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Mes(üd ve xıv. Yüzyıl Türk Edebiyatı
Üzerine Yeni Bilgiler *
Semih Tezcan
(Bamberg)

Göttingen Üniversitesi Türkoloji profesörü Dr. Milan Adamovic, Türkçeye
1332'de çevrildi ği bilinen ve British Library'de bulunan tek nüshasının
lJa!f-ı dest olduğu tahmin edilmişolan Al-manıüma fı 'l-lJilafiyyat'tan 1
sonra şimdi de Eski Anadolu Türk yazınından manzum bir yapıtı işleyip
yayınlamıştır. 2 AdamoviC'in "yazan belirsiz" (anonim) saydığı bu yapıt,
mesnevi tarzında kaleme ahnmış bir Kellle ve Dimne'dir. Konuşmamın
ilk kısmında bu yeni yayını tanıtacağım, ikinci kısmında da gerek eskiden
kalmış, gerekse bu yayın dolayısıyla ortaya çıkmış olan kimi sorulara
yanıtlar getirmeye çalışacağım.
Fakat ilk önce Kellle ve Dimne hikayelerinin yeryüzüne yayılmasında
Türk yazarlannın katkısına kısaca göz atalım:
Kellle ve Dimne hikayeleri Hint kaynaklıdır: Bunlar Eski _Hint
edebiyatında Pançatantra adıyla bilinmektedir ve daha 10. yüzyılda Eski
Uygurca'ya çevrilmiştir. 3 Biraz sonra üzerinde duracağımız Farsçadan
Türkçeye yapılan 14. yy. çevirilerinden sonra 16. yy.da {Alı Vasi( ('AlI
Çelebi) tarafından bir kere daha Farsçadan Türkçeye llumayunname adıyla
çevrilmiştir. II umayunname 18. ve 19. yy.ıarda Türkçeden Fransızca, Almanca, Hollandaca, Macarca, İsveççe ve Malayeaya çevrilmiştir. Ma-

*
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5 Ekim 1995 günü Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde
verilen konferansın metni.
M. Adamovic, Die Rechtslehre des Imam an-Nasaji in türkischer Bearbeitung vom
Jahre 1332, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, cilt XLIX, 3,
Stuttgart 1990; tıpkıbasımla birlikte 575 s.
M. Adamovic, Kellle ü Dimne. Türkische Handschrift T 189 der Forsehungsbibliothek Gotha, Hildesheim 1994; tıpkıbasımla birlikte 569 s.
F. Geissler - P. Zieme, "Uigurische Paficatantra-Fragmente", Turciea 2, 1970,3270; M. Ölmez, "Ein weiteres alttürkisches Paiieatantra-Fragment", Ural-altaisehe
Jahrbüeher, Neue Folge 12,1993, 179-19ı.
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laycadan Java diline de çevrilmiş olan ijumayunname'yi daha sonra Javalı
bir şair nazma çekmiştir. ij umayunname Osmanlıcadan Doğu Türkçesine
de çevrilmiş ve taş basması olarak yayınlanmıştır. Arapçasından ise Kazan Türkçesine yapılmış bir çevirisi bulunmaktadır. 4 Bundan başka Kellle
ve Dimne hikayeleri, İlhanlılar döneminde, 14. yy. başlarında Tebriz'de
resimlendirilmiştir. 5 Bu hikayeler bir yandan da Arapça'ya ve bu dilden
başka dillere yapılan çevirileriyle dünyaya yayılmıştır. La Fontaine'in de
ünlü fabellerini Ke{{le ve Dimne'nin Arapça ve Yeni Yunanca'dan Fransızcaya yapılmış çevirilerinden esinlenerek yazmış olduğunu edebiyat tarihçileri ortaya koymuştur.
Asıl konumuza dönelim: Yeni yayınlanan manzum Kellle ve Dimne
4068 beyitten oluşmaktadır, Adamovic'in belirlediğine göre bugüne
kalmış olan tek yazmasında en çok 8 varak eksik olabilir; bu da 208 beyit
tutar. Ne var ki, eserin sonunda bir batime bulunduğu halde, bu batime' den
önce yer alması gereken 7 bölüm yoktur. Tek yazma nüsha, Almanya'nın
Gotha kentindeki araştırma kütüphanesinde bulunmaktadır. Wilhelm
Pertsch'in 1864'te yayınlanan Gotha kütüphanesi kataloğunda kısaca
tanıtılmıştır. 6 Pertsch, bir yanılgı sonucu yazarının Cevherı adlı bir şair
olduğunu ileri sürmüştü.
AdamoviC'in yayınını tanıtmaya başlamadan önce AdamoviC'ten önce
bu yazma üzerinde çalışmış, fakat metin yayınlamamış olanHerman
Ethe'nin kısa fakat önemli çalışmasına değinmek .gerekiyor: 1883 'te
Leiden'de toplanan Uluslararası Altıncı Doğubilimciler Kongresine "KeIlle ve Dimne'nin şimdiye değin bilinmeyen kimi Türkçe versiyonları"7
başlığıyla İngilizce bir bildiri sunmuş olan Ethe, kimi önemli belirlemeler
yapmış ve Gotha kütüphanesindeki manzum Kellle ve Dimne'nin içeriği
ile öteki Kellle ve Dimne versiyonlarının içeriklerini karşılaştırmıştır.
Ethe'nin belirlemeleri şunlardır:
1)

Manzum Kellle ve Dimne, ilk mensur Kellle ve Dimne çevirisinden,
yani Mes(üd'un çevirisinden sonra yapılmış olmalıdır ve Mes(üd'un

4

Bkz. C. Brockelmann, "Karna wa Dimna", Encyclopedia of ısıanı, c. 4, 1978, 503506.
1. S. Cowen, Kalila wa Dimııa: An animal allegory of the Mongol co urt, the
Istanbul University album. New York, Oxford University Press, 1989.
W. Pertsch, Die orientalischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu
Gotha. 2. Die türkischen Handschriften, Wien 1864, 168-169.
H. EtM, "On some hitherto unknown Turkish version s of Kal1lah and Dimnah",
Actes du sixienıe Congres İnternational des Orientalistes tenu en 1883 il Leide,
IIIL, Leiden ı 885 (yeni baskı: NendelnlLichtenstein 1972),241-255.
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çevirisine dayanmaktadır. (Ethe, Bodleian kütüphanesinde bulunan
bir yazma dolayısıyla mensur çevirinin Mes(üd tarafından yapıl
dığını biliyordu). Mes(üd'un çevirisi Naşrullah bin Mul).ammad alşamId' in Farsça eserine, bu da İbn al-Mu~affa( tarafından Pehlevı
ceden Arapçaya yapılmış olan çeviriye dayanır.
Gotha kütüphanesindeki manzum Kelıle ve Dimne'nin son bölümlerinin eksik olması ya yazarının eseri bitirmeden ölmüş olmasından
dolayıdır, ya da yazar, bu uğraşıdan bıkkınlık duymuş, bir kısmını
nazmetmekle yetinmiştir.
Manzum Kellle ve Dimne 1. Murad'ın saltanat döneminde, yani h.
761 ile 792 yılları arasında kaleme alınmış olmalıdır.

