
ocfç,"hvi,tt in Hal/or of A,ııdras 1. E. Bodrogligeti 

İstanbul 2007, edited Kurtuluş Öztopçu 

Türk Dilleri Araştmnalan 17 (2007): 305-318 

Ferıdeddın-i 'Attar' ın 

tercüme 

ikincisi 

tercümenin biri 

olmak üzere bilinen iki nüshası vardır. 

a) yazma: Bibliotheque Suppl. Turc 

190'da kayıtlı olan ve H. 840 i ıvı. 1436-1437'de Herü 'da 

Ebu Malik Bahşı tarafından haıfleri ile istinsah edilen bu nüs

hanın ketebe kaydı şöyledir: emti tezkire-te bit ilgen meşayıb evliy-a-lar

ııııig lı ikayet sözleri tiiketildi. ta rib sekiz yii::, 1!:lr1!: -ta at yzl Cııına d-eı-ab ir-

e-ay-n111g on-ı-ta herü-te ebü malik bab ŞI bi.tiçlim. Tezkirede 

yazılan şeyhler, evliyaların hikayeleri tamamlandı. Sekiz kırk tari-

hinde, At yılında, Cumad-el-ahire ayının onunda, Herat'ta, Ebu Malik 

Bahşı yazdım). 

b) yazma: Süleymaniye Fatih, 

no. 2448'de kayıtlı olan ve H. 20 Receb 917/IVt 13 Ekim 1511 

Nureddın 'Ali b. 'Ali et-Tali kanı tarafından 

okunaklı bir ta'lik ile iç;tiw;ah edilen bu nüshaml1 ketebe 

. ta rib tokuz 

nü reddin 'ali bin 

on yi! ide 

se.VJ id 

ll1et avı-lIln!?: yigirmi-side 

et -,tali(wni bitidi on 

rahmet ayının y 
All et-TaJikarı 

NüreddYn All bin 

birinci es',:r ;Hi' rac-name, ikinci esu 
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Mİ'RAC-NAME 

Yazmanın ilk metni olan ve Uygur haıili yazmanın ı b-13a yap

rakları arasında yer alan Mi'rac-name'de Hz. Muhammed'in mi'racı, 

cennet ve cehennemi ziyareti ve Kaf dağındaki Musa Peygamber üm

metinİ ziyareti ile onlara nasihat etmesi anlatılmaktadır. 

Metnin, Arapça'dan Farsçaya tercüme edildiği tahmin edilen, Fars

ça Nehcli' l-jeradıs adlı bir metinden Doğu Türkçesine çevrildi ği 

bilinmektedir. Mi'rac-name'ye esas olan Farsça Nehcü'l-jeradfs metni 

ve bu metnin Arapça aslı bugüne kadar tesbit edilememiştir. 

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Yenİ Cami, no 789 da kayıtlı 

olan ve J. Eckmann'ın önsözüyle TDK tarafından tıpkı basımı yayın

lanan, Mahmud b. 'Ali es-Sarayi el-Kerderi (Kerderli Mahmud) adlı 

bir müellife aİt olan, Nehcü' l-jeradıs'in 1. Babının 7. ve 8. faslı Mi 'rac 

hadisesini anlatır. Bu iki Mi'rac bölümünün mukayesesi Mi 'rac

Ilaıne 'nin bilinmeyen bir Nehcü' l-jeradfs metninden tercüme edildi

ğini tereddütsüz bir şekilde ortaya koymaktadır. 

l\4i'rac-llame'de 58 minyatür yer almaktadır. Herat mİnyatürcülük 

okulunun en seçkin örnekleri olan bu minyatürlerde başta Hz. Mu

hammed olmak üzere bütün peygamberlerin yüzlerinin resmedildiği 

görülmektedir. 

Uygur hmili nüsha 1672 yılında İstanbul 'da, Marquiz de Naintel 

adına Antoİne Galland tarafından satın alınmıştır. Yazma daha sonra 

Krallık kütüphanesi no 2367'ye kaydedilmiştir. Halen Bibliotheque 

Nationale, Suppl. Turc no. ı 90' da kayıtlıdır. 

