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"zü'l-lisaneyn"
Bedlüzzaman Netanzl ile
Ebü'I-Fazl Hasan b. Ali ei-Bahrevl ve Gadair-i Razi'nin önemli yeri vardır. Daha sonra gelen birçok şair de bu türde şiir yazmıştır. Abdülvasi-i Cebel!, Hakanl-i Şirva
nl, Sa'dl-i Şlrazl, Mevlana Celaleddin-i ROml ve Hatız-ı Şlrazl bunlar arasında sayı
labilir.

İPŞİRLİ

Veli müArapça ve Farsça yanında
Türkçe'ye de yer vermiştir. Bu yüzyılda Kasım-ı Envar ile Abdurrahman-ı Cami'nin de
Farsça ve Arapça mülemma'ları vardır. X.
(XVI.) yüzyılda Şerif-i Tebriz! ve Farsça,
Arapça, Türkçe şiirleriyle oluşturduğu mülemma'larıyla FuzOII bu türün en önemli
şairleridir. Xl. (XVII. ) yüzyılda Feyz-i Kaşa
nl ve daha sonraları Abdülvehhab Neşat,
Mirza Hablb-i Horasanl, Ebü'I-Hasan Mirza Kaçar gibi şairler mülemma· söylemiş
tir. Farsça şiir yazan pek çok Türk şairi de
Farsça- Türkçe mülemma'lar kaleme almıştır. Edlbü'l-memalik Perahani (ö . 191 7)
Fars edebiyatında ilk defa bir Batı diliyle
(Fran s ızca) mülemma' şiir yazmıştır. Aynı
dönemde İrec Mirza şiirlerinde Fransızca
kelime ve terkipierin yanı sıra mısralara
da yer vermiştir. Hindistan'da Feyzl-i Hindl Hintçe. Türkçe ve Farsça mülemma'la-
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Eski Fars ve Türk edebiyatlarında
farklı dillerde söylenmiş
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mısraların oluşturduğu şiir.
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Sözlükte "renk renk, alacalı olan" anlamülemma' kelimesi terim olarak
özelikle Fars ve Türk edebiyatlarında Türkçe, Arapça ve Farsça söylenmiş beyit ve
mındaki

mısraların oluşturduğu şiirler hakkında
kullanılır.

Böyle şiir yazmaya telmi' denilir. Şairlerin farklı dilde şiir söyleyebildiklerini ortaya koymak ve sanat göstermek
için yazdıkları bu tür manzumeler zamanla usta şairlerce de itibar görmüştür. Mülemma'da mısralardan biri Türkçe ise diğeri Arapça veya Farsça yazılır: "Ben mübtela-yı hicran benden ırağ canan 1Ve'l-ömrü keyfe ma-kan mislü'r-riyahi raih." Üç
ayrı dilin kullanıldığı mülemma' örneklerine ise daha az rastlanır. Mülemma' Fars
edebiyatında bedü sanatlardan biri olarak revaç bulmuştur. XIV. yüzyıl sonlarına
kadar Farsça- Türkçe ve daha sonra Farsça- Arapça yazılmış örneklerde bir beytin
iki mısraının farklı olması yanında bir şii
rin beyitlerinin Türkçe, Arapça, Farsça olması da sıkça görülen bir uygulamadır.
Fars

edebiyatında

ilk mülemma· IV. (X.)
Belhl'ye aittir. Aynı yüzyılın ikinci yarısında EbQ Ca'fer Endiidi bu türde şiir yazmıştı r. Ancak
daha önce de Arap ve Fars edebiyatların
da bazı şairlerin her iki dilde şiir söyledikleri. bunlara "zü'l-lisaneyn" (zO-Iisaneyn, zü'lbeyaneyn) dendiği bilinmektedir. EbQ Nüvas (ö. 198/813 1?1) Arapça şiirleri arasın
da Farsça şiir veya kelimelere de yer vermiştir. Bunlara genel olarak EbQ Nüvas'ın
Farisiyyat'ı adı verilmiştir. Abbasller döneminde Arap şairleri de Farsça kelime,
tabir ve mısralara kendi şiirlerinde yer vermiştir. Cahiz bu usulü "sözü nefis ve güzel hale getirme" (telemmü') olarak tarif etmiştir. Arap şairi Umanl'nin HarQnürreşld'i
öven şiirlerinde de mülemma' örneğine

