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MECMAU'n-NEzAiR 
(}UiıJf ~) 

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

nazire mecmuası. 
_j 

Nazlrecilik geleneğine uyularak yazılan 
bazı şiirler -m. yüzyıldan itibaren "mec
mCıatü 'n-nez~lir" genel adıyla derlenme
ye 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 nüsha
larında ve çeşitli kaynaklarda Cô.miu'n
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 ola
rak farklı şekillerde geçmekteyse de 
Mecmau'n-nezair adı genel kabul gör
müştür. Diğer nazlre mecmualarının ço
ğunun tek nüshasının mevcut olduğu göz 
önüne alındığında dokuz nüshası tesbit 
edilen Mecmau'n-nezô.ir'in ne derece 
beğenildiği verağbet gördüğü anlaşılır. 

Eserde şiiri bulunan şairler ve şiirlerin 
sayısı nüshalara göre farklılıklar göster
mektedir. 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 şi

irlerin sıralanışını ayrıntılı bir plan içinde 
gerçekleştirdiği 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 koy
muştur. Şiirler harfiere göre sıralandık
tan sonra her harf kendi içinde bahirlere 
göre remel, hezec, muzari, recez, müctes. 
hafif, mütekarib sırasıyla dizilm iştir. Naz
ml'nin bu titiz tasnifi. türünün diğer ör
neklerinde 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. Na-
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zirelerin dizilişinde şairlere göre belli bir 
sıra takip edilmernekle beraber genellikle 
meşhur şairlerin şiirlerine daha ön sıra
larda yer verildiği görülür. Burada N azmi 
kendi nazirelerine daima her grubun en 
sonunda yer vermiştir. 

Kitapta altmış yedi şairin 369 zemin 
şiiri bulunmaktadır. Bu şairler arasında 
Ahmed Paşa elli bir, Necati kırk iki ve Şey
hi yirmi yedi zemin şiirle ilk sırayı almak
tadır. Ah m edi yirmi üç, Nizarn i on dokuz 
ve Safi (Ka s ım Paşa) on üç şiirle bunları 
takip eder. Zemin şiiriere yazılan nazlre
lerin sayısında da sıralama hemen hemen 
aynıdır. Ahmed Pcışa 'ya yazılan nazire 
sayısı 1 035'tir. Onu 437 nazireyle Necati, 
359 nazlreyle Şeyh i, 31 O nazireyle Ulvi ve 
299 nazireyle Nizami takip etmekte. ar
dından Ahmedi (249). Nesiml (226), Ata
yi ( 184 ı. Cem Sultan ( 181 ı. Tacizade Ca
fer Çelebi ( 146), Safi ( 141) , Kemalpaşaza

de (ı 09) ve Hafi (ı 06) gelmektedir. Mec
mau'n-nezair'de şiirleri yer aldığı halde 
şuara tezkirelerinde ve diğer biyografik 
eserlerde isimlerine rastlanmayan yetmiş 
bir şair bulunmaktadır. 

Mecmau 'n-nezair'in yedi nüshası tes
bit edilmiştir (Millet Ktp., Ali Emir! Efen
di, nr. 683, 684; Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Ktp., nr. 2276; N uruosmaniye 
Ktp., nr. 4222, 4915; TSMK, lll. Ahmed, nr. 

2644; iü Ktp., TY, nr. 1547) . Ayrıca Nuruos
maniye Kütüphanesi ile (nr. 4962) Manisa 
Muradiye Kütüphanesi'nde (Çaşniglr, nr. 
18) iki nüsha daha zikrediliyorsa da bu 
nüshalar adı geçen yerlerde mevcut de
ğildir. Mecmau'n-nezô.ir üzerine bilim
sel çalışmalar da yapılmıştır (Fahrünnisa 
Bilecik, Divan Mecmualarında Edirne/i 
Nazml [inceleme-Metin -indeks], yüksek 
lisans tezi, 1991 , MÜ Türkiyat Araştırmala

rı Enstitüsü; Cumhur Ün,Edirneli Nazml'
nin Mecmau 'n-neza 'ir' inin 1-50. Varakla
rının Transkripsiyonlu Metni, yüksek li
sans tezi, 1996, Trakya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü; Ziya Avşar, Edirne/i 

