MECMAU'n-NEZAiR

r

MECMAU'n-NEzAiR
(}UiıJf ~)

Edirneli Nazmi
(ö. 967/ 1559'dan sonra)
tarafından

nazire

L

derlenen

mecmuası.
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Nazlrecilik geleneğine uyularak yazılan
-m. yüzyıldan itibaren "mecmCıatü ' n-nez~lir" genel adıyla derlenmeye başlanmıştır. Bunlar arasında Edirneli
Nazml'nin Mecmau'n-nezô.ir'L derleyeni
belli beş mecmuadan biri olarak önemli
bir yere sahiptir. Latlfi, 940 ( 1533-34) yı
lına kadar yazılmış bütün nazlrelerin bu
kitapta topladığını söyler ( Tezkiretü 'ş -şu
ara, s. 535). Mecmuanın adı bazı nüshalarında ve çeşitli kaynaklarda Cô.miu'nbazı şiirler

nezô.ir, Nezô.ir-i Nazmi, Nezô.irü'l-eş'ô.r,
Nezô.irü'ş - şuarô., Mecmau'n-nezair,
Mecmıla-i N azire-i Ş uara-yı İ zam olarak

farklı şekillerde

geçmekteyse de
genel kabul görmüştür. Diğer nazlre mecmualarının çoğunun tek nüshasının mevcut olduğu göz
önüne alındığında dokuz nüshası tesbit
edilen Mecmau'n-nezô.ir'in ne derece

Mecmau'n-nezair

adı

beğenildiği verağbet gördüğü anlaşılır.

Eserde şiiri bulunan şairler ve şiirlerin
sayısı nüshalara göre farklılıklar göstermektedir. Dört nüshanın karşılaştırılma
sıyla M. Fatih Köksal tarafından hazırla
nan tenkitli metinde(bk. bi bl.) 357 şairin
5527 şiiri yer almaktadır. Bunların 5490'ı
gazel, otuz yedisi murabbadır. Metnin
33 . 108 olan toplam beyit sayısı nüsha
farklarıyla birlikte 33.440'a ulaşmakta
dır.

Mecmau'n-nezair'de derleyicinin
irlerin

sıralanışını ayrıntılı

şi

bir plan içinde
görülmektedir. Eser hem
divanlarda olduğu gibi kafiyelerin son
harfine göre alfa be sırasına hem de aruz
bahirlerine göre tasnif edilmiştir. Ancak
Nazml, sadece mukaffa mısraları aynı
harfle biten şiirleri bir araya toplamakla
yetinmemiş, ayrıca her harfi kendi arasın
da kafiye ve rediflerine göre sıraya koymuştur. Şiirler harfiere göre sıralandık
tan sonra her harf kendi içinde bahirlere
göre remel, hezec, muzari, recez, müctes.
hafif, mütekarib sırasıyla dizilm iştir. Nazml'nin bu titiz tasnifi. türünün diğer örneklerinde görülmez. Eserde her harfin
başlangıcında o harfin ve bahrin adı yer
almakta, ardından "zemin şiir " denilen,
kendisine nazlre yazılan şiir gelmekte,
daha sonra nazireler sıralanmaktadır. Nagerçekleştirdiği
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ad lı

eserinin ilk iki

sayfası

zirelerin dizilişinde şairlere göre belli bir
sıra takip edilmernekle beraber genellikle
meşhur şairlerin şiirlerine daha ön sıra
larda yer verildiği görülür. Burada Nazmi
kendi nazirelerine daima her grubun en
sonunda yer vermiştir.
yedi şairin 369 zemin
Bu şairler arasında
Ahmed Paşa elli bir, Necati kırk iki ve Şey
hi yirmi yedi zemin şiirle ilk sırayı almaktadır. Ah m edi yirmi üç, Nizarni on dokuz
ve Safi (Ka s ım Paşa) on üç şiirle bunları
takip eder. Zemin şiiriere yazılan nazlrelerin sayısında da sıralama hemen hemen
aynıdır. Ahmed Pcışa 'ya yazılan nazire
sayısı 1035'tir. Onu 437 nazireyle Necati,
359 nazlreyle Şeyhi, 31 Onazireyle Ulvi ve
299 nazireyle Nizami takip etmekte. ardından Ahmedi (249). Nesiml (226), Atayi ( 184 ı. Cem Sultan ( 181 ı. Tacizade Cafer Çelebi ( 146), Safi ( 141) , Kemalpaşaza
de (ı 09) ve Hafi (ı 06) gelmektedir. Mecmau'n-nezair'de şiirleri yer aldığı halde
şuara tezkirelerinde ve diğer biyografik
eserlerde isimlerine rastlanmayan yetmiş
bir şair bulunmaktadır.
Kitapta

altmış

şiiri bulunmaktadır.

