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Mahmut SARIKAYA1

  ÖZET

Bugünkü İran coğrafyasındaki varlı-

ğı Mannalarla ba layıp Albanlarla devam 

eden Türklük, burada sayısız destan, efsane, 

menkıbe, hikâye ve benzeri eserler vermi -

tir. Hazret-i Ali cenknâmeleri, Muhtarnâme, 

Köroğlu destanı, eyx San‘ân, A ık Garip ile 

Telli Senem, Kerem ile Aslı gibi çok önemli 

Türk kültürü eserlerinin kaynağı burada-

dır. 30 milyon Türkün ya adığı bu toprak-

lardaki Türk kültür varlığıyla ilgili olarak 

Türkiye’de ve dünyada bugüne kadar çok 

az çalı ma yapılmı tır. Bu coğrafyada Türk 

kültürü, tarihi, dili ve edebiyatı açısından el 

değmemi  sayısız eserler ya amakta ve bu-

rası bir büyük bilimsel çalı ma alanı olarak 

önümüzde durmaktadır. 

Özellikle Safevîlerle birlikte 16. yüzyılın 

ba ından itibaren geli en taziye geleneği ve 

mersiye edebiyatı bu ihmal edilmi  çalı ma 

alanının önemli bir kısmını olu turuyor. 

1 Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

iddetli bir travma olan Kerbelâ olayı-

nın insanlar üzerindeki etkileri edebiyata 

ve ba ka sanat alanlarına yansımı , Mersiye, 

Muharremiye ve Maḳtel-i Hüseyn türünde ve-

rilen eserler, zamanla “Kerbelâ Edebiyatı” 

olarak adlandırılabilecek bir edebiyat olu -

turmu tur. 

Türk edebiyatında bu türün bilinen ilk 

örneği, 763 (1362) yılında Kastamonu’da ya-

zılarak Candaroğulları Beyliği hükümdar-

larından Kötürüm Bâyezid’e ithaf edilmi  

olan Maktel-i Hüseyin’dir. 

Azerbaycan edebiyatında ise mersi-

ye türü içinde Nevha, Hikâye, Sînezenî, 

Zencirzenî ve axsėy gibi adlarla ifade 

edilen alt türler doğmu tur. En ba arılıla-

rı ondokuzuncu yüzyılda yazılmı  olan bu 

eserler bugün yüzlerce kitaptan olu an bir 

külliyat meydana getirmi tir.

Bu çalı mayla, bu edebî türler ve örnek-

leri tanıtılmı , özellikle İran sınırları içerisin-

de canlı olarak ya ayan bu dil ve edebiyat 

alanı tanıtılarak dikkatler çekilmi  ve somut 

bir hizmet alanına i aret edilmi tir.
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ABSTRACT

The Turkish existence in today’s Iran 

geography, which begins with Mannas and 

comes through Albans, has been produced 

countless epics, legends, anecdotes, stories 

and similar works. Sources of so signifi cant 

works of Turkish culture like war epics (cen-

kname) of Hazreti Ali, Muhtarnâme, Köroğlu 

epope, eyx San‘ân, A ık Garip and Telli 

Senem, Kerem and Aslı are from here. Small 

amount of investigation has been conducted 

about this Turkish cultural asset which is a 

home to 30 millions of Turkic people both in 

Turkey and the entire world. Here situates 

in front of us as a fertile scientifi c area and 

many untouched works are living in this ge-

ography from the aspect of Turkish culture, 

history, language and literature.

The condolence tradition and elegiac 

literature which derives especially from the 

early 16th century makes an important part 

of this neglected area of study.

The effects of the heavily traumatic 

Kerbelâ incident refl ected on literature and 

other forms of art. The works like Mersiye, 

Muharremiye and Maḳtel-i Hüseyn have 

created a seperate literature which can be 

named as “Kerbelâ Literature”.

The fi rst known example of this cat-

egory is Maktel-i Hüseyin which has been 

written in Kastamonu and dedicated to 

Kötürüm Bâyezid who is one of the rulers of 

Candaroğlu principality in 763 (A.D. 1362).

On the other hand, in Azerbaijani litera-

ture, among the elegiac category, sub variet-

ies named such as Nevha, Hikâye, Sînezenî, 

Zencirzenî and axsėy have been occurred. 

Those works that the best examples of them 

were given in 19th century became such a 

corpus made up of hundreds of books. 

Within this work, these literary species 

and their examples are introduced and a 

specifi c area of attendance has been called 

to attention.

Key Words: Turkish in Iran, Condo-

lence Tradition, Elegiac Literature, Kumrî, 

Serrāf, Növhe.

GİRİ

Bugünkü İran coğrafyasındaki varlığı 

Mannalarla ba layıp (Tağıyeva vd., 2000: 

12-13) Albanlarla devam eden (Bala, 1951: 

1-32) Türklük, burada sayısız destan, efsane, 

menkıbe, hikâye ve benzeri eserler vermi -

tir. Hazret-i Ali cenknâmeleri, Muhtarnâme, 

Köroğlu destanı, eyx San‘ân, A ık Garip ile 

Telli Senem, Kerem ile Aslı gibi çok önemli 

Türk kültürü eserlerinin kaynağı buradadır. 

Bugüne kadar 30 milyon Türk’ün ya adığı 

bir ülke olan bu topraklardaki Türk kültür 

varlığıyla ilgili olarak Türkiye’de ve dünya-

da çok az çalı ma yapılmı tır. Bu coğrafyada 

Türk kültürü, tarihi, dili ve edebiyatı açısın-

dan el değmemi  sayısız eserler ya amakta 

ve burası bir büyük bilimsel çalı ma alanı 

olarak önümüzde durmaktadır. 
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Özellikle Safevîlerle birlikte 16. yüzyılın 

ba ından itibaren geli en taziye geleneği ve 

mersiye edebiyatı bu ihmal edilmi  çalı ma 

alanının önemli bir kısmını olu turuyor. Bu 

alan, İran siyasî sınırları içerisindeki Türk 

ve Türkçe varlığını tarih içinde ve bugünkü 

durumuyla değerlendirenlerin dahi üzerin-

de hiç durmadıkları (Sarıkaya, 1997; Sarıka-

ya, 2006: 188-202) bir konu olarak Türkçenin 

yüzlerce kitaptan olu an bir edebî alanı ve 

dil hazinesini barındırmaktadır.

Taziye geleneği de mersiye edebiyatı da 

Kerbelâ olayıyla ilgilidir. Bütün kaynaklar, 

Kerbelâ faciasının Hz. Peygamber’in vefa-

tından sonra ya anan olayların ula tığı bir 

dönüm noktası olduğu konusunda birle ir-

ler. Özellikle 3. Halîfe Osman’ın Ebâ Ümey-

ye Oğullarını ehliyet ve liyakate bakmadan 

devlet kadrolarına yerle tirmesi ve bunları 

her hâl ve art altında koruması Müslüman-

lar içerisinde huzursuzluğa sebep olmu , bu 

tip kamu görevlilerinin katı ve zalim davra-

nı larıyla İslâm’a uygun olmayan tutum ve 

ya ayı ları büyük üzüntü, acı ve tepkilere 

yol açmı tır. Halife Osman’ın öldürülmesi, 

Hz. Ali’nin kar ısına Ebâ Ümeyye Oğulla-

rından Muaviye’nin çıkması, Sıffi n Sava-

ı, İmam Hasan’ın kar ısına Muaviye oğlu 

Yezid’in çıkması, İmam Hasan’ın zehirlene-

rek öldürülmesi hep Kerbelâ’ya giden yol 

boyunca ya anmı  olaylardır. Kerbelâ’da ise 

İslâm tarihinin en büyük faciası ya anmı -

tır.

Bu olaydan önce İmam Hüseyin ve ta-

raftarları Hicaz’da güçsüz durumdayken 

Kûfe ileri gelenleri mektup göndererek onu 

Kûfe’ye çağırmı , vaktiyle babası Hazret-i 

Ali’ye biat ettikleri gibi bu kez de kendisi-

ne biat edeceklerini ve koruma sağlayacak-

larını bildirmi lerdi. İmam Hüseyin amcası 

Âkil’in oğlu Müslim’i Kûfe’ye gönderdi. 

