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TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARINDA KATALOGLAMA SORUNU: TABİRÜ’RRÜYA MI, VASAYA TERCÜMESİ Mİ?
Öz
Tarihî metinler üzerine yapılan incelemeler, Türkoloji sahası çalışmaları
arasında önemli bir yer tutar. Tarihî metinler; üzerlerinde yapılan okuma,
çeviri yazı, edisyon kritiği, Türkiye Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi
incelemeleri, gramatikal dizin, ek dizini, sözlük çalışmaları gibi farklı uğraşlar
ile yayımlanarak bilim dünyasının dikkatine sunulmaktadır. Başta Türk dili ve
edebiyatı olmak üzere, tarih, iktisat, tıp, teoloji, hukuk, astronomi, antropoloji
gibi farklı disiplinlerin ilgili alanına giren tarihî metin çalışmaları yürütülürken
çeşitli zorluk ve bilinmezliklerle karşılaşılmaktadır. Bu noktada pek çok
sorundan bahsetmek mümkündür. Bu sorunların başında, eldeki metni doğru
tanımak gelmektedir. Zira doğru tanınmamış/tanıtılmamış bir eser, pek çok
karışıklığa meydan verebilecektir. Bu noktada eserin kataloglanma sürecinde
yaşanan hatalı ya da eksik değerlendirmelerin payı büyük olacaktır. Tarihî
metinler, saklandıkları koleksiyonlarda kendilerini tanıtan bilgi notları ile
tutulurlar. Bu aşama, kütüphanecilik sahasının uzmanlarının çalışmalarıyla
gerçekleşmektedir. Bu aşamada yapılacak hata ya da eksiklikler
silsileleşebilecek hatalı verilere sebebiyet verecektir. Bu yazıda ilgili
durumunun bir örneği olması bakımından Tabirü’r-rüya ismiyle kayda
geçirilmiş el yazması üzerinde durulacaktır.
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THE PROBLEM OF CATALOGING IN HISTORICAL TEXT WORKS:
TABİRÜ’R-RÜYA or VASAYA TERCÜMESİ?
Abstract
Studies on historical texts occupy an important place among the studies of
Turcology. Historical texts; readings on them, translating text, edition critical
of translating into Turkish, phonology and morphology investigations,
grammatical index, additional directory is brought to the attention of the
published scientific world with different pursuits such as dictionary studies.
Various difficulties and unknowns are encountered while conducting historical
text studies in the related field of different disciplines such as Turkish
language and literature, history, economics, medicine, theology, law,
astronomy, and anthropology. It is possible to talk about many problems at
this point. One of these problems is getting to know the text correctly. Because
a work that is not correctly recognized / introduced could challenge many
confusions. At this point, inaccurate or incomplete evaluations experienced in
the cataloging process of the work will have a large share. Historical texts are
kept with information notes introducing themselves in the collections in which
they are stored. This stage takes place with the work of experts in the field of
librarianship. Errors or deficiencies to be made at this stage will lead to
erroneous data that may be disrupted. In this article, the manuscript recorded
with the name "Tabirü'r-rüya" will be emphasized as an example of its related
situation.
Keywords: Historical text, Vasaya Tercümesi, Tabirü’r-Rüya, cataloging,
manuscript.

Giriş
Türk dili tarihin eski dönemlerinden bu tarafa geniş coğrafyalarda yaşamış kadim ve köklü bir
dildir. Bu nedenle dünyanın farklı bölgelerinde, farklı alfabelerle Türk diliyle yazılmış eserlere
rastlamak mümkündür. Türk dilinin tarihî metinlerinin incelenerek yayımlanması, Türkiye
Türkolojisinin araştırma alanlarından bir tanesidir. “…Türkoloji dendiğinde ilk akla gelen,
ötedenberi, dil bilimi (özellikle de tarihî gramercilik) eksenine dayanan metin çalışmalarının
oluşturduğu ‘Türk Filolojisi’dir. Buna karşılık, gerek edebiyatçılığın, gerekse tarihçiliğin kendince
konuları ve özel araştırma metodları olmasına rağmen –ki bunlar aslında bu alanların sınırlarını
belirleyici ve dahası onları özelleştiricidir- ülkemizde bu iki alanda yürütülen çalışmaların esasını
da öteden beri kaynak metin neşrinin teşkil etmiş olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklik şüphesiz bir
gerekliğin sonucudur, o gereklik de yeni ve daha kapsamlı araştırma sonuçları, farklı ve daha doğru
yorumlar için güvenilir kaynaklar olarak hâlâ yayımlanmayı bekleyen sayısız kıymetli eser ve
belgenin varlığından kaynaklanmaktadır.” (Tulum, 2017: 28). Bu kıymetli eserler, dünyanın pek
çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de resmi ya da özel kütüphane koleksiyonlarında
saklanmaktadır. “Türkiye bugün bütün ilimlerde İslami yazmaların en çok bulunduğu ülkedir.
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2020, Yıl 8, Sayı: 22
Issn: 2147-8872

- 151 -

Hasan Özer

www.turukdergisi.com

Arşivlerdeki evraklar ve defterler dışında, bütün Türkiye sathında 250.000 cilt civarında yazma
olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama olarak bunların 160.000'den fazlası Arapça, 70.000 cilt
kadarı Türkçe, 13.000 ciltten fazlası ise Farsçadır. Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar
mahduttur. Bahsedilen 250.000 cilt civarındaki yazmanın 146.000 cilt kadarı İstanbul'da
toplanmıştır.” (Şeşen, 1994: 10). Tarihî metinler araştırmacılar tarafından katalog taramaları
sayesinde bulunarak gün yüzüne çıkarılmaktadır. “Geçmişte kütüphaneler kart kataloglar kullanmak
suretiyle kendi bibliyografik kayıtlarını okuyucuya sunarken bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle
birlikte bu kayıtları elektronik ortamda oluşturmaya ve hatta ağ ortamında kullanıma açmaya
başlamıştır.” (Kabadayı, 2019: 171) Kütüphanelerin el yazması eserler bölümünde bulunan eserler,
Kabadayı’nın da ifade ettiği gibi, araştırmacılar tarafından, önceleri tanıtıcı fişler üzerinden elle
taranarak tespit edilebilmekte idi. Tespit edilen eserler mikrofilmler, disketler ya da yoğun diskler
aracılığıyla kopya edilerek araştırmacılara verilebilmekteydi. Son dönemde gelişen teknolojik
imkânlarla bu eserlerin önemli bir kısmı sanal ortama taşındı. Araştırmacılar, kütüphanelerin genel
ağ sayfalarında ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına ait
yazmalar.gov.tr ile yek.gov.tr gibi adreslerde tarihî eser aramalarını gerçekleştirebilme imkânına
sahipler. Önceden zahmetli ve uzun zamanlar alan fişler arasında eser arama uğraşı, şimdilerde bir
arama çubuğuna doğru anahtar kelimeyi yazıp aratmak kadar kolay bir işleme dönüşmüş
durumdadır. Bu genel ağ sayfaları, daha özel aramalar için basit taramanın ötesinde müellif, eser,
dönem, dil, tarih gibi özel arama sınırlılıkları sağlayabilen detaylı tarama imkânları da
sunabilmektedir.
“Kataloğu bulunmayan bir nadir ve yazma eserler kütüphanesinde çalışmak bir akademisyen
için oldukça zor bir iştir. Çünkü nadir eser barındıran kütüphanelerden en verimli şekilde
yararlanabilmek için kütüphane katalogları büyük bir öneme sahiptir. Bir kataloğun
hazırlanmasında ise en önemli adım bibliyografik künye fişinin hazırlanmasıdır. Künye fişi, nadir
ve el yazması eserin künyesini tespit etmekle uğraşan kişinin doldurduğu, bir nadir ve yazma eser
kataloğunda bulunması gereken künye bilgilerini ihtiva eden çeşitli boyutlarda hazırlanmış
fişlerdir.” (Kabadayı, 2018: 208). Tarihî metinler üzerine çalışma yapmak isteyen araştırmacılar bu
metinlerin tamamını ya da bir kısmını okuyarak eserler üzerinde değerlendirme yapamayacakları
durumlarda eserleri tanıtan katalog fişlerinde yer alan bilgileri değerlendirirler. Kataloglama işi
Türkçe Sözlük’te, “Kitaplıktaki veya belli bir daldaki gereçleri yer numarası, bibliyografik kimlik
vb. bakımından tespit etmek.” şeklinde açıklanmıştır (sozluk.gov.tr: 26.06.2020). MEF Üniversitesi
kütüphanesinin genel ağ sayfasında yer alan Kütüphane Terimleri Sözlüğü’nde ise katalog madde
başı “Kitap, dergi, harita ve/veya video gibi kaynakların belirli bir sıralamada düzenlenmiş listesi.
Bu liste genellikle bir koleksiyonun, kütüphanenin veya kütüphane grubunun kaynaklarını kayıt
altında tutarak onları tanımlar ve indeks şeklinde düzenler.” şeklinde; kataloglama ise “Bir
kütüphanenin katalog bölümünde gerçekleştirilen tüm materyallerin giriş/kayıt ve sınıflandırma
işlemi. Katalog işlemelerine bir eser hakkındaki betimleyici bilgiler (yazar, başlık, fiziki özellikler,
gerekli notlar vb.) dâhil olduğu gibi materyali raflarda uygun yere yerleştirmek için zorunlu olan
konu başlıkları ve sırt numaraları işlemleri de dâhildir.” şeklinde açıklanmaktadır
(library.mef.edu.tr/tr/kutuphane-terimleri-sozlugu: 26.06.2020). Gerek Türkçe Sözlük’te gerekse
işaret edilen Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü’nde yapılan izahlar, bu çalışmada üzerinde
durulacak problemin “kataloglama sorunu” olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmüştür.
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Bu çalışmada, Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Kitaplığında yer alan Tabirü’rrüya isimli eser üzerinde durulacaktır. Eserin katalog kaydında yer alan bilgilerde eserin yazarı
Zeyneddin Hafi, dili Türkçe, eser ismi Tabirü’r-rüya, konusu gizli ilimler (okkültizm) şeklinde
verilmiştir. Katalogda yazma ile ilgili olarak verilen diğer bilgiler şu şekildedir: “Türkçe, hurda
nesih hatla, 195x130 mm. kitap boyunda, yazı alanı değişik ölçüde, değişik satırlı, âbâdî kâğıda
yazılmıştır. Lâciverdi pandizot ciltlidir. Başta yarım bir mahkeme kararı ve şahitleri yazılıdır.”
Çalışmada eserin birinci bölümünün çeviri yazı harflerine aktarımı yapılarak, bu bölüm Beyazıt
Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler kısmında Veliyyüddin Ef., V2892 arşiv numarası ile kayıtlı
bulunan yazma ile karşılaştırılacaktır. Bu incelemeye geçilmeden önce katalog kaydında eserin
müellifi olarak gösterilen Zeyneddin Hafi ve eserleri hakkında tanıtıcı bilgiler verilecektir.

