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FASÎH’ N TENBÂKÛ-NÂMES
TENBÂKÛ-NÂME BY FASÎH
Ahmet ÇL
Öz
Edebiyat metinleri, konularını varlık âleminin görünen veya görünmeyen nesnelerinden
alırlar. Somut veya soyut olarak nitelendirilen konular/nesneler, edipler tarafından titizlikle i lenir.
Tenbâkû/tütün/tömbeki veya bunlarla ilgili nesneler, tıp kitaplarında görülebildi i gibi edebi
metinlerde de görülebilmektedir. air ve yazarlar, tütünü ve mamullerini konu alan metinler kaleme
almı lardır. 17. Yy. airlerinden Fasîh Ahmed Dede’nin “Tenbâkû-nâme” isimli eseri, tütünün konu
edinildi i önemli eserlerden birisidir.
Bu makale, “Tenbâkû-nâme” isimli eserin kütüphanelerdeki yazma nüshalarından
hareketle Arap harflerinden Latin harflerine aktarılmak suretiyle çevriyazısını yayınlama ve içeri i
hakkında de erlendirmelerde bulunma amacını ta ımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tenbâku-nâme, Fasîh, Tenbâkû, Nargile, arâb.

Abstract
Literary texts take their themes from either visible or unvisible objects of realm of existence.
Concrete or intangible themes/objects are handled meticulously by scholars. Tenbaku/tömbeki,
which mean “tobacco”, or related objects can be seen both in medical and literary texts. Poets and
writers have written texts that include tobacco or tobacco based goods as their theme. 17th century
poet Fasih Ahmed Dede’s Tenbaku-name, that means About Tobacco, is one of the most important
works in which tobacco is represented as a literary theme.
This essay aims to translate library manuscripts of “Tenb ku-n me” from Arab alphabet to
Latin alphabet and also analyze its context.
Keywords: Tenbâku-nâme, Fasîh, Tenbâkû/Tobacco, Hookah, Wine.
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Tenbâkû sözlükte “tömbeki, nargile ile içilen tütün”
(Devellio lu, 2010: 1255), “nargile tütünü” (Kanar, 2010:
794), “nargile ile içilen tütün nevi” (Sami, 1996: 442)
eklinde belirtilir. Ayrıca “ iraz tütünü, su ile içilen
tütün”
(Redhouse,
2006:
597)
eklinde
de
anlamlandırılmı tır. Onay da tütünü tanımlarken
Vehbî’den aktarımla “Hem dahi lülede maruf vech üzre
istimali ayi olan tütünün ismi Fâriside tenbâkû,
Arapçada tabakadır” der (Onay, 2004: 484).
Tenbâkû
kelimesi
önceleri,
tabaka/tabaga
“tobacco” olarak anılmakla birlikte Farsçaya “içten
türeme hadisesi ile (epithese) “tönbâkü” ve oradan bize
b’nin etkisi neticesinde dudak benzetmesi (labial
attaction) ile “tömbeki” (Yorulmaz, 2007: 327)
telaffuzuyla geçmi tir. Steingass sözlü ünde telaffuzu
“tambâkû” olarak, “tobacco, nicoticana Persica”
eklinde anlamlandırılmı tır (2005: 326). Ayrıca “Ça da
Türk ivelerinin ço unda tanbâkû kelimesinin de i ik
telaffuz ve imla ile ‘tütün’ anlamında kullanıldı ı” ( en,
2007: 210) görülmektedir. Tenbâkû için Türkçe
“tömbeki”1, “tütün” ve “duman” kelimelerinin yanı sıra
Arapça bir kelime olan “duhan” da kullanılmaktadır.
Tütün, yeni kıtanın ke fiyle birlikte Avrupa’ya,
oradan da dünyaya yayılmı tır. Osmanlı’ya geli i ise
Akdeniz üzerinden olmu tur. (Yılmaz, 2012: 1) Anadolu
co rafyasındaki Türkler (Osmanlılar) tütün ile 17.
Yüzyıl
ba ında
tanı mı lardır.
“Osmanlı
imparatorlu unun sarma sigara ile tanı ması, Kırım
Sava ı sırasında ngiliz askerlerinin stanbul’a ‘cigarette’
getirmeleriyle olmu , kâ ıda sararak tütün içme 1874
yılında yaygınlık kazanmı tır.” (Bilecik, 2007: 600)
17. Yüzyıl ortalarında Abdulmecid Sivasî Efendi,
tütün içmenin haram olmadı ını söyler (Ünal, 2007: 18).
Ayrıca “Bahaî Mehmed Efendî’nin
eyhü’l- slam
olduktan sonra tütünün mubahlı ına dair fetva
vermesiyle” (Yılmaz, 2012: 1) kabullenilen bir gerçeklik
olarak tütün, vazgeçilmez bir ürün olmu tur.2 Yeme
içme gibi bir gıda mahiyetine bürünen bu nesne, tıp
kitaplarının yanı sıra, fıkıh ve tarih kitapları arasında da
yer bulmu tur.
Tütün ve tütün ile ilgili nesneler veya konular,
genel kanı olarak yeni kıtanın ke finden sonra i lenmeye
ba lanmı tır. Öncelikle tıp konulu eserlerde i lenen
tütün daha sonraları edebi metinlerde de i lenmi tir.
Tütün, anonim olarak mani ve bilmecelerimizde
i lenmekle halk bilimi içinde de yerini almı tır.
Toplumların, halkların tercümanı olarak edipler de
tütünü edebi metinlerde ayrıca i lemi lerdir. Tütün