Bunu öğrenen Yezid, kendisine bağlı olan 

Basra valisi Ubeydullah bin Ziyâd’ı Kûfe’ye 

vali olarak tayin etti. Kısaca İbn-i Ziyâd da 

denen bu bedbaht hem Müslim’i öldürttü 

(Hicrî 60/Miladî 681), hem de baskı, teh-

dit ve antajla Kûfe halkını kendi tarafına 

çekti. İmam Hüseyin bu olaydan habersiz 

yola çıkmı  bulunuyordu. Yolda durumu 

öğrenince de kafi lesinde bulunanların bir-

çoğu geri dönmeyi teklif ettilerse de Hz. 

Hüseyin kararından dönmedi ve küçük bir 

grupla yoluna devam etti. Kerbelâ’da, ba ta 

Hz. Peygamber’in “Ehl-i beyt”inden İmam 

Hüseyin olmak üzere karde i Abbas, yeğen-

leri, oğulları ve dostlarından 72 ki i vah ice 

ehit edilmi tir (Hicrî 61, Muharrem ayının 

10. günü). Bu ehitlerin naa larına ve geride 

kalan evlad ü ıyallerine de acı, eziyet ve sa-

distçe zulümler ya atılmı tır. 

İ te bu iddetli travmanın insanlar üze-

rindeki etkilerinin de çok büyük olması ka-

çınılmazdı. Özellikle bu acıyı derinden du-

yan Müslümanlar, bunu edebiyata ve ba ka 

sanat alanlarına yansıtmakta gecikmediler. 

Bu konuda yazılan eserlere Arapça ḳatl kö-

künden türemi  maḳtel adı verildi. Bu eserler 

için Mersiye, Muharremiye ve Maḳtel-i Hüseyn 

adı da kullanılmı tır. Bu türde ilk eserler, 

Araplar tarafından yazılmı tır. İlk eser ola-

rak bilinen Câbir el-Cu’fî (öl. 128/746) tara-
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fından kaleme alınmı  olan eserin elde hiç-

bir nüshası yoktur. “Ancak Ebû Mixnef (ö. 

157/774)’in Maḳtelü’l-Hüseyn’i günümüze 

ula an ilk metin olu u yanında, daha sonra 

yazılan maktellerin önemli kısmı için hem 

muhteva hem de kompozisyon bakımın-

dan kaynak” (İslamoğlu, 2010: 18-19) te kil 

etmi tir. Bu yolda verilen eserler, zamanla 

“Kerbelâ Edebiyatı” olarak adlandırılabi-

lecek bir edebiyat olu turmu tur (Yekba , 

2010: 107). 

Kerbelâ olayıyla ilgili eserlerin hepsinde 

adları yukarıda zikredilen ki ilerden bahse-

dilir. 

Ba langıçta makteller, kısa mersiyeler ola-

rak yazıldı. Nazım eklinde yazılan bu eser-

ler kasîde, gazel, mesnevî, terkib-i bend, 

terci‘-i bend, murabba biçimlerinde yazıl-

mı lardır. Daha sonraki dönemlerde 10 bö-

lümden olu an makteller yazıldı. Bundan 

da maksat Muharrem ayının taziye törenleri 

düzenlenen ilk on gününün her gününde bir 

bölüm okunmasıdır. Abdulcemil İslamoğlu, 

bu eserlerin on bölümden olu anlarının her 

bölümünde ele alınıp i lenen konuları, Hacı 

Nureddin Efendi’nin Maktel’inden hareket-

le göstermi tir. Burada verilen bilgilerden 

de anla ılacağı üzere, maktel kitaplarının 

münâcaat, na‘t, Hulefâ-yı Râ idîn faziletle-

rinden olu an giri ten sonra 1. Mecliste Hz. 

Hüseyin’in Kûfe’ye hareket etmesi, Müslim 

ve çocukları; 2. Mecliste kafi lenin Kerbelâ’ya 

ula masıyla İbn-i Ziyâd, Hurr ve oğulları, 

Yezid ve kafi lenin ku atılması; 3. Mecliste 

Müslim’in oğlu ile Hurr’un sava ı ve eha-

detleri; 4. Mecliste Hz. Ali’nin kölesi Sa‘d, 

Câfer-i Sâdık’ın oğlu Kasım, Hz. Hüseyin’in 

karde leri, Cafer oğlu Tâlib, Hz. Hasan’ın 

oğlu Kasım ve karde i Abdullah’ın ehadet-

leri; 5. Mecliste Hz. Ali’nin karde i Avn ile 

diğer oğlu Alemdâr Abbas’ın ehadetleri;      

6. Mecliste İmam Hüseyin’in oğlu Ali Ekber 

ile İmam Hüseyin’in ehadetleri; çadırların 

ve kadınlara ait özel e yanın yağmalanması; 

7. Mecliste am’a doğru yola çıkı  ve ya a-

nan olağanüstülükler; 8. Mecliste am’a va-

rı  ve Yezid’in zalim tutumu; 9. Mecliste gad-

dar ve mağrur Yezid’in, İmam Hüseyin’in o 

zaman henüz yedi ya ında olan oğlu İmam 

Zeynelâbidin ile kar ıla ması ona kar ı dav-

ranı ları; 10. Mecliste İmam Zeynelâbidin’in 

hutbesi, tufan gibi olağanüstü yağmur ve 

seller kar ısında Ehl-i beyt’in kalanlarının 

Hicaz’a gidi ine izin verilmesi anlatılır. Bu 

bölümlerin ardından Mevt-i Yezid-i bî-din 

La’netu’llah; Nesâyih-i İxvân2; Münâcaat 

ve Sebeb-i Telif-i Kitâb bölümleriyle kitap 

sona erer (İslamoğlu, 2010: 25-34).

Kerbelâ olayıyla ilgili eserlerin hepsinde 

adları yukarıda zikredilen ki ilerden bahse-

dilir. 

Bu durum, Kerbelâ olayını sahneye 

yansıtan ebih denen eserler için de geçer-

lidir. Müzeyyen Buttanrı, bir ebihteki ki i-

leri öyle sıralamı tır: “Hüseyin’in yakın aile 

fertleri, annesi Fatıma’nın rûhu, kız kardeşleri 

Ümmü Gülsüm, Zeynep ile zevcesi ehrbânû, 

2 Bu çalı mada A. Bican Ercilasun’un önerisi doğrul-
tusunda hırıltılı h için x harfi  kullanılmı tır (Bkz.: Er-
cilasun, 1999).
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Savaşta ölen Ali Ekber, Sadık Câriyesi Fizza, 

Hüseyn’in ehrbânû’dan olan kızı Fatıma ile 

düğünden sonra öldürülen Hasan’ın Oğlu Ka-

sım, Hüseyn’in hayatta kalan oğlu olup Yezid I’e 

Hüseyn’in başını, esir kadınları ve çocukları gö-

türen cenaze alayında baş rolü oynayan Ali Zey-

nel Abidin ve onun yanında göğsünden ok isabet 

eden küçük yeğeni ile ölen küçük oğlu, Salman-ı 

Fârisî, Hüseyn’in tarafına geçen Hurr, Ebûbekir, 

Ömer, Ali’nin katili İbn Mulcam, oyunlarda en 

çok lanetlenen düşman ordusu komutanı Ömer 

Bin Sa‘d ve Hüseyn’e ölüm darbesini indiren 

imr ve bilhassa Yezid I’dir’’ (Buttanrı, 2010: 

261).

Bünyamin Çağlayan aynı ki ilere ek 

olarak Hz. Muhammed (S.A.V.), Hz. Hatice, 

Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hamza, Hz. Mu-

hammed (S.A.V.)’in zevcelerinden Ümmü 

Seleme, Hz. Ali’nin karde i Hz. Cāfer , Hz. 

Ali’nin oğlu Abbas, Hz. Ali’nin kızı Rūkiye, 

Hz. Ali’nin kızı Sekine, Kerbelâ’da ehit dü-

en Hanzala bin Sa‘d isimlerini de zikreder 

(Çağlayan, 1997: 68).

Hz. Cāfer bin Āḳil, Muhtar’ın oğulları 

ve Müslim’in yetimleri de ya adıkları çok 

hazin olan ahsiyetlerdir.

İmam Hüseyin’in ehit edilmesinin ba  

sorumlusu olan Yezid bu mersiyelerde la-

netlenir ve çok kötü olarak adlandırılır. Os-

manlı sahası âirlerinden eref Hanım, onu 

Allah’a dü man olması ve zâlimliği bakı-

mından Firavun ve Nemrud ile kar ıla tırır:

“Geçti Fir‘avn ile Nemrūd’ı bilâ- şekk ü gümān

Sebeb olduŋ bu kadar fi tneye fi kr it, a Yezîd!”

eref Hanım, Divān-ı eref, İstanbul, 

1292, s. 24.

