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Hikâyenin aslý Helenistik dönemde yazýlmýþ (I. yüzyýl) Mètiokhos kai Parthenopè
adlý Yunanca mensur bir aþk romanýna dayanýr. Bu isimlere ilk defa II. yüzyýlda Kýptîce, Yunanca ve Arapça bir papirüste rastlanmýþ, daha sonra Âsi nehri kýyýlarýnda
Daphne’de yapýlan kazýlarda üstünde Mètiokhos ve Parthenopè adlarýnýn yazýlý olduðu, birbiriyle konuþma halindeki bir kadýnla bir erkeðin tasvir edildiði II. yüzyýla
ait bir mozaik bulunmuþ, ayrýca Amerika’da ortaya çýkan, Zeugma-Belkýs’tan çalýnmýþ bir mozaikte bir seki üstünde sýrt sýrta oturmuþ bir kadýnla bir erkeðin tasvirinin üstünde ayný adlarýn yazýldýðý görülmüþtür. Mètiokhos ile Parthenopè arasýnda geçen aþk hikâyesi, milâttan önce VI.
yüzyýlda Anadolu sahillerinde eskiden Ýyonya’ya (Ionia) baðlý Sisam (Samos) adasýnda baþlar. Parthenopè bu adanýn hâkimi
Akos (Aeaces) oðlu Polycrates’in (m.ö. 537522) kýzý, Mètiokhos ise Krutis adasý hükümdarý Mildiates’in oðludur. Eserin ve
kahramanlarýnýn Ýslâmî edebiyatlardaki
versiyonlarý Vâmýk ve Azrâ adýný taþýr.
Azrâ (delinmemiþ inci, bâkire) Parthenopè, Vâmýk (âþýk) Mètiokhos kelimesinin
Arapça’sýdýr.
Çeþitli kaynaklarda eserin Yunanca’dan Süryânîce ve Pehlevîce’ye yahut Süryânîce’den Pehlevîce ve Arapça’ya çevrildiðine dair rivayetler varsa da eserin bu
dillerden biriyle yazýlmýþ bir nüshasýna günümüze kadar rastlanmamýþtýr. Ýranlý tezkirecilerin kaydettiðine göre hikâye ilk defa Sâsânîler’den I. Enûþirvân zamanýnda
(531-579) kaleme alýnmýþ ve bir nüshasý
Horasan Emîri Abdullah b. Tâhir’e (ö.
230/844) sunulmuþtur. Ancak emîr, ateþperestler tarafýndan yazýldýðý ve müslümanlarýn Kur’an ve hadis dýþýnda kitap
okumamalarý gerektiði düþüncesiyle kitabý suya attýrmýþ ve ülkesinde özellikle
ateþperestlere ait bütün kitaplarýn yakýlarak yok edilmesini emretmiþtir. Fakat bu
bilgiler ihtiyatla karþýlanmalýdýr. Çünkü eser
eðer Sâsânîler döneminde yazýlsaydý adýnýn Arapça olmamasý gerekirdi. Buradan
hareketle eserin Ýranlýlar’ýn Ýslâmiyet’i kabul etmesinden sonra kaleme alýndýðýný
kabul etmek daha doðru bir yaklaþýmdýr.
Bu fikri Devletþah da teyit etmektedir. Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist’inde Abbâsî Halifesi Me’mûn’un kütüphanesinden sorum-

lu Ýran asýllý meþhur mütercim ve þair Sehl
b. Hârûn’un (ö. 215/830) eserleri arasýnda
el-Vâmýš ve’l-£A×râ adlý bir kitabýn varlýðýný haber vermektedir. Abdullah b. Tâhir ile Sehl b. Hârûn’un ayný dönemde yaþamalarý Abdullah b. Tâhir’e takdim edilen nüshanýn bu zata ait olabileceðini düþündürmektedir.
