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ÖZET

Arap ve Türk edebiyatında, tasavvuf çevrelerinde büyük bir
ilgiye mazhar olan Kasîde-i Münferice, 11. yüzyılda İbnü’nNahvî tarafından kaleme alınmış tasavvufi muhtevalı bir
manzumedir. Sağlam nüshalarda kırk, sair nüshalarda kırk altı
beyte kadar çıkan kasidenin tamamında Allah’a teslimiyet ve
güven zikredildikten sonra zorlukların ve musibetlerin de geçici
olduğu ifade edilir. Nitekim, sıkıntılı kimselerin virdi haline
gelen kaside, kimi dua mecmualarında da kendisine yer
bulmuştur. Bünyesinde İsm-i A’zam’ın yer alması üzerine
görüş birliğinde bulunan alimler, kasideyi okuyacak kimselere
birtakım faydalar sağlayacağını söylerler. Kasîde-i Münferice,
tasavvufi muhtevası hasebiyle, içerdiği müphem manaların
açığa kavuşması, şerh edenlere sağlayacağı faydaya yönelik
inanç, ezberleyenlere ve okuyanlara kolaylık sağlaması gibi
sebeplerle 17. yüzyıldan, günümüze değin birçok kez şerh
edilmiş ve böylece Türk edebiyatında, en çok şerh edilen Arapça
metinler arasında yerini almıştır. Bu çalışmada, Kasîde-i
Münferice’nin nazımı İbnü’n-Nahvî’nin hayatına kısaca
değinildikten sonra Kasîde-i Münferice’ye dair teknik bilgilere
ve muhtevasına yer verilecektir. Sonrasında kasideye yapılan
şerhler; teknik özellik, muhteva, takip edilen şerh metodu,
üzerine yapılan akademik çalışmalarla birlikte incelenerek, Türk
edebiyatında, Kasîde-i Münferice’nin konumu belirlenmeye
çalışılacaktır.

ABSTRACT

Kasîde-i Münferice, which has a great interest in
mysticism circles in Arabic and Turkish literature, is a
poem with mysticism content written by Ibn al-Nahvi in
the 11th century. It is stated that difficulties and calamities
are also temporary after surrender and trust in God are
mentioned in all of the odes, which are up to forty-six
verses in intact copies and up to forty-six verses in other
copies. As a matter of fact, the eulogy, which has become
the virdi of the troubled people, has even found a place for
itself in some prayer journals. The scholars who agree on
the inclusion of “ism-i Azam” in its structure do not
neglect to mention the benefits it will provide to those who
will read the qasida. Due to its mystical content, Kasîde-i
Münferice has taken its place among the most annotated
Arabic texts since the 17th century, due to its ambiguous
meanings, the belief that it will benefit those who comment,
and the convenience of those who memorize and read. In
this study, after briefly mentioning the life of İbnü'nNahvi, the poet of Kasîde-i Münferice, technical
information about Kasîde-i Münferice and its content will
be given. The annotations made to the kaside afterwards;
In this study, the position of Kasîde-i Münferice in Turkish
literature will be tried to be determined by examining the
technical features, content, the commentary method
followed, together with the academic studies on it.
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Giriş
İbnü’n-Nahvî ve Kasîde-i Münferice
İbnü’n-Nahvî olarak ünlenen, tam künyesi Ebü’l-Fazl Yûsuf b.
Muhammed b. Yûsuf olan Nahvî, 433/1041 ylında Tevzer’de doğar.
Doğum yerine dair bilgiler karışıklık ihtiva etmektedir, yaygın görüşün
aksine bazı kaynaklarda doğum yeri olarak Kayravân yer almaktadır
(Alzyout, 2013). Tavzer’de başladığı öğrenimine Kayravân’da devam
eder, öğrenimini nihayete erdikten sonra kendisi de ders vermeye başlar.
“İbnü’n-Nahvî” lakabının gramer dersine ağırlık vermesinden dolayı
aldığı düşünülmektedir. Fakat, Hassan Alzyout, çalışmasında babasının
nahivci olduğunu bu sebepten bu adı almış olabileceği ihtimali üzerinde
durur (Alzyout 2013: 4). Tunus’ta ders vermeye başlamadan evvel,
Abdullâh el-Mâzinî, Ebû Zekeriyyâ eş-Şakratisî, Alî b. Muhammed erRaba’î ve Abdülcelîl er-Rabaî ve el-Mâliki gibi devrin önde gelen
simalarından ders alır (Alzyout 2013: 5; Elmalı 2002: 39). Sert mizacı,
bulunduğu yerlerde uzun süre kalamamasına sebep olur. Tunus’da ders
verdiği esnada yöneticilerle anlaşamayınca Fas’a gider ve Fas’da İshâk
Şirâzi’nin el-Lüma’ fi İlmi’l-Usul adlı eserini okutur (Alzyout 2013: 5).
Burada da kısa bir müddet kaldıktan sonra Benî Hammâd Kalesi’ne döner
(Durmuş, Elmalı 2000: 163). “Mısır’a ve Mısır halkına duyduğu özlemi,
oradan ve onlardan ayrılmanın dayanılmaz acısını dile getirdiği, Nil
kenarındaki çardaklardan birinin onun için Dicle ve Bağdat’tan daha iyi
olduğunu ifade ettiği şiirine bakılırsa Mısır’da uzun süre kaldığı
anlaşılmaktadır. (Elmalı 2002: 39)” Mısır’da uzun süre kalan İbnü’nNahvî, Hacc ibadeti için yolar çıkar, döndükten kısa bir müddet sonra da
Benî Hammâd Kalesi’nde 513/1119-20 yılında vefat eder (Elmalı 2002:
41).
Ramazan aylarında İhyâ’yı 30’a bölüp her gün bir bölümünü
okumasından hareketle Gazzâlî’ye bağlılığı ile ünlenir (Durmuş, Elmalı
2000: 163). Nitekim kendi döneminde yaşayan kimseler, çevresi ve devrin
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ileri gelenlerince Gazzâlî ile denk tutulur. el-Kâdî Ebû Abdillah b.
Hammâd, “Ebu’l-Fazl beldemizde ilim ve amel yönünden Irak’taki elGazzâlî gibidir” ifadelerini kullanır (Elmalı 2002: 40). Yaygınlık kazanan
bu görüş, Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhlerin mukaddimelerinde de
kendine yer bulmaktadır. Örneğin, Rüstem Paşa-zâde’nin Şerh-i Kasîde-i
Münfericesi’nde şu ifadeler yer alır:
Aṣlı bilād-ı İfriḳiyyeden olan medíne-i Tevzerdendür. Baʿde
meḥaṭṭ-ı riḥāl kümmel-i ricāl ve maḳṣad-ı terḥāl efāżıl ve emāṣil
olan Ḳalʿa-ı Ḥammād’da sākin olmışdur. Ol diyāruñ ehli dirler
idi ki bizim diyārımuzda Ebu’l-Faḍl kendü diyārunda İmām
Ġazzālí gibidür yaʿní anıñ ʿadíli ve ol ẕāt-ı bí-tebdílüñ meṣílidür.
Tāríḫ-i hicretüñ biş yüz on üçünde dār-ı nāʿíme intiḳāl ve civārı keríme irtiḥāl eylemiş. İmām Ġazzālí daḫi bu senede terk-i
ḫāne-i miḥnet ve teveccüh-i menzil-gāh-ı rāḥat itmişdür” (Kaya
2021: 37).

İbnü’n-Nahvî, kimi kaynaklarda tasavvufî kişiliğe sahip bir kimse
olarak değerlendirilmektedir. İctihada meyli, Gazzâlî’ye olan bağlılığı ve
taklitten uzak fakihliğine dayandırılan bu görüşler, rivayetlerle de
desteklenmektedir (Durmuş, Elmalı 2000: 163). İbn Hirzihim tarafından
da nakledilen rivayetler ve kerametlere yine Kasîde-i Münferice’ye yapılan
şerhlerin mukaddimelerinde rastlamaktayız. Örneğin, Mustafâ
İsâmeddîn Üsküdârî’nin Şerhü Kasîdeti’l-Münferice adlı çalışmasında
İbnü’n-Nahvî’nin kerametine dair şu ifadeler yer alır:
Onun kerametlerini rivayet edip, kabrine çokça ziyarette
bulunmuşlardır. O makbul rivayetlerinden birinde nakl olur ki:
“Nahvî bir gün Hicaz tarafına gitmeye niyetlenir. O sırada ehli
ve ailesi ona karşı gelir. “Sen bizi kime bırakıyorsun, bizim
ihtiyaçlarımızı kim karşılayacak, bizi kim koruyacak,
yiyeceğimizi ve giyeceğimizi, nafakamızı kim üstlenecek?”
derler. Onların bu sözleri üzerine İbnü’n-Nahvî, mübarek eline
bir yaprak alır ve ona bir şey yazıp ailesine verir. Bunun onları
koruyacağını söyleyip açmamaları gerektiğini tembihler. Sonra
“her gün bir adam gelecek, o benim vekilimdir, sizin bütün
ihtiyaçlarınızı karşılayacak” der. Bu söz üzerine sefere çıkar. Her
gün bir adam gelir ve onların ihtiyacını karşılar. Onlar gelen
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adamı tanımazlar ve kağıtta yazılanı da bilmezler. Sonrasında
bir gün kağıdı açarlar ve bu beyti bulurlar:
ا ّ ﻟ ّﺬى وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻰ ﻟﻪ ﻫﻮاﻟ ّﺬى ﺧﻠّﻔﺖ ﰱ اﻫﻠﻰ
1

ﻓﺎﻧّﻪ ارﻓﻖ ﻣﲎ ﻢ وﻓﻀﻠﻪ اوﺳﻊ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻰ

Ebû Muhammed et-Tâhertî, Ebû Abdullah İbnü’r-Remmâme ve Ebû
İmrân es-Sanhâcî gibi birçok öğrenci de yetiştiren İbnü’n-Nahvî,
ömrünün sonuna değin Tevzer’deki çiftliğinin geliriyle geçinmiştir
(Durmuş, Elmalı 2000: 163).
el-Ferec bade’ş-şidde, Ümmü’l-ferec, el-Fütûh olarak da bilinen
(Çölgenli 2013: 75) Kasîde-i Münferice, İbnü’n-Nahvî tarafından kaleme
alınmış tasavvufi muhtevalı bir manzumedir. Yaygın görüşün aksine
Tâcüddîn es-Sübkî, kasideyi Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b.
İbrahîm el-Endelüsî el-Kuşeyrî’ye isnâd ederken; Brockelmann, elGazâlî’ye (590/1194) de isnâd edildiğini ifade eder (Alzyout 2013: 10).
Kasîde-i Münferice, Arap ve İslam edebiyatında, tasavvuf çevrelerinde
Ka’b b. Züheyr’in Kasîde-i Bürde’si ve İmam el-Bûsîrî’nin aynı adı taşıyan
kasidesi kadar üne kavuşmuştur (Elmalı 2002: 41). Allah’a güvenin ve
teslimiyetin ifade edildiği bu kaside, zikredilen rivayetler üzerine İbnü’nNahvî, Tevzer dışındayken, zorbalar tarafından malının gasp edilmesi
üzerine kaleme alınmıştır. Mezkûr rivayete göre kasidenin inşasından
sonra malı gasp eden zat, bir rüya görür ve uyanır uyanmaz korkusundan
çaldığı malı iade eder (Elmalı 2002: 41; Çölgenli 2013: 75). Rivayet,
kasideye yapılan şerh ve tercümelerde de bu şekliyle yer almaktadır.
Kasîde-i Münferice’nin faziletlerine dair birçok malumat vardır.
Sıkıntılı kimselerin virdi haline gelen bu manzumede alimlerin de görüş
birliği üzerine isim-i A’zam’ın zikredildiği ifade edilir. Takiyüddîn esSübkî, kasideyi dua olarak okuyacak kimselerin dualarının da kabul
olacağını söyler. Bu bilgiye Hüseyin b. Rüstem’in Şerh-i Kasîde-i
Münferice’sinde rastlamaktayız: “İmām Takiyüddín Sübkí raĥmetu’llāhi teʿālā
ĥażretleri kendülere bir şiddet iṣābet itse bu ķaṣíde-i şerífe[yi] inşā iderler imiş.
1

“Ben yüzümü, ehlimi ve ailemi kendisine bıraktığıma döndüm. Muhakkak ki o,
aileme karşı benden daha merhametlidir. Ve onun keremi benimkinden çoktur ve
geniştir” (Kara, 2021: 137).
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Ve buyururlar imiş ki bir kimesneye şiddet iṣābet itse bu ķaṣíde-i mübārekeyi
šahāret-i kāmile üzere ĥużūr-ı ķalble kimseye tekellüm itmeden ķırķ kerre ķırāˇat
itse ve hācetini Ĥażret-i ķāēiyu’l-ĥācatdan suˇāl itse Ĥaķķ teʿālā ĥażreti ĥacetín
ķaża vü murādın devā eyler. (Kaya 2021: 79)” Ayrıca kasidenin
müstecaplığına yönelik inançlar artınca, kendine dua mecmualarında da
yer bulmuştur. Mesela Ahmed Ziyaüddîn Gümüşhanevi’nin Mecmuâtü’lAhzâb adlı mecmuasında, Kasîde-i Münferice dua olarak yer alır (Elmalı
2002: 42; Çölgenli 2013: 75).
Kasîde-i Münferice, daire-i muhtelifeden mütedârik (habeb) bahri
üzere
kaleme
alınmıştır,
dolayısıyla
vezni
fe’ilün/fe’ilün/fe’ilün/fe’ilün’dür. Kasidenin veznine dair bilgiye
kasideye yapılan şerhlerde de rastlamaktayız. Örneğin, Ankaravî, Hikemi Münderice fî Şerhi’l-Münferice adlı çalışmasında kasidenin veznine
yönelik şu ifadelere yer verir: “Aṣlı sekiz kerre fāʿilündür eczāsınuñ baʿżısı
maḳṭūʿ u baʿżısı maḫbūndur (...)ve bunuñ taḳṭīʿi meŝelā böyle dimek olur. faʿlün,
faʿlün, feʿilün, feʿilün, faʿlün, feʿilün, feʿilün, feʿilün ve sāyir ebyātı daḫı āḫirine
dek buña göre ḳıyās eyle” (Alzyout 2013: 58).
Kasîde-i Münferice’nin sağlam nüshalardan hareketle kırk beyitten
müteşekkil olduğu kabul edilmektedir. Nitekim şârihler2 ve âlimler
kasidenin kırk beyit olmasının sebebini kırk sayısının faziletine
dayandırmaktadırlar. Fakat kimi çalışmalarda kasidenin evveline ve
ahirine beyitler eklendiği ifade edilmektedir. Örneğin, şârihi belirsiz
Kasîde-i Münferice Şerhi’nde bu hususa yönelik şu ifadeler mevcuttur:
“Lākin baʿżı nüsĥalarda evveline vü āĥirine münāsib bir ķaç ebyāt
2

“Nāžım ĥażretleri Allāhu teʿālā aʿlem bu ķırķ ʿaded-i ebyātla esrārı’lerbaʿíniyye ímā vü işāret
ķılmışlardur ki ekŝer-i eşyā ʿaded-i erbaʿín üzre ĥalķ olmış ve ķırķ günde kemāl bulmışdur ve
meşāyıĥ-ı ʿižām erbíaʿíniyyāta müteʿallıķ çoķ esrār söylemişlerdür.(Alzyuot 2021: 187)”;
“Ķırķ olmasınıñ nüktesini şöyle beyān ve bu veche ile ʿayān iderler ki nāžım ĥażretleriniñ
murādı bu ķırķ ʿaded ebyātla erbaʿínde olan esrāra ímā vü işāretdür. Ekŝer-i eşyā erbaʿín üzere
yaratılmışdur ve ķırķ günde kemāl bulmışdur. Ve meşāyiĥ-i kibār erbaʿínāta müteʿallıķ çoķ
esrār yazdılar. Biri insānıñ ĥilķatidür ki ķırķ gün nušfe ve ķırķ gün ʿalaķa ve ķırķ gün mużġa
ve şebāblıġı ķırķ sene temām olur. Ve iki nefĥanıñ arasında ķırķ sene tedbír olınur ve Ādem
ʿaleyhi’s-selam šıynetde ķırķ gün eylendi. Ve Allāhu teʿālā Ādem ʿaleyhi’s-selāmıñ šıynetini
yed-i ķudretiyle ķırķ ṣabaĥ taĥmír eylediği ĥadíŝ-i ķudsíde vārid olmışdur. Ve Mūsa ʿaleyhi’sselāmıñ Šūr-ı Sínā’da mevaʿidesi ķırķ idi. Deccāliñ arżında salšanatı ķırķ gündür ve nüfesānıñ
demi gördükde ʿiddeti ķırķ gündür. Ve Allāhu teʿālāya iĥlāṣ ķırķ ṣabāĥda olup yenābíʿ-i ĥikmet
daĥı ķırķıñ temāmında ķalbden lisān üzerine gelür” (Kara 2021; 211).
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daĥı getürmişler ol ebyāt nāžım ĥażretlerinüñ olmaduġı ʿaķl-ı selím
ve šabʿ-ı müstaķím ŝāĥiblerine ķatı vāżıĥ ü mübeyyendür.” 3
İncelediğimiz şerhler içerisinde beyit sayısındaki tutarsızlığı tespit edecek
ifadelere rastlamaktayız. Nitekim Ankaravî, Hikem-i Münderice fî Şerhi’lMünferice adlı çalışmasında “ibtidā-yı ķaṣídeden bu beyte gelinceye dek tamām
ķırķ beytdür” (Alzyout 2013: 187) ifadelerine yer verirken; Yahyâ b.
Abdullâh, kasidenin kırk bir beyitten müteşekkil olduğunu söyleyip
“Şeyĥ Zekeriyā el-Enṣārí eş-Şāfiʿínüñ nüsĥasında bu iki beytüñ yirine beş beyt
vāķiʿ olmışdur”4 ifadesiyle de sair nüshalarda gördüğü beyitleri belirtir.
Mustafâ İsâmeddîn Üsküdârî ise kırkıncı beyte geldiği esnada “böyle
olınca ol ķaṣídeden bu beyt ile ķırķ ebyāt olur” (Kara 2021: 211) ifadesiyle
kasidenin kırk beyt olduğunu belirtir, sonrasında da “bu ķaṣídeniñ evvel ü
āĥirinde olan ebyātlardan evvelinde ĥamd ü ŝenāyı ifāde iden beytler
bulunmamışdur. Ammā āĥirinde olan ebyāt faķíriñ nüsĥasında bulundıġından
baʿżı müşküllerin ĥall idüp şerh olınmışdur” (Kara 2021: 211) diyerek
çalışmasında kırk altı beytin şerhine yer verir.
Türk Edebiyatında Kasîde-i Münferice ve Literatür
Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhlere derli toplu olarak ilk kez Sadık
Yazar doktora tezinde değinir. (Yazar 2011: 562-572). Yazar, mezkûr
çalışmasında 13 şerhten bahsederek 10 çalışmanın tanıtımına yer verir.
Yazar ve Cihan Okuyucu danışmanlığında Hassan Alzyuot tarafından
hazırlanan yüksek lisans tezi, Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhlerden
birinin müstakil olarak akademik bir yazıya konu olduğu ilk çalışmadır.
Alzyuot, İbnü’n-Nahvî ve Kasîde-i Münferice’yi tanıttığı ilk bölümden
sonra Ankaravî’nin Hikem-i Münderice Fî Şerhi’l Münferice’sinin çeviriyazı
metnine yer vererek inceler (Alzyuot, 2011). Kasîde-i Münferice’nin
şerhlerine dair müstakil ikinci akademik çalışma, Ramadan Doğan
tarafından yapılmıştır. Doğan, ilgili çalışmasında daha evvel yapılan
çalışmalarda yer aldığı çerçevede kasideye yapılan şerh ve tercümeleri
zikrettikten sonra Mustafa Behcet Bin Muhammed Sâlim’in Azvâu’l-Behçe
fî Şerhi’l-Münferice’sinin Latin harfli metnini takdim eder (Doğan 2020:
3
4

Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi, 815.
Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hüsnü Paşa, 1035.
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115-131). Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhlere dair bir diğer çalışma
Zeliha Kaya tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaya, Hüseyin Bin Rüstem’in
Kasîde-i Münferice Şerhi’nin çeviriyazı metnine yer verir ve çalışmayı
muhteva ve şerh metodu açısından inceler (Kaya, 2021). Kasîde-i
Münferice’nin şerhlerine dair bir diğer çalışma ise tarafımızca yapılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerh ve
tercümler, muhteva ve takip edilen şerh metodu açısından detaylı olarak
incelenmiş olup, nüshalarına dair teknik bilgilere yer verilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise Mustafâ İsâmeddîn Üsküdârî’nin Şerhü
Kasîdeti’l-Münferice’sinin çeviriyazı metnine yer verildikten sonra metin,
muhteva ve takip edilen şerh metodu açısından incelenmiş, indeks ve
sözlüğe de yer verilmiştir (Kara, 2021). Kasîde-i Münferice’nin şerhlerine
dair son çalışma Ramadan Doğan tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğan,
XVII. yüzyılda müellifi bilinmeyen bir Kasîde-i Münferice şerhini konu alan
yazısında, kısa bir girişten sonra, şerh metnini Latin harfli olarak takdim
eder (Doğan, 2021).
Yukarıda ifade edildiği üzere Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhler
müstakil olarak yalnızca 5 akademik çalışmaya konu olabilmiştir. Kasîdei Münferice’nin tespit edilen şerhleri ile yapılan çalışmalar
kıyaslandığında, bu sayının oldukça az olduğu fark edilmektedir.
Dolayısıyla Kasîde-i Münferice’nin Türk edebiyatındaki konumunun
belirlenebilmesi ve ilgili literatürün oluşabilmesi için şerhlerin tespit
edilmesi ve teknik özellikleriyle birlikte tafsilatlı incelemelere tabii
tutulmasının gerekliliği ortadadır. Bu çalışmada, Türk edebiyatında
Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhler; teknik özellik, muhteva ve takip
edilen şerh metodu açısından tanıtılarak daha evvel ifade edilmiş
bilgilerin güncellenmesi ve detaylandırılması amaçlanmış olup, Kasîde-i
Münferice’nin Türk edebiyatındaki konumunun ortaya konması
hedeflenmektedir.
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KASÎDE-İ MÜNFERİCE ŞERHLERİ5
1. Yahya b. Abdullâh, Şerh-i Kasîde-i Münferice6
1.1 Hayatı
Taradığımız kaynaklarda hayatına dair herhangi bir bilgiye
rastlanılamayan Yahya b. Abdullâh’ın mevcut eserlerinden hareketle bazı
bilgilere ulaşabilmekteyiz. Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hüsnü Paşa
1035 numarada kayıtlı olan Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı çalışmanın
hatimesinde yer alan bilgiye göre eser, 7 Zilhicce 1009/9 Haziran 1600
tarihinde nihayete ermiştir. Bu bilgiden hareketle, Yahya b. Abdullâh’ın
1600’lü yıllarda hayatta olduğunu tespit edebilmekteyiz. Bu bilginin yanı
sıra Sadık Yazar, Şerh-i Kasîde-i Münferice’yi tanıttığı çalışmasında Yahya
b. Abdullâh ait Tercümetü’l-Esrâr fî Medhi Seyyidi’l-Ebrâr adlı Kaside-i
Bürde’ye yaptığı şerhten de bahseder. Mezkur eser I. Ahmed’e
sunulmuştur ve hatimesinde 1013/1605 yılında Mısırda tamamlandığı
yer almaktadır (Yazar 2011; 562-563). Dolayısıyla Yahya b. Abdullâh, 1605
yılında Mısır’dadır. Bu bilgiler ifade edilen ilk tespitleri de teyit eder
niteliktedir.
1.2 Eseri
Şerh-i Kasîde-i Münferice’nin Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü
Paşa 10357 ve Tire Necip Paşa Kütüphanesi 402 olmak üzere iki nüshası
tespit edilebilmiştir. Eserin müellifinin Yahyâ b. Abdullâh olduğu
bilgisine 1b sayfasında yer alan “... bu żaʿ ífü’l-müźnibi’l-muĥtāci’l-faķír
Yaĥyā b. ʿAbdullāh...” ifadesinden ulaşmaktayız. Hatimede yer alan bilgiye
göre eser, 7 Zilhicce 1009/9 Haziran 1600 tarihinde tamamlanmıştır:
“...hāžihi’l-münfericetü’l-mübāreke fí hicreti’n-nebeviyye fí sene tisʿa ve elf
5

Türk edebiyatında Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhleri tanıttığımız bu bölümde
geniş ölçüde Sadık Yazar’ın çalışmasının ilgili bölümünden istifade edilmiştir (Yazar
2011: 562-572).
6
Bu eser üzerine, Prof. Dr. Mücahit Kaçar danışmanlığında Salih Gençer tarafından
doktora tezi hazırlanmaktadır.
7
Çalışmamızda yer alan değerlendirmeler bu nüsha üzerinden yapılacaktır.
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mine’ş-şuhūri źi’l-hicce fí sebʿa...”. İstinsah kaydında yer alan bilgiye göre
ise eser, Cemâziyelevvel 1020/ Ağustos-Eylül 1611 tarihinde istinsah
edilmiştir: “żaífü’l-ʿibād Muĥammed bin ʿAli (...) bi-ĥürmeti’l-nebiyyi li-sene
ʿişrín ve elf min şuhūri āĥir-i cemāźiye’l-evvel”.
Yahyâ b. Abdullâh, besmele, hamdele ve salvele ile başladığı eserine
Arapça bir sebeb-i telîf bölümüyle devam eder. Şârih, eserini sadaka-i
câriye olarak, okuyan kimselerin kendisine dua etmesi için kaleme
aldığını ifade eder. Daha sonra Kasîde-i Münferice’nin faziletlerinden
bahseden şârih, kasidenin okunuş sayısına değinirken diğer
şerh/tercümelerden farklı bir tutum sergiler. Diğer çalışmalarda
kasidenin kırk kere okunmasının, okuyan kimseye fayda sağlayacağı
ifade edilirken Yahyâ b. Abdullâh, kırk bir kere okunması gerektiğini
söyler. Kasîde-i Münferice hakkında teknik bilgilere de değinen şârih,
sonrasında şerhine geçer. Şerhini nihayete erdirdikten sonra beyit
sayısına değinir, denk geldiği nüshalarda farklı beyitlerin yer aldığını
ifade ettikten sonra bu beyitlerin kime ait olduğunu da belirtir: “Şeyĥ
Zekeriyā el-Enṣārí eş-Şāfiʿínüñ nüsĥasında bu iki beytüñ yirine beş beyit vāķiʿ
olmışdur. Ammā ʿAlí b. Yūsuf b. Nahví raĥmetu’llāhi aleyh nüsĥasında َواﰊ ﺣﺴﻦ
َ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اذ/  َواﻓَﺎ ﺑﺴﺤﺎﺌﺑﻪ اﳋﻠﺞdidügi ile iķtifā eylemişlerdür.” Yahyâ b. Abdullâh bu
ifadelerden sonra “hâtimetü’l-kitâb” başlığı açarak eseri kaleme alış
sebebi, kasidenin muhtevası ve şerhinde nelerden bahsettiğine değinir.
Dolayısıyla burada yer alan bilgiler mukaddimede yer alan bilgiler ile
paralellik gösterir.
Şerh-i Kasîde-i Münferice, teknik açıdan incelendiği taktirde klasik
şerh üslubundan uzak özellikler barındırdığı tespit edilmektedir. Klasik
şerhlerde bilhassa çalışmamızda yer verdiğimiz Kasîde-i Münferice’ye
yapılan sair şerhler incelendiğinde, şerh metnine dair ilk işlemi ele alınan
kelimenin manasına dair açıklamalar ve gramatikal izahların
oluşturduğu görülmektedir. Fakat Şerh-i Kasîde-i Münferice’de bu
minvalde bir değerlendirme söz konusu değildir. Nüshada kaynak metin,
şerh metninden ayrılmak üzere üzeri kırmızı mürekkeple çizilir. Şârih,
evvela beyti birimlere ayırmak yerine yekun olarak ele alır, nesre çevirir.
Bu işlemden sonra Yahyâ b. Abdullâh’ın beytin muhtevasına yönelik
malumata yer verdiğini tespit edebilmekteyiz. Beytin muhtevasına
değinen şârih, bir sonraki işlem olarak kelimeleri ele alır, sarf ve nahiv
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açısından değerlendirmelerde bulunur. Kelimelere dair yapılan
değerlendirmeler sonrasında tekrar beytin muhtevasına döner ve
verilmek istenen mana üzerinde durur. Beytin muhtevasına yönelik
yaptığı izahlarda başta ayet ve hadislere işaret etmek üzere birçok
kaynaktan yararlanır. Yelpazesi geniş kaynak kullanımı, kimi zaman
konudan uzaklaştırsa da şerh metnini zenginleştirir niteliktedir. Beyitte
yer alan kelimelere dair tafsilatlı değerlendirmeler ve beytin muhtevasını
açığa çıkarmaya yönelik başta ayet ve hadislere edilen işaretler olmak
üzere, muhtelif kaynaklardan geniş ölçüde istifade etme gibi hususiyetler,
eseri açıklama yönü ağır basan bir şerh8 olarak değerlendirmemize olanak
sağlar. Yahyâ b. Abdullâh, ele aldığı beyti şerh ettiği esnada “beyt” başlığı
aşarak beytin manzum bir tercümesini de yapar. Dolayısıyla çalışma,
mensur bir şerh olmasının yanı sıra Kasîde-i Münferice’ye yapılan tercüme
hüviyeti de taşır.9 Eserin dil, üslup, muhteva ve takip edilen şerh
metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer
verilmiştir:
ﻟِﺘَ ُﻜﻮن ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﱠﺎق اِ ٰذا
ِ
ﻚ اﻟ ُﻔَﺮِج
ٰ ﺖ
َ اﱃ ﺗِْﻠ
َ ٰﻣﺎﺟْٔﯩ
“Yaʿní taķrír ü taĥrír olınan üzere eger sen mütābaʿat ü
muvāfaķat idüp imsāk idersen 10َ َﺎﺟ ۪ﺮﯾﻦ
ِ َواﻟﺴﱠﺎ ِﺑﻘُﻮنَ ْاﻻَ ﱠوﻟُﻮنَ ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ َﮭ
zümresine dāĥil olırsun yaʿní mašlab-ı eʿāžım ü aʿlā olan ferec-i
vāsiʿaya vāṣıl olırsun, an-ķaríb kendüñi cenāb-ı ʿizzetüñ lüšfuna
vü iĥsānına teslím eylemek sebebiyle zirā kim rükūn u vüŝūķ
ْ ٰ َﺎﺟﯩﺖ
aña munĥaṣırdur ġayrısı degil. ج
ِ ٰ ﻣ,  ﻣٰ ﺎzāˇidedür,
ِ اﻟﻰ ِﺗﻠﻚَ اﻟﻔُ َﺮ
teˇkíd içün ziyāde olınmışdur. ’ﻣﺠﻰden
murād naķl-i iķdām
ٴ

8

Çalışmamızda yer verdiğimiz şerhlere dair teknik açıdan yapılan tasniflerde Atabey
Kılıç ve Sadık Yazar’ın çalışmalarından istifade edilmiştir: (Kılıç 2008: 363-369; Yazar
2011: 62-71).
9
Kasîde-i Münferice’ye Yahyâ b. Abdullâh tarafından yapılan bu tercüme, akademik
çalışmalarda Salâhî Uşşakî’ye isnâd edilmektedir. Fakat, tarih zaviyesinden de
değerlendirildiği taktirde 1600 yılında Yahyâ b. Abdullâh’ın çalışmasında yer alan
tercümenin, 1705 yılında doğan Salâhî’ye ait olması mümkün değildir.
10
“(İslam dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler..(Kur’ân, Tövbe 9:100)”
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degildür gözüñ
ķalbdür(...)Beyt:

açup

seyr

eylemekdür

belki

nažar-ı

ʿarṣa-i ʿirfāna sābıķ zümresinden olasın
ger gelürsen göresin bu ĥażret içre nažreti
Nitekim minhācü’l-ʿābidín İmām Ġazālí raĥmetu’llāhi ʿaleyh
buyurdılar aṣl-ı seyrden murād olan teˇemmül ile nažar-ı
ķalbdür, seyr-i iķdām degildür.”11

2. Rüstem Paşa-zâde Hüseyin Efendi, Şerh-i Kasîde-i Münferice12
2.1. Hayatı13
Kaynaklarda Hüseyin Hasbî ve Hasîbî olarak yer alan Hüseyin bin
Rüstem’in künyesi Rüstem Paşa-zâde Hüseyin Hasîbî Efendi’dir.
Hayatında dair bilgi veren kaynaklarda doğum tarihinin yer almamasına
mukabil; yalnızca bir kaynakta 12 Şevvâl 958/13 Ekim 1553’de Belgrad’da
dünyaya geldiği yer alır. (Yazar, 2021). Yazar, Süheylî’nin divanında yer
alan 3 manzumeden hareketle, Rüstem Paşa-zâde ile aralarındaki yakın
ilişkiye de işaret ederek 2 oğlu olduğunu tespit eder ve et-Tecvîdü’s-Sahîh
fî Lisâni’l-Fasîh adlı eserinde, damadını zikreden ifadeden bir kızının
olabileceği ihtimalinini de belirtir.(Yazar, 2021). Rüstem Paşa-zâde, Budin
beylerbeyi Rüstem Paşa ve Ayas Paşa’nın kızının oğludur. Bostan-zâde
ve Ebüssuûd Efendi’nin derslerine de katılan Rüstem Paşa-zâde, 15791591 yılları arasında çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra
kendi isteğiyle emekliye ayrılır. Emekli olduktan sonra Mısır’a yerleşir.
Mısır’daki evi alim ve şairlerin toplandığı bir yer olarak ifade edilir.
Mutasavvıf bir kişiliğe sahip olan Hüseyin bin Rüstem, Arapça ve

