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ÖZET

ABSTRACT

Klasik Türk edebiyatında kıyâfetnâme pek çok müellif
tarafından kaleme alınan bir edebî türdür. Bu edebî türler genel olarak- insanların fizikî özelliklerinden yola çıkarak
onların kişilikleri hakkında değerlendirme yapmak için
kaleme alınırlar. Kıyâfetnâmeler muhteva olarak genellikle
insanın ağız, kaş, göz, burun, çene, saç ve yanak gibi
görünen uzuvlarını konu ederler.

In classical Turkish literature, the latter is a literary
genre written by many authors. These literary genresgenerally-are written to evaluate people's physical
characteristics based on their physical characteristics. In
terms of content, they usually refer to the limbs of the
human body, which appear to be mouth, eyebrows, eyes,
nose, chin, hair and cheeks.

Kıyâfetnâme türü ile alakalı Türk edebiyatında pek çok
eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin bazıları müstakil olarak,
bazıları da müelliflerin başka eserleri içinde bir bölüm
hâlinde kaleme alınmıştır. Çalışmamızın kapsamı müstakil
olmayan kıyâfetnâme türlerinden biri olan ve İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar
Bölümü T 06739 numarasıyla kayıtlı Hâb-nâme-i Râsim
Hikmet adlı eserin kıyâfetnâme bölümüdür. Müellif bu
eserinde yirmi iki ayrı tipi -resimlerini de göstererek- tarif
etmiş ve bu tipteki insanların kişilik özelliklerinden
bahsetmiştir. Çalışmamızda yirmi iki ayrı tipten (şekilden)
oluşan bu kıyâfetnâme türünde geçen tiplerin fizikî
özellikleri ile kişilikleri arasında kurulan bağlar
incelenecektir.

Many works have been written in Turkish literature
related to the type of clothing. Some of these works are
written as a separate section and some of them are written
as a section in other works of the authors. The scope of our
study is the Kââfetnâme section of Hâb-nâme-i Râsim
Hikmet, one of the non-independent types of clothing,
registered under the Turkish Manuscripts Department
T06739 of the Istanbul University Rare Books Library. In
this work, the author described twenty-two different types,
showing his paintings, and mentioned the personality
traits of people of this type. In this study, the ties
established between the physical characteristics and the
personalities of the twenty-two different types (forms) of
this type of doomsafe will be examined.
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Kıyâfet, kelime olarak “kılık, bir şeyin dış görünüşü, şekil, heyˇet,
sûret, bir kimsenin giyindiklerinin bütünü… (Devellioğlu 2002: 518)”;
“kılık, sûret, şekil hârici, heyˇet, bir adamın giydiği esvâbın heyˇet-i
umumiyyesi… (Şemseddin Sami 1999:1122)”; “kılık, görünüm, biçim,
şekil… (Kanar 2013: 1188)” anlamlarına gelmektedir. Edebî terim olarak
“insanın yüzünden ve dış görünüşünden yola çıkılarak onun iç vasıfları,
kişiliği ve ahlakı hakkında hüküm çıkarma bilgisidir (Devellioğlu 2002:
518)”.
İnsanların fiziksel özellikleri, ahlâkî ve ruhsal yapılarını konu eden
kıyâfet ilmi ise Türk edebiyatına İslamiyet sonrası dönemde girmiş ve bu
türde birçok eser verilmiştir. Batı dünyasında “fizyonomi” doğu
kültüründe ise “ilm-i firâset” başlığı altında değerlendirilen
kıyâfetnâmeler, firâset ilmiyle karıştırılmış ve kıyâfetüˇl-beşer, kıyâfetüˇlinsaniyye, kıyâfetüˇl-ebdân olarak da adlandırılmıştır (Elbir 2017: 38).
Bir kişinin saç, göz, kulak, burun, kaş, kirpik ve alın gibi organlarına
ve dış görünüşüne bakarak onun karakter yapısı hakkında görüş ortaya
koyan bilim dalına “kıyâfet”, bu konuların işlendiği esere “kıyâfetnâme”,
bu bilim dalı ile uğraşan kişiye “kâyif” veya “kıyâfet-şinâs” denir. Kıyâfet
ilmi çeşitli gruplara ayrılsa da genel olarak “kıyâfetüˇl-isr” ve “kıyâfetüˇlbeşer” olmak üzere iki başlık hâlinde ele alınır. Bunların ilki kıyâfetüˇlisrdir. Bu tür kıyâfetnâmeler ayak izlerinden bahseder ve onlara göre
hükümler verir. İkincisi ise “kıyâfetüˇl-insaniyye” veya “kıyâfetüˇlebdân” denilen bölümdür ki çalışmamız bu kapsama girmektedir.
Kıyâfetnâmenin bu bölümü insanların beden ve organ yapısıyla ahlak ve
karakteri arasındaki ilişkiyi inceler (Pala 2002: 339; Yerdelen 1988: 43).
Klasik Türk edebiyatında kıyâfetnâme türünde yazılan eserlerin
çoğunun edebî değer kaygısı taşımadan yazıldığı; bu nedenle bu eserlerin
sanatsal bir değer taşımadığı görülmektedir. Kıyâfetnâme türündeki
eserler kimi zaman manzum, kimi zaman mensur, kimi zaman da
manzum-mensur karışık şekilde yazılmıştır. Türk edebiyatında bilinen ilk
müstakil kıyâfetnâme Hamdullah Hamdiˇye ait manzum kıyâfetnâmedir.
Bunun yanı sıra kıyâfetnâme ve kıyâfetnâme türü sayılabilecek diğer
eserler ise şunlardır: Bedr-i Dilşâd bin Muhammed Orucˇun
Murâdnâmeˇsinin 34. ve 40. babları; Sarıca Kemalˇin Selatinnâmeˇsi;
Firdevsî-i Rûmîˇnin müstakil Firâsetnâmeˇsi; Şeyh Baba Yusufˇun
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Kıyâfetnâmeˇsi; Şaban-i Sivrihisarîˇnin manzum-mensur Kıyâfet Tercümesi;
İlyas ibni İsâ-yı Saruhanîˇnin Kıyâfetnâmeˇsi; Abdulmecid ibni Şeyh
Nasuhˇun manzum Kıyâfetnâmesi; Mustafa ibni Evrenosˇun Kıyâfetnâmeˇsi;
Mustafa bin Bâlîˇnin Firâsetnâmeˇsi; Nesîmîˇnin Kıyâfetüˇl-Firâseˇsi; Niğdeli
Visâlîˇnin Vesiletüˇl-İrfânˇı; Seyyid Lokman Çelebi bin Hüseynîˇnin
Kıyâfetüˇl-İnsâniyye fî Şemâiliˇl-‘Osmâniyyeˇsi; Şeyh İbrâhim Kûrânîˇnin
Risâle-i Muhtasar-ı Eşkâl ve Kıyâfet Terceme-i Şeyh İbrâhîm Kûrânîˇsi; Şeyh
Ömerüˇl-Halvetîˇnin manzum Kıyâfetnâme Tercümesi; Ömer Fânî
Efendiˇnin Kıyâfetnâmeˇsi; Erzurumlu İbrahim Hakkıˇnın Marifetnâme eseri
içinde bir bölüm olan Kıyâfetnâmeˇsi; Gevrekzâde Hâfız Hasanˇın Firâset
Tercümesi, Dımışkîˇnin Kıyâfetnâme Tercümesi; Mustafa Hâmî Paşaˇnın
Fenn-i Kıyâfetˇi; Yusuf Halis Efendiˇnin Kıyâfetnâme-i Cedîdeˇsi; Avan-zâde
Mehmed Süleymânˇın Musavver ve Mükemmel Kıyâfetnâmeˇsi; Hüseyin
Şakirˇin Firâsetüˇl-Hikemiyye fî Kıyâfetiˇl-İnsâniyyeˇsi; Âkif Mehmed Paşa
Yozgatîˇnin Terceme-i Risâletüˇl-Firâset veˇs-Siyâsetˇi kıyâfetnâme
geleneğiyle ilgili kaleme alınmış çalışmalardandır (Sarıçiçek 2014:47-50).
Yukarıda adları zikredilen eserler dışında kıyâfetnâme türünde
kaleme alınan bir eser de, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yaşamış
ve devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış olan Hoca-zâde
Muhammed Râsim Hikmet1 tarafından kaleme alınan “Hâb-nâme-i
Râsim Hikmet2” adlı eserin 168a-190a varaklarını kapsayan kıyâfetnâme
bölümüdür. Bu varaklar ilm-i kıyâfet konusunu ihtiva etmektedir. Eserin
1b-168a varakları inceleme metin olarak Muhammed Felat AKTAN
tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır.
Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmetˇin Hâb-nâmeˇsinin 166b-168a
varaklarında -yani kıyâfet ilmini anlatan şekillerden önce- bir bilgin ile
örümcek arasında cereyan eden münazarada firâset hakkında bilgi
verilmiştir. Eserde örümceğin firâset hakkındaki sorusuna; bilgin firâset
ilmini zâhirî ve bâtınî olmak üzere ikiye ayırmış ve Hz. Peygamberˇin
3
 اﺗّﻘﻮا ﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺎﻧّﮫ ﯾﻨﻈﺮ ﺑﻨﻮرﷲhadisiyle cevap vermiştir. Firâsetin zahirisi
kıyâfet ilmine delalet ettiğini de dile getirmiştir.