Zeyneddin Hafi’nin Hayatı ve Eserleri
Ebu Bekr Muhammed bin Muhammed bin Ali el-Hafi el-Herevi ya da meşhur olduğu ismiyle
Zeyneddin Hafi, Hicri 757 yılının Rebiülevvel ayında (M. 1356) Horasan’ın Haf beldesinde
dünyaya gelmiştir. Hafi unvanı doğduğu beldeye nispetledir. El-Herevi ismiyle anılmasının nedeni
ise Herat’ta vefat etmiş olmasıdır.1 İlim tahsiline önce zahiri ilimlerden başlayan Zeyneddin Hafi,
memleketi Horasan’dan başka Irak, Azerbaycan, Şam, Mısır ve Hicaz’a bu amaçla seyahatlerde
bulunmuştur. Ayrıca bu yerler arasına seyahati esnasında Vasaya’ya yazdığı Kudüs’ü de eklemek
gerekir. Hafi, İran ve Orta Asya’yı ziyaret etmesine rağmen hayatının ikinci kısmını Mısır ve Arap
dünyasında geçirmiştir. (Köle, 2011: 29) Müellifin hayatı ile ilgili verilen bu bilgiler, Hafi’nin
yaşamı boyunca bulunduğu yerlerin arasında Anadolu sahasının bulunmağını da göstermektedir.
Zeyneddin Hafi’nin ailesi, tahsili, ilmi ve tasavvufi gelişim süreçleri, yetiştirdiği talebeleri gibi
hususlar ile ilgili detaylara değinmeden verdiği eserlere göz atıldığında hatırı sayılır bir külliyat
oluşturduğu görülecektir. Zeynüddîn-i Hâfî ve eserlerinde tasavvuf görüşleri isimli bir doktora tezi
hazırlayan Bekir Köle, kendisinden önce yapılan çalışmalardaki eksikliklere dikkat çekmektedir:
Hafi’nin eserleri hakkında bilgi veren birçok kaynak el-Vasaya başta olmak üzere sadece birkaç
eserinden bahsetmektedir. Ancak bizim yazma eser kütüphanelerinden tespit ettiğimiz eserlerin
sayısı on beştir. Bu eserlerden dört tanesi Farsça olup geri kalanı Arapça telif edilmiştir. Bu eserler
şunlardır:
1. El-Vasâya’l-Kudsiyye li’t-Tâlibîne’s-Sâlikîn
2. Risâle der Ma’rifeti’t-Tevbe
3. Der Beyân-ı Letâif-i Seb’a
4. Şerhu Menâzilü’s-Sâirîn
5. Silsiletü’t-Tarîk ve Lübsü’l-Hırka ve’l-Musâfaha
6. Men Kâne Aliyye’l-Himme fî Sülûki’t-Tarîki’l-Mukarrebîn
7. Mir’âtü’t-Tâlibîn
8. Reyhânu’l-Kulûb
9. Evrad
1

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Köle, Bekir (2002), Zeynüddin-i Hafi Hayatı Eserleri Tasavvuf Anlayışı ve ElVasaya’l-Kudsiyye’nin Tahkiki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE
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10. İcâzetnâme
11. Risâle fi Âdâbi’s-Sofiyye
12. Mühimmâtü’l-Vâsılîn
13. Menhecü’r-Reşâd râ Vâsıta-i Salâh-ı İ’tikâd-ı İbâd
14. Hâşiye fi’t-Tasavvuf
15. Âdâbun fi’s-Sülûk (Köle, 2011: 37).
Burada dikkati çeken bir diğer önemli bilgi, bu çalışmanın konusu ile ilgili olarak, Hafi’nin
herhangi bir Türkçe eserinin bulunmayışıdır. Müellifin eserleri arasında en önemlisi Vasaya’dır.
Eser içerik olarak tasavvuf yoluna intisap etmiş olanlara verilen tavsiyelerden oluşmaktadır.
Zeyneddin Hafi’nin Kudüs seyahati esnasında kaleme alınan eserin Vasaya’l-Kudsiyye ismi de
buradan gelmektedir. Vasaya 825/1422 yılında tamamlanmıştır. 14 tavsiyeden oluşan eserin son
bölümünde müellif rüya tabiri yapmakta, tasavvuf ehlinin rüyasında gördüğü halleri özellikle bazı
hayvan sembolleri ile tabir etmektedir. Bu çalışmaya konu edilen Tabirü’r-rüya adlı yazmanın da
içeriği birebir bu şekildedir. Vasaya’nın yurt içinde ve dışında çok sayıda nüshası bulunmaktadır.
Bu nüshalar, bulundukları kütüphaneler ile birlikte Bekir Köle’nin zikredilen yüksek lisans ve
doktora tezlerinde detaylı bir biçimde verilmiştir.
Zeyneddin Hafi’nin Türkçeye tercümesi yapılan tek eseri Vasaya’dır. Köle’nin tespit ederek
eserinde tanıttığı Vasaya Tercümesi nüshaları şunlardır: Milli Kütüphane Tercümesi, TDK
Tercümesi, Tataristan Tercümesi, Ali Emiri Tercümesi, Daru’l-Mesnevi Tercümesi, Hacı Mahmud
Efendi Tercümeleri, Mısır Tercümesi, Osman Ergin Tercümesi ve Yazma Bağışlar Tercümesi. TDK
Tercümesi ismiyle tanıtılan eserin birinci bölümünün çeviri yazı aktarımı ve tıpkıbasımı bu
çalışmada verilecektir.
Tabirü’r-rüya Birinci Bölüm
1b
Faãl-ı fi-beyÀn taèbìrü’r-rüya min teélìf-i Zeyneddìn ÒÀfì raómetullahı èaleyh

1) Pes şehvet-i ferecini merkeb ãÿretinde görür eger ol merkeb anı incidürse yÀòÿd andan úaçarsa
yÀòÿd (2) semiz olursa kim üzerine yük urmaàa güci yitmezse delÀlet ider kim sÀliküñ üzerine (3)
şehvet-i ferec àÀlibdür pes aña lÀzımdur kim uyúusız daòı oruc ùutmaú daòı az yimege müdÀvemet
(4) ide úaçan görse kim eşek öldi yÀòÿd üzerine aàır yük vurup sürdi delÀlet (5) ider kim sÀlik
şehvet üzerine àÀlib oldı daòı şehvet-i bÀùıniyye yemek içmekdür (6) daòı úoyun ãÿretinde görür ol
daòı eşek àÀlib ü maàlÿb-ı iètibÀr olınur daòı úuvvet-i ġaøabı (7) úara it ãÿretinde görür ya ayu
ãÿretinde yÀòÿd görmez deve ãÿretinde görür daòı óırãı (8) úarınca ãÿretinde görür úaçan anı incidse
ammÀ ol úarıncaları öldürüp helāk itse delÀlet ider (9) ol ãıfatdañ óalÀã bulur ve daòı niceler fare
ãūretinde görür eger büyük olup incidürse (10) ol ãıfatuñ ġalebesine delÀlet ider eger żaèìf olursa ya
öldirürse ol ãıfatuñ żaèìfliġına (11) delÀlet ider daòı àalebe-i óırã maymūn ãıfatında görür daòı alaca
it ãÿretinde (12) görür daòı kibri úaplan ãÿretinde görür daòı yücelik ùaleb2 itmek eger ķavmi aña
2

Ùalebb şeklinde yazılan sözcük ùaleb şeklinde okunmuştur.
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muùiè olursa (13) arslan ãÿretinde görür daòı óasedi úurt ãÿretinde görür daòı ziyÀde ķaúmaàı pars
(14) ãÿretinde görür daòı mekr ü óìle dilkü ãÿretinde görür daòı bustānlarda seyr idüb èimāret (15)
itmege ve ekin ekmege úaãd itmegi çaúal ãÿretinde görür daòı kendü aããına óoşnud olup (16)
kimsenüñ sözine iltifāt itmemegi öküz ãÿretinde görür úaçan ol deve anı ıãırsa yÀòÿd (17) ùabanlasa
yÀòÿd andan úorúsa amma ol deveye yük ursa aña muùìè olsa nefsüñ teslìmine (18) daòı ùarìúat
yüklerin getürmesine delÀlet ider úaçan ol deve yalıncaú olsa levn-i úızıl olup (19) gözleri úara olsa
daòı ol deve aña mÿnis olsa sÀliküñ èaşúına delÀlet ider (20) daòı èadÀvet yılan ãÿretinde görür daòı
òalÀyıúı dil ile incidmegi èaúreb ãÿretinde görür (21) ve daòı òavÀùır-ı şeyùanì eşek arusı ãÿretinde
görür daòı ùabìèatuñ ãıfatlarını kim andan
2a
1) Òalúuñ ùabìèatı ürker úurbaàa ãÿretinde görür daòı keler ãÿretinde görür daòı var iètibÀr it (2)
àÀlib ü maàlÿbı nice kim õikr olındı daòı sÀéir óayvānātı bunlara úıyÀs eyle ãıfatlarına nisbet (3)
idüben àÀlib oldıúları óÀlde żıddı ile èilac eyle riyāøatuñ keyfiyyeti meşÀyiò kitablarındadur (4) bil
kim nefs-i insÀniyye çünki rÿó-ı óayvaniyye oldı pes imdi nefs-i insÀnìde cemè-i óayvÀnÀtuñ (5)
ãıfatlarından olmaú muúarrer oldı ke-enne-hÿ bir havÀna úoyub dögüldi andan nefs-i insÀnìyye
(oldı)3 yaradıldı (6) pes úaçan ol nefs úaçan bir óayvÀnì ãıfatında òÀli úılsa bir ãıfat-ı óayvÀnìye daòı
girer (7) pes åÀbit olup müstaúìm durmaú gerekdür ta kim nefsüñ cemè-i óayvÀnìyi ãıfat-ı (8)
melekiyyeye tebdìl ola úaçan nefsüñ ãıfatınuñ baèøısı ãÀfì olup tebdìl olsa daòı (9) nÿrı úalbe sirÀyet
itse úandìl yaúdılar yÀòÿd úandìlüñ kirin yuyup ãÀfì úıldılar yÀòÿd (10) óalvetinde çeraà yaúdılar
yÀòÿd bir süpürülmiş mescide nÿr girdi óÀãıl-ı kelÀm her nesne kim (11) úandìle müteèalliú olur
ãırça gibi mescidiñi nÿr gibi çerÀà gibi mecmÿèsı úalbüñ óÀline (12) müteèalliúdür úandil
muùma’inne ãıfatdur çıraúlar aèmÀl-i ãÀlióadandur tevóìd nÿrıdur úaçan görünüp yılduzlarıla (13)
bezenmiş ol daòı úalbdür kim õikir nÿrları ile nÿrlanmış úaçan ay ol daòı úalbdür iètibÀr itsün ki
nÿrı ãÀfìdür (14) bulutdan èimÀret midür yüce bulud içinde mi görinür aña gör óÀlini úıyÀs itsün
úaçan güneşi görse ol rÿóuñ (15) ãÿretidür úaçan zühreyi görse gözin úarşusından ãafÀ-yı vaãf üzere
ol sırrıñ kevkebidür [?] daòı (16) buña úıyÀs eyle úaçan eåer-i õikr-i èanÀãıra yetişse gÀh görür
kendüyi kim berriyede yürür yÀòÿd deñizde (17) yüzer yaòÿd4 havÀda uçar yÀòÿd oda girer yÀòÿd
oduñ çevresinde dolaşır èanÀãıruñ iòtilÀfı üzerine (18) daòı oúur èilmini daòı kendüyi óammÀma
girer ve kirin giderir görse delÀlet ider úalbini ãÀfì úılar andan (19) ãıfÀt-ı zemìmelerin õÀéil úılar
úaçan görse kim bÀzÀra girer delÀlet ider kim ùabìèat muúteøÀsınca (20) iş úılar úaçan görse oàlan
iken besledikleri eve girdi delÀlet ider kim evvelki óÀline rücÿè itdi (21) úaçan ol evi müzeyyen
görse óüsn-i óÀline delÀlet ider úaçan ol evi süpürilmiş görse daòı döşek (22) döşenmiş görse
ùabèınuñ daòı nefsinüñ ıãlÀóına himmet itmemesi delÀlet ider kaçan görse kim5
3

