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ÖNSÖZ 

 
 Edebiyat, bir toplumun kültürünü, tarihini ve dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bu 

bakımdan, bir dönemin edebiyatı incelenirken o döneme ait eserlerin yararlanılabilir bir hale 

getirilmesi gerekmektedir.  

 Bu nedenle tez danışmanım Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın da önerisi ile yüksek lisans 

tez çalışmama konu olarak, XX. yüzyılda doğmuş ve şu an hayatta olan İran Edebiyatının 

önemli kadın şairlerinden Sîmîn Bihbehânî’yi seçtim. Yazarın hayatını ve eserlerini 

inceleyerek, kullanmış olduğu üslubun ve yaşadığı dönemin özelliklerini ortaya koymaya ve 

böylece Sîmîn Bihbehânî’nin edebî kişiliğini ve modern İran şiirindeki yerini tespit etmeye 

çalıştım.  

 Ülkemizde Sîmîn Bihbehânî’nin hayatı, dili, üslubu ve edebî kişiliği hakkında 

araştırmaya dayalı bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Genellikle üslubu ve eserleri göz ardı 

edilmiş olan Sîmîn Bihbehânî, tanıtılması gereken bir şairdir. Bu nedenle bu çalışmamızın söz 

konusu eksikliğin giderilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz. 

 Çalışmamız bir giriş ve üç bölüm’den oluşmaktadır. Giriş’te 20. yüzyıl İran Şiirini 

(Sebk-i Nov) ve şiirde yaşanan değişimler hakkında bilgi verdik. Birinci bölümde Sîmîn 

Bihbehânî’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği üzerinde durduk. İkinci bölüm’de 

Bihbehânî’nin şiirlerini biçim, içerik, dil ve üslup açısından inceledik. Üçüncü bölüm’de ise 

Sîmîn Bihbehânî’nin bazı şiirlerinden bir seçme oluşturduk ve aynı bölüm içerisinde Türkçe 

çevirilerine yer verdik. 

 Bu çalışmamızda genel olarak, Sîmîn Bihbehânî’nin ortaya koymuş olduğu eserleri 

her yönden inceleyip, onun edebî kişiliğini ortaya koymaya ve şairi her yönden tanıtmaya 

gayret gösterdik.  

 Çabalarım süresince bana özveri ile yardım eden ve her anlamda bilgisinden 

yararlandığım sayın hocam Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 



 III 

Ayrıca yetişmemde emeği geçen diğer hocalarıma da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu 

süreçte yine maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen ve her daim yanımda olan 

aileme de en derin sevgi ve şükranlarımı sunarım.  

 
 
 
 
 
                         Seda GÜZEL  
                                                                                                                        Ankara- 2013 
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GİRİŞ 

20.YÜZYIL İRAN ŞİİRİ (YENİ ŞİİR) 

 Tezim konusunu oluşturan Sîmîn Bihbehânî’nin edebî kişiliği ve şiir üslubunu 

incelemeden önce şairin yaşadığı yüzyıldaki edebî ve kültürel değişimlerin neler olduğu ve bu 

değişimlerin edebiyata nasıl yansıdığına değinmek gerekir. Bu bağlamda öncelikle dönemin 

edebî gelişimi hakkında bilgi vermenin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

 20. Yüzyıl İran şiiri de bu doğrultuda siyasette yaşanan gelişmelerden doğrudan 

etkilenmiştir. Edebiyat alanında yenilik arayışları bir yandan sürerken bir yandan da klasik 

şiire bağlı kesim aynı yolda devam etmiştir. Birçok alanda olduğu gibi edebiyatta da tarih 

yönünden keskin bir çizgi yoktur. Her ne kadar şiir konuları değişse de eski nazım şekilleri 

varlığını sürdürmüştür. Eski edebiyat yanlıları, Fars şiirinin esas özelliklerinden biri olan 

klasik vezinlere müdahale edilmemesi gerektiğini düşünmüşlerdir.  Aruz vezni esas 

alınmasına rağmen mısraların uzunluğuna riayet edilmediği için yenilikçiler karşısında cephe 

aldılar. Aruz vezninin esaslarından biri de mısraların aynı uzunlukta olmasıdır. Mısraların 

belli bir uzunlukta olması gerektiğini düşündükleri için şiirin temel yapısının bozulduğunu 

düşünmüşlerdir. Eski şiirde bir kelime belirli bir çerçeve içinde ifade ediliyordu. Başka bir 

deyişle gece, zincir, perişanlık, kısa, gönül, mecnun, divane, âşık, esir, vb. sözcükler şiirde 

mazmunlarını da birlikte getiriyordu. Eski edebiyat yanlıları buna tamamen riayet ettikleri 

için yenilikçilerle görüş ayrılığına düştüler. 1 

 İran’da Meşrutiyetin ilanından bu zamana kadar yenilik arayışları devam etmiştir. Bu 

arayışlar, ilk meyvesini şiirde farklı türlerin kullanılmasıyla vermiştir. Çünkü Meşrutiyetin 

ilan edildiği ilk zamanlar da yenilik çabaları tam anlamıyla başlamış ve yenilik daha ziyade 
                                                             

1Muhammed Hukûkî, Şi’r-i Nov Ez Âgâz Tâ Emruz, , s.9 
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konu çeşitliliğinde gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra klasik nazım şekillerinin farklı 

amaçlarla kullanılması olarak kendini göstermiştir. 

 Şiir alanında asıl yenilik Nîmâ Yûşic (1897-1960) ile başlamıştır. Ondan önce yenilik 

çalışmaları şekil yönünden istenen düzeyde olmamakla birlikte anlam ve tema açısından yol 

kat edilmiştir. Yeni şiir adını verdiğimiz şiir, beraberinde müstezad ya da dubeytilerin 

oluşturduğu ‘ çehâr-pâre’ biçimini getirmiştir. Çehâr-pâre birçok şairin ziyadesiyle kullandığı 

bir biçim olmuştur. Aynı zamanda önceki şiirlerde kullanılan gazel türünün yeni bir şekle 

girdiğini gözlemlemek mümkündür. Gazelin yeni bir şekle bürünmesi, gazelin şekil olarak 

aynı kalması muhteva olarak değişim göstermesi anlamına gelmektedir. Yeni gazel, modern 

dil ve tema özelliklerini de içinde barındırmaktadır. Tema açısından yeni gazel, siyasi ve 

sosyal konuları işlemesi bakımından değişiklik göstermektedir.  

 Şiirde yaşanan şekilsel değişikler aruzun sarsılmaz dengesini bozmuştur. Aruz artık 

yerini büyük ölçüde yeni şiire devretmiştir. Yeni şiir ‘Nîmâî Şiir’ veya ‘Şi‘r-i Âzâd’(serbest 

şiir) olarak da bilinmektedir. Fakat böyle bir yöneliş tüm şairlerce onaylanmamış olacak ki 

bazı şairler klasik üslubun bağından kopamamıştır. Her alanda olduğu gibi bu konuda da 

yenilik savunucuları olduğu gibi tam tersi fikir sahipleri de olmuştur. Zamanla savunucuları 

ve takipçileri artan yeni şiir, giderek yaygınlık kazanmıştır.   

 “Nîmâî Şiir” olarak adlandıran şiir hakkında bilgi vermeden günümüz şiir kalıplarını 

incelemek büyük bir eksiklik olacağından modern şiirin kurucusuna değinilmelidir. Nîmâ 

Yûşic getirdiği yenilikte yine aruz veznini temel almıştır. Nîmâ, aruz kalıplarının şaire değil, 

şairin aruz kalıplarına egemen olmasını istediğini dile getirir2. Nîmâ Yûşic yeni şiir tarzını 

                                                             

2 Mehdi Ehavân-i Sâlis, Bedâyi’ ve Bid’athâ ve Âtâ ve Likâ-yi Nimâ Yûşic, 2. Basım, Tahran, H.ş. 1369, s. 151 



 3 

oluştururken aruzu görmezden gelmemiş, tam aksine şiirlerini aruz kalıbında yeni bir formla 

oluşturmuştur.  

 Nîmâ Yûşic tasarladığı yenikleri en güzel şekliyle şiire aktarırken düşüncelerini şöyle 

dile getirmiştir: “Edebiyatımızın her yönüyle değişmesi gerek. Yeni konular da yeterli 

değildir. Bir mazmunu geliştirip yeni bir şekilde ifade etmek de yeterli değil. Kafiyeleri ileri 

geri kaydırmak, mısraları uzatıp kısaltmak da önemli değil. Önemli olan çalışma yönteminin 

değişmesidir…3” 

 Nîmâ Yûşic şiirde kafiye anlayışına yeni bir boyut kazandırarak şiirin kafiyesiz 

olamayacağını vurgulamıştır. Kafiyenin belli bir kalıba konulmayarak kafiyenin şiirin çeşitli 

bölümlerinde yer alabileceğini şiirlerinde göstermiştir. Klasik şiir örneklerinin bel kemiğini 

oluşturan kafiye “Nîmâî Şiir” içinde önemli bir görev üstlenmiştir. Nîmâ’nın şiirlerinde 

Nîmâ’nın aruz veznini ve kafiyeyi önemsemediği düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Nîmâ’ya 

göre  “Kafiye, konuya aittir. Konunun zilidir. Konu farklılaşınca kafiyede farklılaşır.”4 

 Yeni şiir yapı ve biçim açısından böylesi değişikler yaşarken yeni şiirin tema açısından 

yaşadığı değişikliklerden söz etmek gerekir. Meşrutiyet dönemi şiirinde yenilikler açısından 

biçimin daha iyi olduğunu gözlemlemek mümkündür. Modern İran şiirinin tema açısından 

temelleri meşrutiyet dönemine denk gelmektedir.  

 Meşrutiyet döneminin aydın görüşlü şairlerinin büyük bir kısmı “sanat toplum içindir” 

düsturunu benimseyerek ülkede refah ve huzur özleminin ifade edildiği şiirler yazdılar ve şiiri 

bu düşüncelerin ifadesi olarak bir araç olarak görmüşler.5 Dönem şairleri şiirlerine güncel 

konuları aldılar. Sosyal, siyasal, ahlaki ve ekonomik konular şiirin baş konuları arasında 
                                                             

3Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi, s. 243 
4Nîmâ Yûşic, Harfhâ-yi Hemsâye, 5.bs. Tahran 1363/1984, s. 63 
5 Meliha Anbarcıoğlu, “Çağdaş İran Nazmında Konu”, Doğu Dilleri Dergisi, Ankara, 1966, s. 85 
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yerini aldı. Meşrutiyet sonrasında konu başlıkları çoğalmış fakat şekil bakımından yenilik 

özellikleri görülmediğinden tam bir yenilik yaşanmamıştır.  

Yaşanılan hayatın aynası olan edebiyatta, özellikle şiirde, konu hayattan kopuk 

olmamıştır. Bu özelliği ihtilal yıllarında da (1953-1979) görmek mümkündür. İhtilal yıllarında 

şiir bireyin iç dünyasına yöneldiği ve toplumsal hayatın olumsuzluklarından kaçtığı bir yer 

olmuştur. İhtilal sonrası şiirde kımıldamalar başlamış, 1960’ların sonlarında şiirin başat 

teması konumuna, toplumsal mücadele ve başkaldırı yerleşmiştir. İkinci dönemde(1960’ların 

sonları) saf şiiri savunan ve şiiri her türlü toplumsal yükümlülükten vâreste sayan ‘ Movc-i 

Nov’ hareketi de etkili olmakla birlikte toplumcu ve siyasi şiir daha çok yansıma bulmuştur. 

Bu nedenle ikinci dönem için ‘ Başkaldırı ve Savaşın Dönemi’ adlandırmasını uygun bulanlar 

olmuştur.6  

Yapı ve biçim olarak ihtilal yılları ( İkinci Pehlevi dönemini, 1953 ihtilali ile başlayıp 

1979 İslam devrimine kadar olan dönemi içermektedir.) şairlerini beş grupta toplamak 

mümkündür. “İlk olarak Nîmâî şiirin en önde gelen temsilcileri olarak bu dönemde Nîmâ 

Yûşic’ in hemen ardından Nâdir Nâdirpûr (1929- 2000) , Furûg Ferruhzâd (1934- 1966), 

Mehdî Ehavân Sâlis ( 1928- 1991) ve Siyâveş Kisrâî (1927-) yi anmalıyız. İkinci olarak 

Ahmed Şamlu’nun hemen hemen tek başında temsil ettiği ‘sepîd ‘ şiiri, ilgili dönemin önemli 

bir biçimsel hareketi olarak anabiliriz. Üçüncü olarak yeni gazel tarzının bu dönemin hemen 

öncesinde doğduğunu belirtmeliyiz. Yeni gazelin klasik gazelden farkını, daha çok kullandığı 

dil ile bireye ve dünyaya yaklaşım biçiminde aramak gerekir. Yeni gazel imgeyi ve toplumsal 

temaları oldukça önemsediği görülmektedir. Bu tarzın bu dönemdeki en önemli temsilcileri 

Feridun Tevelludî (1919 – 1985), Feridun Muşîrî (1926-2000) ve Sîmîn Bihbehânî (1927- ) yi 

                                                             

6 Şems Lengerûdi, Târih-i Tahlilli-yi Şi’r-i Nov, Tahran, 1377, c. II, s. 7 
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anabiliriz. Bu dönem şairlerin ilgi gösterdikleri formlardan biri olarak ‘çehar-pâre’den söz 

edebiliriz. Bu bağlamda Nâdir Nâdirpûr, Mehdî Ehavân Sâlis ve Siyâveş Kisrâî’nin çehar-

pârelerini anabiliriz. Bunlara ek olarak bu dönemde bir de mensur şiirden söz edilir. Nâdir 

Nâdirpûr ve Gulâm Huseyin Garîb’in bazı şiirleri bu grupta değerlendirilebilir.”7 

Sîmîn Bihbehânî de bu dönem şairleri içinde olup yeni gazel tarzını klasik gazel 

kalıplarından çıkararak tema açısından sosyal ve bireysel konuları işlemiştir. Sosyal konulu 

şiirlerinde farklı insan gruplarının hayatlarına yer vermiştir. Örneğin bir fahişenin hayatı ve 

hislerini derinden hissederek olduğu gibi başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Şair günümüz 

diliyle kaleme aldığı gazel tarzı şiirlerini sade ve anlaşılır bir dille yoğurmuştur. Onun klasik 

gazel tarzından uzak bir gazel anlayışı vardır. Klasik gazelden farklı olarak bir gazelde olması 

gerekenleri, yani yapı taşlarını alarak mazmunları kendine has bir üslupla şiirlerine 

serpiştirmiştir. Yeni terkip ve kelimeleri kullanarak şiire yeni bir renk katmıştır. Yeni gazel 

tarzında günlük dilde kullanılan sözcük ve ibarelerin yer aldığını görmek mümkündür. Bu 

durum şairin şiirlerini daha da anlaşılır kılıyor. Şair başarılı yeni gazel tarzının yanı sıra 

başarılı çehâr-pâre örnekleri de vermiştir. Çehâr-pâre her ne kadar modern bir şiir kalıbı 

olarak kabul edilse de, klasik nazım şekli çerçevesinin dışına çıkmayan bir kalıptır. 

Bazılarınca, arka arkaya eklenmiş rubailerden oluştuğu söylenen; ancak aslında dubeytilerin 

arka arkaya eklenmesinden oluşan çehâr-pârenin her bir bölümünde genellikle ikinci ve 

dördüncü diziler birbiriyle kafiyelidir.8 Bu örnekleri verirken dönemin sosyal hayatından 

kopmayarak bireysel ve içe dönük bir üslup kullanmıştır. Sıradan, herkesçe bilinen konuları 

kapalı olmayan dil üsluplarını kullanarak şiirlerinde okuyucuya mesaj vermektedir.  

                                                             

7 Hicabi Kırlangıç, Musaddık Sonrası İran Şiirinde Yeis, Nüsha, Sayı:6, 2002, s. 11 
8 Hicabi Kırlangıç, Ahmed Şâmlu ve Şiiri, İstanbul, 2010, s. 50 
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Sîmîn Bihbehânî diğer şairlerde de gözlemlenebilen bir özelliği, edebiyat dünyasına 

giriş yaparken yaşamıştır. Her ne kadar modern çizgi çerçevesinde değerlendirsek de şair ilk 

şiir örneklerini klasik gazel tarzında vermiştir. Herhangi bir şair ve eserleri incelenirken 

parçadan çok bütün ilişkisine bakıldığından, ben de Sîmîn Bihbehânî’yi ve eserlerini bu 

çerçevede inceleyeceğim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

I.BÖLÜM 

A.1.SÎMÎN BİHBEHÂNÎ’ NİN HAYATI 

 

            Sîmîn Bihbehânî 1927 yılında Tahran’da dünyaya gelmiştir. Abbas Halîlî ’nin çocuğu 

olan Sîmîn Halîlî, Sîmîn Bihbehânî olarak tanınmaktadır. Yahya Aryenur, Sîmîn Bihbehânî’ 

nin babası hakkında şöyle yazmaktadır: “ Hacı Molla Ali’nin oğlu Abbas Halîlî, H.ş. 13. 

Yüzyılın büyük âlimlerindendir. Necef’te dünyaya geldi ve orada eğitim aldı. İngiliz 

ayaklanması sırasında Irak’ta görüldü. ‘İslam Ayaklanması’(Nihzet-i İslâm) adında bir 

cemiyet kurdu ve o cemiyetin başkanı oldu. İngilizlere pek çok zararı oldu. I. Dünya Savaşı 

sonra İngilizler Irak’ı ele geçirince, gençlerden oluşan bir grup ayaklandı. İngilizler de 

ordusunu toplayıp Necef’i kuşattılar ve o gençlerin hepsini yakalayıp idam ettiler. Fakat 

onlardan iki kişi kaçtı ve canını kurtardı. O iki kişiden biri de Halîlî’ydi. Yürüyerek İran’a 

geldi. Tanınmamak için kendisine Şeyh Ali Feti El-İslam adını verdi. Ra‘d Gazetesinde 

Arapça tercümanlık yaptı. İngilizlerle anlaşma yapılıp genel af ilana eline kadar hayatını bu 

şekilde sürdürdü. Sonrasında Halîlî de gerçek adını kullanmaya başladı ve yaşamı düzene 

girdi. Belediye Gazetesi yöneticisi Seyid Ziya‘eddin ile anlaşma yaptı. İran devrim 

yenilgisinden sonra Halîlî, İkdam Gazetesini kurdu ve kendine ait edebi eserleri, asıl niyeti de 

buydu, oluşturdu.”  

Abbas Halîlî şair, yazar ve gazete editörüdür. Babası Abbas Halîlî, 1893 yılında 

doğmuş. Babası Arapça ve Farsça dillerinde şiir söylemiş ve Firdevsi’nin Şahnâme’sinden 

yaklaşık 1100 beyitleri Arapçaya tercüme etmiştir. Babası aynı zamanda sayısız romanlar 

yazmış ve yayımlamıştır.9  

                                                             

9 Dr. Ahmed Ebu Mahbûb, Gehvâre-yi Sebz-i Efrâ, Salis Yayınları, Tahran, 1382, s. 14 
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 Necef’ te birçok kişi tarafından,  roman tarzı taklit edilen Abbas Halîlî’nin, kaleme 

aldığı eserleri Siyah Dünya, İnsan, İntikam ve Gecenin Sırrı romanlarından ibarettir. Halîlî 21 

Behmen 1971 yılında 78 yaşında vefat etmiştir. 10 

Sîmîn Bihbehânî babası hakkında şöyle yazar: “ Babam tarih ve inceleme konusunda 

onlarca cilt kitap yazmıştır. Roman tarzını başlatan kişidir. ( 1924) Siyah Dünya (Rûzgâr-i 

Siyâh), İnsan (İnsân), Gecenin Sırrı (Esrâr-i Şeb), Zindandakiler (Zindânîyân) onun romanları 

arasındadır. Onun inceleme yazıları arasında tamamı İslam’dan bahseden iki ciltlik Kureyş 

Tarihi (Târih-i Kûreş) ona ait eserlerden bir diğeridir. Müdürü olduğu İkdam gazetesinin çok 

okunduğu zamanlarda yani Muhammed Rıza Pehlevi dönemi öncesi, 1941 yılının Şehriver 

ayından sonraki yirmi yıllık Fetret döneminde, eserleri Milli kütüphanelerde, meclislerde ve 

saygın başka kütüphanelerde yayımlanmıştır. Hızlı ve harekete geçiren makaleleriyle de halen 

birçok kişinin zihnindeki durağanlığı canlandırmıştır.” Sonra şöyle devam eder: “Şüphesiz 

ben cesur, hakkını savunan, özgürlükçü ve korkusuz olmayı babamdan öğrendim. (eğer 

başarabildiysem) O sadece kadın hakkının kazanılmasında çalışmadı, kadın haklarını arayarak 

yaşamı boyunca kadınlara rehber oldu.” 11 

Annesi Fahr-i Uzma Argun ( Fahir Adil Hil‘atberi ) şair, yazar ve gazeteciydi. 12 

Annesi 1898 yılında doğmuş, 1966 yılında vefat etmiştir. 13 

 Sîmîn Bihbehânî annesi hakkında şunları söyler: “ … Annem sanırım kendi dönem 

kadınlarının ilginç örneklerinden biriydi. O dönemde kadın için okuma ve yazma günah 

sayılıyordu. Annem o dönemin önemli bilgilerini yeterli düzeyde almıştı: Fars edebiyatı, 

fıkıh, usul, Arap dili, felsefe, mantık, tarih ve coğrafya derslerini iyi bir şekilde zamanın 

hocalarından, ki hocalarından iki tanesi de erkek kardeşleriydi, öğrenmişti. Fransızcayı kendi 

evlerinin yakınında oturan İsveçli bir kadından küçük yaşta öğrenmişti. Elbette annem 

şanslıydı, çünkü anne ve babasının kucağında büyümüş ve küçükken onun eğitimi için hiçbir 

imkândan kaçınmamışlardı” 14   

                                                             

10  Mahbûb, a.g.e. s. 14 
11 Mahbûb, aynı eser, s. 17 
12 Sîmîn Bihbehânî, Ez Sâlhâ-yi Âb u Serâb, iç kapakta yer alan hayat hikâyesinden, Tahran, 1999 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Simin_Behbahani  
14 Mahbûb, aynı eser, s. 18 
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 Fahr-i Argun Hanım sosyal ve aktif bir kadındı. Kendisi gibi düşünen birkaç kadınla 

birlikte 1922 yılında Vatansever Kadınlar Derneğini (Encümen-i Nisvân-i Vatenhâh) kurmuş 

ve bu derneğin aktif üyesi olmuştur. 1935 yılında da Kadınlar Gazetesini kurmuş. İran’da 

kadın hareketinin, İran feminist düşüncenin öncüsü olup kadın haklarını korumuştur.15  

 Demokrat parti (Hizb-i Demokrât) üyesi olan Fahr-i Argun Fransızca öğretmeni olarak 

da görev yapmıştır. Annesi ve babası 1924 yılında evlenmişlerdir. Evlilikleri uzun sürmemiş 

ve bu evlilikten Sîmîn dünyaya gelmiştir. 1930 yılında Fahr-i Argun, Abbas Halîlî’den 

boşanmış, daha sonra Fahr-i Argun İran Gelecek gazetesinin(Neşrîyat-i Âyende-yi İrân) 

müdürü olan Adil Hil‘atberi ile evlenmiş ve bu evlilikten de üç çocuğu olmuştur.  

 Fahr-i Argun ömrünün sonuna kadar kadınların eğitimi ve kadın hakları konusunda 

şiirlerle kadınlara seslenmiş, onlara rehberlik etmiştir. Sîmîn Bihbehânî annesinin sosyal 

faaliyetleri konusunda şöyle söylüyor: “Annem sosyal yönden benden daha aktifti. 

Yaşamının, malının ve ilgisinin tamamına yakınını bu faaliyetlere yönlendirmişti.”16 Bu 

sözlerden Sîmîn Bihbehânî’ nin annesi ile olan hatıralarının ve zihninde tüm canlılığıyla yer 

aldığını görmek mümkündür.  

 Fahr-i Uzma Argun İran’ın sosyal açıdan en karışık olduğu dönemlerinden birinde 

büyüdü. Bu durum sadece kendi vatanında değil tüm dünyada yaşam düzeninin altüst 

olduğunu görüyordu. O dönem I. Dünya Savaşı çıkmıştı. Aynı zamanda Rusya’daki Bolşevik 

İsyanı sonrası her yeri keder kaplamıştı. Dünya siyasi tarihinde dengeler değişirken İran’da 

dünya genelinde yaşanan olaylardan etkilenmiştir. Dolayısıyla o dönemde büyüyen Fahr-i 

Uzma Argun da bütün bu olanlara şahit olmuştur.  

  Sîmîn Bihbehânî annesi hakkındaki düşünceleriyle birlikte kendisinin şiire yönelişinin 

temelini de açıklıyor: “Küçükken tamamen anneme bağlıydım çünkü babamdan ayrılmıştı ve 

kendini tamamen bana vermişti. Babamı çok az görüyordum. Tek dayanağımın annem 

olduğunu biliyordum. Annem bana adalet, dürüstlük, doğruluk, mutluluk, şefkat, acıma gibi 

duygularını kazandırdığı gibi bana İran müziği eğitimi vererek şiirdeki redif ve kalıpları 

                                                             

15 Mahbûb, a.g.e. s. 19 
16 Mahbûb, aynı eser, s. 24 
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öğretmiş oldu. Şair olmak için gerekli olan her şeyi öğretti ve beni şairliğe teşvik etti. 

Küçüklüğümden beri şair olmam için çabaladı. Kelime kelime şiirleri dilime yerleştirdi.” 17  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerindeki başarının temelinde aileden gelen eğitimin 

yadsınamaz düzeyde olduğunu bu sözlerinden anlamak güç değildir. Annesi,  Sîmîn 

Bihbehânî’nin küçükken edebiyata ilgi duymasını ve edebiyat dünyasında da başarılı bir 

şekilde yerini almasını sağlamıştır. 

 1939 yılında Sîmîn Bihbehânî lise çağına gelmişti, kendisi hakkında şunları yazar: 

“On üç, on dört yaşlarından fazla değilim. Bizim evimizden(öz babasının evinden 

bahsetmektedir.) nispeten büyük bir evdi. Annem eşiyle burada yaşıyordu... Ben de ikinci 

babamın gölgesinde yaşıyordum. Yaşantım nispeten huzurluydu ama sevgi açısından her 

zaman bir şey eksikti.”18 

 Şairin çok küçük yaşta şiir yazmaya başlamasında kuşkusuz annesinin rolü büyüktür. 

Çok iyi bir eğitim sürecinden geçen Sîmîn Bihbehânî ilk şiirini on dört yaşında yazmıştır. Bu 

konu hakkında da kendisi şunları söylemektedir:  “Annem ilk gazelimi Meliku‘ş Şuarâ 

Bahar(1886-1951)ın editörlüğünü yaptığı Nevbahar gazetesine gönderdi ve orada 

yayımlandı.19 Sözü edilen gazelin ilk beyti şöyleydi:  

      ”ای توده گرسنھ ناالن چھ می کنی        ای ملت فقیر و پریشان چھ می کنی“ 

 “Ey açlıktan inleyen millet, ne yapıyorsun? 

Ey perişan fakir millet ne yapıyorsun?”  

 Sîmîn Bihbehânî ilk evliliğini Hasan Bihbehânî ile yaptı. Bu evlilikten iki oğlu bir kızı 

oldu. İlk oğlu olan Ali 1947 yılında, Hüseyin 1949 yılında kızı Umid Kârun ise 1954 yılında 

dünyaya gelmiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî, 1951 yılında Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaya başlar. 

