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ÖN SÖZ 

 Dilimiz bizi birbirimize bağlayan yegâne kültür ögesidir. Türkçe, bugün 

Anadolu coğrafyasında yaşayan bizlerin ve dünya üzerindeki Türklerin kaydı takip 

edilebilen 12 yüzyıllık ortak hazinesidir. Bu 12 yüzyıllık süreçte dünya üzerinde 

ayak basmadık yer bırakmayan bir kültürün bugün geniş bir yayılım alanında 

varlığını sürdürdüğünü ve gelişim gösterdiğini görüyoruz. Gittiği her coğrafyada 

farklı farklı şekiller bulan bu dilin her seyahati farklı şiveleri ve kültürleri meydana 

getirmiştir. Bugün yaşadığımız coğrafyanın tarihine bakınca Oğuzların Anadolu 

macerasıyla başlayan Batı Türkçesinin; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve 

sonunda Türkiye Türkçesi olarak adlandırdığımız devreleri karşımıza çıkar.  

 Farklı yayılım alanları gösteren Türkçe, farklı alfabeler ile farklı yazı 

dillerinde kayıt altına alınmıştır. Bu alfabe değişimlerinde şüphesiz din ve dil 

arasındaki yakın ilgiden bahsetmemiz gerekir. Bilindiği gibi İslamiyetin etkisi ile 

uzun bir müddet Arap alfabesini kullanan Türkler, Anadolu coğrafyasında yakın 

zamana kadar bu alfabe ile çok değerli eserler vermişlerdir. Ancak Eski Anadolu 

Türkçesinin kuruluş devresine dair çok fazla eser bulunmamaktadır. Kuruluş 

devresinin devamında bu coğrafyada gelişimini sürdüren Türkçe, Eski Anadolu 

Türkçesi adıyla olgunlaşmasının ardından adını Osmanlı Devletinden alan Osmanlı 

Türkçesi ile yazılı dil sahasında varlığını sürdürmüştür.  

 Bugünkü dilimizin dayanak noktaları olarak değerlendirdiğimiz yukarıda 

bahsi geçen devrelere dair çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan çalışmalar, 

gerek dil bilgisi unsurlarının tespiti, gerek Arap harfli metinlerin Latin temelli Türk 

harflerine aktarılarak bugünkü yazı diline kazandırılması konusunda önem arz eden 

bir yapı gösterir. Bu noktada çalışmamızı böyle bir çerçeve içinde şekillendirmeyi 

uygun bulduk.  

Çalışmamızın kapsamını Dâstân-ı Temîm Dârî adıyla kaydedilmiş, Eski 

Anadolu Türkçesi ve kısmen de olsa Osmanlı Türkçesi kapsamında 

değerlendirdiğimiz eser oluşturmaktadır. Araştırmanın başlangıcında Hikâye-i 

Temîm Dâri, Hikâyetü’l-Temîm Dâri gibi adlarla bir çok mensur yazmaya rastladık. 

Ancak, manzum şekilde kaydedilmiş olarak çalışmamıza konu ettiğimiz iki nüshaya 



 

ulaşabildik. Nüshalardan biri tam iken diğerinde çokça bir kısım eksiktir. Bu nedenle 

temel olarak tam nüshayı (A nüshası) aldık.  

Çalışmamız giriş, dil incelemesi, metin, sözlük ve metinlerin tıpkıbasımları 

olmak üzere beş bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında, kullandığımız 

yöntem, nüshaların şekil ve içerik özellikleri, Temîm Dârî’nin gerçek yaşamı ve 

metnimizde konu edilen destanın olay örgüsüne yer verilmiştir. Dil incelemesi 

kısmında A nüshası (tam nüsha) üzerinde imla, ses bilgisi ve şekil bilgisi olmak 

üzere metnin incelemesi yapılmıştır. Metin kısmında A nüshası (tam nüsha), B 

nüshasıyla (eksik nüsha) karşılaştırmalı ve transkripsiyonlu metin olarak 

kaydedilmiştir. Sözlük bölümünde ise metin içinde geçen, ancak bugün 

kullanılmayan ya da farklı şekillerde varlığını sürdüren Türkçe ve yabancı kökenli 

sözlerin metinle ilişkili olarak anlamları bulunmaktadır. Son olarak her iki nüshanın  

tıpkıbasımı verilmiştir.  

İçerik olarak baktığımızda Dâstân-ı Temîm Dâri’de, sahabeden bir kişi olan 

Temîm Dârî’nin başından geçen olağanüstü olaylar konu edilmiştir. İslam 

dünyasında mescitte ilk kandilleri yakması ve vaiz kimliğiyle tanınmasının yanı sıra 

yaşadığı menkıbevi olaylarla da anılmaktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz unsurlar çerçevesinde çalışmamızı şekillendirmeye 

çalıştık. Bu bağlamda yazmaların karşılaştırmaları ve tam nüshanın dil incelemesi, 

üzerlerinde durduğumuz iki temel unsur olmuştur. Umuyoruz ki bu sayede kayda 

değer verileri içeren bir çalışmayı ortaya koymuş oluruz.  

 Bu çalışma sırasında desteğinden dolayı danışmanım Yrd. Doç. Dr. Yusuf 

ÖZÇOBAN’a, her çalışmamda yardımlarını esirgemeyen Sayın Ersoy 

TOPUZKANAMIŞ’a, çeviriler konusunda yardımcı olan arkadaşım Hanife 

BAHÇIVAN’a, her zaman desteklerini hiç esirgemeyen aileme ve eşim Ferda 

KARA’ya teşekkür ederim. 

 

Necati İlhan KARA 
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 Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesi devresine ait bir eser olan Dâstân-ı 

Temim Dârî’nin iki nüshası ile karşılaştırmalı metin oluşturularak tam nüsha 

üzerinde dil incelemesi yapılmıştır. Bu iki temel üzerine kurulan çalışma beş 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla; giriş, dil incelemesi, metin, sözlük ve 

tıpkıbasımdır. Giriş bölümünde; kullanılan yöntem, çalışmanın amacı, Temîm 

Dârî’nin hayatı, yazmaların özellikleri ve eserin olay örgüsünden bahsedilmektedir. 

Dil incelemesi bölümünde tam nüsha üzerinde imla, ses bilgisi ve şekil bilgisi olmak 

üzere üç başlıkta inceleme yapılmıştır. Metin kısmında her iki nüsha karşılaştırmalı 

olarak Latin temelli Türk harflerine aktarılmıştır. Sözlük bölümünde metinde geçen 

fakat bugün kullanılmayan ya da değişime uğramış sözler yer almaktadır. Son olarak 

da tıpkıbasımları sırasıyla, tam ve eksik nüsha olacak şekilde verilmiştir.  

 Eser, içerik olarak sahabeden bir kimse olan Temîm Dâri’nin başından geçen 

bir dizi olağanüstü olayı konu etmektedir. Gerçek yaşamına dair çok fazla bilgi 

içermemektedir. Gerçek yaşamında İslam’ı kabulünden önce Hristiyan olduğunu ve  

İslam aleminde mescitte yaktığı kandiller ile tanındığını biliyoruz.  

 Eser, Türkçe’ye çeviri yoluyla kazandırılmıştır. Ancak özünde Arap 

Edebiyatı ürünüdür. Çeviri tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, 

çalışmamızın malzemesini oluşturan bu eserin, Eski Anadolu Türkçesi ağırlıklı 

olmak üzere Osmanlı Türkçesi’ne geçiş dönemine ait olduğu yargısına vardık. Bu 

tespiti dil incelemesi ve nüshalardan birinde yazılmış yazım tarihi sayesinde yaptık. 

 Sonuç olarak yaptığımız çalışmayla Dastân-ı Temîm Dârî adını taşıyan bu 

eserin kayıt altına alınmasını ve dil bilgisi unsurlarının tespitini sağlamış 

bulunuyoruz.  

 Anahtar Kelimeler: Dâstân-ı Temîm Dârî, Eski Anadolu Türkçesi, Dil 

İncelemesi 
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 In this study, with two copies of Dâstân-ı Temîm Dârî which belongs to Old 

Anatolian Turkish period, being constitute a critical edition, linguistic research is 

done on the full text. The study which constructed on two constitutive, constitudes 

five parts. These parts are introduction, grammar, text, dictionary and facsimile. In 

the introduction put, it is pointed out method that used, the goal of the study, the 

biography Temîm Dârî, the specialities of the texts and the plot of the work. In the 

grammar part is it done an examination consisting of the three title on full text as 

spelling, phonetic and morphology. In the text part both copies of the text are 

transfered as edition  critical into Turkish alphabeth derivated from Latin. In 

dictionary part there are the words which is not used today or had meaning changing 

in the past. Finally, facsimiles of it are given in an order as full text and text with 

lack parts.  

 It is narrated in the work a series of extraordinary thigs in Temîm Dârî’s life 

who is a companions of Prophet. It does not involve many things about his real life. 

In his real life, we know him before his acceptance of Islam, he was a Christian and 

he is knowns through the oil lamps that he lights up at the mosque. 

 The work brought in Turkish through translation. However, it is essentially an 

Arabic Literature product. Although there is not or clear evidence of the history of 

translation, we agree on that these work belongs to the transition, to Ottoman Turkish 

period, especially Old Anatolian Turkish period. We did these evidence thanks to the 

grammar revision and the date on one of the texts.  

 In conclusion, in this study, we provide recording and the determination of 

the elements of grammar of the work named Dâstân-ı Temîm Dârî.          

 

 Key Words: Dâstân-ı Temîm Dârî, Old Anatolian Turkish, Grammar 
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1. GİRİŞ 

1.1. AMAÇ 

Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesinin temel dayanak noktasını teşkil 

eden devresidir. Bilindiği gibi devamında gelişen Osmanlı Türkçesi, son 

dönemlerinde gelişen sadeleşme hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin tarih 

sahnesinden silinmesiyle önemli ölçüde değişime uğramıştır. Millet bilincini önemli 

bir unsur olarak bünyesinde barındıran yeni Türk devletinin adındaki Türk sözü gibi 

dili de daha Türkçe bir hâl almıştır. Osmanlı Türkçesi, 15. yy. ile 20. yy. arasındaki 

Osmanlı coğrafyasında ancak yazılı edebiyatta takip edilebilen bir dönemdir. Ergin 

bu dönemi üçe ayırarak yabancı sözlerin dil içindeki kullanımına ve terkipli yapıların 

yoğunluğuna göre incelemiştir. Bu tespitte, Türkçenin en yoğun yabancı dil istilasına 

uğradığı dönem olarak, 16. yy.ın sonu ile 20. yy.ın başı arasında kalan devre 

gösterilmiştir.
1
 Osmanlı Türkçesinin halk içinde yaygınlaşma alanı bulamaması ve 

sınırlı bir kesim çevresinde bürokrasi ve edebiyat dili olarak kullanılması Türk dilini 

bu süreç içinde korumuştur. Ayrıca Tanzimat’tan sonra ülkenin Avrupa’ya tam 

anlamıyla açılmasıyla her alanda olduğu gibi dil alanında da değişimin hızlı bir hâl 

aldığını kabul etmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla bu değişim 

sürecinde devrimsel bir kırılma yaşanmıştı. Baştan başa, yönetimden yaşam tarzına 

kadar her alanda Batılı bir anlayışa sahip bir ülke ortaya çıkmıştır. Osmanlı 

Döneminde Türk sözünün cahil, tarımla uğraşan köylü insan
2
 olarak nitelendiği 

anlayış, yerini bir millet ve ortak kader anlayışını paylaşan insanların oluşturduğu 

millî bir devlet anlayışına bırakmıştır. Yenileşme hareketleri sonucunda eski dil 

geleneğiyle olan bağlar zayıflamış ve arkaik dil çalışmaları daha önemli bir hâl 

almıştır. Çalışmamızı bu değişimi de hesaba katarak şekillendirme yoluna gittik.  

Bu alanda yapılacak çalışmaların; dilin dinamik yapısı ve yukarıda 

bahsettiğimiz değişimleri hesaba katarak daha başarılı ürünler ortaya çıkaracağı 

aşikârdır. Biz de kendimizden önce yapılan çalışmaları dikkate alarak teorik bir 

yapıdan ziyade metin temelinde şekillendirdiğimiz çalışmamızda dönemin yazılı dili 

                                                           
1
 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, 2008, s. 20. 

2
 Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, (3. Edisyon), çev.: Boğaç Babür Tuna, Ankara: 

Arkadaş Yayınevi, 2008, s. 5. 



 

üzerinde tespitlerde bulunmaya çalıştık. Öncelikle Arap harfli metinleri, Latin temelli 

Türk harflerine aktararak bu eseri bugünkü yazı diline kazandırmayı hedefledik. Yine 

buna paralel olarak gerek karşılaştırmalı metin olarak gerekse de üzerinde yaptığımız 

dil incelemesi bakımından edebiyat ve dil çalışmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. 

 

1.2. YÖNTEM 

Elimizdeki metinlerin her ikisi de aynı kütüphaneye kayıtlı olduğu için 

nüshaları A ve B olarak adlandırdık. Tam nüshayı A, eksik nüshayı ise B olarak 

kaydettik. Metin kısmında A nüshası baştan sona verilmiş, B nüshası ise farklılık 

gösteren yerlerde beyit numarası ile dipnotta gösterilmiştir. Her iki nüshanın da 

sayfalarının değiştiği beyitler o beytin hizasında sayfanın sağ kısmında gösterilmiştir. 

Farklılık gösteren sözlerin önce A nüshasındaki şekli gösterilmiş hemen yanında B 

nüshasındaki şekli kaydedilmiştir. (Örneğin: gitdim: B gitdüm) Aynı mısra için bir 

sonraki değişiklik, araya dik çizgi ( | ) konarak gösterilmiştir. Beytin ikinci mısrasına 

geçildiğini göstermek içinse eğik çizgi ( / ) kullanılmıştır. Eğer farklılık sadece ikinci 

beyitlerde ise dipnot eğik çizgi ile başlatılmıştır. En az üç söz değişiklik gösteriyorsa 

A nüshasında değişiklik gösteren kısmın birinci ve sonuncu sözü yazılarak arasına üç 

nokta (…) konulmuştur. Eğer her iki nüshadaki mısralar farklı ise dipnota, doğrudan 

B nüshasındaki mısra kaydedilmiştir.     

 Transkripsiyon işlemi bugün hâlâ bir standarda kavuşmuş bir konu değildir. 

Çalışmamıza bu alan için önemli addedilen çalışmaları inceleyerek başladık. Farklı 

transkripsiyon uygulamaları ve yöntemleriyle karşılaştık. Buradaki asıl sorun ise her 

ihtiyaca cevap verebilen standart bir font sisteminin henüz bulunmamasıdır. 

Çalışmamızda Türk İlmî Transkripsiyon Kılavuzu
3
’nu temel almakla birlikte bazı 

noktalarda bilgisayar teknolojisinin el verdiği ölçülerde değişikliklere gittik. Font 

olarak ise Times Turkish Transcription’u kullandık. Bu fontu seçme sebebimiz ise 

harflerin gösterilmesinde ihtiyacımızı karşılamasıdır. Zira Arap harfli şekillerin 

imkânlar dâhilinde Latin temelli karşılığını kaydederken en doğru şekilde aktarmaya 

çalıştık. Buradaki önceliğimiz seslerin en doğru karşılığını ve metindeki şekilleriyle 

kaydedilmiş ayırıcı işaretlemeleri aktarmak oldu. Ancak seslerin tam ve doğru 

transkripsiyonu sadece yazılı malzemeler üzerinden yapılan çalışmalarda mümkün 
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olmamaktadır. Döneme dair bütün malzemenin yalnızca yazılı eserler olduğu dikkate 

alınırsa buradaki sorun daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Örneğin, çalışmamızda 

kapalı e ve açık e konusunda ayırıcı bir işaretleme söz konusu değildir. Bu nedenle 

sesin tam karşılığının aktarılması ciddi bir sıkıntı olmaktadır. Biz de bu durumda 

yazılı malzemeye sadık kalarak bunu aktarma yoluna gittik.      

Yabancı sözlerin transkripsiyonu, bu sözlerin ait oldukları dildeki şekilleriyle 

değil Türkçe bünyesinde aldıkları şekiller göz önünde tutulup yaygın kullanımları 

esas alınarak yapılmıştır (maġāre>maġara gibi). Kullanılan alfabenin imlası gereği 

söz içinde her ünlünün gösterilmediği malumdur. Harekeler ve sözlerin okunuş 

şekilleriyle transkripsiyonlarının yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Yine metinde 

mümkün mertebe özgün yazımlar korunarak metindeki yazım şekilleri yansıtılmaya 

çalışılmıştır. Bu bağlamda Arap harfli imlasına sadık kalınarak yazılmayan sözler 

metinde kaydedilen şekilleriyle aktarılmıştır (Ķurǿān>Ķurān, āvāre> āvare gibi). 

Nüshalar arasında farklılık gösteren ve anlamlı bir söz ortaya çıkarmayan yazılışlar 

dipnotlarda gösterilerek metin içinde anlam verdiğimiz şekliyle kaydedilmişlerdir. 

Büyük harf konusunda ise yalnızca mısra başındaki sözler ve özel adlar büyük harf 

ile yazılmıştır. Metnin tam karşılığını vermek için noktalama işaretleri 

kullanılmamıştır. 

 

1.3. TEMÎM DÂRÎ (TEMÎM ED-DÂRÎ) VE HAYATI  

Temîm Dârî, üzerinde çalıştığımız eserde Temîm Dârî olarak kaydedilmesine 

rağmen İslam dünyasında ve kaynaklarda Temîm ed-Dârî adıyla bilinmektedir. Adı 

21 kez Temîm Dârî şeklinde yazılı iken buna karşılık 1 kez Temîm ed-Dârî şeklinde 

yazılmıştır. "İslamiyeti kabulünden evvel ibadet ettiği manastıra nisbetle Deyrî diye 

anıldığı zikredilmiştir."
4
 İslamiyetten önceki hayatı hakkında bir kayıt 

bulunmamaktadır. Kendisinin sahâbeden olduğu bilinmektedir. "Filistinli ve 

İslamiyeti kabulünden önce Hristiyan bir kimsedir. Temîm’in mensup olduğu Lahm, 

bir Arap kabilesidir. Lahmîler, hicretten yaklaşık iki asır önce Yemen’den Beytü’l-

Makdis/Kudüs’e gelmişler ve Hz. İsa’nın doğduğu bu bölgeye yerleşmişlerdir."
5
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"Kendisi Lahm kabilesinin Dârî olarak zikredilen bir alt şubesine mensuptur ve soyu 

Arap olduğuna işaret eder. Ancak al-ShaǾbî onu Bedir’de savaşan Arap olmayan 

Müslümanlar arasında gösterir."
6
   

"Hicretin sekiz ya da dokuzuncu yılında Müslüman olduğu bilinmekle birlikte 

tam tarihi kesin değildir."
7
 "Temîm’in İslamı kabulü ile çok yakın zamanlı ve irtibatlı 

olaylardan birisi, Müslüman olunca Hz. Peygamber’den, doğduğu, yaşadığı köyleri 

hediye etmesini istemesidir."
8
 Hicretin dukuzuncu yahut onuncu yılında Temîm Dârî 

isimli bir sahabe Hz. Peygamber'e gelir ve henüz fethedilmediği hâlde Filistin 

arazisinden muayyen bir kısım arazinin kendisine tahsis edilmesini arzu eder. 

Gelecekte bu toprakların Müslümanların eline geçeceğini gözüyle görmüş gibi bilen 

Hz. Peygamber, Temîm Dârî'nin bu arzusuna müspet cevap verir ve bu tahsisin yazılı 

bir senet şeklinde Temîm Dârî'ye verilmesi için şöyle bir emirnâme de yazdırır: 

 "Bu yazılı belgede Allah’ın Peygamberi Muhammed'in Temîm Dârî ailesine, 

Allah fethini nasip ettiği zaman bağışladığı ve tahsis ettiği arazi yazılıdır. Bunlar 

Beyt-i Aynun, Habrūn ve Beyt-i İbrahim'dir. Ebediyyen kendilerine verilmiştir." 

Şahitler: Abbas, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali 9  

"Hz. Osman’ın vefatına kadar Medine’de yaşayan ve sonra Mısır’ın fethine 

katılan, Hz. Ali döneminden itibaren Filistin’e yerleşen Temîm bir yandan deniz 

yoluyla ticaret yaparken diğer yandan deniz savaşlarına katılmıştır."
10

  

"Kaynaklar, Temîm’in sadece bir kız çocuğu olduğunu, başka evlâdı 

olmadığını zikrederler. Kızının ismi Rukayye’dir. Temîm bu sebeple "Ebû Rukayye" 

diye künyelenmiştir."
11

 Ancak belirtmekte fayda vardır ki üzerinde çalıştığımız 

eserde, oğlanlarından ayrı kaldığından ve onların hasretini duyduğundan 

bahsedilmektedir. Yine çalışmamızın malzemesini oluşturan eserler, yaşadığı 

olağanüstü bir macera silsilesi üzerine kurulmuştur. Bununla ilgili olarak onun cinler 
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tarafından kaçırıldığına, dünyanın çeşitli bölgelerinde olağanüstü maceralar 

yaşadığına dair birçok dilde efsaneler oluşmuştur.
12

 

 Kendisi İslam tarihinin ilk vâizi olarak addedilir.
13

 Buna ilaveten 

Hrıstiyanlıkla alakalı pek çok bilginin yanında, çeşitli hadiseleri, kahramanlık 

hikâyeleri, geçmiş milletlere dair haberleri de bilmektedir.
14

 Vâizlik gibi önemli bir 

işe uygun görülmesi, bu denli bir bilgi birikimine sahip olmasından ileri geliyor 

diyebiliriz. "Hatta Hz. Osman döneminde vaazları haftada iki güne çıkarılmıştır. 

Ayrıca ibadete düşkünlüğünden dolayı "rahip" sıfatıyla anılmıştır."
15

  

 Peygamberin mescidinde yaktığı kandillerden dolayı birçok kaynakta adından 

söz edilmektedir. Kendisi yağ kandilleri getirerek bunları mescitte yakmış ve Hz. 

Muhammed’in bu konuda övgüsünü kazanmıştır.
16

 "İslam dünyası için getirdiği 

diğer bir yenilik ise minber yapmasıdır. Hz. Peygamber mescitte hutbe irat ederken 

ayakta duruyor, bir ağaca dayanıyordu. Ayakta durmanın kendisine zor geldiğini 

ifade buyurunca Temîm, Şam’da gördüğü gibi bir minber yapmayı teklif etti. 

Efendimiz kabul edince, Abbas ibn Abdülmuttalib’in hizmetçisiyle yardımlaşarak iki 

basamağı ve oturacak yeri olan bir minber yaptı ve bugünkü yerine yerleştirdi."
17

    

Temîm’in ölüm tarihi hakkında çok net bilgi bulunmamaktadır. İbn Hacer’e 

göre 40 (661) yılında Filistin’de vefat eden Temîm’in kabri Kudüs’le Gazze 

arasındaki Beytülcibrîn köyündedir.
18

 Ancak bazı araştırmacılara göre daha önce 

ölmüştür.
19

 Bu yüzden bu konuda bir hüküm vermekten kaçındık. Ancak Lecker’in  

bu tarihi mezar taşına dayandırıldığını ifade etmekte fayda var.
20

 

 

1.4. NÜSHALARIN ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ 

 Eser, adından da anlaşılacağı gibi destan olarak kurgulanmıştır. Şekil 

özellikleri olarak mesnevi olduğu kanaatindeyiz. Ölçü olarak aruzun "fâǾilâtün 
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fâǾilâtün fâǾilün" kalıbına uyan mısralar olmasına rağmen ekseriyetle ölçünün 

korunamadığını tespit ettik. Ölçü konusunda B nüshasının daha başarılı olduğunu 

ifade etmek gerekir. B nüshasının sonunda zikrettiğimiz aruz ölçüsünün kayıtlı 

olduğunu gördük. 

 Esere konu olan olayların kökeni, Arap coğrafyası olarak bilinmektedir.
21

 

Buna rağmen destanın Doğu ve Batı’da birçok dile çevrisinin yapıldığını biliyoruz.
22

 

Ancak eserin bir çok çevrisi düzyazı şeklinde yapılmıştır. İncelediğimiz kütüphane 

kayıtlarında da düzyazı nüshalarının "Hikâye-i Temîm Dârî" adıyla ya da benzer 

isimlerle kayıtlı olduğunu gördük. Bizim konu ettiğimiz iki nüsha ise nazım olarak 

kaydedilmiştir.  

 

1.4.1. Nüshaların Fiziksel Özellikleri 

Çalışmamız çerçevesinde Dâstân-ı Temîm Dârî adı ile Ankara Milli 

Kütüphanede kayıtlı iki yazma esere ulaştık. Her iki nüsha da aynı kütüphanede 

olduğu için yazmaları A ve B olarak isimlendirdik. Nüshalardan birisinde 

azımsanmayacak bir oranda eksik kısım vardır. Bu yüzden esas aldığımız ve tam 

olan nüshayı A, diğerini B olarak kaydettik.  A nüshası 06 Mil Yz A 9148 arşiv 

numarası ile kayıtlıyken B nüshası 06 Mil Yz A 9117 olarak kayıt altına alınmıştır.    

İki nüsha arasında hacim olarak yaklaşık iki katlık bir fark söz konusudur.  

Eksik nüsha (B) daha hacimlidir. Bunun nedeni A nüshasının her satıra bir beyit, B 

nüshasının ise her satıra bir mısra olacak şekilde yazılmış olmasıdır. Ayrıca A 

nüshasının daha sık ve düzenli yazıldığını da belirtmek gerekir. 

 

1.4.1.1. A Nüshasının Fiziksel Özellikleri 

 Yazma, Ankara Millî Kütüphanede, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 

içinde bulunmaktadır.  Eser adı "Dâstân-ı Temîm Dârî" olarak kaydedilmiştir. Yazar 

adı ve müstensih adına dair bir bilgi yoktur. Keza istinsah ve telif tarihine dair bilgi 
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de yoktur. Yazmanın dışı 230’a 155 ve içi 140’a 110 mm’dir. Yaprak sayısı 45, satır 

sayısı ise 11 ila 13 arasında değişmektedir. Yazı türü, harekeli nesih ve kâğıt türü 

suyolu filigranlı kâğıttır. Ayrıca kütüphane kaydında şu not yer almaktadır: 

"Sırtı vişne rengi meşin, üzeri yıpranmış ebru kâğıt kaplı mukavva cilt." 

 

1.4.1.2 B Nüshasının Fiziksel Özellikleri 

Yazma, Ankara Millî Kütüphanede, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 

içinde bulunmaktadır. Eser adı "Dâstân-ı Temîm Dârî" olarak kaydedilmiştir. Yazar 

adı Sâlih Oğlu Muhammed’dir. Telif tarihi hicri 858 miladi 1454 olarak yer 

almaktadır. Müstensihe dair bir kayıt yoktur. Yazmanın dışı 170’e 130 ve içi 120’ye 

85 mm’dir. Yaprak sayısı 77, satır sayısı ise 9’dur. Yazı, harekeli nesih ve kâğıt türü 

abadîdir. Ayrıca kütüphane kaydında şu not yer almaktadır:  

"Eserin başı ve sonu eksiktir. Çok yıpranmış, kısmen dökülmüş koyu 

kahverengi meşin cilt. Cetveller kırmızıdır." 

 

1.4.2. Yazar 

A nüshasında müellif ya da müstensih adına herhangi bir not düşülmemekle 

birlikte sadece B nüshasının kütüphane kaydında müellif olarak Sâlih oğlu 

Muhammed (858/1454’de sağ) yazılmıştır. Aynı nüshada yazar ile ilgili olarak şu 

beyti tespit ettik: 

Çünki geldi mübārek şehr-i şabān 

Śalih oġlu Muĥammed buldı dermān 

Eserde Sâlih oğlu Muhammed adının yazmasının yanı sıra bu konu üzerinde 

yapılan başka çalışmalarda Türkçeye çeviren kişi olarak Muhammed Efendi Sa’id 

Sekouti (Muhammed Sa’id Sükûtî) isminden bahsedilmektedir.
23

 Biz ikisinin de aynı 

kişi olduğunu düşünüyoruz.  
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1.4.3. Yazım Tarihi 

Yazım tarihine istinaden B nüshasında 858 (M 1454) tarihi verilmiştir. Ancak 

A nüshasında bir tarihten bahsetmek mümkün değildir. B nüshasının bitişine şu beyit 

kaydedilmiştir: 

 Çün sekiz yüz elli sekiz yā imām 
 Altı ay biş gün daħı oldı tamām 

 

1.5. OLAY ÖRGÜSÜ 

Eser öncelikle Allah’a Hz. Muhammed’i ümmetine gönderdiği için şükürle 

başlamaktadır. Din yolunun Hz. Muhammed gelince aydınlandığından bahsedilir. 

Müellif, okura bazı öğütler verdikten sonra bir hikâyeden bahsederek onu anlatmaya 

başlar. Hikâyede, ilk olarak Hz. Ömer’in yanına bir kadın gelir. Kadın kocasından 

ırak düştüğünden ve fakirlik çektiğinden bahseder. Olağanüstülükler de bu noktada 

başlar ve kadın başından geçenleri şu sözlerle anlatır: 

Bir Ǿacāyib vaķıǾā geldi aŋa 

Ol sāǾatde derd-i baĥr oldı baŋa (30) 

 Kocası abdest almak için evin avlusuna çıktığı sırada ortadan kaybolmuştur. 

Kadın Hz. Ömer’den kedisini evlendirmesini ister. Ancak Hz. Ömer kadına gidip bir 

müddet daha beklemesini söyler. Kadın bir süre bekledikten sonra Hz. Ömer katına 

yeniden gelir ve yedi yıl olduğunu söyler. Bunun üzerine Hz. Ömer de kendisini bir 

Müslüman olan Ensârî ile evlendirir. Evlendiklerinin gecesi kocası avluya abdest 

almak için çıktığı sırada bütün vücudunu kıllar bürümüş ve cinnî olduğunu sandığı 

Temîm Dârî’yi görür, korkar. Temîm, cinnî olmadığını söylese de ne Ensârî ne de 

karısı onun Temîm Dârî olduğuna inanırlar. Nihayetinde Hz. Ömer’in katına çıkarlar. 

Hz. Ömer de ilkin onu cinnî sanır. Temîm Dârî’ye dair ne sorsalar bilir. Hz. Ömer o 

sırada konuyu orada bulunan Hz. Ali’ye de anlatır. Hz. Ali de şöyle der: 

ǾAlį eydür Muśtafā işbu sözi 

Dimişdi daħı gitmeden özi (177) 

Buradan da Temîm Dârî’nin başına gelecekleri Hz. Muhammed’in önceden 

haber verdiğini anlıyoruz. Başına gelenlerse şöyledir: Temîm, abdest için avluya 



 

çıkar. Ortalık duman altında kalmıştır. Şiddetli bir fırtına vardır. Çok şiddetli gök 

gürültüleri duyulur. Temîm korkusundan titremeye başlar. Duvardan bir anda bir 

alev çıkar ve bu alevin içinden kara yüzlü, sarı dişli, büyük başlı, uzun boylu, 

yıldırım çakan gözleri olan, nefesi ölü köpek gibi kokan bir kişi çıkar. Bu kişi 

Temîm’i alır ve uçmaya başlar. Ağzından ateş saçarak kendini över. Nihayetinde 

cinnîlerle dolu bir adaya varırlar. Adadaki kişiler Tanrı bilmez şeytan’a tâbi olan 

kimselerdir ve kimi oda kimi puta tapar. Burada cinnî taifesi olarak nitelediği çok 

değişik canlılar görür. Bir süre bunların yanında kalır. İbadetini, kimseye 

duyurmadan yapar. Adada üç yıl bunlara kulluk eder.  

Bir gün adada bir kalabalık toplanır ve Temîm de oraya gider. Ne olduğunu 

sorar. Adaya bir melik geleceğini öğrenir. Devamı metinde şöyle anlatılmaktadır: 

Yılda bir kez gelür bizi varur 

Yirimüzde ķomaz ayaġın ŧurur (288) 

Ķavmimüzi helāk eyleyüp gider 

Kimimüzi ķırup kimimüzi baġlayup esir ider (289) 

Adaya gelen bu Müslümanlar, üç gün üç gece kılıç vururlar. Eller, ayaklar, 

başlar kesilir. Sonrasında Temîm de bu Müslümanlara katılır. Onlarla ibadet eder. 

Sultanları Temîm’i kendisine kardeş eyler. Burada kaldığı süre içinde rahatça 

ibadetini yapar ve sultanın çocuklarına Kuran’ı öğretmeye başlar. Bir süre sonra 

Temîm, Medine’yi ve ailesini özlemeye başlamıştır. Onları rüyalarında görür ve 

üzüntüye düşer. Memleketinin yetmiş yıllık yolda, denizler ardında olduğunu 

öğrenir. Temîm, yetmiş gün ömrü olduğundan dahi şüphelidir. Üzüntüsü bir kat daha 

artar. Ancak Sultan, Temîm’e onu evine göndereceğini ve müsterih olmasını söyler. 

Sultan dağ şeklindeki zindanından minare kadar uzun iki cinnî getirir. Cinnîlerden 

birine, Temîm’i evine götürmesi karşılığında onu azat edeceğini söyler. Cinnî bunu 

kabul eder ve Temîm’i on saatte evine ileteceğini söyler. Bunu duyan Temîm şöyle 

der:   

Ben işitdim bu sözi şād oluram  

Ķayġudan ġuśśadan azād oluram (419) 



 

Sultan, Temîm’e yolculukta kendini cinnîden koruması için bir dua söyler ve 

onu hatırından çıkarmamasını salık verir. Temîm bu duayı Hz. Ömer ve Hz. Ali’ye 

okuduğundan onlar da tasdik ederler ve bu duayı Hz. Muhammed’in okuduğunu 

ifade ederler.   

Cinnî, Temîm’i boynuna alır ve uçmaya başlar. İnişlerden, yokuşlardan, yedi 

deniz üstünden geçerler. Sonunda yeryüzüne inerler. Ancak burası Medine değildir. 

Cinnî, Temîm’i burada bırakacağını söyler. Ancak Temîm de sultanın söylediği 

duayı okur. Cinnî, Temîm’in sözüne gelir ve onu tekrar sırtına alır, yola çıkarlar. 

Temîm bu yolculuk sırasında birçok olağanüstü canlı görür. Uçarken karşılarına 

çıkan melekler cinnîye ateş saçarlar ve cinnî, Temîm’i bırakıp kaçar. Yedi gün 

havadan düşen Temîm’i bir yel alır ve gece vakti deniz kenarı bir yere bırakır. Sabah 

indiği yerde sudan muazzam bir kuşun çıktığını görür. Kuşun kendisini yutacağını 

düşünürken, kuş ona insan gibi selam verir. Karnı yeşilli, siyahlı, kızıllı bir kuştur. 

Nefesi misk-i amber kokar. Kuş Temîm’e Tanrı zikrini dilinden düşürmemesini ve 

menziline yakın olduğunu söyleyip gider. Temîm, endişe içinde 4 gün yol alır ve bir 

çayıra varır. Fil kulaklı, deve ayaklı, aslan göğüslü, koç kuyruklu, kaplan dişli bir 

canavar görür. Aralarındaki konuşma, metinde şöyle geçmektedir: 

Ne canavarsın āħir eytgil baŋa  

Źi-Ǿacāyib şekil virmiş Ĥaķ saŋa (520) 

Baŋa eydür vaķit āħir yā yigit  

Çıķısaram dünyāya ħaber işit (522) 

Şol sāǾat  kim baŋa emir ider Ħüdā  

Gezinerem dünyāyı uçdan uca (523) 

Temîm kaybolduğunu söyleyip canavardan kendisine yol göstermesini ister. 

O da yolu tarif eder. Çayırı çıkan Temîm, bir ibadethane görür. İçeriden keşiş 

kıyafetleri giymiş biri çıkar, gelir ve selamlaşırlar. Keşiş buraya insan gelemez, 

nereden gelip nereye gidersin diye sorar. Temîm hâlini anlatır. Keşiş, Hz. 

Muhammed’den haber sorar. Temîm onun Hakk’a teslim olduğunu söyler. Temîm 

nereden bilirsin sen Muhammed’i diye sorunca: 



 

Keşiş eydir kitābımızda anı 

Oķumuşuz vaśfını hem adını  (542) 

Anıŋçün bilür olduķ adını  

ǾĮsā maǾlūm idi bize hem anı (543) 

Keşiş eydür ben ĥavārilerdenem     

Ol ǾĮsā peyġāmberiŋ  aśĥābındanam (544) 

Yine Temîm sorunca keşiş, beş yüz yıldır burada oturduğunu söyler. Temîm, 

gördüğü canavardan keşişe bahseder ve onun Dabbetü’l-arz olduğunu öğrenir. Keşiş, 

o yeryüzüne çıkınca olacakları uzun uzadıya anlatır. Keşişin kıyafetlerinden giyip 

bahçesinde karnını doyurur. O sırada oraya içinde keşişin müritlerinin olduğu bir 

gemi gelir. Keşiş onlardan Temîm’i memleketine götürmelerini ister. Onları denizin 

karşı tarafına iletelim, derler.  

Yolculuk sırasında bir gece çok şiddetli bir fırtınaya yakalanırlar. Herkes 

korku içine düşer. Bir de bakarlar ki karşılarına muazzam bir dağ çıkmış. Temîm 

gemidekilerden öğrenir ki bu dağ yedi katlı zulmetler deniziymiş. Ona varan boğulup 

gidermiş. Ancak gemi, dağa doğru yaklaşmaya devam eder. Gemi içindeki insanlarla 

ve bütün yüküyle batar. Temîm, bir tahta parçasına tutunur ve yedi gün yedi gece yol 

alır. Artık umutları tükenmek üzereyken nihayetinde bir adaya çıkar. Burası çok 

büyük yapraklı ağaçların ve bitkilerin olduğu bir adadır. Temîm, buraya geleli bir ay 

olmuştur. Bu süre içinde  etrafı gezer, keşfetmeye çalışır.  

Bir gün bir ağacın tepesindeyken sudan bir canavarın çıktığını görür, korkuya 

düşer. Yine bir gece ağaçta uyurken gök gürlemesi gibi bir ses duyar. Bu ses Tanrı’yı 

ve Hz. Muhammed’i övmektedir. Bir kez daha duyar. Bu sırada gördüğü canavar 

tekrar sudan çıkar ve Temîm’in yanına gelir. Başı ve ayakları aslanınkilere, sırtı balık 

sırtına benzer bir canavardır. Selamlaşırlar, Temîm kim olduğunu söyler ona ve 

duyduğu seslerin nereden geldiğini sorar. Öğrenir ki canavar deniz maliklerindendir. 

Denizden kim çıksa Tanrı’ya zikir okurlar. Ayrıca imanı olmayanlara zulüm 

yaparlar. Canavar gidince Temîm adada gezmeye başlar. Yine kaygılara düşer, 

umutsuzlaşır. O sırada bir ışık görür ve oraya doğru yol almaya başlar. Ancak o 

gittikçe ışık da uzaklaşmaktadır. En sonunda bir mağaraya varır. Görür ki mağara 

baştanbaşa inci ile doludur. Temîm, buradan ayrılırken yanına bu incilerden almayı 



 

düşünür. Derken muazzam büyüklükte ve burun deliklerinden alev saçan bir ejderha 

görür. Ağzını açıp saldırır. Bunun karşısında Temîm, vadesinin tükendiğini düşünür 

ve şöyle der: 

Daħı bir kezdür dige Allāh dedim 

Meded eyle yā Resūlullah dedüm (680)      

Bu sözleri söylemesiyle ejderha birden yok olur. Temîm, Kuran okumaya 

başlar. Okudukça mağaradan bir ses duyar. Onunla konuşmaya başlar. Ona derdini 

anlatınca bir yiğit çıkar gelir. Temîm’e geri gitmesini söyler. O da öyle yapar ve geri 

gitmeye başlar. Dört gün dört gece yol aldıktan sonra karşısına güneş gibi güzel 

yüzlü bir yiğit çıkar. Yiğit gelip Temîm’e selam verip, hâlini sorar. O da bir bir 

başına gelenleri anlatır. Ardından yiğit gider ve bir yemek sofrası alıp gelir. Birlikte 

yemek yerler. Temîm üç gün üç gece bu yiğitle birlikte kalır. Yiğit kendisini evine 

göndermeyi teklif eder. Ardından birden kuşa dönüşür ve Temîm’e, ayağımı tut 

götüreyim seni, der. Ancak sakın bırakma, eğer bırakırsan helak olup gidersin diye 

tembihler. Kuş onu karanlık bir adaya getirir. O sırada ayağı elinden kurtulur ve kuş 

tekrar bir insana dönüşür. Temîm’e, bir işimiz var onu görelim sonra seni 

memleketine ileteyim, der. İki dağın arasında dere kenarında bir mağaranın önüne 

varırlar. Mağaranın kapısında altından gümüşten yapılmış bir kilit vardır. Kilidin 

üzerinde Hz. Muhammed, Hz. Süleyman ve Tanrı’nın adı yazılıdır. Yiğit, kilidi bir 

kurşun tanesi ile açar. Orada iki aslan vardır. Yiğit bunlara vurmaya başlar. Temîm 

de ona yardımcı olur. Yiğit, elindeki kurşun tanelerini bu aslanlara atar ve onlar da 

başlarını çevirirler. İkisi birden aslanların yanından geçerler. Devam ederler ve bir 

kapıya daha çıkarlar. Kapıdaki gümüş kilide bir kurşun daha vururlar ve kilit açılır. 

Bu sefer karşılarına ağzından ateş saçan bir ejderha çıkar. Temîm yiğide, bir beladan 

kurtulmadan bir belaya soktun beni, diye serzenişte bulunur. Bu sırada ejderhalar 

saldıracakken yiğit onlara da kurşun taneleriyle vurur ve ejderhalar yollarından 

çekilir. Oradan geçtiklerinde karşılarına ayakları kızıl yakuttan üst kısmı altından bir 

taht çıkar. O tahtın üstünde, nurlar saçan bir hükümdar uyumaktadır. Yine o 

hükümdarın parmaklarında nurlar saçan iki yüzük vardır. Birinde Allah’ın adı 

diğerinde ise Hz. Muhammed’in adı yazılıdır. Hükümdarın baş ucunda ve ayak 

ucunda ikişer ejderha bulunmaktadır. Yiğit bu ejderhalara fındıklar ile hamle eder ve 

onları kaçırır. Temîm’e döner ve bana yardım etmen için seni yanımda getirdim, der. 



 

Ardından, ben yüzüğü alınca bu ejderhalardan biri gelip beni nefesiyle öldürecek ve 

sen de kurşun tanelerinden birini bana vurursan ben dirileceğim, der. Bunun üzerine 

Temîm burada yatan kişinin kim olduğunu sorar. Yiğit de Hz. Süleyman olduğunu 

söyler. Yüzüğü göstererek bu onun devlet yüzüğüdür, kim buna sahip olursa dünyaya 

hükmeder der. Yüzüğü almak için yiğit hamle edince birden bir yılan gelir ve yiğidi 

öldürür. Temîm de kendisine söyleneni yapar ve kurşun tanesini yiğide vurur. O da 

dirilir. Yılan, yiğide tekrar saldırır, elinde yüzük olduğu için bu sefer yılan 

dokununca yanar ve geri çekilir. Yiğit yüzük elinde olduğu için Temîm’e ne isterse 

vereceğini söyler. Bu sefer yılan Temîm’e döner ve ey günahkâr asi, diye seslenir. 

