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VI, 1023. Iii METiN TUNCEL 

MERSİYE 
(~yo.ff) 

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında 
özellikle ölenin veya kaybedilen 
değerlerin ardından onu öven 

ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden 

L 
şiirlerin genel adı. 

_j 

Sözlükte "ölenin iyiliklerini anıp ağla
mak, onun hakkında ağıt söylemek" anla
mında Arapça masdar olan mersiye (risa') 
"bu amaçla söylenen sözler" manasında 
isim olarak da kullanılır. Kaynaklar insa
noğlunun ilk söylediği şiirin m ersiye oldu
ğunu. en eski mersiyenin de Kabil'in Ha
bil'i öldürmesi üzerine Hz. Adem tarafın
dan söylendiğini kaydeder. Arap edebiya
tında mersiyenin başlangıcı. Cahiliye dev
rindeki cenaze törenlerinde kadınlar tara
fından terennüm edilen seeili ve ahenkli 
sözlere kadar uzanır. Bunların daha sonra 
manzum kalipiara dökülmesiyle bugün 
bilinen mersiyeler ortaya çıkmıştır. Cahi
liye döneminde ölüye ağlarken kadınlar 
saçlarını keser. yüzlerini tokatlar ve yaka-

larını yırtarlardı. İslami dönemde bu tür 
davranışlar Hz. Peygamber tarafından ya
saklanmıştır (Buhar!, "Cena'iz", 35, 38-
39; Müslim, "İman", 165). 

Klasik mersiyede üç ana bölüm vardır. 
Bunlar ölen kişinin yitirilmesinden duyu
lan acı ve üzüntünün dile getirildiği ağla
ma bölümü (nedb. nevh), erdemlerinin an
latıldığı övgü bölümü (te'bln) ve duyulan 
acılara katianmanın tavsiye edildiği bö
lümdür (sabır, aza') Öldürülen kardeşleri 
için ağlamaktan gözleri kör olan Arap ka
dın şairlerinin en büyüğü Hansa'nın mer
siyesinin ilk bölümünde yer alan ağlama 
ve göz yaşı tasvirleri bu alandaki en başa
rılı örnektir. Geleneğe göre mersiyelerde 
ölenin cömertlik, konukseverlik, güçsüz
leri koruma. cesaret ve kahramanlık gibi 
meziyetleri, ilim ve irfanı yanında dünya 
hayatının faniliği anlatılarak geride ka
lanlar sa b ra davet edilir ve konu hikmetli 
sözlerle desteklenirdi. Ancak Cahiliye şa
irlerinden Düreyd b. Sımme ile Ebu Duad 
ei-İyadi ve Endülüslü şair İbn Haface, 
mersiyelerine farklı konuları ele aldıkları 
birer nesib ile (gazel) başlayarak bu yapı
nın dışına çıkmışlardır (el-Asma'iyyat, s. 
ı ı ı ınr. 28ı; s. 213-218 ınr. 65ı; İbn Hafa
ce,s . 110-111). 

Cahiliye devrinde ve İslam'ın ilk zaman
larında nazmedilmiş mersiyelerde öldü
rülen kişilerin intikamını almaya yemin 
etme ve düşmanı korkutma ternalarına 
da yer verilmiştir. Muallaka şairi Antere'
nin mersiyeleriyle (Divan, s. 69-70. ı 2 7-
ı 28. 2 ı 7) Bedir ve U hud gibi savaşlarda 
öldürülenler için her iki tarafa mensup 
şairlerin. sahabeden Hassan b. Sabit ile 
Ka'b b. Malik'in. müşriklerden ümeyye b. 
Ebü's-Salt. Abdullah b. Ziba'ra, Hübeyr b. 
Ebu Vehb ve Dırar b. Hattab'ın mersiye
lerinde bu özellikleri görmek mümkün
dür (İbn Hi şam. III, 8, 45, 55-56,90, 97-
98, ı 36- ı 3 7). Az da olsa m ersiyelerinde 
ortalığı yatıştırmaya çalışan şairler de gö
rülür. Nitekim Talib b. Ebu Talib, Bedir'
de ölen müşrikler için nazmettiği mersi
yede Hz. Peygamber'i övmüş. geçmişteki 
savaşlardan örnekler vererek bu tür ça
tışmalardan kaçınmanın gereğini vur
gulamış (a.g.e., III, 27-28), Kureyş'ten 
Kuteyle bint Haris, kardeşi Nadr için söy
lediği mersiyede öldürülmesinden duydu
ğu üzüntüyü dile getirirken ResGl-i Ek
rem'in asil bir aileden geldiğini itiraf et
miştir (İbn Kuteybe, eş-Şi'r ve'ş-Şu'ara', 
s. 45). Ebu Zeyd ei-Kureşi. Cemheretü 
eş'dri'l-'Arab'ın beşinci tabakasında mu
hadramGn ve Cahiliye devrinde yaşayan 
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yedi şairin mersiyelerine yer vermiştir 
(DİA, VII, 324). 

