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AM‹R TAHMASEB‹





11. ve 12. yüzy›l›n ünlü bilim adamlar›ndan Ömer Hayyam, her ne kadar
matematik, fizik, metafizik, musiki, astronomi, felsefe ve mant›k konula-
r›nda de¤erli eserler kaleme alm›fl olsa da, hiç flüphesiz rubaileri ve felsefi
düflüncesiyle daha çok tan›nm›flt›r. Dünyada Hayyam’a ve düflüncelerine
duyulan ilgi, rubailerinin birçok dile çevrilmesine yol açm›flt›r.

Ömer Hayyam’›n yaflam› ve rubaileri konusunda, baflta Farsça olmak üzere,
dünyan›n yetmifli aflk›n dilinde birçok araflt›rma ve inceleme yap›lm›flt›r.
Ülkemizde de bu rubailerin elliden fazla çevirisi yap›lm›fl ve halen yap›lma-
ya devam etmektedir. Ancak bu çevirilerin ço¤unda, Dr. Abdullah
Cevdet’in Frans›zcadan ilavelerle birlikte yapt›¤› çevirinin esas al›nd›¤›
görülmektedir.

Kaynaklar›n büyük bir k›sm›nda Ömer Hayyam’›n sadece 80 civar›nda
rubai söyledi¤i yaz›l›d›r; ancak, çeflitli elyazmalar›nda onun ad›na kay›tl›
yüzlerce rubai bulunmaktad›r. Bunlar›n hangilerinin kesin olarak kendi-
sine ait oldu¤unu belirlemek güçtür. Bu yüzden seçimimizi yaparken,
anlamca birbirine çok yak›n olan rubailerden en güzelini almaya çal›flt›k ve
sonuçta 138 rubai tespit ederek Türkçeye çevirdik. Ömer Hayyam’›n rubai-
lerini büyük sanatç›lar›n yapt›klar› minyatürlerle sunduk.

SUNUfi



Ülkemizde Ömer Hayyam’›n lay›k oldu¤u yere henüz ulaflmad›¤›n›
düflünüyoruz. Bu çal›flmam›zda, en güvenilir kaynaklara dayanarak Ömer
Hayyam’›n hayat›n› anlatmaya ve günümüze kadar gelen eserlerini
inceleyerek kendisine ait oldu¤una inand›¤›m›z rubaileri Farsça as›llar› ve
Türkçe çevirileriyle birlikte bir arada vermeye gayret ettik. ‹ste¤imiz,
yirmiye yak›n bilim dal›n› bir ömre s›¤d›rabilen Ömer Hayyam’›n hayat› ve
eserleri konusunda araflt›rmac›lar›m›z› teflvik etmek ve bu konuda genifl
araflt›rmalar yapmalar›n› sa¤lamakt›r.

Bu eser, Türkçe ve Farsçaya hâkim bir ekibin üç y›ll›k çal›flmas› sonucu
ortaya ç›km›flt›r. Eserimizin, Ömer Hayyam üzerine bundan sonra yap›la-
cak çal›flmalara ›fl›k tutmas›n› ve ‹ngiliz Edward Fitzgerald’›n Hayyam’›
dünyaya tan›t›p sevdirmesi gibi, ülkemizde de onunla ortak duygulara sahip
bir flairin ortaya ç›k›p bu önemli hakîm flairi Türklere daha çok sevdirme
imkân› bulmas›n› arzu ediyoruz.

Dile¤imiz be¤endi¤iniz rubaiyi yaflam›n›zda rehber edinmenizdir.

Prof. Ali Polat
Azerbaijan International University

Fahri Profesörü

fiubat 2008

Yeniköy, ‹stanbul
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Unesco Genel Müdürü Dr. Federico Mayor’un Mesaj›n›n Bir Bölümü:
Unesco, 1999 y›l›nda insanl›¤›n bilimsel ve sanatsal miras›na büyük katk›s› olan çok
de¤erli bir kifliyi takdirle anacakt›r. Bu kifli, Ömer Hayyam’dan baflkas› de¤ildir.
Bu   anma, onun bilimsel eserleri konusunda yap›lacak uluslararas› bir toplant›da ele
al›nacak olan matematik ve fizik alan›ndaki eserlerinin yay›nlanmas›yla birlikte
yap›lacakt›r.

Ömer Hayyam yaklafl›k dokuz yüzy›l önce Avrupa ve Asya’n›n birçok dil, sanat ve
manevi geleneklerinin merkezi olan ‹ran topraklar›n›n bir bölgesinde yaflam›n›
sürdürdü. Onun eserleri, zaman ve mekân›n ötesine geçmifltir. Ayn› zamanda
gökbilimci, fizikçi, hakîm ve flair de olan bir matematik bilgininin, kendi matematik
denklemlerinin çerçevesinde mahsur kalmas› nas›l mümkün olabilir? Nitekim
bilimsel çal›flmalar› onu, o döneme kadar henüz bilinmeyen araflt›rma ve yenilikler
yapmaya yönlendirdi. fiiiri de geleneksel övgü çerçevesinin ötesindeydi. Yüzünü
sonsuzlu¤a do¤ru çevirince evreni sorguluyor ve yaflam›n anlam› konusunda
düflünceye dal›yor.

Acaba Ömer Hayyam, kendisinin dünyadan kopmas›na neden olacak bir s›rra m› nail
oldu? Evde yaln›z kal›nca, kendisini sarhofllu¤a teslim etmektedir. Çünkü canl›
maddenin er veya geç topra¤a dönüflece¤inin fark›na varm›flt›r.
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O, bilime evrensel bir boyut vermifltir. Bat› düflünürleri aras›nda onu hem sanatkâr
hem mühendis hem filozof hem de kâflif olan Leonardo da Vinci ya da hem mistik
hem de matematik bilgini olan Blaise Pascal ile karfl›laflt›rmak mümkündür.

Onun flairlik yönünü ise; kayna¤›n› evrensel bir aflktan alan ve yaflama, güzelli¤e, do¤a-
ya ve insanl›¤a karfl› sevgi besleyen âfl›kl›k ve bilgelik terkibine ba¤lamamak mümkün mü?

Evren karfl›s›nda her fleyin gerçek boyutunu anlayan bir insan; kanaat etmek,
öneride bulunmak ve çal›flmalar›n› yoluna koymaktan baflka bir fley yapamaz. Ömer
Hayyam’›n eserlerinde görülen fley de budur. Arzumuz, uyumluluk ve aç›k
görüfllülük dersini anlamak ve uygulamakt›r. Bu milenyumun efli¤inde Do¤u ve Bat›
insanlar› olarak bizler için temenni edilmesi gereken fley de budur.
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SOUSSAN HADAVAND



Ömer Hayyam, 11. yüzy›l›n ortalar›ndan 12. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine uzanan devrede
yaflam›flt›r. Bu dönemde Çin s›n›rlar›ndaki Kaflgar’dan Akdeniz sahilindeki
Antakya’ya kadar Büyük Selçuklu Devleti hüküm sürmekteydi. Yine bu dönemde
Müslümanlar ve özellikle Araplar aras›nda halifelik esas›na dayal› Abbasi yönetimi
‹slam ülkelerinde egemenli¤ini kurmaya çal›flm›fl, ‹ran’da ‹slamiyet’in ilk büyük
baflkald›r› hareketi olan ‹smaililik patlak vermifl, mezhep çat›flmalar› ortaya ç›km›fl,
Nizamiye Medreseleri kurulmaya bafllanm›fl, tasavvuf büyük geliflmeler kaydederek
‹slam dünyas›nda geçerlilik kazanm›fl ve ayr›ca Haçl› seferleri bafllam›flt›r.

Hayyam’›n hayat›n›n tamam› Horasan Selçuklular› döneminde geçmifltir. Dört mefl-
hur kifli bu döneme damgas›n› vurmufltur. Bunlar, din bilgini Muhammed Gazzali,
edebiyatç› ve devlet adam› Nizamülmülk*, ‹smailili¤in kurucusu Hasan Sabbah**

ve döneminin bütün ilimleriyle u¤raflan hakîm*** ve flair Ömer Hayyam’d›r.
Bu dört kifli o kadar önemli kifliliklerdir ki aradan yaklafl›k bin y›l geçmesine ra¤men
b›rakt›klar› derin izler hâlâ devam etmektedir.

Selçuklular›n kurdu¤u devletler, Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçuklular›,
Suriye Selçuklular› ile Irak ve Horasan Selçuklular› olmak üzere daha sonra befle
ayr›lm›flt›r. Ancak konumuz Ömer Hayyam oldu¤u için, burada sadece Irak ve
Horasan Selçuklular› dönemi, özellikle de Ömer Hayyam’›n ça¤dafl› olan padiflahlar
hakk›nda bilgi verilecektir.

Gazneli Sultan Mahmud’un ölümünün ard›ndan Sultan Sencer, Irak Selçuklu
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ÖMER HAYYAM’IN YAfiADI⁄I DÖNEMDE TAR‹H‹ DURUM

* As›l ad› Ebû Ali Hasan olup Nizamiye ad›nda medreseler kurdu¤u ve devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapt›¤› için bu isimle an›lm›flt›r.

** Esas mesle¤i kimyac›l›k olan Hasan Sabbah salk›m sö¤üdünden aspirin üreten ve bunu a¤r› kesici olarak uygulayan ilk kiflidir.

*** Hakîm: Hikmet sahibi, bilge, filozof.



taht›na ye¤eni Tu¤rul’u oturttuktan sonra Karahanl›lar›n bir isyan› üzerine,
Mâveraünnehir’e gitti.

5 Eylül 1063 tarihinde Tu¤rul Bey’in ölümünün ard›ndan Alparslan tahta ç›kt› ve
Siyâsetnâme adl› eserin yazar› edebiyatç› ve devlet adam› Nizamülmülk’ü vezirli¤e
getirdi (1064). Alparslan, devlet düzenini sa¤lay›nca Azerbaycan ve Anadolu üzerine
sefere ç›kt›. Devletin do¤u s›n›rlar›n›n güvenli¤ini sa¤layarak bütün gayretini
Anadolu’ya sarf etmeye bafllad›. Sultan Alparslan Azerbaycan üzerinden Malazgirt’e
gelip Bizans ordusunu yenilgiye u¤ratarak flehri k›sa sürede ele geçirdi. Ard›ndan
Ahlat, Meyafarikin (Silvan), Amid (Diyarbak›r) ve çevresini fethetti. 

Malazgirt’in fethiyle Anadolu’da yeni bir dönem bafllad›. Sultan Alparslan,
Malazgirt’ten sonra ç›kan kar›fl›kl›klar› bast›rmak amac›yla Maverâünnehir üzerine
sefere ç›kt›. Ancak burada esir al›nan bir kale komutan› taraf›ndan hançerlendi ve
25 Kas›m 1072’de öldü.

Alparslan, kendisinden sonra tahta geçmesi için o¤lu Melikflah’› veliaht olarak
haz›rlam›flt›. Nitekim Alparslan’›n ölümü üzerine Melikflah henüz 18 yafl›nda iken
sultanl›¤a getirildi (1072). Melikflah öncelikle s›n›rlara tecavüz eden Karahanl› ve
Gaznelileri yenerek bar›fla zorlad›. Ard›ndan amcas› Kavurd’un isyan›n› bast›rd›
(1073).

Devlet merkezi Rey’den daha güneydeki Isfahan’a tafl›nd›. Bizans’›n Malazgirt’ten son-
ra yap›lan anlaflmaya uymamas› üzerine Anadolu ak›nlar› h›zland›r›ld›. Bu arada Ats›z,

Suriye’yi ele geçirdi. Kudüs
flehri Fat›mîlerden al›nd›.
Melikflah, kardefli Tutufl’a
Suriye’nin idaresini verdi
(1078). Anadolu fatihlerin-
den Artuk Bey, Melikflah’›n
emriyle Arabistan Yar›ma-
das›’ndaki Hicaz, Yemen ve
Aden’i Selçuklu topraklar›-
na katt›. Melikflah 1087’de
ç›kt›¤› sefer sonucunda
Karahanl›lar›n do¤u kolunu
da yönetimi alt›na ald›. Sul-
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tan Melikflah henüz 38 yafl›nda iken zehirlenerek öldü (1092).

Melikflah zaman›nda Büyük Selçuklu Devleti en genifl s›n›rlar›na ulaflm›flt›r. Bu s›n›rlar,
bat›da Anadolu ve M›s›r’dan do¤uda Balkafl ve Iss›k gölüne, kuzeyde Kafkaslardan
güneyde Arabistan Yar›madas›’na kadar uzanmaktayd›.

Melikflah’›n ölümü üzerine henüz çok küçük olan o¤lu Mahmud, sultan ilan edildi.
Bunu kabul edemeyen Nizamülmülk’ün taraftarlar›, Rey flehrinde Melikflah’›n
büyük o¤lu Berkiyâruk’u tahta ç›kar›p sultan ilan ettiler. Ancak Berkiyâruk, bedenen
hasta oldu¤u için, 1104 y›l›nda, henüz yirmi alt› yafl›nda iken öldü. Onun ölümün-
den sonra Melikflah’›n di¤er o¤lu Muhammed yönetime el koydu. Horasan hâkimi
olan Sencer’in de kendisine itaat etmesiyle, babas› Melikflah dönemindeki gibi
onurlu bir yönetim oluflturmada baflar›l› oldu. Sultan Muhammed, ‹smaililerin
yönetim merkezi olan Kazvin’deki Elemut (Alamut) kalesini kuflatm›fl, ancak onu
almay› baflaramam›flt›r. 37 yafl›nda vefat eden Sultan Muhammed, Isfahan’da
topra¤a verilmifltir.

Sultan Muizzuddin Ebu’l-Hâris Ahmed Sencer, Horasan melikli¤ine atand›. Babas›
Melikflah’›n siyasetini takip eden Sencer, devletin do¤usunda Selçuklu düzenini
yeniden kurdu. O¤uzlarla yap›lan savaflta ise esir düfltü ve üç y›ll›k esaretten sonra
Nisan 1156’da, kumandanlar›ndan Kumac’›n torunu Müeyyed Ayaba taraf›ndan
kurtar›ld›. Ancak kurtuluflundan bir y›l sonra, 29 Nisan 1157 tarihinde 91 yafl›nda
vefat etti ve Merv’de kendi yapt›rd›¤› türbesine defnedildi.

Sultan Sencer’in ölümüyle (1157) Horasan Selçuklular› yönetimi sona ermifl oldu.
Suriye Selçuklular› ise y›llar önce fiam Atabeyleri ve Diyarbak›r Emirleri taraf›ndan
y›k›lm›flt›. Kirman Selçuklular› da O¤uz emirlerinden Melik Dinâr taraf›ndan sona
erdirilmiflti. Irak Selçuklular› ise Harzemflahlar taraf›ndan y›k›ld›. Sadece Anadolu
Selçuklular› 14. yüzy›l›n bafllar›na, onlar›n devam› olarak Osmanl›lar da 20. yüzy›l›n
bafllar›na kadar hüküm sürmüfltür.

Ömer Hayyam, tarihin bu karmakar›fl›k döneminde yaflad› ve din ile toplum kuralla-
r›n›n etkisinde kalmadan düflüncelerini özgürce aç›klayarak eserlerini ortaya ç›kard›.
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Ömer Hayyam ad›yla tan›nan Ebu’l-Feth Ömer bin ‹brahim el-Hayyâmî, ‹ran’›n
Niflabur* kentinde do¤mufltur. Do¤um tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
1048 y›l›nda do¤du¤u kabul edilmektedir. 

“Çad›rc›, çad›r ustas›” anlamlar›na gelen “Hayyam” sözcü¤ü ise babas›n›n zanaat›
nedeniyle kendisine ad olarak verilmifltir. 

Hayyam’dan söz eden en eski kaynaklardan biri, ö¤rencisi Nizâmî-i Aruzî’nin Çehâr

Makâle’sidir. Ömer Hayyam ile bizzat görüflmüfl olan tarihçi  Ebu’l-Hasan Ali b. Zeyd-
i Beyhakî (ö. 1170) de Tetimmetu Sivâni’l-Hikme** adl› eserinde, onun hakk›nda genifl
bilgiler vermektedir. Ancak Hayyam’›n Niflabur’da do¤du¤unu belirtmesine ra¤men
do¤um tarihinden söz etmemektedir. Tarihçi Beyhakî, eserinde Hayyam’›n do¤um
tarihini anlat›rken, gökyüzünün o andaki durumundan söz etmektedir.

Tarihçi Beyhakî’nin verdi¤i bilgilere dayanarak Hint bilgini Govinda Tirtha’n›n,
astronomi bilgini S. R. Subrahmania Shastry ile birlikte yapt›¤› hesaplara göre,
Ömer Hayyam 18 May›s 1048 y›l›nda sabaha do¤ru dünyaya gelmifltir. Hayyam’›n
do¤um tarihi, Jüpiter ile Merkür’ün konumlar›ndan ç›kar›lmaktad›r. Tirtha, bu
tarihi bulmak için Hayyam’›n Risâletun fî flerhi mâ eflkele min musâderâti kitâbi Oklidis

(Öklidis’in eserindeki güç problemlerin aç›klamalar› hakk›nda kitap) adl› eserinin
Leiden’de bulunan elyazmas›n›n sonundaki tarihten hareket etmektedir.
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* Bilindi¤i gibi dünyan›n en k›ymetli firuze tafl› (turkuaz) Niflabur’da ç›kmaktad›r. Turkuaz›n, gözün nurlanmas›na faydas› oldu¤u söylenmektedir.

** Bu eser ‹ranl› meflhur âlim ve tarihçi Beyhakî taraf›ndan Arapça olarak kaleme al›nan ve filozoflar›n hayatlar› ile sözlerini içeren bir tarih kitab›d›r. Bu kitap asl›nda Ebu Süleyman Sista-

nî’nin Sivânu’l-Hikme adl› eserine ilave olarak yaz›lm›flt›r. Kitab›n Muhammed fiefî’ taraf›ndan yap›lan Farsça çevirisi 1935 y›l›nda Lahor’da, Arapça çevirisi ise 1946 y›l›nda fiam’da

Târîhu Hükemâi’l-‹slâm (‹slam Filozoflar› Tarihi) ad›yla yay›mlanm›flt›r.



Y›llar sonra Rusya’daki Astronomi Enstitüsü Baflkan› Sobbotin, Prof. R. Yuflkoviç’in
ricas› üzerine, Govinda Tirtha’n›n yapt›¤› hesaplar› incelemesi için fiefika Gilmivna
fieref’i görevlendirmifltir. Bu konuda yap›lan araflt›rmalar 1015 ile 1054 y›llar›
aras›nda 1022, 1035 ve 1048 y›llar› olmak üzere ay›n 17, 18 ve 19. günlerinde sadece
üç defa Merkür’ün günefle dönük oldu¤unu göstermektedir. fieref’in, ay›n 17, 18 ve
19. günlerinde güneflin merkezine göre dünyan›n boylam› ile Merkür ve Jüpiter’e göre
dünyan›n boylam› için çizdi¤i cetveller, Jüpiter’in konumunun sadece 1048 y›l›nda bu
iktirana (y›ld›zlar›n birbirine yaklaflmas›) uydu¤unu do¤rulamaktad›r. Yani Rus bilim
adamlar› da Ömer Hayyam’›n do¤um tarihini 18 May›s 1048 olarak do¤rulam›flt›r.

