
METHAFÜ'I-FENNi'l-iSLAMI 

to the 2"d Temporary Exhibition: Unity 
in Islamic Art (Cairo ı958). 14. Abdur
rahman Fehmi Muhammed. Mevsu'a
tü 'n-nu]füdi'l-'Arabiyye ve 'ilmi'n-nüm
miyyat bi-mecmu'ati Met]J.afi'l-fenni'l
İslami(Kahire ı965).1S. Catalogue ge
neral du Musee de I' art islamique du 
Caire (Le Caire l97ı ]lnstitut Français 
d'Archeologie Orientale]). Eser Gaston 
Wiet'e ithaf edilmiştir. 16. Abctürrauf Ali 
Yusuf (Abd ai-Ra'uuf Alii Yuusuf). The Mu
seum of Islami c Art: Recent Acquisi
tions and Craft Implements (nşr. Mu
seum of ı s lamic Art, Ca i ro ı 978). 17. Gas
ton Wiet, Catalogue general du Musee 
arabe du Caire: Objets en cuivre (Cal
ro ı 984). 18. Mayise Mahmud Davud, el
Meskukatü '1-Fatımiyye bi-mecmu'a
ti Met}J.afi'l-fenni'l-İsldmi bi'l-Kahire 
(Kahire, ts. [ı 991 ?]). 
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~ TARIKAHMED FEREC 

METHİYE 
( ~..Wf ) 

Klasik Arap, 
Fars ve Türk edebiyatlarında 

kişi ve topluluklarla çeşitli mekanların 
L övülmesi maksadıyla yazılmış şiir. _j 

Sözlükte "övmek, birinin meziyetlerini 
dile getirmek" anlamındaki medh kökü
nün sonuna nisbet eki getirilerek yapıl
mış olan medhiyye kelimesi Türkçe'de 
"övgü şiiri" manasında kullanılan bir ede
biyat teri midir. Methiye daha çok kaside 
şeklinde yazıldığından önceleri "kaside-i 
medhiyye" olarak anılmış. daha sonra sa
dece medhiyye şekli kullanılmıştır. Arap 
edebiyatında ise genellikle medh. medih, 
mediha, ümdfıha ve midha kelimeleri 
kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de birçok esrna-i hüsna 
ile zat-ı ilahiyye, başta Hz. Muhammed 
olmak üzere peygamberler (Meryem sO
resi altı peygamberin övgüsünü içermek
tedir, 19/ 12- ı 5, 30-34, 4 ı -58). çeşitli nite
likleriyle müminler, ayrıca cennet, cennet 
ehli ve cennet nimetleri övüldüğü gibi Re-
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s Gl-i Ekrem de ismen birçok sahabiyi ma
nevi m eziyetlerini ifade ederek övmüş, 
ümmetin kendisi de birçok şair tarafın
dan methedilmiştir. Ancak Hz. Peygam
ber gerçeklerle bağdaşmayan. fazilet ve 
ahlaka ters düşecek şekilde abartılı öv
meyi menetmiştir (W en si nck, el-Mu'cem, 
"ındi)" md.). Edebi anlamda medih, tak
dir ve şükran duygularını dile getirmek 
ya da maddi bir menfaat elde etmek 
amacıyla daha çok fertlerle ilgili olmakla 
birlikte kabile, toplum. millet, ülke, va
tan. şehir vb.nin güzel sıfat. meziyet ve 
erdemlerinin anlatıldığı şiiriere de met
hiye denilmiştir. 

