RA~~D AL-D~N VATVAT'IN ABKAR AL-AFKAR
F~'R-RESA~L VA'L-A~'AR ISIMLI ESERININ YENI B~R
NÜSHASI*
Yrd. Doç. Dr. ZEHRA B~LGEG~L
I Brezm-~ahlar Devleti'nin kurulu~~ve yükselme devrinde ya~ayan; zaman~ n~ n büyük edip ~iiri say~lan Ftâ~id Al-Din Muhammed b. Muhammed b. Abd-al-Celil al-opmeri al-Vatvat'~n, Abkâr al-afkir fi'r-resâil va'la~'ir isimli eserinin yeni bir nüshas~~ elimizde bulunmaktad~r. Kitab~n bilinen di~er nüshalanna kar~~l~ k, bizdeki nüsha tam bir nüsha mahiyetini
arzetmektedir.
R. Vatvat'~ n bu eserine iit ilk bilgiye, Kâtip Çelebi'nin Ke~f-üzzünt~n'unda rastl~yoruz. Ke~f-üz-zünC~ n'da Abkâr al-aficâr fi'r-resiil va'lasir hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~ r: "Re~iddü'd-din Muhammed b.
(Harezm'de 573 Hicride vefat etmi~Muhammed b.Abdu'l-Celil
tir)'ye âit dört bölüm üzerine bir muhtasard~r.
Önce dokuz risile (makale) irâd edilmi~, sonra dokuz kaside (yer alm~~t~ r), üçüncü ve dördüncüler (üçüncü ve dördüncü bölümler) de aynen
böyledir. Fakat son iki bölüm Farsçad~ r".
Ahmed Ate~~ise, Râ~id Al-din Vatvat'~n Eserlerinin Baz~~ Yazma
Nüshalan isimli makalesinde, bu eser hakk~nda ~u bilgileri vermektedir:
"Ra~id al-Din Vatvat'~ n manzum ve mensur eserlerinden Harezm-~ah Ats~z için toplam~§ oldu~u bir mecmua olup 4 k~s~mdan ibârettir: I. k~s~mda
o Arapça mektup vard~r; 2. k~s~m ~~ o Arapça kaside ile bir kaç k~ t'a; 3.
k~s~ m ~ o Farsça mektup; 4. k~s~ m ise I° Farsça kaside ile 6 gazeli ihtiva
eder. Bu eserin a~a~~da tavsif edilen Üniversite Kütüphanesi nüshas~~ (nr.
F. 424) ilim âleminde ilk mâle~m nüsha olup, ilk defa taraf~ m~zdan tesbit
edilmi~ti. (bk. M. A. Köymen, nr. 2'de mezkur makalesi, s. M~~ not 2).
Sonra Macalla-i Yâdigâr'da etrafl~ca tavsif edildi. Eserin 2. k~sm~n~ n ilk
mektubu olan Fath-nâma-i Cand'in metni, me~hur Leningrad mecmuas~ndan al~ narak, V. Berthold taraf~ ndan Turkestan adl~~ eserinin sresikalar
Bu makale, Amerika'da ç~ kan Mecelle-i Iran ~inâs'ta Farsça olarak yay~ nlanm~~t~ r.
Erzurum, A. Ü. Fen-Ed. Fakültesi Nretim Üyesi.
' Kâdp Çelebi, Ke~f-üz-Zünt~ n, cild I, S. 4.
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k~sm~nda ne~redilmi~tir. (s. 40). Ayn~~ fetihnâme, baz~~mühim tarihi izahlar
ile Macalla-i Yadigâr'da (Y~l 4, 1326-1947, say~~ 3, S. 9-15) ve, edebi bir
