XIX. ASIRDA SOSYO-KÜLTÜREL VE FOLKLOR‹K
ÖZELL‹KLER TAﬁIYAN B‹R KAS‹DE:
KASÎDE-‹ GARRÂ-YI ‹NEK
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Une Qasida du dix-neuvième siècle ayant des particularités
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ÖZET
XIX. as›rda, Halk ve Divan ﬂiirleri yak›nlaﬂ›r. Tür ve konu olarak gittikçe birbirlerine yak›n edebî ürünler vermeye baﬂlarlar. Bu ürünlerin en tipik örneklerinden biri de Hac› Mahmut Ratip’in Kasîde-i Garrâ-y›
‹nek adl› manzumesidir. Bu manzumede XIX. as›r ‹stanbul’unun baﬂta meslekler olmak üzere sosyo-kültürel
ve folklorik hayat› hakk›nda çok geniﬂ malumât yer al›r. Ayr›ca bu mesleklerle ilgili deyim, terim ve tabirler
zikredilir. Manzume, o devirdeki baz› olaylar ve kurumlar hakk›nda da tarihî vesika de¤eri taﬂ›yan bilgiler
ihtivâ eder.
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ABSTRACT
‹n the 19 th century, Folk and Classic poems are getting closer. They give literature products to each
other as a kind and a subject. One of the most typical samples of these products is the poem called “ Kasîdei Garrâ-y› ‹nek ” by Hac› Mahmut Râtip. ‹n this poem more information about socio-cultural and folcloric life takes place in the 19 th century ‹stanbul, especially occunpations. ‹n addition, idioms, terms and expressions are mentioned about these occupations. Poem includes some events and some places and about their
knowledges which carries the importance of historical documents.
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XIX. as›rda Türk Edebiyat›, birden
fazla anlay›ﬂ içinde geliﬂmekteydi. Bir
yönüyle bat› edebiyatlar›n›n h›zla tesiri
alt›na girmekte olan ve daha çok Osmanl› ayd›nlar› taraf›ndan yönlendirilen
“Bat› Tesirindeki Türk Edebiyat›”na mukabil, baz› mahalli sanatç›lar ve saz ﬂairleri taraf›ndan da Halk ve Divan ﬂiirlerini müﬂterek bir zeminde buluﬂturma
çabalar› sarf edilmekteydi. Bu as›rda,
Klasik Türk ﬁiiri, XVII ve XVIII. as›rdaki de¤iﬂim rüzgarlar›n› devam ettiriyordu. Buna ba¤l› olarak ﬂiirde mevzular

ço¤al›yor, zenginleﬂiyor, yerli hayattan
al›nm›ﬂ sahnelere s›k s›k tesadüf ediliyordu. Gazellerde, hatta bazen kasidelerde bile yerli hayat› aksettiren levhalar göze çarpmaya baﬂl›yordu. Yani eski
ﬂiirin, hayata en aç›k taraf›n› aksettiren
kaside ve ona ba¤l› türler üzerinde ﬂairlerin bir k›s›m terkiplere giriﬂmesi yeni
ve orijinal konularda kasideler yaz›lmas›na sebep oluyordu1.
Divan ve Halk ﬂiirleri aras›ndaki
karﬂ›l›kl› etkileﬂimin yak›n dönemlere
do¤ru hissedilmesi sebepsiz de¤ildir. Bu,
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as›rlard›r süren bir sosyal ve kültürel
oluﬂumun sonunda ortaya ç›kan tabiî bir
hadisedir2. Ancak Nedim’den beri gelen
mahallîleﬂme ak›m›n›n etkilerinin bir
tak›m kaba yorumlara sebep olmas› da
kaç›n›lmaz bir durumdur3. Buna ra¤men
kasidelerin -bilhassa hiciv ve buna benzer türleri- içerik aç›s›ndan sosyal hayata daha fazla dönük olmas› bu naz›m
ﬂekliyle yaz›lan konular›n daha geniﬂ bir
aç›l›m göstermesine sebep olmaktayd›.
Çal›ﬂmam›za konu olan “Kasîde-i
Garâ-y› ‹nek ” adl› manzume XIX. as›rda
Hac› Mahmut Ratip taraf›ndan kaleme
al›nm›ﬂt›r4. Eser, ‹stanbul’da devrin ve
bölgenin folklorik ve dil özellikleri dikkate al›narak yaz›lm›ﬂt›r. Bu kaside, tür
olarak ﬂairin kendi hayat›na ve halk tabakas›ndan baz› kimselere yönelmiﬂ bir
hiciv-taﬂlama özelli¤i göstermesine ra¤men içerik olarak bir hayat hikâyesinin
seyri içinde geliﬂir5. Bu seyir, ﬂairin kendi hayat hikâyesidir. Bu yönüyle kaside,
bir otobiyografidir. Ayr›ca manzumede
baﬂtan sona ince bir alay ve ﬂaka üslubunun olmas›, ona latife olma vasf› da ekler.
Hac› Mahmut Ratip’in hayat› hakk›nda devrin tezkireleri ve di¤er biyografik kaynaklar›nda birbirine benzer bilgiler vard›r6. Ancak ﬂairin kiﬂili¤i ve hayat› hakk›ndaki en geniﬂ bilgileri eserine
yaz›lan mensur bir önsözden ve söz konusu kasideden ö¤renmekteyiz7. Kim taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinmeyen bu önsözün yazar› muhtemelen ﬂairi çok yak›ndan tan›yan birisi olmal›d›r.
Hac› Mahmut Ratip Efendi, Dergâh-› Âlî kap›c›baﬂlar›ndan8 Yeniﬂehir
Fenerli Hac› ﬁerif A¤a’n›n o¤ludur9. ﬁair, muhtemelen 1242/1826 tarihinde
dünyaya gelir10. Kaynaklar Ratip’in ailesi hakk›nda hemen hemen hiçbir bilgiye
yer vermezler. Sadece babas›yla 1844 y›-
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l›nda hacca gitmesinden dolay› babas›n›n da kendisi gibi hac› oldu¤u ve vazife
baﬂ›ndayken öldü¤ü bilinmektedir11. Ratip, söz konusu kasidesinde ailesi hakk›nda bir tak›m bilgilere yer vermektedir. Küçük yaﬂtayken babas›n› kaybetti¤ini, babas›n›n dört han›m ve on üç çocuk sahibi oldu¤unu, bunlardan dördünün k›z di¤erlerinin erkek oldu¤unu, en
büyük kardeﬂi Necip Ahmet Bey ve di¤er
iki büyük kardeﬂiyle birlikte ailesine
bakmak zorunda kald›klar›n› söyler. Ancak ﬂairin Muzika-i Humâyun’a baﬂ vurusu s›ras›nda bizzat padiﬂah taraf›ndan
kabul edilmesi ve aile efrad›n›n padiﬂah
taraf›ndan ayr›nt›l› olarak sorulmas› babas›n›n padiﬂah veya saray çevresindeki
bir tak›m kimseler taraf›ndan iyi tan›nd›¤›n› gösterebilir ve yahut da bu anlat›lanlar ﬂairin kendisini övmek arzusundan kaynaklanabilir12. ﬁairin büyük kardeﬂi Necip Ahmet Bey, Edhem Paﬂa taraf›ndan “kaleme konarak” devlet memuriyetine al›n›r. Ancak O, oldukça cahil bir
insand›r. “Elifi görse mertek” san›r.
“Eliften yeye dek iki yanl›ﬂla” okur. Daha sonra Edhem Paﬂa, Ratip’i de ayn›
dairede iﬂe ald›r›r.
ﬁairin çocuklu¤u ve e¤itimi hakk›nda da fazla bir malumata sahip de¤iliz.
Ancak kasidesine yaz›lan önsözde Arapça ve Farsça’ya hakim oldu¤una iﬂaret
edilmektedir. Ratip’in ilk vazifesi kendi
ifadesine göre on üç yaﬂ›ndayken Edhem
Paﬂa taraf›ndan a¤abeyinin yan›nda memuriyete al›nmas›yla baﬂlar13. Onun
bundan sonraki hayat serüvenini kasidesinden ö¤renmekteyiz. Ratip’in dairedeki bu memuriyet tecrübesi k›sa sürer.
A¤abeyinin arkadaﬂlar› kendisini çok
“parlak” bir ﬂahsiyet olarak görürler ve
Enderun mektebine kay›t edilmesini
tavsiye ederler. Fakat ﬂair, bu insanlar›n
samimi olmad›klar›n›, asl›nda kendi
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menfaatlerini düﬂündüklerini belirtir.
Enderun’a giriﬂ teﬂebbüsü s›ras›nda bizzat padiﬂah Abdülmecid’in huzuruna ç›kar›l›r. Bu usulün kendi zaman›nda Enderun’a kabul için bir gelenek oldu¤unu
söyler14. Ancak padiﬂah kendisinin bu iste¤ini uygun görmez. Enderun’un eskisi
gibi ciddi bir ocak olmad›¤›n›, isterse yeni kurulan Muzika-i Hümâyun mektebine kay›t olmas›n›n mümkün oldu¤unu
söyler. Ratip, padiﬂah›n tavsiyesini istemeyerek de olsa kabul ederek bu mektebe kay›t olur. Bundan sonra Muzika-i
Hümâyun’daki talimleri ve oradakilerle
iliﬂkilerini anlat›r. Padiﬂah taraf›ndan
zaman zaman ziyaret edildiklerini söyler. Padiﬂah Ratip’e s›k s›k gülümser,
takdir eder ancak hiç ihsanda bulunmaz. Yaln›z dua eder. Burada “on y›lda
onbaﬂ›l›k rütbesini” ancak kazan›r. Kendisini sevmeyen birisi taraf›ndan iftiraya u¤rayarak Muzika-i Hümâyun’dan
ayr›lmak zorunda kal›r.
Daha sonra bir y›l boﬂta gezen Ratip, iki defa tarikate intisap denemelerinde bulunur. ﬁiirdeki ifadelerinden anlaﬂ›ld›¤›na göre ﬂeyhi Nazif15 taraf›ndan
kendisine bir hücre tahsis edilir. Ancak
kiﬂili¤i bir tarikat ortam›nda kalmaya
müsait de¤ildir. Bir ara Özbek Tekkesi’nde kalmaya çal›ﬂsa da buna da muvaffak olamaz.
Bir süre sonra istikbal endiﬂesine
düﬂen Ratip, bir komﬂusunun yard›m›yla bal›kç›l›¤a baﬂlar fakat bu tecrübesi
de k›sa sürer. S›ras›yla çiftçilik, kümes
hayvanc›l›¤›, ipekçilik, demir yolu konturatç›l›¤› gibi de¤iﬂik iﬂlere at›l›r. Ancak her birinde türlü nedenlerle baﬂar›l›
olamaz ve iflas eder. En son yine komﬂular›n›n ›srarl› tavsiyeleriyle ve büyük
umutlarla inek besleyip hayvanc›l›k
yapmaya karar verir. Büyük masraflara
girer. ‹ﬂten anlamayan baz› zevat›n ge-
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reksiz isteklerine uyar. ‹thal inek dahi
al›r. Çoban tutar, giydirir. Ancak bütün
gayretleri bir netice vermez.‹neklerin
bütün yavrular› bo¤a olur. ‹çlerinde bir
tek inek vard›r, o da kendini kuyuya atarak (!) ölür. Böylece ﬂairin elinde “y›¤›nlarla tezek” ten baﬂka bir ﬂey kalmaz (!).
