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ÖZET 

Türk dünyası ile İsveç arasındaki ilişkilerin başlangıcı Vikingler dönemine kadar 

uzanmaktadır. Bu ilişkiler zamanla İsveç’te Türk dillerine karşı akademik bir ilgiyi de 

beraberinde getirmiştir. Bu akademik ilginin olduğu merkezlerden biri de Lund Üniversitesidir. 

Başlangıçta Türkoloji çalışmalarında önemli bir yeri olan Lund Üniversitesinin kütüphanesinde 

Çağatay, Özbek ve Uygur Türkçesi ile yazılmış el yazması eserlerden oluşan deǧerli bir 

koleksiyon vardır. İçerisinde klasik ve halk edebiyatı eserleri, İslamî konulardaki el yazmaları, 

hukuki ve tarihi belgeler, tıbbi kitaplar, ticaret ve tasavvuf kitapları ile Doğu Türkistan’daki 

İsveç misyon faaliyetlerinin anlatıldığı birçok belgenin bulunduǧu bu koleksiyonun çoğunluğu 

Türkolog Gunnar Jarring, bir kısmı da İsveçli misyonerler tarafından bağışlanan, satılan veya 

üniversite kütüphanesi tarafından satın alınan eserlerden meydana gelmiştir. Daha sonraları 

büyükelçilik görevinde de bulunmuş olan Türkolog Gunnar Jarring, Doǧu Türkistan’dan 

getirdiǧi eserlerin kataloǧunu kendi el yazısı ile yapmış ve üzerinde çalıştıǧı bazı kitapları 

yayınlamıştır. Bu çalışmada, Gunnar Jarring’in bir önsözle yayınladıǧı Literary Texts From 

Kasghar adlı eserinde bulunan Ebû Nasr Samânî tezkiresi, eserin çeviri yazı, konu ve kelime 

dünyası üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gunnar Jarring, Ebû Nasr Samânî Tezkiresi, Satuk Buǧra Han, 

Doğu Türkistan, El yazmaları. 

 

THE TAZKİRAH OF ABU NASR SAMANİ 

 

ABSTRACT 

The beginning of the relationship between the Turkish world and the Swedish reached 

to the Vikings era. These relationships has been brought about an academic interest against the 

Turkish languages in Sweden. One of the centers which has this academic interest is the 

University of Lund. Initially, in the library of the Lund University where was an important 

place in Turkology studies has a precious collection consisting of works written by hand in 

Chagatai, Uzbek and Uighur Turkish. Majority of this collection, including classical and folk 

literature artifacts, manuscripts on Islamic issues, legal and historical documents, medical 

books, trade and Sufi books with the many documents that describe the Swedish mission 

activities in East Turkestan, has been occurred by donation of Turcologist Gunnar Jarring, and 

other works donated or sold by the Swedish missionaries and purchased by the university 

library. Later, Turcologist Gunnar Jarring who was also found in the mission of embassy, made 

the catalog of the works brought from the East Turkestan by his own handwriting and has 

published a number of books on logistics. In this study, it will focus on translating text, subject 

and the world of words in Abu Nasr Samanna Tazkirah that is located in Gunnar Jarring's work 

named Literary Texts From Kasghar which is published with a preface by him. 

Keywords: Gunnar Jarring, Abu Nasr Samanna Tazkirah, Satuk Bugra Khan, East 

Turkistan, Manuscripts. 
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0. Giriş 

İsveç’in Türk dünyasıyla olan ilişkileri, 16. yüzyıldan itibaren İsveç’in Osmanlı 

İmparatorluğu ve Kırım Tatarlarıyla kurduğu çok yönlü diplomatik bağlarla güçlenerek günümüze 

kadar gelmiştir. Bu yoğun temaslar zamanla İsveç’te Türk dillerine karşı akademik bir ilgiyi de 

beraberinde getirmiştir. Bu akademik ilginin olduğu en önemli merkezlerden biri İskandinavya’nın 

en eski üniversitesi sayılan Uppsala, diğeri ise Lund Üniversitesidir. Başlangıcı 17. yüzyıla kadar 

uzanan İsveç’teki Türkoloji çalışmalarının devam ettiği Uppsala Üniversitesi günümüzde de Türk 

dillerinin öğretildiği ve araştırıldığı önemli bir merkez durumundadır
1
. 

Başlangıçta Türkoloji çalışmalarında önemli bir yeri olan Lund Üniversitesinin 

kütüphanesinde Çağatay, Özbek ve Uygur Türkçesi ile Arapça ve Farsça yazılmış el yazması 

eserlerden oluşan yaklaşık 560 eserlik bir koleksiyon bulunmaktadır. İçerisinde klasik ve halk 

edebiyatı eserleri, İslamî konulardaki el yazmaları, hukuki ve tarihi belgeler, tıbbi kitaplar, ticaret 

ve tasavvuf kitapları ile Doğu Türkistan’daki İsveç misyon faaliyetlerinin anlatıldığı birçok 

belgenin bulunduǧu bu koleksiyonun çoğunluğu Türkolog Gunnar Jarring, bir kısmı da İsveçli 

misyonerler tarafından bağışlanan, satılan veya üniversite kütüphanesi tarafından satın alınan 

eserlerden meydana gelmiştir. Daha sonraları büyükelçilik görevinde de bulunmuş olan Türkolog 

Gunnar Jarring, Doǧu Türkistan’dan getirdiǧi eserlerin kataloǧunu kendi el yazısı ile yapmış ve 

üzerinde çalıştıǧı bazı kitapları yayınlamıştır
2
. 

Bu çalışmada, Gunnar Jarring’in bir önsözle yayınladıǧı Literary Texts From Kasghar adlı 

eserinde bulunan Ebû Nasr Samânî tezkiresi, eserin çeviri yazısı, konusu ve kelime dünyası 

üzerinde durulacaktır.  

