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Kitab-ı Dedem ~orI.<ud 'ala lisani taife-i Oguzan'da 
Metin Dışı Kayıtlar* 

Mustafa S. Kaçalin 
(İstanbul) 

Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni reisi rahmetli Diyarbakırlı Ali 
Emiri Efendi ı 1 857-1 924J 'nin gözüne çarparak dikkati çekmesi üzerine eserin 
Maarif Nezareti aracılığıyla Berlin' deki çoğaltmasının resmi getirtilip Kilisli 
Muallim Ahmed Rıfat [BiLGE] f1876-1953J tarafından 1916'da dizgi olarak 
yayinlanmasından sonra Kitab-ı Dedem "Korlf,ud 'ala !isani faife-i Oğuzan 

üzerinde Türkiye' de ve Türkiye dışında pek çok yazı yazıldı. 
Tokat-Niksar'dan Almanya'nın Dresten Kütüphanesine giden yazmada, 

üzerinde durulmağa gerek duyulmadığını sandığımız metin dışı kayıtlar, 
fotoğraftan okunabildiğince sunulmağa çalışılacaktır. Bu konunun bir kısmına 
daha önce değinilmişti 1. 

ıa Sağda: tarılj-i vefat-ı Orman Paşa, sene 993. [=Osman Paşa'nın ölüm 
yılı, 1585.] Osman Paşa kaynaklardan çıkarılan bilgilere göre ÖZDEMİROGLU 
Osman Paşa olmalıdır. 

Solda: ... ranı zeylinde ... / ... fayidelidir yazıldı. 

Orta üstte: Kitab-ı Dedem "Korlf,ud 'ala !isani faife-i Oğuzan. [=Oğuz 

boylarının dilinde Dedem Korkud Kitabı.] 
Orta altta: katabahu 'abdu 'r-raf:ıım bin farrulj kat-ljuda şanahu 

'ııah.[=Perruh oğlu Abdürrahim kethüda yazdı, Allah korusun.] 
maraca ' l-baf:ırayni dam 'ı kada an yaltalf,iyan 

* 

ı 

2 

baynahum min 'aımi bab ı barzaljun la-yabğiyan 
hakaçJa tabkı 'uyünılam tazal naizaljatan2 

kayfa la-abkı va cıa cannatahu vacnatan 
[=Gözyaşlarım iki ırmağı kuyuverdi az kalsın karışacaktı. 

1300. yılında Oğuz'un destanı Dede Korkut (İstanbul, 5 Aralık 1999)'daki milletler arası 
toplantıda Pazar günü sunulmuştur. 
ÖZTELLİ: "Dedem Korkut Üzerine Yeni Bazı Düşünce ve Görüşler". 
ALLAH: !.<ur'dn: 25. FurI.<an 53; 55. RaI:ıman 19, 20, 66. 
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128 MUSTAFA S. KAÇALİN 

Aralarında kapımın kemiğinden bir engel, hiç karışmazlar. 
İşte gözlerim dinmeksizin ağlıyor, yaşlar -çağlıyor. 
Nasıl ağlamayayım, onun iki cenneti yanaklarımda.] 

Remel Fa'ilatün Fa'iUitün Fa'ilatün Fa'ilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
mafıabbat-nama alJirinde yazılmışdur. / bada hamışa rif'at-i tü ham çü 

aftab3• [=Yüceliğin hep güneş gibi olsun.] 

Muzari' Mef'ülü Fa'iUitü Mefa'ılü Fa'ilün 

--+/-+-+/+--+/-+-
beş va/f-t namaz 'a/f-abince o/f-ıya mekke ve medınede / vefat ide ve şehadet 

müyesser ola, inşa 'Zlahu ta' ala. / aZlahumma 'rzu/f-na bi-şahadatin j[ sabılika 

/ va- 'c 'al mavtıj[ baldati nabiyyika 'alayhi 's-saıam. [=Allah'ım, yolunda 

şehitlikle rızıklandır, selam olsun peygamberinin beldesinde ölümümü nasip 

eyle.] 