Yezid için kullanılan ad ve sıfatları Bün-

yamin Çağlayan öyle tesbit etmi tir: “kah-

pe, hınzır, mel‘un, ebter, milhid, nābekâr, zâlim, 

mansıb-ı dünyā için ukba cāhını terk iden, bî 

hüner, hîlekâr, Peyġambere hürmete aslâ ri‘āyet 

etmeyen, siyeh-rū, sezā’-ı la‘n, hā‘in meniş, 

zālim köpek, fācir ü zālim, hîz-i mel‘anet-girdār, 

küfrān-ni‘āmlik izhār eyleyen, hınzır-ı nā-pâk 

u pelîd, bed-‘asl-ı nā-hemvār, bed-pîşe, bed-

etvār, segden dahı murdār, bî-ār, ġaddār-ı cihān, 

İbn-i sefîh, ehl-i Cehennem, Ademî olmayan, bî-

mürüvvet, bî-hamiyyet, bî-edeb, nesl-i pelîd, dini 

yok imānı yok, cedd-i habîs, kelb-i anîd (Çağla-

yan, 1997: 67).

Kars, Iğdır ve Güney Azerbaycan’da 

okunan mersiyelerde tabiî ki İbn-i Ziyād, 

Hazret-i Ali’nin katili Abdurrahman İbn-i 

Mülcem, imr gibi ki iler de kötü ad ve sı-

farlarla zikredilir ve lanetlenir. Örneğin, 

bütün mersiye töreninin bitiminde, yani 

ağlaşma’dan sonra okunan duā bölümün-

de, Kerbelâ olayları sırasında Kûfe valisi 

olan Ubeydullah Bin Ziyâd için “İlâhi, İbn-i 

Ziyâd’ın azabın ėyle şedîd!” diye beddua edi-

lir. Mersiye metinlerinde İmam Hüseyin’e 

son darbeyi vuran imr’den “ imr-i Veledi’z-

Zinā” diye söz edilir. 

“Türk edebiyatında bu türün bilinen ilk 

örneği, 763 (1362) yılında Kastamonu’da ya-

zılarak Candaroğulları Beyliği hükümdarla-

rından Kötürüm Bâyezid’e ithaf edilmi  olan 

Maktel-i Hüseyin’dir” (Özçelik, 2010: 7). Bu 

eser Yûsuf-ı Meddah’a ait olup Ebû Mixnef’in 
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eserinde olduğu gibi on kısım (meclis) ek-

linde tertip edilmi tir (Özçelik, 2010: 8). Bu 

eserin, Fars edebiyatındaki ilk büyük eser 

olarak bilinen Hüseyin Vâiz Kâ ifî’ye (ö. 

910/1505) ait Ravzatü’ - ühedâ’dan 143 

yıl önce yazılmı  olması dikkate değer. Bu 

tür hacimli makteller nazım ve nesir karı ık 

olarak yazılmı tır; Fuzûlî’nin Hadîkatü’s 

Süedâ’sı bu tarzda yazılmı  eserlerdendir.

Arap dünyasında Kerbelâ olayıyla ilgili 

yas törenleri düzenlemek ve mersiye türü 

iirler yazmak, Kerbelâ olayının hemen ar-

kasından ba lamakla birlikte, İran coğraf-

yasındaki boyutuyla Tâziye törenleri dü-

zenleyerek anma, hem Arap dünyası, hem 

de Fars coğrafyasından önce Azerbaycan’da 

bir Türk geleneği olarak ba lamı , buradan 

da İran’ın Fars bölgeleriyle Irak, kısmen Su-

riye ve Lübnan gibi yerlere yayılmı tır.

Fars edebiyatında Kerbelâ faciasını i le-

yen ilk büyük eser Hüseyin Vâiz Kâ ifî’ye 

(öl. 910/1505) aittir. Onun bu türdeki eseri 

olan Ravzatü’ - ühedâ, kendisinden sonra 

yazılmı  mersiye kitaplarının çoğu üzerinde 

etkileri görülen bir eserdir. Bu eserin Türki-

ye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesine çevi-

rileri de Türkçe mersiye edebiyatı üzerinde 

etkili olmu tur.

Osmanlı sahasında da kasîde tarzında 

‘Maktel-i Hüseyn’ denen mersiye yazanlar 

sayıca çoktur. Buna kar ılık Azerbaycan 

Türkleri sırf bu türlerden olu an kitaplar 

tertip eden airler yeti tirmi tir ve bu air-

lerin sayısı çok fazladır. Büyük Fuzûlî’nin 

Hadîketü’s Süedâ’sı bu bakımdan çok 

önemlidir. Müslüman milletler içinde bir 

Qumrî Dîvânı da, bir Sarraf Dîvânı da görül-

mez. Bu dîvânlarda yer alan Hikâye, Növha, 

Musâ‘ib, Sînezenî, Zencirzenî ve axsey gibi 

edebî türlerin geli mesinde de Türklerin 

hizmetleri büyük olmu tur.

Bunlardan:

Nevha: Arapça nevh kökünden gelir; 

ölen ki inin kaybından doğan acı ve üzün-

tünün dile getirildiği mersiyelerdir. Nev-

ha, klâsik Arap kasîdesinde bir bölüm iken 

Azerbaycan mersiye edebiyatında bir nev‘ 

( iir türü) durumuna gelmi tir. Bunlara 

Azerbaycan mersiyelerinde “ağla ma” ya 

da “növhe” denir. Bu mersiyelerin ölen ki i-

nin erdemlerinin anlatıldığı “te’bin” (övgü) 

bölümü ve duyulan acılara katlanmanın 

tavsiye edildiği “sabır, aza‘ ” bölümleri de 

vardır. (Toprak, 215217).

Hikâye: Nesir olarak, tahkiye üslûbuyla 

Kerbelâ’da ya ananların anlatılmasıdır.

Sînezenî: Ağır, yava , gamlı bir söyle-

yi tir. Göğse el ile vuru  da bu okuyu un 

temposuna uyar. Bu sırada göğsüne vuran-

lara da ‘sînezen’ denir. 

Zencirzenî: Zincir tomarıyla sırta id-

detle vurarak yürüyen gruplara e lik eden 

nağmelerdir. Grup üyeleri vecd içinde olur 

ve acı duymazlar. Kendisini zincirle döven-

lere de ‘zencirzen’ denir. Kendisini ta la dö-

venler de olur, bunlara yine Farsça olarak 

“sengzen” denir.
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axsėy: İki grubun kar ılıklı dizilerek 
elleriyle çıplak göğüslerine vurmak sure-
tiyle hızlı ve ritmik bir biçimde dövünme-
sidir. Bu grupların dövünürken söyledikleri 
sözler de şaxsey adını alır. Örneklendirmek 
gerekirse: 

1. grup: ‘Alem ġaralı geldi!

2. grup: Hüseyn yaralı geldi! 
diyerek göّüslerine şiddetle ve ritimle 

vururlar. Sonra yine,

1. grup: ‘Alem, ġaraŋa ġurban!

2. grup: Hüseyn yaraŋa ġurban! 

der ve aynı iddetle çıplak göğüslerine 
vururlar.3

“ ahsėy” kelimesi, “ ah Hüseyn!” ifa-
desinden kısaltılmı  olup, Kars Azerileri 
arasında “ ax ėy” biçiminde de telaffuz edi-
lir. Bir de “Vahsėy” kelimesi vardır ki onun 
da “Vah Hüseyn” ifadesinden kısaltılmı  
olduğu söylenir. Ağla ma ve dövünme bi-
çiminde sergilenen davranı lara e lik eden 
bu sesleni ler yanında “Hasan”, “Hüseyn”, 
‘Ali”, “Haydar”, “Ya imam”, “mazlum”, 
“Kerbela” eklinde sesleni ler de görülür. 

İran siyasî sınırları içerisinde günümüz-
de hâlâ Türkçe mersiye yazan airler yeti -

mektedir.