Emeviler'le birlikte saltanatın başlama
sı ve hilafetin babadan oğula geçmesi 
m ersiyelerde taziye ile tebrikin birleşme
sine sebep olmuş. hüzün ve sevinci, ka
ramsarlıkla ümidi bir şiire sığdırmıştır. 
Bunun ilk örneği, Abdullah b. Hemmam 
es-SeiGII'nin Muaviye'nin ölümünden son
ra yerine geçen oğlu Yezld'e hitaben yaz
dığı mersiyede görülür (Ca h iz, ı. 495, 496; 
İbn Kuteybe, eş-Şi'r ve'ş-şu'ara', s. 439). 
Ebu Nüvas'ın, HarGnürreşid'in ölümü ve 
oğlu Emin'e yeni halife olarak biat edil
mesi üzerine nazmettiği mersiye de bu 
nevidendir (Divan, s. 581 ). İslam ülkeleri
nin sınırlarının genişlemesi ve bağımsız 
birçok krallık ve emirliğin ortaya çıkması 
taziye-tebrik türü mersiyeleri arttırmış
tır (İbn Bessam eş-Şenterinl. lll. s. 393; ll 
2, s. 10; IV/1, s. 21 1; Makkarl, ll , 149-157). 

Ölünün arkasından ağlamayı yasakla
yan hadislerin tesiriyle Hz. Peygamber için 
nazmedilmiş mersiyeler kısa olmalarının 
yanı sıra fazla da değildir. Hassan b. Sa
bit'in bu konudaki beş kasidesinden en 
uzun u kırk dört beyitten meydana gel
mektedir (Divan, s. 54-59,63, 64). Ka'b b. 
Malik'in divanında ise üç kısa şiir yer al
mıştır (Divan, s. 173. ı 98, 281 ). Abdullah 
b. Üneys, Ebu Züeyb ei-Hüzeli, ResGl-i Ek
rem'in amcaıadesi Ebu Süfyan ile Ebu 
Bekir, Ömer ve Ali'nin de zamanımıza kıs
men intikal etmiş mersiyeleri mevcuttur 
(Ahmed KO tl, LXI!ll2 ı I 408/1988 ı , s. 220-
224). Hz. Peygamber için kadınların naz
mettiği mersiyelerden kızı Hz. Fatıma'ya 
ait üç. halası Safiyye'ye ait yedi, diğer ha
lası Atike'ye ait üç kaside dışında çoğu ya
kınları olan hanımiara ait mersiyelerden 
parçalar çeşitli kaynaklarda zikredilmiş
tir (a.g.e., LXIII/2 ı 1408/1988 1. s. 224-229). 
ResOluilah için yazılan methiyelerin bir
çoğunda mersiye özellikleri de bulunur. 
Bilhassa onunla birlikte Ehl-i beyt'in de 
övüldüğü Kümeyt ei-Esedi, Di'bil. Mihyar 
ed-Deylemi ve Şerif er-Radi gibi şairlerin 
methiyelerinde bu nitelik açıkça görülür. 
Hz. Ali ve Hüseyin'in şehid edilmesi sebe
biyle E hi-i beyt için gerek o devirde ge
rekse sonraki dönemlerde çok miktarda 
mersiye kaleme alınmıştır. Kümeyt ei
Esedi'nin bu konudaki şiirleri el-Hdşi
miyydt adıyla anılır. Di'bil ei-Huzai, Şerif 
er-Radi ve Mihyar ed-Deylemi de Ehl-i 
beyt'e dair mersiyeleriyle tanınan şair
lerdendiL 