Hakk’ın peygamberini taşladın, yüzüne kara leke çaldın, der. Temîm, yılana bu 

yiğidin kim olduğunu sorunca öğrenir ki bu yiğit aslında bir cinnîdir ve niyeti Hz. 

Süleyman’ın mührünü çalmaktır. Ancak o anda Tanrı, cinnîyi helak eder. Temîm bu 

yaptığından son derece pişmandır. Temîm, yılandan yolunu göstermesi için yardım 

ister. Yılan, Temîm’e yüzüğü ve kurşun tanelerini alıp kapıya gitmesini ve karşısına 

çıkan aslanları kurşun taneleri ile geçmesini tembihler. Ardından bir devin yanına 

varacağını söyler. Yanındaki yiğidi sorunca onu öldürdüğünü söyle der. Temîm 

mağaranın kapısından çıktığı sırada karşısına bir kuş gelir. Kuş der ki: 

Çünki müǿmin-iseŋ āzād olsun canun 

Ol Muĥammed kerāmetine senüŋ (811) 

Kuş kendisini bırakınca, yollara düşen Temîm gözyaşı dökerken bir köşke 

varır. Çevresini hizmetçiler kaplamış çok güzel bir kız görür. Gelir onun yanına 

selam verir. Aralarında şu konuşma geçer: 

Döndi baŋa nigārıŋ ķanı      

Ben dedim cehenneme vardı cānı (817) 

Bunu duyunca mutlu olur ve Temîm’e dair iyi niyetlerini dile getirir. 

Mağaradan nasıl çıktığını sorar. Temîm de yüzüğün sayesinde çıktığını söyler. 

Başına neler geldiğini sorar. Temîm de başından geçenleri bir bir anlatır. Bu kez 

Temîm kendisine hâlinin nice olduğunu sorar. Bir melikin kızı olduğunu ve bir 

kitapta Hz. Muhammed’i ve İslamı tanıdığını söyler. Kız, bir gün uyuyup 

uyandığında buraya gelmiştir. Onu da buraya getiren, Temîm’i mağaraya sokan 

cinnîdir. Kız, dile benden ne dilersen deyince Temîm de evine varmak istediğini 



 

söyler. Kız, Temîm’in yanına bir dev vereceğini ve onun da o deve yüzüğü vermesi 

karşılığında evine iletileceğini söyler. Kız, bunu kabul eden Temîm’i bir cinnî 

şeytanın boynuna bindirir.  

Cinnî, Temîm’i geldiği yoldan geri götürür. Bir yere gelirler ve cinnî yüzüğü 

isteyince Temîm de verir. Cinnî gider. Ancak burası hiç bilmediği bir yerdir. Yalnız 

başına nereye gideceğini bilmez. Vardığı yerde her birinden kırk arşın su çıkan 

yetmiş kapı vardır. Güneş batmış ve artık karanlıkta kalmıştır. Nereye gideceğini 

bilemez. Kapılardan Temîm’in kıyamet gününe benzettiği türlü türlü sesler 

gelmektedir. İçeri giren Temîm, uçuşan cinnîleri görür. Onları şöyle niteler: 

Fil gibi ĥortumları od gözleri 

Söylicek yanķulanur sözleri  (862) 

Bu manzara içinde ortada bir ağaç ve o ağacın üstünde zincirlerle bağlanmış 

ve gözü olmayan biri dikkatini çeker. Temîm’e hâlini ve nereden gelip nereye 

gittiğini sorar. O da nerden gelip nereye gittiğini Hz. Muhammed’in ümmettinden 

olduğunu söyler. Kişi Hz. Muhammed’in gelip gelmediğini sorar. Temîm de 

geldiğini ve insanların yolunu aydınlattığını söyler. Yine dünyada Allah’ın yolundan 

ayrılan, zina yapan, yalan yere tanıklık yapan insanlar var mıdır, diye sorar. Temîm 

bunların çok olduğunu söyler. Kişi tekrar mağaradaki suyun akıp akmadığını sorar. 

Temîm akmadığını söyler. Kişi tekrar deniz nasıldır, diye sorar. Temîm kuruduğunu 

söyler. Ardından kişi devam eder, bunlar benim gelişimin alametleridir. Dünyaya 

gelip Mekke ve Medine hariç baştanbaşa dolanacağım, der. Naralar atmaya başladığı 

sırada bir melek gelip başına vurur ve henüz vaktin değil, yat yerine, der. Temîm 

korkuya düşmüştür. Buradan ayrılıp bir gece bir gün gider.  

 Karşısına huriye benzer bir kadın çıkar. Kadınla konuşup üç gün üç gece 

yolculuk yapar. Yine kaygıya düşer. Sonunda yolu bir ormana; çok güzel yeşilliklere 

bürünmüş bir yere çıkar. Burada üzerleri Allah adını zikreden kuşlarla dolu kaba 

gölgeli ağaçlar vardır. Aslanlar arasında bekleyen bir kişiyle karşılaşır. O, yoluna 

devam etmesini, iline yakın olduğunu söyler. Yoluna devam eden Temîm yine bir 

kişiye rastlar. O kişi bir kuyudan sürekli su çekmekte ve bir havuza dökmektedir. 

Ancak havuzun altı deliktir ve ne kadar su koyarsa koysun sular oradan gitmektedir. 

Kişiye deliği tıkamasını, böylece havuzun dolacağını söylemesine rağmen, yürü git 

işine, cevabıyla karşılaşır. Yoluna devam eder ve karşısına karnında yavrularıyla bir 



 

köpek çıkar. Onu da geçen Temîm, altından gümüşten bir köşke varır. Her tarafından 

nurlar çıkar, şimşekler çakar. Kapının önüne gelir ve kapı üzerine kelime-i tevhidin 

yazılı olduğunu görür. Bunun yanı sıra Hz. Muhammed, Hz. Âdem ve bazı 

enbiyaların adı da burada yazılıdır. En sonuna da Allah yazılmıştır. Temîm bu 

yazıları okuyunca kapı açılır ve içeri girer. Nur içinde mahfiller ve perdeler görür. 

Perdeleri kaldırıp ardına geçince yine nur yüzlü yiğitleri görür. Yiğitlerin kanayan 

yaraları ve ellerinde kılıçları vardır. Köşkün içindeki bir bölüme daha geçen Temîm 

burada baldan tatlı suyu olan büyük bir ırmaktan su içer. Buradaki yemişlerle karnını 

doyurur. Çıkmak için kapıya yöneldiği sırada büyük bir aslan görür. Temîm’e 

saldıran aslanın bir tarafında Muhammed, bir tarafında Allah yazılıdır. Öleceğini 

düşünen Temîm’in salavat getirmesiyle aslan birden yok olur. Ardından dışarıya çok 

güzel bir yere çıkar. Ne yöne gideceğini bilemeden etrafına bakar. Nur içinde ve 

ellerinde nurdan mızraklarla iki atlının çıkıp geldiğini gören Temîm onlara selam 

verir. Temîm’e içeride neler olduğunu ve bir şeyler yiyip içtin mi diye sorarlar. O da 

gördüklerini, yiyip, içtiklerini anlatır. Bunun üzerine, vatanından uzak düşen 

Medineli sen misin, diye sorarlar. Temîm, o kişi benim der ve onlardan da yol sorar. 

Gideceği yolu gösterdikten sonra karşısına çıkan yiğide selamlarını iletmelerini 

tembihlerler. O da denileni yapıp o yöne doğru bir gün bir gece gider. Bahsettikleri 

yiğit karşısına çıkınca ona da yol sorar ve gösterdiği yöne doğru gitmeye başlar. 

Umutsuzluk içinde yürürken bir ses duyar. Ses, evine varacağını ve yoluna devam 

etmesini söyler. Sesin nerden geldiğini bilmeyen Temîm sanki kendi içinden duymuş 

gibidir.  

Derken yolu bir çayıra çıkar. Nurlar içinde namaz kılan ve bütün kıyafetleri 

yeşil olan bir yiğit görür. Namazını bitirince selamlaşırlar. Temîm yaşadıklarını 

baştan sona anlatır. Yiğit, ona bir nar verip su gösterir. Temîm karnını doyurup 

abdest alır. Birlikte namaz kılarlar. Yiğit yolunun yetmiş yıl gece gündüz sürecek bir 

yol olduğunu ancak onu göz açıp kapatıncaya kadar evine ileteceğini söyler. 

Aralarında bu konuşma geçerken siyah bir bulut gelip üzerlerine şimşekler çakmaya 

başlar. Dört taraflarından melekler iner. Yiğit, hangi iklime gönderdi Tanrı seni, diye 

sorunca bulut, kâfirler iline gönderdiğini söyler. O gidince beyaz bir bulut gelir. 

Onun da içinden melekler çıkar. Yiğit yine ona da sorar. O ise Irak’a yolladığını 

söyler. Sonra bir bulut daha gelir. Bu bulut ise her ikisinden çok daha beyazdır. Bir 



 

yanından Cebrail bir yanından Mikâil tutmuştur. Temîm’i bu buluta verir ve 

memleketine yolcu eder.   

Temîm buluta, ağaca bağlı gördüğü kişiyi sorar. Bulut da onun Deccal 

olduğunu söyler.  Yine yolda gördüğü kişileri sorar, onların da kim olduğunu 

buluttan öğrenir. Yine gördüğü atlılardan birinin Cebrail, diğerininse Mikâil ve bu 

bulutun da Hızır olduğunu öğrenir.  Hızır’dan bir dua öğrenen Temîm, bu dua üstüne 

biner. Bir zaman gökyüzünde yürüdükten sonra kendisini evinin avlusunda bulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DİL İNCELEMESİ 

I. İMLA 

Eski Anadolu Türkçesi imla bakımından iki ayrı özellik arz eder. Birisi Eski 

Türkçe yazı geleneğinden gelen Eski Uygur imlası, diğeri ise yeni girilen medeniyet 

dairesinin yazı dilleri olan Arap ve Fars imlasıdır. Eski Anadolu Türkçesinin 

yaklaşık üç yüz yıl süren ve giderek olgunlaşan bütün devreleri için sağlam bir 

imladan söz etmek mümkün değildir. Bu sebeple imla, devre ve esere göre farklılık 

gösterebilmektedir.  

Eski Anadolu Türkçesi belgeleri Arap alfabesi ile yazılmışlardır. Tek tek 

fonemlerin yazılışında iki yazı geleneği birbiriyle karşılaşır: Biri Uygur yazısı diğeri 

ise Arapça-Farsça örneklerine götürülebilen modern bir yazı.
24

 

Uygur yazı geleneğine tipik örnekler: 

a) Ünlülerin yazılması, mesela, كاتوروك getürün "getirin!" 

b) ŋ sesi için نك grubunun kullanılması كنكل göŋül "gönül" 

c) Kalın sıradan kelimelerde de س kullanılması : سقين saķın "sakın" 

d) ç ve p’nin ج (c) ve ب (b) olarak yazılması اج aç "aç" , تابا tapa "doğru"  

e) Bazı eklerin tabanda ayrı yazılması يك لر yükler "yükler" 

Arap-Fars yazı geleneğine tipik örnekler: 

a)  Ünlülerin yazılmaması, mesela يكرم yigirmi "yirmi"  

b)  ŋ için ن yahut ك’in kullanılması: كوزك gözüŋ "gözün"   

c)  Klasik Osmanlıca’da olduğu gibi, kalın sıradan kelimelerde  ص

kullanılması; 

d)  چ(ç) ve پ (p) nin kullanılması; 

e)  Eklerin kelime tabanından ayrılmaması; 

f)  Vav elif yazılması, mesela قيغوا ķaygu "kaygı" 

g) Tenvin kullanılması: ً كندزندا kendüzinden "kendisinden"     
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1. ÜNLÜLERİN YAZILIŞI 

 

1.1. a Ünlüsü 

1.1. 1. Başta 

Üstün ve Elif ( ) İle  

 

 

ayru  (161:2) 

 

 

anıŋçün  (167:1) 

 

 

anda  (613:1) 

 

1.1. 2.Ortada  

Üstün ve Elif (  ) İle  

 

 

ķapuyı (734:1) 

 

 

başı (758:1) 

 

 

çaġırur (241:1) 

 

Üstün (  ) İle   

 

 

andan (378:1) 

 

 

başladı (240:1) 

 

 

ķanķı (1024:1) 

 



 

Elifsiz ve Üstünsüz  

 

 

ĥalįfe (111:2) 

 

 Bu kullanımda metinde çok nadir görülmektedir. Bunu bir imla özelliğinden 

ziyade istisnai bir yazım ya da unutulan bir harekeleme olarak değerlendirdik. 

 

1.1. 3. Sonda  

Üstün ve Elif (  )İle  

 

 

baŋa (395:1) 

 

 

yapıla (568:1) 

 

 

yaġa (1018:2) 

 

Üstün ve he (  َه ) ile  

 

 

ŧaşra (528:1) 

 

 

dünyāda (585:1) 

 

 

ķapķara (479:2) 

 

 

 

 

 



 

1.2. e Ünlüsü 

1.2. 1. Başta 

Üstün ve Elif (  ) İle  

 

 

ey (513:1) 

 

 

evvel (830:2) 

 

 

el (938:2) 

 

1.2. 2. Ortada 

Üstün ve Elif ( ) İle  

 

 

getürüp (850:1) 

 

 

gider-iken (966:2) 

 

 

benim-ile (220:2) 

   

Üstün (  ) İle  

 

 

gerçekdir (825:1) 

 

 

nedir (831:2) 

 
 

seni (799:1) 



 

 

Üstün ve He (  َه ) İle  

 

 

ileteler (799:2) 

   

1.2. 3. Sonda 

Üstün ve Elif (  ) İle  

 

 

göge (469:2) 

 

 

işüŋe (909:2) 

 

 

işime (963:1) 

 

Üstün ve He (  َه ) ile  

 

 

yere (855:2) 

 

 

ellerinde (949:1) 

 

 

yüzüme (972:1) 

 

 

elinde (967:2) 

 



 

1.3. ı, i Ünlüleri 

1.3. 1. Başta 

Kesre ve Elif ( ِا ) İle  

 

 

işit (63:2) 

 

 

içinde (274:2) 

 

 

işlerümi (701:2) 

 

Kesre Elif  ve Ye (  ) İle  

 

 

iki (806:2) 

 

 

idüp (639:2) 

 

 

irdüm (671:2) 

 

1.3. 2. Ortada 

Kesre ( ) İle  

 

 

benim (384:2)   

 

 

kimse (242:1) 

 

 

ikisi (746:2)  



 

Kesre ve Ye ( َِى ) İle  

 

 

göricek (752:2) 

 

 

kim (756:2) 

 

 

derdine (1092:2) 

 

1.3. 3. Sonda 

Kesre ve Ye ( َِى ) İle  

 

 

beni (242:1) 

 

 

ķanı (241:2) 

 

 

eyledi (1095:2) 

 

1.4. o, ö Ünlüleri 

1.4. 1. Başta 

Ötre ve Elif-vav (   İle ( اوَ 

 

 

ol (477:2) 

 

 

oķur (1093:1) 

 

 

özüni (25:2) 



 

1.4. 2. Ortada 

Türkçe sözlerde yalnızca ilk hecede yer alır, ortada bulunmazlar. 

Ötre ve Vav (  َو ) İle  

 

 

dört (601:1) 

 

 

görünce (600:2) 

 

 

ŧoldı (605:2) 

 

Ötre (  ۥ ) İle  

 

 

döndi (649:1) 

 
ŧoġrı (647:2) 

 

 

döndüm (669:1) 

 

1.4. 2. Sonda 

O ve ö ünlüleri Türkçe sözlerde yalnızca ilk hecede bulunabilirler. Söz 

sonunda bulunmazlar.   

 

1.5. u, ü Ünlüleri 

1.5. 1. Başta 

Ötre ve Elif-vav (  َاو ) İle  

 

 

üstünde (733:2) 

 



 

 

 

uġradı (910:2) 

 

 

urur (892:1) 

 

1.5. 2. Ortada 

Ötre ve Vav (  َو ) İle  

 

 

günine (859:2) 

 

 

gürlemekler (859:1) 

 

 

yanķulanur (862:2) 

 

Ötre (  ۥ ) İle  

 

 

dürlü (858:1) 

 

 

oturup (871:1) 

 

 

bunlar (861:2) 

 

 

 

 

 



 

1.5. 3. Sonda  

Ötre ve Vav (  َو ) İle  

 

 

ķapu (932:1) 

 

 

içerü (988:2) 

 

 

kendü (460:2) 

 

Vav ve Elif ( وا ) İle 

 

 

berü (261:2) 

 

 

ķançaru (682:2) 

 

 

kendü (251:2) 

 

 

2. ÜNSÜZLERİN YAZILIŞI 

2.1. ç Ünsüzü 

2.1.1. Başta  

Cim ( ج ) İle  

 

 

çıķar (136:1) 

 

 

çün (363:1) 

 

 

çoķ (456:1) 

 



 

2.1.2 Ortada 

Cim ( ج ) İle 

 

 

içeriden (530:1) 

 

 

uçdan (530:2) 

 

 

açıla (557:2) 

 

2.1.3 Sonda 

Cim ( ج ) İle 

 

 

aġaç (648:1) 

 

 

üç (657:1) 

 

 

ķoç (1089:2) 

 

2.2. p Ünsüzü 

2.2.1 Başta 

Metinde "p" ünsüzü ile başlayan Türkçe söz tespit edemedik.  Sadece 235 ve 

1004 numaralı beyitlerde "pıŋar" sözü geçmektedir. Bu söz b>p değişimi ile bu hâli 

almıştır. 

2.2.2 Ortada 

Be ( ب ) ile   

 

 

ŧaparlar (1018:1) 

 

 

ķapu (1050:1) 



 

 

 

ŧopraķ (1116:1) 

 

2.2.3 Sonda 

Be ( ب ) İle 

 

 

yiyüp (956:2) 

 

 

virüp (994:1) 

 

 

gelüp(1023:1) 

 

2.3. t Ünsüzü 

2.3.1. Başta 

Tı ( ط ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

ŧapuŋız (1030:2) 

 

 

ŧamu (564:2) 

 

 

ŧoġrı (870:2) 

 

Te ( ت ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

taşumuş (84:2) 

   

 



 

Te ( ت ) İle İnce Sıradan Sözlerde 

 

 

tiz (193:2) 

 
töge töge(469:2) 

 

2.3.2. Ortada 

Te ( ت ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

yaratdı (11:1) 

 

 

ŧutuŋ (35:1) 

 

 

orta (712:1) 

 

Te ( ت ) İle İnce Sıradan Sözlerde 

 

 

 

üstine  (3:2) 

 

 

itdim (548:1) 

 

 

üstüŋe (8:1) 

 

2.3.3. Sonda 

Te ( ت ) İle Kalın Sırada Sözlerde 

 

 

ŧut (386:1) 

 

 

ķat (612:1) 

 

 

yat (892:2) 



 

 

Te ( ت ) İle İnce Sıradan Sözlerde 

 

 

işit (6:1) 

 

 

yigit (324:1) 

 

 

dört (508:1) 

 

2.4. s Ünsüzü 

2.4.1 Başta 

Sad (ص ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

śu (911:2) 

 

 

śoŋa (923:1) 

 

 

śaçar (154:2) 

 

 

śordı (317:1) 

 

Sin ( س ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

salıķ (525:2) 

 

 

sora sora (814:1) 

 

 



 

 

Sin ( س ) İle İnce Sıradan Sözlerde 

 

 

söyledi (34:1) 

 

 

sözüm (716:1) 

 

 

severdi (840:2) 

 

2.4.2 Ortada 

Sad ( ص ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

baśup (362:1) 

 

 

baśdı (7:1) 

 

 

uślı (199:2)  

 

Sin ( س ) İle Kalın Sıradan Sözlerde 

 

 

olasın (10:1) 

 

 

kalsaydı (10:2) 

 

 

ķapusunda (22:2) 

 

 



 

Sin ( س ) İle İnce Sıradan Sözlerde 

 

 

yöresinde (814:2) 

 

 

gögsi (404:2) 

 

 

dimesün (214:2) 

 

2.4.3 Sonda  

Bu başlık altında herhangi bir söz tespit edemedik. 

 

2.5. ŋ Ünsüzü  

Kef ( ك ) İle 

2.5.1  Kök ve Tabanlarda 

 

 

aŋup (5:2) 

 

 

öŋden (9:1) 

 

 

śoŋra (35:2) 

 

2.5.2.  Sonda 

 

 

kimsenüŋ (57:1) 

 

 

seniŋ (57:1) 



 

 

 

anıŋ (512:1) 

2.6. k Ünsüzü  

Kef ( ك ) İle 

2.6.1. Başta  

 

 

kim (403:1) 

 

 

kişi / gişi (379:1) 

 

 

kendi / gendi (209:2) 

 

        "kendi" ve "kişi" sözlerinin her iki okunuşunu da buraya kaydettik. Ancak 

metin içinde ilk okuduğumuz şekillerine yer verdik. 

2.6.2. Ortada 

 

 

iki (212:2) 

 

 

gerçekdir (163:1) 

 

 

içmekdir (191:2) 

 

2.6.3. Sonda  

 

 

dükenicek (336:2) 

 

 

sürmek (378:1) 



 

 

 

göricek (992:2) 

2.7. g Ünsüzü  

Kef ( ك ) İle 

2.7.1. Başta   

 

 

girem (117:2) 

 
 

gözüŋ (124:1) 

 

 

gün (165:2) 

 

2.7.2. Ortada 

 

 

yigidi (593:1) 

 geydügi (991:1) 

 

 

didügüŋ (216:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. SES BİLGİSİ 

1. ÜNLÜLER 

İncelediğimiz eserde a, e, ı, i, u, ü, o ve ö olmak üzere 8 ünlü ses tespit ettik. 

Ağızlarda bugün dahi varlığına rastladığımız kapalı e (é) sesini metinde gösteren özel 

bir harf olmadığı için bu sesin varlığı ya da yokluğu konusunda bir yargıya 

varamadık. Bu sesi geçmişte de, günümüzde de yazı dilinde tespit etmek mümkün 

değildir. Yine buna bağlı olarak elimizdeki malzemeden yola çıkarak ancak "e-i" 

dönüşümü yargısına varabildiğimiz örnekler mevcuttur.  

iydelüm (1:1), ider (7:1), irdi (12:1) 

Yukarıda bahsettiğimiz durumun tam tersi örneklere yani "e" sesinin 

korunduğu örneklere rastlamak mümkündür.
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eşitdi (24:1), dönerem (369:2)    

Yine metin içinde aynı sözlerin "e" li ve "i" li varyantlarına rastlamak 

mümkündür. 

geyerem (581:2)-giyerem (254:1), beş (549:1)-biş (353:1) 

1.1. Ünlü Uyumları 

1.1.1. Damak Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) 

Damak uyumu oldukça ileri seviyededir. 

aġladuġımı (363:2), unutmaġıl (446:1), gördügüm (511:1) 

Ekleşme noktasında damak uyumunu bozan ekler mevcuttur. Çalıştığımız 

metinde yalnızca bir tane tespit ettik. 

+iken zarf fiil eki 

ķocamış-iken (364:1),  oturmuş-iken (22:1),  baķar-iken (716:2) 
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1.1.2. Dudak Uyumu (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu) 

Dudak uyumu oldukça zayıftır. Bugün TT’de  uyuma giren birçok ek EAT ve 

Osm. T. devrelerinde sürekli düz ya da yuvarlak şekillerini koruyarak uyum dışı 

kalmışlardır.  

1.1.2.1. Tabanlarda Yuvarlaklaşma 

1.1.2.1.1. -ġ ve g’lerin Düşmesi Sonucu Oluşan Yuvarlaklaşma 

ET döneminde söz sonunda bulunan –ġ ve –g’ler düşerken, kendinden önceki 

ünlüyü yuvarlaklaştırmışlardır.  

ķapu+sı (391:1)< kapıġ  

ŧatlu (499:1)< taŧlıġ<tatıġlıġ  

atlu+lar (1051:1)< atlıġ  

1.1.2.1.2. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle Oluşan Yuvarlaklaşma 

Dudak ünsüzleri nedeniyle sözlerde yuvarlaklaşma meydana gelir. 

demür (391:1)<temür, yavuz (201:1)< yabız 

1.1.2.1.3. Yapım Ekleri Nedeniyle  

-uķ, -ük   

ayruķ (578:2)<adruk 

-garu, -gerü  

içerü (734)< iç+gerü  

 ilerü (749:1)< il+gerü 

1.1.2.1.4. Bir Nedene Bağlı Olmayan Yuvarlaklaşmalar 

Burada yer alan değişiklikler herhangi bir nedene bağlanmaksızın meydana 

gelmektedir. 

altun (749:2), kendü (972:2), yanķu+lan-ur (862:2) 

1.1.2.2. Tabanda Düzleşme 

1.1.2.2.1. Eski Türkçeden Beri İkinci Hecede Görülen Düzleşme 

oķı-caķ (1086:2), yöri (44:2), yedi (85:2) 



 

1.1.2.2.2. Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Görülen Düzleşme 

orta (863:1)<<urtu  

 

2. ÜNSÜZLER 

2.1. Ünsüz Uyumu 

Ünsüz uyumunun son derece zayıf olduğunu söylemek mümkündür. EAT 

devresi ile başlayan Osmanlı Türkçesi devresi olarak devam eden dönemlerde imla 

konusu standartları daha belirgin bir hâl almıştır. Bazı eklerin uyuma girmeden 

yazılmasının yanı sıra, bazı ünsüzlerin ötümlü hâllerini muhafaza etmeleri, ünsüzler 

arasındaki uyumsuzluğun sebeplerindendir. Ötümlü bir ünsüzle başlayarak uyuma 

girmeyen ekleri şöyle listeleyebiliriz: 

Bulunma durum eki +dA: buracıķ+da (549:2) 

Ayrılma durum eki +dAn : ayrılıķ+dan (28:2) 

Bildirme 3. T. K. eki +dUr(Ur): çoķ+durur (880:1) 

Görülen geçmiş zaman eki: –dI: yarat-dı (11:1) 

 

3. SES DEĞİŞMELERİ 

3.1. Ötümlüleşme (Sonorisation) 

3.1.1. Başta 

Eski Türkçe d<t 

daĥı (192:1)<takı  

dut-ar (465:2)<tut- 

 daġ+ı (874:2)<taġ  

doķun-ur-sa (743:2)<ŧoķun- 

Eski Türkçe g<k 

Bu başlık altında "geç(902:2)<keç, geŋez(445:2)<keŋez" gibi örnekler tespit 

etmemize rağmen bu sözlerin Arap harfli yazımlarında "k" ve "g" seslerinin her 



 

ikisinin de "ك" (kef) harfi ile yazılmalarından dolayı ötümlü mü  yoksa ötümsüz mü 

oldukları konusunda bir tespitte bulunamadık. Ancak dönem içindeki ve dil 

tarihindeki gelişim açısında ötümlü şekillerinin olması daha yüksek bir ihtimal olarak 

değerlendirilmiştir.    

3.1.2. İçte 

d<t 

gider-em (468:2)<git-er-  

odun+dan (959:2)<otun  

eyd-ür (996:1)<eyit-ür 

VġV<VķV 

barmaġ+ın+dan (763:2)<barmaķ+ın+dan  

dudaġ+ı (404:1)<dudaķ+ı  

ayaġ+ı (348:2)<<adaķ+ı 

VgV<VkV 

Yukarıda söz ettiğimiz "k" ve "g" seslerinin imlası konusu, bu başlık için de 

geçerlidir. Dönem itibarıyla genel kullanım ve dil özelliklerini dikkate alarak 

okumalarımızı da buraya kaydettiğimiz fonetik değişimler çerçevesinde yaptık.  

gördig+i+ne (511:2)<gördük  

key-düg+i (530:2)<keydük  

geldig+i (533:1)<geldik+i 

c<ç 

Metnimizde "c" ve "ç" sesleri "ج" (cim) harfi ile karşılandığı için bu ses 

değişimi konusunda hükümde bulunamadık.  

b<p 

Metnimizde "b" ve "p" sesleri "ب" (be) harfi ile karşılandığı için bu ses 

değişimi konusunda hükümde bulunamadık. 



 

3.1.3. Sonda 

d<t 

od(862:1)<ot 

3.2. Ötümsüzleşme (Devoicing) 

eşit (832:2)<eşid 

iste-(y)iben (989:1)<<izde- 

3.3. Sızıcılaşma (Spirantisation) 

v<b 

var (39:2)<bar  

vir- (247:1)<<ber- 

Vv/<Vb/ 

ev (106:1)<eb  

yavuz (201:1)<yabız 

y/<d/ 

ayaķ+lar+ı+n+a (653:2)<adak  

ķuyu+(y)a (912:1)<ķuduġ  

büyük (401:1)<<bedük 

ħ<ķ 

aħşam+a (635:1)<aķşam  

yoħsul (985:1)<yoķsul  

daħı (960:1)<takı 

 

 



 

3.4. Ünsüz Kaybolmaları (Consonant Deletion) 

3.4.1. Erime 

Ø<VG 

ķapu (932:1)<ķapuġ   

ķuyu+(y)a (1047)<ķuduġ 

Ø/<v/<b/ 

śu (471:2)<suv<sub 

3.4.2. Yutulma 

Örneklerine yön belirten +gArU ekiyle yapılan sözlerde sıkça rastladığımız 

yutulma, çıkış yerleri bakımından birbirine yakın iki ünsüzden birinin yutularak ifade 

edilmesi neticesinde meydana gelmektedir.  

içerü (988:2)<içgerü, yuķarı (624:1)<yok+garu 

3.4.3. Düşme (Elision) 

3.4.3.1. Ünsüz Düşmesi (Consonant Elision) 

Ø<y  

ıraķ (670:2)<yıraķ 

Ø<l 

otur-ur (251:2)<oltur- 

getür (135:2)<keltür- 

Ø<r 

bekle-r (1003:1)<berkle- 

 

 



 

3.4.3.2. Ünlü Düşmesi (Consonant Elision) 

3.4.3.2.1. Başta 

şol (763:1)<uş + ol 

şimdi (661:1)<uş + imdi 

3.4.3.2.2. İçte 

gögs+i (513:1)<gögüs  

aġz+um (498:2)<aġız 

3.5. Dudaklılaşma (Labialisation) 

büyük (235:1)<bedük 

yavuz (201:1)<yabız  

3.6. Geçişme (Convergence) 

 Ünlü ile biten bir sözün yanına ünlü ile başlayan bir başka söz ya da ekin 

gelmesi sonucunda ünlülerden birinin düşmesi ve diğerinin varlığını sürdürmesi 

olayına denir. Örnekleri kalıcı isimlerde takip edebiliyoruz.   

neyle-di (43:1)<ne + eyle-  

nol-dı (382:2)<ne + ol-  

niçün (376:2)< ne + içün  

3.7. Birleşme (Compounding) 

 İki sözün sıkça birlikte kullanımı sonucunda kalıcı ad oluşturmaları olayına 

denir. Geçişme de bir tür birleşmedir. Ancak birleşmede  ses olayları çeşitlilik 

göstermekle birlikte her zaman ses kaybolması gözlenmez. Geçişmede ise iki 

ünlünün yan yana gelmesinden dolayı mutlaka bir ya da  birden fazla ses olayı takibi 

yapılabilir. 

işbu (1120:1)<oş + bu 

degül (685:2)< taġ + ol   

şimdi (763:1)<uş + imdi 



 

3.8. İkizleşme (Gemination) 

 İç seste iki ünlü arasında bulunan bazı ünsüzlerin boğumlanmalarındaki 

tekrarlanmadır.
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issi (921:1)< idisi 

3.9. Hece Tekleşmesi (Haplology) 

 "İki heceden meydana gelen bir sözün bünyesindeki birbirine yakın seslerden 

oluşan iki hecenin bir heceye dönüşmesidir. Bunun en önemli örneği bildirme 

(predikat) eki olarak kullanılan ve -tur fiilinden gelen -durur’dur."
27

 

yoķ+dur (662:1)<<turur 

Yukarıda kaydettiğimiz "+dUr" bildirme ekinin metinde hece tekleşmesine 

uğramamış şekillerine de rastlamak mümkündür. 

yol+durur (377:2)  

3.10. Türeme (Epenthesis) 

3.10.1. Ünlü Türemesi 

"EAT devresi için örneklerine çok rastlanan bir ses olayı değildir."
28

  

3.10.1.1. Başta 

oruç (304:1)<rūz
29

 Far. 

3.10.1.2. İçte 

Söz içinde türemeye uğrayan Türkçe söz tespit edemedik. Ancak yabancı 

kökenli sözlerde söz içinde ünlü türemesine rastladık. 

žikir (304:2)< žikr Ar. 

şükür (673:2)<şükr Ar. 

fikir (331:2)<fikr Ar.  
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3.10.2. Ünsüz Türemesi 

3.10.2.1. Yardımcı ünsüz (y) 

Ekleşme sonucunda yan yana gelen iki ünlünün yan yana gelmesini önlemek 

amacıyla "y" sesinin türemesidir.  

 kişiyi (213:2)<kişi+(y)i  

ķapuyı (734:1)< ķapu+(y)ı 

3.10.2.2 Başta 

 v< Ø 

 vur-du (776:1)< ur- 

3.11. Ulama (Enclisis) 

 Ünsüz ile biten bir sözün son sesi ve ünlü ile başlayan bir sözün ilk sesinin bir 

hece gibi okunmasına dayalı ve yazı dilinde takip edilemeyen bir ses olayıdır.    

ķulaġumˬururam (283:1) 

bunlaruŋˬiçine (319:1) 

3.12. Ünsüz Kaynaşması
30

 (Consonant Degeminition) 

 Ekleşme neticesinde iki ünsüzün birleşerek tek ünsüz hâline gelmesi olayıdır. 

baŋa (258:2)<ben + ge 

saŋa (338:2)< sen + ge 
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 Ayrıntılı bilgi için bk. yönelme durumu s. 59 



 

III. ŞEKİL BİLGİSİ 

1. AD (Ad Çekimi) 

1.1. Çokluk Ekleri 

 "Türkçede ad, kök ve gövdeleri teklik ifade eder."
31

 Çokluk ekleri ise bu 

adlara gelerek miktar bakımından birden fazla olma durumunu belirtir. "Hâl ekleri ve 

son çekim edatları bunlardan sonra gelir."
32

  

1.1.1. +lAr 

 Bugün için de kullanılan en işlek çokluk ekidir.  

 ķıl+lar (77:1), söz+ler (194:2), deŋiz+ler (379:1) 

1.1.2. +an 

Bugün için kalıplaşmış bir kullanıma sahiptir. Çalışmamızda bir söz bu 

kalıplaşmış şekillere örnek oluşturmaktadır. Hatta çokluk anlamını yitirerek üzerine 

başka çokluk ekleri dahi almıştır. 

oġl+an+ları (344:1)    

1.1.3. +z  

Bu ek de bugün için işlerliğini yitirmiş arkaik bir ek olarak kalıplaşmış 

sözlerde varlığını göstermektedir. İşlev olarak diğer çokluk eklerinden farkı çokluk 

anlamından ziyade ikizlik (dualite) anlamı katmasıdır.  

göz+i (402:1) 

Çokluk bildiren kişi zamirlerinin sonunda bulunan "z" sesinin de bu ek 

olduğu düşünülmektedir. (ben/biz, sen/siz)
33

  

1.2. İyelik Ekleri 

 "Adlardaki işletme eklerinden biri de iyelik ekleridir. Bu ekler, adın 

karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu bildiren, sahiplik gösteren ve adlar 

ile adlar arasında bağlantı kuran eklerdir. Dolayısıyla getirildikleri adların dışında 
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fakat o adlara ait olan, o adların malı sayılan nesneleri, şahıs olarak gösteren 

eklerdir."
34

   

 Teklik 1. kişi +(U)m/ + (I)m  

el+(ü)m (465:2), gözler+(i)m (705:1) 

 Teklik 1. kişi iyelik eki, hem yuvarlak hem de düz şekliyle karşımıza 

çıkmaktadır. Buradan, uyuma girdiğini ve artık sürekli yuvarlak şeklin ortadan 

kalkmaya başladığını anlayabiliriz. 

 Çokluk 1. kişi +(I)mUz/ +(I)mIz  

yir+(i)müz+de (288:2), dįn+(i)miz (590:1)  

 2. çoğul kişi iyelik ekinde ekin artık düz sıraya geçmeye başladığını tespit 

ettik. Hatta +(U)m(U)z şekline rastlayamadık. Bunun yerine düzleşme eğilimi 

gösteren ve +(I)m(U)z şekline rastladık. A ve B nüshalarında yer alan aynı sözlerde 

B nüshasının yuvarlak şeklini korurken A nüshasının düz şekilde kaydedildiğini 

gördük. 

 Teklik 2. kişi +(U)ŋ/ + (I)n  

söz+(ü)ŋ (572:2), ad+(ı)n (168:1) 

 Bu ek için de düzlük yuvarlarklık uyumundan söz edebiliyoruz.    

 Çokluk 2. kişi +(U)ŋUz  

yol+(u)ŋuz (905:1) 

 Henüz sürekli yuvarlak şeklini yitirmemiştir. Ancak bu ekin metin içinde 

kullanım sıklığının az olması bu konuda net bir hüküm vermeyi zorlaştırmaktadır. 

Teklik 3. kişi +(s)I(n) 

 ķapu+(s)ı (391:1), gög+(s)i (404:2) 

 "Teklik 3. kişi iyelik ekinde diğer eklerde görülmeyen farklı bir durum söz 

konusudur. Ek kendisinden başka bir çekim eki yoksa genellikle +s(I) 
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biçimindedir."
35

 Ancak hâl eki alırken normalde "y" ile bağlanması beklenirken 

"n"nin görünmesi, buradaki sesin (yani n’nin) koruyucu veya bağlayıcı bir ünsüz 

olmadığını gösterir.
36

 Yani, ekin sonundaki "n", ancak, arkasına bir çekim eki 

gelmesi durumunda ortaya çıkar.
37

 Yine Ø belirtme eki eklendiğinde de iyelik ekinin 

bünyesinde bulunan "n" sesi görülür. Ancak Ø belirtme eki olmaksızın da bu "n"nin 

bulunduğu örnekler mevcuttur.  

 Şāh buyurdı açdılar ķapu+(s)ın+Ø (393:2) 

 Sefā ü Merve ara+(s)ın+dan+Ø ol çıķa (559:1) 

 Çokluk 3. kişi +lArI(n) 

 nefes+lerin+den (743:1) 

 İyelik Eki Yığılması 

 Ek kalıplaşması ekin zamanla herhangi bir kelime içinde şekil ve görev 

bakımından eriyip, o kelime ile bir şekilde iş birliği meydana getirecek tarzda 

kaynaşması hadisesidir.
38

 İyelik eki konusunda ek yığılması iyelik eki alan bir sözün 

tekrar iyelik alması ve ilk iyelik ekinin işlevini kaybetmesi ile meydana gelir.  

 bir+i+(s)i (127:1), kim+i+(s)i (250:2) 

1.3. Durum Ekleri 

"Bağımsız, öncül ve sözlüksel dil birimi özelliği gösteren adlar, dilde tek 

başına kullanıma çıkma hakkına sahiptir. Ancak adların sistemde sürekli tek başına 

hareket etmeleri söz konusu değildir. Dil örgüsünü oluşturmak gerekmektedir. Bu 

nedenle daha geniş kavramları ifade etmek için diğer dil birimleriyle ilişki kurma 

zorunluluğu ortaya çıkar. İşte bu noktada geleneksel dil bilgisinde hâl kategorisi adı 

verilen durum söz konusu olur."
39
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1.3.1. Yalın Durum Eki 

 "Bu hâl ismin, karşıladığı nesne ve kendisine tâbi olan isim dışında hiçbir 

münasebet ifade etmeyen hâlidir."
40

 "Yalnız iyelik ve çokluk ekleri alabilir."
41

 

 yazılar (457:2), śu (471:2), arķası (752:1) 

1.3.2. İlgi Durumu Eki 

 +(n)Uŋ/ + (n)Iŋ 

 Bu ek EAT döneminde yuvarlak şeklini sürekli muhafaza ederek bu dönem 

için karakteristik bir yapı göstermektedir. Bu yuvarlak biçimi Özkan, ekin sonundaki 

"ŋ" sesine bağlamaktadır.
42

 Ergin de yuvarlak şeklin düz şekle ancak Osmanlı 

Türkçesi döneminde döndüğünü kaydeder.
43

 Metnimizde ekin düz ve yuvarlak 

şekillerinin birlikte kullanıldığını gözlemledik. Ancak yuvarlak şeklin daha yaygın 

olarak kullanıldığını belirtmek gerekir.
44

 

 taŋru+(n)uŋ (115:2), gece+(n)iŋ (227:1), bunlar+uŋ (319:1) 

1.3.3. Yönelme Durumu Eki 

 +(y)A 

 Eski Türkçedeki -ġA ekinden ortaya çıkmıştır. Ünlüyle biten bir kelimeye 

geldiği zaman araya yardımcı "-y-" ses gelmektedir.
45

  

 dere+(y)e (574:1), bular+a (588:1) 

 Teklik ve çokluk 3. kişi zamirlerinin çekimi ile teklik 3. şahıs iyelik ekli 

sözlerin durum ekleriyle kullanılışı sırasında araya "n" sesinin girdiği gözlenir. Aynı 

ses bir de -ki aitlik ekinin üzerine durum ekleri geldiği zaman ortaya çıkar.Bu "n" 

ünsüzüne "zamir n"si denir. 

 bu+n+dan (161:2), evi+n+e (69:2), mül+ki+n+e (887:1) 
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+GA 

 "Eski Türkçedeki +KA eki, Orta Türkçenin doğudaki lehçelerinde +KA ve 

+GA olarak görülür. EAT’de ise (K>)G’lerin süreklileşmesi ve yutulması sonucunda 

+(y)A olmuştur. Oğuzcanın ilk edebî ürünlerinde geçen birkaç +GA’lı şekil, bu lehçe 

için karakteristik değildir."
46

 Metnimizde bu duruma örnek teşkil edebilecek örnekler 

bulunmaktadır. 

 yatma+ġa (632:2), çıķma+ġa (805:2) 

 Timurtaş’a göre Batı Türkçesinde kişi zamirlerinin yönelme durumundaki 

şekillerinin bünyelerinde "ŋ" sesini bulunduğu için asıl şekli -ġA olan ekin başındaki 

"ġ" ve "g" sesleri sonradan düşmüştür.
47

 Bu durum çalışmamızda ünsüz kaynaşması 

başlığıyla ses bilgisi kısmında ele alınmıştır. 

 saŋa (974:2), baŋa (13:1), aŋa (30:1) 

1.3.4. Belirtme Durumu Eki 

 +(y)I 

 Yakın zamana kadar bu ekin +(I)ġ şeklindeki "ġ" sesinin düşmesi sonucu 

ortaya çıktığı görüşü yaygın olarak kabul görmekteydi.
48

 Ancak Canpolat’ın ek bu 

şekilde gelişim gösterseydi ekin yuvarlak olarak kullanılması gerekirdi, yönündeki 

iddiası bugün için temel bulan ve kabul gören bir iddiadır. Yine kendisi bu ekin 

Karahanlı Türkçesinde ġ’siz şekliyle (+I) görüldüğünü kaydeder.
49

   

 ķapu+(y)ı (734:1), söz+i (785:1), kişi+(y)i (213:2) 

+ Ø 

 1. ve 2. teklik kişi iyelik eklerinden sonra nasıl kullanılmamış bir belirtme 

hâli fonksiyonu bulunuyorsa 3. kişi iyelik +ın eki üzerinde de kullanılmamış bir 

belirtme hâli vardır. İşte bu ek +Ø belirtme hâli ekidir.
50

  

 ķılıcın (120:1), bilegin (121:1), adın (97:1)  
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1.3.5. Bulunma Durumu Eki 

 +dA 

 Eski Türkçede  +tA ve +dA şekilleri
51

 görülürken EAT ve devamında 

Osmanlı Türkçesinde kalıp bir hâl alarak +dA hâlini korumuştur.  

 günün+de (99:1), ortasın+da (106:2), öŋün+de (144:2) 

1.3.6. Ayrılma Durumu Eki 

 +dAn/+dIn 

 Eski Türkçede +tIn ve +dIn ve nadiren +tan şekilleri görülür.
52

 EAT ve 

Osmanlı Türkçesi için +dAn şekli yaygın olarak kullanılmıştır.  Gülsevin ve Boz, 

+dIn şeklinin EAT için karakteristik olmadığını, çok seyrek görüldüğünü ve 

genellikle "öŋ" sözü ve bazı edatlarla sınırlı bir kullanımı olduğunu belirtirler.
53

 

Ancak Timurtaş, bu kullanıma öndin-kiler sözündeki –ki ekinin niteleme sıfatı 

yapma görevini hatırlatarak bu ekin isim çekim eklerinden sonra gelemeyeceğini 

belirtir. Yine sözün sonundaki "n"yi vasıta eki olarak yorumlamanın da uzak bir 

ihtimal olduğunu söyler. Ancak bu –din ekinin ayrılma durum eki olduğu unutularak 

klişeleştiği ve önce manasına geldiği göz önünde tutulursa –ki eki alabileceğini kabul 

eder.
54

 

 ķapu+dan (808:1), öŋ+den (923), śuyun+dan (575:2) 

1.3.7. Eşitlik Durumu Eki 

 +cA 

 Eski Türkçede +çA şekliyle gözlenmektedir.
55

 Hâl eki olan +ça tarihî 

metinlerde ve lehçelerde eşitlik, mukayese ve sınırlama gösterme gibi, birkaç görevi 

üzerinde toplamış bulunuyor. Bunlar arasında eşitlik görevi, eki vasıflandıran başlıca 

özellik olarak kendini gösteriyor.
56

 EAT devresinde ise kaşımıza +cA şekliyle çıkar. 
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Yine zamanla türetme özelliği de kazanmış olan bu durum eki EAT’de işlek bir 

biçimde kullanılmıştır.
57

  

 ķavlin+ce (74:2), ardın+ca (738:1) 

1.3.8. Araç Durumu Eki 

 +(I)n 

 Eski Türkçe döneminden beri rastlanabilen bir ektir. Ancak incelediğimiz 

metinde ve dönemde artık belirli kalıp sözlerde kullanılmaktadır. Aynı ekin işlek 

olarak +cIlAyIn ekinin bir parçası olarak varlığını sürdürdüğünü belirtmek gerekir. 

 deg+(i)n (384:2), yalıŋuz+(ı)n (899:1) 

+lA 

 śabır+la (1111:1)   

 +(y)IlA 

 "İle edatının ekleşmiş şeklidir. +(I)lA olabildiği gibi, ünsüzlerle biten 

kelimelerden sonra +yIlA şeklinde de görülebilir."
58

 

 eli+(y)le (400:2), biri+(y)ile (773:1) 

1.3.9. Yön Gösterme Durumu Eki 

 "Türkçenin devirlerinde büyük bir yer işgal eden bu ek, bügünkü Türk 

şivelerinde ancak kalıplaşmış şekilleri ile kullanılmaktadır. Ekin normal şekli -ġaru, 

-gerü
59

 olup, tarihî ve coğrafi şartlar dolayısıyla, bazı fonetik değişmeler  

göstermiştir."
60

 Yön ekleri, Türkçede sonradan çekim ekliğinden tamamıyla çıkmış 

ve sayılı kelimelerin bünyesinde tam bir yapım eki gibi klişeleşip kalmıştır. Çekim 

eki olarak her türlü hususiyetlerini ve canlılıklarını kaybetmişlerdir. Zaten canlı 

oldukları devirlerde de ancak yönle ilgili yer ve zaman isimlerinde kullanlırlardı. 