Mecmau 'n-nezair'in yedi nüshası tesbit edilmiştir (Millet Ktp., Ali Emir! Efen di, nr. 683, 684; Bursa Eski Yazma ve Basma Ese rler Ktp., nr. 2276; Nuruosmaniye
Ktp., nr. 4222, 4915; TSMK, lll. Ahmed, nr.

(N uruosmaniye Ktp., nr. 4222)

2644; iü Ktp., TY, nr. 1547) . Ayrıca Nuruosmaniye Kütüphanesi ile (nr. 4962) Manisa
Muradiye Kütüphanesi'nde (Çaşniglr, nr.
18) iki nüsha daha zikrediliyorsa da bu
nüshalar adı geçen yerlerde mevcut değildir. Mecmau'n-nezô.ir üzerine bilimsel çalışmalar da yapılmıştır (Fahrünnisa
Bilecik, Divan Mecmua larında Edirne/i
Nazml [inc eleme-Metin -indeks], yüksek
lisans tezi, 1991 , MÜ Türkiyat Ara ştırmala
rı Enstitüsü; Cumhur Ün,Edirneli Nazml'-

nin Mecmau 'n-neza 'ir' inin 1-50. Varaklarının Transkripsiyonlu Metni, yü ksek li-

sa ns tezi, 1996, Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü; Ziya Avşar, Edirne/i
Nazml, Hayatı-Edebf Kişiliği -Eserleri- Türkl-i Basit, doktora tezi, 1998, Gazi Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitü sü; Hasan Gültekin, Mecmua-i Nezayir [Transkripsiyonlu Metin], yüksek lisans tezi, 2000, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; M. Fatih Köksa l , Edirne/i Nazml Mecma'ü'n-Neza'ir: inceleme-Tenkit/i Metin,

doktora tezi 200 1, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Metin (doktora tezi. 200 1). Hacettepe Üni versites i Sosya l Bilimler Enstitüsü ; a.mlf.. "Nazire
Kavramı ve Klasik Türk Ş iiri nde Nazi re Yazıcı
lığı",

Diriözler Armağanı: Prof. Dr. M eserret Diriöz ue Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara

2002, s. 215-290; a.mlf .. "Orijinal Bir Şair: Edirneli Naz m!ve Diva n'ın a Yeni Bakı ş l a r'' , Bilig,
sy. 20, Ankara 2002, s. 101-124; Ahmet Mermer. "XV. Yüzy ılda Yazılmış Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuas ı ve Ayd ınlı Visall' nin Bilinmeyen
Ş iirle ri", Milli Fo/klor, sy. 56 , Ankara 2002, s.
75-94; Fevziye Abdullah Tansel, "N azmi", İA ,
IX, 146-147; Günay Kut. "Mecmua", TDEA, VI,
171.
M. FATİH KöKSAL
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MECMAU'z-ZEVAiD
(~1~}1~)

L

Nilreddin ei-Heysemi'nin
(ö. 807 / 1405)
kendisine a it beş zevaid kitabını
bir araya getirdiği eseri.

ile Zehebl'nin Mizô.nü '1-i'tidô.l'ine baş 
Bir ravinin sika olduğunu söylemekle yetindiğinde bununla, müsamahakar tenkidleriyle bilinen İbn Hibban 'ın
görüşü olduğunu anlatmakta. bir raviyi
İbn Hibban'ın sika kabul ettiğini söylediğinde ise başka alimierin bunun aksini
düşündüğüne işaret etmektedir. Bir ravinin Mizô.nü '1-i'tidô.l'de zikredildiğini
belirttiği zaman bunun anlamı onun zayıf bir ravi olduğudur. Orada zikredilmediğini söylediğinde ise o şahsın sika olduğu aniatılmak istenmiştir. Heyseml hadis
uydurmakla tanınan bir raviye yalancı demekten çekinmekte, onu tanımadığını
veya onunla ilgili bilgi veren birini bulamadığını söylemekle yetinmektedir. Hadisler hakkında kendi değerlendirmele
rini ise "kultü" kelimesiyle diğerlerinden
vurmuştur.