Metinde oldı sözcüğünün üzeri çizilerek yaradıldı yazılmıştır.
YÀòÿd sözcüğü burada kısa ünlünü imla edilmiştir.
5
Bu bölüm metinde bir sebeple okunamaz hale gelmiş durumdadır.
4
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2b
1) Ol eve ãu girdi delÀlet ider kim ùabèına èilm sirÀyet ider eger görse kim bostÀna girdi eger (2)
aàaçları devirür aàaçlar olsa alma gibi daòı nar gibi ol úalb-i maèmÿrınuñ bostÀnıdur úaçan (3)
yemişleri yetişmiş ve olmış olsa eger ol aàaclar daòı şimdi çiçeklenür olsa (4) delÀlet ider úalbinüñ
ibtidÀ-yı ıãlÀòına daòı ibtidÀ-yı èimÀretine eger bostana girse kim anuñ (5) aàacları yemiş virmez
sögüt gibi daòı ılàun gibi daòı úavaú gibi delÀlet ider sÀliküñ èÀlem-i (6) meşÀyideye rücÿè itmesine
daòı ùabìèat-ı ruòãatlarına uymasına úaçan görse kim (7) Mekke’ye gider delÀlet ider kim ol
müteveccihdür Allah úaçan görse kim Beytü’l-muúaddese gider delÀlet (8) ider kim óÀlinüñ ıãlÀóına
daòı nefsinüñ tenzìrine meşàÿldür úaçan görse kim gemiye binmişse seyr ider (9) ol sÀlik şerìèata
yapışmışdur ùarìúatda seyr ider úaçan görse kim bir nice daà üzerinde (10) çıúmış kim andan ãular
aúar ol úalbi daàıdur úaçan görse kim dehlìzlere girer kim kimisi óarÀb (11) kimisi èimÀretdür ol
vücÿd dehlìzleridür eger deriñ úuyu görse kim dibinde ãu var oldı (12) vücÿd úuyusıdur úaçan görse
kim úuyudan úoàa ile ãu çeker ol anuñ úalbidür eger anasın (13) görse delÀlet [ider] nefsin görmege
eger ol ana aña şefúat iderse ıãlÀó-ı nefsine delÀlet ider (14) eger şefúat itmezse fesÀdına delÀlet ider
eger atasını görse taóúìú ol nefsini (15) gördi kim emr-i maèÀşa himmet idicidür eger óuøÿrı ana
ùarafından görse ol úuvÀ-yı nefsiyye [ü] şehvetiyyedür (16) èavret daòı ancılayındur eger ata
ùarafından olsa ol şol úuvÀdur kim tedbìr idicidür emr-i maèÀşda (17) gÀh olur kim şeyò ata
ãuretinde görinür daòı úuvÀ-yı bedenüñ óiõmet úulları daòı òalÀyıúlar (18) ãÿretinde görinür úuvveti èÀúile úaø ãÿretinde görinür melÀéike ùarlar ãÿretinde görinür kim (19) leşker gibi bölük bölük
olalar daòı óayÀları kesilmiş òÀdım ãÿretinde görinür şehvetleri (20) olmaduàı içün daòı şol emred
oàlanlar ãÿretinde görinür kim óÿb ãuratlu olalar èunãÿr-ı (21) laùìf olduàından ötüri cinnìler kedi
ãÿretinde görinür vaút olur benì-Àdem ãÿretinde (22) görinür eãnÀfınuñ iòtilÀfı üzerine daòı insan
rÿhını şol emred oàlan ãÿretinde (23) görür kim àayet cemìl ola úalbini úaçan ùabìèatdan ùoàsa süd
emer oàlan ãÿretinde görür (24) daòı er olur kim ùabìèatını bu ãÿretde görür daòı óÀlinüñ ãalÀóını ùÿr
ãÿretinde görür ve óÀlinüñ
3a
1) fesÀdı balçıàa düşmek ãÿretinde görür úaçan görse kim iki edügi geymiş yÀòÿd iki (2) naèlin
geymiş delÀlet ider kim seyrinde müstaúìmdür úaçan kendüyi yalın ayaú görse yÀòÿd (3) babucını
bulmaz görse delÀlet ider kim òabù içindedür daòı bì-naãìbdür úaçan kendüyi (4) yalıncaú görse
iótimÀl var kim ãÿreti tecerrüdì ola daòı iótimÀl var kim ìmÀnı nÀúıã (5) úılan nesnelerden iótirÀz
itmediginüñ ãÿreti ola mìzÀn óesÀbınca farú ide óÀline görür (6) úaçan görse kim ùaèÀm yir et gibi
etmek gibi pes etèimenüñ küllìsi maènevì àıdalardur kim anuñ (7) úalbi úuvvet bulur evlÀsı etmek
etdür ãuda pişmiş ola yÀòÿd biryan ola daòı (8) balla süddür amma çig et yimek delÀlet ider
beşeriyyenüñ ôuhÿr üzerine daòı èulÿm-ı ledünniyyeyi (9) bal ãÿretinde görür daòı fıùrat-ı aãliyyeyi
süd ãÿretinde görür daòı yemiş yimek àıdÀ-yı (10) maènevìdendür kim úılsa úuvvet virir kim evlÀsı
üzümdür daòı óurmadur daòı elmadur daòı (11) nardur amma úavun èilm-i kesbìnüñ ãÿret[i]dür úoz
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daòı ancılayındur ammÀ úarpuz ãÿret-i (12) maèÀrifdür ve hem fehm eyle òuãÿãiyyetdür eşrìb-i
bÀúìsin daòı anuñ üzerine úıyÀs eyle (13) ammÀ geyecekler pes pÀk olup ãÀfì olması delÀlet ider
úalbinüñ ve nefsinüñ óÀlinüñ ãafÀsına (14) daòı òilÀf delÀlet ider òilÀfına úaçan görse kim òırúası
øÀyiè oldı yÀòÿd uàurlandı (15) öyle gerekdür kim óÀlini añlayana bu bir èaôìm muãìbetdür kim aña
yetişdi şehevÀta meşàÿl olup (16) şeyùÀn üzerine musallaù olmaàıla eger kendüyi sevse görse bile
kim úalbi óastedür (17) baèøı òayÀl-i õemìmeyi işlemek ile eger görse kim kendü öldi yÀòÿd bir
kimse öldürdi bile kim (18) ol nefsdür maàlÿb olup ölü gibi oldı lakin úaçan ol nefs bir sÀèat hevÀsı
(19) bula gine dirler kÀşkì ne olaydı dirilmeyeydi pes nefs bir yılan gibidür úaçan aña (20) ãovuú
ursa uyuşur ölü gibi olur úaçan aña güneş ursa yÀòÿd ıssısı doúunsa
3b
1) óarekÀta [?]6 gerekmez sÀlik kim nefsüñ emrinde tesÀhül ide zìrÀ sÀliküñ (2) úaçan nefsinüñ
øabùından bir sÀèat àÀfil olsa yine evvelki óÀline daèvet ider pes lÀzımdur (3) sÀlike dÀéim nefsinüñ
óÀlini mülÀóaôa ide ta kim nefs muúteøÀsınca kendü bir şeyéi (4) ãÀdır olmaya ol daòı nefsüñ
mekrinden ve òıdÀèından emìn olmaya zìrÀ nefs[üñ] (5) bir óarekÀtda kim hevÀsı muúteøÀsınca
işleye yÀòÿd bir kelimeyi ki kendü óaùùı7 ile (6) söyleye yÀòÿd kendü faøìletlerinden bir faøìleti
iôhÀr eyleye nice yıllıú èibÀdet (7) øÀyiè olup bÀùıl eyler pes anuñ ãalÀóiyyet göründügine maàrÿr
ola úaçan(8) ol nefsi sen taórìk idüp incitseñ dürlü dürlü yirlerde tecrübe itseñ (9) bilürsin ki anuñ
içinde ne úadar aòlÀú-ı õemìme maòfì ve mestÿr imiş daòı az olur ki (10) dünyÀ necÀset ãÿretinde
görinür pes eger sÀlik görse kim geyesisine necis bulaşsa (11) ya eline yÀòÿd ayaàına bilsün ki
dünyÀya meyl itdi úaçan görse kim cennete girer bilsün ki(12) èÀlem-i úalbe girdi daòı taàrìúden
úurtulup èÀlem-i cemèe yetişdi eger cehennemi görse (13) bilsün ki maúÀm-ı nefse düşdi daòı anuñ
hevÀsına nesne tÀbiè oldı daòı gerekdür (14) sÀlike kim bile kim her Àdem cemè olmışdur cemìè
èavÀlimden pes èÀlemde hiçbir şeyé (15) yoúdur illÀ ol şeyden anda bir nesne vardur pes ol sÀlik az
az riyÀøata (16) òalÀã bulup úurtılur her nesneden kim aña müteèallıú olmışıdı èÀlem pes sÀlik (17)
óÀlini fehm ider daòı şerefile ve tenezzülÀtını vÀúıèalarından añla daòı nefsinüñ (18) ve úalbinüñ
óarekÀtından ve sekenÀtından daòı her kim ki zeyrekdür óÀøıru’l-úalbdür şol (19) nesnelerden kim
andan ôÀhir olur óÀlini rièÀyet itdügi vaútda Allah ile ôÀhirde (20) bÀùında ol kişiler vÀkıèasını
kendü vicdÀnından ve kendü óalÀtından pes muótac (21) olmaz her şeyéi tafãìl itmege daòı aña bu
miúdÀr beyÀn itmek kifÀyet ider feøÀ (22) pes Óaúú sübóÀnì ve teèalÀ ebrÀr üzerine mütekeşşif olan
nesnelerüñ cemièsi[nden] (23) münezzehdür òuãÿãÀ kim óayÀl üzerine ùÀrì olan nÿrlardan daòı şeyò
Şiblìnüñ
4a

