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Mustafa Salim ve Mecmuası
“I am afraid that this Mecmua will fall into the
hands of uneducated people after I die”:
Mustafa Salim and His Mecmua”

ÖZET

Rumeli eşrafından Tevfik Efendi’nin kethudası Mustafa
Raşid Efendi’nin oğlu Mustafa Salim, kadılık, müderrislik
yapmış, Bursa’da müfettiş vekilliği yaptığı sırada ölmüştür. Hüsrev ü Şirin yazmış, Fuzuli’nin Farsça Rind ü
Zahid’ini Muhâvere-i Rind ü Zahid adıyla 1804’te Türkçeye çevirmiştir. Gazelleri, tarih manzumeleri bulunmaktadır.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ŞR 494 numarada
kayıtlı mecmua, kendisi de şair olan Mustafa Salim’in
derlediği, araştırmacıların tasnifine göre karışık mecmualardandır. Kendi gazelleri ve tarihleriyle birlikte babası
Raşid Efendi’nin ve üvey babası İhya Efendi’nin de bazı
manzumeleri, sayısı çok olmamakla birlikte bazı şairlerin
tarih kıtaları, muamma, lügaz ve şarkı gibi manzum
türleri vardır. Mecmuada Kethudazade Mustafa Salim
ismini kullanmışsa da diğer eserlerinden Üsküdarî ismini/mahlasını kullandığı da anlaşılmaktadır.
Bu makalede derleyici Mustafa Salim hakkında bilgi,
mecmuanın fiziksel özellikleri ve içeriği, ardından Salim’in
gazel ve tarih manzumeleri, tatlı tarifleri, ariza/mektupları
verilecek, mecmuada yer alan başka şairlerin şiirlerinden
örnekler yer alacaktır.
Mecmua, şu ana kadar Mustafa Salim’in varlığı bilinmeyen gazel ve diğer manzumelerini ortaya çıkarmasının
yanı sıra, içerdiği tatlı tarifleriyle dönemin mutfak kültürünün ipuçlarını vermesi, tuttuğu notlarla Osmanlı sosyal
hayatının izlerini taşıması, vezir ya da bürokrasinin üst
katmanlarındaki kişilere sadakatini ifade edip desteklerini
sürdürmeleri için yazılmış mektuplardan Osmanlı kültüründeki himaye sisteminin tüm açıklığıyla görülmesi
bakımından önemlidir.
ANAHTAR KELİMELER

ABSTRACT

Mustafa Salim, khadi and teacher, was the son of Mustafa Raşid Efendi who was the chamberlain of Tevfik
Efendi, notable person of Rumeli. He died in Bursa when
he was an inspector. Mustafa Salim wrote Hüsrev ü Şirin
as well as many ghazals and historical verses. He translated Fuzuli’s Rind ü Zahid from Persian into Turkish
under the title of Muhâvere-i Rind ü Zahid in 1804.
Mustafa Salim’s Mecmua is recorded with the number of ŞR 494 in The İstanbul Research Institute. Regarded as an example of mixed mecmuas by the researchers,
it consists not only of his own ghazals and histories but
also of the poems written by his father, Raşid Efendi, and
his step-father, İhya Efendi. There are also poems and
historical quatrains by other poets written in the form of
muamma, lügaz and song. Although his nickname
(mahlas) in the Mecmua was Kethudazade Mustafa
Salim, he also used Üsküdari as another nickname in his
other works.
Presenting the physical description and content of the
Mecmua, this article introduces Mustafa Salim’s poetry
with his biography, ghazals, historical verses, letters and
his delight recipes. It also presents certain excerpts of the
poems written by other poets.
Mustafa Salim’s Mecmua is important since it helps
us first of all to see Mustafa Salim’s poetry, which is
currently unknown to us. But, with the delight recipes,
the work also gives us clues about the cooking culture of
the time. With the notes and annotations, it portrays the
social life of the Ottomans. And with Mustafa Salim’s
letters of loyalty addressed to the vizier and bureaucrats
and his asking for their support, the work shows us the
aspects of Ottoman system of patronage in that time.
KEYWORDS
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GİRİŞ
Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından ve literatüre girmeyen pek çok önemli bilgiyi barındırabilen mecmuayı en kapsayıcı anlamıyla “farklı kişilere ait metinlerin/metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü olarak” (Köksal 2012: 411) tarif etmek gerekir. Pek çok
şairin türlü nazım şekillerindeki şiirlerinin genellikle bir sıra, esas gözetilmeden bir araya getirilmesiyle oluşan şiir mecmualarında en büyük
etken derleyeninin zevki olmaktadır. Kimi şiir mecmualarının derleyenlerinin kendileri de şairdir (Köksal 2012: 412). Bu makalenin konusunu
oluşturan ve nazım nesir karışık olduğundan “karışık mecmua” ve derleyeni belli olduğundan “kişisel mecmualar” sınıfına dahil edilebilecek
bir mecmua da (Kut 1986: 170-74; Kılıç 2012: 77-96) Mustafa Salim’in
mecmuasıdır.
Karışık mecmualar içlerinde barındırdığı çeşitlilik bakımından incelenmesi en zor olan mecmualardandır. Quinn’in de belirttiği gibi bu tür
mecmualar, hangi metinlerin, mektupların, olayların ve tariflerin kaydedilmeye değer bulunduğunu görmemizi sağlar (Quinn 2012: 258). Makalemizin konusu olan Salim’in kişisel mecmuası tam da bu türdendir: Dört
grupta sınıflandırdığımız metinler, mektuplar, olaylar ve tatlı tarifleri
derleyicinin önem ve beğeni süzgecinden geçerek günümüze ulaşmıştır.
Salim’in mecmuasındaki yazılara bakıldığında farklı bir yazı görülmediği için tek kalemden çıktığı, sonradan ekleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mecmuanın geneline bakılarak Mustafa Salim’in beğenileri,
tercihleri izlenebilmektedir. Şair olduğu için kendi gazelleri, tarihleri,
beğendiği başka şairlerin şiirleri, hikmetli sözler edebi beğenisini yansıtırken, yazdığı tarifler de Osmanlı mutfağıyla yakından ilgilendiğini göstermektedir. Ayrıca kadılık yaptığından bu görevinin gerektirdiği bazı
bilgileri de; şahitlerin huzurunda meclis-i şer’de yapılan icar sözleşmesi
ve alım satım işleri, hayvan vergisiyle ilgili hukuki bilgileri
vb.,mecmuaya kaydetmiştir.
Kişisel mecmuaların derleyicisinin yaşadığı bölge/bölgelerle ilgili
çeşitli bilgiler içermesi de kaçınılmazdır. Salim’in Bursa’da müfettiş vekil-
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liği yapması dolayısıyla tuttuğu notlarda Bursa ve çevresiyle ilgili az da
olsa bilgi mevcuttur. Bursa’dan İstanbul’a ya da başka yerlere giderken
bindiği gemi, uğradığı limanlar, misafir olduğu kimi kişilerin isimleri,
hatta oraya ait mutfak kültürü görülür. Yine kişisel mecmuaların bir özelliği olarak Salim’in notlarında Bursa’da caminin yanına manastır inşa
edilirken isyan çıkması, padişahın geçişini izlemeye gidişi, şiddetli bir kış
yaşanması, dostlarıyla eğlenmesi, fal baktırması gibi derleyenin sosyal ve
kişisel yaşamının izlerini sürmek mümkündür.
Mustafa Salim yukarıda belirtilen Fuzuli’nin Farsça Rind ü Zahid’inden çevirdiği Muhâvere-i Rind ü Zahid adlı mesnevisi ve Husrev ü
Şirin’i dışında mecmuada yer verdiği şiirleri de vardır. Mecmuada bulunan bazı gazelleri ve tarihlerinden divanı olabileceği desöylenebilir.
Mecmuadaki bilgilerden Salim’in kendisinin şair olması yanında şair
bir aileden geldiği de anlaşılmaktadır. Babası ve üvey babası da şair olan
Salimmecmuaya babasının şiirlerini de almıştır. Salim mecmuada yer
verdiği şiirler dışında edebi zevkini ortaya çıkaran kitapların neler olduğunu da aslında sitem etmek için yazdığı notlarda belirtmiştir. Kitaplarını alan ve getirmeyene lanet ettiği notlarda ne tür kitaplara sahip olduğu,
kimleri beğenip okuduğu da gün ışığına çıkar: İbni Zeydûn Tercümesi,
Bahaeddin Âmilî’nin Keşkûl’ü, Sefîne, Zati, Necati, Âsım, Yunus Emre gibi
şairlerin divanları vb. Bu kitaplardan Keşkûl ve Sefîne çalınmıştır, İbni
Zeydûn’da ise bir pişmanlık vardır; zira ortada yoktur, kendi eliyle vermiştir ama alan da getirmemiştir. Bu sitemden anladığımıza göre alınan
kitabın geri getirilmemesi o günlerden gelen bir davranış biçimi olsa gerek!

I.