AdamoviC'in Ethe'nin bu çalışmasını görmediği anlaşılmaktadır.
AdamoviC'in yayınını tanıtmaya geçiyorum. 30 sayfa tutan girişteki
altbölümlerin başlıklarını Türkçeye çevirip içeriklerini özetleyeceğim:
Yapıt ve tarihi başlığı altında Adamovic, KeZlle ve Dimne fabelleri ve
bunların Türkçe çevirileri üzerine bilgi vermiş, Gotha yazması üzerine
Pertsch kataloğunda bulunan bilgiyi aktarmıştır. Kendisinin 1969'da bu
yazmanın mikrofilmini getirterek üzerinde çalışmaya başladığını bildirmektedir. Manzum Kellle ve Dimne'nin giriş bölümünden elde edilen
bilgiye göre "adı bilinmeyen" yazar, bu eseri bir arkadaşının teşviki
üzerL~e, Osmanlı padişahı 1. Murad için yazmıştır. Burada Adamovic,
Sultan Murad ve dönemi üzerine ve yine giriş bölümünde öğülen vezir
Çandarlı ijayre'd-dın hakkında bilgi verir. Eserin tarihsiz olduğunu ve
sadece 1. Murad ve Çandarlı ijayre'd-dın'in anılmalarına göre 1368-1386
arasında kaleme alınmış olabileceğini yazar. Eserin nerede yazılmış
olduğu üzerine bir bilgi bulunmadığını bildirir.
Eserin yazarının belirsiz olduğu üzerinde bir kez daha duran Adamovic, "giriş"te anlatılanlara göre adı bilinmeyen yazarın bu eseri bir "arkadaş"ının teşviki üzerine nazm ettiğini tekrarlar. İçerik ve özel adlara
göre Türkçe manzum Kellle ve Dimne'nin Ebu'l-me)aıl Naşrullah'ın
.1 ISO'de Gazne'de yazdığı Farsça eser esas alınarak yazıldığını söyler. Bu
noktayı Ethe'nin yukarıda sözünü ettiğimiz bildirisinde daha 1883'te
belirlediğini görmüştük; Ethe'nin yazısından haberi olan A. Zajqczkowski
de bunu kabul etmişti. 8
Yukarıda da değinildiği üzre manzum Türkçe Kelıle ve Dimne' de
NaşrulUih'ın eserindeki son 7 bölüm bulunmamaktadır. Yani Türkçe manzum eser, Farsça mensur esere göre yaklaşık üçte bir oranında kısadır.
Şimdi

8

A. Zajqczkowski, Studja nadjçzykiem staroosmalıskim, Krakow 1934, XV.
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Adamovie, bunu isteyerek yapılmış, bilinçli bir kısaltma saymaktadır.
Oysa Eth6, bunu yazarın ölümüne ya da nazma çekme işinden bıkmış
olmasına bağlamıştı. Aşağıda bu noktaya yenidt<n döneceğiz~
Gotha yazması başlığı altında Adamovie yazmayı tanıtmıştır.
Müstensih Süleyman ibni Türbedar-ı Bayezıd, eseri 884 r~ceb _ayı
eva)ilinde istinsah ettiğini bildirmektedir (18-27 Eylül 1479). Girişte ve
sonraki bölümlerde hangi beyitlerde hangi konuların ve hangi öykülerin
işlendiğini sıralayan Adamovie, yazmanın ciltlenme sırasında karışmış
olan yapraklarını düzenlediğini ve bu arada bazı yaprakların kaybolmuş
olduğunu da belirlediğini bildirmektedir. -Bugünkü durumuyla 167 varak
olan yazmanın ilk yarısında 6 yerde 1-2 yapraklık eksiklikler bulunduğunu
göstermektedir.
Adı bilinmeyen (anonim) Türk yazarı başlığı altında Adamovıe bir
kez daha eserde asıl yazarın adının geçmediğine değinir. Adıni anmayan
yazarın bu eseri bir "arkadaş"ının teşviki ile yazmış olduğunu 'söyle- '
mesini, onun acemi ve henüz çevresinden takdir toplam,,:mış birisi
olduğuna işaret sayar ve yazmaya yeni başlamış bir genç olduğu
tahmininde bulunur. Fakat yazarın kullandığı sözcük ve deyimlerden ,iyi
Farsça ve Arapça bilen biri olduğu sonucunu çıkarır" Yazarın İslamiyet ve
İslam mitolojisi üzerine bilgi sahibi olduğunu, zamanının şiir sanatına
vakıf olduğunu ve aruzu iY,i kullanabildiğinİ de belirtir, eserin edebi
değerinin dönemin bilinen diğer eserlerinden geri kalmadığını söyler.
Dönemin diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserde de şiiriyetten uzak bir
anlatım kullanıldığını ancak bu didaktik mesnevi içerisine yerleştirilmiş
iki lirik parçanın istisna durumunda olduğunu yazar ve belki bu parçaların
asıl yazara değil, eseri yeniden düzenleyen İlyas' a ait olduğu tahminini
dile getirir. Bu noktada da Adamovie' e katılmayacağım. Adamovie, bundan başka yazarın stilinin konuya göre değiştiğini, olayları anlatırken
akıcı olmasına karşılık felsefi pasajlarda tutuk, çetrefil ve okuyucu için
anlaşılmasının bazen pek güç olduğu değerlendirmesinde bulunur.
Yazarın nereli olduğunun beIirlenemediğini, eserini üSl?anlı padişahına
sunduğuna göre Osmanlı Beyliği sınırları içerisinde yaşamış olabileceğini
yazar. Pertsch'in tahmin etmiş olduğu Cevhed mahlasının yanlış olduğu
nu ortaya koyar.
Türk şairi İlyas başlıklı altbölümde Adamovie, karışmış varakları
sıraya koyduktan sonra bu yapıtta ikinci bir şairin daha katkısı olduğunu
belirlediğini anlatır. İlyas adındaki bu şair, eseri, yazılışından bir süre
sonra (Adamovie' e göre birkaç onyıl sonra) yeniden işlemiştir. İlyas, her
bölümün son~na mesnevi tarzında kısa, 5-10 beyitlik eklemeler yapmış
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(Adamovic bunların listesini de veriyor) ve bir lJiitime yazmıştır.
Kendisinin batimede anlattığına göre İlyas, bir gün Şamld ilinden Davud
Beg'in yanına çağnlıyor (4021-4045). Davud Beg ona Türkçe manzum bir
Kellle veriyor, pek beğenmediği bu eseri düzeltmesini istiyor (4046-4049).
İlyas okuyunca bu manzum eseri genelde oldukça kusurlu buluyor. Ancak
kimi yerlerini beğeniyor:
4050

ba~ıcagaz

gördi gözüm gey (aceb
hiç edeb
ille neçeme ki ~amu uz degül
yer yerin söz var ki hem yavuz degül
miskın ol düzen anı kim eylemiş
neylesün yüdükçe güci söylemiş
düzmiş anı beklememiş

·4051
4052

İlyas, Davud Beg'in isteğini yerine getirerek bu eseri düzeltir; fakat
kimi yerleri o derecede "paslı" imiş ki, düzeltmeye gücü yetmez:

·4061
4062

ne ~adar kim cehd edüb ~ıldum balaş
açamadum şöyle kim dutmışdz pas
ol ~adar kim ~aldı benden bilmeIJüz
anı görüp beni gaybet ~ılmaIJuz

diye özür diler.
İlyas, kendisine bu görevi veren Davud Beg'in BayezId'in yakın bir
akrabası olduğunu söylüyor. Adamovic, BayezId'in 1389-1402 arasında
tahtta bulunduğunu göz önünde tutarak İlyas'ın Kellle ve Dimne üzerinde
çalışmasını bu dönem içerisinde yapmış olması gerektiğini yazmaktadır.
Davud Beg'in kim olduğunun belirlenemediğini, ŞamId-oğullan arasında
bu adda birisinin bulunmadığını yazan Adamovic, şamId-oğullan üzerine
kısaca bilgi verdikten sonra 1402 Ankara savaşında BayezId safında
çarpışan ve şehit olan bir Davud Beg' den Sola~ztide Tarihi'nde söz
edildiğini hatırlatmaktadır.
Girişin

bundan sonraki bölümleri: "Vezin", "Türkçenin yazılışı ve
Karakteristik özeııiklerİ", "Yayında kuııanılan ilkeler"dir. Burada,
filolojinin teknik sorunlarıyla ilgili olan bu bölümler üzerinde durmaya ve
bunlan özetlemeye ve paylaşmadığım noktalarda görüşlerimi belirtmeye
gerek görmüyorum.
33-277. sayfalar arasında Kellle ve Dimne mesnevisinin metni (İlyas'ın
ekleriyle birlikte) yer almaktadır. Bölüm başlıkları alışılmışın aksine
http://www.turkdilleri.org
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Farsça değil, Türkçedir ve mensurdur. Eksiklik bulunan yerlerde Almanca
özet verilmiştir. 278. sayfada ketebe kaydı vardır. 279-399. sayfalar
arasında titizlikle hazırlanmış olan söz dizini yer alıyor. Burada yalnızca
sözcüklere değil, birçok bileşik eylem ve deyime de yer verilmiş olması
çok yerinde olmuştur. 401-569. sayfalar arasında küçültülmüş, (her
sayfaya iki yazma sayfası sığdırılmış) fakat okunaklı olan tıpkıbasım yer
alıyor.

