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Öz

Dört İmam Hikâyesi, Karahanlı Devleti hanlarından Yusuf Kadır Han döneminde
Kaşgar, Yarkent, Hoten ve Uçatlık şehirlerinde İslam dininin yayılması adına
Nasıreddin, Zahireddin, Kıvameddin ve Muineddin adlı imamların gösterdiği çabayı
konu edinen bir hikâyedir. Karahanlı Devleti’nin İslam dinini kabulüne dair tarihî bir
belge niteliği taşımayan bu hikâye, halk muhayyilesinde bu kabulün kutsallık atfedilen
kişilerin çabasıyla gerçekleştiği yönündeki inanışın halk ağzıyla ifadesidir. Halk
arasında rağbet gördüğünü manzum ve mensur varyantlarının varlığıyla kanıtlayan
bu hikâyenin Bodleian Kütüphanesi MS.IND.IST.TURK 24 0/232/92 numarada kayıtlı
ve daha erken bir tarihte yazıya geçirilmiş olan varyantı ile yine Bodleian
Kütüphanesi MS. IND.IST.20 0/232/92 numarada kayıtlı eserin 56b-98a varakları
arasındaki daha geç dönemde yazıya geçirilmiş manzum varyantı üzerinde yapılan bu
çalışma, manzum dinî eser yazma geleneğinin bir örneğinin daha ortaya çıkarılmasını
sağlamıştır. Çağatay Türkçesinin Klasik Sonrası Dönem’ine ait olan bu hikâye,
literatüre geçmiş klasik sonrası dönem dil özelliklerini göstermekle birlikte, yazıya
geçirildiği tarih itibariyle konuşma diline ait fonetik hususiyetler ile söz varlığını
barındırması açısından da Çağatay Türkçesi çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, Doğu Türkçesi Ağızları, Dört İmam, Uygur
Türkçesi, Dinî Liderler.

THE NARRATION OF FOUR IMAM IN VERSE WRITTEN IN
CHAGATAY TURKISH
Abstract
The Narration of the Four Imams is a narration of the efforts of the imams called
Nasıreddin, Zahireddin, Kıvameddin and Muineddin in order to spread the religion of
Islam in the Kashgar, Yarkand, Khoten and Uchatlıq during the period of Yusuf Kadır
Khan, one of the khans of Karakhanid state. This narrative, which does not rely on a
particular document regarding the adoption of Islam by the Karakhanid state, is the
public expression in collaquial language of the dogma, as this adoption was realized
by the efforts of the people who were attributed to holiness. Presence of both verse
and prose copies proves its popularity among the public. The Narration of Four Imam
copies are registered at Bodleian Library with the label of MS.IND.IST.TURK 24
0/232/92 and the other one is registered with the label of MS. IND.IST.20 0/232/92,
as these reveal us another example of the tradition of writing religious works in verse.
This narration, which can be adressed to the post-classical period of Chagatay
Turkish, is presented and examined here with the aim of contribution to the studies of
Chagatay Turkish in terms of containing the phonetic characteristics and vocabulary
of the spoken language as of the date of its writing.
Keywords: Chagatay Turkish, Eastern Turkish Dialects, Four Imam, Uighur Turkish,
Religious Leaders.
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1.

Giriş

Dört İmam Hikâyesi, Karahanlı Devleti hanlarından Yusuf Kadır Han döneminde Kaşgar,
Yarkent, Hoten ve Uçatlık şehirlerinde İslam dininin yayılması adına Nasıreddin, Zahireddin,
Kıvameddin ve Muineddin adlı imamların gösterdiği çabayı konu edinen bir hikâyedir. İlk kez
18. yüzyılda Molla Niyaz tarafından yazıya geçirilmiş olan bu hikâye, Uygur Türkleri arasında
beğenilmiş ve Çağatay Türkçesiyle yazılmış manzum ve mensur varyantları oluşturulmuştur. Bu
çalışma ile, manzum tarzda yazılmış olan Bodleian Kütüphanesi MS.IND.IST.TURK 24
0/232/92 numaralı varyant ile yine aynı kütüphanede yer alan MS. IND.IST.20 0/232/92
numarada kayıtlı eserin 56b-98a varakları arasındaki ve diğerine nisbeten daha hacimsiz olan
varyantın karşılaştırılması yoluyla manzum varyantların metni oluşturulmuştur.
MS.IND.IST.TURK 24 0/232/92 numaralı varyantın, başında bulunan ve sonradan eklendiği bu
çalışma vasıtasıyla kanıtlanmış olan “Tezkire-i Cafer-i Sadık” ibaresine dayanarak ilkin Cafer-i
Sadık üzerinden Uygur Türklerinin kültür tarihinin dinî temellerini aydınlatmak niyetiyle
okunmaya başlanan eser, içeriğinde kaydından farklı olarak dört imam hikâyesini barındırdığını
göstermiş ve literatür taramasıyla hikâyenin manzum ve mensur varyantlarının varlığı tespit
edilmiştir.
MS.IND.IST.TURK 24 0/232/92 numaralı varyantın 52b/7 varağına denk gelen ve
oluşturduğumuz metinde 1154. beyitte belirtildiği üzere1 metin ilk olarak mensur tarzda kaleme
alınmış, muhtemelen daha akılda kalıcı olması nedeniyle nazma aktarılmıştır.
Halk için ve halkın diliyle yazılmış olan bu hikâye, konuşma dilinin söz varlığına katkısını
yansıtmakla birlikte manzum dinî eser yazma geleneğinin bir örneğini daha oluşturmaktadır.
1.1. Çalışmaya Konu Olan Varyantların Tanıtımı
1. Bodleian Kütüphanesi, MS.IND.IST.TURK 24 0/232/92 numarada kayıtlı olan varyant,
esas aldığımız varyant olup A varyantı olarak adlandırılmıştır. 53 varaktan oluşan eserin
1b-52b varakları arasındaki manzumeyi içeren kısmı her sayfada 11 satır olup 53a’daki
tarih ve bitirme duasından ibaret kısmı 8 satırdan oluşmaktadır. İlk varağında bulunan
“Tezkire-i Cafer-i Sadık” ifadesi nedeniyle bizi yanıltmış; eserin Cafer-i Sadık, Şiîlik,
tarikatlar, tasavvuf meselelerini içerir nitelikte bir eser olabileceği düşünülerek
okunmaya başlanmıştır. Eserin içerisinde Cafer-i Sadık ismine bir kez, imamlara ait
şecere verilirken rastlanmaktadır. 796-823 beyitleri arasında Hz. Muhammed’in
alemdarı olduğunu, Uhud savaşında şehit olduğunu, şehit olmadan önce kâfirler
tarafından iki kolu ve başı kesilince göğe yükseldiğini söyleyen Cafer-i Tayran isimli
bir şahısla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla ilk varaktaki “Tezkire-i Cafer-i Sadık”
ifadesinin, eserin tasnifini yapmak amaçlı üstünkörü bir bakış tarafından belki de öyle
olmasını umarak sonradan eklendiği düşünülmektedir.
2. Bodleian Kütüphanesi, MS. IND.IST.20 0/232/92 numarada kayıtlı varaklı bir eserin
56b-98a varakları arasında ikinci ve daha hacimsiz olan manzum varyant, çalışma
kapsamında B varyantı olarak adlandırılmıştır. Eserin 1b/54a kısmında mensur dört
imam hikâyesi bulunmaktadır. Boş olan 54b/56a varaklarından sonra 42 varaktan
oluşan manzum varyant yer almaktadır. 54b-57b arasında 13 satırlık çift sutun hâlinde
ilerleyen hikâye 57b-79a arasında 12, 13, 14, 16 satır olarak tek sütun yani her beytin
ilk mısraı bir satır oluşturacak şekilde; 79b’den itibaren tekrar her beyit bir satır
oluşturur vaziyette kaleme alınmıştır. A varyantına nazaran daha hacimsiz olan bu
varyantta, A varyantındaki çoğu beyit bulunmazken, ondan farklı beyitler de
barındırmaktadır.

1

1154

yana taǿrįḫdin olmas ėrdi ġarįb
naṣrdın taftı naẓmıġa tertįb
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1.2. Eserin Varyantları
İlk kez 1791 yılında Molla Niyaz tarafından kaleme alınan ve Bulak Mecmuasının 10. sayısında
M.E. Hüdaverdi tarafından Yeni Uygur Türkçesine aktarılarak neşredilen Dört İmam Hikâyesi
halk arasında sözlü ya da yazılı olarak oldukça yaygınlık kazanmış ve/veya yaygınlık kazanması
istenmiş olmalı ki manzum ve mensur varyantları bulunmaktadır.
Tespit edebildiğimiz Mensur Varyantlar: 1) Bodleian Kütüphanesi, MS. IND. INST. TURK. 22,
0/232 numarada kayıtlı olan ve 18b-40b varakları arasında bulunan varyant Molla Halık Kasap
tarafından yazılmıştır2. 2) Oxford-Bodleian Kütüphanesi, Türkçe yazmaları, MS. IND. IST.
TURK. 8 numarada kayıtlı olup 49b-65a varakları arasında bulunan varyant Ü. Eker tarafından
çalışılmıştır3. 3) Bodleian Kütüphanesi, MS. IND.IST.20 0/232/92 numarada kayıtlı eserin 1b54a varakları arasındaki metin. 4) Uygur Türkçesiyle yazılmış matbu yayını, Şincang Helk
Neşriyati tarafından çıkarılan Kök Yalılık Böre dergisinde 2006 yılında yapılmıştır. 13 sayfa
olarak derginin 281-294 sayfaları arasında yer almaktadır.
Manzum Varyantlar: 1) Oxford-Bodleian Ktp., Türkçe yazmalar bölümü MS. IND. IST. TURK
24, 0/232/92 numarada kayıtlı olup 53 varaktan oluşan manzum metindir. 2) Oxford-Bodleian
Ktp., Türkçe yazmalar bölümü MS. IND. IST. TURK 20, 0/232/92 kayıtlı eserin 56b-98a
varakları arasındaki metin.
1.3. Eserin Yazıcı(lar)ı
Dört İmam Hikâyesi’nin manzum ve mensur varyantları, hikâyenin farklı yazıcılar tarafından
yazıya geçirildiğini göstermektedir. Çalışmanın kapsamındaki A varyantının da, Molla Rahmet
ibn Molla Yusuf Şeyh Kuçeni tarafından Molla Niyaz’ın eserinin kopya edilerek oluşturulduğu,
eserin 49b-51a varaklarına tekabül eden 1092-1125 beyitleri arasında eser sahibinin kendisini
tanıttığı bölümden anlaşılmaktadır. Burada Hotenli olduğunu, neslinin de hep burada olduğunu
belirten kişi, ilk yazıcı olan Molla Niyaz’dır:
1101

ḳoyup ėken aṭımnı Mollā Niyāz
mėni ḳılmış imāmlarġa niyāz

Buna göre Molla Niyaz, dört yaşında okula başlamış, altı-yedi yaşlarında babasını kaybetmiştir.
Gece gündüz yas tutup ağlarken birden gönlünün karanlığı açılıp şiir yazmaya başlamış,
büyükler de kendisine küçük şair demişlerdir. Yirmi yaşına geldiğinde ravzayı ziyaret etmiş,
istihareye yattığı sırada rüyasında bir dağa karınca gibi tırmanmaya çalışırken biri gelip elinden
tutmuş ve karıncanın dağa tırmanıp aslan olduğunu görmüş. Böylece yüce Tanrının kendisine
şairlik kudreti bağışladığını anlamış.
Molla Niyaz, manzumeye kaynaklık eden mensur eserin yazarıdır. 1154-1156 beyitleri arasında
Hamel ayı Cuma günü nesirden nazıma çevrildiği belirtilir:
1154

yana taǿrįḫdin olmas ėrdi ġarįb
naṣrdın taftı naẓmıġa tertįb

1155

ay ḥamel yılı ėrdi hemdūne
hem tamām oldı rūz-ı āẕįne

1156

ḳılınıp naẓm boldı bu taġda
geh imāmlarda gāh sāy baġda

2
3

Varyant üzerinde Ümit Eker söz dizimi incelemesi yapmıştır: Bk. (Eker, 2018a: 40-65).
Bk. (Eker, 2018b: 631-681).

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Sayı: 2021/17



Serap ALPER 94

53a/3’te ise, A varyantının yazarı olarak Molla Rahmet ibn Molla Yusuf Şeyh Kuçeni adı
zikredilmektedir: 53a/02 yėtesi pencşenbe küni bitilip tamām bolġan rāḳım 53a/03 Mollā
Raḥmet ibn Mollā Yūsuf Şeyḫ Kūçeni
Buna göre A varyantı, Molla Niyaz tarafından mensur bir şekilde yazıya geçirilmiş olan
hikâyenin Molla Rahmet ibn Molla Yusuf Şeyh Kuçeni tarafından manzum hâlde yazıya
geçirilmiş şeklidir.
B varyantında 98b ve 99a’da tuncina duası verildikten sonra 99a/6’da yazarın Molla Kerim
Kaşkarî olduğu yazılmıştır: raḳam Mollā Kerįm Kāşḳarį yazdı.
Mensur varyantlardan Oxford-Bodleian Kütüphanesi, Türkçe yazmaları, MS. IND. IST. TURK.
8 numaradaki varyantta herhangi bir kayıt olmamakla birlikte, Bodleian Kütüphanesi, MS. IND.
INST. TURK. 22, 0/232 numarada kayıtlı olan metnin 18a-40b varakları arasındaki varyantta
boş bırakılmış sayfalardan sonra 43b’de Molla Halık Kasap adı zikredilmektedir.
1.4. Tarih
A varyantında 53a/1-2’de tarih verilmiştir: 53a/01 taǿrįḫḳa miŋ ėki yüz atmış bir toḫı yılda
rebįǾül-āḫir ay yėtesi pencşenbe küni bitilip tamām bolġan “bin iki yüz altmış bir tavuk yılında
rebiülahir ayının yedisinde, Perşembe günü yazılıp tamamlanmıştır”. Eser H. 1261 yılının
rebiü’l-ahir ayında Perşembe günü tamamlanmıştır. Bu tarih miladî takvimde 15 Nisan 1845’e
tekabül etmektedir. B varyantında 99a’da 1288 tarihi verilmiştir. Bu da 1868/1869 yıllarına
tekabül etmektedir.
1.5. Dört İmam Hikâyesi’nin Dâhil Olduğu Saha
Doğu Türkistan 1227’den sonra Çingiz oğullarından Çağatay’ın himayesine girer. 15.-16.
yüzyıllarda bölgenin bir bölümü Moğollar, bir bölümü Çinliler tarafından yönetilir. 1759’da Çin
saldırısına uğrayan Doğu Türkistan’ın denetimi bu yüzyılın sonunda Çinlilerin eline geçer.
Bundan sonraki 100 yıllık zaman diliminde Çinlilere karşı çok kez isyan edilir ama hepsi de
kanlı bir şekilde bastırılır. 1870 yılında Yakup Bey tarafından başkent Kaşgar olmak üzere
bağımsız bir devlet kurulmuşsa da bu devlet 1877’de Çin ve Rusya’nın anlaşmasıyla ortadan
kaldırılır. 19. yüzyılın başlarından itibaren başlayan Çin istilası ve buna karşı yapılan
direnişlerin halk muhayyilesinde bıraktığı izler sözlü Uygur edebiyatına büyük destanlar
kazandırmıştır.
İlk olarak 1791 yılında kaleme alınan ve konusu itibariyle Karahanlılar döneminde İslamiyet’in
Kaşgar, Yarkend, Uçatlık şehirlerinde yayılmasını anlatan Dört İmam Hikâyesi, ele alınan
manzum varyantlardaki tarihler dikkate alındığında (A varyantında 1845, B varyantında
1868/69) tam da Doğu Türkistan’ın Çin’in eline geçtiği ve karşı yapılan isyanların kanlı bir
şekilde bastırıldığı dönemde, dönemin ruhunu yansıtır şekilde manzum ve mensur olarak
varyantlaşmıştır. Hikâye boyunca mezkûr şehirlerde Çinlilerle yapılan mücadeleler
anlatılmaktadır. Yalnız, eserin manzum varyantlarının kaleme alındığı dönemde direniş ve
mücadele gösterilen Çinliler ile hikâyeye konu olan Karahanlılar döneminde İslamın yayılması
adına mücadele edilen Çinliler aynı etnik unsuru karşılamamaktadır. Tarihî kaynaklarda “Çin”
adının, bugünkü sınırlarından farklı olarak, Orta Asya ve Doğu Asya coğrafyaları için
kullanıldığı görülmektedir. Varis Abdurrahman, Divanu Lugati’t-Türk’te Kaşgarlı Mahmud’un
“Çin aslında üç bölüktür. Birincisi, yukarı Çin’dir ki doğudadır; buna Tawgaç derler. İkincisi,
Orta Çin’dir; burası Hıtay adını alır. Üçüncüsü ise, Aşağı Çin’dir; Barhan adı da verilir,
Kaşgar’dadır.” şeklindeki ifadesinden hareketle Aşağı Çin’in Tarım vadisi olması gerektiğini
belirtmiştir (Abdurrahman, 2001: 23). Edebî eserlerde de sözgelimi Nizamî’nin Hüsrev ü
Şirin’i, Nevayî’nin Ferhat ü Şirin’i gibi Fars ve Türk klasik eserlerinde, Çin ve Maçin yer
adlarının sıkça geçtiği görülmektedir. Bu eserlerde anlatılan olaylar ve olayların geçtiği yerler
kontekse bağlı bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda “Çin” ve “Maçin” yer adlarının sırasıyla
Tarım Havzası ve Hotan’ı işaret etmekte olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bu hikâyeye konu
olan Çinliler, Budist Uygurlardır.
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Sayı: 2021/17
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Karahanlı devletinin İslamiyeti kabulü ile bu dinin diğer Türkler arasına da yayılması meselesi
artık bir cihâd mahiyetini almış idi, Satuk Buğra Karahan döneminden itibaren İslam ruhu ile
dolu olan Karahanlı hükümdarları ve halkının İslamiyet uğrunda giriştikleri gazalar, başta
Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacib’in eserlerindeki şiir ve beyitlerde olmak üzere
mücadelenin olduğu devirden itibaren sözlü edebiyat şeklinde nesilden nesile aktarılarak,
sonradan yazılı kaynak haline gelen Satuk Buğra Karahan Tezkeresi, Buğrahanlar Tezkeresi,
Dört İmam Tezkeresi ve İmam Caferü’s-Sâdık Destanı gibi yerli tezkerelerde bugüne kadar
gelmiştir (Abdurrahman, 2001: 145).
9. yüzyılın ikinci yarısından 13. yüzyılın ilk yarılarına kadar doğuda Tunhuang ilinden, batıda
Kuça’ya kadar olan coğrafyada Beşbalık ile Koçu’yu merkez yapan Koçu (İdikut) Uygur
Devleti ile Batı Uygur Devleti’nin parçalanmasından sonra kurulan ve Kaşgar ve Balasagun’u
merkez yapan Karahanlılar devleti, özellikle Karahanlı Devleti’nin kendi dinini yayma isteği
üzerine, sürekli mücadele içinde olmuşlardır. Bu mücadelelerde çoğu zaman Karahanlılar galip
geldi ise de Koçu Uygurları’nın direnişi nedeniyle, siyasi ve kültürel bakımdan Kuça’yı
geçememişlerdir.
Koçu Uygur Devleti’nin Karahanlılar karşısındaki başarıları Yarkend ve Hotan’daki Budist
Uygurları da cesaretlendirmiş ve mücadeleler başlamıştır. Kan-chou Uygur Hanlığının
soyundan gelenlerce yönetilen Hotanlı Budistlerle savaşın ne zaman başladığının tespiti
mümkün değilse de aralarındaki mücadelelerin Karahanlıların Kaşgar’ı elde etmesiyle
sonuçlandığı bilinmektedir. Dört İmam Hikâyesi’nde de adları geçen ve her ikisinin de Hotan
hâkimi olduğu belirtilen Çoktı Reşid ve Nükte Reşid’in birinin Yarkend’in, diğerinin Hotan’ın
yöneticileri olduğu ve Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadır Han tarafından yenilgiye uğratılarak
yok edildiği, zikri geçen destanî mahiyetteki eserlerde bildirilmektedir.
Hikâyeye konu olan Nasıreddin, Muineddin, Zahireddin ve Kıvameddin adlı dört imamın
varlığına dair herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte 208-218 beyitleri arasında verilen şecere,
hikâyenin yazıya geçirildiği dönem ve saha olarak benzer eserlerle karşılaştırılmış, konuyla
ilgisi olmadığı için Mahdum-ı Azam’a kadar olan kısımları alınmıştır.
TEZKİRE-İ AZİZAN4

Çin kaynaklarına göre5

DÖRT İMAM

Hz. Muhammed Mustafa

Ebul Kasım
büyük oğlu)

Hz. Muhammed

Hz. Ali

İbrahim

İmam Hasan

Tayyip (Peygamberin dördüncü
oğlu)
İmam Hüseyin

İmam Zeynü'l-Abidin

Ali Asgar (İmam Hüseyin’in
ikinci oğlu)
Zeynü'l-Abidin

İmam Muhammed Bakır

İmam Mahmud Bakır

Muhammed Bakır

İmam Cafer-i Sadık

İmam Cafer Sadık

Cafer-i Sadık

İmam Musa Kazım

İmam Musa Kazım

Musa Kazım

(Peygamber’in

Hz. Ali

4 Kadir Tuğ’un “Doğu Türkistan’da Hocalar Dönemi” adlı yüksek lisans tezinde Necat Muhlis ve Şemsidin Emet
tarafından hazırlanan Yeni Uygur harfleriyle neşredilen Tezkire-i Azizan’a dayanarak verdiği şeceredir (Tuğ, 2004:
53-54).
5
Ekrem Erkin’in “Doğu Türkistan’da Sufi Hocalar” makalesinden alınmıştır (1996: 638-640).
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İmam Musa Rıza

İmam Ali Musa Rıza

Ali Musa Rıza

İmam Muhammed Taki

Seyyid Talib

İmam Muhammed Taki

İmam Muhammed Naki

Seyyid Abdullah

İmam Muhammed Naki

İmam Hasan Askeri

Seyyid Abzal

İmam Askeri

Seyyid Talip

Abdullah

Kasım= İmam Eftah

Seyyid Abdullah

Seyyid Ahmed

Dört İmam

Mir Abdullah

Seyyid Mahmud

Seyyid Ahmed

Seyyid

Şah Hasan

Şah Hüseyin

Şah Hüseyin

Seyyid Celaleddin

Hoca Mir Celaleddin

Seyyid Kemaleddin

Seyyid Burhaneddin Kılıç Seyyid Burhaneddin
Seyyid Burhaneddin Han

Mir Divana

Seyyid Celaleddin

Seyyid Mahmud

Mahmud-ı Azam

Seyyid Burhaneddin
Seyyid Celaleddin
Mahdum-ı Azam

Doğu Türkistan hocalarının şeceresinin ilk kısımları Şiîliğin İmamiye mezhebini
hatırlatmaktadır; fakat aynı değildir. Benzer olan sekiz imam (Hz. Hüseyin, Zeynelabidin,
Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan
Askeri) dışında özellikle İmam Ali Rıza’dan sonra silsilenin değiştiğini de görmekteyiz. Verilen
şecereler genellikle Nakşibendî Tarikatına ait olmakla birlikte hocaların, yaşadıkları bölgede
meşruiyetlerini kabul ettirmek için soy kütüklerini sonradan hazırlamış olmaları nedeniyle de
birbirinden farklılıklar göstermektedir. Hikâyemiz, konusu itibariyle erken bir döneme ait
olduğu için İmam Askeri’ye kadar diğerleriyle ortaklık göstermektedir. İmam Askeri’den sonra
şecereye eklenen İmam Eftah ve oğulları ise, tam olarak sonradan eklenerek meşruiyet
kazandırılmaya çalışılmış isimler olmalıdır. İslamın yayılması için Karahanlı hakanı Yusuf
Kadır Han’a yardım eden, hatta neredeyse Han’dan daha etkili olan bu dört şahıs sıradan
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imamlar olsaydı, hikâye manzum ve mensur varyantlar olarak kaleme alınmaya değer
görülmeyebilirdi. Han’dan daha etkili bu şahısların 12 imam silsilesine eklenerek yüceliklerine
yücelik, kutsallıklarına kutsallık eklenmesi Doğu mistisizminin etkileri olarak görülebilir.
Hikâyenin diğerlerinden farklı olan bir diğer kısmı, her ne kadar şecere içinde ismi zikredilmese
de eser içinde dört imamın, İmamiye’nin 12. imamı olan Muhammed Mehdi ile karşılaşmasına
da yer veriliyor olmasıdır (767-795. beyitler).
2. Dil Özellikleri
Metin, yazıya geçirildiği tarih itibarıyla Klasik sonrası Çağatay Türkçesi hususiyetlerini
aksettirmekle birlikte, aynı saha ve aynı dönemler içinde kaleme alınmış birçok eserle benzer
özellikler taşımaktadır. Klasik ve klasik sonrası Çağatay Türkçesi dil özellikleri, döneme ait
eserler üzerine yapılmış çalışmaların dil incelemesi kısımlarında bir çalışma disiplini olarak
gramer kitabı şablonunda ele alınmış, alınmaktadır. Bu çalışmada metni kalıplaşmış bir şablona
uyarlamak yerine, klasik Çağatay Türkçesinden farklılık gösteren hususiyetlerin tespiti ve
açıklanması yoluna gidilmiştir.
2.1.Yazım Özellikleri:
2.1.1. Birçok eserde karşılaştığımız alıntı kelimelerin genellikle orijinal imlalarıyla yazılmış
olmakla birlikte bazı kelimelerde kısa ünlülerin de gösterilmiş olması bu özelliklerden biridir:
düşmen (83;  < دوﺷﻤﻦF. )دﺷﻤﻦ, ḥāṣıl (153;  < ﺣﺎﺻﯿﻞA. )ﺣﺎﺻﻞ, ḳābil (369;  < ﻗﺎﺑﯿﻞA. )ﻗﺎﺑﻞ, ḳadir
(sadece A’da 94;  < ﻗﺎدﯾﺮA. )ﻗﺎدر, lāzım (12, 298;  < ﻻزﯾﻢA. )ﻻزم, lįkin (255) menzil (144, 146;
 < ﻣﻨﺰﯩﻞA.) ﻣﻨﺰل, mübāriz (410, 629, 731;  < ﻣﺒﺎرﯾﺰA. )ﻣﺒﺎرز, nāṭıḳ (26;  < ﻧﺎطﯿﻖA. )ﻧﺎطﻖ, nāzil (105,
1047;  < ﻧﺎزﯾﻞA. )ﻧﺎزل, perverd-gār (1, 99;  < ﭘﺮوردﯾﻜﺎرF. )ﭘﺮوردﻛﺎر, ṣādır (sadece A’da 96; < ﺻﺎدﯾﺮ
A. )ﺻﺎدر. Bu hususiyeti Doğu Türk yazı dilinin Türkçe kelimelerde tüm ünlüleri gösterme
hassasiyetini, kendi diline dâhil ettiği alıntı kelimelere de uygulayarak Türkçeleştirme özelliği
olarak değerlendirebiliriz.
2.1.2. Elif’li vav yazımı: Bu yazım özelliğine daha önce aynı sahaya ait olan metinlerde bol- ve
tol- kelimelerinde rastlanmış ve metinlerin ait olduğu sahaya ait bir hususiyet olarak
değerlendirilmişti. Literatür taraması neticesinde Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya’sı, Kutadgu
Bilig’in Mısır nüshası ile Batı Türk yazı dilinde de elif’li vav yazımı örneklerinin bulunduğu
tespit edilmiştir. Özellikle Nehcü’l-Feradis’te cömert kelimesinin  ﺟﻮاﻣﺮدşeklinde yazımı, bu
hususiyetin alıntı kelimelerde de uygulanıyor olduğunu düşündürse de tek bir örnek olarak
kalmaktadır6. Bu çalışma kapsamında ol-, bol-, tol- kelimelerinde olmak üzere sadece A
varyantında elif’li vav yazımına rastlamaktayız. Metinde 259 kere geçen bol- kökü 235kez ﺑﻮل
şeklinde normal imlasıyla, 1 kez ünlüsü gösterilmeden  ﺑﻞşeklinde yazılırken, 23 kez ﺑﻮال
şeklinde yazılmıştır. 75 kez geçen ol- fiili 178’te  اواﻟﻤﺎﻏﺎنşeklinde; 13 kez geçen tol- fiili de
122’de  ﺗﻮاﻟﺪىşeklinde yazılmıştır.
14. yüzyıldan itibaren hem Doğu hem de Batı sahası eserlerinde görülen bu Elif’li vav yazımını,
çağdaş lehçelerde (Türkmence, Nijniy Novgorod Tatar Ağzı) ve tarihi lehçelerde (DLT,
Kitabu’l-İdrak) bōl- şeklinde tespit edilen, Yakutçada da buol- şeklinde varlık gösteren uzun
ünlünün ki, Tekin’in de belirttiği gibi kendisini düzenli bir şekilde Yakutça ve Türkmencede
koruyup kısaldığı dil, lehçe ve ağızda, düzensiz ve dağınık bir şekilde de olsa kalıntısına
rastlanmaktadır (Tekin, 1995: 38), konuşma dilindeki bir kalıntısı olarak imlaya yansıması
olarak değerlendirebiliriz.
2.1.3. Dad yerine zel harfinin kullanımı: Ravża ( )روﺿﮫkelimesi A varyantında düzenli olarak
( روزه287, 288, 290, 303, 1097) şeklinde; iǾtirāż ( )اﻋﺘﺮاضkelimesi de her iki varyantta zel harfi
ile ( اﻋﺘﺮاز5) şeklinde yazılmıştır. Arapçaya özgü dad harfi yerine zel harfinin kullanılması
Türkçeleştirme çabası olarak yorumlanabilir.