6
7

İlgili bölüm karalandığı/silindiği için okunmaz haldedir.
óaêêı ile şeklinde yazılan kelime bağlam gereği óaùùı şeklinde okunmuştur.
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1) ol beytini óıfô eyle eger ùÀlib ve sÀlik himmetiñi fenÀ bulmaàa cehd eyle daòı madÀmki saña (2)
şeyé vÀúièolmaú temennì itseñ pes sÀlik ùarìú-i fenÀda pes himmetiñi mücerred eyle keşf-i (3)
kevniyye daòı kerÀmÀt-ı èayÀniyye itmekden kim anlar óaúÀyıú-ı ilÀhiyyeye daòı ùÀliblerüñ
muvÀfıúı (4) yaènì teraúúì kesilecek yirleridür daòı maèÀric-i ebediyye ve maèÀrif-i óaúìúiyye ve
sermediyye (5) merÀtibine ãÀèid olıcılaruñ mevÀnièdür daòı ittibÀè it ôÀhirüñle daòı bÀùınuñla (6)
daòı sırruñla ÓabìbullÀh MuãùafÀ’ya kim anuñ gözi ırılmadı el-èÀlemìnüñ müşÀhedesinden (7) daòı
iltifÀt itmedi hiçbir nesneye dünyÀsından ve aòiretinden tañrınuñ ãalÀtı ve selÀmı (8) anuñ üzerine
olsun daòı aña ãabr úıla tÀbiè olup mensÿb (9) olanlaruñ üzerine olsun tÀ kim rÿzì úıla saña Óaúú
teèalÀ èÀlì faøìletlerinden (10) şol nesneleri kim anuñla teraúúiyyÀt-ı ebediyyeye müstaóaúú ola bifaøl ü keremÀn
Değerlendirme
Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Kitaplığında Yazma A 37 demirbaş numarası
ile kayıtlı Tabirü’r-rüya isimli el yazmasının birinci bölümünün çeviri yazılı aktarımı bu şekildedir.
Metin okuma işlemi bakımından epeyce zorluklar çıkaracak durumdadır. Müstensihle ilgili
olabilecek yazım hataları, bozuk bir el yazısı, harekesizlik, değişik satır sayıları, satır sırasının
dışına yazılmış/ilave edilmiş sözcükler, silinmiş, karalanmış ve bozulmuş bölümleri ile ilgili
yazmanın üzerinde durduğumuz bölümü mümkün olduğu ölçüde okunmaya çalışılmıştır. Bu
bölümün eserin devam eden bölümlerinden ciddi farklılıklar taşıdığı da görülmektedir. Katalog
kaydında da belirtildiği üzere nesih yazı türü ile eser kaleme alınmıştır. Üzerinde durulan birinci
bölümün yazı türü eserin devam eden bölümlerinden farklıdır. Kırık ya da hurda nesih olarak
değerlendirilebilecek bir el yazısı ile yazılan bu bölümde satır sayıları değişkenlik göstermektedir.
Ayrıca bu bölümde kullanılan kalem ve mürekkep eserin diğer bölümlerinden farklıdır. Eserin
devam eden bölümlerinde renkli mürekkepler, özellikle başlıklarda ve özel olarak vurgulanması
istenen yerlerde kullanılmaya başlanmışken birinci bölümde böyle bir uygulamaya -bölümün başlığı
da dâhil- gidilmemiştir. Eserin müteakip bölümlerinden pek çok şekil özelliği bakımından farklı
duran bu bölümün farklı bir kişinin kaleminden çıkıp çıkmadığı ya da bu bölümün esere sonradan
ilave edilip edilmediği gibi hususlar net olmamasına rağmen katalogda eserin ismi ve yazarı
hakkında kesin bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bu bölüm şekil yönünden taşıdığı farklılıklara
rağmen konu ve üslup bakımından eserin devam eden bölümleri ile uyumludur. Arapça bir dua ve
senayla biten birinci bölümün ardından kırmızı mürekkeple yazılmış harekeli bir başlıkla Tarikü’ssüluk bölümü başlamakta bu bölümü ise Risale-i Makamat-ı Salikin başlıklı üçüncü bölüm takip
etmektedir. Yazmanın devam eden bölümlerinin tıpkıbasımı çalışmanın sonunda verilecek birinci
bölümden farklılığını göstermesi bakımından Tarikü’s-süluk başlıklı ikinci bölümünün bir görseli
burada paylaşılacaktır:
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Görsel 1: Tabirü’r-rüya yazmasının 5a sayfasının görüntüsü.

Bu genel değerlendirmelerden sonra, üzerinde çalışılan eserin içerik olarak kıyaslamasını
yapabilmek adına bir başka Vasaya tercümesi olan ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler
kısmında Veliyyüddin Ef., V2892 arşiv numarası ile kayıtlı eserle benzerlikleri üzerinde
durulacaktır. Bu nüshanın burada yapılacak karşılaştırmanın dışında dikkate değer bir diğer yönü de
Vasaya üzerine tezler ve yayınlar hazırlayan Bekir Köle’nin tanıttığı nüshalardan biri olmamasıdır.
Bu yönüyle Veliyüddin Efendi nüshasının Vasaya’nın Osmanlı Türkçesi ile yapılmış tercümeleri
arasında yer alması gerektiği de görülmüş olacaktır.
Şimdi Tabirü’r-rüya ismiyle anılacak TDK nüshası ile Vasaya Tercümesi adıyla kastedilecek
Veliyyüddin Efendi nüshaları benzerliklerin değerlendirilebilmesi için bir arada verilecektir:
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Tabirü’r-rüya

Vasaya Tercümesi

[1b] 1) Pes şehvet-i ferecini merkeb [61a] pes şehvet-i ferecini (5) eşek ãÿretinde
ãÿretinde görür eger ol merkeb anı incidürse

görür eger ol eşek anı incidürse yÀòÿd (6)

yÀòÿd andan úaçarsa yÀòÿd (2) semiz olursa andan úaçarsa yÀòÿd semüz olursa kim
kim üzerine yük urmaàa güci yitmezse üzerine yük (7) urmaàa güci yitmeye delÀlet
delÀlet ider kim sÀliküñ üzerine (3) şehvet-i ider kim sÀliküñ üzerine şehvet-i (8) fereci
ferec àÀlibdür pes aña lÀzımdur kim uyúusız àÀlibdür pes aña lÀzımdur ki uyúusuzlıàa
daòı oruc ùutmaú daòı az yimege müdÀvemet daòı (9) oruc ùutmaàa daòı az yimege şol
(4) ide úaçan görse kim eşek öldi yÀòÿd àıdÀlar
üzerine aàır yük vurup sürdi delÀlet (5) ider

kim

şehvet

(10)

odun

söyündürücidür anı yimege müdÀvemet ide

kim sÀlik şehvet üzerine àÀlib oldı daòı úaçan (11) görse kim eşek öldi yÀòÿd
şehvet-i bÀùıniyye yemek içmekdür (6) daòı üzerine aàır yük urup (12) sürdi delÀlet ider
úoyun ãÿretinde

kim sÀlik şehveti üzerine àalib oldı (13) daòı
şehvet-i baùniyye kim yimek içmekdür
úoyun ãÿretinde

[1b] görür ol daòı eşek àÀlib ü maàlÿb-ı [61b]

1)

görür

ol

eşekcileyin

àÀlib

iètibÀr olınur daòı úuvvet-i ġaøabı (7) úara it olmasında ve maàlÿb olmasında (2) daòı
ãÿretinde görür ya ayu ãÿretinde yÀòÿd úuvvet-i àaøÀbíyi úara it ãÿretinde yÀòÿd
görmez deve ãÿretinde görür daòı óırãı (8)

ayu ãÿretinde (3) görür yÀòÿd köyürmiş köz

úarınca ãÿretinde görür úaçan anı incidse yaèni od ãÿretinde görür kim (4) yalıñı
ammÀ ol úarıncaları öldürüp helāk itse olmaya daòı óırãı úarınca ãÿretinde görür
delÀlet ider (9) ol ãıfatdañ óalÀã bulur ve úaçan anı (5) incitse ammÀ görse kim ol
daòı niceler fare ãūretinde görür eger büyük úarıncaları öldürüp helÀk (6) ider delÀlet ider
olup incidürse (10) ol ãıfatuñ ġalebesine kim ol ãıfÀtdan òalÀã buldı buólı (7) sıçan
delÀlet ider eger żaèìf olursa ya öldirürse ol ãÿretinde görür eger büyük olup incidürse
ãıfatuñ żaèìfliġına (11) delÀlet ider daòı (8) ol ãıfatuñ àalebesine delÀlet ider eger
àalebe-i óırã maymūn ãıfatında görür daòı øaèíf ölüp (9) yÀòÿd öldürürse ol ãıfatuñ
alaca it ãÿretinde (12) görür daòı kibri øaèíflıàına delÀlet (10) ider daòı şirreti
úaplan ãÿretinde görür daòı yücelik ùaleb8 maymÿn ãÿretinde görür daòı kibri (11)
itmek eger ķavmi aña muùiè olursa (13) úaplan ãÿretinde görür daòı yücelik ùaleb
arslan ãÿretinde görür daòı óasedi úurt itmek egerçi kim (12) úavmi aña muùíè
ãÿretinde görür daòı ziyÀde ķaúmaàı pars

olursa arslan ãÿretinde görür daòı (13)
óasedi úurt ãÿretinde görür ziyÀde úaúmaàı
pars

