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Öz
Letâifnâmeler, hikmet, mizah, yergi ve sosyal hadiselere dair yaşanmış veya
rivayet edilmiş bazı kısa olayların ele alındığı bir türdür. Genellikle derleme
hikâyelerden oluşturulurlar. Eserlerde birbirinden bağımsız çok sayıda kısa anlatı
bulunur. Letâifnâmelerde bazı tiplerin gülmece üslubunda yergileri de yapılır. Bu
türe dair yazılan eserler manzum veya mensur bazen de manzum-mensur olarak
yazılır. Bu türde yazılmış eserlerden biri de Bahrî Efendi’ye aittir. Bahrî
Efendi’nin Letâifnâme’si türe dair özellikleri ihtiva eder.
Bahrî Efendi on altıncı asrın ikinci yarısında yaşamıştır. Onun Letâifnâme’si
hakkında bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Eserden birkaç
çalışmada oldukça kısa bir şekilde bahsedilmiştir.
Bahrî Efendi eserini dört bölüme ayırmıştır. Bu bölümlerden ikisi oldukça
müstehcendir. Latifelerden bazıları dinî, ahlakî ve hikmet içeriklidir. Tamamen
manzum olan hikâyelerde ise müstehcenlik mensur kısımlara göre çok daha
azdır.
Eserde, sosyal hayatta karşılaşılan pek çok tipe dair mizahi hikâyeler vardır.
Çoğu mutayebe başlığı taşıyan bu latifelerde derviş, köylü, cimri, dilenci, bencil,
âlim, zen-pare, gulam-pare, mahbup-perest gibi tiplerle tarihte yaşamış bazı ünlü
sultanlar ve tasavvuf büyükleriyle ilgili hikâyelere yer verilmiştir. Bu latifelerde
öne çıkan unsurlar hiciv, mizah ve sövgüdür.
Bu çalışmada Bahrî Efendi’nin Letâifnâme’sinin tanıtılması, eserin
letâifnâmeler içindeki yerinin belirlenmesi ve eserden manzum ve mensur latife
örnekleri sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bahrî Efendi, mizah, latife, mutayebe

BAHRÎ EFENDI’S LETÂIFNÂME AND SELECTED HUMORS
FROM HIS LETÂIFNÂME
Abstract
Letâifnâme is a genre which include some short stories related to experienced
and narrated social events. It is written by wisdom, humor and satire. It usually
consist of selected stories. Narratives in Letâifname are from each other. There
are a large number of independent short narratives. In Letâifname there is also
satire or some characteristic in humorous style. The Works which belong to this
genre are written as verse or prose and sometimes as prose-vorse. There are lots
of written boks on this genre an done of the Works belong to Bahrî Efendi. His
Letâifnâme contains characterisrichs of the genre
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Bahrî Efendi lived in the second half of the sixteenth century. Any research
hasn’t been made so far about his Letâifnâme. In a few studies was mentioned
about his work briefly.
Bahrî Efendi divided his work into four chapters. Two of these chapters are
quite obscene. Some of anectodes include religious, moral and wisdom values. In
entirely verse stories, obscenity are so much less than prose.
There are humorous stories about many characters that are encountered in the
social life. In this letâifs whose title is mutayebe mostly, there were some
characters such as dervish, peasants, stigny, beggars, selfish, scholar, lubricious,
ghilman; some famous sultans and great mystics (sufis) who lived in the past in
the story. Satires, humor and cursing are conspicuous features of these letâifes.
The aim of the study to introduce Bahrî Efendi’s Letâifnâme to the scholars,
determine the importance of this work and present selected verse from this
Letâifnâme.
Key Words: Bahrî Efendi, humor, joke, mutayebe

Giriş
Mutayebe sözlükte “latife etme, şakalaşma, mizahî fıkra, hikâye” (Devellioğlu 1995: 692)
anlamına gelir. Latife de “güldürecek tuhaf güzel söz ve hikâye, şaka” (Devellioğlu 1995: 543)
anlamlarına gelir. Mizah ve hicivle alakalı olmak üzere bu iki kelimeyle yakın anlamlara gelen
hezl, mizah, nükte, tariz ve fıkra gibi terimler de kullanılır. Bu kelimelerin ifade ettiği türleri kesin
hatlarla birbirinden ayırt etmek zordur (Akkuş 1997: 24-48). Nitekim çalışmamıza konu teşkil
eden Bahrî Efendi’nin eseri iki nüsha kaydında letâif, iki nüsha kaydında ise mutayebat
kelimesiyle başlıklandırılmıştır.
Letâifnâmeler, manzum örnekleri olmakla beraber mensur; daha çok mensur-manzum
olarak kaleme alınırlar. Bu eserler bazen mutayebe veya mutayebat başlığı da taşıyabilir. İster
latife ister mutayebe başlığını taşısın ele alınan konular genellikle benzerdir. Bu konuların hemen
hepsi bir olaya veya kısa olay zincirine dayandırılır. Bu bakımdan bu tür eserler aynı zamanda
hikâye türü içinde de değerlendirilir. Nitekim Hasan Kavruk, “Eski Türk Edebiyatında Mensur
Hikâyeler” isimli çalışmasında letâifnâmelerin isimlerini zikrederek bunları hikâye olarak kabul
eder (Kavruk 1998: 149-160). Üzerinde çalıştığımız Letâifnâme’nin Topkapı nüshası da
“Mecmuatüʾl-Hikâyât” başlığını taşır. Letâifnâmelerde anlatılan hikâyeler kısa ve yoğun anlatıma
sahip olup kişi ve mekânla ilgili ayrıntılardan uzak, giriş gelişme ve sonuç kısımlarını iç içe
bulundururlar (Altunel: 110). Örneğin Fehim-i Kadim’in Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn
adlı eserinde nakledilen pek çok latife bir iki satırdan ibarettir (Ramazan Ekinci 2013: 761-763).
Letâifnâmelerde anlatılan hikâyelerin çoğu birbirinden tamamen bağımsızdır. Kısa gülmece veya
hikmete dayalı bu hikâyeler bazı eserlerde tasnif edilmişlerdir. Latife ve mutayebenin kelime
anlamından nispeten uzaklaşan sövgü düzeyinde veya müstehcenliğe yer verilen hikâyeler
anlatıldığı da olur. Ele aldığımız Bahrî Efendi’nin Letâifnâmesi’yle Cinânî’nin Bedayiüʾl-
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Âsâr’ında bazı bölümler (Ünlü 2008: 83) ve Türk Galib olarak da tanınan Abdulhalim Gâlib Paşa
tarafından yazılan Mutayebat-ı Türkiyye (Ercüment Muhip 1943) bu hususların baskın olduğu,
müstehcenliğe geniş şekilde yer verilen eserlerdir. Öyle ki bu son eserde latife kelimesinin
anlamına uyan şiirler eserlerin hacmine göre çok sınırlı sayıda kalır.
Letâifnâmelerin özellikleri arasında, anlatılan hikâyelerin bir kısmının kaynağının
belirtilmemesi, bazı hikâyelerin anonim karakterli oluşu, bazılarının farklı kaynaklarda farklı
isimlere yönelik olarak anlatılması da vardır. Bazı anlatılarda ise olayı yaşayan veya ona tanıklık
eden kişilerin isimleri zikredilir. Örneğin Bahrî Efendi’nin Letâif’inde bir hikâye anlatılırken
nakledenlere dair bilgi verilir: “Hâmid Çelebi mülâzımlarından mesmûʿdur ki Hâmid Çelebi
merhûm pederlerinden hikâyet ve anlar dahi bu veçhile rivâyet eylemişler…” gibi (İstanbul
Nüshası-1. 27-b). Kimi eserlerde ise toplumun farklı kesimlerinden meslek erbabına, köylülere,
kadınlara veya toplumun genelinden farklılık gösteren bazı kişi veya gruplara yer verilir. Esasen
bu eserler pek çok toplumsal gruba ve onlara dair anlatılara yer vermeleri sebebiyle halk kültürü
açısından da zengin bir kıymete sahiptirler. Aslında bir kısmı tek bir yazar kaleminden çıkmış olsa
bile anlatıların ortaklık göstermesi, halk arasında bilinmesi veya kimin başından geçtiği belli olan
bazı hikâyelerden dolayı eserleri mecmua olarak değerlendirmek mümkündür.
Letâifnâmelerde anlatılan olayların, hikâyelerin benzerleriyle başka eserlerde de
karşılaşmak mümkündür. Örneğin Bahrî Efendi’nin Letâif’name’sinde anlatılan bazı hikâyelere
Latifî, Âşık Çelebi, Gelibolulu Mustafa Âli gibi yazarların yazdıkları şuara tezkirelerinde,
Güvahî’nin Pend-name’si, Taşlıcalı Yahya’nın Gencine-i Râz’ı gibi bazı mesnevilerde ve
nasihatnamelerde de rastlanmaktadır. Bu durum anlatılan olayların nakle ve ortak anlatı kültürüne
dayanmasından, letâifnâme kaleme alan yazarların ortak kaynaklardan beslenmesinden dolayıdır.
Söz konusu ortaklıklara dair hikâye örneklerine aşağıda yer verilecektir.
Demek oluyor ki türle ilgili yapılacak çalışmaları letâif veya mutayebat başlığı taşıyan
yazarı belli veya mecmua niteliğindeki eserlerle sınırlamak sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.
Yeni Bilgiler Işığında Bahrî Efendi
Mutayebat ve Letâifnâme şeklinde başlıklandırılan eserinin nüshalarında Bahrî olarak
tanıtılan yazarın hayatına dair bilgiler oldukça sınırlıdır.
Hasan Kavruk kısaca tanıttığı Letâif-i Bahrî’yi “muhtemelen” ifadesini kullanıp ihtiyat
payı bırakarak Gelibolulu Bahrî Mehmed Paşa’ya ait gösterir (Kavruk 1999: 151). Bu yaklaşıma
da Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmanî’sinde verdiği bilgileri referans gösterir (Mehmed
Süreyya 1996: 353). Tunca Kortantamer de Kavruk’tan aldığı bilgiye dayanarak ihtiyat payı
bırakmaksızın eserin Gelibolulu Bahrî Mehmed Paşa’ya ait olduğunu belirtir (Kortantamer 2007:
35).
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(www.turkedebiyatiisimlersozlugu.gov.tr) nde İsmail Hakkı Akasoyak da bazı tezkirelerde ve