11

Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hüsnü Paşa 1035, vr. 57a.
(Kaya, 2021)
13
Bu bölümde, Rüstem Paşa-zâde’nin hayatına dair yeni tespitlerin yer aldığı “Hasîbî
Mahlaslı Rüstem Paşa-zâde Hüseyin Efendi’nin Mısır’dan İstanbul’daki Yârâna
Gönderdiği Manzum Mektubu” adlı çalışmadan istifade edilmiştir. Bu vesileyle neşir
sürecinde olan çalışmasını bizimle paylaştığı için Prof. Dr. Sadık Yazar’a teşekkür
ederiz.
12
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Farsçaya da son derece hakimdir. 1614-15 yılında Mısır’da vefat etmiştir
(Kaya 2021; Yazar 2021).
Rüstem Paşa-zâde’nin kaynaklarda muammada meşhur olduğu
söylenilirken; manzum bir mektubu ve Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı
eserlerinin de varlığından bahsedilmekteydi. Bunun yanı sıra günümüze
ulaşan tek eserinin ise Şerh-i Kasîde-i Münferice’si olduğu bilinmekteydi.
Fakat Sadık Yazar, Rüstem Paşa-zâde’nin manzum mektubunu neşrettiği
çalışmasında, eserlerine de değinir. Mezkur çalışmadan hareketle,
manzum mektubu, şiirleri, Şerh-i Kasîde-i Münferice’si ve muammalarının
yanı sıra Kefevi Gülistân Hüseyin Efendi’nin Şerh-i Gülistân’ına yazdığı
dibâce, et-Tecvîdü’s-Sahîh fî Lisâni’l-Fasîh, Şerhu Lâmiyyeti’r-Rûm ve
Ayniyye Risâlesi adlı eserlerinin olduğudu da tespit edilmiştir. Yazma eser
kütüphanelerinde yer alan eserlerdeki kayıtlardan hareketle de 4 eserin
müstensihi olduğu tespit edilmiştir (Yazar, 2021).
2.2. Eseri
Rüstem Paşa-zâde tarafından kaleme alınan Kasîde-i Münferice
Şerhi’nin Nurosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 34 Nk 4038, Adnan
Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 36, Süleymaniye Kütüphanesi Esad
Efendi 2811, H. Hüsnü Paşa 619, Hafid Efendi 472, Hafız Ahmed Paşa
338/1, Kemankeş 484, Yazma Bağışlar 1402, Ali Emiri Arabî 349/3, İ.Ü.
Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 2342, T.Y. 1789 olmak üzere 11 tane
nüshası tespit edilebilmiştir (Kara 2021: 18). Sadık Yazar, çalışmasında
Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 06 Hk 36 numarada
kayıtlı olan nüshada eserin müellifi olarak “Ebü’l-hayr Bereke”; İstanbul
Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 2342 numarada kayıtlı
nüshada ise “Nahîfî” olarak kaydedildiğini ifade ettikten sonra
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 1402 numarada kayıtlı olan
nüshada yer alan “bu ʿabd-ı ķadím ve dāʿí müstedím ezell-i ʿibādullāh Ĥüseyin
b. Rüstem beyne’l-enām” ifadelerinden hareketle müellifin çok açık bir
şekilde Rüstem Paşa-zâde olduğunu belirtir (Yazar 2011: 546). Eserin
üzerine Zeliha Kaya tarafından yapılan yüksek lisans tezinde,
Nurosmaniye Kütüphanesi, 4038 numarada kayıtlı olan nüshanın
bünyesinde yer alan “Budin’de medfūn olan merhūm Rüstem Pāşāʾnuñ oġlı
olan Ĥüseyin Efendi Ķasíde-i Münferice naʿt-ı Türki üzere şerĥ eyleyüp Mıṣır
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muĥāfažasında iken kendüleri getürüb saʿādetlü ve ʿizzetlü Meĥmed Pāşā
ĥażretlerine virdügi nüsĥadur.” kaydından hareketle eserin, müellifinin
Hüseyin b. Rüstem olduğu bilgisine kesinlik kazandırır. Bununla birlikte
mezkur nüshanın müellif hattı olduğunu da tespit eder. (Kaya 2021: 33).
Yazar da, bazı yapraklarda yer alan minhüvâtların, nüshanın müellif hattı
olduğuna işaret ettiğini ifade eder (Yazar 2021:?). Temmet kaydında yer
alan bilgiye göre eser, 1010/1601 yılında tamamlanmıştır (Kaya 2021: 33).
Eser, klasik tertibe uygun olarak besmele, hamdele ve salvele ile
başlamaktadır. Kısa bir girişten sonra sebeb-i telîf kısmına geçen Rüstem
Paşa-zâde , Hacc yolculuğu münasebetiyle yola çıkan Hâfız Ahmed
Paşa’nın isteği üzere Kasîde-i Münferice’ye bir şerh kaleme aldığını ifade
eder (Yazar 2011: 564; Kaya 2021: 19): “Ĥāfıž Aĥmed Pāşā ĥafižallāhu teʿālā
(...)Ĥacc-ı şerif ķaṣdı ile belde-i Mıṣr-ı ĥamiyyet-i ʿaniʾl-iṣra geldiklerinde bu
ʿabd-i ķadím-i dāʿi-i müstedíme (...) ķasíde-i Münferice’nüñ lüġāt-ı Türkiyye
üzre şerĥ olunmasın ricā itmişler idi.” Sebeb-i telîf bölümden sonra Kasîde-i
Münferice’nin nâzımı İbnü’n-Nahvî’nin terceme-i hâline yer veren
Hüseyin b. Rüstem sonrasında kasidenin şerhine geçer.
Şerh-i Kasîde-i Münferice’nin açıklama yönü ağır basan, mensur ve
kaynak metnin muhtevasına göre edebî bir metne yapılan edebî bir şerh
olduğunu söylemek mümkündür. Hüseyin b. Rüstem’in çalışmasında
klasik şerh metoduna bağlı kaldığını tespit edebilmekteyiz. Şârihin şerh
ettiği kırk iki beytin her biri için üç başlık açtığı görülmektedir. “el-lügat”
başlığı taşıyan ilk bölümde kelimelerin lügat ve ıstılahî manasına yer
verilmektedir. Kelimelerin manalarına yönelik yapılan izahlarda ayet ve
hadislerden yoğun olarak yararlanıldığı göze çarpmaktadır. Kimi
terimlerin tanımının yapıldığı bu bölümde şârihin değindiği bir diğer
husus da kelimelerin okunuşuna dair malumattır. Okur tarafından yanlış
okunmaya müsait kelimelerin zamm, kesre ve fetha oluşuna göre
harekelerini de belirtmeyi ihmal etmeyen şârih, mezkur bölümde
kelimelerin mazî, muzarî ve emir sigaları, işaret ettiği cinsiyet ve
vezinlerine dair bilgilere de yer verir. “el-i‘râb” başlığı taşıyan ikinci
bölümde şârih, ele aldığı beytin irâbını çıkarır. Bu bölümde de başta
gramer kitapları olmak üzere yararlanılan kaynak sayısının fazla olduğu
görülmektedir. “el-ma‘nâ” başlığını taşıyan son bölümde ise Rüstem
Paşa-zâde, beyti yekun olarak nesre çevirir ve müphem kalan kısımları
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detaylandırılarak ve birçok kaynaktan yararlanarak izah eder. Çoğu kez
“yani, hâsıl-ı manâ” diyerek ilave açıklamalarda bulunur. Eserin dil,
üslup, muhteva ve takip edilen şerh metoduna örnek olması
münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
َوَﳍَﺎ اََر ٌج ُْﳏ ٍﻰ اَﺑَ ًﺪا
ِ ﻓَﺎ ْﻗ
ﺎذاك اْﻻََر َج
َ ﺼ ْﺪ َْﳏٰﻴ
“El-luġat  اََرجfetḥateyn ile ve cümle ṭıbbuñ feveḥān ve intişārına
dirler. Şāriḥ Delcí “erec-i ríḥ-i ṭayyibe-i münteşiredür” dimüş. ُْﳏ ٍﻲ
żamm-ı mímle ḥayātuñ ifʿālünden ism-i fāʿildür, ḥayāt virici
ِ ِ
dimekdür. ب
َ  اﻗْﺼ ْﺪbābından emrdür.  َْﳏﻲfetḥ-i mím ve yā-i ūlā
َ ﺿَﺮ,
ile ḥayātdan ism-i zamān ve ism-i mekāndur. El-iʿrāb  لھاżamíri
fevāˇide rāciʿdür,  اﺑﺪًاmanṣūbdur. Yā ẓarfiyyet üzre ki zírā ’اﺣﻴﺎüñ
vuḳūʿına ẓarfdur yāḫud maḫẕūfuñ ṣıfatı ola ki taķdíri ﺣﯿﺎة داﺋﻤﺔ
dimek ola. El-maʿnā ve ol ẕikrolunan fevāˇidüñ bir ereci vardur
ki ebeden ḥayāt viricidür. Yāḫud ḥayāt-ı dāˇime ile ḥayāt
viricidür. Pes sen ol erecüñ zamān-ı ḥayātına yā mekān-ı
ḥayātına ḳaṣd ve teveccüh eyle tā ki ḥuṣūl-i merām ve vuṣūl-i
kām müyesser ola” (Kaya 2021: 45).

3. İsmâil Ankaravî, Hikem-i Münderice Fî Şerhi’l-Münferice14
3.1. Hayatı
XVI. yüzyılın II. yarısında yaşayan Ankaravî’nin kaynaklarda
doğum tarihi tam olarak belli değildir. Bayramiyye tarikatına intisap eden
şârih, şeyhliğe kadar yükselir. Halvetiyye tarikatından icazet alır ve
tedavi için Konya’ya gittiği esnada Bostan Çelebi ile tanışır. Daha sonra
Mevleviyye tarikatına girer ve İstanbul’a gelir. Galata Mevlevihanesi
şeyhi olan Ankaravî, yirmi yıl şeyhlik yaptıktan sonra 1040/1631
tarihinde vefat eder (Alzyuot 2013: 29-31).
“Hazret-i şârih” olarak adlandırılmasına sebep olan Mesnevî’ye
yazdığı meşhur şerhin yanı sıra birçok mutasavvıfın eserlerini de şerh
14

(Alzyuot, 2013)
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etmiştir. Eserlerini sade üslupla Türkçe, Arapça ve Farsça olarak kaleme
alır. Hikem-i Münderice fî Şerhi’l Münferice dışında şu eserleri tespit
edilmiştir: Fâtihu’l-ebyât, Câmiu’l-âyât, Hall-i Müşkilât-ı Mesnevî, Tuhfetü’lberere, Simâṭü’l-mûḳınîn, Minhâcü’l-fukarâ, Zübdetü’l-fuhûs fî nakşi’l-Fusûs,
Îzâhu’l-hikem, Hüccetü’s-semâ, er-Risâletü’t-tenzîhiyye fî şeʾni’l-Mevleviyye,
Hadîs-i Erbaîn Şerhi, Fütûhât-ı Ayniyye, Misbâhu’l-esrâr, Risâle-i Uyûn-i İsnâ
Aşere, Cenâhu’l-ervâh. Bu eserlerin yanı sıra İbnü’l-Fârız’a yaptığı şerhler
ve risaleleri de mevcuttur (Alzyuot 2013: 31-34).
3.2. Eseri
Hassan Alzyuot çalışmasında Hikem-i Münderice Fî Şerhi’lMünferice’nin kırk dört nüshasını tespit edebilmiş, bu nüshalar içerisinde
Süleymaniye Kütüphanesi Nurosmaniye koleksiyonu 4039/1 numarada
kayıtlı nüshanın en eski tarihli nüsha olduğunu belirtmiş ve çalışmasında
mezkur nüshayı esas almıştır. 2a sayfasında yer alan “hicret-i nebeviyyeden
sene erbaʿín ve elf Şaʿbānınuñ evāyilinde mütevekkilen ʿala'l-lāh ve müsteʿínen
bi’l-lāh bu ķaṣíde-i garrānun ve daĥı şerģini yazmaga ibtidā ķıldum”
ifadesinden hareketle eser, 1040 / 1631 tarihinde yazılmaya başlanırken;
hatimede yer alan bilgiye göre ise eser, 5 Ramazân, 1040 / 7 Nisan 1631
tarihinde tamamlanır. 2a sayfasında yer alan “buna Ĥikem-i Münderice fī
şerĥi'l-Münferice dimekle nām virdüm” ifadesinden de eserin adını
öğrenmekteyiz.
Besmele, hamdele ve salvele ile başlayan Hikem-i Münderice fî Şerhi’lMünferice, sonrasında sebeb-i telîf bölümü ile devam eder. Ankaravî, eseri
daha evvel yazılması için kendisine ricada bulunulduğundan fakat o
dönemde müsait olmadığından, Ta’iyye vü Hamriyye kasidelerine
yaptığı şerhin beğenilmesi üzerine, ikinci kez kendisinden talepte
bulunulması üzere kaleme aldığını ifade eder. Kasîde-i Münferice’ye
yapılan birkaç şerhi gördüğünü ve beğenmediğini de belirten şârih,
kasidenin müellifi, fazileti ve vezni gibi teknik bilgilere yer verdikten
sonra şerhine geçer. Çalışmasının hatimesinde tekrar kasidenin
faziletlerine değinen şârih, sağlam nüshalarda gördüğü üzere kasidenin
kırk beyit olmasını “ibtidā-yı ķaṣídeden bu beyte gelinceye dek tamām ķırķ
beytdür” ifadesiyle belirtir.
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Hikem-i Münderice fî Şerhi’l-Münferice adlı çalışmasında Ankaravî’nin
klasik şerh metoduna bağlı kaldığını görmekteyiz. Şârih, ele aldığı her
beyti üç bölümde inceler. Herhangi bir başlık taşımayan ilk bölümde
kelimelerin manasına değinilmektedir. Bu izahlar kelimelerin lügat
manasıyla sınırlı olmayıp tasavvufî, mecazî ve ıstılahî manalara dair de
değerlendirmeler mevcuttur. Bunun yanı sıra şârih, kelimelerin beyit
içerisinde yüklendiği manayı da belirtmeyi ihmal etmez. Ankaravî,
kelimelerin manasına değindiği bu bölümde başta ayet ve hadisler olmak
üzere; şiirlerden, rivayetlerden ve muhtelif eserlerden sıklıkla yararlanır.
Kelimelere yönelik yapılan izahlarda yer alan diğer husus ise sarf
içerisindeki konumlarıdır; kök, türemiş ve çoğul hallerine yer verdiği
kelimelerin vezni ve sigâsından bahsetmeyi de ihmal etmez. “el-i’râb”
başlığı taşıyan ikinci bölümde Ankaravî, kelimelerin okunuşları
münasebetiyle harekelerine yer verir. Bu bölümde ele alınan ve bölümün
genelini oluşturan diğer husus ise beytin irâbına yönelik ifadelerdir.
Beytin tafsilatlı şekilde irâbını çıkaran şârih, yer yer beyti belagat
açısından değerlendirerek beyitte yer alan edebî sanatları zikreder. “elma’nâ” başlığı taşıyan üçüncü bölümde Ankaravî, ele aldığı beyti nesre
çevirir sonrasında genellikle “ya’nî” yahut “murâd” diyerek müphem
kalan kısımları gidermeye çalışır. Bu bölümde birçok kaynağa işaret
ettiğini görmekteyiz. Bu husus çalışmayı açıklama yönü ağır basan bir
şerh olarak değerlendirmemize olanak sağlar. Eserin dil, üslup, muhteva
ve takip edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin
şerhine aşağıda yer verilmiştir:
ﻟِﺘَ ُﻜﻮن ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﱠﺎق اِ ٰذا
ِ
ﻚ اﻟ ُﻔَﺮِج
ٰ ﺖ
َ اﱃ ﺗِْﻠ
َ ٰﻣﺎﺟْٔﯩ
 ﺗﻜﻮنefʿāl-ı nāķıśadandur.  ُﺳﺒﱠﺎقżamm-ı sín-i mühmele vü teşdíd-i
bā-i muvaĥĥade ile sābıķuñ cemʿidür. Sebķat idici
maʿnāsınadur  إذا ﻣﺎda  ﻣﺎzāyiddür.  ﺟﺌﺖeteyte maʿnāsınadur,
mecí’üñ māżí muĥātabıdur. Ecvef-i yāyídür. Bunda ķadem-i
ʿaķlile olan seyr ü ĥaraket murād olur.(...) el-iʿrāb: ’ل ِ◌ﺗَﻜﻮنde olan
lām beyt-i sābıķda olan اﺣﺬرkelimesine müteʿallıķdur.  ﺗﻜﻮن, ِﻣﻦ
kelimesine müteʿallıķdur.  إذاžarfdur mā-ķabline.  إﻟﻰtażmín
olınan muķadder ﻗﺎﺻﺪا
ً kelimesine müteʿallıķ olmaķ da cā’iz ve
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 ﺟﺌﺖfiʿline müteʿallıķ olmaķ hem cāyizdür. Taķdírü’l-maʿnā: Şol
zamānda ki sen ol hidāyetüñ nihāyetini šaleb eyleyesin. Pes sen
ĥaźer eyle ol ĥínde süķūš u ʿarecden tā kim sābıķín zümresinden
olasın şol zamānda ki sen emākin-i vāsiʿa vü merātib-i ʿāliye
15
cānibine gelesin seyr ü irtiĥāl ķılasın. Pes ﻚ اﳌ َﻘﱠﺮﺑُﻮ َن
َ َِواﻟ ﱠﺴﺎﺑُِﻘﻮ َن اﻟ ﱠﺴﺎﺑُِﻘﻮ َن اُوٰﻟﺌ
ُ
naśś-ı kerími-yle müşārun-ileyh olan muķarrebler ʿidādından
olasın dimek olur. Ve ʿallāme-i Nísābūrí bu āyetüñ tefsírinde
böyle buyururlar ki: ﻚ
َ ِاﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮا إﱃ ﻣﺎ دﻋﺎﻫﻢ ﷲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻻﺧﻼص واﻟﻄﺎﻋﺔ أوﻟَ ٔﯩ
ِ  “ﰲ ﺟﻨ.اﻟْﻤﻘﱠﺮﺑﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻻ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻘﺎل ﻏﲑ اﳋﻴﺎل
ﱠﺎت اﻟﻨﱠﻌﻴ ِﻢ” ﺑﻴﺎن ﳏﻞ إﺟﺴﺎدﻫﻢ أو ﻫﻰ اﳉﻨﺔ اﻟﻮﺣﺎﻧﻴﺔ
َ
ُ
16
اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ
pes bu beytde daĥı fürecden murād yā āĥiretde olan cennet-i
ācile olur ki aña meşāyıĥ-ı śūfiyye cennet-i aʿmāl daĥı dirler ve
yāĥūd merātib-i sülūkda olan cennet-i ʿācile murād olur ki aña
ʿārifler cennet-i maʿrifet taʿbír iderler” (Alzyuot 2013: 114-115).

4. Ahmed Efendi, Şerh-i Kasîde-i Münferice
4.1. Hayatı
Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunamayan Ahmed
Efendi, çalışmasının sebeb-i telîf bölümünde eseri, Musâhib Mustafa Paşa
adına kaleme aldığını söylese de mezkur paşanın hangi Mustafa Paşa
olduğuna dair net bir bilgi mevcut değildir (Yazar 2011: 567).
Süleymaniye Kütüphanesi, Kasîdecizâde Bölümü 105 numarada kayıtlı
nüshada yer alan kayıtta eserin 1093/1682 yılında istinsah edildiği ifade
edilmektedir. Bu bilgiden hareketle Ahmed Efendi, Şerh-i Kasîde-i
Münferice’yi 1093/1682 yılından evvel kaleme aldığını dolayısıyla bu
tarihten evvel hayatta olduğunu söylemek mümkündür.

