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Özet 

Bu makalede, İsveçli Türkolog Gunnar Jarring tarafından hazırlanan ve 1982 
yılında Lund şehrinde basılan Literary Texts From Kashghar adlı kitabın 
içerisinde yer alan ve son dönem Çağatay Türkçesi dil özellikleri taşıdığı 
görülen Rahatü’l-Ķulub adlı yazmanın on dokuzuncu bölümü üzerinde 
durulmuştur.  

Söz konusu elyazmasının öncelikle çeviri yazısı, ardından gramer incelemesi 
yapılmıştır. Metnin daha doğru anlaşılması için bağlam sözlüğü hazırlanmış 
ve bilim insanlarının doğrudan yararlanması için tıpkıbasımı verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uygur Özerk Bölgesi,  Çağatay Türkçesi, Gunnar Jarring, 
Elyazmaları.  

 

Abstract 

In this article, the nineteenth chapter of Rahatü’l-Ķulub which carries the 
recent Chagatai language properties and which took part in the work entitled 
Literary Texts From Kashghar which was prepared by the Sweden Turcologist 
Gunnar Jarring and published in the city Lund in 1982 is studied. 

First of all, the translation of the mentioned manuscript is made and then it is 
examined in terms of grammar. In order to understand the text correctly, a 
context dictionary is prepared and facsmile of the text is provided so that the 
scholars can make us of it directly. 

Keywords: Uyghur Autonomous Region, Chagatay Turkish, Gunnar Jarring, 
Manuscripts. 

 

1. Giriş 

Doğu Türkistan’dan İsveç’e getirilen Türkçe elyazmaları içerisinde Gunnar Jarring koleksiyo-

nunun özel bir yeri vardır. Yaklaşık altı yüze yakın elyazması eseri bir araya getiren Gunnar 

Jarring, bu eserlerin bir kısmı üzerinde de çeşitli düzeylerde çalışmalar yapmıştır. Bunlardan biri 

de 1982 yılında yayımlanan Literary Texts From Kashghar adlı kitaptır. Söz konusu eser 
içerisinde Kısasü’l-Enbiya, Rahatu’l-Kulub,1 Ebu Nasr Samani Tezkiresi ve Garip [ile] 
Sanemşah başlıklarını taşıyan dört Çağatayca elyazması bulunmaktadır. Gunnar Jarring 

tarafından sadece bir önsözle birlikte bir araya getirilen bu yazmalardan bir kısmı üzerine 
çalışma yapılmış bir kısmı da yayım aşamasındadır.

2
  

                                                
* Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Nevşehir-TÜRKİYE, E-posta: unalzal@gmail.com. 
1 Söz konusu bu elyazması eserin sadece on dokuzuncu bölümü alınmıştır.   
2 Geniş bilgi için bk. Zal, Ünal&Eker, Ümit (2014), Ebu Nasr Samani Tezkiresi, Uluslararası Uygur Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 4, Sayfa: 155-173, İzmir; Bu eserdeki “Kısasü’l-Enbiya” ile “Garip Sannam Şah” bölümleri ise yayım 
aşamasındadır. Gunnar Jarring kolekisyonu hakkındaki bilgi için ayrıca bk. ZAL, Ünal & EKER, Ümit (2015), 
Tezkire-i Çihilten [Tezkire-i Heft Muhammedan Padişah], International Periodical For The Languages, Literature and 



 56 Ünal ZAL 

Bu çalışmada, Gunnar Jarring’in kitabında yer alan ve Rahatü’l-Kulub başlığını taşıyan 

bölümün çeviriyazısı yapılarak konunun geniş bir özeti verilmiştir. Devamında ise elyazma-

sının son dönem Çağatay Türkçesi dil özelliklerini taşıdığını gösteren bir gramer incelemesi ile 
bağlam sözlüğü yapılmıştır. Son olarak bilim dünyasına daha faydalı olacağı düşüncesiyle 

eserin tıbkıbasımına yer verilmiştir. 

2. Rahatü’l-Kulub 

Günümüz Türkçesine Kalplerin Huzuru şeklinde aktarılması uygun olan bu yazma, aslında 
Gunnar Jarring koleksiyonundaki bir kitabın adıdır. Fakat yazar, eserine bu yazmanın sadece on 

dokuzuncu bölümünü almıştır. 113b-130b aralığında yer alan ve Hazreti Ömer’in oğlu 

Ebuşeheme’nin işlediği bir suçtan dolayı babası tarafından cezalandırıldığı bölümün her 
sayfasında dokuz satır bulunur.  

11x16 cm ölçülerindeki bu yazma, İslam inancında zina yapmanın cezasının hem dünyada hem 

de ahirette ne olduğunun izahı ile başlar. Eserin devamında Hazreti peygamberin hayatta iken: 

“Eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı bu kişi Hazreti Ömer olurdu.” sözü yer alır. 
Ebuşeheme gibi bir çocukları olduğundan dolayı eşi ile birlikte bir ay oruç tutup her gün yüz 

rekât namaz kılan Hazreti Ömer ve eşinin durumu anlatıldıktan sonra ise asıl konuya geçilir.  

Bir gün Hazreti Ömer ile bir grup sahabe Hazreti peygamberin kabrine gidip Kuran okurlar. 
Hazreti Ömer’in oğlu Ebuşeheme’nin de içinde bulunduğu bu insanlar, üzgün bir şekilde 

evlerine dönerken Ebuşeheme hastalığından dolayı geride kalır ve yavaş yavaş gelir. 

Ebuşeheme’nin hasta olduğunu fark eden Yahudi bir doktor ona üzümden yapılmış bir ilaç 
içirmek ister. Önceleri bu teklifi kabul etmeyen Ebuşeheme daha sonra Yahudi doktor 

tarafından çeşitli sözlerle ikna edilir ve ilacı içer. Uyandığında sarhoş olduğunu fark eden 

Ebuşeheme bu olaydan dolayı çok pişman olur ve tövbe eder.   

Bir başka gün ise eğlence düşkünü birisi bu Yahudi doktorun kızını bir bahçeye götürüp onunla 
gönül eğlendirmeye karar verir. Bu arada Ebuşeheme’yi de bir bahaneyle yanlarına çağırır. 

İlerleyen zamanda onu ikna eder ve şarap içmesine sebep olur. Sarhoş olan Ebuşeheme bu 

Yahudi doktorun kızıyla birlikte olur. Aklı başına geldiğinde yaptığına çok pişman olan 
Ebuşeheme, bu olayı kimseye anlatmaması için kıza sıkı sıkı tenbihte bulunur. Dokuz ay sonra 

bir erkek çocuk dünyaya getiren bu kız olayı baştan sona annesine anlatır. Bu durumu fark eden 

kızın babası, karısı ile kızını Hazreti Ömer’in yanına gönderir ve olanları kendisine bildirir. 
Anlatılanları dinleyen Hazreti Ömer, olayın aslını oğlundan öğrenir ve İslam’ın emrini 

bilmesine rağmen bu tür bir davranışı yaptığından dolayı kendisinin büyük bir günah işlediğini 

söyler.  

Medine halkının ve eşinin bütün ısrarlarına rağmen Ebuşeheme’ye gerekli cezayı verir. Verilen 
ceza sonunda vefat eden oğlunun cenaze namazını sahabelerle kılan Hazreti Ömer, onun 

affedilmesi için Allah’a dua eder. Aynı gece rüyasında oğlunun başına taç giymiş bir şeklide 

Hazreti peygamber’e hizmet ettiğini gören Hazreti Ömer, kalkıp şükür namazı kılar.   

Eserin sonunda müstensih Hazreti Ömer’in ciğer paresi olan çocuğuna dahi acımadığını ve 

işlediği günah karşısında İslam’ın hükmünü yerine getirmekten çekinmediğini ısrarla 

vurgulayarak bütün Müslümanlar’ın aynı duyarlılıkta olmalarını ister ve bu tür durumlara 

düşmemek için Allah’a dua eder. 

                                                                                                                                          
History of Turkish or Turkic, Sayı: 10, Sayfalar: 1005-1046; ZAL, Ünal & EKER, Ümit (2015), Risale-i Ehl-i Derviş, 
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı: 10, Sayfalar: 283-328; 
Zal Ünal&Eker, Ümit (2014), Risāle-i Temürçilik, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 2014, Sayfa: 
11-2, İzmir; Zal, Ünal (2016), Tezkire-i Hazreti Hoca Muhammed Şerif Büzürgvar Bu Turur, Turkish Studies 
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı:11, Sayfalar: 1191-
1240; Türkmen, Seyfullah (2015), Kitāb-ı CāmįǾaǿl-Ĥikāye, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi 2015/5, 
Nevşehir.     
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3. Dil İncelemesi
3
  

3. 1. Yazım ve Ses Bilgisi  

3. 1. 1. Ünlü Uyumları 

3. 1. 1. 1. Kalınlık-İncelik uyumu 

Klasik Çağatay Türkçesinin genel özelliği olan kalınlık-incelik uyumunun, üzerinde çalışılan 

Rahatü’l-Ķulub metninde de sağlam olduğu görülür. Örneğin: didiler 3b/1, sizge 4b/1, içmekni 
5a/7, taşķarı 9b/1, bedenleridin 12b/6, özelerige 14a/8, boldı 16a/9, körgey 18a/7 gibi. 

