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Öz

Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî, (öl. 1297?) İslam edebiyatında Hz. Peygamber methiyeleriyle şöhret bulmuş bir şahsiyettir. Bu methiyeler arasında, Kaside-i
Bürde sanıyla bilinen manzumesi (Kevâkibu’d-dürriye fî medhi hayri’l-beriyye) ile Kaside-i Râiyye olarak da anılan Kaside-i Muzariyye’si (el-Kasîdetü’l-muzâriyye fi’s-salâti alâ hayri’l-beriyye) en yaygın olanlarıdır. Birçok vird mecmuasında, “okuyanın Hz.
Peygamber’i rüyasında göreceği” veya “hastalıklarına şifa bulacağı” şeklinde rivayetlerle kayıtlı bulunan Kaside-i Muzariyye, çok defa şerh ve tahmis edilmiş, farklı dillere çevrilmiştir. “İhbâr Billezî” lakabıyla bilinen Yalvaçlı İbrahim Efendi’nin (İbrahim
b. Muhammed el-Yalvacî, öl.1877) Kaside-i Muzariyye’ye yazdığı manzum tercüme de
bunlardan biridir. Müellifin benzer içerikteki şiirlerinin toplandığı bir mecmuada kayıtlı
olan kasidenin müstakil olarak ele alındığı herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu makalede, İbrahim Efendi tarafından yazılan manzum tercümenin bulunduğu
mecmuanın (el-Mecmûatü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ) bazı nüshaları hakkında bilgi
verilmiş, tercümenin çevriyazılı metni oluşturulmuş, içeriği ve şekil özellikleri hakkında
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bunun yanında hem Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki kayıtlarda hem de bazı çağdaş araştırmalarda, Yalvaçlı Ali Rıza Efendi’ye
(Ali Rıza b. Mehmed Rüşdi Yalvacî, öl. 1902) atfedilen Kaside-i Muzariyye tercümesinin
de İbrahim Efendi’nin tercümesinden farklı bir eser olmadığı ortaya konarak arşiv ve
kaynaklardaki bir yanlışlık düzeltilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Metin Neşri, Bûsîrî, Mecmua, Yalvaçlı Ali
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Translation of Qasida al-Mudariyya by İbrahim of Yalvac (İhbar Billezi)
Abstract

Egyptian poet Mohammed b. Said al-Busiri (d. 1297?) is a prominent figure in Islamic
literature with his panegyrics for the Prophet Muhammad. Among these, his poem known
as Qasida al-Burdah (Kevâkibu’d-dürriye fî medhi hayri’l-beriyye) and his Qasida alMudariyya (al-Kasîdetü’l-muzâriyye fi’s-salâti alâ hayri’l-beriyye), also known as Qasida al-Râiyya, are the most common ones. In many prayer journals, Qasida al-Mudariyya
is accredited with such attributes in narratives such as “those who recite it will see the
Prophet in his/her dream” or “they’ll find a cure for their diseases.” Apart from the quintets, it has also been interpreted and translated into different languages many times. One
of them is the poetic translation for Qasida al-Mudariyya written by İbrahim Efendi of
Yalvac (İbrahim b. Muhammed el-Yalvacî, d. 1877), who earned reputation with the name
“İhbar Billezi”. There is no academic study found in which the ode, recorded in a journal
where the author’s poems with similar content were collected, was dealt with separately.
In this article, information is given about some copies of the journal (el-Mecmûatü’lkübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ), where the poetic translation written by İbrahim Efendi
is found, the transcription of the translation is presented, and the evaluations are made
about its content and form characteristics. In addition, it has been revealed that the Qasida al-Mudariyya translation attributed to Ali Rıza Efendi of Yalvac (Ali Rıza b. Mehmed
Rüşdi Yalvacî, d. 1902) both in the records in Konya Regional Manuscript Library and
in some contemporary studies, is not a work different from İbrahim Efendi’s translation,
thus correcting an error in the archives and resources.
Keywords: Classical Turkish Literature, Text Publishing, al-Busiri, Journal, Ali Rıza
Efendi of Yalvac.
Giriş

Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî’nin (öl. 1297?) Kaside-i Muzariyye’si (elKasîdetü’l-muzâriyye fi’s-salâti alâ hayri’l-beriyye) pek çok defa şerh ve tahmis edilmiş,
farklı dillere çevrilmiştir. Yalvaçlı İbrahim Efendi (İbrahim b. Muhammed el-Yalvacî,
öl.1877) tarafından yazılan manzum tercüme de bunlar arasında öne çıkan bir metindir. Kaside, müellifin Arapçadan tercüme ve şerh ettiği bazı kasidelerinin toplandığı bir
mecmua (el-Mecmûatü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ) içerisinde yer almaktadır. İbrahim Efendi’nin Kaside-i Muzariyye’si, ayrıca bazı virt mecmualarında da kendisine yer
bulmuştur. Mamafih manzumenin konu edildiği herhangi bir akademik incelemeye rastlanmamıştır (İmam Bûsîrî’nin kasidesinin yanı sıra İbrahim Efendi’nin tercümesine de
değinilen popüler bir yayın için bk. Mahmut Haseni, 2013).