Kendisi bu konuda şöyle söyler: “İşe başladığım ilk gün sınıfa girdim. O kadar gençtim ki 

öğrencilerle aramda fazla yaş farkı yoktu. Hatırlarım, bir gün öğrenciler etrafımı sarmıştı. 

                                                             

17 Mahbûb, aynı eser, s. 25 
18 Mahbûb, a.g.e. s. 29 
19 Mahbûb, aynı eser, s. 30 
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Gençtim, az bilgiliydim ve hiç tecrübem yoktu. Tam o esnada bir müfettiş sınıfa girdi. 

Hayretler içinde pazar yeri kalabalığındaki sınıfta öğrencilerden birine sordu: “Öğretmeniniz 

nerede?” Öğrenciler beni işaret etti ama müfettiş inanmadı…”20 

 Sîmîn Bihbehânî, 1958 yılında Hukuk Fakültesine girmiştir. Aynı zamanda Edebiyat 

Fakültesine de kabul edilmiştir. Her ne kadar iki bölüm arasında seçim yapma konusunda 

tereddütler yaşa da iki bölümü birlikte yürütmüştür. Edebiyat Fakültesi’ni bırakmama nedeni, 

ise küçük yaşlardan beri başlayan şairlik sevdasıdır. Edebiyat Fakültesi’ne başladığı ilk günü 

şair şöyle anlatır: “İlk gün bu fakülteye gitti. Hafızası kuvvetli Dr. Mu‘in sınıfa gelmiş ve 

kürsüsüne oturmuştu. İstekli ve sakin duran kırk elli öğrenciye şöyle bir bakış attı. Sonra 

bakışı benim yüzümde hayretle kadı. Sordu: “Siz şair misiniz? Kızardım ve her zamanki gibi 

utanarak “ Evet.” dedim. Sesim yükseldi. Çaresizce sıradan çıktım ve karşısında durdum. 

Baştan sona Arapça ve harekesiz olan bir metni elime tutuşturdu ve “ Oku!” dedi. O kadar çok 

heyecanlandım ki metni Hint üslubuyla okudum. Yavaşça ve ağırbaşlılıkla tebessüm etti ve 

şöyle dedi: “Tamamen yanlış okudun.” “Bu metinde hareke yok. Nasıl doğru okuyayım?” 

dedim. “Siz her durumda o metni okuyabilmeliydiniz.” dediğini işittim.” 21   

 Sîmîn Bihbehânî, Hasan Bihbehânî ile süren evliliğini sonlandırmıştır. Boşandığı yıl 

eşi Menuçihr Kuşyâr hayatına girmiştir. Hukuk Fakültesi’ni okuduğu sırada aynı bölümde 

okumaları nedeniyle birbirlerini tanıyorlardı. Fakat o zamanlar Sîmîn Bihbehânî, Hasan 

Bihbehânî ile evliliği devam ediyordu. Sîmîn Bihbehânî 1962 yılında boşanmıştır. Menuçihr 

Kuşyâr ile tanışma maceralarını Ân Merd Merd-i Hemrâhem kitabında uzun uzun anlatmıştır. 

Şairin Menuçihr Kuşyâr ile evliliği ise 1984 yılında Menuçihr’ in ölümüyle sona ermiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî 1951 yılından 1981 yılına kadar sadece eğitimle meşgul olmuştur. 

Öğretmenlik görevini yaparken tüm ilgisi bu alanda olmuştur. Öğretmenlik mesleğini ayrı bir 

kefeye koyan şair,  uzun bir süre başka şeylerle ilgilenmemiştir. Kısa bir süre Kadınlar 

Derneği(Encümen-i Nisvân) nin hukuki danışmanlığını üstlenmiştir.  

 1978 yılında, İran Yazarlar Derneği(Kanûn-i Nivîsendegân-i  İrân) üyeliğini kabul 

etmiş ve derneğin başkanı olmuştur. Aynı yıl İnsan Hakları Gözetmeni Hellmann-Hammet 

Grant (Human Rights Watch / Hellman- Hammett) ödülünü almıştır. 1998 yılında Nobel 

                                                             

20 Mahbûb, aynı eser, s. 33 
21 Mahbûb, a.g.e. s. 35 
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Edebiyat ödülü adayı olmuştur. 1999 yılında ise Berlin’de İnsan hakları örgütü Carl Von 

Ossietzky ödülünü almıştır. 

 Sîmîn Bihbehânî 2009 yılında dünya kadınlar gününde kadın hakları konusunda 

konuşmacı olarak Paris’e gitmeye karar vermiştir. Fakat güvenlik memurlarının 

engellemesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yetkililer Sîmîn Bihbehânî’nin pasaportuna el koyarak 

yurt dışına çıkma yasağının olduğunu söyleyerek engellemişlerdir.22 Şair bugün 87 yaşında ve 

maalesef gözlerini kaybetmiştir. Bugün üç çocuğuyla birlikte Tahran’da yaşamaya devam 

etmektedir.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde sosyal ve siyasi konuları işlemekten çekinmemiştir. Bu 

durumun yaşanmasında ailesinin ve çevresinin etkisi oldukça yoğundur. Bu durumu açıklayan 

en iyi örneklerden birisi de Câ-yi Pâ kitabındaki Miras adlı şiiridir. Tudeh subaylarından on 

iki kişinin Şah’ın zindanında idam edilmesinin ilk yıldönümünü hatırlatmak amacıyla 

yazmıştır.23 

 Sanat ve edebiyat alanından birçok kişi zaman zaman bir araya geliyor ve bu alanlar 

hakkında tartışıyorlardı. Toplantı yerleri genellikle sanat dünyasından birisinin evinde 

gerçekleşmekteydi. Bu toplantılarda Nâdir Nâdirpur, Rıza Seyyid Hüseynî Mehdi Ehavan 

Salis, Bijen Müfid, Menuçehr Ateşi gibi önemli isimler vardı. Bu isimler dışında Furûğ-i 

Ferruhzâd da yer alıyordu. Sîmîn Bihbehânî’yle Furûğ Ferruhzâd arasında gizli bir rekabet 

vardır. Bir araya geldikleri edebiyat toplantılarında bu durumun yaşandığını bizzat şairin 

kendisi şu şekilde dile getiriyor: “Furûğ o zamanlar çeharpareyi bırakıp Nimai tarzda şiir 

yazmaya başlayalı iki yıl olmuştu. O günlerde “Şarâb-i Nur” adlı gazelimde yeni birçok tasvir 

kullanmıştım. Ajeng gazetesindeyken o gazelim yayımlanmıştı. Hâlihazırda birçok kişi 

gazellerim yeniliği yansıttığı için örnek gösteriyorlardı. Ne yazık ki Furûğ bu durumu kabul 

etmedi ve benim izimi silmek için inatla çalıştı. Cevabım ise bu durum karşısında tamamen 

susmaktı. Gençken ayrı görüşe sahip olmaktan kaynaklanan kavgaların çoğu, şimdi benim 

için anlamsızdı. O benim sözlerimdeki amacı idrak edemedi.” 24 

                                                             

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Simin_Behbahani 
23 Mahbûb, a.g.e. s. 41 
24 Mahbûb, aynı eser, s. 43 
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 Sîmîn Bihbehânî, Furûğ-i Ferruhzâd ile yaşadığı bir anı için şunları söyler: 

“Düzenlenen bir gecede şiir okuduğum sırada Furûğ biraz geç geldi ve yer bulamadı. Birisi 

kalktı ve o oraya oturdu. O esnada mikrofonun önündeydim ve Nâdir-i Nâdirpur da beni 

tanıttı. Yanıma oturdu. Furûğ iki üç şiirimi dinledi ve yavaşça toplantıyı terk eti. Eğer şimdiki 

gibi tecrübeli, şefkatli ve açık gönüllü olsaydım giriş kapısından girerken ona hoş geldin 

demem gerekirdi. Onun övgüyle söz edilen şiirlerini över ve birlik olmak için bir yol 

arardım.”25 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

25 Mahbûb, aynı eser, s. 44 
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             A.2.ESERLERİ 

 Bu bölümde Sîmîn Bihbehânî’nin şiir kitaplarının yanı sıra şimdiye kadar kaleme 

aldığı tüm eserleri yer almaktadır. Sîmîn Bihbehânî daha çok şair olarak bilinse de nesir 

alanında da eserler vermiştir. Eserleri arasında, hikâyeler ve hatıralar bölümünde yer alan üç 

kitabını nesir olarak yazmıştır. Bir şairin düz yazı alanında da başarılı ürünler ortaya 

koyabileceğini göstermiştir. Özellikle Ân Merd, Merd-i Hemrâhem adlı eserinde hem nesir 

hem nazım biçimindedir.  

 Sîmîn Bihbehânî, telif eserleri dışında kendisi de çeviri yapmıştır. Ayrıca birçok şiiri 

başka dillere çevrilmiştir. Sîmîn Bihbehânî’nin önemli çalışmalarından biri de Yâd-i Ba‘zi 

Neferât adlı eseridir. Bu kitap, modern dönem edebiyatının çoğu şairinin hem hayatını hem de 

edebî kişiliğini ve eserlerini incelediği bir çalışmadır. Şair bu ele aldığı şairleri edebiyat 

çerçevesinde ve objektif bir şekilde incelemiştir. Bu yönüyle günümüz edebiyat çalışmalarına 

ışık tutacak önemli bir kaynak olmuştur. 

  Sîmîn Bihbehânî’nin şiir kitapları ve tüm telif çalışmalarının listesi aşağıda yer 

almaktadır. 

  A.2.1. Sîmîn Bihbehânî’ nin Eserleri 

 a) Şiir Kitapları  

1) Se Târ-i Şikeste ( H.ş. 1330 / 1951 ) , İlmî Yayınevi, Tahran 

 2) Câ-yi Pâ ( H.ş. 1335/ 1956 ) , Ma‘rifet Yayınevi, Tahran 

 3) Çelçerâğ ( H.ş. 1336/ 1957 ) , Zevvâr Yayınevi, Tahran 

 4) Mermer ( H.ş. 1341/ 1962 ) , Zevvâr Yayınevi, Tahran 

 5) Restâhîz ( H.ş. 1352/ 1973 ) , Zevvâr Yayınevi, Tahran 

 6) Hattî zi Sur’at u Ez Âteş ( H.ş. 1360/ 1981 ) , Zevvâr Yayınevi, Tahran 

 7) Deşt-i Erjen (H.ş. 1362/ 1983), Zevvâr Yayınevi, Tahran 

 8) Yek Deriçe-yi Âzâdî (H.ş. 1374/ 1995), Sûhen Yayınevi, Tahran 

 9) Câ-yi Pâ tâ Âzâdî (H.ş. 1377/ 1998), Nilûfer Yayınevi, Tahran 
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 10) Nigâre-yi Golgûn (H.ş. 1377/ 1998), Kitâb Yayınevi, Tahran 

 11) Yekî Meselen İn ki… (H.ş. 1379/ 2000), Elburz Yayınevi, Tahran 

 12) Kocâ est Fikr-i Hekimî, (H.ş.  1382/ 2003), Elbruz Yayınevi, Tahran 

 13) Ey Dîyâr-i Roşenem (H.ş. 1385/ 2006), Kitâb Yayınevi, Tahran 

 b) Seçme Şiirler 

 1) Gozîne-yi Eş‘ar-i Sîmîn Bihbehânî (H.ş. 1367/ 1988), Morvârîd Yayınevi, Tahran 

 2) Kulî u Nâme u ‘ışk (H.ş. 1374/ 1995), Neşr-i Çeşme Yayınevi, Tahran 

 3) ‘Âşıkter Ez Hemîşe Behân (H.ş. 1374/ 1995), Morvârd Yayınevi, Tahran 

 4) Ez Sâlhâ-yi Âb u Serâb (H.ş. 1378/ 1999), Suhen Yayınevi, Tahran 

 5) Şâyed ki Mesîh Est (H.ş. 1383/ 2004), Zebânkede Yayınevi, Tahran 

 c) Çeviriler  

1) Şâ‘iran-i Emrûz-i Ferânse (H.ş. 1374/ 1995), Yazar Pierre Dubudfer, İlm-i ve 

Ferhengî Yayınevi, Tahran 

 d) Hikâyeler ve Hatıralar 

 1) Ân Merd, Merd-i Hemrâhem (H.ş. 1363/ 1984), Zevvâr Yayınevi, Tahran 

 2) Bâ Kâlb Çe Hârîden? (H.ş. 1375/ 1996), Suhen Yayınevi, Tahran  

 3) Kîlid u Hançer (H.ş. 1379/ 2000), Suhen Yayınevi, Tahran 

  e) Eleştiri ve Röportaj  

1) Der Bâre-yi Honer ve Edebiyât (H.ş. 1368/ 1989), Nâsir Harîrî’nin Söyleşisiyle, 

Kitâbserâ-yi Bâbil Yayınevi 

 2) Yâd-i Ba‘zi Neferât (H.ş. 1378/ 1999), Elbruz Yayınevi, Tahran 
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 f) Sîmîn Bihbehânî’nin Şiirlerinin Tercümesi 

 1) A Cup of Sin ( 1999 ) , Çeviren Ferzâne Mîlânî, Syracuse Yayınevi, New York  

2) Gedichte, ( 1999 ), Çevirenler Codit Vest ve Behrâm Çubine, Nimâ Yayınevi, 

Almanya  

      A.2.2. Şiir Kitapları 

 Câ-yi Pâ (H.ş. 1335/ 1956) 

 230 sayfadan oluşan bu kitap Sîmîn Bihbehânî’nin yayımlanan ikinci kitabıdır. Câ-yi 

Pâ üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın bölümleri şu başlıklardan oluşur: 

 1- “Çehrehâ-yi Vâki’î” 

 2- “Endişehâ-yi Bimâr” 

 3- “Der Pâyân” 

 Şairin, kızına ithaf ettiği bu kitabını yayımladığında şair yirmi dokuz yaşındadır. 

Küçüklükten beri şiir yazan şair bu kitap ikinci kitabı olmasına rağmen eksiğinin olduğunu 

bizzat kendisi dile getirmiştir. Şiirlerinde eksikliklerin olabileceğini fakat o yaşlarda birisi için 

gelecekte daha iyi şiirler yazacağının sinyalini vermiştir ve bu konuda şöyle söylemiştir: “ 

Hiçbir zaman şiiri bırakmadım, bir başka deyişle şiir de beni bırakmadı.” 

 Şair bu kitabındaki şiirlerinin çoğunu “çehâr-pâre”  kalıbında yazmıştır. Öncesinde 

kaleme kaldığı şiirlerinde bu kalıbı kullanmamıştır. Âşıkane tarzdaki çehâr-pârelerine en iyi 

örnek “Seng-i Gûr” adlı şiiridir. Bu şiirini sade ve anlaşılır dilde yazmıştır. 

 Klasik gazel tarzında yenilik yaratan şair diğer şiir kitaplarında olduğu gibi bu 

kitabında da bu özelliğini şiirine yansıtmıştır. Şair bu konudaki düşüncelerini şöyle dile 

getirmiştir: “ Benim fikrime göre klasik gazel tarzına sabır ve inancı ekleyerek kendi 

düşüncelerimle yeniden oluşturdum. Bu yönüyle gazellerim eski ağaç köklerine dayanır ama 

ağacın dalları yenidir. Daha genç ve daha uzun ömürlü olması ve bol bol goncalarının ve 
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meyvelerinin olmasını ümit ediyorum.”26 Şair bu sözleriyle üslubunu açıklamıştır. Klasik 

üslubu kendisine temel alıp eski kalıplarda yeni bir form oluşturmuştur.  

  Şair bu kitabındaki önsöz bölümünü diğer bir şiir kitabı olan Çelçerâğ kitabı için de 

kullanmıştır. Bu iki kitap hakkındaki düşüncelerini samimi bir dille şöyle aktarıyor: “ Bu iki 

kitabımdaki bazı kısımlarına baktığım zaman gülüyorum. Saçımda tek bir ak düşmemişken ak 

saçtan kırışık alından söz etmişim. Küçücük gönlümde pek çok mutluluk ve ümit varken 

yüreğimde gonca bile yok ama yüreğim sıkıntı çığlıkları atıyor.”27  

Şair bu genç yaşına rağmen duyarsız davranmadığını şiirlerinde dile getirmiştir. 

Şiirlerinin konularını sosyal ve gerçekçi konulardan seçmiştir. Seçtiği konular gündelik 

hayatta var olan temalardır. Güncel yaşamdaki kişilerin sorunlarını kendi sorunu olarak 

görmüş onların diliyle şiirlerini yazmıştır. İşlediği konularda aşkı önemsemezlik 

göstermemiştir ve aşkı çeşitli halleriyle şiirlerine yansıtmıştır. Bu aşk kimi zaman vatan aşkı, 

kimi zaman arkadaşına, aileye ve çocuklarına olan aşk olmuştur. İnsanın en büyük ve en 

doğal meselelerinden birini kendine has üslubuyla işlemiştir.  

 Bir şairin çevresinden etkilenmemek gibi bir durumun olmayacağını savunmuş ve bu 

konuda şunları söylemiştir: “Bana göre sanat eserinde ve sanatçıda doğrudan ya da dolaylı da 

olsa yer ve zamanın etkisi vardır. Sanatçı olayların aynasıdır ve yüz yüze geldiği olayları 

olduğu gibi yansıtır. Eksik ve kuru bir edebiyat veya tarih toplumun gizli dertlerini, 

eksikliklerini, arzularını ve adetlerini belirleyemez ve o toplumu koruyamaz. Sanat eseri o 

topluma karşı bu sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.”28  

 Şair bu kitabında toplumun uzak durduğu kesiminden yani yankesiciden, hırsızdan, 

hayat kadınından söz etmiştir. Çevresindeki birçok kişi şiirin asalet ve letafetini bozduğunu 

söyleseler de o çevresindekilere şöyle cevap vermiştir: “Benim şiirim gönül sözüdür.”29 

 Şair kitabının birinci bölümü için şunları söylemiştir: “ Bu kitabın birinci bölümünde 

realizmin kaynak ve usullerini takip etmeye çalıştım. Her ne kadar sosyal yaraları ve dertleri 

daha açık ve saydam bir şekilde açıklasam da bana göre bu konular şiirin daha güzel daha 

                                                             

26 Sîmîn Bihbehânî, Câ-yi Pâ, Önsöz, Ma’rifet Yayınevi, Tahran, 1956,  s. 10 
27 Bihbehânî, Câ-yi Pâ, s. 9 
28 Bihbehânî, aynı eser, s. 11 
29 Bihbehânî, aynı eser, s. 13    
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arzu edilen olması için daha derin ve çarpıcı olmalıdır… Benim şiirim çirkinin gözünden 

güzellik ve zariflik sözlerinin gönülden söylenmesidir.”30  

 Sonuç olarak Câ-yi Pâ şairin, başarı serüvenin başlangıcı diyebileceğimiz bir eseridir. 

Özellikle toplumun önemli kesimlerinin sorunlarını onların dilinden, kendine has üslubuyla 

başarılı bir şekilde yansıtmıştır ve bundan sonra kaleme aldığı eserlerine basamak 

oluşturmuştur. 

 Çelçerâğ (H.ş. 1336/ 1957) 

 190 sayfalık bu kitabı Sîmîn Bihbehânî’nin üçüncü önemli şiir kitapları arasında yer 

alır. Şair bu kitabını oğlu Hüseyin Bihbehânî’ ye atfetmiştir. Çelçerâğ kitabı iki bölümden 

oluşmaktadır. Şair kitabın bölümlerini şu başlıklarla adlandırmıştır: 

 1- “Hodbînîhâ” 

 2- “Men u Digerân” 

 Sîmîn Bihbehânî bu kitabında da realizm akımından etkilenerek şiirlerini yazmıştır. 

Toplumun aksak ve sıkıntılı konularını işlemiştir. Şair, “Rakib”, “Şeb u Nân”, “Merg-i 

Nâhodâ” adlı şiirlerini realist bakış açısıyla kaleme almıştır. 

Âşıkane gazel ve çehâr-pâre kalıbının yer aldığı bu şiir kitabında şair farklı 

mazmunları kullanmıştır. Şair “Çelçerâğ” ve “Deryâ” adlı şiirlerinin sade ve anlaşılır dil 

özelliğine sahip olduğunu ve bu şiirlerin gençlik dönemi şiirlerinden oluştuğunu belirtmiştir.31 

Mermer (H.ş. 1341/ 1962) 

176 sayfadan oluşan bu kitap Sîmîn Bihbehânî’nin gençlik dönemi şiirlerinden oluşmaktadır. 

Bu şiir kitabını iki bölüme ayırmıştır. Kitabın bölümleri şu şekilde başlıklardan oluşur: 

1- “Bûdehâ” 

2- “Efzûdehâ” 

                                                             

30 Bihbehânî, aynı eser, s. 16 
31 Sîmîn Bihbehânî, Çelçerâğ, Önsöz, Zevvâr Yayınevi, Tahran, 1957, s. 8 
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Şair, birkaç yaprak halinde dağınık duran şiirlerini düzenleyerek bu şiir kitabını 

oluşturmuştur. Bu kitabında yeni şekilde kaleme aldığı gazelleri vardır. Yeni birçok imge 

kullanmıştır. Özellikle “Şarâb-i Nûr” adlı şiirinde farklı benzetmeler yer alır. Şair bu şiirini 

yayımladığı sırada Ajeng gazetesinde çalışmaktadır. Birçok kişi, şairin şiirlerini göstererek 

yenilikçi şiir örneği olarak tanıtmışlardır.32 

 

Restâhîz (H.ş. 1352/ 1973) 

110 sayfadan oluşan bu kitap iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci ve asıl 

bölümünü gazeller ikinci bölümünü ise çehâr-pâreler oluşturmaktadır. Âşıkane tarzda kaleme 

aldığı gazelleri çeşitli tasvirlerle yeni bir forma dönüştürmüştür. Diğer şiir kitaplarında olduğu 

gibi bu şiir kitabı da tema açısından oldukça zengindir. Sosyal yaşamdaki her vaka şair için 

bir konu olmuş ve onu şiirine yansıtmıştır. Gazellerine yenilik katma adına çabaladığını şu 

şekilde aktarmıştır: “ Zengin gazel ruhunu yaratmak için ömrümün büyük bir kısmını 

çalışarak geçirdim. Sosyal mazmunları gazel kalıplarında kullandım. Bu konuları kelimelerle 

süsleyip gazelde nasıl gösterebilirim diye temrin öğrendim. Tezat oluşturmak için de uygun 

olmayan kalıbın dışına çıkmadığımı gösterdim. Şiirimi beğenilen, zarif ve yumuşak kalıbın 

dışına çıkarmadım.”33 

Sîmîn Bihbehânî hiçbir zaman yenilik oluşturmak için abartıya kaçmamıştır. Her 

kesimin anlayabileceği sade ve yalın bir dil kullanmıştır. Şair, özellikle güncel ve farklı 

konuları anlaşılır bir dille yazmıştır. Bihbehânî bu konuda şunları söylemiştir: “ Ben günlük 

dil kullandım. Gazellerimde 7. Yüzyılın öncesine özgü gazel dili yoktur. Gazelde her türlü 

yeniği ihtiyatla, dikkatle kullandım… Benim gazellerimin konusunu dünyevi konular 

oluşturuyordu yani Dünyadaki bütün kabalıklar ya da zariflikler, mutluluklar ya da sıkıntılar, 

güçlüler ya da güçsüzler, insaflılar ya da insafsızlar.34 

Klasik gazel kalıbında yenilik oluşturan şair ustalığını bu şiir kitabında sergilemiş ve 

okuyucuya sunmuştur. Şiirlerinde çevresinde şahit olduğu konuları kendine özgü bakış 

açısıyla yazmıştır. Klasik gazel kalıbından sıyrılmadığını her defasında yineleyen şair şu 

                                                             

32 Mahbûb, Gehvâre-yi Sebz-i Efrâ, s. 43 
33 Sîmîn Bihbehânî, Restâhîz, Zevvâr Yayınevi, Tahran, 1973, s. 6 
34 Bihbehânî, a. g. e. , s. 6 
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sözlerle bu kitabın önsözünü sonlandırıyor: “Restâhîz kitabımda gazellerim yer aldığı için çok 

seviniyorum. Dondurulmuş güzelliği canlandırıp yeniden işlerlik kazandırıyorum. Ben gazelle 

öleceğim. Ama bir gazel yıllarca yaşar. Gazellerde ve diğer türlerde her durumda yenilik için 

çabaladığımı düşünüyorum. Bu bir başlangıç. Hiç şüphesiz bu yolun yarısında düşebilirim 

fakat daha yeni bir nefesle kalkıp yoluma devam ederim.”35  

 

Deşt-i Erjen (H.ş. 1362/ 1983) 

166 sayfalık bu kitap altı bölümden oluşmaktadır. Şair kitabın bölümlerini şu 

başlıklarla adlandırmıştır: 

1- “Kûlî! Nihân Kon Dilet Râ” 

2- “Penc Terâne ” 

3- “Bâ-‘Işk, Bâ-‘Işk, Bâ-‘Işk 

4- “Per feşân Gol, Sefir-i Bâd” 

5- “Men: Gong-i Habîde” 

6- “Tebl-i Bî-merg” 

Sîmîn Bihbehânî yaşam felsefesi olarak benimsediği realizmin etkileri bu şiir 

kitabında da yer almaktadır. Şair bu kitabında çeşitli konulara değinerek dikkatleri üzerine 

çekmeyi başarmıştır. Kitabın büyük bir bölümünü hayat kadınlarına ayırmıştır. Şair empati 

yoluyla kendisini hayat kadını kalıba sokmuş, onların gözüyle dünyaya bakmış ve şiirlerini bu 

bakış açısıyla yazmıştır. Sîmîn Bihbehânî bu konu hakkında şunları dile getirmiştir: “ Şu bir 

gerçektir: Şiirim yıllarca çaresiz ve farklı insanların çığlıkları oldu. Farklı insanların gönül 

kırıklıklarını yansıttım, onların nabzını tuttum. Bu duyguları hissetmek dışında başka seslere 

kulak asmadım. Genel olarak benim şiirim dışında bu konularda olumlu atıfta bulunan 

kimsenin olmadığına şahit olacaksınız. Ben toplum dilinden şu ya da bu şekilde bir şeyler 

                                                             

35Bihbehânî, aynı eser, s. 6 
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söylemek istedim. Bu bazen bireysel olarak yok olmuş bir kişi bazen de toplumun içinde 

değişikliğe uğramış(yozlaşmış) bir kişi oldu.”36 

Şair şiirine konu edindiği kahramanların dünyasıyla iç içe yaşadığı için kendisini bir 

süre sonra onların yansıması olarak görmüştür. Özellikle bu durumu en iyi yansıtan şiiri şu 

şekildedir: 

“O fahişe benim, Ah, Evet! Burada benden başka kimse yok: 

 Fahişenin silueti göründü, aynadaki benim yüzüm…” 

       (Deşt-i Erjen, s. 20) 

Şair kendisini toplumdan ayrıştırmadan bir sosyolog gibi çalışmış ve bu görüşle 

hareket etmiştir. Bihbehânî bu durumu şöyle açıklar: “ Şiirlerim benim yaşadığım anlarımın 

tecrübesidir. Üslup ve biçimdeki birlik bunu doğrular. Farklı ve seçkin simalar birbirine 

geçmiştir. Her birinde kendine ait anın sırları gizlidir.”37 

Sîmîn Bihbehânî’nin çoğunlukla toplumun aksak yönlerini ele alması nedeniyle 

çevresindekilerde aşkı bir kenara attığı düşüncesini doğurmuş olacak ki şair şunları 

söylemiştir: “ Bana ‘ Niçin aştan söz etmiyorsun?’ dediler. Şiirlerimin her zaman aşktan söz 

ettiğini bilmiyorlardı. Söz ettiğim her şey de aşk ateşi var.”38 Şair özellikle aşk teması için bu 

kitapta bir bölüm açmış ve söylenenlerin aksini ispatlamıştır.  

