TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat
ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2015 Yıl:3, Sayı:6
Sayfa:88-118

ISSN: 2147-8872

24 DİVAN ŞAİRİ ADINA TERTİP EDİLMİŞ BİR KUR’A FÂL-NÂMESİ
ÜZERİNE

Neslihan Koç Keskin*
Özet
Yıldız-nâme, tefe’’ül-nâme, hurşîd-nâme, ihtilâc-nâme, kıyâfet-nâme ve
kehânet-nâme gibi farklı birçok adla yazılmış fâl-nâmeler, geleceğin
bilinmesi amacıyla kaleme alınmış yoruma dayalı eserlerdir.
Osmanlının fal kültürü, edebiyat geleneğine de yansımıştır. Hamdullah
Hamdî’nin Kıyâfet-nâme’si, Cem Sultan’ın Fâl-i Reyhân-ı Cem Sultan’ı,
Zaîfî’nin Fâl-i Murgân’ı, Kefeli Hüseyin’in Râz-nâme’si, Fedâyî’nin Fâlnâme-i Kur’ân-ı Azîm’i konuyla ilgili belli başlı eserlerdir.
Bu makalede; Emrî, Bâkî, Cevrî, Hayretî, Hayâlî, Zerrâkî, Zâtî, Rûhî,
Sürûrî, Şehrî, Sun’î, Tıflî, Zuhûrî, Ubeydî, Gınâyî, Fuzûlî, Kabûlî, Keşfî,
Lâmi’î, Meşâmî, Nef’î, Visâlî, Hem-demî ve Yahyâ adlı divân şairlerinin
mahlasları kullanılarak, onlar adına tertip edilmiş müellifi kesin olarak
bilinmeyen manzûm bir fâl-nâme metni incelenmiştir. 24 fal niyeti eserin
konusunu oluşturur. Fal-nâme’de, her varağın a ve b sayfalarında; iki
divân şairinin adı ve aaxa şeklinde kafiyelenen altışar bent yer almıştır.
Divân şiirinde fâl-nâme geleneğinden kısaca bahseden bir girişten sonra
eser incelenmiş, Fâl-nâme’nin transkribeli çeviri yazısı ve eski harfli
metninin tıpkıbasımı makalenin sonunda yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Divân edebiyatı, fâl-nâme, manzum fâl-nâme, kur’a
falı, niyet falı
ON A DRAWING OF LOTS FÂL-NÂME (ORACULAR BOOK USED IN
FORTUNE-TELLING) WHICH WAS COMPOSED ON BEHALF OF THE
24 DIVÂN POETS
Abstract
Fâl-nâmes (oracular books used in fortune-telling), which have been
written with many different names, such as yıldız-nâme, tefe’’ül-nâme,
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hurşîd-nâme, ihtilâc-nâme, kıyâfet-nâme and kehânet-nâme, are works
written based on interpretation with the objective of knowing the future.
The fortune-telling culture of the Ottomans was also reflected in the
literary tradition. The well-known works related to the subject are the
Kıyâfet-nâme by Hamdullah Hamdî, the Fâl-i Reyhân-ı Cem Sultan by
Cem Sultan, the Fâl-i Murgân by Zaîfî, the Râz-nâme by Kefeli Hüseyin
and the Fâl-nâme-i Kur’ân-ı Azîm by Fedâyî.
A fâl-nâme text prepared in verse by a definitely unknown author, which
was written on behalf of the divan poets named Emrî, Bâkî, Cevrî,
Hayretî, Hayâlî, Zerrâkî, Zâtî, Rûhî, Sürûrî, Şehrî, Sun’î, Tıflî, Zuhûrî,
Ubeydî, Gınâyî, Fuzûlî, Kabûlî, Keşfî, Lâmi’î, Meşâmî, Nef’î, Visâlî, Hemdemî and Yahyâ, by using their pen names was examined in this article.
The work constitutes the subject of 24 fortune-telling intentions. The
recto (r) and verso (v) folios of every leaf of the work, include the name of
two divân poets and six each quatrains that rhyme in the form of aaxa.
The work was examined after a short introduction that mentions the fâlnâme tradition in divân poetry. The transcribed written translation of the
Fâl-nâme and the facsimile of the work with the former alphabet have
been given at the end of the article.
Key Words: Divân literature, fâl-nâme, fâl-nâme written in verse,
drawing of lots fortune-telling, fortune-telling intentions

GĠRĠġ
DĠVÂN ġĠĠRĠNDE FÂL-NÂME YAZMA GELENEĞĠ
Ġnsanoğlu, kendi kontrolünde olmayan geleceği bilmek için tarih boyunca uğraĢ
vermiĢtir. Geleceği bilme arzusu, insanları bu konuda farklı teknikler denemeye yönlendirmiĢ,
geleceği öğrenmek adına kullanılan bütün teknikler “baht, uğur, talih” anlamlarına gelen
Arapça kökenli “fal” kelimesiyle karĢılanmıĢtır.
Ġslam inancında fal haram kılınmakla birlikte,1 fal konusunda; yıldız-nâme, tefe’’ülnâme, hurĢîd-nâme, ihtilâc-nâme, kıyâfet-nâme ve kehânet-nâme gibi adlarla anılan ve farklı
fal türlerinden bahseden birçok eser yazılmıĢtır. El falı, çiçek falı, kur’a falı, kuĢ falı,
peygamber falı, reml (kum falı), kitap falı ve yıldız falı en çok bilinen ve yaygın olan fal
türleridir. Bununla birlikte “zecr/tıyâre”; kuĢ ve hayvan seslerinin, “kehânet”; yedi taĢın elle
karıĢtırıldıktan sonra aldığı Ģekillerin, “ırâfet”; bir kaba konulan suyun renk ve Ģeklinin,
“kıtfe”; koyun kemiklerinin renginin, “ihtilâc”; göz seğirmesi, kulak çınlaması gibi vücuttaki

1

“...fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.” (Mâide, 3) ve “Ey îmân edenler! ġarap, kumar, dikili taĢlar (putlar), fal
ve Ģans okları birer Ģeytan iĢi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluĢa eresiniz.” (Mâide, 30)
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organ hareketlerinin, “firâset”; insanın fizikî özelliklerinin yorumlandığı, farklı ve ilginç fal
türleri de ilgili çalıĢmalarda söz konusu edilmiĢtir. 2
Osmanlı fal kültürü edebiyat geleneğini de etkilemiĢtir: Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâme’si, Cem Sultan’ın çiçek falına dair Fâl-i Reyhân-ı Cem Sultan’ı, Zaîfî’nin Fâl-i
Murgân’ı, Kefeli Hüseyin’in 139 fal hikâyesini topladığı Râz-nâme’si ve Fedâyî’nin Fâlnâme-i Kur’ân-ı Azîm’i konuyla ilgili belli baĢlı eserlerdir.3 Bu makalede, divân Ģairlerinin
mahlasları kullanılarak onlar adına tertip edilmiĢ manzum bir kur’a fâl-nâmesi incelenmiĢtir.
FÂL-NÂME’NĠN ÖZELLĠKLERĠ
Fâl-nâme’nin bilinen tek nüshası Millet Yazma Eser Kütüphanesi Manzum Eserler’e
743 no ile kayıtlıdır. Eser, 13 varaktır ve nesihle yazılmıĢtır. 1a’da Ali Emîrî’nin mührü
vardır. Fâl-nâme’nin müellifi ve yazıldığı tarih belli değildir, fakat eserin devamında aynı yazı
karakterine sahip “Havâss-ı Eyyâm” baĢlıklı risalenin müellifi 2a’da belirtildiği üzere
“Abdünnebî ibni Abdülcelîl”dir. Bu sebeple, Fâl-nâme de aynı müellifin kaleminden çıkmıĢ
olabilir.
24 divân Ģairi adına tertip edilmiĢ 24 fal niyeti eserin konusunu oluĢturur. Divân Ģairleri,
mahlaslarının ilk harfi dikkate alınarak Osmanlı Türkçesi alfabesine göre sıralanmıĢtır.
Eserde, her varağın a ve b sayfalarında; iki divân Ģairinin adı ve aĢağıda belirtilen konulara ait
aaxa Ģeklinde kafiyelenen altıĢar bent yer almıĢtır. Fâl-nâme’de, Ģairlerin adı sayfa baĢında
belirtilmiĢ ve bentler numaralandırılarak, kırmızı cetveller ile ayrılmıĢtır. Bentler, fâilâtün
fâilâtün fâilün aruz kalıbıyla yazılmıĢtır. Fâl-nâme’de fala nasıl bakılacağına dair bir açıklama
yoktur. Her sayfada 6 dörtlüğün yer alması falın zar atılarak bakıldığına, eserde geçen Ģair
adları da falın ayrıca bir ön aĢamasının olduğuna iĢaret etmektedir. Eserde nasıl fala bakıldığı
ile ilgili bilgi yoktur, fakat iki yöntem akla gelmektedir:
1. Birinci yöntemde herhangi bir konuda fal baktırmaya niyetli kiĢi öncelikle Ģair
adlarından bir kur’a çeker, daha sonra kur’ada gelen Ģaire göre konusu belirlenmiĢ olur. Zar
atılarak gelen sayıya göre fal dörtlüğü okunur. Bu yöntemle hem Ģairler hem de bentler ön
plandadır.
2. Ġkinci yöntemde belirli bir konuda fal baktırmaya niyetli kiĢi niyetini fal bakacak
kimseye söyler. Konuyla ilgili Ģair ve fal bentleri bulunur, zar atılarak gelen sayıya göre fal
dörtlüğü okunur. Burada Ģairlerin iĢlevi sadece falı daha etkili hâle getirmektir.
2