78*TAED 59

Murat ÖZTÜRK

biyografik kaynaklarda Bahrî Mehmed Paşa olarak adı geçen kişiden bahsetmiştir. Ayrıca
Letâifnâme’nin Topkapı nüshası da kayıt numarası verilerek Bahrî Mehmed Paşa’ya ait
gösterilmiştir.1 Söz konusu kaynaklarda yazarın eserlerine dair bilgi verilmemesi ve bu eserlerin
isimlerinin zikredilmemesi, hakkındaki bilgilerin muğlaklığına sebep olmaktadır. Elimizdeki dört
nüshada da yazarın ismi olarak Bahrî dışında bir kayıt (Mehmed) mevcut değildir.
Önce sözü edilen çalışmalarda Letâifnâme’nin yazarı olarak anılan Bahrî Mehmed
Paşa’nın biyografik bilgisine göz atıp sonra mezkûr yazarla Letâifnâme’nin yazarının aynı kişiler
olmadığına dair tespitleri belirtelim.
Kortantamer ve Kavruk’un çalışmalarında yer verdikleri ve Aksoyak’ın da biyografisine
dair bilgi verip çalışmamıza konu olan Letâifnâme’nin yazarı olarak kabul ettiği Bahrî Mehmed
Paşa’nın kaynaklarda doğum yeri olarak Kilitbahir (Çanakkale) gösterilir. Paşa, küçük yaşlarda
Enderun’a çırak olarak alınmış ve Sultan IV. Mehmet devrinde hassa ağaları zümresine dâhil
olmuş, hattatlıkta hayli tanınmış ve bu sebeple de saray çevresinde kıymet bulmuş ve başkâtiplik
vazifesine kadar getirilmiştir (İnce 2005: 236). Bahrî Mehmed Paşa’nın bu yıllarda Üsküdar’da bir
çeşme yaptırdığı ancak bu çeşmenin su kaynağını bir destekçi bulamamaktan ötürü getirtemediği
ve bu sebeple de hicvedildiği nakledilir (Çapan 2005: 104-105). Bir müddet Şam civarında kaldığı
ve Saray’dan gelen emirleri başarıyla uyguladığı rivayet edilir. Bahrî Paşa beylerbeyilik göreviyle
İstanbul’dan ayrılır. Önce Kastamonu sonra Van valisi olur ve ardından bu makamdan azledilir.
Bahrî Mehmed Paşa daha sonra Şarkikarahisar, Çardak, Seddülbahir’de mutasarrıflık ve tevkiî
muhafızlığı görevlerine getirilir (Mehmed Süreyya 1996: 353). İsmail Beliğ, Bahrî Mehmed
Paşa’yı Nişancı Mehmed Paşa olarak tanıtır. Bu, onun kitabet sanatındaki başarısından ileri gelir
(Abdulkadiroğlu 1999: 26). Paşa’nın sonraları divan hocalığı ve cizye kalemi muhasebeciliği
görevlerine getirildiği ve İstanbul’da görev yaptığı nakledilir. Paşa, H. 1112 (1700) tarihinde vefat
eder. Üsküdar’a defnedilir (Çapan 2005: 106). Bahrî Paşa celi sülüs hattında gayet başarılı ve
tuğrakeşlikte de eşsiz biri olduğundan Sultan II. Mustafa devrinde tuğrakeşlik görevine getirilir.
Tezkireci Salim, babası Mustafa Efendi’nin Rumeli sadareti esnasında Edirne’de Bahrî Paşa’dan
hat ve kitabete dair dersler aldığını belirtir. Bahrî Mehmed Paşa kaynakların belirttiğine göre şair
ve münşidir. Fakat tezkirelerde kendisine ait şiir örnekleri birkaç beyitten ibarettir. Mahlası
Bahrî’dir. Divançesi olduğu belirtilir.
Yukarıdaki bilgilerin eserini incelediğimiz Bahrî Efendi’ye ait olmadığına dair şüphe
hatta delil oluşturan bazı tespitlerimiz mevcuttur. Tezkireler ve diğer biyografik eserler
birbirlerinden kopyalamış gibi Bahrî Mehmed Paşa’nın Kilitbahirli olduğunu ifade ederler. Ancak
Letâifnâme müellifi Bahrî Efendi Kilitbahirli değildir. Bahrî Efendi’nin eserinin Milli Kütüphane
Bu bilgilere dayanarak daha önceden tarafımızca yapılan bir çalışmada da alıntılar yaptığımız Letaifname’nin
yazarı olarak Bahri Paşa gösterilmişti. bk. Murat Öztürk Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra. Kadim
Yayınları, Ankara, 2016.
1
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nüshasında “ÓaõÀ KitÀb-ı LetÀéif-i Meróÿm Baórì Efendi ÙımaşvÀrì Raómetuéllahi èaleyh”
ifadesi geçer ki buna göre bugün Batı Romanya’da daha çok Macarların yaşadığı Temaşvar
vilayetinden olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca yazar, eserinde naklettiği bir mutayebede
Üngürüs’te (Macaristan) kaldığını ifade eder. Bir başka mutayebede de Temaşvarda Kadı Ömer
Efendi namında birinden duyduğu bir hikâyeyi nakleder (MK nüshası: 98-b). Bu da onun
Temaşvarlı olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yazarın, Bahrî Mehmed Paşa’dan farklı bir
kişi olduğunun en büyük kanıtı ise bir hikâyede nakledilen bir olaya bizzat şahitlik yapıp olayın
yaşandığı yılı ifade etmesidir: “Ve bu óaúîr daòi hicret-i Nebevînüñ ùoúuz yüz seksen bir ùâriòinde

diyâr-ı Üngürüs’de bir úaryede bir Macar úızında yigirmi beş yaşıñdan soñra zeker ü òÀye bitdigin
müşâhede úıldım.” (İ-1:53-b). Buna göre yazar H. 981 (1573-1574) senesinde hayattadır. Oysa
Bahrî Mehmed Paşa’nın ölüm tarihi H. 1112 (1700) yılı olarak verilir. Buna göre bu iki Bahrî
farklı kişilerdir. Bahrî Efendi’nin eserinde XVII. asırda yaşamış kişilere, sultanlara ve olaylara
dair herhangi bir bilgi bulunmaması ve eserinde naklettiği hikâyelerde Kanuni Sultan Süleyman,
Yavuz Sultan Selim gibi sultanları, Rüstem Paşa, Ebu Suud Efendi gibi XVI. asırda yaşamış
şahısları zikretmesi onun on altıncı asırda yaşamış olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. Ayrıca
Bahrî Mehmed Paşa’nın biyografisinde görev yaptığı belirtilen Kastamonu, Van, Edirne, Çardak
gibi şehirlere dair hikâyelere veya izlere de rastlanmamaktadır. Bundan başka Enderun’da
yetişmiş, sarayda yaşamış, nişancılık yapmış bir kişinin on yedinci yüzyıl Osmanlı saray hayatına,
sultanlarına, siyasi kişiliklerine dair bazı hikâyeler nakletmesi beklenir ki bunlara da eserde
rastlanmamaktadır. Bahrî Efendi’nin tezkirelerde adı geçen ve on altı veya on yedinci yüzyıllarda
yaşadığı sanılan bir başka Bahrî olması da muhtemeldir. Ne var ki bu eserlerde haklarında bilgi
verilen
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(www.turkedebiyatiisimlersozlugu.gov.tr). Seyrekzâde Âsım’ın Tezkire-i Zeyl-i ZübdetüʾlEşʿâr’ında Bahrî Efendi namında bir şair hakkında çok kısa bilgi verilir ve bir mecmuası
olduğundan bahsedilir; ancak bu mecmuanın mahiyeti hakkında herhangi bir bilgi yoktur (Coşkun
1985: 52).
Bahrî Efendi’nin Letâifnâme’si (Mutayebât’ı)
Mensur ve manzum bölümlerden oluşan Letâifnâme’nin tarafımızdan tespit edilen dört
nüshası vardır.
Milli Kütüphane Nüshası (MK): MK. A 1701/2 kayıt no’lu nüshanın başında “Milli

