SÂBİT DİVANI’NDA MAHALLÎLEŞME VE 17. YÜZYIL
SOSYAL HAYAT UNSURLARI
Yunus KAPLAN
ÖZET
Tarihin her devrinde sanatkârlar, sanat eserlerini
oluştururken mensup oldukları toplumun sosyal hayat
tarzına ait yaşayış şekli, âdet ve gelenekler, kullanılan
eşyalar ve kelimeler gibi birçok unsuru kullanarak
eserlerine şekil vermişlerdir. Divan şairlerimiz de diğer
sanatkârlar gibi eserlerini kaleme alırken, içinde
yaşadıkları toplumun sosyal hayatından ilham almışlar,
günlük hayatta kabul gören maddî ve manevî kültürel
değerleri şiirlerde bolca kullanmışlardır. 17. yüzyılın
ikinci yarısında yetişen Sâbit de yaşadığı döneme dair, iyi
bir gözlem ve tahlil yaparak günlük hayata kayıtsız
kalmamış, bu gözlem ve tahlillerini değişik hayallerle
süsleyerek şiirlerine ustaca yansıtmasını başarmıştır.
Bu çalışmada, Sâbit’in şiirlerinde 17. yüzyıldaki
sosyal hayatı yansıtan unsurlar, çeşitli başlıklar altında
sınıflandırılarak
bunlara
Divan’ından
örnekler
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: 17. yüzyıl, Divan Edebiyatı,
Sâbit, Mahallîleşme, Sosyal hayat.
LOCALIZATION AND THE ELEMENTS OF THE
SEVENTEENTH-CENTURY SOCIAL
LIFE IN SÂBIT’S DIVAN
ABSTRACT
Throughout the history, artists created their art
using the elements of their society such as customs,
traditions, commodities, words and lifestyles. Like other
artists, our divan poets were inspired by their society,
and in their poetry they used plenty of the accepted
materialistic and moral values of the society. Sabit, a
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poet who lived in the second-half of the seventeenth
century, was no exception. He decorated his poems with
various dreams, and his careful observations and
analyses of daily life were masterfully reflected in his
poetry.
This study classifies the elements reflecting the
social life of the seventeenth century in Sabit’s poems.
The relevant examples from Sabit’s Divan are also given.
Key
Words: Seventeenth century,
literature, Sabit, Localization, Social life.

Divan

Giriş
16. yüzyılda siyasî ve sosyal yaşamda en parlak dönemini
yaşayan Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıldan itibaren duraklama
dönemine girmiş, yüzyılın ikinci yarısından itibaren duraklama, yerini
gerilemeye bırakmıştır.
Bu dönemde kimi padişahların çocuk yaşta olmaları, devlet
yönetiminde kadın sultanların hâkimiyet kurmalarına sebep olmuş, bu
da saray içindeki siyasî entrikaları arttırarak devlet adamları arasında
çeşitli makam kavgalarına sebep olmuştur. Bu yüzden birçok devlet
adamı, makamlarında çok az süreyle kalabildiği için yönetimde
birtakım rahatsızlıklar baş göstermiştir.
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16. yüzyıldan itibaren şiirde mükemmelliği yakalayan divan
şairleri, 17. yüzyıldan itibaren kendilerine İranlı şairlerin yerine artık
Fuzûlî, Bâkî, Nef’î gibi Türk şairlerini örnek alırlar.1 Bazı divan
şairleri ise klâsik ifade tarzlarından sıkılarak yeni arayışlar içine
girerler. Bu yüzyılda Sebk-i Hindî üslubu ve mahallîleşme, farklılık
arayışlarının sonucu olarak edebiyatımızda rağbet görür.
Devrin zorbalık ve haksızlıklarıyla, gerilemenin getirdiği
birçok sıkıntıya yakından şahit olan şairlerimiz, yazdıkları şiirlerde bu
sıkıntılara da değinmişlerdir. Nâbî’nin etkisinde kalarak halka
doğruyu ve güzeli göstermeyi amaçlayan hikemî tarzda yazan
şairlerimiz, hikmet ve tasavvufa yönelerek özlü şiir söylemeye gayret
etmişlerdir.
17. yüzyılda edebiyatımızda Sebk-i Hindî üslubu ve
Nâbî’nin öncülüğünü yaptığı hikemî tarzla birlikte, mahallîleşme
akımı da etkisini iyice hissettirir. Yerli ve mahallî unsurların sıkça
kullanılmasıyla oluşan mahallîleşme hareketinin bu yüzyıldaki en
güçlü temsilcisi Sâbit’tir. Sosyal hayatın çeşitli renklerini şiirlerine
başarıyla aksettiren Sâbit, yerli ve mahallî konulara yönelerek
şiirlerinde atasözü, deyim ve halk söyleyişlerini bolca kullanmış;
kendisinden sonra gelen birçok şaire bu alanda öncülük yapmıştır.
Sâbit’in öncülüğünü yaptığı mahallîleşme akımının başlıca özellikleri
şunlardır:
Atasözü ve deyimlerin kullanılması,
Halk tabirleri ve mahallî söyleyişlerin şiire girmesi,
Günlük ve sıradan olayların şiirin konusu olması,

Mesnevi konu ve kahramanlarının mahallî çevreden
alınması.2
Sâbit’in Hayatı
Asıl adı Alaeddin olan şair, Bosna’nın Öziçe kasabasında
doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk eğitimini
memleketinde aldıktan sonra İstanbul’a gelmiştir. 1678 yılında

1

Hasibe Mazıoğlu, Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik, İş Bankası

Kültür Cep Kitapları, Ankara 1957, s. 2.
2

Şener Demirel “XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Anlam Boyutunda
Meydana Gelen Üslup Hareketleri: Klasik Üslup-Sebk-i Hindî-Hikemî TarzMahallîleşme” Turkish Studies Volume 4/2 Winter 2009, s. 17.
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mülazım olmuş, daha sonra birçok kazada kadılık ve müftülük
yapmıştır. 1712’de İstanbul’da ölmüştür.3
Edebî Kişiliği
Sâbit, taklitten kaçınarak yerli hayata yönelmiş,
mazmunlarını bu hayatın muhtelif safhaları üzerine kurarak devrinde
farklılık göstermiştir.
Şekil ve ruh bakımından yeni olan Sâbit, daima orijinal ve
yerli kalmaya dikkat etmiş, tabii ve nükteli yazmayı amaç edinmiştir.
Bu nedenle halkın malı olan atasözleri ve deyimlerle yüklü cümleler,
oyunlu kelimeler, tezatlar ve cinaslar, şiirlerinin temelini teşkil eder.4
Daha çok hayata ve topluma yönelen Sâbit’in şiirlerinde
zarif tasavvufî duyguların terennümüne yer verilmediği gibi aşk ve
şaraba ait olanları da azdır. Hayal gücüyle değil zekâsıyla yazmayı
tercih etmiş, his ve hayal ikinci planda kalmıştır.5
Acem taklitçiliğinen kaçan Sâbit, Türkçe kelimelere oldukça
fazla yer verir. Klasik edebiyatın kurallarından ve İran taklitçiliğinden
kurtulmak arzusu besleyen Sâbit, ne Türkî-i Basit cereyanının
temsilciliğini yapmış, ne de çağdaşı Nâbî’nin etkisinde kalarak
hikmetli yazış biçimini tercih etmiştir. Kendine özgü tarz içerisinde
edebiyatımızda nev’i şahsına münhasır bir şair olarak kalem
oynatmıştır.6
Dünya ve Hayat Görüşü
Divan şairlerinin sahip oldukları kötümser hayat anlayışı
Sâbit için de geçerlidir. O da diğer şairlerimiz gibi zamandan ve
talihten kaderinden şikâyetçi olmuş, dünyada çektiği ıstırap ve
elemleri sıkça şiirlerinde dile getirmiştir. Bu sıkıntılarından
kurtulamayınca sık sık feleğe çatmıştır. Felekle baş edilemeyeceğine
inanan şair, çareyi feleğe teslimiyet ve tahammülde bulmuştur.
Bu dünyanın gelip geçiciliğine inanan Sâbit, zaman zaman
mutluğu rintlikte aramıştır. Bu sayede bir nebze olsun sıkıntılarından
kurtulmuş, z3(atta0.2(3(n z)10.3(evk)10.3( q 1 i4(alm)18.3(anın y)12.3(o)]TJ 15.8389 0
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Devrindeki birçok sosyal olumsuzluğa da dikkat çeken şair,
manzumelerinde rüşvet alan, riyakâr, bencil insanları açıkça
eleştirmiştir. Bu eleştirilerden, kendini şair sanarak övünenler de
nasibini almıştır.7
Eserleri
Sâbit’in en önemli eseri Divan’ıdır. Divan’ı dışında Derename, Berber-name, Zafer-name ve Edhem ü Hüma adlı mesnevi
tarzında yazılmış eserleri bulunmaktadır. Bunlardan Edhem ü Hüma
tamamlanamamıştr.
Sâbit ve Mahallîleşme
Sâbit XVII. yüzyılda Nâbî’den sonra çağdaşları arasında en
fazla şöhret kazanmış orijinal bir şairdir. Klasik edebiyatın bütün
güzelliklerini şiirlerinde toplamış, atasözleri, deyimler ve söz
oyunlarında gösterdiği maharetle diğer şairlerden ayrılmış, kendi
vadisinde tek olmuştur. Taklitten kaçınarak yerli hayata yönelmiş,
mazmunlarını bu hayatın muhtelif safhaları üzerine kurmuştur.8
Yeni mazmunlar peşinde koşarken konuşma dilinde
enteresan bulduğu her kelimeyi şiire sokarak âdeta divan şiirinin
mücerred olan lugat ve kavramlarını yenilemiş, bölgesel ve günlük
hayatın olaylarına yer vererek şiire bir yerlilik kazandırmıştır.9 Sâbit,
farklı olmak istediği için yeni malzeme alanları arayışına girmiş,
bunun sonucunda da sosyal hayat unsurlarını ve mahallî unsurları,
şiirlerinde yenilik aracı olarak görmüştür.
Onun gazellerinde ortaya çıkan yerleşik geleneklere
başkaldıran üslubu, sosyal hayatı şiire taşıma hevesi XVIII. yüzyıl
Lale Devri şiirini hazırlayıcı mahiyettedir. Bilhassa yazdığı iki
Ramazaniyye’de devrin sosyal hayatını ve ramazan ayının dinî,
folklorik yönünü şiirlerinde başarıyla yansıtarak önemli bir söyleyiş
özelliği sergiler.10

