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Öz 

Bu makalenin konusu Yeni Levent Anadolu Lisesi (İstanbul) Müdürü Mehmet İsmail 
Şahiner’in kütüphanesinde bulunan bir yazma kitabın ilk 51 varağında yer alan 
ilmihal türündeki eserdir. Eserin birçok sayfası eksik olduğundan metin bütünlüğü 
ortadan kalkmıştır. Eser birbirinden bağımsız üç parçadan oluşmaktadır. Eserin 
kimliğine dair -muhtemelen eksik sayfalar nedeniyle- çok az bilgi vardır. 
34a/10’daki “ķuluŋ İbrāhime Rabbim hidāyet eylegil …” ibaresinden eserin İbrâhim 
adlı bir kişi tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Metin dil özellikleri itibarıyla hayli 
önemlidir. Eski Oğuz Türkçesi ürünü olan metin, ağız özellikleri göstermektedir. 
Bilindiği üzere, ilmihal türü de dâhil olmak üzere kılgısal dinî metinler halkın 
rahatça anlayabilmesi amacını güttüklerinden yazıldıkları yörenin ağzını yansıtma 
noktasında zengindirler. Eserin bu niteliği, gramerin çeşitli kategorilerinden 
delillerle açıklanmaya çalışılmıştır. Örnek vermek gerekirse, eserin söz varlığı 
Tarama Sözlüğü ve Derleme Sözlüğü’nü kesiştiren bir karaktere sahiptir. Makalenin 
ilk bölümünde bu eserin çeşitli açılardan filolojik değerlendirmesi, ikinci bölümünde 
ise transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Çalışmanın son yıllarda ciddi artış 
gösteren Eski Oğuz Türkçesi ve ağızları üzerine yapılan araştırmalara katkı sunması 
umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eski Oğuz Türkçesi, Anadolu Ağızları, Oğuzca, İlmihal, 
Dönemlendirme. 

 

AN OLD OGHUZ TURKISH CATECHISM EXHIBITING DIALECT 
FEATURES 

Abstract 

The topic of this article is the catechism type work in the first 51 leaves of a 
manuscript in the library of Mehmet İsmail Şahiner, the Director of Yeni Levent 
Anatolian High School. Many leaves of the work are missing disrupted the integrity 
of the text. The work consists of three parts that are independent from each other. 
There is little information about the identity of the work, possibly due to the missing 
leaves. İt is understood that the work was written by a person named İbrâhim from 
the phrase “ķuluŋ İbrāhime Rabbim hidāyet eylegil… (My God! Guide your servant 
Abraham)” in 34a/10. The text is very important in terms of language features. The 
text, which is a product of Old Oghuz Turkish, exhibits dialect features. As it is known, 
practical religious texts, including the catechism type, are rich in reflecting the 
dialect of the region in which they are written, as they aim to make the public 
understand easily. This quality of the work has been tried to be explained with pieces 
of evidence from various categories of grammar. For example, the vocabulary of the 
work has a character that intersects the Scanning Dictionary and the Compilation 
Dictionary. In the first part of the article, the philological evaluation of the work from 

 
 Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta: 
fthbkrc@hotmail.com 
Orcid: 0000-0003-0114-8085 
 Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, e-
posta: okannerman@gmail.com 
Orcid: 0000-0002-5432-0291 

mailto:fthbkrc@hotmail.com
mailto:okannerman@gmail.com


 

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Sayı: 2020/16  

 

129 Ağız Özellikleri Gösteren Bir Eski Oğuz Türkçesi İlmihali 

various aspects, and the second part, the text with transcription is included. It is 
hoped that the study will contribute to the research on Old Oghuz Turkish and its 
dialects, which has increased significantly in recent years. 

Keywords: Old Oghuz Turkish, Anatolian Dialects, Oghuz Turkish, Catechism, 
Periodization. 

 

 

Giriş 

Oğuzların kendi lehçelerine dayalı bir yazı dili kurmaları, Türk yazı dili tarihine bakıldığında 
geç bir dönemde gerçekleşmiştir denebilir. Bu durum kuşkusuz Oğuzların siyasal erklerini 
edinme süreciyle doğrudan ilgilidir. Oğuzlar yazı dilini ancak Doğu Türk yazı dili 
geleneğinden bağımsız olarak XIII. asrın sonlarında, Anadolu’da tesis edebilmişlerdi (Tekin, 
1973-74: 69).  

Oğuz yazı dilinin Anadolu’daki teşekkülünde dinî ihtiyaçların önemli bir yeri vardır. Cengiz 
hareketi ile birlikte Anadolu’da kesafet kazanan Oğuzlar, XI. asırdan itibaren topluluklar 
halinde, peyderpey girmiş oldukları İslam dinini özümseyebilmek için XIII. asrın son 
çeğreğinden itibaren gerek edebi gerek ilmi birçok dinî metin üretmişlerdir. Muhtelif 
türlerdeki bu dinî metinler içerisinde sayıca dikkat çeken türlerden biri ilmihaldir. 
“Davranış bilgisi” anlamına gelen ilmihal, terim olarak “inanç, ibadet, muâmelât, ahlâk 
konuları, yer yer büyük peygamberler, ayrıca Hz. Peygamber’in hayatına dair özlü bilgileri 
içeren el kitabı” diye tanımlanabilir (Kelpetin Arpaguş, 2000: 139). Günlük yaşamı bir dünya 
görüşü dâhilinde tanzim etmek gibi ciddi bir meseleyi kendine konu edinen ilmihallerin 
yazılması, Anadolu Oğuz halkı içerisinde hayli revaç bulmuştur. Mehmed b. Bâlî’nin Kitâb-ı 
Güzîde Tercümesi (XIV. asır), Kitâb-ı Gunya (XIV. asır), İbn İsfendiyar Ebu’l Hasanî’nin 
Hulviyât’ı (XIV. asır), Kutbuddin İznikî’nin Mukaddime’si ve Râhatü’l-Kulûb’u (XIV. asır), 
Abdurrahman b. Yusuf Aksarâyî’nin İmâdü’l-İslâm’ı (1543), Ali Birgivî’nin Vasiyyetnâme’si 
(1562-63) ve Lutfî Paşa’nın Risâle-i İlm-i Hâl’i (XVI. asır) gibi eserler, Eski Oğuz Türkçesinin 
başlangıcından XVI. asrın sonlarına kadar yazılmış ilmihallere örnek olarak verilebilir. 

Bu çalışmanın konusu olan ilmihal metni, Yeni Levent Anadolu Lisesi (İstanbul) Müdürü 
Mehmet İsmail Şahiner’in1 şahsi kütüphanesinde bulunan aile yadigarı bir yazmanın 
içerisinde, ilk 51 varakta yer almaktadır. Nesih hatla, son derece özenle yazılmıştır. Bir 
başka eseri daha içeren yazma 116 varaktır ve bir bütün olarak hasarlıdır. Cildi çürümüş 
olan yazma muhtemelen bir düşme sonucu dağılmış ve toplandığı sırada sayfalar birbirine 
karıştırılmış. Yine reddade ve kompozisyon takibinden anlaşıldığı üzere birçok sayfası da 
eksiktir. Buna karşın mevcut sayfalar okunaklı ve hasarsızdır. Ayrıca göstermiş olduğu dil 
özellikleri bakımından mevcut bilgilere katkıda bulunacak, bilinenleri teyit edecek nitelikler 
taşımaktadır. Çalışmada eserin fizikî yapısı ve muhteviyatı ile dil özelliklerine değinilmiş ve 
transkripsiyonlu metnine yer verilmiş olup bir makalenin sınırlarını aşmamak düşüncesiyle 
dizini ve tıpkıbasımı dâhil edilmemiştir. 

1. Metnin İncelemesi 

Eski Oğuz Türkçesi ürünü olan eserin adına, eksik bölümleri bulunması sebebiyle metinde 
rastlanılmamıştır. Eser adının tespit edilememesi, metnin Eski Oğuz Türkçesiyle ile yazılmış 
diğer ilmihallerden birinin kopyası olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim 
aşağıda detaylı açıklanacağı üzere metnin içindeki 3. parça XV. asır ediplerinden Gelibolulu 
Za’îfî’nin pendnâme türündeki risalesinden bir bölümdür. Dolayısıyla eserin diğer 
bölümlerinin de başka bir ilmihal metninin kopyası/bir kısmı olma ihtimali karşısında 

 
1 Bu yazma eseri bizimle paylaşan ve ilmî açıdan incelenmesine izin vererek Türkoloji alanında bilinmesine 
vesile olan Mehmet İsmail Şahiner’e teşekkür ederiz. 
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metin, dönemin ilmihalleri Kitâb-ı Güzîde Tercümesi (Coşkun, 2015), Kitâb-ı Gunya (Akkuş, 
1995) ve Mukaddime (Üstünova, 2003) ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda bu 
ilmihallerden herhangi birinin kopyası olmadığı anlaşılmıştır. Tabii söz konusu 
karşılaştırmalar metnin müstakil bir eser olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir. Fakat 
metodolojik açıdan bir örneklem oluşturmak adına yukarıdaki karşılaştırmalar gerekli 
görülmüştür. 

Yazarın 34a/10’daki … ķuluŋ İbrāhime Rabbim hidāyet eylegil … ibaresinden İbrâhim adlı bir 
kişi olduğu anlaşılmaktadır. İbrâhim ismi, eğer otograf nüsha değilse eserin müstensihine 
ait de olabilir. Ne var ki bu ihtimal ifade metindilbilimsel açıdan bağlamsal 
değerlendirildiğinde oldukça düşüktür. Ancak metnin eksik oluşu kesin bir yargıda 
bulunmayı engellemektedir. 

Eserin tarihi hakkında metinde bir bilgi yoktur. Fakat önemli bir bilgi, yazma eserin içindeki 
diğer metinde bulunmaktadır. Söz konusu ikinci metin 52a’dan başlayıp yazmanın sonu 
olan 116b’ye kadar devam eder ve son varakta eserin yazım tarihi yer alır: 1170 
Zilkade’sinin 4’ü /M. 21.7.1757 (bk. Resim I). Bu tarihin, yazmanın ilk metni ve araştırma 
konumuz olan ilmihal metni için de geçerli olduğu söylenebilir mi? Eserin Eski Oğuz 
Türkçesiyle yazılmış olduğu göz önüne alındığında eldeki veriler bunun mümkün 
olmadığını göstermektedir. Nitekim Oğuzcanın kendi içindeki dönemlendirme 
teşebbüslerine bakıldığında araştırmacılar bir ittifak hâlinde Eski Oğuz Türkçesinin, 
İstanbul’un fethiyle birlikte yerini Osmanlıcaya bırakmaya başladığı ve hemen hemen yüz 
yıllık bir geçiş sürecinden sonra kullanımdan kalktığını belirtmektedir.2 Ancak aynı 
yazmanın içinde bulunan iki metin birbirinden farklı zamanlarda, en az iki yüz yıllık bir 
arayla yazılmış olabilir mi sorusu, yukarıdaki görüşü ve bu görüşün temeli olan 
dönemlendirme (periodization) yöntemini sorgulatmaktadır: Tarih, sosyoloji, arkeoloji, 
antropoloji gibi art-zamanlı olarak zamana yayılmış olguları incelemeyi konu edinen her bir 
sosyal bilim kolu, dönemlendirme yöntemini kullanagelmiştir. Dönemlendirme yönteminin 
sosyal bilimlere bu denli hâkim olmasını, öğrenme ve öğretmeyi son derece kolaylaştırıcı 
katkısıyla açıklamak mümkündür. Ancak bu yöntem, zaman üzerinde hâkimiyet 
kurulmasına, daha doğrusu zamanın kullanılmasına yardım etmekle birlikte, zaman zaman 
geçmişin değerlendirilmesine ilişkin sorunları da gün yüzüne çıkarır (Le Goff, 2020: 3). 
Nitekim söz konusu tabii olgular, yapay bir kıyafet olan dönemlendirme kalıbına sokulmaya 
çalışıldığında özleri itibarıyla tam olarak kavranamamaktadır. Çünkü bu olgular birçok 
bileşenin ürünü olup her bir bileşen eş zamanlı olarak aynı istikameti takip etmemektedir. 
Söz gelimi bir sosyal bilim olan dil biliminin inceleme konusu dildir ve dil en temelde yazı 
ve konuşma olarak iki bileşeni bulunup her iki bileşenin de insan, mekân ve zaman olmak 
üzere en az üç alt bileşeni mevcuttur. Ne var ki dönemlendirme yöntemi, kendine odak 
noktası olarak zaman bileşenini alması dolayısıyla en az zaman kadar önemli olan diğer 
bileşenlerin tamamı veya bir kısmı hesaba katılmadığından kati bir sonuç elde 
edilememektedir. Meseleyi somutlaştırmak bakımından Türk dili tarihine bakılacak olursa 
her bir dönemlendirme girişiminin yazı ve zaman, sınırlı olarak da mekân bileşenleri 
üzerine inşa edildiği görülmektedir ki böylece konuşma ve insan bileşenleri açıkta 
kalmaktadır. Hâlbuki konuşma dili, yazı diline nispetle çok daha değişken bir yapıdır. Aynı 
şekilde dilin kurucu bileşeni olan insanın şehirli ya da taşralı olması veya hangi inanç 
sisteminin mensubu olduğu dili derinden etkilemektedir. Bir örnek vermek gerekirse Eski 
Türkçe dönemi içerisinde yer alan Eski Uygurca, IX-X. asırlarda yazı dili olarak kullanılmış 
olup Türk yazı dilinin münbit devrelerinden birisidir. Türk dilinin dönemlerine bakıldığında 
Eski Uygurcanın XI. asırda yerini Karahanlıcaya bıraktığı yazmaktadır. Ancak eldeki bilgiler 
Eski Uygurcanın İslamiyet etkisinde gelişen ana akım Türk yazı dilinden bağımsız bir 
şekilde, Burkancı Uygurlar tarafından Turfan ve civarında XIV. asrın sonlarına kadar yoğun 