Kütüphane ÓaõÀ KitÀb-ı LetÀéif-i meróÿm Baórì Efendi ÙımaşvÀrì Raómetuéllahi èaleyh” ifadesi
yer almaktadır. Nüshanın baş tarafında ilk sayfada farklı bir metin vardır. Sonraki sayfaların bir
kısmı kopmuş görünmektedir. Nüshadaki sayfa numaraları 21’den başlatılmıştır. Bu nüsha 78
varaktır. Sayfalardaki satır sayısı 19 ila 27 arasında değişmektedir. Başlıklar kırmızıdır. Manzum

80*TAED 59

Murat ÖZTÜRK

kısımların yazılışı şiir düzeninde değildir. Nestalik hatla yazılmıştır. Katalog bilgisinde eserin
içeriğine dair verilen bilgilerin çoğu hatalıdır.
Topkapı Sarayı Nüshası (T): Topkapı Sarayı Revan 1082 numarada Letâif-i Bahrî adıyla
kayıtlıdır. 145 varaklık el yazması kitabın ilk bölümü (101 varak) Bahrî Efendi’nin eseridir.
Divanî hatla yazılan nüshada sayfalardaki satır sayıları 13 ile 17 arasında değişmektedir. Başlıklar
yer yer kırmızıdır.
İstanbul Üniversitesi Nüshası-1 (İ-1): Bu nüsha da katalog kaydında Mutayebat başlığı
taşır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 894.35-1 yer numarası ve NEKTY03013
barkod numarasıyla kayıtlıdır. Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi belli değildir. Talik hatla
yazılmış olup 98 varaktan oluşur ve her sayfada 17 satır bulunur. Nüsha katalog bilgisine göre
213-143 mm ölçülerindedir.
İstanbul Üniversitesi Nüshası-II (İ-2):İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler
Kitaplığında 894.35-1 yer numarası ve NEKTY03049 barkod numarasıyla kayıtlı olan nüsha,
Mutayebat başlığı taşır. Fakat nüshanın ilk varağında Mecmuʿatüʾl-Hikâyât başlığı vardır.
Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Her sayfada 23 satır yer alır. Talik hatla yazılmıştır. 66
varaktan oluşur. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüsha katalog bilgisine göre 201x107
mm ölçülerindedir.
Bahrî Efendi eserini dört kısma ayırdığını ifade eder. Kendi ifadeleriyle bu bölümler
şunlardır:

“Faãl-ı Evvel: ÓikÀyÀt u mekÀtib u muùÀyibe müteèalliúdür. Faãl-ı æÀnì: Maóbÿb u
maóbÿb-dostlara müteèalliúdür. Faãl-ı æÀlis: Zen ü zen-perestlere müteèalliúdür. Faãl-ı RÀbiè:
ÓayvÀnÀta müteèalliú muùÀyebÀtdur.” (MK 25-a)
Bahrî Efendi eserine başlarken İslam dininde şaka ve latifenin yerine ve ölçüsüne dair
hadislere gönderme yapar. Bu, bazı letâifnâme yazarlarının eserlerini savunma anlayışından
kaynaklanır. İslam dininde insanların gülünç yönlerini açığa çıkarmak, kusurları sayıp dökmek
hoşgörülmez. İnsanlara gülmenin ve onlarla alay etmenin hoş görülmediği bazı ayetler ve hadisler
mevcuttur: “Ey iman edenler! Bir kavim diğer kavimle alay etmesin; alay edilenler, alay
edenlerden hayırlı olabilir; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; çünkü alay edilen
kadınlar, diğerlerinden hayırlı olabilirler; nefislerinizi ayıplamayın ve lakaplarla atışmayın…”
(Kurʾan 49:11). “Bir de sakın çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür.” (Rumûze’l-Ehâdis, c.1,
s.13/7). Bu ayete ve hadise göre, insanların eksik taraflarını alaya alıp gülmek, kişilere dokunan
mizaha başvurmak hoş görülmemiştir. Bu sebeplerle mizah yazarları yazdıklarına dayanak
oluşturacak hadisler ve hadiseleri referans alırlar. Örneğin Lamiizade Abdullah Çelebi, Letâif’inin
dibacesinde hadislerden, din büyüklerinin hayatlarından, dinî kıssalardan ve halifelere dair
anlatılardan hareketle mizah ve latifenin asık surattan, çatık kaştan daha hayırlı olduğunu ve yine
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Hz. Muhammed’in “Ben latife ve şaka ederim, amma doğrudan başka ve yalan söz söylemem.”
hadisine gönderme yaparak mizahın ölçüsünü de belirtir (Çalışkan 1978: 11-23).
Bahrî Efendi de benzer bir tavırla gülmece ve mizaha dair bir hadis naklederek eserine
başlar. Hz. Muhammed’e salat ve selam getirip şöyle der:

“…mìzÀc-ı şerifleri ekåeriyÀ mizÀòa mÀéil òÀùır-ı münìfleri laùìfeye úÀéil idi. Nite ki òaberde
vÀrid olmışdur. ÒˇÀce-i her dü-cihÀn èacÀyiz-i nisvÀndan birine muùÀyebe ùarìúiyle “el-èacÀyizu lÀyedòuluhenne el-cennete” buyurdı. Yaèni úarılar bÀà-ı CinÀne giremezler ve ol gülşende reyóÀn
temettuè dirmezler. Pìre-zen Àh itdi ve eyitdi: YÀ resulallah hergiz èacÀyize meróÀmet olmaz mı?
Buyurdı ki Ìzìd TeèÀlÀ anları cìvÀn idüb Behişte idòÀl idiserdür.” (MK nüshası 20b-21-a).
Eserin ilk iki bölümünde dinî ve hikmetli hikâyelere de yer verilir. Bilhassa son iki bölüm
ise oldukça müstehcen olaylar ve hikâyelerle doludur. Yazar manzum ve mensur hikâyeleriyle
mizah ve hicve yer verir. Mutayebat başlığı altında verilen hikâyelerin pek çoğunun sonunda
olayla alakalı kıtʾa nazım şekliyle şiirler de yer alır.
Letâifnâme-i Bahrî’de diğer letâifnâmelerde olduğu gibi müşterek kültürün ürünü olan
anlatılara yer verilmiştir. Daha çok duyulan, öğrenilen bu hikâyeler anlatılırken bir adam, bir
Türkmen, zenperanenin biri, suhtenin biri gibi anonim kahramanlardan bahsedilir. Yazar,
“naklolunur ki anlatılır ki, rivayet olunur ki” gibi ifadelerle olayların belirli bir kaynağı olduğunu
ve hikâyelerin telif olmadığını belirtir. Zaten bu durum da letâifle fıkrayı yaklaştıran hususlardan
biridir. Anlatının farklı yazarlar veya anlatıcılarca çeşitlenmesinin örneği letâifnâmelerde de
görülür. Örneğin Bahrî Efendi’nin naklettiği hikâyelerden biri Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i
Râz’ında da geçer (Çınar 2014: 93). Bahrî Efendi hikâyenin kaynağını Mevlana’ya dayandırır.
Taşlıcalı Yahya’nın eserinde vaiz olarak Bayezıd-i Bistamî ismi geçer. Taşlıcalı, hikâyesini
mesnevi şeklinde Bahrî Efendi ise mensur olarak kaleme almıştır. Hikâye şöyledir:
“ÓikÀyet (79-b)2

