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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 var-
lýðýný haber vermektedir. Abdullah b. Tâ-
hir ile Sehl b. Hârûn’un ayný dönemde ya-
þamalarý Abdullah b. Tâhir’e takdim edi-
len nüshanýn bu zata ait olabileceðini dü-
þündürmektedir.

Bugün elde bulunan Vâmýš u £A×râ
nüshasý, Gazneli Mahmud’un meliküþþu-
arâsý Unsurî’nin (ö. 431/1039-40) “feûlün
feûlün feûlün feûl” vezninde yazdýðý Fars-
ça bir eserdir. Ancak günümüze sadece
sözlüklerde þevâhid olarak nakledilen bir-
kaç 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 kâ-
ðýtlarýn yapýþtýrýldýðýný görmüþ, kâðýtlarý sö-
küp okuduðunda eserin Unsurî’nin Vâ-
mýš u £A×râ’sýnýn bölümleri olduðunu an-
lamýþtýr. Muhammed Þefî‘, kayýp olan ese-
rin ele geçirdiði 372 beyitlik kýsmýný söz-
lüklerde kaydedilmiþ 141 beyitle birleþtire-
rek 513 beyit halinde yayýmlamýþtýr (aþ.
bk.). Eserin bu bölümünde yer alan Vâ-
mýk ve Azrâ dýþýndaki þahýs adlarý ile yer
adlarýnýn hepsi Yunanca’dýr. Eserin özeti
þöyledir: Krutis adasý hükümdarý Mildia-
tes’in oðlu Vâmýk üvey annesinin kendisi-
ni zehirleyeceðini öðrenince arkadaþý Tû-
fân ile (Teofanos) birlikte gemiyle Sisam
adasýna, adanýn yöneticisi olan akrabasý
Akos oðlu Polycrates’in (metinde Filikrat)
yanýna gider. Deniz kýyýsýndaki Hera Tapý-
naðý’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 çý-
kar. Hükümdar onu bir dizi sýnavdan ge-
çirerek 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 içer-
ler. Azrâ’nýn hocasý Filatos gençlerin bu-
luþtuklarýný annesine haber verir. Bir ge-
ce Azrâ, Vâmýk’ýn odasýna gidince onu iz-
leyen hocasý Azrâ’yý kýnayarak olup biteni
babasýna bildirir. Bunun üzerine Polycra-
tes kýzýnýn Vâmýk’la görüþmesini yasak-
lar. Azrâ buna çok üzülür; annesine Vâ-
mýk’tan ayrý kalamayacaðýný, onunla ev-
lenmediði 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 Un-
surî’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 ol-
mak isteyince Azrâ bunu kabul etmez ve
esir olarak satýlýr; Sakýz adasý dahil birçok
Yunan adasýnda esir tüccarlarýnýn elinde
kalýr; neticede Eflâtun’un öðrencisi filo-
zof Hirankalis’in eline geçer. Ýki yýl sonra
bir gece Azrâ baþýndan geçenleri efendi-
sine anlatýp bir kral kýzý olduðunu söyleyin-
ce 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 in-
tikal etmeyen eser Muhammed Ali Terbi-
yet’e göre hikâyenin ilk Arapça versiyonu-
dur ve Farsça çevirilere kaynaklýk etmiþ-
tir. 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 Rus-
ça’ya tercüme ederek açýklamalarla bir-
likte yeniden neþretmiþtir (Mîrâsî ez Mes-
nevîhâ-yi Unsurî: Epicheskoe nasledie Un-
suri, Tbilisi 1983). 2. Fasîhî-yi Cürcânî (XI.
yüzyýl). Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir
mecmuada (Reîsülküttâb Mustafa Efen-
di, nr. 1213/8, vr. 61-78) bir kýsmý tesbit
edilmiþtir. 3. Emîr-i Ferhârî (XIII. yüzyýl).
4. Katîlî-i Buhârâî (XV. yüzyýl; nþr. Pûren-
duht Berûmend ve Mihrengîz Riyâhî, Tah-
ran 1389 hþ.). 5. Hüseyn-i Zamîrî-i Ýsfahâ-
nî (ö. 973/1565-66). 6. Ebü’l-Kasým Esîrî
(ö. 982/1574). Bir nüshasý Süleymaniye Kü-
tüphanesi’nde kayýtlýdýr (Fâtih, nr. 4141).
7. Muhammed Ali Kýsmetî-i Esterâbâdî
(XVI. yüzyýl). 8. Hâce Þuayb-ý Cûþikânî (XVI.
yüzyýl; nþr. Hasan Zülfikarî – Pervîz Aris-
to, 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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Adýný baþ kahramanlarýndan alan
Doðu edebiyatlarýna ait

