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MEHMED T E V F ~  EFENDI 'N~  MECM~ATU'T-TERACIWININ 
EDEB~YATI TAR~;HM~ZDEK~ ONEW 

A. Azmi BILGW 

The Importance of MecmQatii't-Tericim in Turkish Historical 
Literature 

Some tezkirah works have also important information as a unique source 
which famous divan poets and their works were evaluated. Tazkirah tradition was 
commenced in 1 5 ' ~  century in Turkish Literature and continued until 1 9 ' ~  century. 
The work titled Mecrntiatii't-tercicirn of M. Tevfik Efendi has written in 191h century 
and consisted of valuable critiques on both Divan poets and Sufi poets. However, it 
has not been given sufficient information to the above-named work in the studies 
which performed on history of literature and biographies of poets so far. In this work 
we are trying to re-evaluate the work titled Mecrnaatii 't-tercicirn in different aspects 
within the frame of other bibliographical works written in similar form. 
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Tezkireler, alanmda t a n ~ n m ~ g  kigilerin hayatlarm konu edinen ve giirlerinden 
ornekler verilen biyografik eserlerdir. Bu tur eserler baglangqta Arap edebiyatmda 
"tabakat" ad~y la  andmq, 1ran ve Turk edebiyatlarmda daha da  geli~tirilerek 
"tezkire" a d ~ m  a lm~gt~r .  Eski Turk edebiyatmda yetigmig gair ve yazarlar~n hayatlar~ 
ile ilgili bilgileri bulabilecegimiz kaynak eserlerin bagmda gelen bu eserlerden biri 
de M. Tevfik Efendi'nin Mecrnu^atii 't-terricim'idir. 

Tezkireler genel anlamda biyografik eserler olsa da bir k~smmda qe~it l i  edebi 
degerlendirmeler ve elegtiriler bulunur ve zaman zaman gairlerin psikolojik ve 
sosyal durumlarl hakkinda bilgilere yer verilir . l  

Sairlerin dogum yerleri, adlar~, mahlaslan, ogrenimleri, bulundugu gorevler 
ve olum tarihleri gibi formel bilgilerinin yanmda, onlar~n yaratd$arl, ozel 
hayatlar~, a l~gkanl~klar~ gibi degigik yonlerine deginen tezkireciler de v a r d ~ r . ~  

8-12 Kas~m 1999'da (Istanbul) VII. Milletler Aras~ Tiirkoloji Kongresi'nde sunulan bildirinin 
yeniden gozden geqirilmiv ~eklidir. 

" Doq. Dr., Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi. E-posta: azmibilgin@mynet.com 
Latifi'nin (6.99011 582)Tezkire'si ve &k Celebi'nin (6.979li572) Mejairii 'pjuarci 's1 bu 
bilgilerin yer aid@ tezkirelerin onde gelenlerindendir. 



Tezkirelerin bazilar~ sanatklrhe bir dille yaz~ld~klari iqin ayni zamanda bir 
edebi eser olarak da degerlendirilmigtir.3 

0zellikle XVII. yiizyddan sonra yaz~lan bir kwm tezkireler gairleri k~saca 
tan~tt~ktan sonra onlarm eserlerinden bol ornekler de aktardigi iqin antoloji ozelligi 
g ~ s t e r i r . ~  

Tezkirelerin bazllar~ derleme bir eser niteliginde olsa da baz~lar~nda orijinal 
bilgiler bulunur. Tezkire yazarlarmdan baz~lar~ giir sanatinl bilen ve edebi elegtiri 
yapacak yetenek ve bilgiye sahip ki$ilerdir.s Butun bunlarm yan~nda yaln~zca belli 
bir yerde yetigen gairleri konu edinen tezkireler de hazirlanm~gtir.~ Cok degi~ik 
yonlu bilgiyi bulundurmas~ nedeniyle tezkireler, edebiyat tarihinde ayrl bir oneme 
sahiptir. 

