
de bulunduğuna dair kayıt yoktur. Ölüm 
tarihi de kesin otarak bilinmemektedir. 
Ancak eserinde, Mekke müftüsü olan ve 
279'da (892-93) vefat eden tiocası Ab
dullah b. Ahmed b. Ebü Meserre'nin ötü
münden ve aynı yıl Mekke'de meydana 
gelen büyük bir set fetaketinden bahset
memesi onun bu tarihte hayatta olma
dığını düşündürmektedir. 

FakihT'nin A.l]bôru Mekke ii ~adimi'd

dehr ve Jıadişih (Tarfl)u Mek ke, Kitabü 
Mekke ue al)bariha f i'/-Cahiliyye ue'l · is· 
lam) adlı eseri, lll. (IX.) yüzyılda yazıtıp 
zamanımıza intikal eden Mekke tarihiy
le ilgili iki önemli eserden biridir. Diğeri 
de Ebü' ı- Velid Ezraki'nin aynı adı taşı

yan kitabıdır. Fakihi. Mekke ve çevresiy
le ilgili yüzlerce konuyu ihtiva eden ese
rinde şehrin siyasi, kültürel ve sosyal ta
rihini ete atmış, ayrıca topografik yapısı 
hakkında bilgi vermiştir. Sadece ikinci 
yarısı zamanımıza intikal eden eserde 
Mekke'de valilik, kad ı lık ve müftülük ya
pan kimseterte burada yetişen alimler
den bahsedilmekte, Mescid-i Haram, Ha
cerütesved, Zemzem Kuyusu, diğer su 
kuyutarı. caddeter ve çarşıtar. Mina, Müz
detife, Arafat ve men$jsik-i hac hakkın
da geniş bilgi verilmektedir. Fakihi ese
rini bölümlere ayırmamış, muhaddisle
rin metodunu takip ederek konunun baş
lığını yazdıktan sonra ilgili hadis ve ha
berleri naktetmiştir. 

Eserinde rivayetterine yer verdiği ki
şiler arasında Buhari, Müstim, Ebü Ha
tim er-Razi, Ebü Zür"a et-Cürcani, Ah
med b. Humeyd es-Saydatani, İbrahim 
b. Ya'küb et-Cüzcani, İshak b. Mansur 
et-Kevsec, Hasan b. Arefe el-Abdi, Ab
bas b. Muhammed ed-Düri, Zübeyr b. 
Bekkar gibi meşhur alimter vardır. Oğlu 
Ebü Muhammed Abdullah ile öğrenci
teri Ukayli, Ebü'l-Hasan et-Ensari, Mu
hammed b. Salih b. Seht de kendisinden 
rivayette butunmuştardır. FakihT'nin Os
man b. Amr b. Sac. Vakıdf, Zübeyr b. Bek
kar. Ebü Ubeyde Ma'mer b. Müsenna gi
bi müelliflerin zamanımıza intikal etme
yen Mekke tarihiyle ilgili eserterinden 
taydalanmış olması , ayrıca Harbi, İbn Ab
dülber en- Nemeri et-Kurtubi, EbO Ubeyd 
et-Bekri, Yaküt et-Hamevi, Takıyyüddin 
et-Fasf, İbn Hacer et-Askatani ve Bedred
din et-Ayni gibi meşhur müelliflerin A.l]
bôru Mekke"yi birinci elden kaynak ota
rak kullanmatarı esere ayrı bir önem ka
zandırmaktadır. 

Fakihi'nin 272-275 (885 -889) yılları ara
sında tamamladığı A.l]bôru Mekke'nin 
günümüze intikal eden eksik nüshası 
877'de (1472-73) Mekke'de istinsah edi!-