8

Ùalebb şeklinde yazılan sözcük ùaleb şeklinde okunmuştur.
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[1b] (14) ãÿretinde görür daòı mekr ü óìle [62a] 1) ãÿretinde görür mekr ü óíleyi dilkü
dilkü ãÿretinde görür daòı bustānlarda seyr ãÿretinde (2) görür daòı bÿsıtÀnlarda seyr
idüb èimāret (15) itmege ve ekin ekmege idüp èimÀret itmege ve ekin (3) ekmege úaãd
úaãd itmegi çaúal ãÿretinde görür daòı kendü itmegi çaúÀl ãÿretinde görür daòı (4) àafleti
aããına óoşnud olup (16) kimsenüñ sözine ùavşan ãÿretinde görür daòı kendü aããına (5)
iltifāt itmemegi öküz ãÿretinde görür úaçan òoşnÿd olup híç kimsenüñ sözine iltifÀt
ol deve anı ıãırsa yÀòÿd (17) ùabanlasa itmemegi (6) öküz ãÿretinde görür daòı çoú
yÀòÿd andan úorúsa amma ol deveye yük yimek vaút olur kim (7) bu ãÿretde gözükür
ursa aña muùìè olsa nefsüñ teslìmine (18) óıúdı yaèni kíni deve ãÿretinde (8) görür
daòı ùarìúat yüklerin getürmesine delÀlet ider úaçan ol deve anı ıãırsa yÀòÿd ùabanlasa
úaçan ol deve yalıncaú olsa levn-i úızıl olup yÀòÿd (9) andan úorúsa ammÀ ol deve yük
(19) gözleri úara olsa daòı ol deve aña mÿnis ursa ol deve aña (10) muùíè olsa nefsinüñ
olsa sÀliküñ èaşúına delÀlet ider

teslímine

daòı

ùaríúat

yüklerin

(11)

götürmesine delÀlet eyler úaçan ol yalıncaú
olsa levni (12) úızıl olup gözleri úara olsa
daòı ol deve aña (13) mÿnis olsa sÀliküñ
èışúına delÀlet eyler

èadÀvet yılan ãÿretinde görür daòı [62b] 1) èadÀveti yılan ãÿretinde görür daòı
òalÀyıúı

dil

ile

incidmegi

èaúreb òalÀyıúı dil ile incitmegi (2) èaúreb ãÿretinde

ãÿretinde görür (21) ve daòı òavÀùır-ı görür daòı òavÀùır-ı şeyùÀníyi eşek (3) arusı
şeyùanì eşek arusı ãÿretinde görür daòı ãÿretinde görür daòı ùabíèatüñ ãıfatların kim
ùabìèatuñ ãıfatlarını kim andan [2a] 1)
Òalúuñ ùabìèatı ürker úurbaàa ãÿretinde
görür daòı keler ãÿretinde görür daòı var

andan (4) òalúuñ ùabíèati ürker baàa
ãÿretinde görür daòı keler (5) ãÿretinde
görür var iètibÀr it àÀlib olmaúdan daòı (6)
maàlÿb olmaúdan nicekim õikr itdüñ daòı

iètibÀr it (2) àÀlib ü maàlÿbı nice kim bunlara úıyÀs (7) eyle sÀyir óayvÀnÀt
õikr olındı daòı sÀéir óayvānātı bunlara ãıfatlarına nisbet idüben àÀlib olduúları (8)
úıyÀs eyle ãıfatlarına nisbet (3) idüben óÀlde daòı maàlÿb olduúları óÀlde úaçan
àÀlib oldıúları óÀlde żıddı ile èilac eyle àÀlib bolsañ (9) øıddıla ílÀc eyle nicekim
riyāøatuñ

meşÀyiò beyÀn olındı riyÀøetüñ (10) keyfiyyeti

keyfiyyeti

kitablarındadur

(4)

bil

kim

nefs-i meşÀyiòüñ kitÀblarında daòı bil ki nefs-i

insÀniyye çünki rÿó-ı óayvaniyye oldı (11) insÀniyye rÿó-ı óayvÀniyye oldı pes
pes

imdi

óayvÀnÀtuñ

nefs-i
(5)

insÀnìde

ãıfatlarından

cemè-i vardur
olmaú

muúarrer oldı ke-enne-hÿ bir havÀna

nefs-i

(12)

insÀniyyede

cemíè

óayvÀnÀtuñ ãıfatlarından ke´enne-hu cemíè
(13) óayvÀnÀtı bir havÀna úoyup dögüldi
andan nefs-i insÀniyye [63a] 1) yaradıldı
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úoyub dögüldi andan nefs-i insÀnìyye
(oldı)9 yaradıldı
[2a] 6) pes úaçan ol nefs úaçan bir óayvÀnì pes ol nefsi bir óayvÀn ãıfatından òÀlí úılsa
ãıfatında òÀli úılsa bir ãıfat-ı óayvÀnìye daòı bir ãıfat-ı (2) óayvÀn daòı geyer pes
girer (7) pes åÀbit olup müstaúìm durmaú mustaúím ùurmaú gerek tÀ kim (3) nefsüñ
gerekdür ta kim nefsüñ cemè-i óayvÀnìyi cemíè

ãıfÀù-ı

óayvÀniyyesi

ãıfÀù-ı

ãıfat-ı (8) melekiyyeye tebdìl ola úaçan melekiyyeye (4) tebdíl ola úaçan nefsüñ
nefsüñ ãıfatınuñ baèøısı ãÀfì olup tebdìl olsa ãıfatlarınuñ baèøısı ãÀfí olup (5) tebdíl olsa
daòı (9) nÿrı úalbe sirÀyet itse úandìl daòı õikrüñ nÿrı úalbe sirÀyet itse görür (6)
yaúdılar yÀòÿd úandìlüñ kirin yuyup ãÀfì vÀúıèasında

úandíl

yaúdılar

yÀòÿd bir

úıldılar yÀòÿd (10) óalvetinde çeraà yaúdılar süpürülmiş mescidde (7) nÿr gördi óÀãıl-ı
yÀòÿd bir süpürülmiş mescide nÿr girdi kelÀm her nesne kim úandíle müteèalliú olur
óÀãıl-ı kelÀm her nesne kim (11) úandìle (8) daòı sırçaya daòı mescide daòı nÿra daòı
müteèalliú olur ãırça gibi mescidiñi nÿr gibi çerÀàa

mecmÿèası

(9)

úalbüñ

óÀline

çerÀà gibi mecmÿèsı úalbüñ óÀline (12) müteèalliúdür úaçan görse kim gökyüzi
müteèalliúdür úandil muùma’inne ãıfatdur yıldızlar ile (10) bezenmişdür ol daòı
çıraúlar aèmÀl-i ãÀlióadandur tevóìd nÿrıdur úalbdür kim õikr nÿrıla nÿrlanmışdur (11)
úaçan görünüp yılduzlarıla (13) bezenmiş ol úaçan ay görse ol daòı úalbdür ki iètibÀr
daòı úalbdür kim õikir nÿrları ile nÿrlanmış itsün nÿrı (12) ãÀfí midür yoòsa bulut içinde
úaçan ay ol daòı úalbdür iètibÀr itsün ki nÿrı mi görinür aña göre (13) óÀlini úıyÀs itsün
ãÀfìdür (14) bulutdan èimÀret midür yüce úaçan güneşi görse ol rÿóınuñ [63b] 1)
bulud içinde mi görinür aña gör óÀlini úıyÀs ãÿretidür

úaçan

zühreyi

görse

gözi

itsün úaçan güneşi görse ol rÿóuñ (15) úarşusından ıraúdan (2) ãıàa vaãf üzerine ol
ãÿretidür

úaçan

zühreyi

görse

gözin sırrınuñ kevkebidür var úalanın (3) buña

úarşusından ãafÀ-yı vaãf üzere ol sırrıñ úıyÀs eyle
kevkebidür [?] daòı (16) buña úıyÀs eyle
[2b] úaçan eåer-i õikr-i èanÀãıra yetişse gÀh [63b] úaçan eåer-i õikr èanÀãıra yetişse görür
görür kendüyi kim berriyede yürür yÀòÿd (4) kendüyi kim beriyyede yürür yÀòÿd
deñizde (17) yüzer yaòÿd10 havÀda uçar deñizde yüzer yÀòÿd havÀda (5) uçar yÀòÿd
yÀòÿd oda girer yÀòÿd oduñ çevresinde oda girür yÀòÿd oduñ çevresin ùolaşur (6)
dolaşır èanÀãıruñ iòtilÀfı üzerine (18) daòı

èanÀãıruñ iòtilÀfı üzerine daòı ben úÀdir

oúur èilmini daòı kendüyi óammÀma girer olmazın şimdiki (7) óÀlde vÀúıèada görinen
ve kirin giderir görse delÀlet ider úalbini ãÀfì nesneleri tamÀm beyÀn itmege lÀkin (8)
úılar andan (19) ãıfÀt-ı zemìmelerin õÀéil baèøı nesneyi işÀret iderin pes úalanın anuñ
úılar úaçan görse kim bÀzÀra girer delÀlet üzerine (9) úıyÀs eyle úaçan görse kim
ider kim ùabìèat muúteøÀsınca (20) iş úılar óammÀma girür kirin giderür delÀlet (10)
9

