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TEZKİRE-İ BUĞRA HAN’IN ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ BİR 
NÜSHASI (METİN- DİL İNCELEMESİ- TIPKIBASIM) 

 

B.Erdem DAĞISTANLIOĞLU* 

 

ÖZET 

Türklerin İslamiyet’e intisaplarının ilk dönemleri hakkındaki 

bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu dönem hakkındaki bilinmezliklerin 

benzeri, İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında büyük bir yeri 
bulunan ve efsanevi özellikler taşıyan Satuk Buğra Han için de 

geçerlidir.  

Bu makale, Türklerin İslamiyeti kitle hâlinde kabul edişlerini ve 
ilk Müslüman Türk hükümdarının efsanevi hayatını anlatan Tezkire-i 
Buğra Han kitabının 19. yüzyılda Çağatayca olarak kaleme alınmış bir 

nüshasının çeviri yazı ve dil incelemesini içermektedir.  

Çalışmamıza konu olan eser, Klasik Çağataycanın dil özelliklerini 

taşımakla beraber, Özbekçe ve Çağdaş Uygurcanın ses ve şekil bilgisi 

özelliklerini de barındırmaktadır. Tezkire-i Buğra Han kitabı gerek ses 
gerekse şekil bilgisi bakımından Çağatayca öncesi arkaik örnekleri de 

içermektedir. Eser bu özellikleriyle, hem Çağataycadan çağdaş Türk 

lehçelerine geçişi yansıtmakta hem de içerdiği arkaik yapılarla dikkat 

çekmektedir.  

Yazmanın Çağatayca dışında en çok Çağdaş Uygurcanın dil 

özelliklerini barındırdığı görülmektedir. Kitabın ilk sayfasındaki karışık 

bir hâlde yazılmış ifadelerin içinden tespit edebildiğimiz tārįħķa bir min g 

iki yüz yėtmiş1 ….. inal aķsuluķ taĥrįri āħir boldı cümlesi eserin Çağdaş 
Uygurcayla olan bağını da açıklar niteliktedir. 

Bu makalede söz konusu yazma eserin bütünü hakkında, yazarı, 

yazıldığı yüzyıl, diğer nüshaları vb. özellikleri bakımından bilgi verilmiş 
olup yalnızca Satuk Buğra Han menkabesinin geçtiği kısmın çeviri yazılı 

metni sunulmuştur. Ayrıca incelenen kısmın tıpkıbasımı da makalenin 

sonuna eklenmiştir. 

Bu yazıda, British Library’deki Or. 8161 numaralı metnin 83a-
102b varakları arasındaki Satuk Buğra Han menkabesini esas almakla 

birlikte, dil incelemesinde gerek duyuldukça yazmanın bütünü göz 

önünde bulundurularak açıklamalar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Satuk Buğra Han, Çağatayca, Uveysi, 

Tezkire. 

 

 

 

                                                 
* ArĢ. Gör. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, El-mek: erdemdgstn@gmail.com 
1 Miladi 1853-1854. 
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A MANUSCRIPT OF TAZKIRA-I BUGHRA KHAN WRITTEN IN 
CHAGATAY TURKISH (TEXTE- GRAMMAR NOTES- 

FACSIMILE) 

 

ABSTRACT 

The information is quite restricted which is about the first periods 

of Islamic adoption by Turks. Unknown counterparts about this period 
are the same with Satuq Bughra Khan who is in the huge role of 

diffusion of Islam between Turks and has legendary singularity. 

This article includes the translation and the examination of the 
language of the transcript of Tazkira-i Bughra Khan which is indited in 

19th century in Chagatay Turkish and recounts Turkish people’s 

embracing İslam in indiscrete and the legendary lives of the first Muslim 
Turkish emperor. 

The artifact that in our labour not only has the feature of the 
language of Classical Chagatay Turkish, but has the feature of 

phonetics and grammatical structure of Uzbek and Modern Uigur. The 

book of Tazkira-i Bughra Khan includes examples of archaic pre-
Chagatay Turkish either phonetics or grammatical structure. The 

artifact attracts attention with these features not only represents 
passage from Chagatay Turkish to modern Turk idioms, but also 

includes archaic structures. 

The writing gets the most of language features of Modern Uigur 
apart from Chagatay Turkish. The statements are written comlicated 

and  we could spot that are in the first page of the book, tārįħķa bir min g 

iki yüz yėtmiş ….. inal aķsuluķ taĥrįri āħir boldı, also explain, this 

sentence is related with the Modern Uigur. 

The paper gives information about the whole text, writer, the 

century it is written in, and the other copies of the written work; also 
the translation of the written text about the legand of Satuq Bughra 
Khan is given. Beside,  the facsimile of the part inspected is attached to 

the end of the article. 

Altough grounded on the Satuq Bughra Khan narrative which 

takes place in British Library in the Or. 8161 numbered text between 

the 83a-102b pages; also, when examination of the language is needed, 

some explanations are given considering the whole text. 

Key Words: Satuq Bughra Khan, Chagatay Turkish, Uveysi, 

Tazkira. 

 

 

 

 

 



Tezkire-i Buğra Han’ın Çağatayca Yazılmış Bir Nüshası  
(Metin- Dil Ġncelemesi- Tıpkıbasım)              1315            

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/4, Fall, 2012 

Giriş 

Türklerin Ġslamiyet ile kitleler hâlinde tanıĢmaları 8. yüzyıldan itibaren söz konusu 

olmakla beraber devlet otoritesi tarafından kabul ediliĢi ve yayılma süreci 10. yüzyılı bulmaktadır. 

Türklerin Ġslamiyet’i kabul ediĢlerini içeren anlatılar ise ilk Müslüman Türk hükümdarı Sultan 

Satuk Buğra Han’ın adı etrafında ĢekillenmiĢtir.  

Türklerin Ġslamiyet’e intisabının erken dönemleri ve bu dönemin en önemli karakteri 

olarak zikredilen Buğra Han’ın kimliği hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Buğra Han’ın gerek 

Ģeceresi gerekse Ġslamiyet’e intisabı ve kâfirlerle olan mücadelesi, 14. yüzyılın baĢında 

Cemâleddin Ebu’l-Fazl Muhammed El-Karşî’nin yazdığı Mülhakâtü’s-Sürâh adlı eserde yer 

almaktadır (ġeĢen 2001: 18). Mülhakâtü’s-Sürâh’ta Satuk Buğra Han’ın Ģeceresi Ģu Ģekilde 

geçmektedir:  

Satuk Buğrahân el-Mücâhid Abdülkerim b. Bezîr Arslân-hân b. Bilge Kadır-hân: 

Afrâsyâb b. Bişnek b. Rismen neslinden gelir. Ve nesebi Tûr b. Aferîdûn b. Anûyân b. Güştâsif b. 

Cem b. Fârs b. بورى b. Gürg b. Yâfes b. Nûh’a ulaşır. Kâşgar ve Fergana hudutlarındaki Türk 

hâkânlarından, Halife el-Mutî-lillâh ve el-Emîr el-Reşîd Abdülmelik b. Nûh el-Sâmânî’nin devleti 

zamanında [Karahanlılardan] ilk Müslüman olan budur. Ünlü İmâm … Ebu’l-Fütûh Abdülgaffâr 

(Abdülgâfir) b. El-Hatîr Ebû Abdullâh el- Hüseyn el- Fazlî Târîhu Kâşgar adlı eserinde böyle 

söyler (ġeĢen 2001: 208). 

Bu alıntıda görüldüğü gibi El-Karşî’nin Mülhakâtü’s-Sürâh’ta bahsettiği Satuk Buğra 

Han ile ilgili bilgileri, Târîhu Kâşgar adlı bir baĢka kaynaktan alıntıdır. Daha sonraki yüzyıllarda 

yazılan eserlerde ve çağdaĢ edebiyat tarihi çalıĢmalarında, El-Karşî’nin eserindeki anlatı ve onun 

varyantları kullanılagelmiĢtir. 

El-Karşî’nin Mülhakâtü’s-Sürâh’ı, Satuk Buğra Han bahsini içeren anlatılar açısından her 

ne kadar kendisinden sonraki yüzyıllarda yazılan eserlere kaynaklık etse de Ġslami Türk 

edebiyatının ilk mesnevi örneği olan Kutadgu Bilig’den itibaren Satuk Buğra Han adının 

zikredildiği de görülmektedir (Barthold 1923: 151-158). Bu durum, daha erken dönem 

örneklerinden itibaren Türkler arasında Ġslamiyet’in millî kimlikle beraber efsanevi motifler 

doğrultusunda benimsendiğini göstermektedir. 

Menkabenin çeĢitli varyantlarla günümüze kadar geliĢi ve Türk edebiyatı ve tarihindeki 

yeri ile kıyaslandığında, Satuk Buğra Han üzerine yapılan çalıĢmalar, beklenilenin aksine, oldukça 

azdır. Konuyla ilgili ilk çalıĢmalar 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın baĢlarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yarkent ve KaĢgar bölgesinden elde ettiği verileri sunan R. B. Shaw, 1878’de 

basılan A Sketch of Turki Language As Spoken in Eastren Turkistan adlı eserinde menkabenin Arap 

harfli matbu bir nüshasını yayımlamıĢtır. Bu çalıĢma, menkabenin Arap harfli matbu metniyle 

beraber Ġngilizce tercümesini de içermektedir (Shaw 1878: 87-109). Ayrıca R. B. Shaw, eserindeki 

matbu metinlerin söz varlığından yola çıkarak A Sketch of Turki Language As Spoken in Eastren 

Turkistan II- Turki-English Vocabulary adıyla bir de sözlük hazırlamıĢtır (Shaw 1880).  

Buğra Han menkabesi üzerine yapılan diğer bir bilimsel yayın Fernand Grenard’a aittir. 

Journal Asiatique’te 1900 yılında yayımlanmıĢ olan çalıĢmasında Grenard, menkabenin tespit 

ettiği nüshalarını karĢılaĢtırmak ve Shaw’ın yayımladığı metni de göz önünde bulundurmak 

suretiyle Türk- Ġslam iliĢkisi içinde tarihȋ  zemini, Türklerin Ġslam’la tanıĢma sürecini ve bunun 

devletlerarası iliĢkiler bakımından nedenselliğini içeren kapsamlı bir değerlendirme 

gerçekleĢtirmiĢtir (Grenard 1900: 5-79). Grenard’ın bu çalıĢması Osman Turan tarafından Ülkü 

Mecmuası’nın muhtelif sayılarında tercüme edilmiĢtir (Turan 1939I-II-III-IV, 1940). N. Pekolcay, 

Grenard’ın incelediği yazmadaki motiflerle Shaw’ın ele aldığı yazmadaki motiflerin birbirlerini 
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tamamladığı tespitini ortaya koymuĢtur (Pekolcay 1967: 18). Shaw’ın eserindeki matbu metnin 

çeviri yazısı ve Türkiye Türkçesine çevirisini M. Turgut Berbercan yapmıĢtır (Berbercan 2011). 

Bu çalıĢmada, Ġslami dönem Türk edebiyatının ilk örneklerinden itibaren adı zikredilen 

Satuk Buğra Han’ın menkabesini içeren geç dönem Çağatayca bir tezkirenin Türk dili ve Türk 

kültür tarihi bakımından tetkiki gerçekleĢtirilecektir. 

Makalemizin konusu olan yazma, mürettibi tarafından Tezkire-i Buğra Han olarak 

adlandırılandırılmıĢ olup Buğra Han’ın menkabesinin yanı sıra Uveysi sufiliğini ve Ģeyhlerinin 

menkabelerini de içermektedir. Yazmada kitabın adı Ģu Ģekilde geçmektedir: 8b-13 bu kitābnı 
teźkire-i (14) buġra ħan ataldı.  

ÇalıĢmamıza esas aldığımız metin, Ġngiltere’de British Library’de Or. 8161 numarayla 

kayıtlıdırdır. 430 varaklık bu metnin 83a-102b varakları arası Sultan Satuk Buğra Han menkabesini 

içermektedir.  

