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ÖNSÖZ
Doğulu bir düşünce adamı ve şair olmasına rağmen daha çok Batılılar tarafından sevilip
gerçek değerini bulan bir şahsiyettir. Ömer Hayyam. Sabahattin Eyüpoğlu'nun ifadesi ile
"Doğu'da filozof yanından çok şair yanı ile tanınan, söylediğinden çok söyleyişiyle sevilen
ve dedelerimiz tarafından ya ermiş bir din adamı yahut da sadece bir keyif adamı olarak
görülen bir şahsiyet.."

Çıktığı coğrafyayı fazlası ile aşıp sınırlarötesine düşünceleri ile hareket eden şair ve fikir
adamı Ömer Hayyam'ın hayatı ve eserlerini hakkında ele alacağımız bu çalışmada
Hayyam'ın hayat hikâyesi ve yaşamına dair izler ve eserleri hakkında bilgi vermeye
çalışacağız. Okuyucu sıkmadan bunu yapabilmek adına bazı yerleri hikâyeleştirerek
aktaracağımız bu çalışmanın okuyucuya faydalı olması en büyük arzumuzdur.
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ÖMER HAYYAM VE YAŞAMI

Asıl adı Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim'el Hayyam ve halk tarafından bilinen
adıyla Ömer Hayyam ( عمر (امیخ bir fikir adamı ve şairdir. Miladi 18 Mayıs 1048 dünyaya
gelen İranlı büyük şair,filozof,astronom ve matematikçi Ömer Hayyam dönemin ünlü
simalarından Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede eğitim görmüştür. Ömer
Hayyam'ın geçmişte yaşamış pek çok alim ve sanatçıya göre doğum ve ölüm tarihinin
kesin olarak bilinmesinin sebebi Hayyam'ın astronomiye olan ilgisi sonucu kendi doğum
tarihini araştırıp günü gününe bilmesidir.

Halk arasında yüzyıllardır anlardan bir hikâye vardır. Hikâyeye güre birbirlerini çok
seven, oldukça başarılı üç öğrenci aralarında bir karar alırlar: "Hangimiz ileride bir gün
yükselir, yeterli gücü eline geçirirse, diğerlerine de yardım edecek". Bu üç öğrenciden biri
olan Nizamülmülk.Yıllar sonra çok yetenekli bir devler adamı olur ve Selçuklu hükümdarı
Alparslan ile onun oğlu Melikşah dönemlerinde vezirlik yapar, kendisi sarayda böylesine
önemli bir göreve geldikten sonra arkadaşlarına verdiği sözü unutmaz ve onlardan Hasan
Sabbah'ın sarayda (mabeyne) olarak görev almasını sağlar. Fakat Hasan arkadaşı Nizamül-
mülk'e ihanet eder, onu Sultan'ın gözünden düşürüp kendisi onun yerine geçmek ister.
Bunu farkeden Nizamülmülk de Hasan'ı saraydan uzaklaştırır. Saraydan kovulan Hasan
Sabbah. lsmailiye mezhebinden olan taraftarlarıyla Haşhaşiler adlı bir örgüt kurar. Bu aynı
zamanda dünya üzerinde gelmiş geçmiş en kanlı terör örgütüdür. (Hatta Haşhaşiler
(Haşhaşın) sözcüğü bugün batı dillerinde kullanılan ve suikastçi anlamına gelen 'assasin'
sözcüğünün de kökenidir). Bu örgüt bir gün Nizamülmülk'ü de hançerleyerek öldürür ve
Hasan Sabbah'ın intikamı da alınmış olur.

Üçüncü arkadaş Ömer ise Nizam'ın tüm ısrarına rağmen saray işlerine karışmak istemez.
Kendisine bağlanan yeterli miktarda bir aylıkla yaşamayı tercih eder. Kendi kurduğu
rasathanede gökyüzünü inceler, bilimsel çalışmalar yapar. Hükümdarın özel müneccimi
olur: ancak siyasetten ve saray entrikalarından uzak durmaya çalışır. Tüm bunların
yanında günümüze kadar ulaşmış ve oldukça önemli bir eser olarak kabul edilen
Rubaiyat'ı yazar...
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Nişaburlu bir tefekkür adamı olan Hayyam birçok bilim insanınca Bâtınî ve Mutezile
anlayışlarına dâhil görülmektedir. Hayyam adı Farsça'da "çadırcı" anlamına gelmektedir
ve muhtemelen babasının ya da bir başka aile büyüğünün mesleğinden dolayı Hayyam bu
adı almıştır. Evreni anlamak için, içinde yetiştiği İslam kültüründeki hâkim anlayıştan
ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarı ile
dörtlükler halinde dışa aktarmıştır. Ömer Hayyam Nişabur ve Belh gibi dönemin ünlü ilim
merkezlerinde tahsil görmüş ve ardından Semerkant'a giderek hayatına yön verecek olan
meşhur eseri cebirle ilgili risaleyi kaleme almıştır.