Bununla birlikte aynı metin içinde kalınlık incelik uyumunun dışında kalan bazı kullanımlara da 

rastlanmaktadır. Söz konusu bu uyuma aykırı kullanımlar Türkçe kelimelerde olduğu gibi 

Arapça ve Farsça kelimelerde de görülmektedir (Eraslan 1970: 10; Eckman 2003: 27). 
İncelenen metinde ķılġuçılarge 1b/9, işķa 2a/6, dėpdurlar 2b/1, ange 6a/6, körüban 17b/4 

örneklerinde olduğu gibi az sayıda da olsa Türkçe kelimelere gelen eklerin kalınlık-incelik 

uyumunu bozduğu görülmektedir. 

Çağatay Türkçesinde Arapça ve Farsça alıntı kelimelerin ince sıradan kök ve gövdelerine kalın 
sıradan bir ek almaları genel bir kuraldır. Üzerinde çalışılan metinde bu kurala uygun 

kullanımlar olduğu gibi uymayan yapılar da vardır. müselmānlarġa 18b/1, ravżalarige 3a/9, 
śaĥābelerge 3a/8, adllerige 16a/2, bāzārġa 10b/7, yārānları 11a/2.  

3. 1. 1. 2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

Çağatay Türkçesinde düzlük yuvarlaklık uyumu tam olarak gelişmediğinden dolayı ek ve 

yardımcı ünlülerin tamamı bu uyumdan aynı derecede etkilenmemişlerdir (Eckmann 2003: 30; 
Taş 2001; 2010). İncelenen elyazması eserde bu uyuma giren örnekler olduğu gibi girmeyen 

örnekler de bulunmaktadır. Örneğin bolup 2a/3, andaġ 13a/9, yıġlap 13b/3, yėtti 14b/2, bolsa 
15a/4, körgey 18a/7 gibi kelimeler uyarken; içirüp 9a/2, irdük 11a/3, yüzini 11b/8, keltürmek 
12a/8 kelimeleri uymamaktadır. 

Yine isimden isim yapma eklerinden biri olan +lıġ, +lig, +luġ, +lüg, +lıķ, +lik, +luķ, +lük 

ekinin ünlüsü Eski Türkçeden beri yuvarlak ünlülü kelime tabanlarında da yuvarlak olarak 

görülür (Gabain 1995: 44; Tekin 2003: 167-168). İncelenen metinde geçen baķmaķlıķ 2a/6, 
türlük 6b/6, mestligi 7a/1, başlıġ 12b/1, ellige 14a/1 gibi kelimelerde +lıġ, +lig, +lıķ, -lik ve 

+lük biçimleri kullanılmıştır. 

3. 1. 2. Ünlü Değişmeleri  

3. 1. 2. 1. e > i  

Türk dilinde “kapalı ė” olarak adlandırılan bu ses olayı, “e” sesinin “i” sesine geçişini ifade eder 

(Arat 1987: 338; Yılmaz 1991: 155; Kocaoğlu 2003: 266-281). Üzerinde çalışılan tezkirede 

kelimelerin ilk hecelerinde “kapalı ė” ünlüsü hem /e/ hem de /i/ ile yazılmıştır. Örneğin, kėter 
2a/4, ėrtesi 3b/1, kėyin 4a/3, didi 4b/7, ėmes 6a/3, ėmdi 7b/1, didiler 7b/2, hėç 8a/1, ėşitip 8a/3, 
yėmey 8b/2, işitip 9a/6, irdük 11a/3, yėne 11b/3, birmek 11b/3, irmes 11b/4, bėrür 13b/9, 
ėrenler 17b/8… gibi. 

3. 1. 2. 2. e > ö  

İncelenen metinde öyige 7b/4 kelimesinde görülür. 

 

                                                
3 Bu bölümde sadece metinde bulunan özellikler incelenmiştir. İnceleme Klasik Çağatay Türkçesi dil özellikleri göz 

önünde bulundurularak sadece ses ve şekil bilgisi temelinde gerçekleştirilmiştir. Klasik Çağatay Türkçesinden 
farklı olan özellikler üzerine yoğunlaşılmış, metnin dışına çıkılarak genel bir gramer incelemesi yapma yoluna 
gidilmemiştir.   
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2. 1. 2. 3. ü > ö 

İncelenen metinde az sayıda örneğe rastlanmıştır. hökmige 16a/8. 

3. 1. 3. Ünsüz Değişmeleri  

3. 1. 3. 1. Dudak Ünsüzlerinin Değişimi  

3. 1. 3. 1. 1. b > p  

Çağatay Türkçesinin diğer eserlerinde de görülen bu ses hadisesi oldukça yaygındır (Berbercan 

2011: 445). İncelenen metinde ise kelime başındaki “b” sesleri genellikle korunmakla birlikte 
pür-yān 11a/4 örneğinde olduğu gibi “p”li şekline de rastlanılmıştır. 

3. 1. 3. 1. 2. p > f  

İncelenen metinde kelime başındaki “p” sesinin “f”ye dönüştüğü örnekler ise şunlardır: feşįmān 
5b/7, fenāheñde 2b/3, fiyāle 5b/2. 

3. 1. 3. 1. 3. b > m 

Metindeki, mengįzlik 17a/7, miñ 8b/4, munı 4b/5, maña 13b/5 örnekleri ise kelime başındaki b 

> m ses değişikliğini gösterir. 

3. 1. 3. 2. Diş Ünsüzleri  

3. 1. 3. 2. 1. t > d  

Eski Türkçe kelime başı t’lerin Çağatay Türkçesinde de genel olarak korunduğu bilinmektedir 
(Eckmann 2003: 37). Ancak bazı metinlerde Oğuz ağızlarının eskisiyle t>d değişimi görülebilir. 

İncelenilen metinde kelime başı “t” ünsüzünün tomorlarını 4a/8, tilediler 13b/2, tüşti 13b/4, tüş 
17a/1 örneklerinde korunmakla birlikte; dėp 4a/8, didiler 7b/2 gibi kelimelerde ise özellikle ti- 
fiilinin di- şeklinde kullanıldığı görülmektedir. 

3. 1. 3. 3. Gırtlak Ünsüzleri 

3. 1. 3. 3. 1. k>ħ 

Çağatay Türkçesinde bazen ķ sesi, saħlamak, aħşam, toħsan, uyħu gibi kelimelerde görüleceği 
üzere ünsüzlerin yanında ħ’ya dönüşür (Eckman 2003: 39). Yazma eserde bu tür bir örneğe taħı 
4a/7 kelimesinde rastlanılmıştır. 

3. 1. 4. Ünsüz Uyumu  

Ünsüz uyumu yan yana gelen kelimelerin tonluluk tonsuzluk bakımından birbirine uyması 

olayıdır (Ergin 1992: 75). Üzerinde çalışılan metinde ünsüz uyumunun tam olmasına rağmen 

bazı kelimelerde bu uyuma uyulmadığı görülmüştür. Metindeki yėtti 14b/2, ayttı 14b/7, 
yıġlaştılar 3b/6, tüşti 5b/8 örneklerinde bu uyum görülürken; ķılıpdur-men 7a/9, dėpdurlar 2b/7, 
turupdurlar 17a/5 ve bolupdur 17a/8 gibi kelimeler ise ünsüz uyumuna girmemiştir. 

3. 1. 5. Ünsüz İkizleşmesi  

Ünsüz ikizleşmesi Çağatay Türkçesinde sayı isimlerinde görülür (Eckmann 2003: 41). İncele-
nen metinde bu tür ikizleşme örneklerine yėtte 15b/8, ėkkileri 3a/3-4 kelimelerinde rastlanılmış-

tır. 

3. 2. Şekil (Yapı) Bilgisi 

3. 2. 1. Yapım Ekleri 

3. 2. 1. 1. İsimden İsim Yapma Ekleri  

+lIK/+lIG+lUK: Metinde bu ekle ilgili şu örneklere rastlanılmıştır: başlıġ 12b/1, yarlıġıda 13b/8, 
şarābħorluķ 18b/3, türlük 6b/6, şübhelik 5a/6, mestlikni 6a/2. 
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+InCI: Yazma eserde tek örneğine rastlanmıştır. toķuzuncı 1b/2. 

3. 2. 1. 2. İsimden Fiil Yapma Ekleri  

+lA-: Bu ekin örneklerini yıġlaştılar 3b/6, yollama 6b/3, başlap 6a/6 kelimelerinde görebiliriz. 

+Ar-: Bu ek eserdeki sarġarıp 16a/4 kelimesinde geçmektedir. 

3. 2. 1. 3. Fiilden Fiil Yapma Ekleri  

Üzerinde çalışılan metinde geçen fiilden fiil yapan ekler ve örnekleri ise aşağıdaki gibidir: 

- DUr-: olturup 6a/4, keltürmegen 15a/7, öltürürler 5a/4-5, keydürüp 2a/1. 

-I/Ul- : yıġılıp 10b/9, tapılmas 17b/8, üzülmegey 11a/6. 

-GUz-/-KUz- : yetküzüp 12b/5-6. 

-I/Un- : körünmey 8a/1. 

-mA-: ķılmaġunça 1b/9, ķılmaġıl 7a/8, bolmaġay-men 10a/9, ķalmadı 13a/1, unamadılar 13a/9, 
urmaġunça 13b/7. 