15

Önde olanlar; (erdem, amel ve ödülde) önde olanlar, işte onlar Allah’a yakın olan
kimselerdir. (Kur’ân, Vâkı’a/ 10-11)”
16

“Allâh‟ın onları davet ettiği tevhid, ihlas ve amelde öne geçenler, anlatılmaz
ve hayal edilmez kutsal yerlerde öne geçenlerdir. “Naîm cennetlerindedirler..
(Kurân,Vâkı’a,/12) onların cesetlerinin mekanını açıklamaktadır ya da o,
(“cannât” kelimesi) rûhî ve parlak cennet demektir” (Alzyuot 2013: 115).
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4.2. Eseri
Şerh-i Kasîde-i Münferice’nin yalnızca tek nüshası tespit edilebilmiştir:
Süleymaniye Kütüphanesi Kasîdecizâde Bölümü 105. Nüsha 12 varaktan
müteşekkildir, bünyesinde bulunan kayıt, eserin Ahmed Efendi adında
bir kimseye ait olduğunu teyit eder niteliktedir: “teˇlífü’l-merĥūm Aĥmed
Efendi”; yine 1b’de yer alan “...yeķūlü’l-ʿabdü’l-faķír Aĥmed” ifadesi mevcut
görüşü destekler.
Eser besmele, hamdele ve salvele ile başlar, sonrasında ise Arapça bir
sebeb-i telîf bölümü gelmektedir. Bu bölümden hareketle, Ahmed
Efendi’nin Şerh-i Kasîde-i Münferice’yi kaside üzerine birçok şerhin kaleme
alındığını fakat inceleme fırsatı bulduğu bu şerhlerin açık ve anlaşılır bir
yapıda olmadığı, dolayısıyla kendisinin anlaşılır bir şerh yazmak istemesi
üzerine kaleme aldığı bilgisine ulaşmaktayız. Eserini kaleme alma
sebebini zikreden şârih, sonrasında kasidenin şerhine başlar. Eserde
Kasîde-i Münferice’nin kırk beyt olarak yer aldığı dolayısıyla kırk beytin
şerh edildiği görülmektedir. Kırk beytin şerhini tamamlayan Ahmed
Efendi çalışmasını nihayete erdirir. Bundan hareketle diğer
şerh/tercümelerde Kasîde-i Münferice’nin faziletlerine yahut kırk beyit
olmasından hareketle kırk sayısının faziletlerine dair malumat bu
çalışmada kendine yer bulamaz. Eserin diğer şerhlere nazaran oldukça
kısa olduğunu söylemek mümkündür.
Şerh-i Kasîde-i Münferice’de klasik şerh metoduna sadık kalınarak
kaynak metin beyt beyt şerh edilme yoluna gidilmiştir. Nüshada kaynak
metnin üstü farklı mürekkeple çizilerek şerh metninden ayrılır. Ahmed
Efendi, her beyti iki bölüm altında inceler. Şerh-i Kasîde-i Münferice’de
herhangi bir başlık verilme ihtiyacı duyulmayan ilk bölümde beyt daha
küçük birim olan kelimelere ayırılarak incelenir. Bu bölümde şârih, kimi
kelimelerin harekelerine yer verdikten sonra ele aldığı her kelimenin kök
ve türemiş haline; mazî, muzarî ve emir sigâsına yer vermiştir. Son olarak
kelimelerin lügat manasına da yer veren şârih, üç yerde ıstılahî ve
tasavvufî manaya değinir. Eserin geneline bakıldığı taktirde ilk
bölümdeki açıklamaların oldukça kısa tutulduğu yer yer tek cümlelik
ifadelerle geçildiği göze çarpmaktadır. “hâsıl-ı ma’nâ” başlığı taşıyan
ikinci bölümde Ahmed Efendi, daha evvel gramatikal açıdan izah ettiği
beyti yekun olarak ele alır, nesre çevirir. Çeviriler oldukça kısadır ve bu
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hususiyet esere şerhten ziyade tercüme hüviyeti kazandırmaktadır.17
Eserin dil, üslup, muhteva ve takip edilen şerh metoduna örnek olması
münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
ِ ِ
ت
ْ ﺲ َو َﺟ َﺪ
ْ ََواذَا ا ْﺷﺘٰﺎﻗ
ٌ ﺖ ﻧـَ ْﻔ
ِ ﻟﺸ
ﻮق اﳌ ْﻌﺘَﻠِ ِﺞ
ّ ِ اَﻟَ ًﻤﺎ
ُ

 ُﻣ ْﻌﺘَﻠِ ِﺞşedíd maʿnasınadur. Ĥāṣıl-ı maʿnā dimekdür ki ķaçan nefs
iştiyāķ itse şevķ-i şedíde mülābis bir elem bulur. Yāʿní ʿabde
tecelliyāt-ı İlāhiyye münkeşif oldıķda bir mertebe derūn ʿışķla
memlū olur ki ʿışķdan elem ü ıżšırāb ĥāṣıl olur ki vuṣlat-ı
Bārí’den ġayr ile ʿilāç-pezír olmaz.18

5. Ebü’l-Hayr Ahmed b. İsmâil, Şerh-i Kasîde-i Münferice
Varlığından hazırlanan katalog sayesinde haberdar olunan
çalışmanın nüshası, Mısır Milli Kütüphanesi, Mecâmî Türkî Talat 172
numarada kayıtlıdır. Mezkur katalogda şerhin 1112/1699 yılında
tamamlanış olduğu ifade edilmektedir. 20 yapraktan müteşekkil olan
şerhin başında eserin sunulduğu Alî Ağa’nın nazmen yapılmış medhi yer
almaktadır (Yazar 2011: 567).
6. Şarihi Belirsiz, Şerh-i Kasîde-i Münferice
Yaptığımız incelemeler sonucu eserin herhangi bir yerinde müellife
dair bir bilgiye rastlanılamamıştır. Fakat eserin mukaddimesinde IV.
Murad’ı metheden ifadeler en azından şârihin 1620’li yıllarda hayatta
olduğunu düşündürmektedir: “... hüve’s-sulšān ibn sulšān ibn sulšāni’l-ġāzí
Murād Ĥān bin Sulšān Aĥmed Ĥān bin Sulšān Muĥammed Ĥān...(128b)”.
Dolayısıyla Şarihi Belirsiz olarak tanıttığımız bu eseri, mevcut bilgilerden
17

Zira eser, katalog kaydında Kasîde-i Münferice Şerhi adıyla kayıtlı iken 1a sayfasında
yer alan “Kasîde-i Münferice tercümesidür” ifadesi eserin tercüme bir eser olduğunu
düşündürmektedir. Fakat beyte dair gramatikal izahların yapılması, beytin yekun
olarak ele alındığı ikinci bölümde yer yer müphem kalan kısımların giderilmeye
çalışılması münasebetiyle çalışmanın, aktarma yönü ağır basan kısa bir şerh olarak
değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.
18
Süleymaniye Kütüphanesi, Kasîdecizâde Bölümü 105, vr. 8a.
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hareketle XVII. yüzyıla ait bir şerh olarak değerlendirmenin doğru olacağı
kanaatindeyiz.
6.1. Eseri
Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 365719 ve İ.B.B. Atatürk Kitaplığı
OE_Yz_1648 olmak üzere iki nüshası tespit edilen çalışma, “Şerh-i Kasîdei Münferice” adıyla kayıtlıdır. Dokuz varaktan müteşekkil olan Şerh-i
Kasîde-i Münferice, nüshanın 128b-137a sayfaları arasındadır. Eserde
hatime bölümü yer almamakla birlikte, IV.Murad’ı metheden ifadelerden
başka herhangi bir kayıt düşülmemiştir. Dolayısıyla eserin bitiş yahut
istinsâh tarihine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Şerh-i Kasîde-i Münferice, klasik tertibe uygun olarak besmele,
hamdele ve salvele ile başlar. Sonrasında Arapça bir mukaddime yer alır.
Devrin padişahı IV. Murad’ı övdükten sonra sebeb-i telîfe yer veren şârih,
Kasîde-i Münferice’yi okuyacak kimselerin daha kolay okuyup
anlamalarına katkı sağlamak amacıyla bir şerh kaleme aldığını ifade
eder.20 Sonrasında kasideyi şerh eden şârih, kısa ve yer yer tercümeye
yaklaşan şerhinden sonra salât ve dua ile eserini nihayete erdirir.
Şârih, çalışmasında ele aldığı her beyti iki bölümde incelemektedir.
Başlığa ihtiyaç duyulmayan ilk bölümde, beytin daha küçük birimler olan
kelimelere ayrıldığı ve gramatikal izahlar yapıldığı tespit edilmektedir.
İlk bölümde yapılan değerlendirmelerin oldukça sınırlı olduğunu
söylemek mümkündür. Nitekim beyitte yer alan her kelime ele
alınmamıştır. Yapılan izahlar, kelimelerin sarf içerisindeki konumu ve
okunuşlarını ihtiva etmektedir. Bu bölümde kelimelerin manasına
değinen şârih, diğer şerh/tercümelerde olduğu gibi kelimelerin
tasavvufî, ıstılahî ve mecazî manasına değinmeden lügat anlamını
vermekle yetinir. Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı çalışmada “hâsıl-ı ma’nâ”
19

Çalışmamızda bu nüsha ele alınmıştır.
Eser, Ramadan Doğan tarafından tarafından Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi’nde
“Müellifi Meçhul Bir Kasîde-i Münferice Şerhi” adıyla neşredilmiştir (Ramadan
Doğan, 2021). Fakat Doğan, Arapça olması hasebiyle eserin mukaddimesini, dua
olarak değerlendirmiştir. Fakat mukaddimede Arapça olarak devrin padişahına
övgünün yanı sıra sebeb-i telifin bulunması hasebiyle önemli bilgiler yer almaktadır.
Dolayısıyla biz de esere dair değerlendirmelerimizde yazma nüshayı esas aldık.

20
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başlığı taşıyan ikinci bölüm, kaynak metnin nesre çevirisini ihtiva eder.
Yer yer “ya’nî” diyerek ilave açıklamalarda bulunulsa da bu bölümde
beytin nesre çevirisi yeterli görülerek erek metin sınırlı tutulmuştur. Bu
hususiyet eseri kimi zaman tercüme bir esere yaklaştırmaktadır. Bu
tespitlerden hareketle çalışmamızda yer verdiğimiz Şerh-i Kasîde-i
Münferice’nin, aktarma yönü ağır basan bir şerh olarak
değerlendirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Eserin dil, üslup,
muhteva ve takip edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir
beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
ِ ِ وﻟِ ٰﻄ
ﺎﺣﺘِ َﻬﺎ
َ َ
َ ﺎﻋﺘﻪ َو
َ َﺻﺒ
ﺎح ُﻣْﻨـﺒَﻠِ ِﺞ
ٍ ﺻٰﺒ
َ اَﻧْـ ٰﻮ ُار
“ ﺻﺒﺎﺣﺖĥüsndür. اﻧﻮار,’ﻧﻮرuñ cemʿidür, münbelic maʿnāsınadur.
Ĥāṣıl-ı maʿnā dimekdür ki ol Allāhu teʿālā ĥażretlerinüñ šāʿati
içün ve ol šāʿatüñ eşrāfı içün gündüz nūrları gibi nūrlar vardur
ol šāʿatle olur. Müteˇessif olan müʿmin şād ü ĥandān olur niçe
tecelliyātda mažhar olur.”21

7. Şarihi Belirsiz, Şerh-i Kasîde-i Münferice
7.1. Eseri
Müellifine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Şerh-i Kasîde-i
Münferice’nin Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi 815 numarada
kayıtlı olmak üzere tek nüshasına ulaşılabilmiştir. Hatimede yer alan “...fí
evāsıš rebiu’l-ūlā sene ŝelāŝe ve sebʿín ve mie ve elf...(28b)” ifadesinden
hareketle çalışmanın Rebîülevvel 1173/ Ekim-Kasım 1759 tarihinde
nihayete erdiğini söylemek mümkündür.
Şerh-i Kasîde-i Münferice, dört satırlık besmele, hamdele ve salvele
bölümü ile başlamaktadır. Bu kısa girişten sonra şârih “ammâ ba’d” der
ve Kasîde-i Münferice’nin müellifi İbnü’n-Nahvî’nin terceme-i hâline yer
verir. Burada yer alan bilgiler kaynaklarda ve tanıttığımız
şerh/tercümelerde yer alan bilgilerden farklı değildir. Kasîdenin
21

Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümü 3657, vr. 133a.
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müellifine dair bilgi verdikten sonra faziletine de değinen şârih, “pes”
diyerek kasideye dair teknik bilgilere yer verir. Kasidenin veznine yönelik
bilgileri de ifade ettikten sonra şerhine başlayan şârih, çalışmasının
sonuna “hâtime” başlıklı bir bölüm açar. Kasîde-i Münferice’nin kırk
beyitten müteşekkil olması gerektiğini ifade ettikten sonra bazı
nüshalarda kasidenin evveline ve ahirine beyitler eklendiğini fakat akıl
sahibi kimselerin mezkur beyitlerin kasideye ait olmadığını bildiklerini
belirtir: “... lākin baʿżı nüsĥalarda evveline vü āĥirine münāsib bir ķaç ebyāt daĥı
getürmişler ol ebyāt nāžım ĥażretlerinüñ olmadugı ʿaķl-ı selím ve šabʿ-ı
müstaķím ṣāĥiblerine ķašʿı vāżıĥ ü mübeyyendür...(28a).” Son olarak kırk
sayısının faziletlerine değinen şârih, eserini nihayete erdirir.
Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı çalışmada her beyt iki başlık altında
incelenmiştir. Nüshada kaynak metin kırmızı mürekkeple yazılarak şerh
metninden ayrılmaktadır. Klâsik şerh metoduna sadık kalan şârih, ilk
bölümde kelimelere dair gramatikal izahlara yer verir. Evvela kelimelerin
bina içerisindeki konumu yer alır fakat şârih, seçici davranarak zamm,
kesre ve fetha oluşuna göre her kelimenin okunuşuna yer vermez.
Kelimelerin kök, türemiş ve çoğul hallerini da ifade eden şârih,
kelimelerin manasına da yer verir. Lügat manası izah edilen kimi
kelimelerin varsa zıt yahut eş anlamı da belirtilerek yapılan izah
sağlamlaştırılır. Kimi kelimelerin ıstılahî ve tasavvufî manasına da yer
veren şârih, zaman zaman kelimelerin beyit içerisinde yüklendiği manayı
da belirtir. Nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “el-ma’nâ” başlıklı ikinci
bölümde kaynak metin nesre çevrilir. Bu bölümde şârihin ayet ve hadisler
başta olmak üzere manzum-mensur, edebî ve tasavvufî muhtevalı
eserlerden sıklıkla yararlandığını tespit edebilmekteyiz. Şârih, mezkur
bölümde birden fazla manaya gelen kelimeler münasebetiyle zaman
zaman “ma’nâ-yı diğer” ve “hâsıl-ı ma’nâ” başlığı açarak beyitlere ikinci
bir mana verir. Bunun yanı sıra şârih, kimi beyitleri hem zahirî hem de
batınî muhtevasına göre şerh eder ve bunu belirtir: “bu žāhirine göre olan
maʿnādur meşreb-i ʿurefāya göre olan maʿnā....” Eserin dil, üslup, muhteva ve
takip edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin
şerhine aşağıda yer verilmiştir:
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ب ﺗَ ْﺴﻨِﻴﻢ ُﻣ َﻔ ﱠﺠ ِﺮﻫﺎ
ْ َواﺷَﺮ
َﻻ ﳑُْﺘَ ِﺰ ًﺟﺎ ِوﲟُ ْﻤﺘَﺰِِج
ِ
“ب
ْ اﺷﺮ,
َ şeribe yeşrebudan emrdür.  ﺗَ ْﺴﻨﻴﻢcennetde bir ʿaynuñ ismidür.
 ُﻣ َﻔ ﱠﺠ ِﺮżamm-ı mím ve imtizāc ĥalāṣ ü ṣāfí nūş eyle. Bu žāhirine
göre olan maʿnādur meşreb-i ʿurefāya göre olan maʿnā ey
ʿāşıķ-ı cānān ve ey šālib-i ķurb-ı Raĥmān miʿrāc-ı rūĥāní vü
sübĥāní olan ṣalavātda mütelevvih olan ayāt-ı Ķurˇāní’nüñ
meʿāni vü esrārını teˇemmül ü tedebbür eyle ta ferādís-i ĥaķāˇiķa
gelesn ve ʿayān mertebesine irüp ʿumūm ü hümūm-ı nefsāní vü
ekvāníden ĥalāṣ olup münferic olasın.”22

8. Şarihi Belirsiz, Şerh-i Kasîde-i Münferice
Sadık Yazar, çalışmasında eserin Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma
Bağışlar, 4166/4 ve Mısır Milli Kütüphanesi, Mecâmî Talat 739 numarada
kayıtlı olan nüshalarından hareketle müellifin “Abdullâh b. Hayreddîn”
adına kayıtlı olduğunu ifade etse de bu bilgiyi teyit edecek bir bilgiye
rastlamadığını belirtir (Yazar 2011: 570). Tarafımızca yapılan araştırmalar
sonucu Vahid Paşa Kütüphanesi, Çelebi Abdullâh Bölümü, 311
numarada kayıtlı olan eser de mezkur eserle aynıdır fakat burada eserin
müellifi “Ali b. Yusuf” olarak yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucu
eserde bu bilgiyi destekler herhangi bir malumata da ne yazık ki
ulaşılamamıştır. Dolayısıyla çalışmanın “şarihi belirsiz” olarak tanıtılması
uygun görülmüştür.
8.1. Eseri
Şerh-i Kasîde-i Münferice’nin muhtelif kütüphanelerde farklı kişiler
üzerine kayıtlı olmak üzere birden fazla nüshasına ulaşılmıştır:
Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbî 2157, Çelebi Abdullâh 31123,
Hâcı Mahmûd 6344, Hüsrev Paşa 601, Yazma Bağışlar 4166; Leipzig
Üniversite Kütüphanesi B. or. 025-12. Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi
Abdullâh Bölümü 311 numaradan yer alan nüshada yer alan istinsah
22
23

Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi Bölümü 815, vr. 19b.
Çalışmamızda bu nüsha ele alınmıştır.
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kaydındaki bilgiye göre eser, 1175/ 1761-1762 tarihinde istinsah
edilmiştir. Eserin Kasîde-i Münferice’nin şerhi olduğu bilgisine unvan
levhasında yer alan “hažā şerĥu Ķasídeti’Münfericeti’l-mübāreke bi’smihū
sübĥānu ve teʿālā” ifadesinden ulaşılmaktadır.
Şerh-i Kasîde-i Münferice, klasik tertibe bağlı kalarak hamdele ve
salvele bölümü ile başlar. Uzun girişten sonra Kasîde-i Münferice’nin
müellifi İbnü’n-Nahvî’nin terceme-i hâline yer verilir. Sonrasında “...bu
ķasíde-i mübāreke ism-i aʿžamı müştemildür” ifadesinden hareketle
kasidenin İsm-i A’zam’ı ihtiva etmesi münasebetiyle faziletine değinilir:
“.. ķasíde-i meźkūreye lisān-ı Türkí ile meʿāní-i lüġātını mübeyyen ve keşf-i iʿrāb
ve íżāh-ı meʿāni-i ebyātını mutażammın bir şerĥ taʿlíķini irāde vü iltimās
buyurdıklarına bināˇen...(vr. 4a)” ifadesiyle de kasidenin muhtevasını da
zikr eden şârih, kasideyi Türkçe olarak, kelimelerin manası, irabı ve
beyitlerin de manalarını ifade eden bir şerh kaleme almak istediğini izâh
eder. Şârih, şerh metodunu da zikrettikten sonra şerhine başlar ve kırk iki
beytin şerhine yer verir.
Açıklama yönü ağır basan bir şerh olarak ifade etmenin doğru
olacağı kanaatinde olduğumuz Şerh-i Kasîde-i Münferice’de her beyt üç
başlık altında ele alınır. “ma’âni’l-müfredât” başlığı taşıyan ilk bölümde
kelimelerin manalarına yönelik izahlar yer almaktadır. Eserin geneli
incelendiğinde her kelimenin manasına değinildiği tespit edilmektedir.
Kelimelerin lügat manasına yer veren şârih, yer yer “burada, murâd”
diyerek kelimenin beyt içerisinde yüklendiği manaya yer verir.
Kelimelerin kök türemiş hali; mazî, muzarî ve emir sigâsına yer verdikten
sonra “el-irâb” başlıklı ikinci bölüme geçer. Beytin irâbının çıkarıldığı bu
bölümde şârih, verdiği izahları oldukça detaylandırmış, sâir nüshalarda
gördüğü farklı ifadelere de yer vermiştir. “ma’nâ-yı beyt” başlığı taşıyan
üçüncü bölümde kaynak metni nesre çeviren şârih, beytin ihtiva ettiği
manayı detaylandırarak izah eder. Bu bölüm diğer iki bölüme kıyasla
daha sınırlıdır. Yararlanılan kaynaklar da ayet ve hadislerden
müteşekkildir. Eserin dil, üslup, muhteva ve takip edilen şerh metoduna
örnek olması münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
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ِ
ٰﺎر ُﻫ ًﺪى
َ ﺼ ْﺮ
َ َْواذَا اَﺑ
َ ت َﻣﻨ
ﻓَﺎﻇْ َﻬ ْﺮ ﻓَـ ْﺮًدا ﻓَـ ْﻮ َق اﻟﺜَـَﺒ ِﺞ
“ma’âni’l-müfredât ﺼ ْﺮ
َ  ا َ ْﺑlüġatde baş göz ile görmekdür burada
yaķínen bilmek içün istiʿāre olınmışdur. َﻣﻨٰﺎر, ism-i mekāndur,
nūruñ maĥalli olan şeyʿ dimekdür ve yolcular mühtedí olmaķ
içün yol üzerine naṣb olınan ʿalāmete daĥı dirler.  ﻫﺪاburada
šaríķ-i ĥaķķa delālet maʿnāsınadur. (...) el-iʿrāb  وibtidāˇiyyedür.
 اِ َذاmaʿnā-yı şaršı mutażammın olan žurūf-ı mebniyyedendür.
Maĥallen manṣūb mefʿūlün bíh-i ṣaríĥidür mevķiʿ-i cezāsında
vāķiʿ ’اﻇﻬﺮuñ  اﺑﺼﺮتfiʿl ü fāʿildür  ﻣﻨﺎرlafžen manṣūb mefʿūlün bih-i
ṣaríhidür ’اﺑﺼﺮتnüñ.  ﻫﺪىtaķdíren mecrūr muźāfun ileyhidür. ﻓﺎ
cezāˇiyyedür.  اظﮭﺮemrdür fāʿili taĥtında müstetir ’اﻧﺖdür. ﻓﺮد
lafžen manṣūb ĥāldür ’اﻧﺖden.  ﻓﻮقlafžen manṣūb mefʿūlün fíh-i
ṣaríĥidür. ’اﻇﻬﺮuñ  اﻇﻬﺮmeʿa mā-ʿamelün fíh cümle-i fiʿliyye-i
inşāˇiyye maĥallen meczūm cezāsıdur. Şaršuñ şarš cezāsı ile
cümle-i şaršiyye iʿrābdan maĥalli yoķ maʿtūfdur. Şaršiyye-i
sābıķaya  اﻟﺜَـَﺒ ِﺞlafžen mecrūr mużafun ileyhidür ’ﻓﻮقuñ. maʿnā-yı
beyt ebyāt-ı sābıķa mażmūnıyla ʿamel-i rāġıb ve kitābu’llāh
ĥükmince rıyāżete šālib olup taʿlím-i ilāhíden behre taĥṣílinde
cidd ü iķdāmıñı ziyāde iderseñ lā-cerem māšlab-ı aʿlāmuñ
ʿalāmet ve nişānları nümāyān olur.” 24

9. Mustafâ İsâmeddîn Üsküdârî, Şerhü Kasîdeti’l-Münferice
9.1. Hayatı
Kaynaklarda doğum tarihine dair net bir bilgi bulunmayan Mustafâ
İsâmeddîn Üsküdârî’nin tam künyesi Ebu’l-İsme(t) Mustâfâ İsâmeddîn
Efendi bin Abdullah bin Selim bin Hüseyin bin Hasan bin Muhammed elHüseynî en-Nakşîbendi el-Üsküdârî olan Mustafa İsâmeddîn’dir. Kimi
kaynaklarda Üsküdar’da doğduğu ifade edilen İsâmeddîn’in babası
Abdullah adında bir kimsedir ve annesi Vak’anüvis Seyyid Hakim
Efendi’nin kız kardeşidir. Ebu’l-Hüdâ Mehmed İsmet ve Ebu’l-Bekâ-yı
Ma’sûm adında iki oğlunun olduğu da kaynaklarda zikredilen bir diğer
24

Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullâh Bölümü 311, vr. 48b.
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bilgidir. 1159/1746-47 yılında Ebu’s-Safâ İbrahim el-Halebî’den eğitim
aldıktan sonra ilmiye sınıfına girdiği bilinen şârih, Abdullah Nidâî-i
Kaşgarî’den hilafet almıştır ve Nakşibendî tarikatına mensuptur.
1192/1778-79 yılında Edirne kadısı olduğu bilinen Mustâfâ İsâmeddîn,
1202/1787-88 yılında da vefat etmiştir (Demir 2016: 22; Bilgin 2012: 281;
Kesik, 2020).
et-Tansîsü’l-Muntazar fî Şerhi Ebyâti’t-Telhîs ve’l-Muhtasar, Aksa’lMüfâd fî Tercemeti’ş-Şerheyn ve Künhü’l-Murâd fî Beyâni Bânet Su’âd, etTuhfetü’d-Dârriye fî Şerhi Kasîdeti’l-Ensâriyye, Şerh-i Kasîde-i Tantarâniyye,
Şerhü Kasîdeti’l-Münferice, Şerh ‘ale’l-Kasîdeti’t-Tâ’iyye, eş-Şa’şa’atü’lKameriyye fî şerhi’l-Kasîdeti’l-Mudâriyye, el-Lüm’atü’l-Bedriyye ‘ale’lKasîdeti’l-Mudâriyye, Şerh-i Beyt-i Hüsrev-i Dihlevî, Şerhü’l-‘Afîf, Tercüme-i
en-Ni’âmu’s-sevâbig fî Şerhi Kelimi’n-Nevâbig, Zebân-ı Türkî üzre Gülşen-i
şâhidî ‘alâ-Tuhfeti’ş-şâhidî, Tercüme-i şerhü Mefâtîhu’d-Dürriyye fî İsbâti’lKavânîni’d-Deriyye, Zâdü’l-‘İbâd fî Şerhi Zuhru’l-Ma’âd, Şerhü Arûzü’lEndelüsî, Müretteb Müfredât-ı Siyâhî, Tercemetün Risâletün el-Hafîn Şeyh
‘Abdullâh el-Kaşgarî, Tarîkat-i Nakşibendiyye olmak üzere 18 eseri tespit
edilebilmiştir (Demir 2016: 27-49).
9.2. Eseri25
Şerhü Kasîdeti’l-Münferice’nin Süleymaniye Kütüphanesi Hasan
Hüsnü Paşa Bölümü 774, Râgıp Paşa Bölümü 114726, İbrahim Efendi
Bölümü 613; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emanet Hazinesi
Kitaplığı 1600, T.B.M.M. Kütüphanesi YZ 68/2, A.B.D. Bodleain
Kütüphanesi M.S. Turk d. 40 numarada olmak üzere 6 nüshası tespit
edilebilmiştir. Tespit edilen nüshalardan dördü müellif nüshasıdır. Eser,
“alâ yedi müellifihi’l-fakîr ilâ rabbihil-kadîr Ebu’l-İsmet Mustafâ eş-şehîr
bi-İsâmü’d-dîn (...) ‘fî yevmi’l-hamîsi’l-hâmis min cumâde’l-ûlâ li-sene
25

Tarafımızca hazırlanan “Kasîde-i Münferice’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri ve
Mustafâ İsâmeddîn Üsküdârî’nin Şerhü Kasîdeti’l-Münferice’si” adlı yüksek lisans
tezinde eserin transkripsiyonlu metnine yer verilmiş olup muhteva ve şerh metodu
açısından detaylı inceleme yapılmıştır.
26
Çalışmamızda bu nüsha, bünyesinde “Ķūbile vü ṣuĥĥiĥa bi-ķalemi mü’ellifihí fi’l-hāmis
˘aşere min cemažiye’l-ūlā sene seb˘a ve semāníne ve mie ve elf” ifadeleriyle yer alan
mukabele kaydı münasebetiyle, esas nüsha kabul edilmiş olup diğer müellif nüshaları
ile de mukayese edilmiştir.
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semânîne ve mi’eten ve elf” ifadesinden anlaşılacağı üzere 5
Cemâziyelevvel 1180/9 Ekim 1766 tarihinde tamamlanmıştır ve aynı
ifade eserin Mustafâ İsâmeddîn Üsküdârî’ye ait olduğunu teyit eder
niteliktedir.
Mustafâ İsâmeddîn eserine besmele, hamdele ve salvele ile
başladıktan sonra sebeb-i telîf bölümüne geçer. Şârih, müphem manalar
içermesi, okuyan kimselere zor gelmesi ve ezberlemek isteyen kimseler
için de kolaylık sağlaması adına Kasîde-i Münferice’ye bir şerh kaleme
aldığını ifade eder. Bu bölümden sonra şârih, muhtelif şerhlerinin
mukaddimelerinde de rastlanılan bir tavır olarak şerh metodunu27
zikreder: “Bundan sonra da kasidenin irabını izah eden, lafz ve
ma’nalarını aşikâr eden bir şerh yazmaya niyetlendim. Ulemâların
şerhlerinden inciye benzer ibarelere yer verip eserimde zikr ettim.”
Eserinde takip edeceği şerh metodunu da zikreden şârih, kaynak metnin
müellifi, muhtevası, teknik özelliği ve faziletlerine değindikten sonra
şerhine geçer. Kırk beş beytin şerhine yer veren Mustafâ İsâmeddîn,
kırkıncı beyte geldiği esnada kırk sayısının faziletine değinir fakat
güvenilir nüshalarda kasideye birkaç beyt eklendiğini gördüğü için onları
da şerh ettiğini ifade eder ve çalışmasını nihayete erdirir.
Mustafâ İsâmeddîn’in Şerhü Kasîdeti’l-Münferice adlı çalışmasında,
beyitler iki katmanlı bir yapı arz eden şerh düzenine tabi tutulmaktadır.
Klasik şerh metoduna sadık kalarak ilk katmanda kelimelerin gramatikal
izahlarına yer veren şârih, ikinci katmanda ise beyti yekun olarak ele alır,
nesre çevirir ve izaha muhtaç kısımları detaylandırılarak açıklar.
Herhangi bir başlık taşımayan ilk bölümde şârih, evvela kelimelerin
manasına değinmektedir. Kelimelerin manalarını verdiği esnada
kelimenin tasavvufî, ıstılahî ve mecazî manasına da değinmeyi ihmal
etmez. Kelimelerin okunuşları münasebetiyle harekelerini de belirten
şârih, daha sonra beytin irâbını çıkarır. “Ma’nâ-yı beyt” başlığı taşıyan
ikinci bölümde ise şârih beyti evvela nesre çevirir sonrasında da ilgili
bölümleri detaylandırarak izah eder. Mustafâ İsâmeddîn’in şerhinde
birçok kaynaktan yararlandığını tespit etmekteyiz. Bunun yanı sıra
metinde dinî-tasavvufî kavramların yoğun olarak yer aldığını
görmekteyiz. Son olarak şârih, beyti belagat açısından da değerlendirir.
27

(Yazar 2017: 97-126; Demir 2016: 446-460)
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Beyitte kelimelerin oluşturduğu edebî sanatı zikreden Mustafâ
İsâmeddîn, yer yer zikrettiği edebî sanatın tanımını da yapar. Eserin dil,
üslup, muhteva ve takip edilen şerh metoduna örnek olması
münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
َِ اﳋَْﻠﻖ
ﲨﻴﻌﺎً ِﰱ ﻳَ ِﺪ ِﻩ
ُ ْ َو
ﻓَ ُﺬو و َﺳ َﻌ ٍﺔ َو َذ ُوو َﺣَﺮِج
’واَﳋَْﻠ ُﻖda vāv ibtidāˇiyyedür.  اَﻟﺨ َْﻠ ُﻖmübtedādur.  َﺧ ْﻠ َﻖmaṣdar
mebniyyü’l-mefʿūldür maĥlūķ maʿnāsına. Cemíʿan ĥāliyyet
َِ bu miŝillü yerde teˇkíd içün istiʿmāl olınur,
üzere manṣūbdur. ﲨْﻴﻊ
28
َِ  ٰﺟﺎء اﻟﻘﻮمdirler, küllühüm ile maʿnā virirler. ِﰱ
küll maʿnāsına. ﲨ ُﻴﻌﻬﻢ
ُ
’ﻳَ ِﺪ ِﻩde maĥzūf olan müteʿallıķıyla mübtedānıñ ĥaberidür.
Mübtedā meʿa ĥaberihi lā maĥalle lehu mineʿl-iʿrāb cümlesi
müsteˇnefedür.  ﻳَﺪlüġatde źātü’l-eṣābiʿ olan cāriĥanıñ ismidür.
Teˇvílātda ķuvvet ü ķudret maʿnāsını virirler. Nitekim 29 ﻳَ ُﺪ ا ِّٰ ﻓَـ ْﻮ َق
ۚ
 اَﻳْﺪ۪ ﻳ ِﻬ ْﻢāyet-i celílesinde ķudretu’llāh ile teˇvíl eylediler. Burada
daĥı ķudret ü taṣarruf ile teˇvíl olınur. ’ﻓَ ُﺬوda fā tafṣíliyyedür. ذوو
lafžen merfūʿ mübtedā-yı maĥźūfuñ ĥaberi olup  َﺳ َﻌﺔkelimesine
ٍ  ﻓَﺒﻌﻀﻬﻢ ذُوdimek olur(...)Maʿnāmużāfdur. Taķdírí 30ﻀﻬﻢ َذ ُوو َﺣَﺮج
ُ وﺳ َﻌﺔ ْﺑﻌ
ُُ
َ
yı Beyt: Cemíʿan maĥlūķ ol seyyid ü nāṣırımız olan Allahıñ yedi ķudretinde [8b] maġlūb ve ķabża-i taṣarrufında taķallüb
olınurlar. Pes bunlarıñ baʿżısı ġınā vü vüsʿat ü rāĥat ṣāĥibleri ve
baʿżısı ĥarac ü zaĥmet ve cehl ü mażarrat ṣāĥibleridür. Pes
Allāhu teʿālā maĥlūķātında ĥikem-i bāliġası üzere keyfe-māۜ
ِّ ُّٰ َوﻟَ ْﻮ ﺑَﺴ َﻂ ا
ِ اﻟﺮْز َق ﻟِﻌِﺒَ ِﺎدﻩ ﻟَﺒَـﻐَ ْﻮا ِﰲ ْاﻻَْر
yeşāˇ taṣarruf idüp ض َوٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳـُﻨَـِّﺰُل ﺑَِﻘ َﺪ ٍر َﻣﺎ ﻳَ َﺸٓﺎءُ اِﻧﱠﻪُ ﺑِﻌِﺒَ ِﺎدﻩ
َ
31
ِ
ķavl-i
şerífi
mıṣdāķınca
ʿilm-i
ezelísinde
ġınā
vü
ŝervete
ﺼﲑ
ﺑ
ﲑ
ﺒ
ﺧ
ٌ ٌَ َ
müstaʿidleri faķír ü ĥor idüp rüsvāy eylemedi ve faķr ü fāķaya
müstaĥıķları ġaní ķılup niʿam ü erzāķını anlara basš idüp šāġí vü
32
bāġí kılmadı.ﻳﺪ
Bu beyitte ṣanāyiʿ-i
ُ ﻳـَ ْﻔ َﻌﻞُ ﷲُ ٰﻣﺎ ﻳَ َﺸﺂءُ َوَْﳛ ُﻜ ُﻢ ٰﻣﺎﻳُﺮ
bedíʿiyyeden cemʿ ü tefríķ vardur ki iki nesneyi ibtidāˇen ĥükm28

