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Öz 

Bu çalışmada İblîs Hakkında Risâle adlı mensur eserin yazım, ses, biçim ve söz varlığının incelenmesi 

ve tanıtılması amaçlanmıştır. Yazma, Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyon’unda 43 

Va 2179 numarada İblîs Hakkında Risâle adıyla kayıtlıdır. Eserde müellif ve istinsah kaydına dair 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  Düzenli ve okunaklı bir nesih hattıyla yazılan eserde harflerin 

harekelerle gösterilişi düzenlidir. Kelimelerdeki ünlüler, hem harf ve hareke kullanılarak yazılmıştır. 

İblîs Hakkında Risâle, Türk edebiyatında İblîs Hakkında yazılmış olan müstakil hikâyelerden biridir. 

Benzer konulu hikâyeler, Türk edebiyatında kaleme alınmış çeşitli dinî içerikli eserler içerisinde de 

yer alabilmektedir. Eser, Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Risale'de; Hz. Muhammed'i (sav) 

ziyarete gelen İblis, Hz. Muhammed (sav)'in ümmetiyle ilgili sorularını yanıtlamıştır. Eserde genel 

olarak İblis'in neyi sevip neyi sevmediğini anlatan konuşmalara yer verilmiştir. İblîs Hakkında 

Risâle’de Eski Oğuz Türkçesinde kullanılan ve daha sonraki dönemlerde de kullanıldıkları tespit 

edilen bazı ekler kullanılmıştır. Eserde uyum dışı örnekler bulunmakla birlikte artık uyuma girmiş 

örneklerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. İblîs Hakkında Risâle kısa bir metin olmasına rağmen 

hacimli bir eserde incelenebilecek pek çok yazım, ses ve biçim özellikleri örneklenebilmektedir. Dinî 

içerikli olan eserde dinî terimler için çoğunlukla Arapça kelimeler kullanılmıştır. Metinde Türkçe dinî 

terimler ile Türkçenin eski kelimeleri ve deyim zenginliğiyle ilgili kullanımlar örnekleyebilmektedir. 

Bu çalışma Türk nesir diline önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. 

Anahtar kelimeler: İblîs Hakkında Risâle, risâle, dil özellikleri, ses ve biçim bilgisi, Eski Oğuz 

Türkçesi. 

A language study on the prose work entitled İblįs Hakkında Risâle 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine and introduce the writing, sound, form and vocabulary of the 

prose work İblîs Hakkında Risâle. İblîs Hakkında Risâle is registered in the Collection of Kütahya 

Vahidpaşa Provincial Public Library, under the name Treatise on the Iblis at 43 Va 2179. In İblîs 

Hakkında Risâle, there is no information about the author and the record of copying. İblîs Hakkında 

Risâle.  which is written in a regular and legible naskh calligraphy, the letters are shown with gestures 

regularly. Vowels in words are written using both letters and vowels. İblîs Hakkında Risâle is one of 

the stand-alone stories written about Iblis in Turkish literature. Stories with similar themes can also 

be included in various religious works written in Turkish literature. The work has been translated 

from Arabic to Turkish. In the Risale, who came to visit Prophet Muhammad (sav), He answers the 

questions of Muhammad (sav) about his ummah. In the work, there are conversations about what 

Iblis likes and dislikes in general. In the work, which has a religious content, mostly Arabic words are 
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used for religious terms. In İblîs Hakkında Risâle, some suffixes used in Old Oghuz Turkish and 

found to be used in later periods were used. Although there are examples out of harmony in the work, 

it has been seen that the examples that have entered into harmony are in the majority. Although İblîs 

Hakkında Risâle is a short text, many spelling, sound and stylistic features that can be studied in a 

voluminous work can be exemplified. In the text, she can exemplify the religious terms of Turkish, 

the old words of Turkish and the richness of idioms. This study will make important contributions to 

Turkish prose language. 

Keywords: İblîs Hakkında Risâle, risâle(booklet), language features, phonetics and morphology, 

Old OghuzTurkish. 

Giriş  

Yüce Allah bir insan yaratacağını meleklere haber vermiş, ona şekil verip ruhundan üfleyince, yarattığı bu insana 
secde etmelerini meleklerden istemiştir. Meleklerin hepsi ona secde ederken, İblis kendisinin daha üstün olduğunu 
öne sürerek Hz. Adem’e secde etmemiştir. Kuran'da Meleklerin Hz.Adem'e secdesi, yedi ayrı surede 
anlatılmaktadır (Keskin, 2002: 107-113). Kur’an’a göre Şeytan, sürekli kötülüğü teşvik eden, yoldan çıkarıp ayak 
kaydırmaya çalışan, insanda kuşku ve tereddüt uyandıran, kurnaz, hileli bir kişiliği veya kötülük ilkesini sembolize 
eder. Şeytan terimi, Kur’an’da tekil olarak kullanıldığı gibi, çoğul olarak da kullanılmıştır (Yeşilyurt, 2018: 16). 
Şeytan veya İblis, insanoğlunun düşmanı ve kötülüğün sembolü olarak bilinmektedir (Uyanıker, 2022: 59-61).  

İblis, şeytan kelimesi yerine yaygın olarak kullanılan kelimelerdendir. Doğu ve Batı dillerinde bu kelimeyi 
karşılamak için pek çok adlandırma yapılmıştır (Akar, 2014:2-5).Kelimenin kökeniyle ilgili farklı görüşler öne 
sürülmüştür. Bunlardan biri, Anadolu’da kullanılan farklı söyleyişleri de bulunan “albız” kelimesinin Sümerce 
“al/alu ile bastı” kelimelerinin birleşiminden oluştuğu ve daha sonraları Arapçaya geçmiş olduğu ihtimalidir 
(Ertekinoğlu, 2017:101). Bir kısım dilcilere göre kelime, ‘ümit kesmek, pişman olmak, söyleyeceği bir şey 
olmayıp şaşırıp kalmak’ anlamındaki “iblâs” kökünden türemiştir (Çelebi, 2010:99). Kelimenin kökeninin Grekçe 
olduğu veya Arapçaya İbraniceden geçtiğine dair birtakım görüşler öne sürülmüştür. Dolayısıyla kelimenin 
kökeni, henüz aydınlatılamamış görünmektedir. İblis2, Kur’an’ın anlatımına göre, azmış, başkaldırmış ve Allah’ın 
buyruğuna karşı isyan ederek sapıklığa düşmüş cinleri temsil etmektedir”(Yeşilyurt, 2018:17). Ayette şu şekilde 
geçmektedir: Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem’e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz 
çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu. (Kur’an-ı Kerim Meali, 2009: Bakara suresi, 2/34). 

İblis yerine kullanılan Şeytan kelimesinin kökeniyle veya anlamıyla ilgili de farklı görüşler bulunmaktadır. 
Kelimenin “öfkesinden yanıp tutuşmak” “şeyt” veya ‘uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak, muhalefet etmek’ 
anlamındaki ‘şatn (şütûn) köklerinden türediği ileri sürülmektedir. Şeytan kelimesi, Kamus-ı Türkî’de İbranice 
kökenli olduğu belirtilmiş ve anlamı şöyle açıklanmıştır: “ Melâikeden iken Hazret-i Âdem’e secde etmek 
hususunda emr-i ilâhîye intisal etmediğinden semadan tart buyurulan ve o vakitten beri adamı ifsattan geri 
durmayan şahs-ı la’în, âzâzîl, iblis.” (Sami, 2010:1129). 

Günümüzde şeytan biçimiyle yaygın olarak kullanılan kelime yerine Eski Türkçede “yek” kelimesi kullanılmıştır 
(Caferoğlu, 2011:292; Gabain, 1988:310). Divānü Lügati't Türk3, Mukaddimetü’l-Edeb4, Orta Asya’da Bulunmuş 
Kur’an Tefsirinin Söz Varlığı5’ ve İbni Mühenna Lügati 6 gibi eserlerde bu kullanım bulunmaktadır (Atalay, 
1986:I:267; III-156; Battal, 1997: 89; Borovkov, 2002: 321; Yüce, 1993:206). Kelime, Mani dininin etkisiyle 
Soğdca yoluyla Türkçeye geçmiş ve İslâmiyet’in kabulünden sonra yaklaşık iki yüzyıl kadar kullanılmaya devam 
etmiştir. Batı Türkistan Soğdcasının konuşulduğu alanlarda ise Eski Türklerin şeytan yerine “şamnu, şmnu, 
şumnu” kelimelerini kullandıklarına dair bilgiler bulunmaktadır (Akar, 2014:2). 

 
2  Kuran-ı Kerim’e göre İblis, Cin ve Şeytan kelimelerinin içeriği konusunda bk.Kaya, 2003:1-30. 
3  yek anı esnetti “şeytan onu esnetti”  
4  Yek: Şeytan 
5  Şaytan: yol urdı anlar şaytan wӓswӓsӓ birlӓ bk. Borovkov, 2002:243. 
6  Yek: Şeytan Battal,1997:89. 
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Eski Oğuz Türkçesi dönemine ait olan bazı eserlerde “İblis ve Şeytan” kavramlarının kullanıldığı görülmektedir. 
Bu eserlerden biri, Hacı Bektaşî Velî’nin Arapça mensur eseri Makâlat’ın manzum çevirisi olan 15. yüzyıl 
eserlerinden Bahrü’l-Hakâyık’tır. Bu eserde El-Bābü’s-Sabi’u Beyān-ı Şeytān başlığıyla “şeytan ve İblis’in 
lanetinden bahsedilen dizelerde her iki kelimede kullanılmıştır: 

“Var-ıdı şehr içinde iki sultân  

Birisi Ǿaķıldur ol biri şeytân 

… 

O sultânıň biri İblįsdür iy yâr  

Anuň nefs nâyibidür itden azar” (Türk, 2009: 12-131) 

Sultan II. Murad’a sunulmuş olan Târih-i İbn-i Kesir Tercümesi adlı eserin Cânnın Ħalķını Źikr İder Ve Daħı 
Şeyŧānıň Ķıśśasın Beyān İder bölümünde her iki kelimenin de kullanıldığı görülmektedir : “Allāhu TaǾalā İblįs’i 
yaratdı, ādem oġlanlarının üzerine musallat ķıldı ve aňa ķıyâmete degin mühlet virdi”;“Şeytân ādem oġlanlarınuň 
ş’ol yürüdügi yirde yürür ”; “İblįs şo’l cinnįlerdendür kim ferişteler anı yir yüzinden sürdiler. Feriştehleriň birisi 
bunı esir eyledi aldı göge bile gitdi”;“ammā cinnįlerüň kāfirleri şeytānlar daħı bunlardandur, uluları İblįsdür, ādem 
üzerine ve zürriyeti üzerine musallaŧ olmışdur ”(Yelten,1998:11-174). 

Türk edebiyatında Şeytan konusunu ele alan pek çok manzum ve mensur hikâye yazılmıştır. Bu hikâyelerin mensur 
olarak yazılan nüshalarında genellikle istinsah tarihi bulunmamaktadır. Şeytan Hikâyesi’nin tespit edilebilen en 
eski mensur nüshası, 17. yüzyılın ikinci yarısına aittir (Dilben, 2021: 2329-2330). Yazma eser kütüphanelerinde 
müstakil7 olarak bulunan bu hikâyeler, dinî ve öğretici unsurlar taşıyan eserlerde de yer alabilmektedir. Bu 
eserlerden biri, 15. yüzyıl yazarlarından Yazıcıoğlu Mehmed ‘in Muhammediye’sidir (Akar, 2014: s.4). Aynı 
konu, Ahmed’i Dâi’nin Miftâhü’l-Cenne adlı eserinin Nasihat-i İblîs adıyla kaydedilmiş nüshada da işlenmiştir. 
Eser, kütüphane kayıtlarında Nasihat-i İblîs adıyla kaydedilmiştir. Milli Kütüphane 06 Mil YzA 8893/1 numarada 
kayıtlı olan söz konusu nüshanın ilk sayfasında Haźā Kitāb-ı Miftāĥü’l-Cenne başlığı bulunmaktadır. 14. yüzyıl 
şairi, Ahmed-i Dâî’ye ait olan eserdeki bölümlerden biri, Nāsiĥāt-ı İblis ‘tir.  