-Ur-: köcürdi 17b/2. 

-Ar-: çıķardı 5b/2.  

-An-: uyan 8b/2. 

3. 2. 1. 4. Fiilden İsim Yapma Ekleri  

Rahatü’l-Ķulub metninde tespit edilen fiilden isim yapan ek ve örnekleri şunlardır: 

-(A)ķ: tilekim 17b/8. 

-ġucı: ķılġuçılarge 1b/9. 

-ķA: ķısķa 2a/5. 

3. 2. 1. 4. 1. Çekimsiz Fiiller (Fiilimsiler)
4
  

3. 2. 1. 4. 1. 1. İsim-Fiiller  

İncelenen metindeki isim fiil ekleri ve örnekleri ise şunlardır: 

-mAK/mAġ: birmek 11b/3, işitmek 2b/7, içmekni 5a/7, urmaķ 1b/8, baķmaķlıķ 2a/6. 

-Iş: salışıġa 12b/5-6. 

3. 2. 1. 4. 1. 2. Sıfat-Fiiller  

Metinde geçen -Ġan eki örnekleri aşağıda görülmektedir:  

-ĠAn/-ķan: ķılġanıñ 8b/7, buyurġanlarını 9b/5, turġan 13a/4. 

3. 2. 1. 4. 1. 3. Zarf-Fiiller  

İncelenen yazmada geçen iki ek ve örnekleri ise şunlardır: 

-p
5
 /-Ip/-Up: aytıpdurlar 1b/4, keydürüp 2a/1, kelmep 3a/6, körüp 4a/5, içip 5b/4. 

-GAlI: urġalı 15a/8, bergeli 13b/2. 

 

                                                
4 İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinin geçici isim yaptıkları kabulünden hareketle fiilden isim yapma ekleri altında 

incelenmiştir.   
5 Çağatay Türkçesinde ünlüyle biten fiil kök ve gövdelerine doğrudan eklenebilmektedir (Eckmann 1988: 113).  
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3. 2. 2. Çekim / İşletme Ekleri  

3. 2. 2. 1. İsim Çekim / İşletme Ekleri 

Çağatay Türkçesinde isim çekim ekleri Türkçe kelimelerde genellikle kalınlık-incelik uyumuna 
uyar. Ancak Arapça ve Farsça kelimeler üzerinde tam bir uyum görülmez. Bu kelimelerde 

eklerin kısmen uyuma girdiği ancak çoğunlukla uyum dışı kaldığı görülmektedir (Eckman 2003: 

61). 

3. 2. 2. 1. 1. Çokluk Eki 

Çokluk kavramı +lAr eki ile sağlanmıştır. Ancak incelenen metinde ekin nezaket ve saygı 

bildirdiği kullanımlar da bulunmaktadır. Örneğin başları ķaydı 5b/4-5 (saygı), ķollarını 10b/7 
(çokluk), mācerālar 15b/8 (çokluk), ĥūri-ġılmānlar 17a/4 (çokluk), müselmānlar 18a/3 (çokluk), 
sizler 18a/7 (çokluk), ėrenler 17b/8 (çokluk) kelimelerinde bir saygı ifadesi, diğerlerinde ise 

çokluk durumlarını görmek mümkündür. 

3. 2. 2. 1. 2. İyelik Ekleri 

İncelenen metinde iyelik eklerinin kullanımında yardımcı ünlülerin düzlük yuvarlaklık uyumuna 
genelde uyduğu görülmüştür. 

1. T. Ş. +Im/+Um: günāhımnı 16b/7, oġlumnıñ 16b/7-8, içimge 13b/8, yüzümni 17b/5. 

2. T. Ş. +Iñ/+Uñ: seniñ 16b/5, ķoluñ 17b/6. 

3. T. Ş. +I/+sI: anası 16a75, atası 8a/3, balası 6b/3, nebįresini 8a/5, ciger-pāresini 18a/2. 

1. Ç. Ş. +ImIZ: baġrımız 11a/3, cānımıznı 13a/6, yüreklerimiz 11a/4. 

2. Ç. Ş. + IñIz/+UñIz: dadañız 6a/3, çehreñiz 4a/7. 

3. Ç. Ş. +lArI: günāhlarıġa 18a/5, köñgüllerige 5b/7, öylerige 3b/9. 

3. 2. 2. 1. 3. Hâl Ekleri 

3. 2. 2. 1. 3. 1. İlgi Hâli Eki 

Çağatay Türkçesinde ilgi hâli eki +nIñ/+nUñ şeklindedir. Fakat incelenen bu ekin metinde 
sadece düz şekli ile karşılaşılmıştır. közniñ zināsı 2a/5, ayaġnıñ zināsı 2a/6, ķolnıñ zināsı 2a/7, 
resūlallāhnıñ ravżalarige 3a/9, oġlumıznıñ 2b/9, şarābnıñ 7a/1, meniñ 16b/8. 

3. 2. 2. 1. 3. 2. Belirtme Hâli Eki  

Çağatay Türkçesinde belirtme hâli +nI, üçüncü teklik şahıs iyelik ekinden sonra ise +n ekiyle 

kurulur (Eckmann 2003: 69). Çalışmada sadece birinci şekli olan +nI örneklerine rastlanmıştır. 

ķızını 6b/4, nebįresini 8a/5, sözni 9a/6, günehlerini 9b/6, ķollarını 10b/7, anamnı 11b/9. 

3. 2. 2. 1. 3. 3. Yönelme Hâli Eki  

Metinde yönelme hâli eki +ĶA/+ĠA olarak görülür: işķa 2a/6, nāmaĥremge 2a/5, bāġķa 6b/5, 
levĥ-i ķalemġa 3b/8, yanlarıġa 5b/9, ķazanġa 6b/2, kimge 8a/1, öyige 8a/9, özesige 11a 5, yerke 
12a/4. 

3. 2. 2. 1. 3. 4. Bulunma Hâli Eki  

İncelenen metinde bulunma hâli eki +dA şeklindedir: dergāhıda 7a/9, bāġda 6b/7, duzāħda 1b/6, 
ʻālemde 2a/2, şįşede 4b/4, öyde 10a/8. 

3. 2. 2. 1. 3. 5. Ayrılma Hâli Eki  

Ayrılma hâli eki +dIn biçimindedir: olardın 11a/3, bedenleridin 12b/6; 16a/4, sudın 13b/6, 
fāsıķlıķdın 18b/3. 
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3. 2. 2. 1. 3. 6. Eşitlik Hâli Eki 

Çağatay Türkçesinde eşitlik hali eki +çA şeklinde işaretlenmiş olup incelenen metinde 

kalıplaşmış olarak nėçe 3a/4 kelimesinde görülmektedir.  

3. 2. 2. 2. Aitlik Eki 

İncelenen metinde aitlik eki +KI olarak görülmektedir: cuhūdniñkide 8b/6. 

3. 2. 2. 3. Fiil Çekim / İşletme Ekleri  

3. 2. 2. 3. 1. Zaman Ekleri 

Rahatü’l-Ķulub’da geçen zaman ekleri genellikle Klasik Çağatay Türkçesinin özelliklerini 

taşımaktadır. Yazmadaki zaman ekleri şu şekildedir:  

 

3. 2. 2. 3. 1. 1. Görülen Geçmiş Zaman  

Çağatay Türkçesinde görülen geçmiş zaman eki -DU’dur (Eckmann 2003: 114). Ek, incelenen 

metinde de bu şekilde geçmektedir. dėpdurlar 2b/1, yoķdur 4b/7, ķıldılar 3a/3, yandılar 3b/9, 
bermedi 7a/5, boldı 9a/8, irdük 11a/3, buyurdılar 12a/5, ķalmadı 13a/1, yazdı 14a/5, daġladı 
16a/7, urdı 18a/2. 

3. 2. 2. 3. 1. 2. Öğrenilen Geçmiş Zaman  

Çağatay Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman -mIş, -GAn sıfat-fiilleriyle ve -p (dur / tur, seyrek 
olarak da durur / turur) + şahıs eki yapısı ile kurulur (Eckmann 2003: 122-127). keltürmegen 
15a/7, dėgen 12a/5, tapıpdurlar 17a/3, bolupdur 17a/8, ķılıpdur-men 7a/9. 

3. 2. 2. 3. 1. 3. Geniş Zaman  

Çağatay Türkçesinde geniş zaman -r -Ar, -Ur ekleriyle oluşturulmaktadır. Ekin olumsuzluk 

şekli -mAs’tır (Eckmann 2003: 103). tapar 6b/1, turur 13b/8, bolur-men 12a/2, yorur 6a/7, 
bolmas 1b/9, tapılmas 17b/8, içmes-men 5a/3, bermes 7a/7, irmes 11b/4. 

3. 2. 2. 3. 1. 4. Gelecek Zaman - Geniş Zaman - İstek/Emir  

Çağatay Türkçesinde -GAy/-KAy eki gelecek zaman ve istek işlevindedir (Eckmann 2003: 

117). körgey 18a/7, üzülmegey 11a/6, kėtkey 2b/1, bolġaysız 4b/2, bolmaġay-men 10a/9, 
ķılġay-sen 16b/8, saķlaġay-sen 2b/3. 

