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Özet 

�nsan, ilahî ve bazı be�erî kanunların yasaklamasına ra�men gelece�i ö�renme adına her ça� ve �artta 
birçok farklı fal veya kehanet çe�idini ortaya çıkarmı� ve gerekti�inde de bunları kullanmı�tır. Kullanılan kehanet 
çe�itlerinden birisi de 12 hayvanlı Türk takvimi esası üzerine oturtulmu�tur. 

Evrendeki birtakım döngüsel olaylardan hareketle olu�turuldu�unu dü�ündü�ümüz 12 hayvanlı Türk 
takvimini kullananların dü�üncesine göre sıcaklık, so�ukluk, ya�ı� bakımlarından ve bunlara ba�lı olarak da ürün 
rekoltesi, ucuzluk, pahalılık, hastalık, sa�lık, emniyet vs. açılarından bazı yıllar di�erlerine göre farklılık 
göstermektedir ve bu farklılıklar 12 yıllık periyotlarla sürekli tekrar etmektedir. Buna göre yıllar, her on iki yılda 
bir insanın kar�ısına hep aynı �eyleri çıkarmaktadır. ��te bu dü�üncelerden hareketle çe�itli Türk toplulukları 
arasında birtakım kehanetler ortaya çıkmı�tır. �lk örneklerine Divanü Lügati’t-Türk’te rastladı�ımız bu kehanetler, 
daha sonra Farsça ya da Türkçe olarak yazıya geçirilmi� ve özellikle Osmanlı döneminde yaygınlık kazanmı�tır. 
Manzum veya mensur olarak farklı ki�iler tarafından yazılmı� olan Türkçe metinlerde önce yılın nasıl geçece�i 
yönünde kehanetler sıralanmakta, ardından o yıl içerisinde do�acak çocukların fiziksel ve karakteristik 
özellikleriyle gelecekleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gelecek Kaygısı, Kehanet, 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Kehanet Metinleri. 

 

Abstract 

Despite their prohibition by celestial and some human laws, people produced many different   fortune 
tellings and horoscopes in the name of learning future in any century and in any case, and they used them in case 
of need. One of the prediction type which is used grounds on the base of The Twelve-Animals Turkish Calendar. 

According to the thoughts of the users of The Twelve-Animals Turkish Calendar, which we think that it 
has been formed through some cyclic phenomenons in universe, some of the years designate discrepancy from 
others in some aspects such as yield of harvest, expense, health, disease, security, etc. which is geared to the 
condition of warmth, coldness and precipitation, and these discrepancies repeat every other twelve years 
periodicaly. This means that years get out the same things to the people’s way every other twelve years. With the 
effects of these thoughts some prophesies appeared among various Turkish communities. These predictions we 
encountered the first examples in the Divanü Lügati’t-Türk (The First Comprehensive Turkish Dictionary) was 
written in Turkish or Persian subsequently, and especially became widespread in the period of Ottoman. In Turkish 
texts which were written by different people as a verse and prose, precedingly the predictions are listed which was 
about how the year would pass, then the informations about the physical and mental characteristics of the children 
who would be born in the same year and their future are given.  

Key Words: Future Anxiety, Prediction, The Twelve-Animals Turkish Calendar, Prediction Texts. 

 

 

1. Merakın Sınır Tanımayan Çocukları: Fal ve Kehanet 

�nsanın biyo-psikolojik varlı�ını sürdürme konusunda do�u�tan getirmi� oldu�u güçlü arzusu, 
ihtiyaçlarının çoklu�u, tükenmezli�i ve buna mukabil içgüdüsel hareketlerin bunları gidermede yetersiz 
kalması, göreceli de olsa konformist bir yapıya sahip olması, yani en az çaba ve emekle mümkün olan en 

                                                 
*+  Bu çalı�ma, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun 10-15 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara’da düzenlemi� oldu�u 38. 
�CANAS (�nternational Congress of Asian and North African Studies) Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalı�maları 
Kongresi’nde sunulan bildirinin gözden geçirilmi� �eklidir. 
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rahat biçimde ya�ama iste�i gibi etkenler onun, kaçınılmaz bir �ekilde bilgiye ihtiyacı oldu�u gerçe�ini 
ortaya koymu�tur. Bu ihtiyaç, yine do�u�tan getirilen merak faktörüyle de birle�ince kendisini daha kuvvetli 
bir �ekilde hissettirir olmu�tur. Böylesine önemli ve etkili faktörlerin tetikledi�i bilgi ihtiyacı insanın, bütün 
hayatı boyunca onu elde etmek için çe�itli ve yo�un faaliyetler içerisine girmesini sa�lamı�tır. Söz konusu 
faaliyetler, kendisini tetikleyen etkenlerin tazyikiyle insanın dikkatlerini, farklı yo�unluklarda da olsa, insanı 
çevreleyen evrenin, algılayabildi�i tüm unsurları üzerine yöneltmi�tir. Tabiî insan, do�rusal bir seyir izleyen 
zaman mefhumuyla da mukayyet/ku�atılmı� oldu�una göre bu, aynı dikkatlerin zaman do�rusu üzerinde câri 
oldu�u anlamına da gelmektedir. 

Hal-i hazır ve geçmi�teki olay, olgu ve objeler hakkında bilgi edinme adına sarf edilen çabalar, 
genellikle rasyonel yöntemlerle er ya da geç, �u veya bu �ekil ve miktarda tatmin edici kar�ılıklar bulurken 
gelecekteki ve bazen de geçmi�teki unsurlar konusunda aynı rasyonel yöntemlerle aradı�ı cevapları 
bulamamaktadır. Bu durum özellikle gelece�i ö�renmeye yönelik merakı daha da kamçılamakta ve insanın 
ba�ka yöntemler aramasına neden olmaktadır. ��te bu aramalar neticesinde, tamamen inanca dayalı olan ve 
“fal” veya “kehanet” üst ba�lı�ıyla anılan metotlar bütünü icat edilip kullanılır olmu�tur. Gelecek bilgisini 
elde etme hususunda insan öylesine bir i�tiyak duymaktadır ki hemen her ça� ve �artta, akla hayale 
gelmeyecek bir yı�ın unsur ve usulü bu u�urda kullanmaya çalı�mı�tır. Sudan ate�e, buluttan ku�a, kumdan 
yıldıza, bakladan çay, kahve, çiçek, ok, zar, domino, kürek kemi�i, sayı, a�aç, gölge, iskambil, el, yüz, ayna, 
horoz, tütsü, ip, tarot, kitap1 ve tabiat olaylarına2 kadar çok geni� bir yelpazede kar�ımıza çıkan bu unsur ve 
usullere her geçen gün, ça�a uygun yeni araç ve metotlar eklenmektedir. Bunlara örnek olarak bilgisayar, 
internet ve cep telefonu verilebilir. Cep telefonları, servis sa�layıcılar sayesinde isteyene günlük yıldız falını 
sunabilmektedir. Dünyadaki milyonlarca bilgisayarı çalı�tıran Windows i�letim sisteminin bünyesinde 
bulunan Solitaire oyunu, fal tutma amacıyla da kullanılabilmektedir. Tarayıcı ve küçük bir program 
aracılı�ıyla bilgisayarın �a�ma yanılma ihtimali çok dü�ük sistemine, hem de süratli bir �ekilde el ve göz falı 
baktırılabilmektedir (Bkz. Ek 1). En az bilgisayar kadar önemli ve yine onun bir uzantısı olan internet, 
uzaktan tarot falına bakma imkanı sunabilmektedir.3 Bütün bunlar insanın önlenemez gelecek merakının 
ürünü de�ilse neyin sonucunda ortaya çıkmı�tır. 

�nsanın gelece�i ö�renme adına duydu�u heves, sadece fal ve kehanet çe�itlerine ve onların 
araçlarına yenilerini eklemekle kalmamı�; yasaklara, toplumsal baskılara ra�men fal ve kehanet 
uygulamalarına devam etmesini de sa�lamı�tır. Örne�in semavi dinler fal ve kehaneti açıkça yasaklamasına 
(Çelebi 1995: 138-139; Scognamillo 2000: 163-167; Arslan 2000: 223-232; Kıran 1999) ra�men söz konusu 
dinlerin müntesipleri fal veya kehanete müracaat etmeye devam etmi� ve hatta kimi zaman yasa�ı koyan 
kutsal metinlerini4 de -kendilerince haklı gerekçeler bularak- fala alet etmi�lerdir. 

Saraylarda kahin veya müneccim istihdam edilmesini (Aydüz 1993) gerektirecek kadar ileri giden 
gelece�i ö�renme arzusu hatta hırsı, bir ara Osmanlı devletinde öylesine bir noktaya ula�mı�tır ki neredeyse 
insanları, müneccim ya da falcılara danı�madan adım attırmaz hale getirmi�tir (Abdülaziz Bey 1995: 364-
369). Yeni bir i�e ba�lama, bina temeli atma, nikah kıyma, yazlı�a ta�ınma, seyahate çıkma gibi yapılacak 
her i� için bir e�ref saat veya gün gözetilir olmu�tur. Bunun için varlıklılar müneccim veya falcılara, di�erleri 
ise onların yazdıkları metinlere ba�vurur hale gelmi�tir. Osmanlı dönemine ait kimi el yazması eserlerdeki 
tıra� olunan, elbiselik biçilen, kan aldırılan, kula�ın çınladı�ı vakitlerin insanın gelece�i adına nelere delalet 
etti�ini belirten metinlerin varlı�ı ve bunların azımsanamayacak bir miktarda olması bunu açıkça 
göstermektedir.5 

                                                 
1  Fal ve kehanet çe�itleri hakkında bilgi için M. Aydın (1995: 134-138), A. Arslan (2000) ve G. Scognamillo (2000)’nun çalı�malarına 

bakılabilir. 
2  Güne� ve ay tutulmasından, gök gürlemesine, �im�ek çakmasına, depreme, yeni ay görünmesine, �iddetli ya�mur ya�masına, rüzgar 

esmesine kadar 25 tabiat olayının kehanet amacıyla nasıl kullanıldı�ını görmek için bkz. (Boyraz 2006). 
3  Örnek olarak (http://www.cizzlamafalcafe.com) adresine bakılabilir. Söz konusu adresteki “Msn'den Tarot Falı Bakılır �steye Göre 

Kursun Dökülür Kahve Falı Bakılır - Fatma KARAYILAN” (Tırnak içindeki imla siteye aittir.) tarzındaki ifadeler de gelecek 
merakının insanı hangi noktalara kadar götürebilece�inin önemli bir kanıtı olsa gerektir. 

4  Kutsal metinler içerisinde fala en açık ve �iddetli biçimde “Gaybı Allah’tan ba�kası bilemez. 27/65” diye kar�ı çıkan Kuran-ı 
Kerim’in bile fala hangi yöntemlerle alet edildi�i ve bununla ilgili yazılmı� metinler için bkz. (Uzun 1995: 141-145; Boyraz 2000: 
162-166, 171-174; Temizkan 2007: 70-74). 

5  Örnek olması için �u küçük metni sunabiliriz: 
  Bâb-ı Tıra� 
 Mûris-i fakr ile gamdır �enbe, yek-�enbe tıra� 
 Rûz-ı dü-�enbe bula ni‘met, ola devletlü ba� 
 Rûz-ı se-�enbe sudâ‘ vü hastelik ‘ârız ola 
 Çehar-�enbe gün eden devlet ü ni‘met bula 
 Halk içinde ger diler isen bulasın nîk-nâm 
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Osmanlı’da böylesine yo�un biçimde kullanılan fal ve falcılık, Cumhuriyet dönemine gelindi�inde 
geri kalmı�lı�ımıza neden oldu�u dü�ünülen pek çok �eyle birlikte, rasyonel olmadı�ı için yasaklanmı�tır. 
Fal, falcılık ve buna benzer ba�ka birçok husus, 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerin 
Kapatılmasına Dair Kanun” çerçevesinde “falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve 
murada kavu�turmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait 
hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur.” hükmü uyarınca yasaklanmasına ra�men pek çok ki�i gizliden gizliye 
fala bakmaya ve baktırmaya devam etmi�tir. 

Rasyonel olanın kutsanıp yüceltildi�i irrasyonelin ötekile�tirilip âdetâ aforoz edildi�i modern ça� ve 
toplumlarda her ne kadar bir ara fal ve benzeri unsurlara olan meyil azalmı�, meyledenler küçümsenmi�se de 
ne fal çe�itleri tamamen ortadan kalkmı�tır ne de ona inanan ve ba�vuranlar. Bu ba�lamda rasyonalizmin 
savunuculu�unu yapan bazı gazete ve dergiler bile sayfaları arasında yıldız ve tarot fallarına yer vermekten 
kendilerini alamamı�tır. �rrasyonele sırt çevirenler ise gelecek merakını tatmin için rasyonel yöntemlerle onu 
ö�renmeye çalı�mı� ve bunun için “futuroloji”yi ihdas etmi�tir. Fakat insan yine de gelece�ini ö�renmek için 
eski bildik yöntemlere ba�vurmaktan geri durmamı�tır. “Fala inanma, falsız da kalma.” dü�üncesinin sâikiyle 
özellikle kahve falları, hanım toplantılarının bir numaralı konusu olmu�tur. Bir ara gelecekten haber verdi�ini 
iddia eden medyumlar oldukça popüler olmu� ve hatta kimi haber alma te�kilatlarının bile medyumlara 
müracaat ettikleri söylentileri yayılmı�tır. 