Risále-i Suǿál-i İblįs adlı eser ise bu adı taşımasına rağmen eserin 1b-14a sayfaları arasındaki bölümde Hz. 
Muhammed (sav) ile şeytanın karşılıklı konuşmalarına yer verilmiştir. Diğer bölümlerde namaz, abdest, ayların 
faziletleri gibi dinî konular ele alınmıştır (Yeldan, 2019:3-6-75). 

 Türk yazı dilinin Eski Oğuz Türkçesi adı verilen döneminde pek çok telif ve tercüme eser verilmekle birlikte 
özellikle çeviri eserlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu dönemde yapılan çeviriler, genellikle dinî nitelik 
taşımaktadır (Özkan, 2013: 316). Bu çalışmanın konusunu oluşturan İblîs Hakkında Risâle adlı eser, geç bir 
dönemde istinsah edilmiş olduğunu gösteren özellikler olsa da dil özellikleri değerlendirildiğinde bu dönemi 
yansıtan bazı özellikler bulunmaktadır. Dolayısıyla eserin Eski Oğuz Türkçesi döneminde yapılan çevirilerden 
yararlanılarak kaleme alındığı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada tanıtılacak olan ve İblis-Şeytan hikâyesinin konu edildiği İblîs Hakkında Risâle adlı yazmanın kim 
tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiş olan mensur bir risaledir. İblîs 
hakkında yazılmış olan bu risalenin nüsha özellikleri, başlıca yazım ve dil özellikleri ile söz varlığı açısından 
dikkat çeken özellikleri verildikten sonra metnin çeviri yazısı verilecektir. 

 
7 Aynı konunun işlendiği bazı müstakil çalışmalar için bk. (Sarıkaya, 2021; Dilben, 2021; Uyanıker, 2022) 
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1. İblįs Hakkında Risâle’nin nüsha özellikleri ve konusu  

Çalışmamıza konu olan yazma eser, Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyon’unda 43 Va 21798 
numarada İblîs Hakkında Risale adıyla kayıtlıdır. Eser, okunaklı bir nesih hattıyla yazılmıştır. Yazma, 90x150 
150x215 boyutundadır ve meşin cilt üzerine ebru kâğıtla kaplanmıştır. Yazmada 1b sayfası, 12 satırdan 
oluşmaktadır. Bu sayfanın devamı olan diğer sayfalarda ise 13 satır bulunmaktadır. Yazmada eserin adıyla ilgili 
bir kayıt bulunmamaktadır. Kütüphane kayıtlarında esere verilen adın eserin içeriğiyle bağlantılı olduğu 
anlaşılmaktadır.  

İblîs Hakkında Risâle adlı yazma eserde müellif ya da müstensihle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Eser 
1 a sayfasında “mā-şā-a’llah” ünleminden sonra Besmele ve Hz. Muhammed’in (sav) söylenmesi sevap olduğu 
belirttiği bir dua bulunmaktadır: bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm lā ĥavle velā ķuvvete illā bil’lahil ‘azįm. Eserin 1b 
sayfasında yazılış sebebi açıklanmıştır. Yazar, İblis’in hileleriyle ilgili öğütlerin anlaşılmasının bazı kişiler için 
yetersiz kaldığı için insanlara bu konuda faydalı olabilmek adına eseri, Arapçadan Türkçeye çevirme gereği 
duymuştur: “El-ĥamdülil’lahi alā niǾamihu ve’ś-śalātü Ǿalā resūli muĥammedin ve Ǿālį ve śaĥbihi ecmaǾįn ve 
baǾdehū allahu teǾālāya ĥamd ėdüp ve resūline śalātü ve’s-selāmdan śoŋra bu iblįs telbįsinüŋ naśįĥati baǾżı kişilere 
göre fāyidesi az olduġı-çun Ǿarabįden türkįyesine dönderdirem tā ki cemįǾ kişiler fāyidesi olsun içün.” (1b/1-7). 
Miftâhü’l-Cenne adlı eserin Milli Kütüphane nüshasında da Nāsiĥāt-ı İblîs bölümünde anlatılan hikâyenin Arap 
dilinden çevrilmiş olduğu belirtilmiştir: “... bu iblįs naśiĥati baǾżı kişilere göre fāyidesi az olduġı-çun Ǿarab 
dilinden türkį diline dönderdüm cemįǾ kişilere fāyidesi çoķ olsun içün.” (84b/3-5). Ayrıca her iki hikâye arasında 
içerik açısından da benzerlik bulunmaktadır. Bu durum, her iki eserden seçilen şu cümlelerle şöyle 
örneklendirilebilir: 

“bu āvāzı işidicek peyġamber ey benim aśĥābım bu ķapuda söyleyen kimdür bilür mi siz dèdi aśĥāba eytdiler allāh 
bilir ve resūli daħı bilir dėdiler andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi bu ķapuda söyleyen iblįs lāǾnetu’llāhi 
Ǿaleyhidir dedi.” (İblîs Hakkında Risâle, 2a/5-7). 

“bu āvāzı işidicek peygamber Ǿam eyitdi ey aśĥāblarum bu ķapuda söyleyen kimdür bilir misiz aśĥāblar eytdiler 
anı allāhuŋ resūli bilir dėdiler andan peygamber Ǿam (Ǿaleyhi’s-selām) bunlara cevāb virdi dėdi-kim bu ķapuda 
söyleyen iblįsdür.” (Nāsiĥāt-ı İblîs, 85a/1-4). 

 İblîs Hakkında Risâle ‘de Hz. Muhammed (sav) ile İblis arasında soru ve cevaplar hikâye edilerek anlatılmıştır. 
Eser, dinî çerçeve içerisinde insanların yapması ya da uzak durması gereken şeyler üzerine yapılan 
konuşmalardan oluşmaktadır. Dinî ve öğretici unsurlar taşıyan bir eserdir. 

2.Yazım özellikleri 

İblîs Hakkında Risâle’de harfler, düzenli olarak harekelerle gösterilmiştir. Kimi zaman ise kelimelerdeki ünlüler, 
hem harf ve hareke kullanılarak yazılmıştır. Metnin bu özelliği yazım ve dil özelliklerinin takip edilebilmesinde 
kolaylık sağlamaktadır.  

Metinde a ünlüsü üstünle yazılmıştır:  ayak 16a/2,  yalan 9b/8,  yaġar 6b/6. 

 Metinde vav elifle yazılmış bir kelime bulunmaktadır:  śatu 8b/10. Bu yazılış biçimine Eski Oğuz Türkçesi 
metinlerinde rastlanılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde ise çok az ya da eski bir özellik olarak görülmektedir 
(Ersoylu, 1996:27). 

 
8  Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi 43 Va 2129/6 Kavâ'id-i Nevi adıyla da kayıtlıdır. Esere dair verilen bilgiler, eserle 

uyumlu değildir. Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi’ne bu yazmayla ilgili bilgi yanlışı olduğu konusunda 
tarafımızdan bilgi verilmiştir. Aynı eserin iki yerde yer alıyor olması, eski bilgilerin silinmemesinden kaynaklanıyor 
görünmektedir. 
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 Metinde hemze’nin y ünsüzüyle yazıldığı örnekler bulunmaktadır:  dāyim 4a/13,  fāyidesi 1b/5, 

 Ǿulemā-yı ve śuleĥāyı 10b/11. 

 Bitişik yazılan kelimelere rastlanılmaktadır:  sevmezin-ki 4a/1,  ķaçan-kim 6b/8,  mādem-ki 
4b/1. 

 Metinde “l” ve “s” ünsüzü bulunduran Türkçe kelimeler, şedde kullanılarak yazılmıştır:  elli yıllıķ 11a/4, 

 ķullarına 9b/13,  yıllıķ 3b/7.  

Damak n'sinin kullandığı kelimeler ve ekler, kef’le ( ك ) yazılmıştır.  beŋlerdür 15a/7,  biŋde 8a/6 ; 

 aŋmasa 16a/9. 

Metinde ön seste b ( ب) ünsüzüyle yazılan Türkçe kelimeler azdır :  barmaķların 16a/4,  baśan 12b/4. 

İç ve son seste ise p ( پ) ile yazılan kelimeler şöyle örneklendirilebilir:  ķapudan 2a/2;  urmayup 

10b/3.  yaķup 3a/7. 

“Ç” ünsüzü ön seste çoğunlukla cim (ج) ile yazılmıştır. İç ve son seste ç ünsüzüyle yazılan örnekler de vardır: 

 çatlatmak 16a/4,  çomaklar 9b/1;  açmaķ 16a/1,  śaçar 13a/9,  saŧranç 7b/10.  

 Kalın sıradan ünlü bulunan kelimeler genellikle tı (ط) ile ünsüzüyle yazılmıştır:  ţaġlar 5b/9,  ţoġrı 

3a/5,  ŧutsalar 9a/3;  dutar 4b/6,  darı 8b/11. İnce sıradan kelimeler ise “d” ünsüzüyle 

yazılmaktadır:  demir 16b/6,  ditrerem 4b/6.  

 S ünsüzü ön seste düzenli olarak sad (ص ) harfiyle yazılmıştır:  śaçılsa 5b/10,  śaķlar 6b/8,  
śaçar 13a/7. 

3.Ses özellikleri 

3.1.Ünlü değişmeleri 

 i/e: Türkçede i>e, e>i, i>ė, e>ė, ė>e değişimleri görüldüğü için i/e meselesi oldukça karışıktır (Timurtaş, 1994:19). 

Metinde üstün ve esreyle yazılmış olan birkaç kelimede bu ünlünün var olduğu düşünülebilir:  dėdi 6a/6, 

 dėdi 11a/1 ;  ėdüp 1b/11,  ėtdirmezsem 8a/13. Metinde ve i ünlüleriyle yazılan kelimeler şöyle 

örneklendirilebilir:  eridürem 5a/1,  yedinci 7b/4;  irişür 4a/7,  vire 5b/1. 
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e>i: Metinde Arapça kökenli bazı kelimelerde görülmektedir:  muħālifet 14a/1,  kisbimdir 15b/9. 

3.2.Ünlü uyumları 

3.2.1.Damak(kalınlık-incelik) uyumu 

Türkçenin bütün dönemlerinde sağlam olan kalınlık-incelik uyumunu metinde de tamdır. Arapça bir kelimeye 

gelen +lık eki istisnadır:  bāħįllıķdur 9a/6. 

3.2.2.Dudak uyumu (düzlük-yuvarlaklık uyumu) 

3.2.2.1.Kelimelerde düzlük-yuvarlaklık uyumu 

İlk hecede düz ünlü bulunan kelimelerin metinde çoğunlukla uyum dışı olduğunu söylemek mümkündür:  

gerü 4a/11,  eyü 15b/1,  ķarşu 16a/2;  ayrıķ 17b/12 ,  egri 2b/8. 