Burada dikkat çekici bir husus olarak flunu görüyoruz; hem Hintliler hem de Ruslar,
Ömer Hayyam’›n hangi tarihte do¤du¤unu bilmenin önemli oldu¤unu düflünmüfl
olmal›lar ki, böyle bir araflt›rmaya giriflmifllerdir. Bir baflka önemli husus da bu
araflt›rman›n izledi¤i yöntemle ilgilidir. Bu tür araflt›rmalar, daha çok do¤um
tarihinden yola ç›k›larak karakter analizine ve çeflitli kiflilik özelliklerinin tespitine
odaklanmaktad›r. Ancak burada araflt›rmac›lar biraz daha farkl› bir yol izlemifl ve
Hayyam’›n karakterinin önemli unsurlar›n›n da yard›m›yla onun do¤um tarihini
kesin olarak tespit etmeye çal›flm›fllard›r.

Hayyam’la ilgili olarak gerçek kabul
edilen bir husus da kendisinin hayat›
boyunca hiç evlenmemifl olmas›d›r. Yâr
Ahmed Reflidî-yi Tebrizî, Tarabhâne* adl›
eserinde, Ömer Hayyam’›n hiç
evlenmedi¤ini belirtmektedir.

‹mam Muvaffak’›n yan›nda ilim ö¤renmeye
bafllayan Ömer Hayyam, baflta felsefe,
mant›k, matematik, fizik, metafizik, t›p ve
astronomi olmak üzere döneminin bütün
bilgilerini ö¤renmifltir. Ça¤dafllar› onu
hikmet ve felsefe konusunda ‹bn Sinâ’n›n
devam› saym›fllar ve astronomi konusunda
vermifl oldu¤u hükümleri kesin olarak
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Govinda Tirtha’n›n yapt›¤› ve izledi¤i yol.

* Ömer Hayyam’›n rubailerini bir araya getiren en eski kaynak olup 1462 y›l›nda kaleme al›nm›flt›r. Türkiye’de birkaç elyazmas› bulunan bu eser bir mukaddime, Ömer Hayyam ile ilgili

hikâyelerden oluflan düzyaz› olarak yaz›lm›fl on bölüm ve 258 rubaiden oluflmaktad›r.



kabul etmifllerdir. Matematik konusundaki araflt›rmalar için Selçuklu sultanlar›ndan
destek gören Hayyam’›n, Sultan Alparslan’dan y›ll›k on bin dinar ald›¤› söylenmektedir.

Hayyam, baba ve atalar›n›n da do¤um yeri olan Niflabur’dan yola ç›karak Belh, Merv,
Herat, Buhara ve Rey gibi döneminin ilim ve ticaret merkezi olan flehirlere çeflitli
seyahatlerde bulunmufl, bir süre Semerkant’ta yaflam›fl, daha sonra Isfahan’a giderek
Selçuklu Sultan› Melikflah’›n ölümüne kadar orada kalm›flt›r.

Döneminin sultanlar›ndan, özellikle de Melikflah ve fiemsu’l-Mülûk’ten büyük
destek ve yak›nl›k görmüfltür.

Ömer Hayyam, Isfahan’da bulundu¤u s›rada üç y›l çal›flarak Melikflah’›n deste¤iyle
bir rasathane kurmufl, Celâlî takvimini haz›rlam›fl, padiflah›n özel müneccimi olarak
görev yapm›fl ve gökyüzünü inceleyerek çeflitli araflt›rmalarda bulunmufltur. Burada
bilimsel konularda kendisine müracaat edilmifltir.

Reflidüddîn Fazlullah, 14. yüzy›lda kaleme ald›¤› Câmi’u’t-Tevârîh adl› eserinde, Serguzeflt-i

Seyyidünâ kitab›ndan naklen, Ömer Hayyam, Nizamülmülk ve Hasan Sabbah’›n üç okul
arkadafl› oldu¤unu yazmaktad›r. Bu hikâye daha sonra Târih-i Guzîde, Ravzatu’s-Safâ,
Habibu’s-Siyer ve Devletflah Tezkiresi’nde de geçmektedir. Edward Browne de ayn› konuya
de¤inmektedir.* Bu üç kifli ayn› as›rda yaflam›fl olmakla birlikte, aralar›ndaki yafl fark›
bak›m›ndan ayn› okulda okumufl olmalar› ihtimali, do¤ru olamayacak kadar düflüktür.
Ancak her üçünün de güçlü karakterleri nedeniyle onlar› ayn› dönemde yaflam›fl ve
birbirlerini yak›ndan etkilemifl kifliler olarak tasvir etmek pek çok araflt›rmac› için cazip
görünmüfltür. Nitekim Hayyam hakk›nda 1943 y›l›nda Türkçe bir eser kaleme alm›fl
olan Ziya fiakir kitab›nda bu efsaneyi yeniden kurgulam›flt›r. Lübnanl› yazar Emin
Ma’lûf (Amin Maalouf) da ayn› kurguyla Semerkant adl› eserini yazm›flt›r. Harold Lamb
ve Hûfleng Mu’înzâde gibi yazarlar da Ömer Hayyam’›n hayat›n› romanlaflt›rm›fllard›r.

Bat›’da, 1950’den günümüze kadar, Ömer Hayyam’›n hayat›n› anlatan birkaç filmin
çekimi gerçeklefltirilmifltir.

Ayr›ca BBC, Ömer Hayyam ad›na senfoni müzi¤i haz›rlam›fl; Ahmed fiamlu,
Muhammed R›za fieceriyan, Milagro Acustico, Ümmü Gülsüm, Riyad es-Sinbati ve
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* Mecelle-i Saltanati-yi Asya, Nisan 1889.



Abed Azrié gibi baz› flair ve müzisyenler de Ömer Hayyam’›n rubailerini müzik
eflli¤inde söylemifllerdir.

Tarihçi Beyhakî, Hayyam’›n ölüm tarihini anmamakla birlikte onun son saatlerini
flu flekilde anlatmaktad›r:

“Onun akrabalar›ndan ‹mam Muhammed-i Ba¤dadî’nin bana anlatt›klar›na göre
Hayyam, bir taraftan difllerini alt›ndan yap›lm›fl bir kürdanla temizlerken bir taraftan
da ‹bn Sinâ’n›n fiifa adl› eserinin ilahiyat ile ilgili bölümünü inceliyordu. ‘Tek ve
Çok’ bafll›kl› bölüme gelince, kulland›¤› alt›n kürdan› kitab›n aras›na koydu ve
‘Adalet sahibi flahitleri ça¤›r da vasiyette bulunay›m,’ dedi. Vasiyette bulunduktan
sonra namaza durdu. Ne bir fleyler yedi ne de içti. Yats› namaz›n› eda ettikten sonra
secdeye kapand› ve ‘Allah›m! Biliyorsun ki ben kendi imkân›m dâhilinde seni
tan›d›m. Beni ba¤›flla. Çünkü seni tan›makla sana yak›nl›k elde ettim.’ dedi. Ömer
Hayyam bu sözlerinden çok k›sa bir süre sonra vefat etmifltir.”

Tarihçi Beyhakî’nin bu anlat›m› Hayyam’›n ruhsal bir bütünlü¤e ulaflt›¤›n› ve
kendini ölüme haz›rlad›¤›n› çok aç›k olarak göstermektedir. Hayyam t›pk› hayat›nda
oldu¤u gibi rubailerinde de böyle bir bütünlü¤ü amaçlam›fl ve adeta Allah’a
yaklaflman›n yolunu bulmufltur.

Ömer Hayyam’›n do¤um tarihini hesaplayan Hint bilgini Govinda Tirtha ile Rus
bilim adamlar›n›n, ölüm tarihi üzerine yapt›klar› hesaplara göre ise Hayyam 23 Mart
1122 tarihinde vefat etmifltir.

Ömer Hayyam, döneminin hemen hemen bütün bilimleri ile u¤raflan büyük bir
bilim adam› oldu¤undan, ölümünden sekiz yüzy›l sonra bilim adamlar› onun do¤um
ve ölüm tarihlerini hesaplamak amac›yla, daha önce hiçbir padiflah veya devlet
yöneticisi için yap›lmam›fl olan araflt›rmalar yapm›fllard›r.
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Ömer Hayyam’›n Niflabur’da bulunan an›t›n›n projesi, 1961 y›l›nda Mimar Seyhun
taraf›ndan tamamlanm›flt›r. An›t yap›l›rken, Do¤u ve Bat› mimarilerinin kar›fl›m›n-
dan oluflan özel bir tasar›m uygulanm›flt›r. Hayyam’›n düflüncesinden ilham al›narak
infla edilen bu an›t›n genel alan› 132 m2 olup Mevlana’n›n serpuflunu and›ran
geometrik flekillerden oluflmaktad›r. Mezar tafl› da geometrik flekillerle süslenmifltir.

24



Hayyam yaflam› süresince flair kimli¤i ile tan›nmam›fl, ancak bilim ve felsefe alan›nda
ün kazanm›flt›r. Kendisinden sonraki dönemlerde ise rubaileriyle ün kazanm›fl ve ad›
flairler aras›nda an›lmaya bafllam›flt›r.

Hayyam di¤er flairlerden çok daha az fliir söylemesine ra¤men dünyaca daha fazla ün
kazanm›flt›r. Bunun nedeni de fliirlerinin p›rlanta de¤erinde olmas›d›r. Di¤er
flairler daha çok ö¤üt, övgü ve aflk konular›n› ele al›rken Hayyam yaflam ve ölüm
temalar›n› ifllemifltir. ‹nsan›n hayat›na bakt›¤›m›zda, bunun yaflam ve ölümden ibaret
oldu¤unu görürüz.

‹nsanlar yarat›l›flta eflittirler. Birilerini di¤erlerine üstün k›lan fley, düflünce zengin-
li¤idir. Ömer Hayyam’›n görüflüne göre yaflam ile ölüm yer de¤ifltirebiliyor. Baflka
bir ifadeyle, nice insanlar öldükten sonra eser ve düflünceleriyle yaflamaya devam
ederken, baz›lar› ise yaflarken bile ölüden farks›zd›rlar. Pek çok medeniyette derin
düflünen insanlara iyi gözle bak›lmam›fl, onlar›n de¤eri ancak sonraki dönemlerde
anlafl›lm›flt›r. Dünyan›n gidifli de bu derin düflüncelerin üzerinde kurularak devam
etmektedir. Hayyam yaflam ve ölüm konusunda derin düflüncelere dalarken dünyada
güzellik, beden ve ruh temizli¤i, sevmek ve sevindirmekten baflka gönül ba¤layacak bir
fley olmad›¤›n› görmekte ve bize düflünmeyi tavsiye etmektedir. Anlardan söz ederken
de bunlar› en iyi flekilde de¤erlendirmeyi arzu etmektedir.
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Ömer Hayyam’›n insan›n yarat›l›fl› ve evren hakk›nda kendine has bir düflünce ve
felsefesi vard›r. Kendisine mant›ks›z gelen hiçbir fleyi körü körüne kabul etmez.
Olup biten her fleyin nedenini anlamak ister. Ölüm ve yaflam konusundaki meseleleri
pozitif bir yaklafl›mla, mant›¤a, gözlemlere ve yaflam›n maddi ak›fl›na dayanarak
çözmeye çal›fl›r. Bu nedenle dünyadaki olaylar› tarafs›zca izlemeyi tercih eder.
Rubailerinde, insan›n ak›l ve mant›k gözü ile k›skançl›ktan uzak bir flekilde dünyaya
bakt›¤› takdirde kendisini her zaman sarhofl hissedebilece¤ini anlat›r.

Ömer Hayyam, bir taraftan hayat›n huzursuzluklarla dolu oldu¤unu söylerken di¤er
taraftan insanlar› dünyan›n güzelliklerinden yararlanmaya ve yaflam› f›rsat bilmeye
ça¤›rmaktad›r. Rubailerindeki düflünceleri her ne kadar çeliflkili olsa da kaynaklardan
anlafl›ld›¤› kadar›yla kendisi temiz ve ahlakl› bir kiflili¤e sahipti. Ayyafl oldu¤u
konusunda ise kaynaklarda hiçbir iflarete rastlanmamaktad›r. Nitekim flarap konusu,
tasavvufta ve o düflünceye sahip flairlerin fliirlerinde de çokça geçmektedir.

Hayyam’›n rubailerinde s›kça kulland›¤› flarap da pozitif düflünce flarab›d›r. Bu flarap,
düflünceden dolay› insana sarhoflluk veren bir flarapt›r. Zaman›n›n hemen hemen
bütün ilimleriyle u¤raflan ve de¤erli eserler b›rakan birisinin sarhofllu¤u sadece
üzümden kaynaklanan bir sarhoflluk de¤il, aksine bilimde ilerlemenin verdi¤i bilgi
sarhofllu¤udur. Onun gibi bir bilim adam›n›n sarhofl olmas› ancak böyle bir pozitif
düflünce flarab› ile mümkün olabilir. Hayyam’›n arzusu insanlar›n fiziksel ve ruhsal
sarhofllu¤u ayn› anda hissetmeleridir. Biz de bu tür sarhofllu¤u hepimize temenni
etmekteyiz.

Hayyam, baz› âlim ve flairler gibi taklitçi olmam›fl, içinden gelen her fleyi oldu¤u gibi
ortaya koymufl ve baflkalar›n›n kendisi hakk›nda söyleyeceklerini umursamam›flt›r.

Ömer Hayyam’›n Tanr›’ya olan inanc› tamd›r. Ancak baz› konularda Yunanl›
filozoflar›n düflüncelerine uymufltur. Sadece iyilik yapan, kendisinden kötülük
ç›kmayan ve kullar›n› ba¤›fllayan bir tanr›ya inan›r. Bu yüzden insan›n azapla
cezaland›r›lmas› inanc›na karfl› ç›kar. ‹nançl› bir kifli, Tanr›’n›n verdi¤i güçle önce
kendine, sonra baflkalar›na güvenir. Bu tür kifliler kendi yaflam felsefelerini miras
olarak b›rak›rlar.
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Ömer Hayyam’›n cebriyye prensiplerine (kadercili¤e) inand›¤›, rubailerinden aç›kça
anlafl›lmaktad›r. Ona göre varl›kta cebr d›fl›nda hiçbir fley gerçekleflemez. ‹nsan
zorunlu olarak do¤ar ve zorunlu olarak ölür. ‹nsan belirli konularda kaderini kendi
iste¤i do¤rultusunda yönlendirebilir ancak genlerinde yaz›l› olan temeli de¤ifltiremez.

1969 y›l›nda fizik alan›nda “Theorie des Quarks” ile Nobel ödülü alm›fl olan
Profesör Murray Gell-Mann da Hayyam gibi düflünerek flöyle demektedir: “Kâinat›
anlama aray›fl›, insanl›k tarihinin en büyük ve en uzun maceras›d›r. Bu kâinat nas›l
çal›fl›yor, nereden geliyor? Beynimiz kavramamaktad›r. Bir gezegenin çevresinde
dönen dünyam›z› tan›yamayan insan bütün kâinat› nas›l tan›yabilsin?”

Rus do¤ubilimci V. A. Jukovski, Tarih-i Elfî’deki bir hikâyeye dayanarak Ömer
Hayyam’›n reenkarnasyon inanc›na tam olarak inand›¤›n› savunmaktad›r.
Reenkarnasyon (ruh göçü) inanc› Hinduizm’in esas›d›r. Bu inanca göre ruhun
kal›ptan kal›ba dolaflmas› insan› kemale erdirir. Reenkarnasyon inanc›nda manevi
mükâfat ya da ceza, insan›n yapt›¤› kötülük ve iyiliklerin karfl›l›¤› olarak ruhunun
hayvan ya da befler bedenlerine girerek alçalmas› ya da yücelmesidir. Ruh, pek çok
say›da var olufllar yaflad›ktan sonra saflafl›rsa (temizlenirse) bu dünyadan giderek
ebedi saadete ulafl›r. Ancak Ömer Hayyam’›n eserlerinde ve rubailerinde bu inançla
ilgili herhangi bir iflarete rastlanmamaktad›r.

Hayyam’›n baz› rubailerinden, insan›n öldükten sonra tekrar dirilece¤ine inan-
mad›¤› anlafl›lmaktad›r.
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RUBA‹N‹N ORTAYA ÇIKIfiI VE TAR‹H‹ GEL‹fi‹M‹

* fiemseddin Muhammed b. Kays er-Râzî, el-Mu’cem fî Me’âyîr-i Efl’âri’l - ‘Acem, (Yay. Haz.) Dr. Sîrûs-i fiemîsâ, Tahran, 1994, (2. bask›), s. 119.

Rubai sözcü¤ü Arapçada “dörtlük” anlam›na gelmektedir. “Terâne”, “dubeyt” ve “çâr
m›sra” olarak da adland›r›lan rubai; birinci, ikinci ve dördüncü m›sralar› kafiyeli
olan iki beyitten oluflmaktad›r. Üçüncü m›sran›n kafiyesi ise serbesttir.

Rubainin Ortaya Ç›k›fl› ve Fars fiiirinde Rubai:
Rubai türünün ‹ranl›lara özgü oldu¤unu belirten fiems Kays-i Râzî, rubainin ilk defa
Rudekî-yi Semerkandî (ö. 940) taraf›ndan kullan›ld›¤›n› ifade etmektedir. Nitekim
bu konuda el-Mu’cem fî Me’âyîr-i Efl’âri’l-‘Acem adl› kitab›nda eski ‹ran flairlerinden
birinin, büyük bir olas›l›kla da Rudekî’nin, “hezec” vezninin “ahrem” ve “ahreb”
türlerinden bir vezin ç›kard›¤›n› ve bu vezne “rubai” ad›n›n verildi¤ini yazmaktad›r.*

Gerçekten de Rudekî’ye ait oldu¤u kabul edilen binlerce rubai bulunmaktad›r.
Ancak kaynaklarda Rudekî’den çok güzel rubailer nakledildi¤ine göre, rubai söyleyen
ilk kiflinin kendisinden daha eski oldu¤u, dolay›s›yla da bu fliir türünün
Samanilerden önce bafllad›¤› düflünülebilir; buna ra¤men rubainin vezninin
bulunuflu Rudekî ile iliflkilendirilmektedir. Nitekim rubainin ortaya ç›k›fl›n›n, onun
izledi¤i bir çocuk oyununa dayand›¤› yönünde meflhur bir rivayet de bulunmaktad›r.

fiems Kays-i Râzî bu rivayeti flöyle anlatmaktad›r: “Rudekî, bir bayram günü
Gazneyn’in bahçelerinde dolafl›yormufl. Bir toplulu¤un, ceviz oynayan çocuklar›n
çevresinde toplan›p onlar› seyrettiklerini görmüfl ve yaklafl›p kendisi de seyre dalm›fl.
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* Muhammed Kâmgâr-› Fârsî, Rubâ’î ve Rubâ’î-serâyân ez Â¤âz tâ Karn-i Hefltom-i Hicrî, (Yay. Haz.) Dr. ‹smail-i Hâkimî, Tahran, 1993, s. 40.

