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Özet
Bu çalışmada Çağatay Türkçesiyle yazılmış “Yetmiş İki Farz” adlı eserdeki
kelime grupları incelenmiştir. Dil özelliklerine bakıldığında metnin
Çağatay Türkçesinin klasik sonrası devrinde (M. 1600 – 1921) yazıldığı
söylenebilir. Metnin konusu adından da anlaşılacağı üzere İslam‟ın
yetmiş iki farzını ortaya koymaktır. Türk dünyasında X. yüzyıldan
itibaren “Otuz İki Farz”, “Elli Dört Farz”, “Yetmiş İki Farz” adlarıyla birçok
eser kaleme alınmıştır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metindeki kelime
grupları incelenmiştir. Metinde yer alan bütün kelime grupları
değerlendirme kapsamına alınmış, bunların istatistikleri çıkarılmıştır.
İkinci bölümde metnin çevriyazısı yapılmış, üçüncü bölümde metin
Türkiye Türkçesine aktarılmış, dördüncü ve son bölümde ise tıpkıbasım
verilmiştir. Metinde en fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır. Sıfat
tamlamasını isim tamlaması izlemiştir. İsim tamlamalarıyla metindeki
kavramlar birbirleriyle ilişkilendirilmiş, sıfat tamlamalarıyla da bu
kavramların içerikleri yalın bir biçimde yansıtılmıştır. Bu durum metnin
konusuyla uyumluluk arz eder. Bu tarz eserlerin çeşitli yönleriyle ortaya
konulması, hem Çağatay Türkçesinin teorik dil birikimine hem de kültür
dünyamıza önemli katkılar sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, Çağatayca, Yetmiş İki Farz,
Kelime Grupları, Söz Dizimi.
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THE SYNTAX CHARACTERISTICS OF THE WORK CALLED THE
SEVENTY TWO FARDHS WRITTEN IN CHAGATAI TURKISH (THE
ANALYSIS OF WORD GROUPS - TRANSCRIPTION TRANSMISSION FACSIMILE)
Abstract
Word groups in the book of „‟Seventy Two Fardh‟‟ written in Chagatai
Turkish were reviewed in this research. It can be said when looking at
language properties that the text was written in the postclassical period
(M. 1600 – 1921) of Chagatai Turkish. As is understood by the name of
the written work, it expresses on seventy-two fardh of Islam. Several
books by the name of „‟Thirty Two Fardh‟‟ „‟Fifthy Four Fardh‟‟ „‟Seventy
Two Fardh‟‟ have been written since X. century in Turkish world
This research was composed of four chapters. Word groups in the text
were reviewed in the first chapter. All the word groups in the text were
received for consideration; their statistics were recorded as well. The
second part of the research prepared the transcription of the text; the
text was translated into Turkey Turkish. Facsimile was given in the last
part. Mostly the adjective clauses were utilized in the text. Possessive
construction followed adjective clauses. The concepts in the text were
associated with possessive constructions; the contents of these concepts
were reflected by adjective clauses in a plain language. This case is in an
accord with the object of the text. Analyzing such texts by several aspects
will contribute to both accumulation theoretical language accumulation
of Chagatai Turkish and our cultural world.
Keywords: Chagatai Turkish, Chagatai, Seventy Two Fardh, Word
Groups, Syntax.

Giriş
Bu çalıĢmanın konusu olan Yetmiş İki Farz adlı eser, Ġslam dininin temel kurallarını ve
öğretilerini anlatan dinî bir eserdir. Türklerin Müslüman olduğu X. yüzyıldan bu yana göçebe
Türk boylarına Ġslam‟ın kurallarını, farzlarını, sünnetlerini ve diğer gerekliliklerini ortaya
koyan bu tür eserlere çokça rastlanmaktadır. Bu eserlerin göçebe Türk boylarının Ġslam
hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgi eksikliklerini gidermesinin yanı sıra bütün Türk
coğrafyasında benzer bir Ġslam öğretisi ve uygulamasının geliĢmesine de katkı sunduğu
bilinen bir gerçektir.
ÇalıĢmanın metni Çağatay Türkçesiyle ve Arap alfabesiyle kaleme alınmıĢtır. Yazma
bugün Ġngiltere Oxford-Bodleian Kütüphanesi, Türkçe Yazmaları bölümünde Ms. Ind. Ist.
Turk. 22 kayıt ve 0/232 sıra numarasıyla kayıtlıdır.
Yazmanın içerisinde iki farklı eser bulunmaktadır. 2b - 17a varakları arasında üzerinde
çalıĢtığımız Yetmiş İki Farz, 18b - 41a arasında ise Dört İmam adlı eser mevcuttur. Çağatay
Türkçesinin kullanıldığı sahalarda bazen farklı türden eserler tek kitap altında toplanmaktadır.
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Eserin 1a sayfasında yukarıda bahsedilen kayıt numarası bulunmaktadır. Sayfada baĢka
hiçbir yazı yoktur. 1b‟de ise eserin ilk sayfasındaki “bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm, el-ĥamdu
li’llāhi rabbi’l-Ǿālemįn”1 ifadesi görülmektedir. 2a’da da hemen başlangıçta yer alan “ķāle’nnebiyyu Ǿaleyhi’s-selām, ŧalebu’l-Ǿilmi ferįżatun Ǿalā kulli muslimin [ve muslimetin], śadaķa
yā resūlu’llāh”2 Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā -śalla’llāhu Ǿaleyhi vesellem-3 fermān
ķılıpdurlar ki Ǿilim ŧaleb ķılmaġ /.../” ifadeleri yer almaktadır.

Yetmiş İki Farz adlı eser tam olarak 2b‟den baĢlayarak 17a‟da sonlanmaktadır. 17b‟de
ise “Salâtun Tüncinâ” duası bulunur. Eserin 18a sayfası boĢ bırakılmıĢtır.
Yazmanın ikinci eseri Dört İmam adlı bölüm 18b’den başlayarak 41a’da
sonlanmaktadır. 41b’de ise bu eserde değil de Yetmiş İki Farz adlı eserde yer alan “Tört ķıśm
istincā farż. Evvel cünūb kişiniñ istincā ķılmaġı farż /.../. ‘Dört kısım temizlik farzdır.
Birincisi cünüp kişinin temizlenmesi farzdır.’”4 ifadeleri yer almaktadır.
Yazmanın 42a/b, 43a/b varakları boĢ bırakılmıĢtır. 44a‟da Yetmiş İki Farz ve Dört İmam
adlı eserlerin müellifiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır5. Burada verilen bilgilerden her iki
eserin de hakkında baĢka hiçbir bilgi bulunmayan Molla Hacı Kasab adlı kiĢi tarafından
yazıldığı anlaĢılmaktadır. Eserin nerede ve kaç yılında yazıldığıyla ilgili bilgi mevcut değildir.
Eser toplamda 17 varaktan, baĢka bir ifadeyle 34 sayfadan oluĢmaktadır. Her sayfada
çoğunluğu 9 olmak üzere 8 ila 11 arasında değiĢen satır bulunmaktadır. Varaklar Latin
rakamlarıyla iĢaretlenmiĢtir. Eserin orijinalinde sayfa numarası görülmemektedir. Dolayısıyla
bu rakamlandırmanın kütüphane tarafından tasnif sırasında yapıldığı düĢünülmektedir.
Eserin yazı çeĢidi nestaliktir ve bu yazı yer yer bozulmaktadır. Yazma eser yazım
geleneğinin bir sonucu olarak sayfa sonlarında diğer sayfanın ilk kelimesi yazılmıĢtır. Bu da
eserin orijinalinde hiçbir sayfa numarasının bulunmadığını, karıĢıklığın bu kelimelerle
önlendiğini göstermektedir.
Eserin çevriyazısında metne büyük ölçüde sadık kalınmaya çalıĢılmıĢtır. Varak, sayfa ve
satır numaraları gösterilmiĢ, Arapça ibare, dua ve ayetler dipnotta anlamlandırılmıĢtır. Metnin
Türkiye Türkçesine aktarımında hedef dil / lehçe / kültür merkezli aktarma metodu

1

Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla [baĢlarım]. ġükür, âlemlerin Rabb‟i olan Allah içindir.
“Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: Ġlim talep etmek erkek [ve kadın] bütün Müslümanlara farzdır. Allah‟ın elçisi doğru
söyledi.”
3
Allah‟ın selamı onun üzerine olsun.
4
Bk.; 10b/6, 7.
5
“Bismi‟llāhi‟r-raĥmāni‟r-raĥįm, Molla Ħālıķ Ķaśśābnıñ kitāb bu turur. Her kiĢi meniñ dise aġzı ķurur. Bu kitābda yetmiĢ iki
farż hem bar turur. Ġmāmlarımıznıñ teźkireleri hem bar turur. El-ĥamdu li‟llāhi rabbi‟l-Ǿālemįn, erraĥmāni‟r-raĥįm, māliki
yevmi‟d-dįn. ġehrdeki Molla Ħālıķ Ķaśśābnıñ kitābı bu turur. Her kiĢi meniñ dise imes. Aġzı ķurur, her kiĢi imes.
Bismi‟llāhi‟r-raĥmāni‟r-raĥįm.” Anlamı: Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla [baĢlarım]. Molla Halık Kasab‟ın kitabı
budur. Kim bu kitabın kendisine ait olduğunu söylerse ağzı kurur. Bu kitapta hem Yetmiş İki Farz adlı eser vardır hem de
imamlarımızın tezkireleri vardır. ġükür, âlemlerin Rabb‟i olan Allah içindir. O rahman ve rahimdir. Hesap ve ceza gününün
sahibidir. Bu Ģehirdeki Molla Halık Kasab‟ın kitabı budur. Kim bu kitap için benim derse yalan söyler. Ağzı kurur. Bu
kitabın müellifi o değildir. Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla [baĢlarım].
2
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kullanılmıĢ, cümlelerin derin yapısı ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Gerektiğinde kaynak
metinden sapmadan çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır.
Metnin sonuç bölümünde kelime gruplarını gösteren tabloda kısaltmalar kullanılmıĢtır.
Bunlar Ģu Ģekildedir: “Ġsim Tamlaması” (ĠT), “Sıfat Tamlaması” (ST), “Sıfat-Fiil Grubu”
(SFG), “Zarf-Fiil Grubu” (ZFG), “Ġsim-Fiil Grubu” (ĠFG), “Tekrar Grubu” (TG), “Edat
Grubu” (EG), Bağlama Grubu” (BG), “Unvan Grubu” (UG), “BirleĢik Ġsim Grubu” (BĠG),
“Sayı Grubu” (SG), “BirleĢik Fiil Grubu” (BFG), “Kısaltma Grupları” (KG).
Çağatay Türkçesinin klasik sonrası devrinde (M. 1600 - 1921) yazıldığı düĢünülen
eserde yer alan kelime grupları ayrıntılı ve istatistiki olarak ele alınmıĢ, bir bakıma müellifin
kelime grupları boyutunda dil kullanımı gözler önüne serilmiĢtir. En sonda ise orijinal metnin
tıpkıbasımı verilmiĢtir.
Metindeki kelime gruplarını esas alan dil incelemesi Ģu Ģekildedir:
1. Dil İncelemesi
Dil incelemesi kelime grupları özelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Metindeki kelime grupları
belirlenmiĢ ve her grupla ilgili en fazla 10 örnek verilmiĢtir. Arapça ve Farsça tamlamalar
incelemede dikkate alınmamıĢ, tamlayanı düĢmüĢ tamlamalar ise anlam özelliklerine göre
belirtili veya belirtisiz isim tamlaması olarak kabul edilmiĢtir. Çağatay Türkçesinde
ekleĢmemiĢ durumdaki “tur-” fiiliyle yapılan unsurlar birleĢik fiil olarak kabul edilmemiĢtir.
Metinde tespit edilen kelime grupları ve örnekleri Ģu Ģekildedir:
1.1. İsim Tamlaması
Ġyelik ekini almıĢ bir ismin aitlik, bulunma, sınırlandırma, belirtme vb. anlam bağlantısı
içinde bir baĢka isim unsuruyla kurduğu kelime grubudur. Grubun ana unsuru sonda yer alır.
Birinci isim tamlayan, ikincisi ise tamlanan olarak adlandırılır. Tamlanan her zaman iyelik
eklidir (Hatiboğlu, 1972: 11, 12; Delice, 2007: 37; Erkul, 2007: 7 - 9; Karaağaç, 2009: 172;
Karaağaç, 2013: 486, 487; Özmen, 2013: 55, 56; Aktan, 2016: 9 - 11; Özkan vd., 2017: 19 22; Karahan, 2018: 42).
Ġsim tamlaması belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır6:
1.1.1. Belirtili İsim Tamlaması
Birinci ismin ilgi hâli ekini aldığı tamlama belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayandaki
isim anlamca belirli / bilindik bir isimdir. Belirtili isim tamlamasında unsurlar arasına baĢka
kelimeler girebilir, tamlayan unsuru ayrıca belirtili isim tamlaması olabilir (Hatiboğlu, 1972:
12 - 14; Delice, 2007: 38; Erkul, 2007: 7 - 9; Karaağaç, 2009: 172; Altun, 2011: 18;
6