Bazı eklerdeki ünlüler, Eski Oğuz Türkçesinde Eski Türkçe dönemindeki yuvarlaklığını koruduğu görülmüştür 
(Timurtaş,1994:29). Bu eklerin ikili örneklerine de rastlanılabilmektedir(Yelten,1998:103-104).Metnimizde Eski 

Türkçe dönemindeki yuvarlaklığını koruyan eklerden -ük;-ik ve +erü ekleri örneklenebilmektedir:  bölük 

6b/1, bölügi 6b/2; eksik 6b/13;  içerü 2a/4. 

3.2.2.2.Eklerde düzlük-yuvarlaklık uyumu 

3.2.2.2.1.Ünlüsü aslında yuvarlak olan ekler  

Zarf-fiil eki-up/-üp: Ekin ünlüsü yuvarlaktır:  bulup 16b/13,  ķalķup 2a/10,  söyleyüp 9b/8.  

Sıfat-fiil eki –duk;-dık/-dik: ekin  ünlüsü, düz ünlülü fiillerden sonra genellikle uyum dışıdır. Uyumlu örnekler de 

vardır:  aŋduķları vaķtın 7a/6, ķalay  eridügi gibi 4b/13; zekāt  çıķmadıķ māldur 15b/6,  

sevmedigiŋ 3a/9. Yuvarlak ünlülü tabanlardan sonra yuvarlak ünlüler gelmektedir:  buluşduġı 12b/12,  
olduġıçun 1b/4. 

Fiilden fiil yapma eki -dur-: Düz ünlülü tabanlardan sonra uyum dışı örnekleri bulunmakla birlikte ek, genellikle 

uyuma girmiş görünmektedir:  azdururlar 11b/5; yandırur 13a/5;  uydururam 8a/1. 

Fiilden fiil yapma eki-ur-/ür-  : Tek örneği bulunmaktadır:  geçürür 12b/11. 

Fiilden fiil yapma eki-ġur-  : Eski Türkçede işlek olarak kullanılmış olan -gur ettirgenlik eki, o dönemdeki 
biçimiyle Eski Oğuz Türkçesinde az da olsa kullanılmıştır (Ergin,1988:203). Eski Oğuz Türkçesinde yuvarlak 
ünlülü eklerdendir (Şahin, 2015:43). Metinde -gur- ettirgenlik ekinin düz ünlülü bir fiilden sonra uyumlu olduğu 

bir örnek bulunmaktadır:  ķızġırup 5b/9.  



688 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .31 (December) 

A language study on the prose work entitled İblįs Hakkında Risâle / Alper, M. 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Bildirme (ek-fiil) eki-dir: 16. yüzyılda Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde daima yuvarlak ünlülü olan - dur ek-fiil 
ekinin uyuma girmeye başladığını gösteren nadir örneğe de yine bu yüzyılda rastlanılmıştır (Kartallıoğlu, 2011: 
255). 18. yüzyılda ise bu ekin uyuma girmiş olduğu bilinmektedir (Gökçe, 2009: 997).Metinde ekin ünlüsünün 
uyum dışı kullanımları devam etmekle birlikte gerek düz gerekse yuvarlak tabanlardan sonra uyuma girmiş 

örneklerinin de fazla olduğu görülmektedir:  kimdür 12b/4;  gerçekdir 10b/6; budur 5a/13, 

 oldur 10b/9. Ayrıca ikili örneğe de rastlanılmıştır:  nedür 15b/5,  nedir 9b/3. Bir yerde “ŧurur” 
fiili de kullanılmıştır: uyanlı ŧurur 5a/5. 

Emir eki-sun/sün :  eylesün 17b/9,  olsun 2b/12. 

3.2.2.2.2.Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşmış ekler  

Teklik 3. kişi iyelik eki +ım/-im; um/üm: ekin ünlüsü yuvarlak ünlülü tabanlardan sonra uyumludur: sözüm 

3a/13,  yüzüm 12b/6. Düz tabanlardan sonra ise genellikle uyumludur:  aśĥābım 2a/6,  

irādetimdür 16a/2 ;  maġlūbumdur 16b/11. 

Çokluk 1. kişi iyelik eki+ümüz: ekin ilk ünlüsü düzdür:  üzerimüze 2b/12. 

Teklik 2. kişi iyelik eki  +üŋ: Yuvarlak ünlülü fiil tabanlarından sonra uyumludur. Bir yerde uyuma aykırı bir 

örneğe de rastlanmıştır:  göŋlüŋi 12a/11,  yüzüŋ 12a/4;  ħatunıŋ 16b/8; Düz ünlülü 

tabanlardan sonra ise uyum dışı kalmış bir örneği vardır:  aśĥābuŋı 14b/13,  ümmetiŋden 17a/7.  

İlgi hâli eki +ıŋ/+iŋ, +uŋ/+üŋ: İlgi hâli eki, Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde yuvarlak ünlülü olmasına karşın ekin 
15. yüzyılda düz ünlülerle kullanıldığı örneklere de rastlanılmıştır (Doğan, 2012:8). Metinde düz ünlü bulunan 

kelimelerden sonra birkaç örnek dışında genellikle uyumludur. kişiniŋ 8b/1,  melekleriniŋ 7a/13 ; 

 kimsenüŋ 10b/2. Yuvarlak ünlülü kelimelerden sonra ise ekin ünlüsü, uyuma girmiş görünmektedir: 

bölügüŋ 7a/1,  bunuŋ 11b/2. 

İsimden isim yapma eki+lu/+lü: Eski Oğuz Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan +lu/+lü eki, metinde düz tabanlardan 

bir örnek dışında uyumsuzdur:  gizlüce 12a/5,  ĥürmetlü 14a/13 ;  uyanlı ŧurur 5a/5. 

Fiilden isim yapma eki -u :  ķorķudan 3a/7,  ölüsine 17b/10. 

Fiilden isim yapma eki -ġu: Alet ve soyut isimler türetmek için kullanılan -gu fiilden isim yapma eki, Eski Oğuz 
Türkçesinde yuvarlak ünlülüdür (Timurtaş, 1976:349). Metinde ekin yuvarlak ünlüyle kullanımı devam etmekle 

birlikte uyuma girdiği bir örnek vardır:  sevgülü 16b/3,  sevgilüdür 17a/6. 
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Bildirme teklik 1. kişi eki-um  :  bį-zārum 3a/2. 

Geniş zaman teklik 3. kişi eki -ur/ür-   : Geniş zaman 3.teklik kişi eki, düz tabanlardan sonra uyumlu ve uyumsuz 

örnekleri bulunmaktadır:  ödenür 4a/4,  yandırur 13a/5; giderir 5b/3, varır 8b/9. Bu ekin 

ünlüsü, yuvarlak ünlülü tabanlarından sonra ise uyumludur:  urur 12b/8,  sürür 12a/6. 

Zarf-fiil eki-u : śatu bāzār ėder 8b/10. 

3.2.2.2.3.Düz ünlü taşıyan ekler 

Belirtme ekleri +ı/+i;-nı/-ni: ol   kişiyi ħōr ţutar 8b/9;  seni kim ziyāde incidir 13b/3.  

Teklik iyelik 3. kişi eki +ı /-i ;+sı/+si: Ekin ünlüsü metinde genellikle düzdür. Uyuma girmiş kimi örnekler de 

vardır:  gölgesini 6a/5,  yüzine 8b/13;  gününde 6b/1, yüzüne 10b/3. 

Görülen geçmiş zaman eki -dı: metinde görülen geçmiş zaman ekleri çoğunlukla düz ünlüyle tespit edilmiştir: 

 geldim 3a/8,  açdı 2b/7,  geldiŋ 3a/1;  bozduŋ 3a/12. 

Öğrenilen geçmiş zaman eki -mış: Öğrenilen geçmiş zaman eki –mış eki, metinde daima düzdür:  çıķmış 

2b/10,  virmişdür 8a/10. 

İsimden isim yapma eki +sız: İsimden isim yapma eki +sız, metinde düz ünlüyle tespit edilmiştir:  

ħayırsızları 13b/8-9,  įmānsız giderler 11b/8. Bu ek, Eski Oğuz Türkçesinde çoğunlukla yuvarlak ünlülü 
eklerdendir (Karadoğan, 2001:176).  

İsimden isim yapma eki+lıķ; +luķ :16. yüzyılda düz ünlülü tabanlardan sonra uyumlu görünen bu ekin yuvarlak 
ünlülü örneği de görülmektedir(Kartallıoğlu, 2011:219). 16-17. yüzyıllarda bu ekin yuvarlak ünlülü tabanlardan 
sonra uyumlu ya da uyumsuz olduğu örnekler görülmektedir (Kartallıoğlu, 2011:219-222). İsimden sıfat yapma 
işleviyle kullanılan -lıķ,-luķ ekinin ünlüsü metinde düz ünlülü tabanlardan sonra uyumludur. Yuvarlak tabanlardan 

sonra ise uyum dışı örnekleri daha fazladır:  birligine 10a/6,  yıllıķ 11a/4;  uġrulıķ 15b/10 

 cāzūlıķ 8a/3, günlük 3b/7.  

İsimden isim yapma eki +ci :  naśiĥatciŋ 14a/4,  yalancılardur 15b/4.  

İsimden isim yapma eki+cım :  ķıġılcımlar 5b/10,  ķıġılcımlardan 5b/11. 

İsimden isim yapma eki +cıķ:  oġlancıķları 7b/12,  oġlancıķlar 14b/7.  
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Fiilden isim yapma eki -ıcı/-ici;-ucı: Eski Oğuz Türkçesinde birkaç örnek dışında düz ünlülü olarak kullanılan ek, 
16-17. yüzyılda düz tabanlardan sonra uyumludur. Ekin ilk hecede uyuma girmiş örnekleri de yine bu yüzyılda 
görülmektedir. Ekin 18.yüzyılın başlarında uyuma bağlandığı düşünülmektedir (Kartallıoğlu, 2011:175-179). 

Metinde ekin ünlüsü 16 ve 17. yüzyıldaki durumuyla benzer bir biçimde düz tabanlardan sonra uyumludur:  

esirgeyicidür 10a/7,  söyleyici 10a/12.Yuvarlak ünlülü tabanlardan sonra ekin ilk ünlüsü yuvarlak ünlüyle 

tespit edilmiştir:  ķorķucı 10a/9,  ţutucı 10a/11,  ķovucılıķ 15b/9. Bu durumun istisnası vardır: 

 ķovıcılıķ 14a/7. 

-l- Filden fiil yapma eki: Metinde bu ekin düz ve yuvarlak tabanlardan sonra uyumlu örneklerine rastlanılmıştır:

 ayrılmaz 8b/6,  kesilenlerdür 15b/2,  ķoķulmaġa 8a/2. 

Fiilden fiil yapma eki-n-   : Metinde yuvarlak ünlü bulunduran fiillerden sonra uyumlu olduğu söylenebilir: 

bulunup 1b/11, bulunsa 10b/5,  olundu 1b/9. Ekin uyum dışı kaldığı örneğe de rastlanılmıştır:  
bulına 9b/12. 

Fiilden fiil yapma eki -r-  : Tek örneği bulunmaktadır:  geçürür 12b/11. 

Fiilden fiil yapma eki-ş-   -:  irişür 4a/6,  irişe 10a/2;  buluşduġu 11b/12. 

3.3.Ünsüz değişmeleri 

-ŋ-n: Teklik 2. kişi iyelik ve ilgi eklerinde ŋ ünsüzünün dişsi n ‘ye dönüştüğü örnekler bulunmaktadır: seniŋ  

gözlerini 13a/13,  seniŋ  ümmetlerini 4a/10-11, seniŋ  ħużūrında 13b/12. 