1. Tezkire ve Uygurlarda Tezkirecilik 

Edebiyat tarihi araştırmalarında önemli bir yeri olan tezkireler, Uygur Türkleri arasında 

oldukça gelişmiş ve bu türde birçok eser kaleme alınmıştır. Yazıldıǧı dönemin tarihi, siyasi, dini ve 

edebi şahsiyetleri hakkında önemli bilgiler içeren bu eserler, Uygurlar arasında “tarihi olayları ve 

şahısları nesir ya da şiir şeklinde anlatan ve hem tarihi hem de edebi yönü olan bir tür”
3
 “bilinen 

tarihi dönemde yaşamış önemli şahıslar ve belli bir yerde ortaya çıkan önemli bir olay veya 

hadiselerin anlatıldıǧı eser”
4
 veya “yazarların hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren eserlerden 

örnek kitaplar”
5
 şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ifadelerden de anlaşılacaǧı üzere tezkirenin tanımı 

                                                 
1 Gunnar Jarring, Central Asian Turkic place-names: Lop Nor and Tarim area: an attempt at classification and 

explanation based on Sven Hedin’s diaries and published works. Stockholm: Sven Hedin Foundation, National 

Museum of Ethnography, 1997; Lars Johanson, Turkiska studier i stormaktstidens Sverige. Csató, Éva Á. & Gren-

Eklund, Gunilla & Sandgren, Folke (editörler) En resenär i svenska stormaktstidens språklandskap: Gustaf Peringer 

Lillieblad (1651-1710), 2008; Éva Á. Csató, Uppsala Üniversitesi’nde Türkoloji Çalışmaları, Bildiriler: Uluslararası 

Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu (5-6 Kasım 2012 İstanbul), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2014; Ünal 

Zal, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit Tarafından İsveç Kralı II. Oscar’a Hediye Edilen Türkçe Elyazması 

Eserler. The international exhibition and scientific conference “Science, technology and innovative technologies in the 

prosperous epoch of the powerful state”, 12-14 Haziran, Aşgabat-Türkmenistan, 2013. 
2 Ünal Zal, Uppsala Üniversitesinde bulunan Türkçe eserler, [Demir, Nurettin; Karakoç, Birsel; Menz, Astrid (editörler)], 

Türkoloji ve Dilbilim. Éva Á. Csató Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014, s. 479-490; Ünal 

Zal,  İsveç’te Ali Şîr Nevâî’nin İzleri,  Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic, Volume 9/12 Fall, 2014. 
3 Uyǧur Edebiyatı Tarihi-3, Pekin Milletler Neşriyatı, Çin, 2006, s. 117. 
4 Uyǧur Tiliniñ İzahlik Luǧiti, Şincañ Halk Neşriyatı, Çin, 1999, s. 280.  
5 Mehmut Zeydi vd., Edebiyat Atalǧuliri Luǧiti, Pekin Milletler Neşriyatı, Çin, 1988, s. 156. 
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noktasında bir fikir birliǧi yoktur. Bu şekilde 17-19. yüzyıllarda Uygur bölgesinde kaleme alınmış 

birçok tezkire bulunmaktadır
6
.  

Bu tezkirelerden biri de Ebû Nasr Samânî Hazretlerinin hayatının anlatıldıǧı eserdir. Söz 

konusu eserde Ebû Nasr Samânî Hazretlerinin doǧumundan ölümüne kadar olan menkıbevi hayatı, 

faziletleri, gördüǧü bir rüya sonucunda Türkistan Bölgesine gelerek Satuk Buǧra Hanı bulması ve 

onu İslamiyetle tanıştırması anlatılmaktadır. Temeli sözlü anlatıma dayanan bu menkıbe tarzı 

hikâyeler zamanla yazıya geçirilmiş ve günümüze kadar gelmiştir.  

2. Ebû Nasr Samânî Tezkiresi  

Dil özellikleri dikkate alındıǧında klasik dönem sonrası Çaǧatay Türkçesine ait olduǧu 

düşünülen bu eserin kelime kadrosu çoǧunlukla Türkçe olmakla birlikte Arapça ve Farsça 

kelimelerin de oldukça fazla kullanıldıǧı görülmektedir.
7
 Söz konusu bu tezkire, Gunnar Jarring’in 

yayınladıǧı Literary Texts From Kasghar adlı kitabının 3b-14a varakları arasında bulunmaktadır. 

Her sayfası on satırdan oluşan ve ölçüleri 15x21 cm olan tezkirenin konusu kısaca şöyledir: 

“Besmele ile başlayan eserin girişinde Ebû Nasr Samânî Hazretleri, Kur’anı sürekli ve güzel 

okuyan nurani bir zat, konuşurken yumuşak sözlü, ülke yönetimi konusunda tecrübeli, maddi, 

manevi ve islami ilimlere vakıf ve Hazreti Peygamberin şariatına öncelik veren biri olarak anlatılır. 

Doǧumundan ölümüne kadar bütün hayatı boyunca şeriatın dışına çıkmayan bu zat, Hz. 

Peygamberin sünnetlerini yerine getirir ve bu yolda hizmet ederek başka işlerle uǧraşmaz. Ticaret 

yaparak da para kazanır ve onu ihtiyaç sahiplerine vererek zekât sevabı kazanmaya uǧraşır.  

Bir gün müritleri ona, dünyanın bu kadar güzelliklerinden istifade etmek varken neden 

ticaretle uǧraştıǧını sorarlar. Ebû Nasr Samânî Hazretleri de kendini bildiǧinden beri Hz. 

Peygamberin sünnetlerini terk etmediǧini ve eǧer ticaret yapmayı bırakırsa zekât veremeyeceǧini 

söyler. Devamında ise zekâtın sevabından mahrum kalmak istemediǧi için ticaretle uǧraştıǧını 

anlatır.  

Yine eserde anlatıldığına göre, Hz. Peygamber döneminde bir grup insan aǧlayarak 

peygambere gelir ve paraları olmadıǧı için zekât veremediklerini, bundan dolayı da zekât sevabı 

kazanamadıklarını ifade ederler. Hz. Peygamber de cevaben onlara günde otuz üç kez 

“subhanallah”, otuz üç kez “elhamdülillah” ve otuz üç kez de “Allahu ekber” derlerse zekât sevabı 

kazanacaklarını söyler. Bunun üzerine sahabeler sevinerek geri dönerler. Yine birgün sahabeler 

tekrar Hz. Peygamberin yanına gelir ve mal sahiplerinin hem mal mülk vererek hem de kendilerine 

söylenen zikirleri çekerek iki kez zekât sevabı kazandıklarını söylerler. Hz. Peygamber de onlara 

cevaben, Allah’ın malı ve mülkü istediǧine vereceǧini söyler.  

Hergün beş vakit abdest alarak otuz iki rekât namaz kılan, her rekâtta Yasin-i şerifi okuyan, 

her gece hatim indiren ve bunu her gün yapan Ebû Nasr Samânî Hazretleri bir gün sefere çıkacaǧını 

söyler. Gece rüyasında Hz. Peygamberi görür ve kendisine şimdi sefere çıkma zamanı olmadıǧını, 

zamanı geldiǧinde sefer zamanını kendisine haber vereceǧini söyler. Aradan bir süre geçtikten 

sonra tekrar rüya görür ve bu kez kendisine sefere çıkma zamanı geldiǧi söylenir. Ayrıca bu rüyada 

seferin Türkistan’a doǧru yapılması, orada talihli bir kul bulunduğu ve adının da Satuk Buǧra Han 

olduǧu söylenir. Hz. Paygamber, Mirac’a çıktıǧında bu kişinin ruhunu peygamberler arasında 

gördüǧünü ve gelecekte İslamı kabul ederek kendi halkını müslüman yapacaǧını Ebû Nasr Samânî 

Hazretlerine söyler. Bunun üzerine Ebû Nasr Samânî Hazretleri bir arkadaşını da yanına alarak 

                                                 
6 Adem Öger, Uygur Türkleri Arasında Satuk Bura Han, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Türk 

Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 2012.   
7 Söz konusu bu eserle birlikte Risāle-i Temürçlik, Risāle-i Ehl-i Dervîş ve Tezkire-i Heft-i Muhammedân Pâdişâh 

tezkireleri üzerine yaptıǧımız çeviri yazı ile akabinde gerçekleştirilecek dil incelemesi çalışmaları devam etmektedir.   