Metinde oldı sözcüğünün üzeri çizilerek yaradıldı yazılmıştır.
YÀòÿd sözcüğü burada kısa ünlülü imla edilmiştir.
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úaçan görse oàlan iken besledikleri eve girdi

ider kim úalbini ãÀfí úılur andan ãıfÀt-ı

delÀlet ider kim evvelki óÀline rücÿè itdi õemímelerin zÀyil (11) úılur úaçan görse
(21) úaçan ol evi müzeyyen görse óüsn-i kim bÀzÀra girür ùabíèat muúteøÀsınca (12) iş
óÀline delÀlet ider úaçan ol evi süpürilmiş úılur úaçan görse besledükleri eve girür
görse daòı döşek (22) döşenmiş görse delÀlet (13) ider kim evvelki óÀline rucÿè ide
ùabèınuñ daòı nefsinüñ ıãlÀóına himmet úaçan ol evi müzeyyen [64a] 1) görse óüsn-i

itmemesi delÀlet ider kaçan görse kim11 [2b] óÀlete delÀlet eyler úaçan ol evi süpürülmiş
1) Ol eve ãu girdi delÀlet ider kim ùabèına (2) daòı döşek döşenmiş görse ùabèınuñ daòı
èilm sirÀyet ider eger görse kim bostÀna nefsinüñ (3) ıãlÀóına himmet itmemesine
girdi eger (2) aàaçları devirür aàaçlar olsa delÀlet ider úaçan görse kim (4) ol eve ãu
alma gibi daòı nar gibi ol úalb-i maèmÿrınuñ girdi delÀlet ider kim ùabíèatine èilm sirÀyet
bostÀnıdur úaçan (3) yemişleri yetişmiş ve (5) ider eger görse kim bÿstÀna girdi eger
olmış olsa eger ol aàaclar daòı şimdi

aàaçları yemiş virür (6) aàaçlar olsa alma

çiçeklenür olsa (4) delÀlet ider úalbinüñ gibi daòı nÀr gibi ol úalb maèmÿrınuñ (7)
ibtidÀ-yı ıãlÀòına daòı ibtidÀ-yı èimÀretine bÿsıtÀnıdur úaçan yemişleri yetişmiş ve
eger bostana girse kim anuñ (5) aàacları

olmış olsa eger ol (8) aàaçlar daòı çiçeklenür

yemiş virmez sögüt gibi daòı ılàun gibi daòı olsa delÀlet ider úalbinüñ ibtidÀí (9) ıãlÀóına
úavaú gibi delÀlet ider sÀliküñ èÀlem-i (6) daòı ibtidÀí èimÀretine eger bir bÿsıtÀna
meşÀyideye rücÿè itmesine daòı ùabìèat-ı girse kim (10) anuñ aàaçları yemiş virmez
ruòãatlarına uymasına úaçan görse kim (7) sögüt gibi ılàun gibi (11) daòı úavaú gibi
Mekke’ye

gider

delÀlet

ider

kim

ol delÀlet ider sÀliküñ èÀlem-i müsÀheleye (12)

müteveccihdür Allah úaçan görse kim rücÿè itmesine daòı ùabíèat ruòãatlarına
Beytü’l-muúaddese gider delÀlet (8) ider uymasına (13) úaçan görse kim Mekke'ye
kim óÀlinüñ ıãlÀóına daòı nefsinüñ tenzìrine gider delÀlet ider kim ol [64b] 1)
meşàÿldür
müteveccihdür AllÀha úaçan görse kim
Beytü'l-muúaddese gider (2) delÀlet ider kim
Beytü'l-muúaddese gider delÀlet ider kim
óÀlinüñ (3) ıãlÀóına daòı nefsinüñ tenzíhine
meşàÿldür
[2b] úaçan görse kim gemiye binmişse seyr [64b] úaçan (4) görse kim gemiye binmiş
ider (9) ol sÀlik şerìèata yapışmışdur gider deñizde seyr ider kim ol (5) sÀlik kim
ùarìúatda seyr ider úaçan görse kim bir nice şeríèata yapışmışdur ùaríúata seyr ider úaçan
daà üzerinde (10) çıúmış kim andan ãular (6) görse kim bir yüce ùaà üzerine kim
aúar ol úalbi daàıdur úaçan görse kim çıúmış kim andan ãular (7) aúar ol úalbi
dehlìzlere girer kim kimisi óarÀb (11) kimisi ùaàıdur úaçan görse kim dihlízlere girür kim
èimÀretdür ol vücÿd dehlìzleridür eger deriñ (8) kimisi òarÀb kimisi èimÀretdür ol vücÿd
úuyu görse kim dibinde ãu var oldı (12)

11

dihlízleridür (9) eger deriñ úoyı görse kim

Bu bölüm metinde bir sebeple okunamaz hale gelmiş durumdadır.
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vücÿd úuyusıdur úaçan görse kim úuyudan dibinde ãu var ol daòı (10) vücÿdı úuyusıdur
úoàa ile ãu çeker ol anuñ úalbidür eger úaçan görse kim úuyudan úoàayıla ãu (11)
anasın (13) görse delÀlet [ider] nefsin çeker ol anuñ úalbidür eger anasın görse
görmege eger ol ana aña şefúat iderse ıãlÀó-ı delÀlet ider (12) nefsi görmege eger ol ana
nefsine delÀlet ider (14) eger şefúat itmezse aña şefúat iderse (13) ıãlÀó-ı nefse delÀlet
fesÀdına delÀlet ider eger atasını görse ider eger şefúat itmez ise fesÀdına
taóúìú ol nefsini (15) gördi kim emr-i
maèÀşa himmet idicidür eger óuøÿrı ana
ùarafından görse ol úuvÀ-yı nefsiyye [ü]
şehvetiyyedür (16) èavret daòı ancılayındur
eger ata ùarafından olsa ol şol úuvÀdur kim
tedbìr idicidür emr-i maèÀşda (17) gÀh olur
kim şeyò ata ãuretinde görinür daòı úuvÀ-yı
bedenüñ óiõmet úulları daòı òalÀyıúlar (18)
ãÿretinde

görinür

úuvvet-i

èÀúile

úaø

ãÿretinde görinür melÀéike ùarlar ãÿretinde
görinür kim (19) leşker gibi bölük bölük
olalar

[65a] 1) delÀlet eyler eger atasın görse
taóúíú ol nefsini gördi kim (2) emr-i maèÀşa
himmet idicidür pes òıãımlar úaçan ana
ùarafından (3) olsa ol úuvÀ-yı nefsiyye
şeheviyyedür èavret daòı ancılayındur (4)
ata ùarafından olsa ol şol úuvÀdur kim tedbír
idicidür (5) emr-i maèÀşda vaút olur kim
şeyò ata ãÿretinde gözükür (6) daòı úuvÀ-yı
bedenüñ hidmeti úullar daòı òalÀyıúlar
ãÿretinde (7) gözükür úuvvet-i èÀúıla úÀêí
ãÿretinde gözükür melÀ´ike (8) tatarlar
ãÿretinde gözükür kim leşker gibi bölük
olalar

[2b]

daòı

ãÿretinde

óayÀları
görinür

kesilmiş
şehvetleri

òÀdım [65a] 9) daòı òÀyaları kesilmiş òÀdımlar
(20) ãÿretinde

gözükür

(10)

şehvetleri

olmaduàı içün daòı şol emred oàlanlar olmaduàıçün daòı şol emred oàlanlar
ãÿretinde görinür kim óÿb ãuratlu olalar ãÿretinde (11) gözükür kim òÿb ãÿretlü
èunãÿr-ı (21) laùìf olduàından ötüri
cinnìler kedi ãÿretinde görinür vaút olur
benì-Àdem

ãÿretinde

(22)

görinür

olalar èunãÿr-ı laùíf olduúlarından (12) ötürü
cinníler kedi ãÿretinde gözükür vaút (13)
olur

kim

bení-Àdem

ãÿretinde

görinür

eãnÀfınuñ [65b] 1) iòtilÀli üzerine daòı

eãnÀfınuñ iòtilÀfı üzerine daòı insan insÀnı şol emred oàlan ãÿretinde (2) görinür
rÿhını şol emred oàlan ãÿretinde (23) kim àÀyet cemíl ola daòı úalbini úaçan
görür kim àayet cemìl ola úalbini úaçan ùabíèatdan (3) ùoàsa süd emer oàlan
ùabìèatdan ùoàsa süd emer oàlan ãÿretinde görür daòı er (4) olur kim tabíèati
ãÿretinde görür (24) daòı er olur kim bu ãÿretde görür daòı óÀlinüñ ãalÀóını (5)
ùabìèatını bu ãÿretde görür daòı óÀlinüñ Ùur ãÿretinde görür ve óÀlinüñ fesÀdını
ãalÀóını ùÿr ãÿretinde görür ve óÀlinüñ balçıàa düşmek (6) ãÿretinde görür úaçan
[3a] 1) fesÀdı balçıàa düşmek ãÿretinde görse kim iki edügin geymiş delÀlet (7) ider
görür úaçan görse kim iki edügi geymiş
yÀòÿd iki (2) naèlin geymiş delÀlet ider
kim

seyrinde

müstaúìmdür

úaçan

kim seyrinde müstaúímdür ve eger iki naèlin
geymiş görse (8) yine seyrinde müstaúímdür
úaçan kendüyi yalın ayaú görse (9) yÀòÿd
babucın bulımaz görse yÀòÿd naèlinin

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2020, Year 8, Issue 22
Issn: 2147-8872

- 164 -

www.turukdergisi.com

Hasan Özer

kendüyi yalın ayaú görse yÀòÿd (3) bulımaz (10) görse delÀlet ider kim òabù
babucını bulmaz görse delÀlet ider kim içindedür daòı bí-naãíbdür (11) úaçan
òabù içindedür daòı bì-naãìbdür úaçan kendüyi yalıncaú görse iótimÀl var kim
kendüyi (4) yalıncaú görse iótimÀl var kendünüñ (12) ãÿreti tecerrüd ola daòı
kim ãÿreti tecerrüdì ola daòı iótimÀl var
kim ìmÀnı nÀúıã (5) úılan nesnelerden
iótirÀz itmediginüñ ãÿreti ola mìzÀn

iótimÀl var kim ímÀnı nÀúıã úılan (13)
nesnelerden

iótirÀz

itmedüginden

ola

kendünüñ mízÀnı [66a] 1) óesÀbınca farú ide

óesÀbınca farú ide
[3a] 6) úaçan görse kim ùaèÀm yir et gibi [66a] úaçan görse kim ùaèÀm yir et (2) gibi
etmek

gibi

pes

etèimenüñ

küllìsi etmek gibi pes eùèimenüñ küllísi maèneví

maènevì àıdalardur kim anuñ (7) úalbi àıdÀlardur kim (3) úalb anuñla úuvvet bulur
úuvvet bulur evlÀsı etmek etdür ãuda evlÀsı etmek ile etdür ki ãuda (4) bişmiş ola
pişmiş ola yÀòÿd biryan ola daòı (8)
balla süddür amma çig et yimek delÀlet
ider beşeriyyenüñ ôuhÿr üzerine daòı

yÀòÿd biryÀn ola daòı bal ile süddür ammÀ
(5) çig et yimek delÀlet ider beşeriyyenüñ
ôuhr üzerine daòı (6) èulÿm-ı ledünniyye bal
ãÿretinde gözükür daòı fıùrat-ı aãliyye süd