yüzyılının ilkyarısında Şehld-i

Fars

şairleri arasında

IX. (XV.)

yüzyılda Ni'metullah-ı

lemma'larında

rıyla tanınmıştır.

Türk edebiyatında mülemma' Ahmed
Cevdet Paşa'nın, "O şehsüvara ki sertae ola
bu Avrupa saç 1 Seza be-glred eger ez diyar-ı Mısr harac" matlaıyla başlayan gazeli gibi daha çok bir beytin iki mısraı arasın
da ve genellikle bir şiirin tamamında uygulanmıştır. Manzum lugatlarda görüldüğü üzere iktibas olmamak kaydıyla aynı
mısraın yarısını başka bir dilde söylemek
mülemmaa benzerse de belagatçılar bunu mülemma' saymamıştır.
Mülemma' söyleyecek şairleri n yabancı
dile hakimiyetleri kadar o dilin şiirine de vakıf olmaları gerekir. Sa'dl-i Şlrazl'nin Farsça- Arapça; Mevlana Celaleddin-i ROm!,
Molla Cami, Hafız-ı Şlrazl'nin Farsça-Arapça ve Farsça- Türkçe mülemma 'ları meş
hurdur. Mevlana'nın, "Dan! ki men be-alem
yalnız seni sever men 1Çün der-berem neyayi ender gamet öler men" mülemmaı
tanınmış bir örnektir. Her üç dilde divanı
olan FuzQII, Türkçe-Arapça başarılı mülemma'lar söylemiş, hatta Türkçe divanı
nın gazeliyyat bölümüne Hatız-ı Şlrazl'ye
uymuş olmak için bir mülemma' beyitle
başlamıştır (Kad enare ' l-ışku li ' l-u şş akı
minhace'l-hüda 1 Salik-i rah-ı hakikat a ş
ka eyler iktida). Kınalızade Ali Çelebi'nin her

beyti ayrı dilde (Türkçe, Arapça ve Farsça)
olmak üzere yazdığı na'tı da meşhur mülemma'lardandır. Türk edebiyatında Tanzimat'tan sonra Türkçe- Fransızca mülemma'lar denenmişse de bunlar birkaç fan teziden ibaret kalmıştır.
Bazı şairler

manzumelerinde yabancı
bir beyit veya mısraa yer
vermişlerdir. Burada söz konusu edilen
mısra yahut beyit tazmin veya iktibas sanatından ayrı olarak şairin kendisi tarafın
dan söylenir. Ruhl-i Bağdadl'nin ünlü terkibibendinin ikinci terkiphanesi sonundaki
vasıta beyti bu türdendir: "Ma rind-i sabOhl-zede-i bezm-i elestim 1 Plş ez-heme
sagar-keş ü plş ez-heme mestim". Bir mülemmaın başarısı ve güzelliği yazıldığı diller itibariyle üsiOp, anlam ve lafız bakımın
dan birbirini tamamlamasına bağlıdır.
EbüssuQd Efendi'nin beyti buna güzel bir
örnektir: "Şol dem ki hake sala bizi sarsar-ı
ecel 1 İftah mine'I-cinani riyahan kubCıre
na". Mülemmaın belli bir nazım şeklinde
uygulanma kuralı yoksa da gerek Fars
edebiyatında gerekse Türk edebiyatında
şairler gazel ve bazan da kaside nazım
şeklini tercih etmiştir.
dille

söylenmiş
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