“Topluluğun tamamı geldiler.”
“Allah’ın eli onların elleri üzerinedir.(Kur’ân, Fetih 48:10)”
30
“Onların bir kısmı kuvvet bir kısmı da zahmet sahibidir.”
31
“Şayet Allâh kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi; ama O
dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve
görmektedir. (Kur’ân, Şûrâ 42:27)”
32
“Allah dilediğini ve arzu ettiği hükmü yerine getirir.”
29

Türk Edebiyatında Kasîde-i Münferice Şerhleri ● 355

i vāĥidede cemʿ idüp ṣoñra arasını farķ itmeġe dirler. Burada
nāžım ĥażretleri iki ķısm olan ĥalķı cemíʿ-i ĥalķ Allāhü teʿālānıñ
yed-i ķudretindedür diyü cemʿ idüp baʿdehu baʿżısı seʿa ve
baʿżısı ĥarec ṣāĥibleridür diyü tefríķ eyledi. Ve  َﺳ َﻌﺔve َﺣَﺮج
miyānında ṣanʿat-ı šıbāķ vardur. (Kara 2021: 148-149)”

10. Hacı Hüseyin b. Hacı Mehmed, Şerh-i Metîn ü Akvâ33
10.1. Hayatı
Hâfız Mehmed b. Üveys et-Tosyevî gibi birçok alimden ders alan
Hacı Hüseyin, eserinde, kırk seneyi aşkın bir süredir Sakız Ada’sında
olduğunu söyler ve birçok eser yazdığını ifade edip konularını da belirtir.
Şerh-i Metîn ü Akvâ’yı 1224/1809 yılında tamamladığını izâh eden
ifadesinden hareketle şârihin, 1809 yılında hayatta olduğunu tespit
edebilmekteyiz (Yazar 2011: 569).
10.2. Eseri
Şerh-i Metîn ü Akvâ’nın Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi 2175234 ,Tercüman 338; İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 1261, C.T.Y.
1261/02 numarada kayıtlı olmak üzere dört nüshası tespit edilebilmiştir.
Şerh-i Metîn ü Akvâ’nın müellifinin Hacı Hüseyin b. Hacı Mehmed
olduğuna dair bilgiyi “... işbu ʿabdü’ż-žaíf ü ʿāciz el-ĥāc Ĥüseyin b. el-ĥâc
Meĥmed el-müftí-i sāķız....” ifadesinden edinmekteyiz. Yine eserin ismine
şârih tarafından düşürülen tarih vesilesiyle ulaşmaktayız: “... ismini
müşʿir işbu tāríĥ-i ʿacíb žuhūr itmekle beyt
oldı bu şerĥim Metín ü Aķvā 1224
bināˇen aleyh ismine Şerĥ-i Metín ü Aķvā tesmiyye eylemişimdür...(vr.
9b).”
Hatimede yer alan ifadeye göre eser, 1 Rebîülevvel 1224/ 16 Nisan
1809 tarihinde nihayete ermiştir:“... işbū ķasíde-i müteyemmine ve
33

Eser, Prof. Dr. Mücahit Kaçar ile birlikte tarafımızca hazırlanmakta olup kısa bir süre
sonra neşredilecektir.
34
Çalışmamızda bu nüsha esas alınmıştır.

356

●DİVAN

EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

müteberrikenün (...) tercüme vü şerĥine biñ iki yüz yirmi dört senesi rebíü’levvelinüñ ġurresinde şürūʿ bi-ʿināyeti’llāhi teʿālā...(93a)”
Eserin başında “Takrîz-i Celâl Efendi” başlıklı bir takrîz yazısı yer
almaktadır. Eser, klasik tertib usulüne uygun olarak besmele, hamdele ve
salvele ile başlar. Sonrasında sebeb-i telîf bölümüne yer veren şârih,
Kasîde-i Münferice’nin müellifi, fazileti ve vezni gibi teknik bilgilere de
değinir. Diğer şerhlerden farklı olarak kasidenin ilk on altı beytinde ismi Azam’ın zikredilidğini belirten şârih, eserinin mukaddimesinde şerh
metoduna dair de bilgi verir. Bu ifadelerden şârihin eserinde yeni
metodlar uygulayıp bazı yeniliklere başvuracağını öğrenmekteyiz.
Sonrasında şerhine başlayan Hacı Hüseyin, Kasîde-i Münferice’nin aslına
sadık kalarak kırk beytin şerhine yer verir. Hatime bölümünde şerhini
okuyacaklara ve kendisine dua eden şârih, okuyanlardan da kendisine
dua etmesini isteyerek eserini nihayete erdirir.
Hacı Hüseyin, Şerh-i Metîn ü Akvâ adlı çalışmasında ele aldığı kaynak
metni iki bölümde inceler. Herhangi bir başlık taşımayan ilk bölümde
şârih, kelimelerin manasına ve gramatikal özelliklerine değinir. Klasik
şerh metoduna bağlı kalan Hacı Hüseyin, takip ettiği metoda bazı
yenilikler getirir. Bu husus ilk bölümde kendini gösterir. Diğer şerhlerde
ilk bölümde belirli kelimeler ele alınırken Şerh-i Metîn ü Akvâ’da her
kelimeye dair değerlendirmelerin yer aldığını görmekteyiz. Şârih her
kelimenin üzerinde durmaktadır ve izâhları tafsilatlıdır. Diğer şerhlerde
olduğu gibi kelimelerin lügat, tasavvufî, ıstılahî vb. manasına yer veren
şârih, sık sık ayet ve hadislere işaret ederek verdiği manayı
kuvvetlendirir. Diğer şerhlerde görmediğimiz bir diğer özellik olarak
Hacı Hüseyin, kelimelerin manasına yönelik yaptığı izahtan sonra beytin
muhtevasına uygun düşecek ayet ve hadislerden örnekler verir. Evvela
Arapça olarak yer verdiği bu örneklere de Türkçe mana vererek açıklar.
Bu bölümde ayet ve hadislerle sınırlı kalmayıp alimlerin ve şârihlerin
görüşlerinden de sık sık yararlandığını tespit edebilmekteyiz. Diğer
şerhlerde ayrı bir başlık açılarak izah edilen beytin irâbını bu bölümde
ifade etmeyi tercih eder. Şerh metodunda yeniliği ihtiva eden bir diğer
husus ise beytin belagat açısından değerlendirilmesidir. Muhtelif
şerhlerde beytin nesre çevrildikten sonra belagat açısından ele alındığının
görülmesine karşın Şerh-i Metîn ü Akvâ’da bu izâhlar ilk bölümde yer alır.
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Şârih, kelimenin oluşturduğu edebî sanatı zikreder ve yer yer terimin
tanımını da yapar. “hâsıl-ı ma’nâ” başlığı taşıyan ikinci bölümde beyti
yekun olarak ele alıp nesre çeviren şârih, izaha muhtaç kısımları geniş
ölçüde detaylandırarak ifade eder. Kimi zaman nesre çeviri ihtiyacı
hissetmeden muhtevaya yönelik izahlarına başlar. Ayet ve hadisler başta
olmak üzere faydalanılan kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölüm
olan ikinci bölümde “nâzım” başlığı açılarak yeni bölüme geçilir. Bu
bölümde Hacı Hüseyin kimi zaman ele aldığı beyte dair ek bilgi verirken
çoğunlukla gelecek beytin muhtevasına ve neye işaret ettiğine değinir. Bu
sayede okuyucu gelecek beytin muhtevasına hazırlanır. Eserin dil, üslup,
muhteva ve takip edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir
beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
اِ ْﺷﺘَ ِّﺪى اَْزَﻣﺔُ ﺗـَْﻨـ َﻔ ِﺮِﺟﻰ
ِ ُﻗﺪ آذَ َن ﻟﻴﻠ
ﻚ ِ ﻟْﺒَـﻠَﺞ
ُ اَْزَﻣﺔteˇníŝ-i lafžiyyedür veyā żamíri  ا ِ◌ ْﺷﺘَ ِّﺪىķavlinüñ fāʿilidür ve ا َ◌ ْزَﻣﺔ
hemzenüñ fetĥi ve zā-yı muʿcemenüñ sükūnıyla teşdíd
maʿnāsınadur. (...) Ĥāṣıl-ı maʿnā yā şiddet sen bizim üzerimize
müştedd ol. Eğer sen müştedd olırsan şiddetinüñ iştidādı fereci
bināˇ ve ĥālet-i şiddetinüñ açmasına bāˇiŝ olmaġla maĥż-ı
niʿmet-i ʿužmā olup açılırsun. Hemm ü ġammuñ bizden gider
şiddet üzere ķalmazsun ve şiddetinüñ açılmasıyla ĥāl-i sürūr
ĥāṣıl olur (...) Senüñ şiddetinüñ açılmasına ʿalāmet-i vāżıĥa ve
kāşife vardur. Taĥkíķ senüñ ise giceñ ṣabāĥınuñ žiyāsını íźān ü
iʿlān idüp bildürdi. Ĥaķķ Ṣübĥānehu ve teʿālā ĥażretlerinüñ اِ ﱠن
 َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻌ ْﺴ ِﺮ ﻳُ ْﺴﺮا35 ķavl-i şerífi mıṣdaķınca senüñ şiddetüñ ferece
mübeddel ü münķalib olması müteĥaķķıķ ü ķaríbdür. Yā ṣāĥibi şiddet sen daĥı müteˇellim ü müteˇessif olma belki mütesellí ol
dimekdür.36

35
36

“Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. (Kur’ân, İnşirâh 94:6)”
Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi Bölümü 2175-2, vr. 11a.
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11. Cebbârzâde Mehmed Arif Bey, Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr
11.1. Hayatı
“Çapan-zâde” ve “Cebbâr-zâde” olarak anılan Mehmed Arif Bey,
İstanbul’da 1244/1828 tarihinde doğar. Halvetiyye tarikatının Şabaniyye
koluna bağlıdır ve döneminin ilim irfan sahibi kişileri arasında zikredilir.
Mahalle mektebinde eğitimine başladıktan sonra Bâbıâli Mâliye
Kalemi’ne oradan da Hazîne-i Mâliye Bedelât Kalemine devam eder.
Otuz üç sene devlet hizmetinde çalışan Arif Bey, emekliliğini ister.
Emekliliğini istediği esnada Nizâmiye Kâtipliğinde çalışmaktadır. Ölüm
tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da çeşitli rivayetler vardır:
Hüseyin Vassâf, 30 Eylül 1920 Perşembe günü, doksan beş yaşında vefat
ettiğini söyledikten sonra Evrâd-ı Havâdis adlı eserden, yüz yaşını geçmiş
olduğu ve Çengelköy’de kiraladığı evde vefat ettiğine dair yer alan bilgiyi
nakleder (Özkan, 2014).
Eserlerinde “Ârif” ve “Mütercim” mahlaslarını kullanmıştır.
Divançesiyle birlikte Fıkh-ı Keydân Tercümesi, Atiyye-i Sübhâniyye Şerh-i
Gavs-ı Geylâniyye, Hazîne-i Nûr, Şerh-i Güldeste-i İsmet, Miftâhu Hazâ’ini’rRahmâniyye fi Memleketi Vücûdi’l-İnsâniyye, Şu’ûnâtu Hak alâ-Mâcera’sSebak, Dâfi’u’z-Zulem fî-Kulûbi’l-Ümem, Hazâ’inü’l-Enver ve Defâ’inü’lEsrar, Tuhfe-i Şemsiyye, Vâridât-ı Seferiyye, Tuhfe-i Seyfiyye, İstid’â-yı
Merhamet, Zeyl-i Vâridât-ı Seferiyye, Kitâbu’l-Hakâyık, Celb-i Sürûr ve Selb-i
Küdûri , İzâhu’Merâm alâ-Vilâdeti Seyyidi’l-Enâm adlı birçok eseri vardır
(Özkan, 2014).
11.2. Eseri
İ.B.B. Atatürk Kitaplığı OE_Yz_1252 numarada kayıtlı olmak üzere
tek nüshası tespit edilen eser, “Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr” adıyla ve
müellifi “Çapakzâde Mehmed Arif Bey” olarak kayıtlıdır. On beş
varaktan müteşekkil olan eserde herhangi bir kayıt bulunmamakla
birlikte ne yazık ki eksiktir, ilk beytin şerhinden sonrası yer
almamaktadır.
Cebbârzâde Mehmed Arif Bey, Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr adlı
çalışmasına kısa bir mukaddime ile başlamaktadır. Sonrasında Kasîde-i
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Münferice’nin müellifi İbnü’n-Nahvî’nin terceme-i hâline yer veren şârih,
şerhine başlar.
Nüshada ilk olarak kaynak metin yer alır, kaynak metin şerh
metninden ayrılmak adına kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Kaynak
metnin muhtevasına işaret eden ayet ve hadislerden örnek veren
Cebbârzâde Mehmed Arif Bey, beyti daha küçük birimler olan kelimelere
ayırır. Bu noktada klasik şerh metoduna bağlı kaldığını tespit
edebilmekteyiz. Ele aldığı kelimenin kök, türemiş, çoğul hali ve veznine
yönelik bilgi verdikten sonra manasına değinir. Nüshanın eksik olması
hasebiyle, ikinci aşamada beyti yekun olarak nasıl değerlendirdiğine dair
ne yazık ki bilgimiz yoktur. Eldeki mevcut bilgilerden hareketle
çalışmanın açıklama yönü ağır basan bir şerh olarak değerlendirilmesinin
doğru olacağı kanaatindeyiz. Eserin dil, üslup, muhteva ve takip edilen
şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer
verilmiştir:
اِ ْﺷﺘَ ِّﺪى اَْزَﻣﺔُ ﺗَـْﻨـ َﻔ ِﺮِﺟﻰ
ِ ُﻗﺪ آذَ َن ﻟﻴﻠ
ﻚ ِ ﻟْﺒَـﻠَﺞ
ا ْﺷﺘَ ِّﺪى, ’اﺷﺘﺪادdandur ve  اﺷﺘﺪادiftiʿāl bābından şiddet maʿnāsınadur.
Zírā ʿArabíde ķaví vü muĥkem olsa iştedde’l-emr dirler Türkí
ise muĥkem olurdı dimekdür. ُ اَْزَﻣﺔfetĥ ile ķaĥt ü şiddet ü šarlıġa
taʿbír olınur ki insāna ĥāví vü iṣābet eyleyen hemm ü ġamm ü
ictināb maʿnāsınadur.  ﺗﻨﻔﺮج, ’اﻧﻔﺮاجdandur ve  اﻧﻔﺮاجinkişāf maʿnāsına
olup ġamm u ġuṣṣadan āzād olarak mesrūr olmaķ dimekdür.37

12. Kemâleddin Harputî, Kasîde-i Münferice’nin Tahmisiyle
Berâber Şerhi
12.1. Hayatı
21 Ocak 1867’de Harput’ta doğan Kemâleddin Efendi’nin dedesi
“Kasîde-i Bürde Şârihi” olarak şöhret bulan Hacı Ömer Naîmî Efendi,
babası Hacı Abdülhamid Hamdî Efendi, annesi Mümine Hanım’dır. İlk
37

İ.B.B. Atatürk Kitaplığı, OE_Yz_1252, vr. 14b.
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eğitimini Cevheriyye Medresesi’nde almış sonrasında Kâmil Paşa
Medresesi’nde derslere devam etmiştir. Devrin alimlerinden Şeyh
Muhammed Bedreddin el-Hasenî ed-Dımaşkî’den icazet almıştır.
Babasının vefatına kadar çeşitli medrese ve mekteplerde çalışmıştır. 22
Şubat 1916’da önce vekâleten sonra da asaleten Ma’mûretü’l-azîz merkez
müftüsü olur. Tevhîd-i tedrîsât kanunu sonrası Harput İmam-Hatip
Mektebi’nde edebiyat muallimliği yapmıştır. Müftülük vazifesi,
muallimlik ve müderrisliği azledildiği güne kadar birlikte yürütmüştür.
Şark İstiklâl Mahkemesi’nce suçlu bulunup Samsun’a sürgüne
gönderildiği için Diyanet İşleri Bakanlığı kendisini müftülükten azleder.
Kemâleddin Harputî, sürgünden döndükten sonra 20 Şubat 1928’de
emekliye ayrılır. 2 Şubat 1936’da geçirdiği hastalık sebebiyle vefat eder
(Karataş 2015: 29-126).
Neşredilmiş eserleri şu şekildedir: Kasîde-i Münferice’nin Tahmîsiyle
Berâber Şerhi, el-Mülemma’ Şerhu’n-na’ti’l-murassa’ bi’l-mücennesi’lmüsecca’. Neşredilmemiş eserleri ise şunlardır: Rekâik: Hadîs-i Erbaîn,
Tesbîtü’l-mefhûm fî tahkîki’t-tebe’iyyeti beyne’l-‘ilmi ve’l-ma’lûm. Tefrikaları
ise şunlardır: Kasîde-i Tantarâniyye Şerhi, Kasîde-i Ferîde Tercemesi, Makâmei Sûfiyye Tercemesi, Levâmi-i Câmî Tercemesi. Gazete-mecmua yazıları ve bir
takrîzi ise şu şekildedir: Ahlâk-ı Eslâf, Manzum Bir Münâcât-ı Fârsiyye’den
Mütercem, Bir Nâme-i Beliğ-i Hakâîk-ihtivâ, Bir Nâme-i Beliğ, Bir Takrîz Yazısı.
Bu eserlerin yanı sıra Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde
yazılmış şiirleri ve isimleri bilinen fakat nüshalarına ulaşılamayan
yirmiye yakın çalışması daha vardır (Karataş 2015: 77-90).
12.2. Eseri
Kemâleddin Harputî’nin Kasîde-i Münferice’nin Tahmisiyle Berâber
Şerhi adlı çalışması 1317/1899 yılında Ma’mûretü’l-azîz Vilâyet Matbaası
tarafından tab edilmiştir. Daha evvel “Kasîde-i Münferice’nin Tahmîs-i
Cedîdiyle Berâber Tercemesidir” başlığıyla Hazîne-i Fünûn mecmuasında
tefrikalar halinde yayımlanmıştır. Fakat mecmuanın kapanması
münasebetiyle beşinci bende kadar yayımlanabilmiştir (Karataş 2015: 79).
Eser, Mahmud Kemla İnâl’ın kaleme aldığı takrîzle başlamaktadır.
Takrîzden sonra yer alan kısa mukaddimede Kasîde-i Münferice’ye
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Kemâleddin Harputî’nin babası Abdülhamîd Hamdî Efendi tarafından
bir tahmis yazıldığı ifade edilir: “Ķasíde-i Münferice’ye de peder-i büzürgvārım üstāź-ı feżāˇil-şiʿārım ĥācü’l-ĥāc Abdülĥamíd Efendi ĥażretleri
šarafından bir taĥmís-i belíġ taĥrír olunmuşdu” (Harputî 1899: 8).