miş olup Leiden Kütüphanesi'nde butun
maktadır (Or 463). Bu nüshanın bir bö
lümü ilk defa Ferdinand Wüstenfeld tara
fından "Die Chroniken der Stadt Mek
ka " serisinin tl. cildi içinde yayımian
mış (Leipzig ı 859). daha sonra 1964'te 
Beyrut'ta ofset otarak basıtmıştır . Ab
dülmelik b. Abdullah b. Dehiş, A.l]bc'ıru 
M ekke'yi bir mukaddime ve ayrıntılı bir 
indeks ilavesiyle attı citt halinde neşre 
hazırladığı gibi başta Takıyyüddin et-Fa
si'nin Şita 'ü 'l- garam bi- al].bôri 'l- be
l edi 'l- haram adlı eseri olmak üzere bir
çok kaynaktan faydalanmak suretiyle 
kitabın zamanımıza intikal etmeyen I. 
cildinin metnini de tesis ederek V. cildin 
içinde (s. ı ı 9-239) yayımiarnıştır (Mekke 
14071 1986-1987) Buna göre I. ciltte ete 
atınan başlıca konutar şöyle sıratanabi
lir : Hz. İbrahim ' in getişinden önce Mek
ke, Hz. İbrahim ' in Hz. İsmail ile Mekke'
ye gelmesi, Kabe"nin inşası, Cürhüm, Hu
zaa ve Kureyş'in Mekke'deki hakimiyet
teri, Ficar savaşları, Mekke'de bulunan 
putlar. Fil Vak' ası , Hz. Muhammed'in do
ğumu, sütanneye verilmesi, Hz. Hatice 
ile evlenmesi, Hudeybiye Anttaşması ve 
Mekke'nin fethi. 
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(bk. FAKR). 

FAKİR 

(~1 ) 

Maddi ihtiyaç içinde bulunan 
kimse, yoksul. 

_j 

1 

_j 

Fakir ketimesi Arapça'da "delmek, kaz
mak, kırmak" manatarına gelen fakr kö
künden sıfat olup asıl anlamı "omurga
sı (fekar) kırılmış kimse"dir. Bu durum
daki insan gibi bir işe güç yetirememe-

FAKİR 

si, başkasına muhtaç olması sebebiyle 
maddi bakımdan sıkıntı içinde bulunan 
kimseye de fakir denildiği ifade edilir 
(bk. U sanü'/ -'A rab, "f~" md.; Ragı b el
İ s faha ni, el·Müfredat, "f~" md.). 

Fakir kelimesi Kur 'an'da çağulu fuka
ra ile birlikte on iki yerde geçer. Bun
lardan iki ayette Allah'ın zengin, insan
ların ise fakir olduğu zikredilirken (Fat ır 

35 / 15; Muhammed 47 / 38) insanların 

gerçekte kendi kendilerine yetmeyip Al
tah 'a muhtaç oldukları vurgulanmak is
tenmiştir. Kelimenin bu anlamı tasawuf
ta ayrı bir önem kazanmış ve fakr ta
sawuf literatürünün önemli kavramları 
arasında yer almıştır (bk FAKR). Fakire 
yardım edilmesi, onun yedirilip korun
ması hususunun işlendiği diğer ayetter
de ise bu kelimeyle halk dilindeki yay
gın kullanımına da uygun olarak zengin 
olmayan, maddi sıkıntı ve ihtiyaç içinde 
bulunan kimselerin kastedildiği söyle
nebilir. Nitekim yurdunu terkedip gün
lerce aç susuz dolaşan Hz. Musa'nın ken
dini fakir olarak nitelendirmesinde (el
Kasas 28 / 24) veya Mekke'den Medine'
ye göç eden muhacirlerden fakirler ola
rak söz edilmesinde (el- H aşr 59/8) mad
di ihtiyaç göz önünde bulundurulmuş" 
tur. Hadislerde de sıkça geçen fakir ke
limesinin aynı anlamı taşıdığı görülür 
(bk. Wensinck, el-Mu'cem, "f$", "fakir" 
md. leri ). Ancak Kur 'an'da zekat gelirle
rinin devlet eliyle harcanacağı yerleri be
lirten ayette (et-Tevbe .9/60) fakirterin 
ve miskinterin ayrı sınıflar olarak sayıl
ması bu iki kelimeyle ilgili dil ve tanım 
tartışmaianna yol açmıştır. öte yandan 
zekatın yanı sıra fıtır sadakası, nafaka, 
vakif, vasiyet, cizye gibi kişilerin ekono
mik durumlarına göre hak ve sorumlu
luklarının belirlendiği konularda da fa
kirin tanımı ve fakirlik ölçüsünOn belir
lenmesi önem kazanmıştır. Kelimenin 
etimotojik tahlili ve hukuki sonuçlarıyla 
ilgili olarak islam hukuk literatüründe 
bazı görüş ve tartışmaların yer alması 
da bu sebeplere dayanır. 

