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ÖZET

Klasik Türk edebiyatının şiir ağırlıklı olması mizahî eserlerimizin de umumiyetle manzum metinlerden meydana
gelmesinde önemli bir etkendir. Her ne kadar Türk mizah
edebiyatının seçkin örneklerini (Harnâme, Sihâm-ı Kazâ
vb.) manzum eserler teşkil etse de okuyucuyu güldürme ve
güldürürken düşündürmeyi amaçlayan fıkra, nükte ve
latifeler ihtiva eden müstakil mensur eserlerimiz de
bulunmaktadır. Mensur mizahî eserler arasında çeşitli
meslek erbabı ve toplumdaki belli zümrelerin bir yıl içinde
başlarına gelecekleri kinaye, iham ve mecaz gibi sanatlardan
yararlanarak anlatan mizahî takvimler dikkat çekicidir.
Farklı bir perspektifle kaleme alınan bu takvimlerin,
bilindiği kadarıyla edebiyat tarihimizde sadece üç örneği
mevcuttur İlki Vahyî-i Evvel (ö. 1520), ikincisi Nasûhî (ö.
1537) ve üçüncüsü ise Küfrî-i Bahâyî (ö. 1660) tarafından
kaleme alınmıştır. Vahyî ve Nasûhî’ye ait takvimlerin
metinleri elde bulunmamakta olup sadece tezkirelerin
alıntıladığı kadarıyla kısa pasajlar hâlinde günümüze
ulaşmıştır. Bugün itibariyle türünün günümüze ulaşan
yegâne örneği konumundaki Küfrî-i Bahâyî’nin takviminin
beş nüshası tespit edilmiştir. Bu makalede mizahî takvimler
hakkında genel bilgiler paylaşıldıktan ve bunların yazarları
tanıtıldıktan sonra tespit edilen mizahî takvimlerin
inceleme ve metinlerine yer verilecektir. Vahyî ve
Nasûhî’nin takvimlerinin metinleri şuʻarâ tezkirelerinde
yer aldıkları kadarıyla, Küfrî-i Bahâyî’nin takviminin ise
üç nüshadan hareketle tenkitli metni araştırmacıların
istifadesine sunulacaktır.
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ABSTRACT

The fact that Turkish literature is dominated mostly by
poetry is an important factor for our humorous works
which are generally composed of poetic texts. Although the
outstanding examples of Turkish humorous literature (like
Harnâme, Sihâm-ı Kazâ, etc.) are constituted of poetic
works, we have also distinct prosaic works which contain
jokes, wits and pleasantries that aim to humor the readers
besides to make them thinking while humoring. Humorous
calendars, which are told through benefiting from the arts
such as parable, apprehension and metonymy which
whether have rare examples among the distinct humorous
works or were written up with a different perspective as
well as happen to certain profession experts and classes in
the community within one year, are remarkable. As far as
is known, three humorous calendars whose first example
belongs to Vahyî-i Evvel (d. 1520) were written throughout our history. The second example was written by
Nasûhî (d. 1537), and the third one was written by Küfrîi Bahâyî (d. 1660). The text of humorous calendars of
Vahyî and Nasûhî are not available and today they are just
available in small passages as far as quoted from the
collection of biographies. As of the today, five copies of the
calendar of Küfrî-i Bahâyî which are the sole surviving
examples of its type have been discovered. After giving
general information about humorous calendars and
presenting the authors of them in this article, the humorous
calendars discovered will be examined, and their texts will
be included. As far as the texts of calendars of Vahyî and
Nasûhî covered in the collection of biographies, the edition
critics of three copies of Küfrî-i Bahâyî calendar will be
made use of the researchers.
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Giriş
Klasik Türk edebiyatının hemen hemen bütün türlerinde olduğu gibi
hiciv ve mizah alanında da manzum eserler çabuk ezberlenmeleri, daha
kolay akılda tutulmaları, dinleyicisi üzerinde tesir etmeleri, şairlerin sanat
güçlerini gösterme isteklerinin yanı sıra mevzun ve mukaffa söz söylemeye yönelik meyilleri ve buna benzer pek çok sebepten ötürü mensur
eserlere nazaran daha fazla rağbet görmüştür. Bu alâkanın başlıca âmilleri
arasında sadece edebî mahsullerini değil biyografik eserlerden tıp kitaplarına, sözlüklerden dinî kaideleri ihtiva eden metinlere kadar eserlerini
manzum olarak kaleme almayı kendilerine şiâr edinmiş Osmanlı şairlerinin tercihleri ve onların telifatına itibar eden, ölçülü ve kafiyeli söze
kıymet veren Osmanlı toplumunun beklentileri yer almaktadır. Bununla
birlikte hem kemiyet hem de keyfiyet açısından tetkik edildiğinde azımsanmayacak kadar büyük bir yekûn teşkil eden mensur edebî metinler ve
bunlar arasında da çeşitli vecheleriyle öne çıkan hiciv ve mizah risaleleri
bulunmaktadır.1 Kimi zaman kıssadan hisse çıkarmayı amaçlayan latîfeler, kimi zaman sadece okuyucusunun hoşça vakit geçirmesini sağlayan
fıkralar, kimi zaman erkek meclislerinde anlatılan açık saçık hikâyeler
bunlardan bazılarıdır. Bu makalede de haklarında yeterince bilgi bulunmayan, hem fazla yaygınlık kazanmamış hem de farklı bir perspektifle
kaleme alınmış olan mizahî takvimler ele alınacaktır.
Lugatte “doğrultmak, düzeltmek; değerini belirlemek” anlamlarındaki Arapça bir sözcük olan “takvîm”, terim olarak “bir olayın belli bir
başlangıca göre akıp giden zaman içersindeki yerini, boyutlarını verme”
ve “bunu veren belge” demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı
ve gün adı şeklinde belirlenmiştir (Akgür 2010: 488). Milattan önceki
devirlerden itibaren muhtelif zamanlarda umumiyetle gök bilimcilerce
güneş ve ayın hareketleri dikkate alınarak takvimler hazırlanmış, o günden zamanımıza kadar insanlar işlerini bu takvimlere göre tayin etmişlerdir.
1

Bu eserler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Agâh Sırrı Levend, “Divan Edebiyatında
Gülmece ve Yergi”, TDAY Belleten, 1970, s. 37-45; Edebiyat tarihimizde mizahî
eserlerin tarihî seyri hakkında ayrıntılı için bkz. Tunca Kortantamer, “Kuruluşundan
Tanzimata Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi”, Türkler, Yeni
Türkiye Yay., C. 11, 2002, s. 605-621.
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Osmanlı öncesi Türk ve İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı
Devleti’nde de takvim hazırlama işi “ilm-i tencîm” denilen yıldız ilmine
vâkıf müneccimlerin vazifeleri arasında ilk sırada gelmekteydi. Müneccimler, Osmanlı sarayında bir müessese olarak karşımıza çıkan müneccimbaşılığa bağlı olarak çalışmaktaydılar. Müneccimbaşı ve yardımcısı olan
diğer müneccimler imsâkiye düzenlemek ve zayiçe hazırlayarak uğurlu
saati tespit etmek, ahkâm-ı sâl/ahkâm takvimi hazırlamakla vazifeliydiler
(Aydüz 2006: 2).
Müneccimbaşıların yükümlü olduğu görevlerden biri Ramazan
imsâkiyesi hazırlamaktı. Bu imsakiyeler her yıl Şaban ayının son on günü
içerisinde önce padişah ve sadrazama daha sonra da ileri gelen devlet
adamlarına takdim edilirdi. Onların bir diğer vazifesi ise zayiçe hazırlayarak uğurlu saati ve vakt-i muhtarı tespit etmekti. -Zayiçe, uğurlu saati
hesaplamak için kullanılan hesapların bütünüdür- Dünyada zuhur eden
hadiselerin gök cisimlerinin tesiri altında olduğu ve gök cisimlerinin hareketleri ile olaylar arasında sıkı bir bağ bulunduğu inancının sevkiyle yapılacak işlerde uygun vakit ve eşref saati gözetmek Osmanlı toplumunda
âdet hâlini almıştı. Osmanlılar döneminde eşref saati belirleme işi sultan
düğünü, çocuk doğumu, hayır müesseselerinin temelinin atılması, köle
satın alınması, evlenme, seyahata çıkma vb. pek çok konuda gözetilirdi.
Müneccimbaşılık teşkilâtının hazırladığı takvimler ikiye ayrılırdı.
Birincisi her sene nevruzda hazırlanan o senenin ay ve günlerini gösteren
rakam takvimiyken ikincisi yeni girilen senede meydana gelecek işler
hakkında müneccimbaşının yaptığı tahminî yorumlar ile yapılması uygun
olan veya olmayan işlerin yazıldığı ahkâm takvimiydi. Bu takvim umumiyetle padişah ve devlet ricali için hazırlanmaktaydı. Padişah ve devlet
ricalinden başlayarak her meslek grubundan insanın hâlleri hakkında
hükümler bulunmaktaydı. Ancak bu hükümler genellikle aynı ifadelerle,
müphem ve umumî tabirlerle yazılırdı. Ahkâm takvimleri genel olarak üç
kısımdan oluşmaktaydı: Birinci kısımda giriş ve dualar yer alır, devamında padişah ve diğer devlet ricalinden başlayarak tabaka tabaka kişilerin ve grupların ahkâmı yazılırdı. İkinci bölümde nevruzdan nevruza
kadar olan aylar yazılarak her ayın ahkâmı verilirdi. Üçüncü kısımda ise o
senede olacak güneş ve ay tutulması hakkında bilgi aktarılırdı (Aydüz
1995: 179, akt. Ekinci 2015: 39-40).
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Genel olarak yukarıda anlatıldığı üzere tertip edilmiş olan ahkâm takvimleri, ilk olarak XV. asırda Vahyî-i Evvel tarafından mizahî olarak
kaleme alınmış; Vahyî’nin muasırı olan ve kendisine onun takvimini
model kabul eden Nasûhî tarafından hiciv ve mizahî unsurların ustalıkla
kullanıldığı seçkin örneği verilmiştir. XVII. asır şairlerinden Küfrî-i Bahâyî
ise mesleği olan müneccimbaşılık vasıtasıyla tam anlamıyla nasıl düzenleneceğine hâkim olduğu ahkâm takvimini hiciv, mizah ve müstehcenlikle
harmanlayarak yeni bir terkip ortaya koymuştur. Eldeki metinlerden
hareketle mizahî takvimlerin genel hususiyetleri şunlardır:
- Takvim yazarı, eserine başlamadan evvel hangi senenin kehanetlerini anlattığını bildirir. Elde bulunan üç takvimden ikisinin hangi yılda
vuku bulacak hadiseleri anlattığı belirtilmiştir.
- Yazarlar kaleme aldıkları metinlerin gerçek olmadığını, çeşitli şekillerde okuyucularına aksettirmişlerdir. Meselâ Nasûhî, takviminin başında
şunları söyler:
“Bi-takdîr-i emr-i Rabbânî ve fermân-ı hükm-i Sübhânî ve hey’et-i felekî
ve berâhîn-i hendesî ve ecrâm-ı nûrânî ber-mûcib-i hisâb-ı zîc yalanı
şöyle iktizâ eyler”

Küfrî-i Bahâyî de takvimleri düzenleyen müneccimlerin büyük
yalancılar olduğunu bir hadis-i şerîf vasıtasıyla aktarır ve Arapça bir
bedduayla “kıyamet gününe kadar zelil olmalarını” Allah’tan diler:
“Ahkâm-ı külliye sene bin elli altı târîhinde ber-muktezâ-yı hükemâ-yı
me’bûnân-ı mütekaddimîn ve iʻtibârât-ı deyyûsân-ı müneccimîn bi3
2
kavl-i ” ﮐﻞ ﻣﻨﺠﻢ ﮐﺬﺍﺏ ﺧﺬﻟﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺍﻟﯽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

- Takvim yazarları çoğunlukla muhtelif meslek erbabının bir yıl içinde
başına gelecek hadiseleri yine kendi mesleğiyle ilişkilendirerek anlatmaya
gayret etmiştir:

2

Hadis-i Şerîf: “Bütün müneccimler yalancıdır.” Bkz. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde
Âyet ve Hadisler, Kesit Yay., İstanbul 2013, s. 390.
3
“Allah onları kıyamet gününe kadar zelîl bıraksın.”
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“Buzcılar sanʻatından sovuyup yaycılarun boynuzı kızmayınca işe yakışmayalar.”
“Turşıcınun yüzi gözi ekşi sata. Demürci yüz karalıġın dükkânda
kazana.”