Övülme ve beğenilme arzusu insanın 
fıtratında bulunduğundan övgü şiir leri 
insanlık tarihi kadar eskidir. Bu sebeple 
medih Arap şiirinde en çok işlenen konu
ların başında yer alır. Fahr, mersiye, ha
mase, gazel, hamriyyat gibi türlerin te
melinde de medih vardır. Eski Arap şiiri
nin ilk devirlerinde m edi h yaygın değildi. 
Yapılan iyiliklere karşı kadirşinaslık ve te
şekkür olarak nazmedilmiş methiye nite
liği taşıyan bazı parçalar dışında bu dö
nemlere ait örnek bilinmemektedir. İs
lam'dan önceki övgü şiirlerinde fertler
den çok kabileler methedilmiştir. Ancak 
miladi VI. yüzyılda başta Meymun b. Kays 
ei-A'şa olmak üzere Nabiga ez-Zübyani 
ve Züheyr b. Ebu Sülma gibi şairlerin elin
de şiirin bir kazanç vasıtası haline dönüş
mesiyle birlikte methiyelerde hızlı bir ge
lişme olmuştur. Önceleri kasidenin içinde 
küçük bir kıta halindeyken A~şa'nın kasl
delerinde olduğu gibi seksen beyti aşan 
övgüler yazılmış. zamanla bunları kale
me alan şairlere verilen ödüller arttırıldı
ğından şiirler de uzamıştır. Şiirin saray
Iara yönelerek kazanç vesilesi haline gel
niesi bir taraftan methiyelere daha fazla 
özen gösterilmesine sebep olmuş. diğer 
taraftan şiire bir sunilik getirmiş. hatta 
Züheyr b. Ebu Sülma. övülenlerin daha 
fazla beğenisini kazanmak amacıyla üze
rinde bir yıl çalışılan uzun kasidelerin 
(havliyyat, münakkahat) ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. 

Şairlerin genellikle kabilelerini. bazan 
da kendilerini tehdit ve tehlikelerden 
korumak amacıyla devlet başkanlarına 
hitaben nazmettikleri özür beyanı. af ve 
merhamet dileyen şiirler en eski methi
yeler olarak bilinir. Nabiga ez-Zübyani 
( ö. m. 604). Münziri ve Gassani krallarına 
hitaben nazmettiği i'tizariyyatı ile tanı
nırsa da bu nevi şiirlerin ortaya çıkışı daha 
eskidir. 

Kudame b. Ca'fer eski Arap şiirinde 
methi insanın doğuştan sahip olduğu ka
lıcı dört temel erdem olan akıl, adalet. şe
caat ve iffet ile bunların birbirleriyle olan 
münasebetlerinden doğan çeşitli özellik
lere bağlamakta, onların dışında taç, taht, 
zenginlik gibi geçici sıfatlarla yapılacak 
övgüleri hatalı bulmaktadır ( Nal!:dü 'ş-şi' r, 
s. 95-117, 184-187). Aslında bu dört özel
liği eski Yunan şiirinde ilk defa Eflatun ve 
öğrencisi Atisto söz konusu etmiştir. İbn 
Reşil5 el-Kayrevani bu hususları en ideal 
medih özellikleri olarak görmekte, geçici 
ve bedeni niteliklere yönelik olarak yapı
lacak övgüyü de geçerli saymaktadır (e l
'Umde, ı ı , 129). Ayrıca Kudame ve İbn Re
şil5 kral. halife. vezir. vali, kumandan. ka
dı ve katipierin makam ve görevlerine uy
gun düşecek övgü kalıplarını saymıştır. 
İbn Reşil5 bunların dışında kalanların sa
dece mesleki başarıları . dini ve ahlaki 
özellikleriyle övülmesinin uygun olacağını 
belirtmiştir. Farabi. İbn Sina ve İbn Rüşd 
-gibi İslam filozofları da methiyeyi Aris
to'nun sanat felsefesi bağlamında tar
tışmışlar; onun ahlaki değerleri yüceitici 
ve iyi arnellerde bulunmaya teşvik edici 
yönü üzerinde durmuşlardır. 