Türk edebiyatı tarihine önemli bir katkı sağlamış
olan meslektaşım Adamovic'i gönülden kutluyor bu önemli yayını için·
kendisine teşekkür ediyorum. Titizlikle çalışmış olmasına karşın bu
metin yayınında bir bölümü Arap alfabesinin tuzaklarından çoğu da
istinsah yanlışlarının fark edilememesinden kaynaklanan çok sayıda
yanlış bulunmaktadır. Değişik okuma ve anlamlandırma önerilerimi ayrı
bir yazıda yayınlayacağım. Burada yalnızca edebiyat tarihiyle ilgili
noktalar üzerinde durmak ve şu tezleri-ileri sürmek istiyorum:
Bu

çalışmasıyla

1)

2)

3)

Şimdi

B i r i n c i . Tez: Manzum Kellle ve Dimne'nin yazarı, Tarcametu'l-la)all va Taydratu'l-ma'all'yi Arapçadan nazmen Farsçaya çevirmiş, Süheyl ü Nevbahar'ı nazmetmiş ve Sa(dl'nin
Büstan'ından 1073 beyti Ferhengname adı altında Türkçeye
çevirmiş ol,:n 14. yy. yazarı Mes(üd'dur ve yazar bu eserini
Aydınoğlu (İsa Beg'in isteği üzerine yazmıştır.
İ k i n c i Tez: Edebiyat tarihlerine [Bursalı] Tahir'le başla
yıp [Kilisli] Rifat Bilge ve Mehmet Fuat Köprülü'nün sürdürdükleri biryanlış sonucu "~ul Mes(ud" diye geçmiş olan
yazar da aynı kişidir. ~ul Mes(üd adlı ya da mahlaslı bir yazar
yoktur.
Üçü n cü Tez: Mes(üd, KellZe ve Dimne'yi gençliğinde
mensur olarak çevirmiş, hayatının sonuna doğru da kendi
çevirisini manzumeleştirmiştir.
bu tezlerimi kanıtlamaya geçiyorum:

1) Birinci tez (manzum Kellle ve Dimne'nin Mes(üd bin Al).med'in
eseri olduğu): Kellle ve Dimne'yi manzum olarak işleyen yazarın adı
metinde geçmez. Yazar, kendisinin bu eseri as~ıab' dan birinin isteği
üzerine i. Murad için Türkçe olarak nazmetmeye cesaret ettiğini bildirir.
Bu beyitleri önemi dolayısıyla buraya aktarmak gerekiyor:
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92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

bad bu nesne girmezidi lJ,arcuma
kim ~ılayıdum bu sözi tercüme
ille kim a Ş LJ, a b i ç i n d e b i r k i Ş i
kim anul) eylük durur da)im işi
gendüsi yavla~ lJ,allm ü pür-hüner
da)im ol döker gümiş üzre güher
her ~açan kim fikrile mevhum eder
şanasın kim dürleri man:r,um eder
elinül) dili ~açan söylese söz
bitür anı görmedin bu cümle göz
(anberi ay yüzine ~ılsa ni~ab
bir su) alında belürür bil) cevab
nameyi çün derc ~ılub imla ~ılur
nesb-i nazük lutfıla inş a ~ılur
göstericegin ~alem ol deftere
dercini ~ıla (Utarid yüz pare
( i s [ - y i Ş, a n i durur (alemde ol
bal)a andan :r,ahir aldı ışbu yol
dedi yaza-sen niçiin yazmayasın
şahL!muza bir kitab düzmeyesin
her biri geldi ~odı bir yadigar
bir şahul) adını ~ıldı ibtiyar
ol sebebden bal~ ol adı yad eder
geçmişse da bı ru~ıın ş a?, eder
pes eyitmek sal)a dabı farz olur
her ~açanısa o Ş aha (arz olur
bu gümişe imdi gevher yaza gör
sikkesinde şah adın ~aza gör
kim bu şah adı ~ala ba~[ eb ed
neçe Ş ahlar eşidüp elte ~ıased
bu sözüme bal~-ı (alemdür güvah
devr içinde buncılayın p a?,iş ah
gelmedi ü gelesi degül
jasid end[şeden etme pes nii~ul
kim senül) her bir batal) ola şavab
düz begiimüz adına bir boş kit ab
kim bu dünya durdugınca dura ol
ol sebebden açıla ço~ dürlü yol
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110 ben da!Jl anuv sözin ~ıldum ~abül
zıre gördüm dedügi sözler uşul
111 pes şıgındum Tavrınuv birligine
bu Kellteyile Dimne sözine
112 sözlerini ne!lriken naım eyledüm
sözlerümi lr-amusın haım eyledüm
Bilindiği

üzre ziyarete gelen bir arkadaşın, ya da rüyada görülen bir
dostun yazara "Sen bu konuda bir eser yaz!" diye ısrar etmesi, mesnevilerin ve hatta mensur eserlerin sebeb-i te)lijbölümlerinde sık sık yer alan
bir motiftir. 9 Eğer eser yüksek bir şahsiyetin görevlendirmesiyle kaleme
alınmışsa bu motif kullanılmaz, görevlendirmenin nasıl yapıldığı anlatılır. Fakat böyle bir görevlendirme yoksa, yazar kendisini bir açıklama
yapmaya adeta mecbur hisseder. Belki de o çağlarda durup dururken, bir
görevlendirme yokken bir eser hazırlamak pek hoş karşılanmıyordu.
Adamovie ise, "bir arkadaş"ın "bu tercümeyi yap" diye ısrar etmesinden büsbütün başka bir sonuç çıkarmış, yazarın acemi ve tanınmamış
bir kışi olması gerektiğini yazmıştır. Bu görüşe katılmak mümkün değil
dir.
Ancak bundan çok daha önemli olan nokta, burada "Sen bu tercümeyi
yap!" diyen kişinin kim olduğudur. Yazar (92. beyitte) aş/:ıab içinde b(r
kişi demiş, Adamovie, bunu "bir arkadaş" diye yorumlamıştır. Oysa
bence burada aş/:ıab içinde bir kişi "büyük adamlardan, ileri gelenlerden
biri" olarak anlaşılmalıdır. Yazar, birkaç beyit sonra (99. beyitte):
'isı-yi !lanı durur 'alemde ol
hava andan ıahir oldı ışbu yol

diyerek bu büyük adamın kim olduğunu da söylemiştir: Bence 'isı-yi !lanı
djye nitelenmiş olan bu "önemli kişi", Aydın-oğulları Beyliği~in son beyi
'İsa Beg' den başkası değildir. Aydınoğullarının son yılları hakkında elde
pek fazla bilgi bulunmamaktadır. (Isa Beg'in Murad-ı B"!ldavendigar'ı
"şah" olarak nitelernesi, onu ülkenin üst yöneticisi olarak !anıdığını göstermesi bakımından çok önemli bir ipucudur. Yazarın da (İsa Beg'i artık
iktidar sahibi bir beyolarak değil, güzel sözden anlayan birisi olarak
övmekle yetinmesi gerekmiştir, çünkü eser Murad-ı ijudavendigar'a sunulacaktır.