 
2 Konu ile ilgili geniş bilgi için bk. (Timurtaş, 1992: 120; Korkmaz, 2013: 90; Özkan, 1994: 34). 
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bir şekilde kullanıldığını göstermektedir (Tekin, 1992: 69). Dolayısıyla dilin doğası gereği 
Eski Oğuz Türkçesinin, Osmanlıcanın İstanbul merkezli resmî yazı dili olarak ortaya 
çıkmasıyla tamamen kullanımdan düşmediği, aksine Osmanlıcayla eş zamanlı olarak 
medrese eğitiminden uzak, taşrada yaşayan Anadolu Türklüğü tarafından dinî ve edebî 
ihtiyaçları karşılamak için daha uzun süre kullanıldığını düşünmek mümkündür.  

Yukarıdaki görüş değerlendirilirken yazmanın herhangi bir kamu kütüphanesi geçmişi 
bulunmadığını -ki yazmada bu yönde hiçbir kayıt veya iz mevcut değildir- hesaba katmak 
gerek. Bu nedenle iki eserin birbirinden çok uzak tarihlerde yazılmış ve sonradan bir 
kütüphaneci eliyle ciltlenip birleştirilmiş olduğu ihtimalini oldukça düşük görmekteyiz. 
Tabii ki bir varsayımdan, akıl yürütmeden yola çıkılmış olması nedeniyle kesin bir hüküm 
vermek imkansızdır. Kesin bilgiye ulaşabilmek için yazmanın sayfa ve yazı açısından fizikî 
bir incelemeye tâbi tutulması gerekmektedir. Bu bakımdan yazmanın bir kodikolog 
tarafından incelenmesi son derece önem arz etmektedir. 

Metnin eksik olduğu ve ayrıca sayfaların birbirine karıştığı yukarıda belirtilmişti. Bu 
sebeple baştan sona bir bütünlük içerisinde takip edilememektedir. Baştan, ortalardan ve 
sondan eksik olan metin, birbirinden bağımsız, kendi içlerinde konu bütünlüğüne sahip üç 
parçadan oluşmaktadır: 

1. parça 1b-30b varakları arasındaki mensur bölüm olup varaklar yedişer satırdan 
oluşmaktadır. Parça, Besmele ve ardından Tekâsur suresinin ilk ayeti ve tercümesiyle 
başlamaktadır (bk. Resim II):  

(1b/1)Bismillahi’r-raĥmāni’r-raĥįm. (2) Al-hākumu’t-tekāŝur. Müteĥayyir (3) ķıldı sizi 
ululanduġıŋuz, (4) yaǾnį meşġūl ķıldı sizi. Küllį (5) mālıŋuz çoķluġı Allahu TaǾālā’nuŋ (6) 
ŧāǾatından yıġdı. 

1b, 2a ve 2b’de Tekâsur suresinin ilk dört ve yedinci âyetleri tercümeleriyle birlikte 
verildikten sonra parça kesintiye uğrar ve 3a/1’de … getüre bir bir śūre … ifadesiyle tekrar 
başlar. Ardından Allah’ın kullarına sunduğu lütuflar ve talepleri, ölüm sonrası sorgu, aile 
hayatı, Recep Ayı’nın faziletleri ve Allah’ın sıfatları işlenir. 1. Parça 30b/7’de -maķ üçünci 
aħir ķaǾidede… satırıyla son bulmaktadır (bk. Resim III). Satırdan anlaşılacağı üzere metin 
burada kesintiye uğramaktadır. 

2. parça 32a’da … ne ana dįnini güder / ne ķız oġlan ĥayā ider… satırıyla başlayıp (bk. Resim 
IV) 48a’ya kadar sürmektedir. 33a ve 33b 11 satır, 34a 10 satır, kalan varaklar ise 9 satırdır. 
34b, 41b, 42a ve 42b’de metin kesintiye uğrasa da konu bütünlüğünü korumaktadır. Parça 
aaa şeklinde kafiyelenmiş, sekizli hece ölçüsüyle üçer mısradan oluşan bir şiir ile 
başlamaktadır. Şiirde zamana dair yakınma dile getirilmektedir. 34b/1’de namaz 
kılmayanların nitelikleri üzerine mensur bir bölüm başlar (Resim V):  

 (34b/1)Bi’smi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm. (2) Diŋle imdi size şerĥ eyleyeyüm, (3) bį-namāz 
aĥvālinden söyleyeyüm… 

Bu mensur bölüm 41b’de son bulmaktadır. Takip eden sayfa veya sayfaların eksik olduğu 
anlaşılmaktadır. Metin 42a’dan itibaren, yine namaz kılmayanların nitelikleri üzerine bir 
şiirle devam etmektedir. Dörtlük formunda, 8’li hece ölçüsüyle yazılmış olan şiir 2. Parçanın 
sonuna kadar devam etmektedir. 

İlmihal metninin 3. parçası, 48a’dan başlayıp (bk. Resim VI) 51b’ye kadar devam eder (bk. 
Resim VII). Sayfaları tıpkı 1. parça gibi yedişer satırdan oluşan parçada bir şiir yer 
almaktadır. Dörtlük formundaki şiir aaab şeklinde kafiyelenmiştir. Her bir satırı iki mısra 
içeren bu manzum bölümün ŧutuvir ŧaşına başuŋ /eger atarısa nādān satırıyla başlıyor oluşu, 
şiirin baştan eksik olduğunu göstermektedir. Çünkü dörtlükler düzenli olarak -n kafiyesiyle 
bitmektedir. Yani ŧutuvir ŧaşına başuŋ /eger atarısa nādān satırı başka bir dötlüğün son iki 
mısraıdır. Şiir 51b’de suǿāline cevāb anda /virürseŋ bunlaruŋ sen-de satırıyla son bulmaktadır. 
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Son iki mısraın kafiyelenişinin, dörlüğün ilk iki satırı olduklarını göstermesi nedeniyle şiirin 
kesintiye uğradığı anlaşılmaktadır.  

Pendnâme türündeki şiir, nasihatlar telkin eden didaktik bir metindir. Şiir esasında başka 
bir eserden alıntı olup XV. asır ediplerinden Gelibolulu Za’îfî’ye ait pendnâmenin bir 
kısmıdır. Za’îfî’nin söz konusu pendnâmesi hitâbet gücü son derece yüksek, anlaşılması ve 
ezberlenmesi kolay, sade ve akıcı bir dille yazıldığından halka mal olmuş ve kısmen 
anonimleşmiştir. Bu anonimleşme sonucunda pendnâmenin birçok nüshasında Za’îfî 
mahlası silinmiş, hatta eser başka ediplerce sahiplenilmiş veya onlara atfedilmiştir. 
Dolayısıyla eseri inceleyen araştırmacılar yazarı hakkında hataya düşmüşlerdir: Erdoğan 
(2010:35), pendnâmeye Niyazî Mısrî divanının üç nüshasında denk gelmiş ve başka bir şaire 
ait olma ihtimalini de saklı tutarak, ihtiyat kaydıyla şiirin büyük ihtimalle Niyazî Mısrî’ye ait 
olabileceğini belirtmiştir. Eğri (2016: 277), bir antikacıda bulduğu pendnâme nüshasını 
başka bir nüshası bulunmayan Kitâb-ı Hakâyık adlı bir risale olarak tanıtmış ve 1900 yılında 
bir Nusayrî pîri olan Muhammed Garîb Antâkiyyeli tarafından yazıldığını ileri sürmüştür. 
Alkan İspirli (2016), pendnâmenin Milli Kütüphanedeki mahlassız bir nüshasını Dâstân-ı 
Nasihat adında yazarı bilinmeyen ve henüz başka nüshası tespit edilememiş bir eser olarak 
tanıtmıştır. Son olarak Aykanat (2017: 100) ise pendnâmenin Milli Kütüphanede 06 Mil Yz 
A 1819 numarada kayıtlı ve Za’îfî mahlaslı bir nüshasını Pendnâme-i Za’îfî adıyla 
neşretmiştir. Eserin müellifinin ise klasik edebiyatta Za’îfî mahlası kullanan altı şair 
içerisinden Kanunî devri şairi Za’îfî olabileceğini ileri sürmüştür. Halbuki yukarıda da 
belirtildiği üzere pendnâme türündeki bu manzum risale, XV. asır ediplerinden, Fatih 
dönemini de idrak etmiş olan, Gazavât-ı Sultân Murâd ibn Muhammed Han adlı Türkçe 
gazavât-nâme sahibi Gelibolulu Za’îfî’ye aittir. Sehî Bey’in bilgisini verdiği, Gelibolulu 
Za’îfî’ye ait tasavvufla ilgili risale (İsen, 1998: 125) işte bu pendnâme olmalıdır. Gerek Milli 
Kütüphane 06 Mil Yz A 1819’de kayıtlı nüshanın künye bilgisi gerek eserin dil özellikleri 
gerekse de Gazavât-ı Sultân Murâd ibn Muhammed Han ile pendnâme arasındaki üslup 
bakışımı, eserin yazarını açıkça ortaya koyduğunu düşündürmektedir. 

İlmihaldeki şiir, 69 dörtlükten oluşan Za’îfî pendnâmesinin 27. dörtlüğünün üçüncü 
mısraından 53. dörtlüğün üçüncü mısraına kadarki kısımdır. Muhtemelen Za’îfî pendnâmesi 
ilmihale tam metin olarak alındı, ancak başı ve sonu zaman içerisinde kayboldu.  

2. Dil Özellikleri3 

İncelenen metnin dil özelliklerini, sunduğu veriler noktasında tarihî Oğuz yazı dili ve 
ağız/lar bakımından ele almak mümkündür. Bu nedenle öncelikle metnin Eski Oğuz 
Türkçesi hususiyetleri gösteren belli başlı dil malzemesi ve ardından ağız/larla ilgili verileri 
sunulacaktır. 

Eski Oğuz Türkçesinin morfolojisini sonraki Oğuz yazı dillerinden ayrıştıran husus kelime 
çekimleyici biçimbirimler bakımından zenginliğidir. Eski Oğuz Türkçesinde işlek olarak 
kullanılan kelime çekimleyici biçimbirimlerden bir kısmının Osmanlıcayla birlikte yazı 
dilinde kullanımdan düştüğü, işlevini başka bir biçimbirime devrettiği veya işlev 
değiştirdiği bilinmektedir. Örneğin -gIl pekiştirme, -IsAr gelecek zaman, -UbAn ve -A/-U zarf-
fiil ve +rAk karşılaştırma biçibirimleri bu kabildendir. Eski Oğuz Türkçesi morfolojisinin 
karakteristiğini oluşturan örnekteki biçimbirimlerin tamamının gerçeklemesi metinde 
mevcuttur. 

-gIl pekiştirme eki: XVI. asırdan itibaren yazı dilinde kullanımdan düşmeye başlar 

(Ercilasun, 1999: 394): bil-gil (8a/7 ), gör-gil (19a/2 ), eyle-gil (33b/9 ). 

 
3 Metnin şiir bölümü başka bir eserden alıntı olduğu için dil incelemesine dâhil edilmemiştir. 
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-IsAr gelecek zaman eki: Osmanlı Türkçesi yazı dilinde kullanımdan düşmüş olsa da XVIII. 
asırda dahi ağız özellikleri gösteren metinlerde mevcudiyeti görülmektedir (Erdem, 2010: 

125): öl-iser (50b/5 ), yan-ısar (41a/7 ). 