1

Müellifin hayatı hakkında detaylı bilgi için bk. (Ceylan 2015: 14), (Aktan 2019: 21)
Müellifin eserleri hakkında detaylı bilgi için bk. (Ceylan 2015:14), (Aktan 2019:34)
3
Müminin ferasetinden korkun! Kesinlikle o, Allah’ın nuruyla bakar.
2
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Müellif, eserinde yirmi iki ayrı tipi -resimlerini de göstererekanlatmıştır. Müellif bu tiplere geçmeden önce insandaki uzuvların
şekilleri ve bu şekillerin insanların ruh hâli üzerindeki etkilerini
anlatmıştır.
1.

Kıyâfetnâme-i

Hoca-zâde

Muhammed Râsim

Hikmetˇte

4

Hakkında Hüküm Bulunan Vücut Unsurları

İncelemiş olduğumuz bu eserde hakkında hüküm bulunan beden
azaları şunlardır: Alın, kaş, göz, burun, dudak, çene, yanak, saç ve
boyundur. Müellif eserinde bu uzuvları büyüklük-küçüklük, eğrilikdüzlük, uzunluk-kısalık, kalınlık-incelik gibi özellikleri ve bu özelliklerin
ruh yapısına etkisi açısından değerlendirmiştir.
1.1. Alın:
Müellif evvela alnı konu eden “Der-Beyān-ı Aģvāl-i Cebīn”
başlığıyla alnı anlatmış ve alındaki şekillerin ruh ve kişilik üzerindeki
etkilerini “Alın dümdüz olup bir küçük kavis şeklinde olursa
yumuşaklık, kayıtsızlık ve gayretsizliğin göstergesidir. Alında karışık
çizgiler, zihnî heyecana işarettir. Alında yukarı doğru çizilen çizgi kişinin
son derece akıllı olduğunun göstergesidir.” cümleleriyle dile getirmiştir.
1.2. Kaş
Müellif daha sonra “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Ebruvān” başlığıyla
kaşların şekilleri ve bu şekildeki kaşların ruh hâli üzerindeki etkilerini
“Kaşların ince olması sert mizaçlığa işaret eder. Eğer kaşlar küçük kavis
şeklinde olursa bu da sert tabiatlı olmaya işaret eder. Eğer kaşların bir
tarafı düz diğer tarafı eğri olursa bu çalışkanlığa delalet eder. Kaşların
kalın ve sık olması ise kişinin muhakeme sahibi olduğunu gösterir.”
cümleleriyle anlatmıştır.
1.3. Göz
Müellif gözü “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Çeşm” başlığıyla kaleme
almıştır. Gözlerin şekilleri ve bu şekillerin ruh hâli üzerindeki etkileri
4