Tiirk tarih ve edebiyatmda tezkire gelenegi XV. yuzyildan baglay~p gittikqe 
geligme gostererek XIX. yuzyda kadar siirmugtiir. 

Turk edebiyatmda tezkire denince daha qok guarl tezkireleri akla gelse de bir 
de mutasavv~flar~n hayatlarm konu alan evliyl tezkireleri bulunmaktadir. Bunlarin 
bir k~smi qegitli tarikat ve megrepteki siifilerin biyografilerini ve goruglerini konu 
alan eserler olsa da bir k~smi da belli meslek ve megreplerde un yapmig kigiler 
iqin mustakil olarak kaleme a l i n m ~ ~ t i r . ~  

Ayk Celebi Me~riirii '$-guarri'smda, Gelibolulu Mustafa Ali (6.108811600) Kiinhii 'I-ahbrir'mda 
bu tiir bilgilere yer verir. 

Kinal~zade Hasan Celebi'nin (0.101211604) Tezkiretii9$-,warri'sinn ingadaki ustal~g~ dikkat 
qekicidir. Edebiyat tarihleri tezkirenin bu yonune daha qok deginir. 

Kafzlde Flizi'nin (6.103 111622) Ziibdetii '1-e$ 'rir '1 (Tezkirenin adlandmlqindan da antolojik 
oldugu anlaylmakta olup antoloji niteligindeki ilk tezkiredir.), Yiimni'nin (8.107311662) 
Tezkiretii '$-parb'si, Seyrekzade Mehmed As~m'm (o.lO86Il675) Zeyl-i Ziibdetii 'Leg 'rir'z, 
Ismail Belig'in (6.1 14211729) Nuhbetii '1-6srir li-zeyli Ziibdetii '1-risrir'~ antoloji ozellikli 
tezkirelerden say~l~r .  

Gelibolulu Mustafa Ali'nin tarihqi ve divan sahibi bir tezkirecidir. Bu dzellikleri onun tezkiresine 
yanslr. Sairlerin yetenekleri, du$iniig ve egilimleri hakk~nda bilgilerin yanmda 6mek verdigi 
giirleri zaman zaman elegtjrdigi de olur. 

Ali Emiri Efendi'nin (6.1924) Tezkire-i &arb-i hnid'i Diyarbakdda yetisen 217 gairin 
biyografisini iqerir. 

Siilemi'nin (6.4 1211 02 1) Tabakhtii 's-slifiyye'si, EbQ Nuaym el-Isfahbi'nin (6.43011038) Hilye'si, 
Herevi'nin (6.48 111088) Tabakcitii 's-slijyye'si, Attar 'In (6.61 811221) Tezkiretii '1-evliyri's~ ve 
Clmi'nin (0.89811492) Nefehritii 'I-iins min hadarciti'l-kuds'u bunlarin baglacalar~d~r. Tezkiretii '1- 
evliyri'n~n XIV. yuzy~ldan itibaren Turkqe'ye qegitli qevirileri yap~lm~gt~r. Nefehht' Ali Sir Nevai 
(0.90611501) Dogu Turkqesine, Lamii Celebi (6.93811532) Bat1 Turkqesine qevrilmi~tir. 
Turkqe'ye qok erken donemden itibaren qegitli degi~ikliklerle ve yeni illvelerle qevrilen bu iki 
eser tasavvufun Tiirkler aras~nda yay~lmasmda etkili olmugtur. 

Fahreddin Sail Ali b. Huseyin b. Ali'nin (8.93911532) Farsqa olarak kaleme ald~gi ve Mehmed b. 
Mehmed Serif el-Abblsi nin 993 (1585) y~linda Turkqe'ye qevirdigi Refehdt-I Aynii 'I-haybt 'ta 
genellikle Nakgibendi halifelerinin biyografileri anlat~l~rken, Cemdleddin Hulvi'nin (6.106411654) 



Mecmziatii 't-terticirn hem divan gairlerine hem mutasawif gairlere yer 
vermesi nedeniyle ayrl bir onem tag~r. 

