HAIANDNIN MEKTUPLARI DERGISI*
AHMED ATE~~
Iran edebiyat~n~n en büyük ve en çok dikkate de~er ~airlerinden
biri olan Afial al-Din
~irv.nI (hayat~~a~a~~~yukar~~ 520595/1126-1199)1 eserlerinde ~iirleri ile oldu~u kadar, nesrinden de
bahseder ve bununla ö~ünürdü 2. Ancak onun mensur eserlerinden
pek az ~ey bilinmektedir: Tulyfat al-grölcayn'inin önsözü, 3 Paris,
Biblioth6lue Nationale'de bulunan bir Kullfrit-i H4t~nt nüshas~nda
görülen 7 mektup 4 ve Arma~'dn dergisinde yay~nlanm~~~olan 2 mektup '. Halbuki büyük ~airin daha bir çok mensur yaz~lar~, bilhassa
mektuplar~~bulunmas~~gerekir, yoksa kendisi bunlar~~~ürlerinde iftihar
ile anmazd~.
Bir kaç y~l önce, tarihi kaynak olmak bak~m~ndan eski mektuplar
üzerinde geni~~ara~t~rmalar yapm~~~olan k~ymetli hocam ve dostum
Mükrimin Halil Y~nanç, 1933 y~hnda I-JAick~rnin bir mektuplar dergisini Lala Ismail Efendi Kütüphanesinde görmü~~oldu~undan bana
bahsetmi~ti. Gerçekten bu kütüphanenin fihristinde °, 600 numarada
kay~th olan nüsha I-JAcW'nin mektuplanndan ibaret olan bir eserin
yazmas~d~r 7 . Ancak bu. yazma, an~lan kütüphanenin bas~lm~~~fihris9--16 A~ustos 196o'ta Moskova'da toplanan 25. Milletleraras~~Müste~rikler
Kongresi'nde okunmu~~olan tebli~in metnidir.
Bu mühim ~air için bk. Islâm Ansiklopedisi, Istanbul, 1948, V, 84.95, Ahmed
Ate~~taraf~ndan yaz~lm~~~I-JalsanI maddesi; bütün hal tercümesi kaynaklar~~ve bibliyografya orada gösterilmi~tir. Bunlara burada not 3'te kaydedilen Tultfat al-griilcco~n basma.= ve ~u eseri eklemek laz~md~r: Xagani ~irvani, seçilmi~~eserleri, tertip
eden M. Sultanov, Bakü, 1956.
Bk. mesela 1-Jakanl, Kulliyöt, Neval Ki~or, t. s., s. 209, beyit ii.
NC~!Yahya Karlb, Tahran, 1333 ~.
4 Bk. Blochet, Catalogue d~s manuscrits persanes, Paris, 1928, III, 42 v. d., 1380
y~l~na do~ru istinsah edilmi~~bir nüsha.
3 Vatdd DastgirdI, Macalla-i Arma~rin, 1310=1931, XII, s. 81 v. dd.; 1314=
1935, XVI, 611 v. dd. Fakat bunlar~n nereden al~nm~~~oldu~u mâlüm de~ildir.
Hamidiye Kütüphanesinde ~nahf~~z bulunan kütüb-i mevc~ldenin defteridir, Istanbul,
1300'ür~~sonunda, s. 133.
7 Bu nüsha= tavsifi ~udur:
Lala Ismail Efendi, No. 600. Sade, yar~~me~in bir cilt içinde 59 varak, 22 X 14,1
(16 X 8,3) ar~. eb'ad~nda; 25 sat~rh ince kalemle yaz~ lm~~, çok olgun ve i~lek nesth.
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tinde, yazar ad~~gösterilmeden, yaln~z "Mun~ia'~it" ad~~ile kaydedilmi~~bulundu~undan, aray~alar~n gözlerinden ~imdiye kadar saklanm~~t~r.
VIII./XIV. yüzy~la âit olan bu nüsha tlâlFâ.nI'nin 27 mektubunu
ihtiva etmektedir. Bu mektuplar~n mevsuk, yâni
âit olmas~ndan asla ~üphe edilemez. Çünkü bir çok mektuplar~n ba~~nda bunlar~n ljâkânrye âit oldu~u aç~kça kaydedilmi~tir. Nitekim VIII.
mektubun ba~~nda €1 "j1;w1
".-t,:.", IX. mektubun ba~~nda
jlil:JI
9, bir ba~kas~nda
.)1;•"
4•.: 1 • • • "
"
ibâreleri vard~r ki, bunlar mektuplar~n gerçekten I-JâlFâni-i
~irvânI'ye âit olduklar~n~~gösterir. Bunlardan ba~ka tlilFânI mektup
metinleti içinde de kendi ad~n~~zikretmek imkan~n~~s~k s~k bulmaktad~r. Mesela bir mektubunda ~öyle der: 11
J;