Gelece�i ö�renme iste�i ve bu iste�in kar�ı konulamazlı�ını fark ederek bunu ticarî bir kazanca 
dönü�türmeyi arzu edenler, doksanlı yılların sonları ile iki binli yılların ba�larında özellikle Ankara, �stanbul 
gibi büyük �ehirlerde yasalara ra�men fal kafelerin6 açılmasını sa�lamı� ve gördü�ü ra�bet nedeniyle de çok 
kısa bir zaman içerisinde bunların sayısında patlama yaptırmı�tır. Camlarındaki ya da tabelalarındaki “Kahve 
sizden, falınıza bakmak bizden.”, “Türk kahvesi + fal 5 milyon”, “Tarot falına bakılır.”, "Tarot 10 milyon" 
“Fala inanma, falsız kalma.” gibi ibarelerle mü�teri çekmeye çalı�an ve çok kısa bir zaman zarfında hatırı 
sayılır bir sektör haline dönü�en bu tür yerlerde fal bakmak, yukarıda sözünü etti�imiz kanun hükmü 
uyarınca 2005’in sonlarında yasaklanmı�tır. Ancak bunların bir kısmı faaliyetlerine gerek kendi 
mekanlarında ve gerekse internet üzerinde yine devam etmektedir: 

 

18.04.2009 tarihinde Ankara Kızılay’daki bir kafeden alınan görüntü. 

 

Görüldü�ü üzere gelece�i ö�renme hususunda insanların ortaya koymu� oldu�u ve fal veya kehanet 
üst ba�lı�ıyla anılan yöntemler ve bunların araçları, ilahî ve be�erî yasaklara ra�men yeni �artlara ayak 
uydurarak varlı�ını sürdürmektedir ve insanlar gelecek kaygısı çekti�i müddetçe de sürdürecektir. ��te 
böylesine güçlü ve süreklilik arz eden gelece�i ö�renme arzusunun insanlara kullandırttı�ı araçlardan birisi 
de takvim bilgisidir. Fakat bu konuya geçmeden önce bir ba�ka husus üzerinde durmanın yararlı olaca�ını 
dü�ünüyoruz ki o da fal veya kehanetin ortaya çıkmasını sa�layan etkenlerdir. 

                                                                                                                                                    
 Rûz-ı penç-�enbe tıra� ol, sana derim ey hümâm 
 Kim ki ister devleti arta, ola ‘ömrü dırâz 
 Cum‘a gün ‘âdet edine tâ kim ola ser-firâz (Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Bölümü, Nu: 4296, yk. 11b). 
 Böylesi bir konunun manzumeyle ifade edilmi� olması ise dikkate de�er bir ba�ka husustur. Konunun ifadesinde manzum yapının 

tercih edilmesi, hem konunun akılda kalıcılı�ını sa�lamak, hem konuya verilen önemi göstermek hem de yazarının �âirlik kabiliyetini 
ortaya koymak istemesinden kaynaklanıyor olsa gerektir. 

6  Fal kafeler hakkında yapılmı� bir çalı�ma için bkz. (Güngör 2004). 
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2. Fal ve Kehaneti ��leten Faktörler 

Çalı�mamızın ba�ından beri fal veya kehanetin gelece�i ö�renme arzusundan kaynaklandı�ını ifade 
etmeye gayret ediyoruz. Evet bu do�rudur, ancak fal veya kehanetin tam olarak nasıl ortaya çıkmı� 
olabilece�i konusunu bu, tek ba�ına aydınlatmaya yeterli de�ildir. Zira söz konusu arzu, gücü nispetinde 
insanı sadece birtakım çabalar içerisine sürükler, fal ya da kehanete de�il. Çünkü fal ya da kehanete 
sürükleyebilmesi için önce fal ya da kehanet yoluyla gerçekle�ece�i söylenen �eylerin olu�um mantı�ının 
kavranmı�, di�er bir deyi�le hayatın tabiatının az ya da çok anla�ılmı� olması gerekir. Daha açık bir �ekilde 
ifade etmek gerekirse fal ya da kehanet, ola�anüstü güç veya özellikleri oldu�u vehmedilen birtakım 
ipuçlarından hareketle gelece�e ili�kin yorumlar yapmaktır. Bu yorumları yapabilmek için elbette geçmi�i, 
hal-i hazırı ve hayatın nasıl bir seyir izledi�ini bilmek icap etmektedir. Çünkü gelecek hem geçmi� ve hal-i 
hazır üzerinde yükselmektedir ve dolayısıyla nispeten onlardan izler ta�ıyacaktır hem de çok ola�anüstü bir 
durum olmazsa gelecekte de büyük oranda geçmi�teki döngüler tekrar edecektir. ��te bu sebeple olsa gerek ki 
fal ve kehanet yorumları, büyük oranda geçmi� ve �imdiki zamanın bilgilerine yaslanarak ya da onlar baz 
alınarak yapılmaktadır. 

Buna göre fal ve kehanetin yapılmasını, daha do�rusu ortaya çıkmasını sa�layan ba�lıca faktör, 
insanın tabiattaki döngüyü fark etmi� olmasıdır. Gece-gündüz, mevsimler ve buna ba�lı olarak tabiatta hep 
aynı periyotlarla gerçekle�en yani deveran eden olu�umlar, döngüsel hareketler, her insanın a�a�ı yukarı aynı 
yapı ve ihtiyaçlara sahip olması, hayatının birbirine benzer süreçlerden geçmesi gibi durumlar insano�lu 
tarafından fark edilmi� ve bunun neticesinde gelecekte de benzer olay ya da durumların ya�anaca�ı veya 
ya�anabilece�i sonucuna varılmı�tır. Gözlem ve deneyimler neticesinde elde edilen bu sonuç, gelecek 
merakıyla birle�ince fal denilen yorumlar ortaya çıkmı� olmalıdır. Gelecekte de �imdikine benzer �eyler 
ya�anaca�ı dü�ünüldü�ü için olsa gerek ki fallarda söylenenler hep mevcut durum ya da özelliklere 
benzemektedir veya onları mihver edinmektedir. Bu ba�lamda hemen hemen hiçbir falda, mevcut durumla 
tamamen alakasız bilgilere rastlanılmamaktadır. Örne�in televizyonların esamisinin bile okunmadı�ı 
dönemlerde fala bakan bir kimse birine; “Sen ileride çok ünlü bir televizyon yıldızı olacaksın.” anlamına 
gelen bir cümle sarf edebilmi� midir? Sanmıyoruz çünkü hem televizyonun ve onun yıldızının nasıl bir �ey 
oldu�u bilinmemektedir hem de televizyon yıldızı olmanın bireysel ve toplumsal açıdan de�eri. Buradan 
hareketle fallarda söylenenlerin, söyleyen açısından geçmi� ve �imdiki zamana yaslanması gerekti�i gibi 
söylenilen açısından da aynı noktaları referans almak zorunda oldu�unu ifade edebiliriz. Çünkü falına bakılan 
ki�i de kendisi için anlamlı �eyler duymak ister. Bunun için de söylenenlerin, söylenilen ki�inin ya�antısından 
tamamen kopuk olmaması, onun de�er yargılarına, ya�am tarzına ve beklentilerine uygun olması gerekir. Bu 
da demektir ki hangi araç veya yöntem kullanılarak yapılırsa yapılsın fal, bakan için de baktıran için de 
gelecek haberleri verirken hal-i hazıra ve geçmi�e �u veya bu ölçüde yaslanmak zorundadır. Bunun için de 
elbette ki hayatın, aslında bir döngüden ibaret oldu�unun fark edilmesi gerekir. ��te bu fark edildikten sonra 
gelecekte de -detaylardaki bazı küçük farklılıklara ra�men- benzer �eylerin ya�anaca�ı çıkarsaması yapılmı� 
ve böylece fal do�mu� olmalıdır. 

Falın ortaya çıkmasını sa�layan yegâne etken bu de�ildir sanırız. Çünkü meselenin bir de inanç 
boyutu bulunmaktadır. Bir zamanlar animist olan bazı insanlar, çevresinde gördü�ü her varlı�ın bir ruhu ve 
gücü oldu�una, dolayısıyla bunların da insanın hayatını �u veya bu �ekilde etkileyebil/di/ece/�ine inanıyordu. 
Bu inanı� dolayısıyla söz konusu varlıkların durum veya hareketlerine bakılarak, etkileri nispetinde gelecekle 
ilgili haberler verilmeye ba�lanmı�tır. Malum oldu�u üzere animizmden sonraki a�amada bazı varlıkların 
tanrı oldu�una hükmediliyordu. Bu hüküm çerçevesinde her biri farklı güç ve özelliklere sahip, dolayısıyla 
farklı alan veya zamanlarda etkili olan bu tanrıların da insanlar üzerinde periyodik olarak de�i�en etkileri 
oldu�u dü�ünülüyordu. ��te bu etkilere bakılarak da gelecekle ilgili yorumlar yapılmaya ba�landı. Bilindi�i 
üzere yıldız falı bu cinstendir. Fakat dikkat edilecek olursa sözünü etti�imiz bu inanı�lara dayanarak yapılan 
fallarda da gelece�e ili�kin hükümler verilirken yine hayatın döngüsel oldu�u çıkarsamasından istifade 
edilmektedir. 

Kader olgusu ortaya çıktı�ında insanlar, ya�anacak olanlar önceden belirlenmi� ve bunlar da bir 
yerlerde kayıtlı7 oldu�una göre bir �ekilde ö�renilebilir dü�üncesiyle fallarına yeni bir dayanak bulmu�lardır. 

                                                 
7  Milattan önce 1700'lere tarihlenen, Mezopotamya kökenli bir efsaneye göre tanrılar insanların kaderlerini tabletlere yazar, gökyüzüne 

asarlarmı�. Böylece insanların ba�ına nelerin gelece�i belli olurmu�. Birgün Ku� Adam Anzu bu kader tabletlerini çalmı� ve 
yeryüzünde karga�a ba�lamı�. Fakat uzun u�ra�lar sonucunda tanrılar tabletleri ondan alıp tekrar yerlerine asmı� ve insanlar 
kaderlerine yeniden kavu�mu�lar. 
Bilindi�i üzere �slamî literatürde de insanların kaderi levh-i mahfuz (saklanmı�, korunmu� levhalar)’da yazılıdır. �nanı�a göre bazı 
�eytanlar veya cinler bu levhalardan insanların kaderine ili�kin bazı bilgi kırıntılarını çalıp –ki bu konudan Kuran (37/8-10) da 
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Bu nedenle bazıları fallarında gelecek bilgileri verirken bunu, kader bilgisine eri�me imkânı olanlardan 
aldıklarını ya da bunların do�rudan, bizzat kendilerine bildirildi�ini ima etmektedirler. Bu imalarını haklı 
çıkaracak gerekçeleri de vardır. Çünkü gaybı Allah’tan ba�ka kimsenin bilemeyece�ini belirten Kuran 
(72/26-27), Allah’ın bunu, diledi�i kullarına bildirebilece�i yolunda bir beyana da sahiptir. �lahî kaynaklı 
oldu�u iddia edilse bile bu tür fallarda da falı bakılanların beklentilerinden ötürü yine geçmi�te veya hâlde 
ya�anılanların benzerleri söylenmektedir. Bütün bunlardan da anla�ılaca�ı üzere gelece�in haberleri 
verilirken ço�unlukla hayatın döngüselli�inden istifade edilmektedir. 

 

3. Bir Kehanet Aracı Olarak Takvim ve 12 Hayvanlı Türk Takvimi 

Bilindi�i üzere gece-gündüz, yaz-kı�, ayın hareketleri gibi zaman içerisindeki bazı olay ya da 
durumların belirli periyotlarla sürekli tekrar etmesi, zamanın belli dilimlere bölünmesini, yani takvimin 
ortaya çıkmasını sa�lamı�tır. Bazı olay ya da durumların belirli zaman dilimlerinde sürekli tekrar etmesi ise 
zamanın, söz konusu olay ya da durumların gerçekle�mesinde etkili oldu�u dü�üncesini do�urmu� ve bu da 
takvime ba�lı birtakım fal veya kehanet yöntemlerini ortaya çıkarmı�tır. Örne�in yeni yıla ne yaparak 
girersen bütün yıl boyunca hep aynı �eyle me�gul olursun kehaneti gibi. 