islam tarihinde fazla tanınmamış bazı 
hanedanlarla devlet yönetimind·e bir 
müddet etkili olmuş nüfuz! u kişilerin ken-
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dileri için nazmedilen mersiyelerle dikkat 
çektiği ve daha çok bunlarla tanındığı 
görülmektedir. Abbasller'in bir müddet 
vezirliğini yapan Bermek1 ailesinin siyasi 
sebeplerle öldürülmesi üzerine Di'bil, 
Selm ei-Hasir, Eşca' es-Sülemi, Fazi b. Ab
düssamed er-Rekaşi ve Ebu Nüvas gibi 
şairlerin yazdığı mersiyeler bu nevidendir 
(Ebu Nüvas. s. 582-585; Mes'udl, lll, 389-
392). İşbiliye (Sevilla) şehri ve çevresinde 
yarım asır hüküm süren Abbadiler'den 
Mu'temid -Aiellah, Murabıt Hükümdan 
Yusuf b. Taşfin tarafından saltanatma 
son verilerek ailesiyle birlikte Mağrib'in 
Ağ mat şehri zindanına sürgüne gönderi
lince kendisini zindanda sık sık ziyaret 
eden İbnü'I-Lebbane ile İbn Hamdis'in ka
si deleriyle Mu'temid-Aleilah'ın şairlerin
den İbn Abdüssamed ve Lisanüddin İb
nü'I-Hatib'in mersiyeleri (Abdülvahid el
Merraküşi, s. 102-1 04; ibnü'l-Hatib, A'ma
lü 'l-a'lam, s. 165-167) bu hükümdarın ve 
ailesinin daha çok tanınmasını sağlamış
tır. Ömer el-Mütevekkil'in iki oğluyla bir
likte Murabıtlar tarafından idam edilerek 
Batalyevs'teki (Badajoz) hakimiyetlerine 
son verilen Eftasi hanedam için Vezir İbn 
Abdun'un tarihi bilgisini ortaya koyarak 
nazmettiği mersiye hem şairine hem de 
hanedana şöhret kazandırmıştır (Toprak, 
DD1.,V/2[1993].s. 153-168). 

·uzun bir örnrün ya da amansız bir has
talığın ardından yaklaşan ölümü veya esir 
düşüp öldürülmeyi beklerken kendileri 
için mersiye yazanlar da olmuştur. İbn Ku
teybe, bu türün öncüsü olarak tanınan Ca
hil iye şairi İbn Hazzak'ın bir mersiyesini 
nakletmektedir { eş-Şi'r ve'ş-Şu'ara' , s. 
249). Horasan'ın fethi için gönderilen or
duların birinde yer alan Malik b. Reyb 
(Ebu Ali el-Kall. Zeylü '1-Emalr, s. ı 37- ı 39). 
Ağmat zindanlarında ölümünü bekleyen 
İbn Abbact ei-Mu'temid-Aiellah, yakalan
dığı amansız hastalığa yenik düşen İbn 
Şüheyd (İbn Bessam eş-Şenterlnl, 1/1, s. 
282-287), sefahat içinde geçen ömrüne 
pişmanlık duyan ve Allah'ın huzuruna gü
nahkar olarak çıkmanın verdiği korkuyu 
dile getiren Ebu Nüvas da (Divan, s. 579-
580) bu tarz şiirler nazmedenlerdendir. 
Kendileri için mersiye yazanlar arasında 
Abdüyegüs b. Salae, Suraym b. Ma'şer, 
Alkame b. Sehl ve Ca'fer b. Ulbe de anıl
malıdır. Gençlik günlerine ağıt şeklinde
ki mersiyenin öncüsü Cahiliye şairi Amr 
b. Kamie olup Endülüslü şair İbn Haface 
de bu temayı birçok şiirinde işlemiştir 
(Divan, s. 27. 46, 94, ı 32). 