Bazı çalıĢmalarda “Takısız Ġsim Tamlaması / Eksiz Tamlama” (Hatiboğlu, 1972: 18 - 22; Hengirmen, 1999: 119, 120;
Gencan, 2007: 201; Aktan, 2016: 13 - 15; Özkan vd., 2017: 31, 32), “Zincirleme Ġsim Tamlaması” (Hatiboğlu, 1972: 33,
34; Hengirmen, 1999: 119, 120; Delice, 2007: 39; Gencan, 2007: 206; Karaağaç, 2009: 173 - 176; Korkmaz, 2009: 275;
Karaağaç, 2013: 488 - 491) Ģeklinde iki farklı isim tamlamasına daha rastlanmaktadır. Ancak bu sınıflandırma doğru
değildir. Anlam bakımından belirtili ve belirtisiz olmak üzere iki tür tamlama bulunmaktadır. “Takısız Ġsim Tamlaması”
diye adlandırılan tamlama sıfat tamlaması, “Zincirleme Ġsim Tamlaması” olarak adlandırılan tamlama da bildirdiği anlama
göre belirtili veya belirtisiz isim tamlaması olarak değerlendirilebilir.
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Karaağaç, 2013: 487; Özmen, 2013: 56, 57; Aktan, 2016: 11, 12; Özkan vd., 2017: 22 - 28;
Karahan, 2018: 43, 44). Bazı durumlarda tamlayanı düĢebilir. Bu tamlamalarda anlamca
belirlilik mevcutsa bunlar belirtili isim tamlaması altında ele alınabilir.
Metinde 122 adet belirtili isim tamlaması bulunmaktadır. Bunların 39 tanesi tamlayanı
düĢmüĢ, sadece tamlanan ile kurulmuĢ olan belirtili isim tamlamasıdır. Metinden seçilen
örnekler Ģunlardır: Allāhu TeǾālānıñ ĥaķķı “Allahu Teâlâ‟nın hakkı” 14a/7; bėş namāznıñ
edāsı “beĢ vakit namazın edası” 14a/3; būy-ı Ǿanberniñ, ķızıl gülniñ yıdı “amber kokusunun,
kızıl gülün kokusu” 17a/4; ėki secdeniñ arası “iki secdenin arası” 12a/9 - 12b/1; ėmitgen dāye
analarınıñ bir lāġar ķotur tėvesi “emziren sütannesinin zayıf ve yara bere içinde bir devesi”
16b/4, 5; įn ĥażretniñ yėte śıfatları “bu hazretin yedi sıfatı” 16a/1; ėriniñ emri “kocasının
emri” 15a/4; Resūlu’llāhnıñ emri “Allah‟ın elçisinin emri” 14b/8;Ǿulemā fuķahānıñ emri
“ulemanın ve fıkıhçıların emri” 15a/4, 5; yaħşı śıfat birle yād ķılmaķnıñ hemmesi “güzel
ifadelerle anmanın hepsi” 5a/3,4.
1.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması
Tamlayan durumundaki ismin ilgi hâli ekini almadığı isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim
tamlaması belirsiz, genel bir nesneyi ve türü karĢılar, Tamlayan ve tamlanan arasına baĢka bir
unsur giremez. Ġki unsur arasındaki iliĢki devamlıdır (Hatiboğlu, 1972: 15 - 18; Delice, 2007:
38; Erkul, 2007: 9; Karaağaç, 2009: 172, 173; Altun, 2011: 18; Karaağaç, 2013: 486, 487;
Özmen, 2013: 57 - 59; Aktan, 2016: 12, 13; Özkan vd., 2017: 29, 30; Karahan, 2018: 44 - 47).
Metinde 15 adet belirtisiz isim tamlaması tespit edilmiĢtir. ġu tamlamalar örnek olarak
gösterilebilir: dāye anaları “sütanneleri” 16a/7; 16b/4; ettaĥiyyāt miķdārı “tahiyyat duasını
okuyacak kadar” 12a/4; farż bolmaķ sebebi “farz olmasının sebebi” 12b/3; ėlik arķası “el
arkası” 10a/10; ölüm işi “ölüm iĢi” 15a/8; Ǿömr içi “ömür içi” 3b/1; taş arası “taĢ arası”
16a/5; źekvāt malı “zekât malı” 12b/7.
1.2. Sıfat Tamlaması
Bir ismin bir sıfatla nitelendiği veya belirtildiği kelime grubuna denir. Ana unsur sonda
bulunur, sıfat yardımcı unsurdur. Grubun sıfat kısmı tamlayan, isim kısmı ise tamlanandır.
Ġsim de sıfat da tamlamada eksiz olarak yer alır (Hatiboğlu, 1972: 25 - 29; Delice, 2007: 30;
Erkul, 2007: 6, 7; Karaağaç, 2009: 180 - 182; Altun, 2011: 19; Karaağaç, 2013: 496; Özmen,
2013: 67 - 74; Aktan, 2016: 17 - 21; Özkan vd., 2017: 34 - 40; Karahan, 2018: 48 - 52).
Metinde 132 adet sıfat tamlaması bulunmaktadır. Örnekleri Ģunlardır: bėşinci śıfat
“beĢinci vasıf” 16b/3; cemįǾ Müselmān ėrenler “bütün Müslüman erkekler” 2b/4, 5; cemįǾ
Müselmān mažlūmlar “bütün Müslüman kadınlar” 2b/5; ķızıl gül “kırmızı gül” 17a/4, 5;
ķoyañ ėmcek “içinde süt olmayan meme” 16b/2, 3; mübārek kėysü “mübarek giysi” 16b/9;
özge peġamberler “baĢka peygamberler” 17a/6; ol nėrse “o Ģey” 10b/2; saķallıķ kişi “sakallı
kiĢi” 9a/2; tāze ėmcek “içinde süt olan meme” 16a/9.
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1.3. Sıfat-Fiil Grubu
Bir sıfat-fiil ile buna bağlı tamlayıcılardan oluĢan gruba sıfat-fiil grubu adı verilir. Ana
unsur sıfat-fiildir ve grubun sonunda yer alır. Sıfat-fiil yargı bildirmez. Bu grup söz diziminde
isim, sıfat ve zarf görevi yapar (Delice, 2007: 46; Erkul, 2007: 15, 16; Karaağaç, 2009: 137 139; Altun, 2011: 17; Karaağaç, 2013: 452 - 454; Özmen, 2013: 119 - 124; Aktan, 2016: 65 68; Özkan vd., 2017: 86; Karahan, 2018: 53, 54).
Metinde 4 adet sıfat-fiil grubu tespit edilmiĢtir. Bunların hepsi -GAn ekiyle kurulmuĢtur.
Bunlar Ģunlardır: ata anasınıñ şerǾį buyurġan “ana babasının dini olarak emrettiği” 14b/8, 9;
ĥayżdın pāk bolġan “hayızdan temizlenen” 10b/7; ķuşnı ĥaķķını saķlaġan “kuĢun hakkını
koruyan” 14a/8; nifāsdın pāk bolġan “nifastan temizlenen” 10b/8, 9.
1.4. Zarf-Fiil Grubu
Bir zarf-fiil ile buna bağlı tamlayıcılardan oluĢan gruba zarf-fiil grubu adı verilir. Ana
unsur zarf-fiildir ve grubun sonunda yer alır. Zarf-fiil yargı bildirmez. Grup söz diziminde
zaman, sebep, Ģart, tarz, karĢılaĢtırma, bağlama vb. anlamlarda zarf tamlayıcısı iĢlevi görür
(Delice, 2007: 46; Erkul, 2007: 16; Karaağaç, 2009: 140 - 142; Altun, 2011: 17; Karaağaç,
2013: 456; Özmen, 2013: 124; Aktan, 2016: 69; Özkan vd., 2017: 89 - 96; Karahan, 2018: 57
- 59).
Metindeki zarf-fiillerin toplamı 22‟dir. Bunların 16 tanesi -p / -Ip / -Up, 2 tanesi GUncA, 1 tanesi -UrdA, 1 tanesi -GAlI, 1 tanesi –GAnlArIdA ekiyle kurulmuĢtur. Ayrıca
Çağatay Türkçesinde zarf-fiil iĢleviyle kullanılan -DI + şahıs eki + irse yapısıyla da bir
örneğe rastlanmıĢtır. Metinden seçilmiĢ örnekler Ģunlardır: analarıdın vücūdlarıġa
kėlgenleride “annesinden doğduğunda” 16a/1, 2; bėş namāznıñ edāsıda bėrgeli “beĢ vakit
namazı eda etmek için” 14a/3, 4; bir Ǿamel ķılıp “bir şey yaparak” 12a/7; bir farż-ı Ǿaynnı
tamāmıġa yėtgürüp bilmek “bir farz-ı ayını iyice bilmek” 14b/4, 5; ĥażretni ol tėvege
mindürdi ėrse “Peygamber’i o deveye bindirince” 16b/6; her kişi özi edā ķılmaġunca “herkes
kendi yerine getirmedikçe” 10a/8; ėliklerini hōy ķılıp “ellerini sıvazlayarak” 10a/9; ķoturı ėrip
semirip “yara bere içindeki devesi iyileĢip irileĢip” 16b/6, 7; terk-i cimāǾ ķılmaķ śubĥ-ı
śādıķdın tā āfitāb olturġunca “güneĢin doğuĢ vaktinden batıĢ vaktine kadar cinsel iliĢkiyi terk
etmek” 13a/5, 6, 7: źekvāt mālını bėrürde veyā bölürde “zekât malını verirken ya da
bölüşürken” 12b/7.
1.5. İsim-Fiil Grubu
Ġsim-fiil grubu bir hareket ismiyle ona bağlı tamlayıcılardan oluĢan kelime grubudur.
Ġsim-fiil, -mAk, -mA, -Iş / -Uş ekleriyle yapılır. Ana unsur isim-fiildir ve grubun sonunda yer
alır. Ġsim-fiil yargı bildirmez. Ġsim-fiil grubu söz diziminde isim görevi yapar (Delice, 2007:
45; Erkul, 2007: 15; Karaağaç, 2009: 139, 140; Altun, 2011: 17; Karaağaç, 2013: 454, 455;
Özmen, 2013: 118; Aktan, 2016: 61, 62; Özkan vd., 2017: 83, 84; Karahan, 2018: 55, 56).
Metinde 82 adet isim-fiil grubu tespit edilmiĢtir. Bu isim fiil gruplarının 81 tanesi -mAk, 1
tanesi -Iş / -Uş ekiyle kurulmuĢtur. Örnekleri Ģunlardır: ata anasınıñ şerǾį buyurġan emrini
tutmaķ “ana babasının dini olarak emrettiği emri yerine getirmek” 14b/8, 9; Ĥażret-i
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Muĥammed Resūlu’llāhnıñ emrini tutmaķ “Hazreti Muhammed Resulullah‟ın emrini yerine
getirmek” 14b/7, 8; ķarż-dār kişiniñ ķarżını edā ķılmaķ “borçlu kişinin borcunu ödemek”
15a/7, 8; mażlūm kişi ėr kişiniñ ĥaķķını saķlamaķ “Kadının kocasının hakkını koruması”
14a/9; namāzda bedenini pāk tutmaķ “namazda vücudunu temiz tutmak” 14a/1; namāz-ı
cenāzede aġrıķlarını sormaķ “cenazede taziyede bulunmak” 9a/8; pādişāhnıñ emrini tutmaķ
“padişahın emrini yerine getirmek” 15a/5, 6; śabį bāliġ boluş “çocuğun akıl baliğ olması”
13b/8; ŧāliblerġa taǾlįm bėrmek “öğrencilere eğitim vermek” 13a/8; Ǿulemā fuķahanıñ emrini
tutmaķ “âlimlerin ve fıkıhçıların emirlerini yerine getirmek” 15a/4, 5.
1.6. Tekrar Grubu
Anlamı güçlendirmek, pekiĢtirmek ifade gücünü artırmak, kavramı zenginleĢtirmek
amacıyla aynı cinsten iki veya daha çok kelimenin arka arkaya getirilmesiyle oluĢan gruba
tekrar grubu denir. Tekrar grubu unsurları aynı olan, unsurları anlamca birbirine yakın ya da
karĢıt, sesleri birbirini çağrıĢtıran kelimelerle kurulur. Grup söz diziminde isim, sıfat, zarf ve
fiil görevindedir (Hatiboğlu, 1972: 51; Hatiboğlu, 1981: 9; Delice, 2007: 31, 32; Erkul, 2007:
5; Karaağaç, 2009: 161; Altun, 2011: 20; Karaağaç, 2013: 476; Özmen, 2013: 75; Aktan,
2016: 27; Özkan vd., 2017: 44; Karahan, 2018: 60).
Metinde 2 adet tekrar grubu tespit edilmiĢtir. Bunlar Ģunlardır: cönk cönk “büyük
büyük” 5b/3;Ǿulemā fuķaha “âlemler fakihler” 15a/4, 5.
1.7. Edat Grubu
Bir çekim edatı ve ona bağlı isim unsurundan oluĢan kelime grubuna edat grubu adı
verilir. Çekim edatı sonda, isim unsuru ise baĢta yer alır. Grup, söz diziminde sıfat, zarf ve
isim görevi üstlenir (Hatiboğlu, 1973: 32, 33; Delice, 2007: 21, 22; Erkul, 2007: 13;
Karaağaç, 2009: 142; Altun, 2011: 19, 20; Karaağaç, 2013: 459 - 467; Özmen, 2013: 100;
Aktan, 2016: 33 - 36; Özkan vd., 2017: 60; Karahan, 2018: 62 - 64).
Metinde 27 adet edat grubu tespit edilmiĢtir. Örnekleri Ģunlardır: Allāhu TeǾālānıñ
taķdįri birle “Allahu Teâlâ‟nın takdiriyle” 6a/7; farżdın bölük “farzdan baĢka” 12b/6; ķolı
üçün “eli için, elini mesh etmek için” 11b/4; mübārek kėysüleridin bölük “mübarek
giysilerinden baĢka” 16b/9; nafaķa-i Ǿayāl üçün “ailenin geçimi için” 14b/3; śabį bāliġ
boluşın ilgeri “çocuk akıl baliğ olduktan sonra” 13b/8; ŧaǾāmnıñ ķuvveti birle “yemeğin
kuvvetiyle” 13b/4; teyemmüm ėtmek üçün “teyemmüm etmek için” 11b/2; yaħşı sıfat birle
“iyi bir Ģekilde, güzel ifadelerle” 5a/3; zōr bile “zorla” 16b/1.
1.8. Bağlama Grubu
Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmıĢ iki veya daha fazla ismin oluĢturduğu kelime
grubudur. Ġsimler grubun kuruluĢuna eĢit olarak katılırlar. Grup söz diziminde isim, sıfat ve
zarf görevi yapar (Delice, 2007: 20, 21; Erkul, 2007: 6; Karaağaç, 2009: 164, 165; Altun,
2011: 19; Karaağaç, 2013: 480; Özmen, 2013: 80, 81; Aktan, 2016: 56 - 61; Özkan vd., 2017:
102 - 106; Karahan, 2018: 65 - 67).