Takvim bilgisinden hareketle yapılan fal veya kehanette araç olarak sanırız en fazla yıl periyodu 
kullanılmaktadır. En fazla yıl periyodunun kullanılması ise öyle sanıyoruz ki tabiatta gözlemlenebilen en 
büyük döngüsel de�i�ikliklerin yıla ba�lı olarak gerçekle�mesinden kaynaklanmaktadır. Genellikle yılba�ı 
günü yapılan birtakım pratiklerle o yılın nasıl geçece�i, ki�iye neler getirece�i gibi konular hakkında 
gelece�e ili�kin bilgiler alınmaya çalı�ılmaktadır.8 Ayrıca Rumî, hicrî, miladî gibi çe�itli takvimlerdeki 
yılba�ının denk geldi�i güne bakılarak da söz konusu yılın, o takvimi kullananlar için nasıl geçece�ine dair 
çe�itli kehanetlerde bulunulmaktadır. Astrolojinin ilkeleri kullanılarak gerçekle�tirilen bu tarz kehanetin 
(Boyraz 2006: 95-97, 106-112), nevruzu yılba�ı addeden Türkler için de yapıldı�ı, Osmanlı döneminden 
kalma bazı metinlerden anla�ılmaktadır (Boyraz 2002: 291-295). Türk takvim bilgisinden hareketle 
olu�turulmu� bundan ba�ka bir kehanet yöntemi daha vardır ki o da on iki hayvanlı Türk takvimi esası 
üzerine oturtulmu�tur. Söz konusu esas üzerine bina edilmi� kehanetler bize öyle geliyor ki nevruzun ilk 
gününe bakılarak yapılanlara nazaran daha eski ve daha Türk’e hastır. Çünkü astrolojinin ilkeleri kullanılarak 
ve nevruzun ilk günü dikkate alınarak yapılan kehanet metinleri hem 16. yüzyıldan öncesinde 
görülmemektedir hem de bunların benzerlerine halk arasında rastlanmaktadır. Oysa on iki hayvanlı Türk 
takviminden hareketle yapılan kehanetlerde durum bunun tam tersidir. Sözü edilen kehanetlerin hem yazılı 
metinlerine hem de halk arasındaki biçimlerine Ka�garlı Mahmut’la birlikte on birinci yüzyıldan itibaren, 
geni� bir co�rafyada tesadüf etmek mümkündür. 

Hafızalarımızı tazelemek gerekirse bilindi�i üzere on iki hayvanlı takvim Japonya’dan Do�u 
Avrupa’ya kadar oldukça geni� bir sahada, birçok Asyalı kavim tarafından kullanılmı�tır (Turan 1941: 47-63; 
Tavkul 2007: 26-27). �lk olarak hangi kültür tarafından ihdas edildi�i hâlâ tartı�malı olan bu takvimi, her 
millet birtakım de�i�ikliklere u�ratarak kendi kültürüne özgü hale getirmi�tir.9 On iki hayvanlı takvimin 
men�ei konusunda öne çıkan iki kültürden biri olan Türk kültürü, bu takvimi Çinlilerden almı� olsa bile -ki 
takvimin Türk boyları arasındaki yaygınlı�ı ve eskili�i dü�ünülünce bu ihtimal bize oldukça uzak görünüyor- 
onda meydana getirdi�i de�i�ikliklerle onu Türk’e has kılmı� ve buna “On iki hayvanlı Türk takvimi” 
denilmesini sa�lamı�tır. 

Kısaca özetleyecek olursak on iki hayvanlı Türk takvimine göre bir gün 12 ça�10, her ça� da 8 
kehten olu�maktadır. Göktürkler dönemine kadar ay yılı esas alındı�ından bu takvime göre bir ay bazen 30, 
bazen de 29 gün çekmektedir. 12 ayın yani 354 günün bir yılı olu�turdu�u bu takvimde her bir yıl, bir hayvan 

                                                                                                                                                    
bahsetmektedir- üzerlerine de bir �eyler katarak ilgili ki�ilere ula�tırırlarmı�. Gelecek bilgileri veren bazı ki�iler bilgilerini i�te bu 
inanca dayandırmaktadırlar. 
Dikkat edilecek olursa her iki inanı� da birbirine çok benzemektedir. �kisinde de kaderin yazılı oldu�u levhalar vardır ve gökte(?) 
saklı vaziyette durmaktadır. �kisinde de bir hırsızlık söz konusudur ve bu düzeni bozmaya yöneliktir. 

8  Niyet açma veya tutma, kulak falı gibi gelecek bilgisi almaya odaklı bazı yılba�ı uygulamaları hakkında bkz. (Yücel 2000: 405-408; 
Boyraz 2002: 295; 2006: 227-229) 

9  On iki hayvanlı takvim ve farklı kültürel co�rafyalarda bu takvimde meydana gelen de�i�iklikler için bkz. (Rıza Nur 1926: 2-17; 
Atalay 1939: 344-348; Turan 1941; Çay 1993: 21-28; Baykara 2001: 33-41; Durmu� 2004: 4-6; Tavkul 2007: 25-44; Aynakulova 
2007: 21-28). 

10  Günü, ça�lara ayırarak bölümlendirme Anadolu’nun bazı bölgelerinde hâlâ devam etmektedir. Örne�in bu satırların yazarının do�um 
yeri olan Sivas’ın bazı köylerinde, herhangi bir i� ya da durumun ne zaman gerçekle�ti�ini ifade etmek için söylenilen bazı 
ibarelerde; “gu�luh (ku�luk) ça�, evle (ö�le) ça�, ilkindi (ikindi) ça�, yasdı (yatsı) ça�” örneklerindeki gibi ça� kelimesi 
kullanılmaktadır. 
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adıyla anılmaktadır ve bu hayvanların sayısı da 12’dir. Divanü Lügati’t-Türk (Atalay 1939: 345-346)’e göre 
söz konusu hayvanların adları sırasıyla �u �ekildedir: 1. Sıçan, 2. öküz, 3. pars, 4. tav�an, 5. timsah, 6. yılan, 
7. at, 8. koyun, 9. maymun, 10. tavuk, 11. köpek ve 12. domuz.11 Sıçanla ba�layıp domuzla biten bu 12 yıllık 
devreye, farklı Türk boylarında lehçe farklılı�ından kaynaklanan sebeplerden ötürü olsa gerek ki “müçe, 
müçel, müçöl, mü�e, mü�el” gibi adlar verilmektedir. Sümercede yıl anlamına gelen “mu” sözcü�ünden 
türetildi�i iddia edilen (Gerey 2003) “müçe”nin be�le çarpımından olu�an 60 yıllık devreye ise pükül 
denilmektedir ki bu adlandırma gördü�ümüz kadarıyla sadece Hakaslara özgüdür (Butanayev 1994: 457). 

Yeri gelmi�ken burada bir hususa de�inmenin faydalı olaca�ını dü�ünüyoruz ki o da “Neden 12?” 
konusudur. Yukarıda da görüldü�ü üzere bir gün ça�lara ayrılırken, bir yıl aylara bölünürken ve bir müçe 
olu�turulurken hep 12 sayısı kullanılmı�tır. Evet, neden 12? Bu soruya de�il de bir benzeri olan “Neden 12 
hayvan?” sualine cevap vermeye çalı�an ender ki�ilerden olan Osman Turan (1941: 88), ihtimal payını da 
bırakarak “bu on iki hayvan Türklerin on iki boy te�kilatına mensup oldukları bir devrin totemik bir 
hatırasıdır.” iddiasını dile getirmektedir. Turan (1941: 72-88)’ın izah etmeye çalı�tı�ı gibi bu iddiayı 
destekleyecek veriler oldu�u gibi akim bırakacak hususlar da mevcuttur. Örne�in totemikse bu hayvanların 
arasında bazı önemli boyların simgesi olan kurt, kartal ve da� keçisi, özellikle de kurt neden yoktur? Ayrıca 
Türk boyları tarafından de�il totem, kutsal bile addedilmeyen ve hatta kimi boylarda adı bile söylenmek 
istenmeyen (Turan 1941: 81-82) sıçan, yılan, maymun ve domuz gibi hayvan adlarına takvim içerisinde niçin 
yer verilmi�tir? Bu sorular, 12 hayvanlı takvimin totemik kökenlere dayanabilece�i ihtimal ve iddiasını 
zayıflatmaktadır. Dolayısıyla söz konusu hayvanların totemik men�eden gelip gelmedi�ini, eldeki verilere 
göre �imdilik tam olarak söyleyemiyoruz. Ancak burada ilginç bir tespiti de belirtmeden geçemeyece�iz: 
Nedense adı geçen hayvanların içerisinde ku� cinsinden hiçbir hayvanın ismi bulunmamaktadır ve 24 O�uz 
boyunun her biri de kendilerine ongun olarak ku� türlerinden birini (Ögel 1993: 355-370) seçmi�tir. Bu bir 
tesadüf müdür yoksa üzerinde ayrıca durulması gereken bir husus mudur? tam olarak karar veremedik fakat 
zihnimizin bir kö�esine bunu bir soru i�areti olarak yerle�tirdik. 

“Neden 12?” konusuna tekrar dönecek olursak biz bu sayının, boy te�kilatından ve totemik 
inanı�lardan ziyade bir yılı olu�turan 12 aydan kaynaklanmı� olabilece�ini dü�ünüyoruz. Malum oldu�u 
üzere mevsimsel ve buna ba�lı olarak da tabiattaki bitkisel de�i�imlerin periyoduna göre olu�turulan bir yıllık 
zaman dilimi, Ay’ın devrî hareketleri dikkate alınarak 12’ye bölünmü�tür. Çünkü Ay, periyodik hareketini 
354 günlük bir yılda 12 defa gerçekle�tirmektedir. Zaman dilimi olan ayın süresi, Dünyanın uydusu olan 
Ay’ın bir periyodik hareketi dikkate alınarak belirlenmi� oldu�undan olsa gerek ki tıpkı Türkçede oldu�u gibi 
bazı dillerde, bazen 30, bazen 29 gün çeken zaman dilimi ile Dünyanın uydusunun adı aynı kelimeyle 
kar�ılanmaktadır (Emiro�lu 1984: 40). 

��te bir yılın 12 ayla tamamlanıp ba�a döndü�ünü fark eden mantık, aynı düzenin günler ve yıllar 
için de geçerli olabilece�ini dü�ünmü� olmalıdır ki günleri 12 ça�a bölmü� ve 12 yıldan olu�an bir 
devir/müçe tasavvur etmi�tir. Tesadüfî midir yoksa bilinçli bir seçim midir bilemiyoruz ama bu on ikili 
taksimat, 12 burçla da örtü�mektedir ki Ka�garlı; bu konuyla ilgili nakletti�i efsanesinde, yılların adını koyan 
hakanın sözlerini aktarırken bunun hem bilinçli bir seçim oldu�unu hem de 12 yıllık devrenin 12 aya 
benzetilerek olu�turuldu�unu belirtmektedir: “Gö�ün on iki burcu ve on iki ay sayısınca her yıla birer ad 
koyalım. (Atalay 1939: 345)” 

                                                 
11  Hayvanların isimleri konusunda farklı Türk boylarında muhtelif varyantlar (Turan 1941: 47-62; Tavkul 2007: 27-42) göze çarpsa da 

sıralama hemen hepsinde bu �ekildedir. Varyantla�ma da özellikle ikinci ve be�inci hayvanın isimlerinde yo�unla�maktadır. 
Ka�garlı’nın öküz yılı kar�ılı�ını verdi�i ud yılına ba�ka birçok kaynak veya Türk boyunda sı�ır ya da inek yılı denilmektedir. Aynı 
familyadan olmalarına ra�men her üç kelime de farklı varlıkları kar�ılamaktadır. Ka�garlı, “Türkler bu yılların her birinde bir hikmet 
var sanarak fal tutarlar.” der ve örnek olarak da “Ud yılı girdi�inde sava� ço�alırmı�; çünkü öküzler birbirleriyle vuru�urlar, tos 
yaparlar. (Atalay 1939: 347)” cümlesini ilave eder. Cümlede udun kar�ılı�ı olarak öküzün seçilmesi bo�una de�ildir zira inek, sı�ır 
ve öküz üçlemesi içerisinde en çok vuru�anlar öküzlerdir ve aslında öküzlerden de ziyade bo�alardır. Öküzle bo�a arasındaki fark da 
tarım toplumlarında çok açık bir �ekilde bilinmektedir. Kim bilir belki de udun tam kar�ılı�ı bo�adır, çünkü yılla ilgili verilen hükme 
bo�alar daha fazla uymaktadır. Bu sebeple ud ve benzeri ba�ka kelimeleri çevirirken kelimeler arasındaki anlam nüanslarına dikkat 
etmek gerekir diye dü�ünüyoruz. Zira bo�a, öküz, sı�ır ve inekten her birinin özellikleri birbirinden farklıdır ve e�er bu hayvanlarla 
yılın özellikleri arasında bir özde�lik kuruluyorsa -ki bize göre bu muhakkaktır- bo�a olması gereken yere öküz uyabilir ama inek hiç 
uymaz. Çünkü inek, öküzün tam tersine halim, selim bir yapıya sahiptir. 