Şairin bu eserde ele aldığı konulardan biri de vatan aşkıdır. En önemli şiirlerinden biri 

olan “Dobâre mî Sâzamet, Vatan” adlı şiiri de bu kitabında yer almaktadır.  

  

Ân Merd, Merd-i Hemrâhem (H.ş. 1363/ 1984) 

75 sayfadan oluşan bu kitap da Sîmîn Bihbehânî’ nin hatıra kitabıdır. Şair bu kitapta 

ikinci eşi olan Menuçihr Kuşyâr ile tanışma maceralarını, evliliklerini uzun uzun anlatmıştır. 

                                                             

36 Sîmîn Bihbehânî, Deşt-i Erjen, Zevvâr Yayınevi, Tahran, 1983, s. 9 
37 Bihbehânî, a. g. e. , s. 13 
38 Bihbehânî, aynı eser, s. 15 



 22 

Şair bu kitapta ara ara şiirler yazarak düzyazıya renk katmıştır. Ân Merd, Merd-i Hemrâhem 

iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın bölümleri şu başlıklardan oluşur: 

1- “Sâlâr-i Kısse-yi Men” 

2- “Ân Merd, Merd-i Hemrâhem”  

 

Ez Sâlhâ-yi Âb u Serâb (H.ş. 1378/ 1999) 

472 sayfadan oluşan eser, Sîmîn Bihbehânî’ nin seçme şiirlerinden oluşan bir kitaptır. 

Bu kitap sırasıyla şairin şu şiir kitaplarından oluşmuştur: Câ-yi Pâ, Çelçerâğ, Mermer, 

Restâhiz, Hatt-i zi Sor’et u Ez Âteş, Deşt-i Erjen, Yek Deriçe Âzâdî ve Tâzehâ.  

Şair, ilk şiir kitabından son şiir kitabına kadarki şiirlerinden bir derleme kitabı 

oluşturmuştur. Şairi tanımak açısından önemli bir değer taşıyan bu çalışma için şair şunları 

söylemiştir: “ Sosyal içerikli şiirlerim, klasik olarak adlandırabileceğimiz gazellerim ve yeni 

türdeki gazellerimin her birinin kendine özgü üslubuyla okuyuculara layıktır… Aslında ben 

her ne kadar şiirlerimi daha çok gazel kalıbında( sınırlı ve kapalı olan bir kalıpta )   söylesem 

de çok çeşitli bakış açıları vardır. Bu nedenle kitaplarımı da her zaman bu türden 

sınıflandırmayla oluşturdum. Her birinin yerlerini belirlemeye çalıştım ve genellikle onların 

özüne uygun isimleri seçtim.”39 

 

Yâd-i Ba‘zî Neferât (H.ş. 1378/ 1999) 

824 sayfalık bu kitap Sîmîn Bihbehânî’ nin modern dönem şairler ve yazarlarının yer 

aldığı edebî eleştiri kitabıdır. Şair sözünü ettiği şairlerin şiirlerinden ve yazarların 

hikâyelerinden örnek vermeden geçmemiştir. Şair bu kitapta yazarların hakkında bilgi 

vermenin dışında bahsini ettiği şairin şiirleri hakkında yorumda bulunmuştur. Bu eleştiri 

kişisel olmamakla birlikte edebi eleştiri çerçevesinde olmuştur. Eleştirilerinde her zaman 

dikkatli ve temkinli olmuştur. Şair bu konuda kendisi de asıl amacının şairleri eleştirmek 

                                                             

39 Sîmîn Bihbehânî, Ez Sâlhâ-yi Âb u Serâb, 1999, Suhen Yayınevi, Tahran, s. 9-10   
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olmadığını dile getirmiş, uygun bir dille onların hakkında bize bilgi sunmak olduğunu 

belirtmiştir.40 

Sîmîn Bihbehânî konu edindiği şair yada için objektif davranmış ve kişisel duygularını 

edebi eleştiri sırasında yazısına dâhil etmemiştir. Şair edebi bir eser yazmanın bilinciyle üslup 

ve dil özelliklerine önem göstermiştir. Kendisi bu konu hakkında kitabın önsöz bölümünde 

düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Hatırlattığım kişileri anlatırken üslubum bazen sade 

bazen de süslüdür. Kendi durum ve başarım için her iki tarzdan da yazdım. En önemlisi doğru 

açıklama ve aktarma yapabilmek için merhamet duygusuyla yaklaştım.”41 

Şair bu kitapta modern dönemin şair ve yazarlarından bahsederek bu alanda çalışma 

yapacak kişiler için de önemli bir kaynak oluşturmuştur. Şairin konu edindiği şairlerden 

bazıları şunlarıdır: Mehdî Ehevân Sâlis, Pervin İ‘tisâmî, Hûşeng İbtihâc, Sadık Çûbek, 

Sohrâb-i Sipihrî, Ahmed Şamlu, Furûğ Ferruhzâd gibi daha birçok isim saymak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

40 Mahbûb, a.g.e. s. 46 
41 Sîmîn Bihbehânî, Yâd-i Bâ’zî Neferât,  Elbruz Yayınevi, Tahran, 1999, s. 9 
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A.3.SÎMÎN BİHBEHÂNÎ’ NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 Sîmîn Bihbehânî’nin edebî yönünü incelemek için o dönem edebiyatına ve şairlerine 

bakmak gerekmektedir. Şair klasik şiirin üçüncü nesli olarak adlandırılır. Birinci klasik 

dönem Meşrutiyet döneminin modern döneminde ortaya çıkmıştır. Klasik şiirler aralarında 

çok az farkla şiir yazmışlardır. Bu nesil Bahâr, Işkî, İrec gibi isimlerden oluşmaktadır. İkinci 

dönem klasik dönem nesli için Şehriyâr, Umid Horâsânî, Emîrî Firuzkûhî, Rehî Muayyerî, 

Pejman Behteyârî, Re‘di Âzerheşi gibi isimler söylenebilir. Sîmîn Bihbehânî bu üçüncü nesil 

klasik tarzın başında yer almıştır. Sîmîn ile birlikte anılan diğer iki isim Pervin ve Furûg 

Ferruhsâd olmuştur. Bu üç ismin beraber anılmasının nedeni ise onların niteliklerinden çok 

kendi dönemlerinin kültürlerini yansıtmalarındandır.42  

   Sîmîn Bihbehânî klasik gazel türünü kendine has üslubuyla yoğurarak gazele yeni bir 

form vermiştir. Şair yarı klasik şiir üslubuna sahiptir. Yarı klasik şiirlerinde de sosyal 

mazmunlara yer vermiştir. Bu tür şiirler de realist sayılmaktadır.43  

 Edebiyât-i İmrûz-i İran adlı kitap, şairin edebî kariyeri boyunca kaleme almış olduğu 

gazelleri dört ana bölüme ayırmıştır: Birinci bölümde genel gazel kalıbı dışındadır. Sosyal ve 

insani konuları, çocukluk hatıraları, masal ve hikâyeler, Kur’an ayetlerinden ilham alarak 

gazellerini yazmıştır. İkinci bölümde ise yeni terkip ve benzetmeleri kullanmıştır. Ebru kaşlı, 

lal dudaklı, servi boylu gibi yaygın ve tekrarlanan mazmunları kullanmamıştır. Beyaz 

gümüşle süslü, güvercin kanadının özgürlüğü, gümüş Ay’ın sırması gibi terkiplerle altın ve 

gümüş iplik gibi gazellerini yeni dokumayla parlatmıştır. Üçüncü bölümde ise tüm 

beyitlerinde anlam açısından eski gazel kalıplarına muhalif olma durumu var. Bu düşünce 

şekli çehâr-pâre öncesinde ya da sonrasında bir ilgisi yok. Sîmîn’in gazelleri anlam 

bakımından birbirine bağlıdır. Hatta bir beyit çıkardığınız zaman asıl içerik çizgisinden bir 

şey görülmez. Dördüncü bölüm yeni vezinlere ilgisinin olduğu dönemdir. Eskiden kullanılan 

gazel şeklini nadiren vardır. Aruz kalıplarından en çok bilinen hezec, remel, recez kalıpları 

yer alır. Mısraların her biri iki parçadan ya da dört eşit parçadan oluşmaktadır. 44 

                                                             

42 Seyyid Mehdi Zerkânî, Çeşmendâz-i Şi ‘r-i Mu ‘asır-i İran, Tahran, 1383, s. 381 
43 Zerkânî, aynı eser, s. 383 
44  Muhammed Hukukî, Edebiyât-i Emrûz-i İran 2 ( Nazım), Tahran, 1377, s. 525 
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     Şiirlerinde bireyin merhamet ve duygularından yalnızlık üzüntüsünü işlemiştir. Onun 

şiirlerindeki duygusallık halkın duygularıyla bir olmuştur. Eski ve yeni terkipleri rahatlıkla 

kullanabilmiştir. Birçok şairden farklı olarak başka şairleri taklit etmemiş, kendine has bir 

üslup geliştirmeye çalışmıştır. Sîmîn Bihbehânî gazel kalıbında kullandığı yeni ve anlamlı 

kelimelerden yaralanarak eski mefhum ve manalardan etkilenmeden aynı zamanda da 

mazmun, beyan ve mana tarzındaki yenilikçiliğiyle oldukça başarılı olmuştur.  

 Başarılı kadın şairlerden biri olan Sîmîn Bihbehânî Fars şiirinde belirgin bir rol 

oynamıştır. Farsça gazellerde rağbet gören vezin kalıplarıyla ileri bir adım atmıştır. Rağbet 

görmeyen ya da kullanılmayan vezin kalıplarını kullanmıştır. Bu ebedi hareketi inkılâptan 

yıllar sonra Sîmîn Bihbehânî’nin eserleri geçerliliğini korumuştur.45  

 Şairin klasik üslup özelliklerini şiirinde benimsemesi onun için riskli bir durumdur. 

Klasik üslupta, kapalı bir daire etrafında döner gibi kendinden öncekileri ve kendini tekrar 

etmemesi gerekmektedir. Şair bu durumu kısa sürede fark etmiştir. Klasik formdaki şiirlerinde 

yenilik arayışına girmiştir. Seyyid Mehdi Zerkânî bu konuda şair hakkında şunları yazmıştır: 

“Onun gazellerinin şekli eski gazel türünden çok farklıdır. O eski gazellerden işin ve konunun 

özünü almıştır. Eski tarzı kullanırken kendine özgü düşünce ve tarzıyla birlikte şekil 

vermiştir. Dikkatli bakılmadığı sürece onun yeniliklerinin eski metin şekillerinden farklı 

olmadığı anlaşılmaz. O bu konuda o kadar başarılıdır ki eski terkip ve kelimeleri yeni renge 

boyar ve yeni şekil ve şemalıyla okuyucuya sunar.46 Klasik şiir türü olan gazeli biçim 

açısından örnek alarak gazelin içeriğini değiştirmiştir. Temel içeriği aşk olan gazelin temasını 

sosyal ve gündelik konular oluşturmuştur.  

Şair edindiği şiir tecrübesini her yeni şiirinde kullanmıştır. Şair Farsçanın klasik gazel 

kalıplarını defalarca tekrar edenler istenilen etkiyi günümüz camiasında bulamayacağını 

düşünmüştür. Şair her zaman doğal mazmunların ve insan dürtülerinin peşinde olmuştur. 

Sîmîn Bihbehânî şimdiki nesil diliyle modern edebiyat tarihinde koşmuştur.  

Siyasi ve sosyal konuları sembolik bir üslupla dile getirmiştir. Sîmîn Bihbehânî’yi 

diğer şairlerden ayıran bir özellik toplumun değişik kesimlerinden insan hayatlarına ayna 

tutmuştur. Çoğu kişinin uzak durduğu bir konu veya birey şairin birçok şiirinde tema olarak 

                                                             

45 Dr. Muhammed Rıza, Edebiyât-i Mu‘ asır-i İran ( Şiir), Tahran, 1381, s. 297 
46 Zerkânî, a. g. e. , s.  385 
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karşımıza çıkmaktadır. Özellikle toplumun yadsıdığı ama toplumun bir parçası olduğu 

bireyleri şiirlerine konu edinmekten çekinmemiştir. Toplumdaki bu birey bazen yankesici, 

bazen hayat kadını bazen de dansöz olmuştur. Şair zıt iki olguyu birleştirip olağanüstü şekilde 

okuyucuya yansıtmıştır. Kabalıklar ya da zariflikler, mutluluklar ya da sıkıntılar, güçlüler ya 

da güçsüzler, insaflılar ya da insafsızlar gibi zıt iki dünya bireyini aynı şiirde harmanlayarak 

okuyucuya sunmuştur.  

Sîmîn Bihbehânî yıllarca ülkesinin portresini şiirlerinde net bir biçimde yansıtmıştır. 

Temelde bireysel konuları işliyor gibi görünse de şair şiirlerinde İran halkının umutlarını, 

hayal kırıklıklarını, kahramanca direnişlerini ele almıştır. Her ne kadar yüksek sanat 

anlayışına sahip olsa da realist bakış açısı sıradan okuyucuyu şiirlerine cezp etmiştir. 

Şiirlerinde işlediği bir diğer konu cinsiyet eşitsizlikleridir. Edebi kariyeri boyunca annesinin 

de etkisiyle kadın düşmanlığına ve cinsiyet ayrımına karşı mücadele etmiştir. Şair hiçbir 

cinsiyet, dil, din, sınıf ve siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm bireylerin haklarını savunmuştur.47 

Sîmîn Bihbehânî kadın hakları konusunda Deşt-i Erjen kitabında da değinmiştir.   

Şair zıt iki olguyu birleştirip olağanüstü şekilde okuyucuya yansıtmıştır. Sevgiyle 

yoksunluğu, korku ile mizahı kendine has üslubuyla yoğurmuş okuyucuya bu duyguyu 

iletmiştir. Şair kariyerinin başından bu yana kadar herhangi bir siyasi partinin içinde yer 

almamıştır. Ancak sosyal ve politik sorunların çözümü için şiiri bir araç olarak kullanmıştır.  

Şair hayatın olumsuzluklarını realist bakış açısıyla yansıtmıştır. Şair özellikle kendi 

yaşamında şahit olduğu olayları şiirinde yer vererek okuyucuyu haberdar etmek istemiştir. 

Her ne kadar olumsuz durumlardan söz etse de şair okuyucuya geleceğe dair her zaman umut 

vermiştir.  

Sîmîn Bihbehânî hayatı boyunca şiirde yenilik arayışında olmuştur. Her yeni şiirinde 

yeni yapıları keşfetmekten ve aramaktan kendini alamamıştır. Şairin bu özelliği edebiyat 

dünyasında ilgi görmüş ve edebiyat alanında yeni olan şairler için Sîmîn Bihbehânî’nin 

eserleri ders niteliğinde olmuştur.  

 

 
                                                             

47 http://siminbehbahani.com/index.php/en/articles-english 
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II. BÖLÜM 

BİÇİM, ÜSLUP VE İÇERİK YÖNÜNDEN SİMİN BİHBEHÂNÎ’NİN ŞİİRİ 

B.1.Biçim  

Bu bölümde Sîmîn Bihbehânî’nin şiirleri biçim açıdan incelenerek ve şairin şimdiye 

kadar kullandığı şiir kalıpları hakkında bilgiler verilecektir. Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde klasik 

üslubu benimsenmiştir. Klasik gazelin şeklini bozmamıştır.  Şairin şiirleri biçimsel açıdan 

değerlendirilecek olunursa Sîmîn Bihbehânî tam bir gazel şairidir. Gazel kalıplarında yeni 

konulara yer vererek yenilik oluşturmuştur. Şair şiir konusunda geniş bilgiye sahiptir. Bu 

özelliğe sahip olmasında annesinin yadsınamaz etkisi söz konusu olmuştur. Aynı zamanda 

şair Hukuk Fakültesi’ne girdiği sene Edebiyat Fakültesi’ne girdiğinden şair mektepli bir 

şairdir. Şairin bu özeliklere sahip olması şiire hâkimiyetini daha da arttırmıştır.  

 Şair şiirde klasik tarzda şiirler yazmaya sürdürürken bir taraftan yenilik arayışını 

sürdürmüştür. Sîmîn Bihbehânî “çehâr-pâre” kalıbını kullanmıştır. Bu şiir biçimi ise yenilik 

arayışları sonucunda oluşmuş bir şiir kalıbıdır. Bu şiir kalıbında çok başarılı şiirler yazmıştır. 

Ayrıca şairin kendine özgü aruz kalıpları da bir şiir kalıbı da bulunmaktadır. Bunlar “Sîmîn 

Vezinleri” diye tanınmıştır.48  

 Şairin şiirleri biçimsel açıdan üç bölümde değerlendirmek mümkündür. 

 a) Klasik Gazel  

 Sîmîn Bihbehânî, şiirlerinde klasik gazel şeklini kullanmasıyla meşhur olmuş bir 

şairdir. Gazel sözlük anlamı “kadınlarla âşıkane sohbet etmek” olan Arapça bir sözcüktür. 

Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Birinci 

beyti musarra’dır, yani dizeleri birbiriyle uyaklıdır. Öteki beyitlerin, ikinci dizeleri birinci 

beyitle uyaklıdır. İlk beyitten sonraki beyitlerin birinci dizeleri uyaksızdır.49 Şair gazellerinde 

kullandığı vezinler konusunda elli beş yaşındayken verdiği bir röportajda şunları söylemiştir: 

“ Benim gazel vezinlerim modern dönem gazel vezinleri gibidir. Aruz tef’ilelerini 

birleştirirken daha yeni şekilde ayırarak ve birleştirerek şiiri oluşturdum. Yeni oluşturduğum 

                                                             

48 Muhammed Şehrî, İlm-i Arûz ve Kâfiye, Neşr-i Destur, Tahran, s. 164 
49 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 8. Bsk. Ankara: TDK, 2005,s. 104-105 
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şiirlerde vezinleri hemen hemen aynı yerde kullandığımda gazelin düzgün bir şekle girdiğini 

gördüm.”50  

 Her şairde olduğu gibi Sîmîn Bihbehânî de kendi dönemi öncesi şairlerin şiirlerini 

incelemiş ve kendine özgü yolunu çizmiştir. Şair klasik gazel kalıbından kesin olarak 

sıyrılamasa da şiirde önemli değişiklikler yaparak yeni bir akım oluşturmaya çalışmıştır. 

Kendisinin eskiyle bağlantısının kopmaması adına şunları söylemektedir: “Gazellerim eski 

ağaç köklerine dayanır ama ağacın dalları yenidir. Daha genç ve daha uzun ömürlü olması ve 

bol bol goncalarının ve meyvelerinin olmasını ümit ediyorum.”51  

Şair âşıkane gazel formunu olduğu gibi uygularken gazelinin yenilik yönünü günlük 

konuşma dilindeki deyimler, deyişler ve kelimeler oluşturur. Gazel kalıbı aynı iken dil 

açısından her türlü yeniliği görmek mümkündür. İsim olarak gazel kalıbını kullanan şair 

gazele kattığı yeniklerle ve kendine has özellikleri katmasıyla klasik gazel formunu yeniden 

düzenlemiştir. Şiirin dış kabuğu klasik gazel ama içeriği ise bambaşka yenikleri 

barındırmaktadır. Şair şiirlerinde gazel kalıbını kullanma konusunda şunları söylemiştir: “Ben 

kesinlikle gazel söyleyeceğim niyetinde olmadım. Değişim ve olgunlaşma dönemimde şiirim 

istemeden de olsa gazel kalıbına doğru gitti.”52 

Gazel yıllarca şiirin manası olarak görülmüş ve önem verilmiştir. Gazel, modern şiir 

dünyasında klasik bir form olarak değerlendirilse de modern dönem şiirinde sıkça görmek 

mümkündür. Zamanla bu kalıba olan ilginin artmasıyla gazel kalıbına yeni bir şekil verilmeye 

çalışıldı. İçerik ise temel olarak önceki dönemlerdeki gibi aşktı. Aşkın dışında gazel kalıbında 

arifane, felsefi, sosyal ve ahlaki konuları görmek mümkündür. Tarihe işaret eden gazellerde 

bulunmaktadır. Sîmîn Bihbehânî de bu tür gazellerinin içeriğinde klasik gazel kalıbında 

kullanılan aşk ve güzellik konularını işlemiştir.  

Sîmîn Bihbehânî gazellerini oluştururken yenilik yaratmak için abartıya kaçmamıştır. 

Şair vezinleri yerinde kullanmış ve şiirde ahenge önem vermiştir. Ayrıca gazellerinde sade ve 

anlaşılır bir dil kullanmıştır. 

 

                                                             

50 Dr. Ahmed Ebu Mahbûb, Gehvâre-yi Sebz-i Efrâ s. 114 
51 Sîmîn Bihbehânî, Câ-yi Pâ, Önsöz, Ma’rifet Yayınevi, Tahran, 1956,  s. 10 
52 Mahbûb, a.g.e, s. 111 
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b) Çehâr-pâre 

Şiir alanında Nîmâ Yûşic’le başlayan yenilik arayışları şairleri farklı şiir kalıpları 

oluşturmaya yöneltmiştir. Özellikle Nîmâ Yûşic’in şiirde attığı yenilik temelleri birçok şaire 

örnek olmuş ve cesaret vermiştir. Sîmîn Bihbehânî her ne kadar çehâr-pâre kalıbının 

öncülerinden olmasa da bu kalıpta çok fazla şiir yazmıştır. “Çehâr-pâre kalıbı dobeytilerin 

arka arkaya eklenmesinden oluşur. Genellikle ikinci ve dördüncü dizeler birbiriyle kafiyelidir. 

Ayrıca bazen birinci ve üçüncü dizeler de birbiriyle kafiyeli olabilir. Bunların yanı sıra birinci 

dizeyle dördüncü dizenin ya da ikinci dizeyle üçüncü dizenin de birbiriyle kafiyeli olduğu 

çehâr-pâreler de vardır.”53  

Modern dönem şiirinde, bu şiir kalıbına genel olarak çehâr-pâre denilse de şair bu ismi 

kullanmamıştır. Çehâr-pâre yerine dobeyti demeyi tercih etmiştir. Özellikle Câ-yi Pâ şiir 

kitabının önsözünde şairin bu kullanımı görmek mümkündür.  

Sîmîn Bihbehânî’nin kullandığı şiir kalıplarında Nîmâî tarzda şiir yoktur. Çehâr-pâre 

kalıbını kendine has üslubuyla kullanmıştır. Şair şiir konusunda edindiği deneyim ve 

tecrübeleri kendi doğal ahengiyle tereddüt etmeden ortaya koymuştur. 

Sîmîn Bihbehânî bu kalıbı hemen hemen her kitabında kullanmıştır. Özellikle Restâhiz 

kitabında ikinci bölümü bu şiir kalıbına ayırmıştır. Şairin bu kalıbı yoğun bir şekilde 

kullanması, şairin bu kalıbı fazlasıyla benimsediğinin göstergesi olmuştur.  

c) Sîmîn Vezni 

Sîmîn Bihbehânî’nin kendi ismini taşıyan bir vezin kalıbı vardır. Şairin kendisi 

oluşturmuştur. “Müstef‘ilun mefâ‘îlun” kalıbının tekrarıyla olan bir kalıptır. Bu kalıbı birçok 

İranlı şair şiirde kullanmıştır. Bu kalıplar şu şekildedir:  

 

1- Müstef‘ilun  Mefâ‘îlun Müstef‘ilun Mefâ‘îlun 

2- Müstef‘ilun Fe‘il Müstef‘ilun Fe‘il  

 
                                                             

53 Hicabi Kırlangıç, Ahmed Şâmlu ve Şiiri, İstanbul, 2010, s. 50 
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 Sîmîn Bihbehânî’nin bu kalıbı kullanarak yazmış olduğu şiir şöyledir:  

“Onun parçası toprak oldu, bir dağın her zerresi gam oldu 

    Elli yıldır gözyaşı döktüler kendi toprağını tutması için”54 

 ”خاکی که بخش او کردند هر زره کوهی از غم شد   

 چل سال اشک بار یدند تا خود گلش فراهم شد“   

Diğer vezinler 

 Sîmîn Bihbehânî’ nin bu vezin kalıpları dışında farklı şiir kalıplarını da kullanmıştır. 

Bunlardan birisi de Terkib-i bent’tir. Bu şiir kalıbı bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. 

Her bent, sayısı beş ile on arasında değişen beyitlerden oluşur. Bentlerin uyak düzeni gazele 

benzer. Bendin son beytine vasıta beyti ya da bendiye denir. Bu beyit her bendin sonunda 

değişir ve mutlaka kendi dizeleri arasında bentten ayrı olarak uyaklanır.55  

Sîmîn Bihbehânî bu şiir kalıpları çok fazla kullanmamıştır. Sadece Câ-yi Pâ adlı şiir 

kitabında bu kalıbı kullanarak iki tane şiir yazmıştır. Şiirlerin isimleri şunlardır: “Nigâh-i To”, 

“Bester-i Bimârî” Şair bu kalıbı fazla benimsemediğin olsa başka şiir kitaplarında bu şiir 

kalıbına rastlamak mümkün değildir.  

Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinde kullandığı bir diğer şiir kalıbı ise mesnevi olmuştur. 

Mesnevi’nin sözlük anlamı “ikişer ikişer, ikili” demektir. Her beytin dizeleri kendi ararında 

uyaklı, aruz bahirlerinden kısa kalıplarıyla yazılan uzun bir nazım biçimine denir.56 Şair bu 

kalıbı da çok fazla kullanmamakla birlikte sayılı şiirler yazmıştır. Çelçerâğ şiir kitabında “Ba 

Derdem Besaj”, Mermer adlı şiir kitabında “Câme-yi ‘îd”, “Niyâz, Âşiyân”, Câ-yi Pâ adlı şiir 

kitabında ise “Defter-i Endişe” şiirlerdir.  

Sonuç olarak Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde gazeli ve çehâr-pâre kalıbını sıklıkla 

kullanmıştır. Şairin kullandığı vezinler konusunda Dr. Ahmed Ebu Mâhbûb şunları 

                                                             

54 Şehrî, a. g. e. ,s. 164 
55 Dilçin, a.g. e, s. 233 
56 Dilçin, aynı eser, s. 167 
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söylemiştir: “Şair Câ-yi Pâ, Çelçerâğ, Mermer, Restâhiz adlı ilk kitaplarında eski vezinlerden 

uzaklaşamamış. Geleneksel edebiyatın etkisi altındadır ve bu etkiyle bu kitaplarını yazmıştır. 

Nimâî tarz ve düşünce sayesinde yavaş yavaş gelenekselden ayrılmıştır. Hatt-i zi Sor’et u Ez 

Âteş adlı şiir kitabından sonra gitgide “Sîmîn vezni” oluştu ve çehâr-pâreden ve klasik 

gazelden uzaklaştı. Hatta şiirindeki benzetme ve biçimler edebi yönden yenilenmiştir. Şair bu 

çizgisini hızlandırarak yoluna devam etmiştir.”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             

57 Mahbûb, a.g.e, s. 126 
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     B.2.DİL VE ÜSLUP 

 Şiir dili, bir milletin gündelik yaşantısı içinde kullandığı ortak dil içinde özel bir 

sanat dilidir. Aynı zamanda şairin şahsi tasarruflarıyla ürettiği bir dildir.58 Şair o dilin 

olanaklarını bilir ve alışılmış düzenden farklı bir yapı oluşturur. Şiirler dil arasında kuvvetli 

bir bağ vardır. Şair ise bu bağın kurulmasını sağlayan en önemli kişidir. Şair sıradan kişinin 

göremediğini görebilen ve dile hâkim birisi olmalıdır.  

