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Ferhengname-yi Sa 'dr Tercümesi, Hoca Mes'ud'un 1354/1355
(H.755) yılında Sa'di'nin Bostan adlı Farsça eserinden Türkçeye tercüme
ettiği didaktik bir mesnevidir. Millet Kütüphanesi Ali Emir! nüshası,
Kopenhag nüshası, Manisa nüshası ve Köprülü'nün gördüğünü söylediği
nüsha olmak üzere eserin toplam dört nüshası bilinmektedir. Mesnevinin
tüm diğer nüshalarına bazı yazılarda değinilmiş olmasına rağmen Kopenhag nüshası hakkında elle tutulur bir bilgi bulunmamaktadır. Alman
oryantalist Johannes Heinrich Mordtmann Süheyl ü Nevbahar'ı incelediği
çalışmasında (1925) August Mehren'in katalog çalışmasından (Codices
Orientalis, vol. 3, 1857) yararlanarak nüshadan kısaca bahsetmiştir. Ferhengndme-yi Sa 'dr Tercümesi/yle alakalı bütün çalışmalarda Mordtmann'da geçen bilgi tekrarlanmıştır. Bunun sebebi de söz konusu nüshanın
şu ana kadar görülmemiş olmasındandır. Danimarka Kraliyet Kütüphanesi
(Det Köngelige Bibliotek) ile yazışmalarımız sonucu nüshayı elde etmiş
bulunmaktayız. Yazımızda, henüz üzerine hiçbir çalışma ve araştırma
yapılmamış olan Kopenhag nüshası ayrıntılı şekilde tanıtılacak ve nüsha
yazım, dil özellikleri ve kullanılan sözcükler bakımından örnekler verilerek
incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Ferhengname-yi Sa' di Tercümesi, Hoca Mes'ud,
Süheyl ü Nevbahar, Bostan

Abstrad: Ferhengndme-yi Sa 'dr Tercümesi is a translation of Bostan,
written in Persİan by Sa' di and translated in didactic mesnevi form by
Arş.

Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora
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Hodja Mes'ud in 1354/1355 (H.755). There are four original copies of this
literary work: Millet Library Ali Emir1 Copy, Copenhagen Copy, Manisa
Copy and a copy that Köprülü elaimed to have had seen. Although all other
copies have been mentioned in some sources, there is no tactual
İnformation about the Copenhagen copy. The sources mentioning about
this copy refer to the German orientalist Johannes Heinrich Mordtmann in
his work about Süheyl ü Nevbahar (1925), where he gave some restricted
information about this copy by referring to August Mehren's catalog work
(Codices Orientalis, vol. 3, 1857). The studies mentioning Ferhengname-yi
Sa 'df Tercümesi repeat the same information found in Mordtmann's work.
This is a result of the fact that the copy has not been studied until now. We
have obtained a copy from the Royal Danish Library (Det Köngelige
Bibliotek). Herein this artiele, the Copenhagen copy, on which no research
or study was conducted, will be introduced in detail and examined in terms
of the orthography, content, and vocabulary with examples.
Keywords: Ferhengname-yi Sa'di Tercumesi, The Translation of
Ferhengname-yi Sa'di, Hodja Mes'ud, Suheyl u Nevbahar, Bostan
ı. Giriş:

Ferh engnam e-yi Sa'df Tercümesi, Hoca Mes'ud bin Ahmed
tarafından 135411355 (H. 755) yılında Farsçadan Türkçeye çevrilen didaktik bir eserdir. Hoca Mes'ud eserin konusunu İranlı şair Sa'di-yi
Şirazi'nin 1257 yılında yazdığı Bostan adlı mesneviden almıştır. İçinde
ahlaki, siyasi ve günlük hayata dair pek çok öğüdün bulunduğu didaktik
eser, mesnevi tarzda yazılmıştır. Mesnevi, 4044 beyitten oluşan Bostan'ın
tamamının değil, dörtte biri kadarlık bir kısmının tercümesi olup onunla
aynı vezinde, mütekarib (feulun feulun feulun feul) bahriyle yazılmıştır.
Hoca Mes'ud, Ferhengname-yi Sa'df'yi tercüme ederken sadece vezin
bakımından değil, mana bakımından da mümkün olduğunca ana metne
sadık kalmaya çalışmıştır. Bundan şüphe duyanlara eserini Farsça orijinali
ile karşılaştırmalarını şu beyitlerle öğütlemektedir.
anul] degme bir beytine tercüme (4b/8. beyit)
derüp yad sözi sürmedüm barcuma
ey söz bilen inanmazısal] şına (4b-/1 O. beyit)
mu\<abil getür uşda Tatcasına
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Hoca Mes'ud eserinde veznin yanında ana metnin bablarının sayısına ve
düzenine de bağlı kalmıştır. Fakat Sa'di'nin eserinin bütün beyitlerini
değil, her babdan çeşitli beyitleri seçerek tercümesini oluşturmuştur.
Ayrıca Hoca Mes'ud eserine Sa'dı'den farklı olarak "Sebeb-i Terceme
Sahten ve Ta'yin-i Tarih"ı (Tercüme Etme Sebebi ve Tarihin Belirtilmesi)
ile "Der N asıhat, Mühlk ve Selatın,,2 (N asihat Hakkında, Melikler ve
Sultanlar) bölümlerini eklemiştir. 3
Söz konusu eserden ilk olarak 1895/1896 yılında Servet-i Fünun ve
Tercüman-ı Hakikat tarafından çıkarılan bir nüshada, "Edebiyat-ı
İslamiye" başlıklı makalesiyle Veled Çelebi (1869-1950) bahsetmiştir.
Veled Çelebi eserin İranlı İslam alimi Sadeddin Mes'ud bin Ömer-i
Teftazanı'ye (1322-1390) ait olduğunu söylemiş ve örnek olması açısından
birkaç matla beyti nakletmiştir. Buradan yola çıkarak E[lias] J[ ohn]
Wilkinson Gibb (1857-1901) de A History of Ottoman Poetry (Osmanlı
Şiir Tarihi) adlı eserinde Veled Çelebi'nin verdiği örneklerin eserin orijinali ile aynı ve zinde olduğunu ve orijinaline çok benzediğini kaydetmekte, Katip Çelebi (1609-1657) ve Joseph von Hammer (1774-1856)
başta olmak üzere incelediği bütün doğulu ve batılı kaynaklarda bu esere
4
başka bir yerde rast gelmediğini belirtmektedir. Gibb, çalışmasında Veled
Çelebi gibi eserin Teftazanı'ye ait olduğunu düşünmüştür. Daha sonra bu
yanlışlık Muallim Rifat tarafından düzeltilmiştir. 5
2. Nüshalar: Ferhengname-yi Sa'dı Tercümesi'nin toplam dört nüshası
bulunmaktadır: Millet Kütüphanesi Ali Emıri nüshası, Manisa nüshası,
Fuad Köprülü'nün (1890-1966) bahsettiği nüsha ve Kopenhag nüshas1.

4

Bu başlık Kopenhag nüshasında "sebeb-i terceme-yi kitab" (kitap tercümesinin
sebebi) şeklindedir.
Bu başlık Kopenhag nüshasında "der beyan-ı naşi1:ıat-i muvacihe" (karşılıklı
nasihat üzerine) şeklindedir.
Ahmet Kartal, "Sa'dı'nin Bostan'ı ile Hoca Mes'üd'un Ferheng-name-i Sa'dı İsimli
Mesnevilerinin Mukayesesi", Bilim Yolu Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı 3, 2003, 56-57.
E[lias] J[ ohn] Wilkinson] Gibb, A History of Ottoman Poetry, volume I, London,
1958, s. 202.
Ali Emır! Nüshası bölümü, s. 2.
http://www.turkdilleri.org/
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2.1. Ali

Emırı nüshası:

Bugün Millet Kütüphanesi'nde 1209 numarada
kayıtlıdır. Her sayfada 13 satır bulunmaktadır, yer yer harekelidir. Baş
lıklar kırmızı mürekkeplidir. Nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Toplamda 45 yaprak olup 1073 beyittir. Nüshanın orijinali
maalesef bir yangında telef olmuştur. Nüshanın orijinaline sahip olan
Veled Çelebi nüshayı şans eseri yangından önce kopya ettirerek Ahmed
Mithat Efendi'ye hediye etmiştir. Ahmed Mithat Efendi'nin (1844-1912)
varisleri nüshayı bir kitapçıya satmış, Ali Emıri Efendi de nüshayı bu
kitapçıdan satın almıştır. K.ilisli Muallim Rifat [Bilge] (1874-1953) ve
Veled Çelebi de bu kopya nüshadan yeni bir kopya çıkarmak suretiyle
192111922 (H.1340/1342) yılında eserin başına bir giriş, sonuna bir
lügatçe ve bazı açıklamalar ekleyerek nüshayı neşretmişlerdir. Kitabın kapağında eserin müellifı "KJrşehrili ve ta 'bir-i digerle Gülşehrlli ijoca
Mes'üd bin 'Osman" olarak gösterilmiştir. Kilisli Muallim Rifat ileri bir
tarihte yazdığı makalesinde6 bu savından vazgeçmiştir. Rifat söz konusu
makalede, Süheyl ü Nevbahar'ın neşriyle birlikte Ferhengname-yi Sa'dı
Tercümesi'nin mütercimi ile Süheyl ü Nevbahar'ın müellifınin aynı kişi
olduğuna hükmettiğini yazmaktadır. Nitekim Süheyl ü Nevbahar'da Ferhengname-yi Sa'dı Tercümesi'nden farklı olarak müellifın babasının ismi
de zikredilmiştir. Böylece müellifın Gülşehrili Hoca Mes'ud bin Osman
değil, Hoca Mes'ud bin Ahmed olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rifat, Hoca
Mes'ud'un talebesi Şeyhoğlu'nun Kenz'ül-Kübera adlı eserinde Hoca
Mes'ud'a ait bazı beyitler tespit ettiğini, bu beyitlerin bir kısmını
Ferhengname-yi Sa 'dı Tercümesi'nde de gördüğünü, diğer beyitler için de
Hoca Mes'ud'un başka bir eseri olması gerektiğini düşünmektedir. Nitekim Süheyl ü Nevbahar'ın neşriyle birlikte kalan beyitler aydınlığa
kavuşmuş, böylece iki mesnevinin aynı kalemden çıktığı anlaşılmıştır.
2.2. Manisa nüshası: Nüsha, Manisa İl Kütüphanesi'nde 1856 numarayla
kayıtlıdır. 1056 beyittir, kötü bir t§lik yazıyla yazılmıştır. Her sayfada 17
satır bulunmaktadır. Nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.
Muallim Rifat, "Süheyl ü Nevbahar'a Dair, Türkiyat Mecmuası, İstanbul, 1928, s.
401-409.
http://www.turkdilleri.org/
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Nüsha üzerine bir yüksek lisans
bulunmaktadır. 7 Söz konusu tezde
Manisa nüshası Kilisli Muallim Rifat ve Veled Çelebi tarafından basılan
matbu nüsha ile karşılaştırılarak çalışılmıştır. Nüsha, Ali Emiri nüshasından daha sağlam bir nüshadan istinsah edilmiş olmalıdır. Nitekim
Kilisli Muallim Rifat'ın esas alıp tashihe çalıştığı Ali Emiri nüshasındaki
pek çok beyit bu nüshada daha doğru ve aslına uygundur. Ancak bu
nüshada da bazı beyitlerin yerleri farklıdır ve bazıları da eksiktir. 8 O halde,
iki nüshadan da eski olan başka bir nüsha daha olmalıdır.
nüsha9 : Bazı kaynaklarda bu nüsha iki farklı
nüshaymış gibi algılanmış, bu sebeple eserin beş nüshası olduğu düşünülmüştür. lO Tahminimizce Cem Dilçin, Fuad Köprülü'nün 1934 yılında
yazdığı Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar kitabını okuduğu sı
rada bir yanlış anlaşılma sonucu aynı nüshayı iki farklı nüsha gibi düşünmüş ve Cem Dilçiniden sonra yazılan bazı kaynaklarda bu hata aynen
tekrarlanmıştır. Oysa söz konusu eserde Köprülü, İstanbul sahaflarından
Nasrullah Efendi'nin oğlu Rıza Efendi'de gördüğü bir mecmuanın içinde
Ferhengname-yi Sa'dı Tercümesi'ne ait bir nüshaya rastladığını ve nüshayı
biraz tetkik ettiğini kaydetmiştir. Köprülü'nün belirttiğine göre bu mecmua
daha sonra İsmail Hikmet Ertaylan tarafından satın alınmıştır. Diğer bir
ifadeyle, Köprülü'nün sahafta gördüğü nüsha ile İsmail Hikmet Ertaylan'da
bulunan nüsha aynı nüshadır. Köprülü'nün belirttiği üzere nüsha, 130x85
mm boyutlarındaki bir şİİr mecmuasının içinde 86 sayfalık bir kısımda yer
alır. Her sayfada 13 satır bulunmaktadır. Toplamda 57 başlıktan oluş-

10

Halil Gülenç, Ferhengname-i Sad~ Manisa, 2010. [Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz
Kitabevi, genişletilmiş 3. baskı [1.baskı: 1995]. İstanbul, 2009, s.227.
Bu nüsha şu anda Mustafa Özkan'ın kütüphanesinde bulunmaktadır; Özkan,
Mustafa, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi,
genişletilmiş 3. baskı [1.baskı: 1995]. İstanbul, 2009, s.227.
Cem Dilçin, Süheyl ü Nevbahar, inceleme-metin sözlük, Ankara, 1991, s. 25; Halil
Gülenç, Ferhengname-i Sad~ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
yüksek lisans tezi, Manisa, 2010; Mustafa Erkan, Mustafa Özkan, "Hoca Mesud",
İslam Ansiklopedisi, Türk Diyanet Vakfı, İstanbul,I 998, cilt 18, s. 191.
http://www.turkdilleri.org/
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ve 1061 beyittir. Nüsha harekeli olmasına karşın kötü bir yazıyla
yazılmıştır. Köprülü, yaptığı üstünkörü bir inceleme sonunda bu nüshanın
eldeki basma nüshadan daha kötü ve daha eksik olduğunu söylemektedir. ı ı
2.4. Danimarka (Kopenhag) nüshası: Danimarka Kraliyet Kütüphanesi'nde (Det Köngelige Bibliotek) Cod. Turc. 20 numarayla kayıtlı nüsha,
toplam 51 yapraktan ve yaklaşık 1025 beyitten oluşmaktadır. Okunaklı,
temiz bir nesih yazıdıf. Tamamı harekelidir. Her sayfada ortadan bölünmüş bir cetvelle 2 sütun ve 11 satır bulunmaktadır. Sayfa kenarları
kırmızı cetvelle çizilmiştir. Yapraklar bugün kullandığımız rakamlarla numaralandırılmıştır. "Kitab-ı ferheng-i name ez güftar-ı ijoca Mes'üd"ı2
başlığıyla başlayan nüshada toplam 51 başlık bulunmaktadır. Başlıklar
kırmızı mürekkeplidir. Nüshada istinsah tarihi, yeri ya da müstensihe ait
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
ilk beyit:
derem adın anulJ ki yaratdı can
sözi dilde l:ıikmetden etdi revan
son beyit:
n'olavuz biz ü n'ola tedblrümüz
heman 'özrümüz var taL(şlrümüz
... temm ...
3. Kopenhag Nüshası Üzerine
Nüsha hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Var olan bilgiler de
Alman oryantalist Johannes Heinrich Mordtmann'dan (1852-1932) alınmış
olmalıdır. 13 Mordtınann, çalışmasında nüsha hakkında ayrıntılı bilgi vermeII