Tezkire-i Buğra Han metninin diğer bir nüshası Berlin Staatsbibliothek’te Ms. or. oct. 

1723 numarayla kayıtlıdır (Götz 1979: 528-529). 76 sayfalık bu nüsha, Ebu’n-Nasr-ı Sâmânî, Satuk 

Buğra Han ve haleflerinin anlatılarını içermektedir. Katalogda verilen giriĢ kısmını 

incelendiğimizde söz konusu yazma ile elimizdeki eserin aynı metinin iki farklı nüshası olduğunu 

tespit ettik. Söz konusu metnin bir kopyasını Berlin Staatsbibliothek’ten istedik. Lakin bu yayın 

tamamlanmadan önce elimize geçmediği için karĢılaĢtırmalı metin yayını yapma imkânımız 

olmadı
2
. Hâlihazırda, Or. 8161 numaralı nüshanın üç bölümünün çeviri yazısı ve dil incelemesi 

tarafımızdan yapılmıĢ olmakla beraber Berlin Staatsbibliothek’ten istediğimiz nüshayla 

karĢılaĢtırmalı olarak metin yayınını yapmayı planlıyoruz. 

Metnin muhtemel bir nüshasından Önal Kaya söz etmiĢtir (Kaya 2007: 20-21). Kaya, 

Tezkire-i Hakim Ata risalesinin yer aldığı mecmuada 1b-9a varakları arasında Tezkire-i Hâce 

Ebu’n-Nasr-ı Sâmânî, 9a-35a varakları arasında Tezkire-i Sultan Satuk Buğra Han’ın bulunduğuna 

değinmiĢtir. Bu nüsha, Rusya Bilimler Akademisi, Asya Halkları Enstitüsünde, Uygurca El 

Yazmaları kısmında yer almaktadır. Söz konusu nüsha 1876 yılında istinsah edilmiĢtir (Kaya 2007: 

21).  

Hofman, Tezkire-i Buğra Han’ın Çağatayca nüshalarına değinmiĢ, söz konusu eserin üçü 

Taşkent, biri Ġngiltere, biri de Leningrad’da olmak üzere beĢ nüshasından söz etmiĢtir (Hofman 

1969: 59-61). Hofman, TaĢkent nüshalarından ikisinin tarihini ve adlarını da vermiĢtir. Bunlardan 

ilki H. 1230 (M. 1814/15) yılında istinsahı tamamlanmıĢ olan Tercüme-i Tezkire-i Buğra Han’dır. 

Diğer TaĢkent nüshasının adı ise Tezkiretü’l-Evliyâ-yı Buğrahanî’dir ve istinsahı H. 1267 (M. 

1851) yılında tamamlanmıĢtır. Ġngiltere nüshası 19. yüzyılın baĢında yazılmıĢtır. Eserin mütercimi 

olarak M. Niyâzî KâĢgarî gösterilmiĢtir. Hofman eserin Farsça özgün metninin adının Tezkire-i 

Uveysîye ya da Tezkire-i Buğrahânî olduğunu belirtmiĢtir (Hofman 1969: 59-61). Hofman’ın 

Leningrad nüshası olarak iĢaret ettiği metin Petrovskiy koleksiyonunda yer almaktadır ki bu da 

Önal Kaya’nın çalıĢmasında değindiği metin olmalıdır (Hofman 1969: 60; Kaya 2007: 21).  

ÇalıĢmamızın konusu olan yazma eser, büyük oranda Çağataycanın dil bilgisi ve imla 

özelliklerini yansıtmakla birlikte, nadiren arkaik yapıları ve yer yer de mahallî özellikler 

diyebileceğimiz, bugünkü Özbekçe ve bilhassa Çağdaş Uygurcanın dil özelliklerini taĢımaktadır. 

Bu çok Ģekillilik, Klasik Çağataycadan çağdaĢ Türk yazı dillerine geçiĢi göstermesi açısından da 

ayrıca önem arz etmektedir. 

                                                 
2 British Library’deki metin her ne kadar 2008 yılında yüksek lisans tez aĢamasındayken fark ettiğimiz ve 2009 yılında 

baĢladığımız doktora sürecinde çalıĢmak istediğimiz konulardan biri olsa da gerek yazıĢmalardaki yavaĢlık gerekse posta 

iletiminde yaĢanılan aksaklıklardan ötürü hem metnin bütününü tez konusu olarak çalıĢma fırsatı hem de Almanya ve 

Ġngiltere’deki nüshaların karĢılaĢtırılma imkânı bulunamamıĢtır. 
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ğı dile dair mürettibin söylediği 427b-6 türkį kitābıġaça ki müretteb boldı ol 

kitābda sözü, bu kitabın baĢka kaynaklardan veya sözlü verilerden derlenerek oluĢturulmuĢ 

olabileceğini, hatta bunların baĢka dillerde olma ihtimalini de bizlere göstermektedir. 

â farsį til 

birlen ği anlatılmıĢtır. Hofman’ın verdiği bilgiyle örtüĢen bu 

durum eserin aslının Farsça olup Türkçeye çevrildiğini göstermektedir. 

Mürettib, kitabın kısımlarından 8b-14 bu teźkire-i buġra ħan bir muķaddime birlen üç 
(15) maķśad birlen ķırķ bāb birlen otuz faśl birlen bir ħātime birlen bu [9a]-(1) teźkire-i buġra ħan 
allah taǾālanın g  iǾāneti birlen rāhber bolġay ifadesiyle söz etmiştir.

Kitabın dokuzuncu sayfasının ilk yüzünden itibaren Uveysiliğin ne olduğu ve Uveysi 

sufilerin kimler oldukları sırası ile anlatılmıĢtır.  

Eserin yazılma tarihi kitabın sonundaki ibarede Ģöyle geçmektedir: tārįħķa min g iki yüz 
on toķuz saçķan (12) yılıda rebįǾu’l-āħir ayının g yėgirme toķuzı çehār-şenbe küni namāz-ı pişįn 

vaķtıda (13) tamām bolġan. Hicri olan bu tarihi miladiye çevirdiğimizde karĢımıza 7 Ağustos 1804 

çıkmaktadır. Kitabın kapağında ise 1785’ten 1856’ya kadar uzanan üç ayrı tarih yer almaktadır. Bu 

tarihlemelerin neyi kastettiği bilinmemekle birlikte, bunlardan ikisinin okuyucuların uyguladıkları 

tarih koyma âdeti olabileceğini düĢünmekteyiz. Öte yandan bu sayfada karalamayı andıran ve 

silinmeye yüz tutmuĢ, okunamayan, birbiri içine girmiĢ yazılar da bulunmaktadır. 

Doğumundan yaptığı savaĢlara kadar birçok kerameti zikredilen Sultan Satuk Buğra 

Han’ın ölüm tarihi ve defnedildiği yer metinde Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 101a-8 ĥażret-i sulŧān dü-
şenbe küni tüş vaķtide tārįħķa (9) tört yüz yėgirme toķuzıda sünnet-i nebevį ŧarįķası birlen bu 

beytlerni oķıp (10) cān bi-ĥaķķın tesellüm ķılıp dārü’l-fenādın dārü’l-bekāġa rıĥlet ķıldılar […] 

101b-4 ĥażret-i sulŧān kāşġar şehride astın artuç mevżiǾide meşhed-i muķaddese (5) dėgen kentide 
defn ķılındılar. Elbette, gerçekle olağanüstülüğün iç içe geçtiği bu metni tarih vesikası ve kesin bir 
delil olarak değerlendirmek pek mümkün görünmemektedir. 

Eser, düzgün ve süslü bir yazıyla kaleme alınmıĢtır. Kenarlarında herhangi bir süsleme 

yahut düzenli bir yazı yazma uygulamasının bulunmadığı kitapta, baĢlık olarak belirlenen ya da 

anlatılacak hikâyenin içeriği hakkında bilgi veren kısımlar olağan mürekkebin dıĢında bir renkle 

yazılmıĢtır
3
. Metinde alıntı ibareler, bilhassa Arapça ifadeler, ayet ve hadis parçaları, kiĢi isimleri 

ve bazen de sayıların üstü yine bu farklı renkteki mürekkeple çizilmiĢtir. 

Metnin özellikle Türkçe olan kısımlarında, genellikle, hareke kullanılmamıĢtır
4
. Fakat 

Arapça ibarelerin neredeyse tamamında hareke kullanıldığını görmekteyiz. 

Hz. Muhammet’ten sonra gelen, ya doğrudan ondan ya Hızır aleyhisselamdan ya da diğer 

bir Uveysi Ģeyhinden terbiye ve ilim alıp Ģeyhliğe yükselenleri, yani Uveysiliği ve onun Ģeyhlerini 

anlatan eserde, Satuk Buğra Han’ın menkıbevi hayatı da ele alınmıĢtır. Ġslamiyet’e geçiĢin ve bu 

yolda Sultan Satuk Buğra Han’ın amcası Harun Buğra Han ve kâfirlerle mücadelesinin yer aldığı 

bu menkabede gerçek ile olağanüstülükler iç içe geçmiĢtir. Sultan Satuk Buğra Han’ın doğduğunda 

yaĢananlar, yaptığı savaĢlarda atının ağzından ateĢ çıkması, kılıcının kâfirler arasında gazapla 

seyreyleyebilecek kadar uzun oluĢu ve tesiri, ölümünün ardından defnedilirken mezarında 

söyledikleri vb. unsurlar bu olağanüstülüğün bazı parçalarıdır. 

 

                                                 
3 Yazmanın siyah-beyaz olarak taranmıĢ kopyası elimizde olduğundan bu rengi tespit edemedik. Fakat diğer kısımlardan 

daha silik olan bu bölümler, bunların farklı bir renkteki mürekkeple yazıldığını bize göstermektedir. 
4
 Metinde, az sayıda olmala birlikte, Türkçe kelimeler için hareke kullanılmıĢ örnekler de mevcuttur: 85b-10 ķattıġ  قاتِّيغ 
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Anlatım üslubu olarak bilhassa giriĢ kısmında süslü bir dil kullanan mürettib, nezaket ve 

övgü yüklü anlatımlarında Arapça ve Farsça sözcük ve kalıp ifade alıntılarıyla anlatımını 

güçlendirmiĢ, bu özelliğini ilahî anlatımın dıĢında, diyalogların olduğu bölümlerde dilin doğal bir 

kullanım ĢekliymiĢ gibi eriterek akıcı bir anlatımı sağlamıĢtır. Ayrıca eserde beyt, rubāǾį gibi 

adlarla manzumelere, ķıśśa ve hikāyelere de yer verilmiĢtir.  