Mecmuanın Derleyeni Şair Mustafa Salim

Mustafa Salim, bu mecmuanın derleyicisi olduğunu ve kimliğini açık
bir şekilde, tarihiyle “Mustafa Salim ibni Mehmed Raşid 1207/1792-93
(Salim 1207: 22b) olarak verdiğinden bu konuda herhangi bir muğlaklık
sözkonusu değildir.
Mustafa Salim hakkında Arif Hikmet Tezkiresi’ndeve ondaki bilgileri
tekrar eden Tuhfe-i Naili’de bilgi vardır. Arif Hikmet’te ondan şu şekilde
bahsedilmektedir: "Rūmili eşrāfından Tevfīḳ Efendi ketḫudāsı Muṣṭafā
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Rāşid Efendiniñ oġlı ve sābıḳu'l-beyān İḥyā Efendiniñ rebībidir. Ḳāḍī iken
himmet ü ıṣlāḥı İḥyā ile müderris ve şā‘ir olmuş ve ba‘żı güftārı ve bi'lḫuṣūṣ Ḫusrev ü Şīrīn manẓūmesi meydāna çıḳmışdır. Vezīr-i müfettiş ve
şer‘iyyātī olaraḳ āḫir Burūsada müfettiş vekīli oldıġı ḥālde (...) vefāt eylemişdir. ‘Aleyhi'r-raḥme” (Sucu 2007: 120).
Bu durumda Mustafa Salim, Mehmed Raşid Efendi’nin oğlu, İhya
Efendi’nin üvey oğludur. Bir müddet kadılık yapmış, Şeyhülislam Salihzade Mehmed Esad Efendi’nin mektûbîsi olan ve mûsıla-i Süleymaniye
müderrisliğinde bulunan üvey babası İhya Yahya Efendi’nin yardımıyla
müderris olmuştur. Müfettiş vekili ve şer‘iyyatî olarak da görev yapmış,
Bursa’da müfettiş vekili iken vefat etmiştir.
Salim’in bu kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili kesin bilgiler yoktur. Kendisiyle ilgili bilgiler Sucu’nun makalesinin konusu olan
Muhâvere-i Rind ü Zahid’in giriş kısmında yer almaktadır. Buna göre çocukluğundan beri ilim tahsil etmiş, bahtsızlığı yüzünden pek çok sıkıntılara uğramış, rahat yüzü görmemiştir. 1215/1800’de Husrev ü Şirin’i yazıp III. Selim’e (saltanatı 1789-1807) sununca talihi değişmiş, ihsanlara
mazhar olmuş ve bir müddet de “hidemat-ı ekâbir”de bulunmuştur. Bir
zaman sonra bu ihsanlardan uzak düşmüş ve 1219/1804’te inziva köşesine çekilmiştir. İhsanlara mazhar olduğu, bir zaman sonra gözden düştüğü ve tekrar ihsana nail olmak istediği “ekabire” yazdığı ve mecmuada
yer verdiği mektuplarla da sabittir (bkz. makalenin Ariza/mektupları
bölümü).
Mustafa Salim mecmuada ismini Kethudazade Mustafa Salim olarak
vermiştir. Ancak yazmalar.gov.tr’de (bkz. www.yazmalar.gov.tr
23.07.2014) Muhâvere-i Rind ü Zahid yazarı Mustafa Salim Üsküdarî olarak
kayıtlıdır ve yanında 1285/1868’de sağ denilmiştir. Bu bilginin doğruluğu şüphelidir. Zira Salim 1210’da müfettiş vekilidir, 75 sene sonra 1285’te
hâlâ sağ olması zor görünmektedir. Sucu da makalesinde 1252’den önce
ölmüş olması gerektiğini 1252/1836’da tamamlanan Arif Hikmet Tezkiresi’nde “aleyhir rahme” olarak bahsedildiği bilgisinden yola çıkarak
söylemiştir (Sucu 2007: 120). Üsküdarî isminin Muhâvere-i Rind ü Zahid’in
kapağında ve sonunda yazdığı Sucu’nun makalesinde de (Sucu 2007: 122,
125) mevcuttur. Şu halde Salim’in hayatıyla ilgili bilgilere 1252’den önce
öldüğü ve Üsküdarlı olduğu bilgisini eklememizde bir sakınca yoktur.
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Mısır’da naiplik yaptığı bir gazelinden anlaşılmaktadır:
Nā’ib-i iķlīm-i Mıŝr olmuş ‘azīmet üzredir
Sālim-i bīkes dūçār-ı imtiģān olmuş yine (90a/7)

Salim’in Mısır’da görev yapmış olması, Mısır Hıdiv Kütüphanesi’nde 8661 numarada kayıtlı istinsah ve telif tarihi belirtilmeyen Salim
isimli bir şaire ait divanın mecmua sahibi Mustafa Salim’e ait olabileceği
ihtimalini akla getirmektedir. (bkz. www.yazmalar.gov.tr 23.07.2014).
Salim’in hayatıyla ilgili bazı bilgiler, mecmuadaki manzumelerinden
çıkarılabilmektedir. Bursa’da 1210/1795-96’da müfettiş vekilliğine getirildiğini,yine 1210’da ölen babası Raşid’indüştüğü tarihten anlıyoruz (5
ve 7. beyitlerde vezin tutmamaktadır) (95a):
Şād u ĥandān olaraķ gülşene miśl-i bülbül
Ģamdülillāh dil-i dīvāne-i Mecnūn geldi
Ben su’āl eyledim andan ki bu ģālet ne ‘aceb
Çünki bezm-i emele gül gibi memnūn geldi
Didi kim lušfı ile Ģażret-i Rabb-i ŝamediñ
Yine bir sāl-i cedīd-i feraģ-efzūn geldi
Bu sözi gūş idüp itdikde tefekkür ĥayli
Ĥāneye daĥi ŝafā şevķ ile maķrūn geldi
Oldı (…) sāl-i cedīde bil tārīĥ tamām
Sālim’iñ vekilliginebu mıŝra‘-ı mevzūn geldi
Şā‘irān dir ise tārīĥ sezādır elģaķ
Şevķ u ŝoģbetle begim biñ iki yüz on geldi1
Rāşidā lafžen ma‘nā hele ra‘nā tārīĥ
Sālim’iñ šab‘ına bu beyt-i hümāyūn geldi

1

Bu beyit bazı değişikliklerle şu şekilde tekrar yazılmıştır: Sālimā dir ise tārīĥ sezādır
zīrā /Şevķ u ŝoģbetle begim biñ iki yüz on geldi). Bu değişiklikteki “Raşidâ”
mahlası yerine “Sâlimâ” kullanılmasından tarihlerden birinin diğerine nazire olarak
yazıldığı anlaşılmaktadır.
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II. Mecmuanın Fiziksel Özellikleri2
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları, ŞR 494 numarada kayıtlı Mecmu‘a-i Salim, 165 x 115 mm., dış ölçülerinde, çoğunlukla harflerin noktaları konulmadan, çalakalem, okunaksız bir rikayla yazılmış 101 yapraklık bir mecmuadır. Mukavva üzerine kenarları zencirekli, cetvelli, bordo deri ciltlidir. 1a’da “Mecmū‘a-i Sālim budur Sulšān-ı
men maģbūb-ı men eş‘ār-ı men inşād-ı men” yazısı ve mirasla (feraiz)
ilgili birtakım notlar vardır. 1b’de altta büyük olasılıkla Mustafa Salim’in
yazısıyla “İbni Zeydūn tercümesi 60, Bahāeddīn Āmilī’nin Keşkūl 55, Sefīne
Rāġıb Paşa 63” sonra şunlar yazılıdır: “Bunları alıp vermeyenlere hezār
bār la‘net. Gerçi Keşkūl ve Sefīne sirķat olundu, lākin İbni Zeydūn’u kendi
elimle verdim. Kime verdim bilmem. Alan daĥı getirmedi. La‘net olsun.”
Mecmuanın başı ve sonu şöyledir:
Başı: 6b

دﻻرﻓﯿﻘﺴﻔﺮﺑﺨﺘﻨﯿﻜﺨﻮاﺳﺘﺒﺲ
ﻧﺴﯿﻤﺮوﺿﮥ ﺷﯿﺮازﺧﺎﻛﺮاﺳﺘﺒﺲ
Sonu: 101b

ﺑﻨﺎﻣﺮﺣﯿﻤﻠﻤﺤﺮره
اوﻟﻤﺎھﻄﻠﻌﺘﻜﺴﺮزﻟﻔﻨﺪھﺠﻮھﺮﻛﻘﺎﻟﺪردﻣﺎﻣﺎﺧﯿﻠﯨﺘﻌﺒﭽﻜﺪﯨﻨﺎﺗﻮان
ﻣﺎھﺮادرﺟﻮھﺮﯨﻘﺎﻟﻘﺎﻧﺰﻟﻒ
ﺣﯿﻤﺎوﻟﻤﻐﻠﮭﺮﺣﯿﻤﻈﮭﻮراﯾﺪر
III. Mecmuanın İçeriği
Mustafa Salim, mecmuasını hoş bir irfan cevheri hazinesi ve güzel
kokulu beyan definesi olarak niteler. İrfan cevheriyle dolu olan mecmua
ömrünün hasılı ve ruhudur:

2

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde bulunan Şevket Rado Yazmaları Koleksiyonu
ile Enstitü tarafından satın alınan diğer yazmaların kataloğu, Prof. Dr. Günay Kut
başkanlığında, Prof. Dr. Zehra Toska, Doç. Dr. Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Yard.
Doç. Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Yard. Doç. Dr. Arzu Atik’ten oluşan proje
ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Proje sonucu hazırlanan katalog yayıma
hazırdır.
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Bu mecmū‘a-i lašīfe ki bir ĥazīne-i güher-senc-i
‘irfān ve bir defīne-i mu‘aššar-ı pür-senc-i bedī‘ ü
beyāndır ki derūnı cevāhir-i ‘irfān ile māl-ā-māl ve
keşkūl-i šab‘-ı nādire-zār-ı ehl-i kemāl olmaġa
şāyeste görülmek nažar eden eģibbā-yı kirām-ı źevi’l-iģtirāmdan ricā-yı ģāliŝānemizdir, ‘ömrümüñ
ģāŝılı rūģum gibidir. (22b).