eser olmak bak~ m~ndan da A. Ate~, Farsça grameri 2, s. 135-136'de, tam
olarak bas~lm~~t~r
Nüshalar~:
Ahmed III. 2327/2. Hepsi 97 varak olan bir mecmua içinde, varak 35
b-8gb.
35b-49 a Arapça mektuplar, 49-6ob Arapça kasideler, 6ob-73a Farsça
mektuplar, 73a-89a Farsça kasideler.
Üniversite Kütüphanesi, F424. Aç~k kahverengi bir cild içinde, 70 varak
(66b-70a'da baz~~ notlar vard~r), 17,2)(12,9 (12,4x7,6) sm. eb'ad~nda 15 sat~nl~~ muntazam nesih, söz ba~lan k~rm~z~~ müreklceple, ilk varak dü~mü~,
sonradan tamamlanm~~.
~stinsah kayd~~ yoktur. IX/XIV. as~r
213-17a Arapça mektuplar, 17a Arapça kasideler, 3Ib-45b Farsça mektuplar, 46a-66a Farsça kasideler, ~~o k~t'a ve 6 gazel.
Nuruosmaniye 43 12/3. 99h. tarihli bir mecmua içinde, varak ~ 4Ib-149a.
Burada yaln~z Arapça mektuplar ile kasideler vard~r." 2
Dr. Zebihullah Safa'da, Târih-i Edebiyyât Der ~rân isimli eserinde;
bu husus hakk~nda ~u bilgileri vermektedir: "Leningrad ilimler Akademisi
Müzesi'nde baz~~ Farsça risâle ve kasidelerde olu~an bir mecmua vard~ r.
Bu mecmua daha önce Leningrad ~ark Dilleri Dairesinde bulunuyordu.
Baron Rosen, bu dairenin kitaplar~n~n f~hristinde, bu mecmuay~~ da tan~ tm~~~ve içindekileri belirtmi~. Bu mecmuan~n üç mikrofilmi, Tahran Milli
Kütüphanesi'nde mevcuttur. Bu mikrof~limlerdeki risâlelerden bir k~sm~,
R. Vatvat'a âittir ve, edebi ve tarihi k~ymete sahip resmi mektuplardan
ibârettir. ~ran Milli Kütüphanesi'nde ayr~ca bir k~sm~~ Türkiye Kütüphanelerinden toplanm~~~mikrofilimler içinde Abkâr Al-Afkâr ad~nda R. Vatvat'~ nrisâlelerini ve ~iirlerini ihtiva eden bir nüsha vard~ r".
Ahmed Ate~, Tarih Mecmuas~. Say~~X (195o) S. I-24 •
Not: Farsça tercümelerde, bize yard~m eden Habib Idrisi'ye te~ekkür ederiz.
3 Zebihullah Safa, Târih-i Edebiyyât Der irân, c. II, s. 957.
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Abkâ Al-AfIcar Fi'l-Resâil Va'l-A~'ar'~n bir nüshas~~ da Me~hed'de bulunmaktad~r. Ahmed-i Munzevi, Fihrist-i Nüshaha-yi Farisi adl~~ katalo~unda, bu nüsha hakk~nda ~u bilgileri vermektedir: "Rezevi-134, Edebiyat
(4429) Miraz Agahan Kirmani taraf~ndan, 1305 y~l~nda Istanbul'da nestalik hatt~yla, Türkiye'deki nüshalardan birinden istinsah edilmi~tir. 59 yaprak, 16 sat~r" 4.