Eser üzerinde krallık baş tercümanı olan müsteşrik Francois Petİs de 

la Croix, Abel Remusat, Paul Amedee Jaubert, Arthur Lumley Davids, 

E. Beresine çalışmışlar ve eserlerinde metinden çok küçük bir parçayı 

vermişlerdir. Abel Pavet de Courteille Uygur harfli metni Arap hmileri 

ile transkripsiyonlamış ve Fransızca tercümesi ile yayınlamıştır. ı Uy

gur harfI i nüsha üzerinde, ı 938' de, bir mezuniyet çalışması yapan 

Fahir İz, Uygur harfli nüshanın transkripsiyonunu ve tercümesini ver-

i Ahe! Pavet de Courteille, Miradj-Nameh, Le Manuserit Ouigour de la 
Bih!iotheque Nationafe, Paris, ! 882, XXXI+95 s. 
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2 Arap haıfli nüsha üzerinde, 1968'de bir mezuniyet çalışması, 

Osman Fikri Sertkaya tarafından yapılmış ve bu çalışmada Arap haıfli 

yazmanın transkripsiyonu ve indeksi verilmiştir.3 Uygur haıfli yazma 

son olarak Max Scherberger tarafından yayımlanmıştır.4 

Uygur haıili yazmanın 13b-15 la varakları içerisinde olan Tezkire-i 

Evliya'da 72 velinin menkıbesi anlatılır. ilk veli İmam Cajer-i Sadık, 

son veli Hüseyin bin Mansur-ı Ha Ila c 'dır. 

Abel Pavet de eourteille, Tezkire-i Evliya'nın Uygur haıili yazma

sının tıpkı basımını ve Fransızca tercümesini ı 899' da iki cilt halinde 

yayınlamıştır. 5 Eserin ilk 19 sahifesi üzerine de ı 940-1941 eğitim ve 

öğretim yılında Türkan Aksu tarafından bir mezuniyet çalışması yapıl

mıştır. 6 Eser üzerinde 1972 yılında Verdi Kankılıç doktora çalışması 

yapmıştır.7 

Sizleri kısaca bilgilendirdiğim Ferıdeddın-i 'Attar' ın Tezkire-i evli

ya'sının Doğu (Çağatay) Türkçesi nüshası üzerinde çalışıyorum. 

Bilindiği gibi Attar'ın Tezkire-i evliya'sı 72 velinin hayat hikayesini 

içerir. (Esere sonradan başkalarının 25 velinin hayat hikayesini ekleye

rek bu sayının 97'ye çıkarıldığını da söyleyelim.) Ancak Attar'ın Tür

kiye Türkçesine yapılan çevirilerinde genellikle 72 velinin yer alma

dığı görülür. Mesela Sinan Paşa'nın yaptığı Tezkiretü'l-evl(va çeviri

sinde 28 veliye, Orhan Yavuz'un yayımladığı anonim Tezkiretü' 1-

2 Fahir İz, Miracname, Mezuniyet tezi, İstanbul 1938, Türkiyat Enstitüsü no 
106, 52 s. 

3 Osman Fikri Sertkaya, Mi 'rac-name, (Metin-İndeks), Mezuniyet tezi, 
Türkiyat Enstitüsü no 845, XVIII+94 s. 

4 Das Mi'rtiğntime. Die Himmel- und Höllenfahrt des Propheten Mubammad 
in der osttürkischen Überlieferung, Würzburg, 2003, ı 53 s. 

5 Abel Pavet de Courteiııe, Tezkereh-i Evlia. Le Memorial des Saints, traduit 
sur le Manuscrit Ouigour de la Bibliotheque Nationale, Collection Orientale
Tome Deuxieme Serie-Tome H-Paris 1889, XXIV+238 s. Tıpkıbasım 392 
s. 

6 Türkan Aksu, Tercümei Tezkiretü'l-evliya üzerinde lisani bir çalişma, 
Mezuniyet tezi, Türkiyat Enstitüsü, no 120, 67 s. 