Gelişimini Cahiliye devrinde tamamla
mış olan planlı klasik kasidenin ana bölü
münü medih kısmı oluşturur. Diğer bö
lümler onun mukaddimesi ve hatimesi 
konumundadır. Çünkü planlı kasidede 
şair memduhun övgüsüne geçmeden ön: 
ce hayal ve hatıralar arasında bir yolculu
ğa çıkarak bütün insanlığın ortak ilgi alanı 
olan gençlik ve aşk maceralarının ardın
dan hedefine ulaşmak için yaptıklarını 
ayrıntılarıyla tasvir eder. Bundan sonra 
methiye kısmına geçilir ve genellikle ka
side kısa bir fahriye bölümüyle son bulur 
(bk KASİDE) . 

Gerek Cahiliye döneminde gerekse İs
lam'dan sonra övgü kasidelerinin gele
nekleşmiş olan bu bölümlerine badiyeli
şehirli bütün şairler tarafından uzun bir 
süre özenle riayet edilmiştir. Nitekim İbn 
Kuteybe ve ona uyanlar bu geleneğin dı
şına çıkanları eleştirmişlerdir ( eş-Şi'r ve 'ş

şu'ara', ı, 74 ). Konuyu akılcı bir yaklaşım
la irdeleyen İbn Reşil5 çöl hayatı yaşama
mış olan şehirli şairlerin çölden. çöl yol
culuğundan , onun sıkıntı ve eziyetlerin
den söz etmelerini şiir sanatı açısından 

gerçekçi ve doğru bulmaz. İslam devrine 
girildiğinde Arap şiirinde methiye karşı

lığında maddi kazanç sağlama geleneği 
iyice yaygınlaşıp yerleşmiş bir durumday
dı. Mekke'de Hz. Peygamber'in ortaya 



çıktığını duyan MeymOn b. Kays ei-A'şa 
bir methiye nazmetmiş ve sırf mükafata 
nail olmak için Yername'den Mekke'ye 
gelmişti. Bu güçlü şairin müslüman ol
ması ve dolayısıyla islam'ın kuvvet kazan
masından endişelenen Kureyşliler kendi
sine 1 00 deve vererek şairi geri çevirmiş 
ve ResOl-i Ekrem'le görüşmesini engei
Iemişlerdir. 

Kur'an'da susuz develer gibi vadi vadi, 
kapı kapı dolaşan. azgınlarla arkadaş olan 
ve gerçek dışı şiirler üreten şairlerin ye
rilmesi (eş-Şuara 26/224-226). çeşitli ha
dislerde yalan ve batı! övgüleri e yüze karşı 
yapılmış medihlerin yasaklanması övgü 
şiirlerine itidale dayalı gerçekçi bir anlayış 
getirmiştir. Bunun sonucunda Hz. Ömer 
gibi ileri gelen bazı sahabiler. şairlerin bu 
tür methiyeler karşılığında bağış alması
nı hoşgörüyle karşıladıkları gibi Cahiliye 
devrinin ünlü şairi Züheyr b. EbO Sülma'
yı da övdüklerini sadece onlarda bulunan 
sıfatlarla methetmesi sebebiyle takdir
le karşılamışlardır. Başta "şairü'n-nebl" 