 Dilin oluşumunda üç önemli öğe vardır: “Kelime, dilbilgisi ve bağlaçlar.”59 Sîmîn 

Bihbehânî şiirlerini yazarken bu üç öğeye önem vermiştir. Şiirlerinde kelimelerini seçerken 

çok titiz davranmıştır. Şiirlerinde genellikle herkes tarafından bilinen herkesin ilgi gösterdiği 

kelimeleri seçmeye özen göstermiştir. Yabancı kelimeleri kullanmaktan uzak durmuştur. 

Şairin şiirde bu yöntemi kullanması onu halka yakınlaştırmış ve böylece herkes tarafından 

düşünceleri doğrudan anlaşılmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin örneğin şu şiiri şairin dil üzerindeki hâkimiyetine gösteren 

örnekler arasındadır: 

 “Hamitçim! Söyle afiyette misin? 

  Damda yuva yapan güvercin ötüyor” 

       ( Yekî Meselen İn ki ) 

 Bu beyitteki “afiyet” kelimesi yaygın olarak kullanılan “rahatlık, hoşluk, mutluluk 

açısından karşındaki kişinin halinin vaktinin nasıl olduğunu öğrenmek” anlamını ifade eden 

bir kelimedir. Şair bu kelimeyi vezinden dolayı kullanmıştır fakat kullandığı bu kelime o 

beytin içinde fazladan yer alıyormuş havası yaratmamaktadır. Bunun nedeni ise Sîmîn 

Bihbehânî’nin şiirde doğru kelimeyi anlamsal çerçeveyi de göz önünde bulundurarak 

kullanmasından kaynaklanmaktadır.60 

 

 

                                                             

58 Prof. Dr. Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Ankara, 2010, s. 167 
59 Mahbûb, Gehvâre-yi Sebz-i Efrâ, s. 336 
60 Mahbûb, a.g.e. , s. 342 
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 B.2.1. Sîmîn Bihbehânî’nin Şiir Dilinin Özellikleri 

 B.2.1.1. Kelime Dağarcığı 

 Bir şairin şiirinde kelime dağarcığını ortaya çıkarabilmek için şairin ne tür kelimeleri 

sıklıkla kullandığına, kelime açısından zengin bir şiir diline sahip olup olmadığına bakmak 

gerekir. Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerine bakılacak olursa şairin zengin bir kelime dağarcığı 

olduğu görülür. Şiirdeki kelimeleri, klasik dönem şiirinde kullanılan kelimelerden 

seçmemiştir. Veznin gerektirdiği ölçüde şair eski dönem şiirinde kullanılan kelimelere şiirinde 

yer vermiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde folklorik kelimeleri görmek mümkündür. Şair 

şiirlerini her kesimden insanın rahatlıkla okuyabilmesini amaçlamıştır. Şiirlerinde kullanacağı 

kelimeleri bu düşünce çerçevesinde seçmiştir. Folklorik kelimeler halk kültürünü, halkın 

düşüncelerini, örf ve adetlerini, düşünce ve yapılarını yansıtır. Dr. Mahbûb bu konu hakkında 

şunları söylemiştir: “Folklor çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Folklor konularını yaşamdan 

alır. Doğumdan ölüme kadar olan süreçte yaşanan her şey onun konusu olabilir. Bir milletin 

hatayı, yaşadığı savaşlar ve kültürel etkileşimler dahil. Folklorun şekilsel açıdan içerdiği 

konular ise deyimler halk arasında kullanılan kinayeler, atasözleri, hurafeler, inançlar, örf ve 

adetler, hikâyeler, masallar, çocuk oyunları ve halka özgü şarkılar yer alır.61 Sîmîn 

Bihbehânî’nin tüm bu öğeler şiirinden yer vermesi şiirinin kelime dağarcığını 

zenginleştirmiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde halktan kopmamak ve şiirlerinin halka ait olması için 

çabalamıştır. İçerik açısından da bu yöntemi göz önünde bulundurmuştur. Sîmîn 

Bihbehânî’nin şiirleri incelenirken tek bir çerçeveden bakmadan incelenmelidir. Şair kelime 

dağarcığındaki zenginliğini edebî sanatlarla süsleyerek şiirine renk katmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirinde kullandığı kelimeleri halk arasındaki anlamıyla 

kullanmıştır. Bu durum şiirin sade ve anlaşılır olmasını sağlamıştır. Bu durumu açıklayan 

şöyle bir örnek vermek mümkündür: 

 

                                                             

61 Mahbûb, a.g.e.,s. 270 
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 “Bilmediğim gam ve kederden yandım 

  Benim içimde ne mahşerler koptu” 

       (Câ-yi Pâ)  

 Mahşer kelimesi dinî bir terimdir. Sözlük anlamı ise kıyamet günü dirilenlerin 

toplanacaklarına inanılan yerdir. Bu kelimenin İran halkının arasındaki anlamı karışıklık, 

gürültü ve patırtı anlamına gelir. Bir yerden kalabalık olması, gürültünün, karışıklığın olması 

anlamını vermek için şair “mahşer” kelimesini kullanmıştır.62 

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinde günümüzde kullanılmayan kelimelere yer verdiğini 

görmek mümkündür. Bu kelimeleri sıkça kullandığı şiir kitapları Câ-yi Pâ ve Çelçerâğ’dır. 

Bu kelimeleri kullanma nedeni ise vezni tamamlamaktır. Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinde 

“dirhem”, “peşiz”, “felek”, “dinâr”, “sim o zer”, “gorsne (gorosne)”, “ferî”, “becel”, “rûd”, 

“temûz” gibi kelimelere rastlamak mümkündür. Bu kelimelere örnek aşağıda verilmiştir: 

 “Diğerlerinin cebinden yumuşak ve yavaşça  

  Altın ve gümüş çalmayı öğrendim” 

       (Câ-yi Pâ) 

 “Kesemdeki dirhemler sana yakışır(layıktır) 

  Hazinemi sana arz ettim, aç.” 

       (Câ-yi Pâ) 

   “Felek bu gece sanki başka bir Ay doğurdu 

    Kendi Ay’ımızdan daha güzel bir Ay doğdu.” 

       (Câ-yi Pâ) 

 

  

                                                             

62 Mahbûb, a.g. e. , s. 272 
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 B.2.1.2 Terkipler 

 Terkip kelimesinin sözlük anlamı “birleşim, birleştirme, bir araya getirme” dir. Sîmîn 

Bihbehânî şiirlerini yazarken kendine özgü bir dille terkipler oluşturmuştur. Sîmîn Bihbehânî 

şairliği boyunca şiirlerinde terkipler kullanmıştır. Kullandığı terkipler dönemsel yaşadığı 

değişimlerden etkilenmiştir. Edebiyat hayatına ilk adımlarında kaleme aldığı ilk şiirlerinde her 

şairin şiirinde kullandığı terkipleri kullanmıştır. Zamanla önceden kullandığı terkipleri bir 

tarafa koyarak kendine özgü yeni terkipler oluşturmuştur. Bu açıdan şairin kullandığı 

terkipleri iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölüm edebiyat dünyasında herkesçe 

bilinen ve sıkça kullanılan terkipleri kullandığı bölümdür. İkinci bölüm ise yeni ve kendine 

özgü terkipleri oluşturduğu dönemdir.  

 Sîmîn Bihbehânî Fars diline birçok birleşik kelime kazandırmıştır. Oluşturduğu 

terkiplerin kaynağını ise konuşma dilinden ve kendine özgü sanatsal hayal dünyası oluşturur.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinin birinci döneminde kullandığı terkipler şunlardır: “erek-i 

şebnem, müjgân-i dilferib, müjgan-i siyâh, zibâ roh, meh-i simâ, kad-i serv, leb-i lâl, kemân-i 

ebrû.” Şair bu terkipleri klasik edebiyatın etkisinde kalarak şiirlerinde kullanmıştır. Şair bu 

dönemde ne kadar eski ve klişe terkip varsa onları sürekli tekrar etmiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirinin ikinci döneminde kullandığı terkipler daha çok kendi hayal 

dünyasında kurduğu terkiplerden oluşur. Bu dönem terkiplerine örnek olarak şunlar 

verilebilir: “Sepide-yi nokre perdâz, tehrir-i bâl-i kebûter, herîr-i âbî âvâz, hurşid-i zolf-i 

nârencî” 

 

 B.2.1.3. Sîmîn Bihbehânî’nin Etkilendiği Kişiler  

 Her şair kendinden önceki dönem şairlerinden etkilenir. Bu etkilenme kimi zaman 

olumlu kimi zaman ise olumsuz olabilir. Etkilenmek demek kendinden önceki dönem 

şairlerini taklit etmek değildir. O şairlerin eserlerini iyi bir şekilde incelemek ve öğrendiğin 

bilgileri kendi bilgi süzgecinden geçirerek kendine has bir üslupla şiir oluşturmak demektir. 

Olumlu anlamda örnek almak oluşturulan şiirin değerini arttırır. Aksi halde oluşan eser 

taklitten öteye gitmez. Sîmîn Bihbehânî de bu düşüncelerle yola çıkmıştır. Şiirlerinde kendine 

has üslup oluşturmak için çabalamıştır.  
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 İran edebiyatının en önemli şairlerinden Hâfız, Sâdî ve Mevlânâ gibi isimler her 

şairin etkilendiği ve kendisine örnek aldığı isimlerdendir. Sîmîn Bihbehânî de bu isimlerden 

etkilenmiştir. Her ne kadar biçim ve şekil açısından etkilenmeler yaşa da şair şiirini fikir 

açısından yenilemiştir. Dil özellikleri açısından şair, ister klasik dönem şairinden olsun ister 

modern dönem şairinden etkilenmiş olsa da Sîmîn Bihbehânî kendi şiirinin dil özellikleriyle 

farklılık yaratmayı başarmıştır. 

 Sîmîn Bihbehânî edebiyat hayatında en çok etkilendiği isimlerin başında Pervin-i 

İ‘tisâmî olmuştur. Çelçerâğ adlı kitabından “Râkib”,“Sabr Kon Mâh-i Diger”, “Merg-i 

Nâhodâ” adlı şiirlerini Pervin-i İ‘tisâmî üslubuyla kaleme almıştır. 

  Sîmîn Bihbehânî’nin ilk şiir kitabı olan Setâr-i Şikeste şiir kitabında Pervin-i 

İ’tisâmî’nin şair üzerinde yoğun etkisi olmuştur. Şairin ilk eserlerindeki bu etkilenme daha 

sonraki şiirlerine sirayet etmemiştir. Şair zamanla onun etkisinden ayrılarak ahlaki konulu 

şiirlerinin yerini sosyal konular almıştır. Bu kitapta Pervin İ‘tisâmî’nin yanı sıra Sâ’dî, Hâfız 

ve Bâhâr gibi isimlerinde etkisi vardır.63 

 Sîmîn Bihbehânî’nin etkilendiği ve alıntı yaptığı şiirlerinde taklitten kaçınmıştır. Şair 

taklit ile etkilenme arasındaki farkı çok iyi bilmektedir. Şair şiirlerinde kendine özgü şiir dilini 

oluşturmuştur.  

 B.2.1.4. Dilbilgisi Özellikleri 

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde çeşitli dilbilgisi özellikleri kullanmıştır. Şair, 

dilbilgisel yapılarda değişiklikler yaparak farklı kullanımlar oluşturmuştur.  

 Sîmîn Bihbehânî de şiirlerinde İran şiirinin geçmişteki şiir dilinin dilbilgisi 

özelliklerini kullanmıştır. Bu kullanımlardan birisi de filin başında kullanılan (ب) “be” 

kullanımıdır. Klasik İran edebiyatı şiir dilinin en belirgin özelliklerinden biridir. Bu kullanıma 

örnek aşağıda verilmiştir: 

   ”دهقان کنار کلبه خود بنشست     در آفتاب و گرمی بی رنگش“          

        (Câ-yi Pâ)   

                                                             

63 Mahbûb, a.g. e. , s. 174 
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  Bir başka klasik şiir dili özelliği ise (ی) “ye” nin fiilin sonunda kullanılarak 

süreklilik anlamı katmasıdır. Şair şiirlerinde özellikle klasik dönem etkisinde yazdığı 

şiirlerinde bu özellikleri görmek mümkündür. Bu özelliği yansıtan şu örneği vermek 

mümkündür: 

                   “  ”  دست تو این تیغ کین آخته بر دوست   بر جگر دشمنان تیغ زدي کاش

        (Yek Deriçe Âzâdî) 

 Eski dönem şiir dilinde kullanılan bir diğer özellik de sıfatlardan önce         ( از) “ez” 

kullanımıdır. Sîmîn Bihbehânî bu şiir özeliliği de şiirinde kullanmıştır. Modern dönem şiir 

dilinde bu kullanımlar yer almamaktadır. Şairin şiirinin bu dilbilgisel özelliğini şu şiirinde 

kullanmıştır: 

   “ ” دیده او که دانی از رازش    بربا دیده کنجکا و خود بنگر        

        (Câ-yi Pâ) 

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiir dilinde dilbilgisi özelikleri şunlardır: (ت) “ te” zamirini 

sıfata bağlayarak kullanmıştır. (م و ش ) “bana ve ona” zamirlerinin tamlamayla bağlanması, ( 

 râ” nın tamlayan ile tamlanan arasında“ (را) ,mi” nin emir kipi olarak kullanması“ (می

kullanılması, (را) “râ” nın fiile eklenerek vezni tamamlamak maksadıyla fazladan kullanılması 

gibi özellikler sayılabilir.  

 

 B.2.1.5. Konuşma Dili  

 Şiir dili, halkın gündelik konuşma dilinden ayrı bir yere sahiptir. Yalnız bu durum 

konuşma dilini şiir dilinden tamamıyla ayrıştırmaz. Şair de halktan birisidir ve o kültürde 

büyümüştür. Sîmîn Bihbehânî de bu düşünceye sahip olduğundan şiirlerinde çoğunlukla 

konuşma diline yer vermiştir. Özellikle şiirinde işlediği kahramanın yaşadığı hayata göre 

onun ağzından şiirler yazmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî halk kültüründe ait düşünceyi, örf ve adetleri şiirine sıklıkla 

yansıtır. Şair bu unsurları şiirinde doğru şekilde tatbik etmiştir ve başarılı olmuştur. Şair halka 
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özgü kültürden bir parça olan ninniyi şiirinde kullanırken şiirinin yapısında paradoksallık 

oluşmasında neden olmuştur.64  

  Sîmîn Bihbehânî’nin konuşma dilinin başlıca unsurları şunlardır: 

 1- Deyimler ve atasözleri  

 2- Hikâyeler ve masallar 

 3-Hurafeler ve halka özgü inançlar 

 4- Örf ve âdetler 

 5- Çocuk oyunları 

 

 1. Deyimler ve Atasözleri 

 Deyim birden çok kelimenin bir araya gelerek gerçek anlamlarından az çok farklı 

anlamda oluşturulan yeni ifadeye denir.65 Sîmîn Bihbehânî deyimi şiirinde doğrudan 

kullanmamıştır. Kendine has üslubuyla farklı bir söyleyiş ve yeni bir içerik yüklemiştir. 

 “Canı yanmışın renginin riyakâr olup olmadığını bilirim 

  Bu timsah gözyaşıdır, yemek yeme arzusundan döktüğü”66 

 Sîmîn Bihbehânî Farsça’ da oldukça sık kullanılan bir deyimi şiirinde kullanmıştır. 

Deyimin anlamı ise bir kimsenin kendi menfaati uğruna günahsız bir kişi etkilemeye 

çalışması anlatılır.  

 “Kıskançlıktan iki gözü dört göz olan o kişiydi 

  Bütün gece dört gözünden hasta oldum”67  

 “Çeşmeş çehâr tâ şode” halka özgü bir deyim olup kıskançlığı anlatan bir deyimdir.68 

                                                             

64 Mahbûb, a.g. e. , s. 270 
65 Çetin, a.g.e.  s. 188 
66 Sîmîn Bihbehânî, Restâhiz, Zevvâr Yayınevi, Tahran, 1973, s. 52 
67 Sîmîn Bihbehânî, Câ-yi Pâ Tâ Âzâdî, Nilûfer Yayınevi, Tahran, 1998, s. 283 
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 2. Atasözleri 

 Bir milletin yüzyıllar boyu süren tarihî süreç içerisindeki birlikteliklerinin doğal bir 

sonucu olan gözlem, izlenim ve tecrübelerinden çıkan bilgece yaklaşımların, ortak duyuş, 

düşünüş, dünya görüşü ve yaşama üsluplarının genel bir yargı halindeki ifadeleri, kısa ve özlü 

sözlerdir.69 Atasözleri de halka özgü kültürün yansımalarından biri olduğundan Sîmîn 

Bihbehânî’nin şiirlerinde görmek mümkündür.  

“Ateş, yanacak odunların üzerine düştü, aynı zamanda işlerimize ağıt düştü 

  Evet, ateş bildiğiniz gibi ıslak kuru fark etmeden (her şeyi) yakar”70 

 “Ateş kuruyu yaşı da yakar” bir atasözüdür.71 İran’da halk arasında kullanılan bir 

deyim Türk Edebiyatında da kullanılmaktadır. Türk edebiyatında “Yaşın yanında kuru da 

yanar” olarak bilinir ve kullanılır. Anlamlar her iki halk dilinde de aynıdır.  

 “Ey saf âşık, huyunla suyunla teksin 

  Dünya’yı su götürse onu uyku götürür.”72 

 “Dünya’yı su götürse onu uyku götürür.” atasözü bir kişinin bulunduğu yerden 

habersiz olması anlamına gelmektedir. 73 

  

 3. Hikâyeler 

 Sîmîn Bihbehânî hikâyeler bölümünde halk arasında herkesçe bilinen hikâyeleri 

hatırlatır. Bu hikâyelerden sembol kelimeler kullanarak o hikâyeyle bağlantı kurar.   

 “Gülü su bardağına koyunca kırk kilit vurdum 

  Kilitlerin açılması işime gelecek.”74 

                                                                                                                                                                                              

68 Mahbûb, aynı eser, s. 276 
69 Çetin, a.g.e. , s.  188 
70 Sîmîn Bihbehânî, Hatt-i zi Sor’et u Ez Âteş, Zevvâr Yayınevi, Tahran, 1981, s. 282 
71 Mahbûb, a. g. e. , s. 283 
72Bihbehânî, Yek Deriçe Âzâdî, s. 138 
73 Mahbûb, aynı eser, s. 285 
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 Eski İran masallarının birinde bir padişahın yedi oğlu varmış. Padişahın yedinci oğlu 

bir tepenin başında bir ceylan görmüş ve onun peşinden gitmiş.  Kızın yanında yaşlı bir adamı 

görmüş. Gece eve dönmüş ve güzel kızın hayalini kurmuş. Kızın adını ve yerini yaşlı 

adamdan sormuş. Yaşlı adam ona şöyle söylemiş: “Onun evine ulaşabilmen için yedi tane 

devi geçmen lazım. Orada bir kedi var. O kedinin boynunda kırk tane kilit var. Odaların 

kapılarını açabilmen için kediyi öldürmen gerekir. Kız kırkıncı odada.” Genç bütün bu işleri 

yapar, kıza ulaşır, kızı öper ve el ele tutuşup giderler.75  

 “Ben o çobanım, eğer bir gece ‘kurt!’ diye figanım gelirse 

  O gün düşmanım emindir ki kurdu dün gece yediğimden.”76 

 Sîmîn Bihbehânî bu beyitte “yalancı çoban” hikâyesine atıfta bulunmuştur. Bu 

hikâye Türk Edebiyatında da yer alan bir hikâyedir. Özellikle ders kitaplarından okutularak 

yalanın iyi bir şey olmadığını çocuklara öğretilmeye çalışılır.  

 

 4. Halka Özgü İnançlar 

 İnsanlar inandıkları şeyleri nesilden nesile yıllarca aktarırlar. Hurafeler de bu 

konulardan birisidir ve halk kültürüne özgü en yaygın unsurlardandır. Hurafelere inanan 

insanlar inandıkların şeyin nedenini açıklayamazlar. Bu düşünceler çoğu kişinin yaşam biçimi 

olduğundan temelinde ne olduğuyla ilgilenmezler. Sîmîn Bihbehânî de halkın bu yönünü çok 

iyi bilmektedir.  

 Bu bölümde bir diğer konu da din ve inançtır. Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde Kur’an-ı 

Kerim’de geçen ayetlere ve hadislere de değinmiştir.  

 “Kötü bir afet ortaya çıkmıştı 

  Belki ‘günah’ ve ‘itaatsizlik’ arttığı içindir.”77 

                                                                                                                                                                                              

74 Mahbûb, aynı eser, s. 286 
75 Mahbûb, a.g. e. , s. 287 
76 Sîmîn Bihbehânî,  Yekî Meselen İn Ki, Elbruz Yayınevi, Tahran, 2000, s. 6 
77 Bihbehânî, Câ-yi Pâ Tâ Âzâdî, s. 40 
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 Halk arasındaki inatça her zaman günah ve itaatsizlik artarsa sel, deprem gibi doğal 

afetler artar. Bu İran halkının eski inançlarından biridir. Halen de böyle düşünen birçok kişi 

vardır. Kur’an-ı Kerim’de “Şûrâ” suresinde de “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 

ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”78 geçmektedir.  

 “Eğer hasta olduysan (muska) yardımcı olur 

  Muskayı boynuna bağla, buhurdanlıkta üzerlik otunu yak.”79 

  “Muska”nın içinde dualar olur ve nazarı def etmek için kullanılır. Dualar çocuklarla 

birlikte olsun diye çocukların boynuna bağlanır. “İsfend dûd kerden” yani “üzerlik otunun 

dumanı dağıtmak” halen halk arasında kötü gözü def etmek, kazayı, belayı uzaklaştırıp 

duaların yanında olmasının sağlamak için yapılır. O otun dumanın şer ve beladan koruduğuna 

inanılır.80 

  

 5. Örf ve Âdetler 

 Bu bölümde Sîmîn Bihbehânî İran halkının örf ve âdetlerinden yola çıkarak İran 

halkının yaşam biçimine işaret eder.  

 “Hâkim seni zindana gönderdiğinde saçın kesilmiş olacak 

  Her bacağın bükülecek, ezilecek zincirin izi teninde dokuma gibi olacak.”81 

 “Saçı kesilmiş” deyiminde bir kinaye vardır. İran’da kötü küfür eden kadınlar için 

kullanılır. Eski İran âdetlerinde böylesi kadınların saçları kesilirdi ve mahallede o halde 

gezdirilir, böylece cezası verilmiş olunurdu.82 

 Sîmîn Bihbehânî konuşma diline özgü unsurlardan çocuk oyunları ve ninnilere 

şiirlerinde yer vermiştir. Şair, çocukluk dönemlerinden hatırladığı çocukluk oyunlarını ve 

                                                             

78 Kur’an-ı Kerim, Şûrâ suresi (42/30). 
79 Sîmîn Bihbehânî,  Deşt-i Erjen, Zevvâr Yayınevi, Tahran, 1983, s. 48 
80 Mahbûb, a.g. e. , s. 298 
81 Bihbehânî,  Deşt-i Erjen, s. 492 
82 Mahbûb, aynı eser, s. 304 
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annesinden duyduğu ninnileri kendi şiirlerinde yeniden oluşturmuştur. Şair ninniler dışında 

halk diline özgü bütün unsurları şiirlerinde başarılı şekilde uygulamıştır.   

 

  B.2.1.6. Sîmîn Bihbehânî’nin Şiirinde Ahenk  

 Ahenk, şiirin sözleri, kelimeleri, mısraları ve mısra öbekleriyle bir bütün halinde, 

ideal anlamda kendi iç uyumunu kurarak meydana getirdiği güzel, hoş tını ve sestir parçaların 

uyumlu bir bütün içinde kendi varlıklarını silip güzel bir sese dönüşmesidir. Şiirde ahenk, iki 

yolla sağlanır: Ya salt kulağa hitap eden somut akustik seslerle müzikal hava oluşturulur ki 

buna “müzikal şiir” denir. Ya da ruhsal durumların, kalbi titreşimlerin, muhtevanın belli bir 

düzen içinde sunuluşuyla ahenk edilir ki buna da “promüzikal şiir” denir.83  

 Şiirde ahenk genellikle ses tekrarları, kelime tekrarları ve mısra tekrarları ile yapılır. 

Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde sıklıkla tekrarlara yer vererek şiirinin ahengini başarılı bir şekilde 

oluşturmuştur. Şairin şiirinde yer verdiği tekrarları dört grupta toplamak mümkündür: a) Ses 

tekrarları, b) Kelime tekrarları, c) Mısra tekrarları, d) Dilbilgisel Tekrarlar. Bütün bu tekrarlar 

şiirin kendi içinde bir ses duyulmasını ve şiirin ahenginin oluşmasını sağlar.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde sıklıkla ses tekrarlarını kullanmıştır. Câ-yi Pâ adli şiir 

kitabında bu örneklere bolca rastlamak mümkündür. Bu özellik bu kitabında yoğun olmakla 

beraber şair diğer şiir kitaplarında ses tekrarını kullanmıştır. Ses tekrarında en fazla ünsüz 

ahengi (aliterasyon) görülür. Bu özelliği yansıtan birkaç örnek şu şekildedir: 

                 “ ا ز پی قطار جاي یا           روند بانگ زیر و بم به گام گام ضربه هقدم قدمدم قدم   ق ” 

        (Câ-yiPâ) 

  “ زن  سھ  بزن چھار    ز ھشتاد مگذر نگھ کن نگھ داد! بزن دو!  زن  یک  !ب  ”ب

        (Câ-yiPâ-yi Âzâdî) 

 Sîmîn Bihbehânî ahengi sağlayan bir diğer unsur olan kelime tekrarlarına bolca yer 

vermiştir. Hemen hemen bütün şiir kitaplarında bu tekrarlara rastlamak mümkündür. Câ-yi 

                                                             

83 Çetin, a.g. e. , s. 237–238 
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Pâ-yi Âzâdî adlı şiir kitabındaki bir şiirinde beyit sonunda “yok” kelimesini tekrar etmiştir.84 

Yine kitabında “adım” kelimesini bir beytinde tekrarlamıştır. Deşt-i Erjen şiir kitabında “Tık 

tık! Bir, tık! İki, tık! Üç, tık! Dört” kelimelerini şiirinin arasında tekrar etmiştir. Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. 

 Sîmîn Bihbehânî’nin kullandığı bir diğer tekrar türü ise mısra tekrarıdır. Bu tekrar 

türünde özellikle mısra başı tekrarları görülmektedir. Bu kullanıma örnek olarak Câ-yi Pâ şiir 

kitabının “Nâşinâsi” adlı şiirinde “Bu nedir?” cümlesini bir dörtlüğün başında tekrar etmiştir. 

Restâhiz adlı şiir kitabının “Goftegu” adlı şiirinde “Gofti” kelimesini şiirinin başından sonuna 

kadar her beytin başında kullanmıştır.    