Kur ' an-ı Kerim'de (et-Tevbe 9/ 60) dev
letin zekat gelirlerinden pay alacak se
kiz grup arasında önce fakirler ve mis
kinler zikredilir. Bunlardan vergi memur
ları (amiller) hariç geri kalan yedi sınıfın 
ortak özelliğinin ihtiyaç içinde bulunma
ları olduğu söylenebilir. Ebü Yüsuf ve 
bir grup fakih fakir ve miskinin tek bir 
sınıf teşkil ettiğini, aratarında yoksulluk 
yönünden derece farkı bulunmadığını 

ifade ederler. islam hukukçularının ço
ğunluğuna göre ise fakir ve miskin farklı 
gruplar ise de hangisinin daha yoksul 
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olduğu tartışmalıdır. Tabiin neslinden 
bazı alimlerle Hanefi ve Maliki fakihleri, 
fakir ve miskinle ilgili olarak bazı ayet 
(bk. el-Bakara 2/ 61. 273; el-İnsan 76 / 8; 
el-Beled 90 / 16) ve hadislerde (bk Buha
rf, "Zekat", 35; Ebu Davud, "Zekat", 24, . 
33) yer alan ifade ve nitelendirmelerden 
hareketle miskini "hiçbir malı olmayan 
ve ihtiyacını dışa aksettiren kimse". fa
kiri de "yeter li miktarda malı ve geliri 
bulunmamakla birlikte bu haliyle geçin
meye çalışan kimse" olarak tanımlarlar. 
Şafii ve Hanbeliler'e göre ise fakir mis
kinden daha rnuhtaç ve yoksul durum
da olan kimsedir. İmam Şafii fakiri "ma
lı, meslek ve sanatı olmayan kimse", mis
kini de " malı, meslek ve sanatı olmakla 
birlikte geçimini sağlayamayan kimse" 
diye tanımlar (ei·Üm, ll, 71). Kaynaklar
da fakir ve miskinin tanım ve ayırımıyla 

ilgili olarak on kadar görüşten söz edi
lir (Ebu Ubeyd, s. 534-535; Ebu Bekir ib
nü'l~Arabi, ll, 961; ayrıca bk. MiSKiN) . 

Her ne kadar J. Schacht fakirle mis
kin arasında gerçekte bir fark bulunma
dığını, bu konuda zikredilen bazı farkla
rın zorlama olup fakihlerin bu iki sınıfı 
kendilerini de içine alacak şekilde ta
nımladıklarını ve böylece zekat gelirin
den pay almayı amaçladıklarını ileri sür
mekteyse de (E/Iİng.J. V, 1204) fakir ve 

. miskinle ilgili olarak literatürde yer alan 
tartışmaları böyle basit ve şahsi bir ama
ca inhisar etiirmek doğru değildir. Fa
kihlerin bu konuda ileri sürdükleri fark
lı ölçü ve görüşler, toplumda gerçek ih
tiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve ferdi 
beyanlardan ziyade objektif kriterlerin 
yerleşmesi yönündeki gayretlerinin ürü
nü olarak görülmelidir. 

Kişinin zekat konusundaki hak ve yü
kümlülüğünü belirleyen fakirliğin ölçü
sü hususunda Hanefile·r ile diğer üç mez
hebe mensup fakihler arasında farklı 

görüşler vardır. Hanefiler, zekat vermek
ten muaf olabilmek ve zekat fonundan 
faydalanabilmek için mal ve gelirlerin 
nisab miktarının altında olması şartını 
ararlar; fakiri de "zekata tabi mallar
dan nisab miktarı malı olmayan kimse" 
şeklinde tanımlarlar. İslam hukukçula
rının çoğunluğu ise bu konuda kişinin 

gelir gider dengesini göz önünde bulun
durur, mal ve gelirleri giderini karşıla
yamayan kimsenin serveti zekat verme 
nisabını bulsa bile fakir sayılacağını ile
ri sürerler. Buna karşılık serveti nisab 
miktarının altında olmakla birlikte ihti
yacını rahatlıkla karşılayabilen kimseye 
de zekat verilemeyeceğini belirtirler. öte 
yandan Hanefiler, çalışabilecek durum-
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da olan fakirin zekat almasının haram 
olmadığını. ancak hayatını çalışarak ka
zanmasının daha doğru olacağını kay
dederler (bk. ZEKAT). 