Hassan b. Sabit olmak üzere Ka'b b. Ma
lik, Abdullah b. Revaha ve Ma'n b. Evs 
gibi ilk müslüman şairlerin Hz. Peygam
ber ve mürninler için nazmettikleri met
hiyelerde bu itidal ve gerçekçi anlayış ha
kimdir. Ayrıca şairlere beytülmalden yar
dım sağlandığı için menfaat uğruna ya
Ian. abartı ve tekellüf dolu övgülerin naz
medilmesi azalmış, birçok şairin şiirinde 
islami değerler terennüm edilmiş. övgü 
fertlerden ziyade yeni d inin tanınmasına 
ve toplumun sorunlarına yönelmiş, bü
yük ölçüde çöl hayatıyla ilgili girişler azal
mıştır. Bu türü n en eski örnekleri arasın
da ResOl-i Ekrem için müşrik Meymun b. 
Kays ei-A'şa'nın yazdığı kaside yer alır. 
Ondan sonra Ka'b b. Züheyr'in kasidesi 
gelir (bk KASIDETÜ'l-BÜRDE) Hz. Pey
gamber'in vefatı için yazılan methiyele
rin birçoğunda mersiye özellikleri de yer 
almıştır. Onunla birlikte Ehl-i beyt'inin de 
övüldüğü. Kümeyt ei-Esedl, Di'bil ei-Hu
zal. Mihyar ed-Deyleml ve Şerif er-Radi 
gibi şairlerin methiyelerinde bu nitelik 
açıkça görülür. Resül-i Ekrem'in vefatının 
hemen ardından sahabe tarafından naz
medilmiş şiirlerin mersiye olduğunda ih
tilaf bulunmamaktadır. Fatımller'Ie Mem
lükler devrinde Peygamber övgüleri do
ruk noktasına ulaşmış ve VII. (XIII.) yüz
yılda BOslrl. ibnü'I-Farız. Emlnüddin ei
Erbill ve Muhyiddin ibnü'I-Arabl'nin kasi
deleriyle Peygamber övgülerine tasawufi 
coşku ve renk gelmiştir. 

VIII. (XIV.) yüzyılda Safiyyüddin el-Hilll'
nin el-Kô.fiyetü'l-bedi'iyye'siyle. genel-

likle adedi 150'ye ulaşan beyitlerin her 
birinde en az bir edebi sanatın icra edil
diği "bedliyye" adlı uzun kasidelerle Re
sül-i Ekrem'e ait methiyeler çığırı açılmış. 
ibn Cabir ei-Hevvarl el-Endelüsl. izzeddin 
ei-Mevsıll. ibn Hicce ei-Hamevl, Şa'ban ei
Asarl, Celaleddin es-SüyOtl. Aişe ei-Bau
niyye ve Abdülganl en-NabiOsl gibi bir
çok kişi nazmettikleri bedliyyelerine şerh 
de yazmışlardır (b k. BEDiiYY AT). Öte yan
dan Endülüs ve Kuzeybatı Afrika'nın me
lik ve halife saraylarında, her yıl Hz. Pey
gamber'in doğum yıldönümü kutlamaları 
münasebetiyle düzenlenen şiir yarışma
larında derece alan ve "mevlidiyye 1 mlla
diyye 1 'ldiyye" adları verilen, ibn Haldun, 
ibn Hatime, ibn Zümrek ve Lisanüddin ib
nü'I-Hatlb gibi müellif ve şairleri n nazmet
tiği kasideler de Peygamber övgüleri ara
sında önemli bir yer tutar. Ayrıca Muham
med AbdürraOf ei-Münavl, Mustafa Zey
nüddin ei-Hımslve Ca'fer b. ismail el-Ser
zenci gibi nazımların mevlid türü manzu
meleri de bu arada sayılabilir. Ancak ge
rek tasawufi mahiyette gerekse mevlid 
ve mevlidiyye türündeki methiyeler bazı
larınca küfür ve dalalet olarak nitelendi
rilebilecek olan abartılar içerir. islam'ın 
ilk yıllarından günümüze kadar ResOl-i 
Ekrem hakkında methiye yazmayan çok 
az Arap şairi vardır. Peygamber methi
yelerini el-Medô.'if:ıu'n-nebeviyye gibi 
isimler altında toplayan ve inceleyen eser
ler telif edilmiştir. Bu tür kitaplar arasında 
Zeki Mübarek'in el-Medô.'if:ıu'n-nebe 

viyye fi'l-edebi'l-'Arabi (Kahire 1935), 

Yusuf en-Nebhanl'nin el-Mecmu'atü'n
Nebhô.niyye fi'l-medô.'if:ıi'n-nebeviy
ye (Beyrut 1309) ve Sô.bi]fatü'l-ciyô.d fi 
medf:ıi Seyyidi'l- 'ibô.d ( Beyrut 1975) . 

Muhammed b. Sa'd b. Hüseyin'in el-Me
dô.'if:ıu'n-nebeviyye ( Ri yad 1406/ 1986). 