6

Konuyla ilgili olarak bk. (Alper, 2019: 1707-1718).
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2.2. Ses değişmeleri
2.2.1. /ev/ ses gurubunun /öy/’e dönüşmesi, p > f değişimi gibi Çağatay Türkçesinde aşina
olduğumuz özellikler devam etse de Çağatay Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinde kendisinden
sonra gelen hecedeki ü’nün etkisiyle ö’ye değişen e’nin (söyündü kelimesi buna örnektir),
kendisinden sonra herhangi bir yuvarlak vokal gelmeden de ö’ye değiştiği görülmektedir:
yötele- (711; < yė:t- (-d-) “götürmek, sürmek (at) ED 884b).
2.2.2. p ~ f hususunda aynı varyant içinde aynı kelimenin hem p’li hem f’li şekilleri
görülmektedir: çaf- ~ çap-, ḳof- ~ ḳop-, fiş- ~ piş-, öf- ~ öp-, fenāh ~ penāh, feydā ~ peydā,
fehlüvān ~ pehlüvān, fişāne ~ pişāne vb şekiller yan yana kullanılmıştır.
2.2.3. ı>a, i>e: alta (1037, 1104), yette (979, 1037, 1104).
2.2.4. e>ö: söyündi (349), öy (567); öylüg (1031); öyrül- (262, 517; < evril- < evir- ED 14a).
2.2.5. Ağızlara ait kelime notları: 17. yüzyıldan itibaren başlayan ve çağdaş Türk lehçelerinin
oluşumuna kadar devam eden süreçte Çağatay Türkçesi, fonetik ve morfolojik hususiyetler yanı
sıra en büyük değişimi söz varlığına mahallî unsurları dâhil ederek göstermiştir. Metinde,
Klasik dönem metinlerinde karşılaşılmayan ve mahallî söz varlığına katkı sağlayacak 11 kelime
tespit edilmiştir.
973

ravza başıġa çuġlaşıp her kün
ėkki üç kere yıġlaşıp her kün

çuġla- ~ çulġa- “bir araya getirme, toplamak” Jarring77; çuġlaş → çuġlimaḳ (ağız) toplamak, bir
araya getirmek YUTS87 < çuġla- “sarmak, sarıp sarmalamak; (eşya) toplamak” ED407b; <
çuġ+la-; çu:ġ “deste, demet, bohça” ED405a.
297

dėdi şeh munça ėl kėlipdürler
bizni dėp munça emgelipdürler

299

kim ki köŋlide yanmaḳ olsa heves
anı emgeltmek bizge ḫūb ėmes

550

Māverāü’n-nehr’din kėlipdürler
dįn üçün munça emgelipdürler

emgel- şeklinde geçen kelime, Eski Türkçeden beri aşina olunan emge- fiiline dayanmaktadır: <
emgen- ED 160a < emge- “acı çekmek” ED159b. Tarihi lehçelerde ve Doğu Türkçesi
diyalektlerine ait sözlüklerde de emgen- “acı çekmek; azap çektirmek” Jarring41; imgenmek
“herhangi bir aşırı çalışmadan dolayı çok bezgin, yorgun olmak” Shaw38 şeklinde geçen sözlük
ağızlarda n>m değişimiyle emgen- şekline geçmiş olmalıdır.
896

boldı feydā bu aḫşāmį ėki seg
ġacaşur ėrdi anda munda süŋek

ġacamak kelimesi tarihi lehçelerde kemür-, kömür-, gemir- şeklinde gördüğümüz fiilin yerine,
Moğ. ġaci- (“eğmek, şeklini bozmak, bükmek, katlamak” Les.356b) şeklinin tercih edilip Doğu
Türkçesi ağızlarında farklılaşarak kullanımda olduğunu göstermektedir. Şöyle ki Shaw’da
ġacamak (“kemirmek” Shaw137) şeklinde geçen kelime İL’de Yeni Uygur Türkçesinin orta
hecedeki geniş ünlünün açık hece olması durumunda daralması kuralı gereğince ġacimaḳ
(“kemirmek” İL722b) şeklindedir. Jarring ise, kelimeyi ġadza- (Jarring108) şeklinde, ses
değişimiyle vermektedir. Kelime Özbekçede de g’aji- (UED90) şeklinde görülmektedir.
585

ġarḳırap tüşse gürz şāh başlap
çep ḳolıda tutup yana taşlap

ġarḳıra- fiili için Jarring’in verdiği γarqϊra- “yankılı ses çıkarmak” ve γarqara- “gök
gürlemek” (Jarring108) şeklindeki iki farklı kelimenin anlamlarının her ikisi de metne
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uymaktadır. Yine Jarring’te “tıkırtı, şıngırtı” anlamında bir γarγara- ve “çağlamak, çağıldayarak
akmak” anlamlarında γarγϊræ- fiilleri de aynı sayfada verilmiştir. Shaw fiili ġarḳuramaḳ
şeklinde ve “yankılı ses çıkarmak” anlamında vermiştir (Shaw18). Beyitte gürzün düştüğü anda
çıkardığı ses; yankılı, gök gürültüsü gibi, şıngırtılı, çağıldayarak akan su gibi olabilir. Her
hâlükarda burada yansıma bir sesten bahsediyoruz. -ḳira-, -ḳura-, -küre- eki de Yeni Uygur
Türkçesinde sonu r ile biten ses taklidi kelimelerden geçişsiz fiiller türeten bir ek olduğu için
ġar ses taklidi bir kelimedir.
399

sordılar harduḳ ḳılıban ikrām
bir ṭarafge tüşürdiler be-tamām

harduḳ kelimesi “yorgunluk” anlamıyla hem Shaw187’de hem de Jarring115’te geçmektedir.
Jarring kelimenin harduq ~ hardoq ~ ha:doq ~ ha:duq fonetik değişimlerle farklı şekilleri ile
harduq sor- kelime grubunun “birinin sağlığını sormak, hâl hatır sormak” anlamını vermiştir.
Kelime kökünün ET a:r- ED193 fiilinin Ana Türkçedeki aslî ünlü uzunluğunun bir kalıntısı <
AT. *hār- (Tekin, 1995: 172) olması yanı sıra; h proteziyle gelişmiş şekli olduğu düşünülebilir.
Eski Uygur Türkçesinde “ö, u, ü” vokalleri ile başlayan bazı kelimelerin, Yeni Uygur
Türkçesinde h’li şekillerini görmekteyiz: öl ~ höl “ıslak”, ürper- ~ hürpey- “ürpermek”, ördek ~
hördek vb. Aslında bir partisip eki olan -duḳ eki, çapduḳ “malzeme, donanım”, ḳalduḳ “miras”
gibi kelimelerde görüldüğü gibi kalıcı isimler oluşturmuştur.
475

bu diyār içre nėççe yüz merdi
yerni külep maḳām ėtip ėrdi

küle- fiili “kazmak” (Shaw173) anlamıyla mevcuttur. Jarring, “kazmak” anlamında bir qo:la- ~
qola- ~ qorla- (Jarring251) fiiline değinip korla- ~ ko:la- ~ kola-“kazmak” (Jarring175) fiiline
gönderme yapıyor. Burada da kelimenin Menges tarafından < F. kāv “kazı” +la- olarak
değerlendirildiğini belirtiyor. Kāv kelimesinin önce kār olması, muhtemelen r sesi düştükten
sonra da vokalinin yuvarlaklaşmış olduğu düşünüldüğünde korla- fiilindeki yuvarlaklaşmanın r
düşmesinden önce gerçekleştiği görülür. Bu durumda kelime önce kovla- şekline dönüşmelidir
ki, bu kez anlam değişmektedir.
ETde “kazmak, küremek” anlamındaki kelime küri:-’dir (ED737a). küle- kelimesini, Türkçede
daha ziyade ağızlarda görülen (güreş > güleş gibi) r-l değişmesiyle oluşmuş bir kelime olarak
değerlendirmek, ağız özelliklerinin metne yansımasını göstermek açısından da önemlidir.
945

bir küsevni alıp ḳolıġa imām
saldı o yėrge kökledi be-tamām

küsev kelimesi “süngü, şiş, demir çubuk” Shaw171 anlamlarıyla geçmektedir. Jarring bu
kelimeye yer vermemiş olup ŞS’de küsev “nįm sūḫt, maḥrūḳ ḥaṭab parçası, ateş karıştırıcı çöp”
SŞ259 şeklinde geçmektedir. Her hâlükarda kelime köze:gü: ED759b kelimesinin ses
değişimleriyle Doğu Türkçesi ağızlarında aldığı şekil olmalıdır.
921

yā ki tapġan kėbi ėkin yala<n>gaç
yā ki çıġġan kėbi ṭaǾāmġa aç

Bir savaş sahnesinin anlatıldığı bölümde geçen bu beyitten bir önceki beyitte cenk, ateşe su
karışmış gibi, kamışlığa ateş düşmüş gibi; bir sonraki beyitte ise koyun sürüsüne kurt saldırmış
gibi, kısmetsizler hazine bulmuş gibi tasvir edilmektedir. Cümle yapıları dikkate alındığında
kėbi, dėk edatlarının –gAn partisibinden sonra kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla yalagaç
kelimesi yala- fiilinin –ġaç gerundium ekiyle “yalayıcı, yalayınca” anlamı kazanmış şeklinden
farklı olarak, B varyantındaki yalangaç yazımıyla da desteklendiği üzere, Eski Türkçedeki yalıŋ
“çıplak” kelimesinin Uygur Türkçesinde yalanġaç (Shaw195) şeklinde gelişmesinin erken bir
örneğidir.
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yana ḳaş <u> ḳafaḳ burun bile tiş
her birige yaraġladı bir iş

Tanrının yaratma sıfatının anlatıldığı bölümde geçen aşağıdaki beyitteki yaraġla- fiili, yaratılan
her bir uzva bir görev yüklendiğini belirtmek için kullanılmıştır. Bu bağlamda ETde yaraġ
“silah” isminden +la- ekiyle türetilen fiil Uygur Türkçesinde yaraḳlamaḳ şeklinde ve
“silahlandırmak, silahla teçhiz etmek, silahla donatmak” (Shaw190) anlamında kullanılmaktadır.
903

hem ḳılıçlarnı yemledi ėki şūm
tıḳtı mılṭıḳlanıŋ içige ḳum

yemle- “onarmak, tamir etmek”; yemlimek “yapıştırmak” Jarring153; yemlemek “yapıştırmak”
Shaw200; yelimle- fiilinin haploloji yoluyla yemle- şekline dönüştüğü görülmektedir: yelim+leED929a < yelim “tutkal”.
711

uçradı şāhlarġa bir kāfir
yötelepdür ki nāḳa-i lāġar

yötele- ~ yütele- “sürmek, götürmek (at, deve, çocuk)” Jarring159; < yė:t- (-d-) “götürmek,
sürmek (at) ED884b. Eski Uygur Türkçesinde kelime başında veya ilk hecedeki e vokalinin ö’ye
değişmesine dair birçok örnek mevcuttur: ätük “çizme, ayakkabı” Wilkens128 > ötük; täšük
“delik, çukur” Wilkens705 > töşük; äčkü “keçi” Wilkens95 > öçkü; tävä “deve” Wilkens706 > töge
vb.
3. Metnin Kurulumu
Hikâyenin olay örgüsünü bozmayan 20, 21, 24-94, 382, 501-503, 529, 677, 693-696, 704-705,
708, 712, 821-823, 834-854, 866, 936, 937, 942, 946-948, 965 ve 974. beyitler B varyantında
bulunmamaktadır. B varyantında bulunup A varyantında bulunmayan beyitler, normal beyit
sıralamasında ama hemen altlarında B varyantındaki varak ve satır numaralarıyla verilmiştir.
Böylece 1096 beyitten oluşan A varyantı ile toplamda 1156 beyit ortaya çıkmıştır. B varyantı
988. beyitle son bulmuştur. Beyitlerdeki farklılıklar dipnotlarda gösterilmiştir. Arap harfli
metinlerdeki yazılmamış ünlüler bir üst sırada yazılarak imladaki hususiyetlere dikkat
çekilmiştir.
4. Eserin Olay Örgüsü ve Bölümleri


Eser besmele ile başlamaktadır.
Giriş kısmında; hamdele, tevhid ve münacat bölümleri iç içe verilmiştir. Tevhid bölümünde,
Tanrının varlığı, birliği, isimleri, sıfatları sıralanırken Tanrı’ya yakarışı konu edinen münacat
bölümünün de buraya dâhil edildiği görülmektedir. 1-112. beyitleri kapsayan bu kısımdan sonra
123.beyitten itibaren na’t bölümü başlamaktadır. 133.beyitten itibaren Mirac ve 168. beyitten
itibaren dört halifenin övgüsü bölümleri başlamaktadır. 168-176. beyitler arasında Hz. Ebubekir
anlatıldıktan sonra diğer halifeler için başlıklar konulmuştur. Başlıklar ve içerdikleri beyitler şu
şekildedir:




Ḥażret-i Ebābekr Ṣıddīḳ, Ḥażret-i ǾÖmer, Ḥażret-i ǾOsmān, Ḥażret-i ǾAlį menḳıbetleri (168207): Emįrü’l-müǿminįn Ḥażret-i ǾÖmer 178- 185. beyitler; Ḥażret-i ǾOsmān’nıŋ elḳābları 186194. beyitler; Elḳāb-ı Ḥażret-i ǾAlį 195- 207. beyitler.
Ol nübüvvet ḥadįḳasınıŋ gül ü şükūfteleri, mürüvvet <u> ṣıdḳnıŋ nūr-ı nā-süfteleri, şefāǾat
ehliniŋ şehriyārları, şecāǾat maǾrekesi şeh-süvārları, nām-ı meşhūr kitāblarda mestūr yaǾnį
Ḥażret-i İmām Nāṣıreddįn ve Ḥażret-i İmām MuǾįnüddįn ve Ḥażret-i İmām Ẓahireddįn ve
Ḥażret-i İmām Ḳıvāmeddįn rażyallāhu Ǿanhu nām-ı nesebleri: (208-221): Asıl konunun
anlatımı başlıkla belirtilip 202. beyitten başlamaktadır. 202-211 beyitleri arasında Hz. İmam
Nasreddin, Hz. İmam Muinüddin, Hz. İmam Zahireddin ve Hz. İmam Kıvameddin’in şeceresi
verilmiştir.
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Ḥażret-i imāmlar Māverāünnehr’idin Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān Ġāzį’ni Kāşḳar-zemįnġa ėlçi
ibergenleri, Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān Ġāzį, Kāşḳar’ġa kėlip ėlçi kirgüzgeni, Kāşḳar ḫalḳ
Ḥażret-i imāmlarnıŋ cemāllarını körmekke ārżū ḳılġanı (222-270): Dört imam,
Medayin’dedirler. Yusuf Kadır Han’ın huzurunda Kaşgar’da İslam’ın zayıf olduğunu, din için
savaşılması gerektiğini bildirirler. Yusuf Kadır Han, bütün halkı küffar olan Kaşgar’a gitmek
için imamların iznini ister. İmamlar onun bu isteğini onaylayıp beraberinde gitmek üzere kırk
bin kişiden oluşan bir ordu toplarlar. Bu ordu çokça yol katedip Kaşgar’a ulaşır ve şehri kuşatır.
Bu sırada Yusuf Kadır Han, Kaşgar’a bir mektup yazar. 238-249 beyitlerini muhtevi mektupta
tanrı, peygamber ve dört halife övgüsünden sonra dört imamın Kaşgar halkının iman etmesini
buyurup kendisini bu işle görevlendirdiğini belirtir ve ili Müslüman olmaya çağırır. Eğer iman
etmeyi kabul etmezlerse savaş çıkıp mülklerini viran edeceğini, herkesi kılıçtan geçireceğini
belirtir. Mektubu götürmek üzere birini görevlendirir. O kişi mektubu alıp şehre girer. Bu
sırada kâfirler oturuyordur. Ulak mektubu okur; kâfirler duyunca üzülüp kendi aralarında
istişare ederek küfürden kendilerini azat ederlerse Müslüman olmayı kabul ederler. Ulak bu
haberi Yusuf Kadır Han’a ulaştırır. Kaşgar halkının iman etmeyi kabul etmesi üzerine Yusuf
Kadır Han, savaş niyetinden vazgeçer ve şahlara mektup yazmaya karar verir.
Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān Ġāzį, Kāşḳar ḫalḳnıŋ Ǿarżını imāmlarġa nāme bitip ibergeç yüz ḳırḳ
miŋ kişi bile kėlip Andicān taġıġa tüşgenleriniŋ beyānı nāme içideki (271-328): Mektubun
içeriği şöyledir: “Ey nebilik feleğinin şahı, ey velilik tahtının ayı! Bakışın değse çöl
gülbahçesine döner. Sıfatın güneş gibi aydınlıktır. Emrin üzerine bu tarafa geldim. Birçok gün
sıkıntı çektim. Çok şükür çektiğim sıkıntılar boşa gitmedi, bu diyarda din yayılmış olacaktır”.
Ulak mektubu alıp yola koyulur, gece gündüz yol aldıktan sonra şahlara ulaşır. Şahlar bu sırada
avdadırlar. Ulak, şaha selam verip mektubu verir. Şah mektubu okuyunca Kaşgar halkının din
konusunda tam kararlı olmadıklarını fakat kendilerini beklediklerini, gazanın kendilerine miras
olduğunu bildirerek Kaşgar’a gitmeye karar verir. Sözlerini anlayan ahali de her ne emrederse
yapmaya hazır olduklarını bildirirler. Tanrıya sığınıp kutsal ravzaya yürürler. Ravzayı ziyaret
edip, birçok kez tavaf edip dört imam memnuniyet içinde Kaşgar’a yürürler. Andican dağına
gelip konaklarlar. Bu sırada yüz kırk bin kişilik bir ordu da onlara katılır. Şah, kendi isteğiyle ya
da korkudan gelmiş olan bu kadar insan arasından dönmek isteyenleri sıkıntıya sürüklemenin
kendilerine yakışmayacağını belirtip isteyenlerin dönmesini söyler; herkes ağlayıp şahın
ayağına kapanıp kalmak ister. Şah başındakini çıkarıp kıbleye dönüp ellerini kaldırıp dua eder.
Ḥażret-i imāmlar yüz ḳırḳ miŋ evliyā birlen leşkerkeşlik ḳılıp Kāşḳar şehrini ḳurşap tüşgenleri,
Kāşḳar ḫalḳ pįş-bāz çıḳıp yana ḳırḳ miŋ evliyānıŋ ḳadem-i hümāyūnları berekātıdın İslām’ġa
müşerref bolġanları, Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān Ġāzį pādşāh bolġanları (329-463): Yusuf Gazi
Kadır Han, mektuptan sonra şahların gelmesini beklemektedir. Bir taraftan tuğu ve bayrağı
beyaz bir kalabalık ortaya çıkar. Bu yüz bin kişinin komutanı Şah Kasım Uş, Andican dağına
gelen imamlar tarafından Yusuf Gazi’ye haber vermek üzere önden gönderildiğini söyler. Bu
sırada Uş’tan Şah Mansur Uşi, Hoca Ahmed Uşi, Hoca Said, Hoca Aziz, 4 ak tuğlu dört bin
kişiyle gelir. Kabil’den Sultan Senceri Kasan, Sultan Haydar-ı Kasan, Sultan Hoca İsmail,
Hoca Yusuf, Hoca Yakub, Hoca Hasan, Hoca Süleyman gelir. Harezm’den Sultan Ebul
Muzaffer, Sultan Kasım Harezmi, Sultan Azam Harezmi, Hoca Kuçek, Hoca Şehbaz gelir.
Bağdat’tan Celaleddin, Sultan Şeyh Sadeddin, Ziyaüddin, Alaüddin, Hoca Şemseddin, Hoca
Sultan Hasan Ziyaüddin, Hoca Mahmud Muhammedi Tahir, Hoca Yahya, Hoca Ömer, Hoca
Nasr, Hoca Mansur, Hoca Abdulkerim, Hoca Abdulgafur Abdurrahim’den oluşan Bağdat
pehlivanları gelir. 25 alemli bir orduyla şahlar gelir. Yusuf Kadır Han onları saygıyla karşılar.
Kaşgar halkı bu kadar kalabalık orduyu görünce endişelenip hediyelerle kaleden çıkar. Halk
Müslüman olur, Yusuf Gazi Kadır Han da padişah olur.
Ḥażret-i İmāmlar Kāşḳar’dın Yārkend kėlgenleri, Yārkend ḫalḳ pįş-bāz istiḳbāllarıġa çıḳıp dįn-i
İslām’ġa müşerref bolġanları (464-482): Dört imam ve toz bulutu şeklinde gelenler Kaşgar’da
makam tutarlar. Hz. Yusuf Gazi Kadır Han bu diyara sultan olur. Ona adaletle yönetmesi,
yetimi dulu koruması, şeriatı koruması hususlarında nasihatlarda bulunurlar. Yusuf Kadır Han,
Kaşgar’ın padişahı olduktan sonra imamlar bir müddet daha burada kalıp sonra Yarkent’e
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yönelirler. Yarkent hâkimi, onları hediyelerle karşılar. Onu da Müslüman yaptıktan sonra
Maçin’e yürürler.
Ḥażret İmām Muḥammedį Şākir pādşāh hemme leşker ve selāmnıŋ pįş-rūyları ėrdiler. Ḫoten
yolıda Çoḳtı Reşįd, Nükte Reşįd ḳaravulları birle ceng ḳılıp derįçe-i şehādet tapġanlarınıŋ beyānı
(483-506): Hoten ilinin hâkimleri Çoktı Reşid ve Nükte Reşid adlarında iki kâfirdir. Yol
üzerinde pusu kurarak İmamların öncü olarak gönderdiği Muhammed Şakir’i şehit ederler.
Şakir’in ordusu bunu görünce kâfirlerin etrafını sarıp her tarafı kana boyarlar. Kurtulan
kâfirlerden biri şehrine gelip İslamı yaymak için gelen öncünün öldüğünü bildirir. Bu haberi
duyan kâfir beyinin aklı başından gider; kaleyi sağlamlaştırır.
El-ḳıṣṣa Ḥażret-i imāmlar Ḥażret-i İmā[m] Muḥammed Şākir’ni defn ḳılıp şehr-i Māçįn’ni
ḳurşap tüşkenleri, kāfirler cādū ḳılıp ḳırḳ yıl şehrni nā-peydā ḳılıp āḫiri taġ ṭarafıge ḳaçġanı,
Ḫalḥal Māçįn tābiǾleri birle įmān aytıp müslümān bolġanı aytur (507-696): İmamlar bu olayı
duyunca yola koyulur, ribat kavmine ulaşırlar. Orada İmam Şakir’i kanlar içinde görürler. İmam
Şakir’i defnedip Maçin’e yönelirler. İmamların ordusu hızla Maçin’e gelir. Kalenin önüne
konuşlanırlar. Şehrin idarecileri Çoktı Reşid ve Nükte Reşid şaşırmışlardır. İmamlar kaleye bir
elçi gönderip bu gelenlerin Maveraünnehir’den din için geldiğini, 140 bin yiğidi olduğunu,
Müslüman olup tanrıya ibadet etmesini, şahlara boyun eğmesini, bu sözleri kabul etmezse
kendilerini cehenneme göndereceklerini bildirmesini ister. Elçinin getirdiği haber ile dünya
Çoktı Reşid’in başına yıkılır. Başını eğip düşünmeye başlar. Bu şehirde Şeman adlı bir büyücü
vardı. Kırk öğrencisi vardı. Şehrin başına yeşil bir ev diken bu kırk bir büyücü gece gündüz
büyü yapardı. Çoktı Reşid’e gelip bu durumdan endişelenmemesini, kendisinin sihir ile şehri
yok edeceğini söyler. Kâfirler sevinirler. Çoktı Reşid ve Nükte Reşid elçiye Müslüman
olmayacaklarını, ölmedikçe küfürden dönmeyeceklerini bildirirler. Elçi dönüp cevabı bildirince
imamlar savaş davulunu çalarlar. Tam saldıracakları sırada şehir gözden kaybolur, hepsi
yerlerine geri döner. Kale tekrar görünür olunca hızlı atlarına binerler fakat kale yeniden
görünmez olur. Bu olay birçok kez tekrarlanır. Burada kırk yıl ya da kırk gün durdukları
söylenir. Kale, büyüyü yapanlara görünmez olmuyor; onlar kendi kendilerini zindana kapatmış
oluyorlardı. Bir gece kâfirler kaçarlar. Şehir artık görünmez olmadığından şehre girerler, şehirde
az kişi kalmıştır ve rastladıkları bir kişi olup biteni anlatır. Çoktı Reşid ve Nükte Reşid’in lanetli
ve rezil olduklarını, büyü yaptırdıkları için şehrin görünmez olduğunu, askerleriyle gece
kaçtığını, şehirde kendisi gibi hastaların kaldığını söyler. Onu alıp şaha götürürler. Şah
karşısında Müslüman olur. Şahın sorularını yanıtlar. 12 bin kişiden kendisi gibi acizlerin
kaldığını, kalanların en büyüğünün Halhal adlı biri olduğunu ve şehrin Müslüman olmasının ona
bağlı olduğunu söyler. Şahlar şehre elçi gönderip şehir halkının cevabına göre hareket etmeye
karar verirler.
Ordu içinden Kaytus Magribi adlı bir yiğit, kaleye girip Halhal’la karşı karşıya gelebileceğini,
Müslüman olursa birlikte çıkacaklarını olmazsa orayı yıkacağını söyler. İzin alıp kaleye girer.
Halhal korkmuştur ve Kaytus’a soru sorar. Kaytus da şahlar tarafından geldiğini, Müslüman
olup itaat etmesini, eğer kabul etmezse ülkesinin dağılacağını, halkının esir olacağını söyler.
Bunun üzerine Halhal adamlarına Kaytus’u yakalamalarını emreder. Halhal’ın adamları dört bir
yandan saldırır. Kaytus Magribi hançerini çekip bir vuruşta yedi kişiyi öldürür. Çinlileri altüst
eder. Bir kişi şahlara Kaytus’un kalede savaştığını söyler. Şahın emriyle Şah Kasım Uşi, Şah
Yemeni yardıma giderler. Çinlileri yerle bir ederler. Halhal, kale halkıyla birlikte dışarı çıkınca
Müslüman olur ve Maçin’in padişahı olur. Ertesi gün kalan halkla birlikte şahlara hediyeler
sunar ve Uçat şehrinin görünürde Müslüman olduğunu fakat içlerinde hep bir düşmanlık
olduğunu söyler.