12

13

Fuad Köprülü, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Kanaat Kitabevi,
İstanbul, 1934, s.176.
Bu başlık Millet Kütüphanesi nüshasında "zikr'ü1-mevla bit-takdım-i evlft"
(başlangıçların en iyisiyle, Mevlft'yı zikr) şeklindedir.
J[ohannes] H[einrich] Mordtmann, Süheil und Nevbehar, Romantisches Gedicht
des Mes 'ild b. Abmed (8.Jhdt.d.H), Hannover, 1925, s. 10.
http://www.turkdilleri.org/
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miş,

August Mehren'in (1822-1907) katalog çalışmasına gönderme yap14
mıştır. Süheyl ü Nevbahar ve Ferhengname-yi Sa'di Tercümesi 'nden
bahseden çalışmalarda da sadece Mordtmann'ın eserinde nüshadan bahsettiğine, ancak nüsha hakkında tanıtıcı bilgi bulunmadığına değinilmiş,
nüsha hakkında yeni bir şey söylenmemiştir. Bunun sebebi de söz konusu
nüshanın şu ana kadar görülmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
bilgi eksikliğini kapatabilmek adına Danimarka Kraliyet Kütüphanesi (Det
Köngelige Bibliotek) ile yaptığımız yazışmalarımız sonucunda Kopenhag
nüshasını temin etmiş bulunmaktayız. Köprülü, 1926 yılında eserle ilgili
yazdığı makalesinde Kopenhag nüshasının önemine şu şekilde dikkat
çekmiştir: "Herhalde Kopenhag nüshasının matbu Ferhengname Tercümesi'yle mukabelesi bu eserin her suretde itimada şayan bir tab'ına
malikiyet için zaruridir.,,15, "Ferhengname'nin Kopenhag nüshası da tetkık
edildikten sonra Süheyl ü Nevbahar'ın lisanı nokta-yı nazarından arz ettiği
müşkilat oldukça hafifleyecektir. Herhalde 14. asır Anadolu lehçesini
tetkik etmek isteyen filologlar için bu malzemenin pek büyük kıymeti
vardır.,,16 Köprülü, bu nüshanın elde edilmesiyle Hoca Mes'ud'un dil
özelliklerinin ve bu özelliklerden de ait olduğu çevrenin tespit edilebileceğini söylemektedir. Ayrıca, Eski Anadolu Türkçesi'nin ilk dönemlerinde kaleme alınan bu eser sayesinde dönemin dil özeliklerine de
ışık tutulabileceğini vurgulamaktadır.
Yazının giriş kısmında

gibi Ferhengname-yi Sa'dı
Tercümesi Sa'dı-yi Şirazı'nin Bostan adlı manzum eserinden bölümler
seçilerek hazırlanmıştır. Hoca Mes'ud bunu eserinde şu beyiderle belirtmektedir:

14

15

16

da

belirttiğimiz

A[ugust] F[erdinand] Mehren, Codices Orientales Bibliothecae Regiae Halniensis
[Codices Persicos Turdcos Hindustanicos], Ex Offıcİna J[ ani]. H[ ostrup].
Schultzii, Hafniae, 1857.
Mehmed Fuad Köprülü, "Ferhengname-yi Sadı Tercümesi yahut Muhtasar Bostan
Tercümesi", Türkiyat Mecmuası, 2. cilt, İstanbul, 1926, s. 483.
a.g.m., s. 485.
http://www.turkdilleri.org/
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olpdumdı

ferheng-i name sözin (4b/2. beyit)
ki Sa'dı düzüpdür pes a1Jsuzın
ögüme düşe geldi dedüm hele (4b/3. beyit)
n'ola bu dag.ı Türki'ye ger gele
ki Bostan içinden üzülmişdurur (4b/4. beyit)
üküş boş ögütler dizilmişdurur
Yukarıdaki

