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Ö Z E T  

Osmanlı Devleti’nin siyasî tarihinin aksine ictimâî hayatıyla 
ilgili günümüze ulaşan bilgi ve belge oldukça azdır. Bu nedenle 
söz konusu alanla ilgili yapılan çalışmaların istenilen düzeyde 
olduğunu söylemek güçtür. Şairlerin, içinde yaşadıkları 
topluma, sosyal meselelere duyarsız kalamayacakları fikrinden 
hareketle edebî metinlerin, ictimâî hayatla ilgili önemli birer 
kaynak hüviyeti taşıdığını söylemek mümkündür. Nitekim 
divan edebiyatı ürünlerinin bu bakış açısıyla incelenmesi 
neticesinde önemli bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere çalışmamıza konu olan Risâle-i Ta’rifât, 
bahsi geçen alanla ilgili oldukça kıymetli bilgiler ihtiva 
etmektedir. 

Fakîrî, 1534’te tamamladığı Risâle-i Ta’rifât adlı 
mesnevisinde o dönemin toplum hayatında bulunan 149 tipi 
üçer beyitlik fasıllar halinde tarif etmiştir. 492 beyitten oluşan 
eserde, ulak, azap, müderris, mülazım, imam, zengin, yaşlı, 
Türk, Acem, ases, remmâl, berber, neyzen, kalenderî, helvacı, 
kasap, çingene gibi toplumun her kesiminden insan tipi 
hakkında bilgiler vardır. Şair, bazen mizâhî ya da eleştirel bir 
tavır takınıp bazen de müstehcen ifadeler kullanmakla birlikte 
hiçbir zaman tasannuya kaçmadan bu 149 tipi realist 
denilebilecek bir üslupla toplumun içinden gelen bir birey 
olarak tarif etmiştir. Risâle-i Ta’rifât, Osmanlı toplumunun, bir 
şairin muhayyilesindeki intibalarını yansıtmasıyla gelenek 
içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Bu makalede daha önce 
farklı çalışmalara konu olmuş ancak tam metni yayımlanmamış 
olan bu eserin önce şekil ve muhteva incelemesi yapılmış bunun 
akabinde, mevcut nüshaların karşılaştırılmasıyla oluşturulmuş 
çeviriyazılı metnine yer verilmiştir.  

 

A B S T R A C T  

Contrary to the political history of the Ottoman Empire, 
there are rarely information and document about social 
life. Consecuently, it is difficult to say that the studies have 
carried out in the field at the desired level. Based on the 
idea that poets have not been insensitive to the society and 
social issues in which they live, it is possible to say that 
literary texts have important resource allocation about 
social life. It has seen that significant findings have reached 
as a result of the investigation of divan literature products 
from this point of view. In this connection, Risâle-i 
Ta’rifât, which is the subject of study, have contained 
valuable information about the mentioned field.  

Fakîrî, in his mesnevi named Risâle-i Ta’rifât, which he 
completed in 1534, described 149 characters in the social 
life of that period in three couplets chapter. In the work 
consisting of 492 couplets, there is information about the 
type of people from all society of life such as messenger, 
torment, mudarris, lieutenant, imam, rich, old, Turkish, 
Iranian, ases, aremmâl, barber, neyzen, kalenderî, helvacı, 
butcher, gypsy. The poet sometimes has a humorous or 
critical attitude, and sometimes uses obscene expressions. 
But the poet has never described these 149 kinds of people 
without making any contradictions and described them as 
an individual who came from within the society. Risâle-i 
Ta’rifât has an exceptional place in the tradition, reflecting 
the impressions of the Ottoman society in the imagination 
of a poet. This article has previously the subject of different 
studies, but the full text has not published. In addition,  the 
shape and content of this work first have examined. Also, 
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the translation and written text of the existing copies have 
compared. 
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Osmanlı toplumu, sosyal hayat, tarifat. 
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Giriş 

Günümüze kadar yapılan birçok çalışmayla divan edebiyatı farklı 
açılardan ele alınıp incelenmiştir. Ancak bu yoğun ilgiye rağmen söz 
konusu edebiyat geleneğinin yaşanan hayatla olan bağı konusunda her 
kesimden araştırmacıyı üzerinde görüş birliğine vardıracak doyurucu 
sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığı tartışmalı bir meseledir. Bu durumun 
çözüme kavuşturulamamış olmasının en büyük nedeni ise divan 
edebiyatı metinlerinin henüz içerik bakımından sınırlarının çizilememiş 
olmasıdır. Çünkü bilindik bir konunun işlendiği herhangi bir eser ya da 
şiirde bile araştırmacıları şaşırtan beklenmedik bulgular tespit 
edilebilmektedir. Hal böyle olunca her ne kadar divan edebiyatı geleneği 
ömrünü tamamlamış bile olsa bütün eserler incelenip eleştiri süzgecinden 
geçirilmediği sürece bu konuda kesin bir kanaate varmak mümkün 
değildir. Çalışmaya konu edilen Risâle-i Ta’rifât, bu durumun somut bir 
örneğidir. Çünkü bu eser, bütün olarak gelenekte örneğine rastlanmayan 
bir mahiyet arz etmektedir. Eserin yazarı Fakîrî, 16. asır Osmanlı 
toplumuna adeta mercek tutarak tam 149 farklı tipi tek tek ele alıp 
haklarında bilgiler vermiştir. Aşağıda etraflıca değinilecek olan bu tipler 
arasında vezirden asese, kadıya, müderrise, çengiye, neyzene, şeyhe, 
hokkabaza, kalendere kadar hemen hemen toplumun her kesiminden 
bireyleri bulabilmek mümkündür. 

Fakîrî’nin eserine “Risâle” adını vermesi tesadüfi değildir. Arap ve 
Fars edebiyatlarında eski dönemlerden itibaren kullanılan bu kelimenin, 
Osmanlı sahasında hacmi küçük ilmî eserler için kullanıldığı 
görülmektedir (Uzun 2008: 35/114). Nitekim Mehmet Zeki Pakalın, 
“Küçük kitap yerinde kullanılır tâbirdir. Risale bazan bir kaç maddeyi ihtiva 
ederse de en ziyade bir madde hakkında yazılırdı.” (Pakalın 1993: III/50), 
şeklindeki tarifiyle risalenin genellikle belirli bir konuda yazılan kısa ve 
küçük kitap olduğunu vurgulamıştır.  Bu tanımlara rağmen Osmanlılarda 
risalenin, sabit bir anlamının olduğunu söylemek güçtür. Zira yazma eser 
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kütüphanelerinde görüleceği üzere farklı hacim ve türlerde birçok esere 
risale adı verilmiştir. Daha çok dinî ve ilmî alanlarda yoğunlaşan bu 
eserlerin ortak özelliği, “Risale-i Reml, Risâletü’l-Âdâb, Risâle-i Tecvîd 
vb.” gibi genellikle tek konudan oluşmalarıdır. Risâle-i Ta’rifât’ın hem 
hacminin küçük olması hem de yalnızca tiplerin tarifini ihtiva etmesi, 
Fakîrî’nin neden bu adı seçtiğinin kanaatimizce temel nedenleridir.  

1. Risâle-i Ta’rifât 

16. asırda yaşayan Fakîrî’nin1 Risâle-i Ta’rifât haricinde Şehrengiz-i 
İstanbul ve Letâ’if adlı iki eseriyle çeşitli mecmualarda geçen yüz civarında 
şiiri vardır. Fakîrî, üretken bir şair olmamakla birlikte ele aldığı konular 
bakımından gelenek içerisinde hususi bir yere sahiptir. Bu cümleden 
olmak üzere Risâle-i Ta’rifât, müstakil olarak toplumdaki tipleri işleyen 
nadide bir eserdir.  

Risâle-i Ta’rifât hakkındaki ilk yazı Fuad Köprülü’ye aittir. Köprülü, 
“onuncu asır Türk hayatını, içtimaî sınıflarını gösteren eski ve meçhul bir eser” 
ifadesiyle nitelediği bu eseri, metne yer vermeden genel hatlarıyla tanıtıp 
örnek parçalarla eserin kültür tarihi açısından önemini ortaya koymuştur. 
Ona göre Risâle-i Ta’rifât, tarihen çok önemli olmakla birlikte aruz ve 
kafiye kuralları açısından birçok hata ile doludur. Bu nedenle eserin sanat 
bakımından pek bir kıymeti yoktur. Ancak Köprülü, bu kısa yazısında 
özellikle medeniyet tarihimiz açısından esere büyük bir önem atfetmiştir 
(Köprülüzâde 1926: 145-147).  

Risâle-i Ta’rifât üzerine İstanbul Ünivesitesinde 1939’da bir sömestir 
ödevi ve 1947’de bir mezuniyet tezi hazırlanmıştır. Ödevinde yalnızca 
ismi bulunan Nesrin adlı öğrenci, Fuad Köprülü danışmanlığında 

                                                                 
1 Daha önce yapılan çalışmalarda mecvut kaynaklar taranıp Fakîrî ve eserleri 

hakkında bilgiler ortaya çıkarıldığı için burada yalnızca şairin yaşadığı dönem ve 
eserleri zikredilecektir. Hayatı hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Kaşif 
Yılmaz, “Fakîrî’nin Kanûnî’ye Sunduğu Risâle-i Ta’rifat Adlı Eserinin Kültür ve 
Medeniyet Tarihimiz Açısından Önemi”, Yedi İklim, 42, ss. 44-46; Taner Gök, 
“Fakîrî’nin İstanbul Şehrengizi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 21, ss. 233-282; 
Büşra Çelik, “16. Yüzyıl Şairlerinden Fakîrî ve Şiirleri”, Eski Türk Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, 2, ss. 787-844. 
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hazırladığı “Risale-i Tarifat’ın Edisyon Kritiği” adlı çalışmasında iki 
nüshadan yararlanarak tam bir metin oluşturup eseri istinsah etmiştir. 
Arap harfli bu istinsahta Fakîrî ve eseri hakkında kısa bir değerlendirme 
de yapılmıştır.2 1947’de İsmail Ulçugür adlı öğrenci tarafından hazırlanan 
“Fakîrî ve Risâle-i Ta’rifât’ı” adlı mezuniyet tezinde ise daha kapsamlı bir 
inceleme ile şair ve eseri değerlendirilip eserin çeviriyazısına yer 
verilmiştir. Ancak söz konusu çeviriyazılı metin, hem tek nüshaya 
dayandırılmış hem de içinde okunmadan bırakılan birçok beyit vardır. 
Haliyle eserin tam metnini ihtiva ettiğini söylemek güçtür. Eser hakkında 
son çalışma 1977’de Kaşif Yılmaz tarafından yapılmıştır. “Fakîrî, 
Şehrengiz-i Fakîrî, Risâle-i Ta’rifât”3 adlı bu metin, Atatürk 
Üniversitesinde doktora tez öncesi çalışması olarak hazırlanmıştır. Ancak 
bu çalışmanın, bir tez hüviyeti taşımadığı için ne Atatürk Üniversitesinde 
ne de Yüksek Öğretim Kurumunda bir kopyası vardır. Yani ödev olarak 
hazırlandığı için resmi olarak saklanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın 
içeriği hakkında bilgi vermek mümkün değildir. Bunların haricinde yine 
Kaşif Yılmaz tarafından, Yedi İklim dergisinin 42. sayısında “Fakîrî’nin 
Kanunî’ye Sunduğu ‘Risâle-i Ta’rifât’ Adlı Eserinin Kültür ve Medeniyet 
Tarihimiz Açısından Önemi” başlıklı üç sayfalık kısa bir tanıtım yazısı 
kaleme alınmış ve değerlendirmeden ziyade ağırlıklı olarak örnek 
beyitlere yer verilmiştir.  

Edith Gülçin Ambros, Risâle-i Ta’rifât’tan seçtiği altı tipi (Arap, Fellah, 
Acem, Rûmî, Türk, Çingene) tanıttığı “Six lampoons out of Faqīrī's Risāle-
i ta'rīfāt” başlıklı makalesinde, eserin nüshaları ve hakkında bilgi 
bulunabilecek kaynakları da detaylı bir şekilde vermiştir.4  

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere Risâle-i Ta’rifât, daha önce 
başka çalışmalara konu olmuş; ancak mevcut nüshalardan yararlanılarak 
hazırlanmış tam metni ve detaylı incelemesi ilgililerin istifadesine 
                                                                 
2 Nesrin (1938-1939), Risale-i Tarifat’ın Edisyon Kritiği, İstanbul Üniversitesi Türkoloji 
Disiplini 5. Sömestir Travayı. 
3 Kaşif Yılmaz (1977), Fakîrî, Şehrengiz-i Fakîrî, Risâle-i Ta’rifât, Atatürk Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Dalında 
Doktora Tez Öncesi Çalışması, Erzurum. 
4 Edith Gülçin Ambros (1992), “Six lampoons out of Faqīrī's Risāle-i ta'rīfāt”, Wiener 
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes in memoriam AntonC. Schaendlinger, 82, ss. 27-
36. 
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sunulamamıştır. Çalışmamızda bu eksikliğin giderilmeye çalışıldığını 
söyleyebiliriz. 

1.1. Şekil Özellikleri 

Mesnevi nazım şekliyle yazılan Risâle-i Ta’rifât, toplam 492 beyittir. 
Fakîrî, eserini mesnevilerde sıkça kullanılan hezec bahrinin “mefâ’îlün 
mefâ’îlün fe’ûlün” kalıbıyla yazmıştır. Köprülü’nün mezkûr yazısında 
vurguladığı üzere metnin vezin, kafiye ve ahenk konusunda yetkin 
olduğunu söylemek güçtür. Divan şiirinin klasik olarak nitelendirilen bir 
döneminde yazılmasına rağmen özellikle imalelerin sayısındaki fazlalık, 
okunuşun sık sık bozulmasına sebebiyet vermektedir. Fakîrî, eserin 
henüz ikinci mısrasında dört imale yaparak aslında vezin konusundaki 
tavrını belli etmiştir: “Dilümi fikrüŋ ile ehl-i ģāl it”. Aruzun Türkçeyle 
olan uyumsuzluğu nedeniyle divan şiirinde aruz kusurları hemen hemen 
her şiirde rastlanılan bir durum olmakla birlikte başarılı şairler, bu sorunu 
maharetleriyle en aza indirmeyi başarabilmişlerdir. Ancak 492 beyitlik 
Risâle-i Ta’rifât’ın, atıf vavları ve izafet kesrelerinde yapılan imaleleri 
kusur sayılmazsa yalnızca 21 beytinde hata yoktur. Bu durumun 
temelinde Türkçe kelimelerin sıkça kullanılıyor olması varsa da yukarıda 
belirtildiği gibi Fakîrî’nin vezin konusunda hassas davranmamasının asıl 
sorun olduğu kanaati hâsıl olmaktadır. Zira şairin, mecmualarda geçen 
gazellerinde vezni başarılı bir şekilde kullandığı görülmektedir.5  

Kafiye konusunda eserde geleneğe uygun olarak mürdef kafiyelerin 
ağırlıkta olduğunu söylemek mümkündür. İkva (Anda kimüŋ onasa 
ma˘nā çek çek / Bitüp işi segirdi gide dik dik) ve eklerin kafiye olarak 
kullanılması (Nedür bu Rūm ili gerçeklerini / Bilürseŋ baŋa ta˘rīf it birini) 
gibi her eserde görülen kafiye kusurlarının sayısı ise azdır. Yani vezinde 
görülen yüksek hata oranı kafiyede söz konusu değildir. 

