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(Dil Özellikleri-Metin) 

 

Yasemin KOCABAŞ 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs 2007 

Danışman: Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN 

 

Çalışmada 13-15. yüzyıllar arasında Anadolu’da Oğuzca temelinde kurulup 

gelişen yazı dili olan Eski Anadolu Türkçesi eserelerinden “MinhÀcü’ş-ŞehÀde” ele 

alınmıştır. Eser ilk olarak transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktarılmış ardından 

metnin gramer incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı transkripsiyon alfabesiyle 

Latin harflerine aktarılan metinde Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini ortaya 

koymak ve bu yolla Eski Anadolu Türkçesi çalışmalarına katkı sağlamaktır.  

MinhÀcü’ş-ŞehÀde, Şehâbeddîn İbrâhim Dımeşkî’nin Arapça “Meşâriül-Eşvâk” 

adlı eserinin tercümesidir. Bâkî’nin “FezÀilü’l-CihÀd” adlı eserinin de Meşâriül-

Eşvâk’ın tercümesi olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmanın, Meşâriül-Eşvâk’a yapılan 

ilk çevirinin gün yüzüne çıqması ve incelenmesi açısından önem taşıdığı 

düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

 

MİNHÁCÜ’Ş-ŞEHÁDE 

(Linguistic Features-Text) 

 

Yasemin KOCABAŞ 

The Department of Turkish Language and Literature  

Anadolu University The Graduate School of Social Sciences, May 2007 

Advisor: Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN 

 

This study aims at trancribing and describing the features of the text 

“MinhÀcü’ş-ŞehÀde” written in Old Anatolian Turkish in between 13th and 15th 

centuries. The text is a translated form of “Meşâriü’l-Eşvâk”, written originally in 

arabic language by Şehâbeddîn İbrâhim Dımeşkî. It is known that there is another 

translation called “FezÀilü’l-CihÀd by Bâkî. It is significant to notice that as the first 

transcription into Latin alphabet, this study introduces the text to the literature.  

After transcribing the text into the latin alphabet, the first chapter gives a 

detailed analysis of the script of the text. The second chapter consists of the 

phonological analysis with phonetic features. The third and the last describes the 

morphological features of the text.  
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ÖNSÖZ 

Türkiye Türkçesinin tarihi dönemini temsil eden Eski Anadolu Türkçesi terim 

olarak 13-15. yüzyıllar arasında Anadolu’da Oğuzca temelinde gelişen yazı dilini 

karşılamaktadır. Bu döneme ait eserlerin transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine 

aktarılması ve gramer incelemelerinin yapılması Türkiye Türkçesinin tarihsel 

gelişiminin ortaya konması bakımından önem taşımaktadır.  

Bu yüksek lisans tez çalışmasında MinhÀcü’ş-ŞehÀde adlı mensur eser 

transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktarılmış ve metnin gramer incelemesi 

yapılmıştır. Çalışmanın gramer incelemesi kısmında metin, sırasıyla “Yazım”, “Ses 

Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi’ yönünden ayrıntılı biçimde ele alınmış, bu yolla Eski 

Anadolu Türkçesi çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmanın yapılması sırasında yardımlarını esirgemeyen, yol gösteren, 

destekleyen, cesaret veren tez danışmanım Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e katkılarından 

dolayı teşekkürü borç bilirim. Bana bu değerli metni çalışma fırsatı veren ve tez 

çalışmamın başından sonuna kadar her konuda yardımcı olan Prof. Dr. Abdülkadir 

Gürer’e çok teşekkür ederim. Okumadaki güçlükleri aşmam konusunda desteğini 

esirgemeyen Yard.Doç.Dr. Halit Biltekin’e teşekkür ederim. Tez özümün İngilizce 

çevirisini yapan Yard.Doç.Dr. Zeynep Emeksiz’e teşekkür ederim. Çalışma 

arkadaşlarıma Ar.Gör. Ebru Kavas, Ar.Gör. Hülya Yıldız ve Ar.Gör. Günay İnci’ye 
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1. GİRİŞ 

 

Türk Dili sınıflandırmasında Oğuz grubunda yer alan Türkiye Türkçesi, 11. yüzyıl 

sonlarına doğru Anadolu’yu fethedip önce Selçuklu Devleti’ni daha sonra Osmanlı 

İmparatorluğu’nu kuran Oğuz Türkleri’nin dilidir.1 Bu dilin tarihi dönemlerini 13. yüzyıl ile 

15. yüzyıl arasını kapsayan Eski Anadolu Türkçesi (EAT) ile 15. yüzyıl ve 19. yüzyıl arasını 

kapsayan Osmanlı Türkçesi oluşturmaktadır.  

 

13-15. yüzyıl arasında Anadolu’nun Türkleşmesiyle bu bölgelerde Oğuzca temelinde 

kurulup gelişen yazı diline Eski Anadolu Türkçesi (EAT) denilmektedir. Bu dönem alan 

yazınında, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerini de kapsadığı için “Eski Osmanlıca”2, 

Türkiye Türkçesinin tarihi dönemini karşıladığından dolayı “Eski Türkiye Türkçesi”3, 

Oğuzcanın Anadolu dışında Kuzey ve Güney Azerbaycan, Irak, Suriye ve Balkanlar’da da 

kullanılması nedeniyle “Eski Oğuz Türkçesi”4 olarak da adlandırılmaktadır. Tezimizde bu 

dönemle ilgili çalışmalarda en çok  kullanılan Eski Anadolu Türkçesi (EAT) terimi tercih 

edilmiştir.  

 

Eski Türkçe dönemine ait Göktürk Yazıtlarında Oğuzca bazı unsurlara rastlansa da 5 

Oğuzcanın sistemli bir yazı dili haline gelmesi 13. yüzyılı, EAT’nin başlangıç dönemini 

bulmaktadır. Bu yönüyle Türk dili tarihinde önemli bir yere sahip olan EAT ile ilgili 19. 

yüzyıldan günümüze değin yerli ve yabancı birçok araştırmacı çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu 

çalışmalar temel olarak üç başlık altında ele alınabilir: 

                                                

1 Talat Tekin ve Mehmet Ölmez, Türk Dilleri (İstanbul: Yıldız, 2003), s. 156. 

2 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2000), s. 40. 
3 Faruk Kadri Timurtaş, Eski  Türkiye Türkçesi (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1994), s. VII. 
4  Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (Ankara: Akçağ, 2006), 

s. 438. 
5  Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler,” Bilimsel Bildiriler, Cilt no VII, (1972), s. 433-

446; Gürer Gülsevin, “Eski Türk Yazı Dilinde Oğuz Lehçesinin Ses, Şekil ve Sözvarlığı Unsurları," 

Amancolovskie Çiteniya, (Kazakistan, Öskembe 7-8 Ekim 2004). 
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1. EAT dönemine ait olan belli bir metnin incelendiği çalışmalar: Bu çalışmalarda, 

Latin harflerine aktarılan belli bir EAT metninde çeşitli gramer konuları ele alınmaktadır. 

Kitaplar6, yüksek lisans ve doktora tezleri7, makaleler8 ve bildiriler9 bu çalışmalar arasında 

yer almaktadır.  

2. Belli bir metne bağlı kalmadan bu döneme ait çeşitli eserlerden örneklerle dönemin 

dilbilgisel özelliklerinden bir ya da birkaçının ele alındığı çalışmalar: Bu çalışmalar arasında 

makaleler10, kitaplar11, yüksek lisans ve doktora tezleri12 bulunmaktadır.  

3. EAT’nin bütüncül biçimde ele alındığı çalışmalar: Bu çalışmalar arasında EAT’nin 

bütüncül biçimde ele alındığı kitaplar bulunmaktadır. 13  

 

Yapılan bu araştırmalarla EAT dönemine ait manzum ve mensur pek çok dini, edebi, 

felsefi eser incelenmiş, dönemi temsil eden edebi kişilikler, onların eserleri ve EAT’nin dil 

özellikleri büyük ölçüde ortaya konulmuştur. Bununla beraber EAT döneminde Anadolu’daki 

                                                

6 Zeynep Korkmaz, Sadru'd-din Şeyhoğlu, Marzuban-nâme Tercümesi (İnceleme-Metin-Sözlük- 

Tıpkıbasım) (Ankara: DTCF.Yayınları, 1973); Barbara Flemming, Fahris Husrev u Şirin Eine türkische 

Dich-tung von 1367 (Wiesbaden,1974); Cem Dilçin. Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar İnceleme-Metin-

Sözlük (Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991). 
7 Zeki Kaymaz. “Aşık Paşa, Garibnâme (Metin-Dil Özellikleri-Söz Dizini.)” (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1989); Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1989). 
8 Mecdut Mansuroğlu. " Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi," Türk Dili 

Belleten, (1956), s. 125-144; Necmeddin Halil Onan "Şeyyad Hamza'nın İki Yeni Gazeli Dolayısıyla," DTCFD 

VII/4, (1949), s. 529-534.  

9 Sadettin Buluç, “Dursun Fakih’in Gazavatnâmesi” X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel 

Bildiriler, (1946), s. 11-22. 
10 Şinasi Tekin. “1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde ‘olga-bolga’ 

Sorunu.” TDAY (1973-74), s. 59-1157.; Mustafa Canpolat. “Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu 

(accu-sativus) Ekinin Kökeni Üzerine,” Türkoloji Dergisi, X. Cilt, 1. sayı, (1992), s. 9-11. 
11 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: TDK, 1997). 
12 Gürer Gülsevin, “Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde İsim Hal Eklerinin Fonksiyoları ve 

Kullanılışları” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1987.) 
13 Faruk Kadri Timurtaş, Eski  Türkiye Türkçesi (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1994), Gürer Gülsevin ve 

Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004).; Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme 

Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000). 
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bazı ağız özelliklerinin metinlerde yer alması standart bir gramer yazımını güçleştirdiği,14 

yapılan ilk gramer çalışmalarda eklerin farklı işlevlerde kullanılabileceği büyük ölçüde göz 

ardı edildiği için EAT araştırmalarında son noktaya ulaşıldığını söylemek güçtür. Eksizsiz bir 

EAT gramerinin yazılabilmesi için yeni ve ayrıntılı çalışmaların yapılması, önceki 

çalışmaların yeniden ele alınması ve tümünün birleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

metinlerin transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktarıldığı, seslerin metindeki bütün 

yazımlarının örneklendiği, eklerin farklı işlevlerinin olabileceğinin göz önünde 

bulundurulduğu yeni çalışmaların EAT araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Bu yüksek lisans tez çalışmasında EAT dönemine ait olan “MinhÀcü’ş-ŞehÀde” adlı 

mensur eser “Yazım”, “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi” ve “Metin” bölümleri ile ele alınmıştır. 

Çalışmanın amacı, transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktarılan MinhÀcü’ş-ŞehÀde’in 

dil özelliklerini ayrıntılı biçimde inceleyerek Eski Anadolu Türkçesi çalışmalarına katkı 

sağlamaktır.  

 

MinhÀcü’şMinhÀcü’şMinhÀcü’şMinhÀcü’ş----ŞehÀdeŞehÀdeŞehÀdeŞehÀde    

 

Milli Kütüphanede bulunan MinhÀcü’ş-ŞehÀde (06 Mil Yz A 8308) bilindiği kadarıyla 

tek nüshadır. Arap harfleriyle harekeli biçimde yazılmış olan bu mensur eser 129 varaktan 

oluşmaktadır. Hz. Muhammed’in savaşlarının ve Müslüman savaşçıların kahramanlık 

öykülerinin Kuran’dan ayetler, ravilerin ilettiği hadisler ve örnek olaylarla anlatıldığı eser 

bablardan oluşmaktadır. Ancak, eserin bilinen bu tek nüshasında bir düzensizlik 

görülmektedir. Eserde, ikinci babdan sonra dokuzuncu bab, dokuzuncu babdan sonra üçüncü 

bab gelmektedir. Konular arasında anlamsal kopukluğun bulunmadığı bu bölümlerde 

numaralandırmada bir hata olduğu düşünülmüştür. Bunun yanı sıra eserde dördüncü, beşinci, 

altıncı, yedinci, sekizinci ve onuncu babların eksik olması nedeniyle bazı fasiküllerin 

                                                

14 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: TDK, 1997), s. 2. 
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günümüze gelene kadar kaybolduğu düşünülmektedir. MinhÀcü’ş-ŞehÀde’nin bilinen tek 

nüshasındaki bablar ve içerikleri şöyledir.  

 

 Birinci bab: “evvelki bÀb àazÀnuñ vücÿbı ve terk idenlerüñ günÀhı beyÀnındadur” 

3b/1., 2.s.  

İkinci bab: “ikinci bÀb àazÀnuñ faøìleti beyÀnındadur” 8a/12.s. 

Dokuzuncu bab: “ùoquzıncı bÀb àÀzìleri yaraqlandurmaq ve süñülerin gözlemek 

faøìletindedür” 14a/6., 7.s.  

Üçüncü bab: “üçünci bÀb àÀzìleri göndermek ve yardım itmek ve yaraq virmek ve 

qulluq eylemek åevÀbı beyÀnındadur” 15b/6., 7.s. 

On birinci bab: “on birinci bÀb àazÀ içün at beslemek faøìletündedür” 17a/13., 14.s. 

On ikinci bab: “on ikinci bÀb àÀzìlerüñ àaõÀdaàı èamellerinüñ åevÀbı beyÀnındadur” 

22b/3., 4.s. 

On üçüncü bab: “on üçünci bÀb àazÀ niyyetine uçda durmaq faøìleti õikrindedür” 

24b/1.s. 

On dördüncü bab: “on dördünci bÀb qaravulda durmaq åevÀbı beyÀnında” 31a/4.s. 

On beşinci bab: “düşmana qarşu ãaf baàlamaq ve öñ ãafda durmaq faøìletindedür” 

36b/5., 6.s. 

On altıncı bab:On altıncı bab:On altıncı bab:On altıncı bab: “on altıncı bÀb oq atmaq åevÀbında ve ögrenüp terk eyledüginüñ 

günÀhı beyÀnındadur” 37b/12., 13.s. 

On yedinci bab: On yedinci bab: On yedinci bab: On yedinci bab: “on yedinci bÀb àÀzìlerüñ qılıçları ve süñüleri ve qalan yaraqları 

faøìletindedür” 40b/11., 12.s. 

On sekizinci bab: On sekizinci bab: On sekizinci bab: On sekizinci bab: “on sekizinci    bÀb àaõÀda başlu olmaq faøìleti beyÀnındadur” 43b/4., 

5.s. 

On dokuzuncu bab: On dokuzuncu bab: On dokuzuncu bab: On dokuzuncu bab: “on ùoquzıncı bÀb azacuq cemÀèat çoq çeriye yÀ bir bahÀdur Kişi 

şehÀdet isteyü bir alaya depinmek dürüst olduàı beyÀnındadur 48b/3., 4., 5.s.” 

Yirminci bab:Yirminci bab:Yirminci bab:Yirminci bab: “yigirminci bÀb kÀfir óamle idicek qaçmaq günÀhı beyÀnındadur” 

64a/4.s.  

Yirmi birinci bab:Yirmi birinci bab:Yirmi birinci bab:Yirmi birinci bab: “yigirmi birinci bÀb àazÀnuñ niyyeti beyÀnındadur” 66a/10.s. 
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Yirmi ikinci bab:Yirmi ikinci bab:Yirmi ikinci bab:Yirmi ikinci bab: “yigirmi ikinci bÀb àazÀya çıqan Kişi döşeginde ölürse daxı şehìd 

olduàı beyÀnındadur ve àaõÀda ãayru olmaq baş aàartmaq åevÀbı õikrindedür” 74a/1., 2.s 

Yirmi üçüncü bab: “yigirmi üçinci bÀb şehÀdet dilemege óÀriã olmaq beyÀnındadur” 

75a/15.s. 

Yirmi dördüncü bab:Yirmi dördüncü bab:Yirmi dördüncü bab:Yirmi dördüncü bab: “yigirmi dördinci bÀb qılıç altında ölen şehìdüñ faøìleti 

beyÀnındadur” 80a/14 

Yirmi beşinci bab:Yirmi beşinci bab:Yirmi beşinci bab:Yirmi beşinci bab: “yigirmi beşinci bÀb àulÿl idenüñ èameli bÀùıl olup cehenneme 

girdügi beyÀnındadur” 110b/6  

 

Hem Eski Uygur hem Arap yazı dilinin özelliklerine rastlanan MinhÀcü’ş-ŞehÀde’nin 

14. yüzyıl sonu ile 15. yüzyıl başı arasında bir tarihte yazıldığı düşünülmektedir. İstinsah 

tarihi 933. H =1526. M yılıdır (129a). Müellifi ve müstensihi belli olmayan eser 1405 yılında 

II. Umur Bey’in ölümünden sonra Aydınoğulları Beyliği’ni tek başına yönetmeye başlayan, 

Fetret devrinde Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelesinde her defa başka bir 

şehzadenin yanında olan, bu şehzadeler tarafından çeşitli görevlere getirilmesine rağmen bir 

türlü rahat durmaması sonucunda 1426 yılında 2. Murat’ın emriyle idam ettirililen Aydınoğlu 

Cüneyd Bey15’e sunulmuştur (2b/7-9.s.).  

 

MinhÀcü’ş-ŞehÀde, Şehâbeddîn İbrâhîm-i Dımeşkî’nin Meşâriü’l-Eşvâk adlı kitabının 

Türkçe tercümesidir (3a.2,3,4,5.s.). Bâkî’nin de aynı eseri FezÀilü’l-CihÀd adıyla Türkçeye 

tercüme ettiği bilinmektedir. Bâkî, bu çeviriyi 975 yılında Sokullu Mehmed Paşa’nın emriyle 

yapmıştır. Kendi el yazısıyla yazdığı bir nüshası Millet Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (Ali Emiri, 

Şer’iyye, n.1286).16 Çalışmamız Meşâriü’l-Eşvâk’a yapılan ilk çevirinin ortaya çıkması ve 

incelenmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

 

                                                

15 Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi C.4. (İstanbul: 1991), s. 239. 
16 Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi C.4. (İstanbul: 1991), s. 540. 
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Yöntem 

Çalışmada Arap harfleriyle yazılmış olan metin transkripsiyon alfabesiyle Latin 

harflerine aktarılmıştır. Metinde Kur’an’dan alıntı yapılan ayetler Arap harfleriyle orijinal 

şekilleriyle yazılmıştır. Bu ayetlerin Kuran’daki yerleri ve adları dipnotta belirtilmiştir.  

 

Çalışmanın gramer incelemesinde büyük harfin ünsüzlerde hem ötümlü hem de 

ötümsüz ünsüzü, ünlülerde hem kalın hem de ince ünlüyü karşılamasından doğabilecek 

karışıklığı önlemek için transkripsiyonlu metinde yalnızca küçük harfler kullanılmıştır. 

Çalışmada transkripsiyon yaparken Türk Dil Kurumu’nun kabul ettiği Ortak Türk Alfabesi’ne 

uyulmuştur.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

17 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz Sayısı 12/2 (2001). 
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Transkripsiyon Alfabesi  

 

 a     a 

 

       a     a, À, e 

 

l    b, p 

 

»    p 

 

p    t 

 

t    å 

 

x     c 

 

µ     ç 

 

     ó 

 

„     x 

 

…     d    

‡      õ    

‰      r 

‹      z 

 

¹      j 

    s    

*    ş 

˜    ã    

    ø, ê    

Â     ù    

Æ     ô    

Ê     è    

Î     à    

Ò    f    

Ö     q    

Ú     g, k, ñ    

þ     g, ñ 

Ùã    ñ 

4     l    

â     m    

æ     n    

ë     v, o, ö, u, ü, ÿ 

ê     h, a, e 

ô    y, ı, i, ì 

ª     é 
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Metinde sözcük başındaki Ú Anadolu ağızlarında bile ötümlü örnekleri 

bulunmayan kes-,köprü, kişi gibi sözcükler dışında g olarak okunmuş, bu sözcüklerde 

ise büyük harfle (K) gösterilmiştir.  

 

Sözcüğe bitişik yazılabileceği halde metinde ayrı yazılan ekler transkripsiyonlu 

metinde sözcüğe bitişik yazılmış, gramer incelemesinde “Ayrı Yazılan Ekler” başlığı 

altında incelenmiştir.  

 

Çalışmada orijinal metinde hatalı olduğu düşünülen yazımlar dipnotta 

gösterilmiştir. Bu sözcüklerin dışında okunuşunda emin olamadığımız, dolayısı ile 

anlamlarını da belirleyemediğimiz sözcükler transkripsiyonlu metinde Arap harfleriyle 

orijinal şekilleriyle verilmiştir. Bu sözcükler şunlardır:  

 

Š Û¡†¤(¡‰¤†¤ã¢… 6a/1.s., óØ ØÜ¡ãb ×¤‰¡‹b 2 8b/1.s., ¢ìØ¡Ü¡ãb×¤‰¡‹b 2 8b/2.s., ¤k¢Ü ä × … 11a/6.s., 

¤å¡Ü¡íì¢Ÿ 18b/2.s., 12.s. ¤æ †j¡ãb y 33a/7.s., ¤Œ à¤m Œ¤×¢a 65a/2.s., å¢ß 73b/1.s., Š Ü¡îv¤ã ì  81a/3.s., 

é ä¡íaŠ¤j • 93b/8.s.,  bã 94b/6.s., ƒì¢Ü¤( aŠ¡m 96b/8.s., †ß 103a/8.s., ¤Ö¢†¡Ì¡(a …ë¢a 103b/12.s., 

¤Š Üãì¢×¢a 107a/7.s., ì¢íb ¼ 110a/6.s., ¡0Š Ûb Ø¤Ü¡ß 124a/8.s., æ …¤Š Ü¡îz¢ 125a/4.s., 

é ãa … ¤*¢ìÓ 128b/4.s., 

    

Çalışmanın birinci bölümü “Yazım”dır. Bu bölümdesayın danışmanımız Prof. 

Dr. Gürer Gülsevin’in doktora tezindeki18 “İmlâ” bölümünün düzenine uyulmuştur. 

“Yazım” bölümünde ilk olarak ünlülerin ele alınmıştır. Bütün ünlülerin (a,e,ı,i,o,ö,u,ü) 

başta, içte (kök hecede ve tabanlarda, işlek eklerde) ve sonda nasıl yazıldıkları metinden 

örneklerle gösterilmiş, verilen örneklerde hem transkripsiyonlu hem de Arap harfli 

                                                

18 Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 1989). 
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yazımlara yer verilmiştir. Bu bölümünde ikinci olarak “ç, p, t, g, ñ” ünsüzlerinin nasıl 

yazıldıkları metinden verilen transkripsiyonlu ve Arap harfli örneklerle gösterilmiştir. 

Bu bölümde ayrıca “Ayrı Yazılan Ekler”, “Bitişik Yazılan Sözcükler”, “Farsça İsim 

Tamlamalarının Yazılışı”, “Şeddenin Kullanılışı” konuları örneklerle ele alınmıştır.  

 

Çalışmanın ikinci bölümü “Ses Bilgisi”dir. Bu bölümde Prof. Dr. Gürer 

Gülsevin’in doktora tezindeki19 “Ses Bilgisi” kısmının düzeni uygulanmıştır. Buna göre 

ünlüler ve ünsüzler ayrı başlıklar altında ele alınmış, bunların özellikleri ve ses olayları 

örneklerle incelenmiştir. Bu örneklerde transkripsiyonlu yazımların yanı sıra Arap harfli 

orijinal yazımlara da yer verilmiştir.  

 

Çalışmanın üçüncü bölümü “Şekil Bilgisi” dir. Bu bölümde Gülsevin’in “Eski 

Anadolu Türkçesi”20 kitabının “Şekil Bilgisi” bölümünde kullandığı sınıflandırmaya 

uyulmuş, ekler işletme ekleri, kategori ekleri, tür/görev değiştirici ekler ve türetme 

ekleri olmak üzere dört alt başlık altında incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken bir ekin 

farklı işlevleri olabileceği göz önünde bulundurulmuş, örnek cümlelere yer verilmiştir. 

Verilen örnek cümlede vurgulanan ekin olduğu sözcük kalın yazılmıştır. Ayrıca tek tek 

sözcüklerin ele alındığı örneklerde hem transkripsiyonlu hem de Arap harfli yazılışlara 

yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

                                                

19 Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 1989). 
20 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

YAZIM 

 

1. Ünlülerin Yazılışı 

 

1.1. a Ünlüsü 

 

1.1.1. Başta  

 

1.1.1.1. Medli Elif İle ( ¬a¬a¬a¬a ) 

 

atlarumuza ê Œ¢ß¢Š Ü¤m¬a (34a/12.s.), adanuñ ¤¤Ù¢ãa …¬a (58b/5.s.), aq ¤Ö¬a (59b/12.s.), 

anuñıla  éÜ¡×¢ìã¬a (61a/3.s.), arasından  ¤æ †ä¡a ‰¬a (61a/7.s.), alınanuñ ¤Ù¢ãb ä¡Û¬a(63b/12.s.) 

 

1.1.1.2. Üstünlü Medli Elif İle ( Ó¬Ó¬Ó¬Ó¬) 

 

at ¤p¬ a(83a/4.s.84b/1.s.), atılur ¤‰¢ìÜ¡m¬ a (90b/5.s.), acı ï¡u¬ a(93b/13.s.), varıdı ¡0…¡‰¬a ë 
(112a/9.s. 
 

1.1.1.3. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

açdı ô¡†¤u a (1b/6.s.), adalar Š Û ê … a(2a/14.s.), aldurmaàa é Ì ß¤‰¢†¤Û a(2b/13.s.) añlanmaz 

Œ à¤ä Ü¤× a(3a/10.s.), avuçlayup k¢î Ü¤u¢ë a(33a/5.s.), aqar ¤Š Ó a (35a/6.s.) 
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1.1.2. İçte 

 

1.1.2.1. Kök Hecede ve Tabanlarda 

 

1.1.2.1.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

qatında ê †ä¡mb Ó (2a/7.s.), ùavar ‰ aì Ÿ(2a/8.s.), bucaàında ê †¤ä¡Ëb uì¢2 (2a/14.s.), yazıda 

 †í¡‹b í (92b/2.s.), ùaşlar ¤Š Û* bŸ (110b/2.s.) 

    

1.1.2.1.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

yardım ¤â¡…Š í (1b/8.s.), qaldurdı ¡ô…¤‰¢†Ü Ó (1b/2.s.), tañrınuñ Ù¢ã¡ŠØä m(1b/4.s.), 

qapusın å¡¢ìr Ó (1b/5.s.), daxı ¡ó … (2a/3.s.3a/9.s.), ùavar ‰ aì Ÿ(2a/8.s.), qatı ¡ïn Ó (3a/9) 

 

1.1.2.1.3. Medli Elif İle (¬¬¬¬))))    

 

daluñ ¤Ù¢Û¬a… (115b/8.s.), yaraàı ¡óË¬a Š í (5b/5.s.) 

 

1.1.2.1.4. Üstünlü Medli Elif İle ( Ó¬Ó¬Ó¬Ó¬) 

yaraàı ¡¡óË¬a Š í (5b/5.s.), (8b/4.s.), odaya  éí¬a …¢a (107b/2.s.), dadanup ¤l¢ìã …¬a … 

(128a/5.s.) 
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1.1.2.2. İşlek Eklerde 

 

1.1.2.2.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

qalan ¤æ 5 Ó (3a/6.s.), olmaz ¤‹ bà¤Ûë¢a(3a/9.s.), olınan  bä¡Û¢ëa (8b/5.s.), inanmaq ¤Ö bà¤ä ã¡a 

(8b/9.s.) 

 

1.1.2.2.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

yaqınıraàı ¡ïË Š¡ä¡Ô í (7b/12.s.), qılmaqdan ¤æ †¤Ô à¤Ü¡Ó (8a/9.s.), quşlar ¤Š Ü¤(¢ìÓ (65b/15.s.), 

qapudan ¤æ …¢ì½ Ó (94b/2.s. ) 
 

1.1.3. Sonda  

 

1.1.3.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

duta b më¢… (3a/7.s.), yÀ  bí (50b/1.s.), ola  ü¢a (51b/9.s.), yaña b Ø í (66a/7.s.) 

 

1.1.3.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

qatumda  †¤à¢n Ó (60b/5.s.), inanmıya  ï¡àãb ä¡ía(61a/7.s.), qarınca  wã¡Š Ó (65b/10.s.) 
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1.1.3.3. Üstünlü He İle ( ÓÁÓÁÓÁÓÁ) 

 

ãoñra ê Š¤Ø¢• (5a/15.s.), saàışınca é vä¡'¡Ëb  (18a/15.s.), altında ê †¤ä¡n¤Û a (66a/1.s.), 

ya é í (89a/12.s.) 
 

1.1.3.4. Üstünlü Ye İle (  ô ô ô ô) 

 

varısa   ï ¡‰a ë (59b/15.s.) 
 

1.1.3.5. Üstünlü Medli Elif İle    ( Ó¬Ó¬Ó¬Ó¬) 

 

ya ¬b í (125a/8.s.) 

 

1.2. e Ünlüsü 

 

1.2.1. Başta 

 

1.2.1.1.Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

elindedür ¤‰¢…ê †¤ä¡Û a (37a/12.s.), evet ¤p ë a (38a/12.s.), elikdürsün ¤æ¢ì‰¢†¤Ø¡Û a 

(53b/6.s.), eyitdi ¡0†¤n¡í a (96a/11.s.), etin ¤å¡m a (96b/13.s.), eger ¤Š × a (115a/9.s.) 
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1.2.2. İçte 

 

1.2.2.1. Kök Hecesinde ve Tabanlarda 

 

1.2.2.1.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

dilegümüz ¤Œ¢ßì¢×ü¡… (3a/6.s.), sesin ¡b  (5b/4.s.), deñize  Œ¡×a … (116a/1) 

 

1.2.2.1.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

her ¤Š ç (40a/11.s.), gelürken ¤å ×¤Š¢Ü ×(53a/14.s.), gendü ë¢†ä ×(58b/8.s.), deñiz ¤Œ¡× … 

(120a/5.s.) 

 

1.2.2.1.3. Üstünlü He İle ( ÓÁÓÁÓÁÓÁ) 

 

‘e’ ile biten tabanların işlek alması halinde görülür. 

yüceregini ¡ïä¡× ‰ é uì¢í (3a/8.s.), gölgelendüre ê ‰ë¢†¤ä Û é Ø¤Ü¢× (15b/11.s.) 

 

1.2.2.2. İşlek Eklerde 

 

1.2.2.2.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

geyeyin ¡¤å¡íb î ×(6a/5.s.), diñlenevüz ¤‹¢ë bä Ü×¡… (6b/5.s.), gelevüz ¤‹¢ë5 ×(57b/10.s.), 

getüreler ¤Š Ûa Š¢n ×(72a/4.s.), sinlerin ¤æ¡‰ 5ä¡ (82b/1.s.), geçen ¤æb · ×(123b/2.s.) 
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1.2.2.2.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

işlerimüzde a …Œ¢ß¡Š Ü¤(¡a (3a/6.s.), irişdürmedi ¡…¤‰¢†¤(¡‰¡a (40a/11.s.), girmek ¤Ù ßŠ¡× 

(51b/14.s.), yitemez ¤Œ à nî¡í (53b/10.s.), depinmek   ¤Ù àä¡¼ … (54a/3.s.) 

 

1.2.2.2.3. Medli Elif İle (¬ ¬ ¬ ¬ ) 

 

işleyene é ã¬bî Ü(¡a (109a/7.s.) 

 

1.2.3. Sonda 

 

1.2.3.1. e İle Biten Tabanlarda 

 

1.2.3.1.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

ise b ¡ía (7b/3.s.), gölge b ×4¢ì× (15b/12.s.) 

 

1.2.3.1.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

ve  ë (57a/1.s.), nice  w¡ã (59a/14.s.) 

 

1.2.3.1.3. Üstünlü He İle ( ÓÁÓÁÓÁÓÁ) 

 

ne é ã (5b/2.s.), nice  év¡îã (38b/14.s.), Kimse é à¡×(53b/4.s.), gice é v î× (56a/4.s.), 

deve ê ë … (56a/11.s.) 
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1.2.3.1.4. Üstünlü ye ile  

 

eyle  óÜí a (59b/3.s.) 

 

1.2.3.2. İşlek Eklerde 

 

1.2.3.2.1. Üstünlü Elif İle ( Ó«Ó«Ó«Ó«) 

 

neye  bî ã (3b/13.s.), eydürlerse b Š Û¤‰¢†¤í a (8a/4.s.), silmege b Ø à¤Ü¡ (10b/14.s.), yite 

b n¡í (20a/13), bislemege b Ø à Ü¤¡2 (20a/13), bekleye  bî Ü¤Ø 2 (29b/8.s.) 

 

1.2.3.2.2. Üstün İle ( ÓÓ ÓÓ ) 

 

öylece  w Üí¢a (60a/10.s.), bize  Œ¡î2 (58b/8.s.) 

 

1.2.3.2.3. Üstünlü ye ile  

 

irişe  ó(¡‰¡a (60a/12.s.) 

 

1.2.3.2.4. Üstünlü He İle ( ÓÁÓÁÓÁÓÁ) 

 

birligine é ä¡Ø¡ÛŠ¡2 (3b/15.s.), üstüme é ßì¢n¤ë¢a(6b/12.s.), döndürürse é ‰¢‰¢†ãë¢… 

(11a/3.s.), geçesinde ê †¤ä¡ v ×(57b/11.s.), senüñile é Ü¡×ì¢ä  (77a/4.s.) 
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1.3. ı Ünlüsü 

 

1.3.1. Başta 

 

1.3.1.1. Kesreli Elif İle ( Å«Å«Å«Å«) 

 

ıraq a ‰¡a (5b/12. s.), ıãmarladı ¡0† Û¤Š à¤•¡a (11b/3.s.), ıldıramaàı ¡ïËb ß ‰¡†¤Û¡a (90b/2.s.), 

ırılmadı ¡0… bàÛ¡‰¡a (90b/5.s.), ıldırım ¡‰¡†¤Û¡a (105b/2.s.), ılduzları ¡0Š Û¤‹¢†¤Û¡a (105b/8.s.) 

 

1.3.1.2. Kesreli Elifye İle ¡¡¡¡ ¡¡¡¡((((ôaôaôaôa)))) 

ıduq ¤Ö¢†í¡a (46b/4.s.) 

 

1.3.2. İçte 

 

1.3.2.1. Kök Hecesinde ve Tabanlarda 

 

1.3.2.1.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ ) 

 

qıla é Ü¡îÓ (3a/8.s.), yaqın ¤å¡îÔ í (3b/7.s.), yıl 3¡îí (4b/11.s.), qıàırdı ¡ô…Š¡Ìî¡Ó (5b/1.s.), 

sımaya b î à¡î (19a/12.s.) 

 

1.3.2.1.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

 

çıqdı 0¡†¤Ô¡¶ (2a/4.s.), qılup ¤k¢Ü¡Ó (2b/5.s.), oqıyanlara  êŠ Ü¤ä î¡Óë¢a (3a/7.s.), bıraàan 

 ¤å Ë Š¡2 (50a/9.s.), qarın ¤æ¡Š Ó (74b/9.s.) 
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1.3.2.2.İşlek Eklerde 

 

1.3.2.2.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ ) 

 

tañrınuñ Ù¢äí¡ŠØä m (1b/4.s.), var mıdur ¤‰¢†¡îß‰a ë (38a/11.s.), yuyılamı 

¡â5¡íì¢í (87b/3.s.) 

 

1.3.2.2.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

qatındaki ¡Úê †¤ä¡n Ó (15a/12.s.), atınuñ ¤Ù¢ä¡m a (31a/8.s.), qorqusından ¤æ †¤ä¡ì¤Ó¤‰¢ìÓ 

(31b/2.s.), uyqusız ¤Œ¡¢ìÔí¢ëa (32a/15.s.), qılıcın¤ å¡v¡Ü¡Ó (50a/9.s.) 

 

1.3.3. Sonda  

 

1.3.3.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ ) 

 

ùutucı¡ïv¢n¢Ÿ (31a/8.s.), olındı ¡0†¤ä¡Û¢ëa (18a/4.s.), daxı ¡ï … (19a/1.s.), tañrı 

¡0Š¤Øä m (20b/5.s.) 

 

1.3.3.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

 

baèøı ¡œÈ 2 (3a/11.s.), qapusı ¡ì¢½ Ó (17a/11.s.), atı ¡p¬a (18a/3.s.), tañrı ¡Š¤Ø m (112a/13.s.) 
 

 

1.3.3.3. Kesreli Hemzeli he İle (µÅµÅµÅµÅ) 

 

ãadaqayı ¡ªé Ó † •  (19a/7.s.), rebìè ayı ¡ªé È¡î2 ‰ (59a/9.s.), qalèayı ¡õé ÈÜ Ó (73b/2.s.) 
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1.3.3.4. Kesreli he İle (µÅµÅµÅµÅ    ) 

 

ùonını ¡éä¡ã¢ìŸ (51b/11.s.), mÀlı ¡éÛ bß (88a/8.s.) 

 

1.4. i Ünlüsü 

 

1.4.1. Başta 

 

1.4.1.1. Kesreli Elif İle ( Å«Å«Å«Å«)  

 

istemegiçün ¤æ¢ìv¡Ø à n¤¡a (42a/4.s.), iki ¡ï×¡a (45b/1.s.), işidicek ¤Ù ví¡†¡(¡a(53b/10.s.) 

 

1.4.1.2. Kesreli Elifye İle ( ¡ôa¡ôa¡ôa¡ôa) 

 

ini ¡ïä¡ía (22b/9.s.), ilinde ê †¤ä¡Ü¡ía (45b/6.s.), içür ¤‰ìv¡ía (46b/11.s.), içinde 

 ê†¤ä¡v¡ía (55a/3.s.), indiler ¤Š Û¡†¤ä¡ía(58b/7.s.) 

 

1.4.2. İçte 

 

1.4.2.1. Kök Hecesinde ve Tabanlarda 

 

1.4.2.1.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ ) 

 

bilesine é ä¡ Ü¡î2 (33a/4.s.), bize  Œ¡î2 (58b/8.s.), biñ ¡ ¤Ù¡î2 (58b/9.s.) 
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1.4.2.1.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

 

depinüñ ¤Ù¢ä¡¼ … (59a/1.s.), çerisinden ¤æ †¤ä¡¡Š ¶ (59a/2.s.), 

yigrenmezin ¤æ¡Œ àä Ø¡í (61b/14.s.), yigregidür ¤‰¢†¡î× ŠØ¡í (74a/11.s.) 

 

1.4.2.2.İşlek Eklerde 

 

1.4.2.2.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ) 

 

işiñ Ù¡î'¡ía (3b/13.s.), sinine  éä¡îä¡ (33a/4.s.), süñüklerin å¡íŠ Ü¤×¢ìØ¢ (83b/12.s.) 

 

1.4.2.2.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

 

öldürdiginüñ ¤Ù¢ä¡×¡…‰¢†Û¢a (75a/5.s.), çekişdi ¡†'¡Ø ¶ (99b/12.s.) 

 

1.4.3. Sonda  

 

1.4.3.1. i İle Biten Tabanlarda 

 

1.4.3.1.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ) 

 

geri ¡0Š × (4b/4.s.), iki ¡ï×¡a (6b/9.s.), çeri ¡0Š ¶ (14b/2.s.), dişi ¡ ¡ï(¡… (16b/3.s.), 

yedi ¡0† í (24a/13.s.), Kişi ¡ï'¡× (100a/2.s.) 

 

1.4.3.1.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

 

dükeli ¡3 ×¢… (3b/9.s.), gibi ¡kî× (4a/13.s.), yigirmi ¡â¤Š¡Ø¡í (29a/2.s.), rÿzì 

¡‹¢ë‰ (3a/8.s.) 
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1.4.3.1.3. Kesreli he İle (µÅ µÅ µÅ µÅ ) 

 

iki ¡é×¡a (4a/11.s.), ki ¡é× (73b/12.s.) 

 

1.4.3.2. İşlek Eklerde 

 

1.4.3.2.1. Kesreli ye İle ( ÅÈÅÈÅÈÅÈ) 

 

eyitdi ¡ô†¤n¡í a(4b/8.s.), eyledügi ¡ï×ë¢† Üí a (32a/14.s.) 

 

1.4.3.2.2. Kesre İle ( ÅÅ ÅÅ ) 

 

görmekligi ¡Ù¡Ü¤Ø ß‰¢ì× (65a/10.s.) 

 

1.4.3.2.3. Kesreli ve Hemzeli he İle (¡µÅ¡µÅ¡µÅ¡µÅ) 

 

nesneyi ª¡éä ã (3b/9.s.), qaziyyeyi ª¡é î¡š Ó (42b/9.s.), muèÀmeleyi ¡õ éÜ ßb È¢ß (63a/4.s.) 

 

1.5. o Ünlüsü 

 

1.5.1. Başta  

 

1.5.1.1. Ötreli Elifvav İle (Ë3«Ë3«Ë3«Ë3«) 

 

ol ¤4¢ëa (1b/1.s.), oq ¤Ö¢ëa (39b/9.s.), on ¤æ¢ëa (40b/10.s.), oàlanları 

¡0ŠÜ¤ä Ü¤Ë¢ëa(41a/8.s.), oturdı ¡0…¤Š¢m¢ëa (45a/3.s.), oñuluncaya  éî väÜ¢×¢ëa (45a/8.s.), oqıdılar 

¤Š Û¡†¡Ó¢ëa (49a/1.s.) 
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1.5.1.2. Ötreli Elif İle ( 3«3«3«3«) 

 

ol ¤4¢a (39b/14.s.), omuzına  éã¡‹ì¢ß¢a (45b/1.s.), oturduñuz ¤Œ¢×¢…Š¢m¢a (47a/9.s.), 

ortaladuq ¤¤Ö¢† Ûb m¤‰¢a (47b/11.s.), odları ¡0Š Û¤…¢a (83b/4.s.) 

 

1.5.2. İçte 

 

1.5.2.1. Kök Hecesinde  

 

1.5.2.1.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

boynına  éä¡ä¤í¢ì2 (39a/5.s.), yolında  ê†¤ä¡Û¢ìí (39b/4.s.), qoyan ¤æ bí¢ìÓ (41b/8.s.), ãolına 

 éä¡Ûì¢• (79b/13.s.) 

 

1.5.2.1.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

yoqsullıàı ¡ïÌ¡ÜÛì¢¤Ô¢í (40a/13.s.), qoyar ‰ bî¢Ó (41b/8.s.) 

 

1.5.3.Sonda  

 

1.5.3.1. 1.5.3.1. 1.5.3.1. 1.5.3.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

    

qo ¢ìÓ (85b/10.s.) 
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1.6. ö Ünlüsü 

 

1.6.1. Başta  

 

1.6.1.1. Ötreli Elifvav İle (Ë3«Ë3«Ë3«Ë3«) 

 

öñümde  †¤à¢×¢ëa(5b/9.s.), öpdüm ¤â¢†¤¼¢ëa (10b/11.s.), öyle  éÜ¢íë¢a (23a/1.s.), ötince 

 év¤ä¡më¢a (84a/6.s.) 

 

1.6.1.2. Ötreli Elif İle ( 3«3«3«3«) 

 

öldürdüm ¤â¢…‰¢†¤Û¢a (6a/10.s.), öñürde ê …¤‰¢ì×¢a (16b/9.s.), ögrenüñ ¤Ù¢ã Š×¢a (21a/7.s.) 

 

1.6.2. İçte 

 

1.6.2.1. Kök Hecesinde 

 

1.6.2.1.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

gök ¤Ú¢ì×(22b/9.s.), gökçek ¤Ù v¤×¢ì×(23a/6.s.), dönersem á ¤Š ãë¢… (22b/14.s.), 

söylendi ¡0†¤ä Ü¤íì¢ (37a/6.s.), gözleri ¡ôŠ Û¤‹¢ì×(56a/10.s.), yörürken ¤å ×¤‰¢‰ì¢í (70b/11.s.) 

 

1.6.2.1.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

söz ¤Œ¢ (25b/10.s.), dört ¤p‰¢… (53b/6.s.), köpenleri ¡0Š Ü¤ä ½¢×(91a/3.s.) 

 

Tabanlarda ve eklerde ve sonda bulunmaz. 
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1.7. u Ünlüsü 

 

1.7.1. Başta  

 

1.7.1.1. Ötreli Elifvav İle (Ë3«Ë3«Ë3«Ë3«) 

 

ulu ì¢Ûë¢a (21b/10.s.), uyqu ì¢Ô¤íë¢a (22b/15.s.), ucına  éä¡uë¢a (59b/7.s.), urulmaq 

¤Õ à¤Û¢‰ë¢a (65a/8.s.), umar ¤Š ßë¢a (70a/15.s.) 

 

1.7.1.2. Ötreli Elif İle ( 3«3«3«3«) 

 

uçmaqlarda ê …¤Š Ü¤Ó bà¶¢a (66a/4.s.), urmışlar ¤Š Ü'¡ß¤‰¢a (68a/4.s.), uvaq ¤Ö ë¢a (96a/11.s.) 

 

1.7.2. İçte 

 

1.7.2.1. İlk Hece ve Tabanlarda  

 

1.7.2.1.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

altundan ¤æ †¤ä¢nÛ a (9a/14.s.), qurtılanlar ¤Š Ü¤ã 5¡m‰ì¢Ó (83b/2.s.), qulum ¤â¢ìÛ¢ìÓ (87a/6.s.), 

uzun ¤æ¢ë‹¢ëa (94a/6.s.) 

 

1.7.2.1.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

durur ¤‰¢‰¢… (48a/13.s.), unutdurdılar ¤Š Û¡…¤‰¢†¤n¢ã¢ë¢a 101a/7.s.), uàurlamaq 

¤Õ à Û¤Š¢Ëë¢a (126b/10.s.) 
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1.7.2.2. İşlek Eklerde 

 

1.7.2.2.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

yoldaşlaruma é ß¢Š Ü¤( †¤Ûì¢í (9a/8.s.), bıraàurın ¤å¡í‰ì¢Ëê Š¡2 (85a/11.s.), qulum 

¤â¢ìÛ¢ìÓ (87a/6.s.) 

 

1.7.2.2.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

yaturdum ¤â¢…¤Š¢mb í (47a/2.s.), mÀluñ ¤ÿ¢Ûb ß (78a/14.s.), aldayup ¤k¢í †Û a(85b/4.s.), 

çalabum ¤á¢j Ü ¶ (87a/7.s.) 

 

1.7.3. Sonda 

 

1.7.3.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

bu ì¢2 (9a/8.s.), ùamu ¢ìà Ÿ (18b/11.s.), atlu ì¢Ü¤m a (83b/1.s.), baàlu ì¢Ü¤Ì 2 (83b/4.s.), 

ãu ì¢• (85b/4.s.) 

 

1.7.3.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

yavu ¢ëb í (11a/4.s.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26

 

1.8. ü Ünlüsü 

 

1.8.1. Başta  

 

1.8.1.1. Ötreli Elifvav İle (Ë3«Ë3«Ë3«Ë3«) 

 

üstine é ä¡n¢a (4a/12.s.), üzildi ¡0†Û¡‹ë¢a (6a/15.s.), öyinlenmege 

b Ø à¤ä Üä¡íë¢a (53b/1.s.), üşenmeye b î à¤ä (ë¢a (74b/1.s.), üzegüye  éí¢ì× ‹ë¢a (78b/10.s.) 

 

1.8.1.2.Ötreli Elif İle ( 3«3«3«3«) 

 

ürkütmege é Ø à¤mì¢×‰¢a (2b/12.s.), üşülenecekdür ‰¢…Ù v ä Ûì(¢a (21b/15.s.), ügürtler 

¤Š Ü¤mŠ¢×¢a (29a/10.s.),  

 

1.8.2. İçte 

 

1.8.2.1. İlk Hece ve Tabanlarda  

 

1.8.2.1.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

bütün ¤æ¢ìn¢2 (2a/12.s.), günlerüñ ¤ÚëŠ Üã¢ì× (41a/6.s.), güldi ¡0†¤Û¢ì× (42b/15.s.), 

dürüşmiş ¤)¡à¤(¢ë‰¢… (44a/10.s) 

 

1.8.2.1.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

bütün ¤æ¢ìn¢2 (2a/12.s.), süñü ¢ìØ¢ (40b/14.s.), düşman ¤å à¤(¢… (41a/1.s.), güneş 

¤) ä¢×(41a/7.s.), sevgülürek ¤Ú ‰ì¢Ü¢×ì  (43b/11.s.), dürüşmiş ¤)¡à¤(¢ë‰¢… (44a/10.s) 
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1.8.2.2. İşlek Eklerde 

 

1.8.2.2.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

yaraqlayup ¤l¢ìî Ü¤Ó Š í (2a/5.s.), gördük ¤Ú¢ë…¤‰¢ì×(10a/2.s.), süñünüñ 

¤Ú¢ìã¢ìØ¢ (41a/3.s.), günlerüñ ¤Ú¢ëŠ Ü¤ã¢ì× (41a/6.s.) , yiriñüzde ê …¤‹¢ì× Š¡í (51b/9.s.) 

 

1.8.2.2.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

bildürdi ¡0…‰¢†¤Ü¡2 (1b/7.s.), düşüp ¤k¢(¢… (48a/8.s.), eyitdük ¤Ú¢†¤n¡í a (50b/10.s.), 

evümüzde ê …¤Œ¢ß¢ë a (51a/2.s.) 

 

1.8.3. Sonda 

 

1.8.3.1. Ötreli vav İle ( 3Ë3Ë3Ë3Ë) 

 

diyü ¢ìí¡… (2a/1.s.), gendü ë¢†ä ×(6b/3.s.), süñü ¢ìØ¢ (40b/14.s.), içerü 

¢ëŠ v¡ía (51b/12.s.), girü ë¢Š¡× (52a/12.s.), berü ë¢Š 2 (79a/13.s.) 

 

1.8.3.2. Ötre İle ( 33 33 ) 

 

gördügümüzü ¢Œ¢à¢×¢…¤‰¢ì×(47a/10.s.) 
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2. Ünsüzlerin Yazılışı 

 

2.1. Ç Ünsüzü 

 

2.1.1. Başta  

 

2.1.1.1. Çim İle (ıııı) 

 

çıqdı0¡†Ô¡¶ (2a/4.s.), çünki ¡éØ¤ãì¢¶ (31b/8.s.), çalmaqdur ¤‰¢†¤Ô à¤Û b¶ (41b/9.s.), 

çeynemek ¤Ù à ä¤î ¶ (81b/8.s.) 

 

2.1.1.2. Cim İle (ÃÃÃÃ) 

 

çaàırdı ¡…¤Š¡Ëb u (9b/15.s.), çoàalda ê †¤Ü Ëì¢u (30a/1.s.), çaldı ¡0†¤Û bu (45b/11.s.), 

çaàırışdı ¡0†¤(¡Š¡Ëb u (50b/5.s.), çıqara ‰b Ô¡u (115a/15.s.) 

 

2.1.2. İçte 

 

2.1.2.1. İki Ünlü Arasında  

 

2.1.2.1.1. Çim İle (ıııı) 

 

içinde ê¡†ä¡¶¡a (1b/2.s.), geçeligine é ä¡Ø¡Ü · × (2a/14.s.), açarlardı 0…¤Š Û¤Š ¶ a (9a15.s.), 

göçebile é Ü¡2 é ¶¢ì× (30a/11.s.), biçilmekden ¤æ †¤Ø àÜ¡·¡2 (65a/12.s.) 

 

2.1.2.1.2. Cim İle (ÃÃÃÃ) 

 

qaçanki (9a/2.s.), açavuz (9a/7.s.), niçük (10a/1.s.), giçirek (11a/8.s.), geçe 

(57b/11.s.) 
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2.1.2.2. Bir Ünsüz Yanında  

 

2.1.2.2.1. Çim İle (ıııı) 

 

olduqça  év¤Ó¢†¤Û¢ëa (5b/10.s.), uçmaàıla é Ü¡Ëb à¶¢a(10a/1.s.), açdum ¤â¢†¤¶ a(46b/6.s.), 

bıçquyıla é Ü¡í¢ìÔ¤·¡2 (65a/12.s.), güçlü ì¢Ü¶¢ì×(65b/4.s.) 

 

2.1.2.2.2. Cim İle (ÃÃÃÃ) 

 

alçak ¤Õ vÛ a (1b/3.s.), gerçek ¤Ù u¤Š × (5a/6.s.), göçdük ¤Ú¢†u¢ì× (9a/1.s.), gökçek 

¤Ù v¤×¢ì× (9a/12.s.), açdı ¡0†¤u a (82b/8.s.) 

 

2.1.3. Sonda 

 

2.1.3.1. Çim İle (ıııı) 

 

iç ¤µ¡a (52a/6.s.), bir qaç ¤µ bÓ¤Š¡2 (58a/8.s.), üç ¤µë¢a (59b/11.s.) 

 

2.1.3.2. Cim İle (ÃÃÃÃ) 

 

iç ¤w¡ía(45a/4.s.), göç ¤xì¢×(59b/9.s.), üç ¤x¢ëa(68b/3.s.) 
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2.2. P ünsüzü 

 

2.2.1. Başta  

 

2.2.1.1.Pe İle (ÛÛÛÛ) 

 

pes ¤ ¼ (3a/10.s.), perdeler ¤Š Û …¤Š ¼ (9a/14.s.), palan ¤æ üb ¼ (55a/2.s.) 

 

2.2.1.2.Be İle (VVVV) 

 

pişürdi ¡0…¤Š¢'¡2 (9a/6.s.), parmaqları ¡0Š Ü¤Ô ß¤Š 2 (47a/4.s.), pişdi ¡0†¤'¡2 (56a/10.s.) 

 

2.2.2.İçte 

 

2.2.2.1. Pe İle (ÛÛÛÛ) 

 

qopacaàına é ä¡Ëb ub ¼¢ìÓ (4a/1.s.),öpdi ¡ô†¼¢ëa (5b/10.s), qapuları  ¡0Š Û¢ì½ Ó (9a/14.s.) 

    

2.2.2.2. Be İle (VVVV) 

 

qapuları  ¡0Š Û¢ìj Ó (9a/14.s.), yapışur ¤Š¢'¡2 bí (48a/12.s.), deprenürsem 

¤á Š¢ã Š¤2 … (6b/14.s.), ùopraqdan ¤æ†Ó Š¤j¢Ÿ (33a/5.s.), depeye é î 2 … (53a/4.s.) 
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2.2.3. Sonda 

 

2.2.3.1. Pe İle (ÛÛÛÛ) 

 

dögüşüp ¤¾¢'¢×ë¢… (58a/15.s.), qaçup ¤¾¢¶b Ó (58b/11.s.), dükenüp ¤¾¢ä ×ë¢… (65a/2.s.) 

 

2.2.3.2. Be İle ( VVVV ) 

 

varup »3—«ÓË (4b/2.s), idüp Ú»3b²Å« (4b/3.s.), baàlanup ¤k¢ä Ü¤Ì 2 (6b/15.s.), ivişüp 

¤k¢(¡ì¡ía (9b/15.s.), döndürip ¤l¡‰¢†ã¢… (10a/11.s.) 

 

2.3. T Ünsüzü 

 

2.3.1. Başta  

 

2.3.1.1. Tı İle (¹¹¹¹) Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

ùurdum ¤â¢…¤Š¢Ÿ (7a/6.s.), ùolınurken ¤å ×‰¢ìä¡Û¢ìŸ (9a/5.s.), ùaàıtdı 0†¤n¡Ëb Ÿ (10a/5.s.), 

ùamu ¢ìà Ÿ (18b/11.s.), ùamar ¤Š à Ÿ (65b/4.s.) 

 

2.3.1.2. Te İle (pppp) İle Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

tañrı ¡0Š¤Øä m (20b/5.s.), taàı ¡ïËb m (64b/5.s.), taxta  én¤‚ m (77a/10.s.), tavuq ¤Ö¢ëb m 

(84a/6.s.) 
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2.3.1.3. Te İle (pppp) İle İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

türk ¤ÚŠ¢m (2b/1.s.), terkeşiyle é Ü¤î¡' ×¤Š m (40a/15.s.), tiz ¤Œ¡îm (46b/10.s.) tükürdi 

¡0…Š¢Ø¢m (62a/13.s.) 

 

2.3.2. İçte 

 

2.3.2.1. Te İle (pppp) İle Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

ayırtlaştuk ¤Ö¢†¤' Ü¤m¤Š¡í a (6b/7.s.), ataya é î m a (64b/5.s.), artuq ¤Õ¢m¤‰ a(66b/15.s.), 

qurtulmaàıçün ¤æ¢ì·¡Ë bà¤Ü¢m¤‰¡ìÓ (67a/12.s.) 

 

2.3.2.2. Te İle (pppp) İle İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

yilteye  éî n¤Ü¡í (67b/2.s.), getüreler Š Û Š¢n × (71b/5.s.), itmişdür ¤‰¢…¤)¡à¤m¡a (72b/3.s.) 

    

2.3.3. Sonda 

 

2.3.3.1. Te İle (pppp) İle Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

dut ¤p¢ë… (15a/4.s.), alt ¤oÛ a (107b/4.s.), ãat ¤o • (119a/15.s.), at ¤p¬a (121a/6.s.), 

aàart ¤pŠ Ë a (129a/4.s.) 

 

2222.3.3.2. .3.3.2. .3.3.2. .3.3.2. Te İle (pppp) İle İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

dört ¤p‰¢… (110a/1.s.), evet ¤p ë a (111a/13.s.), et ¤p a (116b/2.s.) 
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2.4. S Ünsüzü 

 

2.4.1. Başta 

 

2.4.1.1. Sad İle (éééé)Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

ãındı ¡0†¤ä¡• (6a/15.s.), ãoñra ê Š¤×¢ì• (16b/6.s.), ãu ¢ì• (58a/3.s.), ãavaşavüz 

¤‹¢ì ( aì • (60a/2.s.) 

 

2.4.1.2. Sin İle (””””) Kalın Ünlülü Kelimelerde  

 

sıàadı ¡0…b Ì¡ (52b/10.s.), savaş ¤* ì  (125b/13.s.), saqlarsa é Š Ü¤Ô  (110a/5), 

saqınasın ¤å¡b ä¡Ô  (110a/15.s.) 

 

2.4.1.3. Sin İle (””””) İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

sigirdüşü gelürler Š Û¤‰¢ìÜ ×ì¢(¢…¤Š¡Ø¡ (5b/13.s.), sildüm ¤â¢†Ü¡ (10b/11.s.), sindi 

0¡†¤ä¡ (60a/14.s.), sin ¤åî (65b/7.s.), süñü ¢ìØ¢ (78a/12.s.) 
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2.4.2. İçte  

 

2.4.2.1. Kök ve Tabanlarda 

 

2.4.2.1.1. Sad İle (éééé)Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

aãardı ¡0…¤‰ b• a (5a/11.s.), aãılmış ¤)¡Ü¤Ü¡• a (5b/4.s), baãdı ô¡†¤– 2 (7a/14.s.), 

ıãmarladı ¡0† Û¤Š à¤•¡a (85b/9.s.) 

 

2.4.2.1.2. Sin İle (””””) Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

basmazıdı ¡0…¤Œ à¤ b2 (14b/6.s.), yasduàum ¤á¢Ëë¢†¤ bí (44b/9.s.), busu 

¢ì¢2 (54b/15.s.), ısırmaàı ¡ïÌ ß¤Š¡¡a (65b/10.s.), ıssısı ¡ï¡ï£¡a (100a/9.s.) 

 

2.4.2.1.3. Sin İle (””””)İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

üstinde ê †¤ä¡n¤¢a (15a/10.s.), Kesilmişe é '¡à¤Ü¡ × (15b/10.s.), eksügi 

¡ïØ¢¤×a (16a/3.s.), esenleşe é ' Üä  a (17a/9.s.), gösterürler ¤Š Û¤‰¢Š n¤¢×(43b/3.s.) 

 

2.4.2.2. İşlek Eklerde 

 

2.4.2.2.1. Sin İle (””””)İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

çerisi ¡ï¡Š u (50b/2.s.), gözsüz ¤Œ¢¤‹¢ì× (56b/11.s.), ölürse  ïŠ¢Ûë¢a (61a/2.s.), 

sevgüsine é ä¡¢ì×¤ì  (94b/6.s.) 

 

2.4.2.2.2. Sin İle (””””) Kalın Ünlülü Kelimelerde 
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çıqsun ¤æì¢¤Ô¡¶ (14a/13.s.), ãanursın ¤å¡î¤Š¢ãb • (15b/4.s.), ùonluqsuz 

¤Œ¢¤Ô¢Ü¤ãì¢Ÿ (59a/6.s.), oàlansın ¤å¡¤ã5¤Ë¢ëa (61b/3.s.) 

 

2.4.3. Sonda 

    

2.4.3.1. Sin İle (””””) Kalın Ünlülü Kelimelerde 

 

as ¤ a (6b/11.s.), tunus ¤¢ã¢ìm (30b/11.s.) 

 

2.4.3.2. Sin İle (””””)İnce Ünlülü Kelimelerde 

 

bürnüs ¤¢ãŠ¢2 (5b/4.s.), pes ¤ ¼ (14b/2.s.), ses ¤  (47b/13.s.) 

 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. g Ünsüzü Kef („„„„)İle 

 

2.5.1. Başta 

 

gerek ¤Ú Š × (4a/6.s.,11.s.), geñez ¤Œ Ø × (3a/15.s.), güreşelüm ¤á¢Ûb ( ‰¢ì× (7a/5.s.), 

gezerken ¤å ×¤‰ Œ ×(9a/13.s.), gökçek ¤Ù v¤×¢ì×(23a/6.s.) 

    

2.5.2. İçte 

 

yigrek ¤Ú Š¤Ø¡í (3b/11.s.), egnümde ê †¤à¢ä¤× a (5b/4.s), sigirdüşü gelürler 

Š Û¤‰¢ìÜ ×ì¢(¢…¤Š¡Ø¡ (5b/13.s.), dizginin ¤å¡ä¡×¤‹¡… (10a/6.s.)    
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2.5.3. Sonda 

 

beg ¤Ù 2 (54a/7.s.) 

 

2.6. ñ ñ ñ ñ Ünsüzü 

 

2.6.1. Kef İle („„„„) 

 

2.6.1.1. Kök ve Tabanlarda  

 

çıñraàu ì¢Ë ŠØ¡¶ (6b/9.s.), çıñraya  éí Š¤Ø¡¶ (6b/14.s.), öñdüngi ¡ïØã¢†¤×¢ëa (7b/4.s.), 

ãoñra ãoñra ê Š¤Ø¢•  (8b/9.s.), giñ ¤Ùî×(107b/1.s.) 

 

2.6.1.2. Eklerde 

 

uyquñ ¤Ú¢ìÔ¤íë¢a (9a/10.s.), gülerdüñ ¤Ú¢…¤Š Ûì¢×(9a/10.s.), bıraqmañ ¤Ú bà¤Ó Š¡2 (13b/5.s.), 

inciginüñ ¤Ú¢ìä¡Ø¡v¤ã¡a (45b/11.s.), şuña b ×ì¢( (53b/7.s.) 

 

2.6.2. Üç Noktalı Kef ("""")İle  

 

aña  b  ̀a (18b/11.s.), beliñledügi ¡ï×¢† Ü¤¿¡Ü 2 (36a/7.s.), eyledüñidi 

¡ï ¢̀† Üí a (108b/9.s.) 

 

2.6.3. ñ ñ ñ ñ İleİleİleİle    

    

tañrı ¡0ŠØ¤ä m (17b/3.s.) 

 



 

 

37

 

 

2.7. K Ünsüzü 

 

2.7.1. k Ünsüzü Kef („„„„)İle  

 

2.7.1.1. Başta  

 

Kişi ¡ï'¡× (40a/3.s.), Kesüp ¤k¢ × (12b/10.s.), Köprü ¢ëŠ¤j¢× (17a/12.s.) 

 

2.7.1.2. İçte 

 

dükeli ¡3 ×¢… (3b/9.s.), iki ¡ó×¡a (8a/9.s.), çökdi ¡ô†¤×¢ì¶ (5b/10.s.), ùolınurken 

¤å ×‰¢ìä¡Û¢ìŸ (9a/5.s.), terkeşiyle é Ü¡î' ×¤Š m (40a/15.s.) 

 

2.7.1.3. Sonda 

 

yigrek ¤Ú Š¤Ø¡í  (3b/11.s.), gezek ¤Ú Œ × (7a/14.s.), erlik ¤Ù¡Û¤‰ a (7b/15.s.), yeynicek 

¤Ù v¡îä¤î í (7a/4.s.), gerek ¤Ú Š ×(8a/5.s.), dek ¤Ú … (9a,10.s.) 

 

3.Ayrı Yazılan Ekler 

 

işlemeseler ¤Š Û  é à Ü¤(¡a (4b/5.s) , sünülerile é Û ¡0¤Š Û¢ìØ¢ (6a,11.s.), inanasız 

¤Œ¡  éã bã¡a (8b/3.s.), pişürdi ki ¡é× ¡0…¤Š¢'¡2 (9a/6.s.), kilsenüñ ¤Úì¢ã  é¤Ü¡× (58b/3.s.), gökden 

mi ¡ïß ¤æ †¤×¢ì× (58b/7.s.), óelÀlleşüñ ¤Ù¢' Û ¤4 5 y (60a/3.s.), nesnedür ¤‰¢… é ä¤ ã (64a/14.s.), 

óìlelerle é Û¤Š Û é Ü¡îy (65a/3.s.), olursañuz ¤‹ì¢× é ¤Š¢Ûë¢a (65a/5.s.), eriyedi 

¡0† í ¡0‰ a (65b/1.s.),vaqtdan ¤æ … ¤o¤Ó ë (68a/3.s.), yalansın ¤å¡ ¤æ 5 í (77b/7.s.), niredensin 

¤å¡ ¤æ … Š¡îã (79b/3.s.), uçmaqlıqdur ¤¤‰¢… ¡Õ¡Û Ö bà¤¶¢a(80b/8.s.), itmeklik ¤Ù¡Û ¤Ù à¤m¡a (81b/2.s.), 

birisinüñ ¤Ú¢ìä¡ ¡0Š¡2 (82b/1.s.), artuàıraqdur ¤‰¢†¤Ó ‰ ¢ïË¢ìm¤‰ a (93b/14.s.), ölmek 



 

 

38

 

¤Ù ß 4ë¢a (93b/5.s.), teferrüclenü çıqdı ¤0†¤Ô¡¶ ¢ìä Û ¤x¢£Š 1 m (94a/10.s.), bileyidük ¤Ú¢†¡í  éÜ¡2  

(96a/7.s.), ıssı-sı ¡ï ¡ï£¡a (100 a /9.s.), diñle-yen-i ¡0 å í  éÜ¤×¡… (129a/14.s.) 

 

4. Bitişik Yazılan Sözcükler 

 

işitdümkim ¤á¡Ø¤ß¢†¤n¡(¡a (5a/1.s), Àxirinedegin ¤å¡× † ã¡Š¡ a (7b/8.s.), nevaqt 

¤oÓ ì ã (11a/8.s.), dimişdür ¤‰¢… ¤)¡ß¡… (16a/13.s.), atıdaxı ¡ïa †¡m a (58a/4.s.), gördiki 

é¡Ø¡í…¤‰¢ì× (59b/12.s.), resÿliçün ¤æ¢ì·¡Û¢ì ‰ (66b/2.s.) 

 

5. Farsça İsim Tamlamalarının Yazılışı 

 

5.1. Kesre İle 

 

ehli-i beytine  éä¡n¤î 2 ¡3ç a (1b/7.s.), müddet-i óayÀtında ê †¤ä¡mb î y ¡ñ †¢ß (2a/3.s.),  

mescid-i aqsÀyı ¡0b –¤Ó a ¡†¡ ß (16a/9.s.), ãaóìó-i buxÀriyede ê † í¡‰b ‚¢2 ¡|î¡z • (22b/4.s.) 

kelÀm-ı qadìminde ê †ä¡à¡í† Ó ¡â5 × (82a/10.s.) 

 

5.2. Ye İle  

 

firdevs-i alÀya é í5Ç a ¡ï¤ë …Š¡Ï (89a/5.s.), èaynÀ-yı marøiyyeyi ¡ªé £î¡™¤Š ß ¡0 bä¤î Ç 

(100b/5.s.) 

 

5.3. Hemze Altında Kesre İle  

 

ióyÀ-i èulÿm ¤â¢ìÜ¢Ç ¡õb î¤y a (56b/3.s.), xulefÀ-i rÀşidìn ¤å¡í†¡(a ‰ ¡õ¬b 1 Ü¢ (61a/12.s.) 
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6.Yabancı Öntakıların Yazılışı 

 

bi-nihÀye é íb è¡ã ¡ï2 (1b/1.s.), bì-àÀyet  ¤o íb Ë ¡ï2 (1b/2.s.), zen-dostì ¡ïn¢†¤ã ‹ 

(7b/9.s.) 

 

7. Şeddenin Kullanılışı 

 

7.1. Türkçe Sözcüklerde 

 

issi ¡ó£¡a (10b/9.s.), iller ¤æ¡Š £Ü¡ía(59a/12.s.), ellerini ¡ïã¡Š£ ÜÛ a (66a/8.s.), ıssı 

¡ï£¡a (85a/6s.) 

    

7.2.Yabancı Sözcüklerde  

 

ittifÀqıla é Ü¡Ób 1¡£m¡a (59a/1.s.), evvel ¤4 £ë a (62b/5.s.), cehennem ¤á £ä è u (68b/2.s.), 

mücerred ¤… £Š v¢ß  (71a/3.s.), müteàayyir ¤Š¡î Ì n¢ß (82b/10.s.), qaøiyye é £î¡š Ó (69a/11.s.) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

SES BİLGİSİ 

 

1. Ünlüler 

 

Metinde a, e, ı, i, u, ü, o, ö ünlüleri saptanmıştır. Yazımda, kapalı e sesi 

görülmemektedir. Bununla birlikte bugün e sesiyle kullanılan birtakım sözcükler 

metinde i sesiyle yer almaktadır. Bu şekilde e~i değişiminin görüldüğü örneklerden 

bazıları şunlardır: 

irişdüm ¤â¢†¤(¡‰¡a 23b/1.s., iy ¤0¡a 41a/8.s. 

 

Türkiye Türkçesinde i sesiyle yer alan bazı sözcükler EAT’de e sesiyle 

görülebilmektedir. Metinde bu duruma örnek olabilecek sözcükler şunlardır: 

eyü ¢ìí a 9b/13.s., peşìmÀn ¤æ bà¡î' ¼ 85a/14.s. 

 

Metinde hem e hem de i sesiyle yer alan örneklerden bazılşarı şunlardır:  

beslemek ¤Ù à Ü 2 39a/7.s. bislemege bØ à Ü¤¡2 20a/13.s. , beş ¤) 2 109a/2.s. biş 

¤)î¡2 29a/2.s. , geydürürler ¤Š Û‰¢‰¢ë†¤î × 99a/3.s. giyer ¤Š î¡× 103a/12.s. 
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1.1. Uzun Ünlüler 

Metinde uzun ünlülerin varlığını kanıtlayacak bir yazım bulunmamaktadır. 

 

1.2. Ünlü Uyumu 

 

1.2.1. Damak Uyumu 

 

EAT’de damak uyumu büyük ölçüde bulunmaktadır. Türkiye Türkçesinde 

uyuma girmeyen +ki ekinin metinde uyuma girdiği görülmektedir21. 

qatındaàı        ¡ïË ê †¤ä¡n Ó 21a/15.s. 

ardındaàılaruñ  ¤æ¢ëŠ Üî¡Ë ê †¤ã¡…‰ a 27b/4.s  

uçdaàı           ¡ïË †uë¢a 30a/14.s. 

 

Metinde, damak uyumunun bozulduğu durumlar da bulunmaktadır.  

    

----iken Zarfiken Zarfiken Zarfiken Zarf----fiil ekifiil ekifiil ekifiil eki    

Türkiye Türkçesindeki gibi -iken zarf-fiil eki uyum dışındadır: 

yoàiken ¤å Ø¡Ë¢ìí 75b/12.s. 

İçinde k ve g sesi olan eklerde damak uyumunun bozulduğu örnekler bulunmaktadır. 

    

----dük+>dük+>dük+>dük+>----duà+ Sıfatduà+ Sıfatduà+ Sıfatduà+ Sıfat----fiil eki fiil eki fiil eki fiil eki     

verduàın ¤å¡Ë¢…¤‰a ë 4b/14.s. , verduàı ¡ïË¢…¤‰ ë 126b/5.s. 

 

Metinde virdügin (¤å¡×¢…¤‰¡ë) ve virdügi (ï×¢…¤‰¡ë) biçiminde yazılması beklenirdi. 

Diğer EAT metinlerinde de sık sık, -dUK sıfat-fiili ekinin ince ünlülü köklere “gayın” 

harfi ile yazıldığı ve ek kısmının kalın okunduğu örneklere rastlanmaktadır (diduàuñuz, 
                                                

21 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 93. 
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geçürduguñ v.s.).22 Burada da -dUK sıfat-fiili ekinin kalın sıradan ünlü ile söylenmiş 

olmasından dolayı gayın harfi ile yazıldığı akla en uygun izahtır. Ancak, bugünkü “ver-

” eyleminin, EAT metinlerinde ve elimizdeki metinde “vir-” şeklinde olduğu 

düşünülünce, metnimizdeki ilgili örneği açıklamak zorlaşmaktadır. Muhtemelen, yÀ 

istinsahı yapan kimse yanlışlıkla hareke olarak “üstün” koymuştur, yÀ da kelime 

müstensihin ağzında “ver-” söylenişi kazanmıştır. 

 

+LıK+ +LıK+ +LıK+ +LıK+     

    

+LıK ekinin metinde yabancı sözcüklere eklendiğinde damak uyumuna 

girmediği örnekler bulunmaktadır. 

taqãìrlıàı ¡ïÌ¡ÛŠ¡î–¤Ô m100a/13.s., xıyÀnetlıq ¤Õ¡Ü¤n ãb î¡ 15a/13.s., peyàÀm-berlıq 

¤Õ¡ÛŠ j¤ß bÌî ¼ 97a/6.s. 

 

1.2.2. Dudak Uyumu 

 

EAT eklerde yuvarlaklaşma eğiliminin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde bazı 

eklerin düz bazı eklerinse yuvarlak şekillerle kalıplaştığı görülmektedir. Bu nedenle 

dudak uyumu bozuktur. Uyumu bozan durumlar aşağıdaki gibidir: 

 

1. Tabanlarda 

 

A. Yuvarlaklık ve Yuvarlaklaşma 

 

a. Eski Türkçeden Beri Devam Eden İkinci Hece Yuvarlaklığı 

altun ¤æ¢ìn¤Û a 76a/9.s., qarañu ì¢× Š Ó 52a/8.s., incü ¢ìv¤ã¡a 95a/7.s. 
                                                

22 Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 1989), s. 105. 
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b. EAT’de Meydana Gelmiş Yuvarlaklaşmalar 

 

g, à seslering, à seslering, à seslering, à seslerinin düşmesi sonucu oluşanlar in düşmesi sonucu oluşanlar in düşmesi sonucu oluşanlar in düşmesi sonucu oluşanlar     

    

ayru ë¢Š¤í a 13a/4.s. < adrıà, atlu 5b/5.s. ¢ìÜ¤m a < atlıà, qapu ì¢½ Ó 55a/9.s. < kkkkapıà 

Bununla birlikte metinde Eski Türkçedeki g sesinin düşmesine rağmen düzlüğünü 

koruyan örnekler de bulunmaktadır.  

çeri 0¡Š ¶ 10b/1.s. < çerig, biti ¡ïn¡2 49b/4.s. < bitig, diri 0¡‰¡… 63b/1.s. < dirig 

 

� Dudak Ünsüzlerinin Ünlüyü YuvarlaklaştırmasıDudak Ünsüzlerinin Ünlüyü YuvarlaklaştırmasıDudak Ünsüzlerinin Ünlüyü YuvarlaklaştırmasıDudak Ünsüzlerinin Ünlüyü Yuvarlaklaştırması    

yavuz ¤‹¢ëb í 64a/12.s. 

� Yapım eklerindeki Yuvarlaklıklar 

eksük ¤Ù¢¤× a 46a/3.s., ayruq ¤Ö¢Š¤í a 79b/8.s. 

 

B. Düzlük ve Düzleşme 

 

Eski Türkçeden Beri Devam Eden İkinci Hece Düzlüğü 

oqı- ¡0†¡Óë¢a 100a/2.s., yöri- -0‰¢ìí 100b/8.s. 

 

EAT’de Meydana Gelen DüzleşmelerEAT’de Meydana Gelen DüzleşmelerEAT’de Meydana Gelen DüzleşmelerEAT’de Meydana Gelen Düzleşmeler    

azıq ¤Ö¡‹ a12b/13.s. < azuk 

    

2. Ekleşmede 

 

A. Devamlı Yuvarlak Ünlü Bulunduran Ekler 

+acuq: Kategori eki Küçültme/Sevimlilik Kategorisi 
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+cUàAz: Kategori eki Küçültme/Sevimlilik kategorisi 

-dUñ: Eylem çekimi 

+dUr: Cevheri eylem 

-dUr-: Eylemden eylem 

-GUr-: Eylemden eylem 

-Gun: Eylemden ad 

+lU: Addan ad 

+(n)uñ: Tamlayan eki 

-(U)K: Eylemden ad 

-(U)r: Eylemdenad 

-Ur- Eylemden eylem 

+Uz: Kişieki  

+vUz: Kişi eki 

+(y)AlUm: Kişi eki 

-(y) Up: Eylemden ad, eylemsiler. 

 

B. Devamlı Düz Ünlü Bulunduran Ekler 

+CI: Addan ad 

-dI: Eylem çekimi 

+Dın: Eylem çekimi 

-Gıl: Eylem çekimi 

+(I)lA: Ad Çekimi 

-It-: Eylemden eylem 

+(I)ncI: Ad Çekimi 

+KI: Addan ad 

-mIş: Eylem Çekimi 

+(S)I(n)+: Ad çekimi 
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+sIn: Kişi eki  

+sIz: Kişi eki 

+(y)I: Ad çekimi 

-(y)IcAK: Eylemden ad, eylemsiler 

-(y)IncA: Eylemden ad, eylemsiler 

(y)IcI: Eylemden ad 

 

2. Ünsüzler 

 

2.1. Ünsüz Uyumu 

 

EAT’de ünsüz uyumu bulunmamaktadır. Ötümlü ünsüzlerle kalıplaşmış ekler, 

ötümsüz ünsüzlerden sonra geldiklerinde de uyuma girmemektedirler. 

+da: otlaqda ¤æ †¤Ó 5¤m¢a 18a/15.s. 

+dan:+dan:+dan:+dan: ùopraqdan ¤æ †¤Ó Šj¢Ÿ 33a/5.s. 

----dı:dı:dı:dı: atdı ¡0†¤m a 40a/10.s. 

----duk:duk:duk:duk: yatduq ¤Ö¢ë†¤m bí 93a/14.s. 

-dum: çıqdum ¤â¢†¤Ô¡¶ 101b/14.s. 

-dUññññ: unutduñ ¤Ú¢†¤n¢ãë¢a 14b/11.s. 

+dUr: yoqdur ¤‰¢†¤Ó¢ìí 59b/2.s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

46

 

2.2. Ötümlüleşme 

 

Başta 

 

Etk. t 

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

 

d < t d < t d < t d < t     

    

degin ¤å¡× … 4a/2.s., dön-: ¤-ã¢ë… 10a/7.s., dök- -×¢ë… 45b/7.s., düken- -ã ×¢… 25b/11.s. 

 

t : t 

 

Metinde ince ünlülü olup da ötümlüleşmemiş iki örnek bulunmaktadır. 

türk ¤ÚŠ¢m 2b/1.s., tükür- -‰ì¢Øm 103b/5.s. 

 

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

 

d d d d <<<< ù ù ù ù    

    

durur ¤‰¢‰¢… 10a/13.s., daxı  ¡ï … 99b/13.s., dudaq ¤Ö …ë¢… 127b/9.s., dut- -

pë¢… 3a/7.s., doynaq: ¤Õ äíë¢… 10b/4.s., daqın- -å¡Ó … 40b/13.s 

Yukarıdaki örneklerden dut-, doynaq, düken-, daqın- Türkiye Türkçesine t ile 

başlamaktadır.  

    

ù < ùù < ùù < ùù < ù    

    

ùoà- -Ì¢Ÿ 16/1.s., ùol- -Ü¢Ÿ 1b/4.s., ùon æì¢Ÿ 41b/13.s., ùamu ì¢à Ÿ 72a/10.s. 
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Etk. k 

 

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

 

q q q q <<<< q q q q    

qapu ¢ ì½ Ó 1b/5.s., qız Œ¡Ó 9a/14.s., qıàır- -Š¡Ì¡Ó 79b/10.s., qop-  -¼¢ìÓ 62a/3.s., qon-     

-ã¢ìÓ 34b/7.s. 

 

Metinde Eski Türkçe q sesinin ötümsüzlüğünü koruduğu görülmektedir. 

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde  

 

Ú’in k mi g mi okunması gerektiği yazımdan anlaşılamamaktadır. Yapılan 

çalışmada MinhÀcü’ş-ŞehÀde’de sözcük başındaki Ú Anadolu ağızlarında bile ötümlü 

örnekleri bulunmayan kes-,köprü, kişi gibi birkaç örnek dışında g olarak okunmuştur. 

Bunun nedenleri şunlardır: 

 

Oğuzcada sözcük başında özellikle ince ünlülü sözcüklerde görülen t > d 

değişmesi EAT’de yazıdan izlenmekte ve bu ötümlüleşme Türkiye Türkçesinde ve 

ağızlarda da gözlemlenmektedir. Kalın ünlülü sözcüklerde ise ötümlüleşmenin daha az 

olduğu görülmektedir. Bu durumda, kalın ünlülü sözcüklerde t ve k’nin korunmasına 

paralel olarak ince ünlülerde de ötümlüleşme olması gerektiği düşünülmektedir (k > g).  
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Bugün k ile yazılan pek çok sözcük Anadolu ağılarında g’li şekilleriyle karşımıza 

çıkmaktadır. Bazı EAT metinlerinde k ve g’yi ayırmak için þ kullanıldığı ve bu 

metinlerde pek çok örnekte ötümlüleşme olduğu görülmektedir. 23  

 

g < kg < kg < kg < k    

gendü ë¢†ä × 2a/3.s., gökçek Ù v¤×¢ì× 9a/12.s., güy-  -í ¢ì× 41a/7.s., gemi 

¡ïà × 119a/10.s., gel- -Ü × 119b/5.s. 

 

k : k 

Kişi ¡ï'¡× 40a/3.s., Kes- - × 12b/10.s., Köprü ¢ëŠ¤j¢× 17a/12.s. 

 

Etk. ç 

Hem ince ünlülü hem de kalın ünlülü sözcüklerde ç ünsüzü korunmuştur.  

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde  

çek-  -Ø ¶ 120a/9.s., çeri ¡0Š ¶ 23b/9.s., çök- -×ì¢¶ 98a/2.s. 

 

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

çaàır   -Š¡Ëb ¶100b/6.s., çıq-    -Ô¡¶ 101b/14.s., çoq    ¤Ö¢ì¶ 10a/15.s. 

 

 

 

 

 

 

                                                

23 Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 1989), s. 119-120. 

 



 

 

49

 

İçte 

 

Tabanlarda  

    

İki Ünlü Arasında 

 

a. ta. ta. ta. t    

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

    

V d V < V t V 

gidecek ¤Ù u †¡×59b/2.s., gider- -‰ †î×9b/8.s., yidi ¡0†¡í 28b/12.s. 

 

V t V: V t VV t V: V t VV t V: V t VV t V: V t V    

getür- Š¢n ×64a/8.s. 

 

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

 

V d V < V t V 

adım ¤ â¡… a91a/4.s., dudaq ¤Ö …¢ë… 127b/9.s. 

    

V t V: V t VV t V: V t VV t V: V t VV t V: V t V    

qatı ¡ïn Ó 41a/1.s., qatış -'¡n¡Ó 45b/2.s., ãatun ¤æ¢ìmb • 49a/9.s., dutul- -Ü¢më¢… 84b/15.s., 

ùutıcı ¡w¡mì¢Ÿ 33a/14.s. 
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b. kb. kb. kb. k    

 

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

    

V k V: V k VV k V: V k VV k V: V k VV k V: V k V    

iki ¡ï×¡a 67a/7.s., dikenlü ì¢Ü¤ä ×¡… 65b/3.s., çekiş- -'¡Ø ¶ 99b/12.s., ekin 

¤å¡× a 123a/13.s., sekiz ¤Œ¡Ø  97b/3.s., dükeli ¡ïÜ ×ë¢… 104a/2.s., düken- -ä ×¢… 25b/11.s. 

    

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

    

V q V: V q VV q V: V q VV q V: V q VV q V: V q V    

oqı -ïÓë¢a 56a/8.s., yaqın ¤å¡îÔ í 80b/4.s., aqın ¤å¡Ó a121b/8.s., ùoquz ¤‹¢ìÔ¢Ÿ 2a/4.s. 

 

c. ç c. ç c. ç c. ç     

 

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

    

V c V < V ç V 

gice  w¡î×69b/10.s., süci ¡ïuì¢ 96b/13.s., yüce é uì¢í 127b/12.s. 

 

V ç V: V ç VV ç V: V ç VV ç V: V ç VV ç V: V ç V    

niçe é ·¡îã 103b/6.s., içerü ¢ëŠ ·¡ía 23b/2.s. 
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Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

    

V c V < V ç V 

ancılayın ¤å¡î Ü¡v¤ã a12b/10.s., qoca b uì¢Ó 122b/11.s. 

 

V ç V: V ç VV ç V: V ç VV ç V: V ç VV ç V: V ç V    

buçaq ¤Õ ·¡2 63b/12.s. 

 

d. pd. pd. pd. p    

 

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

    

V b V < V p V 

gibi ¡k¡× 64a/3.s. 

 

V p V : V p V 

depecük ¤Ù¢v ¼ … 96b/9.s., depinmek ¤Ù àä¡¼ … 48b/4.s. 