Bu bölgedeki taziye geleneği, daha çok, 
Safevîliğin merkezi olan Erdebil’de ne et et-
mi  ve en çok orada ya atılmı tır. Günümü-
ze kadar, her yıl a ure günü Erdebil’in yedi 
mahallesinden ayrı ayrı yedi grup çıkar, 

3 Bu axsėy, bu satırların yazarı tarafından Kars ili 
Akyaka ilçesi Kürekdere köyünde tesbit edilmi tir.

‘deste’ denen bu gruplar okunan Sînezenî ve 
Zencirzenî e liğinde ehir meydanına yürür-
lerdi. ‘Deste’lerin geçtiği cadde ve sokak-
ların sakinleri de bu yürüyü e katılır, ehir 
meydanı tıklım tıklım dolardı. Meydanda 
desteler sırayla kendi programını sunar gibi 
yeniden Növhe okur, Sînezenî ve Zencirzenî 
söyler, zincir döver, şaxsey teperlerdi.

iiliğin resmî devlet ideolojisi duru-
muna gelmesi, Safevîler devrinden ba la-
yarak maktel edebiyatını güçlendirmi , bu 
konuda yazılan eserler daha büyük ilgi ve 
destek görmü , devlet adamlarının desteği 
ile halk arasında daha çok yaygınla mı tır. 
Bu dönemde Mehemmed Hüseyn bin Kâtib 
Ni âtî, 1539 yılında Hüseyn Vâ‘ız Kâ ifî’nin 
Ravzatü’ - ühedâ adlı eserini ‘ ühedânâme’ 
adıyla tercüme etmi tir. Ni âtî, tercüme sıra-
sında eserin biçim ve muhteva özelliklerine 
sadık kalmı tır. (Hacı, 2010: 233). Fuzûlî’nin 
Hadîkatü’s Süedâ’sı da bu eserden etkiler 
ta ımakla birlikte daha serbest ve yaratıcı 
bir özelliğe sahiptir.

Azerbaycan Türkçesinde yazılan mersi-
ye kitaplarının en önemlileri XIX. yüzyılda 
yazılmı tır. Abbaskulu Bakıhanov (1794-
1847), Molla Hüseyn Dexil Merağayî, Hâc 
Huseyn Kerîmî (Merâğayî), Mehemmed 
Tağı Kumrî, Râcî (1812-1876), Ağa-yi ehîdî 
Huseyn ânî, Hacı Rızâ Serrâf Tebrizî (1855-
1910) gibi büyük mersiye airleri bu dönem-

de ya amı lardır.

Bunlardan bazılarını kısaca tanıtmakta 

yarar var:
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1. Meragalı Āte gede Hāc Huseyn 

Kerîmî’ye ait olan eserin kapağı a ağı-

dadır:

Āte gede-i Kerîmî ( āmil-i Sînezenî, 

Zencirzenî ve Növhe)

Eser: ā‘ir-i Tevāna Hāc Huseyn Kerîmî 

(Merāğayî)

2. Hacı Rezā Serrāf Tebrizî’nin 

Eseri:

Kapakta:

Külliyāt-ı Dîvān

Edîb-i Dāni mend Merhūm Hacı 

Rezā Serrāf Tebrizî

İç kapakta:

Dîvān-ı Kâmil

Üstād-ı Suhen Edîb-i Azerbaycan 

Serrāf

Kumrî’den sonra taziyelerde eseri en 

çok okunan Sarrâf’tır. 

Sarrâf Dîvânı’nın ilk bölümünü 

gazeliyyât olu turur. Ba tan 77. sayfaya ka-

dar olan gazeller Türkçedir. 77-85. sayfalar 

arasında ise Farsça gazeller yer alır. Bilinen 

dîvān giri inden farklı olarak ilk bölümde 

doğrudan doğruya gazeller, ikinci bölümde 

ise mersiyeler yer almaktadır. Kitabın gazel-

ler bölümünün sonunda “temmet” sayfası 

bulunmaktadır:
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Kitabın ikinci bölümü “Eyzān Ḳasāyîd ü Nevāhî-i ân Merhūm” ba lığıyla yeniden açıl-

maktadır:

Bu bölümdeki ilk iki kasîde Hz. Ali’ye hasredilmi tir. Bu bölümdeki ba lıklar ve bun-

ların ilk beyitleri öyledir: 
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(Sayfa 86’da)

Kasîde Der Meth-i Hazreti Molla El-Muttekîn 

Emire’l-Mö’minîn ‘Aleyhisselâm:

Ey ehriyār-i memleket-i ulyā ‘Ali

Vey ehsuvār-ı Ma’reke-i usyā ‘Ali

(Sayfa 88’de)

Kasîde Der Medhü’l Hazret ‘Aleyhisselâm:

Ey cemâli mazharı āyāt-ı kübrā yā ‘Ali

Vey celâlinden Celâl-i haḳ hüveydā yā ‘Ali

(91. Sayfada)

Bir tür mersiyeler bölümüne giri  yapılmı -

tır:

Pî  Vâkıe Zebâān-ı Hâl

İtdüm Huseyn mezarını çox iller ārzū 

Elhemdülillâh oldı müyesser her ārzū 

Pervāne tek fi râḳ odına yandı mürğ-i dîl 

İmdi visâl bezmidür ėyler pür- ārzū

(92. Sayfada)

Yine İmam Hüseyin sevgisi ve ona bağlılık 

ifade edilmi tir:

Zebân-ı Hâl

Ḳabr-i pākün yā Huseyn müddetdü var ister 

könül 

Zāre gelmi  bir makām-ı āh u zār ister kö-

nül

(94. Sayfada)“Növha”lar ba lamaktadır:

Növhe Ez-Zebān-ı Fātime-i Suğrā Be-

Hazret-i ‘Ali Ekber ‘Aleyhisselâm (Fātime-i 

Suğrâ dilinden Hazret-i ‘Ali Ekber 

‘Aleyhisselâm’a. “Fâtime-i Suğrâ: İmam 

Hüseyin’in kızı; Hazret-i ‘Ali Ekber: İmam 

Hüseyin’in oğlu”):

Gözlerim sensiz töker ġan ya  ‘Eli xo  gel-

misen 

Gel, bacun ġurban sene, ġarda  ‘Eli xo  gel-

misen
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95. Sayfada (Yukarıda):

Ez-Zebân-ı Fātime-i Suğrâ ‘Aleyhisselâm

(Fâtime-i Suğrâ ‘Aleyhisselâm dilinden): 

Ėyleme sefer semt-i Kerbelâ’ya ġarda  

Salma bacuvi möhneti belâya ġarda  

Ġoymaram seni ‘Erāḳ’e 

Yoxdu tāḳetim fi rāḳe 

Senden özge yoxdu bir nezer-penāhim 

Gėtme, gėtsen uçaydur semāye āhim 

Ġıl terehhüm ėy menim ümîdgâhim 

Gėtme, gellem misl-i nėy-i nevâye ġarda  

Ġoymaram seni ‘Erāḳ’e 

Yoxdu tāḳetim fi rāḳe 

Burada görüldüğü gibi aynı növhe için-

de farklı biçim ve söyleyi le kar ıla ılmak-

tadır. Bu biçim, metnin okunu u sırasında 

okuyanın ve grubun ayrı ayrı söylediği bö-

lümler olarak farklı düzenlenmi tir. A ağı-

daki sayfada ise aynı iir içindeki farklı bi-

çimlerin sayfaya da farklı biçimde yerle ti-

rildikleri görülmektedir:

(98. Sayfada)

Ez-Zebān-ı Fātime-i Suğrā ‘Aleyhisselâm 

Be-Cenāb-ı ‘Ali Ekber ‘Aleyhisselâm:

Ġurbānın olum, gėtme ‘Eli, birce dayan, dur

Gözya ime bax, gör nėce ārū vü nėce 

revāndur

Ġarda  ne anam var, ne bacım, xār u zelîlem 

Bu nergis-i mestün kimi bîmār-‘elîlem 

Gel salma nezerden meni reḥmėyle rexîlem 

Āxir sene bu derd-i dilim erhi beyândur
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(99. Sayfada)

Növhe Der Xusūs-ı Vārid oden Âl-‘Abā Be-

Kerbelâ-yi Pür-belâ:

Çün dė t-i belâ menzil olub sėyr-i Hicāz’e 

Zeyneb o zaman göz ya ına vėrdi icāze 

‘Erz ėyledi “ġarda , neden oldun bėle 

dilgîr?”

Tapdı niye bu reng-i erîfün bėle teğyîr?