Hayatta iken dost ve yakınlarından ken
dileri için mersiye talep edenler de vardır. 
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Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmutta
lib'in altı kızının babaları için yaktığı ağıt
lar (İbn Hişam, I, 169-1 73). Ebu Nüvas'ın 
dilci ve şiir ravisi Halef el-Ahmer' e mersi
yesi (Divan, s. 574, 577). Ebu Sahr ei-Hü
zeli'nin Emeviler'den Abdülaziz b. Üseyd'e 
mersiyesi (Ebü'l-Ferec el-İsfahanl. el-Ega
ni, XXIV, ı 03) bu gruba dahil edilebilir. İlk 
örneği İmruülkays b. Harise ile muallaka 
şairi İmruülkays b. Hucr'da görülen ( İbn 
Ku tey be. eş-Şi'r ve'ş-şu'ara', s. 67-68) Ca
hiliye kasidelerinin genellikle giriş kıs
mında sevgililere, akraba ve dostlarla ya
şanmış hatıraların bulunduğu eski mes
kenlere ve terkedilmiş diyara yakılmış 
ağıtlar da mersiye kabul edilmiştir. Daha 
sonraki şairlerle devam eden bu gelenek 
İslami dönemde elden çıkan veya dep
rem, sel ve düşman baskını gibi felaket
Iere maruz kalan şehir ve yerler hakkında 
mersiyelerle sürdürülmüştür. Abbas! ha
lifeleri Emin ve Me'mun kardeşlerin ikti
dar mücadelesinde tahrip edilen Bağdat 
üzerine nazmedilen mersiyeler arasında 
(Taber'i, V, 7 4-89) Türk asıllı şair Hurey
mi'nin 135 beyitlik kasidesi (a.g.e., VIII. 
43 ı -454) bir şaheser kabul edilir. İbnü 'r
Rümi'nin zenci ayaklanmasında tahrip 
edilen Basra'ya ve ahalisine dair yazdığı 
mersiyede (Divan, s. 419 vd.) Hureymi'
den esinlendiği görülmektedir (a.g.e., 
a.y.) . Abbas! hilafetine son veren Moğol
lar'ın tahrip ettiği Bağdat için Şemsed
din Mahmud ei-Kufi ve Takıyyüddin is
mail et-Tenuhi gibi birçok şair mersiye 
yazmış (Kütübl, I, 497-50 I). depremde 
yerle bir olan Şeyzer (Hama) kasabası ve 
halkı için üsame b. Münkız bir ağıt naz
metmiştir (Divan, s. 304-305, 307-309) . 
Hakkında en çok mersiye söylenen yer
lerden biri, V. (Xl.) yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren müslümanların elinde bulu
nan şehirleri birbiri ardınca hıristiyanla
rın eline geçen veya tahrip edilen Endü
lüs'tür. Bu mersiyelerin ağıt kısmında sa
dece şehrin kaybedilişine veya yakılıp yı
kılışına değil aynı zamanda müslümanla
rın içine düştüğü zillet ve esarete, cami
lerin kiliseye dönüştürülüp minarelerden 
ezan sesi yerine çan sesi duyulmasına da 
ağ lan mıştır. Bir kısmında ise yurdunu sa
vunmaktan aciz kalan veya düşmandan 
korkup onunla savaşı göze alamayan 
müslümanlara yöneltilmiş kınama ve yer
meler de vardır. İbn Amire'nin 635'te 
(I 238) düşen Belensiye (Valencia) için mer
siyesi (İbnü'l-Hat'ib, A'malü'l-a'lam, s. 273-
274). ibnü'I-Lebbane'nin ve Ebü'I-Beka 
er-Rundi'nin 646 'da ( ı 248) kaybedilen 
İşbiliye için mersiyeleri (Makkari, Ne{-

f:ıu'Hib, Il. 1246-l248;Ezharü'r-riyaz,!, 
4 7-50). 478'de (I 085) elden çıkan Tuley
tula (Toledo) hakkında anonim bir mersi
ye (Makkari, Neff:ıuHib, IL 1244-1246) ve 
897'de (I 492) işgal edilmesiyle müslü
manların Endülüs'teki hakimiyetinin fii
len sona erdiği Gırnata (Granada) üzerine 
yazılan 145 beyitlik anonim mersiyede 
( er-Risale, CXXXI [ 1354/1936]. s. 22-24) 
bu özellikler görülmektedir. Çağımızda 
Arap ve islam aleminin işgal edilen veya 
katliama maruz kalan birçok yöresi için 
yazılan ağıtlar arasında Mısırlı şair Ahmed 
Şevki'nin 1912'de Bulgar işgaline uğrayan 
Edirne ve 1926'da Fransız işgaline maruz 
kalan Dımaşk için yazdığı mersiyeler bi
rer örnektir (Şevki Dayf, s. 50-5 I). Tunus! u 
şair Ahmed el-Kılibi'nin Fransızlar'ın işgal 
ettiği Cezayir' e mersiyesi, yahudilerin iş
gal ettiği Filistin toprakları için M. Ab
dülgani Hasan ve Zeki ei-Mehasini gibi 
birçok şairin nazmettiği mersiyeler de 
(a.g.e., s. 52-53) bu nevidendir. 

