüğünü sağlama ve anlatım açısından 
şairlere büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Yaygın görüşe göre mesnevi yazımında 
yedi vezin (hezec-i müseddesten mefllllün 1 
meflHiün 1 feGiün ile mefGiü 1 metailün 1 feG
Iün; remel-i müseddes bahrinden failatün 1 fa
ilatün 1 fa il ün ile feilatün 1 feilatün 1 feilün; ha
fif bahrinden feilatün 1 mefailün 1 feilün; seri 
bahrinden müfteilün 1 müfteilün 1 failün ve mü
tekarib bahrinden feGiün 1 feGiün 1 feGiün 1 
feGI) kullanılmıştır. 

Genellikle dini, tasawufı, destani, men
kıbevi, tarihi, ilmi, mizahi ve öğretici ko
nuların anlatılmasında, çeşitli aşk hika
yelerinin nazma çekilmesinde, şairterin 

yaşadıklarının dile getirilmesinde kulla
nılan bir nazım şekli olan mesnevinin üç 
temel özelliği vardır. Bunların ilki vezin 
birliğidir. Bütün mesneviler tek bir vezin
de söylenir. Seniii'nin lfadi~atü'l-}J.a~i
~a'sı, Sa'di-i Şirazi'nin Bostan'ı , Mevlana 
Celaleddin-i Rumi'nin Meşnevi'si gibi 
içinde kısa mesneviler bulunan eserlerle 
Firdevsi'nin Şahname'si, Esedi-i TGsi'nin 
Gerşaspname'si ve Nizarni-i Geneevi'
nin ljüsrev ü Şirin'i gibi uzun mesnevi
lerin hepsi tek bir vezinle yazılmıştır. Fars 
edebiyatında bir mesnevide iki veznin 
kullanıldığı görülmemiştir. İkinci özellik 
vezinlerin mesnevinin anlam ve muhte
vasına göre seçilmesidir. Uzun mesnevi
lerin bütün hikaye boyunca tek olan vezni 
eserin içerdiği anlama göre seçilir. Mesela 
hamasi konularda daha çok mütekarib 
bahri (feGiün 1 feGiün 1 feGiün 1 feGI) tercih 
edilmiştir. Dakıkı'nin Güştdsbname'si, 

Firdevsi'nin Şahname'si , Esedi'nin Ger
şaspname'si, Nizarni-i Geneevi'nin İsken
demame'si, Saba'nın Şehinşahname'si 
gibi mesneviler bu vezindedir. Nizarni-i 
Geneevi'nin Ma]J.zenü'l-esrar'ının vezni 
olan serl-i matvi-i mevküf bahrinde yet
miş sekiz mesnevi yazılmıştır. Remel ve 
hafif bahirleri ise i rf ani ve aşıkane mesne
vilerde kullanılan vezinlerdir. Mesnevile
rin üçüncü özelliği içinde gazel ve kaside 
gibi başka şiir kalıplarına yer verilmeme
sidir. Mesnevilerdekı konu çeşitliliği vezni 
değiştirmez. Sa' di-i Şirazi'nin Bostan 'ın
da çeşitli konu başlıkları olsa da hepsinin 
vezni aynıdır. Firdevsi'nin Şahname'sin
de konu gerek hamasi gerekse lirik olsun 
manzumenin tamamında tek bir vezin 
söz konusudur. Ancak bazı mesnevilerde 
mesnevinin içine kaside ve gazel dahil 
edilmiş veya tek bir vezinle yazma kuralı
na uyulmamıştır. Bu tür uygulamanın ilk 
örneği AyyGki'nin aralara on gazelin yer
leştirildiği Vara~a vü Gülşah adlı mes
nevisidir. 

AyyGkı'nin gerçekleştirdiği bu yenilik 
VII. (XIII.) yüzyıl şairlerinden Emir Hüs
rev-i Dihlevi'nin dikkatini çekmiş, Kıra
nü's-sa'deyn adlı mesnevisinde onun 
yaptığına ek olarak gazelin yanında kasi
deye de yer vermiştir. Emir Hüsrev ayrıca 
bu tarzda ve sekiz fasıldan oluşan Nüh 
Sipihr adlı mesnevisinin her faslım farklı 
bir vezinle yazmıştır. Emir Hüsrev'den 
sonra Ubeyd-i Zakani 'UşşaJsname adlı 
mesnevisinin içine gazel yerleştirmiştir. 
Hümam'a ait bu gazeller mesneviyle ay
nı vezindedir. 