(101. Sayfada)

Der-Vürûd-ı be-Kerbelâ 

Bu çölde bacı möhnet-i ḥicrān senün olsun

Ağlar göz ile zülf-i perî ān senün olsun

‘Eḥd ėylemi em burda gerek tė ne vėrem 

cān 

Ba sız bedenim isdi ġum üsde ġala üryān 

Menlen yata bu çölde gerek yėtmi  iki cān 

ām içre bacı, menzil-i vîrān senün olsun

(102. Sayfada)

Növhe Ez-Zebān-ı Cenāb-ı Seyyidü’ -

ühedā ‘Aleyhisselâm ( ehitlerin Efendi-

si İmam Hüseyin Hazretlerinin Ağzından 

Nevha):

Hele gül enin güli solmayup 

Anam ağlama, bacım ağlama

Hele sağdu ġarda un, ölmeyüp 

Anam ağlama, bacım ağlama

Anamın ezize ġızı bacım, hele olma mâ‘il-i 

derd ü ġem

(105. Sayfada)

Ez-Zebān-ı Cenāb-ı ‘Ali Ekber 

‘Aleyhisselâm 

Der Xusûs-ı Vedā-ı Māder 

Gel helâl Eyle meni ‘âzim-i meydânem ana

Bir dekîke sene bu xeymede mehmânem 

ana

3. Kumrî Dîvānı. Bu eser kısaca Ḳumrî-i 

Derbendî de denen Mehemmed Tağı 

Kumrî’ye ait olup, taziyelerde en çok okun-

mu  eserdir.
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Dîvân-ı Kâmil Kumrî (Der Menâkıb u 

Mesâ‘ib-i Çehârde Mâ‘sûm ‘Aleyhisselâm)

Eser: Kumrî-i Derbendî

Mehmet Arslan ve Mehtap Erdoğan 

Kumrî’nin adını Muhammed Naki olarak 

yazsalar da yukarıda belirtildiği üzere aslı 

Muḥammed Taḳîyy olup Azerbaycan Türk-

çesinde Mehemmed Tağı olarak da söylenen 

dokuzuncu imamın adıdır (Aslan; Erdoğan, 

2009: 51).

 “Kumrî”nin “Kenzü’lMesā‘ib” adlı ese-

ri, Azerbaycan Türkleri arasında olduğu 

kadar, Anadolu Türkleri, Irak ve İran Türk-

menleri arasında da çok yaygın olarak oku-

nur.

Kumrî Dîvânı’nın ilk 51 sayfası Farsça 

besmele, kaside ve rübâ‘iyâttan olu ur. 2-10. 

sayfalardaki besmele bölümü aynı zaman-

da münâcaat ve na‘tten (münâcaat, Allah’ı 

yücelten ve ona sığınma duygusunu dile 

getiren kaside; na‘t ise Peygamber övgüsü-

nü dile getiren kasidelerdir.) olu an giri  

kısmıdır. 10. sayfadan 48. sayfaya kadar 

19 kasideden ibaret kasideler bölümü yer 

almaktadır. 49-50. sayfalar arasında ise 13 

adet rübâ‘i yer almaktadır.

Kasidelerden 12’si Hz. Ali hakkında, 7 

tanesi ise İmam Rıza hakkındadır.

Eserin 51-587. sayfaları ise tamamen 

Türkçe olup ağırlıklı olarak Kerbelâ olayı-
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nın cereyanı ve kahramanlarının ağzından 

Türkçe söyleyi ler biçimindedir. Bu söyle-

yi lerin genel adı “növhe”dir.

4. A ağıda görülen Ağa-yi ehîdî Hu-

seyn ânî’nin Dîvān-ı Abbāsiye’si bu türde-

ki eserlerden bir yönüyle ayrılır: Bu eserin 

içindeki bütün metinler Hz. Ali’nin oğlu, 

Ebü’l Faẕl künyeli, ‘Alemdār lakaplı Kerbelâ 

ehîdi Hz. Abbas’a hasredilmi tir. Bu eser, 

Azerbaycan mersiye edebiyatında yalnızca 

Kerbelâ olayına münhasır edebî eserler ya-

nında Kerbelâ olayının her bir kahramanı 

için dahi ayrıca kitap dolusu eserlerin ya-

zılmı  olduğunu göstermektedir ve air bu 

eserinde Hz. Abbas’a olan ilgisini u me -

hur beytiyle ifade etmektedir:

Kėçmerem bu nükte-i hessāsden

Çekmerem el dāmen-i ‘Abbāsden

Bu eserin kapağı:

Dîvân-ı ‘Abbasiye Eser-i Merhum ânî

Der Celâlet ü Mesâ‘ib Hazret Ḳamer Beni Hâ im
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Dîvân-ı ‘Abbasiye’nin iç kapağı:

Dîvân-ı ‘Abbasiye Eser-i Merhum ânî

Der Müsâ‘ib ü Medâyih Perçemdâr Kerbelâ Kamer Beni Ha im

Eser-i Üstâd-ı Suhen Merhum Ağa-yi ehîdî Huseyn ânî

(Ba- Tashîh-i Merhûm Ağa-yi Sahhâf)

Keçmerem bu nükte-i hessâsden

Çekmerem el dâmen-i ‘Abbâsden

Makteller taziye meclislerinde okun-

duğundan, halkın diline, anlayı ına ve ru-

huna uygun bir söyleyi e sahiptir. Bunla-

rın airleri de halkın içinde olup, genellikle 

mersiyexān (taziye törenlerinde mersiye oku-

yan) ki ilerdir. Bu edebiyattaki etkili söyle-

yi in temel sebeplerinden biri de konunun 

çok etkileyici olmasıdır. Bir kere ya anan 

olay, ‘inanılmaz’ bir gerçektir. Kerbela olayı, 

İslam’ın Peygamberi (S.A.V.)’nin aile fertle-

rine, O’nun “Ehl-i beyt”ine uygulanmı  bir 

katliamdır. Katledilenler birbirinin oğlu, ba-

bası, yeğeni, amcası olduğu için ve bunların 

kadınları ve çocukları da olayın içinde bu-

lunduğu için onların durumları, duyguları 

ve ya adıkları yansıtılmaktadır. Anne ağ-

zından oğula, bacı ağzından, karde e, baba 

ağzından evlada sesleni lerle bu çıldırtan 

trajedi bütün boyutlarıyla Azerbaycan mer-

siye edebiyatında ya atılmı tır. Bu özellik 

Azerbaycan mersiye edebiyatının diğer sa-

halardakilerden de farkını olu turmaktadır.

Güney Azerbaycanlı bir bilgin, ana di-

linin dinî idrakte çok daha etkili olduğunu 

belirtmek ve devletin Türkçeye bu yüzden 

ho görülü bakması gerektiğini vurgulamak 
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ve çocukken dinlediği mersiyelerin Türkçe 

olanlarını anladığı için bu sayede ‘yas’a daha 

içten ve daha derin bir duygu ile katıldığını 

belirtir. Bu da bir ba ka açıdan Azerbaycan 

Türkçesindeki mersiye edebiyatının dil ve 

üslubundaki sade, samimi ve tabiî özellik-

lere i aret eder.

Güney Azerbaycan’da bu edebiyatın, 

kitaplar, sahne eserleri, kasetler, cd’ler ve 

ba ka vasıtalarla canlı ve yaygın bir piyasası 

da bulunuyor. Dil, kültür ve edebiyat dün-

yamızda bu makale ile tesbit edilen büyük 

bo luğu doldurmak, bu eserlerin Türkiye’de 

yayımlanmasıyla mümkün olur. Bu konuda 

içten gelen bir hizmet inancı ve gayrete ihti-

yaç vardır. Acizane her türlü katkıya hazı-

rız. Gayret bizden, yardım Allah’tan...

Ekler:

Buraya, makalenin konusu olan eserler-

den Sarrāf Dîvānı’ndan, yine makalede an-

latılan türleri örneklendirecek birkaç nevhā 

metni alınmı tır. Her ne kadar Azerbaycan 

Türkçesiyle klâsik Türk iiri yayımında imlâ 

bakımından, özellikle ünsüzlerin ayrıntılı 

gösterilmemesi gerekirse de (Sarıkaya, 2010: 

208-220) burada tam bir klâsik transkripsi-

yon tercih edildi:

Eyzān, Ḳaṣāyid ü Nevāḥî-i Ān Merḥūm

Bismillahirraḥmenirraḥîm

Növḥe, Ez-zebān-ı Cenāb-ı ‘Ümmü’l Leylâ Xātun 

Xıtāb Be- ebîh-i Peyğember ‘Ali Ekber (A.S.)