 On ikili devredeki be�inci hayvanın yerine de ejder, timsah, balık ve kertenkele gibi birbirinden farklı hayvan adları kullanılmaktadır. 
Buradaki varyantla�ma di�erine göre daha keskindir. Bizce bu varyantla�manın nereden kaynaklanmı� olabilece�i üzerinde iyi bir 
�ekilde durulması ve konunun aydınlı�a kavu�turulması gerekmektedir. Ka�garlı; “Timsah yılı girdi�inde ya�mur çok ya�ar, bolluk 
olurmu�; çünkü timsah suda ya�ar.” demektedir. Bu mantı�a göre söz konusu yıla, bazı Türk boylarında oldu�u gibi balık yılı da 
denilebilir, çünkü o da suda ya�amaktadır. Bu durumda aynı yıla ejder veya kertenkele yılı diyenler bunu nereden çıkarmı�lardır. 
Tavuk yılını, murg (ku�) yılı diye çevirenlerin (bkz. metinler kısmı) yaptı�ı bir dikkatsizlik mi söz konusudur yoksa farklı Türk 
boylarının takvimlerinde yaptıkları bir de�i�iklik mi? Bu hususun da etraflıca tartı�ılması gerekti�i kanaatindeyiz. 
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Buna göre nasıl ki on iki aydan her birinin kendine has özellikleri ve getirileri vardır ve döngüseldir, 
12 ça�ın ve yılın da aynı düzene sahip oldu�unu dü�ünmü� olmalıdırlar. Elbette bu �ekilde dü�ünmü� 
olmakta da büsbütün haksız ve dayanaktan yoksun de�illerdir. Zira tam olarak periyodik olmasa bile bazı 
yıllar di�erlerine oranla daha sıcak veya so�uk, kurak veya bol ya�ı�lı ya da mutedil geçmekte, buna ba�lı 
olarak da tarım ve hayvancılıkta kimi ürünlerde bazen yüksek verim, bazı mahsullerde de kimi zaman dü�ük 
rekolte elde edilmektedir. Tabiî bu durum zincirleme olarak hastalık, sa�lık, huzur, güven, emniyet, ucuzluk, 
pahalılık ve hatta sava� gibi ba�ka birçok konu üzerinde kelebek etkisi olu�turmaktadır. ��te yıllar arasındaki 
bu ve buna benzer farklılıklar ve bunların belirli periyotlarla tekrar etti�inin fark edilmesi de müçelerin 
olu�turulmasında etkili olmu�tur sanırız. Hayatının seyri do�rudan do�ruya tabiat ko�ullarına ba�lı oldu�u 
için tabiatın nabzını çok iyi tutmak zorunda olan insanın yıllar arasındaki bu ve benzeri farklılıkları fark 
etmesi hiç de zor olmasa gerektir. Öyle tahmin ediyoruz ki gözlem ve tecrübeyle yılların tebarüz etmi� 
özellikleri tespit edildikten sonra bunları birbirinden ayırt etme ihtiyacı hâsıl olmu� ve bu ihtiyacı gidermek 
için de her bir yıla, o yılın en çok öne çıkmı� özelli�ine uygun niteli�e sahip hayvanın adı verilmi�tir. Böyle 
yapıldı�ı için olsa gerek ki yıllarla ilgili kehanet örnekleri verirken Ka�garlı Mahmut, kehaneti yazdıktan 
sonra niçin böyle bir kehanette bulunuldu�unun sebebini açıklamaya çalı�mı� ve bu meyanda yıla adını veren 
hayvanın bariz özelliklerini sıralamı�tır: “Tavuk yılında yiyecek çok olur, ancak insanlar arasında karı�ıklık 
çıkarmı�; çünkü tavu�un yemi danedir; daneyi bulabilmek için çöpleri, kırıntıları birbirine karı�tırır. 
Timsah yılı girdi�inde ya�mur çok ya�ar, bolluk olurmu�; çünkü timsah suda ya�ar. (Atalay 1939: 347)” 
vs.12 

��te bu �ekilde gözlem ve deneyim yoluyla olu�turulmu� oldu�unu dü�ündü�ümüz on iki hayvanlı 
yıllar için Türkler arasında muhtelif kehanetler yapılmı�tır ki biz bu kehanetlerin de yılların tecrübe edilmi� 
özelliklerinden hareketle ortaya konulmu� olabilece�ini dü�ünüyoruz. Zira on iki hayvanlı Türk takvimini 
olu�turan mantı�a göre yukarıda bahsetti�imiz nedenlerden ötürü tecrübe edilmesi gereken, birbirinden farklı 
özelliklere sahip on iki yıl vardır. Bu on iki yılın özellikleri ve insanlara neler getirdi�i bir kere ö�renilecek 
olursa on iki yıldan sonrası birer döngüden ibaret oldu�u için önceki yıllarda gerçekle�enlerin aynıları ya da 
benzerleri aynı adı ta�ıyan yıllarda da insanların kar�ısına çıkacaktır. Çünkü aynı �art ve özellikler her zaman 
aynı sonuçları do�urmaktadır. Kısaca bu, dünyada on iki yıl arayla a�a�ı yukarı hep aynı �eyler olmaktadır 
veya olacaktır, demektir. On iki yıllık döngüden kaynaklanan kehanetler ve bunların her müçede bir tekrar 
etmesi, hayatın devingen ve de�i�ken seyri ile ne derece örtü�mektedir bilinmez ama bilinen bir �ey varsa o 
da bu kehanetlerin bir zamanlar çok yaygın oldu�udur. Öyle ki on iki hayvanlı yıllardan ne�et eden 
kehanetler, Azeri (Ferzeliyev 1994: 17-18; Nerimano�lu 2004: 221), Kazak (Tavkul 2007: 37), Hakas 
(Butanayev 1994: 464-467; Özkan 2002: 151), Nogay, Karaçay-Malkarlılar (Tavkul 2007: 39-40) gibi çe�itli 
Türk boyları ve hatta Çerkezler (Tavkul 2007: 41) arasında, bugün bile hâlâ sözlü gelenekte ya�atılmaktadır. 

 

4. 12 Hayvanlı Türk Takviminden Hareketle Ya/p/z/ılan Kehanet Metinleri 

Böylesine yaygın olarak biliniyor olmasından olsa gerek ki bu kehanetler zaman içerisinde farklı 
ki�iler tarafından yazıya da geçirilmi�tir. Bunların bazılarından Rıza Nur ve Osman Turan çalı�malarında 
bahsetmi�ti. Rıza Nur (1926: 13-14), Türk takvimini tekrar dirilterek yeniden kullanabilece�imizi belirtti�i 
makalesinde, bir el yazmasında buldu�u kehanetlerden bahsetmekte ve metnini muhtasar bir �ekilde 
vermektedir. O. Turan ise (1941: 89-96; 108-118) çalı�masında bu konuya ayrı bir bölüm ayırarak 
okuyucuya, çevirisi ve orijinaliyle birlikte muhtelif metinler sunmu�tur. Bu metinlerin ba�ında Celalettin 
Mehmet Abdullah Yezdî’ye ait Farsça Tuhfetü’l-Müneccimin’deki ve �brahim Hakkı’nın 
Marifetname’sindeki13 konuyla ilgili bölümler gelmektedir. Bunun yanı sıra Turan, aynı konuda Farsça ve 
Türkçe olarak yazılmı� birkaç küçük metni de dikkatlere sunmu�tur. 

                                                 
12  Nahcıvan’dan derlenmi� olan a�a�ıdaki kehanetlerin (Ferzeliyev 1994: 17-18) yapısı da söz konusu dü�üncelerimizi teyit etmeye 

yeterlidir sanırız: 
 Sıçan yılı: �nsanlar sıçan gibi olurlar, her �eyi kemirip da�ıtırlar. Öküz yılı: �nsanlar i�lek olurlar. Peleng yılı: �nsanlar peleng gibi 

yırtıcı olurlar. Tav�an yılı: �nsanlar tav�an gibi korkak olurlar. Balık yılı: �nsanlar suda çok hareket ederler. Yılan yılı: Bu yılda 
insanlar birbirlerini zehirlerler…. vs.�

13  18. yüzyılın me�hur ansiklopedisti olan Erzurumlu �brahim Hakkı (1330: 136-138), döneminin bilimlik pek çok konusuyla ilgili 
bilgiler verdi�i Marifetnâme’sinde, on iki hayvanlı Türk takvimine de yer ayırmı� ve konuyu 87 beyitlik bir manzumeyle anlatmı�tır. 
Pek çok yazması bulunan ve birçok defa da baskısı yapılan Marifetnâme’deki bu manzume sayısız ki�i tarafından okunmu� olmalıdır. 
Okundu�unun göstergesi de bazı ki�iler tarafından sırf bu manzumenin ba�ka eserlere istinsah edilmi� olmasıdır. Bunun birkaç 
örne�i için kaynakçamıza bakılabilir. Cumhuriyet döneminde yapılan baskılarına alınmayan bu manzumeyi Osman Turan, 
çalı�masında hem günümüz Türkçesine çevirip özetleyerek hem de Osmanlı harfleriyle vermi�tir. Anla�ılaca�ı üzere �brahim 
Hakkı’nın adı geçen manzumesinin tam bir yazı çevrimi henüz yoktur. Bu sebeple di�erleriyle kar�ıla�tırma imkanı sunması için 
çalı�mamızın ekler kısmına (Ek: 5) o da dahil edilmi�tir. 
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Bizim burada söz konusu edece�imiz metinlerse Türkçe olup bunların dı�ındadır. Tarih sırasına göre 
verecek olursak tespit etti�imiz ilk metin, müneccimba�ı Mehmet Çelebi’ye aittir. Kaynakların (Bursalı 
Mehmet Tahir 2000: 3/301) verdi�i bilgiye göre �ehzade camiinde bir müddet muvakkitlik yaptıktan sonra 
müneccimba�ılı�a terfi eden Mehmet Çelebi, hey’et ve ilm-i nücuma oldukça vakıftır. 1040 (1630-31)’ta 
vefat eden Çelebi’nin “Usul-i Ahkam-ı Sal-i Âlem” adlı eserinden ba�ka, takvim ve yıldızbilimi konularıyla 
ilgili dört risalesi daha vardır. Mehmet Çelebi’nin Türk takvimiyle ilgili kehanetleri, Türkiye 
kütüphanelerinde çok sayıda nüshası bulunan ve yukarıda adı geçen eserinin içerisinde yer almaktadır. 
Çelebi, astrolojinin ilkelerinden hareketle farklı milletler için yıl hükümlerinin nasıl çıkarıldı�ını anlattı�ı 
eserinde (Boyraz 2006: 96-97), çalı�masının bütüncül olması için olsa gerek ki Türk takviminin 
kehanetlerinden de bahsetmi�tir. Mehmet Çelebi, “Bilgil ki Hata ve Huten ve Türkistan âlimleri bu âlemin 
devrini on iki yıl(a) bölmü�lerdir ve her yılı bir hayvanın hûy ve hısâline nisbet edüp ahkâm irâd etmi�lerdir. 
(Metnin tamamı için bkz. Ek: 2)” cümlesiyle konuya girdikten sonra sırasıyla on iki hayvan adını ta�ıyan 
yılların kehanetlerini mensur olarak sunmu� ve “Hata, Huten filozoflarının ve Ça�atay’ın akıllılarının bu 
konudaki inançları oldukça kavi, tecrübeleri fazladır.” anlamına gelen ifadelerle konuyu noktalamı�tır. 

Tespit etti�imiz ikinci metin ise Hasan Rızayî’nin kaleminden çıkmı�tır. Celvetiye tarikatının 
�eyhlerinden olan Hasan Rızayî, aslen Aksaraylıdır ve kaynakların (Bursalı Mehmet Tahir 2000: 1/62) 
belirtti�ine göre 1080 (1669-70)’de Gülistan’ı nazmen tercüme etmi�tir ve ilahilerini barındıran bir eseri daha 
vardır. �iir vadisinde Gülistan’ı nazmen tercüme edecek kadar mahir olan Hasan Rızayî, on iki hayvanlı Türk 
takviminin kehanetlerini de manzum olarak yazmı�tır. 95 beyit tutarındaki eserini Rızayî, kendisinin 
belirtti�ine göre kıramayaca�ı bir arkada�ının teklifi üzerine ve hayır duası almak maksadıyla kaleme 
almı�tır. Rızayî, alı�ılmı� hamdele ve salvele kısmından sonra söz konusu kehanetlerin Huten, De�t, Çin, 
Uygur ve Kıpçak memleketlerinde bilindi�ini belirterek yıllara göre kehanetleri sıralamaya ba�lamı�tır 
(Metnin tamamı için bkz. Ek: 3). Rızayî, �slamî ve hatta tarikat �eyhli�i kimli�inden olsa gerek ki 
kehanetlerden önce ve sonra her �eyin Allah’ın hükmü altında oldu�unu, zamanın veya asrın herhangi bir 
etkisinin olamayaca�ını ve gelece�i ancak O’nun bilebilece�ini hatırlatma ihtiyacını hissetmi�tir: “Cümle 
i�de hüküm Hüdânundur / Sanma asrun yahud zamânundur” veya “Cümlesin Hak bilür bu ahkâmın / Var ise 
zerre denlü iz‘ânın” Zira yukarıda da belirtildi�i gibi �slama göre gaybı Allah’tan ba�ka kimse bilemez ve her 
�ey Allah’ın hükm ü tasarrufu altındadır. 

Rızayî’nin söz konusu eserinin �imdilik dört nüshasını tespit edebildik. Bunlardan birisi “Ahkâm-ı 
Sâl-i Türkân” ba�lı�ıyla Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü Nu: 3428/2’de yer almaktadır. Di�er 
nüshalardan ikisi, Koyuno�lu Müze ve Kütüphanesi Nu: 12417 ve 12774’te birisi de Bibliotheque Nationale, 
Regius’ta kayıtlıdır. Bu son üç nüshanın da ortak özelli�i, Cevrî �brahim Çelebi’nin melhemesinin içerisinde 
yer almasıdır. Bunun sebebi de sanırız Cevri’nin melhemesinde14 farklı milletlerin yılba�ına göre çe�itli 
kehanetlerde bulunulmasıdır. Cevrî’nin melhemesinin orijinalinde Türk takviminden hareketle yapılmı� 
kehanetler yer almadı�ı için melhemeyi istinsah edenler, Rızayî’nin bu manzumesini hem bir eksikli�i 
gidermek hem de konu bütünlü�ünü sa�lamak gayesiyle söz konusu eserin içine monte etmi� olmalılar. 
Rızayî’nin manzumesi mahlas beyti kaldırılarak ve Cevrî’ye aitmi� gibi gösterilerek adı geçen kütüphanedeki 
12417 demirba� numaralı eserin içerisine tam manasıyla eklemlenmi�tir. Aynı kütüphanenin 12774 numaralı 
eserinde ise Rızayî’nin manzumesi, Cevrî’nin melhemesinin ba� kısmına melhemeden ba�ımsız olarak 
yazılmı�tır. Yine “Ahkâm-ı Sâl-i Türkân” ba�lı�ıyla verilen manzume burada 2 beyit eksiktir. 

