
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) 
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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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linmediği gibi güçlü ifadelerinden dolayı 
bu tür onunla başlatılmaktadır. 

Konularına göre farklı özellikler göste
ren mersiyeleri sarayla, önemli kişi veya 
ailelerle (hanedan) ilgili olanlar, destani, 
dini. tasawufi. felsefi ve sosyal konulu 
örnekler şeklinde gruplandırmak müm
kündür. Saray şairleri tarafından bir ba
kıma görev gereği hükümdar ve saray 
mensupları hakkında söylenmiş mersiye
lerin ilk örneği Ferruhi-i Sistani'nin Gazne
li Mahmud'un ölümü üzerine ( 421/1 030) 

yazdığı şiirdir. Enveri'nin kaleme aldığı bu 
tür mersiyeler zamanla kendine has ka
lıplar ve özellikler kazanmıştır. Etkisi XX. 
yüzyıla kadar süren bu özellikler. ne oldu
ğu hakkında cevap alınamayacağı bilin
diği halde soru sormaya yönelik bir plan, 
ölümü ifade etmek için kalıplaşmış iba
relerin kullanılması. ölüye hala yaşıyor
muş gibi hitap edilmesi, ondan özür dilen
mesi, "eyvah! yazık!" gibi tabirlerin sıkça 
kullanılması. sık sık övgüye layık m eziyet
leri konu edilerek ölenin sosyal mevkiine 
uygun imajiara yer verilmesi, ölü için yas 
tutan insanların ve tabiatın tasviri, öle
nin halefinden bahsedilmesi (taziye). öle
nin cennette mutluluğu için dua edilmesi 
gibi hususlardır. Taziye ile beraber onun 
yerine geçeni de tebrik eden (tehniye) 
mersiye türünün ilk örneğini Ebü'I-Ab
bas Fazi b. Abbas-ı Rebenceni nazmet
miş olup şiirinde Samani Hükümdan Nasr 
b. Ahmed'in ölümü üzerine taziye ile bir
likte onun yerine geçeni tebrik etmiştir. 
Saray şairlerince teşrifata ait ve resmi ko
nulu mersiyelerin de söylendiği Am'ak-ı 
Buhari'nin, Sultan Sencer'in kız ı M ah- Me
lek Hatun'un kendisi yerine oğlu Hami
di'yi sarayda görevlendirdiğinde yazdığı 
şiirden anlaşılmaktadır. Muizzi'nin Sultan 
Melikşah ve Nizamülmülk'le ilgili mersi
yesi de bu nevidendir. Ayrıca Ferruhi-i Sis
tani, Sa'dl-i Şlrazi ve Hakanl-i Şirvani'nin 
saray teşrifatıyla ilgili mersiyeleri vardır. 

Fars edebiyatında bir başka mersiye 
türü şahsi ve ailevl kayıplara ait olup on
ların ölümünden duyulan üzüntüleri yan
sıtır. Bu türde ilk mersiyeyi kimin yazdığı 
kesin olarak belli olmamakla birlikte Fir
devsi'nin oğlu için söylediği şiir buna ilk 
örnek kabul edilir. Hakani-i Şirvanl'nin 
aile fertleri için yazdığı şiirler de bu türü n 
en iyi örnekleridir. Kemaleddln-i İstaha
ni'nin babasının ölümü üzerine yazdıkla

rı ile Nasır-ı Hüsrev'in Leyla ile Mec
nun'unda annesi ve kardeşi için söyledi
ği mersiye, türün meşhur manzumelerin
den sayılır. Ayrıca Abdurrahman-ı Cami'-
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nin oğlu ve kardeşi . Muhteşem- i Kaşanl' 

nin kardeşi ve Feyzl-i Dekkenl'nin oğlu 
hakkında nazmettiği m ersiyeler de önem
lidir. Şahsi mersiyelerin bir kısmı şairle
rindiğer bir şairin ölümünden dolayı yaz
dıklarıdır. Bunlar arasında Rüdekl'nin Şe
hld-i Belhl. Leblbi-i Horasani'nin Ferruhi-i 
Sistanl, Senili'nin Muizzl. Bahar'ın Cemll 
Sadlkl. lşkl . Pervln-i İ 'tisaml ve Irec Mir
za ' nın ölümü üzerine nazmettiği şiirlerle 
Fürüg- ı Ferruhzad için çağdaşı on iki şai
rin yazdığı mersiyeler anılabilir. Bazı şair
leri n ölümlerinden önce kendileri için 
mersiye yazarak daha sonra bunun me
zar taşlarına işlenmesini istemelerine ör
nek olarak son dönem şairlerinden lrec 
Mirza gösterilebilir. 