- Kehanette bulunulan sene içerisinde güneş veya ay tutulması
olacaksa bildirilir ve bunların tesirlerinin nerelerde olacağı ve ne kadar
süreceği ifade edilir.
“İşbu bin elli altı senesi Cemâzi’l-âhiresinün on dördinci Cumʻa güni
tulûʻ-ı âfitâbdan on bir sâʻat yigirmi iki dakîka mürûrında tahte’l-arz
mâh-ı münevver muhsif ve fi’l-cümle mükedder olup muhsifen tulûʻ
eyleye ve leyle-i merkûmeden yine on iki sâʻat mürûrında rûşen ü
tâbende ola.
… bu husûfun hükmi Sofyanoz ve Tatavla mey-hâneleri … Ketenciler
ve Makrahori ve Beşiktaş semtlerinde olup müddet-i te’sîr yetmiş üç
gün ve muʻazzam nühûseti otuz dört gün mütemâdî ola.”

1. Vahyî-i Evvel ve Takvimi
1.1. Şairin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti4
Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen şair İznik’te dünyaya geldi.
Kaynaklar, onu diğer mahlasdaşlarından ayırmak için Vahyî-i Evvel
olarak tavsif etmiştir. Mutâd medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadı
oldu. Gençliğinde gittiği Diyarbakır ve İran taraflarında uzun müddet
kaldı. Âşık Çelebi, o yöre şive ve terimlerinin şiirlerinde de görüldüğünü
bildirmektedir. Latîfî vefatı tarihini Sultân Selîm devri sonu olarak verdiğine göre 926/1519-20 yılında veya ona yakın bir tarihte ölmüş olmalıdır.
Latîfî, “faziletli ve maârif sahibi bir kimse” olarak nitelediği Vahyî’nin muhayyel
şiirlerinin
beğenildiğini
kaydeder.
Eğridirli
Hâcı
Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde bir, Pervâne Bey Mecmû’ası’nda iki, Edirneli
Nazmî’nin Mecmaʻu’n-Nezâ’ir’inde üç şiiri yer almaktadır. (Köksal 2013:
4

Şairin hayatı, tarihî kaynaklar vasıtasıyla yazılmamış; doğrudan M. Fatih Köksal’ın
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne yazdığı “Vahyî” maddesinden alıntılanmıştır.
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http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&
detay=343)
1.2. Takvimi
Şairin nazire mecmuaları ve tezkirelerde kayıtlı şiirlerinin dışında
mizahî bir takvimi vardır. Edebiyat tarihimizde bilinen ilk mizahî takvim
yazarı olan Vahyî’nin eserinin günümüze ulaşmış müstakil bir nüshası
tespit edilememiştir. Ancak XVI. asır şuarâ tezkiresi yazarlarından Âşık
Çelebi, şairin takviminden kısa bir bölümü okuyucusuna sunar.
Metnin tamamı elde bulunmadığından klasik eser tertibi hususiyetlerine riayet edilip edilmediği tespit edilemememiştir. Eserin hangi amaçla
yazıldığı, müstakil bir adının olup olmadığı bilinmemektedir. Klasik Türk
edebiyatındaki ilk mizahî takvim olan bu eserde H. 901 (1495-96) yılında
zuhur edecek hadiseler birbiri ardınca sıralanır. Eserin anlattığı hadiseler
H. 901 senesinde meydana gelecek olaylar olduğundan en geç H. 900
(1494-95) yılında yazılmış olmalıdır.
Âşık Çelebi’nin aktardığı üzere Vahyî, takviminde öncelikle padişahtan başlayarak sırasıyla devlet erkânı, ilmiye sınıfı mensupları, devrinde önde gelen tarikatların muhipleri, askerler ve reayâdan muhtelif
meslek erbâbının başına gelecekleri anlatır. Şüphesiz padişaha yönelik bir
ironi yahut gönderme bulunmayıp doğrudan dua niteliğinde bir hükme
yer veren şair teşbih, irsâl-i mesel, tenâsüb, kinâye ve mecaz gibi edebî
sanatlardan istifade ederek metnini kaleme almıştır. Mevcut mizahî takvimler arasında hiciv, ironi ve mizahî öğelerin en az yer aldığı metin Vahyî’nin takvimidir. Âşık Çelebi, Vahyî’nin eserini, Nasûhî’nin takvimine
kaynaklık etmesi bakımından değerli bulur; ancak her ikisi arasında yaptığı mukayesede Nasûhî’nin takviminin daha başarılı olduğunu ifade eder.
Eserin günümüze erişen bölümünde yer alan meslekler şunlardır:
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Nişancılık,5 mülâzımlık,6 defterdarlık, hazine kâtipliği, müderrislik,
kadılık, derbânlık,7 sipahilik, yeniçerilik, kürkçülük, macunculuk, bakkallık, bostancılık, kılıççılık, kasaplık, kazzazlık,8 tellâklık, imamlık, müezzinlik, tellâllık, kuşakçılık, kaşıkçılık, şairlik, hallaçlık, sarraflık, kuyumculuk,
berberlik, başçılık,9 boyacılık, buzculuk, gemicilik, reislik,10 naturluk,11
nakkaşlık, topçuluk, değirmencilik, hamallık, şerbetçilik ve ciğercilik.
Metinde kullanılan atasözü ve deyimlerin bazıları şunlardır:
- Nâm ve nişân âlemde ölmez oğuldur.
- sikkesi yürümek, hesaba çekmek, yemek dirisi olmak, karalar
giymek, kılıcı keskin olmak, sofrası çıkmak, diş bilemek.
“Sene 901. Ĥudāvendigāruŋ šāli˘i mes˘ūd olup ay u gün gibi sikkesi
yüriye. Nişāncı Beg’üŋ sā˘id-i sìmìni zer-efşān olup nām u nişān ki ˘ālemde
ölmez oġuldur, Nişāncı’dan yādgār olup ģükmi müˇeyyed ola.
Mülāzımìne ķażā yitişe. Defterdārlar ĥazìne kātiblerini ģisāba çeküp
müderrisìn ehl-i riyāżet olup ķāżìlar yimek dirisi ola, Şeyĥler baş ĥırķaya
çeküp murāķabeye varalar. Şeyĥ Sünbül ŝūfìleri zülf-i dil-ber gibi ķaralar
giyüp perìşān-ģāl olalar. Şeyĥ Vefā ŝūfìleri yiynicek olup Ģācì Bayram
5

Osmanlı Devleti’nde berat, ferman, nâme vb.nin başına tuğra çekmekle görevli olan
nişan kaleminin başı durumundaki yüksek memur, tevkîî, tevkîci. http://www.
kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=ni%C5%9Fanc%C4%B1&mi=0
(erişim
tarihi: 02.04.2016)
6
Kânûnî devrine kadar medrese mezunları herhangi bir sıra gözetilmeksizin müderris
veya kadı tayin edilmekteydi. Ebussuʻûd Efendi’nin şeyhülislamlığı esnasında bu
usul değiştirilerek bir kaideye bağlandı. Buna göre medrese mezunları bir deftere
kaydedilir ve mülazım adını alırdı. Boşalan bir müderris yahut kadılık kadrosuna
sıraya göre atama yapılırdı. Bkz. M. Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lugati, Enderun Kitabevi,
İstanbul 1986, s. 232.
7
Kapıcılık.
8
Ham ipeği işleyen, iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse. http://www.
kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=KAZAZLIK&mi=0
(erişim
tarihi:
02.04.2016)
9
Koyun, kuzu, sığır gibi hayvanların başlarını temizleyip çiğ veya pişmiş olarak satma
işi. http://kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=ba%C5%9F%C3%A7%C4%B1&
mi=0 (erişim tarihi: 02.04.2016)
10
Osmanlı donanmasında gemi kaptanı. Bir balıkçı teknesine kumanda eden kimse.
11
Hamamda hizmet eden kimse, natır. http://www.kubbealtilugati.com/
sonuclar.aspx?km=natur&mi=0 (erişim tarihi: 02.04.2016)
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ŝūfìleri aġır başlı olalar. Suĥteler, Yahūdì dil-berlerinüŋ başı zerde ve zìri
dānedür diyü mülāģaža ideler. Derbānlar ķapuya dehri düşüp gözleri
ķapuda ģalķa ola. Sipāhìlerüŋ atı yügrük, ķılıcı keskin olup yeŋiçeriler bulduķların yonmaķ isteyüp yayabaşıları anlara dik gele. Ramażān’da ekābirüŋ ŝofrası çıķa. Ķakum-beden, peleng-hışm, nāfe-miśāl kürkçi maģbūbları derisine ŝıġmaz olup ma˘cūn-fürūş dil-berler esrāra vāķıf olup ˘uşşāķı
ģayrān ideler. Ķannād maģbūbları ĥalķuŋ dimāġına şeker ezüp başı örtüli
ŝatalar. Baķķāl maģbūbları incilerin ķoza degişüp berber maģbūbları
ĥalķuŋ ŝaķalına gülüp yeterince ŝıġayalar. Būstāncı güzelleri ter-ĥūn olup
ehl-i bezm ŝoģbetüŋ gömgök otı olalar. Ķılıççılar dükkānında yaluŋ
yüzliler cem˘ olalar, yalmanì yalmanì baķalar. Ve ķurd iştihālu ˘āşıķlar
ķaŝŝāb maģbūblarınuŋ ķuyruġına diş bileyüp pehlūsına germ olalar. Ve
ķazzāzlar barmaġından ilgi görinen dil-berüŋ tügme yolında ķoyalar.
Ĥašìb Dellāķ-zāde šasın šaraġın kìseleyüp teķā˘üd murād idine, Sürmelizāde daĥı anı görüp çekine. İmāmlar cemā˘atden öŋürdüp müˇeźźinler
ŝoŋradan ķāmet getüre. Ramażān şevķı ile cāmi˘ minārelerinüŋ başında
odlar yana. Şā˘irler maģbūblar yanından ĥarcanalar. Dellāller ĥalķuŋ
esbābın šolanduralar. Ķuşaķçılaruŋ işi der-miyān olup ķaşıķçılaruŋ işi aġza
gele. Ģallāclaruŋ yidügi etmek dizi üzerinde olup ĥalķı pamucaġ ile
boġazlayalar. Būstāncılar bahār olmayınca köklemeyüp kürkçiler ķış
olmayınca tüyin düzmeyeler. Ŝarrāflar esìr-i ķafes olalar. Ķuyumcılar
ŝıķup ŝızırup ĥalķuŋ gümişine ĥām diyeler. Başçılar ķaŝŝāblaruŋ ayaġın
alup başına ķaŝd ideler. Boyacılar āl idüp ĥalķuŋ işin ķara boya gök çivid
ideler. Buzcılar ŝan˘atından ŝovuyup yaycılaruŋ boynuzı ķızmayınca işe
yaķışmayalar. Šas-bāzlar fūta altından işleyüp küşt-gìrlerüŋ ķulaġın
döyeler. Gemicilerüŋ rūzgārı eyü olup yili yegin ola, reˇìsler lengerli ola.
Nāšūrlar ģammāma girenlerüŋ dül-bendin ŝıķup başmaġın sileler.
Kekezlerüŋ yüzi yirde olup ķahbelerüŋ başı yaŝdıķda ola. Naķķāşlar ŝūret
uġrısı olalar. Šopçılaruŋ otı işleyüp šopçı başınuŋ šopı göge aġa. Degirmencilerüŋ šoŋuzlıġı ucından çerĥi bata. Arķa ģammālları ardlarından
yükli olalar. Şerbetçilerüŋ aġzına siŋek üşe. Cigercilerüŋ baġrı delik delik
olup pencevişlerüŋ (?) yüregi toġram toġram ola.(Kılıç 2010: 553-555)
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2. Nasûhî ve Takvimi
2.1. Şairin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti12
Edirneli olan şairin asıl ismi bilinmemektedir. “Attâr-zâde Nasûhî”
adıyla tanınmıştır. Babası gibi kendisi de attâr idi. Âşık Çelebi, Nasûhî’nin
attarlık yaptığı zamanda dükkânının, devrinin zarif kişileriyle dolup taştığını, bu dükkânın âdeta bir zevk, safa ve işret merkezi hâlinde olduğunu
kaydetmektedir. Nasûhî aynı zamanda tabip idi. Diğer kaynaklarda, attarlıkla uğraşırken tıp ilmine merak sardığı ve kendince tabip “geçindiği”
mealinde ifadeler varken Sehî, düzenli bir eğitim gördüğünü ve bu eğitim
sonucunda tabip olduğunu, hatta Edirne’de II. Bayezıd Darüşşifası’nda
baştabip olduğunu kaydetmektedir. Sehî, Nasûhî’yi “tabîb-i fâzıl ve
hekîm-i kâmil” sıfatlarıyla anmıştır. Tezkirelerde Ahî Çelebi’den yardım
istediği, ancak bu yardımın kabul edilmemesi üzerine onu hicvettiği bildirilmektedir. Şair Sicill-i Osmanî’ye göre 940/1533/34’te, Tuhfe-i Nâilî’ye
göre 943/1536-37’de öldü. Diğer tezkire yazarları sanatıyla ilgili görüş
beyan etmezlerken Sehî Bey, gazellerinin nefis ve ince, üslûbunun benzersiz olduğunu söylemektedir. Nasûhî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda ve
Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde yedişer adet şiiri mevcuttur.
(Köksal 2013: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?
sayfa=detay&detay=458)
2.2. Takvimi
Şairin kaynaklarda ifade edildiği kadarıyla Takvîm-i Nasûhî adını
taşıyan mizahî tarzda yazılmış mensur bir eseri vardır. Eserin günümüze
ulaşmış müstakil bir nüshası bulunmamaktadır. Bu takvim Sehî Bey’in
Heşt-Behişt ve Âşık Çelebi’nin Meşâʻirü’ş-Şuʻarâ’da iktibas ettikleri
kadarıyla günümüze erişmiştir. Elde eserin metninin tamamı
bulunmadığından hangi maksatla kaleme alındığı, tam olarak ne zaman
yazıldığı ve hangi senenin kehanetlerini anlattığı bilinmemektedir.