Hayvanlar için söylenen mersiyeler ara
sında Ebu Nüvas'ın ormanda avianırken 
yılan tarafından sokulup öldürülen av kö
peğine mersiyesi (Divan, s. 643). İbnü'I
Allaf'ın, güvercinlerini yiyecek endişesiyle 
komşuları tarafından öldürülen kedisine 
mersiyesi (DiA,XX, 484; XXI, I44) bu tü
rün ilk örneklerindendir. Ebü'I-Ferec ei
İsfahani'nin horozuna mersiyesi {el-Ega
ni, I, Mukaddime), AbbasiVeziri İbnü'z
Zeyyat'ın Mu'tasım- Billah tarafından elin
den alınan atma mersiyesi (a.g.e., XXIII, 
65), Ebu Isa İbnü'I-Müneccim'in atı için 
dostları tarafından nazmedilen, Ebu Man
sur es-Sealibi'nin "ei-Birzevniyyat" adı al
tında topladığı on bir mersiye (Sealibl, III. 
2 14-229) türün meşhur şiirlerindendir. 

Mersiyede son derece başarılı olan Arap 
kadın şairler en dokunaklı örnekleri ver
mişlerdir. Hansa'nın divanı suikasta kur
ban giden kardeşleri Sahr ve Muaviye için 
dökülen göz yaşlarıyla doludur. Emevi 
şairlerinden Leyla ei-Ahyeliyye sevgilisi 
Tevbe için bir dizi mersiye nazmetmiştir 
(Ebü'l-Ferecel - İ sfahani, el-Egani, XI, 228-
237). Bunlar arasında erkekler gibi ha
masi bir üslüpla sabır ve metanet örneği 
mersiye nazmedenler de vardır. ümmü's
Sarih ei-Kindiyye'nin Yemen'de bir savaş
ta ölen yakınlarına (Ebu Temmam. s. 265 
[nr. 3201), Reyta bintAsım'ın aşiretinden 
ölenlere (a.g.e., s. 3 I 6 [nr. 393 1). Hind 
bint Utbe. Safiyye bint Müsafir ve diğer
lerinin Bedir'de ölen Kureyşliler'e (İbn Hi
şam. III, 40-44) mersiyeleri bunlardandır. 
Gerek Cahiliye devrinde gerek İslami dö-



nemde erkek ve kadın şairlerden birçoğu 
kendi çocukları için de m ersiye yazmış

lardır. Haris b . Ubad, Züheyr b . Ebu Sül

ma, Hırnık bint Bedr. Ebu Züeyb el-Hü
zell; Nabiga el-Ca'dl, ümmü Hakim bint 

Karız, Ümmü Kırfe Fatıma bint Rebla. 

Ferezdak. Cerlr b. Atıyye, Beşşar b. Bürd, 
Eb ü'l-Atahiyye, Ebu Temmam. İbnü ' r
Ruml, üsame b. Münkız. İbn Nübate el
Mısrl bunlardan bazılarıdır. Arap edebi

yatında çoğu taziye niteliğinde mensur 

mersiye örnekleri de görülür (Ca hiz, 11 . 
1032-1033; Ebu Ali e i-Ki'ıll , el-Emali, s. 

ı 00-l 02) . İbn Hazm' ın iç karışıklıklarla 
tahrip edilen Kurtuba için yazdığı man

zum ve mensur mersiye bu türdendir ( ib

nü ' I-Hatlb , A'mfı-lü'l-a'lfım, s . 106-107) . 

Mersiyeler. hüzün ve kasvetli ifadelerle 
dolu olmalarına ve çok defa tekdüze bir 

üslup taşımalarına rağmen dil ve sanat 

bakımından oldukça zengindir. Mersiye
lerin övgü ve ağlama bölümleri beyan sa

natlarının en çok kullanıldığı kısımlardır. 