Ḥażret-i İmāmlar kāfirlerniŋ kinidin ṭaraf taḳġa revān bolġanları (697-766): Çoktı Reşid ve
Nükte Reşid kaçınca şehir halkı imamlara müjde verir; imamlar onların peşine düşer. Yolda bir
taş bulurlar. Bir süre taşı birbirlerine atarak oynarlar. Ansızın taş ellerinden düşer ve taşın
düştüğü yere Sakaye adını verirler. Sonra zayıf ve çelimsiz bir deveye eski ayakkabılar
yüklemiş biriyle karşılaşırlar. Şahlar ona halkının nerede olduğunu, nereden geldiğini sorarlar.
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Çoktı Reşid’in halkından olduğunu, onlarla gitmeyip bu tarafa döndüğünü; devesinin yolda
böyle zayıfladığını, belki ayakkabıların da eskidiğini söyler. Başını yana eğmesinden yalan
söylediğini, onun bir casus olduğunu anlarlar. Onu taşlayıp öldürürler. Biraz sonra bir karartı
görünür, Çinlilerdir. Sert bir savaş olur, Çinliler kaçar. Çinlileri izleyerek taş ile kurdukları şehri
bulurlar. Şehri kuşatıp nasıl daha kolay alacaklarını düşünürken, şehre giden suyun yolunu
kesmeyi planlarlar. Şahlar bir dal alıp nehre bırakır, o dal çiçeklenip meyve verir. Bu elma
keramet olur ve bir etek meyveyi suya bırakırlar. Elmalar su yolunu kapatır. Hiç savaşmadan
kâfirleri zor duruma sokmuşlardır ve kâfirler yine kaçarlar.
Ḥażret-i İmāmlar Ḥażret-i İmām Meḥdį-i āḫir zamān pādşehim bilen mülāḳāt bolġanları (767795): Bu sırada şahların burnuna güzel bir koku gelir ve kokunun sahibini bulmak için
yürümeye başlarlar. Kokuyu takip ederek yürüdüklerinde Mehdi’ye ulaşırlar. Birbirlerine
iltifatlar edip orada konaklarlar.
Ḥażret İmāmlar Ḳaburġa bulaḳdın yanıp Ḥażret-i İmām CaǾfer-i Ṭayrān pādşāhġa mülāḳāt
bolup olarnıŋ, ervāḥlarıdın beşāret tapġarınıŋ beyānı (796-823): Giderlerken şahların burnuna
miskten daha güzel bir koku gelir. Hayran bir hâlde yürürken Cafer-i Tayran’ın mekânına
gelirler. Şahlar ona niçin burada yattıklarını sorarlar. Cafer-i Tayran; Mustafa’nın alemdarı
olduğunu, Uhud savaşında şehit olduğunu, kâfirler iki kolunu ve başını kestiğinde havaya
yükseldiğini, bu sebepten Tayran diye adlandırıldığını söyler. Peygamberin hadisinde, onun
neslinin Kaşgar’dan yayılacağını söylemesi üzerine onlara yardımcı olmak için kaldığını söyler
ve gözden kaybolur. Şahlar ağlayıp tuğ ve bayrakla orayı işaretlediler.
Ḥażret-i imāmlar kāfirler birle ceng ḳılıp küllü nefsin zāǾiḳatü’l-mevt şarābını ecel sāḳįleridin
nūş ėtip ve kefā billāhi şehįden muḥammedun resūlullāh zümresiġa dāḫil bolġanları ayturlar
(824-950): Askerler Çin kalesinden davul sesi geldiğini, gidip baktıklarında davul sesi olduğu
hâlde hiç insan görmediklerini; gidip baktıklarında kuduz bir devenin arkasına bağlanmış olan
davula kuyruğunu vurdukça ses çıktığını anladıklarını anlatırlar. Bunun üzerine şahlar, atlarına
binmelerini ve saldırıya geçmelerini emreder. Şehzade Mansur en öndedir. Ansızın bir tarafta
gizlenmiş olan alçaklar saldırıya geçer ve Şehzade Mansur şehit olur. Bunu gören Şah Kasım
Uş’un aklı başından gider, hırsla düşmana saldırır. Düşmanın kanını seller gibi akıtıp
başlarından dağ yaptıktan sonra o da şehit olur. Bu sırada gelen dört imam, Şah Mansur’u ve
Şah Kasım’ı orada defnederler.
İmamlar, kendilerine kan gölü gibi görünen bu yerde konaklamaya karar verir. Namaza
durduklarında İslam askerleri de yemek hazırlamaya koyulur. Yemek daha pişmemişken
Çinlilerin saf düzdüklerini görüp onlar da saf düzerler. Sert bir savaş başlar. Müslümanlar çok
sayıda şehit verir. Her iki taraf da çekildiğinde şahlar, Çinliler yemeğini yerken saldırmayı
emreder. Kaytus Magribi bu saldırıda büyük hüner gösterir.
Gece iki köpek Müslümanların konakladığı yere yaklaşır. Bir imam onları okla vurmayı denese
de bir şah köpeklere zarar vermemelerini emreder. Aslında bunlar köpek kılığında iki casustur.
Gece olduğunda bu iki casus askerin matarasını keser, kılıçlarını mimler, tüfeklerinin içini
kumla doldurur, üzengüsünü keser.
Sabah olunca yüz yetmiş saf mümin namaza durur. Namazdayken kâfirler gelir ve müminlerin
birçoğunu şehit ederler. Şahlar sağ tarafa selam verdiklerinde üç saf kişinin, sol tarafa selam
verdiklerinde yarım saf kişinin kaldığını görüp öfkelenerek saldırmaya karar verirler. Öyle
şiddetli bir savaş olur ki sonunda mağlup olan Çinliler kaçmaya, Mir Celaleddin Bağdadi de
kovalamaya başlar. Şeyh Mir Celaleddin Bağdadi, Çinlileri kovalarken bir çukurdan çıkan
farelerin saldırısına uğrar; kâfirler tarafından şehit edilir.
İmamlar namaza durduklarında pusuda bekleyen Çinliler tekrar saldırır. İmamları şehit ederler.
Tuğcuya saldırırlar. Ellerini, dizlerini keserler, yine de tuğu bırakmaz; boynunu kestiklerinde
tuğ göğe yükselip görünmez olur. Çinliler Çin’e yönelir. Müslümanlardan kırk bir kişi hayatta
kalmıştır. Bunlar şahların ardından yas tutup yurda onlarsız nasıl döneceklerini düşünüp feryat
ederken bir ses gelir ve kırk kişi gözden kaybolur.
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Kırk bir kişiden Maçin’de doğmuş olan 41 yaşındaki Hızri adındaki bir kişi, şahların müjdeli
işaretiyle Yusuf Kadır Han’a haber vermek için Kaşgar’a gider. Yusuf Kadır Han buraya gelip
şehitleri görür, hangisinin Müslüman hangisinin kâfir olduğunu anlayamaz. Başını secdeye
koyup dua eder ve şiddetli bir yağmur yağmaya başlar. Sel suları çekildikten sonra kâfirlerin
yüzü ters, Müslümanların yüzü kıbleye dönmüştür. Böylece Müslümanları ayırt edip defneder.
Şahların mezarına kuran asar, burası bir ziyaretgâha dönüşür.









Asıl hikâye bittikten sonra şahların mezarını ziyaret eden, dua eden kişinin dertlerinin deva
bulacağı, istediğine kavuşacağı, dualarının kabul olacağı; bu tezkireyi okumanın, imamlara
inanmanın dünya ve ahirette sağlayacağı faydalar anlatılır.
1092-1125 Hotenli olduğunu, toprağının da, nasibinin de, neslinin de hep burada olduğunu
belirtir. Babası 40 yaşında iken çocuğu olmadığı için ravzaya gelip dua etmiş ve kendisi
dünyaya gelmiştir. Adını Molla Niyaz koymuşlardır. Dört yaşında okula başlamış, altı-yedi
yaşlarında babasını kaybetmiştir. Gece gündüz yas tutup ağlarken birden gönlünün karanlığı
açılıp şiir yazmaya başlamış, büyükler de kendisine küçük şair demişlerdir. Yirmi yaşına
geldiğinde ravzayı ziyaret etmiş, istihareye yattığı sırada rüyasında bir dağa karınca gibi
tırmanmaya çalışırken biri gelip elinden tutmuş ve karıncanın dağa tırmanıp aslan olduğunu
görmüş. Böylece yüce Tanrının kendisine şairlik kudreti bağışladığını anlamış.
1126-1134 beyitlerinde şiir sahasının müşterisi olmayan bir lale pazarı gibi olduğu, bu değerli
inciye paha biçecek sarraf bulunmadığı için üzüldüğünü söyler. Şairler arasındaki makamının
Nevayi’nin tuzluğu gibi olduğunu ve tuzsuz yemeğin güzel ama kum üzerindeki sert taş gibi
olacağını söyler.
1135- 1152 beyitleri arasında her şeyin fani olduğunu, bazılarının arkalarında imaretler
bıraktığını, kendisinin ise söz bıraktığını söyler; ayıp ve kusurları için af diler.
1153-1156 beyitleri arasında muhtemelen imamların şehit edildiği tarih olarak 10 zilhicce 390
(M. 11 Kasım 1000) verilmiştir. Ardından Hamel ayı Cuma günü nesirden nazıma çevrildiği
belirtilir.
53a/1-2’de yeni bir tarih verilmiştir: 53a/01 taǿrįḫḳa miŋ ėki yüz atmış bir toḫı yılda rebįǾül-āḫir
ay yėtesi pencşenbe küni bitilip tamām bolġan. Bu tarih miladi takvimde 15 Nisan 1845’e
tekabül etmektedir.
53a/3’te yazar olarak Molla Rahmet ibn Molla Şeyh Yusuf Şeyh Kuçeni adı zikredilmektedir.
5. Metin
5

- . - -/. - . -/. . -

kim durur aŋa iǾtirāż11 ėtgey12

[01b] bismillahirraḥmānirraḥįm
1

ḥamd-ı perverdigār-ı kevn <ü>
mekān7
ḳudretidin y rattı ėkki cihān
a

2

melek ü ins ü cįn <ü> ḥayvānāt
kerem-i ḫvānı birle taftı8 ḥayāt

3

ṣunǾıdın çıḳtı bahrdın dürr-i pāk9
bį-sütūn turġu<zu>p toḳḳuz eflāk

4

hem muṭabbıḳ ṭanapsız ġabrā
güng durur ḥamdıŋ içre her güyā10

luṭfıdın kim serifirāz ėtgey

6

iptidāsıġa iptidā yoḳtur
intihāsıġa intihā yoḳtur

7

şāhdur şāhlar şehenşāhı13
āşkārā nihāndın āgāhį

8

özidür ḫālıḳ barçamız maḫlūḳ14
yana andın bölek ḫudāy yoḳ

9

teŋri bi-çūn bi-çigūne durur

B56b/05 köŋlįdür ḥamdıŋ içre her güyā
Her iki varyantta da zel ile yazılmış.
12 B56b/07 luṭfdın kimni serfirāz ėtgey/ kim ki aŋadur
iǾtirāż ėtgey
13 B56b/08 şāhıdur şāhlar şehįnşāhı
14
B56b/03 özidür ḫālıḳ barçası maḫlūḳ
10
11

B56b/01 ḥamd ol pādişāh-ı kevn <ü> mekān
B56b/02 yördi
9
B56b/04 baḥrdın çıḳtı ṣafıdın dürr-i pāk
7
8
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10

yana15 bį-şübhe bį-nümūne durur

23

hįç nemerse aŋa misāl olmas16

B57a/12 bil ki perrende bile çerrende

ol-durur lem-yezel zevāl olmas
[02a]
11

ḥamd aytmaḳda barça şermende
[02b]

aŋa iş maḫfįlerni körmeklik

24

yoḳ aŋa ölmek ü tirilmeklik
12

aŋa ḥācet yoḳ köz bile baḳmaḳ

yörmemiş mėn ki cürmsiz bir dem
17

25

bir ü rezzāḳ ėgem18 naṣįb bėrür

26

bolsa eger taş içide ḫaste mūr
14

barça ėl ḥālıdın ėrür āgāh19
lāl ėrür ḥamd içre her ḥāmid

27

emridin ġayr sözleye almas til

28

tilni ḥamdıŋġa güng lāl ėtme22

29

bolsam her nėççe şaḫṣı bedkāri

30

bolmasa sėndin tilġa zerre meded

31
32

ḥamd aytmaḳ maŋa ėrür nė ḥaḍ
ḥamd aytmaḳda barça şermende
bardur Ǿālem içre her zį-cān

33

tilbe köŋlüm çü şemǾsiz fānūs
ḳıl münevver sėn anı yā ḳuddūs

34

ḳılmış öz bilgeniçe ḥamd beyān

bėr bu otluġ köŋülge feyż-i fütūḥ
cārį ḳılġıl dėmekke yā subbūḥ

22

[03a]

B57a/11 cemǾ bolsa perį bile insān

35

ḳalmasa maḫlūḳ içre hįç zį-cān

yā selām ėylemek üçün ṭāǾat
ėyle ṣıḥḥat bedenni her sāǾat

36
B56b/09 bil ki
16 B57a/01 bar hemįşe velį zevāl olmas
17 B57a/03 lāzım ėrmes ki köz bile baḳmaḳ
18 B57a/04 özi rezzāḳ ėrür
19 B57a/05 barça ḥālıdın ol ėrür āgāh
20 B57a/06 zühd
21 B57a/07 cehd
22 B57a/08 ḥamdıge tilni güng lāl ėtme
23 B57a/09 her nėçe bolsam şaḫṣ-ı bedkāri/ ḥamdıŋġa
tilni ėylegil cārį
24
B57a/10 aŋa

melenge sal köŋülge mihriŋni
ḳıl bu ḳulġa ḥarām ḳahrıŋnı

mėn kėbi bar mu rū-yı siyāh bende
21

yā raḥįmā köter bu ġafletdin
raḥm ėtip saḳla barça Ǿilletdin

24

20

verzįşim nefsį gūşişim ṭuġyān
köp işencim özüŋge yā raḥman

tilni ḥamdıŋġa ėylegil cārį23
19

bar bu yolda tümen tümen vādį
ḳanı sėndin bölek maŋa hādį

uşbu işni maŋa muḥāl ėtme
18

lįk şām u seḥer mėni gümrāh
cān <u> dil birle dėr mėn yā allāh

cehdi21 ḳılsa egerçi ay u yıl
17

bilmedim tevbe tevbe yüz ḥasret
ḳılmadım Ǿömrüm içre bir ṭāǾat

yėtmegey zühdi20 birle her zāhid
16

lillāhilḥamd özidür ḫālıḳ
ḳılmış ḥayvānlar ara urur nāṭıḳ

aḥaden lā ilāhe illa’llāh
15

enįsim fısḳ mūnisim Ǿiṣyān
ṣūretim ins sįretim ḥayvān

lāzım ėrmes ėşitmekige ḳulaḳ
13

şaḫṣdur mėn ki ṣūretim ādem

15

nefs şįridin ėylegil įmįn
ėyle müʾmin ḳuluŋnı yā muʾįn

37

yā müheymin bu ism ḥürmetidin
ḳıl Ǿaṭā Ǿālemeyn rāḥatdın

38

yā Ǿazįz sėndin ėlge feyż-i sürūr
deyn-i dünyāyım ėylegil maǾmūr

39

barça ẓulmetdin asra yā cabbār
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mütekebbir sėn özgeler maŋa ḫār

[04a]

ḳābıż ol barça bende fermānį

57

bāsıṭ ol barça anıŋ ḥayrānı
41

ḥāfıẓ ol barçanıŋ ḥumātıdur

alsa uçrar mu bende āfetige
58

ėyle iḳbālım ėyleben rāfiǾ

59

yā muǾizz ü tev pādşāh-ı Ǿazįz

60

yā muẕill ü gedā vü şeh-zāde

61

yā semįǾ bendeniŋ nė ḥācātı

62

46

63

47
48

50
51

65
66
67

yaḫşı iş Ǿaḳl hūş tüzük niyyet

[04b]

yā ḥalįm barçadın mülāyim sėn

68

yā ġafūr Ǿafv maġfiret sėndin

69

yā şekūr şükr aytsa kimki saŋa

70

yā Ǿaliyyü nė kim ėrür Ǿālį

71

yā metįn kimge bėrse ṣabr-ı ḳaniǾ
ḳıldı taḳvā <a>tandı ehl-i veriǾ

72

kimge ḳılsa ḳavį ṣıfatda ẓuhūr
barçanı ėylegey aŋa maḳhūr

saŋa ḳulluḳdın almaġay ḫālį
56

avval <ol> olsa bendesige eger
ins <ü> cįndin yėter aŋa nė żarār25

her dem ėylep füzūn Ǿināyet aŋa
55

sėn revā ėyle ḥācetim yā ḥaḳ
dergehiŋde iş ötmegey nā-ḥaḳ

ḫavf ile cürm-i maǾṣiyet mėndin
54

yā şehįd ü telim şehādet bėr
Ǿilm-i feyż ü Ǿamel ḳanāǾat bėr

tapġay İskenderāne ol ḥaşmet
53

nįk <ü> bed sėndin oldı yā bāǿis
bu rev-i iblįs oldı yā hāris

yā ḫabįr dilġa bėr ṣalāḥiyyet

yā Ǿaẓįm kimge bėrse ol Ǿaẓamet

yā vedūd ḥażret ten ki dāyim bar
saŋa aǾyān nėçük murādım bar

bendege mihrbān ḫudāyım sėn
52

yā ḥakįm ins <ü> cānı ėyle muṭįǾ
hem resūluŋnı bizge ėyle şefiǾ

yā laṭįf luṭf-ı ihdā sėndin
ėylemek Ǿacz ile duǾā mėndin

keremiŋ keŋ ėmes-mü yā vāsiǾ
men ü müflisni ėylegil ḳāniǾ

kim maḳāmın Ǿadl ḳıldı refįǾ
aŋa şāh u gedā boldı muṭįǾ

49

64

yā ḥakįm barça bende fermānıŋ
Ǿadl ḳılġan ėrenle ḳurbānıŋ

yā mucįb barçanıŋ ki ḥācātı
saŋa şāh u gedā münācātı

yā baṣ<į>r maḥfį cerem yā ṭāǾat
ol körer köŋlidin kėçer sāǾat

luṭf ile kimni dōst tutsa raḳįb
nėylegey ėl yaman közide baḳıp

saŋa rūşen nihān münācātı
[03b]

yā kerįm her kişige ḳılsa kerem
aŋa büt-hānedür becāy ḥurrem

bendedürler ġulām-ı āzāde
45

yā celįl kimge bėrse Ǿizz ü şeref
bolġay ėkki cihān ėlige ḫalef

barça şehler saŋa ġulām <u> kenįz
44

yā ḥabįb cürm <ü> cism hem-sāye
anı salġıl yıraḳġa miŋ pāye

anı ḳıldur ne iş ėrür nāfiǾ
43

yā muḳįt bolsa kim ḳuruġ kūze
āb tutuşḳar içge bir rūze

bend<e>ge hem öz Ǿināyetidür
42

yā ḥafīẓ kimni öz ḥimāyetige

yā kebįr kimge bėrse Ǿaḳl-ı temįz

73

ḫār ḳılsa nė taŋ nė ḳılsa Ǿazįz

25

yėrge ḳıldı velį ṣıfat-ı naẓar

Ünlüsü yazılmamış
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74

andın ḳıldı cemǾ-i ḫalḳ ḥaẕer

[05b]

ḫayr <u> şer özidin ṣıfāt-ı ḥamįd

90

raḥmet<i>din uluġ kėçikge ümįd
75

lāl mėn ḥamdıŋ içre yā muḥṣį
tilni yā mübdį murġ-ı gūyā ḳıl

91

yā muǾįd ėylerimde Ǿazm-ı sefer

92

dilġa yā muḥṣį luṭf ėterde ḥayāt

93

79

94

80

95
sėndin ölmek t rilmekim yā ḥay

81
82

84
85

97
98
99
100

yā muḳaddem müşerref <ü> dįdār

[06a]

ėrse toḳsan toḳuz ṣıfat birle

101

aġız
88

cism<ü> cān fehm<ü> hūş Ǿaḳl-ı
temįz
dest <ü> pāy çeşm <ü> gūş til ü
yana ḳaş <u> ḳafaḳ burun bile tiş
her birige y raġladı bir iş
a

89

munça aǾżānı bende ėtip ḫālıḳ
ḳıldı bir işġa birini lāyıḳ

ḳudretidin yarattı barçanı ol
özi körsetgüçi tamāmıġa yol
yana ḫāk u şimāl ot bile su
żıdd-ı muṭlaḳ biri biri bile bu

102

ṣıfatınıŋ ḳaçan nihāyeti bar
87

her ne kim bar cihānda būd nābūd
ḳıldı perverdigār anı mevcūd

muḳtedir sėn bu ḳulnı ḳıl bįdār

bendege reng-be-reng Ǿināyeti bar

her ne ḳılsa özidedür ḫvāhiş
ġayr-ı emridin ötmegey hįç iş29

miŋ tümen luṭf <u> merḥamet birle
86

barça müşkil aŋa ėrür āsān
dergāhıda şeh <ü> gedā yeksān28

ṣamedā dōstlarnı tut manṣūr
ḳādirā düşmenimni ḳıl maḳhūr

ḳılsa yüz miŋ cihān eger ṣādır
ḳudretidin Ǿaceb ėmes ḳādir27

vāḥidā vaḥm ėylegil zāyil
aḥadā ḳulluġuŋġa ḳıl ḳāyil

83

96

ḳıl münevver dilimni yā vācid
bėr küşāyiş dilimġa yā mācid

bolsa mundaġ tümen cihān vįrān
yoḳtu mülkige zerre<į> noḳṣān26

ṣāf ḳıl bāṭīnımnı yā ḳayyūm
ḳāyimü’l-leyl ėyle ṣāyim-i yevm

barçadın avval <ü> ḳadįm durur
hemmedin āḫir <ü> kerįm durur

i

ḳıl Ǿiṭā öz muḥabbetiŋdin mey

āsmān u zemįn anıŋ mülk
hem mekān <u> mekįn anıŋ mülk

yā mumįt nefs-i bedni ėyle memāt
[05a]

mālikü’l-mülk pādşā oldur
çoŋ kiçik hemmege fenā oldur

dürr-i įmānıma selāmet bėr
78

bolsa bu Ǿużvlar ara biri kem
ol kişiniŋ başıda ġuṣṣa <vü> ġam

luṭf ile merd-i dilni iḥyā ḳıl
77

birbiriniŋ işin ḳıla’lmaydur
birbiriniŋ işin bile’lmeydür

dōst ḥamdıŋda dėdi lā aḥṣį
76



törtdin ḫalḳ ḳıldı ādemni
ḳıldı andın müzeyyen Ǿālemni

103

yana ḳıldı feriştelerġa nidā
secde ḳıl dėp ebū’l-beşerġa edā

104

hemme bu secde<ge> ėgildiler

B57b/1-2 bolsa mundaḳ tümen cihān vįrān/ yoḳtu
mülküŋġa ẕerre-i noḳṣān
27 B57b/3-4 bolsa yüz miŋ eger cihān ṣādır/
ḳudretiŋdin Ǿaceb ėmes ḳādir
28 B57b/5-6 barça müşekkel ėrür saŋa āsān/
dergehiŋde şeh ü gedā yeksān
29 B57b/7-8 her ne ḳılmaḳda sendedür ḫ vāhiş/ ġayr-ı
emriŋdin ötmegey hįç iş
26
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Serap ALPER 108
teŋri emriçe secde ḳıldılar

105

ol laǾįn kim atı AǾzāzįl ėdi

boldı Ādem Ḥavvā’ġa çünki vuṣūl34
120

avval iblįslıḳıġa nāzil ėdi
106

dėdi mėn āteşį uşol tofraḳ

ḳarye-i ḳalǾa35 boldı her vādį
121

ḫākdın belki ot ėrür bihrāḳ
107

secde mėndin aŋa münāsib ėmes
tüşti boynıġa ṭavḳ laǾnetdin
boldı nevmįd ġafūr raḥmetdin

109

ėylegeç kibri tutmaġaç fermān
boldı iblįs atandı ol şeyṭān

110

ḳıldı Ādem’ni ḫākidin peydā
bir<i>ni ḳıldı birige şeydā30

111

secde ḳıldı aŋa melāǿikler
aŋa inǾām ėtip memālikler

[06b]
112

ḳıldı cennet ara aŋa mesken
meskenni ḳılıp gül ü gülşen31

113

aŋa Ḥavvā’nı cüft ėtip bu dem
barça işide ḳılıp aŋa hem-dem

114

ḳılıban ḥūrlarnı ḫiẕmet-kār
ḳudretin ėylemek üçün iẓhār

115

bir işini ḳılıp aŋa māniǾ
yana öz aṣlıge ḳılıp rāciǾ

116

tüşti el-ḳıṣṣa yer yüzige bular
32

dįdedin33 aḳızıp yüzige sular
117
B58a/10 ḳıldılar yüz tümen nedāmetler
B58a/11 öz özige ḳılıp melāmetler
118

yıġladı rabbenā ẓalemnā dėp

ėyleben bu’l-beşerġa raḥmetler
luṭf ėtip küne kün niǾmetler

122

baǾżīlar pādşāh vü baǾżī nebį36
sebeb ėrdi Muḥammed-i ǾArabį

tüşgeç köŋlige bu nevǾ heves
108

toldı Ǿālem yüzige evlādı

B58b/09 naǾt-ı seyyidü’l-mürselįn ve
ḫātemü’n-nebiyyįn
(10) ḥabįbullāh ve
ṭabįb-i Ǿillet-i günāh şefāǾat- (11) ḫvāh-ı
rūz-ı cezā aġnį Muḥammed Muṣṭafā (12)
ṣalli Ǿaleyhe vesellem
[07a]
123
yüz tümen miŋ dürūd miŋ37 ança
selām
ber-Muḥammed nebį Ǿaleyhisselām
124

ol ḳumaįr özler ėrür aḫter
benį ādemġadur olar mihter38

125

faḫr-ı insān ṣāḥib-i miǾrāc
özgeler pādşāh ol-dur tāc39

126

şāh-ı şāheyn şehi ḳıyāmetdür
dōst-ı ḥaḳ ṣāḥib-i şefāǾatdur

127

barça insānġadur olar rehber40
muǾcizedür olarġa şaḳḳ-ı ḳamer

128

enbiyālar ṣadef olar dürr-i pāk
kėygen eŋiŋe ḥilǾat-ı levlāk

129

boldı ṭālib aŋa özi maṭlūb
hem atını ḥabįb atap maḥbūb

130

māsivallāhnı barça terk ėtgen
limaǾallāh maḳāmıġa yėtgen

131

Ādem <ü> Şįt <ü> Dāvud <u> ǾĪsā

Ǿafv ḳılġıl ḫudā-yı dānā dėp
119

Ǿāḳıbet boldı tevbesi maḳbūl

30 B57b/09-10 ḳıldıŋ Ādem’ni ḫākdin peydā/ bir<i>ni
ḳıldıŋ birsige şeydā
31 B57b-13/ B58a/01 cennet içre aŋa ḳılıp mesken/
meskeni ḳılıp gül ü gülşen
32 B58a/08 çıḳtı
33
B58a/09 eşkdin

B58b/02 çünki Ādem Ḥavvā’ġa boldı vuṣūl
B58b/04 ḳarye vü şehr
36 B-58b/07 baǾżılar boldı pādşāh-ı nebį
37 B58b/13 yüz
38 B59a/01-02 ol ḳamer özgeler ėrür aḫter/ benį
ādemgedür olar rehber
39 B59a/03-04 fāżılü’l-insān ṣāḥib-i miǾrāc/ özgeler
pādşāh oldur tāc
40
B59a/07 barça insānġa oldurur rehber
34
35
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Mūsā
132