Yaşamı ve özellikle Hasan Sabbah ve Nizamülmülk olan ilişkisi Hayyam'ın tüm dünyada
en çok ilgi uyandıran ve üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelir.Son dönemde
özellikle Lübnanlı yazar Amin Maalouf 'un Semerkant isimli romanında konu edinilen ve
kurgulanan bu üçlü arkadaşlık hikâyesi ile ilgili rivayeti yazımızın başında sizlere
sunmuştuk. Her ne kadar tarihi kaynaklarda bu konuda farklılıklar olsa da özellikle.
Hayyam'ın Nizammülmülk ve Hasan Sabbah ile aynı dönemde yetişmiş olması için 120
yaşına değin yaşaması gerektiğini ifade edenler olsa da rivayetin gerçek olma ihtimali
olduğu üzerinde duran araştırmacılar da mevcuttur.

Hayyam'ın hayatı,kişiliği ve eserleri hakkında Doğu ve Batı'da farklı algılayışlar ve
düşünceler ortaya çıkmış, kimi araştırıcılara göre Batı'nın Hayyam'a bakışı tamamen
oryantalizmin bir gereği olarak ortaya çıkmış bir anlayış olsada kimi araştırıcılar Doğu'da
Hayyam'a gereken değer ve övgünün verilmediğini onun felsefesinin derinliğinin
algılanamadığını ve Batı'nın bu konuda daha gerçekçi ve felsefik yaklaşımlarla Hayyam'ı
algılamaya çalıştığını ifade ederler.

Daha yaşadığı dönemde İbni Sina'dan sonra devrin en büyük alimlerinden birisi olarak
kabul gören Ömer Hayyam hakkında en çok sorulan ve tartışılan soru şudur: "Hayyam arif
ve dindar bir alim miydi ? Yoksa içkici,ayyaş ve dinsiz mi?" Bu soruların yanıtını biz
Hayyam'ın eserleri eksenin ele almak ve bu yolla yanıtlamak yolunu seçtik. Zira Gazali'nin
de dediği gibi "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. "
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ÖMER HAYYAM VE ESERLERİ
Bir âlim,şair,matematikçi ve astronom olarak nitelendirebileceğimiz Ömer Hayyam'ın

geçmişten günümüze kadar pek çok eser kaleme aldığı işaret edilir ancak bu eserlerden
çok azı hakkında bilgi ve fikir sahibi olabiliyoruz. Edebiyattan astronomiye,fizikten
matematiğe kadar çok geniş bir yelpazede eserler veren Ömer Hayyam'ın ismi bilinen 18
eseri günümüze kadar ulaşabilmiştir. Hayyam'ın daha pek çok eseri olduğu söylense ve
kendisine ait olmayan bazı eserler de ona aitmiş gibi gösterilse de adı bilinen eserlerinin
sayısı 18'dir.

Ömer Hayyam'ın en dikkat çekici yanlarından birisi de evreni anlamak için, içinde
yetiştiği İslam kültüründeki hâkim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl
yürütmeleri eşine az rastlanır bir kalıba sokabilmiş olmasıdır. Özellikle Batı dünyası
Hayyam'ı çok övüp takdir ederken Doğu dünyasının Hayyam'ı biraz geç algılaması bu akıl
yürütmenin yüzyıllar sonra kıymet kesbetmesinden ileri geliyor olsa gerektir.

Ömer Hayyam'ın yukarıda da işaret ettiğimiz çok geniş bir yelpazede bizlere sunmuş
olduğu ve geçmişten günümüze tarih ve tarihçiler vasıtası ile elimize ulaşmış 18 eserisinin
şematik bir tasnifi aşağıdadır. Özellikle biz de ve Batı'da Hayyam'ın ve fikirlerinin
benimsenmesine büyük katkısı olduğunu düşündüğümü ve ölümünden yüzyıllar sonra bu
büyük âlime değer kazandıran  güzide eseri Rubaiyat'ın ve fikirlerinin ışığında Ömer
Hayyam'ı incelemeyi uygun gördük.