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi arşiv kayıtlarında (Ali Rıza b. Mehmed
Rüşdi Yalvacî, trs.) ve çağdaş bir biyografi çalışmasında (Arslan, 2014) Yalvaçlı Ali Rıza
Efendi (Ali Rıza b. Mehmed Rüşdi Yalvacî, öl. 1902) adına kaydedilmiş olan bir Kaside-i
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Muzariyye tercümesi daha bulunmaktadır.1 Ancak şiir, İbrahim Efendi’nin tercümesinden farklı değildir. Kayıtlı olduğu mecmuanın 164b-167b sayfaları arasında yer alan bu
manzume, Ali Rıza Efendi’nin Yalvaç’ta kurduğu kütüphanedeki şahsi kitaplığında yer
almaktadır ve şairin kendi el yazısıyla yazılmıştır. Kütüphane çalışanları ve bu kayıtları
esas alan araştırmacılar, bu nedenle hataya düşmüş olmalıdır. Müstensihin kaleme aldığı
manzume ile İbrahim Efendi’nin tercümesi arasında anlamı etkilemeyecek küçük farklılıklar bulunmaktadır.2

Bu çalışmada, İbrahim Efendi’nin hayatı, eserleri ve Kaside-i Muzariyye’sinin yer
aldığı mecmuanın bazı nüshaları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra tercüme kasidenin içeriği ile çeviri ve şekil özellikleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Çevriyazıya aktarılan metin, Bûsîrî’nin kasidesiyle karşılıklı olacak şekilde, tabloda
gösterilmiştir. Bunların yanında, yukarıda da bahsi geçen, Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesindeki kayıtlarda ve bazı çağdaş araştırmalarda, Yalvaçlı Ali Rıza Efendi’ye
atfedilen Kaside-i Muzariyye tercümesinin İbrahim Efendi’nin tercümesinden farklı bir
eser olmadığı ortaya konarak arşiv ve kaynaklardaki bir yanlışlık düzeltilmiştir.
Araştırma Etiği

“İbrahim Yalvacî’nin (İhbâr Billezî) Manzum Kaside-i Muzariyye Tercümesi” başlıklı bu çalışma, XIX. yüzyılda yaşadığı bilinen Yalvaçlı İbrahim Efendi’nin yazdığı Kasidei Muzariyye tercümesi üzerine hazırlanmış özgün bir çalışmadır. Tercümenin çevriyazılı
metni, orijinal metinle karşılaştırılmasına imkân tanımak amacıyla yazının sonunda bir
tabloyla verilmiştir. Makale kapsamında istifade edilen bütün kaynaklar hem metin içinde
hem kaynakçada gösterilmiş, incelemeden elde edilen veriler ise nesnel bir bakış açısıyla
yorumlanmaya çalışılmıştır.
1. Muhammed b. Said el-Bûsîrî ve Kaside-i Muzariyye’si

Tam adı Muhammed b. Said b. Hammâd b. Muhsin b. Abdullah b. Hayyân b. Sanhac b. Mellâl es-Senchâcî el-Bûsîrî olan İmam Bûsîrî, kaynaklarda yer alan bilgilere
göre 1212 yılında Mısır’ın Behnesa şehrinde doğmuştur. Aslen Berberî olan şairin soyu
Fas’a dayanmaktadır. Anne tarafından Delas, (Mısır’da bir ilçe) baba tarafından Bûsîrli
(Mısır’da bir köy) olduğu için Delâsirî ve Bûsîrî nisbeleriyle anılmıştır. Ömrü boyunca geçimini hattatlık, divan kâtipliği, mübaşirlik ve mutasarrıflık gibi işlerle sağlamıştır.
Ölümü konusunda kaynaklar 1295 ila 1298 arasında farklı tarihler vermektedir. İmam
Bûsîrî’nin hayatı, bu makalenin konusu olmadığından ve bu konuda daha önce birçok
1) Mehmet Arslan tarafından yazılmış olan Ali Rıza Efendi biyografisinde, şairin Tercüme-i Kaside-i
Muzariyye adında bir eserinin bulunduğu söylenmiştir.