İmdiki cān virmege rāğibsen ėy nā-şād oğul

Men de senden el götürdüm, her-çe bād a bād oğul

Yāde saldun, bir bėle ḥâletde vidā ėtdün meni,

Merḥabā sirr-i kerem-ṣaḥbā ümîd ėtdün meni

Ḥezret-i Zeḥrā yanında rū-sefîd ėtdün meni

ād-ı kâm-ı tāetin oldum, ėvin ābād oğul

Salgilan bu çölde göz yaşun kimi gözden meni

Ġoy esîr-i dest-gir ėtsün ‘Ali imr-i denî

Mundan artux durma gėt, Allah’a tapşurdum seni

Xencer elde, müntezirdür ġetlüve cellād oğul

Ġoy bu ġurbān-gâh-ı ‘ėşke zövk-i şövk ilen ġedem

Ğem ğem üstinden gele ėy ğem-küsārım, ėtme ğem

Nūr-ı dîdem, xencer-i ġātil deminde çekme dem

Ėyleme bîdād-ı ġovm-ı ėşḳiyādan dād oğul

Pādişāh-ı Kerbelâ ġalmış bėle ferd-i veḥîd

Öldürüb i‘vān-ı ensārın bugün ġovm-ı Yezîd

Olgilan emr-i şehādetden ötür sen de şehîd

Ėyle bu mezlūme baş u cānile imdād oğul

Ġetl-gâh içre bugün ġan ile ėyle şüst ü şū

Al bu seḥrāde ṭarîḳ-i eḥl-i ‘ėşḳilen vuzū

Çekme düşmen minnetin, leb-teşne cān vėr, içme su 

Ġoy seni sîrāb ėde tā xencer-i fulād oğul
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Ahı ah üsten çeküb ez-bes ki tüccār-ı belâ

Germ olub esnāf-ı ‘ėşḳe bėyle bāzār-ı belâ

Sen de dut cān neḳdin elde, ol xerîdār-ı belâ

Müddet-i ‘ömründe düşmez bėyle dāvistād oğul

Nasb idüb bu çölde çün beydaḳ yėre sultān-ı ‘ėşḳ
ehsuvār-ı ‘ėşḳilen bî-ser dolub meydān-ı ‘ėşḳ

‘Āşıḳ-ı sādıḳ olur bu ‘ersede fermān-ı ‘ėşḳ
Çün mînā-yı ‘ėşḳdür ne ḥecle-i dāmād oğul

Sālik-i rāh-ı beḳā sen ol fenāfi llāhı dost

Vėr ġedem, tā başun olsun berk-i berzāhı dost

Çārsū-yı ‘ėşḳide çek ne‘re-yi ‘Allah dost!’

Ėyleyüb çün mürşid-i kâmil seni irşād oğul

Möhnet-i derd ü belâye cismimi tuş ėtgilen

Nergis-i mestün kimi dünyānı medḥūş ėtgilen

Gėt ‘Ali, sen de şehādet bādesin nūş ėtgilen

Ġėyd-i möḥnetden bugün de olgilen āzād oğul

Neḳd-i ‘ömrün itme ėy Ṣerrāf sarf, în ü ān

‘Āşıḳāne şi‘r yaz vėr eḥl-i ‘ėşḳe tāze cān

Görmeyib ‘ālemde hergiz bir nefer vėrmez nişān

Ümm-i Lėylâ tek ana, Ekber kimi nā-şād oğul

Növḥe

Ez-zebān-ı Cenāb-ı Sekîne (A.S.) Be-Cenāb-ı ‘Ali Ek-

ber (A.S.)

Gėtme bu mėydāne, sensiz teng olur dünyā mene

Ya anam Lėylâ’ye bax, reḥm ėyle ġardaş, ya mene

İstesen ġardaş Sekîne xāne-vîrān olmasun

Sünbül-i gîsū yüzünde ġoy perîşān olmasun

Bu gözüm yaşı ‘Ali, sensiz nėce ġān olmasun

Yüz vėrür çölde yüzin möḥnet-i ‘uzmā mene

Ġetlüve āmādedür saf saf gürūh-ı kîne-cū

Gėtme, gėtsen öldürür seni ġovm-i ‘edū

Senden özge bir nefer yoxdur, ne ġardaş, ne ‘emū

Meḥribān olsun, bugün vėrsün tesellî tā mene

Tökmerem ruxsāre-i zerd üzre ġanyaş, nėylerem

Gėtmerem ām’e kesük başunla birbaş, nėylerem 

Ėtmerem cövr ü cefādan şekve, ġardaş, nėylerem

Serzeniş ėtse eger ė‘lâ mene, ona, mene

Sen menim ārām-ı cānım, mėḥribānımsan ‘Ali

‘Ālem-i ma‘nāde rūḥımsen, revānımsan ‘Ali

Lâle-gûn ruxsārile çün gül-sitānımsan ‘Ali

Çox münāsibdür dėyilse bülbül-i şėydā mene

Cān vėrür le‘l-i lebün her dem mene ‘Îsā kimi

Māt u mebḥût olmuşam bu ‘erṣede Mūsā kimi

Cilve-yi hüsnün tecellî ėylemiş Sînā kimi

Kerbelâ ṣaḥrāsı olmış vādi-yi Sînā mene
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Çün bisāt-ı ‘ėşkide sensen ‘emîr-i silsile

Men de bu ‘ėşkilen ollam rüstekîr-i silsile

imr-i dūn ėyler meni bî-cā esîr-i silsile

Turfe-zencîr-i belâdur zülf-i ‘enber-sā mene

Men ezel gün āşinā oldum belâ-yı ‘ėşḳile

Ėyledim ülfet senün-tek ‘āşinā-yı ‘ėşḳile

Elde var fürset ‘Ali men mübtelâ-yi ‘ėşḳile

Bir danış ġoyma yėtişsün zerd-i ğem eslâ mene

Men ‘Ali, sensiz yaḳın bigâneye rām olmaram

Ağlaram subḥ-ı mesā, hicründe ārām olmaram

Sen menilen gėtmesen men dāxil-i ām olmaram

Mesken-i me‘vā olur āhū kimi ṣahrā mene

Dāyim ėylerdim seninle şād u xurrem köŋlümi

Ėyledün āxirde yaxşı māyil-i ğem köŋlümi

Bağlaram imdi ser-i zülfünde möḥkem köŋlümi

Tā görüb ḥesret çeke Mecnūn sene Lėylâ mene

Baxma Ṣerrāf’em vü nėylim rū-siyāḥem yā Ḥusėyn

Senden özge yox penāḥim, bî-penāhem yā Ḥusėyn

Dut elimden, ġarḳ-ı deryā-yı günāḥem yā Ḥusėyn

İltifātın olsa nėyler yüz bėle deryā mene

Növḥe

Ez-zebān-ı Xātun-ı Mu‘aẓẓeme Cenāb-ı Sekîne (A.S.) 

Be-Cenāb-ı ‘Ali Ekber (A.S.)

‘Ali birce ayax saxla, 

Belâ kervānuvam, ġardaş

Dizim gelmez gelem ardunca

Dur, ġurbānuvam ġardaş

‘Ali hergiz dėmem gėtme

Gėdüb meḳsūdüve yėtme

Meni de nā-ümîd ėtme

Dayan ġurbānuvam ġardaş

Dözüm sensiz ġerārim yox

Elimde ixdiyārim yox

Ğemim çox, ğem-küsārım yox

Dayan ġurbānuvam ġardaş

‘Eceb saldun meni gözden

Dönermiş āxir öz özden

Mükedder olma bu sözden

Dayan ġurbānuvam ġardaş

Uçar rūhum, fi rāḳundan

Çıxar cān iştiyāḳundan

Öpüm ġoy bir ayāġundan

Dayan ġurbānuvam ġardaş

Bacun bu serv-i āzāde

Olub zülfün tek üftāde

Elinden dut, yėtş dāde

Dayan ġurbānuvam ġardaş

Bu bülbül ġaldı kâşensiz

Ġala müşgüldü, yėtün siz

Ġayıtmam xėymiye sensiz

Dayan ġurbānuvam ġardaş

Seni imdi yola sallam

Yol üste müntezir ġallam

Vėrüb cān derdüvi allam

Dayan ġurbānuvam ġardaş
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Növḥe

Ez-zebān-ı Cenāb-ı ‘Ali Ekber (A.S.) ( ; ) İmdād 

Xāsten Ez- Ḥaẓret-i İmām Ḥuseyn (A.S.) 