Kimilerine göre Batı'nın oryantilistliğinin figüranı kimilerine göre alim bir din adamı olan
fakat yaşadığı çağda bile İbni Sina'dan sonra adı zikredilen en önemli filozof ve alimlerden
sayılan Ömer Hayyam kelimenin tam anlamı ile bir fikir adamı olarak ifade edilebilir.
Zaten onu alimliğinin yanında şair yapan da bu fikirler ve onun dünya görüşüdür.
Hayyam'ı anlayabilmek için onun değerlerine ve dünyasına vakıf olmak gerekir
kanaatindeyiz.
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ASTRONOMİ İLE İLGİLİ
ESERLER

Newruzname (Takvim ve
yılbaşı tespitine dair)

Ziyc-i Melikşahi.
(Astronomi ve takvime
dair, Melikşah'a ithaf

edilmiştir)

Levazim'ül Emkine
(Meskûn yerlerin iklimi ve
hava değişikliklerine dair)

EDEBİYAT İLE İLGİLİ
ESERLER

Nizamülmülk (Arkadaşı
olan vezirin biyografisi)

Eş'arı bil Arabiyye (Arabça
rûbaileri)
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ÖMER HAYYAM
ESERLERİ

EDEBİYAT İLE İLGİLİ
ESERLER

Nizamülmülk (Arkadaşı
olan vezirin biyografisi)

Eş'arı bil Arabiyye (Arabça
rûbaileri)

FELSEFE İLE İLGİLİ
ESERLER

Risaletün fi Vücud
(Felsefede ontoloji

bahsine dair. Britanya
kütüphanesinde bir
nüshası mevcuttur.)

Fil Cevab Selaseti Mesâil
ve fi Keşfil Hicab (Üç
meseleye cevap ve

alemde zıtlığın zorunlu
olduğuna dair)

Risaletün fi'l Kevn vet
Teklif (Felsefeye dair)

Fil Mutayat (İlim
prensipleri)

Abdurrahman'el Neseviye
Cevab (Hak Teâlâ'nın

alemleri yaratmasının ve
insanları ibadetle

yükümlü kılmasının
hikmetine dair)

Mizan'ül Hikem (Pırlantalı
eşyaların taşlarını

çıkarmadan kıymetini
bulmanın yöntemine dair)
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MATEMATİK VE fİZİK
İLE İLGİLİ ESERLER

Risaletün fi Berahin İl
Cebr ve Mukabele. (Cebir

ve denklemlere dair)

Müşkilat'ül Hisab.
(Aritmetiğe dair)

Risaletün fil İhtiyal li
Marifet. (Altın ve

gümüşten yapılmış bir
cisimde altın ve gümüş
miktarının bilinmesine

dair.

Kitabün fi'l Burhan ül
Sıhhat-ı Turuk ül Hind.

(Geometriye dair)

Muhtasarun fi't Tabiiyat
(Fizik İlmine dair)

İlm-i Külliyat (Genel
prensiplere dair)

Risaletün fi Şerhi ma
Eşkele min Musaderat
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Ömer Hayyam kendisine bugünlere uzanacak bir ün kazandıran cebirle ilgili risalesini
Semerkant'da yazdı. Daha sonra Sultan Celaleddin Melikşah tarafından başkent Merv'e
çağrılan Ömer Havyam, yeni bir takvim oluşturmak için kurulan bilim adamları heyetinin
başına getirildi, o zamanlar halk arasında "Ömer Hayyam Takvimi", bugünse "Celali
takvimi" olarak bilinen bu takvim her 5000 yılda bir gün hata veriyordu ve güneş yılına
göre düzenlenmişti. Günümüzde kullanılan Gregoryen takvimi ise her 3330 yılda bir gün
hata vermektedir. Bu da Hayyam'ın bilimsel düzeyinin kendi zamanının ne kadar ötesinde
oluşunun açık bir göstergesidir.

Ömer Hayyam'ın yüzyıllar sonra Batı dünyasında tanınmasını ve belki de en çok okunan,
en çok sevilen Doğulu şair olmasını sağlayan yapıtıysa Rubaiyat'tır. Rııbaiyat'ın bu derece
ünlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de büyük İngiliz ozan Edward Fitzgerald
tarafından yapılan çevirinin oldukça başarılı olmasıydı. Bir şiiri kendi dilinden başka bir
dile içerdiği anlamı ve duyguları koruyarak hem de şiir olarak çevirmek oldukça zor bir
iştir. Fakat Fitzgerald, birçok edebiyatçının belirttiği gibi rubaileri sanki tekrar yaratmıştır.
Dünyanın en büyük ansiklopedik sözlüklerinden biri olan Longatname-ye Dehhada'nın
yazarı Dehhada; eserinin 167. fasikülündc Fitzgerald ve çevirisi için şunları yazmıştır:
"Fitzgerald Hayyam rubailerini İngiliz diline öylesinee bir doğruluk, zevk inceliği ve şiir
gücü ile çevirmiştir ki. sözlerin açıklığı, anlamın gücü bakımından hemen hemen
Farsça'nın tıpkısıdır".

