DİvAN EDEBİYATI KAYNAKLARıNDAN ŞEHNAME

Yrd. Doç. Dr. Cevat YERDELEN*

"DiYan

Edebiyatı".

Edebiyatı",

"Eski Türk

"Klasik Türk

Edebiyatı"

gibi

değişik isimlerle anılan xlII-xıx .yy.lar arasındaki Türk edebiyatı Arap ve İran

özellikle de İran edebiyatının

etkisiyle doğmuştur. Türkler Ortaasya 'dan

Mayereünl\ehir yöresine geldikleri zaman (iX. Ye X. yy.) daha önee

tanımadıkları

islam küllüıii ile karşılaşnıışlardır. Arap yanınadasında doğan bu yeni kültür İran
(oplumunu da etkisi

altına almıştır.

uygun bulan Türkler
başta

kısa

Yeni dini. insan

zamanda bu dini kabul

yapısına diğer

etmişlerdir.

yeni terim Ye kelimeler olmak üzere yeni kültür

açmıştır.

başlayan değişiklikler

Dini inançlarda

görülmeye

başlanııııştır.

dinlerden daha

Yeni dinin kabulü

öğelerinin alınmasına

toplum

hayatının

yol

her yönünde

Çünkü dinle toplumun birbirinden kopuk

olması

düşünii lemez.

Ycnİ küllür çevresinde hakimiyet İran edebiyatında oldnğu için Türkler de

edebiyat

alanında onların

etkisine

inançlar önemli bir yer
yönlendiren

önemli

tutmaktadır.

kaynaklardır.

tcrimlerin dilimi/.e geçmesi
kıssalanyla.

girmiştir.

Bu yeni

edebiyaııa

dini kavram Ye

Kur'an ve Hadisler insan

Bu

kaynakların

hızlanmışlır.

düşüncesini

etkisiyle yeni kavram ve

Bu etkilenme peygamber Ye evliya

tasaYVnr düşüncesiyle daha belirgin bir yapıya

ulaşır.

Yeni dini

öğeleri

biı:dcn öncc tanıyıp edebiya1lanna sokan İranlılar sanat güçleriyle bu kavramları

daha çekici Ye etkileyici bir görüniime

kavuştnrmuşlardır.

Dinle ilgili birçok

kanamı biz Türkler. Araplardan değil İranlılardan görüp. tamyıp alnıışız.

Yeni

kanamları

alı rken

İran

edebiyatıııın

cazibesine

kapılan

edebiyatçılarıınız. iran edebiyatından edebiyatıa ilgili başka alıntılar da yapmışlar:

*: Atalürk Üny. KK Eğl. Fak.. Türk Dili ve Ed. BöL. Öğr. Üyesi

99

kuralları.

nal.lln

sanaııar

edebi

yallJnda

bazı

konnlarla

ilgilenıneğe başlamışlardır.

Bu arada İran edebiyatında önemli bir yeri olan. Firdevsi 'nin bÜliinleştirdiği
.Şelıname'den

W.OOO beyillik
alan

"Yıısuf

akıarmıştır.

i r:U:;) Ali 'nin

kaynaklarda

Yaygın

ıaınamla~arak

bıı

eseri

Şehnaıne

bıı

'yi

eserin <)<)5.

olarak. <).H-1020

ıarilıkrin

adlı.

ile Züleyha" hikayesini Ali

Firdevsi 'nitl
(eşitli

de yararlanmaya

de belki eserin

ya/dığı

şair Şehname'

den Türkçe' ye

bir

tarih konnsunda

,'e LO \o tarihlerinde

l)l)l)

Mahmud 'a

değişik

Kur'an 'da yer

sayılır.

Türkçesinin ilk edebi eseri

yıllarında yaşayaıı

Sıııtan

Ga/.neli

Balı

başlamışlar. Aslı

değişik görüşler vardır.
tamamlandığı

Firdevsi 'nin

snnduğıı

ııüshalarınııı

kanaati

bıı

eseri

belirtilir.

l)l)<) yılında

vardır. Diğer değişik

istinsahlarıyia

alakalı

olduğu

diışünülmek ted ii'

Şehnaıııe'nin geleneksel iran düşünce ve edebiyatından
görülıııektedır.
başarılarını.

Firdevsİ

iran 'da paelişalıların. kahraıııanların. pehlivanların Iıayatlarını.

önemli

Yaclkar-ı

savaşlarını.

yazılan

kadar gelen en eski
zaıııaınııııza

Pehlevi dilinden

Bişn.

işlerini.

kenetisinden önce

zamanııııl/.a

kaynaklandığı

Zeriren" dir.

Şehname

yararlanmıştır.