Bunlar haricinde tespit edebildi�imiz metinlerin ise müellifleri belli de�ildir. Bunlardan birincisi 
“Ahkam-ı Sal-i Türkan” adıyla, Millî Kütüphane Yz A 3502/4’te kayıtlıdır. Bu yazmada herhangi bir 
açıklama yapılmaksızın do�rudan yılların kehanetleri verilmi�tir (Bu yazmanın metni için bkz. Ek: 4). 
Mensur olan bu metnin hemen altında bulunan “Der-vefat-ı Sultan �brahim Han Bin yüz yirmi altı (1714) 
senesi mâh-ı rebiyyülâhirin yirminci mübarek yevm-i Cuma günü ki rûz-ı Hızrun ibtida günü dâr-ı fenadan 
dâr-ı bekaya rıhlet eyledi.” biçimindeki ifadelerden anla�ıldı�ı kadarıyla metin, 05.05.1714 tarihinden önceki 
bir zamanda yazıya geçirilmi�tir. 

Her bir yılın, dolayısıyla hayvan adının Türkçe, Arapça veya Farsçasının ba�lıklar halinde verildi�i 
söz konusu metinde fasıl sonlarında genellikle “Allahu a‘lem (Allah en iyi bilendir)” ibaresi kullanılmı�tır. 
Metnin en sonunda da “��te bu aziz olan Allah’ın takdiridir. Gaybı, en iyi bilici olan Allah’tan ba�kası 
bilemez.” anlamlarına gelen Kuran-ı Kerim (6/96, 41/12, 27/65) kaynaklı cümlelere yer verilmi�tir. Böylece 
bir anlamda; “Biz, gelece�e ili�kin bu bilgileri veriyoruz, isteyen bunlara inanabilir. Ama bizim inancımıza 
göre her �ey Allah’ın takdiridir ve gelece�i ondan ba�kası bilemez.” denilmekte ve Allah’ın yasaklamı� 
oldu�u bir i�e/kâhinli�e aracılık etmi� olmaktan dolayı iman tazelemesi yapılmaktadır. 

                                                 
14  Melhemeler ve Cevrî �brahim Çelebi’nin melhemesi hakkında bilgi için bkz. (Boyraz 2006). 
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Müellifini tespit edemedi�imiz di�er metin de mensur olup “Resail-i Ahkam-ı Nücum” adlı risaleler 
mecmuasının içinde bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Bölümü Nu: 842’de kayıtlı olan 
mecmuadaki bu metinde de do�rudan konuya girilmi�tir. Yukarıdakinde oldu�u gibi burada da “Allahu 
a‘lem” ibareleri kullanılmı�tır. Yalnız söz konusu ibare, burada hem ba�lıklarda hem de fasıl sonlarında 
yazılmı�tır. Demek ki bu metni yazan veya istinsah edenin �slamî duyarlılı�ı di�erininkine göre daha fazladır. 

�ster manzum olsun ister mensur, tespit etti�imiz bu metinlerde usul hep aynıdır. Önce yılın neler 
getirece�i belirtilmekte, ardından yıl içerisinde do�acak çocukların nasıl bir yapı ve gelece�e sahip olaca�ı 
konusunda muhtelif veriler sıralanmaktadır. Bu ba�lamda sözünü etti�imiz metinlerde ya�ı�, sıcaklık, 
kuraklık, so�ukluk gibi konular bakımından mevsimlerin durumu, yeti�tirilen tarım ürünlerinin rekoltesi, 
ucuzluk, pahalılık, salgın hastalıklar, sava�lar, yöneticilerin halka kar�ı tutumu, ölüm ve hastalık durumları 
gibi hususlarda kehanetlerde bulunulup söz konusu yılın ba�ı, ortası ve sonunda do�acak çocukların fizikî ve 
karakteristik yapısından ve nasıl bir gelece�e sahip olacaklarından bahsedilmektedir. Çocukların fizikî ve 
karakteristik yapısından söz edilirken de çok fazla ayrıntıya inilmeyip genellikle güzel yüzlü, do�ru sözlü, iyi 
huylu, akıllı, zekî, ileri görü�lü, çalı�kan, cömert, anlayı�lı, dost canlısı, yi�it, vefalı, ikiyüzlü, sebatkar, 
edepli, cesur, uzun ömürlü olup olmayaca�ı konularında bilgiler verilmektedir. Söz konusu bilgilere dikkat 
edilecek olursa aslında bunların, her dönemde kar�ıla�ılabilecek durumlar oldu�u ve her dönem insanında 
bulunması istenilen meziyetlerin sıralandı�ı görülecektir. Herhangi bir ki�i ya da duruma ili�kin çok özele 
inen bilgiler verilmedi�i için bu kehanetler hemen hemen birçok dönemde geçerlili�ini korumaktadır. 

Anla�ılaca�ı üzere sözelli�in do�ası gere�i sözlü kültür ortamında daha kısa tutulan kehanetler, 
yazının koruyuculu�una emanet edildi�inde uzunla�mı� ve daha sistematik hale gelmi�tir. Bu uzunla�ma ve 
sistematikle�me derlemeler neticesinde mi olu�mu� yoksa onları yazıya geçirenlerin tasarruflarıyla sonradan 
mı bu hale gelmi�tir bunu tam olarak bilemiyoruz.  

Tam olarak bilemedi�imiz hususlardan birisi de bu metinlerin derleme yoluyla mı olu�turuldu�u 
yoksa herhangi bir yazılı kaynaktan mı alındı�ıdır. Fakat metinlerde verilen kehanetlerin birbirlerine olan 
benzerli�i ve hatta kimi zaman aynı yerde, aynı kelimelerin kullanılması bunların tek bir kaynaktan alınmı� 
olabilece�ini dü�ündürmektedir, hatta dü�ündürmekle de kalmayıp iddia ettirmektedir. Örne�in iki farklı 
metinden fare yılı için yazılanları birlikte okuyalım: 

“Mu� yılı gelse delalet eder ki sâl evveli ho�lu�la ve eminlikle geçüp miyane-i sâlde nem ve bârân 
ve ucuzluk olup nevâhi-i �imalde harp ve kıtal ve hûn-rîz çok olup ve mülûk (u) selatinde gam ve kasavet 
ziyade ola ve kı� itidal üzere ola ve mu� galebe edüp ekinlere ziyan ede ve tacirler sermayelerinden zarar 
edeler ve u�rılar ço�alıp miyan-ı nâsta hile ve hud‘a ziyade olup padi�ah mukarreblerine gazap eyleye ve bu 
sâlde bir kimesneye râzın söylemek eyü de�ildir. E�er bu yılın evvelinde veled vücuda gelse sahib-i hüner ve 
gayette zîrek ve ortasında vücuda gelen bed-hûy ve bed-fiil ve bed-girdar u�rı ola. Âhirinde vücuda gelen 
yaramaz sözlü ve lecüc ve kezzab ve bî-emanet ola. (Mehmet Çelebi, Usul-i Ahkam-ı Sal-i Âlem, Millî 
Kütüphane, Nu: Yz A 890/1, 18a-18b)” 

“Kaçan mu� yılı gele halk eminlik üzere olup rahatta olalar ve yılun evvelinde ya�mur olup 
ucuzluklar ola ve meyveler dahi bol ola. Amma kan dökülmek vâki olup padi�ahlara gam ve gussa vâki ola 
ve kı� uzak olup ve mu� galebe edüp zarar eri�düre ve bu yılda padi�ahlardan hazer üzere olmak gerek ve 
her mevlud ki bu yılun evvelinde vücuda gele be-gâyet zîrek ola ve amma mariz ola ve ekabir katında sözü 
makbul ola. Vasatında vücuda gelen mevlud âlim ve merdan ola ve hub-rûy ola. Amma bed-girdar ola ve 
âhirinde vücuda gelen mevlud bed-hûy ola demi�ler. (Millî Kütüphane, Nu: Yz A 3502/4, 250a)” 

Görüldü�ü üzere cümleler farklı olsa bile hemen hemen aynı kehanetler söylenmekte hatta bazen -
koyula�tırılmı� ibarelerde de oldu�u gibi- aynı kelimeler kullanılmaktadır. �kinci metin biraz daha kısa 
tutulmu� olmalı ki bu durum, benzerlikleri bir miktar azaltmaktadır. Fakat benzerli�in bu kadarı bile söz 
konusu metinlerin aynı kaynaktan alınmı� oldu�unu söylememize yeterlidir, sanırız. Ancak bu kaynak nedir, 
kime aittir, Türkçe midir, Farsça mı bunu �imdilik bilemiyoruz. 

Kısaca on iki hayvanlı Türk takvimiyle yapılan kehanetler yaygınlı�ı ve etkilili�i dolayısıyla sözlü 
kültür ortamından sonra yazılı kültür ortamına da geçerek varlı�ını, belki daha sistematik bir vaziyette, 
sürdürmü�tür. Küçük bir ara�tırmayla elde etti�imiz bu metinlerin, daha geni� çalı�malarla ba�ka 
varyantlarına veya nüshalarına ula�ılma ihtimali oldukça yüksektir. Ula�ılması ise söz konusu kehanetlerin 
varlı�ını, Osmanlı yazılı kültür ortamında hangi boyutlarda sürdürmü� oldu�unu daha iyi anlamamızı 
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sa�layacaktır. Kehanet metinlerinin ayrıntılı muhteva analizini �imdilik bir ba�ka çalı�ma veya ara�tırmacıya 
bırakırken meraklısını, “ekler” kısmındaki metinleri okumaya davet ediyoruz. 
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EKLER 

 

Ek: 1 

 
Teknoloji, “gelecek merakı”nın hizmetinde 

 

 

Ek: 2 

Mehmet Çelebi, Usul-i Ahkam-ı Sal-i Âlem, Millî 
Kütüphane, Nu: Yz A 890/1, yk. 1b-38a’dan. 

 

18a/ Bilgil ki Hata ve Huten ve Türkistan 
âlimleri bu âlemin devrini on iki yıl(a) bölmü�lerdir 
ve her yılı bir hayvanın hûy ve hısâline nisbet edüp 
ahkâm irâd etmi�lerdir. Pes anlarun ihtiyarınca ve ol 
güruhun zu‘munca kaçan kim Mu� yılı gelse delalet 
eder ki sâl evveli ho�lu�la ve eminlikle geçüp 
miyane-i sâlde nem ve bârân ve ucuzluk olup 
nevâhi-i �imalde harp ve kıtal ve hûn-rîz çok olup ve 
mülûk (u) selatinde gam ve kasavet ziyade ola ve kı� 
itidal üzere ola ve mu� galebe edüp ekinlere ziyan 
ede ve tacirler sermayelerinden zarar edeler ve 

u�rılar ço�alıp miyan-ı nâsta hile ve hud‘a ziyade 
olup padi�ah mukarreblerine gazap eyleye ve bu 
sâlde bir kimesneye râzın söylemek eyü de�ildir. 
E�er bu yılın evvelinde veled vücuda gelse sahib-i 
hüner ve gayette zîrek ve ortasında vücuda gelen 
bed-hûy ve bed-fiil ve bed-girdar u�rı ola. Âhirinde 

 

18b/ vücuda gelen yaramaz sözlü ve lecüc ve kezzab 
ve bî-emanet ola. 

Sâl-i Gâv Kaçan gâv yılı gele delalet eder yıl 
evvelinde ba� a�rısı, nâzle ve dima� marazları çok 
olup ekseri halayık ıztırap ve havf üzre olalar ve 
etraf-ı âlemde ve derya kenarlarında ve ma�rip ile 
�imal arasında fitne ve fesat ve nâ-hak kanlar 
dökülmek vâki ola ve bazı mevazide ya�murlar ve 
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tolular ya�up ra‘d berk ve sâikalar olup bazı mamur 
yerler çekirgeden veya ate�ten ve zelzeleden harap 
ola. Amma tâbistan aylarında ucuzluklar olup Rum 
vilayetlerinin bazı yerlerinde hareket-i asker vâki 
olup ve Ba�dat vilayetlerinde bazı azim kaleler ve 
me�hur hisarlar feth olup ekseriya gaziler mu�tenim 
ve �âd-kâm ola ve kı� ziyade çok uzak olup ulemâ 
ve e�rafü’l-izam arasında zâtü’l-cenb ve humma 
muharrika ve öksürük ve nâzle ekser vâki ola ve bu 
yılın evvelinde vücuda gelen veled ıraktan görücü ve 
dakik fikirli ve hûb-endi� ve maslahat-güzar ola 
amma kendü mühimmatında mühmel ve aher 
kimesneler i�inde mukaddim ola ve bu yıl ortasında 
vücuda gelen suretlü ve güler yüzlü ve i�ret-i dost 
ola ve âhir-i sâlde vücuda gelen bî-dest ve gam-nâk 
ve rencûr ve ebleh ve nâdân ve bî-idrak ola. 