Ḫıżr <u> İlyās <u> Hārūn <u>
ger Sikender bile Süleymān’dur
aŋa münḳād bende-i fermāndur

133

ėrdi bį-şek aŋa şeb-i miǾrāc
berḳ <ü> yėldin alıp Buraḳ bāc41

[07b]
134

berḳ aldı Burāḳ’dın fütüvvet
ay <u> kün hem tuvaḳıdın ḳuvvet

135

ḫam ḳ lıp ḳaddını yaŋı ay hem
ı

bolmadı pāy-būs aŋa be-hem
136

mihrniŋ şuǾlesiġa yėtti fütūr
42

ç ḳsa kün şemǾ b rm gen-dėk nūr
ı

137

ė

e

dōst dōstıġa intiẓār ėrdi
43

ḥūrlar maḳdemiġa zār ėrdi
138

sidretü’l-müntehāġa yėtti şāh
tā bu dem Cebrāǿįl ėdi hem-rāh

139

dėdi bu yer mėniŋ maḳāmımdur

şehġa Ǿācizlıḳını Ǿarż ėtti
147

ötmegey-mėn bu cāydın hergįz

148

bu maḳām içre ḳaldı Cebrāǿįl

149

143

150

144

151
152
153

B60a/01 baḳġaç ol şāh Ǿarşnıŋ yüzige
B60a/02 refǾlik ḥāṣıl ėyledi özige
154
çün Muḥammed nebį Ǿaleyhi’sselām
ḳıldılar teŋri birle güft <ü> kelām
155
156

sėkkiz uçmaḳnı kördi o sāyir
anda raḥmet nişānesi ẓāhir

157

öz maḳāmıġa k ldi Mikāǿįl

teŋri ṣanǾını bį-nihāye körüp
kėldi dūzaḫ üze48 Buraḳ sürüp

ė

158

nėççe menzil yörüp bu hem ḳaldı

kördiler dūzaḫ içre ümm bile āb
ammā ümmet günāhın ėtti ṭaleb

159

yandı miǾrācdın uşol rehber
şeb-i düşenbe ėrdi vaḳt-ı seḥer

müddetį ol ferişteler şāhı

160

ṭarfetü’l-Ǿayn ara Buraḳ süvār
kördiler ġarb şarḳ yemįn ü yesār

tā kim öz menziliġa ol yėtti

B59a/11-12 boldı ṭālib-i ḫudā şeb-i miǾrāc/ berḳ
ėlidin alıp Buraḳ bāc
42 B59b/04 meşǾaliġa
43
B59b/06 dōstġa dōst
41

ötti her söz resūl-ı ber-ḥaḳdın
ümmetini tiler ėdi ḥaḳdın

her zamān ṭayy ḳılıp bölek vādį

şeh bilādıda ėrdi hem-rāhį
146

yėtti mundaġ maḳām-ı meǿvāġa46
ḳābe ḳavseyni ev ednā47ġa

[08a]
145

şāh-ı refref süvār olup ol-dem
teŋriniŋ45 iltifātıġa ḫurrem

[08b]

aṭ cilavını ǾAzrāǿįl aldı

kėlür ėrdi ferişteler ṣaf ṣaf
şol-zemān ḥaḳ iberdi bir refref44

nėççe menzil olar bolup hādį

rehber oldı olarġa İsrāfįl

közge sürtmek üçün Buraḳ izin
rūşen ėtmek üçün yüzin közin

kėldi miŋ Ǿözri birle Mikāǿįl
142

ǾAzrāǿįl dāyim ėrdi anda maḳar
andın ötse anıŋ köyer ėdi per

mundın ötmek maŋa ėmes cāyiz
141

dėr ėdi ol maḳāmnı ṭūbį
hemme eşcārnıŋ ki merġūbı

kėçe kündüz turar mekānımdur
140



44 B59b/08-09 yollarıda tüzüp melāǿik ṣaf/ turmış ėrdi
iberdi bir refref
45 B59b/11 dōstnıŋ
46 B59b/12 yėtti bir demde Ǿarş-ı Ǿalāġa
47 Necm/9: “İki yay mesafesi kadar veya daha yakın”.
48
B59b/10 üzre
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Serap ALPER 110
kėlse titrep turar ėkendük der
yüzin artġan künge ki ėrdi ter

162

ėrdi ėr deryāda ḫātūn boldı
aşı pişġunça yėl toldı

165

boluban üç baş belāġa ana
ėr bolup yandı menziliġa yana

166
B60b/04 vaṣf ḳılmaḳ olarnı ḥācet ėmes
B60b/05 künni rūşen dėmek feṣāḥat ėmes
167

tört yārānları ėrür49 ber-ḥaḳ
kim ki münkirdür kāfir-i muṭlaḳ

[09a]
B60b/08 Ḥażret-i Ebābekr Ṣıddīḳ,
Ḥażret-i (9) ǾÖmer, Ḥażret-i ǾOsmān,
Ḥażret-i ǾAlį (10) menḳıbetleri
168

bil Ebābekr50 yārdur ṣıddįḳ
ėylegen dįnġa avval ol taṣdįḳ

169

hem ḫilāfetge ber-iḳrār ėrdi51
hem Muḥammed’ġa yār-ı ġār ėrdi

170

cümle-i pirlerġadur server52
ėrdi dāmād olarġa peyġamber

171

ėrdi peyġamberimġa avval yār
sānįeseyni iẕ hümā fi’l-ġār53

172

ėrdi ṣıddįḳ-i ṣādıḳ-ı hem-rāz
hem yaman yaḫşılıḳ ara dem-sāz

173

ėrdi ġār içre genc-i pinhānį
ejdehā yaŋlıġ ol nigehbāni

174

ġār ẓulmātı içre çekgeç renc

176

özge anı resūl ḳıldı imām
hem ḫilāfet olarda boldı tamām

09a/10 Emįrü’l-müǿminįn
ǾÖmer
177

Ḥażret-i

yār-ı düvvüm durur halįfe ǾÖmer
pįşe-i Ǿadl içide54 şįr-i ner

[09b]
178

Muṣṭafā dįn<i>ġa bu ḳoymay kām
āşikār olmaġan ėdi İslām

179

nebį55 mėndin soŋ imdi peyġamber
bolsa bolġay ėdi dėr ėrdi ǾÖmer

180

Muṣṭafā’nıŋ ki peyrevi ėrdi
dįn olar vaḳtıda ḳavį ėrdi

181

yoḳ ėdi bu ṣıfat şeh-i Ǿādil56
Ǿadl bābıda oġlıġa cādil

182

Ǿadl <u> inṣāf anıŋ zamānıda
böriler içre ḳoy emānıda

183

şerǾ deştini ėylegen bōstān
küfr derini ėylegen vįrān

184

ẕehr içip nefs helāk ėtgen
küfrdin yer yüzini pāk ėtgen

185

ḳahrıdın küfr ėl hirāsıda
lāl ėrür til olar senāsıda

09b/09 Ḥażret-i ǾOsmān’nıŋ elḳābları
186

yār-ı sįvumdur Ḥażret-i ǾOsmān
muḥzin-i şerm cāmiǾü’l-ḳurān

187

hem olar ėrdiler ḥayā kānı
olardın ḳaldı ḫaṭṭ-ı ǾOsmānį57

[10a]
188

60b/06 yārānlar ėrdiler
B60b/11 çün Ebūbekr
51 B61a/02 hem ḫilāfetde ber-ḳarār ėrdi
52 B61a/04 cümle pirlerġa avval ol servi
53 Tevbe/40: “İki kişiden ikincisi olarak, hani ikisi
mağaradayken”

mārdın zaḫmetį aŋa boldı
āb-ı ḥayvān aŋa devā boldı

kim ki kėltürse şek bu naḳlġa baḳ
ėr ėdi ḫātūn oldı oyġaḳ

164

175

kim ki kėltürse uşbularġa şek
rū-yı siyāh ėki dehr ara bį-şek

163

tapıp andın Ḫıżır suvı bile genc

meşǾal-ı muḳtedāy-ı millet ol

49
50

B61a/01 içre
B61a/08 bolsa
56 B61a/06 kėlmegen bu ṣıfat şehi Ǿadil
57
B61a/13 olardın ḳaldı ḫaṭṭ-ı ǾOsmānį
54
55
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189

eşref-i pişvā-yı ümmet ol

ėkki gül ü ǾAlį ėrür be-çemen61

muḥzin-i ṣıdḳ ile mürüvvet ol

204

körmegen bedenin ḥaremleri hem

205

mihr yaŋlıġ ėrür keremleri hem
191

yana bir naḳl dėp resūlullāh

206

dėdi bol ey ṣaḥābeler āgāh

içse ǾOsmān ecel ḳolıdın ayaḳ
baǾẓala sordılar bu işġa sebeb
andaġ emr ėylediki şāh-ı ǾArab

194

ėkkimizniŋ arasıda kim bar
ḥarramallāhu cismehu min nār

10a/08 Elḳāb-ı Ḥażret-i ǾAlį
195

yaǾnį59 törtünçi şāh-ı merdāndur
ṣāḥib-i zülfiḳār-ı gerdāndur

196
B61b/09 ǾAli törtünçi yār şįr-i ḫudā
B61b/10 ḳılġan islām üçün cānını fedā
197

esedullāh barçadın ġālib60
Ḥażret-i ǾAlį ibn Ebū Ṭālib

198

ḳatldın küfr ėli firār ėtgen
ǾAlį cānın özi nisār ėtgen

[10b]
199

nebį anıŋ barısıda dėgen
ǾAlį mėndin ėrür ǾAlį’din mėn

200

Muṣṭafā ėrdi Ǿilmniŋ bahrı
ǾAlį dervāzesi nebį şehri

201

207

ṭaraf işlerni ėylegen bünyād
ėrdi peyġamberimġa hem dāmād

203

ḳolġa alıp başımnı bāz ėtsem
cān <u> köŋlüm aŋa niyāz ėtsem

10b/10 Ol nübüvvet ḥadįḳasınıŋ gül ü
şükūfteleri, mürüvvet <u> ṣıdḳnıŋ (11)
nūr-ı
nā-süfteleri,
şefāǾat
ehliniŋ
şehriyārları, şecāǾat maǾrekesi (11a/01)
şeh-süvārları, nām-ı meşhūr kitāblarda
mestūr yaǾnį Ḥażret-i İmām (02)
Nāṣıreddįn
ve
Ḥażret-i
İmām
MuǾįnüddįn
ve
Ḥażret-i
İmām
Ẓahireddįn (03) ve Ḥażret-i İmām
Ḳıvāmeddįn rażyallāhu Ǿanhu nām-ı
nesebleri64
208

bil İmām-ı Ḥüseyn ibn ǾAlį
Ẕeynü’l-ǾĀbidin Ḥüseyn oġlı

209

Ḥażret-i ǾĀbidin’ġa ol ḳādįr
bėrdi ferzend Muḥammed-i Bāḳīr

210

bėrdi Bāḳīr İmām’ġa ḫālıḳ
bir oġul nām-ı CaǾfer-i Ṣādīḳ

211

bu imām oġlı Mūsā Kāẓım
taptı65 bir oġul bu şeh-bāẕım

212

ǾAlį Mūsā Rıżā imām aŋa aṭ
terbiyyet ėyleben aŋa pat pat66

213

ḥaḳ taǾālā aŋa oġul bėrdi

şehr-i ḫıbrda ḳahr ḳılġaç cūş
ėylegen bāb ile zemįn cünbǖş

202

kāşį bolsam olar zamāneside
cān fedā ėylesem nihāneside63

ḳoyuŋ elbette mėndin anı yıraḳ
193

bir nėççe bį-ḥayā laǾįn-i pelįd
Kerbelā’da bularnı ḳıldı şehįd

58

192

yaǾnį ferzend-i Murtażā ėrdi
ḳurretü’l-Ǿayn-ı Murtażā62 ėrdi

maǾden-i Ǿilm-i fütüvvet ol
190



ėkki şehzāde-i Ḥasan <u> Ḥüseyn

58 B61b/01-02 bir küni dediler resūlullāh/ dėdiler bol
ṣaḥābeler āgāh
59 B61b/07 yana
60
B61b/11 dėdi allāh barçadın ġālib

B61b/12- 62a/01ėkki şehzāde Ḥüseyin Ḥasan/ ėkki
gül ėrdi ǾAlį erdi çemen
62 B62a/03 Musṭafā
63 B62a/06-07 kāşį bolsam sėniŋ zamānıŋda/ cān fedā
ėylesem behāyıŋda
64 B62a/08 nāme-i naṣb Ǿālįşān ol pādşāh-ı (09)
ṣāḥib-ḳırān ḳātil-i küffār nām-ı meşhūr (10) ve
kitāblarda mesṭūr āǾni Ḥażret-i (11) İmām
Nāṣıreddįn, Ḥażret-i İmām MuǾįneddįn, (12) Ḥażret-i
Ẓahireddįn, Ḥażret-i İmām Ḳıvāmeddįn (62b/01)
rażyāllahu Ǿanhudurlar
65 B62b/09 taptılar
66
B62b/11 terbiyyet ėyler ėrdiler aŋa pat
61
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aṭ Muḥammed Taḳį İmām ėrdi

214

224

bir oġul bėrdi ḥaḳ bularġa taḳı67

özge şehler mu pādişāhāne

aṭ Muḥammed ėrür İmām Naḳī
215

hem İmām ǾAskerį bular hem-ser

225
226

[11b]
ibn-i Ḳāsım durur İmām Eftāḥ

227

hemme evlād-ı Muṣṭafā’durlar
pādişāhā meded ėrür sėndin

228

Muṣṭafā ḥürmetidin ey bārā

229

hemme müşkillerimni āsān ėt
Ǿışḳ feyż-i fütūḥ iḥsān ėt

221

230
231

222

dėdi mundaġ75 muṣannif-i defter
şāhlardın bėrip bu nevǾ ḫaber

[12a]
223

tört imām ėrdiler Medāyin ara
ḥāżır ėrdi tamāmį-i ümerā
76

B63a/02 bir oġul bėrdi bularġa taḳı
68 B63a/04 hem İmām ǾAskeri bularġa ser
69 B63a/06 ėrür
70 B63a/07 ẕebḥ
71 B63a/11 söz dėmeklik
72 B63a/13 uşbu
73 B63b/01-02 barça müşkillerimni āsān ėt/ zerre-i
Ǿışḳ mana iḥsān ėt
74 B63b/03 Ḥażret-i imāmlar Māverāünnehir’ (04) din
Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān (05) Ġāzį’ni Kāşḳar
zemįnġa ėlçi (06) ibergenleriniŋ beyānı
75
B63b/07 mundaḳ
67

Müslümānlarġa pįşvādurlar
pādişāhā78 cihān fenādurlar

232

ḥażretiŋniŋ damānıda79 nuṣret
tapmayın tapmas imdidin ḳuvvet

ṣıdḳ ḳılġıl Ǿaṭā bolay ṣādīḳ
11b/07
Ḥażret-i
imāmlar
Māverāünnehr’idin
Ḥażret-i
Yūsuf
Ḳādır Ḫān (08) Ġāzį’ni Kāşḳar-zemįnġa
ėlçi ibergenleri, Ḥażret-i Yūsuf (09)
Ḳādır Ḫān Ġāzį, Kāşḳar’ġa kėlip ėlçi
kirgüzgeni, Kāşḳar (10) ḫalḳ Ḥażret-i
imāmlarnıŋ cemāllarını körmekke ārżū
ḳılġanı74

Kāşḳar dėp diyār bar ėrmiş
hemme ḫalḳ<ı> anıŋ küffār ėrmiş

73

bolmasam Ǿışḳıŋe eger lāyıḳ

ḳılıban būse-i Ǿubūdiyyet
dėdi ey pādşāh-ı ḫōş-niyyet

barça72 müşkil işimġa bir yara
220

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
pehlüvān-ı yegāne-i devrān

sözlemeklik71 nė ḥad ėrür mėndin
219

Kerbelā cenglerini ėylep yād
bu tekellümni ėylegeç bünyād

barça insānġa reh-nümādurlar
218

dįn üçün ceng <ü> kārzār ėtsek
küfr ehlini ḫār-zār ėtsek

69

bu imām oġlı tört imām-ı rubaḥ70
217

maṣlaḥat ḳıldılar bu tört imām
bu maḥalda żaǾįf ėmiş İslām

68

muŋa Ḳāsım İmām cān u ciger
216

olturup taḫt üze77 şāhāne

233

bolsa ruḫṣat faḳįrġa aṭlansam
azġına80 ėlni bu yolġa başḳarsam81

[12b]
234

ḥaḳ taǾālā Ǿināyet ėtse eger
ėylegüm küfr ilini zįr <ü> zeber

235

bu tekellümni aŋlaġaç ol şāh
dėdiler ey sipāh bol āgāh

236

her kişi bizge yār <u> yāverdür
Ǿālį himmet uluġ dilāverdür

237

ḳıldı bu ėr Ǿaceb Ǿaẓįm sefer
cemǾ ėtip bėrsün82 muŋa köp leşker

238

her mübā<r>iz ki aŋla<ġa>ç83 bu
nidā

B63b/10 cümle-i
B63b/11 üzre
78 B64b/01 pādişāh-ı
79 B64b/02 zamānıda
80 B64b/05 azġan
81 B64b/05 başḳaysam
82 B64b/13 bėrsek
83
B65a/01 aŋlaġaç
76
77
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239

dėdiler cānımız yoluŋda fedā
cemǾ olup ḳırḳ miŋ dilāverler

say taşı dėk başıŋnı88 tizġay-mėn
255

Kāşḳar cānibiġa84 ḳıldı sefer
240
241

[13b]

ṭay ḳılıp menzil <ü> mürāḥiller

256

kėldiler Kāşḳar diyārıġa
tüştiler ḳalǾanıŋ kenārıġa

242

244

257
258
259
260

baǾde naǾt-ı resūl-ı Ǿālį cāh

261

tört yārıġa baǾde-zįn elḳāb
tört imām ḳıldılar ki çün fermān85

262

sėn bu işḳa barıp86 dalālet ḳıl

263

Kāşḳar ḫalḳ87 bolġa-sėn āgāh

264

Muṣṭafā’nı peyġamber-i ḥaḳ bil

265

252

266

253

[14a]

rāżī mecmūǾ-ı enbiyā bolġay

267

bola miz siz mü barça şād-ı baḥįl

ceng ḳılıp ḳanlarıŋ aḳızġay-mėn

B65a/04 ṭarafıge
B65b/06 ḳıldılar tört imām bu fermān
86 B65b/08 bėrip
87
B65b/10 ḫalḳı
84
85

rehber-i müǿmin server-i ġāzį
ḳıldı mundaġ tekellüm āgāzį

268

Kāşḳar ḫalḳ96 dėp turup bu reng

ḳılmasaŋlar bu sözlerimni ḳabūl
bil özüŋge özüŋ ẓalūm <u> cehūl

254

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
munı aŋlap bolup besį ḫandān

ḳılsaŋ andaġ ḫudā rıżā bolġay

bolmaġay sizler āḫıretde ḫacįl

aldı çün şeh cenābıġa özini
ḳıldı şeh ṭūṭį dėk edā sözini

tört yārını yār-ı ber-ḥaḳ bil
251

boldı ḫōş-vaḳt ḳāṣıd-ı islām
şeh cenābıġa ḳuş-dėk ėtti ḫırām

ayıtġıl lā ilāhe illallāh
250

biz aŋa ėylesek fedā cānlar
oḳusaḳ95 dergāhıda įmānlar

bolmasa ceng-i bį-nihāyet ḳıl
249

biz olarnıŋ cemālını körsek
düldüliniŋ izidin öyrülsek

Kāşḳar ḫalḳ<ı> ėtsün įmān
248

bolsa lįkin peyġamber evlādı
küfrdin ḳılsa bizni āzādį

her biri āfitāb-ı Ǿālem tāb
247

boldı bu işġa barçası ḥayrān93
Ǿāḳıbet dėdi ėtelik94 įmān

server-i enbiyā ḥabįba’llāh
246

nāmeni ėşitip bolup dil-gįr91
maṣlaḥat ḳıldılar92 bular bir bir

[13a]
245

cemiǾ kāfirler olturup ėrdi
nāmeni kėltürüp oḳup bėrdi

nāmeniŋ avvalı be-nām-ı ḫudā
āferįnende-i zemįn <ü> semā

nāmeni aldı ḳoftı90 boldı revān
ḳalǾaġa kirdi ḫurrem <ü> ḫandān

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
ḳıldılar Kāşḳar’ġa nāme revān

uşbu mażmūnda yazdurup ḫāme
birge bėrdi tamām ėtip nāme

tikeben ḫayme-i serāperde
maṣlaḥat ḳıldılar uşol yerde

243

barçaŋızlarnı ḳılġa-mėn ḥayrān

ḳaṭǾ ėtip bir n çe menāziller
ė

mülküŋizlerni89 ėyleben vįrān

B66a/08 sāy taşı dėk başıŋ
B66a/09 yurtuŋızlarnı
90 B66b/01 ḳoptı
91 B66b/05 ėşitip nāmeni bolup dil-gįr
92 B66b/06 ėyledi
93 B66b/07 boldı bu işde hemmesi ḥayrān
94 B66b/08 ėteli
95 B67a/02 ėtiben
96
B67a/11 ḫalḳı
88
89
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ḫūb ėmes bizge ėylemeklik ceng

269

iberey şāhlarġa bir nāme

14a/05 Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān Ġāzį,
Kāşḳar ḫalḳnıŋ Ǿarżını (06) imāmlarġa
nāme bitip ibergeç yüz ḳırḳ miŋ kişi bile
kėlip (07) Andicān taġıġa tüşgenleriniŋ
beyānı nāme içideki
ey nübüvvet sipihriniŋ şāhı97
ey velāyet serįriniŋ māhı

98

272

naẓarıŋ tüşse deşt olup gülşen99
ṣıfatıŋdur ḳuyaş k bi rūşen
ė

273

emr ḳıldıŋ bu yan ḳadem ç ktim
ė

nėççe kün miḥnet-i Ǿilm100 çėktim
274

lillāhilḥamd101 bolmaġay żāyįǾ
dįn bolur bu diyār ara şāyiǾ

[14b]
275

münşį çün nāme<ni> tamām ėtti
aldı ḳāṣıd ḳ pup ḫırām ėtti
o

276

rūz <u> şeb yolda pūyeler urdı
özini102 şāhlarġa yėtkürdi

277

iş olarġa ėdi şikār ėtmek
vaḥşįler baġrını figār ėtmek

278

nāme k ltürdi ḳāṣıd-ı Ġāzį
ė

dėme ḳāṣıd misāl-i şehbāzį
279

nāmeni bėrdi ḳıldı şehġa selām
aldılar ḫaṭnı ḳollarıġa imām

280

boldı mażmūnıdın oḳup āgāh
bu ṣıfat emr ḳıldılar ol şāh

281

283

Kāşḳar ḫalḳ

dįnġa zār ėrmiş

lįk bizlerġa

intiẓār ėrmiş

103

104

B67a/05 māhı
B67a/06 ey ḫilāfet-nişįn şehinşāhį
99 B67b/07 bolsun basġan yėriŋ gül <ü> gülşen
100 B67b/10 miḥnet <ü> elem
101 B67b/11 şükride ki
102 B68a/04 özini çün
103
B68a/12 ḫalḳı

kim ki ol cengni105 iḫtiyār ėtgey
ḥaḳ üçün cānını nisār ėtgey

dėdi münşįni ḥāżır ėt munda
nāme yazsun bu nevǾ mażmūnda

271

biz barur miz ki ez-berāy-ı ġuzāt
biz<ge> mįrās rezm gāhį ġuzāt

aŋlasunlar bu nevǾ hengāme
270

282

284

her kişi bu sözümni ḳılsa ḳabūl
aŋa ḳılġay meded ḫudā vü resūl

285

aŋlaġaç her kimerse uşbu maḳāl
dėdi ey pādişāh-ı ferruḫ-fāl

[15a]
286

bolsa miŋ cān saŋa fedā bolġay
her nė emr ėyleseŋ revā bolġay

287

saġınıp106 barça ḥaḳ tabārekke
yördiler ravża-i mübārekke

288

ravżanı ḳıldılar ziyāretler
barça ėl taftılar beşāretler

289

Kāşḳar fetḥ107 bolġu-dėk bu maḥal
içedür barça anda şurb-ı ecel

290

ravżanı108 nėççe ḳatla aylandı
ṭavaf ėtip barça arḳaġa yandı

291

ṭurfe ḫōş-ḥāl olup bu tört imām
yördiler Kāşḳar be-zevḳ-ı tamām

292

nėççe kün yol yörüp tamām sipāh
Andicān taġıġa kėlip nāgāh

293

bārgāhlarnı anda tiktiler
hemme leşker bu yėrge tüştiler

294

bardılar ser-i ḥisāb leşkerge
bir noḫūd saldı on109 dilāverġa

295

baḳtılar tartıp kėltürüp mįzān
çıḳtı bir110 çerig ḳaldılar ḥayrān

296

yüz ḳırḳ miŋ kişi ėken sanı
her birisi tehimten-i sānį

B68a/13 bizlerge
B68b/03 kimdurur cengge
106 B68b/11 sıġınıp
107 B69a/03 ḫalḳı
108 B69a/05 ravżadın
109 B69b/01 her
110
B69b/03 çıḳtılar

97

104

98

105
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[15b]
297

312
dėdi şeh munça ėl kėlipdürler
bizni dėp munça emgelipdürler

298

baǾżī

111

299

112

ḫūb ėmes

314
315

barġusı bar ḫalāyıḳ aṭlansun

16a/09 duǾānıŋ [………]

her kişi aŋlaġaç bu nevǾ sürūş

316

taşladı yėrge yıġlaban özini

317

305

[16b]

cānımız aldıŋızda bolsa113 nisār

318

lāzım olsa Ǿadūġa atmaḳ taş

306
307

319
320
321

cān b rür miz velįk yanmas miz
322

cemǾ bolsaḳ eger ḳıyāmetge

323

anda şermende bolġuça hem miz
yıġlaban zār zār urġaç āh

324

şāh leşkerdin aŋlaġaç bu ḫurūş115

325

raḥm ėtip yā raḥįm u yā raḥmān
bėr bu Ǿāṣįġa120 cennet içre mekān

326

mėni Ǿāşıḳlarıŋġa hem-dest ėt
dāyimā yād-ı Ǿışḳıŋa121 mest ėt

sįnelerge muḥabbet urdı cūş
B69b/08 baǾżı ėl
B69b/11 ança … ėrmes
113 B70a/06 bolsu
114 B70a/11 ḳayda
115
B70b/08 sürūş

ḥaşrda bėrgil oŋ ḳolumġa bitik
ḳıl terāzūda yazuḳumnı yitik119

boldı maǾlūm iǾtiḳād-ı sipāh
311

dėse men rabbike ol zamān bārį
rabbiyallāh tilimġa ḳıl cārį

bar<ı>ban aldıŋızda cān bėre miz
310

gūrda ḳoysa ḥazįn tenimni bu ḥāl
ḳılsa mėndin ėki ferişte sūāl

babaŋız olturur şefāǾatge
309

öz fenāhıŋda saḳlaġıl andın
asraġıl bu güherni şeyṭāndın

[16a]
308

cān bėrür çaġda düşmenim şeyṭān
ėylese ḳaṣd-ı ġāret-i įmān

ė

barmayın ārżūmızġa ḳanmas miz

köŋlüme Ǿilm-i Ǿışḳ toşḳarġıl
bėr Ǿamel rāst yolġa başḳarġıl

ḥażretiŋ pādişāh <vü> biz bende
ḳanda114 şeh bolsa ḳul kėrek anda

salma köŋlümge ġayr-ı yādını
bėr bu Ǿāciz ḳuluŋ murādını

tā tirikdür miz bille yörgey-miz
ārżūmız aldıŋızda ölgeymiz

ẕikriŋe cārį ḳıl zebānımnı
şükriŋe ḳārį ḳıl lisānımnı

dėdi ey pādişāh-ı büzürg-vār

taşnıŋ ornıda atġa-sėn bu baş

ey ėgizlerni ḳılġuçı festį118
barnı yoḳ yoḳnı ḳılġuçı hestį

sürt ben şeh ayaġıġa közini

304

boldılar evliyā zeber-destį
hemme117 yād-ı ḫudā bile mestį

yanġusı bar kişi bu kün yansun

i

303

dėgeç allāhu ekber ol şāhį
kördiler barça Ǿarş ile māhı

cemǾ boldı ḳılıp fiġān ḫūrūş
302

ḳol köte<r>di duǾāġa tört imām
yıġlap āmįn dėr ėrdiler be-tamām

kim ki köŋlide yanmaḳ olsa heves
anı emgeltm k bizge

301

313

öz meyli birle k lgendür

e

300

yüzni ėylep be-cānib-i ḳıble

ė

baǾżī ḳorḳunçı birle kėlgendür

başlarını yalaŋ ḳılıp ol şeh116

B70a/10 tört şāh
B71a/04 barça
118 B71a/05 pestį
119 B71b/09 yenik
120
B71b/10 niyāzıġa