1.2. Muhteva Özellikleri 

Risâle-i Ta’rifât, klasik bir mesnevi tertibine uygun olarak giriş, 
konunun işlendiği bölüm ve bitiş olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 

                                                                 
5 Bahsi geçen şiirler için bakınız: Büşra Çelik, a.g.m. 
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Girişte sırasıyla tevhid, na’t, medh-i çehâr-yâr ve padişah için övgü 
bölümleri vardır. Fakîrî, bazı mesnevilerde kaside nazım şekliyle yazılan 
bu kısımlarda vezni ve nazım şeklini değiştirmemiştir. Girişte dikkati 
çeken ilk husus bu bölümün çok kısa olmasıdır. Şair, 29 beyitlik bu kısa 
girişte tevhide 5, na’ta 4, medh-i çehâr-yâra 15, padişahın övgüsüne ise 5 
beyit ayırmıştır.  

450 beyit uzunluğundaki konunun işlendiği bölüm Risâle-i Ta’rifât’ın 
ana gövdesini oluşturmaktadır. Fakîrî, eserini fasıllara ayırarak yazmıştır. 
Tevhidde herhangi bir başlığın olmadığı eserde na’ttan itibaren “Fasl” 
başlıkları kullanılmış, toplamda 158 fasla yer verilmiş ve bunların 150’si 
konunun işlendiği bölümde yer almıştır. Girişteki fasıllarda belli bir 
düzen olmamakla birlikte (söz gelimi na’t 4, padişahın övgüsü 5 beyittir) 
konunun işlendiği bölümde her fasıl üçer beyitten oluşmaktadır.  

Eserin son bölümü 13 beyitlik bitiştir. Fakîrî, eserinin beyit sayısını 
da verdiği bu bölümde okurlardan kusurları için af dileyip hayır 
dualarını istemiştir. 

1.2.1. Eserde Yer Alan Tipler ve Bunların İşleniş Tarzı 

Eserdeki tiplere geçmeden önce Fakîrî’nin neden böyle bir eser 
yazdığının tespit edilmesi, eserin anlaşılması ve fonksiyonunun 
belirlenmesinde faydalı olacaktır. Fakîrî, klasik bir mesnevi düzenine 
göre hazırladığı eserinde, önemli bir bölüm olan sebeb-i telife yer 
vermemiştir. Ancak hatimedeki bazı beyitlerde bu konuya değinmiştir: 

480. Neden bu silk-i nažmı derc itmiş / Ki bunca dürr ü gevher ģarc 
itmiş 

481. Ķamu ef˘ālini bilmiş zamānuŋ / ˘Aceb aģvālini šuymuş cihānuŋ 

482. Bu degme kişinüŋ ŝanma işidür / Faķīrī uŋmaduġuŋ cünbişidür 

480. beyitte tecrid sanatıyla kendisine neden böyle bir eser yazdığını 
soran şair, 481. beyitte bu soruya zamanın bütün olaylarını ve dünyanın 
bütün hallerini bilmiş olmasını cevap olarak sunmuştur. Yani Fakîrî 
aslında görmüş geçirmiş bir kişi olarak içinde yaşadığı toplumu 
aksettirmek istemiştir. Bazen eleştirel bir tavır takınması ise toplumdaki 
yozlaşma, aksaklıklar, görevini kötüye kullanan memurlar ve bozulan 
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insan ilişkileri nedeniyledir. Ancak o, hikemî bir üsluptan ziyade 
mizahtan yararlanmayı tercih etmiştir. Çünkü amacı sorunları tespit edip 
bunlara çözüm önerileri sunmak değil; mizahî bir üslupla içinde yaşadığı 
toplumun olumlu ve olumsuz genel bir tarifini yapmaktır.  

Eserde geçen tiplerin listesi şu şekildedir: 

1 Vezir 51 Zemmâm 101 Ases 

2 Kâdî-i Asâkir 52 Akıllı 102 Derbân 

3 Defterdâr 53 Mecnûn 103 Muhtesib 

4 Nişancı 54 Bekar 104 Harâccı 

5 Beyler ve 
Ağalar 

55 Evli 105 Ummâl 

6 Solak 56 Güveyi 106 Kethüdâ 

7 Silahdâr 57 Sağdıç 107 Mütevellî 

8 Çavuş 58 Yaşlı 108 Vezife-hor 

9 Ulak 59 Genç 109 Müneccim 

10 Yeniçeri 60 Çocuklar 110 Remmâl 

11 Mevâlî 61 Yetim 111 Tabib 

12 Müftü 62 Fakir 112 Yılancı 

13 Kâdî 63 Zengin 113 Şeyyâd 

14 Müderris 64 Garîb 114 Nakkâş 

15 Mu’îd 65 Vatan Ehli 115 Berber 

16 Müsta’iddin 66 Seyyid 116 Kuş-bâz 

17 Suhtegân 67 Müteseyyid 117 Cân-bâz 

18 Nâib 68 Arap 118 Hokka-bâz 

19 Kassâm 69 Acem 119 Gûyende 

20 Mansûb 70 Rûmî 120 Neyzen 

21 Ma’zûl 71 Türk 121 Kânûncu 

22 Mülâzım 72 Seyyâh 122 Çengî 
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23 Şeyh-i Kâmil 73 Fellâh 123 Reyhâncı 

24 Şeyh-i Ferîd 74 Hacı 124 Hammâl 

25 Sûfî-i Mürâyî 75 Rumeli 
Gerçeği 

125 Dellâl 

26 Vâiz 76 Levend 126 Meyâncı 

27 Hatib 77 Şehir Oğlanı 127 Usta 

28 Müezzin 78 Âhiryân 128 Tâcir 

29 İmâm 79 Nedîm 129 Terzi 

30 Hâfızlar 80 Bî-nevâ 130 Takkeci 

31 Hoş-hân 81 Peyk 131 Yaşmakçı 

32 Mu’arrif 82 Çingene 132 Pabuççu 

33 Muallim ve 
Hoca 

83 Işık 133 Sarrâc 

34 Kâtib 84 Köçek 134 Dabbâğ 

35 Muhâsib 85 Kalenderî 135 Cüllâh 

36 Ârif 86 Hayderî 136 Helvacı 

37 Zarîf 87 Câmî 137 Bakkâl 

38 Güzel 88 Mülhid 138 Aşçı 

39 Âşık 89 Müşrik  139 Kassâb 

40 Zen-pâre 90 Meyhâneci 140 Sabuncu 

41 Gulam-pâre 91 Fâsık 141 Kazancı 

 

42 

 

Rakîb 

 

92 

 

Sarhoş 

 

142 

Demirci-
Kalaycı-Boyacı 

43 Engel 93 Mahmûr 143 Na’l-bant 

44 Lala 94 Tiryâki 144 Hamâmcı 

45 Ehl-i Rîş-hand 95 Sâkî 145 Dellâk 

46 Gammâz 96 Bengî 146 Nâtır 
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47 Münâfık 97 Sipâhi 147 Külhancı 

48 Sâdık 98 Azap 148 Değirmenci 

49 Kezzâb 99 Subaşı 149 Doğancı 

50 Meddâh 100 Şehremin   

Listede görüleceği üzere eserde devlet adamları, meslek erbabı, 
esnaflar, zanâatkârlar, askerler, tasavvufî zümreler, çalgıcılar, etnik 
gruplar gibi toplumun her kesiminden insana rastlamak mümkündür. 
Listenin uzunluğu Risâle-i Ta’rifât’ın önemini yansıtmakla birlikte bu 
eserin asıl vasfı, bunların toplumun içinden gelen bir şairde uyandırdığı 
intibâlardır. Fakîrî, listede geçen her bir tipi, söz ve anlam sanatlarıyla 
dolu bir dil, resmî ve tarafsız bir bakış açısıyla değil halkın içinden gelen 
bir kişi olarak tanıtmış; böylece Osmanlı toplumunu oluşturan her 
kesimden bireylerin halkın zihnindeki yansımalarını göstermiştir.  

Geniş içeriğine rağmen Risâle-i Ta’rifât’ın en büyük eksikliği, içinde 
kadınların olmamasıdır. Osmanlı toplum tarihi açısından son derece 
değerli olan bu eserde, herhangi bir kadın tipe yer verilmemesi, üzerinde 
ayrıca durulması gereken bir meseledir. Fakîrî’nin hiçbir kadın tipe 
değinmemesinin bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü toplumu 
tanıtmaya çalışan bir eserde hiçbir kadının olmaması, Osmanlı toplum ve 
kültür hayatında kadınların olmadığı anlamına gelir ki bu da o dönemden 
kalan diğer eserler göz önüne alındığında gerçekliği mümkün olmayan 
bir durumdur. Bu meseleye dikkat çeken Cemal Kafadar, Osmanlı 
toplumunda kadının yeri konusundaki bilgisizliğin kaynak 
yetersizliğinden değil bilgiyi arama şeklinden kaynaklandığını ifade 
etmiştir (Kafadar 2009: 124-125).  

Osmanlı toplumsal yapısı, meslek grupları, memurları ve idarecileri 
hakkında yeterli olmamakla birlikte günümüze birtakım bilgiler intikal 
etmiştir. Özellikle tarihî metinler, bu türden bilgiler bakımından zengin 
sayılabilecek bir içeriğe sahiptir. Ancak bu kişilerin halk nezdinde nasıl 
değerlendirildikleri konusunda tarihî kaynaklar yetersizdir. İdareci ve 
memurların yetişmesi, eğitimi, görev alanı, çalışma süresi ve yeri gibi 
konularda tarihî metinlerden yararalanılabilirken bunların yaşanan 
hayattaki durumları edebî metinlerden takip edilebilmektedir. Bu 
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cümleden olmak üzere divan şiirinde makam, mevki ve meslek 
sahipleriyle ilgili hicivler son derece ilgi çekicidir.6 Söz konusu hicivlerin 
geneli incelendiğinde bunların toplumsal bakışı yansıttıkları 
anlaşılmaktadır. 

Risâle-i Ta’rifât’ta olumsuz bir bakış açısıyla tarif edilen devlet 
görevlileri daha çok rüşvet, görevi kötüye kullanma, taraflı davranma, 
zalimlik gibi vasıflarla eleştirilmişlerdir. Bey-ağa, çavuş, ulak, müftü, 
kadı, nayip, kassam, mansub, mülazım, vaiz, imam, azap, subaşı, 
şehremini, ases, derban ve kethüda olumsuz; vezir, solak, silahdar, 
mevali, müderris, müezzin ve sipahi olumlu; defterdar, nişancı, yeniçeri, 
muid, muallim, kâtip, muhasip ve mütevelli ise olumlu ya da olumsuz bir 
tavır takınılmadan genel özellikleriyle tarif edilen devlet görevlileridir.  

Ulaklar, olumsuz tarif edilen tipler arasında en sert eleştiriye maruz 
kalanlardır. Ayrıcalıklı görevleri nedeniyle geçtikleri yerlerde 
ulaşımlarını sağlayabilecek her türlü vasıtaya ve levazıma ücretsiz el 
koyma yetkisi olan ulaklar, zamanla görevlerini kötüye kullanarak resmî 
belgelerde ulak zulmü şeklinde bir tabirin ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermişlerdir (Çetin 2013: 41-42). Fakîrî, kanlı bir düşman ve aniden gelen 
bir bela olarak nitelediği ulağın acıma duygusunun olmadığını dile 
getirmiştir:  

54. Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ulaġı/Vilāyetde gezer bir ķanlu yaġı 

55. Teraģģum bilmez ü virmez emānı/Ŝavulmaz bir belā-yı nāgehānī 

Divan şairleri tarafından en çok yerilen isimlerin başında gelen 
kadılar, burada da eleştirilmişler ve dürüstlere değil, ikiyüzlülere 
yardımcı olmakla suçlanmışlardır. Fakîrî, edebî metinlerde pek 
karşılaşılmayan naibe de bir başlık açarak onu kadıdan daha sert 
eleştirmiştir. Osmanlı döneminde Anadolu ve Rumeli kazaskerleri (yani 
kadıları) İstanbul’da oturup taşraya vekillerini göndermişlerdir. Naip adı 
verilen bu vekiller, bulundukları yerin vekil kadısı olarak şer’î 
mahkemelerin hâkimliklerini yapmışlardır (Pakalın 1993: II/644). Fakîrî, 
rüşvetçi dediği naiblerin yalın yüzlü güzellerle eğlenip, kadıyı bile geride 
bırakacak eğlenceler düzenlediklerini ifade etmiştir: 

                                                                 
6 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Hikmet Feridun Güven (1997), Klasik Türk 
Şiirinde Hiciv, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
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81. Ŝorarsaŋ nāˇib-i şehrüŋ ģużūrın/Yaluŋ yüzli güzellerle sürūrın 

82. Cihān mülkinde şöyle ĥoş demi var/Ki ķāēīden çoķ artuķ ˘ālemi 
var 

Vergi memurları (haraççı), tahsildarlar (ummal) ve kethüdalar eserde 
halkı soyan tipler olarak ele alınmışlardır. Birer vergi memuru olan 
haraççı ve ummala karşı takınılan bu tavır, aslında dönem insanının 
içinde bulunduğu ekonomik durumu yansıtması bakımından önemlidir. 
Fakîrî, bu kişileri yağmacı ve hâin şeklinde nitelemiştir: 

342. Ĥarāccılar nedür bildüŋ mi yārān/Cihān mülkin ide yaġma vü 
talan 

345. Nedür bildüŋ mi sen erbāb-ı ˘ummāl/Ĥıyānet birle dāyim cem˘ 
ide māl  

Asayiş görevlileri, şairlerin çekindikleri, gündelik hayatta karşı 
karşıya kaldıkları tipler olarak şiirlerde kendilerine yer bulmuşlardır. 
Bazı şiirlerde gerçek manada bu kişilerle olan hadiselere değinilirken 
bazen de sevgilinin cefasının anlatımında mazmun olarak 
kullanılmışlardır.7 Fakîrî’nin, ases, muhtesib ve subaşını tarif ederken 
kullandığı kelimeler ve takındığı tavır, bu kişilerin halk arasında 
uyandırdığı korkuyu açık bir şekilde hissettirmektedir. Ayrıca buradaki 
ifadelerden subaşının, elinde bozdoğan isimli bir topuz ve zincirle; asesin 
ise iri bir kütükle gezdiği anlaşılmaktadır: 

327. Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ŝubaşı/Ģarām loķma ola zād u ma˘āşı 

328. ˘Aŝāsı bozdoġan tesbīģi zencīr/Ŝalātı fısķ u ˘iŝyān žulm ü tezvīr 

333. ˘Asesler ĥod ŝorarsaŋ dönbekidür/Yeŋi bāzāruŋ içi dernegidür 

334. Uluları kediler pīşvāsı/Kiçileri köpekler rehnümāsı  

335. Ele alup büyük büyük kütükler/Didügin virmeseŋ def˘ī kötekler 

Risâle-i Ta’rifât’ta 16. asır Osmanlı toplumunun askere bakış açısının 
izdüşümlerini görmek mümkündür. Eserinde tipleri genelde mizahî ve 
eleştirel bir tarzda işleyen Fakîrî, askeriyeye mensup kişilerden 

                                                                 
7 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Ömür Ceylan (1996), “Divan Şiirinde 

Emniyet ve Asayiş Görevlileri: Muhtesib, Şahne, Ases”, Tarih ve Medeniyet, 28, ss. 37-
40. 
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bahsederken bu tavrından tamamen uzaklaşarak medhedici bir üslup 
kullanmıştır. Bu durumun temelinde şüphesiz Türklerde ordunun 
toplumdan bağımsız bir kurum olarak değerlendirilmemesinin etkisi 
vardır. Eserdeki tariflerde askerî giyim kuşamı yansıtıcı ifadeler de 
bulunmaktadır. Örneğin çavuşların elinde altı dilimli bir topuz olan 
şeşper; yeniçerilerin ise başlarında sorguç, bellerinde kılıçları vardır. 
Padişahın muhafızlığını yapan solaklar, bellerinde sadakları, daima önde 
yürüyüp bir kuş gibi kol kanat gererek padişahı korurlar. Bu kuş 
benzetmesinde solakların yelpazeyi andıran geniş başlıklarının etkisinin 
olduğunu söylemek mümkündür.8  Askerler arasında yalnızca azablar 
eleştirilmiştir. Mehmet Zeki Pakalın’ın tarihî kaynaklara dayandırarak 
yaptığı açıklamada azablar, kara ve deniz azabları olmak üzere ikiye 
ayrılan ve yalnızca son dönemlerinde bozulmaya başlayan askerî bir 
gruptur (Pakalın 1993:I/128-129). Fakîrî’nin, askerî birlik olarak varlıkları 
yeniçerilerden önceye giden azablar hakkındaki aşağıda görülen ağır 
eleştirileri, en azından şairin yaşadığı Kânûnî döneminde de azablarla 
ilgili birtakım sorunlar olduğunu düşündürmektedir. Çünkü Fakîrî, 
azabları edep ve hayâdan yoksun, insanlara zulmeden, fesatçı kimseler 
olarak nitelemiştir: 

324. Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ˘azablar/Be-gāyet bī-ģayā vü bī-
edebler 

325. İbikler börki ķalķanlar ķanadı/İderler dünyede dāyīm fesādı 

326. Yıķarlar dünyeyi bir dem içinde/˘Aceb ķuşlardurur ˘ālem içinde 

Fakîrî’nin mizahi üslubunun ve müstehcen ifadelerinin ağırlıklı 
olarak geçtiği yerler zampara, gulampare, fellah, ahiryan, peyk, seyyah, 
sarhoş, mahmur, fellah, şehir oğlanı ve çingene gibi çeşitli halk tiplerini 
tarif ettiği fasıllardır. Bu bölümlerdeki tasvirler, 16. asrın giyim-kuşamı, 
ahlak anlayışı, insan ilişkileri, toplumsal çeşitliliği, gündelik yaşamı gibi 
konularda oldukça değerli bilgiler içermektedir. 48. fasıldaki zampara 
tasviri, bu tipi resmeder mahiyettedir. Tarifte bir iki parmağı kınalı, 
saçları taralı, elinde yüzüğü, belinde mendiliyle kanlı canlı bir kişi ortaya 
çıkmaktadır:  

                                                                 
8 Solakların başlıkları için bakınız: Luigi Fernando Marsigli (2019), Osmanlı’da Sosyal 

Sınıf ve Kimlikler, (Haz. Kudret Altun), İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay. 
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150. Nedür zen-bāre bildüŋ mi cihānda/Gözü dāyim ola anuŋ 
yabanda 

151. Ola bir iki parmaġı ķınalı/Turunç-ile belinde dest-māli 

152. Başında kāküli elde yüzügi/Dem-ā-dem sekseni yiye büzügi 

Eserde geçen çingene faslı, bu topluluğun Osmanlı dönemindeki 
halini, yaşayışını ve toplumun onlara bakış açısını yansıtması bakımından 
önemlidir. Fakîrî, şeytanın küçük kardeşi şeklinde nitelediği bu taifenin, 
sürekli birbirleriyle uğraştıklarını, haydut ve toplumun yüz karası 
olduklarını söylemiştir. Tarihî kaynaklarda bu yorumları destekleyici 
bilgilere rastlamak mümkündür. Örneğin mühimme defterlerinde, 
çingenelerin at ve kısraklardan yararlanarak Osmanlı toplum düzenini 
bozdukları gerekçesiyle bu hayvanlara binmelerinin yasaklandığı 
yazılıdır. Ayrıca yine aynı kaynaklarda, çingenelere isnat edilen suçların 
başında asayişi bozma gelmektedir (Altınöz 2007: 17-18). Fakîrî’nin 
tarifinden, 16. asır Osmanlısında çingenelerin suçla ilişkilileri nedeniyle 
pek sevilmeyen bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır: 

276. Nedür bildüŋ mi çingāne cihānda/Gezüp ol ĥāneden ĥāne 
cihānda 

277. Şeyāšīnüŋ kiçi ķardaşlarıdur/Şeķāvetde ķamu yoldaşlarıdur 

278. Dükenmez birbiriyle mācerāsı/Cihānuŋ her biri yüzi ķarası 

Osmanlı’da yaya bir postacı sınıfı olan peykler, padişahın emirlerini, 
gönderildikleri yere hiç durmadan koşarak götürmeleriyle 
tanınmışlardır. Koşarken halka “savulun savulun” diye bağıran 
peyklerin, ayrıca kaynaklarda kemerlerine ve diz bağlarına küçük 
çıngıraklar bağladıkları da yazılıdır (Uzunçarşılı 1984: 439-440). Peyklerle 
ilgili fasılda, bu bilgileri tamamlayıcı malumat vardır. Fakîrî, peyklerin 
geyik gibi sıçrayarak koştuklarını, bir şehirden başka şehire haber 
götürdüklerini, arkalarında zil takılı olduğunu ve koşarken gazel 
okuduklarını belirtmiştir: 

273. Bilür misin nedür ey dil peyikler/Yürürler ŝıçrayup nite geyikler 

274. Urur dāyim şehirden şehre lengi/Götinde aŝılup bir iki zengī 

275. Oķuyup bir iki yaŋlış ġazeller/Gezüp bāzārı cerr ider güzeller 
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Risâle-i Ta’rifât’ta Anadolu’daki sufi zümrelerin tarihine kaynaklık 
eder mahiyette değerli bilgiler vardır. Fakîrî, eserinin 91, 92, 93, 94 ve 95. 
fasıllarında sırasıyla “Işık, Köçek, Kalender, Hayderî ve Câmî” isimli 
zümreleri tarif etmiştir. İslam dünyasının hemen her yerine ulaşan bu 
Kalenderî zümrelerin Anadolu’daki durumları hakkında yeterli ve ayırt 
edici bilgileri ihtiva eden tarihî kaynakların olduğunu söylemek güçtür. 
Köprülü, Moğol istilasının gerek öncesinde gerekse sonrasında 
Anadolu’ya Türkistan, Buhara, Harezm, Irak ve İran’dan birçok dervişin 
geldiğini ve bunlar arasında ekseriyeti Kalenderîlerin oluşturduğunu 
ifade etmiştir (Köprülü 2000: 49). Bu kalabalık zümreyle ilgili en büyük 
sorun tarihî, edebî ve tasavvufî kaynaklarda farklı isimlerle anılan ancak 
özellikleri Kalenderîleri çağrıştıran grupların Kalenderîlerile aynı olup 
olmadığıdır. Çünkü bu sorunun cevabı Kalenderîlerin Anadolu’daki 
tarihinin, yayılma alanlarının ve özelliklerinin belirlenmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ahmet Yaşar Ocak aynı hususa dikkati 
çekerek şu soruları dile getirir:  

Bütün bunlardan sonra, her iki yüzyılda da hem Osmanlı hem de Avrupa 
kaynaklarının kullandıkları terimler sıralanacak olursa, XVI.-XVII. yüzyıllarda 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamakta olan Kalenderîler’in Kalenderîler, 
Hayderîler, Rum Abdalları, Işıklar, Torlaklar, Nîmetullâhîler, Câmîler ve nihayet 
Şemsîler ve Dervişler gibi bir takım isimlerle anıldıklarını görürüz. O halde 
bütün bu sıralanan terimler ayrı ayrı Kalenderî zümrelerini mi ifade etmekte veya 
bunlardan bazıları genel, bazıları özel mâhiyet mi taşımaktadır? Yahut 
bunlardan birkaçı yalnızca bir zümrenin değişik adlarını mı temsil ediyor? (Ocak 
1993: 103) 

Ocak, çalışmasının devamında bu isimlerin aynı zümreyi yani 
Kalenderîleri belirtmek için birbirinin yerine kullanıldığını ifade etmiş; 
ancak “Işık” ismi konusunda farklı görüşlerin olduğunu, özellikle 
Abdulbaki Gölpınarlı’nın bu terimin yalnızca “Hurufî” demek 
olduğunda ısrar ettiğini söylemiştir. Ocak, Köprülü ve Gölpınarlı’nın 
farklı fikirler beyan ettikleri bu durumun, Fakîrî’nin “Işık” faslındaki 
beyitleri neticesinde netleştiğini aktarmıştır: “A. Gölpınarlı bu terimin 
‘Hurufî’ demek olduğunda ısrar eder. Ancak F. Köprülü tarafından da nakledilen, 
Fakîrî’nin üç beyitlik izahatı, bu terimin Kalenderî ile aynı anlama geldiğinde 
şüphe bırakmıyor (Ocak 1993: 106)”. Nitekim her iki zümrenin tarifinde 
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kullanılan ifadeler, yukarıdaki tespitlerin doğruluğunu kanıtlar 
mahiyettedir: 

279. Işıķ oldur k’ola meźhebde ĥāric/Ķamu lūšī vü bengī vü ĥavāric 

280. ˘Alī ˘aşķında yanup şöyle pişmiş / Cihānda on sekiz kez šon 
degişmiş 

281. Yanında cur˘a-dān yancuķlarıdur/Ŝanasın Kerbelā 
ķancuķlarıdur 

285. Nedür bildüŋ mi kimlerdür Ķalender/Yata bengī olup sedd-i 
Sikender 

286. Boġazına geçüp bir šavķ-ı la˘net/˘Alāyıķdan ser-ā-ser ide ˘uzlet 

287. Sivā vü māsivādan fāriġu’l-bāl/Ola bu tekye-i miģnetde abdāl 

Risâle-i Ta’rifât’ın en ilgi çekici bölümlerinin başında Arap, Fars, 
Rumî ve Türk’ün tarif edildiği fasıllar gelir. Fakîrî, eserinin 76, 77, 78 ve 
79. fasıllarında bu dört etnik grubu kendine has üslubuyla günümüz için 
oldukça önemli bilgiler vererek tarif etmiştir. Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş döneminde Müslüman Türklerden oluşan toplum, fetihlerle 
birlikte kozmopolit bir yapıya bürünmüş ve bu yapı ırk esasına göre değil 
inanç temeline göre şekillenmiştir. Bu bakış açısıyla devleti Müslümanlar 
kurduğu için Müslümanlara millet-i hâkime; diğer din mensuplarına ise 
millet-i mahkûme adı verilmiştir (Yediyıldız 1994: 465-466). Osmanlı 
Devleti’nde insanlar, hangi dine mensup olursa olsunlar vatandaş kabul 
edilmiş; ancak vatandaşlık yükümlülükleri bakımından Müslümanlarla 
gayrımüslimler arasında farklılıklar olmuştur. Gayrımüslimlere her ne 
kadar millet-i mahkûme yani hükmedilen millet adı verilmiş olsa da 
Osmanlı yönetimi, onlar üzerinde herhangi bir baskı kurmamış, bu 
milletler kendi dinlerine ve geleneklerine göre yaşamışlardır (Eryılmaz 
1992: 15-18). Osmanlı toplumunda Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, 
Yahudiler, Romenler, Slavlar ve Arapların da olduğu bilinmektedir. Bu 
toplulukların sahip olduğu haklar, ağırlıklı olarak yaşadıkları şehirler, 
sosyoekonomik durumları, giyim kuşamları gibi birçok konuda bilgi 
bulmak mümkündür. Ancak Fakîrî, anlatımıyla okuru, o dönemin 
yaşayışına taşıyıp bu dört etnik grubun ilgileri, karakter özellikleri, 
eğlence anlayışları, neler yaptıkları ve alışkanlıklarıyla tanıtmayı 
başarmıştır. Osmanlı’nın millet anlayışının etkisini Fakîrî’de görmek 
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mümkündür. Çünkü o, bu dört milleti dinlerini göz önüne alarak tarif 
etmemiştir. Yani Rumları eleştirip diğer milletleri yüceltmemiştir.  

Fakîrî’nin Türk’ü tanıtırken kullandığı ifadeler, Osmanlı dönemi 
Türk algısının günümüz bakış açısıyla tamamen zıt bir görünüm arz 
ettiğini göstermektedir. 79. fasılda Türk, omzunda kürkü, başında börkü 
bulunan, din ve diyanetten anlamayan, yüzünü bile yıkamayan, kaba 
saba pis bir tip olarak tarif edilmiştir: 

243. Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde Türk’i/Ola egninde kürki başda 
börki 

244. Ne meźheb bile ne dīn ü diyānet/Yumaz yüzin ne āb-dest ü 
šahāret  

245. Meśeldür bunı dirler ehl-i meźheb/˘Avān çoban şerinden ŝaķla 
yā Rāb 

Bu ifadelerin tarihî arka planını anlamada Ahmet Vefik Paşa’nın 
açıklamaları oldukça önemlidir: “... dört yüz tarihlerinde İslâma dahil olarak 
mümtazlarına Selçukî, umumuna Guz, gaz ve sehven Togazgaz ve nihayet 
Türkmen denmiştir. Sahrâ-nişîn olup şehristana dahil olmayanlara Türk ve 
Oğuz ism-i umûmîsi kalmakla ileride Türk tabiri kaba, rûstâ’î, raiyet ve 
Oğuz sade, safdil manasına alınmıştır (Ahmet Vefik Paşa 2000: 391)”. Türk 
kelimesindeki anlam değişimini yansıtan bu ifadelerden tarihî 
dönemlerde Türk’ün, kaba ve köylü anlamında kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu olumsuz anlam, hiçbir değişime 
uğramadan divan şiirine de geçmiş ve bunun neticesinde Türk kelimesi 
şiirlerde kaba, kötü, denî, idraksiz, iz’ansız, kıymetsiz, gaddar ve insafsız 
gibi manalara gelecek şekilde kullanılmıştır (Levend 1984: 595-597).  