ji

4S-

"Ey tUVani senin yolunda gidenler kargad~rlar, bununla beraber
karga bülbül vas~flarm~~arzu ediyor". Bir ba~kas~nda da ~öyle der 12:
C.,1. J3, JT

J.. I

,g1

"Ey tlâ4ânI'nin yarah gönlü, kalk, ehilini ele geçir ve derman ara!"
Nihayet, biraz a~a~~da mektuplardan bahsedilirken görülecektir ki,
bunlar esasen t14ânI'den ba~ka bir kimse tarafindan yaz~lm~~~olaa'da süs küf~si ile bir serlevha vard~r. Mektup ba~lar~~k~rm~z~~mürekkeple. Yaz~~
ince k~rm~z~~çift çizgiden ibaret bir cetvel içindedir.
Nüsha sondan noksan gibi görünmektedir ve istinsah kayd~~yoktur. Bundan dolay~~ne zaman istinsah edildi~i belli de~ildir. Ancak yaz~~ve kA~~ttan niishamn VIII./
XIV. asrm sonlar~na Ait oldu~u tereddütsüzce söylenebilir. Farsça kelimelerde bir
sesliden sonra gelen "d" 'lerin "z" ~eklinde yaz~lm~~~olmas~~da bunu teyit eder.
Ba~:
4.1.;
• • t.11"
Son: .f-! 4:5U*,

J~.
4:),;•

••

L.

ti_~Y1

.~4&

Bu son kelime bir ba~kas~~taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
Yaprak 15 a.
Yaprak 16 b ve bk. 18 a (X. mektubun ba~l~~~), 32 a ( XV. mektubun
ba~l~~~).
It* XXV. mektup, yaprak 56 a.
~ l Yaprak 4.1 b.
Il Yaprak 58 b.
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maz, çünkü bunlar s~rf kendisinin hayat~na ba~l~~ hâdiselerden bahseder.
Bu dergide bulunan mektuplar~n hepsi temamiyle yeni de~ildir.
Ilk dört tanesi, s~ra ile, yukar~da an~lan ve Paris'te bulunan Kulli:yöt
nüshas~ndaki dört mektubun ayn~d~r. Paris nüshas~nda bulunan
öteki üç mektup hakk~nda, bunlar~n burada bulunup bulunmad~~~~
hususunda bir ~ey söyliyemiyorum. Çünkü E. Blochet'nin sözüne
göre 13, Bunlar~n kimlere gönderildi~i kaydedilmi~~de~ildir; bundan
ba~ka E. Blochet bunlardan küçük de olsa, bir kaç ibareyi katalo~una
kaydetmemi~tir. Bundan dolay~~bu mektuplar~n Lala Ismail Efendi
nüshas~ ndaki mektuplar ile ilgilerini tesbit edecek mûtalardan mahrum bulunmaktay~m. Arma On dergisinde yay~nlanan mektuplara
gelince, bunlardan biri ", burada tan~t~ lan dergideki VIII. mektubun ayn~d~r, ancak Arma~ön'da giri~~k~sm~~ mevcut de~ildir. Öteki
mektup ise 15, görünü~e göre, Lala Ismail Efendi dergisinde mevcut
Lala Ismail Efendi dergisinde bulunan mektuplar~~ k~saca tahlil
etmeden önce, söylemek laz~md~ r ki, bunlar Ija.lanI'nin kendine has
kar~~~k ve son derecede güç üslûbu ile yaz~lm~~t~r. Bundan ba~ka elde
bulunan el yazmas~~nüsha bir tanedir. Bu nüshan~n yaz~s~~aç~k ve güzel
ise de, bir çok kelimelerin noktalar~~noksand~r. Bütün bunlar metni
daha ziyade anla~~ lmaz bir hale getirmektedir. Bundan dolay~~burada
daha aç~k bir hulâsa verilmesine imkân bulunamam~~t~r.
Lala Ismail Efendi dergisinde bulunan mektuplar ~unlard~r:
I. Yaprak ~~13-413. Abû Ish4 Ibrahim al-Baku'I'ye yaz~lm~~~
mektup. Burada 1:14anI ~irvan'a dönü~ünü, daha önce bu memlekette hükümdara kötü niyet beslemekle itham edildi~ini 16, Bui.craiyan'dan (tabii Bagrat Gürcü sülâlesini kastediyor) `Izz al-Davla
Mut~li~~al-MasIh BA1.r K.may.n ZakanI (Kazvin civar~ ndaki Zakan
~ehri de~il, Gürcistan'daki Za~ani ~ehri)'nin kendisini himaye etti~ini, kötü insanlar~n 300 "t~ana" 'yi ya~ma etmek, 6o ki~iyi öldürmek
istediklerini, fakat tasavvurlar~ nda muvaffak olamad~klar~n~ , o zaman
~irvan'~n daha çok peri~an bir hale dü~tü~ünü anlat~r.
An~lan eser, Il!, 43.
Ar~nagcin, XII, 81--84'te bulunan mektup.
15 Ar~na~dn, XVI, 661 v. d.'da bulunan mektup.
15