-UbAn zarf-fiil eki: Eski Oğuz Türkçesi için karakteristik bir zarf-fiil ekidir (Gülsevin, 2011: 

133): oķu-(u)ban (18a/7 ), aġla-y-uben (39a/1 ), gürle-y-üben (36/6 ). 

-A, -U zarf fiil ekleri: Eski Oğuz Türkçesi döneminden sonra bu zarf-fiiller müstakil olarak 
kullanımdan kalkmış olup bugün yalnız birleşik fiiller, donuk zarflar (diye, göre vs.) ve 
tekrar gruplarında görülmektedir (Ergin, 2011: 339-340): göm-e ķoyalar (2a/1 ), 

aġla-y-u ŧoġduŋuz (3a/5 ). 

+rAk karşılaştırma eki: Eski Oğuz Türkçesinde işlek olarak sıfat ve zarflar türeten bu ek 
(Gülsevin, 2011: 119) Osmanlıca devresinde -A zarf-fiiline kaynaşarak yerini -ArAk 

biçimbirine, karşılaştırma işlevini ise +dAn biçimbirimine bırakmıştır: yig+rek (23a/6 
). 

Oğuz yazı dili tarihi içerisinde Eski Oğuz Türkçesi dönemini leksik açıdan ıralayan, o 
dönemde çoktan Oğuzcaya kaynaşmış olan Farsça, Soğudca ve Harezmce söz varlığını 
(Tezcan, 2015: 545) saymazsak, alıntı kelimelerin azlığıdır. Bu bakımdan Eski Oğuz 
Türkçesi Eski Türkçenin vârisidir. Dönemin söz konusu leksikolojik karakteri Tarama 
Sözlüğü’nde vücut bulur ki araştırma konumuz olan ilmahal metni söz varlığı itibarıyla Eski 

Oğuzcadan bir farklılık göstermez: biliş “tanıdık” (23a/3  [YTS, 2013: 45), dir “geçim, 

yemlenme” (23b/4  [YTS, 2013: 80), emücek “meme” (4b/4  [YTS, 2013: 94]), 

etmek “ekmek” (22b/7  [YTS, 2013: 98]), ķancaru “nereye” (12a/1  [YTS, 2013:236]),   

ķaraŋu “karanlık” (10b/3  [YTS, 2013: 139]), ķov “dedikodu” (9b/6  [YTS, 
2013:157]), sin “mezar” (10b/3  [YTS, 2013: 200), ŧamu “cehennem” (2b/5  [YTS, 

2013: 213]), ŧoyla- “yedirip içirmek” (4b/6  [YTS, 2013: 223]), uçmaķ “cennet” (20a/5 

 [YTS, 2013: 228]), uyan “dizgin” (11b/7  [YTS, 2013: 233]) yaraķla- “hazırlamak” 

(51a/1  [YTS, 2013: 247]), yıġ- “men etmek, engel olmak” (1b/6  [YTS, 2013: 155]), 
yu- “yıkamak, temizlemek” (44b/2  [YTS, 2013: 264]). 

Yukarıda değinilen leksikoloji ve morfolojiye dair verilerin tek başlarına bir eserin Eski 
Oğuz Türkçesi ürünü olduğunu belirlemek için yeterli olmadığını hatırlamak gerekir. Çünkü 
söz konusu verilerin hiçbiri Osmanlıcayla birlikte tamamen ortadan kalkmamış, arkaik 
unsurlar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak hepsinin birlikte, bütün olarak aynı 
metinde bulunmaları o metnin Eski Oğuz Türkçesi ürünü olduğunu gösterir.  

Metni asıl önemli kılan dil özelliği ise Anadolu ağızlarına dair veriler sunmasıdır. İlmihal 
türü de dâhil olmak üzere kılgısal dinî metinler Oğuz dili tarihi açısından oldukça kıymetli 
eserlerdir. Çünkü bu metinler halkın rahatça anlayabilmesi amacı güttükleri için doğrudan 
halkın diliyle yazılma zorunluluğu taşırlar. Metindeki “İmdi ey ķardaşlar …” “Müǿmin 
ķardaşlar …” gibi hitap ifadeleri eserin bir topluluğa/cemaate sesli şekilde okunmak üzere 
kaleme alındığını göstermektedir. Doğal olarak bir topluluğa hitap etmek ancak o 
topluluğun diliyle mümkün olacaktır. Bu sebeple söz konusu metinler yazıldıkları yörenin 
ağzını yansıtma noktasında zengindirler.  

Erdem ağızlardan etkilenme derecelerine göre Osmanlı ve Eski Oğuz Türkçesi metinlerini 
dört kısma ayırır (Erdem, 2006: 9): 

a. Birinci sınıf, bilgin ve alim kişilerin yazdığı ve uzun bir eğitim sisteminden geçmeleri 
sebebiyle dönemin standart yazı diline hâkim insanlar tarafından oluşturulan eserler, 
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b. İkinci sınıf, okuma yazma düzeyi çok yüksek olmayan kişilerce yazılan ve kısmi ağız 
özelliklerini taşıyan eserler, 

c. Üçüncü sınıf, halkın içinden insanlar tarafından yazılan ve yazarın (bazen müstensihin) 
ağız özelliklerinin ileri seviyede hissedildiği eserler, 

ç. Dördüncü sınıf, bazı seyahatname ve derleme niteliği taşıyan eserler.  

Ele aldığımız ilmihal metninin yukarıdaki kısımlardan ikincisine dâhil etmek mümkündür. 
Bu kısımdaki eserlerin özelliği, orta dereceli bir eğitimden geçmiş ve kendi yöresinde uzun 
süre yaşayan veya yetiştiği yörenin dil açısından etkisinden kurtulamayan kişilerce 
yazılmasıdır (Erdem, 2006: 10). 

Eski Oğuz Türkçesinin ağızlarla olan ilgisinin kısaca değerlendirildiği yukarıdaki 
açıklamalar doğrultusunda metindeki ağız verileri fonetik, morfolojik ve leksik açıdan şöyle 
sıralanabilir: 

a. b- > p- tonsuzlaşması 

Günümüz Anadolu ağızlarından Kuzeydoğu grubu (Trabzon ve kısmen Rize) için 
karakteristik olduğu bilinen b-> p- tonsuzlaşması, Eski Oğuz Türkçesi eserlerinde genelde 
görülmemektedir. Bu ses değişimi Kutbeddin İznikî’nin Mukaddime fî İlmi’l-İbâdât, Tursun 
Fakih’in Gazavatnâme adlı eserlerinde ve Müseyyeb-nâme’de belirgin olarak karşımıza 
çıkmakta olup bu metinlere daha çok Batı Türkiye ağızları kaynaklık etmiş olabilir (Erdem, 

2010:120) Metindeki örneği ise paŋla- “ezan okumak” [<baŋla-] (43b/8 ) kelimesidir. 

b. eyle “öyle” şekli 

Leyla Karahan eyle “öyle” şeklinin çağdaş Anadolu ağızları içerisinde, Batı grubu ağızlarının 
alt gruplarından VI. Grup ve kısmen VII. gruptaki (Amasya, Tokat, Sivas, Hatay, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Nevşehir, Yozgat) ağızlarda kullanıldığını 

belirtmektedir (Karahan, 1996: 136): eyle “öyle” (42b/7  ). 

c. bigi “gibi” edatındaki göçüşme 

gibi edatındaki göçüşme sonucu oluşan bigi şekli ile Eski Oğuz Türkçesi eserlerinde 
karşılaşılmaktadır ve Eski Oğuz Türkçesi ağızlarını belirlemede önemli bir kıstas olarak 
kabul edilmektedir. Develi bu konuda “bigi seklini standart olarak kullanan metinlerin 
çoğunun Orta Anadolu, (Konya, Kayseri, Kırşehir, Germiyan) bölgesine ait olduğunu 
söyleyebiliriz.” demektedir (Develi, 2008: 222). Erdem ise bigi şeklinin Azerbaycan 
Türkçesi etkisindeki bir ağıza işaret ettiğini belirtmektedir (Erdem, 2010:122). Dolayısıyla 

metinde bir kere geçen bigi şekli (4b/4 ), Azerbaycan Türkçesi etkisindeki bir Orta 
Anadolu ağzına işaret ediyor olabilir. 

ç. ŧonat- “donatmak”, avıt- “avutmak”, esirge- “esirgemek” fiillerinin kullanımı 

Bazı fiillerin unsurlarının işaretlenmesi Türkçenin lehçeleri arasında farklılaşabilir. Böyle 
bir unsur sayısı farklılığı fiilin geçişliliğini etkiler ve sözdizimsel yapının değişmesine neden 
olur (Erdem, 2017: 2). Söz gelimi Türkiye Türkçesindeki geçişli bir fiil başka bir lehçede 
geçişsiz olarak kullanılabilir. Böyle bir durumda düz tümleç (nesne) yerine dolaylı tümleç 
kullanılacağından sözdizimsel yapı değişir. Bu duruma İstanbul Türkçesi ile Anadolu 
ağızları arasında da rastlanılmaktadır. Metinde, İstanbul Türkçesinde ve Eski Oğuz 
Türkçesinde geçişli olup yanına düz tümleç isteyen donat-, avut- ve esirge- fiilleri geçişsiz 
olarak dolaylı tümleç ile kullanılmıştır: 

Size anadan kim ŧonatdı (3a/2-3) 
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Size kim avıtdı (3a/6) 

 

Kendüden aşaġalara esirgemekdür (8a/1) 

 

ŧonat- “donatmak”, avıt- “avutmak”, esirge- fiillerinin hangi Anadolu ağzında geçişsiz 
kullanıldığının tespiti metnin yazıldığı veya istinsah edildiği ağız bölgesi hakkında bilgi 
verebileceği gibi metnin oluşturulmasında ve aynı zamanda Oğuzcanın tarihsel sürecinde 
etkin olan ağızların anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

d. Leksik veriler 

Metinde geçen, manâları itibarıyla Eski Oğuz Türkçesi söz varlığında bulunmayıp ancak 

Derlerme Sözlüğü’nde (DerS) karşılaşabildiğimiz çarķacı “dolandırıcı” (42b/6  [DerS 

III/1081: *İnebolu, Hacıveli *Abana -Ks.]), bikez “bunun üstüne, netice olarak” (39b/7  

[DerS II/689: -Es., Abdurrahmanlar *Serik -Ant., Kerkük]), çiŋ “omuz” (17a/5  [DerS 
III/1208: Ekse *Çal, Kadıköy, Tekkeköy -Dz., *Bergama -İz., Kestelek *Mustafa Kemal Paşa -
Brs., Kızılcaören -Kü., *Ünye -Or., -Vn., -Bt., -Dy., Harput -El., -Ml., -Ur., *Haymana -Ank., 

*İncesu -Ky., Genezin *Avanos -Nş., Çolansa *Fethiye -Mğ.]), ırıl- “ayrılmak” (9a/1  [DerS 
VII/2486: *Eğridir *Yalvaç -Isp., *Mecitözü -Çr., -To., -Ml., -Mr.]) oyuķ “şaşkın, ahmak” 

(33b/3  [DerS IX/3303: Bağıllı *Eğridir -Isp.]) kelimelerinin varlığı eserin bazı 
ağızlardan etkilendiğini desteklemektedir. Ne var ki bu kelimeler pek çok ağızda mevcut 
olduğundan metnin hangi ağız bölgesine ait olduğuna dair kesin bir bilgi 
söylenememektedir. 

Metnin ağız verilerine bakıldığında görüleceği üzere birden fazla ağız bölgesine işaret 
vardır. Dolayısıyla eserin ağız bölgesini kesin bir şekilde tespit etmek mümkün değildir. 
Ancak bu konuda bir fikir oluşturması bakımından metindeki bigi ve eyle şekillerinin varlığı, 
eserin Orta Anadolu ağzı etkisinde yazılmış olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca 
yazmanın sahibi Mehmet İsmail Şahiner’in bir Orta Anadolu yerleşim bölgesi olan 
Çorum/Osmancıklı oluşu ve bu yazmanın aile yadigarı olması da dikkat çekicidir. 

3. Çeviri Yazılı Metin 

Metnin Kuruluşu: Mevcut tek nüsha esas alınmıştır. Milli transkripsiyon alfabesinin 
kullanıldığı çeviri yazılı metinde harekeli olan yazmanın imlasına sadık kalınmıştır. Örneğin 
ile edatının kendinden önceki üçüncü kişi iyelik ekli kelime şekliyle birleşmesini gösteren 
ve yazmada düzenli olarak dik esre (  ٖ ) ile işaretlenen birleşmeler, ikincil bir uzunluk olarak 
değerlendirilmiştir. Bu konuda Gürer Gülsevin’in (1995: 371-372) ileri sürdüğü görüş 
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doğrultusunda bu birleşmeler çeviri yazılı metinde damak uyumu da gözetilerek ĭ/ĩ işareti 

ile gösterilmiştir (21a/2  ķılĭla < ķılı+ile; 9b/3 vaķtĩle < vaķti+ile). Yine yazmada esreli 
elif (  ا) ve te (ت) ile yazılan eyit- “söylemek, demek” fiili, it- (eyitmek etmek, itmek (II), itmek 

(II) → eyitmek YTS, 2013: 87, 119) biçiminde imlasına sadık olarak okunmuştur (24a/7  
itdi). Ayrıca Arapça bölümlerin Türkçe tercümeleri dipnotta verilirken metne yapılan 
eklemeler tek tırnak işareti içerisinde (<…>) gösterilmiştir. 