ı b ba-hunar küş zan ki dar- 'alam / adab an-rast kü hunar darad. [=Hüner 

kazan, çünkü ~ilemde hünerli edeplidir.] 

'ara/f--ı susen per-i siyavuşan4 zufa5 eczaları beraber alına metela birer 

a/f-ça alına / bir kimesne su 'ale mübtela olsa bu eczaları bir çölmek içine 

/f-oyup şu-y-ıla /f-aynadup şabafı / ve alJşamda bir fincan içe, amma ~afıve 

gibi ısıca/f- içe, bi 'avni 'Zlahi ta' ala şifa bulur. 

at-tavfı/f-u i 'anatu 'llahi ta 'ala / li 'abdin 'ala amrin yufıibbuhu / va . 

yardahu. [=Tevfik Allah'ın kulunu sevdiği ve razı olduğu işte yardım 

etmesidir. ] 

babun bir kimesnenü1J balJtı baglanup açılmasa bu ayetleri 480 kere kendü 

üzerine o/f-uya balJtı açılur, bi-itjni 'Zlahi ta 'ala. bi 'smi 'Zlahi 'r-rafımani 'r

rafıım rabbana 'jtafı baynana va bayna ~avmina bi 'l-fıa/f-/f-i va anta lJayru 

'11atifıına6. va 'ğfir lanafa innaka lJayru 'l-gafirına7 . va 'rfıamnafa innaka 

lJayru 'r-rafıimına8 . va 'rzu/f-na fa innaka lJayru 'r-razi/f-ına9 • [=Koruyan 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

Şimdilik bk. ijvACA 'İMAD: MaJ:ıabbet-name: Süleymaniye Ktp. Ayasofya Kit. K. 4131. 
sy. 1 b_28a, 28b-53b yr. 21 sr. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Fatih Kit. 4054/3. sy. 64b-
89a. yr. 21 r. 898 [=1492]. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Fatih Kit. 5130. sy. (Arapça), 
Süleymaniye Ktp. Mahmud Paşa Kit. 278/1. sy. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Mihrişah 
Kit. 360. sy. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa Kit. 1383/8. sy. (Farsça). 
siyavuşan 'baldırıkara' Fr. Adiantum capillus yeneris, capillaire. 
zulfa 'yaban nanesi' Hysiopus officinalis, Fr. hysope. 
ALLAH: «ur 'an: 7. A'raf 89. 
ALLAH: «ur'an: 7. A'raf 155.fa 'gfir lana va 'rJ:ıamnii va anta lJayru 'ı-gafidna. 
ALLAH: «ur'an: 23. Mü'minun 109. fa 'ğfir lana va 'rJ:ıamna va anta lJayru 'r-raJ:ıimına. 
Bizi bağışla, bize acı. Sen acıyanların en iyisisin. 
ALLAH: «ur'an: 5. Ma 'idat 114. va 'rzu~nii va anta lJayru 'r-razi~ına. 
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KİTAB-I DEDEM J$:.ORJ5:UD'DA METİN DIŞI KAyıTLAR 129 

kayırgan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasını açıklığa 

kavuştur. Elbette sen açıklığa kavuşturanların en iyisisin. Bizi bağışla, bize acı. 

Sen bağışlayanların en iyisisin. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en 
iyisisin.] 

al-J:ıadıf al- 'ulamau umanau 'llahi 'ala !Jal~ihi10. [=Bilginler Allah'ın 
insanlar üzerindeki güvenlileridir.] 

al-J:ıadıt ra' su 'l-J:ıikmati ma!Jafatu 'llahill. [=Hikmetin başı Allah 

korkusudur.] 

al-J:ıadıf al-cannatu taJ:ıta ?.iZaıu 's-suyüJi12. [=Cennet kılıçların gölgesi 
altındadır.] 

al-J:ıadıt Jı kulli kabadin J:ıarra acrun13 . [=Her karaciğer taşıyana yardım 
etmek sevaptır.] 