On-on befl yafllar›nda bir çocu¤un ceviz oynarken secili ve vezinli sözler söyledi¤ini
iflitmifl. Bir defas›nda çocu¤un att›¤› ceviz çukura girip ç›kt›ktan sonra yuvarlanarak
tekrar çukura girmifl. Çocuk da bunun üzerine, ‘Geltân geltân hemî reved tâ bon-i
gû’ (‘Yuvarlana yuvarlana çukurun dibine kadar gidiyor’) demifl.”

Bu sözleri vezinli bulan flair, aruz kurallar›na bak›nca, bunun “hezec” bahrine
uydu¤unu görmüfl. Bu vezni bulan kifli delikanl› bir çocuk oldu¤u için de ona
“terâne” (delikanl›ca, delikanl› gibi) ad›n› vermifltir. 

Rubainin ortaya ç›k›fl›na dair rivayetler sadece fiems Kays-i Râzî’nin anlatt›klar› ile
s›n›rl› de¤ildir. Sözgelimi, Devletflah b. Alâuddevle Semerkandî, Tezkiretu’fl-fiu’arâ adl›
eserinde ayn› hikâyeyi farkl› bir flekilde anlatm›flt›r. O rubainin ortaya ç›k›fl›n› bir
baflka kifliye, Ebû Yusuf’un emîri Yakub b. Leys’e atfetmifl ve cevizle oynayan çocu¤un
da onun o¤lu oldu¤unu ileri sürmüfltür.*

11. yüzy›lda yaflayan Emîr Unsuru’l-Me’âlî ise Kâbusnâme adl› eserinde terânenin
(rubainin) ortaya ç›k›fl› hakk›nda kesin bir tarih vermemektedir.

Ünlü rubai flairlerinden biri olan Ebu Said Ebu’l-Hayr (ö. 1049) da tasavvuf
alan›nda az olmakla birlikte seçkin rubailer söylemifltir. 

Rubainin Vezni:
Rubai iki beyitten oluflur. Otuza yak›n türü olan “hezec” bahrinin “ahreb” ve
“ahrem” vezninden al›nm›fl özel bir vezne uygun olarak söylenir. Birinci beytin
birinci ve ikinci m›sralar›yla, ikinci beytin ikinci m›sra›nda kafiyeye uyulur.
M›sralar›n dördünde ayn› kafiyenin kullan›ld›¤› da görülür. ‹kinci beytin birinci
m›sra›n›n kafiyeli olmas› flart› bulunmad›¤›ndan, flairlerin büyük bir k›sm› bu
m›sray› kafiye bak›m›ndan serbest b›rakmaktad›r.

Rubainin yirmi dört vezni vard›r. Bu türler, “ahrem” ve “ahreb” adlar›yla iki k›sma
ayr›l›r. Bu k›s›mlar›n her birisi on ikifler türden oluflmaktad›r. Bu iki k›s›mdan
“mef’ûlün” birimiyle bafllayan on iki kal›ba “ahrem” ad› verilir. “Mef’ûlü” birimiyle
bafllayan di¤er on iki kal›p ise “ahreb” ad›n› al›r. Daha kolay ve daha güzel olan ikinci
k›s›m, yap› bak›m›ndan daha uygun bulundu¤undan, rubailerin ço¤u “ahreb”
k›sm›nda söylenmifltir. Örne¤in Ömer Hayyam’›n rubaileri vezin bak›m›ndan
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incelenecek olursa, birinci k›sma uyan rubaiye çok nadir rastlan›r.

Araplar, ‹ranl›lar’dan ald›klar› rubainin “ahreb” ve “ahrem” vezinlerinde olan yirmi
dört kal›b›n› ö¤renme zahmetinden kurtulmak için, bu vezinlerin yerine “lâ havle ve
lâ kuvvete illâ billâh” veznini kullanm›fllard›r. Ayr›ca rubai kelimesinin yan› s›ra
“dubeyt” kelimesinin bafl›na belirtme tak›s› getirerek “ed-dubeyt” fleklinde
kulland›klar› da görülmektedir.

Rubai türü uzun uzun anlat›labilecek bir konuyu keskin bir zekâ ve k›vrak bir dille
çok k›saca anlatmaya imkân verdi¤i için yayg›n bir flekilde kullan›lm›flt›r. Ço¤unlukla
aflk, sevgi, hayat›n güzellikleri gibi temalar› konu almas› da bu yayg›nl›kta rol oynam›fl
olabilir. Gerçekten de rubai bu tür konular için daha elveriflli gibi görünmektedir;
sözgelimi savafl temas›n› ifllemek pek mümkün görünmemektedir, ama rubai
arac›l›¤›yla felsefî bir sorunu ironik bir dille ifade etmek daha kolayd›r.

Farsça ve Arapça fliirler yazan Ömer Hayyam’›n, Fars fliirine özgü olan rubai
(dörtlük) kal›b›n› en güzel kullanan flair oldu¤u söylenebilir. Dilinin sadeli¤i,
fliirinin teknik yap›s›n›n kolay görünmesi ve meydan okuyan karakteri nedeniyle
Hayyam’›n rubaileri pek çok flair taraf›ndan be¤enilmifl ve taklit edilmifltir.

Türk Edebiyat›nda Rubai:
Türk edebiyat›nda 16. yüzy›ldan itibaren rubai yaz›lmaya baflland›¤› görülmektedir.

Rubai yazan 16. yüzy›l Türk flairlerinin bafl›nda Fuzulî (ö. 1556), Kara Fazlî (ö. 1563)
ve Ba¤datl› Ruhî (ö. 1605) gelmektedir.

Türk edebiyat›nda rubai 17. ve 18. yüzy›llarda alt›n ça¤›n› yaflam›flt›r. Bu dönemde
yetiflen ve rubailer yazan flairler aras›nda Azmizâde Hâletî (ö. 1631), Nâbî  (ö. 1712),
tasavvufî rubailer söyleyen ‹brahim Hakk› (ö. 1772), Esrar Dede (ö. 1797) ve fieyh
Gâlib (ö. 1799) say›labilir.

Özellikle 17. yüzy›l flairlerinden Nâbî, divan›n› tertip ederken her harf ile bafllayan
gazellerin bafl›na ayn› kafiyede bir rubai koymufltur. Türk edebiyat›nda fliirleri
Hayyam’›n düflünce ve felsefesine en yak›n flairlerin Nef’i (1572- 1635) ve Nedim (ö.
1730) oldu¤u söylenebilir.
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Sonraki dönemlerde ise Asafî mahlas›n› kullanan Mahmud Celaleddin Pafla
(ö. 1903) da güzel rubailer söylemifltir.

Türk edebiyat›nda rubainin son dönem önemli temsilcileri aras›nda Yahya Kemal
Beyatl›’n›n (ö. 1958) özel bir yeri vard›r. Onun bu konuda Rubailer ve Hayyam Rubailerini

Türkçe Söyleyifl (1962) adl› bir eseri de bulunmaktad›r. Günümüzde Hamza Tanyafl,
Y›lmaz Karakoyunlu ve di¤er baz› flairlerimizin de Türkçe rubaileri vard›r. Ümit
ederiz ki, flairlerimiz gelecek yüzy›llarda da rubai türünü devam ettirirler.

Arap Edebiyat›nda Rubai:
Rubai Arap edebiyat›nda fazla kullan›lmayan bir fliir türü olmakla birlikte çok güzel
Arapça rubailer vard›r. En önemli flairlerden biri, tasavvufi rubailer söyleyen ‹bn
el-Fâr›d’d›r. Mevlana Celaleddin ve di¤er baz› flairlerin divanlar›nda da Arapça
rubailere rastlanmaktad›r.
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Ömer Hayyam rubailerinde varl›¤›n s›rlar›, dünya, insan, aflk, flarap ve ölüm
temalar›n› büyük bir ustal›kla ifllemifltir. Çeflitli kaynaklarda yüzlerce rubainin ona
atfedilmesine ra¤men, ilim adamlar›n›n çal›flmalar› kesin olarak Ömer Hayyam’a ait
oldu¤u tahmin edilen rubailerin say›s›n›n 80 ila 180 civar›nda oldu¤unu
göstermifltir.

Rubailerin günümüze kadar ulaflan en eski elyazmas› ‹ngiltere’nin Oxford kentinde,
Bodleian Kütüphanesi’nde 525 numara ile kay›tl›d›r. 1460 y›l›nda, yani Ömer
Hayyam’›n vefat›ndan üç buçuk as›r sonra kaleme al›nan bu elyazmas›nda 158 rubai
bulunmaktad›r.

Prof. Abbas ‹kbal, Yâdgâr adl› dergide yay›nlanan bir makalesinde, Hicri 604 tarihli
bir rubailer elyazmas›n›n varl›¤›ndan söz etmektedir. Bu elyazmas› 1950 y›l›nda
Londra’da Cambridge Üniversitesi’ne sat›lm›flt›r. Yaz›l›fl tarihinin do¤ru oldu¤u
belirtilen elyazmas› 252 rubaiyi içermektedir. Bu elyazmas›n›n, G›yasuddin
Muhammed b. Yusuf b. Ali taraf›ndan Hayyam’›n ölümünden sadece yetmifl befl y›l
sonra kaleme al›nm›fl olmas› büyük bir önem arz etmektedir.

Ömer Hayyam’›n rubaileri konusunda Farsça ve di¤er dillerde birçok araflt›rma ve
inceleme kaleme al›nm›flt›r. Hayyam’a ve onun düflüncelerine duyulan ilgi, bu
rubailerin dünyan›n pek çok diline çevrilmesine yol açm›flt›r.

ÖMER HAYYAM’IN BATIDA YEN‹DEN DO⁄UfiU VE
RUBA‹LER‹N ÇEV‹R‹LER‹NE B‹R BAKIfi



‹ngiltere’de ve Amerika’da Ömer Hayyam
Ömer Hayyam’›n ölümünden 734 y›l sonra dünyan›n baflka bir köflesinde,
‹ngiltere’de, onunla ortak duygu, düflünce ve ruhsal özelliklere sahip Edward
Fitzgerald (1809-1883) ad›nda bir flair ve düflünür ortaya ç›km›flt›r. Bafllang›çta
mütevaz› bir hayat süren ve pek tan›nmayan Fitzgerald, Ömer Hayyam’›n rubailerini
Farsçadaki as›llar› gibi güzel ve ak›c› bir dil ve üslupla ‹ngilizceye aktar›nca, hem
Hayyam’› dünyaya tan›tm›fl hem de bu rubailer sayesinde kendisi de dünyaca meflhur
olmufltur. Asl›nda Fitzgerald k›rk iki yafl›na kadar Farsça bilmemektedir ve
Hayyam’dan da haberdar de¤ildir. Bu dili ancak k›rk iki yafl›nda, do¤ubilimci
E. B. Cowel’dan ö¤renmifltir.

Fitzgerald’›n yapt›¤› bu serbest çeviriyi sade bir çeviri olarak alg›lamamak gerekir.
Çünkü Farsça ve ‹ngilizceyi iyi bilen ve fliirden anlayanlar bu iki büyük flairi
birbirinden ay›rt edemez ya da birini di¤erine tercih edemezler. Oxford’daki
Bodleian Kütüphanesi’ndeki yazma nüshay› kendisine gönderen ve onu Hayyam’la
tan›flt›ran dostu E. B. Cowel’e yazd›¤› mektupta Fitzgerald, bu fliirlerde “saf bir alt›n
madeni sesi” duydu¤unu söylemektedir. fiiir elefltirmenleri, Fitzgerald’›n Hayyam
çevirisinde de ayn› sesin iflitildi¤ini ileri sürmektedirler.

Fitzgerald, Bodleian yazmas›ndaki rubailerin bir bölümünü ‹ngilizceye çevirmifl ve
ilk defa yetmifl befl rubaiyi 1859 y›l›nda ‹ngiltere’de yay›mlam›flt›r. Ayn› zamanda
rubailerin devam›n› tercüme etmeyi sürdürmüfl ve eserin 1868 y›l›nda yay›mlanan
ikinci bask›s›nda 110 rubaiyi yay›mlam›flt›r. Ancak sonraki bask›larda dokuz rubaiyi
eserinden ç›karm›flt›r. 1872 y›l›nda yap›lan üçüncü bask› ile 1879 y›l›nda yap›lan
dördüncü bask› 101 rubaiden oluflmaktad›r. Ancak çeviri baflar›s›na ra¤men,
Fitzgerald’›n kendi ad›n› kullanmad›¤› kitab›n birinci bask›s› fazla sat›lmam›fl ve
birkaç sene sonra sokaklardaki ucuz kitap tezgâhlar›na düflmüfltür. O kadar ki,
5 flilinge sat›lan kitab›n fiyat› 1 peny’ye kadar düflmüfltür. Yazar ve gazetecilerin flans
eseri kitab› fark etmeleri ve hem Hayyam’›n felsefesinden hem de çevirmenin
baflar›s›ndan etkilenmeleri, Fitzgerald’›n çevirisinin ak›betini de¤ifltirmifltir.
Gazeteci ve elefltirmenlerin bu konulardaki yaz›lar› neticesinde, Ömer Hayyam ancak
dokuz y›l sonra (1868) Bat›’da flöhret bulmufl ve büyük yank› uyand›rm›flt›r. 
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Fitzgerald’›n ilk çevirisinin ulaflt›¤› flöhretin bir kan›t› da, zaman›nda 1 peny’ye
sat›lan bu kitab›n 1929 y›l›nda New York’ta düzenlenen bir müzayedede 8.000
dolara al›c› bulmufl olmas›d›r. Rubailer daha sonra dünyan›n yetmifli aflk›n diline de
çevrilmifltir. Ömer Hayyam’›n rubaileri, dünyada ‹ncil ile Shakespeare ve Cervantes
gibi yazarlar›n eserlerinden sonra en çok bas›l›p sat›lan kitap olma özelli¤ine
sahiptir. Bunun çarp›c› bir örne¤ini ‹ngiltere’de görüyoruz; bir ‹ngiliz yay›nc› 1995
y›l›na kadar Hayyam’›n rubailerini 300 kez yay›mlam›flt›r. ‹ngiltere’de Hayyam’›n
rubailerinin bulunmad›¤› ev say›s› çok azd›r. I. ve II. Dünya Savafllar›nda ‹ngiliz
askerlerinin ço¤unun cephede Hayyam’›n rubailerini yanlar›nda tafl›malar› da bu
ülkedeki Hayyam hayranl›¤›n›n farkl› bir göstergesidir.

Hayyam’›n özellikle ‹ngiltere’de ulaflt›¤› flöhret çok h›zl› bir flekilde yayg›nlaflm›flt›r. Bir
grup edebiyatç› ve gazeteci taraf›ndan 1892 y›l›nda Londra’da “Omar Khayyam Club”
(Ömer Hayyam Derne¤i) kurulmufltur. O s›ralarda ‹ran ve Afganistan’a görevli olarak
giden flarkiyatç› Mr. William Simpson, Hayyam’›n Horasan eyaletinin Niflabur
flehrindeki mezar›ndan k›rm›z› gül tohumu alarak ‹ngiltere’ye göndermifl ve bu
tohumlar ‹ngiltere’de Kew Garden’de yetifltirilerek 1893 y›l›nda Fitzgerald’›n
mezar›na dikilmifltir. Bu güllerle ilgili olarak mezara flu cümleler yaz›lm›flt›r: “Kew
Garden’de yetifltirilmifl olan ve tohumu William Simpson taraf›ndan Ömer Hayyam’›n
Niflabur’daki kabrinden getirilen bu k›rm›z› gül a¤ac›, Fitzgerald’›n birkaç dostunun
eliyle Ömer Hayyam Derne¤i taraf›ndan 7 Ekim 1893 tarihinde buraya dikildi.”

Fitzgerald rubaileri nazmen çevirirken, Bodleian Kütüphanesi’nde bulunan ve Prof.
E. B. Cowel taraf›ndan haz›rlanan elyazmas›n› esas alm›flt›r. Daha sonra ‹ngiliz
flarkiyatç› Edward Heron Allen, Fitzgerald’›n hangi yerlerde metne sad›k kald›¤›n› ve
hangi yerlerde sadece rubainin anlam›n› vermekle yetindi¤ini incelemek için 1898
y›l›nda ayn› eseri bir bütün olarak yeniden ‹ngilizceye çevirmifltir.

‹ngiliz araflt›rmac› Arthur John Arberry de Ömer Hayyam’›n rubailerini ‹ngilizceye
çevirerek 1951 y›l›nda yay›nlam›flt›r. 1952 y›l›nda rubaileri yeniden çevirerek Ömer
Hayyam, Fitzgerald ve rubailerin elyazmalar› üzerindeki incelemelerini The Romance of

The Ruba’iyat adl› kitapta yay›mlam›flt›r. Ömer Hayyam’›n rubaileri sonraki y›llarda
baflka araflt›rmac› ve çevirmenler taraf›ndan defalarca ‹ngilizceye çevrilmifltir.
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‹ngiltere’de oldu¤u gibi Amerika’da da Ömer Hayyam’›n rubaileri yüzlerce defa
bas›lm›flt›r.

Fransa, Danimarka ve Almanya’da Ömer Hayyam:
Frans›zcada Hayyam üzerine yay›mlanan ilk eserlerden biri, Fransa hükümetinin
‹ran elçili¤inde görevli olan J. B. Nicolas’›n, 464 rubainin düzyaz› çevirisini içeren
ve 1867 y›l›nda III. Napolyon’un iradesiyle hükümet matbaas›nda bas›lan kitab›d›r.
Fitzgerald’›n bu çeviri ile ilgili baz› görüfllerini bildirmesi üzerine Nicolas eserini
yeniden ele alm›fl ve 110 rubai olarak 1868 y›l›nda tekrar yay›mlam›flt›r.

Fernand Henry ise Fitzgerald’›n manzum rubailerini yine manzum olarak Frans›zcaya
çevirerek 1903 y›l›nda Paris’te yay›mlam›flt›r.*

Danimarkal› araflt›rmac› ve yazar Arthur Emanuel Christensen de Hayyam’›n
rubailerini Dancaya tercüme ederek 1903 y›l›nda Kopenhag’da yay›mlam›flt›r.
Christensen Hayyam’›n rubaileri ve felsefesi hakk›nda da yay›nlar yapm›flt›r.
Hayyam’›n rubaileriyle ilgili bir incelemesi, 1905 y›l›nda Frans›zca olarak
Heidelberg’de yay›mlanm›flt›r. Hayyam ve rubaileriyle ilgili bir baflka elefltirel
incelemesi de (Critical Studies in the Rubâiyat of Umar-i Khayyam) 1927 y›l›nda Kopenhag’da
‹ngilizce olarak yay›mlanm›flt›r.

Ömer Hayyam’›n rubailerinin manzum Almanca çevirisi 1925 y›l›nda R. Friedrich
(1865-1935) taraf›ndan Berlin’de yay›mlanm›flt›r.

Rusya’da Ömer Hayyam:
Hayyam’›n rubaileri ilk olarak 1892 y›l›nda V. L. Veliçko, daha sonra ise 1897 y›l›nda
Valentin Zhukovski (Jukovskiy) taraf›ndan Rusçaya çevrilmifltir. Ünlü Rus
flarkiyatç›lar› A. Y. Krimski’nin (1909), Y. E. Bertels’in (1928, 1935, 1960),
B. Moroçni’nin (1948), B. A. Rozenfild’in (1957), E. Aliyev’in (1959),
N. Osmanov’un (1959), A. L. Yuflkeviç’in (1960) ve I. Braginski’nin (1976) Hayyam
araflt›rmalar› da oldukça meflhurdur. Rusya’da son dönemlerde Ömer Hayyam’›n
hayat›, düflüncesi ve eserleri konusunda pek çok araflt›rma yap›lm›fl ve rubaileri
defalarca Rusçaya çevrilmifltir.
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Arap Ülkelerinde Ömer Hayyam:
Baflta Lübnan ve M›s›r olmak üzere Arap ülkelerinde de Ömer Hayyam üzerine çeflitli
araflt›rmalar yap›lm›fl ve rubailerinin yüzü aflk›n çevirisi yay›mlanm›flt›r.