9

Bu konuda bkz. örn. İ. Ünver, "Mesnevı", Türk Dili 415-417, Temmuz-Eylül 1986,
437.
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Fabrü'd-dın (İ~a Beg Aydın-oğullarının son beyidir. Mel;ımed Beg'in
küçük oğlu olan (İsa Beg'in beyliğin başına ne zaman geçtiği kesinlikle

bilinmiyor, 1360

yılı

tahmin ediliyor. 1390

sıralarında beyliğinin

top-

raklarını savaşmadan Yıldırım Bayezıd'a bırakmış, buna karşılık İzmir
ve çevresinin geliri kendisine bırakılmıştır. Mülkünü Bayezıd'in iZniyle
vakıf haline getire~ (Isa' Beg, Ayasuluğ' da bir cami yaptırmış, 1391' de
Tire' de ölmüştür. (İsa Beg'in bilime değer veren ve bilginleri koruyan bir
hükümdar olduğu bilinmektedir. Şacı Paşa'nın Sija)u' l-askam va dava)u' 1azam başlıklı Türkçe tıp kitabını ve Tavall)u'l-anvar adlı Arapça (al}aid
şerhini ona ithaf etmiştir. Yüsuf bin Mul;ıammed İbrahımü'l Nevrl de (Isa
Beg adına Arapçadan Farsçaya Kaşfu 'l-asrar (ala llsanu '{-{uyür va' l-asr ar
başlığıyla bir kitap çevirmiştir. lO Müneccimbaşı Tarihi'nin kısaltılmış
Türkçe çevirisi olan ŞaJ:ıaifu'l-aljbar'da (Isa Beg için: "ehl-i (ilm ve
muJ:ıibb-i (ulema padişah olup devletinde bir ço~ (ulema cem( olmuş ve
ismine nice küfüb taşnlf edilmiştir" denilmektedir. II
Yazarın adı geçmemekle birlikte manzum Keııle ve Dimne'nin
Mes(üd'un eseri olduğunu ortaya koymak zor değildir:
• Mes(üd'a ait olduğunu kesinlikle bildiğimiz öteki yapıtlar, yani
Süheyl ü Nevbahar ve Ferhengname ile manzum Kellle ve Dimne arasında
stil bakımından büyük benzerlik vardır. Bu eserlerin hepsini aynı söz
ustasının söyleyip yazdığı hemen belli olmaktadır. AdamoviC'in kanısının
tersine ben manzum Kellle ve Dimne'de herhangi bir acemilik görmemekteyim; dahası yer yer buradaki söyleyiş öteki eserlerindekinden daha
da rahattır diyebilirim.
• Benzer biçimde gerek Süheyl ü Nevbahar'da, gerekse manzum Kellle
ve Dimne' de yer alan ve son derece orijinalolan bir beyit, her iki eserin
aynı kişiye aitolduğuna tek başına bile yeterli kanıt sayılabilir:
Süheylü Nevbahar'ın başındaki münacat (Tanrıya yakarış) bölümünde J:ıüsn-i tdlll ile teşljiş ve teşbıh sanatlarının bir arada kullanıldığı
şu beyit yer alır:

Süheyl ü Nevbahar 6

be-cid heybetinden çü ditrer de1Jiz
vu uçınupdur be1Jiz

acı agzı

Cem Dilçin'in Süheyl ü Nevbahar
bu beyit üzerinde durmuş ve

çalışmada

10
11

yayını

üzerine

yayınladığım

şöyleaçıklamaya çalışmıştım:

H. Akın, Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, 2Ankara 1968, xıv-xv
ve orada dipnot 20.
Şahiiifu'l-abbar, İstanbul 1285, c. 3, 32; Akın, Aydın Oğulları Tarihi 62.
http://www.turkdilleri.org

SEMİH TEZCAN

74

"(Derinliği, uçsuz bucaksız görünümüyle insanı korkuya salan) denizin
sürekli (be-cid) titremesi, yani dalgalanması Tanrı'nın yüceliği karşısında
duyduğu korkudan dolayıdır; denizin suyunun tuzlu, renginin ise uçuk
oluşu da bu korkunun belirtileridir; tıpkı korkan bir insanın ağzının
acılaşıp renginin soluklaşması gibi."12 Manzum Kellle ve Dimne'nin 13.
beyti ise şöyledir:

heybetinden dtiima ditrer deViz
fç,orfç,usından uçunubanın be viz

Bu denli özgün bir beyti bir

yazarın başkasından çalıp

başına yerleştirmiş olduğunu düşünmek

eserinin en
güçtür. Bu iki mesnevinin yazarı

aynı kişidir!

Mes(üd'un öğrencisi ŞeYboğlu Mustafa'nın ijurşldname'sinde yer alan
evvel"de yukarıdaki beyti çağrıştıran, ama epeyce farklı iki
beyit bulunmaktadır:
"Münacat-ı

64
65

güneşler gösterürsin ~ errelerden
devizler depredürsin fç,atrelerden
içüren fç,atreye her dem devizler
uçuran bu devizlerden bevizler

Süheyl ü Nevbahar ile manzum Kellle ve Dimne arasında benzerlik
gösteren daha başka beyitler de vardır, bunların ayrıntılı olarak araştı
rılması gerekmektedir.
2) İ k i n c i tez (~uı Mes(üd diye bir yazar olmadığı): Mes(üd'un
Süheyl ü Nevbahar mesnevisini tıpkıbasım olarak yayınlamaya hazırlanan·
J. H. Mordtmann, Laleli Kütüphanesindeki mensur Keııle ve Dimne
üzerine [Bursalı] Tahir'in Osmanlı Müellifleri'ndeki notunu görünce
Süheyl ü Nevbahar yazarı Mes(üd ile bu kitabın yazarı Mes(üd'un aynı
kişi olabileceğini tahmin etmişti. Bunun üzerine bu yazma hakkında ek
bilgi isternek üzere İstanbul A.§ar-ı (AtI~a Müzesi kütüphanecisi (Ali Bey'e
başvuran Mordtmann'a (Ali Bey, kitabın !Jatimesini kopye edip
göndermiş, o da 1925'te yayınladığı Süheyl ü Nevbahar tıpkıbasımı
"giriş"inde bu !Jatimeyi Arap harfleriyle yayınlamıştı. ijatimede yazarın
kendi adını verdiği kısmın çevriyazısı şudur:

12

S. Tezean, Süheyl ü Nev-bahar Üzerine Notlar, Ankara 1994, 10.
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andan ş01Jra !Jüdavendigar u !Jüdavendigarzade-i cihan, IJ,asıb ii nesıb-i
zaman, al-mu)ayyadu mina'r-ra~ımiin, cüvan ıl cüvanba!Jt paşa-yi kamuran
Umur bin MulJ,ammed bin Aydın - a'la'llahu şanaha - işaretile ben m'lf
naIJlf du'iicı /f-ul Mes'ad Tat dilinden Türkçeye dönderdüm. Ta1Jrı tevfı~i
birle tamam eyledüm. va'llahu a'lam bi'ş-şavab.
Aynı !Jatime pek küçük hareke değişiklikleriyle Bodleian nüshasında
da bulunur. Her iki nüsha !Jatimelerinin fotoğraflarını A. Zajqczkowski
yayınlamıştır. l3 Laleli nüshası !Jatimesinin yazar adı geçen satırları bu
bildirinin sonuna da eklenmiştir.
Mordtmann, Süheyl ü Nevbahar yazarı ile mensur Kellle ve Dimne
yazarının aynı kişi olduğunu kesin (ve şimdi anlaşıldığı üzere haklı)
olarak yazmıştı. Bu !Jatimedeki ben idlf nalJ, if du' acı ~ul Mes'üd
deyişinden "~ul Mes'üd" diye bir öze] ad çıkartmak yerine bu ibareyi
"Ben zayıf ve güçsüz hizmetkar Mes(üd" diye anlamak elbette çok daha
yerindedir. Örneğin manzum Kellle ve Dimne'nin girişinde de yazar
Tanrıdan yardım isterken:

119 gendü failından 'inayet eyleye
kim bu c a c i z ~ u L IJ,ikayet eyleye

diye yalvarmakta, Tarcamatu'l-la)alı va Ta~kiratu'l-ma'all'de ise kendisi
için:
b a n da - i i a' ıf MasCad bin AlJ,mad bin Şadı al-muştahır be-sibt-i
marlJ,am amır MulJ,yl' d-dın demektedir.
Mordtmann'ın yayını üzerine bir tanıtma yazmış olan Franz
Babinger,14 A. Efimoviç Knmskiy15 ve Batı Anadolu tarihi üzerine çok
önemli çalışmalar yapmış olan Paul Wittek 16 de Kellle ve Dimne'yi
çevirenin Mes(üd bin AQmed olduğu göıüşüne katılmışlardır. Daha sonra
Ananjasz Zajqczkowski de mensur Kellle ve Dimne'yi yayınlarken
batimedeki bu ibareyi "duacı hizmetkar Mesud" diye çevirmiştir. 17

13

14
15
16

17

A.

Zaj~czkowski,

Studja nadjçzykiem

staroosma/ıskinı,

Krakow 1934; tablica III

ve VII.

F. Babinger, Deutsche Literaturzeitung ı 925, 352-356.
A. E. KPblMCKJ1M, IcmopiJl Typel{I{UHU ma iT nUCbMeHcmea, II: Kiev 1927,71,7576.
P. Wittek, Das Fürstentum Mentesche, İstanbul 1934, ] 17.
A. Zaj~czkowski, Studja nad hzykiem staroOSm(1I1 skim, XI: "ja, s laby,
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Alessio Bombaci de Türk edebiyatı tarihinde 18 ~ul Mes(üd diye bir
yazardan söz etmez ve mensur Kellle ve Dimne çevirisini Mes(üd bin
A.qmed'in eseri sayar. İ. Hakkı Uzunçarşılı da aynı kanıdadır, ancak o,
Mes(üd bin A1).med'in Gülşehirli olduğunu yazar. 19
Ne var ki, [Kilisli] Rira.t'ın Türkiyiit Mecmdası'nın ikinci cildinde 20
yayınlanmış olan yazısı ve aynı derginin aynı cildinde Mehmet Fuat Köprülü'nün büyük ölçüde [Kilisli] Rirat'tan aktararak yazdığı yazı,21
özellikle Türkiye' de araştırmaları bugüne kadar süren bir kargaşaya
sürüklemiştir. [Bursalı] Tahir'in Laleli Kütüphanesinde~ mensur Kellle ve
Dimne yazmasından yazar adını yanlış olarak "~ul Mes(üd" diye çıkar
ması, [Kilisli] Rirat'ı da Köprülü'yü de inanılmaz biçimde yanıltmıştır.
Köprülü, ~ul Mes(üd ile Şeyboglı'nın Kenzü'l küberii'sında anılan ijoca
Mes(üd'un aynı kişi olamayacağını ısrarla yazmıştır. Köprülü şöyle
demiştir: "Evvela, müelliflerin isimleri farklıdır ; biri Kul Mes 'ud, diğeri
ise Mes 'ud bin Ahmet' tir. Mes 'ud bin Ahmet eserlerinin hiç birinde
kendisine Kul Mes 'ut demediği gibi, Kenz-iil-Küben2 müellifi de hiç bir
yerde ona bu Kul lakab~nı vermiyor. İkincisi, Mes 'ud bin ,Ahmet, eserlerini
büyüklerden birine takdim etmek itiyadında bulunan bir adam değildir;
halbuki Kul Mes 'ud, eserini, bilhassa «Urnur Bey'in işaretiyle» farisiden
türkçeye döndürmüş, eserinde yer yer. onu methetmiştir". 22 Makalesinin
devamında Köprülü tekrar ediyor: "Herhalde, edebiyat tarihi noktai
nazarından, yani, üsluplan ve san 'atkarlık kabiliyeti itibariyle, Kul Mes 'ud
ile Mes'ud bin Ahmed'in aynı adam olduğunu kabule maddeten imkan
yoktur" .23
Köprülü'nün yanılgısı bugüne değin ~ul Mes(üd adlı bir yazarın
varlığının kabul edilmesine yol açmıştır. Son olarak Adamovic de böyle
wycienczony, pokomy sluga MesCüd ... ".
18

19

20
21

22
23

A. Bombaci, Histoire de la Litterature Turque, Paris 1968,249.
İ.

H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve A kkoyun lu, Karakoyunlu Devletleri
(birinci baskı: 1937), 3 Ankara 1984, 216. Mescüd bin A1:ımed'in Gülşehirli
olduğunu ilk önce Rifat [Bilge], Ferhengname-i Sa'd[ Tercümesi, İstanbul 13401342, "tekmile" sayfa 10-12' de ileri sürmüş, ancak daha sonra bu tahmininde
yanıldığını kabul etmiştir, bkz. Türkiyat Mecmu(ası c. 2 (1928), 403. Uzunçarşıh'nın bu düzeltmeden habersiz kaldığı anlaşılıyor.
[Kilisli Mu callim] Rıf at, "Süheyl ü Nevbahar' adair", Türkiyat Mecmu(ası c. 2,
1928,401-409.
M. F. Köprülüzade, [Ferhengname ve Süheyl ü Nevbahar üzerine tanıtma],
Türkiyat Mecmu(ası c.2, 1928, 481-489. Bu yazı sonradan bir kere daha
yayınlanmıştır: M. F. Köprülüzade, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştır
malar, İstanbul 1934, 174-191: "Hoca Mesud".
M. F. Köprülüzade, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar 188 ve dev.
Aynı yayın, 190.
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bir yazann mevcut olduğunu kabul etmiştir.
3) Üçü n cü tez: Mescüd, Kellle ve Dimne'yi'gençliğinde mensur
olarak Farsçadan Türkçeye çevirmiş, hayatının sonuna doğru da kendi
çevirisini manzumeleştirmiştir. Mescüd, mensur Kellle ve Dimne çevirisini
Aydın-oğullanndan Umur Beg'in isteği uzerine yaptığıİlı söylüyor. Umur
Beg'in hükümdarlığı 1334-1348 arasındadır. Gerçi Köprülü, yukanda
andığımız lJatimeye göre bu' eserin Umur Beg'in işaretiyle tercüme
edildiği 'sırada Aydın-oğlu MeQmed Beg'in de hayatta olduğunu tahmin
etmiş ve eserin MeQmed Beg'in ölümünden yani h. 734 (m. 1334'ten önce
çevrilmiş olması gerektiğini ileri sürmüştü. Ancak bu tahminin sağlam bir
dayaİlağı yoktur.
Mescüd, ilk eseri olan Tarcamatu'l-ldalı va Ta~kiratu'l-ma(all'yi h.
746/m. 134S'te yazmıştır. Bu eser tarihlidir. Yazar burada Farsça girişin
de kendisinden: b~nda-i za'J! Mes'üd bin AJ:ımad bin şadı al-muştahır besibt-i marJ:ıüm am ır MuJ:ıY~'d-dın ~'merhum Emlr_M.uJ:ıyl'd-dın'in hafidi
olarak şöhret kazanmış olan, Şadi oğlu AQmed oğlu, güçsüz hizmetkar
Mescüd" diye söz eder. [Kilisli] Rifat, burada adı geçen Emır MuJ:ıyl'd
dın'in belki İbni Bıbl'nin söz ettiği Selçuklular zamanındaki bir Karaman
valisi olabileceğini yazmıştır. Oysa o kadar uzağa gitmeye gerek yoktur.
İbn Battüta 1333 yazında Batı Anadolu'da seyahat ederken Aydın-oğlu
MeQmed Beg'in Birgi'deki sarayında İbn Mel~k ve m~derris MUQyl'd-dın
ile karşılaşmış, MeQmed Beg'in onlara büyük saygı gösterdiğini
yazmıştır. 24 İşte Mescüd'ıw dedesi EmIr MUQyl'd-dın bu zat olmalıdır.
Aydın-oğullanna ait belgelerde adına rastlanan ŞeYh MUQYl' d-dın de aynı
kişi olabilir. 25
Tarcametu'l-la)all va Ta~kiratu'l-mdall bize bir ipucu daha veriyor:
Burada yazar Hazreti cAll'nin 275 sözünü Arapçadan nazmen Farsçaya
çevirmiştir ve bu eseri 746' da Ebü 'falib adlı bir vezir için hazırlamıştır.
Eldeki tek nüshası ise 747'de Çelebi ljızr el-luluı (?) ljalll Beg'in okuması
için istinsah edilmiştir. Bu ad yazılırken sadece ijalll' deki ye harfi altına
nokta konmuştur. Öteki harfler noktasızdır. Yukandaki okuyuş [Kilisli]
Rifat' a aittir ve el-luluı hariç olmak üzere öteki kelimelerin okunuşunda
şüpheye yer yoktur; el-luluı "inci tüccan" anlamına olabilir, fakat bu bana
çok şüpheli görünüyor. 26 Çelebi ljızır ile ljalll Beg'in aynı kişi olup
24

