Derdiyok, Azizi'nin Nigcir-ncimesi

Fuat Ozdemir Am], Adana, 1997,

x y ~ Y, ~ Z Y I L~AIRL~ERINDEN
AZIZI'NIN NIGAR-NAMESI'NIN
YENI BIR NUSHASI
Bir gehrin guzellerini ve giizelliklerini anlatan gehr-engizler, gerek
yazildiklari donemin toplum hayatini canli bir bi~imdeyansitmalari,
gerekse dil ve iislap ozellikleri bakimindan eski Turk edebiyatinin onemli
turleri arasinda yer alirlar. Biz de burada yine bir gehr-engiz olan ve Milli
Kiituphane yazmalari arasinda Mesihi adina kayitli olarak tespit ettigimiz,
fakat aragtirmalarimiz sonucu XVI. yuzyil ~airlerindenAzizi'ye ait oldugu
anlagilan, yeni bir Niglr-nlme niishasini incelemeye ve tanitmaya
qaligaca&z.
1989 yilinda bagladigimiz "XV.Yuzyi1 Sairlerinden Mesihi'nin
Gul-i Sad-bergi" 1 baglikli doktora tezimizi hazirlarken, yine her firsatta
Mesihi ve eserleriyle ilgili kaynak ve katalog tarama faaliyetimizi
surdiiruyorduk. Kaynaklara gore Mesihi'nin Divani, Sehr-engizi ve
mektup orneklerinden olugan Gul-i Sad-bergi olmak uzere toplam i i eseri
~
bulunuyordu. Fakat 1992 yilinin Agustos ayinda Milli Kutuphane'de
aragtirma yaparken, kutuphane figleri arasmda Yz.A.382112 numarayla
Mesihi adina kayitli olarak "Nigk-niime-i Zevk-iimiz der-uslab-i Sehrengiz" ad11 yeni bir esere tesaduf ettik.
Ayni yerde, daha onceki yillarda yapti&miz kaynak tarama
~aligmalarindagoremedigimiz Niglr-nlme'ye ait bu figin birden kargimiza
qikmasi, bizi hem gagirtti hem de ~ o sevindirdi.
k
Cunku Mesihi'nin yeni
bir eseriyle kargilagaca~imizidugiiniiyorduk. Fakat yapti@miz arqtirmalar
sonucu, bu eserin XVI. yuzyll gairlerinden Azizi'ye ait oldugu anlagildl.
Bu esere daha once ayni yerde yaptl&mlz aragtirmalar esnasinda
rastlayamamamlz, bize mecmuanin yakin zamanlarda Milli Kutuphane'ye
f.Cetin Derdiyok, "XV. Yuzyil Sairlerinden MesihTnin Gul-i Sad-bergi", Basilmamig
doktora tezi, (Danlgman : Prof.Dr.Mine Mengi), Cukurova ~nivertesi,Sosyal Bilimler
Enstitusii, Adana 1994.
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geqmig olabilecegini dugunduriiyor. Nitekim mecmua uzerinde kurgun
kalemle yazilmig "Abdullah 0ztemiz -Gemlik, l.Mecmuta-i Eg'iir,
2.Nigbr-nbme-i Zevk-bmiz, Muellifi: Mesihi" kaydi, bu duguncemizi
guqlendirmektedir. Abdullah ~ z t e m i z ' i nozel kitapligina ait oldugu
anlaplan, iqerisinde Nigsr-nbme'nin de yer aldigi bu mecmua, buyuk bir
ihtimalle son yillarda Milli Kutuphane'ye geqmig olmalidir.
Mill? Kutuphane yazmalari arasinda tespit ettigimiz bu Nigiir-nbme
nushasinin ozelliklerini goylece verebiliriz:

Milli Kiitiiphane, Yz.A.38211 2
Bag : Gel iy tabc-1nazar-b3z u suban-siiz
SikZr-1 mekr-i fikre eyle perviiz
Son i MesQi medhi bu derjlu becerdi
Begenmezseg yuri var sen de eyle
Istinsah tarihi : Okunamadi.
istinsah kaydi : Yoktur.
0lquler : 205x1 15 mm, Yaprak : 20, Satir : 17, Yazi : Nesih, Kagit
: Filigranli, Cilt : Zerkari yaldiz, qaharkuge ve gemseli, kahverengi megin.