Adı

diğer Şehnameler "Karııamek-i Adreşir.

vardır. "Ahuranıazda.
Key;ıııi

bir gelenektir.

"Huday-name" Pehlevi dililidedir.

Şehnaıııenin kaynakları arasında

Keyjimers

y'\I.ımık

bn tür eserierden

kadar gelen

Dinkeri" gibi eserler de

Yaradılış Destatlı.

eğlencelerini

padişahları

başka

"Avesta.

Ahriman" bahislcri.

"Zerdüşt

bunlardillI

"Cem. Feridun"

kıssaları

hep

daıı alıııınıştır.

"Avesta"

Firdevsi eserinin iskender 'le ilgili bölümüilde Yunancadan yararlanmıştır.
Şair

Cıestaııının

oltış\Urmuşlur.

Şehiıamedeıi

bazı

böliiııı\crilii

de halk

Firdevsi Vezir Ebu Mansur cl

ele

~"rarlannıış.

Dakiki 'nin

arasındaki

ri"ayetlcri derleyerek

Mııammeri tarafından yazılan

Şehmııııesinden kalan

katııııştır.
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iilensur

bin beyti de eserine

Miııi şuurlanmaya

zemin oluşturduğu ve milli şuurlarım okşadığı için

İranlılarca çok önemli sayılan "Şehname" mitolojik yönden dünyanın sayılı

eserleri ndendi r.
Menkıbevi

hükümdar olan "Ke)llmerS 'ten başlayarak Sasani hükümdan

il i. Yezdcird 'e kadar kronolojik olarak elli
anlatan

"Şehname" basit

olarak dört devre

1- PİŞDADİLER
hiikümdarlıırın sm'aş

ve

hükümdarın

hayat ve savaşlarını

ayrılır,

: Burada Cemşid, Feridun.

hayalları anlatılır.

Feridun 'un

Sam. Rüstem

çocukları

ülkeyi

gibi

aralarında

paylaşırlar ve iran ilc Turan arasındaki ezeli mücadele başlar.

2- KEYANİLER : Keykavus. Keykubad. Keyhüsrev gibi hükümdarların
anlatıldığı

bu bölümün sonunda Taganizm 'e üstün gelen Zerdüşt dininin ortaya

çıkışı ve Ahemenilerden birkaç kişi ile İskender 'in İran 'ı istiIasl anlatılır.

J- EŞKANİLER : Bu bölümde İskender 'in efsanevi hayatı

(Darilis) ile mücadeleleri

ve Dara

anlatılır.

4- SASANİLER : Bu bölümde Sasaniler 'in tarihi ve dokuz padişahının
maceraları

kronolojik

bir biçimde

isimlerindendir. Bölümde göriilen
meşhurdur. Menije

Şehname

ve Bijen . in

anlatılır.

Anuşirvan 'ın

aşk

Keykavus

bu

denin

veziri Büzürgmihr 'in

hikayeleri de bu bölümde yer

önemli

menkıbeleri

alır.

ele aldığı konuları masal ve tarih arasında bir üslupla işlemiş,

kahramanların karakterlerini. savaşlardaki üstün maharetlerini, İran 'ın her şeyini

yeryüzündeki her şeyden üstün tutarak anlatmıştır Eserde tam bir "epope" özelliği
görülür. Canlı kahraman ve savaş tasvirlerinde birbirlerine benzerlikler vardır.
Di\'an edebiyatının kaynaklarından biri olan "Şehname" İran ve Türk
edebiyatıarım

çok

etkilemiştir.

Osmanlı padişahları

Türk tarihinde birçok kahraman

öviilürken

Şehname

olmasına rağmen

'nin önemli kahramanları olan "Zal,

Rüstem. Siyavuş. Bijen, İskender. Dara, İsfendiyar, Suhrab. Gave. Dahhak.
Nuşireviln.

Biiziirgmihr"

in

mitolojik
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kişiliklerinden

yararlanılmıştır.

Türk

edebiyatında öyüleıı kişilerin Şehname kahramanlarına beıızetilmesi

haline

bir gelenek

getirilmiştir.

Şehname İran edebiyatında "Samname. Gurşasbname. Feramuzname.
Cihangirııame. Behmenmıme

ye Berzııyenanıe" gibi kendisine benzer eserlerin

yazılması geleneğini yaratmıştır.

Şehname şöhretli

ilk

çalışma

Xii. yy.

bir eser olduğu için birçok dile

sonlarında "Kyaıııiiddin

çevrilmiştir. Bıı

konudaki

Ebu'I-Fettah ibn Ali" nin eksik Arapça

tercümesidir. ikinci ye tam çe\iri "Tatar Ali Eiendi " taraflıldan Türkçe olarak
"Kansıı

Gani"

Osman

adına

adımı yapılmıştır.