Detaylı bilgi için bk. (Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet/Hâb-nâme/166b-168a)
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“Göz, siyah olursa yaradılışça kuvvetli olmaya; yeşilimsi olursa dargın
mizaçlı olmaya işarettir. Gözler küçük olursa kişinin fitnekâr ve fettan biri
olduğunu gösterir. Gözler büyük ise kişinin yumuşak ve iyiliksever
olduğunu gösterir. Buna delil olarak gözleri büyük olan koyun ve ceylan
gibi gözleri büyük olan hayvanlar sakin, yırtıcı hayvanların ise gözleri
küçük olur.” anlamına gelebilecek cümlelerle anlatmıştır.
1.4. Burun
Müellif, burnu “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Enf” başlığıyla kaleme
almıştır. Burnun şekli ve bu şeklin ruh yapısı üzerindeki etkisi “Burnun
karga gibi uzun olması kibirli olma, hevâ ve hevese aşırı şekilde bağlı
olduğunu gösterir. Burun deliklerinin küçüklüğü korkaklığa işaret eder.
Burun sivri olursa dargın mizaçlı kişiliğe delalet eder.” cümleleriyle
anlatılmıştır.
1.5. Dudak
Müellif, dudağı “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Dehān” başlığıyla kaleme
almıştır. Eserde dudakların şekli ve bu şekillerin fıtrat üzerindeki etkisi
“Dudakların çok kalın olması zevk ve safaya düşkünlük ve her zaman sert
mizaçlı olmaya işarettir. Alt dudağın üst dudaktan geçkin olması temiz
yürekli olmaya işarettir. Ağzın -dudakların kenarının bile görünmeyecek
kadar- sıkıca kapalı olması kişinin çalışkan, nizam ve intizama yatkın
olduğunun göstergesidir. Ağız ile burun arasındaki kısmın genişliği
kişinin bir şeyin sonunu düşünmemesine ve basiret sahibi olmamasına
işarettir.” cümleleriyle dile getirilmiştir.
1.6. Çene
Müellif, çeneyi “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Źeķān” başlığıyla kaleme
almıştır. Eserde çene yapısı ve bu çeşit çenenin ruh hâline etkisi “İleri
çıkmış olan çene dayanıklık ve kuvveti, sivri olan çene hilekarlığı ifade
eder. Eğer çenenin şekli sivri olursa kişinin akıllı, asîl ve cömertliğine
işaret eder. Çenenin yassı olması kişinin sert mizacına işarettir. Eğer kişi
kilolu olup ve çenesinin altı belirgin olursa bu durum o kişinin namus
kavramından yoksun zevk ve safaya düşkün biri olduğunu gösterir. Çene
altı fazla dolgun olmazsa bu durum kişinin namus ehli ve haya sahibi
olduğuna işarettir. Çenenin yassı olması güzel ahlaka işarettir.”
cümleleriyle dile getirilmiştir.
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1.7. Yanak
Müellif, yanağı “Der-Beyān-ı Aģkām-ı ‘İźār” başlığıyla ele almıştır.
Eserde yanağın şekli ve bu şeklin ruh yapısına etkisi “Kişinin yanakları
etli ve dolgun olursa o kişi nefsin istek ve arzularına mağluptur. Yanakta
bulunan üç köşeli çukur, kişinin hasûd ve kıskanç olduğuna işarettir.
Yanakların kalın olması kişinin kabalığını gösterir.” şeklinde ifade
edilmiştir.
1.8. Saç
Müellif, saçları “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Gisūvān” başlığıyla tasvir
etmiştir. Eserde saçların yapısı ve renginin kişiliğe etkisi “Saçların kısa,
siyah, sert ve kıvırcık olması kişinin yiğit ve cömert olmadığının
göstergesidir. Saç rengi ile kaş renginin farklı olması kişinin güvenilir
olmadığının göstergesidir.” cümleleriyle ifade edilmiştir.
1.9. Boyun
Müellif, boynu “Der-Beyān-ı Aģkām-ı Gerdan” başlığıyla kaleme
almıştır. Eserde boynun şekli ve yapısının karaktere etkisi “Uzun olan
boyun, işinde gücünde ve ağır olmanın göstergesidir. Boyun kısa ve kalın
ve damarlar perde gibi görünürse kişinin sert olduğunu gösterir.”
cümleleriyle anlatılmıştır.
Müellif, eserinde yirmi iki ayrı tipi -özellikleriyle beraberanlatmadan önce üzerinde durduğu bir husus da bayanların fizikî
özellikleri ile ruh yapıları arasında kurulan bağı anlatan “Der-Beyān-ı
Aģkām-ı Šaife-i Nisvān” başlığıdır. Bu başlık altında müellif, kadınların
fizikî özelliklerinin ruh hâline etkisini “Kadınlarda gözün siyah olması
tenasül yerinin dar ve derin olmasına işarettir. Burnun büyük olması,
ciğerde hastalık ve vereme işarettir. Yanakların kabalığı tenasülün
kabalığını gösterir. Ağzın küçük olması tenasül yerinin küçüklüğünü;
büyük olması tenasül yerinin büyüklüğünü gösterir. Çenenin küçük
olması tenasül yerinde kılların az olduğuna, kişideki nezakete ve kişinin
makbul bir kişi olduğuna delalet eder. Topuklarında et olmayıp sade
kuru olması inadın göstergesidir.” gibi cümlelerle dile getirmiştir.
Eserde uzuv ile ilgili bilgiler verildikten sonra resimler gösterilmiş ve
onlar hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır.
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2. Eserde Geçen Tipler ve Özellikleri
Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmetˇin Hâb-nâme adlı eserinin
tespit edilebilen tek nüshası İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü T 06739 numaralı katalogda
kayıtlıdır. Bu eserin 168a-190a varakları kıyâfetnâme bölümünü ihtiva
etmektedir. Bu varaklar, ilm-i kıyâfeti konu eden yirmi iki ayrı tipi
anlatmaktadır.
Çalışmamızda
tipleri
tarif
eden
metnin
transkripsiyonundan sonra metnin dil içi çevirisi de parantez içinde
yapılmıştır. Metnin varak numaraları köşeli parantez [], satır numaraları
parantez () içinde gösterilmiş olup metinde tipleri tasvir eden resimler de
gösterilmiştir.
[168a] Birinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür ki Beyān Olunur
(1) Bu çehre ķıyāfetinde šoġrılıķ ve ŝāf-derūnlıķ meˇmūl olamaz (2)
çeñe azıcıķ söbü ve küçük olması ol kimsede (3) ŝadāķat olmadıġına ve
aġız yarıġınuñ iriliġi aĥlāķ-ı ģamīde (4) yaˇnī güzel ĥūylaruñ
bulunmamasına ve bu miśüllü pek ķapalu olan (5) šudaķlar ĥırŝ u
šama˘kārlıġa ve’l-ģāŝıl bu ŝūretde tecemmü˘ (6) iden ˘alāmetlerüñ ķıyāfetnāmesi ģīle-bāz u yalancı (7) ve ĥırŝa māˇil bir iĥtiyār adam ŝūretine ve
šabī˘atda (8) olan kemāl-derece-i metānet ü śebāt bayaġı (9) ˘inād
derecesine vāŝıl olduġına delālet (10) ider ve bu šavr adamuñ rūşen ve
meslegi (11) mutabaŝŝırāne ve laķırdıyı iģtiyāš (12) üzere aġır aġır söyler.
Zīrā (13) bu kimsede olan emniyyetsizlik (14) derece-i nihāyetdedür.
(Bu yüzde doğruluk ve temiz kalplilik yoktur. Çenenin biraz oval ve
küçük olması o kimsede dostluk ve vefanın olmadığına; ağız yarığının
büyüklüğü, güzel huyların bulunmadığına; kapalı dudaklar, hırs ve
tamahkârlığa delildir. Kısacası bu özellikler; aldatıcı, yalancı ve hırsa
meyilli inatta ısrarcı bir ihtiyar adama işarettir. Açık sözlü olan bu tip
(insan), ağır ağır konuşur. Çünkü bu insan güvensizlikte en ileri
derecededir.)

[168b]
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(Resim 1)
[169a] İkinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ŝūretde olan lehcenüñ muķteżāsı nižāmı sevmek (2) ve rāy ü
efkārı mažbūš olma ve böylece aġız ķapalu olup šudaķların (3) kenārı
görünmemesi zu˘m ü merāmına muķayyed ve nižām ü temīzlige meyl (4)
ü raġbeti müş˘irdür ve yüzüñ aşaġı ķısmı ya˘nī burunda çeñenüñ (5)
nihāyetine ķadar olan maģal bunuñ gibi azıcıķ gerüye çekilmiş (6) olursa
kātim-i esrār ve edīb ü vaķūr ve bir nesnenüñ (7) ŝoñunı ŝaymaķ ve
mušāla˘a idecegi kitābuñ ifādesi (8) açıķ ve mażbūŧ olmadıķça leźźet-yāb
olmayacaġı (9) ve şā˘irāne taģrīr ü inşāya raġbet itmeyüp (10) ancaķ
diķķat üzre taŝģīģ ü taŝrīģi ķaŝd (11) eyledigi ve ŝūret-i ĥašš u taģrīri
küçürek ve düzgün ve rūşen (12) ve ģarekātı aġır ve vaķūr-mizāc (13) ve
laķırdıyı aġır aġır idüp (14) ifādesi ķānūn-ı münāžara (15) üzre olduġı ve
(16) dirāyetkārlıġı müş˘irdür.
(Bu şekildeki yüz; düzeni sever, fikri belli ve sağlamdır. Ağzın kapalı
oluşu ve dudakların kenarının görünmemesi isteklerine bağlı, nizam ve
temizliğe verilen öneme delildir. Yüzün aşağı kısmı yani burundan
çenenin sonuna kadar olan kısım geriye çekikse, sır vermez, edepli ve ağır
başlı, okuduğu kitabı tam olarak anlamaya çalışan, şiir ve düz yazıyı
yazmaya rağbet etmeyen; ancak onları şekilsel olarak araştıran, olgun,
ağır ağır konuşan ve dirayetli bir kişiliğe delildir.)