 

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

 

V p V : V p V 

qapu ¢ì½ Ó 51b/11.s., sapa b ½  79a/7.s. 
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V KV KV KV Kt,k,ç,p t,k,ç,p t,k,ç,p t,k,ç,p K Bir (Ünlüden Sonra Ünsüzden Önce)K Bir (Ünlüden Sonra Ünsüzden Önce)K Bir (Ünlüden Sonra Ünsüzden Önce)K Bir (Ünlüden Sonra Ünsüzden Önce)    

    

a. t a. t a. t a. t     

    

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

    

V t K: V t K 

yetmiş ¤)¡à¤n í 16b/9.s., yüklet- -Ø à¤n Ü¤Ø¢í 17a/6.s., itmek ¤Ù àm¡a17a/7.s. 

 

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

 

V t V: V t KV t V: V t KV t V: V t KV t V: V t K    

atmaq ¤Õ à¤m a37b/12.s., dutmaq ¤Õ àm¢… 124b/4.s. 

 

b. V K Kb. V K Kb. V K Kb. V K K    

    

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

    

V k K: V k KV k K: V k KV k K: V k KV k K: V k K    

beklemek ¤Ù à Ü¤Ø 2 32b/8.s., seksen ¤æ b¤Ø  45a/6.s., eksük ¤Ù¢¤× a 46a/3.s. 

 

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

 

V q K: V q KV q K: V q KV q K: V q KV q K: V q K    

ùoqsan ¤æ b¤Ô¢Ÿ 63b/5.s., yoqsul ¤4¢ì¤Ô¢í 66a/8.s. 
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c. çc. çc. çc. ç    

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

    

V ç V : Vç KV ç V : Vç KV ç V : Vç KV ç V : Vç K    

içmek Ù à¤¶¡a 93b/8.s. 

 

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

    

V c V : V ç KV c V : V ç KV c V : V ç KV c V : V ç K    

sıçra-  -Š¤·¡ 58a/2.s., bıçqu ìÔ¤·¡2 65a/12.s., uçmaq ¤Ö bà¤¶¢a 67a/13.s. 

 

d. V p Kd. V p Kd. V p Kd. V p K    

depren- -ã Š¤¼ … 6b/13.s. 

 

3. K K3. K K3. K K3. K KÖtümsüz Ötümsüz Ötümsüz Ötümsüz V (Ünsüzden Sonra Ünlüden ÖnV (Ünsüzden Sonra Ünlüden ÖnV (Ünsüzden Sonra Ünlüden ÖnV (Ünsüzden Sonra Ünlüden Önce)ce)ce)ce)    

    

a. K t Va. K t Va. K t Va. K t V    

    

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

 

K t V: K t VK t V: K t VK t V: K t VK t V: K t V    

irte é m¤‰¡a 6b/5.s., dürtün- -ä¢m¤‰¢ë… 106b/14.s. 
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Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

 

K t V: K t VK t V: K t VK t V: K t VK t V: K t V    

orta b m¤‰¢ëa 45b/3.s., artuq ¤Ö¢ìm¤‰ a 107b/7.s. 

 

K d V < K t V 

ılduz ¤‹¢†¤Û¡a 105b/8.s., yılduz ¤‹¢†Ü¡í 128a/15.s. 

 

b. K k V 

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

 

K k V : K k V 

silkin- -ä¡Ø¤Ü¡  58a/1.s. 

    

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

 

K q V : K q V 

qanqı ¡ïÔ¤ä Ó 92b/12.s. 

 

c. K ç V 

    

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

girçek ¤Ù uŠ¡×107b/7.s., gökçek ¤Ù v¤×¢ì× 9a/12.s.  

 

K c V < K ç V 

incü ì¢v¤ã¡a 95a/7.s. 



 

 

55

 

 

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

 

K ç V : K ç V 

alçak ¤Õ v¤Û a1b/3.s., qullıqçı ¡ïv¤Ô¡ÜÛ¢ìÓ 16b/2.s. 

 

d. K p V 

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

ürper- -Š ¼¤‰ë¢a 98b/8.s. 

 

Kalın Ünlülü Sözcüklerde 

arpa é ¼¤‰ a 21a/15.s. 

 

Ekleşme Durumunda 

 

A. V Kötümsüz ±±±± V 

 

V t ±±±± V 

 

İnce Ünlülü Sözcüklerde 

 

V d V <<<< V t ±±±± 

 

Tek Hecelilerde 

gidem ¤â †¡×102a/14.s., ider ¤‰ †¡ía 100b/3.s. , dördünci ¡ïv¤ã¢…¤‰¢… 6a/11.s. 
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Çok Hecelilerde 

gözedürin ¤å¡í‰ë¢… ‹¢ì×104b/8.s., işidüñ ¤Ú¢ë†î¡(¡a 107b/11.s. 

 

V t V: V t V t V: V t V t V: V t V t V: V t ±±±± V 

 

Tek HeceTek HeceTek HeceTek Hecelilerdelilerdelilerdelilerde    

yiter ¤Š n¡í 90b/2.s. 

    

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

    

V d V < V t V d V < V t V d V < V t V d V < V t ±±±± V 

arıda ê …¡‰ a 21b/5.s., aqıda ê †¡Ó a82b/6.s. 

 

V t V < V t V t V < V t V t V < V t V t V < V t ±±±± V 

 

Tek Hecelilerde 

ùutup ¤k¢mì¢Ÿ 25a/4.s., dutup ¤k¢m¢… 57b/10.s. 

    

b. V K b. V K b. V K b. V K ±±±± V V V V    

 

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

 

V g V < V k ±±±± V 

    

TTTTek Hecelilerdeek Hecelilerdeek Hecelilerdeek Hecelilerde    

gögine é ä¡×¡ì× 92b/4.s. 
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Çok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok Hecelilerde    

gökçekliginden ¤æ †¤ä¡Ø¡Ü¤Ø ·¤×ì¢× 9b/8.s., bürceginde ê †¤ä¡Ø u¤Š¢2 19a/15.s., irkegin 

¤å¡×b ×¤‰¡a 121a/10.s. 

 

V k V < V k V k V < V k V k V < V k V k V < V k ±±±± V 

 

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

çeken ¤å ×b u 43a/6.s.    

    

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

    

V à V à V à V à V V V V < V q < V q < V q < V q ±±±± V 

    

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

aàı ¡ï¡Ë a 22a/3.s. 

    

Çok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok Hecelilerde    

yaraàı ¡óË¬a Š í 5b/5.s., ùopraàını ¡óä¡Ë aŠ¤½¢Ÿ 10b/11.s., uçmaàa  éË bà¤¶¢a 16a/7.s. 

 

V q V: V q V q V: V q V q V: V q V q V: V q ±±±± V 

 

Tek Hecelilerde 

çıqa b Ô¡u 17a/9.s., baqa  éÔ 2 103a/10.s. 
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c. V ç c. V ç c. V ç c. V ç ±±±± V 

 

İnce Ünlülüİnce Ünlülüİnce Ünlülüİnce Ünlülü Sözcüklerde Sözcüklerde Sözcüklerde Sözcüklerde    

 

V c V <<<< V ç ±±±± V 

    

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

güci ¡óu¢ì× 20a/13.s. 

    

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

    

V c V <<<< V ç ±±±± V 

 

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

ucı ¡ïuë¢a 24b/6.s. 

    

Çok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok Hecelilerde    

aàacuñ ¤Ù¢ub Ë a 92a/5.s. 

 

V ç V V ç V V ç V V ç V <<<< V ç  V ç  V ç  V ç ±±±± V V V V    

 

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

açıldı ¡0†Ü¡¶ a 105b/6.s., qaça é ¶b Ó 64b/11.s. 

 

Çok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok HecelilerdeÇok Hecelilerde    

qılıçum ¤â¢ì·¡Ü¡Ó 6a/14.s. 
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d. V p d. V p d. V p d. V p ±±±± V V V V    

 

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

 

V b V V b V V b V V b V <<<< V p  V p  V p  V p ±±±± V V V V    

 

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

dibine é ä¡2¡… 53a/7.s.    

 

V p V V p V V p V V p V <<<< V p  V p  V p  V p ±±±± V V V V    

    

Tek HecelilerdeTek HecelilerdeTek HecelilerdeTek Hecelilerde    

yapa é ¼b í 16a/5.s., ùapardı ¡0…¤Š ½ Ÿ 63a/14.s., qapdılar ¤Š Üí¡†2b Ó 127b/9.s.    

 

SondaSondaSondaSonda    

 

İnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerdeİnce Ünlülü Sözcüklerde    

süd ¤…¢ì 48b/3.s., yigid ¤†¡îØ¡í 86a/8.s. 

 

Kalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü SözcüklerdeKalın Ünlülü Sözcüklerde    

 

Sözcük sonundaki ötümsüz ünsüzler ötümsüzlüklerini korumaktadır. Aslı uzun 

ünlülü olan birkaç sözcükte sonda ötümsüzleşme görülmektedir.  

 

d < td < td < td < t    

od ¤…¢ëa 62a/8.s., ad ¤… a 62a/15.s. 

Tek bir örnekte sonda ulamadan kaynaklanan ulama görülmektedir.  
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ırmaà üzerine é ã¡‰ ‹¢a ¤Î bß¤‰¡a 57b/7.s. 

 

2.3. Ötümsüzleşme 

 

Eski Türkçe eşid- sözcüğünün kurallı olarak y’li olması beklenirken bu örnekte 

t’li şekliyle yer almaktadır: işit- -n¡(¡a 58b/1.s. 

 

2.4. Sızıcılaşma 

 

Başta 

 

v- < b- 

var  ‰ aë 42a/13.s. < bar, var- -‰ aë 49b/2.s. < bar- 

 

İçte 

 

v/ v/ v/ v/ < b/ (bir ünlüden sonra) 

ev ¤ë a 51a/2.s. < eb, sev- -¤ì  106b/2.s. < seb-, yavuz ¤‹¢ëb í 64a/12.s. < yabız 

 

Eski Türkçe metinlerde rastlanmayan örnekler şunlardır: 

    

iv- ìí¡a104b/2.s. , ãavaş- -( aì • 60a/2.s.  

 

Ø/ <v/ < b/  

ãu ì¢• 16b/6.s. << sub 
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dddd    

    

y/ y/ y/ y/ < d/ 

ayaq ¤Ö bí a 79b/8.s. < adak 

büyük ¤Úì¢î¢2 102b/8.s. << bedük 

quyu ¢ìî¢Ó 82b/6.s. << quduà 

 

v/ < y/ < d 

avuç ¤x¢ë a 96a/11.s.<< adut 

    

s/ s/ s/ s/ << d/ 

issi ¡ï£¡a 96a/13.s. << idi 

 

GGGG    

 

V v V V v V V v V V v V < V G VV G VV G VV G V    

ãovuq ¤Ö¢ì¢• 93b/8.s.    < ãaàuq 

 

y << G 

yeyni ¡ïä¤î í 4b/8.s. < yegni 

 

∅∅∅∅ < VĞ <VG < VĞ <VG < VĞ <VG < VĞ <VG    

 

Eski Türkçe eklerdeki G sesi EAT’de sızıcılaşmış, bazı yerlerde eriyip yanındaki 

ünlüyü yuvarlaklaştırmış ve uzatmış, kimi yerlerde ise yok olmuştur.  
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Erime: V << -(I) G 

 

1. Çok Hecelilerin Sonunda 1. Çok Hecelilerin Sonunda 1. Çok Hecelilerin Sonunda 1. Çok Hecelilerin Sonunda     

 

a. V << -(I) G 

acı ¡ïu a 46a/7.s. << acıà, çeri 54a/12 ¡0Š ¶ << çerig 

    

b. +(y)I << +(I)Gb. +(y)I << +(I)Gb. +(y)I << +(I)Gb. +(y)I << +(I)G    

åevÀbı ¡l aì q 29a/7.s., qapuyı ¡0¢ì¼b Ó 52a/2.s. 

Bu örneklerde G’ler sızıcılaşıp erimekte, ünlüyle biten sözcüklere eklenirken araya y 

girmektedir.  

    

c. +lI << +lIGc. +lI << +lIGc. +lI << +lIGc. +lI << +lIG    

baàlu ì¢Ü¤Ì 2 83b/4.s., güçlü ì¢Ü¤¶¢ì× 65b/4.s. 

    

2.5. Yutulma 

 

∅∅∅∅ < VĞ <G < VĞ <G < VĞ <G < VĞ <G    

    

Hece başındaki G’ler sızıcılaştıktan sonra hiçbir iz bırakmadan kaybolmaktadır.  

    

1. Tabanlarda 

 

qulaq ¤Õ Ûì¢Ó 123a/15.s.<< qulàaq, gerek ¤Ú Š × 4a/6.s. << kergek 
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2.İşlek Eklerde 

 

-(y) An << Gan << Gan << Gan << Gan     

gelen ¤å Ü × 44a/5.s. << kelgen, qılan ¤å Ü¡Ó 25b/2.s.<< qılàan 

 

qqqq    

 

V x V < V q V< V q V< V q V< V q V    

daxı ¡ï … 25b/14.s. < taqı 

 

2.6. Dudaklılaşma 

 

1. Ünlülerde Dudaklılaşma 

 

a. Kök ve Tabanlarda 

 

o < a  

ãovuq ¤Ö¢ì¢• 93b/8.s.    < ãavuq < ãaàuq 

 

u < ı  

yavuz ¤‹¢ëb í 64a/12.s. < yabız 

 

ü < e  

büyük ¤Úì¢î¢2 102b/8.s. << bedük 

 

b. Erime sonucunda 

acı ¡ïu ¬a 93b/13.s. << acıà (bkz. Sızıcılaşma) 
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2. Ünsüzlerde Dudaklılaşma  

(bkz. Sızıcılaşma V v V < V G V) 

 

 

2.7. Düşme 

 

2.7.1. Ünlü Düşmesi 

 

Başta 

şol ¤4¢ì( 29b/14.s. < uş ol, şimdi ¡0†¤à¡( 84b/7.s. uş imdi 

 

İçte 

 

a. Vurgusuz Orta Hece Düşmesia. Vurgusuz Orta Hece Düşmesia. Vurgusuz Orta Hece Düşmesia. Vurgusuz Orta Hece Düşmesi    

(K) V K I K(K) V K I K(K) V K I K(K) V K I Kl,n,r,z,ş l,n,r,z,ş l,n,r,z,ş l,n,r,z,ş ±±±± V (K) > (K) V K I K(K) V K I K(K) V K I K(K) V K I Kl,n,r,z,ş l,n,r,z,ş l,n,r,z,ş l,n,r,z,ş V V V V (K)    

 

l’nin yanında 

göñlümde ê †à¢Ü¤×ì¢× 107a/4.s. < göñülümde, oàlanları ¡0Š Ü¤ã5¤Ë¢ëa 110b/4.s. < 

oàulanları 

    

n’nin yanında 

alnı ¡ïä¤Û a 19a/5.s. < alını 

 

r’nin yanında 

buyruàı ¡ïË¢Š¤í¢ì2 20a/10.s. < buyuruq, çaàrışdı ¡0†¤(¡ŠËb ¶ 72b/11.s. < çaàırışdı 

 

z’nin yanız’nin yanız’nin yanız’nin yanındandandanda    

beñzi ¡0Œ¤Ø 2 12a/3.s. < beñizi, aàzında ê †¤ã¡Œ¤Ë a 120a/11.s. < aàızında 
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ş’nin yanındaş’nin yanındaş’nin yanındaş’nin yanında    

yumşaq ¤Õ '¤à¢í 91a/4.s. < yumuşaq 

 

b. ‘ib. ‘ib. ‘ib. ‘i----’eyleminin türemelerinde’eyleminin türemelerinde’eyleminin türemelerinde’eyleminin türemelerinde    

    

+dI < idi+dI < idi+dI < idi+dI < idi    

olmazdı 104a/3.s. 

 

+sA < ise+sA < ise+sA < ise+sA < ise    

ölürse é ¤‰ì¢Ûë¢a 122a/13.s. 

 

c. ile edatının ekleşmesc. ile edatının ekleşmesc. ile edatının ekleşmesc. ile edatının ekleşmesindeindeindeinde    

nefslerüñüzle é Û‹¢ì×¢Š Ü¤1 ã 8b/4.s. 

 

d. Karışma ve Birleşme Sonucundad. Karışma ve Birleşme Sonucundad. Karışma ve Birleşme Sonucundad. Karışma ve Birleşme Sonucunda    

(bkz. Karışma ve Birleşme )  

 

2.7.2. Ünsüz Düşmesi 

 

Başta 

 

∅∅∅∅ << b- 

ol- ¤-4ë¢a 94b/11.s. << bol- 

 

∅∅∅∅ < y- 

ıraq ¤Ö a‰¡a 47a/9.s. < < < < yıraq, incü ì¢v¤ã¡a 95a/7.s.    < yinçü, igren- eylemi metinde 

yigren- -ã Š¤Ø¡í 61b/14.s.şeklinde yer almaktadır.     
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İçteİçteİçteİçte    

    

a. Ünsüz gruplarında düşmea. Ünsüz gruplarında düşmea. Ünsüz gruplarında düşmea. Ünsüz gruplarında düşme    

∅∅∅∅ < l 

 

(t < lt) 

otur 69b/11.s. -‰ì¢më¢a < oltur- 

getür-. < geltür- 7b/4.s 

 

∅∅∅∅ < r 

 

(l < rl)  

bile é Ü¡2 70a/4.s. 

    

b. Yutulma sonucu düşmeb. Yutulma sonucu düşmeb. Yutulma sonucu düşmeb. Yutulma sonucu düşme    

    

∅∅∅∅ << G 

(bkz. Yutulma) 

    

c. Diğer Düşmelerc. Diğer Düşmelerc. Diğer Düşmelerc. Diğer Düşmeler    

 

∅∅∅∅ << r 

 

i- << er- 

i-: vardı ¡…¤‰ aë 82b/4.s. < var idi, buyıdı ¡0†¡íì2 85b/1.s. < bu idi 
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∅∅∅∅ < n 

 

+ki(n)+ ilgi ekindeki n’nin bazı örneklerde düşmesiyle ortaya çıkmaktadır.+ki(n)+ ilgi ekindeki n’nin bazı örneklerde düşmesiyle ortaya çıkmaktadır.+ki(n)+ ilgi ekindeki n’nin bazı örneklerde düşmesiyle ortaya çıkmaktadır.+ki(n)+ ilgi ekindeki n’nin bazı örneklerde düşmesiyle ortaya çıkmaktadır.    

içindekiden ¤æ …ï× †¤ä¡·¡ía 17a/7.s., içindekiye  éî¡× †¤ä¡v¡ía101b/1.s. 

    

SondaSondaSondaSonda    

    

∅∅∅∅ << b 

 ãu ì¢• 64a/1.s. << sub 

 

∅∅∅∅ << G 

(bkz. Erime) 

 

2.8. Türeme 

 

2.8.1. Ünlü Türemesi 

 

Başta  

oruc ¤x¢‰ë¢a 85b/12.s. < Farsça rÿz 

 

İçte 

 

İçte ünlü türemeleri bir örnek dışında yabancı sözcüklerde görülmektedir. 

qoyun ¤æ¢ìî¢Ó 114b/6.s. < qoyn >< qoy 

 

Yabancı sözcüklerde 

 

vaqıt ¤o¡Ó ë  23b/11.s. < Arapça ¤o¤Ó ë, èilim ¤á¡Ü¡Ç.71b/11.s. < Arapça ¤áÜ¡Ç  
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Sonda 

 

+(I)ncI < +(I)nç 

altıncı 70b/15.s. ¡ïv¤ä¡n¤Û a < altınç 

 

2.8.2. Ünsüz Türemesi 

 

Başta 

 

Türk dilinde iki ünlü yan yana gelemediği için ünlüyle biten sözcüklere ‘ile’ 

‘içün’ edatları yÀ da ‘i-’ eyleminin türemeleri ek olarak geldiğinde arada bir ‘y’ ünsüzü 

türemektedir.  

nesneyile é Ü¡î ä¤ ã 16a/11.s. , tañrıyiçün ¤æ¢ìv¡í¡Š¤Ø m 55a/14.s., geçdiyidi ¡0†¡í¡0†¤· ×86b/6.s. 

 

2.9. İkizleşme 

 

1. Hecenin Dengelenmesi İçin1. Hecenin Dengelenmesi İçin1. Hecenin Dengelenmesi İçin1. Hecenin Dengelenmesi İçin    

    

Eriyen g sesinin uzattığı ünlü uzunluğunu kaybederken ikizleşmeye neden 

olmaktadır.  

aããılu ì¢Ü¡£• a 100b/2.s. , aããı < aãıà, ıssı ¡ï£¡a 85a/6.s. < ısıà 

 

2. Yandaş Tam Benzetme Yoluyla 

 

issi ¡ï£¡a 96a/13.s. < idisi 

 

Sonda 

 

óaq ¤Õ y 13a/6.s. < Arapça £¤Õ y 
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2.10. HeceTekleşmesi 

 

+dUr ¤‰¢… 4a/14.s. < durur < turur 

 

2.11. Hece Düşmesi 

 

Ünlü düşmesi bölümünde verilen örneklerin dışında (bkz. ‘Ünlü Düşmesi’) tek 

hecede bir ünlü bir ünsüzün düştüğü örnekler şunlardır:  

 

qardaş ¤*a …¤Š Ó 27b/14.s.< qarındaş, el 33a/5.s. ¤4 a < elig 

 

2.12. Geçişme 

 

niçün ¤æ¢ìv¡îã 38b/13.s. < ne içün, gendöz ¤‹¢†¤ä × 11b/15.s. < kentü öz, niT- -

†¡ã 5b/8.s < ne iT-, nol -39a/4.s. -Û¢ìã < ne ol- 

 

2.13. Birleşme 

 

şimdi ¡0†¤à¡( 106a/11.s. uş imdi, nesne  éä¤ ã 40a/9.s. 

 

2.14. Ulanma 

 

ırmaà üzerine é ã¡‰ ‹¢a ¤Î bß¤‰¡a 57b/7.s. 

 

2.15. Ünsüz Ayrışması 

 

qoyun ¤æ¢ìî¢Ó 114b/6.s. < qoyn >< qoy  
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2.16. Ünsüz Kaynaşması 

 

n < ññññ    

 

saña b Ø  115a/4.s. < senge, yaña b Ø í 119b/10.s. < yanàa 

 

ç<< taşç<< taşç<< taşç<< taş    

    

çıq- -¤Ô¡¶ 14a/13.s.<<taşıq-  

 

2.17. Göçüşme 

 

tobrasını 21b/9.s. << Türkiye Türkçesi torba 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ŞEKİL BİLGİSİ 

 

Ekler 

 

1. İşletme Ekleri 

 

Cümlede sözcükler arasında ilgi kuran, bağlantı sağlayan eklere işletme ekleri 

denilmektedir. Bu eklerin bir kısmı sözcükler ve unsurlar arasında ilgi kurduklarında 

cümlenin öğelerini belirlemektedirler.24 

 

1.1. Öğe Belirleyici İşletme Ekleri  

 

1.1.1. Ad Durumu Ekleri 

 

Cümlelerin anlamlarının doğru olarak tespit edilebilmesi için durum eklerinin 

kullanışlarının eksiksiz olarak belirlenmesi gerekmektedir.  

1.1.1.1. Yalın Hal 

 

1.1.1.1.1. Şekilleri 

 

1.1.1.1.1.1. +∅∅∅∅ (Eksiz) 

 

bundan èacìbıraq nesnenesnenesnenesne görmedüm 7b/9.s., üçünci niyyetniyyetniyyetniyyet budur 67a/12.s., andan 

alaylar birbirine qatıldı ve toztoztoztoz qopdı 79b/14.s., girü üstümüze atatatat ãaldı 58a/7.s. 

 

                                                

24 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 103. 
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1.1.1.1.2. Yalın Halin Diğer Hal Ekleri Yerine KullanılışI 

 

Burada, ölçünlü Türkiye Türkçesinde bugün için kullanılan hal eki ile 

karşılaştırma yapılmaktadır. Kastedilen, hal eklerinin başka bir fonksiyonda kullanılmış 

olması değildir. 

 

1.1.1.1.2.1. Belirtme Durumu Yerine Kullanılışı 

 

bir KişiKişiKişiKişi düşinde gördi 83a/1.s., iş bu ÀyetÀyetÀyetÀyet oqıdı ki 20b/13.s., tañrı yolında àazÀ 

içün ve müsülmÀnlarmüsülmÀnlarmüsülmÀnlarmüsülmÀnlar beklemegiçün 18a/14.s., ucbeklerken ölen KişiKişiKişiKişi óaq teèÀlÀ, qıyÀmet 

güninde şehìd qopara 26b/12.s. 

 

1.1.1.1.2.2. Yönelme Durumu Yerine Kullanılışı 

 

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellemresÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellemresÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellemresÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ãordılar ki 27b/6.s., peyàamber peyàamber peyàamber peyàamber irişmiş bir Kişi 

varıdı 44b/3.s., imÀm mÀlikiimÀm mÀlikiimÀm mÀlikiimÀm mÀliki ãordılar 30a/3.s., allÀh teèÀlÀ islÀmislÀmislÀmislÀm yardım itdi 50b.11.s.  

 

1.1.1.1.2.3. Bulunma Durumu Yerine Kullanılışı 

 

cehennemcehennemcehennemcehennem yiri olan Kişi xoõ şehìd olmaz 68b/2s.s. , ol vaqtol vaqtol vaqtol vaqt öldürmek dürüst olur 

123b/6.s. 

 

1.1.1.1.2.4. Ayrılma Durumu Yerine Kullanılışı 

 

çÀdır içinden söz işitdüm çÀdırda saèd bin elsaèd bin elsaèd bin elsaèd bin el----óarìå óarìå óarìå óarìå artuq kimse yoq 104b/9.s. 

 

1.1.1.1.2.5. Araç Durumu Yerine Kullanılışı 

 

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem xayber àazÀsına çıqduq, bu ãıfatluãıfatluãıfatluãıfatlu aqın 

idesin ve saàlıàıla gelesin 22a/11.s. 
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1.1.1.2. Belirtme Durumu 

 

1.1.1.2.1. Şekilleri 

 

1.1.1.2.1.1. +(y)I 

 

dükeli çeriyiçeriyiçeriyiçeriyi yarup beglerinüñ serÀ-perdesine irişdiler 60a/11., 12.s., bu xaberixaberixaberixaberi 

kimseye söylemedüm 73a/13.s., qılduàı duèÀyı duèÀyı duèÀyı duèÀyı işitdüm 31b/13.s. 

Belirtme eki üçüncü kişi iyelik ekinin üzerine geldiğinde “zamir n”si ile 

bağlanamktadır.  

àazÀnuñ vücÿbınıvücÿbınıvücÿbınıvücÿbını ve terk idenlerüñ günÀhı beyÀn eyledük 7b/11.s., yüzini yüzini yüzini yüzini 

benden yaña qaldurdı 80a.3.s., dilerse kÀfirni kÀfirni kÀfirni kÀfirni yirinde qoyup başlarına ve mülklerine 

xarÀc vaøè ide 123b/14., 15.s. 

 

1.1.1.2.1.2. +∅∅∅∅ (Eksiz) 

 

eger birden elliye degin olurlarsa dükelindükelindükelindükelin öldürürdi 5a/12.s., ùavar sesinsesinsesinsesin duydum 

5b/4.s., ben daxı qalqanum qılıçqalqanum qılıçqalqanum qılıçqalqanum qılıçumumumum aldum 6a/14.s., diledüm ki bunlaruñ birisine elüm 

uzadam 9b/1.s. 

 

1.1.1.2.2. Belirtme Durumunun Diğer Hal Ekleri Yerine 

Kullanılışı 

 

1.1.1.2.2.1. Yalın Durum Yerine Kullanılışı 

 

şehìd ölüm acısını bir qarınca ısırmaàı qadardur 46a/2.s., gündüzi oruc dutardı 

ve gicesinigicesinigicesinigicesini namÀz qılurdı 85b/12.s.    
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1.1.1.2.2.2. Yönelme Durumu Yerine Kullanılışı 

 

qatı èaõÀblardan qurtulup uçmaq nièmetlerini nièmetlerini nièmetlerini nièmetlerini irişdiklerinden ãoñra 77b/9.s.  

 

1.1.1.2.2.3. Ayrılma Durumu Yerine Kullanılışı 

 

ben seni öldürüp qanuñ dökmegidökmegidökmegidökmegi yigrenmezin 61b/14.s., kÀfir iline giricek 

ellerine giren ùaèÀmdan yimek ve etleri yimek 116b/1.s. 

 

1.1.1.3. Yönelme Durumu 

 

1.1.1.3.1. Şekilleri 

 

1.1.1.3.1.1. +(y)A 

 

bì-nihÀye şükürler ol pÀdişÀhapÀdişÀhapÀdişÀhapÀdişÀha ki tevóìd kelimesini yüceltdi 1b/1.s., qılıçlarımuz 

qabzasından üzildi yireyireyireyire düşdi 6a/15.s., birisini qulaàuqulaàuqulaàuqulaàuññññaaaa as birisini daxı ben qulaàumaqulaàumaqulaàumaqulaàuma 

asayın 6b/11.s., eyle ise tatatataññññrırırırıññññaaaa eyit 7b/4.s., delügedelügedelügedelüge giren Kişi isdeyü üç geze degin 

qıàırtdı 73b/3.s. 

 

 

 

1.1.1.3.2. Yönelme Durumunun Diğer Durum Ekleri Yerine 

Kullanılışı 

 

1.1.1.3.2.3. Araç Durumu Yerine Kullanılışı 

 

evvel yaqın kÀfirlerekÀfirlerekÀfirlerekÀfirlere àazÀ ide 8a/2.s. 
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1.1.1.4. Bulunma Durumu 

 

1.1.1.4.1. Şekilleri 

 

1.1.1.4.1.1. +dA 

 

rÿm ilindeilindeilindeilinde èacÀyibıraq ne gördüñ baña söyleyü vir 5b/1,2.s., ÀxiretdeÀxiretdeÀxiretdeÀxiretde cehenneme 

gire 68b/4.s., her Kişi ki àaõàaõàaõàaõÀda Àda Àda Àda kÀfir elindeelindeelindeelinde öle şehìd aña dirüz 74b/5.s., gendüde gendüde gendüde gendüde ve 

atında atında atında atında altmış yÀ daxı artuq süñü zaxmın saydum 78a/11., 12.s.  

 

1.1.1.4.2. Bulunma Durumunun Diğer Durum ekleri Yerine 

Kullanılışı 

 

1.1.1.4.2.1. Yönelme Durumu Yerine Kullanılışı  

 

bir çemendeçemendeçemendeçemende daxı irişdük 23a/14.s. 

 

1.1.1.4.2.2. Ayrılma Durumu Yerine Kullanılışı 

 

iy Kişi bu gün senüñile savaşmaqdasavaşmaqdasavaşmaqdasavaşmaqda namÀzlarum fevt oldı 6b/2,3.s., gözleri 

arasındaarasındaarasındaarasında öpdüm 10b/11.s., çerideçerideçerideçeride binüñ diyü qıàırtdılar 23b/8,9.s., ãırÀùdaãırÀùdaãırÀùdaãırÀùda yil gibi 

geçeler 27a/5.s., èalì daxı anı süksünindesüksünindesüksünindesüksüninde çaldı 62a/2.s. 

 

 

1.1.1.4.2.3. Araç Durumu Yerine Kullanılışı 

 

nÀ-gÀh bir qızçuàaz gördüm ol oàlana beñzer óüsnindeóüsnindeóüsnindeóüsninde ve cemÀlindecemÀlindecemÀlindecemÀlinde 11b/7.s. 
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1.1.1.5. Ayrılma Durumu 

 

1.1.1.5.1. Şekilleri 

 

1.1.1.5.1.1. +dAn  

 

ıraq yirden bir köşkden bizi görüp 5b/12.s., atlarumuzdan indük 6a/13.s., 

üstindenüstindenüstindenüstinden ùurdum 7a/6.s., qarın aàrısındandandandan ölen şehìddür 74b/9.s. 

 

1.1.1.5.1.2. +dIn  

 

hìç bir Kişi yoqdur ki cÀnı çıqa illÀ cÀnı çıqmazdan ööööññññdindindindin maqÀmını görür 

25b/8.s. 

 

1.1.1.5.2. Ayrılma Durumunun Diğer Durum Ekleri Yerine 

Kullanılışı 

 

1.1.1.5.2.1. Belirtme Durumu Yerine Kullanılışı 

yaraq virmege unutdı idi 15a/6.s. 

 

1.1.1.5.2.2. Bulunma Durumu Yerine Kullanılışı 

 

tañrı yolındanyolındanyolındanyolından àaõÀda şehìd oldılar 81a/1., 2.s., ben sendensendensendensenden èaceb nesne gördüm 

uyquñ işitdüm ki söylerdüñ ne gördüñ baña söyleyü vir 105a/5.s. 

 

1.1.1.5.2.3. Araç Durumu Yerine Kullanılışı 

 

şuèlesindenşuèlesindenşuèlesindenşuèlesinden dört yanı aydın olmış 23b/2.s. 
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1.1.1.6. Araç Durumu 

 

1.1.1.6.1. Şekilleri 

 

1.1.1.6.1.1. +(I)n 

 

oàlan bizümile gündüzingündüzingündüzingündüzin oruc dutar gice èibÀdetile ióyÀ ider, ol vaqtınvaqtınvaqtınvaqtın kimsene 

ol şehri fetó itmemiş idi 121a.9.s. 

 

1.1.1.6.1.2. +lA 

 

yüzümi senüyüzümi senüyüzümi senüyüzümi senüññññ    ùonuñıla mı silersin 10b/13,14.s., ki allÀha  mı silersin 10b/13,14.s., ki allÀha  mı silersin 10b/13,14.s., ki allÀha  mı silersin 10b/13,14.s., ki allÀha yüzüm qanıyla ve  ve  ve  ve àazÀ 

tozıyla buluşayın 10b/15.s.,  buluşayın 10b/15.s.,  buluşayın 10b/15.s.,  buluşayın 10b/15.s., ùonıla kefenledük 11b/3.s. kefenledük 11b/3.s. kefenledük 11b/3.s. kefenledük 11b/3.s.    

bir gün oruc sebebile 22b/7.s., qubbenüññññ içiiçiiçiiçi yüzi  yüzi  yüzi  yüzi nÿrıyla aydın olmış 23b/3,4.s aydın olmış 23b/3,4.s aydın olmış 23b/3,4.s aydın olmış 23b/3,4.s    

saà elilesaà elilesaà elilesaà elile çıqan baàırsaqların dutmış 55a/11.s. 

 

1.1.1.6.1.4. +(I)lA 

 

evinden çıqa qavmileqavmileqavmileqavmile esenleşe 17a/9.s., her Kişi ki àazÀ içün ãıdqılaãıdqılaãıdqılaãıdqıla ve ixlaãılaixlaãılaixlaãılaixlaãıla 

at baàlamaàa qaãd eyleye 18b/15.s., burnı qulaàı Kesilüp bir ipligileipligileipligileipligile asılmışdı 77a/8.s., 

indi ol mendìlilemendìlilemendìlilemendìlile ölen yoldaşumuzuñ yüzin sildi 79a/9.s., 10.s.  

 

1.1.1.6.2. Araç Durumunun Diğer Durum Ekleri Yerine 

Kullanılışı 

 

1.1.1.6.2.1. Yalın Durum İle Alternans Olarak Kullanılışı 

 

qanı ol uçmaàuuçmaàuuçmaàuuçmaàuññññuzlauzlauzlauzla savaşda ölenüñüzi anda girür ãanursız hìç bir yoq mıdur ki 

çıqa 
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1.1.1.7. Eşitlik Durumu 

 

1.1.1.7.1. Şekilleri 

 

1.1.1.7.1.1. +CA 

 

anuñ saàışıncasaàışıncasaàışıncasaàışınca 18a/15.s., bir rivÀyetde içdügi ãunuñ qatresince müzdler ola didi 

18b/5.s., öñdünki qızlaruñ óüsninceóüsninceóüsninceóüsnince 23a/12.s., dünyÀ ve Àxiret iètibÀiètibÀiètibÀiètibÀrıncarıncarıncarınca şehìd ola 

68b/3.,4.s., àazÀ idici çerinüñ yÀ aqıncınuñ ãoãoãoãoññññıncaıncaıncaınca oturmayadum 76a/1.s.  

 

1.1.2. Çatı Ekleri 

 

Eylem çatısını ettirgenlik, edilgenlik, dönüşlülük ve işteşlik yönlerinden 

değiştiren eklerdir.  

 

1.1.2.1. Geçişli-Ettirgenlik Ekleri 

 

-t-  

ürküt- -¤n¢×¤‰ë¢a 2b/12.s. , qıàırt -m¤Š¡Ì¡Ó 23b/9.s., ögret- o¤m Š¤×¢a 25b.1. , yörit- -¤m¡‰ì¢í 64a/1.s. 

 

-dUr- 

uyandur -¤‰¢†¤ã bí¢a 35a/3.s., yarışdur- ¤‰¢†(¡‰b í 38b/10.s., irişdür- ¤‰¢†¤(¡‰¡a 39b/12.s.  

 

-zUr- (< -iz-ür-) 

emzür ¤‰¢Œ¤ß a 92b.1.s.  

 

-It- 

qorqut- -¤n¢Ó¤Š¢Ó 2a/9.s., eyit- -¤n¡í a6b/12.s. 

    

-Ar- 
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çıqar ¤Š Ô¡¶ 82b/9.s., gider- -¤‰ †¡× 39a.5.s. 

 

-Ur- 

arturmaq ¤-Š¢m¤‰ a 70b/13.s., düşür- -¤‰ì¢(¢… 55a/7.s., bişür- -¤‰¢ì'¡2 104b/8.s. 

 

-dEr 

dönder- -¤‰ †¤ã¢… 106b.1.s., gönder ¤-‰ †¤ãì¢× 14b/2.s. 

 

-Gur- 

ùuràur -¤‰ì¢Ë¤‰¢ìŸ 85a.9.s., duràur- -¤Š¢Ë¤‰ë¢… 128b/12.s. 

 

1.1.2.2. Meçhul/Edilgenlik Ekleri 

 

-Il- Asıl edilgenlik ekidir.  

unıdıl- -Û¡†¡ã¢a10b/13.s., yayıl- -¤Ü¡íb í 108a/1.s., añıl- -¤Ü¡  ̀a 36a/4.s., işidil- -¤Û¡†¡(¡a 44b/11.s. 

 

-(I)n- Ünlüyle ve l ile biten sözcüklerden sonra görülür.  

ãaóìhinde õikr olındı -¤ä¡Û¢ëa 17b/7.s., odları yanar quréÀn oqınur -ä¡Óë¢a-83b/4.s. 

 

1.1.2.3. Dönüşlülük Ekleri 

 

-(I)n- Asıl dönüşlülük ekidir.  

sevin- -¤ã¡ì  101b/1.s., bezen- -¤ã Œ 2 91a.15.s., görin- -ã¡‰¢ì× 104a/9.s., silkin- -

¤ä¡Ø¤Ü¡ 58a/1.s. 

 

-(I)l- 

ilden yüz biñ Kişi daxı derildi -¤Û¡‰ … 54a/10.s. 

yazuqları dökilür  -Ü¡×ë¢… 36a.2.s. 
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alaylar birbirine qatıldı ¡-Ü¡n Ó 79b.14.s. 

 

-(I)ş- Aslında işteşlik ekidir. Ancak dönüşlülük eki olarak kullanıldığı örneklere de 

rastlanmaktadır.  

xalq çaàırışdı ve eyitdiler -¤(¡Š¡Ëb u 50b/5.s. 

kÀfir iline irişdük -¤(¡‰¡a 9a/5.s. 

iki óÿrì qızları ivişüp gelürler -(¡ìía 92a.15.s. 

ol segirdişmek ile işitdüñ hÿrìler idi üstüme çekişdi -¤'¡Ø ¶ 99b.12.s. 

 

1.1.2.4. İşteş/Karşılıklık Ekleri 

 

-(I)ş- 

her qanda ki bulışayduq qırılışurduq -¤'¡Û¡Š¡Ó 48a/5.s. 

girü ùutışduq -¤'¡mì¢Ÿ 7a/6.s. 

oq atışmaq -¤'¡m¬a 21a.9.s. 

birbirümüze baqışduq -¤'¡Ô 2 58a/5.s. 

cebesi ile teni arasına girmege çekişürlerdi -'¡Ø ¶ 89a/13.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81

 

 

1.1.3. Zaman ve Kip Ekleri 

 

1.1.3.1. Zaman Ekleri 

 

1.1.3.1.1. Duyulan-Farkına Varılan Geçmiş Zaman 

 

1.1.3.1.1.1. -mIş 

 

 

1. Kişi 

Geçmişte gerçekleşen bir oluşa yÀ da kılışa doğrudan tanık olunmadan 

başkasından duyulduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle birinci kişi için 

kullanılmamaktadır. Yalnızca 1. kişi tarafından geçmişte yapıldığı başkası tarafından 

iddia ediliyorsa bu zaman kullanılabilmektedir: Güya onu aramamışım. Fazla yemişim, 

rahatsız odum örneğindekine benzer durumlarda ise birinci kişi kendisiyle ilgili bir 

durumu sonradan fark etmektedir25. Eski Anadolu Türkçesi bu zamanın asıl eki -

mıIş’tır.  

 

2. Kişi2. Kişi2. Kişi2. Kişi    

teklik teklik teklik teklik ----mIş+sInmIş+sInmIş+sInmIş+sIn    

sen daxı şimdiye degin diriyimişsin 48b/1.s. 

 

çokluk çokluk çokluk çokluk ----mIş+sızmIş+sızmIş+sızmIş+sız    

tañrı yolında maóbÿs olmışsız 118. b/9.s.  

 

 

                                                

25 Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi,İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 1989), s. 203. 
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3. Kişi3. Kişi3. Kişi3. Kişi    

teklil teklil teklil teklil ----mIşmIşmIşmIş    

şuèlesinden dört yanı aydın olmış 23b/2.s., zübeyri buldılar on Kişinüñ ortasında onını 

daxı öldürmiş 45b/3.s. 

    

çokluk çokluk çokluk çokluk ----mIş+lAr mIş+lAr mIş+lAr mIş+lAr     

oqıla urmışlar 68a/4.s., süñüyile dürtmişler 44a/13.s. 

 

1.1.3.1.1.2. -(y)Up dUr(U)r 

 

2. Kişi Teklik 2. Kişi Teklik 2. Kişi Teklik 2. Kişi Teklik -(y)Up durursın 

tañrı saña raómet eylesün nefsüñ üzerüñde óaqqı vardur ve gözünüñ üzerinde 

óaqqı vardur ve bilüp durursın ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi 

104a/13.s. 

 

3. Kişi Teklik 3. Kişi Teklik 3. Kişi Teklik 3. Kişi Teklik -(y)Up dur(ur) 

ãandı ki peyàÀm-ber aaaañññña qaqıyup durura qaqıyup durura qaqıyup durura qaqıyup durur ki anuñçün azıq virmedi 14a/5., 6.s. 

daxı nice óadìålerde åÀbit olup dururolup dururolup dururolup durur ki şehìd olanlar uçmaàa girüp dürlü nièmetlere 

irişdüklerinden ãoñra ol naèìmlerden ayrulup dünyÀda şehìd olmaàı Àrzÿ iderler 77b/12., 

13., 14.s. 

 

namÀzdan artuq èibÀdetde hìç bunuñ gibi óüküm gelmeyüp dururgelmeyüp dururgelmeyüp dururgelmeyüp durur 109a/14, 15.s. 

bir èabÀ buldılar ki àulÿl idüp dururmış 112b/9.s. 

 

3. Kişi Çokluk 3. Kişi Çokluk 3. Kişi Çokluk 3. Kişi Çokluk -(y)Up dururlar 

mevqiflerinde durmışlar gözleriyle baqarlar ve tañrılarınuñ buyruàına muntaôır olup olup olup olup 

dururlar dururlar dururlar dururlar 105a/10.s. 
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1.1.3.1.1.3. Duyulan-Fakına Varılan Geçmiş Zamanın 

+dUr’LU Hali 

 

Türkiye Türkçesinde -mIştIr ekiyle karşılanan fonksiyonu karşılamaktadır. Bu 

ekle eylemin zamanı değişmemekle birlikte ‘belirliği’ kaybolmaktadır. Bu durumda ek 

yÀ eylemin ilgili zamanda ‘kesin olarak işlendiğini’ yÀ da ‘belki işlenmiş olabileceğini 

gösterebilir. Ayrıca eylemin yapılışındaki rivayetin de ortadan kalkmasına neden 

olmaktadır. 26 

 

-mIş dur(ur) 

saà elile çıqan baàırsaqların dutmış durur dutmış durur dutmış durur dutmış durur 55a/11., 12.s. 

bu óikÀyet imÀm qurùubì tÀrióinde õikr eylemiş durureylemiş durureylemiş durureylemiş durur 120b., 15.s. 

kÀfir óamle itdügi vaqıt qaçmışdur qaçmışdur qaçmışdur qaçmışdur 108b/13.s. 

ve bir Kişi gele ol aña sögmişdürsögmişdürsögmişdürsögmişdür ve bir Kişi gele ki anuñ mÀlın almışdur 109b/7.s. 

èavrat oàlanıla durup ucbeklemegi dürüst görmemişdürgörmemişdürgörmemişdürgörmemişdür 30b., 8.s. 

resÿlu’llÀh göricek eyitdi bu ölmişdür ölmişdür ölmişdür ölmişdür eyitdiler evet resÿlu’llÀh 68a/5.s. 

bu óikÀyet imÀm qurùubì tÀrióinde õikr eylemiş durureylemiş durureylemiş durureylemiş durur 120b/15.s.  

 

-mIş lArdur 

Àdem oàlanı doqunduàından degül belki uçmaq içinde bitmişdürbitmişdürbitmişdürbitmişdür yazılmışlarduryazılmışlarduryazılmışlarduryazılmışlardur 

92a/10.s. 

 

 

 

 

 

                                                

26 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: TDK, 1997), s. 84. 
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1.1.3.1.1.4. Duyulan-Farkına Varılan Geçmiş Zamanın 

+dUr’lu Hali İçin Kullanılan Birleştirilmiş Özel 

Şekiller 

 

1.1.3.1.1.4.1. -DUK’lu Yapılar 

 

1.1.3.1.1.4.1.1. -dUG + iyelik eki+ yok 

 

hìç ol ùonlaruñ óüsni gibi gördügüm yoq 46b/7.s. 

 

1.1.3.1.1.5. Anlatılan Geçmiş Zamanın Hikayesi 

 

a. ----mIş(imIş(imIş(imIş(i----)d+kişi / )d+kişi / )d+kişi / )d+kişi / ----(y)Up dur(ur) (i(y)Up dur(ur) (i(y)Up dur(ur) (i(y)Up dur(ur) (i----)d+kişi)d+kişi)d+kişi)d+kişi    

    

3. kişi teklik ----mIş(imIş(imIş(imIş(i----)dI /)dI /)dI /)dI /----(y)Up du(y)Up du(y)Up du(y)Up dur(ur)(ir(ur)(ir(ur)(ir(ur)(i----)dI)dI)dI)dI    

    

èalì raøiya’llÀhu èanhu qıàırtdı gözleri aàrımışıdıaàrımışıdıaàrımışıdıaàrımışıdı 62a/12.s. 

irte olıcaq gice èibÀdetinden yoràın olmışıdıolmışıdıolmışıdıolmışıdı 104a/11.s. 

óÀriåe bedir àazÀsında oq doqunup ölmişidi ölmişidi ölmişidi ölmişidi 89a/3.s. 

qısmet irişmedin àanìmetden alup dururdıalup dururdıalup dururdıalup dururdı 112a/14.s. 

şehìd olduqlarından sinlerin açıncaya degin qırq altı yıl geçmiş idi geçmiş idi geçmiş idi geçmiş idi 82b/1.s. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

85

 

b. b. b. b. ----dUG+kişi yogıdıdUG+kişi yogıdıdUG+kişi yogıdıdUG+kişi yogıdı    

    

1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----dUGUmUz yogıdıdUGUmUz yogıdıdUGUmUz yogıdıdUGUmUz yogıdı    

bu Kişi bu gün bir iş işledi ki hìç bunuñ gibi işledügümüz yoàıdıişledügümüz yoàıdıişledügümüz yoàıdıişledügümüz yoàıdı 107a/2.s. 

 

1.1.3.1.2. Görülen Geçmiş Zaman 

 

1.1.3.1.2.1. –d 

 

Ekin ünsüzü her zaman ötümlüdür (d).  

 

1. kişi teklik -dUm  

ardumdan ùavar sesin duydum 5b/4.s. 

 

1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----dUkdUkdUkdUk    

bir gökçek çemene geldükgeldükgeldükgeldük 23a/6.s. 

 

2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik ----dUdUdUdUññññ    

quréÀn oqıduoqıduoqıduoqıduññññ tÀ ki quréÀn oqıyıcı diyeler 72a/1.s. 

 

2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk ----dUdUdUdUññññuzuzuzuz 

beni göricek benümçün nesne söyledüsöyledüsöyledüsöyledüññññüzüzüzüz 93a/11.s. 

 

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----dIdIdIdI 

bir kÀfir maàaranuñ içinden çıqdıçıqdıçıqdıçıqdı 47b/14.s. 

 

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----dIlArdIlArdIlArdIlAr    

müsülmÀnlar qatı ùarılàandılarùarılàandılarùarılàandılarùarılàandılar 58b/10.s. 
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1.1.3.1.2.1.3. -(y)Up dururın 

 

eyitdi iy sımıù oàlı ÀgÀh ol saña bir óadìã eydi vireyin ki resÿlu’llÀhdan işidüp dururınişidüp dururınişidüp dururınişidüp dururın 

26b/1., 2.s. 

işbu qılucumla biñ çaàatay öldürüp dururın öldürüp dururın öldürüp dururın öldürüp dururın 63b/1.s. 

 

1.1.3.1.2.1.4. Görülen Geçmiş Zamanın Hikayesi 

 

a. a. a. a. ----d+kişi (id+kişi (id+kişi (id+kişi (i----))))    

    

1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik ----dUm(I)dI dUm(I)dI dUm(I)dI dUm(I)dI     

ùalóa bin èabdu’llÀh atın bile alup çıqdumıdıçıqdumıdıçıqdumıdıçıqdumıdı 52b/14.s.    

    

1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----dUdUdUdUK(I)dIK(I)dIK(I)dIK(I)dI    

niteki bundan öñdin eyitdükdieyitdükdieyitdükdieyitdükdi 12b/14.s.    

    

2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik ----dUdUdUdUññññ(I)dI(I)dI(I)dI(I)dI    

bahÀdurdur disünler diyü savaş eyledüeyledüeyledüeyledüññññidiidiidiidi 108b/9.s.    

    

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ————dI(y/I)dIdI(y/I)dIdI(y/I)dIdI(y/I)dI    

bizüm sözümüz tamÀm olmadıyıdıolmadıyıdıolmadıyıdıolmadıyıdı ki düşmandan bir bölük çeri qalqdı ve üstümüze 

depindi 101b/9., 10.s. 

bundan öñdin beyÀn olındı idi 71a/8.s. 

    

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----dIlArdIdIlArdIdIlArdIdIlArdI    

uóud güninde şehìd oldılardıoldılardıoldılardıoldılardı 82a/13.s.    

eyitdilerdi imdi ne işlerseñ işleyelüm 58b/14.s.    
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1.1.3.1.3. Geniş Zaman 

 

1.1.3.1.3.1. -(V)r 

 

1. kişi teklik -(V)rIn/ -(V)rAm 

sen henÿz oàlansın qorqarınqorqarınqorqarınqorqarın ki ãabr idemeyesin 100a/10.s. 

andan ãoñra ben senüñile hicret ideriniderinideriniderin 67b/6.s. 

sizüñ qavümlerüñüze artuàın ve gökçekregin virürinvirürinvirürinvirürin 118b/10., 11.s. 

 

1. kişi çokluk -(V)rUz 

qaçanki aqına giderüz giderüz giderüz giderüz èÀdetümüz buyıdı 47b/10.s. 

nice Kişiler bu niyyetile àazÀya çıqaruçıqaruçıqaruçıqaruzzzz dirler 67a/8.s. 

dÀyim biz çıqaruz anlaruñ illerine aqın eylerüz eylerüz eylerüz eylerüz 47b/8., 9.s. 

 

2. kişi teklik -(V)rsIn 

pes ne ãanursınãanursınãanursınãanursın yaènì ne ãanursınãanursınãanursınãanursın allÀh teèÀlÀ anlaruñiçün intiqÀmların almayısar mıdur 

15b/4.,5.s. 

iy nefs her àaõÀda fulÀn ve fulÀne ve köleñ ve mÀluñ dirsin yaènì èavratum oàlanum 

aaaaññññdurursın durursın durursın durursın 78a/14.,15.s. 

 

2. kişi çokluk -(V)rsIz 

uçmaàuñuzla savaşda ölenüñüzi anda girür ãanursızãanursızãanursızãanursız 61b/5.s. 

óÀcetleri yoàuduàın görür ne ÀrzÿlarsızÀrzÿlarsızÀrzÿlarsızÀrzÿlarsız diyü ãormaàı terk ider 89b/9., 10.s. 

 

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----(V)r(V)r(V)r(V)r    

altundan gümişden cevÀhirden alınanuñ óisÀbını allÀh bilürbilürbilürbilür 63b/12.s. 

bir Kişi tañrı yolında àazÀya varmaq isderisderisderisder ve dünyÀ metÀèından daxı nesne umarumarumarumar 

70a/14., 15.s. 

dükeli nesneyi allÀh bilürbilürbilürbilür ve size xayırlu olan nesneyi işleñ diyü buyururbuyururbuyururbuyurur 3b/9.s. 
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şehìd olduàından ãoñra ol günÀhlarıyla ùamuya girürgirürgirürgirür 108b/3., 4.s. 

 

3. kişi çokluk3. kişi çokluk3. kişi çokluk3. kişi çokluk----(V)rlAr(V)rlAr(V)rlAr(V)rlAr    

andan bunlar ol deñizüñ içine ùalarlarùalarlarùalarlarùalarlar allÀh diledügi qadar andan başlarun çıqarurlar çıqarurlar çıqarurlar çıqarurlar 

115b/11., 12.s. 

eydürlereydürlereydürlereydürler biz qardaşuñı bilmezüz 11b/10.s. 

 

1.1.3.1.3.2. -(y)A 

 

1. kişi teklik -(y)Am 

ãÀè getürenlere ben ùolu virüremvirüremvirüremvirürem 62b/1.s. 

kÀfirler ile ãavaş idersem ölinceye degin ben nirede olamolamolamolam 89a/8.s. 

    

1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----(y)AvUz (y)AvUz (y)AvUz (y)AvUz     

yÀ budur ki düşmanı ãıyup fetó idevüz yÀ şehìd olavuz 54b/4.s. 

 

2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik ----(y)AsIn (y)AsIn (y)AsIn (y)AsIn     

ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi uçmaqda olasınolasınolasınolasın 89a/9.s. 

    

2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk ----(y)AsIz (y)AsIz (y)AsIz (y)AsIz     

yaqın olur ki bir nesneyi sevesizsevesizsevesizsevesiz ve ol nesne size şer ola 3b/7., 8.s. 

 

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----(y)A (y)A (y)A (y)A     

anuñla ùamu arasında yedi xendeq eyleyeeyleyeeyleyeeyleye 27b/3.s. 

allÀh teèÀlÀ aña dünyede virdügi nièmetlerin bildürebildürebildürebildüre 71b/12., 13.s. 

alay içinden bir Kişi çıqa gele 60b/15.s. 

 

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----(y)AlAr(y)AlAr(y)AlAr(y)AlAr    

anı daxı allÀh qatına getüreler getüreler getüreler getüreler 71b/12.s. 
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şehìd olmaq ÀrzÿlayalarÀrzÿlayalarÀrzÿlayalarÀrzÿlayalar ve allÀhdan şehÀdet dileyelerdileyelerdileyelerdileyeler 77b/10.s.  

mesÀvì söyleyenlerüñ müzdi mesÀvìsin söyledügi Kişinüñ dìvÀnına yazalar yazalar yazalar yazalar 109b/12., 

13.s. 

 

1.1.3.1.3.3. Geniş Zamanın Hikayesi  

 

a. (V)r (ia. (V)r (ia. (V)r (ia. (V)r (i----)dUm )dUm )dUm )dUm     

 

1. kişi teklik -(v)r (i-)dUm  

gündüz gizlenürdümgizlenürdümgizlenürdümgizlenürdüm gice yörürdümyörürdümyörürdümyörürdüm 83b/3.s. 

 

1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----(v)r (i(v)r (i(v)r (i(v)r (i----)dUK)dUK)dUK)dUK    

çıqarup qalanın qısmet iderdükiderdükiderdükiderdük 112b/13.s. 

 

2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik ----(v)r (i(v)r (i(v)r (i(v)r (i----)dU)dU)dU)dUññññ    

uykuñ arasında ggggülerdüülerdüülerdüülerdüññññ 9a/10.s.    

    

2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk ----(v)r (i(v)r (i(v)r (i(v)r (i----)dU)dU)dU)dUññññuzuzuzuz    

nefislerüñüzçün gizlerdügizlerdügizlerdügizlerdüññññüz üz üz üz 13b/2.s.    

    

3. kişi teklik (v)r (i3. kişi teklik (v)r (i3. kişi teklik (v)r (i3. kişi teklik (v)r (i----)dI)dI)dI)dI    

bir Kişi bir maàaraya uàradı ki içinde azıraq sucuàaz varıdıvarıdıvarıdıvarıdı 37a/5.s.    

    

3. kişi çokluk (v)rlAr (i3. kişi çokluk (v)rlAr (i3. kişi çokluk (v)rlAr (i3. kişi çokluk (v)rlAr (i----)dI)dI)dI)dI    

devesi resÿlu’llÀha yaqın gelürdi ãaóÀbe devesin ururlardıururlardıururlardıururlardı 70a/5.s.    

ve yaluñuzca qonarlar idi 84b/3.s. 
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b. (y)a (y~yI)D+kişib. (y)a (y~yI)D+kişib. (y)a (y~yI)D+kişib. (y)a (y~yI)D+kişi 

    

2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk ----(y)A (y~yI)dU(y)A (y~yI)dU(y)A (y~yI)dU(y)A (y~yI)dUññññUzUzUzUz    

bunuñ óÀlini bilseñüz siz daxı bu işledügi gibi dürişeydüñüz 107a.5.s. 

 

 

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----(y)A (y~yI)dI(y)A (y~yI)dI(y)A (y~yI)dI(y)A (y~yI)dI    

eger bu cemÀlüñle müsülmÀn olayduñ senüñ işüñ kemÀlde olaydıolaydıolaydıolaydı 99a/12., 13.s. 

èavratlarından birisi yir yüzine baqsa yirle gök arasını aydın eyleyeydieyleyeydieyleyeydieyleyeydi ve gökçek 

qoquyıla ùoldurayıdıùoldurayıdıùoldurayıdıùoldurayıdı 102b/13., 14.s. 

 

1.1.3.1.3.4. Geniş Zamanın Rivayeti 

 

a. (V)r (ia. (V)r (ia. (V)r (ia. (V)r (i----)mIş+kişi)mIş+kişi)mIş+kişi)mIş+kişi    

 

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ————(V)r (i(V)r (i(V)r (i(V)r (i----)mIş)mIş)mIş)mIş    

àÀzìnüñ bir namÀzı içün qırq ùoquz biñ namÀz åevÀbı óÀãıl olurmıolurmıolurmıolurmış 24a/7., 8.s. 

ola imÀm aómed óanbeli nehy idermişidermişidermişidermiş 30a/6.s. 

 

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----(V)rlAr (i(V)rlAr (i(V)rlAr (i(V)rlAr (i----)mIş)mIş)mIş)mIş    

resÿlu’llÀh zamÀnında oqı şöyle atarlarmış atarlarmış atarlarmış atarlarmış 39a/14.s.    

bizüm işimüz gibi müsülmÀnlıàa aqın eylemege gidergidergidergiderlermişlermişlermişlermiş 48a/2.s. 

 

1.1.3.1.4. Şimdiki Zaman 

 

1.1.3.1.4.1. -(V)r 

 

1. kişi teklik -(V)rvAm/ -(V)rIn/ -(V)rAm 

sizi ùanuq ùutarınùutarınùutarınùutarın ki ol qulumı yarlıàadum 17a/11.s. 
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and virüremvirüremvirüremvirürem saña 47b/6.s. 

iy Kişi seni görürin görürin görürin görürin bir ulu tañrıya ùaparsın ben daxı senüñ dìnüñe girdüm 86a/7., 8.s. 

 

2. kişi teklik -(V)rsIn 

allÀh teèÀlÀ eyde yalan söylersinsöylersinsöylersinsöylersin belki savaş itdüñ şunuñiçün 71b/9.s. 

eyitdi yÀ seydì bu nesneyi benden niçün ãorarsın ãorarsın ãorarsın ãorarsın 47b/6.s. 

iy Kişi seni görürin bir ulu tañrıya ùaparsınùaparsınùaparsınùaparsın ben daxı senüñ dìnüñe girdüm 86a/7., 8.s. 

yÀ ebÿ hureyre niçün durursındurursındurursındurursın 27a/11.s. 

 

2. kişi çokluk -(V)rsIz 

iy qavm şol nesneyi ki yigrenürsizyigrenürsizyigrenürsizyigrenürsiz yaènì ölmek şoldur ki siz anı isteyü çıqup durursız 

kim o şehÀdetdür 54a/14.s., 15. 

 

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----(V)r(V)r(V)r(V)r    

işitdüm ki bir Kişi aàlaraàlaraàlaraàlar qatı qatı yÀ ehlÀ hu ve yÀ ehlÀ hu diyü çaàırur  çaàırur  çaàırur  çaàırur dururdum 

101b/15.s. 

ol taxtlardan her taxtuñ üzerinde bir qız otururotururotururoturur 105b/14.s. 

 

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----(V)rlAr(V)rlAr(V)rlAr(V)rlAr    

ol gice qatı sovuàa uàraduq óattÀ gördüm kim sovuqdan yiri qazarlarqazarlarqazarlarqazarlar çuqur eylerler eylerler eylerler eylerler 

31b/6.,7.s. 

 

1.1.3.1.4.4. -(y)A yor(ur) 

 

3333. kişi çokluk . kişi çokluk . kişi çokluk . kişi çokluk ----(y)A yo(rur)(y)A yo(rur)(y)A yo(rur)(y)A yo(rur)    

èömr fÀnì olu durur ve günler geçe yorur 104b.1.s.     
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1.1.3.1.4.5. Şimdiki Zamanın Hikayesi 

a. (V)r (i-)dUm 

 

1. kişi teklik -(v)r (i-)dUm 

ölüler arasında yaturdumyaturdumyaturdumyaturdum 56b/5.s. 

 

1. kişi çokluk -(v)r (i-)dUK 

bu oàlanuñ düşini ‘acebla‘acebla‘acebla‘aceblarduqrduqrduqrduq 9b/14.s. 

 

3. kişi teklik -(v)r (i-)dI 

çeri içinde yoldaşları üstinde gezeridigezeridigezeridigezeridi 34a/5., 6.s.    

savaş ùaàıldı andan ãoñra gördügine ãorardıãorardıãorardıãorardı ki ayaàum noldı 44b/15.s.    

 

1.1.3.1.5. Gelecek Zaman 

 

1.1.3.1.5.1. -(y)IsAr 

 

1. kişi teklik -(y)IsArIn 

imdi ÀgÀh olàıl vÀllÀhi bu gün seni allÀha èarø eyleyiserin 78a/7.s.eyleyiserin 78a/7.s.eyleyiserin 78a/7.s.eyleyiserin 78a/7.s. 

 

1. kişi çokluk -(y)IsArUz 

dükeli peyàÀm-berler ve ben daxı qıyÀmet güninde şefÀèat idiserüzidiserüzidiserüzidiserüz 91b/12., 13.s. 

 

2. kişi teklik -(y)IsArsInIsArsInIsArsInIsArsIn 

melik eyitdi neyile aldayısarsın 85b/5.s. 

dünyÀya girü rücÿè idisersin 106b/1., 2.s.  

 

3. kişi teklik -(y)IsArIsArIsArIsAr 

mertebesinüñ nihÀyeti ne olısar 25b/14.s. 
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3. kişi çokluk -(y)IsArlArIsArlArIsArlArIsArlAr    

eyitdüñ ehlüñ ayÀlüñ nolısarlar nolısarlar nolısarlar nolısarlar 78a/6.s.  

 

1.1.3.1.5.2. -(y)A 

 

1. kişi teklik -(y)Am  

pes tañrı yolında àazÀya mülÀzemet eylemekden ırılmayaırılmayaırılmayaırılmayammmm ölinceye degin 36b/11., 

12.s.  

 

1. kişi çokluk -(y)AvUz 

senüñle allÀh qatında bulışavuzbulışavuzbulışavuzbulışavuz 119a/4.s. 

yÀ budur ki düşmanı ãıyup fetó idevüzidevüzidevüzidevüz yÀ şehìd olavuzolavuzolavuzolavuz 54b/4.s. 

 

2. kişi teklik -(y)AsIn  

bizüm qatumuzda oruc ãıyasınãıyasınãıyasınãıyasın 101b/7.s. 

 

2. kişi çokluk -(y)AsIz 

qaçup nireye gidesiz 58b/11.s. 

 

3. kişi teklik -(y)A 

qanı ol uçmaàuñuzla savaşda ölenüñüzi anda girür ãanursız hìç bir yoq mıdur ki çıqaçıqaçıqaçıqa 

61b/5.s. 

üstüñüze fitneler geldi qarañu gice qaralıàı gibi ol fitnelerden qurtulacaq Kişi oldur ki 

bir ùaà başında otura ùavarı südinden yiyeyiyeyiyeyiye 69b 11.s. 

 

3. kişi çokluk -(A)lAr 

altunı ve gümüşi cehennem odında qızduralarqızduralarqızduralarqızduralar daxı alınların ve arqaların 13a/15.s. 

anuñıla ùaàlayalaùaàlayalaùaàlayalaùaàlayalar ve eydeler eydeler eydeler eydeler 13b/1.s. 
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1.1.3.1.5.3. -(y)AcAK 

 

2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk ----(y)AcAKsIz(y)AcAKsIz(y)AcAKsIz(y)AcAKsIz    

eydürdi eger savaşda ölmezseñüz daxı elbette öleceksizöleceksizöleceksizöleceksiz 65a/7.s. 

 

1.1.3.1.5.4. 1.1.3.1.5.4. 1.1.3.1.5.4. 1.1.3.1.5.4. ----sA gereksA gereksA gereksA gerek    

 

ölümden aşaàaraq zaxmı daxı eksük duysa gerekduysa gerekduysa gerekduysa gerek 46a/2.,3.s. 

her Kişi ki àulÿl ider qıyÀmet güninde ol àulÿl itdügini boynı üstine oturup götürse götürse götürse götürse 

gerekgerekgerekgerek 113a/3., 4.s.  

 

1.1.3.1.5.7. Gelecek Zamanın DU1.1.3.1.5.7. Gelecek Zamanın DU1.1.3.1.5.7. Gelecek Zamanın DU1.1.3.1.5.7. Gelecek Zamanın DUR’lu HaliR’lu HaliR’lu HaliR’lu Hali    

    

a. (y)IsAr dur(ur)a. (y)IsAr dur(ur)a. (y)IsAr dur(ur)a. (y)IsAr dur(ur)    

    

3. kişi teklik (y)IsAr dur(ur)3. kişi teklik (y)IsAr dur(ur)3. kişi teklik (y)IsAr dur(ur)3. kişi teklik (y)IsAr dur(ur)    

qıyÀmet güninde benüm üzerüme çÀdur olısardurolısardurolısardurolısardur 11a/2.s.    

qıyÀmet güninde bunlar oddan olup sizi yaqısardur 112b/4.s. 

    

b. b. b. b. ----(y)AcAk dur(ur)(y)AcAk dur(ur)(y)AcAk dur(ur)(y)AcAk dur(ur)    

3. kişi teklik3. kişi teklik3. kişi teklik3. kişi teklik----(y)AcAk dur(ur)(y)AcAk dur(ur)(y)AcAk dur(ur)(y)AcAk dur(ur)    

Kesmeñ zìrÀ ki üşülenecekdüüşülenecekdüüşülenecekdüüşülenecekdürrrr 21b/15.s.    

    

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----(y)AcAklAr dur(ur)(y)AcAklAr dur(ur)(y)AcAklAr dur(ur)(y)AcAklAr dur(ur)    

qıyÀmet güninde qorqumuz qoyacaqlardurqoyacaqlardurqoyacaqlardurqoyacaqlardur 81a/5.s. 
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1.1.3.2. İstek Kipi1.1.3.2. İstek Kipi1.1.3.2. İstek Kipi1.1.3.2. İstek Kipi    

    

Türkiye Türkçesinde “Dilek-İstek Kipleri” başlığı altında incelenen “Emir”, 

İstek”, “Dilek-Şart” ve “Gereklilik” kiplerini EAT’de ayrı eklerle göstermek zordur. 

EAT’de aynı ek farklı cümlelerde kimi zaman dilek-şart, kimi zaman emir, kimi zaman 

gereklilik, istek gösterebilmektedir. Bu nedenle çalışmada bu şekiller Gülsevin’in27 

önerdiği biçimde “İstek Kipi” başlığı altında ele alınmaktadır. Bunun dışında şart 

bildirdiği durumlarda zarf-fiil özelliği gösteren —sA eki bu kısımda yer almamış zarf-fiil 

bölümünde incelenmiştir.  

 

1.1.3.2.1. 1.1.3.2.1. 1.1.3.2.1. 1.1.3.2.1. ----(y)A(y)A(y)A(y)A    

    

1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik ----(y)AyIn / (y)AyIn / (y)AyIn / (y)AyIn / ----(y)AyIm /(y)AyIm /(y)AyIm /(y)AyIm /----(y)Am(y)Am(y)Am(y)Am    

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

andan başuñı benüm üstüme qo ben daxı başumı senüñ üstüñe qoyayın 6b/12.,13.s. 

senüñ yoluñda anuñıla savaş ideyin ideyin ideyin ideyin 76b/15.s.    

èalì raøiya’llÀhu èanhu durdı ben çıqayımçıqayımçıqayımçıqayım 61b/1.s. 

beni oqıla uralar boynına işÀret eyledi daxı ölem ölem ölem ölem uçmaàa giremgiremgiremgirem    

 

b. ‘Ne’ soru zamiriyle kullanıldığında tavsiyede b. ‘Ne’ soru zamiriyle kullanıldığında tavsiyede b. ‘Ne’ soru zamiriyle kullanıldığında tavsiyede b. ‘Ne’ soru zamiriyle kullanıldığında tavsiyede gereklilik bildirir gereklilik bildirir gereklilik bildirir gereklilik bildirir     

benden nesne dile ve Àrzÿ eyle eyde ne dileyeyin ve ne Àrzÿlayayınne dileyeyin ve ne Àrzÿlayayınne dileyeyin ve ne Àrzÿlayayınne dileyeyin ve ne Àrzÿlayayın 77b/2.s. 

hìç nesne Àrzÿlar mısız eydürler ne Àrzÿlayalumne Àrzÿlayalumne Àrzÿlayalumne Àrzÿlayalum ki uçmaq içinde gezerüz 89b/6.s. 

 

 

 

                                                

27 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 130. 
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c. Tercih bildirir c. Tercih bildirir c. Tercih bildirir c. Tercih bildirir     

ribÀù niyyetine duramduramduramduram daxı her ayda bir gez èumre idemidemidemidem her yılda bir gez óac eyleyemeyleyemeyleyemeyleyem 

ehlüme daxı yaqın olamolamolamolam bu mı sevgülüdür saña yoqsa bu mı yigrekdür ki şÀma varamvaramvaramvaram 

daxı anda duram duram duram duram 27b/12., 13., 14.s. 

 

d. Şart bildirir 

qaçanki ben depinemdepinemdepinemdepinem dükeliñüz bile depinüñ 58b/15.s. 

    

1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----(y)AvUz /(y)AvUz /(y)AvUz /(y)AvUz /----(y)AlUm(y)AlUm(y)AlUm(y)AlUm    

    

a.a.a.a. Dilek Dilek Dilek Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

yörüñ varalumvaralumvaralumvaralum görelüm ki óaq teÀlÀ qulları arasında nice óükm ider 91a/6.s. 

imdi bu atlara binelümbinelümbinelümbinelüm senüñ ilüñe gidelüm gidelüm gidelüm gidelüm 86a/11.s.    

    

b. ‘b. ‘b. ‘b. ‘----mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir (ki’ ile bağlanan veya bağlanması gereken ki’ ile bağlanan veya bağlanması gereken ki’ ile bağlanan veya bağlanması gereken ki’ ile bağlanan veya bağlanması gereken 

cümlelerde)cümlelerde)cümlelerde)cümlelerde)    

işbunı Àrzÿlaruz ki cÀnlarumuzı gövdemüze viribiyesin    tÀ ki senüñ yoluñda bir gez daxı 

şehìd olavuz olavuz olavuz olavuz 89b/8., 9.s. 

 

2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik 2. kişi teklik ----(y)AsIn(y)AsIn(y)AsIn(y)AsIn    

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

qaçanki àazÀya gitmek dileyesin bir at al ki alnı saqar ve ayaqlarınuñ saàından artuàı 

sekil ola saàlıàıla gelesingelesingelesingelesin 22a.6., 7.s. 

bu velìnüñ rÿóıçün saña and virürin ki qıããañı bize eydesineydesineydesineydesin 47b/3., 4.s. 

ne Àrzÿlayayın dilerin senden ki beni girü dünyÀya viribiyesinviribiyesinviribiyesinviribiyesin 77b.2., 3.s. 
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b. Emir bildirirb. Emir bildirirb. Emir bildirirb. Emir bildirir    

yaènì senüñ üzerüñe. vÀcib oldı ki savaş eyleyesin 49b/14.s. 

    

c. İstek yoluyla gereklilik bildirirc. İstek yoluyla gereklilik bildirirc. İstek yoluyla gereklilik bildirirc. İstek yoluyla gereklilik bildirir    

kürekcilere buyur gizlü kürekleri çeksünler çünki işüñ bitirüp deñiz içine çıqasın 

120a/9., 10.s. 

    

    

    

d. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirird. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirird. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirird. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirir    

tañrı yolında àazÀ iderken ölürseñ şol óÀlde ãabr idiciye åevÀb umıcı ve yönüñ kÀfirden 

yaña olup arduñ döndürmeyici olasınolasınolasınolasın cemìèi günÀhuñ yarlıàanur 87b/8., 9., 10.s.    

didüm ki yüzinüñ ve yüzi aqlıàınuñ ve óüsninüñ ve cemÀlinüñ ve tÀcınuñ ve yÀqÿtınuñ 

ve incüsinüñ ve zeberceddinüñ niteligin aña göre qıyÀs idesinidesinidesinidesin 103b/2., 3., 4.s. 

    

e. Gereklilik bildirir (gerek (kim... e. Gereklilik bildirir (gerek (kim... e. Gereklilik bildirir (gerek (kim... e. Gereklilik bildirir (gerek (kim... ----(y)A’ yapısında)(y)A’ yapısında)(y)A’ yapısında)(y)A’ yapısında)    

şöyle gerekdür ki èamel bÀùıl eyleyici nesnelerden ki àaybet söylemek ve óased itmek 

ve ôulüm eylemek ve bunlaruñ emåÀli nesnelerdür saqınasınsaqınasınsaqınasınsaqınasın 110a/13., 14., 15.s.    

 

g. Şart bildirir (her kim veya kaçg. Şart bildirir (her kim veya kaçg. Şart bildirir (her kim veya kaçg. Şart bildirir (her kim veya kaçan , kaçan kim sözleri ile kurulan birleşik cümlelerde)an , kaçan kim sözleri ile kurulan birleşik cümlelerde)an , kaçan kim sözleri ile kurulan birleşik cümlelerde)an , kaçan kim sözleri ile kurulan birleşik cümlelerde)    

iy ìmÀn getürenler qaçanki kÀfirlere bulışasınbulışasınbulışasınbulışasın üstüñüze óamle idici olduqları óÀlde 

anlara arduñuz döndürip qaçmañ 10a/11.s.,12.s. 

qaçanki ol qız qardaşçuàumı göresin benden aqaçanki ol qız qardaşçuàumı göresin benden aqaçanki ol qız qardaşçuàumı göresin benden aqaçanki ol qız qardaşçuàumı göresin benden añññña selÀm eylegil ve eyitga selÀm eylegil ve eyitga selÀm eylegil ve eyitga selÀm eylegil ve eyitgil 11a/12., 13.s.il 11a/12., 13.s.il 11a/12., 13.s.il 11a/12., 13.s.    

 qaçanki àazÀya gitmek dileyesindileyesindileyesindileyesin bir at al 22a/6.s. 

qaçanki düşmana buluşasın dur savaş eyle 51a/14., 15.s. 

qaçanki deñiz aàzına irişesinirişesinirişesinirişesin xalı gemi üstinde aç 120a/5., 6.s. 
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2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk 2. kişi çokluk ----(y)AsIz(y)AsIz(y)AsIz(y)AsIz    

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

size and virürin ki baña nesne virüp èamelüm defterin qarartmayasız qarartmayasız qarartmayasız qarartmayasız 73b/5.s.... 

    

b. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirirb. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirirb. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirirb. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirir    

iy Àdem oàlanları siz bu Àyeti bu resme teévìl idesiz 5.b 7.s.  

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi mülÀzım oluñ işbunuñ üzerine ki at alıcaq 

bir at alasızalasızalasızalasız ki yelisi quyruàı qara alnı saqar ayaqları sekil doru ola  

daxı bilesiz kim ben raèiyyet arasında hìç nesne qısmet itmezin 118b/9., 10.s.    

    

c. Emir yoluyla gereklilik bildirirc. Emir yoluyla gereklilik bildirirc. Emir yoluyla gereklilik bildirirc. Emir yoluyla gereklilik bildirir    

allÀhuñ birligine ìman getüresizgetüresizgetüresizgetüresiz ve resÿlinüñ peyàÀm-berligine inainainainanasıznasıznasıznasız 8b/2., 3.s. 

óaq teèÀlÀ eyitdi kÀfirler içün yaraqlañ ne kim gücüñüz yiterse quvvetden ve at 20b/14., 

15.s.baàlamaqdan ki bu yaraqladuàuñuz nesneyile ürküdesizürküdesizürküdesizürküdesiz tañrı düşmanını 21a/1.s. 

 

g. Şart bildirirg. Şart bildirirg. Şart bildirirg. Şart bildirir    

qaçankim düşmana bulışasızbulışasızbulışasızbulışasız ãabr eyleñ 41a/9.s. 

    

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----(y)A(y)A(y)A(y)A    

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

óaq teèÀlÀnuñ nihÀyetsiz luùfından dilegümüz oldur kim bunda ve qalan işlerimüzde 

ixlÀã üzerine dutadutadutaduta    
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b. b. b. b. ‘‘‘‘----mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir (ki ile bağlanan veya bağlanması gereken ki ile bağlanan veya bağlanması gereken ki ile bağlanan veya bağlanması gereken ki ile bağlanan veya bağlanması gereken 

cümlelerde)cümlelerde)cümlelerde)cümlelerde)    

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem cebrÀéìl geldi xaber getürdi ki düşmana çeri 

gönderegönderegönderegöndere pes resÿlu’llÀh buyurdı yaraqlandılar 14b/1., 2.s. 

her Kişi ki bir mescid yapa ki anda tañrı õikri eyleye 16.a/5.s. 

böyle didi ve xançeri getürdi ki boàazlayaboàazlayaboàazlayaboàazlaya beni 7b/3., 4.s. 

 

c. Şart bildirirc. Şart bildirirc. Şart bildirirc. Şart bildirir    

qaçanki àÀzì evinden çıqaçıqaçıqaçıqa qavmile esenleşe allÀhu teèÀlÀ ol Kişiyi feriştelere gösterür ve 

eydür görüñ benüm qulumı 17a 8., 9., 10.s. 

qaçanki bunlardan kimsene dönüp üstüme at ãalaãalaãalaãala bir aàaç dibine oturup geleni oqıla 

ururın 53a/6., 7.s. 

her Kişi ki bir mescid yapa yapa yapa yapa ki anda tañrı õikri eyleye 16.a/5.s. 

 

d. Gereklilik bildirird. Gereklilik bildirird. Gereklilik bildirird. Gereklilik bildirir (gerek (kim...  (gerek (kim...  (gerek (kim...  (gerek (kim... ----(y)A yapısında)(y)A yapısında)(y)A yapısında)(y)A yapısında)    

ol Kişiye islÀm dìnin iôhÀr idüp allÀh kelimesin yüce olmaàıçün savaş ider gerekdür ki 

evvel yaqın kÀfirlere àazÀ ideideideide ve anları qahr ile muùìè idüp daxı ıraqlarına meşàÿl ola ola ola ola 

8a/1., 2., 3.s. 

  

3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk 3. kişi çokluk ----(y)AlAr(y)AlAr(y)AlAr(y)AlAr    

 

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istekistekistekistek    

beni oqıla uralar uralar uralar uralar boynına işÀret eyledi daxı ölem uçmaàa girem 67b/15.s.    

müsülmÀnlar kÀfirlerüñ şehirleri ve evleri üstine varup savaş ideler ve anları esìr idüp 

mÀlların àÀret eyleyeler 
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b. b. b. b. ‘‘‘‘----mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir mAk için...’ anlamında maksat bildirir (ki ile bağlanan veya bağlanması gereken ki ile bağlanan veya bağlanması gereken ki ile bağlanan veya bağlanması gereken ki ile bağlanan veya bağlanması gereken 

cümlelerde)cümlelerde)cümlelerde)cümlelerde)    

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ol Kişi ùamudadur vardılar ki 

görelergörelergörelergöreler112b/8.s. 

 

c. Şart bildirir c. Şart bildirir c. Şart bildirir c. Şart bildirir     

qaçanki ùar yire irişeleririşeleririşeleririşeler üstin yanlarına çıqup üstilerine ùaş dökerin 53a/8., 9.s. 

qaçanki bahÀdur ile qorqaq Kişi àaõÀda savaş eyleyelereyleyelereyleyelereyleyeler qorqaàuñ müzdi artuàıraq olur 

36b/2., 3.s. 

qaçanki düşmÀn görelerdigörelerdigörelerdigörelerdi ãavaş itmezlerdi 84b/3.s. 

 

1.1.3.2.2. 1.1.3.2.2. 1.1.3.2.2. 1.1.3.2.2. ————sAsAsAsA    

    

Dilek-istek, gereklilik bildirdiği örneklerde cümlenin yüklemi görevindedir.  

 

1. tekil kişi 1. tekil kişi 1. tekil kişi 1. tekil kişi ----sAmsAmsAmsAm    

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildirir istek bildirir istek bildirir istek bildirir     

uçmaqda degülse bÀri gücüm yitdügince óÀriåe içün aàlasam 89a/4.s. 

işbu göñlüme düşeni resÿlu’llÀh èarø itsemitsemitsemitsem eger destÿr virürse işlesemişlesemişlesemişlesem destÿr virmezse 

işlemesem işlemesem işlemesem işlemesem 37a/8., 9.s. 

 

b. Gereklilik bildirir (‘b. Gereklilik bildirir (‘b. Gereklilik bildirir (‘b. Gereklilik bildirir (‘----sAm gerek’ yapısında olanlarda) sAm gerek’ yapısında olanlarda) sAm gerek’ yapısında olanlarda) sAm gerek’ yapısında olanlarda)     

eger bu pÀlÀnı saña virürsem àulÿl itmiş olurın qıyÀmet güninde arqama götürsem gerekgötürsem gerekgötürsem gerekgötürsem gerek 

111a/12., 13.s. 
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1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk 1. kişi çokluk ----sAvUz sAvUz sAvUz sAvUz     

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildirir istek bildirir istek bildirir istek bildirir     

àaõÀdan qalup mÀllarumuzuñ yaènì bÀàçelerümüzüñ bozulup øÀyiè olanın ıãlÀó itsevüzitsevüzitsevüzitsevüz 

50b/12., 13.s. 

    

3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik 3. kişi teklik ----sAsAsAsA    

    

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

eger beg maãlaóat görürse bu Kişinüñ namÀzın qılsaqılsaqılsaqılsa 108a/15.s. 

    

b. b. b. b. Gereklilik bildirir (‘Gereklilik bildirir (‘Gereklilik bildirir (‘Gereklilik bildirir (‘----sA gerek’ yapısında olanlarda)sA gerek’ yapısında olanlarda)sA gerek’ yapısında olanlarda)sA gerek’ yapısında olanlarda)    

ölümden aşaàaraq zaxmı daxı eksük duysa gerekduysa gerekduysa gerekduysa gerek 46a/2., 3.s. 

 

1.1.3.2.3. Kişiler İçin Özel Eklerle Yapılanlar 

 

1.1.3.2.3.1. –Gıl 

 

Dilek-istek, emir, gereklilik tarzında kipleri ifade edebbilen eklerdir.  

 

2. kişi teklik  

 

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

resÿlu’llÀhuñ xalìfesine yaènì ebÿ bekre raøiya’llÀhu èanhu varàıl varàıl varàıl varàıl ve eyitgil eyitgil eyitgil eyitgil 83a/7.s. 

tañrı içün iy qardaşçuàum bizi qoyup eglenmegileglenmegileglenmegileglenmegil 11a/11., 12.s. 

 

b. Dua yoluyla istek istek bildirirb. Dua yoluyla istek istek bildirirb. Dua yoluyla istek istek bildirirb. Dua yoluyla istek istek bildirir    

oqıyanı yazanı diñleyeni raómetüñle yarlıàaàılyarlıàaàılyarlıàaàılyarlıàaàıl 129a/14.s. 
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c. Tavsiye Bildirirc. Tavsiye Bildirirc. Tavsiye Bildirirc. Tavsiye Bildirir    

müéellif eyitdi bilgilbilgilbilgilbilgil ki àulÿluñ iki dürlü èuqÿbetleri vardur 114a/12., 13.s. 

bilgil bilgil bilgil bilgil ki àÀzì tañrı yolında zaxm acısını ùuymaz 45b/15.s. 

bilgilbilgilbilgilbilgil ki óÿrìler qatı yaşlu olanlara yaqın gelürler 46a/12/13.s. 

 

e. İkaz Bildirir e. İkaz Bildirir e. İkaz Bildirir e. İkaz Bildirir     

imdi ÀgÀh olàılolàılolàılolàıl vÀllÀhi bu gün seni allÀha èarø eyleyiserin 78a/7.s.  