Mecmuasını “ömrünün hasılı ve ruhu” olarak gören Mustafa Salim’in korkusu, kendisi öldükten sonra mecmuanın cahil ve nâdânın eline düşmesidir:
İşbu kitāb korķarım ben ölicek cāhil ve
nādāna düşe, muķāvī-i bīrūn kerde-išab‘-ı faķīr
degildir āh.

dedikten sonra ismini Mustafa Salim ibni Mehmed Raşid olarak yazmış
ve altına 1207/1792-93 tarihini düşmüştür (22b).
Salim, babası Raşid Efendi’nin 15 Rebiyülevvel 1210/29 Eylül 1795
tarihinde nezleden öldüğü notunu düşmüş, ardından da bu tarihe düşürdüğü kıtayı yazmıştır. Böylece kendisi de şair olan Raşid’in ölüm tarihi kesin olarak ortaya çıkmaktadır:
Ģasbeten lillāh işbu biñiki yüz on senesi māhı rebīü’l-evveliniñ on beşinci günü pederim ve
sebeb-i vücūdum es-Seyyid Meģmed Rāşid
Efendi nezle ‘illetinden vāŝıl-ı civār-ı raģmet-i
Rabbül-kerīm olup bu faķīri yetīm eyledi. Ģaķ
Ta‘ālā mu‘īni ola āmīn.” (19b).

3a’da İbni Zeydûn’u getirmeyene tekrar lanet eden Salim kitaplarının
kimde olduğuna dair bir liste vermiştir:
“Źeyl-i Şaķāyıķ ‘Alī (…) ser-kātib ĥˇācesinde, Ŝarf
cümlesi şerĥi bizim ĥˇāce ‘Ośmān Efendi’de,
Maķāmāt Cüz’i Rıżā Molla’da, Taģtabaş İbrāhīm
Efendi’den İbni Zeydūn šaleb oluna”.

Mecmuanın içeriğinden şiirler, mektuplar, tarifler gibi önemli görülenler makalenin ilerleyen bölümlerinde ele alındı. Ancak mecmuada yer
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alan her bilgi ya da nothem bu makalenin sınırlarına sığmayacağından
hem de önemli olup olmadıkları tartışmalı olabileceğinden bunların yalnızca yaprak numaraları ve başlıkları verildi:
3a-6a’da Üsküdar’da Derviş Ali b. Mustafa 10 Cemaziyülevvel
1206/5 Ocak 1792’de şahitlerin huzurunda meclis-i şer’de yapılan icar
sözleşmesi ve alım satım işleriyle ilgili hukuki bilgiler; 6b’de Farsça bir
gazel; 7a’da bir muamma 9a’da ne olduğu anlaşılamayan isimler ve altta
biri Farsça, biri Türkçe iki beyit; 9b-14a’da feraize dair bazıları tablo şeklinde birtakım bilgiler; 14b-15a’da Arapça fevayid; 15b-19a’da “meşāyiĥ-i
kibārdan”; 20b’de matematiksel birtakım hesaplamalar ve açıklamaları;
22b’de Sa’ib’in beyitleri; 23a’da Arapça, 23b’de Farsça kimi yazılar;
24a’da salâtla ilgili bilgiler ve Seyyid Şerif’in Farsça üç beyti; 24b-25a’da
“Kimdir ol şāb” başlığıyla bir şeyh hakkında bilgi; 25b’de Raşid’in açıklamasıyla birlikte yazdığı bir lügaz; 31a-33b’de İslam büyükleri ve onların evlatları hakkında bazı bilgiler; 33b-44a, 68b-69a, 70a-70b’de muammalar; 44b-52a’da şarkı makamları; 53b-58a’da “Mollā Cāmī ve
ģavāşīsinde olan ebyāttır” başlığıyla beyitler; 58b-61b’de Arapça ebyat;
62b-67b’de lügazlar; 68b-69a’da “ķāŝīde-i Ebī Šālib”; 69b’de Nabi’nin
muamması ve Razi Efendi ile Latifi Bey’in bu muammaya cevabı; 71b’de
İslam büyüklerinden bazılarının Arapça sözleri; 72a’da Ebu Ali’nin Farsça bazı beyitleri; 72b-73a’da İmam Ali’nin vasiyeti ile ilgili Arapça bir
yazı; 73b’de “Tūsī b. Ca‘fer raģmetullāhi ‘aleyh” başlığıyla Arapça bir
metin; 74a’da bazı Farsça beyitler; 74b’de satranç ve lu‘bla ilgili bazı beyitler; 75b-77b’de Salahaddin el-Sugdi’nin mektubu; 78b’de Şemseddin
Sivasi ile ilgili bir metin; 80b-82a’da şarkı ve beyitler; 82b’de hikmet;
84b’de “ıŝšılāģāt-ı ‘Acem” başlığıyla cinsellikle ilgili bazı Farsça kelime
gruplarının Türkçeleri; 85a’da Saib-i Isfahanî’nin “ġazel-i Türkī”si ve Ali
Kerem’in Arapça sözleri; 85b’de Molla-yı Rum’un Farsça bazı beyitleri;
86b’de Salim’in “edā-yı ŝalāt” hakkındaki sözleri; 88b-89a’da Tevfik
Efendi ve Vehhabi Efendi hakkında bilgi; 90b’de 1242/1826-27 tarihi
atılmış Arapça bir ibare; 92b’de fevayid; 93b’de bir kıta ve ulemadan bazılarının isimleri; 94a’da bazı karalamalar; 95b’de hayvan vergisiyle ilgili
not ve hesaplar; 96b-97a’da bazı tarihi bilgiler; 97b’de “tevģīd-i merātib”
hakkında bilgi; 98a’da Arapça, Farsça ve Türkçe birer beyit; 100b’de lügazlar; 101a-b’de Arapça bazı ibareler; 102a’da bazı hesaplar yer almaktadır.
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1. Mustafa Salim’in Tarih Manzumeleri
Kıtalar:
Salim’in, babası Mehmed Raşid’in ölümüne düşürdüğü tarih (19b):
Mā’il-i dīde-i bādāmıñ olup Sālim-i zār
Gitdi bu ģālet ile Beykoz’a çār u nāçār
Ķanı fındıķçı imiş red idüp üftādeleriñ
Bilemem şimdi ne ķoz ķırdı o şūĥ-ı ‘ayyār

Salim’in hâmisinden ihsan dilemek için yazdığı kıtadır:
“Sālim Efendi berāy-ı ķalemtırāş šaleb dāşten-i Edhem” başlığıyla (93b):
Ey derdmend-i ‘ilme velīyyü’n-ni‘am olan
Ķıl bu faķīr ü bendeñe iģsānıñı revā
Çün ķaš‘-ı ĥāme itmege yoķ bir ķalemtırāş
İcrā buyur bu bābda da lušfuñı baña

Şeyh Galib’in ölümüne kendi düştüğü mısrayla birlikte Nebil Bey ve
Süruri’nin mısralarını da kaydetmiştir.
“Ġalaša Şeyĥi Ġālib Dede’niñ fevtine” başlığıyla (94a):
Nebīl Beyiñ: Göçdi Ġālib Dede yā hū diyüp ehl-i ģāle
Faķīr Sālim’iñ:Göçdi Ġālib Dede dünyādan āh
Sürūrī’niñ:
Geçdi Ġālib Dede cāndan yā hū
Tārīĥ olģaķķā ki bī-miśl ü nažīredir (1798/1213)

“Berāy-ı mesīre-i Balšalimanı” başlığıyla (74a):
Dūn raķībi didiler inanıcaķ sözde degil
Balšalimanı’na gitmiş çamura ŝaplanmış

Valide Sultan’ın yaptırdığı sebil ve mektebe düşürdüğü tarih (91a)3:

3

Mihrişah Sultan, Sultan III. Mustafa’nın (saltanatı 1757-1774) başkadını ve III.
Selim’in annesidir.
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Şehinşāh-ı zamān Sulšān-ı ‘ālem Muŝšafā Ĥānıñ
Cenāb-ı māder-i ‘iŝmet-penāhı Mihrişāh Sulšān
Olup ĥayrāta mā’il bu maģālde ķıldı ez cümle
Bu pākīze sebīl ü mektebi türbeyle ābādan
‘Aceb ĥayr-ı dil-ārā oldı görmüş var mı bir miślin
Gezenler sū-be-sū ešrāf u eknāfı idüp seyrān
Yazılsun mıŝra‘-ı tārīĥi Sālim arş-ı a‘lāya
Bu ĥayrı yapdı ebnā-yı sebīle Vālide Sulšān (1222/1807-08)4

Başlık atılmayan bu tarih deSalim’in muhtemelen yine Valide Sultan’ın yaptırdığı kasra düşürdüğü tarihtir. Hemen altında aynı kasır için
düşürülmüş Arapça bir tarih daha vardır. 2. mısraında geçen “iģyā” kelimesi tarihin üvey babası İhya Efendi’ye ait olabileceği ihtimalini düşündürmektedir (88a):
Ģākimü’ş-şer‘-i şerīf a‘nī ģafīd-i tevfīķ
Yapdı bu ķaŝr-ı cedīdi idüp āsāyişgāh
Dir gören šarģ-ı dil-ārāsını Sālim tārīĥ
Oldı nev-resmī bu kāşāneye maşāallāh1226/1811-12
Ģafīd-i Sa‘īd-i şerīfü’n-neseb
Ķad iģyā be-lušf-ı (...) refī‘
Felemmā ķıllet tārīĥe
Beni ģākimü’l-vaķt beyt-i vasī‘[1]226/1811-12

“Ķaraferyeli ‘Alī Bey nām yādigār-ı ġarrā lafžını tārīĥ bulmaġla
Sālim Molla Efendi’niñ tazminidir” başlığıyla (95a):
Süĥan-perdāz olunca çünki bu būstān-ı ‘irfanıñ
Bugün ‘ālemde ey dil bir gül-i nāzikter ķopdı
‘Alī Bey söyledi tārīĥin ya‘nī bu nev sāliñ
Kerde-i şā‘irān içre efendi bir ġarrā ķopdı