Selahaddin es-Sibal'nin Gurretü'l-me
dô.'if:ıi'n-nebeviyye (Kah i re 1991) ve M. 
Salim Muhammed'in el-Medô.'if:ıu'n-ne
beviyye ( Beyrut 141 711996) adlı eserleri 
sayılabilir. Mahmud Sami ei-BarOdl ile 
Ahmed Şevki'nin de bu alandaki kaside
leri meşhurdur. 

Emevller devrinde methiyeler şairleri
ne verilen bol ve değerli hediyelerin etki
siyle daha da gelişerek Arap şiirinin en 
itibarlı türü haline geldi. Şairler arasında 
Ahtal. Nabiga eş-Şeybanl, Zürrumme. 
Accac ve oğlu Ru'be gibi methiyenin bü
tün bölümlerine yer veren ve çöl hayatı
nın izleriyle Cahiliye devri methiye gele
neğini sürdürenler olduğu gibi Cerlr b. 
Atıyye, Ferezdak, Küseyyir. Kutaml. A'şa 
Hemdan gibi eski övgü kasidelerinin ge-
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rek sıralanmasında gerek çöl hayatı izle
rinin hafifletilmesinde yaptıkları değişik
liklerle birlikte övgüye islami öğeler kat
mış olan muhafazakar şai rler de vardır. 
Bunlardan başka şiirlerini köy hayatı, çöl 
ve tabiat tasvirlerinden arındırıp girizgah
ta gazeli hakim kılmak gibi methiyeye ye
ni ve şehirli bir zevk getiren ibn Kays er
Rukayyat, ibrahim b. Herme. Zeyd b. Amr 
ei-Ahvas. Nusayb b. Rebah gibi şairler de 
olmuştur. Ayrıca Emevller'i, Zübeyrller'i 
(Abdullah b. Zübeyr tarafta rları). Şla ve 
Haricller'i öven siyasi, dini grupların şair
leri de bu dönemde önemli eserler mey
dana getirmişlerdir. Cerlr. Ferezdak ve 
Ahtal'ın "nekaiz" (atışma lar) türü şiirleri 
arasında da methiyeler bulunuyordu. Bu 
dönemde methiyeye mizahi çeşni getiren 
ilk şair Hakem b. Abdel'dir. Bu tür Abba
sller devrinde Ebu Dülame ile doruk nok
tasına ulaşmıştır. 

Abbasller döneminde başta halifeler 
olmak üzere devlet ricalinin malikane ve 
saraylarının kapılarını sonuna kadar şair
lere açmaları neticesinde bazılarının küf
re vardığı ileri sürülen aşırılık ve abartı
larla dolu uzun methiyeler çığırı açılmış 
oldu; zalimler, en ideal sıfatlarla övüldü. 
Buhtürl ve Mervan b. E bO Hafsa gibi şa
irler bu özellikteki methiyeleriyle büyük 
mükafatlar elde ettikleri gibi Mervan b. 
EbO Hafsa da Emevl ve Abbas! devirle
rinde övgüleriyle yüklü servet elde eden 
şairlerden olmuştur. HarOnürreşld zama
nında saraya sunulan methiyeleri değer
lendirip ödüllendiren Dlvanü'ş-şi'r dairesi 
i h das edildi. Bu dönemdeki methiyelerin 
bir kısmı zamanın tarihi olaylarını da yan
sıttığından birer belge niteliğine sahip 
olmuştur. Taberi'nin birçoğunu tarihine 
tam olarak aldığı bu örneklere Seyyid ei
Himyerl'nin Hz. Ali'ye dair nakillerini, Eş
ca· es-Süleml'nin HarOnürreşld'in Bizans'a 
karşı kazandığı zaferini, EbO Temmam'ın 
Mu'tasım- Billah'ın ArnmOriye (AmariOn) 
seferini anlatan methiyelerini eklemek 
gerekir. Hamdanl Hükümdan Seyfüddev
le'nin saray şairi Mütenebbl'nin onun 
hakkında ayrı bir divan teşkil edecek ka
dar çok olan methiyeleri (Seyfiyyat). Haçlı 
seferlerine hükümdarın maiyetinde ka
tılan şairin gözlemlerini aktarması bakı
mından tarihi belge değerindedir. 