14

Belgeleri, C. XXV, F. 16
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Yaprak 4 b-6 a. Sayf al-Din ~ah-i Arman Bektimür'e yaz~lm~~~bir mektup. 581/1185 y~l~nda ~ah-i Arman olan ve 589/1193
y~l~nda öldürülen Bektimür Ablat "sahibi" idi 17 . Mektup bu hükümdann ~rak'tan dönü~ ü münasebeti ile yaz~lm~~t~r. Ijnani de bir seyahate ç~kmak istiyormu~~ve Tebriz civar~nda bulunuyormu~; o zaman "mafbar-i Bulgatiyan, sultan al-na~ara" dedi~i Gürcü kral~ndan elçiler gelmi~, onlar~~geri göndermek için bir ay bekemek laz~m
gelmi~, sonra bu mektubu yazarak yollam~~.
Yaprak 6 a-7 b. Derbend'de <Ala' al-Din Mubammad b.
Alynad al-Mustavfl al-Marvazi'ye hitâben yaz~lm~~~bir mektup olup,
IjalAni burada ~irvan'daki halinden ~ikayet etmektedir.
Yaprak 7 b-8 a ~araf al-Din Rukn al-~sla.m al-Haravrye
hitâben yaz~lm~~~bir mektup.
Yaprak 8 a--~g a. ~ams al-Din BaylalFanrye yaz~lm~~~bir mektup. "Mafbar-i Azrbaycan" dedi~i bu ~ahsa hediye olarak elbiseler
("kisvatha-yi mut~ta~ ar") göndermi~, bunlar~n kabül edilmesini reca
etmektedir.
Yaprak g
b. <Ayn al-Davla al-Zancani'ye gönderilmi~~
bir mektup. Mektubun bütün t~ p ve felsefe tabirleri ile yaz~lm~~~olmas~ndan bu ~ahs~n bir tabip oldu~u istidlal edilebilir. Ijalani, Zencan'da bir kaç gün kal~nca, bu ~ah~s kendisine hüsnü kabül göstermi~;
IjalFani buna kar~~l~ k, te~ekkür etmek için, kendisine "<attabi" kuma~tan elbise ve binek hayvan~~göndermi~; bunlar~n kabül edilmesini
reca eder.
Yaprak ~~~~b—~ 5 a.
A`iam Calal al-Din'e —her
halde Absitan b. Manikihr olmal~d~r— gönderilmi~~bir mektup. Bu
mektup, ~airin hac dönü~ünde, Bagdad'da yaz~lm~~~olup, hükümdann
o~lunun ölümünden dolay~~kaleme al~nm~~~bir tâziyet mektubudur.
I-jal.Cani buradan Bayt al-MulFaddas'e (Kudüs'e) gitmek niyetinde
oldu~unu da kaydeder.
Yaprak 15 a--16 b. Emir Nacm al-Din adl~~bir ~ahsa hitben yaz~lm~~~bir mektup olup, felekten ve Bagdad'da Hac~~Ayaz adl~~
bir köleden maruz kald~~~~baz~~haks~z hareketlerden ~ikayet eder.
Yaprak t 6 b--~~8 a. Emir Sayf al-Din ad~nda bir kumandan~n
Atabek-i Aciam'~n —Azerbaycan Atabeklerinden ilderiiz'in unvam
17