Fal konusunda bk. Ġ. Hakkı Ertaylan, Falnâme, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 1951; D.B. Macdonald, “Falnâme”,
Ġslam Ansiklopedisi, C.4, 1977, s.449-450; Ġsmail Kara, “Fal, Falnâme”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.3, 1979,
s.153-155; AyĢe Duvarcı, Türkiye’de Falcılık Geleneği ile Bu Konuda Ġki Eser Risâle-i Falnâme Lî Ca’fer-i Sâdık ve
Tefe’ülnâme, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1993; Sennur Sezer, Osmanlı’da Fal ve Falnameler, Milliyet Yayınları, Ġstanbul
1998; Mustafa Uzun, “Falnâme”, TDV Ġslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.12, Ankara 1995, s.141145; Nagihan Gür, “Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldıznâme, Falnâme ve Talinâme Metinleri”, Milli Folklor, S.96,
s.202-215.
3
Bu eserler hakkında Ģu çalıĢmalar yapılmıĢtır: Halil Ersoylu, “Fal, Falnâme ve “Fâl-i Reyhân-ı Cem Sultan”, Ġslam
Medeniyeti Mecmuası, C.5, S.2, Ġstanbul ġaban 1401 (1981), s.69-81; Cemal Kurnaz; “XVI. Asır ġairlerinden Za’îfî’nin
Fal-ı Murgan’ı”, ġükrü Elçin Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1983, s.221-230; Ġsmail Hakkı Aksoyak,
Kefeli Hüseyin-Râz-nâme, Journal of Turkısh Studies, Volume XIII, Harvard University, 2004; Ġsmet ġanlı, “XVI. Yüzyıl
Divan ġairi Fedâyî ve Fâl-nâme-i Kur’ân-ı Azîm’i”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 5, Bursa 2003,
s.161-178.
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Fâl-nâme’deki bentlerin ilk dizeleri birbirine çok benzemektedir. Denilebilir ki
bentlerde kelime farklarıyla ilk dizeler tekrarlanmıĢtır. Fallar karĢılıklı konuĢma tarzında
yazılmıĢtır. Vezin problemleri göz önüne alınınca, falın bakıldığı anda bentlerin irticalen
söylendiği, daha sonra yazıya geçirildiği ihtimâli akla gelmektedir.
Fâl-nâme’de fala bakmak için “suâl etmek”, “niyet etmek”, “fâl etmek” “kur’a
salmak”, “murad etmek” ifadeleri; falın olumlu geldiğini belirtmek için “fâl mübârek geldi”
ifadesi geçmiĢtir.
Fâl-nâme’deki Ģairler4 ve 24 fal niyeti Ģu Ģekildedir:
Fal no

ġair Adı

Konu

Varak no

1

Emrî

Hacca gitmek

1b

2

Bâkî

DüĢman(lar)ın durumu

2a

3

Cevrî

Hastanın durumu

2b

4

Hayretî

Ticaret yapmak

3a

5

Hayâlî

Kayıp insan

3b

6

Zerrâkî (?)

Köle azat etmek

4a

4

Fâl-nâme’de adı geçen divân Ģairlerinden divânları mevcut olanların eserleri taranmıĢ, bu bentlere rastlanmamıĢtır. Taranan
eserler Ģunlardır: Emrî Dîvânı, (Haz.: Yekta Saraç), Eren Yayınları, Ġstanbul 2002; Bâkî Divânı, (Haz.: Sabahattin Küçük),
Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara 1994; Cevrî, Hayatı, Edebî KiĢiliği, Eserleri ve Divânının Tenkitli Metni, (Haz.:
Hüseyin Ayan), Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1981; Hayretî, Divan, (Haz.: Mehmed ÇavuĢoğlu-Mehmet Ali
Tanyeri), Ġstanbul 1981; Hayâlî Bey Dîvânı, (Haz.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992; Zatî Divânı (Edisyon
Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller Kısmı, C.I, (Haz.: Ali Nihat Tarlan), Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 1968 ve
C.II, Ġstanbul 1970, Zatî Divânı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller Kısmı, C.III, (Haz.: Mehmed ÇavuĢoğlu-Ali
Tanyeri), Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 1987; Bağdatlı Rûhî Divânı KarĢılaĢtırmalı Metin, C.I-II, (Haz.: CoĢkun
Ak), Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa 2001; Sürûrî Divânı, (Haz.: Halil Ġbrahim Okatan), Ankara 2010; Halil Ġbrahim
Yakar, Gelibolulu Sun‘i Divanı ve Tahlili, Ġstanbul Üniversitesi SBE, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 2002; ġener
Demirel, 17. yüzyıl ġairlerinden ġehrî (Malatyalı Ali Çelebi) Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni veTahlili, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Elazığ 1999; Bekir Çınar, Tıflî Ahmed Çelebi Hayatı
Edebî KiĢiliği Eserleri ve Divânı’nın Tenkitli Metni, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi SBE, Elazığ 2000;
Asiye Kahraman, Ġshak-zâde Zuhûrî Divânı (Ġnceleme-Metin), Selçuk Üniversitesi SBE, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, Konya 2002; M. ġehabettin Ünlü, Ubeydî Hayatı Edebî KiĢiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Ġstanbul Üniversitesi
SBE, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 1991; Fuzûlî Divânı, (Haz.: Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel ve
Müjgan Cunbur), Akçağ Yayınları, Ankara 1990; Mustafa Erdoğan, Kabûlî Ġbrahim Efendi, Hayatı, Edebî KiĢiliği ve
Divanı (Ġnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Gazi Üniversitesi SBE, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 2008; Hamit B.
Burmaoğlu, Lâmi‘î Çelebi Dîvânı (Hayatı, Edebî KiĢiliği, Eserleri ve Dîvân’ ının Tenkidli Metni), Atatürk Üniversitesi
SBE, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Erzurum 1983; Nef‘î Divânı, (Haz.: Metin AkkuĢ), Akçağ Yayınları, Ankara 1993;
Ahmet Mermer, Türkî-i Basit ve Aydınlı Visâlî’nin ġiirleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2006; TaĢlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı,
(Haz.: Mehmed ÇavuĢoğlu), Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġstanbul 1977; ġeyhülislâm Yahyâ Divânı,
(Haz.: Hasan Kavruk), MEB Yayınları, Ankara 2001.
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7

Zâtî

Ev almak

4b

8

Rûhî

Kaçak köle

5a

9

Sürûrî

Ortaklık

5b

10

ġehrî

Çocuğun cinsiyeti

6a

11

Sun’î

Esir düĢenin dönüp dönmeyeceği

6b

12

Tıflî

Evlenmek

7a

13

Zuhûrî

Borç ödemek

7b

14

Ubeydî

Yolculuğa çıkmak

8a

15

Gınâyî (?)