Memlükler zamanından itibaren caize
Ierin azalmasına paralel olarak övgü şiir
leri eski heyecanını yitirmekle birlikte 
Trablusşam'da hüküm süren Beni Am
mar ve bazı Selçuklu emirleriyle ileri ge
len birçok devlet adarnma methiyeler ya-
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zan İbnü'I-Hayyat et-Tağlebl yanında Ba
haeddin İbnü 's-Saati gibi şairler bu gele
neği sürdürmeye çalışmıştır. 
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~ İSMAİL DURMUŞ 

o FARS EDEBiYATI. İslam ' ın İran 
bölgesine yayılmasından sonra doğan 
yeni Farsça şiirin (şi'r-i Deri) Arap edebi-
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yatı tesiriyle esas nazım şekli kaside ve 
başlıca konusu da methiye olmuştur. 
Bölgede hakimiyet kuran Tahirl. Saffarl 
ve Samanller. Emevl ve Abbas! halife ve 
vezirlerinin yolundan giderek edebiyata 
değer verdikleri gibi şairleri de himaye 
etmişler. siyasetlerini ve güçlerini yayıp 
pekiştirrnek için özellikle medih şiirlerin
den faydalanmışlardır. 

Fars edebiyatında dinle ve dini şahsi
yetlerle ilgili olan bazı istisnalar dışında 
methiyelerin çoğu sultan. şah. vezir. emir 
gibi yöneticilerle zenginler ve ayan hak
kında yazıldığı için methiye denilince sa
ray ve çevresini öven şiir akla gelmekte
dir. Bir kısmı gerçekten sanat sever olan 
yöneticiler genelde rakiplerine karşı pro
paganda yapmak. şair ve alimleri saray
larında ağırlayarak ihtişamlarını onların 

eserleriyle etkin ve sürekli kılmak. ma
kam ve riyaset hırsiarını tatmin etmek, 
dönemlerinin tarihini arzularına uygun 
şiirleri e şekillendirmek yanında şahsi 
üzüntülerini ve mutluluklarını şairlerle 
paylaşmak için onlara ayrı bir önem ver
mişlerdir. Şairler de ihtiyaçlarını gider
mek. övdüklerinin itibarına denk bir şöh
ret kazanarak melikü'ş-şuaralık gibi yük
sek makamlara ulaşmak ve eserlerini ka
lıcı yapmak için yönetici 1 hamilere ihti
yaç duymuşlardır. Dolayısıyla baştan beri 
birçok şair. maaş veya caizeler karşılığın
da yöneticileri ve onların yakınlarını öv
mek için sarayda resmen görev almış. yö
neticilerin başarısını. liyakatini. dindarlı
ğını, cömertliğini, kahramanlığını. adale
tini. ilmini ve zenginliğini abartılı biçimde 
övmüştür. İran edebiyatı tarihinde met
hiyecilere en çok Samani. Gazneli, Gurlu. 
Selçuklu ve Harizmşah lı yöneticilerin ilti
fat ederek caize verdiği görülmektedir. 
Gazneli Sultan Mahmud ve oğlu Mesud 
ile Selçuklu Sultanı Sencer bunların en 
önde gelenlerindendiL Rüdekl, Unsürl, 
Zeynebl gibi şairlere verilen ödüllerin di
ğer şairleri kıskandıracak kadar büyük ol
duğu bilinmektedir. 

Methiyecilik bir tür meslek sayıldığı için 
methiyeci şairin övdüğü kişiler hakkın
daki mübalağalarla dolu ifadeleri tabii 
görülmekteydL Şair ve yöneticilerin bu 
tutumları şiirde rekabete yol açtığından 
güçlü ve başarılı şiirlerin yazılmasını teş
vik etmiş , böylece Fars edebiyatının ge
lişmesini sağlamıştır. 