 

1.1.3.2.3.2. Eksiz 

 

2. kişi teklik 

 

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildirir istek bildirir istek bildirir istek bildirir     

qoqoqoqo silme yüzümi ki allÀha yüzüm qanıyla ve àazÀ tozıyla buluşayın 10b/15.s. 

 

b. Dua yoluyla istek bildirir b. Dua yoluyla istek bildirir b. Dua yoluyla istek bildirir b. Dua yoluyla istek bildirir     

ilÀhì issümüñ rızqını benüm rızqum giñidi vire üçünci budur ki eydür ilÀhì benüm 

issüme şehÀdet rÿzì qıl 19b/15.s.    

 

c. Tavsiye bildirir c. Tavsiye bildirir c. Tavsiye bildirir c. Tavsiye bildirir     

iy tañrı qulı irte dönerüz nolduñ tañrıdan qorq bir qaç gün daxı ãabr eyle 102a.1.s. 

 

d. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirird. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirird. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirird. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirir    

iy Kişi ol èibÀdet eyledügüñ tañrıya duèÀ qıl ki bizi düşmandan qurtara 86a/13., 14.s. 

 

e. Emir bildirir e. Emir bildirir e. Emir bildirir e. Emir bildirir     

ol bu Kişiyi giri olduàuñ yire iletiletiletilet ol xalı ve qalan tuófeleri daxı buña virvirvirvir ve daxı bu 

Kişiye eyiteyiteyiteyit 120b/9.s. 
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1.1.3.2.3.3. -(U)ññññ    

 

2. kişi çokluk 

 

a. Emir bildirir 

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi mülÀzım oluñ 22a/12.s. 

tañrıya iki diyenleri her qanda bulursañuz daxı bunları ùutuñ ve egirdüñ 24b/4.s. 

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ãaóÀbelere eyitdi duruduruduruduruññññ savaş eyleeyleeyleeyleññññ 40a/2., 3.s. 

dükeli nesneyi allÀh bilür ve size xayırlu olan nesneyi işleişleişleişleññññ diyü buyurur pes 

buyurduàını işleñ nefsüñüze xoş gelmedügine baqmañ 3b/9., 10.s. 

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi oq atuatuatuatuññññ    ata binübinübinübinüñ ñ ñ ñ 21a/7.s. 

 

b. Dilek-istek bildirir  

eger benümle savaşmaq isterseñüz mühlet virüvirüvirüvirüññññ 6a/5.s.    

yoldaşlaruma ben eyitdüm görügörügörügörüññññ bu oàlanı ki uyqu içinde nice güler 9a.8.,9.s. 

iy tañrı qulı eger içerü girmek isterseñ tìz girüñ qapuyı yaparın 51b/14.s. 

süñüleriñüzle beni götürüñ iş bu qalèanuñ içine bıraàuñ 55b/7.s. 

 

c. Yalvarma yoluyla istek bildirir 

ol yigidüñ evini ãordum bir èavrat çıqdı bilesine bir qızçuàaz var eydür baña babamı 

getürügetürügetürügetürüññññ    bunı işidicek qatı aàladuq 80a.7.,8.s. 

eger size müsülmÀn esìrleri gelseler bizi ãatun alu alu alu aluññññ    kÀfir elinden çıqaruçıqaruçıqaruçıqaruññññ diyü fidÀ virüp 

qurtarduñ bunları 117b/3.4.  

 

d. Tavsiye bildirir  

hìç qorqmaqorqmaqorqmaqorqmaññññ bile yiyiyiyiññññ ki ol gördüñüz baraã degüldür 47a/11.s. 

resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki size iósÀn eyleye siz daxı aña 

èivaøın idüñ 127a/2.s. 
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e. Tavsiye yoluyla gereklilik gösterir  

dükeli nesneyi allÀh bilür ve size xayırlu olan nesneyi işleñ diyü buyurur pes 

buyurduàını işleişleişleişleññññ nefsüñüze xoş gelmedügine baqmabaqmabaqmabaqmaññññ 3b/9., 10.s. 

 

f. Serbestlik gösterir 

óaq teèÀlÀ eyde qanı benüm qullarum ki benüm yolumda kÀfirler ile ãavaş eylediler ve 

şehìd oldılar ve benüm yolumda zaómetler çekdiler ve incindiler gelügelügelügelüññññ uçmaàa girügirügirügirüññññ 

geleler óisÀbsuz uçmaàa gireler 94b/10., 11., 12.s. 

 

1.1.3.2.3.4. –sUn 

 

3. kişi teklik -sUn 

 

a. Dilek-istek bildirir 

eger bu Kişi ardından Kimse geldügin görmese sizi terk iderdi sizden bir qaç Kişi 

dursundursundursundursun bunı 

elikdürsünelikdürsünelikdürsünelikdürsün53b/4., 5., 6.s. 

ilerü var ki tañrı saña raómet eylesün 9b.4.s.    

 

b. Temenni bildirir 

ilÀhi baña bir Kişi buluşdur ki àaøabı tìz ve savaşı qatı olsunolsunolsunolsun 77a/2.s. 

şol yoldaş qılsun ki bunuñ óÀlinden aña nesne øÀhir olmışdur 108a/6.s.  

 

c. Tavsiye yoluyla gereklilik bildirir 

iy beg xalq üzildi biraz ùur arduñ irişsün irişsün irişsün irişsün diyü söyledi 96b/7., 8.s.  
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3. çoğul kişi-sUnlAr 

 

a. Dileka. Dileka. Dileka. Dilek----istek bildiriristek bildiriristek bildiriristek bildirir    

maènìsi budur kim kÀfirlerden yanuñuzda ve yaqınuñuzda olanlar ile savaş idüñ ve 

anlaruñıla yumuşaqlıq itmeñ tÀkim sizde erlik bulsunlarbulsunlarbulsunlarbulsunlar 7b/14., 15.s/8a/1.s. 

bir qaç Kişiler vir bize quréÀn ve sünnet ögretsünlerögretsünlerögretsünlerögretsünler 95a/12., 13.s. 

 

b. Emir bildirirb. Emir bildirirb. Emir bildirirb. Emir bildirir    

iy tañrı qulları èamel idiciler işbunuñ gibi nesne içün èamel itsünleritsünleritsünleritsünler 107b/10., 11.s. 

 

1.1.3.2.4. İstek Kipinin Hik1.1.3.2.4. İstek Kipinin Hik1.1.3.2.4. İstek Kipinin Hik1.1.3.2.4. İstek Kipinin Hikayesiayesiayesiayesi    

    

a. (y)A (ia. (y)A (ia. (y)A (ia. (y)A (i----)d+kişi)d+kişi)d+kişi)d+kişi    

    

1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik ----(y)A (y~i(y)A (y~i(y)A (y~i(y)A (y~i----)dUm)dUm)dUm)dUm    

ben daxı senüñle bile olaydum 107b/4.s. 

    

1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik 1. kişi teklik ----(y)A (y~yI)dU(y)A (y~yI)dU(y)A (y~yI)dU(y)A (y~yI)dUññññ    

eger bu cemÀlüñle müsülmÀn olayduolayduolayduolayduññññ senüñ işüñ kemÀlde olaydı 99a/12., 13.s. 

 

1.2. Öğe Belirlemeden Bağlantı Kuran Ekler 

 

Cümleler arasında öğe değişikliği yapmadan sözcükler arasında bağlantı kuran 

eklerdir.  

 

1.2.1. İyelik Ekleri 

 

1. kişi teklik +(U)m        yoldaşumyoldaşumyoldaşumyoldaşum 5b.14.s. 

1. kişi çokluk +(U)mUz     ilümüzilümüzilümüzilümüz 47b/11.s. 
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2. kişi teklik +(U)ñ         gücügücügücügücüññññ 7b/2.s. 

2. kişi çokluk +(U)ñUz    qardaşlaruqardaşlaruqardaşlaruqardaşlaruññññuzuzuzuz 89b/12.s.    

3. kişi teklik +(s)I2(n)       qapusıqapusıqapusıqapusı 97b/3.s. 

3. kişi çokluk +lArI2(n)+    güçlerigüçlerigüçlerigüçleri 118a/11.s. 

 

3. teklik kişi iyelik ekinin +(s)I ünlüyle yÀ da ünsüzle biten durum eklerini 

aldığında araya bir ‘n’ ünsüzü girer. Kaynaştırma/bağlama görevi olmayan bu ses, 

“zamir n”si olarak adlandırılır.28 EAT’de, +Ø belirtme eki geldiğinde de 3. kişi iyelik 

ekinin üzerindeki “n” ünsüzü ortaya çıkar. Gülsevin, EAT’de, +Ø belirtme eki 

gelmeden, yani herhangi bir belirtili nesne kullanımı olmadan da, 3. kişi iyelik eki 

üzerinde zamir n’sinin bulunduğu örnekleri belirlemiştir.29 Metnimizde, belirtme 

durumu eki olmadan da ortaya çıkan bu türlü zamir n’si örnekleri vardır: 

 

tìz gelüñ gökler qapusınqapusınqapusınqapusın yapılup yirde qalmayalum 46b.10.s. 

zìrÀ ki Kişinüñ ddddünyÀsınünyÀsınünyÀsınünyÀsın ve ÀxiretinÀxiretinÀxiretinÀxiretin bu ikisiyle óÀãıl olur 127a/11., 12.s. 

 

1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması    

3. kişi iyelik eki almış sözcüklerde ekin işlevini yitirdiği sözcüğün tabanı olmuş 

ve tekrar 3. teklik kişi iyelik eki almıştır.  

dükelisi 4b/5.s. , birisi 64b/4.s., kimisi 104b/6.s. 

 

 

 

                                                

28 Bergamalı Kadri, Müyessiretü’lUlum Tıpkı Basım, Çeviriyazılı Metin ve Dizin. Yayınlayan: 

Besim Atalay (İstanbul:TDK,1946), s. 47; Talat Tekin, “3. Kişi İyelik Eki Üzerine,” Makaleler 1. 

(Ankara:2003), s. 10131-139; Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: TDK, 1997), 

s. 13-15. 
29 Gürer Gülsevin, “Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı,” 

Türk Dili, Sayı 466 (1990), s. 276-279. 
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1.2.2. Tamlayan Eki  

 

1.2.2.1. Şekilleri1.2.2.1. Şekilleri1.2.2.1. Şekilleri1.2.2.1. Şekilleri    

    

1.2.2.1.1. +(n)U1.2.2.1.1. +(n)U1.2.2.1.1. +(n)U1.2.2.1.1. +(n)Uññññ    

    

Ekin ünlüsü her zaman dar-yuvarlaktır. 

şunlaruñla ki ìmÀn götürmezler allÀhuallÀhuallÀhuallÀhuññññ birligine inanmazlar 3b/15.s. 

yazuqları dökilür xurma budaàınubudaàınubudaàınubudaàınuññññ yemişi dökildügi gibi 36a/2.s. 

iki sÀèat vardur ki göklerügöklerügöklerügöklerüññññ qapusı açılır 36b/115.s. 

çeri erenlerinüerenlerinüerenlerinüerenlerinüññññ qocaları óikÀyet iderdi 43a/12.s. 

 

1. kişi teklik ve çokluk zamirlerinde ek -Um şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 

şekil ayrı bir ek değil, ben+iñ > benüm, biz+üñ    >    bizüm biçiminde bir uzak-dudak 

benzetmesidir30.  

benümbenümbenümbenüm ayaàum kim Kesdi 44b/15.s. 

benümbenümbenümbenüm qullarum ki nefsleri isrÀf itdiler 56a/6.s. 

eyitdiler kim irişdüre bizüm bizüm bizüm bizüm xaberümüzi qardaşlarumuza 90a/1.s. 

bayıq bizümbizümbizümbizüm qatumuza gelmek saña yaqın oldı 101b/5.s. 

 

1.2.2.1.2. 1.2.2.1.2. 1.2.2.1.2. 1.2.2.1.2. +∅∅∅∅ (Eksiz) 

    

qubbenüñ içi yüzi nÿrıylayüzi nÿrıylayüzi nÿrıylayüzi nÿrıyla aydın olmış 23b/3., 4.s. 

eyitdi allÀh resÿlineallÀh resÿlineallÀh resÿlineallÀh resÿline ìman getürmek 8b.8.s. 

allÀha yüzüm qanıyla ve àazÀ tozıylayüzüm qanıyla ve àazÀ tozıylayüzüm qanıyla ve àazÀ tozıylayüzüm qanıyla ve àazÀ tozıyla buluşayın 10b/15.s. 

illeri ucınailleri ucınailleri ucınailleri ucına varup anda bulışalar pes ilinüñ çerisini divşürdi 59b/7.s. 

                                                

30 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 140. 
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baña nesne virüp èamelüm defterin qarartmayasız 73b/5.s. 

 

1.2.2.1.2.1. Kullanılışları 1.2.2.1.2.1. Kullanılışları 1.2.2.1.2.1. Kullanılışları 1.2.2.1.2.1. Kullanılışları     

    

Tamlama eki iki ad arasında bağlantı kurmaktadır. Bu nedenle durum ekleri 

arasında yer almamaktadır.  

atı dizgininatı dizgininatı dizgininatı dizginin aldum ve eyitdüm 10a.6.s. 

 

2. Kategori Ekleri 

 

Yeni sözcük türetmeyen, sözcüklerde tür değişikliği yapmayan eklerdir. Cümle içinde 

öğe belirlemek yÀ da ilişki kurmak gibi bir işlevleri de yoktur. Eklendikleri sözcükleri 

kendileriyle sınırlı olan özellikler katarlar31. 

    

2.1. Çokluk Kategorisi  

    

2.1.1. +lAr 2.1.1. +lAr 2.1.1. +lAr 2.1.1. +lAr     

    

En işlek çoğul ekidir. Çokluk bildirmenin dışında topluluk veya sınıf da 

bildirmektedir. Cümlede iyelik ve durum eklerinden önce gelir.  

 

2.1.1.1. Kök veya tabanı çokluk yapar2.1.1.1. Kök veya tabanı çokluk yapar2.1.1.1. Kök veya tabanı çokluk yapar2.1.1.1. Kök veya tabanı çokluk yapar. 

 

qapularıqapularıqapularıqapuları altundan qapuları qapuları qapuları qapuları üstinde perdelerperdelerperdelerperdeler asılmış 9a/14.s. 

 

 

 

                                                

31 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 142. 
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2.1.1.2. Adları sınıf veya familya anlamında kategorize2.1.1.2. Adları sınıf veya familya anlamında kategorize2.1.1.2. Adları sınıf veya familya anlamında kategorize2.1.1.2. Adları sınıf veya familya anlamında kategorize eder. eder. eder. eder.    

    

kÀfir çerisi müsülmÀnlarmüsülmÀnlarmüsülmÀnlarmüsülmÀnlar üstine gele 4a/12.s., şuña degin ki aàlamaqdan gözleri 

pişdi 56a/10.s. 

    

2.1.1.3. Adların üzerine gelir ve tamlayan ekini almaksızın belirtili 2.1.1.3. Adların üzerine gelir ve tamlayan ekini almaksızın belirtili 2.1.1.3. Adların üzerine gelir ve tamlayan ekini almaksızın belirtili 2.1.1.3. Adların üzerine gelir ve tamlayan ekini almaksızın belirtili 

tamlama yapar.tamlama yapar.tamlama yapar.tamlama yapar.    

    

oàlanı gördüm atlar doynaqlarıatlar doynaqlarıatlar doynaqlarıatlar doynaqları arasında 10b/4.s., àÀzìlerüñ èavratlarınuñ 

óarÀmlıàı àazÀya çıqmayanlara anaları óarÀmlıàıóarÀmlıàıóarÀmlıàıóarÀmlıàı gibidür 15a/15.s/15b/1.s., kÀfirlerikÀfirlerikÀfirlerikÀfirleri 

dutdılar esìr eylediler 55a/13.s. 

    

2.1.1.4. Az da olsa sayı sıfatlarından ve topluluk bildiren adlardan 2.1.1.4. Az da olsa sayı sıfatlarından ve topluluk bildiren adlardan 2.1.1.4. Az da olsa sayı sıfatlarından ve topluluk bildiren adlardan 2.1.1.4. Az da olsa sayı sıfatlarından ve topluluk bildiren adlardan 

sonra gelir.sonra gelir.sonra gelir.sonra gelir.    

    

yÀqÿtdan iki qanatlarıiki qanatlarıiki qanatlarıiki qanatları ola 20a/6.s., bir qaçbir qaçbir qaçbir qaç óÿrì qızları óÿrì qızları óÿrì qızları óÿrì qızları gökden indiler 48a/9., 

10.s., iki dizleriiki dizleriiki dizleriiki dizleri deve dizi gibi oldı 56a/11.s. 

    

2.1.2. +An 2.1.2. +An 2.1.2. +An 2.1.2. +An     

    

Kalıplaşmış birkaç örnekte görülmektedir.  

bir qaç erenerenerenerenlerin öldürdi 10a/5.s., türk oàlanoàlanoàlanoàlanları ol óadìåleri oquyup maènìsini 

añlamazlardı 2b/1., 2.s. 

 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. z  z  z  z     

    

Kalıplaşmış birkaç örnekte görülmektedir.  

iki dizdizdizdizleri deve dizi gibi oldı 56a/11.s. 
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niteki gözgözgözgöz çıqaranuñ cezÀsı gözgözgözgözin çıqarmaqdur 63a.3.s. 

 

2.2. Küçültme/Sevimlilik Kategorisi  

    

2.2.1. +acuk2.2.1. +acuk2.2.1. +acuk2.2.1. +acuk    

    

bÀb azacuqazacuqazacuqazacuq cemÀèat çoq çeriye yÀ bir bahÀdur Kişi şehÀdet isteyü bir alaya 

depinmek dürüst olduàı beyÀnındadur 48b/4., 5.s. 

    

2.2.2. +CAK2.2.2. +CAK2.2.2. +CAK2.2.2. +CAK    

    

andan ãoñra arquncaqarquncaqarquncaqarquncaq girü çekdi 104b/15.s., tìzcektìzcektìzcektìzcek ardınca yaraàın ve azuàın 

viribidi 14b/14.s., bu henÿz yeynicekyeynicekyeynicekyeynicek hìç savaşdan melÿl olup yorulmadı 107a/14.s. 

    

2.2.3. +cUGAz2.2.3. +cUGAz2.2.3. +cUGAz2.2.3. +cUGAz  

 

azıraq sucuàaz varıdı 37a/5.s., yöresindeki otcuàazlardanotcuàazlardanotcuàazlardanotcuàazlardan yiye 37a/7.s., 

cÀncuàazı cÀncuàazı cÀncuàazı cÀncuàazı çıqdı 80a/13., 14.s., ol qızçuàaz qızçuàaz qızçuàaz qızçuàaz başladı 80a/12.s. 

 

2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. ++++cUKcUKcUKcUK    

    

depecükdepecükdepecükdepecük varıdı 69b/9.s., ol benüm qızumdur andan artuq oàlancuàum yoqdur 

80a/5.s. 
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2.3. Sıralama Sayıları Kategorisi 

    

2.3.1. +(I)ncI2 

 

Ekin ilk ünlüsü uyuma girerken ikinci ünlüsü yalnızca damak uyumuna 

girmektedir.  

ùoquzıncı bÀb 14a/6.s., on altıncı bÀb 37b/12.s., üçinci 38b/6.s., yedinci bÀb 40b/11.s. 

 

2.4. Karşılaştırma Kategorisi 

    

2.4.1. +rAK2.4.1. +rAK2.4.1. +rAK2.4.1. +rAK    

    

hìç bundan qatıraqqatıraqqatıraqqatıraq çalış kimsene görmedi 43a/15.s., bÀldan datluraqdatluraqdatluraqdatluraq olayıdı 

103b/65.s., ol dükelinden yigrekyigrekyigrekyigrek 106a/8.s., sevgülüreksevgülüreksevgülüreksevgülürek nesne yoàıdı 19b/9.s. 

 

2.5. Nitelik Dereceleyici Kategorisi 

    

2.5.1. +CA2.5.1. +CA2.5.1. +CA2.5.1. +CA    

    

arpa saàışıncasaàışıncasaàışıncasaàışınca müzd yazı vire 21b/4.s., ölen dünyÀ óükmi ièièièiètibÀrıncatibÀrıncatibÀrıncatibÀrınca şehìd dirler 

68a/15.s., türk dilincedilincedilincedilince tercüme idem 2.b.4.s.  

 

2.6. Olumsuzluk Kategorisi 

    

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. ————mAmAmAmA    

    

şehìd ölüm acısını duymaz duymaz duymaz duymaz 93b/3.s., destÿr virmezse işlemesemişlemesemişlemesemişlemesem 37a/9.s 
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3. Tür/Görev Değiştirici Ekler  

 

3.1. Eylemlere Eklenenler 

    

3.1.1. Eylemsiler 

    

3.1.1.1. Mastar Ekleri 

Eylemlerin ad şekilleridir32.  

 

3.1.1.1.1. 3.1.1.1.1. 3.1.1.1.1. 3.1.1.1.1. ----mAKmAKmAKmAK    

    

eger benümle savaşmaqsavaşmaqsavaşmaqsavaşmaq isterseñüz mühlet virüñ 6a/4., 5.s., uçda durmaqdurmaqdurmaqdurmaq dÀyim 

oruc dutmaqdandutmaqdandutmaqdandutmaqdan yigrekdür 26b/10.s., deñiz ucın beklemekbeklemekbeklemekbeklemek yigrekdür 29b/11.s., suda 

yüzmekyüzmekyüzmekyüzmek oq atmaq atmaq atmaq atmaq ögrede 38a/13.s. 

 

3.1.1.1.2. 3.1.1.1.2. 3.1.1.1.2. 3.1.1.1.2. ----mAKlIKmAKlIKmAKlIKmAKlIK    

    

tañrıları anlara bir baqmaqlıqaqmaqlıqaqmaqlıqaqmaqlıq baqar 89b/5.s., xilÀf-ı tebdìl itmediler tebdìl 

itmeklikitmeklikitmeklikitmeklik ile 81b/2.s., àÀzìlere bilmekligibilmekligibilmekligibilmekligi vÀcib olur 122a/12.s. 

 

3.1.1.1.3. 3.1.1.1.3. 3.1.1.1.3. 3.1.1.1.3. ----mAmAmAmA    

    

çünki ayrılmasıayrılmasıayrılmasıayrılması yaqın oldı ben eyitdüm 45b/3.s., ölmegi ölmegi ölmegi ölmegi yoqdur 20b/6.s. 

 

3.1.1.1.4. 3.1.1.1.4. 3.1.1.1.4. 3.1.1.1.4. ————(y)I(y)I(y)I(y)I2222şşşş    

    

hìç bundan qatıraq çalış çalış çalış çalış kimsene görmedi 43a/15.s.    

                                                

32 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 146. 
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3.1.1.1.5. 3.1.1.1.5. 3.1.1.1.5. 3.1.1.1.5. ----dUKdUKdUKdUK    

    

benden rÀøí oldı qaqıduàı gitdi mi 15a/5.s., oq atmaàuñuz baña sevgülürekdür 

ata bindügüññññüzden 21a/7., 8.s. 

    

3.1.1.2. Sıfat-fiil Ekleri 

 

Eylemlerden geçici sıfatlar yapan eklerdir33. 

 

3.1.1.2.1. 3.1.1.2.1. 3.1.1.2.1. 3.1.1.2.1. ----mImImImI2222şşşş    

    

baña bir ebrişimden qokunmışqokunmışqokunmışqokunmış xalı getüri vir 119b/14.s., fetó olunmışolunmışolunmışolunmış óiãÀrları 

ve içinde cumèa qılmış şehirleri kÀfirlere virdiler 122a/3., 4.s., sarayında qonmazduq ve 

ol geçmişgeçmişgeçmişgeçmiş erenlerüñ himmetlerinde nefslerin ve mÀlların xarc eyledükleri keremleri 

gölgesinde rÀóatlanmazduq 128a/1., 2.s., geçmişgeçmişgeçmişgeçmiş óadìålerüñ baèøısında õikr olındı 

29a/4.s. 

 

3.1.1.2.2. 3.1.1.2.2. 3.1.1.2.2. 3.1.1.2.2. ----mAdUKmAdUKmAdUKmAdUK    

    

beni bir çemene iletdi ki anda bir müteàayyir olmaduqolmaduqolmaduqolmaduq ãudan ırmaq vardur 

100b/9., 10.s., savaşmaàa destÿr virilmedükvirilmedükvirilmedükvirilmedük quluñ bÀlià olmamış oàlanuñ ve delünüñ 

müsülmÀnlar çerisindeki xarÀc güzÀrları körüñ emÀnetleri dürüst degildür 126b/7., 8.s. 

 

 

 

                                                

33 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 147. 
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3.1.1.2.3. 3.1.1.2.3. 3.1.1.2.3. 3.1.1.2.3. ----dUKdUKdUKdUK    

    

düşmanlarınuñ yüzi qara olduàıolduàıolduàıolduàı vaqt óaøretüñe aq yüzle bulışavuz 129a/5., 6.s., 

bu yaraqladuàuyaraqladuàuyaraqladuàuyaraqladuàuññññuzuzuzuz nesneyile ürküdesiz 21a/1.s., ölürse diriliginde işledügiişledügiişledügiişledügi èamel åevÀbı 

qıyÀmete degin dìvÀnına yazıla 25a/5.s. 

 

3.1.1.2.4. 3.1.1.2.4. 3.1.1.2.4. 3.1.1.2.4. ----(y)AcAK(y)AcAK(y)AcAK(y)AcAK    

    

ribÀù qaãdıyla düşman çıqacaqçıqacaqçıqacaqçıqacaq yirlerde durup muntaôır ola 30a/5., 6.s., sen 

bizden ayrılmazsın èahd itmeyince ki gelecegelecegelecegelecek k k k gice elbetde qatumuzda yatasın 102a/15.s. 

    

3.1.1.2.5. 3.1.1.2.5. 3.1.1.2.5. 3.1.1.2.5. ----(y)An(y)An(y)An(y)An    

    

resÿlinüñ óadìåine inananinananinananinanan Kişi àulÿl itmez 111b/15.s., ellerine giren giren giren giren yükini 

yükledecek ùavarları olmasa müsülmÀnlıàa çıqmadın öldürmeyeler 124a/5.s. 

 

3.1.1.2.6. 3.1.1.2.6. 3.1.1.2.6. 3.1.1.2.6. ----(U)r(U)r(U)r(U)r    

    

àazÀya giderken bir göçgöçgöçgöçer er er er èarabuñ evi yanına uàradı 69b/15.s., bu qaynar qaynar qaynar qaynar 

qazanlaruñ üzerine ùuràururdı 85a/8., 9.s. 

 

3.1.1.3. Zarf-fiil Ekleri 

 

Eylemleri başka eylemlere bağlamak için zarflaştıran eklerdir. Zarf-fiil eklerinin 

yanı sıra başka ekler de birleşerek zarf-fiil eki görevini üstlenebilmektedir. Bunların 

dışında zaman veya kip ekleri de cümle içinde zarf-fiil eki olabilmektedir.  
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-sA eki şart bildirdiği cümlelerde ana cümlenin yüklemi değildir. Ek şart 

bildirdiği cümlelerde eklendiği eylemi başka eylemlere bağlayarak zarflaştırmaktadır34. 

 

3.1.1.3.1. Zaman Zarf3.1.1.3.1. Zaman Zarf3.1.1.3.1. Zaman Zarf3.1.1.3.1. Zaman Zarf----fiillerifiillerifiillerifiilleri    

    

3.1.1.3.1.1. Orijinalde Zarf3.1.1.3.1.1. Orijinalde Zarf3.1.1.3.1.1. Orijinalde Zarf3.1.1.3.1.1. Orijinalde Zarf----fiil Eki Olanlarfiil Eki Olanlarfiil Eki Olanlarfiil Eki Olanlar    

    

3.1.1.3.1.1.1. 3.1.1.3.1.1.1. 3.1.1.3.1.1.1. 3.1.1.3.1.1.1. ----(y)I(y)I(y)I(y)I2222cAKcAKcAKcAK    

    

selÀm virürdi evden çıqıcaqçıqıcaqçıqıcaqçıqıcaq gönderürdi 11a/9.s., allÀh ile bulışıcaqbulışıcaqbulışıcaqbulışıcaq dìnlerinde 

gedük olmaq ıraq mıdur 76b/7.s., eydür baña babamı getürüñ bunı işidicekişidicekişidicekişidicek qatı aàladuq 

80a/8.s., yoldaşları dönicekdönicekdönicekdönicek ol daxı bile döndi 107a/1.s. 

 

3.1.1.3.1.1.2. 3.1.1.3.1.1.2. 3.1.1.3.1.1.2. 3.1.1.3.1.1.2. ----(y)I(y)I(y)I(y)I2 2 2 2 ncAncAncAncA    

    

óırãından gemiden çıqıncaçıqıncaçıqıncaçıqınca qatlanamaya gele 120a/7.s., and içti ki muóammedüñ 

ãaóÀbelerinden qan dökmeyincedökmeyincedökmeyincedökmeyince girü dönmeye 34b/6.s. 

    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. 3.1.1.3. 3.1.1.3. 3.1.1.3. ----mAdInmAdInmAdInmAdIn    

    

Kişi kim àazÀya varmadınvarmadınvarmadınvarmadın àazÀya varam diyü gerçek niyyet eylemedineylemedineylemedineylemedin öldi ol 

Kişi nifÀq budaqlarından budaq üzerine ölür 5a/6., 7.s., bir sÀèat geçmedin gördük 

10a/2.s., eger daèvet itmedin itmedin itmedin itmedin savaş iderlerse daxı dürüstdür 123a/1.s.  

 

 

 

                                                

34 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 148. 
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3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.4. 3.1.1.4. 3.1.1.4. 3.1.1.4. ----sAsAsAsA    

    

her Kişi ki tañrı yolında at baàlasa qıyÀmet güninde ùamudan aña perde olur 

18b/7., 8.s. 

eger ol yirden geçüp bir yire daxı gitmek dilesedilesedilesedilese zaómetsüz göçebile 30a/10., 11.s. 

 

3.1.1.3.1.2. Başka Ek ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik 3.1.1.3.1.2. Başka Ek ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik 3.1.1.3.1.2. Başka Ek ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik 3.1.1.3.1.2. Başka Ek ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik     

ZarfZarfZarfZarf----fifififiil Ekleriil Ekleriil Ekleriil Ekleri    

    

3.1.1.3.1.2.1. 3.1.1.3.1.2.1. 3.1.1.3.1.2.1. 3.1.1.3.1.2.1. ----dUk+iyelik+dAdUk+iyelik+dAdUk+iyelik+dAdUk+iyelik+dA    

    

bu keret çıqduàumda  çıqduàumda  çıqduàumda  çıqduàumda beni göndürü çıqdı esenledi 11a/11., 12.s., gici günÀh    

olduàında    şek yoqdur 40b/9.s. 

    

3.1.1.3.1.2.2. 3.1.1.3.1.2.2. 3.1.1.3.1.2.2. 3.1.1.3.1.2.2. ----mAzdAn ömAzdAn ömAzdAn ömAzdAn öññññ(din)(din)(din)(din)    

    

hìç bir Kişi yoqdur ki cÀnı çıqa illÀ cÀnı çıqmazdan öñdin maqÀmını görür 

25b/8.s. 

bir müsülmÀn kÀfirler ãafı üzerine hücÿm idüp savaş eylemek dürüstdür eger gendüyi 

öldüreceklerin daxı bilürse yaènì gendüyi tehlükeye bıraàup buyruq ãımış olmaz 

qaçanki kÀfirlerüñ bunuñ yaluñuz depinmegün ve ölmekden qorqmaduàın gördükleriyle 

yürekleri sınduàın bilse daxı qalan müsülmÀnları buncılayın ola diyü iètiqÀd ideceklerin 

ve gendüyi öldürmezden ööldürmezden ööldürmezden ööldürmezden öññññdindindindin anlardan kimse öldürecegin bilse yaènì ôan itse 56b/4-

9.s. 
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3.1.1.3.1.2.3. “çün(ki)” / “kaçan(ki)”/ “ta ki” ...F. zaman eki+kişi3.1.1.3.1.2.3. “çün(ki)” / “kaçan(ki)”/ “ta ki” ...F. zaman eki+kişi3.1.1.3.1.2.3. “çün(ki)” / “kaçan(ki)”/ “ta ki” ...F. zaman eki+kişi3.1.1.3.1.2.3. “çün(ki)” / “kaçan(ki)”/ “ta ki” ...F. zaman eki+kişi    

    

çünkimçünkimçünkimçünkim yaqın geldi geldi geldi geldi müsülmÀnlar gibi selÀm virdi 5b/5., 6.s., çünkimçünkimçünkimçünkim benden 

yaña yöneldileryöneldileryöneldileryöneldiler ben eyitdüm 6a.7.s., qaçankiqaçankiqaçankiqaçanki devesi resÿlu’llÀha yaqın gelürdi ãaóÀbe 

devesin ururlardı 70a/4., 5.s. 

 

3.1.1.3.2. Durum Zarf3.1.1.3.2. Durum Zarf3.1.1.3.2. Durum Zarf3.1.1.3.2. Durum Zarf----fiil Eklerifiil Eklerifiil Eklerifiil Ekleri    

    

3.1.1.3.2.1. Orijinalde Zarf3.1.1.3.2.1. Orijinalde Zarf3.1.1.3.2.1. Orijinalde Zarf3.1.1.3.2.1. Orijinalde Zarf----fiil Ekifiil Ekifiil Ekifiil Eki Olanlar Olanlar Olanlar Olanlar    

    

3.1.1.3.2.1.1. 3.1.1.3.2.1.1. 3.1.1.3.2.1.1. 3.1.1.3.2.1.1. ----ken ken ken ken     

    

tañrı yolında àazÀ iderken iderken iderken iderken tañrı õikrin çoq ide 24a/11.s., uçda dururkendururkendururkendururken öle 

qıyÀmet güninde fezaè-ı ekberden emìn ola 26b/11.s. 

 

3.1.1.3.2.1.2. 3.1.1.3.2.1.2. 3.1.1.3.2.1.2. 3.1.1.3.2.1.2. ----(y)V: (y)V: (y)V: (y)V: ----(y)A, (y)A, (y)A, (y)A, ----(y)I ve (y)I ve (y)I ve (y)I ve ————(y)U zarf(y)U zarf(y)U zarf(y)U zarf----fillerifillerifillerifilleri    

    

peyàamberüñ ardına uydı izin izleyüizleyüizleyüizleyü çünki resÿlu’llÀh bir yirde qondı eyitdi 

34b/6., 7.s., ölmek şoldur ki siz anı isteyü isteyü isteyü isteyü çıqup durursız kim o şehÀdetdür 54a/15.s., 

çerisi ùaàılmış çekürge gibi çıqa geldilerçıqa geldilerçıqa geldilerçıqa geldiler 10a/3., 4.s., óicÀz ehlinüñ bÀzirgÀnı öldürdi 

diyü çaàırdılardiyü çaàırdılardiyü çaàırdılardiyü çaàırdılar 52b/6.s. 

 

3.1.1.3.2.1.3.1.1.3.2.1.3.1.1.3.2.1.3.1.1.3.2.1.3. 3. 3. 3. ----(y)ArAk(y)ArAk(y)ArAk(y)ArAk    

    

oqıyımayanlar muùÀlaèa qılup àÀzìlerüñ mertebelerin ve èamellerinüñ åevÀbların 

bileler àazÀya meşàÿl olup şehÀdete raàbet eyleyeler 2b/5.6.s., çünki henÿz ölmedügimi 

bildi qaqıyıraq qaqıyıraq qaqıyıraq qaqıyıraq beni elinden boşandurdı 48a/14., 15.s. 
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3.1.1.3.2.2. Başka Ek3.1.1.3.2.2. Başka Ek3.1.1.3.2.2. Başka Ek3.1.1.3.2.2. Başka Ek ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik  ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik  ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik  ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik 

ZarfZarfZarfZarf----fiil Eklerifiil Eklerifiil Eklerifiil Ekleri    

    

3.1.1.3.2.2.1. 3.1.1.3.2.2.1. 3.1.1.3.2.2.1. 3.1.1.3.2.2.1. ----dUkCAdUkCAdUkCAdUkCA    

    

pes ucdurduqçadurduqçadurduqçadurduqça uçda ölenüñ èameli dìvÀnına yazılur 25b/3., 4.s., ki atan Kişi 

müsülmÀnları saqlayu ata güci yetdükçeyetdükçeyetdükçeyetdükçe 122b/6.s. 

 

3.1.1.3.3. Şart Zarf3.1.1.3.3. Şart Zarf3.1.1.3.3. Şart Zarf3.1.1.3.3. Şart Zarf----fiil Ekleri fiil Ekleri fiil Ekleri fiil Ekleri     

    

3.1.1.3.3.1.3.1.1.3.3.1.3.1.1.3.3.1.3.1.1.3.3.1. Orijinalde Zarf Orijinalde Zarf Orijinalde Zarf Orijinalde Zarf----fiil Eki Olanlarfiil Eki Olanlarfiil Eki Olanlarfiil Eki Olanlar    

    

3.1.1.3.3.1.1. 3.1.1.3.3.1.1. 3.1.1.3.3.1.1. 3.1.1.3.3.1.1. ----sA+kişi sA+kişi sA+kişi sA+kişi     

    

sulùÀn borcın ödeyü virmezseödeyü virmezseödeyü virmezseödeyü virmezse óaq teèÀlÀ qıyÀmetde ödeyü vire 88a/9.s., üzerine 

yüz óulle geydürürler ki àÀyet incelüginden iki barmaàum arasına qosalarqosalarqosalarqosalar sıàayidi 

92a/8., 9.s.  

 

3.1.1.3.3.2. Başka 3.1.1.3.3.2. Başka 3.1.1.3.3.2. Başka 3.1.1.3.3.2. Başka Ek ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik ZarfEk ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik ZarfEk ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik ZarfEk ve/veya Edatlarla Oluşturulan Birleşik Zarf----

fiil Eklerifiil Eklerifiil Eklerifiil Ekleri    

    

    

3.1.1.3.3.2.1. “eger” veya “her(kim)” ile Yapılanlar 3.1.1.3.3.2.1. “eger” veya “her(kim)” ile Yapılanlar 3.1.1.3.3.2.1. “eger” veya “her(kim)” ile Yapılanlar 3.1.1.3.3.2.1. “eger” veya “her(kim)” ile Yapılanlar     

    

eger birden elliye degin olurlarsa olurlarsa olurlarsa olurlarsa dükelin öldürürdi eger elliden artuq olursaolursaolursaolursa 

nesne dimezdi 5a/12., 13.s., eger dönmezsedönmezsedönmezsedönmezseññññ seni işbu qazana bıraàurın 85a/11.s., her her her her 

Kişi kiKişi kiKişi kiKişi ki mÀl qoya mÀlı vÀriåinüñdür 88a/8.s. 
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3.1.1.3.4. Bağlama Zarf3.1.1.3.4. Bağlama Zarf3.1.1.3.4. Bağlama Zarf3.1.1.3.4. Bağlama Zarf----fiil Ekleri fiil Ekleri fiil Ekleri fiil Ekleri     

    

3.1.1.3.4.1. 3.1.1.3.4.1. 3.1.1.3.4.1. 3.1.1.3.4.1. ----(y)Up (y)Up (y)Up (y)Up     

    

dükelinden öñ çıqupçıqupçıqupçıqup üzerümüze geldi 100b/1.s., bu qızlar durı gelüp üp üp üp benden 

yaña sevinişüpsevinişüpsevinişüpsevinişüp taèôìm idüpidüpidüpidüp ve meróabÀ diyü buyurdılar 106a/5., 6.s. 

 

3.2. Adlara Eklenenler 

 

3.2.1. +KI2 

 

İlgi ekidir. Ünlü uyumuna giren az örneği bulunmaktadır.  

evvelki faãıl kÀfir elindeki elindeki elindeki elindeki esìrleri çıqarmaq õikrindedür 116b/8.s. 

yaènì bu giceki giceki giceki giceki gözcilik eyledügüñ ile uçmaq buña vÀcib oldı 33a/9., 10.s. 

çevresin aldılar yanındaàılarıyanındaàılarıyanındaàılarıyanındaàıları qırup gendüyi dutdılar 60a/13.s. 

 

3.2.2. +sUz  

 

a. Yokluk bildiren sıfatlar yapar.a. Yokluk bildiren sıfatlar yapar.a. Yokluk bildiren sıfatlar yapar.a. Yokluk bildiren sıfatlar yapar.    

fÀyidesüzfÀyidesüzfÀyidesüzfÀyidesüz yire 57a/12.s. 

 

 

b. +sUz eki ile türetilen adlar cümlede zarf görevini üstlenebilirler.b. +sUz eki ile türetilen adlar cümlede zarf görevini üstlenebilirler.b. +sUz eki ile türetilen adlar cümlede zarf görevini üstlenebilirler.b. +sUz eki ile türetilen adlar cümlede zarf görevini üstlenebilirler.    

daxı gitmek dilese zaómetsüzzaómetsüzzaómetsüzzaómetsüz göçebile 30a/11.s. 

dÀrü’l-óarbe aqın eyleseler beg destÿrunsuzdestÿrunsuzdestÿrunsuzdestÿrunsuz getürdüklerinden xums alınmaya 126a/15.s. 
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c. Eklendiği adın yokluğunu belirtir.c. Eklendiği adın yokluğunu belirtir.c. Eklendiği adın yokluğunu belirtir.c. Eklendiği adın yokluğunu belirtir.    

qocaya aqsaàa elsüze kötürüme gözsüzegözsüzegözsüzegözsüze vÀcib olmaz 122b/11.s. 

 

3.2.3. +lU 

 

Adlardan sıfat yapmaktadır. 

aña bir faøìletlüfaøìletlüfaøìletlüfaøìletlü duèÀ qılayın 31b/9.s. 

bir çoq dikenlüdikenlüdikenlüdikenlü budaq bir Kişinüñ qarnına gire 65b/3.s. 

hìç ol virdügi itmek ve üzüm ve ãu gibi datludatludatludatlu nesne yimedüm 83b/9.s. 

 

4. Türetme Ekleri 

 

4.1. Addan Ad Türeten Ekler 

 

+Aru: +Aru: +Aru: +Aru: Eski dönemlerde yön gösterme durumu olarak kullanılan bu ek, bazı kalıplaşmış 

örneklerde kelime türetmiş olarak karşımıza çıkar. ilerü ¢ëŠ Û¡a 61b/8.s. 

 

+CI+CI+CI+CI    

a. Bir meslekle uğraşanları bildiren adlar yapar. a. Bir meslekle uğraşanları bildiren adlar yapar. a. Bir meslekle uğraşanları bildiren adlar yapar. a. Bir meslekle uğraşanları bildiren adlar yapar.     

qapucı ¡ïu¢ì½ Ó 51b/9.s. 

ilçi ¡ïv¤Üí¡a 49a/4.s. 

kürekci ¡v¤× ‰¢ì×120a/8.s. 

 

b. Bir işi adet haline getirenb. Bir işi adet haline getirenb. Bir işi adet haline getirenb. Bir işi adet haline getiren kimseyi belirten ad yapar.  kimseyi belirten ad yapar.  kimseyi belirten ad yapar.  kimseyi belirten ad yapar.     

şefÀèatçi ¡ïv¤n Çb1 ( 122a/9.s. 

meddeci ¡ïu¤… † ß 122a/9.s. 
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+dA: +dA: +dA: +dA: Aslında durum ekidir. Zaman bildiren sözcüklere gelerek zaman zarfı yaptığı 

örneklerde tür değiştirici ek olarak kullanılmış olur.  

irtede gicedeirtede gicedeirtede gicedeirtede gicede rızıq gele ê † vî¡× ê † m¤‰¡a 26a/7.s.  

 

+DAsI+DAsI+DAsI+DAsI: Zaman bildiren adların üstüne gelerek zarf yapar.  

yarındası ï¡ †¤ã¡‰ bí 77a/8.s. 

 

+dAş: +dAş: +dAş: +dAş: Ortaklık ve beraberlik bildiren adlar yapar.  

yoldaş ¤* a†¤Ûì¢í 108a/6.s. 

qardaş ( …¤Š Ó 121b/8.s. 

 

+di: +di: +di: +di: Kalıplaşmış tek örnekte zarf yapar. 

imdi 0¡†¤ß¡a 23b/5.s. 

 

+dIn: Ad yapar.+dIn: Ad yapar.+dIn: Ad yapar.+dIn: Ad yapar.    

aydın ¤å¡í†¤í a 52b/2.s. 

 

+düz: +düz: +düz: +düz: Tek örnekte zaman zarfı yapar.        

gündüz ¤‹¢†¤ã¢ì× 83b/3.s.  

 

+egü: +egü: +egü: +egü: Tek örnekte belirsizlik zamiri yapar.  

biregü ì¢× Š¡2 126a/4.s. 

 

+Il:+Il:+Il:+Il: Renk adlarına gelir.  

qızıl ¤3¡íŒ¡Ó  96b/10.s., yeşil ¤3¡' í 65b/15.s.  
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+In+In+In+In    

uzun35 78b/6.s. 

 

+kek: +kek: +kek: +kek: Gülsevin36 bu ekin kalıplaşmış olarak erkek sözcüğünde görüldüğünü 

söylemekedir. Tekin’de37 Gülsevin’in görüşünü desteklemektedir. Bununla beraber 

Clauson38 erkek sözcüğünün er+kek biçiminde incelenmesinin hem +kek ekinin 

varlığını kanıtlayacak yeterince delil olmaması hem de er kökündeki başlangıç sesinin e 

değil è olması nedeniyle yanlış bir yaklaşım olduğunu söylemekedir. Metinde sözcük 

irkek biçiyle iki örnekte görülmektedir.  

 

irkegin ¤å¡×b ×¤‰¡a 121a/10.s. 

irkegüñüzi ¡0Œ¢×¢ì×b ×¤‰¡a 118b/14.s. 

Sözcük Anadolu Ağızlarında ‘erkek’ biçimiyle “beş yaşından yukarı olan tüylü 

deve, bir yaşından büyük erkek koyun”39 anlamıyla yer alırken ‘irkek’ biçimiyle 

“erkek”40 anlamını taşımaktadır. Tekin41 irkek sözcüğünü Divanü Lûgat-it Türk’te geçen 

‘irk’ sözcüğüyle “dört yaşına girmek üzere bulunan koyun” 42. bağlantı kurarak irkek < 

*irk “koç” biçiminde incelemiştir.  

 

 

                                                

35 S. G. Clauson, bu kelimeyi uza- filinden getirmektedir. Gerard Clauson, An Etymological 

Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish (Oxford At The Clarendon Pres, 1972.), s. 288. 
36 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004), s. 154. 
37 Talat Tekin, Türkoloji Eleştirileri (Ankara: Simurg, 1997), s. 176. 
38 Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish (Oxford At 

The Clarendon Pres, 1972), s. 224. 
39 Türk Dil Kurumu, Derleme Sözlüğü C.V (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,1972), s. 177. 
40 Türk Dil Kurumu, Derleme Sözlüğü C.VII (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi 1974), s. 

2552. 
41 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri (İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:9, 2003), s. 

80. 
42 Türk Dil Kurumu, Divanü LûgatDivanü LûgatDivanü LûgatDivanü Lûgat----it Türk Diziniit Türk Diziniit Türk Diziniit Türk Dizini---- “Endeksn IV” “Endeksn IV” “Endeksn IV” “Endeksn IV” (Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi:1986), s. 234. 
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+lA+lA+lA+lA    

A: Yer adları yapar. A: Yer adları yapar. A: Yer adları yapar. A: Yer adları yapar.     

sinle é Ü¤ä¡î 26b/5.s. 

 

+lAk:+lAk:+lAk:+lAk: Etk. +lAG ekinin Doğu Türk lehçelerinde aldığı şekildir. Bazı örneklerde 

ödünçleme yoluyla Anadolu’daki Türkçeye de girmiştir.  

otlaq ¤Ö 5¤m¢ëa 18a/15.s. 

 

+lIK +lIK +lIK +lIK     

a. Adlar ve sıfatlardan soyut adlar yapara. Adlar ve sıfatlardan soyut adlar yapara. Adlar ve sıfatlardan soyut adlar yapara. Adlar ve sıfatlardan soyut adlar yapar    

beglik Ø¡Ü¤Ø 2 60b/13.s. 

ùanuqluq ¤Õ¢ÜÔ¢ãbŸ 80b/8.s. 

qullıq ¤Õ¡ÜÜ¢Ó 100b/4.s. 

 

b. Adlardan zamab. Adlardan zamab. Adlardan zamab. Adlardan zaman bildiren sıfatlar yapar.n bildiren sıfatlar yapar.n bildiren sıfatlar yapar.n bildiren sıfatlar yapar.    

quşluq ¤Õ¢Ü¤(¢ìÓ 106a/3.s. 

yıllıq ¤Õ¡ÜÜ¡í 39b/15.s. 

gicelik ¤Ù¡Ü v¡î× 26b/3.s. 

 

c. Belirli bir devreyi gösteren adlar yapar. c. Belirli bir devreyi gösteren adlar yapar. c. Belirli bir devreyi gösteren adlar yapar. c. Belirli bir devreyi gösteren adlar yapar.     

dirilik Ø¡Û¡‰¡… 65a/14.s. 

 

d. Meslek ve meslek haline getirilmiş uğraşları gösteren sıfatlar yapar.  

gözcilik ¤Ù¡Ü¡u¤‹¢ì× 31b/3.s., qulaàuzluq ¤Õ¢Û¤Œ¢Ëüì¢Ó 126a/11.s.  
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e. Alet adları yapar.  

gölgelik ¤Ù¡ÛéØ¤Û¢ì× 111a/1.s. 

 

+mIş 

altmış ¤)¡à¤n¤Û a 32b/8.s.  

yetmiş ¤)¡à¤n í 42b/3.s. 

 

+rA 

 

a. Yön gösteren zarflar yapar.a. Yön gösteren zarflar yapar.a. Yön gösteren zarflar yapar.a. Yön gösteren zarflar yapar.    

daşra  êŠ¤( … 52b/1.s.  

 

b. Zaman zarfıb. Zaman zarfıb. Zaman zarfıb. Zaman zarfı türetebilir.  türetebilir.  türetebilir.  türetebilir.     

ãoñra ê Š¤Ø¢• 9b/2.s. 

 

+sul 

yoqsul ¤4¢ì¤Ô¢í 123a/11.s. 

 

+vaş+vaş+vaş+vaş    

qaravaş ( ë aŠ Ó 126b/9.s. 

 

4.2. Addan Eylem Türeten Ekler 

    

+A+A+A+A----    

oyna - bä¤íë¢a 21a/9.s. 

beñze-  Œ¤Ø 2 46b/14.s. 
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+(A)l+(A)l+(A)l+(A)l----    

çoàal- -Ü Ëì¢u 30a.1.s. 

diril- -Û¡Ší¡… 56a/15.s. 

yönel- -¤Ü ãì¢í 128b.7.s. 

 

+(A)r+(A)r+(A)r+(A)r----    

aàar- ¤Š Ë a 39b/3.s. 

suvar- ¤‰ aì¢ 18b/4.s. 

 

+dA+dA+dA+dA----    

alda-  †¤Û a85b/4.s. 

 

+eT+eT+eT+eT----    

gözet- ¤p ‹ì¢× 9a/2.s. 

 

+ı+ı+ı+ı----    

qaqı- -¡Ób Ó 14b/5.s. 

 

+Ik+Ik+Ik+Ik----    

acıq- -Ô¡u a18a.9.s. 
 

+irge- 

esirge- - ×¤Š¡ a61b.13.s. s.252 

 

+lA+lA+lA+lA----    

başla- - Ü¤' 2 2b.12.s. 



 

 

126

 

gicele- - Ü v î×25a.4.s. 

 

+lAn+lAn+lAn+lAn----    

yuvalan- -ä Ûa ì¢í 10b/5.s. 

evlen- -¤ä Û¤ë a 86b.3.s. 

 

+ra+ra+ra+ra----    

çıñra-  Š¤Ø¡¶ 6b.13.s. 

 

+sA+sA+sA+sA----    

susa- -b ì¢ 18a/9.s. 

 

+ü+ü+ü+ü----    

ögüt ¤o¢×¢ëa 105a.7. < (ög+ü-t)43  

 

4.3. Eylemden Ad Türeten Ekler 

 

-am 

dutam ¤á më¢… 113b/9.s. 

 

-ç 

qazanç v¤ã Œ Ó 71a.6.s. 

    

-çek  

bürçek Ù u¤Š¢2 19b.2.s. 

                                                

43 Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 1989), s. 272. 
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-g 

Eski Türkçe -(I)G ekinin ünsüzü EAT’de kaybolmuştur. Tek ünlüden oluşan eylemlerde 

bu ek görülmektedir.  

 

baà ¤Í 2 19a/5.s.  

 

-GA 

bilge  Ø¤Ü¡2 119a/9.s. 

 

-GU 

çıñraàu ì¢Ë Š¤Ø¡¶ 6b/9.s. 

sevgü ¢×¤ì  19b/9.s. 
 

-Gun 

basqun ¤æì¢Ô¤ 2 122a/12.s. 

 

-Ilu 

asılu ì¢Ü¡ a 45b.12.s. 

 

-Im 

ölüm ¤á¢Û¢a 65a.5.s. 

adım ¤â¡…¬a 18b/2.s. 

 

-In 

ekin ¤å¡× a 2a.8.s. 

aqın ¤å¡Ó a 22a.11.s. 
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yaqın44 ¤åîÔ í 8a/2.s. 

 

-(I)k 

ùanuq ¤Õ¢ãb Ÿ 100a.8.s. 

dilek ¤Ù Û¡… 79b/7.s.  

Talat Tekin dile-k sözcüğündeki -k ekini Eski Türkçe -(U)k ekinden 

getirmektedir45. Buna göre ek ünlü ile biten kök veya gövdelerden sonra -k, ünsüzle 

biten kök veya gövdelerden sonra -ık/-ik/-uk/-ük biçiminde gelmekte olan -(I)k ekidir.  

 

artuq ¤Õ¢m¤‰ a 25b/9.s. 

qonuq ¤Õ¢ä¢Ó 47a.2.s. 

döşek ¤Ø (¢… 65a/8.s.  

büyük ¤Úì¢î¢2 102b/8.s. 

ayruq ¤Ö¢Š¤í a 28a/4.s. 

 

-l 

dükel+i ¡ïÜ ×ë¢… 104a/2.s. (<düke-l) 

 

 

                                                

44 S. G. Clauson bu kelimenin yak- fiilinden türetildiğini düşünmektedir Divanu Lugati’t-Türk’te. 

ve Tarama Sözlüğün’nde de yak- ‘yaklaşmak’ fiili bulunmaktadır. Gürer Gülsevin ise, muhtemelen, 

türemiş şeklin “zarf” görevinde olmasından dolayı bu kelimeyi “addan ad yapan” ekler arasında 

göstermiştir (Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, s. 117) . 

 Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish (Oxford At 

The Clarendon Pres, 1972), s. 904.; Türk Dil Kurumu, Divanü LûgatDivanü LûgatDivanü LûgatDivanü Lûgat----it Türk Diit Türk Diit Türk Diit Türk Dizinizinizinizini---- “Endeksn IV” “Endeksn IV” “Endeksn IV” “Endeksn IV” 

(Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,1986), s. 731; Türk Dil Kurumu, Tarama Sözlüğü (Ankara: Türk 

Tarih Kurumu Basımevi,1983) s. 231; Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: 

TDK, 1997),s. 117. 
45 Talat Tekin, Türkoloji Eleştirileri (Ankara: Simurg, 1997). s. 172-173. 
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-mA 

bürüme é ß¢ëŠ¢2 43a/9.s. 

 

-men 

degirmen ¤å ß¤Š¡× … 4a.1.s. 

 

-nç 

ödünç w¤ã¢…ë¢a 7b/15.s. 

 

-T 

binid ¤†¡ä¡2 128b.12.s. 

ögüt ¤o¢×¢ëa 105a/7.s. 

 

----VVVV    

----AAAA    

göre ê ‰¢ì× 107b.1.s. 

 

-I 

daxı ¡óa … 3a/10.s. 

 

-U<-(I)g ~ -gU ~U 

qorqu ì¢Ó¤‰¢ìÓ 1b/4.s. 

ayru ¢ëŠ¤í a 124b/9.s. 

 

-(y)I2cI2 

bekleyici ¡v¡í 5¤Ø 2 25b.5.s. 

aldırıcı ¡óu¡‰¡†¤Û a 129a.10.s. 

yidürici ¡u¡‰¢†¡í 19a/6.s. 
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4.4. Eylemden Eylem Türeten Ekler 

 

-ele- 

depele- - Ü ¼ … 74a/9.s. 

 

-Ir- 

segirdiş- -¤(¡…¤Š¡Ø  99b/12.s. 

 

-y- 

qoy- -¤î¢Ó 110a.1.s. 

yuy- -¤í¢ìí108b/2.s. 
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SONUÇ 

 

Çalışmada MinhÀcü’ş-ŞehÀde adlı eser “Yazım’, ‘Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi” ve 

“Metin” bölümleri ile ele alınmıştır.  

Çalışmanın “Yazım” bölümünde öncelikle ünlüler ele alınmıştır. Yapılan 

incelemede ünlülerin, sözcük başında, içte ve sonda nasıl yazıldıkları örneklerle 

gösterilmiştir. Bu örneklerde sözcüklerin transkripsiyonlu yazımının yanı sıra Arap 

harfli yazımları da yer almıştır. Çalışmada metinde hem Eski Uygur hem Arap yazı 

dilinin özelliklerinin bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre metinde belirlenen Eski 

Uygur yazı geleneğine ait özellikler şunlardır:  

 

• Sözcük içindeki /e/ sesinin harf ile gösterildiği örnekler bulunmaktadır: 

deñiz Œ¡×a … (116a/1),  

• Bazı ekler gövdeden ayrı yazılmaktadır: uçmaq-lıq-dur 

¤¤‰¢… ¡Õ¡Û Ö bà¤¶¢a(80b/8.s.), itmek-lik ¤Ù¡Û ¤Ù à¤m¡a (81b/2.s) 

•  Tek örnek olarak tañrı ¡0ŠØ¤ä m (17b/3.s.) sözcüğünün yazımında ñ 

ünsüzünün çoğunlukla “ng” (Ùã) biçiminde gösterilmektedir.  

• Kalın sıradan sözcüklerde ã ünsüzü için  harfinin kullanıldığı örnekler 

bulunmaktadır: savaş ´* ì  (125b/13.s.)  

 

MinhÀcü’ş-ŞehÀde’de belirlenen Arap yazı geleneğinin özellikleri şunlardır: 

 

• Sözcüklerdeki bütün seslerin harfle gösterilmediği örnekler vardır: 

gegegegeññññezezezez ¤Œ Ø × (3a/15.s.), 

•  ñ ünsüzü için tek başına Ú harfinin  kullanıldığı örnekler 

bulunmaktadır: çıñraàu ì¢Ë ŠØ¡¶ (6b/9.s.) 
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•  Kalın sıradan sözcüklerde s ünsüzü için (˜) harfinin kullanıldığı 

örnekler bulunmaktadır: ãu ¢ì• (58a/3.s.)  

• ç ve p ünsüzleri için (µ), (») harflerinin kullanıldığı örnekler vardır:  

çıqdı 0¡†Ô¡¶ (2a/4.s.), palan ¤æ üb ¼ (55a/2.s.) 

• Türkçe sözcüklerde şeddenin kullanıldığı örnekler vardır: iller 

¤æ¡Š £Ü¡ía (59a/12.s.)  

 

Çalışmanın “Yazım” bölümünde ikinci olarak  ç, p, t, s, g, ñ ünsüzlerinin nasıl 

yazıldıkları örneklerle ele alınmıştır. Ayrıca “Ayrı Yazılan Ekler”, “Bitişik Yazılan 

Sözcükler”, “Farsça İsim Tamlamalarının Yazılışı”, “Şeddenin Kullanılışı” konuları 

metindeki örnekleriyle ortaya konulmuştur.  

 

Çalışmanın ikinci bölümü “Ses Bilgisi”dir. Bu bölümde MinhÀcü’ş-ŞehÀde’de 

ünlülerde ve ünsüzlerde görülen ses olayları ayrı ayrı ele alınmıştır. Ulaşılan bulgular 

şunlardır:  

• Eserde sistemli bir yazım bulunmamaktadır.  

• Uzun ünlülerin varlığı kanıtlanamamaktadır.  

• Damak uyumu büyük ölçüde bulunmaktadır.  

• EAT’de bulunan yuvarlaklaşma eğiliminden dolayı dudak uyumu 

çoğunlukla bozulmakta ekler düz yÀ da yuvarlak biçimleriyle 

kalıplaşmaktadır.  

• Ünsüz uyumu bulunmamaktadır.  

• Sözcük başı ötümlüleşmesi Türkiye Türkçesine oranla daha ileridir.  

 

Çalışmanın “Ses Bilgisi” bölümünde ses olayları ötümlüleşme, ötümsüzleşme, 

sızıcılaşma, yutulma, dudaklılaşma, düşme, türeme, ikizleşme, hece tekleşmesi, hece 

düşmesi, geçişme, birleşme, ulanma, ünsüz ayrışması, ünsüz kaynaşması ve göçüşme 
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başlıkları altında incelenmiş bu konuların metinde tespit edilen örneklerine yer 

verilmiştir.  

 

Çalışmanın üçüncü bölümü “Şekil Bilgisi”dir. Bu bölüm ‘İşletme Ekleri’, 

‘Kategori Ekleri’, ‘Tür/Görev Değiştirici Ekler’ ve ‘Türetme Ekleri’ olmak üzere dört 

başlıktan oluşmaktadır. İşletme ekleri olan ad durum ekleri, çatı ekleri, zaman ve kip 

ekleri metinden örneklerle gösterilmiştir. Bu bölümde ulaşılan bulgular şunlardır:  

 

• Belirtme durumu için +(y)I eki kullanılmaktadır. 

• Metinde eksiz belirtmenin bulunduğu örnekler de görülmektedir.  

• Yönelme durumunu  +(y)A eki karşılamaktadır. 

• Bulunma durumu eki olarak +dA kullanılmaktadır.  

• Ayrılma durumu eki olarak +dAn ve +dIn ekleri tespit edilmiştir.  

• +(I)n, +lA, +(I)lA ekleri araç durumunu karşılamaktadır.  

• Eşitlik eki +CA’dır.  

• Metinde ad durum ekleri Türkiye Türkçesinden farklı olarak farklı 

işlevlerle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.  

• Çalışmada geçişli ettirgenlik ekleri olarak -t-, -dUr-, -zUr- (< -iz-ür-), -It-

, -Ar-, -Ur-, -dEr, -Gur-ekleri tespit edilmiştir.  

• Meçhul/Edilgenlik ekleri -Il-ve -(I)n ekleridir.  

• -(I)n--(I)l- ve -(I)ş-ekleri dönüşlülük görevinde kullanılmaktadır.  

• İşteşlik eki -(I)ş-’tır.  

 

Kategori ekleri başlığı altında çokluk kategorisi, küçültme/sevimlilik kategorisi, 

sıralama sayıları kategorisi ve karşılaştırma kategorisi ele alınmıştır.  
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• Çokluk kategorisini karşılayan en işlek ek +lAr ekidir. Bunun dışında 

kalıplaşmış birkaç örnekte +An ve +z ekleri çokluk kategorisini 

karşılamaktadır.  

• +acuk, +CAK, +cUGAz, , , , +cUK ekleri küçültme/sevimlilik kategorisi 

ekleridir.  

• Metinde sıralama sayı kategorisini +(I)ncI    eki karşılamaktadır.  

•  +rAK eki karşılaştırma kategorisi ekidir.  

• +cA ve +sI ekleri nitelik dereceleyici eklerdir.  

• Olumsuzluk kategorisi eki —mA’dır.  

Bu bölümde ayrıca zaman ve kip eklerinin kişilere göre nasıl çekimlendikleri 

örneklerle ortaya konulmuştur.  

 

Çalışmada işletme eklerinin ardından tür/görev değiştirici ekler incelenmiştir. 

Elendikleri sözcüğün türünü yÀ da görevini değiştiren bu eklerden ‘eylemlere 

eklenenler’ başlığı altında ilk olarak eylemsiler ele alınmıştır.  

• -mAK, -mAKlIK, -mA, -(y)I2ş ve —dUK ekleri mastar ekleridir.  

•  -mI2ş, -mAdUK, -dUK, -(y)AcAK, -(y)An ve -(U)r sıfat-fiil ekleridir.  

• Metinde zaman zarf-fiil eki olarak orijinalde zarf-fiil eki olan  -(y)I2cAK, 

-(y)I2 ncA, -mAdIn ve -sA ekleri ile başka ek ve/veya edatlarla 

oluşturulan -dUk+iyelik+dA, -mAzdAn öñ(din), “çün(ki)” / “kaçan(ki)”/ 

“ta ki” ...F. zaman eki+kişi birleşik yapıları tespit edilmiştir.  

• Çalışmada durum zarf fiilleri olarak orijinalde zarf-fiil eki olan -ken, -

(y)V: -(y)A, -(y)I ve -(y)U -(y)ArAk ekleri ile başka ek ve/veya edatlarla 

oluşturulan birleşik zarf-fiil yapısı olarak —dUkCA eki belirlenmiştir.  

•  Çalışmamızda şart zarf-fiili orijinalde zarf-fiil eki olan -sA+kişi ekinin 

yanı sıra başka ek ve/veya edatlarla oluşturula “eger” veya “her (kim)” 

birleşik yapısı ile karşılanmaktadır.  

• Metinde -(y)Up eki bağlama zarf-fiil eki olarak tespit edilmiştir.  
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Adlara eklenen tür ve görev değiştirici eklerden ilk olarak +KI ilgi eki, +sUz eki 

ve +lU eki metinden örneklerle ele alınmıştır.  

 

Çalışmanın şekil bilgisi bölümünde son olarak üretme ekleri ele alınmıştır. Metinde 

tespit edilen türetme ekleri şunlardır:  

 

Addan Ad Türeten Ekler: +Aru, +CI, +dA, +DasI, +dAş, +di, +dIn, +düz, +egü, +Il, 

+In, +kek, +lA, +lAk, +lIK, +mIş, +rA, +sul, +vaş 

 

Addan Eylem Türeten Ekler: +A-, +(A)l-, +(A)r-, +dA-, +eT-, +ı-, +Ik-, +irge-, +lA-, 

+lAn-, +ra-, +sA-, +ü- 

 

Eylemden Ad Türeten Ekler: -am, -ç, -çek, -g, -GA, -GU, -Gun, -Ilu, -Im, -In, -(I)k, -

l, -mA, -men, -nç, -T, -A, -I, -U, -(y)I2cI2 

 

Eylemden Eylem Türeten Ekler: -ele-, -Ir-, -y- 
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TRANSKRİPSİYONLU METİN 

 

1b1b1b1b    

hÀõÀ kitÀbu àazavÀt-nÀme 

bismi’llÀhi’r-raómÀni’r-raóìm 

1. bì-nihÀye şükürler ol pÀdişÀha ki tevóìd kelimesini yüceltdi  

2. ve islÀm ehlinüñ èalemlerini èÀlemler içinde qaldurdı ve bì-àÀyet  

3. åenÀlar anuñ muqaddes ve münezzeh õÀtına ki küfür kelimesin alçaq eyledi  

4. ve kÀfirlerüñ göñillerin qorquyıla ùoldurdı ve tañrınuñ óisÀbsuz  

5. ãalavÀtı resÿl ve óabìbi muóammedü’l-muãtafÀya olsun ki cihÀd qapusın  

6. açdı ve àazÀnuñ åevÀbını ve àÀzìlerüñ ve èamellerinüñ faøìletlerin  

7. bildürdi ve anuñ Àline ve aãóÀbına ve ehl-i beytine ki óaq teèÀlÀ  

8. anlaruñ sebebiyle islÀm dìnine yardım eyledi ve müsülmÀnları quvvetlendür  

9. di küfri maqhÿr ve maàlÿb eyledi xor  

10. lıàıla ellerinden müsülmÀnlara xarÀc aldurdı bilgil ki óaq teèÀlÀ  

11. kelÀm-ı qadìminde ve kitÀb-ı kerìminde kÀfirler üzerine  

12. àazÀ itmegi vÀcib qıldı kim  ¦ò £Ï¬b ×  åî©×¡Š¤'¢à¤Ûa aì¢Ü¡mb Ó ë46 ve óabìbi  

 

2a2a2a2a    

1. muóammedü’l-muãtafÀya ãalavÀtu’llÀhièaleyhi müéminleri àazÀya yilte diyü 

2. buyurdı ki 47 ¡4b n¡Ô¤Ûa ó Ü Ç  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¢£¡¡£Š yó¡j £äÛa b è¢£í a ¬b í resÿlu’llÀh  

3. daxı bu emrüñ mÿcebince èamel idüp müddet-i óayÀtında gendü nefsiyle  

4. on ùoquz gez àazÀya çıqdı niteki ãaóìóinde zeyd bin erqÀmdan 

5. rivÀyet olındı ve nice gez ãaóÀbelerin raøiya’llÀhu èanhu yaraqlayup  

                                                

46  Tevbe 9/36 (Metinde ò £Ï b ×  å¡î×¡`'¢àÛaa¢ìÜn¢Ó¢ëa şeklinde yazılmıştır.) 

47 Enfal 8/65 
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6. àazÀya gönderdi ve àazÀ èamellerinüñ åevÀblarını ve àÀzìlerüñ faøìletlerin  

7. ve şehìdlerüñ allÀh qatında mertebelerin beyÀn idüp àazÀya yeltedi 

8. ve mÀllarına ve ekinlerine ve ùavarlarına meşàÿl olup àazÀyı terk 

 9. idenleri tañrınuñ èaõÀbıyla qorquttı ve gendüden ãoñra ãaóÀbe ve tÀbièìn  

10. raøiya’llÀhu èanhum bu sünnet üzerine mülÀzimet idüp müéminleri àazÀya  

11. yiltediler nefisleri ve mÀllarıyla àazÀlara çıqdılar ve àÀzìlere yaraqlar ve xarclıqlar  

12. virdiler tÀ şuña degin ki ãıdqı bütün ve èazmi dürüst gey erenlerüñ 

13. dürişmekleriyle óaq teèÀlÀ islÀm daèvetini küfr vilÀyetinde neşr itdi  

14. ve kÀfirleri deñizler geçeligine ve adalar bucaàında sÀkin olmaàa muótÀc 

15. eyledi çünkim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem buyurduàı óadìåler 

 

2b 2b 2b 2b     

1. èarabìyidi türk oàlanları ol óadìåleri oquyup maènìsini  

2. añlamazlardı àazÀnuñ åevÀbını ve àÀzìlerüñ mertebesin bilmezlerdi  

3. bu faqìr-i óaqìr diledüm ki àazÀya teràìb iden óadìålerüñ baèøısını  

4. türk dilince tercüme idem tÀ ki sünnetile èamel idicilerden olam ve arabì  

5. oqıyımayanlar muùÀlaèa qılup àÀzìlerüñ mertebelerin ve èamellerinüñ åevÀbların 

bileler  

6. àazÀya meşàÿl olup şehÀdete raàbet eyleyeler èale’l-xuãÿã şol zamÀnda ki  

7. emìr-i kebìr melik’il eazzeleh ve’l-eèÀôım cÀmièi’l-mefÀxir ve’l-mekÀrim nÀôırü’l-

cüyÿş  

8. ve’l- muvaóóidìn qÀmièi’ l-eşqıyÀ ºi ve’l-mütemerridìn qÀtilü’l-buàÀtu ve’l-müşrikìn 

9. qÀhirü’l-fecere ve kÀsirü’l- kefere cüneyd beg bin ibrÀhìm bin ilyÀs edÀma’llÀhu  

10. meèÀliye devletehu bi’t-tevfìq ve eèÀnehu mÀ-bihi emere min iqÀmeti’l-èadli  

11. ve iõÀleti’ô-ôulmi ve’l-fesÀdi gemiler düzüp küffÀrlar cemÀèatini aùalardan  

12. ürkütmege qaãd eylediler ve yurtların yıqup gendüleri qırmaàa başladı  

13. ve mÀlların ve èavratların müsülmÀnlara aldurmaàa èazm itdi óaq teèÀlÀ  

14. bì-nihÀyet luùfından qalan xayır niyyetleriyle bu görklü niyyetine irişdürsün 
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15. ve bu xayır işiñ mevÀnièini defè idüp maqÀãıdlarına èÀlì himmetler ve xÀliã 

 

3a3a3a3a    

1. niyyetler erzÀnì qılsun Àmìn yÀ rabbe’l-èÀlemìn meşÀrièü’l-eşvÀq  

2. kitÀbınuñ muxtaãarını ki seyyidü’l-muóaddiåìn ve qıdvetü’l-óuffÀôe’l-mütteqınìn48  

3. saèìd şehìd şahÀbe’d-dìn bin ibrÀhime dımışqì nevvera’llÀhÿ úabrahu  

4. óadìå kitÀblarınuñ muèteberlerinden cemè itmişdi mükerrerin  

5. terk idüp ixtiãÀr vech üzere tercüme eyledüm óaq teèÀlÀnuñ nihÀ  

6. yetsiz luùfından dilegümüz oldur kim bunda ve qalan işlerimüzde ixlÀã  

7. üzerine duta oqıyanlara ve diñleyenlere ve èamel idenlere şehÀdet mertebe  

8. sinüñ yüceregini rÿzì qıla iètiõÀr èarabì sözi lafôen be-lafôın tercüme  

9. eylemek qatı müteèaõõirdür eger söylenürse daxı hìç óalÀveti olmaz  

10. vaqt olur kim maènìsi daxı añlanmaz pes baèøı yirlerde maxõÿfı  

11. ve muømeri õikr eyledük yaènì fehm olmaàıçün baèøı elfÀôınuñ tertìbini  

12. taàyìr itdük inãÀf ehli èazìzlerden iltimÀsumuz budur kim 

13. fièlimüzi gey49 eksiklügümüze baqmayup niyyetümüz gökçekligine50 naôar ideler 

çün  

14. bu muxtaãar õikr itdügümüzleyin tamÀm oldı adını minhÀcü’ş-şehÀde qoduq51 

15. ümìõdür52 ki müùÀlaèa idenlere óaq teèÀlÀ şehÀdet yolların geñez qılur 

 

3b3b3b3b    

1. Àmìn yÀ rabbe’l-èÀlemìn evvelki bÀb àazÀnuñ vücÿbı ve terk 

2. idenlerüñ günÀhı beyÀnındadur qÀla’llÀhu ¢ ì¢ç ë ¢4b n¡Ô¤Ûa ¢á¢Ø¤î Ü Ç  k¡n¢× 
                                                

48 Metinde sšMI××L¼ b Ãb £1¢zÛa¢ñ ë¤†¡Ó şeklinde yazılmıştır.  
49  Metinde ¤¡ï× şeklinde yazılmıştır.  
50 Metinde é ä¡Ü¡ÜØ v¤×¢ì× gökçekliline şeklinde yazılmıştır. 
51 Kişi eki “kef” ile yazılmıştır. 
52 Metinde é¡×¤‰¢ˆ¡îß¢a ümìzür şeklinde yazılmıştır. 
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3. ¤á¢n¤ã a ë ¢á Ü¤È í ¢é¨£ÜÛa ë á¢Ø Û ¥Š¤î   ì¢ç ë b¦÷¤î, ( aì¢ç Š¤Ø m ¤æ a ó¬¨ Ç ë 7¤á¢Ø Û ¥ê¤Š¢× 

4. 53:; æì¢à Ü¤È m ü maènìsi budur kim óaq teèÀlÀ müéminlere xiùÀb idüp  

5. eyitdi sizüñ üzerüñüze àazÀ farø olındı ve àazÀ idüp  

6. kÀfirlerile savaş itmek nefsüñüze qatı gelür zìrÀ ki savaşda  

7. mÀllar ve nefsüñüze telef olur ve yaqın olur ki bir nesneyi sevesiz  

8. ve ol nesne size şer ola allÀhu teèÀlÀ bilür siz bilmezsiz yaènì  

9. dükeli nesneyi allÀh bilür ve size xayırlu olan nesneyi işleñ diyü buyurur  

10. pes buyurduàını işleñ nefsüñüze xoş gelmedügine baqmañ ve her  

11. nesne ki nefsüñüze xoş gelür ol nesne yigrek ola diyü  

12. heves itmeñ zìrÀ ki her işüñ xayır ve şer olduàı ãoñına 

13. göredür ve her işiñ ãoñı neye irişecegin allÀhdan artuq kimsene  

14. bilmez bir Àyetde daxı buyurmışdur ki savaş idüñ  

15. şunlaruñıla ki ìmÀn götürmezler allÀhuñ birligine inanmazlar 

 

4a4a4a4a    

1. qıyÀmet qopacaàına ve tañrınuñ óaq dìnini ki islÀm  

2. dìnidür dìnlenmezler şunlardan ki kitÀp virilmişdür şuña degin  

3. ki gendü elleriyle xarÀc vireler xor ve óaqìr olduqları óÀlde ebÿ hureyre  

4. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet itdi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

5. eyitdi àazÀ itmek vÀcibdür sizüñ üzeriñüze her begile gerekse ol 

6. beg ãÀlió olsun gerek fÀsıq olsun bir óadìåde daxı 

7. daxı ki ebÿ dÀvÿd süneninde rivÀyet olınmışdur resÿlu’llÀh  

8. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi müşriklere àazÀ idüñ mÀluñuz ile daxı  

9. nice Àyetler ve óadìåler ki àazÀnuñ vücÿbına delÀlet eyler ixtiãÀr  

10. içün yazmaduq çünki bu Àyetler ve óadìåler ile àazÀnuñ 

11. vücÿbı åÀbit oldı bilmek gerekdür ki àazÀ iki dürlüdür birisi 

                                                

53 Bakara 2/216 
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12. budur kim kÀfir çerisi müsülmÀnlar üstine gele illerin ala  

13. ve müsülmÀnları yaàmalaya ve esìr ide bunuñ gibi àazÀya çıqmaq ve kÀfir 

14. leri müsülmÀnlaruñ üzerinden defè eylemek farø-ı èayndur 

15. farø-ı èayn şuña dirler ki müsülmÀnlaruñ dükeline vÀcib ola ve her birisi 

 

4b4b4b4b    

1. terk itdügiçün günÀhlu ola birisi daxı budur ki müsülmÀnlar 

2. kÀfirlerüñ şehirleri ve evleri üstine varup savaş ideler  

3. ve anları esìr idüp mÀlların àÀret eyleyeler bunuñ gibi àazÀ 

4. farø-ı kifÀyedür farø-ı kifÀye şoldur ki müsülmÀnlaruñ baèøısı işlemegile geri  

5. qalanından farø ödene ammÀ dükelisi işlemeseler cemìèsi günÀhlu 

6. olalar èulemÀnuñ baèøısı bu àazÀya daxı farø-ı èayndur dimişlerdür  

7. iş bu Àyetile qÀla’llÀhu teèÀlÀ 54 Îôb Ô¡q ë b¦Ïb 1¡ ë¢Š¡1¤ã¡a yaènì çıquñ àazÀya  

8. yeyniler ve aàırlar olduàuñuz óÀlde ebÿ sÀlió eyitdi yigitler ve qocalar 

9. dimek olur qatÀde eyitdi meşàÿller ve fÀriàlar dimek olur  

10. baèøılar ibni ebì şeybe 

11. ebÿ eyyÿb enãÀrìden raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet ider ki bir yıl  

12. àaõÀdan qaldı çün bu Àyeti oqıdı ki 55Îôb Ô¡q ë b¦Ïb 1¡ ë¢Š¡1¤ã¡a  

13. àazÀya çıqdı ve eyitdi hìç bu Àyetde àazÀyı terk itmege ruxãat  

14. verduàın56 görmedüm enes bin mÀlik raøiya’llÀhu èanhu eyitdi 

                                                

54 Tevbe 9/41 
55 Tevbe 9/41 
56 Metinde virdügin ( ¤å¢Ë¢…¤‰¡ë) şeklinde bir yazım beklenirdi. Diğer EAT metinlerinde de, sık sık, -

dUK sıfat-fiili ekinin ince ünlülü köklere “gayın” harfi ile yazıldığı ve ek kısmının kalın okunduğu 

örneklere rastlanmaktadır (diduguŋuz, geçürduguŋ vs. bkz. Gürer Gülsevin, “MiftÀhu’l-Cenne.” 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1989), s.105. Burada da –

dUK sifat-fiili ekinin kalın sıradan ünlü ile söylenmiş olmasından dolayı gayın harfi ile yazıldığı akla en 

uygun izahtır. Ancak, bugünkü “ver-” fiilimizin, EAT metinlerinde ve elimizdeki metinde “vir-” şeklinde 

olduğu düşünülünce, metnimizdeki ilgili örneği açıklamak zorlaşmaktadır. Muhtemelen, yÀ istinsahı 

yapan kimse yanlışlıkla hareke olarak “üstün” koymuştur, yÀ da kelime müstensihin ağzında “ver-” 

söylenişi kazanmıştır. 
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15. ebÿ ùalóa bu Àyeti oqıdı daxı eyitdi óaq bize àazÀ itmek buyurdı57 

 

5a5a5a5a    

1. ebÿ bekir raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm kim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi 

2. ve sellem eydürdi hìç bir qavm tañrı yolında àazÀ itmegi  

3. terk eylemeye illÀ óaq teèÀlÀ anlaruñ dükeline èazÀb eyleye  

4. müslim saóìóinde õikr olındı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu  

5. rivÀyet eyledi kim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her  

6. Kişi kim àazÀya varmadın àazÀya varam diyü gerçek niyyet eylemedin  

7. öldi ol Kişi nifÀq budaqlarından budaq üzerine olur yaènì  

8. münÀfıq olur ìmÀnı tamÀm olmaz óikÀyet ebÿ èömerden  

9. cÿnì eyitdi atamdan işitdüm óikÀyet iderdi ki baùùÀl  

10. adlu bir Kişi varıdı rÿm iline girürdi ve anlaruñ ãÿretinde 

11. yörürdi bürnüs geyerdi ve boynına incìl aãardı qaçankim kÀfirler  

12. ile bulışayidi eger birden elliye degin olurlarsa dükelin öldürürdi  

13. eger elliden artuq olursa nesne dimezdi anlar daxı anı gendülerüñ  

14. keşişlerinden ãanup nesne dimezlerdi çoq zamÀn rÿm ilinde  

15. bunı èÀdet idinmişdi ãoñra hÀrÿnü’r-reşìd zamÀnında 

 

5b5b5b5b    

1. müsülmÀnlıàa çıqdı hÀrÿnü’r-reşìd qıàırdı ve eyitdi rÿm ilinde  

2. èacÀyibıraq ne gördüñ baña söyleyü vir eyitdi olsun yÀ emìre’l-müémìnìn  

3. bir gün gördüm rÿm ilinüñ yazılarından bir çayırda yörürdüm  

4. bürnüs egnümde incìl boynumda aãılmış ardumdan ùavar sesin duydum 

5. döndüm bir atlu gördüm süñü elinde ve tamÀm yaraàı egninde çünkim 

6. yaqın geldi müsülmÀnlar gibi selÀm virdi selÀm virdüginden bildüm  

                                                

57 Metinde eksik vardır.  
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7. ki müsülmÀndur ben daxı èaleyke’s-selÀm didüm eyitdi iy bürnüs geyen 

8. rÿm ilinde baùùÀl didükleri Kişi bilür misin ben eyitdüm nidersin  

9. baùùÀl uş benin didüm eyle diyicek atından indi beni quçdı ve öñümde 

10. çökdi ve ayaàum öpdi ve eyitdi geldüm kim èömrüm olduqça saña qullıq idem  

11. ve senüñ xiõmetüñde olam duèÀ qıldum allÀh saña xayr-ı cuõÀ virsün didüm  

12. biz bu óÀlde iken ıraq yirden bir köşkden bizi görüp dört  

13. atlu bürüme ùonlu ellerinde süñüleri var bizden yaña sigirdüşü gelürler 

14. bu yoldaşum eyitdi iy baùùÀl dilerin kim baña destÿr viresin 

15. çıqam bunlaruñıla savaş idem destÿr virdüm ilerü vardı bir sÀèat 

 

6a6a6a6a    

1. ¤Š Û¡†¤(¡‰¤†¤ã¢… andan ãoñra ol yoldaşumı şehìd eylediler  

2. daxı benüm üstüme óamle itdiler ve eyitdiler eger başuñ gerekse  

3. beliñdekini bıraq seni öldürmeyelüm ben eyitdüm belümde bürnüs58 ile  

4. incìlden artuq nesne yoqdur eger benümle savaşmaq ister  

5. señüz mühlet virüñ yoldaşumuñ silÀóın geyeyin atına bineyin 

6. andan savaşalum eyitdiler mühlet virdük pes yoldaşumuñ  

7. silÀóın geyüp atına bindüm çünkim benden yaña yöneldiler ben eyitdüm 

8. inãÀf degildür ben yaluñuz bir bir geliñ savaş idelüm  

9. inãÀf söyledük dirler andan birisi ilerü geldi öldürdüm birisi  

10. daxı geldi anı daxı öldürdüm birisi daxı geldi öldürdüm  

11. andan dördünci ilerü geldi süñülerile savaş eyledük ol  

12. bana óamle ider ben aña óamle iderin şuña degin kim süñülerümüz  

13. ãındı andan ãoñra atlarumuzdan indük ol qalqanın qılıcın aldı  

14. ben daxı qalqanum qılıçum aldum şol qadar şol qadar şavaşduq kim qalqanunumuz  

15. ãındı ve qılıçlarımuz qabzasından üzildi yire düşdi andan ãoñra 

                                                

58 Metinde ¤ ã¤Š¡2 şeklinde yazılmıştır.  



 

 

143

 

 

6b6b6b6b    

1. güreş dutduq giceye degin ne ol beni basdı ve ne ben anı baãa  

2. bildüm ikimüz daxı yorulduq ben eyitdüm iy Kişi bu gün senüñile 

3. savaşmaqda namÀzlarum fevt oldı senüñ daxı gendü dìnüñce èibÀdetüñ  

4. fevt oldı hìç ola mı ayrıtlaşavuz qalmış namÀzumuzı  

5. ödeyevüz ve hem bu gice diñlenevüz irte olıcaq girü savaşavuz  

6. ol Kişi daxı kÀfir èÀbidlerinden idi olur didi pes  

7. birbirimüzden ayırtlaşduq allÀha şükür eyledüm qalmış namÀzlarum  

8. qıldum ol daxı gendü dìnince ne işlerse işledi çünkim  

9. yatacaq vaqt oldı iki çıñraàu çıqardı ve eyitdi siz èarab  

10. cemÀèatisiz Àluñuz ve mekriñüz vardur iş bu çıñraàularuñ  

11. birisini qulaàuña as birisini daxı ben qulaàuma asayın didi  

12. andan başuñı benüm üstüme qo ben daxı başumı senüñ üstüñe  

13. qoyayın iş bu resme yatalum tÀ ki sen deprenürseñ çıñraàuñ çıñraya  

14. ben uyanam eger ben deprenürsem çıñraàum çıñraya sen uyana  

15. sın didigi gibi çıñraàuları baàlanup ol óÀl üzerine  

 