4

Salim tarihin sonuna 1222/1807-08 tarihini yazmışsa da burada bir yanlışlık
olmalıdır. Zira türbe, hazire, imaret, mektep ve çeşmelerden oluşan külliye
Mihrişah Sultan tarafından 1792-1796 yıllarında Mehmet Arif Ağa ve Ahmet
Nurullah Ağa’nın başmimarlıkları sırasında inşa ettirilmiştir (Parlak 2005: 43).
Ayrıca 1222’de Mihrişah Sultan hayatta değildir.
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Bu tarih kıtalarının dışında “ķıt‘a-i ġarrā” başlığıyla kime ait oldukları
anlaşılamayan aşağıdaki kıtalar vardır (71a):
Ey dāġ-ı sīne ŝadra geçüp germe gögsüni
Ķan aġlamaķda merdüm-i çeşmim seni baŝar
Ey āh-ı ser-firāz yüri āsumāna dek
Šutdı cihānı yer ķomadı saña eşk-ter
*
Ser-i gīsū-yı girihgīriñ ucundan güzelim
Ġam-ı zencīr bilegi[ni] ķırılınca çekelim
Šalaķü’d-dünyā śülüśen inhā ye’sü’r-refīķ
İnnemā ed-dünyā (…) külli men fīhā ġarīķ
*
Ķušb egildigim merkez ġafletde bulundı
Hep dā’ireden ĥāric idi idtigi ef‘āl
Bālīn gibi bir arķa yol ardında siperlen
Çignetme ŝaķın kendiñi mānende-i minder
Bir ber-güzārın istedim ol ķaşı yā didi
Tīr-i müjem geçerse göñülden nažardadır
Miftāģ-ı ķażā ķufl-ı temennāyı açınca
Çün perde-i der bāb tevekkülde gögüs ger

2.

Gazelleri

Mecmuada Salim’in mahlasının geçtiği üç gazeli vardır.
li-muģarririhi el-fakīr Sālim başlığıyla (71a):
Kākül-i ĥoy-kerdesinden gül ruĥı şebnem ķapar
Öyle nāzikter šabī‘atdir bulutdan nem ķapar
Ĥˇābda la‘l-ileb-i dildārı būs itmiş raķīb
Dīv-i bed-ĥūdur Süleymāndan ģafī ĥātem ķapar
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Ĥašš u ĥālin üzre cān-bāz eyleyen kākülleri
Şol kebūterdir per açmış dāma gelmiş yem ķapar
Böyle bir sāhir fiten-cū çeşm-i cādū görmedim
Kim nigāh-ı yekde ġamzeñ ŝad hezār ādem ķapar
Zaĥm-ı tīr-i ġamzesine Sālim ol meh-pāreniñ
La‘l-i nābı gibi bür’ü’s- sā‘a bir merhem ķapar

Salim’in Mısır’a naip olarak gitmek üzere olduğunu belirttiği bu gazel, mecmualardan edinilen ilk elden bilgilere örnek olarak verilebilir
(90a):
Fikr-i zülfüñ kūşe-i dilde nihān olmuş yine
Gülşen-i ĥāšırı kim sünbülsitān olmuş yine
Şeh-süvārım maķŝadıñ yaġmāgerī-i cān mıdır
Kūşe-i ebrūlarıñ şekl-i gümān olmuş yine
Ġālibā reng-i ruĥuñ meftūnıdur kim ‘āleme
Gülleriñ evŝāf-ı ģüsni rayegān [olmuş] yine
Ba‘dezīn bīhūdedircūlar çekilsün bāġdan
Eşk-i çeşm-i bülbüliñ gördüm revān olmuş yine
Bezm-i meyde dün gice pek dil-nevāz idi bu şeb
Meh-cebīnim bir belā-yı nāgehān olmuş yine
Fikr-i ķad u ķāmetin almış göñül endīşeye
Şimdi ol rūģ-ı revān cān içre cān olmuş [yine]
Nā’ib-i iķlīm-i Mıŝr olmuş ‘azīmet üzredür
Sālim-i bīkes dūçār-ı imtiģān olmuş yine

“li-nāmıķıhi’l-aģķar” başlığıyla(93a):
Yazup ģikāyet-i derd ü ġamı dırāz iderek
Yoruldı ģasta göñül yolda türktāz iderek
Ne rütbe ġayreti var sünbülüñ ki bī-ārām
Getürdi gülşene ol ġonçeyi piyāz iderek
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Ümīd-i vaŝlla žālim degil mi ĥāšırda
Ķanı ayaġıña düşdüklerim niyāz iderek
Kerem ķıl ey gül-i nevres diken mi āġūşum
Nedir bu ķaçmalarıñ benden iģtirāz iderek
Ne şīve (…) ol mest-i naĥvet ‘uşşāķa
Bezimde šurre ü destārı nīm-bāz iderek
(…) ĥastalarıñ kimde cān ķalur bilmem
Gelince bezme o rūģ-ı revān nāz iderek
Sipāh-ı zülfide başdan çıķardı ol kāfir
Bu rütbe yüz virerek böyle ser-firāz iderek
Šoķundı ģāšır-ı ‘uşşāķa Sālimā mušrib
Bezimde naġmeleriñ cümle kār-sāz iderek

“li-nāmıķıhi” başlığıyla tamamlanmamış/tamamı yazılmamış bir gazeli
(93a):
Çünki sulšānım gibi bir nev-civānım var benim
Birlikde iĥtiyārsız fiġānım var benim
Yār ile hem-dem olam dirsen göñül gel yanıma
Ĥāne-i ģāšır gibi tenhā mekānım var benim

“Oġlum Sālim fermāyed” başlığıyla Salim’in babasının kaydettiği beyit
(düzeltilerek iki kez yazılmıştır) (19b):
Bıraķdıķ va‘d-i vaŝlın ey perī vir şimdi bir būse
Ki zīrā źerre-i menķūd ola dürr-i mev‘ūddan

3. Ariza/Mektupları5
Salim’in mecmuada hamilerine yazdığı dört arizası da yer almaktadır. İlk mektubun hitabından Edirne naibi Hüseyin Hüsnü Efendiye ya5

Mecmuda Salim’in yazısı pek okunaklı değildir. Çoğunlukla harflerin noktalarını
koymayan Salim’in yazısını okumak bu nedenle zordur. Mecmuanın genelinde
olduğu gibi arizalarda da aynı durum söz konusudur. Metinlerde okunamayan
yerler (...), okunuşundan emin olunamayan yerler (?) şeklinde gösterilmiştir.
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zıldığı bellidir. Diğer üç mektubun kime yazıldığı belli değildir. Metinlerin tamamı buraya alınmamış yalnızca başlangıç ve sonları verilmiştir:

Birinci ariza (78a):
Edirne naibi Hüseyin Hüsnü Efendiye yazılan bu arizada Salim, ilim
sahibi efendisinin keremlerine her zaman nail olduğunu, bu nedenle
memnun ve sevinçli olduğunu belirtir. Her ne kadar meclisinden uzak
olsa da efendisinin kendisini unutup bir köşeye atmadığını, bu sebeple
mağrur ve övünç dolu olduğunu arizalara özgü ağdalı bir dille dile getirir:
Fażīletlü semāģatlü mekremetlü efendim ģażretleriniñ
Bezm-i lašīf ü meclis-i münīflerine tekellüfāt ilķā iden ‘ārī-i
‘arīża-i dā‘ī-i bī-mürā‘ī oldur ki derūn-ı şikeste-i muģibbānda serzede-i žuhūr olan mihr-i münīr-i ģubb-ı velāları pertev….
............
….. ĥāšır-ı fāšır-ı ‘ināyet mü’eśśirāndandūr u endaĥte-i kūşe-i
nisyān itmedikleri ģuŝūŝla müfteĥir [ve] maġrūr buyurmaları
bābında mürüvvet ve kerem efendim źāt-ı mükerrem ģażretleriniñdir.”

İkinci ariza/duaname (87b):
Mustafa Salim, bazı münafıkların kendisiyle ilgili nifakları üzerine
himayesi altında olduğu efendisinden gelen “mektub-ı itab”a cevabenaşağıdaki kime yazıldığı belli olmayan mektubu/duanameyi yazarak
efendisinden kendisini gözden uzak tutmamasını ister:
Devletlü ‘ināyetlü mekremetlü efendim sulšānım ģażretleri
Hemvāre-i ‘arūs-ı me’nūs-ı şeref-ķarīn-i bezm-i ekrem ve lušfları olup cenāb-ı Rabbi vürūd-ı źāt-ı ‘ināyet-meşhūdların (…)
ķabādan ŝāf ķılsun ve šab‘-ı sa‘ādet-i neb‘-i mes‘ūdların mažhar-ı
elšāf eylesün āmīn. Benim efendim ...
............
….bu bende-i firķat-zādıñ nām-ı nā-şādī yād u derūn-ı meveddet-meşģūnlarından hemvāre-i šard u ib‘ād buyurmamaları bābında lušf u kerem devletlü ‘ināyetlü mekremetlü efendim sulšānım
ģażretleriniñdir
el-faķīr Musšafā Sālim Ketĥudāzāde
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Üçüncü ariza/mektup (92a):
Aşağıdaki mektuptan anlaşıldığına göre Salim bazı münafıkların
oyunları neticesi himayesi altındaki kişinin gözünden düşüp bir müddet
uzak kalmıştır. Ona olan sadakatini belirterek gözden uzak tutulmamasını ve eskisi gibi himayesi altında olmayı talep eder:
Sa‘ādetlü semāģātlü mekremetlü efendim sulšānım ģāżretleri
Hemvāre-i cenāb-ı Rabbi ‘izzet źāt-ı sütūde ĥaŝletlerin mažharı lušf-ı bī-ġayet eyleyüp naĥl-i nāzik-ĥırām-ı vücūd-ı bī-hūdların
bu gülşen-sarāy-ı ‘ālem-i vücūdda feyż-mend-i śebātu ĥulūdeylemek da‘avātı taķdīminde ‘arīża-i dā‘ī-i ķadīmleridir ki………
............
….vücūd-ı vālāların hemīşe kederden bālā ķılup meclis-i pürni‘am-ı źī-‘ıyādīlerinde nām-ı ‘abd-ı nā-şād kemā-emken yād buyurulup ĥāšır-ı ‘āšır-ı sa‘ādet-mu‘tādlarından dūr u ib‘ād buyurmamaları vābeste-i şīme-i kerem i‘tiyādlarıdır. Bāķī hemşe-i ‘izz ü
sa‘ādet riyād bād
el-faķīr es-Seyyid Muŝšafā Sālim
Ketĥudāzāde