3. 2. 2. 3. 1. 5. Şimdiki Zaman  

İncelenen eserde şimdiki zaman işaretleyicisi olarak, -A/-(y)+ -dUr yapısı kullanılmıştır. Bu 

yapı aynı zamanda genel geçer durumlar ve sürerlilik de ifade eder (Dağıstanlı 2012: 1344). Bu 
işaretleyiciler metinde birinci ve üçüncü teklik şahıs biçimleriyle görülmektedir. Kullanılan 

şahıs eklerinin ise zamir kökenli oldukları görülür (Eckmann 2003: 127): uradur-men 10a/4, 
boladur 15a/7, keltüredür-men 10b/6, biredür-men 11b/6. 

3. 2. 2. 3. 2. Kip Ekleri  

3. 2. 2. 3. 2. 1. Emir Kipi  

Metinde -GAy/-KAy gelecek zaman işlevli ekin çoğunlukla istek/emir kipi görevinde 

kullanıldığı görülmektedir. Ancak bunun dışında emir kipi çekimi de bulunmaktadır. Bu emir 
çekiminin metinde ikinci teklik, üçüncü teklik, ikinci çokluk ve üçüncü çokluk şahısları 

bulunur: ķılmaġıl 7a/8, uyan ķopġıl 8b/2, aytġıl 8b/4, öyde ursunlar 10a/8, fėdā bolsun 14a/6, su 
beriñler 13b/5. 
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3. 2. 2. 3. 2. 2. Şart Kipi  

Çağatay Türkçesinde şart çekimi, -sA eki ve iyelik kökenli şahıs ekleriyle gerçekleştirilir 

(Eckmann 2003: 116). ķılsañız 11b/5, keltürseñiz 12a/1, zinā ķılsa 1b/4, anlasa 5a/4, işitse 6a/3, 
yüzini sürtse 11b/8, dėsem 15a/6. 

3. 2. 2. 3. 2. 3. Gereklilik Kipi  

Çağatay Türkçesinde gereklilik bağımsız bir ekle yapılmayıp -mAk isim-fiil ekinin ardından 

gelen kirek/kerek kelimesiyle sağlanır: işitmek kerek 2b/7. 

3. 2. 2. 3. 2. 4. İstek Kipi  

Çağatay Türkçesinde istek kipi eki birinci teklik şahısta -(A)y, -(A)yIn, -(A)yIm; birinci çokluk 

şahısta -(A)lI, -(A)lIñ, -(A)lIm ekleriyle kurulur (Eckmann 2003: 114). ķılalı 3b/1, bereli 11a/9. 

3. 2. 2. 4. Bildirme 

Rahatü’l-Ķulub’de bildirme -DUr ekiyle veya tur- fiilinin geniş zaman üçüncü teklik şahsıyla ve 

ir-/i- ek-fiili ile kurulur. 

3. 2. 2. 4. 1. -DUr ekiyle veya tur- fiilinin geniş zaman üçüncü teklik şahsıyla oluşturulan yapılar: 

Ekleşenler: aytıpdurlar 1b/4, dėpdurlar 2b/7, yoķdur 4b/7, yaħşıraķdur 8b/5. 

Eksizler: ħāli bar 4a/9, aĥvāli yoķ 14b/4. 

3. 2. 2. 4. 2. ir-/i- fiili ile kurulan yapılar: Metinde ek-fiilin görülen geçmiş zamanı ile geniş 
zamanının olumsuzu örneklerine rastlanılmıştır. Bazı kullanımlarda ek-fiildeki “r” ünsüzün 

düştüğü görülmektedir: olturup idiler 5b/6, kofup idiler 5b/9, dėp idiler 11b/9, kelmep irdiler 
3a/6-7, andaġ imes 13a/9. 

3. 3. Kelime Dünyası
6
   

Rahatü’l-Ķulub yazması, İslami konulu bir metin olduğu için Türkçe kökenli kelimelerin 

yanında Arapça ve Farça kelimeler de önemli bir yer tutar. Yazmada toplam 7453 kelime vardır. 

Bu kelimelerden çalışmanın sözlük kısmına alınanların sayısı köken itibariyle şöyledir: 

Arapça: 96, Farsça: 64, Arapça+Türkçe: 17, Farsça+Türkçe: 11, Türkçe+Arapça: 1, Arapça + 

Farsça: 6, Farsça+Arapça: 2 ve Farsça+Arapça+Türkçe: 2’dir.  

Arapça ve Farsça yaklaşık 198 kelimenin bulunduğu sözlük kısmından da görüleceği üzere bu 
eserdeki Türkçe kelime oranı yaklaşık 7255’in üzerindedir. Tezkirenin kelime kadrosu grafikle 

şu şekilde gösterilebilir:  

                                                
6 Türk dilinin tarihi dönemlerinde kaleme alınan bazı eserlerin kelime dünyaları üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Bk. Taş 2007: 231-244; 2009; 2010: 33-71. Bu ve benzeri çalışmalar, söz konusu dönemlerin söz varlığının ortaya 
konulması ve Türk dilinin tarihi seyrini takip etme açısından büyük katkı sağlayacaktır.    
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4. Sonuç 

Doğu Türkistan’dan İsveç’e getirilen Türkçe elyazması eserler üzerine yapılan en önemli ça-
lışmalar Gunnar Jarring’e aittir. Söz konusu çalışmaların biri de 1982 yılında Lund’da basılan 

Literary Texts From Kashghar adlı eserdir. Bu eser içerisinde yer alan dört yazmadan biri ise 

Rahatü’l Kulub’dür.  

Gunnar Jarring tarafından bir önsöz eklenerek derlenen bu kitapta yazmanın tamamı değil 
sadece ondokuzuncu bölümü yer alır. Son dönem Çağatay Türkçesi dil özellikleri taşıyan bu 

yazmada konu gereği Arapça ve Farsça unusurlar bunmasına rağmen Türkçe kelime oranı daha 

fazladır.  

Bu makalede, elimizdeki elyazmasının öncelikle çeviri yazısı, ardından gramer incelemesi 

yapılmıştır. Metnin daha iyi anlaşılması için ise bir bağlam sözlüğü verilmiştir. Makalenin 

sonunda ise Türklük bilimi çalışmalarında faydalı olacağı düşüncesiyle eserin tıpkıbasımına yer 
verilmiştir.  

Bu tür çalışmaların yapılması hem Türk kültür ve medeniyet çevrelerinde kaleme alınan 

eserlerin ortaya çıkarılması hem de Türk dilinin tarihi gelişim sürecini takip etmek açısından 

büyük önem taşır.  
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5. Metnin Çeviriyazısı 

 

Rāĥatü’l-Ķulūb 

 

[1b] (1) yā ilāhe’l-alemįn veya ħayre’n-naśırįn bi-raĥmetike (2) yā erĥame’r-raĥimįn on 

toķuzuncı bābda zinādın (3) menʿ ķılmaķnıñ beyānı ĥażreti peyġamber śallallāhü 

Ǿaleyhi (4) vesellem aytıpdurlar her kim zinā ķılsa (5) ħah er ħah mažlūm ikilesini ħüdā-

yı (6) teǾālā üç yüzyıl dūzaħda Ǿazāb ķılur-(7)lar bu Ǿālemde şerįǾat ĥükmi birle yüz (8) 

bir derre urmaķ buyurupdurlar tā andaġ (9) ķılmaġunça pāk bolmas zinā ķılġuçılarge 

[2a] (1) ķıyāmet küni otdın libās keydürüp Ǿazāb (2) ķılurlar bu Ǿālemde bį-Ǿizzet bį-

ĥürmet (3) faķįr teng-i dest bolup āħiri ħārlıķķa ķalur (4) yüziniñ nūrı kėter Ǿömri (5) 

ķısķa bolur közniñ zināsı nāmaĥremge (6) baķmaķlıķ ayaġnıñ zināsı ĥarām işķa (7) 

baķmaķ ķolnıñ zināsı ĥarāmnı tutmaķ (8) ĥażret-i peyġamber śallallāhü Ǿaleyhi 

vesellem aytıp-(9)durlar her kim bir mertebe zinā ķılsa yetmiş [2b] (1) yıllıķ Ǿibādeti 



 66 Ünal ZAL 

berbād kėtkey dėpdurlar (2) ilāhi cümle bendeñke tevfįk berip zinā (3) işidin öz 

fenāheñde saķlaġay-sen (4) ĥażret-i peyġamber śallallāhü Ǿaleyhi vesellem aytıp-

(5)durlar kim ħüdā-yı teǾālā mendin kėyin peyġamber (6) keltürür bolsalar Ǿömerni 

peyġamber ķılur (7) dėpdurlar  vāúiǾ işitmek kerek ĥażret-i (8) Ǿömer rażıyallāhu Ǿanh 

köçleri bile andaġ (9) niyet ķıldılar kim şubu oġlumıznıñ [3a] (1) ĥaķķıda ikilemiz bir 

ay rūze tutup her küni (2) yüz rekǾat namāz-ı nafįle öteyli dėp (3) ħāliśan muǾid niyet 

ķıldılar ebūşeheme ėkki-(4)leri yamān mihribān ėrdiler bir neçe (5) kündin kėyin ħüdā-

yı teǾālā şafalıķ berdiler (6) amma ebūşeheme tüzük maġdūrlarıġa kelmep (7) irdiler 