beyitler eserde "sebeb-i terceme-yi kitab" (kitap tercümesinin sebebi) başlığı altında Hoca Mes'ud'un kitabı yazma sürecini
anlattığı bölümden alınmıştır. Hoca Mes'ud bu beyitlerde Sa'dı tarafından
yazılan, içinde pek çok nasihatler barındıran bir Ferhengname okuduğundan bahsetmektedir. I(öprülü'ye göre, eserin Ferhengname olarak
anılması mevcut edebı yaklaşımlara göre tuhaftır. çünkü, "Ferheng" ya da
"F erhengname" ünvanı çok bilinen eserler için birtakım şerhler yazılmak
suretiyle kullanılmaktaydı; Ferheng-i Şahname, Ferhengname-yi Mesnevı,
Ferheng-i Gü/istan, Ferheng-i Bostan vb ... 17 Kilisli Mual1im Rifat da
eserle ilgili yaptığı inceleme sırasında altmış kadar Bostan nüshasını
gözden geçirdiğini, bunların sadece bir tanesinin sonunda "tamam şod
edebname-yi Sa'dı" (Sa'dı'nin Edebname'si tamamlandı) ibaresine denk
geldiğini kaydetmektedir. Buradan da Bostan adlı kitabın aynı zamanda
Edebname-yi Sa'dı olarak da anıldığı sonucuna varmıştır. "Ferheng"
kelimesinin manalarından birinin de "edeb" olduğu düşünülürse müellifin
buradan yola çıkarak tercümesine "Ferhengname" dediği söylenebilirdi. 18
Ancak, yukarıda zikrettiğimiz beyitte Hoca Mes'ud Ferhengname adında,
içinde Bostan'dan seçme beyitlerin yer aldığı bir kitap okuduğunu
söylemektedir. Diğer bir deyişle, Hoca Mes'ud'tan önce zaten Bostan 'dan
elde edilen Farsça bir Bostan seçkisi oluşturulmuştu.
17

18

Mehmed Fuad Köprülü, "Ferhengname-yi Sadi Tercümesi yahut Muhtasar Bostan
Tercümesi", Türkiyat Mecmuası, 2. cilt, İstanbul, 1926, s. 484.
Muallim Rifat, Ferhengndme-yi Sadf Tercümesi yahut Muhtasar Bostan
Tercümesi, Hoca Mes 'üd bin 'Osman, Amire Matbaası, İstanbul, 1340-1342
(MJ921-1922), s. 5.
http://www.turkdilleri.org/
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Muallim Rifat neşrettiği nüshanın önsözünde Bostan'ın muhtasarı (kı
saltılmış olan) ve müntehabı (seçmece olan) olan Ferhengndme-yi Sa'di'yi
kütüphanelerde uzun süre aradığından ve bir türlü bulamadığından bahsetmektedir. Rifat, incelemesi sırasında Müntehdb-ı Bostan (Bostan'dan
yapılmış seçki) adında pek çok kitap gördüğünü, ancak bunların hiçbirisinin Hoca Mes'ud'un esas aldığı nüshaya benzemediğini ve hatta söz konusu Müntehdb-ı Bostan'ların birbirlerinden çok farklı olduklarını kaydetmektedir. Rifat'a göre bu farklılık, şarkın padişah, bey ya da zenginlerinin her birinin kendi zevklerine uygun bir müntehab-ı Bostan
yazmayı teklif etmeleri ve hattatların da Bostan'ın kendi zevklerine uygun
yerleri seçmelerinden; yahut bazı meşhur kimselerin Bostan'dan hoşlarına
giden parçaları seçmek suretiyle şarkın padişah, bey ya da zenginlerine
hediye etmelerinden kaynaklanmaktadır. Rifat, kitabına yazdığı önsözde
her ne kadar müellifin faydalandığı F erhengname-yi Sa 'di nüshasını bulamadığından bahsetse de, müellifin tercümeyi mevcut bir Bostan seçkisinden yaptığından emindir. Rifat, bu kanıya Hoca Mes'ud'un yukarıda
bahsettiğimiz "okudumdı Ferhengname sözin" ifadesinden vardığını
söylemektedir. 19 Kanaatimizce Ferhengndme-yi Sa'di'nin Farsça orijinal
nüshası ele geçmedikçe Hoca Mes'ud'un eserinin sadece bir tercüme olduğunu iddia etmek pek doğru değildir. Beyitte geçen "ferhengname" sözü
bir kitap ismi olmasının yanında "bir edep, nasihat kitabı okudum ki bu
kitap da Bostan içinden alınmıştır" gibi de algılanabilir. Bu ifadeyle, Hoca
Mes'ud'un Muallim Rifat'ın bahsettiği çok sayıda Müntehdb-ı Bostan'lardan birini okuduğu, etkilendiği ve mevcut seçme Bostan kitaplarından farklı olarak yeniden kendi seçtiği beyitlerden yeni bir Bostan
seçkisi oluşturduğu da söylenebilir.
Hoca Mes'ud Sa'di'nin eserini tercüme etmeye karar verişini aşağıdaki
beyitlerde görüleceği gibi bir küstahhk ve had bilmezlik olarak değer
lendirmektedir. Ancak Sa'di'nin yolundan gitmeyi de bir mutluluk olarak
görmektedir.