Sosyal hayat sosy
el7bu hay9(rl(rı,4899 0 .422012 Tc .2908 Tw 27r )10(şaa(önünü şi
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Görince göñlümi zülfinde kendüm unutdum
Virürmiş âdeme nisyân ne@âre-i ma§lûb G.22/413
Eskiden avcılar ava çıkarken önlerine çıkan insan veya
hayvana göre uğur tutarlardı.14 Aşağıdaki beyitte de şair, rakibini
çıkacağı avda uğursuzluk kaynağı olarak görmektedir:
∏ara≥ şikâr ise «ınzμri öldürüp gömelüm
Ra…μb gibi uπursuzla beyüm olmaz av G. 280/6
Söylenenleri veya yapılanları karşıdakilere inandırmak için
Mushaf’a (Kur’an) yemin edilir:
Cenâb-ı mu§√af-ı iclâline yemin iderüm
Eder iderse …a≥a bir husμs içün ta√lμf K. 9/35
Ramazan ayında camilerde ibadet amacıyla Kur’an okunur:
Alınur mı Rama≥ân §ûfμlerinden mu§√af
Ra«lenin nevbetini beklemeyince insân K. 45/8
Mushaf (Kur’an) ele alınmadan önce abdest alınır, sonra
saygı göstermek amacıyla öpülür:
¿âbit gibi evvel alup eşkümle vuzûyı
~oñra öperek Mu§√af-ı ru«sâra yapışdum G. 251/7
Dua yapılırken, kabul olması için eller gökyüzüne açılır ve
dua sonunda “âmin” denir:
Zamânıdur kef-i Kerrûbiyân âmine el açsun
Yine pμr-i «ıred âheng-i âπâz-ı du¡â …ıldı K. 19/50
Biz du¡â niyyetine el açaruz «âlisce
Ne tekellüf ne ta§annu¡ ne πara≥ ne μhâm K. 41/81
Bazı zamanlar ise duaların kabulü için Eyüp Sultan’a gidilir:

13

Bu makalede örnek olarak verilen şiir ve beyit numaraları “Turgut Karacan,
Bosnalı Alaeddin Sâbit Divan, Karacan Yayını, Samsun 1998” adlı çalışmadan
alınmıştır. Nazım şekilleri kısaltılırken gazelllere G., kasidelere K., tarihlere T.,
kıtalara Kıt., rubailere R., terci-i bentlere TC., gazel-i müzeyyellere ise G. müz.
kısaltması kullanılmıştır.
14

Onay, age, s. 97.
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Sul†ânuma du¡â içün Eyyûba varayum
Ol bu…¡a-i mübârekede müstecâb olur K. 13/43
Kim ki esmâ çekerek nâ™il olur ma√bûba
Yâ Vedûd iskelesinden yanaşur Eyyûba B. 124
Tarikatlara mensup olan dervişler, nefislerini terbiye etmek
ve bütün dünya arzularından arınmak için kırk gün süre ile kendilerini
dünyadan soyutlarlar. Buna “çileye girmek” ya da “çille çekmek”
denir:
Çilleye vesvesesiz girdi …apandı zâhid
◊abs olur tâ rama≥ân â«ir olınca şey†ân K. 45/3
∏amuñla çille çeküp zâhid erba¡μn çı…arursa
O …ır… yalan getürür tâze yâdπâr havâdis G. 43/4
Bazı hastalıkları tedavi etmek için hastaların üzerine, çeşitli
dualar ve Kur’an’dan şifa ayetleri okunur:
Cân-ı ¡alμle yazdı birer âyet-i şifâ
Hâh ol πubâr-ı şarâb-ı nûşμn hâh «a† G. 180/2
Debiristâna alma… sa¡y ider ol †ıflı rûz u şeb
O…utsın kendüyi divâne olmuş «âce-i mekteb G. 19/1
Şu ru…ye-«ân-ı …alem †ab¡a ne o…ur ne üfürür
Mü™e&&ir olmada ¿âbit füsûn nefes-be-nefes G. 155/5
Bazı insanların bakışlarının tesiriyle, bakılan canlı veya eşya
üzerinde istenmeyen hâllerin oluştuğuna inanılır. Bu olaya “nazar
değmesi” veya “göz değmesi” denir:
Sûsenle nergisinden efendi bu gülşenüñ
Ya dil deger o πonca-i ra¡nâya ya na@ar G. 117/3
Kemâl-i √üsnine göz degmesün diyü kevâkibden
Meh-i nev bir √amâ™il ar≥ ider bâzû-yı cânâna G. 293/3
Kötü bakışların (nazar) tesirinden kurtulmak için muska
(bâzû-bend, hamâ’il) yazılarak vücudun herhangi bir yerine asılır veya
bunlardan bazıları suya atılarak bunların suyu içilir:
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Bir mura§§â hûb bâzû-bende dönmiş ¿âbit
Zμb ü fer virüp …olında dilber-i tannâza dâπ G. 193/5
Kemâl-i √üsnine göz degmesün diyü kevâkibden
Meh-i nev bir √amâ™il ar≥ ider bâzû-yı cânâna G. 293/3
Nüs«añ marâ≥-ı …albe ilâc eylemedi hiç
Ey şeh-i kerâmet-fürûş ez de §uyın iç B. 15
Muskalar, tesir etmesi için eşref vakti denen; güneş veya
ayın doğduğu uğurlu ve talihli bir zamanda yazılmaya gayret edilir:
»udâvend eşref-i va…tin düşürdüm şems-i i«lâ§ın
¡Ubûdiyyetde vef…-i bendegμ …oydum vifâ… üzre
G. müz. 5/12
Sevilmeyi isteyen kişilerden bazıları, “şirinlik muskası”
yazdırır:
Rûy-ı sâ…μ kâπı≥ ü sâπar devât ü bâde sur«
Du«t-i rez şμrμnlik yazsun idüp âmâde sur« G. 56/1
Cemre, ilkbahardan önce birer haftalık arayla sırasıyla
havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan ısıtıcı güç veya sıcaklık
yükselmesidir:
Nμl-i hevâya düşdi bu gün no…†a cemreden
Şimdengerü serâb-ı ma√abbet şarâb olur K. 13/2
İşledikleri suçtan dolayı Allah’ın gazabına uğrayan bazı
hayvan ve insanın şekil bakımından taş ve kayaya dönüştüğüne
inanılırdı. Aşağıdaki beyitte şair, sevgili uğrunda inleyen âşıkların
mezar taşlarına dönüştüğünü söylüyor:

ªann itme mer…adindeki seng-i mezârıdur
‰aş oldı …aldı ol bütüñ ¡uşşâ…-ı zârıdur

G. 82/1

Kötülükleri, hastalıkları, nazar ve cin çarpmasını
uzaklaştırmak; gelecekte olup bitecekleri önceden bilmek amacıyla
kurşunun eritilerek bir kişinin başı üzerindeki su dolu kaba dökme işi,
“kurşun akıtmak” olarak adlandırılır:
Bir sou… şebnem yiyüp dem-beste olmışlar ki ebr
Aπzına …urşun a…ıtmış §anasın bülbüllerüñ G. 219/9
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Bir isteğin yerine gelmesi için Allah’ın isimleri zikredilerek
amaca ulaşılmak istenir. Esma çekmek olarak da adlandırılan bu işte,
Allah’ın Vedûd ismini kullanmak yaygındır:
Ce≠b idüp zevrâ…-ı esmâ ile ol fettânı
Yâ Vedûd iskelesine çekelüm pinhânμ B. 102
Kim ki esmâ çekerek nâ™il olur ma√bûba
Yâ Vedûd iskelesinden yanaşur Eyyûba B. 124
Ol kebk-i √üsni yemle de ism-i Cevâdı sür
Düşmezse dâma zemzeme-i yâ Vedûd ile G. 313/3
Bir çeşit fal olan remil, kum üzerine çizilen birtakım çizgiler
ve noktalarla gaypten haber vererek niyet okumaktır. Remille uğraşan
kişiye de remmâl denir:
Sitâre §anma †utup tâli¡-i şeb-i ¡μdi
Felekde no…†a döker pμr-i çar« olup remmâl G. 239/2
Endμşe-i √âlünle gelen no…†a-i nâruñ
Dilde idemem âteşini remille teskμn G. 253/3
Celμdür i√tirâ…-ı necm-i √âle vech-i istidlâl
Gülüñ nârı nu…a† âteş düşürdi cân-ı remmâle G. 282/2
Yapılamayan ibadetlerin günahlarını hafifletmek için veya
bu günahlara kefaret olması için “ıskat” adında sadaka dağıtılır, namaz
kılınır:
Bitünce kμse-i ıs…âtı vâ¡i@ indürdi
Derûn-ı sμneye «ortûmı ile fμl gibi G. 338/7
Vâ¡i@ da güzel sμm-keş-i §an¡at-ı cerdür
Heb kendüye çekdi zer-i a§√âb-ı zekâtı
Dünyâ ile ¡u…bâya na@ardan idüp ıs…ât
Kıt. 14
Hırsından ölür göricek ı§…ât-ı §alâtı
Kur’an’ın rastgele açılıp karşılaşılan kelimelerin anlamına
bakılarak bir niyet ya da istikamet tayini, yani bir nevi fal için Mushaf
açmak, “kitap açmak” deyimi kullanılır:
Bir iki misk ile mektûb nüs«alar düşmiş
Şifâ «a†uñda imiş açdılar kitâb baña G. 12/3
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O sμm-sorgucınuñ …adr ü …ıymetini bilene
»arâc-ı Rûm deger ber-†arμ…a-i temsμl K. 3/8
Bakır eşyalar, tıla denen parlatma yağlarıyla kalaylanarak
parlak hâle getirilir:
Bir §u virür ki †âs-ı nu√âsı †ılâ ider
Sâ…μ-i fey≥-i mürşid-i câm-ı leb-â-lebüñ G. 225/8
~afâ-yı sμne-i simμn-i yâre ta…lμdden
Biraz …alaylanup gösterişler itdi ra§â§ G. 170/4
Evlerin çatılarından su akmasına engel olmak için eskiyen
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Güller §avuldı geçdi zamân-ı bahâr «ayf
Bülbül de düşdi «ançer-i «âra hezâr «ayf G. 194/1
Varur niyâz-ı şehâdetle πamze-i mestüñ
Bıçaπına düşerdüm πayri bir ¡ilâcum yo… G. 203/3
Padişahların arabası sarsılmasın diye, geçeceği yerlere kum
dökülür:
Felekde kehkeşân @ann itme ol sul†ân-ı ≠μ-şânuñ
Yolında …um döşetdi sâ…inân-ı ¡âlem-i bâlâ K. 1/73
Deliler kendine ve çevresine zarar vermesin diye zincire
vurulur:
Bülbülüñ silsileden olduπı @âhir oldı
‰a…dı zencμr-i cünûna yine seyyid πonca G. 295/2
Uzak bir yere seyahat çıkanlar, namazlarını kısaltarak
kılarlar:
Şu tâb-«ânede misâfirlerüñ aπırladılar
Nemâzını bile ta«fμf …ıldılar seferüñ G. 224/4
Kurban bayramında Allah rızası için kesilen kurbandan
fakirlere pay dağıtılır:
Ebu-ceddiyle tefâ«ur itmek
Na…d-i πayri §ayıvirmek gibidür
¡Ìd-i âd√âda ≥iyâfet itmek
»al…a …urbân payı virmek gibidir Kıt. 18
Günümüzde hacca gidenlerin dönüşte sevdiklerine hediye
getirme geleneğine 17. yüzyılda da rastlarız:
»âk-i kûyuñla gözüm rûşen idüp bâd-ı §abâ
Ka¡beden sürme getürür baña √âcı gûyâ B. 2
Nesμm-i kûyı bize ku√l-ı I§fahân mı virür
Zemâne √acısı yârâna armaπan mı virür G. 124/1
Ölen birinin ardından ölü evinde yemek verilerek, ölen
kişinin helvası yapılır:
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Zâhid öliyor √asret-i iftâr-ı lebüñle
◊elvasını vir cânı içün şâma yetişmez G. 147/4
Bir isteğin yerine gelmesi veya bir hastalığın geçmesi için
tekkelere kurban gönderilerek maksadın gerçekleşmesi ümit edilir:17
Yine bir körpe …uzı tekyeye …urbân varaca…
Söyle ¿âbit bilsün ¡ış… ile dendânı şey« G. 59/5
Müezzinler, namaz vaktinin girdiğini halka bildirmek için
minarelere çıkarak ezan okurlar:
Mü™e≠≠in-i çemene nu…re virmese şebnem
Çı…up minâre-i serv üstine e≠ân mı virür G. 124/4
Rasat kuyuları, rasathanelerde yıldızların hareketlerini
gözlemek için kullanılan aletlerin konulduğu derin çukurlardır.
Aşağıdaki beyitte düşman, rasat kuyusundaki müneccime
benzetilmiştir:
Aπyâr da müneccim gibi va…ta mutara§§ıd
Fur§at gözedür dilbere çâh-ı ra§adından G. 270/5

18

yeniçerilerin kese kapmaları usuldendir:

Ulûfeler çıktıkça

19

¡Umûm üzre çemen ecnâdına …ıs†-ı reşen çı…dı
Mümessek zerle kμse …aldurur her πonce-i «oş-bû
G. 281/4

Reşen mevâcibini virdi «al…a ¡μd-i sa¡μd K. 33/2
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yaptıkları hizmetin karşılığında bir senelik ihtiyaçlarını karşılamak
için para toplamalarına “cerr” denir.20
Bu †ûl-ı va¡@a döyer mi dimâπ uzatmasalar
◊i…âye cerre çı…ar bμ-mesâπ uzatmasalar G. 96/1
Cerri sevmem …ıyamam da …ala nâ-müsta¡mel
Sevdigüm kâfiyedür laf@-ı şerμf-i en¡âm
K. 41/89
Erkekler, haftada iki kez tıraş olur:
Âb ü tâbı çekilen gül-vara…-ı ru«sâra
Haftada iki tırâş ile †erâvet gelmez G. 132/6
Eski evlerin kapısında, kapıyı çalmak için kapı tokmağı ya
da halkası bulunur, soğuk girmesin diye kapı arkalarına perdeler asılır:
Gûşum mi&âl-i «al…a-i der heb …apudadur
Çeşm ise mμm-i müjdeye nâ@ır √arμfdür Tc.-1 6/3
Miftâ√-ı …a≥â …ufl-ı temennâyı açınca
Çün perde-i der bâb-ı tevekküle göπüs ger Kıt. 16
Matem günlerinde siyah elbiseler giyilirken, bayram
günlerinde ise beyaz olanlar tercih edilir:
Neheng-i lücce-i @ulmet yudınca Yûnus-ı mihri
O mâtemde siyâh şâla büründi çar« ser-tâ-pâ K. 1/11
Beya≥lar ya…ışur yâre ¡μdde nitekim
Vezμr-i a¡@ama dibâ-yı zer-nigâr-ı sefμd K. 33/26
Avlanan hayvanlar veya idamla kesilen kelleler, at terkisine
sağ ve sol taraftan asılarak herkesçe görülmesi için teşhir edilir:
O şû« terkiye a§maz yolında ser virsek
Ne †urfe başı mu§μbetli derd-mend oluruz G. 143/4
Zülfi fitrâkini §ar…ıtdı o şû«-ı ¡ayyâş
∏âfil olma a göñül terkidedür πâfil baş

G. 168/1

Hristiyanlar, Müslümanların aksine ölülerini tabuta baş
kısmı arkaya gelecek şekilde koyarak götürürler:
20

Ahmet Talat Onay, age, s. 139, Mehmet Zeki Pakalın, age, C. I, s. 279.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 4/5 Summer 2009

224

Yunus KAPLAN

¡Adû bμ-hûş olup ser yerine pâ …or …apında
O kâfir mürdesidür ayaπı tersinedür cânâ G. 8/4
Çamaşırlar teşt içinde sabunla yıkanarak veya tokaçla
dövülerek temizlenir. Beyaz olan çamaşırlar diğerlerinden önce
yıkanır:
Zer †eşt-i âfitâbda sâbûn-ı mâh ile
Gömleklerin gülâb ile yur câme-şûları G. 343/5
Ya…asın pâk-dâmen …urtarur âşûb-ı u…bâda
Kötek yir câme-i nâ-pâk-veş âlûde-i dünyâ G. 13/4
Nem-i eşkümle taşt-ı dμdede bir câme-şûyum ben
Beyâ≥-ı cismimün dülbendini esvâba baş itdüm G. 243/3
Nişasta ile yüz beyazlatılır, gelinler meşşatalar (gelin
süsleyici) tarafından süslenir, ellerine kına yakılır:
Ba…mazuz biz yüzinüñ …arasına aπyâruñ
Biz nişâsta ile rûy-ı siyehin aπ iderüz G. 138/4
Sebz-gûn kirpâs ile meşşâ†a-i gülşen n’ola
Baπla ekbâr-ı πonca destine ya…dı «izâb G. 18/2
Elbise, ayakkabı gibi bir şey yaptırıldığı zaman çıraklara
“helvalık” denen bahşiş verilir:21
Câme-i nev giyüp o serv-i revân
Baña bir bûse virdi √elvalı… G. 202/4
Gözleri görmeyen insanlar yön tayini için ellerinde asayla
gezerler:
Mi&âl-i jâle döküp «âke nûr-ı bâ§ırasın
Firâ…ı itmiş iken bir eli ¡asâlı ∞arμr K. 11/8
Uykusu ağır olanları uykudan uyandırmak için su serpmek,
üşüyen ayaklara kar basmak âdettendir:
»âb-ı nâza varıca… ol gül-i ter gülşende
Jâle su sepmeyicek üstine bμdâr olmaz K.5/2