Dördüncü ariza (92b):
Bir vezire yazıldığı anlaşılan aşağıdaki arizada da Mustafa Salim yine öteden beri lütuf ve keremine nail olduğu vezire duacı olup lütuf ve
kereminin eskiden olduğu gibi devam etmesine duacıdır:
Semāģatlü ‘ašūfetlü re’fetlü ‘ale’l-himem efendim ģażretleri
Melce’-i ma‘ārif-mendiñ olan ĥākipāy-ı kīmyā-yı ‘ayār u südde-i seyyi’e-i ma‘ālī-ķarārları ŝavb-ı devlet-i …
............
…kerem-āśār-ı re’fetleri kemākān farķ-ı ‘ācizānemde şu‘le-pāş-ı
‘uyūn ve žuhūr olmaķ bābında lušf u iģsān ve emr ü fermān
semāģatlü devletlü efendim ģażretleriniñdir.

4.

Tatlı tarifleri

Mustafa Salim’in mecmuasının ilginç yanlarından birisi de kültür
mirasının önemli bir öğesi olan Osmanlı/Türk mutfağından malzeme
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sunmasıdır. Mustafa Salim tatlı tariflerinin bir kısmını bulunduğu yörelerden duymuş ya da farklı kaynaklardan derlemiş olabilir. Bunu bazı
tariflere birkaç kez başlık açmasından ve aralarında küçük farkların bulunmasından anlıyoruz Örneğin mutfakla ilgili kaynak kitaplarda İshakiye helvasının Bursa’ya ait olduğu belirtiliyor (Işın 2000: 157). Bu tariflerde dikkati çeken bir nokta da bugün şekerle yapılan tatlıların o dönemde
balla yapılmasıdır. Salim bu tarifleri uzun uzun anlatmamış, genellikle
malzemesini vermiş, bazılarında kısaca nasıl yapılacağını da anlatmıştır.
Tatlıların pek çoğu Osmanlı tatlı tariflerini anlatan eserlerde mevcuttur.
Tatlılar aşağıda alfabetik olarak yazılmış ve kaynaklarda bulunabilenler
dipnotlarla belirtilmiştir.
Aķ Fatma: Kaynaklarda bu isimde bir tatlıya rastlanamamıştır. Tarifinde yalnızca yağ, bal ve aldığı kadar un olduğu yazılmıştır.

1 kap yağ, 2 kap bal, aldığı kadar un
Ak helva:Tahin helvasının atası olan bir tatlıdır. Ak helvaya ceviz,
badem, fıstık gibi kuru yemişler konulduğundan, zamanla bu türlerin
hepsi koz helvası adıyla anılır olmuştur (Işın 2000: 166).
1 ķap şeker, 1 ķap nişa, 1 ķap ŝu, 1ķap yaġ. Ŝuyun biriyle nişa ezilip
biriyle şeker ŝaf ķılınır, ķarışdırıp šabģ olunmalı yaġ noksanca lazım
(28a).
Asudiye helvası: Un kullanmadan nişastayla yapılan helvaların en
basiti “asude helvası”, taneli kıvamda olanı ise “reşidiyye helvası” adıyla
biliniyordu (Işın 2000, 155).
2 kap bal, 1-2 kap süt, 1 kap pirinç unu, 1 kap yağ (26b).
Beyazhelva: Koz helvasına yumurta aklarının ilave edilmesiyle rengi
bembeyaz olduğundan ak helva adını almıştır (Işın 2000, 166). Salim
eşanlamlısı “beyaz helva”yı kullanmıştır.
1 ķapkesilmiş şeker, 1 ķap nişasta, yaġ.
Yağın[içine] şeker koyup kaynarken bir buçuk kap suyla nişastayı
ezip pişirmeli (26b).
Cezer[y]e: 1 ķap yumurta, 1 kap kaymak, 1 kap yağ, 1 kap küllü su,
aldığı kadar un (28a).
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Gurabiye: 1 kap yağ, 1 kap şeker, aldığı kadar un (28a).
Gülnar: Beş yumurta akı, bir yumurta (…) nişa, asel (29a).
Haşlama helva: 2 kap süt, 1 kap yaġ. Süt ile yaġ kaynarken indirüp
kararca un koya, katı olmaya, tepsiye yayup (…) iden fırına kesüp bişire
fırından geldikten sonra tepsiyi ateş üzre koyup soġumadan balını döke
(27a).
Havayi (?)helva: 1 ķap yağı pek çalkmalı, 1 kap bal yağ ile balı alışdırmalı, alışdıkda un, yumurta alışınca?) çalkmalı, 1 ölçü un silme basma
(…) nişasta çukur tepsiye kalınca yayup fırına verile (27a).

İshakiyye:
İshakiyye (Kut 1986 (a): 8-9; Şavkay 2000: 254) 1 kap bal, 1 kap nişasta,
2 kap su (26b).
İshakiyye 1 kap su, 1 mikdar bal, aldığı kadar pirinç unu (26b).
İshakiyye: Bir ölçü bal, bir küllü su, bir pirinç unu, fırında tabh oluna
(29a).
Kadayıf helvası: Bir vakiyye kadayıf, yarım vakiyye yağ, bir buçuk
ölçü bal, bir ölçü su buğdayı (?) ufak ufak bölüp ocakda pişirmeli. Pek
basa basa karışdırmalı kıvış kıvış itmege başlar, tatlıyı döküp helvayı
karışdırmalı. Tepsiye koyup soğudukdan sonra kesmeli (27b)
Kadıboğan: Rumeli ve Bosna’da Kadıboğan denilen tatlı bugünkü
revani tatlısıdır (Sefercioğlu 1985: 34).
1 ölçü yağ, 1 ölçü şeker, 1 aded yumurta sarısı, 1 ölçü un, (…) nişasta
(26b).
Kadın göbeği (Kut 1986: 11): Bir (…) yağ, bir küllü su, üç yumurta,
aldığı kadar un. Tabh idip bala koya.

1 kap yağ, 2 kap su, aldığı ķadar un (26b).
Kete )?( ﻛﻠﻨﺒﮫ: 1 kap revgan, 2 kap asel, 4 yumurta akı. Yağ gayet köpürdüp yumurtayı dahi başķa [kapta] köpürdüp yağa aldırmalı, yağı
koymadan bir mikdar almalı, sonra balı koymalı. Aldığı kadar un komalı.
Ala koduğu(?) yağı biraz suyla hamur içine helvayı komalı (28b).
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Memuniyye: Arap kökenli olan, Müslümanlarca ve Hristiyanlarca
da bilinen, adı Abbasi halifesi Me’mun’dan gelen bir tatlıdır. Orta Doğu’dan, İngiltere ve Fransa’ya, Tunus’tan, Suriye’ye uzanan geniş bir
coğrafyada birbirine benzer adlarla ve farklılaşmış tariflerle kaynaklarda
yer alır (Rodinson 2006: 185-197). 15. yüzyıl Osmanlı mutfağı tariflerine
yer veren Şirvanî’nin yemek kitabında iki türlü olmak üzere, 18. yüzyıla
ait yemek kitabında da tarifi vardır (Şirvani 2005, 233; Sefercioğlu 1985:
28). Pirinç unu, süt, yağ ve balla (Mustafa Salim’de şeker de konuyor)
yapılır. Memuniyye, baklava ve çeşitli yiyeceklerin sayıldığı 21 beyitlik
bir hasbihal manzumesinde şöyle tanıtılmaktadır:
Baklava me’muniyye halka çini
Üstüne tatlı üzüm âvengi (Eliaçık 2012:6)

1 kap süt, 1 ķap pirinç unu, bunları halt idip gayet ezmeli. 1 kap bal.
Yarım kap yağ bal ile ķaynarken süt ile ezilen pirinçununun içine dökmeli. Bir mikdar tabhdan sonra gurabiye gibi yapmalı, hamuru pek katı olmaya (27a).
2 kap süt, 1 kap revgan, 1 kap şeker, 1 kap pirinç unu. Meyane idipüste süt döküp badehu şekeri döke (28b).
Memuniyye süt çeşmesi: 1 kap süt, 2 kap revgan. Yağ kardıġı denlü
un baklava hamuru gibi yumuşak olsun tepsiye yayıp fırına göndere.
Badehu geldigi gibi sıcak bal döke (28b).
Maskoç (?)6ﻣﺴﻘﻮچ: Gayet kuru alınmış nişaburu koya şeker kuru ve
ince olsun ve bir yumurtanın içine bir çukur(…) koyup (…)la çalkup gayetde köpürtmeli. Çalkarken fırını yakmalı, tamam köpürdükten sonra
şekeri koyup tamam alışdırmalı. Sonra nişayı korken fırını süpürmeli.
Nişa aldıkdan sonra kağıddan sandık yapıp anlara koyup pişirmeli sonra
doğrayıp fırında kurutmalı.
4 aded yumurta, 1 kap nişa, 1 kap şeker. Evvel yumurta çalkayıp
sonra kona, yine gereği gibi çalkayıp tamam karışdıra, sonra nişayı koyup kağıda döke (29a).