1. Parça 

(1b/1) Bi’smi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

(2) Al-hakumu’t-tekāŝur:4 Müteĥayyir (3) ķıldı sizi ululanduġıŋuz, (4) yaǾnį meşġūl ķıldı sizi. 

Küllį (5) mālıŋuz çoķlıġı Allāhu TaǾālā’nuŋ (6) ŧāǾatından yıġdı. Ĥattā źurtumü’l- (7) mekābir:5 

YaǾnį ölüm yitişdi, (2a/1) göme ķoyalar size. Girü ķalanıŋız size (2) deye: Bu anamuz yā 

ķarındaşımuz ķabridür, (3) işde fulān meşhed belürsiz ölmiş (4) deyeler. Kellā savfe taǾlemūne:6 

(5) Tįz ola kim bilesiz. Ol vaktin (6) fāsıķ tevbe ķıla ve kāfir müslimān ola. (7) Ŝumme kellā savfe 
taǾlemūne:7 Andan (2b/1) girü bilesiz, faħirlendigiŋiz ve yalın (2) ölüm vaķtinde bilesiz. Ķaçan 

ziyāret (3) ķılsaŋuz görüŋüz lafž-ı kellāyı. (4) Taŋrı<dan> ar ķıldı ķorķudan ötüri. (5) <Ŝumme> 

le-teravunnehā Ǿayne’l-yaķįn:8 Ŧamuyı (6) göresiz āşikāre. Ammā üç-kez (7) taǾlemūne. Didi-mi 

niçün? Anuŋ içün-küm9… 

(3a/1) … getüre bir bir śūre. Eyide: Ey ķullarum, (2) siz anadan ŧoġduŋuz, size anadan (3) kim 

ŧonatdı? Eyideler: Yā Rabbi, (4) sen ŧonatduŋ. Yine Allāhu TaǾālā (5) eyide: Siz anadan aġlayu 

ŧoġduŋuz, (6) size kim avıtdı? Eyideler: Yā Rabbi, sen (7) avıtduŋ. Eyide kim ey ķullarum, size 

(3b/1) bu niçe Ǿömri kim virdi? Eyideler: Yā Rabbi, (2) sen virdüŋ. Yine Allāhu TaǾālā eyide kim 

(3) ey ķullarum, yirleri ve ŧaġları ve ŧaşları (4) yaradup siziŋ-içün śovuķ śuları (5) kim aķıtdı? 

Eyideler: Yā Rabbi <sen> aķıtduŋ. (6) Ĥaķ TaǾālā eyide: Yā ķullarum, göklerden (7) yaġmurları 

yaġdurup ve yirlerden sizüŋ (4a/1) içün dürlü niǾmetleri kim bitürdi? (2) Yā Rabbi, sen bitürdüŋ. 

Yine Ĥaķ TaǾālā (3) eyide: Sizi bir ķaŧre murdār nuŧfeden (4) ve uyuşmış ķandan et bitürüp (5) 

ve siŋirler ve ŧamarlar ve görüklü güzel (6) śūretler virüp ana raĥminden ŧoķuz (7) ay kim besleyüp 

dünyāya kim (4b/1) getürdi? Eyideler: Yā Rabbi, sen getürdüŋ. (2) Yine eyide kim ey ķullarum, 

sizi (3) ķan-ıla necis arasından ŧatlu şarāb (4) bigi süd ana emüceginden aķıdup (5) sizi kim 

ŧoyladı? Eyideler: Yā Rabbi, (6) sen ŧoyladuŋ. Ve yine eyide kim (7) ķuru aġaca envāǾi dürlü 

yemişleri (5a/1) kim bitürdi? Eyideler:Yā Rabbi, sen ŧoyladuŋ (2) ve sen bitürdüŋ. Yine eyide: 

(3) Ey ķullarum, size įmānı ve İslām’ı (4) ve aĥkāmı, şerįǾatı ve Ǿilim ĥikmeti kim (5) ögretdi? 

Eyideler: Yā Rabbi, sen ögretdüŋ. (6) Eyide kim ey ķullarum, getürüŋ baŋa, ne (7) armaġan 

getürdiŋüz? Ŝumme le-tusǿelunne (5b/1) yevmeǿiźin Ǿeni en-naǾiym:10 Andan śoŋra ķıyāmet (2) 

güninde niǾmet didügi oldur ki (3) eger ŧāǾat bulınursa yüzüŋ (4) tāze ola, ayuŋ on dördi gibi (5) 

ola ve yirüŋ cennet ola ve döşegüŋ (6) reyĥān ve ķoŋşuŋ raĥmān ola. (7) Eger ŧāǾat olmıyacaķ 

olursa geyecek (6a/1) esbābuŋ cehennem odı ve yiyecegüŋ (2) zaķķūm ola ve ķoŋşuŋ şeyŧān ola. 

(3) NeǾūźu billāh.  

İmdi Allāh TaǾālā’nuŋ (4) ķulları üzerine armaġan ne nesnedür? (5) Ĥużūr-ı ķalb-ile namāz ķılup 

ķorķu-y-ıla (6) niyāz ķılmaķdur. Nitekim Ĥaķ TaǾālā Ķurān’da (7) buyurur: Ellaźįne hum fį 
śalātihim ħāşiǾūn (6b/1) ey ħā’ifūn11: Anlar namāzların ķorķu-y-ıla (2) ķıldılar. İkinci armaġan 

azġun (3) işlerden yüz döndürmekdür. Nitekim Ĥaķ (4) TaǾālā Ķurān-ı ǾAžįm’de buyurur: Ve’l-

 
4 “Çoğaltma yarışı sizi oyaladı” Tekâsur suresi, 102/1. 
5 “Ta kabirlere varıncaya kadar” Tekâsur suresi, 102/2. 
6 “Hayır! Yakında bileceksiniz” Tekâsur suresi, 102/3. 
7 “Hayır, hayır! Elbette yakında bileceksiniz” Tekâsur suresi, 102/4. 
8 “Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz” Tekâsur suresi, 102/7. 
9 Metin burada kesintiye uğramaktadır. 
10 “Nihayet o gün (kıyamet) nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz” Tekâsur suresi, 102/8. 
11 “Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hâli yaşarlar” Mü’minûn suresi, 23/2. 
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leźįne (5) hum Ǿani’l-laġvi muǾri đūn12. YaǾnį anlar kim (6) azġun işlerden iǾrāż ķıldılar. Üçünci 

(7) armaġan: Ve’l-leźįne hum li’z-zekāti fāǾilūn13. (7a/1) YaǾnį anlar kim zekāt virmegi iş (2) 

idinüp ŧururlardı. Dördünci (3) armaġan ferclerin zinādan śaķlamaķdur. (4) Beşinci armaġan Ǿahdi 

śaķlamaķdur. Ķavluhu (5) TaǾālā: Ve’l-leźįne hum li-emānetihim ve Ǿahdihim (6) rāǾūn14: Anlar 

kim emānetleri ve Ǿahidlerini (7) śaķladılar. Altıncı armaġan beş vaķit (7b/1) namāzı 

śaķlamaķdur. Nitekim Ĥaķ TaǾālā (2) buyurur:Ve’l-leźįne hum Ǿalā śalavatihim (3) yu-ĥāfižūn15. 
Ve yedinci armaġan (4) ŧaǾāma ve śuya śoyınıcaķ bi’smi’llāhi (5) deyüp śoŋunda el-ĥamdu li’llāhi 
dimekdür. (6) Sekizinci armaġan ataya ve anaya (7) eylük eylemekdür. Ŧoķuzuncı armaġan (8a/1) 

kendüden aşaġalara esirgemekdür. (2) Onuncı armaġan Ĥaķ TaǾālā’dan gelen (3) belālara śabır 

ķılmaķdur. İmdi bilgil (4) kim Ĥaķ TaǾālā’dan ķulluķ daǾvā iden (5) kişi Ĥaķ ĥażretine bu on 

armaġan-ıla (6) varmaķdur. Bu on armaġandan ġayrı (7) on sekiz daħı gerek.  

İmdi bilgil (8b/1) kim altı yirde śorı śorarlar (2) ķabre varınca: Birisi teneşūr taĥtası (3) üzerinde 

kim ādem oġlanı ölse (4) yumaġa taĥta altında bir ferişte çaġırur: (5) Es-selāmu Ǿaleyke yā ādem 

oġlanı, ehlen (6) ve sehlen merĥaben senüŋ üzeriŋe olsun. (7) Yā ādem oġlanı şād geldüŋ, dünyā 

dirligüŋ (9a/1) terk itdüŋ, dünyā mālından ırılduŋ, atayı (2) anayı terk itdüŋ, Allāhu TaǾālā 

ķullıġın (3) ķoyup vebāliŋ boynuŋa yüklendi. (4) Dün gün çalışup ķazanduġuŋ mālı (5) vāriŝleri 

ķoyup vebālüŋ boyna yüklendüŋ. (6) İmdi benüm senüŋ üzeriŋde üç (7) armaġanım var, getürdüŋ 

mi? Evvel armaġan (9b/1) cenābet vāķiǾ olıcaķ tizcek pāk (2) ve ŧāhir olduŋ-mı? İkinci 

armaġanum beş (3) vaķit namāzı vaķtĩle ķılduŋ mı? Üçünci armaġanum (4) ķovsuz ve ġaybetsüz 

ve ĥarām yire baķmadın (5) oruç ŧutduŋ-mı? Andan śonra yuyalar. (6) Kefene ķoduķları vaķtin 

kefen altında (7) bir ferişte çaġırup ider: Es-selāmu Ǿaleyke (10a/1) Yā ibnü ādem, Allāh’uŋ 

raĥmeti senüŋ üze- (2) riŋe olsun. Yā ādem, deye: Bunca (3) fażluŋı ħayruŋa ŧāǾatuŋı öŋünce 

virdüŋ-mi? (4) Yoħsa yavuz ve ħaŧā ve maǾśiyetlerüŋ (5) Ķāf Ŧaġı ķadar boynuŋa yüklendüŋ-mi? 

(6) Ķanı senüŋ dürlü nāzük ķaftānlaruŋ? Issı (7) olsa yufķa ŧonlar giyerdüŋ, śovuķ (10b/1) olsa 

ķalıŋ giyerdüŋ. İmdi bir ŧon (2) geydüŋ-ki ne yiŋi var ne yaķası (3) var. Ol ķaraŋu sin içinde ne 

(4) ķılasın? Deye: Üstüŋ taĥta altuŋ (5) ŧopraķ, ne yaśduķ ne döşek (6) var. Bu nāz u naǾįm içinde 

beslenmiş (7) teni ķaraŋu sin içinde n’eyleyesin? (11a/1) İmdi benüm daħı senden üç armaġanum 

(2) var, getürdüŋ-mi? Evvel ĥelāl yidüŋ-mi, (3) ikinci gerçek söyledüŋ-mi, üçünci (4) yalan 

şehādete varduŋ-mı? Ve daħı kefene (5) śarup śalacaya ķoduķları vaķtin (6) gine cenāze aġacı 

altından bir ferişte (7) çaġırup eyide: Es-selāmun Ǿaleyke yā ibnü (11b/1) ādem, selām senüŋ 

üzeriŋe olsun. (2) Yā ādem oġlanı şād geldüŋ, dünyāda (3) tāze atlara binerdüŋ, ayaķları gözi (4) 

ķulaġı var; bir sāǾatde ne-ķadar dilerseŋ (5) seyrān iderdüŋ. Şimdi bunda bir ata (6) bindiŋ ki ne 

ayaġı var ne gözi var (7) ne ķulaġı var ne iyeri var ne uyanı (12a/1) var. Ey miskįn, buŋa binüp 