 ķ>ħ : Kaşgarlı Mahmut, Oğuzlar ve Kıpçaklar’ın ön sesteki “k-” ünsüzünün “ħ-” ünsüzüne çevirdikleri bilgisini 
vermiştir (Aydoğdu, 2009:64). Bu değişim, metinde ön seste yalnızca “hatun” kelimesinde görülmektedir: 
ħatunları 8a/5. İç seste ise “mashara (<Ar. maskara)” kelimesinde görülmektedir: 15b/3. 

 ş->ź :  dįzārın 6b/4,  şāz 6a/1. 

3.4. Ünlü türemesi: žulum 11b/2. 

3.5. Ünlü düşmesi: burnı 2b/9, eylik 12a/9, oynamaġa 7b/11. 

3.6. Ulama: and içen 14b/3. 

3.7. Ünsüz türemesi: Metinde ur- fiilinin vur- biçimi kullanılmamıştır: ururlar 9b/1, urmayup 10b/3. 
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4. Biçim özellikleri 

4.1. İsim çekim ekleri 

4.1.1. İsmin hâl ekleri 

İlgi hâl eki  +ıŋ/+in: bunuŋ gibi sözler 11b/2, ehl-i cennetiŋ Ǿalāmeti 10a/5. İlgi ekinin eksiz kullanıldığı örnekler 
bulunmaktadır: oġlancıķlar başındaki benim naśįbimdür 15b/11, gözlerim nūrı 14b/2, bunlar seniŋ neden göziŋ 
nūrıdur 14b/4. Eksiz kullanımı da bulunmaktadır: bir kimse tevbesin śımaķ şükrimdür 16a/5. 

Belirtme hâli eki +n ve +ı/+i, +yı/+yi: Eski Oğuz Türkçesinde de teklik 3. iyelik ekinden sonra kullanılan -n ve ı/i, 
-yı/yi; zamirlerden sonra gelen -nı, /-ni ekleri olmak üzere üç türlü belirtme hâl eki kullanılmıştır (Korkmaz, 2009: 
107-108). Metinde de belirtme hâli eki için aynı ekler kullanılmıştır: duǾāsın ķabūl ėder 5a/13, günāhların 
unutmaķdır 9a/9; pādişāhları ve begleri sevmezin dėdi 3b/6; ol kişiyi ħōr ţutar 8b/9; seni kim ziyāde incidir 13b/3.  

Yönelme hâl eki  +a/+e: anaya ataya 12a/8-9,göge 7b/4. 

Bulunma hâl eki +da/+de : ķapuda söyleyen kimdür 2a/6, ķavlinde 14a/1. Bu ek, metinde yönelme işleviyle de 
kullanılmıştır: bunda neye geldin 3a/1, yā muĥammed ben bunda gelmekden bį-zārum 3a/2.  

Ayrılma hâl eki +dan/+den: ol ķorķudan geldim 3a/7, ol ķıġılcımlardan śadaķa ol kişiyi śaķlaya 5b/11. 

Vasıta hâl eki+n; ıla; +la: Eski Oğuz Türkçesinde +n vasıta hâl ekinin arkaik ve kalıplaşmış zarf işlevindeki 
kullanımlarına rastlanıldığı örnekler bulunmaktadır (Korkmaz, 2017: 112-113). Metinde -n vasıta hâl ekinin zarf 
işleviyle kullanımlarına rastlanılmaktadır: ben ol vaķtın āteş üzerinde ķalay eridügi gibi eridürem dėdi 4b/13- 5a/1, 
ħısmına ve ķavmine buluşduġı vaķtın ben yedi ķat yere geçerem 12b/12-13. Vasıta hâli için ile/-le kullanımı da 
görülmektedir: seni kim ķamçılar ile urur 12b/8, çomaķlarıla ururlar 9b/1. Hem -le vasıta ekinin hem de yönelme 
ekinin vasıta işleviyle kullanımını örneklemektedir: anıŋla śatu bāzār èder aŋa meşġūl olur 8b/10, ħısmına ve 
ķavmine buluşduġı vaķtın... 12b/12. 

Eşitlik hâli eki: +ca: ardıŋca 11b/4, yüzince 5a/5. 

4.2. Çekimli filler 

4.2.1. Haber kipleri 

4.2.1.1. Geniş zaman kipi 

Metinde geniş zaman,  ar/-er; -ur/-ür; -ir ekleriyle yapılmaktadır. Bu zamanın teklik 1. kişi çekiminde -am/-em ve 
-ım/-im ve –ın/-in ekleri kullanılmıştır. Eski Oğuz Türkçesinde geniş zaman teklik 1. kişi ekleri daha çok am/em 
ekleriyle yapılmaktadır. Geniş zaman teklik 1. kişi için -ın/-in ekinin kullanımı az görülmesine karşın ekin daha 
sonraki dönemde de yaşamaya devam ettiği bilinmektedir (Ergin, 1988: 268-270).  Kişi zamiri kökenli -am/-em 
ve -ım kişi eklerinin 18. yüzyılda geniş zaman çekiminde kullanılmaya devam ettiği görülmektedir (Develi, 2001: 
70-71) .Geniş zaman teklik 1.kişi -in ekinin de 18. yüzyılda kullanılmaya devam ettiğini gösteren örnekler 
bulunmaktadır (Kartallıoğlu, 2011: 501-502). Bu eklerin metindeki kullanımları şöyle örneklendirilebilir: 
çıķaruram 11b/1, geçerem 12b/13; severim 9a/7; eylerin 7a/7, severin 17a/3, sevmezin 3b/6.  

Metinde geniş zaman için -a tur-9 yapısı da kullanılmıştır: aşadurur 17a/5. 

 
9  (Eckmann: 1998: 206; Eckmann, 2017:131-132). 



692 /  RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .31 (December) 

A language study on the prose work entitled İblįs Hakkında Risâle / Alper, M. 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

4.2.1.2. Dilek kipleri 

4.2.1.2.1. Emir kipi 

 Metinde teklik 1.kişi için -ayım ekinin yanında bir örnekte -eyin de tespit edilmiştir: çıķayım 2a/11, èdeyim 2a/12, 
èdeyin 2a/13. Emir teklik 1. kişi için kullanılan -eyin/ -eyim eki’nin arkaik biçimidir (Günşen, 2013: 252). 18. 
yüzyılda az da olsa -ayın 10biçiminin de yaşamaya devam ettiği görülmektedir (Develi, 2001: 69).  

Emir teklik 2. kişi çekiminin eksiz kullanımları bulunmaktadır: çıķ git 17b/12,vir 2a/11. Teklik 3. kişi eki için -
sun kullanılmıştır: eylesün 17b/9, olsun 2b/12. 

4.2.1.2.2. İstek kipi 

 Metinde istek kipinin teklik 1. 2. ve 3. kişi çekimleri kullanılmıştır: girem 2a/4,virem 7a/10; sorasın 7a/10,varasın 
3a/5; ola 10a/12,vire 5b/2. 

4.2.1.2.3. Şart kipi 

 görsem 6a/5, dilese 8a/11, ŧutsalar 4b/4. 

4.2.1.2.4. Gereklilik kipi 

Metinde gereklilik kipi, “-sa gerek” yapısıyla yapılmıştır. Eski Oğuz Türkçesinde yaygın olarak görülen -sa gerek 
yapısının gelecek zaman anlamı veren kullanışlarına çok rastlanılmıştır (Gülsevin ve Boz, 2004:129).Metinde de 
bu ek, gelecek zaman anlamı vermektedir: yā muĥammed seniŋ ümmetiŋ ķıyāmet gününde yigirmi dört bölük 
olsalar gerekdir 6a/13- 6b/1, ādem oġlanları ķıyāmetde maĥşer yerinde cemǾ olduķları zamānda cehennem 
ķızġırup ţaġlar gibi ķıġılcımlar maħşer ĥalķınuŋ üzerine śaçılsa gerekdir 5b/8-10. 

4.2.2. Birleşik zamanlı fiiller: olmazdım 17b/5, olurdum 12b/3, śorarsa 3a/5, dileseydi 17b/5.  

4.2.3. Birleşik fiiller  

4.2.3.1. Yardımcı fiillerle yapılan birleşik filler  

ħaberiŋ ŧutsalar 9a/3, terk ètdim 6a/10, ħalāś eylesün 17b/9, ķulaġuz ķıldı 10b/13. 

4.2.3.2. Tasvir fiilleri 

 azduramazın 16b/13; aşadurur 17a/5.  

4.2.4. Fiilimsi ekleri 

4.2.4.1. İsim-fiil ekleri 

-mek;-me : ħayr işlemek dilese 8a/11, yalan söylemege 8a/3. 

4.2.4.2. Sıfat-fiil ekleri 

-duk: seniŋ sevdügin kimdür 15a/10. 

-an: hürmetlü ŧutmayanlar 15b/13, ĥarām yėyenlerle 16a/7. 

 
10  İstek eki olarak alınmıştır. 
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-ecek: nice ėdecegim bilmezem dedi 4b/6. 

-maz: yaramaz işler 11b/12. 

4.2.4.3. Zarf-fiil ekleri 

-a:  Metinde -a zarf-fiil eki, dur- fiiliyle kullanıldığı tek örnekte süreklilik anlamı vermektedir śāliĥ Ǿālim benim 
üzerime aşadurur11 17a/5. 

-dıķda: geldikde 11b/6. 

-icek: Eski Oğuz Türkçesinde kullanılan en işlek zarf-fiil eklerinden biridir (Gülsevin ve Boz, 2004:149).Metinde 
de bu ek, kullanılmıştır: böyle dėyicek 2a/10, āvāz işidicek 2a/5,bu sözleri işidicek 17a/9.  

-ken: örü ŧururken 16a/3. 

-u: śatu bāzār ider 8b/10. 

-up: aŋup 9a/11, ķalķup 2a/10, söyleyüp 9b/8. 

-ınca: namāzdan fārig olunca 4b/10, içerü girince 2b/10. 

4.2.5. Yapım ekleri 

+caġaz : ķızcaġazların 8a/2. 

-ıcı/-ici;-ucı -ıcı: Türkçenin eski ve işlek fiilden isim yapma eklerinden biri olan -ıcı ekinin (Ergin, 1988:181) bir 
oluş ve kılışa süreklilik veya alışkanlık anlamı veren -ıcı eki, Marzubannâme’de sıkça kullanılanılan sıfat-fiil 
eklerindendir (Korkmaz, 2013: 102; 2017:163). 163 Metinde bu ek, -en sıfat-fiil ekini 12 karşılayacak biçimde 
kullanılmıştır: allāh teǾālādan ķorķucı olmaķdur 10b/3, allāh teǾālādan dāyim ķorķucı olup 10a/9, benim 
naśiĥatcim yalan yere and içenlerdür ve ĥarām māl cemǾ èdenlerdür ve ķovıcılıķ ve ġıybet èdicilerdür ve ħizmet-
kārlarım ġayrılara yaramayup yalan söyleyenlerdür dèdi 14a /6-9. 

4.2.6. Zamirler 

Metinde kişi, işaret ve soru zamirlerinden bazıları şöyledir: anı 3b/3, anlar 6b/12, kimesneler 5b/12, bunda 10b/8; 
oldur 10b/9, seniŋ eviŋ ķanda ve mescįdiŋ ķandadur 15a/2-3, her ķanķısında bulunsa ol kimse ehl-i cennetdür 
10b/5. 

4.2.7. Sıfatlar 

ol vaķt 5a/13, şol muħlįślerdür 6b/2, ķanķı ħaberin 9a/3, seniŋ cismini ne nesne eridür dėdi 12a/1. 