 ÜNAL ZAL – ÜMİT EKER  

 

164 

Türkistan’a doǧru yola çıkar. Sora sora Satuk Buǧra Hanı bulur ve kendisine İslamı tebliǧ eder. 

Aradan bir süre geçtikten sonra Satuk Buǧra Han tahta geçer ve halkını müslüman yapar.  

Tezkirenin devamında ise İslama hizmetlerinden dolayı Ebû Nasr Samânî Hazretlerinin 

daha dünyada iken manevi anlamda kutupluk makamını elde ettiǧi ifade edilir. Bunun üzerine de 

Ebû Nasr Samânî Hazretleri ibadetine devam ederek şükrünü artırır. Uzun yıllar İslama hizmet 

eden bu zat, bir gün vefat eder. Cenazesini kimin yıkayacaǧı ve namazını kimin kıldıracaǧı 

konusunu insanlar birbirine sorarken Satuk Buǧra Han gelir ve arakadaşıyla birlikte Ebû Nasr 

Samânî Hazretlerinin yanına girerler. Bu soruyu kendisine sorarlar ve o da cenazesini Satuk Buǧra 

Han ile arakdaşının yıkamasını ve namazını da yine onların kıldırmasını söyler.  

Ebû Nasr Samânî Hazretleri defnedildikten sonra bir kısım müridleri onu rüyasında görür 

ve mana âleminde çok güzel makamlar elde ettiǧine şahit olurlar. Bunun sebebini kendisine 

sorduklarında ise Ebû Nasr Samânî Hazretleri, bir kişinin imanını kurtarmanın insana bu 

makamları kazandıracaǧını, fakat amellerinde mutlaka rızay-ı ilahi olması gerektiǧini özellikle 

vurgular. Eser, onu kaleme alan yazar tarafından aynı makamların bizler için de verilmesi ümidi ve 

duasıyla son bulur.”  

3. Metin  

3.1. Aktarma 

Ebû Nasr Samânî Tezkiresi 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm
8
  

[1]
9
 Faśl-ı dāstān sekizinçi bābda Ħoca Ebū Naśr Semānį’niñ teźkirelerini beyān ķıladurlar. 

Bularda Ħudā’nıñ nūrı žāhir turar irdi. Ķur’ān’nı bisyār obadān oķur irdi. Pādişāhlıķnıñ salŧanatını 

Ǿaceb yaħşı pilür irdi. Ĥażret-i Resūl -Ǿaleyhi’s-selām-
10

nıñ şerįǾatlerige [2] revāc berür idi. Ammā 

bu Ǿazįz, fażįletde Ǿilm-i ādābda yumşaķ söz aytışda Ǿilm-i żāhir Ǿilm-i bāŧında şerįǾatniñ 

ĥukmlerini ber-kemāl ķılur irdi. Meźkūr bu Ǿālemġa vucūdġa kelip ĥattā ki memāt bolġunça hįç bir 

söz şerįǾatdın taşķarı imes irdi. Ammā bu Ǿazįz evliyālıķ mertebesige yetmegen ĥāletde Resūl-i 

Ekrem -śalla’l-lāhu Ǿaleyhi vesellem-
11

niñ sünnetleridin ķılay, dip bu Ǿazįz sevdā-gerçilik ķılur irdi. 

Özge sevdā-gerlerge oħşa nefsniñ koyıġa kirip sevdā-gerçilik ķılmas irdi. Belki ful tafıp Ħudā’nıñ 

bendelerige zekāt berey, zekātnıñ ŝevābıdın maĥrūm ķalmay.” dip sevdā-gerçilik ķılur idi. Bir kün 

mürįdleri suǿāl ķıldılar ki [3] “Ey büzürg-var! Şunça dünyāları turup sevdā-gerçilik ķılmasalar 

bolmas mu?” Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Samānį didiler ki “Ey mürįdler! Ħūb aytıñlar. Men Ǿaķlımġa 

kelgenniñ bu yüzi Peġamber – Ǿaleyhi’s-selām-nıñ sünnetlerini terk ķılışnı ĥ
v
ahlamasmen. Dįger 

seferge çıķķanımda vaŧanımda muteveŧŧin bolġanda Müselmanlarge zekāt berip menfaǾat 

yetküzedürmen. Eger sevdā-gerlikni terk ķılsam zek
v
ātnıñ ŝevābıdın maĥrūm ķaladurmen. Ey 

mürįdler! İşitmediñler mü kim Peyġamber – Ǿaleyhi’s-selām- mescid-i mübārekde olturup irdiler. 

Bir ne çend śaĥābeler kirip kildiler, yıġlap arż ķıldılar kim “Yā Resūlu’l-lāh! Aġniyālar zek
v
ātnıñ 

ŝevābını tapadurlar, bizler [4] bizler
12

ge nā-murād birgeli hįç nemersemiz yoķ.” dip yıġladılar. 

Ĥażret-i Resūl -Ǿaleyhi’s-selām- didiler ki “Ey śaĥābeler! Her küni baǾd-ez-bāmdād otuz üç 

merātibe [subĥāna’l-lāh]
13

, otuz üç merātibe [elĥamdu li’l-lāh]
14

, otuz üç merātibe [Allāhu ekber]15
, 

                                                 
8 Manası: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 
9 Köşeli parantez içindeki numaralar asıl metnin sayfa numaralarını göstermektedir.  
10 Manası: Selam onun üzerine olsun. 
11 Manası: Allah ona salat ve selam etsin. 
12 Sayfanın başında tekrar edilmiştir.  
13 Manası: Allah bütün kusurlardan münezzehtir.  
14 Manası: Allah’a hamd olsun. 
15 Manası: Allah en büyüktür. 
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bir merātibe [lā ilāhe illa’l-lāhu vaĥdehū lā-şerįkeleh lehu’l-mulku ve lehu’l-ĥamdu ve huve Ǿalā 
kulli şeyǿin ķadįr]16

 diseñler, zek
v
āt birgeniñ ŝevābı tapadur.” didiler. Bu nā-murād śaĥābeler ħoş-

ĥāl ħurrem bolup baǾd-ez-bāmdād çendān oķudılar. Meźkūr aġniyālar iştip olar hem oķudılar. Yine 

nā-murād śaĥābeler, Ĥażret-i Resūl-i Ekrem’niñ ķaşlarıġa kirip yıġlap [5] didiler ki “Yā 