Asya’da Ömer Hayyam:
Çin, Japonya, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve di¤er Asya ülkelerinde
de Ömer Hayyam hakk›nda çeflitli çal›flmalar yap›lm›fl ve rubaileri çevrilmifltir.

Türkiye’de Ömer Hayyam:
Türkçede ilk defa 1880’li y›llarda Muallim Feyzi Efendi, Ömer Hayyam hakk›nda bir
risale kaleme alm›fl ve otuz-k›rk civar›nda rubaiyi de bu risaleye ilave etmifltir.
Kendisi Tebrizli oldu¤u halde ‹stanbul’a yerleflmifl, vefat›na kadar da burada
yaflam›flt›r. Feyzi Efendi’den bir süre sonra Dr. Abdullah Cevdet Bey, J.B. Nicolas’›n
Frans›zcaya çevirdi¤i rubaileri esas alarak ilavelerle birlikte Türkçeye çevirmifltir.

Ülkemizde Ömer Hayyam’a duyulan sevgi nedeniyle ‹stanbul’da bir cadde ve bir
köprüye onun ad› verilmifltir. Ayr›ca Türkiye’de ve Özbekistan’da “Hayyam”
hat›ras›na flarap üretilmifltir. Dile¤imiz, ‹ngiltere’de oldu¤u gibi ülkemizde de bir
“Ömer Hayyam Kulübü” kurulmas› ve baflka flehirlerde de caddelere onun ad›n›n
verilmesidir. Ancak Hayyam’›n felsefesi iyice kavrand›¤›nda, onun flarab› da
rubailerinin tad›n› verebilecektir. Kurulmas›n› arzulad›¤›m›z Ömer Hayyam
Kulübü’nün bunu gerçeklefltirebilece¤ine inan›yoruz.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Ömer Hayyam’›n do¤du¤u yerde ya da dünyan›n di¤er
ülkelerinde, onunla ilgili araflt›rma yapanlar genel olarak rubaileriyle ilgilenmifller,
Hayyam’›n hayat›, düflüncesi ve eserlerine pek ilgi göstermeden onu kendi bak›fl
aç›lar›ndan de¤erlendirerek ele alm›fllard›r. Biz ise bu çal›flmada, çok ayr›nt›l› olmasa
da Ömer Hayyam’›n kiflili¤ini ve düflüncesini genel yönleriyle tan›tmaya gayret ettik.
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Hayyam’›n modern kapitalist ve liberal ülkelerde sayg›n olmas›n›n
nedenleri:
Ömer Hayyam Bat› ülkelerinde, Edward Fitzgerald’›n 1859 y›l›nda yapt›¤› ve ‹ngiliz
edebiyat›n›n eflsiz flaheserlerinden say›lan çevirinin ard›ndan keflfedilmifl ve evrensel
bir ün kazanm›flt›r. Bu çeviri dikkatle incelenecek olursa, Fitzgerald’›n Hayyam’› kendi
özel yaflant›s›yla birlikte 19. yüzy›l Avrupas› tarz›nda yeniden yaratt›¤›, onu Bat›l›lar›n
anlayabilece¤i bir dilde çevirdi¤i görülür. Bu bak›mdan Fitzgerald’›n yapt›¤› yaln›zca
bir çeviri baflar›s›ndan ibaret de¤ildir, ortaya ç›kard›¤› eser onun Hayyam’la ayn› ruha,
zekâya ve düflünceye sahip oldu¤unu göstermektedir. Hayyam’›n rubailerinin Bat›’da
herkes taraf›ndan benimsenmesi de bu sebeptendir. Bu üstün çeviriye ra¤men
Fitzgerald’›n bir mektupta dile getirdi¤i kayg›, çal›flmas›na gösterdi¤i titizli¤in çok aç›k
bir kan›t›d›r: “Birçok rubaiyi hamur ettim. Bir rubai yapt›m. Bu suretle Ömer
Hayyam’›n en büyük meziyeti olan sadeli¤i biraz zayi etmifl olmaktan korkuyorum.”*

Fitzgerald kendi döneminin dünya görüflü ve düflüncelerini Hayyam’›n rubailerinde
yans›tm›flt›r. Böylece Fitzgerald’›n Hayyam’› ortaya ç›km›fl ve 19.-20. yüzy›l
Avrupas›n›n tarz›na bürünmüfltür. I. ve II. Dünya Savafllar›ndan sonra ekonomik
bunal›m dönemi geçiren ve kalk›nmak için çaba sarf eden Bat› toplumu onu
benimsedi, çünkü kendi dünya görüflü ile birlikte ruhunun, zekâs›n›n, fluurunun

HAYYAM NEDEN SEK‹Z YÜZYIL SONRA BATI’DA RA⁄BET
GÖRMEYE BAfiLADI?

* Ömer Hayyam, Rubailer, Dr. Abdullah Cevdet, Hüseyin Dânifl, Hüseyin Rifat, (Yay›na haz›rlayan ve çeviren: Mehmet Kanar), Deniz Kitabevi, 2000, s. 39.



rahatl›¤›n› onun rubailerinde buldu.

18. yüzy›lda tafl kömürünün sanayide kullan›lmas›yla Bat›’da modernleflme hareket-
leri bafllam›fl ve bunun sonucunda kapitalizm, liberalizm gibi düflünceler önem
kazanm›flt›r. Kapitalizmin ve liberalizmin belirledi¤i bu dönemin Avrupa’s›nda
“insan›n mutlulu¤u”, yaln›zca “bu dünyadaki kiflisel rahatl›k ve dünyevi zevkler”den
ibarettir. Böylece geceleri gönlünce geçirmek için gündüzleri a¤›r ifllerde çal›flan bir
insan tipi ortaya ç›km›flt›r. Bu insan, bir gün ölece¤ini bildi¤i için yaflam› f›rsat
saymaktad›r. Böyle bir insan›n zihni sorularla doludur ve bu tür sorular› zihninden
ç›karmak için de eline geçen f›rsatlar› de¤erlendirmeye çal›flmaktad›r.

Böyle bir görüfle sahip bir insana göre mutluluk, “flarap, kad›n, dans” ve di¤er kiflisel
dünyevi istek ve arzulardan ibarettir. Baz› ça¤dafl bilginler de ayn› düflünceyi tafl›mak-
tad›r. Amans›z bir yar›fla ve rekabete dönüflen bu yaflant› tarz› Avrupa’y›, Nietzsche
gibi baz› düflünürlerin sert uyar›s›na ra¤men, ne yaz›k ki, I. ve II. Dünya Savafllar›n›n
efli¤ine getirmifltir. Her iki savafl da Avrupal›n›n ruhunun derinliklerindeki
barbarl›¤›, k›y›m› ve y›k›m güdüsünü tasavvur edilemeyecek ölçüde aç›¤a ç›karm›flt›r.
Kan›m›zca, resmen “dünya savafl›” olarak adland›r›lmam›fl olsa da “III. Dünya
Savafl›”, dünyan›n birçok köflesinde bölgesel olarak devam etmektedir.

Benimsenen kapitalizm ve di¤er …izmler, çal›flt›ran ve çal›flan s›n›flar› birbirine
potansiyel rakip olarak göstermektedir. Böylece Bat› toplumu yine, “baflkas› bana
zarar verebilir” düflüncesinin üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Bu yüzden “baflkas›”n› her ne
pahas›na olursa olsun ortadan kald›rmak gerekir. Yaflam›n sonu ölüm oldu¤undan,
insan›n yap›s›nda bulunan ruhsal ve fiziksel gücü bu rakibe karfl› kullanmak temel bir
de¤er olarak benimsenmifltir. Aç›kt›r ki, böyle düflünen, hayatlar›n› bu temeller
üzerinde infla eden insanlar›n mutlu olabilmeleri imkâns›zd›r. Modern kapitalist
ahlak teorileri do¤rultusunda yetiflip geliflen bir insan, acaba gerçekten “flu birkaç
günlük yaflam›nda” gönül rahatl›¤›na kavuflabilir mi?

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ölümün art›k insan› yapacaklar›ndan koruyan bir gerçek
olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Ölüm, gelecekte gerçekleflecek olan kesin bir olayd›r ve
bugün ise onu unutmak gerekir. “Ölüm ve yaflam”›n anlam dolu diyalekti¤ini
kavramaktan aciz olan kapitalist düflüncenin bu rekabetçi bak›fl aç›s›n›n; servete sahip

38



olma arzusunu hiçe sayan, kar›ncay› bile incitmemekten söz eden Hayyam’›n bak›fl
aç›s›yla uzlaflabilmesi mümkün müdür?

‹nsan›n hayat› adeta pamuk ipli¤ine ba¤l›d›r ve yar›n› garantiye almak mümkün
de¤ildir. Her insan›n hayat›nda yapt›¤› ifllere ba¤l› olarak pek çok tehlike mevcuttur.
Biz hayat›n anlam›n›n soyut ve teorik olmad›¤›na ve herkesin kendi hayat›n›n
anlam›n› yaratmas› gerekti¤ine inan›yoruz. ‹nsan, ömrünün k›sa oluflu, güçlükler
karfl›s›ndaki mücadelesi ve bir an sonra ne durumda olaca¤›n› bilememesi nedeniyle,
her an›n› de¤erlendirerek ve dünya insanlar›na faydal› flekilde yaflayarak hayat›n
anlam›n› kavrayabilece¤ini anlamal›d›r. Mutluluk elde etmek, ancak sevmek ve
sevindirmekle mümkün olabilir.

‹nsanlar›n gerçek ihtiyac› “düflüncelerden uzaklaflmak” de¤il, “düflüncelerine baflka
boyut aramak”t›r. Kapitalizmin gösterdi¤i yol yüzeysel zevk ya da sarhofllukla son
bulmaktad›r. Ancak bu sarhofllu¤un kayna¤› ve niteli¤i, sözgelimi flaraptan
kaynaklanan sarhoflluk, insan›n “derin düflünmesine” imkân vermiyor, aksine belir-
li bir süre için düflüncelerden uzaklaflmas›na neden oluyor. Peki, insan düflünceler-
den uzaklaflmakla istedi¤i gerçek huzuru elde edebilir mi? Huzursuzlu¤unu
kendisinden bile gizlemeye çal›flarak mutlulu¤a kavuflabilir mi?

Kimilerine göre insan› düflüncelerden uzaklaflt›ran “flarap” da kiflisel kurtuluflun
kaynaklar›ndand›r. Halbuki düflüncelerden uzaklaflmak insan›n kurtuluflunu
sa¤lamaz ve bunal›m anlar›nda insan›n içinde var olan beta (kötülük yap) dalgas›n›
harekete geçirir.

Hiçbir soru bofluna olmad›¤› gibi, hiçbir bilmece de cevaps›z de¤ildir. ‹nsan›n
alkolle sarhofl oldu¤u anlarda hiçbir fleye itiraz etmemesi veya gerekti¤inden fazla
sald›rgan olmas› flafl›lacak bir durum de¤ildir.

Oysa Hayyam’›n önerdi¤i sarhoflluk çok farkl›d›r ve kayna¤›nda flarapla birlikte insan
sevgisi vard›r. ‹nsan› sevindirmekle elde edilen bu sarhoflluk insan cisminin,
zekâs›n›n ve ruhunun huzursuzluktan kurtuluflunun da tek yolu ve güvencesidir.
Bat›’n›n flarap kullan›m›ndan do¤an sarhofllu¤u ise belirli bir süre sonra çöküntüye
yol açmakta ve ruhun yücelmesini sa¤layamamaktad›r. Bu nedenle rekabet ve
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mücadeleye haz›rlanm›fl Bat›l› insan›n ruhsal sarhofllu¤a eriflebilmesi hiç de kolay
görünmemektedir.

Bu konuda Mevlana da Ömer Hayyam’la ayn› düflünceye sahiptir. Nitekim bir
dörtlü¤ünde bu sarhofllu¤u flöyle tarif etmektedir:

Bizim sarhofl olmam›z için flaraba ihtiyac›m›z yok,
Meclisimizin flenli¤i için de çeng ve rebaba gerek yok,

Sâki, sevgili, çalg›c› ve flarap olmaks›z›n,
Coflmufl ve sarhofl olmufluz, meyhane sarhofllar› gibi.

Birkaç as›rdan beri Bat›’n›n yapt›¤›n› do¤ru kabul eden ve kültürel etkinliklerini
kendininkinden üstün gören Do¤u insan›nda bir Bat› hayranl›¤› olufltu. Bunun
sonucunda Do¤ulu, kendi kültüründeki yard›mseverli¤e ra¤men, davran›fl
bak›m›ndan Bat›’ya yönelmeye bafllad›.

‹ki kültür aras›nda s›k›flan Do¤ulu, kendi karakteriyle uyuflmayan Bat› düflüncesindeki
eksiklikleri Do¤u düflüncesiyle tamamlamaya çal›flt›. Böylece hayat›nda olumlu ve
olumsuz davran›fllar karfl› karfl›ya geldi.

Sonuç olarak de¤iflik kültürlerden olan insanlar, faydal› bulduklar› di¤er kültüre ait
davran›fllar› kendi kültürlerine adapte ederek uygulamal›d›r. Ancak bunun için o
kültürün temelindeki düflünceyi kavramalar› zorunlu görünmektedir. Hayyam’›n
eserleri ve düflüncesi böyle bir tutumun nas›l gelifltirilebilece¤i konusunda önemli
ipuçlar› sunmaktad›r.
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Kendi döneminde dünyan›n en büyük matematikçisi olarak bilinen Ömer Hayyam’›n
cebir, geometri, fizik, müzik, metafizik ve felsefe alanlar›nda kaleme ald›¤› eser-
lerinin elyazmalar›, dünyan›n çeflitli kütüphanelerinde bulunmaktad›r. Baz› eserleri
ise kaynaklarda adlar› geçmesine ra¤men günümüze kadar ulaflmam›flt›r. Hayyam’›n
günümüze kadar ulaflan eserlerini, bilimsel ve felsefi eserler olmak üzere iki ana
bafll›k alt›nda de¤erlendirebiliriz.

Ömer Hayyam’›n matematik alan›nda çok önemli bulgular› vard›r. Cebir, paralel
çizgiler teorisi ile orant› ve say›lar teorisinde kendisinden önceki matematikçileri
geride b›rakarak harf ve iflaretlere dayal› teoriler gelifltirmifltir.

Eski Yunan matematikçilerinin bilgilerini ele alan ilk bilimsel kitap, ‹skenderiye bölgesi
matematikçilerinden Öklidis (Euklides) taraf›ndan kaleme al›nan Kitab-› Usul-i Hendese adl›
eserdir. K›saca Usul ad›yla da an›lan bu eser, ‹slamiyet dönemi matematikçilerinin
çal›flmalar›n›n esas›n› teflkil etmektedir. Ömer Hayyam da Risale-i Cebr adl› eserinde, Öklidis’in
Usul adl› bu kitab› ile Mu’tiyât ad›ndaki baflka bir kitab›ndan söz etmektedir. Bu kitaplar›n her
ikisinde de ikinci derece denklemlerin geometrik çözümlerine yer verilmifltir.

“Cebr ve Mukabele” ad›nda eser yazan ilk kiflinin, Muhammed b. Musa el-Harzemî
oldu¤u bilinmektedir. Dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda yaflayan Harzemî, algorit-
man›n kurucusu olup kaleme ald›¤› kitab›n orijinal elyazmas› Oxford’daki Bodleian
Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r. Onun matematikteki flöhreti 16. yüzy›lda
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Avrupa’y› etkisi alt›na alm›flt›r. Harzemî’nin ad› Avrupa’da çeflitli flekillerde telaffuz
edilmektedir. Latincede “Alkhorismi” fleklinde telaffuz edilmektedir ve buldu¤u
metod da algoritma (algorizme) fleklinde kendi ad›yla literatüre geçmifltir.

Müslüman bilginlerin eserlerinde birinci ve ikinci derece denklemler için yap›lan ilk
s›n›fland›rma, Harzemî’nin Cebr ve Mukabele adl› eserinde yer almaktad›r.

Hayyam ise Harzemî’yi aflarak birinci, ikinci ve üçüncü derece denklemleri
s›n›fland›ran ilk kifli olmufltur. Üçüncü derece denklemlerle çözülen baz› problemler,
Yunanl› matematikçilerin eserlerinde de göze çarpmaktad›r. Bu yüzden baz› kifliler,
üçüncü derece denklemlerinin Yunanl› bilginler taraf›ndan çözüldü¤ünü
sanmaktad›r. Ancak Ömer Hayyam’›n Cebr ve Mukabele* adl› eserini ilk kez 1851 y›l›nda
Frans›zca çevirisiyle birlikte yay›mlayan Franz Woepcke, eserin Girifl k›sm›nda bu
varsay›m›n do¤ru olmad›¤›n› ifade etmekte ve “Yunanl›lar›n eserlerinde cebir ile ilgili
herhangi bir ize rastlanmad›¤›ndan, onlar›n üçüncü derece denklemleri çözdü¤ü
söylenemez,” demektedir.

Üçüncü derece denklemlerin ilk kez Müslüman matematikçilerin eserlerinde ve
özellikle Ömer Hayyam’›n Cebr adl› kitab›nda düzenli bir flekilde yaz›ld›¤› görülmek-
tedir. Cebir bilimini geometride ilk kullanan ve cebir ile geometri aras›nda ba¤lant›
kuranlar da Müslüman matematikçiler olmufltur.

(a+b)n ifadesindeki (n) tam say› oldu¤u zaman aç›n›m›n›n katsay›lar›n› ilk defa Ömer
Hayyam tablo halinde vermifltir. Ondan alt› yüzy›l sonra yaflayan Newton ve Pascal’a
atfedilen binom formülünü de Hayyam bulmufltur.

Hayyam ayr›ca geometride Öklid postulalar› üzerine çal›flmalar yapm›fl ve ‹talyan
Giovanni Girolamo Saccheri’den alt› yüz y›l önce Öklid d›fl› (Riemann ve
Lobatschewsky) geometrilerin ilk iflaretlerini vermifltir.

Ömer Hayyam’›n gümüfl ve alt›n gibi de¤erli madenlerin alafl›mlar›n›n safl›¤›n›n
ölçülmesi ve yakut, zümrüt gibi de¤erli tafllar›n safl›¤›n›n belirlenmesi konusunda da
çal›flmalar› bulunmaktad›r. Bu konuda Hayyam’›n da Archimedes kanununa dayal› su
terazisi hesap ve tasar›m çal›flmalar› vard›r. Ayr›ca hava ve iklim de¤iflmeleri ile ilgili
olarak meteoroloji konusunda da çal›flma ve uygulamalar yapt›¤› bilinmektedir.
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FEN B‹L‹M‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ESERLER‹

Risâletun fi’l-berâhîni ‘alâ mesâili’l-cebri ve’l-mukabeleti 
(Cebir ve mukabele problemlerinin çözümleri hakk›nda kitap):
Hayyam’›n matematik alan›nda yazd›¤› en ayr›nt›l› ve en önemli eseridir. George
Sarton’un ifadesine göre bu eser, “bilimsel bir düflünce sistemini tan›tmakta olup
muhtemelen Ortaça¤ eserlerinin en seçkinidir.” Bu eserin 1080 y›l› civar›nda,

Hayyam 34-35 yafllar›nda iken yaz›ld›¤› tahmin
edilmektedir.