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinde dördüncü bölümü oluşturan dilbilgisel tekrarlara 

sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu tekrar bölümünde dilbilgisinden kasıt tekrarlanan öğe ya 

da ekin görevinin ortak olması gerekir. Bu tür tekrara örnek olarak Câ-yi Pâ şiir kitabındaki 

“Rakkâse” şiirinin bir dörtlüğünde (از) “-den, -dan ismin ayrılma durum ekini”  şair şiirin 

dörtlüğünde  tekrar etmiştir. Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinde kullandığı tekrarlar şiirine ahenk 

katmanın yanı sıra şiirinin etkili ve çarpıcı özellik kazanmasını sağlamıştır.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

84 Mahbûb, a. g. e. , s. 348 
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   B.2.1.7. Sîmîn Bihbehânî’nin Şiirinde İmge 

 İmge duyularla algıladığımız varlıkların, durumların, zihnimizdeki görüntüleri ve 

bunların şiire yansımış biçimlerine denir.85 İmge şiirin en temel unsurlarından biridir. Klasik 

edebiyatta imgenin adı “mazmun”dur. Mazmun, düşüncenin zekâya dayalı olarak beytin 

içinde gizlenmiş hali, inanç, din, efsane, örf, gelenek, kültür ve yaşama biçiminin göndermeli 

olarak kodlanması ve klasikleşmiş, kalıplaşmış, ortak teşbihler sistemidir.86 

 İmgenin Batı dillerinde ‘image’ , ‘imagination’, ‘imagine’, gibi karşılıkları vardır. 

Türk dilinde bir başka deyişle ‘tahayyül’, ‘muhayyel’, ‘mevzun söz’, ‘hayal’, ‘hayal gücü’dür.  

 Şair somut gözlemlerini kendi hayal dünyasında kurar ve yeniden o hayale yeni 

anlamlar yükler. Bu durum tamamıyla şairin zihnindekini okuyucuya aktarabilme başarısına 

bağlıdır. Şairin yansıtmaya çalıştığını okuyucu doğrudan görebilmelidir.  

 Klasik şiirde imgelem konusu “beyan” bölümünde ele alınmıştır. Beyan ilminin bir 

diğer deyişle imgenin temel unsurları teşbih, teşhis, istiare, mecaz, telmihtir. Beyan bu terimin 

Doğu edebiyatındaki karşılığı olup içinde yer alan öğeler aynıdır.  

 Dr. Mehbub da imge konusunda şunları dile getirmiştir: “Duygu ile hayal şiirin iki 

kanadıdır. Şiir onların vasıtasıyla okunabilir olur. Hayalin çok çeşitli şekilleri vardır. Hayal 

şairin sermayesidir. Her şair zihnindekilerinin, ruhunun, tarzının hangi türe eğilimli olduğunu 

şiirinde gösterir. Şiirde hayal dünyasını gerçek dünyaya bağlamaya çalışır. Eğer bir şairde 

böyle bir cevher yoksa ondan bir şeyler çıkmaz. Hayal dış dünya ve önemini ortaya çıkarır. 

Şair şiirin söz ruhunu ortaya çıkarır.”87 

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinin yarısı gazel yarısı çehâr-pârelerden oluşur. Hayale dayalı 

şiirlerinin dışında genellikle klasiktir. Çehâr-pâre tarzında yazdığı şiirlerinde yeni mazmunlar 

yani imgeler kullanmıştır. Şiirinin dil özellikleri ve beyanları açısında sade ve anlaşılırdır. 

Sîmîn Bihbehânî şiirinde yer verdiği imgeleri abartmadan kullandığı için sembolist bir şair 

olduğu söylenemez. Câ-yi Pâ adlı şiir kitabında imgelere sıklıkla rastlanırken, Çelçerâğ’da 

                                                             

85 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul 1995, s. 32 
86 Çetin, a.g. e. , s. 86 
87 Mahbûb, a.g. e. , s. 359 
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imge açısından durgun bir dönem olmuştur. Mermer şiir kitabında aynı durum devam ederken 

Restâhiz adlı şiir kitabında imgeleri ve sembolik unsurları görmek mümkündür.  

 Sîmîn Bihbehânî imgeyi iki beytin birinde kullanmıştır. Buna rağmen bu imge tüm 

şiire sirayet etmiştir. Sîmîn Bihbehânî siyasi ve sosyal içerikli şiirlerinde zaman zaman felsefi 

düşüncelere de yer vermiştir. Şair bu düşüncelerini yansıtabilmesinde hiç şüphesiz imgenin 

etkisi vardır.  

 Aşağıdaki tabloda Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde kullandığı imgenin başlıca 

unsurlarına göre sayısal verileri bulunmaktadır.88 

 

  

 Câ-

yi 

Pâ 

Çelçerâğ Mermer Restâhiz Hatt-i 

ze 

Sor’et 

Deşt-

i 

Erjen 

Yek 

Deriçe 

Âzâdî 

Yek-i 

Meselen 

İn ki 

Toplam 

Mecaz  21     7     5     4  17   6    27     23 110 

Kinaye  62    44    80    31  120  103   184    127 751 

Teşbih 141    234    474   283  276  263   456    201 2327 

Teşhis  69    83    102    88   92   78   148     77 737 

İstiare  39    62    102    90  291  243   471    251 1549 

Mizah   1     1     -     6    1    -    1      1 11 

İstiare-yi 

Mükenniye 

 48    23    75    92  144   76 155     93 706 

 Sembol 318    454    838   594  938 769 1442    773 6126 

 

  Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde mizahi özellikler yok denecek kadar azdır. İran 

dışında siyasi eleştirilerin yer aldığını şiirleri olsa da dikkate değer sayıda değildir. 

                                                             

88 Mahbûb, a.g.e. ,s. 362 
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 Kinaye’de Câ-yi Pâ’ dan Restâhiz’ e kadar çok fazla hareketlilik yoktur. Restâhiz’ 

den sonra şairin kinaye kullanımı artmıştır. Yek-i Meselen İn ki adlı şiir kitabında şairin kinaye 

kullanımı ikiye katlanmıştır.  

 Câ-yi Pâ’ dan Mermer’e kadar şairin teşbih kullanımında sürekli bir artış olmuştur. 

Restâhiz’ den sonra ise bir azalma görülmüştür. Yek Deriçe Âzâdî şiir kitabıyla azalmanın 

aksine ciddi bir artış olmuşsa da ondan sonraki eserlerindeki teşbih kullanımı azalmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerindeki istiare sanatını kullanımında bazen artış bazen de 

azalış olmuştur. Sadece Yek Deriçe Âzâdî şiir kitabında normalden fazla bir artış olmuştur. 

Yekî Meselen İn ki kitabında istiare sanatının kullanımında azalma olmuştur.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde değişim Restâhiz adlı şiir kitabından sonra 

başlamıştır. Şiirlerinde sembol açısından en önemli şiir kitabı Deşt-i Erjen’ dir. Özellikle Kulî 

Vâre bölümünde sembolik kavramları sıklıkla kullanmıştır. “Sîmîn Bihbehânî için bir 

fahişenin değeri Hafız’ın “Rint”lere verdiği değere benzer.”89 

 1. Mecaz 

 Mecaz şiirin en önemli unsurlarından biridir. Mecaz kelime ve kelime gruplarının 

temel ve yan anlamlarının dışında şairin onlara özel bir tasarrufta bulunarak verdiği özgün 

anlamdır.90 Kelimeler arasında ilgi kurmada temel anlam önemlidir. Şairin kelimeye yüklediği 

hayal ile kelimenin gerçek anlamı arasında bir bağ vardır. Tamamıyla ne gerçektir ne de hayal 

ürünüdür. Gerçek ile hayali dengede tutmak gerekir. Mecaz sanatında kelimeler hayal 

dünyasından geçerek şiirin ve sanatın dünyasında yeniden oluşurlar.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde mecaz sanatına sıklıkla yer vermiştir. Şiirlerinde 

oluşturduğu mecaz anlamları okuyucuya başarılı bir şekilde yansıtmayı başarmıştır. Şairin 

şiirlerinde yer alan mecazi anlam kullanımlarına örnek olarak şunları vermek mümkündür: 

 “Ey dost, mutlu olduğun an, bir kadeh iç ve içir.”91 

 “Başörtüsünün içinde bir beyin ve yüz gece bekçisinin fikri vardır. 

                                                             

89 Mahbûb, a.g. e. , s. 365 
90 Çetin, a.g. e. , s. 107 
91 Bihbehânî, Yekî Meselen İn Ki, s. 50 
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  Gömleğinde bir kalıp ve yüz şiirin heyecanlı hevesi var.”92  

 “Yoldan bir adam geldi, sabahın doğuşu elindeydi.”93  

 “Ölüm yaşama bir arzuyla asıldı, çınar ağacında son bir yaprak asılı.”94 

 2. Teşbih  

 Varlıklar ve kavramlar arası benzer ilgileri dile getirmektir. Benzetmenin 

gerçekleşebilmesi için dört temel öğenin olması gerekir: 1. Benzetilen (müşebbeh). Asıl unsur 

olup bir şeye benzeyendir. Zayıf özelliklere sahiptir. 2. Benzetmek (müşebbehün bih). 

Benzetmede kendisinden yaralanılan yani kendisine benzetilen daha güçlü ve yüksek 

özeliklere ve niteliklere sahip olan şeydir. 3. Benzetme yönü (vech-i şebeh, maksad-ı teşbih). 

Benzetilen ile benzetmelik arasında bazı bakımlardan benzerlik vardır. Birbirine benzeyen 

varlıkların hangi bakımlardan benzediği husus. Biçim, renk, tat, kuvvet, vs. 4. Benzetme edatı 

(edât-ı teşbîh, vâsıta-i teşbîh). Gibi, sanki, güya, tıpkı, nitekim, adeta gibi edatlar ya da bu 

görevdeki kelimeler benzerlik ilgisi kurar. Benzetmede bu dört temel unsurun tamamı 

kullanılmayabilir, bazısı kullanılarak da benzetme yapılabilir.95 

   Sîmîn Bihbehânî teşbih sanatını şiirlerinde yoğun bir şekilde kullanmıştır. Şair 

genellikle şiirlerinde klasik edebiyatta kullanılan benzetmeleri kullanmıştır. Klişeleşmiş ve 

herkes tarafından bilinen teşbihlere sıklıkla rastlanmaktadır. Sîmîn Bihbehânî’nin genel 

anlamda şiirlerindeki değişim söz sanatlarına da yansımıştır. Yenilik oluşumlarının olduğu 

dönem şiirlerinde kullandığı benzetmeler şiirine olumlu katkı sağlamamıştır. Şair kullandığı 

benzetmeler kendi hayal dünyasına özgü olmuştur.  

 Aşağıda Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinden bazı teşbih örnekleri verilmiştir: 

 “Onun fitne gözlerine saklanmıştı, uzun aldatıcı kirpiklerinin altına” 

        (Kâbus) Câ-yi Pâ 

 

                                                             

92 Bihbehânî, aynı eser, s. 52 
93 Bihbehânî, aynı eser, s. 41 
94 Bihbehânî, Restâhiz, s. 19 
95 Çetin, a.g. e. , s. 88–89 



 48 

 “O, dudağa değen kadeh gibi yalnızlığa aşinadır 

   Hasretten testi gibi iki eli başındadır.”       

             (Rahgozar-i Nağme-yi sâz) Çelçerâğ 

 “Ah, ‘Simin’: Solmuş ateşin hikâyesini özetleyeyim 

   Devlet kıvılcım gibi dirayet gösteremedi.”      

        (Nîlufer-i Âbî) Çelçerâğ 

 “Çengel gibi utanmayı başımdan boynuma kadar astım 

   Gel, bu sese kulak ver ve utan ”    

       ( Mahmil-i Hâkester) Restâhiz 

 “Benim gecemi süsleyen mehtap gibi hazanlıyım 

   Gülü dışında her şey dökülmüş ve çıplak dalı yok.” 

       (Mehtâb-ı Hazân) Çelçerâğ  

 “Bu dağdaki yakut gözlü tavşanlara 

   Artık kaplanın korkusundan uyku yok.” 

      (Çeşm-i Le‘l-i Reng-i Herguşân) Restâhiz  

 “Gönlümün güneşi gibisin, bulut ümitsizlik elbisesini giymiş 

  Ne zambak çiçeğini aydınlattı ne de lavanta çiçeğini güldürdü.”  

           (Dil-i Hemçu Âftâb) Restâhiz 

 “Yanağına çiğ tanesi gibi terler düştü 

   Onun sarı olan yüzü daha da sarardı.”        

       (Mu‘allim o Şâgerd) Câ-yi Pâ 

 



 49 

 “Büyülü gibi siyah gözlerini gördüm 

  Her bakıştaki açılışta binlerce sır gizlidir.” 

       ( Didem-i Hemân ) Câ-yi Pâ 

 

 3. İstiare 

 İstiare bir sözcüğü başka bir sözcüğün yerine ödünç olarak kullanmak demektir. 

Kelime anlamı ödünç alma demektir. Tabiatta bulunan bazı varlıklar ve canlıların isimleri, 

değişik özellikteki insanların bazı özelliklerini karşılamak üzere ödünç alınır ve insanın dikkat 

çekilmek istenen özelliği başka varlıkların özellikleri zikredilerek belirtilir, ki bu etkiyi 

kuvvetlendiren bir edebi sanattır. 96  

 İstiare mecazla olduğu gibi teşbihle de aynı türden oluşmaktadır. İstiarenin farkı 

kendisine benzetilen öğe dışındaki benzetme öğelerinden hiçbirinin olmamasıdır. İstiare de 

ayrıca özdeşlik söz konusuyken teşbihte benzeme ön plandadır. İstiare sanatı şiire müphemlik 

havası verir ve okuyucu istiare sanatını tespit edebilmek için şiiri dikkatli incelemelidir.  

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde istiare sanatını her şiir kitabında kullanmıştır. Şairin 

kullandığı istiarelerin çoğu klasik edebiyat dönemi istiareleriyle benzerlik göstermektedir.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin istiare sanatını kullandığı şiirlerinden birkaç örnek aşağıda yer 

almaktadır: 

 “Ruhu güzel, yüzüme biraz sevgi yansıt 

  Keşke ayna gibi senin yüzünde bir toz olsam.” 

        ( Nilûfer-i Âbî ) Çelçerâğ 

 “ Ben senin gözlerinle görüyorum Ey Kirpiği Siyah 

   Eğer (gözlerim) kararırsa işini gücünü bırak.”  

      ( Şenîdî Ez Heme-yi Yârân) Câ-yi Pâ 
                                                             

96 Çetin, a.g. e. , s. 89 
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 “ Sevda yoldaşı saçlarını rüzgâra bırak 

   O süvari gitti, kendiyle onun saçının bir teli bile götürmedi.” 

       ( Kulî Vâre 3 ) Deşt-i Erjen 

 “Fahişenin eteğinde yeşilliklerden lale ve gül az değil  

  Onun gözyaşı ise katre katre, çok fazla gözyaşı döker… Sensiz.”  

       ( Kulî Vâre 4 ) Deşt-i Erjen  

 “ Ey bedenim senin ruhuna karışan bu gece 

   Lal dudaklarını geri çevirdim bu gece.” 

       (Regbâr-i Buse) Restâhiz 

 “Gökyüzü bomboş, onun aydınlığını kim götürdü? 

   Ay’ın tacını ve Samanyolu’nu kim götürdü?” 

       ( Âsemân Hâlî est) Restâhiz 

 “ Yağmur damlalarının güldüğü keman kaşlıyı ben gördüm 

   Baharın yeşil defterindeki gizli sırra ben güldüm.” 

     ( Ez Bûte-yi Hoşbû-yi Golper) Restâhiz 

 “ Ey Nergis! Gözlerindeki azarlama neden?” 

       ( Nûr-i Şikeste ) Çelçerâğ 

 

4. Teşhis 

 İnsana ait bazı özelliklerin, tavırların diğer varlıklara yansıtılması sanatıdır. Cansız 

varlıklar ya da canlılar insan gibi düşünülür. Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde teşhis sanatını 

başarılı bir şekilde kullanmıştır. Şairin şiirlerinden teşhis sanatını kullandığı birkaç şiir 

aşağıda yer almaktadır: 
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 “ Tabiatın yakasına kadife renkli yosunlar kaplamış 

   Eteği baştan aşağı yakut taşı gibi laleler kaplamış.” 

          ( “Sâye-yi Dâlân-i Semenhâ”, Restâhiz) 

 “ Altın toynaklı ahular bu çöldekilere söyleyin 

  Kadife ve çimenler uyanın, uyku yok yok.” 

       (Çeşm-i La‘l-reng-i Herguşân) Restâhiz  

 “ Rüzgârın elinde, ağaçların üzerinde yeşil bir elek  

   Güneşten bize altın ve gümüş hediyeleri var.” 

                 ( Kısse-yi Nîlûfer) Restâhiz 

 “Söğüt ağacını, gül bahçesini, erguvanları kim götürdü? 

  O çınar uzun yıllar yararsızlıktan incinmiş.” 

        ( Âsemân Hâlî est) Restâhiz 

 “Bu dul kadınla zengin adam 

   Kanunun kör gözünde durmuş 

   Adamın servetinden ve malından nikâh ve nikâh akçesi olarak 

   Kanun kadının eline birkaç metelik eline vermiş.” 

            (Bi-sernivişt) Restâhiz  

 5.Telmih 

 Toplumsal hafızada yer edinen, pek çok kişi tarafından bilinen eski zamanlarda olup 

bitmiş bazı olaylara, meşhur kişilere, durumlara, olgulara, inanış ve düşünüş biçimlerine, 

atasözlerine işaret etmek, bazı imalarla değinilerde ve dolaylı göndermelerde bulunmaktır.97  

                                                             

97 Çetin, a.g. e. , s. 126 
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 Şair bahsini ettiği olay ya da kişi hakkında bilgi vermek amacını gütmez. O konu ya da 

kişiyi işaret ederek aktarmak istediği fikir ve düşünceyi yansıtır. Şair sadece eski zamanlara 

ait konu ya da olaya değil günümüz döneminde gerçekleşen olay ya da konulara telmihte 

bulunabilir. Bir şiirdeki telmihi anlayabilmek için o konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 

Telmih sanatında o konuyla ilgili bilgi sahibi olmak şair ile okuyucunun aynı eksende bir 

araya gelmesini sağlar. Kısacası telmih şairin zihnindekilerle okuyucu arasında köprü işlevini 

üstlenir.  

 Sîmîn Bihbehânî telmih sanatına şiirlerinde yoğun bir şekilde kullanmıştır. Şair kendi 

döneminde şahit olduğu ya da olmadığı konularda telmih sanatına yer vermiştir. Şiirinde 

yansıttığı çağrışımlarla yeni anlamlar oluşturmuştur. Birçok konuda verdiği örneklerle emsal 

olmuştur. 

 Dr. Mahbûb Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde yer alan telmihleri konuları açısından 

dokuz bölüme ayırmıştır: 

 a) Dinî 

 b) Edebî 

 c) Tarihî 

d) Masal 

 e) Hint Kültürü 

 f) Mitoloji 

 g) Siyasi ve Sosyal Konular 

 h) İlim ve Felsefe 

 ı) Müzik 

 Sîmîn Bihbehânî şiir kitaplarında yüzlerce konuyu barındırır. Telmihlerinde yarıdan 

fazlasını dini konular oluşturmaktadır.  
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 a.Dinî Telmihler 

 Sîmîn Bihbehânî dini telmihlerini genellikle İslam dininden, Zerdüştlükten almıştır. 

Şairin dini telmihlerin yer aldığı şiir örnekleri aşağıda yer almaktadır: 

 “Eğer Allah’la bir bağın yoksa niye O,Yüce Allah’ın evinde doğdun.” 

        (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 112) 

 Sîmîn Bihbehânî bu şiirinde telmihte konu edindiği kişi Hz.İsa( Mesih)’ dır. İslami 

inanca göre Hz. İsa peygamber olarak görülürken Hıristiyanlık dininde ise Tanrı sıfatını 

almıştır. Îsâ gerek Hıristiyanlık’ ta gerek İslam’da hem Îsâ hem de Mesîh olarak 

adlandırılmaktadır. Şair de İslami duygularıyla bu konudaki düşüncelerini yansıtmıştır. Hz. 

Muhammed’i müjdelediği bildirilen “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif edilen, ancak 

kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hıristiyanlık’ta ise Îsâ Mesîh Tanrı’nın oğlu, 

dolayısıyla tanrı kabul edilmektedir.98 

 

 “Şeytan benimle değildi, onu aldatmış, elini elmadan çekmemiş 

   Havva gitti, melektim, günahımı aldı, şimdi çıplağım.” 

           (Yek Deriçe Âzâdî, s. 50) 

 Yukarıdaki örnekte İslam inancına göre buğdayı yemek ya da elmayı yemek 

yasaklanmış şeylere el uzatmak manasındadır. Âdem (a.s.) yasak meyveden yemiş, şeytana 

aldanmış ve cennetten kovulmuştur. Havva bu beyitte elmayı sembolize eder.  

 “Ey Tur-i Sînâ, o gece aşkı gördün mü? 

  Yıldırım vurdu, onun gönlünden asaya sıçradı 

  İsyanla asasıyla Nil nehrini ayırdı 

  Yalanı Allah’ın izniyle ortadan kaldırdı.” 

       (Yek Deriçe Âzâdî, s. 252) 
                                                             

98 Geniş bilgi için bakınız, Ömer Faruk Harman, “Îsâ” m. D.İ.A. , C. 22, İstanbul, 2006, s.465-472 
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 Mûsâ (aleyhisselâm) kayınpederi Hazret-i Şuayb’dan izin alıp hanımıyla birlikte 

Mısır’a gitmek üzere yola çıktı. Yolda Tur-i Sînâ tarafında bir ateş gördü. Hanımına “Siz 

burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Ümit ederim ki o ateşin bulunduğu yerden size bir 

haber veya o ateşten bir parça getiririm. Onunla ısınacağınızı düşünüyorum.” dedi.  Mûsâ 

(a.s.) o ateşe vardığında vadinin bereketli ağaçlarının olduğu taraftan nida olundu: “Ya Mûsâ! 

Muhakkak ki ben âlemlerin Rabbi olan Allâh û Teâlâyım. Asanı yere bırak…” ( Kasas Sûresi, 

20.-31. Ayetler) Mûsâ (a.s.) Allah tarafından Medyen dönüşünde Tur-i Sînâ’ya gidişinde 

peygamber olduğu ve kardeşi Hârun (a.s.) da peygamber olarak ona yardım etmesi için 

vazifelendirdiği bildirildi. Mûsâ (a.s.) daha sonraki Tur-i Sînâ’ya gidişinde Tevrât-ı Şerif ve 

on emrin yazılı olduğu levhalar verildi.99 

 

 “Mağara arkadaşıma diyorum Dakyanus parasıyla 

  Kendi başına nasıl ekmek alsın ve yemek pişirsin.” 

        (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 588) 

 Şair bu beyitte Ashab-ı Kehf’i işaret ediyor. Dakyanus zamanında bir grup bir 

mağarada saklanırlar ve uykuya dalarlar. Üç yüzyıl sonra uykudan uyanırlar. İçlerinden biri 

elindeki parayla ekmek almak için şehre gider ama parası geçersizdir. Elindeki paralar 

Dakyanus zamanının paralarıdır ve herkes ona şüpheyle bakar. Onu padişahın yanına 

götürürler… Bu konu Kur’an-ı Kerim’de Kehf suresinde yer almaktadır. 

 “Bir ay öncesine kadar Meryem bakireydi 

  Kalbini kim çaldı ki hamile kaldı.” 

       (Yek Deriçe Âzâdî, s. 16) 

 Şair bu beyitte Hz. İsa’nın annesi olan Meryem’den bahsetmektedir. Fars edebiyatında 

saflığın ve namusun sembolü olmuştur.  

 

                                                             

99 Geniş bilgi için bakınız, Ömer Faruk Harman, “Musa” m. D.İ.A. , C. 31, İstanbul, 2006, s. 207- 213 
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 b. Edebiyat  

 Edebi telmihten kasıt şiir ya da hikâye kahramanlarının ya da şair, yazar ve onların 

bilinen eserlerine işaret edilmesidir.  

 “Ceng-i Coğd ve bir diğeri Morg-i Âmin 

  Her viraneden söylenti sesleri yükseldi.” 

       (Yek Deriçe Âzâdî, s. 256) 

 “Morg-i Âmin” sembolü Nîmâ Yûşic şiirlerinin bilinen sembollerindendir. Nîmâ 

Yûşic’in bu şiiri 1941 yılında basıldı. Bu şiir halkla maceracı bir kuşun konuşmalarından 

oluşur. Kuş halkın dertlerini bilir ve onlara yol gösterir. Dertlerine çare bulur ve halkın tüm 

isteklerine, dileklerine her zaman “Âmin” der.  

 “Dedim ki  

 Bay Mecnun, yeter artık! 

Çünkü Leyla  

Artık sanki sanki de değil 

Asktan hiç haberi yok. 

 

(Yek-i Meselen İn ki, s. 133) 

 Sîmîn Bihbehânî Nizami’nin en meşhur hikâyelerinde biri olan “Leyla ile Mecnun” un 

maceralarına telmihte bulunmuştur. 

  

 c.Tarihî Telmihler 

 

 Sîmîn Bihbehânî Restâhiz adlı şiir kitabında “Ders-i Tarih” adlı şiirinde birden çok 

tarihi telmih kullanmıştır. Tarih hakkında karşılıklı konuşmaların olduğu bir şiirdir. Şair 

Erdeşir-i Babekan’dan, Sasaniler döneminden, Enuşirevan’dan, Sasani padişahından, 

Firdevsi’den, Hâkâni’den, Sâdî’ den ve onun Bustân adlı kitabından, Hâfız’dan, Câmî’nin 

“Bâhâristân” kitabından telmihte bulunur.  
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 d.Hint Kültürü 

 

 Hint kültürüne özgü telmihler “Mermer” adlı şiir kitabıyla başlar ve yavaş yavaş bu 

konuda şairin telmih kullanımı artış gösterir. “Deşt-i Erjen” de bu konuda daha fazla telmihler 

yer alırken daha sonraları hızla bir azalma olmuştur.100 

 “Üç vakitte onun üç boyutlu fermanını gönülleri un ufak etmiş 

  Her koruyup kollamasında Şivâ’nın kalp gözünü görüyorum.” 

       (Deşt-i Erjen, 596) 

 “Şivâ”101 Hintlilerin inancına göre üç tanrıdan biridir: Brahman, Vişnu ve Şiva. Şiva 

dünyadaki kötülükleri yok eden bir tanrıdır. Hint inancına göre üç gözü ve dört eli vardır. 

Üçüncü gözü tam alnının ortasında bulunur.  

 “O sesiyle daha özgür bir rüzgar 

  Dünya’nın ışığı gibi, Nirvanâ gibi yüce.” 

      (Yek-i Meselen İn ki, s. 48) 

 Nirvana kelimesinden kasıt, Hint inancına göre en üst mertebedir. Dünya’nın tüm acı 

veren şeylerinden kurtuluş anlamına gelir. Hint inancına göre bu evre mutluluk, ölümsüzlük 

ve mutlak sonsuzluğu temsil eder102.  

  

 e.Mitoloji 

 

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde İran mitolojisinden telmihlerden söz etmiştir. Ayrıca 

Zerdüşti ayinlerine özgü telmihler de yer almaktadır.  

 

 “Deccal atının sesleri kulağıma geliyor 

  Eğer Mitrâ’ nın salâsını işittiysen.” 

          (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 400) 

 Mitrâ (Aydınlık meleği) Eski İran Tarihinde ışık ve aydınlık meleği ya da sözünde 

duran olarak bilinir. Mitrâ’nın en önemli rakibi ve düşmanı Şer’ dir. 