ayırmaktadır.
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Zevaid çalışmalarıyla tanınan Heyseml
Ahmed b. Hanbel. Bezzar ve Ebu Ya'Ia elMevsıll'nin müsnedleriyle Taberanl'nin üç
mu'ceminin Kütüb-i Sitte'ye zevaidlerini Gayetü'l-ma]fşad ii zevô.'idi'l-Müsned, Keşfü'l - estô.r 'an zevô.'idi'l-Bezzô.r, el-Ma]fşadü '1-'ali ii zevô.'idi Müsn edi Ebi Ya'lô. el-Mevşıli, el-Bedrü'lmünir ii zevô.'idi'l-Mu'cemi'l-kebir ve
M ecma'u'l-ba]J.reyn ii zevô.'idi 'l-mu'cemeyn adındaki eserlerinde toplamıştı.
Daha sonra hocası Zeynüddin el-lraki'nin
tavsiyesi üzerine bunlardaki hadisleri sen edierinden sahabiler dışındaki ravileri
ç ı kararak bir araya getirmiş ve çalışma
sına Mecma'u'z-zevô.'id ve menba'u'lfevô.'id adını vermiştir. Eser kırk dört kitab, 3642 bab ve 18.776 hadis ihtiva etmektedir.
Rivayetler mevkuf. maktü. zayıf, hatta
mevzü dahi olsa Heyseml bunları kaynaklarda geçtiği şekliyle almış, ancak bütün
rivayetlerin sahabi dışındaki ravileri hakkında cerh ve ta'dll açısından ayrıntılı bilgi
vererek onların sağlamlık derecesini ortaya koymaya çalışmış ve hadislerin hangi
kitapta bulunduğunu göstermiştir. Aynı
hadis hem Ahmed b. Hanbel'in Müs n ed'inde hem zevaidlerini çıkardığı diğer
eserlerde varsa sadece Müsned'in ravilerini değerlendirmiş. diğerlerinden birinde veya birkaçındaki rivayet Müsned'deki rivayetten daha kuwetliyse onların ravilerinden de söz etmiştir.
Müellif, raviler hakkında bilgi verirken
daha çok İbn Hibban' ın Kitô.bü'ş-Şi]fat'ı

Mecma'u'z-zevô.'id'de beş kitabın birKütüb-i Sitte'de yer almayan hadisleri bir arada görme kolaylığı
getirmiştir. Eserde birbirine benzer rivayetler ayıklanmakla birlikte birbirini açık
layıcı ve tamamlayıcı ayrıntılar muhafaza edilerek bazı hadislerdeki kapalılığın
giderilmesi sağlanmıştır. Heyseml. bazan
bir hadisi Şa]J.i]J.-i Bu{ıô.ri'de olduğu gibi
takti' ederek kitabın birkaç yerinde vermiş. bazan gözettiği bir fayda dolayısıyla
uzun bir hadisi çeşitli yerlerde tekrarlamış, bazan da bir konuyla ilgili rivayetlerin geçtiği yerlere gönderme yaparak
tekrardan kurtulmayı amaçlamıştır.
leştirilmesi

Kettanl. Mecma'u 'z-zevô.'id'in hadis
en faydalısı olduğunu söylemektedir. İbn Hacerel-Askalanl'nin. hocası Heyseml'nin bu eserini okurken gördüğü bazı kusurları tesbit etmeye başla
dığı, ancak hocasının bu tenkitlere üzüldüğünü görünce çalışmasını bıraktığı bilinmektedir (b k. HEYSEMi). Muhammed
iliş . Mecma'u'z-zevô.'id'in gördüğü bir
yazmasında, İbn Hacer'in nüshanın kenarlarına kaydettiği notlarda Heyseml'yi
Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadisleri
eserine almakla eleştirdiğini belirtmekte. kendisi de eserin yaklaşık 200 yerinde gördüğü tekrarları düzeltmek maksadıyla lfô.şiyetü'r-rô.şıd li-ışlô.]J.i evhô.mi Mecma'i'z-zevô.'id ve menba'i'l-fevô.'id adıyla bir eser hazırladığını söylemektedir. Süyütl de Heyseml'nin bazı hatalarını tashih etmek üzere Bugyetü'rrô.'id fi'~-~eyli 'alô. Mecma'i'z-zevô.'id
adlı bir eser yazmaya başlamışsa da bunu tamamlayamamıştır (Keşfü'?-?Unün,
ll. 1602; Kettanl, s. 172) . Mecma'u'z-zekitaplarının