Resūlu’llāh! Zer-dār śaĥābeler hem zek
v
ātnıñ ŝevābını tapadur, hem biz oķuydurġan duǾānıñ 

ŝevābını hem tapadurlar. Ĥażret-i Resūlu’llāh -śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem- didiler ki “Ey 

śaĥābeler! [źālike fażlu’l-lāhi yuǿtįhi men yeşāǿ...]17
. Ħudā-yı TeǾālā zek

v
ātnıñ ŝevābı ħ

v
ahlaġan 

kişige beredür. Men ķaydaġ aytay.” dip cevāb berdiler. Pes maǾlūm boldı ki “Ey mürįdler! 

zek
v
ātnıñ tola ŝevābı bar iken şunge sevdā-gerlikni terk ķılmadım.” dip cevāb berdiler. Ammā 

Ħoca Ebū Naśr Semānį bir keçede Ķur’ān’nı ber-temām ķılur idi. Beş merātibe ŧahāret ķılur idi. 

Otuz ikki rekǾat namāz oķur irdi. Her rekǾatge Sūre-i Yāsįn’ni żam ķılur irdi. Meźkūr her keçede 

ķıladurġan tāǾatları
18

 [6] tāǾatları /u/
19

şbu irdi. Bir küni Ħoca Ebū Naśr Semānį seferge barışnı 

iħtiyār ķıldı. Bir keçe yatıp tüş kördiler kim Ĥażret-i Resūl -Ǿaleyhi’s-selām- didiler ki “Ey Ħoca 

Ebū Naśr Semānį! Ĥāżır seferniñ vaķti imes. Vaķt-i seferde özüm ħaber berürmen.” dip ġayb 

boldılar. Ħoca Ebū Naśr Semānį, yene bir küni tüş kördiler ki Peyġamber -Ǿaleyhi’s-selām- didiler 

ki “Ey ħoca! Vaķt-i sefer imdi bolupdur. Türkistan ŧarafige sefer ķılġıl. Meźkūr Türkistan’da Ħudā-

yı TeǾālā’nıñ bir nįk-baħt bendesi bar. Miñ saǾādet-mend ümmetim ammā kāfir śūretide mubārek 

ism-i şerįfleri Ĥażret-i Sulŧān-ı Satuķ Buġra Ħān dirler. Çenānçe men miǾrācġa çıķķan keçesi 

Ǿarşnıñ tübide bir taħt kördüm. Töpeside şol ümmetimni rūĥını kördüm. [7] Seniñ rūĥuñ şol 

ümmetimniñ rūĥıġa įmānnı ve Ķur’ān’nı örgetip olturadur. Birāderim Cebrāǿįl -Ǿaleyhi’s-selām-dın 

sordum. Ĥażret-i Cebrāǿįl -Ǿaleyhi’s- selām- ayttılar ki “Yā Resūlu’llāh! Ķur’ān örgetip olturġan 

rūĥ barıp ol rūĥnı Müselmān ķılġandın keyin Türkistan diyārınıñ
20

 ħalķlarını /u/şbu rūĥ Müselmān 

ķıladur. Tola ħalķlarını įmānġa müşerref ķıladur.” dip beşāret berdiler. Ħoca Ebū Naśr Semānį ħoş 

vaķt bolup zevķleri ġālip kelip Ħudā-yı TeǾālā’ġa bisyār şükrler ķılıp ħāce-i kevneyn ol Resūlu’ŝ-

ŝaķaleyn Ĥażret-i Resūl-i Ħudā’ġa durūd bį-nihāyet iyberip altı yıl riyāżet tartıp Ĥażret-i 

Peyġamber -Ǿaleyhi’s-selām-nıñ rūĥlarıdın meded tafıp künde bir mertebe [8] mulāķat bolup turar 

irdi. Bir küni Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān Ġāzį Ǿālem-i 

Ǿulvįdin Ǿālem-i đānįġa vücūdġa kildiler mükün, istep barsam mükün.” dip olturup irdiler. Şol 

zemān közlerini uyķu ilti. Tüşleride Ĥażret-i Resūlu’llāh’nı kördiler. Ĥażret-i Resūlu’llāh ayttılar 

ki “Ey ħoca! Ķopķıl. Ol şeh-bāz vücūdıġa kildi. İstep barġıl.” dip beşāret berdiler kim şol zemān 

Ħoca Ebū Naśr Semānį bisyār ħoş vaķt bolup uyġandılar. Ħoca Ebu’l-Fettāĥ’nı hem-rāh ķılıp 

Türkistan ŧarafige sefer ķıldılar. Şehr-be-şehr yürüp “Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān Ġāzį aŧlıġ 

kişi bar mu?” dip Andicān’ġa kildiler. Anda bir kimerse “Kāşķar töresini bir oġlı bar, [9] aŧı 

Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān. Ammā kiçikdür seniñ suāliñe cevāb beralmas.” didi. Ħoca Ebū 

Naśr Semānį ayttılar ki “Anıñ kiçikligi birlen işim yoķ, özi birlen işim bar.” dip Kāşķar’ge revān 

boldılar. Neçe kündin keyin Kāşķar’ge kildiler. Ĥażret-i Sulŧān’nı tafıp aytadurġan sözlerini aytıp 

ķıladurġan naśįĥatlarını ķılıp įmānġa müşerref ķıldılar. Sözniñ beyānı Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra 

Ħān Ġāzį’niñ teźkirelerini źikr ķıladur. Çenānçe Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį’niñ yetmiş yıl 

ķılġan ŧāǾatnıñ sebebidin đalāletdeki insānlarnı įmānġa müşerref ķılışnıñ sebebi oldur ki [10] Ħudā-

yı TeǾālā’nıñ dergāhıda bir kişini Müselmān ķılġandın uluġ ‘ibādet yoķtur. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr 

Semānį ne çende yıllar ŧāǾat Ǿibādet ķılıp murād-ı maķśūdlarıġa yettiler. Ħudā’nıñ bendelerini 

įmānġa müşerref ķıldılar. Çenānçe Ĥażret-i Ħoca Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġrā Ħān Ġāzį’ġa 