Sâl-i Pars Kaçan kim pars yılı gele delalet halk 
arasında kin ve bu�z ve haset ve adavet ve nifak 
ziyade olup ve �ark canibinden bazı harici zuhur ede 
ve mülûk (u) selatin miyanında ihtilaf vâki ola ve 
bazı yerde harp ve kıtal 

 

19a/ vâki ola. Lakin tiz vakitte mündefi ola ve 
hayvanat-ı çar-pâ ve siba‘ çok helak ola ve bazı 
yerlerde ziyade zelzele vâki olup ol sebepten çok 
binalar harap ola ve ekser evkat muztar ve muhtelif 
yeller esüp deryada çok gemiler gark ola. Bazı 
ekinlere ve hububata âfet eri�e. Hassa üzüme ziyade 
eri�e ve �ita �edid ve medid ola ve halk arasında 
demevî marazlar çok ola ve her veled ki bu yılın 
evvelinde gele ziyade zîrek ve gayet bahadır ola ve 
âli-himmet ve azimü’l-kadr ola. Evasıtında gelen be-
gayet hûb-rû ve nîk-hû ola. Âhirinde vücuda gelen 
ziyade kâhil ola. 

Sâl-i Hargû� Halk arasında ceza‘ (ü) feza‘ ziyade 
dine tiz geçe salahiyyet üzere ola ve fasl-ı tabistanda 
canib-i �ark ve garbda halk asker harekatından 
muztaribü’l-hâl olalar ve Kuhistanda zelzele vâki 
olup bârân bisyâr ola ve bazı emkinede veba vâki ola 
ve eracif ve zer‘ ziyan ola ve evailinde vücuda gelen 
veled bî-vefa ve ikiyüzlü ve gammaz ve lecüc ve bî-
karar ola ve evasıtında gelen uzun fikirlü ve kem-
âvâz ve kalilü’l-basar ola âhirinde gelen saht-ruy ve 
dü�men-huy kimseye nef‘i olmaya ve kalilü’l-ömr 
ola. 

Sâl-i Semek Halk arasında fitne ve fesat ve tünd ü 
inat ziyade olup ve le�ker hareket edüp harp ve kıtal 
ziyade ola ve arpa ve bu�day ziyade ola ve �iddet-i 
�itadan yemi� a�açlarına âfet eri�e ve yay faslında 
bârân az olup fasl-ı bahar kar ve sovuk 

 

19b/ ile geçe ve kı� ziyade. Evvelinde vücuda gelen 
hûb ve bed-�ân ve bed-tab‘ olup ve saç ve sakalı 
tizcek a�ara. Evasıtında vücuda gelen bî-edep ve bî-
haya ve bed-hâh ve bed-tab‘ ve bî-karar ola. 
Âhirinde gelen ziyade bî-�erm ve bed-hûy ve bed-

hâh merdum ola ve e�er zen ise fehime ola er ise 
muhannet ola. 

Sâl-i Mâr Yıl kuraklık ile geçüp âhir-i senede 
seriü’l-inkita‘ ya�murlar ya�masına ve yılan ve 
çıyan ve akrep ve müezzi hayvanlar galebe ede ve 
�ita faslında ziyade sovuklar ola ve kurak ola. 
Bu�day ve arpa ve erzen çok ola. Evailinde gelen 
veled yumu�ak sözlü ve dıraz-endi�elü ve girân-kâr 
ola. Evasıtında gelen veled dıraz gamlu ve tama‘kâr 
ve bed-girdar ve bed-huy ola. Evahirinde gelen 
veled bed-kelâm ve bed-ahd ve bed-girdar olup er 
âlim ve dânâ ola. 

Sâl-i Esb Cenup tarafından ve nevâhi-i Türkistan’da 
harp ve kıtal ve hûn-rîz çok vâki ola ve kı� katı olup 
bazı hayvanat helak ola ve bazı meyvelere âfet eri�e 
lakin yaz ekinleri eyü ola bahar faslının ekser 
günleri burudetle geçe ve bazı taamlar dahi ziyade 
ola ekser-i halkın meyli sefere ve ticaret ve av �ikâr 
kılmakta olup halk içre malayani sözler ve ahbar-ı 
eracif çok söylene. Evailinde vücuda gelen tavilü’l-
ömr olup padi�ahlar huzurunda sözü makbul ola ve 
hem usul-i dâni� ve merdane ve hûb-rûy ola. 
Evasıtında gelen âlî-himmetlü dânâ ve dâni�-pezir 
olup ekser-i evkat sefer ve harekette olup ehl-i e�raf 
ola. Âhirinde hûy-ı bed ve endûh-gin olup hiçbir i�te 
sebatı 

 

20a/ olmaya lakin mütemevvil ola demi�ler. 

Sâl-i Ganem �ark tarafından bir ulu padi�ah asker 
cem‘ edüp yürüyü�te ola ve ol tarafın padi�ahları 
birbiriyle muhalefet ve muhasemet kılup Hicaz ve 
Yemen halkı muztaribü’l-hâl ola ve her yerde fitne 
ve â�ub ve harp ve kıtal eksik olmayup bu yıl sehm-
nâk ola. Yani ekseri halka vehm galebe kıla ve bir 
nice yerde kı� katı uzak ola ve bazı ekinlere ve 
meyvelere âfet eri�e ve bazı yerde taam azize ola. 
Lakin her fesat ki zâhir ola tizcek sakin ola. Ekser-i 
halk hayrât ve hasenâta râ�ib ve binaya ve evlü�e 
meyl edüp halk içre sürur ve refahiyyet galip ola. 
Evailinde vücuda gelen halîm ve selîm olup daim 
halvet ve uzlet ve mütevazzı‘ ola. Evasıtında gelen 
dü�manları çok olup kimesnede vefa bulmaya. Lakin 
ilm ve edep sahibi ola. Âhirinde gelen ebleh ve kem-
akıl olup ve tiz hareketlü ola ve ömrü az olup daima 
halktan nefret tuta ve tatlu sözlü ve ehl-i salah ola. 

Sâl-i Maymunda kuraklık ziyade ola ve halk içre 
hastelik ve at ve katır kısmında illet ve �itada kı� 
ziyade ola ve üzüme âfet eri�e ve a�ulu canavarlar 
çok ola ve halk ziyade �etm çeke ve kı� tiz gele. 
Miyan-ı nâsta bu�z ve adavet ve muhtelif haberler 
ve bârân çok ola ve mekr ve duzak çok ve ziyade 
ola. Evailinde gelen bülend-himmet ve zîrek ve çok 
söyleyici ve çok bilici mashara 

 

20b/ ve dost-rûy ve dü�men-hûy ola. Evasıtında 
gelen bed-lisan ve hasud ve dü-rû-gûy Âhirinde 
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gelen ehl-i dâni� ve nâdân ve bî-iz‘ân ve bî-edep ve 
bî-vefa ola. 

Sâl-i Mâkiyân Meyveler çok olup narhlar 
tefevvukda ola ve �ita uzak ola ve hamile avretlere 
âfet eri�e ve asker hareketinden derya kenarlarında 
ve ulu �ehirlerde ve köylerde olan halayık 
muztaribü’l-hal ola. Evailinde gelen müfsid ve bed-
girdar ve a‘dâsı bisyar ola ve güler yüzlü ola. 
Evasıtında gelen kezzab ve muânid ola. Âhirinde 
gelen lecüc ve bed-fiâl ve tiz-kâr ve mihriban-dost 
ve gayretlü ola. 

Sâl-i Seg Yıl kuraklık olup at ve katır ve çâr-pâ 
kısmına âfet eri�e ve arpa kıymetlü ola ve u�rılar ve 
haramiler ziyade ola. Yollar kesile ve meyvelere 
ziyan ola ve �ita �edid ola ve harp ve kıtal ve kan 
dökülmek çok ola ve tâun ve sair ölet çok ola ve 
kaht u galâ vâki ola ve halk misafir ve garibe adavet 
üzre ola. Evailinde vücuda gelen bed-tab‘ ve bed-
suhen ve sava�çı ve fakih-i dü�men ola. Evasıtında 
gelen zîrek ola. Âhirinde gelen �eci‘ ve vefadar ola. 

Sâl-i Hûk Ekabir ve ulemada hastelikler ziyade ola 
ve taam aziz olup bâzirganlara âfet ede ve miyan-ı 
mülukda muhalefet olup ya�ma ve gârât ve harb ve 
kıtal çok ola. Koyun kısmı çok kırıla ve halk içre 
nakl ü tahvil ve hareket ve bir mekandan bir mekana 
rıhlet ziyade ola ve göz a�rıları çok ola. Evailinde 
gelen bed-girdar 

 

21a/ ve bed-hulk olup kendü rey kendüye eyü 
görine. Evasıtında dûr-endi� ve bed-tab‘ ve 
müdebbir ola. Âhirinde gelen atasına ve anasına 
ululayıcı olup haramdan perhiz etmez ola ve rencur 
ve bahadır ola ve her hayvanın huy ve hasleti ol 
sâlde halkta ziyade olur deyü hukema-ı Hata ve 
Huten ve ukela-ı Ça�atay’ın zu‘mları bu babda kavi 
tecrübeleri azimdir. 

 

Ek: 3 

Rızayî, Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân, Süleymaniye 
Kütüphanesi Fatih Bölümü Nu: 3428’den. 

 
/2a/ Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân 
 _ . _ _ / . _ . _ / . . _ (_ _) 

 Cümle i�de hüküm Hüdânundur 
 Sanma asrun yahud zamânundur 
 
 Her ne takdir eder olur zâhir 
 Yok �erîki bu cümleye kâdir 
 
 Halk eden bu cihanı ol Mevlâ 
 Mustafâ hürmetinedir hakkâ 
 
 Ola ruhuna sad hezâr selâm 
 Tâ nihayet bulunca subh ile �âm 
 

 Âl ü evlâdına dahi ola hem 
 Bu salât u selam yine her dem 
 
 Meh ü sâl hükmünü beyan edelüm 
 Kudret-i Hakkı çün ayan edelüm 
 
 Hukemâ-ı Huten rivâyetidür 
 De�t ü Çin ü Ugur hikâyetidür 
 
 Dahi Kıpçak-zemin eder nakli 
 ��bu ahkâmı sanmanuz aklî 
 
 Ahkâm-ı Sâl-i Mû� 
 Sâl-i mû�un bu ola ahkâmı 
 Hak bilür anı olmasın âmî 
 
 Kı� uzanıp galebe eyleye mû� 
 Çok ziyan eyleye buna tut gû� 
 
 Padi�ahdan gerekdür ola hazer 
 Râzı a�yâre dimesin bir er 
 
 ��bu yılda dahi to�an evlâd 
 Zîrek ola ziyâde der üstâd 
 
 Cem‘-i mala haris ola gâyet 
 Evvelinde olana bu âyet 
 
/2b/ Ola zâhid dahi ede perhiz 
 Salih ola ziyâde o�lan u kız 
 
 Evsatında to�an bahadır ola 
 Tama‘ ehli ola bu sâdır ola 
 
 Dahi bed-hû ola bu günde to�an 
 Olmaya hergiz anda hulk-ı hasen 
 
 Âhirinde to�an ola kezzâb 
 Hem mu‘ânid ola ziyade o �âb 
 
 ��bu i�lerde hep Hüdâ a‘lem 
 Gâibe etme hükm ol epsem 
 
 Ahkâm-ı Sâl-i Gâv 
 Sâl-i gâv olsa çok ola haste 
 Hastelik gûne gûne i�keste 
 
 Kı� katı olup cenk ola zâhir 
 Her taraftan adû ola bâhir 
 
 Padi�aha eri�e çok zahmet 
 Sular arta dahi ola rahmet 
 
 Ola ni‘met ziyâdesiyle tamâm 
 Gark ola ni‘met içre hâs ile ‘âm 
 
 Evvelinde to�an ola dânâ 
 Hurde-bîn hurde-dân ola ammâ 
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 Nef‘i olmaya bilgisinden anun 
 Kendüye zerre denlü ol cânun 
 
 Gayriler fâide ede andan 
 Kurtula nice derd ile gamdan 
 
 Ortasında to�an ola mahbûb 
 Ola dahi kü�âde vü mergûb 
 
 Âhirinde to�an çeke çok gam 
 Derd ü renc ile geçine her dem 
 
 Ahkâm-ı Sâl-i Peleng 
 Olsa idi eger ki sâl-i peleng 
 Halk adâvet ile ola dil-teng 
 
 Her tarafda ölüm ola peydâ 
 Harb ü fitne dahi nice gavgâ 
 
 Hem havâric hurûc ede ol yıl 
 Padi�ah begler olalar teng dil 
 
 Birbiriyle ede hilâf u cedel 
 Ahd ü peyman bozula ola kesel 
 
 Evvelinde to�an bahadır ola 
 Pek �ecî‘ ola öyle nâdir ola 
 
 Bula ni‘met ziyâde ol âdem 
 Ölünce o ki�i çekmeye gam 
 
 Evsatında to�an güzel yüzlü 
 Ola dahi ziyâde ho� sözlü 
 
 Âhirinde to�an ola câhil 
 Bu�day añlılı�a ola mâil 
 
 ��bu ahkâma hep Hüdâ a‘lem 
 Gâibine nice hükm ede âdem 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Hargû� 
 Sâl-i hargû�a i�budur ahkâm 
 ��bu yıl içre olmasun evhâm 
 