ĥażreti Ǿömer rażıyallāhu Ǿanh bir kün (8) śaĥābelerge kişi iberdiler tañla ĥażreti (9) 

resūlallāhnıñ ravżalarige yıġlıp [3b] (1) ħaŧm-i ķur’ān ķılalı didiler ėrtesi cemiǾ (2) 

śaĥābeler yıġlıp ĥażret-i resūlallāh-(3)nıñ ravżalarige bardılar ĥażret-i (4) ebūşeheme 

rażıyallāhu Ǿanh neçend pāre ķu’rān (5) tilāvet ķıldılar śaĥābeler zār zār (6) çün ebr-i 

nevbahār yıġlaştılar bular-(7)nıñ feryād-ı fiġānlarıġa Ǿarş kürsį (8) levĥ ü ķalemġa yetti 

andın tarķaşıp her ķa-(9)ysıları öylerige yandılar [4a] (1) ammā ĥażret-i ebūşeheme 

rażıyallāhu Ǿanh aġrıķ-(2)dın yeñi ķopġan çehreleri żaǾįf mecrūĥ (3) maķdūrları yoķ 

kėyin ķalıp āheste (4) kelür ėrdiler nāgāh bir cuhūd ŧabįb (5) bar ėrdi ĥażret-i 

ebūşehemeni körüp (6) ķıçķırıp alıp ayttı ki ey ebūşeheme  (7) taħı tüzük saķayġanıñız 

yoķ çehreñiz (8) hem bozuķ dėp tomorlarını körüp (9) ayttı ki sizniñ żaǾfıñız ħayli bar 

men [4b] (1) sizge bir yaħşı devā ķılay ki ol sebeb (2) bolup bir neçe kün selāmet 

bulġaysız (3) dėp öyige başlap alıp bardı (4) kirip bir şįşede çaġır alıp (5) çıķtı ayttı ki 

munı aġrıķķa devā ü-(6)çün salıp ėrdim her ķaydaġ aġr-(7)ıķķa mundaġ devā yoķdur 

didi ĥażret-i (8) ebūşeheme sordılar munı neçük nemerse (9) bile etken dėp ėrdiler üzüm 

[5a] (1) bile etken didi andaġ bolsa bu çaġır-(2)dur men mundaġ nemerseni eger aġırıp 

(3) ölsem hem içmes-men didiler eger dadam (4) anlasa meni seng-sār ķılıp öltür-

(5)ürler dėp ėrdiler cuhūd ayttı ki (6) her ķaydaķ ĥarām ve şübhelik darun devā (7) üçün 

içmekni revā dėpdürler dėp (8) neçend delįller bile vesvese ķıldı pes (9) ey birāder 

ĥażret-i ebūşeheme dėk [5b] (1) zāt-ı şerįfni yamān bed-aśl (2) ķılıp yoldın çıķardı bir 

fiyāle çaġır (3) tutup berdi ĥażret-i ebūşeheme bį-maķdūr (4) bu çaġırnı içip aydılar 

başları (5) ķaydı faślı toħtab ķopay dėp (6) olturup idiler mest ķıldı içke-(7)nlerige 

feşįmān ķılıp köñgüllerige (8) bir vaĥşet endįşe tüşti orun-(9)larıdın kofup idiler 

yanlarıġa [6a] (1) sirildiler bu nābekār ayttı ki bu ĥāl birle (2) neçük talaġa çıķıp bolur 

mestlikni her kim (3) bilür dadañız işitse hem ħūb ėmes (4) faślı munda olturup saķayıb 

barıñ (5) dėp neçend sözler bile ferifte ķıldı bu (6) cuhūdnıñ bir bāġı bar ėrdi ange 

başlap (7) kirip seyr-i temāşa ķılıp yorur ėrdi nažm  

öyünge kigürme ķarı delleni  

(8) kirerde çıķarda bozar felleni  

barça günehler[6b] (1) anasıdur çaġır  

barça günehler tapar andın (2) çaġır  

ķazanġa yollama ķarası yuķar  

yamanġa (3) yollama balası yuķar  

el-ķıśśa bir delle vezįr (4) bar ėrdi derhāl bu cuhūdnıñ ķızını (5) yasab ārāste ķılıp bir 

bāġķa alıp (6) kirdi elvān türlük cilveler bile ĥażret-i (7) ebūşehemeni vesvese ķılıp 

bāġda zilhçehāyı  (8) gunāgun salıp kebābhāyı gunāgun keltü-(9)rüp neçend fiyāle şarāb 

içürdi [7a] (1) şarābnıñ mestligi ġālib kelip (2) ĥażret-i ebūşeheme bį-ħoş bolup cuhūd-

(3)nıñ ķızı birle zinā ķıldılar bir sāǾatdın (4) kėyin huşıġa kelip feşįmān nedāmet ķıldılar 
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(5) fāyide bermedi aydılar kim ey mažlūme meni (6) vesvese ķılıp yoldın çıķarıp-sen (7) 

ėmdi feşįmān fāyide bermes bu vāķǾanı (8) hergįz kişige āşikār ķılmaġıl men ħüdā-yı 

teǾālā-(9)nıñ dergāhıda ķatıġ günāh-ı Ǿažįm ķılıpdur-men [7b] (1) ėmdi tövbe ķıldım 

Ǿömrüm içide mundaġ günāh-(2)nı aśla ķılmaġay-men didiler ĥażret-i ebūşeheme (3) bu 

vāķįǾdın bisyār perįşān ĥāl bolup (4) öyige kelip kiçe tañ atķunça nāle (5) vü zārį birle 

yıġlap tövbe istiġfār (6) ķıldılar ammā o mažlūmeniñ boyıda (7) ķalıp ėrdi toķuz aydın 

kėyin bir ħo-(8)ş śūret oġul toġdı ħalķnıñ (9) bed-nāmıdın ħacāletke ķalıp tā ķırķ kün-

[8a] (1)ġaça hėç kimge aytmay kişige körünmey pinhān (2) saķlap ėrdi āħiri anası delle 

ķarı (3) bu vāķǾanı ėşitip atası cuhūdġa ayttılar (4) ħoşvaķt bolup ĥażret-i ebūşehemeni 

(5) şermende ķılmaķ üçün anası nebįresini (6) köterip ĥażret-i Ǿömer ķaşlarıġa alıp (7) 

kelip bu vāķǾanı beyān ķıldı ĥażret-i Ǿömer (8) rażıyallāhu Ǿanh bisyār derġażab bolup 

(9) öyige keldiler ĥażret-i ebūşeheme ŧaǾām yėp [8b] (1) olturup ėrdiler ey ebūşeheme 

ŧaǾāmnı (2) yėmey uyan ķopġıl senge ecel yetip-(3)dür-men sendin söz soraydur-men 

rāstnı (4) aytġıl ķıyāmet künidin miñ Ǿazābım (5) yaħşıraķdur fulān vaķt ve fulān (6) 

cuhūdniñkide çaġır içip ķızı birle (7) zinā ķılġanıñ rāst mu dėp ėrdiler (8) ey ata ħüdā-yı 

teǾālānıñ dergāhıda sizdin (9) ķorķup yalġan aytsam taħı hem günehkār bolur-[9a] 

(1)men ol cuhūd yolda yoluķup vesvese ķılıp (2) çaġır içirüp bį-ħūş bolup bu vā-(3)ķıǾa 

ötkeni rāstdur-men hem hu-(4)şumġa kelip çendān çendān feşįmān (5) ve nedāmetler 

nāle vü zārįler birle ħüdā-(6)yı teǾālāġa tövbe istiġfār ķıldım didiler ĥażret-i (6) Ǿömer 

ebūşehemedin bu sözni işitip ġażab-(7)ları taħı hem ziyāde boldı her tār-ı mūy-(8)ları 

serbeder boldı ĥażret-i ebūşehemeniñ [9b] (1) ķolıdın tutup taşķarı alıp çıķıp (2) eyittiler 

kim ey oġlum o dįn düşmeni (3) cuhūdıñ fermānını tutup zinā yolıġa (4) kirip-sen 

ĥażret-i resūlallāhnıñ (5) buyurġanlarını ķabūl ķılmay fesād (6) günehlerini ķılıp-sen 

ħüdā-yı teǾālānıñ (7) kelāmıda özüñ oķur ėrdiñ kim ķavluhu (8) teǾālā ez zāniyetu vez-
zāni fecelledū (9) külli vāhidin min humā miete celʼdetin7

[10a] (1) yaǾnį seni ħüdāyı 

teǾālānıñ fermānı bile bu āyet-(2)niñ mażmūnı birle ĥażret-i [f]eyġamber śallāllāhü (3) 

Ǿaleyhi vesellemniñ buyurġanları birle yüz (4) bir derre uradur-men didiler ĥażret-i (5) 

ebūşeheme eyittiler kim ħüdā-yı teǾālānıñ fermā-(6)nını ĥażret-i resūlallāhnıñ 

buyurġan-(7)larını ķabūl ķılmasķa hėç çārem yoķdur (8) ammā derre ursalar hem öyde 

ursunlar (9) śaĥābeler arasıda rüsvā şermende bolmaġay-men [10b] (1) didiler ĥażret-i 