Ölenin veya mersiye içinde bir vesileyle 

adı geçen kişilerin isimleriyle cinas yapıl

ması da çok yaygındır. Ağıt yakılan kişi

nin adının veya bir mısraın tamamının ay

nı mersiye içinde defalarca tekrarlanma

sı Cahiliye devrinden beri süregelen bi r 
gelenektir. Bekr ve Tağlib kabileleri ara

sında çıkan bir savaşta Haris b . Ubad ta
rafından söylenen 1 00 beyitlik bir kaside

de şair atını işaret ederek. " Neama'nın 

dizginlerini bana yaklaştı rm" mısraını kırk

tan fazla tekrarlam ıştır (diğe r ö rn ekle r 

için bk. Mes'Qd l , lll, 3 1; ibnü ' l-Hatlb , el
İ/:ıfıta, IV, 71-72) . 

is lam dünyasında başta dini ilimler ol
mak üzere nahiv, belagat. tarih vb. disip

linlerin gelişmesi mersiyeye de yansım ış. 
ölen kişiler uğraştıkları ilim dalları ve yaz

dıkları eserlerle anıldığından mersiyeler 

daha önce görülmemiş bir şekilde çok sa
yıda t e rim ve eser adıyla dolmuştur. An

cak bu l afızların sıkça kullanılması mer
siyeleri kelime bakımından zenginleşti r

mişse de anlam ve duygu bakımından za

yıf! atmıştır. Çünkü bunlarda şairler ölü

ye ağlayıp ~inleyenleri de ağiatmaktan ya 

da etkilemekten çok, dikkatleri terimlerle 

yapılmış cinas ve tevriyeler yoluyla süslü 

beyitlere çekerek adeta konudan uzak

laşmışlardır. Şerefeddin el-Hısnl. gramer 
alimi İbn Malik için söylediği mersiyede 

sağlığında yaptığı çalışmaları özetlemiş

tir (S üyutl , 1, 134-1 35) . Dil ve gramer ali

mi Ebu Hayyan el-Endelüsl için (H a ll! b . 
Aybek) Safedi'nin nazmettiği bir mersiye 