6

Bu ya da buna benzeyen isimde bir tatlı kaynak kitaplarda bulunamamıştır.
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Peksimet:
Bir kap yağ, bir kap yumurta, iki kap küllüsuya tuz koya, biraz maya. Yağı çalkayıp köpürtmeli, andan [sonra] yumurtayı, küllüsuyu, mayayı alışdırıp un komalı. Aldığı kadar mayası gelince dursun fırını yakar
hazır olur. Ufaķ (...) elma gibi ortası bıçakla kes (...) Tepsiyi yağla anları
diz, pişir sonra çıkarır bularkene (?) tepsiye kor, fırına kor fırını kapa
kurudursun. Pek yakımlı fırında pek yanar, kuruyuncaya dursun (27b).
Pirinç unu ģelvası: Asude helvası ile aynı şekilde yapılan bir tatlıdır
(Kut 1986: 19). Memuniye ve ishakiye pirinç unu helvalarından sayılır
(Işın 2000:157).
1 ķap basmaca pirinçunu, 2 kap safi küllü su, 1 kap bal. Pişdikden
sonra tepsiye yayıp kesip fırında tabh ola (27a).
Pirinç baķlavası: 1 kap asel, 2 kap revgan, 1 kap küllü su, 1 kap pirinç unu. Tepsiye yaya, kalınlıġı (…) bulununca fırında pişire.
Raşidiye helvası: Asude helvasının taneli kıvamda olanına denir.
Reşidiyye helvası olarak bilinir (Işın 2000: 155; Sefercioğlu 1985: 25).
1 kap torklu(?) nişa, 1 kap asel, 1 kap su, 2 kap revgan. Mahlutan
tabh oluna (28b).
Revani: 1 ölçü şeker, 1 ölçü yağ, 1 yumurta sarısı, 1 ölçü un,

Fırında tabh oluna (29a).
Sarı helva: Kaynaklarda bu isimle yer alan bir helva çeşidine rastlanmamıştır.
1 kap asel, 1 kap yağ, 1 kap un, 1 kap nişasta, 1 kap su, 3 aded yumurta (26b).
Şeker börek: 1 kap revgan, 2 kap küllü su, aldığı kadar (…) (26b).
Bir kap yağ pek çalkınup kağıd gibi olmalı. Badehu yarım kap küllü
su koyup yağla alışdırmalı. Kararca unu koyup pek katı olmasun. Bala
şeker karışdırup yayup degirmen (?) ile kesmeli, fırında pişirüp sonra
bulamalı (27b).
Yoğurt tatlısı: 1 kap yağ, 1 kap yoğurt, 1 yumurta, aldığı kadar un
(26b).
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5.

Notları:

Mustafa Salim, önemli gördüğü bazı seyahatleri, 1209/1794 yılının
Kasım-Ocak aylarında çok şiddetli bir kışın yaşanması, 1200/1786’da
Bursa’da bir manastır inşası sırasında toplanan insanların galeyana gelip
yangın çıkarması gibi olayları, müfettişlik yaptığı sırada aldığı notları,
padişahın geçişini izlemeye gittiğinde gördüklerini günü gününe tarihiyle mecmuaya kaydederek yaşadığı dönemdeki kimi olayları ve kendi
kişisel tarihiyle ilgili bazı bilgileri birincil kaynaktan edinmemizi sağlamıştır. Bu notlar aşağıda mecmuadaki yaprak sırasına göre yazılmıştır.
1. Not: Selanik yakınlarındaki Karaferye mahkemesine giderken İbsaralı Reis gemisine binildikten sonra hangi limanlarda inildiği, kimlerin
evinde kalındığı gibi seyahat ayrıntıları anlatılmıştır (96a):
İşbu biñ iki yüz dokuz senesi Şevvāl-i şerīfiniñ onuncı
ĥams (30 Nisan 1795) güni İbŝaralı Re’is sefīnesine süvār
ve ertesi leylesine ķable’l-ġurūbda Çanaķķal‘asına ķarīb
limana vuŝūl ve ertesi leyl ‘azīmet ol gice deryāda ķalup
erte ba‘de’l-ġurūb Limni’de Paşalimanı’na vuŝūl ve ertesi
yevm-i iśneynrūz-ı Ĥıżr olmaġın ‘Abdülkerīm Aġa bizi
iš‘ām ve żiyāfet idüp ķable’l-‘aŝrda ģareket ol gece ve ertesi gece deryāda ķalup eśnā-yı rāhda izbandid ķayıķları
görilüp Allahü’l-ģamd żararları olmaķsızın leyle-i ĥams
daĥi deryāda ķalup yevm-i mezbūrda Selanik Limanı’na
vāŝıl ve es-Seyyid ‘Abdurraģman Beyiñ dāyesi ve ĥˇācesi
ve ķapıcısı gelüp Bölükbaşı (…) Aġā ĥānesine nüzūl ve
on dört gün ŝabāĥ ve aĥşam (…) ile ša‘ām ve envā‘-ı
ikrām ve bārgīr ve hedāyādan ŝoñra Selanik’den süvār ve
Vardar ŝuyı ķayıķlar ile mürūr olunduķdan ŝoñra ķaryede ve ertesi es-Seyyid‘Abdullah Efendi çiftligi nām ķaryede iš‘ām ve ikrām ile beytūtet ve yevm-i ĥamsalay
diķķat ile (…) Ķaraferye maģkemesine nüzūl müyesser
olmuşdur. Fī 3 yevmü’l-ĥams Źi’l-ķa‘de 1209/22 Mayıs
17957.
7

Tarih perşembe olarak verilmesine rağmen cuma çıkmaktadır.
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2. Not: 1208 yılında İstanbul’a yapılan ziyaret sırasında dostlarla
kahve içilip fal bakılması, yolda önceki müfettişle karşılaşılması, Mudanya’ya uğranması, Sarayburnu’ndan İstanbul’a giriş, dost ve ahbapla birlikte olunup iyi vakit geçirilmesi, bunu tekrar nasip etmesi için Allah’a
şükretme gibi sosyal yaşama ait durumların ayrıntılarıyla anlatıldığı nottur. Karşılaşılan ya da birlikte olunan kişiler isim isim verilmiştir (98a).
İşbu iki yüz sekiz senesi Źilģiccetü’ş-şerīfesiniñ yirmi
üçünci yevm-i iśneynde (Pazartesi) (22 Temmuz 1794)
maģrūsa-i Burūsa’dan seģerī ref‘ (…) iķāmet ve kātib
Ŝūfīzāde ve müderrisīnden Kefevīzāde ve Taģtacı es-Seyyid
‘Ośmān Aġa teşyī‘den ibtidār ve Ķaplucalar ķurbunda Kefevīzāde Rāşid Efendi taġaddī ve ma‘ādāsı ŝaģrā-yı
Burūsa’da bir şecer-i lašīf sāyesinde olan ķahvede yanına bizimle nüzūl ve birer ķahve nūş ve bevvāb ‘Alī Efendi daĥı
ma‘en anlarla ŝoģbete meşġūl iken ĥarem ‘arabası devrilip
‘alāmet-i ĥayr olduġına ba‘de’t-tefā‘ül anlar ile vedā‘ ‘azm-i
İslambol olunup eśnā-yı rāhda ģalefimiz müfettiş-i cedīd
Manyāsī Efendi müsādefe olunup anıñla selām-ı sipāriş
ba‘dehu Mudanya’ya nüzūl der‘aķab sefīneye süvār ve
‘āzim-i vašan-ı sa‘ādet-medār ve iki gece deryāda
imrār,çehārşenbih güni ķable’l-fecrde Sarāyburnu’ndan içeri
duĥūl ve ēaģve-i-kübrāya degin sāģilĥāneden duĥūl müyesser oldı. Muģammeden śümme ģamden ģāliyā aģbāb-ı
kirām ile cünbişde ve bu gice balšacıyān-ı ķadīm ‘Alī Efendi
ile dem ü ŝoģbetde idik ki ŝaferü’l-ĥayrıñ yirmi dördüncü
cum‘a günüdür, Ĥudā-yı mütte‘āl ŝafā-yı ĥāšır u ŝoģbetinden aĥşam idüp nice nice sāl bumaķūle źevķ u ŝafā muvaffaķ eyleye āmīn.

3. Not: İstanbul’dan Bursa’ya müfettişlik için yola çıkan Mustafa Salim Mudanya’daki mahkemede üç gün kalmasını, oradan Bursa’ya geçip
orada da teftiş işiyle meşgul olduğunu kısaca anlatıp Allaha hamd ile
notu bitirir (98b):
İşbu biñ iki yüz yirmi senesi māh-ı Muģarreminiñ yirmi
altıncı Cum‘a güni (26 Nisan 1805) Āsitāne’den ģareket ve
iki gece deryāda ķalınıp Pazar güni ēaģve-i kübrāda Mu-
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danya İskelesine vuŝūl ve üç gün maģkemede Ģasan Efendi
pederimiz sāyesindeārām u nesĥ muģarremü’l-ģarām olan
çehārşenbih güni maģrūsa-i Burusa’ya duĥūl ve rü’yet-i
umūr-ı teftīş ile kesb-i (…) me’mūle meşġūl olundı. Ĥudā-yı
müte‘āl her ģālde tevfīķāt-ı ‘aliyesine maķrūn eyleyip bi’lĥaŝŝa ve’l-āfiyet ile tekmīl-i müddet iģsān eyleye āmīn. Bi
ģürmetihi nebiyyetü’l-āmīn āmīnāmīn. Ŝafer 1228.