Abkâr Al-AfIcar Fi'l-Resail Val-A~'ann bizdeki nüshas~; cild olarak
karton üzerine deriyle kapl~d~r. Cildin üzerinde herhangi bir yaz~~ bulunmamakta ve 84 varaktan meydana gelmektedir. Eb'ad~~ (II x 17,3) cm'dir.
Eserin yapraldan, alt~n tezhibli,
sat~rl~, muntazam ta'lik, bütün ba~l~klar (Nâme-i dovvum, Kaside-i evvel gibi...) alt~n yald~zla yaz~lm~~. Mektup
ve kasidelerin kime yaz~ld~~~~veya ne oldu~u k~rm~z~~mürekkeple kaleme
al~nm~~t~r. Kitab~n sonunda, katibin ismi veya sahibinin mührü olabilecek
bir k~s~m sonradan kesilerek ç~kart~lm~~t~n Istinsah tarihi bellidir: "temme
fi tarihi sene-i sebâin ve semane mien hicriyye (870)" dir.
Kitab~n önsözünde R. Vatvat, eserini Harzem-~ah~~ Ats~z'a ~u cümlelerle ithaf etmi~tir: "Padi~ah-~~ beni 'Mem Harezm-~ah-~~ Muazzam
Alaüddünya Ved-din Melik-~ark Vel-Garb ebu'l-muzaffer Ats~z muin-i
Emir-ül Müminin Kaddes-Allahu ruhahu".
Bu nüsha da, bilinen di~er nüshalar gibi dört bölümden meydana
gelmektedir: I. k~s~mda ~~ o Arapça mektup bulunmaktad~r. Bu mektuplar~n ba~l~klar~n~~ ~öyle s~ralayabiliriz:
. Mektup: Harzem-~ah Hazretlerinin meclisinden El-Mu ktefi Li-Emrullah'a yaz~lan mektup.
Mektup: Harezm-~ah Hazretleri taraf~ndan vezirine yaz~lan mektup.
Mektup: Harez-~ah Hazretleri taraf~ndan Ba~dat'ta bulunan Gaziel-Guzzat Zeyni'ye yaz~lan mektup.
Mektup: R. Vatvat'~n, kendisini vezirlere tan~tmak için yazd~~~~
mektup.
Mektup: Bir devlet erkan~na yaz~lan tavsiye mektubu.
Mektup: Hasetli~in kötülü~ü hakk~nda yaz~lar~~mektup.
Ahmed-i Munzevi, Fihrist-i Nüshaha-yi Farisi, s. 5, s. 3519.
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Mektup: Kibirli ve cahil bir kimse hakk~nda mektup.
Mektup: Belh ~ehrinin ba~ta gelen ~ah~slanndan birine yaz~lar~~
mektup.
Mektup: Vatvat'~ n, hasta bir arkada~~ n~n iyile~rnesi üzerine yazd~~~~
mektup.
~~o. Mektup: Kâtibe yaz~lan mektup.
K~s~mda 'o Arapça kaside yer almaktad~ r. Bu kasidelerin beyit say~lar~ n~n verelim: ~~ Kaside 38 beyit; 2. kaside 34 beyit; 3. kaside
beyit;
4. kaside 32 beyit; 5. kaside 62 beyit; 6. kaside 31 beyit; 7. kaside 28 beyit; 8. kaside 45 beyit; 9. kaside 39 beyit; ~ o. kaside 25 beyit.
Arapça yaz~lar~~ k~t'alar: Bu bölümde 9 k~t'a vard~ r. Bunlar~ n ilk be~inin ba~l~~~~verilmi~tir:
7 beyitlik padi~ah~~ övmek için yaz~lan bir k ~ t'a,
2