bir aþk hikâyesi.˜ ™

Hikâyenin aslý Helenistik dönemde yazýl-
mýþ (I. yüzyýl) Mètiokhos kai Parthenopè
adlý Yunanca mensur bir aþk romanýna da-
yanýr. Bu isimlere ilk defa II. yüzyýlda Kýp-
tîce, Yunanca ve Arapça bir papirüste rast-
lanmýþ, daha sonra Âsi nehri kýyýlarýnda
Daphne’de yapýlan kazýlarda üstünde Mè-
tiokhos ve Parthenopè adlarýnýn yazýlý ol-
duðu, birbiriyle konuþma halindeki bir ka-
dýnla bir erkeðin tasvir edildiði II. yüzyýla
ait bir mozaik bulunmuþ, ayrýca Amerika’-
da ortaya çýkan, Zeugma-Belkýs’tan çalýn-
mýþ bir mozaikte bir seki üstünde sýrt sýr-
ta oturmuþ bir kadýnla bir erkeðin tasvi-
rinin üstünde ayný adlarýn yazýldýðý görül-
müþtür. Mètiokhos ile Parthenopè arasýn-
da geçen aþk hikâyesi, milâttan önce VI.
yüzyýlda Anadolu sahillerinde eskiden Ýyon-
ya’ya (Ionia) baðlý Sisam (Samos) adasýn-
da baþlar. Parthenopè bu adanýn hâkimi
Akos (Aeaces) oðlu Polycrates’in (m.ö. 537-
522) kýzý, Mètiokhos ise Krutis adasý hü-
kümdarý Mildiates’in oðludur. Eserin ve
kahramanlarýnýn Ýslâmî edebiyatlardaki
versiyonlarý Vâmýk ve Azrâ adýný taþýr.
Azrâ (delinmemiþ inci, bâkire) Partheno-
pè, Vâmýk (âþýk) Mètiokhos kelimesinin
Arapça’sýdýr.