Bu nusha, iki ayri mecmuanin bir araya getirilmesiyle olugturulmug
bir nusha izlenimi veriyor. Cunku mecmuanin bazi varaklari renkli,
bazilari ise beyazdir. Ayrica varaklarin iki ayri gekilde numaralandirilmasi
dikkati sekiyor. Nigiir-name metni, varaklarin ust tarafinda yer alan
numaralara gore 143b- 171a varaklari arasinda, ikinci numaralandirmaya
gore ise 22b-41a varaklm arasinda bulunmaktadir. Biz de incelememizde,
kutuphane figinde de gosterilen bu ikinci numaralandirmayi esas aldik.
Kutuphane figinde verilen bilgiye gore Niggr-name 20 varaktan
olugmaktadir. Oysa mecmua incelediginde, bu 20 varaklik kismin
tamamen Nigk-niime'ye ait olmadigi goriiluyor. Kiitiiphane figinde Nig2rname olarak bildirilen metin, tespitlerimize gore aslinda gu u s ayri
paqadan meydana gelmektedir :
1) 22b-26b, Azizi'nin Nigiir-niimesi'nin sonu eksik metni.
2) 27a-41b, Agk konulu, alegorik bir mesnevi parqasi.
3) 42a, Mesihi'nin Edirne Sehr-engizi'nin sonunda da yer alan iki
nazmi.
Simdi siras~ylabu parsalan qegitli yonlerden inceleyerek
elimizdeki metnin durumunu belirlemeye qaligalim :
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1) 22b-26b, Azizi'nin Nigir-nPmesilnin sonu eksik
metni:
Bu bolum, Mef6'iliin Mef6'iliin Fe'filiin vezninde yazilmig, toplam
125 beyitten meydana gelen bir mesnevidir. Eser, gerek b i ~ i mgerekse
uslOp ozellikleri bakimindan Mesihi'nin Edirne Sehr-engizi'yle ayni
ijzellikleri gijstermektedir.2 Edirne $ehr-engizi'yle Nigiir-niime aras~ndaki
en onemli fark, birincisinde erkek guzellerin, ikincisinde ise kadin
guzellerin anlatilmasidir.
Nigh- niime'nin ilk on beyitinde gair, kendisine seslenerek, kadin
guzelleri anlatan, okuyanlarin zevk alip, elden dugurmeyecekleri, Istanbul
gehri i~erisindemeghur olacak bir eserin yazilmasi gerektigini belirtiyor.
idiip bir name-i rengini peydii
Zen& evsiifini afia lgl in@
Veli go1 zenleri yad eyle kim 01
Ola meghiire-i mulk-i Sitiinbiil
$air, bundan sonra gelen "Sifat-i $eb-i Pur-Kevkeb" bqligini
tayyan beg beyitlik kisimda, gogu, gelin olmaya hazirlanan bir dula
benzeterek, yildizli bir gece tasviri yapiyor.
Meger bir geb bu garb-I bive-biinti
'Arijs olmaga dutmigdi yine rii
Bu gece tasvirinin arkasindan, "Sifat-i ROz-1 PirQz"bqligini
tqiyan, yine beg beyitlik bir gunduz tasviri geliyor.
Seher yuzden goturdi gun nikab~
Gijrindi niir-i husn-i Zifitiibi
Daha sonra 21. beyitten baglayarak 56. beyite kadar suren 36
beyitlik "Sebeb-i Te'lif' kismi geliyor.
Kisaca soylemek gerekirse "Sebeb-i Te'lif" kisminda, soz ve
sanattan anlayan kigilerin bulundugu bir meclis tasvir ediliyor.
Meclistekilerden biri, orada toplanmig olanlara sesleniyor ve erkek
guzelleri anlatan eserlerin oldugunu, fakat kadin giizelleri anlatan bir eserin
bulunmadigini belirtiyor. Arkasindan, kadin guzelleri anlatan bir eserin de
yazilmas~gerektiginden soz ediyor. Mecliste bulunanlar da bu durumu

I

Prof.Dr.Mine MENGI, Mesihi Divlnl, AKDTYK, Atatiirk Kiiltiir Merkezi Yaym,
Ankara 1995, s.108, 109; Drhfan Morina, Prigineli Mesihi (Hayatl-Sanatl-Eserleri),
Tan Yay~nevi,Prigtine 1987, 212, 213.
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kabul ediyorlar ve ~airdenkadin guzelleri anlatan bir eser yazmaslni
istiyorlar:
Nite kim aiiilur biiblar cihinda
Nola zenler d'aiiilsa her zemHnda
$air de bu ihtiyaqtan yola pkarak,
El urup @me-i 'anber-fegiina
Hemgn-dem bagladum vqf-1 zengna
Zen& evsifina lgldum ser-ag&
sozleriyle, kadln guzelleri tavsif eden as11metne bqlryor.