/3a/ Mîve ni‘met katı ziyâde ola 
 Ba‘zı yerde demi�ler âdem öle 
 
 Geçe ho�luk ile ziyâde �itâ 
 �‘tidâlde geçe bahar ammâ 
 
 �ark u garbda ola veba zâhir 
 Tîz geçe lütf-ı Hak ola zâhir 
 
 Evvelinde to�an bunun dâim 
 Sözü üstünde pâk ola kâim 
 
 Ola fikri anun ziyâde dıraz 

 Pek muharrik ola sükûnu da az 
 
 Ortasında to�an vasat hâli 
 �‘tidâl üzre ola ahvâli 
 
 Âhirinde to�ansa bî-hûde 
 Kimseye nef‘i olmaya dûde 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Neheng 
 Ger olursa o sâl sâl-i neheng 
 Fitne harb ola çok fesâd ile ceng 
 
 Evvelinde to�an ola zâhid 
 Ni‘meti ola hem katı zâid 
 
 Tîz a�ara velî sakalı anun 
 Çeke derd (ü) gamını dünyanun 
 
 Evsatında to�an ola bed-hû 
 Âhirinde to�an edepsiz rû 
 
 Hem muhannet ola Hüda a‘lem 
 Tab‘ı bed-hû ola ol âdem 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Mâr 
 Sâl-i mâr olsa yine bil o yıl 
 Hükmü budur yine anun ey dil 
 
 Yıl kuraklık ola yemi� dahi az 
 Gayrı et‘ime çok ola mümtaz 
 
 Yırtıcı canavar ola ekser 
 Ba‘zı yerde veba ola ekser 
 
 Evvelinde to�an ola hâmû� 
 To�ru sözlü ola veli et gû� 
 
 Evsatında to�an mülâyim ola 
 Hem a�ır ba�lı fikri dâyim ola 
 
 Âhirinde to�an ola râst-gûy 
 Ammâ bed-‘ahd ola dahi bed-hûy 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Esb 
 Sâl-i esb olsa budur ahkâmı 
 Ola harb u kıtâlin eyyâmı 
 
 Cânib-i Türkde saçıla kanlar 
 Telef ola yazık nice canlar 
 
 Kı� ziyâde �edîd ola ese yel 
 Mîveye eri�e zarar ol yıl 
 
 Pek sovuklar ola bahar faslı 
 Nice tüccâr ölüp ola yaslı 
 
 Evvelinde to�an ola kâmil 
 Dahi dânâ ola ziyâde o yıl 



  
 

162 

 
 Evsatında to�an ola gammaz 
 Ebleh ola ziyâde bilmeye naz 
 
/3b/ Âhirinde to�ansa kin tuta çok 
 Dahi bed-hûy ola nazîri yok 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Gûsfend 
 Gûsfend yılınun budur hükmi 
 Kı� uzun olsa �iddeti katı 
 
 Eri�e cümle galleye âfet 
 Dü�e halk korkuya gide rahat 
 
 Cenk ü â�ub ola halâyıkda 
 Meyl-i hayrât ola bu mahlukda 
 
 Evvelinde to�an ola mal-dâr 
 Hûb ola hûyu ol kesin her bâr 
 
 Evsatında to�an kamu nâsa 
 Hayr-hâh ola görmeye tasa 
 
 Âhirinde to�an ola nâdân 
 Ömrü az ola hikmet-i Yezdân 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Maymun 
 Sâl-i maymun olur ise ol sâl 
 Hastelik artuk ola budur hâl 
 
 Ya�mur olmaya kuruluk ola pek 
 Cem‘ olup me�veret ede nice tek 
 
 Evvelinde to�an ola dânâ 
 Bî-vefâ ortada to�an cânâ 
 
 Âhirinde to�an ola ho�-hûy 
 ��bu sâlin yine hükmünü tuy 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Murg 
 Sâl-i murg olsa çok ola emrâz 
 Kı� ziyâde olup gele geç yaz 
 
 Evvelinde to�an ola zîrek 
 Lîk gâyet marîz ola ol yek 
 
 Hâsıl etdi�i tîz gide elden 
 Kala muhtaç heman ala elden 
 
 Evsatında to�an ola müfsid 
 Dü�meni çok ola anun lâ-büd 
 
 Âhirinde to�an ede �efkat 
 Ola dostu ziyâde bu hikmet 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Seg 
 Sâl-i segde ola hubûbât az 
 Mîveler çok ola heman ol yaz 

 
 Kı� katı ola u�rılar ekser 
 Hem devabda ölüm ola bed-ter 
 
 Ola tâ‘un dahi hazan vakti 
 Cenk ü harb u kıtâl ola katı 
 
 Evvelinde to�an ola nâdân 
 Evsatında to�ansa gammazân 
 
 Âhirinde to�an o bâtıldur 
 Lîk heybetlüdür ya câhildür 
 

Ahkâm-ı Sâl-i Hûk 
 Sâl-i hûkun dahi budur hükmü 
 Olsa tüccâr içinde havf çok mu 
 
/4a/ Cümle mezru‘ o yılda sâlim ola 
 Arta ni‘met ziyâde dâim ola 
 
 Beglerin ortasında ola �ikâk 
 Nice ya�ma vü gâret ile nifâk 
 
 Çok halâyık kaça bundan hep 
 Gide âher mekâna ol yab yab 
 
 Mü�kil ola ra‘iyyetin hâli 
 Ta�ıla döküle nice mâlı 
 
 Evvelinde to�an ola câhil 
 Evsatında to�an vasat hâsıl 
 
 Âhirinde to�arsa ehl-i hevâ 
 Dahi bed-tab‘ ola o âdem tâ 
 
 Cümlesin Hak bilür bu ahkâmın 
 Var ise zerre denlü iz‘ânın 
 
 Hâtime 
 ��bu nazmı Rızâyî’ye teklîf 
 Eyledi yâr-ı gârı cildi zarîf 
 
 Etmedi red sözün o yârânın 
 Hükmüne kâil oldu ihvânın 
 
 �kisine Hüdâ ede rahmet 
 Bâ-husûs cümle müslime kat kat 
 
 Aksarayîdürür Rızâyî fakîr 
 Kâdir oldu�un etmedi taksîr 
 
 Ola ma‘zûr efendi ‘aybı ile 
 Garazı bir du‘â-yı hayrı bula 
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Ek: 4 

Ahkam-ı Sal-i Türkan, Millî Kütüphane, Nu: Yz A 
3502/4, yk. 249b-253b. 

 

249b/ Hâzâ Ahkâm-ı Sâl-i Türkân Budur 

 

250a/ Fasl-ı Evvel Sâl-i Mu� 

Kaçan mu� yılı gele halk eminlik üzere olup rahatta 
olalar ve yılun evvelinde ya�mur olup ucuzluklar ola 
ve meyveler dahi bol ola. Amma kan dökülmek vâki 
olup padi�ahlara gam ve gussa vâki ola ve kı� uzak 
olup ve mu� galebe edüp zarar eri�düre ve bu yılda 
padi�ahlardan hazer üzere olmak gerek ve her 
mevlud ki bu yılun evvelinde vücuda gele be-gâyet 
zîrek ola ve amma mariz ola ve ekabir katında sözü 
makbul ola. Vasatında vücuda gelen mevlud âlim ve 
merdan ola ve hub-rûy ola. Amma bed-girdar ola ve 
âhirinde vücuda gelen mevlud bed-hûy ola demi�ler. 
Allahu a‘lem. 

 

�kinci Fasıl Sâl-i Ut Yani Gâv 

Çün gâv yılı gele bu yıl mariz ve zahmet ola ve kı� 
muhkem ola ve bazılar yum�ak ola demi�ler. Ekber 
iklimde harp â�ub ola. Amma tizcek def‘ ola ve halk 
zahmet çeke ve ya�murlar çok ola ve güz 

 

250b/ nimetleri bol ola ve bazı yerlerde cenk vâki 
ola ve dört ayaklu hayvanlar sahiplerine ziyan ede 
ve her mevlud ki bu yılın evvelinde vücuda gelen 
mevlud beyne’n-nas makbul ola ve halka sa‘y edeci 
ola. Vasatında vücuda gelen mevlud hûb-rûy ve 
sahib-i devlet ola. Amma a‘dâsı çok ola ve âhirinde 
vücuda gelen mevlud gam-nâk ve melul ola. 

 

Üçüncü Fasıl Peleng Yani Pars 

Çün pars yılı gele gazap ve intikam çok ola ve kı� 
yavuz olup devâbb çok öle ve bay fasl-ı himmette 
ola ve zemin-i �ran’da havariç huruc edüp ve 
padi�ahlar beyninde muhalefet olup cenk vâki ola ve 
da�larda zelzeleler vâki ola ve yırtıcı canavarlar 
peyda olup nas zahmet çekeler ve bazı yerlerde 
fitneler vâki ola ve kanlar döküle ve nebatâta âfet 
eri�e ve her mevlud ki bu yılun evvelinde vücuda 
gele zîrek ve bahadır ola ve bülend-himmet ola ve 
hûb-rûy ola ve eyü sözlü ola 

 

251a/ ve vasatında vücuda gelen mevlud hûb-suret 
ve nigâr-dest ve kesirü’r-rızk ola ve âhirinde vücuda 
gelen mevlud bed-tab ‘ ola. Allahu a‘lem. 

 

Dördüncü Fasıl Sâl-i Hargû� Yani Tav�an Yılı 

Çün sâl-i hargû� gele nimet ve meyve çok ola ve 
bazı diyarlarda tâun ve kesr-i mevt vâki ola ve kı� 
ho�lukla geçe ve güz evveli sovuk ola ve bahar ve 
yay fasl mutedil ola ve cânib-i garpta te�vi� çok ola 
ve tolu çok ya�a ve erâcif haberler çok vâki ola ve 
her mevlud ki bu yılun evvelinde vâki ola müsta‘mel 
ve bî-vefa ola, sâdıku’l-kavl olmaya ve vasatında 
vücuda gelen mevlud �irin-zebân ola ve âhirinde 
vücuda gelen mevlud kesirü’l-kelam ve bî-nef‘ ola. 
Allahu a ‘lem. 

 

Be�inci Fasıl Sâl-i Luy Yani Neheng 

Çün sâl-i luy gele cenk ve fitne çok olup kan döküle 
ve ya�mur ve kar kalil ola ve a�açlara sovuktan âfet 
eri�e ve sovuk muhkem olup 

 

251b/ kı� yavuz ola ve arpa bu�day ziyade ola. 
Amma tar ve az ola ve her mevlud ki bu yılun 
evvelinde vücuda gelen mevlud bed-tab‘ ola ve 
vasatında vücuda gelen mevlud bed-hulk ve bed-
siret olup bir yerde karar etmez ola ve âhirinde 
vücuda gelen mevlud bed-hûy ve bî-rahm ola. E�er 
erkek olursa mihnet-kâr ola ve e�er di�i olursa la� 
ehli ola. Allahu a‘lem. 

 

Altıncı Fasıl Sâl-i Mâr Yani Yılan 

Çün sâl-i mâr gele kuraklık olup meyveler az ola ve 
bazılar katında kı� yavuz ola ve halkta tâun ve havf 
çok ola ve taam ucuz ola ve halkta çıban çok ola ve 
yılan sebebinden çok adamlar fevt ola ve her mevlud 
bu yılun evvelinde vücuda gele sükutu galip ola ve 
zihni hûb ve halîm ola. Amma halktan nef‘ az ola ve 
vasatında vücuda gelen mevlud bed-tab‘ 

252a/ ve kindar ola ve âhirinde vücuda gelen mevlud 
kubh-kelam ve bî-ahd ola. Allahu a‘lem. 

 

Yedinci Fasıl Sâl-i Esb Yani At Yılı 

Ve bazılar bunda demi�ler çün sâl-i esb gele 
Türkistan tarafında cenk ve cidal olup kan döküle ve 
kı� muhkem ola ve bazılar katında yeller çok ese 
demi�ler ve hayvanat(a) helaklik vâki olup ve 
meyvelere âfet eri�e. Amma güz ekini eyü ola ve 
ekabirde mevt çok ola ve bahar fasl sovuk ola ve her 
mevlud ki bu yılun evvelinde vücuda gele mariz ola. 
Amma sözü sultanlar katında makbul ola ve 
vasatında vücuda gelen mevlud âlim ve merdane ve 
cömert ola ve âhirinde vücuda gelen mevlud bed-
tab‘ ve gam-nâk ve ömrü me�akkatle geçe. Allahu 
a‘lem. 

 

Sekinci Fasıl Sâl-i Gusfend Yani Koyun Yılı 
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Çün sâl-i gusfend gele hastalıklar çok ola ve kı� 
muhkem ola ve bazı katında yum�ak ola demi�ler ve 
ziraa âfet erüp halka ıztırap vâki ola ve havf fitne 
çok 

 

252b/ ola ve ya�murlar çok ve zahmet eder ve her 
mevlud ki bu yılun evvelinde vücuda gele güzel 
yüzlü ve �irin sözlü ola ve kesirü’r-rızk olup âlim 
ola. Amma amelinde kendüye nef‘ olmaya ve 
vasatında vücuda gelen mevlud hûb-rûy ve çâpük-
süvâr ola. Amma mariz ola ve kasîrü’l-ömr ola. 