Fars edebiyatında mesnevi nazım şek
linde görülen yeniliklerio biri de "zCı-bah-



reyn" veya "mülewen" mesnevilerin ya
zılmasıdır. Şiirdeki kelimeler değiştirilme
den iki veya daha fazla aruz vezniyle oku" 
nabilen mesneviler bu türe girer. Ahmed-i 
Menşurl'nin Hurşldl tarafından şerhedi

len Kenzü'l-gara'ib adlı kısa mesnevisi
nin bütün beyitleri bu şekilde olup eser
deki bir beyit otuz küsur vezinde okuna
bilmektedir. Abdülvasi-i Cebell ve ima
ml-i Herevi'nin de bu tarz manzumeleri 
bulunmaktadır. Timurlular dönemi şair
lerinden Şemseddin Katibi Mecma'u'l
bal).reyn mesnevisini iki vezinle yazmış
tır. Ehli-i Şlrazl Sil).r-i Ifelal adlı mesne
visini yazarken Katibi'nin eserini örnek al
mış. ayrıca her beyitte üç sanatı (mülev
ven zü'l-bahreyn, zü' l-kafiyeteyn ve zü'l
cinaseyn) kullanmıştır. 

Bazı istisnaları bulunmakla birlikte 
mesneviler genellikle giriş. konu ve bitiş 
olmak üzere üç ana bölümden meydana 
gelir. Girişte sıkça karşılaşılan başlıklar 
genellikle besmele, tahmld, tevhid. mü
nacat, na't, mi'rac, mu'cizat, medh-i çe
haryar (bu başlık şairin veya eserin su
nulduğu kişinin mezhep ve meşrebine gö
re değişmekte ya da hiç bulunmamakta
dır). methiye. sebeb-i te'lif adlarıyla sıra
lanır. Bazı mesnevilerde besmele ve tah
mld ayrı başlıklar altında verilirken bazı
larında bunların birleştirildiği. hatta tev
hid veya münacata dahil edildiği görül
mektedir. Na't, mi'rac ve mu'cizatın ayrı 
başlıklarla yazıldığı mesneviler yanında 
her üç konunun sadece na't başlığı altın
da toplandığı eserler de vardır. Methiye
de çok defa eserin sunulacağı kişiye ait 
övgü yer alır. Sebeb-i te'llf şair ve eser 
hakkında, ayrıca mesnevinin niçin, kimin 
isteğiyle yazıldığı veya çevrildiği konusun
da bilgilerin bulunduğu bölümdür. Türk 
edebiyatındaki mesnevilerin giriş bölü
münde ayrıca kaside, terciibend, kıta. ru
MI nazım şekilleriyle yazılmış parçalar da 
görülür. 

Konu mesnevinin asıl bölümüdür. Bu 
kısma konuya uygun olarak öğretici 
amaçla yazılmış mesnevilerde "agaz-ı ki
tab. matla'-ı kitab, bab-ı eweı. makale-i 
ula", tahkiyeye dayalı mesnevilerde ise 
"agaz-ı dasti'm, matla'-ı dastan. agaz-ı 
kıssa" gibi başlıklarla girildiği görülmek
tedir'. Türkçe mesnevilerde başlıklar ge
nellikle Farsça'dır. Dini, ahlaki ve tasawu
fi konularda yazılmış bazı mesnevilerde 
Arapça başlıklara da rastlanır. 

işledikleri konulara göre mesneviler 
dini ve tasawufi. ahlaki, mizahi, öğretici 
olanlar. aşk. savaş ve kahramanlık tema-

sını işleyenler. bir şehri ve güzellerini an
latanlar olmak üzere gruplandırılabilir. 
Şairin mesnevide işlediği konudan daha 
çok bu konuya hangi maksatla eğildiğini 
göz önünde bulundurarak da sınıflandır
ma yapılabilir. Buna göre mesneviler oku
yucuya bilgi vermek, onu eğitmek ama
cıyla yazılmış mesneviler; kahramanlık 
duygusunu öne çıkaran mesneviler; oku
yucunun edebi zevkine hitap eden. ana 
çizgisi aşk ve macera olan mesneviler; 
şairlerin başından geçen, gördükleri olay
ları anlatan ya da toplum hayatından ke
sitler veren eserler şeklinde gruplandırı
labilir. 