Hayat~ hakk~nda bilgi bulunmayan Mecmziatu't-terticim'in yazarl Mehmed 
Tevfik Efendi'nin, eserin baginda oglu 1negol naibinin verdigi bilgiye gore 2 
Rebiullhir 1229 (24 Mart 1814) yihnda dogdu@nu, 3 Receb 1274 (17 Subat 1858) 
ylllnda oldugunu ve mesnevf-hdn oldugunu ogreniyoruz. $air Hakk~ Efendi ad11 bir 
kimsenin yine ilk sayfaya yazdig~ bir k~t'adan da onun A - i  abA sevgisiyle d o h  
flzd bir kimse ve titiz bir yazar oldugunu anhyoruz. Eserin vr.128btsine dugulen 
bir kay~ttan da hacca gidip geldigi, anlagdmaktad~r. 

~stanbul Universitesi Kutiiphanesi'nde (TY, nr. 192, 159 varak) bulunan eser 
ilim dunyas~na Ag5h S~lrr~ Levend tarafindan t a n ~ t ~ l m ~ g t ~ r . ~  Tek nusha olan eserde 
1000 (1595) yllmdan baglayarak 1256 (1 860) yilma kadarki donemde geqen 540 
kiginin hayatlar~ hakkinda k~saca bilgiler verilmig, her gahsrn olum tarihi iqin bir 
kaq kelimeyle tarih dugulmugtur. Mecmziatii't-ter6cimrin ilk sayfas~ hariq olum 
tarihleri esas alrnarak duzenlenmig, ayrlca alfabe slrasl gozetilmemig, muhtemelen 
sonradan yapdacak ildveler dugunulerek bog sayfalar b~rak~lrnqt~r.  Eserin 
sonundaki "vefeyatnlme" a d m  verebilecegimiz kis~mda ise 1267 (1851) yilma 
kadar qegitli kimselerin olum tarihleri kronoloji gozetilerek ebced hesabiyla 
dugurulen tarihlerle birlikte verilmi~tir. 

Eser aslmda ad~ndan da anlag~lacag~ gibi bir ha1 tercumeleri (biyografiler) 
kitab~d~r. Ancak iqerisinde yer alan gahislar~n qogunlugunu gair ve yazarlar 
olugturmaktadir. Diger tezkirelerdeki kadar olmasa da gairlerin giirlerinden bir kaq 
beyitlik ornekler de bulundurmaktad~r. Bu yuzden biz de bu bildirimizde tezkire 
demeyi yegliyoruz. 

Aglh S~lrr~ Levend'den sonra HalQk 1pekten XIX. yuzy~l tezkirelerini 
tanltlrken1° Mecmziatii't-terticim'e de yer vermigtir. Burada Agdh Slrr~ Levend'in 
daha once verdigi bilgiler tekrar edilmig, sonunda da Mecmliatii't-terticim'in, "giire 
ilgi duyan bir kiginin herhalde kendisi iqin hazirlad~g~ onemsiz bir kitap" oldugu 
ifade edilmigtir.Tezkireye bir mutasavv~f gairin hayat~ iqin muracaat edip biraz 
inceleme firsat1 buldugumda bu tezkireyle ilgili degerlendirmenin dogru 
olamayacag~ gorugune vard~m. 

Soz konusu degerlendirmeden soma bu eser uzerinde doktora tezi hazlrlqyan 
Ruhsar Zubeyiroglu ise eserle ilgili gu degerlindirmeyi yapmlgtlr: "Prof. Dr. Haluk 
Ipekten'in Suarci Tezkireleri adli eserinde dedigi gibi Mecmuatii't-terticim bir 
derleme eseridir. Boyle olmakla birlikte 540 kigiden bahsettigine gore, edebiyat 

Lemezit-I Hulviyye, Sak~b Dede'nin (6.1 14811 735) Sefine-i Nefise-i Mevleviyin, Esrar Dede'nin 
(0.121 111796) Tezkire-i Juari-i Mevleviyye ad11 eserlerinde tamamen belli meslek ve mearepten 
~airlere yer verilir. 
Tiirk Edebiyatl Tarihi, Ankara 1984, s.329-33 1. 