7 Verdi Kankılıç, Uygurca Tezkiretü'l-evliya Tercümesi (araştırma-metin), 
1972, Türkiyat Ensitüsü no 1300, XXXVI+145 s. 
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evliya' da ise 21 veliye yer verildiği görülmektedir. Buna karşılık Prof. 

Georg Hazai halen yayımlamakta olduğu Macar İlimler Akade

misi'ndeki Eski Türkiye Türkçesi ile yazılmış Tezkiretü'l-evliya'da 72 

vetinin hayat hikayesinin yer aldığını bana şifahen bildirmiştir. 

Ben Tezkire-İ evliya'nın Doğu (Çağatay) Türkçesi çevirisinin Arap 

haıili yazmasını esas nüsha alıp, Uygur haıili yazması ile karşılaştırarak 

metni yeniden kurdum. Kurduğum metnin ilk iki bölümünün 

transkripsiyonlu metni ile Türkiye Türkçesine aktarmasmı da ilmi 
Araştirmalar dergisinde "Ferıde'd-Dın-İ 'Attar'm Tezkire-i Evliya'

sının Doğu Türkçesi tercümesinde Ca 'fer-i Şadzk; böl ümü"8 ve "Ferı

de'd-Dın-i 'Attar'ın Tezkire-İ Evliya'smm Doğu Türkçesi tercü

mesinde Veys-i KarenI bölümü"9 başlığı altında yayımladım. 

Şimdi Arap ve Uygur harfti nüshanın özelliklerinden kısaca 

bahsetmek istiyorum. 

A nüshası: ~atıga U nüshası: ~atlIfga 

A 10=18a/5; A 12=19alI; A 65=45b/5; A 75=50b/5; A 81=53b/4; 

A 83=53b/8; A 123=74blIl; A 1 126=76b/ll; A 128=77aI13; A 

132=79a/5; A 133=79b/3; A 134=80a/2 ve 5; A 135=80b/4; A 

136=8 i alI ve 9. 

A nüshası: tatfglası U nüshası: tarfgdası 

A 85=54a/13; A 99=63b/4; A 1 04=65 alI 1; A 122=74bI13; A 

ı 34=80a/l ı 

A nüshası: i' ..... .,,"',.,.,. U nüshası: v ..... ·.ınr"ınd'll'" 

A 57=41a/7 ve ll; A 129=77b1I5 

A nüshası ıfg U nüshası rfg 'den sonra g/g sesı 

gelmesi 

8 İlnıi Araştırmalar, Dil, Edebiyat, Tarih incelemeleri, 8, İstanbul, ı 999, s. 
221-232. 

9 ilmi Araştırmalar, Dil, Edebiyat, Tarih incelemeleri, 9, İstanbul, 2000, s. 
193-208. 
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zamirlerde: a, a, ge, ge, 

kelimelerde: 

gibi Arap harfli harekesiz metinler kelimelerin fonetik 

özelliklerini vermezler. Ancak Tezkire-i evi harfli 

yazmasmın harekesiz olmasına Uygur haıili yazmasmın 

harflerinin telaffuz edilen sesleri yazıda göstermesi özelliği filoloğun 

işini metnin kurulmasmda dikkate 

A nüshasına göre klasik okuma: U nüshasma göre düz 

ünlüde darlaşmaya göre düzeltmeli okuma: 

2. A nüshasına göre klasik okuma: U nüshasına 

göre düz ünlüde yuvarlaklaşmaya göre düzeltmeli okuma: cuva 

3. A nüshasına göre klasik okuma: ?; U 

nüshasına göre düz ve yuvarlak ünlü türemesine göre düzeltmeli 

okuma: 

4. A nüshasına göre klasik okuyuş: 'IsI, U nüshasına göre 

düzeltmeli okuma: 'ısa, müsa. 

Metinde Moğolcadan çağatay Türkçesine geçen şu kelimeler tespit 

edilmiştir. 

cer cebe 

çerge 

nökör 

"zırhlı, halka zırhlı". 

"saf, hiza" çerge tut m "saf, hiza tutmak" 

"tahammül etmek, dayanmak". ayın 

"tahammül edemeden" 

çehre" . 

