
 METHİYE 

 Fars Edebiyatı: İslâm’ın İran’a hakimiyetinden sonra doğan Yeni 

Farsça şiir (şi‘r-i Derî)’de esas nazım şekli kaside ve başlıca konu methiye 

olmuştur. Diğer hususlar gibi, Farsça’da methiye ve kaside konusunda Arap 

edebiyatı tesiri inkar edilemez. Nitekim İslâm hakimiyeti altına girdikten iki 

asır sonra iktidara gelen Tâhirî, Saffârî ve Sâmânî hânedanlarının yöneticile-

ri, Emevî ve Abbâsî halife ve vezirlerini takip ederek edebiyata değer verip 

methiyeci şairleri saraylarında himaye ettiler. Hatta yeni yeni teşekkül eden 

bu millî hânedanlar, siyasetlerini ve güçlerini yayarak pekiştirmek için, o 

günün medyası rolündeki medih şiirinden istifade ettiler.  

 Fars edebiyatında, din ve dinî şahsiyetlerle ilgili olan azı müstesna, 

methiyelerin azamisi sultan, şah, vezir, emir vb. yöneticilerle zengin ve 

ayânlar hakkında olduğu için, methiye denilince saray çevresini öven şiir 

akla gelir. Zamanın ve ortamın şartları gereği şairlerle yöneticilerin çıkarla-

rını gözeten ve neticede şiirin gelişmesini sağlayan ilişkiler mevcut idi. Ba-

zısı gerçekten sanat sever olmakla birlikte, yöneticilerin geneli, rayianın 

dikkatlerini çekerek rakiplerine karşı propaganda yapmak, şair ve bilginleri 

saraylarına çekerek ihtişamlarını göstermek, makam ve riyaset hırslarını 

tatmin etmek, tarihlerini arzularına uygun şiirlerle ebedileştirmek, üzüntü ve 

mutluluklarını onlarla paylaşmak için şairlere; şairler de maddî ve manevî 

ihtiyaçlarını gidermek, itibar kazanarak arzuladıkları mevkie, örneğin meli-

kuşşuarâlık makamına ulaşmak, ve eserlerini kalıcı yapmak için yöneti-

ci/himayecilere ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla baştan beri birçok şair, maaş/ 

ücret karşılığında yöneticileri ve yakınlarını, sanat bakımından üstün şiirler-

le övmek için sarayda resmen görev almış ve hakketsin etmesin memduhun/ 

yöneticinin saltanat v.dğr devlet görevlerindeki hakkını ve liyakatini savuna-

rak dindarlığını, cömertliğini, kahramanlığını, adaletini, ilmini ve zenginli-

ğini abartılı ifadelerle övmüştür. İran edebiyatı tarihinde, methiyecilere en 

çok Sâmânî, Gazneli, Gûrlu, Selçuklu ve Harizmşahlı yöneticiler iltifat gös-

tererek ödül vermiştir. Gazneli Sultan Mahmud ve oğlu Mes‘ûd ile Selçuklu 

Sencer en önde gelenler idi. Rûdekî, Unsurî, Zeynebî vb. verilen ödüller 

diğer şairlerin kıskanmasına yol açarak efsaneleştiği bilinir.  

 Böylece methiyecilik bir tür meslek sayıldığı için, methiyeci şairin 

memduhu hakkında mübalağa ve iğrak dolu ifadelerde bulunması kaçınılmaz 

görülmekteydi. Ölçüsüz ve anlamsız örnekleri zamanla daha da çoğaldı.  

 Sebepleri ne olursa olsun şair ve yöneticilerin bu tutumları, şiirde 

rekabete yol açarak güçlü ve başarılı şiirlerin yazılmasını, Fars edebiyatının 

gelişip zirvelere ulaşmasını sağlamıştır. 
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 Farsça methiyelerde ayrıca, dinî ve millî bayramlar, düğün ve şenlik-

ler, av partileri, eğlence meclisleri, yolculuklar, savaş ve fetihler, resmi gö-

rüşmeler, yönetici ve yakınlarının vefatı; saray, kervansaray, köprü, medre-

se, mescit vb. imar faaliyetleri gibi sosyal konular da yer almıştır. Bunlar 

dikkate alınırsa, edebiyat eleştirmenleri ve şairlerin kendileri tarafından, iyi 

karşılanmayan methiyenin, oluştuğu dönemle ilgili tarihî, dinî, sosyolojik ve 

ahlâkî bilgiler de içerdiği inkar edilemez. 

