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MERSiYENiN TARiH(:ESi HAKKINDA

Dr. Gencay ZAVOH;U'

yh Galib'in "Makta '-I nazm-l hayatlm kat'-l ulfetdur band' mlsra'mda
akta'-l nazm-l hayat tamlamaslyla, hayat ipliginin bir anda kesilmesi
olarak tanlmladlgl ~liim, insan dimagmm kolay kabullenememgi bir hadisedir.
Arap-ra risa kBktlnden (aglt soyleme, aglt yakma ve agltlama 'riyaset'), olan ve
degi~ik kaynaklarda "Olen birinin ardmdan duyulan UZUnfUyii dile getirmek, 0
ki#nin iyi taraflanm anlatmak ve olene kar~l ~airin ilgisini ifade etmek uzere
soylenen ~iirler."l,"jslam edebiyatlarmda bir kimsenin olUmu iizerinde duyulan
uzuntii ve acryl anlatmak amacryla, oluyu over nitelikte yazllan ~iir ve yaZI. ,,2, "Vefat
eden birinin mehdsinini ta'dad ederek aC1YIp aglamak. Bu suretle yaZllan ~i'r-i
hiizn-engiz.,,3 Ve "Bir olunun hatlrasma Arapr;a (ve Arap an'anesine gore b~ka
dillerde) yazlian bir manzumedir. Franszzca'da ve lngilizce'de buna kar~lbk
kullamlan elegie, elegy tabirleri ekser hallerde pek uygun gelmez... Eski Araplarda
nahv, yani kadmlarm aglamalarmdan sonra, ai/eden ~iir kabiliyeti olan birinin
olUmun meziyet ve asil hareketlerini bir manzumede yadetmesi adet idi.,,4 Gibi
ifadelerle tanlmlanan mersiyeler, duygu yogunlugunun derin bir ~ekilde i~lendigi
~iirlerdir. Mahzun edici duygularla yogrulan bu manzumeler, his diinyasmm hiizunlii
yanllll dile getirdigi i-rin, insan ruhunu kavrayan bir ~zel1ige sahiptirler.
ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'in ogullarmdan Kabil'in Habil'i
oldiirmesi iizerine SUryani dilinde sOyledigi birka-r beyitlik mersiye, kaynaklarda ilk
mersiye olarak zikredilir. Latiti ve A~lk <;elebi Tezkireleri'nin mukaddimelerinde
geni~ ~ekilde
yer alan ve benzer ifadelerle i~lenen bu husus, insanoglunun
yaradI1l~tan beri Bliim kar~lsmdaki -raresizligini dile getirmesi bal(lmmdan dikkate
degerdir. Gerek konuya kaynak te~kil etmesi, gerekse okuyucuyu aydmlatmasl
baklmmdan A~lk <;elebi'nin 'Me~a'iril'~-Suara' adh tezkiresindeki mukkaddime
k.Ismmdaki bilgileri aynen aktarmakta fayda goriiyoruz: "Nesr: hen-fa hasret-i bdg-l
bihi~t yar-l gan ve gUI-~en-i irem enhdrmun hayali gozunde cari idi ki bir
vakl'adaki dahl ya'ni Adem katmda evladmdan Habil Kabilden makbul oM. Kabil
hased idup salaha Mbil olmayup keitil olmaga M'il oldl. Ve tig-i zulm ile Habil