……… 
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1. Metin 

[83a]-2 yėttençi
5
 bāb sulŧān ibn sulţān ħaķan ibn (3) ħaķan küfr ve Ǿiśyān eŝerleridin nįst 

nābūd
6
 ķılġuçı peyġamber-i āħir-zamānnın g( ) şerǾ ve dįnleriġa revāc bėrgüçi nıs 

p diĢ hı n r-ı m nnıs (5) ma harı perġ amberler timi allall hu aleyhi ve sellemnis d n ve 

milletlerini Ģk re (6) ılġ uçı ab bu’l-ll ġ s
ġ ġ ġ ġ

ġ s ġ s

s ġ ġ ė

s ġ ė s s

s ġ s ĢehenĢ hı a ret-i sul n satu  buġ ra an ġ z  aleyhi’r-rahmeti 

(13) ve’l-ġ ufr nnıs źikrileride
7
 addesa’ll hu r  ve ayyibu’ll hu mer adehu if a (14) ā

 ya n  p k ılġ ay allah ta la r ını anıs (15) ve oĢ-b y 

ılġ ay allah ta la mer adini anıs ve yėtgüzgey s liklernis b ġ s

s ġ

s s s ś

s s s s

ġ s s s

ġ s ġ

s   fa ra ı l ldür ve anıs bülend-fa s

s s s s

į s ġ -i s  r m-g hı olarnıs ayaġ ınıs astıda ve 

Ģer fetlig menzil c ydur (11) ve yüz mis n rdın and l ve r Ģen meĢ aller ol t vuc dınıs 

mülkide (12) r Ģen ılıpdur ki anıs Ģu s

s s ġ s cür etlerini ol 

tda ker met ılıpdurlar ki küff r-ı bed-gird rlarnı isl m-(15)-nıs Ģerefige
10

 müĢerref 

ġ ė çı arıp hid yetnis yolıġ a 

kirgüzdiler ki all h ta la udret-i (2) k milesi ve ikmet-i Ģ milesi birlen mundaġ  t-ı Ģer fni 

yaratıpdur peyġ ambernis (3) d nlerinis alfasınıs ėĢiklerinis aç usı olarnıs girih-küĢ d (4) 

ollarıdadur ki a ret-i a  sub ne ve ta la olarnıs p k r larını nėççend (5) yıldın ilgeri öz 

dostı mu ammed mu afa allall hu aleyhi ve sellemge mi r c kėçeside (6) enbiy  aleyhime’s-

sel mnıs atarıda körsettiler a ret-i res l allall hu aleyhi (7) ve sellem sordılar ki y  bir derim 

                                                 
5 Bu sözcük, metinde Çağdaş Uygurcada olduğu gibi yėtte, alta olarak yazılmıĢtır. Buradan yola çıkarak yėttinçi yerine 

yėttençi okunmuĢtur. 
6 Nįst [ü] nābūd. 
7 Metinde زكر. 
8 Metinde تفسر. 
9 Metinde خجل. 
10 Metinde شرهفيكا. 
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cebr il bu r  aysı peyġ ambernis r ı ėken (8) bu derece birlen al  ılınıpdurlar a ret-i 

cebr ė ġ s ė

s s s s s s
ġ ġ

ė aydılar ė

ġ s

ė ġ s

s ġ s
ā

ė ė

ġ s ġ ķ

s s

ė s
ġ ġ ė

ġ

ė ġ ė f ė ġ

ġ ġ ġ ė ė

ā ġ

į

ė

ė s
ġ ė ė ġ

s

ė ė s

ė ė s

s ė ġ

ė ġ ġ ġ

i satuķ

ė ġ ė ġ

s

s s s s

s s
ġ ġ

i ki ġ

                                                 
11 Metinde طرهف. 
12 Metinde مستجب. 
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ġ ė

ġ ġ s ė ė

ė ė ė ė

s

ġ ġ ė s
ġ ġ ġ ė ė ė

s ġ ė ė

s ė ė

ė s ġ s ġ

i s ė

s ġ s ġ

s ġ ė ė

ė ġ ė

ġ ġ s
ė ġ ė ė

ė ġ s

ė ġ ė s

aydı ki ėy-ferzend kėlis ki sizni körmegliknis rz sıda (12) ėdim el

ġ ė ė s

s ė ė ė

s ė ė

ė s s

s ġ s s ġ s s

ġ s ė

ė ġ

ė ė ė ė

ė ė ġ s ė aydı ė s ėnis   ġ ara ım oldur ki siz-(7)-nis bu 

n zik bedenisiz bu post g Ģt a ısız teĢ-i d za da köymegey büzürgv r (8) aydılar d za  dėgen 

nėmedür p r aydı d za  dėgen bir arasġ u yėridür ki ol (9) öynis içi pür-yılan ve pür-ot ve çıyan 

k firlerni ve günehk rlarnı ve lerni (10) Ģunda taĢlaydurlar reng reng a ablarnı asa ıladurlar 

bu söz-(11)-din a ret-i büzürgv rnıs kösüllerige bir or unç tüĢti ve aydılar ki ėy p r (12) 

aytadurġ ansıznı aytıs p r aydı ki aytıs ud  birdür mu ammed ber- a dur andın (13) kėyin 

ayttılar ki l  il he il

ė ė

ġ s
ġ
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s
ė

ė s s s ġ

ġ ė ė ġ ė ġ

ė ė ġ s s ė

s ġ s ė s

s s ġ ė

s s ġ ė

ġ s s ė s ė

ė ė

ġ

s
ġ

s

s

ġ s
ė ġ ġ ė ė

ė

ė

ġ irmeglik ol büzürgv rnıs aldıda ıl boldı (11) ikinçi fa l a ret-i sul n aleyhi’r-

ra matihi ve’l-ġ ufr nnıs  a ret-i ġ nıs bey nıda bu 

ikilerinis devleti d d rġ a müşerref (13) bolġanlarınıs büzürgv r kelime-i şah detni 

örgetmeglikleri isl mġ a yüz (14) kėltürmeglikleri ur’ n örgetmeglikleri müslümānlarnıs 

cenkidin (15) k firlernis açma ı a ret-i sul nnıs ammeleri h r n buġ ra andın [88a]-(1) fet

ġ s ġ ġ s

sul n bir künį olturup ėdiler öz öyleride mül zım-(3)-ları hem Ģe mül zımlı ė s

ġ ġ  (4) kösüllerige tüĢti ve optılar Ģol-zam n bir kem ır  kiĢi bilen 

a lanıp (5) yüzlerini a r  arefige ıldılar n g h olarnıs seyrleri ba ġ a yėtti (6) kördiler ki 

cem  al dın oĢ- ret ve p k ze-s ret kiĢiler bir otlu  (7) yėrge tüĢüpdürler alef-z rlı nıs 

k Ģeside nef s lib slar bilen (8) tüĢüpdürler a ret-i sul n-ı ib- ır n y r nlarıġ a aydılar bu (9) 

nėçük al dür ki bizis vil yetimizġ a kėlipdür kėlisler töpesige baralın (10) olarnıs a v lını 

soralın ve bileli ki nėme kiĢilerdür aydın kėlipdür (11) bizge bir c ydın hediye ve peyġ m 

yėtgürdi bolġ ay dėp ya ınra  bardılar (12) a ret-i büzürgv r kördiler ki cem  a lı  ė

ė

ġ s

ā s s  p diĢ hı-[88b]-(1)-dur Ģer fet ve sa detnis hum -yı 

bülend-perv zıdur urbet taġ ınıs s murġ -ı (2) a mü’Ģ-Ģ nıdur mėnis alebim uĢbudur bu 
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diy rġ a kėlmeglikimdin m ė

ė ġ ė

ġ ġ ġ

ġ ė ġ

s   üzeside turup end Ģe ıldılar aceb l-(8)-lı ė

ė ġ ġ

 nėme ė ė

ė ė

ġ s ġ ġ ė

ė ė ė

ġ ė ė ė s

ė s s aydı ė ġ

ġ ė ė s ė

ġ s

ġ ġ ė ė ė s

s ė s ė ė s

s ė s

s s ė s ė s

ė s ġ ė s

ġ s s

ġ s ġ ġ ė

s ė ė

ġ

ė s ġ

a ret-i sul n sordılar ki ret dėgen nėmedür dėp (3) ce aydılar ret andaġ  c ydur ki 

anda ib-cem l ızlar bar reng reng m veler (4) bar reng reng a mlar ve nefs-metā

ġ ġ ė ġ

ė s ė s

ė

ė s s

ė s ġ nısıznı a ret-i ce (12) aydılar aytıs ki 

ė

ė s
ġ ġ

                                                 
13 Cān [u] dil. 
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s s

s ġ ė

ġ ė ġ ė s ė

ġ

ė ė

ırdılar ve aydılar ėy y r nlar kėlisler müslümān (8) boluslar 

ve a ret-i mu ammed mu afa alla’ll hu aleyhi ve sellemnis d nleridin obda-(9)-nra  d n 

yo tur uĢbu d nġ a kirisler eger bu iĢde masa muv fa atlar ılsaslar (10) sizler al  bolur-

sizler eger unamasaslar mėndin Ģin lı nı a  ılıslar (11) dėdiler b ıları rı  ve raġ bet bilen 

devlet-i m nġ a müĢerref boldı a ret-i (12) a  sub ne ve ta laġ a m n kėltürdiler ve ba ıları 

 bilen ė

ġ ġ s ġ ġ ė

s s s

ė ė s ġ

ė s ė s ė

s s ė ė

ė ė s  hem bir erresi
15

 ötti (7) ve ötti 

optılar üst dları kaĢlarıġ a bardılar t  va t-i se erġ aça ur’ n (8) til vet ıldılar ve yana kėttiler 

ikinçi kėçesi yana kėldiler ve öz k rlarıġ a meĢġ l (9) boldılar ve ala he e’l- ıy s yėtte kėçe 

Ģumdaġ  ıldılar sėkizinçi kėçesi nı f-ı (10) Ģeb bolup ėdi ki tevf -i il h  in yet-i p diĢ h  bilen 

kel mu’ll hnı atm (11) ıldılar a ret-i sul n-ı ib- ır n y d aldılar ve n s

s ġ

ė s ġ į ė

ġ ė s
ė

s ėççend ġ

s s ė

ė ė

s s ė s ė ė ė

s ė s

ġ s ė ė s

s ė ė s ė

s s s ġ s
ġ ė

s ė ė ė

                                                 
14 Metinde اوركايمن. 
15 Metinde زرَّه . 
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ė s ė

ė i ve ġ ė snis ė ė ki uĢbu beççe sėnis 

d nisdin yüz ėvürse i tiy r olusdadur dėp (2) aydıs atunı aydı ki obdan aydıs eger 

d nimizdin yüz ėvürse uĢbudur ki (3) mėn ilgeri hem istep ėdim ve mėn hem r ı ėmes-mėn ki bu 

ferzend bu lemde bolġ ay (4) el- ı a ėrtesi ale’ - ab  ol k firler em rlerini yıġ ıp aydı ėy (5) 

bizlernis c nımızġ a fitne peyd  bolupdur hlapdur-mėn ki ol fitneni (6) öçürsem ve aradın yo  

ılsam v l  bizlernis hemmemizni yo  ılġ u-(7)-sıdur em rleri aydı ki eger fitne peyd  bolsa 

bizis aramızda nėme iş (8) ıladur dėp bu büzürgv rnı öltürüşke ittif  ıldılar bu letde (9) 

anaları otraġ a kėldiler ve aydılar ėy bed-ba t k firler bu mėnis b -gün h (10) ferzendimni nėmege 

öltüre-sėn ve nėççend yıldur ki renc ve meşa t birlen (11) c ng ılıpdur-mėn ol k fir aydı ėy 

atun b h de sözlemegil (12) ilgeri anı dėydür-sėn bu kün munı dėydür-sėn hiç gün h mundın artar 

mu (13) ol bizis d nimizġ a taġ ayyür bėrse mu ammednis d niġ a dėdi anası mihr ve Ģef at (14) 

ve dil-nüv zlı dın yana aydı bu ferzend imti n ılıp ba ma  kėrek eger ġ ara ıs-(15)-daki-dėk 

imti nġ a kėlmese aytġ anısdaki-dėk ılġ ıl i tiy r sėnis olusdadur [92a]-(1) olusdadur l kin 

sėnis d nisġ a taġ ayyür bėrip mu ammednis d niġ a kiriĢi ġ ayr-ı (2) v ġ ė

s   bu sözi k firġ a ma l boldı ve 

ned mleridin biri ki ma la atda (4) yo  ėdi ol hem uĢbu ma la atnı aydı bu k fir aydı obdan 

aydıslar (5) bu k rnıs ma la atını ılay dėp ittif  birlen büt- ne ılma nı engiz ıldı ve (6) 

büt- nenis esb b l tını muheyy  ılıp andın bir kiĢisini sordı ki (7) sul n satu  buġ ra an 

ġ z ni  kėlgil dėp cebrlep kėldiler (8) h r n buġ ra an aydı ėy ferzendim mėn aslasam 

mėnis d nimdin çı ıp (9) mu ammednis d niġ a kiripdür-sėn dėdi a ret-i sul n k firlernis 

atıdın (10) and içtiler bu k ġ ė

ė ė ė

s ė lġ ay dėp (13) amm  b ınlarıda nih yet  müte ellim 

boldılar ki nė ç re ılay bu bel dın nėçük al  bo-(14)-lġ ay-mėn dėp uĢbu end Ģede ėrdiler ki kėçe 

ce ebu’n-na r-ı s m n  

aĢlarıġ a [92b]-(1) barıp yıġ lap aydılar kim ėy üst dım ebu’n-na r dedemdin alıp özlerini (2) 

dedem dėp ėrdim ammım h r n buġ ra an mėnis isl mımdın abard r bolupdur (3) mėni imti n 