Fakîrî’nin, millet tariflerinde Osmanlı’nın hâkimiyeti altındaki bütün 
coğrafyayı değil bu milletlerin İstanbul’daki fertlerini kastettiği 
anlaşılmaktadır. Çünkü Arapların anlatıldığı bölümde onların 
günümüzde İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden olan Tahtakale’de 
falcılık yaptıklarından bahsedilmiştir. Buradaki ifadelerden Arapların 
sürekli beng yani afyon kullandıkları, çeng çaldıkları ve falcılık yaptıkları 
anlaşılmaktadır: 

234. ˘Arab oldur ki dāyim yiye bengi/Ve līkin açlıġ-ıla çala çengi 
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235. Ya micmer gezdüre cem˘ eyleye māl/Ya Taģte’l-ķal˘a içre ola 
remmāl 

16. asırda baş gösteren Safevî tehlikesi, uzun yıllar boyunca Osmanlı 
Devleti’nin ciddi sorunlarından biri olmuştur.  Başlangıçta şeyhlikle 
yetinen ancak daha sonra şahlık davası da güden Şeyh Safiyyüddîn 
ailesenin en küçük ferdi Şah İsmâil, Safevî Devleti’ni kurmuştur. Şah 
İsmail, Anadolu’daki Alevileri kendi tarafına çekip Osmanlı’ya karşı bir 
isyan tasarladığı için Osmanlı padişahları tarafından daima yok edilmesi 
gereken bir tehlike olarak görülmüştür. Hal böyle olunca Şiilik 
propagandasıyla taraftar toplayan Şah İsmail, Osmanlı Devleti ve 
toplumu nazarında düşman hüviyeti kazanmıştır. Bu siyasi olaylar 
nedeniyle olsa gerek Fakîrî, Acemlerden bahsederken mezhepsel ifadeleri 
ön plana çıkarmıştır. İlk beyitte Acemleri eğlenceye düşkün olarak 
niteleyen şair, sonraki iki beyitte onların Rafizî, Şah İsmail taraftarı ya da 
Haydariyye’ye bağlı olduklarını ve hepsinin hile ve aldatmaya 
düştüklerini belirtmiştir: 

237. Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ˘Acemler/Sürerler dāyima işretde 
demler 

238. Revāfiż ģaylinüŋ ser-keşleridür/Kimi Şāhī kimisi Ģayderīdür 

239. Düşüpdürler ķamu mekr u füsūna/Virürler naķd-i cān bir kāf u 
nūna 

Risâle-i Ta’rifât’ta bahsi geçen bir diğer grup Rûmî’dir. Şairin bu 
kelimeyle burada hangi milleti kastettiği izaha muhtaç bir durumdur. 
Çünkü kelimenin ilk anlamına odaklanıp Fakîrî’nin, Rumları tarif ettiği 
fikrine kapılmak söz konusu kelimenin o dönemde karşıladığı anlamları 
gözardı etmek manasına gelir. Rum kelimesi, ilk dönem Arap 
kaynaklarında Bizanslıları ve Bizans Devleti’ni ifade etmektedir. Rûmî ise 
Rum asıllı olanları tanımlamak için kullanılmıştır. Ancak İstanbul’un 
fethiyle birlikte bir zamanlar Bizans’ın olan topraklara Müslüman Türkler 
gelince bu kelimenin anlamında da birtakım genişlemeler olmuştur. 
Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı kaynaklarında hem coğrafî bir isim hem 
de bu coğrafyada yaşayanları nitelemek için kullanılan Rûmî kelimesi, 
sonraki dönemlerde ırk bakımından Rumları değil, Osmanlılar’ı 
kapsayan kültürel ve sosyal bir tanımlama haline gelmiştir (Avcı 2008: 
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35/225). Nitekim Arap kaynakları üzerine yapılan incelemelerde Arap 
yazarların, Osmanlıları nitelemek için başlangıçta Etrak; sonra ise Rûmî 
kelimesini tercih ettikleri anlaşılmıştır. Ancak bu kelimenin salt Osmanlı 
manasına gelmediği, ortodoks Hristiyanları ya da Rumları kastetmek için 
de kullanıldığı bilinmektedir (Masters 2017: 28-29). Fakîrî’nin bu 
kelimeyle Rumlardan ziyade eğitimli Osmanlı bireylerini kastettiği 
düşünülmektedir. Çünkü bu kişiler, ilimle iştigal eden düz yazı ve şiirde 
başarılı olmuş kimselerdir: 

240. Nedür kimlerdurur bildüŋ mi Rūmī/Ķıla ģāŝıl žarāfetle ˘ulūmı 

241. Kimi münşī dirile kimi şā˘ir/Žarāfetle ķılalar siģr [ü] sāģir 

Nüshalar 

Yapılan taramalarda Risâle-i Ta’rifât’ın dört nüshası tespit edilmiştir.  

1. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi NECTY03051 
(N): Eserin tam metnini ihtiva eden bu nüsha 22 varaktır. Söz 
başları yaldızlıdır, sayfa kenarları ve fasıllar arasına cedvel 
çekilmiştir. Suyolu filigranlı kâğıt kullanılan nüshanın sırtı ve 
kenarları meşin, üzeri ebru kağıt kaplıdır. Nüshanın sonunda 
“Bu nažm içinde neşr olan cevāhir šoķuz yüz ķırķ birinden oldu ģāŝıl, 
ketebehu Mu˘iddīn Naŝūģ bin Ģasan” kaydı vardır. Buradan 
anlaşıldığı kadarıyla 1534/35 yılında yazılan eser, Nasuh b. 
Hasan tarafından istinsah edilmiştir.  

2. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Ahmed Paşa 279 (A): Bu nüsha 
Yahya Bey’in Şâh u Gedâ mesnevisinin sonunda 73a-86b varakları 
arasında bulunmaktadır. Divani hatla yazılan metinde başlıklar 
kırmızı mürekkeple yazılmış, sayfa kenarları ve fasıllar arasına 
cedvel çekilmiştir. Bu nüsha muhtemelen müstensih hatasından 
kaynaklanan bir sebeple şairin Şehrengiz-i İstanbul’u ile 
karıştırılmıştır. Çünkü Şehrengiz-i İstanbul’un hemen ardından 
herhangi bir başlık kullanılmadan ve yazı şekli değiştirilmeden 
aynı sistemle devam edilmiş, Risâle-i Ta’rifât’ın 35. faslından 
sonraki kısmı, Şehrengiz’in devamı olarak yazılmıştır. 

3. Mevlânâ Müzesi Abdulbaki Gölpınarlı Kütüphanesi 194 (M): Bu 
nüsha Abdulbaki Gölpınarlı tarafından Hacı Ahmed Paşa 279 
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nüshası ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 3051 
nüshasındaki Risâle-i Ta’rifât karşılaştırılarak hazırlanmıştır 
(Levend 1957: 31). Filigransız, nohudî kâğıda rik’a hatla yazılan 
nüsha 21 varaktır. 1b-9a arasında Şehrengiz-i İstanbul, 9a-20a 
arasında ise Risâle-i Ta’rifât vardır. Gölpınarlı, Şehrengiz’i 
tamamlayıp Ta’rifât’a geçerken “Buradan yukarısı Üniversite 
Kütüphanesi’nde yok, bu kısım da öbür nüshada yok.” kaydını 
düşmüştür. 

4. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 5424: Bir mecmuanın 89a-93b 
varakları arasında yer almaktadır. Baştan ve sondan eksik olan 
bu nüsha 48-156. fasıllar arasını kapsamaktadır. Mecmuada 
Ta’rifât’a geçilirken “Faķīrī’nüŋ başı eksik Ta˘rifāt’ı” kaydı 
düşülmüştür.  

Metin kurulurken 1 numaralı nüsha esas alınmıştır. Zira 3 numaralı 
nüsha Gölpınarlı tarafından 1’den istinsah edilmiştir; 2 ve 4 numaralı 
nüshalar ise tam değildir. Gölpınarlı, istinsahını yaparken İstanbul 
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nüshasında bulunan birtakım 
hataları düzeltmiştir. Bu düzeltmeleri bugün için elde olmayan bir 
nüshadan yararlanarak mı yoksa doğrudan kendi muktesebatına 
dayanarak mı yaptığı anlaşılamamaktadır. Metnin kurulmasında mevcut 
düzeltmeler nedeniyle 1 numaralı nüsha esas alınmakla birlikte 
Gölpınarlı nüshasından da yararlanılmıştır. 3 numaralı nüsha da bazı 
yerlerde diğer nüshalardaki hataları gidermesi nedeniyle 
değerlendirmeye alınmıştır. Hatalarının fazla olması nedeniyle 4 
numaralı nüshadan nadiren yararlanılmıştır. 

Sonuç 

1926’da Fuad Köprülü’nün ilim âlemine tanıttığı Risâle-i Ta’rifât, o 
tarihten itibaren içeriğiyle araştırmacıların dikkatini çekmiş ve üzerinde 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu eser, 16. asır Osmanlı toplumsal yapısını 
ve çeşitliliğini aktarması bakımından daha birçok çalışmaya kaynaklık 
edecek mahiyettedir. Fakîrî’nin yaptığı tarifler, içerisinde her ne kadar 
mizahî ve müstehcen ifadeler taşısa da bütün olarak her kesimden 
Osmanlı insanının, halk muhayyilesindeki yansımalarını göstermektedir. 
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Buna göre başta askerler olmak üzere, mutasavvıflar, bilginler ve 
medreseyle ilgili kişiler sevilen, kendilerine güven duyulan gruplardır. 
Ancak mahallî idareciler, memurlar, asayiş görevlileri sevilmeyen, adları 
hile ve zorbalıkla anılan insanlardır. Bu durum daha Sultan Süleyman 
hayattayken kurumsal bir bozulmanın başladığını ve bunun halkı 
olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Benzer bir durum imam, müftü 
ve hatip gibi din görevlileri için de geçerlidir. Gösteriş ve ikiyüzlülük, bu 
kişiler için kullanılan olumsuz nitelemelerdir. 

 Eserde dikkati çeken durumlardan biri de Fakîrî’nin, mizahı da 
işin içine katarak çarpık ilişki temayülü olan kişilerden bahsetmesidir. 
Özellikle gulâmpâre başlığıyla müstakil bir fasılda bu tipin doğrudan 
anlatılması, toplumda aykırı kişilerin varlığını ve bir eserde ele 
alınabilecek kadar normalleştiğini düşündürmektedir.     

 Risâle-i Ta’rifât, sosyal konularla ilgili araştırmalarda edebî 
metinler incelenmeden varılacak sonuçların daima eksik kalacağının, 
gerçeği tam manasıyla aktaramayacağının önemli bir delilidir. Özellikle 
tarifat, hasbıhâl, şehrengiz türündeki metinler, yazıldıkları dönemin 
yaşayışını birinci el bilgiler vermeleri sebebiyle yalnızca divan şiiri değil 
farklı bilimsel alanlar için üzerinde durulması gereken metinlerdir. 
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Metin 

1b 
Risāle-i Ta˘rifāt 

1 İlāhī sen beni ŝāģib-maķāl it 
Dilümi fikrüŋ ile ehl-i ģāl it 

Terennüm eylesün bülbül gibi dil 
Açılsun şevķuŋ ile gül gibi dil 

Niçe bir ġonce gibi lāl olsun 
Demidür gül gibi ĥoş-ģāl olsun 

Ķalem çeksün göŋül levģ-i beyāne 
Yazılsun ģāl-i erbāb-ı zamāne 

5 Yazalar oķuyalar ehl-i ˘irfān 
Ola ˘ālemde bir ĥoş tāze destān 

1. Faŝl 
Dilā bildüŋ mi işbu mümkinātı 
Niçün yaratdı Taŋrı kāˇinātı 

Niçün ĥalķ eyledi bu ˘ālemi Ģaķ 
Vücūda geldi bu eşyāˇ muģaķķaķ 

Yaratdı nūr-ı Aģmed ģürmetiyçün  
Cihān faĥrı Muģammed ģürmetiyçün9 

Muģammed muķtedā-yı enbiyādur 
Muģammed pīşvā-yı evliyādur 

2. Faŝl 
10 Nedür bildüŋ mi sen bünyād-ı taģķīķ 

Esās-ı dīn-i ģaķ Bū-Bekr-i Ŝıddīķ 

Odur erbāb-ı dīne rükn-i a˘žām 
Odur ķāyim-maķām-ı faĥr-ı ˘ālem 

Ķamu aŝģāba şeyģ-i muķtedādur 
Enīs ü yār-ı ġār-ı Muŝšafā’dur 

                                                                 
9 N’de 1. Faslın ikinci beytinin birinci mısraı ile üçüncü beytin ikinci mısraı yer 

değiştirmiş halde yazılıdır. 
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2a 

3. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi kimdür yār-ı śānī  
Şecā˘at ma˘deni10 vü ˘adl kānı 

Velāyet menba˘ı sulšān-ı ekrem 
Kerāmet mecma˘ı fāruķ-ı a˘žām 

15 Emīrü’l-müˇminīn oldur muķarrer 
Müşīrü’l-müslimīn oldur muķarrer 

4. Faŝl 
 Nedür bildüŋ mi yār-ı ġār-ı śāliś 
 K’odur ıŝlāģ-ı milk-i dīne bā˘iś 

 Odur hem cāmi˘-i āyāt-ı Ķurˇān 
 Emīr-i mülk-i dīn ˘Ośmān-ı ˘affān 

 Ģayā kānı seĥāvet menba˘ıdur 
 Vefā baģrı kerāmet mecma˘ıdur 

5. Faŝl 
 Nedür bildüŋ mi kimdür yār-ı rābi˘ 
 Ki ehl-i küfre oldur tīġ-ı ķāšı˘ 

20 Şecā˘at rezmine pīrāye oldur 
 Seĥāvet bezmine sermāye oldur 

 Egerçi ˘ilm şehri Muŝšafā’dur 
 Velī bābı ˘Aliyyü’l-Murtażā’dur 

6. Faŝl 
 Bulardur mülk-i dīne çār dīvār 
 Bulardur vāķıf-ı esrār-ı ebrār 

 Bular revnaķ virüpdür şehr-i dīne 
 Bulardur mülk-i İslām’a11 medīne 

 