19

a.g.e, s. 6.
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bilürem şu 1)addüm yoğıdı belI (5a/5. beyit)
ki etdüm bu küstablıgı ben velI
sa'adet degülmi-ki tutup yönin (5a/6. beyit)
sözi düze Mes'üd Sa'dIleyin

3.1. Eserin İçeriği
Eser, bütün mesnevilerde olduğu gibi Allah'ın birliği, peygambere
övgü, eserin tercüme edilme sebebinin işlendiği kısım ile başlamıştır. Daha sonra devrin melik ve sultanlanna ve bilhassa adaletiyle nam salmış Sasanı hükümdan Nuşirevan'a, nam-ı diger i. Husrev'e (hük. 531-579)
nasihatler edilip eser boyunca içinde pek çok öğüt içeren birbirinden farklı
hikayeler anlatılmış ve bu hikayelerle topluma mesaj verilmek istenmiştir.
Eserde mesajlar bazen birtakım atasözleriyle karşılanmıştır. Buna şu
beyitler örnek gösterilebilir:
Elindekinin kıymetini bilmeme;
bulan nIl bilmez susuzlul.<: n'olur (8b/6. beyit)
beriyye yürüyen şu l.<:adrin bilür
Adam olmanın zenginlikle ilişkili olmadığı;
gişidür gişi olmasa bir pulı (24b/1 1. beyit)
eşekdür eşek atlas olsa çulı
Eserde atasözlerinden başka bazı hikayelere de telmihte bulunulmuştur:
Hz. Yusuf kıssası;
şıgansa çetük serçe dutar şafi (1 8b/1 1. beyit)
semiz olıcal.<:!.<:urt yer Yüsufı
Sasani İmparatoru Behram'a gönderme;
ne-boş dedi Behram şa1)ra-nişIn (19all. beyit)
tosun at düşürüp yancal.<: başın
Leyla ve Mecnun hikayesine gönderme;
görüp şordı Mecnünı kimse al)a (21 b/ll. beyit)
neçün gelmez oldul) obadan yal)a
baş indürmedül) Leylanul) meyline (22all. beyit)
bayalin l.<:odul) geçmedül) bayline
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Sasani İmparatoru Husrev'e gönderme;
dilek dileyü IJusreve tutma yol (30b/8. beyit)
tama'
ya1Ja ~o vü IJusrev sen ol
Yusuf ve Yunus peygamberlere gönderme;
neçe l:ıub Yusuf gibi munisi (46b/3. beyit)
sen öper netekim bah~ Yunusı
Eserde işlenen konulardan bazıları şunlardır:
Orucun fazileti;
yeyici ki bayr ede vü şer şavar (l6a/1. beyit)
yeg oruç dutandan ki dünya ~ovar
şol oruç duİ1cı başarur işin (16a/2. beyit)
ki bir düşmişe vere ~şl~ aşın
Kötülük yapmaktan sakınma;
yavuz etme görmeyesin yavuz iş (17 al 1. beyit)
eyü tobm vermeye yavuz yemiş
Kötülere merhamet etmemek gerektiği;
terel:ıl:ıüm sen eylemegil ?alime (18b/2. beyit)
aIJa ral:ımetüIJ ?Ulmdür 'aleme
Alçak gönüllülük ile ilgili;
şol ulu ki gendüyi giçi göre (26b/7. beyit)
iki 'alem içre ululu~ süre
olobtuIJ olasın 'azız ü ulu (26b/8. beyit)
ki sen gendüzü1Ji göresin alu
Az yemenin gerekliliği;
üküş yeyici ~arın yükin çeker (31 b/4. beyit)
yüzi suyın acu~sa ~ayğu döker
boğaz eIJdüsi olan ade m degül (31 b/5 . beyit)
~arın olsa yegirek kim gÖ1Jül
Kölelik ve padişahhk eleştirisi;
ge da yer bir ekmek toyar ~aydı yo~ (32a/7. beyit)
melik yedi i~lIm yer yarı toJ}:
gedanuIJ olmaya avcında pul (32a/9. beyit)
yek ol padişahdan ki ~ani' degül
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Bina yapımının incelikleri;
su yohnda ev yapmagıl ey hümam (32b/3. beyit)
ki hIç olmaz işbu 'imaret tamam
kifliyetmi ya 'al.d u tedbIri ray (32b/4. beyit)
ki yolcı yol üstinde yapa saray
Sultanların

zalimlikleri üzerine "der beyan negü hoş ?alimani's-selatIn"
bir başhk açılmıştır;
'acem padişahları el tutdılar (49b/lO. beyit)
ra'iyyetlere dürlü ?Ulm etdiler
ne ol şahlarulJ heybeti ~aldı (50a/l. beyit)
ne yo~sullafUlJ mi1)neti ~aldı
Padişaha nasihatler;
ra'iyyet agaç kökidür şau.-ı şah (6a/lO. beyit)
gök o1mayıca~ şah olur tebah
eger padişahh~da ?Ulm edesin (SOa/3. beyit)
delü olasın yabana gidesin
Erkeğin kadından üstün olduğu düşüncesi;
meşeldür ki bu sözde yo~dur yalan (47a/l 1. beyit)
ne er ola 'avratdan alu ~alan
ki sen red bulasın u 'avrat ~abül (47 a/7 . beyit)
ilJen anda utanasın ey fuzül
Evliliğin önemi;
bozar seni emred 'ala külli 1)al (38b/4. beyit)
evülJ düzmek isteriselJ 'avrat al
İyi bir eşe (kadına) sahip olmanın önemi;
düşüp ~a<:lI zındanına yese taş (36b/9. beyit)
yek andan ki evde göre çatlu ~aş
dutamazsa 'avrat evinde ~arar
ne 'a~l ola anulJla durma~ ey yar
Evlat yetiştirme;
dilerselJ ki adulJ cihanda ~ala (37b/8. beyit)
hüner oglulJa ögredügör hele