[169b]
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(Resim 2)
[171a] Üçünci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu yaradışda olan kimse aġır šabī˘at ve idrāķ u ferāseti (2)
olmayup ķaba ve cāhil ve ķābiliyyetsiz ve mu˘annid ve burun (3) bu
resmde bulunup da bu miśüllü šudaķlarda ķalın (4) oldıġı ŝūretde ˘ināda
başlıca işāretdür. (5) Ve egerçi alın bu šarz olmayup da aşaġı (6) šoġrı inişli
olursa ģükm-i meźkūruñ (7) īcābı bir ķat daha ziyāde cārī olur. (8)
Ĥuŝūŝıyla başuñ eñse šarafı böylece (9) kemer-vārī olmayup da içerü šoġrı
(10) çökük olursa ģükm-i meźkūr (11) daha ziyāde cārī olur ve eñse (12)
šarafda olan çökük (13) ˘aķluñ ķıŝalıġa bir ķā˘ide-i (14) ˘umūmiyye ittiĥāź
olunur. (15) Zīrā başuñ bu maģallinde (16) olan šamarları ķuvvetsiz (17)
olmaġa delālet ider.
(Bu yaradılışta olan kimse, ağır tabîatlı idrak ve ferâsetten yoksun ve
kaba, cahil, kabiliyetsiz inatçıdır. Resimde görülen burun ve kalın
dudaklar inadın en bariz göstergesidir. Gerçi alın bu şekil değil de aşağı
doğru inişli olması daha önce de bahsettiğimiz gibi inadın daha fazla
olduğunun göstergesidir. Başın ense tarafı içeri doğru çökük olması da
çok inatçılığın ve aklın kısalığının göstergesidir. Çünkü ensenin
çöküklüğü bu mahaldeki damarların zayıf kalmasına sebep olur.)

[171b]
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(Resim 3)
[172a] Dördünci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu miśillü çehrenüñ bozuķ ve buruşuķ olmasına sebeb olan (2) ˘īş
u ˘işrete dāˇimā müdāvemetdür. Yüzde olan bu nişānlar (3) her birisi
serĥoşlıġı müfīd olur. Zīrā burunda ve gerek (4) šudaķlarda olup da
insānuñ źātī olan yaradışına (5) muĥālif görünen buruşuķlar ŝuya hīç
ķanmamaķ (6) derecede ŝusuzlıġı iş˘ār ider ve ˘ādī (7) olan gözüñ nūrı ve
feri ķalmamışdur. (8) Ve ˘īş u nūşa mecbūr olanlaruñ (9) dāˇimā burun ve
yanaķları ve ekśeriyyā (10) gözlerinüñ ķapaķları daĥı (11) ķırmızı bütün
yüzlerinüñ (12) derisi ve ĥuŝūŝan (13) çeñelerinüñ altı (14) porŝuķ (15) ve
buruş (16) olur.
(Bu şekilde yüzün bozuk ve kırışık olmasına sebep sefâhat ve
eğlencedeki devamlılıktır. Yüzdeki bu nişanların her birisi sarhoşluğu
ifade ediyor. Çünkü burun ve dudaklarda insanın yaradılışına aykırı olan
buruşuklar, insandaki susuzluğun göstergesidir. Gözde nur ve aydınlık
kalmamıştır. Yiyip içmeye mecbur olanların burun ve yanaklarıgenellikle- gözlerinin kapakları kırmızı olup yüzlerinin derisi -özellikleçenelerinin altı pörsük ve kırışıktır.)
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[172b]

(Resim 4)
[172a] Beşinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu taŝvīrüñ ŝāģibi ģužūžāt-ı nefīseye devām ve ifrāšdan ŝaķına (2)
˘āķılcasına mu˘ammer olabilir. Zīrā reşīd ve ˘aķlı münāsebetiyle yavaş (3)
ve mülāyim-šabī˘at olmaġı serd mizāclıġa ve ķadr ü ģayśiyyet-i (4)
źātiyyeyi ķaš˘-ı merātibe tercīģ ü taķdīm ider ve ĥuŝūŝıyla temkīn (5) ü
śebātı hevā vü hevese pek çoķ tercīģ ider ve ķalbinde kīn (6) šutmaġı
ma˘ķūl görmeyüp tīzce zāˇil olması ˘indinde (7) maķbūl olur ve ķaşlaruñ
muķteżā-yı resmi münfa˘il-(8)mizācı ve gözler sevdā ve merāķı ve
balġamī-šabī˘atı (9) müş˘irdür ve bu fenā keyfiyyetleri ķulaķ šarafında (10)
çeñeye šoġrı müntehī olan šaraf (11) iśbāt ider ve lehcede görinen (12)
ķansı renk yaradışda olan (13) serd mizāclıķdan neşˇet itmiş (14) olduġı
ma˘lūm olur. Dāˇimā mübtelā-yı ˘aşķ ü muģabbet mizāclarında telvīn-i
šabī˘at daĥı der-kārdur
(Bu simaya sahip olan insan, hayatını en güzel zevklerle devam,
aşırılıktan kaçmak ve akıllıca ömür sürmekle geçirebilir. Çünkü bu tip
insanlar, ergin ve akıllı oldukları için yumuşak huyluluğu sert mizaçlığa;
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kadir kıymet bilmeyi büyük rütbelere geçmeye tercih ederler. Bu kişiler,
ağırbaşlılığı zevk ve şehvete çok tercih eder ve kalbinde kin tutmayı
uygun görmeyip çabucak o kinin kalpten çıkmasını uygun bulurlar.
Kaşların görüntüsü alınganlığa; gözler istek, merak ve soğuk mizaca
işarettir. Bu kötü nitelikleri, kulağından çenesine kadar olan kısım ispat
eder. Yüzde görünen renk, onun mizacının sert olduğunu gösterir. Her
zaman aşk ve sevgiye müptelâ insanların dış görünüşleri bellidir.)
[173b]

(Resim 5)
[174a] Altıncı Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu šarz alın ķılıfınuñ muķteżāsı ˘aķl u idrākuñ derecesini geçerek
(2) derece-i cünūna varmış ve ibtidā göz şüde inķibāż-ı (3) derūnı ve
yāĥūd ġāyetü’l-ġalebe ŝāģib-i ˘aķl u isti˘dād (4) ģālātı müşāhede olunur.
Alında olan çuķurluķ (5) ve sivrilik ile nihāyetlenürse hemān deliligi iśbāt
(6) ider ve sür˘atle tekellüm idüp laķırdısında (7) ķānūn-ı münāžara
olmayup (8) ya˘nī sözi biribirine (9) uymaz ve ekśeriyyā bir (10)
serāsimelik ve dāˇimā (11) düşünür ve efkāra (12 šalġın (13) olmaķlıġı (14)
īcāb (15) ider.
(Bu tarz alnın gereği akıl ve idrak derecesinden çıldırma dercesine
varmış, göz gitmiş, iç sıkıntı başlamış, akıl ve idrak dışı hâller ortaya
çıkmaya başlar. Alında olan çukurluk ve sivrilik sona ererse o kişinin
deliliği hemen ortaya çıkar ve o kişi hızlıca konuşur, sözleri birbirini
tutmaz. Genellikle sersem, daima düşünceli ve dalgın bir tip olmayı
gerektirir.)
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[174b]

(Resim 6)
[175a] Yedinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Muķteżā-yı çehre beġāyet büyük ve mühim işleri başarmaķ ve
ifrāš ile (2) ģubb-ı vašanda dilīrāne ġayret ü dest-māye ŝāģib-i şecā˘at
olmaķdur (3) ve bu keyfiyyetler kendüde bulunmaķ īcāb iderse de
insāniyyetüñ (4) šab˘-ı aģvālinden olan kemāl-i şefķat ve riķķat-ı ķalb ve
merģamet gibi ĥuŝūŝan (5) ķarşu gelüp šayanamayacagı lākin ba˘żı
heyecān-ı hevā-yı nefsāniyyeden ve (6) yāĥūd bir derece şān u nāmūsına
šoķunur gibi şeylerden šolayı ˘aķla (7) muġāyir ģarekete taŝaddī idecegi
ve burun nihāyetine šoġrı (8) egerlemiş olması meşrebinde taģakküm
erbābından oldıġı (9) burunuñ en yuķarısıyla alın arasında geregi gibi (10)
bir çuķurluķ bulunması ve gözlerüñ üstünde (11) olan kemik çoķluķ çıķıķ
olması (12) šarīķ-i rāstdan bir def˘a çıķacaķ (13) olursa peşīmān olup yine
šarīķ-i (14) ma˘ķūlı fikr iderek (15) gerü dönmesi ĥuŝūŝına (16) delālet
ider.