4.2.8. Zarflar 

 Metinde geçen başlıca kişi, zaman, soru, yön ve yer zarflarından bazıları şöyledir: yā muĥammed baŋa destūr vir 
ki içerü girem 2a/2-4; şimdi ķaçan ola 6a/4, hemān ol kişi beni iki pāre ėder 5a/8; ķaçan bir Ǿālim ümmetiŋe eylik 
ile emr eylese 12a/11, ĥaķ teǾālā anı nice yaratdı ve daħı cennete nice ķodı ve nice çıķardı 2a/1-2; aġzından iki dişi 
ţaşra çıķmış 2b/9-10; Ǿömer rađıya’llāhu Ǿanhu dėrseŋ ķanda görsem gölgesini ķaçarım dėdi 6a/4-5.  

 
11  Zarf-fiil ekinin dur- fiilinin geniş zamanıyla süreklilik ifade edebildiği örnekler için bk. (Mansuroğlu,1998: 268). 
12  Ekle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Korkmaz, 2009:83-84; EAT Kurǿan Tercümelerinin söz varlığında -ıcı fiilden isim yapma 

ekinin sıfat-fiil ekiyle oluşturulan kullanımları için bk. Kuyma, 2019:427-430. 
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5. Söz varlığı 

İblîs Hakkında Risâle adlı eserde dinî terimler için özellikle Arapça kelimeler kullanılmıştır: Ǿibādet 3b/7, istiġfār, 
9a/12, mescįd 15a/2, śadaķa 3b/5, ŧahāret b/2, ümmetim 4b/12, zekātın 4a/2, melǾūn 2a/12 , śalavāt 7a/6. Metinde 
Farsça dinî terimler de geçmektedir: āb-dest 3a/12, namāz 3a/13. Metinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerin 
çoğu, İslam dininin etkisiyle yerleşmiş ve günümüzde de kullanılmaya devam eden kelimeler olduğu için metin, 
kolayca anlaşılabilir bir nitelik taşıdığını söylemek mümkündür. Metinde verilmek istenen nasihatler, sade bir 
nesir üslubuyla aktarılmıştır: “yā melǾūn seniŋ ķatında kim eşrefdür iblįs eytdi yetįm mālın yėyenlerdir ” (15a/12-
13).  

Metnin söz varlığı açısından dikkat çeken diğer bir özelliği ise dini ve ahlaki terimlerin Türkçe kelimelerle 
karşılanmış olmasıdır: ķulaġuz “kılavuz, rehber, peygamber” 10b/11, taŋrı “Tanrı, Allah 2b/5, yarlıġa- “suç 
bağışlamak, mağfiret etmek” 10a/1; ķovıcılıķ “koğucu, dedikoducu, söz getirip götüren, 14a/7, ŧamu “cehennem”. 

Metinde Eski Türkçe ve Orta Türkçenin söz varlığında yer alan kelimeler bulunmaktadır: ayrıķ “başka, diğer” 
17b/12 , azdur- “azdırmak, ayartmak” 13 11b/5,“ķaķı-“ Öfkelenmek, kızmak; itiraz etmek; azarlamak, birbirin 
azdururlar 9b/7, ķaçan “ ne zaman” 5a/7, ķıġılcım “kıvılcım” 5b/10, ķoķul- “koklanmak” 8a/2, öŋürdi “önce, ilk 
önce, daha önce”16a/1, örü ŧur- “ayağa kalmak, ayakta durmak” 16a/3, śı- “kırmak, bozmak” 16a/5, ţoymaķ 
“ganimet”14 15b/10-11,ud yeri (<ET “utanma”) “ erkek ve kadının tenasül uzuvlarının bulunduğu yer” 16a/1, uyan 
ur- gem, dizgin urmak” 5a/4. 

Metinde çoğu günümüzde kullanılan ve Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde de rastlanan deyimler de bulunmaktadır: 

alçaķ göŋüllü “Mütevazı, kibirsiz” 

daħı alçaķ göŋüllü olup ĥaķ sözi olmaķdur 10a/10-11. 

and içmek “Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek, yemin etmek.”  

benim naśiĥatcim yalan yere and içenlerdür 14a/6. 

ayak baśmaķ 15 “ eziyet etmek, sıkıntı vermek ”  

yā melǾūn yüzüŋ üzre ayaķ baśan kimdür 12b/4. 

başdan çıķar16- “ayartmak”  

 genç ħatunları başdan çıķarmaġa emr èderin 8a/4.  

cān u gönülden “ canı gönülden, içtenlikle”  

cān u göŋülden diŋlese 12a/13. 

göŋli yumuşaķ “iyi kalpli, hoş görülü, şefkatli, merhamet duyan”  

göŋli yumuşaķ ve ehl-i edeb ve ehl-i iħsān ve ehl-i ĥayā ola 10a/12-13. 

göz açup yumunca “Göz açıp kapayıncaya kadar, çok kısa bir zamanda, göz açıp kapamadan.” 

 
13  <ET azgur- “ayartmak, azdırmak” Gabain: 1988:268) 
14  toyum: ganimet bk. Dilçin, 1983:211. 
15  Bu deyimin Yunus Emre Divanı’ndaki anlamı için bk. İlhan, 2021:290. 
16  Bu deyim için bk. Görmüş, 2021: 169. 
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 göz açup yumunca 2b/4. 

ĥaķ sözi: “Doğru söz, doğru sözlü” 

daħı alçaķ göŋüllü olup ĥaķ sözi olmaķdur 10a/10-11. 

ħaberin ŧut- “Öğüdünü tutmak” seniŋ ķanķı ħaberiŋ ŧutsalar helāk olurlar” 

 üç ħaberim ţutsalar ķıyāmetde 9a/5. 

helāk ol- “yok olmak, ölmek”  

seniŋ ķanķı ħaberiŋ ŧutsalar helāk olurlar dėdi 9a/3-4. 

ħarām yemek “Dini inançlara aykırı olarak, haksız olarak bir şeye el atmak.” 

 ħarām yemegi terk ėdenler 13b/1.  

ħayr işlemek “ Dine ve insanlığa uygun, iyi bir davranışta bulunmak.”  

ķaçan-kim ümmetiŋden birisi ħayr işlemek dilese 8a/11-12. 

ħor ŧutmaķ “Birine karşı küçümseyici incitici tavırlarda bulunmak.” 

ol kişiyi ħōr ţutar 8b/9. 

įmānsız git- “Tanrı’ya inanmadan gitmek.”  

dünyādan āħirete įmānsız giderler 11b/8. 

śafa dur-: “Saf bağlamak, sıralanmak, sıraya girmek.”  

seniŋ şol aśĥābıŋ ol śafa dururlar dėdi 13b/3-4. 

gözleriŋ /gözlerim nūru “ sevgi anlatan bir seslenme sözü, nuruayn.”  

yā melǾūn seniŋ gözleriŋ nūrı kimdür İblįs eytdi benim gözlerim nūrı ţalāķ ile and içen erlerdür 14b/1-3. 

tövbesin śı- “tövbesini bozmak”  

bir kimse tevbesin śımaķ şükrimdür 16a/5. 

kül et-/ yaķup kül et-: “Bir kimsenin varını yoğunu yok etmek, ortadan kaldırmak.” 

seni yaķup kül eylese gerek 3a/7; beni yaķar kül èder 13b/13. 

yüz śuyı/ yüzi śuyına: “ ar, hicap, namus ve şeref, haysiyet, itibar” 

anlaruŋ yüzi śuyına 17yaġmurlar yağar 6b/5. 

aybın yüzüne ur-/yüzüne ur-“ ayıplayarak kusurunu yüzüne söylemek”  

 
17  Bu deyim için bk.  İlhan, 2021:,181. 
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Ǿaybın yüzüne urmayup 1810b/3.  

yüzüne ŧopraķ saç- 19 “Büyük bir üzüntü vermek, duymak”  

yā melǾūn seniŋ yüzüŋe kim ţopraķ śaçar 13a/6-7. 

yüz sürmek “saygıyla eğilmek” 

ve daħı ne nesne yüzüŋ üzre sürür iblįs eytdi gizlüce śadaķa virmek beni yüzüm üzerine sürür 12a/4-6. 

siteme dut-“ eziyet etmek, cefa etmek, azap vermek” 

yā muĥammed ümmetiŋ namāza ŧursalar beni siteme dutar gibi ditrerem 4b/5-6. 

Sonuç 

Bu çalışmada İblîs Hakkında Risâle adlı mensur eserin yazım, ses, biçim ve söz varlığının incelenmesi ve 
tanıtılması amaçlanmıştır. Müellif ve istinsah kaydı bulunmayan bu yazma eser, Arapçadan Türkçeye tercüme 
edilmiş olan mensur bir risaledir. Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyon’unda 43 Va 2179 numarada 
İblîs Hakkında Risâle adıyla kayıtlıdır. 

İblîs Hakkında Risâle, Türk edebiyatında pek çok örneği bulunan şeytan hikâyelerinin müstakil olarak kaleme 
alınmış nüshalarından biridir. Bu hikâyeler, Türk edebiyatında müstakil olarak kaleme alındığı gibi çeşitli dinî 
içerikli eserler içerisinde de yer alabilmektedir. Risale'de; Hz. Muhammed'i (sav) ziyarete gelen İblis, Hz. 
Muhammed (sav)'in ümmetiyle ilgili sorularını yanıtlamaktadır. Eserde genel olarak İblis'in neyi sevip neyi 
sevmediğini anlatan konuşmalara yer verilmiştir. Dinî içerikli olan eserde dinî terimler için çoğunlukla Arapça 
kelimeler kullanılmıştır. 

İblîs Hakkında Risâle metninde Eski Oğuz Türkçesinde kullanılan ve daha sonraki dönemlerde de kullanıldıkları 
görülen bazı ekler bulunmaktadır. Birçok ekteki uyuma girmiş örnekler ise daha sonraki dönemleri işaret eden 
özellikler olarak değerlendirilebilir. Eski Oğuz Türkçesinin karakteristik eklerinden biri olan -icek ekinin yaygın 
bir biçimde kullanılmış olması, isimden isim yapma eki “-lu,-lü” ekindeki yuvarlaklığın devam etmesi, yine aynı 
dönemi yansıtan -sa gerek” yapısının kullanımı gibi özellikler, metnin Eski Oğuz Türkçesi döneminde yapılan 
tercümelerden istinsah edilmiş olmasından kaynaklanabilir. 

Genel olarak Eski Oğuz Türkçesi dönemi özellikleri gösteren eserde uyum dışı örnekler bulunmakla birlikte artık 
uyuma girmiş örneklerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bu nedenle uyuma girmiş örneklerin olması eserin daha 
sonraki bir dönemde yazılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

İblîs Hakkında Risâle, kısa bir metin olmasına rağmen hacimli bir eserde incelenebilecek pek çok yazım ve ses ve 
biçim özelliklerini barındırmaktadır. Yine bu kısa bir metin, Türkçenin dinî terimlerini, Türkçenin eski 
kelimelerini ve deyim zenginliğini örnekleyebilmektedir. 