Eserin girifl k›sm›nda kendi dönemindeki bilimden
ve bilginlerden flikâyet eden Hayyam, bu çal›flmay›
Kad›lar Kad›s› ‹mam Seyyid Ebû Tahir’e ithaf
etmifltir.

Eser flu bölümlerden oluflmaktad›r:

a) Girifl
b) Do¤rusal denklemler ile ikinci derece

denklemler
c) Üçüncü derece denklemler
d) Kesirli denklemler
e) Ebu’l-Cûd’un çal›flmalar›n›n elefltirisi

üzerine ek.
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Bu eserin en önemli bölümü, üçüncü derece denklemlerin çözümü ile ilgili
bölümdür. ‹slamiyet dönemi matematikçilerinin çözemedi¤i üçüncü derece
denklemleri çözmeyi baflaran Hayyam, eserinde bu tür denklemleri on befle kadar
ç›karmaktad›r.

Ömer Hayyam yaln›zca pozitif katsay›l› denklemlerle ilgilenmifl ve onlar›n da pozitif
köklerini aram›flt›r. Bunun bir nedeni de Hayyam’›n, küp denklemleri incelerken
koni kesiklerini de (çember, elips, parabol ve hiperbol) içeren geometrik yöntemler
kullanm›fl olmas›d›r. Onun inceledi¤i denklemlerin hepsi modern iflaretlerle,
x3 + ax2 + bx + c = 0
fleklinde yaz›l›r. Fakat buradaki a, b, c say›lar›n›n baz›lar›n›n s›f›r ve negatif oldu¤u
durumlarda, s›f›r ve negatif say›lardan kaç›nmak için baz› terimler yaz›lm›yor, baz›
terimler ise sa¤ tarafa geçiriliyordu. Bu sayede incelenen denklem say›s› yirmiye
kadar ç›kar›lm›flt›. Örne¤in sadece c negatif oldu¤unda (1) denklemi;
x3 + ax2 + bx = c
fleklinde; b ve c negatif olduklar›nda ise katsay›lar›n pozitiflik flart›n›n sa¤lanmas› ve
düflünülmüfl geometrik yöntemlerin uygulanabilmesi için,
x3 + ax2 = bx + c
fleklinde yaz›lm›flt›r.

Frans›zca çevirisiyle birlikte L’algebre d’Omar Alkhayyami ad›yla 1851 y›l›nda Paris’te
yay›mlanan bu eser, 1931 y›l›nda da The Algebra of Omar Khayyam ad›yla ‹ngilizceye çevril-
mifltir.

Bu eserin baz› elyazmalar› Fransa’da Paris Milli Kütüphanesi, Amerika’da Columbia
Üniversitesi Kütüphanesi, Hollanda’da Leiden Kütüphanesi ve ‹talya’da Vatikan
Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r.

Bu eserde yer alan baz› flekiller flöyledir:
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Risâletun fî k›smeti rub’i’d-dâireti
(Dairenin dörtte birinin bölünmesi ile ilgili kitap):
Dairenin dörtte birinin bölünmesi konusunda Arapça olarak kaleme ald›¤› bu
risalesinde Hayyam, cebir risalesinden önce yazd›¤› bir problemin çözümünü
anlatmaktad›r.

Hayyam burada, x3=a denkleminin çözümünü anlat›rken, en eski nomogram türüne
de¤inmekte ve gerçekte nomografi yolunda ilk ad›mlar› atmaktad›r.

Bu eserden anlafl›ld›¤›na göre, Müslümanlar aras›nda yayg›n olan 21 denklemin
sadece 11 tanesi Hayyam’dan önceki matematikçiler taraf›ndan biliniyordu, di¤er
10 denklemi ise Hayyam çözmüfltür.

Hayyam bu eserde, e¤er f›rsat bulursa, denklemlerin türleri ve çözümleri hakk›nda
bir kitap yazaca¤›n› belirtmektedir. Hayyam’›n sözünü etti¤i eser muhtemelen onun
Cebr ve Mukabele adl› meflhur eseridir.

Golamhoseyn Musahib bu eseri, Farsça çevirisini yaparak ve Tahran Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi’nde bulunan yazman›n foto¤raflar›n› da ilave ederek, 1960
y›l›nda Tahran’da Risale der Tahlil-i yek Mes’ele ad›yla yay›mlam›flt›r.

Bu risalenin ‹ngilizce çevirisi ise A. R. Amir Moes taraf›ndan yap›lm›fl ve 1961 y›l›nda
“A Paper of Omar Khayyam” ad›yla Scripta Mathematica dergisinin 26. dönem,
4. say›s›nda yay›mlanm›flt›r.

Bu eserde bulunan baz› flekiller flöyledir:



46

Celâlî Takvimi:
Ömer Hayyam’›n astronomi alan›ndaki yo¤un çal›flmalar›, baflvezir Nizamülmülk’ün
tavsiyesi üzerine, Selçuklu Sultan› Melikflah taraf›ndan 1074 y›l›nda saltanat›n baflkenti
Isfahan’a davet edilmesiyle bafllam›flt›r. Sarayda müneccimbafl› makam›na atanan
Hayyam, di¤er davetli gökbilimcilerle birlikte k›sa sürede Isfahan gözlemevini kurmufl

ve 1079 senesinde “Celâlî” veya “Melikflah Takvimi” olarak bilinen
takvimi haz›rlam›flt›r. Bu takvime göre günefl y›l›n›n uzunlu¤u
365  gün olarak kabul edilmifl olup buna göre 7 defa 4. y›l 366 gün
ve sonraki 5. y›l 8. uzun y›l olarak al›n›rd›. Böylece 33 y›ldan
8 tanesi visokos (uzun) y›l olurdu. Bu takvim 1582 y›l›nda
haz›rlanan ve günümüzde birçok ülke taraf›ndan kullan›lan
Gregoryen takviminden daha do¤rudur. Çünkü Gregoryen
takviminde hata yaklafl›k 3300 y›lda bir gündür. Hayyam’›n
takviminde ise bir günlük hata yaklafl›k 4500 y›lda oluflmaktad›r.
Gerçek y›l 365,2422199 gündür. Celâlî takviminde bir
y›l, 365,24219858 gün olup gerçek y›ldan 1,84 saniye daha
k›sa; Gregoryen takviminde ise bir y›l, 365,2425 gün olup gerçek
y›ldan 24,21 saniye daha uzundur. Ömer Hayyam baflkanl›¤›nda
haz›rlanan ve günümüzde ‹ran ve baz› ülkelerde kullan›lan fiemsî
(Günefl) takviminde y›l›n bafllang›c› olarak bahar›n ilk günü
(21 Mart) kabul edilmifltir.

Bunun d›fl›nda Isfahan gözlemevinde Zic-i Melikflah ad›n› tafl›yan ve 100 sabit y›ld›z›n
1079 y›l›na indirgenmifl konumlar›n› belirleyen koordinatlar› içeren “Melikflah as-
tronomi tablosu” haz›rlanm›flt›. Bu tablo Rönesans döneminde Latinceye çevrilmifl ve
di¤er eski çal›flmalar›n yan› s›ra Bat›daki astronomi çal›flmalar› için önayak olmufltur.

Ömer Hayyam’›n Isfahan gözlemevinde yapt›¤› astronomi çal›flmalar›, 13. yüzy›l›n
ortalar›nda Nasireddin et-Tusi’nin Mara¤a’daki ve Timur’un torunlar›ndan Ulu¤
Bey’in 15. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Semerkant’taki gözlemevinin kurulmas›nda örnek
al›nm›fl, bu gözlemevlerinde Hayyam’›n Zic’inin benzerleri olan Zic-i ‹lhani ve Zic-i

Sultani isimli y›ld›z kataloglar› oluflturulmufltur.

Isfahan gözlemevindeki çal›flmalar, Hasan Sabbah’›n adamlar›n›n Nizamülmülk’e
yönelik suikast giriflimleri ve Melikflah’›n ölümü ile 1092 y›l›nda son bulmufltur.
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Risâletun fî flerhi mâ eflkele min musâderâti kitâbi Oklidis
(Öklidis’in eserindeki güç problemlerin aç›klamalar› hakk›nda kitap):
Arapça olarak kaleme al›nan ve en az Cebr ve Mukabele kitab› kadar önemli olan bu
risalede Hayyam, Öklidis’in kitab›nda bulunan güç problemleri aç›klamaktad›r. Bir
mukaddime ve üç makaleden oluflan bu risalede eski Yunan ve son dönem ‹slam
çal›flmalar›n›n eksiklik ve yanl›fll›klar›ndan söz edilmektedir.

Hayyam bu risalesinde iki do¤ru çizginin, baflka bir do¤ru çizgide iki dik aç› ile
kesiflmesi durumunda, bunlar›n birbirlerinden uzaklaflmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
savunmaktad›r.

Bu eserin, Öklidis’in paralellik postulat›n›n do¤rulu¤unu ciddi biçimde sorgulayan
ilk risale olmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›makta oldu¤u ve bu konuda yüzy›llar boyu
sürecek olan araflt›rmalar için temel oluflturdu¤u söylenebilir. Ömer Hayyam’›n
bafllatm›fl oldu¤u bu büyük proje, bilim tarihinin en büyük projelerinden biridir ve
birçok araflt›rmac›n›n hayat› bu projenin ispat edilmesi yolunda son bulmufltur. Bu
proje yaln›zca 19. yüzy›lda Rus Lobatschewsky ve Macar Bolyai taraf›ndan Öklitd›fl›
geometrilerin keflfi ile son bulmufltur. Ömer Hayyam’›n bu muhteflem projesinin
sonunda bulunan “Yeni Geometri”, ayn› zamanda Einstein’in genel relativite
teorisinin temelini oluflturan önemli unsurlardan biridir.

Bu eserin bir elyazmas› Hollanda Leiden Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r. Celâl-i
Humâyî, bu eseri Farsçaya çevirerek Hayyâmînâme adl› kitab›n içinde 1968 y›l›nda
Tahran’da yay›mlam›flt›r.

Bu eserde bulunan baz› flekiller flöyledir:



Risâletun fi’l-ihtiyâli li ma’rifeti mikdâreyi’z-zehebi ve’l-f›ddati fî
cismin murekkebin minhumâ
(Alt›n ve gümüflten oluflan bir cismin, olufltu¤u bu maddelerin
miktar›n› belirleme ilkeleri hakk›nda kitap):
Arapça olarak kaleme al›nan bu eser, Mizânu’l-Hikmeti ad›yla da an›lmaktad›r. Bu
risalenin tamam›n›n Hayyam’a ait olup olmad›¤› kesin olarak bilinmemektedir.

Bu eserde, Archimides’in, “Kat› bir cismin kendisinden daha düflük yo¤unlukta
bir s›v›ya dald›r›ld›¤›nda, kat› cismin a¤›rl›¤›n›n, yerini ald›¤› s›v›n›n a¤›rl›¤› kadar
azalaca¤›n› belirten” ilkesi aç›klanmaktad›r.

Bu eseri inceleyen Wiedemann, Hayyam’›n yöntemini Ebu Mansûr-i Neyrîzî ve
Platon’un yöntemleriyle karfl›laflt›r›rken, Hayyam’›n yönteminin daha güç oldu¤unu
belirtmektedir. Bu eserden, o dönemin Müslüman fizikçilerinin bir ya da iki
maddeden oluflan cisimlerin oransal yo¤unluklar›n› ölçebildikleri anlafl›lmaktad›r.

Eserin elyazmas›, Almanya’daki Gotha Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r.

el-Kavlu ‘alâ ecnâsi’l-lezî bi’l-erba’a
(“Dörtlü Dizi” [Tetrachord] Hakk›nda Söz):
Müzik konusunda Arapça olarak yaz›lan bu risalede, frekanslar ve dört noktadan
oluflan yar›m oktavl›k akor hakk›nda bilgi verilmektedir. Müzikteki 4/3 fas›las›n›n
çeflitli bölümlere ayr›lmas› konusu anlat›lmaktad›r. Titremekte olan saz telinin bir
ucundan, boyunun 1/4 oran›nda bir mesafedeki noktaya parma¤›m›z› bast›r›p telin
boyunu bafllang›çtaki boyundan 3/4 oran›nda azalt›rsak, telin yeni konumundaki
titreyiflinin frekans›, önceki frekans›n 4/3’ü olacakt›r. Bu durumda bu iki notan›n
musiki fas›las›n›n 4/3 oldu¤u söylenir. Bu fas›la, eski ‹ran ve Yunan musikilerinde
kullan›lmaktayd›. ‹slamiyet dönemi musiki âlimleri de onun teorik yönünü genifl bir
flekilde araflt›rm›fllard›r. Farabi ve ‹bn Sina da Ömer Hayyam gibi 4/3 fas›las›na,
“el-lezî bi’l-erba’a” ad›n› vermifllerdir. Günümüzde buna “dörtlü dizi” (tetrachord)
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denilmektedir. Ömer Hayyam bu eserde, 4/3’ün çeflitli bölümlerini, fas›la düzenini
dikkate almaks›z›n üç ayr› fas›laya ay›rm›fl ve böylece 21 çeflit “tetrachord” (dörtlü
dizi) elde etmifltir. Hayyam bu dizilerden ikisinin kendi buluflu oldu¤unu, çünkü
kendisinden önceki eserlerde onlara rastlamad›¤›n› belirtmektedir.

Bu eserin elyazmas›, Manisa Genel Kütüphanesi’nde 1705 numara ile kay›tl› bir
mecmuan›n içinde 97-99 varaklar› aras›nda bulunmaktad›r. Celal Homâyî bu
elyazmas›n› 1968 y›l›nda Hayyâmînâme adl› eserinde yay›mlam›flt›r. Takî-yi Bînefl ise bu
risalenin metnini Farsça serbest çevirisi ve k›sa bir flerhle birlikte 1994 y›l›nda,
“Hayyâm’›n Musikî Risâlesi” adl› bir makale fleklinde Kirman Azad-› ‹slamî
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Neflriyye-i ‹lmî-yi Pejûheflî dergisinin ilk say›s›nda
yay›mlam›flt›r.



METAF‹Z‹K VE FELSEFE ‹LE ‹LG‹L‹ ESERLER‹

Ömer Hayyam’dan biri Farsça ve dördü Arapça olmak üzere befl felsefi eser
günümüze kadar ulaflm›flt›r. Hayyam felsefi eserlerinde iki önemli noktaya
de¤inmektedir. Birincisi, bu eserleri ya bir soruya cevap olarak ya da birisinin iste¤i
üzerine kaleme alm›flt›r. Baflka bir ifadeyle Hayyam felsefi eserlerini, matematik ile
ilgili eserlerinde oldu¤u gibi zevkle ve isteyerek de¤il, aksine zorunlu olarak
yazm›flt›r. Bu nedenle Hayyam’›n matematikçilik yönünün felsefecilik yönünden
üstün oldu¤u söylenebilir. ‹kincisi ise, Farsça d›fl›ndaki eserlerinde ifllenen konular,
genel olarak kelâm biliminde ifllenen konulardan oluflmaktad›r. Matematik d›fl›ndaki
eserlerinde genel olarak yeni bir bulgu yer almamaktad›r.

Hayyam felsefe ile ilgili eserlerini kaleme al›rken baz› din adamlar›n›n kendisine
sordu¤u sorulara bak›l›rsa, o dönemin din adamlar›n›n sadece din bilimleriyle de¤il
felsefe ve di¤er pozitif bilimlerle de ilgilendikleri ve bu bilimleri ö¤rendikleri
görülmektedir.

Ömer Hayyam, felsefede ‹bn Sinâ ekolüne ba¤l›yd›. Ayr›ca Kur’ân tefsiri ve hadis
gibi dini bilimler ile Arap dili konusunda da bilgi sahibiydi. Ancak bu konularda
ayr›nt›l› kitaplar yazmam›flt›r. Metafizik ve felsefe konusunda ise çeflitli eserleri
vard›r. Bunlar›n belli bafll›lar› flunlard›r:
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Tercume-i Hutbetu’l-⁄arrâ-yi ‹bn Sinâ
(‹bn Sina’n›n Hutbetu’l-Garra adl› eserinin çevirisi):
Hayyam, Isfahan’da bulundu¤u s›rada baz› dostlar›n›n iste¤i üzerine ‹bn Sinâ’n›n
Hutbetu’l-Garrâ adl› eserini Farsçaya çevirmifltir. ‹bn Sinâ’n›n bu eseri, “Tanr›’n›n tek
oluflu ve yarat›l›fl” konular›n› ele almaktad›r. Hayyam bu eseri sadece çevirmekle
yetinmemifl, gerekli gördü¤ü yerlerde çeflitli aç›klamalar yapm›flt›r. Hem ‹bn
Sinâ’n›n k›sa hutbesi hem de Hayyam’›n aç›klamalar›, eski bilgilerden oluflmaktad›r.
Örne¤in: “Her fleyin bafllang›c›, Tanr›’dan kaynaklanmaktad›r, hepsi O’na döne-
cektir. Tanr›, bütün yönleriyle tektir. ‘Tekten sadece tek ortaya ç›kar’ kural›
gere¤ince bütün varl›klar bir defada de¤il, bir düzen içinde yarat›lm›flt›r. Yarat›l›fl
sonsuz ilahi güzellikten kaynaklanmaktad›r. Bu yüzden bütün yarat›klar düzen,
güzellik ve kusursuzluk bak›m›ndan en iyi niteliktedirler.”

Risâletun fi’l-kevni ve’t-teklîfi
(Yarat›l›fl ve insan›n kulluk görevleri hakk›nda kitap):
Hayyam, 1080 y›l›nda Arapça olarak kaleme ald›¤› bu risalede, Fars bölgelerinden
birisinin kad›s› ve ayn› zamanda ‹bn Sinâ’n›n ö¤rencisi olan ‹mam Ebû Nasr
Muhammed bin Abdurrahîm Nesevî’nin* sorular›na cevaplar vermektedir.
Kaynaklardan anlafl›ld›¤›na göre Hayyam bu tarihlerde fiiraz’da Fars Kad›lar Kad›s›
Ebû Tâhir’in yan›nda bulunuyordu.

Ebû Nasr Muhammed bin Abdurrahîm Nesevî, Hayyam’a bir mektup göndererek
varl›k dünyas›n›n, özellikle de insan›n yarat›l›fl›n›n sebebini ve kulluk görevlerini
sormaktad›r. Hayyam bu sorulara cevap verirken son derece sayg›l› bir üslup
kullanmakta ve risalenin sonunda, eksiklik ve yanl›fll›klar›n›n göz ard› edilmesini Ebû
Nasr’dan rica etmektedir.

Bu eserin bir elyazmas› Topkap› Saray› Müzesi Revan Köflkü Bölümü’nde 2042
numara ile kay›tl› bir mecmuan›n içindedir. Muhyiddin Sabrî, bu eserin metnini
haz›rlayarak M›s›r’da yay›mlam›flt›r.