ķancaru (2) gidersin? Meger bir ķaç müslimānlar (3) ķuvvetĩle gūr-istāna gidersin. (4) İmdi 

benüm daħı senden üç (5) armaġanum var, getürdüŋ-mi? (6) Evvel müslimānlara borcuŋ ödedüŋ-

mi? (7) İkinci emānet Ǿahdini yirine getürdüŋ-mi? (12b/1) Üçünci ödünci tizcek ödedüŋ-mi, (2) 

deye. Ve daħı namāzın ķılmaķ içün (3) muśallāya indüreler, yine bir firişte (4) çaġırup eydür: Es-

selāmun Ǿaleyke yā ibnü (5) ādem, Allāh’uŋ raĥmeti senüŋ üzeriŋe (6) olsun. Deye: Ey ādem 

oġlanı, (7) bunca zamāndur dünyā dirligi sürdüŋ, (13a/1) beş vaķitde rükūǾlu sücūdlu namāzları 

(2) terk itdüŋ. Şimdi rükūǾsuz sücūdsız (3) dört tekbįre mi muĥtāc ķalduŋ? (4) İmdi benüm daħı 

sende dört armaġanum (5) var, getürdüŋ mi? Evvel armaġanum (6) itdüklerüŋ yazuķlara peşįmān 

olduŋ-mı? (7) İkinci namāz ķılduŋ mı? Üçünci ata (13b/1) ana ĥaķķın yerine ķoduŋ-mı? Dördünci 

oġul, (2) ķız, ķavm, ħıśım, yaķın, ķoŋşı ĥaķķın öde- (3) düŋ-mi? Namāz ķılup ķabre ķoduķları (4) 

vaķtin ķabri çaġırup eyide: Es-selāmu (5) Ǿaleyke yā ibnü ādem. Deye: İmdi (6) sen dünyāda 

yüksek sarāylardan (7) oturup baķardıŋ, ķapuları ve pencereleri (14a/1) varıdı. Ata ana oġul ķız 

ķavm u ķardaş (2) otururduŋ. Bu fānį dünyāda bu fānį (3) olacaķ teni beslerdüŋ. İmdi bunda (4) 

ne ķapu var ne pencere var ne oġul (5) ķız var ne ķardaş var ne yoldaş (6) var. Ey ādem oġlanı, 

yā miskįn (7) ve bį-çāre, ene beytü’ž-žulmeti: Ben ķaraŋulıķ (14b/1) eviyin, ķanı baŋa nūr? Bi-

 
12 “Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar” Mü’minûn suresi, 23/3. 
13 “Zekâtı verirler” Mü’minûn suresi, 23/4. 
14 Allah der ki: “Yine o müminler emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler” Mü’minûn suresi, 23/8. 
15 “Namazlarını titizlikle eda ederler” Mü’minûn suresi, 23/9. 
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śalāti’l-leyl: Beni (2) dün namāzĭla nūrlandurduŋ-mı? Yoħsa (3) bu ķaraŋulıķ evde n’eyleyesin? 

İkinci (4) çaġırup eydür: Ene beytü’t-turābi ve’l-ĥacer :(5) Ben ŧaş topraķ eviyin, ferrişnį bi’l-
Ǿameli’ś-śāliĥ: (6) döşeklendürdüŋ-mi beni śāliĥ (7) Ǿamel ile? Yoħsa ey miskįn, bunda (15a/1) 

döşek yoķ, n’eyleyesin? İkinci (2) çaġırup eydür: Ene beytü’l-faķr: Ben (3) yoħsul eviyin, fāġninį 
bi’ź-źikr. YaǾnį (4) ġanį ķıl beni, Lā ilāhe illa’llah Muĥammedun (5) resūla’llāh dimegile. Ey 

miskįn, (6) bu yoħsullıġ-ıla n’eyleyesin? Deye: İmdi (7) benüm daħı senden üç armaġanum 

(15b/1) var, getürdüŋ-mi? Evvel armaġanum māluŋ (2) zekātın virdüŋ-mi? İkinci armaġanum (3) 

Allāhu TaǾālā’nuŋ źikrine meşġūl (4) olduŋ-mı? üçünci armaġanum eviŋde oturup (5) niǾmetler 

yeyüp şükrin yerine getürdüŋ-mi, (6) deye. Andan śoŋra ol iki ferişte gele- (7) ler. Birinüŋ adı 

Münkir ve birinüŋ adı (16a/1) Nekįr. Bunlaruŋ yüzi ķara, gözleri çaķır, (2) dişleri Uĥud Ŧaġı’ndan 

büyük ve bir (3) niçeler eydürler Şām Ŧaġı gibidür. Aşaġa (4) ŧuŧaķları uyluġında ve yuķarı (5) 

ŧuŧaķları çiŋlerindedür. Bunlaruŋ (6) sözleri gök gürler gibidür, yiri (7) yırta yırta gelürler. İderler: 

Es-selāmu (16b/1)Ǿaleyke yā ibnü ādem, bizüm daħı senden (2) üç armaġanımuz var, getürdüŋ-

mi? (3) Deyeler: Evvel, Allāhu TaǾālā’yı birledüŋ-mi? (4) İkinci, Muĥammed Muśŧafā’yı ĥaķ 

peyġamber (5) bildüŋ-mi? Üçünci, İslām dįnin bildüŋ-mi? (6) Andan śoŋra ideler: Men rabbüke 
ve mā (7) dįnüke ve mā nebiyyüke16 diyü suǿāl (17a/1) ideler. Ey Ǿaceb sen ve ben anlara (2) 

cevābı virebilürmiz? Meger Ǿināyet (3) Allāh’dan ola. Bi-fađlike ve keremike yā erĥame’r-
rāĥimįn17 

(4) Enes İbn-i Mālik (5) rivāyet ider Resūl ĥażretinden: (6) Śalla’llāhu Ǿāleyhi ve sellem varacaķ 

(7) ķabri her gün on on kelime söz (17b/1) söyler. Eydür ki ey ibnü ādem, ne (2) namāz ķılursın 

üstümde? Ķaçan sine (3) gelicek yir ķarnımdur. Günāhı çoķ (4) idüp Allāhu TaǾālā’ya Ǿaśį 

olursın. (5) Altumda Ǿaźābuma giriftār olursın. (6) Üstümde gülersin, ķarnımda ağlaya- (7) sın. 

Üstümde ĥarām yirsin, ķarnumda (18a/1) ķurtlar yise gerek. Üstümde tekebbürlik (2) idersin, 

ķarnumda ķorķarsın. Üstümde (3) dōstlarla yürürsin, ķarnumda yalıŋuz (4) ķalursın. Ħaberde 

gelmişdür ki (5) her gün ķabir beş kez çaġırur eydür: (6) Ben yalıŋuz eviyin. Kendüzine mūnis 

(7) gerekse Ķurān oķuban ķaraŋulıķ (18b/1) evi nūrlandur namāz-ıla. Ben toztopraķ (2) eviyin, 

Ǿamel-i śāliĥden getür. Ben yılan (3) çıyan eviyin, baŋa tiz pāk getür. Źikru’llāh (4) gibi śalavāt-

ı şerįf itmek gibi namāz (5) ķılmaķ gibi ve daħı dün namāzı ķılmaķ (6) gibi. Bu ŝevāblar ķabri 

nūrladurur, (7) nūra ġarķ ider. Ķaçan bir müǿmin nāfile (19a/1) namāz ķılsa iblįs -Ǿaleyhi’l-lāǾne- 

feryād (2) idüp çaġırur, ider: Görgil ādem (3) oġlanını. Taŋrı farż itdügi namāzları (4) ķıldı daħı 

ziyāde nāfile namāzları (5) ķılur. Ĥaķ TaǾālā uçmaķdan anuŋ (6) derecesin yüceldür. Ben anuŋ 

emrin (7) ŧutmadum, bir kez secde itmedüm, uçmaķda (19b/1) maĥrūm ķaldum deyü aġlar. İmdi 

ey (2) ķardaşlar, dün namāzına ġayret eylemek (3) ķabri nūrlatur ve daħı Ĥaķ TaǾālā ol (4) ķula 

biŋ kez kāfir elinde şehįd (5) olmışça ve daħı biŋ kez. ĶaǾbe’ye (6) varmışça ve biŋ ķul āźād 

itmişçe (7) ve biŋ deve ķurbān itmişçe ve biŋ at (20a/1) ve biŋ ķoç ķurbān itmişçe Ĥaķ TaǾālā (2) 

ŝevabı vire ve daħı dünyā belālarından, (3) ġuśśalarından emįn ola. 

(4) Bi’smi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

(5) YaǾlemūne żāhiren mine’l-ĥayāti’d-dunyā (6) ve hum Ǿani’l-āħireti hum ġāfilūn.18 YaǾnį (7) 

dünyāda cāhillerdür. Ķaçan bir er Ǿavratıŋa (20b/1) itse, Allāhu <TaǾālā> senden rāżį olsun (2) 

dise yitmiş yıl Ǿibādet itmekden (3) ħayırludur, Allāh yolına dervįşlere biŋ (4) altun śadaķa 

itmekden. Ve daħı bir Ǿavrat (5) erine oġlına ħiźmet eylemek cehenneme (6) perdedür. Yā Fāŧıma, 

bir Ǿavrat-ki kendü (7) śaçın erinden ġayrıya gösterse (21a/1) yarın ķıyāmet güninde yirle gök (2) 

arasında śaçınuŋ bir ķılĭla aśa (3) ķoyalar. Ĥażret-i Resūl eydür: Yā ǾĀyişe, (4) yā müǿminler 

anası, hįç işitmedüm-ki erine (5) ħiźmet iden Ǿavrat irişdügi mertebeye (6) kimse irişmez. Meger 

mürsel ola yā evliyā (7) ola. Gine ĥażret-i peyġamber Ǿaleyhi’s-selām (21b/1) buyurur: ǾĀyişe 

anaya ħaber virür. Evvelā (2) ħatunlaruŋ ķıyāmet güninde įmānından (3) śorar, andan arı 

ĥaķķından śorarlar, (4) andan ġayrı Ǿamelinden śorarlar. Yā ħa- (5) tunlar, cennet niǾmetlerin 

 
16 Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim?  
17 Lutfunla kereminle muamele et, ey merhamet edenlerin en merhametlisi 
18 “Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü bilirler, âhiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler” Rum 
suresi, 30/7. 
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yimek isterseŋiz (6) ve cennet şarābların içmek isterseŋiz (7) ħiźmet idüp Ǿivażlar bulasız. Yā 

Fāŧıma, (22a/1) bir Ǿavrat sinleye varsa ziyāret itse, ne ķadar (2) yaşda ve ķurıda nesneler varsa 

aŋa laǾnet (3) iderler. Ķaçan dönse girü gitse yanıda yasına (4) degin Ĥaķ TaǾālā ħışmında olur. 

Yā Fāŧıma, (5) bir Ǿavrat üç gün ĥayż gördügi bir (6) yıl ısıtma ŧutduġından yigrekdür ve bir (7) 

oġlan emzürdügi bir ķul āzād (22b/1) itmekden yegrekdür. Anasınuŋ südinden (2) ķarnın ŧoyura 

ve daħı ķırķ maķbūl (3) olmış ĥac ŝevābın bula ve daħı Ǿavratuŋ (4) ĥayżı geçmiş günāhını yur. 

Yā Fāŧıma, erüŋ (5) bir ĥaķķı daħı oldur ki evi maślaĥatın (6) bitüre ve ŧonın yuya ve degirmen 

çeke (7) ve etmek eyleye ve evini bekleye ve erüŋ (23a/1) mālına ħıyānetlik itmeye ve yuķaru 

āvāzın (2) yüceltmeye, atasına ve anasına ve ķavmine (3) ve bilişine varmaya, meger kim eri 

destūr (4) vire. Eger Ǿavratuŋ ķavminden ħıśmından (5) ölmiş olsa eri destūrsız (6) varmaya. Yā 

Fāŧıma, Ǿavratuŋ erler (7) üzerindeki ĥaķķı oldur ki er kendü giyerse (23b/1) her ne kim er ne 

giyerse Ǿavratına daħı anı (2) geydüre ve daħı Ǿavratını evinden ķovmaya, (3) var yoķ yere 

dögmeye, nafaķasın bol eyleye (4) dirĩle didi. Allāhu TaǾālā ol ħatuna (5) raĥmet eyleye. Va’llāhu 

aǾlemu bi’ś-śavāb. 