Mal edinmek

8b

16

Fuzûlî

Baht açıklığı

9a

17

Kabûlî

Sanat öğrenmek

9b

18

KeĢfî (?)

Avlanmak

10a

19

Lâmi’î

Mansıb (devlet görevi) edinmek

10b

20

MeĢâmî (?)

Kayıp/çalıntı eĢya

11a

21

Nef’î

Bina yaptırmak

11b

22

Visâlî

Sevgiliye kavuĢulup kavuĢulamayacağı

12a

23

Hem-demî

Maksûd

12b

24

Yahyâ

Ġlim öğrenmek

13a

1. Tablo: Fâl-nâme’de adı geçen divân Ģairleri, fal konuları ve varak numaraları.

Yukarıdaki tabloya göre Falnâme’deki niyetlere dair olumlu ve olumsuz görüĢler Ģu
Ģekilde özetlenebilir:
Fâl-nâme’nin ilk fal niyeti o yıl hacca gidilip gidilemeyeceğidir. Ġlk beĢ bentteki tavır
hacca gidilmesinden yanadır fakat son bentte hava Ģartlarından dolayı söz konusu yıl
gidilmemesi tavsiye olunur.
“Bâkî” baĢlığında yer alan ikinci fal niyetinde konu, düĢmanların durumu ile ilgilidir.
Burada müellifin fala niyet edene karĢı güzel bir tavsiyesi de vardır. Bu falın ikinci
dörtlüğünde yer alan ifadeye göre insan, kibir ve kin duygularından arınırsa Allah onu
düĢmanından korur.
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Hastası olan bir kiĢinin falıyla ilgili üçüncü fal niyeti bentleri Cevrî baĢlığındadır.
Bütün fal bentleri olumludur.
Dördüncü fal niyeti Hayretî baĢlığındadır. Falnâme’de ticaret yapmak konusundaki
görüĢlerin yarısı olumlu yarısı olumsuzdur.
Kaybolan insan konusundaki beĢinci fal niyeti Hayâlî’nin dilinden yazılmıĢtır. Dikkati
çeken üçüncü bentte kayıp konusunda olumsuz görüĢ belirtilmiĢ ve fal bakılan kiĢiye moral
vermek için belki baĢka belki aynı konuda falın yenilenmesi istenmiĢtir.
Altıncı fal niyeti “köle azat etmek” ile ilgilidir. Zerrâkî baĢlığındaki bentte köle azat
etmenin dindeki önemine değinilirken, üçüncü bentte “köle azat etmenin ertelenmesi”
gerektiği söylenmiĢ, sadece dördüncü bentte olumsuz görüĢ belirtilmiĢtir.
“Ev almak” hakkındaki yedinci fal niyetinde ev sahibi olmanın önemine dikkat çeken
müellif, sadece üçüncü bentte almak istenilen evin uğursuz olduğunu belirtmiĢ, “o evi alma”
demiĢtir. Bu fal Zâtî baĢlığındadır.
Sekizinci fal niyeti “kaçak kölenin dönüp dönmeyeceği” konusundadır. Rûhî
baĢlığındaki bentlerdeki ortak görüĢ, kaçak kölenin geri dönmeyeceğine dairdir. Fakat burada
ikinci bentte dikkat çekici bir ifade yer almıĢtır. Buna göre müellif, kaçak köle bulunursa
hemen ayaklarına bend/pranga vurulması tavsiyesinde bulunur.
Ortaklık konusundaki dokuzuncu fal niyetinde Fâl-nâme müellifinin genel görüĢü
dördüncü bent hariç olumsuzdur. Sürûrî baĢlığındaki bu bentlerde ortaklığın sıkıntılı olduğu
dillendirilmiĢtir.
Çocuğun cinsiyetini merak eden bir kiĢinin falıyla ilgili onuncu fal niyeti ġehrî
baĢlığındadır. Farklı görüĢlerin belirtildiği bu falda sadece ilk bentte erkek çocuğun haberi
verilmiĢtir. BeĢinci bent çocuk sahibi olmanın sıkıntılı olmasına dairdir. Son bentte ise falına
bakılan kiĢinin çocuğunun olmayacağı ima edilmiĢtir.
On birinci fal niyeti “esir düĢenin kurtulup kurtulamayacağı” ile ilgilidir. Sun’î
baĢlığındaki falda müellif fala baktırana tavsiyede bulunur, parasını ödeyerek esiri
kurtarmasını tavsiye eder. Altıncı bentte ise esirin çok önceden kurtarılabileceği ve fala
baktıranın ihmâli olduğu dillendirilmiĢtir.
Bir erkek için yazılmıĢ on ikinci fal niyeti “evlenmek” konusundadır. Tıflî
baĢlığındaki bu falda müellif, “hayırlı iĢlerde acele edilmesi gerektiğini” söyleyerek evlilik
konusunda beĢinci bent hariç olumlu görüĢ belirtir, beĢinci bentte ise “ergenliğin kıymetinin
bilinmesi” yönünde tavsiyede bulunur.
“Borç ödemek” hakkındaki on üçüncü fal niyeti Zuhûrî baĢlığındadır. Müellif, çok
çalıĢıldığı takdirde ve de Allah’ın da yardımıyla borcun ödeneceğini bütün bentlerde söyler
âdetâ borçlu olana moral verir.
On dördüncü fal niyeti Ubeydî baĢlığında ve “yolculuğa çıkmak” hakkındadır. Falların
üçü olumlu üçü olumsuzdur.
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Gınâyî baĢlığındaki on beĢinci fal niyetinin konusu “mal edinmek”tir. Müellif çok mal
edinmeye karĢıdır. Fal baktıranları bu konuda uyarmıĢtır.
Baht açıklığı hakkındaki on altıncı fal niyeti Fuzûlî baĢlığındadır. Bentlerde fal
baktıran kiĢiye bahtının kapalı olduğu söylenerek, birtakım olumlu ifadelerle moral verilmiĢ
ve bahtının açılacağı söylenmiĢtir. Bu falda üçüncü bentte geçen baht-Yezid benzetmesi
orijinaldir.
On yedinci fal niyeti “sanat öğrenmek” ile ilgilidir. Müellif, Kabûlî baĢlığındaki
bentlerden dördüncü ve beĢinci hariç, üstâddan veya bir ehilden sanat öğrenmenin önemi
üzerinde durur. Dördüncü ve beĢinci bentte geçen “bu sanat” ifadelerinden, fala baktıranın
özellikle bir sanat hakkında görüĢ istediği anlaĢılmaktadır. Bu bentlerde müellifin görüĢü
olumsuzdur.
Avlanmak üzerine yazılan on sekizinci fal niyeti KeĢfî baĢlığındadır. Müellifin av
konusundaki tavrı olumsuzdur. Ġkinci bentte ise avlanmak “eĢ bulmak” anlamında mecazî
olarak kullanılmıĢtır. Müellif, avın tehlikeli olduğunu diğer bentlerde söylemiĢ, falına baktığı
kiĢiye ava gitmek yerine “evinde yağlı pilav ye” demiĢtir.
On dokuzuncu fal niyeti “mansıb/makam edinmek” üzerinedir. Lami’î baĢlığındaki
falın genelinde müellif, makamın geçiciliği ve makam sevdasına düĢmenin yanlıĢlığı üzerinde
durur.
MeĢâmî baĢlığındaki yirminci fal niyeti “kayıp eĢya” konusundadır. Müellif kayıp
eĢyanın bulunması konusunda olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. Ġkinci bentte ise bir tahminde
bulunularak kaybolan eĢyanın, fal baktıranın kendi evinden biri tarafından alındığını
söylenmiĢtir.
Yirmi birinci fal niyeti Nef’î baĢlığında olup, “bina yaptırmak” hakkındadır. Müellifin
bina yaptırmak konusunda olumsuz görüĢ belirttiği dört, olumlu görüĢ belirttiği iki bent
(ikinci ve beĢinci) vardır. Müellif olumsuz görüĢ belirttiği birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı
bentlerde bina yaptırmak isteyenin sıkıntı çekmemesi ve malını boĢ yere harcamamasını
söyler.
“Sevgiliye kavuĢulup kavuĢulamayacağı” hakkındaki yirmi ikinci fal niyeti, Visâlî
baĢlığındadır. Bentlerde, dört olumlu iki de olumsuz görüĢ bildirilir. Dördüncü bende göre
sevgiliye kavuĢulamayacaktır çünkü sevgili sözünde durmaz. BeĢincide ise kavuĢamamanın
sebebi vefasızlıktır.
Hemdemî baĢlığındaki yirmi üçüncü falın niyeti “maksûd”dur. Bu konusu
açıklanmayan niyette, bentlerin hepsinde olumlu görüĢ bildirilir. Maksûda eriĢmek için
Allah’a dua edilmesi istenir.
Fâl-nâme’nin son baĢlığı Yahyâ ve fal niyeti “ilim öğrenmek”tir. Ġlk beĢ bentte ilim
öğrenmek için çabalamanın önemine değinen müellif, son bentte çabalamak ile birlikte
kabiliyetin öneminin de altını çizer.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Bu makalede Emrî, Bâkî, Cevrî, Hayretî, Hayâlî, Zerrâkî, Zâtî, Rûhî, Sürûrî, ġehrî,
Sun’î, Tıflî, Zuhûrî, Ubeydî, Gınâyî, Fuzûlî, Kabûlî, KeĢfî, Lâmi’î, MeĢâmî, Nef’î, Visâlî,
Hem-demî ve Yahyâ adlı divân Ģairlerinin mahlasları kullanılarak, onlar adına tertip edilmiĢ
manzum bir kur’a fâ-lnâmesi incelenmiĢ, eserin çeviri yazısı ve eski harfli metnin tıpkıbasımı
araĢtırmacıların dikkatlerine sunulmuĢtur.5
Falnâme’de farklı yüzyıllarda yaĢamıĢ divân Ģairlerine ait gösterilen bentler, belirtilen
Ģairler tarafından yazılmamıĢtır. Fâl-nâme tek bir müellifin kaleminden çıkmıĢtır. Müellif,
divân Ģairlerine ait gösterdiği fal bentleri ile eserini dikkat çekici hâle getirmeye çalıĢmıĢtır.
Alfabetik düzen dıĢında müellifin neden bu divân Ģairlerini seçtiği konusunda net bir Ģey
söylemek mümkün değildir. Gınâyî, Fuzûlî ve Visâlî baĢlıklarında yer alan bentlerde konumahlas uyumundan söz etmek mümkündür.
Osmanlı toplumunda kamusal düzende erkekler ön planda olduğu için Fâl-nâme,
erkekler için yazılmıĢtır. Fâl-nâme’deki fal niyetlerinin birçoğu günümüzde de geçerliliğini
korumaktadır. Hacca gitmek, düĢman(lar)ın durumu, hastanın durumu, ticaret yapmak, kayıp
insan, köle azat etmek, ev almak, kaçak köle, ortaklık, çocuğun cinsiyeti, esir düĢenin dönüp
dönmeyeceği, evlenmek, borç ödemek, yolculuğa çıkmak, mal edinmek, baht açıklığı, sanat
öğrenmek, avlamak, kayıp/çalıntı eĢya, bina yaptırmak, sevgiliye kavuĢulup
kavuĢulamayacağı, maksûd ve ilim öğrenmek niyetlerinin söz konusu edildiği eserde; “köle
azat etmek” ve “esir düĢenin geri gelip gelmeyeceği” ile ilgili fallar, eserin, Osmanlı
Devleti’nin son zamanlarında yazıldığını göstermektedir.
Fâl-nâme’de Osmanlı sosyal hayatında dair iki ayrıntı göze çarpar. Bunlardan ilki bir
cezalandırma yöntemi olan “prangaya vurmak” diğeri ise yemek kültürüne dair “yağlı
pilav”dır.
Makalede incelenen bu eser; manzûm fâl-nâme yazma geleneği
değerlendirildiğinde, tertibi ve konuları açısından orijinallik taĢımaktadır.