4. Not: Bursa’daki Ermeni kilisesinin tamiri yapılırken yanına büyük
bir manastırın eklenmesi üzerine kadın, çocuk ve işsiz güçsüzlerin toplanıp manastırı yıkıp ateşe vermeleri, bu sırada civardaki beş altı minarenin de yanması anlatılır (99a):
İşbu biñ iki yüz senesi Ramażān-ı şerīfiñ yirmi šoķuzuncı
vāķi‘ olan yevm-i iśneynde (26 Temmuz 17868 maģrūsa-i
Burūsa’da kā’in Ermeni kilisesine vaż‘-ı ķadīmī üzre ta‘mīr
ve tecdīdine ŝādır olan emr ile iźne bināen küffār ārāmına
ta‘mīrine şürū‘ ve ģükkām ve a‘yānıñ šama‘-ı ģāline bināen
vaż‘-ı ķadīmī tecāvüz ve šoķuz ķubbe üzerine bir ‘ālī manastır bināsı eśnāsında ‘alā melāi’n-nās ģacer ve šuġla ve çini
emśāli şeyleri rāh-ı rāstdan derūn-ı sevķden ve cāmi‘-i kebīr
muķabelesinden seksen yüz yük ‘araba ve deve ile mürūr ve
‘ibādullāha (…) ve kibr eylediklerine bināen ġayr-ı ilāhī
žuhūr ve iki üç biñ nisā ve ešfāl ve evbāş cem‘ olup manastır-ı mezbūr inşāsından hedm ķanā‘at etmeyüp iģrāķ bi’nnār etmeleriyle civārında olan beş altı miķdār mināre müşriki daĥı nuĥūset-i civār sebebiyle şu‘le-i şerāre-i nār oldı. Fesübģānallāhü’l-ķādir māh-ı merķūmuñ (…) žann olunur.
İkinci vāķi‘ olan ŝalı gecesi sā‘atikide Aģmed Bahāeddīn
Efendi vefāt idüp beşinci gününden bir gün muķaddem
daĥı bu vaķ‘a žuhūr itmişdir.

5. Not: 1209/1794 yılının Kasım-Ocak aylarında şiddetli bir kışın yaşandığına dair Mustafa Salim’in tuttuğu nottur (99b):

8
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İşbu biñ iki yüz šoķuz senesi Cumāde’l-evvelīsi evā’ilinde (24 Kasım-3 Aralık 1794) şiddetli rūzgārlar ve keśret-i
bārān on beş gün ķadar mütemādī olup gāh açıķlıķ ve gāh
ŝulu sepken ķar yaġaraķ māh-ı mezbūruñ on altıncı ve
kānūn-ı evveliñ yirmi sekizinci güni ķar šutmaya başlayıp
şiddet-i berd ve buzlar žuhūr idüp ģālen sekiz gündür ki
berd veşiddet[li] rūzgār ve ķar yaġar. Cenāb-ı Rabbü’l‘ālemīn ümmet-i Muģammedī ve sā’ir ‘ibādīne merģamet
eyleye āmīn. Receb-i şerīfiñ on altıncı cum‘a günine gelince
bir ay miķdārı aŝlā ķar ve yaġmur münķati‘ olmayup leylen
ve nehāren ķašarāt-ı bārān ve eczā’-i berfden bir gün kāmilen aralıķ virmeksizin nüzūl itdügi bu maģalle işāret olundı.

6. Not: Mustafa Salim’in dostlarından Tokadi Abdurrahman Efendi,
evlerinde beş on gün misafir olduktan sonra İstanbul’a dönmüş ve iki
gün sonra da vefat etmiştir. Varisleriyle anlaşamayan zevcesi Mustafa
Salim’e bir tezkire göndererek yardımını ister (100a):
İşbu biñ iki yüz yedi senesi Źi’l-ķa‘desi evā’ilinde/10-19
Haziran 1793 tebdīl-i hevā içün yār-ı ķadīm Toķadī ‘Abdurraģman Efendi sāģilĥānemize gelip beş on gün miķdārı
misāfirimiz olduķdan ŝoñra yine menziline ‘avdet ve iki gün
mürūrunda māh-ı merķūmuñ yirmi birinci aģed sā‘at altıda
civār-ı Mevlāya intiķāl eyledigi ĥaber-i ģarķāt-eśeri bize
vāŝıl oldı. Şu vechile ki iśneyn güni Ĥünkār İskelesi’ne
Pādişāh biniş idip bizler daĥı temāşā için dünbāle- rev olup
Degirmanlıķ nām maģalle varıldıķda Ĥünkār Toķat nām
mesīregāha gitdigi müte‘ayyin ve bizler daĥı aĥşama degin
geşt ü güźār mu‘tādımız iken bilā-mūcib bir śıķlet-i derūn
ve inķıbāż žuhūr idüp hemān ķayıġa süvār ve kürekle gitmege taģammül ve ŝabr olunmayup bādbān daĥı küşād ve
sā‘at yedide Yalova’ya geldik. Bizim berber Ģācı Ģüseyin’iñ
ķaynı ve şākirdi Ģasan bir teźkire ile gelmiş imiş. Teźkireyi
elime virdikde merģūmuñ na‘y-ı fevti vereśesiniñ zevcesine
hücūm ve ta‘cīzi taģrīr ve bizlerden istimdād ve mu‘āvenet
ricāsında Āsitāne’ye varmamızı niyāz itmiş ve ĥabere müteraķķib faķīr daĥı der ‘aķab teźkire taģrīr ve varup tanžīm-i
umūrına sa‘y idecegimi ifāēe ve yine şākird-i merķūmı i‘āde
ve ircā‘ eyledik. Sübģānallāh eger aĥşama ķadar tevaķķuf
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olunsa şākird-i merķūm gece ķalup ża‘īfe-i merķūme intižārda ķalacaķ imiş. Bināen‘aleyh Cenāb-ı Kibriyā bizde
inķıbāż ve ‘avdetimiz bā‘iś-i śıķlet-i derūn-ı ĥalķ eyledi,
vallāhu’l-ģamd böyle bir ĥidmetde bulunduķ. Yevmü’liśneyn 22 Źi’l-ķa‘de 1207/1 Temmuz 1793 Pazartesi.

6. Mecmuada yer alan diğer şairlerin şiirleri:
Asım (87a)9
Göñül hep ķanlı dāġın bir semen-endām içün ŝaķlar
Zer-i surĥuñ o tācir-i ŝarf-ı sīm-ĥām içün ŝaķlar
İder māl-ı ĥabīśin ĥˇāce çarĥ-ı dūn içün imsāk
O ĥūn-ı fāsidi hep ģaccām içün ŝaķlar
Olur mı feyżi ol mīrāś-ĥˇoruñ kimseye sārī
Ki mālı bīm-i resm-i kısmet-i ķassām içün ŝaķlar
Felek her şeb nücūmı ‘arż ider (…) şināsāna
Šama‘ erbābı naķdin müflis-i nā-kām içün ŝaķlar
Dil-i pür-ĥūna degil bir şīşe meydir ‘āşıķ-ı şeydā
Derūn-ı sīnede ol gözleri bādām içün ŝaķlar
Niyāzıñda revā (…) ‘āşıķ vaķt-i vuŝlatdır
Metā‘ın ĥˇāceler görmez (…) bayrām içün ŝaķlar
Sipihre ķašre-pāş-ı āb-rūy olmaz meger ‘Āŝım
Niśār-ı pīşgāh-ı ŝadr-ı nīk ū nām içün ŝaķlar
Cenāb-ı ŝadr-ı ‘ālime ģafīd-i ibn-i minķārı
Ki mevālī-i źāt-ı pākin eyyām-ı revnaķ içün ŝaķlar
‘İmār-ı dīn ü dünyā kim vücūdın çarĥ dūr-endīş
Revāc-ı şer‘-i enver-i ķuvvet-i İslām içün ŝaķlar
9

Bu gazelin sonuna Salim şu notu düşmüştür: Bu zemin-i lešafet-ķarīnde her şā‘ir-i
bī-nažīriñ birer ġazeli olup lāķin içlerinden bu gazelden ra‘nāsı manžūrum
olmamaġla teberrüken bu maģalle ķayd olundı.
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Ĥudā źāt-ı kerīmin dāyim itsün ŝadr-ı devletde
Ki cell-i himmetin tašyīb-i ĥāŝ-ı du‘ām içün ŝaķlar

Nabi (30a):
Erzān-ı metā-ı fazl u hüner tā o deñlü kim
Biñ ma‘rifet zamānede bir āferīnedir
Ebnā-yı dehr her hünere āferīn virir
Yā Rab bu āferīn ne dükenmez ĥazīnedir

Nazmî (Ahmed Hasan Paşazade) (62a):
Çeşmiñ ne dem ki mest-i mey-i erġuvān olur
Ĥūn-ı sirişk-i dīde-i ‘āşıķ revān olur
Nāzı niyāza münķalib eyler bu rūzgār
Ey nev-nihāl-i bāġ-ı lešāfet zamān olur
Dil zerreveş ķapılmada bī-iĥtiyār imiş
Bir nev-civān ki sencileyin mihribān olur
Rāhında ĥāk olursa da ol ġoncanıñ göñül
Ķavl-i raķīb-i ĥār ile dāmen-keşān olur
‘Arż it cenāb-ı Sālim’e Nažmī bu şi‘rini
Žann itme herkes öyle faŝīģü’l-lisān olur

ve lehu:
Gel ey firāķıñ ile āh u zār eyledigim
Rehinde naķd-i sirişki niśār eyledigim
(…) reng-i ĥumārdur sensiz
Bezimde nūş-ı mey-i ĥoş-güvār eyledigim
Nažar ķıl ey gül-i nev-reste kendi lāleñdir
Firāķıñ ile dilim dāġdār eyledigim
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Düşürür murġ-ı dili dām-ı nāz u ‘işvesine
Şikār idüp beni āĥır şikār eyledigim
Bu rütbe baģr-ı ġama ŝalma Nažmī-i zārı
Hevā-yı şevķile ey derkenār eyledigim