21

Ahmet Talat Onay, age, s. 243.
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‰abμb-i dehr ¡aceb mi …ar ba§§a dest-i hikmetle
Üşütmiş ayaπın şehre gelürken cûy bir yerde 504
Kibrit ve çakmağın olmadığı dönemlerde çakmak taşına sert
cisimlerle vurulması sonucu çıkan kıvılcımlarla ateş yakılır. Bu zor bir
iş olduğu için ateş, çoğu zaman komşudan temin edilir ve bu işe “ateş
almak” denir:
Gûyâ ki âteş almaπa gelmişdi ¿âbitâ
Aldı şerâre-i dili gitdi hevâsına G. 307/5
Nat’, meşin veya işlenmiş deriden yapılan sofra veya
yaygıdır. Eskiden nat’lara kan bulaşmasın diye nat’ların üzerine bir
miktar toprak atılarak idam edilecek kimsenin boynu bunun üzerinde
vurulur:22
»ançer-i πamze be-kef nat¡-ı siyâset ber-dûş
¢atl-i ¡âma boyun urmış nigehμ cellâduñ G. 213/3
Kahvehanelerde tiryaki olan müşterilere kahveden önce
afyon şurubu ve keten yaprağıyla yapılan bir tür macun olan berş
vermek âdettendir.23
~ub√-dem gül-şeker-i lebleri yâdıyla yesin
Nûş-dârûya döner †a¡amda berş-i berrâş G. 168/4
Gubâr-ı gam, terbiye görmüş esrarın toz hâlinde ufaltılarak
içmeye hazırlanmış şeklidir:24
Süpürülsün √arem-i sμne πubâr-ı πamdan
Keyf derler dile bir †ufralı mihmân geliyor K. 12/6
Hattatlar,
yazı
yazarken
yapılan
yanlışlıkların
düzeltilmesinde silintinin belli olmaması ve pürüzleri gidermek için,
kullandıkları kâğıtların üzerine “âhar” denen nişastalı yumurta
sürerler. Bu işlemi mühre denen yuvarlak billur bir top veya deniz
böceği kabuğuyla yaparlardı:25
Â«ara çekdi gül-vara…-ı âlı jâleler
¿âbit alınca destine kilk-i vara…-na@ar G. 128/6

22

Age, s. 347.
Age, s. 124.
24
Age, s. 199.
25
Mehmet Zeki Pakalın, age, C. I, s. 27.
23
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Yuf…adur kâπız-ı dil eşk ile â«ârlayup
Mühre-i dâπ ile şeffâf ü kalem-gμr idelüm G. 245/2
Al kâπı≠ mühreler mecmu¡a-i germiyyete
Her √abâbı mühre-i billûrdur peymânenüñ G. 208/5
Aharlanmış kâğıt üzerine yazı yazılırken yapılan yanlışlıklar,
yalamak suretiyle düzeltilir:
Ço… sükkerin lebi leke-dâr itdi ¿âbita
La¡linde sildügi e&erinden mürekkebüñ G. 225/9
Kitap yaprakları, daha sağlam olması için şirâze denen
ibrişimden yapılma iplerle iki ucundan tutturulur:
Yuf…adur kâπı≥ bu elfâ@a †ayanmaz ¿âbitâ
Âhenμn şμrâze bir defter gerek pûlâddan G. 269/7
Sûzen-i «ârla şμrâzeleyüp evrâ…ın
Pâk mecmu¡a ider bâπda mücellid πonca G. 296/5
Kılıçla fethedilmiş beldelerde kiliseden tahvil edilmiş büyük
camilerde hatibin cuma günleri kılıçla minbere çıkıp hutbe okuması
âdettendir.26 Aşağıdaki beyitte şair kendini nazım minberindeki
padişaha benzeterek yazdıklarının güzelliğiyle övünmektedir:
»u†ebâ gibi çı…up minber-i na@ma ¿âbit
Tμπ-âsâ …alem-i pâk-edâya †ayanur G. 76/7
Ramazanda sabah namazı vaktinden önce müezzinler
minarelerden, temcid denen dinî övgüler ihtiva eden şiirler okur:
~abâ√ olınca ilâhμye §o…dılar rindi
Mü™e≠≠inân-ı şeb-i ¡μd virdiler temcμd K. 33/18
İki insan, kanlarını akıtıp bu kanları yalamak suretiyle kan
kardeşi olur. Aşağıdaki beyitte şair, sevgilinin gamze oklarıyla kan
kardeşi olmak için kendinden geçtiğini söylüyor:
Bir kez «adeng-i gamzeñ ile …an yalaşmaπa
Her dem derûn-ı aşı…-ı «od-kâmeden geçer G. 123/3

26

Ahmet Talat Onay, age, s. 293.
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Yine kadeh ile kan kardeşi olacak kadar arası iyi olan vaizin,
kürsüye çıkarak içkiyi yasakladığını ifade eder:
Câm ile …an yalaşur ¡a…d-i u«uvvet eyler
Yine kürsμde olur düşmen-i §ahbâ vâ¡i@ G. 186/3
Haberleşmede güvercinler de kullanılır. Küçük kâğıtlara
yazılan mektuplar bu işe alıştırılmış güvercinlerin ayağına veya
kanadına bağlanarak istenilen yere gönderilir:
Per-i kebûter-i i…bâle bend idüp ¿âbit
Uçur na@μreñi semt-i cenâb-ı üstâda G. 312/6
»avf itmesem uçurmalarından ¡adûlaruñ
Ne nâmeler i†âre iderdüm √amâm ile G. 289/2
Diş çekmek için kerpeten kullanılır, devatlar zincirle boyuna
asılır:
Dişini hep kelpeteyn-i √ançer ile çekdi bed-kâruñ
O mi…râ≥-ı celâdetden ¡aceb mecrû√dur a¡dâ K. 38/15
Ta√rμk-i esb-i †ab¡a bu vâdμde ¿âbitâ
Zencμre-i devât olıyor tâziyânemüz G. 139/5
Kuşlar, bir yere yem dökülerek elek, kalbur gibi eşyaların
altına düşürülerek yakalanır:
Ol kebke yem döküp ¡amel-i §ayda başlasam
Erbâb-ı zer…den yanuma bir ¡amel gelür G. 102/3
Müferri√ çμne-i na…d ile minnet çμne-dânından
O kebk-i nâza yem dökmezse §ayyâdı şikâr olmaz
G. 133/8
Bazı camilerde padişahların ibadet etmeleri için, cami içinde
yapılan yerden yüksek, bağımsız bölgelere “padişah mahfili”; cami,
hastane imaret gibi kurumlarda çalışanların ikamet etmeleri için
yapılan yerlere ise “meşruta” denir:
Pâdişeh ma«fili teng idi Ayasofyanuñ
Himmet idüp dil-i mü™min …adar itdi tevsi¡ T. 40/2
İşler midi tâ ¡ahd-i §afμden bu imâret
Evlâdına meşrû†a eger tevliyet olsa G. 305/3
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 4/5 Summer 2009

228

Yunus KAPLAN

Menzil, kervan ve posta tatarlarının indikleri, at değiştikleri
veya geceyi konaklayarak geçirdikleri yerdir:27
Vardı bir menzile kim †oz…oparan mer√ûmuñ
Şöhret-i nâmını ba§durdı πubâr-ı nisyân K. 45/30
Ok atışlarında, atılan okların mesafesi ölçülür. Eğer bir rekor
kırılmışsa oraya taş dikilir:28
Ol güni ân ki atup …avs-i …a≥âdan ¿âbit
Menzil-i …abre ecel †oz…oparanı †aş dike G. 168/6
Padişaha takdim edilecek olan yazılar, sadrazamlar
tarafından telhis edildikten (özetlendikten) sonra verilir:
Fesâd-ı πamzeyi la¡lin ki mühr §â√ibidür
Cenâb-ı pâdişeh-i √üsne eylesün tel«μ§ G. 171/3
3. Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri29
Sâbit, şiirlerinde birçok hastalık ve bu hastalıkların tedavi
usulleri ile tıbbî terimlere sıkça yer vermiştir. Bunları kullanırken ya
bir mazmunun temel öğesi olarak ya da beyitler içerisinde açıkça
vermeyi tercih etmiştir.