2) Örneğin, kasidenin 32. beytinde İbrahim Efendi’nin kullandığı “nâzil oldu” ifadesi Ali Rıza Efendi
tarafından “inzâl etti” şeklinde; 37. beyitteki “evlâdları” kelimesi ise “oğulları” şeklinde yazılmıştır.
Her iki eserin ilk ve son sayfaları Ek’te verilmiştir.
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kaynakta bilgi verildiğinden (Sezer, 1985; Kaya, 1992; Ayçiçeği, 2015; Yücel, 2016),
uzunca anlatılmamıştır.

Zayıf bünyeli ve kısa boylu olduğu söylenen Bûsîrî’nin eserlerinin tamamına yakını
manzumdur. Şiirlerini hayattayken bir divanda toplamadığı bilinmektedir. Ölümünden
sonra toplandığı bilinen divanının iki nüshası ile başka kaynaklarda yer alan şiirleri üzerine Muhammed Seyyid Kilani tarafından bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bûsîrî’nin
divanındaki manzumelerde öne çıkan ve ona İslam dünyasında şöhret kazandıran husus,
peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında yazdığı şiirler ve bilhassa bunlar arasındaki
Kaside-i Bürde’sidir (Kevâkibu’d-dürriye fî medhi hayri’l-beriyye). Bûsîrî’nin ömrünün
son yıllarında yazdığı ve yakalandığı hastalıktan kurtulmasına vesile olduğu için Kasidei Bürde adıyla bilinen bu şiiri (Kaya, 2001, s.568-569; Ayçiçeği, 2015, s.29-33; Yücel,
2016, s.97-98) dışında çok bilinen iki manzumesi daha vardır. Bunlar: Kaside-i Hemziyye
ile Kaside-i Muzariyye’dir (Kaya, 1992, s.469; Mutiso, 2004, s.86). Bu makaleye konu
olan ve kafiye harfi dolayısıyla Kaside-i Râiyye olarak da anılan Kaside-i Muzariyye, 39
beyittir ve çeşitli dillere çevrilerek pek çok defa şerh ve tahmis edilmiştir (Yazar, 2017,
s.104). Kaside-i Muzariyye üzerine yazılmış bazı şerh, tercüme ve tahmisler için ayrıca
Mahmut Haseni’nin çalışmasına (Mahmut Haseni, 2013, s. 36-39) bakılabilir.
2. İbrahim Yalvacî ve Kaside-i Muzariyye Tercümesi

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde 1810 yılında doğduğu bilinen İbrahim Efendi, Risale fî bâbi’l-ihbâr bi’llezî adlı eseri nedeniyle “İhbâr Billezî” lakabıyla
da anılmaktadır. Kaynaklara göre eğitim hayatı Yalvaç, Konya, Uşak ve İstanbul’da geçen İbrahim Efendi’nin gazilik unvanı da bulunmaktadır (Erken, 2016). Müderrislik ve
kadılık görevlerinde bulunan şair, Sultan Abdülaziz zamanında memleket işleriyle meşgul iken düzendeki bazı bozukluklara karşı durunca hemşehrisi de olan Hüseyin Avni
Paşa ile ters düşmüş ve Harem-i Şerif’in bazı tamir ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesi
bahanesiyle Mekke’ye gönderilmiştir (Kum 2012; Erken 2016). Oradan önce İstanbul’a,
sonra Yalvaç’a dönmüş ve burada birkaç defa zorunlu ikamete tabi tutulmuştur. Ömrünün kalanını geçirdiği memleketinde, Hisarardı köyünü sellerden korumak için bentler
inşa ettirmiştir. 1877 yılında vefat eden İbrahim Efendi, yine kendi yaptırdığı medresenin avlusuna (Bugün yerinde sadece köy camisi bulunmaktadır.) defnedilmiştir (Kum,
2012). Bazı kaynaklar (Karaman, 1991; Gürkan, 2019 ve Kıyıcı, 1998) şairin ölüm yılını
1293/1876 olarak vermişse de mezar kitabesinde 1294/1877 tarihi bulunmaktadır (Erken,
2016).

İbrahim Efendi, Karaağaçlı Rüşdi Ahmed Efendi gibi zamanın birçok değerli ilim
adamından dersler almış, hatiplik yeteneğinin yanında şairlik kabiliyeti de bulunan bir
şahsiyettir. Henüz talebelik yıllarında bile bir şeyler yazma ve üretme gayretinde olduğu
söylenmektedir (Akgün, 1981; Yekbaş, 2014). Eserlerinden öne çıkanları şöyledir:
• Risâletü havâssı ebyâti kasideti’l-bürde ve’l-kasideti’l-mudâriyye: Eserde, İmam
Bûsîrî’nin iki kasidesinin nasıl okunacağı ve hangi bölümleri okumanın hangi hastalıklara iyi geleceği anlatılmaktadır.
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• Risâle fî ihbâr bi-ellezî: Arapçadaki ism-i mevsullerin ve sıla cümlelerinin özelliklerinin anlatıldığı yedi bölümden oluşan bir eserdir (Ayrıntılı bilgi için bk. Erken,
2016).