Nazml, Hayatı-Edebf Kişiliği -Eserleri-Tür
kl-i Basit, doktora tezi, 1998, Gazi Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Ensti tüsü; Hasan Gül
tekin, Mecmua-i Nezayir [Transkripsiyon
lu Metin], yüksek lisans tezi, 2000, Pamuk
kale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü
sü; M. Fatih Köksa l , Edirne/i Nazml Mec
ma'ü'n-Neza'ir: inceleme-Tenkit/i Metin, 

doktora tezi 200 1, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
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Iii M. FATİH KöKSAL 

MECMAU'z-ZEV AiD 
(~1~}1~) 

Nilreddin ei-Heysemi'nin 
(ö. 807 / 1405) 

kendisine a it beş zevaid kitabını 
bir araya getirdiği eseri. 

_j 

Zevaid çalışmalarıyla tanınan Heyseml 
Ahmed b. Hanbel. Bezzar ve Ebu Ya'Ia el
Mevsıll'nin müsnedleriyle Taberanl'nin üç 
mu'ceminin Kütüb-i Sitte'ye zevaidleri
ni Gayetü'l-ma]fşad ii zevô.'idi'l-Müs
ned, Keşfü'l- estô.r 'an zevô.'idi'l-Bez
zô.r, el-Ma]fşadü '1- 'ali ii zevô.'idi Müs
nedi Ebi Ya'lô. el-Mevşıli, el-Bedrü'l
münir 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 se
n edierinden sahabiler dışındaki ravileri 
ç ıkararak bir araya getirmiş ve çalışma
sına Mecma'u'z-zevô.'id ve menba'u'l
fevô.'id adını vermiştir. Eser kırk dört ki
tab, 3642 bab ve 18.776 hadis ihtiva et
mektedir. 

Rivayetler mevkuf. maktü. zayıf, hatta 
mevzü dahi olsa Heyseml bunları kaynak
larda geçtiği şekliyle almış, ancak bütün 
rivayetlerin sahabi dışındaki ravileri hak
kında cerh ve ta'dll açısından ayrıntılı bilgi 
vererek onların sağlamlık derecesini or
taya koymaya çalışmış ve hadislerin hangi 
kitapta bulunduğunu göstermiştir. Aynı 

hadis hem Ahmed b. Hanbel'in Müs 
ned'inde hem zevaidlerini çıkardığı diğer 
eserlerde varsa sadece Müsned'in ravi
lerini değerlendirmiş. diğerlerinden birin
de veya birkaçındaki rivayet Müsned'de
ki rivayetten daha kuwetliyse onların ra
vilerinden de söz etmiştir. 

Müellif, raviler hakkında bilgi verirken 
daha çok İbn Hibban' ın Kitô.bü'ş-Şi]fat'ı 

ile Zehebl'nin Mizô.nü '1-i'tidô.l'ine baş

vurmuştur. Bir ravinin sika olduğunu söy
lemekle yetindiğinde bununla, müsama
hakar tenkidleriyle bilinen İbn Hibban 'ın 
görüşü olduğunu anlatmakta. bir raviyi 
İbn Hibban'ın sika kabul ettiğini söyledi
ğinde ise başka alimierin bunun aksini 
düşündüğüne işaret etmektedir. Bir ra
vinin Mizô.nü '1-i'tidô.l'de zikredildiğini 
belirttiği zaman bunun anlamı onun za
yıf bir ravi olduğudur. Orada zikredilme
diğini söylediğinde ise o şahsın sika oldu
ğu aniatılmak istenmiştir. Heyseml hadis 
uydurmakla tanınan bir raviye yalancı de
mekten çekinmekte, onu tanımadığını 
veya onunla ilgili bilgi veren birini bula
madığını söylemekle yetinmektedir. Ha
disler hakkında kendi değerlendirmele
rini ise "kultü" kelimesiyle diğerlerinden 
ayırmaktadır. 