edebi metinler içinde yerini öyle sa lamla tırmı tır ki
anonim türkü, halk türküleri, arkılar, destanlar,
romanlar, tiyatrolar, hikâyeler ve iirlerde tütün ve
tütün ile ilgili nesneler veya konular oldukça fazla
görülebilir. Hatta tütün konulu fıkralar da söz
konusudur.3 Tütün, metinlerde “tömbeki”, “tenbâkû”,
“duhân” “nargile” “sigara” vb isimler ile i lenir. Klâsik
Türk Edebiyatında çe itli nazım ekillerinde beyit ve
mısralarda, “tönbâkû”ve “duhân” olarak kullanıldı ı
görülmektedir. Ayrıca imge ve mazmun olarak da
özelde bireyin ruhsal halinin anlatıldı ı kullanımlar söz
konusudur.4 17. Yy Klasik Türk Edebiyatı airi Ahmed
Fasîh Dede de tütün hakkında bir eser kaleme almı tır.
“Tenbâkû-nâme” ismiyle öhret bulan bu eserin farklı
isimleri de vardır.
1.1.Eserin Adı
Klâsik Türk Edebiyatının önemli ahsiyetlerinden
birisi olan Fasîh Ahmed Dede, divanının yanı sıra
manzum ve mensur eserler de kaleme almı tır. Mehmed
Tâhir, Fasîh’in eserlerini tanıtırken, “Asârı, elsine-i
selasede divanı ile Münazara-i Gül ü Mül, Münazara-i
Ruz u eb, Hüsrev ü irin, Mahmud u Ayaz, Behi tâbâd
ve
Tenbâkû-nâme
isimlerindeki
resâil-i
latifesinden ibarettir” eklinde tanıtımda bulunur
(1333/II: 366). Tezkire-i uara-yı Mevleviye’de ise “sair
üç dört aded resail-i latifeleri vardur” (Genç, 2000: 427)
ifadeleri ile Fasih’in risale tarzında yazmı oldu u
eserlere sadece atıfta bulunulmu tur.
Eser kaynaklarda Tenbâkû-nâme, (Çıpan, 1995:
214), Tönbekü-nâme (TDEA, 1979: 161) eklinde
geçmektedir. Fasih Ahmed Dede’nin divanı üzerinde
çalı ma yapan Çıpan’ın çalı maları eksenli yapılan
tanıtımlarda eserin adı Tenbâkû-nâme
eklinde
geçmektedir. (1991; 2003). Çıpan eserin bir nüshasından
hareketle “Mün eat’ın içerisinde yer alan bu eserin tam
adı “Makâle ist Der Tercih-i Tenbâkû-yı Ho -Buy Ber
Bâde-i Sitîze Cûy” (2003: 35) eklinde belirtir. Fasih
Ahmed Dede’nin Behi t-âbâd isimli eseri üzerinde
çalı an
Sevindik,
Fasih’in
“Tenbâkû-nâme”sini
tanıtırken, Çıpan’ı kaynak olarak gösterir (2011: 28).
1.2.Eserin Yazma Nüshaları
Eserin bugüne kadar tespit edilmi 4 yazma nüshası
vardır. Bunlardan iki tanesi Fasîh’in mün eatında
bulunmaktadır. Ahmed Fasih Dede’nin divanı üzerine
çalı ma yapan Çıpan, eserin kütüphanelerde tespit
edilen yazma nüshalarının kayıt bilgilerini tanıtmı tır.

Kaynakçada geni bir ekilde verilen atıflar için bkz. (Öztürk,
Bilmecelerimizde Tütün, 2007), (Töre, 2007), (Ülgen, 2007), (Seyito lu
M. , 2007a), (Seyito lu M. 2007/b, (Sa ol, 2007), (Altun, 2007), (Çeri,
2007)
4 Geni bilgi için bkz. (Onay, 2004: 484-487), (Levend, 1984: 343)
3

Tömbeki, TDK sözlü ünde ‘tenbâkû’ya atıfla; “Özellikle ran’da
yeti en ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü” olarak
açıklanmı tır. Bkz. (TDK : 2377)
2 Geni bilgi için bkz. (Onay, 2004: 484-487)
1
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1.2.1. stanbul Üniversitesi F.Y, Kayıt Nu: 297,
v.23b-v.24b
Nüshada eserin adı “Makâle Der Terc -i Du n Ber
B de-i Er av n” (Ü 297 23b) eklinde geçmektedir.
Ayrıca ba lıkla birlikte eserin kime ait oldu u bilgisi de
bulunmaktadır. “Li Derv Fa -i Per n- ır” ifadesi
büyük bir ihtimalle müellifin kendini tanıtımıdır.
Herhangi bir müstensihin bir müellifi “per n- ır”
olarak tanıtması zor bir ihtimal gibidir. Büyük bir
olasılıkla müellif “hakir, fakir” gibi bir ifade ile kendini
tavsif etmi tir. Metin sonunda eserin müstensihine dair
herhangi bir kayıt yoktur. Yazı türü de Fasîh’in
geli tirmi
oldu u
“hurde-ta lik”
ile
e de er
oldu undan bu nüshanın Fasîh’in hatt-ı desti oldu u
söylenebilir. Bu nüshada da eserin türünün makale
olarak geçmesi bir yönüyle artık “Tenbâkû-nâme”ye
makale dememizi gerektirmektedir. Yazmanın satır
sayısı 21’dr. Bu yazma kar ıla tırmalı metinde “Ü1”
olarak belirtilmi tir.
1.2.2. Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Pa a Kayıt
Nu 1514, 134b-135a
Metin Fasîh’in mün eatı içindedir. Bu nüshada
eserin adı “Makâle ist Der Terci -i Tenbâkû-yı Ho -Buy
Ber Bâde-i Sitîze Cûy” (N 1514 v.134b) eklinde
geçmektedir. Bu nüsha, müellifin kendi el yazısıdır.
Metnin sonunda “Harrerehu Dervî Fasîh Ahmed”
(135a) ibaresi geçmektedir. Yazısı, müellifin kendi
kaleminden çıkmı ba ka metinlerle de benzerlik
göstermektedir. Bu durumu Çıpan da ayrıca
bildirmektedir (2003: 192). Nüshanın tamamı “hurdetalik” yazı ile kaleme alınmı tır. Müellifin makale olarak
niteledi i eserin bu nüshadaki satır sayısı 24’tür. Bu
yazma, kar ıla tırmalı metinde “N” olarak belirtilmi tir.
1.2.3. stanbul Üniversitesi T.Y, Kayıt Nu: 5561,
v.104b-v.106a
stanbul Üniversitesi Türkçe yazmaları arasında
bulunan bu nüsha, tezhiplidir. Metin 104b’nin 18.
satırında ba lık ile ba lamaktadır. Satır sayısı 21’dir.
Eserin
ba lı ı
tanıtım
yazısı
mahiyetindedir.
“Mer mu
Du nı B de Üzre Terc de Olan
Ma lesidür” ibaresi metnin Fasîh’in ölümünden sonra
istinsah edildi inin göstergesidir. Nüshadaki yazı
“talik” hattır. Bu yazma kar ıla tırmalı metinde “Ü2”
olarak belirtilmi tir.
1.2.4. Mevlana Müzesi htisas Kütüphanesi 1178,
v.128a-v.129a5
Nüshada eserin adı “Tenbâkûnâme-i Fas
eklindedir. (M 1178 128a) Nüshadaki yazı
“talik” hat iledir. Nüshanın der-kenarında farklı bir
Çıpan’ın Fasih ile ilgili çalı maları kayda de er bir durum arz
etmektedir. Çıpan’ın bu nüshayı tanıtırken verdi i sayfa bilgileri,
büyük bir ihtimalle yazıya geçilirken yanlı lıkla “156a-156b” eklinde
yazılmı tır. (bkz. 2003: 36; 1991: 63)