* ‹bn Sinâ ile Ebû Reyhân-› Birûnî’nin ça¤dafl› olup felsefe, astronomi, geometri, t›p ve eczac›l›kla ilgilenmifl ve bu alanda eserler yazm›flt›r.



Zaruretu’t-Tezâddi fi’l-’âlemi ve’l-cebri ve’l-bekâ’i
(Dünya, zorunlu kadercilik ve ebedilikteki z›tl›klar›n mecburî oluflu):
Risâletun fi’l-kevni ve’t-teklîfi’nin devam› niteli¤inde olan bu eser, Ebû Nasr Muhammed
bin Abdurrahîm Nesevî’ye hitaben Arapça olarak kaleme al›nm›flt›r. Ebû Nasr,
Hayyam’›n önceki eserinde kendisine verdi¤i cevaplar do¤rultusunda üç felsefî
meseleyi ortaya atarak bu konudaki görüfllerini sormaktad›r. Hayyam zaman zaman
eski bilgilere dayanarak, zaman zaman da kendi görüfllerini katarak bu meselelere
aç›kl›k getirmektedir.

Risâletun fi’l-vucûd
(Varl›k hakk›nda kitap):
Eserin sonundaki sözlerden anlafl›ld›¤›na göre bu eser de Risâletun fi’l-kevni

ve’t-teklîfi’nin devam› olup Kad› Ebû Nasr Muhammed bin Abdurrahîm Nesevî’ye
hitaben yaz›lm›flt›r. Hayyam bu eserde, varl›k ve vâcibu’l-vücûd (olmas› zorunlu
olan) Tanr›’n›n özellikleri konusunda, kendisinden önceki filozoflardan daha
ayr›nt›l› bilgiler vermektedir.
Bu eserin bir elyazmas›, Britanya Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r.

Risâletu’z-ziyâi’l-‘akl’i fi’l-‘ilmi’l-kullî
(Küllî ilimlerde akl›n nurlar›):
Varl›k ve Tanr›’n›n özelliklerinden söz eden bu eser, Risâletun fi’l-vucûd’un devam› gibi
görünmektedir. Hayyam bu konular›, önceki filozoflardan daha ayr›nt›l› bir flekilde
anlatmakta ve yer yer ‹bn Sinâ’n›n görüfllerine yer vermektedir.

Elyazmas› Kahire Kütüphanesi’nde bir mecmuan›n içinde bulunan bu eseri, ilk olarak
Muhyiddin Sabrî, Câmi’u’l-Bedâyi’ adl› kitab›n içinde, 1917’de M›s›r’da yay›mlam›flt›r.

52



53

Risâle der ‘ilm-i külliyât-i vucûd
(Varl›kla ilgili bilimler hakk›nda kitap):
Hayyam’›n felsefi konularda Farsça olarak kaleme ald›¤› tek eserdir. Hayyam bu eseri,
‹smaililer taraf›ndan öldürülünceye kadar Sultan Sencer’in vezirli¤ini yapan Ebu’l-
Feth Muzaffer bin Nizamülmülk’ün iste¤i üzerine kaleme alm›flt›r. Üç bölümden
oluflan bu eserde varl›k ve etkin ak›ldan söz edilmektedir. Hayyam’›n etkin ak›l ve
varl›k konusundaki görüfllerinin, Farabi ve ‹bn Sinâ’dan çok ‹hvanu’s-Safâ’n›n
görüfllerine yak›n oldu¤u görülmektedir.

Tahran, Kahire, Paris ve Londra’da elyazmalar› bulunan bu eserin bir bölümünü
Danimarkal› flarkiyatç› Arthur Christensen, Ravzatu’l-Kulub ad›nda bir mecmuan›n
içinde yay›mlam›flt›r.

Risâletu cevâben li-selâsi mesâilin
(Üç mesele için cevaplar kitab›):
Bu eser, Abdulcebbâr Moflkevî’nin evrendeki zorunlu çeliflkilerin çözümü konusunda
Hayyam’a sordu¤u üç felsefi soruya cevap olarak kaleme al›nm›flt›r. Hayyam bu eserde,
fiiraz’da Ebû Tahir’in yan›ndaki ikametinden söz etmekte ve hasta oldu¤undan dolay›
sorulara ayr›nt›l› cevap veremedi¤i için özür dilemektedir.

Bu eserin elyazmas›, Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi Revan Köflkü Bölümü’nde
2042 numara ile kay›tl› bir mecmuan›n içindedir. Müctebâ Minovî, bu eseri 1957
y›l›nda Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde (Y›l: 4, Say›: 2) “Türkiye
Hazinelerinden” bafll›¤› alt›nda yay›mlam›flt›r.

Eser ayr›ca, Câmi’u’l-Bedâyi’ ad›yla Muhyiddin Sabrî taraf›ndan M›s›r’da da
yay›mlanm›flt›r.
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Risâle der keflf-i hakikat-i Novrûz
(Nevruz günü hakk›nda kitap):
Farsça olarak kaleme al›nan bu eserde dünyan›n güneflin etraf›ndaki dönüflünün 365
gün 6 saatte tamamland›¤›; y›l›n tamamland›¤› bu günü, yaklafl›k 2500 y›l önce Kral
Cemflid’in tespit etti¤i ve ona Novruz ad›n› vererek kutlamalar yapt›¤›; ilk ‹ran kral›
Keyumers’in tahta geçince insanlar›n zaman› anlayabilmeleri için y›l›n ay ve
günlerine isim konulmas›n› istedi¤i ve böylece y›l›n bafllang›c›ndan itibaren
meleklerin say›s›na göre 12 aya bölünerek adland›r›ld›¤› ve günlere isim verildi¤i,
astronomiden faydalan›larak anlat›lmaktad›r. Eserde ayr›ca Novruz’un Fars
padiflahlar› aras›nda neden yüceltildi¤i konusu k›saca anlat›lmakta, padiflahlar›n
gelenek ve göreneklerinden söz edilmekte ve eski ‹ran padiflahlar›ndan baz›lar›n›n
hayat hikâyeleri anlat›lmaktad›r.

Ak›c› bir dille kaleme al›nan bu eser, 1937 y›l›nda M. Minovî taraf›ndan Tahran’da
yay›mlanm›flt›r. Eserin elyazmalar› Britanya ve Berlin Kütüphaneleri ile Türkiye’de
Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi ve Hamidiye Bölümleri’nde bulunmaktad›r.

Ömer Hayyam’›n kaynaklarda ad› an›lan ancak günümüze kadar ulaflmayan baflka
eserleri de oldu¤u söylenmektedir.
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Bat›n›n adland›rd›¤› minyatür, Do¤unun geleneksel sanat›d›r ve bu tarzda perspektif
ve hacimlendirme kayg›s› yoktur. Figürler üst üste gelerek espas olufltururlar.

Kâ¤›d›n ve kitab›n Do¤u’da icat edilmifl olmas› nedeniyle minyatür sanat› da önce
Do¤u’da ortaya ç›km›flt›r. Bununla birlikte ‹slam ülkelerinde minyatürün özellikle
Ortaça¤’da az geliflmesinin nedeni, ‹slamiyet’te bu tür resmin yasaklanm›fl olmas›d›r.

Ömer Hayyam’›n rubaileri derinli¤i ve çok boyutlu oluflu nedeniyle minyatür sanat›
için son derece uygun olmas›na ra¤men, muhtemelen fliirlerinde flaraba övgüler
düzmesi nedeniyle, minyatür ustalar› taraf›ndan ra¤bet görmemifltir. Firdevsi,
Nizami, Sadi, Mevlana Celaleddin ve Fuzuli için minyatür yapan sanatç›lar, yaklafl›k
sekiz yüzy›l Hayyam’›n rubailerine minyatür ve tezhip yapmaktan çekinmifllerdir.
Oysa Ömer Hayyam, kronolojik olarak Firdevsi’den sonra gelmektedir ve içine her
iki cihan› gizemli bir flekilde s›¤d›rabildi¤i rubaileri minyatürlere konu olmaya çok
elverifllidir. 

Ancak 20. yüzy›lda ona yönelik s›n›rlama sona ermifl ve Hüseyin Behzâd ile di¤er baz›
sanatç›lar rubailere uygun güzel minyatürler çizmifl, tezhipler yapm›fllard›r.
Hayyam’›n rubailerinin konu ve içerik bak›m›ndan di¤er flairlerin rubailerinden
farkl› oluflu yap›lan minyatürlerin niteli¤ini de belirlemifltir. Bu minyatürler çok
gizemli bir derinli¤e sahip olmalar›yla dikkati çekmektedirler. Di¤er minyatürlerde
konular daralt›larak belli bir alana s›¤d›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Oysa Hayyam için

M‹NYATÜR SANATI VE ÖMER HAYYAM M‹NYATÜRLER‹



yap›lan minyatürler bir konuyla s›n›rl› olmay›p oldukça genifltir. Bunlara dikkatlice
bak›ld›¤›nda, derinliklerin içinde pek çok fleyin gizli oldu¤u görülür. Minyatürlere
her bak›fl, insanda yeniden hayranl›k uyand›rmakta ve yeni bir keflif yaratmaktad›r.
Bu tür minyatürler genellikle Ömer Hayyam gibi flairler için yap›lm›flt›r ve kitapta yer
verdi¤imiz minyatürler de genellikle onun için çizilmifltir. Minyatürlerde yer alan
çiçek ve kufl motifleri f›rça ile de¤il, nokta usulüyle çizilmektedir. Rubaileri bu çok
renkli minyatürlerle süslememizin amac›, insanlar›n görsel ve düflünsel duyular›n›
birlikte harekete geçirip haz almalar›n› sa¤lamakt›r. Böylelikle bu rubailerin ve
kuflkusuz Ömer Hayyam’›n dünyas›na, sanat›n baflka bir disiplini arac›l›¤›yla biraz
daha yaklaflabilmek mümkün olacakt›r.
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Biz de çocuktuk, bir fleyler ö¤rendik;

Bildiklerimizle övündük, e¤lendik.

fiu oldu, bu oldu da ne oldu sonra?

Bulut gibi geldik, yel gibi gittik.
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‹çinde flaflk›n kald›¤›m›z flu çark›felek,

Biliriz ki hayal fanusu ondan bir örnek.

Günefli ›fl›k bil, âlemi de fanus,

‹çinde dönmekteyiz flekil flekil, benek benek.
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Sâkînin gayretiyle birazc›k can›m kald›.

Halkla sohbetten geriye vefas›zl›k kald›.

Dünkü bâdeden ancak bir kadeh kald›.

Bilmem ki ömrümden geri daha ne kald›?
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Yerin alt›na girmeden flarap iç yine sen,

Uzun süre ayr› kalacaks›n dosttan, eflten…

Benden duyuver bu s›rr›, sak›n söyleme kimseye:

Bir kere solunca lâle açmaz yeniden!
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Ezel s›rlar›n› ne sen bilirsin, ne ben.

Bu muammay› ne sen çözebilirsin, ne ben.

Perdenin önünde benimle senin dedikodular›m›z vard›r;

Perde kalk›nca ne sen kal›rs›n, ne ben!
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Evrendeki bilimlerden hiç yoksun kalmad›m,

Akl›m›n yetmedi¤i çok az giz kald› sand›m,

Yetmifl iki y›l gece gündüz düflündüm durdum,

Sonunda anlad›m ki hiçbir fley bilmiyordum.
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Kim birlefltirdi kadehteki onca parçay›?

Sarhofl nas›l uygun görür onu k›rmay›?

Bunca zarif bafl›, kolu, eli, ayay›,

Hangi sevgi var etti, hangi kin becerdi k›rmay›?
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fiarap içmemem, fakirli¤imden de¤ildir benim.

Rezalet ve sarhoflluk utanc›mdan de¤ildir benim.

Ben flarab›, rahatlamak için içerim;

Sen gönlüme girdin ya, içmeme gerek kalmad› benim.
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Dün çarfl›da bir çömlekçi gördüm,

Taze çamura tekme vuruyordu güm güm.

Çamur, hâl diliyle flöyle dedi ona:

“‹yi davran bana, senin gibiydi özüm.”
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Ey gönül, bu muammay› çözmeye eremezsin.

Bilgeler ne diyor, o nükteye eremezsin.

Kur kendine dünyada bir cennet, kadeh ile meyden.

Öte yandaki cennete ya erer, ya eremezsin!
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Can ecel flarab›yla, bir gün sermest olacak.

Orada günahlar›n alt›nda kal›nacak.

Burada sermayeyi mutlaka eline al,

Sermayesiz gidersen orada kâr›n ne olacak.
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Bu dünya, y›pranm›fl ömrümüzden kalma bir kemerdir.

Ceyhun nehri, kanla kar›fl›k gözyafllar›m›zdan bir eserdir.

Cehennem, bofl yere geçti¤imiz eziyetlerin bir k›v›lc›m›d›r.

Cennet, asûde geçen vaktimizden bir demdir.
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Hayyam! fiarap ile mest isen, keyfine bak,

Bir ay yüzlünün yan›ndaysan, keyfine bak,

Dünyan›n sonu yokluktur, var say ki yoksun;

Mademki vars›n, flimdi keyfine bak.
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Bu ak›l ki mutluluk yolunda kofluyor,

Günde yüz defa sana flöyle diyor:

Bir anl›k vaktini iyi geçir; çünkü sen,

De¤ilsin dereotu, biçildikçe yeniden biten.
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Ey gafiller! Bu muazzam gördü¤ümüz varl›k, hiçtir.

Bu dokuz kat gö¤ün y›ld›zl› kubbesi de hiçtir.

Sen keyfine bak, çünkü her fleyin yap›l›p tekrar bozuldu¤u

Bu dünyada biz bir nefese ba¤l›y›z; o da hiçtir.
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Ey gönül, madem felek üzüyor seni,

Temiz can›n da ans›z›n terk edecek bedenini,

O halde topra¤›nda otlar bitmeden önce,

Uzan yeflilliklere, mutlu geçir bu an›n›.

88

M
us

ta
fa

 S
oh

ra
bi





Ayr›l›nca temiz can›m›z bedenden seninle benim,

‹ki kerpiç koyarlar mezar›m›za seninle benim.

Sonra baflkalar›n›n mezar›na kerpiç olsun diye 

Dökerler bir kal›ba topra¤›m›z› seninle benim.
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fiarap, erimifl bir yakût, sürahi ise maden oca¤›d›r.

Bedendir, kadeh; içindeki flarap ise cand›r.

fiaraptan dolay› gülümseyen o billur kadeh,

‹çinde ci¤er kan› gizlenmifl olan gözyafl›d›r.
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Vefal› dostlar elden ç›k›p gittiler,

Ecelin aya¤› alt›nda birer birer ezildiler,

Ömür meclisinde hepimiz ayn› flaraptan içtik,

Ama onlar, bizden iki-üç devir önce s›z›p gittiler.
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Mademki havadan baflka bir fley kalmad› elde,

Mademki bir eksiklik, bir kusur vard›r her fleyde,

Öyleyse dünyada var olan her fleyi yok kabul et;

Olmayan her fleyin de var oldu¤unu düflün sen de.
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Yaz›k ki sermaye elden gider oldu!

Ecelin aya¤› alt›nda nice ci¤erler kan doldu!

Öte dünyadan gelen olmad› ki soray›m:

Dünyadan gelen yolcular›n hali ne oldu?
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Her gün biri ç›kar; bafllar ben, ben demeye,

Alt›nlar› gümüflleriyle övünmeye.

‹flleri tam düzene girdi¤i anda,

Ecel ç›k›verir pusudan: Benim ben, diye.
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Ne zaman tabiatta taze gül açt› deseler,

fiarab› ey sevgili, emret, ölçü ile versinler,

Huri, köflk, cennet ve cehennemi bofl ver;

Çünkü onlar› her isteyene verirler.
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Derler ki firdevs cenneti olacak,

Orada saf flarap ve huri k›zlar olacak,

Biz flarapla sevgiliyi seçtiysek, hakl›y›z,

Nas›l olsa iflin sonunda, böyle olacak.
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Bu saray›n bafl› göklerdeydi bir zaman;

Padiflahlar girer ç›kard› kap›s›ndan.

fiimdi duvar›nda bir kumru: “Ku, ku” diye ötüyor.

“Guguk, guguk” diyor o flanl› günlerin ard›ndan
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Yafla, ister iki yüz, üç yüz, istersen bin sene,

Bu köhne, y›k›k evden ç›k›p gitmek var yine!

‹ster padiflah, ister sokak dilencisi,

Ayn› de¤eri biçer ölüm her ikisine.
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Cihan›n hakikati, hayalden ibaretse,

Ne diye katlan›rs›n, gönül bunca zahmete?

Kendini kadere vur, dertle anlaflmaya bak;

Aln›nda yaz›lanlar, silinmez elbette.
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Uyumuflum; rüyamda ak›ll› bir insan 

Dedi: Sevinç gülü açmaz uykuda, uyan; 

Ne iflin var bu ölüme benzer ülkede? 

Kalk, flarap iç, sonsuz uykulara dalmadan.
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Bu varl›k denizi nereden gelmifl, bilen yok;

Öyle bir inci ki bu büyük s›r, delen yok;

Herkes akl›na eseni söylemifl durmufl,

‹flin kayna¤›na giden yolu bulan yok.
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Düflman, yan›larak “felsefecisin” dedi sen,

Allah bilir, onun söyledi¤i gibi de¤ilim ben.

Fakat bu gam dünyas›na geldikten beri,

Kim oldu¤umu bilmekten hâlâ âcizim ben.
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Dünyadan tamah›n› azalt, mutlu yaflamaya bak,

Fele¤in iyi ile kötüsünden, ba¤›n› koparmaya bak,

Elinde flarapla sevgilinin zülfünü tut;

Zira tez geçecek, bu birkaç gün kalmayacak.
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Her cahilin aya¤›n›n alt›nda bulunan toprak,

Bir güzelin eli, bir sevgilinin yüzüdür ancak;

Kalenin burcunda bulunan her kerpiç,

Bir vezirin parma¤›, bir sultan›n kellesidir mutlak.
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Ecelin aya¤›na, bafl›m› sark›t›r›m.

Bir yaral› kufl gibi, pençesinde kal›r›m.

Topra¤›mdan flaraba sadece testi yap›n.

fiarab›n kokusuyla bir anda canlan›r›m.
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Zerdüflt flarab›ndan içiverdim kime ne!

Kâfir ya Mecusî, putperestim kime ne?

Benden yana bir flüphesi var herkesin,

Benim bana sahip, kar›flan kim? Kime ne…

A
lic

an
 A

lic
an

pu
r

124





Gözünde dünyay› ne kadar süsleseler de,

Ak›ll›lar›n inanmad›¤›na sak›n inanma sen de.

Niceleri gider ve niceleri gelir senin gibi.

Nasibini almaya bak, götürecekler seni de.
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Dostlar! Görüflün sohbet edin siz yine,

Her dem yâd edin hep beni, bensiz yine!

Mecliste içerken, bana geldiyse s›ra,

Yoktur diye, kâseyi koyun tersine…
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Yar›n ayr›l›k da¤›n› aflaca¤›m.

Saçlar›m a¤arm›fl oldu¤u halde flarap içece¤im.

Ömrümün senesi yetmifle vard›.