Bu eksik Nigiir-niime nushaslnda tam 23 guzelin tavsifi yer aliyor.
Tavsifler, biqim bakimindan Mesihih'i'ninEdirne Sehr-engizi'ndeki
tavsiflerle aynl ozellikleri gosteriyorlar. Gene1 olarak u ~ ebeyitten
r
meydana gelen, bqllklan da bulunan bu tavsiflerde, guzellerin ozeIIikleri
lusa ve etkili bir biqimde anlat~lmaktadlr.
26b varaginda, "Elleri Giizel Cemile " bagl~kindansonra tavsifler
birden bire kesiliyor. Burada bagllgin yer almasi, fakat Elleri Giizel
Cemile'yi tavsif eden m~sralarinbulunmamasi, 27a varagmdan ba9layan
mesnevinin gelmesi, bundan sonraki varaklarin, biiyiik bir ihtimalle
ciltlenme esnamda kayboldugu dugiincesini aklirmza getiriyor.

2) 27a-41b, Agk konulu, alegorik bir mesnevi pargas1 :
27a-4 1b varaklarl arasmda yer alan mesnevi nazim ~eklineuygun
olarak yazilrmg bu metin, agk konulu, alegorik bir hikilye pargasldir.
Kul eger itmeyeydi c u m u giingh
N i ~ @hir
e
olurdi 'afv-1 flab
diye bqlayan, i~erisinde"Sabr u kara ile nsme gonderiildiikde 'A81k-i bidiliiii baber-i taiarruc-1zmdur." v.b. geklinde bagllklar bulunan bu hikilye,
kanlmizca Nigiir-nilmetden farkli bir eserdir.
456 beyit tutan bu metin, 41b varagtnda,
Bir gariiuz kapuiida ehl-i niyb
Kerem ehli olur garib-nuv8z
beytiyle sona eriyor.
Nigh-nilme metnine sonradan eklendigini sand~glmiz bu
hikiiyenin, maalesef bag ve son kis~mlar~
bulunmamaktadir. Bu nedenle
I
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metnin asil adin1 ve gerqekte kime ait oldugunu belirleyemedik. Soz
konusu mesnevi parqasini, daha sonra ayrl bir yazi qerqevesinde
incelemeyi planhyoruz.

3) 42a, Mesihi'nin Edirne Sehr-engizi'nin sonunda da
yer alan iki nazmi :
Mesihi mahlasin~tqiyan bu iki nazim, bir iki beyit eksikligi ve bazi
kelime degigikligi gibi kuguk farklarla Mesihi'nin Edirne Sehr-engizi'nin
sonunda da yer almaktadir.3 Bu nazimlardan birincisi dua niteligindedir.
Burada guzeller ve guzeller meclisinin devaml~olmasi iqin dua
edilmektedir. Nazimlardan ikincisi ise miinacat niteligindedir. Meslhi, bu
giirde guzelleri ovmekte ve Allah'a yalvararak giizellere kul kole olmay~
dilemektedir.
42a varaginda yer alan bu iki nazmin altinda metnin istinsah tarihi
de goriiliiyor, fakat yazi silik oldugu iqin tarafimizdan okunamadi .
Nigk-niime'nin MillT Kutuphane niishasi, metnin sonunda yer alan
ve Mesfhi mahlasini taglyan nazimlarla da Mesihi'ye ait bir eser gibi
gorunuyordu. Fakat metnin orta k~smindabulunan farkli ozellikteki
mesnevi parqasl, zihnimizde birtakim kugkularin uyanmasina yo1 aqti. Bu
mesnevi kimindi, eserin gergek ad1 ne idi, Mesihi mahlasm taglyan
nazimlar gerqekten Nigilr-namelye mi aitti?
Ayr~cakaynaklarda Mesihf'nin Nigk-name ad11 bir eserinden soz
edilmemesi, eserin Mesihi'ye aitligi konusundaki k u ~ k u l a r ~ m i z i
artir~yordu.Bu nedenle eserin ger~ektenMesihi'ye ait olup olmadigin~
daha aqk bir biqimde belirleyebilmek iqin, Nigar-name metniyle gairin
Edirne Sehr-engizi'ni ve diger gairlere ait gehr-engizleri karg~lagtirmayi
planladik.