ılma  üçün küfrnis al m tıdın büt- ne ıladur ve iltim s (4) ıladur ki bu im retni bin  

ılġ uçı mėn bolġ ay-mėn ki munıs il cı nėmedür (5) eger ılmasam öltürgü dėk ve eger ılsam 

d nimdin çı u dėkdür-mėn bu b b-(6)-da ma la at sizlernis a -perest ve girih-küĢ  ollarıdadur 

dėdiler (7) ce aydılar h ç ġ ġ

ė s s

s s ġ ġ ė ġ

s ġ ė

s s

s ġ
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ė ġ ė

ġ ė s ġ iz ve anı (2) perestiş ılġ ıl ki biz 

ıladur-miz bu kün ol kün dür ki ib det- nemizni (3) ıladur-miz kėrek avval sėn adem oysas 

t  bu im retnis başı sėn bolġ ay-(4)-sėn dėp a ret-i sul n av  ve raġ betleri bilen ab l ılıp oş 

(5) bolġ ay-dėp ėteklerini ısturup ve yeslerini şam lap ve özleri-(6)-nis cem  y r nları bilen 

mescid niyyet ılıp üç mertebedin ikidin işt (7) köterip alıp kėlip im retġ a oydılar törtünçi 

mertebe yana oytılar ki (8) işt alıp kėlgeyler ammları h r n buġ ra an fery d ılıp ėy ferzend (9) 

n r-ı d de satu  buġ ra an yanġ ıl ki mundın ziy de n zik ollarısġ a (10) z ė

ġ ė ė

ė ġ s ġ ġ ġ ġ ė ġ ė

s cel ė ė s bir i esi ötkendin kėyin 

(14) a ret-i sul n yana cenis i metlerige barıp aydılar ėy büzürgv r (15) özlerinis 

buyrıġ anları-dėk ılıp k firnis olıdın al  boldum [93b]-(1) amm  aysı kündür ki ol seg  

cehennem  hemmemizni hel k ılur ma la at nėmedür a ė

ė ė s s
ė

aydısız s ķ

s ġ

ġ ġ

ġ ġ

ė

ġ ė s ġ

ė

s ė

ė

ė ė s ė ė

s ė ġ

ġ s  k rnı tam m ılalın a ret-i (5) 

ce cem  müslümānlar bilen opup yolġ a rev n boldılar ol k firnis c yıġ a (6) barıp du ġ a ol 

köterip ve aydılar ėy b r ud y  öz kerem ve i s nıs bilen (7) k firlerni uy uġ a maġ l b ılıp 

müslümānlarnı ma m r ılġ ıl müslüm nlarġ a (8) afer bėrgil va ta ce du da ėrdiler a -

sub ne ve ta la a ret-i cenis du -(9)-larını ic bet
16

 ılıp ve k firlerni andaġ  uy u ġ alebe 

ıldı ki birbirinis ucaġ ı-(10)-dın tutup tartıp alıp oltursa yana biri tuymadı el- ı  bu k firnis 

(11) ordasıda tört mis a  abılada arfa yėr ėdi bu a larnı tam m aldılar (12) ve ceng il ını ol 

mi d r l zımlıġ nı alıp ve bir aylı  t Ģe alıp ve ned m-(13)-lernis ba ısını öltürüp ur  ılıp 

yolġ a rev n boldılar kėçe tas at unça yol (14) yörüp ub  va tide tėve taġ a yėtip anda tüĢüp 

mu kem boldılar ėrtesi nı f-ı (15) r z bolup k firlernis serd rı ır  mis leĢker bilen barıp leĢker-

                                                 
16 Metinde بتيجا  .ا 
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i [94b]-(1) isl mġ a z r ıldılar ehl-i isl mnıs dil verleri ve pehlev nlar mu li  ve (2) mükemmel 

bolup deredin çı ıp meyd nġ a kirip cengge yüz kėltürdiler ol mi d r (3) ceng ıldılar ki k firlerdin 

bėş mis kişi cehennemge kėtti ve müslümānlardın (4) iki kişi za ġ

ė ġ s

ė sġ ė

ė ġ ė

ġ ġ

s (10) nih yeti on iki misġ a yėtti el- ı a nėççend kün munıs birlen 

ötti (11) müslümānlarnıs hemmeleri cem  bolup ce aĢlarıġ a kėldiler ve aydılar (12) ėy ce 

ma la at nėmedür açanġ aça bu derede sula ıp yatadur-miz sem

tenglikdin izlernis ırısızlarġ a 

nėme yatadur ġ z ler (15) aydılar ėy ce ma la at uşbu körenedür ki şeb - n ursa  ve k firler 

[95a]-(1) üzesige barsa  nėme kėlse şunı körsek a ret-i büzürgv r bu ma la at-(2)-nı ma l 

kördiler ve opup yolnıs isti d dını ıldılar ve ceng-i al nı r ste (3) ılıp bu on iki mis leşker 

isl m yolıġ a rev n boldılar baş tava de k firlernis töfe-(4)-sige yėttiler kördiler ki k firler 

uyu laydurlar isl m leşkeri k firlernis  töfe-(5)-side turdılar a ret-i ce addesa’ll hu sırrahu 

yana du ġ a ol açtılar ve du  ıldılar (6) k firlerni andaġ  uy u ġ alebe ıldılar ki eger a sıdın bir 

a sını cüd  ılsalar abar-d r (7) bolmas ėdi a ret-i sul nü’l-evliy  

s ġ s
ġ ġ

ġ s

s ġ ġġ ė

ė ġ

s ġ s
ġ ė ė ġ ġ

ė ė

s uçını k firnis (2) fevtiġ a sançıdılar k fir ı ır b birlen uy udın uyġ anıp kördi ki 

a ret-i sul n (3) ĢimĢ r yalaslap baĢıda turadurlar k fir ayttı ėy satu  sasa nėme boldı ki munça 

(4) taġ allüb ıladur-sėn bu nėme iĢlerdür ki sėn ıladur-sėn a ret-i sul n aydılar (5) k r mėnis 

ılġ anımdur opġ ıl ki va t-i tas fur at-ı ġ an metdür ve ayġ ıl l  ilahe (6) il

ė ġ ė

s
ġ ė ė

ė s ġ ė ġ s ġ

s ġ ġ ė ė

                                                 
17 Metinde شمشر. 
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s s s ge tėgdi zem n-i zam n (14) zelzelege kėldi ve yėr yarıldı 

bu k firni yėr yuttı t  s nesiġ aça a ret-i sul n (15) aydı kim ėy k fir kördüs-mü kim l 

nėçükdür m n kėltürgil t  mėn du  ılay [96a]-(1) ki a  sub ne ve ta la bu bel dın al lıġ  

bėrgey h r n aydı ėy satu  yėrnis (2) ta tıge barġ anım bihra dur ki sėnis d nisġ

ė ġ ġ s ġ ė s
ė ė ġ ė

ė s ġ ė n (5) maĢrı nıs ar s

ġ ġ s s

s s ġ

ė s

s ġ

ġ s

iş nġ aça ceng v ı  boldı ba ılar aytıpdurlar ki (12) k firlernis anı a nıs oş ġ

ġ ė s ġ ġ

ra dur ol-kün s

s ė s
ġ ġ ġ

ġ ġ ė

ė

s s ė ė s   arefige 

av le ılsalar ır  kez uzar ėdi ve nėççend k fir-(6)-ler ol ĢimĢ rnis ė

s s ġ ė yėrde k firġ a yėtseler 

(8) köydürüp yo  ılur ėdi ve ol k firleri ki a -sub ne ve ta lanıs in yeti (9) birlen tevf  

tapıpdurlar gür h gür h isl mġ a yüz kėltürdiler ve müslümān boldılar (10) ol-kün

ġ ġ s ė

ė ė

ġ

ġ ġ s ġ

ġ

ġ s
ġ ġ ġ

s ė

ź ġ s s

s s

                                                 
18 Metinde بتيجا  .ا 
19 Metinde يكغهند . 
20 Metinde منيك. 
21 Metinde ذور. 
22 Metinde كدك. 
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s

s s ġ ġ ġ

ġ s ar asıdın sürdiler tört ferseng y

s ė ė ė ġ ġ

ė ė ė

ġ ė ġ

ġ ė ġ

ġ s ġ

ġ ġ

s

s

ėkenler uşbu ar a bilen ikr ılındı (8) kit bnıs avvalıda amm  a ret-i 

süleym n peyġ amber alav tu’ll hi aleyhinis uh rlarıda (9) ė

ė

ġ s ė

ė s a ret-i sul n (12) özlerige f  seb li’ll h ġ az tnı p Ģe ılıp ėdiler ve 

hem Ģe ġ az t ılur ėrdiler (13) bir yıl ı y memleketini ġ az t ılma nı niyyet ılıp ėrdiler ir 

ġaz tġ a sefer ıldılar (14) a -sub ne ve ta lanıs in yeti bilen t  urfanġ aça fet  ıldılar ol küni 

s

s ġ ė

ė ġ ė

s ġ i

ė s s ė ė ġ

ė s ė ė ġ

ġ ė

ė

s   tev bi leridin ėmes ėdi bu sözdin köslige ink r na Ģ baġ ladı (10) ve a ret-

i sul nġ a ink rı ma l m boldı f ’l s nı bend 

ılma  üçün ve vel yetni nas  ılma  üçün müb rek (12) ab ları baġ a ını çėkdiler Ģol-zam n ol 

vel nis vel yeti mu la  baġ landı kim (13) h ç vech  bilen fet  bolmadı irü’l-emr ol derv Ģ niy z-

ı tam m bilen a ret-i (14) sul nnıs aĢlarıġ a kėlip ce ebu’l-fett  ve Ģeyh necmü’d-d n-i a r 

ve ce (15) alemd rnı Ģef  kėltürdi ö r-i ta rler oydılar ve a ret-i sul nnıs ayaġ -[98b]-

(1)-larıġ a yı ıldılar ve ılġ

s ė

s s
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s ė

i ė ė ė ė

ġ ė ė ė s ė

ġ

ė ė s

s ė ġ ė ġ

s ė

ė ė ė

ġ ġ ė s ġ

s ġ  ėdi mest tėvenis aġ zıdın peyd  

bolġ an-dėk ol cih-(2)-etdin a ret-i sul n olarnı buġ ra dėdiler ve andın kėyin ker metde ikileri-(3)-

nis arasıdaki mün sebetnis cihetidin müb rek isimlerinis bir cüz ni ol (4) büzürgv rġ a i l  

ıldılar şubu isim birlen şuhret taptılar anıs üçün-ki ol (5) ce be ol büzürgv rġa em r-i zam n ve 

ab b-i ra m n ve ş h-ı merd n em rü’l-mü min n ala (6) keremetu’ll h vechnis r -ı pür-

fey leridin yėtip ėdi ol cihet-(7)-din a ret-i ce ebu’l-fett  şec at ve uvvet-i b z da a ret-i 

sul n bilen (8) ber ber ėdiler ve a ret-i sul ndın bölek hem-tesleri yo ė

ė

i ė ė ė ė ġ s

ġ ġ s ġ s ġ

s s

ġ ė s s

s ġ s s s

ġ s
ġ ė

ė s ė ė s

s ġ ġ ė i

ġ ė s ġ ė

ė irip kėldiler kördiler (8) ki a ret-i sul n 

ş d-m n ve and n her arefge ba ıp olturupdurlar (9) va ta ki a ret-i sul n büzürglerni körüp 

oş- l boldılar ve ayttılar (10) kėldisiz der-ma al yėttisizler ki inti rlıġ  közi yolda ėdi 