Mesnevilerde konunun işlendiği bölüm 
için giriştekine benzer bir plan vermek 
mümkün değildir. Aynı konuyu ele alan, 
hatta aynı adı taşıyan mesnevilerde bile 
başlıklardan muhtevaya kadar önemli 
farklar görülebilir. Bu bölümde şair ga
zel, murabba, tardiyye gibi manzume
lere de yer vererek hem sanat gücünü 
gösterir hem de konuyu monotonluktan 
çıkararak hareketli bir anlatım ortaya 
koyar. 

Mesnevilerin bitiş bölümü (hatime) gi
riş gibi belli bir plan içinde düzenlenir. 
Buna göre şairler konunun işlendiği bö
lümün sonunda bitişe geçişi mutlaka bir 
başlıkla bildirirler. Bu bölüme çoğunlukla 
içinde "hatm. hitam. tamam" ifadelerin
den birinin yer aldığı bir başlıkla girilir. 
Bazı mesnevilerde konunun işlenişi ta
mamlandıktan sonra görülen münacat. 
mev'ize, temsil, fahriyye gibi başlıkların 
da bitiş içinde sayılması gerekir. Bitiş bö
lümünde şairler genellikle eserin tamam
lanması dolayısıyla Allah'a hamdü sena
da bulunur, sultanın veya eserin sunuldu
ğu kişinin ömrünün ve devletinin deva
mına dua eder. şiiri ve şairliğiyle övünür. 
tanınmış mesnevi şairlerini ve eserlerini 
zikreder. eserine koyduğu adı belirtir, ha
setçilerin, acemi ve cahil müstensihlerin 
esere verecekleri zarardan Allah'a sığınır, 
eserin toplam beyit sayısını . yazılış zama
nını veya bitiş tarihini zikredip okuyucu
dan hayır dua isterler. 

Yeni Farsça'nın ilk örneklerinin görül
düğü Saffarller ve Tahirller döneminden 
günümüze ulaşan şiirler arasında mesnevi 
nazım şekliyle yazılanlara rastlanmamak
tadır. Samaniler devrindeki ilk mesnevi 
Mes'udi-i Mervezl'nin Şahname'sidir. Ru
deki'nin Kelile ve Dimne, Arayisü'n
nefa'is, Sindbddname ve Devran-ı Afi
tab mesnevileri. Ebu Şekur-i Belhl'nin 
Samani Emlri Nuh b. Nasr adına kaleme 
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aldığı Aferinname'si. Ebü'I-Müeyyed-i 
Belhl, Şehld-i Belhl ve Ebü'l-Mesel-i Bu
hara! gibi şairlerin mesnevileri bu döne
me ait olup bunların çok azı zamanıma
za kadar gelebilmiştir. 

Gazneliler devrinde Dakiki'nin Güştasb
name'si. Firdevsl'nin Şahname'si. Unsu
rl'nin Vam~ u 'A;ı;ra, 'A.ynü'l-l).ayat, Şad 
Mihr, Jjing Büt SurlJ Büt'ü. Ayyuki'nin 
Vara)fa vü Gülşah'ı, Bedayii-i Belhl'nin 
Ra]J.atü '1-insan'ı (Pendname·i Eniişirvan) 
öne çıkan mesnevilerdir. Leblbi, Şakir- i 

Buharl. Ferruhi-i Slstanl. Behraml-i Se
rahsl. Muzaffer!, Yezdanl, Hüsrevl-i Se
rahsl. Kisai-i Mervezl ve Fasih'i-i Cürca
nl'nin dağınık olarak günümüze ulaşabi
len mesnevileri de bu döneme aittir. 