                                                                 
10 ma˘deni M] sa˘deti N 
11 N’de “İslām” şeklinde yazılmıştır; ancak anlam gereği “İslāma” şeklinde 

okunmuştur. 
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 Ŝalavātla selām-ı bī-nihāyet 
 Resūl’üŋ ĥayr-ı āline tamāmet 

7. Faŝl 
 2b 

25 Dilā medģ eyle evvel şehr-yārı 
 Ki oldur mülk-i dīnüŋ tāc-dārı 

 Süleymān-ı zamān sulšān-ı ġāzī 
 Sitemden pāk iden rāh-ı Ģicāz’ı 

 Penāh-ı ma˘delet pīrāye-i dīn 
 Şeh-i gerdūn u sulšānü’s-selāšīn 

 İlāhī devletin pāyende eyle 
 Cihān ĥalķın o şāha bende eyle 

 Cihān durduķça dursun nāmı anuŋ 
 Zamāne ĥalķı olsun rāmı anuŋ 

8. Faŝl 
30 Nedür bildüŋ mi erbāb-ı vezāret 
 Cihānda sākin-i12 ŝadr-ı sa˘ādet 

 Mu˘īn-i dīn ü devlet faĥr-ı ādem 
 Nižām-ı memleket ıŝlāģ-ı ˘ālem 

 Ķamunuŋ devleti pāyende olsun 
 Cihān durduķça şāha bende olsun 

9. Faŝl 
 Nedür bildüŋ mi ķāēī-i ˘asākir 
 Ki andan olmaya bir ķāēī şākir 

 Kimine cān virüp iģsānlar eyler 
 Kiminüŋ cānın alup ķanlar eyler 

35 Gözedüp müddet-i ˘örfī rıżāsın 
 Mülāzımlar hele ister ķażāsın 

                                                                 
12 N’de “sākīn” şeklinde yazılmıştır. 
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10. Faŝl 
 Nedür bildüŋ mi defterdār efendi 
 Egerçi bir iki üç var efendi 

 Kiminüŋ işini altun iderler 
 Kimin ma˘zūl kimin maġbūn iderler 

 Olardur sā˘ī-i genc ü ĥazīne 
 Olardur ŝāģib-i māl [u] defīne 

 3a 
11. Faŝl 

 Nişāncılar nedür bildüŋ mi yārān 
 Virürler dāyimā aģkāma ˘ünvān 

40 Düm-i šāvusdur[ur] ya perr-i Cibrīl  
 K’iderler dāyimā teźhīb ü taģlīl 

 Ya nev-ĥaš ĥūbdur aģkām-ı şāhī 
 Ki geymiş başına zerrīn külāhı 

12. Faŝl 
 Bilür misün nedür begler aġalar 
 Sürerler dāyimā źevķ [u] ŝafālar 

 İderler dāyimā şevketle dīvān 
 Gelüp cem˘ olalar a˘yān [u] erkān 

 Kimi ˘adl ile ma˘mūr ide şehri 
 Kimi žulm ile yıķa mülk-i dehri 

13. Faŝl 
45 Süleymān ķuşlarıdur ĥod ŝolaķlar 
 Ķanat açup şeh-i devrānı ŝaķlar 

Per-i zerrīn miyānında bilikler 
Şehüŋ öŋinde dāyim münselikler 

Ķaçan kim el ura ĥışm ile yaya 
Atılur oķ gibi rāh-ı ġazāya 
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14. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde silaģdār 
Ola sulšān-ı źü’l-ķadre hevādār 

Ķulı olup şeh-i ˘ālem-penāhuŋ 
Ķılıcın ŝala dāyim pādşāhuŋ 

50 Dayanup tīġ-ı tīz-i ĥūn-feşāna 
Cihānda ķalmayalar baş u cāna 

15. Faŝl 
3b 
Nedür bildüŋ mi [bu]  ˘ālemde çāvūş  
Ģużūr uçurucı merd-i ġażab-pūş 

Gehī manŝıbla eyler müjdegānī 
Gehī birbirine urur cihānı 

Elinde bir demürden şeş-peri var 
Ŝanasın ejdehādur13 heft seri var 

16. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ulaġı 
Vilāyetde gezer bir ķanlu yaġı 

55 Teraģģum bilmez ü virmez14 emānı 
Ŝavulmaz bir belā-yı nāgehānī 

Dem-ā-dem peykidür rāh-ı ġazānuŋ 
İlāhī ŝaķlaġıl şerrinden anuŋ 

17. Faŝl 
Yeŋiçeri nedür bildüŋ mi ey yār 
Ŝıġırcıķ ķuşlarıdur her ne kim var 

İbik ŝorġuc bıçaķ ķuyruķlarıdur 
Ya aġzın sikdügüm buyruķlarıdur 

 

                                                                 
13 N’de “ejderhā” şeklinde yazılıdırr; ancak vezin gereği “ejdehā” şeklinde 

okunmuştur. 
14 “virmez M] dimez N 
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Tüfenkler birle cenge ŝaf düzerler 
˘Adūnuŋ yüzine yat yat üzerler 

18. Faŝl 
60 Nedür bildüŋ mi ˘ālemde mevālī 

Ki ta˘rīf itmiş anları ehālī 

Bilüp ŝarf u kelām u naģv u manšıķ 
Ola heyˇetde bir ģibr-i müdaķķıķ 

Uŝūliyle bile ˘ilm-i me˘ānī 
Fürū˘ıyla bedī˘ ola beyānı 

19. Faŝl 
Ŝorarsaŋ n’itdügin müftī efendi 
Getürür ķapuya bir derd-mendi 

4a 

Şu deŋlü çigzinür anda dolanur 
Bir iki günde işi bite ŝanur 

65 Bir aydan ŝoŋra Zeyd’üŋ ĥānmānı 
Ya Bekr’e ģükm ider ya ˘Amr’a anı 

20. Faŝl 
Ŝorarsaŋ n’itdügin şehr içre ķāēī 
Degüldür degme bir ıŝlāģa rāżī 

Yüzi olana yüz virmez ķovar tīz 
İki yüzlüden itmez līk perhīz 

İde kimüŋ onasa ma˘nā çek çek  
Bitüp işi segirdi gide dik dik 

21. Faŝl 
Müderrislerden eylerseŋ suˇāli 
Degül kem baģś-i ˘ilm-ile cidāli 

70 ˘Aceb āyīn ü ĥoş erkān iderler 
Ki begler gibi dört dīvān iderler 

Bular hep vāriś-i ˘ilm-i nebīdür 
Buları sevmeyen ġāyet ġabīdür 
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22. Faŝl 
Ŝorarsaŋ ger mu˘īd-ile mużāfı 
Urup el öpene lāf-ı güźāfı 

Kiminüŋ itdirür dersini tebdīl 
Kiminüŋ de olur taģŝīli15 ta˘šīl 

Eger olursa Muģyi’d-dīn-i tālic 
Ta˘aŝŝubla çeker yıllarla ĥāric 

23. Faŝl 
75 ˘Acebdür ey birāder müsta˘iddīn 

Ki olmuş her birine ˘örf ü āyīn 

İżāfet yanlarından ķadr-i ˘ālī 
Dilüŋ vir sen oķursa aŋma ĥālī 

4b 

Niçe yoķ sözi alma16 ıŝšılāģāt 
Nizā˘-ı lafžī vü ķurı ˘ibārāt 

24. Faŝl 
˘Acāyib ģāli vardur sūĥtevātuŋ 
Ki yirse lūt u pūtın kāˇinātuŋ 

Doyup ķarnı dükenmez iştehāsı 
Ŝorarsaŋ var daĥı lūtdan ŝafāsı 

80 Güzel sevmek ķamunuŋ ŝan˘atıdur 
Ĥayāle calķ urmaķ ˘ādetidür 

25. Faŝl  
Ŝorarsaŋ nāˇib-i şehrüŋ ģużūrın 
Yaluŋ yüzli güzellerle sürūrın 

Cihān mülkinde şöyle ĥoş demi var 
Ki ķāēīden çoķ artuķ ˘ālemi var 

                                                                 
15 Bu kelime nüshada “taĥŝile” şeklinde yazılmıştır. 
16 Alma M] -N 
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Açuķ ĥod açmazından bāb-ı rüşvet 
Birinden birine degmez ki nevbet 

26. Faŝl 
Ŝorarsaŋ ger belā ķassām-ı şehri 
Yaķup gitdi tamāmet mülk-i dehri 

85 Ŝaġır minnetsüz ol üçde birisin 
Lūtın yir döner ister diş kirīsin 

Šama˘ yanında eyler şöyle aģrār 
Żarūrī dirler el-ķassāmu fi’n-nār 

27. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde manŝūb 
Öŋince yürüye bir iki maģbūb 

Mülāzımlar ola ķarşuda dāyim 
Şehe varınca ŝoģbet ide dāyim 

Semā˘ [u] çeng ü ķānūn ola cālī 
Yelā yellā yelā yellā yelālī 

5a 

28. Faŝl 
90 Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ma˘zūl 

Ola efkārla mehcūr u ma˘lūl 

Giyüp bir eski ŝof bāldan šoruya 
Binüp kendin şikāyetden ķoruya 
Gelince müddet-i ˘örfīsi ey yār 
Girer işbu šarīķa çār u nā-çār 

29. Faŝl 
Mülāzımlar nedür devrān içinde 
Ki dāyim cān çeke dīvān içinde 

İde manŝıb içün dāyim cidāli 
Eger mevtādan ise aŋma ģāli 

95 Felek uġradup āĥir bir ķażāya 
Düşe ya serehe yāĥūd nidāya 
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30. Faŝl 
Dilā bildüŋ mi kimdür şeyĥ-i kāmil 
Ola ol dāyimā ˘ilm-ile ˘āmil 

Müberrādur ķamu zerķ ü riyādan 
Müferrādur hevā-yı māhuvādan 

Hidāyet şem˘ine pervānelerdür 
Ģaķīķat baģrine dür-dānelerdür 

31. Faŝl 
Geçinen ˘ālemin şeyĥ-i ferīdi 
İdinür bir yaluŋ yüzli mürīdi 

100 Velāyetle getürür ĥalvetine 
Riyāżetle yetişür vuŝlatına 

Degül eksük semā˘-ı ģāl-i vecdī 
Ŝorarsaŋ her biri bir şeyĥ-i Necdī 

32. Faŝl 
5b 

Nedür bildüŋ mi ŝūfī-i mürāyī 
Revān ezberleye bāb-ı riyāyı 

İde gündüzde dervīşlerle ŝoģbet 
Gice maģbūbçuġ-ile ola ĥalvet 

Bu kerāmetle dāyim hū diye ol 
Šarīķ-i zühde hem yā hū diye ol 

33. Faŝl 
105 Ne iki vā˘iž-i şehrüŋ cevābı 

Ki dāyim bizedür ekśer ģišābı 

Velīkin aŋlanan anuŋ sözinden 
Yimek ister bu ĥalķı cer yüzinden 

Ne deŋlü va˘ž iderse āĥiretden 
Ġaraż dünyādur aŋla bir cihetden 
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34. Faŝl 
Ne ĥoş ādem olur şehrüŋ ģašībi 
Ŝalavāt-ile źikr eyler ģabībi 

Cemā˘at ģīle cum˘a dernegidür 
Büyüklense n’ola İne begidür 

110 Naŝīģat itdügiçün eyle miskīn 
Virür her bir kişi ardınca nefrīn 

35. Faŝl 
Müˇeźźin ĥ ceme itseŋ niyāzı 
Saŋa seyr itdirür rāh-ı Ģicāz’ı 

Düşer çoķ kerre bir dem ittifāķı 
Maķām eyler Ŝıfāhān u ˘Irāķ’ı 

Şu deŋlü dem urur rāh-ı hevāda 
Muģayyer eyler ˘uşşāķı nevāda 

36. Faŝl 
Ne siģr eyler görüŋ şehrüŋ imāmı 
Ŝalavāt-ile ...... ˘avāmı17 

6a 

115 ˘Aŝāyile šolanup kāˇinātı 
Arar beş vaķtde ısķāš u ŝalātı 

Çıķarur ĥalķa tesbīģ ü ˘aŝāsın 
Hemān kendü rıżāsiyle aŝasın 

37. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen18 ˘ālemde ģuffāž  
K’ola aŋa müsellem mülk-i elfāž 

Oķusa āyet-i Ķur’ān’ı ezber 
Ŝanasın šūšī-i şehd-i mükerrer 

                                                                 
17 Bu mısra nüshada eksiktir. 
18 sen] –N 
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Oķuyup ŝu gibi seb˘ü’l-meŝānī 
Yedi ķavl üstüne devr ide anı 

38. Faŝl 
120 Bilür misin nedür maģfilde ĥoş- ān 

Oķuya dāyimā ebyāš-ı mevzūn 

Ŝıfāhān u ˘Irāķ’ı devr ide ger 
Olur ˘uşşāķ-ı bī-diller muģayyer 

Nevāda rāst seyr eyler dügāhı 
Ģicāz içinde ķılur pençgāhı 

39. Faŝl 
Mu˘arrifler nedür devr içre dāyim 
Gehī maģfil-nişīn ü gāh ķāyim 

Ģudāy’ile Resūl’i yād iderler 
Anı gūş ideni dil-şād iderler 

125 Selāšīni gehī ta˘rīf iderler 
Şerīf ismin aŋup teşrīf iderler 

40. Faŝl 
Mu˘allim ācenüŋ ģālin ŝorarsaŋ 
Güzeller ile aģvālin ŝorarsaŋ 

Kime kim meyl ide çeker ķulaġın 
Kime ĥışm itse ķaldırur ayaġın 

6b 

Şu deŋlü ģız ile urur aġacı 
Götünden kellesine çıķar acı 

41. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi kātibler cihānda 
Ki ġāyet mu˘teberdür bu zamānda 

130 Gehī ģašš-ı ġubārı nesĥ iderler 
Gehī yāķūt resmin fesĥ iderler 

Ķamu reyģānīye döşendi elģaķ 
Velī siģr-i ģelāl eyler muģaķķaķ 
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42. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi kimlerdür muģāsib 
Kim anlara müsellemdür menāŝıb19 