ġ ara ları (11) bu sözdin ol ėdi ki şeh-b z-ı bülend-perv z r  uds  ġ lib  külli şey  merci (12) ila 

a lehunıs ma m nı bilen va an-ı a l sige yanmaġ lı nı i tiy r ılıp (13) ėdi ve c nnıs si 

tennis  afesini sındurmaġ lı nı ġ z ılıp (14) ė s s uşları 

anatlarını yayıp r  (15) uds afesinis çevreside es r ıladurlar çaġlaydur-mėn ki bu abar ki 

[100a]-(1) cüzvįdür ol abarlardın a lige atılma nı meyl ıladurlar bu nev  cüd lı nıs (2) 

daġ daġ ası dost n c nı ve bir der n-ı dü-cih ndın müşkil körenedür amm  nėçük (3) ılma  kėrek 

ki mertebe-i ub diyyet a ġ ė

źā āǿe ecelühüm āǾ ā ķ ū
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ė

ġ ġ ė

ġ ġ ė ė s s

s ė s sġ

ġ ė s içigdürler t  ıy met küni şerm-s r (12) bolmaġ ay-sė ė

ġ ė ġ ė ġ ė ė ġ

ė ė ė ė s  ū ġ ġ

ġ ė ġ ġ

ġ

s ė

ġ ġ ė ġ

ė ġ

ġ ė ė ġ ġ s
ė

s ġ ė s s s ė

į s ġ s
ġ ė

ė

ė

ė s ġ -ı se er- zim tutupdur menzil-i (4) a l

s ġ -ı dil- r mnı ėy-dost  

açan sınsa anatı uĢġ a bolmas uçma ı a l   

(6) bolupdur m ė

ġ

                                                 
23 Metinde تأخر. 
24 Metinde ساكين. Ġkinci hecedeki ünlü muhtemelen vezin için uzun yazılmıĢtır. 
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n dü-Ģenbe küni tüĢ va tide t r a (9) tört yüz yėgirme to uzıda sünnet-i 

nebev  ar ası birlen bu beytlerni o ıp (10) c n bi- a ın tesellüm ılıp d rü’l-fen dın d rü’l-

bek ġ a rı let ıldılar der- l (11) her arefge abar bėrip kiĢi iberdiler al  her c nibdin yıġ lıp 

kėldiler (12) büzürgv rnıs müb rek cen zelerini iki yüz vel -yi k mil ve sėksen ulem -yı (13) 

mil ve yėgirme iki mis ġ z ė s

ė ė ė ġ s
ė ė ė ġ

ġ  ė

ġ ė

ė s

ġ ė nig ė s ġ

ġ

ė ġ

ė ė

ė ė ė

i ė s ė ė ġ ė s

ġ ė s ė s ġ ġ

ġ ė ė ġ ė ė ė

ė ė ė ė ġ ė ė ġ

ė ė ė s ė

ė s

s s ėdim ė

ġ ġ s ġ

ė ė

ġ ġ ė s ė ė

ė

ė ė s

ė ė s

sġ ė s ė s s ė

ė s ġ ė

ġ ė ġ ġ ė

ġ ė ė

ė

ġ į

s i ġ ė

ᵛ



Tezkire-i Buğra Han’ın Çağatayca Yazılmış Bir Nüshası  
(Metin- Dil Ġncelemesi- Tıpkıbasım)              1333            

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/4, Fall, 2012 

ė ġ s
ġ ġ ė ġ

ė ė ġ ė ġ  
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2. Dil İncelemesi 

2. 1. Ses Bilgisi ve Yazım Özellikleri 

Tezkire-i Buğra Han gerek ses gerekse yapı bilgisi bakımından Çağatayca özellikler 

üzerine kurulu bir metindir. Bu anlatının içinde Çağataycanın yanı sıra bilhassa Çağdaş Uygurca 

ve Özbekçenin tesirini görmekteyiz. 

Metinde bazı eklerde ve sözcüklerde ķ/ġ nöbetleşmesi tespit edilmiştir: 83b-10 olarnın g 
ayaġının g astıda; 88a-12 ĥażret-i büzürgvār kördiler ki cemǾi aŧlıķ kėledürler; 88b-7 Ǿaceb ĥāl-(8)-
lıķ ve Ǿacāyib ħalķ ėken; 89b-4 ŧayyār (5) ķılıġlıķ ol kişi üçündür. Benzer kullanım –mAk eki için 

de geçerlidir fakat metnin genelinde bu durumun, daha ziyade bir ötüm benzeşmesine bağlı olarak 

gerçekleştği söylenebilir: 92b-7 cān saķlamaġlıķ; 93a-10 bu miķdār teklįfni hem ķılmaġımda. 

Metinde iç ve son ses /p/ lerinin /f/ sesine dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu durum 

Çağataycada da rastlanılan bir özelliktir: topraķ~100b-10 tofraķ. Bu değişim yalnızca isim soylu 

sözcüklerde değil fiil köklerinde de gerçekleşmiştir: 87a-11 şulardın kemāl tafur-siz; 95a-3 
kāfirlernin g töfe-(4)-sige yėttiler. 

Metinde sıkça karĢılaĢtığımız diğer bir ses olayı ise göçüĢmedir: 86b-2 ħudān gız 
buyruġan yolda; 93a-15 ėy büzürgvār (15) özlerinin g buyrıġanları-dėk ķılıp kāfirnin g ķolıdın ħalāś 
boldum; 101a-14 mübārek ķabrileride. 

Ġç seste yer alan bazı /ķ/ lar süreklileĢerek /ħ/ olmuĢtur: 88b-8 bizge oħşa bį-gāne ħalķdın 
iĥtiyāŧ ķılmay.

Eski Türkçenin iç ve son ses /b/ leri metinde /v/ olmuĢtur: 86a-9 tüpidin bir tavıĢķan çıķtı. 

Eski Türkçenin sözcük başı /t-/ ve /ŧ-/ sesi metinde genel olarak korunmuştur: 83a-6 
perveriş tapġan; 85b-10 tepredi. Bunun yanı sıra Çağataycada da karşılaştığımız sözcük başı t->d- 

değişimi metinde de tespit edilmiştir: 85b-7 dėr; 86b-8 dūzaħ dėgen nėmedür. 

Eski Türkçenin iç ve son ses /d/’leri metinde /y/ olarak karşımıza çıkmaktadır: 87a-13 pįr 
āħir kelime-i şahādetni mevķūf ķoydılar; 93a-7 törtünçi mertebe yana ķoytılar. Ancak bazı örnekler 

eskicil nitelikler taşımaktadır: 100b-13 yıdladılar. 

Düzenli olmamakla beraber, ötümsüz bir sesle bitmiş sözcüğe ulanan ekin ilk sesi ötümlü 

olanıyla kullanılabilmektedir: 100b-10 tofraķġa; 102b-3 ħabar-dār bolmaķġa. 

Ünsüz ikizleşmesi düzenli olmamakla birlikte bazı sayı adlarında ve sözcüklerde tespit 

edilmiştir. Bu ses olayı yazıda, iki sesin harfle karşılanmasıyla ya da şedde kullanımıyla 

gösterilmiştir: 85b-3 yuķķarı; 85b-10 zemįn andaġ ķattıġ tepredi; 88b-11 yėtte ķadem. 

Uygur yazım geleneğinde olmayan, daha ziyade Anadolu Türkçesinin imlasında 
karşılaşılan, ön ve art ünlülü hecelerde ط/ت ayrımına dayalı kullanımı metinde düzensiz olarak 

görmekteyiz: 94a-11 tört min g aŧ; 96a-6 islām kösini satuķ buġra ħan aŧıġa çalın glar; 96b-10 ġāzį 
atandılar25. 

Metinde altı>alta, yėti>yėtte sayı adlarında Çağdaş Uygurcada karşılaştığımız biçimler 

görülmüştür. 

Zamir /n/’si Çağataycanın klasik dönemiyle beraber manzum metinler hariç, umumiyetle 

kullanılmamıĢtır. Satuk Buğra Han menkabesinde de zamir /n/’sine rastlanmamıĢtır. 

                                                 
25 Metinde at “ad” sözcüğü hem ات hem de اط biçiminde yazılmıĢtır. 
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Kapalı /ė/ fonemi metinde özel bir işaretle gösterilmemiş, düzenli olarak ي kürsüsüyle 

karşılanmıştır. /i/ sesi ise, bilhassa iç seste yazılmayabildiği gibi bazı örneklerde noktasız kürsüyle 

de gösterilmiştir. 

Damaksıl /n g/ sesi metinde birkaç örnek dışında, Uygur yazım geleneğinde olduğu gibi  نك

 biçiminde gösterilmiştir. Birkaç örnekte ise نك yerine ك kullanılmıştır: 90a-4 ėy hādį-i mużillįn ve 
yana aytadurġanıŋız nėme aytıŋ dėdiler. 

Avval gibi bazı sözcüklerde ünlüler, üzerlerine gelen eklerin ünsüz değerlerine göre 

yazılmışlardır: 94b-6 avvalķı26
 vb. Bu uygulama, düzenli bir kullanımın olduğu sözcüklerde söz 

konusuyken, ek uyumsuzluğunun hissedildiği sözcükler bunun dışında bırakılmıştır: 88a-9 
vilāyetimizġa; 88a-14 ħādimiġa; 88b-13 birbirleriġa. 

Bazı Arapça ve Farsça alıntı sözcükler, alındıkları dillerdeki imlalarının dıĢında, kısa 

ünlüleri de gösterilerek yazılmıĢlardır: 94a-9 icābet (Metinde بتيجا 101a-4 ā ;(ا  (Metinde ساكين). 

Bu durum göz önüne alınarak bazı sözcüklerin okunuĢları da yeniden değerlendirilmiĢtir. Zira ağız 

özelliklerinin yansıması burada açıkça görülmektedir: ŧaref 
27

. 

Uygur imla geleneğinin diğer bir tezahürü ise iĢletme eklerinin çoğu kez kök ya da 

gövdeden ayrı yazılmalarıdır: 97b-13 ġazāt-nı; 83a-6 dįn-ler-nin g. 

2. 2. Yapı Bilgisi Özellikleri 

Metin yapı bilgisi bakımından büyük oranda klasik Çağataycanın niteliklerini taĢımakla 

birlikte 84a-10 aŧları (11) sulŧān satuķ buġra ħan ġāzį turur28
, 343b-11 kėldimiz vb. eskicil örnekler 

de barındırmaktadır. Bununla birlikte eserde, ėr-/ė- fiilinin eriyerek ekleĢtiği ve soru unsurunun da 

düz ünlülü olarak kullanıldığı örnek de mevcuttur: 91a-15 ėy ħatun özün gnin g dėgeni uşbu ėmes 

midi. Bu çok Ģekillilik, metinde geçen manzum kısımların koruyucu yapılarından 

kaynaklanabileceği gibi mürettibin ağız özelliklerinden de doğmuĢ olabilir. Tezkire-i Buğra Han 

kitabının Satuk Buğra Han menkabesini içeren bölümünün yapı bilgisi özellikleri Ģunlardır: 

2. 2. 1. Yapım Ekleri 

2. 2. 1. 1. İsimden İsim Yapım Ekleri 

+ķı: 87b-2 avvalķı söz muǾteberdür; 94b-6 ol-küni śad çendān avvalķı kündin kėyin (7) 
ziyāderek ceng ķıldılar; 96b-3 avvalķı kerāmetler uşbu ėdi; 96b-12 avvalķı ķavl muǾteberdür; 
101b-10 avvalķı ķavl muǾteberdür; 101b-10 avvalķı kėçe ġāzį-(11)-lerdin bir kişi ve 
dānişmendlerdin üç kişi ve resmį kişilerdin iki (12) kişi tüşleride kördiler ki. 

+lA: 94a-1 tan gla. 

