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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-



re-i Mervezl de Samanller'i övmüşlerdir. 
Fars edebiyatı temellerinin atıldığı bu dö
nemin methiyelerinde şairlerin aşırı mü
balağaya kaçmadığını söylemek müm
kündür. 

Bazıları şair olan Gazneli sultan ve ve
zirleri de şair ve edipleri korumuşlardır. 
Sultan Mahmud ile oğulları Muhammed 
ve Mesud'un sarayları birbiriyle rekabet 
eden şairlerle doluydu. Ünlü Şahname 
yazarı Firdevsl. Unsürl, Ferruhl-i Slstanl. 
Menüçihri-i Damegani, Esedi-i Tüsi bun
lardandır. Ayrıca bu dönemde şiir hem 
lafız hem mana açısından güçlü hale gel
miş. ilmi ve felsefi kavram ve mazmun
lar yerleşip yaygınlaşmış. methiye kalıp
ları gelişerek zenginleşmiş ve şairlik 
önemli bir meslek haline gelmiştir. Sara
yın emirü ' ş-şuarası Unsüri ile Ferruhi 
methiyelerinde Sultan Mahmud'u över
ken katıldıkları bazı askeri harekatlarını 
ve fetihlerini de tasvir ettiklerinden dev
rin methiyeleri kahramanlık destanları 
havasına bürünmüştür. Ayrıca bu dönem
den itibaren methiyecilik. Samani döne
mindeki nisbi tabiiliğini kaybettiğinden 
bir şairövgüdene kadar aşırı giderse o 
derecede usta sayılmaya başlanmıştı. An
cak Unsüri ve Enveri gibi methiyeciler, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Abdurrah
man-ı Cami gibi sonraki bazı süfi edipler 
bu tavırdan rahatsızlıklarını belirtmiş. 
hatta bir kısım şairler methiyeciliğe töv
be etmiştir. Ayrıca Şems-i Kays. birçok 
methiyecinin dini sınırları aşarak Allah'a 
ve Peygamber'e mahsus sıfatları övdük
lerine yakıştırmakla küfre düştüğüne 
işaret etmiştir. Sonradan methiyeciliğe 
tövbe eden Senai-i Gaznevi, Ebü'I-Ferec-i 
Rün). Mes'Qd-ı Sa'd-i Selman, Osman-ı 
Muhtari. Seyyid Hasan-ı Gaznevi gibi şa
irler 582'ye ( ı 186) kadar Gazne ve Hint 
bölgelerinde yöneticileri övmeye devam 
etmişlerdir. Aynı dönemde Büveyhiler'in 
sarayında da Bündar-i Razi. Gazairi-i Ra
Zı gibi methiyecilerin Samani şiir gelene
ğini sürdürdükleri görülmektedir. 

Kısa sürede geniş İran topraklarına 
hükmeden Selçuklular'ın sarayları da 
şair ve edipleri n yaşadığı merkezler ol
du. Sultan Melikşah. Sencer ve diğer 
yöneticiler onlara bol maaş ve caizeler 
verdiğinden güçlü methiyeciler, kuwetli 
ve başarılı şairler bu dönemde ortaya çık
tı. Kaside üstadı Katran-ı Tebriz!. Sultan 
Sencer'in emirü'ş-şuarası Emir Muizzi. 
Ezraki-i Herevi ve Karahanlılar'dan Hızır 
Han'ın emlrü'ş-şuarası Am'ak-ı Buhar!, 
aynı sarayda seyyidü'ş-şuara lakaplı Re-

şidi-i Semerkandi. manadan çok edebi 
sanatlara önem veren Abdülvasi-i Cebeli 
gibi şairlerden sonra VI. (XII.) yüzyılın or
talarında sıra şöhret sahibi methiyecilere 
geldi. Bunların başında. yeni mazmunlar 
kullanmaya özen göstererek geniş ilmi 
birikimini şii re yansıtan büyük kaside üs
tadı Evhadüddin-i Enveri yer almaktadır. 
Onunla birlikte Horasan şairleri Eslrüd
din-i Ahsikesi. Zahir-i Faryabi ile Azer
baycan şairlerinden Feleki-i Şirvani. Mü
drüddin-i Beylekani gibi ünlüler ve bu 
bölgenin en meşhur kaside şairi Hakani-i 
Şirvani Selçuklu. Şirvanşahlı ve Gurlu yö
neticileri övmeye devam ettiler. Methiye 
türü Irak, İsfahan. Hemedan ve Rey'den 
oluşan bir diğer edebi muhitte Kavami-i 
Razi. Cemaleddin-i İsfahanl ve Kemaled
din-i İsfahani gibi şairlerle sürdü. Bunla
rın kasidelerinde yeni konu ve fikirler, özel 
terkipler. teşbihler yanında daha ağdalı 
ve edebi sanatlarla yüklü bir üsiQp göze 
çarpar. Aynı sıralarda Harizmşahlar'ın sa
rayında da Edib Sabir. Reşidüddin Vatvat 
gibi güçlü methiyeciler bulunmaktaydı . 

VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Moğol is
tilası sebebiyle İran'da meydana gelen 
büyük değişimle birlikte sarayların yok 
olması neticesinde methiyede ciddi geri
leme olmuştur. Bundan dolayı şairler. Mo
ğol istilasından daha az etkilenen ve şiiri 
himaye eden Fars bölgesinde Salgurlu
lar. Luristan'da Atabekan-ı Şebankare. 
Sistan ve Herana Al-i Kert yöneticilerini 
yahut Hindistan. Irak ve Anadolu'ya sığı
narak bu bölgelerin idarecilerini övdüler. 
Moğollar'ın devamı olan İlhanlılar tedri
cen müslümanlarla kaynaşınca onların 
idaresinde vezirlik ve katiplik yapan Na
sirüddin-i Tüsi, Şemseddin Cüveyni ile 
kardeşi Ata Melik Cüveyni ve Reşidüddin 
Fazlullah-ı Hemedani gibi bürokratlar 
yanında sonradan müslüman olan Gazan 
Han ve Ebü Said Sahadır Han gibi İlhan
lı sultanları da şa i rleri himaye ettiler. 
Mecd-i Hemger. Emir Hüsrev-i Dihlevi, 
İbn Yemin-i Tuğrai ve Selman- ı Saveel 
gibi dönemin ünlü şairlerinin methiyele
rinde önceki iki asrın kasidecilerinin lafız 
parlaklığı. azameti. söz ve fesahatin gü
zelliği bulunmadığını söylemek müm
kündür. Sa'di-i Şlrazi'nin methiyeleri. 
bir ölçüde mübalağalı olmakla birlikte 
memduha yönelik uyarıcı dini ve ahlaki 
öğütleri itibariyle istisnai bir durum ar
zeder. 

Moğol saldırısından sonra oluşan ruhi 
ve sosyal gerilim şairleri bir tür inzivaya 
ve ferdlliğe sevketti. Bu sebeple gazel ön 
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plana geçti. Nitekim Sa' di-i Şirazl ile Ha
fız-ı Şirazi gibi şairler gazelle de methiye 
söylemişlerdir. Bu dönemin ünlü şairle
rinden İbn Yemin. HacO-yi Kirmani. Sel
man-ı Saveel ise gazel yanında Enver!, 
Hakani gibi eski büyük şairleri örnek ala
rak medih kasideleri yazarken Anadolu'
ya sığınan Seyf-i Fergani methiyeyi bıra
kıp toplumsal eleştiriye ağırlık verdi. 

VIII. (XIV.) yüzyılın ortalarında iktidara 
gelen Celayiri. Muzafferi ve İncü hane
danları da sanatı himaye ettiklerinden 
Selman-ı Saveci. Nasır-ı Buhari. Hatız-ı 
Şirazi. Ubeyd-i Zakani. İmad-i Faklh gibi 
şairler onları övdüler. Taşkın ve mübala
ğalı ifadelerle zor kafiyelerin seçimi. ede
bi sanatların yoğunluğu. matlam yeni
lenmesiyle kasidelerin aşırı uzattiması ve 
şairane tekellüf denilen tavır bu dönem 
methiyelerinde çok yaygın dı. Mesela Sel
man-ı Saveel'nin Reşidüddin Fazlullah-ı 
Hemedani için söylediği kasidede 102 
edebi sanat kullanılmıştır. 

IX. (XV.) yüzyılda Timur ve sülalesi za
manında Semerkant ve Buhara sarayları 
yeniden caniandı ve kaside fazla itibar 
görmemekle birlikte methiyecilik yeni bir 
imkan buldu. Acımasız bir hükümdar ol
duğu için şairler Timur'afazla yaklaşmaz
ken şiire daha çok önem veren oğlu Şah
ruh'un sarayında İsmet-i Buhari. Besati-i 
Semerkandi methiye geleneğini devam 
ettirdiler. Şahruh'un oğulları Gıyaseddin 
Baysungur ile Uluğ Bey de şii re önem ve
rerek şairleri himaye ettiler. Fakat bu dö
nem methiyeleri önceki asırların şiirleri 
kadar sağlam yapılı ve güzel değildir. Kla
sik tarzın tek güçlü şairi Abdurrahman-ı 
Cami de mübalağaya kaçmadan bazı şah
siyetleri övmüştür. 