• Kocaeli Dniv. Fen Edebiyat Fak. TUrk Dili ve Ed. Bill.
1 Mustafa isen, "~ehir Mersiyeleri ve Endiiliis'e Yazllan Mersiyeler", Yedi iklim, S.81, s.7172; Mersiyeler hakkmda geni~ bilgi i9in bkz.: Mustafa isen, AClYl Bal Eylemek -TUrk
EdebiyatI'nda Mersiye, Ank. 1994, XIV+670 s.
2 iskender Pala, Ansiklopedik Divan ~iiri Sozltigii, C.J-II, Ak9ag Yay., Ank. 1989, s.333.
3 Muallim Naci, Lugat-l Naci, ist. 1317, s.747.
4 islam Ansiklopedisi, M.E.B., C.7, ist. 1970, s.772-773.
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maktUl old,. E:;cdr kurudl, sular soguldl, fevdkih ac,d" et 'ime miltegayyir old,. Adem
bildi ki vech-i arzda bir hadise hadis oldl. 'Azm-I Hind itdi. Htili biliip kendilden
gitdi. Ademlikdilr yine ndyiha-i musibeti ile her ndhiye told,. Zdrisinden felekler
inledi. Ve ndli~inden melekler tesbihin yambp vah~ u tuyUr belinledi. Def'-ifiitur ve
neftdtil'l-masdur iriln lisan-I Silryani ilzre Hdbil'e bu mersiyeyi buyurdl. 5 Bu
mersiye elsiln ii lugatde tedavill iderek Yu'reb Bin Kahtan 'a nakl itdi. 01 'Araabi vil
Silrytini lugatryla :;i'r soyledi. 01 bu mersiyeye nazar eyledi. Miisecca gordi.
Mukaddemin mu'ahhar, mua'hharm mukaddem itmek ile ~i'r olmak kdbil oldugm
fehm idiip esbtib il etvddm takdim il te 'hir ve fevasllm ri 'ayet eyledi.,,6 Me~ll'irii'~
Su'ara mukaddimesinin yam srra Latifi Tezkiresi'nin Mukaddime'sinde de benzer
~ekilde ifade olunan bu ciimlelerin devammda A~Jk Celebi, bazl kimselerin ~iiri
Adem Peygamberin kendisinin nazm ettigini ve Hz. Havva'nm cevap dedigini, hatta
~eytamn dahi giiriiltii ~Jkararak birka~ beyit silyledigini rivayet ettiklerini, fakat
Ke~~aftarafmdan bu rivayete i'tibar edilmedigini kendine ilzgil in~aslyla dile getirir.
Arap yarlmadasmda Cahiliye dilneminde Araplar arasmda mersiye soyleme
geleneginin yaygm oldugu bilinmektedir. Bu husustaki: "... Eski Araplarda nahv,
yani kadmlarm aglamalarmdan sonra aileden $iir kabiliyeti alan birinin, oliiniin
meziyet ve hareketlerini bir manzumede yad etmesi adet idi.,,7 Seklindeki kayda
deger bilgi yukarldaki dil~iinceyi dogrulamasl a~lsmdan ilnemlidir. Aynca bir silsile
halinde zikredecegimiz bu pasajlar da aym fikri dogrular mahiyettedirler: "... Ciinkii
Araplar Cahiliyet devrinde ailelerine oldiiklerinde aglamalanm, nevha veya seyha
etmelerini vasiyet ederlerdi. Arab kabileleri arasmda bu adet son derece kesb-i