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2018, Year 6, Issue 14
Issn: 2147-8872

- 224 -

www. turukdergisi.com

Ümit Eker

Metinde 32 adet bağlama grubu bulunmaktadır. Örnekleri Ģunlardır: cemįǾ Müselmān
ėrenler ve cemįǾ Müselmān mažlūmlar “bütün Müslüman erkekler ve bütün Müslüman
kadınlar” 2b/4, 5, 6; fest ve bülend “alçak ve yüksek” 8a/7; finhān ve āşikāra “gizli ve açık”
6b/6; gāh bir nevbet gāh ėki nevbet “ya bir ya da iki kere” 9b/6; lāyıķ ve sezā-vār “layık ve
uygun” 3b/9; rūşen ve ķaranġu “aydınlık ve karanlık” 8b/3; sünnet-i müǿekkede ve sünnet-i
zevāyide “sünnet-i müekkede ve sünnet-i zevayide” 9b/2, 3; yaħşılık ve yamanlıķ “iyilik ve
kötülük” 6a/6; yıraķ ve yavuķ “uzak ve yakın” 8a/2; źekvāt mālını bėrürde veyā bölürde
“zekât malını vermede veya paylaĢtırmada” 12b/7.
1.9. Birleşik İsim Grubu
Bir varlığın özel ismi olarak bir araya gelen kelimelerin oluĢturduğu gruptur. Grupta
isimler eksiz olarak birleĢir. Ġki veya daha fazla sayıda isme sahip özel isimler birleĢik isim
grubudur. Grup söz dizimi içinde isim görevinde kullanılır (Delice, 2007: 28; Karaağaç, 2009:
167; Altun, 2011: 20; Karaağaç, 2013: 481; Özmen, 2013: 109; Aktan, 2016: 26; Özkan vd.,
2017: 42, 43; Karahan, 2018: 69, 70).
Metinde 5 adet birleĢik isim grubuna rastlanmıĢtır: Ĥafż-ı Buħārį “Hafız-ı Buhari” 3a/2;
Ĥażret-i İmām-ı Yūsuf “Hazreti Ġmam-ı Yusuf” 12b/1; Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā “Hazreti
Muhammed Mustafa” 2b/2, 3; Ĥażret-i Muĥammed Resūlu’llāh “Hazreti Muhammed
Resulullah” 14b/8; 16b/7; İmām-ı ŞāfiǾį “Ġmam-ı ġafiî” 12b/1, 2.
1.10. Sayı Grubu
Türkçede sayılar tek kelime, sıfat tamlaması ve sayı grubu ile ifade edilir. Basamak
sistemine göre sıralanan sayı isimleri topluluğuna sayı grubu denir. Grupta sayılar eksiz
birleĢir, küçük sayı sonda bulunur. Genellikle ana sayılar sıfat tamlaması, ara sayılar sayı
grubudur. Grup söz diziminde isim ve sıfat görevi yapar (Delice, 2007: 29; Erkul, 2007: 12;
Karaağaç, 2009: 155; Altun, 2011: 20, 21; Karaağaç, 2013: 470; Özmen, 2013: 108; Aktan,
2016: 53 - 55; Özkan vd., 2017: 96 - 98; Karahan, 2018: 72, 73)
Metinde 3 adet sayı grubuna rastlanmıĢtır: on birinci “on birinci” 12a/3; on iki “on iki”
11b/7; on ikinci “on ikinci” 12a/3, 4.
1.11. Birleşik Fiil Grubu
Türkçede bir isim veya fiile yardımcı fiillerden biri getirilerek oluĢturulan fiile birleĢik
fiil denir. Grupta asıl öğe isim olup önce, yardımcı fiil yardımcı öğedir ve sonra gelir 7. Bunlar
bir hareketi karĢılar veya tasvir eder. BirleĢik fiiller “isim + yardımcı fiil”, “fiil + zarf-fiil eki
+ yardımcı fiil” ve “isim + fiil (deyimleĢmiĢ)” olmak üzere üçe ayrılır (Hatiboğlu, 1972: 43 7