Safeviler zamanında saray ve hüküm
darların azarnet göstergesi sayılan kasi
de değerini yitirdi. Şah İsmail ve halefieri 
taassupları sebebiyle şairlerden yöneti
cileri öven kasideler yerine Ehl-i beyt'e 
ağıt, dinde ve Şii mezhebinde üstün tu
tulan şahsiyetleri öven şiirler yazmalarını 
istediler. Dolayısıyla Muhteşem-i Kaşani 
başta olmak üzere dini duyarlığa sahip 
olmayanlar da dahil ünlü şairler. Hz. Ali 
ve on iki imam la ilgili kasideleri n yanında 
özellikle Kerbela Vak'ası'nı konu alan 
mersiyeler yazdılar. Yönetimden iltifat ve 
destek görmeyen birçok şair de Hindis
tan 'daki Babür, Anadolu'daki Osmanlı 
veya Gilan'daki İshakller gibi hanedanla
ra sığındı lar. Örfi-i Şirazi . Nazifı-i Nlşabü
ri. Melik-i Kumi, Babürlü hanedam men
suplarını öven şiirler yazarak onlardan il
tifat gördüler. 
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Daha sonra methiyenin ihyası Kaçarlar 
döneminde gerçekleşti. Bazısı şair olan 
bu hanedan mensuplarının şah ve şeh
zadeleri özel bir ilgiyle methiyeci şairler 
yetiştirerek onlara yüklü caizeler verdiler. 
Dönemin şairleri eskiye dönüş (bazgeşt-i 
edebi) akımına uyup kasidelerinde Hora
san ve Irak üslübu temsilcileri Unsur!, En
veri. Hakani gibi şairleri örnek aldılar. 
Edebiyat hamisi Feth Ali Şah da Gazneli 
Sultan Mahmud'u örnek tutarak çevre
sinde topladığı şairlere bol ödüller verdi. 
Seyyid Muhammed Sihab. Saba-yı Kaşa
nl. Kaanl-i Şlrazl. melikü'ş-şuara Mah
mud Han-ı Kaşanl. Micmer-i isfahanl, bu 
dönem yöneticilerini öven kasideler yaz
dılar. Bazı divanlarda methiyelere tesa
düf edilse de iran'da meşrutiyetle birlikte 
türün ömrü sona erdi. Vahld-i Destgirdl 
ile Meliküşşuara Bahar, Fars edebiyatının 
son güçlü methiyecileri sayılır. 
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li] HASAN ÇiFTÇi 

D TÜRK EDEBİYATI. _Divan edebiya
tında methiye övgü amacıyla kaleme alı-
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nan kasidelerin genel adıdır. Aynı manada 
çok defa kaside kelimesi de kullanılmış
tır. Ancak kaside bir nazım şekli, methiye 
ise bir tür olduğu gibi methiyelerde ayrı
ca neslb, maksüd, tegazzül. fahriye, dua 
gibi bölümlerin yerine daha çok övgü yer 
almıştır. Halk edebiyatı ile aşık edebiya
tında güzelierne denilen methiyeler, bir 
yerin veya tabiat güzelliğinin övülerek an
latılması yahut sevilen bir kadın, beğeni
len bir kişi. sahip olunan kıymetli bir at gi
bi varlıkları öven şiirlerdir (Dilçin, s. 337). 
Dinl-tasawufi edebiyatta ise methiye da
ha çok din ve tarikat ulularını övmek için 
yazılmıştır. 

Methiye Arap edebiyatından i ran ede
biyatma ve oradan Türk edebiyatma ge
çerken gerek zihniyet gerekse kültür ve 
çevre farklılıklarının etkisiyle konunun iş
lenişinde birtakım değişiklikler olmuştur. 

i ran edebiyatında muhteva daha da zen
ginleşmiş, Türk edebiyatında ise medih 
kısmı gelişirken methedilenin özellikleri 
çok fazla değişmemiştir. 

Divan şiirinde en çok işlenen türler ara
sında yer alan methiye yazımında şairin 
övdüğü kişidencaize umması etkili oldu
ğundan layık olmayan kişiler için de met
hiye yazıldığı görülmektedir. Bunların ço
ğu kaside nazım şekliyle kaleme alınmak
la birlikte mesnevi. kıta, murabba, mu
hammes, terkip ve terciibend yanında 
gazel vb. nazım şekillerinde yazılanlar da 
vardır. Necati Bey'in "Medh-i Padişah-ı 
A'zam ve Sultan-ı Muazzam Sultan ib
nü's-Sultan Bayezld Han ibn-i Muham
med Han" ile NefTnin "Der Vasf-ı Hatt-ı 
Hümayun-ı Sultan Murad Han" başlıklı 
şiirleri mesnevi şeklindedir. Yine NefT
nin "Mukatta' der Ta'rlf-i Şeyhü'l-islam 
Es' ad Efendi" adlı şiiri kıta halinde yazıl
mıştır. Şehir methiyeleri denilebilecek şeh
rengizlerde çok defa mesnevi (Aydemir, 
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX ı I 999], 