25
26

H. Akın, Aydın Oğulları Tarihi 38.
H. Akın, Aydın Oğulları Tarihi 137, 160, 184.
Buradaki el-Iuluı ile karşılaştırabilecek şu adlar bulunmaktadır: AlJ.med-i Da<ı,
Mifta/:ıu'l-cennet başlıklı eserini Lu)ld Başa (L14 ~~) adlı birinin ricası
üzerine yazmıştır. (Bkz. İ. H. Ertaylan, A/:ımed-i Da'f Hayatı ve Eserleri, İstanbul
1952, 24 ve dev., 186, ve tıpkıbasım 407 (satır 5). Ertaylan "Tarihçe malum olan
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önemli bir noktayı belirtmeden geçemeyiz: Gazı Umur Beg' den sonra Aydın eline ulu-beg olan kardeşinin adı
]jlZır Çelebi' dir, hatta onun adı Latince bir kaynakta Tarcamatu' I-Id all va
Ta?,kiratu' l-ma'all' deki ada daha da benzer biçimde Turca Zalabi Chidr
diye geçmektedir. 27 Üstelik ]jızır Çelebi'nin şiı olması ihtimali kuvvetlidir, çünkü 1348 tarihinde Latinlerle yaptığı yazılı anlaşmanın şartlanna
uyacağını şu yeminle teyid etmiştir: "Vallahi-biIHihi Tallah al-'Aziın Muhammad, Zeynelabidın, 'Ali et Djafer, Hasan, Hüseyin". 28
Bu durumda, Hazreti (AIl'nin sözlerini içeren, Farsçaya çevrilmiş bir
eserde şii' olduğu tahmin edilen Çelebi 1jızır'ın adının geçmesi herhalde
bir raslantı olamaz ve mutlaka araştınImaya değer bir ipucudur.

•

•
•
•

27
28

29

da

anlaşılmıyor. Yalnız

Demek ki Mes (üd:
ilk eserini, Tarcamatu'l-ldall va Ta?,kiratu'l-ma'all'yi h.
746 / m.1345'te çevirmiştir;
mensur Kellle ve Dimne çevirisini en geç 1348 yılında, Umur Beg
hayattayken bitirmiş olmalıdır;
Süheyl ü Nevbahar'ın yazıldığı yıl h. 751 / m. 1350'dir (Süheyl ü
Nevbahar"beyit 370:e göre);
Ferhengname'yi h. 755 / m. 1354'te çevirdiğini _bildirir;
manzum Kel~e ve Dimne ise Aydın-oğlu (İsa Beg'in isteğiyle
yazılmıştır. (İsa Beg'in tahta çıktığı yıl kesin olarak bilinmemekle
birlikte yaklaşık 1360 olarak tahmin edilmektedir. 29 (Isa Beg,
bildiğimiz

Lulular pek eskidir. Bu zat da o hanedana mensup bir zat mıdır, yoksa bütün bütün
başka bir şahsiyet midir?" diye yazmıştır. İslam Ansiklopedisinde Lu)lu) (Lü)lü))
adını taşımış olan üç kişi yer almıştır. Bunlardan biri 1003- 1009 arasında
Fatimilerin Halep valisi olan birköle; ikincisi 1113-1117 arasında Halep'te atabeg
olan bir hadım, üçüncüsü de (Bedre'd-dln Ebu'l-fe~a'ilLu)lu)) 1210-1259 arasında
Musul'da devlet işlerini yöneten ve 1233'te atabegligi tanınmış olan bir köledir
(bkz. İsıtlın Ansiklopedisi, c. 7, 108- ı 09).
Bkz. H. Akın, Aydın Oğulları Tarihi 52-53,289 ve 290. dipnotlar.
H. Akın, Ayduı Oğulları Tarihi 53, Diplomatorium Veneto-Levantanium Siv. Acta
et Diplomata res Venetas Graecas Atque Levanti illustrasia a - (1300-1350)
Venedik 1880, 319. Aydın-oğullarının ve özellikle tIızır Çelebi' nin şii olduklarını
kesin biçimde ileri süren Mükrimin Halil Yınanç olmuştur. Onu bu hükme götüren
Umur Beg'in gemisinde yeşil bayrak asılı olması ve tIızır Beg'in ettiği bu
yemindir. M. H. Yınanç, Medhal, İstanbul 1932,35-36,80 not ı. Buna karşılık H.
Akın, Aydın Oğulları Tarihi 53 ve not 291'de bu konuda çok şüphecidir. Aydın
oğullarının kırmızı bayrakları da olduğunu gösteren bir alıntı yapar, yemin
formulünü de bu konuda kesin bir sonuca varmak için yeterli bulmaz. Yeşi! bayrak
için ayrıca bkz. H. Akın, Aydın Oğulları Tarihi 41, dipnot 237.
H. Akın, Aydın Oğulları Tarihi, 56.
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ülkesinin Osmanlılarca ele geçirilmesine, yani 1389 yılına kadar
Aydın ilinin beyi olarak kalmıştır. Ölüm tarihi de bilinmemekte,
fakat 1400 yılında artık hayatta olmadığı tahmin edilmektedir. 30
Mescüd, manzum Kellle ve Dimne'nin sebeb-i telif bölümünde clsa
Beg' den bir hükümdar olarak değil, asJ;,ab içinde bir kişi diye söz etmiş,
cİsa Beg'in ağzından 1. Murad' a "şahumuz" dedirtmiştir. Demek ki bu
sırada Aydın-oğlu Beyliği artık Osmanlılar karşısında bağımsız bir
siyasal varlık değildir. Öyleyse Mescüd, clsa Beg'in teşviki ile Murad-ı
I:!udavendigar'a arz olunmak üzere Kellle ve Dimne'yi nazma çekmeye
cİsa Beg'in yarı bağımlı beyliğinin son yıllarında, fakat i. Murad, 1389'da
şehit düşmeden önce başlamış olmalıdır.
Mescüd bu çeviriye başlarken epeyce yaşlı olduğunu bir yerde kendisi
de kapaltea söylemiştir: Bunu göstermek için önce Mescüd'un mesnevilerindeki bir anlatım özelliğine dikkati çekmek gerekiyor: Onun anlatımında cümle bazen bir beyit içinde bitmez, takip eden beyitte de devam
edebilir. Ya da bir beyit içerisinde bir cümle bitip yeni bir cümle başla
yabilir. İşte "giriş" bölümündeki iki beyitte böyle bir durum vardır:
64
65