12

Şairin hayatı, tarihî kaynaklar vasıtasıyla yazılmamış; doğrudan M. Fatih Köksal’ın
M. Fatih Köksal’ın Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne yazdığı “Nasûhî” maddesinden
aynen alıntılanmıştır.
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Tezkirelerin alıntıladığı parçalardan hareketle Takvîm-i Nasûhî, çeşitli
meslek erbabının o yıl başlarına gelecekleri, “Demirciler yüz karalığı
dükkânında kazana, değirmencinin sakalı değirmende ağara, sâzendeler
her kıldan çalalar..” gibi meslekleriyle ilgili kinaye, iham ve mecaz gibi sanatların yanı sıra irsal-i mesel, tezat, tenasüp gibi diğer edebî sanatlardan
da yararlanarak açıkladığı mensur bir takvimdir.
Vahyî’nin takviminden daha fazla mizahî öğe ihtiva eden bu eser,
edebî sanatların ustalıkla kullanıldığı bir metindir. Küfrî-i Bahâyî’nin
takvimindeki müstehcen ibare ve ifadelere bu takvimde rastlanmaz. Âşık
Çelebi’nin ifadesine göre Nasûhî’nin takviminin kaynağı, Vahyî’nin
eseridir ve ona göre daha kısa ve daha güzeldir.
Eserin günümüze erişen bölümünde yer alan meslekler:
Hamamcılık, tellâklık, nâturluk, pazarcılık, arpacılık, muhtesiblik,13
kalaycılık, aşçılık, sipahilik, hizmetçilik, sancakbeyliği, kazancılık,
hamallık, bezirganlık, başmakçılık,14 arabacılık, meyhanecilik, turşuculuk,
demircilik, değirmencilik, sâzendelik, rakkaslık.
Eserde kullanılan bazı deyimler ve atasözleri şunlardır:
- ağzının ölçüsünü almak, mecâl bulmak.
- Korkak bezirgan assı etmez.15
“Aģkām-ı Taķvìm
Bi-taķdìr-i emr-i Rabbānì ve fermān-ı ģükm-i Sübģānì ve heyˇet-i
felekì ve berāhìn-i hendesì ve ecrām-ı nūrānì ber-mūcib-i ģisāb-ı zìc yalanı
şöyle iķtiżā eyler kim bu yıl ģammāmcılar ķapu bekleyüp dellākler içerüde
derkār olalar ve nāšırlar muttaŝıl paşmaķ silme üzerine olalar ve
bāzārcılarda alma ve ŝatma çoġ ola ve arpacılar muģtesib oġlanınuŋ aġzı
ölçisin alalar ki “alduġımuz kile ile ŝataruz” dimege mecāl bulalar ve
13

İslâm hukûkunda bir kasaba veya şehir halkının şer’î emir ve yasaklara uymasını
sağlamakla görevli olarak çarşı ve pazarı kontrol eden, ticârî dâvâlara ve bâzı amme
dâvâlarına bakan belediye zâbıta memuru, ihtisap ağası, ihtisap emîni, şehremîni.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=muhtesip&mi=0
(erişim
tarihi: 02.04.2016)
14
Eskiden ayakkabı yapma veya satma işine başmakçılık denirdi.
15
Bu atasözünün bir başka varyantı “Korkak bezirgân ne kâr eder ne ziyân.”
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ķalaycılar döne döne ķazanc ideler ve aşcılarda mā çanaķ bir çanaķ ola ve
sipāhìler maģbūb ĥıdmetkārlar arķasında ĥoş geçeler.” (Kut 1979: 253-254)
“Pādşāhlar maģbūb uyduralar. Sancaķbegleri daĥı ol sancaķdan olalar. ˘Ameldārlaruŋ evveli ˘amel, āĥiri dār ola. Küffāruŋ büti ŝınup ġuzātuŋ
ķılıcı ˘arşda aŝıla. Ķazancılar döne döne ķazanc ideler. Bāzārcılar alma
ŝatma ideler. Aşçılarda mā çanaķ bir çanaķ ola. Ģammāllar yükin šuta, māl
eşegi olalar. Bitbāzārında ĥalķ pire gibi ķaynaşa. Dellāl dellāle yüzsüzdür,
diye. Ķorķaķ bāzirgān aŝŝı itmeye. Başmaġçınuŋ işi ayaġa düşe. ˘Arabacınuŋ işi yüriye. Şarāba yasaġdan mey-ĥāneci kāfir ola. Turşıcınuŋ yüzi
gözi ekşi ŝata. Demürci yüz ķaralıġın dükkānda ķazana. Degirmencinüŋ
ŝaķalı degirmende aġara. Sāzendeler her ķıldan çala. Raķķāŝlar çalġusuz
oynaya. Curcuna oynayan masĥara düşe. Gelin güyegü emiş ķarış olup
yengenüŋ emegi ŝaġdıç emegine döne.” (Kılıç 2010: 878)
3. Küfrî-i Bahâyî ve Takvimi
3.1. Şairin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti16
Şairin hayatı hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Kaynaklardaki bilgiler birbirini tekrardan öteye geçmemektedir. İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Hasan Çelebi’dir. Yıldız ilminde mahâret sahibidir. 1061
Ramazan /1651 Ağustos'ta Müneccimbaşı Hüseyin Efendi yerine müneccimbaşılık görevine yükseltilmiştir. Şiirlerinde Bahâyî mahlasını kullanmıştır. Mahlasını kullanmadığı manzumeleri de mevcuttur. Yaratılışı hicve ve mizâha meyilli olduğundan ve manzumelerinde küfür derecesinde
ifadelere yer verdiğinden Küfrî-i Bahâyî olarak tanınmıştır. Bazı kaynaklarda Küfrî lakabının Fikrî’den dönüştüğü bildirilmektedir. 1071 Safer/
1660 Ekim’de İstanbul’da ölmüştür.
Şairin en meşhur eseri Dîvân-ı Hezeliyyât’tır. Divanın en hacimli nüshasında 7 kaside, 7 müseddes, 3 muhammes, 1 müstezad, 62 gazel, 3’ü
tarih olan 25 kıta, 2 mesnevi, 2 Farsça rubâî, 12 müfred bulunmaktadır.
Ayrıca şairin çeşitli hiciv ve hezel mecmualarında da kayıtlı şiirleri vardır.
16

Şairin hayatı, tarihî kaynaklar vasıtasıyla yazılmamış; doğrudan Ramazan Ekinci’nin
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne yazdığı “Bahâyî Küfrî Hasan Çelebi” maddesinden
alıntılanmıştır.
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Dîvân-ı Hezeliyyât, hemen hemen baştan sona gayr-ı ahlâkî ifadeler ve
galiz küfürlerin yer aldığı şiirlerden müteşekkildir. Bunların tamamı edebî
açıdan kusurlu; sanat, incelik ve güzellikten yoksundur. Küfrî-i Bahâyî’ye
edebiyat tarihinde hiciv ve mizâh şairi olarak ayrı bir yer kazandıran vasfı,
şairin küfürden ârî, hiciv ve alayın yoğun olduğu birkaç şiiridir. Ayrıca
şair, diğer şairlerce neredeyse hiç kullanılmayan redifler kullanmıştır.
Bahâyî, kendine has bir hiciv üslûbuna sahiptir. (Ekinci 2014:
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&
detay=501)
Her ne kadar şiirlerinin büyük bir kısmı küfür ve hezel ihtiva etse de
şairin bazı şiirlerinde sosyal tenkide rastlamak mümkündür. Bilhassa
Kadızâdeliler17 hareketinin en şiddetli şekilde yaşandığı bir devirde ömür
süren Küfrî-i Bahâyî, kesin olarak ne maksatla yazıldığı bilinmese de
“zındıklık, mülhidlik” iddiasında bulunanlara yönelik yazdığı meşhur
müseddesinde:
Zâhidin her ne kadar ta‘nı firâvân olsa
Ana gam çekmez idik zerrece ʻirfân olsa
Rafz u ilhâd nedir anlasa iz‘ân olsa
Sıdk ile mezheb-i İslâm’da pûyân olsa
Bize mülhid diyenün kendüde îmân olsa
Dahl iden dînimize bâri müselmân olsa18

diyerek ham sofuları zarif bir şekilde zemmeder.
Küfrî-i Bahâyî yalnızca şeriat ulemasını tenkit etmekle kalmaz, asıl
vazifesi bağlı bulundukları tarikatın öğretilerini yaymak ve kendi
dergâhlarında ibadet ve taatle meşgul olmak olan bazı tarikat erbabını da
dünyevî uğraş ve zevklere dalmalarından ötürü eleştirir:
Eyler oldı Mevlevîler ehl-i dünyâya hücûm
Hâşa li’llâh kim buna râzî ola Mollâ-yı Rûm
17

Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 100-102; Ali Fuat Bilkan,
Fakihler ve Sofuların Kavgası 17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîler, İletişim Yay., İstanbul
2016.
18
Şiirin tamamı için bkz. Ekinci, agm, s. 46.
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Sûr u mâtemde ider bunlar icrâ-yı rüsûm
ʻÂlemi tutdı sadâ-yı nây ü gülbâng-i kudûm
Hâsılı ehl-i dile cevr-i felek eksük değül
Kanda varsan bir dede bir dünbelek eksük değül19

3.2. Takvimi
Şairliğinin yanı sıra asıl vazifesi müneccimbaşılık olan Küfrî-i Bahâyî,
mesleği gereği hazırlamak zorunda olduğu takvimlere hiciv, mizah ve hezele yatkın mizacının tesiriyle mizahî bir takvim daha ilave etmiştir. Bazı
nüshalarında ismi Ahkâm-ı Külliye, bazılarında ise Takvîmü’l-Kavîm adıyla
kayıtlı bu takvimin içinde eserin müstakil bir isminin olup olmadığına dair
herhangi bir ifade bulunmamaktadır.20 Yukarıdaki adlandırmalar
kanaatimizce eserin istinsahını yapanların muhtevadan hareketle yaptığı
tasarruflardır. Eserde klasik tertip hususiyetlerinin hiçbiri yer almaz.
Metnin niçin kaleme alındığı açıklanmamıştır. Eserde anlatılan hadiseler,
1056/1646-47 yılına ait olduğundan metnin yazım tarihi en geç 1055/164546 olmalıdır. Yazar takviminin başında cereyan etmesi muhtemel olayların
“sâl-i kelb” yani “köpek yılı”nda zuhur edeceğini bildirmektedir. Bilindiği
üzere her yıla bir hayvan isminin verildiği ve “On iki hayvanlı takvim”21
adıyla bilinen takvim başta eski Türkler olmak üzere Çinliler, Hintliler ve
Tibetliler gibi bazı Orta ve Uzak Doğu Asya’da yaygın olarak kullanılmıştır.
19

Şiirin tamamı için bkz. Ekinci, agm, s. 49.
Metnin Takvîmü’l-Kavîm olarak adlandırılmasında eserin birçok yerinde geçen
çeşitli kavimlere yönelik kehanetlerin bulunması etkili olmuştur:
‐ zümre-i dânişmendân ve Etrâk-i dânişmendân-ı medâris-nişînân ʻulûm-ı fâhire ve
fünûn-ı bâhireye çalışup kelâm-ı mantıkdan nutka kâdir olmayup ekseri …
‐ Tatar tâ’ifesi gibi küffâr-ı hâksâr üzerine akınlar idüp mahbûbe câriyeler ve tâze dilber oğlanlar çıkarup …
‐ kibār-ı mahâdimün bazılarına ekâbir marazı musallat olduğı sebebden tüvânâ ʻArab
köleleri ve zîr-dest Urus Kazakları ağır bahâlara alınup ve satılup esîrcilerüŋ fâ’ide
görmelerine …
‐ kuyruk yağınun çokluğına ve kuyruklı Kürd tâ’ifesinün içinde fitne vü fesâd izdiyâd
üzre olup …
21
Bu takvimin menşei, esasları ve yaygınlaşma sahası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Osman Turan, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, Ötüken Yay., İstanbul 2004.
20
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Öncelikle Küfrî-i Bahâyî’nin beyanının doğruluğunu tetkik etmek ve
H. 1056 yılının “köpek yılı”na denk gelip gelmediğini araştırmak üzere
yapılan incelemelerde şairin “sene 1056, sâl-i kelb”ifadesinin doğru
olduğu tespit edilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 3428 numarada
kayıtlı Hasan Rızâyî’nin Nakl-i Ahkâm-ı Sâl-i Türkân adlı manzumesinde
yer alan bir On İki Hayvanlı Takvimi dairesinde hangi senenin hangi hayvan
yılına tekabül ettiği belirtilmiştir:

Görüntüde işaretli olan kısım köpek yılının hangi senelere denk
geldiğini göstermektedir. Bilindiği üzere bu takvimde her yıl bir hayvana
tahsis edilmiş ve 12 senede bir, aynı hayvanın yılı tekrar etmektedir. Resimdeki işaretlenen kısımda köpek yılı için 1068, 1080 ve 1092
belirtilmiştir. 1068’den önceki ilk köpek yılı için 12 çıkarılması gerekir.
Böylelikle Küfrî-i Bahâyî’nin kehanetlerini ihtiva eden “Sâl-i Kelb, sene
1056” ifadesinin doğruluğu ispatlanmış olur.
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Küfrî-i Bahâyî müneccim olması hasebiyle “On İki Hayvanlı Türk
Takvimi”nden haberdardır. Her yılın müneccimler tarafından bir hayvan
ismiyle adlandırıldığını mizahî olarak şöyle anlatır:
“ber-muktezâ-yı hükemâ-yı me’bûnân-ı mütekaddimîn ve i tibârât-ı
deyyûsân-ı müneccimîn … her bir sâl-i ferhunde-fâli kendüler gibi birer
hayvân-ı bî-iz âna mensûb itmegin 22  اﻟﮑﻼم ﺻﻔت اﻟﻣﺗﮑﻠﻣﯾنmefhûmınca bu sâli hayr-me’âli dahi sıfat-ı kelb ile mukalleb eylediler.”