Bugün artık çoktan yapım eki durumuna girmiş bulunan bu yön ekleri -ra, -re, ve -
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arı, -eri olmak üzere iki çeşittir.
61

 Ancak EAT devresinde yuvarlak şekilleri de 

gözlenebilmektedir.  

 +Aru 

 yuķ+aru (624:1), iç+erü (734:2) 

 +rA   

 ŧaş+ra (798:1) 

 +rU 

 gi+rü (700:2) 

 

2. SIFAT 

 "Sıfatlar başka bir adı çeşitli açılardan belirginleştiren isim soylu 

kelimelerdir. Tek başlarına cümle ögesi olamaz, çekim eki almazlar. Yapıca adlardan 

ayrılan yönleri yoktur. Kendilerinden sonra gelen isimle olan ilişkilerine göre 

niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar."
62

  

2.1. Niteleme Sıfatları 

 "Niteleme sıfatları, canlı ve cansız varlıkların renk, şekil, biçim, tat, koku, 

mesafe, huy, alışkanlık, yetenek, beceri gibi türlü dış ve iç özelliklerini bildiren 

sıfatlardır."
63

  

 yeşil çimene (989:2), ķara küllüķ (222:1), Ǿacāyib işi, (355:1), üti  ķurşun 

(347:2), ķatı āh (382:2) 

2.2. Belirtme Sıfatları 

 "Belirtme sıfatları, niteleme sıfatlarından farklı olarak varlıkları niteleme 

değil belirtme işlevi yüklenmiş olan sıfatlardır. Bu işlev ya adları işaret etme, 

gösterme; ya sayısını, miktarını bildirme ya sorma yahut da belirsizlik gösterme 

biçiminde karşılanır. Buna göre de belirtme sıfatları kendi içinde, işaret sıfatları 
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(gösterme), sayı sıfatları, soru sıfatları ve belirsizlik sıfatları olmak üzere dört alt 

gruba ayrılır."
64

 

2.2.1. İşaret Sıfatları 

 bu gice (386:2), ol Ǿālimler (31:2), şol sāǾat (36:1), işbu söze (60:2) 

2.2.2. Sayı Sıfatları 

 Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları ve üleştirme sayı sıfatları olmak üzere üç 

başlık altında incelenmesine rağmen biz metnimizde sadece asıl sayı sıfatı tespit 

ettiğimiz için bu başlığa yer verdik.  

2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları 

  yedi yıl dört ay (85:2), beş yüz yıl (549:1) üç gece üç gün (712:2)  

2.2.3. Soru Sıfatları 

 ne Ǿacāyib (350:1), ne ķadar yıllıķ (375:2), nice ħaber (376:2), ne canavar 

(555:2) 

2.2.4. Belirsizlik Sıfatları  

 bir kişi (76:2), çoķ nesneden (102:2), ayruķ geyesi (578:2) 

 

3. ZAMİR 

 "Ardında bir nesne veya kimse kavramı olan, dolayısıyla bir adın yerini tutan 

kelimeye zamir denir."
65

 "Zamirler, kişilerin ve nesnelerin yerini tutan belirli 

kelimeler oldukları için sayıları da çok sınırlıdır. Ne var ki, her adın yerini 

tutabildikleri, her adı işaret ederek gösterebildikleri için kapsamları çok geniş ve 

sınırsızdır."
66
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3.1. Kişi Zamirleri 

Teklik 1. kişi 

 ben (38:1), baŋa (38:2), benüm (91:2), benden (158:2) 

Teklik 2. kişi 

 sen (226:1), senüŋ (218:1), seni (312:2), saŋa (325:1) 

Teklik 3. kişi 

 ol (347:1), aŋa (377:1), anı (4:1), anuŋ (216:2) 

Çokluk 1. kişi 

 biz (217:1), bize (218:1), bizi (288:1), bizden (350:2) 

Çokluk 2. kişi 

siz (594:2), size (694:1)  

Çokluk 3. kişi  

 anlar (198:1), anlaruŋ (93:2), anları (269:1), anlara (435:2) 

3.2. İşaret Zamirleri 

 "Bunlar işaret etmek, göstermek suretiyle nesneleri karşılayan kelimelerdir. 

İşaret zamirleri nesneleri bir yer içinde gösterir, onlara yerlerine göre işaret ederler. 

Yani bu zamirlerle belirtilen varlıklar şu veya bu vasıfları ile değil, yerleri ile ifade 

edilmiş olurlar."
67

 

 bu (109:2), bulara (588:1), bunuŋ (761:2), bunlaruŋ (260:2)  

3.3. Dönüşlülük Zamirleri 

 "Bu zamirler asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifadeye sahip bulunan, 

onların mânâ bakımından daha kuvvetlileri, katmerlileri olan şahıs zamirleridir."
68
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 kendüzüme (327:2): Bu zamir kendü +öz’den meydana gelmiştir. 1. ve 2. 

kişiler için de kullanılmaktadır.
69

  

 kendi özine (821:1), kendi özin (209:2), kendi (122:1) 

3.4. Belirsizlik Zamirleri 

 "Ardında belirsiz bir kimse veya nesne kavramı olan zamirlere denir."
70

 

 kim (143:1), kimse (179:2) <kim + ise, her kim (187:1) 

3.5. Soru Zamirleri 

 Yerini tuttukları adı soru yoluyla ifade eden zamirlerdir. 

 ne (576:2), kim (45:1)   

3.6. Bağlama Zamirleri 

 Bir daħı vaśiyyet budur ki gine (202:1)  

Sen bulursın kim ey Taŋrı arslanı (226:1) 

 

4. ZARF 

 "Zarflar şekil yönünden sıfatlardan farksızdır. Bir kelimenin sıfat mı zarf mı 

oluşu cümlenin içindeki yerinden belli olur. Zarfların bir kısmı isimlerin çekim eki 

ve edatlarla kalıplaşmasından meydana gelmişlerdir. Ayrıca yabancı asıllı pek çok 

kelime de zarf olarak kullanılmıştır. Bunların bir kısmı ise birleşiktir."
71

 

4.1. Zaman Zarfları 

 imdi (219:1), şimdi (323:1), ķaçan (384:1), śoŋra (35:2), evvel (1:1), öŋden 

(9:1), bugün (87:1), yarın (1058:2)  

4.2. Yer Zarfları 

 berü (82:2), aşaġa (251:2), yuķaru (648:2), girü (700:2), ķarşu (747:1) 

                                                           
69

 Timurtaş, s. 102 
70

 Banguoğlu, s. 368 
71

 Özkan, s. 124 



 

4.3. Miktar Zarfları 

 Muśŧafā’ya śalavātı çoķ  getür (1115:2) 

 Ķatı  ķorķdum yā imām ķaldım ĥaźar (228:1) 

 Beni yavlaķ severdi ol belįd (840:2)  

4.4. Tarz Zarfları 

 Ol nice derse eyle idelüm (126:2) 

 Geŋez olur dįnde müşgil işi (1085:2) 

 Ķançaru gitdügini hiç bilmedim (697:2) 

  

5. EDAT 

 "Bugünkü anlamıyla edatlar, dilde bağımsız olarak var olamayan, yani kendi 

başlarına değil, söz, söz öbeği ve cümle gibi dil birimlerini bir araya getiren 

(bağlama edatları), onları çekime sokan (çekim edatları) veya söz cümleler kuran 

(ünlem edatları) dil birimleridir."
72

 

5.1. Çekim Edatları 

 "İsimlerden sonra gelerek, bağlı olduğu isimle cümlenin diğer unsurları 

arasında zaman, mekân, cihet, tarz, sebep, bezerlik, başkalık vb. bakımdan çeşitli 

ilgiler kuran kelimelere çekim edatı diyoruz. Bunlar, mutlaka bir isimden sonra 

gelmeleri ve ancak o isim sâyesinde anlam kazanmaları sebebi ile, isim hâl eklerine 

çok benzerler."
73

 

 fil gibi (862:1): Benzerlik ilgisi kurmuştur. 

ġusl içün (75:2): Sebep ilgisi kurmuştur.  

içinde bile (155:2): Birliktelik ilgisi kurmuştur. 

baŋa ŧoġru (766:1): Yön ilgisi kurmuştur. 

ķıyāmet günine dek (1064:1): Sınırlandıra ilgisi kurmuştur. 
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5.2. Bağlama edatları 

 "Bunlar, kelimeden küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime gruplarını ve 

cümleleri şekil veya mana bakımından birbirlerine bağlayan, onlar arasında bir irtibat 

kuran edatlardır."
74

 

 ger dilerseŋ (354:1): Şart ilgisi kurmuştur. 

 Ķorķdı cānım illā  yımışaķdır sözüŋ (94:2): zıtlık ilgisi kurmuştur. 

Virdi destūr çün içeri givürdi (144:1): Sebep ilgisi kurmuşur. 

Geldim ol keşişe gör ki ne direm (576:2) Yardımcı cümle ile ana cümle 

arasında ilgi kurmuştur. 

śaġa ve śola (1014:2) : Sıralama ilgisi kurmuştur. 

5.3. Ünlem Edatları (Ünlemler) 

 "Bunlar his ve heyecanları, sevinç, keder, ızdırap, nefret, hayıflanma, 

coşkunluk vs. gibi ruh hâllerini; tabiat seslerini, seslenmeleri, tasdik, ret, sorma, 

gösterme gibi beyan şekillerini ifade eden edatlardır."
75

 

 ey yār (584:1): Seslenme ve hitap ifade etmektedir. 

 āh eyledi (371:1): Üzüntü ifade etmektedir. 

 uşda geldiler (139:2): Gösterme ifadesi taşımaktadır.    

 Pes bu tekebbürlik eylemek neden (1116:2): Soru ifadesi taşımaktadır.   
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6. FİİL 

 "Bir kılış, bir durum veya oluşu, toplu bir deyimle olup biteni anlatan 

kelimeye fiil adını veririz."
76

 

6.1. Kişi Ekleri 

6.1.1. Zamir Kökenli Kişi Ekleri 

Teklik 1. kişi eki:  

-Am 

yapışur-am (1082:2), irür-em (1052:1)  

-In 

aġlar-ın (456:1) 

Teklik 2. kişi eki:  

-sIn 

 bulur-sın (226:1), gizer-sin (981:2) 

Teklik 3. kişi eki:  

Ø 

 oldı-Ø (31:1), eyledi-Ø (33:2) 

Çokluk 1. kişi eki: 

 -Uz 

 işitmemiş-üz (217:1), bilür-üz (693:1) 

 -vUz 

 deye-vüz (89:1) 

Çokluk 2. kişi eki:  

-sIz 

 bula-sız (880:2) 
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Çokluk 3. kişi eki:  

 -lAr 

 deye-ler (13:1), ŧutmış-lar (36:1) 

6.1.2. İyelik Kökenli Kişi Ekleri 

Teklik 1. kişi eki: -m 

 ķorsa-m (462:2), ilete-m (468:1) 

Teklik 2. kişi eki: -ŋ 

 gözledü-ŋ (518:2), itdü-ŋ (571:2) 

Teklik 3. kişi eki: Ek kullanılmamıştır. 

Çokluk 1. kişi eki:-k 

 eglenür-dük (426:1), diŋle-dük (451:2)  

Çokluk 2. kişi eki:-ŋUz 

 ķıldı-ŋuz (606:2), irdü-ŋüz (1054:1)  

Çokluk 3. kişi eki:-lAr 

 ŧaġıtdı-lar (9:2), geldi-ler (62:1)  

6.2. Fiil Çekimi 

 "Fiiller, cümle ve söz içinde, diğer kelimeler ile çok yönlü ilişkiler kurdukları 

ve bu ilişkiler dolayısıyla farklı kalıplara girdikleri için dilde yalın olarak değil 

çekimli olarak bulunurlar. Çekimli bir fiilde de fiil kök veya gövdesi dışında kip, 

zaman, şahıs, sayı kavramı ve ögeleri bulunur."
77

 

 

 

                                                           
77

 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 567 



 

6.2.1. Basit Çekim 

6.2.1.1. Bildirme Kipleri 

6.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman 

 Görülen geçmiş zaman ekinin ünsüzü "d"dir.
78

 Ötümsüz şekliyle uyuma 

henüz girmemiştir. Bu uyumu da ancak Osmanlı Türkçesinin son dönemlerinde 

görebiliriz.
79

 Teklik ve çokluk 3. kişi eklerinde düz, diğer kişi eklerinde ise yuvarlak 

şekilleri gözlemlenir. Bu duruma aykırı tek nokta teklik 2. kişi ekinde düz biçimde 

takip edilebilmesidir. (Bk. teklik 2. kişi)  

Teklik 1. Kişi: -dUm 

gör-düm (138:2), ol-dum (185:1), dön-düm (228:2), irdüm (671:2) 

Teklik 2. Kişi:  

Metnimizde ekin hem düz hem yuvarlak şeklini takip edebiliyoruz. 

-dUŋ   

gör-düŋ (159:1) uġra-duŋ (1077:1) 

-dIŋ 

geç-diŋ (1080:2) 

Teklik 3. Kişi: -dI 

dön-di (649:1), al-dı (722:2) 

Çokluk 1. Kişi: -dUK 

ol-duķ (543:1), ye-dük (711:1) 

Çokluk 2. Kişi: -dUŋUz 

al-duŋuz (323:1), ir-düŋüz (1054:1) 
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Çokluk 3. Kişi:  

-dIlar 

ŧaġıt-dılar (9:2), gel-diler (62:1) 

-mIş: 

Bu ek, 1. kişi için kullanıldığında "Görülen Geçmiş Zaman" ifade edebilir.
80

 

Teklik 1. Kişi: -mIşAm 

śuv-mışam (279:1), gel-mişem (303:2) 

Çokluk 1. Kişi: -mIşUz 

işitme-mişüz (217:1)  

6.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 Teklik ve çokluk 1. kişi için bu zamanın ekinin örneği yoktur.    

Teklik 3. Kişi: -mIş (-mIşdUr / mIşdUrUr)  

 Ekin sadece teklik 3. kişi kullanımında sonuna kuvvetlendirme eki alarak       

-mIşdUr veya -mIşdUrUr biçimleriyle kaydedildiğini tespit ettik.   

ķal-mış (499:2), vir-miş (501:2), et-mişdür (466:2), gör-mişdürür (262:2) 

Çokluk 3. Kişi: -mIşlAr 

 ķıl-mışlar (661:2), ŧuŧ-mışlar (36:1) 

6.2.1.1.3. Geniş Zaman  

 Eski Türkiye Türkçesinde  -Ur, -Ar, -r ekleri kullanılmıştır.
81

 Ancak Türk 

dilinde -(V)r ekinin ünlüsünün hangi şartta, hangi nitelikte geleceği konusu başlı 

başına bir meseledir.
82
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Teklik 1. Kişi:  

-UrAm 

 ol-uram (419:1), sevin-ürem (461:1) 

-ArAm 

 çıķ-aram (632:2), sev-erem (651:1) 

Teklik 2. Kişi:  

-UrsIn 

bul-ursın (226:1), bil-ürsin (541:1) 

-ArsIn 

giz-ersin (981:2), id-ersin (159:1) 

Teklik 3. Kişi:  

-Ar 

ŧut-ar (201:2), id-er (189:1) 

-Ur 

çaġır-ur (151:1), gel-ür (130:1) 

Çokluk 1. Kişi:  

-ArUz 

ir-erüz (730:1) 

-Uruz 

bil-ürüz (693:1) 

Çokluk 3. Kişi:  

 -ArlAr 

 ŧap-arlar (1018:1), id-erler (605:1) 

 -UrlAr 

 ol-urlar (188:2), gel-ürler (290:1) 



 

6.2.1.1.4. Şimdiki Zaman 

 "EAT metinlerinde şimdiki zaman için özel bir ek yoktur. Bugün kullanılan     

-yor <yorır eki henüz Eski Anadolu Türkçesinde kullanılmamaktadır. Bu kip 

genellikle geniş zaman ekleri ile, bazen de -A istek ekiyle karşılanmıştır."
83

 "Daha 

ziyade "eyit-, di-" gibi fiiller, "yā, iy" gibi hitaplar ile "soru" cümlelerinde -(V)r (-Ur, 

-Ar, -r) eki şimdiki zamanı göstermektedir."
84

 Yine bunlara ek olarak Timurtaş 14. 

yüzyılın bazı eserlerinde tesadüf edilen bu ekin EAT metinlerinde geçmediğini ve ilk 

defa Ahmet Fakih’in Çarh-nâme’sinde tespit edildiğini kaydeder.
85

 

6.2.1.1.5. Gelecek Zaman 

 Türkçe, "gelecek zaman" kavramı ifade etmek için -ġu, -ġay, -ġa, -a, taçı,      

-ısar, -acaķ gibi ekler kullanılmıştır.
86

 Korkmaz’ın burada kronolojik sırasıyla 

verdiği eklerden -ısar eki EAT devresi için en işlek olarak kullanılan ektir.
87

 Gelecek 

zaman için günümüzde kullanılan -(y)AcAk eki 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

ortaya çıkarak -(y)IsAr ekinin yerini almıştır. 13. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında işlek 

olarak kullanılan
88

 -IsAr ekini Tekin, Eski Türkçede (VII-XI. yüzyıllar) -ıġsa-’lı fiil 

gövdelerine -r geniş zaman ekinin ekleşmesi ile meydana gelen -ıġsar şeklinin 

gelişmesi ve kalıplaşması ile açıklamaktadır.
89

 Uyğur ise bu eki zarf-fiil eki + tasvir 

fiili + zaman eki olarak açıklamıştır.
90

 

-IsAr 

Teklik 1. Kişi: -IsArAm 

çıķ-ısaram (522:2), var-ısaram (763:1), vir-iserem (437:2) 

Teklik 3. Kişi: -IsAr 

ol-ısar (835:2), gel-iser (835:1) 
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Çokluk 3. Kişi: -IsArlAr, -IsAr 

gir-iserler (1071:2) 

Ol ķara yüzlü kāfirler öliser91
 (564:1)  

-A 

 "Bu ek geniş zaman ve şimdiki zamanı da gösterebilir. Ayrıca, istek kipinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelecek zaman için kullanıldığı yerleri tam olarak 

ayırabilmek oldukça güçtür."
92

 

Teklik 1. Kişi:-Am 

Cān çıķısar ķalur-am93
 ben yerinde (979:2) 

Ümįdüm var mı ķalam yene (383:2) 

Teklik 2. Kişi: -AsIn 

Sen daħı oķu ki manśūr ol-asın (444:1) 

Düşem ölem çünki gir-esin yere (764:2) 

Teklik 3. Kişi: -A 

Şuŋa degin kim açıl-a aŋa yol (557:2) 

Çokluk 1. Kişi: -AvUz 

Biz de-(y)evüz ıraķ ile etmeye (89:1) 

Çokluk 2. Kişi: -AsIz 

Hiç bul-asız yir menzil yoķdurur (880:2) 

Çokluk 3. Kişi: -AlAr 

Śor-alar saŋa nügārıŋ ķanı (800:1) 
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6.2.1.2. Tasarlama Kipleri 

 "Tasarlama kiplerinde, bildirme kiplerindeki gibi bildirme, haber verme 

biçiminde bir oluş ve kılış yoktur. Bu kipler, daha gerçekleşmemiş olan, ancak 

gerçekleşmesi istek, emir, şart ve gereklilik şekillerinde tasarlanan kiplerdir."
94

 

Ancak bu tasarlama kipleri üzerinde çeşitli tartışmalar vardır. Özellikle emir ve istek 

kiplerinin tanımı ve ayrımı konusunda muhtelif görüşler vardır.
95

 Bu ayrım arkaik bir 

dil devresi EAT için daha da karmaşık bir yapı gösterir. "Bugün "Dilek-İstek Kipleri" 

bağlığı altında verilegelen "Emir", "İstek", "Dilek-Şart" ve "Gereklilik" kiplerini, 

EAT’de fonksiyonları itibarı ile ayrı ayrı müstakil şekillerde gösterebilmek oldukça 

güçtür. Bu kiplerin hepsinde "bir şeyin yapılmasının, ben tarafından istenmesi" 

vardır."
96

  

6.2.1.2.1. Emir Kipi  

 Her kişi için ayrı asıldan gelen ekler kullanılmıştır.
97

 

Teklik 1. Kişi: -AyIn 

 de-(y)eyin (377:1) 

Teklik 2. Kişi:  

-ġIl 

  eyt-gil (382:1), śay-ġıl (418:1) 

 Ø 

 baķ (607:1), gel (82:2) 

Teklik 3. Kişi: -sUn 

 ol-sun (125:2), içme-sün (191:2) 

Çokluk 1. Kişi: -AlUm 

 başar-alum (592:2), iyd-elüm (1:1) 
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Çokluk 2. Kişi:  

 -Uŋ 

 ŧut-uŋ (35:1), id-üŋ (87:1), göster-üŋ (958:2) 

 - Iŋ 

 bil-iŋ (93:2) 

6.2.1.2.2. İstek Kipi  

 "EAT’de ve bugün istek eki -A’dır. Bu ek şeklen Eski Türkçedeki -ġay, -gey 

ve daha sonraki -ġa, -ge ekinin inkişaf etmiş şekli olmakla beraber, anlam 

bakımından gelecek ve şimdiki zamanla alakası yoktur. İstek anlamı ifade 

etmektedir. Yalnız kullanılış tarzına göre, bazen geniş zaman ve gelecek zaman
98

 

anlamı da taşıyabilmektedir."
99

   

 Teklik 1. Kişi: -Am 

 Yiy-em oġlancıķlarumla bile (42:1) 

 Cinnį eydir başım üstine al-am (416:1) 

 Teklik 2. Kişi: -AsIn 

 Dilerüm destūr vir-esin yā imām (52:1) 

 Sen daħı oķu ki manśūr ol-asın (444:1) 

 Nereye gider yolumı di-(y)esin (699:2) 

 Teklik 3. Kişi: -A 

 Kim bile gel-e ĥelāliŋ bir yıla (45:1) 

 Oķu-(y)a bir iki āyet Ķurǿān (190:1) 

 Gele baŋa mūnis ola otur-a (41:1) 
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 Bu başlık altında sadece istek ve geniş zaman anlamlarında kullanımı örneklendirilmiştir. Gelecek 

zaman kullanımı için bk. Gelecek zaman s. 70 
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 Timurtaş, s. 145 



 

 Çokluk 2. Kişi: -AsIz 

 Dilerem ben bu yigidi al-asız (593:1) 

 Ķanda varursaŋız anda śal-asız (593:2) 

 Çokluk 3. Kişi: -AlAr 

 Menziliŋe ilet-eler al-alar (799:2) 

 Geniş Zaman Anlamında: 

 Teklik 1. Kişi: -Am 

 Ŧur-am dört yaŋa cevelān oluram (631:2) 

 Teklik 2. Kişi: -AsIn 

 Söyleyecegez kim eyle śan-asın (403:1) 

 Teklik 3. Kişi: -A 

 Çala Enśārį’niŋ boynun ur-a (122:2) 

 Çokluk 3. Kişi -AlAr 

 Ĥavża ķoy-alar  yene ķuyuya aķar (913:2) 

 Tesbįĥ-ile źikr oķı-(y)alar Ĥaķķ’a (659:2) 

6.2.1.2.3. Dilek-Şart Kipi  

 "Anlam olarak şart ile birlikte dilek anlamını da içermektedir. Ancak yine 

anlam olarak net bir şekilde ayırmak her zaman mümkün değildir."
100

   

Teklik 1. Kişi: -sAm 

 Seni bunda ķor-sam nolur ĥāliŋ (462:2) 

 Gezi-sem cümlesin başdan başa (887:2) 

 Teklik 2. Kişi: -sAŋ 

 Oķu-saŋ bunları kāfirler cinnįlerine (351:2) 
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 Bu ekin anlamları ve gelişimi için bk. Ahmet B. Ercilasun, "Kâşgarlı Mahmud’da -sā-/-sē- Eki", 

Makaleler, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 140 



 

 Ger diler-seŋ ķahır idesiŋ düşmānı (354:1) 

Teklik 3. Kişi: -sA 

 Dedüm ey keşişe paralan-sa ŧonuŋ (577:1) 

 Hem anı dilemez-se ķadĥ ider (644:2) 

6.2.2. Birleşik Çekim  

 "Bildirme ve tasarlama kipleri ile bildirilen ve tasarlanan hareketlerin görülen 

geçmiş zamanda, öğrenilen geçmiş zamanda veya şart şeklinde ortaya çıktığını veya 

çıkacağını ifade etmek için birleşik çekimlere başvurulur. Birleşik çekim, iki çekimli 

fiilin bir araya gelmesinden, birlikte kullanılmasından ibarettir. Birleştirilen iki 

çekimden biri şekil ve zamanı, diğeri de başka bir şekil ve zamanı karşılayarak 

birbirine bağlanan iki şekil ve zamanı birlikte ifade eder."
101

 

6.2.2.1. Hikâye Çekimi 

Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Teklik 1. kişi: otur-mışdım
102

 (335:1) 

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Teklik 3. kişi: ŧur-mışdı (1029:1), di-mişdi (177:2)  

Çokluk 3. kişi: ķıl-mışlar idi (661:2) 

Geniş Zamanın Hikâyesi 

Teklik 1. kişi: id-erdim (335:2) 

Teklik 3. kişi: çıķ-ardı (626:2), beŋze-rdi (654)  

6.2.2.2. Rivayet Çekimi 

Geniş Zamanın Rivayeti  

Teklik 3. kişi: at-arimiş (475:1) ķurtul-urimiş (613:2) 
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 Ergin, s. 320 
102

 "-mIş" eki teklik 1. kişi için kullanıldığında görülen geçmiş zaman foksiyonundadır. Ayrıntı için 

bk. Görülen Geçmiş Zaman, s. 70 



 

6.2.2.3. Şart Çekimi 

Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

Teklik 1. kişi: gör-dümse (998:1) 

Teklik 2. kişi: gör-düŋse (983:1) 

Teklik 3. kişi: ir-di(y)se (87:2) 

Geniş Zamanın Şartı 

Teklik 1. kişi: id-ersem (719:2) 

Teklik 2. kişi: dile-rseŋ (354:1) 

Teklik 3. kişi: dile-rse (422:2), uġra-rsa (207:2) 

Çokluk 1. kişi: śor-arsaķ (656:2) 

Çokluk 3. kişi: giy-erlerse (254:1) 

 

7. EK FİİL (CEVHERÎ FİİL) 

 Ek fiil, Eski Türkçede "er-" olarak tespit edilmiştir.
103

 "Fiilin Batı Türkçesine 

geçerken r’si düşmüş "e-i" değişmesi ile ünlüsü de değişerek "i-" şeklini ortaya 

çıkmıştır."
104

 "Bugün bu fiili her ne kadar "i-(imek)" diye adlandırıyor isek de fiilin 

tek başına bir anlamı yoktur. Asıl fiillerde olduğu gibi yalnız başına "i-" biçimiyle 

kullanılmaz ve yapım ekleri ile genişletilemez. Dolayısıyla fiilden bir ad ya da fiil 

gövdesi oluşturması mümkün değildir."
105

 "i-" fiili adların yüklem olarak 

kullanılmasını sağlamakla birlikte fiillerin de hikâye, rivayet ve şart birleşik 

çekimlerini meydana getirir.
106

 Bu fiil birinci ve ikinci kişilerde rastladığımız "er-" 

fiilinden türemiştir.
107

 "Ancak üçüncü kişiler için Eski Türkçe "tur-" (ayağa kalkmak) 

süreklilik yardımcı fiiline geniş zaman -Ir ekinin getirilmesiyle ortaya çıkmış bir 

ektir."
108
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 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 702 
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 Özkan, s. 144 
107

 Ergin, s. 316 
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 Hülya Savran, "Türk Dilinde "+dIr" Bildirme Eki Ve "+dIr" Bildirme Ekiyle yapılan Belirsizlik 

Kelimeleri", 
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7.1. Geniş-Şimdiki Zaman 

Teklik 1. kişi: +Am 

 atası+(y)am (93:2), şehrinden+em (536:1) 

 Teklik 2. kişi: +sIn 

 ķuş+śın (502:1), canavar+sın (520:1), insį+sin (649:1) 

 Teklik 3. kişi:  

 Bu ek için de düz ve yuvarlak şekilleri takip edilebilmektedir. 

+dUr / +dUrUr 

yol+dur (375:2), kişi+dür (597:2), yol durur (1010:2) demür durur (1039:2) 

+dIr 

var+dır (628:1), kişi+dir (786:2) 

Ø 

vaķtim faķįr (51:1)  

 

8. FİİLİMSİLER (ÇEKİMSİZ FİİLLER) 

 "Fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen; ancak, şahıs ekleri alarak 

çekime girmedikleri için, yargı bildirmeyen, dolayısıyla da bitmemiş fiil niteliğinde 

olan fiillerdir. Ad, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilirler."
109

  

8.1. Ad-fiil
110 

 ŧut-maķ (73:1), tap-maķ (244:2), bul-ma+(y)a (353:2), gel-iş+iŋ (533:1) 

8.2. Sıfat-fiil
111 

 oķu-(y)an kişi (931:2), ŧut-an lāǾįni (298:1)  
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 Kokmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 863 
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 Metinde örneklerine çok rastlanmadığı için ayrı alt başlıklar altında incelenmemiştir. 
111

 Metinde örneklerine çok rastlanmadığı için ayrı alt başlıklar altında incelenmemiştir. 



 

8.3. Zarf-fiil 

 - dUķçA: 

 yorul-duķça (1044:1), ol-duķça (325:2) 

 -dIķdA 

  git-dikde (465:1) 

-IcAķ 

işid-icek (477:1) 

-UrAķ 

aŋla-(y)uraķ (17:2) 

-ken / iken 

yaķın iken (440:2), ŧurmış-ken (586:1), söyleşür-ken (292:1) 

-IncA  

olma-(y)ınca (330:2), oķu-(y)ınca (665:1) 

-AlI 

gid-eli (29:1),  düş-eli (319:1) 

-IcAk 

düken-icek (336:2), oķ-ıcaķ (347:1) 

-dUġInca 

var-duġınca (670:2) 

-Up 

ur-up (938:2), vir-üp (994:1), aç-up (1011:2) 

-UbAn 

ol-uban (509:1),  dur-uban (890:2),  gir-üben (884:2)    



 

 

3. METİN 

Haźā Dastān-ı Temįm Dārį    A1a  

Raĥmetullah-ı ǾAleyh 

1. Evvel anı iydelüm kim bize 

Rızķı maķsūm eyledi ķamumıza      

  

2. Virdi bize hem Muĥammed resūl 

Anuŋ-ıla dįnimüz oldı ķabūl 

 

3. Ol gelicek dįn yolı oldı Ǿayān 

Uydı Ķurān üstine bir bir Ǿayān 

 

4. Allāh anı dünyāya virdi 

Raĥmete’n-lilǾālemįn sensin dedi 

 

5. Sen eger ümmet(s)eŋ ey aŧa 

Adın aŋup meşġūl ol śalavāta 

 

6. İşit imdi bu cihānıŋ işini 

Ya bu çarħ-ı ġadāret112 dervişini 

 

7. Her kim ķadem baśdı anı ķahr ider 

Bellü başlu işlerini zāk-ider 

 

8. Ġāfil olma ey buħāra113 ĥāžır ol 

Kesmeden çarħ-ı felek üstüŋe yol 
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 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk. Bu sözün "ķudūret" sözünün ağızlarda 
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9. Senden öŋden gelenleriŋ ĥālini 

Kim nice ŧaġıtdılar mālını 

 

10. Bir gün ole elesin sen daħı 

Ķalsa-y-ıdı vefā bulayıdı Muśŧafā 

 

11. Kim anıŋ-çün yaratdı Ǿālemi   A1b 

Ay güni hem levĥ ü ķalemi 

 

12. Dünyānıŋ mekri aŋa irdi yolı 

Kim bıraķdı vaŧanından āvare 

 

13. Saŋa baŋa kim deyeler ey aŧa 

Ümmet-iseŋ meşġūl olġıl ŧāǾata 

 

14. Bir ĥikāyet geldi bu sinnde bize 

İydeyim bir bir anı ŧapuŋıza 

 

15. Muśŧafā’nıŋ bir śaĥābį var idi 

Adına Temim Dārį derlerdi 

 

16. Nažar eyle çarħ-ı felek eşine 

Kim neler getürdi anıŋ başına 

 

17. Dünyā mekrinden emin olan kişi 

Aŋlayuraķ işlemek işi 

 

18. Şerh-i ĥālin nažma getürdüm temiz 

İydeyim yārı ķılur ise Ǿazįz 

 

19. Rivāyetdir bize ey pāk-i dil 

İbrāhim İbn-i SaǾįd Naśr’ı bil 

 



 

20. Muttaķįlerden yana hem bir velį 

İsĥāk İbn-i İbrāhim’dir muśalli 

 

21. Bu ĥikāyetden bize oldı ĥaber 

Muśŧafā’nıŋ mescidin açdı ǾÖmer 

 

22. Bir gün oturmuş-iken baķar görür 

Ķapusunda geldi bir Ǿavrat ŧurur 

 

23. Çaġırır kim müsteǾān114 idem Ĥaķķ’a 

Ĥalįfe zamānına ŧūlü’l- beķā
 
 

 

24. ǾÖmer anıŋ ünün eşitdi aħı   A2a 

Virdi destūr içeri girdi daħı 

 

25. Girdi Ǿavrat yere urdı yüzi 

ǾArż ķıldı ǾÖmer’e kendü özüni 

 

26. Girdi eydir ya emįrü’l-müǿminin 

Faķir oldı cānıma boyandı hemin 

 

27. Düşmişem Ǿāilelerim vardır saġīr 

Bir yolum yoķ muĥtācam vaķtim faķir 

 

28. Bir helālim vardı düşdi ıraķ 

Ayrılıķdan cānımı yaķdı firāķ 

 

29. Ol gideli bir sāǾat şād olmadum 

Ķayķudan ġussadan azād olmadum 

 

30. Bir Ǿacāyib vaķıǾā geldi aŋa 

Ol sāǾatde derd-i baĥr oldı baŋa 
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31. Benim-ile bir gice oldı yaķın 

Gör ki bitdi ol Ǿālimler ĥālıķı 

 

32. Ķudreti gör ki ne işler bütürür  

Ŧurdı ĥelālüm ıbrıķ götürür 

 

33. Ĥayata çıķdı çıķdı ki ġusl ide eri 

Nitekim emr eyledi ĥaķķıŋ peyġāmberi 

 

34. Çıķıca Ǿazįz bir kelām söyledi 

Anıŋ-ıla yaǾnį kengel eyledüm 

 

35. Ey ev usseleri anı ŧutuŋ dedim 

İlla śoŋra sözüme pişmān idim 

 

36. Şol sāǾat içinde ŧutmışlar anı 

Gitdi hiç bulunur muydı öni düni  

 

37. Bir sāǾat muntažır oldum gelmedi  A2b 

Ķanda gitdigini kimse bilmedi 

 

38. Ĥayli müddetdir görmedüm ben aŋa 

Ne ħaber ne beti gelür baŋa 

 

39. Daħı śabrım ķalmadı kim ne eyleyem  

Sen variken ĥālüm kime söyleyem 

 

40. Dilerem benim ĥālümi bilesin 

Beni bir kişiye daħı viresin 

 

41. Gele baŋa mūnis ola otura 

Yemege bir pāre etmek getüre 

 



 

42. Yiyem oġlancıķlarumla bile 

Ķalmayam ayruķ faķirliķden kellā 

 

43. ǾÖmer anı eşidicek neyledi 

Döndi ol Ǿavrata gör ne söyledi 

 

44. Eydür ey Ǿavrat yine sen ŧur ayru 

Yöri bir yıl daħı śabr eyle gerü 

 

45. Kim bile gele ĥelāliŋ bir yıla 

Revā degil kim seni ayruķ ola 

 

46. Ŧurdı ol Ǿavrat yene evine gele 

Bir yıla degin yene çün śabr ile 

  

47. İçine yıldan yıla göyidi ol nigār 

Yedi yıl tamām oldı rūzgār 

 

48. Gelmez eri yedi yıl tamām olur 

Yene ǾÖmer ķatına ŧurur gelür 

 

49. Geldi eydür yā ħalįfe ben nidem 

Yedi yıl oldı nice śabr eyleyem 

 

50. Gitdi śabrım ķalmadı hiç ferim   A3a 

Derd-ile yandum görünmez dermānım 

 

51. Uşacıķ oġlanlarım vaķtim faķįr 

Yolaķ oldum ħalķ arasında faķįr 

 

52. Dilerüm destūr viresin yā imām 

ǾÖmer eydir Ǿiddetiŋi ķıl tamām 

 



 

53. Ǿİddetiŋ tamām olıcaķ gelesin 

ŞerǾ-ile seni bir müslimān vereyin 

 

54. Ŧurdı Ǿavrat Ǿiddetin ķıldı tamām 

Geldi ǾÖmer ķatına virdi selām 

 

55. Döndi eydür yā emįrü’l-mü’minįn 

Ǿİddetim tamām oldı daħı hemįn  

 

56. Tamām oldı iddetim yetdi günüm 

Hiç ŧāķatım ķalmadı ayruķ benim 

 

57. ǾÖmer eyder kimsenüŋ varmı seniŋ 

Kim bular gele eglenür cānu 

 

58. ǾAvrat eydür yā ǾÖmer ķardaşlarum 

Atam anam varımsa yoldaşlarum 

 

59. Muśŧafā öŋünde şehįd oldılar 

Bedir ġazāsında öldiler 

 

60. ǾÖmer eydür Ǿavrata etgil bize 

Tanuġun varmı senüŋ işbu söze 

 

61. Vardı Ǿavrat bir ķaç ulu alur 

Ŧoġru ǾÖmer ķatına ŧurur gelür 

 

62. Geldiler bunlar ŧanılıķ virdiler 

Netekim resūl öŋünde gördiler 

 

63. Döndi aśĥāba ǾÖmer ķıldı nažar   A3b 

İşit imdi nicesi oldı ħaber 

 



 

64. Kim alursa bunı ben ķıyam 

Beytü’l-māl-ı müslimįnde görem 

 

65. Enśārį’den biri durdı urı 

Geldi ǾÖmer ķatına ol ileri 

 

66. Geldi eydür yā emįrü’l-mü’minįn 

Sen baŋa bu Ǿavratı eyle kābįn  

 

67. Netekim şerǾile kābįn itdiler 

Her birin işlü işine gitdiler 

 

68. Aħşamı ǾÖmer ile bile ķılur 

Ol śaĥabe yatsu namāzın ķılur 

 

