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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-



likle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehidleri için 
yazıldığı görülmektedir. Dini- tasawufi 
Türk edebiyatında. bilhassa Alevi- Bek
taşi şiirinde mevcut mersiyelerde bir ta
raftan Ehl-i beyt sevgisi anlatılırken di
ğer taraftan Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki 
şehadetinin ıstırabı , ona duyulan sevgiyi 
ifade eden örnekler Kerbela veya Al-i aba 
m ersiyeleri olarak anılmıştır. Osmanlı kül
türünde bir kısmı özellikle muharrem 
ayında tekkelerde yapılan toplantılarda 
besteli olarak mOsiki eşliğinde topluca 
veya mersiyehanlar tarafından okunan 
bu şiiriere "muharremiyye" adı da veril
miştir. 

Mersiye konuları diğer edebiyatlarda 
olduğu gibi zamanla genişlemiş, şahsi 

felaketiere karşı ortaya çıkan bir çığlık 
özelliğinin ötesinde karşılaşılan milli ma
temlerde acı bir feryat şeklini almış. ölen 
kişilerin dışında çok sevilen ve değer ve
rilen varlıkların kaybı halinde de mersiye 
söylenmeye başlanmıştır. Şehir mersiye
leriyle hayvanlar için yazılmış mersiyeler 
bunlardandır. 

Anadolu Türk edebiyatma mersiye m. 
yüzyılda Fars edebiyatından geçmiş, baş
langıçta çoğunlukla kaside tarzında yazı
lırken sonraları farklı nazım şekilleri kul
lanılmaya başlanmış. neticede terkibi
bend ve terciibend mersiyeye en uygun 
nazım şekilleri olarak kabul edilmiştir. 
Germiyan beylerinden Süleyman Şah için 
Ahmedi'nin yazdığı mersiye türün ilk ör
neği sayılmış. ardından Şeyh! yine Germi
yanoğulları'ndan ll. Yakub için bir mersiye 
kaleme almıştır (isen. Acıyı Bal Eylemek, 
s. XVIII). Bu yüzyılda Ahmedl, Şeyh! (2). 
Kemal Üm mi (2). Cem Sultan, Ahmed Pa
şa, Karaman lı Ayni ( 3). Firdevsi, Necati 
( 2). Mesihi. Kıvam! ve Tacizade Cafer Çe
lebi bu türde örnek veren şairlerdir. Böy
lece eldeki bilgilere göre XV. yüzyıla ait 
üçü kaside, biri mesnevi, ikisi murabba, 
geri kalanları terkibibend veya terciibend 
nazım şekliyle olmak üzere toplam on al
tı mersiye yazılmış olmaktadır. 

)0!1. yüzyıl mersiye türünün hem nice
lik hem nitelik bakımından en gelişmiş 
dönemini oluşturur. Şair sayısındaki artı
şa paralel olarak türe gösterilen ilgi so
nucunda bu asırda yazılmış altmış dokuz 
mersiye tesbit edilebilmiştir. Türabi, Re
van! Çelebi (2). Lamii Çelebi (3). Kemalpa
şazade, Hayret! (2). Tatavialı Mahremi. 
UsOII, Üsküdarlı Aşki, Arşi. Yetim. Edirne
li Nazm1(2). Hayali Bey(2). Kara Fazii (2). 
Rahmi. Hayali, Taşllealı Yahya (3) . Şevki, 

Kadiri. Selim!. Sami. FünOni. Mahremi. 
Nisayi (2). Muini. Mustafa. Fevri (2). 

Ubeydi. Ulvi (7). Hüdai. Cinani(7). Man!, 
Nev'I (3). Baki (2). Ali Mustafa Efendi (2). 
ROhi (7) ve Zihni devrin mersiye şa irl eri

dir. Bu mersiyeler şekil ve muhteva bakı
mından bir önceki yüzyılın devamı niteli
ğinde olup en önemli özellikleri padişah , 

şehzade ve devlet ileri gelenlerine yazı
lanların sayıca çokluğudur. Bilhassa hak
kında yazılan on altı mersiye ile Şehzade 
Mustafa. Türk edebiyatında kendisi için 
en çok şiir yazılan bir kişi olması bakı
mından dikkat çekmektedir. 