al-J:ıadıt al-mu'minu a!Ju 'l-mu'mini14. [=Mümin müminin kardeşidir.] 

al-J:ıadıt aş-şitau rabı'u 'l-mu'mini15. [=Kış müminin bahandır.] 

al-J:ıadıf hadiyyatu 'llahi ila 'l-mu'mini as-sailu 'ala babihi16. [=Kapıdaki 
dilenci Allah'ın mümine armağanıdır.] 

al-J:ıadıf şarafu 'l-mu'mini ~iyamuhu bi 'l-layli va 'izzuhu istignauhu 'ani 
'n-nasi17. [=Müminin yüceliği geceyi ayakta geçirmesi, izzeti ise kişilerden 

istememesidir. ] 

LO 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

al-J~HlA 'I: ŞiMbu'I-A!Jbiir: 50. s. 78. h.; al-~URTUBI: Ciimi'u'l-Alzkiimi'l-~ur'iin: IV, 41. 
s. 
al-~uzA'I: Şihiibu'I-A!Jbiir: 50. s. 79. h.; Te v rat-: Eyub 28:28; Mezmurlar 111:10; 
Süleymanın Meselleri 9: 10. . 
al-~UZA 'i: ŞiMbu'I-A!Jbiir: 51. s. 81. h.; al-BUijA.RI: al-Ciimi'u 'ş-Şalzllz: (VI, 2772) 56. 
Cilıad 111. bab. 171. h.; al-MUSLİM: al-Ciimi'u 'ş-Şalzllz: V, 358) 32. Kitabu 'l-cilıad va 
's-siyar 6. babu kadihatu tamanna liI$:a'i'I-'aduvvi va'l-amru bi'ş-şabri 'inda'l-liI$:a'i 20 
(1742). h. (VI, 104) 33. Kitabu 'l-İmara 146 (1902). h.; ABI DA.VÜD: as-Sunan: (III, 
503) 9. Kitabu'l-cilıad 98. babu fI karahati tamannai liI$:ai'I-'aduvvi 2631. h.; TİRMİZLİ: 
as-Sunan: (III, 205) 22. Kitabu fazailu'l-cihad 23. bab 1710. h. 
al-~UZA 'I: ŞiMbu'I-A!Jbiir: 50. s. 77. h.; Küçük değişiklikle şu kaynaklarda: İBN ANAS: 
al-Muva!!ii ': 49. Kitabu şifatu'n-nabiyyi şalla'llahu 'alayhi va sallama 20. bab 23. h. (II, 
583); al-BUijA.RI: al-Ciimi'u 'ş-ŞalılıZ: (V, 2190) 42. MusaI$:I$:at 10. bab. 11. h.; [al
BUijARI]: al-Adabu'l-Mufrad: 1,391. s. 378. h.; al-MUSLiM: al-Ciimi'u 'ş-Şalzllz: (VII, 
110) 39. Selam 41. bab 2244 (153). h.; İBN MA CA: as-Sunan: (IX, 473) 33. Kitabu'l
adab 8. babu fai:lu şadaI$:ati'l-ma 'i 3686. h.; ABI DA VÜD: as-Sunan: (III, 455) 9. Kita bu'l
cihad 47. ma yu'maru bi hi min al-I$:iyami 'ala 'l-davabbi va al-balıaimi 2550. h. 
aı-~UZA 'I: ŞiMbu'I-A!Jbiir: 52. s. 87. h.; [al-BUIJARI]: al-Adabu'l-Mufrad: 1, 253. s. 
239. h.; al-MUSLiM: al-Ciimi'u 'ş-Şalı~h: (IV, 312) 16. Selam 6. bab 1414 (56). h. İrfan 
Yayınevi No. 7/4.; ABI DA. VüD: as-Sunan: (V, 629) 35. Kitabu'l-adab 96. ma ca'a fI'r
ru'ya 5018. h. 
al-~UzA 'I: ŞiMbu'I-A!Jbiir: 54. s. 98. h. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'I-A!Jbiir: 56. s. 104. h. 
al-J~UZA 'I: Şihiibu'I-A!Jbiir: 56. s. 106. h.; al-'ACLÜNİ: Kaşfu 'l-llafii: II, 12. s. 1550. h. 
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130 MUSTAFA S. KAÇALİN 

al-J:ıad"lt al-ımanu nişfani nişfun şabrun va nişfun şukrun18 . [=İnian iki 

yarıdır, yarısı göğüs germek, yarısı şükretmektir.] 

al-J:ıadıt al-cannatu taJ:ıta a~dami 'l-ummaha~i1,9. [=Cennet annelerin 

ayakları altındadır.] 