Fitzgerald'ın çevirisinin 1859 yılında Londra'da yayımlanmasının ardından tüm edebiyat
dünyasının ilgisi Hayyam'ın üzerinde yoğunlaştı. Başta İngiltere, Amerika ve Fransa
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, birçok dilde Hayyam'ın rubailerinin çevirileri
birbirini izledi 1892 yılında Londra'da bir de Hayyam Kulübü kuruldu, ingiliz edebivatçı
ve gazetecilerin öncülüğünde kurulan kulüp, resmi bir törenle Hayyam'ın mezarından
getirtilip üretilen iki kırmızı gül dalını Fiztgeral'ın mezarına dikti.

Edebiyat dünyasında bu derecede sevilen ve ünlü olan Hayyam bilim dünyasında da
oldukça tanınmıştır. Tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik
alanlarında önemli çalışmaları olan Hayyam için "zamanın tüm bilgilerini bildiği"
söylenir. Rubaiyat dışında Havyam ın kaleme aldığı ve çoğu bilimsel içerikli olan kitaplar
bulunmaktadır.
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Bu kitaplardan özellikle Cebir kitabı Doğu'da matematik dünyasında uzun yıllar etkili
olmuştıır. Batılı matematçilerse bu eserle ancak 1851 yılında F. Wocpeke'nin çevirisiyle
tanışmışlardır. Aslında Ömer'in çalışmasından Batı'da ilk söz eden Gerard Meerman idi.
Meerman 1742 yılında yazdığı 'Speicmen Calculi Fluxsionalis' adlı eserinin önsözünde
İslam bilginlerinin matematiğe yaptıkları hizmetleri sayarken Leyden kütüphanesinde
bulunan ve Ömer Hayyam'a ait olan bir elyazmasından bahsetmişti. Warner tarafından
kütüphanece bağışlanan eserde kübik denklemlerin cebirsel çözümlerinin bulunduğunu
yazıyordu Meerman. İşte Woepeke, L'Algèbre d'Omar Alkhavvâmî adını vereceği
çevirisini yaparken bu elyazmasını ve bunun dışında Paris Ulusal Müzesi'nde bulunan iki
elyazmasını kullandı. Aynı kitabın bir kopyası da Columbia Üniversitesi kütüphanesi
Profesör David Eugene Smith koleksiyonunda bulunmaktadır.

Hayyam'ın tüm dünyada tanınmasını sağlayan Rubaiyat'ı ve fikirlerini bizim halkımıza
sevdiren ve en güzel Hayyam çevirilerini edebiyatımıza kazandıran Sabahattin Eyüpoğlu
Hayyam-Bütün Dörtlükler adlı eserinin önsözünde Hayyam'ı masallaşmış bir bilge olarak
niteler ve şöyle açıklar:

"Hayyam Doğulu bir düşünce ve şiir adamı olmasına karşın, daha çok Batıda gerçek
değerini bulmuş. Neden dersiniz? Yunan fılozoflarıyla bir yakınlığı, gelenekleri ceviz
kabuğu gibi kırıp öze gitmek istediği, başkalarından çok kendini söylediği, dünya ötesini
inkar ettiği, bilgin olduğu kadar bilimden kuşkulandığı için mi? Bunu düşüne duralım,
Hayyam'ın Doğu'da filozof yanından çok şair yanıyla tanındığını, söylediğinden çok
söyleyişiyle sevildiğini, yorumlamalarda gerçek Hayyam'ın aranmadığını söyleyebiliriz.
Dedelerimiz Hayyam'ı ya ermiş bir din adamı ya da sadece bir keyif adamı olarak görmüş
ve göstermişlerdir. Kaldı ki Doğu'da eskiden, Hayyam'ın şiirlerini okuyan kim? Beş on
kişi; mutlular mutlusu, kimseye hesap vermek zorunda olmayan Hayyam gibilerin bir gün
kitap ve şarap parasını veren, bir başka gün de boynunu vurduran mutlular mutlusu bir
azınlık. 0 zaman ve çok daha sonra, daha düne kadar, basın yok ki, Hayyam padişahlardan
daha çok sevdigi halka sesini duyursun. Sorumsuz beyzadeler Hayyam'ı diledikleri
anlamda okuyup geçmişler: Hayyam'ın kendilerine attığı tokatları meze yapmışlar.