7a 7a 7a 7a     

1. yatduq çünkim irte oldı durdum allÀha óamd itdüm yÀ emìre’l-müéminìn  

2. andan irte namÀzın qıldum ol daxı gendü dìnince èibÀdetin eyledi  

3. andan ãoñra durduq güreş ùutduq öñdünki yoràınlıqdan  

4. biraz yeynicek oldum idi bu Kişi baãdum gögsine çıqdum  

5. boàazlamaàa qaãd itdüm bu gez beni öldürme bir gez daxı güreşelüm  

6. eyle olsun didüm üstinden ùurdum girü ùutışduq  

7. nÀ-gÀh ayaàum dayındı ol beni basdı gögsüm üstine oturup 

8. beni boàazlamaàa qaãd eyledi ben eyitdüm bir gez ben seni èafv itdüm  

9. sen beni itmez misin didi iderin üstümden ùuru geldi girü  



 

 

144

 

10. duùuşduq evvelki düşmekden qorqdum idi girü beni basdı  

11. gögsüme çıqdı boàazlamaga qasd itdi ben bir gez ben seni èafv eyledüm  

12. bir gez sen beni èafv eyledüñ berÀber olduq bu gez daxı beni èafv  

13. eyle bir gez daxı dutuşalum eyle olsun didi durduq  

14. dördünci gezek girü dutuşduq59 girü beni baãdı ve gögsüm üstine  

15. oturdı ve eyitdi şimdi taóqìq bildüm ki baùùÀlsın seni öldüreyin 

 

7b7b7b7b    

1. bu vilÀyeti senüñ şerrüñden qurtarayın ben eyitdüm eger  

2. allÀh öldürmezse daxı beni öldürmege gücüñ yetmez didüm eyitdi  

3. eyle ise tañrıña eyit seni benüm elümden qurtarsun didi böyle  

4. didi ve xançeri getürdi ki boàazlaya beni ol öñdünki gün  

5. öldürdükleri yoldaşum duru geldi elinde qılıcı bunuñ xançeri  

6. boynuma inmedin başı sıra çaldı ol Kişi öldürdi andan bu  

7. Àyet oqıdı 60õ¬b î¤y a ¤3 2  b6¦ma ì¤ß a ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ü¡n¢Ó  åí©ˆ £Ûa  £å j ¤z mü ë  

8. Àxirine degin andan düşdi öldi yÀ emìre’l- müéminìn rÿm ilinde  

9. bundan èacìbıraq nesne görmedüm bu óikÀyeti zen-dostì ravøatü’l-èulemÀ  

10. adlu kitÀbında õikr itmişdür tenbìhe mütercim eyitdi çünkim  

11. àazÀnuñ vücÿbını ve terk idenlerüñ günÀhı beyÀn eyledük şöyle  

12. bilmek gerekdür kim kÀfirlerüñ yaqınıraàı ile savaşmaq yigrekdür zìrÀ ki  

13. óaq teèÀlÀ eyitdi aë¢†¡v î¤Û ë ¡‰b £1¢Ø¤Ûa  å¡ß ¤á¢Ø ãì¢Ü í  åí©  ̂£Ûa aì¢Ü¡mb Ó  

14. 61ò Ä¤Ü¡Ë ¤á¢Øî©Ï maènìsi budur kim kÀfirlerden yanuñuzda ve yaqınuñuzda olan  

15. lar ile savaş idüñ ve anlaruñıla yumuşaqlıq itmeñ tÀkim sizde erlik  

 

                                                

59 Metinde ¤Ö¢†¤(¢… şeklinde yazılmıştır.  
60 Âl-i İmran 3/169 
61 Tevbe 9/123 
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8a8a8a8a    

1. bulsunlar ve daxı çünkim ol Kişiye islÀm dìnin iôhÀr idüp allÀh kelimesin  

2. yüce olmaàıçün savaş ider gerekdür ki evvel yaqın kÀfirlere àazÀ ide  

3. ve anları qahr ile muùìè idüp daxı ıraqlarına meşàÿl ola suéÀl  

4. eger eydürlerse her èibÀdetüñ ki zaómeti artuàıraq ola åevÀbı  

5. çoàıraqdur pes ıraàıraq àazÀnuñ zaómeti artuàıraqdur gerek anuñ  

6. åevÀbı artuàıraq ola cevÀb eydürüz ki bu qıyÀs  

7. óaqdur velìkin quréÀn ve óadìå muqÀbelesinde bunuñ gibi qıyÀs  

8. dürüst degildür zìrÀ ki seferde namÀzı dört qılmaq zaómetlüraqdur  

9. iki qılmaqdan ve iki qılmaq yigrekdür dört qılmaqdan bir vech daxı budur ki  

10. åevÀb içün ve allÀha yaqın olmaàıçün àazÀ itmekden allÀhuñ  

11. buyruàına naôar idüp àazÀ itmek efêÀldür niteki niyyet bÀbında õikr olına  

12. ikinci bÀb àazÀnuñ faøìleti beyÀnındadur qÀla’llÀhu teèÀlÀ  

13. 62áî©Ä Ça¦Š¤u a  åí©†¡Çb Ô¤Ûa ó Ü Ç  åí©†¡çb v¢à¤Ûa ¢é̈£ÜÛa  3 £š Ï ë maènìsi budur ki  

14. allÀhu teèÀlÀ tafêìl itdi ve yegledi àÀzìleri oturanlar üzerine  

15. ulu åevÀb virmegile bir Àyetde daxı allÀh teèÀlÀ müéminlere eyitdi  

 

8b8b8b8b    

1. qulaàuzlayayın mı sizi bir óØ ØÜ¡ãb ×¤‰¡‹b 2 sizi qatı èaõÀbdan qurtara  

2. ol ¢ìØ¡Ü¡ãb×¤‰¡‹b 2 budur ki allÀhuñ birligine ìman getüresiz 

3. ve resÿlinüñ peyàÀm-berligine inanasız ve tañrı yolında mÀllaruñuz  

4. ve nefslerüñüzle cihÀd idesiz yaènì àazÀya varasız bu õikr  

5. olınan size yigrekdür eger bilürseñüz ãaóìóinde åÀbit  

6. olmışdur kim ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀha ãordı kim  

7. èamellerüñ qanqısı yigrekdür resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

                                                

62 Nisâ 4/95 
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8. eyitdi allÀh resÿline ìman getürmek yaènì allÀhuñ birligine  

9. ve peyàÀm-berüñ peyàÀm-berligine inanmaq ve eyitdiler bundan ãoñra ne  

10. nesne yigrekdür eyitdi tañrı yolında àazÀ itmek eyitdiler bundan  

11. ãoñra ne nesne efêaldür eyitdi qabÿl olmış óac müslim  

12. ãaóìóinde õikr olındı ki ebÿ qatÀde raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet itdi kim  

13. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem tañrı yolında àazÀ itmek daxı  

14. allÀha ìman getürmek èamellerüñ efêalidür bir Kişi duru geldi eyitdi  

15. yÀ resÿla’llÀh eger ben tañrı yolında àaõÀda ölürsem günÀhlarumuñ63 

 

9a9a9a9a    

1. olıcaq qonduq yatduq çünki irte oldı göçdük oàlanı  

2. gözetdük hìç tañrı õikrinden xÀlì olmaz qaçanki ata bine bizden  

3. çÀbük biner ve qonıcaq bize qullıq ider gitdügümüzçe èazmi quvvetlü yiyniligi  

4. artuq ve göñli ãÀfì olur ve üzerinde şÀdılıq èalÀmetleri belürür  

5. bu resme gitdük şuña degin kÀfir iline irişdük güneş ùolınurken  

6. bir yirde qonduq oàlan otururdı bizümiçün yimek pişürdi ki  

7. orucumuz açavuz uyqu baãdı bir uzun uyqu uyıdı uyqusı  

8. içinde güldi yoldaşlaruma ben eyitdüm görüñ bu oàlanı ki  

9. uyqu içinde nice güler çünki uyqusından uyandı ben eyitdüm  

10. dostum şimdi dek seni gördüm uyquñ arasında gülerdüñ eyitdi  

11. düş gördüm ol düşümi èaceblayup güldüm ben eyitdüm ol  

12. düşüñ eyitdi görürin ki ben gökçek yaşıl çemendeyin ve bu çemende  

13. gezerken bir gümüşden köşk gördüm bedenleri incüden ve cevÀhirden  

14. qapuları altundan qapuları üstinde perdeler asılmış óÿrì qızların  

15. gördüm ki perdelerini açarlardı yüzleri aylar gibi çünki beni gördiler 

 

                                                

63 Metinde eksik vardır. 
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9b9b9b9b    

1. eyitdiler meróabÀ olsun saña diledüm ki bunlaruñ birisine elüm uzadam  

2. eyitdi ivme ki henÿz vaqtı degüldür andan ãoñra işitdüm baèøısını  

3. baèøısına eydürdi ki bu Kişi marøiyenüñ eridür andan baña eyitdiler  

4. ilerü var ki tañrı saña raómet eylesün ilerürek ilerürek vardum  

5. bu köşküñ yücereginde qızıl altundan bir çardaq gördüm üstünde  

6. bir taxt yeşil zebercedden ol taxtuñ ayaqları aq gümişden üstinde  

7. bir qız oturur yüzi güneş gibi eger óaq teèÀlÀ beni åÀbit qılmasayıdı  

8. gözümüñ nÿrı ve èaqlum giderürdi ol çardaàuñ gökçekliginden  

9. ve qızuñ óüsninden ve cemÀlinden çünki bu qız beni gördi eyitdi “maróabÀn  

10. ve ehlen ve selen” iy tañrı dostı ve velìsi sen benümsin ben senüñ  

11. bunı işidicek diledüm ki bu qızı baàruma basam eyitdi biraz mühlet vireyüm  

12. ki sen murdÀrlıqdan ıraqsın muştuluq olsun kim senüñile buluşmaàumuz  

13. irtede öyle namÀzı vaqtında ola ebÿ qudÀme eyitdi ben eyitdüm dostum eyü düşüñ  

14. gördüñ óayır ola andan ol gice yatduq bu oàlanuñ düşini èaceblarduq  

15. çünki irte oldı ivişüp atlarumuza bindük nÀ-gah qıàırdıcı çaàırdı ki 

 

10a10a10a10a    

1. iy tañrı çerisi binüñ ve size uçmaàıla muştulıq olsun niçük  

2. yeyniler ve aàırlar olduàuñuz óÀlde bir sÀèat geçmedin gördük kÀfir  

3. çerisi ùaàılmış çekürge gibi çıqa geldiler bizden evvel óamle iden  

4. ol oàlanıdı at ãaldı bunlaruñ arasına girüp derilmişler iken  

5. ùaàıtdı bir qaç erenlerin öldürdi ve bahÀdurların yıqdı çünki  

6. oàlanı bu óÀlde gördüm irişdüm atı dizginin aldum ve eyitdüm iy  

7. dostum girü dön ki henÿz oàlansın savaşuñ Àlini bilmezsin  

8. eyitdi iy èammì işitmedüñ mi allÀhuñ uş bu sözini ki åí©  ̂£Ûa b è¢£í a ¬b í 
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9.  64‰b 2¤… üa ¢á¢çì¢£Û ì¢m 5 Ï b¦1¤y ‹ aë¢Š 1 ×åí©  ̂£Ûa ¢á¢nî©Ô Û a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a    

10. ma ènisi budur ki iy ìmÀn getürenler qaçanki kÀfirlere bulışasın  

11. üstüñüze óamle idici olduqları óÀlde anlara arduñuz döndürip  

12. qaçmañ didi ister misin ki bunlardan dönem daxı ùamuya girem  

13. bu oàlanıla söyleşü dururken nÀ-gÀh bir kÀfir çerisi bir Kişi gibi  

14. üstümüze bir gezden óamle eylediler benümile oàlanuñ arasına  

15. girdiler her Kişi nefsine meşàÿl oldı müsülmÀnlardan çoq 

 

10b 10b 10b 10b     

1. Kişi şehìd eylediler çünki iki çeri biribirinden ayırtlaşdı  

2. gördüm ki ölünüñ óisÀbı yoq gövdeler arasında gezerdüm qanlar  

3. yiryüzine aqarıdı yüzler tozdan ve qandan bilinmezdi bu gövdeler  

4. arasında gezerken oàlanı gördüm atlar doynaqları arasında  

5. toz basmış qan içinde yuvalanur ve eydür iy müsülmÀnlar  

6. cemÀèati èammum ebÿ qudÀmeyi baña çaàırıñ der çünki çaàırduàın işitdüm  

7. oàlana yöneldüm qandan tozdan ùavar baãduàından yüzin görüp  

8. bilimedüm çaàırdum ki uş ebÿ qudÀme benven eyitdi iy èammum bilgil ki     

9. düşüm girçek oldı kaèbe tañrısı óaqqıçün ben köstek issi  

10. èavratuñ oàlıyın bunı işidicek oàlanuñ üstine düşdüm  

11. gözleri arasında öpdüm yüzinüñ qanın ve ùopraàını sildüm eyitdüm  

12. iy óabìbüm èammuñ ebÿ qudÀmeyi unutma qıyÀmet güninde aña şefÀèat eyle  

13. eyitdi senüñ gibi Kişi unıdılmaz yÀ èammì yüzümi senüñ ùonuñıla mı  

14. silersin benüm ùonım lÀyıàıraqdur yüzüm silmege senüñ ùonıñdan  

15. qo silme yüzümi ki allÀha yüzüm qanıyla ve àazÀ tozıyla buluşayın yÀ èammì 

 

 

                                                

64 Enfal 8/15 
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11a11a11a11a    

1. ol óÿrì qızı ki saña vaãf itdüm idi uş başum ucında ùurup  

2. cÀnum çıqmaàa küyer ve eydür tìz ol ki ben saña müştÀqın tañrı içün  

3. yÀ èammì eger allÀh teèÀlÀ size saàlıàıla döndürürse uş bu qanuma  

4. bulaşmış ùonlarumı anam miskine ki oàlancuàın yavu qılup  

5. àuããaluca olmışdur iletgil bilsin ki ben vaãiyyetini øÀyiè eylemedüm  

6. ve kÀfirlere qarşu ¤k¢Ü ä × … girü dönmedüm daxı benden anama selÀm  

7. eyle ve eyit ki allÀh teèÀlÀ viribidügüñ armaàanuñı qabÿl eyledi  

8. yÀ èammì benüm bir giçirek qız qardaşum vardur on yaşarça ne vaqt eve  

9. girsem baña qarşu gelürdi selÀm virürdi evden çıqıcaq gönderürdi  

10.ve dükelinden ãoñraraq ayrıtlaşurdı benden bu keret çıqduàumda beni 

11. göndürü çıqdı esenledi ve eyitdi tañrı içün iy qardaşçuàum bizi  

12. qoyup eglenmegil qaçanki ol qız qardaşçuàumı göresin benden aña  

13. selÀm eylegil ve eyitgil ki qardaşuñ saña selÀm eyledi ve eyitdi  

14. allÀh benüm xalìfem olsun senüñ üzerüñe qıyÀmet günine degin bunı  

15. didi ve oàlan güldi ve eyitdi ê¢† y ë ¢¢éÜ£Ûa ü¡a  é¬Û¡a ü ¤æ a ¢† è¤( a 

 

11b 

1. ¢é¢Ûì¢ ‰ ¢ê¢†¤j Ça¦† £à z¢ß  £æ a¢† è¤( a ë ¢ê¢†¤Ç ë  Ö † • ¢é Û  Ùí¡Š (ü 

2. ¢é¢Ûì¢ ‰ ë ¢é Ü£Ûa  Ö † • ë ¢é¢Ûì¢ ‰ ë ¢é Ü£Û a  † Ç ëb ßa ˆ ç bunı didi  

3. ve cÀn ıãmarladı ùonıla kefenledük göme qoduq65 tañrı andan  

4. rÀøí olsun ebÿ qudÀme eyitdi çünki ol àazÀmuzdan döndük  

5. raqa şehrine girdük ol oàlanuñ evlerin bulup anasına  

6. selÀmın ve xaberin irişdürmekden artuq hìç qaãdum yoàıdı  

7. nÀ-gÀh bir qızçuàaz gördüm ol oàlana beñzer óüsninde ve cemÀlinde  

                                                

65 Metinnde „œu şeklinde yazılmıştır. 
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8. bir qapuda durmış gelenlere ãorar ve her Kişiye eydür iy èammì qandan  

9. gelürsin àaõÀdan gelürin diyicek eydür hìç benüm qardaşum sizüñile bile  

10. dönmedi mi eydürler biz qardaşuñı bilmezüz çünkim qızuñ sözini işitdüm  

11. ilerü vardum baña daxı ãordı ki iy èammì qandan gelürsin ben eyitdim  

12. àaõÀdan gelürin eyitdi hìç benüm qardaşum sizüñile geldi mi bunı didi  

13. daxı aàladı ve eyitdi noldı baña göririn xalq döndiler qardaşçuàum  

14. bunlaruñıla dönüp gelmedi qızuñ sözin işidüp aàladuàın göricek  

15. gözlerüm ùoldı ki aàlaya bu qızçuàazdan qorqup gendözimi yiñdüm  

 

12a12a12a12a    

1.aàlamadum andan ãoñra ol qıza ben eyitdüm ev issi èavrata eyit ki  

2. ebÿ qudÀme qapuya geldi seni qıàırur qıza söyledügüm içerüden  

3. anası işidüp daşra çıqdı beñzi müteàayyir olmış selÀm virdüm  

4. selÀmum aldı daxı eyitdi muştulayıcı mısın yÀ ebÀ qudÀme yoqsa taèziye  

5. edici yaènì sevinecek xaber mi getürdüñ yoxsa melÿl olacaq ben eyitdüm  

6. beyÀn eyle kim sevinecek xaber qanqısıdur melÿl olacaq qanqısıdur  

7. eyitdi eger oàlum saàlıàıla girü döndiyse sen taèziye idicisin        

8. eger tañrı yolında àaõÀda şehìd oldısa muştılayacısın ben eyitdüm  

9. pes muştılıq olsun ki allÀhu teèÀlÀ armaàanıñı qabÿl eyledi bunı  

10. işidicek aàladı ve eyitdi qabÿl eyledi mi ben eyitdüm qabÿl eyledi  

11. andan ãoñra eyitdi el-óamdüli’llÀh ki oàlumı benümçün Àxiret yaraàın  

12. eyleyü virdi qıyÀmet güninde ben eyitdüm oàlanuñ qız qardaşçuàı  

13. neyler eyitdi ol qızçuàaz şimdi senüñile söyleşü durandur  

14. pes qızçuàaz ilerü geldi ben eyitdüm qardaşuñ saña selÀm eyledi  

15. ve eyitdi allÀh teèÀlÀ benüm xalìfem olsun senüñ üstüñe qıyÀmet    

 

12b12b12b12b    

1. günine degin bunı işidicek qardaşunuñ öldügin bildi çaàırdı yüzi  
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2. üstine düşüp ussı gitdi bir zamÀndan ãoñra depretdüm gördüm  

3. ölmiş qatı èacebladum andan oàlanuñ ve qızuñ óÀllerine melÿl olup  

4. analarınuñ ãabrına müteóayyir oldum ùañladum  

5. eyitdi bu óikÀyet ibnü’l-cevzìye irişicek gendü elinde tevbe        

6. iden mürìdlerüñ saçların cemè eyledi şol qadar  

7. saç derildi ki burdılar üç yüz köstek oldı óamÀllara  

8. getürdüp dımışq mescidine getürdi ve xalqı àazÀya yiltedi  

9. ol meclisde otuz biñe yaqın adam varıdı bu qaziyyeyi gördiler  

10. bir èaôìm çaàırmaq çaàırdılar daxı saçların Kesüp ancılayın köstekler  

11. eylediler ibnü’l-cevzì ol saçlardan burulmış köstekleri aldı  

12. àazÀya çıqdı tenbìh mütercim eyitdi bilmek gerekdür àÀzìlere  

13. azıq ve yaraq virmegüñ müzdi ve tefÀvüti àÀzìlerüñ niyyetine ve àazÀnuñ  

14. yirine ve vaqtına göre olur niteki bundan öñdin eyitdükdi bir àazÀ  

15. on óacdan ve bir àazÀ qırq óacdan yetmişden yigrek olduàı 

 

13a 

1. àazÀnuñ vaqtına ve yirine ve àÀzìnüñ niyyetine göredür pes her àÀzì ki muxlis  

2. ola aña yardım itmek ve yaraqlandurmaq vÀcibdür faãl  

3. bilgil ki66 àaõÀda mÀl xarc itmek gendü nefsine ve yaraàına  

4. ve at bahÀsına ve yemine ve qalan óÀcetlerine ve gendüden ayru àÀzìlere  

5. èibÀdetlerüñ uluraàından ve ùÀèatlerüñ yigreginden ve ãadaqa  

6. laruñ yücereginden nitekim geçen óadìålerde õikr olundı ve óaq teèÀlÀ  

7. şunlaruñ óaqqında ki tañrı yolında mÀl xarc eylemege güçleri yiter  

8. daxı itmezler qorqudunı eyitdi k ç £ˆÛa  æë¢Œ¡ä¤Ø í  åí©  ̂£Ûa ë  

9. â¤ì í67áí©Û a §la   ̂È¡2 ¤á¢ç¤Š¡£' j Ï =¡é¨£ÜÛa ¡3î©j ó©Ï b è ãì¢Ô¡1¤ä¢í ü ë  ò £š¡1¤Ûa ë   

                                                

66 Metinde bu kısım karalanmıştır.  
67 Tevbe 9/35 
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10. ¢ ì¢è¢Ã ë ¤á¢è¢2ì¢ä¢u ë ¤á¢è¢çb j¡u b è¡2 ô̈ì¤Ø¢n Ï  á £ä è u ¡0‰b ã ó©Ï b è¤î Ü Ç ó̈à¤z¢í  

11.  68æë¢ ¤‹ä¤Ø m ¤á¢n¤ä¢× b ßì¢Óë¢ˆ Ï ¤á¢Ø¡¢1¤ã ü ¤á¢m¤Œ ä × ¤b ß a ˆ̈ç á¢ç‰¢ 

12. maènìsi budur kim allÀhu teèÀlÀ eyitdi şunlar ki altunı daxı gümüşi  

13. gizlerler ve tañrı yolında xarc itmezler muştula yÀ muóammed sen  

14. anları èaõÀb-ı elìmile yaènì qatı èaõÀbile qıyÀmet güninde ol gizledükleri  

15. altunı ve gümüşi cehennem odında qızduralar daxı alınların arqaların     

 

13b13b13b13b    

1. anuñıla ùaàlayalar ve eydeler işbu sizi yaqup ùaàlayan şol nesne  

2. dür ki nefislerüñüzçün gizlerdüñüz pes daduñ şol nesneyi ki girdüñüz  

3. 69ò Ø¢Ü¤è £nÛaó Û¡a ¤¤ ¤¤á¢Øí©†¤í b¡2 aì¢Ô¤Ü¢mü ë ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ô¡1¤ã a ë 

yaènì allÀhu teèÀlÀ  

4. eyitdi xarc eyleñ mÀluñuzı tañrı yolında ve gendü nefslerüñüzi  

5. tehlükeye bıraqmañ imÀm qurùubì tefsìrinde eyitdi xuõeyfetü bin el-yemÀni  

6. ve ibni èabbÀs ve èaùÀ ve èaqrime ve mücÀhid eyitdiler bu Àyetüñ maènìsi  

7. budur ki nefsüñüzi tehlükeye bıraqmañ yoqsulluqdan qorqup tañrı  

8. yolında xarc eylemegi terk itmegile ebÿ dÀvÿd ve termìdì kitÀblarında  

9. õikr olundı ki eslem bin ebì èimrÀn eyitdi medìneden àazÀya  

10. çıqduq istanbÿl qaãdına çerinüñ üzerine èabdu’r-raóman  

11. bin xÀlid bin el-velìd sübaşı idi kÀfir çerisi arqaların  

12. ÀãÀr dìvÀrına virüp durdılar müsülmÀnlardan bir Kişi óamle idüp kÀfir  

13. ãafınuñ arasına girdi xalq eyitdi éÜ£Û a ü¡a  é Û¡aü bu Kişi gendüyi  

14. tehlükeye bıraqdı ebÿ eyyÿb enãÀrì raøiya’llÀhu èanhu eyitdi bu Àyet  

15. bizüm cemÀèatümüz enãÀrı óaqqında geldi şol vaqt kim óaq teèÀlÀ        

    

                                                

68 Tevbe 9/34 
69 Bakara 2/195 
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14a14a14a14a    

1. peyàÀm-berine yardım eyledi ve islÀm quvvetlendi biz eyitdük gelüñ şimdiden  

2. girü evümüzde durup mÀllarumuzı yaènì baqcaların ıãlÀó idelüm  

3. óaq teèÀlÀ bu Àyeti viribidi70 ki mÀluñuzı tañrı yolına xarc eyleñ  

4. ve gendü nefslerüñüzi tehlükeye bıraqmañ eyle olsa Kişi gendüyi tehlükeye  

5. bıraqmaq tañrı yolında xarc itmegi terk itmek ve àazÀya gitmemek oldı  

6. ùoquzıncı bÀb àÀzìleri yaraqlandurmaq ve süñülerin gözlemek 

7. faøìletindedür ãaóìóinde õikr olındı ki zeyd bin xÀlidi cureynì  

8. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

9. eyitdi her Kişi ki bir àÀzì yaraqlandura bayıq àazÀ itdi ve her Kişi ki  

10. bir àÀzìnüñ ãoñında xalìfesi xayrıla yaènì doàrulıàıla adın ve ãoñın  

11. gözleyü vire bayıq àazÀ itdi ãaóìó-i müslimde õikr olındı ki ebÿ saèìd-i xurdì  

12. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ger iki Kişiden  

13. bir Kişi àazÀya çıqsun bundan ãoñra yirinde qalanlara eyitdi qanqıñuzı ki  

14. àazÀya çıqanuñ ehlini ve mÀlını xayrıla ve doàruluàıla gözedürse aña  

15. daxı àazÀya çıqan åevÀbı gibi müzdi óÀãıl ola şifÀda õikr olındı ki        

 

14b14b14b14b    

1. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem cebrÀéìl geldi xaber getürdi ki düşmana  

2. çeri göndere pes resÿlu’llÀh buyurdı yaraqlandılar ve nice Kişiler bir bir  

3. yaraqlandı arada bir Kişi varıdı enãÀrdan adına cudeyir dirlerdi  

4. unutdı aña yaraq ve azıq virmedi ol daxı allÀha tevekkül idüp çeriyle  

5. bile çıqdı şöyle ãandı ki peyàÀm-ber aña qaqıyup durur ki anuñçün azıq  

6. virmedi çeri bunuñ ardınca yörürdi hìç bir ayaàın qaldurup girü basmazıdı  

                                                

70  Metinde ¡0†¡2¡‰ ë şeklinde yazılmıştır.  
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7. illÀ eydürdi ü ë¤Š j¤× a ¢éÜ£Û a ë ¢éÜ £Û a üb è Û¡aü ë ¡é£Ü¡Û¢†àz¤Û a ë ¡é£ÜÛ a æb zj¢ 

8. ¡á¡îÄÈ Ûb¡î¡Ü ÈÛb¡è £ÜÛb¡2ü a ñ ì¢Óü ì Ûì y andan eydürdi ne gökçek  

9. azıqdur bu çalabum allÀhu teèÀlÀ cebrÀéìl resÿlu’llÀha viribidi geldi eyitdi  

10. yÀ muóammed allÀhu teèÀlÀ saña selÀm eyler ve eydür çeri yaraqlanduruñ 

arqalanduruñ  

11. cudeyr unutduñ yaraq ve azıcaq virmedüñ çerinüñ ardında yörür  

12. ve andan göklere bir söz çıqar ki gök ehlini aàladur pes cudeyre yaraàın  

13. ve azuàın vir çünki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem bu xaberi  

14. işitdi tìzcek ardınca yaraàın ve azuàın viribidi ve azuàın ileden  

15. Kişiye ıãmarladı ki sözinüñ evvelini ve Àxirini ezberleye ol Kişi geldi  

 

15a15a15a15a    

1. cudeyri çerinüñ ardında buldı ki uşbunı eydürdi é̈£ÜÛa  æb z¤j¢ 
2. ¡é¨£ÜÛb¡2  £ü¡«a  ñ ì¢Ó  ü ë  4¤ì y ü ë  Šj¤× ªa ¢é¨£ÜÛa ë ¢é¨£ÜÛa  £ü¡ é ¬Û¡a  ü ë é¨£Ü¡Ûa¢†¤à z¤Ûa  

3. £l¡  …  b í a    ̂ç¢… a£Œ Û a  áÈ¡ã  ë áî¡ÅÈ Ûa óÛ ÈÛa yaènì ne gökçek azıqdur  

4. bu çalabum ol Kişi eyitdi dut yaraàuñı cudeyir eyitdi resÿlu’llÀh  

5. benden rÀøí oldı qaqıduàı gitdi mi ol Kişi eyitdi saña peyàÀm-ber  

6. qaqımadı ki qaqıduàı gide evet yaraq virmege unutdı idi  

7. óaq teèÀlÀ cebrÀéìle veribidi seni resÿlu’llÀha añdurdı bu sözi işidicek  

8. cudeyr yatdı secde eyledi andan başın qaldurdı allÀha óamd itdi  

9. ve åenÀ eyledi ve peyàÀm-bere ãalavÀt getürdi ve eyitdi rabbum beni èarşı  

10. üstinde añdı ilÀhì cudeyrì sen unutmaduñ pes cudeyrì daxı şöyle  

11. eyle ki seni unıtmaya faãıl müéellif eyitdi günÀhlaruñ ulu  

12. raàındandur allÀh qatında ki àÀzìnüñ ãoñında ve ehlinde xalìfesi  

13. olan Kişi anuñ ardında xıyÀnetlıq eyleye nitekim müslim ãaóìóinde  

14. õikr olındı ki büreyde raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

15. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi àÀzìlerüñ èavratlarınuñ óarÀmlıàı àazÀya 



 

 

155

 

 

15b 

1. çıqmayanlara anaları óarÀmlıàı gibidür ve hìç bir Kişi olmaya evinde oturup  

2. àazÀya gitmeyenlerden ki àazÀya çıqanuñ ãoñında xalìfesi ola ve anuñ evine  

3. ve mÀlına xıyÀnetlıq ide illÀ qıyÀmet güninde ol àÀzì dura ol xıyÀnetlıq  

4. idenüñ èameli åevÀbından ne dilerse ala pes ne ãanursın yaènì ne  

5. ãanursın allÀh teèÀlÀ anlaruñiçün intiqÀmların almayısar mıdur  

6. üçünci bÀb àÀzìleri göndermek ve yardım  

7. itmek ve yaraq virmek ve qulluq eylemek åevÀbı beyÀnındadur aómed bin óanbel  

8. kitÀbında õikr olundı ki sehl bin óanìfe raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

9. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem her kim tañrı yolında àazÀya gidene yÀ bir  

10. borcluya borcın ödemege yÀ bir bahÀsına Kesilmişe bahÀsın ödemege yardım  

11. itse óaq teèÀlÀ anı gendü gölgesinde gölgelendüre şol günde ki allÀh  

12. gölgesinden artuq gölge olmaya şifÀda õikr olındı ki ebÿ saèìd  

13. xudrì raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet itdi ki resÿlu’llÀh èaleyhi ve sellem eyitdi  

14. qanqı Kişi ki bir àÀzì işitdi daxı duru geldi bir óÀcetinde aña yardım  

15. itmegiçün yÀ bir sÀèat göndermegiçün yÀ selÀm virmegiçün durur 

 

16a 

1. ol Kişi döner şol óÀlde ki günÀhlarından anasından ùoàmış gibi ola  

2. ve qıyÀmet güninde ol àÀzìnüñ yoldaşı ola şehìdlerile ve her Kişi ki  

3. bir àÀzì tamÀm yaraqlandura şöyle ki hìç eksügi qalmaya óaq teèÀlÀ ol àÀzìnüñ  

4. ölinceye degin qazanduàı gibi åevÀb vire ve her Kişi ki bir mescid  

5. yapa ki anda tañrı õikri eyleye óaq teèÀlÀ uçmaqda anuñiçün bir ev yapı vire  

6. şifÀda õikr olundı ki kaèbü’l-axbÀr eyitdi xayırdan hìç bir nesne  

7. xor görmeñ ki bir Kişi àÀzìlere bir igne virmegile uçmaàa  

8. girdi bir èavrat àÀzìlere bir çuvaldız virüp yardım itmegile uçmaàa  

9. girdi ve bir èavrat mescid-i aqsÀyı yaparken bir balta virmegile uçmaàa girdi  
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10. mütercim eyitdi bu qadar xayırla uçmaàa girmek èaceb degildür bundan  

11. daxı azıraq nesneyile daxı uçmaàa girülür qaçanki ixlÀãıla virile yerine  

12. düşe hem viren Kişi daxı muótÀc ola óadìåde daxı ùamudan saqınuñ  

13. eger bir xurma yarusın virmegile daxı olursa dimişdür tirmidì 

14. kitÀbında õikr olundı ki ebÿ umÀme raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

15. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ãadaqalaruñ yigregi tañrı 

 

16b 

1. yolında bir çÀdır gölgesidür yaènì gÀzìlere bir çÀdır virmekdür  

2. ve tañrı yolında bir qullıqçı virmekdür yaènì ücret almadın àÀzìlere  

3. qulluq eylemekdür ve tañrı yolında üç yaşından geçmiş bir dişi  

4. deve virmekdür ùeberÀnì kitÀbında õikr olundı ki ebÿ hureyre  

5. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

6. eyitdi àÀzìlerüñ yigregi qulluq idendür bundan ãoñra bunlara ãu  

7. getürendür  

8. ve her Kişi ki àaõÀda yoldaşlarına bir qırba ãu getüri vire anlardan  

9. yetmiş derece yetmiş yıl uçmaàa öñürde bir óadìåde daxı resÿlu’llÀh  

10. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi àÀzìlerüñ yigregi qulluqların idendür  

11. andan ãoñra ùavarların görendür andan ãoñra müèeõõinlik eyleyendür  

12. óikÀyet yunÿsü’s-semÀk eyitdi bizden bir qoca adam varıdı àazÀya çıqıcaq  

13. yoldaşlarıyla şarù eylerdi ki qulluq eylemek gendünüñ ola ben anuñ  

14. ölümine óÀøır oldum gördüm ki uçmaq ehlindendür diyü yazılupdur yaqın  

15. vardum ki bu yazuya baqam gördüm ki etile deri arasındadur  

 

17a 

1. ibni èasÀkir kitÀbında õikr olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

2. ve sellem àazÀya çeri göndericek èaqbetü’l-vidÀóa degin göndürü virdi  

3. ve eydürdi ıãmarladum allÀh sizüñ dìnüñüzi ve emÀnetüñüzi ve èamellerüñüzüñ 
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4. ãoñunı ibni mÀce ãaóìóinde õikr olundı ki suhel bin maèÀõ raøiya’llÀhu  

5. èanhu rivÀyet eyledi kim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi tañrı  

6. yolında àazÀya gideni gönderüp irtede yÀ gicede yükinde ve yükletmekde yardım 

7. itmek baña şu deñlürekdür dünyÀdan ve dünyÀ içindekiden şifÀda  

8. õikr olındı ki èalì bin ebì ùÀlib raøiya’llÀhu èanhu eyitdi qaçanki àÀzì  

9. evinden çıqa qavmile esenleşe allÀhu teèÀlÀ ol Kişiyi feriştelere gösterür  

10. ve eydür görüñ benüm qulumı ki qavmini vedÀè71 ider benüm xoşnÿdlıàum ister  

11. sizi ùanuq ùutarın ki ol qulumı yarlıàadum ve günÀhların qapusı üstinde  

12. bir Köprü eyler qapusından çıqıcaq günÀhlarından bile çıqar anasından bile  

13. ùoàmış gibi on birinci bÀb àazÀ içün at beslemek  

14. faøìletündedür qÀla’llÀhu teèÀlÀ  £ì¢Ó ¤å¡ß ¤á¢n¤È À n¤a b ß ¤á¢è Û aë¢£†¡Ç a ë  

15. 72¤á¢× £ë¢† Ç ë ¡é̈£ÜÛa £ë¢ † Ç ©é¡2  æì¢j¡ç¤Š¢m ¡3¤î ‚¤Ûa ¡Âb 2¡0 ¤å¡ß ë maènìsi budur ki  

 

17b17b17b17b    

1. allÀhu teèÀlÀ eyitdi yaraqlañ kÀfirler içün ne nesne ki gücüñüz yiterse  

2. quvvetden yaènì oq atmaqdan ve at baàlamaqdan ki bu yaraqladuàuñuz  

3. nesne ki ürküdesiz tañrı düşmanını ve sizüñ düşmanıñuzı bilgil ki  

4. tañrı yolında àazÀ içün at baàlamaàuñ bir qaç dürlü faøìleti vardur  

5. birisi budur kim ol atuñ yidügi ve içdügi ve tersi ve sidügi  

6. ve adımları ve qılları issinüñ müzdi terÀzÿsına girür niteki buxÀrì  

7. ãaóìhinde õikr olındı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

8. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki tañrı yolında  

9. àazÀ niyyetinde at baàlaya allÀhuñ birligine inanup daxı vaèdesini girçekleyüp  

10. ol atuñ yiydügi ve içdügi ve tersi ve siydügi ve qıyÀmet güninde  

                                                

71  Metinde Ê a…¡ë şeklinde yazılmıştır.  
72 Enfâl 8/60 
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11. terÀzÿsına gire yaènì müzdler ola bir rivÀyetde qılları daxı didi  

12. aómed bin óanbel kitÀbında õikr olındı ki èabdu’llÀh bin mesèÿd  

13. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

14. eyitdi at üçdür birisi raómÀn atıdur ve birisi insÀn atıdur  

15. ve birisi şeyùÀn atıdur ammÀ raómÀn atı oldur ki àazÀ içün  

 

18a18a18a18a    

1. baàlana ol atuñ yiydügi ve siydügi tersi daxı terÀzÿsında müzdlerdür  

2. ammÀ şeyùÀn atı oldur kim öcile qoşalar ve anuñla qarım ideler ve insÀn  

3. atı oldur kim döliçün baàlayalar ol at issine perde olur yaènì  

4. yoqsullıqdan73 qurtarur ãaóìóinde õikr olındı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu  

5. rivÀyet eyledi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi at üç  

6. dür birisi issine günÀhdur ve birisi issine perdedür ve birisi issine müzddür  

7. ammÀ ol at ki issine günÀh olur şoldur ki faxr içün ve riyÀ içün  

8. ve müsülmÀnlara düşmanlıq içün baàlayalar bu at issine günÀhdur bir rivÀyetde  

9. daxı eyitdi bunuñ gibi atuñ yimegi ve içmegi ve susamaàı ve acıqmaàı ve tersi 

10. ve siydügi issinüñ terÀzÿsında ziyÀnlar yaènì günÀhlardur qıyÀmet güninde  

11. ve ammÀ şol at ki issine perdedür şol atdur ki tañrı yolında baàlaya  

12. andan ãoñra ol atuñ üstinde tañrı óaqqın unutmaya ol at  

13. issine perde ola ammÀ ol at ki issine müzddür şol atdur ki  

14. tañrı yolında àazÀ içün ve müsülmÀnlar beklemegiçün baàlana bir çayırda  

15. yÀ bir otlaqda ol otlaqdan ne kim yirse anuñ saàışınca terÀzÿsında  

 

18b18b18b18b    

1. müzdler ola daxı tersledügi ve siydügi saàışınca müzdler ola eger  

2. ¤å¡Ü¡íì¢Ÿ üzüp bir bileñ yÀ iki bileñ aşsa izleri ve adımları  

                                                

73 Metinde ¤æ †¤Ô¡Ü¢¤Ô¢í yoqsulıqdan şeklinde yazılmıştır.  
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3. ve tersleri ve sidikleri saàışınca müzdler ola ve bir ırmaqdan geçerken  

4. ãu içse suvarmaàa qaãd itmeden ol içdügi ãu qadar müzdler yazıla  

5. bir rivÀyetde içdügi ãunuñ qatresince müzdler ola didi  

6. ve ol at ki günÀhdur bu atda müzd olan nesneler saàışınca günÀhlar  

7. ola diyü rivÀyet olındı birisi daxı budur ki her Kişi ki tañrı 

8. yolında at baàlasa qıyÀmet güninde ùamudan aña perde olur niteki  

9. ibni èasÀkir kitÀbında õikr olındı ki zeyd bin åÀbit raøiya’llÀhu èanhu  

10. eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi her Kişi ki  

11. at baàlaya àazÀ içün ol at aña ùamu odından perde ola birisi daxı  

12. budur kim her Kişi ki àazÀ içün gerçek niyyetile at baàlamaàa qasd ide  

13. allÀhu teèÀlÀ aña bir şehìd åevÀbı vire niteki ebÿ èabìd kitÀbında õikr olındı ki  

14. muóammed bin èalì rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

15. eyitdi her Kişi ki àazÀ içün ãıdqıla ve ixlaãıla at baàlamaàa qaãd eyleye  

 

19191919aaaa    

1. óaq teèÀlÀ bir şehìd müzdin vire birisi daxı budur ki ata nesne  

2. yidüren ve xarc eyleyen ãadaqa eylemege elin açıcı gibidür niteki ùeberÀnì  

3. kitÀbında õikr olındı ki ebÿ keşbehü unmÀrì raøiya’llÀhu èanhu  

4. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi xayr atlaruñ  

5. alnı saçında baàludur ve issileri ki anlara nesne xarc iderler yardım  

6. olunmışlardur yaènì allÀh yardım ider ve atlara nesne yidüriciler elini ãadaqa itmege  

7. açanlar gibidür bir rivÀyetde ãadaqayı miskinlere yitecekçe virici gibidür didi 

8. birisi daxı budur ki àazÀ içün at baàlayıcılara oruc ùutucı  

9. ve dün namÀzın qılıcı müzdi óÀãıl olur niteki ebÿ èabìde kitÀbında  

10. õikr olındı ki yaóyÀ bin yaóyÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

11.èaleyhi ve sellem eyitdi her Kişiye ki àazÀ içün at baàlaya aña şol oruc  

12. ùutucı ki hìç orucın sımaya vü şol dün namÀzın qılıcı ki süst  

13. olmaya müzdleri gibi åevÀb óÀãıl ola birisi daxı budur ki at besleyiciye  
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14. allÀhu teèÀlÀ yardım ider birisi daxı budur ve Àxiret xayrı atuñ  

15. bürceginde baàludur niteki geçen óadìåde õikr olındı daxı ãaóìóinde 

 

19b19b19b19b    

1. õikr olundı ki èurvet bin ebì caèd raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

2. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi atlaruñ bürçeklerinde baàludur  

3. xayır ve åevÀb ve àanìmet qıyÀmet günine degin bu maènìden ötrü èarab  

4. ata xayır dir hem quréÀnda daxı xayır diyü añıldı işbu Àyetde ©£7 ¢o¤j j¤y a ¬ó©£ã¡a  

5. 74ó©£2 ‰ ¡Š¤×¡‡ ¤å Ç ¡Š¤î ‚¤Ûa  £k¢y bu Àyetde xayır didügi atdur dimişler  

6. birisi daxı budur ki resÿlu’llÀh qatında dükeli nesneden anlar sevgülüyidi  

7. niteki nesÀì kitÀbında õikr olundı ki maèqıl bin yesÀr raøiya’llÀhu  

8. èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem qatında èavratdan  

9. soñra atdan sevgülürek nesne yoàıdı müéellif eyitdi pes her  

10. müsülmÀna at sevmek sünnet olur birisi daxı budur ki atlar issine  

11. duèÀ iderler niteki şifÀda õikr olundı ki peyàÀm-ber ãalla’llÀhuèaleyhi  

12. ve sellem eyitdi anlaruñ her günde üç duèÀsı vardur birisi daxı budur ki  

13. eydür ilÀhì issüme dükeli mÀlından beni sevgülürek eyle ikinci budur ki eydür  

14. ilÀhì issümüñ rızqını benüm rızqum giñidi vire üçünci budur ki eydür ilÀhì benüm  

15. issüme şehÀdet rÿzì qıl arqamde bir rivÀyetde bu duèÀ èarabì atuñdur  

 

20a20a20a20a    

1. didi birisi daxı budur ki uçmaqda yÀqÿtdan at vardur niteki  

2. ùeberÀnì kitÀbında õikr olındı èabdu’r-raóman bin sÀèide raøiya’llÀhu èanhu  

3. eyitdi ben atları severdüm resÿlu’llÀha ãordum ki hìç uçmaqda  

4. at olur mı resÿlu’llÀh èaleyhi ve sellem eyitdi eger allÀh seni uçmaàa  

5. qoyarsa göresin yÀ èabdu’r-raóman uçmaqda senüñ bir atuñ ola  
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6. yÀqÿtdan iki qanatları ola seni götüre her qanda dilerseñ uça biri  

7. daxı budur ki her Kişi ki àazÀ içün at baàlaya tañrınuñ resÿlinüñ 

8. buyruàın yirine getürmiş olur zìrÀ ki óaq teèÀlÀ quréÀnda eyitdi ¡ ë  

9. 753¤î ‚¤ÛaÂb 2¡0 ¤å¡ß ë §ñ £ì¢Ó ¤å¡ß ¤á¢n¤È À n¤a b ß ¤á¢è Û aë¢£†¡Ç a maènìsi bu bÀb evvelinde  

10. yazıldı ammÀ resÿlu’llÀhuñ buyruàı budur ki ebÿ dÀvÿd rivÀyet eyledi ki  

11. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem at baàlayuñ daxı bürçeklerini  

12. ve saàrılarını sıàañ bir óadìåde daxı eyitdi óaqdur yaènì vÀcibdür 

13. her müsülmÀn üzerine ki bir at baàlaya gendü içün qaçanki güci yite bislemege  

14. birisi daxı budur ki at olduàı eve cinnì girmez niteki teberÀnì kitÀbında  

15. õikr olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem cinnìler girmez şol eve ki  

 

20b 20b 20b 20b     

1. anda bir eyü at baàlu olsa şifÀda õikr olındı ki ebÿ’l-óasan iskender  

2. anı rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi iblìs  

3. èìsÀ peyàÀm-berüñ qatına geldi èìsÀ èaleyhi’s-selÀm eyitdi yÀ iblìs  

4. saña bir nesne ãorarın ùoàrusın söyleye misin iblìs eyitdi ãor  

5. yÀ ruóu’l-lÀhı her ne ãorarsañ èìsÀ eyitdi ãorarın saña ol tañrı  

6. óaqqıçün ki óayyu ve qayyÿmdur ve ölmegi yoqdur ne nesnedür ki senüñ bilüñi  

7. ãayru ve tenüñi eridür iblìs eyitdi àÀzìlerüñ atı kişnemegi köylerden  

8. bir köyde yÀ qalèalardan bir qalèada baàlu ola daxı eyitdi àazÀ içün baàlanmış  

9. at olduàı eve ben girmezin óikÀyet rivÀyet olundı ki  

10. èabdu’llÀh bin mübÀrek qatına bir Kişi geldi eyitdi evümde üstüme ùaş  

11. atılur èabdu’llÀh bin mübÀrek eyitdi var evüñde èarabì at baàla vardı  

12. bir at aldı evinde baàladı ol ùaş Kesildi atılmaz oldı èabdu’llÀh  

13. bin mübÀreke ãordılar ki bu nesneyi ne bildüñ iş bu Àyet oqıdı ki  ë  

14. 76 7¤á¢è ãì¢à Ü¤È m ü 7¤á¡è¡ãë¢… ¤å¡ß  åí©Š̈a bu Àyetüñ evvelinde óaq teèÀlÀ  
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15. eyitdi kÀfirler içün yaraqlañ ne kim gücüñüz yiterse quvvetden ve at 

    

21a21a21a21a    

1. baàlamaqdan ki bu yaraqladuàuñuz nesneyile ürküdesiz tañrı düşmanını  

2. ve sizüñ düşmanuñızı ve daxı bir kimseleri ki bunlaruñ àayrıdur siz bilmezsiz  

3. allÀh bilür anları andan ãoñra eyitdi ol bunlaruñ àayrı didügi  

4. cinnilerdür birisi daxı budur ki ferişteler hìç evine óÀøır olmazlar  

5. meger at qoşmaàa ve anuñıla bile õikr olan nesneye niteki ebÿ dÀvÿd  

6. kitÀbında õikr olındı ki èuqbetü bin èÀmir raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm kim  

7. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi oq atuñ ata binüñ ögrenüñ ve oq  

8. atmaàuñuz baña sevgülürekdür ata bindügüñüzden ve her nesne ki Kişi anuñıla  

9. oynar bÀùıldur oq atışmaqdan ve at qoşmaqdan ve Kişi zevciyle oynamaqdan  

10. artuq faãıl ata qulluq eylemek åevÀbı õikrindedür ebÿ èabìde  

11. õikr olındı ki èömer bin èabdü’l-èazìz eyitdi resÿlu’llÀhdan rivÀyetile qatumda  

12. åÀbit oldı ki eyitmişdür her Kişinüñ ki bir èarabì atı ola ol ata óürmet  

13. eyleye óaq teèÀlÀ aña óürmet eylesün eger xºor ùutarsa allÀhu teèÀlÀ anı xor  

14. eylesün daxı rivÀyetdür ki temìm-i dÀrì raøiya’llÀhu èanhu bir gün oturup  

15. atıçün arpa arıdurdı ehl-i beyti yanında dururdı qatındaàı óÀøırlaruñ 

 

21b21b21b21b    

1. birisi eyitdi iş bu duranlaruñ birisi arpa arıdımaz mıdı temìm eyitdi  

2. arıdıbilürdi evet işitdüm kim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

3. her Kişi ki atıçün arpa arıdsa atına assı77 virmege óaq teèÀlÀ ol arıtduncı  

4. arpa saàışınca müzd yazı vire baèøı rivÀyetde her Kişi ki àazÀ içün bir at  

5. baàlaya daxı yemi içün arpa arıda ve arqasın ãıàaya ve qaşıya her arpa  

6. saàışınca ve anuñ qılları saàışınca dìvÀnına müzdler yazıla  
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7. ve günÀhları yuyıla ebÿ èubeyd kitÀbında õikr olundı ki èÀyişe raøiya’llÀhu  

8. èanhÀ eyitdi bir gün resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem otururdı ve atı  

9. baàlu dururdı ben eyitdüm yÀ resÿla’llÀh atuñ tobrasını baña vir ben  

10. asayın resÿlu’llÀh eyitdi dilersin ki ulu åevÀb elüñe gire her Kişi kim  

11. atuñ yemin asa óaq teèÀlÀ aña bir müzd yazı vire ve her Kişi ki yemin yidü  

12. ginden ãoñra tobrasın başından ala bir müzd yazı vire ebÿ dÀvÿd  

13. kitÀbında õikr olındı ki èutbete bin èabdi raøiya’llÀhu èanhu eyitdi ki  

14. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi eydürdi atuñ bürçegini ve yelisini ve quyruàını  

15.Kesmeñ zìrÀ ki üşülenecekdür ve yilisi issi tutar ve bürçeginde xayır baàludur  

 

22a22a22a22a    

1. tirmidì kitÀbında ebÿ qatÀde raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

2. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi atuñ qutluraàı qaradur ki alnı saqar ola  

3. ve üstün dudaàında aàı ola bundan aşaàa şol saqar atdur ki ãaà 

4. ayaàı sekil olmaya eger bu ãıfatlu qara olmazsa bÀri yilisi quyruàı qara doru  

5. ola ùeberÀnì kitÀbında rivÀyet olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

6. hem èuqbetü bin èÀmire eyitdi qaçanki àazÀya gitmek dileyesin bir at al ki  

7. alnı saqar ve ayaqlarınuñ saàından artuàı sekil ola saàlıàıla gelesin  

8. ve aqın elüñe gire bir rivÀyetde daxı bir at ãatun alıcıya eyitdi bir at  

9. al ki qara ola ve ayaqlarınuñ saàından artuàı sekil ola ve üstün  

10. dudaàında aq beñi ola eger qara olmazsa quyruàı qara doru olsun  

11. bu ãıfatlu aqın idesin ve saàlıàıla gelesin ebÿ dÀvÿd kitÀbında bir óadìåde  

12. daxı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi mülÀzım oluñ işbunuñ  

13. üzerine ki at alıcaq bir at alasız ki yelisi quyruàı qara alnı saqar  

14. ayaqları sekil doru ola yÀ yelisi quyruàı qızıl ùoru ola bu ãıfatlu yÀ qara  

15. ola bu ãıfatlu ebÿ èubeyd kitÀbında rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 
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22b22b22b22b    

1. èaleyhi ve sellem eyitdi eger èarabuñ dükeli atları derilüp bir yazıda qoşulsa 

2. dükelinden öñ gelen bir ùoru at olayıdı ki yilisi qızıldur bunuñ  

3. gibi ata èarab aşqar dir on ikinci bÀb àÀzìlerüñ àaõÀdaàı èamelleri  

4. nüñ åevÀbı beyÀnındadur ãaóìó-i buxÀrìde ebÿ saèìd xuõÀrì raøiya’llÀhu  

5. èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi hìç  

6. bir qul bir gün oruc ùutmaya tañrı yolında àaõÀda öle óaq teèÀlÀ ol  

7. bir gün oruc sebebile anuñ yüzini yetmiş yıllıq yol ùamudan ıraq eyleye  

8. bir rivÀyetde yüz yıllıq didi bir óadìåde daxı eyitdi ùamu ile anuñ  

9. arasında bir xendeq78 eyleye ol xendeàuñ ini yirüñ gök aralıàı gibi 

10. ola bundan öñdin bir óadìåde geçdiydi ki àÀzìlerüñ allÀh qatında 

11. xÀãladuàı mertebe cihetinden oruc ùutıcısıdur óikÀyet  

12. èabdu’llÀh bin mübÀrek rivÀyet eyledi åÀbit yunÀnì eyitdi bir yigit  

13. varıdı bir zamÀn àazÀ itdi şehÀdet ittifÀq düşmedi gendü nefsinde  

14. eyitdi meger ben şehÀdete lÀyıq degülin eger bu kerret girü qavmuma dönersem  

15. bÀri evleneyin işbu endìşede iken çÀdır içinde uyqu basdı yatdı 

 

23a23a23a23a    

1. uyudı bir zamÀndan ãoñra öyle namÀzın qılmaàıçün yoldaşları uyandur  

2. dılar duru geldi aàladı yoldaşları uyqusı içinde nesneye uàradı  

3. ola diyü qorqdılar çünkim yoldaşlarunuñ qorqduàın gördi  

4. eyitdi qorqmañ benüm nesnem yoqdur evet şimdi düşümde bir Kişi geldi  

5. baña eyitdi yöri senüñ èavratuñ èaynÀdan yaña gidelüm durdum bu Kişiyle  

6. yörüdüm bir aq yazıda şuña degin ki bir gökçek çemene geldük ki hìç  

7. anuñ gibi gördügüm yoq bu çemende on gökçek qız var ki hìç bunlaruñ  

8. óüsni gibi görmedüm ãandım kim èaynÀ didügi bunlaruñ birisi ola ben eyitdüm  
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9. èaynÀ sizüñ arañuzda mıdur eyitdiler yoq èaynÀ daxı ilerüdür biz anuñ  

10. qaravaşlarıyuz79 bu yoldaşumıla daxı ilerü gitdük bir çemen daxı gördüm kim  

11. gökçekligi öñdünki qadar iki ola ve ol çemende yigirmi qız var ki óüsnleri  

12. öñdünki qızlaruñ óüsnince iki ola ãandum ki èaynÀ bunlaruñ birisidür ben eyitdüm  

13. èaynÀ sizüñ arañuzda mıdur eyitdiler èaynÀ daxı ilerüdür biz anuñ qaravaşlarıyuz  

14. andan daxı ilerürek gitdük bir çemende daxı irişdük ki anda otuz qız var  

15. anlara daxı bu resme ãordum anlar daxı eylece didiler çünkim bunlardan  

 

23b23b23b23b    

1. geçdük daxı ilerürek vardum bir qubbeye irişdüm mücevvef qızıl yÀqÿtdan  

2. şuèlesinden dört yanı aydın olmış yoldaşum baña eyitdi içerü gir  

3. çünkim girdüm gördüm bu qubbede bir qız var ki qubbenüñ içi yüzi nÿrıyla  

4. aydın olmış bir sÀèat oturdum bunuñla söyleşdüm andan yoldaşum  

5. eyitdi dur imdi gidelüm çünkim buyruàını ãımaàa gücüm yitmedi duru geldüm ki  

6. ùaşra çıqam ol qız etegüme yapışdı ve eyitdi bu gice orucuñı bizüm qatumızda  

7. aç ben bu xÀlde iken siz beni uyandurduñuz gördüm kim bu gördüklerüm  

8. düşimiş anuñiçün aàladum bundan ãoñra çoq zamÀn geçmedi çeride binüñ  

9. diyü qıàırtdılar xalq bindi iki çeri buluşdılar savaş eylediler şuña degin ki  

10. güneş ùolındı oruc açmaq vaqtı oldı ol yigit orıc idi oruc  

11. sıyacaq vaqıt şehìd oldı faãıl şifÀda ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu  

12. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her xayr ve èibÀdet ki  

13. anuñla allÀha yaqın olınur Kişi àaõÀda bir aqçe xarc itmek gibidür  

14. artmaqda yaènì niteki àaõÀda bir aqçe xarc idene yedi yüz aqçe åevÀb óÀãıl  

15. olur namÀz ve oruc tesbìó ve õikir ve qalan èibÀdetler daxı buncılayındur 
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24a24a24a24a    

1. baèøı rivÀyetde namÀz ve oruc ve õikir daxı artuq olur diyü õikr olundı niteki  

2. ebÿ dÀvÿd kitÀbında maèÀõ bin enes raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

3. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem namÀz ve oruc ve õikir ki àaõÀda qılına yedi  

4. yüz aqçe xarc eylemek müzdi qadar müzdi óÀãıl olur yaènì bir Kişi àaõÀda  

5. bir aqçe xarc eylese yedi yüz aqça ãadaqa itmek åevÀbı gibidür bir namÀz  

6. qılsa yedi yüz gez yedi yüz namÀz qılmaq gibi olur bu óadìåle maèlÿm  

7. olur ki àÀzìnüñ bir namÀzı içün qırq ùoquz biñ namÀz åevÀbı óÀãıl  

8. olurmış oruc ve õikir daxı buncılayın baèøı rivÀyetde õikir åevÀb daxı artuq  

9.olur diyü õikr olındı niteki ùeberÀnì kitÀbında maèÀz bin cebel rivÀyet  

10. eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi baxtuludur ol Kişi ki  

11. tañrı yolında àazÀ iderken tañrı õikrin çoq ide zìrÀ añı ol àaõÀda  

12. õikr idiciye her bir kelime içün yetmiş biñ müzd óÀãıl olur ve her müzd on  

13. qat olur şol ziyÀdelerle kim aña allÀh qatında olur pes her kelimeye yedi  

14. yüz biñ müzd olur bu èaded muvÀfıqdur şol nafaqanuñ åevÀbı èadedine ki  

15.Kişi gendüsi àazÀya çıqa daxı gendü xarclana yÀ ayruq àÀzìlere xarc ide  

 

24b24b24b24b    

1. on üçünci bÀb àazÀ niyyetine ucda durmaq faøìleti õikrindedür  

2. qÀla’llÀhu teèÀlÀ ¤á¢çë¢Š¢–¤ya ë ¤á¢çë¢ ¢̂ ë ¤á¢çì¢à¢m¤† u ë ¢s¤î y  åî©×¡Š¤'¢à¤Ûaaì¢Ü¢n¤Ó¢a 

3. 80§† •Š ß  £3¢× ¤á¢è Û aë¢†¢È¤Óa ë maènìsi budur kim allÀh teèÀlÀ eyitdi öldürüñ müşrikleri  

4. yaènì tañrıya iki diyenleri her qanda bulursañuz daxı bunları ùutuñ ve egirdüñ  

5. ve bunlaruñçün her öñecek yirde oturup öñüñ bilgil ki gÀvur ucında  

6. müsülmÀnlardan kÀfirlerüñ şerrini defè itmegiçün durup ucı beklemege  

7. ribÀù dirler ve bu nesne ìmÀnuñ budaqlarından bir budaqdur daxı bilgil ki  

8. ribÀùda ùurmaàuñ faøìletleri vardur birisi daxı budur ki  
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9. bir günlik ribÀù dünyÀdan ve dünyÀ üstindekinden yigrekdür niteki buxÀrì  

10. ãaóìóinde süheyl bin saèd raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

11. èaleyhi ve sellem eyitdi bir gün ribÀùda yaènì ucda duran yigrekdür dünyÀdan  

12. ve dünyÀnuñ üstindekiden yaènì dünyÀnuñ dükelini tañrı yolında ãadaqa  

13. itmekden birisi daxı budur ki bir gün bir gice ribÀùda ùurmaq bir ay oruc  

14. ùutup gicelerin èibÀdetile irteye çıqarmaqdan yigrekdür birisi daxı budur ki  

15. ucda dururken eceliyle ölen Kişiye diriliginde işledügi èameli müzdi qıyÀmete  

 

25a25a25a25a    

1. degin dìvÀnına yazılur ve rızq üzerine dÀyim gelür ve fitnelerden emìn olur  

2. nitekim birisi daxı õikr olındı ki salmÀn raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki  

3. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi bir gün bir gice ribÀùda ùurmañ  

4. yigrekdür bir ay oruc ùutup gicelerin èibÀdetile irteye çıqarmaqdan eger ucda  

5. dururken ölürse diriliginde işledügi èamel åevÀbı qıyÀmete degin dìvÀnına yazıla  

6. ve rızqı üzerine dÀyim gele ve fitnecilerden emìn ola imÀm qurùubì tefsìrinde  

7. eyitdi ribÀù yaènì uc beklemek müzdi Kesilmeyen èamellerüñ dükelinden  

8. yigrekdür zìrÀ ki işleyen Kişi öldüginden ãoñra müzdi Kesilmeyen èamellerüñ  

9. birisi tañrı içün bir nesne vaqıf eylemekdür ki ol vaqıf yindügince müzdi vaqıf  

10. idenüñ dìvÀnına yazılur birisi daxı èilm ögretmek yÀ dìn èilminde  

11. nesne taãnìf itmekdür ki ol èilimle èamel itdüklerince müzdi ögredenüñ  

12. ve taãnìf idenüñ dìvÀnına yazılur  

14. birisi daxı ãÀlió oàuldur ki atası  

15. öldüginden ãoñra xayr duèÀ ile aña bu üçinüñ daxı sebebleri gitmegile meåelÀ  

 

25b25b25b25b    

1. qoduàı vaqf yinmez olup yıqılmaàıla yÀ ögretdügi ve taãnìf eyledügi èilimle  

2. fÀydalanmaq Kesilmegile ve duèÀ qılan oàıl ölmegile bu üçinüñ daxı müzdi  

3. Kesilür ammÀ uc beklemek qıyÀmete degin Kesilmez pes uc durduqça ucda  
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4. ölenüñ èameli dìvÀnına yazılur hìç Kesilmez daxı eyitdi bu faøìlet uc  

5. bekleyiciye anıñçün óÀãıl olur ki dükeli xayır işleri işlemek müyesser  

6. olmaz düşmanuñ şerrin defè idüp fitnesinden saqınmayınca èabdu’llÀh bin  

7. mübÀrek rivÀyet itdi ki èibÀdet bine’ã-ãÀmet raøiya’llÀhu èanhu eyitdi  

8. hìç bir Kişi yoqdur ki cÀnı çıqa illÀ cÀnı çıqmazdan öñdin maqÀmını görür  

9. murÀbıùdan yaènì uc bekleyiciden artuq zìrÀ ki murÀbıùuñ müzdi dìvÀnına  

10. yazılur mÀdÀmki uc beklemek bÀqì ola bu söz geçen óadìåüñ maènìsi taqrìr ider  

11. zìrÀ ki her Kişinüñ ãoñ nefesinde èameli dükenür menzili ve maqÀmı maèlÿm olur  

12. pes menzilini görmek mümkin olur ammÀ murÀbıùuñ çünki qıyÀmete degin  

13. èameli müzdi dìvÀnına yazılur allÀhdan artuq kimse bilmez ki èamelinüñ  

14. àÀyeti ne qadardur ve mertebesinüñ nihÀyeti ne olısar evet bunlara daxı  

15. ãoñ nefeslerinde allÀhdan beşÀretler görine ki göñül xoşluàıla  

 

26a26a26a26a    

1. dÀr u dünyÀdan tañrı qonşulıàına intiqÀl ideler birisi daxı budur ki  

2. uc bekleyici ucda ölücek yetmiş óÿrì qızı virile birisi daxı  

3. budur ki ucda ölicek qıyÀmet güninde eydeler dur şefÀèat eyle xalq  

4. óisÀbdan qurtulıncaya degin niteki ùeberÀnì kitÀbında ebÿ hureyre raøiya’llÀhu  

5. èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi murÀbıù  

6. qaçanki uc beklerken öle diriliginde işledügi èamel müzdi qıyÀmete degin  

7. dìvÀnına yazıla ve irtede gicede rızıq gele yaènì uçmaqdan ve yetmiş óÿrì  

8. qızı virile daxı eydeler ki dur şefÀèat eyle xalq óisÀbdan qurtulıncaya degin  

9. birisi daxı budur ki ucda dururken ölen sin èaõÀbından münkir ve nekìr fitnesinden  

10. emìn olur niteki ebÿ dÀvÿd kitÀbında feøÀlet bin èubeyd raøiya’llÀhu èanhu  

11. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her ölinüñ èameli  

12. xatm olur uc bekleyiciden artuq ve anuñ èameli anuñçün ziyÀde  

13. olur qıyÀmet günine degin ve sinle fitnecilerden emìn olur óikÀyet  

14. olundı ki şercìl bin el-sımıù acem vilÀyetinde ucda dururdı selmÀn-ı farsì  
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15. raøiya’llÀhu èanhu uàradı gördi ki xalq ucdan melÿl olmışlar darlıàanmışlar 

 

22226b6b6b6b    

1. eyitdi iy sımıù oàlı ÀgÀh ol saña bir óadìã eydi vireyin ki resÿlu’llÀhdan  

2. işidüp dururın tÀ ki bu durduàuñ yirde saña yardım ola işitdüm ki  

3. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi uc bekleyicünüñ bir gün bir gicelik  

4. èameli müzdi evinde duranuñ bir aylıq èibÀdet gibidür eger ucda ölürse  

5. sinle fitnesinden emìn ola ve qabrinde yazılı ki bu tañrı yolında murÀbıùdur  

6. daxı diriliginde işledügi èamelüñ müzdi işledüginüñ yigregi gibi dìvÀnına  

7. yazıla qıyÀmete degin birisi daxı budur ki ucda ölen qıyÀmet güninde fezaè-ı 

ekberden  

8. yaènì ulu ürkmekden emìn ola ùeberÀnì kitÀbında ebÿ’d-derdÀ raøiya’llÀhu èanhu  

9. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bir ribÀù  

10. yirinde yaènì ucda durmaq dÀyim oruc dutmaqdan yigrekdür ve her Kişi ki  

11. ucda dururken öle qıyÀmet güninde fezaè-ı ekberden emìn ola birisi daxı  

12. budur ki uc beklerken ölen Kişi óaq teèÀlÀ qıyÀmet güninde şehìd qopara  

13. niteki ùeberÀnì selmÀnuñ geçen óadìåde daxı rivÀyet eyledi daxı Àxirinde eyitdi  

14. qıyÀmet güninde şehìdlerle qopa bir óadìåde daxı rivÀyet olundı ki  

15. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki uc beklerken öle şehìd  

 

27a27a27a27a    

1. olur bir rivÀyetde daxı uc beklerken ölen şehìddür didi birisi daxı  

2. budur ki uc bekleyici ãırÀùdan yil gibi geçer niteki ibni èasÀkir õikr eyledi ki  

3. ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve 

sellem  

4. eyitdi qıyÀmet güninde bir qavmler sinlelerinden qopalar yüzlerinüñ nÿrı  

5. ıldırıya ãırÀùda yil gibi geçeler óisÀbsuz uçmaàa gireler eyitdiler yÀ resÿla’llÀh 

6. anlar kimlerdür resÿlu’llÀh eyitdi anlar bir qavmdür ki ribÀùda yaènì ucda  
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7. dururken ecelleri irişdi öldiler birisi daxı budur ki ribÀùda durmaq qadir  

8. gicesini èibÀdetile irteye çıqarmaqdan yigrekdür niteki ibni óibbÀn saóìóinde õikr  

9. olındı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu ribÀùda idi xalq ürkdiler deñiz kenÀ  

10. rından yaña çıqdılar bir zamÀndan ãoñra nesne yoqdur didiler xalq girü döndi  

11. ebÿ hureyre dururdı bir Kişi uàradı eyitdi yÀ ebÿ hureyre niçün durursın  

12. eyitdi işitdüm kim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bir sÀèat  

13 tañrı yolında durmaq qadir gicesi kaèbede óacerü’l-esvad qatında èibÀdetile  

14. irteye çıqarmaqdan yigrekdür birisi daxı budur ki her Kişi ki bir gün ucda dura  

15. óaq teèÀlÀ anuñla ùamu arasında yedi xendeq eyleye niteki ùeberÀnì kitÀbında  

    

27b27b27b27b    

1. õikr olundı ki cÀbir raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

2. èaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki bir gün tañrı yolında ribÀùda dura óaq teèÀlÀ  

3. anuñla ùamu arasında yedi xendeq eyleye her xendeq yedi qat gök ve yedi  

4. qat yir gibi ola birisi daxı budur ki uc bekleyiciye ardındaàılaruñ  

5. åevÀbı müzdi óÀãıl ola niteki ùeberÀnì kitÀbında rivÀyet olındı ki  

6. enes raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ãordılar ki  

7. uc bekleyenüñ müzdi nedür resÿlu’llÀh eyitdi her Kişi ki bir gice ucda  

8. dura müsülmÀnları öñlerinden saqlayıcı olduàı óÀlde ardındaàılardan  

9. namÀz qılanlaruñ ve oruc ùutanlaruñ åevÀbı gibi aña müzd óÀãıl ola óikÀyeti  

10. ibni èasÀkir õikr eyledi ki ibrÀhim yemenì eyitdi yemenden gelicek  

11. süfyÀn-ı åevrì qatına geldüm daxı eyitdüm yÀ ebÀ èabdu’llÀh diledüm ki ciddede  

12. ribÀù niyyetine duram daxı her ayda bir gez èumre idem her yılda bir gez  

13. óac eyleyem ehlüme daxı yaqın olam bu mı sevgülüdür saña yoqsa bu mı yigrekdür  

14. ki şÀma varam daxı anda duram süfyÀn eyitdi ey yemenì qardaş  

15. şÀmuñ sÀóillerine mülÀzimet eyle zìrÀ ki bu kaèbeyi yılda yüz biñ ve yüz  

 

 



 

 

171

 

28a28a28a28a    

1. biñ ve üç yüz biñ Kişi yÀ daxı artuq ne qadar ki dilerse óac iderler  

2. anlaruñ óaccı ve èumresi ve èibÀdetleri åevÀbı gibi müzd óÀãıl olur yaènì sen  

3. şÀm sÀóilinde durıcaq saña bu qadar müzd óÀãıl olur birisi daxı 

4. budur kim ucda bir gün durmaq ayruq yirde biñ gün durmaqdan yigrekdür  

5. niteki tirmidì õikr eyledi ki èoåmÀn raøiya’llÀhu èanhu minber81 üstinde eyitdi  

6. resÿlu’llÀhdan ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem bir óadìå işitdüm şimdiye degin  

7. sizden gizledüm beni qoyup ùaàılmayasız diyü işitdüm ki resÿlu’llÀh  

8. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bir gün tañrı yolında durup uc beklemek  

9. yigrekdür uc olmayan menzillerde biñ gün durmaqdan pes her Kişi  

10. nefsiçün neyi dilerse ixtiyÀr itsün baèøı rivÀyetde biñ günden ki  

11. gündüzi oruc ve gicesi èibÀdetile irteye çıqarmaq ola didi müéellif eyitdi  

12. bu óadìåden maèlÿm oldı ki kÀfir düşmanı çıqıcaq uclarda durmaq  

13. mekkede medìnede qudüsde durmaqdan daxı yigrek ola zìrÀ ki eger èoåmÀn  

14. raøiya’llÀhu èanhu eyle olduàın bilmese beni qoyup ùaàılmayasız diyü bu óadìåi  

15. gizledüm dimezdi óÀl budur ki gendüsi medìnede durdu ãaóÀbenüñ  

 

28b28b28b28b    

1. ve tÀbièìn imÀmlarınuñ mekkeden medìneden çıqup şÀm sÀóillerinde  

2. ölünceye degin ribÀù niyyetine durduqları daxı bu didügümüze delìldür ibni’l-münzeri  

3. óikÀyet itdi ki aómed bin óanbele ãordılar ki senüñ qatında mekkede  

4. durmaq mı yigrekdür yoqsa ribÀùda eyitdi baña ribÀù sevgülürekdür baèøılar  

5. imÀm mÀlike ãordı ki medìnede durmaq mı sevgülürekdür saña yoqsa  

6. iskenderyede eyitdi bil ki iskenderyede durmaàum sevgülürekdür birisi daxı  

7. budur ki uc bekleyenüñ orucı ve namÀzı ve õikri ve ãadaqası ve qalan 

8. èibÀdetleri artar qat qat olur niteki bayhaqì şuèab-ı ìmÀn  

                                                

81 Metinde ¤Š j¤ä ß şeklinde yazılmıştır.  
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9. adlu kitÀbında õikr eyledi ki ebÿ umÀme raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet itdi ki  

10. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi uc bekleyenüñ bir namÀzı  

11. biş yüz namÀza berÀberdür daxı ãadaqa itdügi bir dìnÀr ve bir dirhem  

12. yaènì bir filuri ve bir aqça ayruq yirde xarc ve ãadaqa olan yidi yüz  

13. dìnÀrdan ve dirhemden yigrekdür şifÀda õikr olındı ki ebÿ hureyre  

14. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

15. eyitdi bir namÀz sÀóilde deñiz üstinde yaènì deñiz qırañında deñiz görnür 

 

29a29a29a29a    

1. yirde biñ biñ namÀza dur ki iki ol qadar ola bir rivÀyetde biñ biñ  

2. ve yigirmi biş biñ namÀza didi müéellif eyitdi meşhÿr óadìålerle åÀbit  

3. olmışdur ki bir namÀz kaèbe mescidinde ayruq yirdeki yüz biñ namÀz gibidür  

4. ve geçmiş óadìålerüñ baèøısında õikr olındı ribÀù yirinde bir gün ùurmaq  

5. ayruq yirde biñ gün ùurmaq gibidür daxı beyÀn eyledük ki bu maènìde  

6. mekke ve medìne ve qudüs qalan yirler ile birdür pes iótimÀl vardur ki  

7. eydevüz uc bekleyenüñ èamelinüñ åevÀbı artmaàı gün artuqlıàı  

8. gibidür va’llÀhu aèlem şifÀda õikr olındı ki maèÀz bin cebel raøiya’llÀhu  

9. èanhu eyitdi uc bekleyenüñ müzdlerinden her müzdi cemìè èibÀdet  

10. ehlinüñ müzdlerine berÀber olur daxı allÀh teèÀlÀ ügürtler muóammed  

11.ümmetinüñ yigregini uc yirde durmaàiçün niteki ügürtler muóammed ümmetinüñ  

12. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem sulùanlıàıçün birisi daxı budur ki  

13. ucda durmaq yüz qul azÀd eylemekden yigrekdür birisi daxı budur ki  

14.ucda durmaq otuz yıl iètikÀfdan yigdür niteki şifÀda rivÀyet  

15. olundı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bir gün deñiz qırañında 

 

29b29b29b29b    

1. ribÀtda durmaq baña sevgülürekdür şundan ki sizüñ bÀzÀruñuza girem  

2. yüz qul alam daxı azÀd eyleyem ve daxı işbu mescudumda otuz yıl iètikÀf itmekden  
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3. faãıl ribÀùuñ zamÀnı ve mekÀnı beyÀnındadur bilgil ki ribÀùÿñ tamÀmı qırq  

4. gündür aómed bin óanbel eyitdi ribÀùuñ vaqtı var mı dur eyitdi qırq gündür  

5. isóÀq eyitdi qırq gün kemÀlìdür her Kişi ki qırk güne yitürse üç gün  

6. daxı eyüdür ùeberÀnì kitÀbında ebÿ umÀme raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

7. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi uc beklemegüñ tamÀmı qırq gündür  

8. her Kişi ki qırq gün uc bekleye ãatu bÀzÀr eylemeye ve günÀh işlemeye 

günÀhlarından  

9. çıqa anasından doàduàı gibi şifÀda rivÀyet olundı ki resÿlu’llÀh  

10. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ãordılar ki qanqı ribÀù efêaldür eyitdi deñiz ribÀù yaènì  

11. deñiz ucın beklemek yigrekdür daxı eyitdi ki her Kişi ki deñiz qırañında qırk gice  

12. ribÀù niyyetine dura yetmiş qabÿl olmış óac itmiş gibi ola çünkim ribÀùuñ  

13. yaènì uc beklemegüñ åevÀbların bildüñ şöyle bilmek gerekdür ki bu åevÀblar  

14. şol Kişiye óÀãıl olur ki bir gÀvur çıqacaq ucda àazÀ niyyetile müsülmÀnları  

15. saqlayup qaravul olmaq niyyetile dura ve düşman çıqmaàın uma ve anda duranlaruñ  

 

30a30a30a30a    

1. qaraldusın çoàalda ve her yirdeki qorqu artuàıraqdur ve düşman àÀlibraq  

2. olur ol ucda durmaàuñ faøìleti artuàıraqdur ve müzdi çoàıraq  

3. dur imÀm mÀlikì ãordılar ki Kişi èavratı oàlanıyla uclarda ve deñiz  

4. qırañularında durmaq ribÀù olur mı eyitdi yoq zìrÀ ki ribÀù oldur ki  

5. Kişi evinden çıqa daxı ribÀù qaãdıyla düşman çıqacaq yirlerde durup  

6. muntaôır ola imÀm aómed óanbeli nehy idermiş Kişi eviyle ucda durmaqdan  

7. ebÿ muóammed bin èaùabe tefsìrinde eyitdi dÀyim ucda olanlar evleriyle ve uc  

8. èimÀret eyleyenler murÀbıù olmaz egerçi uc beklerlerse daxı müéellif  

9. eyitdi ôÀhir budur ki her Kişi ki bir ucda dura anda durduàından qaãdı àazÀ ummaq 

ola  

10. yÀ ardındaàı müsülmÀnları saqlamaq ola ve eger ol yirden geçüp bir yire  

11. daxı gitmek dilese zaómetsüz göçebile yaènì durduàı èaczinden ötrü  
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12. olmaya ol Kişi murÀbıù olur ve aña rÀbıù müzdi óÀãıl olur egerçi evi  

13. ve oàlanları daxı bile olursa ve ol yirde mülki düzeni  

14. daxı varsa evet şol şarùıla ki ucdaàı düzeninden yigrek  

15. sebeb gösterseler uc olmayan yirde ol sebebe meyl idüp uc terk 

 

30b30b30b30b    

1. idecekleyin olmaya zirÀ ki åevÀb èamele göre olur ãaóÀbe ve tÀbièìn raøiya’llÀhu 

èanhum  

2. uclarda evleri oàlanları ile ribÀù niyyetine durduqları bu didügümüze  

3. delìldür ammÀ qaçanki bir Kişi ucda durduàı anda doàup anda büyüdigiçün  

4. ola yÀ anda mülki düzeni olduàıçün ola vaùanı sevdügiçün yÀ göçüp  

5. gitmege güci yitmedügiçün yÀ bir àazÀ eden ve uc beklemekden àayrı nesne içün  

6. ola ol Kişiye ribÀù müzdi óÀãıl olmaz ola ki imÀm mÀlik èavrat oàlanıla  

7. durmaq ribÀù olmaz didügi bunuñ gibi Kişiler óaqqında ola zìrÀ añı ol daxı  

8. èavrat oàlanıla durup uc beklemegi dürüst görmemişdür ve eyitmişdür ki  

9. Kişi èavratıyla oàlanıyla ucda durmaq dürüst degüldür ve baèøılar eyitdi  

10. èavrat oàlanıla durmaq şol uclarda dürüstdür ki şehr ola iskenderiye  

11. ve tunus ve bunlaruñ miåli gibi ammÀ şol ucda durduàı begi durduàıçün  

12. yÀ menãubıçün yÀ bir ayruq sebebiçün ola şöyle ki begi göçse yÀ menãıbı  

13. ve sebebi Kesilse durmazdı durmaàı ribÀù olmaz velÀkin durmaàı ribÀù  

14. olmayan Kişiler kÀfir çıqarsa savaş idevüz diyü niyyet iderlerse  

15. niyyetlerine göre åevÀb ellerine girür ammÀ şol Kişi ki ucda dura  

 

31a 

1. ve niyyeti şöyle ola ki kÀfir çıqarsa savaş eylemeye belki qaça ol yirde  

2. durduqça niyyetile èÀãì olur eger bir bellüce Kişi olursa günÀhı  

3. daxı artuàıraq olur bunuñ gibi Kişinüñ göçdügi yigrekdür on  

4. dördünci bÀb qaravulda durmaq åevÀbı beyÀnında qÀle resÿlu’llÀh  
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5. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ¡é̈£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï ¡é¡ Š Ï ¡æb ä¡È¡2 § ¡̂¬a §†¤j È¡Û ó̈2ì¢Ÿ  

6. ¡ò Ób £Ûa ó¡Ï  æb ×  ¤æ¡«a  ë ¡ ¡ò a Š¡z¤Ûaó¡Ï   æb × ¤æ¡«a ¢êb ß † Ó §ñ £Š j¤Ì¢ß ¢é¢¤ªa ‰  s È¤( ªa 

7. maènì budur resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi baxtulu ol qul ki  

8. tañrı yolında atınuñ dizginini ùutucı ola başı daàuq ayaqları ùozlu ola  

9. eger qaravulda olursa qaravulda ola eger dündÀrda olursa dündÀrda ola  

10. yaènì qanda qorlarsa durduàı yiri gökçek gözede bekleye àÀfil olup  

11. durduàı yiri øÀyiè eylemeye bilmek gerekdür geçen bÀbda õikr  

12. olunan ribÀù åevÀbları qaravulda duran Kişiye óÀãıldur ve qaravulda  

13. durana daxı artuq müzdler faøìletler vardur ki ribÀùda durana  

14. óÀãıl olmaz ol faøìletlerüñ birisi budur ki qaravulda duranuñ  

15. gözine ùamu odı irişmez niteki tirmidì kitÀbında rivÀyet olundı ki 

 

31b31b31b31b    

1. ibni èabbÀs raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

2. ve sellem eydürdi iki göze ùamu odı degmez bir şol göz ki tañrı qorqusından  

3. aàladı bir daxı şol göz ki tañrı yolında àaõÀda gice gözcilik eyledi  

4. aómed bin óanbel kitÀbında rivÀyet olındı ki ebÿ reyóÀne raøiya’llÀhu  

5. èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ile bir àazÀsında bile idüm bir yüksegirek yirde  

6. qonduq yatduq ol gice qatı sovuàa uàraduq óattÀ gördüm kim sovuqdan  

7. yiri qazarlar çuqur eylerler içine girüp üstlerine qalqan bıraàurlardı  

8. çünki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem xalquñ böyle itdügini gördi  

9. eyitdi bu gice bize kim gözcilik eyler ki aña bir faøìletlü duèÀ qılayın enãÀrì 

10. lerden bir Kişi eyitdi ben yÀ resÿla’llÀh resÿlu’llÀh eyitdi yaqın gel yaqın  

11. geldi andan eyitdi sen kimsin ol Kişi adını eyitdi resÿlu’llÀh  

12. başladı aña duèÀ qıldı ve duèÀyı çoàalatdı ebÿ reyóÀne eyitdi çünkim aña  

13. qılduàı duèÀyı işitdüm ben daxı eyitdüm uş bir Kişi daxı ben resÿlu’llÀh eyitdi  

14. yaqın gel yaqın vardum eyitdi sen kimsin ben eyitdim ebÿ reyóÀne pes  

15. baña daxı duèÀ qıldı öñdünki Kişiye qılduàı duèÀdan aşaàaraq bundan  
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32a32a32a32a    

1. ãoñra eyitdi ùamu odı óarÀm oldı şol göze ki tañrı qorqusından  

2. aàladı daxı ùamu odı óarÀm oldı şol göze ki àaõÀda gözcilik  

3. eyleyüp uyqusuz qaldı andan bir gün daxı didi rÀvìlerüñ baèøısı  

4. unutdı óÀkim kitÀbında õikr olundı ki üçünci gÀvur savaşında çıqan  

5. gözdür birisi daxı budur ki qaravulda gözcilik eyleyen göz ùamuyı görmez  

6. niteki ùeberÀnì kitÀbında õikr olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

7. üç Kişinüñ gözleri ùamu odını görmezler birisi şol göz ki tañrı  

8. yolında düşmana qarşu gözcilik eyledi daxı şol göz ki tañrı qorqusından  

9. aàladı daxı şol göz ki tañrı óarÀm eyledügi nesneye baqmaqdan yumıldı  

10. óarÀma naôar itmedi birisi daxı budur ki gözcilik qaravulda eyleyen göz  

11. qıyÀmet güninde aàlamayısar niteki ıãfermÀnì kitÀbında õikr olındı ki ebÿ  

12. hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

13. eyitdi her göz ki qıyÀmet güninde aàlayıcı olacaqdur illÀ şol göz ki  

14. tañrı teèÀlÀ óarÀm eyledügi nesneye baqmadı daxı şol göz ki tañrı  

15. yolında àazÀ iderken gözcilik eyledi uyqusız qaldı daxı şol göz ki  

 