 
                                                             

100 Mahbûb, a.g. e. , s. 238 
101 Şiva: Hinduizm inancında yer alan yok edici tanrı. Geniş bilgi için bkz. Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, 
M.Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, “Hinduizm” m.,.Ankara, 2009. 
102 Geniş bilgi için bakınız, M. Kamil Yaşaroğlu, “Nirvana” m. D.İ.A. , C. 33, İstanbul, 2006, s. 137-138 
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 “ O saltanat sancağını ona verdi 

   Onun omzundaki yılanı Feridun nakş etti.” 

        (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 404) 

 Firdevsi’nin Şehnâmesi’nde Dahhak’tan ve Gave destanı yer alır. Dahhak ve Gave 

hakkında bilgi veren kaynaklar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu destanda geçen temel 

olay şu şekildedir. Dahhak’ın zalim bir hükümdar haline gelmiştir. Dahhak’ın omzundaki 

(yara- yılan veya şeytanın öpmesi sonucu oluşan çıbanların) yılanların verdiği eziyetten 

Dahhak’ı kurtarmak için her gün iki gencin kafası kesilerek bu yılanlara veya çıbanlara 

sürülürmüş.  Kafası kesilmek üzere gelen iki gençten birinin yerine koyun kesilmiş, böylece 

iki gençten birisi kurtulmuş. Kurtulan gençler bir dağda toplanır ve bunların çoğalması ile 

Kürtlerin ortaya çıkmıştır. Demirci Kave’nin hayatta kalan son ve tek oğlunu vermek istemez. 

Dahhak’ın Gave tarafından öldürülür ve bunun sonucunda halk bunu sevinçle karşılayıp her 

tarafta ateşler yakarak kutlamalar yapar ve tahta geçer.  Fars mitolojisinde Dahhak’ın 

omzunda yılan bulunan kabartmalar bulunmaktadır. Bu kabartmalardan birisi de Azerbaycan 

müzesinde sergilenmektedir.103 Şair de bu mitolojik kahramana işaret ederek bu ve buna 

benzer beyitler yazmıştır.  

 

 “Başka bir Rüstem’den hikâye söylemek gerek 

   Ama burada Rüstem’in Rahş atı nerede?” 

       (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 549) 

 Rüstem İran mitolojisinin en büyük kahramanlarındandır. Onun atı Rahş’da İran 

mitolojisinin en meşhur atıdır. Onların ikisi aynı zamanda doğmuş ve ölmüşlerdir. Şair 

Rüstem’in hikâyesine telmihte bulunmuştur.  

 

 “Heyecanlı bir aşk hikâyesi yazacağım 

   Zamandan bir sikke düştü Bijen ve Menije” 

        (Yek Deriçe Âzâdî, s. 83) 

 Bijen ile Menije aşkı İran mitolojisininen bilinen hikâyelerinden biridir. Bu hikâyenin 

konusu kısaca şu şekildedir. Alper Tunga ile Rüstem arasında savaş durup durup başlıyormuş. 

Bazen Türkler bazen İranlılar galip geliyormuş. Bu savaşlardan birinde ordusuyla Alper 

                                                             

103 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, Ankara, 2008 
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Tunga’nın emrine giren Çin hakanını da esir almışlar. Alper Tunga son savaşta yenilerek 

çekilmiş. Bu sırada İran tahtında Turan’dan kaçırarak getirdikleri Keyhüsrev varmış. 

Türkler’in yenilmesiyle dünya Keyhüsrev’e kalmış bulunuyordu. Fakat Türkler fırsat 

buldukça akın ediyorlarmış. Bunun üzerine Keyhüsrev İran’ın ünlü kahramanlarından Bijen’i 

Turan’a göndermiş. Bijen Turan sınırından içeri girince ormanda neşe içinde eğlenen kızlar 

görmüş. Bu kızlar Alper Tunga’nın kızı Menije’yi eğlendiriyorlarmış. Bijen Menije’yi görür 

görmez âşık olmuş. Menije’de onu sevmiş ve Turan’a kendi sarayına götürmüş. Bunu öğrenen 

Alper Tunga çok kızmış. Bijen’i bir zindana kapatmış, kızını oradan uzaklaştırmış. İran 

padişahı geri gelmeyen kumandanını bulup getirme görevini Rüstem’e vermiş. Rüstem tüccar 

kılığında Alper Tunga’nın sarayına girmiş. Hem Bijen’i kurtarmış hem de Menije’yi kaçırıp 

İran’a göndermiş.104 

            

 f.Siyasi ve Sosyal Konular 

 

 Sîmîn Bihbehânî eserlerinin çoğunda özelikle sosyal konulara yer vermiştir. Toplum 

içindeki değişimleri yakından takip etmiş ve şiirlerine bu durumu yansıtmıştır. Şairin şiir 

özelliklerine genel manada bakıldığında sosyal bir sair olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Toplumla bağlantılı konuları şiirinde işlemekten geri durmamıştır. Bu nedenle şiirlerinde 

siyasi ve sosyal telmihlere sıklıkla rastlanır. Şair başarılı şekilde siyasi ve sosyal temaları şiir 

dilinde harmanlayarak okuyucuya sunmuştur.  

 

 “Onun kalbi tarih gibidir, deftere ihtiyacı yok 

   Onun ruhunda iman vardır, inançtan başka bir şey yoktur.” 

       (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 439) 

 Sîmîn Bihbehânî bu şiirde savaş ve inkılâp döneminde şehit olanlar için yazdığı bir 

şiirdir.105  

  

 

 

 

                                                             

104 Yıldırım, Aynı eser 
105 Mahbûb, a.g. e. , s. 261 
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 g.Felsefe 

 

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde çok fazla felsefi telmihlere yer vermemekle birlikte felsefi 

temalara rastlamak mümkündür.  

  

 “Eflâtun söyle yaptığın diğer planı 

   ‘Asla’ o mimar değil, sanki o ‘yurtsuz’” 

       (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 550) 

 “Nakoca” (yurtsuz) kelimesi Eflâtun’ a özgü bir telmih sözcüğüdür. Eflâtun’un 

felsefesinde sürekli bir şehir arayışı vardır. Şair de bu felsefeye işaret etmektedir.  

  

 h. Müzik  

    

 Sîmîn Bihbehânî müziğe özgü kelimeleri kullanarak da telmihte bulunmuştur. Belli bir 

dönem müzik dersleri aldığından şair bu konulara oldukça aşinadır.  

 “Söylüyordu, okuyordu, sesi kulaklara sızıyordu 

   Câme Derân makamında söyledi üzerindeki elbiseyi yırtarak.” 

(Yek Deriçe Âzâdî, s. 74)   

Câme Derân106 İran müziğinde bir makamdır.     

         

 Sîmîn Bihbehânî şiir kitaplarını dil ve dilbilgisel açıdan incelediğimiz zaman şairin 

şiirinin nasıl bir değişim çemberinden geçtiğini görmek mümkündür. Mermer adlı kitabında 

dilbilgisi açısından klasik dil ve üslubu hâkimdir. Câ-yi Pâ adlı şiir kitabı da aynı form 

özellikleriyle devam etmiştir. En azından birkaç beyit klasik üslup özelliklerini net bir şekilde 

yansıtır. Kaleme aldığı her yeni kitabında ufak ufakta olsa kımıldamalar olmuştur. Son şiir 

kitaplarından özellikle Yek-i Meselen İn Ki şiir kitabında en yeni beyanları keşfetmiş ve son 

şekillerini kendine has bir üslupla oluşturarak şiirlerinde kullanmıştır.  

 Birçok kişi Sîmîn Bihbehânî’nin eski ile yeni arasında köprü kurduğunu 

düşünmüşlerdir. Şair kendine has üslubuyla yenilikler yapmıştır. Adım adım şiirlerine yenilik 

                                                             

106 Hasan Enveri, Ferheng-i Bozorg-i Sûhen, C.3, Tahran, H.ş. 1381, s. 2076 
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motiflerini işlemiştir. Şair kendisini dış dünyadan soyutlamadan değişimleri takip etmiştir. 

Şiirlerinde bu etkileri görmek mümkündür.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiir kalıplarına bakıldığında gazel kalıbından çehâr-pâre kalıbına 

doğru bir geçiş yaptığı görülebilir. Kendine has yenilikleri çehâr-pâre ile karıştırarak şiirlerini 

yazmaya devam etmiştir. Aynı zamanda gazel kalıbını şekilsel açıdan çok fazla değiştirmeden 

dil, üslup ve içerikte yenilik oluşturmuştur. Şairin âşıkane bir gazel şairi olduğunu söylemek 

yanlış bir çıkarım sayılmaz.    
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 B.3.İÇERİK 

 Sîmîn Bihbehânî’nin nazım ve nesir eserlerinde dış dünyanın etkisini görmek 

mümkündür. Şair eserlerini kaleme alırken yaşadığı hayatta karşılaştığı her konuyu şiirine 

yansıtmıştır. Şiirinde biçim ve yapı bakımından olduğu gibi içerik açısından da hayatındaki 

değişikliklerle paralellik göstermiştir. Bu açıdan şairi toplumsal gelişmelerden ayrı 

değerlendirmek doğru değildir. Şair bireysel konuları ele alırken bile realist bakış açısını 

yitirmeden duygularını şiire aktarmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinin hemen hemen hepsinin temelinde toplum vardır. 

Toplumu ele aldığı şiirlerinde realizm etkisi şaire tamamıyla hâkimdir. Siyasi temada çok 

fazla şiiri olmamakla birlikte toplum düzeni ve sınıf ayrımı konularını sıklıkla işlemiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirinde toplumun en önemli parçası olan kadın temasını çok sık 

kullanılmıştır. Şairin şiirlerinin temelini kadın oluşturuyor demek çok da yanlış olmaz. 

Toplumun içinde göz ardı edilen, hakir görülen kadın profilini şiirlerinde onların dünyaya 

bakış açısıyla yazmıştır. Sîmîn Bihbehânî’nin annesinin kadın hakları konusunda çalışmalar 

yapması şairin kendisini de bir kadın olarak etkilemiştir. Şairin annesi Fahr-i Argun Hanım 

Vatansever Kadınlar Derneğini kurmuştur. Tarihte kadın hareketinin, İran feminist öncüsü 

olup kadın haklarını korumuştur.107 Sîmîn Bihbehânî’nin böyle bir anneye sahip olması onun 

bu temayı başarılı bir şekilde şiirinde uygulamasını sağlamıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî toplum temasını işlerken bireysel konulardan uzaklaşmadan şiirlerini 

yazmıştır. Kimi zaman bireysel temalarla toplumsal temalar iç içe girmiştir. Şairin zamanla 

içinde yaşadığı değişimlerin etkisiyle bireysel temadan toplumsal temaya geçiş yapmıştır. Şair 

kendisini topluma karşı sorumlu hissetmiştir. Şair kaleme aldığı ilk eserlerinde yaşı çok genç 

olmasına rağmen büyük bir olgunlukla halkın dertlerini ve sorunlarını dile getirmiştir. Bu 

durumu şair şöyle dile getirmiştir: “Saçımda tek bir ak düşmemişken ak saçtan kırışık alından 

söz etmişim. Küçücük gönlümde pek çok mutluluk ve ümit varken yüreğimde gonca bile yok 

ama yüreğim sıkıntı çığlıkları atıyor.”108  

                                                             

107 Mahbûb, a. g. e. ,s. 19 
108 Bihbehânî, a. g. e. , s. 9 
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 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde toplumun her kesiminden bireylerine yer vermiştir. 

Özellikle çoğu kişinin uzak durduğu toplum bireylerine şiirinde ayrı yer açmıştır. Bu 

kesimden kişiler kimi zaman fahişeler, işçiler, fakirler ve köylüler olmuştur.   

 Şair toplumun yapı taşının birey olduğunun bilincinde olmuştur. Şairin bireysel 

temaların başında aşk gelir. Şair aşkın çeşitli varyasyonlarını işlemiştir. Bu kimi zaman 

sevgiliye olan aşk, çocuğuna olan aşk, kimi zaman da vatanına olan aşk olmuştur. Vatan 

aşkının en iyi temsil eden şiiri “Dobâre mî Sâzamet, Vatan”dir. Bireysel temalar arasında 

umutsuzluk, yalnızlık, hayal kırıklığı ve aşk gibi konular öne çıkar. 

 Sîmîn Bihbehânî’nin tüm şiir hayatını göz önünde bulundurarak şairin şiirlerini içerik 

açısından birey ve toplum başlıkları altında iki başlık altında incelemek doğru olacaktır.  

 a) BİREY  

 Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde bireysel konulara toplumsal konuların şemsiyesinde yer 

vermiştir. Her ne kadar bireysel sorunları, hüzünleri ve umutsuzlukları dile getirse toplumun 

tümünü etkileyen duyguları dile getirmiş oluyor.  

 Sîmîn Bihbehânî bireysel konuların başında gelen aşk temasını yoğun bir şekilde 

kullanmıştır. Aşk temasının çeşitli yönlerini şiirlerinde konu edinmiştir. Aşkın konuları 

arasında sevgiliye duyulan aşk, sevgiliden ayrılış ve sevgiliye kavuşamama, anne sevgisi, 

vatan sevgisi gibi bir birçok tema yer almaktadır. Özellikle Restâhiz adlı şiir kitabında bu 

temalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kitabın birinci bölümü tamamıyla âşıkane gazellerden 

oluşmaktadır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin birey odaklı şiirlerinde toplumun alt tabaka olarak adlandırdığı 

kesimden kişiler yer alır. Bu kişiler kimi zaman işçi, köylü kimi zamanda fakir kişiler 

olmuştur. Sîmîn Bihbehânî bu kişilerin günlük sıkıntılarını onların diliyle şiirde anlatmıştır. 

Şair bu kimselerden bahsederken objektif davranmış ve kendi kişisel bakış açısını şiirdeki 

karakter üzerinden yansıtmamıştır. Toplumun uzak durduğu bireyler şairin şiirinin 

merkezinde yer almaktadır. Örneğin bir dansöz ve onun dünyasındaki sıkıntılar şair için 

önemli bir tema oluşturmuştur. Toplum bu bireylerini kendinden uzak görse de şair bunun 

tam tersini yaparak bu kimselerin toplumun bir parçası olduğunu her zaman vurgulamıştır. 
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Özellikle hakir görülen ve geri plana atılmış silik tipleri şiirlerinde söz konusu ederek onların 

toplum içinde fark edilmesini sağlamıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde işlediği bir diğer tema ise “kadın”dır. Kadın temasını 

her şairin şiirinde yer almaz. Meşrutiyet dönemine kadar kadın şair ismini duymak pek 

mümkün değildir. Bilim, sanat ve edebiyat alnındaki yeniliklerle birlikte kadın şairlerin 

isimleri duyulmaya başlandı. Meşrutiyet yenilikleriyle toplumun kadına bakış tarzı 

değişmiştir. Kadınların kısıtlı yaşam biçimlerinde yenilikler başlamıştır. Bu durum zamanla 

kadın toplulukların kurulmasına ve kadınlar açısından hukuk mücadelelerinin başlamasını 

sağlamıştır. Bu çalışmaların öncülerinden birisi de Sîmîn Bihbehânî’nin annesi Fahr-i Uzma 

Argun’dur. 1922 yılında kendisi gibi düşünen birçok kadınla birlikte “Vatansever Kadınlar 

Topluluğu”nu kurmuştur. Küçük bir grubun bir araya gelmesiyle oluşan bir topluluk olmasına 

rağmen zamanla bu topluluktaki kadınların sayısı artmıştır. Sîmîn Bihbehânî annesinin aktif 

sosyal hayatına o da destek vermiştir. Şair sosyal ve kültürel hayatta kadının uygun olmayan 

koşullarda olmasına her zaman karşı çıkmıştır.  

Şair liberal bir feminist olmuştur.  Liberal feminizm kadın istismarını ve eşitsizliğini 

ortadan kalkması gerektiğini, kadının da erkek kadar hukuksal anlamada aynı konumda 

olması gerektiğini savunur. Bu konuda şu sözleri söylemiştir: “ Ben hiçbir zaman ne kadının 

ne de erkeğin reis olmasını isterim. Benim reisim aşktır ve insaniyetliktir.” 109 Şair her iki cins 

arasındaki ilişkiyi örf ve adetleri kaynak alarak incelemiştir.   

Sîmîn Bihbehânî kadının toplum karşısında üstlendiği veya yapması gereken görevleri 

sert bir dille şiirlerinde eleştirmiştir. Toplumun kadından beklentisinin yüksek olması kadını 

zor duruma sürüklediğini şiirlerinde dile getirmiştir. Restâhiz kitabındaki “Sernivişt” adlı 

şiirinde şair, kadının eşinin onu terk etmesinden ve onun artık dul bir kadın olmasını 

anlatmıştır.  

Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde konu edindiği kadın temasını kendi yaşamdan örneklerle 

vermiştir. Kendi hemcinslerinin duygularını yakından hissetmiştir. Kadınlık duygusu 

hakkında şunları söylemiştir: “Anne olmak yaşamda olgunlaşma evresidir. Bir kadın anne 

                                                             

109 Mahbûb, a.g. e. ,  s. 62  
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olduğunda gerçek aşkı diğer bir deyişle onun için yol olmanın ne demek olduğunu anlar. 

Belki de bu yüzden kadın erkekten daha zarif ve daha heyecanlıdır.110 

Sîmîn Bihbehânî Mermer kitabında “Âşiyân” adlı şiirinde annelik temasını işlemiştir. 

Bir annenin çocuklarına duyduğu sevgiyi ve yaptığı fedakârlıkları dile getirmiştir. Annenin 

kurduğu yuvayı kuşların yaptığı yuvaya ve şiirdeki annenin çocuklarını da yavru kuşlara 

benzetmiştir. 

Şair Câ-yi Pâ adlı kitabında “Nâğme-yi Ruspî” (Fahişenin Nağmeleri) şiirinde kadının 

hor görülmesi ve aşağılanması konusunu işlemiştir. Kadının kendisini pazarlayan ikiyüzlü 

insandan biraz daha para alabilmesi için kadının düştüğü konumu şiirinde şu sözlerle 

göstermeye çalışmıştır:  

“Benim dudağım, ey sihir satan dudak 

 Derdimin sır perdesini aç! 

 Birkaç dirhemden fazlasını vermeleri için  

Gül, öp, naz çek!”111 

Şair yine aynı kitabında “Râkse” (Dansöz) adlı şiirinde yukarıdaki şiirde yer alan şiir 

kahramanıyla aynı özellikte bir kadındır. Toplumun dışladığı bireylerinden biri olan dansözler 

için şair şiirinde şunları yazmıştır: 

“Kim! Söyle! Sizden kim 

Bizi genelevden kurtaracak 

Yaşamımıza tertip düzeni kim getirecek 

Elimizden kim tutup yola çıkaracak?”112 

Sîmîn Bihbehânî Çelçerâğ kitabında “Rakib” adlı şiirinde kadını konu edinmiştir. 

Kadını kocası aldatır ve kadının da intikam alma yolunda çocuklarını kaybettiği hikâyesini 

                                                             

110 Bihbehânî, Yâd Ba‘zi Neferât, s. 823 
111 Sîmîn Bihbehânî, Câ-yi Pâ, Ma‘rifet Yayınevi, Tahran, 1956,  s. 24 
112 Bihbehânî, Câ-yi Pâ, s. 77 
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anlatır. Şair bu şiiri romantizm bakış açısıyla ele almıştır. Eşini kaybetmek istemeyen bir 

kadının aradan çıkarmak zorunda kaldığı bir başka kadınla olan mücadele yer almıştır. Bu 

şiirde aslında bir kadının bir başka kadının hayatını nasıl mahvettiğini göstermiştir.  

Sîmîn Bihbehânî genel manada kadın temasının yanı sıra aile, anne, baba, kardeş, eş, 

çocuk ve aşk gibi konuları da işlemiştir. Şair şiirlerinde maşuk olmak, âşık olmak, anne 

olmak, eş olmak gibi durumları kadının toplum içerisinde üstlendiği sorumluluklar olarak 

belirtir.  

Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde yoğunlukla görülen -zaman zaman toplumsal boyutlar 

da kazanan- bireysel temalar şunlardır: 

 

Ölüm 

“Ölüm yaşama bir arzuyla asıldı, 

 Çınar ağacının üzerinde son bir yaprak asılı 

Daha başında olmamış goncalar vardı, dalların üzerinde solmuş 

Bu zarifi bu zavallıyı kim bu ağaca astı.” 

      ( Restâhiz, s. 19) 

“Üzerinde mavi ipek elbisesiyle uzaktan geliyordu 

  Elinde bir zeytin dalı ile gözlerinde yüzlerce hikâye vardı 

  Selamladım, koştum; Elini tuttum 

  Damarlarındaki hareketlilik ve sıcaklık halen hissedilebilir 

  “Ah anne, yıllar önce sen öldün!” dedim 

   Ne kâfuru kokusu kalmıştı ne de kefeninin bağı  

   Zeytin dalına baktım süründü; gülerek dedi: 

  “Ey bostan bu barış sembolüdür.” bana bakarak 
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    Aldım ve dedim: “ Evet, semboldür…” 

  

  Annem üzüntüyle gitti ben arkasından baka kaldım 

Yas tutanlar gibi üzerinde siyah ipek bir elbise vardı.” 

      (Deşt-i Erjen, s.131)  

   

Suçluluk duygusu 

“Zindandayım, başım rahat değil 

 Uyumadan önce söylenen söz mutluluk vermez 

Senin dudaklarının sükûtundan bir şeyler anlaşılabilir 

Ama insanlar benim bağırmama, inlememe aşina değil  

İsa gibi çarmıhta ölmeli  

Allah’tan başka her şeyimle teslim oldum 

Bu düzende bulaşmayan günah bizimdir 

Bu ayinde hiçbir şey yapmayan dindar değildir.” 

      ( Restâhiz, s. 13-14) 

Tabiat 

“Ya Rabbi, (sevgili) çimenlerin içindeki yatakta uyudun 

 Seninle birlikte oradaki yeşillikler konuşuldu 

 Tabiatın yakasına kadife renkli yosunlar olmuş 

Dağın eteği baştan aşağı yakut gibi laleler kaplamış.” 

      ( Restâhiz, s. 7) 
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Aşk 

Gökyüzü bomboş, onun aydınlığını kim götürdü? 

Ay’ın tacını, Samanyolu’nu kim götürdü? 

Gecenin saçları karışıklıktan perişandır 

Nil Nehri’nin süsünü kim götürdü?” 

      ( Restâhiz, s. 27) 

“Neden gittin, neden? Ben sabırsızım. 

Senin gönül sevdan benim başımda 

‘Mehtap bu gece ne güzel!’ demedin mi? 

İçimdeki sabırsızlığın sıkıntısını görmedin mi? 

   … 

Gel! Dünya iki günden fazla değil 

Bu meyveden başka hayatın dalı yok.”      

      ( Çelçerâğ, s. 125) 

 

“Ey tenimden canımı götüren! Seni rüyamda gördüm 

 Rüyamda senin o sevinçli yüzündeki mutluluğu gördüm 

Kirpiklerini oynattın, kirpiğinin teli gönlümde güzel ses getirdi 

Sazımda senin mızrabındaki heyecanı gördüm.” 

       ( Çelçerâğ, s. 75)  
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“Bu gece eğer başkasının olursan, Ey gözüm! Tozu dumana katarım 

 Gönlüme ateş düştü, denizin kenarındayım 

 Seni arıyorum, seni arıyorum, ama görünmüyorsun 

 Seni arıyorum, seni arıyorum, her ne kadar saklansam da.”  

       (Mermer, s. 97) 

“Aşk yeniden geliyordu, şevk ve isteği yeniden ver 

 Eğer sende mayası kalmadıysa borç al ve çare bul 

 Eğer içten gönlün kırıldıysa yorgunluğunu belli etme 

 Sen düşünceni sorguladığında neşeyi işaret et.”  

      ( Mermer, s. 175)   

         

  Umutsuzluk  

 “Bu benim, ben baharın habercisiyim 

   Sevinçle şarkı söylüyorum 

  Fakat yavaşça, ona söylüyordu: 

  Ben sevinçli değilim… Ben ekmeğimin peşindeyim.  

        (Câ-yi Pâ, s. 26) 

 “Ben senden ve senin ateşli aşkından firar ediyorum 

            Benim parlak güneşimle 

  Ey güneş senin aşkını istemem artık 

  Her ne kadar gönül parlatıcı her ne kadar aydınlık verici olsan da!”  

               (Câ-yi Pâ, s. 179) 
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  Kadın 

 “Ey kadın, ne kadar cezp edici, ne kadar güzelsin! 

  Sanki dünyada açılmış gül 

  Gül söylerler sana, sözden utandım 

  Gül nerede senin gibi gönlü süsleyen?” 

        (Câ-yi Pâ, s. 127) 

 

 

 “Bu dul kadın ve zengin adam 

  Kanunun kör gözünün önünde durmuş 

  Adamın servetinden ve malından nafaka olarak 

  Kanun kadının eline birkaç metelik sıkıştırmış.”  

        (Restâhiz, s. 159) 

 

 Arkadaşlık 

 “Ben seninleyim Ey arkadaş! Seninle! 

  Seninle birlikte adım atıyorum 

  Senin mutluluğuna ortak olurum 

  Seninle birlikte kadeh tokuştururum.” 

             (Câ-yi Pâ, s. 131) 
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 Karamsarlık  

 “Benim şirin gülüşümde ikiyüzlülük ve yalan var 

  Gönlümde gamın derin dalgaları var 

  Mutlu bir yüz ifadesi bende sabit kalmaz 

 İçimde acılarım olsa da dışım mutlu görünür…” 

      (Câ-yi Pâ, s. 153) 

 

 “Arkadaş, arkadaş, sıkıntıdayım; dost, dost, dertliyim. 

  Boğazım düğümlenmiş üzüntü gözyaşları döküyorum 

  Çöle bağlılığımız uzak hayalden başka bir şey değildir 

  Ufuk göründüğünde ben çölün başında gücüm tükendi.” 

        (Mermer, s. 153) 

 

 Hayat 

 “Eğer bu dünyada dert olmasaydı 

  İnsan açıkça mutluluktan tat alamaz 

 Bu hayattan fayda gelir 

 Eğer gam olmazsa mutlukta olmaz.” 

          (Câ-yi Pâ, s. 164) 
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 İç çatışma 

 “Bu ben miyim? Ben nerdeyim dert nerede? 

  Benim canlı gülmelerime ne oldu? 

  Neden böyle yüzüm soldu, neden? 

  Benim tanıdık mutlu ruhuma ne oldu?” 

          (Câ-yi Pâ, s. 170) 

 

 “Yeniden söyle, Ey benim uyuyan diğer yanım! 

  Benim dertten karışmış gönlüme ne oldu? 

  Vah ki gülün kokusunu bugün daha çok dağıtana 

  Benim açmamış goncalarımdan gönlüm daha rahat! 

        (Mermer, s 85)  

  Yalnızlık 

 “Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim gecenin gamından 

  Ben ve gökyüzüm, her ikisi, gecem var 

  Seher vaktinin ayağını gelişini ümit ederek ölmek 

  Ben ve gecenin karanlığı için yüreğimi ağzıma getirdi.” 

              (Câ-yi Pâ, s. 183) 

 Dini Duygular 

 “Bu dostluk ve sevgi sesidir 

  Saflığın, barışı, sakinliğin habercisidir 

  Söyler: “ Ey İnsanoğlu! O’dan başka kimsin sen? Kimsin 
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 Ki araştırıyorsun ve kendini saklıyorsun? 