"karanlık", 

evlatlık" , 

"sakın, asla, zinhar", (olumsuz "' ... ''' ..... n 
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öleng 

tebşi 

yoçin 

AYŞE GÜL SERTKAYA 

"yeşil arazi", 

"tepsi", 

"konuk, misafir". 

bu ve diğer Moğolca kelime ve şekiller geçtikleri cümleler ve çevirileri 

ile ayrı bir bildiride işlenecektir. 

Uygur ve Arap haıfli iki yazmayı karşılaştırma sonucunda Arap 

harfi i nüshanın henüz ilim alemince bilinmeyen Uygur harfli bir 

yazmadan Arap harflerine geçirildiği kanaatine vardım ve bu 

görüşümü şöyle açıklıyorum: 

Göktürk harfli metinlerde kisi - kişi, üküs - üküş, - kümüs -

kümüş, tardus - tarduş, barmıs - barnuş, bolmıs - bolmış, ermis -

ermiş, esidmis - eşidmiş ve şlir'gar - sıngar, şub - sub, şaktn- - sakzn-, 

şanç- - sanç'- gibi şekillerde s '" Ş nöbetleşmesinin olduğu 

bilinmektedir. lO Ancak bizim konumuz Uygur ve Arap harfI i 

metinlerdeki ses karışıklığı olduğundan Göktürkçe metinlerdeki bu 

nöbetleşmeyi sadece konunun tarihi derinliği olarak zikredip teferruatı 

ve sebepleri üzerinde durmayacağız. 

Latin alfabesini kullanan araştırıcılar Uygur haıfli metinleri oku

maları esnasında bazı kelimeleri Uygur haıflerinden Latin haıflerine 

geçirirken transkrİ psiyonda yanlış karşılıklar kullanmışlardır. B u 

yüzden asıı s sesi yerine Ş sesi, asıı Ş sesi yerine ~ yerine kullanılan Ş 

sesi, asıı z sesi yerine s İle imla edilen ~ sesi, Ş olarak transkrip

siyonlanmıştır. 

Uygur harfli metinlerde asıı s sesi, kisi yerine kişi, II çl esrar yerine 

taşdar, 12 abaııos'" abiııos yerine abiruş 13 kelimelerinde görüldüğü 

10 Ahmet Caferoğlu, "Eski Türkçe devresindeki -s, -ş çe1işmesi üzerine", 1. 
Türk Dili Bilimsel Kurultayıııda Sunulan Bilimsel Bildiriler 1972, Ankara 1975, 
s. 405-408. E. R. Tenişev, "Pereboy s/ş v tyurkskih runiçeskih pamyatnikah", 
Struktun i İstoriya Tyurkskib Yazıkov, M. 1971, s. 289-295. 

II Osman Fikri Sertkaya, '''Türkolojide Eleştiri Sorunları' üzerine", Türk 
Dili Araştırmalan Ydbğı-Belleten 1985, Ankara, 1989, s. 149- 159. 

ı 2 Osman F. Sertkaya, ''Turfan metinleri ve yapılan yayınları", Türkiyat 
Mecmuası, XIX, İstanbul, 1980, s. 319-321. 

13 abiruş okunuşu için bk. Şinasi Tekin, Uygurca Metinler lL. Maytnsimit, 
Burkancıların Mehdf'si Maitreya İle Buluşma, Uygurca İptidai Bir Dram 
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gibi s yerine Ş olarak okunmuştur. 

Buna karşılık asIl Ş haıfi de boşolmak yerine bo,? ulmak 14 okunu

şunda da Ş yerine Ş = ? olarak transkripsiyonlanmıştır. 

Asıı z sesinin Ş işareti ile imla edilen şekilleri de Ş =? yerine Ş 

olarak transkripsiyonlanmıştır. 

asli ( z ) imlası ( Ş = ? ) 

tezmek 

zahid 

tütüzmek 

tesmek = te?mek 

sahit = ~ahiçl 

Wtüsmek = tütü~mek 

taşmak 15 

şehit 1 6 

tütüşmek 17 

( ş ) 

Bu gibi yanlışları Arap haıflerini kullanan kişilerin Uygur haıfh 

metinleri Uygur haıflerinden Arap haıflerine geçirirken de yaptıkları 

bilinmektedir. 