32b32b32b32b    

1.tañrı qorqusından aàladı bir siñek başı qadar yaş çıqdı birisi  

2. daxı budur ki bir gice qaravulda gözcilik eylemek biñ gice èibÀdetden yigrekdür  

3. niteki óÀkim kitÀbında õikr olındı ki èoåmÀn raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

4. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi àaõÀda bir gice qaravulda gözcilik  

5. eylemek yigrekdür biñ giceden ki gündüzleri oruc ve giceleri èibÀdetile  

6. diri ùutmaq ola õikr olundı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

7. her Kişi ki bir gice gözcilik eyledi at üstinde durdı irteye degin müsülmÀn-  

8. laruñ ucların beklemek içün bu èamel aña yigrek olur allÀh qatında altmış  

9. yıl èibÀdet eylemekden baèøı óadìå kitÀbında õikr olundı ki ebÿ hureyre  
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10. raøiya’llÀhu èanhu bir gice gözcilik eyleyüp müsülmÀnlar öñinde durmaq  

11. baña sevgülürekdür biñ günden ki oruc ùutam gicelerin èibÀdetile irteye 

12. çıqaram kaèbe mescidinde resÿlu’llÀhuñ ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem qabri yanında  

13. birisi daxı budur ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem qaravulda gözcilik  

14. iden Kişiçün uçmaqlıqdur diyü ùanuqlıq virdi niteki ùeberÀnì kitÀbında  

15.õikr olındı ki ebÿ èaùiyye raøiya’llÀhu èanhu eyitdi bir Kişi öldi resÿlu’llÀha  

    

33a33a33a33a    

1. namÀzın qıl didiler resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi hìç sizden  

2. Kimse ol Kişi èamellerden bir èamel gördi mi bir Kişi eyitdi evet yÀ resÿla’llÀh  

3. ben anuñla àaõÀda bir gice qaravulda idüm pes resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

4. ve sellem durdı bilesine bulınan cemÀèatle ol Kişinüñ namÀzın qıldı çünkim sinine  

5. indürdiler resÿlu’llÀh mübÀrek eliyle ùopraqdan avuçlayup üstine dökdi  

6. daxı eyitdi yoldaşlaruñ seni tamulıq ãanurlar ben ùanuqluq virürin ki  

7. sen uçmaqda ¤¤æ †j¡ãb y bir óadìåde bir gice gözcilik eyleyene eyitdi bayıq  

8. nefsüñe uçmaàı vÀcib eyledüñ bundan ãoñra ayruq èamel itmezseñ hìç 

9. qayduñ yoqdur yaènì bu giceki gözcilik eyledügüñ ile uçmaq buña vÀcib  

10. oldı ayruq teùavvuè itmezseñ qayırmaz birisi daxı budur ki bir gice qaravulda  

11. gözcilik iden Kişiye ardındaàı müsülmÀnlar åevÀbınca müzd óÀãıl olur  

12. niteki ùeberÀnì kitÀbında enes raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

13. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki gice qaravulda gözcilige dura  

14. müsülmÀnları öñlerinden saqlaya ardındaàı namÀz qılıcılar ve oruc ùutıcılar  

15. åevÀbı gibi müzd óÀãıl ola birisi daxı budur ki bir gice qorqulu yirde  

 

33b33b33b33b    

1. qaravulda durup gözcilik eylemek qadir gicesin èibÀdetile irteye çıqarmaqdan  

2. yigrekdür nesÀì kitÀbında õikr olındı ki ibni èömer raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet 

3. eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ÀgÀh oluñ size xaber vireyiñ  
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4. bir giceden ki qadir gicesinden efêÀldür biri qaravulda durucıdur ki qaravulda  

5. durdı yaènì ol gice bir qaravulda durıcınuñ gicesidür ki qaravulda göz-  

6. cilik eyledi bir yerde ki àÀyet qorqulu olduàından girü dönmegi ummaya  

7. bayhaqì kitÀbında ebÿ amÀme raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

8. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi üç gice murÀbıùa itmegüm yaènì qaravul 

beklemegüm  

9. müsülmÀnlaruñ cemÀèati öñinde sevgülürekdür baña iki mescidüñ yaènì  

10. medìne yÀ qudüs mescidlerünüñ birinde qadir gicesine uàramaqdan birisi daxı  

11. budur ki sulùÀn nÿre’d-dìn maómÿd ictihÀd kitÀbında õikr eyledi ki enes  

12. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi 

13. her Kişi ki bir gice àaõÀda gözcilik eyledi uyqusuz qaldı allÀh teèÀlÀ qatında  

14. aña ol qadar müzd óÀãıl olur ki ümmetümden hìç kimsene vaãf idemez 

15. birisi daxı budur ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem qaravulda gözcilik  

 

34a34a34a34a    

1. eyleyene duèÀ qıldı ve eyitdi  aŠy  üa  ¡‰b y ¢éÜ£Û  a ¡á y ‰ yaènì allÀh raómet  

2. eylesün qaravul qaravulına şifÀda õikr olındı ki cÀbir bin èabdu’llÀh  

3. raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi tebük àazÀsında resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

4. beşir oàlı èabbÀdı qaravula baş eylemişidi ol àaõÀdan döninceye degin  

5. èabbÀd her gice qaravul çıqarurdı ve gendüsi çeri içinde yoldaşları  

6. üstinde gezeridi bir gice gezerken irte vaqtında resÿlu’llÀha uàradı  

7. daxı eyitdi yÀ resÿla’llÀh bu gice öñümüzden tekbìr ÀvÀzı Kesilmedi  

8. irteye degin pes bir Kişi qodum kim qaravulu geze yaènì gözede uyutmaya 

resÿlu’llÀh  

9. eyitdi xoş itdüñ velÀkin yaqın olur ki müsülmÀnlardan baèøısı  

10. icÀbet idüp yaènì allÀh buyruàını qabÿl eyleyüp atlarına binmiş olalar  

11. ol işitdügüñ tekbìr anlaruñ tekbìri ola silkÀn bin selÀme eyitdi  

12. yÀ resÿla’llÀh müsülmÀnlardan on Kişiyle atlarumuza binüp çıqduq qaravul  
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13. öñinde durup anlara qaravul olduàıdı bunı işidicek resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

14. èaleyhi ve sellem eyitdi ¡Š z Ûa  ¡Šy¢éÜ£Û  a ¡á y ‰ yaènì allÀhu teèÀlÀ raómet eylesün  

15. qaravul qaravulına andan eyitdi her kimse ki siz anlara qaravul olduñuz  

 

34b34b34b34b    

1. bu gice Àdemden ve óayvÀndan anlaruñ saàışınca size birer qírÀù  

2. müzd vardur faãıl èabdu’llÀh bin mübÀrek rivÀyet eyledi ki cÀbir raøiya’llÀhu  

3. èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ile ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem õÀt’ür-rıqÀè àazÀsına çıqduq  

4. müşriklerden birisinüñ èavratı alındı çünki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem 

àaõÀdan  

5. girü döndi eri geldi èavratın alınmış göricek and içti ki muóammedüñ ãaóÀ- 

6. belerinden qan dökmeyince girü dönmeye andan çıqdı peyàamberüñ ardına  

7. uydı izin izleyü çünki resÿlu’llÀh bir yirde qondı eyitdi bu gice kim  

8. qaravul olup bizi saqlar bir Kişi muhÀcirlerden enãÀrdan durdılar eyitdiler biz  

9. qaravul olalım yÀ resÿla’llÀh resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi bir derede yol üstine  

10. qonup dururdı anlara eyitdi iş bu ùaà yolınuñ aàzında duruñ çünki  

11. bu iki Kişi yol aàzına çıqdılar enãÀrì yoldaşlarına eyitdi gicenüñ evvelin  

12. oturmaq mı yigdür saña yoqsa Àxirin eyitdi evvelini sen otur pes enãÀrì  

13. namÀza başladı yoldaşı yatdı uyudı bu Kişi namÀz üstinde iken ol bir Kişi  

14. geldi namÀz qılan Kişinüñ qaraldusını gördi bildi ki çerinüñ gözcisi  

15. dür bir oqıla atdı bu namÀz qılan Kişi urdı oqı82 çekdi bıraqdı  

 

35a35a35a35a    

1. namÀzdan çıqmadı bir oqıla daxı urdı anı daxı çekdi bıraqdı namÀzı  

2. bozmadı bir oqıla daxı urdı anı daxı çekdi bıraqdı andan ãoñra rükÿè  

3. itdi yoldaşını uyandurdı dur otur Àdem geldi didi çünki ol kÀfir  

                                                

82 Yazım hatası oq tekrarı silinmiştir.  
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4. bu ikisini gördi ve gendüyi bildiklerin daxı bildi qaçdı gitdi muhÀcir yoldaşınuñ  

5. óÀlini göricek ki 

6. qanlar aqar eyitdi subóana’llÀh evvel oqıla atduàı vaqt beni uyandursañidi 83  

7. enãÀrì eyitdi namÀz içinde bir sÿre başladum idi oqımaàa diledüm ki tamÀm 

eylemedin  

8. Kesmeyem çünki birbiri ardınca üç gez oqıla urdı rüqÿè eyledüm saña  

9. xaber itdüm vÀllÀhi eger resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem buyurduàı ucı øÀyìè  

10. eylemeyem diyü qorqmasam ol sÿreyi Kesmezdüm tÀ şuña degin kim öleydüm 

yÀxud 

11. tamÀm oqıyaydum èabdu’l-llah bin mübÀrek rivÀyet eyledi ki sühel bin ebì ãÀlió 

eyitdi  

12. çünki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem uóud àazÀsına çıqdı eyitdi kim icÀbet  

13. ider bu gice iş bu ucı bekleyüp gözcilik eylemege enãÀrdan bir Kişi duru  

14. geldi ki adı õeqvÀn künyeti ebÿ’s-sabè atası adı èubeydi qays idi eyitdi  

15. uş ben yÀ resÿla’llÀh eyitdi sen kimsin eyitdi õekvÀn resÿlu’llÀh eyitdi 

 

35b35b35b35b    

1. otur şöyle andan ol sözi girü didi õekvÀn duru geldi eyitdi uş  

2. ben resÿlu’llÀh eyitdi sen kimsin eyitdi èabdi qays oàlı resÿlu’llÀh  

3. eyitdi otur andan ãoñra üçünci keret girü öyle didi girü õekvÀn duru geldi  

4. eyitdi yÀ resÿla’llÀh eyitdi sen kimsin eyitdi ebÿ’s-sabè pes resÿlu’llÀh  

5. eyitdi varuñ şol fulÀn yirde daxı fulÀn yirde duruñ õekvÀn  

6. eyitdi yÀ resÿla’llÀh bu dükeli didüklerüm hemen benin84 ayruq kimsene yoq  

7. emìn olmazuz şÀyed ki kÀfirlerüñ gözcisi ola eyle diyicek resÿlu’llÀh  

8. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki uçmaàuñ yeşil çemenlerin ayaqlarıyla  

9. basar Kişiye naôar itmek dilerse iş bu Kişiye naôar itsün andan õekvÀn evine vardı  

                                                

83 Metinde 0¡…b ä¤Ø ¤‰¢†¤ã bíë¢a şeklinde yazılmıştır.  
84 Metinde ¤åía ¤å 2  şeklinde yazılmış. 
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10. qavmleriyle esenleşdi èavratları etegine yapışdılar daxı eyitdiler yÀ ebÿ’s-sabè  

11. bizi qoyup gider misin çekdi etegini èavratlaruñ elinden aldı daxı gitdi  

12. anlardan öte geçicek èavratlarından yaña döndi daxı sizüñle buluşmaàumuz  

13. qıyÀmet günidür didi ve gitdi ol àaõÀda şehìd oldı faãıl  

14. àaõÀda qorqmaq müzdi beyÀnındadur ùeberÀnì kitÀbında õikr olındı ki selmÀn  

15. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

 

36a36a36a36a    

1. qaçanki müémin Kişinüñ àaõÀda göñli ıøùırÀb85 ide ve yüregi oynaya  

2. yazuqları dökilür xurma budaàınuñ yemişi dökildügi gibi saèid bin ebÿ hilÀl  

3. rivÀyet eyledi ki èabdu’r-raóman bin èavf raøiya’llÀhu èanhu bir ãadaqa itdi  

4. çoqlıàından xalq èacebladı óattÀ ki resÿlu’llÀh qatında èaceblayu añıldı  

5. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi èavf oàlınuñ ãadaqasını  

6. èacebladuñuz mı eyitdiler evet resÿlu’llÀh eyitdi muhÀcirler ãaèlüklerinden  

7. yaènì yoqsullarından bir ãaèlüküñ àaõÀda qamçısı düşdügiçün beliñledügi èavf  

8. oàlınuñ ãadaqasından efêaldür ãaóìó-i müslimde èabdullah bin èamr bin el-èÀs 

9. raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem hìç bir 

àÀzìler  

10. yÀ bir seriyye olmaya seriyye şol azaraq çeriye dirler ki dört yüzden aşaàa ola  

11. daxı uàurlayın dünle gündüzle dört yüzden artuq olsa ve ÀşikÀre çıqsa  

12. aña ceyş dirler yaènì hìç àÀzìler olmaya az eger çoq ki aqın eyleyeler daxı  

13. saàlıàıla geleler illÀ müzdlerinüñ üç baxşda iki baxşını dünyÀda almış olalar  

14. ve hìç bir àÀzìler çerisi yÀ bir seriyye olmaya ki qorqalar ve kÀfir anlardan àÀlib  

15. ola ve başlu eyleye ve aqınsuz çıqalar illÀ óaq teèÀlÀ anlaruñ müzdlerin tamÀm 

eyleyüvire 

 

                                                

85  Metinde ¤l aŠ¡À¤•¡a şeklinde yazılmıştır. 
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36b36b36b36b    

1. yaènì müzdlerinüñ üç baxşı daxı tamÀm óÀãıl ola ebÿ èimrÀn bunı rivÀyet  

2. eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi qaçanki bahÀdur ile qorqaq 

3. Kişi àaõÀda savaş eyleyeler qorqaàuñ müzdi artuàıraq olur yaènì  

4. qorqaàuñ qorqduàı artuq olduàıçün müzdi daxı artuq olur  

5. on beşinci bÀb düşmana qarşu ãaf baàlamaq ve öñ ãafda durmaq  

6. faøìletindedür qÀla’llÀhu teèÀlÀ b¦£1 • ©é¡Üî©j  ó©Ï  æì¢Ü¡mb Ô¢í  åí©  ̂£Ûa ¢£k¡z¢í  é¨£ÜÛa  £æ¡a    

7. 86¥˜ì¢•¤Š ß ¥æb î¤ä¢2 ¤á¢è £ã b × maènìsi budur ki allÀhu teèÀlÀ eyitdi be-dürüstì allÀh sever  

8. şunları ki tañrı yolında àaõÀda savaş iderler ãaf olduqları óÀlde  

9. qurşunlanmış dìvÀr gibi mücÀhid eyitdi bu Àyet ãaóÀbelerden bir cemÀèat óaqqına  

10. indi niteki óikÀyetin ikinci bÀbda õikr eyledük ol cemÀèatüñ birisi èabdu’llÀh bin  

11. revÀóe idi çünki bu Àyet işitdi eyitdi pes tañrı yolında àazÀya mülÀzemet  

12. eylemekden ırılmayam ölinceye degin hem didügi gibi àazÀya mülÀzemet eyledi  

13. şuña degin şehìd oldı ebÿ dÀvÿd àayras kitÀplarında õikr olındı ki sehl  

14. bin saèid raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

15. eyitdi iki sÀèat vardur ki göklerüñ qapusı açılır az olur ki ol vaqtda  

 

37a37a37a37a    

1. óÀcet dileyenüñ duèÀsı merdÿd olur birisi müéeõõin bañlarken  

2. birisi àaõÀda müéminler savaşiçün ãaf olıcaq bir rivÀyetde daxı namÀz içün  

3. qÀmet getüricek didi aómed bin óanbel kitÀbında õikr olındı ki ebÿ umÀme  

4. raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ile bile çıqdum seriyyelerinüñ baèøısında  

5. bir Kişi bir maàaraya uàradı ki içinde azıraq sucuàaz varıdı gendü  

6. nefsiyle söylendi ki ol maàarada dura ol sudan içe ve Àb-dest  

7. ala ve maàara yöresindeki otcuàazlardan yiye ve dünyÀyı terk ide andan  
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8. eyitdi işbu göñlüme düşeni resÿlu’llÀh èarø itsem eger destÿr virürse  

9. işlesem destÿr virmezse işlemesem pes resÿlu’llÀha geldi bu qaøiyyeyi  

10. didügümüz gibi èarø eyledi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ben  

11. yahÿdilik ve naãrÀnilik dìnile viribilinmedüm lÀkin doàru ve geñez islÀm  

12. dìnile viribilindüm ol tañrı óaqqıçün ki muóammedüñ nefsi anuñ elindedür bir gün 

13. öyleye degin yÀ öyleden giceye degin yörimegüñüz tañrı yolında dünyÀdan  

14. ve dünyÀ içindekiden yigrekdür ve sizden birüñüz ãaf içinde durmaàı altmış  

15. yıl namÀzından yigrekdür yaènì teùavvuè namÀzından rivÀyet olundı ki èabdu’llÀh  

 

37b37b37b37b    

1. bin èömer raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi tañrı yolında bir duracaq yirde düşmana 

qarşu  

2. durmaàum qılıcıla çalmadan süñüyile dürtmeden ve oqıla atmadan efêaldür  

3. altmış yıl èibÀdet itmegümden şöyle ki hìç èÀãì olmayam èabdu’llÀh bin  

4. mübÀrek rivÀyet eyledi ki èabdu’llÀh bin èömer bin el-èÀã raøiya’llÀhu èanhumÀ  

5. eyitdi ÀgÀh oluñ xaber vireyin size ki allÀh qatında şehìdlerüñ  

6. efêali kimdür mertebe cihetinden qıyÀmet güninde şoldur ki düşmanıla bulışdı  

7. ãaf içinde olduàı óÀlde ve qaçanki düşmanlarıyla yüze yüz oldılar sa-  

8. àına ãolına baqmadı qılıcın yalıñ eyleyüp omuzına bıraqdı ve eyitdi  

9. ilÀhi nefsüm virdüm saña şundan ötrü ki geçmiş günlerde işledüm yaènì  

10. nefsümi yoluñda ölmege qodum tÀ ki geçmiş günÀhlarumı èafv eyleyesin daxı işbu 

óÀl  

11. üzerine iken öldüreler ol Kişi şol şehìdlerdendür ki yaturlar yuvalanurlar  

12. uçmaàuñ yüce köşklerinden qanda dilerlerse on altıncı bÀb oq atmaq  

13. åevÀbında ve ögrenüp terk eyledüginüñ günÀhı beyÀnındadur qÀla’llÀhu teèÀlÀ  

14. 87 §ñ £ì¢Ó ¤å¡ß ¤á¢n¤È À n¤a b ß ¤á¢è Û aë¢£†¡Ç a ë maènìsi budur ki óaq teèÀlÀ eyitdi yaraqlañ  
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15. kÀfirler içün savaş eylemege neye gücüñüz yiter quvvetden müslüm ãaóìóinde  

 

38a38a38a38a    

1. rivÀyet olındı ki èuqbet bin èÀmir raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh  

2. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem menber üstinde bu Àyet oqıdı daxı eyitdi ÀgÀh oluñ ki  

3. quvvet oq atmaqdur ÀgÀh oluñ ki quvvet oq atmaqdur ÀgÀh olıñ ki quvvet  

4. oq atmaqdur èulemÀnuñ baèøısı bu Àyet daxı bu óadìåile oq atmaq vÀcibdür didi  

5. müéellif oq atmaàuñ bir qaç faøìletlerin õikr eyledi cümlesinden  

6. birisi budur ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem oq atmaàıla quréÀn ögrenmegi 

bile 

7. õikr eyledi niteki ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

8. ve sellem eyitdi ögrenüñ oq atmaàı ve quréÀn oqımaàı ve müéminüñ sÀèatlerinüñ 

yigregi  

9. ol vaqt kim tañrısını aña bayhaqì kitÀbında rivÀyet olındı ki ebÿ rÀfiè  

10. raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ben eyitdüm hìç oàlanlaruñ bizim üstümüzde  

11. óaqları var mıdur bizim anlaruñ üzerinde óaqqumuz olduàı gibi resÿlu’llÀh  

12. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi evet ataya vÀcibdür ki oàlına yazu yazmaq  

13. suda yüzmek oq atmaq ögrede daxı mìrÀå qoduàı mÀl óelÀl ola birisi  

14. daxı budur ki bir oqıla óaq teèÀlÀ üç Kişi uçmaàa qoyar niteki ibni ebì şeybe 

15. kitÀbında õikr olındı ki xÀlid bin zeyd eyitdi ben oq atıcı idüm èuqbe bin 

 

38b38b38b38b    

1. èÀmir raøiya’llÀhu èanhu baña uàrardı ve eydürdi yÀ xÀlid çıq varalum oq atalum  

2. bir gün çıqmaàa eglendim eyitdi yÀ xÀlid gel saña xaber vireyin şunu ki resÿlu’llÀh  

3. xaber virdi andan eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

4. allÀhu teèÀlÀ bir oqıla üç Kişi uçmaàa qoya bir düzicisini ki ãanèatıyla  

5. allÀhdan xayır ve åevÀb umar bir daxı atıcısını yaènì düşmana atan Kişi  

6. bir daxı atan Kişiye oq alıvirici bir rivÀyetde üçinci àazÀ niyyetine atmaàıçün  
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7. àÀzìlere oq virici didi birisi daxı budur ki oq atanlara resÿlu’llÀh  

8. eyitdi atuñ ki ben sizüñile bileyin niteki buxÀrì ãaóìóinde rivÀyet  

9. olındı ki selemet ibni’l ekÿè raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

10. èaleyhi ve sellem bir qavm üzerine uàradı ki oq yarışdururdı daxı eyitdi  

11. atuñ iy ismÀèìl oàlanları ki sizüñ atañuz oq atıcıyidi atuñ ben fulÀn  

12. oàlanlarıyla bileyin seleme eyitdi resÿlu’llÀh böyle deyicek iki cemÀèatüñ biri  

13. ellerin ùutdılar atmadılar resÿlu’llÀh eyitdi niçün atmazsız eyitdiler  

14. yÀ resÿla’llÀh nice atalum ki sen anlaruñıla olduñ resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

15. èaleyhi ve sellem eyitdi atuñ ki ben dükeliñüzle bileyin bir rivÀyetde seleme eyitdi  

 

39a39a39a39a    

1. ol gün giceye degin atdılar birbirinden geçürmediler birisi daxı budur ki  

2. yay götürmek ve oq atmaq Kişinüñ àuããasın giderür niteki ùeberÀnì  

3. kitÀbında õikr olındı ki èÀyişe raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki  

4. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi noldı sizüñ birüñüze qaçanki  

5. àuããalusın aña önegülük eyleye yayını boynına asup anuñla àuããasın gidermez  

6. birisi daxı budur ki firişte oyunlardan oq atmaàa óÀøır olur niteki  

7. at beslemek bÀbında õikr olındı ki firişteler üç oyına óÀøır olurlar  

8. birisi oq atmaqdur birisi daxı budur ki oq atıcınuñ iki nişÀnı arasında  

9. yörimegünüñ her adımına bir müzd óÀãıl olur niteki birisi daxı kitÀbında  

10. ebÿ’d-derdÀ raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

11. ve sellem eyitdi her Kişi ki iki nişÀn arasında yöriye her adımıçün aña bir müzd  

12. óÀãıl ola iki nişÀn didügi budur kim oq atıcılar iki nişÀn dilerler  

13. birbirine qarşu bir nesneye oqların atarlar ve ururlar oqların divşürürler  

14. andan birisine daxı atarlar resÿlu’llÀh zamÀnında oqı şöyle atarlarmış birisi  

15. daxı budur ki bir Kişi düşmana oq atsa óaq teèÀlÀ bir qul azÀd eylemek qadar åevÀb  
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39b39b39b39b    

1. virür niteki neseì kitÀbında rivÀyet olundı ki èamr ibni èanbehe raøiya’llÀhu  

2. èanhu eyitdi işitdüm kim resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi her Kişi ki  

3. islÀm içinde ãaqalı aàarsa ol aqluq aña nÿr olur qıyÀmet güninde ve her Kişi ki  

4. tañrı yolında bir oq düşmana irişe yÀ irişmeye bir qul azÀd  

5. eylemiş gibi ola ve her ki bir müéééémin qul azÀd eyleye ol azÀd eyledügi anuñ 

6. fidÀsı ola ùamu odından quluñ aèøÀlarından her bir èuøvı azÀd eyleyenüñ  

7. èuøvıçün bu óadìåden maèlÿm olur kim oq atana bir åevÀb óÀãıl olur  

8. eger atduàı oq düşmana doqınmazsa daxı bir yere ki irişmeyen oq daxı doqunmaz  

9. birisi daxı budur ki her Kişi ki bir oq ata düşmanı ura óaq teèÀlÀ uçmaqdan  

10. bir derecesin qaldura niteki nesÀì kitÀbında rivÀyet olındı ki kaèb bin mürre  

11. raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh èaleyhi ve sellem eydürdi her Kişi ki  

12. bir oq ata düşmana irişdüre yaènì ura óaq teèÀlÀ anuñiçün bir derece qaldura  

13. èabdu’r-raóman ibnü’n-nüccÀm eyitdi derece nedür yÀ resÿla’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi 

ve sellem  

14. eyitdi Àgeh ol ki derece didügim senüñ anañ eşigi gibi degüldür her iki derecenüñ  

15. aralıàı yüz yıllıq yoldur birisi daxı budur ki her Kişi ki tañrı yolında bir oq ata 

 

40a40a40a40a    

1. aña uçmaq vÀcib olur niteki aómed bin óanbel kitÀbında èatabet bin èabdü’s-selemì  

2. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ãaóÀbelere 

3. eyitdi duruñ savaş eyleñ durdılar savaş iderken bir Kişi oq atdı  

4. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem a   ̂ç  k u¤ëa didi yaènì işbu oq atan  

5. uçmaàı gendüye vÀcib qıldı birisi daxı budur ki her Kişi ki bir oq ata tañrı  

6. yolında ol atduàı oq aña nÿr ola qıyÀmet güninde niteki ùeberÀnì kitÀbında  

7. õikr olındı ki muóammed bin el-xayfaye eyitdi gördüm ebÿ èömer ve enãÀrını 

raøiya’llÀhu  

8. èanhu ki oruc ùutmış susuzlıqdan yalmanurdı ve qulına eydürdi matarus  
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9. dutı vir qulı öñine nesne ùutdı gendüsi terkeşinden oq çıqardı  

10. şuña degin ki üç oq atdı daxı eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

11. ve sellem eyitdi her Kişi ki tañrı yolında bir oq atdı irişdürdi yÀ irişdürmedi  

12. ol oq aña nÿr ola qıyÀmet güninde birisi daxı budur ki her Kişi ki bir yay  

13. idine óaq teèÀlÀ andan yoqsullıàı gidere niteki ibni èasÀkir ve àayrısı õikr  

14. eylediler ki enes raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuve sellem  

15. eyitdi her Kişi ki bir èarabì yay alına terkeşiyle óaq teèÀlÀ anuñ üzerinden  

 

40b40b40b40b    

1. qırq yıl yoqsullıàı gidere èarabì yay didügi el yayıdur faãıl müslim ãaóìóinde  

2. õikr olundı ki èuqbete bin èÀmir raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

3. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki oq atmaq ögrene daxı terk ide bizden  

4. degüldür bir rivÀyetde daxı bayıq èÀãì oldı didi bir rivÀyetde baña èÀãì  

5. oldı didi müéellif eyitdi qÀèide budur ki her nesne ki anı işleyicek  

6. bizden degüldür yÀ èÀãì oldı yÀ bize èÀãì oldı dìnile ol nesne kebÀyirden  

7. olur yaènì ulu günÀhlardan olur bundan ötrü èilm ehlinüñ baèøısı  

8. oq atmaq ögrenüp terk eylemek kebìredür didi eger kebìre olmazsa bÀri ãaàır  

9. olduàında yaènì gici günÀh olduàında şek yoqdur her gici günÀh ki  

10. ãoñınca tevbe itmeyeler ve giri işleyeler ol ulu günÀh olur on  

11. yedinci bÀb gÀzìlerüñ qılıçları ve süñüleri ve qalan yaraqları  

12. faøìletindedür qÀla’llÀhu teèÀlÀ 88¢¤á¢× ‰¤ ¡̂y aë¢ ¢̂ ë øeóóÀk eyitdi  

13. qılıcuñuz daqınuñ dimek olur zìrÀ ki qılıç daqınup yörimek àÀzìler  

14. heyéetidür baèøı èulemÀ eyitdi oq atmaq süñü oynamaq ata binmek yügürtmek  

15. farø-ı kifÀyedür imÀm qurùubì tefsìrinde eyitdi vaqt olur ki farø-ı èayn olur 
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41a41a41a41a    

1. yaènì iótiyÀc qatı olduàı vaqtda daxı düşman àÀlib olduàı yirlerde  

2. qaçanki bu işleri bilür kimse olmaya resÿlu’llÀhuñ ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

3. óadìåinde qılıcuñ daxı süñünüñ faøìleti beyÀnında óadìåler õikr olunmışdur  

4. cümlesinden birisi budur ki uçmaq qılıçlar gölgesi altındadur niteki  

5. ãaóìóinde õikr olundı ki èabdu’llÀh bin ebì èavfì raøiya’llÀhu èanhu eyitdi  

6. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem düşmana buluşduàı günlerüñ  

7. baèøısında güneş meyl idince güyerdi çünki güneş meyl ideydi ãaóÀbeler  

8. arasında durur daxı eydürdi iy Àdem oàlanları düşmana buluşmaàa  

9. Àrzÿlamañ tañrıdan saàlıq dileñ qaçankim düşmana bulışasız ãabr eyleñ 

10. daxı bilüñ ki uçmaq qılıçlar gölgesi altındadur ebÿ bekr bin ebÿ mÿsÀ  

11. eyitdi işitdüm ki atam düşman qarşusında eydürdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

12. èaleyhi ve sellem uçmaq qılıçlar gölgesi altındadur didi bir ùaàuq ãÿretlü  

13. Kişi bu sözi işidicek duru geldi daxı eyitdi yÀ ebÀ mÿsÀ sen mi işitdüñ ki  

14. resÿlu’llÀh bu sözi atañ mı didi ol Kişi döndi yoldaşlarına vardı  

15.benden size selÀm olsun didi qılıcınuñ qınını sıdı daxı bıraqdı 

 

41b41b41b41b    

1. yalıñ qılıcıla düşmandan yaña yöridi savaş eyledi şuña degin ki  

2. şehìd oldı birisi daxı budur ki qılıçlar uçmaq qapılarınuñ miftÀóı anaxtarıdur  

3. zeydi bin satóre eydürdi xaber virinildüm ki qılıçlar uçmaq89 miftÀólarıdur ibni  

4. èasÀkir ve àayrısı bu sözi resÿlu’llÀhdan ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem rivÀyet  

5. eylediler birisi daxı budur ki qılıçla çalmaq uçmaàa girmege sebebdür neteki  

6. ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki  

7. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydür ki size söyleyi vireyin mi şol nesneyi 

kim  

                                                

89 Metinde ¤Ö bà¤¶ a şeklinde yazılmıştır.  
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8. sizi uçmaàa qoyar eyitdiler söyleyi vir yÀ resÿla’llÀh eyitdi sizi uçmaàa qoyan  

9. qılıçla çalmaqdur daxı qonuàa ùaèÀm yidürmekdür daxı namÀz vaqtların mühim 

idinüp  

10. gözetmekdür birisi daxı budur ki her90 ki tañrı yolında qılıç daqına óaq teèÀlÀ aña  

11. uçmaq xilèatin geydüre şifÀda õikr olundı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

12. eyitdi her91 Kişi ki tañrı yolında qılıç daqına ìmÀn ridÀsıyla ridÀlana ridÀ deyü  

13. egin ùonına dirler yaènì allÀhu teèÀlÀ ìmÀn xilèatin geydüre daxı firişteler  

14. anuñçün yarlıàanmaq dilemekden xÀlì olmayalar şifÀda õikr olındı ki ibni  

15. èabbÀs raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem 

 

42a42a42a42a    

1. eyitdi her Kişi ki tañrı yolında süñü götüre ol süñü qıyÀmet güninden aña  

2. èalem ola birisi daxı budur ki óaq teèÀlÀ qılıçları ve süñüleri ile mübÀhÀt  

3. ider yaènì firiştelere gösterür daxı görüñ Àdem oàlanlarından benüm nice  

4. qullarum vardur ki benüm xoşnÿdluàum istemegiçün qılıçlar süñüler götürüp  

5. varurlar kÀfirler ile savaş iderler niteki ibni èasÀkir kitÀbında õikr  

6. olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh 

ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

7. eyitdi her Kişi ki tañrı yolında qılıç daqına óaq teèÀlÀ boynına iki uçmaq vişÀóı92  

8. asa ki dünyÀ yaradılaldan qıyÀmete degin dünyÀ daxı dünyÀ içindeki nesneler  

9. ol Kişi vişÀóuñ93 qıymeti olmaya vişÀó94 diyü bir yaããı qolañ gibi nesneye dirler ki  

10. cevÀhirle95 muraããaè eyleyeler daxı óamÀyil gibi boyunlarına aãalar daxı ol qılıcı  

                                                

90 Metinde ¤Š y şeklinde yazılmıştır. 
91 Metinde ¤Š y şeklinde yazılmıştır. 
92 Metinde ïb ( ë şeklinde yazılmıştır. 
93 Metinde ¤Ù¢b (¡ë şeklinde yazılmıştır. 
94 Metinde ¤„b (¡ë şeklinde yazılmıştır. 
95  Metinde ¤Š¡ya ì u şeklinde yazılmıştır. 
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11. bilinden şaşıncaya degin firişteler anuñçün yarlıàanmaq dileyeler daxı allÀh teèÀlÀ  

12. àÀzìnüñ qılıcı ve süñüsi ile ve silÀóıyla firiştelere mübÀhÀt ider yaènì  

13. görüñ nice qullarum var diyü gösterür ve qaçanki bir qulile firiştilere  

14. mübÀhÀt ide andan ãoñra ayruq aña èaõÀb eylemez birisi daxı budur ki  

15. mÀdÀmki àÀzìlerüñ qılıcı bilinde ola firişteler anuñçün yarlıàanmaq dilerler niteki 

 

42b 

1. geçen óadìåde eydildi şifÀda rivÀyet olındı ki èalì ibni ebì ùÀlib 

2. raøiya’llÀhu èanhu eyitdi àÀzìnüñ qılıcı bilinde iken qılduàı namÀz qılıçsuz  

3. qılduàı yetmiş namÀzından yigrekdür fÀyide şeyx humre’d-dìn bin qayım rivÀyet  

4. eyledi ki aómed bin óanbel eyitdi àazÀya iótiyÀc olunur yirlerde süñü  

5. oynamaq teùavvuè namÀzdan efêaldür müéellif eyitdi qalan silÀó altınuñ  

6. daxı óükmi şöyledür faãl ebÿ èömer bin èabdulyad ve àayrısı õikr eylediler ki  

7. tañrı yolında evvel qınından çıqan qılıç zübeyrüñ qılıcıdur daxı eyitdiler ki bunuñ  

8. sebebi buyıdı ki bir gün şeyùÀn xalq arasında muóammed öldi diyü çav  

9. bıraqdı96 zübeyr raøiya’llÀhu èanhu bu qaøiyyeyi işidicek qılıcın çekdi daxı yara yara  

10. gelürdi resÿl ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem mekkenüñ bir yücerek yirinde durup  

11. gözedürdi zübeyri bu óÀlde gördi daxı eyitdi noldı saña yÀ zübeyre eyitdi 

12. işitdüm ki seni öldürdiler didiler resÿlu’llÀh èaleyhi’s-selÀm eyitdi eger  

13. eyle olsa ne idiserdüñ zübeyr eyitdi vÀllÀhi diledüm ki mekke qavminüñ arasına  

14. girem daxı qanlarını ırmaq gibi aqıdup hìç bunlardan Kimse qomayam qıram 

15. Àxirine degin resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyle didügin işidicek güldi  

 

43a43a43a43a    

1. ve arqasından ridÀsın yaènì kitif ùonını çıqardı zübeyre geydürdi andan  

                                                                                                                                          

 

96 Metinde ¡0†¤Ó¡Š¡¼ şeklinde yazılmıştır.  
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2. ãoñra cebrÀyil geldi ve eyitdi allÀh teèÀlÀ saña selÀm ider daxı eydür ki  

3. benden zübeyre selÀm eyle daxı muştula ve eyitdi ki allÀh teèÀlÀ seni peyàamberlıàa  

4. viribileden qıyÀmete degin tañrı yolında ne qadar qılıç çekülürse dükelinüñ müzdince  

5. zübeyre müzd virdüm hìç anlaruñ müzdinden nesne eksiltmedüm zìrÀ tañrı yolında  

6. evvel qılıç çeken zübeyrdür bir rivÀyetde daxı õikr olındı ki resÿlu’llÀh  

7. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem zübeyre ve qılıcına duèÀ qıldı müéellif eyitdi bu qaøiyye 

vÀqiè olıcaq  

8. zübeyr on iki yaşında idi diyü xaber virdiler ibnü ebÿ’z-zeyÀd eyitdi xendeq  

9. güni savaşında zübeyr èoåmÀn bin èabdu’llÀh bin muàìre çaldı başıra bürüme  

10. zırıh geyerdi eyer qaşına degin indürdi müéellif eyitdi bundan èacìbıraq  

11. işbunı işitdük kim ùarùÿşì óikÀyet eyledi sırÀcü’l-mülük adlu kitÀbında  

12. ve eyitdi çeri erenlerinüñ qocaları óikÀyet iderdi ki bizüm ilimüzde müsülmÀnlar  

13. ile kÀfirler arasında bir savaş vÀqièolmış savaşdan soñra meydÀnda bir ışıq  

14. pÀresin buldılar ki geyenüñ başıyıla üç baxş eyleyü çalmışlar daxı  

15. eyitdi hìç bundan qatıraq çalış kimsene görmedi ve işidmedi ne kÀfir  

 

43b 

1. zamÀnında ve ne islÀm zamÀnında ol Kesilmiş ışıq pÀresini kÀfirler getürdiler  

2. kilselerinde asa qodılar qaçanki müsülmÀnlar bunlar ãıduàıçün èayıblayalardı  

3. ol ışıq pÀresini gösterürler ve eydürlerdi bir qavme uàraduq ki işbu  

4. anlaruñ qılıcı sarpıdur rum bahÀdurları girürler görürlerdi on sekizinci  

5. bÀb àaõÀda başlu olmaq faøìleti beyÀnındadur ãaóìóinde õikr  

6. olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

7. ve sellem eyitdi her zaxm ki tañrı yolında àÀzìlere irişe qıyÀmet güninde gele  

8. şol urulduàı gündeki heybeti gibi ola qanı aqa durur qanınuñ rengi  

9. qan rengi gibi qoqusı müşg qoqusı gibi ola ãaóìóinde õikr olındı ki  

10. ebÿ umÀme raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve 

sellem  
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11. eyitdi hìç nesne allÀh teèÀlÀ qatında sevgülürek degüldür iki qaùreden daxı  

12. iki izden birisi tañrı qorqusından aqan yaş qaùresi birisi daxı  

13. tañrı yolında aqan qan qaùresi ammÀ izler birisi tañrı yolında àazÀya  

14. gidenüñ izi birisi daxı tañrı farìøalarından bir farìøÀya gidenüñ  

15. izi faãıl àaõÀda başlu olanlaruñ óikÀyetlerinden budur ki  

 

44a44a44a44a    

1. èabdu’llÀh bin mübÀrek rivÀyet eyledi ki èÀyişe raøiya’llÀhu èanhu eyitdi  

2. qaçanki ebÿ bekir raøiya’llÀhu èanhu uóud àazÀsını añayidi eydürdi ol gün  

3. yaènì uóud àazÀsınuñ faøìleti dükelisi ùalóanuñ idi yaènì eydürdi  

4. ol vaqt ki uóud àazÀsında müsülmÀnlaruñ yolın dönderdiler ve ãaóÀbeleri 

5. resÿlu’llÀh qatından ùaàıtdılar resÿlu’llÀh qatına evvel gelen ben idüm ki  

6. bir Kişi resÿlu’llÀh ile bile durup savaş ider çünki bunuñ gibi  

7. faøìlet benden fevt oldı bÀri ùalóa olsun şuña degin ki  

8. resÿlu’llÀh qatına geldüm gördüm ki ol resÿlu’llÀh öñinde durup savaşan  

9. ùalóadur gövdesinde yetmişden artuq zaxmı var qılıç süñü oq zaxmı  

10. daxı gördüm ki bir alay daxı dürüşmiş daxı cenk ider rivÀyet olındı ki resÿl  

11. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem caèferi àazÀya gönderdügi vaqt caèfer şehìd oldı  

12. diyü xaberin getürenlere óÀlini ãordı bir Kişi eyitdi gördüm caèferi  

13. süñüyile dürtmişler arqasına çıqmış süñü içinde iken ilerü yörüdi  

14. gendüyi süñüyile uran Kişiyi urdı öldiler daxı rivÀyet olındı ki  

15. mÀlik bin enes raøiya’llÀhu èanhu eyitdi yemÀme àazÀsı güninde ebÿ deccÀne  

 

44b 44b 44b 44b     

1. raøiya’llÀhu èanhu gendüyi bir bÀàçe içine bıraqdı ayaàı ãındı ayaàı ãınıqla  

2. savaş eyledi ölünceye degin mü’ellif eyitdi bundan daxı èacìbıraq  

3. şoldur ki abdü’l-ber rivÀyet eyledi ki óekìm bin óayle dirlerdi peyàamber  

4. irişmiş bir Kişi varıdı cemel àazÀsı güninde savaş iderken ayaàın düşürdiler  
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5. Kesilmiş ayaàını eline aldı Kesen Kişiyi ayaàıyla urdı öldürdi andan  

6. ãoñra bir ayaàı üstine durup savaş eyledi şuña degin ki Kesilmiş  

7. ayaàından çoq qanı aqduàından øaèìf olup ayaàın Kesenüñ gövdesine  

8. dayanup oturdı bir Kişi uàradı eyitdi ayaàuñ kim Kesdi eyitdi işbu  

9. yasduàum olan gövde bundan ãoñra bir Kişi uàradı öldürdi maèmer bin  

10. el-müånÀ eyitdi müsülmÀnlıq zamÀnında ve daxı bundan öñdin kimsene bunuñ gibi  

11. iş işledügi işidilmedi biri daxı bundan èacìbıraq buyıdı kim ibni şebìb  

12. óarÀnì óikÀyet eyledi ki yermük97 àazÀsında bir Kişi çoq kÀfir öldürdi  

13. gendüsi savaşa meşàÿliken çaldılar ayaàın düşürdiler meşàÿllıàından ayaq  

14. Kesildügin duymadı şuña degin ki savaş ùaàıldı andan ãoñra gördügine  

15. ãorardı ki ayaàum noldı gördüñüz mi benüm ayaàum kim Kesdi óikÀyet  

 

45a45a45a45a    

1. ibn el-Àåìr rivÀyet eyledi ki ibni sìrbin eyitdi müsülmÀnlar bir bÀà dìvÀrına  

2. irişdiler ki ardında müşriklerden bir qaç erler varıdı bedÀri bin mÀlik  

3. bir qalqan üstünde oturdı daxı eyitdi süñülerüñüzle beni götürüñ  

4. işbu dìvÀruñ iç yanına bıraàuñ götürdiler bÀà dìvÀrınuñ içine bıraqdılar  

5. ol bÀà içindeki müşriklerle savaş eyledi yoldaşları irişinceye degin  

6. on Kişilerin öldürdi gendüyi seksenden artuq yirde zaxmlu eylediler  

7. oq qılıç zaxmı xÀlidi bin el-velìd andan ötrü bir ay ol yirde durdı  

8. zaxımları oñuluncaya degin óikÀyet ibni ebÿ’l óubdis eyitdi ecnÀdìn  

9. àazÀsında evvel düşen kÀfir çerisinden bir subaşı idi meydÀna girdi  

10. bahÀdur istedi savaş eylemege abdul’l-muùùalib oàlı zübeyr oàlı èabdu’llÀh  

11. ilerü vardı ol Kişiyle savaş eyledi aralarında bir qaç óamle vaqiè  

12. oldı andan èabdu’llÀh ol Kişi öldürdi andan ãoñra bir Kişi daxı meydÀna  

13. girdi er diledi èabdu’llÀh ilerü geldi anuñla bir zamÀn süñülere  

                                                

97 Metinde ¤Ú¢ìß¤Š 2 şeklinde yazılmıştır.  
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14. savaşdılar andan ãoñra qılıçlarla savaşdılar èabdu’llÀh ol Kişiyi süksüninde 

15. çaldı daxı eyitdi dut ki ben èabdu’l muùùalib oàlıyın qılıç zırıhın 

 

45b45b45b45b    

1. geyindi omuzına oturdı ol Kişi döndi qaçdı çünki iki çeri  

2. birbirine qatışdı savaş eylediler çünki savaş aralandı zübeyri  

3. buldılar on Kişinüñ ortasında onını daxı öldürmiş qılıcı qabøası  

4. eline yapışmış gendü daxı ölmiş yüzinde otuzdan artuq qılıç zaxmın  

5. saydılar óikÀyet ebÿ’l óasan murÀdì rivÀyet eyledi ki èalì bin bikÀr 

6. eyitdi rÿm ilinde savaş iderken bir Kişi gördüm ki qarnı yarılmış  

7. baàırsaqları eyer xÀnesi üstine dökilmiş baàırsaqların qarnına qoydı  

8. bir dülbendile qarnını ãardı savaş eyledi şuña degin qarnı yarılmışla  

9. ondan artuq kÀfir öldürdi óikÀyet maèaõ bin èamr bin el-cemÿh raøiya’llÀhu èanhu 

10. eyitdi bedr àazÀsında ebÿ cehil ile buluşdum qılıçladum bir  

11. ayaàın inciginüñ yarusından Kesdüm oàlı èaqrime beni omuzura çaldı  

12. elümi düşürdi bir pÀre deriyle asılu qaldı savaş arasında birbirümüzden  

13. ayrılduq ol gün savaş eyledüm ol elüm Kesilmiş yanumca sürünirdü 

14. gördüm ki beni üşendürür ayaàumla basdum üzüldi bıraqdum gitdüm müéellif  

15. eyitdi bilgil ki àÀzì tañrı yolında zaxm acısını ùuymaz şimdiye degin  

 

46a46a46a46a    

1. õikr eyledügümüz başlular óikÀyeti didügümüze delìldür óadìåde gelmişdür ki  

2. şehìd ölüm acısını bir qarınca ısırmaàı qadardur ölümden aşaàaraq zaxmı  

3. daxı eksük duysa gerek èaqılda daxı ıraq degüldür zìrÀ ki Kişi qatı  

4. qaqıyıcaq qaqımaàı arasında hìç nesneden qayırmaz vaqt olur ki iki Kişi  

5. savaş iderken aralarında qatı aàır zaxımlar vÀqiè olur savaşdan ayırtlaşmayınca  

6. aàrısın duymazlar qaçanki nefsiçün qaqımaqda bu qadar nesne ùuyulmaya allÀh içün  

7. qaqımaqda daxı artuq acı ùuyılmaya ne èaceb èale’l-xuãÿã şol vaqt ki Kişi  
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8. şehÀdet isteye daxı ìmÀn quvvetiyle allÀh teèÀlÀ şehìdlere eyledügi åevÀbları  

9. müşÀhede eyleye niteki enes bin mÀlikden raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet olundı ki  

10. uóud güninde eyitdi uçmaàuñ qoqusı irişür baña uóud ùaàından daxı  

11. yaqınıraqdur andan óamle itdi müşrikler çerisi arasına girdi savaş eyledi  

12. şuña degin ki şehìd oldı daxı bilgil ki óÿrìler qatı yaşlu olanlara  

13. yaqın gelürler görinürler şehÀdete yaqın olduqlarıçün niteki şeyx  

14. èÀrif èabdu’llÀh yÀfièì ravøu’r-riyÀø adlu kitÀbında óikÀyet eyledi ki  

15. àÀzìlerüñ baèøısı eyitdi rÿm ilinde idüm àÀzìlerile bir Kişi bir zamÀn  

 

46b46b46b46b    

1. bizümile yoldaş oldı gördük ki bu görmedük ki nesne yesin  

2. eyitdi qaçanki sizden ayrılmaàum yaqın ola niçün yimedügümi size söyleyü virem  

3. çünki ayrılması yaqın oldı ben eyitdüm niçün yimezsin eyitdi dört Kişiyle  

4. àaõÀda ıduq üstümüze düşman çıqdı yoldaşlarum dükeli qırıldı ben  

5. başlu olup ölüler arasında yaturdum çünki axşam oldı havÀdan98 burnuma  

6. bir xoş qoqu irişdi gözüm açdum óÿrì qızlarıdur bir ùonlar  

7. geyerler ki hìç ol ùonlaruñ óüsni gibi gördügüm yoq ellerinde çanaqlar  

8. vardur bu ölülerüñ aàızlarına ol çanaqlardan nesne dökerler bunları  

9. göricek gözüm yumdum şuña degin ki baña irişdiler birisi eyitdi bunuñ daxı boàazına  

10. döküñ daxı tìz gelüñ gökler qapusın yapılup yirde qalmayalum birisi daxı eyitdi  

11. buña daxı içüreyin mi bu henÿz diridür ol biri eyitdi içür qayırma iy qardaşum  

12. eyle diyicek ol çanaqlardan benüm boàazuma daxı dökdi çünki ol  

13. şarÀbdan içdüm ol vaqtdan berü yimege ve içmege muótÀc olmadum müéellif  

14. eyitdi bu óikÀyet şuña beñzer ki sÀlió qardaşlaruñ baèøısı óikÀyet  

15. eyledi ve eyitdi ben yigit iken iskenderyede olurdum gice olıcaq  

 

                                                

98  Metinde a ì ç şeklinde yazılmıştır.  
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47a47a47a47a    

1. oq atıcılarla ebÿ’l fetó vÀsıùiye mensÿb olan qÀtımetü’s-silÀóa girürdüm  

2. yaturdum bir gün bir maàribì Kişi geldi bize qonuq oldı bir zaman  

3. bizümle durdı lÀkin bize elini göstermezdi dÀyim eli açılmasın diyü  

4. saqınurdı vaqt olurdı barmaqları ucın gösterürdi ancaq bunuñla  

5. yirdük içerdük evet elin göstermedügiçün göñlümüze nesne  

6. dutardı şöyle ãanduq ki elinde bir èayb vardur anuñçün elin göstermez  

7. günlerden bir gün eli açıldı bÀzÿsında barmaq eåeri gibi bir aq gördük  

8. baraã ãanduq çünki yimek vaqtı geldi anuñla yimek yemege qorqduq bir Kişi ki  

9. bunuñla bile olurdı bize eyitdi niçün yimezsiz yimekden ıraq oturduñuz  

10. uàurlayın bu Kişiye ol bÀzÿsında gördügümüz aqı diyü virdük eyitdi  

11. hìç qorqmañ bile yiñ ki ol gördüñüz baraã degüldür evet qaçanki  

12. xalvet olasız qaøiyyesini ãoruñ eyle diyicek ilerü geldük ùaèÀm yidük  

13. günlerden bir gün cemÀèat seyidì ebu’l-fetó vÀsıùì ziyÀretine geldiler  

14. ol maàribì Kişi daxı bizümle bile çıqdı seydì abu’l-fetó türbesinde  

15. otururken cemÀèatüñ ulularından birisi maàribiye eyitdi işbu  

 

47b47b47b47b    

1. velì óaqqında ne iètiqÀd idersin yaènì abu’l-fetó içün ol Kişi eyitdi  

2. seydì ebÿ medyen cemÀèati şöyle iètiqÀd iderler ki bu Kişi naqìb-i  

3. evliyÀdur eyitdi pes bu velìnüñ rÿóıçün saña and virürin ki  

4. qıããañı bize eydesin bu Kişi böyle didügin işidicek gözi yaşın yeñemedi  

5. óÀli müteàayyir oldı ve qatı aàlamaq aàladı ve eyitdi yÀ seydì bu nesneyi benden  

6. niçün ãorarsın ol Kişi girü ilóÀó eyledi ve eyitdi and virürem saña  

7. elbette eydi virseñ gerek çünki becid ilóÀó eylediler eyitdi benüm şehrüm  

8. magribde fireng şehri qatındadur dÀyim biz çıqaruz anlaruñ illerine aqın  

9. eylerüz anlar çıqarlar bizüm ilümüze aqın eylerler bir gün yigirmi Kişiyle düşman 

iline  
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10. qaãd idüp çıqduàıdı qaçanki aqına giderüz èÀdetümüz buyıdı ki gice yörürdük  

11. gündüz gizlenürdük çünki yolı ortaladuq bizüm ilümüz ile düşman ili  

12. aralıàına irişdük irte oldı ùaàda bir maàara varıdı gündüzlemegiçün  

13. ol maàaraya girdük bu maàaranuñ içinde iken içerü yanumuzdan bir ses işitdük  

14. gördük nÀ-gÀh fireng kÀfirlerinden bir kÀfir maàaranuñ içinden çıqdı  

15. bizi gördi girü döndi içerü gitdi birazdan yoldaşların uydurup 

 

44448a8a8a8a    

1. üstümüze çıqa geldi gördük ki yüz fireng imiş bunlaruñ daxı işleri  

2. bizüm işimüz gibi müsülmÀnlıàa aqın eylemege giderlermiş irte olıcaq 

gündüzlemegiçün  

3. ol maàaraya girmişler çünki anlar bizi biz daxı anları gördük savaşduq  

4. artuq nesne qalmadı zìrÀ ki èÀdetümüz şöyle idi ki her qanda ki bulışayduq  

5. qırılışurduq pes bunlaruñla qatı savaş eyledük şuña degin ki bizden  

6. on bir Kişi ve anlardan qırq biş Kişi düşdi andan ãoñra bir gezden  

7. üstümüze óamle eylediler ol yigirmi Kişiden benden artuq kimsene qalmadı  

8. dükeli şehìd oldı ben daxı qatı zaxmlu oldum ölüler arasına düşüp  

9. yatdum bu ölüler gövdesi arasında yaturken gördüm ki bir qaç óÿrì  

10. qızları gökden indiler şöyle gökçeklerdür ki hìç anlaruñ óüsni ve cemÀli  

11. gibi gördügüm yoq bu qızlaruñ her birisi müsülmÀnlaruñ ölülerinüñ  

12. birisine varur daxı eline yapışur uş benüm naãìbüm dir ol ölü gövde  

13. durur bunuñıla bile gider şuña degin ki bu qızlaruñ birisi baña daxı  

14. geldi uş benüm naãìbüm didi elüme yapışdı çünki henÿz ölmedügimi  

15. bildi qaqıyıraq beni elinden boşandurdı ve eyitdi sen daxı şimdiye degin  

 

48b48b48b48b    

1. diriyimişsin andan beni qodı gitdi bu qaøiyyeyi bize óikÀyet eyledi daxı  

2. elini açdı gördük barmaqlarınuñ yiri qarıcasında aq aq nişÀn  
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3. olmış qatı beyaô süd gibi on ùoquzıncı bÀb azacuq cemÀèat çoq  

4. çeriye yÀ bir bahÀdur Kişi şehÀdet isteyü bir alaya depinmek dürüst  

5. olduàı beyÀnındadur qÀla’llÀhu teèÀlÀ  oj Ü Ë §ò Üî©Ü Ó §ò ÷¡Ï ¤å¡ß ¤á ×  

6. 99 å¡íŠ¡2b £–Ûa  É ß ¢é¨£ÜÛa ë ¡! ¡æ¡‡b¡2 ¦  ¦ñ Šî©r × ¦ò ÷¡Ï maènìsi budur ki allÀh teÀlÀ  

7. eyitdi nice az cemÀèat çoq cemÀèati yeñdi allÀh destÿrıyıla allÀh teèÀlÀ  

8. ãabr idicelerledür qÀla’llÀhu teèÀlÀ  õ¬b Ì¡n¤2a ¢é ¤1 ã ô©Š¤' í ¤å ß ¡b £äÛa  å¡ß ë  

9. 100é6¡¨£Ü Ûa ¡¡pb ™Š ß maènìsi budur ki allÀh teèÀlÀ eyitdi Àdem oàlanlarından  

10. şol kimsene vardur ki nefsini tañrı xoşnÿdlıàı işidmege ãatdı yaènì  

11. nefsin virüp allah xoşnÿdlıàı óÀãıl eyledi baèøı müfessirler bu Àyeti  

12. süheyb-i rÿmì óaqqındadur dirler lÀkin müfessirlerüñ çoàı bu Àyet her àÀzì  

13. óaqqındadur didiler çünki muşÀm bin èÀmir iki ãaf arasına depindi xalquñ  

14. baèøısı eyle itdügine inkÀr itdiler yaènì eyü itmedi didiler èömer bin el-xaùùÀb  

15. ve ebÿ hureyre ve bunlaruñ àayrı raøiya’llÀhu èanhum eyü itmedi diyü inkÀr 

idenlerüñ  

 

49a49a49a49a    

1. sözin redd eylediler daxı bu Àyeti oqıdılar èabdu’llÀh bin mübÀrek rivÀyet  

2. eyledi müdrek bin èavq eyitdi èömerüñ raøiya’llÀhu èanhu yanında idüm şol  

3. vaqt ki nuèmÀnuñ ilçisi geldi ve èömer ol ilçiye àÀzìler xaberin ãordı  

4. ilçi eyitdi fulÀn düşdi daxı fulÀn düşdi bir qaç Kişiler daxı  

5. düşdiler adların bilmezin èömer raøiya’llÀhu èanhu eyitdi likin allÀh teèÀlÀ bilür anları  

6. andan eyitdi yÀ emire’l müéminìn bir Kişi daxı nefsini ãatdı müdrik bin  

7. èavf eyitdi vÀllÀhi yÀ emire’l müéminìn ol Kişi benüm ùayımdur xalq ãandılar  

8. ki ol nefsini tehlükeye bıraqdı eyitdi eyle diyenler yalan söylediler  
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9. velÀkin ol dünyÀ ile Àxiret ãatun alanlardandur ibni ebì şeybe õikr  

10. eyledi ki ibni èavf rivÀyet itdi ki muóammed eyitdi maşrıq ùarafından kÀfirler  

11. alaylarından bir alay er geldi enãÀrdan bir Kişi uàradı üstlerine  

12. depindi ãafların yöritdi öte çıqdı andan girü dönüp depindi  

13. girü ãafların ayırdı öte geçdi iki gez üç gez şöyle eyledi saèdi  

14. bin hişÀm bu óikÀyeti ebÿ hureyreye söyledi ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu bu Àyeti  

15. oqıdı ki 101é ¨£ÜÛa ¡pb ™ Šß  õ¬b Ì¡n¤2a ¢é ¤1 ã ô©Š¤' í ¤å¡ß ë ¡b £äÛa  å¡ß ë yaènì  

 

49b49b49b49b    

1. ol Kişi bu Àyetde õikr olınan Àdemlerdendür ebÿ óÀtem oàlı rivÀyet eyledi ki  

2. muàìret bin şuèbe raøiya’llÀhu èanhu eyitdi àaõÀda ıduq bir Kişi ilerü vardı  

3. kÀfirlere savaş eyledi şuña degin ki şehìd oldı eyitdiler bu Kişi nefsini  

4. tehlükeye bıraqdı yaènì yaluñuz varup savaş eyledigiçün èömere biti yazdılar  

5. ãordılar èömer raøiya’llÀhu èanhu cevÀb yazdı ki anlaruñ didügi gibi degüldür  

6. belki ol Kişi şunlardandur ki allÀh teèÀlÀ óaqqında eyitdi  å¡ß ë 

7. 102¡é¨£ÜÛa ¡pb ™¤Š ß  õ¬b Ì¡n¤2a ¢é ¤1 ã ô©Š¤' í ¤å ß ¡b £äÛa yaènì Àdem oàlanlarından  

8. kimsene vardur ki nefsini tañrınuñ xoşnÿdlıàına ãatdı ibni èasÀkir  

9. rivÀyet eyledi ki ebÿ isóaq sabeyèì eyitdi bir Kişi berÀé bin èàÀzib eyitdi  

10. eger düşman üzerine yaluñuz óamle idüp savaş idersem daxı beni öldürürlerse  

11. nefsümi tehlükeye bıraqmış olur mıyın berÀé bin èàÀzib raøiya’llÀhu èanhu eyitdi 

allÀh  

12. teèÀlÀ resÿlu’llÀhbuyurdı ki tañrı yolında kÀfirler ile savaş eyle andan ãoñra  

13. eyitdi teklìf olunmaduñ illÀ nefsüñiçün ancaq yaènì senüñ üzerüñe  

14. vÀcib oldı ki savaş eyleyesin ayruq Kişiler eylemekleri saña vÀcib  

15. olmadı bundan şöyle maèlÿm olur ki eger ümmetinden hìç kimsene murÀfaqat 
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50a50a50a50a    

1. idüp resÿlu’llÀh ile àazÀya çıqmazsa daxı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

2. yaluñuz kÀfirlerle savaş eylemek vÀcib olur andan berÀé bin èàÀzib raøiya’llÀhu  

3. èanhu eyitdi ol Àyet ki 103ò¡ Ø¢Ü¤è £nÛa ó Û¡a ¤á¢Øí©†¤í b¡2aì¢Ô¤Ü¢mü ë yaènì gendü nefsüñüzi  

4. tehlükeye bıraqmañ tañrı yolında xarc ve ãadaqa eylemeñ óaqqındadur yaènì  

5. mÀluñuzı tañrı buyurduàı ve sevdügi yirlerde xarc eyleñ cıàanlıq eyleyüp  

6. tañrı yolında xarc ve ãadaqa eylemegi terk itmegile nefsüñüzi tehlükeye  

7. bıraqmañ bir rivÀyetde daxı ebÿ isóaq eyitdi işitdüm kim bir Kişi berÀéi  

8. bin èàÀzibe raøiya’llÀhu èanhu ãordı daxı eyitdi gendü nefsini  

9. tehlükeye bıraàan şol Kişi midür ki qılıcın yalıñ eyleyüp eline aldı daxı bir  

10. alaya ki biñ Kişi olalar óamle eyledi aralarına girdi eyitdi yoq gendüyi  

11. tehlükeye bıraàan şoldur ki bir günÀh işledi daxı bu günÀhuma tevbe yoqdur  

12. diyü nefsini tehlükeye bıraqdı tevbe eylemege meşàÿl olmadı ebÿ dÀvÿd  

13. ve tirmidì kitÀblarında õikr olındı ki ebÿ èimrÀn eyitdi rÿm şehirlerinden  

14. birisünüñ üstüne varduàıdı ol şehrden bizüm üstümüze bir ulu alay  

15. kÀfir çerisin çıqardılar müsülmÀnlardan daxı bir anuñ gibi ulu alay 

 

50b50b50b50b    

1. kÀfir çerisin çıqardılar müsülmÀnlardan daxı bir anuñ gibi ulu alay yÀ daxı  

2. çoàıraq anlaruñçün çıqdı mıãır çerisi üstine èuqbetü bin èÀmir başıdı  

3. qalan cemÀèat üzerine fuøÀ ibni èubeyd idi müsülmÀnlardan bir Kişi  

4. at ãaldı kÀfir alayınuñ üstine depindi şuña degin ki vardı ki  

5. aralarına girdi xalq çaàırışdı ve eyitdiler subóÀna’llÀh ol Kişi gendüyi  

6. tehlükeye bıraqdı ebÿ eyyÿb-i enãÀrì raøiya’llÀhu èanhu duru geldi daxı eyitdi  

7. iy Àdem oàlanları siz bu Àyeti bu resme teévìl idesiz óÀl budur ki  

8. ol Àyet biz enãÀriler cemÀèati óaqqına inüp dur şol vaqt ki óaq teèÀlÀ  
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9. islÀm dìnini quvvetlendürdi ve yardımcıları çoàaltdı biz biribirümüze  

10. eyitdük resÿlu’llÀhdan uàurlayın mÀllarumuz yaènì bÀàçelerümüzi øÀyièoldı  

11. tímÀrsuz qaldı gözetmemekden şimdiki óÀlde allÀh teèÀlÀ islÀm yardım itdi  

12. ve yardımcıların çoàaltdı şimdiden girü nola àaõÀdan qalup mÀl  

13. larumuzuñ yaènì bÀàçelerümüzüñ bozulup øÀyiè olanın ıãlÀó itsevüz  

14. óaq teèÀlÀ bu Àyeti viribidi peyàÀm-berine ki 104ò¡ Ø¢Ü¤è £nÛa ó Û¡a ¤á¢Øí©†¤í b¡2aì¢Ô¤Ü¢mü ë  

15. yaènì tañrı yolında xarc ve ãadaqa eyleñ daxı gendü nefsüñüzi tehlükeye  

 

51a51a51a51a    

1. bıraqmañ bu Àyeti bizüm sözümüzi red eyledi pes tehlüke oldı ki àazÀyı  

2. terk idüp mÀllarumuzuñ bozulmışın ıãlÀó itmegiçün evümüzde duravuz  

3. rÀvì eyitdi ebÿ eyyÿb enãÀrì raøiya’llÀhu èanhu tañrı yolında àazÀya  

4. sefer itmekden xÀlì olmadı şuña degin ki àaõÀda şehìd oldı rÿm ilinde  

5. defn eylediler rivÀyet olındı mücÀhid eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

6. ve sellem èabdu’llÀh bin mesèÿd ile xabbÀb raøiya’llÀhu èanhÀ iki Kişisin aqına  

7. gönderdi bir gez daxı dıóye raøiya’llÀhu èanhu yaluñuz gönderdi bir gez daxı  

8. èömer bin ümiyye enãÀrdan bir Kişi ile daxı iki Kişi gönderdi ve èabdu’llÀh  

9. bin enìsin yaluñuz gönderdi raøiya’llÀhu èanhum ecmaèìn qÀsım mechud 

10. tÀbièìn èÀlimlerinüñ imÀmıyıdı işbu Àyetde 105¡ò Ø¢Ü¤è £nÛaó Û¡a ¤á¢Øí©†¤í b¡2 aì¢Ô¤Ü¢mü ë  

11. eyitdi tehlüke tañrı yolında xarc ve ãadaqa itmegi terk eylemekdür eger bir Kişi  

12. on biñ Kişi üstine deprense qayırmaz yaènì gendüyi tehlükeye bıraqmış olmaz  

13. ibni ebì şeybe rivÀyet eyledi ki mücÀhid eyitdi qaçanki düşmana buluşasın  

14. dur savaş eyle az çoq dime zìrÀ ki 106ò Ø¢Ü¤è £nÛaó Û¡a ¤á¢Øí©†¤í b¡2 aì¢Ô¤Ü¢mü ë Àyeti  

15. nafaqa terk eylemek óaqqında inüp durur mücÀhidden naql olan söz gibi 
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51b51b51b51b    

1. bu Àyetüñ tefsìrinde xuzeyfeden ibni èabbÀsdan óasan-ı baãrìden 

2. daxı bunlardan ayru meşhÿr müfessirlerden raøiya’llÀhu èanhum naql olundı  

3.buxÀrì ãaóìóinde rivÀyet olundı ki berÀé bin èàÀzib raøiya’llÀhu èanhu  

4. eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem enãÀrdan raøiya’llÀhu èanhum yahÿdi  

5. ebÿ rÀfièyi öldürmege bir qaç Kişi viribidi zìrÀ ki qatı incidici idi  

6. hem resÿlu’llÀh incidenlere yardım iderdi èabdu’llÀh bin èaqìl ol  

7. cemÀèate baş eyledi çünki ebÿ rÀfièüñ qalèasına yaqın geldiler güneş  

8. ùolundı xalq evlerine döndiler èabdu’llÀh yoldaşlarına eyitdi siz işbu  

9. yiriñüzde duruñ ben varayın qapucıya luùfıla söyleyeyin ola ki içerü girem  

10. anlar oturduqları yirde qaldılar èabdu’llÀh qalèadan yaña yöneldi şuña  

11. degin gitdi ki qapuya yaqın geldi qapu görinir yire gelicek ùonını başını  

12. örtdi suyın döker gibi oturdı xalq qapudan içerü girdiler qapucı  

13. ÀãÀr qavminden ãanup èabdu’llÀha çaàırdı ki iy tañrı qulı eger içerü  

14. girmek isterseñ tìz girüñ qapuyı yaparın èabdu’llÀh eyitdi eyitdi xalqıla ben daxı  

15. içerü girdüm bir yirde gizlendüm çünki xalqı tamÀm girdi qapuyı yapdı  

 

52a52a52a52a    

1. kilìdlerin bir míx üstine asa qodı gendüsi gitdi ol gidicek  

2. durdum kilìdleri aldum qapuyı açdum óiãÀr qavmi ebÿ rafièüñ qatına  

3. derilürler bir zamÀn otururlardı ay aydınına qarşu söyleşürlerdi  

4. ebÿ rÀfiè gendünüñ köşkinde idi çünki qatında oturup söyleşenler  

5. gitdiler ùurdum ebÿ rÀfièden yaña çıqdum her qapudan ki içerü girdüm  

6. iç yanından qapuyı yapar berkidürdüm ben eyitdüm eger óisÀr qavmi beni ùuyarlarsa  

7. qapuları açup üstüme girmeyeler ben anı öldürünceye degin çünki  

8. ebÿ rÀfiè e irişdüm gördüm bir qarañu evde èavrat oàlan arasında  

9. yatur evüñ qanàı yanındadur bilmedüm ben eyitdüm yÀ ebÀ rÀfiè eyitdi bu kimdür  

10. çünki ünin işitdüm ÀvÀz geldüginden yaña yörüdüm daxı qılıcıla çaldum  
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11. bir gez óayrÀn olduàumdan ötrü nesne başarımadum ebÿ rÀfiè çaàırdı  

12. ben evden çıqdum biraz eglendüm girü üstine girdüm daxı eyitdüm ne ÀvÀzdur  

13. bu yÀ rÀfièeydür veyl olsun aña ki şimdirek evde bir Kişi beni qılıcıla çaldı  

14. böyle deyicek bir daxı çaldum zaxmı irişdürdüm süst eyledüm evet öldürmedüm  

15. bundan ãoñra qılıcuñ ucını qarnına qodum basdum şuña degin ki arqasına çıqdı  

 

52b52b52b52b    

1. daxı bildüm ki öldürmişin andan başladum qapuları bir bir açdum daşra çıqdum  

2. şuña degin ki bir nerdübÀne geldüm aydın gice idi ayaàum uzatdum yire irişdüm  

3. ãanup gendözümi qoyı virdüm düşdüm incigüm ãındı ayaàumı tülbendümile ãardum  

4. andan ãoñra durdum gitdüm geldüm qapu üstinde oturdum ben eyitdüm ben bu 

qapudan 

5. çıqmazın şuña degin ki ebÿ rÀfièiyi öldürdügümi taóqìq bilmeyem tavuq öticek burç 

6. üstinden ebÿ rÀfièi óicÀz ehlinüñ bÀzirgÀnı öldürdi diyü çaàırdılar  

7. işidicek ùurdum yoldaşlarma gitdüm yoldaşlarumla bulışıcaq ben eyitdüm yörüñ  

8. imdi qurtıluñ yaènì durmañ gidelüm ki taóqìq ebÿ rÀfièiyi öldürdüm çünki  

9. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem geldüm qaøiyyeyi söyleyü virdüm resÿlu’llÀh  

10. eyitdi uzat ayaàuñı uzatdum mübÀrek eliyle ayaàumuñ ãınan yirini sıàadı  

11. fil-óÀl ayaàum saàaldı hìç aàrımamış gibi oldı ãaóìóinde rivÀyet olındı ki  

12. selemet bin el-ekraè raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve 

sellem óudeybeden  

13. dönüp medìneye gelicek resÿlu’llÀhuñ develerin rebÀó adlu qulıyla aldum otarmaàa 

14. çıqdum ùalóa bin èabdu’llÀh atın bile alup çıqdumıdı deve arasından atı daxı bile  

15. otaram erte qarañusı olıcaq èabdu’r-raóman firÀzì bilesinde bir qaç atluyıla 

 

53a53a53a53a    

1. bu ùavaruñ üstüne segirtdi àÀret eyledi sürdi rabÀóa ben eyitdüm  

2. işbu ata bin daxı ùalóaya irişdür hem resÿlu’llÀha xaber eyle ki ùavarı  
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3. àÀret idüp sürdiler gitdiler bu oàlanı ata bindürüp göndericek107 

4. bir depeye çıqdum yüzimi medìneden yaña eyleyüp üç gez yÀ rabaóÀ diyü çaàırdum  

5. daxı bu ùavarı süreñ qavmüñ ardına uydum bilümde bir qılıcum daxı oqum yayım var  

6. ardlarından yiterin atı ayaqların qılıçların qaçanki bunlardan kimsene dönüp  

7. üstüme at ãala bir aàaç dibine oturup geleni oqıla ururın hìç atlu benden yaña  

8. gelmez illÀ ki atın düşürürin qaçanki ùar yire irişeler üstin yanlarına çıqup  

9. üstlerine ùaş dökerin işbu resme bunlaruñ ãuyından Kesilmedüm şuña  

10. degin sürdükleri ùavardan hìç nesne qomadum alu qodum henÿz ardlarından  

11. oqladum Kesilmedüm tÀ ki otuzdan artuq süñü daxı otuzdan artuq yurd  

12. qaqsa bıraqdılar qaçmaàa yeynicek olsunlar diyü bunlar bıraqduàı nesneyi ben  

13. divşürürin yol üstine getürüp üstine ùaş yıàarın resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

14. èaleyhi ve sellem yÀrenleriyle gelürken bulmaàiçün işbu vechile quşluàa degin  

15. bunları qodum çünki quşluq oldı èuneyne bin bedr-i qırÀzì bunlara  

 

53b53b53b53b    

1. yardıma geldi bir yirde öyinlenmege oturdılar ben daxı üstün yanlarında bir  

2. yüksek yire çıqdum oturdum èuyeyne beni gördi eyitdi işbu oturan  

3. ne Kişidür eyitdiler bunuñ elinden biz bu gün qatı zaómete uàraduq  

4. ùavarı dükelin elümüzden aldı èuneyne eyitdi eger bu Kişi ardından Kimse  

5. geldügin görmese sizi terk iderdi sizden bir qaç Kişi dursun bunı  

6. elikdürsün eyle deyicek bunlardan dört Kişi duru geldi benden yaña  

7. yöridi şuña degin ki ùaàa çıqdılar ben eyitdüm ol baña gelen Kişilere  

8. hìç beni bilür misiz eyitdiler sen kimsin ben eyitdüm ekraè oàlıyın ol tañrı  

9. óaqqıçün ki muóammedüñ yüzini kerÀmetlü eyledi sizden beni dutmaq isteyenler  

10. baña yitmez daxı benden qaçmaq isteyenüñüz qurtılamaz bunı işidicek  

11. eyitdi ben ãanurın ki bu Kişinüñ didügi gerçekdür ayruq benden yaña gelimediler  

                                                

107 Metinde ¤Ú í¡‰ †¤ä¢× şeklinde yazılmıştır.  
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12. ben daxı ırılmadum şuña degin ki resÿlu’llÀhuñ atluların gördüm ki aàaç  

13. arasından belürdiler öñce gelen ahrem-i esedì anuñ ardınca ebÿ qatÀde  

14. daxı ardınca mıqdÀm-i kendì idi bunlaruñ geldiklerin göricek müşrikler  

15. qaçdılar ayruq durmadılar bundan ãoñra nice olduqları uzundur lÀkin  

 

54a 54a 54a 54a     

1. ixtiãÀr içün õikr eylemedük müéellif eyitdi bu õikr olınan ãaóìó-i óadìåde  

2. daxı bundan öñdin geçen óadìålerde düşen delìl vardur işbunuñ  

3. üzerine ki bir Kişi yaluñuz bir cemÀèate depinmek dürüstdür cemÀèat  

4. çoq çeriyle savaş eylemek cÀyizdür yaènì gendü108 tehlükeye bıraqmaq olmaz  

5. niteki müne àazÀsı qaziyyesinde rivÀyet olındı ki resÿlu’llÀh èaleyhi  

6. ve sellem müsülmÀnlar üzerine óÀriãi beg dikdi daxı eyitdi eger zeyd ölürse caèfer  

7. daxı beg olsun caèfer daxı ölürse èabdu’llÀh bin revÀóe beg olsun  

8. ol àaõÀda müsülmÀnlar üç biñ Kişi idi çünki şÀm sınurında maèÀna irişdiler  

9. xaber geldi ki hirqıl yüz biñ kÀfir çerisi ile belqÀya qondı dört yanındaàı  

10. ilden yüz biñ Kişi daxı derildi iki yüz biñ Kişi oldılar çünki müsülmÀnlara  

11. bu xaber irişdi iki gün maèÀnda durdılar ùanışdılar baèøısı eyitdi resÿlu’llÀha  

12. biti yazalum bunlaruñ saàışın bildürelüm yÀ bize biraz daxı çeri göndere  

13. yÀxud buluşuñ diyü buyura andan ãoñra buluşavuz èabdu’llÀh bin revÀóe  

14. xalqı yüreklendürdi eyitdi vÀllÀhi iy qavm şol nesneyi ki yigrenürsiz yaènì  

15. ölmek şoldur ki siz anı isteyü çıqup durursız kim o şehÀdetdür  

 

54b54b54b54b    

1. eyle olsa biz saàışla yÀ óisÀbıla yÀ quvvetile yÀ çoqlıàıla savaş eylemezüz  

2. bunlaruñla belki işbu óaq teèÀlÀ kerÀmetlü eyledügi islÀm dìn quvvetiyle sava- 

3. şuruz ancaq pes çünki eyledür yörüñ varalum buluşalum iki gökçekden  

                                                

108 Metinde ¡0†¤ä × şeklinde yazılmıştır.  
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4. elbette birisi olur yÀ budur ki düşmanı ãıyup fetó idevüz yÀ şehìd olavuz  

5. xalq bu sözi işitdiler eyitdiler vÀllÀhi bayıq èabdu’llÀh bin revÀóe gerçek  

6. söyledi vardılar düşmanıla buluşdılar zayd bin óariå resÿlu’llÀhuñ 

7. èalemin götürüp savaş eyledi şuña degin ki şehìd oldı andan ãoñra  

8.èalemi caèfer eline aldı savaş eyledi şuña degin ki saà elin düşürdiler  

9. andan ãoñra ãol eline aldı savaş eyledi ãol elin daxı düşürdiler andan qucaqladı  

10. şuña degin ki anı daxı şehìd eylediler andan ãoñra èalemi èabdu’llÀh bin  

11. revÀóe eline aldı savaşdı şuña degin ki ol daxı şehìd oldı  

12. Àxirü’l-emr óaq teèÀlÀ müsülmÀnlara nuãret virdi ol çoq çeriyi ãıdılar  

13. fetó itdiler óikÀyet beşir bin arùÀh dirler bir Kişi vardı rÿm iline àazÀya  

14. çıqdı çerisiyle rÿm ilinde yörürken dÀyim çerisinüñ ãonıñ baãarlardı  

15. busu qodı bususın baãarlardı bir gün yüz Kişiyile gendüsi çerinüñ  

 

55a55a55a55a    

1. ardına qaldı çeri ardından yaluñuzca yörürken gördi bir yirde otuza  

2. yaqın palan atı var baàludur yanlarında bir kelise var ol palan atlarınuñ  

3. issileri ki bunuñ çerisi ãoñın baãarlardı ol kilse içinde bunları  

4. göricek atından indi atını baàladı kilsenüñ içine girdi gendüyle  

5. anlaruñ üstüne içerüden kilsenüñ qapusın berkitdi içindeki  

6. kÀfirler qapuyı yapduàından duru geldiler bunlar yaraqlarına irişince üçini  

7. düşürdi bunlaruñıla savaşda iken yoldaşları isteyü geldiler kilse  

8. qapusında atın gördiler bildiler kilse içinde savaş ÀvÀzın işidüp  

9. qapusına geldiler gördiler ki qapu baàludur içerüden kilsenüñ damın bozdılar  

10. içerü girdiler gördiler ki  

11. beşirüñ baàarsuàı çıqmış saà elile çıqan baàırsaqların  

12. dutmış durur çünkü yoldaşları kilseye girdiler beşir düşdi uãı gitdi  

13. yoldaşları ol kilse içindeki kÀfirleri dutdılar esìr eylediler ol esìrler  

14. eyitdi tañrıyiçün size and virürüz iş bu Kişiye kim dirler yoldaşları eyitdi  
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15. buña beşir bin urùÀh dirler esìrler eyitdi vÀllÀhi èavratdan bunuñ gibi er  

 

55b55b55b55b    

1. ùoàmadı pes baàarsaqların gördiler ki hìç Kesilmiş yoq qarnına qoyup  

2. qarnınuñ yaruàını dikdiler ùülbend ile ãarup getürdiler çeriye getürdiler  

3. tímÀr eylediler saàaldı ol zaxmdan ölmedi beşir bin urùÀh ãaóÀbe içinde  

4. meõkÿrdur müéellif eyitdi bundan daxı artÿàıdı berÀé ibni mÀlik  

5. raøiya’llÀhu èanhu işledügi yemÀme savaşında şol vaqıt ki benÿ óanìniyyet  

6. aãÀra girdi berÀéri ibni mÀlik bir qalqan üstünde oturdı yoldaşlarına  

7. eyitdi süñüleriñüzle beni götürüñ iş bu qalèanuñ içine bıraàuñ götürdiler  

8. ÀãÀr dìvÀrınuñ iç yanına bıraqdılar durdı yaluñuzca ÀãÀr qavmine  

9. depindi yoldaşlarına qapuyı açı virdi yoldaşları içerü girinceye degin  

10. ÀãÀr qavminden on Kişilerin öldürdi ol gün gendüsi daxı  

11. seksenden artuq yirde başlu oldı xÀlid bin velid andan  

12. ötrü bir ay durdı şuña degin ki zaxmları oñuldı daxı nice bunuñ gibi  

13. óikÀyetler ki ãaóÀbeden vÀqiè oldı peyàÀm-ber öñinde ve peyàÀm-berden  

14. eydür hìç birisine peyàÀm-ber niçün eyle idersin dimedi yÀ yaluñuz savaşa  

15. girdügiçün kimsene èayıblamadı ve nehiy eylemedi belki anuñ gibi edenleri ögdi  

 

56a56a56a56a    

1. faøìletlerin söyledi buncılayın ãaóÀbe daxı hìç bunun gibi nesneyi birbirinden 

2. èayıblamadılar inkÀr itmediler belki ulu hünerlerden ãayarlardı óikÀyet èalì bin  

3. esed dirler ki bir Kişi varıdı Àdem öldürmiş dürlü günÀhlar işlemiş Kişiyidi  

4. bir gice kÿfeye uàradı dün içinde bir Kişi işbu Àyeti oqurdı  

5. 109109109109 ¡é̈£ÜÛa ¡ò à¤y ‰ ¤å¡ß aì¢À ä¤Ô mü ¤á¡è¡¢1¤ã a ó¬¨Ü Ç aì¢Ï Š¤ a  åí©  ̂£Ûa  ô¡…b j¡Ç b í ¤3¢Ó yaènì allÀh teèÀlÀ  
6. eyitdi benüm qullarum ki nefsleri isrÀf itdiler yaènì çoq günÀhlar işlediler  

7. tañrınuñ raómetinden ümìzüñüz110 Kesmeñ èalì bin esed eyitdi bu Àyeti bir gez daxı  
                                                

109 Zümer 39/53.s. 
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8. oqı bir gez daxı oqıdı bir gez daxı didi bir gez daxı oqıdı bundan ãoñra  

9. èalì bin eseeeed vardı àusul eyledi ùonın yudı bir yirde oturup èibÀdet  

10. eylemege meşàÿl oldı şuña degin ki aàlamaqdan gözleri pişdi namÀz qılmaqdan  

11. iki dizleri deve dizi gibi oldı bir gün deñiz àazÀsına çıqdı kÀfir gemisine  

12. buluşdılar gemilerin birbirine yaqın götüricek èalì eyitdi bu günden girü ayruq  

13.uçmaq ùaleb itmezin yaènì uçmaq ùaleb itmege hìç bu günden yigrek gün  

14. olmaya bunı didi daxı qalàıdı kÀfir gemisinüñ içine girdi kÀfire óamle  

15. eyledi urdı anlar daxı bundan qaçup bir yire dirildiler şuña degin bunları  

 

56b56b56b56b    

1. dögdi yörüdi ki dükelisi bir yire derildi ol yanına gemi aqdarılup içindeki  

2. kÀfirler àarq oldı èalì daxı bile àarq oldı faãıl imÀm àazÀlì 

3. raómet’ullÀhi èaleyhi ióyÀ-i èulÿm adlu kitÀbında emr-i maèrÿf nehy-i münker 

4. bÀbında eyitdi xilÀf yoqdur ki bir müsülmÀn kÀfirler ãafı üzerine hücÿm  

5. idüp savaş eylemek dürüstdür eger gendüyi öldüreceklerin daxı bilürse yaènì  

6. gendüyi tehlükeye bıraàup buyruq ãımış olmaz qaçanki kÀfirlerüñ bunuñ yaluñuz  

7. depinmegün ve ölmekden qorqmaduàın gördükleriyle yürekleri sınduàın bilse  

8. daxı qalan müsülmÀnları buncılayın ola diyü iètiqÀd ideceklerin ve gendüyi  

9. öldürmezden öñdin anlardan kimse öldürecegin bilse yaènì ôan itse  

10. ammÀ bir Kişi ölse ki hücÿmından hìç fÀyda olmaya belki aralarına giricek fil-óÀl 

11. gendüyi öldürürler gözsüz ve øaèìf Kişiler gibi anlara hücÿm idüp çoq  

12. çeriye depinmek dürüst olmaz belki óarÀm olur ve gendü nefsini tehlükeye bıraàup 