Sebeb-i telif bölümünde de pederinin Kasîde-i Bürde üzerine şerh
yazması sebebiyle şöhret sahibi olduğuna ve bu şöhreti devam
ettirmek adına eserini kaleme aldığını ifade eder: “Peder-i feżāˇilperver-i ʿābidānemiñ himmet ķılmasına ʿācizāne iştirāk eylemek ve bir de cedd-i
şehírimizin Ķasíde-i Bürde’yi şerĥ ile ibķāˇ-yı žikr-i ĥayr itmesine min ġayri
ĥaddin iķtifāˇ eylemiş olmaķ üzere bu şerĥin teˇlífine mütecāsir oldum”
(Harputî 1899: 9). Kemâleddin Harputî, mukaddimeden sonra ilk beyte
yapılan tahmise yer verir. Sonrasında da şerhine geçmeden evvel Kasîde-i
Münferice’ye dair bilgiler verir. Kasîde-i Münferice’nin aslına sadık
kalınmadığı ve kırk bir beytin şerhinin yapıldığı tespit edilmektedir.
Kasideyi kırk bir beyit olarak kabul etmesinin sebebini de ifade eden
şârih, eserini nihayete erdirir.
Kemâleddin Harputî, Kasîde-i Münferice’nin Tahmisiyle Berâber Şerhi
adlı çalışmasında tahmîs yapılan her beyti iki bölümde inceler. İlk
bölümde kelimelerin gramatikal hususiyetlerine değinen şârih, diğer
şerh/tercümelerden farklı olarak eklenen mısralarda yer alan kelimelere
dair malumata da yer vermektedir. Kelimelerin gramatikal
hususiyetlerine dair izahları, sarf ve nahiv açısından değerlendirmeler
oluşturmaktadır. Kelimelerin zamm, kesre ve fetha oluşuna göre
okunuşuna da değinen Kemâleddin Harputî’nin bu bölümde değindiği
bir diğer mesele de kelimelerin manasına yönelik izahlardır. Kelimelerin
lügat, ıstılahî, tasavvufî manasına değinen şârih, birden fazla manaya
gelen kelimeleri de belirterek kelimenin beyit içerisinde yüklendiği
anlama da değinmeyi ihmal etmez. Sonrasında her tahmîsin irâbını
çıkaran şârih, köşeli parantez ile “bu beyitde” başlığı açarak belagata
yönelik değerlendirmelerde bulunur, dolayısıyla beyitte yer alan
kelimelerin oluşturduğu edebî sanat/lar zikredilir. Tahmîste yer alan
edebî sanatı zikrettikten sonra muhtevanın işaret ettiği ayet yahut hadis
varsa onlara da yer verir. Yararlanılan kaynaklar arasında ayet ve
hadislerin geniş yekun tuttuğunu tespit edebilmekteyiz. “hülâsa-i me’âl”
başlığı taşıyan ikinci bölümü bendlerin yekun olarak nesre çevirisi
oluşturmaktadır. Kasîde-i Münferice’ye yapılan diğer şerhlerde olduğu
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gibi izaha muhtaç müphem kısımların detaylandırılması, birden fazla
manaya gelen kelimeler dolayısıyla birden fazla nesre çeviriye
rastlanılmamıştır. Bu bölümde yararlanılan kaynak noktasında da sınırlı
kalındığını söylemek mümkündür. Eserin dil, üslup, muhteva ve takip
edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin şerhine
aşağıda yer verilmiştir:
ِِ
ِْ
ﻠﺞ
ِ ّﺎت َﻣ َﺪى اﻟﺜ
َ َاﺳﺘَـْﻴﻄ
ْ ﺼْﺒـُﺮاَ ُﺧﻮاﻟْ َﻔَﺮج ﻓَﺎن
َ ّاﺻﱪ ﻓﺎﻟ
ِ ُﻗَ ْﺪ آ َذ َن ﻟَﻴـﻠ
ﻚ ْ ﻟَﺒَﻠِ ْﺞ اِ ْﺷﺘَ ّﺪى اَْزَﻣﺔُ ﺗْﻨـ َﻔَﺮﺟﻲ
ْ
ﻮل ﻟِ ّﺪ َِﰿ
َ ﻚ اُﻟ َﻘ
َ ﻓَـ َﻌﻠَْﻴ
ِْ emr-i ĥāżırdır.ﺼ ْﱪ
“اﺻﱪ
َ ّ ﻓﺎﻟķavli mübtedā ve  اَ ُﺧﻮاﻟْ َﻔَﺮجĥaberdir, cümlesi
emr-i sābıķı taʿlíldir.  ﻓﺎile ’راnuñ fetĥasıyla  اﻟْ َﻔَﺮجġam u ġuṣṣadan
ķurtulmaķ ve šarlıķdan ĥalāṣ olmaķdır.(...)  اِ ْﺷﺘَ ّﺪىmaķūl-i ķavldir,
mişkāt-i nebevíden muķtebesdir. Zírā mıṣraʿ-ı evveli Ĥażret-i
ʿAlíniñ rivāyet-kerdesi olaraķ İmām Suyūšíniñ Cāmiʿü’ṣṣaġírinde münderic bir ĥadíŝ-i nebeví olup nāžım-ı merĥūm
teberrüken bu ķasídesine anı muššaliʿ ittiĥāź etmişlerdir. اِ ْﺷﺘَ ّﺪى,
’اﺷﺘﺪادdan emr-i muĥāšabdır, ġayri ʿāķil, āķil menzilesine tenzíl ve
müˇenneŝ lafžı olan ُ’اَْزَﻣﺔye ĥišāb edilip emr-i meźkūr, müfred
müˇenneŝ olaraķ írād buyurulmuşdır (...) ĥülāṣā-i meʿāl yāhu
dūçār olduġuñ muṣíbet ve belāya miĥnet-i šāķat-fersāya ṣābir ol.
Zírā ṣabr u ķarār ferec ü guşāyişiñ ķardaşı ve taĥammül ü ıŝšıbār
fevz ü ĥalāsıñ eşidir. Ĥāṣılı: (miĥnetlere ṣabr eyle ki miftāĥ-ı
ferecdir) eger zamān-ı meserreti batí vü baʿíd ʿadd ider ve fevz
ü necātdan ķatʿ-ı ümíd eyler iseñ leyl-i pür-i veyl-i muṣíbetde
elšāf-ı ilāhiyyeye müteraķķib ve ey belā vü ġamm müştedd ü
muĥkem ol ki müncelí olasıñ zírā seniñ iştidād ü kemāliñ inʿām
ü zevāliñi istilzām ve şeb-i iṣābetiñ žulmeti ferec ü güşāyişi iʿlām
eyledi demege muvāžıb ol demekdir. (Harputî 1899: 15)”
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13. Vildan Fâîk, Şerh-i Kasîde-i Münferice
13.1. Hayatı
1853’de Arnavutluk’da doğan son dönem Osmanlı alimlerinden
Fâîk, ilk eğitimini Valîde-i Atîk medresesi’nde Hoca Yahyâ Efendi’den
alır. 19 yıl Alâiyeli Kara Mustafa Efendi’nin derslerine devam ettikten
sonra icazetnâme alır ve Üsküdar Yeni Vâlide Camii’nde ders vermeye
başlar. Nazmîzâde, Sâlise-i Ârif Efendi, Hoca Sâdeddin Efendi, Sahn-ı
Semân, Vanî Mehmed Efendi, Câfer Ağa ve Hoca Hayreddin gibi
muhtelif medreselerde görev yapar. Medreseler ile ilgili yeni
düzenlemeler yapıldıktan sonra yeni medreselerde görev yaptığını da
görmekteyiz. 1906’da dördüncü meclis muhataplığı, 1909’da muharrirlik
gibi çeşitli vazifelerde de görev alır, Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti’nin
faaliyetlerine katılarak irşâd çalışmaları kapsamında konferanslar verir. 4
Temmuz 1925 tarihinde Üsküdar’da vefat eder (Güldöşüren 2015: 117148).
Matbû olarak tespit edilen eserleri şu şekildedir: Esrârü’s-Savm, elKavlü’s-sâbit fî kazâi’l-fevâid, Teshîlu’s-sarf, Terşîhu’l-kalem fî Lâmiyyeti’lAcem, el-Mevâizu’l-Hısan. Tespit edilen eserler içerisinde yazma nüshalar
ise şu şekildedir: Medrese Hatıraları [Islahat Nizamnâmesi], Teshîlu’n-Nahv,
Tebyînu’l-edevât fî-mâ verede fî’l-Kurâni mine’l-kelimât, Nahviyye, Mâlatiyye,
Dinâriyye Makâmelerinin Tercümesi ve Şerhi, Tavdîhu’l-mübhemât fî-mâ verede
fî’l-Kurâni mine’l-kelimât, Tefsîr-i Sûre-i Kâf, el-Multekat fî usûli’t-tefsîr,
Kasîde-i Münferice Şerhi, Risâle fî şerhi hilyeti’n-nebeviyye, Şerh-i Kasîde-i
Hemziyye, Nahl Suresinin 90. ayetinin Tefsiri, Tercüme ve İzahlı Ahvâlü’n-Nebî
(Güldöşüren 2015: 137-145).
13.2. Eseri
Vildan Fâîk’e ait Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı çalışmanın tespit
edilebilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar
Bölümü 107 numarada kayıtlıdır. Müellife dair malumata sebeb-i tahrîr
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bölümünün ve eserin sonunda yer alan Vildan Fâîk yazılı imzadan38
ulaşmaktayız. Ferağ kaydından anlaşıldığı üzere Şerh-i Kasîde-i Münferice,
1340/1924 yılında nihayete ermiştir.
Vildan Fâîk, eserine sebeb-i tahrîr bölümü ile başlamaktadır. İsmail
Ankaravî’nin Kasîde-i Münferice’ye yaptığı şerhin nüshasını inceleme
fırsatı bulan Fâîk, mezkur nüshada birçok hata tespit ettiğini ifade eder:
“Bundan bir iki sene aķdem şāriĥ-i Meŝneví İsmāʿíl Anķaraví raĥimehu’llāh
ĥażretleriniñ āŝārından Ķasíde-i Münferice’yi lisān-ı Türkí ile meşrūĥ u mašbūʿ
gördüm (...) lākin ĥayfā ki bu eŝeri bir muṣaĥĥiĥ ʿālimiñ yed-i iķtidārına
ugramamış olmamalı ki mašbūʿda görülen yañlışlıķlarla yapdırsam mübālaġa
olmaz.” Bundan hareketle, nüshada yer alan yanlışlıkları gidermek ve
erbâb-ı mütalaanın faydalanabilmesi adına, özüne uygun düşecek şekilde
mana verdiği bir şerh kaleme almak istediğini ifade eder. Vildan Fâîk,
sebeb-i tahrîr bölümünden sonra şerhine başlar, aslına sadık kalarak
Kasîde-i Münferice’yi kırk beyt olarak şerh eder. Fakat kimi nüshalarda
kırktan fazla beyte rastladığını ifade ettikten sonra mezkur beyitlere
nüshasında yer vermiştir: “ve bu beyt ĥātimesidir ve bu ebyāt daĥı erbāb-ı ʿışķ
šarafından teźyíl edilmişdir, teberrüken bu maĥalle derc olundu.”
Vildan Fâîk, Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı çalışmasında ele aldığı her
beyti üç bölümde inceler. Herhangi bir başlık taşımayan ilk bölümde daha
küçük birimlere ayrılan kelimelere dair izahların yapıldığı görülmektedir.
Kelimelerin manasına yönelik izahları barındıran bu bölümde sınırlı da
olsa tasavvufî ve ıstılahî manalara yönelik ifadelere de yer verilir.
Gramatikal açıdan değerlendirmelere de yer verilen bu bölümde, ele
alınan kelimenin cinsi, kökeni, mazî, muzarî, emir sigası, vezni ve işaret
ettiği cinsiyete yönelik yine oldukça sınırlı denebilecek bilgilere yer alır.
“el-ma’nâ” başlığı taşıyan ikinci bölümde şârih, beyti nesre çevirir ve yer
yer “ya’nî” diyerek beytin muhtevasına dair müphem kalan kısımları
detaylandırır. Vildan Fâîk, başlık verme ihtiyacı duymadığı üçüncü
bölümde kaynak metnin muhtevasına uygun düşecek şekilde ayet ve
hadislere işaret etmektedir. Bundan hareketle yararlanılan kaynaklar
arasında ayet ve hadisleri zikretmek mümkündür. Beyte dair izah ve
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örneklendirmeler, Şerh-i Kasîde-i Münferice adlı çalışmayı aktarma
yönünden ziyade açıklama yönü ağır basan bir şerh olarak
değerlendirmemize olanak sağlar. Eserin dil, üslup, muhteva ve takip
edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin şerhine
aşağıda yer verilmiştir:
ﺻ ٰﻼةُ اﻟﱠْﻴ ِﻞ َﻣ َﺴﺎﻓَـﺘُـ ٰﻬﺎ
َ َو
ِ ﻓَﺎ ْذﻫﺐ ﻓِ ٰﻴﻬﺎ ِ ﻟ َﻔ ِﻬﻢ
وﺟﻰ
ْ َ
ٰ terkíb- iżāfísi mübtedādır.  َﻣﺴﺎﻓَـﺘُـ ٰﻬﺎĥaberdir. ُﺻﻼة
ٰ lüġatde
“وﺻﻼةُ اْﻟﻠّْﻴ ِﻞ
َ
duʿā maʿnasınadır. ʿÖrf-i şerʿde efʿāl-i maĥṣūṣa ve erkān-ı
maʿlūmeden ʿibāretdir.  ﻟﻴﻞnehārıñ muķābilidir.  ﻣﺴﺎﻓﺖbuʿd
maʿnāsına ise de burada menāzil, merāĥil maʿnālarınadır.  ﻓﺎذﻫﺐ,
 ذﻫﺎبmaṣdarından emrdir.  َﻣ َﺴﺎﻓَـﺘُـ ٰﻬﺎĥaberdir ve  اﺗﻞemrinden mefhūm
olan tilāvete rāciʿdir.  ﻓِْﻴـ َﻬﺎ,  اذﻫﺐemrine müteʿallıķdur żamíri ’ﻟﻴﻞe
rāciʿdir. ’ﺗﻼوتe rāciʿ olmaķ daĥı cāˇizdir.  ِ ﻟ َﻔ ِﻬﻢ,  اذﻫﺐfiʿline
ِ , cāˇe yecíˇu fiʿlinden emrdir  اذﻫﺐüzerine
müteʿallıķdır. وﺟﻰ
maʿšūfdur. el-maʿnā ṣalātü’l-leyl o tilāvetiñ mesāfesi öyle olunca
sen o mesāfe-i tilāvetde gice git gel yaʿní ayāt-ı şerífeniñ maʿnāyı celílesini mülāĥaža itmek içün bir āyeti tekrār ķıl ve bu
mülāĥaža ile maʿnā-yı şerífi tedbir içün tekrār itmek sünnetdir.”
39

14. Mustafâ Behcet b. Muhammed Sâlim, Azvâu’l-Behce fî Şerhi’lMünferice40
14.1. Hayatı
Taradığımız kaynaklarda hayatında dair herhangi bir bilgiye
ulaşılamayan Mustafâ Behcet b. Muhammed Sâlim, Azvâu’l-Behce fî
Şerhi’l-Münferice adlı eserinin hatimesinde “şerĥimiñ doķuzuncu nüsĥasını
biñ üç yüz elli beş źi’l-ĥiccesiniñ yirmi yedinci ve biñ doķuz yüz otuz yedi
martınıñ on birinci pencşenbe günü tebyíże muvaffaķ oldum” ifadelerine yer

39

Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü 107, vr. 12a.
(Doğan 2020: 115-131)
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verir. Bu bilgilerden hareketle şerhinin dokuzuncu nüshasını 1937’de
kaleme aldığını öğrendiğimiz Sâlim, mezkur tarihte hayattadır.
14.2. Eseri
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 46144 numarada
Azvâu’l-Behce fî Şerhi’l-Münferice adıyla kayıtlı olan eserin tek nüshasına
ulaşılabilmiştir fakat şârihin kendi ifadesiyle eserin sekiz tane daha
nüshası bulunmaktadır: “şerĥimiñ doķuzuncu nüsĥasını biñ üç yüz elli beş
źi’l-ĥiccesiniñ yirmi yedinci ve biñ doķuz yüz otuz yedi martınıñ on birinci
pencşenbe günü tebyíże muvaffaķ oldum”. Yine hatime de yer alan “...ʿināyeti Ĥaķķ ile Ażvāu’l-Behce fí Şerĥi’l-Münferice diye ad verdigim bu şerĥ...”
ifadesinden eserin adına “bi-kalemi şāriĥihi Muṣšafā Behcet bin Muĥammed
Sālim”41 ifadesinden de eserin müellifine ulaşmaktayız. Eserin ne zaman
kaleme alındığı net olarak bilinmese de şârihin hayatına dair bilgi verilen
ilk bölümde yer alan ifadelere göre tespit edilen tek nüsha, 13 Mart
Perşembe 1937 tarihinde müellif tarafından tebyiz edilmiştir.
Mustafâ Behcet bin Muhammed Sâlim, Azvâul-Behce fi Şerhi’lMünferice adlı çalışmasına bir mukaddime olmaksızın başlar. Dolayısıyla
diğer şerh/tercümelerde yer alan Kasîde-i Münferice’nin müellifi,
muhtevası ve faziletine dair yer alan bilgiler bu eserde mevcut değildir.
Kasîde-i Münferice’nin kırk beyitten müteşekkil olduğunu kabul eden
şârih, kırk beyti şerh ettikten sonra çalışmasını nihayete erdirir. Sâlim,
eserinin hatimesinde, Kasîde-i Münferice’yi şerhe muvaffakiyeti
sonrasında bir rüya gördüğünü ifade eder. Bu rüyada da Kasîde-i
Münferice’ye yaptığı şerh dolayısıyla memnun olan Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) teberrüken bir tepsi dolu lokma ikram ettiğini gördüğünü ifade
eder: “Bu Münferice-i Ķasíde-i mübārekesini şerĥe muvaffaķiyetinden ṣoñra bu
şerĥime memnūniyetden dolayı Ĥażret-i Peyġamber (s.a.v) efendimiziñ bu ʿācize
bir pilāv tepsisi dolusu loķma ihdāˇ buyurmuşlar diye gördügüm rüˇyāyı
teberrüken buraya ķayd etdim”42
Mustafâ Behcet bin Muhammed Sâlim, Azvâul-Behce fi Şerhi’lMünferice adlı çalışmasında klasik şerh metoduna bağlı kaldığını tespit
41
42