~ıldugum bu

düsüana ben heves
bir ulu sultaniçün i bir ~aç nefes
(ömrümi bu sözlere lJare eylerem
lJüb u nazük sözleri dere eylerem

Bence, 64b'nin ikinci yarısıyla 65. bey it bir cümle oluşturmaktadır:
"Bir kaç nefes kalmış, yani sonuna yaklaşmış ömrümü bu sözleri
yazmaya harc ediyorum, güzel ve ince sözleri bir araya getiriyorum" diyor.
Eserin son bölümlerinin çevrilmeden kalmış olması da onun bu işe
yaşlılıkta başlamış olduğu tahminini güçlendirmektedir. Ethe'nin tahminlerinden biri, yazarın eserin sonunu getiremeden 'ölmüş olabileceği idi.
'Ben, bu tahmini geçerli görüyorum. İlk eserini 1345 yılında vermiş olan
Mescüd'un o zaman 25 yaşında olduğunu kabul edersek, doğum yılını
yaklaşık 1320 olarak hesaplayabiliriz. Diyelim, Ke Ille ve Dimne' yi
1388'de 68 yaşındayken nazma çekmeye başladı. Bu sırada hastalanıp bu
işle bir daha uğraşamadan ölmüş olması çok kuvvetli bir olasılıktır.
Şair,

Cem Dilçin,
30

Bkz. H.

yazarın

Akın, aynı

Süheyl ü Nevbahar'da:

eser 61.
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5608a
ve
5610a

zihl J:ıay! ki yigitlik olJtı degül
uş

indi ki geçti çağı (ömrümü1j

demesine bakarak Süheyl ü Nevbahar ve Ferhengname'nin onun yaşlıhk
dönemi eserleri olduğunu yazmış, dolayısıyla Mes(üd'un 1300-1370
arasında yaşamış olabileceğini tahmin etmişti. Elbette Dilçin haklı
olabilir, ancak Tarancı'nın da daha 35 yaşında kendini yaşlı saydığını,
Delikanlılık çağındaki

cevher
Yalvarmak yakarmak nafile bugün

dediğini anımsayalım! Üstelik Mes(üd'un da buna pek uygun duşen bir

beyti vardır: Süheyl ü Nevbahar 5643. beyitte:
bela çün be-cid çekdüm erte gece
yigitligüm olJtında oldum /f;oca

demektedir.

***
Manzum Kellle ve Dimne ile birlikte Mes(üd'un bilinen Türkçe
eserlerinin sayısı dörde çıkmaktadır. Ayrıca Tarcamatu'l-la)all va
Ta?,;kiratu'l-ma(all'nin ona ait olduğu da bence artık kesinlik kazanmıştır.
Dilçin ve ben Mes(üd'un daha başka eserleri olabileceği noktasında görüş
birliği içerisindeyiz~

***
Değinmek istediğim

bir nokta da şudur: İlyas adlı şairin Mes (üd'un
manzum Kellle ve Dimne'sinde önemli bir değişjklik ve yeniden
düzenleme yapmış olduğuna hiç ihtimal vgmiyorum. Zaten İlyas kendisi
de bunu üstü kapalı bir biçimde itiraf etmiştir. Süheyl ü Nevbahar ile
manzum Kellle ve Dimne'yi karşılaştırınca bu iki eserin aynı yazara ait
olduğu hemen anlaşılıyor. İlyas'ın, Mes(üd'un yazdıklarını değiştirmek
şöyle dursun, manzum Kellle ve Dimne'ye yaptığı kısa eklemelerde ve
lJatimede Mes(üd bin A1;ımed'in söyleyişini öykünmeye çalıştığınıkabul
etmek daha doğru olacaktır.

***
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Konuşmam sırasında

yazardan hep Mes(üd, -ya da Mes (üd bin AI:ımed
diye söz etmiş olmam, adının edebiyat tarihlerinde daha sık geçen ijoca
Mescüd biçimini kullanmamış olmam dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu tutumumun nedenini açıklayarak sözlerimi bitireceğim:
Yazar kendi adını bir kere Ferhengname' de Mes(ü d, Süheyl ü
Nevbahar'da da (beyit 160) Mes(üd bin AI:ımed olarak veriyor. ŞeYboğlı
Muştafli, ondan ijoca Mes(üd diye söz ediyor. ~abusname çevirisinde de
ijoca Mescüd deniyor. Bu yüzden hemen hemen bütün edebiyat tarihlerinde ya Mescüd bin AI:ımed ya da ijoca Mes(üd diye anılıyor ve [Kilisli]
Rifat Bilge 'nin abartılı bir yorumu yüzünden "ulemadan" bir kişi bir "din
hocası" olduğu kabul ediliyor. Rifat Bilge'nin bu abartması şudur:
Süheyl ü Nev-bahar'ın 5607. beyti

şöyledir:

bunuı) bigi bir (ış ~-nanıe sözin
ki meş gülolup düzmişem a1Jsuzın

Bu beyti yorumlarken [Kilisli] Rifat kendi düşüncelerini Mes (üd'un
ağzına yerleştirip onu şöyle konuştıırur: "Ben bir hoca adamım, ehl-i
ilmim, meslek-i ulemadayım, bana şairlik ve bilhassa aşk ve alakaya,
gadimiyata müteallik eser yazmak yakışmazdı, fakat ne çare ki hissiyatıma mağlup olarak böyle gadimi bir efsaneyi nazm ettim. Hemen
cenab-ı Hak kusurumu afv etsin." [Kilisli] Rifat, Mescüd'u böyle konuşturduktan sonra ekliyor: "Ma(lüm olduğu vechile eski şark ~mmlerince
böyle aşka müteallik hikaye yazmak şöyle dursun, şiir .söylemek bile
mez;mümdu".31
[Kilisli] Rifat Bey'in burada yanıldığını

sanıyorum:

1) 14. yy.da bir kişinin adı önüne "boca" unvanı getirilmesi o kişinin
ulemaya mensup olduğunu gösteren yeterli bir kanıt sayılamaz. Bu
yüzyılda !Joca, Türkçe metinlerde "efendi" ve "öğretmen" anlamına gelmektedir. 32
31

32

Türkiyat Mecmu(ası c. 2,407; (me:gnüm "ayıp, hoşgörülmeyen şey").
P. Wittek, Das Fürstentum Mentesche 67, dipnot 2'de Ijoca üd-dln İıyas Beg'den
söz edilir. Bu bey, 1320-1330 arasında Davas (bugünkü Tavas) kalesi beyi imiş.
EnverI'nin Düstürname'sinde Ijoca Selman ve Ijoca lfasan oglanları geçer (bkz.
i. Melikoff-Sayar, Le Destan d'Umür Pacha, Paris 1954, s. 50 dize 93, s. 52 dize
145 ve s. 116 dize 2059). Bunlardan birincisi büyük bir olasılıkla Düstürname'de
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Şeyhoğlı Muştani'nın

ve l).abusname'yi çeviren kişinin Mescüd'dan
"]joca" Mescüd diye söz etmiş olmaları, bir yazar olarak ona duydukları
saygıdan dolayı olmalıdır. Nitekim ŞeYhoğlı Muştara, ondan bir keresinde
de "ustad boca Mescüd" diyerek söz etmiştir. Biz de bugün bu 15. yy. yazarlarının yaptığı gibi ona "Hoca Mescüd" demeye devam edebiliriz. Fakat
bu "hoca" unvanı dolayısıyla onun bir "molla" olduğunu düşünmek bence
doğru değildir.