Mersiye )0!11. yüzyılda da sayı ve nitelik 
açısından rağbet görmüş, daha çok aile 
fertleri ve yakın dostlar için kaleme alın
mıştır. Ayrıca bu dönemde şehzadelere 
hiç m ersiye yazılmamışken padişahlardan 
da ancak dramatik bir şekilde ölenler için 
tertip edilmiştir. Bahti. Ganizade Nadir! 
(4). Halet1(2). Nergisi. Nev'lzadeAtai. Ne
vaiizade Atai. Riyazi. Nakşi-i Akkirmanl, 
Nai!I, Neşati. Fevzi. Ke!Im (3). Feyzi. Feyzl. 
Fasih Ahmed Dede, Ram! ( 3) . Fazı! ve Birri 
asrın m ersiye şairleri dir. Bu devre ait top
lam yirmi altı mersiye tesbit edilmiştir. 

Sayıca büyük bir düşüşün göze çarptığı 
XVIII. yüzyıldaki mersiye şairleri Hami-i 
Am idi (2). Kani (2) ve Şeyh Galib, XIX. yüz
yılda da Leyla Hanım (3). Şeref Hanım. Ye
nişehirli Avni (2) ve Senih (4) olmuştur. 
XVIII. yüzyıldan itibaren sayı ve hacim ba
kımından küçülmeye başlayan mersiye
ler. Tanzimat edebiyatını takip eden yıl
larda bir yandan klasik formuyla varlığını 
devam ettirirken bir yandan da Batı et
kisiyle ve farklı bir yapıda yeni örnekler 
ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıldan başlayarak 
ölüme bakış açılarının da farklılaştığı gö
rülür. Özellikle Abdülhak Hamid'in Mak
ber'i ile ölüm temi ferdi bir ıstırap haline 
dönüşmüştür. Klasik m ersiye şairleri ferdi 
duygularından çok maşeri vicdanın ölüm 
hakkındaki düşüncelerini geleneğin ken
disine sunduğu imkanlarla ortaya koyar
ken Hamid'den itibaren şairler öleni aşa
rak ölümü de şiirlerine konu edinmişler
d ir. Tanzimat'ın ikinci nesiinin bu pasif 
tavrı Servet-i FünOn edebiyatında bir me
lankoliye dönüşmüş, mersiye farklı bir 
form ve bakış açısıyla yeniden gündeme 
gelmiştir. Şüphesiz bunda dünyayı kuşa
tan, çağdaş psikolojinin "isterik matem" 
adını verdiği anlayışın XIX. yüzyıla hakim 
olmasının da rolü vardır. Bu sebeple Tan
zimat sonrası Türk edebiyatında önceki
lere göre farklı yapıda mersiyelerden 
meydana gelen kitaplar yayımlanmış, bu 
yeni anlayışa göre m ersiye yazmak adeta 
moda olmuştur. Modern edebiyatta ise 
ölüm karşısındaki tepki daha ziyade acı-
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nın uyandırdığı duyguların veya felsefi dü
şüncelerin ifadesi ve tahlili şeklini almış
tır. 

Türkçe m ersiyeler genelde feleğe sitem 
ve bu dünyanın geçici ve aldatıcı oluşunu 
vurgulayan bir girişle başlar. Kaybedilen 
yakının övgüsü ve kaybından doğan üzün
tü n ün ifade edilmesiyle ona kıydığından 
dolayı feleğe sitem edilen esas kısmın ar
dından dua bölümü gelir. Bazı mersiye
lerin son mısralarında ölen için ebcedle 
vefat tarihi düşürüldüğü de görülmekte
dir. Türk edebiyatında mersiyeler en çok 
terkibibend nazım şekliyle kaleme alın
mıştır. Elde mevcut örneklerde kasideyi 
terciibend, daha sonra murabba, müsed
des. gazel, kıta. muaşşer. muhammes, 
tahmls , müsemmen ve mesnevi nazım 
şekilleri takip eder. 
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li4iil MUSTAFA İSEN 

D MÜSİKİ. Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i 
beyt mensuplarının 1 O Muharrem 61 (1 O . 
Ekim 680) tarihinde Emev'iler tarafından 
şehid edilmesinin yıl dönümlerinde dü
zenlenen matem törenlerinde bu olaydan 
duyulan üzüntüyü dile getiren, sorumlu
larına lanetler yağdıran Arapça, Farsça ve 
Türkçe manzumelerin "mersiyehan" ve 
"nevhahan" denilen sanatkarlar tarafın
dan besteli veya irticaii olarak okunması. 
dini Türk mOsikisinde mersiye adı veri-
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