Mahmut Ratip 24 ﬁaban 1317 ( 28
Kanunievvel 1899’da ‹stanbul’da yetmiﬂ
beﬂ yaﬂ›nda ölmüﬂ ve Beylerbeyi Kuzguncuk Mevkiinde Nakkaﬂ kabristan›nda babas›n›n yan›na defnedilmiﬂtir16. ‹bnülemin ölüm gününü ﬂöyle anlat›r: “
Askerî tekâüd sand›¤› azas›ndan Zühdü
Bey’e adam gönderip maaﬂ›m› göndersin. Hesab›m› kapats›n. Ben ahirete gidiyorum. Mektebe beraber gittik. Muzikaya beraber gittik. Ne olur ahirete de
beraber gidelim dedirtmiﬂ. Zühdü Bey
sakal›n› eline al›p maaﬂlar› göndermiﬂ.
O gece ikisi birden vefat etmiﬂtir”. Hiç
evlenmeyen Ratip, çocuk sahibi de olamam›ﬂt›r17. Adile Sultan kendisine alt›
lira maaﬂ tahsis etmiﬂti. Eniﬂtesi Dahiliye Nezareti evrak müdür muavini Mehmed Bey’in evinde otururdu18.
Hac› Mahmut Ratip’in kiﬂili¤i hakk›nda kaynaklarda fazla bir bilgiye rastlanmaz. Onun kiﬂili¤i hakk›ndaki en ayr›nt›l› bilgileri eserinin baﬂ›nda bulunan
ve vefat›ndan sonra bir dostu taraf›ndan
kaleme al›nd›¤›n› sand›¤›m›z k›sa bir
mensur önsözde bulmaktay›z. ‹nceledi¤imiz kasidede de bunlar› teyit edecek bilgiler mevcuttur.
Mensur önsözdeki bilgiye göre Ratip, büyüklü¤ü keramette arayanlar› ﬂaﬂ›rtacak garip hallere sahip bir insand›.
Kalben ve ahlaken güvenilir ve yarat›l›ﬂtan ileri zekal› oldu¤undan muhakemesinde ve kararlar›nda hatas› az olurdu.
Kanaat ve uzlet sahibi idi. Dünya zevklerinden yüz çevirerek ahiret istikbalinden endiﬂe duyard›. Kendisine itimat
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edilen ve dan›ﬂ›lan bir kiﬂiydi. Zaman›n›n – muhtemelen hayat›n›n sonlar›ndaki II. Abdülhamit- idaresinden ﬂikayetçi
idi. “ ‹darenin ipli¤i yaln›zl›¤a b›rak›l›rsa üzülür kopar” derdi. ‹nsanlar›n iyili¤ini isterdi. Kendi derdiyle u¤raﬂ›rken
baﬂka bir dertli görecek olsa hemen onun
yard›m›na koﬂar, derdine derman olmak
için hiçbir bahanenin ard›na s›¤›nmazd›.
Fedakârd›, merhametliydi. ‹hlas›yla mesrur, kederiyle mükedder olmaktaki ciddiyeti ve nefsinin arzular›n› yerine
getirmemek için yüz k›rk yedi kuruﬂluk
emeklilik maaﬂ›yla gösterdi¤i kanaat,
gerçekten övülmeye de¤erdi. Ömründe
hiç evlenmemekle birlikte gayr-› meﬂru
iliﬂkilere de ra¤bet etmemiﬂtir. Zerafetle
irfan› kaynaﬂt›ran kiﬂili¤i ariflerin dikkatini çekecek derecedeydi19 ﬁairin latife
dolu kiﬂili¤i ve nüktedan sözleri o devirde birer f›kra ﬂeklinde halk›n a¤z›nda
dolaﬂmaktad›r. ‹bnülemin’in Son As›r
Türk ﬁairleri’nde anlatt›¤›na göre ﬂen,
ﬂakrak ve latife yapmaya yatk›n kiﬂili¤i
daha hayattayken ﬂöhret bulmuﬂ, yapt›¤› espiriler ‹stanbul ve çevresinde kulaktan kula¤a yay›lm›ﬂt›r. ‹bnülemin bunlardan birkaç tanesini anlat›r. “ Ratip,
bir gün Bo¤aziçi’nde sahilden geçerken
bir kahvehanenin önünde bir adam›n di¤erine imamlar›n iﬂini ölüler sa¤lar dedi¤ini iﬂitir, pek be¤enir. Kendi de böyle
bir söz söylemek arzu eder. Düﬂünerek
yürürken bal›kç›lar›n denizde a¤ çekmekte olduklar›n› görür. Bal›kç›lar›n yüzünü a¤lar güldürür mazmununu sünuh
eder. Bunu da be¤enerek birine söylemek ister. Herif Ratip’i hayretle süzdükten sonra efendi sen deli misin bu nas›l
söz ? der, kay›¤›n› çekip sahilden uzaklaﬂ›r.
Ratip, üstünde namaz k›ld›¤› postekiyi yata¤›na serer, yatarm›ﬂ. Sabahleyin ihvan›na vallahi sabaha kadar poste-
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ki üstünde idim dermiﬂ. Bir gece Yenikap› Mevlevihanesi’nde bulundu¤u esnada
vaktin geçti¤inden bahsederek Hac› Bey
art›k yatsan›z demiﬂler. Ratip de hac›
yatmaz cevab›n› vermiﬂ”20. ﬁairin bu
nüktedan kiﬂili¤i ‹nek Kasidesi’nde de
bir çok beyitte aç›kça görülmektedir.
Ratip’in ﬂairli¤i hakk›nda kaynaklar›n müttefik olduklar› en önemli husus
onun Mevlevi bir ﬂair olmas› ve mutasavv›fane ﬂiirler söylemesidir21. Hatta
devrinde tan›nm›ﬂ Mevlevilerinden Tahir Olgun taraf›ndan Ratip’in vefat›na
tarih düﬂülmesi bu çevrelerce ne kadar
sevildi¤ini ve tan›nd›¤›n› gösterir. Bir
ﬂark›s› da devrin ünlü Mevlevî bestecilerinden Zekâî Dede taraf›ndan ›sfahan
makam›nda bestelenmiﬂtir. Ayr›ca kendisi;
“Râtip etsem nola k›tmir ile bahs-i rüchan
Kemterîn kelb-i der-i Hazret-i Mevlânây›m”

diyerek bu konudaki düﬂünceleri kuvvetlendirmiﬂtir22. ﬁairin edebî kiﬂili¤i ve
üslûbu hakk›nda bilgi edinebilecek kadar fazla say›da ﬂiire sahip de¤iliz. Ancak ‹nek Kasidesi ve biyografik kaynaklardaki birkaç örnek ﬂiirinden baﬂka bir
eserine ﬂu ana kadar ulaﬂamad›k. Baz›
kaynaklarda ﬂiirlerinin bir k›sm›n›n
mecmualarda bulundu¤u söyleniyorsa
da bunlar› elde edemedik23. Bunun yan›nda devrinde elden ele gezen ﬂiirleriyle tan›nm›ﬂ olmas› ihtimali de vard›r.
Çünkü ﬂiirleri, Ziya Paﬂa’n›n da dikkatini çekmiﬂ ve ünlü eseri Harâbât’a ﬂairin
bir gazelini örnek olarak alm›ﬂt›r24. Kaynaklar Ratip’in ﬂiirini ve ﬂairli¤ini güzel,
süslü, arifâne, üstadâne olarak vasfederler hatta mutasavv›fâne ﬂiirler söyleyenlerin en de¤erlilerinden biri olarak görürler25. Tezkirelerde ve di¤er biyografik
kaynaklarda örnek olarak verilen ﬂiirlerinde coﬂkun ve lirik bir üslup dikkati
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çeker. Bu ﬂiirlerde aﬂk ve ondan duyulan
›zd›rap baﬂl›ca konulardand›r. Tasavvufî
aﬂk›n içten ifade edildi¤i ﬂiirleri de vard›r. Burada Ziya Paﬂa’n›n da seçkin bir
ﬂiir olarak görüp Harâbât adl› eserine
örnek olarak ald›¤› bir ﬂiirine yer verdik:
“Zâhir edince surhi-i ruhsâr-› yâr mevc
Dîdem çü bahri ahmer eder âﬂikâr mevc
Koymaz hayâl-i yâri gözümde hücûm-i eﬂk
Çün aks-i mâh› yemde eder bî-karâr mevc
Geh zülf-i yâri gâh ruhun an›p a¤lad›m
Bahr-i siriﬂkim urmada leyl ü nehâr mevc
Ser-der-hevâ-y› mihnet-i aﬂk olsayd› eger
Vurmazd› taﬂa baﬂ›n› divânevâr mevc
Serkeﬂlik etmeseydi uyup da hevâs›na
Olmazd› pây-mâl-i gam-› rûzigâr mevc
Sâhilde dondu kald› meger hûn-› çeﬂm-i ter
Mercanlar etti sanma kenâra nisâr mevc
Gelmez tegayyür asl›na birdir hakîkati
Deryâda gerçi zâhir olur sad-hezâr mevc
Meczûb-› ﬂevk-i vasl› olup Râtip ol mehin
Geh cezr ü gâh medd eder etmez karâr mevc”26

Ratip’in bu ﬂiirleri d›ﬂ›nda, edebî kiﬂili¤ini aksettiren en önemli manzumesi
ﬂüphesiz ki ‹nek Kasîdesi’dir. Bu kasidede ﬂairin kiﬂilik özellikleri ve ruhî portresini çizen ifadeler yer almaktad›r. Bu
kasidenin üslup özellikleri aç›s›ndan
önemli yanlar›ndan biri en realist manzaralar› dahi çizerken ifadenin içine ince
bir alay kurgulanmas›d›r:
“Çâr anâs›r gibi dört dâne anam›z vard›
Gerçi birdir peder ammâ geliyor hât›ra ﬂek”
……………………………………………
“Hurde-bîn idi biri var idi za‘f-› basar›
Uykuya yatsa da ç›kmazd› gözünden aynek”

“Hurde-bîn idi biri var idi za‘f-› basar›
Uykuya yatsa da ç›kmazd› gözünden aynek”
“‹ki zât›n güç idi fehm-i kelâm› az›c›k
Kekemeydi birisi birisi gâyet peltek”

ﬁair, kendisine kötülük yapanlar›
tasvir ederken oldukça keskin bir hiciv,
hatta alay boyutlar›na ulaﬂan bir dil kullan›r:
“Var idi servet ü sâmân› yesârî ancak
Hilkaten buhl-i mücessem idi gûyâ o köpek”

Onun üslubunun en önemli özelliklerinden biri de kelimeleri ve terimleri
hem ait olduklar› bilim ve sanat dal›
hem de günlük hayattaki manalar›yla
tevriyeli olarak kullanmas›d›r:
“Este beste diyerek ben de usûle girdim
Baﬂlad›m urma¤a düm düm teke tekke düm tek”
……………………………………………
“Tuzlu oldu volisi tutmad› yutdu zokay›
Tuzlam›ﬂd› kurudup satmak için hayli semek”
“Kümesiyle yeme at›ld›lar açl›kdan ölüp
Birinin geçmedi minkâr›na dâne yiyecek”

Ratip, -daha sonra da de¤inece¤imiz gibi- kasidesinde halk söyleyiﬂleri,
ata sözleri ve deyimlere s›k s›k yer verir:

“Ser-nüviﬂtim diye etmekde idim gerçi devâm
Yazmada karalama vâki‘ idi yan çizmek”
…………………………………………….
