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(TRANSKRİPSİYON – DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BAZI 

AÇIKLAMALAR – TERCÜME) 
       

Mehmet Turgut BERBERCAN* 
 

ÖZET 

Bu çalışmada, tipik Klasik Dönem Sonrası Çağatayca özellikleri 
gösteren Arap harfli Buğra Tezkiresi’nden Parçalar, Türk dili araştırmaları 
açısından filolojik bir bakış açısıyla incelenmiştir. Öncelikle çalışmada, 
metnin dil özelliklerinin uygun bir şekilde incelenmesi amacıyla metin 
satırlara bölünmüş ve her satır numaralandırılmış; bu düzen içinde 
metnin, Arap harflerinden Latin harflerine transkripsiyonu 
hazırlanmıştır. İlâveten, metinde geçen bazı gramer unsurları ve dil 
özellikleri üzerine çeşitli tespitler yapılmış ve ayrıca metin Türkiye 
Türkçesine tercüme edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Buğra Tezkiresi, transkripsiyon, dil özellikleri, 
tercüme.  

 
 

EXTRACTS FROM THE TEZKIRE OF BUGRA (TRANSCRIPTION 

– SOME NOTES ON DIALECTOLOGY – TRANSLATION) 
 

ABSTRACT 

In this work, extracts from the tazkira of Bughra, a typical text of 
the term Post-Classical Chagatay written in Arabic script is analysed 
from a philological perspective for Turkish language researches. At first 
in the work, the text is divided into lines and each line is numerated in 
order to analyse the dialectology of the text properly. In this form, 
transcription from the Arabic script to Latin script is prepared. 
Additionally, various determinations are made on some grammar 
elements and dialectology of the text and also the text is translated into 
Turkey Turkish.     

Keywords: Tazkira of Bughra, transcription, dialectology, 
translation. 

 

 

Giriş 

 Buğra Tezkiresi (Tezkiretü’l-Bugra) ya da Satuk Buğra Han Tezkiresi; Türklerin Ġslamiyetle 

tanıĢmasını sağlayan Satuk Buğra Han’ın efsanevî hayatını, Ebu’n-Nasr Samanî Hazretleri ile tanıĢıp 

Ġslamiyet’i kabul ediĢini, aile içindeki muhalif güçlerle bu yoldaki mücadelesini, çevresinde bir aziz, 

velî gibi kabul görerek lider olarak yükseliĢini, gaza anlayıĢı çerçevesinde muzaffer bir nefer olarak 

yaptığı din savaĢlarını, Ġslamiyeti yayma çabasını, ölümünü ve kendisinden sonra gelen evlatlarının, 

haleflerinin hayatlarını, onların Buğra Han sülalesinin ezelî düĢmanlarıyla savaĢlarını anlatan 

hikâyelerin birleĢtirildiği eserlerin umumî ismi olarak anlaĢılmaktadır.  
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 Efsanevî ve dinî birçok motifle süslü bulunan, dilden dile dolaĢarak yeni motifler, epizotlar ve 

varyantlar kazanmıĢ bu hikâyeler, zamanla yazıya çekilerek kitaplaĢtırılmıĢ, yüzyıllar boyunca 

nüshadan nüshaya aktarılarak günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Türk Asyasında, popüler bir halk edebiyatı 

klasiği olma mahiyeti kazandığı anlaĢılan Buğra Tezkiresi, esasen Türk kahramanlığının Satuk Buğra 

Han ve onun evlatlarının hayatlarında timsalleĢen efsanevî bir anlatımıdır. Hikâyelerin içerdiği dinî 

coĢku, Satuk Buğra Han baĢta olmak üzere, örneğin Buğra Han evlatlarından Âla Nur Hanım, Hazreti 

Ali Arslan Han gibi Ģahsiyetlerin keramet sahibi olmaları tezkirenin aynı zamanda bir menkıbeler 

mecmuası, yani bir “menakıbname” olduğunu göstermektedir.  

 Buğra Tezkiresi’nin nüshaları üzerine bugüne kadar çok az çalıĢma yapılmıĢtır. Ġlk esaslı 

incelemenin, M. F. Grenard tarafından yapıldığı bilinmektedir. Grenard, “La Légende de Satok Boghra 

Khan Et l’Histoire” baĢlıklı çalıĢmasında, Buğra Tezkiresi’nin var olan en eski nüshası olduğu 

düĢünülen XVII. yüzyıldan kalma bir nüsha ile bu nüshadan bölüm yerleri kısmen değiĢtirilerek ve 

kısaltılarak 1889’da oluĢturulmuĢ baĢka bir nüshayı karĢılaĢtırarak incelemiĢ, ayrıca R. B. Shaw 

tarafından Arap harfleriyle bazı parçaları neĢredilen nüshayı da göz önünde bulundurmuĢ, vardığı 

sonuçlar nispetinde, Ġslamiyet etkisinde geliĢen Türk tarihinin ilk dönemlerine ıĢık tutan bu önemli 

kaynak eseri, çok yönlü bir Ģekilde analiz eden etraflı bir tarih çalıĢması ortaya koymuĢtur (Grenard 

1900: 5-79). Bu çalıĢmanın Türkiye Türkçesine tercümesi de yapılmıĢtır (Bkz. Turan, 1939-1940). 

Türkiye’de, Buğra Tezkiresi’nin Türk edebiyatı tarihi içindeki yerine iliĢkin ilk tespitlerin ise M. F. 