+lXg: 83b-5 anın g şįrįn sözlüg zebānı; 84b-9 cemǾi aŧlıġ āsmān ŧarefidin peydā boldı; 
83b-3 fehmliglerinin g fehmi [a]nın g cemālini vaśf ķılmışda ĥayrān ve Ǿāķillernin g Ǿaķlı (4) anın g 

źātının g dānişide kemālide ser-gerdān; 83b-9 şerāfetlig menzil cāydur; 90a-15 küfrnin g kārıda 

bisyār ķuvvetlig tola leşkerlig [91a]-(1) Ǿilm-i ferāsetde bį-nihāyet śāĥib-kemāl kişi ėdi; 94a-12 

ceng śilāĥını ol miķdār lāzımlıġnı alıp; 100a-6 iki renglig alma. 

                                                 
26

 Bu hususta Tezkire-i Buğra Han kitabının tamamı göz önünde bulundurulmuĢtur. 
27

 Metinde ya طرف olarak ya da طرهف biçiminde yazılmıĢtır. Aldığı eklerin ön damak ünsüzlerini taĢıması ve ه harfinin 

kullanılmasını göz önünde bulundurarak sözcüğü ŧaref olarak değerlendirdik. 
28

 Bu örnekte olduğu gibi metinde, Klasik Çağataycanın yanı sıra hem Klasik Öncesi Çağatayca hem de Harezm 

Türkçesinin yapı bilgisi özellikleri de görülmektedir. 
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Metinde nöbetleĢme sonucu ekin son ses ünsüzünün ötümsüzleĢtiği örnekler mevcuttur: 

88a-12 ĥażret-i büzürgvār kördiler ki cemǾi aŧlıķ kėledürler; 88b-7 Ǿaceb ĥāl-(8)-lıķ ve Ǿacāyib 
ħalķ ėken; 89b-4 ŧayyār (5) ķılıġlıķ ol kişi üçündür. 

+lXk: Ekin sonundaki ötümsüz /k/-/ķ/ sesi ile /g/-/ġ / sesleri nöbetleĢmekte ve bu durum 

klasik Çağataycada da gördüğümüz +lXg~+lXk eklerinin birbirleri yerine geçmesini 

doğurmaktadır: 83a-15 yėtgüzgey sāliklernin g başıġa [83b]-(1) anın g yaħşılıķını; 84a-12 derĥāl 
ħoşluķ-(13)-dın fātiĥa oķıdılar; 84a-15 olarnın g ĥaķķılarıda her künlüki fātiĥa oķıdılar; 86a-11 
sizni körmekliknin g ārzūsıda (12) ėdim; 86b-5 zebān-dirāzlıķ ķıldılar; 87b-10 ŧarįķat yolıġa 
kirmeklik ol büzürgvārnın g aldıda ĥāśıl boldı; 87b-13 büzürgvār kelime-i şahādetni 
örgetmeklikleri; 88a-2 öz öyleride mülāzım-(3)-ları hemįşe mülāzımlıķ ķılur ėdiler; 89a-14 
güźergāhįdür ki elbette ötmeklik ve sefer (15) ķılmaķlıķ lāzım-ı vācibdür; 90a-10 eger 

unamasan glar mėndin āşinālıķnı ķaŧǾ ķılın glar; 94a-12 bir aylıķ tūşe alıp; 97a-3 Ǿahd baġladılar; 
101b-12 ĥażret-i sulŧān pādişāhlıķ salŧanatıda (13) leşker-i Ǿažįm bilen şikār ķılıp yöriydürler. 

Ġki ötümlü ses arasında kalan ekin son ses ünsüzünün ötümlüleĢtiği örnekler metinde 

mevcuttur. Bu durum bir nöbetleĢmeden ziyade doğrudan bir ötüm benzeĢmesi niteliği taĢımaktadır 

ki benzerleri baĢka eklerde veya sözcük köklerinde de görülmektedir
29

: 85a-2 bu cemāǾatnın g fetĥ-
küşādlıġı ĥaķķıda fātiĥa-i śaĥįĥ oķıdılar. 

+(X)nçI: 83a-2 yėttençi b b; 87b-11 ikinçi fa l; 90b-8 ikinçi kėçesi; 90b-9 sėkizinçi 

kėçesi; 93a-7 törtünçi mertebe; 94b-5 

96a-4 ra dur; 96b-4  

n g  fa ra ı l ldür; 88a-11 bizge bir c ydın hediye 

ve peyġ m yėtgürdi bolġay dėp ya ınra  bardılar; 88b-11 ė ė

a ret-i mu ammed mu afa alla’ll hu aleyhi ve sellemnin g d nleridin obda-(9)-nra  d n 

yo tur; ė

ė ėy satu  yėrnin g (2) ta tıge 

barġanım bihra dur; 96a-4 ra dur; 101b-10 

I n g  

2. 2. 1. 2. İsimden Fiil Yapım Ekleri 

+A-: 89b-7 n g 96b-10 

ol-kün ġ ġ

+ķır-: 90a-6 ė ırdılar; 100b-5 

ġ

ġ  

n g ġ ġ  

+lA-: 85b-1 ė

k firlerni ve 

günehk rlarnı ve lerni (10) şunda taşlaydurlar; 88a-4 şol-zam n bir kem ır  kişi bilen a lanıp; 

91b-5 hlapdur-mėn ki ol fitneni (6) öçürsem; 91b-11 ėy atun b h de sözlemegil; 92a-7 sul n 

satu  buġra an ġ z ni  kėlgil dėp cebrlep kėldiler; 92a-10 ė ė

                                                 
29

 98a-15 ĥażret-i sulŧānnın g ayaġ-[98b]-(1)-larıġa yıķıldılar; 88a-1 fetĥ ve žafer tapmaġlıķları; 92b-7 cān saķlamaġlıķ;

93a-10 bu miķdār teklįfni hem ķılmaġımda vb. 
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 93a-5 yėn glerini şam lap; 95b-11 

ġ n g ġ n g; 97a-9 ġ

şol-zam n ol vel nin g vel yeti 

mu la  baġlandı; 100b-13  

2. 2. 1. 3. Fiilden İsim Yapım Ekleri 

a ret-i büzürgv rnın g 

kön güllerige bir or unç tüşti; 89b-10 n g n g

-g/ -ġ: 85b-9 n g ġ ġ

ė n g içigdürler; 101b-2 ė

ė ġ

-ķu: 83b-4 n g ġ n g n g

;84a-2 peyġambernin g (3) d nlerinin g alfasının g ėşiklerinin g aç usı olarnın g girih-küş d 

(4) ollarıdadur. 

-uķ: 88b-5 ġ

2. 2. 1. 4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri 

-a-: 88b-13 ġ ė

-ar-: çı arıp hid yetnin g yolıġa 

kirgüzdiler. 

-DUr-: 85a-4 ė

ė ġ ė

isl mġa yüz (14) kėltürmeklikleri; 90a-11 a ret-i (12) a  sub ne ve ta laġa m n kėltürdiler 

ve ba ıları  bilen ė ė

n g 95b-11 ġ n g

ġ n g; n g yėrde k firġa yėtseler (8) köydürüp 

yo  ılur ėdi; 101b-2 ė ė ġ n g

n g ġ ė bizge bir c ydın 

hediye ve peyġ m yėtgürdi bolġay; 102a-1 ė ġ ė n g ġ ė

yėtgüzgey s liklernin g b ġ n g

çı arıp hid yetnin g yolıġa kirgüzdiler.

-I-: 95b-2 n g  uçını k firnin g (2) fevtiġa sançıdılar. 

-(X)l-: 83a- 10 ġ yėr 

yarıldı; 98a-15 a ret-i sul nnın g ayaġ-[98b]-(1)-larıġa yı ıldılar; 98b-5 n g

ol abarlardın a lige atılma nı meyl ıladurlar; 101a-11 al  her c nibdin 

yıġlıp kėldiler.

n g ġ n g

ġ siz-(7)-nin g bu n zik bedenin giz bu post g şt a ın gız teş-i d za da 

köymegey; 87a-2 n g

n g ġ n g
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91b-11 ėy atun b h de sözlemegil.

-(X)n-: 84a-8 bu derece birlen al  ılınıpdurlar; 87a-15  93b-3 

n g 88a-4 şol-zam n bir kem ır  kişi bilen a lanıp; 100a- 2 müşkil 

körenedür; 90b-11 n n g 95b-11 ġ n g ġ

n g; 96b-10 ol-kün ġ ġ

ġ  

ė  

-(X)ş-: 85b-1 

ė ġ ė

 

-(X)t-: 84b-13 ġ ė

n g

ė n g ġ nın gıznı; 90a-6 ė

 

91b-5 hlapdur-mėn ki ol fitneni (6) öçürsem; 100a-3 

ė  

2. 2. 2. İşletme/ Çekim Ekleri 

Metnin bütününde olduğu gibi Satuk Buğra Han menkabesinde de iĢletme ekleri imla 

özelliği olarak genellikle kök ya da gövdeden ayrı yazılmıĢlardır. Yazıda tespit edebildiğimiz 

kadarıyla iĢletme eklerinin allomorfları, ses olaylarına uygun olarak çeĢitlilik arz etmektedir fakat 

bu düzenli değildir. 

2. 2. 2. 1. İsim İşletme/ Çekim Ekleri 

2. 2. 2. 1. 1. Çokluk 

Ġsimlerdeki çokluk kavramı bütün kelimeler için +lAr eki ile sağlanmıĢtır
30: 83a-7 

ġ ġ  85a-14 

s s s
s bu b b-(6)-da ma la at 

sizlernis a -perest ve girih-küş  ollarıdadur  99b-5 i cem  y r nları. 

2. 2. 2. 1. 2. İyelik Ekleri 

Metinde geçen iyelik eklerinin bağlayıcı ünlüleri her zaman dudak uyumunu 

taĢımamaktadır, ek ünlüleri ise uyuma girmektedir. Ayrıca metinde iyelik eklerinin yığılmasına da 

rastlanmıĢtır. Bu yığılma, fiil çekiminde rastladığımız nezaket çoğullarını andırır vaziyette olup 

teklik üçüncü kiĢi iyelik ekinin üzerine getirilen çokluk üçüncü kiĢi iyelik ekinden müteĢekkildir: 

84a-15 s  

                                                 
30

 Yazmanın bütününde alıntı yapıların kullanımının yanı sıra Türkçe çoğul ekiyle oluĢturulmuĢ biçimler de tespit 

edilmiĢtir: Metnin genelinde büzürgvār~ 99b-9 büzürgler. 
31

 Klasik Öncesi ve Klasik dönem Çağatayca metinlerinde karĢılaĢılan kiĢi zamirlerinden farklı olarak ikinci çokluk kiĢi 

zamiri siz ya da sizler (Eckmann 2003: 84) yerine siler biçiminde kullanılmıĢtır. Metinde geçen bu yapı Çağdaş 

Uygurcada karĢılaĢılan bir kullanımdır (Öztürk 2010: 63). 
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1.t.k. +(X)m: 86a-12 ġ ė  91a-13 ė

s ė s s
ė ė ė

ė ė  

2.t.k. +(X)s s ġ i s
ė s s s

ė s sġ ė ė s sġ

ė s ė s s  

3.t.k. + / +s s s ė

n dü-şenbe küni tüş va tide t r a (9) tört yüz yėgirme to uzıda sünnet-i nebev  ar ası 

birlen bu beytlerni o ıp (10) c n bi- a ın tesellüm ılıp d rü’l-fen dın d rü’l-bek ġa rı let 

ıldılar; 101b-2 ė ė ġ s

1.ç.k. +( mXz/ +(U)mXz: 84b-4 

s s ġ

s ġ  

2.ç.k. +( sXz/ +(U)sXz, +(X)sXzlAr: 84a-9 s s
s s s ġ ė  94b-14 

izlernis ırısızlarġa nėme yatadur. 