Bu çalışmadaki verilerin Türk nesir diline katkılar sağlayacak nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

 

18 Yunus Emre Divanı’ndaki kullanımı için bk. Görmüş, 2021:177-178. 

19 Benzer kullanımlar için bk. Efe, 2018:74; Yılmaz, 2013:4-6. 
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6. Metin 

1a 

1.mā-şā-a’llah 2.bir gün ḥażret-i resūl eytdi ĥaķ teǾālā ol ķuluma nice sevāb vire bu duǾā 3.ol duǾā budur 
bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm lā ḥavle velā ķuvvete illā bi’llahi’l ‘ažįm 

1b 

1.bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 2.el-ĥamdüli’llāhi Ǿalā niǾamihü ve’ś-salātü Ǿalā resūlihi muĥammedin ve Ǿālį ve 
śaĥbihi 3.ecmaǾįn ve baǾdehū allāhu teǾālāya ĥamd ėdüp ve resūline 4.śalātü ve’s-selāmdan śoŋra bu iblįs 
telbįsinüŋ naśįĥati 5.baǾżı kişilere göre fāyidesi az olduġı-çun Ǿarabįden 6. türkįyesine dönderdirem tā ki cemįǾ 
kişiler fāyidesi 7.olsun içün imdi maǾlūm olsun-ki baǾżı 8.aśĥābdan rađıya’llāhu Ǿanhüm ecmaǾįn ĥażretlerinden 
9.şöyle rivāyet olundı-ki bir gün Ǿāyişe rađıya’llāhu 10. Ǿanhānıŋ evinde iken iki cihān faħrı muĥammed Ǿaleyhi’ 
11.ś-śalātü ve’s-selāmuŋ meclįs-i şerįfinde bulunup bize 12. ādem peyġamberiŋ aĥvālinden ĥikāyet ėdüp  

2a 

1.ĥaķ teǾālā anı nice yaratdı ve daħı cennete nice ķodı ve nice 2. çıķardı bize andan ħaber virirken nā-gāh ķapudan 
bir çirkįn 3. āvāz geldi dedi-kim yā muĥammed bana destūr vir ki 4. içerü girem allāh teǾālānıŋ emriyle saŋa 
naśiĥat ėdem 5. dė di bu āvāzı işidicek peyġamber ĥażreti eytdi ey benim 6. aśĥābım bu ķapuda söyleyen kimdür 
bilür mi siz dėdi aśĥāba 7. eytdiler allāh bilir ve resūli daħı bilir dėdiler andan 8.peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi 
bu ķapuda söyleyen iblįs 9. lāǾnetu’llāhi Ǿaleyhidir dėdi resūla’llāh Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām 10. böyle dėyicek 
Ǿömer rađıya’llāhu anh yerinden ķalķup 11.eytdi ya resūla’llāh baŋa destūr vir çıķayım 12.ol melǾūn helāk ėdeyim 
cihān anıŋ şirretinden ħalāś 13.ėdeyin dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

2b  

1.yā Ǿömer aŋa ĥaķ teǾālā ķıyāmete degin vaǾde virdi anı 2. öldürmege kimse ķādįr degildür dė di andan peyġamber 
3. Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey benim aśĥābım eger ol 4. melǾūn olmayaydı göz açup yumunca bir kimse 5.taŋrı 
teǾālāya Ǿāśį olmazdı andan peyġamber Ǿaleyhi’ 6.s-selām Ǿabdullāh ibn-i mesǾūd rađıy’allāhu Ǿanhuya emr 7. 
eyledi ķapuyı açdı iblįs içerü girdi 8.bir köse ķoca śūretinde gözleri egri 9. ve burnı uzun aġzından iki dişi ţaşra 
10.çıķmış yüzinde yedi ķıl var ancaķ içerü girince 11.selām virdi resūla’llāh aleyhi’s-selām selāmın 12. bizüm 
üzerimüze olsun dėdi peyġamber Ǿaleyhi 13.ś-śalātü ve’s-selām eytdi yā melǾūn  

3a 

1.bunda neye geldiŋ dė di iblįs aleyhi’l-laǾne eytdi 2.yā muĥammed ben bunda gelmekden bį-zārum beni 3.bunda 
otdan ĥarbe ile bir melek getürdi 4.ve baŋa dėdi-kim yā iblįs taŋrı teǾālā şöyle buyurdı-kim 5. muĥammede varasın 
her ne śorarsa ŧoġrı cevāb 6.viresin eger ŧoġrı cevāb virmezseŋ 7. seni yaķup kül eylese gerek ol ķorķudan 8.geldim 
dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi bu cihānda 9. ziyāde sevmedigiŋ kimdür iblįs eytdi yā resūl 10.a’llāh seni 
ziyāde sevmezin dėdi zįrā sen cihāna 11.raĥmet geldiŋ ādem oġlanıla benim ortamda olan 12. dostluġını bozduŋ 
raĥmet-i Ǿilm āb-dest 13.ve namāz ögretdiŋ benim sözüm ŧutmaz oldılar  

3b 

1.dėdi iblįsden bu sözi işidicek peyġamber ĥażreti 2.Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām feraĥ ėdüp dėdi-kim 3.bir kimse 
iblįs sevmese ĥaķ teǾālā anı ziyāde sever 4.dėdi peyġamber Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām eytdi yā melǾūn 5.benden 
śoŋra daħı kimi sevmezsin iblįs eytdi Ǿādil 6.pādişāhları ve begleri sevmezin dėdi zįrā bir 7.günlük Ǿadāleti altmış 
yıllıķ Ǿibādet yerine geçer 8.andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn daħı 9.kimi sevmezsin iblįs laǾįn 
eytdi şol faķįrleri 10.sevmezin-ki faķrına śabr ėdüp faķrından kimseye 11.şikāyet ėtmez zįrā ĥaķ teǾālānıŋ ķatında 
faķįrüŋ mertebesi 12. aǾlādur andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 13.yā melǾūn daħı kimi sevmezsin şol 
ġanįleri 
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4a 

1.sevmezin-ki ĥaķ teǾālānıŋ virdügi mālın şükrin 2.ėdüp zekātın vireler anlar gibi kişi benim 3.ġāyetde 
düşmanımdur dėdi zįrā zekāt çıķmaķ 4.ile māl pāk olur üzerlerindeki borc ödenür 5.bir kimse śadaķa virse ol 
śadaķa ĥaķ 6. teǾālānıŋ ķudret eline irişür andan śoŋra 7. faķįr eline irişür dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 
8.eytdi yā melǾūn daħı kimi sevmezsin dėdi 9.iblįs eytdi şol Ǿālimleri sevmezin-ki Ǿilm-ile 10. Ǿāmil olalar zįrā 
Ǿālimler olmasa ben seniŋ 11. ümmetlerini gerü hep kāfir ėderdim dėdi andan 12.peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 
yā melǾūn daħı kimi 13.sevmezsin dėdi iblįs eytdi dāyim āb-dest  

4b  

1.namāz üzre olanları ziyāde sevmezin dėdi mādem-ki 2. anlar ŧahāret üzeredir ben ġuśśa çekerim dėdi 3.andan 
peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn 4. ķaçan-ki benim ümmetim namāza ţursalar 5.iblįs eytdi yā 
muĥammed ümmetiŋ namāza ŧursalar beni siteme 6.dutar gibi ditrerem nice ėdecegim bilmezem dėdi 7. andan 
peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi ķaçan-kim benim ümmetim 8.secde ėtseler nice ėdersin dėdi iblįs eytdi 9.ol 
vaķtın benim boynuma zencįrleri ururlar seniŋ 10.seniŋ ümmetiŋ namāzdan fāriġ olunca dėdi 11. peyġamber 
Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn ķaçan-kim benim 12.ümmetim kurǿān oķusa nice ė dersin iblįs eytdi 13.ben ol 
vaķtın āteş üzerinde ķalay eridügi gibi 

5a  

1. eridürem dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 2.yā melǾūn ķaçan-kim ümmetim oruc ŧutsalar nice 3. ė 
dersin iblįs eytdi ol vaķt benim aġzıma 4. uyan ururlar şol at aġzına urduķları 5.gibi tā ümmetiŋ orucların yüzince 
uyanlı ţurur 6.dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn 7. ķaçan benim ümmetim śadaķa virse nice 
ėdersin 8.iblįs eytdi hemān ol kişi beni iki pāre ėde dėr 9. pāremi saķar ŧamusına atar ve bir pāremi cehennem 
ŧamusına 10. atardı andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 11.eytdi yā melǾūn niçün böyle olursın dėdi 12. iblįs 
Ǿaleyhi’-l-laǾne eytdi yā muĥammed śadaķada altı 13. ħaślet vardur biri budur ki ĥaķ teǾālā duǾāsın ķabūl 

5b 

1.ėder ikinci ĥaķ teǾālā mālına berekāt vire üçünci 2. ĥaķ teǾālā Ǿömrine berekāt vire dördünci ĥaķ teǾālā ol 
3.kişiniŋ yetmiş yaramaz nesnesin giderir beşinci ĥaķ 4.teǾālā ol kişiniŋ yetmiş yaramaz Ǿamelin defterden 
5.giderir altıncı ķaçan ümmetiŋden bir kimse śadaķa virse 6. ĥaķ teǾālā ol ķula cehennem arasında bir ħicāb 
7.yaradır ol kişi hiç cehennem ıssısın görmeye ve daħı 8.ādem oġlanları ķıyāmetde maĥşer yerinde cemǾ 
9.olduķları zamānda cehennem ķızġırup ţaġlar gibi 10. ķıġılcımlar maĥşer ĥalķınuŋ üzerine śaçılsa gerekdir 11.ol 
ķıġılcımlardan śadaķa ol kişiyi śaķlaya 12.anın-çun śadaķa viren kimesneler ziyāde sevmezin 13.dėdi peyġamber 
Ǿaleyhi’s-selām bu sözleri iblįsden  

6a 

1.işidicek şāz oldı andan śoŋra eytdi yā 2.melǾūn benim bu oturan aśĥābım ḥaķķında ne-dėrsin 3.iblįs eytdi ebū 
bekir derseŋ Ǿālem-i cehāletde iken 4.bile baŋa muţįǾ olmaz şimdi ķaçan ola Ǿömer 5. rađıya’llāhu Ǿanhu dėrseŋ 
ķanda görsem gölgesini 6.ķaçarım dėdi ve Ǿoŝmāndan ziyāde utanıram şerrimden 7.utanduġum gibi ammā Ǿalįyi 
derseŋ ben andan 8.başım ķurtarmaġa rāżıyam dėdi eger bāķį 9.aśĥābıŋ dėrseŋ seniŋ yüzüŋe nażar ėtmek-ile 
10.benim şerrimden olurlar ben anları terk ėtdim 11.andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 12.yā melǾūn benim 
ümmetim ĥaķķında ne-dėrsin iblįs 13.eytdi yā muĥammed seniŋ ümmetiŋ ķıyāmet  

6b 

1.gününde yigirmi dört bölük olsalar gerekdir 2.hemān bir bölügi allāh içündür anlar şol muħlįślerdür 3.dünyā 
arzūlarından ve murādlarından geçmişlerdür hemān 4.murādları aħiretde ĥaķ celle ve Ǿalānıŋ dįźārın 5.görmekdir 
anlaruŋ yüzi śuyına yaġmurlar 6.yaġar ve otlar biter ve yemişler biter ĥaķ teǾālā anlaruŋ 7.sebebi ile Ǿālemi yere 
geçmekden ve śuya ġarķ 8.olmaķdan śaķlar yā muĥammed ķaçan-kim ol yigirmi 9.dört bölügüŋ bir bölügi daħı 
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seniŋ içündür anlara 10.şol kişilerdür tevbe ėderler ĥaķ teǾālāya 11. muŧįǾ olurlar ibādet ėderler daħı baŋa 12. muŧįǾ 
olmazlar zįrā anlar sözlerin ne ziyāde ne 13.eksik söylerler ve daħı iblįs eytdi yā muĥammed  