Köprülü tarafından yapıldığı görülmektedir (Bkz. Köprülü 2005: 147, 2007: 71, 2009: 189; Ayrıca bkz. 

Barthold 2006: 59, 62.).  

Shaw’ın “A Sketch of the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan (Kàshgar and 

Yarkand)” baĢlıklı çalıĢmasının birinci cildinin sonunda, Doğu Türkçesini öğrenenler için hazırlanmıĢ 

çeĢitli okuma parçalarıyla birlikte, Buğra Tezkiresi’nden alınmıĢ çeĢitli parçalar bulunmaktadır 

(Extracts from the Tazkiratu’l-Bughra [Buğra Tezkiresi’nden Parçalar]). Arap harfleriyle verilmiĢ bu 

parçaların ayrıca Ġngilizce tercümesi de hazırlanmıĢtır (Shaw 1878: 87-109). Arap harfli metnin ilmî bir 

neĢri ya da basit de olsa transkripsiyonu hazırlanmadığı gibi, dil özellikleri üzerine de herhangi bir 

açıklama yapılmamıĢtır. Grenard’ın da atıfta bulunduğu bu parçalar, Shaw’ın Türkistan’daki keĢifleri 

esnasında, Kızıl Ģehrinde bulduğu nüshadan iktibas edilerek matbu Ģekilde istinsah edilmiĢtir (Shaw 

1878: 105; Shaw’ın Kızıl ve civarındaki izlenimleri için ayrıca bkz. Shaw 1871: 240-241). Bu nüshanın 

bugün nerede mahfuz bulunduğu tespit edilememiĢtir.  

Bu çalıĢmanın konusunu teĢkil eden Shaw’ın neĢrettiği metnin, Buğra Tezkiresi’nin bütününün 

bir özeti olacak Ģekilde bilinçli olarak seçilmiĢ ve kısaltılmıĢ parçalardan oluĢtuğunu görülmektedir. 29 

parça halinde neĢredilen bu metnin, gösterdiği dil özellikleri bakımından, arkaik dil unsurlarını 

bünyesinde barındırmakla birlikte (Bkz. II. Dil Özellikleri Üzerine Bazı Açıklamalar), tipik “Klasik 

Dönem Sonrası Çağatayca” özellikleri gösterdiği, muhtemelen XVII. ya da XVIII. yüzyılda istinsah 

edilmiĢ bir nüshayı yansıttığı anlaĢılmaktadır:  

 

I. Transkripsiyon (Çeviriyazı) 

1  [I] Bir kün Ḥażret-i Ebū’n-Naṣr Sāmāní-niŋ bir mürídleri 

2  suvāl ḩıldı-ki yā büzürg-vār, şunça māl-ı dünyāları turup 

3  né-me üçün sevdā-girlik ḩıladurlar dédi. Ānda Ḥażret-i 

4  ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní āyttılar kim ey mürídler, ḧūb 

5  āytur sizler líkin men ˓aḩlımġa ḩılıp Ḥażret-i Resūlu’l-lah- 

6  nıŋ sünnet-lerini héç vaḩt-da terk ḩılġan émes. Ānıŋ üçün 

7  terk ḩılışnı ⓑāhlamay-dur men. Seferge çıḩḩanımda 

8  zekevāt bérip menfa˓at yétküzedür men. Sevdā-girçilik-ni 

9  terk ḩılsam zekevāt-nıŋ ⓓevābıdın maḥrūm ḩaladur men 
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10  dédiler ve yana āyttılar: Ey mürídler bu ḥikāyet-ni 