Mecma'u'z-zevô.'id'de beş kitabın bir
leştirilmesi Kütüb-i Sitte'de yer alma
yan hadisleri bir arada görme kolaylığı 
getirmiştir. Eserde birbirine benzer riva
yetler ayıklanmakla birlikte birbirini açık
layıcı ve tamamlayıcı ayrıntılar muhafa
za 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 ver
miş. bazan gözettiği bir fayda dolayısıyla 
uzun bir hadisi çeşitli yerlerde tekrarla
mış, bazan da bir konuyla ilgili rivayetle
rin geçtiği yerlere gönderme yaparak 
tekrardan kurtulmayı amaçlamıştır. 

Kettanl. Mecma'u 'z-zevô.'id'in hadis 
kitaplarının en faydalısı olduğunu söyle
mektedir. İbn Hacerel-Askalanl'nin. ho
cası Heyseml'nin bu eserini okurken gör
düğü bazı kusurları tesbit etmeye başla
dığı, ancak hocasının bu tenkitlere üzül
düğünü görünce çalışmasını bıraktığı bi
linmektedir (b k. HEYSEMi). Muhammed 
iliş . Mecma'u'z-zevô.'id'in gördüğü bir 
yazmasında, İbn Hacer'in nüshanın ke
narlarına kaydettiği notlarda Heyseml'yi 
Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadisleri 
eserine almakla eleştirdiğini belirtmek
te. kendisi de eserin yaklaşık 200 yerin
de gördüğü tekrarları düzeltmek mak
sadıyla lfô.şiyetü'r-rô.şıd li-ışlô.]J.i evhô.
mi Mecma'i'z-zevô.'id ve menba'i'l-fe
vô.'id adıyla bir eser hazırladığını söyle
mektedir. Süyütl de Heyseml'nin bazı ha
talarını tashih etmek üzere Bugyetü'r
rô.'id fi'~-~eyli 'alô. Mecma'i'z-zevô.'id 
adlı bir eser yazmaya başlamışsa da bu
nu tamamlayamamıştır (Keşfü'?-?Unün, 
ll. 1602; Kettanl, s. 172) . Mecma'u'z-ze-
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vô.'id'i yayımiayan Muhammed Derviş. 
İbn Hacer ile Süyfıtl'nin çalışmalarını ken
disinin bu tahkikiyle gerçekleştirmeyi he
deflediğini söylemektedir (1, 7) Mec
ma'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-ze
vô.'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 bir leştirilmiş. bun
lara İbn Mace ve Darimi'nin es-Sünen'
leri de ilave edilerek on dört kitabın mü
kerrerleri ayıklanmak ve senedieri haz
fedilrnek suretiyle 10.131 hadis bir araya 
getirilmiştir. 

Çağdaş araştırmacılardan Asım b. Ab
dullah. 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 üze
re kaleme aldığı el-Müstedrek'inde (Ri
yad 1993) Mecma'u'z-zevô.'id'e bir bö
lüm ayırarak (s. 65-75) yirmi dokuz ravi
nin adını tashih etmiştir. Ebu Hacer Mu
hammed Said b. Besyfınl Zağlül. Fehô.ri
sü Kitô.bi Mecma'i'z-zevô.'id ve men
ba'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 Ha
cer'in el-Metô.libü'l- 'aliye'sindeki hadis
ler için Etrô.fü's -seniyye li- Mecma'i'z
zevô.'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 bulu
nan Mecma'u 'z-zevô.'id ilk olarak Del
hi'de (1 308/ 1891). ardından Hüseyin el
Kudsl'nin tashihiyle on cilt halinde Kahi
re'de ( 1352-1353) ve bu baskı esas alına
rak birkaç defa Beyrut'ta (1967, 1982, 
1986) yayımlanmış, Abdullah Muhammed 
Derviş, hadisleri n umaralayıp daha önce
ki baskının cilt ve sayfa numaralarını da 
göstermek ve üzerinde bazı tashihler yap
mak 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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