2) Mescüd, yukanda andığımız, [Kilisli] Rifat Bilge'ye göre pişman
ifade eden beytinden hemen sonraki beyiderde: "Ne yazık ki, gençlik çağı değil; gül budağında yaraşırdı" (5608), "(Gençliğimde) biraz bu
işe eğilim göstermiş olsaydım, bir insan için mümkün olan her şeyi bu
hikaye içerisine yerleştirirdim" (5609) demekte, biraz aşağıda da insanlara
hoşça vakit geçirtecek bir eser bıraktığını dile getirmektedir:
lığını

Süheyl ü

5613

hemın bir !Jikayet fç,alur kişiden
kim anulJ ile eglenür işiden

vicdanında yaptığı işin rahatsızlığını taşıyan bir kişinin
sözler değildir. Aynca, Süheyl ü Nevbahar'ın bazı yerlerinde
yazar, kahramanlar ağzından okuyucuya öğütler verirken de "öbür
dünya"yı değil, "bu dünya"yı göz önünde tutan bir kişi olduğunu açıkça
belli ediyor. Örneğin:
4230-4235. beyider arasında hikayenin kahramanlanndan Calüs'u konuşturarak insanın aşk dolayısıyla içine düştüğü ruhsal çöküntü (4252b
~wra fç,aygu = karasevda, melancolie) üzerinde duruyor. Sonra 4238-4257.
beyitler arasında ruhsal çöküntüye karşı şarap içmeyi tavsiye ediyor.
şarabıri her insanda kötüıÜğe neden olmayacağını, etkisinin içen kişiye
bağlı olarak değişik olacağını söylüyor. Yaratdışı iyi olan insanın şarap
içince d(!ha da iyi olacağını, daha edepli davranacağını, kötü huylu insanın
ise iyice sarhoş olup
yiyince haddini öğreneceğini söylüyor. Kısaca
içki adabı üzerinde durduktan sonra tekrar içkinin iyi niteliklerine dönüyor, şarabın insanın iç yüzünü gösteren bir mihenk taşı, değerli insanla
değersiz insanı birbirinden ayırmaya yarayan bir ölçü
söylüyor.
,Şarabı güllerden güzel kokular,
otlardan da kötü kokular getiren
özelliğinin ise insanın içindeki gizli
bir rüzgara benzetiyor. En

Bunlar,

söyleyeceği

düşünceleri açığa çıkartn1ak olduğunu anlatıyor.

4439-4448

arasında şarap hakkında

bir parça daha var, burada yazar

Aydın-oğulları tarihinin anlatıldığı 18. bölümün ilk
Beg'in savaşçılarından biridir.

yazarı, aynı
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gerçi üzüntüleri dağıtır" diye başlayarak
..fakat dinsel yasaktan, günahtan söz etmiyor.
Sayılan zararlar şunlar: başa çıktığında (= insanı iyice çarptığında) ayak
bağıdır, sakin insanlan bile azdınr, insana suç işletip hayatına malolur,
insanı utanılacak durumlara sokar, aşın cesaret verip insanın kendi
hayatını tehlikeye atmasına yol açar.
Tabii, bunlann tümüyle Farsçadan çeviri olduğunu ya da yazann bu
görüşlere kitaplardan edindiği bilgiler sayesinde vardığını düşünmek
mümküridjir. Fakat ben bu parçalann çeviri olduğunu sı,ınmıyorum.
Mes(üd, epeyce yaşam deneyimine sahip, içki içilen yerlerde bulunmuş,
pek çok insan tanımış, pek çok olaya tanık olmuş birisi gibi geliyor bana.
Sühey( üNevbahar 1831-1837. beyitler arasında vuslat gecesini
anlatırken de Mes (üd'un öyle müteassıp bir kişi olmadığı seziliyor.
Süheyl ü Nevbahar 4533-4546 arasında yer alan "hayvanlar dünyasında
barış" şiiri, !enkli ve eğlendiric! ögeleriyle yazarın bu dünyaya dönük,
şakrak, nükteci kişiliğini göz önüne seriyor.
Bence Mes(üd, meslekten (profesyonel) bir yazardı: Süheyl ü
Süheyl'in

ağzından "şarap

şarabın zararlannı sayıyor,

Nevbahar'ın girişinde yeğenini nasıl karşıladığını anlatır:

Süheyl ü Nevbahar 298

öIJümde kitab u elümde ~alem
ki g ah yazam u g ah teferrüc ~ılam

Önünde kitap, elinde kalem varmış, bazen yazıyor, bazen ayağa kalkıp
dolaşıyormuş.

Süheyl ü Nevbahar'ın 5113-5119. beyitleri arasında anlattığİ "yazıcı"
da kendisinden başka birisi değildir bence:
5113 ~ıgırdılar u geldi bir boş kişi

Çağırdılar

bir hoş

kişi

geldi,

ki anuIJ 'idi yazu yazmab işi

onun işi yazı yazmaktı.
Çok zeki, erdemli, canlı ve yetenekli,
-nazım da ne sir de onun için kolaydı.
naım aIJa ~olay idi ne,ş,r sehl
33
Söz içinde anlamlar çeşitlendirirdi,
5115 söz içinde mdnı üredür idi
şanasın ki gendü yaradur idi
Sanırsın kendisi yaratırdı.
Amaç için gerekli olduğunda,
5116 diler ise bir sözi eylerdi yüz
ki ma~şüdiçün göstereyidi yüz dilerse, bir sözü yüz söz yapardı.

5114 iIJen zırek üfaiıl u cüst ü ehl

33

Metinde bulunan uzadur yerine üredür okunması üzerine bkz. S. Tezean, Süheyl ü
Nev-bahar Üzerine Notlar 55.
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51 ı 7

dilemezse yüz sözi eylerdi bir
çü ~lidir ola eyle eylerdi bir

Dilernezse, yüz sözü bir ederdi
"Kadir" imiş gibi, öyle birleştirirdi.

14. yy.da Anadolulu bir yazann yaratmak fiilini ve ~ adir sıfatını
bile olsa ve bir hikaye kahramanı için bile olsa "işi yazı yazmak
olan bir insanoğlu" için kullanmış olması da son derecede çarpıcıdır.
Böyle bir yazar, romantik bir mesnevi yazdığı için pişmanlık duymuş bir
molla olamaz. Bu yüzden yanıltıcı olan "ijoca Mes(üd" yerine onu
Mes(üd ya da Mes(üd bin Al).med diyerek anmayı daha uygun buluyorum..
cinaslı

Marad bin Ahmad bin

şiidl'nin h. 746/m. 134S'teArapçadan manzum

olarakfarsçaya çevirdiği ve eldeki tek nüshası h. 747'de Çelebi lJızır
el-lulul (?) lJalll Beg'in okuması için istinsah edilmiş olan Tarcametu '1ld'all va tayaratu 'l~mifall'nin sonlaması. Kilisli Rifat Bey (TUrkiyat

Mecmucası,

c. 2, s. 409'da)

şöyle okumuştur:

~~.~ ,-:-,~~l~' <J~ .~h(J' .r.~ ~
~\J' J~\Wlb.J öJ..b ~l.{." · '; ..".141, ~

r

flr-J' J J~\J' r~~ (:6;-

~~.,.u' ~ ~~,
~~, J ~1J' ~ ~'y 4'J
6!~ .J ~~, J

't:

4kt..odJ' rb\ 4 ~

~.J p\ J ~~ ~ ~ ~ i.J'O
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