“fiil + zarf-fiil eki + tasvir fiili” kuruluĢundaki birleĢik fiiller de esasen “isim + yardımcı fiil” kuruluĢundadır. Çünkü zarffiil ekleri eklendiği fiili geçici olarak isme dönüĢtürür. Ayrıca tasvir fiilleri de iĢlev olarak yardımcı fiil durumundadır.
Karahan 2018‟de “Diğer Yardımcı Fiillerle Kurulan BirleĢik Fiiller” olarak ifade edilen birleĢik fiiller de “isim + yardımcı
fiil” kuruluĢundadır; ancak bu gruptaki kelimelerden biri veya hepsi sözlük anlamlarını kaybetmiĢ ya da deyimleĢmiĢtir. Bu
tarz fiiller çeĢitli çalıĢmalarda çeĢitli Ģekillerde isimlendirilmiĢlerdir. Bk.; “Anlamca KaynaĢmıĢ BirleĢik Fiiller” (Karahan,
1997: 39); “Asıl Fiil ile Kurulan Fiil Öbekleri” (Delice, 2007: 27); “Deyim Biçiminde ÖbekleĢmiĢ Eylemler” (Gencan,
2007: 368); “Ġsim ile Fiil BirleĢmesinden OluĢan (DeyimleĢmiĢ BirleĢik Fiiller)” (Aktan, 2016: 46); “Diğer Fiillerle
Kurulan BirleĢik Fiiller” (Karahan, 2018: 75).
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45; Delice, 2007: 24, 25; Erkul, 2007: 11, 12; Karaağaç, 2009: 156; Altun, 2011: 20;
Karaağaç, 2013: 471 - 476; Özmen, 2013: 88; Aktan, 2016: 43 - 48; Özkan vd., 2017: 66 - 82;
Karahan, 2018: 73 - 79).
Metinde 100 adet birleĢik fiil kullanılmıĢtır. Bunların 78‟si “Ġsim + Yardımcı Fiil”,
22‟si “Ġsim + Fiil (deyimleĢmiĢ)”den oluĢmaktadır. “Ġsim + Yardımcı Fiil” ile ilgili örnekler
Ģunlardır: fermān ķıl- “ferman buyurmak” 2b/3, 4; naśįb bol- “nasip olmak” 3b/5; sāķıt bol“düĢmek, ortadan kalkmak” 9a/6, 7; niyet et- “niyet etmek” 11b/1; yād ķıl- “yâd etmek” 5a/2.
“Ġsim + Fiil (deyimleĢmiĢ) ile ilgili örnekler Ģunlardır: becā keltür- “yerine getirmek” 3a/5;
įmān keltür- “iman etmek” 5b/6, 7; namāz öte- “namaz kılmak” 3a/3; şerįk keltür- “Ģirk
koĢmak” 7a/6; taǾlįm ber- “öğretmek” 13a/8.
1.12. Kısaltma Grupları
Kelime grupları ve cümlelerden yıpranma, eksiltme ve kalıplaĢma yoluyla meydana
gelen kelime gruplarıdır. Bunlar daha çok isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil gruplarından
kısalmıĢtır. Kısaltma gruplarının “yönelme”, “bulunma”, “ayrılma”, “isnat”, “yükleme”,
“vasıta”, “ilgi”, “eĢitlik” olmak üzere çeĢitli türleri vardır (Erkul, 2007: 17; Karaağaç, 2013:
458 - 467; Özmen, 2013: 141; Aktan, 2016: 70 - 79; Özkan vd., 2017: 107 - 113; Karahan,
2018: 79 - 84).
Ġncelediğimiz metinde 4 adet bulunma grubu ile 3 adet ayrılma grubu tespit edilmiĢtir.
Diğer kısaltma grubu türlerine rastlanmamıĢtır.
1.12.1. Bulunma Grubu
Bulunma hâli ekini almıĢ bir ismin diğer isimle kurduğu kelime grubudur. Sıfat
tamlamasına benzer. Birinci isim ikinci ismi niteler (Delice, 2007: 42; Karaağaç, 2009: 147;
Altun, 2011: 16; Karaağaç, 2013: 461; Özmen, 2013: 113; Aktan, 2016: 74, 75; Özkan vd.,
2017: 108; Karahan, 2018: 82).
Metinde 4 adet bulunma grubu tespit edilmiĢtir: ġuslde farż “gusülde farz” 11a/3;
rūzede farż “oruçta farz” 13a/3; ĥac ŧavāf ķılmaķda farż “hacda farz” 14a/4; teyemmümde
farż “teyemmümde farz” 11b/1.
1.12.2. Ayrılma Grubu
Ayrılma hâli ekini almıĢ bir ismin diğer isimle kurduğu kelime grubudur (Delice, 2007:
40, 41; Karaağaç, 2009: 148; Altun, 2011: 16, 17; Karaağaç, 2013: 462; Özmen, 2013: 114;
Aktan, 2016: 75, 76; Özkan vd., 2017: 108; Karahan, 2018: 82).
Metinde 3 adet ayrılma grubu tespit edilmiĢtir: dirhem-i şerǾįdin ziyāde “Ģeriat
usullerine göre belirlenen miktardan daha fazla” 11a/1; farżdın bölük “farzdan baĢka” 12b/6;
maķśūd bu Ǿilmdin “bu ilimden maksat” 2b/6, 7.
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2. Metnin Çevriyazısı
Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm8
[2b] (1) -ķāle‟n-nebiyyu Ǿaleyhi’s-selām, ŧalebu’l-Ǿilmi ferįżatun Ǿalā kulli (2) muslimin ve
muslimetin, śadaķa yā resūlu’llāh-9 YaǾni Ĥażret-i (3) Muĥammed Muśŧafā -śalla’llāhu Ǿaleyhi
vesellem-10 fermān ķılıp(4)durlar ki Ǿilim ŧaleb ķılmaġlıķ farżdur cemįǾ Müselmān (5) ėrenlerġa
ve cemįǾ Müselmān mažlūmlarġa ve cemįǾ (6) Müselmān ve āzād bendelerġa. Ammā maķśūd
bu Ǿilm(7)din tört Ǿilm turur. Evvel Ħudāy-ı TeǾālānı bir (8) bilmeklik turur. Ėkinçi Ǿilm namāz
turur. Üçünçi (9) Ǿilm rūze turur. Törtünçi ĥayż ve nifās turur. [3a] (1) Bu Ǿilmlerni bilmeklik
cemįǾ Müselmānlarġa (2) lāzım turur. Ammā Ĥafż-ı11 Buħārį -raĥmetu’(3)llāhi Ǿaleyh-12
aytıpdurlar ki “Her kim namāz ötese (4) anca kim namāznıñ içide farż turur anı (5) becā
kėltürse lįkin ol farż(6)nıñ aŧını bilmese anıñ namāzı dürüst (7) ėmes.” dėpdürler. Anıñ üçün (8)
bu kitābġa Muhimmātu’l-Muslimįn at (9) ķoyuldı. Alta farż: evvel kelime-i ŧayyibe[3b](1)ni
bilmeklik, ėkinçi Ǿömr içide bir merātibe aytmaķlık, (2) onunçı her künde oķumaķlıķ, törtünçi
maǾnįsini (3) bilmeklik, bėşinçi Ħudāy-ı TeǾālānıñ ġażabıdın (4) ķurtulmaķlıķ ve raĥmetidin
ümįd-vār bolmaķlıķ (5) altınçı Ħudāy-ı TeǾālānıñ ŝenāsı naśįb bolsa (6) bu dünyādın āħiretge
aytmeklik turur. (7) Kelime-i ŧayyibe -lā ilāhe illa’llāh, muĥammedu’r-resūlu’llāh-13. (8) YaǾni
yoķtur hįç Ħudāy kim tafınmaķġa (9) lāyıķ ve sezā-vār bolġay. Meger Allāhu TeǾālā [4a]14 (1)
maǾbūd-ı ber-ĥaķ ve ħudāvend-i muŧlaķdur. Kelime-i şehādet (2) -eşhedu en lā ilāhe illa’llāh
ve eşhedu enne (3) muĥammeden Ǿabduhu ve resūlih-15. YaǾni güvāhlıķ bėredürmėn (4) muña
kim yoķtur hįç Ħudāy kim tafınmaķġa lāyıķ (5) ve sezā-vār bolġay. Meger Allāhu TeǾālā
maǾbūd-ı (6) ber-ĥaķ ve ħudāvend-i muŧlaķdur. YaǾni güvāhlıķ (7) bėredür muña kim
Muĥammed Ħudāy-ı TeǾālānıñ bende(8)sidür ve ber-ĥaķ peġamberidür. Kelime-i tevĥįd (9) -lā
ilāhe illa’llāh-16. YaǾni yoķtur hįç Ħudāy kim (10) tafınmaķġa lāyıķ ve sezā-vār bolġay. Meger
[4b] (1) Allāhu TeǾālā maǾbūd-ı ber-ĥaķ ve ħudāvend-i muŧlaķdur. (2) -vaĥdehu-17. YaǾni yeke
ve yegānedür. Allāhu TeǾālā (3) -lā şerįke leh-18. YaǾni yoķtur şerįk Allāhu TeǾālāġa. (4) lehu’l-mulku ve lehu’l-ĥamdu-19. YaǾni Allāhu TeǾālāġadur (5) pādişālıķ. Allāhu TeǾālāġa
cemįǾ sipās u sitāyiş. (6) -yuĥyį ve yumįt-20. YaǾni tirilmekni ve ölmekni ħalķ (7) ķılġuçı oldur.
-ve huve ĥayyun lā yemūt-21. Ve hāl-i ān ki (8) ol Allahu TeǾālā tirikdür, ölmes. -bi-yedihi’lħayr-22. (9) YaǾni anıñ ėligide ve taśarrufıdadur yaħşı ve yamanlıķ. (10) -ve huve Ǿalā kulli
şeyǿin ķadįr-23. YaǾni Allāhu TeǾālā [5a] (1) hemme nėmersege tüvānādur. Kelime-i temcįd -