                                                 
16 Manası: Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur ve şükür onadır. O her şeye kadir olup 

her şeye gücü yeter. 
17 Cuma Suresi’nin 4. ayetinin baş kısmıdır. Ayetin tamamı şudur: [źālike fađlu’l-lāhi yuǿtįhi men yeşāǿ; vallāhu źu’l-

fażli’l-Ǿažįm]. Metindeki bölümün manası: Bu, Allah’ın lutfudur. Onu dilediğine verir /…/ (Yazır 2000). 
18 Kelime 6. sayfanın başında tekrar yazılmıştır.  
19 “/” işareti metinde olmayıp tarafımızca eklenen ek, kelime vb. dil birimlerini göstermektedir. 
20 Metinde “diyārınınıñ” şeklinde yazılmıştır. Sehven yazıldığı düşünülmektedir. 
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mulāķat bolġandın keyin on ikki yıl Ħudā’nıñ Ǿibādetige meşġūl boldı. Ĥażret-i pādişahnı terbiyet 

ķılıp kemāliġa yetkürdiler. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį seksen yıl kördiler. Allāh’ġa Ǿibādet 

ķıldılar. Keçe kündüz Ǿömrini namāz, rūze bilen ötkerdi. Yene miñ kişini Müselmān ķıldılar, 

yetmiş kişini terbiyet [11] kemāliġa yetkürdiler. Ellig kişini oķutup Ǿālim ķıldı. Özleri hemme 

Ǿömrlerini Ħudā-yı TeǾālā’nıñ ŧāǾat Ǿibādetige meşġūl irdi. Özleri [muŧahhar-ı śāĥibu’ŧ- ŧarįķu’l-
imām Ǿale’t-taĥķįķu’ş-şeyħu’ş-şefįķ ķātil-i zındīķ ve fi’l-ġār]21

. YaǾni Ĥażret-i Ebū Bekri’ś- Śıddīķ 

-rażıya’l-lahu anh-
22

dın terbiyet tafıp irdi. Özleri Üveys bolġan irdi. Ĥażret-i YaǾķūb 

Peyġamber’niñ yaşlarını yaşadılar. “Ey dervįşler! Āgāh bolġıl kim köñlüñni bülend tutġıl kim 

Ħudā’nıñ ŧarafige kibr tekebbür ķılmaġıl! Kibr perde bolup Allāh -Ĥaķ Subĥānehu ve TeǾālā-
23

nıñ 

cemālidin bį-naśįb sırr-ı esrārıdın maĥrūm ķaladursen. İctihād ķılġıl kim bu ferddin yıraķ bolup 

Ħudā’nıñ cemālini körgeysen.” Naķl ķılıpdurlar kim [12] Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį’niñ 

beytleri Medįne’de irdi. Ĥażret-i Peyġamber -Ǿaleyhi’s-selām-dın beşāret tafıp meźkūr Kāşķar 

ŧarafige revān boldılar. ǾĀlem-i maǾnįde Üveys bolup büzürglerniñ rūĥlarını başlap kildiler. Be-

żāhir
24

 yetmiş ten Üveys büzürglerniñ hem-rāh kildiler. Hįç ķaysıları Ħoca Ebū Naśr Semānį’ġa 

ķol bergen imes irdi. Ammā ŧarįķatge lāzım kiledürġan nemerselerni örgetür irdiler. Bu yetmiş 

kişiniñ arasıdın Ĥażret-i Şeyħ Necmeddįn ǾAttār tolaraķ Ħoca Ebū Naśr Semānį’din terbiyet-i dįn 

tafıp irdiler. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį bu yetmiş kişi bilen murāfaǾatçilik ķılıp Kāşķar 

ŧarafige kilip Ĥażret-i [13] Ĥażret
25

-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān’nı tafıp murādlarıġa yettiler. Ammā 

maǾlūm bolsun kim “Ey dervįşler! Bir küni Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį, mürįdler birlen 

olturup irdiler. Bir kimerse kirip kildi. Ayttılar ki “Ey Ħoca Ebū Naśr Semānį! Her ikila Ǿālemde 

devletge müşerref ķılıp ķuŧblik mertebesini beredür.” dip ħaber berdiler. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr 

Semānį yıġlap didiler ki “Ey Bārį-Ħudā, yā fāk-ı ferverdigār! Bu güneh-kār bendeñni ne lāyıķı bar 

ki ķuŧblik libāsını kiyse, çünki meniñ bu bedenim yüz miñ güneh birle ālūde.” dip ferįşān boldılar. 

Ķulaķlarıġa āvāz kiledürki “Ey Ħoca Ebū Naśr Semanį! Ħudā’nıñ raĥmetidin bir ķaŧresi yüz miñ 

günehġa ālūde bolġan [14] tenge tüşseler fāk boladur. Ol teni ki dāyim Ħudā’nıñ bendeçiligide 

bolsa neçükdin ķuŧblik yaraşmasun?” dip āvāz kiledür. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį, bu āvāznı 

iştip ħoş-ĥāl ħurrem bolup ġusl ŧahāret ķılıp ikki rekǾat namāz oķup baǾd-ez-ķıble rūy olturup 

irdiler. Ne çend buzruglar ĥāżır boldılar. Ķuŧblik libāsını Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį’ġa 

keydürüp fātiĥā oķup ķuŧblik maķāmıda olturġuzup ķoyup ġayb boldılar. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr 

Semānį öyleridin taşķarı çıķıp irdi. Ĥażret-i Ħoca Şeyħ Necmeddįn ǾAŧŧār ķopup ayttılar ki [15] 

“Ey büzürg-vār! ǾĀlem-i ķuŧb bolġanları mübārek bolsun.” didi. Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį 

ayttılar ki “Ey Necmeddįn ǾAŧŧār! Meniñ
26

 ķuŧb bolġanımnı ķaydın pildiñiz?” didiler. Şeyħ ayttılar 

ki “Ey büzürg-vār! Sizler ķutblik libāsını keygende men öyde irdim.” didiler. Ĥażret- i Ħoca Ebū 

Naśr Semānį yette yarım yıl ķuŧb boldılar. Ehl-i Ǿālemniñ hįç ķaysılarıġa ķoşulmay gūşe-nişįnler 

boldı. ǾÖmrlerini ötkezdiler. Ammā maǾlūm bolsun kim Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį olturup 

idiler. Eşikdin bir kimerse kirip kildi. “Esselāmu Ǿaleykum yā buzr u [16] Ǿālim!
27

 Mendürmen 

Ĥażret-i ķabżu’l-ervāĥ. Sizdeki āmānetge kildim. Āmānetniñ igesige tafşuray.” Ĥażret-i Ħoca Ebū 

Naśr Semānį ayttılar ki “Ey ǾAżrāǿįl! Neme taǾaddį ķılasız? Ħudā’nıñ emri birlen kelgen ķabżu’l-

ervāĥ evliyāǿu’l-lāhnıñ ķaşıġa kelgende mundaġ taǾaddį ķılmaydur. Anıñ üçün kim evliyāǿu’l-

lāhlar Ħudā’nıñ cemālini ŧaleb ķılıpdurlar. Ten birlen işi yoķ. Men köz tutup irdim, ħōş kilipdürsiz, 