Zevk ve safay› bugün sürmezsem ne zaman sürece¤im?
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Nevruzda y›karken lâleyi çi¤ taneleri,

Gel akl›n› kullan, doldurarak çek kadehi,

Seyreyledi¤in k›rlarda, belki de kader,

Çimler üreten toprak yapacakt›r yar›n seni.
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Acayip geçiyor bu ömür kervan›,

De¤erlendir nefle ile geçen an›,

Baflkalar›n›n gelece¤ine neden üzülürsün, ey sâki?

Kadehi getir, bak, geçiyor gece zaman›.
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Mutluluktan yana flimdi namdan baflkas› kalmad›.

Olgun bir dost olarak ham meyden baflkas› kalmad›.

Çekme nefle elini mey kadehinden.

Bugün elde kadehten baflkas› kalmad›!
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S›rlar perdesini açmaya yoktur kimsenin gücü,

Bu alacadan haberdar de¤ildir kimsenin ruhu,

Topra¤›n ba¤r›ndan baflka yoktur konak yeri;

fiarap iç, çünkü gelmez bu masallar›n sonu.
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Kapkara bir ömrüm var, kötü giden bir iflim;

Ço¤al›rken çileler, azal›p gitti rahat›m,

fiükürler olsun Tanr›'ya, belan›n her çeflidi var bende;

Kimseden dilenmeye yoktur ihtiyac›m.
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Gerçe¤i bilemeyiz madem, ne yapsak bofl;

Ömür boyu kuflku içinde kalmak m› hofl?

Akl›n varsa kadehi b›rakma elden,

Bu karanl›kta ha ay›k olmuflsun ha sarhofl.
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Cenneti, cehennemi kimse görmedi, gönül.

Söyle haydi, kim geldi öte dünyadan gönül?

Umudumuz, korkumuz öyle bir fleyden ki,

Ad›ndan, san›ndan baflka nesi belli gönül?
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Sarhofl, cehennemlik olacak, diyorlar bana,

Yanl›fl bir sözdür, gönülden inanmam ben ona,

Âfl›k ile sarhofl, cehenneme gidecek olursa e¤er,

Yar›n, avuç içi gibi bombofl göreceksin cenneti, inan bana.
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Bil ki, ruhundan bir gün ayr›lacaks›n,

Yokluk s›rlar› perdesi ard›na gideceksin,

fiarap iç, bilmiyorsun nereden geldi¤ini,

Mutlu ol, bilemezsin nereye gideceksin.
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Dikmeyin gönlünüze, sak›n keder a¤ac›.

Okuyunuz daima mutluluk kitab›n›.

Ne kadar kal›nacak madem belli dünyada,

fiarap içmeli her an, dünyadan zevk almal›.
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Birkaç günlüktü ömrüm, iflte geçti nöbetler.

Sahradan sam yelinin geçti¤i gibi geçer.

fiu günlerin gam›n› ömrümce hiç çekmedim.

Önce gelmeyen, sonra da geçip giden günler.
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fiarap içmek ve koflmak güzellerin arkas›ndan,

Daha iyidir, gösterifl için yap›lan dindarl›ktan,

Âfl›k ile sarhofl, cehenneme gidecekse e¤er,

Cennetin yüzünü kimse göremez, inan.
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H›rsla dayad›m testinin duda¤›na duda¤›m›

Sormak için ona uzun ömrün yolunu.

Dayad› duda¤›n› duda¤›ma dedi gizlice:

Ben de senin gibiydim, hofl geçir bu an›.
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Çiçekten daha taze servi boylu bir güzelle birlikteysen,

fiarap kadehini ve gülün ete¤ini, b›rakma elinden,

Bizim ömür gömle¤imiz, ecel rüzgâr› eliyle,

Gülün gömle¤i gibi, parçalan›p gitmeden.

A
lic

an
 A

lic
an

pu
r

158





O k›rm›z› flarab›, billûr kadehte getir,

Her özgürün o s›rdafl›n›, dostunu getir

Mademki biliyorsun bu dünyan›n ömrü,

Rüzgâr gibi geçiyor, o halde flarap getir.
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Yeryüzünde gördü¤ün hemen her zerre,

Bir varl›kt›r, yüzü günefl, aln› Zühre.

Bu zerreyi flefkatle silkele yeninden,

O zerreydi vaktiyle en güzel çehre.
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Dün gece bir testici dükkân›na u¤rad›m;

Hem konuflan, hem susan iki bin testi gördüm;

“Hani testici? Al›c› hani? Sat›c› hani?” diye,

Hayk›ran bir testinin feryad›n› duydum.
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S›rt›m felek yüzünden büklüm büklüm oluyor,

Benden hep kötü ifller ç›k›yor,

Ruh göçme arzusunda, bense gitme dedim,

Dedi: “Ne yapay›m, ev üstüme çöküyor.”
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Daha ne kadar suda kerpiç sektirece¤im ben?

B›kt›m, usand›m havran›n putperestlerinden.

Kim demifl, “Hayyam cehennemlik olacak” diye?

Kim cehenneme gitmifl, kimdir cennetten gelen?
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Ne yaz›k ki flu gönlüm, hiçbir derman bulmad›.

Can duda¤a geldi de canan›na varmad›.

Dopdolu hayretlerle geçti flu garip ömür.

O efsanevi aflk›n hiç nihayet bulmad›.
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fiarap içmek, flen olmak ayinimdir benim.

Uzak durmak küfür ve dinden, dinimdir benim.

Dedim dünya dedikleri geline: Nedir senin mehirin?

Dedi: Senin mutlu gönlün mehirimdir benim.
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Gelip de eskiyenler, yeni gelenler,

Hepsi gider bugün yar›n, birer birer;

Kimselere kalmam›fl bu eski dünya:

Kimi gitti gider, kimi geldi gider.
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Kader levhas›na yaz›lacaklar yaz›lm›fl,

‹yi, kötü peflinde koflmaktan kalem yorulmufl.

Ezelden yaz›lanlar mutlak bir borçmufl.

Gam çekmemiz, çal›flmam›z hep boflmufl
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Kuklay›z biz, kuklac›d›r çark›felek

Vallahi mecaz de¤il, bu söz bir gerçek!

Varl›k sahas›nda oynad›k oyunumuzu,

Yokluk denilen sand›¤a girdik tek tek…
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Dünya denilen eski evin asl› nedir?

Akflamla sabah adl› at›n menzilidir.

Cemflid gibi yüzlercesi gelmifl, gitmifl,

Behram'a çad›r oldu o, on bin senedir.
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Gülün yana¤›na nevruz melteminin esifli, ne hofl.

Yeflillikte gönül ayd›nlatan yüz ne hofl!

Dün geçti gitti, hofl de¤il ondan söz etmemiz:

Hofl tut gönlünü, anma dünü, bak bugün ne hofl.
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Gökte var bir öküz, Ülker'in benzeri.

Var bir öküz daha, dünyan›n alt›d›r yeri.

De¤ilsen kör, aç hakikat gözünü.

Gör iki öküzün aras›nda bir avuç efle¤i!
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‹ki günde bir somunla kat›¤›m olsun,

K›r›k bir testide yar›m tas so¤uk suyum.

Bunlar varken, el kap›s›nda kulluk ha?

Gel gör, yaparsam namussuzum!
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Ak›l bu kadehi övdükçe över;

Aln›ndan sevgiyle öptükçe öper;

Felek çömlekçisi, böyle güzel kadehi,

Hem yapar, hem k›r›p bin parça eder.
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Kimin varsa bu dünyada yar›m ekme¤i,

Oturmak için varsa küçük bir evi,

Ne birine hizmetçi olur, ne kimseye efendi;

“Mutlu yafla” de ona, çünkü vard›r hofl bir dünyas›.
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Kimi dinde, imanda yolunu buldu,

Kimi ise ak›l, bilim yolunu tuttu,

Ans›z›n bir ses geldi pusudan:

Hey gafiller! Yol ne odur, ne de bu!
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Yabanc› vefal›ysa, akrabadan kabul et.

Akraban vefas›zsa, onu düflman kabul et.

Zehir flifâ verirse, onu panzehirden say.

E¤er bal dokunursa, ar› soktu kabul et.
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Dünya üç befl bilgisizin elinde;

Onlarca her bilgi kendilerinde.

Üzülme, eflek efle¤i be¤enir;

Hay›r var sana kötü demelerinde.
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Ha tatl› olmufl, ha ac›, mademki ömür bitecek,

Ha Ba¤dat'ta, ha Belh'te, ömür ölçe¤i dolacak

fiarap içmeye bak; çünkü ay bizden sonra,

Hilâlden dolunaya, dolunaydan hilâle çok dönecek.
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Bir yudum flarap, Keykâvus'un mülkünden iyidir,

Kubâd'›n taht› ile Tûs topra¤›ndan iyidir.

Rindlerin seher vaktindeki her iniltisi,

Riyakâr zahidin ibadetinden iyidir.
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Keflke istirahat edecek bir yer olsayd›.

Ya da bu uzun yolun sonu olsayd›.

Keflke yüz bin y›l sonra topra¤›n ba¤r›ndan,

Çimen gibi yeflerme ümidimiz olsayd›.
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Fahifleye demifl fleyh, “utanmaz kad›n,

Sarhoflsun, onun bunun kuca¤›ndas›n.”

“Do¤ru” demifl fahifle, “ben böyleyim, peki sen,

Bakal›m flu göründü¤ün adam m›s›n?”
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Geliflim elimde olsayd›, dünyaya gelmezdim.

Gitmem de elimde olsayd›, nas›l giderdim?

Bu harap dünyada daha iyisi olur muydu;

Ne gelseydim, ne gitseydim, ne de var olsayd›m.
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Lâle gibi nevruzda, f›rsat bulursan e¤er,

Yan›nda ahu gözlü, bir de nazenin dilber,

Kadehi al eline, sevinçle flarap iç.

Hayat rüzgâr gibidir, seni alt›nda ezer.
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Ömrümün fidan› bir gün sökülünce,

Parçalar›m birbirinden da¤›l›nca,

Yaparlarsa topra¤›mdan bir sürahi,

Dirilecektir bade ile dolunca.
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Bülbül ötmeye bafllay›nca bahçemizde; 

Bir lâle gibi açs›n flarap elimizde; 

Elde kadehle öldü diyecekler bir gün, 

B›rak desin cahil herifler, ne umrumuzda.
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Çi¤le bezenince her sabah, yüzü lâlenin,

Bükülür çimende, boyu menekflenin.

Do¤rusu gonca hofluma gider;

Çeker ete¤ini, derlenir için için.
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Bu gece bir batmanl›k kadehle flarap içece¤im.

‹ki flarap kadehiyle kendimi zengin edece¤im.

Üçlü talâk ile ak›l ve dini boflayaca¤›m önce,

Sonra üzümün k›z›n› kendime efl edinece¤im.
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Gün varsa budur, baflka zaman belli de¤il,

Yar›nlara tak›lmas›n kafan, belli de¤il!

Gönlün uyan›ksa, hoflça geçir zaman›n›,

Ömründen geriye ne kald›, belli de¤il?
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Sen ben yok iken de vard› bu gündüz geceler,

Dönmekteydi bir arzuyla flu göklerle yer.

Topra¤›n üzerine aya¤›n› yavafl bas,

O bir güzelin göz bebe¤iymifl me¤er!
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Mezarda flu yatanlar toz toprak oldular,

Bedenleri zerre zerre da¤›l›p gittiler.

Ah, içtikleri flarap neydi de, mahflere dek,

Kendinden geçip her iflten habersiz gittiler.
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fiarap iç; ebedî ömür budur.

Gençlik devrinin kazanc› budur.

Gül ve flarap zaman›, dostlar sarhofl.

Mutlu ol bir an, iflte hayat budur.
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Derler ki: Aden cenneti hurilerle hofltur.

Ben de derim ki: Üzüm suyu hofltur.

Al flu peflini birader, çek elini veresiyeden.

Çünkü davulun sesi uzaktan hofltur.
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Nice zaman geçecek, dünya hep duracak.

Bizim ne ad›m›z ne san›m›z kalacak.

Bundan önce biz yoktuk, bir eksiklik olmad›;

Bundan sonra olmasak, durum ayn› olacak.
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Lâle bahçelerinin bulundu¤u her ovada,

Bir padiflah›n kan› akm›flt›r orada,

Yerden biten her menekfle dal›;

Bir ben idi bir güzelin yana¤›nda.
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Ey fetva sahibi, senden çal›flkan›z biz,

Bunca sarhofllu¤a ra¤men ay›k gezeriz.

Sen insanlar›n kan›n› içersin, biz üzüm kan›n›.

‹nsaf edip söyle: Daha hunhar hangimiz?
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Kur âlemi meyle, Mahmud'un dünyas› bu!

Saz sesleri dinle, Dâvud'un sedas› bu.

Geçmifl gelecek bahsini terk et flimdi,

Sür demleri hoflça, ömrünün manas› bu…
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Hiç r›zam olmaks›z›n, dünyaya getirildim.

Hayretlerimden baflka, artmad› hiçbir fleyim.

Bir gün yine aniden gidece¤im dünyadan;

Maksat neydi gelmekten, hiç anlam›fl de¤ilim.
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Hem ümit tanesi harmanda kal›r,

Hem bahçe ve köflk senle bensiz kal›r.

Dirhemden kurufla kadar alt›n ve paran›,

Dostunla ye, yoksa düflmana kal›r.
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Mutlulu¤un temeli, ac›n›n kayna¤› biziz;

Dert ve kederin sermayesi, zulmün temeli biziz.

Alça¤›z, yüceyiz, hem küçü¤üz hem büyük;

Pas tutmufl ayna da, Cem'in kadehi de biziz.
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fiehirleri ve k›rlar› çok dolaflt›k.

Ufuklardan ufuklara gezip durduk.

Bu yoldan kimsenin geri geldi¤ini ne gördük, ne iflittik.

Yolcu gitti¤i yoldan bir daha geri gelmedi.

242

R
›z

a 
B

ed
rü

ss
em

a





Derler ki, dindar olan kimseler,

Nas›l ölseler, öyle dirilirler.

Biz de bu yüzden flarap ve sevgiliyleyiz;

Ola ki mahflerde bizi, öylece dirilteler.
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Can verinceye dek, bu çorak yerde,

Dertten baflka, ne edilir elde?

Ne mutlu, çabuk gidene dünyadan!

Anas›ndan hiç do¤mayan kiflidir asûde.
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Felek e¤ildi kula¤›ma, dedi gizliden:

Kaderde yaz›l› hükmü bilirsin benden,

Dur diyebilseydim kendi dönüflüme,

Kendimi kurtar›rd›m bu avarelikten.
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Bir pir gördüm, yeri aflk meyhanesi.

Dedim: Haber ver, gidenlerin ç›kmaz sesi.

Dedi: Bak içmeye, bizim gibi nicesi

Gitti de gelmedi geri bir tanesi.
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Yaz›k; gençli¤in defteri dürüldü gitti!

Hayat›n o taze bahar› dün oldu gitti!

Ad›na gençlik denilen fley var ya,

Anlamad›m; ne zaman geldi, ne zaman gitti?
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Egemen olsayd›m fele¤e bir an,

Göklerle dünyay› ederdim viran!

Kendimce kurard›m yeni bafltan cihan›,

Gönlünce yaflard› orada her bir insan…
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Ne bilginler geldi, neler buldular! 

Mumlar gibi dünyaya ›fl›k sald›lar. 

Hangisi yar›p geçti bu karanl›¤›? 

Birer masal anlat›p uykuya dald›lar.
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fiarap içiyorsan, ak›ll› biriyle iç.

Yüzü lâle misali, boyu serviyle iç.

Üzülüp dertlenmeden, s›rr› açmadan,

Hem az hem arada bir hem de gizli iç!
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Bir gün bir testi ald›m testiciden,

Çok fley anlatt› bana o testi gizliden.

“Bir flah idim, alt›n kadehim vard›;

fiimdi ise sarhofllara testi oldum ben.”
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Ey dost! Gel, yar›n›n gam›n› çekmeyelim,

fiu bir nefeslik ömrü ganimet bilelim.

Yar›n bu manast›rdan göçüp gidece¤iz,

fiimdiden kendimizi, gidenlerden bilelim.
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Gelece¤e güvence, hiç kimse vermiyorsa.

Nefle ve flarap doldur, nurdan yap›lan tasa.

Biz olsak ne fark eder, olmasak ne fark eder;

Dönecek dünya ve ay, bu ilahî bir yasa.
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‹lkbahar geçer, sonbahar gelir, 

Ömrümün yapraklar› dökülür bir bir, 

fiarap iç, gam yeme, bak ne demifl bilge: 

Dünya dertleri zehir, flarap panzehir.

266

H
üs

ey
in

 B
eh

za
d





Kalkay›m, renkli flarap bulay›m, demleneyim

Rengimi flöyle k›z›llaflt›r›p hünnap edeyim,

Ukala akl›ma bak, kar›fl›r her iflime

Bir avuç içki döküp onu sersemleteyim.
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Ben ölünce, flarapla y›kay›n›z siz beni.

fiaraplarla, fliirle defnediniz siz beni.

E¤er k›yamette bulmak istiyorsan›z,

Meyhane topra¤›ndan, koklay›n›z siz beni.
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‹ncitme, yaz›k, geç flu çimin uza¤›ndan,

Sürmüfltür o, bir taze k›z›n duda¤›ndan.

Sert basma yeflilliklere, belki de onlar,

Beslenmektedir bir güzelin yana¤›ndan.
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Dostum çaresizsen gam› koy bir yana!

Bofl fleylere takma sen k›y›lmaz cana…

Gel dünyada bir hoflça geçir ömrünü,

Âlem yarat›ld›¤›nda kim sordu sana?
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Aç›lm›flken nas›lsa mutluluk gülün,

Niçin elinde kadeh yok böyle bir gün? 

fiarap iç, can düflman›nd›r geçen zaman: 

Bir daha bu f›rsat› bulman ne mümkün?
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‹flte biz, flarap, flark›c›m›z ve harabe köflemiz.

fiarap tortusuna bulaflm›fl ruh, gönül, kadehle elbisemiz,

Ba¤›fllanma ümidi ile azap korkusundan uza¤›z biz,

Art›k toprak, hava, atefl ve sudan azâdeyiz biz.
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Derler ki küfürden dine yol bir nefes!

Hem vesveseden yakine yol bir nefes…

Ömründeki mahsuldür o, bil kadrini,

Hofl tut onu, bir ömre bedeldir nefes!
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Doldur kadehim, uyan ey can, içelim.

Bitmeden önce bizim can, içelim.

Vermez bize yüz; gün olur, kahpe felek

Koymaz ki su içmeye imkân, içelim.
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Sabah vaktidir flimdi, meyle nefes alal›m.

fian flöhret fliflesini, haydi tafla çalal›m.

Olmaz emellerden biz elimizi çekerek;

Rebap sesiyle yârin saç›n› okflayal›m.
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Zuhal'in zirvesine, kara balç›k tözünden,

Bütün sorunlar› çözdüm bir bir ben.

Hilelerle çözdüm zor dü¤ümleri,

Çözüldü hepsi, çözemedim ecel dü¤ümünü ben.
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Yap›lmadan sana bir gece bask›n›,

Emret getirsinler, gül renkli flarab›n›.