 Fars şairleri, zevk ve yeteneklerine göre bazen methiye için gazel, kıta 

vb. şekiller kullanmışsa da, konuya mahsus şekil kaside olmuştur. Çünkü 

kaside, vezin zenginliği, beyit sayısının çokluğu, lafızların görkemi, zarafeti, 

ahengi ve deyimlere uygunluğu bakımından diğer şiir şekillerinden daha 

elverişliydi. Ayrıca sanatın gereklerini içeren iyi bir kaside yazmanın zorlu-

ğu, şairleri, yeteneklerini onunla denemeye sevk etti. 

 Farsça methiyeler içerik bakımından genel olarak, a) saray ve çevre-

sindeki yöneticilere, b) Yaratıcı, Hz. Peygamber ve din büyüklerine, c) 

Ahlâkî ve dinî unsurlar taşıyan devlet adamlarına yazılmıştır. Safevîler dö-

neminde yaygınlaşmakla birlikte, Kisâî, Nasır-i Hüsrev, Senâî, Attâr, Muh-

teşem-i Kâşânî vb. dinî methiyeler söylemiştir. Sa‘dî-i Şîrâzî de ahlâkî öğüt-

ler ve eğitici nükteler içeren methiyelerin müessisi sayılmaktadır.  

 Fars edebiyatında mensur methiyeler de vardır. Çünkü bazı müellif ve 

mütercimler, eserlerinde onları kendilerine takdim ettikleri şahısları nesirle 

övmüştür. Mensur klasik eserlerin neredeyse tamamı bu niteliktedir. 

Sa‘dî’nin Gülistân’ı ve Nizâmî-i Arûzî’nin Çahâr Makâle’si buna örnektir. 

 İslâm öncesi İran Sâsânî saraylarında şarkıcı (hunyâger)’ların şahların 

methinde ve Bârbed’in Hüsrev-i Pervîz zamanında söylediği övgü içerikli 

şiirler/şarkılar (husrevânî) günümüze dek gelmiştir. Fakat İslâm sonrası en 

eski methiye Târîh-i Sîstân’a göre, Vasîf-ı Sîstânî’nin Saffârîler’in kurucusu 

Ya‘kûb-i Leys (cls.253/868)’in övgüsünde söylediği ve kısmen günümüze 

geldiği kasidedir. Şairler, onu Arapça şiirlerle övünce, Ya‘kûb, Arapça’yı 

anlamadığını, Farsça söylemelerini istemişti. Fakat kasidenin teşbib, medih 

ve dua kısımlarını haiz tamamı bize ulaşan ilk methiye, Rûdekî’nin Sâmânîli 

Emîr Ebû Ca‘fer için söylediği Mâder-i mey adlı şiir olduğu belirtilir. 

 III./IX yüzyılın ortalarından itibaren iktidara gelmeye başlayan yarı 

müstakil İranlı hânedanlardan Tâhirîler (821-873) zamanında daha çok 

Arapça ile ilgilenildiği için Fars şiiri pek gelişmedi. Fakat eski İran gelenek-

lerine ve millî kültüre de değer veren Saffarî (867-903) ve Sâmânîler (874-

999) iktidara gelince, Emevî ve Abbâsî halifelerini örnek alarak sanatı teşvik 

edip saraylarında şairlere yer verdiler. Yukarıda adı geçen şairle birlikte 

Fîrûz-i Meşrikî, Ebû Sâlik-i Gurgânî vb. şairler Saffârîleri övdüler.  



 

 

3 

 Fars şiirinin önderi sayılan ve kendi ifadesiyle methiyelerine karşılık 

yüz binlerce dinar alan Rûdekî başta olmak üzere, Ebû Şekûr-i Belhî, Kisâî-i 

Mervezî, Emmâre-i Mervezî vb. de Sâmânîler’i övdüler. Fars edebiyatının 

temelleri atıldığı bu dönemin methiyelerinde, şair, memduhun vasıflarını 

anlatılırken, sonraki dönemlere göre, aşırı mübalağa ve iğraka kaçmamıştır. 