ile dilci İbn Düreyd için söylenen anonim 

bir mersiye de bu türdendir (Ebu Ali e l

Kall , Zeylü 'L-Emalf, s. 229-23 ı) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhari. "Cena'iz", 35, 38-39; Müslim. "Iman", 
165 ; Ka'b b. Malik. Divan (n ş r. Sam! Me kkl el
Ani) , Bağdad 1386/1966, s. 173,198, 28l ;An
tere , Divan, Beyrut, ts. (Da ru Sad ır) , s. 69-70, 
127-128, 217; Hassan b. Sabit. Divan, Beyrut, 
ts. (Da ru Sa dır). s. 54-59 , 63 -64; Ebu Nüvas, 
Divan ( n ş r. Ahmed Abdü lmedd el -Gaza ll). Bey
rutl404/ 1984,s.574-577 , 579-580, 581 , 582-
585, 643 ; Asinai. el-Aşma'iyya t (nş r. Ah med M. 
Şaki r- Abdüsse l am Ha rCı n ). Kahire 1375/1955, 
s. lll (nr. 28). s. 213-218 (nr. 65); ibn Hişam. 
es-Sire ( n şr. Mustafa es-Sekka v. d ğr.). Beyrut 
1985 , ı , 169-173; lll , 8, 27-28, 40-44, 45, 55-
56 , 90, 97-98, 136-137; Ebu Temmam. Diva
nü 'l-J:ıamase (n ş r. Abdülmün'im Ahmed Sa lih). 
Bağdad 1980, s. 264-265 (nr. 319). s. 265 (nr. 
320). s. 316 (nr. 393) ; Cahiz, el-Bey an ve't-teb
yin (n ş r. Hasan es-SendGbf). Beyrut 1414/1993, 
ı, 495-496; ll , 1032-1 033; ibn Kuteybe, eş-Şi ' r 
ve'ş-ş u'ara', Beyrut 1412/1991 , s. 45, 67-68, 
249, 439; a.mlf., el-Me'ani 'l-kebir, Beyrut 1405/ 
1984, lll, 1197-1211 ; ibnü'r-RCımi , Divan (nş r. 
Ka mil Kilan!), Kahire 1921 , s. 41 9 vd.; Taberi. Ta
ril] (Ebü'I-Fazl). V, 74-89; VIII , 431-454; ibrahim 
b. Muhammed ei-Beyhakl. el-Me/:ıasin ve'l-mesa
vi (n ş r. Muhammed Süveyd). Beyrut 1408/1 988, 
s. 391-394; ibn Abdürabbih, el-'ikdü 'l-{erid, Ka
hire 1346/ 1928, ll , 158-202; Kudame b. Ca'fer. 
Nakdü'ş-şi'r, istanbul 1302/1885, s. 33-36, 75; 
Ebu Riyaş Ahmed b. ibrahim ei-Kaysi, ŞerJ:ıu 1-ja
şimiyyati 'l-Kümeyt ibn Zeydel-Esedi (n ş r. Da
vGd Se li Gm- NGrf HammGdf el-Kaysi) , Beyrut 
1406/ 1986, tür.yer.; Mes'Gdf. Mürücü '?·?eheb 
(Abdülhamfd). lll , 31, 389-392; Ebu Ali ei-Kali. 
el-Ema/1, Bul ak 1324, s. 100-1 02; a.mlf .. l ey
lü 'l-Emali, Bulak 1324, s. 137-139, 229-231; 
Ebü 'I-Ferec el-isfahani. el-Egani ( n ş r. Se m ir Ca
bir- Abdullah Al i Mühenna). Beyrut 1407/1986, 
I, Mukaddime, Xl, 228-237; XXIII , 65; XXIV, 103; 
a.mlf .. Makatilü '(-talibiyyin (n şr. Seyyid Ahmed 
Sakr) , Beyrut, ts. (Darü ' l-ma' rife). tür.yer. ; Mih
yar ed-Deylemi, Divan, Kahire 1344-50/ 1925-
31, ll , 259-262, 367 -370; lll , ı 09; Sealibi. Yeti
metü 'd-dehr, Mekke 1399/1979,1, 212-214; lll, 
214-229 , 280-286; ibn Reş~ei- Kayrevani. 'Um
de, Kahire 1325, ll , 117 vd. ; ibn Haface. Divan, 
Kah i re 1286, s. 27 , 46 , 94 , 132, ll O-lll ; ibn 
Bessam eş-Şenterini. e?·lal] ire {i mef:ıasini eh
li 'l-Cezire (n ş r. İh sa n Abbas). Kahi re 1358-64/ 
1939-45, 1/1 , s. 282-287,393; 1/2, s. lO, IV/1, s. 
211 ; ibn Münkız . Divan, Kahire 1953, s. 304-
305, 307-309; Abdülvahid ei-Merraküşl: el-Mu' 
cib {i teli] işi al]bari ' l-Magrib (nş r. R. Dozy ). Le i
den 1881 , s. 102-1 04 ; Nüveyri, Nihay etü 'l-ereb, 
Kahire 1936, V, 164-229; Kütübi. Fevatü'l-Ve
{eyat, Kahire, ts ., I, 497 -501; ibnü 'I-Hatib. el
iJ:ıata , IV, 71- 72; a.mlf., A'malü '1-a' lam (nş r. E. 
Levi-Provençal), Beyrut 1956, s. 106-107,165-
167, 273-274; SüyCıti, Bugyetü'l-vu'at, ı , 134-
135; Makkari. Ne{f:ıu't-tib, Kahire 1279/1862, 
ı . 1102-1103, 1244-1248; ll , 149-157, 1244-
1248; a.mlf., Ezharü 'r-riyaz ( nş r. Mustafa es
Se k ka v. d ğ r. ), Kahire 1356-61/1934-42, I, 47-
50; L. Şeyh o, Riyazü '1-edeb {i meraşi şeva'i

ri 'l-'Arab, Beyrut 1897, tür.yer.; Şevki Dayf, er
Rişa' , Kahire , ts. , s. 50-51 , 52-53; Nihad M. Çe
tin. Eski Arap Şiiri, istanbul 1973, s. 86-88; Hü
seyin Atvan , Şu'ara'ü'd-devleteyn, Beyrut, ts. 