içerinde

5

Prof. Dr. Ġsmail Ünver’in “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine” adlı makalesindeki tekliflere uyulmuĢ ve günümüz
Türkçesine yakın bir imla tercih edilmiĢtir. Metnin çeviri yazısında vezin gereği metin tamirine baĢvurulmuĢtur,
düzeltilemeyen yerlerde problemler belirtilmiĢtir.
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FÁL-NÁME6
[1b]

Yüz sürüp iòlÀãile óÀcet dile

EMRÌ

Óaú úabÿl etsin [seniñ] her hÀcetiñ

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1

2

Eylediñ çün óacc içün benden su’Àl

6

ÒÀùırıñda óacca niyyet var gibi

Ùurma git àÀyet mübÀrek geldi fÀl

Yaèni ol semte èazìmet var gibi

Ùut sözüm terk eyle ölçüp yapmaàı

Gel bu yıl ãabr et icÀzet yoú saña

Göñlüñe hìç gelmesin [bir] àayrı óÀl

áÀlibÀ yollarda zaómet var gibi

Óacc içün benden su’Àliñ var ise

[2a]

BÁÚÌ

Al cevÀbıñ óüsn-i óÀliñ var ise

1

Ey úılan aóvÀl-i düşmenden su’Àl

Yaèni fi’l-cümle yeterse úudretiñ

Saña andan hìç øarar gelmek muóÀl

Ùurma git mÀl-i óelÀliñ var ise

áÀlib olduñ düşmene her vechile
ÒÀùırıñda úalmasın úatèÀ melÀl

3

Çünki etdiñ óacca niyyet ey cevÀn
Hìç tevaúúuf eyleme var git hemÀn

2

Düşmeniñden olmaú isterseñ emìn

Sür yüzüñ beyt-i şerìfe åıdúıla

Olmasın göñlüñde aãlÀ kibr [ü] kìn

èAfv ede cürmüñ ÒudÀ-yı müsteèÀn

Sìneñi ãÀf et belÀlardan [h]emìn
Óıfô ede her demde Rabbü’l-èâlemìn

4

Óacca niyyet eylemişsin àÀlibÀ
Var saèÀdetle úabÿl etsin ÒudÀ

3

Ey ãoran aóvÀl-i aèdÀ[dan] baña

Var ise ger sende vüsèat lÀ-cerem

áÀfil olma úaãdı var àÀyet saña

Geldi lÀzım eylemek borcuñ edÀ

äandıàı hep başına gelsin yine
Eyle şerrinden ÒudÀ’ya ilticÀ

5

Ey birÀder óacc ise ger niyyetiñ7
Var selÀmetle yeterse úudretiñ

4

Ey birÀder mekr-i düşmenden ãaúın
èÁúil olmaz hergiz anlardan emìn

6

Vezin gereği yapılan düzeltmeler metin içerisinde [ ] ile
belirtilmiĢtir.
7
Eski harfli metinde yer alan “hacca” kelimesi vezin gereği
“hac” Ģeklinde okundu.