Kur'an'da, kendilerini Allah yoluna 
adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç 
için dolaşamayan fakirlerden söz edile
rek (el-Bakara 2/ 273) ilim, ci had gibi ka
mu yararına yönelik faaliyetleri sebebiy
le geçimlerini yeterli derecede sağlaya
mayan kimselerin toplum veya devlet 
tarafından maddi bakımdan desteklen
mesi gereğine işaret edilmiştir. Bundan 
dolayı İslam hukukçuları miskin ve faki
ri iki ayrı sınıf kabul edip çalışamaz du
rumdaki hasta, yaşlı ve sakatlardan, ye
terli geliri olmayanlara veya çalışsa bile 
ağır geçim yükü altında bulunanlara ka
dar maddi ihtiyaç içindeki bütün grup
ları sosyal adalet ve güvenlik şemsiyesi 
altında toplamak istemişlerdir. İlk dö
nemlerden itibaren İslam devletinin fa
kir gayri .müslim vatandaşlardan vergi 
almayıp onların ve aile fertlerinin geçi
mini devlet bütçesinden karşılaması (Ebu 
Yusuf, s. 156) bu anlayışın sonucudur. 

Zekat hak ve muafiyetiyle ilgili olarak 
söz konusu edilen fakirlik ölçüsü, usul
fürO ve hısımlık nafakasını hakedişte 

veya cizye yükünden muaf olma, fakir 
lehine yapılan vakıf yahut vasiyetten fay
dalanma gibi konularda da büyük çapta 
uygulanır. Burada da zekat nisabı mik
tarınca mal ve gelire sahip bulunmama 
ölçüsünden çok gelirin gideri karşılaya
maması ve maddi ihtiyaç içinde olma öl
çüsü ağırlık taşır . . 

Fakir kelimesinin dil ve fıkıh ilimle
rindeki anlamı daha teknik ve sınırlı bir 
önem taşımakla birlikte fakirin ve fa
ki rliğin İslam dininin fert ve toplumla, 
dünya ve ahiretle ilgili genel değerlen
dirmesi içindeki yeri daha genel bir önem 
arzeder. İslam dini çalışmayı, iyi ve fay
dalı işler yapmayı emretmiş, dilenciliği 

hoş karşılamamış, zekattan pay alarak 
veya başkalarının yardımıyla geçinmek 
yerine kişinin kendi elinin emeğiyle ge
çimini sağlamasını daha övgüye değer 
bulmuştur. Hz. Peygamber döneminden 
itibaren toplumda fakirierin gözetilip 
korunması, fakirlikle mücadele edilip 
toplumda muhtaç kimsenin bırakılma
ması yönünde ciddi tedbirlerin alındığı 
bilinmektedir. Muhacirlerle ensar ara
sında kardeşlik kurulması (muahat~ ). 
kölelerin azat edilmesi, kamu yararına 
vakıf ve yatırımların teşvik edilmesi. ke
faret, zekat, fıtır sadakası, infak, nafa
ka gibi fakirleri koruyup gözetmeye yö
nelik dini mükellefiyetler, gerektiğinde 

borçlu ve fakiriere devlet bütçesinden 
destek sağlanması bu tedbirler arasın
da sayılabilir. 