111

116

112

117
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maġfiret ḳıl günāhım ey ġaffār
ḳıl bu ḳulġa müşerref-i dįdār122

328

339

rişte-i tevfįḳ bėr niyāzıġa
ḳıl kerem uşbu şerm-sāzıġa

17a/01 Ḥażret-i imāmlar yüz ḳırḳ miŋ
evliyā birlen leşkerkeşlik ḳılıp (02)
Kāşḳar şehrini ḳurşap tüşgenleri,
Kāşḳar ḫalḳ pįş-bāz (03) çıḳıp yana ḳırḳ
miŋ evliyānıŋ ḳadem-i hümāyūnları
berekātıdın (04) İslām’ġa müşerref
bolġanları, Ḥażret-i Yūsuf Ḳādır Ḫān
Ġāzį pādşāh bolġanları123
329

żemm ḳılıp özlerige āyetler

dėdiler rāvį bu rivāyetni

nāme bu şehsüvārıġa yaǾnį
340

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān

341

tā ki bu vaḳt intiẓār ėrdi

342

bir cevānibdin oldı gerd pedįd

343

334

344

335

345
346

nūr-kānį pişānesi125 ėrdi

347
348

Andicān taġ üzre kėldiler
emri ḳıldılar130 ilgeri barġıl

aŋlaban131 bu ḫabarnı şād oldı
teklįf ėylep bu mihmānlarını
mesken ėtti aŋa mekānlarını

bād-pāy-ı Ǿırāḳlarnı minip
349

müslümānlar söyündi yek-bāre
çaldılar şād-yāne naḳḳāre

başlarıġa ḳoyup muraṣṣaǾ tāc

350

hem muraṣṣaǾ çerāyneler126 baġlap
şįr dėk körküzüp şecāǾatlar

barça ėrdi imām üçün şeydā
yana bir gerd boldı çün feydā132

351

yėr <ü> kök titreben ḥirāsıdın
tūġ bėlgürdi tūġ arasıdın

yalġuzın fetḥ ḳılġalı çaġlap
338

dėdiler şāh-zāde-i bā-ḥoşį

dėdi müşkil işim güşād oldı

şeh-süvārį çıḳıp yėtip kėldi

küfr ėlige cihānnı ėylep dāc
337

352

yana hem tört aḳ Ǿalem kördi
tört miŋ ėrniŋ nişānesi ėrdi

B71b/13 pākiŋe
B72a/02 mėni ḳılġıl müşerref-i dįdār
123 B72a/03 Ḥażret-i imāmlar Andicān (04) taġıdın
leşker-keşlik ḳılıp (05) Kāşḳar zemįnge kėlgenleri,
Kāşḳar (06) ḫalḳı bį-ceng ve bį-cedel müslümān
bolġanını aytur
124 B72a/10 ol küni ḳıldı şehġa nāme revān
125 B72b/02 fişānesi
126
B72b/09 çerāyneį
121

ḳaldı

Yūsuf-ı Ġāzį’ġa ḫabar bėrgil

[17b]
336

ḳanda

mėni andın burun iberdiler

[18a]

hemme şāhāne cām<e>lerni kėyip

ḳaydın

Ḥażret-i Şāh Ḳāsım-ı Uşį

yüz miŋ ėrniŋ nişānesi ėrdi

barça Ǿālemni titretip kėldi

dėdi128 ey şāh-zāde-i İslām
yördiŋiz
imām129

gerd ara tūġ <u> Ǿalem ėrdi sefįd
333

hem kenāre alıp körüştiler
ḥāl <u> aḥvālların soruştılar

şāhlar maḳdemiġa zār ėrdi
332

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
aldıġa pįş-bāz boldı revān

ol küni şehġa nāme ḳıldı revān124
331

Ḥażret-i Sulṭān-ı Şāh Ḳasım Uş
yer <ü> kökge salıp sadāy vü ḫurūş

mundaġ el-ḳıṣṣa bu ḥikāyetni
330

oḳup127 ebyāt aytışıp maǾnį

353

boldılar barça ėl ḫabardārį

122

B72b/13 oḳıp
B73a/07 dįde-i
129 B73a/08 ėdiŋiz ḳayda ḳayda ḳaldı imām
130 B73a/13 buyrudılar ki
131 B73b/02 aŋlaġaç
132
B73b/09 peydā
127
128
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354

kim ėgin dėp sipāh serdārı

[19a]

Şāh Manṣūr Ḥażret-i Uşį

369

Ḥażret-i133 Ḫvāce Aḥmed-i Uşį
355

yana Ḫvāce SaǾįd, Ḫvāce ǾAzįz

miŋ kişige biri nişān oldı138
370

Uşįler yėtti bād yaŋlıġ tįz
356

hemme tofçaḳ134 Ǿırāḳ süvār
hūşıdın kėtti körgeç oḳ küffār

357

kėyinipdür ṣalāḥ-ı şāhāne
gāh şāhāne geh sipāhāne

[18b]
358

ḳıl<ı>ban tīġlar ḥamāyil-vār
merd <ü> merdānelik ḳılıp iẓhār

359

cilveler bėrdürüp Ǿalemlerige
laǾl <ü> zer saçturup ḳademlerige

360

pįş-bāz aldıġa körüşti barıp
sordılar kėldiŋiz ne ḥālla barıp135

361

şükrlillāh dėben bular be-tamām
şāhlardın dėdi duǾā-yı selām

362

tikiben tüştiler bular ḫayme136
boldı küfr ehli köp serāsime

363

ravżanıŋ lāçini ḳılıp pervāz
zāġ-ı şeb nevḥ ėyledi āġāz

364

boldı ḫūrşįd muḥįṭ içre nihān
hindū yaŋlıġ ḳaraŋġu boldı cihān

365

ḳalġaç oḳ ẓulmet içre Sikender
boldı çün ṣubḥ Ḥıżr sį rehber

366

rūşen ėtmek üçün cihān<n>ı ḳuyaş
cānib-i şarḳdın çıḳardı baş

367

mihr çıḳtı cihānnı yorutdı137
leşker-i Hindį öz yolın tuttı

368

vaḳt el-kıṣṣa çaşt-gāh ėrdi
Andicān sarıdın yana gerdį

B74a/04 birleri
B74a/07 bu hem tofıçaḳ
135 B74b/02 ne ḥāl harıp
136 B74b/05 tikti bir ṭaraf bular ḫayme
137
B75a/01 yaruttı
133
134

yana toḳḳuz Ǿalem Ǿayān oldı
hem zer <ü> bābet139 cāmelerni
kėyip
zeyn ü zer arġumaḳ Ǿırāḳ minip

371

oḳ ya vü ḳılıç Ǿamūd-ı yeser140
mılṭıḳ u nayze berkitip ḫançer141

372

şeridin her biri142 şecāǾatlik
be-heme fehlüvān heybetlik

373

kök temür birle ḳurşanıp143 cismi
yaǾnį bu şāh-zādeler ismi

374

Ḥażret-i Sulṭān Sencerį Kāsān
Ḥażret-i Sulṭān Ḥayder-i Kāsān

375

Ḥażret-i Sulṭān Ḫvāce İsmāǿil
ėrdiler köp mübāriz-i ḳābil

376

Ḫvāce Yūsuf ėdi ḥureyre zamān
Ḫvāce YaǾḳūb-misāl bir beyān

377

Ǿālį-himmet dilįr Ḫvāce Ḥasan
her işiġa ulus ḳılıp aḥsen

378

Ḥażret-i Ḫvāce-i Süleymān’nı
be-heme144 pehlüvān-ı Kāsānį

379

gehį hūşyār ėdi bular gehį mest
himmetidin145 toḳuz felek ėdi fest146

[19b]
380

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
yördi aldıġa ḫurrem u ḫandān

381

köp nevāzįş ḳılıp biri birige
tüştiler ḫayme tiktürüp yėrige147

382

Kāşḳar ḫalḳ ḳaldılar ḥayrān

B75a/06 ėrdi
B75a/07 yana zer-beft
140 B75a/09 girān
141 B75a/10 bürrān
142 B75a/11 her biri şįridin
143B75a/13 körsetip
144 B75b/10 yėttiler
145 B75b/12 heybetidin
146 B75b/12 pest
147
B76a/02 yėtkürüp ḫayme tüştiler yėrige
138
139
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közlerige ḳaraŋġu boldı cihān

383

Ǿıyş <u> Ǿişretge meyyile148 boldı
olturup kün cihān ḳara boldı

384
385

398

aldı Ǿālemni149 leşker-i encüm

399

ṣubḥ aŋlap yaḳasını yırtıp

B77a/06 sordılar harduḳ ḳılıban ikrām

sarġ rıp ḳ rarıp yüzin çertip

B77a/07 bir ṭarafge tüşürdiler be-tamām

bu Ǿalāmātlar150 ḳuyaşġa ḥabar

400

a

çıḳtı kün kėtti ḫayl-ı ẓulmānį
çaştgāhį bolup ėdi barı

401

390

402
[20b]

Ǿalem ėrdi on ėkki pergāre

403
404

arġumaḳı Ǿırāḳ esbleri151

405

kök temürdin kėyip tamām libās
herbeler üstüvār ėtip özige
ḳılsa taǾrįfi sıġmaġay sözige

394

ḥażret-i sulṭān bü’l-mażfurdur153
yana sulṭān ebū’l-mużafferdür154

395

Ḥażret-i155 Sulṭān Ḳāsım Ḫārezmį
Ḥażret-i Sulṭān156 AǾẓam Ḫārezmį

396

Ḫoce-i Kūçek<ü> Ḫoce-i Şehbāz157
her biri şāhlarġadur demisāz158

B76a/03 mübtelā
B76a/06 özini
150 B76a/09 Ǿalāmātını
151 B76b/05 aṣfları
152 B76b/08 müddeǾįġa bįm
153 B76b/11 server-i sulṭān ebū’l-muẓafferdür
154 B76b/12 yana sulṭān ebū’l-ġaẓanferdür
155 B76b/13 birleri
156 B76b/14 baǾde-zįn
157
B76b/15 Ḫvāce Kūçek şāhġa hem-rāz
148
149

baǾd <e>z ān163 Ḥażret-i Żiyāü’ddįn
merd-i Ǿalį gehį ǾAlāü’ddįn

406

salıban müddeǾįlerġa152 hirās
393

serveri Ḥażret-i Celāletdįn
Ḥażret-i162 Sulṭān Şeyḫ SaǾdeddįn

tükemes ḳança dėse vaṣfları
392

ḳarar ėrdi sipāhi her sarı
boldı gerdį yana nümūdārį161

her Ǿalem ėkki miŋ kişige nişān

[20a]
391

istirāḥat ḳılurġa ėl yattı
uyḳudın ḳoftı160 ėrse taŋ attı

ḳıldı leşker olarġa naẓẓāre

titreben heybet<i>din ėkki cihān

Kāşḳar ḫalḳı ḳaldılar ḥayrān
közlerige ḳaraŋġu boldı cihān

yana bir gerd boldı iẓhārį
389

köp nevāzįş ḳılıp biri birige
tiktürüp ḫayme tüştiler yėrige

ḳıldı Ǿālem yüzini nūrānį
388

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
yördi159 aldıġa ḫurrem <ü> ḫandān

ḳılġaç oḳ ḳaçtı leşker-i aḫter
387

be-heme pehlüvān-ı Ḫārezmį
rezmidür bu dilįrler bezmi

çeşm-i ẓulmetde mihr bolġaç küm

a

386

397

dürr-i nāyāb Ḫvāce Şemseddįn
Ḫvāce Sulṭān Ḥasan Żiyāü’ddįn

407
Naṣr
408

Ḫvāce Maḥmūd Muḥammedi Ṭāhir
Ḫvāce Yaḥyā Ḫvāce ǾÖmer Ḫvāce
Ḫvāce Manṣūr Ḫvāce ǾAbd-ı kerįm
Ḫvāce ǾAbdulġafūr ǾAbd-ı raḥįm

409

be-heme pehlüvān-ı Baġdādį
kėldi çalıp neḳāre-i şādį

410

oŋ <u> sol çafışıp mübārizler
kėyiben cāme-hā-yı ḳırmızlar

411

yėr <ü> kök titrep aṭ ṣadāsıdın

B77a/01 Şāh Ḫārezm Ḫvāce-i Şehbāz
B77a/05 bardı
160 B77a/11 ḳoptı
161 B77a/13 yana gerd boldı iẓhārį
162 B77a/15 birleri
163
B77b/01 şįr-i ner
158
159
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412

nev-civān merdler hirāsıdın
begleriniŋ başıda zerrįn tāc164

Ǿalem ėrdi yėgirme beş pergār
426

hemme şāhāne cāmelerni kėyip

pūye birlen şimāldin ėylep bāc165
413

kördiler anı Yūsuf-ı Ġāzį

[21b]

yördiler aldıġa bu şeh-bāzį166

427

[21a]
414

ḳıldılar taǾẓįm Ġāzį Ḳādır Ḫān

428

dėdi ḳaysı167 ṭarafge biz tüşe-miz

416

429

418

431
432
433
434

yā kėlip bolmadı veyā boldı

435

ammā leşkerġa Kāşḳar toldı
nįze nįzege yapuşur170 ėrdi

436

nāgehān ḳamçı ḳoldın y rge tüşer

437
[22a]

boldı kündüz yana kėçege bedel

438

kün çıḳıp vaḳt-ı çaştgā<h> ėrdi
439

yėtti şāhın şehi cihāngįrler
yörgil aldıġa barça kāfirler

gerd ara boldı tūġ <u> Ǿalem iẓhār

B77b/15 bād pūye birle bāc alıp
B78a/01 bād hem belki gerdide ḳalıp
166 B78a/03 yördi aldıġa mesel-i şeh-bāzį
167 B78a/06 dėdiler nė…
168 B78a/10 tikkenini körüp bular ḫayme
169 B78a/11 boldı küfr köp serāsįme
170
B78b/04 çaḳılur

ḳatıġ ün birle dėdiler ol şāh
Kāşḳar ḫalḳı bolġa-sėn āgāh

440

hem emān tapġıl ėtiben įmān
dėdi şehler ḳāşıġa boldı revān

164
165

Ḥażret-i Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān
kördiler kėldi pādşāh-ı cihān

küfr ehliġa uşbu ėrdi cedel

ėl közige köründi bir gerdį
425

ḳırḳ mülāhį müntehį her dem
ism-i aǾẓam oḳup ḳılur ėrdi ḫam

ė

fehlüvānġa ve yā egerge tüşer

424

yėtte miŋ şāh-zāde oŋ ḳolda
ḳırḳ miŋ mįr-zāde sol ḳolda

tīġ tīġlarġa çaḳışur ėrdi

423

berkitip cübbe rāst ḫançerler
alıban ḳolġa mıṣr<į> şemşįrler

B78b/01 įmān aytmaḳdın özge yoḳ çāre

422

ḳo<yu>ban başġa tāc-ı şāhāne
bėlge baġlap <ke>mend-i gāyāne

B78a/14 ḳılġu dėk barçamıznı bį-çāre

421

körsetip bāz bigleri her reng
kėyiben cāme-hā-yı rengāreng

maṣlaḥat ḳıldı ėtmey<in> įmān

419

420

Ǿārıżı ay ḳāmeti şimşād
kėyip ġarḳ āhenįn fulād

tiktürüp tüştiler bular ḫayme168

ḳutḳaralmas-miz munça ėldin cān

şūḫ şehzāde-hāy şeh-bāzį
ḳılışıp şeh ḳaşıda cān-bāzį

B78a/08 tikiben bir ṭaraf serā-perde

küfr ėli boldı köp serāsįme169

berkitip reng-be-reng celāciller
tīġlarnı ḳılıp ḥamāyiller

430

B78a/09 ḳıldı leşker maḳām ol yėrde

her biri himmet171 içre mesel-i esed
müddeǾįle körüp yėr ėrdi ḥased

bizge öz cāyımız<nı> körsetiŋiz

4 17

başlarıġa ḳoyup muraṣṣaǾ tāc
küfr ilige cihānnı ėylep dāc

sordılar aḥvāl ḥażret-i sulṭān
415

pād-pāy-ı Ǿırāḳlarnı minip

441

vaḳtį ol şāhlarġa yėtti yaḳın
taşladı yıġlap özini aṭdın

171

B78b/15 heybet
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442

Serap ALPER 120
ḥażret172 şāhlarġa ḳıldı selām
ḥāl aḥvāl sordı tört imām

443

446

459
460

Kāşḳar ḫalḳı kėldiler ol çaġ
[23a]

pįş-kec175ler bilā-nihāye alıp

461

uşbu ėl Müslümān mu kāfir mü

462

449
450

463

kėltürür kėlip durur įmān

23a/04 Ḥażret-i İmāmlar Kāşḳar’dın
Yārkend kėlgenleri, Yārkend ḫalḳ pįş(05) bāz istiḳbāllarıġa çıḳıp dįn-i
İslām’ġa müşerref bolġanları176

dėdi öz meyli birle kėlmiş mü

464

dėdiler Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān

sordı ėldin ayā nėçük sizler
nesl-i evlād ister ėrdük biz

465

uşbu sözni imām ėşittiler

466

Ǿarż ḳılġaç bu ḫalḳġa įmān

467
468

Ǿadl birle cihānnı ḳıl ābād
hem yetįm bįvelerni ḳılġıl şād

469

B80a/07 ḳol köterdi duǾāġa tört imām
456

ḳıldılar köp aŋa naṣįḥatlar
yana hem bu ṣıfat vaṣıyyetler

ṣıdḳ-ı dil birle boldı müslümān
455

Ḥażret-i Yūsuf-ı Ġāzį Ḳādır Ḫān
boldılar bu diyārġa sulṭān

aṭlarıdın tamām tüştiler
454

müddetį tuttılar maḳām anda
gerdler birle tört imām anda178

imdi įmān nėçük ki ėtmes-miz
453

hūş-mend bol bu ḳıṣṣadın āgāh177
Kāşḳar içre şāhlar nāgāh

mundaġ ėrdük deştįler bizler
452

bülbül-i mest olup ḳılıp fervāz
ėyleyin özge dāstān āġāz

yā ki ḳorḳunçı birle kėlmiş mü
451

sāḳiyā kėl köŋlini ābād ėt
feyż cāmı bile mėni şād ėt

dįn diyārı ara misāfir mü
[22b]

turdılar Kāşḳar’da nėççe maḥal
şāhlar maḳdemiġa şād bu ėl

sordılar Yūsuf Ġāzį’ġa ḳaralap
448

Kāşḳar ḫalḳı ḳıldılar ḫiẕmet
ḳoydı cānıġa yüz tümen minnet

berkitipdür boyunlarıġa ṣadaġ

bėrmediler selāmlarıġa cevāb

Yūsuf-ı Ġāzį pādişāh boldı
Kāşḳar ḫalḳıġa penāh boldı

ḳıldı taǾẓįm şāhlarġa kėlip
447

ḳalǾaġa teklįf ėtti ol fırṣat
barça öz meyliçe ḳılıp Ǿişret

özini ḳıldı şehġa174 pervāne
ḳıldı şeh iltifāt-ı şāhāne

445

458

şükrlillāh dėdi esen turdum
her nėçükdür cemālları173 kördüm

444

Kāşḳar ḫalḳı boldı ḫurrem şād

muǾteber tut şerįǾatı ġarrā
şerǾ tīġını ėylegil bürrā

ḫalḳ āmįn dėr ėrdiler be-tamām

[23b]

küfrdin ḳalmadı köŋülde eser

470

nūş ḳılsaḳ ecel şarābını biz

öz vücūdıdın barça taftı ḫabar
457

şāhlar ḳıldılar mübārek-bād

B79b/06 ol-zamān
B79b/07 cemālıŋız
174 B79b/08 ḳıldı şehlarġa özini
175
B79b/10 pįş-keşler
172
173

B80b/01 Ḥażret-i imāmlar Kāşḳar zemįndin (02)
Yārkend ṭarafıge Ǿaẓm ėtkenleri (03) Yārkend ḫalḳı
aldıġa çıḳıp müslümān (04) bolġanı. Ḥażret-i İmām
Şākir (05) ḳavm-ı ribāt’da şehādet (06) tapġanlarını
beyān ḳılur
177 B80b/07 hūşmendā bu sözdin ol āgāh
178
B80b/08 ėrdiler bille tört imām anda
176
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471

cismimiz tozda ḳalmasun hergįz
ḳılıŋız yėr su vaḳf şemǾ-i ḳızan

server-i şehįd ėrdiler bu dilīr
484

gerdler185 içre nām-dār ėrdi

ėyleŋiz şemǾimizni āvįzān
472

şeyḫ ḳoyġıl duǾāda yād ėtsün

485

yana ėylep vaṣıyyetį çendān

486

müddetį rāhlar ṭay ėttiler

487

Ǿāḳıbet Yārkend’ge yėttiler
475

bu diyār içre nėççe yüz merdi

488

477

[24b]

ç ḳ ban şāhlarġa ḳıldı selām

489

çün aŋa Ǿarż ḳıldı įmānį
ṣıdḳ ile boldılar müselmānį

478
479

yördiler şeh
480

490

be-cānib-i Māçįn

491
492
493

oḳudı183 baǾżesi anıŋ įmān

494

bu mesel kemādā gümān ḳaldı

24a/03 Ḥażret İmām Muḥammedį Şākir
pādşāh hemme leşker ve selāmnıŋ pįşrūyları (04) ėrdiler. Ḫoten yolıda Çoḳtı
Reşįd, Nükte Reşįd ḳaravulları birle ceng
(05) ḳılıp derįçe-i şehādet tapġanlarınıŋ
beyānı
ol184 įmāmı Muḥammed-i Şākir

B81a/05 yārnı
B81a/08 bolsu
181 B81a/09 yördi şehler
182 B81a/10 uçradı yolda nėçe bar kişi
183 B81a/11 ayttı
184
B81b/01 çün

kėldi189 Şākir imāmġa köp toḳunuş
Ǿāḳıbet ḳıldı merg şerbeti nūş

495

çıḳmadı fevci be-tamām ḳaldı

483

çıḳtı aldıġa küfr ehli tamām
ėyledi ceng leşker-i İslām

baǾżesi ḳaçtı anda ḳaldı gümān
482

nāgehān yėttiler uşol rehber
uşbulardın188 aŋa yoḳ ėrdi ḫabar

[24a]
481

uşbu bėş yüz cehennem-i nādān
ėrdi bir ḳavm arasıda nihān

uçradı şehġa nėççe pāre kişi182
baǾże erkek ėdi ve baǾże tişi

nėççe kāfirni ol ḳaravulġa
ḳoyup ėrdi bular öter yolġa

ėl bile ḫayr-bād ėtip andın
181

birisini dėr ėrdi Çoḳtı Reşįd
yana birniŋ atını Nükte Reşįd

şeh duǾā ḳıldılar ki uşbu vaṭan
bolsa180 dėp pāy-taḫt mülk-i Ḫoten

ėkki kāfir Ḫoten’ge şāh ėrdi
Ḫoten ehli aŋa sipāh ėrdi

tuḥfe-i pįşkecler bilen be-tamām
ı ı

şāhdın ilgeri yörür ėdiler
teŋri yādı bile barur187 ėdiler

yerni179 külep maḳām ėtip ėrdi
476

yüz miŋ tehmiten şecāǾatde
ėrdi ārāste dįn diyānetde

Yārkend ṭarafıge boldı revān
474

ḳadları serv ėrdi yüzleri māh
körse tā ki186 ulus çėker ėdi āh

rūḥ ervāḥımıznı şād ėtsün
473

ṭurfe merdāne şeh-süvār ėrdi

bu Ǿalāmātlarnı kördi sipāh
zār yıġlap bir-oḳ ki çėkti āh

496

küfr ehlini araġa aldılar
öltürüp mācerāġa saldılar

497

her ṭaraf ḳanı cūy-dėk aḳtı
başı saynıŋ taşı dėk yattı

498

şafaḳ ālūde ḳıldı yeryüzini
bend boldı barıp tamuġ cānı190

179
180

B81b/02 merdler
B81b/03 körseler nāgāh
187 B81b/05 turup
188 B81b/10 uşbu işdin
189
B81b/12 ḳıldı
185
186
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Serap ALPER 122
āşikār ėylegeç ḳıyāmetler

511

gül mesellik mekān ḫvār içre

ḳalmadı hįç bed diyānetler
512

[25a]
500
501
502

kėlgen ėrmişler İslām açmaḳġa
504

küfrler ėşitip bu nevǾ ḫabar
hūşıdın ḳalmadı bu bėgde eser191

505

kişi çaftur<dı> her cevānibġa
boldı yaruḳ cihān ḳaraŋġu aŋa192

506

ḳalǾanı ḳ ldurup bu b g muḥkem
ı

ė

cengni ḳılmaḳġa boldı müstaḥkem
B82a/09 El-ḳıṣṣa Ḥażret-i imāmlar Ḥażret-i
(10) İmā[m] Muḥammed Şākir’ni defn ḳılıp
(11) şehr-i Māçįn’ni ḳurşap tüşkenleri, (12)
kāfirler cādū ḳılıp ḳırḳ yıl (13) şehrni nāpeydā ḳılıp āḫiri (14) taġ ṭarafıge ḳaçġanı,
Ḫalḥal Māçįn 82b/01tābiǾleri birle įmān
aytıp müslümān bolġanı aytur
507

tüşti bu şāhlarġa bu ḳıṣṣa
k lür ėrdiler yolda el-ḳıṣṣa
ė

508

müddetį rāhlar ṭayy ėttiler
Ǿāḳıbet ḳavm-ı ribāṭġa y ttiler
ė

509

kördi Şākir İmām’nı anda
yeryüzini boyap

510

514

193

durur ḳanda

ḳandın açıldurup gül-i gülzār
cānın ėtmes ḫudā yolıda nisār

[25b]