Türkler müslüman olduktan sonra da bazı Türk boylarınca
kullanılmaya devam eden ve genel adıyla “Ahkâm-ı Sâl-i Türkân” olarak
bilinen bu takvimde “köpek yılı”, “it yılı” olarak adlandırılmış ve bu sene
içinde olacaklar, doğan kişilerin karakter özellikleri şöyle tarif edilmiştir:
“Fitne, karışıklık ve kan dökücülük, at ve katır ölümü olur,
hayvanların kıymeti artar. Hırsızlar ve yol kesiciler çoğalır. Kış gayet
soğuk geçer; çok hastalık olur; veba ve ölüm korkusu artar ve düşman halk
arasına muhalefet sokar. Musadere ve mutalebe çoğalır; katil, zulüm ve
sitem olur. Yılın evvelinde doğan fena tabiatlı ve köpek sıfatlı ve
münasebetsiz, cenkçi, doğru söyleyici olur. Ortasında doğan akıllı, bilgili
fakat itibarsız olur. Sonunda doğan kahraman, yiğit, vekarlı ve vefalı,
yüksek sesli olur. Hububat ve ekmek az ve bahalı olur. Ölüm ve kıtâl çok
olur. Kış hafif, meyvalar ucuz olur. Bu yılın ilkinde doğan kız veya erkek
kötü söyleyici, haris ve obur olur; ortasında doğan kavgacı, sonunda
doğan kanaatkâr ve vefalı olur.” (Turan 2004: 104)
XVII. asır mutasavvıf şairlerden Hasan Rızâyî de “Nakl-i Ahkâm-ı
Sâl-i Türkân” adıyla bir manzume kaleme almış; on iki hayvanlı Türk
takvimine göre kehanetlerini manzum şekilde sıralamıştır. Buna göre köpek yılında zuhur etmesi muhtemel hadiseler şöyledir:
Ahkâm-ı Sâl-i Seg
Sâl-i segde ola hubûbât az
Mîveler çok ola hemân ol yaz
Kış katı ola uğrılar ekser
Hem devâbda ölüm ola bed-ter
22

“Söz, söyleyenin sıfatıdır.” Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı
Vecizeler Sözlüğü, Sütun Yay., İzmir 2008, s. 459.
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Ola tâʻûn dahi hazân vakti
Ceng ü harb u kıtâl ola katı
Evvelinde toğan ola nâdân
Evsatında toğansa gammâzân23
Âhirinde toğan o bâtıldur
Lîk heybetlüdür yâ câhildür (Boyraz 2010: 165)

Küfrî-i Bahâyî “köpek yılı”nın kehanetlerini anlattığı takviminde
“köpek”lerle alâkalı birçok şeyi mizahî şekilde kullanır:
“… kudurmuş it gibi sin sin gezmelerine …”
“… kızmış kancık it gibi çatışup ve her gördükleri nekbetlere kuyruk
sallamalarına …”
“… ekseri köpek başlı ve kıtmir çehreli ve mastı bacaklı ve bir karından
beşer ve altışar veled doğmasına …”

Küfrî-i Bahâyî de selefleri Vahyî ve Nasûhî gibi takvimi için belirlediği
sene içinde olacakları mizahî şekilde bir bir anlatmıştır. Yazarın
seleflerinden farkı hiciv ve mizahın yanı sıra müstehcen ibare ve ifadelere
sıklıkla yer vermesidir. Yazar bilhassa yaşadığı devirdeki İstanbul’da
gayr-ı meşrû münâsebetlerin tesis edildiği mekânlarda, meyhanelerin açık
olduğu yerlerde ve gayr-ı müslimlerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde
vuku bulması muhtemel hâdisâtı tasvir eder. Küfrî-i Bahâyî öncelikle
eserine kendinin de mensup olduğu ilmiye sınıfından bazı zümrelerin
başına gelecekleri hem esprili bir dille hem de ironik bir üslupla şöyle anlatır:
“ … zümre-i dânişmendân ve etrâk-i dânişmendân-ı medâris-nişînân
ʻulûm-ı fâhire ve fünûn-ı bâhireye çalışup kelâm-ı mantıkdan nutka
kâdir olmayup ekserî Hayâtü’l-Hayevân ve Geyik Dâstânı’ndan
mesâ’il-i ʻamîka ve delâ’il-i dakîka istihrâc eyleyüp birbiriyle harren
fahren mübâhese ve münâkaşadan hâlî olmamalarına ve ʻumûmen
küttâb ve erbâb-ı aklâmun maʻîşetleri tenezzülde olup ʻâşıkları çoķ
fâhişelere ve zıbıkçı kahbelere ve kocaların sihr ile eşek itmiş sehhârelere
nâmeler ve şîrînlikler yazup geçinmelerine ve dahi şuʻarâ tâ’ifesinün
erbâb-ı devlete ve ashâb-ı ʻizz ü rifʻâte virdükleri kasâ’id-i selîse vü
23

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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tevârîh-i nefîse zımnında sıle vü ihsân me’mûl iken cevr-i firâvân, belki
değnek ve kötek yimelerine ammâ Kayıkcı Mustafâ deyişlerine ve
Köroğlı tekerlemelerine ziyâde tevkîr ü iʻtibâr itmelerine ve Şehnâmehân olan zurafânun ve kıssa okıyan yârânun kârları battâl olup kimi
bitbâzârı miyâncısı olup ve kimi dahi subaşıya çıkup siyâset dellâli
olmalarına ve gürûh-ı erbâb-ı âlât ve ashâb-ı silâhun revnak u iştihârlarına husûsen kın keser dilîrlerin …”

Yazar ilmiye sınıfına mensup kimselerin ardından seyfiye sınıfı olarak
bilinen askerlerin başlarına gelecekleri anlatır. Daha sonra kadınlar ve
muglimlerin (eşcinsel erkekler) hakkındaki kehanetlere, hamam sefaları ve
sohbetlerde, meyhanelerde ve umûmhanelerde olacaklara yer verir.
Küfrî-i Bahâyî, Vahyî ve Nasûhî’nin anlattığı kadar esnaflardan bahsetmez. Yazarın metninde kehanette bulunduğu esnaflar arasında şunlar
yer almaktadır:
Dânişmendlik, kâtiplik, şairlik, kıssahânlık, Şehnâmehânlık, okçuluk,
yaycılık, imamlık, bekçilik, aseslik,24 subaşılık, sâzendelik, mugannîlik,25
hilalcilik, zihgircilik,26 bozacılık.
Küfrî-i Bahâyî’nin takviminin, seleflerinin eserlerinden bir diğer dikkat çekici farkı ise devrindeki meşhur eşya, meyve ve sebzelerin yanı sıra
pek çok hayvan isminin zikredilmesi ve bunlarla alâkalı kehanetleridir.
Eserde yer alan eşya, bitki ve hayvan adlarından örnek olarak şunlar
zikredilebilir:
İzmir sabunu, Trablus sabunu, Kefe lâlesi, Arab t.şağı,27 Langa hıyarı,
Mora patlıcanı, pırasa, turp, şalgam, aş kabağı, ebegümeci, Lapseki karpuzu, muz, lop incir.
Sazkayası, paçoz, lakoz, istakoz, kalkanbalığı, köpek, Merzifon eşeği,
zurafa, gergedan, geyik, ördek, kaz, tavuk, ağaçkakan, saksağan, kuyruksalan, sakakuşu, başdankara.
24

Gece bekçisi.

25

Güzel sesle ve mûsikî kurallarına uyarak şarkı söyleme işi, ses sanatkârlığı.
http://kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=muganni&mi=0
(erişim
tarihi:
03.05.2016)

26

Sağ elin başparmağına takılan atış yüzüğü yapan ve satan kimse.
Bir çiçek adı.

27
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Küfrî-i Bahâyî, takviminde İstanbul’daki pek çok semtin ismini
zikreder. 1056 yılında meydana geleceğini iddia ettiği ay ve güneş
tutulmasının tesirlerinin etkili olacağı semt ve mahallelerden bahseder.
Bunlar arasında Göksu, Sarıyer, Beykoz, Kurukavak, Zibayokuşu, Balat,
Lâlezâr, Çivizâde, Kâğıdhane, Ağaçayırı, Bucakbağı, Tatavla, Sazlıliman,
Makrahori (Bakırköy) ve Beşiktaş yer almaktadır.
Kütüphane katalogları ve mecmualar arasında yapılan taramalarda
Küfrî-i Bahâyî’nin takviminin beş nüshası tespit edilmiştir.
1. Ali Emîrî MNZ 1086 numarada kayıtlı Dîvân-ı Hezeliyyât
nüshasının sonunda yer almaktadır. Satır sayısı 23 olan metnin
tamamı 5 varaktan ibarettir. H. 1225/1810-11 yılında Ahmed
İzzet isimli bir müstensih tarafından istinsah edilmiştir. Eserin
birçok yerinde kelimeler eksik ve yanlış yazılmıştır.
2. Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 528/6 numarada kayıtlı
yazmanın sonunda bulunmaktadır. Eserin başı ve sonunda satır
sayısı değişmekte olup diğer varaklar 19 satırdan meydana
gelmektedir. Yazmanın tamamı 7 varaktır. Kim tarafından ve ne
zaman istinsah edildiği tam olarak bilinmeyen yazmanın başında
1255/1839-40 yılı yazılıdır. Eserde hatalı ve eksik yazım oldukça
azdır.
3. İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi TY 3004 numarada kayıtlı hiciv mecmuasının içinde yer almaktadır. 19 satırlı
olan yazmanın tamamı 5 varaktır. Kim tarafından ve ne zaman
istinsah edildiği tam olarak bilinmeyen bu nüsha, 1 numaralı
nüsha ile benzer özellikler taşımaktadır.
4. Eserin dördüncü nüshası ise M. Fuad Köprülü’nün bildirdiği
üzere şahsî kütüphanesindedir.28
5. Takvimin beşinci nüshası Raif Yelkenci yazmaları arasındadır.29

28

M. F. Köprülü, “Türklerde Halk Hikâyeciliğine Ait Bazı Maddeler”, Edebiyat
Araştırmaları 1, Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 327. Köprülü yazmaları arasında
yaptığımız katalog taramasında maalesef esere tesadüf edemedik. Kanaatimizce eser,
kataloglanma safhasında müstakil olarak değerlendirilmemiştir. Muhtemelen söz
konusu kütüphanede bir yazmanın içinde mukayyettir.
29
Levend, agm, s. 43.
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Takvim30
[AE21a] [M41b]31 [İ16b]

Sāl-i kelb.32 Aģkām-ı külliye sene biŋ elli altı tārìĥinde33 ber-muķteżāyı ģükemā-yı meˇbūnān-ı müteķaddimìn ve i˘tibārāt-ı deyyūśān-ı
36
35
müneccimìn34 bi-ķavl-i i -her bir sāl ﮐﻞ ﻣﻨﺠﻢ ﮐﺬﺍﺏ ﺧﺬﻟﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺍﻟﯽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ferĥunde-fāli kendüler gibi birer37 ģayvān-ı bì-iź˘āna mensūb itmegin ﺍﻟﮑﻼﻡ
38
ı kelb ile -ıfatĥi ŝda 40meˇāli-ĥayri -bu sāl 39ıncamefhūm ﺻﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﮑﻠﻤﻴﻦ
muķalleb eylediler.41
İmdi delālet ider ki maĥādìm-i źì-şān ve süfehā-yı devrānuŋ sürūr u
ģübūrlarına ģadden bìrūn evżā˘-ı ġarìbeleri42 ve ˘adden efzūn cünūn-ı
˘acìbeleri žuhūr idüp dārü’ş-şifālarda ŝoģbetler olup gül-ābìye ri˘āyet itmeleriyle43 aĥlāķ-ı ģamìdeleri44 ve ešvār-ı pesendìdeleri meşhūr-ı ˘ālem ü
30