“Óaøret-i MevlÀnÀnuñ Mesnevi-i Şerìfi’nde mesùurdur ki bir vÀʾiz bir cemʿiyyet içre vaʿô
iderken meger bir Türk destinde bir meóÀr ve cemʿiyyet üzre rÀst gelüb ol úavmi temÀşÀ idüb
onlardan istifsÀr iyledi ki bu gice bir óımÀr øayiʿ iyledim hiç görmişiñiz var mı? Añlar dÀòi cevÀba
müteãaddi olmayup birbirine baúub kimi gülüb kimi sükÿt üzere iken şeyò ol úavme óiùÀb iyledi ki
hiç arañızda ʿaşú-ı mecÀziye giriftÀr u nÀòin-i àamla dil-efgÀr olmamış ve derd-i firÀú-ı cÀnÀnı
bilmemiş görmemiş kimesne var mıdır. Aradan bir uzun ãaúallu òar-ı nÀdÀn uşta ben deyü

2

Çalışmada Bahrî Efendi’nin eserinden alıntılanan metinler İstanbul Üniversitesi-1 (İ-1) nüshası esas alınarak transkribe
edilmiştir.
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kendüsine işÀret iyledi ve óÀlet-i ʿaşúdan bì-òaber oldıàın söyledi. Pes şeyò Türki ilerü daʿvet idüb
uşta óımÀruñ götür. Meóaruñ başına ve tÀr u baruñ döşine ur didi.
Úıùèa
Görüb ãÿfìi ʿaşúdan bì-òaber
Didi vÀ’iô budur uşta óımaruñ
Yuların başına ur ùut ãaúalın
Aña yüklet yüri var kÀr u bÀruñ”
Benzerliklerden biri de Gelibolulu Mustafa Âli’nin Künhüʾl-Ahbâr’ında hakkında bilgi
verdiği Sinoplu Safâyî ve onu hicveden Likayî hakkındadır (İsen 1994:158). Bahrî Efendi aynı
hikâyeyi isim vermeden nakleder:

“MuùÀyebe (47-b )

Bir şÀèir bir şÀèire mektÿb gönderüb ol yerlerde bizüm dìvÀnumuz oúunur mı nice
şièrümüzüñ şöhreti var mı, dimiş. Ol daòi bu úıùèaéı inşÀ vü inşÀd idüb göndermiş.
Úıùèa
Sizüñ dìvÀnuñuz meşhÿr olupdur
Şehirli köyli oúur şöhreti var
Gözi Àhÿlaruñ vaãfıyla şimdi
Geyük destÀnı deñlü raàbeti var
Ol daòi bu úıùèaéı cevÀb yazmış göndermiş ve daòi eyitmiş:
Senüñ gibi dem-be-dem şièri nideler
Meze olub ele şöhret olurdı
Eger evãÀfını dìvÀna yazsam
Geyük dÀstÀnı ol vaút olurdı”
(Bu kıtʿanın vezin ve anlam bakımından daha doğru hâli Latifi’nin Tezkiretüʾş
Şuʿârâ’sında şöyledir:

Senüň gibi diyeydüm şiʿri ben de
Meze olur ile şöhret bulurdı
Eger evsÀfını dìvÀna yazsam
Geyük destÀnı ol vaktin olurdı)

(Canım 2000: 492)
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Güvahî’nin Pendnâme’sinde Türk tipini yermek üzere anlatılan bir hikâye (Hengirmen
1983: 167) Bahrî Efendi’nin eserinde de nakledilir. Güvahî hikâyenin mekânını Denizli, Bahrî
Efendi ise Türkistan olarak gösterir:

“MuùÀyebe (42-b)
Türkistanda bir úaryede bir meyyit vÀúiè olur. Bir Türki anı defn etmek içün faúìh aramaàa
irsÀl iderler. Meger bir Àòer úaryede daòi bir meyyit vÀúì olub andan daòi bir TürkmÀn faúìh aramaàa
gitmiş idi. İttifÀú ikisi daòi yol üzerinde buluşub giderken bir faúıya rÀst gelürler. Her biri kendü
úaryesine çeküb mÀbeynlerinde èaôìm àavàÀ oldı. èÁúıbet bir àÀlibcesi eyitmiş: HÀy faúìh ya bizim
úaryemize gel yÀòud seni şimdi úatl iderin. Ol biri eyitmiş: Hìç úorúma bizüm úaryemüze gel ki eger
ol seni úatl iderse ben daòi anuñ ãarı itin úatl iderem. Ùoúuz sencileyin faúìhe deger demiş.”
Diğer pek çok letâifnâmede olduğu gibi Bahrî Efendi’nin eserinde de kahramanı belli
olaylar da anlatılır. Bunlar arasında Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Ömer, Abdurrahman bin Avf,
Meʿmun, Haccac, Gazneli Mahmud, Mevlana, Timurlenk, Kansu Gavri, Yavuz Sultan Selim,
Kanuni Sultan Süleyman, Ebu Suud Efendi, Şeyh Tavus-ı Mekki gibi isimler bulunur. Bu durum
letâifnâmelerde yazarların/şairlerin kendi muhayyilelerinden hikâyeler kurgulamaktan çok
müşterek malzemeyi kullandıklarını gösterir. Bundan başka letâifnâmelerin aynı zamanda anlatı
nakillerinin asırlar boyunca yazıya aktarılarak nesilden nesile geçmesini de sağlar. Bu da
mutayebat veya letâif adıyla bilinen eserlerin işlevselliğini ve kıymetini gösterir.
Kahramanı belli olup başka bir eserde de nakledilen hikâyelere Arap şairi Ebu Nüvas’a
dair nakledilen bir hikâye örnek verilebilir (İÜ-III vr. 50-a). Bu hikâye küçük farklarla Lamiizade
Abdullah Çelebi’nin Letâif’inde yer alır (Lamiizade Abdullah 1978: 56). Lamiizade’nin eserinde
şair Ahmedî’yle Timur arasında geçtiği iddia edilen bir hikâye de Bahrî Efendi’nin eserinde bazı
farklılıklarla anlatılır. Fehim-i Kadim’in eserinde ise bu hikâyenin Nasreddin Hoca’yla Timur
arasında geçtiği nakledilir (Ekinci 2013: 765). Bahrî Efendi’nin eserinde nedimin (Ahmedî veya
Nasreddin Hoca) ismi zikredilmez:

“MuùÀyebe (14-b)
Timurlenk ki ãÀóib-i ôuhÿr-ı òurÿc ile meõkÿrdur nìm merd idi. Bir eli ve bir ayaàı kendü
fermÀnında degül idi. Bir gün bir nedìmi ile èüryÀn óammÀm içine girüb gezerken nedimine eyitdi.
Ben bu heyéetle ki bu cÀme-i èÀriyetden muèarrÀ vü tezyìn-i åevbden müberrÀyum. èacabÀ bÀzÀr-ı beyʿ
ü şırÀda cevher-i vücÿdum ne úıymetde úarÀr u nefs-i tecrìdüm úac dìnÀr degerdi didi. Nedìm birez
teéemmül idüb sekiz yüz aúçe değersin ola didi. Tìmurlenk eyitdi. Behey sefih yaluñuz miyÀnumda
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olan mìzer-i zer-beft altı yüz aúçe ve bÀlÀ-yı serümde olan destÀr iki yüz aúçedür. Nedìm eyitdi ben
daòi anları óesÀb itdüm. Yoòsa sen çoàa değmezsin
Úıtèa:
Zer ü sìm ile èizzet èÀrıøìdür
Hünerle olsa faølı Àdemìnüñ
MaèÀrif kesb idüb eyle tefaòòür
Ki yoúdur èizzeti hìç òÀk-i ùıynüñ”
Bahrî Efendi’nin eserinde rivayetlerle anlatılan hikâyelerin mekânı olarak Bosna, Mısır,
İstanbul, Erzincan, Halep, Mekke, Türkistan, Bağdat, İran, Bursa gibi şehir, ülke ve bölge
adlarının yanı sıra karye (köy), şehir, çarşı, pazar, meclis gibi yerleşim birimi veya muhit adları
zikredilir.
Bahrî Efendi’nin eseri dil olarak konunun işlendiği bölüme ve içeriğe göre değişiklik
göstermektedir. Münşi, eserde şiir ve nesre dair birikimini başarıyla yansıtır. Eserin başında
eseriyle ilgili kısmi poetikasını aktarırken ayetlerden, hadislerden alıntılar yapar. Kitabının pek
çok yerinde Arapça ve Farsça şiirlerden, bazı meşhur kişilerin sözlerinden alıntılar yapar. Bahrî
Efendi’nin bilhassa müstehcen fıkraları anlattığı bölümlerde dilin daha da sadeleştiği dikkat çeker.
Eserin dilinin devrin süslü nesirle örneklerin verildiği Veysî, Nergisî, Nâbî gibi münşilere kıyasla
sade olduğunu ifade etmek mümkündür. Eserin dilinin anlatılana bağlı olarak değiştiğinin
örneklerinden biri Kanuni Sultan Süleyman’a dair anlatılan bir hikâyedir. Bu hikâyede şair
secilerle yüklü bir dil kullanır:
“Sulùan SüleymÀn ʿÀliyhuʾr-raóme vʾer-rıêvÀn meróÿm ʿunvÀn-ı sulùÀnì ve ʿunfuvÀn-i
civÀnisinde ve devlet-i ʿizz ü kÀmrÀnì-i ‘Àlem-i şebÀbesinde muúarrer olub ùabè-ı şerìfleri õevú-i selìme
mÀlik olmaú ile şuʿÀrÀ fennine sÀlik olub serv-úadd u lÀle-òadler vaãfında rengìn gazeller ve lebleri
şehd ü şekkerler óaúúında medó-i şìrìn ü bì-bedeller ôuhÿra getürüb hem fÀris-i meydÀn-ı merdÀn hem
óÀris-i ‘arãa-ı ‘irfÀn veʿl-óÀãıl kütüb óükmine bir ãulùÀn idi ki zamÀn-ı şerìflerinde emn ü emÀn idi.
İbtidâ-i hengÀm-ı ʿişretlerinde söz ü ãÀza mÀʾil ü maóÀbìb-i àılmÀn muãÀóÀbetine òÀʾil idi.”
Bu cümlelere kıyasla hayli sade olan bir hikâye örneği ise şöyledir:

“MuùÀyebe: (16a)

Bir şaşı ile bir óerif muãÀóabet iderler imiş. Ol óerìf ayıtmış şaşı olanlar elbetde biri iki
görürmiş meğer anlaruñ önünde bir óoros dururmış şaşı eyitmiş subóÀnallah ya bu iki horosı ben niçün
dört görmezem dimiş
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Úıtèa:
Benlik itme vaódete gel ey gönül
İki görme birliği şaşı gibi
ÂşinÀ-yı baór-i vaódet ol dilÀ
Gezme benlik eyleyüb şÀşı gibi”
Bahrî Efendi’nin eserinde anlatılan latifeler arasında hayvanlara, ibadetleri kendi
arzularınca hafifletmek isteyen tiplere, zümrelere (bazı heteredoks mezheplere, Poturlara ve
Türkmenlere), ahmaklara, engelli insan tiplerine, inatçılara, akıl hastalarına, tabiplere,
esrarkeşlere, hayalperestlere, kurnaz tiplere, tarihi şahsiyetlerin yaşadığı bazı mizahî ve hikmetli
olaylara, kadın veya erkek düşkünlerine, mahbubperestlere, cinsel arzusunun esiri olup gülünç ve
rezil duruma düşen tiplere dair hikâyeler vardır.
Bahrî Efendi’nin Letâifnâme’sinde de köylü, Türk, Türkmen veya Yörük, Potur adları
altında taşralılık, köylülük, ahmaklık, kabalık, din bilmezlik gibi hususlara dair anlatılan
hikâyelerle bu kesimlerin tahkir edildiği görülür. Bahrî Efendi bilhassa dinî meselelerle cinsel
konular etrafında anlattığı gülünç hikâyelerde şehir kültür ve anlayışından uzak, cahil bir kitle
eleştirisi yapar (Öztürk 2016: 99). Bu durumda letâifnâmeler latifeden uzaklaşıp bir hicviyeye
dönüşür.
Aşağıda alıntılanan iki hikâye Paşa’nın bu tutumunu örneklemektedir:

“Muùâyebe
Bir imÀm köylüsüne eyitmiş. Gelin bir ay benim ile namÀz úıluñ, size günde ikişer aúçe
vireyin. Türkler çün günde ikişer aúçe işidürler rıżÀ virürler. İmÀm ò˘Àce oúuduúça Türkler bìvużÿ ve bì-ùaóÀret mescìde gelüb lÀcelle yatub úalúub namÀzı úılduú diyü ùaàılub giderlermiş. Çün
ay tamÀm olur. Türkler ò˘Àcenüñ başına üşüp ikişer aúçemüzi vir dirler. Ò˘Àce sizi müslümÀn
itdügüm yitmez mi daòi aúçe de ùaleb idersiz. BÀ-òusÿs ki cemìʿ úılduàunuz Àbdestsiz ve
taóÀretsiz idi. İkişer aúçe degil bir pula dahi degmezdi. Türk’ün biri eydür: Ey ò˘Àcecigüm. Biz şol
senün Àbdestlüce taóÀretlüce uzun uzaú namÀzlarunı dörder aúçe dahi úılmazduñ.”3
MuùÀyebe (13-a)

“Türk’ün biri sebt-i Nebì itdi diyü MüselmÀnlar ehl-i óükm óużÿrına ióżÀr idüp úÀêı bre habìs
niçün peyàamber óażretlerine sebt idersin didükde herif sulùÀnum ʿavretim üç ùalÀka boş olsun eger
dört yıldan berü adın andumsa dimiş.

3

Bahri Paşa, Mutayebât, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi. 894.35-1. İstanbul.
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Úıtʿa:
Beni peygambere sebt itdi ãanma
Yalan yire bana içürüb andı
Niçe yıldur ki adın anmadum hìç
Degül sebt eylemek hÀşÀ efendi”
Türk’e hocalık yapmasının yakıştırılmadığı, bu durumun da Türk ve kürk kelimeleri
üzerinden zıtlık oluşturularak vurgulanmaya çalışıldığı kısa bir hikÀye de Bahrî Paşa’nın
Letâifnâme’sinde geçmektedir. Hikâye şöyledir:

MuùÀyebe: (45-b)

 )كúaf ( )قve úafı ( )قàayn ( )غoúursun.

“Bir Türkün òÀcesine dimişler ki sen kefi (

Bre úaram (kerem) eyleñ beni óÀlime àon (koyun) MüselmÀnlar, dimiş.

Kıtʿa:
LibÀsı maʿrifet eylerse tahsìl
Yine nÀ-sÀz olur Türk oàlanı Türk
Yine ecnÀs-ı hayvÀndurur gör
Giyer semmÿr gerçi úıymeti kürk”
Bahrî Paşa’nın Letâifnâme’sinden (Mutayebat’ından) Örnekler
MuùÀyebe (14-a)

Naúl olunur ki evlÀd-ı èArabda büleh ile meşhÿr u sefÀhatle meõkÿr iki birÀõerler var imiş.
Óadd-i safÀhetleri ol mertebede idi ki bir gün birine tefehhüs itdiler ki siz mi ulucasız yoòsa ol
birÀderiñüz eyitmiş ki óÀlÀ ol birÀderüm benden ulucadur lakin iki yıldan ãoñra ben andan uluca
olurum. áÀyet bülehenden úarındaşı üzerinden daòi ol miúdÀr zamÀn geçeceğin bilmez.
Úıtèa
DilÀ eblehlüài añla saèÀdet
ÒalÀyıú içre dime bu kim işidür
Ki óaúúında o úavmüñ faòr-ı ümmet
Çün ehlüʾl-cenne bülehe dimişdür
MuùÀyebe (17-b)

Meger bir pìr-i ãad-sÀl u nâtüvÀn u erzel ʿömre irişmiş köhne-i zamÀn her-gÀh kendü ʿömrini
çihl ü pencÀhdan yuúaru çıúarmazdı. Bir gün òasta olub ùabìbe muótÀc oldı. Çünki ùabìb geldi maraøına
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naôar úıldı. Buña muúteøÀ-yı sinni üzere şerbet ve müntehÀyı heremi üzere óiõmet vÀcibdür didükde
pìr ùabibi yanına daʾvet idüb òafiyeten semʿine elli altmış yaşında varuz ola ammÀ siz seksan ùoúsan
ʿilÀcın eylen begüm didi.