5

6

7

Oglu Kiibil'in Hiibili oldUrmesi lizerine Hz. Adem'in Sliryani dilinde soyledigi birka9
beyitlik mersiyenin Sadele~tirilerck lerciime edilmi~i ~u ~ekildedir: " Ybreler ve orada
ya:;ayanlar ~ok hoyratla:;tz. Her :;eyin rengi ve tadz farldzla:;tz, gUzel yiizlerin giiliimseyi:;i
azaldz. Zulme ugrayarak mezara konulmu:; oglum HaM/'e yazzk." (Latifi Tezkiresi, Haz.:
Mustafa isen, Killtlir Bak. Yay. 1000 Temel Eser 149, s.7.
Metnin atylklamasl: "Cennet bagznzn hasreti sadzk ve vefalz dostu yeni olmu:; ve irem gUl
bah~esinin nehirleri gozunde akmakJa idi ki, bir olaydan dolayz Hz. Adem katmda Habil,
Kabil'den ustiln oldu. Bu durumu ~ekemeyen Kabil katil olmayz (karde:;ini bldiirmeyi)
kajasma koydu. Zuliim kzlzczyla Habil blduruldu. Habilin bldiirnlmesi iizerine aga~lar
kurudu, sular ~ekildi, meyveler aczmtzrak oldu, yemekler bozuldu. Hz. Adem yeryiiziinde
bir olay oldugunu anladl. Hindistan 'a gitti. Durumu ogrenince kendini kaybetti. Aglamasz
her taraft tuttu. jnlemesi golderde yankzlandz., melelder bu iniltiden 'Hakk'z tesbih ederken
sbzlerini :;a:;lrdzlar, evcil ve yabani hayvanlar korkup urkJiiler. Hz. Adem iiziintiiyu
hafzfletmek ve gbnliiniin yanglnzm gidermek i~in Habil 'e Suryani dilinde bu mersiyeyi
sbyledi. Bu mersiye dillerde ve agzzlarda dola:;arak Yu'reb bin Kahtan 'a ula~'tl. Bu :;ahzs
Arap~a ve Siiryanice #ir soylerdi. Bu mersiyeye bakzp onu secili buldu. Ba:;ml sonuna
sonunu da ba:;zna getirmek suretiyle :;iir olabilecegini anlaylp, sebeplerini ve sonucunu
yer degi:;tirip (Iakdim-tehir yapzp ba:;z ile sonunu yer degi:;tirerek) ara kzszmlarzna (orta
Jasmma) aynen uydu." (Aynca bkz.: R1dvan Canlm, Latifi·Tezkiretii'~-Suara ve
Tabslratu'n-Nuzama, (incelemc-Tenkitli Metin) Atatlirk Univ. Sosyal Bil. Enst.
Yaymlanmaml~ Doktora Tezi, Erzurum 1991)
islam Ansiklopedisi, M.E.B., C.7, ist.l970, s.773.
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i$tihar etmi#i. Bir ~ok giizide Arab :jairleri bu adeti :jiirlerinde terennum
etmi:jlerdir. Mu'//akat-I Seb 'a 'dan birisinin sahibi olan Tarafe ibn-i 'Abd'm:ju beyti
o cumledendir: 'Ey sevgilim ummii ma'bed! Ben oldugumde benim mevtimi laylk
o/dugu miistesna bir tarzda i/'an et. O/Umunden mute 'essir o/arak yakam par~a
par~a et. ' Demektir. Bunun Arap :jair/erinde pek fok emsa/i vardlr. ,,8
Yukandaki omeklerden anla~Ilacagl ilzere, gosterise ve l(lgIrtkanhga varan
bu taVlT islami akide tarafmdan kabul gormez. islami akide Cahiliye donemindeki
Mu'allakat-l Seb'a sairinin vasiyeti dogrultusundaki dtiSUnceyi tasvip etmez. Olen
bir yaklmn ardmdan insanlarm aglamasma yasak getirmeyen islami dti~i.incenin -bu
konudaki hadislerde- yaka pal(a yrrtarak ve (zikr-i cehri, zikr-i aleni) l(lgIrtkanhga
vardmlarak yapIlmaslill dogru bulmadlgl anla~IlmaktadlT. Sahlh-i BuHari'deki:

".. j$te mevzu '-I bahsimiz o/an meyyite buM mes 'e/esinde de, Cahi/iyyet adeti iizre
kendisine icrd-YI matem edilmesini vasiyet eden meyyit de hem bu vasiyyetinin hem
de yaplian yaygara. ve :jamatalarm cezasml gorecektir.,,9 Cilmlesinde bu husus a91k
bir sekilde belirtilmektedir. A~agldaki iktibas da dti~11ncemizi dogrulamaktadrr. Hz.
Osman'm klZl Dmmti Eban'm olum11nden dolaYI kadmlarm agladlgml duyan Hz.
Omer'in, Hz. Osman'm oglu 'Arnr'e kadmlarm susturmaSInI s6ylemesi tizerine
orada bulunan 'Abdullah ibn-i Abbas Resulullah"n: "Omer radlyallahu 'anh, meyyit

kendisine ai/esinin her ag/amasl yUziinden degi/, bazl gima ag/amasl sebebiy/e azap
olunur.,,10 Dedigini soyler. Gerek bu hadis, gerekse: "Sonra oliiye nevha-zen/igi
sanat ittihaz edenler hakkmda hususi bir tahzir de vard". Hal bu ki bu fl'l-i
mekruhun sanatkdrlan meyyitin ailesi cumlesinden degi/dir. Bir de ehl-i meyyit
ag/amakta ma'zurdur. Ve tabii ma'zeret tarafi risa/eten de bildirilip tesbit
edi/mi:jtir. "Il ifadesi, OlUnUn arkasmdan bagmp, l(agrrarak aglamanm seriatl(e tasvip
edilmedigini beyan etmektedir.
Hz. Omer'in Halid ibn-i Velid'in olilmUne aglayan kadmlar hakkmdaki:

"... Su kadm/an btrakzmz, varsm Ebu Suleyman (Ha/id ibn-; Ve/id) 'e ag/asm/ar.
Ba:jlarma toprak dokmedikrre, avaz" avaz bagmp fagn.~madlk~a ya/nzz gozya:jl
dokmek, bu kadmlar aleyhinde bir hukum ifade etmez." Sozleri ile: "... Hz. Omer asrz saadetde Ruesul-i Ekremin de agladlgml gordugu i~in Beni Mugire kadmlarmz
ag/amaktan men' etmiyordu. ,,12 ifadesi de bu dii~iinceye delalet etmektedir. Bu
iktibaslardan hareketle ~unu soyleyebiliriz: Kaynaklar islami inam~m gonlti yanan
ve aClYI yiireginde duyan 0111 yakmlarmm sessiz aglamasml degil, yaka-pal(a
yIrtarak ve feryat ederek i~i 9lglrtkanhga Vardlffi1ayl, bunu bir meslek gibi telakki

Zeynii'd-din Ahmed bin Ahmed 'Abdii'l-Latif'iz-Zebidi Sahih-i Buhari, Muhtasan ve
Tecrid-i Sarih Terciimesi, Miit. Ve ~ar.: Kfunil Miras, Diyanet i~leri B~k. Yay., ITK Bs.
Evi, Ankara 1960, C.4, s.395.
9 Zeynii'd-din Ahmed bin Ahmed 'Abdii'l-Latif'iz-Zebidi Sahih-i Buhari, ag.e., s.397.
10 Zeynil'd-din Ahmed bin Ahmed 'Abdil'l-Latiriz-Zebidi Sahih-i Buhari" a.g.e., s.397.
11 ZeYl1il'd-din Ahmed bin Ahmed 'Abdii'l-Latiriz-Zebidi Sahih-i Buhari" a.g.e., s.397.
12 Zeynii'd-din Ahmed bin Ahmed 'Abdil'l-Latifiz-Zebidi Sahih-i Buhari" a.g.e., s.394.
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eden nevha-zen ve nevha-gerligi uygun gonneyip yasakladlgml anlatmakla
miitefekkirdirler.
Gelenek, Eski Tiirklerde de Oliiniin arkasmdan aglayarak manzumeler
soyIerne, onun meziyetlerini, yaptIgI i~leri ve kahrarnanhklan saYlp dokme ~eklinde
kendini gosterir. islamiyet oncesi Tiirk Edebiyatl'nda sagu ve aglt adlarlyla bilinen
~iirler Halk EdebiyatI'ndaki rnersiye kar~lhgl ~iirlerdir. Miladm ilk asrrlarmda
Atilla'nm ordusunda ~airler ve mlzIkacIlarm bulundugundan bahseden Fuat
KoprulU, ziyafetlerde bu ~airlerin Hun Hiikiimdan Atilla'nm kahramanhklarma ve
zaferlerine dair soylemi~ oldugu ~iirleri okuduklarml haber verir. Priscus'dan naklen
aktardlgl bir ziyafet sahnesinde; ak~ama dogru me~aleler yanmca ziyafetin verildigi
~adrra iki ~airin girdigini ve bunlarm Atilla'nm oniinde Hun lisaruyla Atilla'nm
kahramanlIklarma dair yazml~ olduklarl ~iirleri okuduklarml belirtir. Bu ~iirlerin
okunmasml takiben orada ham bulunanlarm vecde geldiklerini, ~iirlerin tesiri ile
gozlerinin parlaylp, yiizlerinin korkun~ bir hal aldlgml beyan eder. Hatta daha da
ileri giderek bir ~oklarmm agladlgml, genylerin arzu ve ihtiras, ya~hlarm ise elem ve
hiiziin gozya~lan doktiiklerini ifade eder. Bu bilgilerin akabinde zikrettigi, Atilla'nm
oliimii iizerine yapIlan merasimi ve 0 merasimde soylenmi~ olan mersiyeyi anlatan:
"Atilla 'nm alum merasiminde de ~airlerin muhim yerleri oldugunu gariiyoruz. 0