Tiirk Edebiyahnm Kaynaklarrndan Tiirke Suari Tezkireleri, Erzururn 1988, s.183. 



incelemelerinde daima goz onunde bulundurulacak nitelikte bir tezkiredir. Bilhassa 
tertibi bilindikten sonra aranllan kigi kolaylikla bulunarak hakkinda bilgi 
edinilebilirMll. H. ~pekten'den nakil gibi verilen bu cumlelerin ne kadarl H. 
~pekten'e ne kadari R. Zubeyiroglu'na ait bilemiyorum, ancak bu ifadeler ad1 geqen 
eserde bulunmamaktadlr. 

Ad1 geqen doktora tezinde Haluk ipekten'in eserle ilgili gorugleri yeteri 
kadar degerlendirilip gerekli aqiklama yapilmamlgtlr. Bu mzkalemizde HalQk 
ipekten'in tezkireyle ilgili goruglerinin pek gerqekqi olmadigini ortaya koymak i ~ i n  
eserle ilgili bazi tespitlerimizi ve goriiglerimizi aktarmak istiyoruz: 

Mehrned Tevfik, Mecrntiatii't-tercicim'inde 540 kiginin biyografisine yer 
vermigtir. En qok biyografi ihtiva eden Fatin'in Hcitimetii'l-eg 'dr'inda 672, 
Klnallziide Hasan Celebi'nin Tezkiretu'pguardsinda 63 1 kigi bulundugu goz 
onunde bulundurulursa, eserin 540 biyografiyle tezkireler araslnda gahls kadrosu 
baklmindan uquncu sirayi aldigi gorulur. Kafzdde Fbizi'nin Ziibdetii'l-eg 'dr'i 5 14, 
Safiyi'nin Tegkiretii'pguards~ 476 kigiyle bundan sonra gelir. Mecmtiatii't- 
tercicim'de bog blrakilan sayfalardan eserin son geklini almadlgl anlagllsa da mevcut 
kadrosuyla da yeterli bir sayiya ulagtigm~ soylememiz gerekmektedir. 

Daha once yazilan tezkire yazarlarlnln qogu yararlandlgl kaynaklari 
vermezken Mehmed Tevfik, tezkiresine kaynaklik eden eserleri zaman zaman 
belirtir. Bunlardan bazllari gunlardir: a. Atdyi [Zeyl-i Sekaik olmal~], Mustakimzdde 
[Mecelletii'n-niscib olmah]. Bu iki kaynagi Seyhulislam Zekeriya Efendi'nin dogum 
yerindeki farkll bilgileri iqin kullanir (vr.1 la). b. Kiitip Celebi, Fezleke; AM, Zeyl- 
i Sekaik; Naima, Tcirih. Bu ug kaynakta da SQdi'nin olum tarihinin 1000 (1 59 1-92) 
olarak verildigini, bunun ise galat oldugunu belirtir. Zira Serh-i Giilistan'in 1004 
(1595-96) ylllnda tamamlandlglnln eserin sonunda kayltll oldugunu, dolaylslyla bu 
tarihten once verilen olum tarihinin yanlig olacaginl ifade eder. Mehmed Tevfik, 
SOdi'nin olumunu 1005 (1596-97) olarak verir (vr.l4b). c. Muhlbbi (1 11 111699), 
Hulcisatii'l-eser. Taklyyuddin'in eserlerinin birkaqinin adm verdikten sonra bagka 
eserlerinin de oldugunu, bunlarln Hulcisatii'l-eser'de yazill oldugunu soyler (vr.15a). 
d. Esrar Dede, Tezkire-i Esrcir. Kemal Ahrned Dede'nin burada bir miktar giiri 
oiduguna igaret edildigini belirtir (vr.19a). e. Azdd-I Bilgrdmi (o.120011786), 
Siibhatii'l-mercdn j? cisciri Hindistcin.. es-Seyyid eg!jeyh Slbgatullah'ln 
biyografisinden sonra Hulisatii'l-eser'le birlikte verir (22a). Aynl eser Seyh 
Abdulhak Dehlevi'nin biyografisinde de kaynakqa olarak yer alir (vr.37a). f. 
Mahrnud Hulvi (o.1064/1654), Lemezcit; Atdy? [Zeyl-i Sekaik olmah]. Seyh Budak 
Efendi'nin bu kaynaklardaki farkli olum tarihlerini belirtmek iqin geqer (vr.22a). g. 
Mustakirnzdde, Tuhfe-i Hattcitin.. Mehmed Tevfik, Hattat 1mbd'in olumune ebced 
dugurdukten sonra Mustakimziide'nin verdigi beyti de kaydeder (vr.28a). 8. Ahmed 
Rifat Efendi (0.129311 876), Devhatii'l-megdyih. Seyhulisliim Bahdyi Efendi 

