
Edebiyat Tarihi

elayê Cizîrî’nin, 
yani “söz ülke-
sinin padişahı” 
olan bir şairin 
beslendiği, Mem 
û Zîn gibi aşkın 

Kürtçede ölümsüzleşip Ehmedê Xanî 
(Ahmedi Hani)’nin kaleminde can 
bulduğu, Doğu’nun uzak ve hikmetli 
coğrafyasından mesneviler, divanlar, 
kaside ve gazellerle inşa edilmiş bir 
“sühan (söz) ülkesi” olan klasik Kürt 
edebiyatı Türkçe okur tarafından ne 
kadar bilinmekte? 

Kürt edebiyatıyla Türk edebiyatı-
nın aktığı mecralar aynı mıdır? Her 
iki edebiyatın ortak kodları, izlek ve 
temaları anlaşılmadan, her iki kültü-
re ait eserlerin satır aralarında ayrı-
şan noktalar bilinmeden bu halkla-
rın macerası ve toplumsal hafızasına 
dair konuşulabilir mi? Madem edebî 
metinler bu sorulara cevap veriyor, 
bunları anlamadan, bilmeden bu coğ-
rafyanın hangi biliminden, hangi sos-
yoloji ve entelektüel çabasından söz 
edeceğiz?

Halil İnalcık klasik Türk edebiyatı 
üzerine önemli makalesinde ve Şair 
ve Patron isimli kitabında bu edebi-
yatın kaynağı olarak şarap, kadın ve 
işret meclisi tasvirlerinin edebî teza-
hürü olan “İranî geleneği” gösterir. 
Birçok edebiyat araştırmacısına göre 
İnalcık’ın “âdâb” olarak da nitelen-
dirdiği İranî gelenek, önce çeviri yolu 
ile taklit/adaptasyon, daha sonra da 
Molla Câmî, Firdevsî, Nizâmî ve Key-
kâvûs’u aşma gibi birbirini takip eden 
iki ayrı dönem izlemiş ve sonrasında 
Klasik Türk edebiyatı ana mecrasına 
oturmuştur. 

Diğer taraftan, şair ve sultanlar 
arasındaki münasebeti anlamak bir 
yana, klasik Türk edebiyat tarihini 
meydana getiren belirleyici etkenleri 
(edebî eserlerin içerik, biçim ve mesa-

jının değişimi gibi) görmek açısından 
da gazel/kaside ve mesnevi ayrımını 
yapmak, teorik arkaplanın zorun-
lu kıldığı bir yöntemdir. Zira klasik 
Türk edebiyatının gelişim gösterdiği 
yüzyıllara baktığımızda 15. yüzyıla 
kadar neredeyse gazel ve kaside tar-
zında edebî örneklerin verilmediği 
görülür. Ahmet Kartal’a göre bunun 
başlıca sebebi, gazel ve kaside gibi 
türlerin oluşması için hükümdar ve 
saray çevresiyle onları takdir edecek 
okumuş ve yetişmiş saray mensupla-
rının olmamasıdır. 

Kaside türüne karşılık beylikler 
döneminden itibaren Fars edebiya-
tının önemli şairlerinden mesnevi-
ler çevrilmeye başlanmış, bu eserler 
“rûmiyâne câme (elbise)” giydirilerek 
Türkçeye tercüme/adapte edilmiştir. 
Dolayısıyla mesnevinin gelişimi kasi-
deye göre daha erken başlamıştır. Bu-
nun da elbette birçok sebebi olmakla 
beraber başat olanı, kasideye nispe-
ten mesnevilerin daha anlaşılır bir dil 
ve üsluba sahip olması ve “âdâb”ın 
Türkçeye geçişinin ancak mesneviyle 
sağlanmasıdır.

İranî gelenek bağlamında klasik 
Kürt ve Türk edebiyatlarına baktığı-
mızda en büyük farkın, iki edebiya-
tın gelişim sürecinde birinin kaside, 
diğerinin mesneviyle başlamış olma-
sıdır. Çünkü yukarıda çerçevesini çiz-
diğimiz üzere klasik Türk edebiyatı 
kasideyi/gazeli çok geç geliştirmiş-
ken, Kürt edebiyatında geç gelişen 
tür mesnevi olmuştur. 