Úıùʿa
Egerçi bÀà-ı cennet dil-güşÀdur
Göre zÀhid bu ʿÀlemde ne òoşdur
Ùoludur yÀr u àılmÀn u muãÀóib
Ne dirsin bÀà-ı òuldì daòi boşdur
MuùÀyebe(16a)

EvlÀd-ı èArabdan bir nevè ùÀéife var imiş. èAôìm şehirlerde çoú olurlar imiş. ElúÀbına Ùufeylì
dirlerimiş. áÀyet çoú ùaèÀm yirler imiş ve masòaralıú idüb gezerler imiş. ammÀ cemìè èÀlem
ãÿretlerinden bezerler imiş. EsvÀú-ı şehirde gezdükleri ve dügün ü øiyÀfet sezdikleri yerlere birbirinden
òafiyeten øiyÀfete daèvet olan kimesnelere ùufeyl olub dÀòil ü lime olurlar imiş bir gün bu maèúÿle iki
ùufeyli birbiriyle muãÀóabet iderler imiş. Biri eyitmiş sen sofra başında nicesin ol eyitmiş vallahuélaôìm aàzumda bir loúma ve úaşuğumda bir loúma ve gözlerüm bir loúma-i Àòerdedür. Ol biri eyitmiş
şöyleyem ki bir elümde bir loúma ve bir elümde daòi bir loúma ve aàzumda bir loúma ve úaşuàumda
daòi bir loúma ve bir gözüm bir loúmada ve bir gözüm daòi bir loúmada
Úıtèa:
İlÀhì düşmenümüñ sofrasına
Düşürme böylece datsız gidiler
Girürse úurudur bÀà-ı CinÀnı
Cehennem içre úışlasın didiler
MuùÀyebe (İ-16-b)

İki şaòs-ı muʿannid ü güm-rÀh birbiriyle hem-rÀh olub bir su kenÀrında giderlerdi. Ve
birbiriyle ʿinÀd iderlerdi. İttifÀú yolları bir tÀze kesilmiş çayıra uàrar. Biri eyitmiş ki bu çayır çırpan ile
kesilmiş ancaú ol biri eydür mıúrÀø ile kesilmişdür. Birbiri ile muókem ʿinÀd iderler. ÓattÀ ùarìú-i ceng
ü àavàaya giderler. Ol çırpan ile kesilmişdür diyen tüvÀnÀ kimesne imiş. Ol bir óerif döge döge
boàazına degin ãuya úoyar. Girü ʿinÀdı úomayub elbetde mıúrÀø ile kesilmişdür diyü ãu içinden mıúrÀø
şeklinde iki parmaàın uzadub işÀret ider. Yaʿnì mıúrÀø ile kesilmişdür diyü gider
úıtʿa
Taʿannüd gey cehÀletdür óaõer úıl
ʿİnÀd itme ʿabeådür olma àÀfil

Ebÿ Leheb Aómedüñ ʿemmi iken gör
ʿİnÀd ile cihÀndan gitdi cÀhil
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MuùÀyebe (19-a)

FrengistÀn begzÀdelerinüñ birine àalebe-i sevdÀ ile cünÿn ʿÀrıø olur. DÀruʾş-şifÀya úorlar.
Birúaç günden ãoñra yÀrÀn u iòvÀnı esb ü ùÀzì vü bÀzì görüb bunlar kimdür dir. Anlar daòi cümlesi
bizümdür dimişler. DìvÀne feryÀd idüb dir ki vaútiyle gidüñ. Yoòsa bìmÀròÀneci gelür cümleñüz bend
ü zencìre çeker.
Úıùʿa
Olur mı bundan özge hìç delülük
HevÀ-yı nefsüñe her dem uyasın
Bilesin bÀd-veş nefsüñ yanınca
RıøÀ-yı óaøret-i Rabbüñ úoyasın
MuùÀyebe (19-a)

AʿyÀn-ı ôurefÀ vü erbÀb-ı ãafÀdan birúaç kimesneler bir cÀy-ı müferreóde binÀ olunmuş bir
yeñi şÀdırvÀn kenÀrında ki henüz Àb-ı revÀn ile memlÿ olmamış idi. Oturub muãÀóabet iderler imiş.
ÓuøøÀr-ı meclìsden biri eyitmiş: YÀrÀn şu úarşuda duran şÀdırvÀn ne laùìf binÀ olunmuşdur. ʿAcabÀ ne
ile memlÿ olaydı. Kimi eyitmiş aʿlÀ sükker şerbetile vü kimi eyitmiş ne olaydı süd ile memlÿ olaydı vü
baʿøılar daòi bÀde ile ùolu olaydı diyüb her biri bir nesne ile memlÿ olmasını münÀsib görürken
aralarından biri şedÀyid-i rÿzigÀr ü elem-i cefÀ-yı meõemmetkÀr cÀnına kÀr u àamgìn ü zÀr eylemiş idi.
Ol şÀdırvÀna baúub eyitmiş ki òiõmetkÀr cinsini elem ü zecr ile õebò idüb öldüresin ve ol òÿn-ı
gülgÿnla bu müferreó gözeʾi doldurasın ãafÀ andadur.
Úıùʿa
DiyÀr-ı àurbet içre devr-i dÿnuñ
Egerçi içsem biñ dürlü zehrin
Ve-lìkin biñ beter gördüm cihÀnda
Ben andan bir nöker derdiyle úahrın
MuùÀyebe-i Manôÿme (20-a)

Meger bir bengi kendü òÀnesinde
Oturmışdı gece vìrÀnesinde
Ùalub baór-ı òayÀlÀta o miskin
ÒayÀl ile iderdi mÀhi seyrin
Girüb deryÀ içine ùutdı bir óÿt
Didi irte idinem ben bunı úut
Bunı ùabò eyleyüb óall u aselle
Virem leõõet buña sìr ü baãalla
Eküb üstine besbÀse úaranfül
Úoyam içine hem vÀfirce fülfül
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NefÀyisdür yisün ehl ü èayÀlüm
Doyub anlar benüm gitsün melÀlüm
ÒayÀlinden uyandı çün o demde
Elinde ùutduàı gördi èabìde
Didi eyvÀh òayÀlümdür meger bu
Tebevvül itdügümdür gördügüm ãu
Elüme girdügi mÀhì úuş ancaú
Uçub gitdi elüm eyvÀh boş ancaú
Mükeyyifler yiyüb esrÀrı ùob ùob
ÒayÀlÀt ile eyler raúãı óÿb óÿb
DimÀàına olub èÀrıø peyvest
Olur ender nüòÿset-der-nüòÿset
Olurlar bende sulùÀn-ı òayÀle
Úuãÿr fehmin hìç irgürmez kemÀle
MutÀyebe (21-a)

Birúaç kimesneler muãÀóebet iderlermiş. Biri eyitmiş dün şehre gelürken gördüm yüz biñden
ziyÀde úurdlar şol yazuda gezerlerdi. Biri daòi eydür ki bir zamÀn Burusa şehrine vardum gördüm bir
deve minÀreye çıúub ezÀn virürdi. Be ne söylersin deve hergiz minareye çıkar mı dimiş. Herif eydür siz
úurdları yüze indürüñ ben daòi deveyi düze indüreyin.

MuùÀyebe-i Manôÿme (22-b)

Dirilüb bir yire bir nice yÀrÀn
Gelürlerdi olub ãoóbetde óayrÀn
Yiyüb biri meğer vÀfirce bengi
ÒayÀlile iderdi anda cengi
Görür kendin keçi olmuş o miskìn
Gezüb ùaàlarda otlar yaènì àam-gìn
Yürürken bu òayÀlÀt ile nÀlÀn
Bu vech ile görür kendin o óayrÀn
Ki bir úaããÀb anı ãaórÀda dutdı
Alub dem-òÀnesine doàrı gitdi
Elini ayaàını bend itdi çÀlÀk
Yire sürdi yüzini nitekim òÀk
Çeküb òançer miyÀnından ol ebter
Yüzin baãdı didi Allahu Ekber
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Görüb bì-çÀre bu óÀli aàırdı
O meclisde keçi gibi çaàırdı
Anı zebò eyledi fiél-óÀl ãandı
ÒayÀlinden bu òavfile uyandı
èAceb mi bengiler óayvÀn olursa
Yiyüb esrÀrı úan óayrÀn olursa
Ùabìèatden çıúarur Àdemi keyf
Anuñçün bengilerdür sell-i seyf
MuùÀyebe (25-a)

Bir gün birúaç kimesneler şeyùÀnı görür ki kemÀl-i şitÀb ile bir yire revÀne olub gider. Böyle
ʿacele ile úande gidersin ü ne fitne vü fesÀd peydÀ idersin dimişler. Eyitmiş ki falÀn ʿavreti filÀn

oynaşına úocdurmaàa saʿy iderüm. Be sen gidi imişsin dimişler. ŞeyùÀn be yoú bu gidilik degül
insÀniyetdür efendiler dimiş.
Úıùʿa
Ne deñlü şeyùanet úılsa ʿAzÀzil
İder Àdemlücek daòi bile çoú
Buluşdurur nigÀrını nigÀra
Çok insÀniyet ider Àdeme yoú
Muùâyebe (43-a)