 Gazneliler (962-1186) zamanında sultan ve vezirler şair ve edipleri 

korudukları gibi, bazısı da bizzat şiir söylerdi. Sultan Mahmud, oğulları 

Muhammed ile Mes‘ûd’un sarayları birbirleriyle rekabet eden methiyeci 

şairlerle doluydu. Artık bu dönemde şiir hem lafız hem mana açısından güç-

lü hale gelmiş, ilmî ve felsefî kavram ve mazmunlar şiirde yaygınlaşmış, 

methiye mazmunları da artarak zenginleşmiş ve şairlik/methiyecilik de meslek 

haline gelmişti. Sarayın resmî emiruşşuarâsı Unsurî ile Ferruhî methiyelerinde 

Sultan mahmud’un dindarlığını, cömertliğini, cesaretini, saltanattaki hakkını 

ve liyakatini savunmaları yanında, bazen onun askerî harekâtlarına katılarak 

savaş ve fetihlerini de tasvir ettiler. Mahmud’un da cesur bir fatih olması 

nedeniyle, devrin methiyelerinde kahramanlık destanları havası görülür. 

Ayrıca bu dönemden itibaren methiyecilik, Sâmânî dönemindeki nisbî den-

gesini kaybetti. Böylece ortamın gereği olarak bir şair, iğrak ve mübalağada 

ne kadar aşırı giderse, sanki daha usta sayılmaya başlandı. Bu tavırdan sade-

ce toplum değil, bizzat Unsurî ve Enverî gibi ünlü methiyeciler, Mevlânâ ve 

Câmî gibi sonraki sûfî edipler rahatsızlıklarını belirtmiş ve bazı ünlü şairler 

de methiyecilikten tövbe etmiştir. Nitekim Şems-i Kays-i Râzî birçok methi-

yecinin dinî sınırları aşarak, Allâh’a ve Peygamber’e mahsus sıfatları mem-

duha yakıştırmakla küfre gittiğini işaret etmiştir.  

 Ünlü Şehnâme yazarı Firdevsî,  Unsurî, Ferruhî-i Sîstânî, Minûçihrî-i 

Dâmgânî, Esedî-i Tûsî vb. ünlü şairler Gazneliler’in ilk dönemi methiyeciler 

idi. Selçuklulara yenilmelerine rağmen 1186’ya kadar Gazne ve Hint’te var-

lıklarını sürdüren Gazneliler’e ait bölgelerde de birçok şair yetişerek onları 

övmeye devam etti. Sonradan methiyecilikten tövbe eden Senâî-i Gaznevî, 

Ebü’l-Ferec-i Rûnî, Mes‘ûd-i Sa‘d-i Selmân Osmân-i Muhtarî, Seyyid Ha-

san-i Gaznevî vb. en ünlüleri sayılır. Aynı dönemde bugünkü İran’ın güneyi 

ile Irak’ta hüküm süren Büveyhîler sarayında da Bundâr-i Râzî, Gazâirî-i 

Râzî vb. methiyeciler Sâmânî şiir geleneğini sürdürdüler. 

 İran’a girer girmez kısa sürede geniş topraklara hükmeden Selçuklu 

(1040-1300) sarayları da şair ve ediplerin merkezleri oldu. Sultan Melikşah, 

Sencer v.dğr. yöneticiler şairleri himaye ederek onlara parlak maaş ve caize-

ler vermekle, sayı ve kalite bakımından hiçbir devirde benzerleri bulunma-

yan en güçlü methiyeciler, güçlü ve başarılı şiirler bu dönemde ortaya çıktı. 
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Gazneliler’in ilk döneminde tekamül eden saray/medih şiiri, bu dönemde 

çeşitli bölgelerde gelişerek devam etti.  