Büyük Selçuklular devrinde yazılan 
mesnevilerde daha çok hamaset. aşk, 
hikmet. öğüt. tasavvuf gibi konuların 
işlendiği görülmektedir. Bunlar arasın
da Esedl-i Tusl'nin Gerşaspname'si, Ha
kim Iranşah'ın Behmenname'si. Atai-i 
Razi'nin Berzuname ve Bijenname'si. 
Muhtarl'nin Şehriyarname'si ile müelli
fi meçhul Feramerzname, Kuşname, 
Banu Guşespname, Azerberzinname 
adlı eserler anılabilir. Yine müellifi meç
hul 'Aliname de konusunu islam tarihin
den almıştır. Fahreddin Es'ad-ı Gürganl'
nin bir Pehlevi metnine dayanan aşk mes
nevisi Vis ü Ramin'i ve Ezraki-i Herevi'
nin hikemiyat konulu Sindbadname'si, 
N asır-ı Hüsrev'e ait hikmet ve öğüt muh
tevalı Sa'adetname, Ruşena'iname ve 
Zadü'l-müsafirin gibi kısa mesneviler 
de bu dönemde yazılmıştır. Aynı devirde 
Senal'nin Tari]f.u't-taJ:ı)fi)f, Seyrü'l-'ibad 
ile'I-me'ad, 'Aş)fname, 'A.)flname, TaJ:ı
rimetü'l-)falem adlı kısa mesnevilerinin 
yanında Ifadi)fatü'l-J:ıa)fi)fa'sı tasawufi 
mesnevilerin ilk örnekleri sayılabilir. Hi
civ konulu mesneviler arasında Senal'nin 
Karname-i BeiJ:ı ve Mes'ud-i Sa'd-i Sel
man'ın divanının sonunda bulunan mes
nevi zikredilebilir. Mes'ud-i Gaznevi'nin 
Elfiyye 'si ile Ezraki-i Herevi'nin Elfiyye 
vü Şelfiyye mesnevilerinde müstehcen 
konulara yer verilmiştir. 

Nizarnl-i Gencevi, Fars edebiyatında 
mesnevinin her türünde gerek şairlik ge
rekse hikayecilik bakımından büyük ba
şarı göstererek bu türe son şeklini ver
miş. tam bir mesnevide bulunması gere
ken bölümler onun Jjamse'sine bakıla
rak tesbit edilmiştir. Ijamse'de Mal].ze
nü'l-esrar, Ijüsrev ü Şirin, Leyli vü 
Mecnun, Heft Peyker ve İskenderna
me yer alır. Bu mesnevilerde kullanılan 

321 



MESNEVi 

vezinler daha sonraları konularına en uy
gun vezinler kabul edilmiş, gerek Ijam
se'ye naz'ire yazanlar gerekse ondaki ko
nuları ele alan şairler bu vezinleri kullan
mıştır. Aynı dönemde Hakan'i-i Şirvan'i'nin 
Fars edeb iyatının ilk manzum seyahat
namesi sayılan Tuf:ıfetü '1-'Ira~eyn adlı 
mesnevisiyle Fer'idüddin Attar'ın Esrar
name, Mantı~u 't-tayr, İlahiname, Mu
şibetname ve kendisine nisbet edilen 
Pendname gibi tasawufi mesneviler de 
zikredilmelidir. 

Moğol döneminde iran'da meydana 
gelen karışıklıklardan dolayı birçok şairin 
daha güvenli bölgelere gitmesi Fars ede
biyatı örneklerinin değişik coğrafyalarda 
yayılmasını sağlamıştır. Bunlardan en 
önemlisi, sadece Fars edebiyatının değil 
dünya edebiyatının eşsiz örneklerinden 
sayılan Mevlana Celaleddin-i Rumi'n in 
Me§nevi'sidir. Mevlana'nın oğlu Sultan 
Veled'in de İbtidaname (Veledname), İn
tihaname ve Re babname adlı mesnevi
leri, Fahredd'in-i Iriiki'nin irfan'i konulara 
dair 'Uşşa~ame 'si (Deh Faşıl) ve Sa'di-i 
Şirazi' nin Bostan'ını da özellikle anmak 
gerekir. 