• el-Hâşiyetü ala’d-dürri’n-nâcî: Ömer b. Salih el-Tokadî’nin (öl.1849) mantık üzerine yazdığı ed-Dürri’n-nâcî adlı eserine yazılmış bir haşiyedir.
• Garâibu’l-ilâl ve’l-iştikâk ale’l-bina’: Eser sarf (Arapça dil bilgisi) üzerinedir.

• el-Mecmûatü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ: Birinci sırada zikredilen eserde adı
geçen iki kasidenin faziletleri, manzum tercümeleri ile Arapçadan tercüme ve
şerh ettiği diğer bazı kasidelerin (Kasîdetü’l-hâiyye, Kasîdetü’l-Muhammediyye,
Kasîdetü’l-hilye, Kasîdetü’l-tantarâniyye vd.) yer aldığı eseridir. Bu makaleye
konu edilen Kaside-i Muzariyye tercümesi de bahsi geçen eserin içerisindedir (Not:
İbrahim Efendi’nin eserleri hakkındaki bilgiler birkaç kaynaktan [Gürkan, 2019;
Altuntaş, 2015 ve Erken, 2016] derlenerek verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bu kaynaklara bakılabilir).

Müellifin eserlerinin ilk sırasında zikredilen mecmuanın (Risâletü havâssı ebyâti
kasîdeti’l-bürde ve’l-kasîdeti’l-mudâriyye) girişinde İbrahim Efendi, çevirisini yaptığı kasideleri tanıtarak her birinin faziletlerinden bahsetmiştir. Burada Kaside-i Muzariyye hakkında da bilgiler vermiştir. Buna göre manzumeyi her gün okuyanların Hz. Peygamber’i
rüyasında görebileceğini söylemiştir (s. 4-5). Bunun yanında, Kaside-i Muzariyye okumanın hastalıktan kurtulmaya vesile olacağını öne sürmüş ve sonra kendisinin de yakalandığı bir hastalıktan (humma) bu sayede kurtulduğunu (s.21-23) anlatmıştır (Mahmut
Haseni, 2013).
2.1. Nüsha Özellikleri

Bu yazıda incelenen Kaside-i Muzariyye tercümesi, İbrahim Efendi’nin İstanbul Yazılı Medresesinde telif ettiği el-Mecmûatü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ isimli mecmuanın 39-44. sayfaları arasında kayıtlıdır. Eser, bir önceki bölümde de bahsedildiği üzere,
benzer içerikteki şiirlerin toplandığı bir tercüme ve şerhler mecmuasıdır. Mecmuanın
yazma ve basma (taş baskısı) birçok nüshası -bazı isim farklılıklarıyla- çeşitli kütüphanelerin kayıtlarında mevcuttur.3 Bu makalede esas alınan nüsha, Türk Tarih Kurumu
Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümünde A/5043 yer numarasıyla kayıtlıdır. İlgili arşivde
el-Mecmeatü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ fî hakkı nebiyyinâ Muhammedini’l-büşrâ
başlığıyla bulunan eser, 72 sayfadır ve Hattat Mustafa Rakım Efendi tarafından kaleme
alınmıştır. Mecmuada yer alan kaside, bir başka nüshadaki (Süleymaniye Kütüphanesi,
3) Eserin kütüphanelerdeki bazı nüshaları: Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, No: 22 Sel 2977;
Millet Kütüphanesi, No: 3073; Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah Kısmı, No: 325; Düğümlü Baba Kısmı, No: 431 ve Efgani Şeyh Ali Kısmı, No: 29; Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, No:
A/5043.
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Düğümlü Baba Kısmı, No: 431) manzumeyle karşılaştırılmış ve metinlerde kayda değer
farklılıklar bulunmadığı görülmüştür.4