788

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(Bu yüzün özelliği, pek büyük ve önemli işleri başarmak ve aşırı
şekilde vatan sevgisinde kahramanca gayret ve servetiyle yiğit olmaktır.
Bu özelliklere sahip olan insanda insanlığın gereği olan şefkatin en
yüksek derecesi, gönül yumuşaklığı ve merhamet gibi özellikler pek
belirgindir. Burnun sona doğru eyerlenmiş olması meşrebine sıkı sıkıya
bağlılığın; burun ve alın arasındaki çukur ve gözler üstünde olan kemiğin
çıkık olması doğru yoldan bir defa saptığı zaman tekrar pişman olup
doğru yolu bulabileceğinin göstergesidir.)
[175b]

(Resim 7)
[176a] Sekizinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Muķteżā-yı ķıyāfet başuñ heyˇetinde bu resme nażaran ģikmetşinās (2) ŝāģib-i ˘aķl olduġı müşāhede olunur. Lākin ġayret u cesāret (3)
ve ĥuŝūŝıyla ŝīt u şān ķazanmaġa lāzım gelen şecā˘at (4) ve bahādırlıķ
keyfiyyeti aŝlā mevcūd olamaz. Çünkü bu keyfiyyet (5) burun ile alın
arasında düzgünlük bulunmasından iķtiżā (6) ider bunlaruñ arasında ise
pek çoķ çuķurluķ (7) mevcūd bulunur. Lākin bu sīmādan idrāk (8) olunan
diķķat ve şefķat-ı derūn (9) mevcūd bulunacaġı ve cüzˇī (10) bir şeyden
müteˇeśśir (11) olacaġı ve ģikmet-şinās ve fikr-i (12) ˘amīķ ve ferāset (13)
ŝāģibi idügi (14) ģükm (15) olunur.
(Bu suret, hikmeti bilmeyi, akıl sahibi olmayı gerektirir. Ama gayret,
cesaret ve özellikle şöhrete sebep olan kahramanlık özelliğine asla sahip
olamaz. Çünkü bu özellik burun ile alın arasında düzgünlük bulunmasını
gerektirir. Ama bu yüzde pek çok çukur bulunur. Bu simadan anlaşılan

Bir Kıyâfetnâme Üzerine Değerlendirme

● 789

dikkat, şefkat, küçük bir şeyden etkilenmek, hikmeti bilmek, derin fikir
ve feraset sahibi olmaktır.)
[176b]

(Resim 8)
[177a] Šoķuzuncı Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Çehre böylece degirmi mülaģģam ve šolķun ve derisi gevşek ve
ķaşlar (2) ince ve yüksek ve šudaķlar ķalın ve kūşe olmaķ işte (3) bunlaruñ
cümlesi balġamī šabī˘ata müstaķillen nişānelerdür. Ve (4) bunuñ gibi
balġamī olanlaruñ gözleri māˇī donuķ ya˘nī (5) berrāķ ve ģiddetli olmaz
ve ekśeriyyā başları (6) degirmi ve beyāż ve cüzˇīce ķızıltıraķ (7) ve ŝarı
ķoyuraķ olur ve alnı degirmi (8) olması ˘aķl ve źihni olmadıġı (9) delālet
ider ve ekśeriyyā orta boylu (10) ve gösterişli olurlar ve boyluca (11)
şişmān olup yavaş šabī˘at olmaları (12) gūyā vücūdları (13) daĥı ķuvvetsiz
olan (14) ˘aķl u idrāķlarına (15) nisbet (16) yaradılmışdur.
(Yüz dolgun, şişkin; derisi gevşek; kaşlar ince ve yüksek; dudaklar
kalın ve köşeli ise bu özelliklerin hepsi başlı başına soğuk mizaca işarettir.
Bunun gibi soğuk mizaçlı olanların gözleri mavi, donuktur yani parlak ve
öfkeli değildir. Genellikle başları yassı, beyaz ve azıcık kızıl, sarı ve koyu

790

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

olur. Alnın yassı olması aklının olmadığını gösterir. Bu kişiler genellikle
orta boylu ve gösterişli olurlar. Boylu ve şişman olup sakin yaradılışlı
olmaları vücutlarının kuvvetsiz; akıl ve idraklerinin azlığına delalettir.)
[177b]

(Resim 9)
[178a] Onuncı Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) İşbu dörd köşeli olan alın beġāyet ķuvve-i ģāfıžası ya˘nī (2) bir
nesneyi bir def˘a işidince bir daha unutmaması ĥuŝūŝuna delālet (3) ider.
Lākin bu gūne yuķarıdan aşaġı dümdüz olaraķ alnuñ (4) yüksekligi ˘anā
derecesinde šabī˘atda ıŝrār ü ŝalābet idügini (5) müş˘irdür. Ve alt šudaġuñ
azıcıķ šaşķın olup çeñenüñ (6) yatŝılıġı sāde ve šabī˘atda ķabālıķ olduġını
delālet ider. (7) Bu ķıyāfetde olan adam ˘āķibet-endīş ve işinde gücinde
(8) diķķatli olup ancaķ kitābeti pek a˘lā olmayup ˘ādāta (9) olacaġı ve
ŝan˘at-ı şi˘rde behresi olmayup (10) šabī˘atı mażbūš ve her bir maŝlaģatuñ
˘uhdesinden (11) gelüp işinde ve gücünde müdāvim ve meclis-i (12)
şūrāda erbāb-ı i˘tibār ü imtiyāzdan (13) olmaġa ķābiliyyet ve bā-ĥuŝūŝ
teftīş (14) ü tecessüse dāˇir meˇmūriyyetlerde (15) ve aġır maŝlaģatlarda
istiĥdām (16) olunmasına delālet (17) ider.
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(Dört köşeli olan bu alın, aşırı zeki yani bir şeyi bir defa işitince bir
daha unutmamasına işaret eder. Ama bu çeşit yukarıdan aşağıya dümdüz
olan alnın yüksekliği yaradılışta ısrara işarettir. Alt dudağın biraz taşkın,
çenenin yatsı olması sadeliğe ve yaradılışta kabalığa işarettir. Bu
görünüşe sahip olan adam sonunu düşünen ve işinde gücünde
dikkatlidir. Ancak yazı yazma kabiliyeti pek fazla değildir. Şiir sanatında
hissesi olmayıp huyu belli, her işin üstesinden gelen, işinde gücünde
istikrarlı, şura meclisinde itibarlı ve saygın, önemli işleri üstleneceğine
işarettir.)
[178b]