Emir Hüsrev-i Dihlev'i'nin Kıranü 's-sa'
deyn (Mecma'u 'l-evşaf) , MiftdJ:ıu'l-fü

tCıJ:ı, ~şi~a (Düvelranı fjızır /jan), Nüh 
Sipihr ve Tuglu~name'siyle Ijamse'si 
bu dönemde Hindistan sahasında yazıl

mış önemli mesnevilerdendir. HacO-yi 
Kirman'i'nin Hüma vü Hümayun'u, Mu
hammed b. Muhammed ei-Arifi ei-Erde
b'il'i'nin Ferhadname'si ve Assar-ı Tebri
zi'nin Mihr ü Müşteri'si de aynı devre 
ait diğer mesnevilerdir. 

Moğollar ve Timurtutar döneminde 
mesnevilerde destani konular işlenme
miş , Hamdullah Müstevfi'nin başlangıç
tan kendi zamanına kadarki İslam tarihi
ni anlatan 2afername'si, Ahmed-i Teb
rlz'i'nin Moğol tarihine dair Şehinşahna

me'si, daha sonraki devirden Şerefeddin 
Ali Yezd'i'nin Timur ve Halil Sultan'ın ta
rihlerini ihtiva eden 2afername'si gibi 
edebi değeri yüksek olmayan mesneviler 
kaleme alınmıştır. 

Diğer şiir türleri gibi mesnevilerin de 
gerilerneye yüz tuttuğu, IX ve X. (XV-XVI.) 
yüzyıllardan Kasım-ı Envar'ın Enisü'l
'arifin, Şemseddin Katibi'nin Kitab-ı 
Deh Bab, Na?ır u Man?ılr (Mecma'u '1-
ba/;reyn), Behram u Gülendam, Mu
J:ıibb ü MaJ:ıbılb ve Kitab-ı Dilrubdy; 
Fettah'i'nin Ijüsn ü Dil (Destür-i 'Uşşa~) , 

Şebistdn-ı Ijayal ve Abdurrahman-ı Ca
ml' nin Heft Evreng adlı eseri zikredilebi-
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tir. Yedi mesneviden oluşan Heft Evreng 
bu dönemde yazılan en önemli mesnevi
lerdendir. Mekteb'i-i Şlraz'i'nin Leyla vü 
Mecnun'u , Arifi-i Herevi'nin lfalname'
si (Güy u Çevgan), Hatifi'nin Nizarni'nin 
eserine nazlre olarak kaleme aldığı Şirin 
ü Ijüsrev, Leyla vü Mecnun ve Heft 
Man?ar mesnevileri, Ehl'i-i Ş'irazl'nin 
SiJ:ır-i lfelal ve Şem' u Pervane'si , İb
rahim Gülşenl'nin Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'nin Me§nevi'sine naz'ire olarak yaz
dığı Ma'nevi'si, Mirza Kasım Kasımi-i Gu
nabadi'nin Şirin u Ijüsrev, Leyla vü 
Mecnun ve 'Aşı~ u Ma'şu~ mesnevi
leri bu devirde yazılan eserlerden bazı
larıdır. 

Safeviler devrinde İran. Anadolu ve Hin
distan'daki din ve devlet büyüklerini konu 
alan mesnevi yazımı yaygınlaşmıştır. Ka
sı mi-i Gunabad'i'nin Şahruh'la ilgili man
zumesiyle aynı şairin Şah İsmai l dönemini 
anlattığı Şahname-i Mazi ve Şah Tah
masb'a dair Şahname-i Nevvab-ı 'Ali, 
Hüseyin Ali Şah-ı Fürsl'nin Kutubşah'iler 
hakkındaki Nesebname-i Şehriyari'si. 
Hümayun'la ilgili Hümayunname, Ka
nuni Sultan Süleyman'ın savaşlarının an
latıldığı Sefername-i Bagdad adlı mes
nevi. Şah Cihan hakkındaki Şahcihdnna

me, Kemal'i-i Sebzevar'i'nin Şahname-i 
'Abbasi'si. Molla Muhammed Refi' in 
Rezmname-i Şah İsma'il bd Şeybek 
Ijan'ı ve Nadir Şah' ı anlatan Man?ılme-i 
Nadirfsi zikredilebilir. 