Kasidenin yer aldığı sayfalarda; dokuzu Arapça, dokuzu Türkçe olmak üzere 18 satır bulunmaktadır. İbrahim Efendi, önce Bûsîrî’nin kasidesindeki Arapça beyti, altına da
manzum tercümesini vermiştir. Sayfa kenarlarına bazen tek kelimelik bazen bir veya birkaç cümlelik Türkçe veya Arapça notlar düşmüştür.5 Kaynak (Arapça) metin 39 beyit
iken tercüme 43 beyittir. İbrahim Efendi, manzumenin başına ve sonuna ikişer beyit ilave
etmiştir. Bu ilave beyitler şöyledir:
Kaynak Metne İlave Edilmiş Olan İlk İki Beyit:
“İsmiñle bedé ideriz mevcÿd iden beşerü
äalÀt ile hem selÀma seyyide’l-beşerü
Óamdiñle şuàl ideriz resÿl iden beşerü
Maóşerde ol õÀtı hem úıldıñ şefìè beşerü” (İbrahim Yalvacî, 1276, s.39).
Kaynak Metne İlave Edilmiş Olan Son İki Beyit:
“Òatm etdi òatm eyle Rabb-i İbrÀhìm ìmÀn ile
Hem úÀriéìn sÀmièìn hem Müslimìn her birü
Óamd u ãalÀt u duèÀ ola maóallerine
èAdedde ey ÒÀlikì meõkÿrumuz úadaru” (İbrahim Yalvacî, 1276, s.43)
2.2. Çeviri ve Şekil Özellikleri

Tercümelerde, kaynak manzumede geçeni aktarma gayesi ön planda olduğundan
edebî yön ikinci planda kalabilir. Dolayısıyla bu manzumelerde, vezne hâkimiyet sınırlı,
hayal derinliği ve sanat kaygısı zayıf olabilmektedir. Bu çalışmada incelenen Kaside-i
Muzariyye tercümesinde İbrahim Efendi, büyük oranda kaynak metne bağlı kalmıştır.
Bunu yaparken Türkçeye yerleşmiş olan Arapça kelimeleri değiştirmeden almış, Türkçede yaygın kullanıma sahip olmayan kelimeleri ise aynen kullanma yoluna gitmemiştir.
Bu yönüyle tercüme anlaşılır bir dille yazılmıştır, denilebilir. Kasidenin 10. beytiyle bu
durumu örneklemek mümkündür:
4) Tercüme, her iki eserde de 39-44. sayfalar arasında yer almaktadır.

5) Çevirinin ilk üç sayfasındaki derkenarlar büyük oranda Arapçadır. Dördüncü ve beşinci sayfa kenarlarında, genellikle birkaç kelimelik Türkçe derkenarlar bulunmaktadır: kudreti yetici, çok muhtaç,
terk etmez, taş, nihayetsiz, açılır, ay, seher vakti vb. Bazen çevirinin içeriğiyle ilgili olan bu notlar
bazen ilgili bölümün okuyucuya nasıl fayda getireceğini anlatmak için yazılmış gibidir.
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iki, nadiren
de üç
yönüyle
bir dille
yazılmıştır,
denilebilir.
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kelimeden
Farsçaörneklemek
tamlamalara
yer verse de aruz vezninin izin
10. beytiyleoluşan
bu durumu
mümkündür:
١َّاٌطَٚ ُحْ ؼَٛ ٌ ْاَٚ ُ َٔ َؼgüç
ُْانُُ َِغterkipler
َّ  ْاْلَ ْعَٚ
verdiği ölçüde Türkçeye bağlı kalmış; ُْشanlaşılması
veya

“Úuşlar
balıúlarkullanmamıştır.
úaraóayvÀnları
óayvÀnlarıèadedi
èadedi
“Úuşlar
balıúlar
úara
ağdalı
ifadeler

Cinler melekler bile ãayısı hem beşerü”
Cinler melekler bile ãayısı hem beşerü”
(İbrahim Yalvacî, 1276, s.40).
(İbrahim Yalvacî, 1276, s.40).

2.2.1. Vezin

ْ ٍَُ٘ٛ ْر٠
َ ِْ َ ْاْلَٚ ُ ُُّٓاٌ ِجــ
ٚ ْاٌــثَــؾَــشُٚ
َ ــَلن
Kuşlar,yabani
yabanihayvanlar,
hayvanlar,balıklar
balıklarve
ve
Kuşlar,
evcil
evcil hayvanlar;
hayvanlar; bunların
bunların ardından
ardından
cinler,
cinler,melekler
meleklerve
veinsanlar
insanlarsayısınca
sayısınca
6
6
(salat
olsun).
(salat olsun).