Ķılup20 ēarb-ile kesr-i basšı ta˘līm 
İde tanŝīf ile21 taż˘īfi taķsīm 

Raķam döküp oturduķça ģisāba 
O defter birle ķādirdür cevāba 

43. Faŝl 
135 Nedür şā˘irlerüŋ dirlerse ģālin 

Ögüp dilberlerüŋ zülfi vü ĥālin 

Kimin dām eyleyüp kimini dāne 
Šolaşup geh dehān u geh miyāna 

İderler yoķ yire dürlü maķālāt 
Netīce çıķmaz illā kim ĥayālāt 

44. Faŝl 
Cihān içre nedür bildüŋ mi ˘ārif 
Bularuŋ sırrına olduŋ mu vāķıf 

Şular kim ˘ārif-i bi’llāh olupdur 
Bu vaģdet sırrına āgāh olupdur 

140 Cihānda22 olmayaydı ehl-i ˘irfān 
Ķalurdı žulmet-i cehl içre insān 

7a 

45. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde žarīfi 
Ki olmaya anuŋ hergiz ģarīfi 

 

                                                                 
19 Müsellemdür menāŝıb A] ķısmetdür menāsıb N 
20 ķılup A] ķılur N 
21 tanŝīfile A] taż˘īfle N 
22 cihānda] cihān N, M 
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Geyer23 dülbendini dāyim muģarref 
Ola evżā˘ u ešvārı mükellef 

Žarāfetler ķıla ĥalķ içre iş˘ār 
Oķuya dāyim ebyāt ile eş˘ār 

46. Faŝl 
Güzel oldur ki ola ĥulķ u24 ānı 
Severseŋ sev yüri ˘ālemde anı 

145 Vefāsını çoķ ide cevrini az 
Ķayırmaz ġamzesi olursa ġammāz 

Sebīl ide lebi āb-ı ģayātın 
Vire ˘āşıķlara ģüsni zekātın 

47. Faŝl 
Cihānda kimdurur bildüŋ mi ˘āşıķ 
Reh-i dilberde dāyim ola ŝādıķ 

Ola derd-ile her dem25 gözi yaşlu 
Teni zār u nizār u baġrı başlu 

Kaçankim görmeye bir yüzü māhı 
Hevā  yolunda dāim ide āhı 

48. Faŝl  
150 Nedür zen-bāre bildüŋ mi cihānda 

Gözü dāyim ola anuŋ yabanda 

Ola bir iki parmaġı ķınalı 
Turunc-ile belinde dest-māli 

Başında kāküli elde yüzügi 
Dem-ā-dem sekseni yiye büzügi 

 

 

                                                                 
23 giyer] giye M, A 
24 u] -N 
25 derdile her dem A] her dem derdile N 
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49. Faŝl 
7b 

Gulām-bāre nedür bildüŋ mi oġlan 
Ola ġāyet žarīf ü rind-i devrān 

Kılup kūn-dih ide feryād u āhı 
Yüz aġartmaya hīç baĥt-ı siyāhı 

155 Göricek def˘ī ol ber-ģīz u ˘ılķı 
Daĥı tīz virmezise ura calķı 

50. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde raķībi 
Ola kīr ü ģased dāyim naŝībi 

Yüzi ķara o bed-baĥt-ı diger-gūn 
Ģabīś u mühmel u maģzūn u maġbūn 

Olup it gibi āhū pāsbānı 
Ne kendüsi yiye ne eller anı 

51. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde engel 
Cihānda yoķdur anuŋ gibi mühmel 

160 Görinmez bir ķażā-yı āsmānī 
Ŝavulmaz bir belā-yı nāgehānī 

Ŝafā bıçķusı ŝoģbet baltasıdur 
Vefā ŝındusı la˘net ģalķasıdır 

52. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde lālā 
İşi ĥalķdan teberrā vü tevellā 
Çelebī yanına düşüp yüriye 
Görenüŋ yüregi yagı eriye 
Ya Yūnus Paşa’dur adı ya Seydī 
Hemān kendü ķapusından aŝaydı 
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53. Faŝl 
165 Nedür bildüŋ mi ehl-i rīş-ĥandī 

Yüze26 geldükçe tekrār ide andı 

8a 

Efendüm lafžını ide mükerrer 
Sözi kiźb-i ŝarīģ ola muķarrer  
Libāsuŋdan senüŋ yok nesne ala 
Güle ol dāyimā yüze saķala 

54. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ġammāz 
İde dāyim nifāķ evcinde pervāz 

Ķaçan bir yirde görse iki yārı 
Anuŋ ķalmaya dilde iģtiyārı 

170 Çıķa elden ayaķdan yile yile 
Geçe babasına bir ģīleyile 

55. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde münāfıķ 
Ki fi˘li ķavle27 olmaya muvāfıķ 

Saķala gülüci vü iki yüzli 
Acı ŝuratlı līkin šatlu sözli 

Egerçi ŝūretā ola mülāyim 
Cihānı birbirine ura dāyim 

56. Faŝl 
Nedür bilür misin28 ˘ālemde ŝādıķ 
Ola fi˘li gibi ķavli muvāfıķ 

175 Cihānda gülmeye kimse yüzine 
Dem-ā-dem šura didügi sözine 

 

                                                                 
26 yüze] söze A, M  
27 ķavle] ķavline N, A 
28 bilür misin] kimlerdurur N 
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Demişler ŝıdķ-ile bular erenler 
Ki gerçekler erenlerdür erenler 

57. Faŝl 
Nedür bilür misin29 ˘ālemde keźźāb  
Evinde istedükçe ola nā-yāb 

Dolandura yüzine ĥalķ-ı şehri 
Bulınmaya arasaŋ mülk-i dehri 

8b 

Saŋa tenhāda borcın ide iķrār 
Dilinde līkin ezber bāb-ı inkār 

58. Faŝl 
180 Bilür misin nedür ˘ālemde meddāģ 

Biri biriyle ĥalķı ide ıŝlāģ 

Ola ķaddi gibi pür-istiķāmet 
Sözinde olmaya hergiz seķāmet 

Lešāfet sözlerin derc ide dāyim 
Žarāfet dürlerin ĥarc ide dāyim 

59. Faŝl 
Bilür misin nedür ˘ālemde źemmām 
Yiri dāyim ya bāzārdur30 ya ģammām 

Giricek bir kişiyle söze lāġa 
Šoķanmaya anuŋ dili damaġa 

185 Ķabāģatler ola dāyim sözinde 
Baķarsaŋ cümlesi var kendözinde 

60. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ˘āķil 
İde dāyim ŝafā-yı ķalb ģāŝıl 

 

                                                                 
29 bilür misin] bildüŋ mi N 
30 bāzārdur] bāzār u A, M 
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Cihānda çekmeye kimse cefāsın 
Hemānā gözleye Ģaķķ’ın rıżāsın 

Degül çün kimseye dünyā muĥalled 
Ola ˘Īsā gibi dāyim mücerred 

61. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde mecnūn 
Ola her anda ģāli anuŋ31 diger-gūn32 

190 Ne fikr-i ĥānmān ne ġuŝŝa-i nān 
Geze dāyim olup başına sulšān 

Zamāne ĥalķını ŝaymaya ādem 
Yıķılursa sikine cümle ˘ālem 

9a 

62. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde mücerred 
Başı devletlü mesrūr-ı müˇebbed 

Cihān dārında görmez źerrece ġam 
Yürür sulšān olup başına her dem 

Ne tūşe miģneti ne ġuŝŝa-i nān 
Yürür mesrūr olup şādān [u] ĥandān 

63. Faŝl  
195 Nedür evlülerin bildüŋ mi33 ģālin  

Sikiş ķırış alup tāb u mecālin34 

Geçüp tuz šorvası boynına anuŋ 
Unudur źevķini cān u cihānuŋ 

Bir iki yıla dek geçer hevāsı 
Olur Aģmed’le Maģmūd’un babası 

                                                                 
31 anuŋ] – M, N 
32 Bu mısra, vezin bakımından kusurludur. 
33 Evlülerüŋ bildüŋ mi F] Bildüŋ mi evlülerüŋ N, M, A 
34 mecālin] tevānın N 
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64. Faŝl 
Nedurur güvegi bildüŋ mi ey yār 
Ola efkār-ile dāyim dil-efgār 

Yaķa cānını nār-ı intižārı 
Gide aĥşama dek ŝabr u ķarārı 

200 Başarımazsa ol gice güvegi 
Döner ŝaġduc emegine emegi 

65. Faŝl 
Nedür ŝaġduc k’ola35 ġāyetde aģmaķ 
Gelini düzeler öŋinde şaķ şaķ 

Gülüp oynayalar ol baķa šura 
Duta ķurıya caġın bura bura 

Baġışladup kebīnin ķova ĥalķı 
Yatup bir gizli yirde ura calķı  

66. Faŝl 
9b 

Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde pīri 
˘Aŝāsı ola36 dāyim dest-gīri 

205 Aġara rīşi vü döküle dişi 
Göre gözlücegile her bir işi 

Ķarılarla ķaçan itse oyunı 
Geçe dāyim sürüşdürmekle güni 

67. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde cevānı 
Ola dāyim anuŋ tāb u tevānı 

Elinde mum ola her seng-i ĥāra 
Yapışduġın ŝıķup ŝuyın çıķara 

                                                                 
35 k’ola] ola N 
36 ˘Aŝāsı ola] ˘Aŝā ola ki N 
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Kimi çala düdük kimisi mıŝķāl 
Cihān bezminde dāyim ola ĥoş-ģāl 

68. Faŝl 
210 Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ešfāl 

Ana ķoynunda dāyim ola ĥoş-ģāl 

Baba cānı ana cān-pāresidür 
Cihānda ĥaste-diller çāresidür 

Dil eglencesi cān diŋlencesidür 
Maģabbet gülşeninüŋ ġoncesidür 

69. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde yetīmi 
Fenā deryāsınuŋ dürr-i yetīmi 

Ege boynın benefşe gibi her ān 
Ola sünbül gibi dāyim perīşān 

215 Ola baġrında dāġı lāle gibi 
Gözi yaşın aķıda jāle gibi 

70. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde faķīri 
Eger benden ŝorarsaŋ ey Faķīrī 

10a 

Ola ġāyetde cimrī ile muģtāc 
Gehī yalın yüriye ol geģī aç 

N’ola ķılletle geçe sāl ü şehri 
Ki Peyġam-ber didi el-faķru faĥrī 

71. Faŝl 
Ġanī oldur ki bī-ģad ola mālı 
Geçe ĥoşluġ-ile ˘ālemde ģāli 

220 Edā idüp ķamu ŝavm u ŝalātın 
Šavāf-ı ģac idüp vire zekātın 

Ne yalın yüriye ˘ālemde ne aç 
Cihānda olmaya bir şeyˇe muģtāc 
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72. Faŝl 
Bilür misin nedür ey dil37 ġarībi 
Belā vü derd ola dāyim naŝībi 

Dem-ā-dem ĥ -i ķavminden olup dūr 
Vašan fikriyle dāyim göŋli mehcūr 

Ola bālīni seng ü bisteri ĥāk 
Yaķası dest-i miģnetden olup çāk 

73. Faŝl 
225 Vašan ehlinden eylerseŋ suˇāli 

Geçer dāyim refāhiyyetle ģāli  

Eger evlü ise ģürmetdedür ol 
Mücerred ise ĥod devletdedür ol 

Süĥan bezminde şekkerler yimişler 
Vašandur ģubb-ı īmāndan dimişler 

74. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde seyyid  
Ola dīn ehline dāyim müˇekkid 

Çıķa hem silsile daĥı Resūl’e 
O faĥr-ı ˘ālem ü ŝāģib-uŝūle  

10b 

230 Dilinden dāyim anuŋ źikr-i Ģaķ’dur 
Nebīnüŋ sünneti aŋa sebaķdur 

75. Faŝl 
Müteseyyid budur bildüm kemīne 
Ŝoķa bir yaşılı ol şemlesine  

Cihānı ser-te-ser dervāze ide 
Menem seyyid diyü āvāze ide  

Ģaķīķatde ŝorarsaŋ līk aŝlı 
Ķovacıdur ya ĥod çingāne nesli 

                                                                 
37 ey dil] - N 
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76. Faŝl 
˘Arab oldur ki dāyim yiye bengi 
Ve līkin açlıġ-ıla çala çengi 

235 Ya micmer gezdüre cem˘ eyleye māl 
Ya Taģte’l-ķal˘a içre ola remmāl 

Diye dervāze idüp dāyimā ol 
Ya seydī a˘šinī manķūr u bir ķol 

77. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ˘Acemler  
Sürerler dāyimā işretde demler 

Revāfiż ģaylinüŋ ser-keşleridür  
Kimi Şāhī kimisi Ģayderīdür 

Düşüpdürler ķamu mekr u füsūna 
Virürler naķd-i cān bir kāf u nūna 

78. Faŝl 
240 Nedür kimlerdurur bildüŋ mi38 Rūmī 

Ķıla ģāŝıl žarāfetle ˘ulūmı 

Kimi münşī dirile kimi şā˘ir 
Žarāfetle39 ķılalar siģr [ü] sāģir 

Velī itdükçe ŝoģbet ittifāķı 
Çalalar biribirine nifāķı 

11a 

79. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde Türk’i 
Ola egninde kürki başda börki 

Ne meźheb bile ne dīn ü diyānet 
Yumaz yüzin ne āb-dest ü šahāret  

                                                                 
38 Nedür kimlerdurur bildüŋ mi] Nedür bildüŋ mi kimlerdurur N 
39 žarāfetle] žarāfetden N 
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245 Meśeldür bunı dirler ehl-i meźheb 
˘Avān çoban şerinden ŝaķla yā Rāb 

80. Faŝl 
Bilür misin nedür ˘ālemde seyyāģ 
Nemed-pūş u müşemmil-şekl fellāģ 

Gehī sāģir gehī şā˘ir geçine 
Varup mülk-i Ĥašā’ya şehr-i Çīn’e 

Düre kāġıdlara cevz ü ˘abīri 
Gezüp cerr eyleye bay u faķīri 

81. Faŝl 
Bilür misin nedür ˘ālemde fellāģ 
Geze mülk-i cihānı ola seyyāģ 

250 Bu gün Rūm’ı gezer yarın Ĥašā’yı 
Şehirden şehre götüre ˘aŝāyı 

Sikilür manġırı olmaya anuŋ 
Velī źevķin süre dāyim cihānuŋ 

82. Faŝl 
Cihānda kimdurur bildüŋ mi ģācī 
Ola egninde ĥırķa başda tācı 

Oķuya şöyle ezberden yalanı40  
İşiden kimse ģayrān ķala anı 

Eger ģācīlıķ ise tāc u ĥırķa 
Faķīrī sen de al otuza ķırķa 

83. Faŝl 
11b 

255 Nedür bu Rūm ili41 gerçeklerini 
Bilürseŋ baŋa ta˘rīf it birini 

                                                                 
40 yalanı] filanı N  
41 Nedür Rūm ili] Nedür bu Rūm A, Nedür bildüŋ mi Rūm M 
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Binüp Düldül gibi bir bād-pāya 
˘Alī gibi revān olur ġazāya 