Bk. Ibn

fi

n~r. Tornberg, XI, 322, 338 ve XI1,41, 67.
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olup, atabekli~i (541-568/1146-1172) yamna gelmesi dolay~s~~ile
yaz~lm~~~bir mektup. IlalcanI bu ~ah~s ile galiba hac yolculu~u s~ras~nda tan~~m~~t~r; onun yeni durumundan çok ümitlidir, Ma4müd-i
Sebüktigin gibi büyük bir devletin kurucusu olabilece~inden bahsetmektedir.
Yaprak 18 a-21 b. Sultan al-Na~ara, maft~ar-i Bukratiyan-i
Al-i Davüd dedi~i Bagrat ailesinden Giorgi olmas~~gereken 18 Gürcü
k~ralindan ald~~~~bir mektuba cevap olmak üzere kaleme al~nm~~~bir
mektup. ljakanl, kendi ifadesine göre, o zamana kadar bu hükümdara
bir ~ey yazmam~~~ise de, gitti~i her yerde bulunan hükümdarlara ondan bahsederek, onu ö~mü~; bu mektubu yazd~~~~s~rada k~ral ~irvan
civar~nda imi~~ve bu memleketin merkezi olan ~amat~rye gidecekmi~ ; kendisi onun ~irvan-~ah ile bir taht üzerinde oturmas~ndan da
yaz~lar~nda bahset~ni~~ve bunlar~~her tarafa yaym~~; i~te bu s~rada bu
Gürcü k~rahndan bir mektup alm~~, her hangi bir sebeple ~irvan'dan
ayr~~bulunuyorsa, bunu kendisine söylemesini istemi~, ~irvan-~ah'tan
bu sebebin bertaraf edilmesini talep edecekmi~. Ijakanl ~irvan'dan hiç
incinmedi~ini söyler ve ~irvan'~~ö~er; ancak uzlet ve inzivaya çekilip,
dünya süs ve nimederinden kurtulmak için, ~irvan'a dönmedi~ini,
Mekke'ye gidece~ini söyler ve bu arada Manüçihr'den sonra tahta
ç~kan genç hükümdann —Absitan olacak— silah~orlu~unu ö~er.
tialeanl bu s~rada ikinci defa Mekke'ye gitmi~~bulunuyormu~~ve orada
yerle~mek niyetinde imi~; fakat hastalanm~~~ve bu yüzden Bagdad'a
dönmü~, oradan Tebriz'e gelmi~, üç senedenberi ~irvan'dan d~~ar~da
imi~. ~imdi yine Kudüs yolu ile Mekke'ye dönmek istiyormu~; bu
arada bir çok melik, sultan ve halifeden davetler alm~~, fakat uzlet
istedi~'inden bu davetleri kabül etmemi~.
Yaprak 2 ~~b-24 b. ~azII-Judaygan dedi~i Sayf al-Din adl~~
bir ~ahsa hitaben yaz~lm~~~bir mektup. O s~rada Allan-küh'ta, orduOlinda bulunan bu emirden çok iyilik görmü~, ona ba~hh~~m ifade
etmektedir; bu arada emirin hediye olarak gönderdi~i bir Türk cariye
dolay~siyle te~ekkürlerini de bildirmekte ve cariyenin çok mübala~ah
ve ~airane bir tasvirini vermektedir.
18 Bk. meselâ W. E. D. Allen, A Histoty of the Georgiatt People, London, 1932,
s. lot v. d. (Giorgi III. için), 337 v. d. (Davud peygamber soyundan geldiklerini
iddia eden Bagrat sülâlesi için).
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Yaprak 25 a-26 b. ~smi zikredilmemi~~olan bir "~ayb'e
hitaben yaz~lm~~~"vaizane" bir mektup.
Yaprak 26 b-29 a. O~lum ("farzand") diye hitap etti~i
~ihab al-Din adl~~bir ~ahsa hitaben yaz~lm~~~ve küçük aile ihtilaflar~ndan bahseden bir mektuptur. Bu arada I-Jakanl gibi büyük bir ~ahsiyetin evlilik hayat~n~n anla~~lmas~~bak~m~ ndan son derecede önemli
olan bilgilere tesadüf edilmektedir. Kendisi 25 y~l köylü bir kad~n~,
zevcesini, muhafaza edebilmek için çok s~k~nt~~çekmi~, bu yüzden
kendisine küfretmi~ler, ok bile atm~~lar; fakat bu kad~na ~zt~rap vermemek için, onun üzerine ba~ka bir kad~nla evlenmemi~. Bir münasebetle ~öyle der: "Hastal~k zamanlar~nda o rahmetliye ihtimam gösteren, onun hizmetini gören, le~enini tutan, el y~kayacak suyu veren
bendim. Bu dünyadan göçünce; ona uyarak, ~irvan'dan d~~ar~~ ç~kt~m. Tann'mn duyulmayan zat~ na.. . yemin ederim ki, ben hakirin vatandan uzak kalmas~n~n o rahmetlinin ölümünden ba~ka hiç bir sebebi