5

kalemle Fasîh Ahmed Dede ve eseri hakkında kısa
tanıtıcı bilgi bulunmaktadır (128a)6 . Satır sayısı 23’tür.
Bu yazma kar ıla tırmalı metinde “M” olarak
belirtilmi tir.
1.2.5. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3301
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3301’de
bulunan Fasîh’in mün eatında “Tenbâkûnâme” isimli
esere ait bir iz bulunamadı.7
1.2.6. Eserin Basılı Nüshası
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
Kütüphanesi
Seyfettin Özege Yazma Eser Salonunda 0123552
demirba ve 13797/SÖ ar iv numarasına kayıtlı
“Tenbagunâme” isminde 11 sayfalık bir basma eserin 711. sayfaları arasında Fasîh’in eseri de bulunmaktadır.
Eserin ilk kısmı Sa’ib’in “Tenbâkû-nâme”sidir. Söz
konusu basma eserde eserin ba lı ı Tenbâkû-nâme-i
Fasihü’l-Mevlevi Der Makale-i Sâ’ib eklindedir. Bu
nüshadaki satır sayısı 17’dir. Kar ıla tırmalı metinde
gerekli görüldü ünde faydalanılan bu nüsha kısaca “Ö”
olarak gösterilmi tir.
1.3 Eserin Yazılı Yılı
Varlı ı bilinen ve elimizde bulunan dört yazma ve
bir basma nüshadan hareketle eserin yazım tarihi
hakkında
de erlendirmelerde
bulunulabilir.
M
nüshasında metin sonunda rakamla belirtilmi 58 ve 89
sene ibareli farklı iki tarih bulunmaktadır. Ü2
nüshasında
tarihle
ilgili
herhangi
bir
ibare
bulunmamaktadır. Bu durum basılı nüsha için de
geçerlidir. N nüshasında da yazı veya rakamla herhangi
bir açıklama yapılmamı tır. Fakat N nüshasının, Fasîh
kendi eliyle yazılmı olan Mün eatı olamsı ve onun da
1097 tarihinde istinsah edildi i bilindi inden eserin H.
1097’den önce yazıldı ı söylenebilir. Elimizdeki en
önemli nüsha olan Ü1 nüshasının sonundaki

(1086) ibaresi “ebced hesabıyla” H. 1086 yılını
vermektedir. Buna göre eserin M. 1675/1676 yılında
yazıldı ı söylenebilir.
2.TENBÂKÛ-NÂME NCELENMES
2.1.Tenbâkû-nâme’nin ekil Özellikleri
Metin mensur bir eserle olmakla birlikte bazı küçük
manzum parçalar da barındırmaktadır. Bunlar beyit,
rubai dizeleri ve mısralardır. Manzum kısımlardan bir
kısmı Fasîh’e ait iken bir kısmı da iktibas yollu
Der kenardaki yazının ba ında Latin harflerle “1111” ifadesi vardır.
Yazının ba kısmı öyledir: “1111 hicri vef t iden tiyy ndan Fa
A medü’l-Mevlev yyü’l- amzav nü dür.” Bu ifadeden de anla ıldı ı
kadarıyla söz konusu yazı, Harf inkılabından sonra bu yazılmı tır.
7 Çıpan kayıtlarda böyle bir eser oldu unu belirtmi tir. (1991: 64; 2003:
36) Büyük bir ihtimalle yenilenen kütüphane kayıtlarında söz konusu
eserin kayıt numarası de i mi tir. Nüshaya ula amadı ımız için
incelemeye dâhil edemedik.
8 Ü1
6
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aktarımlardır. Eserde dört yerde alıntı manzum parça
söz konusudur. Bunlardan biri eserin ilham kayna ı
olan Sâ ib’e, di eri H fız’a, bir di er beyit ise eyhü lslâm Bahâyî’ye aittir. Bir di er beyit ise kime ait oldu u
belli olmayan türdendir. Hâfız ve Sa ib’e ait olan
beyitler Farsça di er beyitler ise Türkçedir.
2.2. Tenbâkû-nâme’nin Muhtevası
Eser,
Fasîh’in
“tömbeki”10
hakkındaki
de erlendirmeleri
eksenindedir.
Eserde
tütün/tömbeki/nargile hakkında de erlendirmeler
yapılırken “ arap” ile kar ıla tırmasına da yer
verilmektedir. Tömbeki ile arap hakkında verilen
bilgilerin yanı sıra bunların etkileri, özellikleri ve bunlar
ekseninde olu mu yargı, sembol ve mazmunlar da
Tüm
açıklanmaktadır.11
açıklamalarda/kar ıla tırmalarda tömbeki, araba tercih
edilmektedir. Tenbâkû-nâme’nin içeri inden hareketle,
eserin
muhtevasının
üç
bölümde
i lendi i
görülmektedir.
Birinci bölümde; eserin sebeb-i telifi de
diyebilece imiz
eserin
niçin
yazıldı ı
bilgisi
bulunmaktadır. Fasîh, makaleyi Sâib’in tömbeki
hakkındaki dü ünceleri üzerine ve tömbekinin
özelliklerini birer birer açıklamak için böyle bir eseri
yazdı ını belirtir.12
Fasîh, bu bölümde tütünün sıfatlarını birer birer
açıklayaca ını belirtir. Bu i lemi yaparken takip edece i
anlatım yolunu açıklar. Buna göre; Fasîh, ünlü bir
ressam olan Manî gibi resim çizercesine bir ifade ile en
iyi tezhipleri yapan bir bezekçi edasıyla sanatkârane bir
tarz ve farklı desenleri/nakı ları aynı kuma ta i leyen
bir nakka üslubuyla do ru ve tutarlı bir ekilde

Söz konusu beyitler metin kısmında bulunmaktadır. kinci bir defa
yazılıp makalenin sınırları a ılmak istenmedi.
10 Çalı mamızda Fasîh’in eserinin özel adı dı ında “tenbâkû” yerine
Türkiye Türkçesindeki kullanımı olan “Tömbeki” tercih edilmi tir.
Türkiye Türkçesine yapılan aktarımlarda bu durum daha belirgindir.
Kar ıla tırmalı metinde “tenbâkû” kelimesi korunmu tur.
11 Fasîh’in eseri, özellikle mazmun, sembol bakımından zengindir.
Çalı mamız, eserin tanıtımı, içeri i, yazma ve basma nüshalarının
tespiti ve kar ıla tırmalı metnin olu turulması ekseninde oldu u için
derinlemesine bir edebi sanat incelemesine girilmedi. Fakat daha geni
kitlelere hitap edebilmesi ve ba kalarının da hizmetine sunulması için
çalı maya bir de “metin sözlü ü” eklendi.
12 Saib’in ve Fasih’in eserinin benzerlikleri ve farklılıkları ayrı bir
makale konusudur. Makalenin ba ındaki beyit, basılı eserden de
anla ılaca ı üzere, Sâib’e ait olan Farsça “Tenbâkû-nâme”nin ba ında
da yer alan bir beyittir. Ayrıca makalenin sonundaki Hafız’ın beyti de
bu Sâ’ib’in eserinde oldu u gibi aynen yerindedir.
Tarafımızdan Latin harflerine aktarımı ve çevirisi yapılan Sâib’in eseri
Tenbâkû eksenlidir. Saib’in bu eseri bir mektup olarak düzenlenmi tir.
Matbu nüsha eksenli yapılan okumada Saib, arabı bıraktı ını ve
‘Tenbâkû’yu niçin kullandı ını ifade etmektedir. Fakat Saib’de,
Fasîh’in eserinde oldu u gibi esaslı bir bade-tömbeki kar ıla tırması
yoktur. Ayrıca her iki eserde “tenbâkû” ile ilgili kullanılan sıfatlar,
özellikler birbirinden çok farklıdır.
9