Şefī˘i dāyim on iki velīdür 
Dilinde yā Muģammed yā ˘Alī’dür 

84. Faŝl 
Nedür ey dil bilür misin levendi 
Kim ider ile dāyim rīş-ĥandi 

Öge yüriye dāyim kend’özini 
Başında hīç ķomaya ög sözini 

260 Sürerler sedle yirlerüŋ ŝafāsın 
Saķallularuŋ ol çekmez cefāsın 

85. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi şehr oġlanın ey yār 
Düzer ķoşar yürür dört yanın ey42 yār 

Görür bir yārın eydür eşek olsun 
Baŝayın dört yanuŋ gevşek olsun 

Sikilür lafžını tekrār ide ol 
Ne ilden utanur ne ˘ār ide ol 

86. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde aĥiryān 
Ola ġāyetde aģmaķ ĥor u nādān 

265 Müselmān zümresinden ķaça her dem 
Velī küfrince kendin bile ādem 

İder zu˘mınca küfrini ri˘āyet 
Nedür bilmez velī dīn ü diyānet 

87. Faŝl 
Nedīm oldur güle dāyim ŝaķala 
Özin nisbet ide ehl-i kemāle 

 

                                                                 
42 ey] ol A 
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12a 

Šolaşa yüriye her bir žarīfe 
Gehī lāġ eyleye gāhī lašīfe 

Gehī ta˘rīf ide erbāb-ı rezmi 
Gehī taĥfīf ide aŝģāb-ı bezmi 

88. Faŝl 
270 Nedür bildüŋ mi ˘ārif bī-nevālar 

Cihān içinde şol yüzi ķaralar 

Atasın anasın āzār idenler 
Sikilüp sikdügin iķrār idenler 

Külāhına aŝup bir çıŋġıraġı 
Götine mum ŝoķup eyleye lāġı 

89. Faŝl 
Bilür misin nedür ey dil peyikler 
Yürürler ŝıçrayup nite geyikler 

Urur dāyim şehirden şehre lengi 
Götinde aŝılup bir iki zengī 

275 Oķuyup bir iki yaŋlış ġazeller 
Gezüp bāzārı cerr ider güzeller 

90. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi çingāne cihānda 
Gezüp43 ol ĥāneden ĥāne cihānda 

Şeyāšīnüŋ kiçi ķardaşlarıdur 
Şeķāvetde ķamu yoldaşlarıdur 

Dükenmez birbiriyle mācerāsı 
Cihānuŋ her biri yüzi ķarası 

                                                                 
43 gezüp] geze N 
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91. Faŝl 
Işıķ oldur44 k’ola meźhebde ĥāric  
Ķamu lūšī vü bengī vü ĥavāric 

280 ˘Alī ˘aşķında yanup şöyle pişmiş 
Cihānda on sekiz kez šon degişmiş 

12b 

Yanında cur˘a-dān yancuķlarıdur  
Ŝanasın Kerbelā ķancuķlarıdur 

92. Faŝl 
Cihānuŋ tekyegāhında köçekler 
Şulardur kim baba yanını bekler 

Niyāz itdükçe ehl-i ģāl olurlar 
Bu miskīnlik-ile abdāl olurlar 

Olardur tekye-i dehrüŋ çerāġı 
Baba postıdur45 anlaruŋ yataġı 

93. Faŝl 
285 Nedür bildüŋ mi kimlerdür Ķalender 

Yata bengī olup sedd-i Sikender 

Boġazına geçüp bir šavķ-ı la˘net 
˘Alāyıķdan ser-ā-ser ide ˘uzlet 

Sivā vü māsivādan fāriġu’l-bāl 
Ola bu tekye-i miģnetde abdāl 

94. Faŝl 
Nedurur Ģayderī bildüŋ mi yārān 
Olup terkīb-i esrār-ile ģayrān 

İderler seyr-i şehr ü geşt-i bāzār 
Oķuyup dāyimā ebyāš-ile eş˘ār 

                                                                 
44 oldur ki] oldur A 
45 postı] pūşı N 
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290 Cihānuŋ tekyesinden fāriġü’l-bāl 
Kimisi dönbekī kimisi abdāl 

95. Faŝl 
Nedür kimlerdurur bildüŋ mi Cāmī 
Elinden ķomaya bir laģža cāmı 

Geyüp ķıldan başına tāc-ı ilģād 
Cihān ķavmin ider iēlāl u ifsād 

Dilerseŋ ger erenler himmetini 
Ķoma elden Resūl’üŋ sünnetini 

13a 
96. Faŝl 

Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde mülģid 
Revāfıż ģayline ola muķallid 

295 Uzadup bıyıġın ķırķa ŝaķalın 
Ģaķāyıķdan ide dāyim suˇālin 

Resūl’üŋ sünnetini ide zāyil 
Ola hep ķavl-i mensūģ-ile ˘āmil 

97. Faŝl 
Nedür ˘ālemde birķaç ķavm-i müşrik 
Tarīķ-i küfre anlardur muģarrik 

Ēalālet baģrine ġavvāŝlardır 
Şaķāvet bezmine raķķāŝlardır 

Revāfıżla Ģurūfī vü Vücūdī 
Müselmānlaruŋ anlardur Yehūdı 

98. Faŝl 
300 Nedür meyĥāneci ˘ālemde ey yār 

Šolular46 yaġdura bezm içre her bār 

Ŝatar šatlu dil-ile saŋa acı 
Ola meyĥānenüŋ dāyim revācı 

                                                                 
46 Šolular] Şekerler A, M 
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Şu kim bilmez elinde ģurmetini 
İçer öŋ ŝoŋra anuŋ şerbetini 

99. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde fāsıķ 
Anuŋ olmaya bir fi˘li muvāfıķ 

Ola ġāyetde ol cimrī vü müflis 
Bir iki pulla iltüp47 ķura meclis 

305 Ola şekli gibi vaż˘ı48 mülevveś 
Ķamu fi˘li gibi ķavli muģabbeś 

100. Faŝl 
13b 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ser-ĥoş 
Ĥum-ı mey gibi dāˇim eyleye cūş 

Gehī meclisde ķalķar gāhī yatur 
İder bezm ehlini rencīde-ĥāšır 

Libāsı vaķf ola göti müdebbir 
Şarāb içen anı ister muķarrir 

101. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde maĥmūr 
Ĥumār-ı meyle dāˇim ola mehcūr 

310 Hem istifrāġ-ile boza mizācı 
Gele aġzına her bir šatlu acı 

Başı aġrıya vü ķarnı ola ac 
Şikenbe şūrbāsına ola muģtāc 

102. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi tiryākī cihānda49 
Ki seçmez yirden eflāki cihānda50 

                                                                 
47 iltüp] elbette N 
48 vaz˘ı] ķavli A, M 
49 tiryāki cihānda] cihānda tiryāki N 
50 eflāki cihānda] cihānda eflāki N 
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Dem-ā-dem meclis içinde ķaşına 
Ķaşınmaġ-ıla dırnaġı aşına 

Benüm yanumda ŝorarsaŋ bu lāġı 
Uyuz itüŋ odur ķulaķ šaşaġı 

103. Faŝl 
315 Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde sāķī 

Ola billūrdan sīmīn sāķı 

Ŝuna aŝģāb-ı bezme selsebīl ol 
Zekāt-ı ģüsnini ide sebīl ol 

Elinde her ķaçan bedr olsa sāġar 
Ola pes ġurre-i51 ġarrāya mažhar 

104. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde bengī 
Ki hīç olmaya anuŋ nām u nengi 

14a 

Ola müstaġraķ-ı baģr-i ĥayālāt 
Dilinden gitmeye hīç iģtimālāt 

320 Esīr-i nān u ģelvā ola dāyim 
Ya52 Taģte’l-ķal˘a ķurbınd’ola ķāyim 

105. Faŝl 
Eger ķılsaŋ sipāhīler suˇālin 
Ķızılbaşa çıķanuŋ aŋma ģālin 

Çoġınuŋ baş çıķup içinde elģaķ 
Ķızılbaşı aŋup düşdi oturaķ 

Ķaçan çıķ dinse çıķar cānı anuŋ 
Unıdur źevķini cān u cihānuŋ 

106. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ˘azablar 
Be-gāyet bī-ģayā vü bī-edebler 

                                                                 
51 pes ġurre] beş ˘izzet N 
52 Ya] -N 
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325 İbikler börki ķalķanlar ķanadı 
İderler dünyede dāyīm fesādı 

Yıķarlar dünyeyi bir dem içinde  
˘Aceb ķuşlardurur ˘ālem içinde 

107. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ŝubaşı 
Ģarām loķma ola zād u ma˘āşı 

˘Aŝāsı bozdoġan tesbīģi zencīr 
Ŝalātı53 fısķ u ˘iŝyān žulm ü tezvīr 

Ģarāmīler başı düzd ortaġıdur 
Vilāyet içre bir gizlü yaġıdur 

108. Faŝl 
330 Nedür bildüŋ mi sen şehrüŋ emīni 

Ola düzd ortaġı ĥırsuz mu˘īni 

İşi dāyim anuŋ aŝmaķ u baŝmaķ  
Dimez hergiz yaratdı bunı da Ģaķ 

14b 

Kimini šutup54 ura ķazuġına  
Anuŋ baķmaya hergiz yazuġına 

109. Faŝl 
˘Asesler ĥod ŝorarsaŋ dönbekidür55 
Yeŋi bāzāruŋ içi dernegidür 

Uluları kediler pīşvāsı 
Kiçileri köpekler reh-nümāsı  

335 Ele alup büyük büyük kütükler 
Didügin virmeseŋ def˘ī kötekler 

                                                                 
53 ŝalātı] ŝalavātı A, M 
54šutup] šuta A, M 
55 dönbekidür] ĥūnbegidür N 
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110. Faŝl56 
Nedür bildüŋ mi derbān-ı dil-āzār 
Ola ġāyetde bī-raģm u sitemkār 

Çalar her kişiye tīġ-ı zebānı 
Dimez Taŋrı yaratdı bunı anı 

Gerekmez manŝıbı baŋa cihānuŋ 
Ĥudāyā ŝaķlaġıl şerrinden anuŋ 

111. Faŝl 
Nedurur muģtesib bildüŋ mi ey yār 
Ola dāyim zer ü sīme ĥarīdār 

340 Ķılup eksüklügine ĥalķ-ı dehrüŋ 
Tamām ide işin bāzār u şehrüŋ 

İde erbāb-ı sūķa ģükm ü buyruķ 
Geçüre57 taĥta güle daķa ķuyruķ 

112. Faŝl 
Ĥarāccılar nedür bildüŋ mi yārān 
Cihān mülkin ide yaġmā vü tālān 

Kimin nev-yāfte kimini mürde 
İdüp eyler re˘āyāyı füsürde 

Bu resme cem˘ iderler māl-ı Ķārūn 
Re˘āyā ģālidür ġāyet diger-gūn 

113. Faŝl 
345 Nedür bildüŋ mi sen erbāb-ı ˘ummāl 

Ĥıyānet birle dāyim cem˘ ide māl 

Dutar žulm-ile ŝoyar bir faķīri 
Nedür dirseŋ budur dir māl-ı mīrī 

Ķoyununuŋ eger virse behāsın  
İdemez daĥı žulminüŋ edāsın 

                                                                 
56 Bu fasl N’de yoktur. 
57 geçüre] geçüp N, M 
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15a 

114. Faŝl 
Nedurur ketĥüdā itseŋ tefekkür 
Ola ol māni˘ü’l-ĥayr ü tekebbür 

Ola hem müşterek māl-ı emīre 
Ķova yüz virmeye hergiz faķīre 

350 Ģasedle buġż ola anuŋ nişānı 
Daĥı ĥıssetle ma˘rūf ola şānı 

115. Faŝl 
Mütevellī ne iki dehr içinde  
Geze dāyim ol il ü şehr içinde 

Gehī cem˘ eyleye dükkān kirāsın 
Gehī ta˘mīr58 ide vaķfın bināsın 

Düşüp boz ĥūblar ŝol u ŝaġına 
Anuŋ baŝdırmaya ayaġın ayaġına59 

116. Faŝl 
Važīfe-ĥor olanuŋ ne ki ģāli 
Dilinden bir nefes gitmez melāli 

355 Suˇāl itseŋ nedür anuŋ cevābı 
Dilinde dāyim ay u yıl ģisābı 

Döküp dāyim gözi yaşı noĥūdın 
Ģisāb eyler derāhīmin vürūdın 

117. Faŝl 
Eger ķılsaŋ müneccimler ĥišābın 
İderler ŝubģa dek yılduz ģisābın 

Gehī burc-ı ģamelde seyr iderler 
Gehī evc-i zuģalde šayr iderler 

 

                                                                 
58 ta˘mīr] ta˘rīf A 
59 Bu mısra, vezin bakımından kusurludur. 
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Yazarlar gāhī aģkām-ı kevākib 
Çizerler gāhī eşkāl-i ġarāyib 

118. Faŝl 
15b 

360 Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde remmāl 
Ki kiźb-i maģż-ile cem˘ eyleye māl 

Duta bir eblehüŋ nabżını evvel 
Alup iķrārın ide müşkilin ģal 

Açılur bir nice nuķtayla ˘aybı 
Ser-ā-ser keşf ider60 esrār-ı ġaybı 

119. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde šabībi 
Başı yaŝduķda ölür bir ġarībi 

Dutar nabżını beter ĥaste eyler 
Belā vü derd-ile dem-beste eyler 

365 Çeker miskīn cihānuŋ zaģmetini 
İçer ol daĥı āĥir şerbetini 

120. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde yılancı 
Ola ġāyetde leffāf u yalancı 

Dutup bir ģoķķa pür-tiryāk-i ekber 
Budurur diye şol dārū-yı hūş-ber 

Kimi ŝoķsa görüŋ dir bu yılanı 
Güneşden gölgeye iletmez anı 

121. Faŝl 
Bilür misin nedür ˘ālemde şeyyād 
Çaġırup na˘ra urup61 ide feryād 
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370 Gehī ŝala ˘Alī’nüŋ Źülfeķārın 
Yıķa geh Ĥayber’üŋ burcın ģiŝārın 

Ķılıcı Ģamza-i ŝāģib-ķırānuŋ 
Ŝalup cengini ide Lenduhā’nuŋ 

122. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde naķķāş 
Gören ŝan˘atlarını diye şābāş 

16a 

Saŋa seyr itdürür Rūm’u Ĥašā’yı 
Bu naķş ile seni ide hevāyī 

Der u dīvār olup pür-naķş u zīnet 
Virürler ģāŝılı dükkāna ŝūret 

123. Faŝl 
375 Nedür dükkānda maģbūb berber 

Ola ˘uşşāķ-ı bī-dillerle hem-ser62 

Egerçi her biri olur mülāyim 
Ķazırlar başdan ˘uşşāķı dāyim  

Ezilseŋ iltiyāmını ider fāş  
Velī tenhāda her biri keser baş 

124. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ķuş-bāz 
Mülevveś cimrī vü yol-bāz u ķurnaz 