13. buyruq sınmış olur imÀm şÀfièì raómetu’llÀhi èaleyhi eyitdi bedr àazÀsında  

14. mübÀrezet olundı enãÀrdan bir Kişi başı açuqla müşrikler alayına óamle  

15. itdi resÿlu’llÀh öñinde ol Kişi şehìd eylediler bundan ãoñra resÿlu’llÀh  

 

                                                                                                                                          

110 Metinde ¤‹¢ì×¢Œ¡îß¢a şeklinde yazılmıştır.  
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57a57a57a57a    

1. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem müşriklere depinmegüñ ve anlaruñla savaş itmegüñ 

faøìletiñ  

2. beyÀn eyledi qurùubì tefsìrinde eyitdi èulemÀ ixtilÀf itmişlerdür  

3. bir yaluñuz Kişinüñ bir alaya depinüp içlerine girmekde qÀsım bin müxeymì ve 

qÀsım  

4. bin muóammed ve èabdü’l-melik eyitdiler bir yaluñuz Kişi bir ulu alaya óamle idüp 

depinmek  

5. dürüstdür ve hìç günÀh degüldür qaçanki ol depinen Kişinüñ quvveti olsa  

6. ve niyyeti allÀh içün xÀliã olsa eger niyyeti gökçek olmayup gendüsi øaèìf  

7. olursa dürüst degüldür baèøılar eyitdi qaçanki niyyet xÀliã ola ve şehÀdet  

8. ùaleb eyleye yaluñuz óamle itmek dürüst øaèìf olursa daxı hem qurùubì  

9. eyitdi muóammed bin el-óasan eyitdi eger bir müsülmÀn müşriklerden biñ Kişiye 

depinmese  

10. qayırmaz qaçanki qurtılam diyü tamaè ide yÀ düşmana bunuñ depinmeginden nisbet 

óÀãıl  

11. ola ve illÀ mekrÿhdur anuñçün ki nefsini helÀklige èarø itmiş olur  

12. müsülmÀnlara fÀyidesüz yire eger qasd bu olursa ki müsülmÀnlaruñ qalanı daxı  

13. anı görüp cüréet ideler yaqındur ki dürüst ola zìrÀ ki bunda baèøı  

14. müsülmÀnlara fÀyide olur ve eger qasdı bu olursa ki müsülmÀnlaruñ dükeli  

15. bile öle diyü kÀfirleri qorquda bu daxı dürüst olmaàa yaqındur qaçanki yaqın  

 

57b57b57b57b    

1. depindüginden müsülmÀnlara fÀyide ola ve depinen Kişinüñ nefsi telef ola  

2. tañrı dìni èizzetiçün küfr dìninüñ xorlıàıçün ol Kişi şehìdlerüñ  

3. efêali ola óaq teèÀlÀ quréÀnda medó eyledügi maqÀm aña óÀãıl ola óikÀyet  

4. ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki muóammed bin èÀbid eyitdi velìde xamıã ehlinden  

5. bir Kişi xaber virdi ki xamıãda duran rÿm atlularından bir gözlü bir qocaya  
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6. irişmiş bir gözinüñ çıqduàı sebebin ãordılar eyitdi müsülmÀnlar  

7. xamıãdan yaña yöriyicek geldiler ürdin ırmaà üzerine qondılar  

8. xamãuñ çerisi başı beni otuz Kişiyle viribidi ve bize şöyle ıãmarladı ki  

9. ırmaàuñ bir ùarafından varavuz müsülmÀnlaruñ üstine baqavuz óÀllerini  

10. bilüp gelevüz çıqduq ırmaq qırañın dutup gitdük çünki çeriye yaqın  

11. geldük gördük ãunuñ öte geçesinde bir Kişi atınuñ eyerin almış atın  

12. ãuya çekmiş süñüsi yanında durur çünki bizi gördi atın eyerledi  

13. üstine bindi süñüsin eline aldı şöyle ãanduq ki bizden ürkdi  

14. çeriye bizüm xaberümüz bildürmege gider gördük ki atın ãuya bıraqdı bizden  

15. yaña yöneldi bunuñ óÀlini èacebladuq ki ne ãudan qorqdu ne bizden  

 

58a58a58a58a    

1. bayıldı çünki atı ãudan geçdi silkindi ãunuñ bizden yañaàı  

2. aràınuñ qatına geldi atını sıçıratmaq istedi atı sıçramadı eyer üstinde  

3. uz ùurup süñüsi ucın yire dayadı süñüsine dayanup qalàıdı ãu aràınuñ  

4. yarı üstinde bulundı atına çaàırdı atı daxı ãıçradı yanına çıqdı  

5. andan ãoñra atına bindi daxı bizden yaña yöridi biz birbirümüze baqışduq  

6. bu Kişi üstümüze at depdi aramıza girdi ùaàıtdı birümüzi yaluñuz  

7. buldı öldürdi birbirümüze baqışduq girü üstümüze at ãaldı bizi ùaàıtdı  

8. birümüzi yaluñuz buldı öldürdi bir qaç gez böyle itdi çünki bunuñ  

9. óÀlini gördük ãınduq şehrinden yaña qaçduq bu Kişi ardumuza uydı  

10. yitdügin öldürdi şuña degin ki otuz Kişiden benden artuq  

11. kimse qalmadı ben daxı xamıãuñ qapusına yaqın geldüm ÀãÀrdan bizüm bu  

12. Kişiyle óÀlümüzi gördiler bir qaç atlular çıqardılar çünki bu atluları  

13. gördüm ãandum ki bu Kişi ÀãÀra yaqın gelüp qarşulayu Àdem çıqduàın  

14. göricek döndi ola döndüm ki neyledügin görem süñüsininüñ demiri doqındı  

15. gözümi çıqardı bu şehirden inen atlular buña dögüşüp öldürdiler müsülmÀnlardan  
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58b58b58b58b    

1. bir cemÀèat atlular anı isteyü geldiler ölmiş buldılar ben şehre girdüm işitdüm ki  

2. mesóaq dirler meger ol Kişinüñ adı mesóak imiş bir kilse yanında  

3. defn eylediler ol kilsenüñ adı mesóek qaldı óikÀyet ùarùÿşì  

4. sırÀcü’l-mülÿkde rivÀyet eyledi ki ùÀrıq biñ yedi yüz Kişiyile endülüs  

5. cezìresine girdi ol adanuñ ucında duran anuñıla üç gün savaş  

6. eyledi andan ãoñra adanuñ begine biti viribidi ki bize bir qavm geldi bilmezüz  

7. yirden mi çıqdılar yoqsa gökden mi indiler bir qaç gün anlaruñıla savaşduq  

8. ayruq ùÀqatumuz qalmadı bize gendü nefsüñile iriş ol aùanuñ begi bu xaberi  

9. işidicek ùoqsan biñ atluyıla geldi bunlaruñıla üç gün savaş eyledi  

10. müsülmÀnlar qatı ùarılàandılar ùÀrıq eyitdi size qılıcıñuzdan artuq çÀre  

11. yoqdur qaçup nireye gidesiz bunlaruñ illeri ortasında siz dört  

12. yanuñuz deñiz çıqmaàa çÀre yoq evet ben bunlara bir iş işleyeyin siz daxı  

13. benümile işleñ yÀ budur ki bunları ãıyavuz yÀxud şehìd olavuz  

14. eyitdilerdi imdi ne işlerseñ işleyelüm ùÀrıq eyitdi ben  

15. bunlaruñ begleri durduàı yire qaãd ideyin qaçanki ben depinem dükeliñüz bile 

 

59a59a59a59a    

1. depinüñ pes ittifÀqile bir gezden depindiler óaq teèÀlÀ qolay getürdi beglerin  

2. öldürdiler çerisinden çoq Kişileri bile qırdılar qalan çerileri  

3. ãındı müsülmÀnlar ardlarına uyup üç güne degin qırdılar yöridiler  

4. müsülmÀnlardan sehel Kişi şehìd oldı óikÀyet müéellif eyitdi  

5. ùarùuşì ve qurùubì óikÀyet eylediler ki rÿm tekvurı111 istanbÿldan çıqdı  

6. altı yüz biñ erile ùonluqsuz tímÀrsız çıqandan ayru şol qadar  

                                                

111  Metinde ¡0‰ ìØ¢ã şeklide yazılmıştır.  
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7. atlar ve silÀólar ve yaraqlar cemè eylediler ki vaãf itmege yaramaz dünyÀyı  

8. üleşdiler her yüz biñ Kişi bir iqlim virdiler èacemi ve èırÀqı bir Kişiye qodılar  

9. mıãır iliyle rebìèayı bir Kişiye mıãruñ şehriyle maàribi bir Kişiye óicÀzile yemeni  

10. bir Kişiye hindÿstan ile çini bir Kişiye rÿmı bir Kişiye müsülmÀnlar memleketi  

11. bu qaøiyyeyi işidüp qatı ıøùırÀba düşdiler iñen qorqdılar müsülmÀn  

12. pÀdişÀhlarınuñ baèøısı illerin qoyup yolından qaçdılar alup arslan  

13. türkì èırÀq ve èacem vilÀyetinüñ sulùÀnıyıdı ilünüñ uluların cemè eyledi  

14. ùanışdı ve eyitdi işde bildüñüz ki müsülmÀnlaruñ başına nice ulu iş  

15. geldi fikrüñüz nedür nice itmek gerek eyitdiler senüñ fikrüñ ve tedbìrüñ  

 

59b59b59b59b    

1. ne ise biz saña uyavuz velìkin bu dirilen çerilere qarşu durmaàa kimsenüñ  

2. ùÀqati yoqdur alup arslan eyitdi nireye qaçalum hìç gidecek yir qalmadı  

3. ölümden artuq çÀre yoqdur eyle olsa şehÀdet kerÀmetile ölmek yigrekdür  

4. qaçmaqdan eyitdiler çünki senüñ nefsüñ ölmege rÀøí oldı bizüm  

5. nefislerümüz senüñ nefsüñe fidÀ olsun pes ol çeriyle buluşmaàa èazim idüp  

6. ittifÀq eylediler daxı şöyle maãlaóat gördiler ki illerinüñ içine qoymayalar  

7. illeri ucına varup anda bulışalar pes ilinüñ çerisini divşürdi  

8. egirtdi yigirmi biñ üründü bahÀdurlarıla çıqdı bir menzil ilerü varıcaq  

9. çerisin gördi on beş biñ Kişi bulundı biş biñi girü dönmiş bir göç  

10. daxı ilerü vardı girü çerisin dügenledi on iki biñ Kişi buldı  

11. üç biñi daxı qaçmış çünki irte vaqtında düşmanıla qarşulaşdı bir nesne  

12. gördi ki èaqılları óayrÀn eyler müsülmÀnlar kÀfirlere göre bir qara öküzde aq  

13. beñ gibi görindi alup arslan eyitdi ben şöyle qaãd eyledüm ki bunlaruñılıa  

14. zevÀlden ãoñra ãavaş eyleyem eyitdiler niçün eyitdi anuñçün ki bugün  

15. cumèa günidür yiryüzinde ne qadar menber varısa xuùbelerde bizüm nuãretümüz  
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60a60a60a60a    

1. içün duèÀ qılurlar zevÀl vaqtına degin ãabr idelüm ol duèÀlar qılınsun  

2. andan soñra ãavaşavuz çünki zevÀl vaqtı geçdi öyle namÀzın qıldılar  

3. alup arslan eyitdi diñ imdi birbirüñüz ile óelÀlleşüñ birbirüñüzi 

4. vedÀè eyleñ vaãiyyetüñüz idüñ cemìè óelÀlleşdiler vidÀè idişdiler vaãiyyetlerin 

5. eylediler andan ãoñra eyitdi şöyle bilüñ ki ben bu çeriye depinürün dükelüñüz  

6. benümile bile óamle idüñ ben ne işlersem siz daxı anı işleñ müşrikler  

7. çerisi yigirmi alay baàladılar her alayuñ bir ucından bir ucı  

8. görünmez andan ãoñra alup arslan bisimi’llÀhi ve èalÀ bereketi’llÀhi daxı  

9. yanundaàılar ile ol kÀfir çerisine depindi urdılar evvelki alay yırtdılar  

10. öte geçdiler birisini öylece itdiler birisini daxı öyle itdiler hìç alay bunlara  

11. durmadı şuña degin ki dükeli çeriyi yarup beglerinüñ serÀ-perdesine  

12. irişdiler begleri durduàı yire kimse irişe diyemezlerdi añsuzda  

13. çevresin aldılar yanındaàıları qırup gendüyi dutdılar bir başı Kesüp  

14. süñüye dikdiler kÀfir çerisinüñ begi öldi diyü çaàırdılar çeri sındı diyü  

15. ardların döndürüp qaçdılar hìç nesneye baqmadılar müsülmÀnlar qılıç  

 

60b60b60b60b    

1. yöridüp qırdılar alup arslan ol kÀfir beginüñ serÀ-perdesine  

2. girdi kürsì üstinde oturdı ùaèÀmından yidi ùonlarından  

3. geydi buyurdı ol kÀfir begini boynına ip daqup öñine getürdiler 

4. eger sen beni dutsañ neylerdüñ eyitdi eger ben seni dutsam ölmegüñde şekküñ mi 

5. varıdı alup arslan eyitdi sen benüm qatumda öldürmege daxı degmezsin  

6. buyurdu varuñ bunı ãatuñ didi vardılar çerinüñ içinde gezdürdiler  

7. boynında ip aqçeyile pul ile bu qadara çıqdı diyü mezad idüp çaàırdılar  

8. hìç bir Kişi ãatun almadı çerinüñ ucında bir Kişi eyitdi uş benüm  

9. bir itüm vardur eger bu ite verürseñüz alurın itile anı alup aslan qatına  

10. getürdiler alup arslan eyitdi ol it bundan yigdür zìrÀ ki ol itüñ  
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11. fÀyidesi vardur bunuñ hìç fÀyidesi yoqdur ol iti aluñ bu iti aña virüñ  

12. itile degişdiler andan ãoñra buyurdı ol iti boynına baàlayup qoyu virdiler  

13. Àdem qoşup iline gönderdiler çünki iline geldi beglikden èazl idüp  

14. gözlerine mìl çekdiler faãıl mübÀrezet õikrindedür mübÀrezet oldur ki  

15. alay içinden bir Kişi çıqa gele bir bahÀdur gelsün ãavaş idelüm  

 

61a61a61a61a    

1. diye bir Kişi daxı düşman alayından çıqa ikisi birbiriyle ãavaş eyleyeler èulemÀ  

2. ittifÀq itdiler ki mübÀrezet dürüstdür eger evvel çıqan kÀfirden olursa çıqup  

3. anuñıla savaşmaq müsteóabdur ammÀ müsülmÀn öñdin çıqup kÀfirden er dilemek  

4. mekrÿh degül müsteóab daxı degül imÀm şÀfièì eyitdi mübÀrezet itmek yaènì  

5. alaydan çıqup er dilemek yÀ er dileyene qarşu çıqup ãavaş eylemek şol  

6. Kişiye gökçekdür ki gendüyi sınamış ola ve quvvetini bile ammÀ øaèìf Kişiye ki  

7. gendüye inanmıya alay arasından çıqup mübÀrezet itmek mekrÿhdur  

8. baèøılar eyitmiş belki óarÀmdur daxı sünnetdür ki mübÀrezet iden çeri  

9. beginüñ destÿrıyla çıqa eger destÿrsuz daxı çıqarsa dürüstdür mübÀrezet  

10. itmek evvelden bahÀdurlaruñ sünneti ve gey erenlerüñ èalÀmetidür cÀhileyyetde  

11. ve islÀmda resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem zamÀnında ãaóÀbe resÿlu’llÀh  

12. buyruàıla mübÀrezet itdiler hem resÿlu’llÀhdan ãoñra xulefÀ-i rÀşidìn  

13. raøiya’llÀhu èanhum xilÀfetlerinde itdiler niteki rivÀyet olındı ki xendeq  

14. güninde èamr bin èabdÿdde alaydan çıqdı mübÀrezet idüp çaàırdı  

15. ve eyitdi kimdür çıqa benümle savaş ide yüzi demürile örtülmiş idi  

 

61b61b61b61b    

1. görünmezdi èalì raøiya’llÀhu èanhu durdı ben çıqayım aña yÀ resÿla’llÀh  

2. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi otur ki bu çaàıran èamrdur yaènì sen henÿz  

3. oàlansın bunuñ óarìfi degilsin èamr girü çaàırdı ve eyitdi hìç bir  

4. er yoqmı ki savaşavuz daxı müsülmÀnlara ùanz idüp eydürdi qanı ol uçma- 
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5. àuñuzla savaşda ölenüñüzi anda girür ãanursız hìç bir yoq mıdur ki çıqa èalì  

6. raøiya’llÀhu èanhu girü durdı eyitdi ben çıqayım aña yÀ resÿla’llÀh resÿl  

7. allÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem imdi otur üçinci keret girü çaàırdı  

8. girü èalì ilerü geldi eyitdi ben çıqam yÀ resÿla’llÀh resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

9. èaleyhi ve sellem eyitdi èamrdur èalì eyitdi èamr ise daxı çıqayım eyle diyicek  

10. resÿlu’llÀh èaleyhi ve sellem destÿr virdi èalì raøiya’llÀhu èanhu ilerü gelicek  

11.èamr eyitdi sen kimsin eyitdi èalì bin ebì ùÀlib èamr eyitdi iy qardaşum  

12. oàlı senden artuq Kişi gelseyidi atañ qardaşlarından şunlardan ki senden  

13. yaşluraqdur zìrÀ ki ben senüñ qanuñ dökmege esirgerin èalì eyitdi lÀkin vÀllÀhi  

14. ben seni öldürüp qanuñ dökmegi yigrenmezin böyle diyicek èamr qaqıdı atından  

15. indi od pÀresi gibi qılıcı qınından geçdi yalıñ eyledi èalì üstine yöneldi 

 

62a62a62a62a    

1. èalì daxı qalqanıyla qarşu geldi èamr èalì çaldı qalqanın Kesdi öte geçüp  

2. èalìnüñ başına irişdi èalì daxı anı süksüninde çaldı hemÀn sÀèat  

3. düşdi toz qopdı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem tekbìr ÀvÀzın  

4. işitdi bildi kim èalì ol Kişiyi öldürdi óikÀyet bir bunuñ gibi daxı xayber  

5. fetóinde vÀqiè oldı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem xaybere varıcaq xayberüñ  

6. begi merceb ÀãÀrından çıqdı qılıcıla ãalınup yörürdi ve eydürdi  

7. xayber bilüp durur beni ki mercebem kÀmil silÀóam baùùÀl-ı mücerrebem savaş 

güninde  

8. od gibi mülhebem müsülmÀnlardan èÀmir adlu bir Kişi ilerü geldi ve eyitdi  

9. yÀ xayber bilüp durursun ki beni ki èÀmirem kÀmil silÀóam merceb èÀmiri çaldı  

10.èÀmir qalqan dutdı èÀmir daxı aşaàadan yuqaru mercebi çaldı qılıç girü  

11. gendüye irişdi gendü qılıcından zaxmlu olup öldi bundan ãoñra  

12. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem èalì raøiya’llÀhu èanhu qıàırtdı gözleri 

aàrımışıdı  

13. resÿlu’llÀh qatına gelicek gözine tükürdi gözi xoş oldı andan èalemi èalìye  
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14. virdi merceb girü çıqdı öñdünki şièìrini oqıdı èalì daxı ilerü geldi  

15. eyitdi ben olam ki baña anam ad qoyupdur óaydara bìşeler arslanı gibiyem ki gire 

manôar 

 

62b62b62b62b    

1. ãÀè getürenlere ben ùolu virürem senden andan merceb başıra çaldı  

2. öldürdi xayber qalèasını aldı óikÀyet ãıffìn güninde muèÀviye çerisinden  

3. bir Kişi mübÀrezet idüp alaydan çıqdı iki ãafuñ ortasında durdı  

4. ve eyitdi kimdür ki alaydan çıqa benüm ile savaş eyleye èalì çerisinden  

5. bir Kişi çıqdı öldürdi bir daxı çıqdı anı daxı öldürdi evvelkinüñ üstüne  

6. bıraqdı eyitdi daxı kim çıqar bir Kişi daxı çıqdı anı daxı öldürdi evvelki- 

7. lerüñ üstine bıraqdı eyitdi daxı kim çıqar bir Kişi daxı anı daxı öldürdi  

8. anlaruñ üstine bıraqdı eyitdi daxı kim çıqar xalq dükeli girü durdılar kimse  

9. ilerü gelmedi ol ãafda duranlara sordılar ki ãafuñ ardına vardılar èalì raøiya’llÀhu  

10. èanhu bunı göricek çerinüñ ardından alayları yardı atından inüp  

11. ilerü geldi ol Kişiyle savaş eyledi öldürdi eyitdi daxı kim çıqar bir daxı  

12. çıqdı anı daxı öldürdi üstine bıraqdı ve eyitdi daxı kim çıqar bir daxı geldi  

13. anı daxı öldürdi üstine bıraqdı andan eyitdi iy Àdem oàlanları  

14. óaq teèÀlÀ eyitdi 112 6¥˜b –¡Ó ¢pb ß¢Š¢z¤Ûa ë ¡âa Š z¤Ûa ¡Š¤è £'Ûb¡2 ¢âa Š z¤Ûa ¢Š¤è £( yaènì şehr-i  

15. óarÀmda kÀfirler sizüñile savaş eyledüklerinüñ cezÀsı oldur ki siz daxı  

 

63a63a63a63a    

1. şehr-i óarÀmda anlaruñıla savaş idesiz ve her harÀmuñ cezÀsı qıãÀsdur  

2. yaènì her Kişi ki bir Kişiye ôulm ide óürmetin boza ol daxı anuñ óürmetin bozup  

3. qıãÀã eylemek anuñ cezÀsıdur niteki göz çıqaranuñ cezÀsı gözin çıqarmaqdur  

                                                

112 Bakara 2/194 



 

 

217

 

4. pes eger siz bizüm ile bu muèÀmeleyi itmeseñüz biz daxı sizüñile bu muèÀmeleyi 

itmezdük  

5. èalì raøiya’llÀhu èanhu bunı didi daxı girü döndi bayaàı yirine vardı  

6. rivÀyet olındı ki berÀé bin mÀlik raøiya’llÀhu èanhu mübÀrezetile yüz Kişi öldürdi  

7. daxı nice bunuñ gibi óikÀyetler ki bahÀdurlardan naql olundı faãıl  

8. kÀfire öldürmek faøìleti beyÀnındadur müslüm ãaóìóinde rivÀyet olundı ki  

9. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi kÀfirle kÀfiri öldüren hergiz 

10. ùamuda cemè olmaya yaènì kÀfir öldüren ùamuya girmez dimek olur ebÿ dÀvÿd 

11. kitÀbında rivÀyet olundı ki enes raøiya’llÀhu èanhu eyitdi óuneyn àazÀsında  

12. ebÿ ùalóa yigirmi Kişi öldürdi ùonların aldı ibni ebì şeybe rivÀyet  

13. eyledi ki selmÀn bin rabìèa eyitdi işbu qılıcumla yüz zırıhlu Kişi öldürdüm  

14. dükeli tañrıdan artuàa ùapardı ibni zehbì rivÀyet eyledi ki èabdu’llÀh  

15. bin vÀãıl eyitdi işitdüm ki aómed bin isóÀq sürmÀrì qılıcın çıqardı 

 

63b63b63b63b    

1. ve eyitdi işbu qılucumla biñ çaàatay öldürüp dururın eger diri  

2. olursam biñ daxı öldürürin bidèat ola diyü qorqmasam vaãiyyet  

3. iderdüm öldügüm vaqt benümle bile gömerlerdi müéellif eyitdi óaq teèÀlÀ  

4. müsülmÀnlar eliyle öldürdügi müşriklerüñ óisÀbın allÀhdan artuq kimse bilmez  

5. hicretüñ ùoqsan yılında tÀliqÀn melik èahdın ãıdı quteybe bin müslim  

6. aña àazÀ itdi qatı savaş oldı çoq Kişi qırıldı savaşdan ãoñra  

7. esirleri cemè itdi iki qatar asa qodı dört fersax yire degin ùoqsan  

8. birinci yılında emìrü’l-müéminìn yaèqÿb-ı manãÿr ile firenk arasında savaş  

9. oldı ol savaşda firenkden yüz biñ daxı qırq altı biñ Kişi öldi  

10. otuz biñ firenk esìr oldı yüz elli biñ çÀdır seksen biñ at  

11. yüz biñ qatır dört yüz biñ eşek alındı altundan gümişden cevÀhirden  

12. alınanuñ óisÀbını allÀh bilür bir firenk bir aqçeye bir qılıç buçaq bir aqçeye bir eşek  

13. bir aqçeye bir ayàır biş aqçeye ãatıldı ùoqsan sekizinci yılda yezìd bin  
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14. mehlet ùaberistÀna àazÀ eyledi qatı savaş oldı óaq teè ÀlÀ müşrikleri  

15. ãıdı iki fersax bir kÀfir esìrlerin asa qodı on biñ kÀfiri bir derede 

 

64a64a64a64a    

1. öldürtdi qanları üstine ãu ãaldı qanlu ãuyla degirmen yöritdi  

2. buàday ögütdürdi etmek eyledi yidi zìrÀ ki şöyle idem diyü and içmişdi  

3. daxı nice bunuñ gibi óikÀyetler vardur dükeli yazılursa söz uzar  

4. yigirminci bÀb kÀfir óamle idicek qaçmaq günÀhı beyÀnındadur qÀla’llÀhu  

5. teèÀlÀ  ‰b 2¤… üa ¢á¢çì¢£Û ì¢m 5 Ï b¦1¤y ‹aë¢Š 1 ×  åí©  ̂£Ûa ¢á¢nî©Ô Û a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí©  ̂£Ûa b è¢£í a ¬b í  

6.      õ b 2 ¤ † Ô Ï §ò ÷¡Ï ó̈Û¡a a¦Œî z n¢ß¤ë a §4b n¡Ô¡Û b¦Ï¡£Šz n¢ß £  ü¡a  ¢ê Š¢¢i¢… § ¡̂÷ ß¤ì í ¤á¡è¡£Û ì¢í ¤å ß ë        

7.113Šî©– à¤Ûa  ¤÷¡2 ë 6¢á £ä è u ¢éí bªß ë ¡é¨£ÜÛa  å¡ß §k š Ì¡2 maènìsi budur ki anlar ki  

8. ìmÀn getürdiler qaçanki kÀfirlerle bulışa size óamle itdükleri óÀlde anlara  

9. arduñuz döndürüp qaçmañ ve her Kişi ki ol günde kÀfirlere ardın döndere  

10. savaşiçün dönici olmayup yÀ cemÀèate qarılup girü dönici olmaduàı óÀlde  

11. bayıq ol Kişi tañrınuñ èaøÀbı ve xışmıla döndi ve anuñ varacaàı yir cehennemdür  

12. ve cehennem ne yavuz varacaq yirdür ãaóìóinde ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu  

13. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi eyitdi ãaqınuñ yedi helÀk  

14. idicilerden eyitdiler ne nesnedür ol yedi helÀk idici resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

15. èaleyhi ve sellem eyitdi tañrıya iki dimek siór eylemek ve tañrı óarÀm eyledügi 

 

64b64b64b64b    

1. nefsi öldürmek meger óaqqıla yaènì şerìèatde öldürmek vÀcib olmayan Kişiyi  

2. öldürmek yetìm mÀlın yimek ribÀ yimek zaóf114 güninde ardın dönderüp qaçmaq115 

3. muóãana müémine èavratlara zinÀ ile sögmek bir rivÀyetde de daxı eyitdi  

                                                

113  Enfal 8/15-16 
114 2-8. satırlar da ¤Ñ¤ ‹ şeklinde yazılmıştır. 
115 Metinde ¤¤Ù à¤· Ó şeklinde yazılmıştır. 
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4. üç nesne vardur ki anlaruñıla èamelüñ fÀydası yoqdur birisi allÀhuñ or- 

5. taàı var dimek birisi ataya anaya èÀq olmaq birisi zaóf güninde kÀfirden  

6. qaçmaq bir ãaóìó rivÀyetde daxı biş nesne vardur ki anlara hìç kefÀret  

7. yoqdur tañrınuñ şerìki var dimek nÀ-óaq yire adam öldürmek müémin  

8. Kişiye bühtÀn eylemek zaóf güninde kÀfirden qaçmaq yalan and içüp  

9. bir Kişinüñ óaqsuz yire mÀlın almaq faãıl müéellif eyitdi zaóf  

10. güninde kÀfirden qaçmaq günÀhlarun uluraàındandur èulemÀnuñ ittifÀqıyla  

11. ve her Kişi ki zaóf güninde ardın döndürüp qaça allÀhuñ àazÀbına mustaóaq  

12. ve xışmına lÀyıq olur qaçanki bir müsülmÀn ikiden yüz döndüre ammÀ kÀfir bir 

müsülmÀna  

13. ikiden artuq olsa yÀ qaçan Kişi müsülmÀnlar cemÀèatine qatılup girü dönmek  

14. içün dönse yÀ bir ayruq kÀfirle savaşmaàiçün ardın döndürse dürüst- 

15. dür qaçmaq óarÀm olmaz faãıl müéellif eyitdi iy èömri uzamaàa óarìã  

 

65a65a65a65a    

1. olup düşmÀndan qaçan senüñ qaçmaàuñ èömrüñi arturmaz ve durmaàuñ sebebile  

2. èömrüñden bir nefes eksilmez ve ecelüñ bir laxôa ¤Œ à¤m Œ¤×¢a èömrüñ dükenüp ölmek  

3. geldüginden girü qaçduàıñla girü dönmez ve dürlü óìlelerle Kişi  

4. ölmeden qurtulmaz niteki óaq teèÀlÀ eyitdi  ¢p¤ì à¤Ûa ¢á¢Ø¤×¡‰¤†¢í aì¢ãì¢Ø m b ß  å¤í a  

5.116 §ñ † £î, '¢ß §xë¢Š¢2ó©Ï ¤á¢n¤ä¢×¤ì Û ë yaènì her qanda olursañuz ölüm size irişir  

6. egerçi muókem ve yüce burçlarda daxı olursañuz èalì raøiya’llÀhu èanhu savaşa yilter  

7. ve eydürdi eger savaşda ölmezseñüz daxı elbette öleceksiz ol tañrı  

8. óaqqıçün kim nefsüm anuñ elindedür döşekde ölmekden biñ gez qılıcıla urulmaq  

9. geñezdür rivÀyet olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem bu maènìde eyitdi  

10. ol tañrı óaqqıçün nefsüm anuñ elinde melekü’l-mevti görmekligi biñ gez qılıcıla  
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11. urulmaqdan qatıdur şeddÀd bin üveys raøiya’llÀhu èanhu eyitdi ölmek müèmine  

12. dünyÀ ve Àxiret qorqularınuñ uluraàıdur bıçquyıla biçilmekden ãınduyıla  

13. doàranmaqdan qazanda qaynatmaqdan qatıraqdur eger bir ölü dirilse dünyÀ ehline  

14. ölüm acısınuñ xaberin virse hergiz dirilikle fÀyidelenmeyelerdi uyquyıla  

15. leõõetlenmeyelerdi daxı rivÀyet olındı ki eger ölüm acısından bir qatre dünyÀ  

 

65b65b65b65b    

1. ùaàlarınuñ üstine qosalar ol acıdan ùaàlar eriyedi èömer raøiya’llÀhu  

2. èanhu kaèbü’l-axbÀra eyitdi bize ölümden xaber vir kaèb eyitdi evet  

3. yÀ emìre’l-müéminìn şuña beñzer ki bir çoq dikenlü budaq bir Kişinüñ  

4. qarnına gire daxı her diken bir ùamar içinde yir tuta andan ãoñra bir güçlü Kişi  

5. ol budaàı yaàrından çeke alduàın ala yirinde qalan qala müéellif eyitdi  

6. her Kişi ki kÀfir düşmanından qaça gendü nefsiçün işbu acıları ve ölümden ãoñra  

7. zaómetleri sinle suéÀli ve sin qısmaq èaõÀbı ve qıyÀmet qorquları  

8. ve ãırÀùdan geçmek zaómeti ve èameller dartılmaq ve beynìler yaàmaq ve der  

9. içinde yüzmek ve daxı bunlaruñ àayrı zaómetleri ixtiyÀr itmiş olur  

10. óÀl budur ki àaõÀda kÀfir qılıcıla ölmegüñ bir qarınca ısırmaàı qadar acısı  

11. vardur niteki geçmiş óadìålerde õikr olındı ölmekden ãoñraàı qor- 

12. qulardan xoõ hìç birisini görmez gör imdi ol èaõÀbları  

13. ve qorquları görenlerile anlardan hìç birin görmeyen allÀhu teèÀlÀ  

14. qatında dürlü kerÀmetlere ve envÀèi naèìmlerle tenaèèum iden ve yüce köşklerde  

15. güzel óÿrìlerle zevq eyleyen ve yeşil quşlar içinde uçmaqları gezüp dürlü 

 

66a66a66a66a    

1. nièmetlerinden yiyüp şarÀblarından içüp èarşı altında asılu altundan qandìllerle  

2. yatan ve girü dünyÀya dönüp tañrı yolında on gez daxı şehìd olmaq Àrzÿlayan  

3. bir midür bunuñ gibi furãat fevt iden èaciz ne çirkindür ve şol õikr  

4. eyledügümüz qorqulardan qurtılup uçmaqlarda èişretile xoş geçmekçün  
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5. àazÀlarda ölinceye degin savaş eyleyen ne xoş miskindür iy dükeli göñüllerüñ  

6. yuları elinde olup åÀbit qılmaàa raàbet itdükleri vey àaybetler bilüp  

7. niteleri dürüst qılmaàa iètimÀd eyledükleri senüñ bayluàuñdan yaña ãunaruz  

8. yoqsulluàumuz ellerini ki bize sen rÀøí olacaq şehÀdet rÿzì qılasın  

9. ve nefslerümüzi senüñ yoluñda iqdÀm itmek üzerine åÀbit eyleyesin  

10. yigirmi birinci bÀb àazÀnuñ niyyeti beyÀnındadur qÀla’llÀhu teèÀlÀ b ß ë 

11.117 åî©–¡Ü¤‚¢ß  é¨£ÜÛa aë¢†¢j¤È î¡Û ü¡a a¬ë¢Š¡ß¢a yaènì bunlara buyrulmadılar hìç nesneye  

12. illÀ şuña buyurdular ki allÀha èibÀdet eyleyeler dìni allÀh içün xÀliã eyledikleri  

13. óÀlde ãaóìóinde èömr bin el-óaùÀb raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

14. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi degüldür èameller illÀ niyyetlerile  

15. yaènì her èamel èibÀdet olduàı niyyetine göredür pes her Kişinüñ  

 

66b66b66b66b    

1. ki hicret yaènì yurdın qoyup medìneye resÿlu’llÀh qatına geldügi allÀh  

2. içün ve resÿl içün ola anuñ hicreti allÀh içün ve resÿliçündür  

3. yaènì èameli maqbÿldür ve hicreti èibÀdetdür ve her Kişinüñ ki hicreti dünyÀ  

4. eline girmegiçün ola yÀ bir èavrat almaàıçün ola niçün hicret anuñçün  

5. olur yaènì niyyeti qanqısıçün olursa hicret anuñçün olur ve hicretinden  

6. ötrü müzd eline girmez ãaóìóinde rivÀyet olundı ki bir bedevì èarab  

7. geldi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ãordı ki bir Kişi savaş ider  

8. eline aqın mÀlı girmegiçün bir Kişi savaş ider añılmaàiçün bir Kişi savaş  

9. ider maqÀmın görmegiçün bunlaruñ qanqısı tañrı yolındadur yaènì qanqısı  

10. àÀzì olur ve qanqısınuñ savaşı tañrı yolındadur resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

11. èaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki tañrı kelimesin yaènì tevóìd kelimesin  

12. ve islÀm dìni yüce olmaàıçün savaş eyleye tañrı yolında oldur èibÀdet  

13. bin eã-ãamıt raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  
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14. ve sellem eyitdi her Kişi ki tañrı yolında àazÀ ide ve bir deve dizin baàlayacaqdan  

15. artuq dünyevì nesneye niyyet eylemeye bayıq aña niyyet óÀãıl olur yaènì àazÀsından  

 

67a67a67a67a    

1. eline giren niyyet eyledügi olur ancaq faãıl bilgil ki àaõÀda niyyet çoq dürlü  

2. olur lÀkin àÀlib olanı beyÀn idelüm allÀh tevfìq ile cümlesinden birisi budur kim  

3. àazÀya çıqduàı tañrı buyurup farø eyledügiçün ola ancaq àaõÀdan óÀãıl  

4. olan nesnelere hìç naôarı olmaya bu niyyet dükeli niyyetlerden aèlÀdur birisi daxı  

5. budur ki àazÀya çıqduàı islÀm àayretiçün ve tevóìd kelimesi yücelüp küfr kelimesi  

6. alçaq olmaàıçün ola bu niyyet öñdünden118 aşaàadur zìrÀ ki bunda èamelüñ  

7. netìcesine naôar eylemek var mücerred buyruàıçün degül bu iki niyyet degme 

Kişinüñ eline  

8. girmez nice Kişiler bu niyyetile àazÀya çıqaruz dirler lÀkin niyyetleri ayruq nesne 

olur  

9. bu niyyetlerüñ gerçekligi èalÀmetlerinden budur ki èamelini gizlemek üzerine qatı 

dürişe  

10. ve işledügi èameli faxrlanup söylenmeye işledügini hìç allÀhdan artuq  

11. kimsene bilmeye ve kimsene bildügini kerih göre añladuàını sevmeye yaluñuz allÀh 

bildügine  

12. qanÀèat ide üçünci niyyet budur ki àazÀya ùamu qorqusından qurtulmaàıçün  

13. ve uçmaq nièmeti eline girmekçün çıqa baèøı èulemÀ eyitmiş bunuñ gibi niyyetle 

şehÀdet  

14. óÀãıl olmaz ammÀ ôÀhir ve ãaóìó budur ki bu niyyetile şehÀdet óÀãıl olur zìrÀ ki  

15. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem àazÀya yiltedi ve àaõÀda şehìd olanlara 

uçmaqda 

 

                                                

118  Metinde ¤æ †¤×¢†¤×¢ëa şeklinde yazılmıştır.  
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67b67b67b67b    

1. dürlü åevÀblar óÀãıl olur didi pes muóÀldur ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

2. bir nesneyile teràìb idüp èamele yilteye ve ol nesne içün èamel itmek øaèìf  

3. ola daxı uçmaq niyyetile savaş idüp ölen Kişiçün şehìddür diyü resÿlu’llÀh  

4. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ùanuqlıq virdi niteki èabdu’r-rezÀq rivÀyet eyledi ki  

5. şıdlu ibne’l-hÀdì raøiya’llÀhu èanhu eyitdi èarabdan bir Kişi geldi resÿlu’llÀh 

ãalla’llÀhu 

6. èaleyhi ve selleme ìmÀn getürdi ardına uydı andan ãoñra ben senüñile hicret  

7. iderin resÿlu’llÀh ol Kişi ãaóÀbelerüñ baèøısına ıãmarladı çünki xayber àazÀsı  

8. vÀqiè oldı resÿlu’llÀhuñ eline àanìmet mÀlı girdi qısmet iderken aña daxı  

9. ol mÀldan naãìb çıqardı naãìbini yoldaşlarına virdi ol Kişi yoldaşları- 

10. nuñ binidlerin güderdi gelicek naãìbini virdiler eyitdi bu ne nesnedür  

11. yoldaşları eyitdiler resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem saña qoduàı naãìbdür  

12. ol naãìbi aldı resÿlu’llÀh qatına geldi eyitdi işbu baña virdügiñ  

13. nedür resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi senüñ naãìbüñdür eyitdi  

14. ben saña bundan ötrü uymadum lÀkin şunıñiçün uydum ki işbunda beni  

15. oqıla uralar boynına işÀret eyledi daxı ölem uçmaàa girem resÿlu’llÀh  

 

68a68a68a68a    

1. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi eger sen tañrıya gerçek söylerseñ allÀh seni  

2. girçek eyleye yaènì istedüñ şehÀdeti saña rÿzì qıla bunuñ üstine  

3. az vaqıt geçdi müsülmÀnlar savaşa durdılar biraz vaqtdan ãoñra  

4. ol Kişi resÿlu’llÀha getürdiler ol işÀret eyledügi yirde oqıla urmışlar  

5. ölmiş resÿlu’llÀh göricek eyitdi bu ölmişdür eyitdiler evet resÿlu’llÀh  

6. eyitdi bu Kişi tañrıya gerçek söyledi allÀh daxı bunı gerçek eyledi  

7. andan ãoñra resÿlu’llÀh èaleyhi’s-selÀm gendü cübbesin aña kefen eyledi  

8. namÀzın qıldı duèÀsında işitdiler ki eyitdi ilÀhì işbu senüñ quluñdur  

9. senüñ yoluñda hicret ide çıqdı şehìd oldı ben benlik üzerine  
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10. ùanuàın ol Kişi uçmaqdan artuq nesne qaãdı itmedin resÿlu’llÀh  

11. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem anuñçün şehìddür diyü ùanuqlıq virdi her Kişi ki 

öñdünki niyyet  

12. issilerinden qaçmaq dürüst olduàı yirde qaçarken öle üçünci niyyet ehlinüñ 

qaçmadın  

13. öleni gibidür belki daxı yigrekdür daxı her Kişi ki savaşdan niyyeti düşmanını 

gendüden 

14. defè itmek ola ancaq ol daxı üçünci niyyet ehlinde olmaàa yaqındur ammÀ  

15. qaçmaq óarÀm olduàı yirde qaçarken ölen dünyÀ óükmi iètibÀrınca şehìd dirler lÀkin  

  

68b68b68b68b    

1. anuñ gibi Kişi şehìd olmaz niteki geçen bÀbda õikr olındı ki kÀfirden qaçanuñ  

2. varacaàı yir cehennemdür cehennem yiri olan Kişi xoõ şehìd olmaz muhyi’d-dìn-i 

nÿrì 

3. müslim şeróinde eyitdi şehìdler üçdür birisi oldur ki dünyÀ ve Àxiret iètibÀ- 

4. rınca şehìd ola birisi daxı oldur ki dünyÀ iètibÀrınca şehìd ola Àxiretde cehenneme 

gire  

5. kÀfirden ardın dönderüp qaçarken şehìd olan ve àanìmetden àulÿl iden ve baha- 

6. durmış disünler diyü savaş iderken ölen Kişiler gibi birisi daxı oldur ki  

7. Àxiret iètibÀrınca şehìd ola vebÀdan qarın aàrısından ölen suya boàılan  

8. dìvÀr altında qalan Kişiler gibi dördünci niyyet budur ki Kişi àazÀya çıqduàı  

9. müsülmÀnlar qaraltusın çoàaltmaq içün ola hìç bundan artuq savaş  

10. eylemek şehìd olmaq gibi qaãd ve niyyet olmaya bunuñ gibi Kişi savaşda ölürse  

11. şehìd olur zìrÀ ki bir qavmuñ qaraldusın arturan anlardan olur bizÀzi  

12. bayhaqì kitÀblarında rivÀyet olındı ki enes bin mÀlik raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet  

13. eyledi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìdler üçdür birisi bir  

14. Kişidür ki nefsiyle ve mÀlıyla tañrı yolında àazÀya çıqdı savaş eylemek  

15. ve şehìd olmaq isdemez belki müsülmÀnlaruñ qaraldusın arturmaq içün  
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69a69a69a69a    

1. ancaq eger ölürse yÀ savaşda öldürürlerse cemìè günÀhları yarlıàanur  

2. ùamu odından qurtılur qıyÀmetde fezaèdan yaènì ürkmekden emìn  

3. olur óÿrìlerden èavratlar virilür egnine kerÀmet óullelerin geydürürler  

4. başına vaqÀr tÀcı urılır beşinci niyyet budur ki Kişi àazÀya çıqa hem aqın  

5. eline girmek ve hem tañrı yolında àazÀ itmegiçün şöyle ki bu iki qaãduñ  

6. birisi yaluñuz olsayıdı àazÀya yilteyibilürdi meåelÀ eger bir mÀl ele girmegiçün  

7. àazÀya qıàırsalar vereydi eger iki ùÀyife olsa birisi mÀlsuz mÀllu  

8. ùÀyife àazÀ itmege meyl artuq olayıdı baèøı èulemÀ bunuñ gibi niyyet  

9. fÀsiddür didi lÀkin imÀm àazÀlì raómetèullÀhi èaleyhi bunuñ gibi niyyetüñ  

10. dürüstlügine óükm itmişdür qurùubì tefsìrinde eyitdi aqın içün àazÀya  

11. çıqmaq dürüst olduàını işbu qaøiyye delìldür ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

12. èaleyhi ve sellem ebÿ süfyÀnuñ şÀmdan gelen bÀzirgÀnları kÀrubÀnını qarşulayu  

13. çıqdı bundan öñdin àanìmet içün savaş iden tañrı yolında  

14. degül didügi resÿlu’llÀhuñ şol Kişi óaqqındadur ki savaşdan ve àaõÀdan  

15. qaãdı ve niyyeti mÀl eline girmek ola ancaq müéellif eyitdi bu didügümüze 

 

69b69b69b69b    

1. bu daxı gökçek delìldür ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem aqıncıları viribidi  

2. kÀfirlerüñ ùavarların sürerlerdi èavratın oàlanın alırlardı qaçanki  

3. ellerinde nesne gireydi dönerler giderlerdi müşriklerle savaşmaàa muqayyed 

olmazlardı  

4. eger kÀfirler ardlarına uysalar ellerindeki bulunların qurtarmaàıçün  

5. savaşurlardı kÀfirleri sıyıcaq ardlarına düşüp qomazlardı belki ellerindeki  

6. alup yollarına girerlerdi anları qorlardı hem ebÿ dÀvÿd kitÀbında  

7. rivÀyet olundı ki èabdu’llÀh bin óavÀle raøiya’llÀhu èanhu eyitdi bizi  
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8. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem àanìmet elümüze girmegiçün yayın àazÀya 

viribidi  

9. bir óadìåde daxı ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu işitdi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

10. èaleyhi ve sellem eydürdi üstüñüze fitneler geldi qarañu gice qaralıàı gibi ol 

fitnelerden 11. qurtulacaq Kişi oldur ki bir ùaà başında otura ùavarı südinden yiye  

12. yÀ bir Kişi ola ki müsülmÀnlaruñ ucları atınuñ dizginin dutıcı ola qılıcı qazancından  

13. yiye bayhaqì kitÀbında rivÀyet eyledi ki ibni èömer raøiya’llÀhu èanhu eyitdi  

14. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem yÀrenleriyle àazÀya giderken bir göçer  

15. èarabuñ evi yanına uàradı ev issi evinüñ bir yanın qaldurdı ve eyitdi  

 

70a70a70a70a    

1. ne qavmdur işbu gidenler eyitdiler tañrı peyàÀm-berleridür yÀrenlerile àazÀya  

2. giderler eyitdi hìç dünyÀ qumÀşından daxı nesne alurlar mı eyitdiler evet àanìmet  

3. mÀlın alurlar müsülmÀnlar arasında qısmet iderler bunı işidicek durdı  

4. bir binilmedük devesi varıdı dutdı bindi bunlarıñıla bile gitdi qaçanki  

5. devesi resÿlu’llÀha yaqın gelürdi ãaóÀbe devesin ururlardı  

6. resÿlu’llÀhdan ıraq giderürlerdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

7. eydürdi qoñ necdiyi baña yaqın gelsün ki ol tañrı óaqqıçün ki  

8. nefsüm anuñ elindedür bu necdì uçmaq meliklerindendür rÀvì eyitdi düşmanıla  

9. bulışıcaq ol necdì şehìd oldı işbu óadìå başına àanìmetiçün  

10. àazÀ itmek dürüst olduàını rÿşen delìldür zìrÀ ki ol necdì-i èarab  

11. àazÀya çıqduàı àanìmet qaãdına idi velÀkin àanìmet qaãdıyla qarışıq olan  

12. àaõÀdan àanìmete naôar itmeyen Kişinüñ àazÀsı yigrek olduàında ve àanìmete meyl  

13. itmegile àazÀnuñ müzdi eksilmekde şek yoqdur ammÀ şol óadìå ki ebÿ hureyre  

14. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki bir Kişi eyitdi yÀ resÿla’llÀh bir Kişi tañrı  

15. yolında àazÀya varmaq isder ve dünyÀ metÀèından daxı nesne umar resÿlu’llÀh  
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70b70b70b70b    

1. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi anuñ hìç müzdi yoqdur xalqa bu nesne qatı geldi  

2. ol Kişiye eyitdiler ikileyin di şÀyed ki resÿlu’llÀh añlayımaduñ ola ol Kişi  

3. girü eyitdi yÀ resÿla’llÀh bir Kişi tañrı yolında àazÀya çıqar dünyÀ metÀèından  

4. daxı nesne umar resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi anuñ hìç müzdi  

5. yoqdur eyitdiler bir gez daxı ãor ol Kişi üçinci keret eyitdi girü resÿlu’llÀh  

6. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi anuñ hìç müzdi daxı yoqdur müéellif  

7. eyitdi bu óadìå şol Kişi óaqqındadur ki àaõÀdan qaãdı mÀl ola ancaq  

8. hìç èibÀdete niyyet eylemeye mütercim eyitdi eger bu Kişinüñ dünyÀ qaãdı èibÀdet  

9. yeynile qarışdurduàıçün àazÀ müzdi eline girmezse àazÀsında óelÀl kesbe qaãd iderse  

10. óelÀl qazanmaq åevÀbı óÀãıl ola zìrÀ ki óelÀl qazanmaq daxı başına bir ulu èibÀdet- 

11. dür eger ölürse daxı şehìd ola zìrÀ ki èibÀdet içinde yörürken kÀfir öldürdi  

12. egerçi àÀzìler müzdi eline girmezse evet dünyÀlige qaãd eyledügi óelÀl qazanmaq  

13. èibÀdet olduàıçün olmasa belki mÀl arturmaq yÀ fÀsid yirde xarcanmaq  

14. içün olsa bunuñ gibi niyyetlü Kişinüñ müzd eline girmez ölürse şehìd  

15. olduàında daxı naôar vardur altıncı niyyet budur ki Kişi àazÀya mÀl  

 

71a71a71a71a    

1. içün çıqa ancaq hìç èibÀdete qaãd itmeye bunuñ gibi Kişi kÀfir elinde  

2. daxı ölürse şehìd olmaz eger dünyÀ iètibÀrınca şehìddür dirlerse daxı  

3. mütercim eyitdi mücerred àanìmet qaãdıçün àazÀya çıqan eger àanìmete 

4. qaãd eyledügi mÀl arturmaàıçün yÀ dünyÀda tenaèèum itmegiçün olursa hìç bir  

5. müzd eline girmez ölürse daxı şehìd olmaz velÀkin àanìmetden qaãdı bu olursa  

6. kim óelÀl qazançdur ve óelÀl kesb itmek farødur bu niyyetden ötrü óelÀl  

7. qazanmaq müzdi óÀãıl ola zìrÀ ki àanìmet içün àazÀya çıqmaq dürüst  

8. olduàı bundan öñdin beyÀn olındı idi eger ölürse daxı şehìd ola  

9. zìrÀ ki bir Kişi óelÀl kesbiçün bÀzìrgÀnlige çıqsa óarÀmìler öldürse  

10. dükeli imÀmlaruñ ittifÀqile ol Kişi şehìd olur velìkin resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 
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11. èaleyhi ve sellem müzdi yoqdur didügi àazÀsınuñ müzdi yoqdur dimek olur  

12. àazÀ müzdi ayruqdur şehìd olmaq müzdi ayruqdur birisinüñ müzdi óÀãıl  

13. olmaduàından daxı birisinüñ óÀãıl olmamaq lÀzım degüldür yÀ xoõ müzdi  

14. yoqdur didügi şol Kişi qatında ola ki àanìmetden qaãdı mÀl arturmaq yÀ tenaèèum  

15. itmek yÀ fÀsid yirde xarçlanmaq ola va’llÀhu èÀlem yedinci niyyet budur ki Kişi 

riyÀyile 

 

71b71b71b71b    

1. àazÀya çıqa daxı bahÀdur disünler diyü savaş eyleye bu niyyetlü Kişi àazÀ müzdi  

2. óÀãıl olmaz ölürse daxı şehìd degüldür niteki müslim ãaóìóinde õikr olundı ki  

3. ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve 

sellem  

4. eyitdi be-dürüstì evvel Kişi ki qıyÀmet güninde anuñ üzerine óükm olınur bir àaõÀda  

5. şehìd olmış Kişidür anı allÀh qatına getürdiler daxı allÀh teèÀlÀ aña dünyÀda virdügi  

6. nièmetlerin bildüre ol daxı bile ve iqrÀr eyleye andan allÀh teèÀlÀ eyde pes  

7. bu nièmetler içinde nitdüñ yaènì nice èibÀdet eyleyüp bu nièmetlerüñ şükrin  

8. yirine getürdüñ ol Kişi eyide senüñ yoluñda kÀfirlerle savaşdum şuña degin ki  

9. şehìd oldum allÀh teèÀlÀ eyde yalan söylersin belki savaş itdüñ şunuñiçün ki  

10. bahÀdurmış diyeler ol nesne dünyÀda dinildiyidi andan buyura ol Kişi yüzi  

11. üstine süriyü cehenneme bıraàalar bir daxı şol Kişidür ki èilim ögrenmiş ve ögretmiş 

12. ve quréÀn oqımış ola anı daxı allÀh qatına getüreler daxı allÀh teèÀlÀ aña dünyede 

virdügi  

13. nièmetlerin bildüre ol daxı bile iqrÀr eyleye andan óaq teèÀlÀ eyde bu nièmetler  

14. içinde neyledüñ yaènì nice şükr eyledüñ ol Kişi eyde èilm ögrendüm ögretdüm daxı  

15. senüñiçün quréÀn oqıdum allÀh teèÀlÀ eyde yalan söyledüñ èilm ögrendüñ tÀ ki èÀlim  

 

72a72a72a72a    

1. diyeler quréÀn oqıduñ tÀ ki quréÀn oqıyıcı diyeler ol nesne dünyÀda dinildi andan  
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2. buyura ol Kişi yüzi üstine süriyü cehenneme bıraàalar bir daxı şol Kişidür ki  

3. óaq teèÀlÀ anuñ rızqını giñitmiş119 ola ve dürlü mÀllardan ve nièmetlerden virmiş ola  

4. anı daxı allÀh qatına getüreler allÀh teèÀlÀ eyde pes bu nièmetlerde neyledüñ allÀh 

teèÀlÀ aña virdügi nièmetlerden bildüre ol daxı  

5. cemìèin bile ve iqrÀr eyleye óaq teèÀlÀ eyde pes bu nièmetlerde neyledüñ ol Kişi  

6. eyde hìç bir yir ki sen andan mÀl xarc itmegi severdüñ qomadum illÀ anda senüñçün  

7. mÀl xarc eyledüm allÀh teèÀlÀ eyde yalansın anuñiçün xarc itdüñ ki cömerddür  

8. diyeler ol nesne dünyede dinildi andan buyura yüzi üstine süriyü cehenneme  

9. bıraàalar bir rivÀyetde resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem bu óadìåüñ ãoñında 

eyitdi  

10. tañrınuñ maxlÿqÀtından qıyÀmet güninde evvel ùamuya giren bu üç Kişidür  

11. ebÿ dÀvÿd kitÀbında õikr olundı ebÿ imÀme raøiya’llÀhu èanhu eyitdi bir Kişi  

12. resÿlu’llÀha geldi ve eyitdi bir Kişi àazÀ itse tañrıdan åevÀb umsa  

13. daxı xalq içinde àÀzì diyü añılmaq isdese aña ne óÀãıl olur resÿlu’llÀh  

14. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi hìç nesne óÀãıl olmaz üç geze degin  

15. ol Kişi bu sözi ièÀde eyledi her keretde resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem 

 

72b72b72b72b    

1. eyitdi be-dürüstì allÀh teèÀlÀ qabÿl eylemez èamelden illÀ şol èamel ki xÀliã ola  

2. yaènì riyÀ qarışmaya ve anuñıla allÀhuñ vechi qaãd olına ammÀ riyÀ ile èamel ideni  

3. èiqÀb olduàında èulemÀ ixtilÀf itmişdür baèøılar eyitdi èiqÀb  

4. olur zìrÀ ki bahÀdurmış diyü savaş ideni oqıyıcıdur disinler diyü quréÀn  

5. oquyanı cömerddür disünler diyü xayır eyleyeni yüzi üstine süriyü  

6. cehenneme bıraàalar diyü óadìå geldügin bundan öñdin beyÀn eyledük baèøılar  

                                                

119 Metinde ¤)¡àn¡Ø¤î × şeklinde yazılmıştır. Metnin özellikle harekelenme sisteminde yanlışlıkları 

bolca görüyoruz. Burada şu soru ile karşılaşıyoruz: 1. Acaba sadece bir hareke yanlışlığı mı var? 2. 

Yoksa, tıpkı Nehcü’l-Feradis’in yazımında görüldüğü gibi, bir kapalı e (é) mi belirtilmek istenmiş? 

Harekeleme sisteminde birçok yanlışlık gördüğümüz metin için, bu konuda karar vermek oldukça güçtür. 
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7. èiqÀb èamelinüñ åevÀbı bÀùıl olmaqdur didi zìrÀ ki åevÀbı bÀùıl olur didi 

8. hìç èiqÀb añmadı müéellif eyitdi ãoñraàı söz dürüstürekdür åÀbit  

9. ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki èabdu’llÀh bin sinÀn eyitdi èabdu’llÀh bin  

10. mübÀrek ve muètemer bin süleymÀnile tarsÿsda olurdum bir gün ¤Š¡î1£äÛa¢Š¡î1 £äÛa 
11. diyü xalq çaàrışdı yaènì çıquñ kÀfir geldi didiler pes èabdu’llÀh bin  

12. mübÀrek ve muètemer bin süleymÀn çıqdı xalq daxı çıqdılar çünki müsülmÀnlar ile  

13. kÀfirler alayı alay olup biribirine qarşu durdılar kÀfir çerisinden bir Kişi  

14. ilerü geldi bahÀdur diledi müsülmÀnlardan bir Kişi çıqdı ol kÀfir depindi  

15. ol müsülmÀnı öldürdi bir daxı çıqdı anı daxı öldürdi şuña degin ki  

 

73a73a73a73a    

1. müsülmÀnlardan altı Kişiye degin mübÀrezetile öldürdi andan ãoñra alaylar  

2. arasında ãalınu ãalınu yörürdi anuñla savaşmaàa kimse alaydan çıqup  

3. ilerü varmazdı èabdu’llÀh bin sinÀn eyitdi èabdu’llÀh bin mübÀrek bunı  

4. göricek benden yaña baqdı ve eyitdi iy èabdu’llÀh eger ben ölürsem suyıla irkil  

5. andan atını depretdi ol kÀfire qarşu vardı bir zamÀn bunuñla savaş  

6. eyledi andan ãoñra ol kÀfiri öldürdi mübÀrezet içün er diledi bir kÀfir  

7. daxı geldi anı daxı öldürdi tÀ şuña degin ki bu daxı kÀfirlerden mübÀrezetile  

8. altı Kişi öldürdi andan ãoñra girü savaşmaàa er diledi kÀfirler giñelüp kimse  

9. ilerü gelmedi gördi ki ayruq kimse gelmez atı depdi alayuñ arasına  

10. belürsüz oldı bir zamÀndan ãoñra gördüm ki èabdu’llÀh bin mübÀrek bayaàı  

11. yirinde durur ne vaqt geldügin duymadum baña eyitdi eger ben diriyken  

12. bunı kimseye söylerseñ bir söz daxı didi èabdu’llÀh bin sinÀn eyitdi  

13. ol diri olduqça bu xaberi kimseye söylemedüm hem ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki  

14. aãmaèì eyitdi müslime bin èabdu’l-melik bir óisÀra girmekde müsülmÀnlar qatı  

15. zaómet çekdiler ol óisÀruñ bir delügi varıdı ol delüge girmege Àdem 
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73b73b73b73b    

1. isdediler kimsene girmege qıyamadı Àxir çeride ¤å¢ß bir Kişi ol delüge  

2. girdi óaq teèÀlÀ ol qalèayı anuñ sebebile müsülmÀnlara açı virdi müslimanuñ  

3. qıàırdıcısı ol delüge giren Kişi isdeyü üç geze degin qıàırtdı kimse gelmedi  

4. dördünci kere qıàırtmaqda ol Kişi geldi ve eyitdi ol delüge giren Kişi benin  

5. evet size and virürin ki baña nesne virüp èamelüm defterin qarartmayasız  

6. ve beni işümden qomayasız yaènì baña dünyÀlik virmeñ tÀ ki xÀliã óaqiçün olan  

7. èamelüñ ixlÀãı bozılmaya müslime eyitdi öyle olsun bundan ãoñra ol Kişi  

8. ayruq görinmedi müslime bin èabdu’l-melik andan ãoñra her namÀzı ãoñında  

9. duèÀ qılurdı eydürdi ilÀhì beni ol delüge giren Kişiyile bile eyle yaènì Àxiretde  

10. beni anuñla qopar mütercim eyitdi tañrı ol Kişi raómet eylesün  

11. riyÀdan qorqdı gendüyi gizledi dünyÀlik almaàıla àazÀnuñ åevÀbı eksüldügin  

12. bildügiçün nesne qabÿl eylemedi zìrÀ ki bundan öñdin àÀzìlerüñ àanìmet  

13. ellerine girüp saàlıàıla çıqıcaq müzdlerinüñ üç iki baxşı dünyÀda óÀãıl olur  

14. óadìå beyÀn olundı bu maènìden ötrü sÀliólerden nice Kişiler àazÀya  

15. varurlardı àanìmetden naãìb almazlardı müzdleri Àxiretde tamÀm olsun 

 

74a74a74a74a    

1. diyü yigirmi ikinci bÀb àazÀya çıqan Kişi döşeginde ölürse daxı şehìd olduàı  

2. beyÀnındadur ve àaõÀda ãayru olmaq baş aàartmaq åevÀbı õikrindedür qÀla’llÀhu 

teèÀlÀ 

3. É Ó ë ¤  Ô Ï ¢p¤ì à¤Ûa ¢é¤×¡0¤ ¡‰†¢í  £á¢q©é¡Ûì¢ ‰ ë ¡é¨£ÜÛa ó Û¡a  a Š¡ub è¢ß ©é¡n¤î 2 ¤å¡ß ¤x¢Š‚ í ¤å ß ë  

4. 120é¨£Ü Ûa ó Ü Ç ê¢‰u a maènìsi budur ki her Kişi ki evinden çıqa hicret idici yaènì vaùanını 

terk  

5. idici olduàı óÀlde allÀh ve resÿline irişe andan ãoñra öle anuñ müzdi allÀh üzerine  

                                                

120 Nisa 4/100 



 

 

232

 

6. olur ve qÀla’llÀhu teèÀlÀ ì¢mb ß ¤ë aa¬ì¢Ü¡n¢Ó  £á¢q ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aë¢Š ub ç  åí©  ̂£Ûa ë     

7.  ¦3 ¤ ¢†ß ¤á¢è £ä Ü¡¤ †¢î Û åî©Ó¡‹a £ŠÛa¢Š¤î   ì¢è Û  é¨£ÜÛa  £æ¡a ë 6¦bä  y b¦Ó¤‹¡‰ ¢é¨£ÜÛa ¢á¢è £ä Ó¢‹¤Š î Û 

8. 121:¥áî©Ü y ¥áî©Ü È Û  é̈£ÜÛa  £æ¡a ë 6¢é ã¤ì ™¤Š í maènìsi budur ki şunlar ki hicret itdiler  

9. yaènì vaùanların terk eylediler andan depelendiler yÀ döşeklerinde öldiler  

10. óaq teèÀlÀ anları gökçek rızqlandura be-dürüstì allÀh teèÀlÀ rızq viricilerüñ  

11. yigregidür allÀh teèÀlÀ anları bir girçek yire qoya ki anlar ol yire xoşnÿd  

12. olalar yaènì uçmaàa qoya daxı be-dürüstì allÀh teèÀlÀ ki bilicidür ve àÀyet  

13. óakìmdür ãaóìóinde õikr olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

14. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi tañrı yolında àazÀ idicinüñ meåeli  

15. şol namÀz qılıcı ve oruc dutıcı miåli gibidür ki hìç namÀzından orucından 

 

74b74b74b74b    

1. üşenmeye süst olmaya allÀhu teèÀlÀ girü evine döndüriciye degin şol nesne  

2. ile ki döndürür åevÀpdan ve àanìmetden tÀ şuña degin ki öldüre daxı uçmaàa qoya  

3. müslim ãaóìóinde õikr olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi  

4. ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehÀdet siz neyi dutarsız  

5. eyitdiler her Kişi ki àaõÀda kÀfir elinde öle şehìd aña dirüz resÿlu’llÀh  

6. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi eyle olsa benüm ümmetümüñ şehìdleri iñen  

7. az olurdı eyitdiler yÀ şehìd kimdür yÀ resÿla’llÀh resÿlu’llÀh eyitdi  

8. àaõÀda kÀfir elinde ölen şehìddür àaõÀda ãayru olup ölen şehìddür  

9. ùÀèÿndan ölen şehìddür qarın aàrısından ölen şehìddür ebÿ dÀvÿd  

10. eydür rivÀyet eyledi ki ebÿ mÀlik eşèarì raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki  

11. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi her Kişi kim tañrı yolında àazÀya  

12. çıqdı daxı öldi yÀ kÀfir öldürdi ol Kişi şehìddür yÀ atından  

13. yÀ devesinden düşdi yÀ bir cÀnavar ãoqdı öldürdi yÀ döşeginde  
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14. öldi her ölümile ölürse ol Kişi şehìddür uçmaàa girür bir óadìåde daxı  

15. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem her Kişi ki óacca çıqdı daxı öldi  

 

75a75a75a75a    

1. qıyÀmete degin aña óÀcı müzdi yazılur her Kişi ki èumreye çıqdı daxı öldi qıyÀmete  

2. degin aña èumre müzdi yazılur her Kişi ki àazÀya çıqdı daxı öldi qıyÀmete degin  

3. aña àÀzì müzdi yazulur müéellif eyitdi bu óadìålerüñ ıùlÀqıyla baèøı  

4.èulemÀ àaõÀda kÀfir öldürdügiyle döşeginde ölen şehìd berÀberdür didiler baèøısı  

5. eyitdi şehìd olmaqda ikisi berÀberdür velÀkin kÀfir öldürdiginüñ ziyÀde  

6. faøìletleri vardur ki döşeginde ölene óÀãıl olmaz niteki şehÀdet faøìleti  

7. bÀbında õikr olına inşaèallÀhu teèÀlÀ faãl ibn ibni ebì şeybe kitÀbında õikr olundı  

8. ki èabdu’llÀh bin èömer raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

9. èaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki tañrı yolında àaõÀda başı aàrıya geçmiş 

günÀhları  

10. yarlıàana bir óadìåde daxı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki 

àaõÀda 11.bir gün ãayru oldı allÀh teèÀlÀ aña bir yıllıq èibÀdet müzdin vire şifÀda  

12. õikr olundı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki birgün  

13. àaõÀda ãayru oldı ol bir gün ãayruluàı müzdi biñ qul azÀd eyleyüp  

14. tañrı yolında àazÀ içün yaraqlayup qıyÀmete degin anlara nafaqa itmekden 

yigrekdür  

15. yigirmi üçinci bÀb şehÀdet dilemege óÀriã olmaq beyÀnındadur qÀla’llÀhu 

  

75b75b75b75b    

1. teèÀlÀ 122á¡è¤î Ü Ç  o¤à È¤ã a  åí©  ̂£Ûa  Âa Š¡•  áî©Ô n¤¢à¤Ûa  Âa Š¡£–Ûa b ã¡†¤ç¡a maènìsi  

2. budur kim bizi müstaqìm yaènì doàru yola qulaàuzla şol Kişilerüñ yolına  
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3. ki sen anlara inèÀm eyledüñ bir daxı õikr olundı ki allÀh teèÀlÀ inèÀm  

4. eyledügi Kişiler peyàÀm-berler ãıddıqlar şehìdler daxı sÀliólerdür pes bu iki  

5. Àyetden maèlÿm olur kim allÀh teèÀlÀ namazuñ her rekèatinde şehìd olmaq ùaleb  

6. eylemegi vÀcib qıldı zìrÀ ki her rekèatde fÀtióa sÿresin oqımaq vÀcibdür  

7. müslim ãaóìóinde õikr olundı ki sehl bin hanìf raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet  

8. eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi her Kişi ki allÀhdan gerçeklige  

9. şehÀdet isteye allÀh teèÀlÀ anı şehìdler mertebesine irişdüre döşeginde  

10. daxı ölürse müéellif eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem dükeli 

maxlÿqÀtuñ  

11. yigregi ve cemìè Àdem oàlanlarınuñ efêali ve peyàÀm-berlerüñ ekmeli olduàından  

12. ãoñra hìç günÀhı yoàiken ve öñdünki daxı ãoñraàı günÀhlaruñ yarlıàaduq diyü Àyet 

gelmiş  

13. ken şehÀdet ùaleb iderdi niteki bundan öñdin bir óadìåde geçdi ki  

14. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ol tañrı óaqqıçün ki muóammedüñ  

15. nefsi anuñ elindedür eger müsülmÀnlara zaómet eylemegüm olmasa hìç bir tañrı 

yolında  

 

76a76a76a76a    

1. àazÀ idici çerinüñ yÀ aqıncınuñ ãoñınca oturmayadum yaènì her keret ki àaõÀdan  

2. geleydüm girü gideydüm lÀkin qolay bulmazın ki yÀrenlerim yaraqlanduram yaènì 

ayaq qabın  

3. alı virem bunlaruñ daxı yaraqlanacaq qolayları yoqdur ben gidüp anlar qalduqları  

4. daxı anlara qatı zaómet olur ol tañrı óaqqıçün ki muóammedüñ nefsi anuñ elindedür  

5. sevdüm ki tañrı yolında àazÀ idem şehìd olam girü àazÀ idem şehìd olam  

6. mütercim eyitdi qaçanki bir ayaq qabına güci yitmeyen àazÀya varmaduàına  

7. melÿl ola óaq teèÀlÀ anlaruñ gibi Kişilere àaza buyurmamış iken ve tañrı  

8. peyàÀm-beri àazÀya işbu õikr itdügümüz vech üzerine óarìã ola dükeli  

9. yazuqları yarlıàanmışken şunlar ki atlara qatırlara develere qurlu eyerlere altun  
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10. gümüş çanaqlara sinilere dürlü nefis ve qaymaqlu cevÀhirlere óarìr ùonlara  

11. xazìneler ùolusı mÀllara güçleri yite daxı óaq teèÀlÀ anlaruñ üzerine àazÀya  

12. varmaàı farø eylemiş ola islÀm kelimesin yüceltmek ve kÀfirler elindeki müsülmÀn  

13. lar esìrlerin qurtarmaq içün daxı eyitmiş ola ó©Ï  æì¢Ü¡mb Ô¢m ü ¤á¢Ø Ûb ß ë  

14. 123æa †¤Û¡ì¤Ûa  õ¬b ¡£äÛa ë ¡4b u¡£ŠÛa  å¡ß  åî©1 È¤š n¤¢à¤Ûa ë ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï 

yaènì noldı  

15. size ki savaşmazsız kÀfirlerle tañrı yolında yaènì islÀm èizzet ve àayretiçün 

 

76767676bbbb    

1. daxı şunlaruñiçün kim kÀfirler øaèìf ve esìr eylemişdür erenlerden ve èavratlardan  

2. ve oàlanlardan daxı àazÀya varmayalar ve àazÀya varanları yaraqlandurmayalar  

3. ve müsülmÀnlar esìrlerin kÀfirler elinden çıqmaàa nefisleriyle mÀllarıyla 

dürüşmeyeler  

4.ve bu taqãìrlıqlarına melÿl olmaya bunuñ gibi ulu günÀh içün tevbe istiàfÀr  

5. eylemeyeler eger óaq teèÀlÀ virdügi nièmetleri ellerinden alup èaõÀb iderse èaceb mi  

6. dür ve öldükleri vaqt nifÀq şuèbelerinden bir budaq üzerine alsalar ùañ mıdur  

7. ve allÀh ile bulışıcaq dìnlerinde gedük olmaq ıraq mıdur faãıl  

8. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem ümmeti içün şehÀdet ister ve eydürdi  

9. ilÀhì benüm ümmetimüñ fenÀsı senüñ yoluñda àazÀ iderken savaşmaqda ùaèn ile ùÀ  

10. èÿn ile öle didi ve ãaóÀbe raøiya’llÀhu èanhum dÀyim şehÀdet Àrzÿ iderlerdi ve 

tañrıdan  

11. dilerlerdi isóÀq bin saèd bin ebì vaqqÀã atası saèd bin ebì vaqqÀãdan 

12. rivÀyet eyledi ki èabdu’llÀh bin caóş raøiya’llÀhu èanhumÀ uóud àazÀsında aña 

eyitdi  

13. gel duèÀ qılalum vardılar bir xalvet yirde duèÀ qıldılar saèd bin ebì vaqqÀã eyitdi  

14. ilÀhì irte düşmanıla bulışıcaq beni bir Kişiyle buluşdur ki àaøabı tìz savaşı qatı  
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15. olsun senüñ yoluñda anuñıla savaş ideyin andan ãoñra baña nuãret  

 

77a77a77a77a    

1. vir anı öldüreyin didi bundan ãoñra èabdu’llÀh bin caóş duru geldi  

2. ilÀhì baña bir Kişi buluşdur ki àaøabı tìz ve savaşı qatı olsun senüñ  

3. yoluñda anuñıla savaş ideyin andan ãoñra ol beni dutsun burnımı qulaàımı  

4. Kessün yarın qıyÀmet güninde senüñile bulışup baña iy qulum burnuñ  

5. qulaàuñ qanda Kesildi diyicek ben eydeyin ilÀhì senüñ yoluñda ve resÿlüñ  

6. yolında Kesildi sen eyit gerceksin bundan ãoñra saèd bin ebì vaqqÀã  

7. oàlına eyitdi iy oàlancuàum benüm duèÀmdan èabdu’llÀh duèÀsın yigrek oldı  

8. yarındası axşama yaqın gördüm ki burnı qulaàı Kesilüp bir ipligile asılmışdı  

9. eyyÿb bin muóammed eyitdi baña xaber virdiler ki èabdu’llÀh bin selÀm raøiya’llÀhu  

10. èanhu eyitdi eger savaş günine irişürsem ki çıqmaàa gücim yitmeye beni bir taxta  

11.üstine qoyup götürüñ iki ãaf arasında bıraàuñ yaènì şehÀdete óarìã  

12. olduàından çıqmaàa güci yitmezken daxı ıãmarlardı ki götürüp savaş  

13. yirinde qoyalar ola ki kÀfir öldürüp şehìd ola ebÿ èavÀne ãaóìóinde õikr olındı ki  

14. enes raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem 

eyitdi  

15.getüreler uçmaq ehlinden bir Kişi daxı allÀh teèÀlÀ aña eyde ey Àdem oàlı maqÀmuñı  

 

77b77b77b77b    

1.    nice bulduñ eyde ilÀhì gökçek maqÀm buldum andan óaq teèÀlÀ eyide di imdi  

2. benden nesne dile ve Àrzÿ eyle eyde ne dileyeyin ve ne Àrzÿlayayın dilerin senden ki  

3. beni girü dünyÀya viribiyesin senüñ yolıñda on gez şehìd olam şehìdlerüñ  

4. faøìletlerinden gördügiçün eyitdi andan bir Kişi getüreler ùamu ehlinden  

5. allÀh teèÀlÀ aña iy Àdem oàlı yirüñi nice bulduñ eyde ilÀhì qatı yavuz menzil  

6. buldum allÀh teèÀlÀ eyde yir yüzi ùolusı altun virüp qurtılmaàa rÀøí mısın  

7. eyde evet allÀhu teèÀlÀ eyde yalansın ben dünyÀda senden daxı azraq nesne  
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8. diledüm virmedüñ müéellif eyitdi qaçanki uçmaq ehli uçmaàa girdüginden  

9. ve qatı èaõÀblardan qurtulup uçmaq nièmetlerini irişdiklerinden ãoñra  

10. şehìd olmaq Àrzÿlayalar ve allÀhdan şehÀdet dileyeler henÿz uçmaàa girmeyüp  

11. öñinde dürlü qorqular èaôìm heybetler olan ve qanda varacaàın bilmeyen  

12. nite şehÀdet dilemege óarìã olmaz daxı nice óadìålerde åÀbit olup durur ki 

13. şehìd olanlar uçmaàa girüp dürlü nièmetlere irişdüklerinden ãoñra ol  

14. naèìmlerden ayrulup dünyÀda şehìd olmaàı Àrzÿ iderler şehìdlerüñ  

15. allÀh qatındaàı kerÀmetlerin gördükleriçün ve tañrı yolında ölmegüñ leõõetin  

 

78a78a78a78a    

1.bildikleriçün èabdu’llÀh bin qubyas eyitdi gördüm bunı ki biz àaõÀda xalqı  

2. alaylara qıàırurlardı ve qatı yillü gündi xalq alaylarına giderlerdi  

3. bir Kişinüñ atı başı benüm atum saàrısında benden àÀfil olup gendü nefsile  

4. söylenür ve eydür iy nefs fulÀn àaõÀda óÀøır oldum eyitdüñ ölürsüñ  

5. oàlanuñ èavratuñ nolalar ben saña muùìè olup girü döndüm fulÀn àaõÀda  

6. óÀøır oldum eyitdüñ ehlüñ ayÀlüñ nolısarlar anda daxı saña muùìè olup  

7. girü döndüm imdi ÀgÀh olàıl vÀllÀhi bu gün seni allÀha èarø eyleyiserin dilerse  

8. öldürsün dilerse qosun èabdu’llÀh eyitdi ben eyitdüm bu Kişi gözedeyin  

9. çünki xalq alay alay oldılar her keret ki müsülmÀnlar depüneler dükelinüñ 

10. öñinde idi ve her keret ki kÀfirler depinüp müsülmÀnları döndüreler dükelinüñ  

11.ardında qalurdı şuña degin öldi üstine uàradum gendüde ve atında altmış  

12. yÀ daxı artuq süñü zaxmın saydum ebÿ’l-muôaffer bin el-cevzì óikÀyet eyledi  

13. bir buña beñzer eyitdi baèøı àazavÀtda işitdüm ki bir yigit gendü nefsiyle söylenür 

ve 

14. eydür iy nefs her àaõÀda fulÀn ve fulÀne ve köleñ ve mÀluñ dirsin yaènì èavratum 

15.oàlanum añdurursın ki savaş itmeyem fulÀne benden boş olsun qullarum  
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78b78b78b78b    

1. dükeli ÀõÀd olsun dükeli tañrı yolında vaãiyyet olsun elbette bu gün  

2. seni allÀha èarø iderin bunı didi ve düşmana depindi ve şehìd  

3. oldı gövdesinde seksenden artuq süñü ve qılıç zahmı ãaydum ibni ebì èaqabe  

4. eyitdi nevf bekÀyì qatına varur gelürdük ben qatında iken bir Kişi geldi ve eyitdi  

5. senüñçün düş gördüm nevf eyitdi eyit ne gördüñ ol Kişi eyitdi gördüm  

6. seni ki bir çeri sürerdüñ ve elüñde bir uzun süñü varıdı ol süñünüñ demürinde  

7. bir mÿm varıdı ki şuèlesi xalqı aydın eylerdi nevf eyitdi eger düşüñ  

8. gerçek olursa ben şehìd olam bu sözüñ üstine çoq geçmedi muóammed bin  

9. mervÀn yÀz àazÀsına çıqar oldı nevf dahı bile çıqmaàa qaãd eyledi çünki  

10. çıqmaqları vaqt oldı nevfi göndürüverdüm ayaàın üzegüye qoyıcaq  

11.eyitdi ilÀhì èavratumı ùul ve oàlumı yetìm eyle nevfe şehÀdet rÿzi  

12. qılmaàıla ikrÀm it andan àazÀya çıqdılar girü dönicek ùavarları üzerine  

13. kÀfir çıqdı evvel atına binüp düşmana qarşu varan nevf idi  

14. düşmÀnı gördi depindi bir Kişi öldürdi gendüyi daxı şehìd eylediler  

15. qatında olanlaruñ baèøısı eyitdi üstine irişdük gördük atıla gendünüñ 

 

79a79a79a79a    

1. qanı birbirine qatılmış ikisi daxı ölmişler óikÀyet qÀsım bin xuõÀèì  

2. eyitdi ùavÀfda bir Kişi gördüm qatına vardum işitdüm ki duèÀsında eydür ilÀhì 

muótÀclaruñ  

3.dilegini qabÿl itdüñ benüm óÀcetümi henÿz qabÿl itmedüñ işbundan artuq nesne 

dimez  

4. ben eyitdüm noldı saña ki bu sözden artuq nesne dimezsin eyitdi óikÀ  

5. yetümi saña söyleyü vireyin biz yedi yoldaşıduq müteferriq şehirlerden àazÀya  

6.çıqduàıdı çünki düşmÀn iline girdük yedimüz daxı esìr olduq kÀfirlerüñ  

7. baèøısı bizi aldı bir sapa yire iletdi ki öldüre gökden yaña baqdum yedi  
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8. açuq qapu gördüm her qapuda bir óÿrì durur elinde bir mendìl bir legen bizden 

birümüz  

9. ilerü geldi öldürdiler qızlaruñ birisini gördüm ki yire indi ol mendìlile ölen  

10. yoldaşumuzuñ yüzin sildi şuña degin altımızuñ boynın urdılar ben qaldum  

11.bir óÿrìyle bir qapu qaldı beni ilerü götürdiler öldürmege kÀfirlerüñ birisi diledi  

12. beni baàışladılar işitdüm ol óÿrì ne nesne fevt oldı senden iy maórÿm didi  

13. ve qapuyı yapdı ol vaqtdan berü benden fevt olan nesneye óasret yirem didi  

14. óikÀyet èabdu’llÀh bin aómed bin el-cevherì rivÀyet eyledi ki èabdu’l-vÀóid  

15. eyitdi àazÀya çıqdum bir gün yoldaşlardan ayru yaluñuzca giderdüm nÀ-gÀh bir yigit  

 

79b79b79b79b    

1. gördüm namÀz qılur èaãÀsın dikmiş üstine musóafın asa qomış durdum buña baqdum  

2. göñlümde eyitdüm umarın ki tañrı dostlarından bir velìye irişmiş olam çü 

namÀzından  

3. fÀrià oldı yaqın vardum selÀm virdüm eyitdüm niredensin tañrı saña raómet  

4. eylesün ve qanda gidersin ol yigit eyitdi dımışqdanın eyitdüm nireye gitmek dilersin  

5. eyitdi tañrıdan diledüm ki beni óÿrìlerden bir èavratıla çiftlendüre pes àazÀya çıqam  

6. işbu qavmile ola ki óaq teèÀlÀ baña şehÀdet rÿzì qıla ben eyitdüm aduñ nedür eyitdi  

7. adum aómeddür ve künyetüm ebÿ qatÀdedür pes dilek eyledüm kim benüm devemile 

bile yüriye  

8. qabÿl eyledi ben eyitdüm bizüm ayruq binidümüz vardur binseñ yalın ayaq 

yörimeseñ 

9. eyitdi yoq ben óÿrì dilemezven illÀ yalın ayaq pes biraz yöridük tÀ şuña degin ki  

10. düşmÀn iline irişdük daxı qonduq ve qıàırdıcı çaàırdı ki iy tañrı çerisi  

11. binüñ ve uçmaàıla size beşÀret olsun ol yigit durdı selÀm olsun  

12. saña ola ki ayruq buluşmayavuz didi andan ãoñra kÀfir çerisine óamle eyledi  

13. qılıcıla saàına ãolına ãalup savaş iderken müşriklerden bir Kişi oqıla urdı  

14. düşürdi andan alaylar birbirine qatıldı ve toz qopdı ayruq nolduàın görmedük  
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15. çünki savaş aralandı yoldaşlaruma ben eyitdim ol yigidi isdeñ vardılar 

 

80a80a80a80a    

1. isdediler ölüler arasında henÿz ölmemiş baña getürdiler başı dizüm  

2. üstine qodum yüzinüñ tozın sildüm daxı ben eyitdüm óabìbüm sözüñ varısa söyle  

3. yüzini benden yaña qaldurdı ve eyitdi işbu cebemi ve èaãÀmı ve muãóafı biylige götür  

4. dımışqa varıcaq evüm ãor ãalı vireler çünki evde biş yaşar qızçuàaz  

5. göresin ol benüm qızumdur andan artuq oàlancuàum yoqdur benden aña selÀm  

6. eyleyesin bunı didi ve cÀn teslìm itdi çün àaõÀdan döndük ve dımışqa  

7. girdük ol yigidüñ evini ãordum bir èavrat çıqdı bilesine bir qızçuàaz  

8. var eydür baña babamı getürüñ bunı işidicek qatı aàladuq ve çaàırduq èavrat eyitdi  

9. iy Kişiler xaberüñüz varısa eydüñ biz eyitdük ecriñüz èazìm olsun ki ebÿ qatÀde  

10. şehìd oldı ol èavrat Kişi çaàırdı ve eyitdi tañrı saña raómet eylesüñ  

11. yÀ ebÀ qatÀde ne gökçek yoldaşıduñ andan ol yigidüñ cebesini virdük üzerinde  

12.qan eåeri varıdı ol qızçuàaz başladı iy ana işbu atamuñ qanı mıdur  

13. didi ve aàladı ve çaàırurdı andan ãoñra bir gez hayqırdı cÀncuàazı  

14. çıqdı allÀh raómetine qavuşdı yigirmi dördinci bÀb qılıç altında ölen  

15. şehìdüñ faøìleti beyÀnındadur bilgil ki şehÀdet èaôìm ulu mertebe ve yüce  

 

80b80b80b80b    

1. menziletdür ve ol ulu mertebeye irişmez illÀ tañrınuñ raómetinden naãìb  

2. vÀfir olan irişir ve şehÀdet mertebesi üçünci mertebedür niteki óaq teÀlÀ  

3. eyitdi  åî©Ôí©£†¡£–Ûa ë  å£©î¡j £äÛa  å¡ß ¤á¡è¤î Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  á È¤ã a  åí©ˆ £Ûa  É ß  Ù¡÷¬¨Ûë¢b Ï       