duygularını açıkladı ını belirtir.13 Bu bölümün sonunda
tütünü her durumda araba tercih etti ini açıkça ifade
eder.
kinci bölüm; arap ve tömbekinin çe itli yönleriyle
kar ıla tırıldı ı ve her durumda tömbekinin araba
tercih edildi i kısımdır. Anlatım sanatı olarak da
önemlilik arz eden bu bölümde Fasîh önce arabı,
özellikleri ile birlikte verir; daha sonra da tömbekiyi,
özelliklerini sıralayarak önceler. Fasîh
arap ile
tömbekinin çe itli özelliklerini, bunlar etrafında olu an
sembolleri, mazmunları/imgeleri tanıtmak makaleyi
daha açık bir ekilde göstermek için bir çe it
kar ıla tırma tablosuna yer verir. Bu tabloyu burada
vermek faydalı bir adım olacaktır:14
Bâde/ arap
Eger b dede reng ü r y-ı
keyfiyyet ma har ü mu mer ise
Bâdede aranılan esas ey
reng ve tat iken

Tenbâkû/Tömbeki
bunda da b y-ı dil-c y-ı b u
t b-ı germiyyet müte a ık u
mu arrerdür.
Bunda da (tenbâkûda) ate in
parlaklı ı ile suyun gönlü cezbeden
kokusu vardır.
bu
sebeb-i
cem iyyet-i
per n -i av ırdur
Bu aklı ba a getirir.
bu da i serm ye-i b d r
olma ile eyy m-ı az zü’l-men l-ı
ay tı mütem d dür
Bu ise uyanıklı ın sermayesi
oldu u için, hayatın an be an ya anılıp
tadına varılmasını sa lar.
bu da i ves tet-i b s-ı leb-i
r n-i ma b b n ile n z eyler.
Bu ise sevgilinin tatlı dudaklarını
öpmeye vasıta olmakla övünür

B de b d -i per n -i
cem iyyet-i
ır ise
Bâde efkâr da ıtırken
B de m ye-i nevm olma
ile ta l l-i zam n-ı zindeg n ye
b d olur ise
Bâde
uykunun
mayası
oldu u için ya anacak zamanı,
uykuda geçirtip kısaltırken
B de mü behet-i la l-i
reng n- b n
ile
da v -yı
imtiy z eyler ise
Süslü,
latif
güzellerin
(kadınların) duda ına benzemekle
ayrıcalık davası güderken
L lenü lü fu ı olur mı mec l ink re/Böyle bir v sı a yo b s-ı
leb-i dild re
Sevgilinin duda ını öpmeye ondan ba ka vasıta yok iken lülenin
lütfunu inkâra cesaret edilebilir mi?
B de her demde mu t c-ı
bu bir hem-dem-i her dem-i
ma rem ü hem-dem ise
mu niyyü’l-ma remdür
B de Her zaman sırda a ve
Bu ise her zaman mahremiyetleri
mahremiyete muhtaç iken
def eder.
B de
b d i
ke ret-i
bu sebeb-i samt ü sük t ve
ma l-i b -me l ve b i -i sit z m ni -i l ü ldur.
Bu, dedikoduya engel oldu u
ü cid l oldu ı lde
Bâde
kavga,
tartı ma, gibi, sessizlik ve huzur sa lar.
bozgunculu un
ve
anlamsız
sözlerin ço almasına sebep iken
y-ı sit ze-c y-ı ar b
b y-ı
dil-c y-ı
tenb k
reng- ver-i sur -i
erm ü mu a ar-s -ı
dim -ı
a b-ı
hic b-ı ru s re-i erb b-ı i ret
o betdür
Tezkirelerde Fasîh hakkında geçen “Cümle-i maarifinden maada
fenn-i ressamlıkda manend-i Mânî, ve nakka -ı Çîn-i sâni olup
nüga te-i kilk-i bedi’ül-etvarı pirâye-i kusûr ve mania-i nukû -ı dilpeziri bî-nazirdir”. (Çapan 2005: 466) bu ifadelerden de anla ılaca ı
gibi Fasih’in, Tenbâkû-nâmenin yazılma serüvenini anlatırken bir
nakka ve bir ressam edası görülebilir.
14 Fasîh’in üslûbunun anla ılması için öncelikle çevriyazı olarak
verildi. Ancak daha geni kitlelerce de anla ılabilmesi için tarafımızca
günümüz Türkçesine aktarıldı.
13
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ise

arabın kavgacı tabiatı, i ret
erbabının
(onu
içenlerin)
yüzünün utançtan kıpkırmızı
olmasına neden olurken
Eger mey-i b - ı b -d d
bir te -i ser-ke ise

Tömbekinin gönlü cezbeden ıtırı,
sohbet ehlinin dima ına ho kokular
salar.