69. Yatsu ķıldı evine gider 

Ŧoġrı evine gelür işit nider 

 

70. Girdi ĥelāl ķatına oturur 

Yimege ortaya ŧaǾām getürür 

 

71. Geldi eydür ĥelālüm bu gice 

CumǾa gecesidir işit nice 

 

72. Muśŧafā bize vaśiyyet eyledi 

Bu gecede ġusl-ıla  yatur dedi 

 

73. Muśŧafā’nıŋ sözüni ŧutmaķ gerek 

Her ne kim dirse anı etmek gerek 

 

74. Bir śu getür baŋa ābdest alayum 

Muśŧafā ķavlince ġusül ķılayum 

 



 

75. Ŧurdı Ǿavrat eline ıbrıķ alur 

Ġusl içün ĥayaŧa ŧaşra gelür 

 

76. Ĥayaŧa çıķıcaķ baķar gördi   A4a 

Ĥayaŧ ortasında bir kişi ŧurur 

 

77. Cümle endāmını ķıllar bürümüş 

Śanki cinnįler içinde yürümüş 

 

78. De kim dırnaķları var daħı anuŋ 

Miŝli kerkes ķayġıdır ey aħı 

 

79. Ol kişi kim Ǿavrata baķar görür 

Ey nigārım baķ beri der çaġırır 

 

80. ǾAvrat anı gördi bismillah dedi 

Cinnį iseŋ e’ūzu-billāh dedi 

 

81. Döndi Temįm dedi cinnį degülem 

İlla bir vāķıǾāya düşmiş ķulum 

 

82. İşim ħōd  beni cinnį śanmaġıl  

Gel berü gel yā nigārım uŧanmaġıl 

 

83. Hem helālimsin benim Ǿammım ķızı 

Saŋa taħķįķ iderem işbu sözi 

 

84. ǾAvrat eydür bu Ǿacāyib iş ola 

Ya bellü göŋlüme nice teşvįş ola 

 

85. ǾAmmım oġlu sefere gitmiş ŧurur 

Yedi yıl dört ay tamām olmuş durur 

 



 

86. Yedi yıldır muntažıram ben aŋa 

Ħaberini kimse getürmez baŋa 

 

87. Döndi eydür Ǿafv idüŋ bugün bize 

Ger żarūret irdiyse bizden size 

 

88. Ger oġlancıķlar necā etdiyse 

Sinnde115 anuŋ erki bitdiyse 

 

89. Biz deyevüz ıraķ ile etmeye    A4b 

Kim bize senüŋ elemüŋ bitmeye 

 

90. Hem ĥayaŧı süpürem ŧutam eri 

Temiz eyleyem yöri peşimden geri 

 

91. Döndi Temmįm eydür ey benim cānum 

Ey ĥelālüm Ǿammım ķızısın benüm 

 

92. Cinnį degülem benim Temmįm Dāri’yem 

Ol Muħammed Muśŧafā’nıŋ yāriyem   

 

93. Hem senüŋ zevceŋ hem oġlanlarun 

Atasıyam bellü biliŋ anlaruŋ 

 

94. ǾAvrat eydür yüzüme baķdı gözüŋ 

Ķorķdı cānım illā yımışaķdır sözüŋ 

 

95. Temmįm’iŋ yüzi iken nurlu idi  

Ŧanma kim sencileyin kirlü idi 

 

96. Yoġ-idi yüzünde bir ķılı anıŋ  

Ķılları-y-ıla şöyle bürünmüş tenüŋ 
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97. Nedir adın iydivirgil sen baŋa 

Atam anam inanam daħı saŋa 

 

98. Eydir ataŋ ǾÖmer anıŋ hem daĥı hemįn 

Ķardaşıŋ biri Müslim biri Ħabįr 

 

99. Bedir Ġazāsı gününde öldiler 

Muśŧafā öŋünde şehįd oldılar 

 

100. Baŋa daĥi oldı bir Ǿacāyib cidā 

Ol ġazāda yemişem ben bir yara 

 

101. ǾUķbā
 116 ibn Muķayyer’e virmişdirür 

Uş yüzümde nişānı var durur 

 

102. ǾAvrat eydür kim söziŋ gerçekdir   A5a 

Cinnįden çoķ nesneden ħaber virir 

 

103. Cümle  ħalķıŋ adını bunlar bilür  

Bunlara maǾlūm nekim insį ķılur  

 

104. Temmįm eydür cinnį degülem nigār 

Sen benim Ǿammım ķızısın āşikār 

 

105. Enśārį’niŋ ķapuya baķar gözi 

Ķulaġına degdi buŋların sözi 

 

106. Ev içinde ħayāta çıķar ŧurur 

Ħayāt ortasında bir cinnį ŧurur 

 

107. Cinnį śandı anı bismillah dedi 

Şol aġaç yapraġı gibi ditredi 
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108. Döndi eydir Ǿavrata eytgil
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 baŋa 

Ne kişidir söyleyen āħir saŋa 

 

109. Temmįm eydir söyleyen benim eşit 

Bu benim Ǿammım ķızıdır eşit 

 

110. Hem ĥelālümdir ev de benim 

Hem bu oġlancıķlar atası benüm 

 

111. Enśārį eydir yalānsın bu söze 

Ĥalįfe veripdir bunı bize  

 

112. Taŋrı buyruġıyla aldum ben bunı  

Çıķ evimden ŧaşra gitgil ey ķulı 

 

113. Temįm eydür ķāmetiŋ olsuŋ Ǿadem 

Yürümegil dünyāda śaġ bir ķadem 

 

114. Ĥaķ taǾāla oda yandırsuŋ seni     

Nitekim sözde aġuladuŋ beni  

 

115. Ne işiŋ var ħalıķ evine giresin   A5b   

Taŋrunuŋ emrine oldum-ki Ǿāśį 

 

116. Muśŧafā viribdür bunı baŋa 

Çıķ evimden ziyān irmeden saŋa 

 

117. Enśārį eydir bu benimdir eve girem 

Ne kişisin seni evimde girem 

 

118. Temmįm eydir o benimdir şerǾile 

Vir bir ayrıķ nesneye dişiŋ bile 
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119. Ķaķır Enśārį evine girer 

Ķılıcı bıçaġına elin alur   

 

120. Yalın eyler ķılıcın ŧaşra gelür 

Geldi Temmįm üstüne ĥamle ķılur 

 

121. Temmįm anıŋ bilegin śavar ŧutar 

Şöyle ķıśar ķılıcı yire atar 

 

122. Kendi kör ķılıcı diler ŧura 

Çala Enśāri’niŋ boynun ura 

 

123. Girdi Ǿavrat ortaya eydir kişi 

Ebsem otur işleme işbu işi 

 

124. İkiŋüzüŋ daħı gerçekdir sözi 

Ziyān itmeŋ hiç biri biriŋüzi 

 

125. Her biriŋüz ayru yatuŋ bu gece 

Śanıŋla olsun görelüm ĥāli nice 

 

126. Varalum ǾÖmer ķatına gidelüm 

Ol nice derse eyle idelüm 

 

127. Her birisi bir bucaķda yatdılar 

Uyumadılar śanki gözetdiler 

 

128. Śanıŋla çaķ oldı ikisi ŧurdılar    A6a 

Birü birinüŋ boġazına yapışdılar 

 

129. Biri birine sikkin ĥamle ider 

Ŧurdı ǾÖmer ķatına bunlar gider 

 



 

130. Öŋlerince gelür ol Ǿavrat bile 

İşit imdi nicesi oldı gele 

 

131. Ŧurdı ǾÖmer ŧaŋ namāzı ķılur 

Tesbįĥ-i tehlįl meşġūl olur  

 

132. Çekişi bunlar ķapuya vardılar 

Ķapu üstünde ġalebe ķıldılar 

 

133. ǾÖmer ol ġalabaya urdı ķulaķ 

Vir śalavāt işiŋi oŋara Ĥaķ 

 

134. ǾÖmer’iŋ bir ķulı vardı aħı 

Adı Eflāc idi ol ķuluŋ daħı 

 

135. Döndi ol ķulına söyledi ǾÖmer 

Ne ġalabadır bize getür ĥaber 

 

136. Ol ķul çün ķapuya varur çıķar 

Temmįm-i Dāri’niŋ üstüne baķar 

 

137. Ķul anı göricegez döner geri 

Geldi ǾÖmer’e götürdi ħaberi 

 

138. Girdi eydür yā emįrü’l-müǾminįn 

Bir Ǿacāyib vāķıǾā gördüm hemįn 

 

139. Yapuşur bir insiyye bir cinnį kişi 

Uşda geldiler ķapuya çekişi 

 

140. Var bularınca bir Ǿavrat daħı 

Ol benimdir bu benümdür ey aħı 

 



 

141. Döndi ǾÖmer aśĥāba ķıldı nazar   A6b 

Eydir  imdi gördüŋüz mi įǾtibār 

 

142. Muśŧafā’nıŋ her kim soŋuna ķala 

Nice Ǿacāyibler gerek žāhir ola 

 

143. Kim göre buncılayın Ǿacāyib işi 

Yapuşu insiyye bir cinnį kişi 

 

144. Virdi destūr çün içeri givürdi 

Ħalįfe öŋünde selām virdiler 

 

145. Çünki ǾÖmer gördi Temmįm yüzüni  

Cinnįye beŋzetdi anuŋ özüni 

 

146. Ķıllan burunla şöyle bürünmüş yüzi 

Belürsüz olmuş anıŋ yüzi gözi 

 

147. ǾÖmer ol Enśārį eydir yüzi 

Söyle imdi nice oldı ĥaber 

 

148. Enśārį eydir bu Ǿavratı baŋa 

Virmişdiŋ bu gece nidem saŋa 

 

149. Benim-ile gece bir kez ŧaǾām 

İşit imdi ĥālimüzi yā imām 

 

150. İş içün ĥayaŧa çıķar ŧurur 

Ĥayaŧ içinde bir cinnį görür 

 

151. Çaġırur kim bu benim Ǿammım ķızı  

O benimdir hem helālümdür özi 

 



 

152. ǾÖmer anı eşidicegez ey yār 

Döndi Temįm’den yaŋa  ķıldı nažar 

 

153. ǾÖmer eydir Temįm’e gel gel söze 

Ne ķavimdensin ey cinnį eyt bize 

 

154. Şol seriķden-kim118 göge uçar   A7a 

Kim feriştāhlar anlara odlar śaçar 

 

155. Ya süler dinmekim evlerde ŧurur 

Ħalāyıķ içinde bile oturur 

 

156. Biz müǾmįnlerin Muĥammed ümmeti 

Siz bize bulmayısarsız furśatı 

 

157. Temmįm eydir yā emįrü’l-müǾmįnin  

Söyledigi siz tamām hemįn 

 

158. Ben daħı söyleyem sözüm saŋa 

MüstemiǾ ol sāǾat benden yaŋa 

 

159. Śaçımı gördüŋ inkār idersin beni 

Baŋa cinnį dersiŋ ey cānım cānı 

 

160. İnsįyem cinnį degülem yā imām 

Ev benimdir Ǿavrat benim sözüm tamām 

 

161. Hem benim Ǿammım ķızıdır bu nigār 

Ayru śaldu beni bundan rūzigār 

 

162. ǾÖmer eydür Ǿavrata işbu işi 

ǾAyān eyle bize nedür bu kişi 
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163. ǾAvrat eydür cümle gerçekdir sözi 

İllā ķılları żāyiǾ eyler bizi 

 

164. Her nekim śordumsa virdi cevāb 

Anuŋ adı çünki virdi ĥalķa beyān 

 

165. ǾAmmım oġlu sefere gitmişdi 

Yedi yıl dört ay on gün olmuşdı 

 

166. İllā beŋzer cinnįye bunuŋ yüzi  

Ķıllar-ıla şöyle bürünmüş özi 

 

167. Anıŋçün ben bunı ŧanımazam    A7b 

Bellü budur deyüp inanmazam 

 

168. ǾÖmer eydür nedir adın söyle ey yār 

Nedir aduŋ vir baŋa ŧoġrı ħaber  

 

169. Döndi eydür ben Temįm Dāri’yem 

Ol Muĥammed Muśŧafā’nıŋ yāriyem 

 

170. ǾAvratımı boşamadım evleri 

Śatmadım ben kimseye geldüm geri  

 

171. Nice dürlü vāķıǾalar görmişem 

Śaġ selāmet evime gelmişem  

 

172. ǾÖmer eydir śaddaķtu ey tālic’ür-ricāl 

Ĥāşa kimseniŋ söziŋ ola muħal 

 



 

173. Musŧafā daħı ħaber virmiş-durur 

Her nekim bu tebde119 görmüş durur 

 

174. İbn-i ǾAylel120  rivāyet ider ħāli 

Bular bu sözde iken içerü girdi ǾAlį 

 

175. Śaĥābeler cümle urı ŧurdılar 

Geçdi ǾÖmer yanına oturdılar  

 

176. Döndi ǾÖmer ǾAlį’ye şerĥ eyledi 

Bunlarıŋ vaśfın cümle söyledi 

 

177. ǾAlį eydür Muśtafā işbu sözi 

Dimişdi daħı gitmeden özi 

 

178. Bu zamānıŋ maħlūķında bir kişi 

Gide ġāib ola Ǿacāyib işi 

 

179. Nice müddet ġāǿib ola gelmeye 

Ķanda gitdigini kimse bilmeye 

 

180. Ol gece kim Ǿavratı ere vara   A8a 

Gire eri evi içinde ŧura 

 

181. Döndi eydür yā Temįm ħoş geldiŋüz 

Ġurbeti yaġşı temāşa ķıldıŋız 

 

182. Kim seniŋ ķıssaŋ Ǿacāyib ķıssadır 

ǾĮtibār ehline bu bir ĥiśśedir 
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183. Sefere gidene göründi gözüŋe  

Sevüngil ķulaķ uralum saŋa 

 

184. Temįm eydir işit ey şer-i121 Ħüdā 

Görmez ol göz eser-iken ķażā 

 

185. Ĥelālüme yaķın oldum bir gece 

Diŋle imdi ĥālümi işit nice 

 

186. Muśŧafā bize ħaber virmişdi 

Her gece ġusl-ıla yatuŋ dedi 

 

187. Her kim ĥelāliyle yaķınlıķ ķıla 

Yatmasun gerü ol ġusl-ıla 

 

188. Etmeyeniŋ şeyāŧīnler yanıta  

CemǾ olurlar oturular yanıta 

 

189. Bir vaśiyyet ider anıŋ bize 

Ŧamda yatan kişi berħarķ cezā 

 

190. Oķuya bir iki āyet Ķurǿān  

Ĥaķ taǾalā ĥıfža eyleyeni hemān 

 

191. Bir daħı bardaķ açıķ ola kişi 

İçmesün şeyŧan içmekdir işi 

 

192. Ol bardaķdan cinnįler daĥı içer 

Pes müǾminler ol yoz işden ķaçar 
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193. Bir daħı aħşam olıncaķ ŧapıŋız   A8b 

Evde olsun tiz yapılsun ķapuŋuz 

 

194. Śavılur baķlu ķapudan ķażā 

Rast dir-idi bu sözler Murŧażā 

 

195. Bir daħı ķorķusuzları deye 

Almaŋuz kim ziyān ola kim bile 

 

196.  Sevilecek Taŋrı dilin söyleŋüz 

Tesbiĥ-i tehlįl-i taķdįs eyleŋüz 

 

197. Bir daħı yatıcaġaz ya bir çıraķ 

Ķomaŋuz kim cinnįler eyler dıraķ 

 

198. Siz yatıcaġaz śoĥbeti anlar ķılur 

Pes kişi žāfir anlardan bilür 

 

199. Şeyāŧįnler varur anda oturur 

Uślı kişi ol bir yolı götürür 

 

200. Bir daħı bir yār bir yār-ile 

Virmeŋüz ķorķu ħaber kengel-ile 

 

201. Ol daħı hem yene yavuz iş olur 

Ŧut diseŋ ŧutar al dirseŋ alur 

 

202. Bir daħı vaśiyyet budur kim gine 

Her kim yolda uġrarsa öŋine  

 

203. Geçmesün arķusundan ekinüŋ 

Geçmegil var-ise gövdeŋde cānuŋ 

 



 

204. Kim geçerse incinür baldurları 

Pes müǿminiŋ her kişi kārıŋ eri
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205. Bir daħı vaśiyyet budur bize 

Bāliġ olmaduġ yemişi kim ura 

 

206. Temām olmadan aġaçdan üzmeŋüz  A9a 

Ol günāh baĥrına girüp yüzmeŋüz 

 

207. Bir daħı vasiyyeti budur ki gine  

Bir kişi yolda uġrarsa yene 

 

208. Baśmasun ölüsiniŋ üstüne  daħı 

Kim baśarsa odur giren baśar ey aħı 

 

209. Bir vaśiyyet daħı bize gine yere 

Her ki yöriye kendi özin göre 

 

210. Paślanur faĥrı iden andan bezer 

Ancılayın kişiden Taŋrı bezer 

 

211. Bir vaśiyyet daħı budur kişi 

DuāǾ ķocaluķ olmasun işi 

 

212. Ķocaluķ daħı yoz işdir yere 

İki cihānda olur yüzi ķara 

 

213. Bir vaśiyyet daħı budur gine 

Bir kişi bir kişiyi ĥelāline  

 

214. Göricegez aŋa yaman baķmasun 

Ĥarf idüp artuķ kelāmını dimesün 
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215. Muśŧafā’nuŋ vaśiyyeti budur bize 

Her ne ki eydürse aŋa bulur cezā 

 

216. ǾAlį eydir yā Temįm Muśŧafā’nıŋ  

Bu didügüŋ edebdür anuŋ  

 

217. Biz daħı işitmemişüz bu ĥālleri  

Muśŧafā’dan bu Ǿaceb  aĥvālleri 

 

218. Sen senüŋ ĥālüŋi söylegil bize 

Sefere gide her ne kim gördiŋse bize 

 

219. Temįm eydür işidiŋ imdi sözi   A9b 

Bu benüm helālüm hem Ǿammım ķızı  

 

220. Benim-ile yaķın oldı bir gice 

Gör kim netdi benim-ile ol ħōca 

 

221. Ibrıķ aldım elüme ŧurdum uru 

Ĥayaŧa çıķdım-ki ġusul idem arı 

 

222. Ķaraŋuluķ bellü degül-idi göz yüzi  

Ŧumandı  görmez-idi göz gözi 

 

223. Yaġardı yaġmur aķardı sel 

Yıldırum şaķırdı eserdi yel 

 

224. Gürledi gök ditredi bir yir 

Eşidiŋ benim imdi ĥālümi dir 

 

225. Heybetinden Taŋrı’nın ķurıdı canum 

Ditremege başladı cümle endāmum 

 



 

226. Sen bulursın kim ey Taŋrı arslanı  

Bahādırlıġıyla aŋarlar beni  

 

227. Ol geceniŋ heybetinden daġlanur  

Cigerüm aġzımda dilüm baġlanur 

 

228. Ķatı ķorķdum yā imām ķıldım ĥaźar 

Döndüm evimden yaŋa ķıldım nažar 

 

229. Çaġırup derim-ki ey Ǿammım ķızı  

Ev içinde eksik eyleme sözi 

 

230. İçeriden bir keleci söyledi  

Güle güle yaǾni kengel eyledi  

 

231. Ey ev issileri anı ŧutuŋ dedi 

Śanma-kim sözüni temām söyledi 

 

232. Ķorķıyla dört yaŋa gözüm baķar   A10a 

Bir dįvārdan görürem yalın çıķar 

 

233. Ķorķdı çün göricek gözüm anı 

Daħı benim ditreme ŧutdı beni 

 

234. Çıķar ol yeliŋ içinde bir kişi 

Ķapķara yüzi śapśaru dişi  

 

235. Başı büyük boyı bir çınar gibi 

Yire yaşı dökülür bıŋar gibi 

 

236. Nefesinden śanasıŋ tütün çıķar 

Murdar olmuş it gibi ķoķar 

 



 

237. İki gözi yıldırım gibi şaķır 

Zeşt-i melǾūn ĥalķ arasında çıķar 

 

238. Çünki anıŋ yüzine baķar gözüm 

Aġzımıŋ içinde baġlandı sözüm  

 

239. Aldı beni çekni üstünde gider 

Çıķdı hevā yüzine seyrān ider 

 

240. Başladı kendi öger ol it 

Ol melǾūn Ǿāśį murdar belįd 

 

241. Çaġırur eydir ki insįler ķatı  

Ķanı ol mecāl olmayan beni 

 

242. Kimse beni muĥāle almaz neçün 

İnsį cinnį ķadrini bilmez neçün 

 

243. Ben ħu şeytān neslim aślım ola  

Cümle cinnįler benim dedem ķulı  

 

244. Mecūsi ŧuġyān benim ķardeşlerim  

Putlara ŧapmaķ durur benim inslerim  

 

245. Bunı eydür ķarşu ol melǾūn gider  A10b 

Nice yazılar beyānlar seyr ider 

 

246. Söyledükçe  aġzından od śaçar 

Anca gider kim cezāirler geçer 

 

247. Vardı anda cezire anıŋ adı  

Vir śalavāt yolına sırrıŋ śandı 

 



 

248. Ol cezįre içi cinnįler ŧolu 

Biri bilmez nice dar-ı İslām yolı  

 

249. Yoķ içinde Taŋrı bilür kişi 

Ne ol  dişi 

 

250. Cümle şeyŧana tābiǾ durur dede 

Kimisi puta ŧapar kimisi oda 

 

251. Ol laǾin çün beni anda yetürür 

Aşaġa ķodı beni kendü oturur 

 

252. Eśĥabları cümle ķatına geldiler 

Öŋünde Ǿizzet ü ikrām ķıldılar 

 

253. Bini ol-dem faħr idinür putlara 

Ol kāfire melǾūn dinlere 

 

254. Her ne nekim giyerlerse giyerem 

Negi bunlar yir-ise andan yirem 

 

255. Bir zaman bunlar ile ŧururam 

Nice dürlü ŧāyifeler görürem 

 

256. Ne namāz bunlarda gördüm ne tāǾat 

Ne ħūd Ķuran dile gelür bir sāǾat  

 

257. Ne śalavāt verirler peyġambere 

Cümlesiniŋ içi ŧaşı ķapķara 

 

258. Benhāni tāǾat ü źikir iderem   A11a 

Baŋa Ĥaķ’dan gelene şükür iderem 

 



 

259. ǾÖmer eydür ey Temįm şerh eylegil 

Ne şekildir buları söylegil  

 

260. Aġzını açdı Temįm söyleye 

Bunlaruŋ şeklini maǾlūm eyleye 

 

261. Döndi ǾAlį ķulına eydür yöriyi 

Ol vaśiyyet kitābını al berü 

 

262. Kim anı bize resūl virmişdirür 

Vir içinde bunı-ki görmişdürür 

 

263. Vardı ķulı ol kitābı götürür 

Ħalįfe ol kitābı açar görür 

 

264. Başladı Temįm tā ki ĥaber virür 

Diŋle imdi ne Ǿacāyibler görür 

 

265. Eydür imdi görmüşem bir ŧāǿife 

Kim bunlardan kimseye gelmez vaķa 

 

266. Gök yüzünde dāǿima bunlar uçar 

Çoķ müslimānıŋ bular ķanın içer 

 

267. ǾĀśį melǾūnlardur azġun sözli 

Aşaġadan yıķaru er gözli 

 

268. Her kimseye ĥışm-ıla bunlar baķar 

Ya bį-ħūn
 
 olur yāħūd canını çıķar 

 

269. Bir ŧāǿife daħı gördüm anları 

Başları yoķ var içinde cinleri 

 



 

270. Pādişāh öŋünde ŧururlardı 

Ķanda kim ŧursa varırlardı 

 

271. Bir ŧāǿife daħı gördüm ey āħı   A11b 

Kim Ǿacāyib ŧāǿife anlar daħı 

 

272. Gözleri yoķ bularıŋ başı var 

Gör ķaydıŋ
 
 kim ķudret eşi var 

 

273. Ĥalķ arasında dāǿimā bular yürür 

Söyleyen sözi bular ħaber virür 

 

274. Bir ŧāǿife daħı eşekler gibi 

Bunlaruŋ içinde gördüm ey āħı 

 

275. Bir ŧāǿife daħı cānuŋ ħįnā senin 

Bellü cānuŋ deyüp inanasın 

 

276. Ħalķ içinde dāiǿma bunlar birer 

Bir kişi ne işlese ħaber verir 

 

277. Bu ŧuranları dāǿima ĥayvan görün 

Taŋrı adın dile getüresin 

 

278. Kim göre buların bismillah deye 

Bunlarıŋ şerrinden Allāh bekleye 

 

279. Bir zamān bularıŋla śuvmışam 

Ölüye gice ħižmet ķılmışam 

 

280. Ŧāķatım ŧaķ oldı yolaķ yā imām 

Ķulluķ etdüm bunlar üç yıl tamām 

 



 

281. Bir sāǾat üç yılda raĥat olmadum 

Olmadı gün iki ķat olmadum  

 

282. Bir gün oturmuşdım işit ĥāli 

Bir ġalabalıķ eşitdim yā ǾAli 

 

283. Ol ġalabaya ķulaġum ururum 

Cümle bir yere derildi görürüm 

 

284. Birine eydürem ben anı yigit   A12a 

Ne ġalaba dir-idi eyt 

 

285. Elimüze yā gelür bileŋüz   

Siz daħı yaġuzı görüŋüz 

 

286. Cinnilerü ayrı bir cezįre yerde 

Ben-i ǾĀmr ķavmi derler anlara 

 

287. Ben-i ǾĀmr ibn ǾAbbas der-idi 

Ol cezįredeki mālikdir didi 

 

288. Yılda bir kez gelür bizi varur 

Yirimüzde ķomaz ayaġın ŧurur 

 

289. Ķavmimüzi helāk eyleyüp gider 

Kimimüzi ķırup kimimüzi baġlayup esir ider 

 

290. Vaķti irişdi yene gelürler bize 

Bizi ķırarlar ķılur hem ġazā 

 

291. Biz kāfiriz bular müǿmindirür 

Śāĥib-i taķvā ve ehl-i dįn durur 

 



 

292. Bunlarıŋla söyleşürken bile 

Taŋrı žikrin getürdüm ben dile 

 

293. Görürem bunlara ķarşu ŧurdılar 

Bį ĥisāb śaġışa śıġmaz gelür 

 

294. Görürem bir Ǿažamet leşker gelür 

Ķılıcın balçıġına el urdılar 

 

295. Ķıldılar tekbįr śalavāt virdiler 

Virdiler ķılıç bulara girdiler  

 

296. Ol ķadar bunlara ķılıç urdılar 

Nice gövdeleri yere śaldılar 

 

297. Üç gün üç gice ķılıç urdılar   A12b 

123Ol yanum aślıħāblarımı  ķırdılar 

 

298. Hem beni ŧutan lāǾįni ey yere  

Anda gördüm ķıldılar iki pāre 

299. Cüzeydeyi124 ķıldılar   

Nice el ayaķ yetürdi nice baş 

 

300. Ol cezįreniŋ içine girdiler 

Diri bulduķlarını ipe dizdiler 

 

301. Bu yesirleriŋ iblisine acı 

İliyeni
125 gitdiler bizi daħı 
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Mısra başına "nice günler" yazılıp üzeri çizilmiş.  

124
  Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

125
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 



 

302. İllā ben şükür idem sübĥānıma  

İderem kim zįbeşāret cānıma  

 

303. Kim bu kāfirlerden emįn olmışam 

Uş müslimānlıķ içine gelmişem 

 

304. Cümle oruç ŧutar ķılur namāz  

Dillerde žikir tesbįĥ niyāz 

 

305. Gice gündüz dürüşer Ķurǿān-ile 

ŦāǾat ider cümlesi erkān-ile 

 

306. Çoķ śalavāt virirler peyġambere 

Bunlarıŋ içinde gördüm ben taķıyye 

 

307. Bir zamān bunlara gele oluram 

Dutaram oruç namāzım ķıluram 

 

308. Bunlarıŋ cezįrine irmişem 

Nice Ǿacāyib bularda görmişem 

 

309. İdeyim ĥikāyeti birem birem size 

Gir Ǿināyet ķılursa Ĥaķ bize  

 

310. Pādişāh çün emįn olur otururum   A13a 

Varur bir bir yesirleri götürür 

 

311. Bu yesirleriŋ belāsına aħı 

Süriyü getirdiler beni daħı 

 

312. İnsįsin cinnį digilsin ey beşer 

Seni bunda kim getürdi vir ĥaber 

 



 

313. Döndi eydir yā yigit ĥāliŋ nedir 

Nice geldiŋ bunda aĥvāliŋ nedür 

 

314. Ben dedim-ki Ǿacāyib oldı işüm 

Nice vāķıǾalar düşdi başum 

 

315. Medįne şehridür şehrüm 

Ol Muĥammed Muśŧafā ŧoġrı yārim 

 

316. Her nekim gördüm seferde söyledüm 

Śordı bir bir aŋa maǾlūm eyledüm  

 

317. Yene döndi bir ĥaber śordı baŋa 

Nedür adın dedi ben dedüm aŋa 

 

318. Eyitdüm şeha ben Temįm Dāri’yem 

Ol Muĥammed Muśŧafā’nıŋ yāriyem 

 

319. Bunlaruŋ içine düşeli benim 

Bir sāǾat şād olmadı Ǿaķlum 

 

320. Ne bular namāz ķılur kim ben ķılam 

Daħı beter er tedi ehim vü bilem126 

 

321. Bir zamān bunlarıŋla ŧurmışam 

Nice müfsįd iş bularda görmişem 

 

322. Ne bunlar Taŋrı bilürler ne nebį 

Küfr-i nifāķ içleri ŧolmış ebį 

 

323. Sulŧan eydür şimdi uyu alduŋuz   A13b 

Uş müslimānlıķ içine geldüŋüz 
                                                           

126
 Sözleri metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 



 

324. Yā yigit nesin çünki Allāh adın 

Hem Muĥammed Resūlullah-ı  dįn 

 

325. Ol Muĥammed kerāmetine saŋa 

Ķulluķ iderem Ǿömrüm olduķça saŋa 

 

326. Döndü eydür askerine siz buluŋ 

Bu sözüme cümleŋüz ŧanıķ oluŋ 

 

327. Taŋrı daħı hem ŧanıķdır sözüme  

Bunı ķardaş eyledüm kendüzüme 

 

328. Çün Muĥammed’üŋ yāridir bu aħı 

İderem buŋa ķulluġı ben aħı 

 

329. Ĥayli zamān ķatlarında ķaluram 

Pek cemāǾatle namāz ķıluram 

 

330. Pādişāhıŋ aġzına girmez ŧaǾām 

Ben ķatında olmayınca yā imām 

 

331. Bir sāǾat ķomaz ki ķatından gidem 

Ben benim göŋlimi fikir idem 

 

332. Ħayli  müddet ķıldum zevķle 

İlla içim ŧopŧoludur şevķle 

 

333. Müştāķum oġlanlaruma irmezem 

Elüm irmez yüzlerin görmezem 

 



 

334. Firķat odu cānıma ķıldı eŝer 

Varduķça127 ĥasretim oldı beter  

 

335. Bir gün oturmışdım fikr-ile 

Tesbįĥ-i tehlįl iderdim žikr-ile 

 

336. Ķurǿān oķıdum eşitdi pādişāh   A14a 

Dükenicek bir kezin eyledi āh 

 

337. Anıŋ ahı ŧaġlar aşar ider 

Derdimi benim daħı beter ider 

 

338. Döndi eydür çün bilürsin Ķurǿān’ı  

Saŋa fidā ķılayum ben bu cānı 

 

339. Ķul olayım ben saŋa şimden gerü  

Ķıldı Ǿaşķıŋ cānım içinde yiri 

 

340. Daħı beter raġbetim artdı saŋa 

Bir ĥācetim var bitirivirgil baŋa 

 

341. Dileyim oġlanlarumı alasın 

Bunlara Ķurǿān’ı taǾlim ķılasın 

 

342. Ben dedim-ki baş üstüne alam 

Bildigimden bunlara taǾlim ķılam 

 

343. Eynigüm128 Muśŧafā ögretdi bize 

Öger dāǿim ķulluķ ideyim size 

 

                                                           

127
 Söz  olarak yazılmış. Ancak anlam dikkate aldığımızda "varduķça" olarak okumayı uygun 

gördük. 

128
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 



 

344. Virdi getürdi yanıma oġlanları 

Başladum taǿlim iderem engüri129 

 

345. Gece gündüz oķıduram yā imām 

Tā ķalınca Muśŧafā bunlar tamām 

 

346. Bir acāyib iş bularda görmişem 

Āyet’el-kürsį sebaķ vurmışam 

 

347. Oķıcaķ ol eyit yā emir  

Üti ķurşun gibi bunlar erir130 

 

348. Dükenicek yene olur yāyaġı 

AǾżāları elleri ve ayaġı 

 

349. Baŋa dirler ey bize Ķurǿān ögreden  A14b 

Bizim-ile luŧfį hem iĥsān iden 

 

350. Ne Ǿacāyib āyet olur bu āyāt 

Oķucaķ maĥv olur bizden ĥayāt 

 

351. İllā Taŋrı cānımuzu virir yine 

Oķusaŋ bunları kāfirler cinnįlerine 

 

352. Eriyüp ķurşun gibi olur teni 

Gider ıraķ kendine gelmez cānı  

 

353. Biş kerre oķusa bir kişi bu āyeti 

Oķusa şeyŧān bulmaya furśatı 

 

                                                           

129
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

130
 Bu beyitin üstüne bir kağıt yapıştırılmış ve buraya aktardığımız beyiz kaydedilmiş. 



 

354. Ger dilerseŋ ķahır idesiŋ düşmānı  

Dāǿįma ķoma diliŋden sen anı 

 

355. İşit imdi yene bir Ǿacāyib işi 

Āsan olsa kim neler gördi başı 

 

356. Bir gün oturmışdım ķayġu-y-ıla 

Ĥaķ taǾāla ķayġu virir mālik ķula 

 

357. Ol ķadar endįşeye düşdüm ol zamān 

Ķayġu ile uyħu geldi gözüme hemān  

 

358. Yatır iken görürüm ben yā ǾAlį 

İşit imdi sen bu ĥāli yā velį 

 

359. Düşde görürem Medįne varam 

Muśŧafā’nıŋ ravżına girürem 

 

360. Öperem ķabrin ziyāret ķılarum 

Dönerem andan evime gelürüm  

 

361. Görürem evimde oġlanlararumı 

O canumdan yigrek cānlarumı131361 

 

362. Baġrıma baśup bunları aġlaram   A15a  B1b 

Ĥasret-ile cigerimi ŧaġlaram362 

 

363. Pādişah çün aġladuġımı görür 

Beni gelür düş içinde uyarur363 
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 B nüshası buradan başlıyor 
361

 o: B ol | canumdan: B cānumdan / yigrek: B yigirek 
362

 Baġruma buları aġlaram basub / cigerimi: B cigerümi 
363

 çün aġladuġımı: B aġladuġımı çün / Düş içinde gelüb beni uyarur 



 

364. Ķocamış-iken oġlumı uyanuram  

Henüz anı ķucaġımda śanuram364 

 

365. Sulŧān eydür yā Temįm eytgil baŋa 

Kimse bizden ziyān etdi-mi saŋa365 

 

366. Ben dedim-ki kimse ziyān etmedi    B2a 

Kimseniŋ baŋa elemi yetmedi366 

 

367. Döndi eydür pes neye aġlar gözüŋ 

Söyle bize bilelüm nedür sözüŋ367 

 

368. Ben dedim-ki şāha düş görmişem 

Düş içinde Medįne irmişem368 

 

369. Muśŧafā ķabrin ziyāret iderem 

Dönerem andan evime giderem369 

 

370. Görmişem oġlanlarumuŋ yüzüni  

Hem işitmişem bularuŋ sözüni     B2b 

 

371. Cānıma firķat odu kār eyledi 

Ĥasretümi daħı bize āh eyledi371 

 

372. Ey Ǿacep derdime dermān olamı 

Gözüm oġlanlarumı göremi372 

 

                                                           
364

 oġlumı: B ben anı / ķucaġımda: B ķucaġumda 
365

 Temįm: B Temmįm | eytgil: B digil / kimse: B kimesne | etdi-mi: B ider  
366

 dedim-ki: B didüm ki | etmedi: B: itmedi / kimseniŋ: B kimsenüŋ 
367

 söyle bize: B söylegil hem 
368

 dedim-ki: B didüm | şāha: B şāha kim / Düşde gördüm Medįne’ye varmışam 
369

 iderem: B ķılmışam / dönerem: B dönüben | giderem: B gitmişem 
371

 Cānuma itdi eŝer firķatları / Cigerüm yaķar ĥasretleri • Yalnız B’de: 

Anıŋçün aġlaram aķar yaşum 

Bu ġaribliķde neler gördi başum 

372
 derdime: B derdüme 



 

373. Yoħsa āĥ-ı derd-ile çıķar cānum 

Aġladuġum anıŋ çündür benim373 

 

374. Ħasret-ile vaŧanımdan ayrıyam      B3a 

Žāhirim śaġ bāŧınımdan śayrıyam374 

 

375. Sulŧān eydür yā Temįm ilüŋüz   A15b  

Ne ķadar yıllıķ yoldur iydüŋ bize 

 

376. Ben dedüm ki şaha ne bileyim  

Bilmezim niçün nice ħaber vireyim376 

 

377. Deyeyin kim aŋa yetmiş yıllıķ yol-durur  

İllā meşaķķat zaĥmet yol-durur377 

 

378. Gice gündüz ŧurmadan sürmek gerek 

Andan ol menziliŋe irmek gerek       B3b 

 

379. Nice deŋizler daħı geçerseŋ kişi  

Andan ire āsān olursa başı379 

 

380. Çün işitdim ki canımdan bezerem 

Bir aġuzdan ümüdümi üzerem380 

 

381. Yā aħı bir kez derd-ile eyledüm āh  

Benim āhımı işitdi pādişāh381 

 

382. Döndi itdi yā Temįm eytgil bize  

Ne ķatı āh eylediŋ noldı size382 

                                                           
373

 āĥ-ı…cānum: B ĥasret-ile çıķa-mı canum 
374

 Çok zamandır vaŧanımdan ayrıyam  / bāŧınımdan: B bāŧınumda | śayrıyam: B śayruyam 
376

 dedüm ki şaha: B didim şāha / bilmezim niçün: B bilmezem ben 
377

 Sulŧan eydür yetmiş yıllıķ yol durur / maşaķķat B’de yok. | zaĥmet: B zaĥmet çok uzaķ 
379

 geçerseŋ: B gerçe / āsān…olursa: B ki āsān ola 
380

 ki…bezerem: B ben ħud adı bizerem / ümüdümi üzerem: B ümįdim keserem 
381

 yā… kez: B daħı bedter / āhımı:B āhumu 



 

383. Ben dedim ki ey şaha yetmiş güne    B4a 

Ümįdüm var mı ķalam yene383 

 

384. Bir ħoş132 yetmiş yılmış ķaçan olur  

Aŋa degin biŋ benim gibi olur384 

 

385. Döndi sulŧān yene baŋa söyledi  

Bir keleci göŋlümi ħoş eyledi385 

 

386. Baŋa eydür göŋli ħoş ŧut ey ĥoca  

Seni eletem eviŋe ben bu gice386 

 

387. Bu gice içinde seni eliŋe  

Varayum kimse ŧurmaya yoluŋa387    B4b 

 

388. Aldı beni elümi eline gider   A16a 

Girdi baĥçesi içinde seyr ider388 

 

389. Görürüm anuŋ içinde ey ey 

Bir muǾažžam ķaya vardır ŧaġ gibi389 

 

390. Cinnįler ol ķayaya ŧolmuş ŧurur  

Sulŧānıŋ zindanı olmuş ŧurur390 

 

391. Bir demür ķapusı vardı anıŋ 

Cinnįler ŧopŧolu içi zindanıŋ  

 

                                                                                                                                                                     
382

 itdi: B eydür | eytgil bize: B it baŋā / size: B saŋa 
383

 dedim ki: B didüm kim / ķalam yene: B ki bu Ǿömrüm ķana 
132

B nüshasında خو olarak yazılmış. Gerek diğer nüsha gerekse anlam bakımından buraya A 

nüshasındaki şekliyle  aynı olarak kaydettik. 
384

 benim: B benüm 
385

 yene: B yine 
386

 göŋli: B göŋlüŋi | ey: B’de yok. | ŧut: B dut / eletem…ben: B ilüŋe iledem 
387

 seni eliŋe: B āsān ilüŋe / varayum: B vir piyām | kimse ŧurmaya: B ŧurmayasın 
388

 beni elümi: B benüm elüm / seyr: B seyrān 
389

 ey ey: B iy iy / vardır: B var bir 
390

 ķayaya ŧolmuş ŧurur: B ķayaya ŧolmuş ŧurur / olmuş ŧurur: B ol olmuş durur 



 

392. Şāh erişdi zindanıŋ ķapusına     B5a 

Ķapucı ŧurdı şāhıŋ ŧapusına392 

 

393. Çün pādişāh gördi anıŋ ŧapusın  

Şāh buyurdı hem açdılar ķapusın393 

 

394. Döndi şāh ķapucıya eydir yöri  

Ol mināre cinnįleri al beri394 

 

395. Cinnįleriŋ büyügüni getür baŋa  

Ĥācetim vardır aŋa nidem saŋa395 

 

396. Girdi bevvāb ulu divleri alur  

Pādişāhın ķatuna alur gelür396     B5b 

 

397. Geldiler sulŧāna ĥiźmet itdiler  

Ŧapu ķılup bil iki ķat itdiler 

 

398. Görürem cinnįleri yā imām  

Her biri bir mināre gibi tamām398 

 

399. Sulŧānıŋ bir bir yanından gitdiler  

Śad hezārān133 Ǿizzet ikrām etdiler399 

 

400. Ardılarınca geldi bir cinnį ķara  

Eliyle uzanur bir deryāya400 

 

                                                           
392

 erişdi: B irişdi / şāhıŋ ŧapusına: B şahıŋ ķapusına 
393

 çün pādişāh: B pādişāh cün | anıŋ: B anuŋ / Tiz buyurdı açdı zindan ķapusın 
394

 şāh: B ol | eydir: B eydür / mināre cinnįleri: B mürįd-i cinnįlerden 
395

 büyügüni: büyügin / ĥācetim: B ĥacetüm | aŋa: B benüm 
396

 ulu: B: ol | ķatuna alur: B ķatına degin 
398

 görürem: B görürem ol 

133
 Söz  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate alındığımızda 

"hezārān" olarak okumayı uygun gördük. 
399

 yanından gitdiler: B öŋünde ŧurdılar / etdiler: B: ķıldılar 



 

401. Başı büyük çınara beŋzer boyı   A16b  B6a 

ǾĀsį melǾūn kendisi şeyŧān śoyı401 

 

402. Gördi anıŋ yoġ-idi bir gözi  

Maġāraya beŋzerdi anıŋ aġzı402 

 

403. Söyleyecegez kim eyle śanasın  

Gürledi gökler deyü inanasın403 

 

404. Yuķaru dudaġı aşaġasına 

Śarķmış-idi gögsi üstine404 

 