[al-J:ıadı!l al-cannatu diiru 'l-asbiyiiPo. [=Cennet cömertlerin evidir.] 

al-J:ıadı! ad-du 'ii u bayna 'l-ar.jiini va 'l-i~amati la-turaddu21 . [=Ezanla 

ikamet arasındaki dua geri çevrilmez.] 

al-J:ıad"lt al-mu'minu mir'iitu 'l-mu'mini22. [=Mümin mümİnİn aynasıdır.] 

[al-J:ıadı!l ad-du'iiu siliiJ:ıu 'l-mu'minp3. [=Dua müminin silahıdır.] 

al-J:ıadı! tuJ:ıfatu 'I-mu 'mini al-mavtu24. [=Ölüm mümine armağandır.] 
al-J:ıadı! al-J:ıayiiu min al-ımiini25 . [=Utanmak inançtandır.] 

al-J:ıadı! al-mu 'minu man aminahu 'n-niisu 'ala anfusihim va amviilihim 
va dimiiihim26 . [=Mümin, insanların kendilerinden mallarından ve 

kanlarından güven duydukları kişidir.] 

al-J:ıadlr al- 'ilmu balllu 'I-mu 'mini al- 'a~lu dallhulu al-/:ıilmu vazıruhu va 
'r-riftu viiZiduhu27. [=Bilgi, müminin dostu, akıl kılavuzu, yumuşaklık bakanı, 

yufka yüreklilik babasıdır.] 

ruviya anna 'n-nabiyya 'alayhi 'ş-şaIViitu va 's-saliim / ~ala li /:ıassiini 
'bni !abitin şu' iirau 'l-isliimi / taJ:ıta livaika j[ 'l-cannati va şu' arau 'l-kuffari / 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 
25 

26 

27 

aı-ı~.uZA 'i: Şihiibu'I-A!Jbdr: 58. s. 112. h. nişfun şukrun va nişfun şabru17 ; al-~URTUBI: 