3.ç.k. +lArI: 84a-15 s
ġ

2. 2. 2. 1. 3. Durum Ekleri:  

Satuk Buğra Han menkabesinde geçen durum ekleri Ģöyledir: 

2. 2. 2. 1. 3. 1. Tamlayan Durumu: 

Üzerine geldiği sözcük ister ünlüyle isterse ünsüzle bitmiĢ olsun, tamlayan durumu eki 

olarak, umumiyetle, +nIs
s s ġ

s ġ s ġ-i

s  r m-g hı olarnıs ayaġınıs astıda s s
ġ s s ġ s s ġ

s ė ėnis   ġara ım oldur ki; 86b-11 a ret-i büzürgv rnıs kösüllerige bir 

                                                 
32

 Bu tanıkta Türkçenin isim çekim/ iĢletme eklerinin diziliĢine aykırı bir kullanım dikkat çekmektedir. Türkçede, genel 
özellik olarak, çokluk eki isim çekim/ iĢletme eklerinin sıralamasında iyelik ekinden önce gelmektedir. 

s ardadur tanığında ise iyelik ekinin çokluk ekinden önce geldiği görülmektedir. Söz konusu kullanım bir nezaket 

ifadesi olabileceği gibi metnin özgün dilinden yapılan çeviriden kaynaklanmıĢ da olabilir. 
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or unç tüşti; 88a-10 olarnıs a v lını soralın; 88b-2 mėnis alebim uşbudur; 91b-1 uşbu beççe 

sėnis d nisdin yüz ėvürse i tiy r olusdadur; 99b-13 c nnıs si tennis afesini 

sındurmaġlı nı ġ z ılıp (14) ė  101a-3 ė s ġ-ı se er- zim tutupdur menzil-i (4) a l  

2. 2. 2. 1. 3. 2. Belirtme Durumu 

Metinde belirtme durumu eki olarak +nI ve +n ekleri kullanılmaktadır. +nI eki umumi 

belirtme durumu ekidir. +n eki iyelik üçüncü kiĢi almıĢ yapılara getirilebilen belirtme durumu 

ekidir ve metinde yalnız bir yerde- manzum kısımda- kullanılmıĢtır: 

ġ ġ 83a-15 yėtgüzgey s liklernis b ġ

s ė ė ė

ė  

2. 2. 2. 1. 3. 3. Yönelme Durumu 

ği ğ ğ

ė ġ s
ġ ġ s ub  

va tide tėve taġ a yėtip; 94b-5 sġ ė ė ė

s ė s 101b-10 s
ġ

2. 2. 2. 1. 3. 4. Bulunma Durumu 

Bulunma durumu metinde +dA biçimindedir: 97b-4 

ġ ė ġ

s; 99a-2 andın kėyin ker metde ikileri-(3)-nis arasıdaki mün sebetnis cihetidin; 99b-10 

inti rlıġ közi yolda ėdi; 101b-10 s ġ  

2. 2. 2. 1. 3. 5. Çıkma Durumu 

Metnin tamamında, sayılı örnekte ötüm benzeĢmesine uğramakla birlikte ekin Satuk 

Buğra Han menkabesindeki hâli +dIn biçimindedir: 84b-5  89b-14 

ė ; 90a-10 eger unamasaslar mėndin şin lı nı a  ılıslar; 90b-15 

s  91a-13 ė

s s s

2. 2. 2. 1. 3. 6. Eşitlik Durumu 

EĢitlik durumu eki metinde +çA biçimindedir: 91a-2 s
; 95b-3 ėy satu  sasa nėme boldı ki munça (4) taġallüb ıladur-sėn; 102a-1 s

ė  

2. 2. 2. 1. 3. 7. Yön Gösterme Durumu 

Metnin bütününde ek baĢı ünsüzünün ötüm benzeĢmesine uyduğu görülmektedir: 5a-11 

taş arı vb. Satuk Buğra Han bölümünde ise yalnızca ilgeri sözcüğünde saptanmıĢtır: 88b-11 ė
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ė . Ayrıca ilgeri sözcüğü metnin genelinde edat ve zarf olarak sıkça 

kullanılmıĢtır: 91a-13 ė ė ė  91b-12 ėy atun 

b h de sözlemegil (12) ilgeri anı dėydür-sėn bu kün munı dėydür-sėn. 

2. 2. 2. 1. 3. 8. Sınırlama Durumu 

Sınırlama durumu eki olarak metinde –ġaça kullanılmıĢtır: 90b-7 t  va t-i se erġaça 

ur’ n (8) til vet ıldılar; 94b-12 ėy ce ma la at nėmedür açanġaça bu derede sula ıp 

yatadur-miz; 95b-14 yėr yarıldı bu k firni yėr yuttı t  s nesiġaça; 97b-2 ġ ġ

ġ a -sub ne ve ta lanıs in yeti bilen t  urfanġaça fet  ıldılar. 

2. 2. 2. 1. 4. Aitlik Eki  

Metinde aitlik eki olarak +ķı/ +ki ekleri kullanılmıĢtır: eger ġara ıs-(15)-daki-

dėk imti nġa kėlmese aytġanısdaki-dėk ılġıl; 95a-12 

2. 2. 2. 1. 5. Soru 

Tezkire-i Buğra Han’da soru kavramı +mX ekiyle sağlanmıĢtır
33

: ė

snis ė ė

Bu ek ayrıca anlam pekiĢtirici olarak da kullanılmıĢtır. Söz konusu kullanımda yapının 

dudak uyumuna girmediği görülmektedir: 84b-4 

 

2. 2. 2. 2. Fiil İşletme/ Çekim Ekleri 

2. 2. 2. 2. 1. Soru 

Fillerde soru kavramı –mU ekiyle sağlanmıĢtır: ė ė s
ė s  

2. 2. 2. 2. 2. Haber ve Tasarlama Kipleri 

Tezkire-i Buğra Han’da geçen haber ve tasarlama kipleri genellikle klasik Çağataycanın 

özelliklerini taĢımakla birlikte bilhassa manzum kısımlarda eskicil unsurlarla karĢılaĢılmıĢ, diğer 

dil bilgisi kategorilerinde olduğu gibi burada da ağız özelliklerinin yansıtıldığı örneklere 

rastlanmıĢtır. 

2. 2. 2. 2. 2. 1. Haber Kipleri 

Gerek haber gerekse tasarlama kiplerinde metin için en dikkat çekici ortak özellik, çoğul 

kategorilerin genellikle nezaket çoğulu olarak kullanılmasıdır. ġüphesiz ki bu durum metnin 

anlattığı olayların ve kiĢilerin kutsal sayılmasıyla ilgilidir. Üçüncü kiĢi anlatıcının hâkim olduğu 

bölümlerde sıkça karĢılan nezaket çoğulu kullanımı, diyaloglar hâlinde ilerleyen bölümlerdeki 

karĢılıklı konuĢmalarda da sıklıkla baĢvurulan bir konuĢma/ konuĢturma tekniğidir. 

2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. Belirli Geçmiş Zaman 

Ek -DX biçimindedir ve iyelik kökenli kiĢi ekleriyle çekime girmektedir. Birinci çokluk 

kiĢisinde ek ünlüsü hep yuvarlak, üçüncü kiĢilerde ise hep düz ünlülüdür. 

                                                 
33 Metinde soru eki olarak isim iĢletiminde +mX kullanılmıĢtır. Ġsim iĢletiminde ses uyumuna giren ve dört allomorfu 

bulunan bu morfemin, fiil iĢletiminde yalnızca yuvarlak ünlülü allomorfları tespit edilmiĢtir: -mU. 
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1.t.k. -DXm: 84a-13 s ; 93b-10 

ė ġ ė  

2.t.k. -DXs: 91b-1 uşbu beççe sėnis d nisdin yüz ėvürse i tiy r olusdadur dėp (2) 

aydıs; 91b-2 obdan aydıs.  

3.t.k. –DI: ġ ; s s
; 90a-11 b ıları rı  ve raġbet bilen devlet-i m nġa müşerref boldı. 

1.ç.k. –DUk: 89b-1 ė s ġ

2.ç.k.  -DXsXz{+lAr}/ -dXslAr: 90a-15 

s obdan aydıslar. 

3.ç.k. –DIlAr: 85b-1 ; 89b-2 a ret-i sul n sordılar; 89b-3 

ce aydılar ret andaġ c ydur. 

2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. Belirsiz Geçmiş Zaman 

Tezkire-i Buğra Han’da belirsiz geçmiĢ zamanı karĢılamak için, genellikle, -p + {-dUr} + 

kişi zamiri biçimindeki yapılar kullanılmıĢtır. Bununla birlikte -gAn + -dUr yapısı da üçüncü 

kiĢilerde nadiren görülmektedir: 89b-15 s
ġ  

1.t.k. –(X)p + {-dUr} + mėn: 91b-5 bizlernis c nımızġa fitne peyd  bolupdur 

hlapdur-mėn ki ol fitneni (6) öçürsem; 100a-12 ġ ė ė ġ

ė ė ė ė  

2.t.k. –(X)p + {-dUr} + sėn: 92a-9 mu ammednis d niġa kiripdür-sėn; 102b-13 

ė ė ġ  

3.t.k. –(X)p + {-dUr}: 83b-11 yüz mis n rdın and l ve r şen meş aller ol t 

vuc dınıs mülkide (12) r şen ılıpdur; 83b-12 anıs şu

 nėme kişilerdür 

aydın kėlipdür  

1.ç.k. ____ 

2.ç.k. –(X)p + {-dUr} + siz: 86a-12 ė s s; 86a-15 ė

ė ė s
  

3.ç.k. –(X)p + {-dUr} + -lAr: 83b-13 s cür etlerini ol tda ker met 

ılıpdurlar; 84b-10 ė ġ ė f ė

ġ ġ ġ ġ ė  

Metnin genelinde ve Satuk Buğra Han menkabesinin olduğu bölümde belirsiz geçmiĢ 

zamanın olumsuzu ise, genel olarak, -mAy yapısıyla oluĢturulmuĢtur: s
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cel  Bununla birlikte metinde, -mA- ekinin kullanılarak olumsuzluğun 

oluĢturulduğu görülmektedir: 91a-9 ė ė s ė  

2. 2. 2. 2. 2. 1. 3. Geniş Zaman 

 Metinde gelecek zaman -r, -Ar ve -Ur ekleriyle karĢılanmaktadır. Bu zamanı 

gösterir ekler kiĢi zamirleriyle çekimlenmiĢlerdir. 

1.t.k. ____ 

2.t.k. ____ 

3.t.k. –r/ -Ar/ –Ur: 84b-15 

ė s ġ hemmemizni hel k 

ılur. 

1.ç.k. –r/ -Ar/ –Ur + miz: 100b-12 

 2.ç.k. –r/ -Ar/ –Ur + siz/ sizler: 86b-5 ė ė ė ġ s ė  87a-11 

90a-9 eger bu işde masa muv fa atlar ılsaslar (10) sizler 

al  bolur-sizler; 90b-3 s ġ  

3.ç.k. ____ 

GeniĢ zamanın olumsuzu –mAs ekiyle yapılmaktadır. Satuk Buğra Han menkabesinde 

geniĢ zamanın basit çekimde olumsuz gövdesi kullanılmayıp birleĢik çekimler yer aldığı 

görülmüĢtür: 95a-6 eger a sıdın bir a sını cüd  ılsalar abar-d r (7) bolmas ėdi; 102a-6 

ė  

2. 2. 2. 2. 2. 1. 4. Gelecek Zaman 

Bu kategoride yer alan ekler aynı zamanda istek, temenni bildirme özelliğini de 

taĢımaktadırlar: 95a-11 s ġ ġġ  99a-11 s
ġ ġ t  ıy mat küni şerm-s r (12) bolmaġay-sė ė

ġ ė ġ

I. Şekil: -GAy + KiĢi Zamiri 

1.t.k. –GAy + mėn: 87a-5 ġ ġ ė bu bel dın nėçük 

al  bo-(14)-lġay-mėn; 92b-4 bu im retni bin  ılġuçı mėn bolġay-mėn; 95a-12 

ė ; 96a-3 ė ġ ė t  ıy mat küni şerm-s r (12) 

bolmaġay-sė ė ġ ė  

2.t.k. –GAy + sėn: 93a-3 bu im retnis başı sėn bolġay-(4)-sėn; 100a-11 t  ıy mat küni 

şerm-s r (12) bolmaġay-sė ė ġ ė

s ė

ġ ġ ė  

3.t.k. –GAy: 83a-14 p k ılġay allah ta la r ını anıs (15) ve oş-b y ılġay allah 

ta la mer adini anıs ve yėtgüzgey s liklernis b ġ ġ

ġ  
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1.ç.k. –GAy + miz: 89a-12 s ġ ġ

s ġ ġ  

2.ç.k. ____ 

3.ç.k. +GAy + +lAr: 86a-10 

s ġ ġġ ġ ė ė ė

ė ė ė ė ġ ė ė  

Bu yapıların olumsuzu fill kök ya da gövdesine getirilen         –mA- fiilden fiil yapım 

ekiyle oluĢturulur:  100a-14 ġ ġ ė

s ė

ġ ġ ė  

II. Şekil: -GU + (iyelik eki) + {+dUr} 

1.t.k. ____ 

2.t.k. ____ 

3.t.k. –ġu + (+sı + +dur): 91b-6 bizlernis hemmemizni yo  ılġu-(7)-sıdur; 92b-9 

s s s ġ  

1.ç.k. ____ 

2.ç.k. ____ 

3.ç.k. ____ 

2. 2. 2. 2. 2. 1. 5. Şimdiki Zaman 

Tezkire-i Buğra Han’da Ģimdiki zamanı karĢılamak için –A/ -y + {-dUr} + kişi zamiri 

biçimindeki yapılar kullanılmıĢtır. Bu yapılar yalnızca Ģimdiki zamanı karĢılamayıp genel-geçer 

durumları ve sürerliği de arz edebilmektedir. 