11  éşitmediŋ-ler mü? Bir kün Ḥażret-i Resūl-ı Ḧudā,  

12   mescid-i mübārekde olturup érdiler. Bir né-çend nā- 

13  murād ṣaḥābe-ler kirip kéldiler āydılar: Yā Resūlu’l-lah 

14  özge ṣaḥābe-ler zer-dār zekevāt béredürler. Bizge hem 

15  zekevāt-nıŋ ⓓevābını tapḩu dék bir iş buyur senler, bizler 

16  hem şol işni ḩılıp zekevāt-nıŋ ⓓevābını tapḩay miz dép ˓arż 

17  ḩıldılar. Ḥażret-i Resūl-ı Ḧudā āydılar ki ey nā-murād 

18  ṣaḥābe-ler, künde nemāz-ı bāmdādnıŋ farżını tap 

19  bolġandın kén otuz üç merātibe sübḥān-allah, otuz üç 

20  merātibe el-ḥamdü’l-illah, otuz üç merātibe allahu ekber, 

21  on merātibe lā ilahe illā’l-lahu ve vaḥdehu lā-şeríke lehu 

22  lehu’l-mülkü ve lehu’l-ḥamdü ve huva ˓ala külli şey’in 

23  ḩadír  déseŋ-ler, zekevāt bergen-niŋ ⓓevābını tapar sizler 

24  dép emr ḩıldılar. Bu nā-murād ṣaḥābe-ler bisyār ḧōş-vaḩt 

25  bolup ḩaldılar. Ne-çend kündin kén zer-dār ṣaḥābe-ler 

26  éşitip olar hem oḩudılar. Bu nā-murād ṣaḥābe-ler yana 

27 Ḥażret-i Resūl-ı Ḧudānıŋ kāşlarıġa kélip āydılar: Yā 

28  Resūlu’l-lah, zer-dār ṣaḥābe-ler hem biz oḩup-durġan 

29  du˓ānı oḩup ānıŋ hem ⓓevābını tapadurlar dép ˓arż 

30  ḩıldılar. Anda Ḥażret-i Resūl-ı Ḧudā āyttı-lar ki ḏalike 

31  fażlu’l-lahi yū’tíhi men yeşā’  ya˓ní ḧudāy te˓alí zekevāt- 

32  nıŋ ⓓevābını ⓑāhlaġan bende-sige béredür. Men ḩaydaġ 

33  āytay dép cuvāb bérdiler. Bes ma˓lūm boladur kim 

34  zekevāt-da bí-nihāyet ⓓevāb bar éken şol cihet-din men 

35  sevdā-girçilik-ni terk ḩılmadım dédiler. [II] Ḥażret-i 

36  Resūl-ı Ḧudā āydılar: Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan-nı şol 

37  ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní ímānġa müşerref ḩılur dédiler. 

38  Şol zemān ṣaḥābe-ler tāríḧ ḩılıp pitidiler. Ḥażret-i Resūl-ı 

39  Ḧudā ˓ālem-din ötüp üç yüz otuz üç yıldın kén Türk-istān 

40  vilāyetide Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí atlıġ bir 

41  ṱāt-ı şeríf vücūdġa kélür, on éki yaşlarıda yamanġa 

42  müşerref bolur dép fitidiler ve yana şol yerde Resūl-ı 

43  Ḧudā āyttı-lar: evvelü men aslama min et-türk. Bu ḥadíⓓ- 

44  niŋ ma˓ní-si ol bolur ki Türk-istān ṭarafıdın Sulṭān Satuḩ 

45  Buġra Ḧan Ġāzí müselmān boladur dégen bolur. çün-ān- 

46  çi né-çend zemāndın kén Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr 

47  Sāmāní bu ˓ālemge vücūdġa keldiler. ˓İlm-i ṯāhirni oḩup 

48  yörgünçe evvelü men aslama min et-türk dép bu ḥadíⓓ-ni 

49  kördiler. Ol  Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí ḩaydaġ 

50  kimerse ékin dép ġayb-āne ˓āşıḩ boldılar. Tāríḧġa baḩsa- 

51  lar, Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ vücūdġa kéliş-leriġa āzġına ḩalıp- 

52  dur. ˓Aşḩ-ı maḥabbet-leri ġālib kélip Ḥażret-i Sulṭān-nı 

53  izlep Türk-istān ṭarafıġa sefer ḩıldılar. [III] Ḥażret-i 
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54  Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí on éki yaşḩa kirdiler. 

55  Şuŋaça Ḥażret-i Sulṭān kāfir ṣūretide érdiler. Bir kün 

56  Ḥażret-i Sulṭān şikārġa çıḩtı-lar. Şikār ḩıla ḩıla āstın 

57  ārtuşda Baḩū dégen yerge yetti-ler. Baḩsa-lar, ne-çend 

58  ḧōş-ṣūret ü pākíze-síret ādem-ler ˓alef-zārġa tüşüp-dürler. 

59  Ḥażret-i Sulṭān hem-erleri birle bu kārvānlar ṭarafıġa 

60  revān boldılar. Körüp bu şehrlerde mundaġ ḧalḩ mundaġ 

61  ādem-ler yoḩ érdi. Bu né-me kişi-ler ékin dép ḥayrān ḩalıp 

62  yürüŋler, barıp köreli dép revān boldılar ammā bu 

63  kārvānlar Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní érdiler. 

64  ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní baḩsalar, ne-çend āṭlıġ 

65  kéledür. Yaḩın yettiler. Baḩsa-lar, tāríḧ-de körgen 

66  Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí ékenler. Ḥażret-i 

67  Ebū’n-Naṣr Sāmāní körüp āydılar: El-ḥamdü’l-illah 

68  ṭalebim müyesser boldı dép bisyār ḧōş-ḥāl boldı-lar. Der- 

69  ḥāl ḧidmet-gārlarıġa āydılar: Dünyā vu āḧiret-niŋ sulṭānı 

70  meniŋ maḩṣūdum kéledür. Bil-ki meniŋ bu diyārġa 

71  kélişim-niŋ bā˓iⓓi şol ṱāt-ı şeríf-niŋ ṭufeyli-din érdi. Ey 

72  ḧidmet-gārlar, yükni  āçıp ḩoyuŋlar dép ̪āce Ebū’n- 

73  Naṣr [Sāmāní] başlıġın heme kārvānlar nemāzġa turdılar. 

74  Nemāzdın fāriġ bolup yana orun-larıġa kélip olturdılar. 

75  Tā şol vaḩt-ġa-ça Ḥażret-i Sulṭān āṭ-nıŋ üze-side turdılar.   

76  Ḥażret-i Sulṭān ḥayrān ḩalıp āydılar: ˓Acāyib kārvān 

77  ékendük-ler. Bizdin pervā ḩılmay yük-lerini oçuḩ ḩoyup 

78  başını yerge uruşḩa meşġūl boldı dép şu-bu sözde érdiler. 