Fırãatıñ bulsa seniñ vermez amÀn
áÀfil olma dÀ’imÀ gözler kemìn
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Çünki ãorduñ baña düşmenden òaber

Sen elem çekme anıñçün õerrece

Saña müjde düşmene bulduñ ôafer

Nesne yoúdur derdine buldı şifÀ

áam yeme hìç nesneye úÀdir degil
Gerçi eyler dÀ’imÀ úasd-ı øarar

5

Çün su’Àl etdiñ baña bìmÀrdan
Çek eliñ şimdengerü tìmÀrdan

6

Gerçi çoúdur düşmeniñ àÀyet seniñ

Yaèni ãıóóat buldı òaste bilmiş ol

ÓÀùırıñ óoş ùut yine fırãat seniñ

Defè-i àam úıl fÀrìà ol efkÀrdan

Óaúúa şükr et saña verdi fırãatı
DÀ’imÀ fırãat seniñ nuãret seniñ

6

Óaste óÀlinden ãorarsañ [sen] eger
Õerrece bu òastelikde yoú øarar

[2b]

CEVRÌ

Òaste birúaç gün yatarsa àam degil

1

Çoú çeker gerçi bu òaste zaómeti

CÀnı pek olsun hemÀn çekme keder

áam yime yaúlaşdı ammÀ ãıóóati
Bu meåeldir çekmeyince òastelik

[3a]

ÒAYRETÌ

äıóóatiñ hergiz bilinmez úıymeti

1

Çün baña úıldıñ ticÀretden su’Àl
Bilmiş ol àÀyet mübÀrek geldi fÀl

2

Ey ãoran bìmÀr içün benden èilÀc

Çoú fevÀ’id var ticÀretden saña

Çekme àam ol etdi taóãìl-i mizÀc

Eyledi luùf [u] èinÀyet Õü’l-celÀl

Ya bugün úalúar ya yarın bilmez ol
Úalmadı hergiz ùabìbe iótiyÀc

2

Gerçi kim úıldıñ ticÀret niyyetin
Hìç anıñ fikr eylediñ mi zaómetin

3

Eyleme bìmÀr içün hergiz nizÀè

Gel úanÀèat eyleèaúlıñ var ise

Ey birÀder kendiñe virme ãudÀè

MÀl içün çekme cihÀnıñ miónetin

Óasteñe var etdir erkenden èilÀc
Pendimi úıl cÀn u dilden istimÀè

3

Var ise óaôôıñ ticÀretden eger
Var yürü ta Hind’e dek eyle sefer

4

Óaste aóvÀlin ãorarsañ ger baña

Herkese rızúın viren AllÀh’dır

Bilmiş ol gösterdi ãıóóat yüz aña

Kimse görmüş mi tevekkülden øarar
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Ey ticÀretden su’Àl eden cevÀn

Göñlüñü baàla ÒudÀ’nıñ luùfuna

Bilmek isterseñ nedir sÿd [u] ziyÀn

Gel yeñi başdan yine bir úurèa ãal

Yoú øarar beyè ü şirÀèdan àam degil
Vermek AllÀh’ıñ tevekkül [úıl] hemÀn

4

Çünki ãorduñ àÀ’ib olmuş Àdemi
Anıñiçün çekme sen hergiz àamı

5

Çün ticÀret úılmaàa etdiñ heves

Eyleyip bir niçe dem geşt ü güõÀr

Andan èÀãì yoú saña ümmìdi kes

Ol gelir Àòir úo gezsin èÀlemi

Var bir aòer kÀra meşàÿl ol yürü
Çoú çekersin renci ùutmazsañ nefes

5

Çünki gÀ’ib kimse[y]i úıldıñ ùaleb
Andadır fikr ü òayÀliñ rÿz u şeb

6

Gerçi maúãÿduñ ticÀretdir senin

Úavuşur gerçi selÀmetle saña

Çekdigiñ maènìde zaómetdir seniñ

Çoú çeker àurbetde ol renc ü taèab

áÀlibÀ nièmet taãavvur etdigiñ
Óayf kim renc ü meşaúúatdir seniñ

6

Baña àÀ’ibden ãorarsañ sen eger
Gel sözüm gÿş eyle al benden òaber

[3b]

ÒAYÁLÌ

Kes ümìdiñ andan añma [sen] adın

1

Çünki àÀ’ibden su’Àl etdiñ baña

Artıú ol gelmez hemÀn gitdi gider

áam yeme Àòir úavuşmaú var saña
Yaèni ãıóóatle selÀmetle gelip

[4a]

ÕERRÁKÌ

Edesin anıñla çoú õevú ü ãafÀ

1

Niyyet etmişsin úul ÀzÀd etmege
ÒÀne-i èuúbÀñı ÀbÀd etmege

2

Ey úılan nÀ-bÿd içün göñlün melÿl

Ùurma ÀzÀd et olur bÀèiå seni

Bilmiş ol Àòir müyesserdir vuãÿl

Òalú-ı èÀlem òayrile yÀd etmege

Úavuşur elbetde òasret òasrete
áÀlibÀ geldi göründü aña yol

2

Çün úul ÀzÀd etmegi ey òoş-nihÀd
Òayrıña úasd eyleyip úıldıñ murÀd

3

Çünki àÀ’ibden bana úıldıñ su’Àl

Var yürü ÀzÀd edip şÀd et anı

Gelmesi gerçi muóÀl-ender-muóÀl

Óaúú ede ta kim seni her demde şÀd
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2

Bir iki ev almaú istersin gibi

Gel müdebber eyle anı ùut nefes

Almaàa ammÀ ki úorúarsın gibi

äoñra ÀzÀd eylemek úÀbil yine

Saña bir nièmet teveccüh eylese

Söz úabÿl eyle naãìóat sana bes8

áÀlibÀ sen àaflet eylersin gibi

Etme tÀzeyse úuluñ ÀzÀd sen

3

Bir ev almak istemişsin sen meger

Kendiñi úılma ãaúın berbÀd sen

Ùut sözüm benden saña ùoàrı òaber

Ayrılırsa senden ardınca anıñ

FÀrià ol alma saúın sen ol evi

Çoú edersin nÀle vü feryÀd sen

Meymenet yokdur ol evde úıl óaõer

Çün úul ÀzÀd eylemekdir niyyetiñ

4

Bir ev almaú eylemişsin çün murÀd

Úapısın bì-şübhe açdıñ cennetiñ

äabr úıl olsun murÀd üzre murÀd

Var tevaúúuf eyleme ÀzÀd úıl

Baú saña gör el verirse ùÀlib ol

TÀ ebed söylensin insÀniyyetiñ

Eyleme dellÀle ammÀ iètimÀd

Çünki maúãÿduñ úul ÀzÀd etmedir

5

Ey birÀder şöyle beñzer niyyetiñ

Şöyle bil kim Kaèbe bünyÀd etmedir

Bir ev almaú olmuş ancaú óÀcetiñ

Bu meåeldir ki åevÀbıñ efêali

Óaú bu kim ol [ev] münÀsibdir saña

èÁlem içre bir göñül şÀd etmedir

Al yüri var ise elde vüsèatiñ

[4b]

ÕÁTÌ

6

Çün bir ev almaú mühimmiñdir seniñ

1

Bir ev almak istemişsin àÀlibÀ

Mührünü boz aàzını çöz keseniñ

Şöyle bil ol ev münÀsibdir sanÀ

Ùurma var bir fÀòir ev al geç otur

Var tereddüd eyleme al ol evi

Üstine bÀr olma hergiz kimseniñ

Úıl içinde dÀ’imÀ õevú ü ãafÀ
8

Eski harfli metinde yer alan “bu” kelimesi vezin gereği
mısradan çıkarıldı.

[5a]

RßÓÌ

1

Çünki úaçúından su’Àl etdiñ baña
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Bir òaber lÀ-büdd gelir andan saña

FÀrià ol zìrÀ ki ol gitdi gider

İsteseñ Àòir bulursun anı sen

Çekm[e] gel bìhÿde hìç renc ü taèab

Ùurma óÀlì cidd ü cÿ úıl her yana

2

Çün úuluñ úaçmış seniñ ey derdmend

[5b]

SÜRßRÌ

1

Baña ortaúlıúdan eylerseñ su’Àl

Gel sözüm redd etme benden saña pend

3

Bulduàuñda anı te’òìr eyleme

Yalıñız işle işiñ ÀzÀde ol

Ayaàına ur demirden yaòşı bend

Böyle virdi óükmiñi zìrÀ ki fÀl

Eylediñ úaçúı[n]dan istifsÀr sen

4

Şimdi şimdi ol úaçan girmez ele

Gerçi ortaúlıúda çoúdur menfaèat

äabr edersin bir zamÀn nÀ-çÀr sen

Başúalıú yegdir olursa olsun az10

3

Ùut sözüm var ise sende aúl-ı pÀk

Óaú bu kim úaçmaúda úılmışdır şitÀb

Merd iseñ kimseyle itme iştirÀk

Kes ümìdiñ ol bulunmaz bir daòı

Úahrı çoúdur bilmiş ol ortaúlıàıñ

Yoú yere virme vücÿda ıôùırÀb

Kendiñi bìhÿde eylersin helÀk

4

Çün gelip fÀl etdiñ ey merd-i ÒudÀ

Úaçdı ol bir daòı hìç gelmek muóÀl

Gizli rÀzıñdan òaber ãorduñ baña

Ecrini úılsın ÓudÀ anıñ saña

Úıl tevekkül var hemÀn kÀrıñda ol

ÒÀùırıñda úalmasın hergiz melÀl

Pek muvÀfıú düşdü ortaúlıú saña

Ger ãorarsañ baña úaçúın úul9 èaceb

5

Girmek olur mu ele úılsam ùaleb
9

Olmaú isterseñ cihÀnda bì-niyÀz
DÀ’im ortaú[lıú]dan eyle iótirÀz

Çünki úıldıñ baña úaçúından su’Àl

6

2

áamdasın pes belli bir miúdÀr sen

Çünki úaçúın úuldan istersin cevÀb

5

Yoúdur anda saña göñlüñce me’Àl

Eski harfli metinde yer alan “úuldan” kelimesi vezin gereği

“úul”şeklinde okundu.