1 numaralı nüsha AE, 2 numaralı nüsha M, 3 numaralı nüsha İ harfiyle kısaltılmıştır.
Varak geçişleri [] ile bildirilmiştir. Okunuşunda tereddüt edilen kelimelerin yanına
(?) işareti konmuş; Arapça-Farsça ifade kalıplarının tercümeleri dipnotta verilmiştir.
Âdâba mugayir müstehcen ifadeler anlaşılmasına mâni olunmayacak şekilde
noktalanmıştır.
31
Hāźā Taķvìmü’l-ķavìm İlā Reˇìsi’l-müneccimìn ve ˘umdeti’l-mükeźźibìn Ģasan elKüfrì min envā˘i’l-˘acāˇib ve eŝnāfi’l-ġarāˇib.
32
Sāl-i kelb İ: -AE, -M.
33
Aģkām-ı külliye sene biŋ elli altı tārìĥinde İ: Aģkām-ı külliye sene biŋ elli altı AE: M.
34
ģükemā-yı meˇbūnān-ı müteķaddimìn ve i˘tibārāt-ı deyyūśān-ı müneccimìn AE, İ:
i˘tibārāt-ı ģükemā-yı ķavl-i meˇbūnān-ı müteķaddimìn ve i˘tiķād-ı M.
35
Hadis-i Şerîf: “Bütün müneccimler yalancıdır.” Yılmaz, age (2013), s. 390.
36
“Allah onları kıyamet gününe kadar zelîl bıraksın.”
37
birer İ, M: bir AE.
38
“Söz, söyleyenin sıfatıdır.” Yılmaz, age (2008), s. 459.
39
mefhūmınca İ, M: - AE.
40
bu sāl-i ĥayr-meˇāli AE, İ: bir sāl-i ĥarĥar-ı bì-meˇāli M.
41
eylediler AE, İ: itdiler M.
42
ġarìbeleri İ: ġarìbe AE, M.
43
dārü’ş-şifālarda ŝoģbetler olup gül-ābìye ri˘āyet itmeleriyle İ: -AE, -M.
44
ģamìdeleri AE, M: ģamìde İ.
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˘ālemiyān olmasına ve zümre-i dānişmendān ve etrāk-i dānişmendān-ı45
medāris-nişìnān ˘ulūm-ı fāĥire ve fünūn-ı bāhireye çalışup kelām-ı
manšıķdan nušķa ķādir olmayup ekśeri Ģayātü’l-Ģayevān46 ve Geyik
Dāstānı’ndan47 mesāˇil-i ˘amìķa ve delāˇil-i daķìķa istiĥrāc eyleyüp
birbiriyle ĥarren faĥren48 mübāģeśe ve münāķaşadan ĥālì olmamalarına ve
˘umūmen küttāb ve erbāb-ı aķlāmuŋ [M42a] ma˘ìşetleri tenezzülde49 olup
˘āşıķları çoķ fāģişelere ve zıbıķçı50 ķaģbelere ve ķocaların siģr ile51 eşek itmiş
seģģārelere nāmeler ve şìrìnlikler yazup geçinmelerine ve daĥi [İ17a]
şu˘arā šāˇifesinüŋ erbāb-ı devlete ve aŝģāb-ı ˘izz ü rif˘ate virdükleri52
ķaŝāˇid-i selìse vü tevārìĥ-i nefìse żımnında ŝıle vü iģsān meˇmūl iken cevri firāvān, belki degnek ve kötek yimelerine ammā Ķayıķcı Muŝšafā
deyişlerine ve Köroġlı53 tekerlemelerine ziyāde tevķìr u i˘tibār54 itmelerine
ve Şehnāme-ĥān olan žurafānuŋ55 ve ķıŝŝa oķıyan yārānuŋ kārları56 baššāl
olup kimi bitbāzārı miyāncısı olup57 ve kimi daĥi ŝubaşıya çıķup siyāset
dellāli olmalarına ve gürūh-ı58 erbāb-ı ālāt ve aŝģāb-ı silāģuŋ revnaķ u59 iştihārlarına ĥuŝūŝen ķın keser [AE21b] dilìrlerin60 ve ķılıç biler kekezlerüŋ61
g.tlerine birer62 ĥançer ŝoķup ta˘lìm-ĥānelerde yüz oķı bir aķçeye viresiye
45

dānişmendān-ı AE: -İ, -M.
Ģayātü’l-Ģayevān M: ģayāt-ı ģayvān gibi AE: ģayāt-ı ģayvān İ.
47
Dāstānı’ndan AE, İ: dāstānlarından M.
48
Bu şekilde okunması için harekelenmiştir.
49
tenezzülde AE, İ: tenezzül üzere M.
50
fāģişelere ve zıbıķçı İ, M: fāģişe ve zıbıķçı AE.
51
siģr ile AE: -İ, -M.
52
erbāb-ı devlete ve aŝģāb-ı ˘izz ü rif˘ate virdükleri AE: erbāb-ı devlet ve aŝģāb-ı ˘izz ü
rif˘ate getürdükleri İ: aŝģāb-ı devlete ve erbāb-ı ˘izz ü rif˘ate getürdükleri M.
53
deyişlerine ve Köroġlı M: deyişleri ve Köroġlı İ: deyişlerine AE.
54
tevķìr u i˘tibār İ, M: i˘tibār u tevķìr AE.
55
žurafānuŋ AE, İ: žarìfler M.
56
yārānuŋ kārları AE, İ: ģarìfler M.
57
miyāncısı olup AE: miyāncısı İ: dellāli M.
58
gürūh-ı İ, M: -AE.
59
revnaķ u İ: rif˘atine ve AE: źevķine ve M.
60
dilìrlerin AE, İ: dilìrler M.
61
ķılıç biler kekezlerüŋ AE: ķılıç kekezlerüŋ İ: ķılıç biler kekezler M.
62
birer İ, M: zer AE.
46
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atup ta˘lìm-ĥānecilerüŋ63 ˘izzetine ve oķcılaruŋ64 ve yaycılaruŋ intifā˘ına ve
tüfeng-endāzlıġa heves eyleyen65 tamām yimezlerüŋ gāhìce66 zūrları ŝıķıya
rāst gelüp67 tüfengleri çatlamasına ve kemān-keşlige šālib ü rāġıb olup
atıcılar ile iĥtilāš eyleyen puştlaruŋ ekśeri68 pek müntehā yay çekerken69
ķasıķları yarılup š.şaķ ēarbına uġramalarına70 ve Tatar šāˇifesi gibi71 küffārı ĥāksār [M42b] üzerine aķınlar idüp maģbūbe cāriyeler ve tāze dil-ber
oġlanlar çıķarup kekezāt-ı şehre melāl ve fevāģiş-i dehre keder ü kelāl
gelüp nā-çār72 ekśeri73 Mıŝr babulluġın74 ārzū idüp terk-i diyār itmelerine
ve bu sālde šāli˘-i šāˇife-i nisvān kìr-i saĥt-levendān gibi ķavì olup fercleri
gibi hemìşe ĥandān olmalarına ve zümre-i ricāl-i melāmet-meˇāl75 keśret-i
endūhdan dellāk s.kleri gibi ser-nigūn ve giryān76 olmalarına ve šāˇife-i
muġlimān u77 Lūšıyān-ı müflisān ĥayāl-i kūn-i dil-berān ile calķ-ı firāvān
eylemeden78 ˘āciz olup79 cānlarından bezmelerine80 ve zen-pāre [İ17b] yigitler daĥi esvāķ-ı şehri81 kìrleri82 elinde ķudurmış it gibi siŋ siŋ gezmelerine

63

ta˘lìm-ĥānecilerüŋ AE, İ: ta˘lìm-ĥāneciler M.
oķcılaruŋ AE, İ: oķcılar M.
65
eyleyen AE, İ: iden M.
66
gāhìce AE, İ: gāhì M.
67
zūrları ŝıķıya İ, M: zorlı lašìfeye AE.
68
puştlaruŋ ekśeri AE: apıştlaruŋ siŋiri İ, M.
69
pek müntehā yay çekerken ķasıķları yarılup İ, M: -AE.
70
ķasıķları yarılup š.şaķ ēarbına uġramalarına İ, M: š.şaķ ēarbına rāst gelüp ķasıķları
yarılmasına AE.
71
gibi AE: -İ, -M.
72
nāçār AE: -İ, -M.
73
ekśeri İ, M: -AE.
74
babulluġın İ, M: bābü’l-˘āvaķìn AE.
75
zümre-i ricāl-i melāmet-meˇāl İ, M: zümre-i ġılmān AE.
76
ve giryān AE, İ: -M.
77
muġlimān u AE, İ: -M.
78
eylemeden İ, M: itmelerinden AE.
79
olup AE, İ: ve M.
80
bezmelerine AE, M: bìzār olmalarına İ.
81
esvāķ-ı şehri M: -AE, İ.
82
kìrleri AE, İ: kìri M.
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ve ģìzān u kūn-dādegān boġazı šoķlıġına her gice bir meskeşde83
ķalmalarına ve fevāģiş-i bì-ģayā eşĥāŝ-ı eşķıyā ile ķızmış ķancıķ it84 gibi
çatışup ve her gördükleri nekbetlere ķuyruķ ŝal[la]malarına ve daĥi85 bu
sāl-i nuģūset-meˇālde s.kler ser-gerdān ve .mlar firāvān ve g.tler erzān
olup ģattā ta˘yìnci ve86 mücerred87 ˘ulūfeci olanlaruŋ rıźķı88 kesāda düşüp
ekśeri metā˘ların müşterìlere bir yıl viresiye ve altı ay89 ġavġāsıyla
virmelerine ve Ŝofyanoz’uŋ śıķletine ve meskeşlerüŋ cem˘iyyetine ve
yasaķcı ošalarınuŋ fāģişelerle zìb ü zìnetine90 ve ĥalāyıķ mābeyninde tezvìc
ü nikāģ ve sürūr u meserret ziyāde olup ekśer ˘avretlerüŋ erleri çārsūya ve
bāzāra gidince [AE22a] “erüm91 ġāˇib oldı” [M43a] diyü āĥar kimesneye92
varup aĥşam eri geldükde93 ikisinüŋ de nikāģı fesĥ olup yine evvelki erine
ģükm olıncaķ94 bu sebebden niçe maģalle imāmlarınuŋ fażāģat ile95 ˘azl ü
˘uķūbetlerine ve maģalleler içinde gice ŝoķaġa96 çıķan ādem97 oġulları ve g.t
ĥırsızları hücūm-ı kilābdan98 emìn ü maŝūn99 ve nāˇil-i merām olmaduķları
ecilden100 kilābuŋ101 niçesine igne ve gücle bükin102 yidürüp helāk itmelerine

83

bir meskeşde İ: bir meskende AE: birer meskeşlerde M.
itler AE: it İ, M.
85
daĥi AE: -İ, -M.
86
ģattā ta˘yìnci ve AE: -İ, -M.
87
mücerred M: -AE, İ.
88
rıźķı İ, M: -AE.
89
altı ay AE, İ: altı ay daĥi M.
90
zìnetine AE, İ: zìnetlerine M.
91
erüm AE, İ: -M.
92
kimesneye İ, M: kimseye AE.
93
eri geldükde AE, İ: olınca eri gelüp M.
94
olıncaķ M: olıcaķ AE: olınmasına İ.
95
fażāģat ile AE: fażāģat ve İ: fażāģatına ve M.
96
ŝoķaġa AE: zuķaġa İ: ŝuŝaya M.
97
ādem M: -AE, İ.
98
hücūm-ı kilābdan İ, M: -AE.
99
emìn ü maŝūn M: emìn ü maģŝūn AE: emìn İ.
100
olmaduķları ecilden İ, M: olmaduķlarına bināˇen AE.
101
kilābuŋ AE, İ: -M.
102
bükin AE, M: ķarġa bükin İ.
84
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ve maģalle bekçileri olan ˘asesler maģalleyi103 bekler diyü kendüler ĥāb-ı
rāģat ve istirāģata104 varup gice ķol gezenler anları uyur bulıcaķ ēarb-ı
şedìd ile tehdìd eylemelerine105 ve bu senede106 ˘avret šāˇifesi erlerine ġālib
olup ve ekśer-i zamānda çekişüp ˘avret erine107 “Bre köpek gidi!” ve er ˘avretine “Bre ķancıķ ķaģbe!” diyü kelb gibi108 ĥırıldaşup birbirinüŋ yüzlerine
atlamalarına, faŝl-ı bahāruŋ güzelligine ve süfehā-yı ˘ālemüŋ şenligine ve
ezhār-ı gūn-ā-gūn ģadden bìrūn olup cümleden Kefe lālesinüŋ ve ˘Arab
š.şaġınuŋ çoķluġına ģattā cem˘iyyet ve sūrlarda oturan žarìfe ķadıncıķlar
[İ18a] birbirlerine109 dest-āvìz ve ber-güźār göndermelerine ve yaz faŝlında
mìveler firāvān ve eš˘imeler bì-pāyān olup kìr-i ĥar gibi leźìź Lanġa
ĥıyārları110 ve ferc-i zenān gibi yumşak lop111 incirleri112 ve zelle-i ģìzān gibi
içi ķırmızı ķucaġa sıġmaz Lapseki ķarbuzlarınuŋ vefret ve ģalāvetine113,
faŝl-ı [M43b] tābistānda114 ģarāret ve yübūset şiddet üzre olmaġın muġlimlerüŋ aġzında115 tükrük daĥi bulınmayup ayva çekirdegi lu˘ābına muģtāc
olmalarına ve güz faŝlında sūrlar ve cem˘iyyetler vāķi˘ olup ekśer ķına
gecelerinde116 bì-minnet ŝoģbetler olup ve g.tler s.kilmesine117 erāzil ü