Çeþitli kaynaklarda eserin Yunanca’-
dan Süryânîce ve Pehlevîce’ye yahut Sür-
yânîce’den Pehlevîce ve Arapça’ya çevril-
diðine dair rivayetler varsa da eserin bu
dillerden biriyle yazýlmýþ bir nüshasýna gü-
nümüze kadar rastlanmamýþtýr. Ýranlý tez-
kirecilerin kaydettiðine göre hikâye ilk de-
fa Sâsânîler’den I. Enûþirvân zamanýnda
(531-579) kaleme alýnmýþ ve bir nüshasý
Horasan Emîri Abdullah b. Tâhir’e (ö.
230/844) sunulmuþtur. Ancak emîr, ateþ-
perestler tarafýndan yazýldýðý ve müslü-
manlarýn Kur’an ve hadis dýþýnda kitap
okumamalarý gerektiði düþüncesiyle ki-
tabý suya attýrmýþ ve ülkesinde özellikle
ateþperestlere ait bütün kitaplarýn yaký-
larak yok edilmesini emretmiþtir. Fakat bu
bilgiler ihtiyatla karþýlanmalýdýr. Çünkü eser
eðer Sâsânîler döneminde yazýlsaydý adý-
nýn Arapça olmamasý gerekirdi. Buradan
hareketle eserin Ýranlýlar’ýn Ýslâmiyet’i ka-
bul etmesinden sonra kaleme alýndýðýný
kabul etmek daha doðru bir yaklaþýmdýr.
Bu fikri Devletþah da teyit etmektedir. Ýb-
nü’n-Nedîm, el-Fihrist’inde Abbâsî Hali-
fesi Me’mûn’un kütüphanesinden sorum-
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sischen Litteratur, Leipzig 1901, s. 178; Brow-
ne, LHP, I, 275; E. Blochet, Catalogue des ma-
nuscrits persans de la Bibliothèque Nationale,
Paris 1928, IV, 75 (nr. 2120); M. Ali Terbiyet, Ma-
šålât-ý Terbiyet (nþr. Hüseyin Sýddîk), Tahran
2535 þþ., s. 321-335; Gönül Ayan, Lâmi‘î’nin Vâ-
mýk u Azrâ Mesnevisi (doktora tezi, 1983), Ata-
türk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araþtýr-
ma Merkezi; a.mlf., “Vâmýk u Azrâ’lara Genel Bir
Bakýþ”, JTS, XIV/1 (1990), s. 21-32; M. Ýsmâilpûr,
“Vâmýk u .Acrâ”, Dâniþnâme-i Edeb-i Fârsî (nþr.
Hasan Enûþe), Tahran 1381, III, 1080-1084; M.
Ca‘fer Mahcûb, “Vâmýk u .Acrâ-yý .Unsurî”, Su-
Åen, XVIII/1, Tahran 1347 hþ., s. 43-52, 131-142;
Pervîz Nâtil Hânlerî, “Vâmýk u .Acrâ-yý .Unsurî
ve Þâhnâme-i Firdevsî”, a.e., XXI/5 (1350 hþ.), s.
433-441; Bo. Utas, “Did Adhrâ Remain a Vir-
gin?”, Orientalia Suecana, XXXIII-XXXV, Uppsa-
la 1984-86, s. 429-441; a.mlf., “The Ardent Lo-
ver and the Virgin: A Greek Romance in Muslim
Lands”, AOH, XLVIII/1-2 (1995), s. 229-239;
a.mlf., “Wamik wa .Adhra,”, EI 2 (Ýng.), XI, 134-
135; Kâvûs Hasanlî, “Dâstân-ý Vâmýk u .Acrâ ve
Rivâyet-i Hüseyin Þîrâzî”, Mecelle-i £Ulûm-i Ýc-
timâ£î ve Ýnsânî Dâniþgâh-ý Þîrâz, sy. 34, Tahran
1381 hþ., s. 1-18; Ali Eþref Sâdýký, “Dâstân-ý Vâ-
mýk u .Acrâ ve Asl-ý Yunânî-i Ân”, Neþr-i Dâniþ,
XX/20, Tahran 1382 hþ., s. 4-16; Cl. Huart – [Na-
zif Þahinoðlu], “Vâmýk ve Azrâ”, ÝA, XIII, 190-194.

ÿA. Naci Tokmak

™ TÜRK EDEBÝYATI. XVI. yüzyýlýn baþ-
larýndan itibaren Türkçe “Vâmýk ve Azrâ”
mesnevileri daha ziyade Farsça’dan tercü-
me veya adapte yoluyla meydana getiril-
mekle birlikte Türk muhayyilesinin zen-
ginliði ve olaylarýn coðrafyasý bakýmýndan
bazý farklýlýklar içerir. Yazýya geçirilmeden
önce de Anadolu’nun destansý hikâyeleri
arasýnda yer alan bu eserlerin Türkçe’le-
rindeki olaylar þöylece özetlenebilir: Bir-
çok defa evlenmesine raðmen çocuðu ol-
mayan Çin Hakaný Taymus, Turan Þah’ýn
resmini görerek beðendiði kýzýyla evlenir
ve bir oðlu doðar. Adýný da Vâmýk koyar.
Çocuk büyüdükçe güzelliði dillerde dola-
þýr ve sonunda Gazne hükümdarýnýn kýzý
Azrâ’nýn kulaðýna kadar gider, Azrâ ona
âþýk olur. Bundan kendisini haberdar et-
mek için resmini yaptýrýp Vâmýk’a gönde-
rir. Vâmýk da resmi görünce Azrâ’ya âþýk
olur ve sevgilisini bulmak üzere sýrdaþý
Behmen ile birlikte yola çýkar. Çok mace-
ralý ve tehlikelerle dolu birçok yolculuk ya-
parlar; kendilerini yoldan alýkoymak iste-
yen düþmanlar ve tabiat üstü varlýklarla
mücadele eder, savaþýr, yaralanýr ve iyile-
þirler. Yolda Sultan Erdeþîr’in kýzý Dilpezîr
onlara yardým eder ve Dilpezîr ile Behmen
arasýnda bir aþk doðar. Behmen, Belh Sul-
taný Tûr’un eline düþünce Dilpezîr, Vâ-
mýk’ý kurtarmak için Kal‘a-i Dilküþâ’ya gö-
türür. Oradan da Lâhîcân adlý bir peri sul-
tanýnýn oðlu ile, Kafdaðý’nda oturan Perî-
zâd adlý prenses tarafýndan Kafdaðý’na ka-