yoktur. Dost ve dü~man~n bu hususta ba~ka dü~ünceleri varsa da,
halin ~ekli do~ru ve yalans~z olarak söyledi~imdir".
Yaprak 29 a-32 b. ~ams al-Din adl~~bir ~ahsa hitaben yaz~lm~~~bir mektup olup, talih döndü~ü için ~irvan'dan ayr~ld~~~n~,
~ni anlat~r.
hasta dü~tü~ünü, bundan dolay~~gelmesine sevindi~'
Yaprak 32 b-34 a. Sirac al-Din adl~~veya lakaph bir ~ahsa,
birine bir memuriyet vermesini reca etmek için, yaz~lm~~~bir mektup.
Yaprak 34a-35b. ~irvan-~ah Absitan'~n k~z karde~i <i~mat
al-DIn'in mektubuna cevap olarak yaz~lm~~~bir mektup. tlalanI,
mektubuna bu han~m~n hizmetinden uzak kalmas~na esef etmekle
ba~lar, Mekke'den Bagdad'a geldikten bir hafta sonra, Diyar Bakr ve
Diyar Rabica'ya geldi~ini, buradan Kudüs'e gitmek istedi~ini, fakat
o civar valilerinin Frenklerin ancak yal~mz seyahat eden süf ileri
b~rakt~klar~n~, ba~kalar~n~~geçirmediklerini söylediklerini anlat~r;
halbuki kendisinin yan~nda "hizmetçiler, kendisine ba~l~~kimseler ve
19
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bir kölecikten " (ljadam u mutta~ilön u ~ulömaki) ibaret baz~~kimseler
bulundu~u için gidemedi~ini, o s~rada bu hamm~n Kudüs'e gitmekte
oldu~unu duyup, bu mektubu yazd~~~n~~ilave eder (Öyle görünüyor
ki, yaprak 35 ile 36 aras~nda en az bir varak dü~mü~ tür; bundan dolay~~bu mektup sonundan noksand~ r. Burada I-JalanI her halde bu
han~mdan kendini ve adamlar~n~~da beraberine almas~n~~reca etmi~~
olmal~d~r).
Yaprak 35 b-37 b. "~irvan kumandanlar~n~ n tac~" dedi~i
ahIr al-Din adl~~ bir ~ahsa hitâben yaz~lm~~~bir mektup. IjalanI
burada ~irvan-~ah'tan bir ferman ald~~~n~ , fakat Mekke'ye gitme~e
azmetmi~~oldu~u için gelemedi~ini söyler, bu arada hükümdar~n k~z
karde~i (~~mat al-DIn'in lutuflar~ ndan bahseder; mâzeretinin hükümdara bildirilmesini reca eder.
Yaprak 37 b-39 a. "Hac~lar~n yard~ mc~s~" dedi~i Mubariz al-Din adl~~bir ernire yaz~lm~~~bir mektup. HalFanI bir sene önceki hac seyahatinde ondan gördü~ü lutuflar~~anlat~r, sonra gönderdi~i mektuplardan bahseder; o s~rada ~irvan-~ah Calal al-Din'den
mektup alm~~, fakat ~irvan'a dönememi~ ; mazeretinin hükümdara
bildirmesini ve mâzur tutulmas~~için yard~m~n~~reca eder.
Yaprak 39 a-4o a. ~araf al-Din adl~~ bir zata yaz~lm~~,
dostlar~na selam ihtiva eden bir mektup.
Yaprak 40 a — 41 b. "~adr al-~u<ara> ", "mafhar-i ~irvan"
olarak tavsif etti~i Muhazzab al-Din adl~~bir zata yaz~lm~~~mektup.
Bu zattan bir mektup alm~~ , fakat Bagdad, Diyar Bakr ve Diyar Rabi<a'da iken ondan hiç bir haber alamam~~ ; Azerbaycan taraf~na
intisab~n~~ duymu~~ve
gelince, kendisinin ~irvan-~ah
çok sevinmi~. Mektubun sonunda SadId al-Din'e, Muhazzab alDin'in annesine ve ba~kalar~na selâmlar yollamaktad~r.
Yaprak 41 b-47 a. "Hudaygan-i A<am" dedi~i Mu?affar
al-Din'e —her halde Mu?affar al-Din K~z~l Arslan b. ~ldefiiz olmal~d~r— hitâben yaz~lm~~~bir mektup. Burada inziva niyeti olmasayd~,
~irvan'dan sonra, onun yan~na gelece~ini, on seneden beri hükümdarlar~~ ö~mek için hiç bir ~iir söylemedi~ini anlat~r; iki o~ul ile bir
k~z~~—kendisini medhetmek üzere yazd~~~~bir kasideyi, ki bunu kendi
eli ile yazd~~~n~~ayr~ca tashih eder— gönderdi~ini söyler ve kabül edilmesini reca eder.
Yaprak 47 a-54 b. K~4b al-Din adl~~ bir ~ahsa hitâben
yaz~lm~~~bir mektup. Kendisini Rey'den geri çevirmi~ler, Tebriz'e