Bugün elde bulunan Vâmýš u £A×râ
nüshasý, Gazneli Mahmud’un meliküþþuarâsý Unsurî’nin (ö. 431/1039-40) “feûlün
feûlün feûlün feûl” vezninde yazdýðý Farsça bir eserdir. Ancak günümüze sadece
sözlüklerde þevâhid olarak nakledilen birkaç beyti ulaþan eserin bazý bölümleri bir
tesadüf sonucu bulunmuþtur. Pakistanlý
araþtýrmacý Muhammed Þefî‘, kendisine
hediye edilen el-Kitâbü’l-MuÅta½ar min
Kitâbi’l-Vašf adlý bir eserin kapaðýnýn iç
kýsmýna üstünde yazýlar bulunan eski kâðýtlarýn yapýþtýrýldýðýný görmüþ, kâðýtlarý söküp okuduðunda eserin Unsurî’nin Vâmýš u £A×râ’sýnýn bölümleri olduðunu anlamýþtýr. Muhammed Þefî‘, kayýp olan eserin ele geçirdiði 372 beyitlik kýsmýný sözlüklerde kaydedilmiþ 141 beyitle birleþtirerek 513 beyit halinde yayýmlamýþtýr (aþ.
bk.). Eserin bu bölümünde yer alan Vâmýk ve Azrâ dýþýndaki þahýs adlarý ile yer
adlarýnýn hepsi Yunanca’dýr. Eserin özeti
þöyledir: Krutis adasý hükümdarý Mildiates’in oðlu Vâmýk üvey annesinin kendisini zehirleyeceðini öðrenince arkadaþý Tûfân ile (Teofanos) birlikte gemiyle Sisam
adasýna, adanýn yöneticisi olan akrabasý
Akos oðlu Polycrates’in (metinde Filikrat)
yanýna gider. Deniz kýyýsýndaki Hera Tapýnaðý’nýn önünde Polycrates’in kýzý Azrâ ile
karþýlaþýr ve iki genç birbirine âþýk olur.
Bir süre sonra Azrâ’nýn annesi kocasýna
durumu haber verince Vâmýk huzura çýkar. Hükümdar onu bir dizi sýnavdan geçirerek kendisine sarayda bir yer gösterir.
Baþka bir gün Vâmýk’ýn savaþ yeteneðini
sýnamak için onu bu konuda çok mahir
olan Azrâ ile karþýlaþtýrmak ister, fakat
Vâmýk bunu kabul etmez. Vâmýk sarayýn
bahçesinde dolaþýrken Azrâ ile karþýlaþýr.
Bu arada Vâmýk ile Azrâ birbirine yaklaþýr,
zaman zaman bir araya gelerek içki içerler. Azrâ’nýn hocasý Filatos gençlerin buluþtuklarýný annesine haber verir. Bir gece Azrâ, Vâmýk’ýn odasýna gidince onu izleyen hocasý Azrâ’yý kýnayarak olup biteni
babasýna bildirir. Bunun üzerine Polycrates kýzýnýn Vâmýk’la görüþmesini yasaklar. Azrâ buna çok üzülür; annesine Vâmýk’tan ayrý kalamayacaðýný, onunla evlenmediði takdirde kendini öldüreceðini
söyler. Babasý da Azrâ’yý Vâmýk’a vermeyi

kabul eder. Muhammed Þefî‘in neþrettiði
metin burada sona ermektedir. Hikâyenin
geri kalan kýsmý, büyük bir ihtimalle Unsurî’nin eserini veya kaynaðýný gören Ebû
Tâhir-i Tarsûsî’nin kaleme aldýðý sanýlan
Dârâbnâme’de þöyle devam eder: Azrâ’nýn annesi ölünce babasý kýzýný Vâmýk’la
evlendirmekten vazgeçer. Bu arada adaya
saldýran düþmanlar Polycrates’i esir alýp
öldürürler. Ülkeyi ele geçiren hükümdar
Vâmýk ve Azrâ’yý da yakalatýr. Hükümdar
veya yanýndakilerden biri Azrâ’ya sahip olmak isteyince Azrâ bunu kabul etmez ve
esir olarak satýlýr; Sakýz adasý dahil birçok
Yunan adasýnda esir tüccarlarýnýn elinde
kalýr; neticede Eflâtun’un öðrencisi filozof Hirankalis’in eline geçer. Ýki yýl sonra
bir gece Azrâ baþýndan geçenleri efendisine anlatýp bir kral kýzý olduðunu söyleyince Hirankalis kendisini âzat ederek Vâmýk’a
götürmeye söz verir. Azrâ’nýn dört yýl süren
esaret hayatý mutlu bir þekilde sona erer.