TürkistÀn’da bir úaryede bir meyyit vÀúiʿ olur. Bir Türki Ànı defn itmek içün faúìh aramaàa
irsÀl iderler. Meger bir aòer úaryede daòi bir meyyit vÀúìʿ olup andan daòi bir TürkmÀn faúìh aramaġa
gitmiş idi. İttifÀú ikisi daḫi yol üzerinde buluşup giderken bir faúìhe rast gelürler. Her biri kendü
úaryesine çeküp, mÀbeynlerinde aôìm ġavġa oldı. Âúıbet bir àalibcesi eyitmiş. Hay faúìh ya bizim
ḳaryemize gel yÀòÿd seni şimdi úatl iderin. Ol biri eyitmiş. Hiç úorúma bizim úaryemize gel ki eger ol

seni úatl iderse ben daḫi Ànuñ ãarı itin úatl iderim. Ùoúuz sencileyin faúìhe deger demiş ve eyitmiş:
Úıùʿa
Seni úatl iderse ol üşenme
Varıp itme anuñla hiç müdÀrÀt
Ki ben daòi anuñ ãaru itini
Senüñ çün úatl idem idüp mükÀfÀt
Óikâyet (45-a)

Bir pÀdişÀhuñ birḳaç arslanları var imiş. Bir gün arslan-ḫÀneye varmış. Şìrleri ġayet arıḳ görür
ḳıllet-i ḫuddÀmdan añlayup bir şìrbÀn daḫi taʿyìn ider. Yine bir gün şìrleri lÀġar görüp bir şìrbÀn daḫi

taʿyìn eyler. Birḳaç günden ṣoñra yine arslan-ḫÀneye vardı. Şìrleri evvelkinden daḫi beter gördi. Pes
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şìrbÀn dört etti. Bu minvÀl üzre çün óayli zamÀn mürÿr eyledi. Bir gün pÀdişÀhuñ yolı yine şìrḫÀneye
uàradı. Arslanlara naẓar eyledi. Evvelkinden beter ve daḫi lÀġar ü ebter görüp bì-ḥużÿr olup şìrbÀnlara
ḫışm idüp evvelki şìrbÀnı ḥużÿrına daʿvet idüp elbette bunuñ sebebi nedür diyü istikşÀf u iḳdÀm u

ibrÀm idicek, şìrbÀn ìradı ile zemìn-i taʿẓìm ü tevḳìri bÿs idüp eyitdi. PÀdişÀhum şìrbÀn bir iken
nevÀlesinden bir ḥiããe çıúardı ve bir ḥiããe şìrlere dökerdi. ŞìrbÀn iki olıcaḳ nevÀlesinden selÀsını çıúup
sülüsü şìre vaãıl olurdı. Üç olıcaḳ behre-i şìr daḫi erbÀʿ olup üç óiããe şìrbÀnlara ve rubʿ óiããe şìrlere
dökerdi. Çünkim şìrbÀnlar çÀr-yÀr óiããe-i òams şìrlere óavÀle ḳıldılar. Pes şìrler daòi bu dereceyi
buldılar ve böyle lÀàar oldılar.
Úıùʿa (45-b)
Her işüñ ʿÀmili ùoàrı gerekdür
Ki egriden olur ãÀdır òaùÀlar
Úayırmaz az olursa nevʾ-i òuddÀm
Ki az olsun öz olsun der atalar
MuùÀyebe (47-a)

ÓikÀyet eylediler bir zamÀnda
İki úonşu olurdu bir mekÀnda
Biri birisine yaúın olurdı
Tekellüfsüz odasına gelürdi
Birine èÀdet olmış idi her gÀh
Olurdı úonşusı óÀlinden ÀgÀh
Onda her ne pişse gözedürdi
Naãibümdür deyu el uzadurdı
Yimek vaúti gelüb her gün yir idi
ZevÀl olmaz naãìbe hìç dir idi
Ev ıssı her ne loúmaya ãunardı
Meges gibi ol üstine úonardı
Bu hÀletden olub èÀciz ôarìfüñ
UãÀndı gelmesinden ol herìfüñ
Velì ãabr itdi bir daòi gelince
Naãibümdür diyüb bir el urınca
Hele bir gün yine geldi kelÀma
Naãibümdür deyu ãundı ùaèÀma
äalub her dem aña zÿr ile pençe
Yüzine çaldı bir aèlÀ ùabÀnce
Didi bu da naãìbüñdür muúadder
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ÓelÀl olsun saña bu da birÀõer
Meges gibi óasìsüñ sofrasına
äaúın daèvetsiz varma òÀnesine
Varub göz dutma sen de ehl-i úÿt ol
Megesle úıl úanaʿÀt èankebÿt ol
TedÀrik dÀmeni úursında cehd it
Atalar yolını ùutmaàa saèy it
MuùÀyebe (53-b)

TevÀriòde mesùÿrdur ki Meʾmÿn Òalife zamÀnında ʿArÀb beglerinden birinüñ on beş yaşında
bir úızında zeker ü òÀye ôÀhir olub óattÀ babası mezbÿrı mÿmÀ-ileyhüñ dìvÀnına ióøÀr itdi. Ehl-i dìvÀn
müşÀhede úıldılar. Ve bu óaúìr daòi hicret-i Nebevìnüñ ùoúuz yüz seksen bir ùÀriòinde diyÀr-ı
Üngürüs’de bir úaryede bir Macar úızında yigirmi beş yaşıñdan soñra zeker ü òaye bitdigin müşÀhede
úıldım. Ve cemm-i àafìrden bir cemÀʿat daòi müşÀhede úıldılar. äoñra İslÀma gelüb ü teʾehhül idüb
evlÀdı dÀòı oldı. Ve kendüsi ricÀle úarışub nice zamÀn ãaà oldı.
Úıtʿa (53-b)
Òüdanuñ óikmeti çoúdur dilerse.
Eri ʿavret ider ʿavreti er
Naôìri yoú şerìki yoú işinde
Dilerse úışı yaz yazı úış eyler
MuùÀyebe (54-b)

Timurlenk ki nìm merd idi. Bir eli ve bir ayaàı fermÀnında degil idi. ZamÀn-ı ôuhÿrunda Mıãır
pÀdişahınuñ üzerine ‘asker çeküb varduúda meger ol ʿaãırda Mıãır pÀdişÀhı bir yek-çeşm, Timurlenke
kemÀl-i iùÀʿat gösterüb mìrÀr-ı keyf ü ber-güõÀr ile úarşu geldi. MülÀúat müyesser olıcaú óìn-i
muãÀóÀbetde Timurlenk kendinüñ şevket ü ôuhÿrun añub bu úadar luùf u ÒüdÀya maôhÀr düşdügin
işrÀb eyledi. Mıãır pÀdişÀhı eyitdi. Eger óuôÿr-ı Óaúda pÀdişahlıàuñ şevketi òayırlı olaydı bencileyin
köre ve sencileyin aúãaàa virmezdi.
Úıtʿa (54-b)
Tefaòòür úılma cÀh u manãıb ile
Gider elden ele bu cÀh u devlet
Buyurmışdur óabìb-i faòr-ı ʿÀlem
NedÀmetdür úıyÀmetde imÀret
MuùÀyebe (59-b)