s. 450), biladiyelerde ise kaside tercih 
edilmiştir (Kurnaz. s. 230-252). Muhteva
sında bölüm olarak övgüye yer verilen 
mersiyelerin büyük bir kısmı terkip ve 
terciibend nazım şekliyle kaleme alınmış
tır (isen, s. xxııı-xxrv. XLII). Türkedebi
yatında muhammes tarzında yazılan şi
irlerde de en çok işlenen üçüncü konu 
methiyedir. Bu nazım şekliyle yazıldığı 
tesbit edilen kırk dört methiyenin şairle
ri arasında Hayretl, Ümml Sinan, Yahya 
Bey, Nev'!, Nedim. Koca Ragıb Paşa. Şeyh 
Galib, Şeref Hanım gibi tanınmış isimler 
vardır (Erdoğan, s. 183- I 84). fWrıca nazım 
şekli ne olursa olsun "sitayiş , vasf, tav-

slf, şan. nam. ta'rlf kelimeleriyle kurulu 
başlıklar taşıyan şiirler de "der medh-i ... ", 
"der-hakk-ı ... " başlıklarına sahip kaside
ler gibi methiyedir. Kaside nazım şekliyle 
olan methiyeler genellikle neslbden son
ra bir girizgahla başlar. Memduhun şah
siyeti ve bulunduğu makama göre özel
liklerinin abartılı biçimde dile getirildiği 
bu bölüme "maksüd" adı da verilmiştir. 
Maksactın on beş-yirmi beyitle ifade edil
diği bu kısım kasidenin diğer bölümlerine 
göre daha uzundur. 

Türk edebiyatında na't türünde yazı
lan kasidelerde çoğunlukla Hz. Peygam
ber övülmekle beraber bazılarında din 
büyükleri methedilmiş, mersiyelerde ise 
ölen kimselerin övgüsü ne de yer verilmiş
tir. Diğer methiyelerde sultanlar başta 
olmak üzere çeşitli devlet adamları övü
lürken bunlar sahip oldukları makamın 
özelliklerine göre birtakım meşhur isim
lerle karşılaştırılmıştır. Nitekim ResOl-i 
Ekrem'e yazılan na'tlarda onun nübüv
veti, mucizesi. lutfu. feyzi, şefaati. mi'racı 
ilk sırada vurgulanmıştır. Ayrıca Hz. Sü
leyman, Burak, Hz. Yusuf. Ka'be, Sidre. 
Hızır gibi çok say ı da ismin de anılarak 
methedildiği görülmektedir. Diğer din 
büyüklerine yazılan kasidelerde memdu
hun hikmeti, lutfu. feyzi, cömertliği , ilmi 
gibi özellikleri başta gelmektedir. 

Sultanların methini konu alan kaside
lerde onların en çok adalet. lutuf. cö
mertlik, savaşçılık, hüner. tedbir, ferman, 
irfan gibi vasıfları dile getirilir; asalet. 
cesaret ve merhametlerine dikkat çekilir. 
Bu özellikler vurgulanırken karşılaştırma, 
benzetme ve üstün görme münasebe
tiyle birtakım isimlere yer verilir. Bunla
rın arasında içkiyi icadı ve içki meclislerini 
kurması. tacı ve hükümdarlığı açısından 
Cem (Cemşld), savaşçılığı ve kahramanlı
ğıyla Rüstem. cihangirliğiyle iskender. 
insan dışındaki varlıklara da hükmetmesi 
dolayısıyla Hz. Süleyman ilk sırada yer 
alır. Dara. Behram. Hz. Ali. Hüsrev, Hz. 
Ömer. Feridun, Neriman gibi adlar da en 
çok sözü edilen isimlerdir (Aydemir. Gazi 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sos
yalBilimler Dergisi, lll ıı996],s . l43-148) . 

Vezirlerin, paşaların ve kazaskerlerin 
üstlendiği görevler onların lutuf. adalet. 
savaşçılık, tedbir, cömertlik ve kahraman
lıkları. kerem sahibi oluşları ve uzak gö
rüşlülükleri gibi özelliklerini ön plana çı
karır. Bu hususlar dile getirilirken mem
duh Rüstem, Asaf. Cem. iskender. Beh
ram. Nerlman, Hz. lsa 1 Mesih ve Hz. Yu
suf gibi şahıslarla karşılaştırılır ( a.g.e., 

III ı 19961. s. 148-151 ). Şeyhülislamlar övü-