Arap ve Fars edebiyatlarýnda Vâmýk ve
Azrâ’nýn çoðu günümüze ulaþan ve bir
kýsmý yayýmlanan versiyonlarý þunlardýr:
Arapça. 1. Sehl b. Hârûn, Zamanýmýza intikal etmeyen eser Muhammed Ali Terbiyet’e göre hikâyenin ilk Arapça versiyonudur ve Farsça çevirilere kaynaklýk etmiþtir. 2. Bîrûnî (ö. 453/1061 [?]). Kayýp olan
bu eser muhtemelen Unsurî’nin Vâmýš u
£A×râ’sýnýn Arapça çevirisidir. Farsça. 1.
Unsurî (Lahor 1967), I. Kaladze eseri Rusça’ya tercüme ederek açýklamalarla birlikte yeniden neþretmiþtir (Mîrâsî ez Mesnevîhâ-yi Unsurî: Epicheskoe nasledie Unsuri, Tbilisi 1983). 2. Fasîhî-yi Cürcânî (XI.

yüzyýl). Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir
mecmuada (Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 1213/8, vr. 61-78) bir kýsmý tesbit
edilmiþtir. 3. Emîr-i Ferhârî (XIII. yüzyýl).
4. Katîlî-i Buhârâî (XV. yüzyýl; nþr. Pûrenduht Berûmend ve Mihrengîz Riyâhî, Tahran 1389 hþ.). 5. Hüseyn-i Zamîrî-i Ýsfahânî (ö. 973/1565-66). 6. Ebü’l-Kasým Esîrî
(ö. 982/1574). Bir nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Fâtih, nr. 4141).
7. Muhammed Ali Kýsmetî-i Esterâbâdî
(XVI. yüzyýl). 8. Hâce Þuayb-ý Cûþikânî (XVI.
yüzyýl; nþr. Hasan Zülfikarî – Pervîz Aristo, Tahran 1387 hþ., Unsurî’nin eseriyle
birlikte). 9. Ya‘kub b. Mîr Hasan Sarfî-i
Keþmîrî (ö. 1003/1594-95; Leknev 1307/
1889). 10. Nev‘î-yi Habûþânî (ö. 1019/1610;
Bombay 1889). 11. Sulhî (XVII. yüzyýl). 12.
Âka Mirzâ Ýbrâhim Zahîr-i Kirmânî (XVII.
yüzyýl; Tahran 1303 hþ.; Meþhed 1370 hþ.;
nþr. Esedullah Þehriyârî, Meþhed 1386 hþ.).
13. Ýrâdethân-ý Vâzýh (ö. 1128/1716). 14.
Mirzâ Muhammed Sâdýk-ý Nâmî (ö. 1204/
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1790; nþr. Rýzâ Enzâbînejâd – Gulâmrýzâ
Tabâtabâî Mecd, Tahran 1381 hþ./2002;
nþr. Rahmetullah Cebbârî, Tahran 1386
hþ.; nþr. Nisrîn Rüstemî-i Tahrânî, Tahran
1389 hþ.). 15. Hacý Muhammed Hüseyn-i
Þîrâzî (ö. 1249/1833; þairin diðer bazý eserleriyle birlikte, Þîraz 1324, 1329; nþr. Kâvûs Hasanlî – Kâvûs Rýzâyî, Tahran 1382
hþ.). 16. Bibliothèque Nationale’de müellifi belli olmayan mensur Vâmýš u £A×râ
(Blochet, IV, 75). 17. Pencap Üniversitesi
Kütüphanesi’ndeki müellifi meçhul mensur Vâmýš u £A×râ (geniþ bilgi için bk.
Me¦nevî-yi Vâmýš u £A×râ, neþredenin giriþi, s. 3-126).