103

˘asesler maģalleyi AE, İ: ķodoşlar kūyuŋ M.
ĥāb-ı rāģat ve istirāģata AE: ĥāb u istirāģata İ, M.
105
eylemelerine AE, M: itmelerine İ.
106
bu senede İ, M: -AE.
107
ġālib olup ve ekśer-i zamānda çekişüp ˘avret erine AE, M: -İ.
108
kelb gibi M: kelben kelben AE, İ.
109
birbirlerine AE, İ: birer M.
110
ĥıyārları AE: ĥıyārı İ: ĥıyārlarınuŋ M.
111
lop İ, M: -AE.
112
incirler AE: inciri İ: incirlerinüŋ M.
113
vefret ve ģalāvetine AE: vefretine İ: vefretine ve ģalāvetine M.
114
faŝl-ı tābistānda İ, M: -AE.
115
aġızlarında AE, İ: aġzında M.
116
sūrlar ve cem˘iyyetler vāķi˘ olup ekśer ķına gecelerinde M: sūr ve cem˘iyyet, ķına
geceleri vāķi˘ olup ba˘żen dügün gecelerinde AE: - İ.
117
bì-minnet ŝoģbetler olup ve g.tler s.kilmesine AE: bì-minnet g.tler s.kilüp ve bì-ķıyās
ŝoģbetler olup İ: bì-minnet gūne s.kleri ve bì-zaģmet ŝoģbetleri olup M.
104
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rezāˇil ŝıra żiyāfetlerine meyyāl olmalarına ve ķış faŝlında118 bürūdet ģiddet
üzre olup119 ģammāmlarda keśret ve120 ıssı ĥalvetlerde cem˘iyyetler olup
dellāk dil-berlerinüŋ [AE22b] müşterì ķızdırmasına121 ve muġlimlerüŋ
derilmesine ve ba˘żı ġulām-pāre yārān peştemālleri ucına aķçe baġlayup
ģammāma girerken daĥi ķażāˇen122 peştemāl ucı123 çözilüp ve akçe dökilüp
g.t ucından rüsvā-yı ˘ām124 olmalarına ve ģammām ĥalvetlerinde peştemāl
aŝup ĥayāl-i kūn-i dil-berān ile calķ semtine sālik olan125 š.şaķ usšuralarınuŋ
nedāmet ve fażāģatlarına126 ve ġarìbü’d-diyār olan127 bāzirgān ve tüccār
šāˇifesinüŋ128 źevķ u ŝafāları ziyāde olup ekśeri çengì129 ķadıncıķlar ve
sāzende fāģişeler sevüp sermāyelerin çaldırmalarına ve ŝayd-ı māhì idenler sāzķayası130 ve paçoz131 ve laķoz ve istaķoz ve ķalķan balıġından fāˇide
görmelerine ve keçi boynuzı ve geyik boynuzı ŝatan gidiler ziyān u ĥüsrān
çeküp ŝoŋra öküz boynuzı132 cem˘ idüp ĥilālci veya zihgìrci olmalarına ve
daĥi133 sāzendegān u muġanniyānuŋ şöhretlerine,134 mey-ĥānelerde ve
118

erāzil ü rezāˇil ŝıra żiyāfetlerine meyyāl olmalarına ve ķış faŝlında M: erāzil ŝıra
żiyāfetlerine meyyāl olmalarına ve ķış faŝlında İ: ķış faŝlında erāzil ŝıra żiyāfetine
māˇil olup AE.
119
bürūdet ģiddet üzre olup İ, M: bürūdet ģadden ziyāde olmaġla AE.
120
ģammāmlarda keśret ve AE, İ: daĥi ıssı M.
121
ķızdırmasına İ, M: ķızdırup AE.
122
peştemālleri ucına aķçe baġlayup ģammāma girerken daĥi ķażāˇen M: peştemālleri
ucına aķçe baġlayup ģammāma girerken ķażā ile AE: -İ.
123
peştemāl ucı M: peştemāli İ: -AE.
124
rüsvā-yı ˘ām AE, İ: rüsvā-yı ˘ālem M.
125
calķ semtine sālik olan AE: calķ-ı firāvān semtine sālik olan İ: tacalluķ semtine sālik
olana daĥi M.
126
fażāģatlarına AE: fażāģat İ: fażāģatına M
127
olan M: -AE, -İ.
128
bāzirgān ve tüccār šāˇifesinüŋ İ, M: bāzirgānlaruŋ ve tüccār šāˇifesinüŋ AE.
129
çengì M: genç AE, İ.
130
sāzķayası AE: - İ, -M.
131
paçoz İ, M: - AE.
132
ve geyik boynuzı ŝatan gidiler ziyān u ģüsrān çeküp ŝoŋra öküz boynuzı İ: ŝatan
gidiler ziyān u ģüsrān üzre olup żarūrì geyik boynuzı AE: - M.
133
daĥi AE: -İ, M.
134
u muġanniyān şöhretlerine İ: u muġanniyānuŋ bì-şermligine AE: ve muġanniyān
ķodoşlaruŋ şöhretlerine M.

Klasik Türk Edebiyatında Mizahî Takvimler ●

79

mecālis-i erāzilde135 ŝabāģdan [M44a] tā aģşama dek çalup ve çıġırup ŝoŋra
aķçesiz ķoġulmalarına ve ŝıķlet ü ru˘ūnet idüp aķçe isteyen sāzendenüŋ
sāzları daĥi dāˇireleri başlarında ķırılup başları yarılmalarına ve daĥi136 bu
senede ģaşerāt-ı arżuŋ çoķluġına ve bā-ĥuŝūŝ kör [İ18b] yılanuŋ şiddet ve
yavuzluġına,137 ekśeri genc ˘avretlerüŋ ve tāze oġlanlaruŋ gice döşeklerinde
bulınur ve138 zehrin döküp helāk olmasına ve ģāmile olan139 ˘avretlerde
ŝu˘ūbet ü düşvārì vāķi˘140 olup ekśeri köpek başlu ve ķıšmìr çehrelü ve mastı
bacaķlu ve bir karından beşer ve altışar veled141 šoġmasına ve ricāl
šāˇifesinüŋ ba˘żıları142 ˘ınnìn ve ża˘f-ı bāhdan ģazìn ve zevcelerinden istiģyā
eyleyüp bi’ż-żarūrì mürāca˘at-ı ģükemā idüp ekśeri ķunduz ģayāsından
ve ĥuŝyetü’ŝ-ŝa˘lebden ˘ilāc143 bulmalarına [AE23a] ve ˘ufūnet-i hevādan ve
keśret-i isti˘mālden tāze dil-berlerde144 ģikke ve cereb ve bevāŝır miŝillü
marażlar žuhūr idüp ekśeri ģuķne-i beşeriyyeden şifā bulmalarına ve
ģükemānuŋ bu ma˘ķūle ˘illetler ile145 ˘alìl olanlara virdükleri müshil146 şerbetler iŝābet eyledügi ecilden yüzleri aġ olmasına ve kibār-ı maĥādìmüŋ
ba˘żılarına ekābir marażı musallaš olduġı sebebden147 tüvānā ˘Arab köleleri
ve zìr-dest Urus Ķazaķları aġır bahālara alınup ve ŝatılup esìrcilerüŋ fāˇide
görmelerine148 ve bu sālde149 źelle gibi ŝafravì-terkìb ve źeker gibi balġamìmizāc ve küs gibi demevì-šabì˘at [M44b] olanlaruŋ źevķ u ŝafālarına ve
135

mecālis-i erāzilde M: mecālis aralarında AE, İ.
sāzları daĥi dāˇireleri başlarında ķırılup başları yarılmalarına ve daĥi M: sāzı başında
kırılmasına ve AE, İ.
137
şiddet ve yavuzluġına AE, İ: vefretine ve yavuzluġına M.
138
döşeginde bulunup AE, İ: döşeklerinde bulınur ve M.
139
olan AE, İ: -M.
140
ŝu˘ūbet ü düşvārì vāķi˘ İ, M: ŝu˘ūbet ü düşvārlıķ AE.
141
veled M: -AE, -İ.
142
ba˘żıları M: -AE, -İ.
143
˘ilāc AE, İ: -M.
144
tāze dil-berlerde İ: tāzelerde AE, M.
145
˘illetler ile AE, İ: -M.
146
müshil AE; M: -İ.
147
sebebden M: ecilden AE, İ.
148
alınup ve ŝatılup esìrcilerüŋ fāˇide görmelerine İ: ŝatılup esìrcilerüŋ fāˇidemend
olmalarına AE: ŝatılmalarına M.
149
ve bu sālde AE, M: -İ.
136
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iĥtilāš u inbisāšlarına ve birbirlerine bì-minnet varup gelmelerine ve ģāl-i
nebātāt u sebzevāt ĥurrem ü ĥandān olup pırasa ve turpuŋ ve şalġamuŋ
ve muzun, aş ķabaķlarınuŋ ve nāzik Mora bašlıcanınuŋ vefretine ve
leźźetine ve ebe gümecinüŋ150 ve yılan yaŝduġınuŋ ser-firāzlıġına151 ve ģāli ģubūbāt ve ġallāt ve meźrū˘āt nevādirden olup ammā yine152 burçaķ ve
šaru bì-nihāye olmaġla153 ķuşbāzlaruŋ devletlerine ve bozacılaruŋ
sa˘ādetlerine154 ģattā iki fincān155 boza bir aķçeye156 olduġı ecilden erbāb-ı
˘işret geçinen žurefānuŋ ekśeri boza-ĥār olmalarına157 aģvāl-i dābbe ve
ģayvānāt ve çār-pā158 ķıŝmınuŋ ba˘żısında ˘illet ve ķıllet159 vāķi˘ olup ammā
zūrāfa160 ve gergedan ve Merzifon161 [İ19a] eşegi ve boynuzı çār-tāķ gibi
olan geyiklerüŋ çoķluġına ve aķsām-ı perendegān ya˘nì šuyūr cinsinden
ördek ve ķaz ve šavuķ nevādirātdan olup ammā aġaçķaķan162 ve saķsaġan
ve ķuyruķsalan ve saķāķuşı ve163 başdanķaranuŋ vefretine ve bu senede
narĥlar aģvāli tenezzülde olup164 ˘ale’l-ĥuŝūŝ ˘Alì Paşa narĥına ŝatılan
metā˘lar bir aķçeye ve ekśer-i zamānda165 viresiye virilmesine [AE23b] ve
sa˘y-i gūşişle taģŝìl olınmaz ve sìm ü zer ile ele girmez bì-nažìr boġcalaruŋ