Ctımi'u'l-Af:ıkiimi'l-~ur'an: XIV, 79. s. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'I-A!Jbdr: 51. s. 82. h.; İBN MAcA: as-Sunan: (VII, 498) 24. Kitiibu'l
cihiid 12. biibu'r-raculu yagzuvu va lahu abavan 2781. h.; an-NASAI:as-Sunan: (VI, 377) 
24. Kitabu'l-cihad 6. bab 3090. h. 
al-~UZA 'I: Şihabu'l-A!Jbdr: 51. s. 80. h. 
al-I>:.uZA 'I: Şihiibu'I-A!Jbdr:51. s. 83. h.; al-'ACLÜNI: Kaş/u 'l-lfafa: 1,485. s. 1296. h. 
lii-yuraddu; 'ABD AL-RAZzAQ: al-Muşannaf: I, 495. s. 1909. h.; ABI DA VÜD: as
Sunan: (I, 397) 2. Kitabu'ş-Şalat 35. bab 521. h. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'I-A!Jbdr: 52. s. 86. h.; [al-BUIjARI]: al-Adabu'l-Mufrad: 1,253. s. 
239. h.; ABI DA VüD: as-Sunan: (V, 568) 35. Kitabu'l-adab 57. ba b fl'n-naşII:ı ati va'l
I:ıiyii!ati 4918. h. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'l-Abbiir: 54. s. 99. h. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'l-Abbdr: 56. s. 105. h. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'l-A!Jbdr: 57. s. 109. h.; al-BUIjARI: a/-Cami'u 'ş-Şalını: (I, 177) 1. 
Iman 15. Bab. 17. h.; [al-BUIjARI]: al-Adabu'l-Mufrad: 1, 606. s. 602. h.; al-MUSLİM: 
al-Cami'u 'ş-Şabnı: (I, 99) ı. Imiin 12. Bab. 58. h.; İBN MA CA: as-Sunan: (I, 89) 1. 
Mu~addimat 9. babu'ı-Iman 58. h.; ABI DAVüD: as-Sunan: (5,495) 35. Kitabu 'l-Adab 7. 
babu 'I-I:ıaya' 4795. h.; an-NASAI: as-Sunan: (VILI, 564) 47. Kitabu'ı-Iman 16. bab 4972. 
h. 
al-~UZA 'i: Şihiibu'l-A!Jbdr: 53. s. 91. h. Küçük farkla; İBN MAcA: as-Sunan: (X, 141) 
36. Kitabu'l-fitan 2. babu I:ıurmatun dami'l-mu'mini va maIihi 3933. h. 
al-~UZA 'I: Şihiibu'l-Abbiir: 56. s. 107. h. al-'i/mu !Jalılu 'l-mu'mini va 'l-f:ıi/mu vaz/ruhu 
va 'l-'atlu dallhulu va 'l-'amalu tii 'iduhu va 'r-rift.u vii Ziduhu va 'l-birru a!Jühu va 'ş
şabru amıru cunüdihi. 
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taJ:ıta liviii imrii 'l-kaysijı 'n-niiri. [=Selat ile selam olsun Peygamber'in 

Sabitoğlu Hassan' a28 Müslüman şairler cennette senin sancağın altında, kfifir 
şairler ise cehennemde İmriulkays29'ın sancağı altında olacaklardır, dediği 

söylenir.] 

On sekiz hadisin on sekizi de al-~uzA'I'nin Şihiibu'l-Abbiir'ında art arda 

olmasa da birbirine yakın olarak geçen 77-83,86, 87, 91, 98, 99, 104-109, 

1 12. sayılı hadislerdir. 

Son yaprak: 
nedür ol insden togsa oglan 

aIJa Qazır gelür kürkle ~aftan 

togıca~ insden bı-aman ol 

anası gibi hem smlar revan ol 

sözün cümle 'alem Qıf~ ederler 

anulJla cem' olup seyre giderler 

tutılur bir güzel nazük kehara 

şoylar göIJüI ol büb yaruIJ[aj 

kimi der kim nelem az çı~arlar 

yoldan kimi der kim yazu~dur 

düşer üstine anulJ bunca 'aş* 

olur her biri bir yara muvafı~ 

* 
bı-te'ennı eyleyen oIJaranı 

'a~ıbet fasid eder yaza dabı 

* 
ba-hunar güş z'an ki dar 'alam 
adab an-ra-st gü hunar darad 

* 
şaQib-i kitab / 'abdu'llah / bin ferruQ / ... 

KAYNAKLAR 

'ABD AL-RAzZAQ: Bafi~u 'l-kabır Abı Bakrin 'ABD AL-RAZZAQ bin Hammam al-Şan'anı 
[778-826]: al-Muşannaj' [Yayınlayan:! I:Iabıbu 'r-raQman al-A'zAMI, Bayrüt 21403-
1983, Maclis 'ilmı, ı. 

ABI DA VÜD, Sulayman bin ~l-Aş'aş b. İSQa~ as-Sicistanı al-Azdı [817-888]: as-Sunan: 
Terceme: İbrahim KOÇAŞLI: Sünen-i Ebf Davud ve Tercemesi: İstanbul 1983, 1-5. 
c. Milli Gazete Yayınları No: 1-5. 

al-'ACLÜNI, İsma'Iı b. MUQammad [ö. 1749]: Kaşfu 'l-lfafa va Muzllu 'l-İlbasi amma 