(Resim 10)
[179a] On Birinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Muķteżā-yı ķıyāfet ģadd-i źātında iş-güzār meŝāliģ içün
yaradılmış (2) bir kimse olup lākin alnuñ īcābı šab˘-ı şi˘ri ve sür˘at-ı intiķāli
olmayaraķ (3) fikri mu˘tedil ve vasaš ģālde bulunmaķ ve alnuñ bālāya
šoġrı (4) yüksekligi keźālik fikirde i˘tidāl ve endīşekār olmaķ (5) ve
burunuñ muķteżāsı iķdām u śebāt ve aġzuñ īcābı (6) güzel ĥūyları ve
šudaġuñ cemī˘si görünmesi azıcıķ (7) šarġın-mizāc olmaġı ve çeñenüñ
lāzime-i heyˇeti (8) i˘timād ü emniyyete şāyān bir kimse olup (9) ve bu
miśillü bir adam ģadd-i źātında işe yarar (10) ve iş-güzār olmaķ ve yāĥūd
vekīl-i da˘vā (11) maŝlaģatında ķullanmaġa şāyān (12) olduġı ve
emānetkārlıķ ve (13) šoġrılıķ cihetiyle dāˇimā (14) mer˘iyyü’l-ĥāšır (15) ve
mu˘teber bir (16) adam (17) olur.
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(Bu görüntü aslında iş yapan, işler için yaratılmış bir kimsedir. Ama
alnın görünüşü şair yaradılışlı ve çabuk kavrayan olmadığı ve orta hâlli
fikre sahip olduğunun göstergesidir. Alnın yukarı doğru yüksekliği
fikirde vasat ve endişeli olmaya ve burnun anlamı devamlılık ve
kararlılığa, ağzın durumu güel huylara, dudağın tamamının görünmesi
dargın olamaya, çene itimat ve emniyete yakışır bir kimse olduğunu
gösterir. Bu gibi adam, esasen işe yarar, iş gören veya avukatlık işine
layıktır. Emniyet ve doğruluk bakımından itibarlı bir adamdır.)
[179b]

(Resim 11)
[180a] On İkinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu lehçede başlu olan nişānlar śebāt ve temkīn ve farķ (2) ü temyīz
erbābından olup bir nesnenüñ ġavrına vāŝıl (3) olmaķdur. Ve başuñ
heyˇeti fikr ü mülāģažası (4) mażbūš ve metīn olur olmaz nesneyi telāş
itmemek ve bir (5) def˘a ĥāšırında šutdıġı nesneyi bir daha (6) unutmamaķ
meŝāliģ ve meşāġilini źevķ-yāb olmaķsızın (7) diķķat ve ihtimām-ı rüˇyet
itmek ve alnın (8) içerüye šoġrı ziyāde çökük (9) olduġuna göre šabī˘atına
pek (10) çoķ raĥneyi mūcibdür. (11) Ĥāŝıl-ı kelām bu miśillü ķalaķda (12)
olan adam muĥāŝımaya dāˇir (13) da˘vālarda ve yāĥūd (14) nežāret gibi
meˇmūriyyetlerde (15) ķullanılmaġa (16) ŝalāģiyyeti (17) olur.
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(Bu yüzün en bariz özelliği, kararlılık ve fark etme ehlinden olup bir
nesnenin hakikatine kavuşabilmektir. Başın şekli fikr ve düşüncenin
sağlamlığına, gereksiz şeylerden endişelenmemeye, zihninde tuttuğu bir
şeyi bir daha unutmamaya ve işlerini zevk almadan dikkatli bir şekilde
yapmaya delildir. Alnın içeri doğru fazla çökük olması, hayatında pek
çok sıkıntı çektiğini gösterir. Kısacası buna benzer gönül darlığında olan
adam, düşmanlığa dair davalarda veya denetim gibi işlerde görev
yapması uygundur.)
[180b]

(Resim 12)
[181a] On Üçünci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu lehçeden aĥlāķ-ı ģasene ŝıdķ u istiķāmet āşikārdur. Ve (2)
şehrīler arasında ˘ādet olan mu˘āmelāt ü mürā˘āt-ı resmiyye (3) mizācına
ĥoş gelmez. Çünki bu šarz sīmādan ser-best mizāclıķ (4) ve ķayıdsızlık
añlaşur ve bu çehre bayaġı ģalķdan oldıġını (5) gösterüp bu maķūle
ķuvvet ve ŝalābet büyük bir şehrüñ aġniyā ve vücūhı (6) beyninde nādir
bulunur. Ģāŝıl-ı kelām işbu lehçede müşāhede (7) olunan ziyāde šabī˘at
ve ĥūylar ise ol ķadar āşikār (8) görinemez. Çünki nāz u na˘īm ile
büyümüş adamuñ (9) çehresinde derūnī olan fenālıķlarını örte(10)bildigi
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gibi meşaķķat ile mu˘ammer olan kimse (11) güzel ĥūylarını daĥı bu
keyfiyyet ketm (12) ü iĥfā ider. Ve bu çehrede olan (13) cümle nişānlaruñ
muķteżā-yı (14) delāleti ķayıdsızlık ve bī-pervālıķ (15) ve ser-best-mizāc
dāˇimā mülāyemet (16) ve sükūnet ve aġır šabī˘atlu (17) olmaķdur.
(Bu yüzde, güzel ahlak ve doğruluk olduğu bellidir. Şehirliler
arasında adet olan resmiyet ve resmî işler ona hoş gelmez. Çünkü bu şekil
simada rahatlık ve kayıtsızlık vardır. Bu yüz, sıradan bir kişi olduğunu
gösterip bu çeşit kuvvet ve sağlamlık büyük bir şehrin zenginlerinde bile
pek bulunmaz. Netice itibarıyla bu yüzde o mizaçlar o kadar belli
değildir. Çünkü şımarıklık ve bolluk ile büyümüş olan bir şahıs, yüzünde
içten olan kötülükleri örtebildiği gibi sıkıntı ile ömrünü geçirmiş olan bir
kişi güzel huylarını da saklayabilir. Bu yüzde olan bütün belirtilerin
göstergesi, kayıtsızlık, cesaret, rahatlık ve her zaman yumuşak huyluluk,
sükûnet ve ağır olmaktır.)
[181b]

(Resim 13)
[182a] On Dördünci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu maķūle ĥasīs ü mümsik adamuñ aĥlāķı ķabīģ olduġından
çehresi (2) daĥı mūcib-i nefret………5 bunuñ gibi……..6 başķa kimseye (3)
muģabbeti ve ĥayır-ĥvāhlıġı olmaz ve kendüsine bir cüzˇī żarar vāķı˘ (4)
olsa mūcib-i kederi oldıġından fażla ˘ināyet ü ikrāma (5) nāˇil olsa bile
kemāl-i ĥırŝından nāşī ˘indinde bu daĥı (6) żarar meśābesindedür. Ve bir
5
6