1.t.k. –A/-y + {-dUr} + mėn: 86a-12 o ė s s ė

ė ė ė ė

ė ė

{-dUr} ė bu mėnis b -gün h (10) ferzendimni nėmege öltüre-

sėn ėy atun b h de sözlemegil (12) ilgeri anı dėydür-sėn bu kün munı dėydür-sėn; 93b-2 

ė ė ėy satu  sasa nėme boldı ki munça (4) taġallüb ıladur-sėn

3.t.k. –A/-y + {-dUr}: 83a-8 ġ s
ġ s ġ ė ė ; 

91b-7 bizis aramızda nėme iş (8) ıladur; 92b-3 mėni imti n ılma  üçün küfrnis al m tıdın 

büt- ne ıladur ve iltim s (4) ıladur ki bu im retni bin  ılġuçı mėn bolġay-mėn. 

1.ç.k. –A/-y + {-dUr} + miz: 93a-1 ġ iz ve anı (2) perestiş ılġıl ki 

biz ıladur-miz. 
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2.ç.k. –A/-y + {-dUr} + siz/ sizler: 86a-1 ė ė s
ġ ; 89a-8 ė s  

3.ç.k. –A/-y + {-dUr} + -lAr: 88a-12 a ret-i büzürgv r kördiler ki cem  a lı  ė

k firlerni ve günehk rlarnı ve lerni (10) şunda taşlaydurlar reng reng a ablarnı 

asa ıladurlar; 89b-7 ; 101b-12 

 

Olumsuz gövdeler, –mA- fiilden fiil yapım eki üzerine getirilen –y zarf-fiili ile ardı sıra 

eklenen –dur ekiyle oluĢturulmuĢtur: 87a-2 s
s ė

97b-2 ġ

ė

2. 2. 2. 2. 2. 2. Tasarlama Kipleri 

Metinde tasarlama kipi olarak emir, şart ve gereklik kullanılmıĢtır. Bunlardan emir ve şart 

kiplerinin kiĢi kategorisine göre müstakil ekleri bulunurken gereklik kipinin eki bulunmamakta ve 

bu kavram sözcük gruplarıyla karĢılanmaktadır. 

2. 2. 2. 2. 2.  2. 1. Emir Kipi 

Emir birinci teklik kiĢisinde diğer kiĢilerde olmayan kiĢi zamiriyle anlamı 

kuvvetlendirme örnekleri metinde mevcuttur: 90b-4 s
ė ė  

1.t.k. –Ay: 92a-5 bu k rnıs ma la atını ılay; 92a-13 nė ç re ılay bu bel dın nėçük 

al  bo-(14)-lġay-mėn; 95a-13 ġ s ġ

s ġ

ė ė ġ ġ  

2.t.k. -Ø/ –gIl/ -gIn: 89a-11 s ġ s
s eger ġara ıs-(15)-daki-dėk imti nġa kėlmese aytġanısdaki-

dėk ılġıl; 92b-8 ė s s s s
ġ ġ ė  

3.t.k. –sUn: 100b-7 ė s  

1.ç.k. –AlI(n)
34

: 88a-9 töpesige baralın (10) olarnıs a v lını soralın ve bileli. 

2.ç.k. –s(lAr): 86b-2 s ġ s; kėlisler töpesige baralın; 

90a-7 ėy y r nlar kėlisler müslümān (8) boluslar; 100b-8 s ġ ė s
s i ġ  

3.ç.k. –sUnlAr: 94a-3 ė ġ

                                                 
34

 Çağataycadaki ek sonu damaksıl /ŋ/ sesi yerine diĢ eti /n/’sinin kullanıldığı saptanmıĢtır. 
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2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Şart Kipi 

Satuk Buğra Han menkabesinde, Ģart kipinin birinci çokluk kiĢisi için, düzenli olarak –

sAk morfemi kullanılmıĢtır. Fakat metnin bütününde, bilhassa manzum kısımlarda -sAmIz morfemi 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu arkaik yapının varlığı, manzum metnin alıntı olmasından ve özgün 

metnin korunmasından kaynaklanmıĢ olabileceği gibi kitabı tertip edenin ağız özelliğinin yansıması 

da olabilir. 

ġart eki olan –sA, aynı zamanda istek iĢleviyle de kullanılmıĢtır: 90a-15 

ėy ferzendim mėn aslasam mėnis d nimdin çı ıp (9) mu ammednis d niġa 

kiripdür-sėn. 

1.t.k. –sAm: 86a-8 hlapdur-mėn ki ol fitneni (6) 

öçürsem ve aradın yo  ılsam; 92b-5 eger ılmasam öltürgü dėk ve eger ılsam d nimdin çı u 

dėkdür-mėn; 92a-11  

2.t.k. –sAs: 92b-8 ė s s
s s ġ s ġ

iz. 

3.t.k. –sA: 85b-8 ė ġ

uşbu beççe sėnis d nisdin yüz ėvürse i tiy r olusdadur 

dėp (2) aydıs atunı aydı ki obdan aydıs eger d nimizdin yüz ėvürse uşbudur ki  91b-14eger 

ġara ıs-(15)-daki-dėk imti nġa kėlmese aytġanısdaki-dėk ılġıl.  

1.ç.k. –sAk: 84b-4 ġ

 

2.ç.k. –sAsIz/ -sAslAr
35

: 90a-9 eger bu işde masa muv fa atlar ılsaslar (10) sizler 

al  bolur-sizler eger unamasaslar mėndin şin lı nı a  ılıslar; 90b-1 s
s  

3.ç.k. –sAlAr: 84b-3 

ė  

2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Gereklik Kipi 

Metinde gerekliği karĢılayacak müstakil bir ek olmamakla beraber çeĢitli ek-sözcük 

birliktelikleriyle bu kavram dilde yer bulmuĢtur: 

En sık kullanılan yapı +mAk isim fiilinin ardı sıra getirilen kėrek, l zım sözcüklerinden 

müteĢekkildir: 91b-14 bu ferzend imti n ılıp ba ma  kėrek; 98a-1 s ġ

ė kėrek avval sėn adem oysas; nėçük (3) ılma  kėrek ki mertebe-i 

ub diyyet a ġ ė  

 

                                                 
35

 Metinde Ģart kipinin ikinci çokluk kiĢisinde Çağataycada görülen –sAsIz’ın (Eckmann 2003: 116) yanı sıra –sAslAr 

morfeminin kullanılımı da tespit edilmiĢtir. Bu kategori Özbekçede –ngiz (Bodrogligeti 2003a: 645; CoĢkun 2000: 149), 

Çağdaş Uygurcada –ŋlAr morfemiyle karĢılanmaktadır (Öztürk 2010: 85). 
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2. 2. 2. 2. 3. Fiilimsiler 

Tezkire-i Buğra Han menkabesinde tespit edilen isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil ekleri 

Ģunlardır: 

2. 2. 2. 2. 3. 1. İsim-Fiiller 

Metinde kullanılmıĢ olan isim-fiil ekleri Ģunlardır: 

-mAk
36

: 83b-2 s
ġ s sizni 

körmekliknis rz sıda (12) ėdim; 87b-15 a ret-i sul nnıs ammeleri h r n buġra andın [88a]-

(1) fet ġ ġ

ġ ė

-(X)ş: s
ė ġ ė ġ ġ

ġ

ė ė s ġ

ė ġ sėnis d nisġa 

taġayyür bėrip mu ammednis d niġa kirişi. 

2. 2. 2. 2. 3. 2. Sıfat-fiiller 

Metinde tespit edilen sıfat-fiil ekleri Ģunlardır: 

-dUk: 89b-1 s ġ  

-gUçI: 83b-5 s ġ

ġ ė

-ġan/ -gen: 83a-7 ġ

ġ s ġ s
ġ s ġ

s s ś

2. 2. 2. 2. 3. 3. Zarf-fiiller 

Metinde yer alan zarf-fiil ekleri Ģunlardır: 

-gAlI: 90b-2 ė ol 

küni  

-GUnçA: 87b-4 s
ġ s 94a-4 ġ

s  k rnı tam m ılalın. 

                                                 
36

 Ötüm benzeĢmesi sonucu bazen –maġ. 
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-(X)p: 83b-14 isl m-(15)-nıs şerefige müşerref ġ ė

çı arıp hid yetnis yolıġa kirgüzdiler; 84a-13 ġ

s ė ġ

s aydı; sul n satu  buġra an ġ z ni  

kėlgil; 92a-14 ce ebu’n-na r-

ı s m n  aşlarıġa [92b]-(1) barıp yıġlap aydılar.

aceb l-(8)-lı ė

ė ġ ġ  

2. 2. 2. 3. Bildirme Yapısı 

Tezkire-i Buğra Han’da bildirme yapıları Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

–DUr ekiyle veya tur- fiilinin geniĢ zamanının üçüncü kiĢi çekimiyle oluĢturulan yapılar: 

84a-10 ġ ġ s
s ėnis   ġara ım oldur; 86b-14 ė

ė s ġ s h ç 

s ġ

s  

ėr-/ ė- fiili ile oluĢturulan yapılar: 84a-7 bu r  aysı peyġambernis r ı ėken; 87a-13 

ė ė

ė ġ ė

s
ė  

Yalnızca kiĢi zamirlerinin kullanıldığı yapılar: 95b-10 ė ė

ė ė ġ s  

Hiçbir unsur kullanılmaksızın oluĢturulan yapılar: 83b-9 s ġ-i

s  r m-g hı olarnıs ayaġınıs astıda; 86b-5 ė ė ė ġ s
ė ; 86b-8 p r aydı d za  dėgen bir arasġu yėridür ki ol (9) öynis içi pür-yılan ve pür-ot ve 

çıyan; 87b-11 ikinçi fa l a ret-i sul n aleyhi’r-ra matihi ve’l-ġufr nnıs  a ret-i 

ġ nıs bey nıda bu ikilerinis devleti d d rġa müşerref (13) 

bolġanlarınıs büzürgv r kelime-i şah detni örgetmeklikleri isl mġa yüz (14) kėltürmeklikleri 

ur’ n örgetmeklikleri müslümānlarnıs cenkidin (15) k firlernis açma ı a ret-i sul nnıs 

ammeleri h r n buġra andın [88a]-(1) fet ġ s ġ

ġ s  

bol- fiilinin geniĢ zaman çekimiyle oluĢturulan yapılar: 85b-13 

s ġ ė  
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Bildirme yapısında olumsuz biçimler ėmes{-dür} unsuruyla oluĢturulmuĢtur: 84a-8 

ġ s ė ġ ė

ė s ġ ė

s ė ė ė snis ė

ė mėn hem r ı ėmes-mėn. 
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