405. Gözi śanasın od pāresi yanar  

Kim göre ancılayın Ǿibret hüner405  

 

406. İki ayaġı boynı demürlü urur  

Şāh öŋünde geldi yüz yere urur406 

 

407. Döndi sulŧān anıŋ-ıla söyledi  

İşit imdi nice ħiŧāb eyledi407 

 

408. Eydür ey cinnį ĥāliŋ nidir bilür misin  

İĥsānıŋ  şükrin tamām ķılur mısın408 

 

409. Cinnį eydir iĥsānıŋı bilürem     B7a 

Gece gündüz saŋa duāǾ ķıluram409 

 

                                                                                                                                                                     
400

 ardılarınca: B artlarınca / eliyle: B inle | uzanur: B uzun |deryāya: B diyara 
401

 kendisi: B kendüzi 
402

 gördi yoġ-idi: B gözsizdi yoġ-idi anıŋ / anıŋ: B’de yok. 
403

 söyleyecegez eyle: B söyleyicek söz-ile / gürledi gökler: B gökleri gürler 
404

 dudaġı: B ŧuŧaġı / Śarķmış-idi tā aşaġa gögsine 
405

 Beŋzer-idi fil azusına dişi / Ǿibret hüner: B murdar kişi 
406

 boynu…urur: B hem demürlü-idi / yere urur: B yire urur 
407

 anıŋ-ıla: B anuŋ-ıla 
408

 nidir bilür min: B bilür misin / İĥsānıŋ…tamām: B iĥsānumuŋ şükrini  
409

 eydir: B eydür | bilürem: B bilirem / gece: B gice 



 

410. Gelür eliŋden beni öldüresiŋ  

Baŋa düşmalarumı güldüresin410 

 

411. Depelemezseŋ diri ķorsaŋ beni 

Ķanda bitirem saŋa bu iĥsānı 

 

412. Sulŧān eydür geldüm azād eyleyem  

Ben seniŋ dostuŋı şād eyleyem412 

 

413. İllā bir ĥācetim vardır saŋa  

Dilerim bitüresiŋ anı baŋa413     B7b 

 

414. İsterem bu ķardaşımı alasın    A17a 

Ol Muĥammed şehrine śalasıŋ414 

 

415. Bu işimi bitüresüŋ sen benüm  

İderem saŋa ĥayrım iĥsānım415 

 

416. Cinnį eydir başım üstine alam  

Seniŋçün ben buŋa ĥiźmet ķılam416 

 

417. Sulŧān eydür niceye degin bunı  

Menziline eletesin pes bunı417 

 

418. Cinnį eydir on sāǾat śayġıl daħı     B8a 

Kendüzin göresin evinde ey aħı418 

 

                                                           
410

 eliŋden: B elüŋden 
412

 dostuŋı: B dostlaruŋ 
413

 vardır: B var / bitüresiŋ…anı: B kim bitüresin sen 
414

 isterem: B dilerem | ķardaşımı: B ķardaşumı 
415

 işimi bitüresüŋ: B işüm bitürür-iseŋ / iderem: B degiserdür | ĥayrım iĥsānım: B ħayr ü iĥsānım 
416

 eydir: B eydür / seniŋçün: B senüŋçün 
417

 niceye: B niçeye / eletesin: B iledesin | pes: B iy 
418

 eydir: B eydür | on: B üç | śayġıl daħı: B śaya yā aħı / göresin evinde: B evinde göresin / ey: B bu 



 

419. Ben işitdim bu sözi şād oluram  

Ķayġudan ġuśśadan azād oluram419 

 

420. Bilmezem alnımda ne yazdı ķadįr  

Öŋümde daħı neler vardır ĥaķir420 

 

421. Bu şer ki ħayr-ı iĥsān bile 

Ķardaşumı ķulluķ ide śıdķ-ıla421 

 

422. Sulŧān eydür sen bunı ħoş görüŋüz  

Her nekim dilerse aŋa veresin422     B8b 

 

423. Śaġ selāmet iletesin bunı evine 

Göre oġlancuķlarunı sevine423 

 

424. Döndi yene yüzüme sulŧān baķar  

Revān aġlar gözünüŋ yaşı aķar424 

 

425. Baŋa eydür yā cānım cānı  

Keşke görmeyeydi gözüm seni425 

 

426. Eglenürdük seniŋ-ile bir zamān     B9a 

İllā ayrılıķ odu yolaķ yaman426 

 

                                                           
419

 oluram: B oldum / oluram: B oldum 
420

 alnımda: B alnumda / öŋümde: B ileyümde / vardır ĥaķir : B vardur ĥażır • Yalnız B’de: 

 Şāh buyurdı bendini götürdiler 

 Aśĥābı arasına getürdiler 

421
 Beyit B’de yok. 

422
 sen: B siz / dilerse…veresin: B diler olursa virüŋüz  • Yalnız B’de: 

Bu ola ki ħayr-ı iĥsān bile 

Ķarŧaşuma ķulluķ ide śıdķ-ıla 

423
 śaġ: B çün | iletesin: B ilete 

424
 yene: B yine / revān aġlar: B aġlayuraķ | gözünüŋ: B göziniŋ 

425
 baŋa: B yine baŋa | yā cānım: B ey cānum 

426
 Eglenür-idüm bile nice zamān / İllā ayruluķ odı virmez amān 



 

427. Senüŋ-ile maǾmūr idi ilimüz    A17b 

Sen gidicek ne olur ĥālimiz427 

 

428. Ķomaz-idim saŋa gitmege daħı  

İllā ķorķdum günāhıŋdan aħı428 

 

429. Revā digil kim seni ķılam yere 

Kim olsaŋ uşaġından yere429 

 

430. İllā benim bir vaśiyyetim saŋa  

Vardur anı yebzi134 virgil baŋa430    B9b 

 

431. Her ķaçan Medįne’ye iresin  

Muśŧafā’nıŋ görkli yüzin göresin431 

 

432. Ol arada yüzüni vurup yere 

Selāmumu veresiŋ peyġāmbere432 

 

433. Hem yarenleri Ebūbekir ve ǾÖmer  

Hem daħı ǾOŝman ǾAlį her ne ki varsa433 

 

434. Selāmum bulara viresiŋ  

Her ķaçan-kim yüzlerini göresin434 

 

435. Ben didim-ki başum üzere varam    B10a 

Selāmıŋı senüŋ anlara degürem435 

 
                                                           
427

 maǾmūr idi: B maǾmūr-idi | ilimüz: B ilümüz / ne olur ĥālimiz: B nolurdur ĥālümüz 
428

 Ķomazdum gitmege seni aħı / İllā ķorķaram günāhdan ben-daħı 
429

 Hiç revā degül seni ķılam yere / B’de yok. • B’de: Evüŋ oġlancuķlaruŋdan avāre 

134
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlat atfedemedik. 

430
 benim…vaśiyyetim: B vardur benim bir vaśiyyetüm / Dilerem anı yetüresin baŋa 

431
 ķaçan: B ķaçan-ki / Muśŧafā’nuŋ ravżasını göresin 

432
 yüzüni vurup: B yüzüŋi urup / selāmumu veresiŋ: B selāmum dedüresin 

433
 ve B’de yok.  / ǾOŝman ǾAlį aśĥāb neki var 

434
 selāmum: B selāmum benüm 

435
 didim-ki: B didüm | üzere varam: B üstine irem / Selamuŋuz yarenlere degürem 



 

436. Yene döndi eydür ey sevdigim eşim 

Senüŋ-ile bir daħı vardır işüm436 

 

437. Bir kāfir cinnįsidir beni buŋa  

Viriserem ziyān ideser saŋa437 

 

438. Çün müslimān kāfire yoldaş olur  

Śanma-kim aŋa şefāǾat ķılur438 

 

439. İllā saŋa bir duāǾ ögredeyim 

Hükm idesin muŧįǾ ola saŋa439 

 

440. Unudursaŋ seni bıraġur gider   A18a 

Yoluŋı yaķın iken ıraġ ider440 

 

441. Bu duāǾdır ki bizi maǾmūr ider  

Düşmānumızı dāǿimā maķhūr ider441    B10b 

 

442. Kimimüz ezber alur anı dile  

Kimimüz de yazılı vardır bile442 

 

443. Muśŧafā’dan taǾlįm itdim ben bunı  

Anıŋ-ıla ķahr-itdüm düşmanı443 

 

444. Sen daħı oķu ki manśūr olasın  

Düşmanıŋ üstine nuśret bulasın444 

 

                                                           
436

 yene: B yine | sevdigim eşim: B sevdük işüm / bir B’de yok. | vardır: B vardır bir 
437

 Bu kāfir cinnįsüdir seni baŋa / viriserem: B ger virürem 
438

 Beyit B’de yok. 
439

 Beyit B’de yok. 
440

 ıraġ: B ıraķ 
441

 ki bizi: B bizi kim / Düşmānumuz dāima maķhūr ider 
442

 Kimümüz ezberler anı dil-ile / kimimüz…vardur: B kimümüzüŋ yazılu vardur 
443

 itdim: B itdüm / Anuŋ-ile ķahr iderem düşmanı 
444

 sen…oķu: B sen-daħı oķı / Düşmanuŋ üstine manśūr olasın 



 

445. Ol duāǾdan çün baŋa virdi sebaķ 

Tez oķu oķuyadum baŋā geŋez itdi Ĥaķ445 

 

446. Döndi eydür Taŋrı ĥaķķı unutmaġıl    B11a 

Bu duāǾyı sen saŋa ķasd itmegil446 

 

447. Darlıġa düşer-iseŋ daħı oķu  

Feraĥa erişdire seni bāķı447 

 

448. ǾÖmer eydür ol kim size  

TaǾlįm itdi nicedir eydüŋ bize448 

 

449. Başladı Temįm duāǾ oķudı  

Şeyaŧin etbāǾ-y-ıla doķudı449 

 

450. Eşidicek duāǾyı ǾAlį bulur  

Temįm’iŋ geleceyin taśdiķ ķılur450 

 

451. ǾAlį eydür Muśŧafā’dan biz bunı  

Diŋledük oķur-idi düni güni451 

 

452. Ĥasan’ı Hüseyin daħı yene  

Ögredürdi bu duāǾ döne döne452 

 

453. Yene Temįm başladı girdi söze   A18b 

Vir śalavāt ecir yazılsun size453 

 

                                                           
445

 / Tiz oķıdum geŋez itdi anı Ĥaķ 
446

 Ĥaķķ’ı: B çün 
447

 oķu: B oķı / erişdire: B irişdüre 
448

 ol: B bu duāǾ / nicedir : B nicedür 
449

 /şeyātin: B şeyŧān | doķudı: B ŧoķudı  
450

 eşidicek: B işidicek | bulur: B bilür / Gelecisi Temįm’iŋ taśdiķ olur 
451

 / Diŋler-idüm oķudı dün güni 
452

 Ĥasan’a Hüseyn’e daħı hem yine / ögredürdi… duāǾ: B ögredürdi hem bunı 
453

 yene: B yine 



 

454. Sulŧān eydür ol cinnįye eyder kim saŋa 

Emānetim budur öŋüden śoŋa454 

 

455. Menziline śaġ selāmet yetüresin     B12a 

Benim-içün bu işi bitüresin455 

 

456. Revān aġların daħı çoķ aġladum 

Eydür ey ķardaş seni Ĥaķķ’a ıśmarladum456 

 

457. Aldı beni boynı üstine  

Nece  yazılar ve śular ķaśdına457 

 

458. Gāh alur beni enişe iner 

Gāh alur beni yoķuşa çıķar458     B12b 

 

459. Sevildikçe dört yanından od śaçar 

Yedi deŋiz altından alur geçer459 

 

460. Yir yüzine çünki beni yetürür  

Aşaġa ķor beni kendü oturur460 

 

461. Sevinürem çünki yeri görürem  

Muśŧafā’ya çoķ śalavāt virürem461 

 

462. Baŋa döndi cinnį eydür aĥvāliŋ  

Seni bunda ķorsam nolur ĥāliŋ462 

                                                           
454

 eydür…eyder: B ol cinnįye eydür / emānetim: B emānetüm | öŋüden: B öŋden 
455

 śaġ…yetüresin: B sen bunı yitüresin / benim-içün: B benimçün • Yalnız B’de: 

Geldi sulŧān görir benümle 

Eydür ey sevdük yarüm senüŋle 

456
 revān daħı: B şöyle aġlar ben-daħı / ķardaş: B ķarŧaş 

457
 aldı: B urdı | boynı üstine: B cinnį boynı üstine / nece: B niçe | ve śular: B geçer ev 

458
 enişe iner: B inişler indürür / alur…çıķar: B yoķuşa yine düze çıķarur 

459
 yanından: B yanına / altından: B üstine 

460
 yetürür: B yitirür / beni: B’de yok. | kendü: B kendü daħı 

461
 yeri: B yiri 

462
 baŋa döndi cinnį: B döndi cinnį baŋa 



 

463. Ben dedim-ki etmeyesin bu işi     B13a 

Beni ıśmarladı saŋa ol kişi463 

 

464. Oķudum duāǾyı dilüm-ile  

Dutar-idüm śaçını elüm-ile464 

 

465. Źehlisi135 yoķ bir adım gitdikde 

Ya elüm dutar baŋa ziyān ide465 

 

466. Bu duāǾyı diŋlemese pāre pāre   A19a 

Beni biŋ kez etmişdür ey yere466 

 

467. Ŧāķatı136 yoķ bir keleci dimege  

Ķādir idi anda işim yimege467     B13b 

 

468. Döndi eydür seni eviŋe iletem  

Göŋlüŋ137 ħoş ŧut yigit anda giderem468 

 

469. Yene beni götürdi töŋe töŋe 

Nice töŋe kim yaķın irer göge469 

 

470. Yuķarudan yere baķdım yā imām  

Yer yüzi bir aynaya138 beŋzer tamām470 

 

                                                           
463

 dedim-ki etmeyesin: B dedüm kim itmeyesin 
464

 oķudum: B oķur-idüm 

135
 Söz  olarak kayedilmiş. Ancak anlamı dikkate aldığımızda "źehlisi" olarak okumayı uygun 

gördük. 
465

 źehlisi: B zehreni (anlam atfedemedik) | gitdikde: B giri gide / Bu duāǾ beketinde iy dede 
466

 Bu duāǾ degülmezse iy yere / Ķılur-idi bu beni pāre pāre 

136
 Söz A nüshasında  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

alındığımızda "ŧāķatı" olarak okumayı uygun gördük. 
467

 / Ķılınurdu anda atum yimege 

137
 Söz A nüshasında olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshsındaki yazımı dikkate 

alındığımızda "göŋlüŋ" olarak okumayı uygun gördük. 
468

 eviŋe iletem: B eve iledem / göŋlüŋ: B göniŋi | giderem: B gidem 
469

 Yine beni götürür döŋe döŋe / Anca döŋer yaķīn irişür göge 



 

471. Ķulaġuma yer gök gürüldisi  

Ŧaġdan aķar śu gibi gürüldisi471 

 

472. Gök yüzinde görürem yıldızları     B14a 

Bir ŧaġa beŋzerdi degme biri472 

 

473. El kiçisi dünyā ŧaġınca ŧurur  

Ol yıldız gök yüzünde balķ urur473 

 

474. Çoķ ferişteler görürem ya imām  

Her biriniŋ elinde bir süreyyā ŧutar tamām474 

 

475. Şeyātin çıķıcaķ atar-imiş  

Anıŋçün ol odı ŧutar-imiş475      B14b 

 

476. Ħayrān oldum ben bunlara baķa baķa  

Cümlesi tesbįĥ-i źikr-ideler Ĥaķķ’a476 

 

477. İşidicek tesbįĥ itdüm ben daħı  

Ol duāǾ gitdi öŋümden ey aħı477 

 

478. Yuķarudan yere ferişte od śaçar  

Beni ol cinnį bıraġur ķaçar478 

 

                                                                                                                                                                     

138
 Söz A nüshasında olarak kaydedilmiş. Ancak anlamı ve B nüshsındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "ayna" olarak okumayı uygun gördük. 
470

 baķdım: B baķdum / bir B’de yok.  
471

 Ķulaġumdan yil görüldüsi tamām daħı / Ŧaġdan aķan sil gibi gürler aħı 
472

 yıldızları: B yılduzları / beŋzerdi: B beŋzer-idi 
473

 el: B eŋ | ŧurur: B durur / Ol nücūmlarıŋ yüzinde var durur 
474

 ferişteler…imām: B firişteler ben ey yār / biriniŋ: B biri | süreyyā…tamām: B ĥarbe dutar • Yalnız 

B’de: 

Nurdan-idi bunlarıŋ her birisi 

Birer elinde dutarlar ĥarbesi 

475
 Şeyŧān anlar çıķıncaķ atar-imiş 

476
 ben B’de yok. / źikr-ideler: B źikr-eydür 

477
 itdüm: B / ey: B iy 

478
 B’de mısraların yerleri değişik.Beni ol cinnį bıraķur hā ķaçar / Yuķarudan bir ferişte od śaçar 



 

479. Bir pāresi ol oduŋ ŧaġa düşer   A19b 

Yeliŋden ol ŧaġ ķapķara bişer479 

 

480. Çün bu Ǿibret işleri ben gördüm     B15a 

Muśŧafā’ya çoķ śalavāt virürdüm480 

 

481. Yedi gün yedi gice hā inerem  

Gāh başım üste gāh ayaġım dönerem481 

 

482. Bir yere yil beni aldı götürür 

Bir deŋiz kenārına yetürür482 

 

483. Şol cefā şevķ şöyle yuvadan iner 

Kim hiç elim irmez aŋa ey beşer483 

 

484. Şöyle düşdüm ben-daħı gice yere 

Yetdüm anda gün ŧoġunca yere484 

 

485. Çün uyandum uyķudan açdım gözüm 

Yā imāmü’l-müǿminin işit sözüm485 

 

486. Bir kenāra düşdüm anda giderem 

Bir muǾažžam ķuş gelür ben görürem486    B15b 

 

487. Ancılayın ķuş Ǿažamet görmedüm  

Görki gibi daħı aŋa irmedim487 

 

                                                           
479

 düşer: B iner / bişer:B yanar 
480

 gördüm. B görürem / virürdüm: B virürem 
481

 Beyit B’de yok. 
482

 beni aldı: B beni aldı / beni aldı: B indi beni /  deŋiz: B deŋizüŋ | yetürür: B yitürür 
483

 Beyit B’de yok. 
484

 ben-daħı: B ben daħı / ŧoġunca: B ŧoġınca iy 
485

 uyķudan açdım: B ġuśśadan açdum /işit: B işid 
486

 Ŧurdum ol yirde düşdüm yürürem 
487

 ķuş Ǿažamet: B büyük ķuş ben / aŋa irmededim: B görke daħı irmedüm 



 

488. Çıķdı śudan yaŋa gelür ya imām  

Ben dedim-ki vaǾdemüz tamām488 

 

489. Śaġlıġım yay kirişin yaśaram  

Dirligimden umudumu keserem489 

 

490. Eyderem bu ķuş beni gelür yudar 

Daħı varur yene işine gider490 

 

491. Çünki yaķın geldi ķatıma ŧurur      B16a 

Ādemį gibi selām virür491 

 

492. Selām olsun saŋa dir ey Medįnį   A20a 

Taŋrı bunda viripdi uş seni492 

 

493. Nice dürlü Ǿacāyibler görürem  

Varacaķ maħlūķa ħaber viresin493 

 

494. Nažar itdüm ben anuŋ endāmına 

Dürlü naķış üstine virmiş494 

 

495. Ķarnı anıŋ yeşil ķızıl ķara 

Aġ-ıla gök yol yol idi ey yere495     B16b 

 

496. Gözleri daħı śaru-idi anuŋ  

Vir śalavāt şādımān olsun cānıŋ496 

 
                                                           
488

 / dedim-ki vaǾdemüz: B  didüm kim vaǾdemüz oldı 
489

 śaġlıġım: B śaġluguŋ / yaśaram: B yasaram / dirligimden: B  dirlügümden 
490

 eyderem: B eydürem / yene: B yine 
491

 ķatıma: B ķatum / selām: B baŋa selām 

492
 Medįnį: B medenį / bunda viripdi: B āyet viripdür( "viripdür" sözü B nüshasında 

şeklinde yazılmış. Ancak anlamı ve A nüshasındaki yazımı dikkate aldığımızda "viripdür" olarak 

okumayı uygun gördük.) 
493

 Ǿacāyibler görürem: B hem Ǿacāyib göresin 
494

 naķış…virmiş: B naķışı cismine vurmuş bine 
495

 anıŋ: B anuŋ / Aġ-ile gök yüŋ-idi iy yere 
496

 şādımān: B şādkām | cānıŋ: B canuŋ 



 

497. Ayaġı emli görürüm ol ķuşı 

Görüŋ zehį ķadriŋ ķudret işi497 

 

498. Geldi aġzı aġzuma virür 

Çün nefesi aġzum içine girer498 

 

499. Baŋa ŧatlu gelür andansa şeker  

Daħı ķalmış ŧātlu atına şeker499 

 

500. Misk-ile Ǿanber ziyād ķoķusı      B17a 

Nişe gelür anıŋ ķatına ķoķusı500 

 

501. Dönüp iderem aŋa kim di baŋa  

Ne Ǿacāyib mertebe virmiş Ĥaķ saŋa501 

 

502. Sen ne ķuşsın-dır menziliŋ 

Kim bunuŋ gibi işe irer elüŋ502 

 

503. Döndi eydür benim azmışlara 

Azacaġız yol gösterin anlara503     
B17b 

 

504. Beşāret olsun saŋa yoluŋ yaķın  

Taŋrı źikrin ķoma diliŋden śaķın504 

 

505. Kim seniŋ bu diger işiŋ bütürür   A20b 

Seni āsān menziliŋe yetürür505 

                                                           
497

 emli: B imlü / zehį: B zihį / ķadriŋ: B ķadrüŋ • B nüshasında ilk sözün altında "aġzun" yazılmış 
498

 Geldi benim aġzuma urur / aġzum…girer: B benüm aġzuma girür 
499

 ŧatlu…andansa: B bir dad gelür andan / Daħı ŧatlu ķılmış anı bį-şeker 
500

 Ǿanber…ķoķusı: B Ǿanberdür anuŋ ķoķusı / ne işe gelür ķatında ķamusı 
501

 iderem: B idürem / Ǿacāyib: B aceb 
502

 dır-menziliŋ: B ne yerdedür menzilüŋ 
503

 benim: benüm ol / azacaġız: B azıcaġaz | gösterin: B gösteren • Yalnız B’de: 

Ķalmışı yirine yitüren benem 

Dembedem bu işi bitüren benem   (B17b) 

504
 yoluŋ: B bu yol / Diliŋden atma źikrin ķoma saķın 

505
 Kim anuŋ źikrį işüŋi bitürür / āsān B’de yok. | menziliŋe: B menziliŋe ol dem 



 

 

506. Gitdi ol ķuş ķaldı bende leźźeti  

Göŋlüme düşmez bu dünyā leźźeti 

 

507. Anıŋ-ıla mūnis oldum bir zamān  

Ol gidicek dirligim oldı yaman507 

 

508. Dört gice dört gün giderem yā imām    B18a 

Ġuśśa ile dilemez göŋlüm ŧaǾām508 

 

509. Endįşeye ġarķ oluban yürürüm  

Bir çemene yolum ider görürüm509 

 

510. Arħu arħun çün anda giderem 

Bir canavar ŧurmuş otlar görürem510  

 

511. Gördügüm ancılayın canavar      B18b 

Yāħūd kimse gördigine miŝli var511 

 

512. Fil ķulaġı gibi anıŋ ķulaġı 

Deve ayaġın beŋzer ayaġı512 

 

513. Gögsi arslān gögsi ey aŧa 

Ķarnınıŋ altı beŋzer ata513 

 

                                                           
507

 dirligim: B dirligüm 
508

 ġuśśa-ile…göŋlüm: B ġuśśadaŋ göŋlüm dilemezdi 
509

 yürürüm: B yürürem / yolum ider: B irdi yolum • Yalnız B’de: 

Ħoş çayır çemen görklü yil ere 

Göŋlüm anda bir dem eglenmek diler 

510
 /ŧurmuş: B ŧurmış 

511
 Görmemişem ol şekilde  canavar / Ne ĥükm ise gördügine miśli var • Yalnız B’de: 

Şol ŧoŋuz gözlerine beŋzer gözi 

Boynı naǾme boynına işidi sözi 

512
 anıŋ: B anuŋ / ayaġın: B ayaġına 

513
 Beyit B’de yok. 



 

514. Ķuyruġı ķoç ķuyruġı gibi anıŋ 

Gör ne acāyib işleri var sübĥānıŋ514 

 

515. Ķaplana beŋzerdi anıŋ sinni  

Ĥayrān oldum göricegiz ben anı515 

 

516. Ol baŋa baķıp ŧurudı ben aŋa     B19a 

Ķudretine ķıldırıŋ139 ķaldım śaŋa516 

 

517. Döndi adam gibi baŋa söyledi  

Benim-ile ħoş keleci eyledi 

 

518. Söyler eydür baŋa ki ey Medinį   A21a 

Ne ķatı gözledüŋ āħir sen beni518 

 

519. Ben dedim-ki seferimde irmedüm  

Sencileyin hiç canavar görmedüm519 

 

520. Ne canavarsın āħir eytgil baŋa  

Źi-Ǿacāyib şekil virmiş Ĥaķ saŋa520    B19b 

 

521. Döndi yene cevāb eyledi  

Eşit imdi yā imām ne söyledi521 

 

522. Baŋa eydür vaķit āħir yā yigit  

Çıķısaram dünyāya ħaber işit522 

 

                                                           
514

 ķoç: B ķuş | anıŋ: B anuŋ  / acāyib: B aceb | sübĥānıŋ: B sübĥānuŋ 
515

 anıŋ sinni: B anuŋ teni 

139
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

516
 baķıp ŧurudı: B baķar dururdı / Ķudretine Taŋrı’nıŋ ķıldum ŧaŋa 

518
 baŋa…medįnį: B kim baŋa ey medenį / gözledüŋ: B gözetdüŋ 

519
 dedim-ki seferimde: B didüm kim seferümde 

520
 eytgil: B eyt 

521
 yene: B yine baŋa 

522
 vaķit āħir: B vaķt āħirdir / ħaber: B beni 



 

523. Şol sāǾat  kim baŋa emir ider Ħüdā  

Gezinerem dünyāyı uçdan uca523 

 

524. Çün işitdi bu sözi iyde ey yār 

Yene döndüm śordum aŋa bir ħaber524 

 

525. Ben didüm-ki yolaķ oldum āvāre    B20a 

Yol salıķ vir baŋa gidem ey yare525 

 

526. Döndi eydür bu çemeni çıķ daħı  

Yoluŋ anda irer göresiŋ ey aħı526 

 

527. Bir gece bir gün çimende yürürem  

Āħirine ben çemeniŋ irürem527 

 

528. Ŧaşra çıķdum ol çemenden ey aħı 

Bir depede śavmāǾa gördüm yüce528 

 

529. Geldüm anıŋ ķapusında ŧururam 

Āvāz-ile bir kezin çaġururam529     B20b 

 

530. İçeriden çıķageldi bir ķoca  

Keydügi keşįş ŧonı uçdan uca530 

 

531. Ol ķoca keşįş yüzüni görürem   A21b 

Gelürem ķatına selām virürem531 

 

                                                           
523

 Çünki destūr vire baŋa ol ħoca / gezinerem: B geziserem 
524

 işitdi: B işitdüm | ide ey: B andan ey / yene: B yine 
525

 didüm-ki: B didüm-kim / salıķ: B śalıvir | ey B’de yok. 
526

 döndi: B baŋa / Yoluŋ andadur gidersin iy aħı 
527

 gece: B gice | çimende: B çemende / Āħirini ben güç-ile görürem 
528

 ey aħı: B iy ħoca / depede śavmāǾa: B depe üstine śavmāǾa 
529

 anıŋ : B anuŋ 
530

 içeriden: B içerüden 
531

 ķoca… yüzüni: B Ol keşįşiŋ yüzin ben / gelürem: B geliben 



 

532. Çünki benim selāmumı ol alur 

Dönüben baŋa selām virür532 

 

533. Yā yigit dur nerdendür gelişiŋ  

Bu ıssızlıķ yazıda nedir işiŋ533 

 

534. İnsį bunda geldigi yoķ ey aħı     B21a 

Seni bunda kim getürdi ey saħı534 

 

535. Vaśf-ı ĥālüm bir bir aŋa söyledüm  

Her nekim gördi-isem şerĥ eyledüm535 

 

536. Ben dedüm-ki Medįne şehrindenem  

Muśŧafā’nıŋ aśĥābı yārındanam536 

 

537. Keşįş eydür Muśŧafā’nıŋ ĥāli ne  

Diri-midür henüz aĥvāli ne537 

 

538. Eyder ben keşişe sen ol beķā  

Bil Muĥammed teslįm olupdur Ĥaķķ’a538 

 

539. Keşiş anı işidicek āh ider          B21b 

Yere düşdi Ǿaķlı başından gider539 

 

540. Yene Ǿaķlı gelicek ŧurdı urı  

Döndüm aŋa bir ħaber śordum gerü540 

 

                                                           
532

 benim: B benüm / baŋa: B girü baŋa 
533

 dur: B dir / ıssızlıķ: B ıssızluķ | nedir: B ne var 
534

 Bunda ādem geldigi yoķdur daħı / saħı: B aħı 
535

 ĥālüm bir bir: B ĥālümi ben aŋa / gördi-isem: B gördü isem 
536

 ben dedüm-ki: B śoŋra didüm / Muśŧafā aśĥābınıŋ biri benem 
537

 Muśŧafā’nıŋ…ne: B Muśŧafā aĥvāli ne / B’de yok. 
538

 eyder: B eydürem / olupdur: B olmuşdur. 
539

 düşdi: B düşer 
540

 yene: B yirine / gerü: B girü 



 

541. Ne bilürsin sen dedim Muĥammed’i  

İki cihān güneşi ol aĥmed541 

 

542. Keşiş eydir kitābımızda anı 

Oķumuşuz vaśfını hem adını542 

 

543. Anıŋçün bilür olduķ adını  

ǾĮsā maǾlūm idi bize hem anı543     B22a 

 

544. Keşiş eydür ben ĥavārilerdenem   A22a 

Ol ǾĮsā peyġāmberiŋ  aśĥābındanam544 

 

545. Ol sāǾat kim çıķdı göge 

Bir çalabıŋ ismini dāǿim öge545 

 

546. Müfsid oldı ħalāyıķı baķaram 

MaǾzūl oldum içlerinden çıķaram546 

 

547. Gelin bu yüzde ķalmışam ķarār 

Ħaylį müddet ki bundayım iy yār547 

 

548. Yene döndüm keşişe itdim sezā     B22b 

Nice vaķit vardır ki bende itdüŋ bize548 

 

549. Dedi beş yüz yıl var durur  

Kim duāǾcıŋ buracıķda oturur549 

                                                           
541

 sen dedim: B didüm sen / Ol aŋı iki cihān güneşi aĥmedi 
542

 eydir kitābımızda: B eydür kitābumuzda / (Oķumışuz evśāfını biz anı 
543

 adını: B anı biz / ǾĮsā bize maǾlūm itdi iy Ǿazįz • Yalnız B’de: 

Yine döndüm keşişe didüm iy yār 

Ne ķavüm sizsiniz baŋa virgil ħaber 

544
 ben ĥavārilerdenem : B Keşiş eydür havāriyündenüm / peyġāmberiŋ aśĥābındanam: B 

peyġāmberüŋ yārı benem 
545

 sāǾat kim: B sāǾatde kim ǾĮsā / dāǿim öge: B öge öge 
546

 oldı: B olmış çoķ | baķaram: B görürem / oldum: B olup | çıķaram: B yürürem 
547

 Dir gelüben bunda ķılmışam ķarār / müddet ki bundayım: B müddetdür bundayam 
548

 yene: B yine | itdim: B didüm | sezā: B size / Ne ķadardur bundayız idüŋ bize • A nüshasındaki 548 

ve 549. beyitleri  B nüshasında ters sırayla kaydedilmiştir.   



 

 

550. Gice gündüz dilegüm budur benim 

Ħātim-i ħayr ola çıķa canum550 

 

551. Çünki geldi bu cevāb andan baŋa  

Yene döndüm bir ħaber śordum aŋa551    B23a 

 

552. Dedüm ey śāĥib-i ǾĮsā şol çemen  

Bir canavar gördüm anda şimdi ben552 

 

553. Gördügüm yoķ ancılayın canavar  

Negü kimse gördigi ne miŝli var553 

 

554. Nedir adı anıŋ eydivirgil baŋa  

Biz anı göricegez ķıldım ŧaŋa554 

 

555. Yene döndi baŋa keşiş söyledi  

Ne canavar anı şerĥ idiŋ idi555 

 

556. Eydür anı adı Dabbetü’l-arż dedi    B23b 

Ĥaķ taǾālā anı vaķit-i āħirçün ķodı556 

 

557. Ol çemen içinde dāǿim otlar ol   A22b 

Şuŋa degin kim açıla aŋa yol557 

 

558. Emir olıcaķ ol gör kim ŧura 

Gire dünyā mülkine cevlān uram558 

                                                                                                                                                                     
549

 Didi biş yüz yıl bir sāǾat-durur / Kim duāǾcuŋ bu aracuķda olur 
550

 benim: B benüm / ħātim-i ħayr ola B: ħātimetü’l-ħayr-ile 
551

 yene: B yine 
552

 dedüm… śāĥib-i: B didüm iy aśĥāb-ı 
553

 gördügüm yoķ: B görmemişem / negü kimse gördügi: B: ne ħükm-ise gördügi 
554

 adı…eydivirgil: anuŋ adı digil sen / ķıldım: B ķıldum 
555

 Gerü döndi keşiş baŋa söyledi / Ne canavardur anı şerĥ eyledi 
556

 Eydür anuŋ dabbetü’l-arżdur adı 
557

 dāǿim: dāim / aŋa: B doġrı 
558

 olıcaķ…kim: B iricek aŋa kim gerek / mülkine: B milkine | uram: B ura 



 

 

559. Safā ve Merve arasından ol çıķa  

Maĥlūķ anıŋ Ǿažametine baķa559 

 

560. Ayaġı yerde ola gökde140 başı  

Ħayrān ola yüzine baķan kişi560     B24a 

 

561. Bir elinde Ǿaśāsı ola Mūsā’nıŋ  

Bir elinde ħātimini Süleymān’ıŋ561 

 

562. Her kime kim yüzüŋi ķarşu vire  

Ŧutarsa arta yüzinde ķara 

 

563. Her kime kim ķarşu Ǿaśāya duta  

Aġ ola yüzi anıŋ nūra bata563 

 

564. Ol ķara yüzlü kāfirler öliser 

Ŧamu içinde muħalled ķalıser 

 

565. Ol yüzi nūrlu olan müǿmin ola       B24b 

Śaĥib-i taķvā ve ehl-i dįn ola565   

 

566. Nice Ǿalāmetler anda görine  

Kimi şād ola kimi yerine566 

 

567. Gün gerek kim maġribden ŧoġā  

Śanma ki duǾā ıraķ göge aġa567 

                                                           
559

 ol çıķa: B çıķa / anıŋ: B anuŋ 

140
Söz A nüshasında olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

alındığımızda "gökde" olarak okumayı uygun gördük. 
560

 yer: B yirde 
561

 Ǿaśāsı Mūsā’nıŋ: B Ǿaśā Mūsā’nuŋ / ħātimini Süleymān’uŋ: B ħātemi Süleymān’uŋ 
563

 ķarşu…duta: B Ǿaśāyı ķarşu ŧuta / aġ: B aydın | anıŋ: B anuŋ 
565

 O yüzi nūrlu müslimānlar ola / Śaĥibü’l-taķvā müǿminler ola 
566

 Niçe dürlü hem Ǿalāmet görüne / Şād olacaķlar niceleri yirine 
567

 kim: B kim girü / Śanmaŋuz kim duǾāŋız maķbūl ola 



 

 

568. Tövbeler ķapusı anda yapıla 

Devlet anuŋ kim tövbe öŋdin ķıla568 

 

569. Nicesi ayrıķ tevbeler olmaz ķabūl 

Tevbe ķıla şimdiden devletlü ķul569    B25a 

 

570. Çün eşitdim ya imām bu sözleri   A23a 

Daħı artdı göŋlümüŋ sevdāları570 

 

571. Yene döndüm keşişe itdim cevāb  

Yimek içmek nerden itdüŋ ħiŧāb571 

 

572. Keşiş eydür ķarnıŋ açdır meger  

İşbu sözüŋ beni baŋa eger572 

 

573. Şol dere içinde girgil daħı 

Ķarnıŋı ŧoyur ve andan gel ey aħı573 

 

574. Vardım andan dereye girürem     B25b 

Bir müsevver baĥçe anda görürem574 

 

575. Yidim anıŋ yemişinden ķarnım ŧoyar 

İçerem śuyundan śusuzlıġım ķanar575 

 

576. Yene çıķdım baĥçeden ben giderem  

Geldim ol keşişe gör ki ne direm576 

 

                                                           
568

 tövbeler: B tevbeler / kim tövbe: B tevbesin 
569

 nicesi ayrıķ: nice ayruķ 
570

 eşitdüm: B işitdüm 
571

 yene: B yine itdim cevāb: B didüm size / nerden itdüŋ: B neden eydüŋ | ħiŧāb: B bize 
572

 ķarnıŋ açdır: B ķanuŋ açdurur / Uşda sözüŋ seni ol yaŋa çeker 
573

 ve andan gel ey: B ŧoyur girü gel iy 
574

 vardım B indüm | dereye: B ol dereye / müsevver: B münevver 
575

 Yirem ol yemişleri ķarnum ŧoyar / śuyundan śusuzlıġım: B śudan śusuzluġum 
576

 yene çıķdım: B yine çıķdum / geldim: B geldüm | ki: B kim 



 

577. Dedüm ey keşişe paralansa ŧonuŋ  

Ķalur-ise şöyle yalıncaķ tenüŋ577 

 

578. Bulına baĥçe içinde geyesi  

Kim getüre saŋa ayruķ geyesi578     B26a 

 

579. Yene döndi sözüme virdi cevāb 

Görünce geldi anıŋ sözi śavāb579 

 

580. Döner eydir śuda gemiler gelür  

Her gemi içinde bunca erler gelür580 

 

581. Yazda ķışda giyesi bunlar baŋa  

Getirirler geyerem nidem saŋa581 

 

582. Bir gidince bir daħı olur ĥażır  

Eksik itmez ol kerem issi ķadir582 

 

583. Baŋa bir cübbe göŋlek virür   A23b  B26b 

Eksinde anuŋ baŋa geyürür583 

 

584. Eydür ıssı ve śovuķdan ey yār  

Budur seŋi bekleyen meger584 

 

585. Ol daħı aħı giyesim dünyāda  

Bunca müddet seferümde ey dir585 

 

                                                           
577

 dedüm ey: B didüm iy 
578

 geyesi: B yiyesi / getüre: B getüre | geyesi: B giyesi 
579

 yene: B yine / anıŋ: B anuŋ 
580

 döner eydir: B döndi eydür / erler gelür: B er olur 
581

 yazda…giyesi: B yaz ü ķış geyesümi / getirirler: B getürürler 
582

 Bir gidince birisi olur ĥāżır  /eksik: B eksük | ķadir: B ķādir • B nüshasında ikinci mısrada "ol" ve 

"issi" sözlerinin arasında satırın üstüne  şeklinde yazılmış sözü "kerem" olarak okumayı uygun 

gördük. 
583

 cübbe göŋlek: B cübbe ü bir göŋlek / Yüŋden-idi anı baŋa giyürür 
584

 ve…yār: B da śovuķda giy şunı / Bekleye śovuķdan ıssıdan seni 



 

586. Keşişle ŧurmışken ben söze  

Gemiler geldi śudan yüze yüze586 

 

587. Bu keşiş ol gemileri çün görür 

Śundı bir biz pāresi ele alur587 

 

588. Bulara ķarşu bu bizi çün śalar 

Keşiş biz śaldıġını anlar görürler588 

 

589. Çıķdılar cümle ķatına geldiler 

Öŋünde Ǿizzet ikrām ķıldılar589 

 

590. Dediler ey dįnimiz ulusı      B27b 

DuǾādan unutmasın bizi590 

 

591. Keşiş eydür bir işim vardır 

Bitürüŋ kim duǾā ķılam ben size591 

 

592. Dediler kim işüŋ vir bilelüm 

Başaralum saŋa ħiźmet ķılalum592 

 

593. Dilerem ben bu yigidi alasız 

Ķanda varursaŋız anda śalasız593 

 

                                                                                                                                                                     
585

 Ol durur āħir geyesüm dünyāda / ey dir: B iy dada • Yalnız B’de: 

Yırtılıcaķ anca yalın yürürem 

Nice vākıǾalar anda görürem 

 

Anı kim gördüm cihānda bir kişi 

Görmemiş ola ne irkek ne dişi   (B27a) 

586
 keşişle ŧurmışken: B keşiş-ile ŧurur iken / gemiler…śudan: B deŋizden yüze yüze 

587
 pāresi: B pāresin 

588
 Yile ķarşu ol bizi bir kez śalar / Çün bunuŋ biz śalduķun gördiler 

589
 İleyinde Ǿizzet ikrām ķıldılar 

590
 Didiler kim iy dįnümüz ulusı / unutmasın bizi: B unutma iy taŋrı ħāśı 

591
 işim vardır: B işümüz var bize / duǾā ķılam ben: B ben duǾā ķılam 

592
 Didiler kim nedür eyt bilelüm / başaralum: B bitürelüm 

593
 ben: B kim / varursaŋız: B kim varsaŋuz 



 

594. Bu Muĥammed’iŋ yārıdır bileŋüz 

Siz buŋa Ǿizzet ikrām ķılıŋuz594     B28a 

 

595. Bunlar eydir biz Muĥammed’i bilmezüz 

Ne kişidür çün anı bilmemüz595 

 

596. İllā seniŋçün anı biz alalum   A24a 

Deŋiziŋ öte yanına śalalum596 

 

597. Ol yaŋa çıķarıcaġız kendi gider  

Çünki keşiş bu işe virdi ħaber597 

 

598. Aldılar beni gemiye girdiler  

Geminiŋ yelkenleriŋ açdılar598 

 

599. Bir zamān deŋiz içinde gitdiler     B28b 

Ħoş eminlikler źevķler itdiler599  

 

600. Śu yüzünde gider-iken bir gice  

Eşit imdi ĥālimizi görünce600 

 

601. Dört yaŋadan muħālif yeller eser 

Ol gemi enleriniŋ141 baġrın keser601    B29a 

 

                                                           
594

 Bu Muĥammed yārı-durur biliŋüz 
595

 Muĥammed’i: B Muĥammed / çün… bilmemüz: B hiç ħaberdār olmazuz 
596

 biz B’de yok. / Bu deŋiziŋ ötesine śalalum 
597

 gider: B gide / Kendü bilür nice iderse ide 

598
 girdiler: B urdılar geminüŋ / Geminüŋ yelkenerini ķurdılar 

599
 / eminlikler źevķler: B eminlik bile źevķ • Yalnız B’de: 

Ol kāfirler arasında arasında giderem 

Gice gündüz źikr-i tesbįĥ iderem 

Ķalb içinde bitürürem bu işi  

Bilmez her kiz bunlardan bir kişi 

600
 yüzünde: B yüzinde / İşid imdi ĥālümüz oldı nice 

141
  Sözü metinde kaydettiğimiz şekliyle okuduk ancak anlam atfedemedik. 

601
 enleriniŋ: B islerinüŋ 



 

602. Gāh olur yelkeni şarķa çıķar  

Gāh yene dönübeni ġarba çıķar602 

 

603. Gemi sergerdān olup yürür śuda 

Düşdi gemi enleriniŋ142 cānı oda143603 

 

604. Cümlecigi zar zar iŋiler  

Bir birinden ĥelālliķ diler604 

 

605. Ol ķadar feryād iderler yā imām   

Deŋiz içi ġulġula ŧoldı tamām605 

 

606. İyderem yā yigitler nolduŋuz     B29b 

Ne ķatı feryād-ı nefrįn ķıldıŋuz606 

 

607. Bunlar eydür yā yigit öŋüŋe baķ  

Gör ne müşkil işe śaldı nūr-ı Ĥaķ607 

 

608. Öŋüme baķdum görürem ey ħōca  

Bir muǾažžam ŧaġdır yolaķ yüce608 

 

609. Varmış ol ŧaġın adı daħı    A24b 

Görmemişem ancılayın taġ daħı609 

 

610. MiǾrāca çıķıcaġaz anı beni 

Gördi ħaber virdi bize ey anı610     B30a 

 

                                                           
602

 Gāh alur yil gemiyi şarķa gider / Gāh yine döndürür ġarba gider 

142
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekliyle okuduk ancak anlam etfedemedik. 