Dini mersiyelerin başında Kerbela. 
imamların . öldürülmesi ve Ma'süm-i Çe
hardeh 'in seyahatleri vesilesiyle yazılan 
şiirler gelmektedir. Fars edebiyatında Hz. 
Hüseyin'in şehadetiyle ilgili mersiyeler 
dini muhtevalı örneklerin eksenini oluş
turur. Bu konuda ilk eserlerden biri. VI. 
(Xl!.) yüzyılın ilk yarısında Kavami-i Razi 
tarafından ortaya konulmuştur. Mirza 
Abdülcem. Hacu-yi Kirman ı ve Selman-ı 
Saveci de Hz. Hüseyin'in şehadetini çe
şitli şekillerde dile getirmişlerdir. VI (XII) 
ve VIII. (XIV.) yüzyıllar arası bu konuda 
yeni tecrübelerin kazanıldığı dönem ola
rak bilinir. Safevller'den itibaren çok sa
yıda şair dini mersiye söylemiştir. Bunun 
temelinde Şii mezhebinin yaygınlaşması. 
dolayısıyla Hz. Hüseyin'in ölümü. Kerbe
la. muharrem ayı ve aşüra günü gibi olay
ların sembolize edilerek anlatılması hu
susları yer almaktadır (b k. MAKTEL-i HÜ· 
SEYİN ) . İmamların menakıbını da içeren 
şiirler nazmeden IX. (XV.) yüzyıl şairleri 
arasında Kemal Gıyas Şlrazl. Baba Sevdal 
Ebiverdl. Taceddin Hasan Tü ni Sebzevari, 
İbn Hişam Kühistani. Hace Evhad-i Seb
zevarl, Lutfullah Nişabüri ve Şemseddin 
Katibi sayılabilir. Tasawufi ve felsefi eği
limlerle yazılmış mersiyeler Fars şiirinin 
başlangıcından itibaren Hüsrevl-i Serah
si, Rüdekl gibi ilk dönem şairler yanında 
Hatız-ı Şlrazi. Nizarni-i Gencevi. Sa'dl-i Şi
razi gibi büyük şairlerin şiirlerinde de 
mevcuttur. 

Deprem. sel , veba gibi tabii atetlerle 
toplumsal yıkım ve toplu katliamlar do
layısıyla yazılan mersiyelere ilk örnekler, 
Kemaleddin-i İsfahanl'nin Moğollar'ın İs
fahan halkını kılıçtan geçirmesini anla
tan şiiriyle Sa'di-i Şirazi'nin Moğol istila
sıyla Bağdat'ın düşüşü . Abbas! halifeliği
nin yı kılması üzerine yazdıkları dır. Bunlar 
arasına Katran-ı Tebrlzi'nin Tebriz şehrin-

de meydana gelen büyük depremi konu 
alan mersiyesi de zikredilmelidir. Daha 
sonra Evhadüddin-i Enveri, depremde vi
ran olmuş Horasan için yazdığı mersiye
de ölen çocukların annelerinin feryatları
nı. perişan olmuş müslümanların halini 
etkileyici bir üslUpla dile getirmiştir. Ha
kani-i Şirvanl ise 569 (1174) yılında kale
me aldığı sosyal içerikli meşhur mersiye
sinde harabe haline dönmüş Medain şeh 

rini tasvir etmektedir. VIII. (XIV.) yüzyılda 
Azerbaycan ve Kuzey İran şehirlerinde 
meydana gelen kıtlık Selman-ı Saveel'nin 
kıtalarında mersiye halinde ifadesini bul
maktadır. Destani mersiyelerde şair bir 
kişi veya kahramanın ölümünü manzum 
olarak tasvir eder. Nizilmi'nin ljüsrev-i 
Şirin ' inde, Şahname'de ve Vis ü Ramin 
gibi birçok eserde bu türün örnekleri 
vardır. 

Mersiyeler remel. muzari. hezec. müc
tes. hafif. münserih. seri ve karlb bahir
lerinde söylenmiştir. Fars şiirinde en çok 
kaside tarzında yazı lan mersiyelerde kı
ta. terciibend ve terkibibend şekiller i de 
kullanılmıştır. Mersiyede az rastlanan ga
zel türündeki şiirler Hümam- ı Tebrizi ve 
Hatız-ı Şirazi' nin divanlarında bulunmak
tadır. 
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~ TAHSiN YAZlCI 

D TÜRK EDEBİYATI. Bütün eski kül
türlerde yaygın olan mersiye geleneği 
müslüman olmadan önce ve olduktan 
sonra Türkler'in halk ve aşık edebiyatın
da "yuğ. ağıt. sagu. şivan" gibi adlarla de
vam etmiş (bk. AGIT ), klasik edebiyatta 
ise müstakil bir tür halinde gelişmiştir. 
Türk edebiyatında da ölenin kaybından 
duyulan üzüntüyü dile getirmek. o ki
şinin iyi taraflarını anlatmak ve ona 
karşı şairin ilgisini ifade etmek, kadere 
rıza göstermek, dünyanın geçiciliğini vur
gulamak, ölünün yakınlarını sabır ve me
tan ete davet etmek gibi hususların ele 
alındığı bu lirik şiirlerin din ve devlet bü
yükleriyle yakın akrabalar yanında özel-