tenb k -yı ho -b y bir d d-ı
pür- te dür.
Ho kokulu Tömbeki ise ate i bol
! "!# $ % &' ()* +,
- * . + (!/ 0 $ ,0!% 1 $ !/ +
bir dumandır.
Egerçi mey Bülbül eyler
tenb k da ı nüm ne-i h-ı
demi m nend-i onçe bir
ub g h olma ile mübeyyin-i s z-ı
ade erb b-ı ı a mu arrik-i der n-ı ehl-i r zdur.
zeb n-ı ar -ı niy zdur
Tömbekinin ate i ise tan yerinin
Goncaya benzeyen kadehteki kızıllı ına (güne e) benzedi i için sır
arap ki iyi bülbül eyler iken
ehlinin içindeki acıları açı a çıkarır.
h itmege bir bah nedür yo sa ele/Alur mu idüm du nı ey
s
ben
Ey saki e er tömbeki ah etmemin bahanesi olmasaydı, onu elime alır
mıydım hiç?
Mey kisvet-i cür ada
tenb k
hez r-p re ber y-ı
füt de-i
k-i p y-ı erb b-ı ehl-i a at ü vef dur.
Tömbeki vefa ve hakikat ehli için
ev u af ise
Mey zevk ve safa erbabının bin parça olur.
aya ının topra ına (bir) damla
(Cem Hakkı) olarak dü meye
tutkun iken
amm
tenb k
ek eriyyen
Mey
egerçi
mi l-i
nig n-i
na -gerde
hid n-ı p - n ceste-i b - ar m nend-i
-ı dest-i yek kesdür.
p r ye-i ey d ve ken r-ı her ma
Tömbeki ise genellikle ka lı
merdüm-i b l vü pestdür
Mey, büyük küçük her yüzük gibi yalnızca bir ki iye
insanın eli altında, sakinin mahsustur.
güzelleri/sevgilileri gibi elden ele
dola ırken
Eger c m-ı reng n- ar b
müm il-i
reng
ü
r y-ı
gül iz r n ise
arap renkli kadeh, gül
yanaklı sevgilinin yüzünü ve
rengini temsil ederken
Mey memd -ı u ar -yı
t ib ü ayr-ı t ib ise
arap, tevbekâr veya tevbe
etmeyen tüm airlerin övdü ü bir
nesne iken

d d-ı d- l d-ı tenb k da ı
hem reng ü t b-ı g " -yı
b n-ı
sünbül-m y ndur.
Tömbekinin ud kokulu dumanı
ise sümbül saçlı güzelllerin omuza
dökülen saçlarının parlaklı ını ve
rengini temsil eder.
tenb k
eref-yafte-i
med y! -i tenz -me l-ı Mevl n
2 ’ibdür.
Tömbeki, Mevlana Saib’in eref
belgesine göre kusursuz ve övülmeye
layık bir kavramdır/nesnedir.

Tablo 1: Tömbeki ve arap Kar ıla tırması

Üçüncü bölümde ise; tömbekinin bazı özellikleri
sıralanır. Buna göre;
Tömbeki/nargile; sayısız kıvrımları ve katmanları
olan güzellerin saçı gibi seçilmi ve yücedir. Bu
benzerlik, lülenin eklinden hareketle duman içe
çekilirken suyun fokurdayarak girdaplar olu turması ile
kurulur.
Tömbekinin çıkardı ı her na me, bülbülün
menek e bahçesindeki arzu dolu terennümleri gibidir.
Tömbekinin bo umlu kamçısı ve çıkardı ı ses; en
güzel makamlardan biri olan muhayyer sünbüle
na meleri ve avazı gibidir. Böylece a za alındı ında
eker kamı ı gibi zevk erbabına lezzet verir.

Tömbekinin i lenmi kamçısı, halkâri/telkarî gibi
ince tel ile yapılmı ziynet gibidir. airin/Sanatçının da
kelimeleri tek tek bir araya getirerek eser meydana
getirmesi, telkârî ustasının çalı masına benzer. Böylece
sanatlı bir ba yapıt ortaya çıkar.
Tütün yapraklarının düzenli bir ekilde sarılarak
yapılan tömbeki, gönlü yanık â ıklara evk veren
sevgilinin mektuplarının tomarı gibidir. Yine am ve
Irak tüccarlarının elindeki ho nutluk ve keyif veren
güzel elbiselik kuma topuna benzer.
Tömbekinin kırmızıya çalan her yapra ı, tatlı ve
güzel beyan sahibi fasih ediplerin tatlı ve lezzetli sözleri
gibidir.
(Tömbekinin marpucu) gül bahçesinin görünen en
görkemli taze fidanı gibi basiret sahiplerine ho görünür
ve gönülde yer tutar.
Tömbeki, yanakları ate gibi olan bir Frenk
dilberidir ki kıvrım kıvrım örme ku a ına ve günahkâr
kâkülüne kâfirler ve Müslümanlar tutkundurlar.
Tömbeki, karaya ız bir Habe î’dir ki Allah vergisi
olan a ırba lı güzelli ine bütün erkek ve kadınlar
gönüllerini kaptırarak â ık olmu lardır.
Tömbeki e lence bezminin ate inin sıcaklı ıyla ud,
amber ve miskin ho kokularının birbirine karı masıdır.
Bu bölüm, iki beyit ile sona erer. Burada da yine
tömbekinin faydaları ve kullanım alanları hakkında
bilgiler verilir: ( iir)
Ey Fasîh, tömbekinin dumanı, ilim ver irfan ehlinin
sıcak ve samimi sohbetlerini sa layan ve meclisi
ok ayıcı taltif edici bir lütuf aracıdır. Her ne kadar
yanıklı ın/â ıklı ın ve ayrılık ate inin müptelası ise de
ki inin acısını dindirip ona yolda lık eder.
2.3. Kar ıla tırmalı Metnin Hazırlanmasında
Gözetilen Esaslar
Metin olu turulurken Ü1 nüshası esas alınmı tır.
Fakat metnin ba lamı gere i di er nüshaların
okuma/yazma tercihleri de göz önünde tutulmu tur.
Do ru okuma ve nüsha eceresi açısından basılı
nüshanın da özellikleri göz önüne alınmı tır.
Tenbâku-nâme, nüshalarda farklı ba lıklarda
görülmektedir. Edebiyat tarihlerimizde geçen genel
kanaate en yakın isimlendirme olan “Tenbâkû-nâme-i
Fasîhü l-Mevlevî” (M nüshası) tercih edilmi tir.
Metin içindeki manzum kısımlar koyu/bold olarak
metnin ortasına çekilmi olup vezinleri italik olarak
belirtilip müellifleri bir üst satıra ortaya dayalı olarak
yazılmı tır. Böylece nüshalardaki sıra takip edilmi tir.
Fasîh’e ait olan manzum kısımlar için“Li-mün ihi”
ibaresi nüshalarda yazılı oldu undan bir daha Fasîh’in
adı yazılmamı tır. Eldeki nüshalarda e er gözle görülen
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Mef lü/F il tü/Mef

bir “beyit” veya “mısra” ibaresi varsa bu durum
manzum kısımların üzerindeki veznin de üzerine
yazılarak gösterilmi tir.
Metinde “ arab” ve “tenbâkû”nun isimleri,
kar ıla tırma sembolleri, imgeleri, sıfatları, zamirleri
bold/kalın olarak yazılmı tır. Ayrıca her bir
kar ıla tırma ba lamı ayrı bir paragrafta verilmi tir.
Böylece göze de özel olarak hitap edilmi oldu.
“ile” edatları mensur kısımlarda “ile” eklinde ayrı
olarak yazılmı tır.
art kipi olan “ise”, mensur kısımlarda “ise”
eklinde tam yazım olarak yazılmı tır.
Özel simler büyük harf ile yazılmı olup çekim
ekleri kesme i areti ile ayrı gösterilmemi tir.
3. MET N
[23b]
TENB K -N ME- FA23
23 Ü L-MEVLEV3345

Gül-r güz t m ki d red cef -yı
Ez b

B de b d -i per n -i cem iyyet-i
sebeb-i cem iyyet-i per n -i av ırdur34.