èulÿm-ı ledünniyyeyi (9) bal ãÿretinde (7) ãÿretinde gözükür daòı yemişler yimek
görür daòı fıùrat-ı aãliyyeyi süd ãÿretinde àıdÀ-yı maènevídendür ki (8) úalbe úuvvet
görür daòı yemiş yimek àıdÀ-yı (10) virür evlÀsı üzümdür daòı òurmadur almadur
maènevìdendür kim úılsa úuvvet virir daòı (9) nardur ammÀ úavun èilm-i
kim evlÀsı üzümdür daòı óurmadur daòı kesbiyyenüñ ãÿretidür úoz daòı ancılayın
elmadur daòı (11) nardur amma úavun (10) ammÀ úarpÿz ãÿret-i maèÀrifdür var
èilm-i kesbìnüñ ãÿret[i]dür úoz daòı fehm eyle òuãÿãiyye-yi eùèime (11) daòı
ancılayındur ammÀ úarpuz ãÿret-i (12) òuãÿãiyye-yi eşribe bÀúísin anuñ üzerine
maèÀrifdür

ve

hem

fehm

eyle

òuãÿãiyyetdür eşrìb-i bÀúìsin daòı anuñ
üzerine úıyÀs eyle (13) ammÀ geyecekler

úıyÀs eyle (12) ammÀ geyecekler pes anuñ
olup ãÀfí olması delÀlet ider (13) úalbinüñ ve
nefsinüñ óÀlinüñ ãafÀsına daòı delÀlet ider
òilÀfete [66b] 1) úaçan görse kim òırúası

pes pÀk olup ãÀfì olması delÀlet ider øÀyiè oldı yÀòÿd uàurlandı eyle (2) gerekdür
úalbinüñ ve nefsinüñ óÀlinüñ ãafÀsına ki óÀlini añlaya bu bir ulu muãíbetdür ki aña
(14) daòı òilÀf delÀlet ider òilÀfına úaçan yetişdi (3) şehevÀta meşàÿl olup şeyùÀn
görse kim òırúası øÀyiè oldı yÀòÿd üzerine musallaù olmaàıla (4) eger kendüyi
uàurlandı (15) öyle gerekdür kim óÀlini ãayru görse bile kim úalb ãayrudur baèøı
añlayana bu bir èaôìm muãìbetdür kim òayÀl-i (5) õemímeyi işlemekden eger görse
aña yetişdi şehevÀta meşàÿl olup (16) kendüyi kim öldi yÀòÿd (6) bir kimseyi
şeyùÀn üzerine musallaù olmaàıla eger öldürse bile kim ol nefsdür maàlÿb olup ölü
kendüyi sevse görse bile kim úalbi
óastedür (17) baèøı òayÀl-i õemìmeyi

gibi (7) lÀkin úaçan ol nefs bir sÀèat hevÀsın
gine dirilür (8) iy kÀşkí olaydı gine
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işlemek ile eger görse kim kendü öldi dirilmeyeydi pes nefs bir ilan (9) gibidür
yÀòÿd bir kimse öldürdi bile kim (18) ol úaçan aña sovuú yetişse uyuşur ölü gibi olur
nefsdür maàlÿb olup ölü gibi oldı lakin úaçan aña (10) güneş ıssısı ùoúunsa óarekete
úaçan ol nefs bir sÀèat hevÀsı (19) bula gelüp øarar úılur pes gerekmez (11) sÀlike
gine dirler kÀşkì ne olaydı dirilmeyeydi

kim nefsüñ emrinde tesÀhül ide

pes nefs bir yılan gibidür úaçan aña (20)
ãovuú ursa uyuşur ölü gibi olur úaçan
aña güneş ursa yÀòÿd ıssısı doúunsa [3b]
1) óarekÀta [?]12 gerekmez sÀlik kim
nefsüñ emrinde tesÀhül ide
[3b]

zìrÀ

sÀliküñ (2) úaçan

nefsinüñ [66b] zírÀ sÀliküñ úÀçan nefsinüñ (12)

øabùından bir sÀèat àÀfil olsa yine evvelki maøbaùından bir sÀèat àÀfil olsa gine evvelki
óÀline daèvet ider pes lÀzımdur (3) sÀlike óÀline daèvet (13) ider pes lÀzımdur sÀlike
dÀéim nefsinüñ óÀlini mülÀóaôa ide ta kim kim dÀyim nefsinüñ óÀlini mülÀóaôa [67a]
nefs muúteøÀsınca kendü bir şeyéi (4) ãÀdır 1) ide ta kim nefs muúteøÀsınca kendüden
olmaya ol daòı nefsüñ mekrinden ve birisi ãÀdır olmaya (2) daòı ol nefsinüñ
òıdÀèından emìn olmaya zìrÀ nefs[üñ] (5) bir mekrinden ve òıdÀèından emín olmaya (3)
óarekÀtda kim hevÀsı muúteøÀsınca işleye zírÀ nefsinüñ bir óareketde kim hevÀsı
yÀòÿd bir kelimeyi ki kendü óaùùı13 ile (6) muúteøÀsınca işleye (4) yÀòÿd bir kelimede
söyleye yÀòÿd kendü faøìletlerinden bir kim kendü òaùùıla söylese yÀòÿd kendü (5)
faøìleti iôhÀr eyleye nice yıllıú èibÀdet (7) faøíletlerinden bir faøílet iôhÀr eylese niçe
øÀyiè olup bÀùıl eyler pes anuñ ãalÀóiyyet yıllıú èibÀdeti (6) øÀyiè úılup bÀùıl eyler pes
göründügine maàrÿr ola úaçan(8) ol nefsi anuñ ãalÀóiyyeti ãÿretinde (7) göründügine
sen taórìk idüp incitseñ dürlü dürlü yirlerde maàrÿr olma úaçan ol nefsi sen tecribe idüp
tecrübe itseñ (9) bilürsin ki anuñ içinde ne (8) taórík itseñ dürlü dürlü yirlerde bilürsin
úadar aòlÀú-ı õemìme maòfì ve mestÿr imiş

kim anuñ içinde (9) ne úadar aòlÀú-ı õemíme
maófí ve mestÿr imiş

[3b] dünyÀ necÀset ãÿretinde görinür pes [68b] dünyÀ necÀset ãÿretinde (11) gözükür
eger sÀlik görse kim geyesisine necis bulaşsa pes eger sÀlik görse kim geyesisine necis
(11) ya eline yÀòÿd ayaàına bilsün ki (12) bulaşmış yÀòÿd eline yÀòÿd ayaàına
dünyÀya meyl itdi úaçan görse kim cennete bilsün kim dünyÀya (13) meyl itdi úaçan
girer bilsün ki(12) èÀlem-i úalbe girdi daòı görse kim cennete girür bilsün ki èÀlem-i
taàrìúden úurtulup èÀlem-i cemèe yetişdi úalbe [69a] 1) girdi daòı tefriúadan úurtuldı
eger cehennemi görse (13) bilsün ki maúÀm- èÀlem-i cemèe yetişdi eger cehenneme (2)
ı nefse düşdi daòı anuñ hevÀsına nesne tÀbiè girse bilsün kim maúÀm-ı nefse düşdi daòı
12
13

İlgili bölüm karalandığı/silindiği için okunmaz haldedir.
óaêêı ile şeklinde yazılan kelime bağlam gereği óaùùı şeklinde okunmuştur.
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oldı daòı gerekdür (14) sÀlike kim bile kim anuñ hevÀsına (3) tÀbiè oldı daòı gerekdür
her Àdem cemè olmışdur cemìè èavÀlimden kim sÀlike bile kim her Àdemi cemè
pes èÀlemde hiçbir şeyé (15) yoúdur illÀ ol olmışdur (4) cemíè èÀlemden pes èÀlemden
şeyden anda bir nesne vardur pes ol sÀlik az híçbir şey´ yoúdur illÀ ol şeyden (5) anda bir
az riyÀøata (16) òalÀã bulup úurtılur her nesne vardur pes ol sÀlik az riyÀøet
nesneden kim aña müteèallıú olmışıdı èÀlem berekÀtıla (6) òalÀã bulup úurtılur her
pes sÀlik (17) óÀlini fehm ider daòı şerefile nesneden kim aña müteèalliú olmışıdı (7)
ve tenezzülÀtını vÀúıèalarından añla daòı èÀlemden nicekim yuúaru beyÀn olundı pes
nefsinüñ (18) ve úalbinüñ óarekÀtından ve sÀlik óÀlini fehm (8) ider daòı teraúúiyÀtını
sekenÀtından daòı her kim ki zeyrekdür daòı tenezzülÀtını vÀúıèalarından daòı (9)
óÀøıru’l-úalbdür şol (19) nesnelerden kim nefsinüñ ve

úalbinüñ óarekÀtından ve

andan ôÀhir olur óÀlini rièÀyet itdügi vaútda sekenÀtından daòı her kim ki (10) zeyrekdür
Allah ile ôÀhirde (20) bÀùında ol kişiler óÀøıru'l-úalbdür şol nesnelerde kim andan
vÀkıèasını kendü vicdÀnından ve kendü ôÀhir olur (11) óÀlini rièÀyet itdügini vaútde
óalÀtından pes muótac (21) olmaz her şeyéi AllÀh ile ôÀhirde ve bÀùında (12) ol kişi bilür
tafãìl itmege daòı aña bu miúdÀr beyÀn vÀúıèasını kendü vaódÀnından ve kendü
itmek kifÀyet ider

óÀlÀtından

(13)

pes

muótÀc

olmaz

vÀúıèÀtından her şey´ tafãíl itmege daòı
[69b] 1) aña bu mikdÀr beyÀn itmek kifÀyet
ider

[3b] 23) òuãÿãÀ kim óayÀl üzerine ùÀrì [70a] òuãÿãÀ kim òayÀl üzerine ùÀrí olan
olan nÿrlardan daòı şeyò Şiblìnüñ [4a] 1) nÿrlardan (7) daòı Şeyò Şiblínüñ ol iki
ol beytini óıfô eyle eger ùÀlib ve sÀlik beytini óıfô eyle eger ùÀlib-i (8) viãÀl-iseñ
himmetiñi fenÀ bulmaàa cehd eyle daòı himmetüñi fenÀ bulmaàa cehd eyle daòı bil
madÀmki saña (2) şeyé vÀúièolmaú
temennì itseñ pes sÀlik ùarìú-i fenÀda pes
himmetiñi mücerred eyle keşf-i (3)
kevniyye

daòı

madÀmki (9) saña bir şey´ vÀúiè olmaú
temenní itseñ sen sÀlik degülsin (10) ùaríú-i
fenÀda

pes

himmetüñi

mücerred

eyle

küşÿfÀt-ı kevniyye (11) daòı kerÀmÀt-ı

kerÀmÀt-ı

èayÀniyye èayÀniyye temenní itmekden kim anlar
itmekden kim anlar óaúÀyıú-ı ilÀhiyyeye óaúÀyıú-ı (12) ilÀhiyye ùÀliblerinüñ muvÀfıúı
daòı ùÀliblerüñ muvÀfıúı (4) yaènì teraúúì yaèni teraúúíden kesilecek yirleridür (13)
kesilecek yirleridür daòı maèÀric-i daòı maèÀric-i ebediyye ve maèÀrif-i
ebediyye ve maèÀrif-i óaúìúiyye ve óaúíúiyye ve sermediyye [70b] 1) merÀtibine
sermediyye