603
 / Gemicileriŋ cānı düşdi oda 

604
 Cümlecuġı zarı zarı iŋiler / Bir birinden ĥelāllıġın diler 

605
 deŋiz: B gemi 

606
 Eydürem ben iy ħalāyıķ nolduŋuz / feryād-ı nefrįn: B nefrįn feryād 

607
 müşkil… nūr-ı: B ŧarlıġa śaldı bizi 

608
 ey: B iy / ŧaġdır: B ŧaġ ŧurur 

609
 varmış: B  varmışmış / taġ: B bir 

610
 / Görmiş ol bize ħaber virdi anı 



 

611. Anda eşitdüm bu ŧaġın aĥvālini  

Taśdįķ itdüm cümle beni efǾālini611 

 

612. Yedi ķat deŋiz altında deŋiz aħı 

Žulmāt-ı deŋizmiş ey ĥācı612 

 

613. Anda varan gemi ġarķ olur-imiş  

Śanma kim varan ķurtulur-imiş613 

 

614. Bunlar eydür biz ġarķ olduķ uş 

Ey diriġā ĥasret-ile ķıldıķ uş614 

 

615. Ben eşitdim barmaġım görünürem 

Tekbįr-ile şehādet getürürem615 

 

616. Derd-ile ĥasret odı bizi yaķar 

Cümlemüzüŋ gözi ol ŧaġā baķar 

 

617. Bir Ǿažamet mevc uruben götürür 

Gemümizi çünki ol ŧaġa yetürür 

 

618. Şöyle urdı gemi ŧaġa yere 

Taħda taħda ayrulup oldu pāre 

 

619. Ġarķ olur gemi içinde negi var 

Ademį zāt altun aķçe negi var 

 

620. Beni bekler ol çalar144 ħōcası 

İşit imdi ĥālüm oldı nicesini 

                                                           
611

 Andan işitdüm bu ŧaġuŋ ĥavlini/ beni efǾālini: B resūl ķavlini 
612

 deŋiz altında deŋiz aħı: B yir altına degin ucı / Žulmete degin irişmiş iy ĥācı 
613

 / Ādemį içindeki ölür-imiş 
614

 biz: B biz daħı / Ķıldıķ ol ĥasret odını biz de nūş 
615

 Bu beyitten itibaren B’de yok. 

144
Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik.  



 

 

621. Yapışup bir taĥtacuġa dururum 

Taĥta üstüne yüzümi ururam 

 

622. Yedi gün yedi gice gitdim yere   A25a 

Śu yüzine bįçāre ve āvāre 

 

623. Şöyle sergerdān oluban görürem 

Dirligimden omuzumı keserem 

 

624. Aşaġa  śu yuķaru hem semā 

Elüm irmez orada ammā semā 

 

625. Bilmezem-ki ķancaru gider yolum 

İyderem-ki yaķın irişdi ölüm 

 

626. Yedi günden śoŋra beni kenara 

Bir cezįreye çıķardı śu ayra 

 

627. Çün cezįreniŋ içinde girürem 

Dürlü yemiş anda görürem 

 

628. Her aġacıŋ yapraġı vardır gere 

Muz yapraġına beŋzerdür her biri  

 

629. Degme yapraġını bir kişi bürine 

Girürem ol baĥçe içine yene 

 

630. Yemişin yidim śuyundan içerem 

Bir zamān ol baĥçede ħoş geçerem 

 

631. Bir ay ol baĥçe içinde yürürem 

Ŧuram dört yaŋa cevelān oluram 

 



 

632. Gündüzün segir ider uçdan uca 

Gice yatmaġa çıķaram aġaca 

 

633. Ben bir gün aġaçdan yürürüm 

Bir canavar çıķdı śudan görürüm 

 

634. Çün-ki gözüm gördi anıŋ yüzüni 

Gitdi Ǿaķlım işidicek sözüni 

 

635. Yüzüm üstüne düşdüm yā ǾAli   A25b 

Yetmedüm aħşama dek eşit ĥāli 

 

636. Aħşam olunca yene ŧurdum aħı 

Yatmaġa bir aġaca çıķdum daħı 

 

637. Bir āvāz geldi ki eyle śanuram 

Gök gürledi deyü śanuram 

 

638. Ĥoş faśįĥ lisān-ile öger Ĥaķķ’ı 

Çaġırurdır ey śunǾ-ı issi bāķi 

 

639. Medh eyler resūli getirir dile 

Medh idüp dört yāreni daħı öger 

 

640. Bunı dedi daħı ebsem ŧurdı ol 

Śanki cānım üstine od degdi ol 

 

641. Bir zamān fikr eyledüm  

Başladum tesbįĥ-ile źikr eyledüm 

 

642.  bir āvāzgeldi yene 

Kim ne beŋzer ol daħı çaġırana 

 



 

643. Ol daħı medh eyleyüp öger pādişāĥı 

Ol Ǿālemleri yaradan Allāh’ı 

 

644. Hem Muĥammed Muśŧafā’ya medh ider 

Hem anı dilemezse ķadĥ ider 

 

645. Medh ider aśĥābı cümle öger 

 ĥācılara söger 

 

646. Ol-daħı ebsem olıcaķ yā imām 

Ben aġaçdan śarıya döndüm tamām 

 

647. Bir canavar çıķdı deŋizden gelür 

Ŧoġrı benim ķatıma Ǿazm ķılur 

 

648. Geldi aġaç dibine anda ŧurur   A26a 

Aşaġadan yuķaru baŋā selām virür 

 

649. Döndi eydür insįsin yā yigit 

Ben dedim insįyem belį eşit 

 

650. Baŋa eydür kime ŧaparsıŋ bire 

Ben dedim-ki ŧaparam ol cebbāra 

 

651. Hem severem ol Muĥammed resūli 

Hem aśĥābıyam anıŋ hem ķulı 

 

652. Nažar itdüm ben anıŋ Ǿāžāsına 

Ħayrān oldum ben baķdum mişāsına 

 

653. Başı arslan başına beŋzer anıŋ 

Ayaġı ayaķlarına aslanıŋ 

 



 

654. Beŋzerdi cismi niǾmetį ķuşına 

Kāfir ola meşk idenler işine 

 

655. Balıķ arķasına beŋzer arķası 

Ben dedim-ki ey canavarlar ĥası 

 

656. Bir suǿālüm vardır benim saŋa 

Śorarsaķ sen cevāb virgil baŋa 

 

657. Üç kez āvāz işitdüm ben bu gece 

Ne āvāzdur çaġıran kişi nece 

 

658. Dündi eydür şol deŋiz mālikleri  

Kim deŋiz içinde olur begleri 

 

659. Dāǿim anlar bunda gerek kim çıķa 

Tesbįĥ-ile źikr oķıyalar Ĥaķķ’a 

 

660. Bunlaruŋ āvāzıdur ol āvāz 

Gün nice bekledi ol beni niyāz 

 

661. Sen eger kāfir-iseŋ şimdi yere   A26b 

Seni ķılmışlar idi pāre pāre 

 

662. Çünki müǿmin-seŋ yoķdur elem 

Bekledi seni ol ĥāliķ-i levĥ’ül-ķalem 

 

663. Bunı eydür daħı ķatımdan gider 

Kendü özin deŋize ġarķ ider  

 

664. Ben yene indim aġaçdan gezerem 

Ķayġuya ŧurup candan bezerem 

 



 

665. Ķurān’ıŋ nıśfın oķuyınca tamām 

Gezdim ol mişā içinde ya imām 

 

666. Aħşāmdaŋ ġuśśalu yürürem 

Aħşām olıncaķ baķu ben görürem 

 

667. Bir çıraķ göründi benim gözüme 

Ķulaķ urġıl yā imām bu sözüme 

 

668. Ben dedim-ki şol çıraġa varayım 

İnsįler var anda göreyim 

 

669. Döndüm andan Ǿazm iderem ya imām 

YaǾnį çıraġā ķarşu giderem tamām 

 

670. Nice kim dedim yaķın ola çıraķ 

Varduġınca ol daħı gider ıraķ 

 

671. Gide gide yolum irer bir yere 

İrdüm aŋa gördüm bir maġāra 

 

672. Ol maġāranıŋ içinde ey başa 

Dürr-i cevherdür ŧolu başdan başa 

 

673. Çünki ol māl-ıla genci görürem 

Şükür idüben secdeye yüz ururam 

 

674. Nice darlıķlara śoķdı Ĥaķ beni   A27a 

İllā şükür kim śoŋra beni ķıldı ġanį 

 

675. Gidicegez bundan alayım bile 

Gerek ola çıķıcaķ baŋa eyle 

 



 

676. Ben bir zamān bu fikr-ile dururam 

Ol maġāranıŋ içine girürem 

 

677. Bir muǾažžām ejderhā gördüm ŧurur 

Cānım ürker gözüm anı görür 

 

678. Burnınıŋ deliklerinden od çıķar 

ǾAķlım azar çün gözüm aŋa baķar 

 

679. Açar aġzın ĥamle ķılur yā imām 

İyderim-kim vaǾdemüz oldı tamām 

 

680. Daħı bir kezdür dige Allāh dedim 

Meded eyle yā Resūlullah dedüm  

 

681. Ben deyicek bunı yılan gider 

Bilmezem-kim ķanķı yaŋa Ǿazm ider 

 

682. Ayrıķ anı maġārada görmedüm 

Ķançaru  gitdügüni hiç bilmedüm 

 

683. Başladum Ķurān oķıdum ben gene 

Geldi üç on çün eşitdim hem yene 

 

684. Çaġırur ki ey oķuya ķurānı 

Āyet-ile beyyināt’ür-raĥmānı 

 

685. Beşāret olsun saŋa cinnį degül 

Bu maġāra meskeni kāfir degül 

 

686. Cümle müǿmin müslimāndır bini 

Ķamu bilür nice dįn erkānı 

 



 

687. Taŋrı ķulları Muĥammed ümmeti  A27b 

Ķahrider nice Ǿāśi melǾūn laǾneti 

 

688. Çünki geldi bu āvāz aŋdan yaŋa 

Ben yene döndüm cevāb virdüm aŋa 

  

689. Ne bilürsin dedim Muĥammed’i  

Kim anıŋ olaŋ olupdur adı 

 

690. On gelür kim Nūĥ zamānında hemi 

Ŧūfān oldı śuya düşicek gemi 

 

691. Yetmiş iki ŧāǿifeden aldı Nūĥ 

Bunları çift çift gemiye ķodı Nūĥ 

 

692. Ol gemiden idi bile aślımuz 

Ol zamāndan ķaldı bizim neslimüz 

 

693. Ol eŝreden bilürüz peyġamberi 

Ķamu dinlerden anuŋ ayrı dįni 

 

694. Ben dedim-ki vācib oldı pes size 

Anıŋ-çün delil oldı ol söz bize 

 

695. Yolı gösterivir hāǿif gidem 

Ben kendü müşgil işlerimi ĥal idem 

 

696. Medįne şehri benim şehrimdürür 

Ol Muĥammed Muśŧafa yārümdürür 

 

697. Ayrıķ anı maġārada görmedüm 

Ķançaru gitdügini hiç bilmedim 

 



 

698. Ben anıŋ aśĥābıyam siz biliŋüz 

Nice ŧarlıķlara düşdim yalıŋuz 

 

699. Dilerem luŧfı eyleyesiŋ 

Nereye gider yolumı diyesin  

 

700. Ün gelür kim śu kenarında yigit   A28a 

Yoluŋ andan gider güri git 

 

701. Geçdüm andan yola düşdüm giderem 

Ben benüm işlerümi fikir iderem 

 

702. Çünki dört gice ve dört gün giderem 

Ne ādemį ve ne canavar görürüm 

 

703. Ol issüzlikden giderken eşit 

Öŋümden çıķa geldi bir yigit 

 

704. Gördüm anı yüzi beŋzer güneşe 

Görmedüm ancılayın güzel beşe 

 

705. Çün sevinür gözlerim anı görür 

Geldi ķatuma baŋa selām virür 

 

706. Şöyle ŧaŧlu dil-ile söyler baŋa 

Ben işitdüm sözüni ķıldım śaŋa 

 

707. Eydür aħı yigit ĥāliŋ nedür  

Gelişiŋ nerden aĥvāliŋ nedir 

 

708. Söyledüm gördügimi bir bir aŋa     B30b 

Seferimden cümlesin öŋden śoŋa708 

                                                           
708

 B nüshası buradan devam ediyor. • söyledüm gördügimi: B söylerem gördüklerüm / seferimden: B 

seferümden 



 

 

709. Sözümi tamām işidicek gider 

İşit imdi yā ħalįfe kim nider709 

 

710. Anı gördüm bir māǿide getürür    

Başı üstinde ķatıma yetürür710 

 

711. Öŋüme ķodı ŧaǾāmından yedük  

Ta śonca el-ĥamdülillah dedik711 

 

712. Orta yerden bāķisini götürür  

Üç gece üç gün ķatımda yaturur712    B31a 

 

713. Benim-ile mūnis oldı ol yigit   A28b 

Anıŋ-ıla nolısar ĥālüm işit713 

 

714. Bir gün eydür baŋa eliŋe alam seni 

Eliŋe virseŋ aŋar mısıŋ beni714 

 

715. Ben dedim-ki ķul olaydum ben saŋa 

Sen eger  bu eyligi itseŋ baŋa715 

 

716. Daħı henüz tamām olmadan sözüm 

Baķar-iken yüzine anıŋ gözüm716 

 

717. Yetdi yerüŋ yüzine yuvalanur      B31b 

Ol yeriŋ ŧopraķlarına belenür717 

 

                                                           
709

 tamām işidicek: B tamām idincegez / ħalįfe kim: B imām baŋa 
710

  / Başı üstine ķatuma getürür 
711

 ŧaǾāmından yedük: B ŧaǾāmdan çün yidük / Ta ŧoyunca el-ĥamülillah  didük 
712

 yerden: B yirden / gece: B gice | ķatımda yaturur: B ķatumda oturur  
713

 Benüm-ile  mūnis olur ol yigit 
714

 baŋa… alam: B kim baŋa alsam /İlüŋe varsam aŋa-mısıŋ beni 
715

 dedim-ki: B didüm kim | alaydum ben: B olayum 
716

 daħı henüz: B henüz daħı / anıŋ: B anuŋ 
717

 yüzine: B üstine / yeriŋ: B yerüŋ | belenür: B bulanur 



 

718. Silkiniben ben uru ŧurdı ey aħı 

Anı gördüm bir ķuş oldı ey saħį718 

 

719. Döndi eydür ayaġımı ŧut yā yigit  

Ben nekim idersem anı it719 

 

720. Sen eger benim sözümi ŧutasın  

Śaġ selāmet meziliŋe yetesin720 

 

721. Ayaġımı śalı-verirseŋ saŋa  

Zįyan olur śoŋra sögersin baŋa721    B32a 

 

722. Yapuşuram ayaġına ol uçar 

Aldı beni yedi deŋizi geçer722 

 

723. Bir žulmāŧ cezįresine yetürür  

Aşaġa ķodı beni kendi oturur723 

 

724. Çünki ķurtulur elimden ayaġı  

Anı gördüm ādem oldı bayaġı724 

 

725. Döndi eydür baŋa iki gözüm  

Ben ne-dersem işidesiŋ sözüm725 

 

726. Bir işim var seniŋ-ile bütürem   A29a  B32b 

Daħı seni menziliŋe yetürem726 

 

                                                           
718

 silkini ben: B silkünübenüŋ | uru: B yine | aħı: B daħı / saħį: B aħı 
719

 ayaġımı ŧut: B ayaġumı ŧut yā / idersem…it: B eydür-isem anı işit 
720

 benim: B benüm / Śaġ esen hem mezilüŋe yetesin 
721

 ayaġımı śalı-verirseŋ: B ayaġumı śalı-virürseŋ 
722

 deŋizi: B deŋizden 
723

 žulmāŧ: B ķaraŋu / ķodı…kendi: B ķor beni anda 
724

 ķurtulur elimden: B ķurtuldı elümden 
725

 baŋa: B baŋa iy / ne-dersem işidesiŋ: B nedirem işidür-iseŋ 
726

 işim var seniŋ-ile: B işüm var senüŋ-ile / Seni daħı menzilüŋe yitürem 



 

727. Beni anda bıraġur kendü gider  

İşit imdi yā ħalįfe kim nider727 

 

728. Döndi baŋa eydür imdi ŧuralum  

Bir işimiz var anı başaralum728     B33a 

 

729. Ol işimiz biticek alam seni 

Eletüp menziliŋe śalam seni729 

 

730. İki ŧaġıŋ arasında irerüz 

Deresinde bir śu aķar görürüz730 

 

731. Śu kenarında yene bir maġāra 

Ķapusı altun gümiş kelidür yere731 

 

732. Ol kelidde yazılu Allāh adı 

Hem Muĥammed Resūlullah adı732 

 

733. Hem Süleymān Taŋrı’nın peyġamberi    B33b 

Gördüm üstünde yazılmış ey anı733 

 

734. Ķapuyı fındıġıyla bir kez urur 

Açar ol ķapuyı içerü girür734 

 

                                                           
727

 bıraġur: B bıruķ / yā: B iy • Yalnız B’de: 

Vardı bir yay bir niçe fınduķ alur 

Ŧoġrı benüm ķatuma degin gelür 

 

Bana bir yay üç daħı fınduķ virür 

Kendi oŧurmış-iken uru ŧurur 

728
 Döndi eydür yā yigit ŧur varalum / işimiz: B işümüz 

729
 işimiz… alam: B işimüz iletem / eletüp meniliŋe: B iledüb menzilüŋe 

730
 İki ŧaġun arasına irevüz / görürüz: B görevüz 

731
 yene: B yine / kelidür: B kilid 

732
 kelidde: B kilidde 

733
 Taŋrı’nın: B Taŋrı’nun / Kilid üstinde yazılu adları 

734
 Ķapu-ile fınduķ-ile bir kez urur / açar…ķapuyı: B açılur ol ķapu 



 

735. Baŋa daħı dir ki girsen ey yere 

Ben dedim-ki gireserem ne çare735 

 

736. Bir kez olur aħı ölmek olayım 

Hem teşvişlerden emįn olayım736 

 

737. Gördüm anda iki arślān görürüm 

Bu nigārım arślāna ķarşu vurur görem737   B34a 

 

738. Ol öŋümce ben ardınca varuram 

Ol iki arślāna ĥamle ķıluram738 

 

739. Fındıġıŋ birisin anlara urur    A29b  

Anlar daħı yüzlerini döndürür739 

 

740. Getdim anda yā imām eşit ĥāli  

Bir ķapu daħı görürem yā ǾAlį740 

 

741. Ķapu üstünde gümüş kelid var 

Aŋa daħı urdı bir fındıķ yār741 

 

742. Ķapu açılur içerü girürem      B34b 

İki ejderhā muǾažžām görürem742 

 

743. Bunlaruŋ nefeslerinden od çıķar  

Nefesi kime doķunursa yaķar743 

 

                                                           
735

 dir ki…ey: B dir-ki gelse-ki / dedim-ki…gireserem: B didüm kim giriserem 
736

 olayım: B olayum / hem: B iş bu  
737

 gördüm: B girdüm | görürüm: B görürem / Ol öŋümce ben ardınca girürem • B nüshasında 

mısraların yerleri değişiktir 
738

 Bunı gördüm arslāna ķarşu gider / arślāna… ķıluram: B arslān baŋa ĥamle ider 
739

 İki fınduķ-ile arslāna urur / İkisi daħı yüzini döndürür 
740

 Geçdük andan yā imām işit ĥāli / 
741

 üstünde…kelid: B altundan gümiş kilid / fındıķ: B fınduķ iy 
742

 açılur: B açıldı | girürem: B girürüz / görürem: B görürüz 
743

 nefeslerinden: B aġızlarından / kime doķunursa: B neye ŧoķunursa 



 

744. Eyiderem ey sun-ı Ǿissi ġani beni  

Nice şiddetlere145 uġratdıŋ beni744 

 

745. Bir belādan emįn olmadan daħı  

Bir belāya daħı uġratdıŋ daħı745 

 

746. Ejderhālar146 çün beni baķar görür  

İkisi daħı hem yerinden ŧurur746     B35a 

 

747. Yene ŧurdı nigārım ķarşu gider  

Gördüm ejderhālar ĥamle ider747 

 

748. İki fındıķ anlara daħı urur 

Anlar daħı yüzlerini çevirür748 

 

749. Geçüp andan ilerü girdük şāh  

Bir ķızıl altun ķurulmış taĥtgāh749 

 

750. Taĥtıŋ ayaġı ķızıl yāķūtdan idi anıŋ 

Vir śalavāt şādumān olsun cānuŋ750 

 

751. Taĥtıŋ üstünde girürem bir serįr     B35b 

Yatur ol serįr üstinde bir emįr751 

 

                                                           

145
 Söz A nüshasında olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "şiddetlere" olarak okumayı uygun gördük. 
744

 Eydürem kim zihį sunǾ issi ġanį / Bunca şiddetlere uġratdı beni 
745

 olmadan daħı: B olmadın aħı / daħı uġratdıŋ: B yine uġradum 

146
 Söz B nüshasında  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve A nüshasındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "ejderhālar" olarak okumayı uygun gördük. 
746

 beni: B bunı / hem yerinde: B daħı ķuyruķ üstine 
747

 yene: B yine | niġarım: B niġārum / gördüm ejderhālar: B gördi yılanlar ŧurur 
748

 İki fınduķ daħı anlara urur / Ol iki daħı yüzün döndürür 
749

 Geçdük andan bu kezin gördük iy şāh / ķurulmış: B urulmuş 
750

 Ayaġı ķızıl yāķūtdandur anuŋ / şādumān: B şādukām 
751

 Taħtuŋ üstinde görürem bir serįr / üstinde bir: B içinde 



 

752. Arķası üstünde yatır ol kişi   A30a 

Ĥayrān oldum ben göricek bu işi752 

 

753. İki eli gögsi üstünde ŧurur 

Nūrı çıķar çevre yaŋa balķ urur753 

 

754. Barmaġında147 bir nūruŋ vardır daħı 

Ol ķaşı var ol yüzügün ey saħį754 

 

755. Birisinde yazulu Allāh adı 

Birisinde hem Resūlullah adı755     B36a 

 

756. Birisinde ĥātemi Süleymān’ıŋ 

Kim Ǿalemler ĥükmine fermān anuŋ756 

 

757. Nūr çıķar ol yüzükden balķ urur  

Ey güneş nūrlarını uŧandurur757 

 

758. Başı üstinde ķandil aśılur 

Altun-ıla gümiş-ile yazılur758 

 

759. İki ejderhā başı ķatında var  

İki daħı ayaġı ķatında var 

 

760. Bu nigārım yene fındıķlar alur      B36b 

Virdi ejderĥalara ĥamle ķılur760 

 

                                                           
752

 üstine yatır: B üstinde yatur / ben göricek: B göricek ben 
753

 üstünde ŧurur: B üstinde durur / çevre…balķ: B dört yanına berķ 

147
 Söz  olarak harekelenmiş. Ancak anlamı ve A nüshasındaki yazımı dikkate aldığımızda 

"barmaġından" olarak okumayı uygun gördük. 
754

 Barmaġında bir yüzügi var aħı / Üç ķaşı var ol yüzügünüŋ daħı 
755

 yazulu: B yazılu / hem: B ol 
756

 ĥātemi: B ĥātimdür / Ǿalemler…fermān: B Ǿālemler ĥükminde-idi 
757

 ol yüzükden balķ: B yüzügüŋ berķ / ey: B iy 
758

 üstinde: B üstlerine | aśılur: B aśılu / gümiş-ile yazılur: B gümiş-idi iy ulu 
760

 yene fındıķlar: B yine fınduķlar / virdi: B vardı  



 

761. Döndi nigārım baŋa eydür bunı  

Bunuŋ içün śaķlar-idim ben seni761 

 

762. Sen eger sözüm eşidesiŋ benüm  

Degiserdür saŋa ħayır iĥsānım762 

 

763. Şol yüzüge şimdi ben varısaram  

Barmaġından anı çıķarısaram     B37a 

 

764. Baŋa bu arślān gele nefes ura  

Düşem ölem çünki giresin yere764 

 

765. Fındıġıŋ birisini urġıl baŋa   A30b 

Diri olam ħaberim irse saŋa765 

 

766. Ben dedim-ki vir baŋa ŧoġru ħaber 

Ne kişidür bu yatan kişi ey yār766 

 

767. Döndi eydür bu Süleymān’dır nebį 

O yüzük devlet yüzügi der anı767 

 

768. Benüm elime girürse beşe     B37b 

Ĥükm iderem bu dünyaya başdan başa768 

 

769. Saŋa daħı māl memleket virem  

Eletem seni iliŋe ħoş görem769 

 

                                                           
761

 Döndi eydür yurduŋa iletem seni / Bunuŋ-çün gizler-idüm ben seni 
762

 eşidesiŋ: B işidesin / ħayır iĥsānım: B ħayrum iĥsānum 
764

 bu arślān: B bir yılan / giresin: B göresin 
765

 fındıġıŋ: B fınduġuŋ | urġıl: B vurġıl / ħaberim irse: B ħayrum irişe 
766

 dedim-ki: B didüm kim / ey: B iy 
767

 Süleymān’dır: B Süleymān’dur / yüzügi der: B yüzügidür 
768

 elime: B ol elüme / B’de yok. 
769

 eletem iliŋe: B iledem ilüŋe seni 



 

770. Vardı çünki yüzüge ĥamle ķılur  

Anı görür yılanlar ķarşu gelür770 

 

771. Yüzi Ǿavrat yüzine beŋzer anıŋ 

Śaçı Ǿavrat śāçına beŋzer anlarıŋ771 

 

772. Geldi ol yılan aŋa nefes urur  

Düşer ölür çün gözüm anı görür772    B38a 

 

773. Fındıġın biriyle anı ururum  

Çün dirilür ŧurı gelür görürüm773 

 

774. Vardı yene yüzüŋe ĥamle ider  

Yılan urur buruşur cānı gider774 

 

775. Fındıġın biriyle urdum anı  

Diri olur kendüye gelür cānı775 

 

776. Vurdu bu kez ĥamle ķıldı yüzüge  

Vardı yılan ķapķara yandı canı oda776 

 

777. Bu kez eydür ķurtulur-ise cānuŋ     B38b 

Anca eylüge ire elüm benüm777 

 

                                                           
770

 vardı çünki: B vardı ol / gördüm…ķarşu: B gördüm bir yılan çıķar 
771

 yüzine…anıŋ: B yüzi gibi yılanuŋ / anlarıŋ: B anuŋ 
772

 aŋa: B baŋa 
773

 Fınduķuŋ birisiyle ururam / Dirilüp ŧurı gelür görürem 
774

 yene: B yine / cānı gider: B ĥamle ider 
775

 Yine bir fınduķ-ile vurdum anı / olur: B oldı | cānı: B canı 
776

 Beyit B’de yok. B’de: 

Uruŧurdı kükremiş deve gibi 

Döndi söyler baŋa eydür iy ebi 

777
 Buġur eger ķurtulur-ise canum / anca: B niçe • Yalnız B’de: 

Vardı yine yüzüŋe elin urur 

Yılan urur bunı oda yandurur 



 

778. Saŋa daħı māl memleket virem   A31a 

Yılan artıķ eŝer etmeye görem778 

 

779. Döndi ol yılan benüm-ile söyledi 

Ķaķıdı baŋa Ǿitābetler eyledi779 

 

780. Baŋa eydür ey günāhkār Ǿāśį 

ǾĀśį olan kişi bulmaz ħalāśı780     B39a 

 

781. Nice ŧarlıķlardan virdi saŋā Taŋrı ol  

Seniŋ-(i)le luŧfa iĥsān idi yol781 

 

782. Buna işidirsen anıŋ-ıla işlediŋ  

Geliben Ĥaķķ’ıŋ peyġamberini ŧaşladıŋ782 

 

783. Ol Muĥammed kerāmetine saŋa 

Ĥürmet olsun emir böyle dir baŋa783 

 

784. Yoħsa işlemişdim seni bundan beter  

İllā yüzüŋ ķarası saŋa yeter784 

 

785. Baķ bu sözi eşidecegez yere  

Götürüp ol yay virdim ben yere785 

 

786. Eyderem Ǿayān eyle baŋa bu işi      B39b 

Ne kişidir bu oda yatan kişi786 

 

                                                           
778

 Ķaldı bir fınduķ anuŋla ururam / İllā ayruķ eŝer itmez görürem 
779

 ol B’de yok. / Baŋa ki ķaķıdı itāb eyledi 
780

 ey: B iy | günāhkār: B günāhkār-ı 
781

 Bunca ŧarlıķdan saŋa çün Taŋrı yol / Virdi senüŋ-ile iĥsān itdi ol 
782

 Buna işidürsen anuŋla işledüŋ / Geliben peyġamberini ŧaşladuŋ 
783

 böyledir: B böyledür 
784

 işlemişdim: B eylemişdüm / yüzüŋ ķarası: B bunuŋ ķorķusı 
785

 B’de yok. 
786

 Ǿayān: ki Ǿayān | baŋa: B’de yok.  / kişidir: B kişidür 



 

787. Yılan eydir ol murdār cinnįler 

Kim Süleymān’a Ǿāśį-y-di bular787  

 

788. Yedi-idi altısı helāk olur  

Ara yirde birisi bu daħı ķılur788 

 

789. Bu daħı seĥir-ile bunda gelür 

YaǾnį kim Süleymān’ıŋ ħātemiŋ alur789 

 

790. Gör ki Taŋrı helāk itdi anı  

Çünki yılan baŋa söyledi bunı790     B40a 

 

791. İderem ben bilmez-idim nideyim  A31b 

Firķat aġusın nūş ideyim791 

 

792. Anıŋ-çün işledüm ben bu işi  

İlime iletdi beni bu kişi792 

 

793. Benüm-ile lüŧf-i kerem eylegil 

Ķancaru gider yolumu söylegil793 

 

794. Maġāradan çıķmaķ içün sen baŋa 

Cevāb itgil śorduġum budur saŋa794 

 

795. Döndi eydür yüzigin al cinnįnüŋ148    B40b 

Al bile fındıķların daħı anuŋ795 

                                                           
787

 murdār: B mürįd-i / bular: B bular 
788

 helāk olur: B oldu helāk / bu… ķılur: B ķıldı ne pāķ 
789

 seĥir-ile: B siĥirle / ħātemiŋ: B ħatemin 
790

 helāk…anı: B nice helāk eyledi / baŋa…bunı: B bunı baŋa söyledi 
791

 Eydürem ben bilmez-idüm nideyüm / firķat: B nice firķat 
792

 anıŋ-çün: B anuŋ-çün / İlüŋe iletem didi bil bu kişi 
793

 / yolumu: B ŧarįķum 
794

 çıķmaķ… sen: B nice çıķayum / cevāb…śorduġum: B ħaber virgil didigüm 

148
 Söz A nüshasında olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "cinnįnüŋ" olarak okumayı uygun gördük.  
795

 fındıķların: B fınduķların 



 

 

796. Anları alup ķapuya varasın 

Ol iki arslānları göresin796 

 

797. Durup saŋa anlar ĥamle iderler 

Varasın fındıķlar-ıla gideler797 

 

798. Maġāradan ŧaşra çıķup gidesin 

Sen bu divüŋ meskenine iresin798 

 

799. Bunuŋ ehli çünki seni göreler 

Menziliŋe ileteler alalar799     B41a 

 

800. Śoralar saŋa nügārıŋ ķanı 

İydesin nice depeledüm anı800 

 

801. İşidicek sözüŋi şād149 olalar  

Ķayġudan ġuśśadan āzād olalar 

 

802. Yol üstünde ŧaġ-idi it 

Ķavmi daħı dilemezdi eşit802 

 

803. Öldügini çünki senden bileler  

Anca saŋa Ǿizzet ikrām ideler803 

 

804. Yüzügüni çünki sende göreler   A32a  B41b 

Ŧoġrı yol bunlar saŋa göstereler804 

                                                           
796

 varasın: B iresin / arslānları: B ejderhāları 
797

 Ŧurub anlar saŋa ĥamle ķılalar / Urasın fınduķlar-ile gideler 
798

 Ķapudan ŧāşra çıķıncaķ śorasın / 
799

 göreler: B bulalar / menziliŋe: B menziline 
800

 saŋa nügārıŋ: B kim saŋa yoldaşuŋ 

149
 Söz A nüshasında  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasında yazımı dikkate aldığımızda 

"şād" olarak okumayı uygun gördük.  
802

 Ŧaġı vü baġı-idi zįra bu it / eşit: B işit 
803

 ideler: B ķılalar 
804

 çünki sende: pamaġuŋda / bunlar: B anlar 



 

 

805. Yüzügi fındıķlar-ıla aluram 

Çıķmaġa ķapu ķatına gelürem 

 

806. Ejderhālar beni görüp ŧurdılar 

İki yaŋadan nefesi urdılar806 

 

807. Fındıġı bunlara pertāv eyderem  

Gözlerin yumar çıķaram giderem807 

 

808. Ķapudan ŧaşra çıķıcaġız beşe  

Uġrayı geldim ķapuda bir ķuşa808    B42a 

 

809. Düni gün tesbįĥ-i Allāh adı  

Hem Muĥammed Resūlullah adı809 

 

810. Dir müǿmin degil-misiŋ ey yere 

Seni şimdi eylemişdim pāre pāre810 

 

811. Çünki müǿmin-iseŋ āzād olsun canun 

Ol Muĥammed kerāmetine senüŋ811 

 

812. Geçdüm andan yola düşdüm giderem 

Āh-ile feryād efġāŋ150 iderem812 

 

813. Gözümüŋ yaşı dökülür gözime görürem 

Bir muǾažžam ķaśra yaķın ururam813 

                                                           
806

 yaŋadan nefesi: B yaŋadın nefesler 
807

 fındıġı: B fınduķı eyderem: B iyderem / gözlerin: B gözlerini 
808

 çıķıcaġız: B çıķıcaķ iy / uġrayı geldim: B uġrayu geldüm 
809

 güni gün: B dünü gündüz 
810

 Bir baŋa müǿmin degil misin yere / şimdi eylemişdim: B eylemiş-idüm 
811

 canun: B canuŋ / Ol Muĥammede baġışladum tenüŋ 

150
 Söz metinde  olarak yazılmış. Ancak anlam gereği "efġān" olarak kaydettik. 

812
 /B’de yok. 

813
 B’de yok. / ķaśra… ururam: B ķaśra irdüm görürem 



 

 

814. Sora sora çünki ķaśra gelürem 

Çoķ ķaravaş yöresinde görürem814 

 

815. Aralarında biri iken laŧif 

Gör-ki zįbā ĥüsn-i ĥūb ħulķı laŧif815 

 

816. Geldim anıŋ ķatına virdim selām 

Selāmumı çünki aldı ya imām816 

 

817. Döndi baŋa nigārıŋ ķanı    A32b 

Ben dedim cehenneme vardı cānı817    B43a  

 

818. İşidicek bu sözimi şād olur 

Ķayġulardan ġuśśadan āzād olur818 

 

819. Döndi eydür Ĥaķ sevindirsin seni 

Nice kim bu gün sevindürdüŋ beni819 

 

820. Eger ol maķsūdına yete idi 

Cümle Ǿālem ħalķını ota-idi820 

 

821. Ķul iderdi seni kendi özine 

Eşidenler uyardı sözine821 

 

822. İllā şükür Taŋrı helāk eyledi     B43b 

Dįn-i İslām yolunı pāk eyledi822 

                                                           
814

 Śora śora ķaśra yaķın varuram / çoķ: B yüz • Yalnız B’de: 

Her birinüŋ aya beŋzer yüzleri 

Az durur zāhid yoldan sözlerem 

815
 ĥüsn-i… laŧif: B ħūb kendüsi žarįf 

816
 anıŋ: B anuŋ | virdim: B virdüm 

817
 baŋa nigārıŋ: B eydür baŋa yoldaşuŋ / dedim: B didüm | cānı: B canı 

818
 bu B’de yok. | olur: B oldılar / olur: B oldılar 

819
 sevindirsin: B sevündürsün / nice kim: B nitekim 

820
 yete: B yite / Ķamu Ǿālem ħalķını otar-idi (Otamak sözüne anlam atfedemedik.) 

821
 Ķul ideydi ol seni kendüzine / eşidenler: B işidenler uyardı: B uya-idi 



 

 

823. Ol ölicek sen maġāradan ey yār 

Nice çıķdıŋ baŋa virgil ħaber823 

 

824. İyderem ben yüzügün aldım aħı 

Anuŋla çıķabildim ey saĥī824 

 

825. Döndi eydür baŋa gerçekdir sözüŋ 

Ol yüzik-ile ĥalāś buldı özüŋ825 

 

826. Anıŋ-ıla ħalķı otardı 

Vay baŋa  yiteyidi826     B44a 

 

827. Cümle ħalķı yandururdı urı151 

Ķılurdı İslām’a ol bir ķażā827 

 

828. İllā şükür Taŋrı helāk eyledi  

Yene döndi baŋa bir söz söyledi828 

 

829. Baŋa eydür yā yigit ĥāliŋ nedir 

Nice düşdiŋ bunda aĥvāliŋ nedir829 

 

830. Vaśf-ı ĥālim aŋa bir bir söyledüm  A33a 

Evvel āħir aŋa maǾlūm eyledüm830 

 

                                                                                                                                                                     
822

 B nüshasında her iki mısranın üstünde de "eylemş" yazılmış. 
823

 ey: B iy / virgil: B bir baŋa 
824

 Eydürem yüzügin aldum daħı / Anıŋ-ıla çıķabildüm iy aħı 
825

 gerçekdir: B gerçekdür / yüzük-ile buldı: B oldı 
826

 anıŋ-ıla otardı: B anuŋ-ile otardı ol / Vay ol yire ki yiterdi ol 

151
  Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

827
 urı: B adı / ķılurdı: B getürürdi 

828
 illā şükür: B ne ise kim / yene: B yine (B nüshasında "söz" arasında elif var.) 