Türklerde mesnevinin öncelik ka-
zanmasının sebebi “İranî gelenek”ten 
uzak olmak ve bunun mesnevi yoluy-
la anlaşılmasıyken, Kürtlerde kasi-
denin öncelik kazanması Kürtlerin 
“gelenek” içinde olmalarıyla açıkla-
nabilir. Yine Kürtçe ilk mesnevi olan 
Mem û Zîn’in 1694 gibi geç bir tarihte 
yazılmış olması da İnalcık’ın geliştir-

diği “patronaj” teorisine, yani şairle-
rin eserlerini sunacakları bir devlet/
yönetim otoritelerinin olmamasına 
bağlanabilir. Ehmedê Xanî’nin Mem 
û Zîn’i 17. yüzyılın sonunda yazılır-
ken Kürtçenin edebî-estetik yönü 
itibariyle zirve metni sayılan Melayê 
Cizîrî (ö. 1640?)’nin Dîwan’ının daha 
önce yazılmış olması da bu kanaati 
güçlendirir.

Medrese bünyesinde yeşerdi
Klasik Kürt ve Türk edebiyatları-

nın gelişim süreçleri bu çerçevede 
farklılık arz etmekle beraber ortak 
bir dinî-tasavvufî gelenekten beslen-
diği için içerik ve tarz açısından pa-
ralel birçok metnin mevcut olduğu, 
metinlerin birbirinden etkilendiği 
görülür. Tabii bu benzerlik ya da ya-
kınlık için öncelikle klasik Kürt ede-
biyatını tanımak gerekir.

Klasik Kürt edebiyatının, tasav-
vufî ekoller yoluyla ve müfredatında 
dinî-tasavvufî ilimlerle birlikte felse-
fe, mantık ve belagat gibi birçok ilim 
dalının yer aldığı Kürt medreseleri 
bünyesinde doğup gelişmiş olduğu 
ileri sürülebilir. Genellikle iyi derece-
de medrese eğitimi almış Kürt şair ve 
edebiyatçıları bir yandan ilmî eserler 
kaleme alırken, bir yandan da ilahî 
aşk ve tasavvufî temalar çerçevesinde 
mesnevi, gazel ve kasideler yazmış, 
divanlar tertip etmişlerdir. 

İlk dönem isimleri arasında kuş-
kusuz Baba Tahirê Hemedanî (Baba 
Tahir-i Üryan) (935-1011) ve hayatı 
hakkında çok fazla bilgi sahibi olma-
dığımız ‘Elî Herîrî’yi (1010-1070) say-
mak gerekir.

Baba Tahirê Uryan ve ‘Elî Herîrî 
gibi bu dönemde yaşadığı sanılan 
birçok şairin ismi biliniyorsa da, ede-
biyat tarihi kaynaklarında bunlarla 
ilgili bilgiler tatmin edici düzeyde de-
ğildir. 

ayhan geverî
ayhangeveri@gmail.com
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Kürt ve türK edebİyatlarının

OrtaK Havuzu
» aynı hikâyelerde buluştuk 

Tarih boyunca Kürt ve Türk 
edebiyatlarında Leyla ile Mecnun, 
Yusuf ile Züleyha gibi pek çok ortak 
tema işlenmişti. Bu minyatürde, bir 
Leyla ile Mecnun yazmasında iki 
sevgili tabiatın kucağında bir arada 
görülüyorlar.
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pin (Mem ve Zîn) aşkları işlenmekte-
dir. Bu yönüyle diğer aşk mesnevile-
rinden ayrılan Mem û Zîn, kurgusu ve 
hikayenin geçtiği zaman ve mekân 
bakımından da özgün bir metindir. 

Zira olay Cizre Beyi Zeyneddin’in 
kızkardeşi ve çevresindekiler üzerin-
den anlatılır. Bu da metnin özgünlük 
dışında mahallilik özelliği açısından 
da önemli bir yönüne işaret etmek-
tedir.

Klasik Kürt edebiyatının bir di-
ğer güçlü şairi Melayê Bateyî (1670?-
1750?)’dir. Kürt lirik şiirin en iyi 
temsilcisi olarak bilinen Bateyî’nin 
Mewlûd’ü çok meşhur olup aynı za-
manda Kürtçede en çok okunan me-
tin özelliği de taşır. 

Mewlûd’ü dışında Hz. Muhammed  
(sas) için yazdığı naatlarla da tanınan 
Bateyî’nin yoğun ve lirik şiirleri üslup 
bakımından klasik Kürt edebiyatında 
benzersizdir.