Nigh-niime'yi Edirne Sehr-engizi'yle karg~lagtlrmakiqin metin
olarak, Prof.Dr.Mine Mengi'nin yayimlamig oldujju Mesihi Divan1
iqerisinde yer alan Edirne Sehr-engizi'ni seqtik. Kargilagirma sonucu, her
iki metnin gerek nazim gekli, gerekse dil ve anlat~mozellikleri bakimmdan
birbirine qok benzedigi ortaya qikt~.Hatta her iki eser, tavsifi yapilan
giizellerin cinsiyeti dlginda, konular~ve gairlerinin eglenceye diil~kiin
mizaqlari bakimindan da birbirine qok benziyordu. Yani Nigh-niime,
Mesihi'ye ait bir eser gibi goriiniiyordu.
Fakat daha kesin bir sonuca ulqabilmek iqin Nigiir-niime'yi bir de
diger gairlerin gehr-engizleri ve nigir-niimeleriyle kargllqtirmak istedik.
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Bunun iqin Niglr-nlmelerle ilgili bir kaynak taramasi yaptik.
Ara~tlrmalarimlz sonucu, eski ve yeni kaynaklarda XVI. yuzyll
gairlerinden Azizrnin ve XVIII. yiizyil 9airlerinden Nedim'in Nig5r-name
ad11 eserleri oldugunu gordiik.
Nedim'in eseri, fzzet Ali Paga'yla birlikte meydana getirdikleri
mektup geklinde bir metindir.4 Inceleme konumuz olan Nigir-niime'ye hi$
bir gekilde benzememektedir. Fakat Azizi'nin eseriyle ilgili olarak Kinhlizide Hasan Celebi ~ezkiresi5,~iinhii'l-~hbiir6,
Tezkirelere Gore Isimler
~ozlugii7A
, History of Ottoman poetry8, Isllm ~ n s i k l o ~ e d i s igibi
g
kaynaklarda verilen bilgiler, Inceleme konumuz olan Nigiir-niime'ye qok
uyuyordu. Hatta A History of Ottoman Poetry'de Nigbr-nbme'deki
tavsiflerden seqilmig Ingilizce ve Osrnanlica iirnekler de bulunuyordu. 10 A
History of Ottoman Poetry'de yer alan "Sa@i Zemln, Penbe Ayni,
Tavukqu Kizi Aige" gibi tavsifleri, elimizdeki metinle kargilagtlrdiglmizda
her ikisinin de aynl oldugunu gorduk. Bu duruma gore Nigh-name,
Azizi'ye ait bir eserdi.
Bundan bagka Aglh Slrri Levend' in "Tiirk Edebiyatinda Sehrengizler ve Sehr-engizlerde Istanbul" ad11 eserinde, Niglr-niime'nin
transkripsiyon igaretleri kullanilmadan giiniimiiz haffleriyle yazilmig tam
bir metni ~ e r i l m i ~ t i lElimizdeki
l.
metni, Agiih Slrri'nin metniyle
karglla~tirdi~lmlzda,
bu kez her iki metnin tamamlnin ayni oldugunu
gordiik.
Hatta elimizdeki nusha, Agih Sirri'nin yayimladigi metne gore
daha eksikti. Ornegin elimizdeki metinde daha az sayida tavsif yer aliyordu
Halil Nihad, N e d h D i v h , fstanbul 1924, s.223,224.
Kmlllz5de Hasan Celebi, Tezkiretii's-Su'arP, (Ele~tirmeliBasklya Hazlrlayan Dr.
Ibrahim Kutluk), 'ITK Yaylnlan, Ankara 1981, s.630.
Dr.Mustafa fsen, Kiinhii'l-Ahblr'ln Tezkire Klsml, AKDTYK, Atatiirk Kiiltiir
Merkezi Y ayinl, Ankara 1994, s.3 16.
Doq.Dr.Haliik fpekten (Do$.Dr.Recep Toparh, Do~.Dr.NaciO k p , Yrd.Do~.Dr.Turgut
Karabey ile), Tezkirelere Gore Divan Edebiyatl fsimler Sozlii&i, Kiiltur ve Turizm
Bakanllgl Yayinlan, Ankara 1988, s.60.
E.J.W.Gibb, M.R.A.S., A History of Ottoman Poetry, Volume 111, Reprinted,
London 1965, p.179, 180.
Sadeddin Niizhet Ergun, "Azizi", fslfim Ansiklopedisi, C.11, fstanbul 1979, s.156.
lo Bkz. dipnot 8 ve a.e. C.VI, s.170, 171.
Aglh Slrrl Levend, Tiirk Edebiyatlnda Sehrengizler ve Sehrengizlerde Istanbul,
tstanbul Fethi Derneii fstanbul Enstitusii Yayinlan, fstanbul 1958, s.119-138.