79  Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní yeti ḩadem yerge 

80  Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ aldılarıġa kélip selām ḩıldılar. Ḥażret- 

81  i Sulṭān āṭdın tüşüp Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní 

82  bile körüştiler. Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní, 

83  Ḥażret-i Sulṭān-nı ˓izzet-i ikrām bile tüşken yerlerige 

84  teklíf ḩılıp ālıp kélip obdān metā˓-lardın éki-din éki-din 

85  Ḥażret-i Sulṭān tuḥfe ālıp kélip aldılarıda ḩoydılar. Andın 

86  kén Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní-ni Ḥażret-i 

87  Sulṭān bicān-dil ḩabūl kéldiler. Çün-ki Ḥa[ż]ret-i Sulṭān- 

88  nıŋ köŋül-[l]eride bar érdi. Bir kimerse peydā bolup 

89  müselmānçılıḩ-nı bizge şol kimerse örgetür dép  Ḥażret-i 

90  Ḧıżır āytıp érdiler. Şol kimerse şu-bu mikin dép gümān 

91  ḩılıp sordılar ki ātları né-me dép. Anda Ḥażret-i ̪āce 

92  Ebū’n-Naṣr Sāmāní āydılar. Meniŋ ātım ̪āce Ebū’n- 

93  Naṣr Sāmāní dédiler. Ḥażret-i Sulṭān bildiler kim Ḧı[ż]ır 

94  ˓aleyhi’s-selām āytġan kişi şu-bu éken dép ḧōş-ḥāl bolup 

95  āydılar ki ey baba her né-me déseŋiz ḩabūl ḩılay ammā biz 

96  āṭlıġ turup yüküŋüzni oçuḩ ḩoyup bizni ālur mikin dép 

97  pervā ḩılmay başıŋızlarnı yerge uruşḩa  meşġūl 
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98  bolduŋuzlar. Biz sizlerni bilmey-dür miz. Şu-bu işiŋizlerniŋ 

99  ḥaḩíḩatını bizge beyān ḩılıŋ dédiler. Anda Ḥażret-i ̪āce 

100  Ebū’n-Naṣr Sāmāní āydılar ki ey pād-şāh-zāde, bu 

101  dünyāda turadurġan dünyā émes. Her kişi bu dünyādın 

102  kétedür. Pil māl, devlet, ādemíler ki vefā ḩıladurġan 

103  émes. Bil-ki pil māl-nıŋ sebebidin ādem dūzaḧḩa giriftār 

104  boladur ve yana heme-miz bu dünyādın āḧiretke sefer 

105  ḩıladur miz. Bu dünyādın sefer ḩıladurġan kişige ozuḩ 

106  çapduḩnı ṭayyār ḩılduḩ dép cuvāb bérdiler. Ḥażret-i 

107  Sulṭān, Ḥażret-i Ebū’n-Naṣr Sāmāní-din bu sözni éşitip 

108  köŋül-lerige bu ḩorḩunçı peydā boldı. Āydı: Ey ⓑāce, 

109  müselmān boladurġan né-me-ni āytıŋ, men hem āytıp 

110  müselmān bolay dédiler. Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr 

111  Sāmāní āydılar ki kelime-i ṭayyibe lā ilahe illā’l-lah 

112  muḥammedün resūlu’l-lah kelime-i şehādet eşhedü en-lā 

113  ilahe illā’l-lah ve eşhedü enne muḥammeden ˓abduhü ve 

114  resūluhü dénk dédiler. Ḥażret-i Sulṭān, kelime-i şehādet- 

115  ni kelime-i ṭayyibe[-ni] āyttılar. Āndın kén Muḥammed 

116  dégen né-me kişi-dür dép sordı. Ḥażret-i ̪āce Ebū’n- 

117  Naṣr Sāmāní ayttı-lar ki Muḥammed dégen ḧudānıŋ 

118  dōstı, dünyā vu āḧiret-ni ḧudāy te˓ālí, şol Muḥammed 

119  üçün ḧalḩ ḩılġan. Ol ḩıyāmet küni günāh-gārlarnı dūzaḧ- 

120  dın ḧalāṣ ḩılıp behişt-ke ālıp barur. Ol Muḥammedniŋ 

121  díni rāst ve şerí˓at-ları rāst, özge peyġamberlerniŋ şerí˓atı 

122  dék émes. Özge peyġamberlerniŋ şerí˓atı mensūḧ, her kişi 

123  Muḥammed yürügen yolda yürüse murād maḩṣūdıġa 

124  yéterler dép Ḥażret-i Resūl-ı Ḧudānı beyān ḩıldılar. 

125  Andın Ḥażret-i Sulṭān, ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní-ġa 

126  āyttı-lar ki ey gümrāh-larġa yol körsetküçi-ler, kelime-i 

127  şehādet-din bölük yéne örgete durġan né-me bolsa 

128  örgetiŋ. Men hem örgenip ḧudānıŋ ṭā˓atıge meşġūl bolay 

129  dédiler. [IV] Ḥażret-i Sulṭān, bir kim ḩırḩ kişi-ni birdin 

130  birdin çarlap kélip āydı. Ey yārānlar, eger meniŋ birle 

131  āşnāçılıḩ ḩılışnı ⓑāh-lasaŋlar, maŋa oḧşa müselmān 

132  boluŋlar. Ḥażret-i Muḥammed Resūlu’l-lah-nıŋ dín-leri 

133  heme dín-lerniŋ uluġı ve efżalı turur. Şol dín-ġa müşerref 

134  boluŋlar dép naṣíḥat ḩıldılar. [V] Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ 

135  Buġra Ḧan-nıŋ dedeleri Hārūn Buġra Ḧan, kāfirlıḩ-da 

136  taş-dın hem yamanraḩ érdi. Leşkeri bí-nihāyet tola érdi. 