 Kaside üstadı Katrân-i Tabrîzî, Sultan Sencer’in emîrüşşuarâsı Emîr 

Muizzî, Ezrekî-i Herevî ve Karahanlılar’dan Hızır Han’ın emîrüşşuarâsı 

Am‘ak-i Buhârî, aynı sarayda seyyidüşşuarâ lakaplı Reşîdî-i Semerkandî, 

manadan çok edebî sanatlara önem veren Abdülvâsî‘-i Cebelî gibi şairlerden 

sonra, VI./XII asrın ortalarında şöhret sahibi methiyecilere sıra geldi. Yeni 

mazmunlar kullanmaya özen göstererek geniş ilmî birikimini şiire yansıtan 

en büyük kaside üstadı Enverî onların başında yer almaktaydı. Onunla bir-

likte Horasan şairleri Esîruddîn-i Ehsîketî, Zahîr-i Fâryâbî ve Azerbaycan 

şairlerinden Felekî-i Şirvânî, Mucîruddîn-i Beylekânî gibi ünlüler ve bu 

bölgenin en meşhur kaside şairi Hâkânî-i Şirvânî Selçuklu, Şirvânşâhlı ve 

Gûrlu yöneticileri övmeye devam ettiler. Kendine uygun güçlü bir memduh 

bulamayan ve neticede methiyecilikten tövbe eden Hâkânî de kasidelerinde 

yeni bir dil, ince ve derin fikirler, bakir mazmun ve manalar, Arapça terkip-

ler, müşkil redif ve sanatlar kullanmakla tanındı. 

 Methiye Irak, Isfahân, Hemedân ve Rey’den oluşan bir diğer edebî 

muhitte Kevâmî-i Râzî, Cemâleddîn ve Kemâleddîn-i Isfahânî gibi şairlerle 

devam etti. Bunların kasidelerinde yeni konu ve fikirler, özel terkip ve teş-

bihlerle daha ağdalı ve edebî sanatlarla süslü bir üslup göze çarpar. Aynı 

sıralarda Hârizm ile Cürcâniye’de hüküm süren Hârizmşahlar’ın sarayında 

da Edîb sâbir, Reşîduddîn-i Vatvât vb. güçlü methiyeciler bulunmaktaydı. 

 VII./XIII. asrın başlarında Moğol istilâsı nedeniyle İran’da oluşan 

ilmî, siyasi, içtimaî ve iktisadî değişimle birlikte büyük sarayların yok olma-

sı neticesinde methiyede ciddi gerileme oldu. Bu nedenle şairler, Moğol 

istilâsından daha az etkilenen ve şiiri himaye eden Fars bölgesinde Salgurlu-

lar, Lûristân’da Atabekân-i Şebânkâre, Sistân ve Herat’ta Al-i Kert yönetici-

lerine yahut Hindistan, Irak ve Anadolu’ya sığınarak bu bölgelerin yönetici-

lerini övdüler. Moğolların devamı İlhanlılar, tedricen Müslümanlarla kayna-

şınca onların idaresinde vezirlik ve katiplik yapan Nasiruddîn-i Tûsî, Şem-

seddin ile kardeşi Atâ Melik Cüveynî ve Reşîdüddin Fazlullah gibi bürokrat-

lar ve sonradan Müslüman olan Gâzân Han ve Sultan Ebû Sâ‘îd gibi bazı 

İlhanlı sultanları da şairleri himaye ettiler. Ünlüleri Mecd-i Hemger, Emîr 

Hüsrev-i Dihlevî, İbn Yemîn-i Feryûmedî ve Selmân-i Sâvecî’den oluşan 

dönemin şairleri methiyelerinde, önceki iki asrın kasidecilerinin lafız parlak-

lığı, azameti, söz ve fesahatin güzelliği bulunmadığı izlenir. Sa‘dî’nin met-

hiyeleri, mübalâğadan boş olmamakla birlikte, memduha yönelik uyarıcı ve 

ürkütücü dinî ve ahlâkî öğütleri itibariyle istisnaî bir durum arz eder.  
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 Moğol saldırısından sonra, ediplerde ve toplumda oluşan ruhî ve sos-

yal gerilim, şairleri bir tür inzivaya ve ferdiliğe sevk etti ve bu nedenle ferdî 

şekil olan gazelin ön plana geçmesiyle,  Sa‘dî ile Hâfız gibi şairlerin gazelle 

de methiye söylemeleri dikkat çekicidir. Bu dönem ünlü şairlerinden İbn 

Yemîn, Hâcû, Selmân-i Sâvecî vb. gazel yanında, Enverî, Hâkânî gibi eski 

ünlü şairleri örnek edinerek övgü içerikli kasideler yazarken, Anadolu’ya 

sığınan Seyf-i Ferğânî kasidede usta olmakla birlikte methiyeden el çekerek 

toplumsal eleştiriye ağırlık verdi.  