Ǿömer ayttılar kim ey oġlum (2) ķıyāmetniñ şermendelikidin ķorķmay (3) ĥālıķı 

şermendelikdin uyatur mu-(4)-sen men ħüdā-yı teǾālānıñ fermānını (5) ĥażret-i 

resūlallāhnıñ buyurġanlarını (6) barça keltüredür-men dėp ebūşehemeniñ (7) ķollarını 

baġlap bāzārġa alıp (8) yöridiler cemiǾ śaĥābeler medįneniñ uluġ (9) uşaķları ėşitip 

hemmeler yıġılıp [11a] (1) nāle vü zārį birle aydılar kim yā Ǿömer biz hemme-(2)miz 

ĥażret-i resūlallāhnıñ yārānları (3) irdük olardın ayrılıp baġrımız (4) pür-yān 

yüreklerimiz ĥayrān boldı (5) olarnıñ derd-i firāķlarnıñ özesige (6) yana derd-i firāķ 

üzülmegey ėrdiñiz ebū-(7)şeheme üçün ķaysımıznı ħāhiş (8) ķılsañız yüz derre uruñ biz 

hem (9) rıżā bereli didiler ĥażret-i Ǿömer rażıyallāhu Ǿanh [11b] (1) ayttılar kim ķavluhu 

teǾālā velā teźirū vāźiretün (2) viźrā uħrā8
 bu āyetniñ maǾnisi “günāhnı (3) bir kişi ķılıp 

                                                
7 Ayetin tamamı şöyledir: Ez zâniyetu vez zânî feclidû kulle vâhıdin min humâ miete celdetin ve lâ te’huzkum bi 

himâ ra’fetun fî dînillâhi in kuntum tu’minûne billâhi vel yevmil âhır(âhırı), vel yeşhed azâbehumâ tâifetun minel 

mu’minîn (mu’minîne). Nur suresi 2. ayet, [Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; 
Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! 
Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun]. 

8 Ayetin tamamı şöyledir: İn tekfurû fe innallâhe ganiyyun ankum, ve lâ yerdâ li ıbâdihil kufra, ve in teşkurû yerdahu 
lekum, ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ, summe ilâ rabbikum merciukum fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn 
(ta’melûne), innehû alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). Zümer suresi 7. ayet, [Eğer O’nunla ilgili bütün bu gerçeklerin 
üstünü örtüp küfre sapıyorsanız, bilin ki Allah, sizden mutlak manâda bağımsızdır ve hiçbir şekilde size de, 
inanmanıza da ihtiyacı yoktur. Şu kadar ki O, kulları için nankörlük ve küfürden razı olmaz; eğer şükredip iman 
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edebni yėne bir kişige birmek (4) revā irmes” didiler ĥażret-i ebūşeheme (5) ayttılar kim 

iy ata siz her ne ķılsañız men (6) fermān biredür-men ĥażret-i resūl śallāllāhu Ǿaleyhi 

vesellem-(7)din ėşitip ėrdim her kim ata anasınıñ (8) ayaġıġa yüzini sürtse aña dūzaħ 

(9) otı ĥarām dėp idiler anamnı munda [12a] (1) keltürseñiz yüzümni ayaġıġa sürtsem 

(2) dūzaħnıñ Ǿazābıdın ħalāś bolur-men mu ki (3) dėp idiler ĥażret-i Ǿömer aydılar 

mažlūm kişiniñ mundaġ (4) yıġın yerke kelmeki revā ėrmes dėp efleĥ (5) dėgen 

ķullarıġa buyurdılar ey efleĥ (6) ħudāyı teǾālānıñ fermānlarını ĥażret-i (7) peyġamber 

śallāllāhü Ǿaleyhi vesellemniñ buyurġan-(8)larını barça keltürmek üçün ebūşehemeni 

(9) yüz derre urġıl men sanab turay [12b] (1) didiler cemiǾ śaĥābeler başlıġ medineniñ 

(2) uluġ uşaķları yıġılıp ĥażret-i Ǿömerniñ Ǿadl ķılġanlarıġa ebūşehemeniñ (3) ĥālıġa 

nāle vü zārį ķılıp turdılar (4) el-ķıśśa efleĥ bismillāhirramānirrahįm9
 (5) dėp ħüdā-yı 

teǾālānıñ fermānlarını yetkü-(6)züp derreni bir urup yene bir sa-(6)lışıġa bedenleridin 

ķan revān boldı (7) tā derre onġa yetküçe ebūşehemeniñ nāle [13a] (1) vü zārįsıġa 

ħalķnıñ ŧāķati ķalmadı efleĥ (2) eyitti ki yā Ǿömer ħüdā-yı teǾālānıñ rıżālıġı ü-(3)çün 

ėmdi ķalġanını maña ursunlar (4) men rıżā berey didi unamadılar turġan (5) śaĥābeler 

her ķaysıları eyittiler ebūşeheme (6) üçün biz hem cānımıznı nisār ķılduķ ķa-(7)ysımıznı 

ħaˇhlasalar şunı ursunlar (8) ĥażret-i Ǿömer rażıyallāhu Ǿanh ħüdāyı teǾālānıñ (9) 

fermānı andaġ imes dėp unamadılar [13b] (1) el-ķıśśa derre yigermege yetti ĥażret-i 

ebūşeheme (2) su tilediler ĥażret-i Ǿömer su bergeli ķoyma-(3)dılar ĥażret-i ebūşeheme 

zār zār yıġlap (4) ayttılar kim nažm  

içimge ot tutaştı (5) köyedür cānım                                    

                               maña su beriñler içey-(6)bir ķanım  

Ǿömer aydı bermegil sudın (7) ķaŧreni  

temām urmaġunça bu yüz derreni  

(8) ħüdā yarlıġıda andaġ yoķ turur Ǿömer (9) öz köñlince neçük su bėrür yėne derre 

[14a] (1) ellige yėtti körüñ Ǿömer aydı efleĥ taħı (2) hem uruñ ebūşeheme aydı anamnı 

köre[y] (3) behįllik tilep cān berey anası (4) bu sözni ėşitip kelip yėtip keldi (5) yüzi 

pāre ķılıp ne yazdı yetkenildi (6) oġlanım fėdā bolsun saña bu cānım (7) dėp ĥażret-i 

ebūşehemeniñ anaları (8) özelerige yıķılıp tüşti imdi ķalġan (9) derreni maña sokuñlar 

didi ĥażret-i Ǿömer [14b] (1) aydılar ħüdā-yı teǾālānıñ fermānları andaġ (2) ėmes didiler 

ammā derre altmışġa yėtti (3) anaları kelip ebūşehemeni tebretip (4) baķtı aśla 

tebregünçe aĥvāli yoķ śaĥābeler (5) hem kelip körüp renc bį-nihā-(6)yet bolupdur 

anaları zār zār yıġlap (7) ayttı ki ėmdi ķalġan her bir derreniñ (8) bedelide oġlumnıñ 

ĥaķķıda bir ay rūze (9) tutup bir mertebe ĥac ŧavāf ķılay [15a] (1) didiler ĥażret-i Ǿömer 

rażıyallāhu Ǿanh aydılar kim (2) eger ħüdāyı teǾālānıñ fermānıda derre urmaķ-(3)nıñ 

bedelide yėnme iş ķılmaķ ya ħayr śadaķa (4) bermek revā bolsa ėrdi men hem şunı (5) 

ķılur ėrdim sizlerniñ köñlüñler (6) aġrıdur dėsem ħüdā-yı teǾālānıñ fermā-(7)nını barça 

keltürmegen boladur dėp (8) efleĥni derre urġalı buyurdılar derre (9) seksenge yetkende 

ĥażret-i ebūşeheme [15b] (1) cān beĥaķķ teslįm ķıldılar ķalū innā-(2)lillāhe ve innā 

                                                                                                                                          
ederseniz, O sizin hakkınızda bundan razı olur. Ve hiç kimse, bir başkasının günah yükünü çekmez ve başkasının 
günahıyla yargılanmaz. Neticede Rabbinizedir hepinizin dönüşü ve O, (dünyada) neyi ve ne maksatla yapıyor 
idiyseniz, bunların ne manâya gelip, ne netice verdiğini size bildirecek ve her birinden sizi hesaba çekecektir. Hiç 
şüphesiz O, sînelerin özünü, onlarda saklı tutulan bütün sırları hakkıyla bilendir]. 