  Her ne kadar iyi, her ne kadar temiz, her ne kadar nurlu da olsan… 

  O’dur 

  Evet O’dur 

 Evet, O… Allah’tır…”  

              (Câ-yi Pâ, s. 254) 

 

 Yaşama sevinci  

 “Bahar geldi, aşığım, sarhoşum 

  Ah yine elim, gönlüm titriyor 

  Güzel kokular ve esinti şimdiye kadar sarhoş yaptı 

   Öncesini istemiyorum, bu havaya mest oldum.” 

        (Deşt-i Erjen, s. 67) 

 

 Bayram sevinci 

 “Mutlulukla ve gülerek uyandım 

  Evi cennet gibi süsledim 

   Rengârenk mumları yaktım 

  Üzerlik otuyla öd ağacından ateşin içine attım.” 

        (Mermer, s. 105) 
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  b) TOPLUM 

 Edebiyat ve toplum arasında etkili bir bağ söz konusudur. Bir toplumun ilişkileri ve 

yaşayış biçimleri o toplumun edebiyatına da yansır. Bu fikre sahip şair ve yazarlar, edebiyatı 

toplum yapısını dışında değil, bu yapının içinde düşünürler. Toplum da, toplumu oluşturan 

bireylerde sürekli değişim içerisindedirler. Tarihin akışı içerinde değişik toplumlar, değişik 

insan nitelikleri ve davranışları görmek mümkündür. Toplumun akış ve işleyişini etkileyen 

faktörler arasında ekonomi, eğitim, aile, din, siyasi olaylar, çevre ve yerleşim gibi unsurlar 

sayılabilir. Şairin ya da yazarın ürettiği ürün bir oranda üretildiği dönemin havasını yansıtır. 

Kaleme aldıkları eserler yaşadıkları dönemin aynası gibidir. Toplumun aynası oldukları gibi 

şair ve yazarlar topluma ışık tutan bireylerdir.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde ağır basan temalarından biri de toplumdur. Toplumla 

bağını hiçbir zaman kesmeyen şair toplumu çok iyi gözlemlemiştir. Şiirlerinde toplum nabzını 

iyi tutmuştur. Toplumun sorunlarını kendi bireysel sorunları olarak görmüştür. Toplumun 

herhangi bir kesiminden bahsederken o kesimin bakış açısıyla şiirlerini yazmıştır. Şairi adeta 

şiirinin kahramanıyla bütünleşmiştir. Şair bu bakış açısını yansıtırken kişisel düşüncelerinden 

sıyrılarak objektif bir şekilde şiirlerini yazmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiire başladığı dönem İran siyasi tarihi açısından oldukça 

hareketli ve olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem tarihi II. Dünya Savaşı 

sonrası yıllarına denk gelmektedir. Bu dönemden İran hem siyasi hem de iktisadi çöküntü 

içinde olduğu bir dönemdir. Yabancı ülkeler ise İran’ın bir açığı kollama peşinde oldukları bir 

dönemdir. Bazı İran toprakları ise Sovyetler’ in işgaline girmiştir. Bir taraftan da İngilizler 

İran üzerinde hâkimiyet kurma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. İran’da 1641- 1953 

yılları arası siyasi anlamda çalkantılı bir dönem olsa da yazarlar ve şairler açısından nispeten 

özgür ortam olmuştur. Bu dönem edebiyat tarihi açısından I. Pehlevi dönemi olarak 

adlandırılmıştır. 1953- 1963 yılları arası dönem ise II. Pehlevi dönemin ilk yarısı olarak 

değerlendirilmiştir. Düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı, aydınların baskı altında olduğu bir 

dönemdir. 1953 ihtilalini izleyen yıllarda hayal kırıklığı ve umutsuzluk en etkin temalar 

olmuştur. 1960’ların sonralarında şiirde kımıldamalar yaşanmıştır. Bu dönem şiirinin temel 

teması ise toplumsal mücadele ve başkaldırı olmuştur.  
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 Sîmîn Bihbehânî de İran İslam Devrimi yılları şiirinin önemli şairlerinden birisi 

olmuştur. Şair siyasi ve sosyal karışıklıktan doğan olumsuzlukları bizzat şahit olmuştur. 

Şairin şiirlerinin toplum merkezli olmasını bu nedene bağlamak mümkündür. Şair çevresinde 

yaşanan olaylara kendisini kapatmamıştır. Şair bu durumu kendi sözleriyle şöyle açıklamıştır: 

“Bana göre sanat eserinde ve sanatçıda doğrudan ya da dolaylı olsa yer ve zamanın etkisi 

vardır. Sanatçı olayların aynasıdır ve yüz yüze geldiği olayları olduğu gibi yansıtır. Eksik ve 

kuru bir edebiyat veya tarih toplumun gizli dertlerini, eksikliklerini, arzularını ve adetlerini 

belirleyemez ve o toplumu koruyamaz. Sanat eseri o topluma karşı bu sorumlulukları yerine 

getirmekle yükümlüdür.”113  

 Sîmîn Bihbehânî toplumsal konularla edebiyat dünyasına ilk adım attığı dönemlerde 

bile yer vermiştir. Çok küçük yaşlarda şiire ilgi duyan şair yaşının üzerinde bir olgunlukla 

şiirler yazmaya başlamıştır. Sîmîn Bihbehânî ilk şiirini on dört yaşında yazmıştır. İlk şiirinin 

teması ise toplum olmuştur. Şairin yazdığı şiir şöyledir: 

 “Ey açlıktan inleyen halk, ne yapıyorsun? 

 Ey perişan fakir halk ne yapıyorsun?”114  

 

Sîmîn Bihbehânî toplumun her kesiminden bireyler yer vermiştir. Şair hatta toplumun 

uzak durduğu alt tabaka bireylerini şiirlerinde konu edinmiştir. Bu kişi kimi zaman bir fahişe 

kimi zaman bir dansöz kimi zaman bir yankesici olmuştur. Şair Deşt-i Erjen adlı şiir kitabının 

ilk iki bölümünü fahişelere ayırmıştır. Fahişelerin yaşamını, ruhunu ve hislerini açık bir 

şekilde tasvir etmiştir. Fahişelerden söz ederken şair, okuyucunun kadın olmanın ne anlama 

geldiğini sorgulamasını sağlamıştır. Sözü edilen şiir kitabının önsözünde şair bu konudaki 

düşüncelerini şöyle açıklamıştır: “Şu bir gerçektir; Şiirim yıllarca çaresiz ve farklı insanların 

çığlıkları oldu. Farklı insanların gönül kırıklıklarını yansıttım, onların nabzını tuttum. Bu 

duyguları hissetmek dışında başka seslere kulak asmadım. Genel olarak benim şiirim dışında 

bu konularda olumlu atıfta bulunan kimsenin olmadığına şahit olacaksınız. Ben toplum 

dilinden o ya da bu şekilde bir şeyler söylemek istedim. Bu bazen bireysel olarak yok olmuş 

                                                             

113 Bihbehânî, Câ-yi Pâ, Önsöz, Ma’rifet Yayınevi, Tahran, 1956,  s. 11 
114 Mahbûb, a.g. e. , s. 30 
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bir kişi bazen de toplumun gönlünde değişmiş bir kişi oldu.”115 Şair şiirinde işlediği 

kahramanıyla bütünleştiğini gösteren şiirlerden birisi şöyledir: 

 

“Tüm bu düzensiz hayatımla 

 İşte öğrendim bu sanatları 

 Yavaşça ve ağır bir şekilde bir başkasının cebinden  

 Gümüş ve altın çalmayı öğrendim.” 

       (Câ-yi Pâ, s. 54)  

 

“O fahişe benim, Ah, Evet! Burada benden başka kimse yok: 

  Fahişenin silueti göründü, aynadaki benim yüzüm…” 

       (Deşt-i Erjen, s. 20) 

 

Sîmîn Bihbehânî toplumu bir sosyolog edasıyla incelemiştir. Toplumun keskin 

bireylerinden söz ettiği gibi sıradan bireylerden de söz etmiştir. Şair bireyleri konu ediniyor 

gibi görünse de ele aldığı bireyler toplumu temsil eder. Bu bireyler arasında fakirler, işçiler, 

memurlar ve köylüler yer alır. Câ-yi Pâ adlı şiir kitabında “Kârmend” (İşçi) şiiri örnek 

gösterilebilir. Bu şiirde şairin realist akımından etkilendiğini bariz bir şekilde görmek 

mümkündür. Şiirin kahramanı bürokrasi konusunda istismara uğramış bir adamdır.  Bu şiir 

aynı zamanda işçi ve patron arasındaki ilişkiye değinerek şair, toplum içindeki sınıf ayrımına 

dikkati çekmiştir.  

 

 

                                                             

115 Sîmîn Bihbehânî, Deşt-i Erjen, Tahran, 1983, s. 9 
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“O patrondur, ben işçiyim 

 Yanlışlık oldu! Ben onun altındaki tabakadan bir kulum. 

 Onun hatasından başka bir iyilik görmeyen  

 Onun razılığından başka razılık aramayan!” 

       (Câ-yi Pâ, s. 102) 

Sîmîn Bihbehânî toplumu ilgilendiren tüm temaları şiirlerinde konu edinmiştir. Şairin 

şiirinde biçimsel yenilik hareketlerinin yaşandığı dönemde şiirlerinin de temalarında 

değişiklik olmuştur. Şair şiirlerinin teması hakkında şunları söylemiştir: “Benim gazellerimin 

konusunu dünyevi konular oluşturuyordu yani Dünyadaki bütün kabalıklar ya da zariflikler, 

mutluluklar ya da sıkıntılar, güçlüler ya da güçsüzler, insaflılar ya da insafsızlar.116 

Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde çalışan kadın kesimini de ele almıştır. Çalışan, kendi 

ayakları üzerinde durmak zorunda kalan kadınların yaşadığı sıkıntılara tercüman olmaya 

çalışmıştır. Şair okuyucunun anlamasını istediği mesajı doğrudan vermiştir. Çelçerâğ adlı 

kitabında “Sabr Kon Mâh-i Diğer” şiirinde çalışan bir kadının hayat mücadelesinden söz 

etmiştir. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışmaktadır. Anne çalışmasına 

rağmen çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Çocuklarının kalbini ve 

heveslerini kırmamak için bir annenin çocuklarına “Diğer aya kadar sabır edin!” diyerek 

geçiştirmek zorunda kalışını anlatmıştır.  

 

“Elbiselerim parçalandı, son nerede? 

  Yepyeni elbiseler ve başka isteklerim nerede? 

  Utanarak ve yavaşça söyledim: 

 ‘Sabr et çocuğum! Diğer ay…’”  

     (Çelçerâğ, s. 180) 

                                                             

116 Bihbehânî, Restâhiz, Tahran, 1973, s. 6 
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Sîmîn Bihbehânî toplumsal temalı şiirlerinde realizm akımından etkisi altındadır. 

Onun şiirinde sosyal olaylar realizm çerçevesinde gün yüzüne çıkar. Şair ele aldığı bireyi 

kişisel fikirlerinden uzak tutmuştur. Başka bir yönden ise şair şiir kahramanlarının zihinlerine 

nüfuz etmiş ve onların gözünden dünyayı algılamıştır. Sîmîn Bihbehânî’nin realizm akımının 

etkisinde olduğunun en büyük kanıtı şiirinde sade ve günlük konuşma diline yer vermesinden 

kaynaklanmaktadır.  

Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerindeki bir diğer tema ise umuttur. Her ne kadar olumsuzluk 

olsa da şairde geleceğe yönelik bir beklenti söz konusu olmuştur. Bu durumu en iyi yansıtan 

şiirlerinden biri “Rakkâse” adlı şiiridir. Hayatı çok kötü bir durumda olan bir dansözden söz 

etmiştir. Dansöz hayatın en alt tabakasında diğer bir deyişle çamura batmıştır. Dansöz yine de 

yaşadığı bu kötü hayat karşısında umudunu yitirmeden kendisini bir gün bu ortamdan çekip 

çıkarak birisini bekler. Herkes gibi durağan ve normal hayat koşullarına sahip olmak ister. 

Hatta herkes gibi o da kendisini kurtaran adama bir çocuk verme hayali bile kurar. Sîmîn 

Bihbehânî bu bireylerin hayattan beklentilerini, duygularını tüm gerçekliğiyle başarılı şekilde 

yansıtmıştır.  

“Kim? Söyle! Sizden kim olacak 

 Genelevden bizi kim kurtaracak 

 Yaşamımıza tertip düzeni ve yeniliği kim getirecek? 

  Kim bizim elimizden tutacak, kim bizimle yola çıkacak?” 

        (Câ-yi Pâ, s. 77) 

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirlerinde yoğunlukla görülen toplumsal temalardan bazıları 

şunlardır: 

Siyasi  

 “Dediler ki: “Akşamın karanlık sıkıntısını tan vakti aldı 

   Bizim şanslı Güneş’imiz ufuk’a cilve yaptı.” 

   Dediler ki: “Sabahın esintisinin zarif eli  
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  Gülün haremindeki gizli sırları ortaya çıkardı.” 

  

  Dediler ki: “ Gece, sabah olacak!” ama sabah olmadı 

  Ve o gece daha karanlık oldu ve daha da karanlık oldu! 

  Dediler, söyledikleri tüm sözler yalandı 

  Yalancı ve hilebaz Şah’a nerede inanılır? 

       (Çelçerâğ, s. 181-182) 

 Umut ve umutsuzluk 

  “Benim dudağım- Ey sihir dağıtan dudak- 

  Derdimin sır perdesini aç  

   Birkaç dirhemden fazlasını vermeleri için  

  Gül, öp, naz çek!” 

       (Câ-yi Pâ, s. 24) 

   

 “Çocuklar beni kendilerine doğru çekip 

  Dediler: “Bahar geldi ve bayram geldi.” 

  Ferahlığın ve rahatlamanın başlangıcıdır. 

  İçimden mutluluk ortaya çıktı. 

  

  Bu benim, baharın silueti benim 

  Mutlu şarkılar söylüyorum 
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  Fakat kısık sesle biri dedi: 

 Hayır, mutlu değilim… Ekmeğim peşindeyim!  

               (Câ-yi Pâ, s. 26) 

 

 “Bu gecenin karanlığını açın 

   Ey görülmemiş dilber! Seninle yaşayayım 

  Senin rezil eteğini elimle süslerim 

  Kendimde daha rezil olana kadar. 

  Aç… Ama yanlış söyledim, açma 

  Senin sıkıntına yüzümün kapalı olması daha iyi 

  Kendi derdini benim kırgınlıklarımla arttırma 

  Gönül kırgınlığı, sadece yorulmuş olmasından iyi!” 

                (Câ-yi Pâ, s. 51) 

 

 “Yıllar önce sıkıntılı hatıralarımda  

  Mutluluk ve bahar sevinci vardı 

  Gönlüm güzel bir bahçesi vardı 

  Yeşillikler vardı, laleler vardı… 

 

 

 Yıllar geçti, gül bahçem soldu 

  Kır bahçem taşlık yer oldu 
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  Onun fidanlarındaki süsler yok 

  Gizli yaprakları yok, dal kaldı.” 

      (Çelçerâğ, s. 139-140) 

 

Halka özgü inançlar 

 “Eğer hasta olduysan (muska) yardımcı olur 

  Muskayı boynuna bağla, buhurdanlıkta üzerlik otunu yak.” 

       (Deşt-i Erjen, s. 48) 

 

 “Kötü bir afet ortaya çıkmıştı 

  Belki ‘günah’ ve ‘itaatsizlik’ arttığı içindir.”117 

       (Câ-yi Pâ Âzâdî, s. 40) 

 Şehit 

 “Onun kalbi tarih gibidir, deftere ihtiyacı yok. 

  Onun ruhunda iman vardır, inançtan başka bir şey yoktur.” 

       (Câ-yi Pâ tâ Âzâdi, s. 439) 

 

 “Canını veren arkadaşlarını gördüm 

   Zincir altında, yüzlerce ümitle 

  Düşmanın dans ettiğini gördüm 

  Yiğit şehitlerin mateminde.” 

       (Câ-yi Pâ, s. 32) 

 

                                                             

117 Bihbehânî, Câ-yi Pâ Tâ Âzâdî, s. 40 
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 “Ey narin çocuk, böyle bir günde 

  Aşk kitabının sayfalarını parçaladılar 

  Aşk kitabının sayfalarını o gün  

  Kin ve sinir ateşine attılar. 

  

 Bugüne- yüzlerce ayıp- bulut bile 

 Gözyaşını sizin mezarınıza dökmüyor 

 Bugünlere -yüzlerce ayıp- rüzgâr bile 

 Bir an sizin yüceliğinize yetişemiyor. 

       (Câ-yi Pâ, s. 91) 

Tarih 

 “Kızım tarihi tekrar et 

  Sasaniler’in hikâyesini yeniden anlat 

  O hikâyeyi ezberleyene kadar 

  Sona gelindiğinde yeniden başlar 

  

 Yeni bir deyişle, eğer bir cevher sunmak istersen 

   Cevherlerin vatanı bizim denizimizdir. 

 Dünya’da eğer bir Ay parlarsa 

 O güneş, bizim Ebu Ali Sinâ’ dır.  

      (Restâhiz, s. 97) 

  

 Çaresizlik 

 “Bazen Dey ayının en sert günlerinde titredim 

   Bazen Tir ayının sıcağından isyan ederdim 

  Aç uyurdum ekmek hasretiyle 

  Cami köşelerinde ve eski bir kilimin üzerinde.” 

       (Câ-yi Pâ, s. 46) 
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 Emek  

 “Köylüler kendi kulübelerinin önünde oturdular 

  Güneşte ve sıcaktan solmuşlar 

  Gözlerinde acı veren bir dalgalanma oldu 

  Gönlündeki sıkıntı göğsünü sıkıştırdı. 

  

Toprak sahibi geldi, ondan payını aldı 

 Ona ne kaldı? Bilmezdi. 

 Ama donma mevsimini kesin olarak bilir 

 Çoluk çocuk aç kalıyordu 

  

 “Onun çaresi şehirde var.” derler 

  Şehirde iş var ve bol bol var 

  Orada kimse aç ve çıplak kalmaz 

  Sıkıntı yok, ezilme yok… Ama ekmek var!” 

       (Câ-yi Pâ, s. 65-67) 

 Geçim derdi 

 “İş öğrenen küçük bir çocuk gördüm 

  Çocukluk ruhu solmuş 

  Bazen yanan bir kor ateş olur 

  Ustasından tokat yemiş.” 

       (Câ-yi Pâ, s. 71) 

 



 83 

 “Ne kadar dertli, ne yazık, ne kadar ağır bir dert 

  Bir lokma ekmeğin peşinde, her tarafa koşmak! 

  Hilekâr birinin önünde ayakta durmak 

  Cimri adamın ayaklarına eğilmek. 

       (Câ-yi Pâ, s. 102) 

 

 Yoksulluk 

 “Kaç kere sana söyledim senin kitabın niye yok? 

  Vazgeç benden, benim ekmeğim yok! 

  Derdimi söylemenin faydası nedir? 

  Çare olacak imkânım yok.” 

      (Câ-yi Pâ, s. 85) 

 “Yine kuru ellerin, akşamleyin 

   Utangaç, yavaşça kapıyı açtı 

   Yine çocukların gözlerimi umut dolu 

   Yine babanın eli boş…” 

      (Çelçerâğ, s. 160) 

 “Çocuk yolda arsızca “Ben fıstık isterim” diye peşine takıldı 

  “Nerden para getireyim?” kadın yavaşça bağırdı. 

  Çocuk dükkâna doğru koştu, ayaklarını yere vurdu ve çığlık attı 

  Dükkân sahibi kulağını tutarak: “Sahibin nerede, dili bağlı!” 

      (Ez Sâlhâ-yi Âb u Serâb, s. 409)  
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 Kadın  

 “Bebeğimiz hasta oldu, babası 

  Bu kadının peşinde meze ve tatlı alma peşinde 

  Ben onun için zorluklarla bu yuvayı kurdum 

  Ona bilezik, elbise ve etek aldı!” 

           (Çelçerâğ, s. 155) 

 “Zengin adamın bu dul karısı 

   Kanunun kör gözünde durmuş 

   Adamın servetinden ve malından nikâh ve nikâh akçesi olarak 

   Kanun kadının eline birkaç metelik vermiş.” 

         (Restâhiz, s. 109) 

 

 “Fahişenin eteğinde yeşilliklerden lale ve gül az değil  

  Onun gözyaşı ise katre katre, çok fazla gözyaşı döker… Sensiz.”  

       (Deşt-i Erjen, s. 26) 

 

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirleri içerik açısından incelendiğinde, şiirlerinde baskın olarak 

iki akım tane vardır. Biri romantizm, bir diğeri ise realizm akımı olmuştur. Romantizm akımı 

şairin bireysel düşüncelerini işlediği şiirlerinde baskın olurken realizm akımı ise toplumsal 

temalı şiirlerinde etkili olmuştur.  
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 B.4.SÎMÎN BİHBEHÂNÎ’ NİN YAZARLIK YÖNÜ 

 Sîmîn Bihbehânî daha çok şair olarak bilinmektedir. Şair nazım alanındaki eserleri 

dışında üç tane nesir alanında eserleri mevcuttur. Düz yazı eserleri şunlardır: “Ân Merd, 

Merd-i Hemrâhem”, “Bâ Kalb-i Çe Hariden”, “Kilid u Hançer”. 

 Sîmîn Bihbehânî nesir ürünlerini genellikle otobiyografi tarzında yazmıştır. Şair düz 

yazı eserlerini yazarken şairlik yönünü elden bırakmamıştır. Eserlerini edebi bir dille kaleme 

almıştır. Düz yazı eserlerinin temel kaynağı ise kendi yaşam hikâyeleri olmuştur.  

Sîmîn Bihbehânî’nin “Bâ Kalb Çe Hariden” ve “Kîlid u Hançer” adlı nesir kitapları 

hikâyelerden oluşmaktadır. Diğer kitabı “Ân Merd, Merd-i Hemrâhem” ise tamamen 

otobiyografi özelliğini taşımakla beraber şairin hatıralarının yer aldığı bir eserdir. Özellikle 

şairin ikinci eşi Menuçihr Kuşyâr’dan bahsetmiştir. Bu kitap şairane ve edebi dil özelliklerini 

taşımaktadır. Bu kitabın şiir ve edebî özellikler taşımasının nedeni şairin bu kitapta nesirle 

beraber nazımı da kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu kitapta yer alan şiirler ise yeni 

tecrübe edindiği şiirlerdendir. Bu kitapta yer alan şiirlerden bir tanesi şöyledir: 

“Mola vermiştik 

 Kışın ıssız çölünde 

 Gece çalı çırpı yaktık ve rezene otu vardı 

 Gece otların ninnisi vardı 

 İpek gibi narin dallarda ve esinti.” 118 

 

“O adam, yanımdaki adamdı 

 Dostane elleriyle  

 Sihirli özellikleriyle  

 Sevgisiyle  

                                                             

118 Sîmîn Bîhbehânî, Ân Merd, Merd-i Hemrâhem, 1984, Zevvâr Yayınevi, Tahran, s. 43 
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 Her ümidiyle 

 Sahip olduğu her şeyiyle  

 Omzundaki yükle yorgun ve güçsüz bir şekilde 

 Bizimle yol kat etti 

  

Birlikte olduğum adamla gidiyorum 

O sanki mecburen gidiyor 

Sanki mıknatısın soğukluğu gibi uykuda soğuk 

Uykuda 

Ondan sonra yola koyuldum.”119 

 “Bâ Kalb Çe Hariden” adlı nesir kitabının bölümleri şu başlıklardan oluşmaktadır: 

“Dünya ve Dünya işleri, cennet sahibi, eski oyuncak bebek, zincir ve kimyanın halkaları, leke 

almış kırmızı elma, rüzgârla savaşımız, bağışlama zamanı, aşk.  

Bu kitabın tamamı mutsuzluktan ve kadının esaretinden bahseder. İlk bölümdeki bütün 

kahramanlar kadındır. Bu kadınların çoğunluğu kırılmış ya da reddedilmiştir. Bu kişiler 

sürekli geçmişteki hatıralarına dayanırlar. Bu kitaptaki hikâyelerin kilit noktası geçmiş ve 

hatıralarda yaşamaktır.  

 

 

 

 

 

                                                             

119 Bîhbehânî, aynı eser, s. 52 
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III. BÖLÜM 
 

C.1.SEÇİLMİŞ ŞİİRLER           

            Çalışmamızın önceki bölümlerinde Sîmîn Bihbehânî’nin hayatı, edebî kişiliği, şiir 

üslubu ve yazarlık özellikleri hakkında elde ettiğimiz bilgileri ve yorumlarımıza yer verdik. 

Tezimizin bu bölümünde ise şairin yazmış olduğu şiir kitaplarından oluşturduğumuz derleme 

ile üslubuna ve şiir temalarına örnek oluşturabilecek bir seçki sunulmuştur. Hazırladığımız bu 

şiir seçkisinde şairin tüm şiir kitaplarından, özellikle edebî üslubunun öne çıkmış olduğu 

şiirleri seçmeye gayret gösterdik. Yaptığımız bu çalışmada öncelikle şairin şiir kitabının ismi 

verilmiş, sonrasında ise şiirlerin Farsçası ve Türkçe tercümesi yer almıştır.                                 
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 89 

                سازمت وطن دوباره می
  ان خویش اگر چھ با خشت ج !سازمت وطن دوباره می

  خویش اگر چھ با استخوان  ستون بھ سقف تو می زنم،
  ن تو بھ میل نسل جوا دوباره می بویم از تو ُگل،

  بھ سیل اشک روان خویش  تو خون،دوباره می شویم از
  ھ میرود سیاھی از خان ک روز آشنا،دوباره ، ی 

  ز آبی آسمان خویش  بھ شعر خود رنگ می زنم،
   بھ لطف دوباره انشا کند را » عظم رمیم« کسی کھ 

  حان خویش بھ عرصھ ی امت چو کوه می بخشدم شکوه،
  مجال تعلیم اگر ُبَود،  اگر چھ پیرم ولی ھنوز،

  کنار نوباوگان خویش ی آغاز می کنم جوان
   می کنم بدان روش ساز حدیث حب الوطن ز شوق
  م دھان خویش چو برگشای کھ جان شود ھر کالم دل،

  ب شعلھ اش بجاست کز تا ھنوز در سینھ آتشی،
  ن خویش ز گرمی دما  گمان ندارم بھ کاھشی،

  ن نشست اگر چھ شعرم بھ خو  دوباره می بخشی ام توان،
    اگر چھ بیش از توان خویش ه می سازمت بھ جان،دوبار

 

   Seni yeniden kuracağım, Ey vatan! 

 Seni yeniden kuracağım, ey vatan! Canımın tuğlasıyla da olsa  

 Senin direklerini dikeceğim, eğer kemiklerimle olsa da 

 Yeniden senin güllerini koklaycağım, senin genç neslinin arzusunca  

 Yeniden yıkayacağım senin kanını, akan gözyaşı selimle. 

 Yeniden aşina bir gün, evimizden karanlığı götürecek 

 Şiirime renk vereceğim, kendi gökyüzümün maviliğiyle 

  “Çürümüş kemiği” lütfula yeniden inşa eden  

  Bana dağ gibi görkem bağışlar, kendi imtihan alanında   

Yaşlı olsam da, hâlâ, öğretme fırsatım olursa 

 Yeniden genç olurum, çocuklarımın yanı başında  

 “Vatan Sevgisi” hadisini bu yola uyarlarım 
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 Gönüldeki her söz can olur, ağzımı açtığım zaman 

 Hâlâ gönülde onun alevinden yansıyan ateş durur 

 Onun sıcak nefesi sayesinde sanma ki azalsın  

 Bana yeniden güç verirsin, şiirim kana bulansa da  

 Yeniden seni kuracağım canımla, gücümü aşsa da  
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       پنج ترانھ             

 کولی بھ دو چشمِ  مست، نازت ز چھ بود
ان درازت ز چھ بودآن عشوه بھ مژگ  

 آن یار؛ کھ نادیده جمالت بگذشت
 میپرس از او، کھ چشِم بازت ز چھ بود

 

 

 

    Beş Terâne 

Çingene, senin nazlı, mest edici iki gözündeki naz niçin? 