Necati (Tarlan 1992: 239)(83a):
Hem-dem olan ġamze-i ĥūn-rīziñe başdan çıķar
Gizlü rāzı ‘āşıķıñ ol Türk-i ser-ĥoşdan çıķar
‘Ārıż u ruĥsār içinde ĥašš-ı ‘anber-bār-ı dost
Dūd-ı müşg-āsā durur kim āb u āteşden çıķar
Her ne siģr olursa ol ebrū-yı sāģirden gelür
Her ne fitne var ise bu zülf-i ser-keşden çıķar
Šolanur āşüfte diller günc-i ruĥsārıñ seniñ
Bir gün ol bī-çāreler zülfüñ gibi başdan çıķar
Göñlüñi nerm idegör ģüsn-i bahārı geçmeden
Ey Necātī lāle gibi rızķını šaşdan çıķar

Sa’ib-i el-Isfahanî (Gazel-i Türkî) (85a):
Ne iģtiyāc ki sāķī vire şarāb saña
Ki öz piyālesini virüp āfitāb saña
Şarāb-ı la‘li içün dökme āb-rū zinhār
Ki dem-be-dem leb-i la‘liñ virir şarāb [saña]
Şarābdan ta‘accüb olmasın eger sermest
O šuzlu lebleriyle neylesün şarāb [saña]
Didim seni çıķarır ĥašš-ı ģicābdan ġāfil
Ki ĥašš-ı ġubārın olur perde-i ģicāb saña
Çıķar ‘anāyı elinden şukūh-ı ģüsnüñden
Eger sipihr-iberīn olsa hem-rikāb saña
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Seniñ ŝaģife-i ģüsnüñ kelām-ı Ŝā’ibdir
Ki dāġ-ı ‘ayb olur ģāl-i intiĥāb saña

Sultan Murad-ı sani (30b):
Uyĥuda dün gice cānım gibi cānāne gördüm
Ten-i efsürdede kalkup eser-i cān gördüm
Lebleriñ šasta iken aġzıma aldım billāh
Ey šabīb dil ü cān derdime dermān gördüm
Edirne gerçi güzeller yeridir ey hemdem
Bursa’da daĥi nice dilber-i fettān gördüm
Nāgehān ben bu gice ķadre irüp ġaplucada
Bir gümüşden yapılu serv-i hırāmān gördüm
Ey Murādī şeh-i devrān iken elān seni
Zülfine ġılmış esīr ol şeh-i ĥūbān gördüm

Şehzade Korkud (İsen 1997: 93)(75a):
(Merģūm Şehzāde Ķorķud Mıŝır’a gidüp tāc u taģtı terk itdigi
zamān söylemişdir):
Tāc u ķabāyı terk idüp ‘uryān olayın bir zamān
Ġurbetde seyrān eyleyüp mihmān olayın bir zamān
Çeng ü rebābıñ ŝoģbeti mušrib tamām oldı mihmān
Bezm-i belāda mey gibi nālān olayın bir zamān
Geh düşüben gāhī šurup geh gülüben gāh aġlayup
Geh ķan yutup serĥoş olup sekrān olayın bir zamān
*
(30b)
Tūtiyā-yı ĥāki pāyinden idüp ķat-ı nažar
İki gözümse gerekmez baña ey nūr-ı basar
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Şehzade Sultan Mustafa (İsen 1997: 143)10(30b):
Rıf’at isterseñ eger mihr-i cihān-ārā gibi
Sür yüzün her dem yire eyle tenezzül mā gibi
Ĥoş ķabā’ildir degil bāķī bu naķş-ı rūzgār
Fi’l-meśel dünyā miśāl-i ‘ālem-i rü’yā gibi
Sūzen-i müjgānlarında geçmedi dil riştesi
Yolda ķaldım ey Mesīģā Ģażret-i ‘Īsā gibi
Pehlivān-ı ‘ālem olmuş ķalb istiġnā ile
Šūb-ı çarĥı dehr elinde oynadur elma gibi
Ķašreden kemdir vücūduñ Muŝšafā ammā ‘aceb
Nažm idüp dürler döker šab‘ıñ seniñ deryā gibi

Zati (83a):
Nolduñ iñlersiñ felek hercāyī cānānıñ mı var
Her maķāmı seyr ider bir māh-ı tābānıñ mı var
Aġlayup feryād idersiñ her nefes ey ‘andelīb
Ĥār ile hemsāye olmuş verd-i ĥandānıñ mı var
Beñziñi ey busītān faŝl-ı ĥazān mı ķıldı zerd
Yoĥsa baş šaşra bir serv-i ĥırāmānıñ mı var
Yoluña cānım fidā itsem gerek cānā didim
Yüzüme yüz ĥışmla baķdı didi cānıñ mı var
Zülf-i dilber gibi ey Źātī perīşānsın yine
Cevri bī-ģad yoĥsa bir yār-ı perīşānıñ mı var

Yunus Emre:
Mecnūna ŝordılar Leylā nic’oldı
Leylā gitdi adı dillerde ķaldı
Benim göñlüm şimdi bir Leylā buldı
Yüri Leylā ki ben Mevlāyı buldum
10

Gazelin 2. beytibu yayında yoktur.
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Leylāyı büyütdi ķullar dāyeler
Mecnūnuñ başında ķuşlar yuvalar
Şimdi mesken oldı daġlar ovalar
Var git Leylā durma benim ķarşımda
Ulu ķuşlar yuva yapar başımda
Ben Mevlāyı görür oldum düşümde
Mecnūn dir ki daġ başında gezerem
Mevlā ile vardur benim bāzarım
Var git Leylā ben bu işden bezerem
Dervīş Yūnus dir ki Ka‘be’ye vardım
Allah’a yalvardım çoķ zārī ķıldım
Leylā Mecnūn dir ki murāda irdim

Ramiz Efendi / Şarkı(68a):
Göñül virdim yine bir nev-nihāle
Yüzi güldür gülistān cemāle
Fidandır irmiş daĥı kemāle
Ne ģāŝıl ilimde āh u nāle
Girilmez neyleyim bāġ-ı viŝāle
Fidan ‘işve ķadi ŝaçı sünbül
Lebi bir ġoncadır hem ĥāli fülfül
Göñül feryād ider mānend-i bülbül
Nice demdir o şūĥa mā’il oldum
Ne bir būse ne vaŝla nā’il oldum
Ne gūne cevr iderse ķā’il oldum
eyżan
Niçün ebrūlarıñ dönmüş kemāna
Niçün ĥançer çeker ġamzeñ bu cāna
Seni sevmekde cürmüm bī-vefāna
Girilmez neyleyim bāġ-ı viŝāle
Ne ģāŝıl eylesem de āh u nāle
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Şarķī-ı sāzkār: Şarkının kime ait olduğu belirtilmemiştir.
Seyr it o şūĥ-ı fettānı
Altun ŝarısı mintānı
Gül gibi güldürdi ‘ömrüm
Gülşende bird-i ĥandānı
Selvi boylum gül fidanım gel benim ġonca dehānım
Dökmüş ruĥsāra kāķüli
Unutdı ŝabāģı sünbüli
Bu hevālar serde iken
Gel içelim cām-ı müli
eyżan
Çeşmi siyeh ķaşı kemān
Tīrimiziñ virmez amān
Raķŝı reftārı müsellem
Ĥoş dilberdir yeñi fidan
Miŝķalidin āvāresi raģm eyle cānım pāresi
Bu ģüsn ü ān sende iken gel varmaz ŝabrıñ ģāresi

Sonuç
Osmanlı edebiyat ve kültürünün kırkambarı niteliğindeki mecmualar son zamanlara kadar akademik araştırma ve incelemelerin odağında
çok fazla yer alamamıştır. Ancak son yıllarda bu konuda pek çok çalışma
yapılmış, projelere başlanmış ve tezlerin konusu olmakta çok yol katedilmiştir. Tarafımızdan incelenmeye çalışılan Mustafa Salim’in mecmuası
da içeriği açısından kırkambar denilecek türden bir mecmuadır. Kendisi
de şair olan ve kimi şiirlerini mecmuasına alan Salim kadılık ve müfettiş
vekilliği de yaptığından Osmanlı bürokrasisinin içinden biridir. Gözden
düştüğünde hâmilerinden tekrar lütfa mazhar olma beklentisini dile getirmek için yazdığı arizalarda Osmanlı himaye sisteminin işleyişini görmek mümkündür. Salim’in mecmuası, hem beğendiği şairlerin şiirlerine,
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hem de makalede belirttiğimiz üzre muhtemelen divanı Mısır’da olduğundan literatüre geçmemiş kendi şiirlerine yer vermesi, günü gününe
tarih vererek tuttuğu notlarında Osmanlı sosyal hayatının izlerinin az da
olsa sürülebilmesi, verdiği tatlı tarifleriyle Osmanlı mutfak kültürüne
veri sağlaması gibi nedenlerden dolayı önemlidir. Makalenin bu açılardan mecmua çalışmalarına katkı sağlayacağı inancındayım.
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