“Dedelikdir meselin etme erenler îrâd
Olmam›ﬂd›m dede ben olmuﬂ idim ﬂeyhe köçek”

“Fârisîde çü serâb ü Arabîde deryâ
Mekkede ya¤ sorar idi rugan-› fî diyerek”
…………………………………………
“Olamaz humk-› cibillîye devâ vü çâre
Harl›g›ndan geçemez terbiye görmekle eﬂek”
…………………………………………
“Yürümez öyle a¤›zlar ile peynir gemisi
Sözünün nüktesini anlad›m ol dem ne demek”
……………………………………………
“Beni bir baﬂka yere sevk edecekmiﬂ kaderim
Çekdirirmiﬂ bana bîhûde ak›nt›ya kürek”
………………………………………………
“Keçesi ç›kmayacak anlad› bunlarla sudan
Ol vakit etdi heves tutma¤a bir iﬂ büyücek”

Ratip, çevresindekileri tasvir ederken
onlar›n fizikî ve zihnî zaaflar›yla s›k s›k
alay eder.

Kasîde-i Garrâ-y› ‹nek adl› manzume, 1922 y›l›nda Hilal Matbas›’nda bas›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Süleymaniye Kütüpha-

ﬁair bu kasidesinde kendine karﬂ›
da oldukça tarafs›z ve ac›mas›zd›r. Kendini daima hor ve hakîr görür.
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nesi’ndeki bir ﬂiir mecmuas›n›n baﬂ k›sm›nda matbu nüshadan iki beyit eksik
olmak üzere bir yazma nüsha mevcuttur27. Ancak baﬂta Son As›r Türk ﬁairleri adl› eser olmak üzere biyografik kaynaklarda verilen örnek beyitlerde yer
yer farkl›l›klar›n olmas›, baﬂka yazma
nüsha veya nüshalar›n olabilece¤i düﬂüncesini uyand›rmaktad›r. Ancak bu
gün için baﬂka bir yazma nüsha tespit
edilememiﬂtir. Ayr›ca Ahmet Remzi Akyürek taraf›ndan kasidenin beyitlerinin
ilk m›sralar› al›n›p ikinci m›sralar› de¤iﬂtirilmek suretiyle yeniden yaz›lan
ﬂeklinde de farkl›l›klar›n olmas› bu düﬂüncelerimizi kuvvetlendirmektedir28.
Fakat manzumenin en tam nüshas› bugün için matbu nüshad›r.
Kaside-i Garrâ-y› ‹nek adl› manzume bir sayfa mensur önsöz ve 269 beyitten oluﬂan 12 sayfal›k bir risale ﬂeklindedir. Manzumenin baﬂ›nda “Hac› Mahmut Bey Merhumun Âsâr-› Nâdirelerinden Kasîde-i Garrâ-y› ‹nek” adl› bir baﬂl›k vard›r. Burada kullan›lan merhum
tabirinden, bu baﬂl›¤›n, yazar›n vefat›ndan sonra onu iyi tan›yan biri taraf›ndan
verildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ad›n› bilmedi¤imiz bu kiﬂinin, kasideye böyle bir baﬂl›k vermesinin sebebi ﬂairin hayattayken
meﬂgul oldu¤u son iﬂin inek besicili¤i olmas› veya kasidenin daha sonra ‹nek
Kasidesi olarak ﬂöhret bulmas› olabilir.
Kaside, bir kiﬂiyi övmek ve genellikle karﬂ›l›¤›nda yard›m beklemek amac›yla 9 beyitten 100 beyte kadar yaz›lan ve
içinde nesib veya teﬂbib, medhiye, tegazzül, fahriye ve dua gibi bölümleri olan
bir naz›m ﬂeklidir. Ancak övmek d›ﬂ›nda
pek çok konuda da kaleme al›nabilir29.
Di¤er ‹slâmî edebiyatlarda 500 beyti
aﬂan kasidelere rastlanmaktaysa da, bu
güne kadar yap›lan araﬂt›rmalarda Divan ﬂiirinde iki beyitten yüz beyti geçen
kasidelere kadar farkl› beyit say›lar›nda
kasidelere rastlanmaktad›r30. Ratip’in

138

söz konusu kasidesi, Âﬂ›k Çelebi’nin 303
beyitlik bir kasidesinden sonra Türk
Edebiyat›’ndaki en uzun kasidedir31. ﬁiir, fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
vezniyle yaz›lm›ﬂt›r. ﬁekil aç›s›ndan dikkat çeken bir di¤er nokta da kâfiye için
seçilen kelimelerin hemen hemen tamam›n›n Türkçe olmas›d›r. Râtip bu manzumesinde kasidenin klasik bölümlerinden hiç birine yer vermeyip hayat›n›n
de¤iﬂik safhalar›n› ve u¤raﬂt›¤› meslekleri bir terceme-i hâli and›racak biçimde
anlat›r. Bu haliyle eser, manzum bir terceme-i hâle yak›nd›r. Manzumenin baﬂl›¤› ve ﬂiirin içeri¤i hakk›nda dikkate de¤er bir nokta daha vard›r, o da bu ﬂiirin
konusu tamamen bir ine¤in hikayesi de¤il, ﬂâirin de¤iﬂik meslekler içinde yaﬂad›¤› ilginç olaylard›r.
Manzumenin konu bak›m›ndan
hem bir terceme-i hal, hem de hiciv-latife özelli¤i gösterir. Bu kasidede ﬂairin en
önemli anlat›m özelliklerinden biri muhataplar›n› keskin bir dille eleﬂtirmesidir. Bilindi¤i gibi, kaside naz›m ﬂekliyle
yaz›lm›ﬂ olan hicivler, muhatab›n fizikî
ve ruhî bütün yönlerine sald›ran, onu
her ﬂeyiyle yerin dibine geçirmeyi amaçlayan hicivlerdir. Bu sebeple kaside ﬂeklinde söylenmiﬂ hicivler, büyük bir düﬂmanl›¤›n eseridir diyebiliriz. Hiciv kasideleri, bütün bölümleri bulunan kasideden ziyade, do¤rudan do¤ruya hicve baﬂlayan, genellikle taç beyti bulunmayan
ve beddua ile biten kasidelerdir. Medhin
yerini hiciv al›nca, duan›n yerini beddua
al›r32. Hiciv hakk›nda yap›lan bir araﬂt›rmaya dayanarak, inceledi¤imiz kaside, hiciv söyleme tarz› yönünden, üstü
kapal› hiciv; hicvin mahiyeti ve anlam›
yönünden ise umdu¤unu bulamama, incinme, hayal k›r›kl›¤› ve hoﬂnutsuzluk
sebebiyle hiciv söyleme grubuna dahil
edilebilir33.
Bu kasideyi tür olarak belli bir gruba dahil etmek oldukça zordur. Zira kla-
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sik ﬂiirimizde hiciv ile benzeri türleri
olan hezl, latife, mutayebe, mizah, nükte, ﬂathiye gibi türleri birbirinden ay›rmak oldukça zordur34. Halk ﬂiirinde de
taﬂlama ve benzeri türlerin ayr›m›nda
baz› güçlükler vard›r35. Ayr›ca Halk ﬂiirinde destan türü de konu ve tema bak›m›ndan oldukça çeﬂitlilik gösterir. Bu
kelime dilimize girdi¤inden beri muhtelif edebî gelenek ve türlerde kullan›ld›¤›
bilinmektedir36. Buna ra¤men baz› araﬂt›rmac›lar, destanlar› tasnif etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r37. Bu tasnifler içinde ‹ktisadî (Ekonomik) hayatla ilgili destanlar
içinde yer alan esnaf destanlar› konu bak›m›ndan ‹nek Kasidesi ile ilgili gibi görünmektedir. Zira esnaf destanlar›, âﬂ›klar›n bir bak›ma, âﬂ›kl›¤› yüceltmek için
kurmaca olarak çeﬂitli mesleklere girdikten sonra, bütün bu mesleklerin kendilerince kötü olan taraflar›n› göz önünde bulundurarak terk ediﬂlerini ve en sonunda da ﬂâirlikte karar k›l›ﬂlar›n› konu
edinen destanlard›r. Esnaf destanlar›nda subjektif ölçütlerle çeﬂitli meslekler
sadece yerilir veya âﬂ›¤›n söz konusu
edilen mesle¤i yapamamas›na bahaneler
bulunur38. ‹nek Kasidesi’nde de ﬂair türlü mesleklere giriﬂini ve bu mesleklerden ayr›l›ﬂ›n› anlat›r. ‹ﬂte bu kasidenin
Halk ﬂiirine en çok yaklaﬂt›¤› nokta buras›d›r. Ancak Ratip söz etti¤i mesleklerden ayr›l›ﬂ nedenlerini esnaf destanlar›nda oldu¤u gibi mesle¤in yap›s›nda de¤il, kendi karakterinde ve kötü talihinde
arar. Ayr›ca Ratip’in hayat hikayesi kurmaca gibi görünmemektedir.
Bu ﬂiir, sosyal hayat ve mesleklerle
ilgili pek çok terim ve deyim ihtiva eder.
Aﬂa¤›da bu terim ve deyimleri grupland›rarak halk hayat›yla ilgili ve folklorik
özellikleri ön planda olan tabirleri aç›klamaya çal›ﬂt›k. S›kl›kla kullan›lan ve
bu gün de manas› bilinen terim ve deyimlerin anlam› için sadece gerekli kaynaklara iﬂaret ettik.
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1. Memuriyet (Kalemiyye ) ‹le ‹lgili Tabirler:
a. Kalem (On iki kalemden bîrûn):
Kalem, daire, dairede yaz› iﬂlerinin görüldü¤ü bürodur. Devletin idaresine memur olanlara da bîrûn ad› verilir39. (10)40
b. ‹mlâya Gelmek: ‹mlâ her kelimenin do¤ru zabt› ve yaz›l›ﬂ›d›r. Mecaz yoluyla söz tutmak, söz dinleyip iyi halde
bulunmak yerinde kullan›l›r41. (20)
c. Yan Çizmek: Bir iﬂi yapmaktan
kaçmak, doland›r›c›l›k anlamlar›ndad›r.