vô.'id'i yayımiayan Muhammed Derviş.
İbn Hacer ile Süyfıtl'nin çalışmalarını kendisinin bu tahkikiyle gerçekleştirmeyi hedeflediğini söylemektedir (1, 7) Mecma'u 'z-zevô.'id üzerine yapılan çalışma
lardan biri de Rfıdanl'nin Cem'u'l-fevô.'id
min Cô.mi'i'l-'uşıll ve Mecma'i'z-zevô.'id'idir (I-II, Cidde 1973; n ş r. Ebu Ali
Süleyman b. Dürey', I-IV. Küveyt 1418/
ı 998). Eserde Mecdüddin İbnü'l-Eslr'in
Cô.mi'u '1-uşıl.l li-e]J.ô.dişi 'r-resıll'ü ile
Mecma'u'z-zevô.'id'i birleştirilmiş. bunlara İbn Mace ve Darimi'nin es-Sünen'leri de ilave edilerek on dört kitabın mükerrerleri ayıklanmak ve senedieri hazfedilrnek suretiyle 10.131 hadis bir araya
getirilmiştir.

Çağdaş araştırmacılardan Asım b. Abdullah. Heyseml'nin Mecma'u'z-zevô.'id'de yanlış olarak kaydettiği yetmiş dokuz
ravinin isim ve nisbesini tas h i h etmek
üzere bir makale yazmıştır (bk. bi bl).
Ebü'l-Eşbal Sagir Ahmed el-Bakistanl de
bazı eserlerdeki hataları düzeltmek üzere kaleme aldığı el-Müstedrek'inde (Riyad 1993) Mecma'u'z-zevô.'id'e bir bölüm ayırarak (s. 65-75) yirmi dokuz ravinin adını tashih etmiştir. Ebu Hacer Muhammed Said b. Besyfınl Zağlül. Fehô.risü Kitô.bi Mecma'i'z-zevô.'id ve menba'i'l-fevô.'id adlı çalışmasında eserin
1352-1353 baskısını esas alarak üç ciltlik
bir fihrist hazırlamış ( Beyrut 1406/1986).
Muhammed Selim Semmare de Fihrisü
e]J.ô.dişi ve ô.şô.ri Mecma'i'z-zevô.'id ve
menba'i'l-fevô.'id adıyla bir eser yayım
lamıştır (Beyrut 1987). Ömer b. Gurame
el-Ömerl, Mecma'u'z-zevô.'id ile İbn Hacer'in el-Metô.libü'l- 'aliye'sindeki hadisler için Etrô.fü's -seniyye li- Mecma'i'zze vô.'id ve'l-Metô.libi'l-'aliye adlı bir
fihrist neşretmiştir (Riyad 1406).
Çeşitli kütüphanelerde ve özellikle İs
tanbul'da (Süleymaniye Ktp., Carullah
Efendi, nr. 296, 406, Murad Buharl, nr. 83/
2; Koca Ragıb Paşa Ktp., nr. 350; TSMK,
lll. Ahmed, nr. 51 O) birçok nüshası bulunan Mecma'u 'z-zevô.'id ilk olarak Delhi'de (1 308/ 1891). ardından Hüseyin elKudsl'nin tashihiyle on cilt halinde Kahire'de ( 1352-1353) ve bu baskı esas alına
rak birkaç defa Beyrut'ta (1967, 1982,
1986) yayımlanmış , Abdullah Muhammed
Derviş, hadisleri n umaralayıp daha önceki baskının cilt ve sayfa numaralarını da
göstermek ve üzerinde bazı tashihler yapmak suretiyle eseri Bugyetü'r-rô.'id ii
ta]J.)fi)fi Mecma'i'z -zevô.'id adıyla neş 
retmiştir (1-X , Beyrut 1414/1994).
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