9 Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 



 69 Rahatü’l-Ķulub 

ileyhi rāciǾūn10
 yaǾnį ķalġan (3) yigirme derreni ölüg teñleriġa urdı-(4)lar tā yüz derreni 

temām ķılıp cemiǾ(5) śaĥābeler bile ĥażret-i Ǿömer rażıyallāhu Ǿanh (6) ħüdāyı teǾālānıñ 

ħoşnudluġı üçün duǾā ve münācāt (7) ķıldılar medine ħalķıdın feryād-(8) ı vāveylā 

ġulġule-i mācerālar çıķtı yėtte ķat āsmān (9) ferişteleri ĥur[i]-ġılmānlar Ǿarş u kürsį 

[16a] (1) levh ü ķalem nažāra ķılıp ĥażret-i Ǿömerniñ (2) mundaġ adllerige tahsįn ve 

āferįn (3) ķıldılar nažm  

cānı çıķtı teñi (4) ķaldı sarġarıp 

temām bedenleridin ķan (5) aķıp  

anası başını alıp kolıġa (6)   

mübārek ķolını sarıp boynıġa  

firāķ (7) otıda yürek daġladı   

ħüdānıñ hükmige (8) köñül baġladı 

hem ādem melāik (9) perį hem daġı 

uşol kün ħalāyıķġa boldı yıġı 

[16b] (1) bu uçmāķdaķı ĥūriler intižār  

Ǿömerġa (2) ķılıp āferįn śad hezār  

andın ĥażret-i Ǿömer rażıyallāhu Ǿanh oġlanlarınıñ namāzını (3) ötep defn ķılıp başlarını 

secdege (4) ķoyup nāle vü zārį birle ilāhį (5) ħüdāvendā seniñ fermānıñnı barça keltür-

(6)mek üçün oġlumnı derre urdum (7) eger noķśānnı bolsa meniñ günāhımnı oġlum-

(8)nıñ günāhını maġfiret ķılġay-sen dėp [17a] (1) münācāt ķıldılar ol kiçe tüş (2) 

kördiler behiştde bisyār Ǿizzet [ü] (3) hürmetler bile derece tapıpdurlar (4) çendān 

çendān ĥūri-ġılmānlar ħıźmet-(5)leride turupdurlar nažm  

    tüşide (5) körüp ebūşehemeni 

    başıġa kėyip (6) tāc ile ĥılleni 

resūl ħıźmetide tur-(7)updur özi 

tolun ay mengįzlik (8) bolupdur yüzi 

ħüdā raĥmeti bolġay atam saña 

[17b] (1) öter dünyāda derre urduñ maña  

Ǿafv (2) ķıldı günāhımnı köcürdi 

ħüdā yoķ (3) ėrse duzaħ menzil maña 

bu tüşni (4) körüben ķoftılar ħüdāġa şükr ķılmaķġa (5) yördiler Ǿömer secde ķıldı 

şükürler dėben [nažm] 

ķıyāmette ķılma yüzümni töben 

(6) seniñ ķuluñ ėrür ėrdim saña 

                                                
10 Ayetin tamamı şöyledir: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (râciûne). Bakara 

suresi 156. ayet, [Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musîbet geldiğinde, “Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde 
elbette O’na döneceğiz” derler].  
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şefāǾat (7) seniñ raĥmetiñdür maña 

olar dėk (8) ėrenler ķanı bu zemān  

tilekim tapılmas [18a] (1) hemme bu cihān  

olarnı körüñ dįn-i islām (2) üçün  

ciger-pāresini derre urdı ki (3) bugün 

pes ey müselmānlar Ǿaķıl danışıñ-(4)lar bolup bu vaķǾanı cemiǾ müselmānlar (5) Ǿibret 

alıp ķılġan günāhlarıġa tövbe (6) ve istiġfār ķılıp derecesini aħretde (7) körgey sizler 

inşāallāhu teǾālā ilāhį (8) ħudāvendā cemiǾ müselmānlarġa ĥażret-i (9) Ǿömer 

rāžıyallāhu anhunıñ adlleri ferzendleri [18b] (1) şehādetleriñ ĥaķķı ĥürmeti (2) barça 

müselmānlarġa raĥmet ķılıp (3) cemiǾ şarābħorluķ fāsıķlıķdın öz fenāhıñda saķlaġay-

sen yā ilāh-(4) el Ǿalemįn veyā ħayren-nāśırįn biraĥmetike (5) yā erĥamerrāĥimįn.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Ey âlemlerin ilahı, yardım edenlerin en hayırlısı, en merhametlilerin en merhametlisi bizi de bu tür günahlardan 

rahmetinle esirge.  
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6. Sözlük 

 

-A- 

ādem (A): ilk insan, Âdem Peygamber, 

insan, adam 

Ǿadl (A): adalet 

āferin (F): bravo, çok yaşa, aferin 

Ǿafv (A): af 

aġrı-: ağrımak 

aġrıķ: hastalık, dert, maraz 

āheste (F): yavaş, usul, ağır 

āħir (A): sonunda, en son 

aħret (A): öbür dünya, ahiret 

aĥvāl (A): haller, durumlar 

Ǿālem (A): dünya, evren 

andaġ: onun gibi, bunun gibi, şu şekilde 

ārāste (F): süslenmiş, süslü 

ārāste kıl- (F+T): besleyip süslemek 

Ǿarş kürsį (A): göğün en yüksek katıve 

yeryüzü 

āsmān (F): gök, gökyüzü 

āşikār (F): açık, belli 

āşikār kıl- (F+T): açık etmek 

atķunça: tan atmak, güneşin doğması 

ay- ~ ayt-: söylemek 

Ǿazāb ķıl- (A+T): cezalandırmak 

-B- 

bāb (A): bölüm 

bāġ (F): bağ, bahçe 

balası yuķ-: belası bulaşmak, tesir etmek 

bar-: varmak, gitmek 

barça: tamam, hep 

barcā keltür- (F+T): yerine getirmek 

başları kay-: sarhoş olmak 

 

bāzār (F): pazar 

bed-aśl (A+F): soyu kötü, soysuz 

bed-aśl kıl- (F+A+T): kötü bir hâle 

koymak 

bed-nām (F): kötü tanınmış, adı kötüye 

çıkmış 

beĥaķķ (A): tam olarak 

behįl (A): helâllik 

behįllik tile- (A+T): helâllik dilemek 

behişt (F): cennet 

bende (F): kul, köle 

ber-: vermek 

berbād (F): mahvolmuş, kötü 

beyān (A): açıklama, ifade etme, dile 

getirme 

bį-hūş bol- (F+T): kendinden geçmek, 

aklı başından gitmek 

bį-ĥürmet (F+A): saygısız 

bile: da/de, dahi 

bį-maķdūr (A): güçsüz, çaresiz 

bį-nihāyet (A): sonsuz 

bį-Ǿizzet (F+A): değersiz 

birle: birlikte, beraber 

bisyār (F): ziyade, pek çok, fazlasıyla 

boyıda kalıp er-: hamile olmak 

buyur-: emir vermek 

-C- 

cemiǾ (A): bütün, hep, cümle 

cilve (A): kırıtma, naz, oyun 

cuhūd (F): Yahudi 

-Ç- 

çaġır (A): şarap  
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çendān (F): o kadar, onca 

-D- 

dada: baba 

dė-: söylemek, demek 

defn ķıl- (A+T): gömmek 

dēk: gibi 

delle: hafif meşrep 

derġażab bol- (A+T): öfkelenmek 

derre (F): değnek, sopa 

darun (A): ilaç 

devā (A): ilaç, çare 

dūzaħ (F): cehennem 

dūzaħ otı (F): cehennem ateşi 

-E- 

ebr-i nevbahār (F): ilkbahar bulutu gibi 

ebuşeheme: özel isim 

ecel yet- (A+T): ecelinin gelmesi, 

ölümün yaklaşması 

edeb (A): ceza 

efleĥ: özel isim 

ėkki: iki 

el-ķıśśa (A): hikâye 

ellig: elli 

elvān (A): renkler 

ėmdi: şimdi 

endişe tüş- (F+T): üzüntüye gark olmak, 

pişman olmak 

er: erkek 

eren: yiğit 

et-: yapmak, üretmek 

-F- 

faķįr (A): yoksul, dilenci, derviş, 

değersiz 

fāsıķ (A): kötülük düşünen 

faślı (A): en iyisi 

felle (A: = pelle): derece, basamak 

fenāh (A): penah, sığınılacak yer, 

sığınak 

ferifte kıl- (F+T): akıl vermek 

ferişte (F): melek 

fermān (F): buyruk, söz 

feryād (F): haykırmak, bağırmak, 

çağırmak 

ferzend (F): evlat, çocuk 

fesād (A): fesat, bozukluk, kötülük 

feşįmān (F): pişman 

feşįmān kıl- (F+T): pişman olmak 

feygamber (F): peygamber 

fiġān (F): feryat etme, ah çekme 

firāķ (A): ayrılık, ayrılık acısı 

fiyāle (F): kadeh, şarap kadehi 

fulān (A): falan, filan  

-G/Ġ- 

ġālib kel- (A+T): galip gelmek, ağır 

basmak 

ġılmān (A): genç, yeni yetme, köle 

ġulġule-i mācera (A): gürültülü olay 

gunāgun (F): türlü, çeşit çeşit, renkli 

renkli 

günāh (F): suç, kabahat 

günāh-ı Ǿažįm ķıl- (F+A+T): çok büyük 

günah işlemek 

günāhkār (F): günah sahibi, suçlu kimse  

-H/Ĥ/Ħ- 

ħaˇhla-: istemek 

ħacālet (A): utanma, rezil olma 

ħah ... ħah ... (A): ister ... ister ... 