āmānetni alġalı meşġūl boluñ.” dip cān bi-ĥaķ(ķ) teslįm ķıldı. [...ķālū innā li’l-lāhi ve innā ileyhi 

                                                 
21 Manası: Kendileri temiz tarikat yolunun imamı, mağara dostu, zındıkların katili, müşfik şeyh [Ebu Bekri’ś-Śıddīķ]. 
22 Manası: Allah ondan razı olsun.  
23 Manası: Şanı yüce, her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah. 
24 Kelimedeki “żāhir” kelimesi (ظ) ile yazılması gerekirken sehven (ض) harfi ile yazılmıştır. 
25 Sayfanın başında tekrar yazılmıştır. 
26 Metinde “miñ” şeklinde yazılmıştır. Sehven bu şekilde yazıldığı düşünülmektedir. 
27 “yā buzr u Ǿālim. Manası: ey bilgin ve âlim!” 
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rāciǾūn]
28

 dip andın keyin futlarını uzun su/nup/ [17] uzun sunup
29

 yattılar. Bir ħiźmet-kārları kirip 

baķsalar Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį yüzlerini ķıbleġa ķılıp futlarını uzun sunup uzalıp 

yatıpdur. Bu ħiźmet-kārlar ĥayrān ķaldılar. “Hiç vaķtide mundaġ futlarını uzun sunup yatķan imes 

irdi. Hįç vaķtide munda mundaġ bį-edebāne yatķan imes irdi.” dip bir faśl tevķīf ķılıp baķsalar 

Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį Ǿālem-i fānįdin Ǿālem-i bāķīġa sefer ķılıpdur. Bu ħiźmet-kārlarġa 

bir ġulġule-i Ǿažįm feydā boldılar. Oġlanları Ebu’l-Fettāĥ’ġa Ĥażret- i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān’ġa 

[18] Ġāzį’ġa ħaber ķıldılar. Ĥażret-i Sulŧān cemįǾ yārānlar bilen kelip ġulġule ķıldılar. Bir 

mürįdleri “Ya Ĥażret-i Sulŧān ve ey pādişāh-ı Ǿāl-i cāh! Meźkūr Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį 

kim ġusl ķıladur?” dip aydılar. Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān Ġāzį ayttılar ki “Bu zāt-ı şerįf
30

 

özleri biledür, özleridin sormaķ lāzımdur.” dip Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān Ġāzį -raĥmetu’l-

lāhi Ǿaleyh-
31

 meźkūr ne çend meşāyıħlar kirip suǿāl ķıldılar kim “Ey büzürg-vār! ǾĀlim özlerini 

kim ġusl ķıladur dimek.” Hemān sįneleridin āvāz kildi ki [19] “Ĥażret- i Sulŧān birlen Şeyħ 

Necmeddįn, ferzendim Ebu’l-Fettāĥ yusunlar.” dimek birlen Ĥażret-i Sulŧān hem köp ħursende 

boldılar. Çenānçe Ĥażret-i Sulŧān Satuķ Buġra Ħān Ġāzį birlen Şeyħ Necmeddįn ǾAŧŧār ikülen 

yudılar. Ĥażret-i Ħoca Ebu’l-Fettāĥ su ķoyup berdiler. Meźkūr üçülen baǾd- ez-ġusl tekfįn 

techįzdin keyin bu Ǿazįzniñ mürdelerini çenāzġa salıp hemme ħalķlar köterip namāzge/h/ġa alıp 

kildiler. ǾAvāmu’n-nāsdın olan yette miñ ve dervįşlerdin miñ kişi namāzġa turdılar baǾd-ez-namāz 

Ārtūş Meşhed digen kentede defn ķıldılar. Bu Ǿazįz Ǿālim [20] Ǿālem-i fānįdin Ǿālem-i bāķīġa 

barġanlarıda tārįħķa üç yüz ellig irdi. Meźkūr Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį defn ķılġan keçesi 

ġāzįlerdin bir ġāzį tüşseler Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį aķ arġumaķ atġa minipdür aķ destār 

başıġa keyipdür. Aķ cāme üstige keyipdür. Meźkūr Ĥażret-i Ħoca Ebū Naśr Semānį ĥayatlıķ 

vaķtide ġazātġa çıķsalar şundaġ çıķar irdi. Bu ġāzį sordılar kim “Yā büzürg-vār-ı Ǿālem! Allāh -

Ĥaķ Subĥānehu ve TeǾālā- sizge nime Ǿaŧā ķıldı?” didiler. Ĥażret- i Ħoca Ebū Naśr Semānį [21] 

didiler ki “Allāh -Ĥaķ Subĥānehu ve TeǾālā- Ǿālā-yı Ǿilliyyįnde bir cāy berdi.” didiler. Bu ġāzį 

ayttılar kim “Yā büzürg-vār! ǾĀlem-i āħiretde Ħudā-yı TeǾālā neme berdi?” didiler. Ĥażret-i Ħoca 

Ebū Naśr Semānį didiler ki “Āħiretde Allāh -Ĥaķ Subĥānehu ve TeǾālā- Kerbelā şehįdleriniñ 

mertebelerini berdi. Ey ġāzį! Men ilgeri ötken ġāzįlerniñ ŧarįķasıda ġazāt ķılġan sebebdin Allāhu 

TeǾālā /u/şbu devlet-i Ǿažįmni -Ħudā-yı tebāreke ve TeǾālā-
32

 menge berdi. Sen hem ey ġāzį! 

Meniñ ŧarįķimde ceñ ķılsañ Allāh -Ĥaķ Subĥānehu ve TeǾālā- senge hem /u/şbu devletni Ħudā-yı 

TeǾālā beredür. [22] Ve yene ayttı ki “Ey ġāzį! Meniñ mürįdlerimġa aytġıl, ġazāt ķılsun, ġazātnı fį-

sebįli’l-lāh
33

 üçün ķılsun. Çünki fį-sebįli’l-lāh ġazātda on evliyāu’l-lāh
34

nıñ mertebesige bardur. 

İlāhį! /U/şbu ġāzįlerniñ ĥaķķı ĥurmetidin cemįǾ güneh-kārlarnıñ günehni maġfiret ķılıp ķıyāmet 

küni cemālinge müşerref ķılġaysen. [Āmįn bi-ĥurmeti yā seyyide’l-mürselįn, va’l-lāhu aǾlem bi’ś-
śavāb ve ileyh. Temmet temām]

35
. 