137  Ferāset bilen Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ müselmān bolġanını 

138  bildiler ammā taḧı mu obdānraḩ ma˓lūm bolsun dép héç 

139  kişige aytmadı. [VI] Ḥażret-i Sulṭānnı öltürüşke ḩaṣd 

140  ḩıldı. Bu sözni Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ vālide-leri āŋlap feryād 

141  ḩılıp āyttı-lar ki ey kāfirler, ne-çend yıl-nıŋ bu yüzige 
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142  riyāżet ü meşaḩḩat bilen tapḩan ferzendim-ni né-me üçün 

143  bí-günāh öltüre sen dép āraġa tüştiler. Hārūn Buġra Ḧan- 

144  nıŋ açıġı kélip āyttı: Ey maṯlūm, bizniŋ dínimizni vírān 

145  ḩılıp Muḥammedniŋ mihri ziyāde boldı dédi. Āyttı-lar ki 

146  ey kāfirler, meniŋ ferzendim-ni imtiḥān ḩılıp baḩġıl. Eger 

147  Muḥammedniŋ díniġa kirgen bolsa andın öltürgil dép 

148  āyttı-lar. Hārūn Buġra Ḧanġa bu söz ma˓ḩūl boldı. [VII] 

149  Hārūn Buġra Ḧan cem˓í bég-leri bilen maṣlaḥat ḩılıp 

150  āyttı-lar ki bir büt-ḧāne ételi dép. Ḧışt ṭayyār ḩılıp bir 

151  kişini iberip Ḥażret-i Sulṭān-nı çarlap kéldi. Hārūn Buġra 

152  Ḧan āyttı-ki ey ferzend, sizni bizniŋ dínimizdin çıḩıp 

153  Muḥammedniŋ díniġa kirdi dép gümān ḩıladur miz dédi. 

154  Ḥażret-i Sulṭān, kāfirler resmiçe ānṭ içti-ler. Hārūn Buġra 

155  Ḧan çın fütmedi. Āyttı ki ey ferzend, bu āntıŋızġa çın 

156  pütmey-dür men. Biz bir büt-ḧāne étedür miz. Şol büt- 

157  ḧāne-niŋ tamını siz ḩoparsaŋız, çın pütedür men dédi. 

158  Ḥażret-i Sulṭān yügürüp ḩopup endíşe ḩılıp ayttı-lar ki 

159  ḩaydaġ ḩılsam bolur ékin dép ḩabūl ḩıldılar ammā yaman 

160  períşān boldılar. [VIII] Ḥażret-i Ebū’n-Naṣr Sāmāní-niŋ 

161  ḩaşlarıġa barıp āyttılar ki ey büzürg-vār, Hārūn Buġra 

162  Ḧan meniŋ müselmān bolġanımnı gümān ḩıladur. Meni 

163  imtiḥān ḩılmaḩ üçün bir büt-ḧāne éte durmış. Ol büt- 

164  ḧāne-niŋ tamını evvel siz ḩoparıp bériŋ deydür. Eger ḩabūl 

165  ḩılsam dín-i İslām-dın çıḩıp küfrġa dāḧil boladur men. 

166  Méniŋ maṣlaḥatım né-me dédiler. Ḥażret-i ̪āce Ebū’n- 

167  Naṣr Sāmāní ayttılar ki ey ferzend, özni muḥāfaṯat ḩılıp 

168  saḩlamaḩ üçün ba˓żı memnū˓āt iş ḩılış-nı cāyiz ḩılıp- 

169  durlar. Eger tam salış-da be-niyyet-i mescid dép salsaŋız 

170  ḧudānıŋ āldıda elbette ⓓevāb tapar siz. Kāfirlerniŋ 

171  belāsıdın ḧalāṣ bolur siz. Tola feríşān bolmaŋ dédiler. 

172  Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan bu sözni éşitip ḧōş-ḥāl 

173  boldı-lar, öylerige yandılar. Érte-si āf-tāb çıḩıp érdi. Hārūn 

174  Buġra Ḧan cemí˓ leşker ü bég-ler büt-ḧāne éte durġan 

175  yerge cem˓ bolsun dép münādí ḩıldurdı. Heme kāfirler 

176  büt-ḧāne éte durġan yerge cem˓ boldı. Hārūn Buġra Ḧan, 

177  Ḥażret-i Sulṭānnı çarlap ālıp kélip āyttı ki ey ferzend, eger 

178  siz bizniŋ dínimizde bolsaŋız, biz ḩılġan iş-lerni siz hem 

179  ḩılıŋ. Biz baş urġan né-me-ge siz hem baş uruŋ. Biz bu kün 

180  bir büt-ḧāne étedür miz. Evvel siz başlap ḧışt ḩoyup 

181  {biziŋ} bizniŋ köŋlümüz şunda dil-cem˓ boladur dédi. 