Remed, göz ağrısı, iltihaplanmasıdır. Hastalar ışıktan
ve havadan etkilenmemesi için gözlerine siyah, sarı, kırmızı
örtüler örterler:30
Bir çihre-i kec görmeyelüm kimsede ¿âbit
Za√met de çekerseñ n’ola çeşmüñ remedinden G. 270/7
Bir gözi bağlı πarμb oldum bμ¡aynih ¿âbitâ
Olalı ol nûr-ı dμdem «aste-i derd-i remed G. 63/5
Bazen gözlerde ve kirpiklerde birikerek pıhtılaşan veya
kuruyan akıntılar, çapak oluşturur:
N’ola √abâb-ı meyüñ dμdesi ma«mûr ise
Nergis-i pür-jâlenüñ gibi çapa…lı degül G. 229/4
27

Mehmet Zeki Pakalın, age, C. II, s. 479.
Age, C. II, s. 479.
29
Bu konuda yapılmış ayrntılı bir çalışma için bkz. Emine Yeniterzi, “Divan
Şiirinde Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar” SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, S. 4, Konya 1999, s. 87-103.
30
Ahmet Talat Onay, age, s. 374.
28
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Cüzam bulaşıcı, behak ise insan derisinde pul pul beyazlık
ve alaca bir renk oluşturan bir çeşit cilt hastalığıdır:
Müdâm teşne-i §ahbâ-yı «âhişüz ¿âbit
Bizi √arârete uπratdı bu cü≠âm-ı †amâ¡ G. 188/7
Nizâ¡ı var yine mey-«ârelerle zühhâduñ
Beni √arâm ile ceng-i beni cü≠âm gibi G. 341/3
±âtı ¡aceb pâkdür πonca-i nev-restenüñ
Lâle-i ebr-§ıfat cildi beha…lı degül G. 229/3
Yerekân, sarılık hastalığıdır. Aşağıdaki beyitlerde aşk
derdinden hastalanıp benzi sararan âşık için kullanılmıştır:
Çeşm-i «ûn ile nigâh itse eger mercâna
Kehrübâ gibi olur «aste-i renc-i yere…ân K. 45/31
Mübtelâ-yı yere…ân olmuş idük bi’llâhμ
Bu neşâ† ile biraz beñzimüze …an geliyor K. 7/17
Daha çabuk iyileşmesi için yaraların tedavisinde fitil ve yakı
kullanılır:
Cerâhat-ı dil-i erbâbı pâk uñuldurmaz
Egerçi kendümüz âlûdeyüz fitμl gibi G. 338/2
¿âbit o şû«-ı nev-«a†ı §arma…dadur ¡ilâc
İster bahâr ya…ısı dilde olan cürûh G. 54/5

Karaciğere bağlı öd kesesi içindeki yeşilimsi, sarı ve acı su
olan safra, vücutta yağların hazmına hizmet eder. Safranın verdiği
rahatsızlık safra bulanması olarak ifade edilir:
~afrası mı bulandı hevâ-yı «azândan
Günden güne ru«-ı çemenistân §ararıyor G. 91/5
Cûyuñ bulansa bâπda §afrâsı ço… mıdur
Pμr-i felekde balπam-ı beri eyledi «urûş G. 163/3
Nabız, hareket hâlindeki kanın, önündeki kan kitlesine bir
basınç yapması sonucu damar çeperinin genişlemesi ve bu
genişlemenin bir basınç dalgası hâlinde bütün atardamar sistemi
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boyunca iletilmesidir. Hekimler, hastanın bilek damarlarındaki bu
basıncın şiddetini ölçerek hasta hakkında değerlendirmede bulunarak
tedavi yöntemlerine başvururlar:
Yârüñ bilegin §ı…sam olur destμni …âbı≥
¡Ir…-ı √ased olur dil-i aπyârda nâbı≥ G. 177/1
Reg-i ma√abbeti nabı≥ olup da cân viriyor
Ki ola dürd-keş-i ¡ışkı §â√ibü’l-İncμl K. 3/38
Bel soğukluğu, zührevî yollarla insana bulaşan ve tedavi
edilmezse kısırlığa sebep olan bir hastalıktır:
Bel §oπu…luπına uπrarsa kim aπlar vâ¡i@
Ne ba…ar mûy-ı miyân-bendine yârüñ bel bel G. 228/4
Kabakulak, tükürük bezlerinin iltihaplanması ve şişmesiyle
oluşan ateşli bir hastalıktır. Kabakulak çıkarmak deyimiyle ifade
edilir:
¢aba…ula… mı çı…ardı πamuñla gülşende
◊acâmet itmededür «âr verd-i âle gibi G. 333/3
Deri üzerindeki kanı çekmek ya da deriyi çizip kan
çıkartmaya “hacâmet”, bu işi yapana da “haccâm”denir. “Şişe
çekmek” veya “şişe vurmak” diye de bilinen bu usulle, oturan veya
yüzüstü yatan hastanın derisi üzerine, içerisinde tutuşturulmuş alkollü
pamuk parçası bulunan şişeler yapıştırılır. Şişenin etkisiyle şişen yer,
zemberekle yarılarak buradan pis kan alınır:
Mu√tâc-ı √acâmet olaca… mertebedeyüz
Germiyyet ile şμşe ile yâra yapışdum G. 251/3
İnkisâr-ı dil içün rind ne çeker
Leked-i ra«ş-ı πamuñ za«mına çün şμşe çeker Kıt. 5
Sâye-i gül düşüp endâmı gögermiş n’aceb
Şμşe çekdürse yapışdursa mükerrer sünbül K. 8/9
Şa√ne-i i§met idüp sefk-i dimâdan ta«≠μr
Kimseden …an alamaz şimdi fu≥ûlμ √accâm K. 41/10
Kan alma işlemi bazen sülükler yardımıyla yapılır:

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 4/5 Summer 2009

Sâbit Divanı’nda Mahallîleşme …

231

Yapışdı dμvçe-i «âme-i su«en ¿âbit
Devâtuñ itmek içün «ûn-ı fâsidin ten…μ§ G. 171/5
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla, bir bez üzerine
yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan
macunlardan yapılmış yakılar kullanılır:
¿âbit ol şû«ı nev-«a††ı §arma…dadur ilâc
İster bahâr ya…ısı dilde olan cürh G. 54/5
Bahâr fa§lı idüp bâπ-ı «â†ırın ta†yμb
Degişdirür ya…ısın lâlenüñ nesμm-i †abμb G. 25/1
Çiçek, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli,
ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Çiçek hastalığının tedavi
yöntemlerinden biri de hastaya nilüfer şerbeti içirmektir:
E†fâl-i çimende çiçek olmada bedμdâr
Bo…rat-ı rebμ¡ şerbet-i nμlûfer içirdi G. 334/1
Şerbet, birçok hastalıklarda günümüzdeki şuruplar gibi
tedavi amacıyla hastalara verilir:
‰abμb-i çar« devâ §ûretinde şerbetler
Helâk-ı ¡âşı…-ı bμmâra ço… ¡ameldür bu G. 277/3
Bir şeyler yiyip içemeyecek kadar hasta olanların ağzına
pamuk ıslatılarak su verilir:
Dâπ-ı teslμme medâr olmadı dest-i nermüñ
Mu√ta≥ır aπzına penbeyle …onan âb gibi G. 349/3
Soğuk algınlığının tedavisi için, günümüzde de yaygın
olarak uygulanan hastayı terletme yöntemi kullanılır:
~oπu… geçerse ¡ara…dur ¡ilâcı derliye gör
Ne imtinân-ı ra√μ…i ne nâz-ı ¡uşşâ…ı G. 353/6
Dilaltı hastalığının tedavisinde ise nişadır kullanılır:
¢ıraπı §anma dil altı olunca sûsen-i bâπ
Zamâne itdi nişâdur süfûfını te™lμf K. 9/8
Herhangi bir korku veya sıkıntıdan dolayı dudaklarda
tebhâle “dudak uçuklaması” çıkar:
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Derûna bir «arâret düşdi kim deryâ söyündürmez
¡Aceb †atlı uyuzdur la¡l-i şμrμnüñde teb«âle G. 282/3
¡Ar≥ eylememek aña «arâretde ne sözdür
Teb«âle-i la¡l-i lebi bir †atlı uyuzdur B. 123
Yaraların tedavi edilmesinde günümüzde de çok yaygın
olarak kullanılan merhem, Sâbit’in şiirlerinde sıkça karşımıza çıkar:
N’işlesem ben de dil-i «asteye bilmem n’itsem
Zehr ise işledemez za«muma merhem itsem G. 242/1
Ne ma¡cûn oldıπuñ ma¡lumumuzdur ey ≥ımâd-ı çar«
Bu «â§§iyetle sen za«m-ı derûna merhem olamazsın
G. 254/3
Aπlayup dil-«aste sızlar yâre Allâh ¡aş…ına
Merhem ister za«mına bμçâre Allâh ¡aş…ına G. 292/1
Dönerdi merhem-i kâfûra za«m-ı sμnemde
O kâfir olsa bu dil «astesile hem-pehlû G. 279/2