Úurèa ãaldıñ çünki úıldı[ñ] niyyeti
ÔÀhir oldu fÀliniñ keyfiyyeti

10

Eski harfli metinde yer alan “da” kelimesi vezin gereği

mısradan çıkarıldı.
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Yalıñızlıkdır saña maèúÿl olan

Neslihan Koç Keskin

4

Õerrece ortaúlıàıñ yoú leõõeti11

Ádeme evlÀddır çünkim şeref
Óaú saña rÿzì úıla òayrü’l-òalef
Maôhar oldu luùfuña Óaúú’ıñ yüri

6

Ey birÀder pendime gel ùut úulaú

áuãsayı òÀùırdan eyle ber-ùaraf

èÁúil iseñ eyle şerìkden ferÀà12
Óaôôı yoúdur óÀãılı ortaúlıàıñ

5

Yalıñızlıúdır [hemÀn] ùaà üstü bÀà

Ey oàuldan úızdan istifsÀr eden
Başına bu geñ cihÀnı dÀr eden
Böyle bir olmaz belÀlardan seni

[6a]

ŞEHRÌ

Óıfô ede her demde yoúdan var eden

1

Çün oàul úız istediñ ey òoş-nihÀd
ÒÀtırıñ òoş ùut ki olduñ ber-murÀd

6

Pek óarìã olma ãaúın evlÀda sen

Bir güler yüzlü oàul versin ÒudÀ

Yoú yire [ver]me vücÿduñ bÀda sen

Olasın her dem yüzün gördükce şÀd

áam yeme evlÀdıñ olmazsa eger
Tek hemÀn ãaà ol yürü dünyÀda sen

2

Çün oàuldan úızdan istersin cevÀb
Bu óuãÿsÀ çekme hergiz ıøùırÀb

[6b]

äßNèÌ

Óaúú naãìb eylerse òoş ùut göñlüñü

1

Ey úılan benden esìr içün su’Àl

Sen bu nièmetden olursun behreyÀb

Şimdilik aña òalÀã[a] yoú mecÀl
El açıp eyle du’À şÀm u seóer

3

Çün oàuldan úızdan eylersin su’Àl

Yol vere aña Kerìm-i Õü’l-celÀl

Olmasın göñlüñde anıñçün melÀl
Oldı maúãÿduñ müyesser şükr úıl

2

Óaúú müyesser etdi saña òoş èıyÀl

Ey ãoran benden esìr içün òaber
Eyle òÀùırdan yürü defè-i keder
Úavuşur lÀ-büdd saña bir gün velì
Úavuşunca òayli zaómetler çeker

11

Eski harfli metinde yer alan “yokdur” kelimesi vezin gereği

“yok” şeklinde okundu.
12

Eski harfli metinde yer alan “şerìkiñden” kelimesi vezin

gereği “şerìk” şeklinde okundu.

3

Çün gelip fÀl eyledüñ [ey] merd-i òÀã
Yaèni olur mu [benüm] esìr òalÀã
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4

Bir úaç aúça gönderip úurtar anı

Var ise ger úudretiñ evlen yürü

Gel bu yolda ayaàıñ merdÀne baã

Yoàısa nÀdim olursun ãoñra sen

Çün esìr aóvÀlini ãorduñ baña

5

Göñlüñe çün düşdi sevdÀ-yı nikÀó14

3

áam yeme Àòir esìr olur rehÀ

Bilmiş ol bu niyyetiñde var felÀó

LÀ-cerem anı görürsün èan-úarìb

Bir münÀsib duòter-i pÀkìze al

Verdi yol çün ÚÀdir-i muùlaú ana

Ola sìmÀsında ÀåÀr-ı ãalÀó

Ey esìr olmuşdan istifsÀr eden

6
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4

Çünki evlenmek dilersin ey cevÀn

Her dem anıñçün figÀn ÀvÀz eden

İvme te’òìr eyle gel bir úaç zamÀn

Kurtara bu varùadan anı yine

Boz düşüp taècìl ederseñ şöyle bil

KÀ’inÀtı cümle yoúdan var eden

Bir belÀya dÿş olursun nÀgehÀn

Çün esìr içün gelip fÀl eylediñ

5

Ey úılan evlenmege böyle şitÀb

Benden istifsÀr-ı aóvÀl eylediñ

Ùut úulaàıñ benden isterseñ cevÀb

Ol bu Àna úalmaz olurdu óalÀã

Bilmiyorsun úadrini ergenligiñ

Sen anıñ óaúúında ihmÀl eyledin

Evlenip ãoñra çekersin çoú èaõÀb

6

Çünki evlenmekden eylersin su’Àl

[7a]

ÙIFLÌ

1

Çün baña evlenmeden úıldıñ su’Àl

Var hemÀn evlen mübÀrek geldi fÀl

Óaú bu kim àÀyet mübÀrek geldi fÀl13

Òayr işi zinhÀr te’òìr eyleme

Ùut sözüm zinhÀr te’hìr eyleme

Óaúú müyesser ede bir ãÀóib-cemÀl

Ùurma bir pÀkìze yirden var úız al
2

Ey su’Àl eden baña evlenmeden
Sen bu sevdÀya neden düşdüñ neden

13

[7b]

ÔßHßRÌ

1

Şöyle beñzer àÀlibÀ medyÿnsun

Eski harfli metinde “Óaúú àÀyet bu kim mübÀrek geldi fÀl”

şeklinde olan cümle takdim-tehir yapılarak vezne göre

14

düzeltildi.

yazılmıştır.

Eski harfli metinde “nikÀó” kelimesi “nikÀh” şeklinde
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Anıñiçün dem-be-dem maóôÿnsun

Gel úasÀvet çekme àamgìn olma hìç

Ger edÀya úÀdir olduñsa ne söz

èÁúıbet sen anı eylersin edÀ

ÚÀdir olmazsañ èaceb maàbÿnsun

2

Deyn içün çünkim baña etdiñ su’Àl

[8a]

èUBEYDÌ

1

Ey birÀder etmek isterseñ sefer

Áòir eylersin edÀ çekme melÀl

CÀn úulaàıyla işit benden òaber

Böyle úalmaz anı lÀ-büdd fetó eder

Bu seferde çoú fevÀ’id var saña

Belki bir yerden Kerìm-i Õü’l-CelÀl

Eyleme te’òìr görmezsin øarar
2

3

Çün ahvâl-i seherden ãorduñ baña16

Ey birÀder deyn içün olma óazìn

Var selÀmetle øarar yoúdur saña

Hep ödersin òÀùırıñ olsun emìn

Bir sehil zaómet çekersin àam degil

Úıl tevekkül ãıdúıla iòlÀãıla

Ola bu yolda nigehbÀnıñ ÒudÀ

Úurtar[ır] elbetde Rabbü’l-èÀlemìn
3
4

Çün seferden eylediñ benden su’Àl

Gel kerem úıl deyniñ efzÿn eyleme

Òayr ola uàruñ mübÀrek geldi fÀl

Deynile óÀliñ diger-gÿn eyleme

DÀ’im olsun rehberiñ Òıør-ı nebì

Cehd edip eyle edÀ ÀzÀde ol

ÓÀùırıñda úalmasın hergiz melÀl

Namıñı òalú içre medyÿn eyleme
4
5

Çünki ãorduñ deyn içün [ey] merd-i òÀs

Etmek [ister]señ eger èazm-i sefer
Ùut sözüm benden saña ùoàru òaber

Olmaàa deyniñden isterseñ òalÀã

FÀrià ol ãabr eyle bir úaç gün hele

Cidd ü saèy et ùut yürü bir kÀr ucun

Baèdehÿ git görmeyim derseñ øarar

Ùurma óÀlì ayaàın merdÀne baã
5
6

Eylediñse sen eger úaãd-ı sefer

Deyn edinmişsin gibi çok gÀlibÀ15

Oldı yeksÀn bu seferde òayr u şer

Bundan özge Àdeme olmaz belÀ

Saña evlÀ tek oturmaúdur hemÀn
Yoú yere bìhÿde gezme der-be-der

15

“Deyn edinmişsin gibi àÀlibÀ çok” mısraı takdim-tehir

yapılarak vezne göre düzeltildi.