182  Ḥażret-i Sulṭān, ḧōş dép öz raġbet-leri birle fíş-lerini bél- 

183  lerige ḩısturup bélek-lerini şımalap cemí˓ yārānları birle 

184  be-niyyet-i mescid dép éki-din ḧışt köterip barıp büt-ḧāne 

185  éte durġan yerge ālıp barıp ḩoydılar. Üçünçi mertebe-de 
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186  ḧışt ālay dép barıp édiler. Hārūn Buġra Ḧan ḩıçḩırıp āyttı 

187  kim ey balam ferzendim toḧtaŋ, mundın ziyāde 

188  bedeniŋizni iş ḩılduruşḩa ṭāḩatım yoḩ. Ḥālā hem sizge 

189  mundaġ ḩıl-duruşumda ġarażım bar érdi. Émdi ḧāṭırım 

190  cem˓ boldı. Émdi her né-me ⓑāh-lasaŋız ḩılıŋ dédi. Heme 

191  leşkerleri yanıp tüşti. [IX] Ḥażret-i Sulṭān tün yarımı-nı 

192  ötkezip bu ber-kām ḩırḩ kişi bilen Ḥażret-i ̪āce Ebū’n- 

193  Naṣr Sāmāní ḩaşlarıġa barıp yā büzürg-vār, eger 

194  maṣlaḥat-nı maŋa ḩoyup bérse-ler ḧurūc ḩılıp kāfirlerġa 

195  tikkey-men. Şāyed ki ḧudāy-te˓ālí bizge żafer bergey 

196  dédiler. [X] Ḥażret-i ̪āce Ebū’n-Naṣr Sāmāní, Ḥażret-i 

197  Sulṭān cemí˓ yārānları bile ḩopup yolġa revān boldılar. 

198  Hārūn Buġra Ḧan-nıŋ ordasıġa yetti-ler. Ḥażret-i ̪āce 

199  Ebū’n-Naṣr Sāmāní ḩol köterip du˓ā ḩıldılar ki ilahí fażl-ı 

200  iḥsānıŋ bile kāfirlerġa ḩatıġ uyḩu bérgil, müselmānlarġa 

201  ṯafer bergil dép du˓ā ḩıldılar. Şol-zemān Ḥażret-i ̪āce 

202  Ebū’n-Naṣr Sāmāní-niŋ du˓āları müstecāb bolup 

203  kāfirlerge şundaġ uyḩu berdiler kim biri-niŋ bélidin tutup 

204  südregü dék bolsa yana biri-niŋ ḧaberide kéçmes érdi. 

205  [XI] Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí āṭlarıdın 

206  tüşüp şimşírlerini yalaŋlap Hārūn Buġra Ḧan-nıŋ 

207  ordasıġa kirdiler. Körse-ler, Hārūn Buġra Ḧan uyḩulap 

208  ḩalıp-dur, bir ḧiḏmet-gārı çerāġ çıḩarıp olturadur. Hārūn 

209  Buġra Ḧan-nıŋ başını késey dép şimşírlerini teŋlep yana 

210  köŋül-lerige yetti ki düşmen-ni uyḩuluḩda öltürmek-lik 

211  nā-merdlikdin çıḩadur. Obdānı şu-bu ki bu kāfirni 

212  uyḩusıdın uyatıp ímānġa terġíb ḩılay. Yana turup āydılar 

213  ki her neçe kāfir hem bolsa mū tuzını yép édim. Tuzınıŋ 

214  ḥaḩḩı-nı saḩlay dép şimşírniŋ uçı bilen futıġa sançıp 

215  āydılar. Hārūn Buġra Ḧan ıżṭırāb [bile] uyġanıp baḩsa, 

216  Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan şimşírlerini bürehne 

217  ḩılıp başıda teŋlep turadur. Bu kāfir āyttı-ki ey sulṭān, 

218  şumdaġ devlet sende turup né-me sebebdin şumdaġ işni 

219  ḩıla sen? Anda Ḥażret-i Sulṭān ayttı-lar ki ey kāfir, iş-niŋ 

220  obdānı şu-bu ki men ḩılġan iş ḩılġıl, ḩopġıl vaḩt teŋ furṣat- 

221  nı ġanímet bilgil. Āytġıl ki bu kelime-i şeríf-ni lā ilahe 

222  illā’l-lah muḥammedün resūlu’l-lah dégil, dédiler. Ol 

223  kāfir-i bí-sa˓ādet ḩabūl ḩılmadı. Ḥażret-i Sulṭān her néçe 

224  cedel ḩıldılar bu cehennemí tevfíḩ tafıp müselmān bolġalı 

225  onamadı. Ḥażret-i Sulṭān ne-çend merātibe şimşírlerini 

226  ḥavāle ḩıldılar başını késey dép yana endíşe ḩıldılar ki 

227  tuzını yép édim, dedelıḩ ḥaḩḩı bar dép şimşírlerini 

228  yandurdılar. Āḧir ḥācet yüzlerini bí-ḥācet ḧudāy te˓ālí-niŋ 

229  der-gāhıġa keltürüp du˓ā ḩıldılar ki ey bar-ā ḧudāy-ā, sen 
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230  cemí˓ maḧlūḩāt-nıŋ ḥālını körüp tura sen ki ne-çend 

231  merātibe şimşírni ḥamle ḩıldım başını késey dép ammā 

232  dedelıḩ ḥaḩḩı-nı tuznıŋ ḥaḩḩını saḩladım. Eger çendí-ki 

233  sebebi dedelıḩ ḥaḩḩı bolsa hem ḧudāy-ā ḩahhārlıḩ ṣıfatıŋ 

234  birle bu kāfirni yerge yuttursaŋ dép münācāt ḩıldılar. 