Birisi birisine óikÀyet eylemişler ki bir zamÀn bizüm baúçede bir paùlıcan bitdi. Büyüyüb şöyle
èaôìm budaúlar virdi ki bir laúlaú gelüp bir şÀòında yuva yapdı. Ve bir laúlak dÀòı gelüb bir àayrı
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şÀòında yuva peydÀ iyledi. Şaúıldayup ötdükleri biri birinüñ ÀvÀzın işitmezlerdi. Biri buñı diñleyüb
ayıtmış. Bir zaman bizim şehre bir úazancı geldi. Úırú şÀkirdi vardı. Bir kazàan dokudılar. Yigirmi
şÀkirdi bir ùarafda yigirmi şÀkirdi bir daòi ùarafda dururlardı. Birbirlerine çekiçlerinüñ ÀvÀzeleri
işidilmezdi. Herif ayıtmış be ne söylersin hergiz böyle èaôìm àazàan olur mı? Ol ayıtmış ya olmasa
anuñ gibi paùlıcan ne içinde pişer ola.
Úıtèa
Birbirini tekõìb iderler
Buluşsa bir yerde iki yalancı
Yalan ile ùoúunan böyle àazàan
Olur yüz úaralığı her úazancı
ÓikÀyet (69-b)
Sulùan SüleymÀn ‘Àliyhuʾr-raóme vʾer-rıêvÀn meróÿm ‘unvÀn-ı sulùÀnì vü ʿunfuvÀn-i
civÀnisinde ve devlet-i ʿizz ü kÀmrÀnì-i ‘alem-i şebÀbesinde muúarrer olub ùabè-ı şerìfleri õevú-i
selìme, mÀlik olmaú ile şuʿÀrÀ fennine sÀlik olub serv-úadd u lÀle-òadler vaãfında rengìn gazeller ve
lebleri şehd ü şekkerler óaúúında medó-i şìrìn ü bì-bedeller ôuhÿra getürüb hem fÀris-i meydÀn-ı
merdÀn hem óÀris-i ‘arãa-ı ‘irfÀn veʿl-óÀãıl kütüb óükmine bir ãulùÀn idi ki zamÀn-ı şerìflerinde emn ü
emìn idi. İbtidÀ-i hengÀm-ı ʿişretlerinde söz ü ãÀza mÀʾil ü maóÀbìb-i àılmÀn muãÀóÀbetine òÀʾil idi.
Naúledilir ki àılmÀn-ı müzellefe şeref buyurduúları sarayda meróÿmuñ bir maóbÿb-ı şìvekÀrı vü bir
dil-ber-i èayyÀr ile òafìyyeten muʿÀmelesi ve sırr-ı ʿaşú u şevúe müteʿalliú müúÀlemesi olub gÀhi şÀnevÀr zülfi miyÀnına dolaşub u gÀh pervÀne-ãıfat şem’i ruósÀrına ulaşub vÀdiʿ-i-serinde hevÀy-ı Àşú u
şevúe müteallıú müúÀlemesi olub u ãahrÀ-yı dilinde nesìm-i viãÀl u õevú eserdi.
Úıùèa
HevÀy-ı úadd-i cÀnÀne hevÀdÀr olmasun kimse
Kemend-i zülfine yÀrüñ giriftÀr olmasun kimse
Gider yaàmaya rÀóat-ı ùÀkat u ãabr u úarÀrı
Metaʿ-i ʿaşú-ı dildÀre òarìdÀr olmasun kimse
Meger bir şeb Àteş-i èaşú-ı mekkÀr ãabr u úarÀrın yandurub ve Àsker-i òayÀl-i viãÀl şeb-i òÿn
idüb ò˘Àb-ı sükÿnından uyandurub ve èacaben liʾl-muóibbu keyfe yenam, medlÿlınca bìdÀr idi. Çünki
èalem-i aàyÀrdan óÀli gördi. Ol şemʿ- i cemʿ-ÀrÀnuñ soóbetine rÀàıb u bÀà-ı viãÀlinden taóãìl-i mìveye
ùÀlib olub üftÀn u òayrÀn meʾvÀ-i yÀre revÀne olub u bisÀt-ı nÀzenìne gelüb sìb-i zenehdÀnın dilliyüb ve
sünbül-i òoş bÿların elleyüb bu muʿÀmele üzere iken meger ol maʿşÿú-ı raʿnÀnuñ ve úÀmet-i ùÿbÀnuñ
ol sarÀy içinde sÀkin olan àılmÀn-ı mezallefden bir ‘Àşıú-ı şÿrìde ve üftÀde-i àam-dìdesi dÀòi var imiş ki
ol daòi gÀh u bì-gÀh fırãat elvirdikce vü rüzgÀr muvafıú gördükce gelüb ol nihÀl-i bÀà-ı melÀóat u
gülbin-i gülzÀr-ı ãabaóÀtdan gül dirermiş. Ol gice òüdÀvendigÀr óażretleri gelüb gitmezden evvel ol
Àşıú-ı miskin gelüb gülistÀn-ı viãÀle girüb gitmiş idi. áulÀm añı mestì-i ò˘Àbda ÒüdÀvendigÀr óażretleri
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gelüb gitdi ve yine tekrÀr geldi Taóayyür itmegin dehÀn-ı nÀz açub ve leblerinden şìr ü şekker ãaçub
devletlü pÀdişÀhum henüz gelüb gitdüñüz idi. Meger sìb-i istiʿcÀl-i ʿavdet bÀʿiå-i kemÀl-i óarÀretdür
diyicek fʾil-óÀl Àyine-i ùÀbʿ-ı şÀha àubÀr-ı infiʿal gelüb ôannuʾl ʿÀúil kehÀne medlÿlınca óikÀyet-i
meõbÿreye intiúÀl idüb dil-ber-pÀrenüñ kendüden àayrı ‘Àşıúı vü muóibb-i ãÀdıúı olub u gÀh u bì-gÀh
gelüb gitdügin anlar ve ol şÿrìde óÀlüñ cürʾetine ùañlar.
Beyt
Gel bir vÀy-ı ʿÀşıú-ı dil-berden kerÀmet isteyen
Az mıdır bu kim kişiye ölmeği ÀsÀn ider
Pes şÀó-ı ‘Àlem-penÀh sükÿta varub u andan gidüb ol óavalìde yatan àılmÀnuñ birer birer
sìnelerine dest urub cümlesin ‘Àlem-i ò˘Àbda bulub meger ol ‘Àşıú-ı şÿrìde óÀlüñ ki úafes-i sìnesine cÀnı
murà-ı bismil gibi ùab ùÀb u òÀyin ü òÀyif muúteżÀsınca òavf-ı àazÀb-ı pÀdişahìden dìl ıøùırÀbda idi.
Çünki sìne-i mecrÿóına el urdı. Ùab ùÀb kalbini gördi. Nÿr-ı ferÀset ile ʿÀşıúı bildi. Ve kim idügin
ʿalÀmet içün òancerin çıúarub zülf-i dil-Àvìzinüñ bir ùarÀfın úatʿ idüb menziline gitdi. áulÀm-ı miskìn

çün bu òÀli gördi. Óatb-i vücÿdı ve leheb-i àazÀb-ı pÀdişÀòì ile sÿzÀn olacaàın vü itdügi òıyÀnetüñ
mükÀfÀtuñ bulacaàın bildi. ZevrÀú-ı fikrin diyÀr-ı tedbìre vü tedÀrike ãaldı. Ve ol úaãırda bu dürr-i
maʿnÀyı buldı. Kendüsi dÀòı yirinden ùurub u ol ùarÀfda yatan àılmÀnuñ henüz ò˘Àbda iken zülf-i dilÀvizlerin hemÀn ol ùarafdan ki kendünüñ úaùʿ olunmuşdur. Birer birer òançer-i bürrÀn ile úaùʿ idüb girü
òafiyyeten yataàına varup yatdı. ‘Alaʾã-ãabaó zülf-i dìl-Àvizleri olan meh-pÀreler menzillerinden
ùurdılar ve sünbül-i gìsÿların úaùʿ gördiler. PerìşÀn-óÀl u müşevveşüʾl-bÀl óayrÀn úaldılar.
Úıtʿa
Óeb úaùiʿ gördiler sünbüllerin
Dil-rubÀlar dìl-perişÀn úaldılar.
İrmediler bu muãìbet sırına
Mevúıf-ı óayretde óayrÀn úaldılar
SehergÀh çün şÀh-ı ‘Àlem-penÀh bìdÀr olub vÀúiʿ-i şebingÀh òÀùıra olub mülÀzımÀn
òiõmetinden àılmÀn-ı müzellefe sÀkin olduúları menzilde bir cÀnibden bir zülf-i dil-Àvizi úaùʿ (maútÿʿ
İ-2) bir àulÀm vardur. Anı fiʾl-óÀl huøÿr-ı şerìfime ióøÀr idüñ diyü buyurdı. Çünki fermÀn-ı úadr-i
tüvÀn cemÀó-ı sumÿʿ-ı àılmÀna irdi. Biri birine naôar idüb ü cümlesi huøÿr-ı şÀha gidüb serìr-i pÀye-i
ÀʿlÀya ‘arø-ı óÀle cürʾet itdiler. ŞÀh-ı cihÀn çünki bu noúùaʾi iõʿÀn úıldı. Engüşt-i óayretini dehÀn-ı
fikrete urub ve bu óüsn-i tedÀrike taósìn úılup ecdÀd-ı ʿaøÀmı ervÀhına úasem-i yÀd itdi ki buñı idene
øarar u gezend irişdürmeye. TÀ ol daòi kendüsin ÀşikÀra iyleye ve aóvÀlin huøÿr-ı şÀha söyleye.
Beyit
EsrÀr-ı sözin óalúa beyÀn iylemek olmaz
Ser virmek olur sırrı ayÀn iylemek olmaz.
diyüb sükÿt itdi. ŞÀh ol úadar ki tecessüs itdi. Bu kÀruñ gavrine irmedi. Ve rÿy-i ıùùılÀʿ vü
inkişÀfından eåer görmedi. Ayıtdı
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Úıt’a
Zihì ʿaúl u zihì luùf-i tedÀrik
Ki başuñ úurtarur böyle belÀdan
Muúarrerken mükÀfÀt-ı òıyÀnet
ÒalÀs eyler úomaz nefsin ceõâdan
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