(6) Enes bin Mālik rađiya’llāhuǾanhu rivāyet (7) ider peyġamber ĥażretinden: Śalla’llāhu Ǿaleyhi 

(24a/1) ve sellem buyurdı-ki Receb şehru’llāhı (2) ve ŞaǾbān şehri ve Ramażān şehri. Ümmeti (3) 

didiler ki yā Resūlu’llāh Receb ayı şehru’ (4) llāhu dimek maǾnāsı nedür? didi. Ĥażret-i (5) risālet 

itdi-ki maħśūśdur Ĥaķ TaǾālā- (6) nuŋ raĥmetine ve maġfiretine. Gine Resūl (7) ĥażreti Ǿaleyhe’s-

selām itdi: Receb (24b/1) ayınuŋ evvel CumǾa gicesinde ġāfil olmaŋ. (2) Ol gice ferişteler 

Reġāyib diyü tesmiye (3) iderler. Ķaçan-ki ol gicenüŋ ŝülüŝü geçse (4) yirlerde ve göklerde ne-

ķadar ferişteler varsa (5) ĶaǾbe-i muǾažžamaya cemǾ olurlar. Taŋrı (6) TaǾālā’ya niyāz idüp ĥācet 

(7) dilerler. Ümmet-i Muĥammed içün Ĥaķ TaǾālā’dan (25a/1) ħiŧāb gelür ki yā feriştelerüm, 

Ǿizzüm (2) ĥelālüm ĥaķķı-  

6.30 her kim ümmet-i Muĥammed’den (3) benüm ayuma ĥürmet ide ol pençşenbih (4) güni oruç 

ŧutsa evvel cumǾa (5) gicesi benüm źikrüme tesbįĥüme meşġūl (6) olanlaruŋ fi’l-cümle günāhların 

(7) baġışladum, firdevs uçmaġından (25b/1) anlar içün ħūrįler yaraķladum ki göz anı (2) görmiş 

degül didi. Ve daħı evvel (3) cumǾa gicesi on iki rekǾat namāz ķılsa (4) bir Fātiĥa ve bir İnnā 

Enzelnāhu ve üç İħlāś (5) oķıya, ikide bir selām vire. Daħı namāz- (6) dan olalar. Ol gice istiġfār 

tevbe (7) ideler, tesbįĥ ideler cemįǾ günāhlarına (26a/1) Ǿavf ide. Evvel gicesi işbu namāz (2) bir 

gökçek śūret-ile bir ŧatlu dil-ile (3) gele, ide: Yā ĥabįb, beşāret olsun (4) saŋa. Ĥaķ TaǾālā seni 

ķorķulardan (5) ķurtardı. Andan ol kişi ide ki sen (6) kimsin? Senden güzel śūret görmedüm, (7) 

deye. Ol daħı itdi: Yā ĥabįb, ben senüŋ (26b/1) Receb ayınuŋ evvel CumǾa gicesi ķılduġuŋ (2) 

namāzuŋ ŝevābı. Ĥaķ TaǾālā kendü luŧfĭla (3) beni bu śūretde ķodı, ķıyāmete degin (4) beni saŋa 

yoldaş eyledi. Andan śoŋra (5) uçmaķdan bir ķapu açalar. Dürlü ķoķulu güzel (6) rāyiĥa-i ŧayyibe 

ile cānı ve teni rāĥat (7) ola, ķıyāmet ķorķuların görmeye. Müǿmin (27a/1) ķardaşlar, Receb 

ayınuŋ ķadrin bilüŋ. (2) Bu aya ilahį elvedāǾ.  

(3) fį beyān-ı śıfātu’ŝ-ŝubūtiyye. (4) Ĥayat: Allāhu TaǾālā ĥaydur, (5) yaǾnį di<ri>dür. Ǿİlim: 

Allāhu TaǾālā (6) Ǿalįmdür, yaǾnį bilicidür. SemiǾ: (7) Allāhu TaǾālā semįǾdür, yaǾnį işidür. 

(27b/1) Baśar: Allāh TaǾālā baśįrdür, (2) yaǾnį görür. İrādet: Allāhu (3) TaǾālā müriydür, yaǾnį 

diledügini (4) işler. Ķudret: Allāhu TaǾālā (5) ķādirdür, her şeyǿi işler. Kelām: (6) Allāhu TaǾālā 

mütekellimdür, yaǾnį (7) söyler. Tekvįn: YaǾnį Allāhu (28a/1) TaǾālā ħāliķdür, yaǾnį cümleyi (2) 

ĥalķ ider.  

Otuz iki (3) farżı beyān ider. (4) Evvelā ikisi erkān-ı įmāndur, (5) yaǾnį şehādet kelimesidür. (6) 

Beşi daħı İslām’uŋ şarŧı. (7) Altısı daħı śıfat-ı įmān, yaǾnį (28b/1) āmentü bi’llāhi. Üçi daħı ġuslüŋ 

(2) farżı. Dört daħı abdestüŋ (3) farżı. Altısı daħı namāzuŋ (4) ŧaşrasında olan farż: Biri (5) āb-

dest almaķ, ikinci ŝevbeni ve bedenini (6) ve mekānını pāk itmek, üçünci (7) Ǿavret yirin örtmek, 

dördünci (29a/1) ķıbleye dönmek, beşinci niyyet itmek, (2) altıncı namāz vaķtini bilmek. (3) Altısı 

daħı namāzuŋ içerüsinde: (4) Evvelkisi ibtidā Allāhu Ekber dimek, (5) ikinci ayaķ üzre ŧurmak, 

(6) üçünci Ķurān oķımak, dördünci (7) rükūǾ itmek, beşinci secde itmek, (29b/1) altıncı ķaǾide-i 

āħirede teşehhüd (2) oķıyacaķ miķdārı oturmaķ. 
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(3) Fį beyāni’l-farżi ve’l-sünneti ve’l-vācib (4) ve’l-müsteĥabbu ve’l-mübāĥu ve’l-ĥarāmu (5) 
ve’l-mekrūh. El-farżu mā-ŝebete (6) bi-delįlin ķaŧǾıyyi lā şubhete fįhi. (7) El-vācibu mā-ŝebete 
bi-delįlin (30a/1) żānnį fįhi şubhetu eŝ-ŝunnetu (2) mā-vāđabe en-nebiyyu Ǿaleyhi’ś-śalavatu (3) 
ve’s-selāmu ve’l-musteĥabbu mā faǾaletu (4) en-nebiyyü Ǿaleyhi’s-selāmu el-mubāĥu (5) mā-
yuĥayyeru’l-Ǿabdu fįhi beyne’ (6) t-terki ve’l-ityāni. El-ĥarāmu (7) mā-ŝebete’n-nehyu bilā-
muǾārižin. (30b/1) El-mekrūhu mā ŝebete’n-nehyu (2) maǾa’l-muǾāriž.19 

(30b/3) Namāzuŋ vācibeleri yedidür: (4) Evvelkisi iki evvelki rekǾatda (5) Fātiĥa ile bile Ķurān 

oķımaķ, (6) ikinci evvelki ķaǾidede otur- (7) maķ, üçünci āħir ķaǾidede20 … 

 

2. Parça 

(32a/1)  ne ana dįnini güder  

 ne ķız oġlan ĥayā ider 

(2) Eyžān, 

 ne var dünyāda doġrı kār  

 ne Allāh’dan (3) iderler Ǿār  

 ne ĥalķda şimdi inśāf var 

Eyžān,  

 (4) ne üstāđlar ider himmet  

 ne şāgirdler ider ġayret  

 (5) bu dünyā yıķılur elbet 

Eyžān,  

 ne ķāđį ĥaķķa ĥükm (6) ider  

 ne müftį ĥaķ icrā ider  

 ne begler Ǿadl u dād (7) ider 

Eyžān,  

 Ǿamel itmezler Ǿālimler 

 baķar bu ĥāle (8) cāhiller 

 ol işler bize ne dirler.  

Eyžān,  

 ħulūś (9) üzre degil zāhid  

 aŋa taķlįd ider Ǿābid  

 (32b/1) ki yoķdur śıdķ-ıla cāhid 

Eyžān,  

 
19 Farz, sünnet, vacib, müstehab, mübah ve haramın beyanına dair: Farz, kendisinde şüphe olmayan kesin delille 
sabit olmuş şeydir. Vacip, kendisinde şüphe olan zanni delille sabit olan şeydir. Sünnet, Hz. Peygamber’in -salat 
ve selam onun üzerine olsun- devamlı işlediği şeydir. Müstehab, Hz. Peygamber’in -selam onun üzerine olsun- 
işlediği şeydir. Mübah, kulun işleyip işlememekte serbest olduğu şeydir. Haram, yasaklığı muhalefet olmaksızın 
sabit olan şeydir. Mekruh, yasaklığı muhalefet olmakla birlikte sabit olan şeydir. 
20 Metin burada kesintiye uğramaktadır. 
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 zamāne şöhrete (2) düşdi  

 fısıķ ĥadden geçüp aşdı  

 (3) Ǿāķil dānā olan şaşdı  

Eyžān,  

 ķanı ol (4) enbiyā şāhı  

 ider yoķ bunlara āhį  

 ķalmadı (5) gösterür rāhį 

Eyžān,  

 ķanı bunda gelen (6) aśĥāb 

 ķanı bunca ulu’l-elbāb 

 çekilüp (7) gitmede aĥbāb 

Eyžān,  

 ayaķda ķaldı ehl-i ĥaķ 

 (8) śadra geçdi bir bez aĥmaķ 

 bu ĥāle fikir idüp (9) bir baķ 

Eyžān,  

 çoġaldı ĥalķda ķavl-i zūr 

 (33a/1) olupdur cümle ribā-ħūr 

 ziyāde oldı şerr i şūr  

(2) Eyžān,  

 hay idüp getmede Ǿuşşāķ 

 düni gün (3) gülmede fussāķ  

 ki yoķdur cennete müştāķ 

Eyžān,  

 (4) mālın öge öge śatar 

 içine hep ħįle (5) ķatar 

 kendüyi āteşe atar 

Eyžān,  

 ĥarāmı yir olur (6) ĥāsir 

 bütün ĥalķa olur ġādir 

 ŧoġan (7) evlād olur fācir 

Eyžān,  

 begendügi işi işler 

 (8) düni gün fitneye başlar 

 cihānı ŧutdı ser-ħōşlar 

(9) Eyžān,  
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 bu ne ĥāletdür ey kişi 

 çeker herkesi birer başı 

 (10) gözüŋden dök yere yaşı 

Eyžān,  

 ķalmadı şimdi (11) ehlu’llāh 

 gelmez oldı bir eyü şāh 

 sen gönder (33b/1) mehdįyi21 Allāh 

Eyžān,  

 farķ ider ķarayı aġı 

 bilürdi (2) çürügi saġı 

 ķatıl olurdı bunuŋ çoġı 

(3) Eyžān,  

 ider oyuķ ehline raġbet 

 nerde varsa (4) bir nekbet 

 iderler aŋa biŋ Ǿizzet 

Eyžān,  

 ġarįb gelmişdür (5) bu dįn 

 henūz ġurbetde ķaldı dįn 

 çoġaldı dünyāda (6) bį-dįn 

Eyžān,  

 hįç aġlar yoķ buŋa aśla 

 Ǿamel ķılmaġa (7) bil baġla 

 aġlarsaŋ buŋa aġla 

Eyžān,  

 pes āħiret (8) içün ķıla gör źād 

 ķalmadı bunda aśla dād 

 meger Rabbim (9) ide imdād 

Eyžān,  

 taśadduķ eylegil sen-de 

 ķalursıŋ (10) ķaraŋusında 

 Ǿamel işleyi gör bunda.  

Eyžān,  

 eyleseŋ bir kese eylik 

 köti yola olur sālik 

 
21 Metinde mihdį 
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 (34a/1) soŋ öci ider saŋa kemlik 

Eyžān,  

 bilinmez oldı (2) eylükler 

 o onuŋ Ǿaybını yoķlar 

 araya getdi (3) etmekler 

Eyžān,  

 gel imdi sen-de ey Ǿāķil 

 gice (4) gündüz Ǿibādet ķıl 

 bu fānįden çeke gör el 

Eyžān,  

 (5) gözetme bir kesiŋ Ǿaybın 

 yıķma ķıl bir kesiŋ ķalbiŋ 

 (6) yapa gör herkesiŋ göŋlin 

Eyžān,  

 ilāhį bize luŧf eyle 

 (7) esirge merĥametiŋle 

 belāyı żulmı defǾ eyle 

  

 zamān āħir (8) zamān oldı 

 ĥabįbiŋi şefįǾ eyle  

 bu Ǿāśį (9) mücrimiŋ ķula  

 şefįǾ olmazsa ĥāl n’ola?  

Eyžān,  

 (10) ķuluŋ İbrāhįm Rabbim  

 hidāyet eylegil, dāyim  

 ki maǾlūmdur ĥālim saŋa 

Eyžān.  

(34b/1) Bi’smillāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm. (2) Diŋle imdi size şerĥ eyleyeyüm, (3) bį-namāz 

aĥvālinden söyleyeyüm. Ġazāya (4) getdi Taŋrı arsılanı ǾAlį, (5) Taŋrınuŋ arsılanı ol cömerd velį. 