Asl›nda kötü yazmak anlam›nda bir memuriyet terimi olmas›na ra¤men mecaz
yoluyla ehemmiyet vermemek, kaç›nmak, kay›ts›zl›k göstermek manalar›nda
sarf edilmiﬂtir42. (22)
2. Enderûn ve Muzika-i Hümâyûn’a Ait Terim ve Deyimler:
a. Gulâm (Gulâm-pâre-pesend): Gulâm, t›mar sahiplerinin harp zaman›nda, beraber götürdükleri muharipler
hakk›nda kullan›l›r bir tabirdir. Arapça
kelime olan gulâm, b›y›¤› terlemiﬂ çar
ebru hatt›na varmak üzere olan o¤lana
denir. Gulâm-pâre, mahbup, dost, muglîm, lûtî yerine kullan›l›r bir tabirdir.
Halk a¤z›nda kulampara ﬂeklinde kullan›l›r. Pesend, ise be¤enilmiﬂ makbul anlam›ndad›r. Enderundaki gençler bu
isimle bilinir43. (27)
b. Çerâ¤: Kelime anlam› fitil, mum,
otlama, otlakt›r. Enderun ya da saraya
yeni girmiﬂ kiﬂiler bu isimle adland›r›l›rd›. (28)
c. Ser-Kurenâ: Baﬂ mabeyinci yerinde kullan›l›r bir tabirdir. Bunun yerine
“serkarin”,“karin-i evvel” de kullan›l›rd›.
Karin; Arapça yak›n demektir. Hükümdara yak›nl›klar›ndan dolay› bu ad› alm›ﬂlard›r44. (45)
d. Usûle Girmek: Usûl, metot, metodoloji bir ilmin nas›l tetkik edilece¤i hususundaki kaidelerin toplam› anlam› yan›nda ritim anlam› da taﬂ›r. ﬁâir burada
müzik aletlerini kullanmay› ö¤renmeye
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baﬂlamak ve besteleri icra etmek anlamlar›nda kullanm›ﬂt›r45. (48)
e. Meﬂk Etmek: Bir örne¤i taklit etmek sûretiyle ö¤renmek veya ö¤retmek.
(temeﬂﬂuk: karﬂ›l›kl› ö¤renip ö¤retmek,
birbirini meﬂk etmek) Mûsikîde meﬂk,
bir üstâd taraf›ndan mûsikî parças›n›n
tedrîcen çal›nmas› ve okunmas› sûretiyle talebeye ö¤retilmesi ve talebe taraf›ndan ö¤renilmesi demektir. Türk mûsikîsinde notan›n kullan›lmad›¤› zamanlarda meﬂkin önemi büyüktü46. (49)
Ratip bu kasidesinde, o devirde Muzika-i Hümâyûn’da kullan›lan baz› müzik aletleri ve müzik terimlerinden de
bahsetmiﬂtir. Bunlar: Filavüt (fülüt), nota, ›skala, polka, dudak, vals, kanto,
pandomin ve komdiyad›r47.
3. Terzilik ‹le ‹lgili Terimler:
Kasidede terzilik ile ilgili baz› terimler mecazi manada kullan›lm›ﬂt›r.
Bunlar: Hayyât (Hayât-› kazâ), pirehen
(pirehen-i cism) ve riﬂte (riﬂte-i rek)dir48.
4. Tasavvufla ‹lgili Tabirler:
Bu kasidede tasavvufi terim ve deyimler, tasavvufi bir ﬂiirde oldu¤u gibi
de¤il, ﬂairin tasavvufî hayat›n› anlatmak maksad›yla zikredilmiﬂtir. Bunlar:
Çâr anâs›r, takdîr-i ezel, kutb-i irﬂâd,
devr, pîr, ikrâr vermek, ‹râdeyi teslim etmek, çile çekmek, destgîr, hücre-niﬂîn,
hubb-i sivâ, el etek çekmek, seyyâh, dedelik, eren, mürﬂîd, sâlik, talep, irﬂâd etmek, himmet k›lmak, terki terk, adem
ol, ademi bil, ademi bul49.
5. Denizcilikle ‹lgili Terim ve
Deyimler:
Denizcili¤e ait tabirler, Râtip’in
komﬂusunu anlatt›¤› bölümdedir ve bu
münâsebetle ﬂiirde yer al›r. Tâbirler,
hem gerçek anlamlar›yla hem de tevriyeli olarak kullan›l›r. Bunlar: K›l elek,
saçma, kündeye düﬂürmek, ﬂüﬂte çekmek, semek, çevrim, nevrek, volis, kefâl,
kalkand›r50.
6. Yemek Kültürüne Ait Tabirler:
Bu k›s›mdaki tabirler, Ratip’e ak›l
veren dostlar› ve komﬂular›n›n hayali
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olarak do¤acak hayvanlardan yapacaklar› yemekleri tarif ederken latife ﬂeklinde an›l›rlar. Bu yemekler: Ya¤l› yemek,
›skara, pirzola, bumbar, iﬂkembe, rude
sarma, büftek, kebap, böbrek k›zartma,
keﬂkek, mümsek, kül bast›, past›rma,
sucuk, pilav, kazan pilav, mum dökdü,
yürek haﬂlama, çörek ve sö¤üﬂtür51. Yemek isimleri yine tevriyeli olarak zikredilir. (207)
7. Tar›m ve Hayvanc›l›¤a Dair
Tabirler:
a. Kesek: Kendili¤inden taﬂ gibi
olan yumru toprakt›r. (125)
b. Evlek: Sapanla tarlada aç›lan iz
veya dönümün dörtte birine denir52.
(129)
c. Ball› Baba: K›sa ve otsu bir bitkidir. ‹ki çenekliler s›n›f›n›n, babagiller familyas›ndan yapraklar› ço¤u zaman beyaz benekli, çiçeklerinin türüne göre firfiri veya beyaz olan bir y›ll›k veya çok
y›ll›k otsu bitkidir53. (138)
d. Bald›ran: Maydonozgilller familyas›ndan fena kokulu bir bitkidir54. (138)
e. Civelek: Topra¤› ve çifti olmayan
ve baﬂkas›n›n hesab›na çal›ﬂan çiftçi,
genç insan. Mecazen oynak, bir yerde
durmaz, ele avuca ve kab›na s›¤maz anlamlar›ndad›r55. (184)
f. Büvelek: Meﬂhur bir gökçil yeﬂil
sinektir56. (253)
Bunlardan baﬂka çeﬂitli sebeplerle;
Sürek, dirhem, kile, ölçek, k›yye Okka57,
‹llet-i cu, köftün, pulluk, herek, patl›can,
bamya, nuhut, acur, kemrek, karpuz, kelek, tavuk, hindi horoz, ördek, minkar,
kokoroz, sürek, kelebek, bakla, fiy, yulaf,
burçak, fasülye, gübre, tezek gibi isimlere de yer verilir.
8. Eﬂya ve Giysi Kültürüne Ait
Tabirler:
a. Potur: Arka taraf›ndan k›rmalar›
çok, bacaklar› dar bir tür pantolondur. (
181)
b. Dilme yelek: Bir ﬂeyi uzunlu¤una
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biçmekten has›l olan parçalara dilme denir. Muhtemelen dilme yelek de bu ﬂekilde yap›lmas›ndan dolay› dilme olarak
adland›r›l›rd›. (181)
c. Dilli Düdük: Bir çeﬂit kam›ﬂ düdüktür ki tulumbac›lar, akﬂamlar›, kendilerine mahsus olan kahvehanelerde
toplan›r, sohbet eder, maniler söyler ve
bu düdü¤ü çalard›58. (183)
d. Söbek: De¤irmen taﬂ›n›n üstünde
döndü¤ü sivri demir mile denir59. (192)
Bu alanla ilgili aba, kepenek, köstek, mezdek, dibek, maﬂa, kürek, k›z›lc›k
de¤nek, yemeni, çamçak, f›ç›, gerdel, dibek, kefgir gibi kavramlar da ﬂiirde yer
alm›ﬂt›r.
9. Atasözleri, Deyimler, Halk A¤z›na Ait Tabirler ve Arkaik Kelimeler:
‹nek Kasidesi’nde Ratip, bir çok
atasözü, deyim, halk tabiri ve arkaik kelime kullanm›ﬂt›r. Bunlar üsluba ak›c›l›k ve ﬂiire renklilik katm›ﬂt›r. ﬁairin ﬂakac›, ﬂen ve ﬂuh üslubuna gayet uygun
sarf edilirler. Ayr›ca bu tabirler, kasidenin hiciv yönünü de oldukça kuvvetlendirmiﬂtir. Bunlardan bir k›sm› bugün dilimizde kullan›lmakta, bir k›sm› farkl›
bir ﬂekilde kullan›lmakta, bir k›sm› da
dilimizde yer almamaktad›r. Bu sebepten bunlardan sadece unutulan veya fazlas›yla de¤iﬂime u¤rayanlar›n aç›klamalar›na yer verdik.
a. Kula Hak vermeyecek ﬂâh-› cihan
neyleyecek: Eski bir atasözüdür. “Vermeyince mâbut neylesin Mahmut” sözü ile
benzer bir mânaya gelir. Tanr› geniﬂ bir
yaﬂama ya da yetenek k›smet etmemiﬂse
kulun elinden ne gelir anlam›ndad›r60.
(59)
b. Elifi görünce mertek sanmak:
Okuyup yazmas› yok, cahil anlam›nda
bir deyimdir61. (11)
c. Mekkede rugan-› fî diyerek ya¤
sormak: “Rûgan” Farsça ya¤ demektir.
“Fî” ise Arapça içine, -de anlam›ndad›r.
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Eskiden Arapça ve Farsça’ya hakim olmayan yar› ayd›nlar duyduklar› her yabanc› kelimeyi Arapça zannederlermiﬂ.
Bu yüzden Mekke’de “rûgan” kelimesini
Arapça zanneden birinin düﬂtü¤ü tuhaf
durum teﬂbih edilerek cahil manas›na
kullan›l›r bir deyimdir. (13)
d. Baﬂ› boﬂ (pervazda) gezmek: ‹ﬂsiz
güçsüz dolaﬂmak anlam›ndad›r. (66)
e. Penâh eylemek: ‹ltica etmek, dahil olmak anlamlar›na gelir. (68)
f. Baﬂ kesip eyvallah etmemek: Boyun e¤memek, minnet alt›na girmemek
anlamlar›ndad›r. (75)
g. Deli Sad›k gibi postu sermek: Ata
sözleri ve deyimlerle ilgili kaynaklarda
bulamad›¤›m›z bu deyim tahminimize
göre 19. yy da ‹stanbul’da kullan›lan bir
tabirdir. Fakat ﬂairin kullan›m›na bakarak kalacak yeri olmayan birinin sürekli
bir mekân aramas› anlam›ndad›r. (78)
h. Keçeyi sudan ç›karmak: Kötü
olan iﬂini, durumunu düzeltip bir sonuca
ulaﬂmak, can›n› kurtarmak anlamlar›ndad›r. (148)
i. Telli bebek: Deliﬂmen, hoppa demektir62. (162)
j. Kepe¤ini undan ay›rmak: Bir meseleyi halletmek, gerekli ﬂeyleri ortaya
koymakt›r. (173)
k. Düdü¤ü çalmak: Sevindirici,
mutlu k›l›c› bir duruma eriﬂmektir63.