Püserler fikrine ĥoş ķayd iderler63 
Ķuşı ķuş-ıla dāyim ŝayd iderler64 

380 Ķızıl erkekle aķ dişi olup cüft 
Ķaçırup yine eyler ŝoģbeti müft 

 

                                                                 
62 bī-dillerle hem-ser] pür-dillerle berber A 
63 iderler] ider ol N, M, A 
64 iderler] ider ol N, M, A 
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125. Faŝl 
Nedür bilür misin ˘ālemde cān-bāz 
Ki her birisi baş u cāna ķalmaz 

Çözüp dilberleri kāküllerini 
Gül üstine ŝalup sünbüllerini 

Uyup her aŝılacaķla yüriye 
Şehirden şehre urġanın süriye 

126. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ey dil ģoķķa-bāzı 
Ki ider lu˘bla her dem kār-sāzı 

385 Bulur bir gözi baġlu derd-mendi 
İder yüz ŝan˘at-ile aŋa bendi 

16b 

Ķoyup aġzına götünden yuvalaķ 
Çıķup şeyšānluķ ider anda elģaķ 

127. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi hīç gūyendeyi sen 
İşitdüŋ mi ˘aceb sāzendeyi sen 

Ola ġāyet göŋülli daĥı pür-nāz 
Nevāda eyleye ˘uşşāķ şehnāz 

Maķāmāta ķaçan kim ide āheng 
Çalar her ķıldan olur gūş iden deng 

128. Faŝl 
390 ˘Aceb merdānelerdür nāy-zenler 

Anuŋçün hīç çalmaz nāy zenler 

Dem urup dürlü dürlü perdelerden  
Çıķar nāle dil-i efsürdelerden 

Mey ü ney ŝoģbetin fevt itme ādem 
Ki bu ˘ālemdür ancaķ bir iki dem 
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129. Faŝl 
Nedür ķānūncı sen65 bildüŋ mi ey yār 
Dili pür-sūz ola destinde evtār 

Ola ķānūn ile her laģža dem-sāz 
Ķulaġın burduġunca vire āvāz 

395 Çalar her ķıldan eyler sāza āheng 
Görüp ģayrān ķalur boynuŋ egüp çeng 

130. Faŝl 
Bilür misin nedür ˘ālemde çengī 
Çala çaġıra ura çengī çengi 

Yanında ola bir ķaç göt ü amı 
Bunuŋla yiye gide ĥāŝ u ˘āmı 

Duta göt dāyire am ola raķķās  
Bunuŋla eyleyeler ŝoģbet-i ĥāŝ 

17a 

131. Faŝl 
Nedür reyģāncı bāġ-ı dehr içinde 
Geze šaleble dāyim şehr içinde 

400 Kimine ŝap kimine yapraķ ekler 
Çıķarur yazdan u güzden çiçekler 

İder teklīf olur ķarşuŋda kāyim 
Eger boynın benefşe gibi dāyim 

132. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde ģammāl 
Egilmekden elif ķaddi ola dāl 

Ola hem merkebi bār-ı girānuŋ 
Topuġına šaşaġı ine anuŋ 

Ķamusu şekli ādem ma˘nāda ĥar 
Cihānda kim ola anlardan ebter 

                                                                 
65 sen] -N 



●   D İ V A N  E D E B İ Y A T I  A R A Ş T I R M A L A R I  D E R G İ S İ  

 

370 

133. Faŝl 
405 Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde dellāl 

Çaġırduķça ide sūķ ehlini lāl 

Ki ola muķtedā-yı ehl-i teşhīr 
Gehī mekr ile kiźbe ide tedbīr 

Ya a˘rec ola ya ŝofī ya ģācī 
Velī tekrār ide āĥir ĥarācı 

134. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde meyāncı 
Ola ŝulģ için ortada orancı 

Elin bir eblehüŋ alup eline 
Yapışa geh ķuşaġa geh beline 

410 Dil u cānından anı ide bīzār 
Ala bey˘ini ģükmi vire iķrār 

135. Faŝl 
17b 

Nedurur ustager bildüŋ mi anı 
Ki dāyim söyleye saŋa yalanı 

Cihānda šurmayup iķrārına ol 
Bu güni ŝala dāyim yarına ol 

Bu gün yarın diyüp bitmeye işi 
Ne itsün neylesün bi’llāhi66 kişi  

136. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde tācir 
Ķaçan bir aķçasın ĥarc itse acır 

415 Oluban67 Hind ü Sind içinde ma˘rūf 
Kemāl-i ĥisset-ile ola mevŝūf 

 

                                                                 
66 bi’llāhi] ˘ālemde F 
67 oluban] ol N, olup F 
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Velī cem˘ ide çoķ māl azın azın 
Çaġ alınca ecel bir gün boġazın 

137. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde derzi 
Ola şāgird diyü bir iki gerzi 

Başından ķomaya hīç tāzesini 
Velīkin gözleye endāzesini 

Dikiş dutmaz mı her gice birisi 
İşüŋ gör siküŋe dükkān kirisi 

138. Faŝl 
420 Gör usta taķyecinüŋ cünbişini 

Çıķarur başa elbette işini 

Çü her bir vaŝlaya šālibdurur ol 
Šabanca yimege ķālıbdurur ol 

Çiriş geçdügiçün dildāra her ān 
Başına taķyesin oldurdı devrān 

139. Faŝl 
18a 

Nedür paşmaķcı bu devr-i zamānda 
Dikiş dutmaya bir işi cihānda 

Çiriş geçdi bıza baķmaz yasaġa 
Anuŋçün urdılar işin ayaġa 

425 Dem-ā-dem bekleyüp endāzesini 
Çıķarur kölesi āvāzesini 

140. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen pāpucci-i şehr 
Göni işleye gice dāyimü’d-dehr 

Bula dāyim şegirdüŋ tāzesini 
Velīkin bozmaya endāzesini 
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Kölesin dört ayaķlu ide dāyim 
Ola aĥter aġacı elde kāyim 

141. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde serrāc 
Eşek derisine ol ola muģtāc 

430 Dizüp ŝıġır ile ŝol u ŝaġını 
Elinden hīç ķomaya ŝaķraġını 

Eger kim gel diseŋ saŋa uyanı 
Diyüben terkiye aŝmaz cihānı 

142. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde šabbāġ 
Çeke postın ŝudan işi olur ŝaġ 

Güni gice dem-ā-dem ŝan˘at-ile 
Giçe bir reng-i āĥer furŝat-ile 

Dutalum cem˘ itmiş dünye mālın 
Ŝoķaķ gezen şegirdüŋ ŝorma ģālın 

143. Faŝl 
435 Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde cüllāģ 

Ola ġāyetde ol cimri vü fellāģ 

18b 

İder dāyim şehirden şehre pervāz 
Mekük gibi ķamu bir yerde šurmaz 

Feleġe ol kelek dimez ider ˘ār 
Felekle ne arışı arġacı var 

144. Faŝl68 
Nedür bildüŋ mi ģalvācı cihānda 
Ki hīç ol görmeye acı cihānda 

Geçe šatlulıġ-ile ģāli mādām 
Velī ģalvāsına göz dike bādām 

                                                                 
68 Bu fasıl F ve A’da yoktur. 
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440 Muza˘ferle bir eyleyüp içini 
Ŝatar ˘uşşāķa dāyim ģalķa-çīni 

145. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ˘ālemde baķķāl 
Çalar her bir kişinüŋ aġzına bal 

Şu deŋlü šatlıdur diyü içer and 
Anı baġlar ne deŋlü olsa nuģsand 

Dükānuŋ tek hemān olsun revācı 
Dimez bal šatludur saŋa yaġ acı 

146. Faŝl 
Nedurur aşçı bāzār-ı cihānda 
Temizlikden eśer olmaya anda 

445 Çepel-heyˇet mülevveś-ŝūret ola  
Aşı gibi sözi bī-leźźet ola 

Dem-ā-dem turş ŝata yüzi gözi  
Aşınuŋ źerrece olmaya šuzı 

147. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi sen ķaŝŝāb-ı cellād 
Olup ˘özr eyleye her biri irgad 

Derūn-ı sīnede diller sökerler 
Ķamusı baş kesüp ķanlar dökerler 

19a 

Dem-ā-dem tīġ-i tīzle ķan alıcı 
Yüzin görmesün illā cān alıcı 

148. Faŝl 
450 Ŝābūncılardan eylerseŋ suˇāli 

Kil öksüzi vü miģnet pāymāli 

Ķurup tezgāhını yaķar ocaġı 
Erir tā ŝubģ olınca içi yaġı 

Ŝorar iseŋ eger köti kecisin 
Ŝabūn-ıla ŝuvar dāyim acısın 
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149. Faŝl 
Nedür bildüŋ mi ˘ālemde ķazancı 
Ola yüz ķarası dāyim ķazancı 

Varup seyretmelidür cünbişini 
Baķır ider ķamu altun işini 

455 Çekicin ura kaldura boyunca 
Ķovar acıġını çite doyunca 

150. Faŝl 
Demürci vü ķalaycı vü boyacı 
Bularuŋ ġālibā birdür mizācı 

Ķara boya vü gök çivid gerisi 
Cihān yüzi ķarası her birisi 

Çekişür dāyim āhenger demürle 
Yüzi aġ ola bir avuç kömürle 

151. Faŝl 
Bilür misin nedurur na˘l-bendi 
Urup her merkebüŋ boynına bendi 

460 Yavaş ile yaķar baġrına dāġı 
Gelür def˘i yuķaru dört ayaġı 

Gehī mīĥa ķaķar ol gāhī na˘le 
Münāsibdür anuŋ gibiye na˘le 

19b 

152. Faŝl 
Nedür ģammāmcı devr-i zamānda 
Ola gölge ģarāmisi cihānda 

Alup dāyim müselmānlar ĥarācın 
Alur her bacınuŋ žulm ile bācın 

Ŝoyunup ķorģusundan ĥalķ-ı devrān 
Ķara fūta geyüben oldı ˘uryān 

153. Faŝl 
465 Nedür bildüŋ mi ģammām içre dellāk 

Kim eyler tīġ-i tīzi sīneler çāk 
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Ŝakallusudur anuŋ cān alıcı 
Yaluŋ yüzlüleri īmān alıcı 

Tekellüfsüz olur sīne-be-sīne 
Bu fānī dünyenüŋ daĥı nesine 

154. Faŝl 
Nedür ģammām-ı şehr içinde nāšır 
Güle ķarşuŋda dāyim ola şāšır 

Ŝoyınup şöyle ĥāŝ u ˘ām içinde 
Silenüŋ var ise ģammām içinde 

470 Ķaçankim duyula dimek ˘ayāndur 
Šumanuŋı ŝıķın bu cāmekāndur 

155. Faŝl 
Nedür külĥāncı bu devrān içinde 
Yatur bir dīvdür külĥān içinde 

Çü her ģammām cinnīler evidür 
Süleymān dīvinüŋ ol da yiridür 

Dili balta velī kendi bıçaķdur 
Başında dāyim odlar yanacaķdur 

156. Faŝl 
20a 

Degirmencilerüŋ bildüŋ mi ģālin 
Degirmende aġardupdur ŝaķalın 

475 Eli šaş altına ķalup dem-ā-dem   
Çaķıldaġı geçe boġazına hem 

Selām virse bir ādem diye buġday 
Ögüde bulduġın bī-fikr ü bī-rāy 

157. Faŝl 
Šoġancılar nedür bildüŋ mi anı 
Uçurup dāyim elde bir šoġanı 

Geze aĥşama dek ŝaģrā vü yazı 
Šutar ol bir nice ördekle ķazı 
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Gehī şāhini dutmaz ģükm ü buyruķ 
Ele gelmez ne deŋlü ŝalsa ķuyruķ 

158. Faŝl 
480 Neyiki işbu elfāž u ˘ibārāt 

Kimüŋi ki ˘aceb bu iĥtirā˘āt 

Neden bu silk-i nažmı derc itmiş 
Ki bunca dürr ü gevher ģarc itmiş 

Ķamu ef˘ālini bilmiş zamānuŋ 
˘Aceb aģvālini šuymış cihānuŋ 

Bu degme kişinüŋ ŝanma işidür 
Faķīrī uŋmaduġuŋ cünbişidür 

Velī lušf idüp erbāb-ı baŝā˘ir 
Bu ta˘rīfāta ger olursa nāžır 

485 Ķuŝūrı varısa ma˘źūr dutsun 
Zebān-ı ša˘nı bundan dūr dutsun 

Ki biş yüz beyt iki günde beyāża 
Düşünce yoķdurur bir i˘tirāża 

Egerçi çoķdur69 erbāb-ı ŝanāyi˘ 
Ki bundan olmadı mecmū˘-ı cāmī˘ 

Kelāmum anuŋ içün muĥtaŝardur 
Ki tafŝīli ŝudā˘ u derd-i serdür 

20b 

Velī aŝģāb-ı aģbāb-ı zamāne 
Nažar ķılduķça işbu dāstāne 

490 Faķīrī’nüŋ revānın şād itsün 
Anı bir fātiģayla yād itsün 

Şu kim āmīn diye işbu du˘āya 
Gide īmān ile dāru’l-beķāya 

Bu nažm içinde neşr olan cevāhir 
Šoķuz yüz ķırķ birinden oldu ģāŝıl 
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Metinde Geçen Arkaik Kelimeler 

Bilik: Ok ve yay kuburu, sadak 

Yaġı: Düşman 

İbik: Yele 

Ŝorġuc: Tuğ 

Yat yat: silah, savaş levazımı. 

Çigzinmek: Dönmek, dolaşmak 

Degme: Gelişigüzel, rastgele 

Calķ urmaķ: Mastürbasyon 

Šoru: Tepe 

Bıçķu: Testere 

Ŝındu: Makas 

Caġ: Yaş 

Dirilmek: geçinmek, taslamak 

Börk: Başa giyilen külah, kalpak 

Ög: Akıl, hatır, zihin 

Kiçi: Küçük 

Yancuķ: Kese, torba, boyundan geçirilerek yana asılan çanta 

Šolu: İçi içki ile doldurulmuş kadeh 

Kötek: Baston, sopa 

Yuvalaķ: Yuvarlak, gülle, dane, top mermisi 

Orancı: Hesap tutucu 

Çaġ: ta, tam, tamam, sırf, salt, sade 

Bız: Sivri uçlu, saplı el aracı. Küçük delikleri delmeye yarar. 

Arış: Dokumalarda tezgâha uzunlamasına gerilen iplik 
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Arġac: Dokumacılıkta bezin enine atılan iplik 

Çaķıldaķ: Öğütülen buğdayın taşlar arasında bittiğini haber veren 
ve değirmen taşına çarparak çak çak sesini çıkaran alet 

Yazı: Ova, sahra 
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