4. 124åî©z¡Ûb £–Ûa ë ¡õ¬a † è¢£'Ûa ë yaqın şunlar ki allÀh ve resÿline muùìè olurlar  

5. anlar şunlarıñla bile olurlar ki allÀh teèÀlÀ anlara inèÀm itmişdür peyàÀm-ber  

6. lerden ve ãıddíqlardan ve ãÀliólerden bu Àyetden maèlÿm oldı ki allÀh inèÀm  
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7. eyledügi qullarınuñ üçüncisi şehìdler imiş cevherì eyitdi şehìde  

8. şehìd anıñçün didiler ki uçmaqlıqdur diyü óaqqında ùanuqluq virilmişdür  

9. ve baèøılar daxı ayruq vech eyitdiler ve şehìdlerüñ allÀh qatında çoq faøìletleri  

10. vardur cümlesinden birisi budur ki anlar dirilerdür rızqların yirler niteki  

11. óaq teèÀlÀ eyitdi ¤å¡Ø̈Û ë ¥õ¬b î¤y a ¤3 2 b¦m a ì¤ß a ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï ¢3 n¤Ô¢í ¤å à¡Û aì¢Ûì¢Ô m ü ë 

12. 125 æë¢Š¢È¤' mü maènìsi budur tañrı yolında àaõÀda şehìd olanlar içün ölü  

13. lerdür dimeñ belki anlar dirilerdür lÀkin siz bilmezsiz ó©Ï aì¢Ü¡n¢Ó  åí©  ̂£Ûa  £å j ¤z mü ë  

14. ̈¢éÜ£Ûa ¢á¢èî¨m¨a ¬b à¡2  åî©y¡Š Ï  æì¢Ó ‹¤Š¢í ¤á¡è¡£2 ‰  †¤ä¡Ç ¥õ¬b î¤y a ¤3 2  b ma ì¤ß a ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  

15. 126Ò¤ì  ü a =¤á¡è¡1¤Ü  ¤å¡ß ¤á¡è¡2 aì¢Ô z¤Ü í ¤á Û  åí©  ̂£Ûb¡2  æë¢Š¡'¤j n¤ í ë =©é¡Ü¤š Ï ¤å¡ß  
    

81a81a81a81a    

1. 127 æì¢ã Œ¤z í ¤á¢çü ë ¤á¡è¤î Ü Ç maènìsi budur kim ölüler ãanmañ şunları ki tañrı  

2. yolından àaõÀda şehìd oldılar belki anlar dirilerdür tañrıları qatında rızqların  

3. yirler şÀõ olduqları óÀlde ve ¤Š Ü¡îv¤ã ì  olurlar şunlaruñıla ki gendülere  

4. irişmediler ardlarından yaènì müémin qardaşlarından henÿz şehìd olma  

5. yanlar çoq daxı sevinürler kim qıyÀmet güninde qorqumuz qoyacaqlardur  

6. ùeberÀnì kitÀbında õikr olındı ki enes bin mÀlik raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet  

7. eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi qaçanki qullar óisÀbiçün  

8. duralar bir qavm gele qılıclarını omuzları üzerinde qoyıcı ola ve qılıclarından  

9. qan ùamar ola daxı uçmaq qapusında yitişenler bunlar kimlerdür diyeler  

10. eydeler ki bunlar şehìdlerdür dirilerdür rızqların yirlerdi èabdu’llÀh mübÀrek  

11. rivÀyet eyledi ki èubeyd bin èömer eyitdi ki maãèab bin èumeyr resÿlu’llÀhuñ  
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12. èalem-dÀrı uóud güninde şehìd olmış yaturken resÿlu’llÀh üstine geldi  

13. ve eyitdi ¤å ß ¤á¢è¤ä¡à Ï é¤î Ü Ç  é¨£ÜÛa aë¢† çb Ç b ß aì¢Ó † • ¥4b u¡‰  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  å¡ß 

14. 128¦5í©†¤j m aì¢Û £† 2 b ß ë 9¢Š¡Ä n¤ä í ¤å ß ¤á¢è¤ä¡ß ë ¢é j¤z ã ó̈š Ó maènìsi budur ki müéminlerden  

15. erenler vardur tañrıyla eyledükleri èahd üzerine girçek oldılar ve anlardan  

 

81b81b81b81b    

1. baèøısı vaqtını ve ecelini yitürdi ve baèøısı henÿz muntaôırdur èahdlarını  

2. xilÀf-ı tebdìl itmediler tebdìl itmeklik ile andan ãoñra resÿl óaøreti eyitdi  

3. be-dürüstì tañrı peyàamberi sizüñçün ùanuqluq virür ki siz şehìdlersiz allÀh atında  

4. qıyÀmet güninde bundan ãoñra xalqdan yaña yöneldi ve eyitdi iy Àdem oàla  

5. nları bunlara gelüñ ziyÀret eyleñ ve selÀm virüñ ol tañrı óaqqıçün ki nefsüm  

6. anuñ elindedür qıyÀmet günine degin hìç bir Kişi bunlara selÀm virmeye illÀ ki ol  

7. Kişiye ve èaleyke’s-selÀm diyeler şifÀda õikr olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

8. ve sellem eyitdi şehìdüñ dünyÀdaki diriligi ile Àxiretdeki diriligi arasında bir xurma 

çeynemek  

9. qadardan artuq vaqt yoqdur ve qanınuñ evvel qaùresiyle günÀhınuñ evvelkisi  

10. ve ãoñraàısı yarlıàanur tirmidì kitÀbında õikr olundı ki cÀbir bin èabdu’llÀh 

11. raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi bir gün resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem 

baña naôar itdi  

12. ve eyitdi ey cÀbir noldı baña ki seni qayàulu görürün cÀbir eyitdi ben eyitdüm  

13. yÀ resÿla’llÀh atam şehìd oldı üzerinde borcı qaldı ve ãoñınca èiyÀli129  

14. vardur resÿlu’llÀh eyitdi Àgah ol saña xaber vireyin óaq teèÀlÀ hìç bir  

15. Kişiye söylemedi illÀ óicÀb ardından ve senüñ ataña ki yüze yüz óicÀpsuz  

                                                

128 Ahzab 33/23 
129  Metinde ï¡Ûb î Ç şeklinde yazılmıştır.  
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82a82a82a82a 

1. söyledi ve eyitdi ki benden ne dilersin saña vireyin atañ eyitdi dilerin  

2. senden ki beni girü dünyÀya viribiyesin bir gez daxı senüñ yolunda şehìd olam  

3. óaq teèÀlÀ èazze ve celle eyitdi benden sebqat itmişdür ki  æì¢È uŠ¢í ü   bä¤î Û ¡a á¢è£ã  ¡a  

4. be-dürüstì ölenler girü dünyÀya rücÿè itmezler atañ eyitdi öyleyse çalabum  

5. benüm xaberüm ãoñumda qalanlara irişdür pes óaq teèÀlÀ bu Àyeti viribidi ki ü ë  

6. 130¥õ¬b î¤y a ¤3 2  b6¦ma ì¤ß a ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ü¡n¢Ó  åí©ˆ £Ûa  £å j ¤z m Àxirine degin tefsìr  

7. evvelinde õikr olındı müéellif eyitdi şehìdlerüñ óayÀtları óaqqında ve    niteliginde  

8. ixtilÀf olunmışdur imÀm qurùubì eyitdi tefsìr ve óadìå ehlinüñ  

9. ekåeri bunuñ    üzerinedür ki şehìdlerüñ óayÀtları muóaqqaqdur niteki óaq  

10. teèÀlÀ kelÀm-ı qadìminde anlaruñ óaqqında xaber virdi ve uçmaq içinde rızqların  

11. yirler didi andan ãoñra bu maènì üzerine óikÀyetler naql eyledi óikÀyet  

12. èabdu’r-raóman ibni ebì ãaèãaèa rivÀyet eyledi ki èömer bin el-cumÿó ve èabdu’llÀh 

bin  

13. èömer uóud güninde şehìd oldılardı ve ol ikisin bir sinde qodılar sinleri  

14. yol üzerinde olduàıçün açdılar ayruq defn itdiler açduqları  

15. vaqt gördiler henÿz dün qonulmış gibi hìç nesneleri müteàayyir olmamış     

 

82b82b82b82b    

1. şehìd olduqlarından sinlerin açıncaya degin qırq altı yıl geçmiş idi birisinüñ  

2. cerÀóati varıdı defn idicek elini cirÀóati üzerine qomış idi girü elini  

3.qoduàunlayın cerÀóatinüñ üzerinde buldılar zaxmı üzerinden giderdiler qoyu  

4. viricek girü bayaàılayın cirÀóat üzerine vardı óikÀyet olundı ki  

5. muèÀviye xilÀfeti zamÀnında diledi ki uóud şehìdleri yatduàı yirde ırmaq  

6. aqıda ve quyular eyleye xalqa eyitdi kimüñ ölüsi varısa ölüsi üstine gelsün  
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7. ol ölüleri qazarken birisinüñ ayaàına bil irişdi ayaàından diri Àdem  

8. gövdesi gibi qan aqdı óamzanuñ raøiya’llÀhu qabrini sìl açdı yaqın  

9. oldı ki alayıdı çıqardılar sinini düzmek eylemek içün hemÀn öldügi gündeki  

10. meyt üzerine buldılar hìç nesnesi müteàayyir olmamış ve åÀbit bin qays ve ebÿ  

11. xuõeyfenüñ azÀdlusı sÀlim yemÀme güninde müsülmÀnlar açıcaq eyitdiler biz 

resÿlu’llÀh  

12. ile ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem àazÀ iderken böyle itmezdük pes åÀbit bin qays ve 

sÀlim  

13. ebÿ xuzeyfenüñ azÀdlusı ikisi iki çuqur qazdılar ol çuqurlara girdiler  

14. qÀfirler ile savaş eylediler ölinceye degin ol günde åÀbitüñ üzerinde  

15. bir nefìs zırıh varıdı öldüginden ãoñra müsülmÀnlardan bir Kişi üzerine 

 

83a83a83a83a    

1. uàradı ol zırıhı aldı bir Kişi düşinde gördi ki åÀbit geldi eyitdi  

2. ben saña vaãiyyet ideyin evet olmaya ki düşdür diyüp benüm vaãiyyetüm øÀyiè  

3. eyleyesin çünki dün beni şehìd eylediler müsülmÀnlardan bir Kişi üstüme uàradı  

4. zırıhumı aldı odası çerinüñ ucındadur çÀdırı qatında bir örklü at vardur ol  

5. zırıhuñ üstine bir qazan dönderüp durur ve qazan üstine bir xalı qodı xÀlid  

6. ibni’l velìde var eyit bir Àdem viribisün zırıhımı alsun qaçanki medìneye varasız  

7. resÿlu’llÀhuñ xalìfesine yaènì ebÿ bekre raøiya’llÀhu èanhu varàıl ve eyitgil benüm  

8. üzerümde işbu qadar borç vardur ödesün ve qullarumdan fulanı ÀzÀd olsun  

9. ki ãaqın düşdür diyü vaãiyyetümi øÀyièeylemesün çünki ol Kişi uyandı xÀlid  

10. ibni’l-velìd qatına geldi ve åÀbitüñ xaberin viribidi ol daxı Àdem viribidi ol zırıhı  

11. didügi gibi buldı ve aldı ve ebÿ bekir raøiya’llÀhu èanhu qatına gelicek düşüni eydi  

12. virdi ebÿ bekr vaãiyyetini geçürdi eyitdiler hìç kimse bilmezüz ki öldüginden ãoñra  

13. vaãiyyeti geçmiş ola åÀbitden artuq müéellif eyitdi bundan èacìbıraq ibni ebì  

14. yezìd qaøiyyesidür ki cezÿlì risÀle şeróinde õikr eyledi ve eyitdi muètemed Kişiler 

15. rivÀyet itdiler ki ibni yezìd èabdu’r-raóman nÀãır-ı endülüsì zamÀnında xendeq  
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83b83b83b83b    

1. yılında àazÀya çıqdı müsülmÀnlar qırq biñ atlu ve yigirmi biñ yaya idi çünki  

2. müsülmÀnlar ãındı ve qurtılanlar dört yaña ùaàıldı ibni ebì yezìd eyitdi  

3. gündüz gizlenürdüm gice yörürdüm bir gice yörürken bir qonmış çeriye uàradum  

4. atları baàlu odları yanar quréÀn oqınur ben eyitdüm el-óamdu lillÀhi müsülmÀnlar 

çerisidür  

5. bu pes bunlardan yaña qaãd itdüm bir yigide irişdüm atı baàlu ve gendüsi benì  

6. isrÀéìl sÿresin oqur selÀm virdüm èaleyke’s-selÀm didi ve baña eyitdi  

7. iy Kişi sen qurtılanlardan mısın ben eyitdüm evet eyitdi otur imdi diñlen  

8. andan bir salqım üzüm virdi üzüm vaqtı degüliken ve iki etmek ve bir bardaq  

9. ãu virdi hìç ol virdügi itmek ve üzüm ve ãu gibi datlu nesne yimedüm ve içmedüm  

10. pes eyitdi ola ki bu qavme ulaşmaq istersin ben eyitdüm evet andan beni dizi  

11.üstine yaturdı uyqu àalebe itdi uyıdum üstüme güneş ùoàıncaya degin güneş  

12. ıssısından uyandum derede hìç kimse görmedüm ve başum131 altında Àdem 

süñüklerin  

13.buldum bildüm kim ol cemÀèat şehìdler imiş pes ol gün anda gizlendüm çünki  

14. gice qarañusı oldı çeriler gördüm ki üstüme uàrarlar ve baña selÀm virürler  

15. ve õikr iderler ve bu çerinüñ ardında bir Kişi gördüm altında bir atı var aqsar 

 

84a84a84a84a    

1. baña selÀm virdi ben eyitdüm iy qardaşum işbunlar ne qavmdur eyitdi şehìdlerdür  

2. qavmlerin ziyÀret itmege vardılar idi ben eyitdüm yÀ senüñ atuñ noldı  

3. aqsar eyitdi bu atuñ bahÀsından üzerümde iki dìnÀr qalup dururdı ben eyitdüm  

4. vÀllÀhi eger müsülmÀnlıàa çıqarsam ol iki dìnÀrı senüñçün ödeyü virem pes  

5. bu Kişinüñ atı gitdi tÀ şuña degin ki bir qavme irişdi bundan ãonra döndi  

                                                

131 Metinde ¤á¢(b ¼ şeklinde yazılmıştır.  
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6. baña geldi ve beni atı ardına aldı gitdük tavuq ötince selÀ şehrine irişdük  

7. bizden ol şehre on günlik yoldı eyitdi ben işbu şehirde olurdum  

8. bu şehre gir muóammed ibni yaóyÀ evin ãor benüm èavratumı qıàır adı fÀùimedür  

9. sÀlim selÀm vir ve eyit derecede bir desti vardur içinde biş yüz dìnÀr  

10. vardur ol dìnÀrdan ikisin fulÀn oàlı fulÀna iki dìnÀr at bahÀsından  

11. borç qalup durur virsün nekim didise eyle itdüm ol èavrat dereceden  

12. desti çıqardı borcını ödedi ve baña daxı yimek virdi yidüm  

13. ve on dìnÀr daxı virdi seferüñde xarclañ didi óikÀyet  

14. kitÀbü’l-maèãÿmìn muãannifi eyitdi yezìd ùarsÿsdan baña söyleyü  

15.virdi ki ùarsÿs yapılacaq evvel sÀkin olan atası idi ve eyitdi  

 

84b84b84b84b    

1. şÀm ilinden bize üç qardaşlar àazÀya gelürlerdi àÀyet at erenleri  

2. ve bahÀdurlar idi ve hìç çeriye qarışmazlardı yaluñuzca yörürlerdi  

3. ve yaluñuzca qonarlar idi ve qaçanki düşmÀn görelerdi ãavaş itmezlerdi  

4. mÀdÀmki menè olınalar ol qardaşlar müsülmÀnlar ile bir gez àazÀya geldiler  

5. rÿm meliki çoq cemÀèatile ãu başılarından anlaruñıla buluşdı müsülmÀnlar  

6. qatı ãavaş eylediler ol qardaşlaruñ baèøısı baèøısına eyitdi gör 

7. düñüz ki müsülmÀnlara nice iş geldi vÀcib oldı bize ki şimdi nefsümüzi  

8. xarc idevüz pes ilerü geldiler ve qalan müsülmÀnlara eyitdiler siz bizüm ardumuzda  

9. ùuruñ bizi qoñ ãavaş idelüm inşaèallÀhu teèÀlÀ kifÀyet idevüz  

10. böyle didiler daxı depindiler ãavaş eylediler tÀ ki rÿm çerisini ãıdılar  

11. rÿm meliki bunlaruñ erligin ve ãavaşın gördi gendü yanındaàı ãu başılarına  

12. eyitdi her Kişi ki bunlaruñ birisini baña getüre ben anı ilerü çekem xoş  

13. dutam bunı işidicek rÿmìlerden bir gezden ol yigitler üzerine  

14. óamle itdiler üçini daxı diri dutdılar hìç birisi zaxumlu olmadı rÿm  

15. meliki bunlaruñ dutulduàın göricek eyitdi bunlardan yigrek fetó  
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85a85a85a85a    

1. ve àanìmet olmaya göçdi ve bunları alup istÀnbÿla geldi bunlara gendü  

2. dìnin èarø eyledi bunlar rÀøí olmadılar yÀ muóammed Àh diyü çaàrışdılar  

3. rÿm meliki eyitdi ne dirler eyitdiler peyàÀm-berlerine çaàırurlar rÿm meliki  

4. yöniñ anlardan yaña eyledi ve eyitdi eger benüm sözüm dutup dìnüme  

5. dönmezseñüz bir qazan ãuyı qaynadurın şuña degin ki àÀyetine irişe  

6. andan ãoñra sizi ol ıssı ãuya bıraàurın bunlar dìnine dönmekden imtinÀè  

7. itdiler buyurdı üç qazan qurdılar içine zeyd dökdiler ve altına od yaqdılar  

8. üç güne degin her gün bunlara dìnini èarø iderdi ve bu qaynar qazanlaruñ  

9. üzerine ùuràururdı bunlar qabÿl itmezlerdi ve islÀm dìni üzerine åÀbit dururlardı  

10. üçünci gün uluraq qardaşların qıàırdı dìnine daèvet eyledi ve eyitdi  

11. eger dönmezseñ seni işbu qazana bıraàurın dönmedi buyurdı getürdiler ol  

12. qazana bıraqdılar hemÀn ki bıraqdılar süñükleri etden ãoyulup qazanuñ üstine  

13. geldi bundan ãoñra ikinci qardaşa daxı eylece itdiler çünki bunlaruñ dìnleri  

14.üzerine ãabr eyledüklerin gördi itdügi işe peşìmÀn oldı ve eyitdi işbunı  

15. itdüm bir qavme kim hìç anlardan bahÀdur kimse görmedüm àaraøum bunı böyle 

itmekden 

 

85b85b85b85b    

1. buyıdı dìnüme döneler rÿm vilÀyetinde bunlardan baqıyye ola pes giçi qardaşlarını  

2. buyurdı gendüye yaqın eylediler ve başladı aldardı dìninden döndürmek  

3. isderdi ol kÀfirlerden birisi durdı ve eyitdi iy melik ne viresin baña  

4. eger ben bu Kişi aldayup dönderürsem melik eyitdi seni ãu başı eyleyem eyitdi  

5.ben daxı rÀøí oldum melik eyitdi neyile aldayısarsın ol kÀfir eyitdi pÀdişÀh  

6. maèlÿmdur ki èarab qavmi èavrata tìz meyl iderler ve rÿm ehli bilürler ki benüm  

7. qızumdan gökçek èavrat yoqdur rÿm ilinde ol qıza bunuñıla bir xalvet yirde  

8. qorın ol qız anı azdurur dìnine döndürür rÿm meliki ol Kişiyle qırq gün  

9. vaède itdi ve ol müsülmÀn yigidi aña ıãmarladı aldı kÀfir yigidi evine getürdi  
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10. ve qıza óikÀyeti eydi virdi ve ikisini bir xalvet yirde qodı qız eyitdi qo ki  

11. şimdiden girü bunuñ işi tamÀm oldı yigid ol qızla qırq geçinceye degin durdı  

12. gündüzi oruc dutardı ve gicesini namÀz qılurdı her gicede ve gündüzde bir sÀèat  

13. õikrden ve duèÀdan xÀlì olmazdı melik bir gün ol kÀfire ol yigidüñ óÀli nedür  

14. diyü ãordı eyitdi varayın qızuma ãorayın geldi qızına ãordı qız eyitdi ki  

15. baña meyl itmedügi qardaşları firÀqındandur her keret ki qardaşlarınuñ eåerin göre 

benden  

 

86a86a86a86a    

1. nefret dutar velìkin pÀdişÀhdan bir qaç gün daxı mühlet al ve bunuñıla beni bir ayruq  

2. şehre gönder ki qardaşları öldügi yiri görmesin ol kÀfir geldi pÀdişÀha  

3. qızı didügi xaberi eyitdi ve ziyÀde mühlet diledi pÀdişÀh ayruq yire  

4. göndermege destÿr virdi ol qızuñ ùayılarınuñ yirlerinden bir yire çıqardılar ve anda  

5. bir qaç gün durdılar yigit hemÀn öñdünki óÀli üzerine durup gündüz oruc dutmaqdan  

6. ve gice namÀz qılmaqdan xÀlì olmazdı tÀ şuña degin ki ol müddetinüñ daxı bir qaç  

7. güni geçdi bir gice qız yigidüñ qatına geldi ve eyitdi iy Kişi seni görürin  

8. bir ulu tañrıya ùaparsın ben daxı senüñ dìnüñe girdüm kÀfirlıàı terk eyledüm yigid 

qızuñ  

9. xaberine inanmadı qız sözüni girü tekrÀr eyledi ol yigid eyitdi öyleyse biz bunlardan  

10. qurtılmaàa nice óìle idevüz qız eyitdi ben óìle ideyin vardı atlar getürdi  

11. ve eyitdi dur imdi bu atlara binelüm senüñ ilüñe gidelüm atlara bindiler gündüz  

12. gizlenürler ve gice giderlerdi bir gice ikisi giderken qız ardından at ùoynaàı  

13. ÀvÀzın işitdi eyitdi iy Kişi ol èibÀdet eyledügüñ tañrıya duèÀ qıl ki  

14. bizi düşmÀndan qurtara yigid döndi baqdı gördi ki gelen gendünüñ iki  

15. qardaşlarıdur ferişteler ile bile bunlara selÀm virdi ve óÀllerin ãordı  
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86b86b86b86b    

1.eyitdiler bizüm zaómetümüz hemÀn şol qazana batmaq idi çünki qazana girdük 

firdevs  

2. uçmaàına çıqduq132 şimdiki óÀlde allÀh teèÀlÀ bizi viribidi bu qızla senüñ  

3. evlendigüñe óÀøır olavuz pes ol qızı qardaşları nikÀó idüp evlendürdiler  

4. anlar daxı yollarına girüp şÀm iline çıqdılar daxı nice bunuñ gibi óikÀyetler ki  

5. şehìdlerüñ diri olduqlarına delÀlet ider ve bundan öñdin baùùÀl óikÀyeti  

6. geçdiyidi şühedÀnuñ faøìletlerinden birisi daxı budur ki uçmaàa girenlerden hìç  

7. kimsene girü çıqmaq istemez eger cemìèi dünyÀyı aña virürlerse şehìdden artuq  

8. zìrÀ ki şehìdler isderler ki dünyÀya rücÿè ideler ve girü tañrı yolında şehìd olalar  

9. şehìdlerüñ allÀh qatındaàı kerÀmetlerin gördükleriçün niteki ãaóìóinde õikr  

10. olundı ki enes raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

11. ve sellem eyitdi hìç bir Kişi yoqdur ki uçmaàa gire ve dünyÀya gelmegi seve eger 

dükeli  

12. dünyÀ üzerindeki nesneler anuñ olursa daxı illÀ şehìd Àrzÿ ide ki dünyÀya gele  

13. on gez daxı şehìd ola şehìdüñ faøìletinden gördügiçün bir óadìåde daxı  

14. ki aómed bin óanbel õikr eyledi ki ibni ebì èumeyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi 

ki  

15. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi hìç bir müsülmÀn nefs yoqdur ki allÀh 

teèÀlÀ  

 

87a87a87a87a    

1. qabø ide ve ol seve ki girü size rücÿè ide ve dünyÀ ve cemìèi dünyÀdaki anuñ ola 

şehìdden  

2. artuq ve bundan öñdin cÀbir atası èabdu’llÀh qaøiyyesin ve dünyÀya girü gelmek  

3. diledügin õikr eyledükidi giri ve bir óadìåde daxı ki èÀyişe raøiya’llÀhu èanhÀ rivÀyet  
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4. eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem cÀbire eyitdi saña beşÀret itmeyeyin 

mi  

5. cÀbir eyitdi belì beşÀret it yÀ resÿla’llÀh ki óaq teèÀlÀ saña xayırla beşÀret  

6. itsün resÿl eyitdi bildüñ mi ki óaq teèÀlÀ atañı diriltdi ve eyitdi iy qulum  

7. Àrzÿ it ne dilerseñ saña vireyin atañ eyitdi çalabum saña geregi èibÀdet  

8. idemedüm Àrzÿ iderin ki beni dünyÀya dönderesin daxı peyàÀm-berüñ ile àazÀ idüp  

9. senüñ yoluñda bir gez daxı şehìd olam allÀhu teèÀlÀ eyitdi benden sebqat itmişdür ki 

10.ölüler ayruq dünyÀya rücÿè itmezler ve birisi daxı budur ki tañrı yolında şehìd  

11.olmaq tañrı ile qul arasındaàı dükeli günÀhları maóv ider müslim ãaóìóinde  

12. õikr olundı ki èabdu’llÀh ibni èömer bin el-èÀã raøiya’llÀhu èanhumÀ rivayet eyledi 

ki  

13. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìdüñ dükeli nesnesi yaènì günÀhı  

14. yarlıàanur borcdan artuq bir óadìåde daxı hem müslim ãaóìóinde õikr olundı ki  

15. ebÿ qatÀde raøiya’llÀhu èanhu eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem durdı 

ãaóÀbeler  

 

87b87b87b87b    

1. ortasında õikr eyledi ki tañrı yolında àazÀ itmek ve allÀha ìmÀn getürmek èamellerüñ  

2. efêÀlidür pes bir Kişi duru geldi ve eyitdi yÀ resÿla’llÀh eger tañrı yolında  

3. àazÀ iderken şehìd olursam günÀhlarum yuyılamı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

4. èaleyhi ve sellem eyitdi evet eger tañrı yolında şehìd olursañ ãabır idici  

5. ve åevÀb umucı ve yönüñ kÀfirden yaña olup arduñ döndürmeyici olursañ  

6. bundan ãoñra resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi nice didüñ ol Kişi  

7. eyitdi eger tañrı yolında àazÀ iderken ölürsem günÀhlarumuñ dükelisi yuyula mı  

8. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi evet tañrı yolında àazÀ iderken ölürseñ  

9. şol óÀlde ãabr idiciye åevÀb umıcı ve yönüñ kÀfirden yaña olup arduñ  

10. döndürmeyici olasın cemìèi günÀhuñ yarlıàanur borcdan artuq cebrÀyìl  

11.baña şöyle xaber virdi ebÿ el-velìd bin rüşd eyitdi baèøılardan rivÀyet  
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12. olundı ki bu nesne islÀm evvelinde idi zìrÀ ki allÀhu teèÀlÀ borcın ödeyü virür  

13. diyü rivÀyet olundı ki imÀm qurùubì tefsìrinde eyitdi şol borç ki anuñ  

14. sebebiyle issi uçmaqdan menèolınur şoldur ki issinüñ ödeyecegi  

15. ola velÀkin ödemeye ya borcum var diyü vaãiyyet eylemeye ya ödünç ala  

 

88a88a88a88a    

1. isrÀf ide ve èabeå yire xarclana ve ödemedin öle ammÀ şol  

2. borç ki Kişi yoqsulluàçün ide ya bir vÀcib olmış óaqiçün borclu ola  

3. ölicek ödeyecegi olmaya óaq teèÀlÀ ol borç içün issini uçmaqdan  

4. menè eylemez gerekse şehìd olsun gerekse döşeginde ölsün zìrÀ ki  

5. bunuñ gibi borcı ödemek zeqÀtdan ya borclular naãìbinden ya xumsdan  

6. ya beytü’l-mÀldan ãulùÀna vÀcibdür niteki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

7. eyitdi her Kişi ki öle borc ve èayÀl qoya borcı ve èayÀlinüñ meéÿneti allÀh  

8. üzerine ve resÿl üzerine olur ve her Kişi ki mÀl qoya mÀlı vÀriåinüñdür teõkirede  

9. õikr olundı ki sulùÀn borcın ödeyü virmezse óaq teèÀlÀ qıyÀmetde ödeyü vire  

10. ve alumlusını xoşnÿd eyleye ve bunuñ üzerine delìller eyitdi ki cümlesinden birisi  

11. buyıdı ki buxÀrì ãaóìóinde õikr olundı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

12. eyitdi her Kişi ki müsülmÀnlaruñ mÀlın ödünç ala ve ödemege qaãd ide óaq teèÀlÀ  

13. ödeyü vire ve her Kişi ki telef itmek dileye allÀh teèÀlÀ anı telef eyleye müéellif  

14. eyitdi qurùubì õikr eyledügine delìldür bundan öñdin õikr olınan cÀbir atasınuñ  

15. óikÀyeti zìrÀ ki ol daxı şehìd olıcaq borcı varıdı eger borcıla allÀh teèÀlÀ 

 

88b88b88b88b    

1. şehìdi uçmaqdan menè itseydi aña õikr olınan mertebe ve kerÀmet óÀãıl mı olurdı  

2. ol faøìletlerin birisi daxı budur ki xÀliã şehÀdet uçmaàa girmegi qaùèì  

3. vÀcib olur niteki allÀh teèÀlÀ  ¤á¢è ¢1¤ã a  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  å¡ß ô̈Š n¤(a  
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4. 133 ò £ä v¤Ûa ¢á¢è Û  £æ b¡2 ¤á¢è Ûa ì¤ß a ë maènìsi budur kim be-dürüstì allÀhu teèÀlÀ ãatun  

5. aldı müéminlerden nefislerin ve mÀlların anlara uçmaàı bahÀ virdi  

6. tirmidì kitÀbında õikr olındı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

7. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi baña èarø olındı uçmaàa evvel  

8. giren üç Kişi birisi şehìddür ve birisi daxı bir quldurki tañrınuñ óarÀmlarından ãabr 

eylemege  

9. mülÀzemet idicidür ve birisi daxı bir quldur ki tañrınuñ èibÀdetin gökçek  

10. eyleye ve efendilerine xayr ãana ãaóióìnde õikr olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu 

èanhu  

11. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi óaq teèÀlÀ iki Kişiçün  

12. güler yaènì yüzlerine güle baqar ki ikisi birin öldüre ve ikisi daxı uçmaàa gire  

13. eyitdiler nice olur yÀ resÿla’llÀh eyitdi birisi şol Kişidür tañrı yolında àazÀ iderken  

14. şehìd ola bundan ãoñra anı öldüren kÀfire óaq teèÀlÀ tevbe rÿzì qıla  

15. müsülmÀn ola tañrı yolında àazÀ iderken ol daxı şehìd ola buxÀrì  

 

89a89a89a89a    

1. ãaóìóinde õikr olundı ki óÀriåenüñ anası ümmü’r-rebìè raøiya’llÀhu èanhumÀ  

2. resÿlu’llÀha geldi ve eyitdi yÀ resÿla’llÀh baña óÀriåeden xaber virseñ  

3. óÀriåe bedir àazÀsında oq doqunup ölmişidi eger uçmaqda ise ãabr eylesem  

4. uçmaqda degülse bÀri gücüm yitdügince óÀriåe içün aàlasam resÿlu’llÀh eyitdi  

5. iy óÀriåe anası uçmaq içinde bÀàçeler vardur oàluñ firdevs-i alÀya giripdur  

6. hem ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu eyitdi ki bir qara Kişi resÿlu’llÀh qatına geldi ve 

eyitdi  

7. yÀ resÿla’llÀh ben bir qara Kişiyin yüzi çirkin qoqusı yiyir mÀlum daxı yoq eger  

8. ben işbu kÀfirler ile ãavaş idersem ölinceye degin ben nirede olam resÿlu’llÀh  

9. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi uçmaqda olasın pes ol Kişi ölince daxı  
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10. ãavaş eyledi öldüginden ãoñra resÿlu’llÀh üstine geldi ve eyitdi allÀh teèÀ  

11. lÀ senüñ yüzüni aq ve qoquñı gökçek eyledi ve mÀlıñı çoàalladı ve daxı  

12. eyitdi bu Kişiyiçün ya bunuñ àayrıyiçün allÀhı gördüm óÿrìlerden iki èavratlarını  

13. ki cebesi ile teni arasına girmege çekişürlerdi ol feøÀyilde birisi daxı  

14. budur ki şehìdler ölicek óaq teèÀlÀ cÀnlarını yeşil quşlar içine qoyar ve uçmaq  

15. içinde qanda dilerse gezerler niteki müslim ãaóìóinde õikr olundı ki mesrÿq  

 

89b89b89b89b    

1. eyitdi işbu Àyeti 134¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ü¡n¢Ó  åí©  ̂£Ûa  £å j ¤z mü ë Àxirine degin èabdu’l-lÀha 

2. ãorduq eyitdi biz bu Àyeti resÿlu’llÀha ãorduq resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

3. ve sellem eyitdi rÿóları yeşil quşlar içinde olur ve ol quşlaruñ qandìlleri  

4. olur èarşda aãılmış uçmaqda qanda dilerlerse yörürler gezerler gice olıcaq  

5. ol qandìllerde dünerler tañrıları anlara bir baqmaqlıq baqar ve eydür hìç nesne  

6. Àrzÿlar mısız eydürler ne Àrzÿlayalum ki uçmaq içinde gezerüz qanda dilerse  

7. vüz üç geze degin nesne Àrzÿlar mısız diyü ãorar görürler ki ãorulmaqdan  

8. qurtulmazlar eydürler işbunı Àrzÿlaruz ki cÀnlarumuzı gövdemüze viribiyesin  

9. tÀ ki senüñ yoluñda bir gez daxı şehìd olavuz çünki óÀcetleri yoàudu  

10. àın görür ne Àrzÿlarsız diyü ãormaàı terk ider bir óadìåde daxı ki ebÿ  

11. dÀvÿd kitÀbında õikr olunmışdur ibni èabbÀs raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki  

12. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi çünki sizüñ qardaşlaruñuz  

13. şehìd oldılar óaq teèÀlÀ anlaruñ rÿólarını yeşil quşlar içine qoydı  

14. uçmaq bıñarlarından ãu içerler ve yimişlerden yirler ve èarş altında  

15. aãılmış altun qandìller içinde dünerler çünki bu gökçek yimekleri ve dünekleri  
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90a90a90a90a    

1. buldılar eyitdiler kim irişdüre bizüm xaberümüzi qardaşlarumuza ki biz uçmaq  

2. içinde dirilürüz rızqumuz yirüz tÀ ki àaõÀdan qaçmayalar ve ãavaşdan gönülemeyeler  

3. allÀh teèÀlÀ eyitdi sizüñ xaberüñüzi anlara ben irişdüreyin andan  

4. bu Àyeti viribidi ki 135¦bma ì¤ß aé¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ü¡n¢Ó  åí©ˆ £Ûa  £å j ¤z mü ë  

5. Àxirine degin eyitdi bunlaruñ rÿóını yeşil quşlar içine qoymaàuñ óikmetinden  

6. ôÀhir olan budur va’llÀhu aèlem ki çünki bunlar tañrı yolında keåìf cisimlerin  

7. terk itdiler óaq teÀlÀ anlara uçmaq içinde bir laùìf cisim ki quş bedenidür  

8. èivaø virdi ve yeşil olduàı anuñçündür ki renglerüñ gökçegiregidür  

9. hem uçmaq ehlinüñ ùonları rengidür ve èarş altındaàı qandìller dünyÀdaki  

10. keåìf evleri èivaøıdur ãırçadan olduàı àÀyet leùÀfetiçündür ve altundan  

11. olduàı anuñçündür ki meèÀdinüñ yigregidür velevni xaãiyyetine müferriódür ve èarş  

12. aãılu olduàı uçmaq tabaqlarınuñ yüceregi olduàıçündür va’llÀhu aèlem  

13. birisi daxı budur ki şehìdler sinlerinden fitnelenmezler niteki rÀşid ibni  

14. saèdi ãaóÀbeden bir Kişiden rivÀyet eyledi ki bir Kişi resÿlu’llÀha ãordı  

15. ve eyitdi müéminlerüñ óÀli nedür ki sinlerinde fitneye uàrayup suéÀl olınurlar 

 

90b90b90b90b    

1. ve şehìdler suéÀl olmaz resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìdüñ  

2. başına qılıclar ıldıramaàı fitne yiter müéellif eyitdi qılıclar ıldıramaàı fitne yiter  

3. didüginüñ maènìsi budur ki sinledeki münkìr ve nekìrüñ suéÀli Kişinüñ ìmÀn  

4. óaqìqatini imtióÀn itmegiçündür ve şol Kişi ki düşmana qarşu ãavaş eylemege  

5. durdı ve keser qılıçlar ve geçer süñüler ve atılur oqları görüp yirinden ırılmadı  

6. ve dört yanından başlar Kesildügin ve qanlar aqduàın ve ölüler ve başlular  

7. görüp ãavaşdan gönülmedi ve nefsini tañrı yolında ve buyurduàı yirde  

8. xarc eyledi ìmÀnınuñ óaqìqatin tecribe itmege bunlar yiter zìrÀ ki ìmÀnında øaèìf  
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9. olsaydı bu qatılıqlara qatlanup durmazdı ardın dönderüp qaçardı  

10. ibni ebì ‘d-dünyÀ kitÀbında õikr olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu  

11. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem cebrÀyìl işbu Àyeti ãordı 

kim 

12. 136é¨£ ÜÛ a  õ¬b ( ¤å ß ü¡a ¡¤‰ üaó¡Ï ¤å ß ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï ¤å ß  Õ¡È – Ï ¡‰ì¢£–Ûa ó¡Ï  ƒ¡1¢ã ë  

13. maènìsi budur kim óaq teèÀlÀ eyitdi ãÿra nefx olıcaq ölür göklerde kim  

14. varısa ve yirlerde kim varısa ilÀ şunlar ki óaq teèÀlÀ dileye yaènì ol óaq teèÀlÀ  

15. diledügi Kişiler ki ölmeyeler kimlerdür didi cebrÀéìl eyitdi anlar şehìdlerdür 

 

91a91a91a91a    

1. óaq teèÀlÀ anları qopara şol óÀlde ki qılıcları boyunlarında aãılmış ola  

2. èarşınuñ yöresinde olalar anlara ferişteler gele yÀqÿtdan develer ile  

3. yuları varaq incüden havìdleri altundan köpenleri sündüsden  

4. ve istebraqdan ve eyerleri yaãduàı óarìrden yumşaq ola adımları göz  

5. irimi ola uçmaq içinde atlar üzerinde gezeler çoq gezmekden ãoñra eydeler  

6. yörüñ varalum görelüm ki óaq teÀlÀ qulları arasında nice óükm ider óaq  

7. teèÀlÀ anlaruñ yüzlerine baqup güle qaçanki óaq teèÀlÀ bir Kişinüñ yüzine baqup  

8. güle duraqlardan birinde ayruq anuñıla óisÀb itmeye birisi daxı budur ki ehl-i  

9. beytinden yetmiş Kişiye şefÀèat eyleye niteki ebÿ dÀvÿd kitÀbında õikr olundı ki 

ümmü’d-derdÀ 

10. raøiya’llÀhu èanhÀ eyitdi işitdüm ki ebÿ’d-derdÀ eydürdi resÿlu’llÀh  

11. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìd şefÀèat ider gendü ehl-i beytinden  

12. yetmiş Kişiye aómed bin óanbel kitÀbında õikr olındı ki èibÀdet bin eã-ãÀmıt  

13. raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

14. allÀhu teèÀlÀ qatında şehìdüñ yidi xaãleti vardur qanından evvel atılan qaùre  

15. ile günÀhları yarlıàanur ve uçmaqda yirin görür ve ìmÀn óullesi ile bezenür  
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91b91b91b91b    

1. ve sin èaõÀbından qurtılur ve fezaè-ı ekberden emìn olur ve başına tÀc  

2. urılur ki bir yÀqÿtı dünyÀdan ve dünyÀ içindekiden yigrekdür ve yetmiş iki  

3. óÿrì qızı virülür ve xıãımlarından yetmiş Kişiye şefÀèat ider imÀm qurùubì  

4. tefsìrinde bir iñen àarìb óadìå õikr eyledi ve eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

5. èaleyhi ve sellem buyurdı ki óaq teèÀlÀ şehìdlere biş dürlü kerÀmetile ikrÀm eyledi  

6. ol biş kerÀmeti hìç peyàÀm-bere virmedi ve baña daxı virmedi birisi budur ki  

7. dükeli peyàÀm-berlerüñ rÿóını ve benüm daxı melekü’l- mevt qabø ider şehìdlerüñ  

8. rÿóını allÀhu teèÀlÀ gendü qudretiyle qabø ider ve anlara kimse musallaù  

9. eylemez ikinci budur dükeli peyàÀm-berler ölicek ve beni daxı yurlar şehìdleri  

10. yumazlar üçüncisi budur ki dükeli peyàÀm-berlere ve baña kefen ãararlar ve 

şehìdlere  

11. kefen ùonları olur ve dördünci budur ki dükeli peyàÀm-berlere ve baña daxı ölicek  

12. ölü dirler şehìdlere ölüler dimezler dirilerdür dirler beşinci budur ki dükeli  

13. peyàÀm-berler ve ben daxı qıyÀmet güninde şefÀèat idiserüz şehìdler şefÀèat  

14. itdükleri Kişilere her gün şefÀèat iderler efêal faøìletlerüñ birisi daxı  

15. budur fezaè-ı ekberden emìn olur niteki geçmiş óadìålerde ve àayrında õikr olundı 

 

 92a 92a 92a 92a    

1. birisi daxı budur ki qanından atılan evvel qaùreyile günÀhları yarlıàanur niteki  

2. bayhaqì kitÀbında õikr olundı resÿlu’llÀh eyitdi be-dürüstì şehìdüñ qanından  

3. evvel aqanıla günÀhları yarlıàanur bu maènìden daxı óadìå geçmişdür yaqınıraqda ve 

hem  

4. bayhaqì kitÀbında õikr olundı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìdüñ  

5. qanından evvel damlayan qaùre ile óaq teèÀlÀ dükeli günÀhların döker niteki aàacuñ  

6. budaàı yapraqları dökilür ve óÿrìlerden iki óÿrì üzerine ivüşürler  

7. yüzinden ùopraàın silerler ve eydürler vaqt oldı ki biz senüñ olavuz  



 

 

257

 

8. ol daxı eydür vaqt oldı ki ben sizüñ olam andan üzerine yüz óulle  

9. geydürürler ki àÀyet incelüginden iki barmaàum arasına qosalar sıàayidi  

10. Àdem oàlanı doqunduàından degül belki uçmaq içinde bitmişdür yazılmışlardur  

11. allÀh qatında adlarıyla ve èalÀmetleriyle daxı nice óadìåler varıdı bu maènìde ixtiãÀr  

12. içün baèøısına iktifÀ olundılar birisi daxı budur ki şehìdüñ qanı qurumadın  

13. óÿruları görür niteki ibni ebì şeybe kitÀbında õikr eyledi ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu  

14. èanhu eyitdi resÿlu’llÀh qatında şehìdler añıldı resÿlu’llÀh eyitdi  

15. şehìdüñ qanı döküldügi yirde qurumadın iki óÿrì qızları ivişüp  

 

92b92b92b92b    

1. gelürler şol köşegin yavu qılmış emzürür deve gibi ki bir açuq ve giñ  

2. yazıda bulmış ola ellerinde her birisünüñ bir óulle var ki dünyÀdan ve dünyÀ  

3. içindekiden yigrekdür ve èabdu’llÀh bin èubeyd eyitdi qaçanki iki ãaf  

4. biribiriyle qarşu qarşu dura óaq teèÀlÀ óÿrìleri dünyÀ gögine indürür  

5. qaçanki bir Kişinüñ düşmana varasını begeneler eydürler ilÀhì anı åÀbit qıl ve  

6. qaçanki bir Kişi düşmandan qaçar göreler andan gizlenürler ve qaçanki birisi şehìd 

ola  

7. óÿrìlerden ikisi üstine inerler yüzinüñ ùopraàın silerler  

8. ve eydürler ilÀhì yüzin yire sür 

9. şunuñ ki bunuñ yüzin yire sürdi ve ùopraàa bulaşdur şol Kişi ki bunı  

10. ùopraàa bulaşdurdı birisi daxı budur kim şehìd olmaq yigrekdür fetó idüp  

11.saàlıàıla girü dönmekden niteki ibni şeybe kitÀbında õikr olundı ki cÀbir  

12. raøiya’llÀhu èanhu eyitdi bir Kişi resÿlu’llÀha ãordı ki qanqı àazÀ efêaldür  

13. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ol àazÀ efêaldür ki atuñ ayaqları  

14. qırıla ve qanuñ dökile bir rivÀyetde daxı ebÿ der raøiya’llÀhu èanhu eyitdi yÀ 

resÿla’llÀh  

15. azÀd eylemege qanqı qul yigrekdür resÿlu’llÀh eyitdi qanqısınuñ bahÀsı ar 
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93a93a93a93a    

1. tuàıraq ise ve ehli qatında qıymetlüraàısa eyitdi pes qanqı àazÀ efêaldür eyitdi  

2. şol àÀzìnüñ àazÀsı efêaldür ki atınuñ ayaqları qırıla ve gendünüñ qanı dökile  

3. ve baèøılar eyitmiş àaõÀda şehìd olandan fetó idüp saàlıàıla ehline dönen  

4. yigrekdür velÀkin bu óadìåler ki õikr olındı anlaruñ sözini ipùÀl ider ve hem şehìd  

5. olan efêal olduàına delìldür şol nesne ki èabdu’llÀh bin mübÀrek rivÀyet  

6. eyledi ki óureyr bin óÀriåden ki eyitdi işitdüm ki èabdu’llÀh bin èubeyd bin  

7.èamr el-èÀã kaèbeyi ùavÀf eyledi daxı gördi ki qureyşden bir qaç Kişi  

8. óalqa olmışlar anı göricek eyitdiler èamr bin el-èÀã mı efêaldür yoqsa  

9. qardaşı hüşÀm mı ki yermük àazÀsında şehìd oldı ùavÀfından fÀrià  

10. olıcaq èamr bin el-èÀã ol cemÀèatün qatına geldi ve üstelerinde durdı  

11. ve eyitdi bildüm ki beni göricek benümçün nesne söyledüñüz eydi virüñ  

12. baña ki ne didüñüz eyitdiler senüñile hüşşÀmı añduq ve eyitdük iki qardaşuñ  

13. qanqısı efêal ola èamr eyitdi ben size ol nesneden xaber vireyin biz  

14. ikimüz yermük àazÀsına óÀøır olduq gice yatduq ikimiz daxı allÀhdan  

15. şehÀdet diledük çünki irteledük ãavaş oldı óaq teèÀlÀ aña dilegin  

 

93b93b93b93b    

1. virdi şehadet rÿzì qıldı ve ben maórÿm oldum bu nesneden maèlÿm  

2. oldı size ki ol benden efêaldür bir rivÀyetde daxı benden yigrekdür  

3. diyü üç gez tekrÀr eyledi birisi daxı budur ki şehìd ölüm acısını duymaz  

4. illÀ qarınca ısırmaàı qadar niteki bayhaqì kitÀbında õikr eyledi ki resÿlu’llÀh 

ãalla’llÀhu 

5. èaleyhi ve sellem eyitdi şehìd ölmek acısını duymaz illÀ sizden birüñüz qarınca  

6. ısırduàı acısın duyduàı gibi ve şifÀda õikr olındı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

7. èaleyhi ve sellem eyitdi qaçanki iki çeri biribirine xamle idüp bulışalar ve müéminler  

8. üzerine é ä¡íaŠ¤j • ölmek şehìde yaz ıssında ãovuq ãu içmekden geñez olur  

9. ve bir óadìåde daxı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi qarınca ıãırmaàı  
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10. qaturaqdur şehìde silÀó zaxmı acısından belki yaz ıssında ãovuq ãudan  

11. leõõetlürekdür ibni èasÀkir õikr eyledi isnÀd ile ki èamr ibne’l èÀã raøiya’llÀhu  

12.èanhumÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ölmek acısı  

13. vardur ve ol acı biñ biñ gez qılıç êarbından işbu qadar ùaàı bir Kişinüñ  

14. başı üstine naql itmekden artuàıraqdur ve bunuñ gibi qatı acı şehìde ve ôulmıla  

15. ölmiş Kişiye bir qarınca ısırmaàından geñezirekdür ve óaq teèÀlÀnuñ ferişteleri 

 

94a94a94a94a    

1. vardur her gice seóer vaqtında çaàırurlar iy sinle ehli cemÀèat kim àıbùa idersiz  

2. àıbùa oldur ki bir Kişinüñ eyü óÀlin göreler daxı benüm daxı óÀlüm şöyle  

3. olsa diyeler rÀvì eyitdi şöyle ãanurın ölüler bu sözün cevÀbında  

4. şehìdleri àıbùa iderüz dirler daxı resÿlu’llÀh eyitdi be-dürüstì şehìd  

5. tañrısına her günde iki gez naôar ider ve ol naôar leõõetinden dünyÀyı Àrzÿlamaz  

6. ve elinden çıqduàına taóassür itmez ve qaydlanmaz bu maènìde bir uzun  

7. óadìå daxı vardur õikr idevüz yaqında inşaèallÀhu teèÀlÀ müéellif eyitdi  

8. mecmÿèü’l-leùÀyif kitÀbındaki şehÀbe’d-dìn sühreverdìnüñ atasına mensÿbdur  

9. óikÀyet olundı ki ãÀliólerüñ baèøısı eydürdi ilÀhì beni bende alda yaènì  

10. beni añsuzda öldür ki ölüm acısın duymayayın bir gün teferrüclenü çıqdı  

11. bir bÿsitÀnda yatdı idi añsuzda üzerine kÀfirler geldiler başın Kesdiler  

12. yoldaşlarınuñ baèøısı düşinde gördi ve óÀlin ãordı şunı bilürin ki  

13. bÿstÀn içinde uyudum gözüm açdum gendözüm uçmaq içinde gördüm  

14. ve bundan öñdin üç qardaşlar óikÀyeti geçüpdür ki ikisin qaynar qazana  

15. qoydılar idi öldüklerinden ãoñra diri qalan qardaşları óÀllerin  

 

94b94b94b94b    

1. ãorıcaq eyitdiler hemÀn ki qazana batduq firdevs uçmaàına çıqduq birisi daxı  

2. ferişteler qapudan şehìdlerüñ üstine girürler ve selÀm virürler niteki aómed ibni  
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3. óanbel kitÀbında õikr olundı ki èabdu’llÀh bin èömer raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi 

işitdüm ki  

4. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem uçmaàa üç evvel girenlerüñ birisi  

5. muhÀcirlerdür yaènì şunlar ki yurdların qoyup islÀm èışqına ve resÿlu’llÀh  

6. sevgüsine medìneye geldiler şunuñ bigi muhÀcirler ki ¤ bã her mekrÿhdan anlaruñıla 

yaènì anlaruñ sebebiyle nÀs belÀlardan emìn olurlar  

7. saqlanurlar ve qaçanki buyuruqlar işidürler ve muùìè olurlar ve eger anlardan 

birisinüñ  

8. ãulùÀn qatında óÀceti olsa bitmeye ölinceye degin içinde dura óaq teèÀlÀ  

9. qıyÀmet güninde uçmaàı qıàıra dürlü bezekler ile ve zìnetler ile gele andan  

10. óaq teèÀlÀ eyde qanı benüm qullarum ki benüm yolumda kÀfirler ile ãavaş  

11. eylediler ve şehìd oldılar ve benüm yolumda zaómetler çekdiler ve incindiler gelüñ  

12. uçmaàa girüñ geleler óisÀbsuz uçmaàa gireler andan firişteler geleler  

13. ve secde idüp iydeler iy bizüm rabbumuz biz senüñ óamduñ ile tesbìó oquruz  

14. gice gündüz ùaqdìs iderüz bunlar kimlerdür ki bizden yegledüñ óaq teèÀlÀ  

15. eyde bunlar benüm şol qullarumdur ki benüm yolumda ãavaş itdiler ve benümiçün 

 

95a95a95a95a    

1. incindiler pes firişteler her qapudan anlaruñ üstine gireler ve eydeler ¥â5   

2.137 ¡‰a £†Ûa ó j¤Ô¢Ç  á¤È¡ä Ï ¤á¢m¤Š j • b à¡2 ¤á¢Ø¤î Ü Ç maènìsi budur ki tañrınuñ raómeti sizün  

3. üzerüñüze olsun işbu mertebeler ve kerÀmetler size dünyÀdaki zaómetlere  

4. ãabr itdügüñüz sebebiyle óÀãıl oldı ve sizüñ maqÀmuñuz ve yerüñüz èÀqıbet  

5. ne gökçek oldı èabdu’llÀh bin mübÀrek rivÀyet eyledi ki evzÀèì maùlab 

6. bin óanùabdan eyitdi şehìdlerüñ bir köşki vardur giñligi ãanèÀ ile  

7. cÀbiye aralıàı gibi yuqarısı incü ve yÀqÿtdur ve içi müşkile kÀfÿrdur  

8. firişteler allÀhu teèÀlÀdan armaàanlar ile gelüp üstine girürler anlar çıqmazlar  
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9. tÀ şuña degin ki bir qapudan daxı ayruq firişteler geleler armaàanlar ile  

10. birisi daxı budur kim şehìdden allÀh rÀøí olur ve şehìdler daxı allÀhdan  

11. rÀøí olurlar niteki ãaóìóinde õikr olundı enes raøiya’llÀhu èanhu  

12. rivÀyet eyledi ki bir qavm resÿlu’llÀh qatına geldiler ve eyitdiler bir qaç Kişiler  

13. vir bize quréÀn ve sünnet ögretsünler pes resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

14. ve sellem enãÀrdan yetmiş Kişi qoşdı ki anlara qurrÀ dirlerdi yaènì  

15. quréÀn oqıyıcılar dirlerdi gice quréÀn oqurlar ögrenürler ve ögredürlerdi  

 

95b95b95b95b    

1. ve gündüz odun getürürler ãatarlar ùaèÀm ãatun alurlar aãóÀb-ı ãuffeye ve qalan  

2. dervişlere yidürürlerdi enes eyitdi benüm ùayım óarÀm bin milóÀn anlaru  

3. ñıla bile idi göndericek bu dükelinüñ üzerine anı beg dikmişdi ol  

4. varacaqları bir yire irişmedin düşman arquru çıqdı ùayım ilerü vardı  

5. bunlarıñıla ãavaşurken bir Kişi süñü ile dürtdi öte yanına geçdi allÀhu  

6. ekber qurtıldum kaèbe tañrısı óaqqıçün didi andan üşdiler girü qalanın  

7. daxı şehìd eylediler bir aqsaq Kişiden artuq cebrÀéil resÿlu’llÀha  

8. xaber virdi anlar şehìd olıcaq eyitdiler bizden peyàÀm-berümüze xaberümüzi  

9. irişdür bildür ki biz senüñile yoldaşıduq sen bizden rÀøí olduñ138 enes  

10. eyitdi bunlaruñ óaqqına quréÀn indi oquduq andan ãoñra girü nesx oldı  

11. ve ol quréÀn buyıdı ki b äî¡™ ‰ ë b £ä Ç  ï¡™ Š Ï b ä£ i ‰ b äî¡Ô Û ¤† Ó  b£ ã a b ä ß ¤ì Ó ë¢Ì£¡Ü i  

12. ¢é¤ä Ç maènìsi budur ki irişdürüñ qavmümüze bizden ki rabbumuza buluşduq  

13. bizden rÀøí oldı ve biz daxı rabbumuzdan rÀøí olduq birisi daxı budur ki  

14. şehìd olan Kişi hìç èamel eylemedin tañrunuñ raómetine irişür niteki  

15. buxÀrì ãaóìóinde õikr olındı ki berÀ bin óÀriå eyitdi resÿlu’llÀha  

 

                                                

138  Metinde ¤Ö¢ë†Ûë¢a şeklinde yazılmıştır.  
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96a96a96a96a    

1. bir Kişi geldi demürile yüzi örtülmiş eyitdi yÀ resÿla’llÀh ìmÀn mı  

2. getüreyin yoqsa ãavaş mı ideyin resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

3. evvel müsülmÀn ol ìmÀn getür andan ãavaş eyle pes ìmÀn getürdi  

4. andan ãavaş eyledi tÀ şuña degin ki şehìd oldı resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

5. èaleyhi ve sellem eyitdi az èamel eyledi ve çoq müzd eline girdi bayhaqì kitÀbında  

6. õikr olındı ki cÀbir raøiya’llÀhu èanhu eyitdi xayber àazÀsında resÿlu’llÀh  

7. ile bileyidük bir Kişi dutdılar bir sürü qoyunıla resÿlu’llÀh qatına getürdüler  

8. resÿlu’llÀh aña bir iki söz söyledi nekim allÀh dilerse ol Kişi eyitdi  

9. ben saña inandum daxı sen getürdügüñ nesneye ìmÀn getürdüm evet uş  

10. bu qoyunlar emÀnetdür kiminüñ bir kiminüñ iki bu qoyunlaruñ óÀli nice ola  

11. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bir avuç uvaq ùaş aldı yüzlerine  

12. at her birisi döne issine vara pes ol Kişi bir avuc ùaş aldı yüzlerine  

13. atdı her birisi segirdü issi evine vardı andan ãoñra ol Kişi ilerü var  

14. dı ãaffa girdi bir oq doqındı öldi şol óÀlde ki hìç allÀh içün  

15. bir secde itmedi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem çÀdıra qoyuñ didi  

 

96b96b96b96b    

1. resÿlu’llÀhuñ çÀdırına qoydılar anda yatdı resÿlu’llÀh ãavaşdan fÀrià olıcaq  

2. içerü girdi girü çıqdı daxı eyitdi bu yoldaşuñuzuñ islÀmı gökçek oldı  

3. vÀllÀhi şimdi üzerine girdüm gördüm ki óurìlerden iki èavrat qatında dururlar  

4. èabdu’llÀh ibni mübÀrek rivÀyet eyledi ki qÀsım ibni èabdu’r-raóman eyitdi fuøÀ  

5. le bin èubeydile raøiya’llÀhu èanhu rÿm iline qurudan àazÀya varduq fuøÀle  

6. çerinüñ begiyidi ve ol vaqt begler raèiyyetüñ xaberin işidürlerdi bir gün  

7. aşup giderken bir Kişi eyitdi iy beg xalq üzildi biraz ùur arduñ  

8. irişsün diyü söyledi pes ì¢Ü¤( aŠ¡m yirde biraz durdı ol yirde bir  

9. depecük varıdı depede aãÀr varıdı baèøumuz at üstinde durduq  

10. baèøumuz inüp durduq bir qızıl yüzlü bıyıqlu Kişi gördük aramuzda  
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11. durur dutduq bunı fuøÀle qatına getürdük eyitdük işbu Kişi işbu  

12. óiãÀrdan indi èahd itmedin ãor niçün indi ve neye geldi ãordılar  

13. eyitdi gice ùoñuz etin yidüm süci içdüm evüme geldüm yatup uyurken düşümde  

14. görürin baña iki Kişi gelürler qarnumı yurlar ve baña óÿrìlerden bir èavrat  

15. virürler ki biribirinden günilemez ve ol Kişiler baña müsülmÀn ol didiler  

 

97a97a97a97a    

1. imdi müsülmÀn oldum bu Kişi bu xaberlerin söyleyü dururken üstümüze demür  

2. pÀrelerin atdılar birisi eyitdi xalq arasında ol Kişi doqındı boynın  

3. üzdi öldürdi fuøÀle eyitdi allÀhu ekber işbu Kişi az èamel eyledi  

4. çoq åevÀb eline girdi qardaşuñuzuñ namÀzın qıluñ didi namÀzın qılduq  

5. ve ùurduàumuz yirde defn eyledük gitdük birisi daxı budur ki peyàÀm-berler şehìd  

6. lerden peyàÀm-berlıq derecesiyile efêal olur ancaq niteki  

7. aómed bin óanbel kitÀbında ve àayrında õikr olundı ki èutbetü èabdü’s-sülemì 

raøiya’llÀhu  

8. èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìdler  

9. üçdür birisi bir müémindür ki nefsi ve mÀlı ile tañrı yolında àazÀya çıqdı  

10. tÀ şuña degin ki kÀfir ile buluşdı ãavaş eyledi ölünceye degin ol şehìd  

11. mümteóindür yaènì şol şehìddür ki günÀhlarından ãÀfì ve óÀliã oldı  

12. tañrınuñ uçmaàında ve èarş altında peyàÀm-berler anlardan efêal olmazlar  

13. illÀ peyàÀm-berlıq derecesi faøìletli ancaq birisi daxı bir Kişidür nefsi  

14.üzerine yazuqlarından qorqdı daxı tañrı yolında nefsi ve mÀlıyla àazÀya  

15. çıqdı tÀ şuña degin ki kÀfir ile bulışdı ãavaş eyledi ölinceye degin 

 

97b97b97b97b    

1. ol nefs şehÀdetiyle ki yazuqların yuyıcı ve günÀhları altından çıqıcıdur zìrÀ ki  

2. qılıç günÀhları àÀyet maóv eyleyicidür bu şehìd uçmaàa girür qanqı qapusından  

3. dilerse zìrÀ ki uçmaàuñ sekiz qapusı vardur baèøısı baèøısından  
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4. efêaldür birisi daxı bir münÀfıq Kişidür ki mÀlıyla ve nefsiyle àazÀya çıqdı  

5. şuña degin ki düşmanıla buluşdı ve tañrı yolında ãavaş eyledi ölinceye  

6. degin ol Kişi ùamuya girür zìrÀ ki qılıç nifÀq maóv eylemez ol faøìletlerden  

7. birisi daxı budur ki bezzÀz ve bayhaqì şuèab-ı ìmÀnda õikr eylediler ki resÿlu’llÀh  

8. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi şehìd üçdür birisi şol Kişidür ki  

9. nefsiyle mÀlıyla àazÀya çıqdı şol óÀlde ki ne ölmek ister ve ne öldürmek  

10. belki hemÀn müsülmÀnlaruñ qaraldusın çoàaltmaq çün ancaq eger ol  

11. Kişi kÀfir öldürse ya ölümiyile ölse günÀhlarunuñ dükelisi yarlıàanur  

12. ve sinle èaõÀbından qurtulur ve feøaè-i ekberden emìn olur ve óÿrì qızlarından  

13. èavrat virilür ve egnine kerÀmet óullesi bıraàılur ve başına vaqÀr tÀc urılur  

14. ikincisi budur ki nefsiyle ve mÀlıyla àazÀya çıqa åevÀb umıcı olduàı óÀlde  

15. öldürmek isteye velÀkin ölmek istemeye eger ol Kişi kÀfir öldürse ya  

 

98a98a98a98a    

1. döşeginde ölse gele qıyÀmet güninde qılıcın yalıñ eyleyüp omzına qoyucı  

2. olduàı óÀlde şol óÀlde ki xalÀyıq dizleri üstine çöküci olalar eyde  

3. ÀgÀh oluñ ve bizümiçün yol açuñ ki biz tañrıçün nefsümüz ve mÀlumuz beõil  

4. eyledük resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem buyurdı kim ol tañrı óaqqıçün ki 

nefsüm anuñ  

5. elindedür eger bu sözi ibrÀhìm-el-xalìl ya peyàÀm-berlerden bir peyàÀm-bere dirse  

6. yolından ayrıla bunlaruñ óaqqın vÀcib gördügünden ötrü tÀ şuña degin  

7. ki èarş altında nÿrdan minberlere geleler ve üstinde oturalar naôar ideler ki  

8. xalq arasında nice óüküm olınur ölüm àuããasın görmeyeler ve barõax  

9. yaènì dünyÀyıla Àxiret arası qayàusın qaydlanmayalar ve ãayóa bunları ürkütmeye  

10. ve óisÀbiçün terÀzÿ içün ãırÀùiçün qaydlanmayalar teferrüc ideler ki  

11. xalq arasında nice óüküm olınur hìç nesne dimeyeler illÀ vireler ve hìç kimse  

12. óaqqına şefÀèat itmeyeler illÀ şefÀèatlerin ideler ve uçmaqdan  

13. nireyi severlerse varalar ve qanda isterlerse duraqlanalar ol fezÀéilüñ birisi  
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14. daxı budur ki tirmidì ve bayhaqì kitÀbında õikr olundı ki èömer ibne’l-óaùùÀb  

15. raøiya’llÀhu èanhu eyitdi işitdüm ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi  

 

98b98b98b98b    

1.şehìdler dörtdür birisi bir müémindür ki ìmÀnı gökçek ola düşmana  

2. bulışa tañrınuñ vaèdesini girçekleye ãavaş ide ölinceye degin ol  

3. öldüre ki xalq anı görmege gözlerin yuqaru qalduralar şöylece didi  

4. ve başın qaldurdı tÀ şuña degin ki başından ùaqyesi düşdi rÀvì  

5. eyitdi bilmezin ki düşen ùaqye èömerüñ midür ya peyàÀm-berüñ midür birisi daxı  

6. bir Kişidür ki ìmÀnı gökçek ola düşmana bulışa ve gövdesine ùaló aàacı  

7. doqunmış gibi ola qorqduàından yaènì gövdesine bir dikenlü aàaç  

8. doqınmış gibi tüsi ürpere bir atıcısı belürsüz oq doqına öldüre ol  

9. Kişi ikinci derecede ola üçinci bir müémin Kişi ola ki gökçek èamelile yavuz  

10. èamel qarışdurmış ola düşmana bulışa tañrınuñ vaèdesin gerçekleye ãavaş  

11. ide ölünceye degin ol Kişi üçünci derecede ola dördünci bir nefsin üzerine  

12. isrÀf itmiş yaènì günÀhlu Kişi ola düşmana bulışa tañrınuñ vaèdesin  

13. girçekleye ãavaş ide ölünceye degin ol Kişi dördünci derecede ola ol  

14. feøÀyilüñ birisi daxı budur ki şehìdleri óaq teèÀlÀ óÿrìlerle çiftlendürür  

15. niteki bundan öñdünki óadìålerde õikr olundı ve bayhaqì kitÀbında õikr olundı ki 

 

99a99a99a99a    

1. ebÿ umÀme raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve 

sellem  

2. eyitdi şehìdüñ qanınuñ evvel qaùresiyle günÀhları yarlıàanur ikincisi ile ìmÀn  

3. óullelerin geydürürler üçünci óÿrìlerle çiftlendürürler ve şifÀda õikr olundı ki  

4. èabdu’llÀh bin èömer raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

5. èaleyhi ve sellem eyitdi şehìde uçmaqdan bir gövde getürürler gökçekleriñ gövdesi  

6. gibi ve rÿóına emr iderler ol gövdeye girür ve öñdünki gövdesine naôar ider  
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7. nice iderler ve gendü içün kim àuããalanur kim àuããalanmaz gendü  

8. söyler şöyle ãanur ki sözin işidürler ve gendü anlara naôar ider ve ãanur ki  

9. anlar daxı bunı görürler andan óÿrìlerden èavratları gelürler giderler hem şifÀda  

10. õikr olundı ki ebÿ’d-derdÀ raøiya’llÀhu èanhu eyitdi şöyle işitdüm ki èalqame yahÿdì  

11. gökçek ãÿretlü yigid idi bir gün geçerdi resÿlu’llÀha uàradı resÿlu’llÀh  

12. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi yÀ èalqame eger bu cemÀlüñle müsülmÀn olayduñ 

senüñ  

13. işüñ kemÀlde olaydı işbu gökçek ãÿretini oddan ãaqınmaz mısın èalqame  

14. eyitdi eger müsülmÀn olursam baña ne óÀãıl ola resÿlu’llÀh èaleyhi ve sellem eyitdi  

15. yetmiş óÿrì qızıyla çiftlendürem seni pes èalqame eşhedu en lÀ ilÀhe illallÀh ve 

eşhedu  

 

99b99b99b99b    

1. enne muóammeden èabduhu ve resÿluhu didi müsülmÀn oldı andan ãoñra resÿlu’llÀh 

ãalla’llÀhu 

2. èaleyhi ve sellem àazÀya çıqdı kÀfirler ile bulışıcaq èalqame resÿlu’llÀh öñinde ãavaş  

3. eyledi ve şehìd oldı resÿlu’llÀh ebÿ bekire ve èömere raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi  

4. baña xurma budaàından bir çÀdır idi virüñ ve kimse üstüme girmesün pes resÿlu’llÀh  

5. óaøreti ol gömeleye girdi ve üzerine bir cübbesi varıdı ebÿ bekirle èömer ùaşra  

6. otururlardı içerüden at segirtmek sesin işitdiler èömer durdı qılıcın  

7. eline aldı içerü girmek istedi ebÿ bekir eyitdi yÀ èömer üstüme kimse girmesün  

8. didi sen nice girürsin bir zamÀndan resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem çıqdı  

9. cübbesinüñ dügmeleri qırılmış ve ardından yırtılmış eyitdi hìç nesne işitdüñüz mi  

10. èömer eyitdi evet yÀ resÿla’llÀh at segirtmek gibi segirtmek işitdük qılıcım elime 

aldum  

11. ãandum ki üstüñe düşman geldi ebÿ bekir girmege qomadı menèeyledi resÿlu’llÀh  

12. eyitdi ol segirdişmek ki işitdüñ hÿrìler idi üstüme çekişdi şuña degin ki  
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13. èalqameye yetmiş óÿrì qızın tamÀm virdüm cübbemi daxı anlar yırtdılar bu bÀbda 

nice  

14. óikÀyetler õikr olundı ve geçdi bir qaç óikÀyet daxı vardur baèøısın õikr idelüm  

15. óikÀyet kitÀbü’l vaèôı ve’d-deqÀyıq muãannif õikr eyledi ki abdu’l-vÀóid bin zeyd  

 

100a100a100a100a    

1. eyitdi birgün işbu meclisümüzde otururken àazÀya çıqmaàa yaraqlanduq 

yÀrenlerümüze  

2. buyurdum ki bir iki Àyet quréÀn oqıyalar bir Kişi meclisimüzde iş bu Àyet oqıdı ki  

3. 139ò £ä v¤Ûa ¢á¢è Û  £æ b¡2¤á¢è Ûa ì¤ß a ë ¤á¢è ¢1¤ã a  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  å¡ß ô¨Š n¤(a  é¨£ÜÛa  £æ¡a maènìsi budur ki  

4. be-dürüstì allÀhu teèÀlÀ ãatun aldı müéminlerden nefslerini ve mÀllarını  

5. ve uçmaàı bahÀ virdi bir oàlan varıdı anası ölmiş çoq mÀl mìrÀå  

6. qomışdı gendüsi on biş yaşında olayıdı eyitdi iy èabdu’l-vÀóid  

7. allÀhu teèÀlÀ müéminlerden nefslerin ve mÀlların ãaùun aldı ve uçmaàı bahÀ mı  

8. virdi ben eyitdüm evet óabìbüm eyitdi ùanuq ol ki ben nefsümi ve mÀlumı  

9. ãatdum ki uçmaq benüm ola ben eyitdüm qılıç ıssısı qatı olur sen henÿz  

10. oàlansın qorqarın ki ãabr idemeyesin ve nefsüñi mÀluñı tañrı  

11. yolında xarc itmekden èÀciz olasın iy èabdu’l-vÀóid tañrıyıla uçmaàı  

12. bÀzÀr iderin daxı èÀcizim ölürin tañrı ùanuq olsun ki allÀh ile  

13. işbu bÀzÀrı itdüm èabdu’l-vÀóid nefslerümüz taqãìrlıàı ve eyitdi işbu  

14. oàlan añladuàın biz añlayumaduq andan cemìèi mÀlını getürdi allÀh yolına  

15. ãadaqa itdi atından ve silÀóından artuq çünki çıqmaq güni olundı 

        

100b100b100b100b    

1. dükelinden öñ çıqup üzerümüze geldi esselÀmu èaleyke yÀ èabdu’l-vÀóid  

2. didi ben eyitdüm èaleyke’s-selÀm bÀzÀruñ aããılu olsun andan  
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3. gitdük oàlan bizümile gündüzin oruc dutar gice èibÀdetile ióyÀ ider  

4. bize ve atalarumuza qullıq eyler uyuyıcaq bizi bekler tÀ şuña degin ki rÿm iline  

5. girdük işbu óÀl üzerine giderken bir gün geldi iy benüm èaynÀ-yı marøiyyeyi  

6. muştÀqlıàum diyü çaàırur yoldaşlarum eyitdi işbu oàlana vesvese vÀqıè  

7. olup èaqlı qarışdı ola mı ben eyitdüm iy óabìbüm nedür ol èaynÀ-yı marøiyye  

8. oàlan eyitdi biraz uyıdum idi görürin bir Kişi gelür baña eydür yöri  

9. èaynÀya git pes benüm üzerüme hücÿm idüp beni bir çemene iletdi ki anda bir 

müteàayyir  

10. olmaduq ãudan ırmaq vardur ve bu ırmaàuñ qırañında qızlar var ki  

11.üstlerindeki xullelerüñ ve bezeklerüñ vaãfın itmege gücüm yitmez  

12. çünki beni görürler benümile sevinişürler muştılaşurlar ve eydürler bu Kişi  

13. èaynÀ-yı marøiyyenüñ eridür ben bunlara selÀm virürin ve eydürin èaynÀ-yı  

14. marøiyye sizüñ arañuzda mıdur eydürler yoq biz anuñ qaravaşlarıyuz  

15. geç ilerü andan ãoñra ilerü geçdüm bir ırmaq gördüm dÀdı müteàayyir  

 

101a101a101a101a    

1. olmamış südden bir çemen içinde ki anda dürlü bezeklerden var anda  

2. daxı qızlar dururlar çünki bunları gördüm cemÀllerine ve óüsünlerine meftÿn  

3. oldum bunlar beni göricek muştılaşdılar ve eyitdiler vÀllÀhi bu Kişi èaynÀ-yı  

4. marøiyyenüñ eridür ben bunlara selÀm virdüm ve eyitdüm èaynÀ-yı marøiyye sizüñ  

5. arañuzda mıdur eyitdiler èaleyke’s-selÀm iy tañrı velìsi biz anuñ xıõ  

6. metkÀrları ve qaravaşlarıyuz daxı ilerü geç çünki ilerü geçdüm bir ırmaq  

7. gördüm süciden ve qırañında qızlar var ki baña ardumdan qalanları unutdurdılar  

8. ben bunlara selÀm virdüm ve eyitdüm èaynÀ-yı marøiyye sizüñ arañuzda mıdur  

9. eyitdiler yoq biz anuñ xıõmetkÀrları ve qaravaşlarıyuz geç ilerü çünki  

10. ilerü geçdüm bir ırmaq gördüm süzilmiş baldan ve qızlar gördüm ki üstündeki  

11. nÿrı ve cemÀli ardumda qalanları unutdurdı bunlara selÀm virdüm ve  

12. ve eyitdüm èaynÀ-yı marøiyye sizüñ arañuzda mıdur eyitdiler iy tañrı  
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13. velìsi biz anuñ xıõmetkÀrları ve qaravaşlarıyuz geç ilerü çünki ilerü  

14. geçdüm bir çÀdıra irişdüm aq incüden çÀdıruñ qapusında bir qız gördüm ki  

15. üzerindeki óulleleri ve bezekleri vaãf idemezin çünki bu qız beni gördi  

 

101b101b101b101b    

1. sevindi ve çÀdır içindekiye çaàırdı ki iy èaynÀ-yı marøiyye uş erüñ  

2. geldi pes çÀdıra yaqın vardum gördüm ki èaynÀ-yı marøiyye bir altundan  

3. muraããaè incü ve yÀqÿtıla kürsì üzerinde oturur çünki bunı gördüm  

4. óüsnine meftÿn oldum baña eyitdi meróabÀ olsun saña iy tañrı velìsi  

5. bayıq bizüm qatumuza gelmek saña yaqın oldı pes vardum ki bunu quçam eyitdi  

6. biraz mühlet vir ki henÿz qucmaq vaqtı olmadı zìrÀ ki sende rÿó dünyÀ  

7. diriligi vardur evet bu gice bizüm qatumuzda orucı ãıyasın inşaèallÀhu  

8. teèÀlÀ andan eyitdi yÀ èabdu’l-vÀóid uyandum şol óÀlde ãabr eylemege ùÀqatüm  

9. yoq èabdu’l-vÀóid eyitdi bizüm sözümüz tamÀm olmadıyıdı ki düşmandan  

10. bir bölük çeri qalqdı ve üstümüze depindi bu oàlan atına binüp düşmana  

11. óamle itdi ãaydum ùoquz kÀfir öldürdi andan gendüyi şehìd eylediler anuñla  

12. on oldı ãavaşdan ãoñra üstine uàradum gördüm ki qanına bulaşmış  

13. aàzın ùolduru gülerdi dünyÀdan ayrılıncaya degin óikÀyet şifÀ’uã-ãudÿrda  

14. õikr olundı ki şehr bin óevşeb eyitdi àazÀya çıqdum idi bir gün uyandum  

15. işitdüm ki bir Kişi aàlar qatı qatı yÀ ehlÀ hu ve yÀ ehlÀhu diyü çaàırur drurdum 

 

102a102a102a102a    

1. bu Kişiye ben eyitdüm iy tañrı qulı irte dönerüz nolduñ tañrıdan qorq  

2. bir qaç gün daxı ãabr eyle yaqın zamÀnda evüñe varasın eyitdi ben dünyÀdaki  

3. ehlüm için aàlamazın velÀkin şimdiye dek uyıdum idi düşümde gördüm ki bir Kişi 

geldi  

4. baña eyitdi yöri èavratuñ èaynÀya var pes ol Kişi beni aldı gitdi bir yire ki  

5. hìç anuñ gibi yir gördügüm yoq nÀ-gÀh biraz qızlar gördüm ki hìç anlaruñ  
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6. óüsni ve yigidligi gibi görmedüm bunlara selÀm virdüm èaleyke’s-selÀm didiler  

7. ben eyitdüm èaynÀ sizüñ arañuzda mıdur eyitdiler yoq biz anuñ xıõmetkÀrlarındanuz  

8. ol daxı ilerüdür anlardan geçdüm bir yir daxı gördüm ol öñdünki yirden daxı  

9. gökçek anda daxı qızlar gördüm öñdünki qızlardan daxı gökçek bunlara selÀm 

virdüm  

10. èaleyke’s-selÀm didiler eyitdüm èaynÀ sizüñ arañuzda mıdur yoq  

11. biz anuñ xıõmetkÀrlarındanuz ve ol şol gördügüñ incüden köşkdedür  

12. pes ol köşke vardum bir èavrat qızıl yÀqÿtdan bir kürsìnüñ üstinde  

13.oturur şöyle ki kürsìye ãıàmaz selÀm virdüm èaleyke’s-selÀm didi oturdum  

14. qatında ol baña söyledi ben aña söyledüm andan durdum ki gidem elin çıqardı  

15. ve eyitdi sen bizden ayrılmazsın èahd itmeyince ki gelecek gice elbetde qatumuzda 

yatasın  

 

102b102b102b102b    

1. bu söz üzerine bunuñ ile èahd itdüm ãoñra uyandum bu aàladuàum  

2. anuñçündür andan girü aàlamaàa şürÿè eyledi bu aàlarken çeride binüñ  

3. diyü qıàırtdılar her Kişi atına ve silÀóına segirtdi ol ãavaşda evvel şehìd olan  

4. ol Kişiyidi şehr bin óevşeb eyitdi ben ùanuqlıq virürin ki ol gice  

5. ol Kişi èaynÀ qatında yatdı bir qaç daxı bunuñ gibi óikÀyetler varıdı  

6. baèøısı geçmişdür ve baèøısı daxı õikr olunmuşlara beñzedügiçün terk eyledük  

7. müéellif eyitdi bu óikÀyetlerden her birinde èaynÀ diyü añılup durur èaynÀ muèayyen 

kimsenüñ  

8. adı degüldür belki èaynÀ luàatda gözi büyük olan èavrata dirler ve óavrÀ  

9. gözinüñ aàı àÀyet aq ve qarası iñen qara olan èavrata dirler ve uçmaq  

10. èavratları bu ãıfatlular olduqlarıçün anlara óÿrü’l-èayn dirler óavranuñ  

11. cemèi èìn èaynÀnuñ cemèidür quréÀn-ı èaôìmde ve resÿl óadìåinde bunlaruñ  

12. vaãfları õikr olınmışdur niteki ãaóìóinde õikr olındı ki resÿlu’llÀh  

13. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi eger uçmaq èavratlarından birisi yir yüzine  
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14. baqsa yirle gök arasını aydın eyleyeydi ve gökçek qoquyıla ùoldurayıdı  

15. ve başı üzerindeki bürcegi dünyÀdan ve dünyÀ içindekiden yigrekdür ve bir óadìåde  

 

103a103a103a103a    

1. daxı ki tirmidì rivÀyet eylemişdür resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

2. uçmaq èavratlarından birisinüñ incügi aqluàı yetmiş óulleden öte  

3. görinür óattÀ teninüñ ãÀfìlıàından süñügi içindeki iligi daxı görinür  

4. zìrÀ ki óaq teèÀlÀ bunları yÀqÿt ve mercÀn gibilerdür dimişdür ve bir óadìåde  

5. daxı ki bezzÀr ve ùeberÀnì rivÀyet eylemişdür resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

6. eyitdi eger uçmaq óÿrìlerinden bir èavrat uçmaqdan aşaàa baqsa  

7. yir yüzin müşk qoqusıyla ùoldurayıdı ve yüzinüñ nÿrı ayuñ  

8. güneşüñ nÿrını gidereyidi ve aómed óanbel rivÀyet eyledi ki †ß resÿlu’llÀh  

9. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem óaq teèÀleynüñ bir qavlinde ki 140¢æb u¤Š à¤Ûa ë ¢pì¢Ób î¤Ûa  £å¢è £ã b × 

10. diyüp durur eyitdi bir Kişi ol èavratlaruñ yüzine baqa yüzin Àynadan  

11. rÿşen görür ve üstündeki incülerüñ ednÀsı maşrıqıla maàrib arası  

12. nÿrile ùoldurur yetmiş qat óulle giyer ki baqan Kişi bu ùonlardan içerü tenini  

13. görür tÀ ki teninden süñügi içindeki iligi daxı görinür ibni ebì’d- dünyÀ 

14. õikr eyledi ki kaèbü’l-axbÀr eyitdi eger bu óÿrìnüñ eli aqlıàıyla  

15. ve yüzüklerile ile uçmaqdan sarqsa ol elüñ nÿrından yir yüzi  

 

103b103b103b103b    

1. aydın olayıdı yir ehline güneş aydın eyledügi gibi bundan ãoñra eyitdi  

2. anuñçün eli didüm ki yüzinüñ ve yüzi aqlıàınuñ ve óüsninüñ ve cemÀlinüñ  

3. ve tÀcınuñ ve yÀqÿtınuñ ve incüsinüñ ve zeberceddinüñ niteligin aña göre  

4. qıyÀs idesin ibni ebì’d- dünyÀ rivÀyet eyledi ki ibni èabbÀs raøiya’llÀhu 

5. èanhÀ eyitdi eger uçmaq ehlinden bir èavrat yedi deñize tükürse  
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6. deñizlerüñ ãuyı bÀldan datluraq olayıdı daxı niçe bunuñ gibi óadìåler  

7. vardur uçmaq ehlinüñ èavratları vaãfında ve köşkleri ne naèìmleri  

8. beyÀnında ki yazarsavuz taùvìl olur õikr itdügümüzde kifÀyet óÀãıldur  

9. óikÀyet ebÿ’l óasan èalì bin xıøır kitÀbında õikr eyledi ki ebÿ’l-velìd hüşşÀm  

10. eyitdi hicretüñ otuz sekizinci yılında rÿm iline àazÀya çıqduq üzerümüze  

11. müslime bin èabdu’l-melik ve èabdu’llÀh bin el-velìd bin èabdu’l-melik baş idi  

12. baãra ile óarìre ehlinden bir cemÀèat yoldaşlara ¤Ö¢†¡Ì¡(a …ë¢a bir yirde  

13. olurduq xıõmet eylemekde ve qaravulda çıqmaqda yem ve azuq isdemekde  

14. nevbetleşürdük bilemüze bir Kişi varıdı aña saèid ibni’l-óÀriå dirlerdi  

15. èibÀdetden naãìblü Kişi idi gündüz oruc dutardı gice èibÀdetile  

 

104a104a104a104a    

1. irteye çıqarurdı isderdük ki anuñ nevbeti olıcaq qulluàına biz çıqavuz  

2. anuñ zaómetin ve qulluàın yiyniledevüz rÀøí olmazıdı dükeli qulluàın 

3. iderdi ve èibÀdetden daxı xÀlì olmazdı ve hìç ben anı görmedüm gicede ya  

4. gündüzde ki õikrinden ve ùÀèatden xÀlì ola eger namÀz vaqtı olmasa ya yol  

5. üzerinde olsavuz õikrinden ve quréÀn oqumaqdan ve ögretmekden süst  

6. olmazıdı hüşşÀm eyitdi bir gün qaravul nevbeti benümle aña düşdi rÿm qalèa-  

7. larından bir ÀãÀra girdük qatı ãarb olmışıdı ol gice qaravulda  

8. saèid bin el-óarìåüñ èibÀdet üzerine ãabr eyledügin gördüm bir óayåiyyetde ki  

9. anuñ ãabrı qatında nefsüm baña qatı xor görindi ve anuñ cisim quvvetini  

10. taèaccüb eyledüm ve bildüm ki óaq teèÀlÀ faølını ve keremini kime dilerse virür ve 

gördüm ki  

11. irte olıcaq gice èibÀdetinden yoràın olmışıdı ben eyitdüm tañrı saña  

12. raómet eylesün nefsüñ üzerüñde óaqqı vardur ve gözünüñ üzerinde óaqqı  

13. vardur ve bilüp durursın ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi èamelden  