Kimmiş bu Hayyam? Abdülbaki Gölpınarlı'nın araştırmalarından öğrendiğimize göre
Hayyam'ın 1121-1122 yıllarında ölmüş, zamanında dörtlükleri, yıldızlar bilgisi, bir terazi
buluşu, dünyasına küsmüşlüğü, ermişliği, herkesten başka türlülüğüyle tanınmış,
masallaşmış bir bilge olduğunu ve kendi eliyle yazılmış hiçbir yazısı bulunmadığını ve
dörtlüklerinin ölümünden sonra şurda burda birer ikişer yazıldıktan sonra toplu halde
ancak on beşinci yüzyıldan kalma kitaplarda görüldüğünü öğreniyoruz.
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A. Gölpınarlı'nın yayımladığı Rubailer en eski ve en inanılır kaynaklardan alınmadır.
Bununla beraber bunlardan hangileri Hayyam'ın, hangileri Hayyamca başkalarınındır,
kesin olarak söylenemez. Ne var ki Hayyam, o kadar herkesten başka, o kadar kendi olmuş
ki onun adına ancak onun söyleyebileceği sözler söylenmiş. Bu arada birçok şairler
kendilerinin söylemekten çekindikleri, yahut kendi adlarıyla inandırıcı olmaz sandıkları
şeyleri

Hayyam'a söyletmiş, Hayyam'ın ağzıyla kendi içlerini dökmüş olabilirler. Böylece
Hayyam birçok dereleri içip büyüyen, pembe üstüne pembe gele gele kızıllaşmış bir ırmak
olmuş. Hemen bütün peygamberlerin başına gelen de bu değil mi? Sözlerini kendi
yazmamış, hangi peygamberin sözlerine kimsenin bir şeyler katmadığı ileri sürülebilir?
Biz daha dün ölen Atatürk'e bile neler söyletiyoruz bugün. Bizim edebiyatımızda Yunus,
Pir Sultan Abdal, Köroğlu gibi kendi ellerinden çıkma hiçbir şey kalmamış, ama
yüzyıllarca adlarına, onların ağızları güçlü kişiliklerinin yordamıyla söylenmiş nice şairler
vardır. Hatta bazılan belki hiç söylememiş de söyletmişler:

Sözlerini halk söylemiş. Pir Sultan ve Köroğlu böylesi olabilir. Ama bu oluş, şiirlerinin
değerini hiç de azaltmaz, bir bakıma çoğaltır bile. Homeros destanlarını kendi söylediği
için mi, bir sürü şaire söylettiği için mi büyük şairdir?

Hayyam'ı söylememiş de söyletmişler arasına koyamayız; çünkü dörtlüklerin düzenini
ancak usta bir şair kurmuş ya da öğretmiş olabilir. Üstelik de Hayyam'da bir değil birçok
davranışlar, ancak kendisinin göze alabileceği beklenmedik çıkışlar var. Öyle dörtlükleri
var ki, fazla saldırgan olduklan için, Hayyam'ın olmadıkları sanılıyor. Camiye namaz
kılmaya değil, halı çalmaya gittiğini söylediği, yahut kendini yaşlı bir fahişeye benzettiği
dörtlük A. Gölpınarlı'yı bile kuşkulandırıyor. Yalnız felsefı olanlara değer veren Rıza
Tevfik, düpedüz şarabı öven dörtlüklerin Hayyam'ın olamayacağına inanıyor, inananlara
da budala diyor. Abdullah Cevdet. başka baskıların çoğunda bulunmayan beklenmedik
bazı dörtlüklerde asıl Hayyam'ı buluyor. Hüseyin Rifat'sa aşık Hayyam'ı ötekilerden daha
sahici sayıyor. Yahya Kemal'in en çok sevdiği ve Türkçeye çevirdiği dörtlüklerdcn
birkaçını elime geçen metinlerin hiçbirinde bulamadım. Fitzgerald'ın aşırı bir serbestlikle
İngilizceye çevirdiği ve ondokuzuncu yüzyılda bütün Batı'ya sevdirdiği rubailerin birçoğu
bilginlerce Hayyam'ın değildir. Abdullah Cevdet'in kitabında yalnız Fransızcasının
fotoğrafı görülen şöyle bir rubai var:
Hiçbir kelime atlamadan Türkçeye çeviriyorum:

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.
Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok.
Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok.
Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.
Bu dörtlüğü de başka hiçbir yerde bulamadım. Kim bilir nerden almıç F. Toussaint.
Hayyam böyle bir şey söyler mi söylemez mi? Hayyam'dan hiçbir yazma kalmadığına
göre ne kadar tartışsak, ne kadar kuşkulansak boş. Bilginler olsa olsa, onun yaşadığı çağda
kullanılması imkansız kelimelerden, sonradan doğduğu su götürmez kavramlardan
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Hayyam'ın yazmış olamayacağı dörtlükleri kestirebilirler. Ama onlar bile gerek öz gerek
biçim bakımından Hayyam'a yakıştırmış olduğuna göre ondan başka kime maledilebilir?
Onun düşüncesi, onun sanatı değil mi onları başka ellerle yuğuran. Bu düşünce ile ben bu
seçmede, Abdülbaki üstadımızın kitabını temel diye almakla beraber, bizde ve Batı'da
çıkmış bilim değeri çok daha az kitaplardan beş on dörtlük topladım. Hayyamcayı değil
de, Hayyam'ın kendini merak edenlerin Abdülbaki'nin kitabına başvurmaları gerekir.
İkimizi birden okumalarında Hayyam'ın da, Abdülbaki'nin de bir sakınca göreceklerini
sanmıyorum.

Belki hiç de gerek olmayan bu önsözde, fırsat bu fırsat, bir şey daha söylemek istiyorum.
Bir öğretmen arkadaşım Tercüme Dergisi'nde çıkan Hayyam çevirilerim dolayısıyla bana
çatmış ve aşağı yukan şunları söylemişti: Batılı bir edebiyat anlayışına yöneldiğimiz ve
sizin de yazılarınız ve çevirilerinizle bu anlayışı desteklediğiniz bu yıllarda Ömer Hayyam
gibi özü ve biçimiyle Doğulu insan ve dünya gerçeklerinden çok şaraba ve sevgiliye
çevrik bir şairi öne sürmeniz, sevdirmeye çalışmanız yersiz değil mi? Mevlana, Sadi,
Yunus, Hacı Bektaş, Pir Sultan gibi Doğulu şairlere olan sevgim dolayısıyla da buna
benzer azarlar işitmişimdir. Hayyam'ı, dolayısıyla kendimi şöyle savunmuştum kısaca.
Doğu ve Batı ayrılığı sanatçılar arasında değil toplum düzenleri, devlet biçimleri, din ve
ahlak anlayışları arasında olmuştur. Kültür için Doğu-Batı diye ayrı ülkeler yok, yayılma,
gelişme imkanlarının azalıp çoğaldığı yerler ve zamanlar vardır. Bizim yaşadığımız çağda
Hayyam'ın da içinde bulunduğu kültürün, bir tek olan dünya kültürünün nefes alabildiği
yer Batı'dır. Doğu'da ise kültür türlü sebeplerle içine kapanıp boğulmuş. Bu yüzden aynı
Hayyam Batı'da insan düşüncesinin gelişmesine yardım ederken Doğu'da ister istemez
kapanıp körleşmesine yardım etmiş; aynı Hayyam Batı'da kendini aşmaya, Doğu'da
kendini silmeye götürmüş; aynı Hayyam Batı'da bir devrimci diye yorumlanmış, Doğu'da
bir uyarıcı diye. Bütün gerçek sanatçılar gibi, yani kendini aşan sanatçılar gibi, Hayyam da
bugün kültürün sığındığı, saygı gördüğü, geliştiği yerin, Batı'nın adamıdır. Hayyam'ın
doğduğu ve öldüğü yer nerede olursa olsun dörtlükleri kültürün, dolayısıyla doğruluğun en
ileride olduğu yer neresiyse oralıdır. Diyeceksiniz ki Hayyam Batılı da olsa bizim
bildiğimiz bir şair. Bilmediklerimizi Türkçeye çevirmek dururken ne diye Hayyam?
Şundan ötürü Hayyam ki, onu atalarımız konuşmadığı bir dille, hiç sevmediği insanların
kafasıyla konuşturmuşlar. Şiirini halkın diliyle söyleyen Hayyam bizde halk düşmanlarının
diliyle söylemiş. Onu bugünün anlayışıyla ve bugün söyleyişiyle Türkçeye çevirmek,
Hayyam'ın atalarımıza anlatamadığı ilk dersi, düşündüğünü konuştuğu dille yazmak
dersini hatırlatmak hiç de küçümsenecek bir iş değildir. Hayyam'ın düşündükleri bugün
düşündüklerimize uymasa bile -ki çok yerde uyuyor da- yalnız söyleyişi bile en yeni şaire
örnek olabilir.