20-26 Eylül 2004'te Ankara'da toplanan Beşinci Uluslararası 

Türk Dili Kurultayı 'nda sunduğum "Hocendf'nin Letdjet-ndme adlı 

mesnevisinin -,'eni bir ,vaz.ma niislzası üz.erine" adlı bildirimde Eleazar 

Birnbaum'un mülkiyetinde bulunan bir Letafet-name nüshasını 

tanıtırken bu nüshanın Uygur haıfli bir yazmadan Arap harflerine 

geçirildiğini söylemiş ve bu konuda yanlış harf transkripsiyonu İle 

ilgili 24 örnek vermiştim. Bunlardan s / Ş / z okumaları ile ilgili olan 5 

tanesini konumuza açıklık getirmesi için burada tekrar veriyorum. 

(Burkaııeıhğııı Vaibhüşika Tarikatiııe Ait Bir Eserin Uygurcası), Ankara, 1976, s. 
112 ve 231. 

14 Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Ankara, 1965, s. 158-159. 
15 Osman Fikri Sertkaya, "'Türkolojide Eleştiri Sor.unları ' üzerine", Türk 

Dili Araştmnalart yt/hğı-Be/leten 1985, Ankara, 1989, s. 141-142. 
ı 6 Francis Woodman Cleaves, "The Mongolian Documents in the Musee de 

Teheran", Harward Journal oj Aslatic Studies, XVIII-2, 1953, s. 33; V. 
Minorsky, "A Mongo! Decree of 72011320 to the Family of Shaykh Zahid", 
BSOAS, 16, 195'+, s. 515-527; Francis Woodman Cleaves, "Saqıd = zah(i)d", 
Hanvard Journal olAsiatie Studies, XVIII, 1955, s. 234-238. 

17 F. W. K. Müller tarafından Uiguriea 11,47, 7Tde tütüşiİp okunan kelime, 
hem Uigurica'da hem de EDPT 462a'daki / maddesinde tütü:;üp 
şeklinde düzeltilmelidir. Keza tii/üpniş kelimesinin tüdüşmiş şeklindeki okunuşu 
için bk. Akira Fujiyeda, "Eulogy of the Monument in Uigur, East und West 
Walls", Clzii- Yuııg-KlIan, The Buddhist Arch of the Fourtheent Century, A. D. at 
the Pass of the Great Wall Nortwest of Peking, I, Text, Yayımlayan: .lira 
Murata, Kyoto, ı 957, s. 275. 
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Letafet-name nüshasında geçen şekil metinde olması gereken şekil 

beyit 89a, 296a 'ış]pnK-~ < > agzınK-~jiT 

beyit 141 b 

beyit ı 82b 

beyit 289a 

beyit 297a 

şahid 

'~ 
şanıda u 

her sözi ı,;jY'-" ~ 

< > 

< > 

-h'd JJıIj za 1 

şal;mıda ~ 

a rzüsı u""'" Jj.) 

Şimdi Tezkire-i evliya ile ilgili görüşümüze geçelim, 

Ben Tezkire-İ evliya'nın Arap haıfli yazmasını esas metni 

transkripsiyonladım. Sonra bu transkripsiyonumu harfli yazma 

ile karşıIaştırdım. Letafet-name problemi bu yazmada da 

gördüm, Burada bu konuyu meslekdaşlanmla paylaşmak istiyorum. 