diye

ayrı
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Yetimlere karşı hassas olunması gerektiği;
yetlmi göricek yere depmegil (ı Sb/I. beyit)
alJa J.<arşu oglancugulJ öpmegil

Eserin
Kopenhag nüshası üzerine yaptığımız incelemede
yazmadaki imlanın belli bir düzen ve istikrar içinde olmadığını tespit
ettik. Yazmada bazen aynı kelime için bile farklı imlalar kullanılmıştır.
Bu imla düzensizliği kelime bazında olmasının yanında eklerin yazı
mında da kendini göstermektedir.
görür perde ardında suçları bol

~~~~4fJ

(2b/7. beyit)

gerü lutf perdesiyle örter ol
Yukarıdaki örnekte aynı beytin içinde iki defa kullanılan "perde"
kelimesi, ilk mısrada "güzel h" ile ikinci mısrada ise "elir' ile yazılmıştır.
Aşağıdaki beyitlerde de "kip" ve "3. şahıs iyelik eki "nin kalıplaşmasıyla
oluşan "gibi" kelimesinin iki farklı yazımına dikkat çekmek gerekir.

yoJ.< ol kim hemln herze vü hezl ola (4jlll o. beyit)
anulJ gibi J.<almasa yek-kim J.<ala
uşıgub gişi alJlayınca

sözi

togan gibi ölJdin dikilür gözi
Nüshada geç- ve iyi kelimeleri bazen "üstün" bazen de "esre" ile
Bu durum kelimenin "kapalı e" ile okunması gerektiğinin bir
göstergesidir. Müstensih, harfin "i"ye mi yoksa "e"ye mi daha yakın
olduğuna karar verememiş, bu sebeple bazen "e" bazen de "i" ile

yazılmıştır.

göstermiş olmalıdır.

ki söz yüce göklerden enmişdurur C~h/l ()
gÖlJülden geçüp dilde
yanında

dinmişdurur

dilerem dilber umar (19b/8. beyit)

susuzhJ.< geçürür ölJinde bınar -_. . --~~....
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göl]ül ~uyusı içredür söz deyü (34a/4.
beyit)
"'r:
7~ ~

demezven agıza getürmege eyü

,j

güçücükiken ögred ü gör güyı (38a/3. beyit)
eyü yavuz

aı]lasın ~orlJ.uyı

İmlada tutarsız olarak görülen diğer bir şekil de, "üç nokta"nın, "g"

okunacak "kef' harfinin üzerine aynı kelime için bile olsa bazen konulup
bazen konulmamasıdır. Bu imla tutarsızlığının sebebi olarak, müstensihin
aceleyle yazmak adına daha kolayolduğu için "üç nokta"yı bazen ihmal
ettiği söylenebilir. İlk dönemlere ait bir Eski Anadolu Türkçesi eseri olan
metnimiz, bu anlamda özellikle kelime başı "kef' harfinin "g" okunması
gerektiği iddalarına ispat olabilecek özelliktedir.
eger

'aşıkısal]

özül]i yo~ et (22a/IO. beyit)

ve gemı selamet yolın tutget
~apulara varmaduguı] şükrin
~apul]a

et

geleni ~ovup deme get

gevde kelimesinin ilk ünlüsü, v dudak ünsüzünün etkisiyle zamanla
yuvarlakIaşmış ve bugün kullandığımız gövde biçimini almıştır: gevde >
gövde. Aşağıdaki beyider incelendiğinde, metnimizde gövde kelimesinin
hem yuvarlak ünlülü hem de düz ünlülü şeklinin aynı anda kullanıldığı
görülmektedir.

cihan toptoludur sema'ı1a şor (23a/1. be)'it)

velıkin ne al]laya göz gövde gör ~~
ki ol~ demreni etse gevdede baş ;.,.:;:~ (27b/3. beyit)
yek andan ki ma'da tola sil]mez aş
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İmladaki farklılık eklerde de karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda "ol"

(3.tekil kişi zamiri) ve "nı" (akuzatif eki) birleşerek
bazen "y" ile bazen de "esre" ile yazılmıştır.

oluşan "anı"

bir adem anı gördi kim anda[y]ıdı
bıral,<:dı

kelimesi

(1 Da/2 . beyit)

vü taş üstine hem dedi

Çalab anı hem canlar içinde l,<:or

(4a/I. beyit)

çü inmiş ola gökden olmaya nor
"den" ablatif eki bazen "nun" harfiyle bazen de tenvin ile yazılmıştır.
bir ah ol gÖIJülden ki bilür nayr
beterdür ki yüz bil)
ger imşagısel)
l,<:al,<:ıyanısal)
Geçmiş

l,<:ılıç

düşmen

~>3}L~ (IOa/S. beyit)

teber

iken l,<:ıyar

beyit)

naIl,<: senden toyar