8

“Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla [baĢlarım]”.
“Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: Ġlim talep etmek erkek ve kadın bütün Müslümanlara farzdır. Allah‟ın elçisi doğru
söyledi.”
10
Allah‟ın selamı onun üzerine olsun.
11
“Ĥāfıż-ı Buħārį” olmalıdır.
12
Allah‟ın rahmeti onun üzerine olsun.
13
Allah‟tan baĢka ilah yoktur, Muhammet onun kulu ve elçisidir.
14
Sayfanın üst kenarında sonradan yazıldığı anlaĢılan “Muĥammed Ħudāy-ı TeǾālānıñ ber-ĥaķ peġamberidür. „Muhammet
Allahu Teâlâ‟nın hak peygamberidir.‟” ifadesi bulunmaktadır.
15
Ben Ģehadet ederim ki Allah‟tan baĢka ilah yoktur ve yine Ģehadet ederim ki Muhammet onun kulu ve elçisidir.
16
Allah‟tan baĢka ilah yoktur.
17
O tektir.
18
Onun (Allah‟ın) ortağı yoktur.
19
Mülk onundur, hamt ona aittir.
20
O diriltendir ve öldürendir.
21
Allah, ezeli ve ebedi hayat sahibidir; ölümden ve fenadan münezzehtir.
22
Her hayır onun elindedir.
23
Ve o her Ģeye kadirdir.
9
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subĥāna’llāh-24. YaǾni (2) pāklıķ birle yād ķıladurmėn Allāhu TeǾālānı (3) ve -elĥamdu li’llāh25
. YaǾni yaħşı śıfat birle yād (4) ķılmaķnıñ hemmesi Allāhu TeǾālāġadur ve -lā(5)ilāhe
illa’llāh-26. YaǾni yoķ turur hįç Ħudāy kim ta(6)pınmaķıġa lāyıķ ve sezā-vār bolġay. Meger
Allāhu (7) TeǾālā maǾbūd-ı ber-ĥaķ ve ħudāvend-i muŧlaķdur. (8) Ve -allāhu ekber-27. YaǾni
Allāhu TeǾālā uluġraķ(9)dur hemmedin. -lā ĥavle ve lā ķuvvete illā bi’llāh[5b](1)i’l-Ǿaliyyi’lǾažįm-28. YaǾni yoķtur hįç çāre (2) ve hįç ķuvvet güneh yanmaķġa. Meger Allāhu TeǾālānıñ (3)
Ǿināyėti birledür. Cönk cönkdür. Įmān-ı (4) mücmel -āmentu bi’llāhi kemā huve bi-esmāihi (5)
ve śıfātihi ve ķultu cemįǾ aĥkāmihi-29. Įmān-ı (6) mufaśśal -āmentu bi’llāh- YaǾni įmān
kėltür(7)düm Allāhu TeǾālāġa. -ve melāǿiketihi-30. YaǾni (8) įmān kėltürdüm Allāhu TeǾālānıñ
ferişte(9)leriġa. -ve kutibihi-31, yaǾni įmān kėltürdüm [6a] (1) Allāhu TeǾālānıñ cemįǾ
kitāblarıġa. -ve resūlihi-32. (2) YaǾni įmān kėltürdüm Allāhu TeǾālānıñ (3) cemįǾ
peġamberleriġa. -ve’l-yevmi’l-āħiri-33. YaǾni (4) įmān kėltürdüm Allāhu TeǾālānıñ (5) ķıyāmet
künine. -ve’l-ķaderi ħayrihi ve şerrihi (6) mine’llāhi teǾālā-34. YaǾni yaħşılıķ ve yaman(7)lıķ
Allāhu TeǾālānıñ taķdįri birle(8)dür. -ve’l-baǾŝu baǾde’l-mevt-35. YaǾni ölmek (9) ĥaķ, ölgendin
kėyin tirilmek ĥaķdur. [6b] (1) Kelime-i istiġfār, -estaġfiru’llāhi teǾālā min kulli (2) źenbin
eźnebhehu Ǿameden muteǾammiden ev ħaŧāǿen-36. (3) YaǾni maġfiret tileydürmėn Allāhu
TeǾālādın (4) her günāhım üçün kim ķılġan bolġaymėn ol günehni (5) ķaśd iħtiyār birle yā
ħaŧālıķ birle sırran (6) ve Ǿalāniyyeten yaǾni finhān ve āşikāra. (7) -ve etūbu ileyhi mine’ź-źenbi
elleźį aǾlem-37. (8) YaǾni tevbe ķıladurmėn ol günehlerdin ki (9) bilmeydürmėn. -inneke ente
Ǿallāmu’l-[7a](1)ġuyūb-38. YaǾni sėnsin ġayblerni bilgüçi. (2) Kelime-i redd-i küfr, -allāhumme
innį eǾūźu bike min (3) en uşrike bike şeyǿen ve ene aǾlem-39. YaǾni (4) Ħudāyā, Ħudāvendā!
Be-taĥķįķ fenā tiley(5)dürmėn ve ilticā kėltüredürmėn (6) sėñe şerįk kėltürmekdin sėñe (7)
nėmerseni ve ĥāl-i ān ki mėn bilmegeymėn. (8) -estaġfiruke limā lā aǾlem-40. YaǾni maġfiret (9)
tileydürmėn sėndin ol nėmerse kim [7b] (1) bilmeydürmėn. -inneke ente Ǿallāmu’l-ġuyūb-41. (2)
YaǾni be-taĥķįķ sėn ġayblarnı pilgüçi ve -eķul (3) ķavli lā ilāhe illa’llāh, muĥammedu’rresūlu’llāh-42. (4) YaǾni aytadurmėn bu ķavlni ki -lā ilāhe (5) illā’llāh, muĥammedu’rresūlu’llāh-. Ħudāy-ı TeǾālā(6)nı nėçe śıfat birle tanursın? Evvel (7) ķadįm. Hemįşe bar turur ki
anıñ barlıķıġa (8) iftidā yoķ. Ėkinci ĥayy. YaǾni tirikdür kim [8a] (1) anıñ tiriklikige intihā yoķ.
Üçünçi (2) Ǿilm, dānāydur kim kiçik yıraķ ve yavuķ, (3) rūşen ķarañġu anıñ Ǿilmide yeksāndur.
(4)
Törtinçi ķādir. YaǾni tüvānāydur ki (5) hįç nėmerse anıñ ķudretidin taşķarı (6) ėmes. Bėşinçi
semǾ. YaǾni işitgüçi(7)dür ki fest ve bülend, yıraķ ve yavuķ (8) anıñ ėşitmegide yeksān
24

Allah noksan sıfatlardan uzaktır.
Hamt, Allah‟adır.
26
Allah‟tan baĢka ilah yoktur.
27
Allah en büyüktür.
28
Güç ve kuvvet yalnızca yüce ve büyük olan Allah‟a aittir.
29
Ben Allah‟a bütün isimleriyle, sıfatlarıyla ve hükümleriyle birlikte ima ettim.
30
Ve meleklerine.
31
Ve kitaplarına.
32
Ve elçisine.
33
Ve ahiret gününe.
34
Ve kadere, hayır ve Ģerrin Allah‟tan geldiğine.
35
Ölümden sonra dirilmeye.
36
Bilerek ya da bilmeyerek yapmıĢ olduğum her günahım için Allahu Teâlâ‟dan af diliyorum.
37
Ve günahlarıma tövbe ederim. O en iyi bilendir.
38
Gaybları bilen sensin.
39
Allah‟ım! ġüphesiz ben bilerek herhangi bir Ģeyi Ģirk koĢmaktan sana sığınırım.
40
Bilmeyerek iĢlemiĢ olduğum hatalarımın bağıĢlanmasını dilerim.
41
ġüphesiz ki bütün gaybları ancak sen bilirsin.
42
“Allah‟tan baĢka ilah yoktur, Muhammet Allah‟ın elçisidir.” cümlesini söylerim.
25
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berāberdür. [8b] (1) Altıncı baśįr. YaǾni fenāyįdür kim anıñ körmegige (2) köz ĥācet ėmes.
Anıñ körmegide yıraķ (3) ve yavuķ, rūşen ve ķarañġu berāberdür. Mesǿele-i namāz (4)
ötemekge ŧahāret şarŧdur. Ŧahāretde (5) farż törtdür. Evvel yüzini yumaķ. Ėkinçi (6) ķolını
ceynigi birle ķoşup yumaķ. (7) Üçünçi başnıñ tört ĥiśśesiniñ (8) bir ĥiśśesige mesĥ ķılmaķ.
Törtinçi (9) ėki ayaġını uşşuķı birle ķoşup [9a] (1) yumaķlıķ. Bu tört farż saķalsız kişige; (2)
ammā saķallıķ kişilerge saķalnı mesĥ ķılmaķ. (3) Mesǿele-i aĥkām bu andaġ farżlardur ki
namāz, rūze, (4) ĥac, zekvāt ve ġusl-i cenābet farż-ı Ǿayn; ammā (5) farż-ı kifāye oldur ki
cemāǾatniñ içidin (6) bir kişi edā ķılsa hemmesiniñ gerdānıdın sāķıt (7) bolur. Andaġ kim
cevāb-ı selām, cevāb-ı Ǿaŧse, (8) namāz-ı cenāzede aġrıķlarnı sormaķ (9) bu işlerni cemǾiyetde
biri edā ķılsa [9b] (1) hemmesiniñ gerdānıdın sāķıt bolur. (2) Sünnet ėki ķısımdır. Sünnet-i
müǿekkede ve sünnet-i (3) zevāyide. Sünnet-i müǿekkede Ĥażret-i Muĥammed (4) -śalla’llāhu
Ǿaleyhi vesellem- merām ķılġan bolġaylar. (5) Sünnet-i zevāyide Ĥażret-i Peġamber hemme
ķılmaġan (6) bolġaylar. Gāh bir nevbet gāh ėki nevbet (7) ķılġan bolġaylar. Ammā ehl-i selefler
(8)
ķılġan bolġaylar. Aĥkām-ı şerįǾat sėkiz(9)dür. Evvel farż. Ėkinçi vācib. Üçünçi [10a] (1)
sünnet. Törtünçi müsteĥab. Bėşinçi ĥelāl. Altınçı (2) ĥarām. Yėtinçi mubāĥ. Sėkizinçi mekrūh.
YaǾni farż (3) ol ki delįl-i ķaŧǾiyyet birle ŝābit bolġay. (4) Her kim becā keltürse ŝevābdur. Eger
terk ķılsa (5) Ǿaźābıġa münkir bolsa kāfir bolur. -neǾūzu bi’llāhi (6) min źālike-43 Farż ėki
ķısmıdur. Biri farż-ı (7) Ǿayn, biri farż-ı kifāye. Farż-ı Ǿayn oldur ki (8) her kişi özi edā
ķılmaġunça gerdānıdın (9) sāķıt bolmas. Ėliklerini hōy ķılıp (10) Ėlik arķasını üstün ķılıp
sıylamaķ [10b] (1) YaǾni aralamaķlıķ farż turur. Muħtaśar įmān budur ki (2) aytġay. Bende ol
nėrsege emr ķılıpdur. Allāhu (3) TeǾālā nehy ķılıpdur. Ol nėrse bizlerge (4) köñli birle ve iķrār
ķılsa tili birle boladur. (5) Ol kişiniñ įmānı śaĥįĥ. ǾInde’ş-şerǾį tört (6) ķısım istincāh farżdur.
Evvel cünüb kişiniñ (7) istincāh ķılmaķı. Ėkinçi ĥayżdın pāk bolġan (8) mažlūmnıñ istincāh
ķılmaķı. Üçünçi nifās(9)dın pāk bolġan mažlūmnıñ istincāh ķılmaķı. [11a] (1) Törtinçi mevżuǾ-ı
istincā[h]da dirhem-i şerǾįdin ziyāde (2) necāset bolsa andaġ kişiniñ istincā[h] ķılmaķı (3)
farżdur. Ġuslde farż üçdür. Evvel (4) aġzını yumaķ. Ėkinçi burunını yumaķ. Üçünçi (5) hemme
bedenini alapsız yumaķ. Ġusl farż bolmaķ(6)nıñ sebebi bėşdür. Evvel ħatuna mülāķāt (7)
bolmaķ. Ėkinçi źevķ birle āb-ı menį çıķmaķ. Üçü(8)nçi iĥtilām bolmaķ. Törtinçi ĥayżdın (9)
pāk bolmaķ. Bėşinçi nifāsdın pāk bolmaķ. [11b] (1) Teyemmümde farż törtdür. Evvel niyet.
Niyet ėttim (2) teyemmüm ėtmek üçün tā namāzım mėñe mübāĥ olsun. (3) Ėkinçi ħāk-i pāk.
Üçünçi ķolını bir soķmaķ yüzini (4) üçün. Törtinçi bir soķmaķ ķolı üçün ceynigi 44 pile. (5)
Cünübniñ ŧahāreti niyyeti kifāye ķıladur. Niśābda (6) -Ǿaleyhi’l-fetvā-45 dėpdür. Hidāyede huve’ś-śaĥįĥ-46 (7) dėpdür. Namāzda on ėki farż -müttefeķun Ǿaleyh-47 (8) dėpdür. Evvel āb-ı
pāk. Ėkinçi cāy-ı pāk. [12a] (1) Üçünçi libās-ı pāk. Törtinçi vaķt. Bėşinçi ķıble. Altınçı (2)
niyet. Yėtinçi tekbįr-i taĥrįme. Sėkizinçi ķıyām. Toķuzınçı (3) ķırāǿat. Onunçı rüķūǾ. On
birinçi sücūd. On (4) ėkinçi ķaǾde-i āħirde ettaĥiyyāt miķdārı o(5)lturmaķ. Setr-i Ǿavret hem
farżdur -müttefeķun Ǿaleyh-. (6) Ve farż-ı ħilāfiyye bėşdür. Evvel tertįb, ėkinçi (7) bir Ǿamel
ķılıp namāzdın çıķmaķ. Üçünçi rükūǾ(8)da sücūdda ārām almaķ. Törtinçi rüķūǾdın (9) yanıp öre
turmaķ. Bėşinçi ėki secde[12b](1)niñ arasıda olturmaķ. Ĥażret-i İmām-ı Yūsuf ve İmām-ı (2)
ŞāfiǾį -rażıya’llāhu Ǿanh-48nıñ meźhebleride farż(3)dur. Źekvāt farż bolmaķ sebebi şarŧı
yėtedür. Evvel (4) āzādlıķ. Ėkinçi belāġat. Üçünçi Ǿaķl. Törtinçi (5) İslām. Bėşinçi niśāb.
Altınçı bir yıl ötmek. (6) Yėtinci farżdın bölük śāĥib-i niśāb (7) bolmaķ. Źekvāt mālını bėrürde
43