Tercüme, müstefilün / fâilün / müstefilün / fâilün kalıbıyla
yazılmıştır.
Türk
edebiyatında
kalıbın
müstensih
Mamafih
mütercimin
nadiren depek
olsa kullanılmayan
lafız yerine
anlamıbu
öncelediği
görülmüştür.
Mamafih
mütercimin
nadiren
de olsa
lafız
yerine
anlamı Örneğin aşağıdaki beyitte (B.11) kaynak metindeki anlam farklı kelimelerle verilmiştir:
tarafından
manadaÖrneğin
başarıylaaşağıdaki
uygulandığı
söylenebilir.
Zira
öncelediği genel
görülmüştür.
beyitte
(B.11) kaynak
َّ َٚ ًُّْ ٌَّٕاve
manzumede
az farklı
sayıdaki
imale-i verilmiştir:
meksure
bir
ُُّاٌزس
َٚ  َِ ُْغzihafın
ب َج ّْ ُِغ
ُِ ٛ ْاٌحثyanında
َو َزا
metindeki anlam
kelimelerle
َّ
ُاٌؾؼْشَٚ ُفٛ ُّاٌصَٚ َُاػ٠ ْ ْاْلَسَٚ ُتَشَٛ ٌ ْاَٚ
“Yerde
biten
dÀneler
úarıncalar
èadedi
“Yerde
biten
dÀneler
úarıncalar
èadedi
mısradaki
(tercümeye ilave beyitler
içinde) hece fazlalığı dışında
7
Ùavşan deve tüyleri úıl yüñ yelek

Zerreler,
ve bütün
Ùavşan deve tüyleri úıl yüñ yelek úadaru”
Zerreler, karıncalar
karıncalar ve
bütün tanelerle
7
úadaru”
(İbrahim
Yalvacî,
1276,
s.40).
beraber
saçlar,
yünler,
tüyler
ve kıllar
kayda değer
bir1276,
kusura
rastlanmamıştır.tanelerle beraber saçlar, yünler,
(İbrahim
Yalvacî,
s.40).
kadar (salat olsun).

Örneğin aşağıdaki beytin ilk mısrasında
kusursuz
tüyler ve kıllarvezin
kadar (salat
olsun).bir

şekilde uygulanmıştır. Beytin ikinci mısrasındaki “nebât” kelimesinin

İbrahim Efendi, tercümenin genelinde konuşma diline yakın, anlaşılır bir üslup kul-

ilk
hecesinde
yapılan
meksure
ise,
hizmet yer
İbrahim
Efendi,
konuşma
dilinetamlamalara
yakın,
lanmıştır.
Müellif,
yer
yer tercümenin
iki, imale-i
nadiren degenelinde
üç kelimeden
oluşanvurguya
Farsça

verse de aruz vezninin izin verdiği ölçüde Türkçeye bağlı kalmış; anlaşılması güç terkipetmediğinden
(Konu
hakkında Müellif,
farklı örnekler
ayrıntılı
anlaşılır
bir üslup
kullanmıştır.
yer yerveiki,
nadirenbilgi
de için
üç
6
Türkçeye çevirilerde Hasan Ergün’e ait mecmuadan (Ergün, 2018) istifade edilmiştir.
ler veya ağdalı ifadeler kullanmamıştır.

Mesut Bayram
Düzenli
ve Ahmet
Akgül’ün
(2018)
kitabına
kelimeden
oluşan Farsça
tamlamalara
yer verse
de aruz
vezninin
izin
2.2.1.
Vezinahengi
bakılabilir.),
bozmuş
kulağıanlaşılması
tırmalayangüç
bir terkipler
okunuşa veya
sebep
verdiği
ölçüde
Türkçeye
bağlı ve
kalmış;

Tercüme, müstefilün / fâilün / müstefilün / fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Türk edebiya8
olmuştur:
ağdalı
ifadeler kullanmamıştır.

tında pek kullanılmayan bu kalıbın müstensih tarafından genel manada başarıyla uygulandığı --.-/-.-/--.-/-.söylenebilir. Zira manzumede az sayıdaki imale-i meksure ve zihafın yanında bir
mısradaki
ilave beyitler içinde) hece fazlalığı dışında kayda değer bir kusura
2.2.1. (tercümeye
Vezin
rastlanmamıştır.
“Olsuñ ãalÀt úum çaúıl ùopraúlarıñ èadedi

Tercüme, müstefilün / fâilün / müstefilün / fâilün kalıbıyla

Örneğin aşağıdaki beytin ilk mısrasında vezin kusursuz bir şekilde uygulanmıştır.
Gök yıldızı
hem “nebât”
kesek kelimesinin
nebÀt-ı arøilkúadaru”
(İbrahim
Yalvacî,
Beytin ikinci
mısrasındaki
hecesinde
yapılanmüstensih
imale-i meksure
yazılmıştır.
Türk
edebiyatında
pek kullanılmayan
bu kalıbın
ise, vurguya
hizmet etmediğinden (Konu hakkında farklı örnekler ve ayrıntılı bilgi için
1276,
s.40).
tarafından
genel
manada
başarıyla
Zirabozmuş
Mesut Bayram
Düzenli
ve Ahmet
Akgül’ünuygulandığı
(2018) kitabına söylenebilir.
bakılabilir.), ahengi
ve kulağı tırmalayan
bir okunuşa
sebep olmuştur:
manzumede
az sayıdaki
imale-i
meksure ve zihafın yanında bir
6) Türkçeye(tercümeye
çevirilerde Hasan
Ergün’ebeyitler
ait mecmuadan
(Ergün,hece
2018) istifade
edilmiştir.
mısradaki
ilave
içinde)
fazlalığı
dışında
7