ır ise bu

[24a]B de m ye-i nevm olma ile ta l l-i zam n-ı
zindeg n ye b d olur ise bu35 da i serm ye-i b d r
olma
ile
eyy m-ı
az zü l-men l-ı36
ay tı
mütem d dür37.
B de mü behet-i la l-i reng n- b n ile38 da v -yı
imtiy z eyler ise bu da i ves tet-i b s-ı leb-i r n-i
ma b b n ile n z eyler39.
Beyt40
Fe il tün/ Fe il tün/ Fe il tün/ Fe ilün
L lenü lü fu ı olur mı mec l41 ink re

Bestem leb-i piy le zi- arf-i ar b-ı tel

Böyle bir v sı a yo b s-ı leb-i dild re

an at zi- b-ı tel

Fi’l- a a senc de-i re’y-i16 2 ib olup bu ma la -ı
arr nu meslek-i dil-gü -yı ma n -yı nef s-i17 nefsü lmir sine zim ü hib olma ile tert b-i d b ce-i ev f-ı
du nı ki se b-ı sef de-nüm -yı s-m n-ı ay ü i ret
ve k kül-i siyeh-t b-ı mü g-s y-ı ma b ban gibi sebebi18 ülfet ü cem iyyetdür19 tar -ı nu
-ı M n -pesend-i
zem n ü zam n idüp rüs m-ı se b-ı keb d-reng ve
R m -i20 p ç- -p ç-i Freng ile na -ı
at y -dil-ke
nüm sın bu g ne21 te h b ü ta r r eyleyüp hid-i tab -ı
te n-ru s r-ı22 mevz n-end ma fi l-cümle ta r f ü
tav finde23 ta r k-i
me-i müna a
im me-i
mu a i ü l-kel m eyleyüp yegan yegan bey n ü
ta r r24 eyledüm.
Li-mün ihi25
Ba lık M
re’y-i: r y-ı Ü1
17 nef s-i: -M
18 sebeb-i: -M
Di er nüshalarda metnin ba lamına uygun bir ekilde var olan ve M
nüshası v.128a satır 4’te de geçmesi gereken “se b-ı sef de-nüm -yı
s-m n-ı ay ü i ret ve k kül-i siyeh-t b-ı mü g-s y-ı ma b ban gibi
sebeb-i ülfet ü cem iyyetdür” ibaresi, v.129a 8-9 ve 10. satırlarda
geçmektedir.
20 R m -i: R m N, Ö
g ne: g n Ö
22 tab -ı te n-ru s r-ı: tab at-ı te n-ru s r-ı M
23 tav finde: tav fde M
24 bey n ü ta r r: ta r r ü bey n Ü2
25 Ba lık N, Ü1, Ü2
16

-ı ay sünbül ü rey an girifte m

Eger b dede30 reng ü r y-ı31 keyfiyyet ma har ü
mu mer ise bunda da32 b y-ı dil-c y-ı b u t b-ı33
germiyyet müte a ık u mu arrerdür.

Mef’ lü/F ’il tü/Mef ’ lü/F ’ilün

15

r

Ya n ar b-ı tel -i r n-güv r u ıred-fig ra26 ve
mey-i27 ma z- ır -ı pür- um ra her l ile ile terc ü
ta d m28 eyleyüp29 didüm ki:

2 ib

Kerdem be-d d-ı tel

lü/F ilün

B de her demde mu t c-ı ma rem ü hem-dem ise
bu bir hem-dem-i her dem-i mu niyyü l-ma remdür.
B de b d i ke ret-i ma l-i b -me l ve b i -i sit z
ü cid l oldu ı lde bu sebeb-i samt ü sük t ve m ni -i
l ü ldur.
y-ı sit ze-c y-ı ar b42 reng- ver-i43 sur -i erm
ü hic b-ı ru s re-i erb b-ı i ret ise b y-ı dil-c y-ı
tenb k 44 mu a ar-s -ı dim -ı45 a b-ı o betdür.

r n-güv r u ıred-fig ra: r n-güv r-ı ıred-fig ra N, Ü2, Ö; urdek ra M
27 mey-i: -Ü1, -Ü2
28 terc
ü ta d m: ta d m ü terc Ü1, Ü2
29 eyleyüp: idüp Ü2
30 Eger b dede: Eser-i b denü M
31 reng ü r y-ı: reng-i r y Ü2; ve r y-ı reng-i M
32 bunda da: bunda Ü2
33 b u t b-ı: +M
av ırdur: av ır Ö
35 bu: bir M
36 men l-ı: mi l-ı M
ay tı mütem d dür: -M
38
b n ile: n bda M
39 eyler: ider N
40 Ba lık Ö
olur mı mec l: kim cür’et ider Ö
ar b: em b Ö
43 ver-i: ver ü M
44 tenb k : tenbâkû da ı Ü2, tenb k -yı M
45 dim
-ı: -N
26
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Eger mey-i b - ı
b -d d bir te -i ser-ke
tenb k -yı ho -b y46 bir d d-ı pür- te dür.

ise

Egerçi47 mey :
Li-mün ihi48
F il tün/ F il tün/ F il tün/F ilün
Bülbül eyler demi m nend-i onçe bir ade
erb b-ı ı a mu arrik-i zeb n-ı ar -ı49 niy zdur
tenb k
da ı nüm ne-i h-ı ub g h olma
ile
mübeyyin-i s z-ı der n-ı ehl-i r zdur.
Bah y 50
Ahreb
h itmege bir bah nedür yo sa ele
Alur mu idüm du nı ey s

ben51

Mey kisvet-i52 cür ada füt de-i k-i p y-ı erb b-ı
ev u af ise tenb k hez r-p re ber y-ı ehl-i a at ü
vef dur.