Bundan Allah‟a sığınırız.
Dirsek.
45
Hüküm değeri güçlü bir fetva çeĢididir.
46
Hüküm değeri “el-assah”dan düĢük olan, ancak diğer hükümlere göre güçlü olan fetva çeĢididir.
47
Üzerinde birleĢilen.
48
Allah ondan razı olsun.
44
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veyā bölürde (8) źekvātnı niyet ķılmaķ farżdur. Źekvātnı (9) maśrafįge bėrmek farżdur. Maśrafį
źekvāt hem yėtedür. [13a] (1) Evvel faķįr. Ėkinçi miskįn. Üçünçi Ǿāmil-i źekvāt. (2) Törtinçi
mekātib. Bėşinçi ķarż-dār. Altınçı maķŧūǾu’(3)l-ġuzāt. Yėtinçi ibn-i sebįl. Rūzede farż (4)
üçdür. Evvel niyet. Ėkinçi yėmeslik ve (5) içmeslik. Üçünçi terk-i cimāǾ ķılmaķ (6) śubĥ-ı
śādıķdın tā āfitāb oltur(7)ġunça. Ǿİlm, farż-ı Ǿayndur. Kesb ķılmaķ (8) hem farżdur. Ŧāliblerġa
taǾlįm bėrmek farż. [13b] (1) Yėmekde tört farż... Evvel ĥelāl yėmek. Ėkinçi (2) rızķını Ħudāy-ı
TeǾālādın bilmek. Üçünçi (3) Ħudāy-ı TeǾālānıñ ķısmetige rāżį bolmaķ. (4) Törtinçi ŧaǾāmnıñ
ķuvveti birle maǾśiyet ķılma(5)slıķ. İǾtiķād-ı ĥaķnı kitābu’llāh ve sünnet-i (6) resūlu’llāhdın
alıpdur. Farż-ı Ǿaynlarge (7) Ǿamel ķılmaķġa hemme müǿminlerge tevfįķ (8) Ǿaŧā ķılġay. Śabį
bāliġ boluşın ilgeri farż: [14a] (1) Ħudāy-ı TeǾālānı tunumaķ. Namāzda bedenini pāk tutmaķ.
(2)
Bir farż, ötüküge ķolnıñ üç aśābiǾleriniñ (3) miķdāriçe mesĥ ķılmaķ. Bir farż, bėş namāznıñ
edāsıda (4) bėrgeli ķażā bolsun. BaǾżısı ĥac ŧavāf ķılmaķda (5) farż üçdür. Evvel iĥrām
baġlamaķ. Ėkinçi (6) Ǿarafātıġa ĥāżır bolmaķ. Üçünçi KaǾbeni ziyāret (7) ķılmaķ. Bir farż
Allāhu TeǾālānıñ ĥaķķını saķlamaķ. (8) Ķuşnı ĥaķķını saķlaġannı riǾāye ķılmaķ. Ėkinçi (9)
mažlūm kişi ėr kişiniñ ĥaķķını saķlamaķ. DuǾā [14b] (1) ķılmaķda üç farż: Evvel įmān-ı
ŝābitlıķġa, ėkinçi pādişāh(2)larġa, üçünçi ata anasıġa duǾā ķılmaķ. Üç farż: Evvel (3) ĥelāl
yėmek. Ėkinçi nafaķa-i Ǿayāl üçün kimerseni ĥācet(4)din çıķarmaķ. Üçünçi kesb ķılmaķ. Bir
farż-ı Ǿaynnı (5) tamāmıġa yėtgürüp bilmek. Üçünci pādişāh-ı İslāmġa (6) dest-i yārlıķ ġazātda
yāverlik ķılmaķ. Ve yėne beş farż: (7) Evvel Ħudāy-ı TeǾālānıñ emrini tutmaķ. Ėkinçi Ĥażret-i
(8)
Muĥammed Resūlu’llāhnıñ emrini tutmaķ. Üçünçi ata (9) anasınıñ şerǾį buyurġan emrini
tutmaķ. Törtinçi [15a] (1) üstād-ı muvāfıķnıñ emrini tutmaķ. Bėşinçi farż: (2) Ŧarįķası birle ġusl
ķılmaķ. Bir farż: Kāfir kim (3) Müselmān bolsa ġusl ķılmaķ. Üç farż (4) mažlūm kişi ėriniñ
emrini tutmaķ. Ėkinçi Ǿulemā (5) fuķahanıñ emrini tutmaķ. Üçünçi pādişāhnıñ (6) emrini
tutmaķ. Üç farż: Mažlūm kişige ėr kişi (7) setr ķılmaķ. Ėkinçi ķarż-dār kişiniñ ķarż[ı]nı (8) edā
ķılmaķ. Bir Müselmānġa ölüm işi fįşe (9) kėlse ħalāś ķılışnıñ Ǿilācı bolsa miķdāriçe [15b] (1)
saǾy ķılmaķ. MüddeǾį, Ǿaleyhde ǾiddiǾā ķılsa şāyed (2) şehādet ayġıl dėse ŧaleb ķılsa şehādet
aytmaķ (3) farżdur. Ĥażret-i Peġamberim yėte aŧları. Evvelķı aŧları (4) Ŧāhā. Ėkinçi aŧları
Yāsįn. Üçünçi aŧları (5) Ebu’l-Ķāsım. Törtinçi aŧları Aĥmed. Bėşinçi (6) aŧları Maĥmūd. Altınçı
aŧları Muĥammed. Yėtinçi aŧları (7) Ėmįn turlar. Tört ķuşaķları. Evvel Ħvāce (8) ǾAbdu’llāh.
Ėkinçi Ħvāce ǾAbdu’l-muŧŧalib. Üçünçi (9) Ħvāce Hāşim. Törtinçi Ħvāce ǾAbdu’l-menāf. [16a]
(1)
Įn ĥażretniñ yėte śıfatları: Analarıdın (2) vücūdlarıġa kėlgenleride mübārek başları (3)
tüşürüklük ve ħaŧne ķılmaķlıķ. Ėkinçi śıfat(4)ları mübārek ķollarıda Ǿavretlerini tutup (5)
tüştiler. Üçünçi śıfatları taş arasıdın (6) ħurmā feydā bolup fi’l-ĥāl fişti. Törtinçi śıfat(7)ları
ėmitedürġan dāye analarınıñ oñ (8) ėmceksi ķoyañ ėrdi. Sol ėmceksi tāze (9) ėrdi. Her çende
“Tāze ėmcekkini ėmitey.” [16b] (1) dėdi. Onamay oñ ėmcekni zōr pile tartıp (2) ėmdiler.
Mübārek aġızlarınıñ berekātıdın ķoyañ (3) ėmcekige süt feydā boldı. Bėşinçi śıfatları (4)
ėmitgen dāye analarınıñ bir lāġar ķotur (5) tėvesi bar ėrdi. Ķopsa tayalmas ėrdi. (6) Ĥażretni ol
tėvege mindürdi ėrse ķoturı (7) ėrip semirüp tüvānā boldı. Altınçı Ĥażret-i Muĥammed
Resūlu’llāhda (8) fit bolmas. Fişe-çibin ķonalmas. Ķaş, kirfik, saķal (9) burut mübārek
kėysüleridin bölük mekrūhāt, tük bedenleride (10) yoķ ėrdi. Yol yörseler sāyeleri yėrge tüşmes
ve izleri (11) yėrge ornamas ėrdi. Yol yörseler bir pārça bulut [17a] (1) başlarıda sāye ķılur ėrdi.
Bėşinçi fįşāb (2) ķılsalar fįşāblarını yėr ķuyıġa tartıp alur (3) ėrdi. Fįşāblarını yėne kişi körmes
(4)
ėrdi. YaǾni şol yėrde būy-ı Ǿanberniñ ķızıl (5) gülniñ yıdı kėlür ėrdi. Bu śıfatlar (6) įn
ĥażretde bar ėrdi. Özge peġamberlerde (7) yoķ ėrdi. /.../49.