 

Alubdı Ekberüvi ġövm-i kîn araye, baba

Fedā ġedemlerüve, tėz yėtiş herāye, baba!

Durma gel, amandu baba!

Ekberün cavandu baba!

Degübdü cismime bî-ḥedd cerāḥed-kârî

Yaralarımdan olur çėşme çėşme ġan cārî

Gün emmeyi meni dilden salubdu gel bārî

Xemîde ġeddile sal başım üste sāye, baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

Ne ġeder derd ü belâ geldi, ṣebr ü tāb ėledim

Susuzluk āteşine bağrımı kebāb ėledim

Ayağımı elimi ġan ile xezāb ėledim

Gel ėyle birce temāşa bu ġan-henāye, baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

Ḥenüz vardur haḳ cism-i nā-tevānumda

Çox isterem olasan bir deḳîḳe yanumda

Yüzüm yüzünde vėrem cān ölen zemānumda

Tilâvet ėyliyesen başım üste āye, baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

  

Buyur ğerîb anama ixtiyārsız ġalsun

Ġerārın aldıla elden, ġerārsız ġalsun

Ğem-i fi rāḳe dözüb ğem-küsārsız ġalsun

Salur ananı bala dehrde belâye, baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

Gelübdü yanıma ceddim cenāb-ı pėyğember

Dutub elinde eḥyā-yı cām bāde-güzer

Birin vėrib mene, saxlub birin seni gözler

Xoş-āmed ėtmege gel birce Mustafā’ye baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

Başım ġılıclanub, öz başime axar ġanım

Yaġîn ėyle baba tėz gelmesen çıxar cānım

Çox axtarur seni cān üste çeşm-i giryānım

Ġoyam bu hâletile yüz, o xâk-i pāye, baba 

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

Sene egerçi bükülmek ziyāde zaḥmet olur

Velîk Ekber’e sermāy-i se‘ādet olur

Nūrıvun görem, bedenim ġan içinde rāḥet olur

Yėtür bu Ekberüvi ėyn-i müdde‘āye, baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!
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Yolumı kesdi baba, Kûfeyān-ı kîne şü‘ār

Meni ġılıclarile rîze rîze doğradılar

Ġebûl-i zeḥmet ėle, ne‘şimi özün gel apar

Özüm gelem kömegin ġessem-i Xudāye baba

Durma gel, amandu, baba!

Ekberün cavandu, baba!

Kėçirtme ‘ömrüvi Ṣerrāf, bėle ğefl etilen

Xeyâl-i Ekbere pîçîde ol möḥtesilen

O hâleti yāde sal kim dėridi ḥesretilen

Alubdı Ekberüvi ġövm-i kîn araye, baba

Eyżān

Der Xusūs-i ehādet-i ebîh-i Peyğember Cenāb-ı 

‘Ali Ekber (A.S.)

Yaralandım ėy āh-ı Kerbelâ

Ölürem, herāyime gel baba

Yėtişüb vücūdüme ox zî-bes

Dağlubdu sîne, batubdu nefes

Bu nefesde vėr mene birce ses

Ölürem, herāyime gel baba

Sene çün yėtüb çox eziyetim

Odu çox varumdu xecâletim

Budur evvel āxir zeḥmetim

Ölürem, herāyime gel baba

Meni ġesd ėdibdür, gelür ecel

Budu fi kri derk ide el be el

O gelince sen başım üste gel

Ölürem, herāyime gel baba

Bugün istisi bu cigerde sūz

‘Ateşim demādem ėdir pirūz

Bedenim yaralu, özüm susuz

Ölürem, herāyime gel baba

Baba vird-i zikrim olub ta‘āl

Meni gel bu hâlde yāde sal

Başımı götür, dizin üste al

Ölürem, herāyime gel baba

Bedenim yaraları ġan vėrür

Bu ġan özge ḥâli nişān vėrür

Baba, gel gör oğlıvı, cān vėrür

Ölürem, herāyime gel baba

Baba ėyle Ekberüve kerem

Yola göz tiküb seni gözlerem

Başım üste gelsen ölmerem

Ölürem, herāyime gel baba

Görüb ehl-i kîne baba, tek meni

Yıxub atdan öldürecek meni

Gel amandu, kölgiye çek meni

Ölürem, herāyime gel baba

Bu sözi dubāre-yi dört ‘ezā

Bu hîn ‘ezāsıdır, yā Rezā

Özi tebîbe tebîb vėrür cezā

Ölürem, herāyime gel baba
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Eyżān

Ez-zebān-ı Ḥazret-i ‘Azîm oden Ān Bozürg-vār 

(A.S.)

Ġurban kesilim adüve, lebbėyk ‘Ali, lebbėyk!

Geldim, yėtişim dādüve, lebbėyk ‘Ali, lebbėyk!

Bir geldi sesün xėymelere, sebrim alındı

Ārām-ı dilim şîşe kimi dāşe çalındi

Bir de bu oğulsuz atavi yāde sal imdi

Sesle meni feryādüve, lebbėyk ‘Ali, lebbėyk!

Āxir senidün derdimün ‘ālemde devāsı

Sensiz ‘Ali yox ġelbimin ārām-ı sefāsı

Reḥm ėt mene ėy gözlerimün nūr-ı ziyāsı

Bax bu ėvi berbādüve, Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Al ġane boyanmaḳlığe, büllem, ḥevesün var

Dād itme bu bî-kes kimi bir dād-resün var

Vėr başuvi xencer demine tā nefesün var

‘Ecz ėyleme cellâdüve Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Ta‘xîre düşüb gelmegim olma ğem-i dil-gîr

Bir at getüren olmadı, ėtdüm odı ta‘xîr

Ėy Ṣayd-ı Ḥaram imdi kimler seni sancır?

Le‘net gele ṣayyādüve, Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Düşdün niye ėy bülbül-i şūrîde nefesden 

Ġanun çox axub yoxsa salubdur seni sesden

Ger ṭāyir-i rūḥun ‘Ali uçmubdu ġefesden

Sal bir de meni yādüve, Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Görrem sen oğul öz özüvi terk ġılubsan

Pervāne kimi şem‘-i visâle yaxılubsan

Dėylen görüm, āxir ‘Ali harda yıxılubsan

Ġurban ġed-i şimşādüve Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Sen imdi ve geldün, meni feryāde çağırdun

Bu bî-kes, bî-dād-resi dāde çağırdun

Bes hardasan āxır meni imdāde çağırdun

Gel, gelmişem imdādüve Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Ṣerrāf xeyâl ėyleme serrāf-ı süxensen

Ya inki dėme sırfı nukud-mühensen

Söz sāhibi bir özgedü, billâhi, nesen sen

Salmış o senün yādüve Lebbėyk ‘Ali Lebbėyk!

Eyżān

Ez-zebān-ı Ḥazret-i Seyyidü’-ş şühedā (A.S.)

Be Be Xıtāb-ı Cenāb-ı ‘Ali Ekber (A.S.)