829
 ĥāliŋ nedir: B ĥālüŋ nedür / düşdiŋ: B düşdüŋ | aĥvāliŋ nedir: B aĥvālüŋ nedür 

830
 ĥālim…bir bir: B ĥālüm bir bir aŋa / aŋa: B çünkü 



 

831. Yene döndüm ben daħı śordum aŋa    B44b 

Senüŋ aĥvāliŋ nedir etgil baŋa831 

 

832. Bir melik ķızıydım ben der ey yigit 

İmdi benim vaśf-ı ĥālim eşid832 

 

833. Māteķaddemler kitābın bir gice  

Oturup oķurdum uçdan uca 

 

834. Bir kitābda görürüm ol resūl  

Din-i İslām pāk erkānı uśul834 

 

835. Nebįleriŋ śoŋına ol geliser 

Dįn-i İslām anda žāhir olısar835     B45a 

 

836. Çünki adın oķuram ben dil-ile 

ǾĀşıķ oldum cān-ıla göŋül-ile836 

 

837. Şādılıķdan uyķuya virdi gözüm 

Uyuyuben bunda buldum kendi özüm837 

 

838. Ol Ǿāśį melǾūn dāǿimā yürür-imiş 

Anda kim bir ĥūb nigār görür-imiş838 

  

839. Ve fitne ve hįle-ile alur-imiş 

Ŧoġrı kendi kendi evine gelür-imiş839 

 

                                                           
831

 yene: B yine / aĥvāliŋ…etgil: B aĥvālüŋ nedür it 
832

 Bir meliküŋ ķızı-idüm dir yā yigit / benim: B benüm | ĥālim eşid: B ĥālümi işit 
834

 görürüm…resūl: B görürem ben resūli / Ol dįn yolınuŋ menħarı hem uśūli 
835

 nebįleriŋ: B nebįlerüŋ / 
836

 Beyit B’de yok. 
837

 virdi: B varmış / Uyanuban bunda gördüm kendüzüm 
838

 dāǿimā: B dāim | yürür-imiş: B yürürmiş / Ķanda kim bir nigār görürmiş 
839

 Beyit B’de yok. Yalnız B’de:  

Bizi bu nevǾ-ile bunda getürür 

Her birimüz bunca yıldur oturur 



 

840. Bunlaruŋ ulucası benim ey yigit 

Beni yavlaķ severdi ol belįd840 

 

841. Şükür uşda anı Taŋrı helāk eyledi 

Ol helāk oldı biz şād eyledi841 

 

842. Ne-dilerseŋ muştuluķ itgil bize 

Ben dedim elet daħı elimeze842 

 

843. Muştuluġım bu ola kim alasın   A33b 

Siz beni ol menzilime śalasız843 

 

844. Döndi eydir bir div virem seni 

İliŋ ucuna yaķın śala seni844     B46a 

 

845. Her ķaçan-kim il içine iresin 

Sen bu yüzügi dive viresin845 

 

846. Ben dedim-ki ilimi eger görem 

Yüzügi başım üstine virem846 

 

847. Baŋa bir şeyŧān-ı cinnį götürür 

Bindirür boynına beni götürür847 

 

848. Döne döne beni ıśmarladı aŋa 

Ne dirse hep Ǿayān olur baŋa848 

                                                           
840

 benim…yigit: B benün yigit • Yalnız B’de: 

 İlla ben hiç yüzine baķmaz-idüm   (B45b) 

 Dilemezdüm aŋā yaķışmaz-idüm 

841
 helāk: B azād / biz: B bizi 

842
 Ne dilersin muştuluķ digil baŋa (Satır sonunda "bize" yazılmış.) / Ben didüm kim iletüŋüz ilümüze 

843
 muştuluġım: B muştuluķum /ol menzilime : B menzilüme dek 

844
 B Eydür aydam bir dive ala seni /İliŋ: B İlüŋ | ucuna: B ucına  

845
 kim: B’de yok |il: B ilüŋ | içine: B ucına /Sen: B Ol | dive: B cinnįye |viresin: B degüresin 

846
 dedim ki: B didüm kim |ilimi: B ilümi  

847
 bir: B’de yok |götürür: B getürür 

848
 dirse: B dir-ise |  



 

 

849. Götürür beni cinnį segir ider     B46b 

Aldı beni geldigim yola gider849 

 

850. Beni ol-dem getürüp eydür baŋa 

Vir yüzügi śunu virdim ben aŋa850 

 

851. Cinnį gitdi ben yalıŋuz ķaluram 

Ol issizde zārįlıķlar ķıluram851 

 

852. Bilmezem-kim ķanķı yaŋa gideyim 

Ĥālimi kime şikāyet ideyim852     B47a 

 

853. Derdim bir kenāra düşdüm giderem 

Aynü’l-ĥayāt ben urı görürem853 

 

854. Var-imiş yetmiş ķapusı ĥōce 

Aķar-ıdı śuyı ķırķ arşun yüce854 

 

855. Her ķapudan śuyı çıķar ey yere 

Güneş anda gelicek batar yere855 

 

856. Bilmezim-ki ķanķı yaŋa gider ol  A34a 

Taŋrı virmiş yir altında aŋā yol856 

 

857. Bir zamān bu arada ben đururam    B47b 

İçerüye ķulaġumı ururam857 

 

                                                           
849

  Götürür ol cinnį beni seyir ider / geldigim: B geldügüm 
850

 ol dem: B anda|getürüb: B getürür / B’de yüzügi dir | virdim: B virdüm| ben: B’de yok 
851

 cinnį gitdi: B gitdi cinnį / issizde: B isüzlügüŋde | zārįlıķlar: B zārį  
852

 bilmezem-kim: B bilmezem kim / ĥālimi: B ĥālümi ideyim: B ideyüm 
853

 Ŧuruban düşdüm kenāra giderem / ǾAynü’l-ħażıyı anda görürem 
854

 var-imiş: B var-idi | ĥōca: B ħōce / śuyı: B suyı | ķırķ: ķır 
855

 śuyı: B śu ki | çıķar: B çıķardı / gelicek: B varıcaķ 
856

 bilmezim: B bilmezem | ki: B kim / yir altında aŋā: B aŋa yir altında 
857

 bu arada ben đururam: B ben bir ķapuda ŧururam 



 

858. Dürlü dürlü avāzlar içinde gelür 

Eşidicek anı ādem ħayrān olur858 

 

859. Gürlemekler çatamaķlar yā imām 

Şol ķıyāmet günine beŋzer tamām 

 

860. Eşidicek zelzeleler avāzın 

İçerü girdim bir kez ol avāzın860 

   

861. Gördüm anda cinnįler var-imiş uçar 

Ki Ǿacāyib şekilde bunlar ey yār861    B48a 

 

862. Fil gibi ĥortumları od gözleri 

Söylicek yanķulanur sözleri  

 

863. Orta yerde bir aġaç gördüm yüce 

Yatur anuŋ gölgesinde ķoca863 

 

864. Yanında üstüne yatırdı beşe 

Baġlu-idi zincirle başdan başa864 

 

865. Bir gözi yoġdı anıŋ ayaġı     B48b 

Her kime baķsa ķan ķaşırturdı152 velį865      

 

866. Döndi baŋa söyledi eydir yigit 

Nereden gelişiŋ eydir eşit866 

 

                                                           
858

 avāzlar: B avāzlardur | içinde: B’de yok / eşidicek: B işidicek | ādem: B ādemį 

860
 İşiderem selāsil avāzını /| İçerü girdüm biraz azın  

861
 gördüm: B girdüm | var-imiş uçar: B gördüm ey yār 

863
 yerde: B yirde  

864
 yanında…yatırdı: B yanınuŋ üstinde yaturdı 

152
Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

865
 yoġdı…ayaġı: B śanasın kim od yanar / Her kime baķarsa ķanına ķanardı 

866
 söyedi eydir: B söyler eydür /Ne yirdendür gelişüŋ baŋa eyit 



 

867. İyderem Medįne’den gelürem 

Ol Muĥammed Muśŧafā’ya bilürem867 

 

868. Ben aśĥābıyam anuŋ azmışam 

Serteser ķafı temāmet gezmişem868 

 

869. Döndi eydir ol Muĥammed geldi-mi  A34b 

Dünyāya hem dįni žāhir oldı-mı869    B49a 

 

870. İyderem ben yene geldi gitdi ol 

İllā bize Ǿayān oldı ŧoġrı yol870 

 

871. Eşidicek yatır-iken oturup 

Oķur ol beni yanına götürür871 

 

872. Döndi eydür ħalķ içinde şehādet 

Nicesi der var mıdur Ǿörf-i Ǿādet872 

 

873. Ben dedim-ki cümle Allāh der bular 

Hem Muĥammed Resūlullah bular873 

 

874. İşidicek bu sözümi yā emįr  

Od daġı ķurşun gibi śāni erir874  

 

875. Yene ya bir yanına nidem saŋa 

Daħı döner bir ħaber śorar baŋa875 

                                                           
867

 Eydürem ben Medįne şehrimdürür / Muśŧafā’ya bilürem: B Muśŧafā yārumdurur 
868

 aśĥābıyam: B śaĥābesiem / ķafı: B ķaf | temāmet: B milketini (Bu söze anlam atfedemedik.) 
869

 eydir: B eydür | geldi-mi: B geldi mi / Dünyā içre dįni žāhir oldu mı  
870

 iyderem: B eydürem | yene: B yine | geldi: B’de yok / TaǾyįn eyledi bize ol ŧoġru yol 
871

 İşidicek ŧuru gelür oturur / götürür: B getürür   
872

 nicesi der: B nicesidür 
873

 dedim-ki: B didüm kim | der: B dir / resūlullah: B resūldir dir •Yalnız B’de: 

 İş dutduķça her sāǾatde bir kişi    (B49b) 

Her birinüŋ iledimekdür işi 

874
 B’de yok. 

875
 yene: B yine | yatır: B yatur 



 

 

876. Eydir  aħı fücūr ey yār 

Ħamır içmek zinā ķılmaķ aşikār876 

 

877. Aķcası aśıya virir kişi 

Var mıdır anlardan eyder bu işi877    B50a 

 

878. Ya yalan yire ŧanıķlıķ virici 

Ya žālim kişilere dönüci878 

 

879. Ne Ĥaķ yere ķanlar iderler mi yere 

Ħaber eyle śorduġum budur yere879 

 

880. Ben dedim-ki bu didügüŋ çoķ-durur 

Hiç bulasız yir menzil yoķ-durur880 

 

881. Yene döndi bir daħı śordı ħaber 

Aŋa daħı bir ħaber virdim ey yār881 

 

882. Eydür ol maġāradan buŋar ey aħı   A35a  B50b 

Ķurudu mı yoħsa aķar mı daħı882 

 

883. Ben dedim-ki aķmaz oldı ol durur 

İllā henüz śuyı var durur883 

 

884. Yene döndi baĥrımız nicedür 

Girüben ķurudıysa şöyledür884 

 

                                                           
876

 eydir… ey: B eydür aħįr fısķ ü fücūr iy 
877

 aķcesi…virir: B aķcasını aśśıya viren / mıdır: B mı | eyder: B iydenler 
878

 ŧanıķlıķ: B ŧanuķluķ / dönüci: yüz görüci 
879

 Ya ne ĥaķ ķanlar dökülür mi baŋa / 
880

 dedim-ki didügüŋ: B didüm kim didügüm / bularsız: bularsuz 
881

 Yine döndi baŋa śordı bir ħaber / ħaber…ey: B cevāb virdüm iy 
882

 maġareden buŋar: B maġarayı bıŋar / ķurudu: B ķurudı 
883

 dedim-ki: B didüm kim 
884

 yene: B yine | döndi: B śordı / Eydürem ben ķurudı şöyle durur 



 

885. Yene didi budur gelerem ķamu 

Ben çıķası nişānıdur ey Ǿamū885 

 

886. Yaķın olmuş ŧaşra çıķmaġım benim 

Kim bu beldelerden āzād ola benim cānım886     

 

887. Yöriyem bu dünyā mülkine paşa    B51a 

Gezisem cümlesin başdan başa887 

 

888. Mekke’ye Medįne’ye giremem 

Ķud’se daħı ol ucına varamam888 

 

889. Andan artıķ dünya mülkini gizem 

Ĥalāyıķıŋ ekŝerin baŋa düzem889 

 

890. Şādlıķla bir kezin naǾra urur 

Heybet-ile duruban oturur890 

 

891. Anı gördüm bir melāǿike gelür 

Bir demür çomaġı eline alur891     B51b 

 

892. Bunı bir kez başına şöyle urur 

Yat yā melǾūn henüz vaķtıŋ degil892 

 

893. Daħı vaķtıŋ olmadı-kim çıķasın 

Gözün açup kimse yüzine baķasın893 

 

                                                           
885

 Yine eydür bu didüklerüm ķamu / çıķası: çıķasımuŋ 
886

 çıķmaġımbenim: B çıķmaġum benüm / B’de yok 
887

 yöriyem: B giriben / gezisem: B gezevān 
888

 Mekke-ile Medįne’ye varmayam/ ucına varamam: B zamānda girmeyem 
889

 artıķ: B artuķ | gizem: gezem / ĥalāyıķıŋ: B ħalāyıķuŋ 
890

 şādlıķla: B şādlıķdan | kezin: B kezen / B’de yok.Yalnı B’de: Yirde yir ķalmaz āvāzı varur 
891

 melāǿike: B firişte tiz / bir B’de yok | çomaġı…alur:B çoķmar elinde vurur 
892

 bir kez B’de yok/ vaķtıŋ: B vaķtuŋ | değil: B midür 
893

 vaķtıŋolmadı-kim: B vaķtuŋ olmadı ki /gözün: B gözüŋ | kimse yüzine: B sen ādeme 



 

894. Ķorķudan ben źikr-i tesbįĥ iderem 

Yüzüm üstine sürinüp giderem894 

 

895. Yalıŋuz bir gice bir gün giderem  A35b 

Yüzüm üstüne sürünüp giderem895 

 

896. Anda bir Ǿavrat aya beŋzer yüzi 

Ĥulle geymiş ĥūrį beŋzer özi896 

 

897. Geldim anıŋ ķatına virdim selam 

Ne Ǿalanıŋ aldı ne ħōd söyler897 

 

898. Geçdim andan gitdim üç gün üç gice 

Bilmezem ĥālüm ne olısardır nice898 

 

899. Yalıŋuzın ķayġuyla yürürüm   

Bir meşeye yolum irdi görürem899 

 

900. Ħoş çayır çimen sünbül zaġferān    B52a 

Dört yanından dökülür āb-ı revān900 

 

901. Ķaba gölgeler yemiş aġaçları 

Źikir ider Ĥaķķ’a ķamu ķuşları901 

 

902. Dürlü arślan meşide uçdan uca 

Oturular ortalarında bir ķoca902 

 

                                                           
894

 sürinüp: B sürünü 
895

 Gice gündüz bir iki gün yürürem /  
896

 B’de yok 
897

 B’de yok 
898

 B’de yok 
899

 B’de yok / meşeye yolum irdi: B dereye irdi yolum 
900

 zaġferān:B arġāvān 
901

  / Naġmeler iderler içinde ķuşları 
902

 dürlü: B ŧülü | meşide: mişede / oturalar: oturur 



 

903. Geldüm anuŋ ķatına virdim selām 

Selāmı çünki aldı ol hemān903 

 

904.  Döndi eydür yā yigit153 ĥāliŋ nedir 

Gelişiŋ nerden aĥvāliŋ nedir904     B52b 

 

905. Yaķın oldı yoluŋuz imdi yöri 

Geçdim andan işime gitdim girü905 

 

906. Yola düşdüm gitdim daħı bir zamān 

Bir kişiye uġrı geldüm hemān906 

 

907. Bir helin154 anı cignine üstinde ŧutar    B53a 

Yorulıcaķ yene bir yana daħı atar
907

 

 

908. İyderem ben aşaġa ķo yā yigit   A36a 

Diŋlenesin bir zamān sözüm işit908 

 

909. Döndi eydür fużūlisin yā kişi 

Git işüŋe ne bilürsin er-üşi909 

                                                           
903

 virdim: B virdüm / selāmı: selāmumı | ol hemān: yā imām 

153
 Söz A nüshasında  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "yigit" olarak okumayı uygun gördük. 
904

 ĥāliŋ nedir: B ĥālüŋ nedür / gelişiŋ nerden:B gelişüŋ ne yirden | nedir: B nedür • Yalnız B’de: 

Vaśf-ı ĥālümi Ǿayān itdüm aŋa 

 İşidicek sözümi ķıldı ŧaŋa 

 

 Döndi eydür ki Ǿaceb olmış işüŋ 

 Nice vāķıǾālara düşmiş başuŋ 

905
 geçdim: B geçdüm | işime girü: B işüme  girdüm giri 

906
 gitdim daħı: B daħı gitdüm / uġrı: uġrayu 

154
 Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

907
 Bir hizān cigin ŧutmuş ŧurur / B’de yok • Yalnız B’de: 

Ne gider gelür ne bir ādem yürür 

 

 Ta erince çigini üstine ŧutar  

 Arıcaġaz birine daħı atar 

908
 iderem: B eydürem / diŋlenesin…zamān: B bir zamān diŋlenesin 

909
 fużūlisin:B fużūl olma / Ne bilürsin bu işi yoluŋa git 



 

 

910. Geçdüm andan yola düşdüm yā emįn 

Bir ķapuya uġradı geldi hemįn910    B53b 

 

911. Bir kişi ķoġa elinde śu çeker  

Bir ĥavıż var yanında śu döker911 

 

912. Ol ĥavżın delügi var ķuyuya 

Durmaz anda ne ķadar kim śu ķoya912 

 

913. Anca zaĥmet çeker kim śu çıķar 

Ĥavża ķoyalar yene ķuyuya aķar913 

 

914. İyderem kim delügini ŧut anuŋ 

Ŧola ĥavżuŋ diŋlene canuŋ914 

 

915. Aķıdır ey aħı fużūlisin ya yigit 

Yöri yoluŋa var işiŋe git915 

 

916. Geçdüm andan bir kelbe yolum irer 

Ķarnı içinde enikleri ürer916 

 

917. Ķudret-i ķādire taǾžįm iderem 

Geçdüm andan bir dem daħı giderem917 

 

                                                           
910

 ķapuya…geldi: B ķoġaya uġrayu geldüm 
911

 ķoġa elinde: B ķoġa-ile | çeker: B çıķarır / ĥavıż: B curun | yanında…döker: B içine döker ŧurur 
912

 ĥavżın: B curunuŋ / durmaz anda: B ŧurmaz aķar 
913

 Nice zaĥmetle bir ķoġa śu çıķar / ķoyalar: B ķoya | yene: B yine 
914

 iyderem: B eydürem | kim: B’de yok | ŧut: B dut / ĥavżuŋ: B curun | diŋlene canuŋ :B diŋle bir dem 

canuŋ 
915

 B’de yok. B’de: 

      Eydür āħir işüŋe var yā yigit    (B54a) 

      Nege gerek yöri sen işüŋe git 

916
 kelbe: B ite 

917
 ķādire: B ķādiri / bir…daħı: B daħı biraz 



 

918. Ol issizlikde giderem yalıŋuz 

Ot daħı yoķdur yimege aç śusuz918 

 

919. Aġlaram aşım dükelüre girürem 

Bir muǾažžām ķaśra yaķın varuram919     B54b 

 

920. Dört yanından nūr çıķar balķ urur 

Nereden-kim bir kişi baķsa görür920 

 

921. İyderem kim ey kerem issi ġanį    A36b 

Uş Ǿimārete155 erişdürdüŋ beni921 

 

922. Ādemįler menzilidir varayım 

Ādemį varanda göreyim922 

 

923. Yedi gün yedi gice öŋden śoŋa 

Gitdim andan śoŋra erişdim aŋa923 

 

924. Görürdüm andan hevāya çıķmış ucı     B55a 

Bir ŧaşı altun biri gümüş ey ĥācı924 

 

925. Geldüm anıŋ ķapusına ŧururam 

Eşigi üstünde yazılmış görürem925 

 

926. Yazılmış anda lā-ilāhe-illallāh adı 

Hem Muĥammed Resūlullāh adı  

 

                                                           
918

 issizlikde: B ısuzluķda | yalıŋuz: B yaluŋuz / yoķdur: yoķ 
919

 aşım: B yaşum | dükelüre: B dökilür | girürem: B yürürem / yaķın: B yirdüm | vardum: B görürem 
920

 balķ:B berķ / Nereden kim: B nireden kim 
155

 Söz metinde "Ǿimāra" olarak yazılmş. Anlamı ve diğer nüshadaki yazımı göz önüne aldığımızda 

Ǿimārete olarak okumayı uygun gördük. 
921

 iyderem: B eydürem | kim…kerem: B ben źįkerem / erişdürdüŋ: B irişdürdi 
922

 menzilidir: B menzilidür | varayım: B varayum / ādemį: B ādemįler | var: B vardur | göreyim: B 

göreyüm 
923

 gitdim: B gitdüm | erişdim aŋa: B irişdüm ben aŋa 
924

 andan: B anuŋ 
925

 anıŋ: anuŋ | ķapusına: B işiginde / eşigi: B işigi 



 

927. Bir daħı Ādem śafiyullāh ĥacı 

Bir daħı Abdullāh Nūĥ 927 

 

928. Bir daħı yazılmış İbrāhim Ħalįl 

Enbiyālar ceddį ol Śāliĥ Ħalįl928     B55b 

 

929. Yazularıŋ śoŋına Allāh adı 

Ħatm-i kitāb ol Resūlullāh adı929 

 

930. Yazmış anda her ki bunda irişe 

Bu ķapulı açmaġçündür işe930 

 

931. Nice kim cihede açılmaz yere156 

İlla oķuyan kişi aça gire931 

 

932. Ben oķuram anı ķapu açılur     B56a 

İçeriden misk-i ezfer śaçılur932 

 

933. Girdim ol ķaśrıŋ içine yürüdüm 

Nūra batmış maķśureleri görürem933 

934. Örtüsi sündüs  istebraķ idi   A37a 

Perdeleri nūra müstağraķ157  idi934 

                                                           

927
 bir: B’de yok / Abdullāh: B Abdullāh ol / Nūĥ : B Nūhü’l-nebį 

928
 / Enbiyānuŋ ciddi vü dostı Ħalįl 

929
 yazularıŋ: B yazılaruŋ / ħatm-i kitāb: B ħatim yine 

930
 / ķapılı: ķapuyu 

156
 Satır sonunda okunaksız bir şekilde "ala" gibi bir ibare var. Ancak uyaklanışı bozduğu için metin 

içinde değerlendirmedik. 
931

 nice kim: B nice | açılmaz yere: B yide açılmaz yere / illa oķuyan: B bu adları • Yalnız B’de: 

Zįra ķapu kilidi dili oldurur 

       Anı oķyan kişi açar girür 

932
 içeriden: B içerüden | ezfer : B Ǿanber 

933
 girdim: B girdüm | ķaśrıŋ: B ķaśruŋ | içine: B içinde | yürüdüm: B yürürem  

157
 Söz metinde  olarak kaydedilmiş. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "müstaġraķ" olarak okumayı uygun gördük. 
934

 Örtü döşek sündüs istebraķ-idi / müstaġraķ idi: B müstaġraķ-idi 



 

 

935. Perdesini ķalduruban girürem 

Ay gibi yüzlü yigitler görürem935 

 

936. Her biri ķılıç ĥamāyil ŧutar 

Yaralarından henüz ķan aķar936     B56b 

 

937. Seyr iderler ķaśr içinde şādımān 

Yoldaş olmuş bunlarıŋla įmān937 

 

938. Yene bir maķśūd yere vardum aħı 

El urup perdesini açdum daħı938 

 

939. Gördüm anda bir muǾažžam ırmaķ-durur 

Ŧatlı baldan levni sudan aķa durur939 

 

940. Buldum anda dürlü dürlü māǿide 

Vardım anda nefsime virdim ġıdā940 

 

941. ŦaǾāmından yedüm ve śuyundan içerem   B57a 

Nefsim andan gizerbān geçerem941 

 

942. Çıķmaġā ķapudan yaŋa yürürüm 

Bir muǾažžım ulu arslān görürüm942 

 

943. Geldi ol arslān baŋa ĥamle ider 

Ķorķusından beŋzimiŋ levni gider943 

 

                                                           
935

 Perde ucın ķaldururam yürürem 
936

 ŧutar: B ŧaķınur / yaralarından: B yaralarınuŋ | ķan: B ķanı | aķar: B aķınur 
937

 ideler: B iderem |ķaśr: ķaśır |şādımān: B şādmān / olmuş: B olmış | bunlarıŋla: B bunlaruŋ-ıla 
938

 maķśūd yere: B maķśūreye | aħī: daħı 
939

 muǾažžam: B Ǿažįm / sudan: B suddan | aķa durur: B aķdurur 
940

 buldum: B kenarında / vardım: B vardum | nefsime: B nefsüme 
941

 ŦaǾāmından: B ŧaǾām | yedüm: B yirem | ve B’de yok  / Kör oldı nefsüm hem andan geçerem 
942

 muǾažžım : B muǾažžam / Çıķmaķā ķapu ķatına gelürem / görürüm: B görürem 
943

 beŋzimiŋ: B beŋzümüŋ 



 

944. İki yanında anuŋ iki saŧır 

Biri Muĥammed biri ismi ķadįr944 

 

945. Oķudum anı śalāvāt virürem 

Ġāǿib oldı gitdi arslan görürem945    B57b 

 

946. Geçdim andan daħı ŧaşra çıķaram 

Ħayrān158 olup dört yanıma baķaram946 

 

947. Bilmezem-ki ķanķı yaŋa giderem  A37b 

İyderem-ki yā ilāhį niderem947 

 

948. Anı gördüm çıķdı iki aŧlular 

Nūr içinde şöyle ġarķ olmuşlar948 

 

949. Ellerinde ĥarbeler nūrdan-durur 

Dört yanında nūr çıķar balķ urur949 

 

950. Anlaruŋ dırnaġı perdesi başı 

Gör ki ķādiriŋ ķudret işi950 

 

951. Varıban bunlara ķarşu giderem     B58a 

Taŋrı selāmın bunlara virerem951 

 

952. Selāmumı çünki benim aldılar 

Dönüben baŋa suǿāl ķıldılar952 

 

                                                           
944

 Muĥammed biri: B Muĥammed ismi biri 
945

 oķudum: B oķuram / ġāǿib: B ġāib 
158

 Metindeki imlā korunmuştur. 
946

 B’de yok 
947

 bilmezem-ki: B bilmezem kim / giderem: B gideyim / iyderem-ki: B eydürem kim | niderem: 

nideyüm 
948

 aŧlular: B atlular/olmuşlar: B olmuş bular 
949

 yanına: B yanında | balķ urur: B pervāz urur 
950

 B’de yok. Atları yirde baśār gökde başı /Ĥayrān olur bunları gören kişi 
951

 Dönüben bunla ķarşu yürürem / bunlara: B bunla(ra) | virerem: B virürem 



 

953. Dirler ey cāri gördiŋ-mi sen  

Ķaśrıŋ içine ne varın gördiŋ-mi sen953 

 

954. ŦaǾāmından yidiŋ-mi içdiŋ-mi śudan 

Āzād olur bir dem andan dadan954 

 

955. Ben dedim-ki içiri girdim beli 

Ķaśır içinde ne-varın gördüm beli955    B58b 

 

956. Taŋrı źikrin oķuban içmişem 

ŦaǾāmın yiyüp śuyından içmişem956 

 

957. Dediler sen misin ol medenį 

Kim ķavmiŋ yavı ķılmışdır seni957 

 

958. Ben dedim-ki ol benim bilüŋ 

Baŋa yolum gösterüŋ kerem ķıluŋ958 

 

959. Dediler kim şükür olsun senüŋ 

Ŧamu odundan āzād ider cānuŋ959 

 

960. İşbu yolu ŧut daħı varasın   A38a  B59a 

Bir yigit yoluŋda göresin960 

 

961. Her ķaçan kim ħiźmete iresin 

Selāmumızı sen aŋa viresin961 

 

                                                                                                                                                                     
952

 benim: B benüm 
953

 Didiler kim içerü gördüŋ-mi sen / Ķaśr içinde ne varnı gördüŋ-mi sen 
954

 ŧaǾāmından… içdiŋ-mi: B ŧaǾām yidüŋ-mi içdüŋ-mi / dem…dadan: B ŧaŧım andan ŧaŧan   
955

 Ben didüm kim içerü girdüm beli / ķaśır: B ķasr | varın: B varnı 
956

 içmişem: B geçmişem 
957

 dediler: B didiler | medenį: B medeni / ķavmiŋ: B ķavmüŋ | ķılmışdır: B ķılupdur 
958

 Ben didüm ki bunlara hem ol bene / Baŋa yoluŋ gösterüŋķıluŋ kerem 
959

 dediler…şükür: B didiler kim beşāret / ider: B oldı 
960

 yolu…daħı: B yolı ŧut-daħı / yoluŋda: B ileyüŋde var 
961

 ħiźmete: B ħiźmetine / sen B’de yok |viresin: B degüresin 



 

962. İydesin ķardaşların sāna selām 

Virdi di bendesin unutmayasın ġalam962 

 

963. Geçdüm andan daħı gitdim işime 

Bilmezem neler geliser başıma963 

 

964. Bir gice bir gün yolda giderem 

Ki perįşān ki şādlıķ iderem      B59b 

 

965. Perįşānlıġım budur ki düşmüşem 

Firķat odına ŧutuşup yanmışam965 

 

966. Şādlıġım budur ki dediler baŋa 

Gider-iken yolum uġradı aŋa966 

 

967. Gördüm anı miĥrābında oturur 

Bir yeşil levĥ elinde ŧutnuş ŧurur967 

 

968. Geldim aŋa ŧoġrı selām iderem     B60a 

YaǾnį dertli cānıma em iderem968 

 

969. Döndi eydir sen misin azan kişi 

Nice müddet ġurbeti gezen kişi969 

 

970. Ben dedim-ki ol benim nideyim 

Baŋa yolum gösterivirgil gidem970 

 

                                                           
962

 ķardaşların: B ķardaşlaruŋ / di bendesin: B diyesin | ġalam: B tamām 
963

 gitdim: B gitdüm | işime: B işüme / başıma: B başuma 
965

 Ġuśśalanduġum bu kim düşmişem / Furķat odına yolaķ basmışam 
966

 şādlıġım…didiler: B şalıġum bu ki didiler /  B’de yok, Kim ŧamu oldı ĥarām oldı baŋa • Yalnız 

B’de: 

 Ben bu iki fikr içinde yürürem 

       Ol didükleri yigidi görürem 

967
 elinde: öŋüne | ŧurur: B durur 

968
 ŧoġrı: B doġrı / dertli: B ŧatlu  | cānıma: B cānuma 

969
 nice: B bunca 



 

971. Döndi eydir yoluŋ işbudur yöri 

Geçdüm andan gitdüm geri971 

 

972. Aġladım yaşum dökülür yüzüme 

Başladum şiǾr oķuram kendü özüme972    B60b 

 

973. İyderem kim ey mülk issi ħudā   A38b 

Alnuma yazılmşdır benüm bu ķażā973 

 

974. Kim bu firķat odına yandı cānum  

İş bu işlerden saŋa yoķ-mı rıżā974 

 

975. Ey Ǿacep ol gün ola mı kim benüm 

Menzilimden ireşelüm975 

 

976. Firķat aġusın içip nūş itmişem 

Kim bu uzaķ menzile ben irmişem976     

  

977. Yoķsa ayrıķ evime varmaķ baŋa 

 saŋa  

 

                                                                                                                                                                     
970

 Ben didüm kim benem ol benem nidem / gösterivirgil: B gösterivir kim 
971

 eydir: B eydür / andan işüme 
972

 dökülür: B dökilür /başladum: B başlaram | oķuram: B eydüram | kendü özüme: B kendüzümüme 
973

 iyderem: B iydürem | mülk: kerem / yazılmşdır: B yazılmşdı 
974

 yandı: B düşe / Çün bu işlerde saŋa vardur rıżıķ 
975

 ki: B kim /Menzilümden yaŋa adımum ada 
976

 B nüshasında buradan itibaren A nüshasındaki karşılk mısralar karışıklık göstermektedir. B nüshası 

şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

 Firķat aġusın alup nūş itmişim  (A nüshasında 976. beyitin ilk mısrasına denk geliyor.) 

 Vaslına yaķın ķaçan dilüm ŧaŧa  (A nüshasında 978. beyitin ilk mısrasına denk geliyor.) 

 

 Bu kez ol vaķt irişem menzilime (B61a) 

 Kim ķara ķaŧran levni döne suda (A nüshasında 978. beyitin ikinci mısrasına denk geliyor.) 

 

 Yoħsa ayruķ evüme varmaķ baŋa (A nüshasında 977. beyitin ilk mısrasına denk geliyor.)  

 Yoķdur illā ķaluram bu yazıda (A nüshasında 979. beyitin ilk mısrasına denk geliyor.) 

 

 Gözlerümden yaş yerine ķan aķar (Yalnız B’de) 

 Cān ciger tutuşur oda yana (Yalnız B’de) 

 



 

978.  yaķını kim  

Ķara ķaŧrān duta levnisinde  

 

979. Yoķdur illā ķaluram ben yerinde 

Cān çıķısar ķaluram ben yerinde 

 

980. Ben dönicek işidürem ün gelür  

Kim ol ünden derde dermān gelür980 

 

981. Çaġırur kim ey biçāre avāre ġarįb 

Nice gizersin ġariblikde erip981     B61b 

 

982. Bir gün ola kim eviŋe varasın 

Bu ġarįplikde ķılup ölmeyesün159 982 

  

983. Ne ķadar-kim cefā gördüŋse 

Ħayra döne eliŋe gire ĥabįb983 

 

984. İllā dāǿim yüzüŋ ol dergāha ŧut 

Kim hiç andan maĥrūm olmadı ŧabįb984 

 

985. Ölügçü bay yoħsul ĥācı 

Ger Süleymān gerçi Ǿibādü’l-ŧayįb985 

 

986. Cümlesiniŋ maķśūdı andan biter   A39a  B62a 

Ķadrince her biri olur nasįb986 

 

                                                           
980

 Ben bunı dicegez bir ün gelür / kim…derde: B ol āvāzdan derdüme 
981

 ey: B iy | biçāre: B bįçāre | avāre: B iy / nice: B niçe | gezersin: B gezesin | ġaribliķde | erip: B edįb 
159

 A nüshasındaki 982. ve 983. beyitler B nüshasında ters sıra ile kaydedilmiş.  
982

 kim evine: B enüŋe de / Ölmeyesin bu ġaribliķde edįb (satır sonuna "ġarib" yazılmış.) 
983

 Ne ķadar kim cefālar gördün-ise / eliŋe: B elüŋe 
984

 yüzüŋ: B yüzüŋi | ŧut: B dut / hiç B’de yok | olmadı: B olmaya | ŧabįb: B tālib 
985

 ölügçü: B ölügçi / Süleymān: B müslümān | Ǿibādü’l-ŧayįb:  Ǿibādü’l-ŧālįb 
986

 cümlesiniŋ: B cümlesinüŋ / ķadrince: B miķdārınca | biri: B birine 



 

987. Bir gün ola kim naśįbüŋ alasın 

Göresin oġlanlaruŋı varasın987 

 

988. Bilmezem-ki ol āvāz ķandan gelür 

Śanuram-ki içerü candan gelür988 

 

989. Döndüm anı isteyiben yürürüm 

Bir yeşil çimene irdim görürüm989 

 

990. Anda bir yigit aya beŋzer yüzi 

Nūr içinde yeşil ġarķ olmuş özi990    B62b 

 

991. Geydügi ŧonlar anuŋ cümle yeşil 

Çevre yanı anıŋ daħı cümle yeşil991 

 

992. Miĥrābına ŧurmuş ol namāz ķılur 

Beni baķup göricek taǾcil olur992 

 

993. Tamām eyler namāzını oturur 

Döndi bir kez el duǾāya götürür993 

 

994. DuǾā virüp yüzine elin siler 

Beni kendü yanına yaķın diler994 

 

995. Geldim anıŋ ķatına virdim selām    B63a 

Selāmmumı çünki aldı yā imām995 

 

                                                           
987

 oġlanlaruŋı varasın : B oġlanlaruŋı sen varıp 
988

 bilmezem-ki: B bilmezem kim / śānuram-ki: B śanuram kim 
989

 isteyiben: B isteyüben | yürürüm: B yürürem / çimene: B çemene | irdim: B isdüm | görürüm: B 

görürem 
990

 yeşil: B yeşile | olmuş: B olmış 
991

 ŧonlar: B ŧonları | cümle yeşil: B hep yeşil / anıŋ…yeşil: B daħı yeşil-idi bil 
992

 miĥrābına ŧurmuş: B miĥrābında durmış 
993

 bir: B bu 
994

 virüp…elin: B ķılur alin yüzine / yanına: B ķatına 
995

 anıŋ: B anuŋ | virdim: B virdüm 



 

996. Baŋa eydür merĥabā yā medenį 

Taŋrı baŋa virüpdi āħir seni996 

 

997. Sensin aħı ol Muĥammed ümmeti 

Bu seferde nice çekdin zaĥmeti997 

 

998. Her nekim gördümse öŋden śoŋa 

Seferimde maǾlūm olmuş hep aŋa998 

 

999. Döndi baŋa yimege bir nār virür   A39b 

Her ķaçan-kim ol nārı gözüm görür999    B63b 

 

1000. Yidüm anı şöyle leźźetlü idi 

Şekeri baldan daħı ŧatlu idi1000 

 

1001. Misk-i Ǿanber idi ol nārıŋ ķoķusı1001 

 

1002. Çünki ol ħūb yiyleri idüm 

Döndi andan içmege śu dilerem1002 

 

1003. Baŋa eydür uşda bekler yöri 

Ne-ķadar gerek ise iç gel gel beri1003 

 

1004. Geçdim andan bıŋara giderem     B64a 

Śuyunuŋ levnine nažar iderem1004 

 

                                                           
996

 baŋa…āħir: B ayt viriyüpdür 
997

 aħī: B āħir / çekdin: B çekdüŋ 
998

 nekim: B neyi | gördümse: B gördüm-ise 
999

 ķaçan-kim: ķaçan kim | ol…gözüm: B gözüm ol nārı 
1000

 şekeri baldan: B bal şekerden 
1001

 misk-i: B misk-ile | idi...ķoķusı: B Ǿabįrdür / A nüshasında bu mısra ile uyaklı mısra 

bulunmamaktadır. B  nüshasında eksik mısranın yerine " Ol nārıŋ içinde ķoķar ķamusı" mısrası 

kaydedilmiş. Sonrasında A nüshasında beyitler aynı satır içinde yan yana gelecek şekilde 

kaydedilmemiş. Mısraların dizilişinde eksik mısradan dolayı meydana geldiğini düşündüğümüz bir 

kayma söz konusudur.  
1002

 yiyileri idüm: B ķoķuları yiylerdüm / dilerem: B dilerüm 
1003

 uşda bekler: B işde ya bıŋar / gerek ise: B gerekse | "gel" bir kez yazılmış | beri: B geri 
1004

 bıŋara giderem: B ol bıŋarı görürem / iderem: B ķıluram 



 

1005. Gördüm anı levni südden aġıdı 

Ŧadı baldan daħı ŧatlurāġıdı1005 

 

1006. İçüp andan çünki ābdest alurum 

Vardım anıŋıla namāz ķıluram1006 

 

1007. İllā şöyle şād olur göŋlüm cānum 

Ķayġularım feraĥa döndi benüm1007 

 

1008. Aŋa iyderim-ki bi-ĥaķķı ganį 

Kim bu menzile erişdirdi seni1008    B64b 

 

1009. Dilerim-kim baŋa delįl olasın 

Menzülüme eletesin alasın1009 

 

1010. Döndi eydür iliŋüze bil nice 

Yetmiş yıllıķ yol durur gündüz gice1010 

 

1011. İllā ħōş ŧut göŋliŋi seni alam 

Göz açup yumunca eviŋe śalam1011 

 

1012. Bunuŋıla söyler-iken ey yara 

Anı gördüm bir buluŧ geldi ķara1012  A40a 

 

1013. Gürlemekler çınlamaķlardur çaķar    B65a 

Yıldırumlar neye uġrarsa yıķar1013 

 

                                                           
1005

 anı: B anuŋ / ŧadı: B ŧaŧı | ŧatlurāġıdı: B ŧatluraķıdı 
1006

 içüp: B içerem / vadım: B varup | anıŋıla: B anuŋıla 
1007

 cānum: canum / ķayġularım: B ķayġularum | döndi: B döner 
1008

 aŋa...ki: B eydüram aŋa-ki / menzile: B menzilene | erişdirdi: B yitürdi 
1009

 Menzilüme iledesin śalasın 
1010

 nice: ħoca / gündüz gice: B bil ey ħoca | Satırın sonunda B nüshasında "irte gice" kaydedilmiş. 
1011

 göŋliŋi: B göŋlüŋü / eviŋe: B evüŋe 
1012

 bunuŋ-ile: B benüm-ile | ey: B iy 

1013
 Gürlemekler çatlamaķlar  çıķalar / yıķar: B yaķar 



 

1014. Dört yaŋadan melāǿikeler ey yār 

SāǾiķalar śaġa ve śola aķar1014 

 

1015. Geldi bunuŋ başı üstine ŧurur 

Yuķarudan aşaġa selām virür  

 

1016. Yigit eydür ķanķı iķlįme seni 

Virdi ol kerem issi ķanı1016 

 

1017. Buluŧ eydür ol kāfirler iline 

Kim getürmez Taŋrı źikrin diline    B65b 

 

1018. Rızķını yirler ŧaparlar ayruġa 

Viripdi beni kim anlara ŧolu yaġa1018 

 

1019. İllerinde ķaĥt ve ķızlıķ ola 

Viribdi beni kim anlara bile1019 

 

1020. Yigit eydir yöri Ĥaķķ’ıŋ emrine 

Ol gidicek bir bulut geldi yene1020 

 

1021. Ol ķara idi bunuŋ aķ levni var 

Heybet-ile raǾd ardından ķovar1021 

 

1022. Anı daħı çoķ feriştahlar güder     B65a 

Tesbįĥ-i tehlįle anı yeder1022 

 

1023. Ol daħı buŋa gelüp virdi selām 

Ĥoş faśıĥ lisān-ile eyler kelām1023 

                                                           
1014

 Çevre yanında firişteler ŧutar / aķar: B atar 
1016

 ol…ķanı: B seni uça ġanį 
1018

 anlara B’de yok 
1019

 ve: B hem / Taŋrı benü bunlara viripdi bile 
1020

 eydir: B eydür | Ĥaķķ’ıŋ: B Ĥaķķ’uŋ / yene: B yine 
1021

 heybet-ile raǾd: B raǾd heybet-ile 
1022

 feriştahlar: B firiştelar | güder: b ŧutar / anı yeder: B onı yire yiter 



 

 

1024. Yigit eydir ol kerem issi ġanį 

Viripdi ķanķı iķlįme seni1024 

 

1025. Bulut eydür beni arażi-i ǾIrāķ’a 

Viripdi yaġmur yaġar seller aķa1025                  A40b
160 

 

1026. Yer yüzinde dürlü niǾmetler bite 

Hem müǿminler ķavį ola tāǾata161
 
1026    B66b 

 

1027. Aŋa daħı yigit eydir kim yöri 

Ol gidicek bir daħı geldi giri1027 

 

1028. İkisinden daħı bunuŋ levni aķ 

Dört yaŋa ferişteler çoġıraķ1028 

 

1029. Bir yanından ŧurmışdı Cebrāǿil 

Bir yanından ŧurmışdı Mįkāǿil1029 

 

1030. Ol daħı geldi buŋa selām ider 

Yigit eydir ŧapuŋız ķanda gider1030 

 

1031. Buluŧ eydür beni virüpdi      B67a 

Ol ĥabįbim iline varġıl dedi1031 

 

                                                                                                                                                                     
1023

 buŋa gelüp: B geldi baŋa / ĥoş…lisān-ile: B ħoş faśıĥ zübān-ile 
1024

 eydir: B eydür 
1025

 seller: B sil 
160

 A nüshasında bu sayfa ve metnin geri kalanı her sayfada 11 beyit olacak şeklinde düzenlenmiştir. 