Asli s sesinin z olarak yazılması: 

Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki savaşın yapıldığı yerin adı olan 

Arapça kelimesi Uygur haıfli metinde U32(84b)/6'da 

sıffin imlası ile yazılmıştır. Metni Arap haıflerine aktaran 

müstensih Uygur haıfh metindeki asli s sesini z sesi zannetmiş, ayrıca 

Uygur alfabesinde b harfi ile İmIa edilen f sesini de anlamamış, bu 

yüzden kelimeyi A24(25a)/3 'te "'""OV"-P-""" imlası ile aktaımıştıf. 

bin 'in adı Uygur haıfli metinde 

U44(90b )/5' de sahit cabir 

Uygur müstensih kel imeyi satır alterıda h e 

transkripsiyonlamıştır. Bu İsmi Uygur harflerinden 

geçmektedir. 

harfi ile 

harflerine 

aktaran müstensih aslı s sesini z bu yüzden 

'te zahid cabir y!~ J./blj imlası ile 
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müstensihin 12'de bir imla ile 

kelimesi, metni haıflerine 

aktaran müstensihin s sesini zannetmesi ve 15: sesini de zannetmesi 

Al 1 1 1 O'da 

imlası ile 

Asli Ş sesinin 

Hasan-ı Basrı Adn cennetine 

Bu cümledeki 

tarafı n dan U 3 

anıp 

kelimesi 

bir 

imlası 

ol 

müstensihi 

Ş h ~ er 

s haıfinİn altına iki nokta konularak Ş 

karşılık, harfi i yazmanın 

müstensihi tarafından zahid imla 

Asli Ş sesinin s olarak 

müstensihin U ı 

İmla ettiği 

tarafından anı 

ibn-İ sirİn 

harflerine aktaran müstensih 

haıfli kelimedeki s harfj Ş olarak 

ne 

Asli s sesinin Ş olarak 

Ebü 

tarafından daha 

konularak Ş 

müstensih 

ı 3 'te s haıfinin altınaiki nokta 

e 
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şeklinde yazılmış ve bu imla 

U87(1 I2a) /14 ile U88(1 ı 2b)/3 'te ha C harfi yerine he ~ harfi 

ile, U88(1 i 2b )/6 ile U89(1 ı 3a)/I, 4 ve 5 'te ha C harfi ile 

transkripsiyonlanmıştır. Arap haıfli yazmanın müstensihi bu ismi Arap 

harflerine aktarırken geçtiği her yerde e b ü ha şimDi mekkI 

şeklinde imla etmiştir. 

7. Buna benzer isim yanlışlıkları çoktur. Mesela Hallfe Hişam bin 

'AbdülmuUaHb 'in adı Uygur harfI i yazmada U88(l13b)/2'de 

huşşam-ı bin abdüı melik şeklinde şeddeli ses olarak İmla edildiği 

için Arap harfI i metinde A64( 45a)/5 'te hüşşa m 

şeddeli olarak yazılmıştır. 

şeklinde 

8. Yine 'Abdü'l-va1}.id bin Zeyd'in adı Uygur harfleriyle 

U91(114a)/8'de 'abdül-vahit-i 

sahit şeklinde İmla edilmiş, Uygur müstensih vahit kelimesini ha ( 

harfi ile, sahit kelimesini de he ~ harfi ile transkripsiyonlamıştıL 

İsmi Arap harflerine aktaran müstensih ise son kelimeyi 

A66(46a)/lO'da zahid ~ij imlası ile aktararak İsmi 
bin zahid şeklinde istinsah etmiştir. 

9. Söz kişi isimlerinden açılmışken bir başka örneği de zikredelim. 

~uıayba bin Muslim adının ilk kelimesi ~ olarak 

harekelendiğinde lf-utayba şeklinde okunur. Ancak bu ismin Arapça 

okunuşunu bilmeyen Uygur müstensihi hareke konulmayan ~utayba 

~ kelimesini şeklinde okuyarak bu ismin imlasıııı davamı 

ile birlikte U74(105b)11 ı 'de beyi 

bin müslim şeklinde istinsah etmiştir. Metni Arap haıilerine aktaran 

müstensih ise A54(40a)115 ve A55(40b)/l 'deki ilk iki örnekte b 
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harrini f harri olarak değerlendirip şeklinde 

imIa etmiş, ancak A55(40b)/l 'deki üçüncü örneğin imlasmı 

~ şeklinde düzeltmiştir. 

10. Arapça 'id veya 'zyd < ~ "bayram" kelimesi U ı 84 

(106b)/9'da Uygur harrIeriyle şeklinde yazılmıştır. 