(245)
l. K›z›l› ç›kmak: ‹ﬂin do¤rusunun
ortaya ç›kmas›d›r. (256)
m. Büzdüklemek: Ezile büzüle hareket etmek, miskin oturmak, k›ç›n› büzme, boﬂ ve baﬂtan savma anlamlar›ndad›r64. (250)
n. Tünek: Kuﬂlar›n gece üzerine koyup uyuduklar› ince s›r›kt›r. Türkçe’de
tün gece, tünen gecelik anlam›na gelir.
(5)
o. Matrak oyun: Saraya mensup k›zlar taraf›ndan harem e¤lencelerinde,
bayramlarda müzikle oynanan bir oyun-
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dur. Oyunda dire¤in ucuna ba¤lanan ve
yere kadar sarkan çok renkli kurdelalar,
dans eden k›zlar taraf›ndan görülür,
sonra da bu örgüler çözülürdü. Ayr›ca
matrak, meﬂhur bir a¤açt›r ki onunla
oyun, bilhassa silah talimi oyunu oynan›r65. (128)
p. Helik: Duvar örülürken büyük
taﬂlar›n aras›na konulan ufak taﬂlard›r.
(260)
r. Yilek: Y›ld›rmak fiilinden gelir.
Y›lmak anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. (263)
ﬁair, bu tabir ve deyimlerden baﬂka,
“eﬂek terbiye görmekle harl›¤›ndan geçmez, damlaya damlaya göl olur (âb-› endek devâm üzre aksa göl olur), köpe¤in
iﬂi (kar›) için leﬂ (mürde) sürümesi ay›p
de¤ildir, lafla (a¤›zla) peynir gemisi yürümez, sald›r sald›r okumak, sinek avlamak, ak›nt›ya kürek çekmek, eﬂikler öpmek, donup kalmak, söz dinlememek,
zihnini alt üst etmek, geri kalmamak,
feyz almak, cehline ilmi olmak, sözünden dönmemek, can› yoluna kurban etmek, çifteli, çifte koﬂmak, yelmek, diline
tuz ekmek, kara taﬂtan ekmek ç›karmak, döﬂe¤i dar gelmek, yel yepelek koﬂmak, kakülü civan, süslü güzel, söz ebesi, estek köstek, a¤z› bal kovan› olmak,
ortaya dökmek, fellik fellik dolaﬂmak,
gevrek gevrek gülmek, dört gözle bakmak, emdi¤i süt burnundan gelmek
(hîn-i sabavetdeki ﬂîr-i mamek), ya¤murdan kaçarken doluya tutulmak, sütü
kestirmek, gözlerinde ﬂimﬂek parlamak,
defteri ba¤lamak, hayale dirsek dayamak” gibi atasözü deyim ve tabirlere yer
verir.
SONUÇ
Bu kasideye Kasîde-i Garrâ-y› ‹nek
ismi, ﬂairin bir dostu taraf›ndan sonradan verilmiﬂtir. Kasidenin baﬂl›¤› böyle
olmas›na ra¤men manzumede, Ratip’in
kendi terceme-i hali hakk›nda bilgi verilmiﬂtir. Bu s›rada o günün ‹stanbul’undaki çeﬂitli meslek guruplar›n›n tabirleri
olaylar›n ak›ﬂ› içinde zikredilmiﬂtir.
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Ratip, devrine, devrinin insanlar›na
ve vakalar›na eleﬂtirel gözle bakan bir
insand›r. Bu yüzden hicvetme, onun vazgeçemeyece¤i bir özelli¤idir. Ancak,
onun hicvi kaba ve hakaret boyutlar›na
ulaﬂan bir hiciv de¤ildir. O, hicvedilecek
kiﬂi ve vakalar› latif bir söyleyiﬂle ele
al›r. Bunu yaparken hemen her defas›nda kulland›¤› yol, kiﬂi ve olaylar› tevriyeli kelime ve tabirlerle komikleﬂtirmektir.
ﬁair, çevresine ve kendisine realist ve tarafs›z bir gözle bakmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu manzume, her ne kadar kaside
olarak isimlendirilse de kafiye örgüsü d›ﬂ›nda kasideye benzer bir form ve içerik
özelli¤i yoktur. XIX. as›r kasidelerinde
muhtevada çeﬂitlili¤in görüldü¤ü bir tak›m kasideler gibi bir konu üzerinde bölümleﬂmeye gitmeden yaz›lm›ﬂt›r. Manzume ayr›ca, Âﬂ›k Çelebi’nin 303 beyitlik
bir kasidesinden sonra Türk Edebiyat›’nda bu güne kadar tespit edilen en
uzun ikinci kaside olmas› hasebiyle de
önem taﬂ›r. Agah S›rr›’n›n da belirtti¤i
gibi, incitmeden güldüren bir halk hikayesini and›rmas›, manzumeye, o devir
halk ve divan ﬂiiri yak›nlaﬂmas› aç›s›ndan araﬂt›rmac›lara yol gösterecek bir
nitelik katar. Ayr›ca manzume, içinde
bulunan deyimler, atasözleri, halk tabirleri ve a¤›z özellikleri ile, o devir ‹stanbul Türkçe’sinin halk aras›ndaki kullan›m› bak›m›ndan yol gösterici özelliklere
haizdir.
Kasidenin en önemli taraflar›ndan
biri de XIX. asr›n ikinci yar›s›nda ‹stanbul’da icrâ edilen meslekler ve bu mesleklerde kullan›lan tabirler hakk›nda
derin bir malumata sahip olmas›d›r. Bu
kasidede hangi mesleklerin ‹stanbul’un
hangi çevresinde yap›ld›¤›n› görmek
mümkündür. Zikredilen meslekler için
gerekli olan alet ve edavatlar hakk›nda
da bilgi verilir.
Manzume baz› tarihi vesikalara da
sahiptir66. Özellikle Abdülmecit dönemi
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Enderun Mektebi ve Muzika-i Hümâyûnun iﬂleyiﬂi aç›s›ndan tarihi bir tak›m
bilgiler vard›r. Bunun yan›nda manzume, edebî tür aç›s›ndan, iktisadi hayatla
ilgili destanlardan esnaf destanlar›yla
benzerlik gösterir. ﬁair kasidesinde bu
destanlarda oldu¤u gibi devrinde icra
edilen meslekleri subjektif ölçülerle yerer. Ancak Ratip’in amac› âﬂ›klar›nki gibi meslekleri yermek ve baﬂar›s›zl›klar›n› bu mesleklerin yap›s›nda aramak de¤ildir. O, kusuru kendi becerisizliklerinde ve kötü talihinde arar. Bu yönüyle esnaf destanlar›ndan ayr›lan bu kasideyi
incitmeden güldüren halk hikayeleri ve
kasidenin as›l mevzular›ndan ayr›lm›ﬂ
konu çeﬂitlili¤i gösteren kasideler gurubunda incelemek gerekir.
ÓACI RÁTİB BEY MERÓßMUÑ ÁæÁR-I
NÁDİRELERİNDEN ÚAäÌDE-İ áARRÁ-YI İNEK
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün
Oku imèÀn-› naôar eyle budur bence dilek
İşte bedé eyledi Manôÿme-i áarrÀ-y› İnek
Gel gel ey òÀme-i işkeste-zebÀn›m luùf et
Diñle yaz neyledi nitdi baña cevriyle felek
Dest-i àam ùutdu girìbÀn›m› òayyÀù-› úa)À
Çekmeden pìrehen-i cisme henüz rişte-i rek
Dil-i nÀlÀn›m› mièyÀr-› sitem ú›ld› felek
Ten-i bìmÀr›m› ÀlÀm u belÀyÀya meóek
5. Üstüme bÀl-i hümÿm açmada her demde benim
Bilemem bÿm-› àama ben miyim èÀlemde tünek
Babam›z öldü b›raúd› on üç evlÀd bizi
Dördü duòter idi bÀúì doúuzu hep erkek
ÇÀr èanÀã›r gibi dört dÀne anam›z var idi
Gerçi birdir peder ammÀ geliyor òÀt›ra şek
Üçümüz fÀèil-i muòtÀr› idik cümlemiziñ
İçimizde büyügü idi Necìp Aómed Bey
Úaleme úoydu bunu luùf edip Edhem Paşa
Gitdi geldi nice dem çekdi o bì-çÀre emek
10 Óaùù-› nÀ-dìdesi on iki úalemden bìrÿn
Reh-i inşÀda nevìn-ùarz ile ãÀóib-meslek
èİlm-i vehbì ile mümtÀz idi aúrÀn›ndan
Yaèni ôan etme ãan›r elfi görünce mertek
Úuvve-i óÀf›ôas› öyle úavì kim şeksiz
TÀ elifden iki yañl›şla oúurdu yeye dek
FÀrisìde çü serÀb ü èArabìde deryÀ
Mekkede yaà ãorar idi ruàan-› fì diyerek
Oúudu defter-i úassÀmda ãald›r ãald›r
“Úahverengi çuúaya úapl› bir elma gevrek”67
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Türbesin ãordu èaceb úanda diye deccÀliñ
FÀrisìce dedi eylese denir mezgeldek
Eylemişdi birisi nÀfe-i Àhÿyu suéÀl
Dedi deróÀl cevÀb›nda kim oldur leylek
Eylemezdi hele evúÀt›n› aãlÀ )Àyiè
Bir işi olmasa boş durmay›p avlard› sinek
Şekl ü eùvÀr ü ú›yÀfetde èadìmü’l-aúrÀn
DÀniş ü fehm ü ferÀsetde de denmez gevşek
Sözü taùvìle ne óÀcet bütün aóvÀlinde
Kendisi durmasa da tek yarat›lm›ş idi tek
Úaleme ãoñra faúìri daòi yazd›rd› o õÀt
Belki taóãìl ile imlÀya gelir ôan ederek
Since on üç seneyi eylemiş idim ikmÀl
Òaù-ber-Àverde de¤ilsem de de¤ildim kÿdek
Ser-nüviştim diye etmekde idim gerçi devÀm
Yazmada úaralama vÀkiè idi yan çizmek
Eyledim óÀã›l› imrÀr úalemde o yaz›
Eylemiş ùÀliè-i nÀ-sÀz meger kim baña dek
Beni bir başúa yere sevú edecekmiş úaderim
Çekdirirmiş baña bìhÿde aú›nt›ya kürek