246

AHMED ATE~~

gelmi~, bu ~ahs~~ o zaman tan~m~~ ; bundan sonra tan~ nm~~~alim Yahya
b. Mulyammad 2° —ölümü 549/1154 veya 550 / ~ 55—'den ald~~~~bir
mektuptan kendisinin Ni~abur ve Horasan'da itibarl~~ oldu~unun
anla~~ld~~~n~ , buna kar~~l~ k Irak'ta hakaret gördü~ünü söyler.
114ânI, galiba bu ~ahs~ n bir sorusu üzerine, bir aral~k mektup
nevinden -uslfib- de bahseder: (yaprak 51 b v. d.) : Kendisine göre
mektuplar üç türlü olurmu~ : I. dabIrâna, 2. va<i?ana ve 3. mulyal4ilana; bunlarda lâfiz ve lakaplara dikkat etmek laz~mm~~ ; fakat kendi
zaman~ nda bunlar karma kar~~~k olmu~, en âdi insanlar için en yüksek
lakaplar kullarnhyormu~~—bununla beraber söylemek laz~md~r ki,
,
1:14anI
bu tenkitlere eserleri elimizde bulunmayan ça~da~larmdan
daha çok mustahakt~ r, çünkü en alelade tan~d~klar~~için böyle çok
mübala~ah lekaplar~~kullanmaktan geri durmamaktad~r; tan~d~~~~
küçük emirler hakk~nda kulland~~~~tabirlere bak~ lacak olursa, bunlar
devirlerinin en büyük hükümdarlar~~olmak gerekir—. Kendi mektup
üslübu yarat~ c~l~~~ n en son derecesinde imi~~ve Kutb al-DIn'e isterse
kendi üslübunu taklit etmesini tavsiye eder.
Yaprak 53 b-54 b'de bundan önceki mektup içine al~nm~~~ba~ka
bir mektup vard~ r ki, bu da yine Kutb al-DIn'e yaz~lm~~t~ r. Sonunda
gönderdi~i mektubu "ta~rU'" Ab14-i Arman civar~nda ald~~~n~ , hemen geri dönüp, Tebriz taraf~na geldi~ini anlat~r.
Yaprak 54 b-55 a. Bagdad'da Rair al-Din adl~~ bir ~ahsa
yaz~lm~~~bir mektup.
Yaprak 55 a-56 a. "~ayb al-~ uyüty" diye vas~ fland~rd~~~~
SadId al-DIn'e hitâben yaz~lm~~~bir mektup. Ondan bir kaç mektup
"ta~rif" alm~~, cevap veremedi~inden mahcup imi~~ve kendisinden ~ikayetleri varm~~ ; bu mektup Hal.cani ~irvân'dan ç~k~ p, Gence'ye gitti~i zaman yaz~lm~~~olmal~d~r.
Yaprak 56 a-56 b. Mu'ayyad al-Din adl~~ bir ~ahsa yaz~lm~~~bir mektup. Aralar~nda biri kad~ n olmak üzere, bir çok tan~d~ klar~na sel:an~ lar gönderir.
Yaprak 56 b-57 a. ~ams al-Din adl~~ bir ~ahsa hitaben
yaz~lm~~~bir mektup. Bu ~ahsa çocu~unun ölümü dolay~s~~ile mektup
yazamad~~~ n~, tan~d~klar~ndan çekindi~ini, üzerine bir nevi vah~et geldi~ini ve uzlete çekildi~ini söyler; bunun ba~ ka bir sebebi de
Gence'ye gitmesi imi~.
20 bk. Al-SubkI, Tabalccit al-~a:fi`fyat al-kubr~l, Kahire, 1324, IV, 197 v. d.;
Ibn IIa11ikn, Vafayiit al-dy~ln, Kahire, 1299, I, 589.