İslam dininde fakirierin durumunu iyi
leştirmeye yönelik olarak çeşitli önlem
ler alınmış olmakla birlikte hiçbir zaman 
fakirlik bir horlama ve aşağılama sebe
bi görülmemiş, mülkün gerçek sahibi
nin Allah olduğu (Al-i İmran 3/ 26), dün
yada insanların ekonomik yönden farklı 
seviyelerde olup bazılarının fakirlik ve 
maddi sıkıntı içinde bulunmasının bir
takım amaç ve hikmetlere dayalı oldu
ğu (el-Bakara 2/ 155; en-Nahl 16/ 71; ez
Zuhruf 43 / 32), insanların Allah katında
ki değerini belirlemede takvanın ölçü 
alınacağı (el-Hucurat 491 13) gibi husus
lar dikkate alınarak her toplumda var 
olan bu sosyal vakıa tabii karşılanmış, 
böylece konuya başka bir dini ve ahlaki 
boyut kazandırılmıştır. Sabreden ve ol
gunluk gösteren fakirierin cennete ilk 
giren gruplar arasında yer alacağı, cen
net ehlinin çoğunluğunu fakirierin teş
kil edeceği, gerçekte fakirliğin utanıla
cak bir şey değil insanın manevi hayatı 
için bazı avantajlar sağlayan bir merte
be sayıldığı, fakirlerin, miskinlerin ve 
zayıf kimselerin toplumun hayırlı bir ta
bakasını oluşturduğu yönünde Hz. Pey
gamber'e kadar uzanan rivayetler (bk . 
Wensinck, Mi{Ulhu künüzi's-sünne, "mis
kin" md.) böyle bir amaca yöneliktir. Öte 
yandan Hz. Peygamber sabredip olgun
luk göstermeyen, yoksulluğunu bahane 
ederek taşkınlık yapan, kötülük işleyen, 
isyan eden fakirleri de şiddetle kınamış, 
fakirliğin kişiyi birtakım kötülüklere sü
rükleyebileceği, hatta nankörlüğe sev
kedip kOfre bile düşürebileceği uyarı
sında bulunmuştur (Nesa!, "İsti'a~e", 14, 
16; Ebu Davud, "Edeb", 101; Müsned, ll, 
305, 325; V, 36, 39, 42). İlk bakışta çeliş
kili gibi görünen fakirliğin lehinde ve 
aleyhindeki bu rivayetler aslında İslam'ın 
benzer konulardaki tutumuyla da uyum
lu olarak haklar ve ödevler, yetkiler ve 
sorumluluklar arasında denge bulundu
ğuna işaret etmeyi amaçlar. Her nime
tin, her mahrumiyet ve sıkıntının maddi 
sebeplerinin yanı sıra İslam'ın yaratılış 
ve kullukla ilgili genel telakkisi açısın
dan da makul bir açıklaması yapılarak 
hem tevhid inancının hayatın her saf
hasını kuşatan bütünlüğü hem de ki
şilerin ruh sağlığı, yaratıcıya ve hayata 
bağlılıkları, kendilerine saygıları korun
muş olmaktadır. Bu bakımdan İslam'ın 
fakirlikle mücadele ve fakirierin koru
nup gözetilmesi konusunda gösterdiği 
gayretle yoksulluk karşısında sabır ve 



metanet gösterilmesini öğütlernesi ara
sında açık bir uyum görülür. 
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XVI. yüzyıl divan şairi. 
_j 

Rumeli'de Üsküp'e bağlı Kalkandelen 
(Tetova) kasabasında doğdu. Kendisin
den bahseden tezkirelerde asıl adı be
lirtilmediği gibi doğum ve ölüm tarihle
ri hakkında da bilgi yoktur. Latifi ve Kı
nalızade Hasan Çelebi'nin onu Yavuz Sul
tan Selim zamanında (15 I 2- I 520) ölmüş 
göstermelerinin, Kanüni Sultan Süley
man'a sunduğu Risiile-i Ta'rifiit'ın 941 
( 1534 -35) olarak verdiği yazılış tarihi kar
şısında asılsız olduğu anlaşılmaktadır. 

Sicill-i Osmiini'de de Kanüni devrinde 
öldüğü kaydedilmektedir. 

Medrese kültürüne sahip bulunduğu 
anlaşılan Fakiri'nin şiirlerinde Kur'an ve 
hadis ilimlerinden gelen çeşitli unsurla
ra rastlanmaktadır. Evliya Çelebi onun 
anında şiir söyleme kabiliyetinden söz 
etmektedir. Orta derecede bir şair olan 
Fakiri'nin divanı bilinmemekle beraber 
çeşitli nazire mecmualarında bir divan
çe teşkil edecek miktarda gazelleri var
dır. Fakiri asıl ününü Risiile-i Ta'rifiit ve 
Şehrengiz-i İstanbul adlı eserleriyle yap
mıştır. Onun şiirindeki mahallilik yönünü 
aksettiren bu iki eserde özellikle muh-

telif tabaka ve mesleklerden insanlarla 
devrin sosyal hayatına yer verilmiştir. 
Bu sebeple eserleri sanat bakımından 
önemsenecek bir seviyede olmamakla 
beraber tarihi birer vesika değeri taşır
lar. Dilinin sade oluşu yanında manzu
melerinde divan şiirinde nadir görülen, 
sonraları kullanılmaz olmuş bazı deyim
Iere de rastlanmaktadır. 