150

ve turpuŋ ve şalġamuŋ ve muzun, aş ķabaķlarınuŋ ve nāzik Mora bašlıcanınuŋ
vefretine ve leźźetine ve ebe gümecinüŋ M: ve turp ve şalġam ve AE, İ.
151
ser-firāzlıġına M: ser-efrāzlıġına AE, İ.
152
yine AE: -İ, -M.
153
olmaġla AE: olup İ: olmaġın M.
154
bozacılaruŋ sa˘ādetlerine M: ķuşbāzlaruŋ sa˘ādetlerine AE: bozacılaruŋ sa˘ādetine İ.
155
fincān AE, M: çapçak İ.
156
aķçeye AE, İ: pula M.
157
boza-ĥār olmalarına AE: boza-nūş olmalarına İ: ĥūr olmasına
158
ve çār-pā AE, İ: -M.
159
˘illet ve ķıllet AE: sinür İ, M.
160
zūrāfa AE: ŝıpa İ: zurnāpa M.
161
Merzifon AE: Marŝuvan İ: Mervān M.
162
aġaçķaķan AE, İ: ķuhķān M.
163
saķāķuşı ve AE: -İ, -M.
164
bu senede narĥlar aģvāli tenezzülde olup İ, M: ve bu sene-i bāhirü’l-meymenede
ecnād-ı emti˘a-i vaŝŝāl erzān olup AE.
165
bir aķçeye ve ekśer zamānda M: bir aķçeye ve ekśer AE: bir aķçe noķŝānına olup ol
daĥi İ.
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ve nāzik mašaralaruŋ yarım ġuruşa ve birer ru˘ba alınup ŝatılmasına166 tetimmātda olan sūĥtevāt, müflis-i nā-tüvān dil-ber peydāsına [M45a]
imkānları olmayıcaķ ekśer-i zamānda delikli ŝābūn ile def˘-i teveķān
eyledükleri ecilden İzmir ve Šrablus ŝābūnı bir miķdār ķıymetdār167
olmasına ve bu sālde168 ˘alāˇim-i semāviyyenüŋ vuķū˘ına ve şüyū˘ına169 ģattā
Zühre ile Keyvān bürc-i ābìde ķırān eyleyüp nuģūseti deryā kenārında
olan mevāżı˘da şāyi˘ ve şeˇāmeti ekśer Gökŝu ve Ŝarıyar ve Beyķoz
ešrāflarında vāķi˘ olup delālet ider ki yaz faŝlında ģiŝār seyrine ve yalı
ŝafāsına170 giden fāģişeler, erāzil ve ģaşerāt ve çingāne ve tātlarla171
köpekler gibi çatışup ef˘āl-i şenì˘aya irtikāb eylemelerine ve ba˘żı mecālisde
erāzil-i172 mestāne ġavġā ve ķan idüp173 ve bir müşārun bi’l-benān174 zenpārenüŋ ķatline ve bir meşhūre fāģişenüŋ iżā˘atine175 ve ol ecilden niçe meclisler ve meskeşler baŝılup ŝubaşıya vāfir ˘avāˇid ve ˘aseslere daĥi176 bìnihāye fevāˇid ģāŝıl olmasına ve daĥi ufuķ-ı şimālìde necm-i dümbālevār177
ya˘nì ķuyruķlı yıldız bedìdār olup delālet ider ki Ķaraman178 ķoyunı gibi
g.ti büyük vaķtin geçürmiş kekezātuŋ ibtiźāline ve ķuyruķ yaġınuŋ
çoķluġına ve ķuyruķlı Kürd šāˇifesinüŋ içinde fitne vü fesād izdiyād üzre179
olup ve ekśeri ibne marażına mübtelā180 olduķları ecilden mu˘tād-ı Ebū

166

alınup ŝatılmasına AE: ŝatılmasına İ: alınmasına ve ŝatılmasına M.
ķıymetdār AE, M: ķıymetlü İ.
168
ve bu sālde AE, M: delālet ider.
169
vuķū˘ı vü şüyū˘ına AE, İ: vuķū˘ına vü şüyū˘ına M.
170
ŝafāsına M: seyrine AE: -İ.
171
ve şeˇāmeti ekśer Gökŝu ve Ŝarıyar ve Beyķoz ešrāflarında vāķi˘ olup delālet ider ki
yaz faŝlında ģiŝār seyrine ve yalı ŝafāsına giden fāģişeler, erāzil ve ģaşerāt ve çingāne
ve tātlarla AE, M: ve ekśer erleriyle İ.
172
ba˘żı mecālisde erāzil-i AE: ba˘żı mecālis-i erāzilde İ, M.
173
idüp AE, İ: -M.
174
müşārun bi’l-benān İ: müşārun ileyh AE: meşhūr M.
175
iżā˘atine İ, M: izālesine AE.
176
˘aseslere daĥi İ, M: ˘asesbaşıya AE.
177
daĥi ufuķ-ı şimālìde necm-i dümbālevār AE, M: -İ.
178
Ķaraman AE, M: Ķurbān İ.
179
izdiyād üzre AE, M: ziyāde İ.
180
mübtelā AE, İ: mu˘tād M.
167
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Cehl’dür diyü181 kemāl-i ġayret ve ˘ārlarından ġayra keşf-i [İ19b] esrār
itmeyüp kendi ķuyruķların birbirlerinüŋ182 g.tlerine ŝoķup def˘-i ārzū
[M45b] itmelerine ve daĥi ķırān-ı sa˘deyn183 ve ķırān-ı ˘uluvveyn vāķi˘ olup
teˇśìrleri tāze dil-berler ve genç oġlanlara düşüp [AE24a] mekteblerde ve
müsterāģlarda ve ba˘żı teferrücgāhlarda degişik oynayup birbirlerine
sürüşdürmelerine delālet ider. Ammā ķırān-ı nuģūseyn daĥi vāķi˘ olıcaķ184
nuģūseti pìr ü iĥtiyārlara ve saķallu bekārlara düşmegin185 źükūretlik
daĥi186 cānlarına kār idüp nā-çār u bì-iĥtiyār birbirlerin s.kmelerine ve rūyı187 deryāda daĥi niçe fitne vü fücūr188 žuhūr idüp189 cümleden ba˘żı190 tāze
ĥıdmetkārlar efendilerinden firār idüp191 Mıŝır gemilerinde pinhān ve niçe
günler dip anbārda mihmān olup bol192 şalvarlı gemici maryollarıyla palamar ellemelerine,193 šon aġaçlarına194 yestehleyüp g.tleri buz ķayıġına
dönmesine195 ve ŝayd-ı māhìye heves iden196 dil-berler balıķçılarla ķayıķlara
binüp balıķ šutarken vāfir197 kefāl ķısımlarına (?) ve leb-i deryāda olan meyĥānelerde eşķıyā-yı bāde-perestān ve süfehā-yı bed-destān birbiriyle
181

mu˘tād-ı Ebū Cehl’dür diyü AE, İ: -M.
birbirlerinüŋ İ: -AE, -M.
183
daĥi ķırān-ı sa˘deyn ve ķırān-ı AE: daĥi ķırān-ı nuģūseyn daĥi ķırān-ı sa˘deyn-i M: İ.
184
olıcaķ M: olup AE, İ.
185
düşmegin AE, İ: düşüp M.
186
daĥi M: -AE, İ.
187
rūy-ı M: AE.
188
fücūr AE: şūr M.
189
daĥi cānlarına kār idüp nā-çār u bì-iģtiyār birbirlerin s.kmelerine ve rūy-ı deryāda
daĥi niçe fitne vü fücūr žuhūr idüp AE, M: -İ.
190
ba˘żı M, İ: biri AE.
191
firār idüp M: firār ile AE: kaçup İ.
192
Mıŝır gemilerinde pinhān ve niçe günler dip anbārda mihmān olup bol M: Mıŝır
gemilerine düşüp ve nice g.tler virüp anbārda AE, İ.
193
ellemelerine İ: ellemeden M: altında AE.
194
aġaçlarına M: aġacına AE.
195
g.tleri buz ķayıġına dönmesine M: yüzleri ķara olmasına AE: gözleri ķoz ķabuġına
dönmesine İ.
196
iden AE, M: eyleyen İ.
197
ķayıķlara binüp balıķ šutarken vāfir AE, İ: āģir M.
182
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ġavġā ve ķan ve fesād itmege i˘tiyād itdükleri ecilden198 mey-ĥāneler
baŝılup ve mey-ĥāneciler aŝılup meclisler tālān ve cem˘iyyetler perākende
vü199 perìşān ve mestāneler kārìzlere girìzān ve bekrìler müsterāģlarda
pinhān olmaġın200 erbāb-ı ˘işretüŋ201 başlarına dürlü dürlü seyyì202 ģāller
gelüp ba˘żılarına teˇdìb içün degnek ve ba˘żılarına ta˘źìb203 içün kürek
fermān olınup [M46a]
204

אر

ر

mażmūnına mā-ŝadaķ düşmelerine ve’l-ģāŝıl bu senede fercler ĥandān ve
kìrler giryjjān ve fāģişeler cüźźām ve zen-pāreler rüsvā-yı ˘ām ve pezevenkler nā-kām olup205 ve mey-ĥānelerde emn ü emān ve meskeşlerde
rāģat-ı cān206 ve mecma˘larda ģużūr-ı yārān ķalmayup ol sebebden ķısša
kesilmiş fāģişelerüŋ ve Ŝofyanoz’da vaķf olmış kekezlerüŋ ekśeri ġamlarından helāk olmalarına ve bu senede207 bād-ı semūm-ı żarša208 ekśer-i
zamānda vezān olmaġın muġlimlerüŋ dimāġları zükām [AE24b] ve

198

mey-ĥānelerde eşķıyā-yı bāde-perestān ve süfehā-yı bed-destān birbiriyle ġavġā ve
ķan ve fesād itmege i˘tiyād itdükleri ecilden AE, M: -İ.
199
perākende vü M: -AE.
200
cem˘iyyetler perākende vü perìşān ve mestāneler kārìzlere girìzān ve bekrìler
müsterāģlarda pinhān olmaġın AE, M: -İ.
201
˘işretüŋ AE, M: işret olanlaruŋ İ.
202
seyyì M: -AE.
203
ta˘źìb M: ta˘zìr AE.
204
“Herkesin kendine göre bir sıkıntısı vardır.” Yılmaz, age, s. 292.
205
olup AE: -M.
206
rāģat-ı cān M: rāģat-ı nefs AE.
207
ve’l-ģāŝıl bu senede fercler ģandān ve kìrler giryān ve fāģişeler cüźźām ve zenpāreler rüsvā-yı ˘ām ve pezevenkler nā-kām olup ve mey-ĥānelerde emn ü emān ve
meskeşlerde rāģat-ı cān ve mecma˘larda ģużūr-ı yārān ķalmayup ol sebebden ķısša
kesilmiş fāģişelerüŋ ve Ŝofyanoz’da vaķf olmış kekezlerüŋ ekśeri ġamlarından helāk
olmalarına ve bu senede AE, M:-İ.
208
semūm-ı żarša AE, M: semūm esüp İ.
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muhrizleri209 (?) süst-endām ve niçesi210 cüźźām olup burunları
düşmesine211 pes imdi bu bende-i müneccimìn ve ĥāk-pāy-ı mükeźźibìn,
faķìr-i pür-taķŝìr, el-muģtāc ile’l-muhrizi’l-kebìr böyle212 istiĥrāc ve taģrìr213
eyledüm ki bu sālüŋ evāˇilinde vücūda gelen müvelled gözleri aģvel ve
ġāyet mübteźel, köpek gibi bì-˘ār ve esvāķda214 s.kişmek aŋa şi˘ār olup215
puşt-ı bì-ģayā ve ĥìz-i bì-vefā ammā livāšası ġāyet216 leźìź ola ve bu sālüŋ
evāsıšında vücūda gelen217 [İ20a] veled maģbūb u dil-pesend ve şūĥ-ı şehlevend, nāzenìn218 ü šannāz ve ģüsn ile bì-enbāz olup ammā219 ziyāde mef˘ūl
ve g.ti ġāyet ile bol ola ve bu sālüŋ evāĥirinde šoġan oġlan220 siyāh-çihre ve
yüzi yirde olup s.kilmege mu˘tād ve g.t virmede üstād olup teklìfsüz221 vire
ve akçesüz müfte s.kile ammā g.ti bevāŝırlı olup ķuvvet-i māsikesi az ola
ve bu senede iki def˘a [M46b] ĥuŝūf vāķi˘ olsa gerekdür.222 Aģkāmı ˘alā

209

Bu kelime “ ”ﻤﻬﺮﺰşeklinde yazılmıştır. Eski Türk Edebiyatı araştırmacılarının
müracaat ettikleri belli başlı Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi sözlüklerinde bu
şekilde yazılan bir kelimeye rastlanmamıştır. Küfrî-i Bahâyî bazen Arapça olmayan
kelimelerin köklerini, Arapça gramer kaidelerine göre çekimleyip yeni kelimeler
türeten biridir. Mesela metnin birçok yerinde geçen “meskeş” kelimesi Türkçe
“s.kişmek” fiilinden hareketle ism-i mekân kalıbına uygun gelecek şekilde türetilmiş
bir sözcüktür. Dolayısıyla burada “muhriz” şeklinde okunan kelimenin, bağlam da
göz önünde tutularak Farsça “boş söz, lakırtı” anlamlarındaki “herze”den türetilmiş
olabileceği düşünülmektedir. Yani bu sözcük, ifʻâl bâbının ism-i fâʻili olan mufʻil
bâbına uygun olacak şekilde çekimlenmiş olmalıdır.
210
niçesi A, İ: niçeleri M.
211
düşmesine A, İ: düşmelerine M.
212
böyle AE, İ:-M.
213
ve taģrìr M: -AE, -İ.
214
esvāķda İ: zoķaķlarda AE: soķaķda M.
215
olup AE, İ: olmaġın M.
216
ġāyet M: ziyāde AE: -İ.
217
vücūda gelen AE: žuhūr iden M: müvelled İ.
218
nāzenìn AE, M: nāzende İ.
219
ammā AE, M: lākin İ.
220
šoġan oġlan AE, M: müvelled İ.
221
teklìfsüz AE, M: teģallüfsüz İ.
222
olsa gerekdür İ, M: ola AE.