Böleşib ġane ‘eceb zülf-i perîşānun oğul

Ola kül başine senden sora dünyānın oğul

Senidün Zeyneb’ün meṭleb ü menẓūri ‘Ali

Ġoydun ağlar gözüle yaxşı o rencūri ‘Ali

Dur gėdek xėymeye, gözlerimün nūrı ‘Ali

Gözi yollarda ġalub xėymede Leylâ’nun oğul

Seni leb-teşne şehîd ėyledi bu ġovm-i edū

Gülşen-i cismüve vėrdim pėykân ile su

Men de imdi ėderem ġan ile tecdîd-i vuzū

Ġarışur ġanime bu çölde ġızıl ġānun oğul
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Merḥaba, ‘eşġüve ėy şebh-i Resūl-i mede‘î

Ėtmedün maḥżūr-ı cānānde şermende meni

Yaxşi elvān ėledün ġan ile bu gül- bedeni

Serv tek düşdi yėre serv-i xırāmānun oğul

Meḥfel-i ḳurbide öz cismim olub ğėyr mene

Kûfe’den ām’e vėrür cinde-i haḳ sėyr mene

Bu küş a küşde ‘Ali, menzil olur dėyr mene

Evc ėder nâlesi efl âke mesîhā’nun oğul

Sînemi nāvek-i derd ü ġeme āmāc iderem

Zeyneb’ün tāḳet ü ārāmini tārāc iderem

Men de bu çölde kesik baş ile mi‘rāc iderem

Ḳab-ı ḳevsėynim olur ṭāḳ-ı kelîsānun oğul

Sen vefā gülşeninün bir gül-i nev-restesisen

ühedā destesinün ‘ėşḳide ser-destesisen

Olmaya men kimi bir silsile pā- bestesisen

Nigârandur görirem dîde-yi giryānun oğul

Nūş ḳıldun reh-i cānānda belâ cāmı ‘Ali

Çekecekdür bu işün şāne serencāmı ‘Ali

Birce aç gözlerün ėy ġelbimin ārāmı ‘Ali

Gör ne eḥvâle salubdur meni ḥicrānun ‘Ali

Nūr-ı dîde bu kemān ġeddime bir ėyle nezer

Yėter āxir, yaralı sînemi çox ėtme siper

Tökmese Zeyneb-i mezlūme eger eşk-i basar

Yandurur ‘ālemi āh-ı dil-sūzānun oğul

Ay olan serv ġeddi ziynet-i mėydān-ı belâ

Ke‘be-i veslide ḳıldun ne gözel “se‘y-i Ṣafā

Ėyledün cānüvi min şövḳile cānāne fedā

Dergeh-i Ḥak’de maḳbūl ola ġurbānun oğul

Ağla Ṣerrāfi le bu meclis-i mātemde Rezā

Gözyaşun xerc olu gövher yėrine rūz-ı ġezā

Ah (………….) oğlına şāh-ı şühedā

Böleşib ġane ‘eceb zülf-i perîşānun oğul

Eyżān

Ez-zebān-ı Hazret, Xıtāb, Be-Ḥz. ‘Abbās (A.S.)

Dur ėy da‘vālar aslanı

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Axan su tek ġızıl ġanı

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Dilim dutmur dėyim ġardaş

Dur ėy arxam,ėlim ġardaş

Sınub sensiz bėlim ġardaş

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Kesüb düşmen yolun āxir

Alub sağ u solun āxir

Ne baş var ne ġolun āxir

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Anan yoxdur kese yanun

Bacun yox, xüşk ėde ġanun

Axub ġanun gėdüb cānun

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

‘Elemdārım, zebūn oldun

Ġetil-i ġövm-i dūn oldun

‘Elem tek ser-nigûn oldun

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım
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Oğul yox derdimi bülsün

Mene yār u mu’în olsun

Oğulsuz ġardaşun ölsün

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Tükendi tāḳetim sensiz

Büküldü ġāmetim sensiz

Ġan ağlar itretim sensiz

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Özün meḳsūdüve yėtdün, 

Bile eḥbābı terk ėtdün

Meni yalğuz ġoyub gėtdün

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Eyā māh-ı ben-i Hāşim

Menim istekli ġardaşım

Dönüb al ġane gözyaşım

Ebü’l Feżl’im, Elemdārım

Dėsem görmez gözüm ġardaş

Yėġin düzdür sözüm ġardaş

Sene ġurbān özüm ġardaş

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Özün gėtdün, xelâs oldun

Velî pėymāne tek doldun

Gülistānım ne tėz soldun

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Seni kim ġerğ ėdüp ġāne

Alub bu ġanlu mėydāne

Yanar bu hâle bîgâne

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Bu ġurbetde vehîd oldum

Kömekden nā-ümîd oldum

Sen öldün, men şehîd oldum

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Ġalub Ṣerrāf-ı bî-çāre

Muḥît-i ğemde āvāre

Özün ġıl derdine çāre

Ebü’l Feżl’im, ‘Elemdārım

Növhe

Ez-zebān-ı Ḥazret-i Seyyidü’-ş ühedā (A.S.) ‘Alėyhi’t 

Tehiye Ve’ş enā‘

Der-Xusūs-ı ehādet-i ehzāde-i Ekber, Xıtāb ‘Ali 

Asğer (AçS.)

Dişre gel xėymeden āxir cigerim yandı bacı

Elim üstünde ‘Ali Esğerim oxlandı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Bacı reḥm ėtmedi ‘Ali Esğerime ġovm-i ‘edū

Gūyiyā gördile gül ġönçesi tek teşnedü bu

Balama Ḥermele vėrdi dem-i pėykân ile su

Men de baxdum cigerim od dutub odlandı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Ox ‘Ali Esğer’e degdi, meni bîtāb ėledi

Gözün açdı, yüzüme baxdı, gene xāb ėledi

İçdi öz ġanını, ġan Esğeri sîrāb ėledi

Emdi pėykânı, xeyâl ėyledi, püstāndı bacı

Gel, balam oxlandı bacı
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Ġaldı ġundağı elimde ay anam nāyibesi

Al elimden yėre ġoy birce bu ḳuşsuz ġefesi

Yüzüne bax, gör, ölübdür, bacı ya var nefesie 

Çox gėdüb ġanı, ayağım, elim ıslandı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Sene çox zeḥmeti yoxdur, bacı, ġalma nigârān

Bağlayıb gözlerini ġırmızı desmāl ile ġan

Al ġucağımdan apar, dutma mene, vėrme nişān

Tāket ü sebr-i ġerārım dexi talandı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Söyle gelsün anası oğlına laylay dėsün

Ölmüş olsa başını açub “oğul vāy!” dėsün

Sen dėyen vekte “balam vāy!”, o da “ėyvāy” dėsün

Āteş-i ḥicrile çün sînesi dağlandı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Her yėten saxlayub tāyife-yi ḥak-şinās

Bari sen saxla ‘Ali Esğer’e ėkber kimi yas

Gözinün ġanını sil, cān kimi bir bağrive bas

“Cānı yoxdur” dėme, ġundaḳ dolusı cāndı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Cigerim pāresidür çünki bu nūr-ı beşerim

Zaḥm-ı ḥulkūmına baxduxcan axar ėşk-i terim

Ox degende buna, oxlandı menim de cigerim

Çekebilmem bu oxun nāveki berrāndı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Adı ‘Esğer kimi hergiz dėme ‘esğerdü ğemi

Mene ferġ ėylemez, Ekber kimi ekberdü ğemi

Ğem-i Ekberle heġîġetde berāberdü ğemi

İkidür göz kimi, bir görmegi mîzāndı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Vardur Ṣerrāf eger nöḳde tefā‘ütde gözün

Sal bu dünyāde kemend-i ah-ı Merdān’e özün

Bėle söz yaz, ġala senden sora dünyāde sözün

Dişre gel xėymeden āxir cigerim yandı bacı

Gel, balam oxlandı bacı

Növhe

Ez-zebān-ı Cenāb-ı Rebāb, Māder-i ‘Ali ‘Asğer 

(A.S.)

Ėy ġan içüb sîrāb olan

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Sîrāb olan, gül tek solan

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Kim bėşikden aldı yerün

Topraḳlara saldı yerün

Sînemde boş ġaldı yerün

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Dehrün güli solsun oğul

Solsun, xezān olsun oğul

Bî-kes anan ölsün oğul

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Meni dėmezdim atasan

Ġırmızı ġane batasan

Laylay dėyim, ġoy yatasan

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Sen yaxşı şîrin dilidün

Xoş dil idün, bülbülidün

Gel bir sen (?) āxir geldün
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Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Ox seni bîtāb ėyleyüb

Âlūde xvāb ėyleyüb

Ġan ile sîrāb ėyleyüb

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Ėy tāze gül, tāze nihâl

Hâlün olub hâl-i behâl

Xurde balam, yat yuxun al

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Sesler meni dād-resün

Ses vėr eger var nefesün

Ölmemisen, noldı sesün

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Sînem neden dağlamısan

îrin süde bağlamısan

Toxsan, meger ağlamısan?

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Munce Xerāb ėtme meni

Bî- ṣebr ü tāb ėtme meni

Dilin kebāb ėtme meni

Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim

Ėy ā�ū-yi vādî-yi şövḳ
Boynunda var rişte-i zövḳ
Ġandur bu ya ġırmızı tövḳ
Laylay ‘Asğerim, ėyvay ‘Asğerim
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