Bozulur mu raúam-› levóa-i taúdìr-i ezel
Var m›d›r saèy ile taàyìr-i úa)À eyleyecek
Eyleyince bir işi ÓÀkim-i Úudret im)À
Eyler esbÀb›n› evvelce müheyyÀ bì-şek
Şekl ü eùvÀr-› àulÀm-pÀre-pesendim gibi ben
Bir güzel ãavta da mÀlik idim evvel gerçek
Beni parlaúça görünce dediler dostlar›m›z
Enderÿna bu çerÀà olsa münÀsibdir pek
Áteşìn-meşreb olanlar için elzem dediler
Böyle pek eski ocaúlarda edeb ögrenmek
Úo Rumu terbiyesiçündür ocaúzÀdelerin
Buraya girmelidir fey)i edenler istek
Burda maódÿd degil èilm ü hüner istek eden
èİlm ü fennin bütün envÀè›n› taóãìl edecek
Hele bir kerre sarÀy terbiyesin ögrensin
äoñra kendisi gelip bize ögütler verecek
Sesiñ ol rütbe ehemmiyyeti yoúdur ammÀ
Er olan kendine elzem ya güvenmek lÀ-şek
ÓÀã›l› òaylice uàraşd› birÀder bu işe
Fikr-i bìhÿde imiş baòt ile nice denemek
Enderÿna girecek her kim ise èÀdet imiş
Ç›kar›p pÀdişeh-i èaãra an› göstermek
Beni de Óa)ret-i SulùÀn Mecìd etdi úabÿl
ÓÀéiz-i èizz-i óu)ÿr oldum etekler öperek
İsmimi sinnimi ãordu pederiñ şöhretini
ÒÀnemiz òalú›n› hep tÀ èaded-i mÀdere dek
Enderÿna girişim etmedi ammÀ taãvìb
Dedi olmaz m› seni muziúaya úayd etsek
Gelmemiş idi benim òÀù›r›ma èömrümde
SÀz çalmaú muziúa dÀéiresine girmek
İşidince bu sözü beht ile doñdum úald›m
Gelmedi òÀù›r›ma lÀ vü neèam bir diyecek
Añlad› mÿziúadan nefretimi şÀh-› fehìm
Beni nevmìd ederek istemedi incitmek
Dedi muùlaú demem ammÀ emeliñ yañl›şd›r
Kendi àadriñe sebebdir sözümü diñlememek
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Enderÿn mekteb-i fey) idi muúaddem şimdi
O yolu ãanma úadìmì gibi el-Àn işlek
Böyle fermÀn edicek eyledim ìmÀ-y› úabÿl
Yaèni ÀdÀb-› mülÿk üzre zemìni öperek
Emr ü fermÀn›n› teblìà ile gönderdi beni
Mÿziúa ú›şlas›na Ser-úurenÀ Zìver Bey
Ol zamÀn mÿziúaya Àmir idi Mìr Òalìl
Beni óürmetle nezÀketle úabÿl eyledi pek
Yaz›l›p mÿziúa efrÀd›na oldum dÀòil
Defterinden úalemiñ eylediler ismimi óak
Este beste diyerek ben de uãÿle girdim
Başlad›m urmaàa düm düm teke tekke düm tek
Verziş-i saèy ü heves cümlesi hep ç›úd› bÿra
Verdiler baña filavta bunu meşú et diyerek
Başlay›nca noùay› ögrenip istiòrÀca
èÁdetÀ biz ùayad›ú ›súalay› polúaya dek
Baàlad› şiddet ile nefs-i hevÀya hevesin
Meşúe sürèatle gider idi göñülde istek
Ç›úar›rd›m o úadar ùatl› filavta sesini
Begenir idi dudaúlar›m› üstÀd›m pek
Ùarz-› vÀóidde degil işleri pek çoú degişik
Anlar› şeró ü beyÀn õihnimi alt üst edecek
Polúalar belleme vals oynama úanto oúuma
Pandomim meşúi úomedyalar› ezber etmek
Genç iken úoúana metrÿş iken bufa (?) idim
Evveli mi dehed ü soñra úurumsaú demek
Hele bir işde geri úalmad›m aúrÀn›mdan
Gece gündüz demeyip verziş ü iúdÀm ederek
Fey) al›p onbaş› olmuşdum onuncu senede
Olmad› maóv ü hebÀ ãarf olunan saèy ü emek
İltifÀt›na velì maôhar idim pÀdişehiñ
Úanda görse beni talùìf eder idi gülerek
Vermedi gerçi benim nÀm›ma rütbe iósÀn
Úula Óaú vermeyecek şÀh-› cihÀn neyleyecek
Buña da olmad› billÀh müsÀèid baòt›m
Ben gibi aóúara çoú gördü bu elùÀf› felek
İltifÀt-› şeh-i devrÀn› görüp óaúú›mda
Óasedinden beni ettirdi teúÀèüd bir sek
Var idi åervet ü sÀmÀn› yesÀrì ancaú
Òilúaten buòl-i mücessem idi gÿyÀ o köpek
Buña tedbìr ü teşebbüåle olur mu çÀre
Dehr-i bì-raóm ü vefÀ baòt-› denì vü bed-reg
Oúumam yoú ise de cehlime vard› èilmim
Yaz›m› ãorma ki bir şey bulamam beñzedecek
Münóaã›r fa)l ü kemÀl ü hünerim bir düdüge
Bilemem neydi o dem ben hele Àheng edecek
Baş› boş bir sene pervÀzda gezdim ãalma
Eyleyip bir de güzel raòş-› sebük-pÀy› binek
Meyl-i óissimi nedir bir daha ald›m soñra
Birisi õÀt›na maóãÿã idi birisi yedek
Ne úadar bì-kes ü bì-vÀye vü bì-mÀye isem
Baña bir bÀb-› güşÀdeydi penÀh eyleyecek
Nisbetim var idi bir şeyò-i naôìfüéõ-õeyle
Dergeh-i pÀkine vÀúiè idi ã›ú ã›ú gitmek
èÁrif-i kÀmil ü deryÀ-dil ü úuùb-i irşÀd
Miålini görmedi devre gireli çarò-› felek
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Dedi bir gece baña şimdi seniñ yoú bir işiñ
Yoú faúìriñ daòi bir kimsem işim gördürecek
İşte bir óücre saña evli degilseñ naôar›ñ
Burda úal ò›dmetine Pìriñ ederseñ istek
Eşk-i şÀdì dökerek ú›ld›m iùÀèatle úabÿl
Far)-› èayn idi baña emrini infÀõ etmek
Dedim iúrÀr verip ú›ld›m irÀdem teslìm
Baña mümkün müdür ölsem de sözümden dönmek
75. Kimseye baş kesip eylemedim eyvallÀh
RÀ)›y›m sen beni her istedigiñ çilleye çek
Dest-gìrim iki èÀlemde penÀh›m sensin
Faòrd›r cÀn› seniñ yoluña úurbÀn etmek
İşte oldum o zamÀn óücre-nişìn-i èuzlet
GÿyiyÀ çekdim idi óubb-i sivÀdan el etek
Baña seyyÀó görünmüş idi evden de o dem
Yer arard›m Deli äÀd›ú gibi postu serecek
Dedelikdir meåelin etme erenler ìrÀd
Olmam›şd›m dede ben olmuş idim şeyòe köçek
80 Ç›úd› meydÀna velì orda bizim mÀhiyyet
Şübhesiz ôÀhire iòrÀc eder úalbi meóek
Seng-i òÀrÀ-y› óaşìne urulan sikke gibi
Naúş-› ÀmÀl ü heves olmuş idi úalbime óak
Olmad› úavlim ile fièlimi mümkün taùbìú
Özüm ile sözümüñ beyni semÀ ile semek
Sìretim reşkde de òayl-i şeyÀùìn-i racìm
äÿretim ùaèna zen-i èiffet-i ecnÀd-› melek
Neylesem óÀl degişmezdi èazìzim aãlÀ
Bu güzel èazm ü åebÀta bulamazd› diyecek
85 Veremez mürşid eger olmasa sÀlikde ùaleb
Baú düşün almayana mümkün olur mu vermek
Olamaz óumú-› cibillìye devÀ vü çÀre
Òarl›à›ndan geçemez terbiye görmekle eşek
èAks-i miréÀta herÀyìne muúÀbil lÀz›m
áayr› ôann eyleme sensin seni irşÀd edecek
Mürşidiñ fey)i de vÀ-bestedir istièdÀda
Ádem ol Àdemi bil Àdemi bul eyle dilek
Üç sene terbiyeme ú›ld› èazìzim himmet
Çifteliydim yine ben durmaz idim aãlÀ tek
90 Gördü kim úÀbil-i ›ãlÀó degil aóvÀlim
Ne celÀl etdi baña kÀr u ne pend ü ne kötek
Tekyeden etdi nihÀyet beni ùard ü tebèìd
Ekdi zaòm-› dil-i pür-òÿn u perìşÀna nemek
Beni ùard etme degil eylese ãad-çÀk eger
DÀmeninden olamaz dest-i ümìdim münfek
Şeyòimiñ ùarda beni óaúú›n› teslìm ederim
Doàrusu ketm edemem bende bozuúdur öz pek
Nice ùard etmeye şeyòim beni dergÀh›ndan
Gelmedi èÀleme bir ben gibi rüsvÀy köpek
95 Gördü bu èÀciz ü güm-geşte reh-i maùrÿdu
Ald› dergÀh›na raóm eyledi şeyò-i Özbek
Õikr ü fikrim emel-i nefs-i leéìmi tervìc
KÀr u bÀr›m pey-i èiãyÀnda dÀéim yelmek
Bende kibr ü èaôamet kìn ü èadÀvet bende
Óased ü èucb u riyÀ òalú› meõemmet etmek
Óubb-› dünyÀ ile bir úalb-i rezÀéil mÀéil
Fikr-i faóşÀ ile oynar bedenimde her rek
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Böyle vicdÀn ile bul tekyede ÀrÀm edişi
Óabl-i tevcìhi uzat istedigiñ mertebe çek
100 Mevúièim ile òayÀlÀt›ma efèÀlime baú
Degil insÀn benim aóvÀlime şeyùÀn gülecek
Nerede õikr ü teveccüh nerede fikr-i sülÿk
Nefsiñ ÀmÀlini icrÀ idi bence meslek
Celb-i dünyÀ ile meşàÿl idi èaúl ü fikrim
Ol zaman kim baña lÀz›m idi terki daòi terk
Edemez idi beni fikr-i taèayyüş işàÀl
R›zú-› maúsÿmda ben etmemiş olsayd›m şek
ÓÀã›l› bir gece efkÀr daà›td› òÀb›m
Büyüdükce büyüdü õihnde òulyÀ giderek
105. Düşdü endìşeye mÀ)ì ile istiúbÀli
ÓÀlimi hem geçen aóvÀli tefekkür ederek
Çekdigim cevri felekden düşünüp de der idim
Hedef-i tìr-i cefÀ hep beni mi eyleyecek
GÀh ihmÀlime iómÀl-i úabÀóat etdim