 

Dokuzuncu Fasıl Sâl-i Biçin Yani Maymun 

Çün sâl-i maymun gele yıl kurak olup hastalık çok 
ola. Ata ve deveye mariz çok ola ve hırsızlar çok ola 
ve yol kesiciler çok ola ve üzüm az ola ve �ahlar 
birbiriyle cenk edeler ve kı� muhkem olup ve reâyâ 
havf ve zulmde ola ve her mevlud ki bu yılun 
evvelinde vücuda gele âlim fâzıl ve halîm ve hûb-
rûy ola ve vasatında vücuda gelen mevlud hasûd ola 
ve âhirinde vücuda gelen mevlud bed-tab‘ ve bî-vefa 
ola. 

 

Onuncu Fasıl Sâl-i Murg Yani Tavuk 

Çün sâl-i murg gele narh bahalu ola ve kı� sovuk ola 
ve bazılar katında yum�ak ola demi�ler ve yüklü 
avretlere âfet ere ve her mevlud ki bu yılun 
evvelinde 

 

253a/ vücuda gele zîrek-tab‘ ola. Amma rızkı ve 
kisbi az olup nesne cem‘ edemez ola ve vasatında 
vücuda gelen mevlud müfsit ve yaramaz ola ve 
adûsu çok ola ve âhirinde vücuda gelen mevlud 
merhamet ve �efkat sahibi ola. Allahu a‘lem. 

 

On Birinci Fasıl Sâl-i Seg Yani Köpek 

Çün sâl-i seg gele yıl kurak vâki ola ve meyveler 
ucuz ola ve hayvanatta hastalık vâki ola ve yollar 
haramîlik ola ve kı� uzun ola ve hastalar çok öle ve 
her mevlud ki bu yılun evvelinde vâki ola bed-tab‘ 
ve münafık ola ve vasatında vücuda gelen mevlud 
bahadır ola (“ve âhirinde….” kısmı yazılmamı�) 

 

On �kinci Fasıl Sâl-i Hûk Yani Toñuz 

Çün sâl-i hûk gele bu yılda hastalık çok ola ve 
galleye âfet (eri�e) arpa az ola ve sâir nimet çok ola 
ve kı� uzun ola. Yani yavuz ola ve ba� a�rusu çok 
ola ve hırsız çok ola ve koyun çok kırıla ve �ark 
tarafında halka tefrikalar ve hâl-i reâyâ peri�an ola 
ve her mevlud ki bu yılun evvelinde vücuda gele 
nâdân 

 

253b/ olup ve bed-girdar ola ve vasatında vücuda 
gelen mevlud bahadır olup ve ehl-i cenk ola ve 
âhirinde vücuda gelen mevlud bed-tab‘ ola demi�ler. 
Allahu a‘lem zâlike takdirü’l-aziz. Lâ ya‘lemü’l-
gaybe illallahü’l-alîm. 

 

Ek: 5 

�brahim Hakkı, (1330), Marifetnâme, (Tab ve 
Na�iri: Kırımî Yusuf Ziya), �stanbul: Matbaa-ı 

Ahmet Kamil, s. 136-138. 

Zamanın on iki hayvan üzerine deveran edip her 
sene birine mü�abih gelmekle tebeddülatından 
vech-i arzda olan tesiratın bildirir. Ey aziz malûm 
olsun ki, hukema-ı Hindistan zamanın on iki hayvan 
üzerine deveran edip yılda birinin hulkuyla muttasıf 
olup ehl-i cihana böyle emr-i Hak ile siriyyanın 
bulup tecrübe ve imtihan ile ahkam-ı tesiratın ispat 
etmi�lerdir ve ahali-i Türkistan umumen ana itibar 
edip ahkamıyla gitmi�lerdir. Anunçün ahkam-ı 
zamanı sâl-i Türkistan ismiyle tesmiye etmi�lerdir. 
Pes ahkam-ı zamanı beyan eden manzumemiz bunda 
tahrir olunmak münasip görülmü�tür. 

 

NAZM 
_ . _ _ / . _ . _ / . . _ (_ _) 

Allah adı ho� i�ler evvelidir 
Her dem Allah diyen ki�i velîdir 
 
Hamdülillah dahi salât u selam 
Fahr-ı kevneyn ü âline be-devam 
 
Ba‘de ism-i ilah ve hamd ü salât 
Sâl-i Türk oldu seksen üç ebyât 
 
Hakkı der sâl-i Türkü nazm ettim 
Nisbet-i hükm ü remzine yettim 
 
Cümle ahkâmı sâl-i Türkanı 
Hukemâ mezhebince bil anı 
 
Hukemâ kavlin itikad edemem 
Hem de küllî yalan deyip gidemem 
 
Ekser ahvâle vâkıf olmu�lar 
Akl ile tecrübeyle bulmu�lar 
 
Sâl-i Türkan ki devri dâimdir 
On iki canavarla kâimdir 
 
Yılda bir canavar huyuyla revân 
Muttasıl ola cümle hulk-ı zamân 
 
Faredir pes bakarla kaplandır 
Sonra tav�an semekle yılandır 
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Andan attır ganemle maymundur 
Murgdur segle hûk ol oyundur 
 
Bin yüz altmı� be� oldu çünki bu yıl 
�ki bin altmı� üçte Rumî yıl 
 
Mah-ı âzerde oldu altmı� ü çâr 
Otuz üç yılda bir tedahülü var 
 
Olsa âzerle bir muharrem hem 
Sâl-i hicrin birini tarh et o dem 
 
Bilmek istersen oldu�un sâli 
Nisbeti kangı canavar hâli 
 
Bak bu tarih-i hicrîde o sâl 
Vâki olan sinin Rumîden al 
 
Evvel üç sâli tarh kıl be-ne�ât 
Sonra on iki�er edip iskât 
 
Kaç sene kalsa fareden ba�la 
Bir sene her birine ba�ı�la 
 
Kangı hayvanda âhir olsa heman 
Ol yılın hâkimidir ol hayvan 
 
Yıldır üç fasl ve evveli dört ay 
Dört ay ortası dört ay âhiri say 
 
Sâl-i �emsiledir çü nisbet-i hâl 
�btidâ-yı hameldir evvel-i sâl 
 
Bulsa bir kimse do�du�u sâli 
Bilinir tab‘ u huy u ahvâli 
 
Çün gelir sâl-i fare ho�luk ola 
Evsat-ı sâlde çok ya�ı�lık ola 
 
Âhir-i sâlde fitneler uyanır 
Cenk olur niceler deme boyanır 
 
Kı�ıdır hem dıraz  ve hem serma 
Fareler galleyi eder ya�ma 
 
Do�sa mevlüd fi evail-i sâl 
Zîrek olur ziyade hûb hısâl 
 
Ol yılın evsatında do�sa veled 
Dediler ol yalancıdır huyu bed 
 
Âhir-i sâlde do�sa bed-girdâr 
Olur ol hasud ve hem mekkâr 
 
Çün bakar sâli gelse bimârî 
Çok olur hem suda‘adan zârî 
 
Fitnelerden mülûk olur gam-nâk 

Çar-pâ nev‘ine eri�e helâk 
 
Kı�ı mü�ted olur dahi kütâh 
Meyveler hem so�uktan ola tebâh 
 
Evvel-i sâlde do�sa kız ya o�ul 
Gayriler i�ine olur me�gul 
 
Evsatında do�an olur pür-nûr 
Zîrek ü hub-ruy u hem mesrûr 
 
Âhir-i sâlde do�sa peyveste 
Gönlü gamlı olur teni haste 
 
Çünkü kaplan yılı gelir be-te‘ab 
Halka dü�er adavet ile gazab 
 
Nâsa çok nakz-ı ahd olur pî�e 
Pes dü�er cümle havf u te�vî�e 
 
�htilaf-ı mülûk olur o zaman 
Isıran canavar çok olur ol an 
 
Zelzele ola bazı sahrada 
Ke�tiye âfet ere deryada 
 
Kı�ı kısa ziyade so�uk ola 
Gözeler nehrler suyu çok ola 
 
Ol yılın evvelinde do�an u�ak 
Âli-himmetlidir yüzü yumu�ak 
 
Evsatında do�arsa kâmil olur 
Âhirinde ceban u kâhil olur 
 
Çünkü tav�an yılı olur vüs‘at 
Çok olur meyvelerle her ni‘met 
 
Sulh ile dola hep zemin ü zaman 
Halk sıhhatle bula emn ü eman 
 
Ho� kı�ı mutedil baharı bahar 
Yazı yaz çar faslı hub u nigâr 
 
Evvel-i sâlde do�sa malı olur 
Bed-huy olur velî vefalı olur 
 
Evsatında do�an olur yah�i 
Âhiri mekser ola hem vah�i 
 
Çünkü mâhî yılı gelir bisyâr 
Ola harb ile fitneler bî-dâr 
 
Gendüm ü cev ço� ola hem erzân 
Kim kesîr ola berf ile bârân 
 
Kı�ı gayet dıraz olur hem serd 
Kim ziyan eyleye a�açlara berd 
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Ol yılın evveli do�an nâ-çar 
Ahmak u bed-güher olur bed-kâr 
 
Evsatında do�an halîm ola nerm 
Âhiri bed-huy ola hem bî-�erm 
 
Çün gelir nevbetiyle sâl-i yılan 
Her ta‘amın bahası ola giran 
 
Kı�ı gayetle nerm ve kısa olur 
Kaht olup her gönülde gussa olur 
 
Evvel-i sâl do�an olur hâmu� 
Bilgili sözleri hem i�leri ho� 
 
Evsatı do�an ola bed-etvar 
Âhiri bed-�ekil olur bed-kâr 
 
Çün gelir sâl-i esb bâ-�er ü �ûr 
Eyleye cenk ü harb ve fitne zuhûr 
 
Sayfı ho� zer‘ ü galle ço� ola pâk 
Çâr-pâya eri�e renc ü helâk 
 
Kı�ı nerm ü dıraz olur gayet 
Eri�e meyve cinsine âfet 
 
Evvel-i sâl do�an çeker zahmet 
Hem olur pür-muhabbet ü hikmet 
 
Evsatı yah�i i�lidir ho�-huy 
Âhiri gamlı bed-huy u bed-guy 
 
Çünkü sâl-i ganem gelür gam-nâk 
Ke�tiler bahr içinde bula helâk 
 
Harb olur sürat ile sulhu bulur 
Hayr u ihsana sa‘y eden ço� olur 
 
Kı�ı nerm ü dıraz olur vâki 
Evvel-i sâl do�an olur nâfi 
 
Evsatında do�andır âsûde 
Âhir olur pelîd ve fersûde 
 
Çünkü maymun yılı gelir hayırsız 
Ço� olur yankesici hem pîrsiz 
 
Ol sene halka çok sitemler olur 
Hastelik e�ter ile esbi bulur 
 
Kı�ı gayet kasîr ü so�uk ola 
Ineb az di�iyle yiyiciler çok ola 
 
Evvel-i sâl do�an olur bed-ruy 
Lîk handan u �ad olur ho�-huy 
 
Evsatında do�arsa olur hasûd 

Âhirinde do�an olur bî-sud 
 
Sâl-i murg olsa hastelik yo� ola 
Galle erzan ve meyveler ço� ola 
 
Kı�ı nerm ü dıraz olur gayet 
Hamile zenlere erer âfet 
 
Evvel-i sâl do�anda hüsn ü cemal 
Olur az kısmeti fakirü’l-hâl 
 
Evsatı müezzî halk ona dü�man 
Âhiridir sehi sever mihman 
 
Çünkü it sâli gelse galle vü nan 
Hem aziz ola hem bahası giran 
 
Ço� olur mevt ü katl-i insanî 
Hem de düzd-i muhill ü �eytanî 
 
Kı� hafif ola meyveler hem ucuz 
Kı�ta emn ü eman olur �eb ü ruz 
 
Evvel-i sâlde do�sa kız ya o�ul 
Ola bed-guy u hem haris ü ekûl 
 
Evsatında do�an eder gavga 
Âhirinde kanaat ede vefa 
 
Çün gelir sâl-i hûk olur haste 
Emir ü a‘yân-ı �ehr peyveste 
 
Padi�ahlar aralarına hilaf 
Vâki olup çok ola cenk ü mesaf 
 
Ço� olur hınta vü �a‘îr kalîl 
Âfet eyler darıya hem ta‘cîl 
 
Halk yerden yere kona vü göçe 
Hem re‘âyâ mü�evve� ola kaça 
 
Çok olur anda düzd ü tarraran 
Ola kı� nerm hem dıraz o zaman 
 
Evvel-i sâlde do�sa bir ferzend 
Olur ol tiz-gûy u hî�-pesend 
 
Evsatında do�arsa kâzib olur 
Âhirinde halîm ü râgib olur 
 
Hem olur sâl-i fare devr-i zaman 
Ho� bu tertip ile eder deveran 
 
Hulkı fehm eyledinse ey Hakkı 
Mâsivâyı yok anla bul Hakk’ı 
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Ek: 6 

 
Türkmen Medeniyeti Dergisinden 12 hayvanlı 

yılları gösteren �ema ve insan ömrünün müçeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: 7 

 
Rızayî’nin manzumesinin Süleymaniye Kütüphanesi 
Fatih Bölümü Nu: 3428’deki nüshasının ilk sayfası 