49

Eser burada sonlanmaktadır. 17b‟de “Salaten Tüncina” duası yer almaktadır. Sonrasında ise “Dört Ġmam” adlı metin
mevcuttur.
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3. Metnin Türkiye Türkçesine Aktarımı
“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla [başlarım]”
[2b] [kâle’n-nebiyyu aleyhi’s-selâm, talebu’l-ilmi ferîzatun ala kulli muslimin ve muslimetin,
sadaka yâ resûlu’llâh]50. Yani Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) “Ġlim talep etmek erkek,
kadın bütün Müslüman özgür kiĢilere farzdır.” buyurmuĢtur. Burada kastedilen ilim, dört
türlüdür. Birincisi Allahu Teâlâ‟yı bir bilmektir. Ġkinci ilim namazdır. Üçüncü ilim oruçtur.
Dördüncüsü hayız ve nifastır. [3a] Bu ilimleri bilmek bütün Müslümanlar için gereklidir.
Hafız-ı Buharî (r.a.) Ģöyle buyurmuĢlardır: “Kim namaz kılarken yerine getirdiği farzları
bilmezse o kiĢinin namazı tam olmaz.” Bu kitaba bundan dolayı Muhimmâtu’l-Muslimîn
(Müslümanlar için Önemli Bilgiler) adı konuldu. Altı farz Ģunlardır: Birincisi kelime-i
tayyibeyi [3b] bilmek, ikincisi bunu ömürde en az bir kere söylemek, [üçüncüsü] bunu on
günde bir okumak, dördüncüsü manasını bilmek, beĢincisi Allahu Teâlâ‟nın gazabından
kurtulmak ve rahmetinden ümitvar olmak, altıncısı Allahu Teâlâ‟yı övmek nasip olursa bu
dünyadan ahirete kadar bunu yapmak.
Kelime-i tayyibe: [lâ ilâhe illa’llâh, muhammedu’r-resûlu’llâh]. Yani Allah‟tan baĢka
kendisine ibadet edilecek bir varlık yoktur. Allahu Teâlâ [4a] kendisine ibadet edilecek tek
varlıktır, mutlak bir yaratıcıdır. Kelime-i Ģehadet: [eşhedu en lâ ilâhe illa’llâh ve eşhedu enne
muhammeden abduhu ve resûlih]” Yani ben Ģahitlik ederim ki Allah‟tan baĢka kendisine
ibadet edilecek bir varlık yoktur. Allahu Teâlâ [4a] kendisine ibadet edilecek tek varlıktır,
mutlak bir yaratıcıdır. Yani ben Ģehadet ederim ki Muhammed (a.s.) Allahu Teâlâ‟nın kulu ve
hak peygamberidir.
Kelime-i tevhid: [lâ ilâhe illa’llâh]. Yani Allah‟tan baĢka kendisine ibadet edilecek bir varlık
yoktur. [4b] Allahu Teâlâ kendisine ibadet edilecek tek varlıktır, mutlak bir yaratıcıdır.
[vahdehu]. Yani Allahu Teâlâ tek ve biriciktir. [lâ şerîke leh]. Yani Allahu Teâlâ‟nın ortağı
yoktur. [lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu]. Yani padiĢahlık Allahu Teâlâ‟ya aittir. Bütün övgüler
Allahu Teâlâ‟yadır. [yuhyî ve yumît]. Yani dirilmeyi ve ölmeyi yaratan odur. [ve huve hayyun
lâ yemût]. Allahu Teâlâ her an diridir, ölmez. [bi-yedihi’l-hayr]. Yani iyilik ve kötülük onun
elindedir. [ve huve alâ kulli şeyin kadîr]. Yani Allahu Teâlâ‟nın [5a] her Ģeye gücü yeter.
Kelime-i temcid: [subhâna’llâh]. Yani Allahu Teâlâ‟nın temiz olduğunu, eksikliklerden
münezzeh olduğunu bilirim. [elhamdu li’llâh]. Yani güzel sıfatlarla yâd etmelerin hepsi
Allah‟adır. [lâ ilâhe illa’llâh]. Yani Allah‟tan baĢka kendisine ibadet edilecek bir varlık
yoktur. Allahu Teâlâ kendisine ibadet edilecek tek varlıktır, mutlak bir yaratıcıdır. [allâhu
ekber]. Yani Allahu Teâlâ her Ģeyden büyüktür. [lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâhi’l-aliyyi’lazîm]. [5b] Yani günahtan dönmek konusunda Allah‟tan baĢka çare ve kuvvet yoktur. Bu
Allahu Teâlâ‟nın yardımıyla olur. O en büyüktür.
Ġman-ı mücmel: [âmentu bi’llâhi, kemâ huve bi-esmâihi ve sıfatihi ve kultu cemî ahkâmihi].
“Ben Allahu Teâlâ‟ya isimleriyle sıfatlarıyla ve bütün özellikleriyle inandım ve onları dil ile
ikrar ettim.” Ġman-ı mufassal: [âmentu bi’llâhi]. Yani ben Allahu Teâlâ‟ya iman ettim. [ve
melâiketihi]. Yani Allahu Teâlâ‟nın meleklerine iman ettim. [ve kutubihi]. Yani [6a] Allahu
Teâlâ‟nın göndermiĢ olduğu bütün kitaplarına iman ettim. [ve resûlihi]. Yani Allahu Teâlâ‟nın
bütün peygamberlerine iman ettim. [ve’l-yevmi’l-âhiri]. Yani Allahu Teâlâ‟nın kıyamet
gününe iman ettim. [ve’l-kaderi hayrihi ve şerrihi]. Yani iyilik ve kötülüğün Allah‟ın
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takdiriyle olduğuna iman ettim. [ve’l-basu bade’l-mevt]. Yani ölüm gerçek, ölümden sonra
dirilmek de gerçektir.
[6b] Kelime-i istiğfar: [estağfiru’llâhi teâlâ min kulli zenbin eznebnehu ameden muteammiden
ev hataen]. Yani Allahu Teâlâ‟dan bilerek ya da bilmeyerek, gizli ya da açık yapmıĢ olduğum
her günahım için af diliyorum. [ve etûbu ileyhi mine’z-zenbi ellezî alem]. Yani bilmediğim
günahlarım için tövbe ediyorum. [inneke ente allâmu’l-guyûb]. [7a] Yani bilinmeyeni bilen
sensin.
Kelime-i redd-i küfür: [allâhumme innî eûzu bike min en uşrike bike şeyen ve ene alem]. Yani,
Allah‟ım! Ben bilmeyerek sana bir Ģeyi Ģirk koĢmaktan sana sığınırım. [estağfiruke limâ lâ
alem]. Yani bilmeyerek yaptığım hataların, günahların bağıĢlanmasını dilerim. [7b] [inneke
ente allâmu’l-guyûb]. Yani muhakkak ki sen bilinmeyenleri bilensin. [ekul kavli lâ ilâhe
illa’llâh muhammedu’r-resûlu’llâh]. Yani ben Ģu sözü söylerim: Allah‟tan baĢka ilah yoktur.
Muhammed (a.s.) onun elçisidir.
Allahu Teâlâ‟yı hangi sıfatla bilirsin? Ġlk olarak “kadim”. O her zaman vardır, öncesizdir.
Onun varlığının bir baĢlangıcı yoktur. Ġkinci “hayy”. Yani o diridir. [8a] Onun canlılığının
sınırı yoktur. O ölümsüzdür. Üçüncü “ilm”. O âlimdir. Küçük, uzak yakın, aydınlık karanlık
onun ilminde aynı düzeyde mevcuttur. Dördüncü “kâdir”. Yani o güçlüdür. Hiçbir Ģey ondan
daha güçlü değildir. BeĢinci “sem‟”. Yani Allah iĢitendir. Alçak yüksek, uzak yakın her Ģey
onun iĢitmesi hususunda eĢittir. [8b] Altıncı “basîr”. Yani Allah beĢer değildir, onun görmesi
için göz gerekmez. Onun görmesinde uzak yakın, aydınlık karanlık eĢittir.
Namazda abdest almak Ģarttır. Abdestin de dört farzı vardır. Birincisi yüzünü yıkamak.
Ġkincisi kolunu dirseğiyle birlikte yıkamak. Üçüncüsü baĢının dörtte birini mesh etmek.
Dördüncü iki ayağını topuğuyla birlikte [9a] yıkamak.
Bu dört farz sakalsız kiĢiler içindir. Sakalı olan kiĢiler için sakalını mesh etmek de farzdır.
Namaz, oruç, hac, zekât ve gusül abdesti almak farz-ı ayndır. Ancak farz-ı kifaye ise
cemaatten birileri yerine getirdiği zaman o görevler herkesin üzerinden kalkar. Onlar selamı
almak, hapĢırığa mukabelede bulunmak ve cenazede taziyede bulunmaktır. Bu iĢleri
cemiyette birisi yerine getirse sorumluluk [9b] herkesten düĢer.
Sünnet ikiye ayrılır. Sünnet-i müekkede ve sünnet-i zevayide. Sünnet-i müekkede Hz.
Muhammed (s.a.v.)‟in devamlı yerine getirdiği sünnetlerdir. Sünnet-i zevayide Hz.
Peygamber (a.s.)‟ın düzenli olarak yerine getirmediği sünnetlerdir. Bir ya da iki defa yaptığı
sünnetlerdir. Amma bunları kendinden sonrakiler yerine getirmiĢtir.
Dinin sekiz hükmü vardır. Birincisi farz. Ġkincisi vacip. Üçüncüsü [10a] sünnet. Dördüncüsü
müstehap. BeĢincisi helal. Altıncısı haram. Yedincisi mubah. Sekizincisi mekruh. Yani farz,
kuvvetli bir delil ile sabit olan husustur. Kim yerine getirirse sevap kazanır, terk edip azabını
da inkâr ederse kâfir olur. Bundan Allah‟a sığınırız.
Farz ikiye ayrılır. Biri farz-ı ayn, diğeri farz-ı kifayedir. Farz-ı ayn, kiĢinin bizzat kendisi
yerine getirmedikçe sorumluluktan kurtulamaz. Ellerinin parmaklarını birbirine geçirerek
elinin arkasıyla üstünü sıyırmak [10b] yani parmak aralarını temizlemek farzdır. Ġmanın özü
bu söylediklerimizdir. O Ģeyleri gönülden yerine getirirsek dilimizle yerine getirmiĢ gibi
oluruz. Bu durumda o kiĢinin imanı geçerlidir.
Dinde dört çeĢit temizlik vardır. Birincisi cünüp kiĢinin temizlenmesi. Ġkincisi hayızı biten
kadının temizlenmesi. Üçüncüsü nifası biten kadının temizlenmesi. [11a] Dördüncüsü

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2018, Year 6, Issue 14
Issn: 2147-8872