GÀh aóúÀm-› úa)Àya bulamazd›m diyecek
Ki úurard›m bir işe eylemeyi saèy ü sülÿk
ÚÀbiliyyet daòi yoú ise de bende gerçek
Yine derdim ùutal›m yoú imiş istièdÀd›m
Baú›p aúrÀnlar›ma yoú mudur almaú örnek
110 Úomşumuz mìr-i mükerrem ki odur èaãr›nda
Şübhesiz fenn-i ticÀretde mükemmel denecek
Yed-i ùÿlÀs› müsellemdir an›ñ her fende
Ögrenir isteyen Àdem ne ise ögrenecek
Fikr-i ãÀéible eder güç işi elbet teshìl
Ç›úar›r dense yeridir úara ùaşdan ekmek
äanma iàrÀú ederim õÀt›na maòãÿs desem
BÀàçe ùaró eyleme bÀà dikme zirÀèat etmek
Yoúdu aúrÀn› bal›ú ùutmada aà urmada hìç
Mÿydan olùa yapar incelerinden ú›l elek
115 Öyle sürèatle atar ãaçmay› kim derdi gören
Bu mahÀret ile óÿt-› felegi ãayd edecek
TÀ dibinde deñiziñ görse eger úalúan›
Düşürüp kündeye elbet an› şüste çekecek
Ó›rã ile aà›n› y›rtard› çevrim etse kefÀl68
Nicesinden ne pisi úurtulacaú ne nevrek
Aàlar aàlar deñize gitdi diye hem der idi
Yine olùayla sepetdir yüzümü güldürecek
Ùuzlu oldu volisi ùutmad› yutdu zoúay›
Ùuzlam›şd› úurudup ãatmaú için òayli semek
120 Aãl›na ricèat edip gitdi bal›úlar deñize
F›ç›lar hep çürüdü oldu heder bunca emek
İòtirÀè eyler idi her bir işinde yeñi yol
Eski vÀdìyi begenmez ùan›mazd› görenek
Çifti pulluúla sürerdi ekiniñ fey)i için
Bu daòi kendiniñ ìcÀd› idi bellenecek
Çünki bir cins degil idi úoşum óayvÀn›
Bir öküz bir de inek bir úaù›r üç úanc›ú eşek
Öyle bì-tÀb ü tüvÀn idi o óayvÀnlar kim
Geçemezlerdi yol üstünde olursa tümsek
125 İstop eder óÀ)›r idi etse teãÀdüf ãapana
İnce bir ot kökü yÀòÿd úuru bir parça kesek
Çift sürmek yürümek nerde ururlar ise de
Úalmam›şd› biriniñ úuvveti yem çigneyecek
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Bunlar›ñ sürèatine ú›l úadar etmezdi medÀr
Olsalar her ne úadar velvelesÀz òançek
Kim demez görse uzaúdan buña maùrÀú oyunu
Tepinip óayú›raraú on kişi ãallar degnek
äürülen tarlay› görsek o cevÀn pulluú ile
DÀneyi setr edemez muùlaú aç›lm›ş evlek
Bì-åemer ãanma bu saèy› biçer elbette diken
Böyle bir himmete mÀlikseñ er ol sen daòi ek
Var m›d›r görmüş èaceb mezraèa-i èÀlemde
Böyle bir çift edevÀt› ile pulluú sürmek
Onda bir ùÀliè-i feròunde ki vard› şaş›l›r
Ekse yüz kille eger muùlaú al›r on ölçek
Şu úadar var ki åebÀt› yoú idi bir işde
Bu çocuúluúda da meşrebce imiş böyle dönek
äonra bundan geçerek bÀà›na ãard› hevesi
Bundaki himmetine doàrusu yoúdur diyecek
BÀà› tevsìè ederek yollar› tanôìm etdi
Bu muèammÀy› yine kendisidir óal edecek
Yapd› bir úaãr-› metìn eyleye Óaú dÀr-› sürÿr
Öñüne bir de güzel bÀàçe yap›p dikdi çiçek
Dikdi her bir çubuàuñ yan›na bir dÀne m›ã›r
Büyüyünce ãap›n› aãmalara yapd› herek
Şeker iòrÀc› için dikdi biraz ball› baba
Bald›ran köklerine aşlad› bir y›lda çiçek
Saèy ü himmetle yetişdirdi bÀà›nda her şey
Paùl›can bamya noòud baúla acur u kemrek
äat›ma gelmez idi ùats›z olurdu úarpuz
Ç›úar›rd› eviniñ maãraf›n› sÀde kelek
äoñra bundan da geçip eyledi muràÀna merÀú
Ald› bir òayli ùavuú hindi òoros úaz ördek
Kümesiyle yeme at›ld›lar açl›údan ölüp
Biriniñ geçmedi minúÀr›na dÀne yiyecek
O zamÀnlarda dolaşm›ş idi õihni ipege
Bundaki kÀr ile altun y›àar idi yüz öbek
Düşdü bu èuúde-i müşkil ile pìç ü tÀba
Gerden-i èaúla olup rişte-i ümmìd eylemek
Dolan›p gezdi işiñ òurdesin etdi taóúìú
Bursadan bedé ile Band›rma Edincik Erdek
Ald› bir yer ki köyün ismi ã›à›şmaz vezne
Yapd› dut bÀàçesi celb etdi toòum ùutdu böcek
Òaylice para edip ãarf çoú iúdÀm etdi
Ald› dört beş senede bir iki üç ú›yye ipek
Keçesi ç›úmayacaú añlad› bunlarla ãudan
Ol vaúit etdi heves ùutmaàa bir iş büyücek
Úonùurat etdi demir yoluna bir çoú t›ravers
Ne úazand› ise bundan úazan›p dikdi direk
Bu ticÀretlere ãarf etdi ãat›p ìrÀd›n
İşte kÀr eyleme iş bilme hemÀn böyle gerek
Bunlar›ñ cümlesini ben de düşündüm o gece
Geh )arar gÀhice òulyÀda nice kÀr ederek
Vermedi birisine èaúl-› metìnim ruòãat
Dedi kim ger emeliñ ise seniñ kÀr etmek
Düşünüp başúa ticÀretleri efkÀr etme
Sÿdmend olmaú için durma hemÀn besle inek
Südüne etdi óavÀle seni baòt›ñ şimdi
Ôann›m oldur ki yoàurtculuàu da etdirecek
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155 Çifte úoşmuşdu nice ben gibi gÀv› gerdÿn
Úoşacaúd›r seni gerdÿne-i òarmÀn›na tek
Gösterince baña bu reéy-i rezìni èaúl›m
Geldi kÀr-òÀnecilik etmege àÀyet istek
Etdi bu fikr ü heves óÀã›l› ÀrÀm›m› selb
Uyúuyu ãorma ki ol şeb baña dar geldi döşek
Hele güç óÀl ile ol gece ãabÀó› etdim
Úoşaraú geldim o şevú ile eve yel yepelek
Baè)› aóbÀba hemÀn eyledim irsÀl-i òaber
Ùoplan›p hep èuúalÀ bir yere etdik dernek
160 Hepsi şehrì idiler vard› faúaù meclisde
Bir güzel sözlü ç›taú bir de dam›zl›ú zeybek
Ùaşra maóãÿlü ise her ne úadar bir ikisi
SÀl-òÿrdeydi cihÀn-dìde faùìn ü zìrek
Şehrìlerden kimi àÀyet mutaèaãã›b kimi ş›ú
Kimi kÀküllü civÀn süslü güzel telli bebek
Òurde-bìn idi biri var idi )aèf-› baãar›
Uyúuya yatsa da ç›úmazd› gözünden èaynek
İki õÀt›ñ güç idi fehm-i kelÀm› az›c›ú
Kekemeydi birisi birisi àÀyet peltek
165 äÀóib-i èaúl idiler mÀlik-i ÀrÀ-y› selìm
Cümlesi muãùalaó ü söz ebesi söylemesek
Sözleri şìr ü şekerden daòi aólÀ vü leõìõ
Bal úovan› idi aà›zlar› gÿyÀ petek
Şu úadar var ki biraz çoú idi sözde meåelÀ
Añlad›ñ m› fara)À nesne şey estek köstek
Niyet ü fikrimi ben bunlara etdim ièlÀm
Dediler èaúl›n›za doàrusu taósìn gerek
Saèy edip kedd-i yemìnin yemelidir er olan
Sürümek èayb degil kÀr› için mürde köpek
170 Òalú maymÿn degildir diye ãaymazlar iyi
Yoúsa bir beés olamaz etmede telèìb-i şebek
Şu úadar kim her işi ãormal› erbÀb›ndan
Bilmez èinnìn nedir õevú-i zifÀf ü gerdek
Her şey azdan çoàal›r her çoàuñ aãl› azd›r
Göl olur aúsa devÀm üzre ger Àb-› endek
Dökdüler ortaya hep gevher-i maèlÿmÀt›
Baór-i efkÀr›ñ inip tÀ dibine çün sünbek
Kepeginden unu tefrìú edib erbÀb-› vuúÿf
Etdiler cümle beyÀn her ne ki lÀz›m yek yek
175 Girdiler doàruca Àòÿra be-rÀy-› tanôìm
Yek naôarda dediler yemligi lÀz›m bölmek
Alt›na pullamadan yapmal› muùlaú döşeme
Hem de bunuñ kirişi olmal›d›r mìşe direk
Döşenirken döşeme etmeli àÀyet diúúat
Öñ ùaraf olmal› ã›ú arúa ùaraf az seyrek
Ùopraú üstünde yatar ise eger mÀde-i gÀv
Südleri yaàs›z olur hem daòi àÀyet gevşek
Güçlü úuvvetli buña bulmal›d›r bir de çoban
Sütü herkes ãaàamaz ister o úuvvetli bilek
180 Memeyi silmek için olmal› bir úaç sünger
Süt ãaàarken giyecek bir de úal›n bez gömlek
Çar›ú ister çobana çünki dayanmaz yemeni
èAbÀdan bir de potur üstüne bir dilme yelek
Úarda yaàmurda çamurda gezecekdir her gün
Kendini ó›fô edemez olmaz ise bir kepenek
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Yiyecek úoymaú için de bir daàarc›ú lÀz›m
Bir ufaú dilli düdük bir de k›z›lc›ú degnek
Sekiz on baş inege bir kişi kÀfì olamaz
Çobana yard›m için ùutmal›d›r bir civelek
185 Dediler ùasma ùaraú f›rça yular belleme çul
äaàmaàa baè)›s› durmaz ise lÀz›m köstek
Baè)› eczÀda bulundurmal›d›r ez-cümle
Danan›ñ dişlerine sürmege lÀz›m mezdek
Uyuz olmaz ãamana òalù edilir ise kükürt
Nuúre öldürmege úaùrÀn ãuyu memzÿc Àhenk
Bir iki maşrapa çamçaú úoàa gerdel lÀz›m