Bir diğer klasik Kürt şairi, Yû-
suf û Zuleyxa mesnevisiyle tanınan 
Selîmîyê Hîzanî’dir. Hayatı hakkında 
çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Hî-
zanî, 18. yüzyılda yaşamıştır. Yûsuf û 
Zuleyxa’yı 1759’da yazıp dönemin Hî-
zan Mîri’ne takdim eden şairin başka 
eserlerinin olup olmadığı bilinme-
mektedir.

Kürt mirleri içinde şiire merak 
salmış birçok isimden bahsedilse 

de, Dîwan’ı ile Melayê Cizîrî’nin yo-
lunda yeni mazmun ve imgeler üre-
ten en önemli mir-şair Pertew Begê 
Hekkarî’dir. 1756’da doğduğu sanılan 
Pertew Beg aynı zamanda Hakkari 
mirlerinden olup klasik Kürt şiirinde 
de hünerli ve şöhretli bir şair olarak 
anılır.

Yazdıkları mesnevilerle klasik Kürt 
edebiyatının önemli isimleri arasında 
yer alan Siwadî Leyla û Mecnûn’u, Si-
yahpoş Seyful Mulûk û Melke Xatun’u 
ve Şêx Mihemed Can da yine Leyla û 
Mecnûn’u ile tanınmaktadır.

Hecî Qadirê Koyî, Mehwî, Şêx Esed 
Erbilî, Kurdî, Mewlewî, Salim, Pî-
remêrd, Nalî ve Mestûre Kurdistanî/
Erdelanî de Kürtçenin Soranî lehçe-
sinde eserlerler vermiş ve divanla-
rıyla tanınan önemli şairlerdir. Yine 
Soranî edebiyatın önemli isimlerin-
den Şêx Riza Telebanî de özellikle hi-
civ ve yergileriyle ismini duyurmuş, 
daha sonra gelen şairler için hiciv ve 
toplumsal eleştiri konusunda öncü 
olmuştur.

Ayrıca Şêx Şemseddînê Exlatî, 
Xanayê Qubadî, Muradxan Beyazi-
dî, Mela Xelîlê Sêrtî, Mewlana Xalid, 
Widaî, Şêx Nûreddînê Birifkanî, Şêx 
Evdirrehmanê Axtepî, Mela Ehmedê 
Xasî, Xelîfe Yûsuf, Evdirrehîm Rehmî 
Hekkarî ve Mela Ehmedê Nalbend de 
anılmayı hak eden önemli isimlerdir.

Hakkında yeterli akademik çalış-
manın yapılmadığı, var olanların da 
kapsayıcılıktan uzak olduğu klasik 
Kürt edebiyatı hakkında derli toplu 
bir araştırmaya ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu çerçevede özellikle elde bu-
lunan yazma metinler ışığında oluş-
turulan/yazılan klasik Kürt edebiyatı 
tarihlerine bilimsel anlamda yönelip 
yeni okumalar yapmak gerekmekte-
dir. Böylece zengin bir malzeme ve 
müktesebata sahip olan klasik Kürt 
edebiyatının dünya edebiyatı içinde-
ki yeri daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Kaynakça:
Halil İnalcık, “Klasik Edebiyat Menşei: 

İranî Gelenek, Saray İşret Meclisleri ve Musâ-
hib Şâirler”, Türk Edebiyatı Tarihi 1, Ankara, 
2007, s. 233-294.

Ahmet Kartal, “Anadolu’da Türk Edebiya-
tının Gelişimi”, a.g.e., s. 481-538.

Ayhan Tek,  Molla Ahmed-i Cezîrî ve Diva-
nı”, Divan, (çev: Osman Tunç), Ankara, 2012, 
s. 7-9.  

Bu sebeple başlangıçtan 16. yüzyı-
la kadar olan döneme ait Kürt edebi-
yat tarihinin yeteri derecede araştı-
rılması gerekmektedir. Kaldı ki, bu 
dönem içinde andığımız en önemli 
şairlerden ‘Elî Herîrî hakkında bile 
doyurucu bilgiler mevcut değildir.

Kürt edebiyatının Kaf dağı
Kürtlerin klasik edebiyatlarının 

zirve dönemini kuşkusuz Melayê 
Cizîrî (1567?-1640)’nin Dîwan’ını esas 
alarak tespit etmek gerekmektedir. 
Zira Cizîrî’nin yaşadığı dönemin, ya-
ratacılığın ve estetik zevkin kemale 
ermiş olması bir yana, Dîwan’ının 
Kürt edebiyatının zirve metni olması 
da bu tespiti desteklemektedir. 

