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"Eyyub ve çağatayca Şiirleri"ne Ek 

Zuhal Kargı Ölmez 

(Ankara) 

"Eyyfib ve çağatayca Şiirleri" başlıklı yazımızda (TDA, 5, 1995: 105-170) 

Göttingen Üniversitesi Kütüphanesinde 8° Cod, Ms. Turc. 46 kaydıyla saklı 

bulunan yazmanın arkasında Eyyub adlı bir şairin şiirlerini bulduğumuzu 
belirtmiş ve bu şiirleri yayımlamıştık. 

Daha sonra Türkoloji dergisinin IX. cildinde meslektaşımız Önal 

Kaya'nın hazırlamış olduğu "Eyyüb ve Mubliş'in Şiirleri" başlıklı yazıda 

Eyyfib'a ait başka şiirlerin de olduğunu gördük (Türkoloji IX, 1991: 99-

119). Kaya bu şiirler hakkında şu bilgileri vermektedir: "Dil ve Tarih

Coğrafya Faküıtesi Kütüphanesi, yazmalar bölümünde MÖl. 1096 numarada 

kayıtlı sonu eksik Ahmed-i Yesevı, Kul Süleyman, Şems, Ubeydı, Meşreb, 

Muhlis, Eyyüb vb. şairlerin şiirlerini içine alan 167 varaktan oluşan bir hik
met mecmuası bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir." 

Kaya, çalışmasında Eyyüb'a ait 8, :ıy.t:ubliş'e ait 5 şiire yer vermiştir. 
Eyyfib'un buradaki şiirleriyle bizim bulduğumuz şiirleri karşılaştırdık. 

Kaya'nın tesbit ettiği 8 şiirle, bizim tesbit ettiğimiz 18 şiirden 5 tanesi aynı, 

diğerleri farklı şiirlerdir. Aynı olan şiirleri karşılaştırırınca kimi nüsha 

farkları belirledik. Ortaya çıkan bu nüsha farklarını belirtmek amacıyla bu 

beş şiiri tekrar yayımlıyoruz: 

7 

Vezin: - - - / - . - - / - . - - / - . - (- -) 

[295] 1. Gam yime ey bende sen gam yegüçi gam-:g.var bar 

BI-neva bı-kes garIb bI-çarelerga 1 yar bar 

garlb bI-çarelerga: garIb [ü] bI-çarelerga 
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168 ZUHAL KARGI ÖLMEZ 

2. Her kişi bir2 bendening köngIige azarı berür 

100 Munda bir azar barsa3 anda yüz azar bar 

3. Cebr u ~ulm itme ganb bı-çarelerga zınhar 

Cebr u ~ulm itseng sanga cebr itküçi cebbar bar 

4. Cebr u ~ulm itseng eşeı4 ~lmay garıbler nalışi 

Nalişingga bal):may anda köydürürge5 nar bar 

105 5. Ç~magıl azürde-dillerni çı yan dik zinhar 

Munda sen ç~sang seni anda çal):arga mar bar6 

6. Bu ne men menIik turur ötmey şıratdın ademı 

[296] Tangla aldıllgda laQd7 atlıg kirerge gar bar 

110 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7. Ey biraderler uşo18 dünyada bolmalig bı-haber 

Dostnı düşmen lplguçı ortada bir (ayyar9 bar 

8. Sen kirip düşmen sözineıo bolma düşmen tengriga 

Düşmene türlük (az;ablar11 dostlara dIdar bar 

bir: her 

barsa: birseng. Bu nüshadaki birseng yazımından yola çıkarak S9zcÜğÜ berseokumak 
daha doğru olur kanısındayız. 

)' eşer sözcüğü u.ı.ı sin ile~' eser biçiminde yazılmıştır. Sözcüğü, geçtiği diğer 

satırlardaki (46. ve 75. satırlar) kullanımlardan da yola çıkarak eş.er biçiminde 
düzelttik. 

köydürürge: köydür[ür]ge 

Bu beyitten sonra gelen iki beyit farklıdır ve DTCF' deki nüshada bir beyit fazladır. 