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 46144, vr. 42a.
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 46144, vr. 4b.
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etmekteyiz. Mevcut tek nüshada kaynak metin, şerh metninden ayrılmak
münasebetiyle daha büyük yazılmıştır. Şârih ele aldığı her beyti iki
bölümde inceler. Herhangi bir başlık taşımayan ilk bölümde beyt, daha
küçük birim olan kelimelere ayrılır ve kelimeler gramatikal izahlara tabiî
tutulur. İlk olarak kelimelerin lügat manasına değinen Sâlim, izahlarını
oldukça kısa tutmuştur ve her kelimenin manasına da yer vermemiştir.
Kelimelerin sarf ve nahiv içerisindeki konumlarına dair de bilgi veren
şârihin bu izahlarının da sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Bu
husus, Azvâul-Behce fi Şerhi’l-Münferice’yi yer yer tercümeye
yaklaştırmaktadır. Bundan dolayı çalışmayı aktarma yönü ağır basan bir
şerh olarak değerlendirmenin doğru olacağı kanaatindeyiz. “me’âl-i
beyt” başlığı taşıyan ikinci bölümde beyt nesre çevrilir. Yalnızca ayet ve
hadislerin yer aldığı bu bölümde yararlanılan kaynak noktasında da
sınırlı kalındığını söylemek mümkündür. “me’âl-i beyt” bölümünde yer
verilen bir diğer husus da beytin belagat açısından değerlendirilmesidir.
Kimi zaman kelimenin oluşturduğu edebî sanatı zikreden şârih, kimi
zaman kelimeye işaret etmeksizin beyitte yer alan edebî sanatı belirtmekle
yetinir: “Bu beyitte ʿuķūl-ı nāsı taʿlím ü teˇdíbe muĥtāc olmada ʿacemi atlara
teşbíh edip müşebbehün bihiñ žikrini šayy ederek lāzımı olan riyāżetle iktifā
ettikten istiʿāre-i mekniyye vardır”43 Eserin dil, üslup, muhteva ve takip
edilen şerh metoduna örnek olması münasebetiyle bir beytin şerhine
aşağıda yer verilmiştir:
وﻓَـ ٰﻮاﺌِ ُد َﻣ ْﻮ ٰﻻ ٰ ُﲨَ ٌﻞ
ِ وح اﻻَﻧْـ ُﻔ
ﺲ َواْﳌ َﻬ ِﺞ
ِ ﻟِ ُﺴُﺮ
ُ

“وح
ِ ’ﻟِ ُﺴُﺮda lām ism-i mefʿūl ṣíġasıyla bıraķılmış maʿnāsına.
Maĥźūf olan muʿaddāta müteʿallıķdır.  ُﺳُﺮوحotlamaķ maʿnāsına
olan ’ﺳﺮحuñ cemʿidir. ’ﺳﺮحıñ ’اﻧﻔﺲe iżāfeti ṣıfatıñ mevṣūfa iżāfeti
ķabílindendir. ﻧﻔﻮس, sāriĥa demek olur.  ﺳﺮحmaddesiniñ aṣl-ı vażʿı
otlayan ĥayvān için olmaķla burada levāzım-ı ĥayātı šaleb için
istiʿāre edilmişdir. Baʿżı nüsĥalarda  ﻟﺸﺮوحvāķiʿ olmuşdur, enfüs
ve ervāĥı şerĥ için ĥażırlanmış efendimiz mālikimiz olan ulu
tañrımızıñ díní dünyeví türlü türlü ʿašıyyeleri ṣayılamayacaķ
ķadar çoķdur(...) meˇālí-i beyt seyyidimiz ve nāṣır ü muʿínimiz
43

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 46144, vr. 29a.
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olan cevād-ı mušlaķ ĥażretleriniñ nüfūs ü ervāĥ-ı sāriĥa içün
fāˇideleri, iĥsānları çoķdur.” 44

15. Şarihi Belirsiz, Şerh-i Kasîde-i Münferice
15.1. Eseri
“Şarihi Belirsiz” olarak değerlendirdiğimiz Şerh-i Kasîde-i
Münferice’nin dört nüshasına ulaşılabilmiştir: Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Bâyezîd 790045, Süleymaniye Kütüphanesi Giresun Yazmalar 297, Kayseri
Raşîd Efendi Kütüphanesi 570/1 ve 985/246. İncelediğimiz nüshalar
içerisinde müellife dair herhangi bir bilgiye rastlanılamadığı gibi eserin
kaleme alınışına yahut istinsah edilişine dair de bir tarih düşülmemiştir.
Bilgi yetersizliği hasebiyle eserin ait olduğu yüzyıla dair değerlendirme
yapılamamıştır.
Şerh-i Kasîde-i Münferice, klasik tertibe bağlı kalarak besmele,
hamdele ve salvele ile başlar. Kısa bir girişten sonra şârih, “ammâ ba’d”
diyerek diğer şerh/tercümelerle paralel bilgiler ihtivâ edecek şekilde
Kasîde-i Münferice’nin müellifine dair bilgi verir. Kasîde-i Münferice’nin
İsm-i Azam’ı ihtiva etmesi hasebiyle kasideyi okuyacak kimselere
sağlayacağı faydaları belirterek kasîdenin faziletlerine de değinen şârih,
sebeb-i telîf bölümüne geçer. Şerh-i Kasîde-i Münferice’yi bir vezirin isteği
üzerine kaleme aldığını ifade etse de bu vezirin ismi ne yazık ki
zikredilmez. Sonrasında ise şerhine başlayan şârih, Kasîde-i Münferice’nin
aslında sadık kalmayarak kırk üç beytin şerhini yapar. Hatime bölümü de
bulunmayan eser, beyitlerin şerhinin bitimesiyle nihayete erer.
Şârih, evvela kaynak metni vererek eserine başlar. Ele alınan nüshada
kaynak metin kırmızı mürekkeple yazılarak şerh metninden ayrılır. Şerhi Kasîde-i Münferice adlı çalışmasında şârih, ele aldığı her beyti üç bölümde
44

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 46144, vr. 7a.
Çalışmamızda bu nüsha ele alınmıştır.
46
Çalışmalarda ve kataloglarda Kayseri Raşîd Efendi Kütüphanesi’ndeki nüsha
“Le’âlî Ahmed b. Mustafâ” adında bir kimseye isnâd edilmektedir. Fakat incelenen
nüshada eserin müellifinin Le’âlî Ahmed b. Mustafâ olduğunu teyit edecek bir bilgiye
rastlanılamamıştır. Dolayısıyla muhtelif kütüphanelerdeki farklı nüshalarıyla birlikte
eser,“şarihi belirsiz” olarak tanıtılmıştır.
45
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inceler. Bu bölümlerden ilki “emmâ me’âni’l-müfredât” başlığı taşır. Bu
bölümde değinilen ilk husus kelimelerin manalarıdır. Kelimelerin lügat
manasına yer veren şârih, kelimenin ıstılahî ve tasavvufî manasına yer
vermeyi de ihmal etmez ve kimi zaman mecazî manasını da belirtir.
Bunun yanı sıra yer yer “murâd” diyerek kelimenin beyit içerisinde
yüklendiği anlamı ifade eder. “emmâ me’âni’l-müfredât” bölümünde her
kelimeye dair değerlendirmeler yer alır fakat her kelimenin manasına yer
verilmez; kimi kelimeler “maʿlūmdur, maʿrūfdur” diyerek geçilir. Bu
bölümde kelimelerin zamm, kesre ve fetha oluşuna göre okunuşlarına
değinen şârih, birden fazla şekilde okunacak kelimeleri de belirtir.
Kelimelerin cinsi, mazî, muzarî, emir sigası, kök ve türemiş hali ve
veznine yönelik bilgi verdikten sonra “emme’l-i’râb” başlıklı ikinci
bölüme geçilir. Bu bölümde beytin irâbını çıkaran şârih, devamlı surette
devrik cümle yapısını kullanır. “ma’nâ-yı beyt” başlığı taşıyan son
bölümde ise beytin yekun olarak nesre çevrildiği görülmektedir. Bu
bölümde yapılan izahların oldukça sınırlı olduğu tespit edilmektedir,
şârih genellikle beytin nesre çevirisini yeterli görür. Son olarak beyti
belagat açısından da değerlendiren şârih, beyitte yer alan edebî sanat/ları
zikreder. Eserin dil, üslup, muhteva ve takip edilen şerh metoduna örnek
olması münasebetiyle bir beytin şerhine aşağıda yer verilmiştir:
ِ ِ وﻟِ ٰﻄ
ﺎﺣﺘِ َﻬﺎ
َ َ
َ ﺎﻋﺘﻪ َو
َ َﺻﺒ
ﺎح ُﻣْﻨـﺒَﻠِ ِﺞ
ٍ ﺻٰﺒ
َ اَﻧْـ ٰﻮ ُار
“emmā me’āni’l-müfredāt ﺎﻋﺖ
َ  ٰﻃmaṣdardur, ﺎﻋﺖ ﷲ
َ ’ ٰﻃuñ maʿnāsı
Allāhu Teʿālā ĥażretiniñ emr ü nehyine išāʿat ve inķıyāddur.
ﺎﺣﺖ
َ ĥüsn ü cemāl maʿnāsına maṣdardur. اَﻧْـ ٰﻮار, ’ﻧﻮرuñ cemʿidür.
َ َﺻﺒ
ﺻ ٰﺒﺎح
َ , nehāruñ evvelidür. ﻣْﻨـﺒَﻠِ ِﺞ,
ُ iżāˇet ü işrāķ maʿnāsına olan
ِ
’اﺑﺘﻼجdan ism-i fāʿildür. emme’l-iʿrāb  وʿašıfedür.  ﻃﺎﻋﺖlafžen
mecrūrdur, lāmla cār meʿa’l-mecrūra müteʿallıķı ĥāṣıldur.
Maĥallen merfūʿ ĥaberidür mübtedā-yı muʿaĥĥaruñ. و
ʿašıfedür.  ﺻﺒﺎﺣﺖlafžen mecrūr maʿšūfdur, ’ﻃﺎﻋﺖe ve mużāfdur
żamírine.  اﻧﻮارlafžen merfūʿ mübtedā-yı muˇaĥĥardur. Mübtedāyı muˇaĥĥar ĥaberiyle cümle-i ismiyyedür. İʿrābdan maĥalli
yoķ maʿtūfdur. İbtidāˇiyye-i sābıķa  ﺻﺒﺎحlafžen mecrūr mużafun
ileyhídür ’اﻧﻮارuñ.  ﻣﺒﺘﻠﺞlafžen mecrūr ṣıfatıdur ’ﺻﺒﺎحuñ. maʿnā-yı
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beyt ṣafā-yı yaķín ile ibtihācı mūcib ü müntehic olan menhec-i
taķvāya yāĥud rıżā menhecine intihāc ü sülūk dilerseñ iʿmāle
kelāl ü sükūn geldükde tehyíc ve taĥrík eyle.”47

Sonuç
Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhleri incelediğimiz bu çalışmada, 6’sı
17., 3’ü 18., 2’si 19. ve 3’ü 20. yüzyılda olmak üzere 15 şerhin tanıtımına
yer verilmiştir. Mezkur şerhler içerisinde, 1600 yılında nihayete ermesi
münasebetiyle, en erken tarihli çalışmanın Yahyâ b. Abdullâh’ın Şerh-i
Kasîde-i Münferice’si olduğu; tespit edilen en yakın tarihli çalışmanın da
Mustafâ Behcet b. Muhammed Sâlim’in 13 Mart Perşembe 1937 yılında
nihayete
eren,
Azvâu’l-Behce
fî
Şerhi’l-Münferice’si
olduğu
görülmektedir.Elimizde şimdilik, 17. yüzyıldan evvel Kasîde-i
Münferice’nin şerh edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. 6 tane
çalışma ile 17. yüzyıl, Kasîde-i Münferice’ye en çok şerhin yapıldığı yüzyıl
hüviyeti taşırken; 2 çalışmayla 19. yüzyıl, kasideye en az şerhin yapıldığı
yüzyıldır.
Tanıtımı yapılan her şerh mensur bir yapı arz eder, manzum bir şerhe
rastlanılamamıştır. Fakat, Yahyâ b. Abdullâh’ın Şerh-i Kasîde-i Münferice
adlı çalışması, mensur bir şerh olmasının yanı sıra; kasidenin manzum bir
tercümesini de bünyesinde barındırmaktadır. Yahyâ b. Abdullâh’ın
şerhinde yer verdiği tercüme, akademik çalışmalarda Salahî Uşşakî’ye
isnad edilen tercümenin birebir aynısıdır. Bu çalışma vesilesiyle, Salahî’ye
isnad edilen bu çalışmanın Yahyâ b. Abdullâh’a ait olduğu da tespit
edilmiştir.
Şerh metodu açısından bakıldığında çalışmalardan 4’ünün aktarma
yönü; 11’inin ise açıklama yönü ağır basan şerhler olduğunu söylemek
mümkündür. Dolayısıyla Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhlerde amacın
farklı dilde yazılan metnin dil hususiyeti cihetinden anlaşılmazlığını
gidermekten ziyade, kaynak metnin tasavvufî muhtevası hasebiyle
anlaşılmasına engel olan sebepleri ortadan kaldırmak olduğu
söylenebilir. Nitekim, 11 çalışmanın “aktarma yönü ağır basan şerh”
hüviyeti taşıması Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhlerde takip edilen şerh
47

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Bâyezîd 7900, vr. 48a.
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metodunun paralel özellikler taşıdığını ispatlar niteliktedir. Buna
mukabil şârihi belirsiz, Şerh-i Kasîde-i Münferice, irab bahsinin tafsilatlı
olmasıyla öne çıkarken, Ankaravî’nin Hikem-i Münderice fî Şerhi’l
Münferice’si ve Hacı Hüseyin b. Hacı Mehmed’in Şerh-i Metîn ü Akvâ’sı
yararlanılan kaynakların hacimce fazla olması ve dinî-tasavvufî
muhtevasıyla ön plana çıkmaktadır. Yine Mustafâ İsâmeddîn
Üsküdârî’nin Şerhü Kasîdeti’l-Münferice’sinde beyitlerin belagat yönünden
incelenmesi geniş yekun tutmaktadır.
Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhler içerisinde Ankaravî’nin Hikemi Münderice fî Şerhi’l Münferice adlı çalışması 44 nüsha ile en fazla nüshaya
sahip çalışmadır. Ankaravî’nin çalışmasını 11 nüsha ile Rüstem Paşazâde’nin Şerh-i Kasîde-i Münferice’si; 6 nüsha ile Mustafâ İsâmeddîn
Üsküdarî’nin Şerhü Kasîdeti’l-Münferice’si ve şarihi Belirsiz, Şerh-i Kasîde-i
Münferice takip eder. Ebü’l-Hayr Ahmed b. İsmâîl’in Şerh-i Kasîde-i
Münferice’si, 18. yüzyıla ait şarihi belirsiz, Şerh-i Kasîde-i Münferice,
Cebbârzâde Mehmed Arif Bey’in Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr’u, Vildan
Fâik’in Şerh-i Kasîde-i Münferice’si, Kemâleddin Harputî’nin Kasîde-i
Münferice tahmisiyle beraber şerhi ve Mustafâ Behcet b. Muhammed
Sâlim’in Azvâu’l-Behce fî Şerhi’l-Münferice’sinin ise yalnızca tek nüshasına
ulaşılabilmiştir. Bunun yanı sıra Kemâleddin Harputî’nin çalışması
matbu neşredilen tek şerh olmasıyla beraber Ankaravî’nin şerhinin de
hem yazma hem matbu nüshaları mevcuttur.
Kasîde-i Münferice’ye yapılan şerhler üzerine yalnızca 5 akademik
çalışma mevcuttur. Ankaravî’nin Hikem-i Münderice fî Şerhi’l Münferice’si,
Rüstem Paşa-zâde’nin Şerh-i Kasîde-i Münferice’si ve Mustafâ İsâmeddîn
Üsküdârî’nin Şerhü Kasîdeti’l-Münferice’si üzerine yüksek lisans tezi
hazırlanmış; Mustafâ Behcet b. Muhammed Sâlim’in Azvâu’l-Behce fî
Şerhi’l-Münferice’si ve XVII. yüzyılda kaleme alınan şarihi belirsiz Kasîdei Münferice Şerhi üzerine de akademik makale kaleme alınmıştır.
Dolayısıyla Kasîde-i Münferice’nin Türk edebiyatındaki konumunun daha
iyi kavranabilmesi adında, farklı yüzyıllarda yapılan şerhlerin akademik
çalışmalara konu edinmesinin gerekliliği ortadadır.
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