Farsça methiyelerde ayrıca dini ve milli 
bayramlar. düğün ve şenlikler. av ve eğ
lenceler. yolculuklar, savaş ve fetihler, 
resmi görüşmeler. yönetici ve yakınlarının 
vefatı, saray, kervansaray. köprü. medre-

se. mescid vb. imar faaliyetleri gibi sos
yal konular da yer almıştır. Bunlar hesaba 
katıldığında methiyelerin kendi dönem
leriyle ilgili tarihi, dini. içtimal ve ahlaki 
bilgiler de içerdiğini söylemek gerekir. 

Fars şairleri zevkleri ve yeteneklerine 
göre methiye için gazel. kıta vb. şekiller 
kullanmış! arsa da konular daha çok kasi
de tarzında işlenmiştir. Çünkü kaside 
özellikle beyit sayısının çokluğu ve kafi
yenin verdiği kolaylık bakımından diğer 
türlerden daha elverişli olmuştur. Ayrıca 
sanattaki başarının derecesi iyi bir kaside 
yazmaya bağlı sayıldığından şairler yete
neklerini daha çok bu nazım şekliyle or
taya koymaya çalışmışlardır. 

Farsça methiyeler genel olarak Allah 'a, 
Hz. Peygamber' e ve din büyüklerine. sa
ray ve çevresindeki yöneticilere, ahlaki 
ve dini özelliklere sahip devlet adamları
na yazılmıştır. Safeviler döneminde yay
gınlaşmakla birlikte daha önce Kisai-yi 
Mervezl, Nasır-ı Hüsrev, Senal, Ferldüd
din Attar. Muhteşem-i Kaşanl dini met
hiyeler kaleme alırken Sa' di-i Şlrazl ahlaki 
öğütler ve eğitici nükteler içeren ilk met
hiye şairlerinden sayılmaktadır. Fars ede
biyatında mensur methiyelere de rastlan
maktadır. Sa'dl'nin Gülisti'ın'ı ve Nizarnl-i 
Arüzl'nin Çehô.r Ma~ale'si gibi mensur 
klasik eserlerin hemen tamamı bu nite
liktedir. 
İslam'dan önce Sasanl saraylarında 

şarkıcıların (hunyager) şahlara methiyeleri 
ve Barbed'in Hüsrev-i Pervlz zamanında 
söylediği övgü şarkıları {hüsrevani) günü
müze kadar gelmiştir. Fakat İslam sonra
sı en eski methiye, Tô.ril].-i Sisti'ın'a göre 
Vasif-i Sistani'nin Saffarller'in kurucusu 
Ya'küb b. Leys( ö. 265/879) hakkında söy
lediği, kısmen zamanımıza intikal eden 
kasidedir. Teşblb. medih ve dua kısımla
rını içeren tam bir kaside olarak ilk met
hiye ise RO deki'nin Samani Em iri Ebu Ca'
fer için söylediği "Mader-i Mey" adlı şiiri
dir. 

lll. (IX.) yüzyılın ortalarından itibaren 
iktidarlarını kuwetlendiren Tahirller za
manında daha çokArapça'ya önem veril
diğinden Fars şiiri pek gelişmemiştir. Fa
kat eski İran geleneklerine ve milli kültüre 
değer veren Saffarller ve Samanller ikti
dara gelince Emevl ve Abbasl halifeleri 
gibi sanatı teşvik edip saraylarında şair
lere yer vermişlerdir. Flrüz-ı Meşriki, Ebu 
Salik-i Gürganl bu şairlerdendir. Fars şii
rinin önderi sayılan ve kendi ifadesine gö
re methiyelerine karşılık yüz binlerce di
nar alan Rüdekl başta olmak üzere Ebu 
Şekür-i Belhl, Kisai-yi Mervezl. Emma-