16

Mısrada vezin problemi vardır.
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5
6

Ey birÀder mÀl içün olma melÿl

Ey seferden eyleyen baña su’Àl

Úısmet olduysa müyesserdir vuãÿl

Bu seferde saña yoú [hiç bir] me’Àl

Yoàıken òÀùırda bir yerden saña

Yoú yere gel çekme hìç renc ü taèab

Yüz ùutar mÀl-i firÀvÀn bilmiş ol

Ùut sözüm ãabr et bu yıl gel gitme úal
FÀl edip dersin gire mi mÀl ele18

6
[8b]

áINÁYÌ

Eylemez raàbet aña èÀúil hele

1

Çünki úıldıñ mÀl içün benden su’Àl

Sen òarìã olduúca ey èÀkil aña

Úalmasın hergiz derÿnuñda melÀl

Senden ol úaçmaúdadur ãad meróale

ÓÀùırıñ óoş ùut bilÀ-renc ü taèab
Saña bir yerden teveccüh úıldı mÀl17

2

[9a]

FUØßLÌ

1

Baòt içün àam çekme hergiz olma saòt

MÀl içün aldanma dehriñ alına

Gerçi úalmaz herkese iúbÀl [ü] baòt

Bilmiş ol degmez belÀsı balına

ÙÀlièiñ úuvvetde ammÀ kim seniñ

Kendü taóãìl eyleyip el õevú eder

Eyledi saña teveccüh baòt u raòt

Ehl-i dünyÀnıñ naôar úıl óÀlına
2
3

Baòtım açılmaz diye ey òoş-nihÀd

MÀl içün fÀl eyleyip úıldıñ su’Àl

Saña müjde ùÀlièiñ oldu küşÀd

RÀyegÀn girmez ele elbetde mÀl

Defè-i àam úıl var yürü şimdengeri

Òayli èüsret var [a]nı taóãìlde

Baòt [u] devlet çünki ber-vefú-i murÀd

Böyledir maèlÿm olsun óükm-i fÀl
3
4

ÙÀliè-i Yezd’den gel umma õü’l-fikÀr

Ey kişi sevdÀ-yı mÀl almış seni

DÀ’im olmaz baòt u èizzet ber-úarÀr

Òayli òÀm endìşe ãalmış seni

Murà-ı devlet gerçi vaóşìdir velì

Üstüñe òırã-ı ùamaè úılmış hücÿm

Saña da lÀ-büdd olur bir gün şikÀr

Úaldırıp yerden yere çalmış seni
18

“FÀl edip dersin gire mi ele mÀl” mısraı takdim-tehir

yapılarak vezne göre düzeltildi.
17

Eski harfli metinde “melÀl” yazılmıştır.
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4

áÀfil olma ey esìr-i èizz ü cÀh

5

3

Çünki úıldıñ baña ãanèatdan su’Àl

Etmesin òırã u ùamaè óÀliñ tebÀh

Al cevÀbıñ benden iy feròunde-fÀl

Úılma baòtıñdan şikÀyet var yüri

Var bir ehliñ dÀmeniñ ùut cehd edip

Kelle saà olsun bulursun bir külÀh

Ùurma óÀlì eyle taóãìl-i kemÀl

Baòt içün ger benden isterseñ cevÀb

6

Neslihan Koç Keskin

4

Sanèat ögrenmekden etdiñ çün cevÀb

Az zamÀn içre olursun behreyÀb

Úıl ferÀàat saña ögrenmek muóÀl

Göñlüñü òoş ùut ÒudÀ FettÀó’dır

Yoú saña zìrÀ bu ãanèatdan naãìb

LÀ-cerem bir yerden eyler fetó-i bÀb

Eylemişsin àÀlibÀ yañlış òayÀl

Çünki úıldıñ baòt içün benden su’Àl

5

Eylediñse ãanèat ögrenmek murÀd

Çerò göstermiş saña rÿy-ı melÀl

Baña eylerseñ eger kim iètimÀê

ÙÀlièiñ geldi saèÀdet burcına

Yoú saña hergiz bu ãanèatdan naãìb

Eyle şimden ãoñra [sen] defè-i melÀl

Çekme zaómet eyleme lecc ü èinÀd

[9b]

ÚÁBßLÌ

6

äanèat ögrenmek murÀdıñsa eger

1

äanèat ögrenmek dilerseñ ey cevÀn

Pendimi gÿş et alıp benden òaber

Var tevekkül ol yürü ögren hemÀn

Var bir ehle òıdmet [et] birúaç zamÀn

Òıdmet eyle cÀnile üstÀdıña

äanèat ögren úalma hergiz bì-hüner

Maèrifet èÀlemde olmaz rÀyegÀn19
[10a] KEŞFÌ
2

19

Sanèat ögrenmek hele üstÀddan

1

Ey kişi almış seni sevdÀ-yı ãayd

Yay çekmekdir hemÀn pÿlÀddan

Kendiñe vermek neden çak böyle úayd

Farúı var mı kÿh-kenlikden meger

Saña av üzre ederler mekr ü al

èÁrife örnek yiter FerhÀd’dan

Bilmiş ol çoúdur şikÀr-ı yÀdda keyd

“Maèrifet olmaz èÀlemde rÀyegÀn” mısraı takdim-tehir

yapılarak vezne göre düzeltildi.
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Ey birÀder etmek isterseñ şikÀr

Ùurma óÀlì bir münÀsib manãıb al

Var saña oldı müsÀèid rÿzgÀr

Hamdüli’llÀh yoú degil óaşiyyetin

äayd edip bir gözleri Àhÿyı sen
Rind iseñ àayrıya úılma èitibÀr

2

Ey gelip manãıb içün fÀl eyleyen
Benden istifsÀr-ı aóvÀl eyleyen

3

Çünki úıldıñ av içün benden su’Àl

Úıl ùaleb tek ùurma taúãìrÀtı úo

Gel ferÀàat úıl muòÀlif geldi fÀl

Boş yeler kÀrında ihmÀl eyleyen

Ùut sözüm ãabr eyle bir úaç gün yürü
Dinlemezseñ söz çekersin çoú melÀl

3

Diñle pendim ey esìr-i cÀh olan
Böyle bir sÿd ile [ey] güm-rÀh olan

4

äayd içün geldiñ çün etdiñ niyyeti

Yoú åebÀtı manãıbıñ hergiz aña

Düşdü mi fÀliñ murÀd üzre úatı

Meyl eder mi èÀrif-i ÀgÀh olan

Meymenet yoúdur bu gün av etmede
FÀrià ol bìhÿde çekme zaómeti

4

Çünki düşdüñ manãıbıñ sevdÀsına
Uàradıñ óayfÀ cihÀn àavàÀsına

5

Çün saña av etmege düşdü heves

Bu hevesden yoú saña hergiz ferÀà

Sen bugün av etmede ümmìdi kes

NÀ’il olsañ bÀri bir aèlÀsına

Yoú yere yilme yorulma fÀrià ol
Yaèni bulmazsıñ şikÀra dest-res

5

Sen neden düşdüñ menÀãıb úaydına
Meyl eder mi kimse èAnúÀ ãaydına

6

Kim ki eylerse saña teklìf-i av

áÀfil olma mÀ-melek elden gider

Anları n’eylerseñ eyle gitme ãav

äaúın aldanma cihÀnıñ keydine

NÀ-mübÀrekdir bugün av eylemek
Var otur òÀneñde ye yaàlı pilÀv

6

Gel cihÀnıñ baş egip nÀ-merdine
Verme åıúlet düşme manãıb derdine

[10b] LÁMİèÌ

Sende birúaç gün ùurup elden gider

1

Baúasın ardınca göz ermez gide

Ey birÀder manãıb içün niyyetiñ
Vermek AllÀh’ıñ bülend et himmetiñ
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[11a] MEŞÁMÌ
1