Ney-i62 girihg r-i tenb k
ol n y-ı sünbülenev dur63 ki m nend-i a ab-ı sükker al vet-ba -ı
erb b-ı me
y
d her p re-i alk r si fı ar t-ı
mu anna - ib r t-ı64 mün iy n-ı65 bed yi -i66
r gibi
m cib-i inbis t ü e v dur.
Deste-i67 mevz n-beste-i tenb k mi l-i p ç de-i
m r-ı n me-i c n n ev -efz -yı u
-ı dil-su te-i
- um -ı ne
ü69 zev dür ki70
i tiy y h d68 bir
lıb-girifte-i dest-i71 ceg y n-ı m ü Ir dur.
Her berg-i sür -kevni lis n-ı sükker n-bey n-ı
erb b-ı fe at gibi le ü r n y
d72 nüm d r-ı reti nih l-i73 serv-i gülz r74 na ar-ı i tib r-ı75 l ’l-eb rda76
-nüm vü dil-ni ndür.
Bir dilber-i77 te n- iz r-ı78 Fireng -nij ddur ki
zünn r-ı p ç- -p ç
k kül-i siyeh-k rına k fir ü
müselm n es r ü ifte ve bir ma b b-ı79 siyeh-çerde-i
abe -z d80 dur ki
fı
Mef ilün/Fe il tün/Mef ilün/Fe ilün

Mey egerçi53 mi l-i hid n-ı p - n ceste-i b - ar
p r ye-i ey d ve ken r-ı her merdüm-i b l vü pestdür54
amm tenb k ek eriyyen m nend-i55 nig n-i na gerde ma
-ı dest-i yek kesdür.
Eger56 c m-ı reng n- ar b müm il-i reng ü r y-ı
gül iz r n ise d d-ı
d- l d-ı tenb k da ı57 [24b]
hem reng ü t b-ı g " -yı b n-ı58 sünbül-m y ndur.
Mey memd -ı u ar -yı t ib ü ayr-ı t ib ise
tenb k eref-yafte-i med y! -i tenz -me’ l-ı Mevl n
2 ibdür.
L le-i
pür- ul ule-i
tenb k
bir
piy z-ı
m yed rdur ki bir anda hez r sünbül-i ad-d ne-i59
am-be- am g s d r-ı ser60 ber- verdedür.
Ya61 bir bülbül-i pür-niy z-ı benef ez rdur ki bir
demde hez r na me-i s mi a-nev z ile terennümgerdedür.

tenb k -yı ho -b y: tenb k N, M
Egerçi: Eger Ü1
48Ba lık Ü1, Ü2
ar -ı: -Ö
50 Bah y : -M
51 Bu dizeler,
eyhü’l- slam Bahâyî Efendinin rübaiyyatındandır.
Tolasa’nın hazırlamı oldu u divandan seçmeler çalı masında da bu
dizeler geçmektedir. (1979: 236)
52 kisvet-i:-M
53 egerçi: eger M
54 pestdür: pesdür Ü1, Ü2, N
55 m nend-i: -Ü2
56 Eger: Egerçi M
57 da ı: -N
58 g s -yı
b n-ı: b y-ı g s -yı M; g s -yı Ö
59 ad-d ne-i: ad-d ne vü Ö
60 ser: -Ö
61 Ya:Ve N
46
47

Dilem rübûde-i l l -ve est

r-eng z

Ney-i: Mey-i M
nev dur: rev dur M
64 ba -ı erb b-ı me
y
d her p re-i alk r si fı ar t-ı mu anna
ib r t-ı: -Ü2
65 mün iy n-ı: mün iy ne-i Ö
66 bed yi -i: bed -i Ü2
67 Deste-i: ve deste-i M
68 y h d:y N
69 ne
ü: ne
% .,6 7
70 beste-i tenb k , mi l-i p 8 de-i
m r-ı n me-i c n n, ev -efz -yı
u
-ı dil-su te-i i tiy , y h d bir o - um -ı ne t ü zev dür ki: M
71 dest-i: dest-g h-ı M; -Ü1, -Ü2, -Ö
72 y
d: ve y
dM
73 nih l-i: -M
74 serv-i gülz r: gülz r-ı serv M
75 i tib r-ı: -Ü2
76 l ’l-eb rda: l ’l-eb r M
77 “Bir dilber-i” ibaresinden sonra eldeki nüshalar arasında küçük bir
farklılık ortaya çıkmaktadır. N ve M nüshalarında Ü1 ve Ü2
nüshalarında bulunan “ te$ n- iz r” ibaresi yoktur. Ayrıca Hafız’a ait
beyit sadece N nüshasında iki dize olarak geçmektedir. Ü1, Ü2 ve N’de
ilk dizesi geçmek suretiyle mısra olarak bulunmaktadır. Bu durum
basma nüshada da aynıdır. En önemli farklılık “Fireng -nij ddur ki”
ibaresindedir. N ve M nüshalarında bu ibareden sonra söz konusu
dize (M)/beyit (N) gelip “/avlince zünnâr-ı” ibaresi kendisini takip
etektedir. Fakat Ü1 ve Ü2’de dizeden daha önce “zünnâr-ı” ibaresi
geçmektedir. Daha sonraki kelimelerde de küçük farklılıklar söz
konusudur. Bizim tercih etti imiz nokta ise Ü1 ve Ü2’nin takip etti i
ba lamdır. Çünkü metindeki seci gere i “dilber ve ma b b” kelimeleri
ile yeni yan cümleler ba lamalıdır. Kar ıla tırmalı metinde Ü1 ve Ü2
esas alınmı olup N nüshası ile arasındaki farklılıklar dipnotta
gösterilmi tir. siyeh-çerde-i
abe -z d ü (bu kısımda N ve M
nüshasında geçmektedir.)
te n- iz r-ı: -Ö
79 ve bir ma b b-ı: - N, -M
abe -z d: abe -nij d Ö
62
63
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Dür -ı va de vü att l-ı va ü reng- m z81
avlince82 hüsn-i temk n-i
üd -d dına83 cümle84
merd n ü zen n85 dil-rüb de vü firiftedür86
d ü anber ü mü g ile germ-i i til mu a al berg
ü s z-ı nev -yı87 inbis t-ı bezm-i ne tdur.88
Li-mün ihi
Mef lün/Mef lün/Mef lün/Mef lün
Du n kim meclise bir let-i lu f u nev zi dür
Fa