şādlıḳ bolsa gülġa açılmaḳ
Ǿandeliblerġa iş nevā ḳılmaḳ

516

nāgehān gülni körse ol ġamgįn
eşk tökmek anıŋ işi ġamdın

517

ḳanġa öyrülse Ǿandelib eşki
zāgnıŋ kėlgüsi aŋa reşkį

518

gülni körse bu nevǾ maḥzūnraḳ
bolġay anıŋ fiġānı artuḳraḳ195

519

zāġ reşkidin Ǿandelibġe ne ġam
reşkidin eşki bolmas anıŋ kem

520

hecridin baġrın ėylegey pāre
derddin cismin ėylegey pāre

521

dehr bāġıda her gül açıladur
Ǿāḳıbet yeryüzige saçıladur

[26a]
522

nė tiken bāḳį ḳalġusı nė gül
ḳalġusıdur nė zāġ nė bülbül

523

Ǿāḳıbet merg ṣarṣarı yėtmek
gülçįnler işi tüzüp kėtmek

524

bülbülį bolsa güldin ayrılmaḳ
sāġarį bolsa müldin ayrılmaḳ

525

bolsa güller yanıda ḫārı bar
şādlıḳ meyde bar ḫumārı bar

526

190 B82a/03 şafaḳ ālūde ḳıldı yėrni ḳan/ bend boldı
barıp tamuġḳa cān
191 B82a/06 kėldi Çoḳtı Reşįd’ġa ḳıldı ḫaber /
ḳalmadı hūşıdın bėgde eser
192 B82a/07 boldı yaruḳ cihān aŋa tįre
193
B82b/04 burap

baġ ara gül üze ėmes şebnem
daġ ara yıġlamış ḳızıl gül hem

515

bu işni kördüm yör<ü>düm
ḳaçmaḳġa

lāleler taġ ara ḳılıp nāle
ḳan yaşın cismin eylemiş194 lāle

bir nėçe pehlüvān kėldiler
ḳaravullar başını aldılar

503

513

der-zamān şehrige kėlip kāfir
ḳaravul ölgenin ḳılıp taḳrįr

laǾleler uşbu lāle dėk ḳandın
reng alıpdur turup Bedaḫşān’dın

barça kāfir tamuġ sarı bardı
bir pelįd öz cānını ḳutḳardı

pāk cism<i> nihān ġubār içre

nėççe ḫōşluḳ yanıda ġam bille
kündüzi bolsa kėçe hem bille

527
194
195

bar tiriklik yanıda ölmeklik

B82b/08 ėyledi
B83a/01 afzūnraḳ
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528

birbiridin bolur mu bölmeklik
her biri tevǿemān biri birige

mėn Ǿilāc ėyley bolmaġıl ġam-gįn
544

ammā barġan tamām öz yėrige
529
530
531

ḳalǾanı siḥr birle yoḳ ḳılayın199

mey ecel cāmıdın tutar sāḳį

545

ḳalmaġay her biri anıŋ bāḳį

B83b/13 yana hem lāf ḳāflar urdı

ol vefā bāġınıŋ güli ėrdi

şādilıġ çaldurdı nė çaldurdı

güller anıŋ ki bülbüli ėrdi

[27a]

tünd-bād-ı ecel ḫazān ėtmiş

546

gül yüzin ḳan ara nihān ėtmiş
532

kördiler çün bu ḥālnı ol şāh

547

534
535

537

539

552
553
554

bu ḥarām-zāde dūzāhį mel’ūn
kėldi Çoḳtı Reşįd’niŋ ḳaşıġa
bildi bir ġam tüşüpdurur başıġa

196
197

yėtmeseŋ bu güher bahāsıġa
baḳmasaŋ işniŋ intihāsıġa

555

ketgeniŋ ketge sėn cehennemġa
ḳalġanıŋ ḳalġa sėn tümen ġamge

556

çıḳmay aldımġa bed diyānetler
ḳıldı şeh bu ṣıfat siyāsetler

B83b/09 uşbu şekniŋ atı ėdi ŞemǾūn

543

ger ḳabūl ḳılmasaŋ bu sözlerni
urdıŋızlar tamuġḳa özlerni204

541

542

Müslümān bol ḫudāġa ṭāǾat ḳıl
şāhlarġa çıḳıp iṭāǾat203 ḳıl

bar ėdi bu şehirde bir sāhir
dūzaḫįlıḳ nişānesi ẓāhir

yüz ḳırḳ miŋ dilįri bar anıŋ
İslām açmaḳlıḳ iḫtiyārı anıŋ

boldı Çoḳtı Reşįd belįd ḥayrān
özge kāfirle[r] boldı ser-gerdān

540

551

şehler āḫir şehrġa yėttiler
ḳalǾa aldıda meskįn ėttiler

Māverāü’n-nehr’din kėlipdürler
dįn üçün munça emgelipdürler

dįdedin aḳızıp yüzige sular
şehr-i Māçįn’ġa Ǿazm ḳıldılar

538

550

defn ėylep İmām-ı Şākir’ni
oḳudılar197 duǾā ve tekbirni

bir kişini201 şehirġa buyrudılar
sėn kirip aytġa sėn202 bu kėlgenler

bāz196 ėylep yürekini ursa bedr
şemme yoḳtur ölükge hįç ḫabar

536

549

ol-zamān çıḳtı cismdin cānı
sūd ḳılġay mu āh <u> efġānı

daḫli ḳılmaylı bolsa Müslümān
ḳılalı ceng ėtmese įmān

lāleni kördiler bolup vāle
ėylediler tümen tümen nāle

şāhlar ammā ḳıldı çün fermān200
ėlçi kirsün şehrġa ay yārān

548

[26b]

ḳıldı sāḥirġa vaǾdeler çendān
boldı kāfirle[r] ḫurrem <ü> ḫandān

taǾziyet tuttılar tamām sipāh
533

dėdi mėn köŋlüŋizni toḳ ḳılayın

dėdi ey bėg saŋa bu ġam nėdin198

B83b/03 yāre
B83b/04 atadılar

[27b]
557

şāhdın aŋlaban bu nevǾ kelām

B83b/11 ḳandın
B83b/12 cādū birle şehrni yoḳ ḳılayın
200 B84a/01 şāhlar ḳıldılar ki bu fermān
201 B84a/03 sipāhnı
202 B84a/03 aytġıl
203 Metinde  اﯾطﺎﻋتşeklinde yazılmış.
204 B84a/07 ḳılmasaŋ bu sözlerimni ḳabūl / bola sizler
hem tamuġḳa vusūl
198
199
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ḳoptı ėlçi şehirġa ḳıldı ḫırām

558

ėlçi şehniŋ205 sözini çün bir bir
ḳıldı Çoḳtı Reşįd’ġa taḳrįr

559
560

573

dėdi Māçįnler cevābını
574

saldı başın tüşüp tefekkürġa

B84b/09 Çįnler kėldi cādū ḳaşıġa

yaşın ḳalıp taḥayyürġa

bir yaşıl öyni orda başıġa

fikr endįşeler ḳılur ėrdi

575

cādū anıŋ ḳaşıġa tįz kirdi

B84b/10 tikti cemǾ oldı ḳırḳ bir cādū

562

kėçe kündüz ḳılur ėdi cādū

B84b/01 dėdi şāhā nedin ġam-gįndur sėn

576

nė kim endįşedin hazįndür sėn
ammā

207

Çoḳtı Reşįd, Nükįte Reşįd

zār zār yıġlaban bu ėkki pelįd
564

būseler ḳıldı210 şeh cenābını

sözlemes ėrdi o muŋa bu aŋa
tökti

563

ėlçi aŋlap bu sözni aṭlandı
şāhlarnıŋ cenābıġa yandı

boldı yaruḳ cihān ḳaraŋġu aŋa

206

561

572

pehlüvānlar mu ṣaf tüzüp turdı
577
B84b/12 yüz ḳırḳ tört çift naḳḳāre

hāl <ü> aḥvālını beyān ėtti
ėlçiniŋ sözini Ǿayān

208

ėtti

565

şehler emr ėtti ṭabl-ı ceng urdı

çalsa taġlar bolur ėdi pāre
578
B84b/13 yana çeng ….ile kārnāy

B84b/04 bu ėkki segge cādū ėrdi vezįr

hem ….kös ile sūrnāy

maṣlaḥat birle taftı bu tedbįr
566

bu laǾįnniŋ aṭı ėdi ŞemǾān
ḳırḳ şāgirdi her biri şeyṭān

567

cemǾ boldı bu cādū ḳaşıġa
bir yaşıl öyni orda başıġa

568

tikti cemǾ oldı ḳırḳ bir cādū
kėçe kündüz ḳılur ėdi cādū

569

maṣlaḥat ḳıldı cįnler bir bir
Ǿāḳıbet ḳıldı bu ṣıfat tedbįr

[28a]
570

dėdi biz Müslümān mu bolmas miz
küfrdin209 ölmegünçe yanmas miz

571

579

aġzıġa yüz tümen külūḫ sifāl
ėlçige dėr ėdi bu nevǾ maḳāl

yüz ḳırḳ tört <miŋ> mihter ėrdiler
Yemenį ser ėrdiler

580

ebr meydān yüzini ėyledi nem
bād ferrāşlıḳ ḳoydı ḳadem

581

cengni ḳılmaḳġa ėrdiler şeydā
dįdedin ḳalǾa boldı nā-peydā

582

barça öz cāylarıġa tüşti211 maḳām
hem teveccüh ḳılur ėdiler imām

583

ḳalǾa boldı yana nümūdārį
mindiler esb-i tįz-reftārį

584

merdler212 her ṭaraf ḳılıp cevelān
taşlap eflākġa Ǿamūd girān

[28b]
B84a/10 mundaġ
B84a/12 toldı
207 B84b/02 dėdi
208 B84b/03 beyān
209
B84b/05 dįnimizdin
205
206

B84b/08 ėylep
B85a/04 cāylarıda tuttı
212
B85a/06 gerdįler
210
211
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585

ġarḳırap tüşse gürz şāh başlap
çep ḳolıda tutup yana taşlap

586
587

590

602
603
604

594

yana aṭlandı merdler213 be-tamām

605

aṭ salur çaġda ḳalǾa boldı nihān

B85b/14 bolsa her ḳaṭresi anıŋ dürr-i pāk

ḳıldılar leşker

215

nāle vü zārį

şād olup aṭlanıp tamām216 leşker

ġāyib olsa anıŋ ḳatıda nė bāk
606
607

uşbu yaŋlıġ iş ėrdi nėççe zamān

608
609
610

Çįnlerġa tamuġ misāl şehr

611

bį-ḫaber ėrdi dįn-i İslām’dın
ḥaddı bolġay mu cādū ḳılmaḳġa

612

ġāyib olġay mu cādū ḳılġanġa
salġanı öz özini zindānġa

600

körm gen çaġda şįrni tülki
e

B85a/11 gerdįler
B85a/12 hemmeler
215 B85a/13 ḥaḳġa
216 B85b/01 yana
217 B85b/04 ḫaylıġa
218
B85b/07 barısı
213
214

sordılar bar şehrde nė vāḳiǾ225
ḳıl beyān aŋa226 bolalı sāmiǾ

613

dėdi Çoḳtı Reşįd, Nükte Reşįd
bį-ḥayā dūzaḫį laǾįn ü pelįd

bar sebeb218 ḳalǾa ġāyib olmaḳġa
599

az kişi ḳıladur şehirde ġırev
bu maḥal uçradı olarġa birev

küni bir yıl körünmegi andın
598

pehlüvānlar şehirge boldı ḳarįb
bėrgen oḫşaydur küfr ehli firįb

sāǾatį ḳırḳ yıldın ėrdi beter
597

ol küni bolmadı şehir ġāyib224
boldı aṭlarġa merdler rākib

ḳırḳ kün ėrdi şāh ḫaylıġa

[29a]
596

küfr ehliġa saḫt boldı ḳıbal
bir kėçe ḳaçtı ḳıldı Ǿazm-ı cebel

turdılar bu diyārda bu ṭarįḳ

ḳırḳ yıl ėrdi küfr ehliġa

şehr-i Māçįn ara tamām sipāh
müddetį mundaġ oldı bā-her cāh223

[29b]

217

ėrse ol ḥażret imām-ı cihān222
aşikār ėtgüçi dürr-i įmān

boldı közdin şehir yana pinhān

ḳırḳ yıl baǾże rāvįde küni ḳırḳ
595

ḫālıḳı külli şeyǾin kevn <ü>mekān
raḥmet-i ebrdin çėkip bārān

boluban şād leşker-i islām

ḳılmaḳ ez-fey şehirni zįr <ü> zeber
593

köŋli öz meyliçe220 ḳara bolsa
ḳaralıḳ birle ol penāh221 bolsa

yana boldı şehir nümūdārį
592

cāy anıŋ ḳaraŋġu bolsa içi
ḫaylı anıŋ misāli bolsa ḳaçı219

ėrdi bu işġa merdler214 ḥayrān
591

nāgehān başı üzre yėtse esed
aŋa anıŋ körünmegi nė ḥad

kördiler ḳalǾa nā-pedįd oldı
kėç bolup yarudı pedįd oldı

589

601

ėrdi ez-pey şehirge aṭ salmaḳ
ḥamle ḳılmaḳ ḳalǾanı almaḳ

588

aŋa öz aldıda oyun külgeli

reng-be-reng laǾb körsetip bārį
verzįş ėylep ḳılurġa cān-bāzį



614

cādūġa cādū kıldırup ėrdi

B85b/11 cāy bolsa ḳaraŋu bolsa içi/ bolsa ḥaylı
anıŋ misāl ḳaçı
220 B85b/12 mülkidin
221 B85b/12 binā
222 B86a/01 zamān
223 B86a/02 şāhlar başlıġın tamām sipāh / müddetį
mundaġ ėrdi
224 B86a/04 bolmadı ol küni şehir ġāyib
225 B86a/07 sordılar bar şehir nėdür vāḳiǾ
226
B86a/07 ilge
219
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aŋa közdin şehir nihān ėrdi

615

ḳalǾa ġāyib ėdi aŋa munça
ḳaçtı öz leşkeri bile bu kėçe

616
617

629

bir mübāriz aṭı ėrür Ḫālḫāl
630

ḳalmadı bu şehirde sāḥirler
ḳaçtı taġ ṭarafıge kāfirler

[30b]

bu sebebdin şehir ėmes nihān

631

mėni āzād ėtiŋ teraḥḥūm ėtip

619

632

620

her yamanlıḳ ki bolsa mėn taşlay

621

ėdi bį-ḥūş

635
636
637
638

kimdurur şehir ėlige serdārį
dėdiler

230

bar şehirde n ççe kişi
ė

639

dėdi on ėkki miŋ kişi dāyim
kėçe kündüz aŋa mülāzım ėdi

640
641

ceng ḳılıp ḳanların ḳılur cūy mėn
ruḫṣat aldı vü kāmrān oldı
bir kişi başladı revān oldı

ḳalıp ėrdük şehir ara bizler

[31a]

toladur maŋa oḫşa Ǿācizler

642

dėdiler müslümān bolur mu olar232
dėdi yoḳtur maŋa bu işde ḫabar

müslümān bolsa bille çıḳḳay-mėn

başıġa nėççeni urar kör mėn237

bille ḳaçmaḳlıḳıda Ǿāzįm ėdi

628

dėdi pādişāh-ı Şām <u> ǾAcem

bolmasa küfr evini236 yıḳġay-mėn

ḫiẕmetide turar ėdi ḳāyim

627

aŋlaban saçrap235 ornıdın ḳoptı

maŋa emr ėt çėkey şehirġa ḳadem

bille ḳaçtı ayıtġıl231 ḳança kişi

626

ėrdi himmetde gūyiyā Rüstem

pįşge tüşti daġı yėr öfti

B86b/04 Ḥażret-i şāh sordılar barı

625

bar ėdi leşker içre bir merdį

ḳılmaġan ḳāmetini hįç kim ḫam

623

624

şehr ėliniŋ cevābıġa baḳıp

aṭı Ḳaytūs Maġribį ėrdi

şeh aŋa dėdiler ayıt įmān
oḳuban bola ḳoydı müslümān229

lçiniŋ ḳılur mu sözini ḳabūl

bolalı cengni ḳılġanı rāġıb

şāhġa ėyledi kėlip227 körünüş
salṭanat bįmidin

622

634

unamay ḥayd p aldılar anı

228

kirsün avval şehr içige yasavul
ė

a

şeh cenābıġa kėltürüp anı

bu kişi ḳıldı çün sözini tamām
bu ṣıfat emr ėylediler imām

633
barçanı şeh cenābıġa başlay

bir kişi bar ėrür aŋa tābiǾ
ḳılur ėgin ayā234 nėçük vāḳiǾ

kėltürey ėlni mėn tekellüm etip
[30a]

ḳalǾa serdārı ėrür ṭarf-ı ḥarįf
bu maḥalda ėrür velįk żaǾįf

mėn kibi ḫasteler mü bar çendān
618

ḳalġanınıŋ çoŋı ėrür el-ḥāl233

kirdi Ḫālḫāl’nıŋ ki ḳaşıġa
ǾAzrāǿįl yėtti mesel başıġa

643

ba<r>ça aǾżāsı titredi anıŋ
her ṭaraf ḫaylı fütredi anıŋ

B86b/02 şehġa ḳıldurdılar anı
B86b/02 taḫtıdın
229 B86b/03 ḳaralap dėdiler ayıt įmān / der-maḥal
bola ḳoydı müselmān
230 B86b/06 sordılar
231 B86b/06 velįk
232
B86b/10 eger
227
228

B86b/05 dėdi serdār-ı ḳalǾadur el-ḥāl
B86b/12 ėrken aŋa
235 B87a/04 aŋladı saçrap
236 B87a/06 öyini
237
B87a/07 başın ol köy ara ḳılur köy mėn
233
234
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644

kitti Ḫālḫāl Ǿömridin238 ḫūşı

659

ḳanġa āġūşte ḳıldı yėr yüzini

bįmdin belki boldı bį-hūşį
645

taptı hūş öz ter-i gül-ābıdın

660

sordı Ḳay<t>ūs’dın suǾāl ol

661

aŋa bėrdi bu reng cevābı ol
647

k lm şem şāhlar cenābıdın
ė

i

Müslümān bol aŋa iṭāǾat ḳıl

662

650

663

651

[32a]

ḳılmasaŋ sėn240 naṣįḥatimni ḳabūl

664

aṭ ayaġıda mülküŋiz ḳalġay

652

665
666
667

tutġalı ḳaṣd ėtip nėççe ėle

668

kör ki Ḳaytūs Maġribį yana
tartıban242 naǾra hāy cer-ā-cer

669

urdı bir ḫançer öldi yėtte kişi

670

Çįn mįş ėdi bular ėdi şįr 243

671

boldı ġayrāt mest <ü> mestāne

pehlüvānı bar ėrdi Şāh Yemenį
ėdi Ḳaytūs Maġribį’ġa ini

672

aŋlaġaç ol birāder işini
ḳıldı hem-rāh yėtte yüz kişini

yana aldı ġılāfıdın şemşįr
658

çaftı dervāzelerni gerdānlar
saldı Māçįnlarġa efġānlar

her uruşda bu ėrdi anıŋ işi
657

yėtgeç oḳ urdılar ṣafilge Ǿamūd
toldı toḳḳuz felekge gerd ile dūd

ḳolġa aldı ġılāfıdın ḫançer
656

kördiler ḳalǾanı Ǿaceb muḥkem
belki dervāze ṭaraf müstaḥkem

aŋladı çün bu nevǾ efsāne
655

aṭ yürgütüp247 şehirġa yüzlendi
yāveri miŋ yėtte yüz ėrdi

her ṭarafdın ḳılur ėdi ḥamle
654

aŋlap aṭlandı Şāh Ḳāsım-ı Uş
naǾra tartıp çėkip fiġān <u> ḫurūş

[31b]
653

bėr ḫabar Şāh Ḳāsım-ı Uşį’ġa
Yāri bėrsün anıŋ uruşıġa

kördi çünkim ḳaraŋġu Ǿālemni
dėdi Ḫālḫāl tut bu ādemni

uşbu söz şāh semǾiġa yėtti
şāh leşkerġa mundaġ emr ėtti

dėgeç andaġ sözini şįr-i zamān241
boldı Ḫālḫāl’ġa ḳaraŋġu cihān

dėdi Ḳaytūs Maġribį anda
ceng ḳılıp ḳalǾada ḳılurla nevā246

bolmasa bu sözüm saŋa239 maǾḳūl

ehl-i evlādıŋız esįr olġay

ḳıldı Māçįnlerni245 zįr <ü> zeber
bir kişi şāhlarġa bėrdi ḫabar

ḥaḳ taǾālānı bil Ǿibādet ḳıl
649

ḳılur ėrdi yana bu nevǾ ṣadā
miŋ cānım bolsa şāhlarġa fedā

bolġıl āgāh söz cevābıdın
648

saçraġan ḳanı misl-i jāle ėdi
Māçįn ehliġa āh <u> nāle ėdi

andėk oyġandı bįm-i ḫābıdın
646

urdı küfr ehliġa yana özini

673

kėldi ol pehlüvān urup naǾra
pāre ėylep ṣafįlni açtı reh

ėrdi himmetde misl-i divāne244
674
B87a/11 başıdın
B87b/01 eger
240 B87b/01 bu
241 B87b/03 dėgeç andaġ uşol mezįr-i zamān
242 B87b/07 tarttılar
243 B87b/09 Çįnler ėrdi mįş bular ėdi şįr
244
B87b/10 ėrdiler himmet içre dįvāne
238
239

B88a/10 ėyledi ceng-i bį-nihāyetler

B87b/14 ḳıldılar Çįnlerni
B87b/15 ḳalǾanı ġāyib ėyledi ḳanda
247
B88a/03 yügürtüp
245
246
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āşikār ėyledi ḳıyāmetler

675

690

yoḳ oġulnıŋ atasıdın ḫabarı
tafmayın ḳız anasıdın eserį

çıḳtı ḳalġan ėlni hem başlap
691

[32b]
676

aḳtı deryā bolup meger ḳanlar

692

Çįnlerniŋ tenidin aḳġan ḫūn
ḳıldılar küfr ėlini zįr ü zeber

693

Çįnler el-emān dėben barı

694

680

pehlüvānlar b rip bu ėlge amān

695

boldılar çün muḳarreb-i dergāh
ėylediler edā taḥiyet-i şāh

682

dėdi yā Şāh Ḳāsım-ı Uşį
boldı sizdin şehįd nėççe kişi

683

dėdiler ėkki yüz yegirme ġarįb
boldılar Kerbelā ėlige ḳarįb

684

bėş yüz atmış cehennem-i cāhil
öldi249 boldı tamuġ ara dāḫil

685

ṣadāḳın250 boynıġa atıp bu ḥāl
şehr ḫalḳ<ı> bilen çıḳıp Ḫālḫāl

686

köp ḫacāletde Ǿözrler başlap
köŋlidin bar Ǿadāvetin taşlap

[33a]
687

şāh ayaġıġa tüştiler be-tamām
müslümān bol dėdi bularġa imām

688

şāhlar Ǿarż ḳıldılar įmān
ṣıdḳ-ı dil birle boldı Müslümān

689

boldı Māçįn’ġa pādişāh Ḫālḫāl
yandı ḫalḳ bilen bolup ḫōş-ḥāl

B88a/12 aḳtı ḳanlar meger bolup deryā /ėrdi baş
baḥr ara ḥacer gūyā
249 B88b/03 ölüp
250
B88b/04 ṣaġdaḳın
248

tüşgey andın köŋül feyiż fütūḥ
neşǿesidin ḥayāt tapsun rūḥ

696

şāh dergehiġa boldı revān
681

yā raḥįm ḳıl maŋa Ǿaṭā cāmı
yėtgey andın köŋülge ārāmį

ḳıldı efġān nāle vü zārį
ė

dėdiler andaġ olsa ėhl-i Uçat
tapmaġaylar ėkki cihānda necāt

gūyiyā kim ölükge toldı şehir
679

ẓāhiren dįnġa ḳıladur iḳrār251
lįk köŋlide köp Ǿadāveti bar

yā Fırāṭ ėrdi yā meger Ceyḥūn
678

dėdi ey pādşāh-ı nįk-ṣıfāt
kentimiz bar anı atarlar Uçat

kėtti dūzaḫḳa bį-Ǿaded cānlar248
677

taŋlası tuḥfe-i pįşkec rāslap

bülbülį mest olup ḳılıp pervāz
ėyleyin özge dāstān āġāz

33a/11 Ḥażret-i İmāmlar kāfirlerniŋ
kinidin ṭaraf taḳġa revān bolġanları252
697
B88b/16 bu saḫnnı deştni ṭay ėtkenler
maḳṣadı gülşeniġa yėtkenler
698
B89a/01 uşbu mektūbnıŋ suḫen-sāzı
ḳıldı bu nevǾ ḳıṣṣa āġāzį
[33b]
699

dėdiler rāvį bu rivāyetni
mundaġ el-ḳıṣṣa bu ḥikāyetni

700

ḳaçtı Çoḳtı Reşįd, Nükte Reşįd
bėrdi şehlerġa ḫalḳ-ı ḳalǾa253 nüvįd

701

aŋlaban bu ḫabarnı şāhin şāh
dėdiler yörüŋiz tamām sipāh

702

küfr ehlini ança ḳoġlaylı
tapsaḳ her yėrde anı oŋalaylı254

703

şāhlar yördiler sipāh bu dem255

B88b/10 ẓāhirį dįniġa ḳarār iḳrār
B88b/11 Ḥażret-i imāmlar kāfirlerni koġlap 12
barıp ḥażret-i imām Mehdį-i āḫir zamān 13 bile
mülāḳāt olup andın Ḥażret-i 14 CaǾfer-i Ṭayrān’nıŋ
ervāḥları 15 tafışḳanlarınıŋ beyānını aytur
253 B89a/02 şehr ḫalḳı
254
B89a/04 anı her yėrde tapsak oŋlaylı
251
252
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704

kūhsār ṭarafıge çėkti ḳadem
yėttiler şol-zamānda aḳ sāyġa

bolur ėrdi meger vücūdı Ǿadem
719

oḫşar ėrdi imāmlar ayġa
705

çün yoluḳtı imāmlarġa taş
körüben dėdiler bular şābāş

706

alıban ḳollarıġa bu256 taşnı
taşlaşıp birbirige ol taşnı

707

oynaşıp kėlür ėrdiler nāgeh
tüşti taş ḳollarıdın ol yėrge

708

ism<i> ḥālā saḳāye ol yėrniŋ
tüşti aṭdın birisi leşkerniŋ

709

ḳaṣd ḳıldı alıp bėrürge bir ėr
dėdiler ḳoyġa-sėn Ǿazįz bu yėr

[34a]
710

ḳaldı ol yėrde yėrge tüşgen seng
yördiler yana bir nėçe ferseng

711

uçradı şāhlarġa bir kāfir
yötelepdür ki nāḳa-i257 lāġar

712

tėveniŋ ḥālını beyān ėtsem
ḫalḳ ḥayrān ḳalur Ǿayān ėtsem

713

özi mānend-i nefs atı baǾįr
tuyaġı tāze özge cism yā ġayr

714

her futı gūyiyā aŋa gürzį
körünüp çārı kūh-ı Elburzį

715

raslanıp anda munda ḳalġan tüg
aŋa çün taġįdın aġırraḳ yük

716

üstüḫvān bar anıŋda cān tere
aŋa mundaġ kötermek ėrdi kere258

717

yatsa ḳopmaḳġa bį-mecāl ėrdi
ḳopsa yatmaḳ aŋa muḥāl ėrdi

718
B89b/02 bir ḳadem atsa yütgegü nėçe
ḳadem

bir ḳadem maŋsa yüz ḳılur ėdi
bevh259
bevh ėmes ḥālıġa ḳılur ėdi nevh

720

ḥālı mundaġ ėdi anıŋ barı
yana bu nā-bekār-ı ḫūn-ḫvārį

721

aŋa yüklepdür bir nėçe çaruḳ
çaruḳı köhne tėvesi aruḳ

[34b]
722

şāhlar sordılar suǾāl andın
ḳanda ḫalḳıŋ yörüp ėdiŋ ḳandın260

723

dėdi Çoḳtı Reşįd ḫalḳı261 ėdim
bille barmay bu yan ṭaraf yandım262

724

yolda mundaġ uruḳladı tėvem
opradı belki munça çaruḳ hem

725

başını yaŋıda bu bį-įmān
tüşürüpdür ki aytadur yalġan

726

bildiler bu pelįd erür cāsūs
başını kėskeli ḳılıp nāmūs

727

her kişi aldı taş aŋa saldı
tėve birle taş astıda ḳaldı

728

ötse ḥālā bu yol bile ḳurı yaş
şarṭdur taşlamaḳ bu seng263 üze taş

729

ötüp andın bu şāh-ı Ǿālem-gįr
yördiler boldı bir ḳara ẓāhir

730

dėdi Sulṭān Şāh Ḳāsım-ı Uş
siz barıp toḫtatıŋ bulardın ḫūş

731

bu mübāriz taġasıdın yėtti
Çįnler birle saḫt-ceng ėtti

732

Ǿāḳıbet Çįnler firār ėylep
belki ḳaçmaḳnı iḫtiyār ėylep

[35a]
733

Çįnler bir çaḳınġa çıḳtılar

B89b/03 bir ḳadem yėrde dėr ėdi yüz bevh
B89b/06 ḳayda ḫaylıŋ yörüp ėdiŋ ḳaydın
261 B89b/07 ḫaylı
262 B89b/07 bille barmay anıŋ bile yandım
263
B89b/12 taş
259