Bu eserlerde Vâmýk ve Azrâ çok deðiþik ülke padiþahlarýnýn çocuklarý olarak gösterilmiþtir. Ayrýca hikâyede olaylarýn geliþmesi, hikâyede geçen diðer kahramanlar,
zaman, mekân ve hikâyenin sonu birbirinden farklýdýr. Eserlerin bazýlarýnda mutlu
sona eriþilirken bazýlarýnda âþýklar birbirine kavuþamamýþtýr. Vâmýk, Unsurî’de Krutis adasý hükümdarý Miltiades’in oðlu, Lâmiî’nin Türkçe eserinde Çin faðfûru Taymos’un, Cûþikânî’nin kitabýnda Sâsânî Hükümdarý Flatos’un, Sulhî’nin eserinde bir
Arap melikinin, Zahîr’inkinde Sabâ Sultaný Nâsýr’ýn, Katîlî, Sarfî, Nâmî ve Muhammed Hüseyn-i Þîrâzî’nin eserlerinde Yemen hükümdarýnýn oðludur. Azrâ, Unsurî’de Sisam adasý hâkimi Polycrates’in kýzý,
Lâmiî’nin eserinde Gazne sultanýnýn, Cûþikânî’nin eserinde Karluk Hükümdarý Kadir Han’ýn, Sulhî’ninkinde Keþmir hükümdarýnýn, Zahîr’inkinde Câbelsâ Hükümdarý Þahbâl b. Salsâl’ýn, Katîlî’ninkinde Hicaz hükümdarýnýn, Sarfî’ninkinde Rum kumandanlarýndan Suheyl’in kýzý, Nâmî ve
Muhammed Hüseyn-i Þîrâzî’ninkinde bir
köylü kýzýdýr. Vâmýš u £A×râ ilk defa Joseph F. von Hammer-Purgstall tarafýndan
Almanca’ya çevrilmiþtir (Wamik und Asra. Das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische romantische Gedicht, Wien 1833). Hikâyenin büyük kýs-

mýnýn Farsça ve Yunanca versiyonlarýndan edisyon kritiðini ve Ýngilizce’ye çevrisini de Tomas Hägg ve Bo Utas gerçekleþtirmiþtir (The Virgin and her Lover. Fragments of an Ancient Greek Novel and a
Persian Epic Poem, Leiden 2003).
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ÿA. Naci Tokmak

™ TÜRK EDEBÝYATI. XVI. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Türkçe “Vâmýk ve Azrâ”
mesnevileri daha ziyade Farsça’dan tercüme veya adapte yoluyla meydana getirilmekle birlikte Türk muhayyilesinin zenginliði ve olaylarýn coðrafyasý bakýmýndan
bazý farklýlýklar içerir. Yazýya geçirilmeden
önce de Anadolu’nun destansý hikâyeleri
arasýnda yer alan bu eserlerin Türkçe’lerindeki olaylar þöylece özetlenebilir: Birçok defa evlenmesine raðmen çocuðu olmayan Çin Hakaný Taymus, Turan Þah’ýn
resmini görerek beðendiði kýzýyla evlenir
ve bir oðlu doðar. Adýný da Vâmýk koyar.