Alt›n de¤ilsin sen, ey bilgisiz gafil,

Topra¤a gömdükten sonra, ç›kars›nlar seni.
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Mutluluk ara, çünkü bir an sürecektir yaflaman.

‹yi bak, Keykubad'›n tozlar›d›r yerde uçan.

Evrenin hali, hayat›n özüdür, özge de¤il,

Ya hayaldir, ya da bir an sürecek uyku, inan!
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Bak; cihandan ne kazanc›m oldu? Hiç.

fiu geçen hayat›mdan elimde ne kald›? Hiç.

Ben meclislerin ›fl›¤› idim;

fakat bir kere sönünce ne oldum? Hiç.

Ben Cem'lerin kadehi idim, fakat k›r›ld›m.

fiimdi neyim? Hiç!
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fiu flarap testisinden doldur bir kadeh, iç.

Bir de bana ver, yok onda zarar hiç.

Yapmadan çömlekçi topra¤›m›zdan testi

Yolcuyuz bu yolda evlat, iç hadi iç.
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Mehtap ile Zühre gökte oldu olacak

K›ymetli olan nesne flarapt›r ancak

Ben pek flaflar›m flarap satan kimseye,

Ondan iyi bir fley bulamazken alacak!
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Gün do¤arken sabah horozlar› niçin 

Ac› ac› ba¤r›fl›rlar, bilir misin? 

Tan yerini gösterip derler ki sana: 

Bir gecen geçti gidiyor, sen neredesin?
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Al kadehi, ey gönlümün dile¤i güzel,

Süzüle süzüle bahçeye, dereye gel.

Fele¤in huyu kötü; nice kiflileri

Bin kez kadeh, bin kez testi yapm›flt›r ecel.
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Saf flarap olmadan yaflayamam ben,

Bu ten yükünü flaraps›z tafl›yamam ben,

Ben o an›n kölesi olurum, sâki,

“Bir kadeh daha al” der de, alamam ben.
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Geçirmiflsen yâr ile bir ömür,

Tatm›flsan dünya zevklerini bir ömür,

Göçüp gideceksin nas›l olsa sonunda,

Gördüklerin rüya olur bir ömür.
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O kadar çok içeyim, öyle içeyim ki dostlar.

Beni görmekten bile, flarap koksun insanlar.

Çak›rkeyif dostlar›m toplan›p bir araya;

Mezar›ma gelince, hepsi sarhofl olsunlar.
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Ey gönül, dünyada her fleyi var say,

Nefle bahçeni, yeflillikle süslenmifl say,

Kendini flebnem gibi, o yeflilli¤e bir gece,

Konup da sabah vaktinde gitmifl say.
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‹yilikler, kötülükler geliyor, asl›ndan.

Kaderindir seni mutsuz ya da mutlu k›lan.

Fele¤in yok suçu, sen bunlar› ondan bilme;

Daha bîçare o senden, daha aciz, gel inan.
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Sen içmiyorsan, içenleri k›nama bari; 

B›rak aldatmacay›, ikiyüzlülükleri,

fiarap içmem diye övünüyorsun, ama, 

Yedi¤in haltlar yan›nda flarap nedir ki?
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Pek nefleli olmufl ey sâki, çimen ile gül,

Haftaya toprak olacak; çok iyi bil,

fiarap iç, bir gül kopar; zira bir bakars›n,

Çer çöp olmufl çimen, toprak olmufl gül.
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Ey çark›felek, y›kmak kinindendir senin,

Zulüm yapmak, eski âdetindir senin.

Ey toprak! E¤er ba¤r›n› yarsalar,

Nice inciler vard›r, ba¤r›nda senin.
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Bilmem, Tanr›m, beni yarat›rken neydi niyetin, 

Bana cenneti mi, cehennemi mi nasip ettin; 

Bir kadeh, bir güzel, bir çalg›, bir de yeflil çimen 

Bunlar benim olsun, veresiye cennet de senin.
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Bilseydi gönül lay›k›yla yaflam›n s›rr›n›,

Anlard› ölümde de Tanr›'n›n s›rr›n›.

Kendindeyken bugün anlamad›n hiçbir fley,

Yar›n çekip gidince nas›l anlars›n s›rr›n›?
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Ne zamana kadar renk ve kokunun esiri olacaks›n?

Ne zamana kadar güzel çirkin peflinde koflacaks›n?

‹ster zemzem çeflmesi ol, ister hayat suyu…

En sonunda topra¤›n içine düflüp kalacaks›n.
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Dünya ba¤›ndan bir gün bile özgür de¤ilim;

fiu hayattan, bir an bile tat alm›fl de¤ilim.

Ömrümce fele¤e ç›rakl›k yapt›m;

Hâlâ dünya iflinde üstat de¤ilim.
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Bu gök kubbeyi donatan y›ld›zlar,

Ak›ll› kimselerin kafas›n› kar›flt›r›rlar;

Ak›l ipi ucunu, sak›n kaybetmeyesin!

O tedbirli y›ld›zlar da yoldan ç›karlar.
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Gömdükten sonra, benim mezar›m› yok edin.

Bu halimle, herkese ibret dersleri verin.

Ard›ndan topra¤›m› yo¤urun flarap ile,

Sonra flarap küpüne, bir kapak imal edin.
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Geçmifl günü sen unut, sak›n anma,

Gelmeyen yar›n için de yan›p yak›lma,

Geçmiflle gelecek derdini at bir kenara,

Gün varsa bugündür, onu bofla harcama!
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Hep bir çember dolan›p durdu¤umuz! 

Ne önümüz belli, ne sonumuz.

Bilen varsa, ç›ks›n söylesin:

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz?
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AM‹R TAHMASEB‹



Hayyam’›n hayat›n› yazan ve rubailerini Türkçeye çeviren belli bafll› araflt›rmac› ve
yazarlar›m›z› flu flekilde s›ralayabiliriz:

Yazar/Çevirmen Ad› Rubai Say›s› Bask› Y›l›

1. Tebrizli Muallim Feyzi 30-40 1800’lü y›llar

2. Tebrizli Muallim Feyzi 100 1910

3. Dr. Abdullah Cevdet 575 1916

4. Köprülüzâde Fuat ... ...

5. Hüseyin Dânifl 396 1922

6. Muhammed Bin Ahmed ... 1925

7. Hüseyin R›fat 129 1926

8. Hammâmîzâde ‹hsan 130 1928

9. Feyzullah Sâcit 591 1929

10. R›fat Moral› ... 1931

11. Ahmet Hayyat 295 1931

12. ‹brahim Alâeddin Gövsa 100 1932

13. Necmi Tarkan ... 1932

ÖMER HAYYAM’IN TÜRKÇE ÇEV‹R‹LER‹
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Yazar/Çevirmen Ad› Rubai Say›s› Bask› Y›l›

14. R›za Tevfik-Hüseyin Dânifl 397 1933

15. Abdürrahim Zapsu ... 1942

16. R›za Tevfik Bölükbafl› ... 1945

17. Muhyiddin Raif Bey ... 1945

18. Orhan Veli Kan›k 4 1949

19. Cemil Miro¤lu 150 1950

20. Cemal Yeflil 34 1950

21. Asaf Hâlet Çelebi 400 1954

22. Abdülbâki Gölp›narl› 476 1954

23. Vasfi Mahir Kocatürk 138 1954

24. A. Kadir 100 1960

25. Rüfltü fiarda¤ 252 1960

26. Hilmi Yücebafl 355 1960

27. Sabahattin Eyübo¤lu 388 1961

28. Ahmet Aymutlu 50 1962

29. Yahya Kemal Beyatl› 52 1962

30. Necdet Evliyagil … 1965

31. Yakup Kenan Necefzade 397 1967

32. H. Necdet Tando¤an … 1986

33. M. Sad›k Cenneto¤lu 575 1989

34. Celal K›rlang›ç 504 1996

35. Öner Ya¤c› 165 1997

36. Hamza Tanyafl 96 1997

37. Ahmet Özkan 353 1998



337

Yazar/Çevirmen Ad› Rubai Say›s› Bask› Y›l›

38. Mehmet Kanar 143 1999

39. ‹smet Nadir Atasoy 400 2001

40. Hasan Çiftçi-Orhan Baflaran 178+2 2002

41. Levent Yener 158 2003

42. H. Zekai Yi¤itler-Nuriye Yi¤itler 296 2003

43. Y›lmaz Yeflilda¤ 384 2003

44. Yalç›n Ayd›n Ayçiçek 300 2004

45. D. Ali Gültekin 134 2004

46. Ozan Sa¤d›ç 674 2004

47. Ahmet Necdet 100 2004

48. Alufl Yenido¤an 68 2005

49. Ahmet K›rca 179 2006

50. Aliye Sönmez 386 tarihsiz

Görüldü¤ü gibi Türkiye’de de Ömer Hayyam’›n hayat›, eserleri ve rubaileri üzerine
birçok çal›flma yap›lm›fl ve yap›lmaya devam etmektedir. 
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RUBA‹LER F‹HR‹ST‹

58 Biz de çocuktuk, bir fleyler ö¤rendik;
60 ‹çinde flaflk›n kald›¤›m›z flu çark›felek,

62 Sâkînin gayretiyle birazc›k can›m kald›.
64 Yerin alt›na girmeden flarap iç yine sen,

66 Ezel s›rlar›n› ne sen bilirsin, ne ben.
68 Evrendeki bilimlerden hiç yoksun kalmad›m,

70 Kim birlefltirdi kadehteki onca parçay›?
72 fiarap içmemem, fakirli¤imden de¤ildir benim.

74 Dün çarfl›da bir çömlekçi gördüm,
76 Ey gönül, bu muammay› çözmeye eremezsin.

78 Can ecel flarab›yla, bir gün sermest olacak.
80 Bu dünya, y›pranm›fl ömrümüzden kalma bir kemerdir.

82 Hayyam! fiarap ile mest isen, keyfine bak,
84 Bu ak›l ki mutluluk yolunda kofluyor,

86 Ey gafiller! Bu muazzam gördü¤ümüz varl›k, hiçtir.
88 Ey gönül, madem felek üzüyor seni,

90 Ayr›l›nca temiz can›m›z bedenden seninle benim,
92 fiarap, erimifl bir yakût, sürahi ise maden oca¤›d›r.

94 Vefal› dostlar elden ç›k›p gittiler,
96 Mademki havadan baflka bir fley kalmad› elde,

98 Yaz›k ki sermaye elden gider oldu!
100 Her gün biri ç›kar; bafllar ben, ben demeye,

102 Ne zaman tabiatta taze gül açt› deseler,
104 Derler ki firdevs cenneti olacak,

106 Bu saray›n bafl› göklerdeydi bir zaman;



108 Yafla, ister iki yüz, üç yüz, istersen bin sene,
110 Cihan›n hakikati, hayalden ibaretse,
112 Uyumuflum; rüyamda ak›ll› bir insan

114 Bu varl›k denizi nereden gelmifl, bilen yok;
116 Düflman, yan›larak “felsefecisin” dedi sen,

118 Dünyadan tamah›n› azalt, mutlu yaflamaya bak,
120 Her cahilin aya¤›n›n alt›nda bulunan toprak,

122 Ecelin aya¤›na, bafl›m› sark›t›r›m.
124 Zerdüflt flarab›ndan içiverdim kime ne!

126 Gözünde dünyay› ne kadar süsleseler de,
128 Dostlar! Görüflün sohbet edin siz yine,

130 Yar›n ayr›l›k da¤›n› aflaca¤›m.
132 Nevruzda y›karken lâleyi çi¤ taneleri,

134 Acayip geçiyor bu ömür kervan›,
136 Mutluluktan yana flimdi namdan baflkas› kalmad›.

138 S›rlar perdesini açmaya yoktur kimsenin gücü,
140 Kapkara bir ömrüm var, kötü giden bir iflim;

142 Gerçe¤i bilemeyiz madem, ne yapsak bofl;
144 Cenneti, cehennemi kimse görmedi, gönül.
146 Sarhofl, cehennemlik olacak, diyorlar bana,

148 Bil ki, ruhundan bir gün ayr›lacaks›n,
150 Dikmeyin gönlünüze, sak›n keder a¤ac›.

152 Birkaç günlüktü ömrüm, iflte geçti nöbetler.
154 fiarap içmek ve koflmak güzellerin arkas›ndan,

156 H›rsla dayad›m testinin duda¤›na duda¤›m›
158 Çiçekten daha taze servi boylu bir güzelle birlikteysen,

160 O k›rm›z› flarab›, billûr kadehte getir,
162 Yeryüzünde gördü¤ün hemen her zerre,
164 Dün gece bir testici dükkân›na u¤rad›m;

166 S›rt›m felek yüzünden büklüm büklüm oluyor,
168 Daha ne kadar suda kerpiç sektirece¤im ben?

170 Ne yaz›k ki flu gönlüm, hiçbir derman bulmad›.
172 fiarap içmek, flen olmak ayinimdir benim.

174 Gelip de eskiyenler, yeni gelenler,
176 Kader levhas›na yaz›lacaklar yaz›lm›fl,

178 Kuklay›z biz, kuklac›d›r çark›felek
180 Dünya denilen eski evin asl› nedir?

182 Gülün yana¤›na nevruz melteminin esifli, ne hofl.
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184 Gökte var bir öküz, Ülker'in benzeri.
186 ‹ki günde bir somunla kat›¤›m olsun,

188 Ak›l bu kadehi övdükçe över;
190 Kimin varsa bu dünyada yar›m ekme¤i,

192 Kimi dinde, imanda yolunu buldu,
194 Yabanc› vefal›ysa, akrabadan kabul et.

196 Dünya üç befl bilgisizin elinde;
198 Ha tatl› olmufl, ha ac›, mademki ömür bitecek,

200 Bir yudum flarap, Keykâvus'un mülkünden iyidir,
202 Keflke istirahat edecek bir yer olsayd›.
204 Fahifleye demifl fleyh, “utanmaz kad›n,

206 Geliflim elimde olsayd›, dünyaya gelmezdim.
208 Lâle gibi nevruzda, f›rsat bulursan e¤er,

210 Ömrümün fidan› bir gün sökülünce,
212 Bülbül ötmeye bafllay›nca bahçemizde;

214 Çi¤le bezenince her sabah, yüzü lâlenin,
216 Bu gece bir batmanl›k kadehle flarap içece¤im.

218 Gün varsa budur, baflka zaman belli de¤il,
220 Sen ben yok iken de vard› bu gündüz geceler,

222 Mezarda flu yatanlar toz toprak oldular,
224 fiarap iç; ebedî ömür budur.

226 Derler ki: Aden cenneti hurilerle hofltur.
228 Nice zaman geçecek, dünya hep duracak.
230 Lâle bahçelerinin bulundu¤u her ovada,

232 Ey fetva sahibi, senden çal›flkan›z biz,
234 Kur âlemi meyle, Mahmud'un dünyas› bu!
236 Hiç r›zam olmaks›z›n, dünyaya getirildim.

238 Hem ümit tanesi harmanda kal›r,
240 Mutlulu¤un temeli, ac›n›n kayna¤› biziz;

242 fiehirleri ve k›rlar› çok dolaflt›k.
244 Derler ki, dindar olan kimseler,

246 Can verinceye dek, bu çorak yerde,
248 Felek e¤ildi kula¤›ma, dedi gizliden:
250 Bir pir gördüm, yeri aflk meyhanesi.

252 Yaz›k; gençli¤in defteri dürüldü gitti!
254 Egemen olsayd›m fele¤e bir an,

256 Ne bilginler geldi, neler buldular!
258 fiarap içiyorsan, ak›ll› biriyle iç.



260 Bir gün bir testi ald›m testiciden,
262 Ey dost! Gel, yar›n›n gam›n› çekmeyelim,
264 Gelece¤e güvence, hiç kimse vermiyorsa.

266 ‹lkbahar geçer, sonbahar gelir,
268 Kalkay›m, renkli flarap bulay›m, demleneyim

270 Ben ölünce, flarapla y›kay›n›z siz beni.
272 ‹ncitme, yaz›k, geç flu çimin uza¤›ndan,
274 Dostum çaresizsen gam› koy bir yana!
276 Aç›lm›flken nas›lsa mutluluk gülün,

278 ‹flte biz, flarap, flark›c›m›z ve harabe köflemiz.
280 Derler ki küfürden dine yol bir nefes!
282 Doldur kadehim, uyan ey can, içelim.

284 Sabah vaktidir flimdi, meyle nefes alal›m.
286 Zuhal'in zirvesine, kara balç›k tözünden,

288 Yap›lmadan sana bir gece bask›n›,
290 Mutluluk ara, çünkü bir an sürecektir yaflaman.

292 Bak; cihandan ne kazanc›m oldu? Hiç.
294 fiu flarap testisinden doldur bir kadeh, iç.

296 Mehtap ile Zühre gökte oldu olacak
298 Gün do¤arken sabah horozlar› niçin
300 Al kadehi, ey gönlümün dile¤i güzel,
302 Saf flarap olmadan yaflayamam ben,

304 Geçirmiflsen yâr ile bir ömür,
306 O kadar çok içeyim, öyle içeyim ki dostlar.

308 Ey gönül, dünyada her fleyi var say,
310 ‹yilikler, kötülükler geliyor, asl›ndan.
312 Sen içmiyorsan, içenleri k›nama bari;
314 Pek nefleli olmufl ey sâki, çimen ile gül,

316 Ey çark›felek, y›kmak kinindendir senin,
318 Bilmem, Tanr›m, beni yarat›rken neydi niyetin,

320 Bilseydi gönül lay›k›yla yaflam›n s›rr›n›,
322 Ne zamana kadar renk ve kokunun esiri olacaks›n?

324 Dünya ba¤›ndan bir gün bile özgür de¤ilim;
326 Bu gök kubbeyi donatan y›ld›zlar,

328 Gömdükten sonra, benim mezar›m› yok edin.
330 Geçmifl günü sen unut, sak›n anma,

332 Hep bir çember dolan›p durdu¤umuz!
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Ali Polat, 1944 y›l›nda Tebriz’in önde gelen
bir Türk ailesinde dünyaya gelmifl, yaflam›n›
Erzurum’da devam ettirerek e¤itim ve ifl hayat›na
at›lm›fl, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat
Yüksek Mühendisli¤i Ekonomi Bölümü’nden 1970
y›l›nda mezun olmufltur. 2004 y›l›nda Azerbaijan
International University’den fahri profesörlük
unvan› alm›flt›r.

Hayat felsefesi; kurmak, yaratmak, dostluk ve bar›fl
üzerine kurulu olan Ali Polat, zaman›n›n büyük bir
k›sm›n› da ifl hayat› ile birlikte araflt›rmaya ve
incelemeye adam›flt›r. Birikimlerini, toplum
yarar›na yay›mlam›fl ve ilgilenenlere bedelsiz olarak
sunmufltur. 

Ali Polat, 
2007 Niflabur ziyareti, Hayyam’›n
an›t mezar›n›n bat›s›ndaki büstün yan›nda

AL‹ POLAT
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2003’de Ya Ali (Hz. Ali’den 1555 Hikmetli Söz) (Kitap ve CD  yurtd›fl›nda da bas›lm›flt›r)
2004’de … ve Biz (Kitap yurtd›fl›nda da bas›lm›flt›r)
2008’de Ömer Hayyam ve Rubaileri adl› eseri ‹ngilizce, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi
ile bas›lmaktad›r.