Eksik kelime.
Eksik kelime.
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kimseye emniyyeti olmadıġı (7) baķışından añlaşur ve ģarīŝ u šama˘kār
olan (8) kimselerüñ ekseriyyā gözleri ufaķ ve içerü šoġrı (9) bašıķ ve
šudaķları bütün görinür. (10) Ve biribiri üzerine ŝıķıca ķapalu (11) olur ve
dişleri çirkīn ve mi˘denüñ (12) buĥārı aġızlarında maģbūs ķalaraķ (13)
dişlerinüñ cilāsını gidermeye (14) sebeb olur. Bu maķūlelerüñ (15) eñ
ziyāde olan arzūları (16) māl cem˘ itmek ve telāşda (17) olup źihni
šaġınıķdur.
(Bu tür cimri adamın ahlakı kötü olduğundan yüzü dahi nefrete
sebeptir. Bu tip kişiler, başka kimselere muhabbetleri olmadığı gibi
iyiliksever de değiller. Kendilerine dokunacak azıcık zarar onları rahatsız
ettiği için fazla iyilik ve ikrama nail olsalar bile fazla hırslarından dolayı
onların yanında bu bile zarar gibidir. Hiç kimseye güvenmediği
bakışından anlaşılır. Hırslı ve açgözlü olan bu kimselerin genellikle
gözleri ufak ve içeri doğru batık ve dudakları tamamıyla görünür ve
sıkıca kapalı olur. Dişleri çirkin ve midenin buharı ağızlarında
hapsedilerek dişlerinin cilasının gitmesine sebep olur. Bu tip insanların en
fazla isteği mal toplamak, en bariz özelliği sıkıntıda olup zihnen dağınık
olmaktır.)
[182b]

(Resim 14)
[183a] On Beşinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ŝūretde bed-aĥlāķa ve derūnında olan fenālıķlara delālet (2)
iden nişānelerüñ cümlesi görinür ve söbü sivrice (3) ve bed ve çirkīn olan
yüzüñ ķıš˘aları ˘inād derecesinde (4) serd mizāc olmaġı ve bu kimse aŝlā
yavaş ve sākin(5)-šabī˘at olmayacaġını ve merģametsizlige ve böyle bir (6)
adamuñ işleri ve merāmı ancaķ isteyüp ve diledigini (7) ele götürmek ve
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maķŝūdına nāˇil olmaķ (8) içün ˘ālemi ĥarāb ü yebāb (9) eylemek muvāfıķı meşrebi (10) olmaġla ˘āķibet-i kārı (11) kendüsinüñ sebeb-i (12) telefi
olmaķ (13) gerekdür.
(Bu yüzde kötü ahlak ve kalpte kötülükleri gösteren belirtilerin hepsi
mevcuttur. Oval, sivri, kötü ve çirkin olan yüzün parçaları inat
derecesinde sert mizaçlı olduğunu gösterir. Bu kimse asla yavaş ve sakin
huylu olmayacağı gibi merhametsiz olduğunu da gösterir. Böyle bir
adamın işi ve isteği ancak istemek ve dilediğini elde etmek ve amacına
ulaşmak için âlemi harap etmek onun yaradılışına uygundur. Bu durum
onun yok olmasına sebep olur.)
[183b]

(Resim 15)
[184a] On Altıncı Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ŝūret kemāl-derece ehl-i ˘ırż ve edebli bir źāt olduġu der-kār.
(2) Lākin bunuñ mizācını idrāk itmek gücedir. Ve ˘aķl-ı selīm erbābından
(3) ģadd-i źātında ferāseti gālib ve merģameti ziyāde ve gitdükce fażl (4)
u kemāli müzdād olmadadır. ˘Ālim ü fāżıldur šabī˘at demevī (5) ve ŝofrası
ġālibdür. Mizācında fesād ve telbīs gibi şeyler (6) ma˘dūm olup herkese
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ıŝlāģ-ı źāt-bīn ile (7) mevŝūf olup nuŝģ ü pindār bābındandur. Ve (8) ˘īş ü
˘işret ü rüşvet gibi şeylere aŝlā (9) ve ķaš˘a meyl itmedigi āşikārdur. (10)
Ve ŝabrı ġālib-i mübāderet itdigi (11) şeyˇe muvaffaķ olur. Bu maķūle (12)
reˇīs-i ˘ulemā olmaġa (13) şāyestedir.
(Bu yüz, son derece namus ve edepli zat olduğu aşikardır. Ama
bunun huyunu fark etmek güçtür. Sağduyu sahibinden, yaradılışta
feraset ve merhameti fazla fazl ve kemali gittikçe artmaktadır. Âlim ve
fazıldır. Huyu sinirli ve sofrası geniştir. Tabiatında fesat ve hile gibi şeyler
yok olup herkesi ıslah ile vasıflanmış olup nasihatle görevlidir. Zevk safa
ve rüşvet gibi şeylere kesinlikle meyl etmediği ortadadır. Sabırla
beklediği şeye muvaffak olur. Bu tip (şahıs) âlimlerin reisi olmağa
layıktır.)
[184b]

(Resim 16)
[185a] On Yedinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ŝūret šarġın mizāclıġa delālet iden nişāneler bu çehrede (2)
müşāhede oldıġı gibi nişāneleri pek rūşendür. Šarġın adamlaruñ (3)
ķaşları ķalın ve burunuñ nihāyeti sivri ve ekśeriyyā (4) gözleri yeşile
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meyyāl ve nažarı serī˘ ve göz ķapaķları (5) aģmer ve burun delikleri
büyük olması nefesi ziyāde (6) şiddetle almaġa delālet ider. Ve’l-ģāŝıl
bunuñ (7) cümlesi šarġın adam olup bu maķūle (8) ile imtizāc itmek pek
(9) güç olup her ģālde (10) bunlara esrār (11) virmemek (12) lāzımdur.
(Dargın mizâçlığa işaret eden bu yüzde göründüğü gibi belirtiler pek
açıktır. Dargın adamların kaşları kalın, burun ucu sivri, genellikle gözleri
yeşile yakın, bakışı keskin, göz kapakları kırmızıdır. Burun deliklerinin
büyük olması nefesi çok hızlı almaya sebep olur. Netice itibârıyla bunların
hepsi dargın adamlarda mevcut olup bu tip adamlarla anlaşmak zordur.
Bu insanlara her durumda sır vermemek gereklidir.)
[185b]

(Resim 17)
[186a] On Sekizinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ķıyāfetüñ iķtiżāsı aŝlā ferāset ve isti˘dād olmayup (2) ancaķ
ŝabırlu ve müteģammil ŝoġuķ-mizāc ve ne serd ve ne (3) pek yavaş ve
sözünden dönmemek ve olduķça ˘āķıl (4) ise de bir nesnenüñ ġavrına
vāŝıl olmamaķ. (5) Ammā güzel ĥūylu olmamaķ ve teraģģum ve şefķati

Bir Kıyâfetnâme Üzerine Değerlendirme

● 799

(6) bulunmayaraķ bir adam olmaķdur. Her ģālde (7) bu şekilde olandan
iş meˇmūl (8) olmaz kendi ˘āleminde (9) bir adamdur.
(Bu suretin gereği, kesinlikle feraset ve kabiliyet sahibi olmayıp
sabırlı, tahammül eden, soğuk mizaçlı, pek ağır ve sözünden
dönmemektir. Oldukça akıllı olan bu tip, bir şeyin peşine pek de düşmez.
Fakat bu tipteki kişi güzel huylu, merhametli ve şefkatli bir adam
değildir. Bu tip insan bir işe yaramadığı gibi kendi aleminde olan bir
insandır.)
[186b]