Vücutta herhangi bir yaralanmanın oluştuğu yer, kanamanın
durdurulması ve yaradaki mikroplar
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Câme-i §abrını çâk itdi dikiş †utmaz ise
Açılursa gice bir semte tegeller sünbül K. 8/26
Ra√m idüp dikti ten-i düşmende cerrâ√-ı …a≥â
Sûzen-i tμr ile tμπuñ za«m-ı pür-nâsûrını T. 8/18
Kara sevdalara tutulanlar ile sara hastalarının tedavisinde
gelin saçı denen “eftimûn” çiçeği kullanılır:
»al…a «al…a mümessek her târ-ı ¡anber-bârını
¡İllet-i sevdâsına ¡aynile eftμmûn bulur K. 4/19
Veba yani taun, çıban şeklinde koltuk altında çıkan bulaşıcı
bir hastalıktır:
Cân virüp §ul√a tehâlük itse de ma¡≠ûrdur
Bir çıban var §ancısı tâ¡ûndan da bed-ter gibi K. 43/49
Aπyâr …oltuπında o şû«uñ vebâ gibi
Dil-«astegân-ı ¡ış…a mübârek belâ-yı ¡μd K. 6/18
Vebâ dimez mi girüp şey«-i belde …oltuπına
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¡Âşı…-ı «aste-dile ¡ârı≥a eksük degül a
»ane-i …albi ¡avârı≥da mı olmış ta√rμr G. 106/2
Narh, insanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin para
olarak en yüksek değeri anlamında kullanılan ıstılâhî bir kelimedir.32
Sultan III. Ahmet zamanında bolluk yaşanmasına rağmen,
karaborsacılık baş göstermiş, Ali Paşa sadarete gelince her şeye narh
koydurarak bu meseleyi halletmiştir:
¡Ali Paşa da o tâcir-beçe-i bμ-in§âf
Arturur müşterμ-i va§lına kâlâ nar«ın
Üstine düşmeyelüm bir iki günden §oñra
Bulur anuñ da …umaşı ¡Ali Paşa nar«ın Kıt. 3
Yine bir berber-i nev …opdı ¡Ali Paşadan
Va≥¡ idüp emti¡a-i va§lına kâlâ nar«ın
I≥†ırârμ fu…arâ bir nice gün §abr itsün
Bulur anuñ da metâ¡ı ¡Ali Paşa nar«ın Kıt. 2

Hilenin önüne geçmek, türünü ve fiyatını göstermek için
kumaşlara damga vurulur:
Şu «oş-…umâş-ı nesμc-i belâπate ¿âbit
Bu şâh beyt ile †amπa-zen-i perend oluruz G. 143/5
Günümüzde olduğu gibi alışverişlerde, satışın kesinleştiğinin
bir ifadesi de iki tarafın karşılıklı el sıkışmasıdır. Aşağıdaki beyitte
şair, ağzını öpme karşılığında canını vermeyi vaat ederek sevgiliyle el
tutuşmuştur:
Gice bûs-ı dehânın na…d-i câna el tutuşmuşdu…
Peşμmân oldı uymaz evdeki güftâr bâzâra G. 291/3

Osmanlı İmparatorluğu’nda çıkarılan ilk para nukredir.
Nukreler, gümüşten imal edilir:33
Bâb-ı πamda nu…re-i eşki idüp vech-i mâ¡aş
Merdüm-i çeşmüm gibi πurbetde sâ™ildür πarμb G. 20/3
Nola na……âd ise bâ…μye in§âf budur
Ki bizüm nu…re-i endμşemüz anuñ pulıdur
32
33

Age, C. II, s. 654.
Age, C. II, s. 706.
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N’ola düşerse be…âyâsını ma≥mûnlarınuñ
»âme ta√§μl-i kemâlâtda ba…ı …ulıdur
Kıt. 6
Züyûf-ı nu…re-i eşküñle §anma ey «âce
Bu şehr-bend-i ma√abbetde kâr …âbildür G. 113/4
Kara kuruş, Osmanlı memleketlerinde tedâvülde olan ecnebî
paralarından biridir: 34
Sevâd-ı vechini ¡ar≥ eyleyüp gice ¡âşı…
O sμm-pâreye yandurdı iki …ara πurûş G. 167/4
Aşağıdaki beyitte de o devirde kullanılan dinar, teşbih
unsuru olarak kullanılmıştır. Ayrılık hastalığının ilacı karşılığında
altın, bozdurularak dinar şerbetine çevriliyor:
Yo…ladum nab≥-ı †abμbi mara≥-ı hicrâna
Zer virüp şerbet-i dμnâr ile tedbμr eyledüm G. 245/5
Altununı bu dünyâda bozup «ayr idegör kim
¡U…bâda o ey mâlik-i dμnâr bozulmaz G. 144/6
Bakırdan yapılan paralara mangır, gümüşten yapılanlara ise
akçe denir:
Genc-i «üsrev kef-i cûdında bir avuç man…ır
Tâc-ı Cem-dμde-i …adrinde külâh-ı fincân K. 45/33
Bolay ki §atmaya düyâda a«ret ¡amelin
Bir iki man…ıra √âcı da«i delμl gibi G. 338/6
Mey-«ârelere şa√ne şarâb a…çesi görsün
¡Ir≥ın §atun alsun yine söz mârpula düşdi

G. 339/4

5. Devlet İdaresinde Görevli Şahıslar
Belediye ve inzibat işlerinden sorumlu olan, esnaf arasında
gezerek halkın esnaf tarafından aldatılmasına engel olan ve
bulundukları yerde onları cezalandıran memurlara “ayak nâibi”
denir.35 Aşağıdaki beyitte Sâbit, ayağı sürçenlerin bile sarhoş diye
nâib tarafından cezalandırılmak istenmesine atıfta bulunmuştur:

34
35

Age, C. II, s.199.
Ahmet Talat Onay, age, s. 101, Memet Zeki Pakalın, age, C. I, s. 119.
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Sürçenüñ mest diyü ayaπın alma… ister
Görmedüm ben bu aya… nâ™ibi gibi şirμr G. 90/6
Muhtesipler, günümüzdeki polislerin ve belediye
zabıtalarının görevlerini yapan kişilerdir. Bu kişiler pazarların
düzenini sağlar, ölçüde hile yapanları tespit eder, dini kuralları
çiğneyenleri uyarır ve cezalandırırlar:36
Rez-du«teri kim nâm-zed-i mu√tesib oldı
Ezfâr-ı √abâb ile ¡μ≠âruñ yola düşdi G. 339/3
Aπırmaz mu√tesibler †arafından başı √ammârın
Anuñ derd-i seri bed-mestler πavπâlarındandur G. 100/2
Gördüm e†râfın alup geçdi gürûh-ı rindân
Mestler mu√tesibi §andum iderler teşhμr G. 90/5
Padişahla birlikte giderek, merasim ve alaylardaki debdebeyi
artırma işini şâtırlar yapar:37
Her menâr oldı birer şâ†ır-ı zerrμne-kemer
~adr-ı ¡âlμnüñ ola tâ ki terâvi√e revân K. 45/23
Mahkemelerde kadıların vekili olan kişilere bâb nâibi denir.
Bu kişiler, mahkemelerde karı koca işlerine bakarak bazı ahkâmı tescil
ederler:38
Gül-i sefμd der-i bûstânda ¡urf giyüp
Bahâr √âkiminüñ şimdi bâb nâ™ibidür G. 111/2
Şehrin inzibat işleriyle görevli memurlardan olan şahneler,
sokaklarda devriye gezer; meyhaneleri basar, sarhoşları yakalayarak
bunları karakolda cezalandırırlar:39
Kedû-yı meyle gelüren †arμ…-i mey-kededen
‰a…ıldı yan …abaπı gibi şa√ne yanumuza G. 288/5
Ey şa√ne senüñdür götüri §alb u siyâset
Aπyâra amân virme götür bir yere çek a§

G. 172/3

36

Age, C. II, s. 572.
Mehmet Zeki Pakalın, C. III, s. 311.
38
Age, C. I, s. 142.
39
Ahmet Talat Onay, age, s. 413.
37
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Nola na……âd ise bâ…μye in§âf budur
Ki bizüm nu…re-i endμşemüz anuñ pulıdur
N’ola düşerse be…âyâsını ma≥mûnlarınuñ
»âme ta√§μl-i kemâlâtda ba…
…ı …ulıdur Kıt. 6
Yeniçerilere evlenme izni verildikten sonra, yerli annelerden
doğan çocukları da babaları gibi yeniçeri ocağına kaydedilmiştir.
Bunlara Kuloğlu denir:43
¢uloπlı didügin âfet ne şû« ü ser-keş olur
Biri tüfengini meydâna atsa âteş olur
B.44
Bir …uloπlı âfeti …unda… bıra…dı cânuma
Aπlamam ol âteşi bu dμde-i ter ba§dırur G. 9/3
Şu …ayd-ı esrden âzâde §anduπuñ göñlüm
Şeh-i serμr-i cefâ bir …uloπlıñuñ …ulıdur G. 105/4
6. Giyim-Kuşam ve Kumaşlar
Kadınların belden aşağı giydikleri, paçası büzgülü geniş
şalvara “çintiyan” denir. İpekli kumaş türlerinden biri olan çözme ile
birlikte kadınlara elbise yapılır:44
Görüp o şû«da ol §ı…ma çintiyân bendi
Yiriyle tevbemüzüñ gevşedi miyân-bendi B. 155
Çintiyân «arcı içinden çı…maπa cânâneye
Çözme dirler bir …umâş ister gül-i a√mer gibi K. 43/72
Yine √alli senüñ dendânına vâ-bestedür vâ¡i@
Nigâruñ çözme dirler bir …umâş var çintiyânında G.310/6
Ferâce, çarşaftan önce kadınların tesettür için giydikleri
üstlüğün adıdır. Ferâceler, genellikle koyu renkli olur.45
Vâ¡i@ vera¡-ı bârid ile buzda giderken
Ferrâce vü destâr ile bir mas«ara düşmiş G. 159/4
Sünbül benefşedür ya…ışan bâπ-ı √üsnüñe
¢aftanuñ âsümânμsi ferrâcenüñ morı G. 346/6
43