b ! -i germ-ülfet -i ehl-i d ni dür89

Egerçi mübtel -yı te -i pür-s z ü fir atdür
Vel 90 hem-demlük eyler b i -i91 tesk n-i s zi dür
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17. Yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatının yeni ve
geli imci bir tarz arayı ının en önemli sürecinin
ya andı ı dönemdir. Özellikle Sebk-i Hindî, bu
dönemde görünen en önemli tarz/üsluptur. Bu yüzyılda
bu üslubu benimsemi önemli ahsiyetlerden birisi de
Fasîh Ahmed Dede’dir.
Kendini Dervi Fasîh olarak nitelendiren airin,
manzum ve mensur eserleri bulunmaktadır. Bunlar
arasında kısa mensur makaleleri de söz konusudur.
Tömbekiyi anlattı ı eseri, kaynakların yaygın tabirine
göre “Tenbâkû-nâme” ismini ta ır. Fasîh’in eseri (eldeki
Dür -ı va de vü att l-ı va -ü reng- miz: +N; Beyit için bkz.
(Rafii, Hafız Divanı, s. 272); (Gölpınarlı, Hafız Divanı, s. 266)
82 avlince: -M
83 d dına: d den Ö
84 cümle: -Ü1, -Ü2; cümle-i M
85 merd n ü zen n: merdüm n-ı cih n M
86 firiftedür: firifte Ü2; ‘firiftedür’ ibaresinden sonra M nüshasında
“se b-ı sef de-nüm -yı s-m n-ı ay ü i ret ve k kül-i siyeh-t b-ı
mü g-s -yı ma b ban gibi ülfet ü cem iyyetdür” ibaresi gelmektedir.
87 nev -yı: -N
d ü anber ü mü g ile germ-i i til mu a al berg ü s z-ı nev -yı
inbis t-ı bezm-i ne tdur: -M
Du n kim meclise bir let-i ) u nev zi dür/Fa
b ! -i germülfet -i ehl-i d ni dür: Du n kim b ! -i germ-ülfet -i ehl-i d ni dür
/Fa
meclise bir let-i ) u nev zi dür N, M. Bu beyit, “Du n kim
b ! -i germ-ülfet -i ehl-i d ni dür /N
m neyse bir let-i lu f u
nev zi dür” kullanımıyla” Naîmâ mahlasıyla geçmektedir. (Onay,
2004 s. 486)
90 Vel : Dile Ü1. “Egerçi mübtel -yı te -i pür-s z-ı fir atdür/Vel hemdemlük eyler b i -i tesk n-i s zi dür” beyti Onay’da “Lâedrî” olarak
geçmektedir. Oya bu ve üstteki beyit Fasîh’in ibaresiyle “limün ihi”dir. Eldeki tüm nüshalarda da beyitlerin Fasîh’e ait oldu u
bilgisi vardır.
91 b ! -i: b d -i Ü1; -M
92 : *
$-( 0!
+! 3# ( !
1
+Ü1
93
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verilere göre) Anadolu sahasında yazılmı ilk “tütünnâme”dir. Fasîh’in kendi el yazısıyla yazdı ı iki
nüshada ve bir di er nüshadaki tanıtım yazısında metin
için “makale”
tabiri kullanılmı tır. Makalenin
konusunun da ‘duhanın/tütünün/tömbekinin araba
tercihi’ oldu u Fasîh’in dilinden ifade edilmektedir.
H. 1086-M. 1675/1676 yılında kaleme alınan eserin
elimizde bulunan dört yazma bir de basma nüshası
bulunmaktadır. Bunlardan stanbul Üniversitesi F.Y,
Kayıt Nu: 297, v.23b-v.24b ile Süleymaniye Kütüphanesi
Nafiz Pa a Kayıt Nu: 1514, v134b-v135a nüshalarını
müellif, hatt-ı destiyle kaleme almı tır. M nüshasının
müstensihi
de
müellif
nüshasını
gördü ünü
belirtmektedir. Ü2 nüshası müellifin vefatından sonra
istinsah edilmi tir. Eldeki dört yazma ve bir de basma
nüshanın kar ıla tırılması ile çevriyazı metin ilim ve
sanat ehlinin istifadesine sunulmu tur.
17. yy ran(Azerbaycan’ı) airlerinden Sâib’in arabı
bırakıp tömbeki kullanmaya ba laması ve bunu da
Mekke’de bir mektup mahiyetinde kaleme alıp ran’a
göndermesi ile varlı ı bilinen bir “Tenbâkû-nâme”si
bulunmaktadır. Bu eser tütünün/tömbekin methinin
yapılması adına önemlilik arz eder. Fasîh’in söz konusu
makaleyi gördü ü, etkilendi i ve taltif edici mahiyette
ibareler kullandı ı görülür. Fasîh, bu eseri örnek alıp
daha güzelini, süslüsünü ve anlamlısını Sâib gibi
mensur bir dille anlatmaya çalı ır.
Fasîh makalesinde öncelikle arap ve tömbeki
kar ıla tırması
üzerinde
durur.
Anlatımlarda
bulunurken arap ve tömbeki ile bu unsurların
görsellikleri, içerikleri ve özellikleri eksenli sembolik ve
imgesel açıklamalarda bulunur. arap ve tömbeki için
farklı isimlendirmeler, tanımlamalar ve sıfatlar
kullanarak esere farklı bir eda katar. Tüm
kar ıla tırmalarda tömbeki/nargile araba tercih edilir.
arap ve tömbekinin kar ıla tırmasından sonra ise
tömbekinin üstün özellikleri açıklanır.
Tütünün sa lık açısından fayda ve zararlarının
daha gündeme gelmedi i, aksine Anadolu sahasında da
Avrupa’da sa lı a faydalı oldu u dü ünüldü ü gibi
bilinen ve arabın da kullanımının haram ve sa lı a
zararlı oldu unun bilindi i bir dönemde tütünün
kullanımı yaygınla ır. Edebi eserlere de keyif verici bir
unsur olarak farklı bir boyutta i lenir. Bu yönüyle
bakıldı ında Fasîh’in eserinde hiç bir olumsuzlayıcı ve
sa lı a zararlı oldu una dair bir kullanım söz konusu
de ildir. arabın zararlı oldu u, karma aya, kafayı
da ıtmaya sebebiyet verdi inin açıklandı ı eserde
tütünün de bunların aksine özellik ta ıdı ı vurgulanır.
Eserde tömbeki özellikle bireyselle menin, kendi
olmanın, huzurun, uyanıklı ın sembolü olarak görülür.
Tömbekiyi olu turan araç ve gereçlerin özellikle
tömbekinin muhteviyatı olan tütünün, suyun; dumanın,
tömbekiye katılan koku verici unsurların imgesel
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açılımlarının yapıldı ı eser, edebi sanatlar, sembolik
düzlem ve mazmun/imge yönünden oldukça zengindir.
Eserin bu açıdan da incelenebilmesi edebiyat bilimimize
önemli katkı sa lar.
Tütünün Osmanlı co rafyasına geli i, kullanılması
ve edebi eserlerde i lenmesi 17. yüzyılda gerçekle ir.
Çe itli sebeplerle yasaklanması, daha sonra ise
eyhülislam’ın haram olmadı ına dair fetvasıyla
gündelik ya amın bir parçası olan tütün kullanımı, bu
yüzyıl itibariyle nargile iledir. Halkın vazgeçilmezi
arasına giren tömbeki, yine halktan vazgeçmeyen
ediplerce, edebi metinlere aktarılıp, halkın hafızası
ayrıca kayıt altına alınır. Çe itli nazım ekilleri içinde
özellikleri, tanıtımı yapılan ve te bih unsuru olarak da
kullanılan tömbeki/tütün Fasîh Ahmed Dede ile edebi
bir metin olarak kar ımıza çıkar.
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