Müstensih Uygur harfli metinde ilk dişin altma Arap harrIeri ile ayın 

t. yazmadığı metni Uygur harrIerinden Arap haıflerine geçiren 

müstensih ilk dişi ha ( harti olarak anlamış ve A 134(80a)/9'daki ... 

k;açan kim ~ayıt Ia!:çesi boldz erse ... ibaresinde ];ı 

istinsah etmiştir. 

Söylediklerimizi toplu halde görelim. 
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'Abdül-
.....a1lı 

~ r' ~ l. . .....e..ı'l 'Abdü'l-i' ~ -... 
vahit-İ Sahit vaI:ıid bin 

Zeyd 

~JJi ~dibeyi -~ Lll. Al f....ı..a~q ~ ~utayba 
"-" - -bin Müslim bin 

Muslim 
/ 

I:ıayıt ~::ıı\ 'ıyd ~ f ~ 
/ 

olarak yukarıda verdiğim ı o örneği çoğaltmak müm

kündür. Ancak verdiğim bu örneklere dayanarak Tezkire-İ evliya'nın 

bugün için elimizde olmayan Uygur harfli başka bir yazmadan Arap 

halflerine aktanldığı görüşünü ileri sürebiliriz. 

Metnin 72 velisinden en hacimh dördü şunlardır. 14. veli olan 

'UP'ifH"'!.l AV...,'.::>"' ........ , ..... (51. 867 karakter), lL. veli olan Edhem 

(45.684 karakter), 3. veli olan Hasan-ı (40.536 karakter), 9. veli 

olan Rabia-İ (35.940 karakter). Ancak metnin sonuna 

doğru velilel'in hikayeleri oldukça kısalmaktadır. 

Veli hikayelerinin başlıkları secili cümlelerdir. Farsça asIına uyma

dığı gibi, diğer tezkire-j evliya tercümelerine da uymaz. Bir fikir 

vermesi bakımından metnin dili ile ilgili küçük birer bölüm 

sözi: 

80 1 'arif-lerniilg sultanı, ol mul)a~ı1$:.-lar burhfmı, ol şıd1$: u şa:fa-nııfg 

kanı, bayezıd-i bestamı rahmetu Ilahi 'aleyhi. 

ulug ıneşayıl} gerdi. anıilg riyazeti, keramatı lJ-addin taş erdi. dagı 'ilm 

içinde anıilg na~lri ya1$: erdi. yana t engn ta'ala-nın~g lOmu1;ıabbeti otı-ga 

tutaşmış erdi. dagı tarı1$:at 'ilminde kaınil ü bi-n~ir erdi. anda1$: kim şeyh 

cüneyd-i bagdadı aytur erdi kinı: 1 1 "bayezıd bizin~g aramızda andal5: tumr 

kim, ferişteler içinde cebrayil 'aleyhi' s-selam". 

yana şeyl} ebü sa'id-i ebü'l-l}ayr ay tur: on sekiz ming 12'alemni 

bayezid-tin tola körer men. bayezidni ortada körmes men. bayezidni 

lJ-a1$:i1$:at mul~aınında malJ-v körer m en. 
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ol mülkindin 

meşayıq, ol kön-gli to1a 

edhem rahmetulleihi 'aleyhi. 

meşayıq-lamı körmiş 1 rdi. dagı ma'rifet kamil erdi. dag1 

imam ebu hanıfe-i küfi bile hem-şo1:ıbet bo1ur erdi. dagı cüneyd-i bagdadı 

1 arfga 'ilm-1emirfg ( ~oymış erdi. 

ebü l:ıanıfe "ibrahını bizc .. n ) al}şıral5: turur" 

12sordı-lar kiın: "ne sebeb-din yal}şı ebu l:ıanıfe ayttı: "amrfg 

kim ol dayım ten-gri ta 'ala-mn-g işige 3meşgUl durur. dagı biz özge iş

lerge meşgul durur biz. evvel-de anırfg işi anda~ erdi kim, 

<U 137a> bell} 1 memleket-lerdin 

arfga mal erdi. bir ke çe yatur erdi. nagah evi-nirfg tamı üstinde 

15kişi-nirfg tavuşın eşitti. ay ttı kim: "bu tam üze kim durur sen?" dep. 