(6) Evde olsa çoķ ķonuķ alurdı, (7) ķonuġuŋ ŝevābını bilüridi. Ġazāya getdi. Fāŧımaya söyledi, 

geleni gideni ķonuķ al didi. Bį-namāzdan gey śaķınasın22 … 

… (35a/1) ibriķini aldı, eline virdi. Anı ķodı, (2) ķonuķ yatdı. Ķonuķ ŧurup āb-dest (3) almadı, 

farž ve sünnetlerden ŧurup ķılmadı, (4) yatdı. Ķonuķ ŧurup śabāĥ getdi yolına. Fāŧıma geldi, ıbrıķı 

eline aldı. (6) Gördi nice kim śuyı ķoydĭsa öyle (7) buldı. Bį-namāz imiş ol kişi, eyle (8) bildi. Āh 

idüp günāhına aġladı. Şöyle kim ĥalķuŋ cįgerin ŧaġladı. Ünin (35b/1) eşidüp ĥalk üşer geldi. 

Ĥasan (2) Ĥüseyn öldi śandılar. Geldiler ev (3) içine girdiler, neye aġlarsın deyü (4) śordılar. Didi 

Fāŧıma, anuŋ içün (5) aġların düni gün, āh vāh ider iŋlerin. (6) Bu gice bir ķonuķ geldi evime. 

 
22 Metin burada kesintiye uğramaktadır. 
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Aŋa ħayır (7) idem-kim cānum soyına, bį-namāz imiş, (8) bilmedim. Ben anı günāhına aġlarum 

düni güni. Fāŧıma aġlarken ĥažret-i ǾAlį ġazādan geldi. (36a/1) Aġlayuban ǾAlį’ye ķarşu vardı. 

ǾAlį didi, (2) yā Resūla’llāh ķızı niçün ķan yaş aġlar- (3) sın. İki gözi ol aġlarken ǾAlį bile (4) 

aġladı, Ĥasan Ĥüseyn öldi śandı. ǾAlį (5) didi, söyle ĥāliŋ göreyin senüŋ derdiŋe (6) dermān 

bulayın. Deyü-virdi ǾAliye ol (7) ĥālini, ol bį-namāz ķonuķ aldugın. (8) Bir ķonuķ geldi aŋa yā 

ǾAlį. Ehl-i śalāt aŋladım (9) ben yā velį. Bį-namāz imiş bilmedim. Ben anuŋ günāhına (36b/1) 

aġlaram düni gün. ǾAlį didi, hele eve yetelim, (2) yatduġı ŧopraġı deŋize atalum. ǾAlį geldi (3) 

yatduġı yeri bildi, ķazdırdı ŧopraġı (4) çuvala ķoydı. ǾAlį yüklendi arķasına (5) gitdi vardı deŋize 

yetdi. Ol denįz (6) gürleyüben ķarşu geldi, yā ǾAlį ŧopraġı (7) dökme sen didi. Deŋiziŋ balıķları 

cümle (8) aġlaşdılar, ŧopraġı dökme diyüben (9) çaġrışdılar. Her biri feryād idüp didiler, (37a/1) 

yā ǾAlį maǾdenį luŧf u keremsin yā velį. (2) Bu sözleri ĥažret-i ǾAlį deŋizden işidicek (3) ķorķuban 

döndi, ŧopraġı yüklenüp (4) yürür. Ŧopraķ ǾAlį’niŋ arķasında ķaldı, (5) yedi gün yedi gice götürdi. 

ǾAlį şol (6) ķadar ķorķdı ki śandı ki bu ŧopraķ (7) benüm arķamda ķıyāmete degin ķalur götürem 

(8) śandı. Anı alup götürüp ŧopraġı (9) evine geldi. Fāŧıma evi öŋinde buldı. (37b/1) Ŧopraķ yüki 

ǾAlįnüŋ belini bükdi. Fāŧıma (2) bu ĥāli gördi, ǾAlįden śordı. (3) ǾAlį itdi, yā Resūla’llāh ķızı var 

babaŋa (4) bu aĥvāli beyān idüp söyle, bize bir çāre (5) eyleye. Bizi bu yükden ķurtarsun. Fāŧıma 

(6) segirtti babasına vardı, yüzüni görüben (7) śalavat virdi, babasına bir bir ĥālini tafśįl (8) idüp 

başlarına gelen aĥvāli söyledi. Bilmedim, bir ķonuķ geldi bize müsāfir oldı. (38a/1) Meger ķonuķ 

bį-namāz imiş. Anı śoŋra (2) bildim. ǾAlį ġazāda idi, eve geldi bį-namāz (3) ķonuķ yatmış evde 

bildi, yatduġı yerüŋ (4) ŧopraġın ķazup yüklendi. Ŧopragı her (5) yere gezdürdi, ŧaġ ve ŧaş ve deŋiz 

ķabūl (6) etmedi. Ĥālen yedi gün yedi gicedür arķa- (7) sında götürür. Beli büküldi, dün ü gün āh 

(8) idüp günāhından ķorķar, bilmezüz biz (9) aŋa ne Ǿilāc olur. Bize bir ögüt viresiz, (38b/1) didi. 

Aŋa ol Resūlu bā-śafā, ol (2) ĥabįbu’llāhi Muĥammed Muśŧafā didi-ki varsun (3) ŧaġlarda bir sıķ 

ormanluķ yere döksün, (4) götürüp gezmesün, ŧaġlaruŋ çıġırup feryādına (5) baķmasun, ǾAlį anuŋ 

içün hįç ġuśśa vü ġam (6) çekmesün. Geldi Fāŧıma, ǾAlį’ye didi, (7) bunı şād olup sevindi. ǾAlį 

cānı ol (8) ŧopraġı yüklenüp gitdi, ŧaġa vardı. (9) Dört yanına baķmadı, śola ve śaġa iltifāt (39a/1) 

itmedi. Ŧaġ çıġırışdılar, yā ǾAlį, dökme deyü, (2) ķoķusına doymazuz bunuŋ deyü feryād u figān 

(3) eyledi. Bu kez ǾAlį didi-ki ĥaķ ķomaz bunda (4) bunı, Resūla’llāh böyle buyurdı. Bunı, (5) 

ŧopraġı ŧaġa dökdi. Merdān ǾAlį ol (6) Taŋrı arsılanı ol gerçek velį döndi (7) andan. ǾAlį evine 

geldi. Allah’a çoķ çoķ (8) şükürler ķıldı. Diŋle imdi, Ĥaķ TaǾālā (9) ķudretinden ŧopraġı n’eyledi. 

Bį-namāzuŋ (39b/1) ŧopraġından ħınzįr ħalķ eyledi. Ħınzįr ħalķ (2) eyleyüp ŧurdı, urdı başını 

ķaldırup (3) ŧurdı. Ol arada olan melekler rayiĥāsından (4) Ǿāciz oldılar, duǾā ķıldılar. Cümle bir 

yere geldi, (5) melekler çıġrışdılar, yā Rabbi yā Allah bizi (6) ķurtar deyü. Ĥaķ TaǾālā ķudretinden 

Cebrayil (7) ķanadĭla urdı. Bikez ħınzįruŋ boynı (8) aşaġı egildi, burnı yire irdi, dişlerin (9) biledi. 

Ol ŧaġlar çıġrışdılar, yā Rabbi bizi ķurtar (40a/1) diyü. Ĥaķ TaǾālā ħışım eyledi, bunda ŧurma (2) 

diyü ħiŧāb eyledi. Ħınzįr daħı boynın (3) egüp ol ŧaġdan yüridi. Raĥiyāsından (4) ŧaş ŧopraķ eridi, 

śuya uġrasa ol (5) śuyı iki yarar, ķanķı ŧaġa varsa ol (6) ŧaġı eger. Bį-namāzuŋ yatduġı ŧopraķ (7) 

öyle olıcaķ kendünüŋ ĥāli nice ola? (8) İssini śoŋ nefesde ölüp sine varıcak (9) ķabir ķabūl itmez. 

Bį-namāzı göricek Münker Nekįr (40b/1) eşeddü Ǿaźāb ider, cennete girmez, cehenneme (2) 

gider. Her bir vaķit namāz içün seksen (3) yıl Ǿaźāb olur. Kāfir ile cehennemde (4) ķalur. Bir kişi 

bir vaķit namāzı ķılmasa (5) şeyŧān yüzine kirpüklerine bevl ider, (6) melekler laǾnet ider. Elleri 

yumaķ ile (7) pāk olmaz, elleri her neye degse ol (8) mekrūh olur. Zįre şeyŧān bile yir. Ķıyāmetde 

İsrāfįl sūr çalıcak ħınzįr (41a/1) śūretinde ķopar. Ħınzįr śūretinde maĥşer yerine (2) ŧaş ŧaġ 

duymaz. Cümle maĥşer ĥalķı ķoķusından (3) ķaçarlar. DuǾā iderler ki yā Rabbenā yā Rabbenā, 

(4) bu bį-namāzı cehenneme emir eyle. Bunun köti (5) ķoķusından Ǿāciz ķaldıķ dirler. Ĥak TaǾālā 

(6) duǾāların ķabūl eyleye, ol bį-namāzı cehenneme (7) süreler. Cehennemde yanısardur, dünigün. 

(8) Bį-namāzı ancaķ cehennem ķabūl ider. Bunı (9) MeǾāz ibn-i Cebel rivāyet eyledi, ehl-i tefsįr 

(41b/1) böyle didi bu sözi. Bį-namāzıŋ aĥvālin (2) sen diŋlediŋ, nice olur imiş ĥālin aŋladıŋ (3) 

ki śaķın bį-namāz olmayasın. Cehennemde (4) ebedį ķalmayasın. Namāzı terk eyleme ey (5) kişi, 
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naśįĥat ŧutanuŋ ulu olur işi. (6) Hele ben didim anı sen bilürsin, ķılmaz- (7) saŋ cehennemde 

ķalursın. Dünyāya geldüŋ, işüŋ hįç bitmedi, sen unutduŋ ölüm seni unutmadı. Temmet.23  

(42a/1) … hem itidür 

ŧoŋuzdan daħı kötidür 

hey (2) ne melǾūnedür bį-namāz 

  

śabāĥ olduġını (3) görür 

yorġanı başına bürür 

(4) ħınzįr gibi murdārdurur 

gör ne (5) melǾūnedür bį-namāz 

 

yir tāze güzel (6) çöregi 

inşāllāh aġrıya yüregi 

(7) olmaz śaķalı ŧaraġı 

hey ne żālimdür (8) bį-namāz.  

  

śabāĥ olduġını ŧuyar …24 

 

(42b/1) bį-namāzı aś iderler 

yüzi ķuyı (2) baś iderler 

cehenneme baś iderler 

(3) hey ne melǾūnedür bį-namāz.  

 

bį-namāz menden (4) yad olur 

ŧurŧuġı yerler od olur  

(5) mezārı yılan ķurd olur 

yine żālimdür (6) bį-namāz 

 

çarķacı, miskįn gör (7) ne dimiş  

yā Resūl, gör eyle dimiş  

(8) bu sözleri Ǿaceb dimiş25 

  

(43a/1) Ey bį-namāz ol yüce Allāh eşit gör ne dimiş, (2) çıķsun yerimden gögimden özge (3) taŋrı 

bulsun dimiş.  

 
23 Takip eden yaprak(lar) eksiktir. 
24 Kalan üç mısraının yazılı olduğu 42a’nın son iki satırı (9-10) silinmiştir. 
25 Dördüncü mısra eksik. 
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yumaz elini (4) yüzini 

gözler cehennem izini 

ölümi (5) ħınzįr ölümi 

ķo įmānsuz ölsün (6) dimiş 

 

insān yaradıldıŋ sen-de 

(7) yüz biŋ laǾnet iner günde 

seksen (8) biŋ yıl cehennemde  

yaķsam gerek, bilsün (9) dimiş 

 

dünyā yalandur yalan 

cümle (43b/1) gider bunda gelen 

bį-namāz ile dōst (2) olan  

beni düşmen bilsün dimiş 

 

(3) bį-namāza virme selām 

yedügi içdügi (4) ĥarām 

Ǿaźāb olur her śubĥ u şām.  

çirkin (5) yüzlüdür bį-namāz 

  

eli ayaġı saġ ola 

(6) andan śaķalı aġ ola 

köpekler andan (7) yig ola 

ħınzįr yüzlü bį-namāz.  

 

müǿeźźinler (8) paŋlayıcaķ 

cemāǾat śaf śaf ŧurıcaķ 

(9) ķaçar imāmı göricek 

hey ne melǾūnedür (44a/1) bį-namāz.  