Bu dönemde hikayeterin konu edildiği 
mesneviler de çokça yazılmıştır. Zamiri-i 
İsfahanl'nin N az u Niyaz, Vamı~ u ~~
ra, Leyli vü Mecnun, İskendername 
ve Bahar u Ijazan mesnevileri, Bedri-i 
Keşm'irl'nin Zül~arneyn, Muhammed 
Kasım-ı MQci'nin Yusuf u Züley]]a ve 
Leyli vü Me en un, Abd'i-i Şlrazl'nin Def
ter-i Derd, Cam-ı Cemşidi, Mecnun u 
Leyli, Ijaza'inü'l-mülı1k, Hett A]]ter, 
Envar-ı Tecelli, A'in-i İskenderi ve Fir
devsü'l-'aritin, Vahşi-i Bafki'nin Ferhdd 
u Şirin ve Na?ır u Man?ılr adlı eserleri 
gibi birçok manzume bunlar arasında zik
redilebilir. 

Mesnevi yazıcılığı Kaçarlar devrinde de 
yaygın olarak devam etmiştir. Ünlü şair 
Meliküşşuara Saba ' nın FethAli Şah ' ın 

padişahlığı ve Ağa Muhammed Han Ka
çar ve babasının dönemiyle Abbas Mir
za'nın Ruslar'la olan savaşları ve fetihle
rini konu alan Şehinşahname, Hz. Pey
gamber' in mucizelerini ve Hz. Ali'nin 
cenklerini anlatan Ijudavendname, 
Hakan'i-i Şirvan'i'nin TuJ:ıtetü'l-'Irakeyn'i-

ni taklit ederekyazdığı 'İbretname ve oğ
luna öğüt amacıyla Sa'dl'nin üsiQbuna 
benzeterek kaleme aldığı Gülşen-iŞabd 
adlı mesnevileri bu dönemin önemli eser
leridir. Bunlardan başka Mücmir-i İsfaha
ni'nin, Hakani'nin TuJ:ıfetü'l-'Ira~eyn'i 
tarzında kaleme aldığı mesnevisi, Visal-i 
Şlraz'i'nin Bezm-i Vişal ve Ferhdd u Şi
rin mesnevileri, SürQş-i İsfahanl'nin Ür
dibihiştname, Sa~iname, İlahiname ve 
Kerbela Vak'ası' nı anlatan Ravzatü'l-es
rô.r mesnevileriyle Yağma-i Cendeki'nin 
Ijulaşatü'l-ittizaJ:ı, Zübdetü'l-esrar ve 
Ravzahan Seyyid Kanber'i hicvettiği Şu
kukü'd-delil'i de zikretmek gerekir. 

Meşrutiyet'ten sonraki dönemde Edib-i 
Pişaver'i ı. Dünya Savaşı ' nı konu alan 
14.000 beyitlik Kayşername'yi , Mehdi 
Kulı Hidayet Tul:ıfe -i Mu]]biri'yi, Trec 
Mirza 'Aritname ve Zühre vü Minu
çihr'i, Vasfi Ali Şah Kur'an tefsirini kale
me almışlardır. Daha sonra Hüseyn-i Mes
rOr. Perv'iz Natel Hanleri ve Mehdi Hamidi 
gibi şairler de mesneviler yazmıştır. 
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• MUSTAFA ÇiÇEKLER 

D TÜRK EDEBİYATI. Fars ve Türk 
edebiyatlarındaki mesneviler arasında 
tertip, konu ve muhteva bakımından bü
yük ölçüde benzerlikler görülmektedir. 
Bu, mesnevi nazım şeklinin önce Fars ede
biyatında ortaya çıkması ve Türk edebi
yatındaki ilk örneklerin bundan büyük öl
çüde etkilerrmesinin tabii bir sonucudur. 
Türk şairleri, Fars edebiyatından daha 
çok tasawufi konutu eserterte İstarn ale
mindeki ortak konuları işleyen bazı mes
nevilerden etkilenmişlerdir. Buna karşı
lık bazı ortak yönleri olmakla beraber 
kırk hadis ve yüz hadis çeviri ve şerhleri, 