14. nefsüñüze şol qadar teklìf idüñ ki götüribilesiz ve daxı bunuñ gibi  

15. nesnelerden buña söyledüm eyitdi iy qardaşum nefesler sayılmışdur ve èömr fÀnì  
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104b104b104b104b    

1.oludurur ve günler geçe yorur ben bir ölümin umar nefsi çıqduàına  

2. iver Kişiyin hüşÀm eyitdi şol qadar söyledi ki bunuñ cevÀbı beni  

3. aàlatdı duèÀ qıldum ki óaq teèÀlÀ bu èibÀdetleri üzerine bunı åÀbit eyleye  

4. andan ãoñra buña eyitdüm biraz uyı rÀóat ol bilmez ki düşman ùarafından  

5. ne óÀdiå olısar eger bir nesne olursa bÀri yiynicek bulınasın pes  

6. çÀdır bucaàında yatdı ve uyıdı yoldaşlarum ùaàıldı kimisi ãavaşa  

7. meşàÿl oldı ve kimisi ayruq nesneye ben yirümde durdum bunlaruñ nesne  

8. cüklerin gözedürin ve yimeklerin pişüririn ki gelicek yiyeler ben bu óÀlde  

9. iken çÀdır içinden söz işitdüm çÀdırda saèd bin el-óarìå artuq  

10. kimse yoq ol daxı uyur bu sözi söyleyen kim olduàın bilmedüm meger ki  

11. görmedügüm yirden çÀdıra kimse girdi ola ôan itdüm pes ive ive çÀdıra  

12. girdüm gördüm ki saèìdden artuq kimse yoq ol daxı bayaàılayın uyur lÀkin  

13. uyqusından söylenür ve güler sözün diñledüm bir Kişi ile söylenür ki söyledügi  

14. sözlerden biraz xÀùırumda dutdum bundan ãoñra gördüm ki elin uzatdı  

15.bir nesne ister gibi andan ãoñra arquncaq girü çekdi ve geldi bundan ãoñra  

 

105a105a105a105a    

1. pes bu gice mi didi uyqusından ãıçrayu uyandı şol óÀlde ki ditrerdi  

2. üstine geldüm bir zamÀn quçdum ol saàına solına baqar tÀ şuña degin ki ditremegi  

3. gitdi ve èaqlı başına geldi başladı ¤Š j¤× a é¢Ü£Ûa ì¢ç ¢éÜ£Ûa ü¡a é Û¡aü dirdi  

4. ben eyitdüm iy qardaşum óÀliñ nedür eyitdi xayırdur yÀ ebe’l-velìd eyitdüm ben 

senden  

5. èaceb nesne gördüm ve uyquñ işitdüm ki söylerdüñ ne gördüñ baña söyleyü vir  

6. eyitdi geç andan yÀ ebe’l-velìd pes muóabbet óaqqın añup ben eyitdüm söyleyü vir  

7. ne gördüñ tañrı saña raómet eylesün ola daxı baña xayır ögüt ola  

8. eyitdi çünki uyudum gördüm ki qıyÀmet qopmış ve xalÀyıq sinlerinden  
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9. qalqmışlar ve mevqiflerinde durmışlar gözleriyle baqarlar ve tañrılarınuñ buyruàına  

10. muntaôır olup dururlar bu óÀlde iken gördüm iki Kişi geldi ki erenlerüñ 

11. ãÿretleri ve óüsünlerinde kemÀlleri gibi hìç görmedüm selÀm virdiler ben daxı 

selÀmın  

12. aldum eyitdiler yÀ ebÀ saèìd beşÀret olsun saña ki günÀhuñ yarlıàandı ve saèyuñ  

13. meşkÿr ve èameliñ maqbÿl ve duèÀñ müstecÀb oldı ve dünyÀ diriliginde saña 

beşÀretde  

14. taècìl olundı pes bizümle gel saña gösterelüm işbunı ki allÀhu teèÀlÀ  

15. senüñçün yaraqlamışdur naèìmden bunlaruñıla gitdüm şuña degin ki beni 

 

105b105b105b105b    

1. mevqif ehlinüñ arasında çıqardılar saàından yaña gördüm ki atlar  

2. ùurur işbu atlarumuza beñzemez tìzlikde şol göz nÿrın qaçı ıldırım bigi bize dediler ki  

3. bu atlara binüñ yel gibi aşuñ şuña degin ki bir ulu köşke irişdük ki ulu  

4. lıàından evveline ve Àxirine ve yüceligine göz irişmez xÀliã ve ãÀfì gümişden  

5. dökilmiş gibi nÿrı ıldırar çünki qapusına varduq henÿz açı virüñ  

6. dimedin qapusı açıldı içine girdük bir nesne gördük ki vaãıf idicilerüñ  

7. vaãfı irişmez ve hìç Àdem oàlanlarınuñ göñüllerinden geçmez ve bu köşküñ içinde  

8. şol qadar qulluqçı oàlanlar ve qızlar var ki gökler ılduzları gibi saàışınca  

9. óaq teèÀlÀ didigi gibi ki 141æì¢äØ ß §õì¢Û õì¢Û yaènì gökçekliginden incilere  

10. beñzer ki hemÀn ki bizi gördiler gökçek naàmeler ile dürlü sözlere başladılar  

11. ve her biri sözinde qarşu durur ve eydür ki işbu tañrı velìsidür ve bayıq veliyu’llah  

12. geldi ve meróabÀ tañrı velìsine işbu vaãıfla gitdük şuña degin ki bir meclislere  

13. irişdük altundan cevherler ki muraããaèlar taxtlar qurulmış ve içlerinde altundan  

14. kürsìler ve ol taxtlardan her taxtuñ üzerinde bir qız oturur ki tañrınuñ  

15. maxlÿqatından kimse anuñ vaãfın idemez ve bunlaruñ ortasında bir qız vardur  

                                                

141 Tur 52/24 
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106a106a106a106a    

1. dükelinden üstün boyda ve tamÀmlıqda ve cemÀlde ve kemÀlde ve ol Kişiler  

2. baña eyitdiler işbu maqÀm senüñ menziliñdür ve işbunlar senüñ ehlüñdür ve senüñ  

3. maqìlüñdür yaènì quşluq uyqusında yatacaàuñ yirdür vÀllÀhi senüñ  

4. çün óÀãıl olan tañrınuñ xoşnudlıàı bundan daxı uluraqdur  

5. böyle didiler daxı beni qoyup döndiler gitdiler andan bu qızlar durı  

6. gelüp benden yaña sevinişüp taèôìm idüp ve meróabÀ diyü buyurdılar  

7. seferdeki Kişi evine gelicek qarşuladuqları gibi beni götürüp taxtlaruñ  

8. ortasındaàıla ve ol dükelinden yigrek qızuñ yanına iletdiler ve baña  

9. eyitdiler işbu senüñ èavratuñdur ve biri daxı vardur bunuñ gibi çoq zamÀn  

10. oldı ki biz saña muntaôıruz142 pes qız baña söyledi ben daxı anuñla  

11. söyleşdüm ben eyitdüm şimdi ben qandayın eyitdi cennetü’l-meévÀda ben  

12. eyitdüm sen kimsin eyitdi ben senüñ èavratuñ èaynÀyın ben eyitdüm  

13.ol bir daxı bunlara bunuñ gibi didikleri qanı eyitdi bir bunuñ gibi  

14. köşküñ daxı vardur ol andadur ben eyitdüm imdi bu gün senüñ qatuñda  

15. durayın yarın anda varayım andan elüm ãundum bu qızdan yaña yumşaqlıàıla  

 

106b106b106b106b    

1. girü dönderdi ve eyitdi bu gün el ãunmaq olmaz zìrÀ ki sen dünyÀya girü  

2. rücÿè idisersin ben eyitdüm hìç dünyÀya rücÿ è itmegi sevmezin  

3. varup üç gün daxı anda durmaq gerek andan ãoñra üçünci gice bizüm  

4. qatumuzda ifùÀr idesin didi ben eyitdüm ol üçünci gice bu gice olsun eyitdi  

5. olmaz zìrÀ ki tañrı şöyle óüküm itmişdür andan ãoñra oturduàu yirden  

6. duru geldi anuñ durduàıçün ben daxı örü durdum gördüm ki  

7. uyanmışın hüşşÀm eyitdi ben eyitdüm iy qardaşum allÀha şükür eyle ki  

                                                

142 Metinde ¤‹¢ëa¤Š¡Ä n¤ä¢ß şeklinde yazılmıştır.  
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8. saña èamelünüñ åevÀbın keşf idüp gösterdi andan hüşşÀm saèìde  

9. eyitdi yÀ ebe’l-velìd hìç senden artuq kimsene gördüñ mi beni uyurken  

10. ve söylenürken hüşÀm eyitdi ben eyitdüm yoq baña eyitdi pes senden  

11. dilerin ki tañrıyiçün bu qaøiyyeyi setir idesin diri143 olduàumca kimseye  

12. eyitmeyesin ben eyitdüm olsun andan ãoñra eyitdi bu yoldaşlarumuz neylediler  

13. ben eyitdüm baèøısı savaşda ve baèøısı óÀcetindedür pes durdı  

14. Àb-dest aldı àusul eyledi ve ùìb dürtündi ve silÀóın aldı savaş  

15. yirine vardı şol óÀlde ki orucıdı giceye degin savaş eyledi  

 

107a107a107a107a    

1. ve yoldaşları dönicek ol daxı bile döndi yoldaşları eyitdiler yÀ ebe’l-velìd 

2. bu Kişi bu gün bir iş işledi ki hìç bunuñ gibi işledügümüz yoàıdı  

3. ve şehÀdet üzerine óarìã olup nefsi düşmanuñ oqları ve daşları  

4. altına bıraqdı hìç bir oq bir ùaşa doqunmadı göñlümde ben eyitdüm eger siz  

5. daxı bunuñ óÀlini bilseñüz siz daxı bu işledügi gibi dürişeydüñüz  

6. ol gice orucın açdı gicesin irteye degin èibÀdetile geçirdi  

7. ve irtesi girü144 oruc dutdı ve ol gün daxı ¤Š Üãì¢×¢a güni gibi  

8. savaş eyledi giceye degin dürüşdi axşam olıcaq yoldaşları  

9. dönüp odaya geldiler girü yoldaşları anıñçün öñdünki gün söyledikleri  

10. gün gibi söylediler ve taèaccüb itdiler çünki ikinci gice geçdi üçinci gün  

10. oldı hüşÀm eyitdi ben bunuñula savaşa bile gitdüm hìç buña nesne  

11. doqunmaz bu ilerü gider ben varduàı yire varamazın likin ıraqdan  

13. neyledügin gözedürin şuña degin savaş eyledi ki güneş ùolunmaàa indi  

14. bu henÿz yeynicek hìç savaşdan melÿl olup yorulmadı nÀ-gÀh bir Kişi  

15. xiãÀr dìvÀrı üstinde bir oqıla atdı gögsine urdı düşürdi  

                                                

143 Metinde ¡0†í¡… şeklinde yazılmıştır.  
144 Metinde aë¢Š¡× şeklinde yazılmıştır. 
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107b107b107b107b    

1. ben göre dururın xalqa çaàırdum geldiler sordılar giñ yire çıqardılar  

2. götürüp odaya getürdiler henÿz ölmemiş çünki bunı bu óÀlde gördüm  

3. ben eyitdüm bu gice oruc açacaàuñ nesne saña söylesün iy kÀşkì  

4. ben daxı senüñle bile olaydum gülerek alt dudaàın ıãırdı işÀret  

5. eyleyüp baña gizle diyü and virdügin añdurdı andan ãoñra eyitdi 

6. 145¢ê†¤Ç ë b ä Ó † • ô©  ̂£Ûa ¡é¨£Ü¡Û ¢†¤à z¤Ûa yaènì şükür olsun ol tañrıya ki bize  

7. vaèdesini girçek eyledi hìşÀm eyitdi vÀllÀhi bundan artuq nesne  

8. söylemedi cÀn teslim etdi tañrı raómet eylesün hüşşÀm eyitdi  

9. çünki bunuñ öldügin gördüm gücüm varduàınca yÀ  ¡3¤r¡Û ¡éÜ £ÜÛa …b j¡Ç 
10. 146 æì¢Ü¡ßb È¤Ûa ¡3 à¤È î¤Ü Ï a ˆ̈ç diyü çaàırdum yaènì iy tañrı qulları èamel  

11.idiciler işbunuñ gibi nesne içün èamel itsünler ve eyitdüm işidüñ  

12. bu qardaşuñuzdan size xaber vireyin pes xalq benden yaña yöneldi  

13. ve ol Kişinüñ düşini işitdügim gibi anlara söyleyü virdüm ol sÀèatde  

14. ki gibi çoq aàlayıcı görmedüm andan bir tekbìr itdiler ki çeri xalqı  

15. dükelisi ıøùırÀb eylediler ve baèøısın baèøısına ol Kişinüñ     

 

108a108a108a108a    

1. xaberin söylemege başladılar şuña degin ki bu söz içlerinde yayıldı ve müslime  

2. bin èabdu’l-melik irişdi çün ol Kişinüñ namÀzın qılmaàa durdılar  

3. cenÀzesin qoduq ki namÀzın qılavuz147 müslime bin èabdü’l-melik  

4. namÀzına geldi çünki anuñ óÀôır olduàın gördük biz eyitdük  

5.eger beg maãlaóat görürse bu Kişinüñ namÀzın qılsa eyitdi belki yoq  

                                                

145 Zümer39/74 
146 Sâffât 37/61 
147 Metinde ¤‹ë¢a5¡Ó şeklinde yazılmıştır.  
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6. şol yoldaş qılsun ki bunuñ óÀlinden aña nesne øÀhir olmışdur  

7. hüşÀm eyitdi pes ben ilerü varup namÀzın qıldum ve yirinde defn eyledük  

8. ve sininüñ üstin belürsüz eyledük ol gice xalq anuñ óikÀyetin  

9. söyleyü gicelediler ve baèøısı baèøısın savaşa yiltediler çünki irte  

10. oldı ÀãÀrdan yaña durdılar yeñi niyyetler ile ve tañrınuñ liqÀsında  

11. müştÀq olmış göñüller ile quşluàa degin savaş eylediler óaq teèÀlÀ  

12. ol Kişinüñ bereketinde óiãÀrı fetó eyledi faãıl mütercim eyitdi  

13. bu kitÀb içinde nice óadìåler giçer ki óaq teèÀlÀ àÀzìnüñ cemìèi günÀhın  

14. yarlıàar ve şehìd olan Kişinüñ hìç günÀhı qalmaz velìkin bir qaç meséele vardur ki  

15. èibÀdet iden Kişi ol meséeleleri bilmek gerek tÀ ki işledügi  

 

108b108b108b108b    

1. èamellerüñ åevÀblarından maórÿm olmaya cümlesinden biri budur ki  

2. günÀhlardan beş günÀh vardur ki şehÀdet anları yuymaz diyü ãarìó  

3. naqil vardur quréÀnda ve óadìåde ve Kişi şehìd olduàından ãoñra ol  

4. günÀhlarıyla ùamuya girür birisi nifÀqdur niteki bundan öñdin õikr  

5. olundı qılıç nifÀqı yuymaz birisi daxı bahÀdurmış disünler diyü ãavaş  

6. itmek niteki bundan öñdin ãaóìóinde ebÿ hureyre rivÀyeti ile óadìå  

7. õikr olundı ki bahÀdurmış disünler diyü ãavaş iderken şehìd olan  

8. dükeli xalqdan öñdin yüzi üstine süriyü cehenneme bıraàurlar  

9. óaq teèÀlÀ aña eydir ki sen bahÀdurdur disünler diyü savaş eyledüñidi  

10. ol nesne dünyÀda dinildiyidi birisi daxı borcdur anı daxı õikr  

11. eyledük ve óadìålerde şöyle vÀrid oldı ki şehìdüñ dükeli günÀhı  

12. yarlıàanur borcundan artuq ve ol nice borç olduàın daxı beyÀn  

13. itdük birisi daxı kÀfir óamle itdügi vaqıt qaçmışdur niteki bundan öñdin  

14. anı daxı õikr eyledük ve quréÀn içinde anuñ gibi Kişinüñ varacaàı yir cehennemdür  

15. diyü beyÀn olundı ve nice yirde qaçmaq cÀyizdür ve bunuñ gibi yirde óarÀm  
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109a109a109a109a    

1. olduàın eyitdük birisi daxı àulÿldur ve àulÿl ne oldıàın ve àulÿl iden  

2. cehenneme girdügin gelecek bÀbda õikr idevüz inşaèallÀhu teèÀlÀ bu beş  

3. günÀh şunlardur ki bunlaruñçün şehÀdet yuymaz diyü quréÀnda ve óadìåde  

4. õikr olundı bir qaç günÀhlar daxı vardur ki anlar daxı bu maènìdedür birisi  

5. ataya anaya èÀq olmaqdur ve incidmek ve birisi daxı yetìm mÀlın yimek  

6. bu ikisi daxı borç didügünüñ içinde olmaàa yarar zìrÀ ki qul óaqqıdur  

7. ol meséelelerüñ birisi daxı budur ki cemìèi ùÀèatler maqbÿl olup işleyene  

8. åevÀb óÀãıl olmaàa ìmÀn şarùdur óattÀ ki Kişinüñ ìmÀnında xalel ve iètiqÀdinde  

9. noqãÀnı olsa hìç èameli dürüst olmaz ve cemìèi ùÀèatleri ve èibÀdetleri namÀz  

10. oruc ve zekÀt ve óac ve àazÀ gibi merdÿd olur niteki bundan öñdin qılıç  

11. nifÀqı yuymaz diyü õikr olundı ve çünki ìmÀnı dürüst ola her èibÀdetlerden ki  

12. buyrulduàunlayın işleye maqbÿl olur birisi daxı budur ki cemìèi èibÀdetlerden  

13. namÀz muqaddemdür èilm ehlinüñ baèøısından naqil olunmışdur kim namÀzı qaãd  

14. ile terk eyleyen öldürmek gerek dimiş namÀzdan artuq èibÀdetde hìç  

15. bunuñ gibi óüküm gelmeyüp durur birisi daxı budur ki günÀhları èibÀdetler  

 

109b109b109b109b    

1. bozduàı gibi günÀhlar daxı èibÀdetleri bozar birisi müslim ãaóìóinde  

2. õikr olındı ki èabdu’llÀh ibni mesèÿd raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

3. resÿlu’llÀh èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀm eyitdi müflis kimdür bilür  

4. misiz eyitdiler müflis oldur ki anuñ mÀlı olmaya resÿlu’llÀh eyitdi  

5. müflis ol degüldür lÀkin müflis oldur ki gele qıyÀmet güninde  

6. çoq çoq müzdler ile andan bir Kişi gele ki ol aña ôulüm itmişdür  

7. ve bir Kişi gele ol aña sögmişdür ve bir Kişi gele ki anuñ mÀlın almışdur  

8. ve qıyÀmetde dìnÀr ve dirhem yaènì altun ve gümiş olmaz pes bu Kişinüñ  

9. müzdinden alalar ôulüm itdügi ve sögdügi ve malın yidügi Kişilere vireler  

10. ol çoq müzdleri maôlemelerin ödemege yitmeye pes ol Kişilerüñ günÀhlaruñ  
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11.alalar anuñ üzerine yükledeler daxı vÀrid olmışdur ki àaybet idenüñ  

12. yaènì mesÀvì söyleyenlerüñ müzdi mesÀvìsin söyledügi Kişinüñ  

13. dìvÀnına yazalar baèøı ãÀliólere fulÀn senüñ mesÀviñ söyler didiler ol Kişiye  

14. bir ùabaq xurma viribidi ve eyitdi işitdüm ki èibÀdetüñ müzdini baña viribidüñ  

15. ben daxı sevdüm ki saña èivaø viribiyem baèøılar eyitdi mesÀvì söyleyenüñ  

 

110a110a110a110a    

1. meåeli şuña beñzer ki bir mancıq qura ve müzdlerin mancıàa qoyup dört  

2. yanına ata bu maènìden ötrü ãaóÀbelerüñ óÀõıqları raøiya’llÀhu èanhum  

3. resÿlu’llÀhdan ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem èameller åevÀbların ãormazlardı  

4. belki åevÀbları bozan nesneleri ãorarlardı zìrÀ ki bir Kişi  

5. eger günde bir müzd işleyüp saqlarsa gün geldügünce irkülüp çoq olur  

6. ve eger günde on ì¢íb ¼ müzd işleyüp èamel bÀùıl eyleyici nesnelerden saqlamazsa  

7. èömrüñde yüz yıl bu óÀlile geçerse hìç nesnesi bulunmaz şol bir Kişi  

8. gibi ki cicler getürüp anbÀrlar ùoldura velÀkin anbÀrlarınuñ qapusın  

9. yapmaya ve delükleri berkitmeye ne qadar çoq ùartup qoyarsa daxı èÀqıbet  

10. taxıl isdeyü varıcaq anların boş bulur eger bir Kişi anbarına  

11. günde bir kile taxıl qoysa ve delüklerin berkitse ve qapusın kilitlese qapusın  

12. açduàı vaqt qoyduàınuñ cemìèini bulur hìç nesnesi øÀyiè olmaz  

13. çünki bu muqaddimeleri bildük şöyle gerekdür ki èamel bÀùıl eyleyici  

14. nesnelerden ki àaybet söylemek ve óased itmek ve ôulüm eylemek ve bunlaruñ  

15. emåÀli nesnelerdür saqınasın tÀ ki dürlü zaómetler ile işledügüñ  

 

110b110b110b110b    

1. èibÀdetlerüñ åevÀblarından maórÿm qalmasın baèøılar eyitmiş óased şuña  

2. beñzer ki bir Kişi bir dìvÀr aşrusından durup bir ev içine ùaşlar  

3. ata ol düşmanınuñ evi ãanup vÀqiède ol ev gendünüñ  

4. evi ola ve ol atduàı ùaşlaruñ her birisi oàlanları  
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5. gözlerin çıqaralar zìrÀ ki èamel Kişinüñ oàlunuñ gözinden  

6. daxı èazìzraqdur yigirmi beşinci bÀb àulÿl idenüñ èameli bÀùıl olup  

7. cehenneme girdügi beyÀnındadur àulÿl şol nesneye dirler ki àÀzìlerüñ  

8. baèøısın àanìmetden ala ve qıyÀmet vaqtında qısmet idici qatına  

9. müstaóaqlar arasında qısmet eylemegiçün óÀôır eylemeye az eger çoq  

10. qıymetlü ve qıymetsüz ve alan Kişinüñ gendü qazancı olmaq ve àulÿl  

11. iden çerinüñ begi olmaq yÀ çeriden bir Kişi olmaq berÀberdür ve eger çeri  

12. begi qısmetden ziyÀde bir Kişiye nesne virse yÀ gendü içün bir nesne ixtiyÀr  

13. itse ol daxı àulÿldur niteki ebÿ dÀvÿd kitÀbında õikr olundı ki ebÿ óÀzim 

14. rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve selleme bir naùè getürdiler  

15. àanìmetden ve eyitdiler yÀ resÿla’llÀh iş bu naùè seniñ olsun bunuñıla güneş  

 

111a111a111a111a    

1. içün gölgelik idine yaènì eger bu getürdügi qabÿl eyleyüp gölgelik  

2. idinürsem qıyÀmet güninde benüm üzerüme çÀdur olısardur ibni èasÀkir  

3. õikr eyledi ki èaùiyye bin qays eyitdi àaõÀda bir Kişinüñ binidi öldi mÀlik  

4. ibni èabdu’llÀh xaşèamì ol çerinüñ begiydi ve meşhÿr ãaóÀbelerdendür  

5. qırq yıl çeri çeküp àazÀ itmiş Kişidür qatına geldi ve gördi ki öñinde  

6. bir pÀlÀn atı var àanìmetden eyitdi beni işbu pÀlÀna bindür mÀlik  

7. eyitdi ben bu pÀlÀnı getüremezin ol Kişi eyitdi ben saña pÀlÀnı  

8. götür dimezin belki pÀlÀnı baña viribineyin dirin mÀlik eyitdi bu pÀlÀnı  

9. àanìmetdendür àanìmet mÀlından qısmet olmadın bir Kişiye nesne virmek  

10. àulÿldur óaq teèÀlÀ quréÀnda eyitmişdür her Kişi ki àanìmet mÀlından àulÿl  

11. ide qıyÀmet güninde ol àulÿl itdügi nesneyi getürüp getüriserdür  

12. eger bu pÀlÀnı saña virürsem àulÿl itmiş olurın qıyÀmet güninde  

13. arqama götürsem gerek ben xoõ bunı götüremezin evet çeri qavminüñ  

14. dükelinden naãìblerin dile eger anlar virürlerse benüm naãìbüm daxı senüñ  

15. olsun mü’ellif eyitdi àulÿl günÀhlaruñ ulularından  
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111b111b111b111b    

1. ve maèãiyetlerüñ helÀk idicilerdendür àulÿldan nehy itmekde  

2. ve àulÿl ideni qorqutmaqda resÿlu’llÀhdan ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem çoq  

3. óadìåler rivÀyet olundı tañrınuñ yardumıyla baèøın õikr idelüm müslim  

4. ãaóìólerinde õikr olundı ki ibni èabbÀs raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi  

5. èömer raøiya’llÀhu èanhu baña söyleyü virdi xayber àazÀsında ãaóÀbelerden  

6. baèøısı eyitdiler fulÀn şehìd oldı şuña degin ki bir Kişi daxı  

7. ögdiler ve fulÀn şehìd oldı didiler resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

8. anı işidicek eyitdi öyle dimeñ ki ben anı ùamuda gördüm bir but  

9. yÀ bir èacbÀ àulÿl itdigiçün bundan ãoñra resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

10. ve sellem èömere eyitdi iy xaùùÀb oàlı çıq xalq arasında çaàır ki uçmaàa  

11. girmez illÀ müémin olan müéellif eyitdi bu óadìåden şöyle  

12. maèlÿm olur ki àulÿl iden müémin olmaz niteki ùeberÀnì kitÀbında õikr  

13. olundı ki ibni èabbÀs raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

14. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi müémin àulÿl itmez yaènì allÀhuñ quréÀnına  

15. resÿlinüñ óadìåine inanan Kişi àulÿl itmez àulÿl iden ùamuya girdügin daxı àulÿl  

 

112a112a112a112a    

1. idenüñ şehÀdet åevÀbı eline girmedügin istedüginden ãoñra àulÿl  

2. itmez zìrÀ ki müémin dimek luàatde inanıcı dimek olur şerìèatde müémin  

3. didükleri peyàÀm-bere inanup allÀhuñ birligine iqrÀr itdügiçün  

4. qaçanki Kişi inanduàı nesneyle èamel itmese inanmamış gibi olur  

5. ãaóìóinde rivÀyet olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu eyitdi  

6. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem xayber àazÀsına çıqduq óaq teèÀlÀ  

7. bize xayberde fetó idi virdi altun gümiş àanìmet alduq ev Àleti yinür nesne  

8. ve geyilür ùon elümüze girdi xayberden göçüp vÀdìü’l-qurÀya geldük  

9. resÿlu’llÀhuñ bilesinde bir qulı varıdı óadeb qabìlesinden bir Kişi  
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10. baàışlayup dururdı çünki ol derede qonduq ol qul durdı  

11. resÿlu’llÀhuñ yükin şeşdi bir oq doqundı ölümi anda yimiş öldi  

12. biz eyitdük şehÀdet aña siñsün resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

13. didügümizi işidicek eyitdi öyle dimeñ ol tañrı óaqqıçün ki muóammedüñ 

14. nefsi anuñ elindedür şol şemle ki qısmet irişmedin àanìmetden alup dururdı  

15. üzerinde yalıñlanmışdur xalq bu sözi işidicek ürkdi bir Kişi 

 

112b112b112b112b    

1. naèlín ãırmın ve bir Kişi iki naèlın sırmın getürdi ve eyitdi iş bunı  

2. xayber àazÀsında buldum idi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi  

3. bir naèlín sırmı oddan yaènì qısmet vaqtında getürmedükleriçün  

4. oldı ve eyitdi qıyÀmet güninde bunlar oddan olup sizi yaqısardur  

5. buxÀrì ãaóìóinde rivÀyet olundı ki èabdu’llÀh bin èamri’l-Àã  

6. raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi bir Kişi varıdı resÿlu’llÀhuñ àanìmet  

7. üstine dururdı kirkire dirlerdi öldi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

8. ve sellem eyitdi ol Kişi ùamudadur vardılar ki göreler qumÀşı arasında  

9. bir èebÀ buldılar ki àulÿl idüp dururmış ebÿ dÀvÿd kitÀbında rivÀyet  

10. olundı ki èabdu’llÀh bin èamri’l-Àã raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi qaçanki  

11. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem àanìmet ideydi buyururdı bilÀle  

12. raøiya’llÀhu èanhu xalq içinde çaàırurdı bulutlu bulutun xumusın  

13. çıqarup148 qalanın qısmet iderdük bir gün qıàırlıduàından149 ãoñra  

14. bir Kişi geldi bir qıldan yular getürdi eyitdi işbu yolda daxı àanìmetden  

15. ele girendendür resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bilÀl üç gez 

çaàırduàın  

 

 

                                                

148  Metinde ¤l¡Š Ô¡¶ şeklinde yazılmıştır.  
149  Metinde kef ile yazılmış. 
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113a113a113a113a    

1. işitdüñ mi eyitdi evet resÿlu’llÀha eyitdi yÀ ol vaqt niçün getürmedüñ  

2. ol Kişi getürmedügiçün bir èöõür eyitdi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

3. ve sellem eyitdi ben bunı senden qabÿl idicek degülin qıyÀmet güninde bunı  

4. götürüp gelen sen ol yaènì her Kişi ki àulÿl ider qıyÀmet güninde ol  

5. àulÿl itdügini boynı üstine oturup götürse gerek ol götürüp getürecek  

6. Kişi sen ol didi àulÿl iñen ulu günÀh olduàıçün getürdükden  

7. ãoñra daxı vebÀlinden qurtulmadı ve daxı dükeli günÀhlaruñ tevbesi ve qıãÀãı  

8. ve kefÀreti olduàı gibi bunuñçün daxı bir dürlü qıãÀã yÀ kefÀret  

9. buyurmadı bu maènìden ötrü àulÿl iden Kişinüñ daxı namÀzın daxı  

10. qılmadı rivÀyet olundı ki zeyd ibni xÀlid raøiya’llÀhu èanhu  

11. eyitdi xayber àazÀsında bir Kişi vefÀt itdi resÿlu’llÀha didiler ki  

12. namÀzın qıla resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi varuñ yoldaşıñuzuñ  

13. namÀzın qıluñ xalquñ beñizleri müteàayyir olduqların göricek eyitdi  

14. yoldaşuñuz àaõÀda àulÿl idüp durur yaènì anuñçün namÀzın qılmazın  

15. zeyd eyitdi varduq qumÀşını araduq yahÿdì xazìninden bir boncuq bulduq  

 

113b113b113b113b    

1. bulduq iki aqçe degmezdi ebÿ dÀvÿd kitÀbında rivÀyet olundı ki  

2. èamr bin şuèaybüñ dedesi muóammed yÀ dedesinüñ atası èabdu’llÀh eyitdi  

3. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem bir devenüñ qatına geldi örgücinden  

4. biraz yük aldı ve daxı eyitdi iy Àdem oàlanları işbu àanìmetden  

5. artuq baña xumus yoqdur andan iki barmaàın götürdi daxı ol yükiçün  

6. işbu qadar daxı nesne degmez didi yaènì xumusdan artuq andan eyitdi  

7. ol xumus daxı ki deger ol daxı girü size red olunur yaènì anı daxı  

8. sizüñ yoxsullaruñuza ve yetìmlerüñüze ulaşdurun pes igneyi ve ipligi  

9. daxı getürüñ bir Kişi ùuru geldi elinde bir dutam qıl dutar qılı bÀlÀnum  

10. içine qoymaàa aldum idi resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ol  
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11. qıl daxı benüm naãìbüm daxı èabdü’l-muùùalib oàlanları naãìbi senüñ olsun  

12. yaènì qalan Kişilerüñ naãìbin saña baàışlamaàa óükm itmezin ol Kişi  

13. eyitdi çünki işbu gördügüm nesneye yetişdi yaènì şol qadar oldı ki  

14. bir dutam qılı virmege óükm idmezsin benüm daxı bu qılumda óÀcetüm qalmadı  

15. böyle didi ve ol qılı bıraqdı ibni èasÀkir kitÀbında rivÀyet olundı  

 

114a114a114a114a    

1. zeyd bin eslem eyitdi èaqìl bin ebì ùÀlib raøiya’llÀhu èanhu èavratı fÀùime  

2. üstine girdi qılıç qana bulaşmış fÀùime eyitdi bildüm kim savaş eyledüñ hìç  

3. müşrikler àanìmetinden nesne elüñe girmedi mi èuqaìl uş bir igne elüme  

4. girdi al ùonuñ dikesin didi daxı igneyi ãunu virdi çünki ùaşra  

5. çıqdı işitdi ki peyàÀm-berüñ qıàırdıcısı çaàırur ve kimüñ eline àanìmet  

6. girdiyse getürsün eger bir igne daxı olurise dir èaqìl bunı işidicek  

7. girü döndi èavratına geldi ve eyitdi görmezin illÀ ignede girü senden  

8. gitmiş pes igneyi aldı ve àanìmet arasına bıraqdı ebÿ dÀvÿd kitÀbında  

9. rivÀyet olundı ki sümrete bin cündüb raøiya’llÀhu èanhu işitdi ki resÿlu’llÀh  

10. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eydürdi her Kişi ki bir àulÿl idici bile daxı  

11. gizleye ol daxı anuñ gibidür yaènì àulÿl idenüñ günÀhı gibi bilüp gizleyene  

12. daxı günÀh óÀãıl olur müéellif eyitdi bilgil ki àulÿluñ iki dür 

13. lü èuqÿbetleri vardur birisi dünyÀda birisi Àxiretde ammÀ dünyÀdaki èuqÿbetlerinden  

14. birisi budur ki óaq teèÀlÀ àulÿl iden Kişilerüñ göñüllerine qorqu  

15. bıraàur düşman üzerine nuãretlerin teéxìr ider niteki imÀm mÀlik  

 

114b114b114b114b    

1. kitÀbında rivÀyet olundı ki ibni èabbÀs raøiya’llÀhu èanhumÀ eyitdi hìç bir qavmde  

2. bıraqdı ùeberÀnì kitÀbında rivÀyet olundı ki óabìb bin müslim eyitdi  

3. işitdüm ki ebÿ õer raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

4. èaleyhi ve sellem eyitdi eger benüm ümmetüm àulÿl itmeyeyidi hergiz bunlara  



 

 

286

 

5. düşman durmayayıdı andan èabÿõer óabìb bin müslimeye eyitdi hìç  

6. bir qoyun saàacaq qadar düşman qarşuñuzda duru bilür mi óabìb eyitdi  

7. evet üç südlü qoyun saàıcaq qadarı daxı durur abÿõer raøiya’llÀhu  

8. èanhu eyitdi kaèbe tañrısı óaqqıçün àulÿl idüp durursız süfyÀn  

9. binèuneyne daxı rivÀyet eyledi ki èömer ibni’l-xaùùÀb raøiya’llÀhu èanhu  

10. àaõÀdan gelenlerden eydürdi hìç düşman qarşuñuza durı bilür mi  

11. eger durur diseler àulÿl itdügün dirdi dünyÀdaki èuqÿbetüñ birisi  

12. daxı budur ki ebÿ dÀvÿd kitÀbında õikr eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi  

13. ve sellem eyitdi qaçankim bir Kişi àulÿl itmiş bulasız meåelÀ èayni yaènì raxtı  

14. yıquñ gendüyi dögüñ bir óadìåde daxı eyitdi àanìmetden daxı naãìbin  

15. virmeñ ammÀ Àxiretdaàı èuqÿbetlerinden150 birisi budur ki ùamuya girür  

 

115a115a115a115a    

1. nitekim geçmiş óadìålerde õikr olundı birisi daxı budur ki àulÿl itdügi  

2. nesneyi omuzına getürüp qıyÀmet èaraãÀtına getürür cemìèi xalÀyıq arasında  

3. rüsvÀy olup àulÿl itdügi bilinür ve resÿlu’llÀhdan medet dileyicek  

4. eydiserdür ki benüm saña meded eylemege gücüm yitmez dünyÀda saña bildürdümdi  

5. àulÿl itmeseyidüñ birisi daxı budur ki kÀfir qılıcı altında daxı  

6. ölürse şehÀdet müzdinden maórÿm olur niteki geçmiş óadìålerde  

7. beyÀn olundı ãaóÀbeler qalanı şehìddür diyicek resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu 

8. èaleyhi ve sellem eyitdi öyle dimeñ ki ben anı àulÿl itdügiçün ùamuda  

9. gördüm eger şehìd olsayıdı gerek ùamuya girmeyeydi niteki bundan  

10. öñdin óadìålerde maèlÿm olmışdur kim şehìdler ùamuya girmezler  

11. bayhaqì kitÀbında õikr olundı ki büreyde raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki  

12. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bir ùaş ki yedi yüklü deve  

13. aàırı ola cehenneme bıraàıla dibine irişince yetmiş yıla degin ine  

                                                

150 Metinde ¤æ †¤ã¡Š Ü¤j mì¢Ô¢Ç şeklinde yazılmıştır. 
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14. àulÿl daxı getüreler ol ùaşıla bile bıraàalar andan ãoñra àulÿl  

15. iden Kişiye ilzÀm ideler ki gire ol àulÿl itdügüni cehennem dibinden çıqara  

    

115b115b115b115b    

1. andan ãoñra resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi bunuñ delìli quréÀndan  

2. budur ki óaq teèÀlÀ eyitdi 151ò à̈î¡Ô¤Ûa  â¤ì í  £3 Ë b à¡2 ¡p¤ õb í ¤3¢Ü¤Ì í ¤å ß ë  

3. maènìsi budur ki her Kişi ki àulÿl152 ide ve ol àulÿl itdügi nesne qıyÀmet  

4. güninde götüre yaènì cehenneme bıraqdıqlarından ãoñra gire cehennem dibinden 

çıqara  

5. şifÀda õikr olundı ki ebÿ hureyre raøiya’llÀhu èanhu rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh  

6. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ammÀ şunlaruñ èaõÀbı ki àulÿl ideler şoldur ki  

7. àulÿl itdikleri nesneyi götüreler cehennem deñizine bıraàalar daxı àulÿl  

8. idenlere eydeler ki bu deñize daluñ àulÿl itdügüñüz nesneyi çıqaruñ  

9. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi óÀli budur ki bunlaruñ  

10. àulÿlı ol deñizüñ dibine degin irişür ve ol deñizüñ derinligini ve  

11. dibini yaradandan artuq kimsene bilmez andan bunlar ol deñizüñ içine  

12. ùalarlar allÀh diledügi qadar andan başlarun çıqarurlar nefslerin almaàa  

13. her bir Kişiçün yetmiş biñ ferişte segirdişürler her birüñ elinden bir demür  

14. çengellü çomaq ol çomaqları başıra ururlar dÀyim àazÀbları  

15. bu olur yaènì her keret ki nefslenmegiçün başların çıqaralar başıra  

 

116a116a116a116a    

1. urup girü deñize ùaldurmaq müéellif eyitdi işbu õikr olunan àulÿl  

2. idenüñ èaõÀbınuñ baèøısındur bu dükelinden àulÿl153 idene óÀãıl olan  

3. tañrı xışmı daxı artuàıraqdur yaènì bu èaõÀblardan ziyÀde  

                                                

151 Âl-i İmran 3/161 
152 Metinde ì¢Ü¢Ë şeklinde yazılmıştır. 
153 Metinde ì¢Ü¢Ë şeklinde yazılmıştır. 
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4. allÀhuñ xışmın daxı lÀyıq olur diledügümüz oldur ki óaq teèÀlÀ  

5. kemÀl-i luùfından ve vufÿr-ı nièmetinden xışmına uàradıcı sebeblerden  

6. ve intiqÀmın vÀcib eyleyici maèãiyetlerin saqlayu virüp rıøÀsını  

7. inèÀm eyleye Àmìn yÀ rabbe’l-èÀlemìn meséele èulemÀ ittifÀq iddiler ki  

8. àulÿl iden Kişiye vÀcibdür àulÿl itdügi nesneyi qısmet issine yaènì  

9. àanìmet mÀlın qısmet iden Kişiye irişdürmek eger xalq ùaàılmadın  

10. iletmek mümkin olursa eger xalq ùaàılsa àulÿl itdügini qısmet  

11. issine irüşdürmedin óasan-ı baãrì ebÿ óanìfe imÀm mÀlikì dehrì  

12. evzÀèì åüfyÀn-ı åavrì leyã bin saèd ol àulÿl itdügini ãadaqa  

13. itmek gerek dimişler aómed bin óanbel meõhebinüñ daxı muqtaøÀsı 

14. budur ki diyü naqil olundı velÀkin imÀm şÀfièì ãadaqa itmegi revÀ görmedi  

15. lÀkin èulemÀnuñ ekåeri ittifÀq itdiler ki àÀzìler dÀrü’l-óarb yaènì  

 

116b116b116b116b    

1. yaàı kÀfir iline giricek ellerine giren ùaèÀmdan yimek ve etleri yimek àulÿl  

2. olmaz baèøılar qatında saqlamaàa döymeyen yimiş ve yaş et ve bunlaruñ  

3. gibi nesneleri yimek dürüstdür saqlamaàa yarayan nesne yimek dürüst  

4. degüldür ammÀ iótiyÀc nÀdir olan şeker ve edviye ve bunlaruñ gibileri  

5. yimek ittifÀqı dürüst degüldür boàazladuqları devenüñ derisin àanìmet  

6. mÀlına qatmaq vÀcibdür velÀkin iótiyÀc olsa ayaq qabın idinmek  

7. dürüst olur va’llÀhu aèlem xÀtime müştemildür bir qaç faãıl  

8. ları evvelki faãıl kÀfir elindeki esìrleri çıqarmaq õikrindedür  

9. èulemÀdan bir cemÀèat imÀm mÀlik ve aómed bin óanbel ve bunlardan ayruq  

10. èÀlimler kÀfir elindeki esìrleri çıqarmaq vÀcib didiler işbu Àyetile ki  

11. óaq teèÀlÀ eyitdi  åî©1 È¤š n¤¢à¤Ûa ë ¡é̈£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ïì¢Ü¡mb Ô¢mü ¤á¢Ø Ûb ß ë  

12. 154æa †¤Û¡ì¤Ûa  õ¬b ¡£äÛa ë ¡4b u¡£ŠÛa  å¡ß maènìsi noldı size ki savaş itmezsiz  
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13. tañrı yolında ve allÀhuñ xoşnÿdluàıçün ve daxı kÀfir elinde esìr  

14. olanları erenlerden èavratlardan oàlanlardan xalÀã idüp çıqar  

15. maàıçün imÀm qurùubì tefsìrinde óaq teèÀlÀ àazÀyı vÀcib qıldı  

 

117a117a117a117a    

1. gendünüñ tevóìdì kelimesini yüceldüp dìni iôhÀr itmegiçün  

2. ve daxı  

3. gendünüñ müémin qullarından kÀfirler elinde esìr olan øaèìfleri qurtarmaq 

 4. içün egerçi àazÀ itmekde müéminlerüñ nefisleri daxı telef olursa  

5. ve daxı kÀfir elindeki esìri çıqarmaq vÀcibdür müsülmÀnlar cemÀèati üzerine  

6. yÀ savaş itmegile yÀxoõ ãatun almaàıla qurtarmaq xod daxı vÀcibiraqdur  

7. zìrÀ ki ãatun almaqda mÀl telef olur daxı geñezrekdür ve daxı rivÀyet  

8. eyledi ki imÀm mÀlikì eyitdi müsülmÀnlara vÀcibdür ki esìrleri ãatun  

9. alup cemìèi mÀlların vireler bu nesnede xilÀf yoqdur zìrÀ ki resÿlu’llÀh  

10. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi ¡óÛb¨ÈÛa¢ì£Ø Ï yaènì esìri qurtaruñ  

11. ammÀ qaçanki mÀl virüp ãatun alalar ol çıqan esìr bay olursa  

12. virdügi mÀlı girü ol çıqarduqları esìrden almaqda èulemÀnuñ ixtilÀfı  

13. vardur sütürk söz budur ki almaq revÀdur qurùubì sözi tamÀm oldı  

14. ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki èömer bin èabdü’l-azìz eyitdi qaçanki  

15. müsülmÀn esìri bahÀsın Kesüp müsülmÀn arasına çıqa bahÀsın  

    

117b117b117b117b    

1. ödemek vÀcibdür girü kÀfirler eline virmek dürüst degüldür óaq  

2. teèÀlÀ eyitdi á¢Ø¤î Ü Ç ¥â £Š z¢ß  ì¢ç ë ¤á¢çë¢…b 1¢m ô̈‰b ¢a ¤á¢×ì¢mõ¤b í ¤æ¡a ë  

3. 155¤¤á¢è¢ua Š¡a eeger size müsülmÀn esìrleri gelseler bizi ãatun aluñ kÀfir  
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4. elinden çıqaruñ diyü fidÀ virüp qurtarduñ bunları elüñüzden  

5. çıqarup girü kÀfirlere red itmek óarÀmdur hem imÀm qurùubì eyitdi  

6. işbu Àyetde 156 ¢Š¤– £äÛa ¢á¢Ø¤î Ü È Ï ¡åí©£†Ûa ó¡Ï ¤á¢×ë¢Š –¤ä n¤a ¡æ¡a ë yaènì eger  

7. hicret itmeyüp kÀfirler arasında qalan müéminler sizden yardım  

8. isteseler anları qurtarmaàiçün savaş itmek yÀ mÀl virmek gibi  

9. bunlaruñ yardımı sizüñ üzerüñüze farødur pes yardım idüp  

10. bunları kÀfirler eli altında xor eylemeñ meger ki yardımı bir qavmiçün  

11. esirgeyeler ki sizüñile anlaruñ arasında èahd vardur bunuñ  

12. gibi yirde èahduñuzı bozup savaş itmegile yardım itmek èahduñuz  

13. müddeti tamÀm oluncaya degin bu sizden maèlÿm olur ki èahd olunmış  

14. kÀfirler elindeki esìrleri savaş itmegile qurtarmaq dürüst  

15. degüldür velÀkin mÀl virmegile dürüstdür zìrÀ ki mÀlı virüp 

 

118a118a118a118a    

1. ãatun almaqda èahd bozulmaz ibnü’l-èarabì eyitdi meger ki müsülmÀnlar  

2. kÀfirler arasında xor ve øaèìf olup zaómete ve belÀya mübtelÀ olalar  

3. bunlara yardım itmek ve bunları zaómetden qurtarmaq bizüm üzerümüze  

4. vÀcibdür şuña degin ki bizden bir baqa durur göz qalmaya bunları qur  

5. tarmaàiçün savaşa çıqa eger savaşsa çıqarmaàa yararsa  

6. yÀxoõ ãavaşıla olmaz ise bunları çıqarmaqda cemìèi mÀllarumuz  

7. şuña degin ki kimsemüzde bir aqçe qalmaya andan ãoñra eyitdi  

8. imÀm mÀlik ve cemìèi èulemÀ şöyle dimişlerdür ki andan ãoñra eyitdi  

9.  157  æì¢È¡ua ‰ ¡é¤î Û¡a ¬ b£ã¡a ë ¡é¨£Ü¡Û b £ã¡aa¬ì¢Ûb Ó işbu muãìbetiçün müsülmÀnlaruñ  

10. üstine indi xazìne ùolu mÀlları variken qardaşlarını kÀfirler  

11. elinde esìrlikde qoyup ãatun almazlar ve savaş eylemege güçleri  

                                                

156 Enfâl 8/72 
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12. yiterken anları çıqarmaàiçün dürüşmezler yaènì Kişinüñ ãavaşmaàa  

13. güci yitüp ãatun alacaq mÀlı olduàından ãoñra müsülmÀn esìrlerin  

14. kÀfir elinde qomaq bir dìnì muãìbetdür ki ol muãìbet içün taèziyet  

15. idüp 158æì¢È¡ua ‰ ¡é¤î Û¡a ¬ b£ã¡a ë ¡é¨£Ü¡Û b £ã¡a dimek gerek ùeberÀnì kitÀbında õikr olundı 

 

118b118b118b118b    

1. ibni èabbÀs raøiya’llÀhu èanhumÀ rivÀyet eyledi ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve 

sellem 2. eyitdi her Kişi ki düşman elinden bir müsülmÀn esìrin ãatun aldı  

3. ol esìr yaènì bir müsülmÀnı esìrlikden çıqarmaq beni çıqarmaq gibidür  

4. ibni èasÀkir rivÀyet eyledi ki èömer ibne’l-óaùùÀb raøiya’llÀhu èanhu eyitdi  

5. müsülmÀnlardan bir Kişi müşrikler elinden çıqarmaàum baña sevgülürekdür  

6. èarab cezìresinden yaènì arab memleketinden ibni èasÀkir rivÀyet  

7. eyledi ki èömer ibni èabdü’l-èazìz istanbÿldaàı müsülmÀnlar esìrine  

8. nefsüñüzi esìr olmış dutarsız maèÀõ-allÀhı ki siz esìr olasız velÀkin siz  

9. tañrı yolında maóbÿs olmışsız daxı bilesiz kim ben raèiyyet arasında  

10. hìç nesne qısmet itmezin illÀ sizüñ qavümlerüñüze artuàın ve gökçek  

11. regin virürin ve daxı bilesiz kim fulÀn oàlı fulÀn ile her biriñüze  

12. bişer dìnÀr viribidüm eger rÿm meliki elüñüzden ala diyü qorqmasam daxı  

13. vireydüm daxı size beşÀret olsun uş fulÀn oàlı fulÀnı vireydüm ki  

14. sizüñ gücüñüzi ve büyügüñüzi irkegüñüzi mecmÿèuñuz ne isterlerse  

15. virüp ãatun alup çıqara óikÀyet muèÀviye raøiya’llÀhu 

 

119a119a119a119a    

1. èanhu zamÀnında bir müsülmÀn esìr oldı istanbÿla eleddiler istanbÿl  

2. melikinüñ qatında bir söz söylemiş ol meliküñ su başlarından birisi  
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3. yüzine bir şabla urdı ol esìr qÿreyşiyidi eyitdi yÀ muèÀviye  

4. senüñle allÀh qatında bulışavuz bizi saña ıãmarlatdı yaènì üstümüze  

5. beg olduñ uş bizi øÀyiè eyledüñ qaydumuz yimezsin bunuñ xaberi  

6. muèÀviyeye irişdi muèÀviye bir Àdem viribidi ol Kişi çıqartdı qatına gelicek  

7. yüzine şÀblÀ uran su başınuñ adın ãordı eydi virdi bir zamÀn  

8. fikir eyledi andan ãoñra rÿm iline çeri çeküp àazÀya gidenlerden  

9. bir bilgesini iş görmişini qıàırtdı ve eyitdi senden dilerin ki istanbÿldan  

10. fulÀn su başı getürmegiçün bir óìle eyleyesin ol Kişi eyitdi bir gemi  

11. düzelüm ki gizlü yirden küregi çekile qaçarsa kimse yitemeye qovarsa 

12. qovduàuna irişe muèÀviye eyitdi ne isterseñ al ve ne dilerseñ işle  

13. ve ol Kişi didügi gibi gemi düzdi çünki gemi tamÀm oldı dürlü tuófeler  

14. ve èacÀyib nesneler yük dutdı ve ol Kişiye çoq mÀllar virdi ve eyitdi  

15. bÀzirgÀnlik ãÿretinde istanbÿla var qumÀşlaruñ ãat ve ol yirüñ  

 

119b119b119b119b    

1. metÀèlarından ãatun al ve tekÿruñ vezìrlerine su başılarına xÀãlarına  

2. armaàanlar vir ve ol bir su başından artuq ki bu Kişi urmışdur aña hìç nesne  

3. virme qatına varma qaçanki saña eyde falÀn su başılara ve yoldaşlara ar  

4. maàanlar getürdüñ baña niçün armaàanlar getürmedüñ diyü èıtÀb eyleye  

5. eyit seni bilmedüm velÀkin girü gelicek saña iki ol qadar armaàan getürem zìrÀ ki  

6. şimdi senüñ gibi Kişiye yarayacaq nesnem qalmadı ol Kişi didügi gibi  

7. işledi girü dönüp muèÀviye qatına geldi neyledügin xaber virdi ikinci keret  

8. girü gönderdi ve iki öñdünki qadar nesne virdi ve eyitdi bunları  

9. tekÿra ve su başlara ve qalan xÀãakìlere armaàan ilet hem ol  

10. su başıya daxı çünki işüñ bitürüp bizden yaña dönmege qaãd idesin  

11. ol su başıya eyid dilerin ki senüñle dostluq eyleyem aramuzda dostlıq  

12. eyleye bilişlik ola pes bir nesne dile benden ki saña ol ilden getüri  

13. vireyin ve öñ geldügümde taqãìrlıq idüp saña armaàan virmedügüm èöõrin  
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14. dileyeyin ol su başı eyitdi baña bir ebrişimden doqunmış xalı getüri  

15. vir içinde dükeli rengden quşlar cÀnavarlar aàaçlar çiçekler olsun ini bu qadar 

 

120120120120aaaa    

1. uzunı bu qadar olsun çünki girü dönüp muèÀviye qatına geldi  

2. ol su başınuñ istedügini xaber virdi muèÀviye üstÀdları  

3. cemè itdi ol istedügi gibi xalı doqumaq buyurdı çünki xalı tamÀm  

4. oldı àÀyet gökçekliginden baqanlar óayrÀn olurdı gemi yaraqlandı  

5. cemìèi óÀcetlerin virdi ve eyitdi qaçanki deñiz aàzına irişesin  

6. xalı gemi üstinde aç yaqın ola ki ol su başı göricek àÀyet  

7. óırãından gemiden çıqınca qatlanamaya gele gemiye gire çünki qatuna gele anı söze  

8. meşàÿl eyle ol xalı ve dürlü èacÀyibleri aña èarø eyle ve kürekcilere  

9. buyur gizlü kürekleri çeksünler çünki işüñ bitirüp deñiz içine  

10. çıqasın çünki yilken eyle ol su başı ve yoldaşlarını berkit baña getüri  

11. vir çünki gemi ıãùanbÿla irişdi ol su başınuñ deñiz aàzında  

12. bÿsitÀnı varıdı bÿsitÀnında otururken geminüñ geldügi xaberin işidicek  

13. gemiye baqmaàa çıqdı xalı159 gördügünleyin yaqın oldı ki èaqıl gideyidi  

14. iverek qarşulayu çıqdı deñiz kenÀrına vardı ol gemi reéìsini selÀm  

15. layu gemiye girdi çünki gemiye girdi reéìs xalı ve qalan tuófeleri öñine  

 

120b120b120b120b    

1. getürdi aña ve yoldaşlarına èarø eyledi bunlar xalınuñ teferrücine meşàÿl  

2. iken buyurdı gizlü kürekleri çekdiler bunlaruñ xaberi yoq şuña  

3. degin ki yilken açılduàın göricek ne óikÀyetdür bu didi su başı  

4. ve yoldaşlarını ùutdılar berkitdiler çünki ùutdılar muèÀviye qatına getürdiler  

5. buyurdı ol qÿreyşì esìri óÀøır eylediler ol seni uran Kişi bu mıdur  
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6. didiler eyitdi budur muèÀviye eyitdi dur imdi bu seni nice urdıysa sen daxı  

7. bunı ur evet arturma durdı ol Kişi gendüyi urduàunlayın gendü daxı  

8. anı urdı andan ãoñra muèÀviye gemi issine buyurdı ol bu Kişiyi giri alduàuñ  

9. yire ilet ol xalı ve qalan tuófeleri daxı buña vir ve daxı bu Kişiye eyit anda  

10. varıcaq begine eyitsün müsülmÀnlar melikini qoduñ ki senüñ xaluñ üstine  

11. oturanlardan ve xaãakìlerden ve su başılaruñdan qıãÀã ola çünki  

12. istanbÿla irişdiler gördiler boàazına zencìrler germişler ol arada gemiden  

13. çıqarup ol xalı aña virdiler bu nesne vÀqiè olıcaq istanbÿl tekiri muèÀ  

14. viyeden heybet alup qorqdı ve qatı taèôìm ider oldı ve dürlü armaàanlar  

15. virdi bu óikÀyet imÀm qurùubì tÀrìóinde õikr eylemiş durur  

 

121a121a121a121a    

1. óikÀyet rivÀyet olundı ki emìrü’l-müéminìn muètaãıma xaber virdiler ki  

2. èamÿriyyede èacem kÀfirlerinden bir firenk bir esìr èavrata şabla urdı  

3. ol vÀ muètaãımÀ hu diyü çaàırdı yaènì meded istedi ol  

4. firenk eyitdi muètaãım bunda gelmez seni qutarmaàa illÀ çünki alaca atıla  

5. çünki muètaãım bu xaberi işitdi ilinüñ dört yanına Àdemler ãaldı  

6. ne qadar alaca at varısa çoq mÀllar ve nefìs xilèatler virüp aldurdı  

7. şuña degin ki on sekiz biñ bir rivÀyetde seksen biñ alaca at  

8. cemè oldı gökçek niyyetile ve quvvetlü èazmile tañrı dìni içün  

9. àayret idüp yörüdi ol vaqtın kimsene ol şehri fetó itmemiş idi  

10. óaq teèÀlÀ anuñ elinde fetó eyledi şehrini oda yaqdı irkegin  

11. qırdı ve dişisini esìr eyledi ol daxı anı uran firengi gendüsi  

12. alaca ata binüp dururken öñine getürdi yaènì qıãÀã içün ìmÀm qurùubì  

13. tÀrióinde õikr eyledi ki şÀm bin èabdü’l-meliküñèÀmillerinüñ baèøısı  

14. maàribden rÿm iline àazÀ eyledi óisÀbsuz mÀl àanìmet aldı  

15. ol mÀldan hüşşÀm yigirmi biñ gez biñ qul daxı çoq qumÀşlar  
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121b121b121b121b    

1.    ve dürlü tuófeleri ve èacÀyibleri viribidi baèøısın daxısında memleketinde  

2. àazÀ itdi çoq şehirler aldı àanìmetüñ xumsun ki hüşÀma viribidi  

3. üç yüz elli biñ baş esìrleri birisi daxı bir ùarafda àazÀ itdi  

4. on biñ atlu kÀfir ile buluşdı her birisiyle bir müsülmÀn esìridi  

5. esìrleri alup kÀfirlerüñ dükelin qırdı çoq şehirler daxı aldı  

6. ibni’l-vehbì eyitdi mÿsÀ bin naãír oàlı mervÀnı çeri üzerine  

7. baş eyleyüp àazÀya viribidi yüz biñ baş eline girdi esìr  

8. qardaşı oàlın viribidi berberden aqın eyledi yüz biñ esìr getürdi  

9. ve daxı nice bunuñ gibi óikÀyetler ki müsülmÀn pÀdişÀhından ãÀdır oldı  

10. kÀfirler ile nice meşàÿl olup islÀm dìninüñ èizzeti ve àayreti içün dürüşür  

11. lerdi ve müsülmÀnlar esìrlerin çıqarmaqda saèy iderler ve kÀfirlerüñ yirlerin  

12. ve yurdların yıqarlardı ve yaqarlardı tÀ şuña degin ki işi èaksine dönüp 

13. kÀfirler müsülmÀnlar üzerine hücÿm eylediler èavratların oàlanların esìr itdiler  

14. óattÀ ki aralarında müsülmÀn esìrlerden yüz biñ er cemè oldı hìç yar  

15. dumcı ve çıqarıcı bulunmadı müsülmÀnlar pÀdişÀhları esìrleri esirgemekden  

 

122a122a122a122a    

1. fÀrià olup gendü şehvetlerine meşàÿl oldılar nefislerini Àrzÿların 

2. tañrınuñ dìni àayretinden yigleyüp àazÀyı terk itdiler belki nefisleri  

3. leõõetlerini yirine getürmegiçün fetó olunmış óiãÀrları ve içinde cumèa  

4. qılmış şehirleri kÀfirlere virdiler bañlayacaq yirlerde çañlar aãup  

5. cumèa mescidlerin kiliseler itdiler muãóafları qoyacaq yirde incìl  

6. qoyup xaclar asdılar yaqın ola ki qıyÀmet güninde işlerinüñ cirligin bilüp  

7. peşìman olalar peşìmanlıqlarınuñ fÀydası olmaya ve tañrınuñ èaõÀbına  

8. uàraduqları vaqt mededci isteyicek gendüler ayruqlarınuñ mededine irişmedügi  

9. gibi anlara daxı mededci ve şefÀèatçi bulunmaya zìrÀ ki tañrınuñ óikmeti  

10. şöyle iqtiøÀ ider ki Kişi ne resme èamel iderse åevÀbı ve èiqÀbı  
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11. anuñ èameline muvÀfıq ola faãıl bir qaç meséeleler beyÀnındadur  

12. àÀzìlere bilmekligi vÀcib olur dürüstdür ki kÀfirlere dün basqunın  

13. ideler aralarında öldürmemek vÀcib olur Kişi daxı ölürse èavratlar  

14. oàlanlar müsülmÀn esìrlerin gibi qaçanki farø-ı kifÀye olan àaõÀda beg  

15. bir Kişi yÀ bir cemÀèat àazÀya çıquñ diyü daèvet itse ol àazÀya çıqmaq farø-u 

 

122b122b122b122b    

1. èayn olur eger müsülmÀn esìrlerin öñlerinde metersin eyleseler eger savaş  

2. eylemege øarÿret olmazsa müsülmÀnları saqınup savaş itmeyeler eger øarÿret  

3. olursa şöyle ki anları saqınup oq atmazlarsa kÀfirler àÀyıb olurlar  

4. yÀ qalèaların almaq müteèaõõir olur yÀ müsülmÀnları qatı başıqdururlar atmaq  

5. dürüstdür lÀkin ebÿ óanìfe qatında muùlaq atmaqdur dürüstdür evet şöyle  

6. gerekdür ki atan Kişi müsülmÀnları saqlayu ata güci yetdükçe eger  

7. ölse yaènì çoq kÀfir çerisi müsülmÀnlar üzerine gelse cemìèi müsülmÀnlara  

8. àazÀya çıqmaq vÀcib olur qul ve èavrat efendisi ve eri destÿrsuz  

9. çıqalar eger nefìr olmasa her èÀqıl bÀlià ÀzÀdlu saà ve quvvetlü olan  

10. erlere vÀcib olur qula èavrata oàlana delüye ãayruya güci yitmez  

11. qocaya aqsaàa elsüze kötürüme gözsüze vÀcib olmaz eger bir Kişinüñ  

12. atası anası yÀ ikisinden biri diri olsa farø-ı kifÀye olan àazÀya  

13. anlarun destÿrıyla çıqa ammÀ farz-ı èayn olıcaq destÿrsuz daxı  

14. çıqmaq dürüstdür qaçanki müsülmÀnlar çerisi daèvet irişmiş çeri kÀfir  

15. lerüñ qalèaların egirtse müsteóabdur ki evvel islÀma daèvet ideler  

 

123a123a123a123a    

1. eger daèvet itmedin savaş iderlerse daxı dürüstdür eger daèvet irişmedin  

2. ölürse daèvet itmede vÀcibdür eger qabÿl idüp müsülmÀn olurlarsa  

3. qoyalar qabÿl itmezlerse xarÀc ehlinden olurlarsa yaènì èarab müşriklerinden  

4. yÀ mürtedlerden olmazlarsa xarÀc isdeyeler eger xarÀc virmege rÀøí olurlarsa  
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5. ve ne vaqt vÀcib olduàın beyÀn ideler her yılda bayları qırq sekiz dirhem  

6. gümiş ortaları yigirmi dörd dirhem yoxsulları on iki dirhem  

7. yÀ ne qadar nesneye rÀøí virmege muùìè olurlarsa qanları ve mÀlları  

8. müsülmÀnlaruñ qanı ve mÀlı gibidür yaènì yıluñ evvelinde vireler örü durup  

9. gendü elleriyle alan Kişi otururken ala daxı eyde iy tañrı düşmanı  

10. getür xarÀcuñı vir oàlanı èavrat qul bahÀsına Kesilmiş kötürüm gözsüz  

11. qoca xalqa qarışmaz keşìş işlemez yoqsul üzerine xarÀc yoqdur eger xarÀc  

12. virmege rÀøí olmazsa allÀhdan yardım isdeyüp savaş eyleyeler üstlerine  

13. mancınıqlar quralar ekinlerin bozalar aàaçların Keseler evlerin yaqalar gendü  

14. leri qıralar oda yaqalar suya àarq eyleyeler mÀlların bulan eyleyeler èavratların  

15. oàlanların esìr ideler burun qulaq Kesmeyeler àadir eylemeyeler yaènì  

 

123b123b123b123b    

1. èahd idüp inandurup èahdlerin sımayalar delüyi èavrat oàlanı  

2. gözsüzi kötrümi saà eli Kesilmişi geçen qocayı keşìş öldürmeyeler  

3. meger ki bunlardan birisi beg ola yÀ savaş eylemege güci yite yÀ savaşa yilteye  

4. yÀ savaşda tedbìr ehli ola yÀ mÀlı olup kÀfirleri savaş içün yaraqlandura  

5. yÀ qoca óìle issi ola yÀ keşìş xalqa qarışa ol vaqt öldürmek dürüst  

6. olur eger müsülmÀnlar quvvetlü olsalar ehl-i óarb ile ãuló itmeyeler eger quvvetleri  

7. olmazise mÀl üzerine ve mÀlsuz daxı ãuló itmek dürüstdür øarÿretden  

8. ötrü eger ãuló itdüklerinden ãoñra yaàılıq maãlaóatruraq olsa  

9. èahdlerini beglerine ıãmarlayup yaàı olalar eger maãlaóatdan ãoñra anlar  

10. xıyÀnetlıq eyleseler èahdlerin ıãmarlamadan daxı savaş eylemek dürüstdür  

11. her nesne ki savaşdan ve egirtmedin öñdin alına xarÀcdur ne her nesne ki bunlardan  

12. ãoñra alına àanìmetdür óarbìlere at ve silÀó ãatmaq mekrÿhdur ãulóden  

13. öñdin ve ãoñra qaçanki imÀm yaènì beg kÀfir şehrini gücile ala dilerse  

14. kÀfirini çıqarup ol şehri àÀzìlere üleşdüre dilerse kÀfirini yirinde  

15. qoyup başlarına ve mülklerine xarÀc vaøè ide dilerse esìrlerin 
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124a124a124a124a    

1. qıra yÀ qul idine yÀ xarÀca Kese mÀl alup bahÀlarına çıqarmaq müsülmÀn esìrleriyle  

2. degişmek dürüst degüldür eger øarÿret olsa mÀla çıqarmaq dürüstdür  

3. qaçanki àÀzìler yaàı kÀfir elinden çıqamaz diyeler sürmedükleri yörür  

4. ùavarları qıralar oda yaqalar getürmedikleri silÀóı oda yaqalar ve ellerine  

5. giren yükini yükledecek ùavarları olmasa müsülmÀnlıàa çıqmadın öldürmeyeler  

6. belki götürmegiçün üleşdüreler yaàı ilden çıqıcaq girü devşürüp qısmet  

7. eyleyeler eger dÀrü’l-óarbde yaènì yaàı kÀfir elinde qısmet iderlerse daxı  

8. dürüstdür velÀkin dÀrü’l-islÀm çıqmayınca ¡0Š Ûb Ø¤Ü¡ß åÀbit olmaz  

9. imÀm şÀfièì qatında dÀrü’l-islÀma çıqmadın mÀlik olurlar eger dÀrü’l-óarbden  

10. çıqamadın àanìmetden nesne ãatsalar dürüst degüldür àÀzìlerden dÀrü’l-óarbde  

11. alana naãìb yoqdur imÀm şÀfièì qatında naãìbi var ise vireler savaş idenile  

12. dündÀrda duran daxı savaşdan ãoñra dÀrü’l-islÀma çıqmadan irişenler  

13. bÀzÀrcılaruñ savaşı eyleyeni savaşdan öñdin ãayru başlu olan yÀ esìr  

14. olan savaş itmezlerse daxı naãìbde dükeli berÀberdür imÀm şÀfièì qatında  

15. savaşdan ãoñra gelene naãìb yoqdur àanìmet ùaèÀmından yimek atların 

 

124b124b124b124b    

1. yilmek ve silÀóile savaş eylemek ve atına binmek ùonın geymek óÀcet vaqtlarında  

2. dürüstdür dÀrü’l-islÀma çıqıcaq duranın artanın qısmetden öñdin girü  

3. àanìmete qatalar qısmetden ãoñra ãadaqa eyleyeler atın ayamaàıçün ve silÀóın  

4. geymegiçün binmek ve dutmaq dürüst degüldür faãıl seleb ve nefel beyÀnındadur  

5. selb şol nesneye dirler ki bir Kişi öldürdügi yÀ yıqup dutduàı yÀ ölümlü  

6. olduàı gibi başlu eyledügi Kişinüñ atında ve egninde bulına geydügi ùonı  

7. ve silÀóı ve belindeki altunı gümiş cevÀhiri ve hegbesinüñ içindeki  

8. ve atı ve iyeri ve qalan Àlet gibi nefel şol nesnedür ki çerinüñ begi àÀ  

9. zìlere naãìblerinden ayru ödeye ve eyde kim er yıqarsa yÀ adam öldürürse  
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10. selb anuñ olsun yÀ bir muèayyen Kişiye yene dutarsañ yarusı senüñ  

11. olsun yÀ bir cemÀèatde ne dutarsañuz rubèı yÀ dükelisi yarusı sizüñ  

12. olsun yÀ çeri beginüñ araduàıyla bu araduàı nesnelerde qalan  

13. àÀzìlerüñ óaqqı qalmaz óumsı daxı sÀqıt olur alan Kişiler dÀrü’l-islÀma  

14. çıqup iórÀz itmegile mÀlik olurlar imÀm ebÿ óanìfe qatında kÀfirüñ  

15. selbi öldürenüñ olur yÀ yıqup dutanuñ olur yÀ qatı başlu olanuñdur  

 

125a125a125a125a    

1. şol şarùiledür ki çeri begi savaşdan öñdin yÀ savaş vaqtında adaya  

2. eger ol vaqtlarda adamazsa àanìmet gibi müşterek olur imÀm şÀfièì qatında selbiçün  

3. begüñ adamaàı şarù degüldür kÀfirüñ selbi yaqın Kişinüñdür şol şarùileki yıqup  

4. duta yÀ ölümlü ola yÀ öldüre daxı yıqduàı yÀ öldürdügi kÀfir ¤æ …¤Š Ü¡îz¢ 

5. ola oàlan ve èavrat ve evvelden yaşluya yÀ ölümlü veyÀxud gice gün qoca  

6. olmaya yÀ uyurken yÀ ùaèÀm yirken bir nesneye meşàÿl olup gÀfilken öldürmeye  

7. ve daxı yüze yüz savaş idüp öldüre bayıq alay içinde dururken  

8. yÀ óiãÀr üstinden oqıla urup öldürmeye eger bu şarùlar bulunmasa öldürdügi  

9. Kişinüñ selbine müsteóaq olmaz anı daxı àanìmete qatup qısmet eyleye eger bu 

Kişiye ne  

10. elüñe girürse senüñ olsun dise her ne kim eline girürse dÀrü’l-óarbde anuñ  

11. olur eger gendüsi ölürse vÀriålerine deger eger ne elüñe girürse rubèı  

12. yÀ nıãfi senüñ olsun dise adaduàı qadardan xumus alınmaya artuàından  

13. alına eger xumsdan ãoñra rubuè senüñ olsun dise adaduàı qadardan  

14. xumus alınmaya artuàından alına eger xumusdan ãoñra rubuè senüñ olsun dise  

15. xumus çıqduàından ãoñra rubuè senüñ ola faãıl àanìmet mÀlını qısmet  

 

125b125b125b125b    

1. itmek beyÀnında şöyle gerekdür çerinüñ begi yaàıla girürken çerisin èarø ide  

2. atlusın yayasın øabt eyleye çünki fetó idüp nuãretile dÀrü’l-islÀma çıqalar  
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3. ellerine giren àanìmet mÀlın qısmet itmek dileyeler evvel kÀfirüñ selbini 

müsteóaqqını  

4. vire andan ãoñra tenfìl idüp adaduqlarını adaduqları Kişiye vire andan xumusını  

5. yaènì bişde birin çıqara ebÿ óanìfe meõhebinde xumsı üç qısım eyleyeler  

6. birisin yetìmlere birisin yoxsullara birisi mÀllarından ayru düşmişlere vire  

7. resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem xıãımları bu üç dürlü Kişilerden taqdìm  

8. ide yaènì anlaruñ yetìmlerine yoqsullarına virürler birisini daxı çeri begi alur  

9. müsülmÀnlaruñ maãlaóatlarına xarc ider qalèalar ve mescidler ve Köprüler èimÀretine  

10. ve uçda duran àÀzìlerüñ yimegine geymegine yaraàına ve ücret olmayan  

11.àÀzìlerüñ èÀlimlerüñ müéeõõinlerüñ qatìfelerin ãarf ider yoqsul  

12. olmazlarsa daxı xumusuñ ãoñra qalan dört baxşını àÀzìlere üşeşdüre  

13. dÀrü’l-óarbde atsuz giren yayaya bir naãìb eger savaş vaqtında atlu daxı oldıysa  

14. atluya ki dÀrü’l-óarbe atıla girdi iki naãìb ebÿ yÿsuf ve muóammed ve şÀèfièì 

15. qatında üç naãìb eger atı alup çıqarken yÀ savaş vaqtında yayan gelürse  

 

126a126a126a126a    

1. daxı imÀm şÀfièì savaşda olmaàa iètibÀr ider balanı ve iyer atı berÀberdür  

2. ve eger bir Kişinüñ bindüginden ayru atları olsa bir atıçün naãìb vireler eger  

3. ebÿ yÿsıf qatında bindüginden ayru ve iki atıçün naãìb vireler eger  

4. bir Kişi ãavaşdan öñdin biregünüñ atın öldürüp bahÀsına øÀmin olsa  

5. ol atı ölen Kişiye atlu naãìbin vireler eger àaøab idüp øÀmin olsa  

6. yaya naãìbin vireler atın geriye àÀzìye vire yÀ baàışlasa ol Kişi yayadur  

7. eger èÀrìye at alup dÀrü’l-óarbden atıla giçse hem atıla savaşa  

8. eger dÀrü’l-óarbe atıla girdikden ãoñra ãatsa atludur eger gemiyle àazÀ itse  

9. anlar daxı ölse atlularına atlu160 naãìbin vireler niteki quru àazÀsında beyÀn  

10. oldı deñiz àazÀsını daxı aña göre qıyÀs eyleye qatıra yük çeken ùavara  

                                                

160 Metinde aì¢Ü¤m a şeklinde yazılmıştır.  
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11. naãìb yoqdur qula baóÀsına Kesilmişe savaş iden oàlana qulaàuzluq  

12. eyleyen yÀ savaş iden kÀfire başlulara ãayrulara tímÀr iden èavratlara beg  

13. maãlaóat gördügi qadar nesne vireler xumsuñ àayrından şÀfièinüñ  

14. baèøı aqvÀlinde bunlara virilen xumsuñ xumsından alur eger bir yÀ iki Kişi  

15. dÀrü’l-óarbe aqın eyleseler beg destÿrunsuz getürdüklerinden xums alınmaya 

 

126b126b126b126b    

1. eger destÿrıyile girseler yÀ cemÀèat olup destÿrunsuz girseler xumus çıqaralar  

2. faãıl amÀn virilmiş çeri kÀfirüñ başına ve mÀlına el ãunmaq yoqdurur  

3. müsülmÀnlardan èÀqıl bÀlià savaş ehlinüñ amÀnı dürüstdür imÀm şÀfièì  

4. qavlinde ve aómed bin óanbel qatında bunuñ gibi Kişinüñ bir Kişiye yÀ bir qaç 

Kişiye  

5. amÀn varduàı dürüstdür velÀkin bir qalèaya bir şehir qavmine amÀn virmek gibi  

6. maxãÿãdur èavratuñ savaş iden quluñ bahÀya Kesilmiş efendisi yanınca yöri  

7. yen savaşmaàa destÿr virilmedük quluñ bÀlià olmamış oàlanuñ ve delünüñ  

8. müsülmÀnlar çerisindeki xarÀc güzÀrları körüñ emÀnetleri dürüst degildür  

9. eger kÀfir àÀret idüp bir Kişinüñ qaravaşın alsa dÀrü’l-óarbe qoysa  

10. efendisi amÀnile girüp qaravaşın bulsa uàurlamaq àaøbile almaq dürüst  

11. degüldür cimÀè itmek mekrÿhdur anlaruñ mÀlından daxı amÀn ile gezen Kişi  

12. uàurlamaq dürüst degüldür zìrÀ ki èahd ile girmişdür bunuñ gibi işlerile  

13. èahdı bozılur eger efendisi daxı esìr olsa amÀn ile girmiş olmasa  

14. gendü ùavarın ve anlaruñ mÀlında uàurlamaq àaøbile almaq ve qaravaşına  

15. cimÀè itmek ve kÀfirlerden öldürmek dürüstdür eger amÀn ehlinden  

 

127a127a127a127a    

1. faãıl ebÿ dÀvÿd kitÀbında õikr olundı ki resÿlu’llÀh ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem  

2. eyitdi her Kişi ki size iósÀn eyleye siz daxı aña èivaøın idüñ eger èivaø  

3. viricek nesneñüz olmazise anuñçün duèÀ qıluñ şuña degin ki iósÀnınuñ  
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4. èivaø itdügini bilesiz bir rivÀyetde daxı bu óadìåüñ Àxirinde resÿlu’llÀh  

5. ãalla’llÀhuèaleyhi ve sellem eyitdi be-dürüstì allÀh teèÀlÀ şÀkirdür şükür idicileri sever  

6. allÀhu teèÀlÀ eylik idenlerüñ èamellerin qabÿl idüp görklü åevÀblar viricidür  

7. şÀkirleri ki gendülere iósÀn idenlerüñ şükrin yirine getürüp iósÀnları  

8. muqÀbelesinde gökçek èivaølar ve xayr duèÀ idicilerdür sever çünki bu óadìåüñ  

9. maènìsi taqrìr eyledük bilmek gerekdür ki her müsülmÀna vÀcibdür ki gendü içinde  

10. olduàı nièmetleri fikir eyleye şöyle bile ki dükeli nièmetlerden ìmÀn ve amÀn  

11. nièmetinden yigrek nesne yoqdur zìrÀ ki Kişinüñ dünyÀsın ve Àxiretin bu ikisiyle  

12. óÀãıl olur ve maèmÿr qalur ve bu nièmetlere sebeb olup müsülmÀnlar üzerinde  

13. bÀqì qalmaàıçün nefislerin ve mÀlların tañrı yolında xarc eyleyeler xayır  

14. duèÀlar eyleyeler anlara mutÀbaèat eylemekde nefis èaciz ve himmeti qÀãır oldu 

15. àın müşÀhede qıla ve yaqını bile ki bu nièmetleri saqlamaàiçün  

 

127b127b127b127b    

1. duràurduàı ãaóÀbeler ve tÀbièìn ve anlaruñ yolına iqtidÀ idici àÀzìler ki  

2. dìnüñ yardımcıları ve islÀmuñ bahÀdurları qılıç ve süñü erenleri  

3. şarquñ ve àarbuñ açıcılarıdur ve anlaruñ dirdükleri çeriler ve cemè  

4. itdügi ki àÀzìler ve xarc eyledükleri xazìneler ki bunlaruñıla nice ulu çeriler  

5. uàraşup ãıdılar ve müsülmÀnlar üstinden kÀfirlerüñ fesÀdını defè itdiler  

6. şuña degin ki islÀm dìninden dönüp mürted olanları girü dìne dönderdiler  

7. rÿmuñ farisüñ mülkleri üzerine àÀlip olup meliklerin taxtdan indirdiler  

8. èavratları ùonların eginlerinden ãoyup pÀdişÀhlıqları tÀcları başlarından  

9. qapdılar qanları şarÀbın qılıclarınuñ dudaqları ve oqlarınuñ süñülerinüñ dilleriyle  

10. içdiler atların yırtup resimlerin bozdılar mevcÿdlarını maèdÿm eylediler  

11. bÀqìlerini egerçi biñ daxı oldılarsa uzlıq óaddine qoydılar ulu göñüllü  

12. tekebbürlerüñ cebrile yüce burunlarını xorlıq ùopraàına sürdiler muókem qalèaları  

13. ve şehirleri üzerine mancınıqlar qurup şerìèat óükmiyle recim óaddini iqÀmet  

14. itdiler memnÿè ãandıqlarını vÀcib olduàını taóqìq bildürdiler  
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15. bunlaruñ saèy ve ciddini dürüşmegi ve duruşmaàı olmasa kÀfirlerüñ körligine 

 

128a128a128a128a    

1. tenaèèumları sarayında qonmazduq ve ol geçmiş erenlerüñ himmetlerinde nefslerin  

2. ve mÀlların xarc eyledükleri keremleri gölgesinde rÀóatlanmazduq şuña  

3. degin ki emnü amÀnıyla üns dutup anlaruñ cehdlerin unutduq ve rÀóatlıàıla  

4. èÀdetlenüp àazÀya çıqmadan àÀfil olduq ve anlaruñ inèÀmlarıyla  

5. ölüm şarÀbın çanaqların içmekden qurtulduq ve óÀôır nièmetine dadanup  

6. qılıclar ucıyla rızqlanmadan girü qalduq ve ol nièmetlerüñ refÀhiyetini ve tenaèèumı 

sebebiyle  

7.    beyè-i    qadìm vÀcib qılduàı tesellüm menè eylemege yaradılınmaduq ve içinde 

olduàumuz  

8. mÀllara ve sebeblere qÀniè olup nefslerümüzi zÀyil idici yörüdiler ve ayrılacaq  

9. dostlarıyla aldaduq ve savaş Kişinüñ serÀb-ı şarÀbına meyil itdügi gibi  

10. fÀnì dünyÀya muùmaéìn olduq dÀrü’l-àurÿr sarayında inqılÀb olmaya  

11. caqlaruñ süñü gibi yurtlanduq çünki iótiyÀcumuz ve qorqumuz qalmadı  

12. àazÀ vÀcibin yirine getürmekden ièraø meyil idüp kÀhellik çuqurına  

13. yüz dutduq zìrÀ ki àazÀyı görüciler qalmayup bilteciler ve andan rÿzgÀr  

14. emìnligile geçdüginden àazÀnuñ yiñi ve fÀùır ùonlaruñ yirindi ve rıfèat  

15. yılduzı èizzet güninde doàup èÀlemi nÿrlandurmışiken ùolunmaàa yoqladı 

 

128b128b128b128b    

1. èÀlemlerde adı ve çavı yayılmışken adsuzlıq bucaàında unuduldı  

2. ve islÀm dìni quvvet bulup yayılmışiken øaèìf oldı ve müsülmÀnlıq  

3. müeyyed ve manãÿr olduàından ãoñra ayaqda qaldı pes müsülmÀnlar yardım-  

4. sız qalup düşmanlar eliyle quruda deñizde yaàma idindi ve é ãa … ¤*¢ìÓ 

5. direr gibi ortalarda ve uçlarda yaluñuzla ve cemÀèatile hìç kimsenüñ  

6. bu nesne içün göñli óarekete gelüp islÀm óareketin qaãd itmedi ve müsülmÀnları  
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7. óimÀyet eylemege yönelmedi pes iy qardaşum bizüm óÀlümüz fesÀdını èaceblama ki  

8. dìnüñ ölürken terk itdük ve kÀfirlere àazÀ eylemege buyurılmışken ol vÀcibe  

9. meşàÿl olmaàı sehel dutduq yüksek köşkler ve gökçek sarayların èimÀretin  

10. yöneldi àazÀyı şöyle unudduq ki göñlümüzden daxı geçmez oldı ve nefslerümüz 

Àrzÿ  

11. ların yirine getürmekden tañrı161 faølı eyledügümüze elümüz degmez oldı ilÀhì  

12. senüñ qapuñda duràurduq xorlıàıla ãaqınluàumuz binidlerin senüñ işigüñde  

13. çökerdük èaczümüz ile ixtiyÀcumuz hecinlerin ve senüñ èaùÀña ve iósÀnuña  

14. ãıàunduq ve bì-cÀnlıàıla ve senüñ celÀlüñ perdesini yöresinde durduq ki  

15. ki bilicisin göñüller sırların ilÀhì göñüllerümüz teélìf itdügi işlerüñden  

 

129a129a129a129a    

1. sürüp ıraq eylemegile ve bizüm üzerümüze red itme barmaqlarumuz yazuàını  

2. qıyÀmet güninde cemìèi nÀs arasında üstümüze óüccet eyleme ilÀhì  

3. bir şehÀdet rÿzì qılıyor ve senüñ qatuñda şehÀdet sebebiyle yaqınlıqdur  

4. derecìlerünüñ aèlÀsına irişevüz ve yüzümüzi èibÀdet nÿrıyla aàart  

5. ki düşmanlarınuñ yüzi qara olduàı vaqt óaøretüñe aq yüzle  

6. bulışavuz zìrÀ ki faøluñ èaôìm ve iósÀnuñ èamìmdür ve ekmel xalÀyıquñ  

7. efêali muóammedi muãùafÀdur anuñ üzerine olsun ki cehl ile şirk  

8. ôulmetini götürdük ve àazÀsı sebebiyle bÀùıl milletleri ürküddük ve anuñ  

9. Àli ve aãóÀbı üzerine islÀmuñ bahÀdurları ve dìnüñ nÀôırlarıdur  

10. mÀdÀmki qılıclar aldırıcı çeriler tozı qarañulıàı içinde öldürüye ve gey  

11. erenlerüñ çerileri yitişmeleri arasında segirde yöriye  

12. temmet bièavni alalhı teèÀlÀ  

13. her ki diler raómeti óaq qazana  

fÀtióa iósÀn ide ol yazana  

                                                

161 Metinde Š¡Øn ã şeklinde yazılmıştır.  
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14. oqıyanı yazanı diñleyeni  

raómetüñle yarlıàaàıl yÀ àanì Àmìn 

15. tÀrió sene 

933 
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