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ve metnin son kismi yoktu. Sayiyla belirtecek olursak, Agiih Sirri'nin
verdigi metinde 50, Milli Kutuphane nushaslnda ise 23 guzelin tavsifi yer
almaktadir. Ayrica Agilh Sirri' nln metninde bir hatime kismi vardir ve bu
hatimede Azizf mahlasi gorulmektedir. Milli Kutuphane nushasinda ise
hatime kismi yoktur. Bunun yerine agk konulu bagka bir mesnevi parqasi
ve Mesihi mahlasini tqiyan iki nazim bulunmaktadir.
Elimizdeki metnin, Azizi'ye ait bir eser oldugunu daha aqik bir
gekilde gosteren bu duruma gore, Nigh--nilme'nin Milli Kutuphane
nushasi i~erisindeyer alan farkli bigim ve iqerikteki mesnevi parCasinin
N i g k - n h e ' y e ait olmadigi kesin olarak ortaya qikmigtlr.
Yine yukarida tespit ettigimiz bilgilere gore, Nig&-nime'nin Milli
Kutuphane nushasinin sonunda yer alan Mesihi'ye ait iki nazmin, Nigknime'ye ait olmadigi anlagilmigt~r.Nitekim Mesihi'nin nazimlan, anlam
bakimindan da Nigiir-nbme'nin iqerigiyle uyu$mamaktadir. Ciinkii
nazimlarda erkek guzellerden Nigir-nilme'de ise kadin guzellerden soz
edilmektedir. Bunu ornek vererek de aq~klayabiliriz:
Nigiir-nilme'de kadin guzellerin tavsiflerinin yapildi~inizaten
biliyoruz. Ayrica Nigiir-niime'nin Azizi mahlaslni da tagiyan hatime
kismindan aldigimlz agagidaki beyitlerde kadin guzellerden soz edildigi
aqik bir biqimde goriilmektedir :
"Egerqi yok zenana hadd ii payan
Veli bunlardurur makbul-i devran
Egergi ~ e hir~ i n d ebibedel ~ o k
Veli bunlara benzer bir guzel yok
Zen&-I Misr u Sam u miilk-i Havran
Olimaz bunlara husnile akran
Giizellikde eger Ley13 vu Azra
Olimaz bunlara manend ii hemtaw12
Fakat Mesihi mahlasini tqiyan nazlmdan aldlgimiz qagidaki
beyitde ise erkek guzellerden soz edildigi anlqilmaktadir.
"Hiisn ile bay goklere irmig iken beni
Bir giin yaibl# begiifi 6fiinde gul3rn kil" 13
l 2 a.e., s.138. (Bazl yazm yanlqlarr da bulunan bu transkripsiyonsuz beyitler, hig bir
degi9iklik yapdmadan allnmlgtlr.)
l 3 Bkz. dipnot 2.
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Beyitteki "gun yanakli bir bey" sozleri, bu durumu qikga ortaya
koyuyor.
Kisacasi Nigk-nlmede kadin giizellerden Mesihi'nin nazimlarinda
ise erkek guzellerden soz edilmektedir. Yani Mesihf'nin nazimlarinin
Nigk-nlme'yle anlam bakimindan bir ilgisi bulunmamaktadir.
Sonug olarak ~unlarisoyleyebiliriz : Milli Kutuphane'de Mesihi
adina kayitli bulunan Niglr-nlme-i Zevk-ilmiz der-~slfib-1Sehr-engiz,
bagligindan da anlagilacagi gibi Mesihi' nin Edirne Sehr-engizi uslfibunda
yazilmig bir eserdir. Gergekten eser, bigim ve i ~ e r i kaqisindan Mes'ihi
Divan1 igerisinde yer alan Sehr-engiz'e de ~ o benzemektedir.
k
Belki de bu
benzerlik nedeniyle Nigiir-nlme metnine Mesihi'nin nazimlan karqmigtir.
Hatta konuyla ilgisi olmayan bir mesnevi parqasi da Nigiir-niime'ye dahil
edilmi~tir.Fakatara~tirmave incelemelerimiz sonucu, Milli Kiituphanedeki
Niglr-niime-i Zevk-ilmiz'in, Mesihi'nin bir eseri olmadigi, XVI. yiizyd
gairlerinden Azizi'ye ait bir eser oldugu anlagilmigtlr.
Ayrica Aglh Sirri' nin kendisinde, Fahri Bilge'de ve Berlin'de
olmak tizere toplam iig niishasi oldugunu bildirdigi Nig$r-nlme-i Zevkiimiz'in bilinen niisha sayisi, Milli Kutuphane yazmalari arasinda tespit
ettigimiz bu nushayla birlikte gimdilik dorde yukselmigtir.

l4 Bkz. dipnot 12., s.46 ve 140.
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