Age, C. II, s. 321.
Age, C. I, s. 383.
45
Age, C. I, s. 601.
44
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Yünden ve kıldan yapılan bir tür kumaş olan peşminenin iyi
cins olanlarını sadrazamlar, adî cinsten olanlarını ise fakirler ve
dervişler sarık olarak kullanırlar veya hırka yapıp sırtlarına giyerler:46
~af-dil bir gülşenμ dervμşine döndi hemân
Lâbis olp mûy-ı «a††ından siyeh peşmμne rû« G. 57/2
Pastav, ucu yaldızlı çuha topuna denir. Her pastav çuha, elli
arşın uzunluğundadır:47
Bizi ey πonca …abâ pastâv ile aldatma
Saña kim itdi o gül-penbe …abâyı bilürüz G. 149/6
Elbise yapımında tercih edilen kumaşlardan biri de sof gibi
dalgalı olan hârâdır:
Çün ebrû-yı emvâcı ider fir…ate μmâ
Adı ba†aca… mevcli «ârâ ne belâdur G. 87/6
»ârâ-yı sûzeni görinür çeşm-i bülbüle
Kem«â-yı sur«-ı sa…ız olursa …abâ-yı gül G. 235/2
Zamâne giydi nârencμ …abâ-yı zer-nigâr üzre
Cevâhir düπmelerle bir çiçekli ¡anberμn «ârâ K. 1/5
Perniyan, ipekten yapılma bir kumaş türüdür:
Bir ba§ma perniyân ile örterdi ¿âbitâ
Çignetse esb-i nâza me≥ârum o şehsüvâr G. 88/7
Urf (örf), şeyhülislam, kazasker ve İstanbul kadısının resmî
günlerde giydikleri büyük kavuktur:48
Gül-i sefμd der-i bûstânda ¡urf giyüp
Bahâr √âkiminüñ şimdi bâb nâ™ibidür G. 111/2
Kontoş, büyük devlet adamlarının giydiği samur, kakum,
sincap gibi türleri olan üstlüğün adıdır:49
Semmûr …on†oşında o billûr tügmesi
Beñzer şu necme kim çı…a zμr-i sehâbdan G. 362/3
46

Age. C. II, s. 773.
Age, C. I, s. 754.
48
Age, C. II, s. 746.
49
Age, C. II, s. 293.
47
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Sincap, samur ve kakum gibi hayvanların derilerinden
yapılan kürkler giyilmektedir. Sincap ve samurun tüyleri koyu
renklidir. Kakımın derisi beyaz olduğu için fazlaca rağbet görmüştür:
Siyeh sincâb-ı şebde …â…um-ı §ub√-ı sefμd-âsâ
O mâhı açmış ol §ırtındaki semmûr göstermiş G. 157/3
Siyeh semmûr bir boy kürki giydüm bezm-i lu†fuñda
Boyumca Â§af-ı dehrüñ bugün i√sânını gördüm K.28/2
Kavuğun kenarları terden yağlanmasın diye kavuk altından
“arakçîn” denilen takke giyilir:
¡Ara…-çinμn alup ¡aşı… döküldi gμsuvân-ı mâr
Firengistândan giydi πa≥abla şab…ayı aπyâr

B. 171

Devletin ileri gelenleri ve önemli kişiler, deriden yapılma,
açık mavi renkli özel çizmeler giyerler:
¡Aceb mi mûze-i ma«§û§a ola mu«ta§
Şu dâne-dâr ü cilâ-dâde âsümânμ edμm K. 35/36
Dülbend başa takılan, şalvar ise uçkurla bele bağlanan
pantolon türü bol bir giysidir:
Nem-i eşkümle †aşt-ı dμdede bir câme-şûyum ben
Beyâ≥-ı cismimüñ dülbendini esvâba baş itdüm G. 243/3
Metâ¡-ı fitne şalvârı gibi aya…dadur şimdi
¢umâş-ı nâzı dilber kendi virdi dûş-ı dellâle G. 282/6

7. Günlük Hayatta Kullanılan Eşya, Araç ve Gereçler
Sâbit yaşadığı yüzyılda insanların günlük hayatta kullandığı
birçok araç gereci şiirlerinde kullanmıştır.
Hocalar çocuklara ders verirken, satır ve sözleri şaşırmamak
için takip amaçlı kemikten ya da sert ağaçlardan yapılma hilâller
kullanırlardı. Bu hilâller sarıklar arasında muhafaza edilirdi:50
Dehân-ı arzû da …almadı dendân-ı i…bâlüm
Felekden gûşe-i destâra ümmμd-i «ilâl itmem G. 246/2

50

Ahmet Talat Onay, age, s. 245.
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Rüzgârlı havalarda sönmemesi için “yel mumu” denen kalın
fitilli mumlar kullanılır:
Her gice pervâneye πay≥ın idüp i@hâr şem¡
~ub√a dek yel mûmlarıyla gezdirür her bâr şem¡
G. 187/1
Geceleri sokağa çıkarken, içine mum dikilerek yakılan el
fenerleri kullanılır. Bu fenerlerin camlı ve muşambalı olmak üzere iki
türü vardır. Muşambalı fenerlere “işkenbe fener” de denir:
Elde işkenbe fener ar…ada zenbμl-i sa«ur
Gice fa§lında şikem-«ârelerüñdür seyrân K. 45/16
Uyurken sivrisineklerin saldırısından korunmak için cibinlik
kullanmak gerekir:
Vârestedür ba¡û≥e-i πamdan bilen bilür
Lu†fı cibinliginde ne nûşμne-«âb olur K. 13/26
İbrik; el, yüz, ayak gibi organların temizliğinde kullanılan
bir eşyadır:
A zâhid ¡âlemi nûr u †ahâretden §unulmışdur
Baña minâ-yı rû√-ef≥â saña ibrμ…-i istincâ G. 10/6
Çok kullanılan binaların giriş kapısındaki döşeme taşlarının
aşınmaması için kullanılan özel taşlara “ayak taşı” denir:51
Ökçe itdükçe lekedle dil-rübâ-yı tünd-«û
Çehre-i ¡âşı… aya… †aşı gibi evkâr olur G. 84/7
¡Aceb mi baπrına ba§du…ça nâzân olsa «üddâmı
Bunuñ her ökçe †aşı mu¡teberdür pâleheng-âsâ
K. 42/27
Alem, bayrakların tepesindeki metalden yapılma sembol
veya işaretlerdir. Sancak, alem çekmek; isyanın, savaş açmanın bir
ifadesidir:
◊üsnüñ temellük-i dile «ayl ü «aşem çeker
Zülfüñ siyâh sanca… ü …addüñ ¡alem çeker G. 89/1

51

Mehmet Zeki Pakalın, age, C. I, s. 119.
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Abdest aldıktan sonra kurulanmak için abdest havluları
kullanılır:
Rü™yet-i şems-i √a…μ…atse murâduñ aπla
Âb-dest minfeşesi gibi gözüm nem-nâk ol G. 232/2
Yağ mumunun fitili vakit vakit kesilmezse parlak ışık
vermez. Bu fitilleri kesmek için özel bir makas kullanılır:52
Mûm §o…muş başına mas«ara-i bezm olmuş
Burnına fiske urursa n’ola şem¡üñ mı…râ≥ G. 175/4
Lâ diyüp mi…râ≥-ı hicrân-ı şeb-i dûşμneye
Bu ¡inâdı üzre başın kesdirür her bâr şem¡ G. 187/5
Fânûs-ı hayâl, halk arasında hayal fanusu olarak bilinen
fanustur. İç kısmında renk renk çeşitli şekiller ve resimler olduğu için
içindeki fitil yandığında bu şekiller dışarıya akseder:53
Semâ¡ itdükçe şev…-i yem-i Mevlânâyile ¿âbit
Dönüp cism-i nizârum şekl-i fânûs-ı √ayâl olsun
G. 257/5
Gemilerin limanları görüp rahatlıkla limana girmesi için
fanus yakılır:
Yem-i sefμdde bir tâze …oç levendi sevüp
Sefμne başına fânûs ya…masa… mı gerek G. 223/2