Mecmliatii't-tercicim: Mehmed TevJk Efendi, I. U. Sosyal Bilimler Enstitiisii, 1989, s.2. 



hakkinda bilgi verirken bu eserin admi verir. h. Fehim Efendi (1203A788-89), 
Sefinetii'pguard. Sab-i ~sfahini'nin olum tarihini Fehim Efendi'nin 1087 (1676) 
olarak gosterdigini Mecelletu'n-nisdb muellifi Mustakimz8de'ye gore bu tarihin 
yanlig oldugunu belirtir. Kendisi Siib-i isfah8nP'nin oliimiinu 1078 (1667-68) olarak 
verir (vr.50a). 

Mecrnziatii't-terdcirn'de yaz111 kaynaklarin yaninda diger baa  tezkirelerde de 
oldugu gibi y a m  kendi duydugu rivayetlere de yer verir (vr.34a). Bazan bir kigiyle 
ilgili ayr~ntlll bilgi iqin, kaynaga gonderme yapar (mesel  bk.vr.45b. Burada Kiitib 
Celebi'nin biyografisini kisaca verdikten sonra Kitib Celebi'nin kendi eseri olan 
Tdrih-i Takvim'e gonderme yap~lmlgtlr). 

Mehmed Tevfik, tezkiresinde ele aid@ gah~slarin isim, kunye ve nisbelerini 
verdikten sonra dogum tarihini ve yerini, sonra kisaca tahsil ve yaptigi vazifeleri, 
olum tarihini, kabrinin bulundugu yeri, eger gairligi varsa mutlaka mahlasini ve 
tespit edebildigi kadariyla eserlerini verir. Biz burada da duzenli bir biyografi 
aktarimln~n oldugunu soylememiz gerekiyor. Dolayis~yla HalQk Ipekten, "Eserde 
bir sira ve duzen yoktur." derken de muellife biraz hakslzlik etrnig olmaktadlr. 