- 232 -

www. turukdergisi.com

Ümit Eker

temizlik konusunda, Ģeriat usullerine göre belirlenen miktardan daha fazla bir pislik olursa o
kiĢinin temizlenmesi farzdır.
Guslün farzı üçtür. Önce ağzını yıkamak. Ġkincisi burnunu yıkamak. Üçüncüsü bütün bedenini
eksiksiz yıkamak. Guslün farz olmasının beĢ sebebi vardır. Birincisi eĢiyle halvet olmak.
Ġkincisi zevk ile meni gelmesi. Üçüncüsü ihtilam olmak. Dördüncüsü hayızın kesilmesi.
BeĢincisi nifasın kesilmesi.
[11b] Teyemmümün farzı dörttür. Birincisi niyet etmek. Niyet ettim, namazımın sahih olması
için teyemmüm etmeye. Ġkincisi temiz toprak. Üçüncüsü yüzüne sürmek için elini bir kere
toprağa vurmak. Dördüncüsü kolunu dirseğiyle birlikte sıvazlamak için elini bir kere toprağa
vurmak. KiĢinin gusül abdestine niyet etmesi yeterlidir. Nisab adlı eserde bu “aleyhi‟l-fetvâ”,
Hidaye adlı eserde ise “sahih” hükmündedir.
Namazın on iki farzı için “müttefakun aleyh”51 demiĢlerdir. Birincisi temiz su. Ġkincisi temiz
yer. [12a] Üçüncüsü temiz elbise. Dördüncüsü vakit. BeĢincisi kıble. Altıncısı niyet.
Yedincisi iftitah tekbiri. Sekizincisi kıyam. Dokuzuncusu kıraat. Onuncusu rükû. On birincisi
secde. On ikincisi son oturuĢta tahiyyat miktarı52 oturmak. Avret yerini örtmek de ittifakla
“müttefakun aleyh” farzdır.
Farzlar konusunda ihtilaf edilen konular Ģunlardır: Birincisi tertip. Ġkincisi namazdan bir Ģey
yaparak çıkmak. Üçüncüsü rükûda ve secdede fazla kalmak. Dördüncüsü rükûdan doğrulmak
ve öylece kalmak. BeĢincisi iki secde [12b] arasında oturmak. Bunlar Hazreti Ġmam-ı Yusuf
ve Ġmam-ı ġafii (r.a.)‟nin mezheplerinde farzdır.
Zekât vermenin yedi Ģartı vardır. Birincisi özgür olmak. Ġkincisi belagat. Üçüncüsü akıl.
Dördüncüsü Ġslam. BeĢincisi nisab. Altıncısı ihtiyaç fazlası malın üzerinden bir yıl geçmesi.
Yedincisi farz olan miktarın üzerinde zenginliğe sahip olmak. Zekât malını verirken veya
bölüĢtürürken zekâta niyet etmek farzdır. Zekâtı ihtiyaç sahibine vermek farzdır. Zekât Ģu
kiĢilere verilebilir: [13a] Birincisi fakirlere verilebilir. Ġkincisi yoksullara verilebilir.
Üçüncüsü zekât toplayan kiĢilere verilebilir. Dördüncüsü öğrencilere, ilim tahsil edenlere
verilebilir. BeĢincisi borçlulara verilebilir. Altıncısı savaĢlarda yaralananlara verilebilir.
Yedincisi yolculara verilebilir.
Orucun dört farzı vardır53. Birincisi niyet. Ġkincisi yiyip içmemek. Üçüncüsü imsak vaktinden
güneĢ batıncaya kadar cinsel iliĢkiden uzak durmak.
Ġlim, farz-ı ayndır54. Ġlim öğrenmek de farzdır. Öğrencilere ilim öğretmek farzdır.
[13b] Yemekte dört farz vardır. Birincisi helalinden yemek. Ġkincisi rızkının Allahu Teâlâ‟dan
geldiğini bilmek. Üçüncüsü Allahu Teâlâ‟dan gelen kısmete razı olmak. Dördüncüsü yemeğin
verdiği güçle taĢkınlık etmemek. [Ġyi kiĢi], doğru inancı Allah‟ın kitabından ve Peygamber‟in
sünnetinden almıĢtır. Farz-ı aynlara uymak konusunda bütün müminler özen göstersinler. Akıl
baliğ olduktan sonraki farz [14a] Allahu Teâlâ‟yı bilmektir. Namazda vücudunu temiz
tutmak. Elinin üç parmağıyla ayaklarını mesh etmek. BeĢ vakit namazı vaktinde eda etmek.
Haccın farzı üçtür. Birincisi ihrama girmek. Ġkincisi Arafat‟ta vakfe yapmak. Üçüncüsü
Kâbe‟yi tavaf etmek. Allahu Teâlâ‟nın hakkını gözetmek iki türlüdür. [Birincisi] kuĢların
hakkını gözetmek. Ġkincisi kadının, kocasının hakkını gözetmesi.
51

Üzerinde ittifak edilen, herhangi bir ihtilaf bulunmayan.
“et-Tahiyyâtu” duasını okuyacak kadar.
53
Metinde bunlardan üç tanesi belirtilmiĢtir.
54
Mükellefin bizzat kendisinin yapması gereken farzlara denir.
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Dua [14b] etmede üç farz vardır. Birincisi içten dua etmek. Ġkincisi padiĢahlara dua etmek.
Üçüncüsü ana babasına dua etmek. Yine Ģu üç Ģey de farzdır. Birincisi imanı güçlü kimselere,
ikincisi padiĢahlara, üçüncüsü ana babasına dua etmek. Yine üç farz Ģunlardır: Birincisi
helalinden yemek, ikincisi çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için bir kimsenin ihtiyacını
görmek, üçüncüsü çalıĢmak, bir farz-ı aynı yerine getirmek, onu bütünüyle bilmek.
Üçüncüsü55 Ġslam padiĢahına yardım eli uzatmak, savaĢta ona yardımcı olmak. Yine beĢ farz
vardır. Birincisi Allahu Teâlâ‟nın emrini tutmak. Ġkincisi Hazreti Muhammed (a.s.)‟ın
emirlerini yerine getirmek. Üçüncüsü ana babasının dine uygun emirlerini yerine getirmek.
Dördüncüsü [15a] doğru yoldaki hocasının emirlerini yerine getirmek. BeĢincisi farzlarına
uygun bir Ģekilde gusül abdesti almak. Yine kâfirin Müslüman olduğunda gusül abdesti
alması farzdır. ġu üç Ģey farzdır: Birincisi kadının kocasının emrini yerine getirmesi. Ġkincisi
âlimlerin ve fakihlerin emirlerini yerine getirmek. Üçüncüsü padiĢahın emrini yerine
getirmek. ġu üç Ģey farzdır: Kocanın hanımının örtünmesini sağlaması. Ġkincisi borçlunun,
borcunu ödemesi. Bir Müslümanın ölmesi yaklaĢsa fakat bunu geciktirmek mümkün olsa
bunun için [15b] biraz çaba göstermek. Bir davacı aleyhte bir Ģey iddia etse ve kendisine bu
konuda Ģahitlik isnat etse buna Ģahitlik yapmak.
Hazreti Peygamberin yedi ismi vardır. Birincisi “Taha”. Ġkincisi “Yasin”. Üçüncüsü “Ebu‟lKasım”. Dördüncüsü “Ahmed”. BeĢincisi “Mahmud”. Altıncısı “Muhammed”. Yedincisi
“Emin”dir. Hz. Peygamber‟in dört kuĢak atası vardır. Birincisi Hoca Abdullah. Ġkincisi Hoca
Abdulmuttalib. Üçüncüsü Hoca HaĢim. Dördüncüsü Hoca Abdulmenaf. [16a] Hz.
Peygamber‟in yedi sıfatı vardır. Annesinden doğduğunda mübarek baĢı traĢlı ve sünnet
edilmiĢ idi. Ġkinci sıfatı mübarek elleriyle avret mahallini örtmeleri. Üçüncü sıfatı taĢ
arasından hurma belirmesi ve o an piĢmesi. Dördüncü sıfatı; sütannesinin sağ memesi kuru,
sol memesi sütlüydü. Sütannesi, ne zaman süt olan sağ memesinden emzirmek istese o bunu
[16b] kabul etmeyip sağ memeyi zorla emdi. Mübarek ağzının bereketinden sütannesinin kuru
olan memesine süt indi. BeĢincisi sütannesinin zayıf ve yara bere içerisinde bir devesi vardı.
Ayakta durmaya bile gücü yetmezdi. Sütannesi Hz. Peygamber‟i o deveye bindirince o zayıf
yara bere içindeki deve irileĢip güçlendi. Altıncısı Hazreti Muhammed (a.s.) bitlenmez.
Üzerine hiçbir sinek konamaz. Üzerinde kaĢ, kirpik, sakal, bıyık ve mübarek giysilerinden
baĢka kötü sayılabilecek bir Ģeyi yoktu. Vücudunda tüy yoktu. Yolculuk yapsalar her zaman
[17a] baĢının üzerinde bir parça bulut bulunur ona gölgelik yapardı. BeĢincisi küçük abdestini
yapsa yer hemen onu emer, idrarını kimse yerin üzerinde göremezdi. Yani onun bulunduğu
yerden amber ve kırmızı gül kokusu gelirdi. Bu özellikler Peygamber (a.s.)‟de vardı, diğer
peygamberlerde yoktu. /.../.
4. Sonuç
Üzerinde çalıĢılan yetmiş İki Farz adlı eser, Ġslam dininin farzlarını konu alan dini bir
metindir. Eser, klasik sonrası devir Çağatay Türkçesiyle kaleme alınmıĢtır. 17 varaktan
ibarettir. Eserin orijinal nüshası bugün Ġngiltere Oxford Bodleian Kütüphanesi, Türkçe
Yazmaları bölümünde Ms. Ind. Ist. Turk. 22 kayıt ve 0/232 sıra numarasıyla kayıtlıdır.
Yazma içerisinde iki farklı eser bulunmaktadır. Biri, üzerinde çalıĢılan Yetmiş İki Farz,
diğeri Dört İmam baĢlıklı eserdir.

55
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Yetmiş İki Farz adlı eserde 12 farklı kelime grubu tespit edilmiĢtir. Bu tespitler Çağatay
Türkçesinin söz dizimi özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca kelime grupları
ifadelerin zenginleĢmesine ve anlamın tamamlanmasına katkı sağlamıĢtır.
Metinde en çok sıfat tamlaması kullanılmıĢtır. Sıfat tamlamasını isim tamlaması,
birleĢik fiil grubu, isim-fiil grubu, bağlama grubu, edat grubu, zarf-fiil grubu ve diğerleri
izlemiĢtir. Sıfat tamlamasının kullanımının bu denli yüksek olması metindeki isimlerin
ayrıntılı olarak tavsif edilmesini sağlamıĢ bu da üslubu canlı ve sanatlı kılmıĢtır. Metinde
kelime gruplarının yoğun olarak kullanılması sonucu uzun cümleler ortaya çıkmıĢtır. AĢağıda
metindeki kelime gruplarını gösteren grafik görülmektedir:

Grafik 1: Metindeki Kelime Gruplarının Ġstatistikleri

Yukarıdaki grafikte metinde tespit edilen kelime gruplarının sayıları yüzdelik dilimlerle
gösterilmiĢtir. Buna göre metinde en çok sırasıyla sıfat tamlaması (% 25), isim tamlaması (%
22), birleĢik fiil grubu (% 19), isim-fiil grubu (% 15) kullanılmıĢtır. Diğer kelime gruplarının
yüzdeliği % 10‟in altındadır. Çağatay Türkçesiyle yazılmıĢ metinler üzerinde kelime grupları
bakımından yapılacak dil incelemeleri Çağatay Türkçesinin söz dizimi özelliklerini bütün
boyutlarıyla ortaya koymaya yardım edecektir.
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