cuvab eşitti: "teve yol5: etip men. lbu tam üstinde tilep turur 

men" dep. ibrahım ayttı: "zem 'al5:lı yol5: telbe kişi! sen t eve-ni tam üstinde 

2tiler sen?" dep. nagah ün kddi kim: "ya gafill sen terfgri ta'ala-n1 altun 

tal}t üze yatıp tHer sen. sening 3işirfg bu teve tilemek-din 'acayıb-ral5: 

turur", bu sözni eşitip ibrahim-nirfg körfgli-ge l5:orl5:unç tüşti. 4l5:opup tarfg 

atl5:unça ta'at-l5:a meşgul boldı. 

sözi: 

ol nübüvvet-ning perverdesi, ol 'ilm-nin-g ka 'besi, ol e renler-nirfg 

şadn, 5 şeyl} ~ıasan-ı başrL rahmetu Ilahi 'aleyhi, resUl 'aleyhi 's-selanı

nın-g evinde perverde boldı. yana l;ıasan-ı başrı-nirfg anası 6resül 'aleyhi's 

-selam-mn-g ümm-İ selerne atlıl5: l}atum-m rfg l:flgmetkan erdi. her l5:açan 

kim l;ıasan-ı başrı-nirfg anası 7bir iş-ke meşgul bolsa, l;ıasan-ı başrı 

yıglasa, ümm-İ selerne ra?iyallahu 'anha 1:ıasan-1 başrı-ni eınizür erdi. bir 

l5:atre süt kirer erdi. munça hezar bereket-ler kim 1:ıasan-1 

başn-ga teıfgri ta'ala ol mübarek süt bereketindin erdi. 

bir kün l:ıasan-ı ümm-İ selerne resul 

'aleyhi's-selaın-mrfg suv içer küzesidin suv içti. 

'aleyhi's-selam kelip sardı kim: "bu kuzedin kim sı'.v içip turur" dep? 
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ümm-i seleme ayttı kim: "l).asan suv içip turur" <çl ep>. l1 resül 'aleyhi's

selam ay ttı: "ol mi~dar suv kim bu küzedin içip turur m enlıfg 'ilmimdin 

anga ülüş teggey" dep. 12yana bir kün resül 'aleyhi's-selam ümm-i seleme 

evige kelgende l).asan-ı başrı-ni öz mübarek eteki-ge olturtup anga du'a 

~ıldı. 13resül 'aleyhi's-selam-nıng du'ası berekatı-dın tengri ta'ala l).asan-

1 başrı-ga ulug mertebe [Üzı ~ıldı. 

rabi'a-yı 'adeviye-ning sözi 

ol l).a~dergahıda ~abül tüşgen, [A68=46b] 10 1 'ış~ otı-ga köyüp 
pişgen, ol özini l).a~-~a ulap bal~-dın şeşgen, ol erenler işin ~ılgan, ol 
2abiret sırrın bilgen, ol ~ikri ta'ati bufiye, ra'bia-ı 'adeviye ra~iya lliihu 
'anha. 

Eger biregü sorsa kim: "rabi'a-nı erenler çergesinde 3neçük yad ~ı1ur 

siz" dep. cuvab ol dur kim: "resül 'aleyhi's-selam-nıng l).adışi anda~ turur 

kim, siz kişi-ning şüreti-ga 4bal5:mangız, anıng edgü 'ameli-ga, yabşı 

niyeti-ga bal5:ıngız <çlep>, her ~aysı batun-nın~g tengri ta'ala<-nııfg> 

dergahıda ta'ati, ~uııugı erenler dek bolsa, <U94= 115b> Sanı batun 
dese, bolmas" dep. 

'abbase-i tüsı ay tur: ra~metu l-liihü 'aleyhi kim: "~ıyamet küninde 

ferişteler tengri ta'ala-nıng 6fermanı bile çarlagaylar kim, ya erenler! bir 

çerge tutunguz" dep. "evvel kimerse kim erenler çergesinde ~adem urgay, 
7meryem boıgay". 
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