B89a/05 ėşitip şeh sözin sipāh bu dem
256 B89a/06 bir
257 B89a/10 tėve-i
258
B89a/14 aŋa anı kötermek anı kere
255

260
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şāhlar bir aḳınġa çıḳtılar

734

B90b/03 tüşti her sarı leşker-i İslām

dėdi leşkerge şāh yārānlar

meşveretler ḳılıştılar be-tamām

Ǿıyşġa çıḳtuḳ ey müslümānlar
735

749

her ṭarafdın ḳılıştı güft <ü> kelām
736

750
751
752

742

754
755

her ḳaçan bahrġa b ḳar ėrdi
şād olup su süzük aḳar ėrdi

[36a]

dėdiler Çįnler izin baḳḳalı

756
757

her ṭaraf bu sipāh çaftılar

758
759

tüşti ḳalǾa268 taşıġa şehler

747

760

köklep ol-dem çiçekledi bu şecer
mįvesi pişti alma ėrdi meger

269

761

yana kirdi şehirġa bu segler
cāhil ü bed sirişt <ü> bedrekler270

şāhlar bir küsūrnı aldılar
anı deryā lebige saldılar279

tiktürüp anda ḫayme ḫargāhlar

kündüzin ḳıldılar kėçege bedel

dėdi cāsūs ḳılsalar mundaḳ
āsān olġay bu ḳalǾanı almaḳ

bir şehir taş bile binā ḳılmış

ḳıldılar anda yana ceng <ü> cedel

izdeben tapsa278 sunıŋ aġzını
berk berkitse nūnıŋ aġzını

özge ol ḳalǾanı penāh ḳılmış

746

dėdi deryā bile kiredir su
loḳma ḳılġan içide bar mesnū

[35b]

745

şāhlar sordılar suǾāl andın
ḳalǾa ḫalḳı277 sunı içer ḳandın

a

Ǿāḳıbet Çįnlerni taftılar
744

şāhlar cānibiġa yördi alıp
körünüş ḳıldı şāhlarġa kėlip

Ḥażret-i şāh kįmiyā teǿsįr

belki tüşken mekānını tafalı
743

kėldi aldıġa bir kişi uçrap
haydap aldı ėkki ḳolın baġlap276

ėrdi her birleri çü bedr-i münįr267
741

753

hemme deryā lebige tüştiler
teşne bolġan kişi su içtiler

740

bu maḥal275 bir kimerse aṭlandı
ḳalǾanıŋ çevresini aylandı

güller açılmış anda rengāreng
bar o lebdin bu leb yarım ferseng266

739

Ǿāḳıbet dėdi273 bėrmesek sunı
āsān alġalı bolġusı274 munı

sebzeler ḳırġaġıda al yaşıl
ser-dıraḫtı ki mįveler her ḫayl

738

nėççe müddet bu yėrde bolġay-miz
ḳalǾanı nė yosunda272 alġay-miz

lāle-zārį ki her ṭaraf gūyā265
cānverler lebide naġme ṣadā

737

her kişi ḳıldı bir bölek tedbįr
dėdi yā271 pādişāh-ı Ǿālem-gįr

ṭaraf-ı şād oldı leşker-i İslām

264

yėse hem bėredür Ǿaceb leẕẕet
bu maḥalde anıŋ atı Ǿazmet

762

bu kerāmet mįvedin aldı

748
B90b/04 dėdiler
B90b/05 yosunluḳ
273 B90b/06 dėdiler āḫir
274 B90b/06 bolġalı
275 B90b/07 āḳıbet
276 B90b/08 ḥaydap aldı ḳolını bek baġlap
277 B90b/10 şehr ḫalḳı
278 B90b/12 tapsalar izdep
279
B90b/14 sançıdılar
271
272

B90a/04 şād olup ṭaraf-ı leşker-i İslām
B90a/05 lālezārį ki ötedür deryā
266 B90a/07 bar o yandın bu yanı bir ferseng
267 B90a/10 ėrdiler hemmesi ….
268 B90a/15 tüştiler şehr
269 B90b/01 ḳıldılar yana ṭurfe ceng <ü> cedel
270
B90b/02 şerǾide segdin hem beterrekler
264
265
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763

bir ėtek mįve deryāġa saldı

776

mįve su yüzide aḳıp yördi280

āb-ı żemżem ṣıfat yanıda bulaḳ

nūnıŋ aġzıda çevrülüp turdı
764

777
778

ḳılmaġaç ceng ḥarb nėççe maḥal281

780

36b/01 Ḥażret-i İmāmlar Ḥażret-i İmām
Meḥdį-i āḫir zamān pādşehim bilen
mülāḳāt bolġanları
şāhlar dėdiler dimāġımġa

uşbu būynıŋ boyıça yördiler

786

774

ḫōş

ṭūṭįler dėk meşāl-ı reftārı

787
B91b/14 sayrap kepeki aldıda ṭūṭį
ṭūṭį aldıda kepekidür ṣavtı

nė Ǿacāyib maḳām ėkendük ol
hemme eṭrāfı gül bile bülbül

788

feyż deryāsı her maḥal cārį

B91b/15 ṭūṭį ün çėkse ḳaşıda kepeki
der ulus ḳuşıdurur kefeki

cārįdür284 ança bahr iẓhārı
775

kepekler sįnesige ḳoyġalı dāġ

şūḫlar dėk luṭuf-ı güftārı286

tuttılar anda Ǿāşıḳāne maḳām

773

ḥaḳ dėmeklikni örgenür andın

sayraşıp yana kepeki hoş-reftārį

birbirin körüşüp bu tört imām
bulaḳnıŋ

ṣūfįler anda barsa her ḳandın

B91b/12 cilvesi misl-i kepekį hoş-reftārį

birbirige ḳılıp nüvāzįşler

36b/08 ėrse Ḳaburġa
hevālıḳınıŋ beyānı

783

785

ḳıldı birbirlerin sitārįşler
772

zāġ aġzıda ism-i ḥaḳ cārį

kepek yaŋlıġ ḫırām ėter her zāġ

Ḥażret-i Mehdį imām-ı āḫir
ḥāżır oldılar ḳılmayın teǿḫįr

771

zāġ şeh ṭūṭįdin ėrür gūyā
ṭūṭį aldıda zāġdur gūyā

784

Mehdį-i āḫir zamānı taftılar283
770

781

ḥaḳ dėmeklikde ṣūfįdür ḳārį

būy-ı ġayr ėmes bėredür sį
kim ėgin tafalı tafalı bu būy ėgesi

769

şerbeti bolsa ḳand yā şeker
körse bu suvnı şerbetini töker

782

būy-ı ḫōş kėledür meşāmımġa
768

içse bir ölgüçe bėrür leẕẕet
suça yoḳ anıŋ aldıda şerbet

ḳaçtı bir kün yana bu kāfirler
ehl-i islāmġa yoḳ ėrdi282 ḫabar

767

āb-ı ḥayvān şol mu kin ayā
çıḳtı kevser suvıdın ol gūyā

779

küfr ehliġa saḫt boldı ḳıbal
766

āb-ı żemżem dėse aḳıp turadur
körgen285 ėl taŋ bolup baḳıp turadur

çevrülüp çevrülüp turup yėtti
nūnıŋ aġzını taftı bėrkitti

765

ėşitür reng-be-reng ṣadānı ḳulaḳ

ḳış bile yazġa farḳ yoḳ anda

789

nėççe miŋ yıl ṣıfātın ėtse beyān
bolmaġay miŋidin birisi Ǿayān

yana andaġ maḳām-ı ḫōş ḳanda
[37b]

[37a]

790
B91a/04 turdı
B91a/06 ḳılmadılar telāş nėçe maḥal
282 B91a/06 yėttiler
283 B91a/10 Mehdį’niŋ menzilige kėldiler
284
B91b/01 cārįraḳ

hemme eṭrāfıdur gül-i gülşen
bėş imām anda tuttılar mesken

280
281

285
286

B91b/04 barġan
B91b/13 şūḫlar dėk anıŋ ki güftārı
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lāl olup ki firāḳ şiddetidin
şād olup ki viṣāl-ı devletidin

792

gāh ḳılmışlarını yād ėylep
gāh ölgen köŋlini şād ėylep

793

mundaġ ėrdi bularġa muŋdaşmaḳ
yaḳın oldı ki imdi acraşmaḳ

794

ve’lvedāǾ elvedāǾ dėyiştiler
birbiridin cüdā boluştılar

795

şāhlar ḫūblaşıp revān oldı
Mehdį-i aḫir zamān nihān oldı

37b/07 Ḥażret
İmāmlar
Ḳaburġa
bulaḳdın yanıp Ḥażret-i İmām (08)
CaǾfer-i Ṭayrān pādşāhġa mülāḳāt bolup
olar- (09) nıŋ, ervāḥlarıdın beşāret
tapġarınıŋ beyānı
796

barur ėrdiler ėyleben287 teǿkįd

Ǿalemni ḳıstırdum
806

ḥaḳ Ǿaṭā ėyledi maŋa şehįd
807

nāfe-i miskdin288 ėdi ḫōş-būy

808

798

[38b]
809

799

810
B92b/07 her kelāmı anıŋ ėrür dürr-i pāk
özi ummān-ı raḥmet olsa nė pāk
811

800

812

801
802
803

805

815
816

mėn mu sizler üçün bolay ṭālįb
dėdiler boldılar olar ġāyib

817

eşki birlen bu yėrni ėylep nem
ḳıldı şeh nişāne<vü> tūġ <u> Ǿalem

818

ḫaṭm-ı ḳurān duǾānı ḳıldılar
barça menzillerige yandılar

819

şāhlar maḳdemiġa bolġaç şād
ḳıldı leşker kėlip mübārek bād

bu maḥal bir laǾįn-i bed-mestį
vaḳtį ėkki ḳolumnı kėstürdüm

barçaŋızlarġa teŋri yārįdür293
menziliŋler şubu diyārįdur294

kėsti kāfirler avval oŋ bilegim

tīġ ile ceb ḳolumnı hem kėsti

ḳıldıŋızlar Ǿaceb uluġ himmet
ḥaḳ taǾālā Ǿiṭā ḳılur raḥmet

bolup ėrdim şehįd ceng-i Uḥud

tuttı muḥkem Ǿalem ceb bilegim
804

814

ḳıldı mundaġ imām güftārı

ḍarb urup ėrdi bir nėççe merdūd

bu sebebdin bu yėrde cāy ėttim
şükr billāhe murādım yėttim

şāhlar sordılar nişāne-i naṣb

Muṣṭafānıŋ289 ėdim Ǿalem-dārı

mėn mu niyyet ḳılıp ėdim bārį
bėreyin dėp olarġa mėn yārį

ėylediler teveccüh-i zārį

munda yatmaḳlarıġa nėme sebeb

dėp ėdiler mėniŋ ki naṣlımdın292
pāş ėter Kāşḳar diyārıdın

şāhlar yördiler bolup ḥayrān

boldı ḥāżır olarnıŋ ervāḥı

munda yatmaḳlıḳımġa290 bāǾis ol
bir kün dėp ėdi ḥadįs-i resūl291

813
taptılar cāy-ı CaǾfer-i Ṭayrān

cāy ḳıldım özümge uşbu mekān
bu sebebdin mėni dėdi ṭayrān

belki andın yıdı ėdi ḫōş-būy
[38a]

ol-zamān mėn hevāy ṭayr ėttim
ḳolġa alıp başımnı seyr ėttim

kėldi şehler dimāġıġa bir ebed
797

kėsti andın başımnı bir kāfir

820

sāḳįyā bu köŋülni ābād ėt

B92b/06 bolmaġlıḳımġa
B92b/06 bir küni emr ḳıldılar şāh-ı resūl
292 B92b/08 neslimdin
293 B92b/12 yār durur
294
B92b/12 diyār durur
290
291

B92a/08 ḳılıban
B92a/09 eşkdin
289
B92a/13 babaŋıznıŋ
287
288
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feyż cāmı bile mėni mest ėt

834

[39a]
821

aŋlasunlar cihān vefāsıdın
bolayın ança mest <ü> lāyaǾḳıl

835

söz gülistānıda bolup bülbül
822

bį-ḥicāb oluban fiġān ėteyin
bu suḫen deşt<i>ni ṭay ėtenler

836

824

uşbu mektūbnıŋ suḫensāzı295
ḳıldı bu nevǾ-i ḳıṣṣa āġāzį296

825

şāhlar ḳaşlarıġa kėldi sipāh
dėdi ḥażretleri kėtip nāgāh

826

Çįniler ḳorġanıdın her pāre
kėlür ėrdi ṣadāy-ı naḳḳāre

827

nevcivānlar barıp ėdi bir kün
kėlmedi küfr ehlidin hįç ün

828

Ǿāḳıbet ḳalǾage kirip baḳtuḳ
ṭabl āvāzı bar zį-cān yoḳ

829

barçamız ser-be-ser bolup ḥayrān
pūye urduḳ şehir ara her yān

830

bir ḳutuz mest tėve tizlepdür
ṭablnı dümbesiġa baġlapdur

831

ṭabl-bāzįġa tėve urġaç düm
çıḳar ėken ṣadāsı düm baŋ düm

[39b]
832

aŋlaban297 uşbu sözni şāh-ı cihān
ėylediler bu nevǾ ḥükmi revān

833

aṭlanıŋlar tamām gerdānlar
teŋri ḥaḳḳıda oynaşur cānlar

837

B93a/07 suḫen-dānı
B93a/07 ..nevǾ şükr-efşānı
297
B93b/01 aŋlaç

bį-ḫaber barup ėrdiler özdin
yėrdin özge nihān ėdi közdin

838

nev-civān ėrdi ṭarf merd <ü> dilįr
suda gūyā neheng ḳozuġda şįr

839

nāgehān bir nėççe laǾįn pelįd
bir cevānibde ḳılmış ėrdi kemįn

840

çıḳtı bu ḳoturmasıdın ol begler
bį-ḫabarlikde ėyledi cengler

841

āḫir ol pehlüvān şehzāde
boldı cennet işiġa amāde

842

dehr dūnluḳını āşikār ėtti
ammā şehzāde cān nisār ėtti

[40a]
843

bį-vefā dehrdin köŋül üzdi
ḥūrlar birle encümen tüzdi

844

arḳadın Sulṭān-ı Şāh Ḳāsım Uş
yėtti bu işni kördi kėtti hūş

845

aldılar başların ḳoyanlarıġa
ḳollarını salıp bu yanlarıġa

846

yaḳasın çāk ėtip ḳılıp feryād
bu ṣıfat nevḥ ėyledi bünyād

847

ėr şehįdim ġarįbim ü zārım
nev-bahārım refįḳ-i ġam-ḫvārım

848

insim <ü> mūnisim <ü> ḳarındaşım
bolsu başıŋ fedāsı bu başım

849

cānge cān fedā ḳılay āḫir
imdi Ǿuzvuŋ niyet ḳılay āḫir

850

mėn mu sėndin beter ġarįbdür mėn
imdi yalġuz mu hem ḳalıpdur mėn

295
296

barça leşkerdin ėrdi lįk burun
aŋa ceng ḳılmaḳ ėrdi misl-i oyun

maḳṣadı gülşeniġa tikenler
B93a/01 Ḥażret-i imāmlar kāfirler birle
ceng (02) ḳılıp küllü nefsin zāǿiḳatü’lmevt (03) şarābını ecel sāḳįleridin nūş
(04) ėtip ve kefā billāhi şehįden (05)
muḥammedun resūlullāh zümresiġa
dāḫil (06) bolġanları ayturlar

ḥażret Şāhzāde-i Manṣūr
barur ėrdi be-yād-ı rabbį ġafūr

ġonçe yaŋlıġ yürekni ḳan ėteyin
823

yüzdiler küfr ėli ḳafasıdın

851

yāverim firḳatiŋ ėmes yalġuz
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kėçe yaŋlıġ ėrür maŋa kündüz

852

saŋa cennetde ḥaḳ cezā bėrsün

ṭurfe mekkāre298 bį-vefādur sėn
868

maŋa hem ṣabr ile rıżā bėrsün
853

dėp bu yaŋlıġ fiġān <u> nāle ḳılıp

Ǿömrini bėre sėn yana yėlge
869

köz yaşını misāl-i jāle ḳılıp
[40b]
854

ammā sök içre nātüvān oldı
871
872

boldı küfr ehli kįnidin Ǿāzįm
yėtti bir ḳır uçıġa ol sulṭān

873

anda pinhān ėdi n çe nādān

ḳafesi tenni mübtelā kılmış300
874

cengge kirdi bu ėr urup naǾre

B94a/08 yatadur cismi ḳıpḳızıl ḳanda

gūyiyā ḥaşr āşikār oldı

862

875
876
877

yā ḳamuşluḳġa ot tutaşġan-dėk

[41b]

Ǿāḳıbet Sulṭān-ı Şāh Ḳāsım-ı Uş

878

ġonçe açılmayın ḫazān oldı
864

serv ǾarǾar ėdi yıḳıldı dirīġ
cismdin rengi uçtı boldı sarıġ

865

ey felek vājgūne kėçer fitār
bį-vefā-yı Ǿacūze-i ġaddār

[41a]
866

kimge ḳıldıŋ vefā sėn ey devrān

heme füsūn ile dirīġ <ė>diler301
anı şol yėrde defn ėylediler

boldı ceng böri ḳoyġa çafġan-dėk

gül yüzi misl-i zaǾferān oldı

pehlüvānlar fiġānlar ėylep
eşk ḥasretini cūyvār ėylep

şāhlar dėdiler bu nevǾ kelām
bizge hem bolġay uşbu yėrde
maḳām

ḳıldılar şerbet-i şehādet nūş
863

tende cān bolmasa nėdür ḥāli
bir müzehheb ḳafes ėrür ḫāli

Çįnlerniŋ ki nįm cān <u> cismi
ḳılur ėrdi fiġān her ḳısmı

861

ol elif dėk ḳızıl ḳalem-dānda

ḍarb-ı şemşįr bile kėsilgen baş
ṭaġlar dāmenide yatġan taş

860

cismidin cān ḳuşı hevā ḳılmış

ḥamle ḳıldı çıḳıp be-yekbāre

Çįnler ḳanı cūyı bār oldı
859

ḫatm-ı ḳurān duǾā ḳılıp Ǿāzįm
kördiler pehlüvān Şāh Ḳāsım

ė

858

şāhlar ammā solıġa yėtti
Şāh Manṣūr’nı anda defn ėtti

B93b/03 Ḥażret-i Pehlüvān Şāh Ḳāsım

857

yėttiler bu maḥalde tört imām
kördiler uşbu ḥāleti be-tamām

855

856

tėn ara asraġan299 Ǿazįz cānın
Ǿāḳıbet tökke sėn anıŋ ḳanın

870
küfr ėli kįnidin revān oldı

perverįş ėyleben özüŋ ėlge

879

ġarḳ-ı ḳan körünür bu yėr bizge
dėdiler tüşti<ler> uşol tüzge

880

ėylediler teveccüh bisyār
boldı andėk beşāreti iẓhār

881

cezm ḳıldılar iş yaḳın yėtmiş
bildiler Ǿömr mevsimi kitmiş

882

meşġūl oldı namāzġa tört imām

saŋa bėrgen köŋül ėrür nādān
867

ey sitemkār cihān fenādur sėn

B94a/03 mekkār
B94a/05 asraban
300 B94a/07 Ǿarş-ı aǾlā üze nevā ḳılmış
301
B94a/09 āh efgān çėkip hemme leşker
298
299
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883

ḳoptılar aşġa leşker-i islām

[42a]

şeh namāzıdın302 bolġuça fārįġ

896

ṣaf tüzüp turdı Çįnler arıġ
884

fişmedi aş <vü> bolmadı ṭayyār

ġacaşur ėrdi anda munda süŋek304
897

pehlüvānlar mu tüzdi ṣaf nāçār
885

ol-küni saḫt ceng ḳıldılar
köp ėdi bu pelįd bed-dįnler

898

Ǿāḳıbet ṭabl bāz keştni çalıp

899
900

B94a/07 dėdiler ėyleŋiz bu tört imām
889

902
903

hem ḳılıçlarnı yemledi ėki şūm
tıḳtı mılṭıḳlanıŋ içige ḳum

B94b/09 ḳopuŋızlar ḥarįrġa dėdiler

904
905

891

ėrte taŋ attı oḳudı ezān
turdı leşker namāzġa bu zamān

B94b/10 Çįni aşı bolġuça ṭayyār
ṣaf tüzüp ceng boldılar ṭayyār

oŋ ṭarafdın307 üzengüni kėsti
muġtenem bildi vaḳtını kėtti

ol küni aşnı ilgeri yėdiler

906

yüz yėtmiş ṣaf ėrdi müǿminler
kėldi bu çaġda cemiǾ bed-dįnler

892
B94b/11 Şāh Ḳayṭus Maġribį ol kün
Çįnilerniŋ künini ḳıldı tün

[42b]
907

Ḫvāce ǾAbdullāh ėrdi Ǿallāme
bėş imām başlarıda308 Ǿimāme

893
B94b/12 müslümānlarġa Çįniler alışıp

908
909

894

cārį boldı zebānıġa nāgāh
soŋḳı309 rekǾatda sūre-i ṭaha

B94b/13 kėtti dūzaḫḳa bį-ḥesāb pelįd
müslümānlar mu tola boldı şehįd

kėlmedi ḫāṭırıġa hįç sūre
oḳudılar ki sūre-i baḳara

çafışıp ėtişip gehį sasışıp

910

bolġuça bu namāzdın fārįġ
müslümānlar şehįd boldı dirįġ

895
B94b/14 Ǿāḳıbet bāz geşt çaldılar
hemme mevālarıġa yandılar

303

kėçesi uşbu ėkki bed-mestį
yārlarnıŋ305 ki çillesin kėsti306

890

302

ėrdi cāsūs seg ėmes ėrdi
amā segdin mu kem ėmes ėrdi

umaç ėtgen ėgen bu gümrāhlar
umacı soġumas303 dėdi şehler

seg mu hem bolsa alsun ārāmı
ḳoydılar yanlarıda oḳ yanı

901
Çįniler yėr ėken nė nevǾ ṭaǾām

yana bir şāh dėdiler zįnhār
uşbu seglerge bėrmeŋiz āzār

tüşti her ėki sipāh yanıp
888

oḳnı ez-pey bu segge atġaylar
dūzaḫįlerġa anı ḳatġaylar

tola boldı şehįd müǿminler
887

vaḳtį ol bārgā<h>ġa yėtti yavuḳ
bir imām aldı ḳolġa yā bile oḳ

küfr ehlini teng ki ḳıldılar
886

boldı feydā bu aḫşāmį ėki seg

B94b/02 ṭāǾatdın
B94b/08 savumas

B95b/02 boldı peydā aḳşāmį ėkki seg
B95a/07 yaylarnıŋ
306 B95b/08’de aynı beyit
307 B95a/09 pāyı hem
308 B95b/12 başda
309
B95b/15 soŋı
304
305
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bėrdiler vaḳt oŋ ṭarafge selām

926

kördi üç ṣaf kişi ḳalıpdur imām

B96b/04 gāhį sol ḳolġa sürüben düldül

sol ṭarafge310 selām bėrdiler
bir y rım ṣaf kişini kördiler
a

913

küfr ehliġa salıban ġulġul
927

der-ġażab boldı şāhlar bisyār
dėdi düldülni ėylegil ṭayyār

914

pehlüvānlar ḳanını aldılar
928
B96b/06 Çįnilerniŋ tenidin aḳġan ḫūn

B96a/06 ḳıldı Ǿahdlar şāhlar barı
915

yā Fırāṭ ėrdi yā meger Ceyḥūn

ḳanını deryā dėk ėtse cārį

929

çıḳmaġunça bu kün üzengüġa ḳan

B96b/07 ėrdi tenler bu ḳan ara ġarḳį

bėrmegey-mėn bu Çįnlerġa amān
916

vaḳtį düldülġa şāh yėtti yavuḳ

taş bile başġa yoḳ ėdi farḳı
930

tīġla yemleklik312 yada yoḳ çille

931

dėdiler aṭlar nevrde yā zabḥ
918

ol-küni āsumān ferişteleri

919

932

921

933
titredi belki āsumān <u> zemįn

B96b/12 bir küni alıp ḳolıġa imām
[43b]

ney-sitānlıḳġa ot tutaşġan-dėk

934

924

311

ceng ḳılur künleride ger Rüstem
fil cenābıda peşşedin ėdi kem

937

yėtse nāgeh ecel semūmı sitįz
peşşe aldıda fil bolur Ǿācįz

938

gāh aṭlarnı oŋ ṭarafge sürüp

B96a/04 çep ḳolıġa
B96a/08 kördiler aṭnıŋ üzengüsi yoḳ
312 B96a/09 tīġlar yemlik
313 B96a/14 şįr
314 B96b/01 saḳālıḳın
315
B96b/02 ḳaçtı
310

936

aḳtı deryā bolup meger ḳanlar

öltürer ėrdi Çįnlerni urup

ėrdiler evliyā-yı pür-ḳuvvet
pehlüvānlar içide pür himmet

bād firāşlıḳ beyān ėtti

kėtti315 dūzaḫġa bį-Ǿaded cānlar
925

935

yā kile ḳoyġa böri313 çafġan-dėk

ebr saḳḳārlıġın314 Ǿayān ėtti

Ḥażret-i Şeyḫ Mįr Celāleddįn316
nūr ẓāhir ėdi cemālidin

yā ki tapġan kėbi ėkin yala<n>gaç

nā-murādlar ḫazįne tapġan-dėk
923

saldı ol yėrge kökledi tamām

boldı ceng otġa su alışġan-dėk

yā ki çıġġan kėbi ṭaǾāmġa aç
922

Çįnler ḳaçtı tuttı bir vādį
ḳoġladı pehlüvān Baġdādį

nāle ėyler ėdi mekān <u> mekįn
920

gehį hūşyār ėdi bular gehį mest
Ǿāḳıbet küfr ehli taftı şikest

ḳıldı naẓẓāre barça ḥūr perį
[43a]

Çįnlerni çenan çafar ėrdi
ḳan üzengü bile aḳar ėrdi

kördi aṭlarnıŋ oŋ üzengüsi yoḳ311
917

kiştedin peşteler ḳopardılar

ḳoġlaban küfr ėlini317 kėttiler
nāgehān bir çuḳurġa yėttiler

939

bar ėdi anda nėçe yüz fāre
ḥamle ḳıldı çıḳıp be-yekbāre

940
316
317

sāḳį cāmı ecel bularġa ṭaraf318

B96b/13 ḥażret-i şeyḫ ėrdi celāleddįn
B97a/02 Çįnįlerni
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941