Ne mutlu düşündüğünü onun kadar rahat söyleyebilene."
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Önsözünde hem çeviri hakkında fikirlerine hem de Hayyam'a değinen Sabahattin
Eyüpoğlu Hayyam'ın olmayan ama Hayyam'ın gibi yazılıp yayınlanan rubailerden de söz
eder. Hayyam'ın bilinen rubailerinin sayısı 158 kadardır fakat kendisine mal edilen
rubailerin sayısı binin üzerindedir.

Hayyam ile ilgili çalışma yapanlardan birisi olan Dr. Taki Pûrnâmdârîyân  Ömer
Hayyam'ın Gerçek Yüzü adlı makalesinde Hayyam ve Hayyam konusundaki ikilemlerden
şöyle söz eder:

"Hayyâm, Hâfız gibi, Fars edebiyatının muammalarından biridir. Yüzyıllar boyunca bu iki
şairle ilgili birçok şey söylendi. Ancak şu soru hâlâ cevaplanabilmiş değil: "Hayyâm ârif
ve dindar bir şair miydi? Yoksa, içkici, ayyaş ve dinsiz mi? Aynı soru Hâfız içinde söz
konusudur: Hâlâ Hâfız dindar ve ârif bir şair miydi? Yoksa içkici ve dinsiz miydi?
kanıtlanabilmiş değildir.

Bence bu çelişkinin ve çifte standart karakterinin sebebi, şu yanlış değerlendirmeden
kaynaklanmaktadır: Her kesim, kendi temennilerine göre bu şahsiyetleri algılamaktadır.
Hâfız'ın veya Hayyâm'ın bir ârif olduğunu temenni edenler, onların bütün şiirlerini bu
şekilde tevil ve tefsir ederek onlara dindar ve ârifane bir görüntü kazandırmaya
çalışmışlardır. Bunun tam tersine, bu iki ünlünün dine karşı ve dünya hayatına düşkün
olmasını temenni edenler ise, onların şiirlerine kendi istedikleri görüntüyü vermek için
ellerin¬den geleni yapmaya çalışmışlar ve bu şekilde yorumlamışlardır. Ancak ben burada
iki noktadan yararlanarak, şahsiyetleri şiirlerinden pek anlaşılmayan bu iki şair hakkında
üçüncü bir bakış açısı ortaya koymak, onları oldukları gibi ele almak istiyorum.
Mevlânâ'nın da Mesnevî'de zikrettiği Hz. Ali'den (as.) bir rivayet vardır. Şöyle buyurur:
"Allah, yaratıkları üç grup halinde yarattı: Bir grup meleklerdir ve melekler mana
alemindedir. Onların günah işleme imkanları yoktur ve sadece Cenab-ı Hakk'ın irade ve
isteği doğrultusun¬da hareket ederler. İkinci grup hayvanlardır. Bunlar da Hakk'ın
iradesine teslim olmuşlardır ve tıpkı melekler gibi Allah'ın iradesi dışında bir şey
yapmaları söz konusu değildir. Ancak aralarında bir fark vardır: Melekler nurdurlar,
hayvanlar ise sadece yemek, içmek, uyumak ve şehvetlerini doyurmanın peşindedirler.
Oysa insan ne melektir, ne de hayvan. Bu ikisinin arasında bir yaratıktır." Söz konusu
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rivayete göre meleklerde akıl vardır, şehvet yoktur, hayvanlarda ise, şehvet vardır, akıl
yoktur. İnsan ise bunların her ikisine de sahiptir:

İnsanın makamı hayvanla melek arasında bir durumdur. Bazen meleklerden daha üstün bir
mevkiye ulaşır, bazen hayvandan daha aşağı bir seviye¬ye düşebilir. Bu, herkesin kendi
anlayış ve özelliklerine göre çok açık ve net bir noktadır. Yani her insan, bazen hayvanlık
seviyesine kadar kayabilir. Ancak insanın özelliği, nefs-i levvâmeye; yani hayvanî
düşüncelere kapıldığı zaman insanı ilahî düşüncelere, Allah'a ve hakikate yönlendiren
manevî güce sahip olmasıdır.