2

Eksik itmez hìç saña Rabbü’l-aóab

Çünki úıldıñ øÀyiè olmuşdan suèÀl
Anıñ içün yoú yere çekme melÀl

[11b] NEFèÌ

Kelle ãaà olsun cihÀnda gitdi ol

1

Var gibi óaôôıñ binÀ úıldırmadan

Eylesin ecrin ÒudÀ-yı bì-zevÀl

äaúlasın Óaúú èaúlıñı aldırmadan

ØÀyiè olmuş nesneden ãorduñ baña

RÿzgÀrıñ ney ki maúãÿdı seni

Diñle ièlÀm edeyim bir bir saña

Böyle òÀm-endìşe[ye] ãaldurmadan

Almadı kimse anı bìgÀneden
Yine evdendir alanlar àÀlibÀ

2

Çün su’Àl etdiñ binÀ aóvÀlini
Yapdırır ol kim ãaúınmaz mÀlını

3

ØÀyiè olmuş şey içün olma melÿl

Úuvvetiñ var ise var yapdır hemÀn

Ùut sözüm geldi beni eyle úabÿl

Görme ammÀ cÀ’iz istiècÀlini

Etme taúãìrÀt umÿruñda ãaúın
Merd iseñ merdÀne yirden ara bul

3

Çün binÀdan eylediñ baña su’Àl
Ùut sözüm òarc eyleme bìhÿde mÀl

4

äaúlamaúda şey’iñi úıl ihtimÀm

Çekdigiñ zaómet úalır ancaú yanıña20

Ol baãìret üzre her ãubó ile şÀm

Õevúin eller eyler sen çekersin vebÀl21

èÁúıbet taóãìl olur Àòìr yine
ÓÀãıl olunca çekersiz çoú nedÀm

4

Çün binÀ úıldırmaàa úıldıñ heves
Yoú óuøÿr anda senüñ çün bir nefes

5

ØÀyiè olmuşdan gel olma nÀ-ümìd

èÁúıbet vìrÀn olur hep yapdıàıñ

LÀ-büd olmaú var o bir yerden bedìd

èÁrif iseñ bu naãìóat aña bes

Kimseniñ alma günÀhın boynuna
Şöyle beñzer gitmemişdir çoú baèìd

5

Ey birÀder çün binÀdır niyyetiñ
Var hemÀn yapdır yeterse úudretiñ

6

Baña maèlÿm oldu óÀliñ cümle heb

Óaúú TaèÀlÀ èömrüñ efzÿn eylesin

ØÀyiè olmuş şey’iñ eylersiñ ùaleb
áam yeme şimdengerü gitdi giden

20
21

Mısrada vezin problemi vardır.
Mısrada vezin problemi vardır.
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5

Çün baña dil-dÀr içün úıldıñ su’Àl
Bilmiş ol vuãlat muóÀl-ender-muóÀl

6

Çün binÀ úıldurmaàa úıldıñ şitÀb

Õerrece mihr ü vefÀsı yoú saña

Al cevÀbıñ çekme hergiz ıøùırÀb

Yoú yere yoluñdan olma pÀy-mÀl

èÁúil iseñ mÀlıñ isrÀf eyleme
èÁúıbet olmaú muúarrerdir òarÀb

6

Dem-be-dem etmekdesin Àh [u] enìn
èAúlıñ almış àÀlibÀ bir nÀzenìn

[12a] VİäÁLÌ

Óıffet etme úullan istiànÀyıla

1

Vuãlata ermek dilerseñ ol metìn

Ey úılan èaşk [u] maóabbetden su’Àl
Müjde kim saña müyesserdir viãÀl

2

äarılırsın èÀúıbet cÀnÀnile

[12b] HEM-DEMÌ

Göñlüñü òoş ùut mübÀrek geldi fÀl

1

Ey úılan maúãÿd içün benden su’Àl

Ey çeken her demde derd ü iştiyÀú

ÓÀùırıñ òoş ùut mübÀrek geldi fÀl

Áòir oldı bilmiş ol rÿz-ı firÀú

Müşkiliñ ÀsÀn olup şimdengeri

Yüz çevirmez senden artıú sevdigiñ

Vere maúãÿduñ ÒudÀ-yı Õü’l-celÀl

Eylese biñ kez münÀfıúlar nifÀk
2
3

Ey diyen óÀãıl mı maúãÿdum èaceb

èAşúdan çünkim baña etdiñ su’Àl

Var yürü vermek ÒudÀ’nıñ úıl ùaleb

Etmek isterseñ eger defè-i melÀl

Ergürür maúãÿduña lÀ-büdd seni

Eyleme cÀnÀndan cÀnıñ dirìà

Sür yüzüñ dergÀh-ı Óaúú’a rÿz u şeb

Anı taóãìl eylemez illÀ ki mÀl
3
4

Ey erişmek isteyen maúãÿdına

Ey su’Àl iden baña dil-dÀrdan

Kimse bilmez ki anuñ maúsÿdı ne

Hìç vefÀ umma sen ol mekkÀrdan

Ber-murÀd olmaú muúarrerdir eger

Gerçi iúrÀr eyledi vaãlın saña

Yalvarırsa rÿô [u] şeb maèbÿdına

Muótemeldir22 kim döne iúrÀrdan
4
22

Eski harfli metinde “yuótemil” şeklinde yazılmıştır.

Ey su’Àl eden baña maúãÿddan
Luùf olur bir gün saña maèbÿddan
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5

6

Görmedi kimse tevekkülden øarar

Maèrifet girmez ele hìç rÀyegÀn23

LÀ-cerem óÀlì degüldür sÿddan

CÀn [u] dilden var çalış şÀm [u] seóer

Ey diyen baña müyesser mi murÀd

4

èÁrif ol kesb eyle èilm ü maèrifet

Ol yüri şimdengerü mesrÿr [u] şÀd

Ger bulam dirseñ cihÀnda èÀúıbet

Saña zaómetsiz verip maúãÿduñu

èİlmi kÀmilden gör[ür]señ lÀ-cerem

Her işiñ ÀsÀn ede Rabbü’l-èibÀd

Sen daòı kÀmil olursuñ èÀúıbet

Ey úılan maúãÿda saèy [u ] ictihÀd

5

Ey úılan èilm [ü] kemÀle ictihÀd

Olmaú isterseñ cihÀnda ber-murÀd

ŞÀdumÀn ol saña el verdi murÀd

DÀ’imÀ dergÀh-ı Óaúú’a sür yüzüñ

Her nice ümmìd ederseñ mÀ-óaãal

ÙÀlièiñ lÀ-büdd olur birgün küşÀê

Úıldı erzÀúı úamu Rabbü’l-èibÀd

[13a] YAÓYÁ
1

Neslihan Koç Keskin

6

èİlm [ü] faøl olmaz müyesser herkese

Ey úılan taóãìl-i èilm içün su’Àl

Her ne deñlü cehd edip saèy eylese

Diñleme àayrı cevÀbıñ benden al

ÚÀbiliyyetdir hemÀn lÀzım olan

Bul bir üstÀdı ãarıl dÀmÀnına

Çünki èaúl oldı her işde hendese

Var yürü eyle hemÀn kesb-i kemÀl

2

Ey püser gel èilme saèy et rÿz [u] şeb
Ola ta kim dìn [ü] dünyÀña sebeb
Himmeti dÀ’im bülend et kendüñe
Vermek AllÀh’ıñ yürü eyle ùaleb

3

Ey püser èilm ögrenem derseñ eger
Ögrenirsin òarc edersin sìm ü zer
23

Eski harfli metinde yer alan “èilm” kelimesi vezin gereği

mısradan çıkarıldı.
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