 Senin uzun kirpiklerindeki işveye niçin? 

 Güzelliğini görmeyip geçen o yâr 

 Ona sor: “Peki, gözlerin niçin açık?” 
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 رستاخیز

                                                     RESTÂHİZ 
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       رگبار بوسھ                 

 

 !ای با تو در آمیختھ چون جان ، تنم امشب 

 لعلت گل مرجان زده بر گردنم امشب

  –! ند ای نخل بروم-مریم صفت از فیض تو 

  آبستن رسوایی فردا منم امشب

  !ای خشکی پرھیز کھ جانم ز تو فرسود 

  روشن شودت چشم ، کھ تردامنم امشب

  مھتابی و پاشیده شدی در شب جانم

  از پرتو لطف تو چنین روشنم امشب

  آن شمع فروزنده ی عشقم کھ َبَرد رشک

  پیراھن فانوس بھ پیراھنم امشب

  م نیستگلبرگ نَیم ، شبنم یک بوسھ َبَس

  رگبار پسندم ، کھ ز گل خرمنم امشب

  !آتش نھ، زنی گرم تر از آتشم ای دوست

  تنھا نھ بھ صورت، کھ بھ معنا زنم امشب

  پیمانھ ی سیمین تنم  ُپر ِمی عشق است

  !زنھار ازین باده ، کھ مردافکنم امشب

  

Öpücük Yağmuru 

Bu gece bedenim de canım gibi sana karışmış bu gece 

Dudakların boynuma mercan çiçeği nakşetti bu gece 

Meryem gibi senin feyzinden, Ey verimli ağaç! 

Yarının rezilliğine gebe olan benim bu gece 

Ey salınış kuruluğu toprağı ruhum senin yüzünden soldu 
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Gözün aydın, günaha battım bu gece 

Mehtapsın, dağıldın ruhumun gecesine  

Senin güzelliğinleböyle aydınlığın bu gece 

Aşkın yanan mumuyum, kıskanır beni 

Lambanın gömleği gömleğimi bu gece 

Gül yaprağı değilim, bir öpücük şebnemi bana yetmez 

Sağanak isterim, çünkü gül harmanıyım bu gece 

Ateş değil, ateşten daha sıcak bir kadınım, sevgili 

Sadece bedenen değil, manevi olarak da kadınım bu gece 

Gümüş bedenimin kadehi aşk şarabıyla dolu 

Sakın bu şaraptan, çünkü yiğitliği yere sererim bu gece.  
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  دنیاي کوچک من         

   

  وقتي کھ سیم حکم کند، زر خدا شود

   ماجرا شودوقتي دروغ داور ھر

  وقتي ھوا، ھواي تنفس، ھواي زیست،

  سرپوش مرگ، بر سر صدھا صدا شود

  وقتي در انتظار یکي پاره استخوان

  اي زجنبش ُدم ھا بپا شود ھنگامھ

  ي ھمسایھ، مغز و عقل وقتي بھ بوي سفره

  بي اختیار معده شود، اشتھا شود 

  وقتي کھ سوسمار صفت پیِش آفتاب

  . . .نگ ھا شودیک رنگ، رنگ ھا شود و ر

  وقتي کھ دامن شرف و نطفھ گیِر شرم

  رّجالھ خیز گردد و پتیاره زا شود،

  ِي این منجالب یأس بگذار در بزرگي

 !ي انزوا شود دنیاي من بھ کوچکي

 

Benim Küçük Dünyam 

Gümüş hüküm sürüp altın ilah olunca 

Yalan her olayda hakem olunca 

Hava, solunan hava, yaşanan hava  

Yüzlerce sesin üstüne ölüm örtüsü çekilince  

Bir parça kemiği beklerken 

Kuyrukların hareketiyle bir karğaşa kopunca 

Komşunun sofrasına arzuyla, akıl ve beyin  

Mideye teslim olup iştaha dönüşünce 

Güneşe karşı kertenkele gibi  
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Bir renkten bin bir renk olur, rengârenk olur 

Şeref eteği ve utanma (rahmi) suyu  

Alçakları ve hayâsızları doğurunca  

Bırak bu büyük yeis bataklığında  

Benim dünya inziva kadar küçük olsun. 
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 آسمان خالیست                

  آسمان خالیست، خالی، روشنانش را کھ برد؟ 

  ج ماھش، سینھ ریز کھکشانش را کھ برد؟ تا

  گیسوان شب پریشان است چون آشفتگان 

  موی بند نیلی پولک نشانش را کھ برد؟ 

  از کمانگیر شھابش کس نمی بیند نشان 

  تیر ھایش را کھ بشکست و کمانش را کھ برد؟ 

  باغبان تنھاست، تنھا، گرد او جز خار نیست 

  کھ برد؟ بید مشکش را، گلش را، ارغوانش را 

  آن چنار دیر سال آزرده از بیھوده گیست 

  آشیان مرغکان نغمھ خوانش را کھ برد؟ 

  جویبار از لذت ھمبستری سرشار نیست 

  پیچ و تاب نرم سیماب روانش را کھ برد؟ 

  پیش از ین ھا زمین را آسمان سبز بود 

 نیست اینک جز سیاھی، آسمانش را کھ برد؟

Gökyüzü boştur 

Gökyüzü boş, bomboş, onun aydınlığını kim götürdü? 

Ay’ın tacı olan Samanyolu’nu kim götürdü? 

Gecenin saçları karışıklıktan perişandır 

Nil Nehri’nin saçının süsünü kim götürdü? 

Kavisli yıldızını kimse görmüyor 

Onun karanlığını kim kırdı, onun yayını kim aldı 

Bahçıvan yalnız, onun çevresinde dikenden başka bir şey yok 

Söğüt ağacını, gülü, erguvan çiçeğini kim götürdü? 

O çınar yıllarca beyhudelikten yorulmuş 

Nağmeler söyleyen kuşların yuvasını kim götürdü? 
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Irmak hayat arkadaşlarının hazzıyla dolup taşmıyor 

Yumuşak ve akışkan civanın kayganlığını kim götürdü? 

Bunlardan önce yer gök yeşildi 

Şimdi karanlıktan başka bir şey yok, onun gökyüzünü kim götürdü? 
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ت  بی سرنوش             

 او می رود با گامھایی سست و لرزان 

  او می رود با جامھ دانی کھنھ در دست

  بتدای یک شب ژرفآغاز برف و ا

  وستزپپایان کارش با چنین آغاز 

  او می رود اما کجا ؟ تا کوی یک دوست ؟ 

  یا سوی مھمانخانھ؟ یا نزدیک خویشان ؟

  آیا چھ کس بی گفت و گو خواھد پذیرفت

  او را چنین آشفتھ و مات و پریشان ؟

  ھر گام او در امتداد یک خیابان

  صد قصھ از تردید بر جا می گذارد

  تھ چون پیکری پوینده در خواب ناخواس

  تا پیشخوان دکھ ای پا می گذارد

  در شیشھ ھا آشفتھ نقش اوست پیدا

  با برفھا بر موی شبرنگش نشستھ

  یادآور آن روز شیرین عروسی ست

  برفی کھ بر موی سیاھش تور بستھ

  آن روز او در موجی از تور و پر و گل

  سیمین تنی شیرین لبی افسونگری بود

  ھم زد میان شور و شادیتا چشم بر 

  در دفتری نامش کنار ھمسری بود

  فردا میان آشیان کوچک عشق

  با آرزوھای بلند خود زنی شد

  کوشید و جوشید و تالشی پر ثمر کرد
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  وان آشیان قصر بلند روشنی شد

  ھمبستر دیروز او امروز مردی ست

  معبود صد سیمین تن از سرمایھ و سود

   ھ این زناما چھ کس این نکتھ می داند ک

  ھمپای او یک لحظھ از کوشش نیاسود

  آن مرد و آن قصر بلند و آن دل گرم

  امروز درھا را بھ رویش بستھ دارد

  فردا زنی دیگر میان جامھ ی تور 

   در خانھ ی دیروز او پا می گذارد

  این بیوه ی قانونی مردی توانگر

  در پیش چشم کور قانون ایستاده

  » ر و کابین مھ« زان مایھ و ثروت بھ نام 

  قانون پشیزی چند در دستش نھاده

  !ای خانھ ھای گرم و ای دل ھای پر مھر

  در گوشھ ای از گوشھ ھاتان جای او نیست

  در پاکی این چشمھای شستھ در اشک

  چیزی بھ جز ناپاکی فردای او نیست

  

 

Kadersiz  

O gidiyor gevşek ve titrek adımlarla 

O gidiyor, elinde eski bir bavul 

Kar başladı ve derin bir gece yeni başlıyor 

O işin sonunu böyle bir başlangıca bağladı 
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O gidiyor, ama nereye? Bir dostun semtine mi? 

Bir misafirhaneye mi? Ya daakrabalarının yanına mı? 

Acaba kim hiçbir şey söylemeden kabul edecek 

Onun böylesi karışıklığını, şaşkınlığını, perişanlığını? 

 

Onun her adımındaki uzunluk bir cadde kadar  

Tereddütler içinde yüz hikâye bırakıyor yere 

Uyurgezer gibi istemeden yürüyen beden  

Bir dükkânın tezgâhına geçiyor 

 

Camlarda perişan görüntüsü beliriyor 

Gece renkli saçlarına çöken karla birlikte  

O tatlı düğün gününü akla getiriyor 

Siyah saçlarında tül gibi duran kar 

   

O gün, o çiçek, o tüy ve danteller arasında  

Beyaz teni, şirin dudağı büyüleyiciydi 

Coşku ve mutluluk içinde göz açıp kapayıncaya kadar 

Adı deftere yazıldı eşinin adının yanına  

 



 102 

Ertesi gün küçük aşk yuvasında  

Yüksek arzularıyla bir kadın oldu 

Çabaladı, koşturdu, emek verdi 

Ve o yuva, aydınlık ve yüksek bir saray oldu 

 

Onun dünkü eşi, bugün başka bir adamdır 

Sermaye ve kar sayesinde yüzlerce gümüş tenlinin taptığıdır 

Ama şunu kim bilir ki bu kadın 

Onun yanıbaşında çalışmaktan bir an bile geri durmamıştır 

 

 

O adam ve o yüksek (köşk) ev, o sıcak kalp 

Bugün kapılarını onun yüzüne kapalı tutar 

Yarın başka bir kadın dantelli elbiseyle  

Onun dünkü evine adım atacak 

 

Zengin adamın bu dul karısı  

Kanunun kör gözünün önünde durmuş (beklemekte) 

Servetinden, malından, nikâh ve nikâh akçesi olarak  

Kanun onun eline birkaç metelik koymuş 
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Ey sıcak yuvalar ve sevgi dolu gönüller  

Köşelerimizin birinde bile ona yer yok 

Gözyaşlarıyla yıkanmış bu gözlerin temizliğinde 

Yarının kirinden başka bir şey yok 
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 چلچراغ

ÇELÇERÂĞ 
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 ...صبر کن ماه دگر    

 مزد کار سخت طاقت سوز را

 از پی یک ماه، آوردم بھ چنگ

 با دلی از آرزو سرشار و گرم

درنگ،سوی منزل، روی کردم بی   

  کار مزد اندکم- آوخ -لیک 

!جملگی، با دست بستانکار، رفت  

 تا گشودم دیده را، دیدم کھ آه

!آنچھ بود از درھم ودینار، رفت  

-کودکم آمد بھ چشمم خیره ماند  

.آن دو چشم چون دو الماس سیاه  

 شعلھ ھای سینھ سوز آرزو 

:سر کشید از آن نگاه بی گناه  

  پیشگفتھ بودی ماه!  آه، مادر-«

.جامھ یی بھرم فراھم آوری  

 وعده را تمدید کردی، بی گمان

 باید اینک ھر چھ خواھم آوری

 جامھ ھایم پاره شد، آخر کجاست

 جامھ ھای نغز و دلخواه دگر؟

:شرمگین، آھستھ، گفتم زیر لب  

»...ماه دگر! صبرکن فرزند من«  

 Sabr et, gelecek aya kadar… 

Gücünü bitiren bu zor işin ücretini  

Bir ayın sonunu elle geçirdim 

Arzu dolu ve sıcak bir gönülle  

Hemen eve yöneldim 
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Fakat, Ne yazık ki, azıcık ücretim 

Biriktirdiklerimin hepsi alacaklılara gitti! 

Gözüm açılınca gördüm, Ah 

Neyim varsa gitmiş 

 

Çocuğum geldi, şaşkınlıkla gözlerime baktı 

Onun iki siyah elmas gibi gözleri vardı 

Arzuyla yanan gönlünün kıvılcımları 

Günahsız bakışlarıyla isyan ederek: 

 

“Ah anne! Geçen ay demiştin 

Bana elbise alacağını söylemiştin 

Süreyi uzattın, şüphesiz 

Şimdi ne istersem getirmelisin. 

Elbiselerim paramparça oldu, peki ayın sonu nerede? 

Yeeni ve güzel elbiseler nerede?” 

Utanarak ve yavaşça dedim: 

“Sabr et çocuğum, gelecek aya kadar.” 
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                 غرور

 سال ھا پیش ازین بھ من گفتي

 كھ مرا ھیچ دوست مي داري؟

 گونھ ام گرم شد ز سرخي يِ  شرم

»آري«ت شاد و سرمست گفتم  

 باز دیروز جھد مي كردي

 كھ ز عھد قدیم یاد آرم

 سرد و بي اعتنا تو را گفتم

!»دگر دوستت نمي دارم«كھ   

 ذره ھاي تنم فغان كردند

 كھ، خدا را دروغ مي گوید

 جز تو نامي ز كس نمي آرد

 جز تو كامي ز كس نمي جوید

 تا گلویم رسید فریادي

 كاین سخن در شمار باور نیست

نند عالمي كھ مراجز تو، دا  

 در دل و جان ھواي دیگر نیست

 لیك خاموش ماندم و آرام

 نالھ ھا را شكستھ در دل تنگ

 تا تپش ھاي دل نھان ماند،

 .سینھ ي خستھ را فشرده بھ چنگ

 در نگاھم شكفتھ بود این راز

؟»دلم كي ز مھر خالي بود«كھ   

 لیك تا پوشم از تو، دیده ي من

 برگِل رنگ رنِگ قالي بود

 دوستت دارم و نمي گویم

 تا غرورم َكشد بھ بیماري

 زانكھ مي دانم این حقیقت را

نمي داري... كھ دگر دوستم  

... 
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Gurur 

Yıllar önce bana dedin ki 

“Beni hiç sevmiyor musun?” 

Yüzüm kızardı ateşten 

Mutlu ve kendinden geçercesine sana “Evet!” dedim 

 

Dün yine çabalıyordun  

Eski sözümü hatırlayayım diye 

Soğuk ve aldırışsız sana dedim: 

“Artık seni sevmiyorum!” 

 

Vücudumun zerreleri feryat etti 

Vallahi! Yalan söylüyorsun diye 

Senden başka kimsenin adını anmaz 

Senden başka kimseyi arzulamaz 

 

Bir feryat boğazıma kadar geldi 

Bu söz inanılacak gibi değil 

Bütün dünya bilir ki, senden başka 

Gönlümde ve ruhumda başka bir arzu yok 
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Fakat sustum ve sakince  

Daralan kalbimde inleyişleri bastırıp 

Kalbimin ızdırapları gizli kalsın diye 

 Gönlümü elimle bastırdım 

 

Bakışımda bu sır ortaya çıkmıştı 

“Ne zaman gönlüm sevgiden ayrı kaldı ki? 

Sana bakmamak için  

Gözlerim halının çiçeklerinde gezindi 

  

Seni seviyorum da diyemem 

Sonunda gurur beni hasta edecek 

Çünkü şu gerçeği biliyorum 

Artık beni sevmiyorsun… 
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اجای پ  

Câ-yi Pâ 
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   نغمھ ی روسپی 

  بده آن قوطی سرخاب مرا 
  تا زنم رنگ بھ بی رنگیِ  خویش 

  بده آن روغن ، تا تازه کنم 
 چھره پژمرده ز دلتنگی خویش

  
  بده آن عطر کھ مشکین سازم 

  گیسوان را و بریزم بر دوش
  بده آن جامھ ی تنگم کھ کسان 

 تنگ گیرند مرا در آغوش

…  
  

  بده آن جام کھ سرمست شوم 
  :ھ سیھ بختی خود خنده زنم ب
  روی این چھره ی ناشاد غمین  

 چھره یی شاد و فریبنده زنم 

…  
  

  ُپر کس بی کسم و زین یاران 
  غمگساری و ھواخواھی نیست 

  الف دلجویی بسیار زنند 
 لیک جز لحظھ ی کوتاھی نیست 

  
…  

   - ای لب نیرنگ فروش  -لب من 
  !بر غمم پرده یی از راز بکش 

   درم بیش دھند تا مرا چند
  !خنده کن ، بوسھ بزن ، ناز بکش 

  

 

Fahişenin Şarkısı   

Allık dolu o kutuyu bana ver 

Renksiz olan yüzümü renklendireyim 

Yağı ver, tazeleneyim 

Sıkıntıdan solmuş yüzümü(tazeleyeyim) 
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Misk dolu parfümü ver 

Üstüme başıma dökeyim 

Bana o dar elbiseyi ver ki  

Beni sıkıca kucaklasınlar 

… 

O kadehi ver de sarhoş olayım 

Kendi kara bahtıma güleyim 

Mutsuz ve hüzünlü bu yüze  

Aldatıcı bir çehre takayım takayım 

… 

Çok kimsem var kimsesisizim, bu dostlardan  

Gönül dostu yok  

Lafta çok teselli eden var 

Fakat kısa bir andan başka bir şey değil. 

… 

Ey dudağım,sahtekar dudağım 

Sırlarla hüznüme perde çek de 

Bana birkaç lirada fazla versinler  

Gül, öpücük dağıt, naz yap… 
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 جیب بر
 

   ھیچ دانی ز چھ در زندانم ؟

  در جیب جوانی بردم  دست  
  ناز شستی نھ بھ چنگ آورده 

  ناگھان سیلی ی سختی خوردم  

  
 من ندانم کھ پدر کیست مرا

   یا کجا دیده گشودم بھ جھان  
  کھ مرا زاد و کھ پرورد چنین 

 سر پستان کھ بردم بھ دھان 

... 

  
   کس ، بھ غمخواری ، بیدار نماند 

  بر سر بستر بیماری من 
   بی پاداشیبی تمنایی و 

 کس نکوشید پی یاری ی من 

  
  گاه لرزیده ام از سردی ی دی

   تیز  گاه نالیده ام از گرمی ی
  خفتھ ام گرسنھ با حسرت نان

 گوشٔھ مسجد و بر کھنھ حصیر 

  
… 

 

  
   با ھمھ بی سر و سامانی خویش

  باز چندین ھنر آموختھ ام 
   نرم و آرام ز جیب دگران 

 م بردن سیم و زر آموختھ ا
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      نیک آموختھ ام کز سر راه

  تھ سیگار چسان بردارم 
    تلخی ی دود چشیدم چو از او 

 نرم ، در جیب کسان بگذارم 

... 

 

Yan kesici 

Bilir misin neden hapisteyim?  

Bir gencin cebine el atmıştım,  

Bir şey geçmeden elime,  

Ansızın feci bir şamar yedim!  

 

Bilmiyorum babam kim benim,  

Nerde açtım gözümü dünyaya;  

Beni kim doğurup yetiştirdi böyle,  

Kimin memesini aldım ağzıma! (bilmiyorum) 

   

Kimse benim için sabahlamadı 

Hastayken başucumda!  

Yalvarmadan ya da karşılıksız  

Gelen olmadı yardımıma! 
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Kâh Ocak soğuğunda titredim,  

Kâh inledim Temmuz sıcağında!  

Ekmek hasretiyle aç uyudum  

Hasır üstünde cami avlusunda! 

    … 

 Tüm bu düzensiz hayatımla 

 Böyle bir sanat öğrendim 

 Sessiz ve sakince başkalarının cebinden  

 Para  çalmayı öğrendim 

 

 

İyice öğrendim yollardan  

Sigara izmaritini nasıl alırım;  

Bir duman çektikten sonra 

Başkasının cebine nasıl koyarım. 
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SONUÇ 

 Yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonucunda, İran Edebiyatının tanınan isimlerinden 

Sîmîn Bihbehânî’nin hayatını ve yaşadığı dönemi inceleyerek, eserlerindeki biçim, üslup ve 

içerik özelliklerini ortaya çıkarmış bulunuyoruz.  

 20. yüzyıl İran Şiiri’ni inceleyen Giriş bölümü ile üç bölümden oluşan bu 

çalışmamızda, hayatı boyunca hak ettiği değeri bulamayan Sîmîn Bihbehânî’nin İran 

Edebiyatındaki rolünü bir kez daha ortaya koymaya çalıştık.  

 Modern dönem İran şiirinin en önemli temsilcilerinden birisi Sîmîn Bihbehânî’dir. 

Şiirlerinde çehâr-pâre kalıbını kullanmış olması onun yenilik peşinde olduğunun en büyük 

göstergesi olmuştur. Ayrıca Sîmîn Bihbehânî klasik gazel kalıplarında sosyal ve toplumsal 

konulardan bahsetmiş olması şiirlerindeki yeniliğin bir diğer kanıtı sayılabilir.  

 Modern İran Edebiyatında özel bir yere sahip olan Sîmîn Bihbehânî hem Hukuk 

Fakültesini hem de Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Kısa bir süre Edebiyat öğretmenliğinin 

yanı sıra kadın hakları konusunda birçok kadına yardımcı olmak adına Hukuk danışmanlığı 

yapmıştır. Hayatı boyunca halkın sosyal, ekonomik ve folklorik yapısını incelemiştir. Halkın 

sorunlarını kendisine verilmiş bir görev sayarak şiirlerinde konu edinmiştir.  

 Sîmîn Bihbehânî sosyal içerikli şiirlerinde okuyucuya hep mesaj vermektedir. Bu 

mesajlar genellikle ders niteliğindedir. Yaşadığı dönemi ve o dönemin güçlüklerini tüm 

açıklığıyla yer vermiştir. Eserlerinde okuyucuyu sıkmayacak şekilde hayal unsurlarını da yer 

vermiştir. Sîmîn Bihbehânî’nin kaleme almış olduğu eserleri sade ve anlaşılır olduğundan her 

kesimden okuyucunun beğenisini kazanmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî cinsiyetler arasındaki eşitsizliği ve toplumsal adaletsizliği sürekli 

eleştirmiştir. Şair, şiirlerinde gerçekçi ve güncel konuları şiirinde konu edinmiştir. Şair 

özellikle şiirlerinde toplumun alt tabaka insanlarına yer vererek okuyucunun şiirine olan 

merakı arttırmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî hem şair hem yazardır. On üç kadar şiir kitaplarının yanı sıra üç tane 

de nesir eseri bulunmaktadır. Bibliyografya tarzındaki nesir kitaplarını şiir dokusunda kaleme 

almıştır.  



 117 

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiir ve düz yazı eserleri okunduğunda, dilinin halk diline ne 

kadar yakın olduğu anlaşılmaktadır. Sade bir dille yazmış olduğu eserlerinde anlaşılması zor 

terimlere yer vermemiştir. Sîmîn Bihbehânî’nin eserleri belli bir zümreye hitap etmediğinden 

herkes tarafından zevkle okunmaktadır. 
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ÖZET 

 Sîmîn Bihbehânî zengin ve kültürel bir mirası olan İran Edebiyatının XX. yüzyıldaki 

en önemli temsilcilerinden birisidir. Başarılı bir kadın şair olan Sîmîn Bihbehânî Fars 

edebiyatı şiirinde belirgin bir rol oynamıştır. 

 Modern dönem İran Edebiyatının önemli şairlerinden birisi olarak tanınan Sîmîn 

Bihbehânî 1927 yılında Tahran’da dünyaya gelmiştir. Şair klasik şiir üslubuna yeni bir tarz 

katmıştır. Klasik gazel kalıbını kendine has bir üslupla yeniden oluşturmuştur. Sîmîn 

Bihbehânî şiirlerinde çehâr-pâre kalıbını kullanarak yenilik peşinde olduğunu kanıtlamıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî’nin şiirleri dışında düz yazı eserleri ve eleştiri kitapları da mevcuttur. 

Sosyal mazmunları kullanması sebebiyle şair için realizmin savunucusudur sonucuna 

varılabilir. Sîmîn Bihbehânî’yi diğer şairlerden ayıran diğer bir özellik de toplumun değişik 

kesimlerinden insan hayatlarına ayna tutmuş olmasıdır. Sîmîn Bihbehânî toplumsal içerikli 

şiirlerinde halkın sosyal, ekonomik ve folklorik yapısını ele almıştır. Şiiri sosyal ve politik 

sorunların çözümü için bir araç olarak kullanmıştır.  

 Sîmîn Bihbehânî yıllarca ülkesinin portresini şiirlerinde net bir biçimde yansıtmıştır. 

Temelde bireysel konuları işliyor gibi görünse de şiirlerinde İran halkının umutlarını, hayal 

kırıklıklarını, kahramanca direnişlerini ele almıştır.   

 Sîmîn Bihbehânî eserlerinde halk dilini kullanmıştır. Şiirlerinde oluşturduğu 

kahramanlarını onların yaşam tarzına ve statülerine göre konuşturmayı başarıyla 

becerebilmiştir. Bu yönü ile realist bir şair olma özelliğini de göstermektedir. Tüm bunlardan 

da anlaşılacağı üzere, Sîmîn Bihbehânî modern dönem İran şiirinin başarılı kadın şairlerinden 

birisidir.  
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     ABSTRACT 

 Sîmîn Bihbehânî is one of the most important representatives in XX. century of the 

Iran which has a rich literature and cultural heritage. Sîmîn Bihbehânî who is a successfull 

women poet has played a significiant role in Persian poem. 

 Recognized as one of the major poets of Persian literature in the modern period Sîmîn 

Bihbehânî was born in Tehran in 1927. The poet has added a new style of the classic style of 

poetry. She has re-formed its own unique style to the classic pattern of ode. Sîmîn Bihbehânî 

proved to be the pursuit of innovation, using poetry Cehar-pare pattern. 

 Besides Sîmîn Bihbehânî has written poems, has also plain texts and the boks of 

criticism. Advocate for the poet of realism can be conculuded that due to the using of social 

matters. Another feature that distinguishes Sîmîn Bihbehânî from other poets is that kept the 

mirror to people who have lived in different segments of society. Sîmîn Bihbehânî has dealt 

with social, economic and structure of folklore in her social poems. She has used poetry as a 

tool for solving social and political problems. 

 Sîmîn Bihbehânî has clearly reflected in his poems portrait of the country for many 

years. Although it may basically seem like she wrote the individual threads in her poetry, she 

has dealt with heroic resistance of the Iranian people, their hopes anda frustrations.  

 She has used the language of the public in her poems. She has successfully managed to 

write her poems by his heroes’tongue. This shows that she has a directions of the distinction 

of being a realist poet. As can be seen in all of them, Sîmîn Bihbehânî is one of the successfull 

female poets in modern era of Persian poetry. 
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