Klasik Türk Edebiyatında Mizahî Takvimler ●

85

šarìķi’l-icmāl tesvìd ü taģrìr olınur. Bu mażmūn-ı ˘ibret-nümūn ile ta˘bìr
olındı.223
224

אم אو

وא

ۀذ

در

ف

İşbu biŋ elli altı225 senesi Cemāźi’l-āĥire’sinüŋ on dördinci Cum˘a güni
šulū˘-ı āfitābdan on bir sā˘at yigirmi iki226 daķìķa mürūrında taĥte’l-arż
māh-ı münevver muĥsif ve fi’l-cümle mükedder olup muĥŝifen šulū˘ eyleye ve leyle-i merķūmeden yine on iki sā˘at227 mürūrında rūşen ü tābende
ola.
İmdi delālet ider kim bu senede fevāģiş-i rūzgāruŋ i˘tibārı ve ˘āmme-i
süfehānuŋ228 iştihārı olup ģattā ba˘żı fāģişe-i menģūse bāzāristānda ücret
ile esbāb-ı źì-ķıymet alup ve endām-ı bed-fercāmlarına zìb ü zìnet virüp
niçe bü’l-heves nefsine zebūn zen-pāreleri [AE25a] ġarķ-āb-ı deryā-yı229
źünūb itmelerine ve ba˘żısı daĥi meskeşlerde ˘āşıķlarıyla baŝılup ŝoyġun
virmelerine ve iģtimāldür ki niçesin eşeklere bindürüp teşhìr ve rüsvā-yı
˘ām itmelerine ve ba˘żısına ŝalb u siyāset fermān olınup Odunķapusı’nda
berdār ve niçesi ŝābūn-ı cevvāllerin murdār itmelerine ve çayır zamānında
çādırlarda levendān ile irtikāb-ı fuģşiyyāt eyleyen ķoķmış ve nā-pāk
ķaģbelerüŋ230 ekśeri ġuŝl içün deryāya atlamalarına ve ba˘żılarınuŋ hezārān
šoķmaķcısı olup231 her gice bir meskeşde mihmān olmaġın232 intiķām ķaŝdı
içün233 ferclerine izmarid ve istavrid balıġı ŝoķup helāk itmelerine ve’l-

223

Aģkāmı ˘alā šarìķi’l-icmāl tesvìd ü taģrìr olınur. Bu mażmūn-ı ˘ibret-nümūn ile ta˘bìr
olındı. AE, M: Aģkāmı icmālen taģrìr olınur. İ.
224
“Yörüngenin alçaldığı noktada (gerçekleşek olan) tam ay tutulması ve onun
hükümleri.”
225
elli altı AE, İ: altmış M.
226
yigirmi iki AE, M: elli sekiz İ.
227
sā˘at AE: daķìķa İ, M.
228
süfehānuŋ AE: zıbıķcıyānuŋ İ, M.
229
deryā-yı M: -AE.
230
ve nā-pāk ķaģbelerüŋ AE: -M.
231
ba˘żılarınuŋ hezārān šoķmaķcısı olup AE: ba˘żısınuŋ ˘āşıķı hezārān ve M.
232
olmaġın AE: olduġıçün M.
233
ķaŝdı içün M: ķaŝd idü AE.
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ģāŝıl234 bu senede fāģişelerde keśret [M47a] ve zen-pārelerde felāket ve ˘avret pezevenglerinde devlet ü sa˘ādet ve irtifā˘-ı ķadr ü menzilet235 olup
fāˇiķu’l-aķrān olmalarına ve bu ĥuŝūfuŋ mu˘ažžam236 teˇśìri ekśer237
Ķuruķavaķ ve Zìbāyoķuşı ve Balaš ve Lālezār maģallesi ve Çivi-zāde
semtleri ve238 Kāġıd-ĥāne çayırları ve Aġaçayırı239 ve Bucaķbāġı semtlerine
vāķi˘ olup müddet-i nuģūseti dört ay mütemādì olsa gerekdür.240
241

אم אو

ۀ رأس و א

ءی در

ف

İşbu biŋ elli altı242 senesi māh-ı Zi’l-ģicce’nüŋ on dördinci iśneyn gicesinde dört ve yāĥūd beş ıŝbı˘243 miķdārı münĥasif olup ve yine şeb-i [İ20b]
mezbūrdan sekiz sā˘at mürūrında244 tamām müncelì ve rūşen245 ola.
234

fāģişe-i menģūse bāzāristānda ücret ile esbāb-ı źì-ķıymet alup ve endām-ı bedfercāmlarına zìb ü zìnet virüp niçe bū’l-heves nefsine zebūn zen-pāreleri ġarķ-āb-ı
deryā-yı źünūb itmelerine ve ba˘żısı daĥi meskeşlerde ˘āşıķlarıyla baŝılup ŝoyġun
virmelerine ve iģtimāldür ki niçesin eşeklere bindürüp teşhìr ve rüsvā-yı ˘ām
itmelerine ve ba˘żısına ŝalb u siyāset fermān olınup Odunķapusı’nda berdār ve niçesi
ŝābūn-ı cevvāllerin murdār itmelerine ve çayır zamānında çādırlarda levendān ile
irtikāb-ı fuģşiyyāt eyleyen ķoķmış ve nā-pāk ķaģbelerüŋ ekśeri ġusl içün deryāya
atlamalarına ve ba˘żılarınuŋ hezārān šoķmaķcısı olup her gice bir meskeşde mihmān
olmaġın intiķām ķaŝdı içün ferclerine izmarid ve istavrid balıġı ŝoķup helāk
itmelerine ve’l-ģāŝıl AE, M: ba˘żı menģūse ve fāģişe-i bed-nüfūseler bedestāndan
˘āriyyet libāslarıyla müzeyyen niçe .m aġızlı ŝırıdġan çelebileri teşhìr ve niçesin
rüsvā-yı ˘ām itmelerine İ.
235
ve irtifā˘-ı ķadr ü menzilet AE, M: -İ.
236
mu˘ažžam AE: -İ, -M.
237
ekśer M: -AE, -İ.
238
Lālezār maģallesi ve Çivi-zāde semtleri ve M: -AE, -İ.
239
ve Aġaçayırı AE, M: -İ.
240
dört ay mütemādì olsa gerekdür AE: mütemādì olsa gerekdür İ: iki ay ve üç buçuķ
gün ola: M.
241
“Ay’ın burçlar kuşağında alçaldığında (gerçekleşek olan) kısmi ay tutulması ve onun
hükümleri.”
242
elli altı AE, İ: altmış M.
243
gicesinde dört ve yāģūd beş ıŝbı˘ AE, İ: gicesi sekiz sā˘at otuz daķìķa mürūrında cirmi ķamer on iki ıŝbı˘ ķurŝ olınduķda dört buçuķ ıŝbı˘ M.
244
şeb-i mezbūrdan sekiz sā˘at mürūrında İ: leyle-i meźkūrdan yedi sā˘at mürūr
eyledükden AE: şeb-i mesfūrdan sekiz sā˘at mürūr eyledükden M.
245
ve rūşen AE, İ: -M
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İmdi delālet ider ki Ŝofyanoz’da ve sāˇir meskeşlerde sākin olan
mef˘ūl-i mecźūmlar muhriz (?)-i muġlimāndan maģrūm olup kemāl-i
iflāsından muģtāc-ı libās olmalarına ve ba˘żıları nā-çār246 aġalara ĥıdmetkār
olup ĥıdmet ˘uhdesinden daĥi gelmege ķādir olmaduķları ecilden247
[AE25b] raĥt u esbāb silāģ u yaraķ248 ķaldırup firār itmelerine ve ba˘żıları
çāpük ü çālāk ve düźd-i bì-bāk ķın kesmege ŝūret viremeyüp249 yan
kesmege ve ŝarıķ ķapmaġa heves idüp250 ˘āķıbet boġazı ele virmelerine ve251
bu senede derāhim ü252 nüķūd nā-būd olup ekśer-i ibneye mu˘tād ve aķçe
ile s.kilmege i˘tiyād idenlerüŋ żucret ü253 ģayretlerine ve dil-berlerde ˘illet
ve tāzelerde lu˘bet olmaġla muhriz (?)-i muġlimān ālūde ve kìr-i [M47b]
Lūšıyān zer-endūde olduġı sebebden254 oġlan pezevenglerinüŋ yüzleri aġ
olmayup şermende vü şermsār olmalarına ve eşķıyāyıla ülfet ve nādān ile
˘işret eyleyüp mestāne da˘vā-yı şecā˘at ve iddi˘ā-yı şehāmet iden ķılıç255 kekezlerüŋ ve deli g.tlerüŋ ŝıraya s.kilmelerine ve kūn-i bevāŝır-nihād ve kìri taķviyyet-nijād ile ittiģād üzre olmayup mābeynlerinde nifāķ u şiķāķ ve
ģarb u ķıtāl ve ceng ü cidāl vāķi˘ olup iģtimāldür ki ķan seyl-i firāvān gibi
cerāyān itmesine ve’l-ģāŝıl kekezlerde ibtiźāl, muġlimānda infi˘āl,
meˇbūnānda keder256 ü kelāl vāķi˘ olup meskeşler ĥarāb ve pezevenkler bìtāb ve mey-ĥāneler bì-şarāb ve müşterìler nā-yāb olmasına ve bu ĥuŝūfuŋ
ģükmi Ŝofyanoz ve Tašavla mey-ĥāneleri ve Sazlılimān ve Šaşpişgün257 (?)

246

nā-çār AE: -M.
olmaduķları ecilden M: olmayup AE.
248
silāģ u yaraķ M: -AE.
249
ve düźd-i bì-bāk ķın kesmege ŝūret viremeyüp AE: tìz-dest olup M.
250
idüp AE: eyleyüp M.
251
ve ba˘żıları nā-çār aġalara ģıdmetkār olup ģıdmet ˘uhdesinden daĥi gelmege ķādir
olmaduķları ecilden raģt u esbāb, silāģ u yaraķ ķaldırup firār itmelerine ve ba˘żıları
çāpük ü çālāk ve düźd-i bì-bāk ķın kesmege ŝūret viremeyüp yan kesmege ve ŝarıķ
ķapmaġa heves idüp ˘āķıbet boġazı ele virmelerine ve AE, M: -İ.
252
derāhim ü AE, M: -İ.
253
żucret ü AE, İ: -M.
254
sebebden AE, M: ecilden İ.
255
şehāmet iden ķılıç AE, İ: şöhret iden ķahpe M.
256
keder İ, M: küdūret AE.
257
Šaşpìşgūn AE, İ: -M.
247
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ve Ketenciler ve Maķrahori ve Beşikšaş258 semtlerinde olup müddet-i teˇśìr
yetmiş üç gün ve mu˘ažžam nuģūseti otuz dört gün mütemādì259 ola.
Sonuç
Edebiyat tarihi araştırmacılarının temel kaynaklarından olan şuʻarâ
tezkireleri dikkatli tetkik edildiğinde bugün itibariyle malumat sahibi
olunmayan çeşitli türlerdeki eserlere rastlamak mümkündür. Sehî Bey ve
Âşık Çelebi’nin aktardıklarından yola çıkılarak yapılan araştırmalar neticesinde edebiyat tarihimiz boyunca sadece üç müstakil örneği tespit
edilebilen mizahî takvimlere ulaşılmıştır. İlk örneğini XV. asırda Vahyî’nin, ikincisini XVI. yüzyılda Nasûhî’nin ve üçüncüsünü XVII. asırda
Küfrî-i Bahâyî’nin kaleme aldığı bu takvimler, farklı bir perspektifle ele
alınmaları ve ihtiva ettikleri mizahî öğeler sebebiyle dikkat çekicidir.
Bilhassa yazıldıkları devirlerdeki esnafların isimlerini bildirmeleri açısından kıymetlidir. Günümüzde kullanılmayan birçok deyimin bu metinlerde örneğine rastlamak mümkündür. Ayrıca seci dışındaki edebî
sanatların mensur eserlerde başarılı şekilde kullanıldığı nadir örneklerdendir. Vahyî’nin takvimi ilk eser olması hasebiyle değerlidir. Nasûhî’nin
takvimi ise hem müstakil bir isme sahip olması hem de hiciv ve mizahî
öğelerin sıklıkla ve gayet başarılı şekilde ifade edilmesi sebebiyle türünün
en seçkin örneğidir. Küfrî-i Bahâyî’nin takvimi ise hiciv, mizah ve
müstehcen unsurların terkibi hüviyetindedir. Bir ahkâm takviminde
bulunması gerekenleri aynen mizahî olarak tertip etmiş olan Küfrî-i
Bahâyî’nin eserinin nüshalarının fazla olması beğenildiğinin işaretidir.
Ayrıca bu metin, mizahî takvim türünün tam hâliyle günümüze ulaşmış
yegâne örneğidir.

258
259

Ketenciler ve Maķrahori ve Beşikšaş M: -AE, -İ.
mütemādì İ: müstemirr M: -AE.
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