7) Sayfada derkenar olarak Arapça beytin son kelimesinin

ْ

izahı bulunmaktadır: “Tavşan ve tilki

Sayfada derkenar olarak Arapça beytin son kelimesinin (ُتَشَٛ ٌ )اizahı bulunmaktadır: “Tavşan
kayda
değer
birvekusura
rastlanmamıştır.
ve tilki
sansar
deve
misillü
zayıf
tüylü
hayvanların
tüyleri”
(İbrahim
Yalvacî,
1276: 40).
veve
sansar
ve deve
misillü
zayıf
tüylü
hayvanların
tüyleri”
(İbrahim
Yalvacî,
1276: 40).

Örneğin aşağıdaki beytin ilk mısrasında vezin kusursuz bir

şekilde uygulanmıştır. Beytin ikinci mısrasındaki “nebât” kelimesinin
ilk hecesinde yapılan imale-i meksure ise, vurguya hizmet 9

z kusurlarından sayılan
Örnek olarak seçilen

âye”

kelimesinde zihaf
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rcihin ahengi bozmadığı
--.-/-.-/--.-/-.“Olsuñ ãalÀt úum çaúıl ùopraúlarıñ èadedi
amiri
Gök yıldızı hem kesek nebÀt-ı arø úadaru” (İbrahim Yalvacî, 1276, s.40).

” (İbrahim Yalvacî,Belagat
1276, kaynaklarında önemli aruz kusurlarından sayılan zihaflara da tercümede rastlanmaktadır. Örnek olarak seçilen aşağıdaki beytin ilk mısrasındaki “mâye” kelimesinde
zihaf yapılmıştır. Ancak kelimenin ilk hecesindeki ünlünün Türkçede kısa okunduğu dü8
şünüldüğünde
n ilk mısrasında
bulunan (maya) bu tercihin ahengi bozmadığı söylenebilir :

beni

“Miskden māye ile yoàrulmuş anıñ óamiri
RıøÀsı ol Rabbimiñ rìó-i ãalÀt eåerü” (İbrahim Yalvacî, 1276, s.40).

Benzer bir durum, aşağıdaki beytin ilk mısrasında bulunan “meşgûl” kelimesi için de
kesirü” (İbrahim
Yalvacî,
geçerlidir:
“Óüzün ùaleb itdigimden meşġūl itdi beni
Geldi úuluñ òÀøièan hem úalbi münkesirü” (İbrahim Yalvacî, 1276, s.42).

2.2.2. Kafiye ve Redif
Kasidenin kafiye harfi
Tercümede redif kullanılmamıştır. Kasidenin kafiye harfi dolayısıyla Kaside-i Râiyye
a bilindiğine olarak
yukarıda
da bilindiğine yukarıda değinilmişti. Dolayısıyla manzumenin mücerret kafiye ile
rret kafiye ile ( )سkaleme
kaleme alındığı görülmektedir:

r (B.3).

muzar/kadar (B.1); neşir (B.2) / sefer (B.3).
Sonuç

Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî’nin Kaside-i Muzariyye’si İslam edebiyatlarında pek çok defa şerh ve tahmis edilmiş, farklı dillere manzum veya mensur olarak
el-Bûsîrî’ninçevrilmiştir.
Kaside-i Türk edebiyatındaki tercümelerinden birisi Yalvaçlı İbrahim Efendi (İbrahim
el-Yalvacî) tarafından yapılmıştır. Bu manzum tercüme, müellifin Arapok defa şerh b.veMuhammed
tahmis
çadan tercüme ve şerh ettiği bazı kasidelerinin toplandığı bir mecmua (el-Mecmûatü’lolarak çevrilmiştir.
kübrâ Türk
mine’l-kasâidi’l-fuhrâ) içerisinde yer almaktadır. Ali Rıza Efendi’nin (Ali Rıza b.
alvaçlı İbrahim
Efendi
Mehmed
Rüşdi Yalvacî) Yalvaç’ta kurduğu kütüphanedeki şahsi kitaplığında yer alan ve
onun
zannedilen
bir Kaside-i Muzariyye tercümesi daha bulunmaktadır. Kayıtlı olduğu
afından yapılmıştır. Bu
mecmuanın 164b-167b sayfaları arasında yer alan bu manzume aslında Yalvaçlı İbrahim
cüme ve şerh Efendi’nindir
ettiği bazı ve yanlışlıkla Ali Rıza Efendi adına kaydedilmiştir.