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XXVII. Yaprak 57 b-59 b. Sirvan halk~ndan ~ikayet. tlikanI
bu mektubu her halde bir buhran an~nda yazm~~~olmal~d~r, çünkü
bu memleket halk~na kar~~~çok a~~r ithamlarda bulunmaktad~r. Kendisi bu mektubu "zulmün pusu yeri, nifak~n yuvas~, memleketlerin
en kötü ve en vah~isi" dedi~i Sirvn'dan "~ehirlerin en iyisi ve en ho~u" dedi~i Gence taraf~na gönderdi~ini söyler, sonra ~öyle devam
eder: "Sizin bulundu~unuz orada insanl~k pazar~n~n günü nas~ld~r?
Vefa nas~ld~r? Bilgi metal nas~l sat~l~r? Benim bulundu~um burada
çok kesadd~r" 21•Ilikni yal~n~z onlara güveniyor, ~irvanl~lar~~ bilhassa ilhat ile itham ediyor; bunlardan o kadar bizar olmu~~ki, "hayat
evinin y~k~lma zaman~~gelmi~, bunu yal~n~z dostlar~n~n tamir edece~ini umuyor; kalbi çok yaral~, beli k~r~lm~~~imi~, bunun merhemini
Zayn al-Din Rukn al-Islam dedi~i bir zattan beklemektedir.
Mektup maalesef sondan noksand~r. Her ne kadar sonunda bir
"tammat" kayd~~varsa da, bu kelime bir ba~kas~~taraf~ndan ve çok
sonralar~~yaz~lm~~t~r.
Mektuplar hakk~nda verilen bu sade ve noksan hulasa zannedersem, aç~kça göstermektedir ki, Iran edebiyat~nda benzeri bulunmayan bir mektuplar dergisi kar~~s~nda bulunmaktay~z. Çünkü böyle
mektup dergileri, mesela Ra~id al-Din Vatvat'~n Abkdr al-afkr~ r'~,
`Arit'is al-/Javötir'i veya '(imdat al-bula~d va `uddat al-f~t~al3d's1 22 veyahut
Muntacib al-Din'in `Atabat al-kataba'si ve daha ba~kalar~~gibi, daha
ziyade bir hükümdar ad~na ve devlet i~leri için yaz~lm~~~mektuplar
veya mektup örnekleri, yahut da resmi yaz~~örnekleridir. 114-anrnin
mektuplar~~ise, bilâkis kendisi taraf~ndan ve kendisine ait meseleler
için yaz~lm~~~mektuplard~r.
I-J4I'nin bahsedilen dergide bulunan mektuplar~ n~n hiç birinde tarih yoktur. Ancak onun hayat~~hakk~nda Divim'~ndan ve ba~ka kaynaklardan ç~kar~labilecek mûtalar ile kar~~la~t~r~lacak olursa,
bunlar~n hepsi a~a~~~yukar~~ mahdut bir zaman çerçevesi içine yerle~tirilebilir. Böylece tjakanrnin ~imdiye kadar anla~~lmam~~~olan
veya müphem bir ~ekilde anla~~lan hayat~n~n safhalar~~biraz daha
aç~k bir tarzda tasvir edilebilecektir.
21

Bk. yaprak 57 b:
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Vap~df ~n eserlerinin bâz~~yazma ni~ shalar~~(Tarih
j1.31 j j j

22 Bk. Ahmed Ate~, Ra~ fd
Dergisi, ~stanbul, 1959, X, 1-20).
23 Bk. n~r. M. M. KazvInI ve 'A. /1513M, Tahran, 1329 ~.