28 

29 

SABİTOGLU Hassan [563-682]: Medineli Hazrec boyundan, altmış yıl cahilIik altmış yıl 
İslam üzere yaşamıştır. Son peygamberin şairi olup onu düşmanlarının saldırılarına karşı 
şiirleri ile savı,ınması dolayısıyla bütün Müslümanlar arasında pek yaygın bir üne ve 
saygıya erişmiştir. ATEŞ: "Hassan". 
İMRİüL KAYS: Yedi Askı al-mu'alla~iitu 's-sab'a. 
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132 MUSTAFA S. KAÇALİN 

'ştahara min al-AJ:ıiidlri 'alii Alsinati 'n-Niisi: [Yayınlayan:] AQmad ~LAŞ, Bayrüt 
1351 [=1932], I-II. 

ALLAH: Kur'iin. 
ATEŞ, Ahmed [1917-1966]: "Hassan", İstam Ansiklopedisi: İstanbul 1949,5/1. c. 43. cüz 

343a-347a. s. 
al-BUijARI, Abü 'Abdu 'Ilah MUQammad b. İsma'II [809-869]: al-Ciimi'u 'ş-ŞaJ:ııb: 

Mütercimi: Mehmed SOFUOGLU [1923-1987]: Sahfh-i Buhar(ve Tercemesi: 1-9: 
İstanbul 1987, 10-12: 1988, 13-16: İstanbul 1989 1-16. C.; Hikmet TEKİN: Sahfh-i 
Buharf ve Tercemesi İndeksi: İstanbul 1990. Ötüken Neşriyat. 

[al-BUijARI, Abü 'Abdu 'Ilah MUQammad b. İsma'II [809-869]]: al-Adabu'I-MuJrad: 
Terceme ve Şerh: A[li] Fikri YAVUZ: (Edeb-ül Mü/red) İmam Buharf'nin 
Derlediği Ahlak Hadfsleri: İstanbul 1979, [Cilt: 1], XVI+662 s. Sönmez Neşriyat 
A. Ş. Yayınları: Umumı Neşriyat No. 40. Kur'an ve Hadıs İlimleri: Hususı No. 
14.; Cilt: 2 İstanbul 1981,756 s. 

lj"ACA 'İMAD: Mababbet-niime: Süleymaniye Ktp. Ayasofya Kit. K. .4131. sy. 1b-28a, 

28b-53b yr. 21 sr. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Fatih Kit. 4054/3. sy. 64b-89a. yr. 
21 r. 898 [=1492]. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Fatih Kit. 5130. sy. (Arapça), 
Süleymaniye Ktp. Mahmud Paşa Kit. 278/1. sy. (Farsça), Süleymaniye Ktp. 
Mihrişah Kit. 360. sy. (Farsça), Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa Kit. 1383/8. sy. 
(Farsça). 

İBN MACA, Abü 'Abdu 'Ilah MUQammad b. Yazıdi '1-J>:azvInI [824-886]: as-Sunan: Çeviren: 
Haydar HATİPOGLU [1929-1995]: Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi: 1-3. c. 
1982, 4-10. c. [İstanbul] 1983, Kahraman Yayınları Umumi Neşriyat No: 6, 
Kur'an ve Hadıs İlimleri Hususı No: ı. 

İMRİÜL KAYS [520-565]: Yedi Askı al-mu 'alla~iitu ' s-sab 'a: Tercüme eden: [Mehmet] 
Şerefeddin YALTKAYA [1879-1947], İstanbul 1943, 127+67 s. Dünya Edebiyatından 
Tercümeler Şark - İslam Klasikleri: 2. 

al-J>:URTUBI [854-939]: Ciimi'u'I-AJ:ıkiimi'I-Kur'iin: 1387-1967, ı-xx. c. 
al-J>:uzA'I, J>:azI Abı 'Abdi 'Ilah MUQammad b. Salamat [ö. 1062]: Şihiibu'l-Abbiir: Ali 

YARDIM: Şihab'ül-Ahbar Tercümesi: İstanbul 1999, XII+344+1+163+2 s. Damla 
Yayınevi Nu: 410. 
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