 

 

 

                                                 
28 Bakara Suresi, 156. ayetinin son kısmıdır. Ayetin tamamı şudur: [elleźįne iźā eśābethum muśībetun ķālū innā li’l-lāhi 

ve innā ileyhi rāciǾūn]. Metindeki bölümün manası: /.../ Biz Allah’ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz, derler (Yazır 

2000). 
29 Kelime, sayfa başında tekrar yazılmıştır.  
30 Kelime satır başında tekrar yazılmıştır. 
31 Manası: Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun. 
32 Manası: Aziz ve yüce olan Allah. 
33 Manası: Allah için, Allah yolunda. 
34 Manası: Allah dostu. 
35 Manası: Peygamberlerin seyyidi (önderi) olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hürmetine âmin. En doğrusunu en iyi Allah 

bilir. Tamam oldu. 
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3.2. Orijinal Metin 
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4. SÖZLÜK 

 

(A - Ā) 

Ǿaceb (A): acaba 

aġniyā (A): zenginler  

Ǿālā-yı Ǿilliyyįn (A): cennetin ve gökyüzünün 

en kutsal ve en yüksek tabakası 

Ǿālem (A): dünya [Ǿālem-i Ǿulvį: yüce âlem; 

Ǿālem-i dānį: alçak âlem; Ǿālem-i maǾnį: 

mana âlemi; Ǿālem-i fānį: geçici dünya; 

Ǿālem-i bāķī: ebedi âlem; Ǿālem-i āħiret: 

ahiret alemi] 

ālūde (F): bulaşmış, bulaşık 

arġumaķ: Türkmen cinsi saf kan Arap atı 

Ǿarş (A): dokuzuncu gök 

Ǿarż ķıl- : arzetmek, sunmak 

Ǿaŧā ķıl- (A+T): bağışlamak 

Ǿavāmu’n-nās (A): halk, teba 

āvāz (F): ses 

ayt-: demek, söylemek 

Ǿazįz (A): seçkin, değerli 

 

(B) 

bāb (A): konu, husus, mesele 

baǾd-ez-ġusl (A+F+A): yıkadıktan sonra 

baǾd-ez-ķıble (A+F+A) [baǾd-ez-namāz] 

(A+F+A): namazdan sonra 

Bārį-Ħudā (A+F): yaratan, yaratıcı 

bende (F): kul, köle, esir 

ber-kemāl: mükemmel, pek iyi  

ber-tamām (F+A): tamamlamak, sonuna 

varmak, bitirmek 

beşāret (A): müjde [beşāret ber-: 

müjdelemek] 

beyt (A): ev 

be-żāhir (F+A): görünüşte, göründüğüne göre 

bilen: ile 
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bį-edebāne (F+A+F): edebsizce, edebe aykırı 

biçimde 

bi-ĥaķ(ķ) (A): hakkıyla 

bį-naśįb (F+A): nasipsiz, nasip olmama 

bį-nihāyet (F+A): sonsuz, sayısız 

birle: ile 

bisyār (F): çok fazla 

bülend (F): yüksek, yüce 

büzürg ~ büzürg-vār (F): ālim, bilgin 

 

(C) 

cāme (F): elbise 

cāy (F): yer 

cemāl (A): yüz güzelliği  

cemįǾ (A): bütün 

 

(Ç) 

çenānçe (F): o şekilde, öyle, takdirde 

çenāz (A): taput 

çend (F): birkaç, bir miktar, ne kadar 

çendān (F): o kadar çok, çok, o kadar  

 

(D) 

đalālet (A): doğru yoldan sapma 

dergāh (F): dergâh, saray 

destār (F): sarık, tülbent 

devlet-i Ǿažįm (A): büyük devlet 

diyār (A): diyar, yurt, memleket 

durūd (F): selam, esenlik 

 

(E) 

ellig: elli  

evliyālıķ (A+T): Allah dostu olma durumu 

evliyāǿu’l-lāh (A): Allah’ın dostları 

(F) 

fāk (F): temiz [fāk-ı ferverdigār: temiz, 

besleyici, terbiye edici Allah] 

faśl (A): ara, müddet, kısa bir zaman 

faśl-ı dāstān (A+F): destan bölümü 

fażįlet (A): iyi huy, erdem  

ferįşān bol- (F+T): perişan olmak, dağılmak, 

karışmak  

feydā bol- (F): ortaya çıkmak, meydana 

gelmek 

fį-sebįli’l-lāh (A): Allah yolunda 

ful (F): para 

fut: bacak 

 

(G - Ġ) 

ġazāt ķıl- (A+T): din yolunda savaş yapmak 

ġulġule (A): bağırma, gürültü [ġulġule-i 

Ǿažįm: büyük bir gürültü; ġulġule ķıl-: 

bağırma, çağırma] 

ġusl (A): yıkanmak, gusül abdesti almak 

gūşe-nişįn (F): köşeye çekilmiş, münzevi 

 

(H - Ħ ) 

ħāce-i kevneyn (F+A): dünya ve ahiretin 

hocası  

ħ
v
ahla- (F): istemek 

ĥāżır (A): hazır, mevcut, şu an 

hem (F): hem, de 

hemān (F): anında, hemen, o anda 

hemme (F): bütün  

hem-rāh (F): yoldaş, yol arkadaşı 

ħoş-ĥāl (F+A): güzel hâl, hoş durum 

ħūb (F): güzel, hoş, iyi 

ħurrem (F): şen, sevinçli 

ħursende (F): sevinçli, şen 
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(İ) 

ictihād (A): gücü kuvveti yettiği kadar 

çalışma 

ige: sahip 

iħtiyār (A): seçmek [iħtiyār ķıl-: seçmek, 

tercih etmek] 

ikila: her ikisi birden, her ikisi beraberce 

ikülen: her ikisi 

ilāhį (A): Ey Allah’ım 

ilgeri: ileri, önce, evvel 

Ǿilm-i ādāb (A): edep ilmi 

Ǿilm-i bāŧın (A): gizli ilim, saklı ilim 

Ǿilm-i żāhir (A): açık ilim, görünen ilim 

ilt-: kaplamak, bürümek  

imdi: şimdi, şu anda  

ism-i şerįf (A): mübarek isim  

istep bar-: izleyip gitmek, istemek ve yola 

çıkmak 

iyber-: göndermek 

 

(K - Ķ) 

ķaş: ön, karşı, yan, huzur 

ķaŧre (A): damla 

ķaydaġ: ne, nasıl, ne gibi 

ķay: ne [ķaydın: nereden] 