7a 

1.ol yigirmi dört bölügüŋ bir bölügi benim içündür 2.anlar şunlardur ki ĥaķ teǾālā kurǿān-ı ķadįminde şeyātįn-i 
3.ins deyü beyān eyledi anlar benim ħās mürįdlerimdür 4.anlar bir kerre Ǿāśį olurlarsa yigirmi kerre muţįǾ 5.olurlar 
ben anlardan hiçbir sāǾat ayrılmazam allāh 6.teǾālāyı aŋduķları vaķtın ve saŋa śalavāt 7.virdükleri vaķtın māniǾ 
eylerin andan peyġamber Ǿaleyhi’ 8.s-selām eytdi yā melǾūn şeyāţįn Ǿaskeri ne ķadardur 9. iblįs eytdi yā 
muĥammed baŋa ĥaķ teǾālā buyurdı her ne-kim 10. sen śorasın ben śaŋa ţoġrı cevāb virem 11.ādem oġlanları ġayrı 
ĥayvānlarıŋ on bölügünden 12.bir bölügi ķadardur daħı cümle ĥayvānlar ve cinnįler 13.ve şeyāţįn ve yeǿcūc 
meǿcūc dünyā gögi melekleriniŋ  

7b 

1.on bölüginden bir bölügi ķadarıdur dünyā göginüŋ 2. melekleri ikinci gök meleklerinüŋ on bölüginden 3.bir 
bölügi ķadardur ikinci gök melekleri daħı 4.bu tertįbcedür tā yedinci göge varınca dėdi 5.andan peyġamber 
Ǿaleyhi’s-selām eytdi ya melǾūn benim 6.ümmetim ĥaķķında ne dėrsiŋ iblįs eytdi yā muĥammed ben 7. seniŋ 
ümmetiŋ ķocaların yalan söylemege ve yalan 8.yere şehādet etmege emr ėderin ve daħı namāzı 9.geç ķılmaġa ve 
namāza Ǿāciz ve ibādete kāhil olmaġa 10. emr ėderin ve yigitlerin şarāb içmege ve ve satranç 11.oynamaġa ve 
ġayrılara žulm ėtmege ve zinā ve livāţa 12.ėtmege emr ėderin daħı seniŋ ümmetiŋ oġlancıkları 13.benim elim 
altındadır her ne dilersem  

8a 

1.uydururam ve daħı yā muĥammed seniŋ ümmetiŋ 2.ķızcaġazların ķoķulmaġa ve ġayrılara bühtān ėtmege 3.ve 
cāźūlıķ ve yalan söylemege emr ėderin ve genç 4.ħatunları başdan çıķarmaġa emr ėderin 5.ve daħı yā muĥammed 
seniŋ ümmetiniŋ ħatunları biŋde 6.biri baŋa Ǿāśį olmazlar ben ne dèrsem ţutarlar 7. anlardan rāżıyam dėdi andan 
peyġamber Ǿaleyhi’ 8.s-selām eytdi yā melǾūn benim ümmetim ħayr eyleseler nice 9.ėdersin iblįs eytdi ol allāh 
ĥaķķı-çun-kim 10.baŋa ķıyāmete dek vaǾde virmişdür ķaçan-kim ümmetiŋden 11.birisi ħayr işlemek dilese ben ol 
kişiye 12.dürlü dürlü belālar ögredürem tā anı ol ħayrdan 13.menǾ ėderem eger menǾ ėtdirmezsem ben 

8b 

1.ol kişiniŋ üzerine bir şeyţān müvekkel ėderin 2.anıŋ adına menķās dirler hįç ol kişiden 3.ayrılmaz tā ol ħayrdan 
menǾ eylemeyince yā muĥammed 4.ümmetiŋden birisi namāzı vaķtında ķılmaķ dilese ben 5.anuŋ üzerine bir 
şeyţān musallaţ ėderem ol 6. kişiden her kez ayrılmaz dürlü dürlü Ǿilletler ve fikirler 7.ögredür tā namāzı terk 
ėtdirir eger ol namāzı 8.terk ėtdirmezse ben aŋa beni ben aŋa benį ādemden bir kimse 9.gönderem varır ol kişiyi 
ħōr ţutar yaĥūd 10. anıŋla śatu bāzār ėder aŋa meşġūl olur 11.tā namāzıŋ aħir vaķtı olur andan ķalķar ţavuķ darı 
12.divşirir gibi tez tez iner ķalķar ķıyāmetde anıŋ gibi 13.namāzı ol kişiniŋ yüzine ururlar  

9a 

1.anıŋ gibi kişiler baŋa ġāyet sevgülüdür andan peyġamber 2.Ǿāleyhi’ś-śalātü ve’s-selām eytdi yā melǾūn 3.benim 
ümmetim seniŋ ķanķı ħaberiŋ ŧutsalar helāk 4.olurlar dėdi iblįs eytdi yā muĥammed ķaçan seniŋ 5.ümmetiŋ benim 
üç ħaberim ţutsalar ķıyāmetde maġbūn 6.ve helāk olurlar bir olurlar birisi baħįllıķdur olan 7. kişi ķıyāmetde helāk 
olur ol kişiyi ziyāde severim 8.dėdi ikinci ĥāseddür zirā ĥāsed büyük günāhdur 9. üçünci kişi günāhların 
unutmaķdır eger istiġfār 10.tevbe ėdüp günāhı içün aġlamayan kişi benim 11.ġayet dostumdur ammā ķaçan bir 
kişi günāhların aŋup 12.istiġfār ėdüp günāhlarına peşįmān olsa 13.ol kimse benimle dostluġın bozar ve başımı  

9b 

1.çomaķlarıla ururlar ben andan ıraķ oluram dėdi 2.andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn benim 
3.ümmetimden cehennemlik olanıŋ Ǿalāmeti nedir dėdi 4. iblįs eytdi anlarıŋ ĥaķ teǾālāya şirk getürmedir 5.ve daħı 
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islām dįnine şek ėtmekdür ve daħı śaŋa Ǿāśį olmaķdır ve namāzı 7. unutmaķdır ve nā-ĥaķ yere ġayrılara 
ķaķımaķdur ve daħı 8. mažlūma žulm ėtmekdir ve yalan söyleyüp ġıybet 9. ėtmekdür ve uġrulıķ 10.ėtmekdür ve 
şarāb içmekdür ve yalan 11.yere şahādet ėtmekdir muĥammed her kimde ki bu nesneler 12.bulına ol kişi 
cehennemlikdir bu aśl u ħūyları ĥaķ 13.teǾālā virmez illā ġażab ėtdügi ķullarına virir  

10a 

1.bu Ǿādeti terk ėtmeyenleri allāh teǾālā yarlıġamaz anlar 2.cehennemlikdir meger fażlı irişe dėdi anlar 
3.peyġamber Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām eytdi yā melǾūn 4.ümmetimden ehl-i cennetiŋ Ǿalāmeti nedür iblįs eytdi 
5.ehl-i cennetiŋ Ǿalāmeti oldur ki ĥaķ teǾālānıŋ 6. birligine seniŋ risāletiŋe inanmaķdır ve daħı 7. Ǿālim olup 
faķįrleri esirgeyicidür ĥalįm ve Ǿālim 8.olup vaķār śāĥibi olmaķdur ve śadaķa virici olmaķdur 9. allāh teǾālādan 
dāyim ķorķucı olup ehl-i Ǿibādet 10.olmaķdur ve daħı alçaķ göŋüllü olup ĥaķ sözi 11.olmaķdur ve oruc ţutucı ve 
namāz ķılıcı ve zekāt 12. virici ve az söyleyici ola ve göŋli yumuşaķ 13.ve ehl-i edeb ve ehl-i iħsān ve ehl-i ĥayā 
ola  

10b  

1.ve emr-i bi’l- maǾrūf ve neĥy-i Ǿani’l- münker ėdici olmaķdur 2. ve ŧoġrı ve ehl-i insāf olup kimsenüŋ 3.Ǿaybın 
yüzüne urmayup allāh teǾālādan ķorķucı 4.olmaķdur yā muĥammed bu Ǿalāmetler seniŋ ümmetiŋden her 
5.ķanķısında bulunsa ol kimse ehl-i cennetdür 6.andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi gerçekdir 7.yā melǾūn sen 
niçün tevbe ėdüp cennete girmezsin 8.dėdi iblįs eytdi ĥaķ teǾālānıŋ bunda ĥikmeti 9. vardır ĥikmeti oldur ki ĥaķ 
teǾālā cenneti yaratdı 10.ve anıŋ ehlin yaratdı anlara seni ve ġayrı peyġamberleri 11.ve Ǿulemā-yı ve śuleĥāyı 
ķulaġuz virdi ve cehennemi 12.yaratdı ve anıŋ ehlin yaratdı ve beni ve ġayrı 13.şeyţānları ve cāhilleri aŋa ķulaġuz 
ķıldı 

11a 

1. ĥikmeti budur dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 2.bunı işidicek eytdi yā melǾūn benim ümmetime 3.ĥaķ 
teǾālā raḥmet ėder bir günlük Ǿamelleri 4.sebeb ile elli yıllıķ günāhları yarlıġar ve daħı 5. benim ümmetimiŋ bir 
ĥasenesine on ķadar virir 6.ĥaķ tevbelerin ķabul ėder tā gün maġrįbden 7. doġuncaya dek dėdi iblįs eytdi ammā 
ben anlara 8.yaramaz işler ķulaġuzların ol işledikleri 9.sebebden ėtdikleri śāliĥ Ǿameller bāţıl olur 10.tevbelerin 
ķabūl ėtmezsin iblįsden bu sözleri 11. işidicek peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn 12. ol yaramaz işler 
nedür iblįs eytdi ben anlara 13.vesvese virirem seniñ aśĥābıñ olmaķdan  

11b  

1.çıķaruram dėdi ebū bekir yaramaz işler işledi 2.Ǿömer žulum ėtdi ve daħı bunuŋ gibi sözler dėdi 3.benden bu 
sözleri ķabūl ėderler günden 4.güne seniŋ yolından çıķarlar ve ardıŋca bir birin 5. azdururlar göŋüllerinde seniŋ 
aśĥābıŋa buġz 6.ėderler tā ki ol ācilden geldikde 7.tevbe ėtseler ķabūl olmaz ve Ǿamelleri bāţıl 8.olur dünyādan 
āħirete įmānsız giderler 9. baŋa dost olurlar ve yoldaş olurlar 10.ol faħr-i Ǿālem bu sözleri işidicek 11. āh ėdüp 
eytdi benim żaǾįf ve bį-çāre ümmetimi 12.bu melǾūnuŋ şirretinden emįn ėdesin dėyü duǾā 13.ėtdi andan 
peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn  

12a 

1.seniŋ cismiŋi ne nesne eridür dėdi iblįs 2. eytdi ġazāda aţ kişnedigi dėdi yā ne nesne 3. başıŋa çengāl urur iblįs 
eytdi estaġfir 4. u’llāh dimek ve daħı ne nesne yüzüŋ üzre sürür 5. iblįs eytdi gizlüce śadaķa virmek beni 6. yüzüm 
üzerine sürür dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’ 7. s-selām eytdi yā melǾūn senüŋ gözleriŋe 8. nesne perde olur dėdi 
iblįs eytdi anaya 9. ataya eylik eylemek gözlerime perde olur dėdi 10. andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām yā melǾūn 
ne 11. nesne göŋlüŋi melǾūn ėder iblįs eytdi ķaçan 12. bir Ǿālim ümmetiŋe eylik ile emr eylese ümmetiŋ daħı 13. 
anı cān u göŋülden diŋlese aśla günāhları ķalmaz 
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12b 