çýrýlýr. Bu arada Lâhîcân ile Perîzâd da bir-
birlerine âþýk olurlar. Artýk ayrýlýða daya-
namayýp Vâmýk’ý aramaya çýkan Azrâ yol-
da Dilpezîr ile karþýlaþýp sevgilisinin Kal‘a-i
Dilküþâ’da bulunduðunu öðrenir. Kafda-
ðý’na ulaþýp Lâhîcân’ýn izniyle Vâmýk’a ka-
vuþur. Fakat Vâmýk, vefa duygusuyla ar-
kadaþý Behmen’i aramasý gerektiðini söy-
leyerek yine tehlikeli yolculuklara giriþin-
ce Azrâ ile Dilpezîr de beraberinde gider-
ler. Tûs Þahý Mizbân ile savaþlarý sýrasýnda
Azrâ Mizbân’a esir düþer ve Mizbân ona
âþýk olur. Vâmýk, Azrâ’yý kurtarmaya çalý-
þýrken ateþperest Hindular tarafýndan ya-
kalanýr. Birçok maceradan sonra Dilpezîr’in
yardýmýyla Azrâ Mizbân’dan, Vâmýk da ateþ-
te yanmaktan kurtulup Tûs þehrinde bir-
birlerine kavuþurlar. Tûs Þahý Mizbân on-
larýn þerefine verdiði ziyafet sýrasýnda Hü-
mâ adlý bir kýzla evlenir. Bu arada Lâhî-
cân Perîzâd’a, Behmen de Dilpezîr’e ka-
vuþmuþtur. Böylece bütün sevenler Miz-
bân’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 bü-
tün kahramanlarýnýn birbirine kavuþtuðu
bir mesnevi olarak hayli raðbet görmüþ-
tür. Ýçinde binbir gece masallarýný andýran,
hatta cinli, perili öðelerle fantastik konu-
larý barýndýran pek çok hikâye vardýr.

Türk edebiyatýnda ilk Vâmýk ve Azrâ’-
nýn Bihiþtî Ahmed Sinan Çelebi (ö. 917/
1511-12 [?]) tarafýndan yazýldýðý belirtilir-
se de eser elde mevcut deðildir. Þair, Ali
Þîr Nevâî’nin yanýnda kaldýðý dönemde il-
gi duyduðu konuyu Ýstanbul’a döndükten
sonra yeniden kaleme almýþtýr. Türk ede-
biyatýnda ikinci ve en dikkate deðer Vâ-
mýk ve Azrâ’yý Lâmiî Çelebi yazmýþtýr.
Lâmiî, eserini Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
emriyle Farsça’dan tercüme ederek altý ay-
lýk bir süre sonunda padiþaha sunmuþtur
(Âþýk Çelebi, vr. 135b). Lâmiî’nin bu ese-
rinden Latîfî dýþýnda bütün kaynaklar söz
etmiþ ve en önemli Vâmýk ve Azrâ çevi-
risi olduðu hususunda birleþilmiþtir. Eser
5879 beyit olup Lâmiî Çelebi’nin ifadesi-
ne göre Unsurî’nin eserinde yer almayan
100 beyit civarýndaki “Kasîde-i Gül-i Sad-
berk” ile “taçlandýrýlmýþtýr.” Yer yer orijinal
epizotlar içeren eser Gönül Ayan tarafýn-
dan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.). Kalkande-
lenli Muîdî’nin de (XVI. yüzyýl) bir Vâmýk
ve Azrâ kaleme aldýðý belirtilmektedir. La-
tîfî ve Kýnalýzâde Hasan Çelebi, onun ham-
sesini oluþturan mesnevilerinden birinin
de Vâmýk ve Azrâ olduðunu söylerler. Bu
eser de kayýptýr. Kanûnî Sultan Süleyman