 VIII./XIV. Asrın ortalarında İlhanlıların dağılması sıralarında iktidara 

gelen Celâyirî, Muzafferî ve İncû hânedanları mensupları da sanatı himaye 

etmeleri neticesinde, Selmân-i Sâvecî, Nâsır-i Buhârî, Hafız-i Şîrâzî, 

‘Ubeyd-i Zâkânî, İmâd-i Fakih vb. şairler onları övdüler. İğrak ve mübalağa 

ile zor kafiyelerin seçimi, edebî sanatların yoğunluğu, matlaın yenilenmesiy-

le kasidelerin aşırı uzatılması ve şairane tekellüf bu dönem methiyelerinde 

çok yaygın idi. Örneğin Selmân-i Sâvecî’nin Reşîduddin-i Hemedânî için 

söylediği kasidede 102 bed‘î sanat kullanmıştır. 

 Timur ve sülalesi zamanında (IX./XV. asır) Semerkant ve Buhara 

sarayları yeniden canlandı ve kaside fazla itibar görmemekle birlikte, methi-

yecilik yeni bir fırsat buldu. Acımasız bir hükümdar olduğu için şairler Ti-

mur’a fazla yaklaşmazken, şiire daha çok önem veren oğlu Şâhruh’un sara-

yında İsmet-i Buhârî, Besâtî-i Semerkandî vb. methiye geleneğini devam 

ettirdiler. Şahruh’un oğulları, Gıyâseddin Baysungur ile Uluğ Bey de şiire 

önem vererek şairleri himaye ettiler. Fakat bu dönem övgü şiiri de önceki 

asırların şiirleri kadar metin ve güzel değildi. Klasik tarzın tek güçlü şairi 

Abdurrahman-i Câmî de mübalağaya kaçmadan bazı şahsiyetleri övdü. 

 Safevîler (X./XVI. asır) zamanında saray ve hükümdarların azâmeti 

göstergesi sayılan kaside değerini yitirdi. Şah İsmail ve halefleri taassupları 

nedeniyle şairlerden, yöneticileri öven kasideler yerine, Ehl-i beyt’e ağıt, 

dinde ve Şiî mezhebinde üstün tutulan şahsiyetleri öven şiirler yazmalarını 

istedi. Dolayısıyla Muhteşem-i Kâşânî başta olmak üzere, dinî duyarlığa 

sahip olmayanlar da dahil ünlü şairler, Hz. Ali ve on iki imamla ilgili kaside-

ler ve özellikle Kerbelâ Vak’asını konu alan mersiyeler yazdı. Yönetimden 

iltifat ve destek görmeyen çoğu şairler de Hindistan’daki Bâbür, Anado-

lu’daki Osmanlı veya Gîlân’daki İshâkîler gibi küçük hânedanlara sığındılar. 

Örfî-i Şîrâzî, Nazîrî-i Nîşâbûrî, Melik-i Kumî vb. Bâbürlü hânedanı mensup-

larını öven şiirler yazarak onlardan iltifat gördüler.  

 Bundan sonra saray şiiri methiyenin gerçek ihyası Kaçarlar (1786-

1925) döneminde gerçekleşti. Bazısı şair olan bu hânedanın şah ve şehzâde-

leri, özel bir ilgi ile methiyeci şairler yetiştirerek onlara yüklü caizeler verdi. 
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Dönemin şairleri, bâzgeşt-i edebî (eskiye dönüş) akımına uyarak kasidele-

rinde Horasan ve Irak üslûbu temsilcileri Unsurî, Enverî, Hâkânî vb. şairleri 

örnek aldılar. Edebiyat hâmîsi Feth Ali Şâh da Sultan Mahmud’u örnek ala-

rak çevresinde topladığı şairlere bol ödüller verdi. Seyyid Muhammed 

Sihâb, Sabâ-yi Kâşânî, Kâânî-i Şîrâzî, melikuşşuarâ Mahmûd Hân, Micmer-i 

Isfahânî vb., Kaçar yöneticilerini öven kasideler yazdı. Bazı divanlarda met-

hiyelere tesadüf edilse de Meşrutiyetle birlikte türün ömrü sona erdi. Vahîd-

i Destgirdî ile Meliküşşuarâ Bahâr son güçlü methiyeciler sayılır. 
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Gîlânî), Tahran 1370 hş., s. 64-66, 300-303, 473; Hüseyn Vâız-i Kâşifî, Bedâyi‘u’l-

efkâr (nşr. M. C. Kezâzî), Tahran 1369 hş, s. 82, 125-126; Browne, LHP, I-V; A. J. 
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