M ERSiYE 

(Darü' l-Cfl). s. 377-392; R. Dozy, Commentaire 
historique sur le poeme d 'lbn Abdün par lbn 
Badrün; MahmCıd Hasan Ebu Naci, er-Rişa' {i 'ş

şi'ri'l-'Arabi, Medine 1404/1 984, tür.yer.; Mus
tafa Abdüşşafi eş-Şura, Şu'ara' ü 'r-rişa' { i şad
ri ' l-is lam, Kah ire 1986, tür.yer. ; Bekri Şeyh 
Emin. Mutala' at {i'ş-ş i' ri 'l-Memlükive 'l-'Oşma

ni, Beyrut 1986, s. 99-114; Yahya ei-CübCıri. eş

Şi 'rü 'l-Cahili, Beyrut 1407/ 1987, s. 311 -338; 
M. Faruk Toprak. Endülüs Şiirinde Mersiye 
(dokto ra tezi, 1990), AÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü; a.mlf .. " İbn Abdtın ' un Aftasiler için 
Söylediği Mersiyesi", DDl., V/ 2 ( 1993), s. 153-
168; Hüseyin Cum'a, er-Rişa' {i 'l-Cahiliyye ve'l
islam, Dımaşk 1991 , tür. yer.; Abdülmuln ei-Mei
I Cıhi. Meraşi 'l-aba' ve'l-ümmehat li'l-benin ve'l
benat, Beyrut 1996; Fr. Meir, "A Saying of the 
Prophet Against Mourning the Dead", Essay s 
on lslamic Piety and Mysticism, Leiden 1999, 
s. 221-244; Abdullah Abdürrahim es-SGdani. Ri
şa'ü gayri'l-insan {i 'ş-ş i'ri 'l-'Abbasi, Ebüzabi 
1420/1999, tür.yer.; I. Goldziher. "Bemerkun
gen zur arabischen Trauerpoesie" , WZKM, XVI 
( 1902 ). s . 307 -334; "Rişii'ü'l-Endelüs li-şa'ir En
delüsl mechlıl ", er-Risale, C XXXI ( 135411936). s. 
22-24 ; Atika ei-Hazreci. "Dlvanü'l-vefii fı mera
ş i ' n-nisa", MMLADm., L/ 2 ( 1395/1975). s. 345-
370; Ahmed Küti. "Meraşi' ş-şu'ara' li-Resulil
lah", a .e., LXIII/2 ( 1408/1 988), s. 215-230; J . A. 
Bellamy, "Same Observations on the Arabic 
Ritha in the jahiliyah and Islam" , Jerusa lem 
Studies in Arabic and Islam, XIII , Jerusalem 
1990, s. 44-61; Ömer ed-Dekkak. "( et-Ta'rff ve'n
na~d) eş-Şu'ara'ü'lleıine reşev enfüsehüm kab
le'l-mevt", MMLADm., LXXI/4 ( 1417/1996), 
s . 817-827 ; W. Stevens . "A Nation Bom in 
Mourning : The Neoclassical Funeral Elegy in 
Egypt", JAL, XXVlll ( 1997). s . 38-67; Ch. Pe ll at. 
"Marthiya" , Ef2 ( İng . ), VI , 603-608; M. Sadi Çö
ğenli. "Cemheretü eş'ari ' l-Arab", DiA, VII , 324; 
İsmail Durmuş . "Hurey ml" , a.e., XVIII, 386; 
a.mlf., " İbnü 'l-Mu' tez" , a. e., XXI, 144; Nevzat 
Yanık, ."İbnü ' l-Alliif" , a.e. , XX, 484. 

liJ M . FARUK ToPRAK 

D FARS EDE Bi YAT!. İslam'dan önce 
iran'da ilk yazılan mersiye hakkında ke
sin bilgi bulunmamakla beraber türü n re
vaçta olduğuna dair bazı işaretler mev
cuttur . Merzku adlı dini önderlerden b i

r in in ölüm ü üze rine Eşkanl Pehlevlce ya
zılmış "Risa-yi Merzku" günümüze ulaş

mıştır. İslami dönemden intikal etmiş en 
eski örnek ise İbn Hurdazbih 'in el-Mesa
lik ve'l-memalik'inde yer alan , Ebü'l 

Yenbagi Abbas b. Tarhan'ın Semerkant'ın 

harabe haline gelmesi yüzünden Deri 
Farsçası ile yazdığı altı kıtalık şehir mer
siyesidir. Tari]].-i Sistan'da Muhammed 
b . Vaslf Sistani'nin Saffarller'in zaafa düş

tüğü 296 (908-909) yılındaki olayları konu 
alan kaside şeklinde on bir beyitlik mer
siyesi de eski örneklerdendir. Farsça'da 

müstakil mersiyesi günümüze ulaşan ilk 
şair Rudekl'dir (ö. 329/940) . Önceki şair
lerin bu genişlikte mersiye nazmettiği bi-
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