(5)

merÀtibine

ãÀèid ãÀèid olıcılaruñ mevÀnièidür daòı ittibÀè it

olıcılaruñ mevÀnièdür daòı ittibÀè it ôÀhirüñle (2) daòı bÀùınuñla daòı sırruñıla
ôÀhirüñle daòı bÀùınuñla (6) daòı sırruñla ÓabíbullÀh MuãùafÀya kim (3) anuñ gözi
ÓabìbullÀh MuãùafÀ’ya kim anuñ gözi
ırılmadı el-èÀlemìnüñ müşÀhedesinden

ırılmadı rabbi aèlÀnuñ müşÀhedesinden daòı
(4) iltifÀt itmedi híçbir nesneye dünyÀsından
ve Àòiretinden (5) tañrınuñ ãalavÀtı ve
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(7) daòı iltifÀt itmedi hiçbir nesneye selÀmı anuñ üzerine olsun kim (6) tÀ kim
dünyÀsından ve aòiretinden tañrınuñ rÿzí úıla saña Óaúú teèÀlÀ èÀlí feyølerinden
ãalÀtı ve selÀmı (8) anuñ üzerine olsun şol (7) nesneleri kim anuñla teraúúíyÀt-ı
daòı aña ãabr úıla tÀbiè olup mensÿb (9) ebedíye müstaóiúú olasın
olanlaruñ üzerine olsun tÀ kim rÿzì úıla
saña Óaúú teèalÀ èÀlì faøìletlerinden (10)
şol nesneleri kim anuñla teraúúiyyÀt-ı
ebediyyeye müstaóaúú ola
Sonuç
Bu mukayeseli değerlendirmeden de açık bir biçimde izlenebileceği üzere Tabirü’r-rüya
ismiyle kaydedilmiş eser, Vasaya Tercümesi ile birebir denebilecek ölçüde benzerdir. Bu benzerlik,
bir başka gerekçeye dayandırılamayacak kadar net bir biçimde ortadadır. Bu karşılaştırmanın
ardından artık iki farklı isimle kayda geçmiş nüshaların benzerliğinden değil ayniliğinden söz etmek
daha doğru olacaktır. İki el yazması arasındaki ufak tefek farklılıkların söyleyiş, anlatım, üslup
farkından öte bir izaha ihtiyacı bulunmamaktadır. Elbette aynı eserin farklı zaman dilimlerinde,
belki farklı coğrafya ya da bölgelerde, farklı müstehsihler eliyle çoğaltılmış kopyalarında
benzemezliklere rastlamak mümkündür. Bu karşılaştırmalı değerlendirmede görülen
uyuşmazlıkların fazlalık ya da eksikliklerin bu ve benzeri nüansların ötesinde yorumlanabilmesi
oldukça güçtür.
Tüm bu değerlendirmelerle ortaya konmak istenen durum bir hatayı keşfedip bunun ilanına
gayret etmek değildir. Çalışmanın gayesi, tarihî metin çalışmalarının önemli basamaklarından biri
olan katalog üretiminin hayatiyetine dikkat çekmektir. Bu dikkatin yanı sıra, bu sahanın
araştırmacılarının bilim insanı tecessüsünün bir yansıması olarak elde ettikleri her bilginin çeşitli
yönlenleriyle yeniden değerlendirmesini -bir bakıma sağlamasını- yapmaları gerektiğini bir örnek
üzerinden açıklamaktır. “Sahip olunan bu kültürel mirastan en iyi şekilde yararlanmak için bilim
insanının bu eserlere rahatça ulaşabilmesini sağlamak gerekir. Bunun da en iyi yolu bu eserlerin
bibliyografik künyelerinin doğru tespit edilmesi ile elde edilen yazma eser kataloglarıdır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan profesyonel anlamda
yazma eser kataloglama çalışmaları ne yazık ki istenen sonucu verememiştir.” (Kara, 2009: 2).
Tarihî metinlerin kataloglanması son derece zor ve zahmetli bir iştir. Katalog üretiminde tüm eserin
okunup değerlendirilmesi elbette mümkün değildir. “Yazma eserlerin kimlik bilgilerinin yer aldığı
bu katalogların belli bir tertip ve standarda uygun hazırlanması özellikle bilimsel araştırma(cı)lar
açısından çok önemlidir. Bu tür çalışmalarda eserlerin tavsifi yapılırken eserin bir araştırmacı için
önem arz edebilecek bütün özellikleri (bulunduğu yer, kütüphane ve koleksiyon adı, müellif veya
müstensih bilgisi, telif veya istinsah tarihi, ebatları, cilt özellikleri, satır ve sütun bilgisi, baş ve son
bilgisi, eserin dili, varak sayısı, yazı bilgisi, süslemeleri vs.) bir sistem dâhilinde verilmeye özen
gösterilmelidir. Kullanılan ifadeler açık ve net olmalı, anlaşılmayan, muğlak ifadelere yer
verilmemelidir. İşlevsellik açısından hazırlanan kataloğa kişi ve eser adlarına göre bir dizin
eklenmesi de diğer bir elzem husustur. Âdette olmadığı hâlde farklı bir yol izlenerek eserlerin
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muhtevaları hakkında indî ve hatalı bilgilere yer verilmemelidir.” (Babaarslan, 2016: 17). Hatalı
bilgiler eserin müellifi, eserin ismi gibi temel konularda gerçekleştiğinde bu bilgi, ilk düğmesi
yanlış iliklenmiş bir gömlek gibi sonradan düzeltilebilme ihtimalini ortadan kaldıran bir etki de
doğurabilmektedir. Silsileleşen bu yanlış ortaya konan tüm çalışmalara referanslar yoluyla sirayet
edebilmektedir.
Tabirü’r-rüya örneğinin bir başka özel durumu da aslında müellifin katalog bilgisinde yer alan
bilginin aksine herhangi bir Türkçe eser kaleme almamış olmasıdır. Çalışmanın girişinde katalog
bilgisinde eserin müellifi olarak kayda geçen Zeyneddin Hafi’nin hayatı ve eserleri hakkında kısa
bilgi verilmesinin nedeni de bu durumu göstermektir. Anadolu sahasına eğitim, irşat, eser yazımı
vb. nedenlerle hayatı boyunca ziyaretine dair elimizde bir bilgi bulunmayan Hafi’nin ortaya
koyduğu eserler Arapça ya da Farsça eserlerdir. Hafi’nin bugüne ulaşan eserleri arasında Osmanlı
Türkçesi’ne tercümesi yapılan tek eseri Vasaya olmuştur. Vasaya’nın bugün kütüphanelerimizin el
yazması bölümlerinde bulunan örnekleri çalışmada zikredildiği için burada yeniden
verilmeyecektir. Bu çalışma ile şu ana kadar yapılan yayınlarda işaret edilen Vasaya Tercümelerine
bir yenisi de eklenmiş oldu. Değerlendirme bölümünde kullanılan ve çeviriyazıya aktarımı yapılan
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Nadir Eserler kısmında Veliyyüddin Ef., V2892 arşiv numarası ile
kayıtlı bulunan eser, Vasaya Tercümeleri arasında gösterilmelidir. Hafi’nin El-Vasaya’l-Kudsiyye
adlı eserinin orijinali üzerinde bir çalışma 2001 yılında Türkiye’de yapılmıştır. Yüksek lisans tezi
olarak çalışılan bu eserde Bekir Köle, Zeyneddin Hafi’nin hayatı, eserleri, tesirleri ve tasavvuf
anlayışını verdikten sonra Kudsi Vasiyetler başlığı ile Vasaya’yı Türkçeye tercüme etmiştir.
Değerlendirme başlığı altında yaptığımız karşılaştırmaya katkı olması bakımından Köle’nin söz
konusu tezinde verdiği şu bilgiler göstermeye çalıştığımız benzerliğin/ayniliğin bir başka yönüyle
ortaya konması manasına gelmektedir: “Salik rüyasında hayvanlar görür. Mürid hamama girip
kirlerini temizlediğini görürse bu, kalbini temizleyeceğine delalet eder.
Gazap kuvvetini, (rüyasında) siyah köpek veya ayı suretinde görür.
Düşkünlüğü (açgözlülüğü) maymun veya alaca köpek suretinde görür.
Kibri, kaplan suretinde görür.
Kini, deve suretinde görür. Şayet deve onu çiğnerse yahut ısırırsa ve yahut da ondan korktuğu
halde yük vurursa ve deve de ona itaat ederse, nefsinin teslimine ve tarikat yüklerini götürmeye
tahammül etmeye delalet eder. Ve o deve çıplak, kızıl ve gözleri kara olursa ve deve de ona sevimli
gelirse saliğin şevkine ve vecdine delalet eder.
Düşmanlığı yılan suretinde görür.
İnsanları dil ile incitmeyi akrep suretinde görür.
Huy edinilmesinden nefret edilen tabi sıfatları, kurbağa ve yeşil kerkentele suretinde görür.”
(Köle, 2001: 99).
Gerek şekil yönünden gerekse içerik bakımından ortaya konan tüm bu bilgiler ile Tabirü’rrüya’nın müstakil bir eser olmadığı, bir Vasaya Tercümesi olduğu anlaşılmaktadır. İfade ettiğimiz
gibi gayretimizin maksadı kusur aramak değildir. Bu makale, tarihî metin çalışmaları ile ilgili
Türkoloji sahasında daha önce yapılmış farklı sorunları işaret eden çalışmalara bir başka bakış açısı
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ile katkı sunmayı amaçlamaktadır. Sahanın araştırmacılarının tarihî metinler üzerinde çalışmalarını
hazırlarlarken pek çok noktaya dikkat kesilmeleri; anlayarak okuma, değerlendirme, aktarma,
inceleme çalışmalarını doğruya en yakın hale getirmek noktasında kendilerine yardımcı olacaktır.
Elbette Güner’in (2017: 48) de ifade ettiği gibi sosyal bilimlerde mükemmel değil mükemmele
namzet çalışma vardır. Fakat bu hakikati, olası kusurları örtecek bir gerekçe olarak görmek yerine
her yeni çalışmanın mükemmele doğru atılan bir adım olduğunu anlatan bir motivasyon bilgisine
dönüştürmek gerekmektedir.
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