Eserleri. 1. Şehrengiz-i İstanbul. Yir
mi beş beyitlik bir girişten sonra Hz. Pey
gamber'in ve Kanüni Sultan Süleyman'ın 
övgüsüne geçilen eserde önce bir ilkba
har tasviriyle istanbul'un methi yapılır. 
Daha sonra şehrin en ünlü güzeline uzun
ca bir manzume ile yer verilip arada baş
ka bir istanbul tasvirinden sonra diğer 
kırk üç güzel ele alınıp anlatılır. Fakiri'nin 
bunlarla ilgili tasvirlerinde yer yer müs
tehcen ve mizahi bir yön kendini göste
rir. Eserin Köprülü Kütüphanesi ile (Fazı! 
Ahmed Paşa, 9/2; vr. 62•-87b) istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY. nr. 305 I) 
birer nüshası vardır. Ayrıca Köprülü Kü
tüphanesi'nden istinsah edilen bir nüs
ha Atatürk Üniversitesi Agah Sırrı Levend 
kitapları arasında kayıtlıdır (m. I89- I 90) . 
z. Risiile-i Ta'rifiit. Eserde XVI. yüzyıl 

Osmanlı Cemiyeti içindeki çeşitli meslek, 
mevki ve sınıftan kimseler üçer beyitlik 
manzumelerle ele alınarak portreleri çi
zilmiş, gerçekçi bir şekilde bunların kı

yafet leri ve davranışları ile haklarındaki 
mevcut düşünceler aksettirilmiştir. 941 
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( 1534 -35) yılında Kanüni Sultan Süley
man'a sunulan eserin istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'ndeki nüshası (TY, nr. 
35 I) 158 faslı ihtiva etmekte olup so
nunda telif tarihini belirten beyit de bu
lunmaktadır. Bu nüsha mevcutların en 
tam alanıdır. Köprülü Kütüphanesi nüs
hasında (Fazı ! Ahmed Paşa, nr. 279, vr. 73•-
97b) fasıl sayısı 122'dir. Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki nüsha ise (Fatih, nr. 5424, 
vr. 89• -93b) eksik olup içinde yalnız dok
san altı fasıl vardır. 3. Siikiniime. İki va
raktan ibaret olan bu manzume istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki bir 
mecmua ile (TY, nr. 4097) Atatürk Üni
versitesi Agah Sırrı Levend kitapları ara
sındaki bir yazmanın içinde mevcuttur. 
4. Letiiif. Kaynaklar Fakiri'nin böyle bir 
eserinden söz etmemekle beraber Tür
kische Handschriften'de yer alan Faki
ri külliyatı (bk bibl.) içinde Letiiif adlı bir 
eser de bulunmakta ve başında şu iba
re yer almaktadır: "Bu letaif, hayli igen 
mergüb Fuzüli-i zaman Mevlana Fakiri 
letaifındendir ki zikr ü beyan ve şerh ü 
iyan olunur". Eserde Sa dullah Çelebi'den 
istanbul kadısı olarak bahsedilmesi ve 
Sadullah Çelebi'nin 930'da (1523-24) bu 
göreve tayin edilmiş olması Letiiif'in Fa
kiri tarafından yazıldığı kanaatini kuv
vetlendirmektedir. Eserin on sekizinci 
latifesinde şair Figani (ö. 938/ I 532) ve 
Basiri'den (ö 94 I / I535) "merhum" ola
rak söz edilmesi. kitabın belli aralıklarla 
uzun bir süre içinde kaleme alındığını 
göstermektedir. Eserdeki otuz dört la
tifenin yirmi ikisi insanlarla, sekizi hay
vanlar, dördü de diğer şeylerle ilgilidir. 
insanlarla ilgili olanların içinde on ikisi 
Ahmed Paşa, Necati Bey, Hayali. Figani 
gibi meşhur şahsiyetlere dairdir. Bazı 

latifeler müstehcendir. 1. 2. 3, 6, 8, 1 O 
ve 18 numaralı latifeler Gülçin Ambros 
tarafından İngilizce'ye tercüme edilmiş
tir (bk. bibl.). Eserde yer alan latifeler
den bazılarının Fakiri'ye ait olmadığı söy
lenebilir. Bunların bir kısmının, Lamii Çe
lebi'nin (ö 938/ I5 32) topladığı ve oğlu 
Abdullah Çelebi tarafından bir araya ge
tirildiği kaydedilen Letiiifniime adlı eser
den (İÜ Ktp., TY, nr. 38 I4) alındığı anla
şılmaktadır. 

Fakiri'nin Edirneli Nazmi'nin Mecmu
atü'n-nezair'inde (Nuruosmaniye Ktp ., 
nr. 4222) elli üç gazeli yer almaktadır. Ay
rıca Perviine Bey Mecmuası ile (TSMK, 
Bağdat Köşkü , nr. 406) istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi' nde bulunan nazire 
mecmualarında da (TY, nr. I 547, 2955) 
gazelleri vardır. 
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