Gerek özgün imajlarla ördüğü şiir 
dünyası, gerekse şiirlerinin içerik, 
şekil ve ahenk unsurları bakımından 
kusursuz bir nazım meydana getir-
mesi bakımından Melayê Cizîrî Kürt 
edebiyatının “Kaf dağı” olarak nite-
lendirilmiştir.

Dîwan’ında kendisini hem “aşk’ın 
pîri”, hem de “şiirin mîri” olarak ni-
telendiren şair, Dîwan’ından sonra 
edebiyat ve şiir meraklılarının Hafız-ı 
Şîrazî’yi okumalarına gerek kalmadı-
ğını belirterek kendisini şöyle tanıtır: 

“Sühan ülkesinin sultanıyım, ci-
hangirim şiirde / Bayrak ve sancak-
larım durur âşıklar kervanı önünde.”

Dîwan’ında ilahî aşk, vahdet-i vü-
cud gibi temaları yoğun bir dille işle-
yen Melayê Cizîrî’nin şiirini anlamak 
ciddi bir birikim gerektirdiği gibi 
girift tasavvufî remizlerle ördüğü an-
lam vadilerinden de geçmek gerekir.

Cizîrî’yle aynı dönemde yaşamış, 
kullandığı sade ve anlaşılır dille be-
raber alegorik hikaye ve manzume-
leriyle klasik Kürt edebiyatında ön 
plana çıkan diğer bir şair de Feqiyê 
Teyran (1560-1640)’dır. 

Tasavvufî-irfanî şiirlerinin yer aldığı 
Dîwan’ında “Şêxê Sen‘an”, “Şerê Dim-
dimê”, “Bersîsê Abid” gibi manzumele-
riyle İran edebiyatındaki Feriduddin-i 
Attar’ı anımsatan şair, mahlasında da 
aynı İranlı şairin “Kuş Dili” manası-
na gelen Mantıku’t-Tayr adlı eserinde 
geçen “Simurg” hikayesinden esinle-
miştir. Zira “feqiyê teyran” Kürtçede 
“kuşların öğrencisi” anlamına gelip 
Attar’ın mezkûr hikayesine dayandığı 
sanılır. Türk edebiyatında da Yunus’u 
çağrıştıran Feqiye Teyran’ın “Ey av û 
av” (ey su, ey su) şiiri Yunus’un “Ey su 
kandan gelürsin” şiiriyle aynı temalar 
üzerine kurulmuştur.

Kürtçe yazılan klasik metinler 
içinde en fazla ses getiren ve etkisi 
son zamanlara kadar devam eden 
eser, kuşkusuz Ehmedê Xanî’nin 
Mem û Zîn’idir. Kürtçedeki ilk tahki-
yeli mesnevinin müellifi olarak bili-
nen Ehmedê Xanî (1650-1707) çığır 
açmış bir şairdir.  

Özgün bir üslup kullanmış, İran 
ve Osmanlı mesnevi geleneğinden 
etkilenmeyip tamamen Kürtlere ait 
bir destan olan Memê Alan’dan ha-
reketle bir aşk mesnevisi kaleme 
almıştır. Eser gerek içerik, gerekse 
şekil özellikleri bakımından taklit ve 
tanzir geleneğine uzak olup Ehmedê 
Xanî’nin eserin “sebeb-i telif” kısmın-
da dile getirdiklerinden ötürü şöhret 
bulmuştur. 

Kürtlerin bir padişahının olmama-
sını ve dolayısıyla da şairlerin eserle-
rini sunup takdim edecekleri resmî/
idarî bir makamlarının bulunmama-
sını feleğin kötü bir işi olarak görüp 
şikayet eden Xanî’nin sözleri üzerin-
de çok fazla durulmaktadır.

Mem û Zîn’de ikili aşık tipinin aşk 
hikâyelerinin aksine, bu dünyada 
vuslata eren iki tip (Tajdîn ve Sitî) ile 
bu dünyada birbirine ulaşamayan ve 
vuslatları öbür dünyaya kalan iki ti-

» Kürtçenin hazineleri 
Son zamanlarda yapılan 
araştırmalarla birlikte Kürt 
edebiyatının önemli eserleri gün 
yüzüne çıkıyor. Yanda Mevlid 
(1) ve Mem û Zîn’in (2) en eski 
yazma nüshası görülüyor. 

Araş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi
Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü.

ayhan geverî

» Melayê Cizîrî » Baba Tahirê Uryan

» Nasiruddevle Ehmed Îbn Merwan 
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