Bu çalışmada, İbrahim Efendi tarafından yazılan tercümenin çevriyazılı metni,
Bûsîrî’nin kasidesiyle karşılıklı olacak şekilde, tabloda gösterilmiş; tercüme kasidenin
ezninin Türkçeye tatbik edilmesi
içeriği veBuşekil özellikleri hakkında incelemelerde bulunulmuştur. Bunun yanında, yuası gerektiğini önermektedir.

8) Mesut Bayram Düzenli ve Şahap Bulak (2018), aruz vezninin Türkçeye tatbik edilmesi esnasında
Türkçenin yapısının göz önünde bulundurulması gerektiğini önermektedir. Bu tavsiye dikkate değerdir.
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karıda da bahsi geçen, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki kayıtlarda ve bazı
çağdaş araştırmalarda, Yalvaçlı Ali Rıza Efendi’ye atfedilen Kaside-i Muzariyye tercümesinin de İbrahim Efendi’nin tercümesinden farklı bir eser olmadığı ortaya konarak arşiv
ve kaynaklardaki bir yanlışlık düzeltilmiştir.
İbrahim Efendi’nin manzum tercümesi hakkındaki bazı değerlendirmeleri maddeler
hâlinde şöylece sıralamak mümkündür:
• Manzum metinlerin tercümesinde kaynak metnin içeriğini aktarma gayesi ön
planda olduğundan edebî yönün ikinci planda kalması genelde karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla bu manzumelerde, vezne hâkimiyet sınırlı, hayal derinliği ve
sanat kaygısı zayıf olabilmektedir. Kaside-i Muzariyye tercümesinde de İbrahim
Efendi’nin büyük oranda kaynak metne bağlı kaldığı; bunu yaparken Türkçeye
yerleşmiş olan Arapça kelimeleri değiştirmeden aldığı, Türkçede yaygın kullanıma sahip olmayan kelimeleri ise aynen kullanmayarak değiştirme yoluna gittiği
görülmektedir. Bu yönüyle tercümenin anlaşılır bir kelime dünyasının yazıldığı
söylenebilir.
verdiği ölçüde Türkçeye bağlı kal
• İbrahim Efendi, tercümenin genelinde konuşma diline yakın, anlaşılır bir üslup
ağdalıFarsça
ifadelertamkullanmamıştır.
kullanmıştır. Müellif, yer yer iki, nadiren de üç kelimeden oluşan
lamalara yer verse de aruz vezninin izin verdiği ölçüde Türkçeye bağlı
kalmış;
Tercüme, aruzun müstefil
anlaşılması güç terkipler veya ağdalı ifadeler kullanmamıştır.
kalıbıyla yazılmıştır. Türk edebiya
• Tercüme, aruzun müstefilün / fâilün / müstefilün / fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Türk
müstensih tarafından genel manad
edebiyatında pek kullanılmayan bu kalıbın müstensih tarafından
genel manada
 Kaside-i Râiyye olarak da b
başarıyla uygulandığı söylenebilir.
oluşmaktadır;yani mücerret ka
• Kaside-i Râiyye olarak da bilinen manzumede kafiye tek sesten ( )سoluşmaktadır;
yani mücerret kafiye kullanılmıştır.
 Kaynak metne sadık kalm
• Kaynak metne sadık kalma kaygısından kaynaklanan birçok beyitte edebîliğin
beyitte edebîliğin ikinci plana itild
ikinci plana itildiği görülse de şair ahenk konusunda genel anlamda başarılı sayıgenel anlamda başarılı sayılabilir.
labilir.
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9) Hece fazlalığı nedeniyle mısranın vezni kusurludur.
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EK-1: Yalvaçlı İbrahim Efendi’nin Kaside-i Muzariyyesi’nin ilk (a) ve son
(b)
sayfaları
EK-1:
Yalvaçlı İbrahim Efendi’nin Kaside-i Muzariyyesi’nin ilk (a) ve son (b) sayfaları

EK-2: Yalvaçlı Ali Rıza Efendi’nin Sanılan Kaside-i Muzariyye’nin ilk (c)
ve son (d) sayfaları
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EK-2: Yalvaçlı Ali Rıza Efendi’nin Sanılan Kaside-i Muzariyye’nin ilk (c)
Ali Rıza Efendi’nin Sanılan Kaside-i Muzariyye’nin ilk (c) ve son (d)
veEK-2:
son (d)Yalvaçlı
sayfaları
sayfaları
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