"Mehdi"

adlı

(1510). Eserin Türkçe

birisi

yapmıştır.

düzyazı

bir çeYirisini II.

(1621). Eser M. Cevdet

tarafından

"Şarkın ilyada 'sı. Şehname" adıyla çevrilip basılnııştır. (İst. 1928). Şehname son

olarak Nccati

Lııgal tarafıııdaıı

Türkçe 'ye

çevrilmiş

ve Kenan Akyüz

tarafından

dipnotlar ilavesiyle yayınlanmıştır. (İst. i 956). Eser Sir W. Jones tarafından
(Londra-ın-ı) Laıince

·ye. Joseph Champion (Kalküta-1785). Atkenson (Londra-

1832): Warııer (Londra-1905-1923), A.Rogers (Londra-1907). tarafıııdan İngilizce
'ye Adolf Friedrich Won Schlock (Bcrlin- i 851). Friedrich Kiickerl (Berlin-l890)
tarafıııdaıı Almanca 'ya. Pizzi (Torino-l886). tarafıııdan İtalyanca ·ya. Jtılee Mohl

(Paris-IX76-IX7X)

larafından Fransız

Sözüıııül.ü

örnek

Türk

'caya

çevrilmiştir.

edebiyatında Şehname kahramanlarını konıı ediııen bazı

be~'illerle taııımlayalını:

"Çekdükçe

çeşm-i hışın

Uşşüka delışet-i g;wıb-ı

"Biri

derbaııı oltırdı

biri

Gelseler aleme deninde

ile

şemşir-i

gaml.csin

KAHRAMAN

vİriir"

NEF 'İ

ıııir-ahııri
PEŞENG ü
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DARN'

NEF 'j

"Vefası yok di miş alemin CEMŞiD ii DAHHAK "e

Görenler sürct-i nik ii bedi ayine-i Cem "de"

OSMAN NEVRES

"MiNUçiHR 'ün salar gül çelıresi bi m-i sitizinden
Ne dem EFRASİYAB asa girerse rezme meydane"
SÜNBÜLZADE VEHBi

"Padişah-ı iıdil

ü illi-ncseb kim

yaraşur

iıse gcr serheııg ii dcrbalı KEYKUBAD u KAYSER'j"

"Siivar olunca saadetle

ralış-ı

Gilzer-gehiııdc dunır nılı-ı

NEF oj

ikbalc

BEHMEN ü

ŞAPUR"

NABİ

"Ögme BEHRAM-GUR-ı bi-rengi
Ne bilür eengi bir yaban

eşeği"

SABiT

"Servera bir bende-i la-kavddur kapunda

adı

Tutamazdı anı zencire çeküp NuşiREVAN"

"Ca ın-ı

gıınır akıbet

alcmi

görnıez

ZATi

eyledi

Nergis-i bağ gııyiya HüRMüz-i ıae-dardur"

BAKi

"Su gibi mlr-ı kalırından erir bir deınde RUYiNTEN
Dokııısa ŞII -Ic-i şemşiri ııcrm eyler NERİMANI "

BAKİ

"RÜSTEM-i arsa-i Iıeyca ki zeban-ı nı iii lı i
Hasımı şerh-i Iıiiner-i SAM u NERiMAN eyler"
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CEVRİ

"Çok

n;ıllivaııı

cyledi Yahya tuvangel'

Iıııf-ı şah

Anka-yı'kaf-ı iliııııııcli bcslcr hczaran lAL i zer"
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

"Görcydi RÜSTEM cgcr kuyvcl ii şcc,ialiııi
Oturdı sirc-i RÜSTEM çii sinc-i SÜHRAB "

"Sırat 'ı-I.. rczmiııi guş idcııc

NABi

siihriyye geliir

Harf-i DARA vü SİKENDER suhaıı-ı GiV ii PEŞEN"

NEDiM

"idcr m İlııc bin dm ilc inct kendin
Görsc ç;ıh-ı /.cgan--ı yaıiiıııi nıh-ı BilEN"

illET MOLLA

KAYNAKLAR:
I·

islallı Aıısk.

(Firclc\'si mad.) c.IV s.(G-0-G51)

2- Türk Ansk. (Firdcvsi

ııı;ıd.)

e.XVI 5.(3'+G-3'+9)

3- Dr. iskcndcr Pala. Ansiklopcdik

Dinın Şiiri Sözlüğü (Şchnmnc

Illad.) Ankara-

i (JR{J s. (.+Gl-.+()3)

.+- Agah

Sırrı

Lc\cnd.

Di\'aıı Edcbiyatı

Mcnmııılar (Mcşlıur Şahsiyetlcr

Kelimelcri vc

mad. ) s.1'+5-170
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RcmizıCr Mal.mUıılar

ve