 

bį-namāz śūretde beşer 

şeyŧān (2) ķulaġına işer 

ölümi gelicek (3) şaşar 

her ne żālimdür bį-namāz 

 

Allāh (4) <bį-namāzı> sevmez 
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Resūl’uŋ ümmeti olmaz 

cennet ķoku- (5) sını ŧuymaz 

vāy ne melǾūnedür bį-namāz 

  

(6) bį-namāzdan murdār yoķdur 

śıġır gibi ķarnı ŧoķdur 

(7) namāz yüregine oķdur 

hey ne żālimdür (8) bį-namāz 

 

zinhār ķomşılıķ itme,  

etmegi (9) gelürse yeme 

sen aŋa müslimān dime 

(44b/1) gör ne melǾūnedür bį-namāz 

 

bį-namāz elini yüzüni (2) yumaz 

hįç śaķalını ŧaramaz 

bir işi (3) ĥaķķa yaramaz 

ķara yüzlüdür bį-namāz 

 

(4) evi mescid yanında 

yüzi yoķ ĥaķ (5) dįvānında 

ķo<r>lar kāfirler mezārında 

vāh (6) ne melǾūnedür bį-namāz 

 

bį-namāzla oturma 

(7) ħasta olursa ĥālin śorma 

(8) ölürse namāzın ķılma 

vāh ne melǾūnedür < bį-namāz> 

 

(9) bį-namāza virme ķızıŋ 

giceye döner gündüzüŋ 

(45a/1) ecel gelür aŋsızın 

hey ne ġāfildür bį-namāz 

  

(2) bį-namāzıŋ ķızın alma 

günāh deryāsına (3) dalma 
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kendüyi ŧamuya śalma 

gör (4) ne melǾūnedür bį-namāz 

 

bį-namāzıŋ işitme (5) sözini 

balçıġa depsem yüzüni 

(6) çıķarsam iki gözini 

āh ne żālimdür bį-namāz 

 

(7) bį-namāzıŋ ķalbi ķara 

ĥaķ ķatına nice vara  

(8) yarın maĥşerde yerine 

ķara yüzlüdür (9) bį-namāz 

 

bį-namāz yatur ŧoŋuz gibi 

(45b/1) ħorlar ķalur eşek gibi 

žırlar cehennem (2) içinde ķorlar 

ķara yüzlüdür bį-namāz 

 

(3) bį-namāz kelbüŋ biridür 

cehennem anuŋ yeridür 

(4) munāfıķlar başıdur.  

şöyle melǾūnedür (5) bį-namāz 

 

edebsüz yir çöregi 

inşā’ (6) llāh aġrıya yüregi 

olur ŧamuya (7) diregi 

gör ne żālimdür bį-namāz 

 

şeyŧān (8) ķardaşıdur 

hįç secdeye ķomaz başı 

eger (9) irkek eger dişi 

cümle melǾūnedür bį-namāz 

 

(46a/1) bį-namāz ĥaķķıŋ merdūdı 

etmez rükūǾı (2) sücūdı 

olur müǿminler cühūdı 
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(3) vāy ne żālimlerdür bį-namāz 

 

bį-namāz ĥaķķıŋ (4) düşmānı,  

āteşden olur kefeni 

gice (5) gündüz yanar teni 

vāy ne melǾūnedür (6) bį-namāz 

 

bį-namāzı ĥaķ merdūd eylemiş 

(7) şeyŧān ķulaġına bevl eylemiş 

İslām (8) nedür hįç bilmemiş 

be ne ħınzįrdur bį-namāz 

 

(9) namāzdur cennete ķoyan 

namāzdur günāhı yuyan 

(46b/1) bį-namāzda olmaz įmān 

vāy ne ġāfildür (2) bį-namāz 

 

ķılan ider ĥužūr 

ķabir ŧopŧolu (3) olur nūr 

aŋa naśįb olur ĥūr 

(4) ķara yüzlüdür bį-namāz 

 

namāz ķılanı (5) ĥaķ sever 

ķılmayan olur ebter 

(6) şeyŧān secde itmedi ey birāder 

(7) hey ne melǾūnedür bį-namāz 

 

bį-namāzıŋ (8) dįni ħarāb 

her gün olur aŋa Ǿaźāb 

(9) śu yerine içer tarāb 

ne żālimdür bį-namāz 

 

(47a/1) bį-namāzıŋ yoķ įmānı 

getmişdür şekki (2) gümānı 

şeyŧān olur tercümānı 

gör ne köpekdür (3) bį-namāz 
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müǿmin geçinür dünyāda 

(4) münāfıķ olur tenhāda 

oġlı ķızı ĥarām- (5) zāde 

vāy ne melǾūnedür bį-namāz 

  

żālim (6) ŧaŋlacuķ ŧurmaz 

namāz ķılanları görmez 

(7) bį-namāz uçmaġa girmez 

gör köpekdür (8) bį-namāz 

 

zinhār ķoŋşulıķ eyleme 

etmegi (9) gelür yime 

aŋa müslimān dime 

hey ne melǾūnedür (47b/1) bį-namāz 

  

bulduġını śıġır gibi yir 

gerekse (2) biŋ ögüt vir 

ķulaġı işitmez gözi kör 

(3) hey ne melǾūnedür bį-namāz 

 

gözlerin- (4) den çapaķ aķar 

söylerse ħāŧırıŋ yıķar 

(5) dört mezhebden ŧaşra çıķar 

(6) gör ne melǾūnedür bį-namāz 

 

ķılmayan (7) nāşidür 

şeyŧān anuŋ ķardaşıdur 

(8) münāfıķlarıŋ başıdur.  

şöyle melǾūnedür (9) bį-namāz 

  

ol şeyŧānuŋ (…)dur 

cehennemüŋ26…  

 

 

 
26 Metin burada kesintiye uğramaktadır. 
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3. Parça 

(48a/1)  ŧutuvir ŧaşına başuŋ 

 eger atar-ısa nādān 

 

(2)  bu ħalķuŋ ĥāline baķma 

 bu kįl ü ķāline baķma 

(3)  cihānda bir göŋül yıķma 

 eliŋden gelse et şādān 

 

(4)  śaķın kimseye baķma ħor 

 var epsem ol yerüŋde ŧur 

(5)  temāşā eylegil bir gün 

 bu Ǿālem ħalķını ėy cān 

 

(6)  kimi delü kimi uślu 

 kimi güler kimi yaślu 

(7)  kiminüŋ ķalbidür paślu 

 kiminüŋ ŧopŧolu Ǿirfān 

 

(48b/1) kimi cāhil kimi Ǿālim 

 kimi Ǿādil kimi žālim 

(2)  kimi nāǿim kimi ķāǿim 

 kimi cāyiǾ kimi şabǾān 

 

(3)  kimi aĥmaķ kimi Ǿāķil 

 kimi nāķıś kimi kāmil 

(4)  kimi Ǿilmiyile Ǿāmil 

 kimi nāǿim kimi yaķżān 

 

(5)  kimi śūfį kimi Ǿāşıķ 

 kimi kāźib kimi śādıķ 

(6)  kimi işler ĥaķķa lāyiķ 

 kiminüŋ işidür ŧuġyān 

 

(7)  kimisi incidür ħalķı  

 urur nā-ĥaķ yere belgi 
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(49a/1) śanarsın bu fenā mülki 

 aŋa ıśmarladı sulŧān 

 

(2)  kiminüŋ sözleri yatlu 

 kiminüŋ dilleri ŧatlu 

 (3)  kimi odsız kimi odlu 

 kimi insān kimi ĥayvān 

 

(4)  kimi il Ǿaybını gözler 

 kimi dilde Ǿabeŝ sözler 

(5)  kimi setir eyleyüp gizler 

 kimi ħalķa ider bühtān 

 

(6)  kimisi āħiretin sevmiş 

 kimi bu dünyāyı ķomış 

(7) kimi göŋlin ĥaķķa virmiş 

 yolında cān ider ķurbān 

 

(49b/1) kimi dāǿim şeķāvetde 

 gice gündüz żelāletde  

(2)  olar yevm-i ķıyāmetde 

 olısarlar ķatı ħüsrān 

 

(3)  kimi dāǿim saǾātde 

 ĥaķ emrine iŧāǾatde 

(4)  saǾādetde selāmetde 

 olısar ķatı ferĥān 

 

(5)  bu ħalkuŋ her biri bir işde 

 sükūnında vü cünbüşde 

(6)  kimi ayaķda kimi başda 

 kimi bende kimi sulŧān 

 

(7)  çü bildüŋ ħalķuŋ aĥvālin 

 ķamu ķavli ve efǾālin 

(50a/1) soralar her biri ĥālin 
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 eger žāhir eger pinhān 

 

(2)  gel imdi sinde ey dervįş 

 cihānda ķıl bir eyü iş 

(3)  ŧarįķ-i ĥaķda ķal ol biş  

 anuŋ Ǿışķı odına yan 

 

(4)  günāhıŋa nedāmet ķıl 

 bu nefsüŋi nedāmet bil 

(5)  derūnuŋda selāmet ķıl 

 havādan irmesün elvān 

 

(6)  ele girmiş iken furśat 

 dün ü gün eylegil ġayret 

(7)  gidersin sen daħı elbet 

 geçer Ǿömür döner devrān 

 

(50b/1) ķanı bunda gelen ħānlar 

 ķamusı virdiler cānlar 

(2)  şu nāzik bislenen tenler 

 türāba oldılar yeksān 

 

(3)  ķamu taĥtānı fevkānı 

 bilürsin ħod olur fānį 

(4)  işitmedüŋ-mi sen anı ki 

 küllü men Ǿaleyha-fān 

 

(5)  cihānda kim geliserdür 

 ķamusı hep öliserdür 

(6)  ķara yerde öliserdür 

 aŋa ŧopraķ döşek yorġan 

 

(7)  cihānı var mı hįç ŧutmış 

 gelenler hep gine gitmiş 
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(51a/1) bu kez nevbet saŋa yetmiş 

 yaraķlan göçmege ey cān 

 

(2)  ki bir gün saŋa-da vaǾde 

 yitüben ölesin sen-de 

(3)  ķoyup hep gidesin bunda 

 ne-kim var māl u mülk evŧān 

 

(4)  çün Ǿazrāǿil śuna cāna 

 ŧutuşuban yürek yana 

(5)  hemān ķaśd ide įmāna 

 odamda gelüben şeyŧān 

 

(6)  ecel ol-dem iricegiz 

 bu cānıŋı viricegiz 

(7)  ķara yere giricegiz 

 ola mı yoldaşuŋ įmān 

 

(51b/1) eger įmān-ıla rıĥlet 

 giderseŋ bulasın cennet 

(2)  įmānsız gidicek elbet 

 olısardur yirüŋ nirān 

 

(3)  gel ol güni daħı aŋa 

 gele münkįr nekįr saŋa 

(4)  göricek ķalasın ŧaŋa 

 bularuŋ heybetin ey cān 

 

(5)  Ǿaceb n’olasın ol günde 

 suǿāl olıcaġız anda 

(6) şaşa-mısın cevābında 

 ve yāħūd ola-mı āsān 

 

(7)  suǿāline cevāb anda 

 virürseŋ bunlaruŋ sen-de  

 … 
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Sonuç 

Mehmet İsmail Şahiner Bey’in şahsi kütüphanesinde tespit edilen ilmihal metni, Oğuz yazı 
dili tarihi ve ağız bölgeleri açısından önemli bir metindir. İbrâhim adlı mahalli bir müellif 
tarafından yazıldığı anlaşılan eserin yazım tarihine dair bir ipucu, yazmanın içindeki diğer 
metnin son sayfasındaki yazım tarihidir: 1170 Zilkade’sinin 4’ü (M. 21/7/1757). Bu tarihin 
ilmihal metni ile ilişkisi belirsizdir. Ne var ki aynı yazma içerisindeki iki farklı metin ne 
kadar uzun zaman farkıyla yazılmış olabilir sorusu dahi Oğuz yazı dili tarihini 
dönemlendirme teşebbüslerine eleştirel yaklaşmak için yeterlidir. Bu eleştirel yaklaşımlara 
katkı sağlamak adına, söz konusu eserin transkripsiyonlu metni hazırlanmış, filolojik 
değerlendirmeler neticesinde Eski Oğuz Türkçesi hususiyetleri gösteren Orta Anadolu ağzı 
etkisinde yazılmış olduğu veya sonraki kopyalamalarla bu ağız bölgesinin etkisine maruz 
kaldığı anlaşılmaktadır. 
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Ekler: 

 

Görsel 1: Yazma eserin ikinci metninin tarih kaydını da içeren hatime varağı, 116b. 

 

 

Görsel 2: Yazmanın ve ilmihal metninin ilk varağı, 1b. 
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Görsel 3: Metnin 1. Parçasının sonu, 30b varağı. 

 

 

Görsel 4: 2. Parçanın başı, 32b varağı. 
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Görsel 5: 2. Parçanın namaz kılmayanların niteliği üzerine yazılmış kısmı, 34b varağı. 

 

 

Görsel 6: 3.parçanın başlangıcı, 48a varağı. 
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Görsel 7: 3. parçanın sonu, 51b varağı. 

 