235  Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ du˓āları müstecāb bolup yér téprep 

236  yér yarılıp Hārūn Buġra Ḧan-nı tizi-ġaça yér yuttı. 

237  Ḥażret-i Sulṭān āyttı-lar ki ey kāfir, kördüŋ-mü bu ḥālnı? 

238  Kélgil ímān keltürgil. Men saŋa du˓ā ḩılay. Bu belādın 

239  ḧalāṣ bolġıl dép naṣíḥat ḩıldılar. Bu bed-baḧt ayttı-ki 

240  yérge kirgenim yaḧşıraḩ-dur seniŋ díniŋġa kirgünçe dép 

241  ḩabūl ḩılmadı, gālı-ġaça yuttı taḧı hem ḩabūl ḩılmadı. 

242  Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ ġażab-ları kélip yana du˓ā ḩıldılar. 

243  Hārūn Buġra Ḧan-nı yér yutup yoḩ boldı. Şol zemān 

244  sa˓ādet-i ṣubḥ-nıŋ maşrıḩdın bir rū-şen-lik peydā boldı. 

245  Ḥażret-i Sulṭān āydılar ki kūs-ı İslāmnı meniŋ atımġa 

246  soḩuŋlar. Menārġa çıḩıp devri mü devri Ḥażret-i Sulṭān 

247  Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí-niŋ devri déŋler. Nemāznıŋ 

248  eṱānını bülend oḩuŋ-lar dép emrí ḩıldılar. [XII] Ḥażret-i 

249  Sulṭān Satuḩ Buġra Ḧan on éki yaşlarıda ġazātḩa meşġūl 

250  boldılar. Yazılıḩda kāfirler bile ġazāt ḩıldılar. Ḩış-lıḩda 

251  ḧudāy te˓ālí-ġa ṭā˓at u ˓ibādet ḩıldılar. Ḥażret-i Sulṭān 

252  Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí toḩṣan āltı yaşlarıġa-ça Belḧ-niŋ 

253  āldıdaḩı Āmū Deryāsıġa-ça, bu ṭarafı tā Kün-Ḩış-Kerek 

254  dégen yérġaça, şimāl ṭarafı Ḩaraḩurdum dégen yérġa-ça 

255  Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ şimşírleri bilen kāfirlerni müselmān 

256  ḩılıp Ḥażret-i Muḥammed Resūlu’l-lah-nıŋ şerí˓at-larını 

257  ve millet-lerini ber-ḩarār ḩılıp revāc berdiler. Ḥażret-i 

258  Sulṭān-nı Kāşḩarda āstın ārtuşda Meşhed dégen yerge 

259  defn ḩıldılar. Ḥażret-i Sulṭān bu ˓ālemdin barġanda 

260  tāríḧġa tört yüz yegirmi toḩuz érdi. [XIII] Ḥażret-i Sulṭān 

261  Satuḩ Buġra Ḧan Ġāzí pād-şāh-nıŋ tört oġlanları üç 

262  ḩızları bar éken. Bir ḩızları-nıŋ ātları A˓lā Nūr Ḧanım 

263  ammā A˓lā Nūr Ḧanım bisyār pāk-ṣūret ve pākíze-síret, 

264  rāst-dín ve ṣāḥib-yaḩín ża˓ífe-i merḥūme érdiler ve 

265  olarnıŋ ḩıṣṣa-ları Ḥażret-i Meryem ˓aleyhi’s-selām-nıŋ 

266  ḩıṣṣa-ları dék-dür. Andaġ kim belāġat-ke yetti-ler érse bir 

267  keçe ḥażret-i ḥaḩḩ sübḥāne vü te˓ālí-ġa ˓ibādet ḩılur 

268  érdiler. Ḥażret-i Cebrā’íl ˓aleyhi’s-selām kelip olarnıŋ 

269  mübārek āġızlarıġa bir ḩaṭre nūr tamızdılar. Ber-rāḥat 

270  bolup hūşlarıdın kétip yana hūşlarıġa keldiler ve yana 

271  rivāyet ḩılıp-durlar ki bir kéçe éşik-ke çıḩtı-lar. Éşik 

272  tüpide bir şír turadur. Şírni körüp tír bastılar. Hūşlarıdın 

273  kétip yana hūşlarıġa kéldiler. Ne-çend kündin ne-çend āy- 
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274  dın kén ˓aşūr āy-nıŋ onı āḏína küni nemāz-ı cum˓a vaḩtıda 

275  ferzend vücūdġa kéldiler ḩızıl yüzlük āhū közlük. Uluġ 

276  kiçik heme ḥayrān ḩaldılar. Bu ne-çend vāḩ˓adur dép 

277  ḥażret-i pād-şāh der-ġażab bolup bu iş-niŋ rāstını ālıŋlar 

278  dép emr ḩıldılar. Ümerālar āḧvun-ı ekābirler A˓lā Nūr 

279  Ḧanım-dın sordılar. Vaḩ˓a-nı bir bir beyān ḩıldılar. ˓Āḩıl 

280  u dānālar ve aḧvun-ı ekābirler cem˓ bolup pür-heybet 

281  Ḥażret-i ˓Alí-dür dép neseb-ni şulardın ālıp ātlarını 

282  Ḥażret-i Seyyid ˓Alí Arslan Ḧan bolsun dép āt ḩoydılar. 