munasebetle tertip edilen cenk oyunlarl esnasmda, ~airler ve muhabirler Hun
lisanmda yazllml~ bir mersiye okumu$lardl. Goth ananesi bu mersiyeyi ta Jordanes
zamanma kadar saklaml~ ve tarihryi bu suretle onu tespite muvafJak olmu~tur.
'Hunlarm en bilyuk hukumdarz ve Moundzoukh 'un oglu, en duyulmaml~ bir kuvvetle
Scithia ve Germania bilyuk ulkelerine sahip oldu. 0, bu bilyuk iilkelerin bir ryok
~ehirlerini zaptetmek suretiyle ROma]1l korkuttu; ba~ka yerler daha onun penryesine
du~mesin korkusuyla, Roma onu ricalarla ve her sene verdigi vergi sayesinde teskin
edebildi. BUtun bunlarz yaptlktan sonra talihin hususi bir yardlmlyla aldu. Fakat
du~manlarm darbeleri altmda, yahut kendi adamlarmm hlyaneti ile degil, dugiin
ne~eleri iryinde, kuvvetine hir; halel gelmeyen milleli arasmda en ufak bir aCI
duymadan aldu. Hiry kimsenin intikam talep etmeyecegi bu aliimu kim hiktiye
edebilecek; Ali/la 'nm cenazesinin konulmu~ oldugu ipek r;admn etrafinda bir daire
te~kil etmi~ olan ordu efradl bu mersiyeyi elem gUrultuleri arasmda tekrar
ediyorlardl. Duduklerin, davu/larm nagmeleri ile birlikte saylenen bu destani
#irleri tertip eden ~airler hiry ~uphesiz daha sonraki saz ~airlerinin dedeleridir.,,13
$eklindeki onemli not, Eski TUrk kavimlerinde mersiye veya agIt soyleme
geleneginin dans e~liginde canh olarak icra edildigine i~aret etmektedir.
Tiirk EdebiyatI'nm en eski yazdI metinlerinden olan Orhun Abideleri'nde
'yugryl' ve 'slgltr;l' sIfatlanyla takdim olunan ki~ilerin Hunlardaki ordunun benzeri
bir gorev tlstlendigini soyleyebiliriz. Giiniimiizde Yakut Tilrkleri'nde canh olarak
icra edilen kotU ruhlan kovma ve diinyanm yenilenmesi tOrenleri de, yukanda soz
konusu edilen toreni yagn~trrmaktadlf. Saz ve musiki e~liginde raks ederek
kendinden geyen, el-kol hareketleri ve ~lkardlklan seslerle roliinii ba~arlyla oynayan
13

Fual KOprulU, Edebiyat Ar~tmnalan I, OtUken Yay., ist. 1989, s.158.
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kamlar ve baksI1ar gibi, 'yugp' ve 'szgztp' lar da mUzik, dans ve ~iiri bir arada icra
eden, i~inin erbabl ki~iler olmahdlr. Divan-l Lugati't-Tiirk"e kaylth alan ve yazI11
Turk Edebiyatl'mn bilinen ilk agltl alarak kabul edilen Alp Er Tunga agltmdaki:
U/!jzp eren bOrleyii
Yzrtm yaka urlayu
Szkrzp ilniyurlayu
Szgtap k6zi 6rtillilr J4

(Erler 'insanlar' kurtlar gibi ulu~urlar. Otiiken yakalarml yrrtarlar. Bir agltr;l
gibi ses yIkanrlar. Gozleri kararmcaya kadar aglarlar.) ~eklindeki dortliik de Eski
Tilrklerdeki 5lUntin arkasmdan icra olunan aglt soyleme adetine atlfta bulunan b~ka
bir omektir.

14

Divan-I Lugati't-Tilrk Terciimesi I, <;ev.: Besim Atalay, TDK Yay., Ank. 1985, s.4l.