Çocuk büyüdükçe güzelliði dillerde dolaþýr ve sonunda Gazne hükümdarýnýn kýzý
Azrâ’nýn kulaðýna kadar gider, Azrâ ona
âþýk olur. Bundan kendisini haberdar etmek için resmini yaptýrýp Vâmýk’a gönderir. Vâmýk da resmi görünce Azrâ’ya âþýk
olur ve sevgilisini bulmak üzere sýrdaþý
Behmen ile birlikte yola çýkar. Çok maceralý ve tehlikelerle dolu birçok yolculuk yaparlar; kendilerini yoldan alýkoymak isteyen düþmanlar ve tabiat üstü varlýklarla
mücadele eder, savaþýr, yaralanýr ve iyileþirler. Yolda Sultan Erdeþîr’in kýzý Dilpezîr
onlara yardým eder ve Dilpezîr ile Behmen
arasýnda bir aþk doðar. Behmen, Belh Sultaný Tûr’un eline düþünce Dilpezîr, Vâmýk’ý kurtarmak için Kal‘a-i Dilküþâ’ya götürür. Oradan da Lâhîcân adlý bir peri sultanýnýn oðlu ile, Kafdaðý’nda oturan Perîzâd adlý prenses tarafýndan Kafdaðý’na ka-

çýrýlýr. Bu arada Lâhîcân ile Perîzâd da birbirlerine âþýk olurlar. Artýk ayrýlýða dayanamayýp Vâmýk’ý aramaya çýkan Azrâ yolda Dilpezîr ile karþýlaþýp sevgilisinin Kal‘a-i
Dilküþâ’da bulunduðunu öðrenir. Kafdaðý’na ulaþýp Lâhîcân’ýn izniyle Vâmýk’a kavuþur. Fakat Vâmýk, vefa duygusuyla arkadaþý Behmen’i aramasý gerektiðini söyleyerek yine tehlikeli yolculuklara giriþince Azrâ ile Dilpezîr de beraberinde giderler. Tûs Þahý Mizbân ile savaþlarý sýrasýnda
Azrâ Mizbân’a esir düþer ve Mizbân ona
âþýk olur. Vâmýk, Azrâ’yý kurtarmaya çalýþýrken ateþperest Hindular tarafýndan yakalanýr. Birçok maceradan sonra Dilpezîr’in
yardýmýyla Azrâ Mizbân’dan, Vâmýk da ateþte yanmaktan kurtulup Tûs þehrinde birbirlerine kavuþurlar. Tûs Þahý Mizbân onlarýn þerefine verdiði ziyafet sýrasýnda Hümâ adlý bir kýzla evlenir. Bu arada Lâhîcân Perîzâd’a, Behmen de Dilpezîr’e kavuþmuþtur. Böylece bütün sevenler Mizbân’ýn ülkesinde mutlu zamanlar geçirir.
Hikâye Vâmýk’ýn babasýnýn yerine tahta
geçmek üzere Azrâ ile birlikte ülkesine
dönmesiyle sona erer.
Vâmýk ve Azrâ, Türk edebiyatýnda bütün kahramanlarýnýn birbirine kavuþtuðu
bir mesnevi olarak hayli raðbet görmüþtür. Ýçinde binbir gece masallarýný andýran,
hatta cinli, perili öðelerle fantastik konularý barýndýran pek çok hikâye vardýr.
Türk edebiyatýnda ilk Vâmýk ve Azrâ’nýn Bihiþtî Ahmed Sinan Çelebi (ö. 917/
1511-12 [?]) tarafýndan yazýldýðý belirtilirse de eser elde mevcut deðildir. Þair, Ali
Þîr Nevâî’nin yanýnda kaldýðý dönemde ilgi duyduðu konuyu Ýstanbul’a döndükten
sonra yeniden kaleme almýþtýr. Türk edebiyatýnda ikinci ve en dikkate deðer Vâmýk ve Azrâ’yý Lâmiî Çelebi yazmýþtýr.
Lâmiî, eserini Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
emriyle Farsça’dan tercüme ederek altý aylýk bir süre sonunda padiþaha sunmuþtur
(Âþýk Çelebi, vr. 135b). Lâmiî’nin bu eserinden Latîfî dýþýnda bütün kaynaklar söz
etmiþ ve en önemli Vâmýk ve Azrâ çevirisi olduðu hususunda birleþilmiþtir. Eser
5879 beyit olup Lâmiî Çelebi’nin ifadesine göre Unsurî’nin eserinde yer almayan
100 beyit civarýndaki “Kasîde-i Gül-i Sadberk” ile “taçlandýrýlmýþtýr.” Yer yer orijinal
epizotlar içeren eser Gönül Ayan tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.). Kalkandelenli Muîdî’nin de (XVI. yüzyýl) bir Vâmýk
ve Azrâ kaleme aldýðý belirtilmektedir. Latîfî ve Kýnalýzâde Hasan Çelebi, onun hamsesini oluþturan mesnevilerinden birinin
de Vâmýk ve Azrâ olduðunu söylerler. Bu
eser de kayýptýr. Kanûnî Sultan Süleyman