Bu iki beyit şöyledir: Yiryüzünde bolgu-min dip sİvünme dayima / Tangla aldıngda 

laI:ıid atlıg kirerge ğar bar; Bu ne mİn miniik irür ötmey şıratdm ademı / Fikr l5.1l 

aldıngda ming gavf [u] gatar bisyar bar 

Metinde iki kez geçen [aJ:ıd sözcüğü burada yanlışlıkla laJ:ıad ya da laJ:ıed okunacak 

biçimde harekelenmiştir. 

uşol: öter 
(ayyar: agyar 

10 düşmen sözine: agyar sözige 
türlük (af:ablar: tözlük (af:ab 11 
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"EYYUB VE ÇAGATA YCA ŞİİRLERİ"NE EK 169 

9. Terk-i tevbe l,almagıl uYar bolsang Eyyüb ba~ ara 

ljvardur her l,cayda körseng sen kesIl2 bımar bar 

8 

Vezin: ---/.---/.---/. 
115 1. Kişi öz maI,cşadınça bVahlagan dik iş itip bolmas 

ljuda bVahlamasa köngli digen iş kelip bolmas13 

2. Eger her çend14 kişide kim (AlIdin bolsa köp gayret 

[297] ljudadın bolmasa bill~ul ayagın tepretip15 bolmas 

3. Eger könglüng16 esip alsa birevdin bir agız nannı 

120 Salıp agzıngga çaynar sen buyurmasa yutup bolmas 

4. Ta(arnı bı-nihayet köp ki yer men dip ümId itseng 

Naşıbing bolmasa belki anıng tuzın datıp 17 bolmas 

5. ljuda bVahlagan 1S iş bolur ki imdi çenlemek ni süd19 

Kişi öz ibtiyan birle bir iş obşatıp bolmas 

125 6. ljuda her ne l,alıp dur bayr şer barça özidindür 

ljudanıng l,alganıga bende bolgan l,cull,caytıp bolmas 

7. ljudanıng emri birle l,caçsa sendin bant hem devlet 

Cedel atın minip l,cavmaI,c bile anı tutıp bolmas2o 

12 kesı: kibi. Anlam açısından kibi daha uygun. 
13 IJuda n vahlamasa köngli digen iş kelip bolmas: IJuda nalmasa hergiz köngli digen 

işge tip bolmas 
14· Eger her çend: Eger çendı 
15 tepretip: birkitip 
16 köfiglüng: köngling 

17 datıp: tatıp 
. 18 n vahlağan: nalağan 

19 ki imdi çenlemek ni süd: sin aldıng can u mal ni süd 

20 6. ve 7. beyiUer yok 

http://www.turkdilleri.org



170 ZUHAL KARGI ÖLMEZ 

[298] 8. 
130 

ijudayım21 yar olup22 devlet ~uşı ger ~onsa başıngga 

ijaıayı~ bolsa düşmen ~lsa gavga ürkütip23 bolmas 

[310] 

255 

260 

9. Cihanmng ba~ yar olsa birevge bil mum Eyyüb 

ijuda24 yar bolmasa bir ~erre25 payda26 yetkürüp bolmas 

15 

Vezin: - - - / - . - - / - . - - / -

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I:I~ rızasm isteseng ey dil-i si4r27 bıdar bol 

Şıd~ ile 4~1 tilep meşgül-ı istigrar bol 

~op se4erler tevbe ~L ~ılgan günahıng yad itip 

Yıgla ~or~up l,cahndm ra4mıdm ümmid-var bol 

Bolma bu biş künlik (ömıing içre28 dünya talibi 

Kiç (azız can u cihandm29 talib-i dIdar bol 

OL ijudaga ~ul bolup bolsallg Mu4ammed ümmeti 

(~l irseng bolma dil-azar bı-azar bol 

Bendesin razı ~azaga bol beIaga şabr itip 

ijayr u şer aldıngga kilse 4~dm30 minnet-dar bol 

6. İkki (alem afetidin isteseng bolm~ aman 

ijaı~ ara kem tut özing tersinde-i cebbar bol 

21 ijudayım: ijuda 
22 olup: olsa 
23 ürkütip: [ger] ürkütüp 
24 ijuda: ijuda' dm 
25 Sözcük j "zel" ile yazılması gerekirken j "ze" ile yazılmıştır. 
26 payda: peyda 

27 dil-i sil!r: dil sel!er 
28 içre: üçün 

29 can li cihandm: candm cihan[dm] 

3 O kilse l!a~dm: f.la~dın kil se 
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"EYYUB VE ÇAGATAYCA ŞİİRLERİ"NE EK 