Bizim şiir ve edebiyatımızı da derinden etkileyen formalistik teoriyi edebiyat alanına
sokan Rus formalist Ahen Bam'ın, benim çok beğendiğim bir sözü var. Şöyle der : "Şairin
şiirinin, şairin pratik yaşamıyla hiçbir ilgisi yoktur. Eğer ilgisi varsa, şairin özel hayatını
saklı tutması biçimindedir. Bu yüzden şiirine bakarak bir şairin yaşam tarzını öğrenmek
mümkün değildir. Şiir, şairin hayal gücünün tecellisidir. Şair, bazen içkiyi düşünür, bazen
yaşlığı... Ancak böyle düşünmesi, öyle olduğu anlamına gelmez. Pratik yaşamda diğer
insanlar gibi olabilir. Her düşündüğü ve hayal ettiği şeyi hayatına yansıtması gerekmez."

Hayyam ve Rubaiyat'ı hakkında ele alınanlardan sonra Hayyam'ın bir rubaisini yazalım ve
onun derinliklerini görelim istedik:

Hayyâm'ın bu şiiri zahirî anlamda, bir yandan kıyamet gününü inkar ederken, diğer
yandan ayyaşlığı övmektedir. Şiir, Hayyâm'ın şeriata karşı olduğu izlenimi vermektedir.
Oysa Hayyâm hakkında telif edilen kitaplarda o, "Huccet'ul-Hakk", "Ale'l-Hakk" gibi
sıfatlarla anılmıştır. Bu iki durum bir biriyle bağdaşmaz. İmam lakabı bir insana verildiği
zaman o insanın yüce bir makama sahip olduğu anlaşılır ve bu makam, mezkur şiirden
anlaşılan anlamla bağdaşmaz.

Derler ki cennet hurileriyle güzeldir
Ben diyorum ki, üzüm suyu güzeldir Bu
peşini al veresiyeyi boş ver Davulun
sesi uzaktan güzeldir
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Bu yüzden bir şairin şiirleriyle onun yaşam tarzı arasında bağlantı kurmak yanlıştır. Bir
insan düşüncelerini şiir diline dökebilir. Ancak bu, düşüncelerin pratik hayatta da
yansıyacağı anlamına gelmez.

Özellikle matematik ve edebiyat dallarında bu derece önemli çalışmalar yapmış olan
Doğu'nun yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Ömer
Hayyam. Zamanın tarihçilerinden edindiğimiz bilgilere göre M. 1122-1131 tarihleri
arasında yaşama gözlerini yummuştur. Hayvam'la ilgili bilgileri veren kaynaklar arasında
en önemlsi olarak kabul edileni Ha yam'ın çağdaşı Nezami-ye Aruzî tarafından kaleme
alınmış Çehar Megaalc (Dört Yazı) adlı yapıtıdır. Hayyam'la ilgili en eski belge olan bu
kitabın yazarı, kitabın üçüncü bölümünde astronomi alanındaki ünlü kişilerden söz
ederken şöyle diyor: "Ömer Hayyam'a ölümünden yirmi yıl önce Belh'te rastladım. Köle
tüccarları sokağında oturan eşraftan birinin evinde konuktu. Ününü bildiğimden, bir
sözünü kaydetmek üzere onu bir gölge gibi izledim. Böylece mezarım her ilkbahar kuzey
rüzgârlarının çiçek açtığı bir yerde bulunacak' dediğini duymuş oldum. O sıralar bu
sözcükler bana saçma geldi, ama onun gibi bir adamın gelişigüzel konuşmadığını da
biliyordum. Hayyam'ın ölümünden dört yıl sonra. Nişabur'dan geçtim. Bir bilim ustasına
duyulması gereken saygıyı duyduğumdan mezarını ziyarete gittim. Bir rehber beni oraya
götürdü. Mezarı bahçe duvarının dibindeydi, şeftali ve armut ağaçlarının dalları kabrin
üzerine uzanmış, çiçeklerini boydan boya üzerine dökmüştüm. Kabrin üzerinde sanki
çiçeklerden bir halı vardı. O zaman Belh'teykcn söylediği sözleri anımsayıp ağladım".

Doğu'dan çıkmış fakat fikirleri ve eserleri ile tüm dünyaya nam salmış Ömer Hayyam'ın
hayatını ve eserlerini incelemeye çalıştığımız bu yazıyı yine onun eseri ile bitirelim.

"Bize derler öte dünyada da cennet var,

Huri var, sevgili var, ağza üzüm sarkar,

Şimdiden uygulasak bunları öyleyse,

Sonumuş tıpkısı buymuş bizim ahbaplar."
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