Bu tezkire tasavvuf tarihi aqismdan ayri bir oneme sahiptir. Mehmed 
Tevfik'in Tasawufi kigiligi ve hayati hakkinda "mesnevihan"1ig1nin dlginda fazla 
bilgimiz olmamakla beraber muellifin tasawufa ilgi duydugu bu konuda bilgi 
sahibi oldugu, Nakgi veya Mevlevi muhibbi oldugu tezkiresinden anlagllmaktadir. 
Eserin 128b'sindeki kayitta "geyh" ve "seyyid" oldugu da belirtilmigtir. Ozellikle 
kendi ilgi alan~ dolayislyla olsa gerek bir gahsin kabrinin bulundugu yerdeki veya 
civarindaki tekkenin adin1 belirtir (vr.l8a, 23b), bazan da buras1 hakkinda k~saca 
bilgi verir (vr. l7b). Hatta bazan hayatini anlattigi kimsenin geyhinin kabrinin 
bulundugu yeri de kaydeder (meseli bk.vr. 12b). Mir Mehmed HikanP'nin olumu 
iqin 1014 y111ni verdikten sonra 1015 yllinda oldugune dair rivayeti de belirtir. 
Ayrica "Mezarl Edirnekapisi'nda Mihrimah Cimii gerifi havlusunda v&i' mektebin 
penceresi piggihindadir. M e d r  taginda olum tkihi yoktur."(vr.2lb) gibi ifadeler 
kullanir (Bugun mezartaglnda ustuvini bir tag uzerinde 6 satlrlik bir kitibe 
mevcuttur. Burada 1015 yi11 yazilidlr). Bu da bizde bizzat gorerek bu bilgiyi 
verdigi intibalm uyandlrir. Yine Kerkiiklu Mehmed Ernin Efendi'nin (0.122811 8 13) 
olum tarihini ise saatine varlncaya kadar kaydeder (vr. l4Oa). 

Tezkirede nadir de olsa biyografisini anlattlg~ gahsin eserlerinin bulundu@ 
kutuphanenin belirtildigi de olur (vr.l05a, 1 1 la). Eserlerin genellikle sadece adlar~ 
verilmekle birlikte bazen de beyit sayllarinin verildigini tespit ediyoruz (vr.ll2a). 

Mecrnriatu't-terdcim 'in Turk tasavvuf edebiyati aqlsinda onemli bir yonu de 
252 kiginin "geyh" olarak nitelendirilmesidir. Bunlarin hepsi olmasa da buyuk 
qogunlugu madde bag1 olarak yer almlgtlr (Ruhsar Zubeyiroglu, a.g. e, bk. indeks) 

Turk tasavvuf edebiyati bakimlndan eserin bir diger Snebli yonu de kigilerin 
hayat hikiyelerinden sonra giirlerinin hangi alanda olduguna igaret edilmesidir. Bu 
tur degerlendirmeleri iqin bir kaq ornek veriyoruz: Seyh Ahmed Efendi (vr.6a), 



Seyh Ya'kub H a m  (vr.6b), Seyh H~zir'Efendi (vr.14b) ve Bezcidde Seyh Mehmed 
Efendi (vr.24b) iqin "... eg'h ve il8hiyydti" (vr.6a); Seyh Osman Bayrami (vr.12b) 
ve Seyh 0mer Fdni (vr.3lb), iqin "...il8hiyydt1"; OkquzAde (vr.34a) ve Mehmed 
NihSli (vr.28a) iqin "...egLki vardlr" derken Seyh Cennet Efendi (vr.48b) iqin 
"muretteb divani ve dg~kane ildhiyytit~ vardlr" diyerek ad1 geqen gahtslarin 
~iirlerinin, divan giiri mi veya tekke giiri mi oldugunu okuyucuya aqiklamak ister. 
Sairlerden divan sahibi gairleri de "muretteb divan1 vardir", "miidewen divan1 
vardir" veya sadece "divani vardlr" gibi ifadelerle belirtir. 

Eser Sudcu Begir Aga, 1dris-i Muhtefi, Seyyid Mehmed Serif gibi diger 
tezkirelerin bir qogunda bulamadlg~miz mutasawif gahsiyetlere de yer vermesi 
dolay~s~yla da ayri bir onem tagimaktadir. 

Yukarda ozetlemeye qaligtig~miz Mecmliatu't-terdcim ile ilgili 
tespitlerimizden anlagilacag~ gibi Mehmed Tevfik Efendi'nin bu eseri H. lpektentin 
"onemsiz bir kitaptir" nitelemesini hak etmemektedir. Tezkireler uzerinde qaligma 
yapan meslektaglar~m~zin ayrmtili incelemeleri ve ozellikle de diger tezkirelerle 
yapacaklari mukayeselerden sonra eserin tezkireler aras~ndaki yeri ve onemini daha 
iyi belirlenmig olacaktir. 