[311] 7. Dünyadın31 kiçmes bUlun kiç imdi Eyyub dünyadın32 

265 (Ömr ötüp kildi kiter Y~tıng yalp.n tayyar bol 

16 

Vezin: .---/.---/.---/ 
ı. BireYler33 dünya34 içre biş kün barçaga mihmandur 

Kiter barça bu dünyadın biling aijiri yırandur 

2. Öter dünyada adem oglı irmes35 barçası bir dik 

Birey kim36 şad u ijurrem bir niçeler dil-penşandur37 

270 3. Bolup bu dünyaga38 magrür köring men men digenlemi 

Anadın tugmagan dik bir kün ol yer birle yeksandur 

4. Tefekkür l,almang hıç işni39 budur rüz-ı ezel ta.1.ç.dIr 

Birey kim40 der-beder sayil birey tabt üzre sultandur 

[312] 5. Bu dünyaga41 kelip ral).at naşıb boldı bireylerge 

275 BireYler mil).net astıda hemışe zar u giryandur 

6. BireYler naz-ı ni(met42 yip yüfekdür kiygeni gülgün 

Birey ijüre~-i ijaşak43 l).asretide44 lal ü l).ayrandur 

3 1 Vezin gereği dünya okunmuştur. 
32 Vezin gereği dünya okunmuştur. 
33 BireYler: Biraderler 
34 Vezin gereği dünya okunmuştur. 
35 adem oglı irmes: irmes adem oglı 
36 Birey kim: BireYler 
37 Bu beyitten sonra elimizdeki nüshada olmayan farklı bir beyit yar: 

Kiçing dünyanıng behridin ilnıeng közge dünyanı 
Birevlerge nıa'Tşet-gah birevge çah-ı zindandur 

38 Vezin gereği dünya okunmuştur. 
39 hIç işni: işni hIç 
40 Birey kim: BireYler 
41 dünyaga: dünya[ga] 
42 naz-ı ni'met: naz [u] ni'met 

43 lJüre~-i lJaşak: lJvar [u] lJüşak 
44 l)asretide: l)asretinde 
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172 ZUHAL KARGI ÖLMEZ 

7. Köriilg A.dem bile adem arasında terayütni 

BireYler yer bile deilgdür45 birey güya Süleymandur 

280 8. Bu dünyadın kiter bir kün heme errnanh errnansız 

Eger erman bilen ölseng46 sailga Eyyüb ne errnandur 

17 

1. GarIb bolsa kişi barçaga yaman bolgay 

Kişi ki bolsa ganI barça mihriban bolgay 

[313] 2. GarIb birle ganI arasında far~ bu kim 

285 GarIbni közge ilmesler47 ganI dogan bolgay48 

3. GarIbler mil).net-i endühdın49 ~utulmas hıç 
GarIb gam o~na50 dayim ol nişan bolgay 

4. GarIbni bir51 kişi kim52 til bilen ~lur azar 

GanIni körse alar turfe boş-zeban bolgay 

290 5. GarIb her niçe köp dise bu sözimdür çın 
GanI yanında anıilg sözleri yalgan53 bolgay 

45 dengdür: tingdür 

46 erman bilen ölseng: iman bile barsang 
47 ilmesIer: ilmes 
48 

49 

ğanı doğan bolğay: gerçi ol uğan bolğay. Ayrıca bu beyitten sonra burada farklı bir 

beyit daha var: 
GarIb )Cığlasa 'ayb iylemeng anı dostlar 

Ki 1$-aysı ~arf sınu1$- bolsa su revan bolğay 
miI:ınet-i endühdın; miI:ınet-i gam guşşadın 

Metinde daha önce dizgi yanlışı olarak mifınet endühdın yazılmış olan ifadeyi de 

düzeltiyoruz. çünkü daha önceki yayınımızda hazırladığımız dizinde de ibare mifınet

i endühdın biçiminde yer almaktadır. 
50 kim eklenmiş. 
51 bir: her 
52 kim yok 
53 ya1ğan: yalan 
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6. GarIb ademı-zad54 bolsa hem özi dana55 

Ganı yamnda56 anıllg diklere ni şan57 bolgay 

7. GarIb ~adr tama c ı,ulsa iksülür 1,<:adri 
295[314] Ganı talfunuban58 barça pas-ban bolgay 

8. GarIb her kişige gerçi can-nisar itse59 

Ganı yanıda anıilg 1,<:adri bir saman bolgay 

9. GarIb her niçe kim izlese 1,<:açar devlet 
Her işde60 istese süd kördüki61 ziyan bolgay 

300 10. GarIbler ölse kelip bir kişi dimes ay62 vay 
GanIler ölse cacab-nak figan bolgay 

lL. GarIblı1,<: afeti her kimge yetse ger63 nagah 
Biliilg elif dik anıilg 1,<:addi çün keman bolgay 

12. GarIblılpilgm bilip yol64 IJuda bilen Eyyüb 

305 GarIbler65 1!aliga ra1!m itküçi IJuda66 bolgay 

54 ademl-zad: ademI-zade 

55 özi dana: dana özi 
56 yanında: yamda 

57 şan: san. Anlam olarak da san daha uygun. 
58 GanI talfunuban: GanIga yalpunuban 
59 kim eklenmiş 
60 işde: işdin 
61 Bu sözcük yok 
62 ay: ey 

63 her kimge yetse ger: ger tigse her kime 

64 yol: boL. Anlam olarak bol daha uygun. 
65 GarIbIer: GarIb 

66 lJuda: Ugan 
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