(Resim 18)
[187a] On Šoķuzıncı Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ŝūretüñ muķteżā-yı şemāyili ĥulūŝ-ı niyyet ve ser-bestiyyet(2)meşreblik ve ŝāf-derūnluķ ve šoġrılıķ ģīle (3) vü ĥud˘adan ˘ārī ve cemī˘-i
˘uyūbdan berī olmasına (4) delālet ider. Ferāseti daĥı evsašdur azıcıķ (5)
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ġayretde keslānlıġı vardur ve nāzīk bir (6) ģakīmdir. Çeñenüñ resmi ehli nāmūs (7) oldıġına delālet ider ve nižām (8) šarafına meyl ü muģabbet
itmege (9) delālet ider.
(Bu suretin gereği, temiz niyetli, serbest tabiatlı, temiz kalpli ve
dürüst, hileden yoksun ve bütün ayıplardan uzak olmaktır. Feraseti orta,
biraz tembelliği olan nazik bir bilgindir. Çene yapısı namuslu olduğu ve
düzene taraftar olduğunu gösterir.)
[187b]

(Resim 19)
[188a] Yirminci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Ve bu ŝūretde alın arķaya šoġrı yatımsı ve gözler daĥı (2) siyāh ve
baķışda ġāyetle ģiddet ve gözlerüñ resmi (3) ve burun böylece münģarif
olması ve çeñenüñ yatŝılıġı (4) ve ilerü šoġrı çıķması ģiddetlü ve serd
mizāca (5) delālet ider. Ve ģiddeti bir dürlü teskīn olmaz (6) ve alnı
muķteżāsı aŝlā mülāģaža ve fikr olmamasına (7) delālet ider. Ve bunuñ
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murādı ser-i żābıt (8) olunmasını derūnunda ķavrar. (9) Ve’l-ģāŝıl
mülāģažasız (10) bir adam oldıġından (11) bir işe yaramaz.
(Bu yüzde, alın arkaya doğru yatık, gözler siyah, bakışta oldukça
hiddet vardır. Gözler ve burun çarpık, çenenin yatsı olması ve ileri doğru
çıkması öfkeli olma ve sert mizaçlı olmaya göstergedir. Öfkesi bir türlü
dinmez. Alnı istişâre ve fikir alışverişi yapmadığına işarettir. Bu tipteki
kişi, idâre âmiri olmayı içlerinden geçirir. Netice itibariyle fikirsiz bir
adam olduğundan bir işe yaramaz.)
[188b]

(Resim 20)
[189a] Yirmi Birinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Bu ķıyāfetde olan şaĥŝuñ mizācında bir mertebe ˘izzet-i (2) nefis
ve vaķār vardur ki bayaġı ĥod-pesendlik ve müdde˘īlik (3) derecesine
varır. Ve meşrebinde olan cerbezelik (4) bir vechle i˘tidāl olmaz ve ˘izzeti nefsine šoķunur. (5) Laķırdı istimā˘ idicek olsa muģākeme-i (6) mülzeme
ibrāz ider. Ve alnuñ muķteżā-yı (7) heyˇeti olduķça ˘aķla ve gözler ve
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burunuñ (8) delikleri ve aġzuñ ķıyāfeti (9) müdde˘ī ve ĥod-furūşlıġa (10)
delālet ider.
(Bu surette olan bir şahısta bir derece haysiyet ve ağırbaşlılık vardır
ki bu, kendini beğenmişlik ve inatçılık derecesine varır. Yaradılışında olan
güzel konuşma bir cihette ölçülü değil ve haysiyetine dokunur. Boş
konuşmaları duyduğu zaman susmayı tercih eder. Alnının görünüşü
aklına, burnun delikleri ve ağzın şekli inatçılığa ve kendini beğendiğine
işaret eder.)
[189b]

(Resim 21)
[190a] Yirmi İkinci Şekl Ķıyāfet-nāmesidür
(1) Ve bu ķıyāfetde tecemmü˘ iden ˘alāmetlerüñ muķteżāsı ġāyetle
merāķı ve aġır (2) mizāc ve mükedder olduġı der-kārdur. Ve göz māˇī ve
ķaşlar ince (3) ve šudaķlar ķalın cümlesi merāķ ile balġamī-mizāca delālet
ider. (4) Ve daĥı muģākeme erbābına delālet ider. Yüzde olan (5)
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˘alāmetler meşrebde mülāyemet ve sükūnet ve nižām (6) ve intižām
ĥuŝūŝan ģużūr ve rāģata delālet (7) ider. Ve merāķ cihetiyle ĥalķdan
˘uzlet (8) itmek muvāfıķ-ı mizācı olduġı (9) ģükm olunur.
(Bu yüzde toplanan belirtiler, fazla merak, ağırbaşlı ve kederli olmayı
gerektirir. Göz mavi, kaşlar ince, dudaklar kalındır. Bunların hepsi merak
ve soğuk mizaca işaret eder. Bu aynı şekilde kişinin muhakeme sahibi
olduğunu da gösterir. Yüzde olan işaretler, yaradılışta sakinlik, nizam ve
düzen özellikle huzur ve rahata işaret eder. Merak cihetiyle halktan uzak
durması onun yaradılışına uygundur.)
[190b]

(Resim 22)
Sonuç
Klasik Türk edebiyatında Çeşitli yaşantılar ve tecrübelerle temeli
oluşturulduğu tahmin edilen kıyâfet ilmi, vardığı hükümler açısından
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sonuçları günümüz bilim anlayışına bazen ters düşmektedir. Bu bilim
dalı insanların dış görünüşlerin hareketle kişilik yapılarını tespit etmeyi
amaçlar. Klasik Türk edebiyatında bu türde manzum, mensur ve
manzum-mensur karışık birçok eser kaleme alınmıştır.
Çalışmamızın konusu Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet˘in
Hâbnâme˘sinin içerisinde yer alan kıyâfetnâme bölümüdür. Bu bölümde
müellif yirmi iki ayrı tipi -resimlerini de göstererek- fizikî yapılarıyla ruhî
yapıları arasında bir bağ kurmuştur.
Eserin dili yalın ve sade olmakla beraber eserde “söbü (çeñe azıcıķ
söbü 168a/2: çene azıcık sivri), egerlen- (burun nihāyetine šoġrı (8)
egerlemiş 175a/8: burun sona doğru eyerlenmesi ), kansı (ķansı renk
172a/12: hangi renk) gibi” eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşıyan
bazı kelimelere rastlanmıştır.
Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet tarafından kaleme alınan bu
eserin hacmi fazla olmamakla beraber eser kaleme alınırken eserin edebî
değer taşıması da fazla önemsenmemiştir.
Çalışmamıza konu olan bu kıyâfetnâmede insanın görünen
uzuvlarından alın, kaş, göz, çene, burun, yanak, dudak, saç ve boyun
hakkında hükümler verilmiştir. Ancak resimlerde yer alan tiplerin çoğu
hakkında verilen hükümlerin ekseri birbirine yakınlık teşkil etmiştir.
Netice itibarıyla denilebilir ki kıyâfetnâme ilmi bir zamanlar
toplumun önem verdiği temel bilim dallarından biri olmuş ve bu bilim
dalı uzun zaman toplumsal yaşamı etkilemiştir. İnsanları tanımak için
kullanılan bu bilim dalı bazen isabetli kararların verilmesiyle insanları
memnun; bazen de yanlış kararlara sebep olmasıyla insanların mağdur
olmasına sebep olmuştur. Kıyâfetnâme ilmi, yaşanan tıbbî ve bilimsel
gelişmeler neticesinde hükümleri genel olarak çürümüştür. Ancak
kıyâfetnâme ilmi değerlendirilirken onu tamamen inkâr etmek doğru
olmadığı gibi onun bütün hükümlerine tabi olmak da doğru değildir.
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