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Ömer Hayyam’ı anlamak

Oysa bu sanat ve dini önderlerden 
yaklaşık üç yüz yıl önce Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu’nda  
dünyanın en büyük gözlemevini 
yöneten büyük bir astronomlar 

grubunun da başı olan çağının en önemli bilim, 
felsefe  ve sanat adamı yaşıyordu. Rönesans ve 
Reform’dan üç yüz yıl önce bu düşüncelere temel 
olan ana düşünceleri seslendirmeyi başlarmıştı. 
Bir yandan bilimsel yanı ile çağının en özgün 
eserlerini üretirken diğer yandan dörtlükleri ile 
haykırıyordu karanlıklara.
Onun gözünde insan tek başına bir varlıktı ve 
kesinlikle özgün bir düşüncesi olmalı ve onu 
sonsuza kadar savunmalıydı. Şöyle sesleniyordu 
insanlara;

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar.
Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar.
Üzülme; Doğruların kaderidir yalnızlık.
Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.
Yıldızların ve güneşin hareketleri ile ilgili 
oluşturduğu açısal tablolar daha sonra Uluğ 
Bey’inde katkılarıyla 1800’lere kadar Astronominin 
temel kitabı olma şansını yakaladı daha da 
önemlisi bu bilgilere dayalı olarak yaptığı ve adına 
Celali Takvimi denen takvimin birçok yönü ile en 
iyi güneş takvimlerinden birisi olduğu kabul edildi. 
Günümüzde bile İran hâlâ bu takvimi kullanmaya 
devam etmektedir.

Bugün “Rönesans ve Reform hareketinin altında 
yatan felsefe nedir?” diye konu ile ilgili birisine 
sorarsanız o size “hümanizm” ya da “insancıllık” 

diyecektir. İnsan sevgisinin öne çıkması ve insanın 
bireyselleşmesi şöyle açıklıyor bunun Ömer 
Hayyam;
Düşünce göklerinin baş konağı sevgidir sevgi;
Gençlik destanının baş yaprağı sevgidir sevgi;
Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar,
Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir sevgi.
Doğu insancıllığının en büyük temsilcilerinden 
birisi olan Ömer Hayyam,  dünyada başka iki 
özelliği ile ön plana çıkmıştır. Bu özelliklerinden 
birisi savaş karşıtlığıdır. Bugün batı dünyası 
kendisini ilk savaş karşıtı olarak tanımaktadır.  
İkincisi ise eğer haklı ise padişah otoritesine bile 
karşı koyma özelliğidir. Şöyle demektedir;

Biliyor musun, selviyle süsenin hürriyeti neden 
dillere düştü,
neden yollara yayıldı? Süsenin on dili vardır, ama 
gene de susmaktadır;
selvinin yüz eli vardır, gene de eli kısadır, bir yere 
uzanmaz.

Dünyanın Astronomi dalındaki en büyük bilimsel 
çalışmalarından birisi olan Nevruzname’yi Türkçe 
olarak bulamadım çevrildi mi onu bile bilmiyorum. 
Rubailerinden aklımızda kalan sadece şarapla ilgili 
olanlarıdır ama ondanda iki tanesini bir arada bilen 
yok gibidir.

Biz yazımızı yine onun bir dörtlüğü ile bitirelim.

Dünyada akla değer veren yok madem,
Aklı az olanın parası çok madem,
Getir şu şarabı, alın aklımızı:
Belki böyle beğenir bizi el âlem

Bin dört yüzlü yıllar batıda Rönesans ve Reform hareketlerinin başlayıp yaklaşık yüz sene 
sürerek batı toplumlarını yeni bir toplumsal dönüşüm yoluna sokan girişimlerdi. Güzel 
sanatlar ve bilimdeki yeni yaklaşımlarla ortaya çıkan Rönesans hareketinin en önemli isimleri 
Leonardo Da Vinci ve Mikelanjelo, dinde yeni düzenleme talebi olarak ortaya çıkan Reform 
hareketinin lideri ise Alman Martin Luther idi. Bu iki hareketin de özü, özgür düşüncenin 
yaşamın her alanına hâkim olması tezine dayanmaktaydı.
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