Şu¡le-i fânûs ile keştμleri bir mμlden
»ıyre-çeşm-i …ar idüp §o…dı firengi körfeze
G. müz. 4/11
Cebμn-i Nû√da fânûs ya…masa nûrı
Sefμne bulmaz idi sâ√il-i necâta sebμl K. 3/33
Gemilerin limana girdiklerinde durması için denizin içine
lenger denen yayvan demir atılır:
Eger metâneti lenger bıra…sa deryâya
İder şevâhi…-i emvâcını cibâl-i √adμd K. 33/46
52
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Mevc-i tμπ-i lücce-i nu§retle oldı rûy-nümûn
‰aldı deryâ-yı mu√μ†-i √ayrete lenger gibi K. 43/32
Düşman donanmasını yakmak için yakıcı ve patlayıcı
maddelerle dolu, özel yapılmış olan gemilere “ateş gemisi” denir:54
¢ıçdan varup âteş gemisine çata bilsem
Limân-ı vi§âle şu hevâda yata bilsem B. 142
Ateş kayığı, eskiden üç ve dört çifte kayıklara verilen
isimdir. Bu kayıklar Eminönü’nden Boğaziçi’ne işler. Bunlara,
Eminönü’nde bekleyerek Üsküdar’a ve civarındaki yangınlara
tulumba ve tulumbacıları taşıdıkları için ateş kayığı denmiştir:55
Lu†fına ı§ınsa ne ¡aceb cân-ı e√ibbâ
Âteş …ayıπı kendüsidür zevrâ…-ı §a√bâ B. 1
Çekdiri ise Osmanlı donanmasında, kürek ve yelkenle giden
bir çeşit savaş gemisidir:
Mu§anna üç direkli çekdiridür ba√r-ı ebya≥da
¢ayalı… «ançere müşgμn-resen ol zülfe-i bûya K. 38/7
Hükümet dairelerinde tutulan defterlerden biri de dilli
defterdir. Bu defterler, talep edilen şeyin karşısına gerekli
açıklamaların yazılmasıyla oluşturulur.56 Aşağıdaki beyitte hâl dili,
bakılınca hemen anlaşılan dilli deftere benzetilmiştir:
Şâh-ı ehl-i dil ≥amμr añlar zebân-ı √âl ile
Ebleg-i vech üzre nâ†ı… bir dilli defter gibi K. 43/82
Dilenciler veya dervişler, Hindistan cevizi veya abanozdan
yapılmış keşkül denen çanak kullanarak yardım toplarlar:
ªann itme mâh-ı nev görinür bâb-ı cûdında
Gelmiş elinde keşkûli var bir gedâ-yı ¡μd K. 6/24
Kamış kalemlerin ucunu açmakta uzun saplı, kısa yüzlü
kalemtraşlar kullanılır:
¢alem-†ırâş ile şa…… eyledükçe «âmesini
¡Aceb mi zehre-i ehl-i fesâd olursa dü-nμm K. 35/41
54
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Bal yemez, bir zamanlar Osmanlıların kullandığı uzun
menzilli toplardan biridir:57
Bal yemezden atılan §açma degüldir ürkitdiler
Dûd ile gendû-yı derd ü mihnetüñ zenbûrını T. 8/9
Sâbit’in şiirlerinde bunların dışında; zenbil G. 8/3, ibrik
G.10/6, iğne G. 14/2, usturlab G. 16/2, misvak G. 28/4, kibrit G. 38/1,
sepet G. 65/3, hilâl (kürdan), G. 103/3, balta G. 109/1, dest-mâl
(elbezi) G. 108/2, gül-âbdân G. 118/2, sünger G. 118/5, nihâlî (kilim,
nihale) G. 120/3, nemek-dân (tuzluk) G. 122/4, firengî (anahtar) G.
137/3, pîrehen (gömlek), kandil G. 190/6, tülbent G. 144/4, mıknatıs
G. 152/5, kırbe (su kabı) G. 178/4, çekmece G. 183/1, sepet G. 270/1,
havlu G. 280/3, ayna G. 8/6, şalvar B. 156, miknese (süpürge) B. 26,
tokmak B. 66, kantar B. 125, saat G. 285/3, elek G. 172/1 gibi günlük
hayatta kullanılan birçok küçük eşya sıkça geçer.

8.

Yeme İçme

Sâbit Divanı’nda yeme içme kültürüne ait unsurlar son
derece sınırlıdır. Yemek isimlerinin çok az kullanılmasına rağmen tatlı
çeşitlerinin sıkça kullanıldığı görülmektedir.
Tatlı düşkünleri, nişasta ile şekerden yapılan bazen içine
badem fındık, fıstık katılan râhat-ı hulkuma58 dayanamazlar:
Cân virür râ√et-i «ul…ûma esμr-i √elvâ
Gelse efsürdegμ-i §avm ile «ul…ûmına cân K. 45/14
Güllâc, kamış helvası, şeker lokumu, pekmez, akide tatlı ve
şekerli yiyecekler olarak karşımıza çıkar:
Gülâc-ı gül-şeker terkμb-i la¡lüñden nevâl olsun
Bu …atmer dâπ-be-dâπ-ı cefâ …at …at helâl olsun
G. 257/1
Fâ«ir keser şeker lo…umuñ pek güzμdesin
Dişlendi sμm erresi zâd ü zevâdenüñ T. 12/5
Kemâl-i le≠≠etinden ol leb-i la¡l-i şeker-bâruñ
¢amış √elvasına dönmiş çubu… aπzında ol yâruñ B. 17
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Biri rindüñ müteva≥≥âda …amış helvâsın
Şâh-ı misvâ…a bedel eyledi id«âl-i dehân K. 45/15
Neşâ†-ba«ş la†μf ü mümessek ü memhûr
¢ızıl ¡a…μdeye beñzer gelen ¡atiye-i ¡μd K. 33/51
La¡lüñi √elvâya teşbμh itmesün her bμ-me≠â…
Çâşnμ-i gül-şeker beñzer mi †a¡m-ı bekmeze
G. müz. 4/6
Günümüzün en revaçta olan yemeklerinden olan kebap
yapılırken etler, kuşbaşı büyüklüğünde kesilerek pişirilir:
¿âbit şeh-i bahâra ser-i ¡andelμb-i zâr
¢uşbaşı bir la†μf-i müdevver kebâb olur G. 99/5
Günümüzün yaygın içeceklerinden kahve, 17. yüzyıl
Osmanlı hayatında keyif veren, vazgeçilmez içecekler arasında yerini
almıştır:
Meşâmmı câna virür tâze …ahve bûy-ı nefμs
¡Aceb mi ehl-i †ıba¡ şi¡rüm itseler ta«mμs G. 152/1
Kade√-i ra†l-ı girân mertebesi neş™e virür
Kahve-âşâma aπır …ahve ile bir fincân K. 45/18
Pilav, bazen yoğurtlanarak yenir:
Zemâne şey«leri §oñradan yoπurdlıyor
Riyâzetüñ doruπı tâcı gibi yaπlı pilav G. 280/2
Piyaz, haşlanmış fasulyeden yapılan bir yemek çeşididir.
Aşağıdaki beyte bakarak piyazla birlikte soğan yemenin revaçta
olduğu anlaşılmaktadır:
Piyâz-ı bedr ile mil√-i nücûmı «âna …oyup
Ta¡ayyuş itmede bir baş §oπanla çar«-ı «asμs G. 152/3
9. Eğlence oyun
Ramazan veya kandil gecelerinde yapılan eğlencelerden biri
de kandil uçurmaktır. Bu gösteride minareye çıkan bir kişi şerefeden
yere doğru bağlanmış bir ip üzerinde yanan kandilleri kaydırır. Birbiri
ardına kayan kandiller yıldız kaymasına benzer bir görüntü oluşturur,
bu görüntü halk tarafından ilgiyle izlenir:
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Yılduzı düşdi siyeh-kâre-i mμnâ-nûşuñ
~anma …andμl uçurur …ayyum-ı seyyâre-feşân K. 45/7
Helva sohbetlerinden önce oynanan oyunlardan biri de
turadır. Tura, grup hâlinde oynanır. Mendil veya kuşak ucu top
hâlinde bir sopa şekline getirilir. Gruptakiler turayı arkalarında saklar.
Ebe olan kişi bu turayı bulmaya çalışır. Bu sırada fırsattan yaralanan
oyuncular turayla ebenin kaba yerlerine vururlar:
O §o√betüñ hele a√bâba «oş gelür turası
Döge döge alınur bûse fa§l-ı √elvada G. 312/3
Yâdest, iki kişinin kuşların veya tavukların çatal
kemiklerinin uçlarından çekip kırmak suretiyle bahse tutuşması
oyunudur. İki taraf da birbirine çeşitli nesneler verir, verilen nesne
“aklımda” denmedikçe alınmaz.59 Alan kişi, cezayı hak eder:
Şikest-i «â†ır-ı murπ-ı hümâyı yâd eyle
¡İ@âm-ı πayr ile yâ dest †utma ey meh-veş G. 160/4
Cirit, süvari askerlerinin kullandığı savaş aletlerinden elle
atılan bir mızrak türüdür. At üzerinde oynanan cirit, eski toplum
hayatında rağbet gören oyunlardandır:
Felekde âteş-i perrende-i şihâb degül
Elinden atdı gice menzil-i sipihre cirμd K. 33/41
Binsün cirμd-i şμveye ol pâdişâh-ı nâz
‰ursun selâma rümh-i nigehle sipâh-ı nâz G. 142/1
Çevgân, top ve ucu eğri değneklerle oynanan bir oyun
türüdür.
Savlecân-bâzμye âπâz idicek meydânda
‰ob-ı zer-…ûb-ı sipihre irişür çevgânı K. 39/28
Sonuç
17. yüzyılda edebiyatımızda farklılık arayışları sonucu
hikemî tarz ve Sebk-i Hindî ile birlikte mahallîleşme de etkili
olmuştur. Mahallîleşme akımının bu yüzyıldaki en önemli temsilcisi
Sâbit’tir.
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Yazmış olduğu şiirlerde atasözleri, deyimler ve halk
söyleyişlerine geniş ölçüde yer veren Sâbit, içinde yaşadığı toplumun
sosyal hayatına da kayıtsız kalmayarak, halk kültürüne ait birçok
ögeyi şiirlerinde başarılı bir şekilde kullanmıştır. Böylece
mahallîleşmenin edebiyatımızda yerleşmesine katkı sağlarken,
kendinden sonra gelen şairlere de bu alanda rehberlik etmiştir.
Sâbit Divanı, içerdiği mahallî unsurlarla divan şiirinin
toplumsal hayatla olan içiçeliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil
eder.
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