ķaysı: hangi, hangisi [hįç ķaysıları: hiçbiri] 

keçe: keçe, eski palas, kilim 

kemāl (A): olgunluk, yetişkinlik 

kente (F): kent, şehir 

keyin: sonra, arka 

kibr (A): büyüklenme 

kimerse: kimse 

ķol ber-: el uzatmak, yardım etmek 

ķop-: ayağa kalkmak 

ķoşul-: katılmak, birleşmek, eklenmek 

koy (F): söz  

ķoy-: bırakmak 

köp: çok  

köter- : kaldırmak 

ķuŧblik (A): bir tarikatın Gavs’ten sonraki 

büyüğü 

 

(L) 

libās (A): elbise 

 

(M) 

maġfiret ķıl- (A+T): bağışlamak  

maǾlūm bol- (A+T): bilmek, bilinmek, 

anlamak 

meded (A): yardım [meded taf-: yardım 

görmek, yardım almak] 

memāt (A): ölüm 

merātibe (A): kere, defa 

mertebe (A): derece, aşama, rütbe 

meşāyıħ (A): şeyhler 

meźkūr (A): zikredilmiş, anılmış 

mulāķat (A): görüşme, konuşma [mulākat 

bol-: görüşmek, konuşmak] 

mundaġ: bunun gibi, böyle 

murād-ı maķśūd (A): amaçlarına ulaşmak 

murāfaǾatçilik ķıl- (A): yüz yüze görüşme, 

konuşma 

mürde (F): ölü 

mürįd (A): bir şeyhe bağlı olan kimse 

müşerref (A): şerefli [müşerref ķıl-: 

şereflendirmek] 

müteveŧŧin (A): yerleşen, yurt tutan 
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(N) 

namāz oķu- (F+T): namaz kılmak  

nā-murād (F+A): muradına erişememiş 

naķl (A): anlatma, taşıma, aktarma, hikâye 

[naķl ķıl-: taşımak, aktarmak, anlatmak, 

hikâye anlatmak] 

neçük: nasıl 

neme: ne, nesne 

nemerse: nesne, şey, eşya 

nįk-baħt (F): talihli, bahtlı 

 

(O) 

obadān < ābādān (F): güzel  

oħşa: gibi, benzer, aynı 

oltur-: oturmak, bir yere yerleşmek 

olturġuz-: oturtmak 

 

(Ö) 

örget-: öğretmek 

ötker-: geçirmek 

ötkez-: geçirmek 

öy: ev 

öz: kendi 

özge: başka, diğer 

 

(P) 

pādişāh-ı Ǿāl-i cāh (F+A): en yüksek 

mertebedeki padişah 

pes (F): sonra, bundan sonra, ayrıca 

 

(R) 

revāc ber- (A+T): kıymet vermek, itibarlı 

kılmak  

resūlu’ŝ-ŝaķaleyn (A): insan ve cinlerin 

peygamberi 

revān bol- (F+T): hareket etmek, yürümek 

riyāżet (A): dünya nimetlerinden vazgeçme, 

nefsi öldürme [riyāżet tart-: nefsi 

öldürme, çile çekme] 

rūy (F): yüz, yüz yüze 

rūze (F): oruç 

 

(S - Ś) 

saǾādet-mend (A+F): mutlu, bahtiyar 

sefer (A): yolculuk 

sevdā-ger (F): tüccar, tacir 

sırr-ı esrār (A): sırların hikmeti, Allah’ın 

sırlarının hikmeti 

sįne (F): göğüs, yürek 

śūret (A): biçim, görünüş 

 

(Ş) 

şeh-bāz (F): yiğit, şanlı, gösterişli (adam) 

şehr-be-şehr (F): şehir şehir, şehirden şehire 

 

(T) 

taǾaddį (A): saldırma, zulmetme [taǾaddį ķıl-: 

saldırmak, zulmetmek] 

ŧāǾat (A): ibadet, Allah’ın emirlerini yerine 

getirme 

taf-: bulmak  

tafşur-: ulaştırmak 

ŧahāret (A): temizlik [ŧahāret ķıl-: 

temizlenmek] 

ŧarįķa (A): yol 

taşķarı: dışarı, dış, hariç 

techįz (A): donatma 

tekebbür (A): büyüklenme, kibir 

tekfįn (A): kefenleme 

ten (F): vücut, beden 



 Ebû Nasr Samânî Tezkiresi 
 

 

177 

terbiyet ķıl- (A+T): eğitmek, terbiye etmek 

tevķįf ķıl-: durmak, ara vermek 

teźkire (A): bazı meslek sahibi kimseler için 

yazılan biyografi 

tolarak: daha dolu, iyice dolmuş, iyice, 

etraflıca, derinliğine 

töre: hanzadelere, beyzadelere ait unvan 

tüp: dip, temel 

 

(U - Ü) 

uluġ: büyük, ulu 

üçülen: üçü birlikte 

ümmet (A): Bir peygambere inanıp bağlanan 

cemaat 

Üveys (ö.i.): Veysel Karani 

 

(Y) 

yā (A): ey  

yaħşı: iyi, güzel  

yārān (F): dostlar 

yet-: ulaşmak, yetişmek 

yetküz-: ulaştırmak 

yette: yedi 

yıġla-: ağlamak 

yıraķ: uzak 

yu-: yıkamak 

 

(Z) 

žāhir (A): görünen, açık 

żam (A): artırma, çoğaltma, ekleme [żam ķıl-

: ekleme] 

zāt-ı şerįf (A): muhterem kişi 

zer-dār (F): altın tutan, altın sahibi, zengin 

źikr ķıl- (A+T): anmak, söylemek, sözünü 

etmek  

 

5. Sonuç 

Konu itibariyle, tarihî ve dinî bir şahsiyet olan Ebû Nasr Samânî Hazretlerinin 

doǧumundan ölümüne kadar olan hayatı, faziletleri ve gördüǧü bir rüya sonucunda Türkistan 

bölgesine gelerek Satuk Buǧra Hanı
36

 İslamiyetle tanıştırmasının anlatıldıǧı eserin, dil özellikleri 

bakımından klasik dönem sonrası Çaǧatay Türkçesine ait olduǧu düşünülmektedir. Metinde 

çoǧunlukla Türkçe kelimeler kullanılmakla birlikte Arapça ve Farsça kelimelerin de oldukça fazla 

olduǧu görülür. Tarihi ve dini şahsiyetlerin hayatlarının anlatıldıǧı bu tür eserlerin çeviriyazı, 

sözlük ve dil incelemeleriyle Türkiye Türkçesine kazandırılması Türk dili ve kültürü üzerine 

yapılan çalışmalarda araştırmacılara büyük kolaylıklar saǧlayacaktır. 

  

                                                 
36 Türklerin İslamiyetle tanışmasını sağlayan Satuk Buğra Han’ın hayatı hakkında Uygur Türkleri arasında gerek sözlü ve 

gerekse yazılı rivayetler için bk. Berbercan 2011; Öger 2012.  
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