beyitlik Harezm ahâlisine te~ekkür için yaz~lan lafa,

2

beyitlik hased edenleri kötülemek için yaz~lan k~t'a,

4 beyitlik Belh ~ehrinin methi için söylenilen k~t'a,
2

beyitlik ~arab~~ kötülemek için yaz~lan k~ t'a,

Ayr~ca, iki~er beyitlik dört ba~ka k~t'a daha vard~ r ki, bunlar için ba~l~ k verilmemi~tir.
III. K~s~m: Burada ~~ o Farsça mektup vard~ r:
I. Mektup: Cand ~ehrinin fethi hakk~nda yaz~lar~~mektup.
Mektup: Hare~m kad~s~~ için yaz~lar~~ mektup,
Mektup: Vergi memurunun görevi hakk~nda yaz~lan mektup (Makale).
Mektup: Aç~ k mektup hakk~ nda yaz~lar~~makale.
Mektup: Bir büyü~ün ba~sa~l~~~~dilemesi hakk~nda yaz~ lar~~makale.
6 Mektup: Ba~sa~l~~~~ve kutlama hakk~ nda.
Mektup: Baz~~ sultanlara yaz~ lan mektup hakk~nda.
Mektup: Baz~~ sultanlar~ n ehl-i eyâline yaz~lar~~mektuplar hakk~ nda.
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g. Mektup: Bir vezire yaz~ lan mektup hakk~nda.
Mektup: Bir büyü~e yaz~lan mektup hakk~ nda.
IV. K~s~m: Farsça mektuplar~ n sonunda, "k~sm-~~ çeharüm"ü alt~n yald~zla yazarak, ~u cümleleri de k~ rm~z~~ mürekkeple kaleme alm~~t~ r: "4.
Bölümdelci Farsça I o kaside, gazel, k~ t'a ve rübâilerin Cand ~ehrinin fethi
ve Harezm-~ah~~ öven manzumeler" oldu~unu kaydetmi~tir.
Kasidelerin beyit say~s~ n~~ verelim: I. kaside 87 beyittir; 2. kaside 55
beyit; 3. kaside 29 beyit; 4. kaside 45 beyit. Bu kasidenin ba~~nda yaz~ lm~~~ ~u ifâdeler yer almaktad~r: "~u kaside ba~ta sona murassad~r. Benden
önce Arap ve Acem ~âirlerinden hiç biri, bu tarzda kaside söylememi~tir".
5. kaside 53 beyit; 6. kaside 49 beyit; 7. kaside 33 beyit; 8. kaside 26 beyit; 9. kaside 30 beyit. Bu kasidenin ba~~ nda k~ rm~z~~ mürekkeple yaz~ lm~~~
"~slam padi~ah~~ olan Harezm~ah'~ n bir hisan feth etmesi hakk~nda yaz~ lan
kadise" izah' vard~r. ~~ o. kadise 27 beyittir.
Farsça kasidelerden sonra ~~ o k~ t'a yer almaktad~r ki bunlannda beyit
say~s~ n~~ verelim: I. k~ t'a 16 beyit; 2. k~t'a 6 beyit; 3. k~ t'a 2 beyit. 4. k~ t'a 5
beyit; 5. k~ t'a 2 beyit;6. k~t'a 2 beyit; 7. k~ t'a 2 beyit; 8. k~t'a 5 beyit; 9.
k~t'a 2 beyit; I o. k~ t'a 2 beyittir.
Gazel k~s~mda 5 gazel vard~r: I. gazel 16 beyit;
zel 7 beyit; 4. gazel 9 beyit; 5. gazel ise ~ o beyittir.

2.

gazel 5 beyit; 3. ga-

Rübâiler k~sm~ nda ise 8 rübâi vard~ r.
Sonuç olarak R. Vatvat'~ n Abkâr Al-Afkâr Fi'l-Resâil Va'l-A~'ar isimli
eserini Katip Çelebi, Ke~f-üz-Zünün'unda dört bölüm olarak zikretmi~~ve
kaside ve mektuplar~n say~s~~ dokuz olarak bildirmi~tir. Ahmed Ate~'de Râ~id Al-din Vatvat'~n Eserlerinin Baz~~ Yazma Nüshalan isimli makalesinde,
bu eserin ilim âleminde bilinen ilk mâli~ m nüshas~n~ n, ~stanbul Üniversite
Kütüphanesi'nde oldu~unu bildirerek, söz konusu nüshada yer alan mektup ve kaside say~s~s ~u ~ekilde vermi~tir: I. k~s~ mda ~~ o Arapça mektup; 2.
k~s~ m 1 o Arapça kaside ile birkaç k~t'a; 3. k~s~ m ~~ o Farsça mektup; 4. k~s~m t° Farsça kaside ve gazel.
Edebiyât Der irân'da Leningrad mecmuaZebihullah Safa'da,
s~ ndan ve Türkiye kütüphanelerinden toplanm~~~milcrofilimlerin, Tahran
Milli Kütüphanesi'nde bulundu~unu kaydetmektedir.
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Ahmed-i Munzevi ise Fihrist-i Nüshaha-yi Farisi'de, söz konusu eserin Türkiye'de bulunan nüshalanndan istinsah edilmi~~bir nüshas~ n~ n
Me~hed'de bulundu~unu kaydetmektedir.
Bütün bu neticelerden sonra diyebiliriz ki, Abkâr Al-Afkâr
Va'l-A~'âr isimli eserin; biri ~ahs~m~zda bulunan di~eri ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcut olan iki tam nüshas~~ bulunmaktad~r. Aynca
bizdeki nüsha, di~er nüshaya göre mükemmelliyet arzetmektedir.