ḳıldı bu cāmıġa cānını ṣarf

955

içtiler cürǾa mest mest oldı

B97a/14 cemǾ boldı tamām bülbüller

cismi tofraḳġa pest pest oldı
942
943

ulaşıp bir n çe laǾįn belįd

956

ḳıldı sulṭānı hem bu yėrde şehįd

B97b/01 zār yıġlap nevā ḳılur ėrdi

ḳoġlaban küfr ėlini ḳalġan ėl
merd merdāne ḳıldı ceng cedel

944

ḳılışıp şeh başıda ġulġullar

ė

reng-be-reng mācerā ḳılur ėrdi
319

şāhlar ammā ötemekge namāz
ėylediler ṭahāreti āġāz320

[44a]
945
946

957

oḳudı külli şeyǾ-i hālikler
[44b]
958

bir küsevni alıp ḳolıġa imām

948
949

saldı o yėrge kökledi be-tamām

959

ṭūbį yaŋlıġ dıraḫt ėrür ḥālā

B97b/04 lebleri laǾl ėrdi yüzleri gül
güller eşkide ėrdi kemter ḳıl

kim ki iş ḳılsa bidǾat küstāḫ

960

anda ḥācet tilep bėrerler şāḫ

B97b/05 ėrdi nāzük ḳaddı meger ǾarǾar

barça ḥācetge ol devā boldı

ser-nigūn ḳıldı yėtti bir ṣarṣar

tola ėl ḥāceti revā boldı

961

turdı şehler namāzġa anda

B97b/06 dįn-i islāmnıŋ ėdeler şemǾį

Çįnler yatmış ėrdi pinhānda
950

962

ėyledi ẕabḥ secde-gāh içre

B97b/07 ėmdi ḳalduḳ ḳaraŋġuda bizler

kün tutuldı ḳaraŋġu boldı cihān
yėr <ü> kök ėyledi ḫurūş fiġān

952

taġlar ėyledi ṣadā-yı āġāz
deştdin çıḳtı reng-be-reng āvāz

953

dāderiġa öçürdi bir cemǾį

şāhlarnı körüp namāz içre

44a/08 ḳālū innā lillāhe ve innā ileyhi
rāciǾūn
951

barça şehlerniŋ ėrdiler tācı
ėrdi şehler olarġa muḥtācį

aṣl-ı ferǾi anıŋ ėrür bālā
947

āh efġān çėkip321 melāǿikler

vaḥşįler ėyleben fiġān ḫurūş
yıġlamaḳdın bolur ėdi bį-hūş

954
B97a/13 ḳanları yėrni lāle-zār ėtti
bu beyābānnı gülǾizār ėtti

fitsü pervāne-vār ḥācizler
963
B97b/08 çarḫ-ı kec-rev vefāsı yoḳ ḫūn-ḫvār
evvelā mihr ėylediŋ iẓhār
964
B97b/09 bį-vefālıḳ yana Ǿayān ettiŋ
ġonçe yaŋlıġ yürekni ḳan ėttiŋ
965

güller eşkide ėrdi kemter ḳıl
966

şāhlar her biri ėdi ġonçe
ḳoymadı bū ecel açılġunça322

967
B97a/04 tuttı sāḳį ecel bularġa ṭaraf
319 B97a/06 ḳıldı merdāne-vār
320 B96b/11 şāhlar ammā ötemekke namāz/ ėylediler
ṭahāreti āġāz

ėrdi Ǿālem ḥadįḳası ara gül

ṣarṣar-ı merg ile ḫazān ėtti

318

321
322

B97b/02 ḳılıp
B97b/10 ḳoymadıŋ anı sėn açılġunça
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berg-i şāḫı bile nihān ėtti323

Ǿarş kürsį behişt ḳalem bile levḥ

968

981

B97b/12 kimge ḳıldıŋ vefā sėn ey devrān

B98a/08 yana dūzaḫ mu hem fenā ermes

saŋa bėrgen köŋül ėrür nādān

ḥāṣılātı cihān beḳā ėrmes

969

982

B97b/13 körsetip reng-be-reng firįb füsūn

B98a/09 bar durur bu cihān ara her şeyǿ

Ǿāḳıbet ḳıla-sėn bu nevǾ zebūn
970
971

dehrniŋ ki işi324 füsūn firįb

983

ėlni ḳayd ėyleben firįb bėrip

B98a/10 bu dem maġrūr cihānda mėn ḥay
dėp

birni ėylep cemālıġa maġrūr
bir<i>ni dehr mālıġa maġrūr

972

birge iḥsān ėtip zen <ü> ferzend
salıp anıŋ muḥabbeti bile bend

973

birni şehlıḳġa pāymāl ėylep
birni zer ḥasretide lāl ėylep

974

biri nā-murād hemişe yüz miŋ ġam
biri zer-dār ėmes aŋa hem-dem

975

birisige Ǿiṭā ḳılıp genci
aŋa āḫir salıp ölüm renci325

976

taftı326 her söz bu ṣafḥada meẕkūr
hemesi fānį bāḳį ėrmestür

[45a]
977

ölgüsi Ǿāḳıbet yöre’lmes ḥay

dehr fānį ḥuṣūl hem fānį
ḳalmaġay bāḳį hįç ẕį-cānį

978
B98a/05 yād tutġıl köŋülde ey yārān
āyet-i küllü men Ǿaleyhā fān327
979
B98a/06 fānį ėrmes cihānda yette nem
fānįdür andın özgesi be-hem
980
B98a/07 evvelā teŋridür ėkinçi rūḥ
323 B97b/11 ṣarṣar-ı merg ile ḫazān ḳıldıŋ/ berg şāḫ
bile nihān ḳıldıŋ
324 B97b/14 ḥāṣılātıŋ sėniŋ
325 B98a/02 körünür genc ammā on renci
326 B98a/03 taptı
327
Rahman 26: “Yeryüzünde bulunan her şey fanidir”

bir küni eltgey ecel ḥaydıp
984

ėrse328 Çoḳtı Reşįd Nükte Reşįd
ḥażret-i şāhlarnı ḳıldı şehįd

985

tūġçıġa ḳaṣd ḳıldı kāfirler
bėrmedi tūġnı hįç kişige bu ėr

986

tūġçınıŋ ėki ėlgini329 kėsti
tūġnı muḥkem tiziġa ol ḳıstı

987

tizini kėsti ḳıstı boynıġa
yana bir tīġ çaftı boynıġa

988

ġāyib oldı hevāġa tūġ örlep
kökdin āvāz kėldi yėr titrep

989

Çįnler Çįn ṭarafge boldı revān
üç kėçe kündüz ḳaraŋġu boldı cihān

990

boldı andın kin cihān rūşen
ḳalıp ėrdi ḥayāt ḳırḳ bir ten

991

başıġa tofraḳ saçıp bolup hūş
kökge yėtkürdiler fiġān ḫurūş

992

çıd<a>may şāhlar firāḳıġa
yüzni sürtüp imām ayaġıġa

993

dėr ėdi zār zār yıġlap kāş
bėrgey ėrdük biz sėndin ilgeri baş

[45b]
994

her cefā kėlse ilgeri körsek
körmes ėrdük bu ḥālını ölsek

328
329

B98a/11 çünkü
B98a/13 ḳolını
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995

āh misāfir ġarįb yetįmlik āh

kėliben şāhlarnı kördiler

ḥażretiŋdin bölek yoḳ ėrdi penāh
996

bu ġarįblıḳda nėylegey-miz
sorsa ėl nė cevāb b rgey-miz

1014

yurtġa barsaḳ sorarlar ėl bizdin
ayrılıpdur miz munça leşkerdin

998
999

1015

mihribān rūzgār yoldaşım

[46b]

munda tursaḳ ġarįb firḳatde

1016
1017

bu ṣıfat nevḥ ėylegeç āġāz

1018

ėl közidin ġayb boluŋlar dėp
ḳır<ḳ> ten boldı dįdedin ġāyib

1019
1020

toġulup ėrdi şehr-i Māçįn’de

1021

nėyleyin yoḳ mėniŋ ki hem-rāhım
[46a]
1005

1022
bu diyār içre m n ġarįbdür m n

1007
1008

1010

1024
1025

müslümānlarnı farḳ ḳıldılar
bu şehįdlerni defn ḳıldılar

1026

bu beşāret<i> taftı çün ol-dem

ṣandūḳ çapturup cesedlerge
ḳoydı şehlerni hem laḥidlerige

Kāşḳar cānibiġa ḳoydı ḳadem

[47a]

āh <u> efġān bile barur ėrdi

1027

vaḳf evḳāflar ḳılıp taǾįn
tūġ Ǿalem baġlaban ḳılıp tįz-kįn

Ḥażret-i Yūsuf<ı> Ġāzį Ḳādır Ḫān
ḳıldı aŋlap tümen tümen efġān

1012

çölge küfr ehliniŋ yaşı aḳtı
barça müǿminler ḳıbleġa baḳtı

Yūsufı Ġāzį’ġa ḫabar bėrdi
1011

āsumāndın yana yaġın yaġdı
kāfir ehlin yüz<i> tübin saldı

sėn bizniŋ ḳabr-pāyımız bolġıl
Yūsuf-ı Ġāzį’ġa ḫabar bėrgil

1009

1023

şāhlardın beşāretį boldı
aŋa mundaġ işāretį boldı

çün münācātnı tamām ėtti
taġ<ı>dın her ṭarafge sel kėtti

Ḫıżri ėrdi bu merdniŋ ism
çün münācāt ḳıldı bu ḳısm

Müslümān ḳaysı ḳaysıdur kāfir
hįç birini ḳılalmadım331 ẓāhir

ė

firḳatiŋ birle sarġarıpdur mėn
1006

muḫifler ḥażretiŋge aǾyāndur
maŋa müşkil özüŋġa āsāndur

dėdi yıġlap eyā şehįn-şāhım

ė

başını secdege ḳoyup sulṭān
dėdiler yā raḥįm u yā rahmān

ḳırḳ bir yaşıda ėrdi bu ḥįnde
1004

hemme deryā-yı ḳan ara ġarḳį
kāfir ü müslümānġa yoḳ farḳı

bir kişi ḳaldı bolmadı ġāyib
1003

ḳıldı naẓar330 açıban közini
būr tutupdur ölüg defįn yüzini

lįk sizler çevrülüŋler dėp
1002

kėldi ḳudret<i> yana hūşıġa
yėr <ü> kök yıġladı ḫurūşıġa

kėldi nāgeh ḳulaḳıġa āvāz
1001

boldılar sulṭān ança bį-ṭāḳat
hūşıdın kėtti bir nėçe sāǾat

a

ayrılıp ḥażretiŋdin ḥasretde
1000

başları cismidin cüdā anda
tenleri ġarḳ ėrür ḳızıl ḳanda

ḳ nı atam ḳ nı ḳarındaşım
a

Kerbelā deşti lālezār olmış
gūyiyā kim yaŋı bahār olmış

ė

997

1013

aṭlanıp ol ṭarafġa yördiler

Metinde naẓẓāre yazılmış, vezin gereği naẓar
okuyoruz.
331
Metinde ḳıla almadım şeklinde.
330
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kėltürüp ḳoydılar çerāġ ḳurān
ėylediler bularnı āvįzān

1029

1032

1047
1048

ḳırḳ öylügni ėyleben vāḫān
[48a]

kėliben yolda ḳaynatıp dāşını

1049

ravża başıġa çuġlaşıp her kün

1050

ṣıdḳ ile Ǿarż ḳılsa dādını

1051

bolsa her ḥāceti revā bolġay

1052

kim barıp alta yėtte kün yėtedür

1053

1038

1054

1039

baǾże müǿmin ṭavāf ḳılalmaydur

1040
1041

1043

1057
1058
1059

şol-zamān yėtedür murādıġa

[48b]

dehrdin bir belā aŋa kėlse

1060

yā urup düşmeni aŋa nįşi

her kişi kim oḳup duǾā ḳılsa
tört imāmlarġa ilticā ḳılsa
der-maḥal maḳṣadını ol tapadur
maǾrifet tevsen minip çafadur

1061

munda ėylep aŋa Ǿināyetler
taŋla ḳılġay aŋa şefāǾatler

yā ki bir ġam rençge ḳalsa
1045

bu kitābetni oḳuġan ṭālib
Ǿulemālarġa hem bolur ġālib

tört imāmlar yėtip bu dādıġa

yā ki anıŋ mālını dōz alsa

nā-murād olsa ol ġanį bolġay
sįm zerdin ḫazįneler tolġay

yā ki bir ẓālimį Ǿaẕāb ėtse
1044

māldār olsa pür bolur mālı
ḳılġusıdur teraḳḳį aḥvālı

bolsa anıŋ nė ḳısm maḳṣūdı
yėtküzür maḳṣadıġa maǾbūdı

1042

1056

ṣıdḳ iḫlāṣ ile niyāz ėtgey
tört imām anı ser-firāz ėtgey

bu kitābetni oḳuġan dihḳān
bereket tapġay birige miŋ dān

yā ki ser-fitne-i zamānesi bar
yā ki bir Ǿözr bir bahānesi bar

sūdāger bolsa yörür sūdāsı
batmas Ǿālemge māl dünyāsı

1055
yol yıraḳ tüşesin ḳılalmaydur

uşbu dünyāda bereket tapġay
Ǿizzet-i cāh fażįlet tapġay

bolsa her maḳṣadı anı yėtedür
[47b]

kim ki şehlerġa iǾtiḳād ėtse
ġāfil olmay duǾāda yād ėtse

bį-şek ol derdiġa devā bolġay
1037

cemǾi bolġanda ėl ḳıyāmetge
ol sezā-vār olur şefāǾatge

vāşġa naẓar ḳılsa mālını
1036

tapadur her murādını bį-şek
maḳṣadıġa yėterge yoḳ hįç şek

ėkki üç kere yıġlaşıp her kün
1035

ṣıdḳ iḫlāṣ ile duǾā ḳıladur
ḥācetin tört imām revā ḳıladur

şāhlarnıŋ mezārıġa kėlse
1034

uşbu tezkįreni oḳup ḳarı yaş
yıġlasa çıḳsa közleridin yaş

yandılar Yūsuf Ġāzį Ḳādır Ḫān

her kişiniŋ ki ḥāceti bolsa

uşbu tezkįre bolsa her ḳanda
bereket nāzil bolġusı anda

yanur ėrdiler aḳızıp yaşını
1033

uşbu tezkįreni tafıp oḳuġay
düşmeniniŋ ki cānıġa toḳuġay

nezr ḳıldı zekāt deh-yekni
tört imāmlarġa uşbu her-yekini

1031

1046

Kāşḳar’dın Ḳumul’ġa nėçe şehr
aşlıḳ u çehār-pāy laǾl <u> zer

1030

bolsa her ḳısm vehmi endįşi

1062

rūz-ı maḥşer ḳıyāmet olġusıdur
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1063

barça ėlge nedāmet olġusıdur
kėlgüsi āfitāb nįze boyı
ḳılġusı kün oŋ yüz yėtti ḳavį

1064
1065

1080

ḥaḳ taǾālā öter günāhını
1081

āsumān u zemįn bolur çoġ dėk
tįre tofraḳ ḳızıp bolur ḳoġ-dėk

[49b]

bilmes ol-kün ėrenler ėrlikni

1082

yoḳ oġulnıŋ işi atası bile
barça ėl ḥasret ü nedāmet ile

1083

anda ḥāżır mużāriǾ ü māżį

1084

bendeler anda Ǿāciz ü ḥayrān

1085

tüggüsi ādem oġlıġa miŋ ġam

1086

1071

1087

1072
1073
1074

1076

1090
1091
1092

cemǾ olup hemme seydį evlādı

[50a]

ḳol açıp iltifāt-ı raḥmetge

1093

bolsa kim ḫāndān hevādārį
anda bolġanda teşnelikde ḥarāb
ḥavż-ı Kevser bilen ḳılur sįrāb

tofraġım uşbu āsitāndındur
naṣįbim uşbu āşiyāndındur

1094

menzilim hem bu meşhed-i pāki
tekye-gāhım bu āsitān ḫāki

1095

tört imāmlar bolur anıŋ yārı
1079

tā mülk-i Ḫoten ata taġı
tört imāmlar niyāzı mėn daġı

yıġlıp anda ḫavįş-i efrādı

başlaban cennet içre kėtgeyler
1078

yoḳ ėdi ḳābiliyetim ança
munça sözlerni naẓm ḳılġunça

tepregey Ǿarş kürsį levḥ ḳalem

başḳa başḳa şefāǾat ėtgeyler

iş kėçiklergedür ḫaṭā ḳılmaḳ
anı çoŋlar işi Ǿiṭā ḳılmaḳ

rehber olġay bu Ǿāṣį ümmetge
1077

ėrdi yaşım kėçik özüm nādān
Ǿayb <u> noḳṣān bardur çendān

ḳılġusıdur resūl Ǿaleyhisselām

köterip başlarıġa nūr Ǿalem
1075

1089

hįç şek yoḳ ekser insān

Ǿarşnıŋ sāyeside cāy maḳām

Ǿarz-ı taḳṣįr sürgeli Ǿāḳįl
mėn ėrür mėn kemįne-i ġāfil

yazuḳınıŋ ki vehmi endįşe

bolġusıdur ġarįb-i ser-gerdān

yā ilāhį be-ḥaḳ ilāhe resūl
ḳıl mėn Ǿāṣįni ḳulluḳuŋġa ḳabūl

1088
ber-ṭaraf ḥaşrnıŋ ki teşvįşi

benį ādem içide hįç bende
bolmaġay maŋa oḫşaşır mende

hįç-kim yoḳ anda bir hem-dem
[49a]

mėn güneh-kār bende ey ḫālıḳ
ḳılmadım hįç ṭāǾat-ı lāyıḳ

her kim öz ḥālıġa bolur gįrān
1070

şehįd bolup o kün aŋa yār
yėtmegey inşāllāh hįç āzār

ḥaḳ taǾālā özi bolur ḳāżī
1069

ölgüni körmegey Ǿaẕāb elem
yėtmegey hįç kişi ẓulm sitem

ḳalġay endįşe-i nedāmet bile
1068

uşbu tezkįreni oḳuġuçılar
hem şerįǾat yolın tuġuçılar

ḳız tutuşmaġay anası bile
1067

barça yazuḳlarını Ǿafv ėtgey
menzil-i cennet içre körsetgey

unutur barça zenler zenlikni
1066

tapmagan çaġda ėl penāhını

püşt-i püştüm bu yėrde ötken ėgen
munda maḳṣadlarıġa yėtgen ėgen

1096

ḳırḳ yaşġa yėtip atam imdi
yoḳ ėken hįç ferzendi
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bir küni ravżage kėlipdürler

sıġınıp ḥayy-ı zü’l-celālımġa

tüzetip hem ṭaleb ḳılıpdurlar

[51a]

būdluḳ yėteban sübūdumġa

1115

pat y ḳın kėlmişem vücūdumġa
1099

Ǿāḳıbet bir küni toġulmış mėn

1116

bir naḥįf żaǾįf oġulmış mėn
1100

şükr ėtip terbiyet kılıpdurlar
ḳoyup ėken aṭımnı Mollā Niyāz

1117

bėrdi mektebġa tört yaşımda

1118

1103

m ni dėp künde dāḫlı mekteb

1119

1104

1120

1105
1106
1107

1109

1123
1124
1125

naẓm ėylep ḳılur ėdim ebyāt

[51b]

tola ebyāt ėylegeç ẓāhir

1126

bir işi mėndin āşikār olsa
künde başımda yüz ḫayāl ėrdi

1127

bu tefekkür bile ḳatıp başım

1128

1114

k ldi āḫir bu iş ḫayālımġa

dürr-i girān ėrdi yoḳ ṣarrāf
bu söz toladur velįk yoḳ Ǿarrāf

1129

naẓm-ı eşǾār ḫālamaydur ėl
genc-i vįrāne tunumaydur ėl

1130

yėtti āḫir yėgirmege yaşım
ė

şiǾir alarġa yoḳ ḫarįdārı
kesād olmış bu laǾle bāzārı

lįk bu iş maŋa muḥāl ėrdi
1113

ammā nėyley bu çarḫ kėçer fitār
kim ki ṭabǾ ehli bolsa ėyledi ḫār

ehl-i Ǿālemge yādigār olsa
1112

nėçe köp bolsa Ǿayb <u> noḳṣānı
Ǿafv ėtiŋ Ǿayb körmeyin anı

lįk her söz köŋülge yėtgeç pat

köŋlüm ėrdi bir Ǿacįb ḫayāl
1111

şāhlar yārį bėrdi cezm ėttim
ḳuvvetimniŋ barıça naẓm ėttim

pat furṣat sevādım açılmış

tā bu dem kurmet ü şikeste lāl

ḥaḳ taǾālā zebānıma barı
bėrdi til boldı naẓmġa cārį

maŋa aṭ ḳoydı çoŋ kėçik şāǾir
1110

şād boldum yüz ança ġam çėktim
oyġanıp āh dem-be-dem çėktim

yoḳ atam her ḳayan baḳur ėrdim

bāb-ı genc-i murādım açılmış
1108

1122

başġa tüşmiş bu derd ġam taġı

rūz <u> şeb yıġlaban oḳur ėrdim

tuttı ėlgimni dest-gįr oldı
mūr taġ üzre çıḳtı şįr oldı

yaşım alta yėttege yėtmiş

köŋlüme bu yetimcilik daġı

kėldi bir seydi ḥamįd sıfāt
dėdi ġamda kėçürmegil evḳāt

1121
bį-vefā dünyādın atam kitmiş

mūr yaŋlıġ aŋa ḳadem ḳoydum
kūh-ı ġamnı başım üze ḳoydum

örgetür ėrdi maŋa Ǿilm-i edeb
[50b]

kėçe kündüz maŋa bu ėrdi cedel
körmişem tüşde bir cebel

atam ėrdi hemįşe ḳaşımda
ė

ṭalebim bu ėdi ki şām seḥer
naẓm ṭārıġa baġlasam bu güher

mėni ḳılmış imāmlarġa niyāz
1102

nėçe kün anda istiḥāre ḳılıp
āh <u> efġān nāle zāre ḳılıp

rūz u şeb merhamet ḳılıpdurlar
1101

Ǿāḳıbet ravża sarı Ǿazm ėttim
tört imāmlar cenābıġa yėttim

a

bu sebebdin besį melāl ėrdim
öz özüm birle fāy-māl ėrdim

1131

gāh Ǿuşşāḳ ara maḳāmım ėdi
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1132

ḫamse birle Nevāyį kāmım ėdi
mėni ḳılġan meze süḫendānı

uşbu hem Ǿāḳıbet bolur fānį
1149

tuzı yoḳ bolsa ḳança tatlıġ aş

1150

özni ol şāhġa taǾallūḳ ėt

1151

bir nėçe ėyledim ḫayālātı

1152

fānį bu dehrniŋ ḥuṣūlātı
1136

Ǿömr körse kişi ki Loḳmān-dėk

1137

1153

1138

bolsa Rüstem eger nedįm anıŋ

1139
1140

1156

ḳılınıp naẓm boldı bu taġda
geh imāmlarda gāh sāy baġda

Ǿāḳıbet bir küni ecel yėtgey

[52b/11] bi raḥmetike yā er-raḥmāni’rrāḥimįn

baḳġalı bolmaġay Ǿilācı hem
bir nefes turmayın bedr kėtgey
ḳılsa bir yaḫşı iş cihānda kişi
bāḳį ḳalġay anıŋ bu yaḫşı işi

1144

hem tamām oldı rūz-ı āẕįne

1157

sāyili dehrdin beter kėtgey
1143

ay ḥamel yılı ėrdi hemdūne

sıġmasa ṣafḥalarge evṣāfı

sūd ḳılmas bu taḫt tācı hem
1142

1155

köŋli her mihridin ėrür ṣāfį

hįç birisige baḳmayın kėtgey
1141

yana taǿrįḫdin olmas ėrdi ġarįb
naṣrdın taftı naẓmıġa tertįb

gāh yėr bolsa cāy ḫvāh felek
ḫiẕmetin ėylese cemįǾ melek

ėrdi taǿrįḫḳa üç yüz toḳsan
onı zülḥicceniŋ şehįd olġan

1154
bolsa ḥarį yėri ḥarįm anıŋ

bolsa ḫaṭda Ǿayb noḳṣānı
Ǿafv ėtiŋ Ǿayb körmeyin anı

devleti bolsa ger Süleymān-dėk
[52a]

Ǿayb bolsa sözümde yā ḫaṭda
yād ėtiŋler duǾāda elbette

yüz tümen Ǿözri ile temelluḳ ėt
1135

yād ėterler dėp fānį bolġunça
sözledim naẓmı aŋa bir munça

yaḫşı ammā ḳum üze ḳatıġ taş
1134

yād tutġıl köŋülde ey yārān
ayttı küllü men Ǿaleyhā fān332

Mįr ǾAlį Şįr’niŋ nemek-dānı
1133



meselen medrese ve yā lenger

………….

[53a/1] taǿrįḫḳa miŋ ėki yüz atmış bir toḫı
yılda rebįǾül-āḫir ay (2) yėtesi pencşenbe
küni bitilip tamām bolġan rāḳım (3) Mollā
Raḥmet ibn Mollā Yūsuf Şeyḫ Kūçeni (4)
ġaffara’llāhu zünūbehümā ve settār (5) ü’lǾuyūbihümā temmet (6) tamām biǾavni
(7) meliki’l- (8) vahhāb333

mescid ü küll binā ḳılur her ėr
1145

fānį bolsa eger uşol bāḳį
ammā bolmas anıŋ aṭı ḳānį

1146

yaḫşı aṭ birle yād ėylerler
rūḥ ervāḥın şād ėylerler

1147

anı ḳılmaḳġa mėnde yoḳ maġdūr
hįç iş mėndin bāḳį ḳalmaydur

333

[52b]
1148

Rahman/ 26: “Yeryüzünde olan her şey fanidir”.
Hacminden dolayı metnin biri diğerini
tamamlayıcı nitelikteki varyantlarının tıpkıbasımı
eklenememiştir. Tıpkıbasımları görmek isteyenler eposta üzerinden iletişime geçebilirler.
332

müddetį bāḳį söz gülistānı
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Sonuç
Karahanlı Devleti hanlarından Yusuf Kadır Han döneminde Kaşgar, Yarkent, Hoten ve Uçatlık
şehirlerinde İslam dininin yayılması adına Nasıreddin, Zahireddin, Kıvameddin ve Muineddin
adlı imamların gösterdiği çabayı konu edinen ve manzum ve mensur varyantlarının varlığıyla
halk arasında sevilen bir hikâye olduğu anlaşılan Dört İmam Hikâyesi, ilk kez Molla Niyaz
tarafından 1791’de kaleme alınmıştır. Satuk Buğra Karahan Tezkiresi, Buğrahanlar Tezkiresi,
Dört İmam Tezkiresi ve İmam Caferü’s-Sâdık Destanı gibi Dört İmam Hikâyesi de sonradan
Uygur tarihçileri tarafından Çağatay Türkçesi ile tekrar yazılan ya da kopyalanan eserlerden
biridir. Karahanlıların İslamiyeti kabulüyle cihat anlayışı içinde soydaşları olan Budist
Uygurlarla savaşını konu edinmektedir. Hikâyenin bu çalışmada ele alınan manzum varyantları,
Doğu Türkistan’ın Çin’in eline geçtiği ve karşı yapılan isyanların kanlı bir şekilde bastırıldığı
dönemde kaleme alınmıştır. Tarihî gerçeklikliği yansıtan bir eser olarak değerlendirilemese de
özellikle yer adları ve Doğu Türkistan için bir dönemi temsil eden hocalarla ilgili bir şecere
ihtiva etmesi yönüyle geleneği devam ettirme bakımından incelemeye değer bulunmuştur.
Hocalar Dönemi gibi bir dönemden geçmiş olan Doğu Türkistan’da kaleme alınan eserlerde
genellikle Nakşibendî Tarikatına ait bir şecere verilmektedir. Metnimizde söz konusu dört
imama ait verilen şecere aynı saha ve dönemde yazılmış tezkirelerde verilen şecerelerle
karşılaştırıldığında, İmam Eftah ve dört oğlunun şecereye sonradan eklenerek meşruiyet
kazandırılmaya çalışılmış isimler olduğu görülse de geleneği kabulleniş ve sürdürme çabası
göze çarpmaktadır. Bu yönüyle hikâye, Türklerin İslamiyet’e geçisini anlatan bir manzume
olarak manzum dinî eser yazma geleneğine bir katkı sunmaktadır.
Dil açısından, 17. yüzyıldan itibaren bünyesinde görülmeye başlanan yerel unsurlarla
zenginleşen Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Bu yerel unsurlar, fonetik farklılıklar
dışında kendisini özellikle imlada ve söz varlığında göstermektedir. Bu çalışmanın, Çağatay
Türkçesinin 20. yüzyıldan itibaren çağdaş lehçelerin ortaya çıkması şeklindeki gelişimine, geçiş
döneminin dil hususiyetlerini belirleme noktasında katkı sağlayacağını umuyoruz.
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