zaman eki "di" bazen "y" bazen de sadece "esre" ile

yazılmıştır.

başum

üzre ol-demde yandı tac

(lSb/4. beyit)

ki atam l,<:atında idüm tok u
demişidi

iblIs gönileyü

ki hıç gelmeye

iş

(47b/1. beyit)

bulardan eyü

Yukarıda

nüsha içerisinden tespit ettiğimiz bazı imla tutarsızlıklarını
göstermeye çalıştık. Bu imla farklılıkları, metnin Eski Anadolu Türkçesi
döneminin başlangıcı olan 14. yy'ın ortalarında yazılmasıyla alakalıdır.
Yazı dilini yeni yeni kullanan Oğuzlar, belli ki yazımda belli bir standardı
henüz yakalayamamışlardı. Bu durum doğalolarak aynı metin içerisinde,
hatta bazen aynı beyit içerisinde bile imla farklılıklarına sebep olabilmiştir.

3.3. Sözcükler: Nüshada her ne kadar istinsah tarihi belirtilmemişse de,
nüshanın, eserin telif tarihine yakın bir zamanda yazılmış olduğunu tahmin
etmekteyiz. Eserde, bugün standart dilde kullanılmayan sadece ağızlarda
http://www.turkdilleri.org/
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kalmış

pek çok kelime karşımıza çıkmaktadır: apı la- (gönlünü hoş
tutmak), aşşı (fayda), başmals (ayakkabı), cüst (uygun, denk, münasib), çat
(bel), çatlu (çatık), çav (yüksek ses), çebel (kirli, pis, murdar), çulsal
(eskiden savaşta atlara giydirilen zırhlı örtü), depser- (kuruyup buruşmak),
elgün (halk), esle- (aklında tutmak), etmek (ekmek), ge1Jlik, (genişlik),
igen/üJen (çok, gayet, pek), lsalsı- (öfkelenmek, kızmak), lsaralsat (kestane),
lsarındaş (kardeş), lsarış (beddua), lsayu (endişe, kaygı), o1Jat (iyi, güzel,
düzgün), sl1Jarla- (hormalamak), sınulslu (kırık, mahzun, münkesir), tart(çekmek), teber (küçük balta), veribi- (göndermek), yağır (atların sırtında
oluşan yara), tam- (damlamak), tap 01- (kafi olmak), Tatca (Acemce,
Farsça), um aç (hedef), usuls- (akıl etmek), uzluls (ustalık), üküş (çok,
epey), üz- (koparmak, ayırmak, kesmek), yağı (düşman), yanculs (kese,
cüzdan), yarals (hazırlık), yazulslu (günahkar), yegirek (daha iyi, daha
tercih edilir), yendek (hep, daima) ...
4. Sonuç
Kopenhag nüshasını incelerken mümkün olduğunca Manisa nüshası ve
Millet Kütüphanesi nüshasına da bakmaya gayret ettik. Tespit edebildiğimiz kadarıyla arkaik kelime kullanımı bakımından Millet Kütüphanesi nüshası daha yeni bir nüsha olmalıdır. Manisa ve Kopenhag
nüshaları arasında ise kelimelerin eski1iği bakımından pek bir fark göremedik. Dild<atimizi çeken tek fark Manisa nüshasında kelime başı "d"
leşme görülürken, Kopenhag nüshasında "t"lerin korunduğu yönünde olmuştur. Bu durum müstensihlerin farklı coğrafyalardan gelmeleriyle
açıklanabilir. Fuat Köprülü'nün gördüğü, şu anda da Mustafa Özkan'ın
elinde bulunan nüshanın ise epey bir eksiği olduğunu yukarıda belirtmiştik. Şu halde bu nüshayı inceleme imkanımız olmasa da en eski nüsha
olduğunu söyleyemeyiz. Beyit bakımından düşünecek olursak, Manisa
nüshasındaki bazı beyitlerin Ali Emın nüshasında bulunmadığını, Ali
Emırı nüshasında bulunan bazı beyitlerin ise Manisa nüshasında bulunmadığını tespit ettik. Yine aynı şekilde Kopenhag nüshasında eksik olan
bazı beyitlerin ya Ali Emın nüshasında ya da Manisa nüshasında bulunması dikkat çekicidir. Bu durumda dört nüshanın da tam olduğu söyhttp://www.turkdilleri.org/
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lenemez. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bütün beyitlerin
eksiksiz yer aldığı, bu dört nüshanın dışında başka bir nüshanın daha
olduğunu düşünmekteyiz. Bu nüsha ortaya çıkmadıkça mevcut nüshalardan yapılan bir incelemenin eksik kalacağı kanaatindeyiz.
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