Bir de edviyeyi saóú etmek için yerli dibek
F›ç›lar peynir için yaà ç›úarmaàa yay›ú
İki yüz kÀse yoàurt yapmaàa bir úaç çömlek
190 Bir iki süd gügümü tencere úaymaú ùavas›
Kefce kefgìr baú›rdan mütenevviè ölçek
Buraya bir de ocaú yapmal› elbet dediler
Balùa yel-pÀze süpürge saç ayaú maşa kürek
Hele lÀz›ml›lara olmad› bunlar idòÀl
Bir beşik yavrulara bir oùuraú bir de söbek
Gerçi mümsik idiler aúca olunca àayr›n
äarfda her biri reşk-Àver-i Àl-i Bermek
Dediler bunlara zinhÀr ãaman verme ãaú›n
Çoú ãaman óÀã›l eder çünki inekde kelebek
195. Kimi fiy vermesini eyledi reéy ü tensìb
Kimisi sÀde yulaf arpa kimi kimi kepek
Kimi köftün kimi burcaú kimi der un yediriñ
Kimi baúla úoúoroz kimisi de yaàl› yemek
Fiy fiyi bilemem çünki o burda mÀ-fì
Va)è-› ú›ymet olamaz cÀéiz aña bilmeyerek
äaman›ñ bir àuruşa oúúas› köftün ikilik
Yulaf›ñ altm›ş otuz para beher ú›yye kepek
Arpan›ñ on beşe bir kìlesi yirmi m›ã›r›ñ
Burçaà›ñ ú›rúa az olmuş bu sene ol daòi pek
200 Yemek ekmek nerede sÀde faãülye yerler
Bizim evde Óac› Bey bile yemez yaàl› yemek
Úar›ş›nca bu yemek baóåi söze etdi åenÀ
Besli erkek danan›ñ et ãuyunu bir zevzek
Düşdü bir kerre bizim gursenegÀn›ñ elini
Yaàl› bir úuyruú ile ùatl› uzun bir mümsek
Aşd› ùaşd› hüneri cümlesiniñ bu fende
Yeridir aşc›lara úalmad› dense ekmek
Bedé olundu dana ãuyuyla pişen çorbadan
äÿret-i ùabò›n› hem eklini taèrìf ederek
205. Birisi pirzolay› cümleye etdi taúdìm
Öbürü reddederek dedi müreccaó büftek
Kimisi ›súara yapd› kimisi yapd› kebÀb
Kimi de maşan›ñ üstünde ú›zard›r böbrek
S›àad› paçalar› kimisi işkembesine
Kimi bumbÀr›n› doldurmada àÀyet işlek
Cigere rÿde ãar›p kimisi verdi f›r›na
Kimi külbaãd› yap›p óiããesin isterdi yemek
Kimi ùand›rda kebÀb eyler idi buùlar›n›
Gerdeninden kimisi daòi yapard› keşkek
210 Kimi atd› úazana baş›n› ùabò etdi pilav
Úavurur kimi cigerleri kimi óaşlad› yürek
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Kimi paãd›rma ãucuú kimi ocaúda úurudur
Ú›ymas›yla kimisi ùolma yapar kimi börek
Böbregi yaà› ile kimi yumurùa pişirir
İç yaà›ndan kimi mum dökdü kimi yayd› çörek
Baè)›lar böyle òamur işine úar›şmad› hìç
Diñleyip sÀde gülerler idi gevrek gevrek
Yarmadan kìse-i bevli ç›kar›p ald› ç›taú
Yapd› ondan úurudup oàlu için bir düdücek
215 Úap›ş›rlard› sözü birbiriniñ aàz›ndan
Köfte-òorlarda úabarm›şd› meger ó›rã-› òÿrek
İştihÀ àÀlib idi bende de ol dem sögüşe
Böyle nÀ-puòte yavan sözleri güç ha)m ederek
Açlar›ñ aàz›n› bir loúma ile dikmelidir
Miåli bunda da dosdoàru ôuhÿr eyledi pek
Úapama göçdü sözü baòt› úapand› hepsi
Baóã òatm oldu hele orta yere geldi yemek
Ùutulup reéyleri óÀã›l› düstÿr-› èamel
Hep al›nd› denilen úalmad› eksik denecek
220. İşe efkÀrlar› üzre muvaffaú olduú
Sekiz on kìse úadar bunlara da ãarf ederek
Bir iyi cinsini almaú idi maúãad inegiñ
Dolaş›rd›ú duyulan yerleri fellik fellik
Dediler geldi Ú›r›m cinsiniñ aèlÀs›ndan
Dün çoban çeşmesi merèÀs›na bir òayli inek
İşidince bu sözü f›rlad›ú evden erken
Doàrudan doàruya Çoban Çeşmesi ãaórÀs›na dek
Aray›p bulduú o óayvÀnlar› mÀşÀllÀh
Ádemi ãÿret-i zìbÀlar› óayrÀn edecek
225. Öyle ãafrÀ ki sürÿr-Àver-i úalb-i neôôÀr
Öyle bÀlÀ ki şütürden bile belki yüksek
Kimi àÀyetle aç›ú ãar› kimisi úoyuca
Vard› üç dÀnesiniñ yüzleri üstünde benek
İki boynuzlar› gÿyÀ ki yaãlam›ş iki úavs
Aña dünbÀle-i mevzÿn ü d›rÀzì nÀvek
Cüååede her birisi óÀmil-i ar)a hem-ser
Pek büyütdükse eger az daha andan küçürek
Yaèni şu rütbe tüvÀnÀ ki görenler derler
Fil úadar var denemez ise de pek az çekerek
230. Öyle bir iki baù›nda degişir ãanma bunu
Cinsini bozmaz imiş geçse daòi elli göbek
Úand›r›nca herifi geldi bütün burnumdan
Emdigim óìn-i ãabÀvetdeki şìr-i mÀmek
Yedişer kìseye güç óÀl ile pÀzÀr etdik
DÀòil-i kavl idi ammÀ ki içinden seçmek
Yedisin seçdik içinden ki denirse yeridir
Bunlara çeşm-i taóassürle baúar åevr-i felek
Gerçi çekdikse de naúl etmede òayli å›úlet
SÀlimen girdi hele óamd ola Àòÿra sürek
235. Aúşam olsun diye dört gözle baúard›ú ol gün
Ki biri on sekiz oúúa dediler süd verecek
Bir de ãaàd›ú ki verir on sekiz ammÀ dirhem
Az daha ãaàsaú eger süd yerine úan gelecek
ÓÀã›l› bir iki ay ãoñra idi başlad› döl
Dişisi yoúdu faúaù cümle doàanlar erkek
İlk yavru dişi olmazsa ã›nanm›ş pek çoú
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äÀóib-i mÀl )arar-dìde olur imiş lÀ-şek
Bizdeki yavrular›ñ cümlesi erkekdi faúaù
SÀde eñ ãoñra doàan yavrucuú olmuşdu inek
240. BÀàçede oynar iken kendini atm›ş úuyuya
Añlam›ş kim boàalar è›r)›n› pÀ-mÀl edecek
Pek yolunda duran eyler idi óÀã›l› iş
Hele dÀd ü sitedde yoú idi aãlÀ diyecek
áÀlibÀ òalú kesilmiş idi cümle südden
Kimseler almaz idi bÀd-› hevÀ da versek
Yaà ile peyniri úaymaà› çobandan ãorma
Doàrudan doàru yoàurt yapmaà› bilmezdi köpek
Südü kesdirmede àÀyetle maóÀretli idi
Bize gelsin var ise òasta sürutúa içecek
245. Doàrusu sÀde çobÀn çald› bu işde düdügü
İki yüz elli àuruş ayl›à› bizden bükerek
Yürümez öyle aà›zlar ile peynir gemisi
Sözünüñ nüktesini añlad›m ol dem ne demek
ÇÀre mefúÿd nÀnÀy pÀre tedÀrik müşkil
Yoúdu aóbÀbda iúrÀøa cesÀret edecek
Artd› sermÀye bizim çünki çoàald› döl döş
......... boàalar geçdi sene oldu irek
èİllet-i cÿè baú›rla yediler yemli¤i hep
Bu öküzlük ise de úalmad› başúa yiyecek
250. Başlad›m bu àam u efkÀr ile büzdüklemege
Úurtlar›n pençesine yavrusu düşmüş bezenek
Eylemem mevúiè-i ãarf›nda tereddüd ammÀ
Ne lüàatdir bilemem ben hele óÀlÀ bezdek
äabr› güç çÀresi güç derde giriftÀr oldum
M›ãraè› óÀlime çesbÀn denilmişdir pek
Almad› doluya úoydum boşa úoydum dolmaz
äard› bu fikr ile dört yan›m› yÀhÿ büvelek
Gün güne olmada eşkÀl-i )arÿret berter
Yoúdu bir çÀre vü tedbìri teşebbüå edecek
255. Naúdden başúas› iúnÀèa degildi kÀfì
Ùan›mazlar idi eãnÀf kefìl ü bono çek
Foya verdi ú›z›l› ç›úd› işiñ meydÀna
æevb-i fersÿde-i tedbìr úabÿl etmedi ek
Balùac› Çiftligine çÀresiz etdiú irãÀl
Manay›l Çorbac›ya her işi tefvì) ederek
áara)›m maãraf› taúlìl idi bundan ancaú
Úaç›n›rken bizi bÀrÀndan ald› tegerek
Burada gülşen-i idbÀr olundu tezyìn
İki ay ãonra ineklerde ôuhÿr etdi çiçek
260. Minnet Allaha ki çoú sürmedi bir úaç günde
Oldular müttefeúÀn Àzim-i merèÀ-y› helik
Baña seksen biñe olmuşdu bu kÀr›ñ mÀl›
Ùoàrudur pek bu sözüm ãanma beni atd› bitek
F›rlay›nca bu úadar para beni ãard› àumÿm
Parlad› óayret ile dìdelerimden şimşek
Bu heves ôÀhir ü bÀù›n beni etdi ›)rÀr
İşledi tÀ dil-i sÿzÀna elem çün yilek
Böyle bir úalb ile dervişlik iôhÀr edene
Eger inãÀf olunur ise pek azd›r bu kötek
265. NÀ-òun-› óayf ile ruòsÀr-› niúÀb›n ãadçÀk
Ser-i endìşeye müşt-i esef oldu destek
Baàlay›p defter-i idbÀra yekÿn-› iflÀs
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Dayad›ú bÀliş-i efkÀr ü òayÀle dirsek
Eyledim üç sene bi’l-èÀfiye kÀr-òÀnecilik
İn bÿd mÀ-óaãal südü temettuè-› inek
Gösterirdi úabar›p fa)la yekÿn ìrÀd
äat›l›p gübre olayd› işe imdÀd edecek
Ne úadar boúdan imiş bundan işi eyle ú›yÀã
ÓÀã›l-› kÀr bize úald› y›à›nlarla tezek
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