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 eser-
leriyle birlikte, Þîraz 1324, 1329; nþr. Kâ-
vûs Hasanlî – Kâvûs Rýzâyî, Tahran 1382
hþ.). 16. Bibliothèque Nationale’de müel-
lifi belli olmayan mensur Vâmýš u £A×râ
(Blochet, IV, 75). 17. Pencap Üniversitesi
Kütüphanesi’ndeki müellifi meçhul men-
sur Vâmýš u £A×râ (geniþ bilgi için bk.
Me¦nevî-yi Vâmýš u £A×râ, neþredenin gi-
riþi, s. 3-126).

Bu eserlerde Vâmýk ve Azrâ çok deði-
þik ülke padiþahlarýnýn çocuklarý olarak gös-
terilmiþtir. Ayrýca hikâyede olaylarýn geliþ-
mesi, hikâyede geçen diðer kahramanlar,
zaman, mekân ve hikâyenin sonu birbirin-
den farklýdýr. Eserlerin bazýlarýnda mutlu
sona eriþilirken bazýlarýnda âþýklar birbiri-
ne kavuþamamýþtýr. Vâmýk, Unsurî’de Kru-
tis adasý hükümdarý Miltiades’in oðlu, Lâ-
miî’nin Türkçe eserinde Çin faðfûru Tay-
mos’un, Cûþikânî’nin kitabýnda Sâsânî Hü-
kümdarý Flatos’un, Sulhî’nin eserinde bir
Arap melikinin, Zahîr’inkinde Sabâ Sulta-
ný Nâsýr’ýn, Katîlî, Sarfî, Nâmî ve Muham-
med Hüseyn-i Þîrâzî’nin eserlerinde Ye-
men hükümdarýnýn oðludur. Azrâ, Unsurî’-
de Sisam adasý hâkimi Polycrates’in kýzý,
Lâmiî’nin eserinde Gazne sultanýnýn, Cû-
þikânî’nin eserinde Karluk Hükümdarý Ka-
dir Han’ýn, Sulhî’ninkinde Keþmir hüküm-
darýnýn, Zahîr’inkinde Câbelsâ Hüküm-
darý Þahbâl b. Salsâl’ýn, Katîlî’ninkinde Hi-
caz hükümdarýnýn, Sarfî’ninkinde Rum ku-
mandanlarýndan Suheyl’in kýzý, Nâmî ve
Muhammed Hüseyn-i Þîrâzî’ninkinde bir
köylü kýzýdýr. Vâmýš u £A×râ ilk defa Jo-
seph F. von Hammer-Purgstall tarafýndan
Almanca’ya çevrilmiþtir (Wamik und As-
ra. Das ist der Glühende und die Blühen-
de. Das älteste persische romantische Ge-
dicht, Wien 1833). Hikâyenin büyük kýs-
mýnýn Farsça ve Yunanca versiyonlarýn-
dan edisyon kritiðini ve Ýngilizce’ye çevri-
sini de Tomas Hägg ve Bo Utas gerçekleþ-
tirmiþtir (The Virgin and her Lover. Frag-
ments of an Ancient Greek Novel and a
Persian Epic Poem, Leiden 2003).
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