ħāhiş ķıl- (F+T): rica etmek, istemek 

ħalāś (A): kurtuluş, kurtulma 

ħalāyıķ (A): halayık, cariye 
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ħāliśan (A+F): içtenlikle 

ĥarām (A): haram 

ħārlıķ (F): aşağılık 

ħārlıķķa ķal- (F+T): aşağılanmış olmak 

ħaŧme (A): son, bitiş 

ħayli (F): çok 

ĥayrān bol- (A+T): hayran olmak, 

mübtela olmak, tutkun olmak 

ħażret-i ebūşeheme: özel isim 

ĥażret-i Ǿömer: özel isim 

hemme: hep, bütün, hepimiz 

hergįz (F): asla, hiçbir  

hezār (F): bin 

ĥılle (A): elbise 

ħıźmet (A): hizmet, görev yapma 

ħoşnud (F): memnun, razı 

hökm (A): hüküm, emir, kesin karar 

ħūb (F): güzel, iyi 

ĥuri (A): huri, cennet kızı 

huşıġa kel- (A+T): kendine gelmek 

huşum (F): hışm, öfke 

ħüdā (F): Allah 

ħüdāvend (F): Tanrı 

ħüdāyı teǾālā: Allah 

ĥükm (A): hüküm, emir, kesin karar 

hürmet (A): saygı 

-İ- 

Ǿibādet (A): kulluk, tapınma 

iber-: göndermek 

Ǿibret (A): hayat dersi 

ikilesi (T): ikisi birlikte, her ikisi 

ilāhį ħüdāvend (A+F): Allah 

intizār (A): bekleme, bekleyiş 

ir-: erişmek 

istiġfār (A): tövbe etmek 

Ǿizzet (A): değer, yücelik, saygı 

-K/Ķ- 

ķan-: istemek 

ķanı: hani 

ķarası yuķar-: karası bulaşmak, dokun-

mak  

ķarı (A): kadın 

ķaşlarıga: huzuruna 

ķatıġ: çok büyük 

ķaŧren (A): katran 

ķavluhu teǾālā (A): Allah’ın sözü 

ķay-: sarhoş olmak 

ķaydaġ: nasıl, ne şekilde 

ķaydaķ: nasıl, ne şekilde  

ķaysı: hangi 

ķazan (A): eski Türklerde çok kullanılan 

ve içinde katran kaynatılan büyük kap 

kebābhā (F): kebaplar 

kelām (A): söz 

keltür-: getirmek 

kėt-: gitmek 

key-: giymek 

kėyin: sonra, arkada geride 

ķıçķır-: seslenmek, çağırmak 

ķıl- (A): yapmak, etmek 

ķısķa: kısa 

kiçe: gece 

kigür-: içeri almak, sokmak 

kof-: kalkmak 

kol: el 

ķop-: kalkmak, kurtulmak 

köcür-: özür dilemek, af dilemek 

köñgül: gönül 



 74 Ünal ZAL 

kör-: görmek 

köster-: kaldırmak 

köy-: yanmak 

köz: göz 

köç: kadın, hanım 

küne (F): günah 

kürsį (A): kürsü, taht 

-L- 

levĥ-i ķalem (A): ilahi kararların 

yazılmış olduğu levha 

libās (A): giysi, elbise 

-M- 

mācera (A): serüven, cereyan eden 

maġdur (A): haksızlığa uğramış 

maġfiret ķıl- (A+T): Allahın kullarını 

bağışlaması 

maķdūr (A): güç, elden gelen 

mažlūm (A): kadın 

mažlūme (A): kadın 

mażmūn (A): kavram, ince söz 

mecrūĥ (A): yaralı 

melāik (A): melekler 

mengįz: beniz 

menǾ ķıl- (A+T): yasaklama, men etme, 

bir işi yapmayı engelleme 

menzil (A): varılacak yol 

mertebe (A): derece, kez, defa 

mest (F): sarhoş 

mest kıl- (F+T): sarhoş etmek 

mihribān (F): merhamet ve şefkat sahibi, 

muhabbetli, sevimli, yumuşak huylu ve 

güleryüzlü kimse 

miñ: bin 

moy: boy 

mundaġ: böyle, bu şekilde 

muǾid (A): yerine koyan, hazır eden, 

hazırlanmış 

mübārek (A): kutlu, bereketli 

münācāt (A): Tanrı’ya yakarma 

-N- 

nā-bekār (F): işsiz, işe yaramayan kişi 

nafįle (A): farz dışında kılınan namaz 

nā-gāh (F): ansızın, birden bire 

nāle vü zārį (F): inleyip ağlama 

nāmaĥrem (A+F): mahrem olmayan, 

nikah düşmeyen kişi 

nažar ķıl- (A): bakmak 

nebįre (A): torun 

neçe: nasıl, ne kadar 

neçend: nice, ne kadar çok 

neçük: niçin, nasıl 

nedāmet (A): pişmanlık 

nemerse: başka bir şey 

nisār ķıl- (A+T): saçmak, vermek, feda 

etmek 

noķśān (A): eksik 

-O- 

oltur-: oturmak 

orun: yer, mevki 

ot: ateş, cehennem ateşi 

-Ö- 

Ǿömr (A): ömür 

öt-: geçmek, meydana gelmek, yapmak, 

kılmak 

öter: öteki  

ötke: geçmiş 

öy: ev 

öz: kendi 

özesige: başka 
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-P- 

pāk bol- (F+T): temiz olmak 

pāre (F): parça 

perį (F): peri 

pinhān (F): gizli, saklı 

pür-yān (F): biryan, kebap 

-R- 

raĥmet (A): acıma, merhamet 

rāst (F): doğru, düz, sağ 

ravża (A): bahçe 

rekǾat (A): namazın bir kıyam ile bir 

rükū ve iki secdeden oluşan bölümü 

renc (F): sıkıntı, zahmet, meşakkat 

revā (F): uygun, layık, caiz 

revān (F): giden, akan 

rıżā ber- (A+T): razı olmak 

rūze (F): oruç 

rüsvā (F): rezil 

-S/Ś- 

śad (F): yüz 

śafā (A): gönül rahatlığı, gönlün şen 

olması 

śaĥābe (A): Hz. Muhammed’in 

sohbetlerine katılan müslüman 

saķa-: ayıkmak, iyileşmek 

saķay-: uymak, yerine getirmek 

salıp ėr: yapmak, üretmek 

salış-: vurmak 

sana-: saymak 

sarġar-: sararmak 

selāmet (A): esenlik 

seng-sār (F): taşı bol yer 

serbeder (F): baştanbaşa 

seyr (A): seyir, yürüme, izleme 

siril-: yatmak 

sok-: vurmak 

sora-: sormak 

-Ş- 

şarābħor (A+F): şarap içen 

şefāǾat (A): af için aracılık etme 

şehādet (A): tanıklık, şahitlik 

şerįǾat (A): din hükümleri, doğru yol 

şermende (F): utangaç 

şermende kıl- (F+T): rezil etmek 

şubu: işte bu 

-T/Ŧ- 

tā (F): uzaklık bildiren edat 

ŧaǾām (A): yemek 

taħı: dahi, da/de, daha da 

tahsįn (A): beğenme, güzel bulma, 

takdir etme 

ŧāķat (A): dayanma gücü 

talaġa çık- (A+T): dışarıya çıkmak 

tañ: güneş doğmadan önceki alaca 

karanlık, fecir 

tār (F): saç teli, tel, karanlık, tepe 

tarķaş-: vedalaşmak 

taşķarı: dışarı 

tavaf kıl- (A+T): etrafında dönmek 

tebret-: kıpırdamak, hareket etmek, 

çevirmek 

temāşa (F): seyretme 

teñ: ten 

teng-i dest (F): parasız 

tevfįk ber- (A+T): yardım etmek 

tilāvet (A): güzel Kur’ân okuma 

tile-: istemek, dilemek 

toħtā-: beklemek  

tomor (A): nabız atışı 
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tomorlarnı kör- (A+T): nabız atışını 

hissetmek 

top-: bulmak, elde etmek  

töben: baş aşağı, aşağı 

tüş: düş, rüya 

tüzük: sağlıklı, düzgün 

-U- 

uçmāķ: cennet 

uluġ uşaķ (T+A): büyük ve küçük kişiler 

una-: kabul etmek, razı olmak 

ur-: vurmak 

uşol: işte o 

uyat-: utanmak 

-V- 

vaĥşet (A): korkunç, büyük 

vakaǾ (A): olay 

vāveylā (A): yazık, eyvahlar olsun, 

çığlık 

vesvese (A): kuruntu, şüphe 

vesvese kıl- (A+T): şüphe düşürmek, 

yoldan çıkarmak 

-Y- 

yaħşıraķ: daha iyi 

yaħşi: iyi, güzel 

yalġan (A): yalan 

yaman: kötü, fena, fasit, yavuz, oldukça 

fazla 

yan-: dönmek  

yārān (F): dostlar, arkadaşlar 

yarlıġ: emir, buyruk 

yasa-: süslemek 

yaz-: yanılmak, hata etmek 

yene: yine 

yetken-: varmak, ulaşmak  

yetküçe: ulaşınca 

yetküzmek: yerine getirmek 

yetti: yedi 

yıġı: ağlama, feryat 

yıġın: kalabalık 

yıġla-: ağlamak 

yıġlaş-: ağlaşmak 

yolda yoluķ-: yolda rastlamak 

-Z/Ż- 

żaǾįf (A): zayıf, güçsüz 

zār zār (F+F): hüngür hüngür, hıçkıra 

hıçkıra 

zārį (F): inleme, zar zar ağlama 

zilhçe: halı 

zinā (A): zina, nikâhsız cinsel ilişki 
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7. Metnin Tıpkıbasım  
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