1.ol meclįsden günah-kār ķalķarlar ol Ǿālim benim 2.senden aşaġı düşmānımdur bir mertebe ķādįr olsam 3.olurdum 
dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 4.yā melǾūn yüzüŋ üzre ayaķ baśan kimdür iblįs 5.eytdi tesbįh ėden 
müǿeźźinler eźān oķurken 6.anlar benim yüzüm üzerine ayaķların baśup oķurlar 7.andan peyġamber Ǿaleyhi’s-
selām eytdi yā melǾūn 8.seni kim ķamçılar ile urur iblįs eytdi her ķaçan ķurǾān 9.oķısalar beni ķamçılarla ururlar 
andan peyġamber Ǿaleyhi’ 10.s-selām eytdi yā melǾūn seni yedi ķat yere 11.kim geçürür dėdi iblįs eytdi bir kişi 
ġurbet 12.diyārından gelüp ħısmına ve ķavmine buluşduġı 13.vaķtın ben yedi ķat yere geçerem dėdi zįrā  

13a 

1.ol vaķtın ĥācetleri revā olur dėdi andan 2.peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ etiŋi 3.ve deriŋi ki 
kim yaķar yandırur iblįs eytdi bir 4.kişi yigitlik zamānında tevbe ėtse ol benim etim 5.ve derim yaķar yandırur 
dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’ 6.s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ yüzüŋe kim ţopraķ 7. śaçar dėdi iblįs eytdi bir kişi 
allāh teǾālānıŋ 8. ĥarām ėtdügine baķmasa ol benim yüzüme 9. ţopraķ śaçar dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 
10.eytdi yā melǾūn ĥaķķı źikr ėdenler saŋa ne 11.ėderler iblįs eytdi ĥaķ teǾālāya źikr ėden 12.baŋa ziyāde cezā 
ėder dėdi andan peyġamber13. Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ gözlerini  

13b 

1.kim kör ėder dėdi iblįs eytdi ĥarām yemegi terk 2.ėdenler dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn 3.seni 
kim ziyāde incidir iblįs eytdi seniŋ şol 4.aśĥābıŋ ol śafa dururlar dėdi peyġamber 5.Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn 
benim ümmetimiŋ ħayırlusı 6. kimdür bilir misin iblįs eytdi seniŋ ümmetiŋ ħayırlusı 7. allāhdan ķorķucı yigitlerdür 
dėdi andan peyġamber 8.Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn benim ümmetimiŋ ħayır 9. sızları kimdür iblįs eytdi zinā 
ėdenlerdür 10. dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām yā melǾūn 11.seniŋ dostlarıŋ kimdür iblįs eytdi yā 
muĥammed baŋa 12. ĥaķ teǾālā emr ėtdi-ki seniŋ ĥużūrında yalan söyleyemem 13. dėdi eger söylersem beni yaķar 
kül ėder  

14a 

1.ĥaķķıŋ ķavlinde muħālifet yoķdur senüŋ ümmetiŋden 2.benim büyük dostlar şarāb içenler ve zinā ve livāţa 3. 
ėdenlerdir dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 4.yā melǾūn benim ümmetimden seniŋ nasiĥatciŋ ve ħiź 
5.metiŋe dileriŋ kimdür eytdi yā muĥammed 6.benim naśiĥatcim yalan yere and içenlerdür ve ĥarām 7.māl cemǾ 
ėdenlerdür ve ķovıcılıķ ve ġıybet ėdicilerdür 8.ve ħiźmet-kārlarım ġayrılara yaramayup yalan 9.söyleyenlerdür 
dėdi andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 10.eytdi yā melǾūn seniŋ yoldaşlarıŋ kimdür 11. iblįs eytdi sefere gidüp 
ĥarām māl cemǾ ėdenlerdür 12.anlarıŋ seferde ġazāları ĥarām olur anlar benim 13.ĥürmetlü yoldaşlarımdur 
peyġamber Ǿaleyhi’ 

14b 

1.s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ gözleriŋ 2. nūrı kimdür iblįs eytdi benim gözlerim nūrı 3.ţalāķ ile and içen erlerdür 
peyġamber Ǿaleyhi ‘4.s-selām eytdi bunlar seniŋ neden göziŋ nūrıdur 5. iblįs eytdi bunlar Ǿavratlarına ţalāķ virirler 
6.dönerler inkār ėderler kendü Ǿavratlarına zinā 7.ėderler zinādan oġlancıķlar olur benim gözimiŋ 8.nūrı olur 
peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn 9. śādıķlarıŋ kimdür iblįs eytdi benim śādıķlarım 10. namāzı teǿhįr 
ėdüp vaķtın geçirenlerdür dėdi 11. peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ 12. ķatında 20Ǿazįz ve 
ĥürmetlü olan kimdür iblįs eytdi 13.yā muĥammed aśĥābuŋı sevmeyenler ve buġz ėdenlerdür  

15a 

1.ve ġayrıya žulm ėdenlerdür dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 2. eytdi yā melǾūn seniŋ eviŋ ķanda ve mescįdiŋ 
3.ķandadur ve ķurǿanıŋ nedür ve eźānıŋ 4.nedür dėdi iblįs eytdi yā muĥammed benim evim ĥamāmdur 5.ve 

 

20  Metinde  bu şekilde yazılmıştır. 
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mescįdim soķaķlardur ve ķurǿānım ebyāt ve eşǾārdur 6.ve eźānım düdüklerdür ve ġayrı sāzlardur çalġulardur 7. 
Ǿavrat yüzüne düzdügi beŋlerdür yüzlerine 8.sürdükleri nesnedür ġıybet söyleyenlerüŋ 9.sözidir dėdi andan 
peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 10.eytdi yā melǾūn seniŋ sevdügin kimdür iblįs 11.eytdi nā-ĥaķ yere ādem 
incidenlerdür peyġamber Ǿaleyhi’12.s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ ķatında kim eşrefdür 13.iblįs eytdi yetįm mālın 
yėyenlerdir peyġamber Ǿaleyhi’s-selām  

15b 

1.eytdi yā melǾūn seniŋ ķatında 21eyü kişi kimdür iblįs 2.eytdi atasından anasından kesilenlerdür peyġamber 3. 
Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā melǾūn seniŋ masħaralarıŋ 4.kimdür iblįs eytdi yalancılardur dėdi peyġamber Ǿaleyhi’ 
5.s-selām eytdi yā melǾūn yėmek içmek nedür 6.iblįs eytdi zekāt çıķmadıķ māldur ve eksik 7.terāzü ve eksik kįle 
ţutanlarıŋ mālı ve ser-ħoşlarıŋ yėdikleridür 8.ve daħı yalan benim hadįŝimdür ġıybet benim meclįsimdür 9.ve riyā 
kisbimdir ve ķovucılıķ yemişimdür ve zinā benim maĥbūbumdur 10.ve bühtān benim maĥbūbumdur ve uġrulıķ 
şāzlıġımdur ve ĥarām ţo 11.ymaġımdur ve oġlancıķlar başındaki benim naśįbimdür ve śol eliyle 12.yėmek ve 
içmek benim şehvetimdir ve śu içerken maşrabayı 13.iki eliyle ĥürmetlü ţutmayanlar baŋa gelür ve hem  

16a 

1.ve ud yerin açmaķ benim zįnetimdir ayaķ ķabınıŋ öŋürdi 2. śolın geymek benim irādetimdür ve ķıbleye ķarşu 
ayaķ 3.yolına oturmaķ benim rıżāmdur örü ŧururken 4. tebevvül ėtmek benim namāzımdur barmaķların çatlatmaķ 
benim 5. tesbįĥimdür bir kimse tevbesin śımaķ şükrimdür 6.ve ĥarām ţalebine sefer ėdenler ve žālimler benim 
demir 7. melegimdir ve ĥarām yėyenlerle bile yarān olurın 8.ve bir kimse ĥelāline yaķın olduġı vaķtın allāh adın 
9. aŋmasa ol kişi işledügi işi bile işlerin 10. eger inanmazsaŋ yā muĥammed ĥaķ teǾālā buyurmadı-mı 11. 

 22 12.ü’l cebbār andan peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 13.yā 
melǾūn ķanķı Ǿibādeti ziyāde sevmezsin iblįs 

16b 

1.eytdi ķuşluķ namāzı ve eyyām-ı bįz orucı 2.sevmezin dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi 3.yā melǾūn saŋa 
ziyāde sevgülü nedür iblįs eytdi 4.mālların şöhret içün yedirenlerdür 5.dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eytdi yā 
lāǾįn erlerden 6.ve Ǿavratlardan hiç seniŋ üzerine ġālib varmıdur 7. iblįs eytdi Ǿavratlardan Ǿimrān ķızı meryem ve 
firǾavn 8.Ǿavratı āsiye ve seniŋ ħatunıŋ ħadįce ve ķızıŋ 9. fāŧıma ve erlerinden ħatunından ġayrıya nażar 
ėtmeyenlerdür 10.ve ħatunlardan erinden ġayrıya 11.baķmayanlardur bunlardan ġayrısı hep maġlūbumdur nice 
istersem 12.öyle oynadıram ammā anlara hįc bir vechile cān 13. bulup azduramazın peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 
eytdi  

17a 

1.yā melǾūn ķanķı kişiyi ziyāde seversin ve ķanķısını 2.sevmezsin iblįs eytdi uġrıları ziyāde 3.severin ve göŋli 
ġanį faķįr ve cömerdleri 4.ve Ǿālimleri ziyāde sevmezin zįrā śāliĥ Ǿālim benim 5.üzerime aşadurur biŋ cāhil 
Ǿābidden ve daħı bir 6.yaramaz Ǿavrat biŋ fāsıķ erden baŋa sevgilüdür 7.ve daħı seniŋ ümmetiŋden şol kişileri 
ziyāde 8.severim ki hįç lā-ilāhe illa’llāh dėmez bu sözleri 9. işidicek peyġamber Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām eytdi 
10.yā laǾįn her ne söylersin benim şefāǾatim şehįdler ile 11.ve Ǿulemānıŋ ve śuleħānıŋ şefāǾatleri benim Ǿāśį 
12.ümmetim içündür dėdi peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmdan 13.bu sözi işidicek eytdi yā muĥammed gerçek söylersin  

17b 

1. öyledir ammā benim yetmiş biŋ şeyţānım vardur anlarıŋ 2.üzerine müvekkel ķılaram her işde bunlara vesvese 
3.virir iħtilāl ėderler bunlar ĥaķ teǾālāya 4. Ǿāśį olurlar dėdi ve daħı eytdi yā muĥammed eger 5.rabbiŋ dileseydi 

 

21  Metinde  bu şekilde yazılmıştır:  
22  İsra Suresi,17/64. 
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ben böyle olmazdım dėdi bu sözleri 6.peyġamber Ǿaleyhi’s-selām işidicek eytdi yā melǾūn 7.gel var ādem 
Ǿaleyhi’s-selāmıŋ türbesine ādeme 8. secde eyle günāhıŋı ĥaķ teǾālādan dileyüp seni 9. ķıyāmetde oddan ħalāś 
eylesün dėdi iblįs 10.eytdi ben anıŋ dirisine secde etmedim varır ölüsine 11.secde ėderin dėdi resūl Ǿaleyhi’s-selām 
eytdi 12.yā melǾūn çıķ git şuradan seni ayrıķ görmeyem dėdi 13.ol melǾūn maĥrūm ve maġbūn çıķdı lāǾnetullāhi 
Ǿaleyhi  
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Ek: 1 

Çeviri yazı işaretleri  

 ś ص  a , ā,e ا

 ż ض b ب

 ŧ ط p پ

 ž ظ t ت

 Ǿ   ع ŝ ث

 ġ غ c ج

 f ف ç چ

 ķ ق ĥ ح

 k-g-ŋ ك ħ خ

 l ل d د

 m م ź ذ

 n ن r ر

 v,o,ö,u,ü,ū و z ز

 h, a, e ه  -ه  

 y,ı, i, į       ى s س

 ǿ             ء ş ش

 