161
 Söz A nüshasında  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasındaki yazımı dikkate 

aldığımızda "tāǾata" olarak okuduk. 
1026

 yer: B yir / hem: B yeye | müǿminler: B müǿmin  
1027

 eydir: B eydür / daħı: B bulut geldi 
1028

 /Hem firişte dört yanında çoķ-ıraķ 
1029

 Bir yanında durmış-idi Mįkāǿil/ Bir yanında Cebrāǿil pek celįl 
1030

 /eydir: B eydür | ŧapuŋız: B ŧapuŋuz 
1031

 eydür: B eydür Ĥaķ | virrüpdi: B viripdi / ĥabįbim: B ĥabįbüm | dedi: B didi 



 

1032. Raĥmetüm yaġsun aŋa niǿmet bite 

Yeye ķullarım ķavį ola tāǾata1032 

 

1033. Ĥācetüŋ var mı yetüreyim saŋā 

Ĥaber eyle yā velį-yullāh baŋa1033 

 

1034. Döndi eydür Medįne şehri durur1034 

 

1035. Ĥācetüm budur bunı götüresin 

Śaġ esen menziline yetüresin1035     B67b 

 

1036. Gök yüzinden ol yire iner 

Gelibeni üstine döner 1036 

 

1037. Döndi eydür yā yigit ŧurasın amān   A41a 

Ol seni eliŋe ilete hemān1037 

 

1038. Ben dedim bir suǿālim var saŋā 

Vir cevābın yā velį-yullāh baŋa1038 

 

1039. Ol aġaç dibinde gördügim ķoca 

Kim demür durur uçdan uca1039  

 

1040. Di baŋa anuŋ aĥvālini nite 

Geçdim uġradım bir Ǿavrata1040     B68a 

 

                                                           
1032

 yaġsun…niǿme: B yaġa vü niǿmetüm / Yiye ķullar emrümi benüm ŧuta 
1033

 yetüreyim: B bitüreyim 
1034

 döndi: B yigit / Mısra A nüshsında kendisiyle uyaklı başka bir mısra olmaksızın kaydedilmiş. B 

nüshasında olmayan mısranın yerine "İşbu yigit Muśŧafā yārı durur" yazılmış. A nüshası buradan 

itibaren mısralar yan yana gelecek şekilde düzenlenmiştir. 
1035

 śaġ: B saġ | esen yetüresin: B evlerine yitüresin 
1036

 ol: B ol bulut 

1037
 ŧurasın amān: B / Bu seni evüŋe ilede āmin 

1038
 dedim: B didüm / vir cevābın: B cevābın vir 

1039
 gördügim: B gördügüm / durur: B baġludur (B nüshasında beyitin ikinci mısrsı satırın sonuna 

yukarıdan aşağıya yazılmıştır. Kırmızı noktalarla ilk mısradan ikincisine işaret edilmiştir) 
1040

 baŋa: B baŋa kim / geçdim: B geçdüm andan 



 

1041. Kim selām virdi selāmım almadı 

Söylemedi baŋa nažar ķılmadı1041 

 

1042. Geçdüm andan bir meşeye irerem  

Bir ķoca arślānlar-ıla gördüm1042 

 

1043. Geçdüm andan bir yigide irerem 

Bir hizan cignine almış görürem1043 

 

1044. Yorulduķça bir yanına daħı atar 

Tā ebedecegüni162  üstünde ŧutar1044 

 

1045. Gitmez gelmez dāǿim ŧurur bir arada 

Gördüm anı ki bir ādem ede1045     B68b 

 

1046. Geçdim andan irmişem bir ķapuya 

Bir kişi gördüm elin urmuş śuya1046 

 

1047. Biŋ cefā-ile bir ķoġa çiker 

Ĥavıż ķoyar yene ķuyuya aķar1047 

 

1048. Geçdim andan kelbe yolum irer   A41b 

Ķarnı içinde enikleri ürer1048 

 

1049. Geçdim andan daħı bir dem sürerem 

Bir muǾažžam ulu ķaśra irerem1049    B69a 

                                                           
1041

 virdi: b virdüm | selāmım: B selāmum 
1042

 geçdüm: B geçüp | meşeye: B mişeye 
1043

 Bir hezan geçüp andan bir yigide irmişem / Bir hezan götürmiş-idi görmişem 

162
  Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

1044
 (B nüshasında mısraların sırası farklı kaydedilmiş.)Ta çikni üstine ŧutar / Iracaġaz 

birine yine atar 
1045

 dāǿim B’de yok 
1046

 geçdim: b geçüb | irmişem: B uġradum / elin: B el | urmuş: B vurmuş-idi 
1047

 biŋ cefā-ile: B etiniı yir tā bir / ĥavıż: B ĥavża | yene: B yine 
1048

 kelbe: B bir ite / enikleri: B enükleri 



 

 

1050. Açılur ķapu içerü girürem 

Bir ulu yaşlu yigitler görürem1050 

 

1051. Geçdüm andan gördüm iki atlular 

Yüzi nūr kendileri heybetlüler1051 

 

1052. Geçdüm andan irürem bir yigide 

Bir yeşil levĥ öŋüne ķomuş dede1052 

 

1053. Geçdüm andan daħı uġradum saŋa 

Ne dürlü iydivirgil baŋa1053 

 

1054. Döndi eydür aġaca irdüŋüz     B69b 

Ol demürli ķoca kim gördünüz1054 

 

1055. Yoġ-ıdı bir gözi anıŋ biri var 

Ol-durur Deccāl Ǿavār ehl-i nār1055 

 

1056. Vaķit āħir olıcaķ gerek163 çıķa  

Ħalāyıķ ekŝerį aŋa baķa1056 

 

1057. Geçüp ol  Ǿavrat ki gördüŋ erine ol 

Aŋa uyan kişi bulmaz ŧoġrı yol1057 

 

                                                                                                                                                                     
1049

 geçdim: B geçüp / ķaśra: B ķaśrı | irerem: B görerem (B nüshasında mısranı başına مز harfleri 

kaydedilmiş ve uzun bir boşluktan sonra mısra başlamış.) 
1050

 / bir ulu: B yār 
1051

 geçdüm: B çıķdum / nūr kendileri: B nūrlular ki 
1052

 irürem: B uġradum / öŋüne: B öŋine | ķomuş: B ŧutmuş  
1053

 daħı uġradum: B uġradum daħı / Nedür anlarsan nesin digil baŋa 
1054

 aġaca: B şol aġaç kim / demürli: B demürlü | ķoca: B ķocayı 
1055

 Bir gözi yoķdur anuŋ bir gözi var / Ǿavār: B olısar 

163
 Söz A nüshasında  olarak yazılmış. Ancak anlamı ve B nüshasında yazımı dikkate aldığımızda 

"gerek" olarak okumayı uygun gördük.  
1056

 vaķt āħir: B āħir vaķt | gerik: B gerek / ħalāyıķ: B cümle ħalķuŋ 
1057

 ki: B kim | erine: B dünyadur / kişi B’de yok | bulmaz: B varmaz 



 

1058. Her kim anıŋ sözine aldanısar 

Yarın ol ŧamu odına yanısar1058     B70a 

 

1059. Geçip andan ol mişe ki irdüŋüz   A41a 

Bir ķoca arślānlarıla gördüŋüz1059 

 

1060. Ķardaşımız Daniyāl’dır ol aħı 

Ol mişe içinde olur ey aħı1060 

 

1061. Geçip andan ol yigit kim gördüŋüz 

Hezanı cigninden götürmüş gördüŋüz1061 

 

1062. Gidip gelmez ol ara ol ŧurur 

Gice gündüz eşi anuŋ ol-durur1062 

 

1063. Oldur ol-kim bir emāneti alur     B70b 

İssine virmez ve boynında ķalur1063 

 

1064. Ķıyāmet günine dek anı götürür 

Ĥażret-i yüzi ķara yetürür1064 

 

1065. Geçüp andan irdüŋüz bir ķapuya 

Ol kişi kim düşeridi śuya1065 

 

1066. Zaĥmet-ile bir ķoġacıķ śu çıķar 

Gine durmaz ķoyduġı yerden aķar1066 

 

                                                           
1058

 anıŋ…aldanısar: B anuŋ görkine inanısar /yarın ol: B düşüben 
1059

 ol B bir | ki: B kim 
1060

 Ķardaşumuz Daniyāl’dur ol daħı / ey: B iy 
1061

 yigit gördüŋüz: B yigide irdiŋüz / hezanı…gördiŋüz: B götürmiş-idi 
1062

 gidip…ol: B Gitmez ü gelmez bir arada / eşi anuŋ: B anuŋ işi 
1063

 oldur: B oldurur | ol-kim: B ol kim / ve B’de yok 
1064

 ķıyāmet: B tā kıyāmet | anı B’de yok / Ĥażrete ol yüzi ķara yitürür 
1065

 bir: B ol / düşer-idi: B devirmiş-durur 
1066

 ķoġacıķ: B ķoġacuķ / Ķoyduġı dem cüründe ŧurmaz aķar 



 

1067. Gice gündüz ol durur anıŋ işi  

Ne gerek andan zaĥmet işi1067     B71a 

 

1068. Oldur kim ĥaķķı yoķ bir kimsede 

Varurdı güç-ile alurdı ey dede1068 

 

1069. Bir daħı gelür andan alur 

Kendiniŋ zeĥmeti daħı kendüye ķalur1069 

 

1070. Birden birine daħı varur    A42b 

Kendü daħı bayaġı müflis ķalur1070 

 

1071. Vebālidir kim yaġınılur boynına 

Giriserler yarın cehennem odına1071 

 

1072. Geçip andan ol ite kim irdüŋüz     B71b 

Enük ķarnında ürer gördüŋüz1072  

      

1073. Muśŧafā dedi-ki bir zamān gele 

Müfsidler anda āşikār ola1073 

 

1074. Kim anaları ķızı kisbinden yiye 

Ķızlarına işledeler zināya1074 

 

1075. Geçip andan bir zamān kim gitmedüŋüz 

Ķaśr-ı cennettir śoŋra yeriŋüz1075 

 

                                                           
1067

 ol durur: B ol-durur / Andan artuķ ne göre zaĥmet kişi 
1068

 kim…bir: B ol kim nesnesi yoķ kimsede / Varuban ġaśb-ile alur iy dede 
1069

 bir: B bir kişi / kendiniŋ: B kendünüŋ | daħı B’de yok 
1070

 Birden daħı birine virür / daħı: B yine | ķalur: B olur 
1071

 vebālidir: B yazġıdur | yaġınılur: daķılur / giriseler: B giriser | odına: B ķoynına 
1072

 ite kim: B iti-kim / enük: B enügi 
1073

 dedi-ki: B didi kim / müfsidler: B müfsif işler | āşikār: B āşikāre 
1074

 anları: B analar | kisbinden: B kesbinden / ķızlarına: B ķızlarını 
1075

 gitmedüŋüz: B gitdüŋüz / cennettir…yeriŋüz: B cennetdür aŋa kim yitdüŋüz 



 

1076. Ķapu açıldı içerü girdüŋüz 

Ol ŧayyib yemişlerden yedüŋüz1076 

 

1077. Ol ķapudan uġraduŋ atlulara 

Gördüŋ anı kim Ǿažim heybetlülere1077 

 

1078. Cebrāǿil idi hem anlarıŋ biri 

Bir daħı hem Mikāǿil biri1078 

 

1079. Ulı yigide kim buluŋ śoŋra Ǿayās
164 

Bir yeşil öŋünde gördüŋ ŧutas165 1079  

 

1080. Bendüm yoluŋ ħaberin vire saŋa 

Geçdiŋ andan yine uġradıŋ baŋa1080    B72b 

 

1081. Ol Ebū’l-ǾAbbās benem ĥıżr-ı benį  A43a 

Ķılmış imdād irişen ey elemi1081 

 

1082. Çün eşitdüm anı yüzüm urdum 

Etegine yapışuram ŧururam1082 

 

                                                           
1076

 B’de yok. B’de A nüshasında olmayan şu beyitler kaydedilmiş:  

 

Ol yere yimişleri kim gördüŋüz (Uyaklı başka mısra kaydedilmemiş.) 

 

Bedir ġazāsından şehįd oldılar       (B72a) 

Düşübenüŋ ol ġazāda aldılar 

Anıŋçün mertebeye irdiler 

Bi-ĥisāb cennet içine girdiler 

1077
 B’de yok. 

1078
 Atlularuŋ Cebrāǿil-idi biri / Biri-daħı Cebrāǿil-idi girir 

164
  Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik.  

165
  Sözü metinde kaydettiğimiz şekilde okuduk, ancak anlam atfedemedik. 

1079
 Ol yigit-kim yoluŋuz śoŋra yiter / Bir yeşil levĥ gördüŋ öŋünde ŧutar 

1080
 Ben-idüm ol yol śalı virdüm saŋa / geçdiŋ…uġradıŋ: B geçdüŋ andan girü uġraduŋ 

1081
 ol...benem: ben Ebū’l-ǾAbbās’am / Ķılmışam meded irişen iy anı 

1082
 eşitdüm: B işitdüm | anı…urdum: B el yüzüme ururam 



 

1083. Eydir ki ol Taŋrı ĥaķķı 

Kim ķamu Ǿālem fānįdir ol bāķį1083 

 

1084. Şol duǾā kim gice oķuduŋ baŋa 

Ögredibir ĥācetim oldur saŋa1084 

 

1085. Döndi eydir ey oķuyan kişi      B73a 

Geŋez olur dįnde müşgil işi1085 

 

1086. Ādemullah emrine oldı Ǿāśi 

Oķıcaķ ķabūl oldı tövbesi1086 

 

1087. Nūĥ oķudı duǾāsı oldı ķabūl 

Śu yüzi gemisine oldı yol1087 

 

1088. Oķıcaķ anı İbrāhįm Ħalįl 

Nemrud odın aŋa geŋez ider Ħalįl1088 

 

1089. Oķucaķ İsmǾail anı daħı 

Ķoç ķurbānı virdi ol saħį1089     B73b 

 

1090. YaǾķup oķur anı Yusuf bulur 

Yusuf oķur Mıśr’a sulŧānı olur1090 

 

1091. İdris oķur dirilür olur revā(n) 

Cennet içinde aŋa virdi mekān1091    

 

                                                           
1083

 eydir: B eydüram aŋa / fānidir ol: B fāni oldur 
1084

 ögredibir: B ögredivir | ĥācetim: B ĥācetüm 
1085

 eydir ey: B eydür anı / dįnde: B dünyada 
1086

 oķıcaķ: oķuyıcaķ 
1087

 oldı ķabūl: B maķbūl olur / Śu yüzinden gemüsi necāt bulur 
1088

 İbrāhim: B İbrahim  / aŋa B’de yok | ider: B eyledi | Ħalįl: Celįl 
1089

 oķucaķ: B oķıyıcaķ | anı daħı: daħı anı /  virdi: B viripdi saħį: B ġanį 
1090

 Yusuf: B Yusuf’ı / Mıśr’a: Mıśır’da 
1091

 olur revā: ölü-iken 



 

1092. Eyyūb oķudı ĥāceti olur revā   A43b 

Allāh anuŋ derdine virdi devā1092 

 

1093. Yunus oķur balıķ içinde anı 

Ħalaś eyler kerem issi ġanį1093 

 

1094. Mūsā oķur firǾavun olur helāk     B74a 

Eyledi deŋiz içinde ol melik1094 

 

1095. Ǿİsā oķudı göge refǾ eyledi 

Kāfiriŋ şiddetini defǾ eyledi1095 

 

1096. Muśŧafā oķudı hem manśūr olur 

Yahūdįler aşikāra maķhūr olur1096 

 

1097. Ben oķudum āb-ı ĥayat buluram 

Devr-i ķıyāmete degin ķaluram1097 

 

1098. Gice gündüz źikr-i tāǾat işlerem 

Ümmet-i Muĥammede baġışlaram1098    B76b 

 

1099. Sen daħı oķı eliŋe iresin  

Eviŋi oġlanlaruŋı göresin1099 

 

1100. Döne döne baŋa ögretdi anı  

Tiz oķudum geŋiz itdi ol ġanį1100 

 

                                                           
1092

 oķudı: B oķur 
1093

 balıķ içinde : B ĥūt ķarnından / eyler: B eyler ol 
1094

 firǾavun olur: B anı firǾavun / ol melik: B oldı ħāķ 
1095

 oķudı: B oķur | göge: B çalab | eyledi: B eyler anı / şiddetini…eyledi: B defǾ eyledi şiddetini 
1096

 hem: B kim / aşikāra: B leşkeri 
1097

 ĥayat: B ĥayvān / devr-i: B didi 
1098

 buluram: B iderem /Ol muĥāmmed ümmetine adaram• B nüshası bu beyitin ikinci mısrasından 

itibaretn 76B’den devam ediyor. Sanıyoruz ki 76. pozun B kısmı yazmanın içinden kopmuş ve en 

sonuna konmuştur. Gerek metin kurgusu gerekse pozlardaki izler bu durumu doğrular nitelikte. 
1099

 Sen daħı:B Sen-daħı | eliŋe: B ilüŋe / eviŋi oġlanlaruŋı: B evüŋ oġlancuķlarıŋı 
1100

 döne döne: B döne / Tiz oķuram geŋez eyledi ġanį 



 

1101. RadǾa size çoķ selām ider 

Örtdi buluŧ üstüni aldı gider1101 

 

1102. Bindim anuŋ arķasına ya imām 

Düpdüzidi yere beŋzerdi tamām1102     

 

1103. Bir zamān hevā yüzünde yürürem  A44a  B77a 

Kendüzüm oda ŧamında görürem1103 

 

1104. Bu benim başıma gelen dünyāda 

Kimseniŋ başına gelmedi ey dede1104 

 

1105. Anı kim ben gördüm görmedi  

İrdügüm yerlere ādemį irmedi1105 

 

1106. Bu benim ķıśśam gerek destān ola 

Söylerler devr-i ķıyāmet degin ķala1106 

 

1107. Bildiler kim anı Temim Dārį-imiş 

Ol Muĥammed Muśŧafā yāri-imiş1107 

 

1108.  Śaĥābeler cümle aŋa üşdiler 

Bir birin ķuca ķuca görüşdiler 

 

1109. Hem oġlanlarını ol-dem olur 

Ŧoġrı Temįm kendi evine gelür 

 

                                                           
1101

 örtdi: B urdı / Benüm-ile size çoķ selām ider  
1102

 yere: B seküye | beŋzerdi: B beŋzer 
1103

 oda: B evüm 
1104

 benim başıma: B benüm başuma  / kimseniŋ: B kimsenüŋ 
1105

 B’de yok. 
1106

 Söyleler…ķıyāmet: B Söylene ķıyamete • Devamında A’da olmayan şu beyit de vardır: 

Enśār-i evinde ol gice  

Söyledi oldı-ise ĥāli nice 

1107
 anı B’de yok. / B’de yok.  



 

1110. Her ki biri darlıġa düşe śabır ide 

Allāh anuŋ mekrini cebr ide 

 

1111. Śabırla anuŋ müşkil işleri biter 

Śabırla bir kişi maķśūda yiter 

 

1112. Śabır iden ķullarını sever ġafūr 

Śabır idenüŋ ola menzilgāh nūr 

 

1113. ǾAcep tekebbürlik iden ola delįl 

Oldurup ķahr ide anları celįl1113     B74b 

 

1114. Cümlesi muśśavver eyledi   A44b 

Ādemįler yoġ-iken var eyledi1114 

 

1115. Sen tekebbürligi göŋülden götür 

Muśŧafā’ya śalavātı çoķ getür1115 

 

1116. Cümlemiziŋ ŧopraķ aślı śudan 

Pes bu tekebbürlik eylemek neden1116 

 

1117. Şerr-i Şeyŧān’dan emįn olsun yere 

Śalavāt viren kişi peyġambere1117 

 

1118. Bįçāre Davud Taŋrı’dan dile 

Öldigi geldi bu maǾna dile1118 

                                                           
1113

 B’de yok. / Yirini ŧamuda eyler ol celįl • Buraya kadar B nüshasında eksiktir. Bu beyitin ilk 

mısrası B’de yok. İkinci mısrayı da sadece uyak olarak tamamladığı için A nüshasında bu mısraya 

karşılık olarak aldık.  Ayrıca A nüshasında olmayan B’de kaydedilmiş şu mısra vardır:  

Aŋa yaraşır tekebbürlik aŋa 

Nekim ol dir olusar öŋden śoŋa 

1114
 cümlesi: B cümlesini ol 

1115
 Muśŧafā’ya śalavātı: B Muśŧafā’ya ħoş śalavāt 

1116
 Cümlemüzüŋ aślı ŧopraķdan śudan • Yalnız B’de: 

ǾAceb idenüŋ delįl Şeyŧān olur   (B75a) 

Aŋa uyanuŋ işi ŧuġyān olur 

1117
 Şeyŧān’dan: B Şeyŧān 



 

 

1119. Yoħsa bir ümmį kişidir ol faķįr 

Ne ķalem166 duta ne yaza ne oķur1119      

 

1120. Burada ħatim oldı işbu kelām 

Musŧafā’ya dāǿim biyük biyük selām1120 

 

1121. FāǾilāt fāǾilāt fāǾilāt  

Biyük günāhı Ǿafv ider bir śalavāt 

 

1122. Temmet’ül-hikāye Temįm’üd-dāri 

 

 

                                                                                                                                                                     
1118

 dile: B yeri / Diledi geldi dile maǾnįleri 
166

 Söz metinde "ķılam" olarak harekelenmiş. Ancak anlam olarak "ķalem" şeklinde okumayı uygun 

gördük. 
1119

 kişidir: B kişidür / duta: B ŧutar | yaza: B yazar • Yalnız B’de:  

Ĥaķ Ǿināyeti erenler nažarı  

Bir daħı kimüŋ kim dirligi arı  (B75b) 

 

Olur-ise işini Ĥaķ başara 

Beni duta ucına yetüre 

1120
 ħatim: B ħatm |işbu: B dükendi / Musŧafā’ya dāǿim : B śad hezārān bik 

 

Buradan itibaren B nüshası şu şekilde devam ediyor: 

Ĥaķ taǾāla ol ķula raĥmet ķıla 

Kim oķıya fātiĥayı śıdķıla 

Söz idene hem yazana adaya 

Ĥaķ anı baġışlaya Muśŧafā’ya 

ǾĀķıbet-i aħireti ħayır ola     (B76a) 

Ol kişiçün oķuya śıdķıla 

hicret-i nebį 

Çünki geldi mübārek şehr-i şabān 

Śalih oġlu Muĥammed buldı dermān 

Hicret-i nebevįden isen eger 

Śorar-iken saŋa cevabuŋ deger 

Çün sekiz yüz elli sekiz yā imām 

Altı ay biş gün daħı oldı tamām 

 



 

190 
 

4. SÖZLÜK 

A 

āb-ı revān: akar su. 

Ǿaceb: I. tuhaflık II. acaba. 

Ǿafv: bağışlama. 

aġu: zehir. 

aħı: bir kimsenin sevdiği, en yakını. 

āħir: en son, sonra. 

Ǿala: üst, üstüne 

Ǿamū: amca. 

Ǿammı: amca 

ancılayın: onun gibi, o kadar, öyle. 

arħu arħun: yavaş, yavaş 

āsān: kolay. 

aśĥāb: dostlar, arkadaşlar 

aśı: faiz. 

Ǿavār: tek gözü olan. 

Ǿayān: belli, açık 

ayrıķ: artık, bundan gayri 

ayru: ayrı, ayrılmış uak 

ayruķ: bk. ayrıķ 

Ǿažamet: ulu, büyük. 

 

Ǿazm: kasıt, niyet, karar. 

azmaķ: yolunu kaybetmek 

B 

baĥr: deniz. 

bāķi: artık, artan, fazla, geri kalan, 

kalıcı. 

balçıķ: kılıç sapı. 

balķ: şimşek, parıltı. 

balķ urmak: parlamak, ışık saçmak. 

bay: zengin, ulu, asil. 

be-ĥaķķı: hakkı için. 

belenmek: bulanmak. 

belį: evet. 

belįd: sersem, ahmak. 

bende: köle.  

benį: oğullar. 

berħarķ: ateş üzerine 

beşāret: müjde, muştu. 

beşe: emir, ileri gelen, ağabey. 

beti: mektup, yazı. 

bevvāb: kapıcı. 

beytü’l-mâl : maliye hazinesi. 



 

beyyināt: delil. 

bıŋar: pınar. 

bį-ħūn: kanı olmayan.  

bire: ey hey anlamlarında bir nida. 

bitmek: I. meydana gelmek, hasıl 

olmak. II. bitişmek, kaynaşmak. III. 

mahvolmak. 

biz: bez. 

bucaķ: köşe  

buġur: bundan sonra. 

buncılayın: bunun gibi böyle 

bütürmek: hasıl etmek, meydana 

getirmek. 

C 

cāri: eli çabuk becerikli. 

CemǾ: toplama, bir araya getirme 

cevelān: doşlaşma, dolanma, gezinme. 

cevlān: bk cevelān. 

cidā: mızrak 

Ç 

çaķ: tamam 

çalab: Tanrı. 

çarħ-ı felek: sihir, talih. 

çıraķ: ışık, kandil 

çigin: omuz, sırt, omuz baş ile boyun 

arası. 

cinnį: cin taifesinden olan 

çoķmar: topuz, başı topuzlu değnek.  

D 

degme: her, her biri, herhangi biri.  

dem: an, zaman. 

depelemek: çiğnemek, ezmek, 

öldürmek.  

derilmek: toplanmak. 

desdūr: izin, müsaade. 

devletlü: mutluluk ve refah içinde olan 

kimse.  

dıraķ: hızlı çevik.  

diriġā: yazık, eyvahlar olsun. 

dirlik: sağlık. 

dįvār: duvar 

düm: bütün, tamam. 

dürr: inci. 

dürüş: çalışmak, çabalamak. 

E 

ebį: baba. 



 

ebsem: sessiz.  

ecir: sevap. 

ede: kardeş. 

efǾāl: işler, ameller.  

efġāŋ: ızdırap ile haykırma, figan. 

ehl-i nār: kötü ruhlu, cehennemlik. 

eksi: eski. 

eletmek: götürmek, iletmek. 

em: ilaç, çare, deva. 

emįrü’l-müǿminin: müminlerin emiri, 

Hz. Muhammed’in halifesi Hz. Ömer. 

enik: et yiyen dört ayaklı hayvanların 

yavrusu, yavru. 

eŝer: tesir, iz. 

eŝre: eski zamanlardan rivayet ve 

hikaye edilegelen bilgi ve haberlerin 

neticesi. 

etbāǾ: birinin sözüne işine uyanlar. 

etmek: ekmek. 

evvel: önce. 

eytmek: söylemek.  

ezfer: güzel koku. 

F 

faĥr: övünme, büyüklük, şöhret. 

faśįĥ: açık ve düzgün bir şekilde 

anlatma. 

fer: parlaklık 

ferişte: melek, günahsız, masum. 

fındıķ: atılan kurşun tanesi. 

fınduķ: bk. fındıķ  

fısķ: hak yolunda veya hak yoldan 

çıkma, Allah’a karşı isyan etme. 

firāķ: ayrılık, ayrılma, sevişenlerin 

ayrılığı 

firişte: bk. ferişte. 

firķat: bk. firāķ  

fücūr: işret, ahlaka aykırı durum, 

dünahkarlık. 

G 

ġāfil: gaflette bulunan, ilerisini iyi 

düşünmeyen, ihmal eden, dikkatsiz, 

ihtiyatsız. 

ġalam: aman. 

ġalaba: sayıca çok, kalabalık. 

gāliben: üstünlükle. 

ġanį: zengin. 

garķ: suya batma, batma, boğulma. 

geŋez: kolay. 

ger: eger. 



 

gere: geniş. 

givürmek: koymak, sokmak, idhâl etmek, 

yerleştirmek. 

giyesi: elbise, giysi. 

gizerbān: güzergah.  

gök: sabretmek, beklemek. 

göyimek: bk. göymek. 

göymek: yakmak, sabretmek, 

beklemek. 

ġulġula: gürültü, şamata, bağırıp 

çağrışma. 

ġuśśa: üzüntü, sıkıntı. 

gütmek: takip etmek, riayet etmek, 

kollamak. 

H 

ħāk: toprak. 

ħalāś: kurtulma, kurtuluş. 

ħalāyıķ: yaradılmış, insanlar. 

ĥālıķ: yaratan, yoktan var eden, 

yaratıcı. 

ĥamāyil: kılıç bağı, kılıç kayışı. 

ħamır: şarap. 

hāǿif: korkak, korkan. 

ĥarf: söz.  

ħarķ: yakmak. 

ĥātem: mühür, üstü mühürlü yüzük. 

ħātim: bitiren. 

ĥavl: güç kudret. 

ĥayat: genellikle köy ve kasaba 

evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç 

yanı açık sofa, balkon, sundurma. 

ĥayvān: canlılık, dirilik. 

ĥaźar: güvenlik, güven, barış. 

ĥelāǾiķ: canlılar.  

hemįn: bu, işte bu 

hezan: ahşap direk, kolon. 

hezār: bin  

ĥıfž: ezberleme, saklama 

ħįnā: terennüm etme  

ħōd: kendi 

ħūd: zırh başlık, miğfer 

ħulķ: huy, tabiat 

ĥulle: cennet elbisesi. 

I 

ıbrıķ: su koymaya yarayan kulplu, 

emzikli kap. 

ıraġ: ırak, uzak 



 

İ 

ibn: oğul 

Ǿiddet: Kocasından ayrılan kadının, 

tekrar başkasıyla evlenebilmek 

zorunda bulunduğu, yani 3 defa haiz 

görüp temizleninceye kadar geçecek 

olan müddet. (Kocasından boşanırsa 

100 gün, kocası ölürse 130 gün 

beklenirdi.) 

ilemek: il tutmak, mesken edinemek. 

iley: ön, kat, karşı taraf. 

im: don, iç donu. 

imdi: şimdi, o halde öyle, bu durumda, 

hal böyleyken. 

ins: insan, beşer. 

issi: malik. 

issiz: ıssız tenha. 

istemek: aramak. beklemek, sormak, 

tahkik etmek. 

istebraķ: sırma ile işlenmiş bir çeşit 

kaba kumaş. 

Ǿitābet: azarlama, tersleme. 

iytmek: bk. eytmek. 

K 

kābįn: güveğinin geline verdiği ağırlık, 

para, eşya, kalın. 

ķaçan: ne zaman. 

ķadem: ayak, adım. 

ķadĥ: çekiştirmek, kötülemek. 

ķaf: masallarda, zümrüd-i anka 

kuşunun yaşadığı rivāyet olunan dağ, 

Şark kavimleri kozmolojisinde arzın 

etrafını çepeçevre kuşatan dağın adı. 

ķaĥt: kıtlık, kuraklık, kuraklıktan 

dolayı mahsulün yetişememesi. 

ķaķımak:  I, Öfkelenmek, kızmak II, 

Bir kimsenin yaptığı işin 

beğenilmediğini kendisine sert sözlerle 

söylemek.  

ķāmet: boy. 

ķancaru: nereye, ne tarafa. 

ķanda: nerede, nereye. 

kāne: oldu, husule geldi.  

ķanı: hani, nerede. 

ķanķı: ķanġı, hangi. 

ķaravaş: hizmetçi, cariye. 

ķaśır: köşk. 

kat: nezd, yan, huzur, ön. 

ķavį: güçlük, dayanıklı. 

ķayd:  I. düşünce, endişe. II. emel, 

arzu. III. iş güç. 



 

ķayġu: üzüntü, endişe duyulan 

düşünce. 

ķayķu: bk. ķayġu. 

kelām: söyleyiş biçimi, söyleme. 

kelb: köpek. 

keleci: söz, laf, lakırtı. 

kellā: asla, hiç. 

kengel: bk. keŋgel. 

keŋgel: şaka, latife. 

kerāmet: bağış, ikram. 

kerkes: bir akbaba türü.  

kezin: kez, defa.  

ķıssa: öykü, hikaye, ibret. 

ķızlık: kıtlık. 

kiçi: küçük. 

kim: ki. 

kiriş: ok atılan yayın iki ucu arasındaki 

esnek bağ. 

kisb: kazanç. 

L 

lāǾįn: nefret kazanmış, istenilmeyen, 

melun. 

laǾyin: bk. lāǾįn. 

levh: yassı, düz üzerine resim, yazı 

gibi şeyler yazılabilen nesne. 

M 

maġrib: barb, batı tarafında olan 

memleketler. 

māǿide : üzerinde yemek bulunan 

sofra, yemek, ziyafet. 

maķhūr: kahrolmuş, Allah’ın gazabına 

uğramış, mağlup olmuş, bozguna 

uğramış, yenilmiş. 

maķsūd: İstenilen şey. 

maķsūm: taksim edilmiş, ayrılmış, 

bölünmüş. 

maķśure: kasr olunmuş, alı konulmuş. 

manśūr: Allah’ın yardımıyla galib, 

üstün gelmiş. 

maǾzūl: azledilmiş. 

māteķaddem: geçmiş zaman, önceleri. 

meded: yardım, imdat. 

mekr: hile, düzen. 

melik: hükümdar. 

meşe: orman. 

meşi: mişe. 

mevc: dalga. 

+min: den. 



 

miŝl: benzer. 

mişā: kumluk yer.  

mişe: meşe. 

muħal: eğreti, kötü. 

muħalled: ebedi, ölümsüz.  

mūnis: hayat yoldaşı, cana yakın, 

alışılmış.  

muntažır: bekleyen, gözleyen. 

murdar: I. kirli, pis. II. Eti yenilen 

hayvanların kesimden önce ölmesi 

durumudur. 

murŧażā: Hz. Ali’nin lakabı, 

kendisinden emin olunan. 

muśalli: namaz kılan, beş vakit 

namazına devam eden. 

muśśavver: tasarlanmış, düşünülmüş. 

muştuluķ: müjde , müjdelik, müjde 

bahşişi. 

muŧįǾ: yumuşak başlı, itaat eden. 

muttaķi: bir şeyi muhafaza etmek, 

eziyetten korumak, himâye etmek, 

zarar verecek şeyden onu sakınmak, 

çekinmek.  

müfįd: faydalı. 

müfsid: bozan, fesadtan. 

müsavver: etrafına sur, duvar çekilmiş. 

müstaġraķ: batmış, gark olmuş. 

müstemiǾ: istimā eden, dinleyen, 

dinleyici 

N 

nār: ateş. 

nažar ķılmak: bakmak. 

necā: kaçmak, acele etmek. 

nefrįn: beddua , lanet okuma. 

nıśf: yarım, yarı. 

nigār: sevgili.  

nite: nasıl. 

nuśret: başarı üstünlük. 

nūş etmek: içmek. 

nücūm: yıldız. 

O 

od: ateş. 

P 

paşa: saygı ya da sevgi seslenişi. 

pelid: pis, murdar. 

pertāv: geriden koşarak hız alıp atılma. 

pes: şimdi, o halde, öyle ise. 

R 



 

raǾd: gök gürültüsü. 

refǾ: kalkma, yücelme, yukarı 

kaldırma. 

revā: uygun, layık. 

rızķ: yiyecek içecek şey, azık. 

rūzgār: zaman, devir. 

S 

śad: yüz (sayı). 

śaddaķtu: doğru söylediğini kabul 

ettim. 

saġīr: küçük. 

śaġış: sayı, adet, miktar, hesap. 

śaġışa śıġmaz: sayısız. 

śaĥābį: Hz. Muhammed’i görmüş ve 

kendilerinin sohbetlerinde bulunmuş 

olan mümin kimse. 

saħı: eli açık, cömert 

saĥī: bk. saħı 

sāǾiķa: yıldırım. 

śalavāt: namazlar, Hz. Muhammed’e 

saygı bildirmek için okunan dua. 

śāni: ikinci. 

śavāb: doğru, dürüst. 

śavmāǾ: ibadet yeri, tekke.  

sebaķ: ders. 

selāsil: zincirler, sıra dağlar. 

sergerdān: başı dönen, perişan. 

serika: çalınmış şey 

serir: yatacak yer. 

serteser: baştan başa. 

sezā: uygun yaraşır, bir şeye değer. 

śıdķ: I. doğruluk, gerçeklik. II. içten 

bağlılık.  

sikkin: bıçak . 

sinn: yaş, diş. 

śovuķ: soğuk. 

śunǾ: yapma, yapış, tesir, kudret. 

śuvmak: sessiz sakin durmak. 

sü: I, güç, kuvvet. II, asker. 

sündüs: parlak renkli, çiçekli altın  

veya gümüş telle işlemeli, nakış olarak 

dokunmuş ipek.  

süreyyā: Ülker yıldızı. 

sürmek: yürümek ilerlemek. 

Ş 

şādımān: sevinçli. 

şādumān: bk. şādımān. 



 

şaķımaķ: Şimşek veya yaldırım gibi 

çakmak. 

şerǾ: Allah’ın emri, ayet.  

şerh: açma, bir anlatımı veya kitabı 

yorumlama. 

şevķ: keyif, neşe, ışık   

şol: şu, o. 

sun: yaratma, güç. 

T 

ŧaǾām: yemek. 

tāǾat: Allah’ın emirlerini yerine 

getirme, ibadet. 

taǾccil: acele etmek, ecelecilik. 

ŧaķ: ihtiyaç. 

ŧāķat: dayanma gücü. 

taķdįs: ululama, büyük saygı gösterme. 

ŧamu: cehennem. 

ŧaŋ:  I, şafak vakti. II, hayret, şaşma, 

şaşırma, şaşılacak şey. 

ŧanmaķ: akla gelmek, önceden 

hissetmek, sezmek. 

ŧaŋmak: hayrette kalmak, şaşmak. 

ŧanılıķ: tanıklık, şahitlik. 

ŧapmaķ: sunmak, bulmak, tabi olmak. 

ŧapusıŋa turmak : itta etmek, boyun 

eğmek. 

ŧaşra: dışarı. 

ŧayeb: iyi.  

taǾžįm: büyükleme, ululama, saygı 

gösterme. 

tehlįl: İslam dininin tevhid akidesini 

hulasa eden “Lā-İlāhe illallāh” sözünü 

tekrarlama. 

tekebbür: kibirlenme, büyüklenme, 

çalım, kurum.  

temāşa: seyretme. 

tesbįĥ: sürekli, daim, Sübhanallah 

demek. 

teşvįş: karıştırma, karışık etmeler.  

ŧon: elbise, kılık kıyafet. 

ŧuġyān: azgınlık, taşkınlık, günahkar, 

Allah’ın emirlerine aykırı harekette 

bulunan.  

ŧūl: uzunluk. 

ŧurmak: ayağa kalkmak, kıyam etmek 

U 

urmaķ: I, vurmak. II, haykırmak. III, 

yaralamak. IV, nişan alarak atmak. V, 

ifade etmek, bildirmek. VI, etkilemek. 

VII, takmak. 



 

usse: güve, böcek.  

uş: işte, şimdi, çünkü, ancak. 

uşacıķ: küçük çocuk, ufacık.  

uşda: işte. 

Ü 

ümmį: okuma yazması olmayan. 

üşmek: bir yere toplanmak. 

üti: ısınmış demir. 

üzmek: I. kesmek, koparmak, kazmak. 

II. yüzmek.  

Y 

yalın: I. kınından sıyrılmış bıçak. II. 

alev. III. sade, süssüz. 

yalıŋ: bk. yalın. 

yatur: yatan, yatmakta olan, yatıyor, 

yatmaktadır. 

yavlaķ: pek çok. 

yavı: kaybolmak, kayıp, yitik. 

yedemek: çekmek, götürmek. 

yene: yine. 

yer: ülke, diyar, memleket. 

yigrek: üstün, baskın, daha. 

yir: bk. yer. 

yolaķ: yolunu şarşırmış, yoldan 

sapmış. 

yoz: vahşi, yavan, bayağı, zararlı. 

Z 

zaǾferān: bk. zaġferān. 

zaġferān: safran. 

žāhir: görünen, ortaya çıkan. 

zārį: ağlayıp sızlanma. 

żarūret: muhtaçlık, zorunluluk. 

źehl: dalgınlık, unutma, gecikme. 

zeşt: çirkin.  

zehį: ne güzel, ne hoş. 

zįbā: süslü, güzel. 

zįbeşāret: müjde sahibi. 

źįkerem: kerem sahibi. 

žulemāt: bk. žulmāŧ. 

žulmāŧ: karanlıklar. 

žulmet: karanlık. 

zübān:  dil, lisan. 

 

 



 

 

SONUÇ 

Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi bugünkü dilimizin arkaik iki 

devresi olarak önemli iki çalışma sahasını teşkil etmektedirler. Kuşkusuz bu 

alanlarda yapılacak çalışmalar Türkçenin geçmiş dönemlerine ve geleceğine ilişkin 

kayda değer veriler ortaya çıkaracaklardır. Bu önerme doğrultusunda başladığımız 

çalışmamızda sona gelmiş bulunuyoruz.  

Elimizde iki nüshası bulunan Dâstân-ı Temîm Dârî adlı eser üzerinde 

karşılaştırma yaparak tek bir metin üzerinde iki nüshayı göstermeye çalıştık. 

Çalışmada temel olarak tam nüshayı (A nüshası) aldık. Eksik nüshayı (B nüshası) ise 

tam nüsha üzerinde farklılıkları göstererek verdik. Böylece tek bir metin oluşturarak 

eksik ve tam nüshanın birlikte takip edilmesini sağlamaya çalıştık.
167

   

Dil bilgisi unsurlarının tespiti konusunda temel olarak Eski Anadolu 

Türkçesine ait unsurlardan hareketle saptamalarda bulunduk. Ancak bu saptamaları 

yaparken arkaik devrelerde ve Osmanlı Türkçesindeki şekilleri takip edilebilen 

sözleri ve kullanımları yeri geldikçe belirtmeye çalıştık (şimdi<uş+imdi, 

getür<keltür). Özellikle ses değişmelerinin daha iyi açıklanabilmesi için böyle bir yol 

tuttuk. Söz dizimine bağlı unsurları da ilgili tamlamayı yahut cümlenin hepsini 

kaydederek göstermeye çalıştık. Ancak ses bilgisi düzeyindeki tespitlerde yalnızca 

ilgili sözü kaydettik. 

İncelememiz sırasında farklı kullanımların bir arada olduğu örneklere çokça 

rastladık. Eski Anadolu Türkçesi için karakteristik özelliklerden bahsederken 

bunların en başında yuvarlaklaşma eğilimi vardır, diyebiliriz. Tespitlerimizde, çok 

sözde ve ekte yuvarlak şekillerin yanı sıra düz şekillerin de imla edildiğini gördük 

(eyder/eydir/eydür, degil/degül, anuŋ/anıŋ, girdim/girdüm, geldiŋ/geldüŋ).
168

 Buna 

ek olarak Eski Anadolu Türkçesi için halen kullanılıyor olması gereken bazı 

şekillerin artık kullanımdan kalktığını gördük. Mesela 1. teklik kişi geniş zaman eki 

olan "-UrvAn" (gelürven:gelirim) ile çekimlenen bir fiile rastlamadık. Ancak şunu 

belirtmek gerekir ki her zaman düzenli bir düzlük yuvarlaklık uyumundan bahsetmek 
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 Karşılaştırmada kullanılan yöntem ve teknikler için bk. s. 14 
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 Düz, yuvarlak ya da hem düz hem yuvarlak şekiller dil incelemesi kısmında tespit edilen her 

başlıkta kayda geçirilmiştir. 



 

de mümkün değildir. Bazen düz sıradan bir söze gelen ek, yuvarlak olurken bazen de 

aynı ek, yuvarlak sıradan bir söze düz şekilde gelebilmektedir. Bu da henüz 

kalıplaşmış bir imlanın ortaya çıkmadığını gösteriyor. Hatta aynı sözün dahi farklı 

farklı şekillerde yazıldığını tespit ettik (Ķurǿān/Ķurān). Bu farklı yazımları da metnin 

aslındaki şekline sadık kalarak metin kısmında kayda geçtik.  Yine Eski Anadolu 

Türkçesi için karakteristik bir yapı olan gelecek zaman eki "-IsAr" çalışmamızda 

sınırlı bir kullanım göstermektedir. Yani bu ekin artık ek kadrosundan çıktığını 

görüyoruz.  

Yukarıda kaydettiğimiz tespitler ışığında, çalışmamıza konu ettiğimiz eseri 

Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi arasında bir geçiş ürünü olarak 

değerlendirdik. Bir taraftan Eski Anadolu Türkçesine ait kayda değer bilgileri, 

sözleri ve gramerlik unsurları barındırırken öte yandan Osmanlı Türkçesi içinde 

tasnif edilen unsurları da içermektedir. Bu nedenledir ki tarihine bakarak ait olduğu 

dönem hakkında kesin bir hüküm vermek yerine, dil özelliklerini temel alarak bir 

geçiş ürünü olabileceğine dair yorumlar getirdik. Kaldı ki B nüshasında kaydedilen 

tarih de bir geçiş ürünü olabileceğine işaret etmektedir. Çünkü 15. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı Devletinin Anadolu coğrafyasında hakimiyetini iyice artırması sonucunda 

kendi adıyla anılan Osmanlı Türkçesini de yaygınlaştırdığını biliyoruz. 

Sonuç olarak, çalışmamızın temelini iki yazmanın Latin temelli Türk 

harflerine aktarılması oluşturmaktadır. Bu transkripsiyonu yapılan malzemeden 

hareketle dil incelemesini gerçekleştirerek çalışmamızı sonuçlandırdığımız 

kanısındayız. Bunların yanı sıra giriş kısmında Temîm Dâri hakkında gerek gerçek 

yaşamına dair, gerek yaşadığı menkıbevi olaylara ilişkin önemli veriler de 

kaydedilmiştir.    

Dileriz ki bu çalışmayla Türklük bilimine küçük de olsa bir katkı sunmayı 

başarmış oluruz. 
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