283  Ḥażret-i Seyyid ˓Alí Arslan Ḧan Pād-şāh yeti yaşḩa 

284  kirgendin kén A˓lā Nūr Ḧanımnı ez-rūy-ı şerí˓at Toḩ 

285  Buba Buġra Ḧanġa nisbet ḩılġan. Olardın üç oġul 

286  vücūdġa ḩılıp-durlar: Muḥammed Arslan, Yūsuf Arslan, 

287  Ḩızıl Arslan Ḧan pād-şāh ékendük-ler. [XIV] Ḧaberde 

288  andaġ kéltürüpdürler kim Ḥażret-i Sulṭān Satuḩ Buġra 

289  Ḧan Ġāzí-niŋ uluġ oġlanları Ḥażret-i Sulṭān Ḥasan Buġra 

290  Ḧan Ġāzí Kāşḩarġa pād-şāh ékendük-ler. Şol-vaḩt-da 

291  Çūḩta Reşíd, Nūḩta Reşíd, Çigālü’l-Ḧalḧāl-ı Māçín otuz 

292  miŋ leşker bilen kélip ne-çend maḥal Kāşḩar şehrini 

293  ḩapap ḩaḥṭ-lik bolġanda müselmān-lar teng bolġan 

294  maḥalda ín heme āb āş bérip rāst kélmedi. Nā-çār 

295  boldılar. Bu müselmānlarġa żāmin bolmay dép Kāşḩar 

296  şehridin Ḥażret-i Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí, Ḥażret-i Yūsuf 

297  Ḩadír Ḧan Ġāzí, Ḥażret-i Seyyid ˓Alí Arslan Ḧan Ġāzí 

298  cemí˓ ümerāları birle ḩırḩ miŋ leşkerni ālıp şehrdin çıḩıp 

299  ṣaf tartıp turdılar. Kāfirler hem ṣaf tartıp turdı. Özlerini 

300  kāfirlerġa urup kāfirlerni ferākende ḩılıp kāfirler ḩaçıp 

301 Yaŋı Ḥiṣār mevżí˓iġa bardı. [XV] Ḥażret-i˓Alí Arslan 

302  Ḧan Ġāzí toḩsan miŋ leşkerni ālıp kāfirlerni ḩoġlap 

303  soḩuşa soḩuşa Örteŋ Ḩara dégen yerde ḩarār taftı-lar. 

304  Ānda hem ne-çend miŋ kāfir bar érdi. Ceng ḩılıp 

305  kāfirlerdin ḧūn-ı ceyḥūn āḩıttılar. Ḥażret-i Pād-şāh-ġa tíġ 

306  teber kār ḩılmadı. Kāfirler ḥayrān ḩaldı. Çigālü’l-Ḧalḧāl-ı 

307  Māçín āydı-kim bularġa tíġ teber aṣla kār ḩılmaydur. Héç 

308  nemerse ötmeydür. Ḥażret-i Pād-şāh-ġa ḩaydaġ ḩılsa tíġ 

309  öter. Her kişi şunı āŋlap bérgü dék bolsa boyı téŋi āltun 

310  bérey dép va˓de-ler ḩıldı. Şol vaḩt-da kāfirler içide 

311  Ucatlıḩ bir kim-pír bar érdi. Āydı-ki munuŋ işini men 

312  ḩılur men dép ḥíle-ler bile İslām leşkerige özini āldı. Neçe 

313  kün çérik içide yürüp Ḥażret-i Pād-şāh-nıŋ burçı ḧāne- 

314  leride ḧidmet-de yürüp munuŋdın héç kişi ḧaber-dār 

315  bolmadı. Bir küni ġazātdın yanıp olturup édiler. Bir ne- 

316  çend ceng-niŋ vāḩı˓a-sını beyān ḩılıp Ḥażret-i Pād-şāh-nı 

317  ta˓ríf ü tavṣíf ḩılıp suvāl ḩıldı. Āydı-ki ey pād-şāh-ı ˓ālem- 
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318  penāh ḥażretlerige tíġ teber kār ḩılmaydur. Ne vāḩı˓adur 

319  dédi. Ḥażret-i Seyyid ˓Alí Arslan Ḧan Pād-şāh Ġāzí ḧōş- 

320  vaḩt-lik-leride āydılar kim maŋa héç vaḩt-da tíġ teber 

321  ötmes. Meger nemāzġa turġanda bedenim su bolur. Şol 

322  maḥal-da yegān birle salsa hem késer dédiler. Bu cādū 

323  né-me söz né-me vāḩı˓a bolup-dur. Ḧaber-dār bolup yürür 

324  érdi. Ḥażret-i Pād-şāh-nıŋ gevher-niⓓārlarıdın bu sözni 

325  éşitti. Ānıŋdın héç kişi-niŋ ḧaber[i] bolmadı. Bu dalle 

326  leşker arasıdın çıḩıp Çigālü’l-Ḧalḧāl-ı Māçín-ġa ḧōş ḧaber 

327  āyttı. Bu kāfir ḧōş-vaḩt bolup bu dalle-ge zer zíver bisyār 

328  bérdi. [XVI] Bir kün nemāz-ı bāmdādġa eṱān oḩudılar. 

329  Müselmānlar cem˓ bolup ṣaf ṣaf bolup turdılar. Sünnet-ni 

330  edā ḩılıp farż-ge tekbír étti-ler. Nemāzġa turdı-lar. Mollā 

331  imām-nıŋ köŋlide sūre innā a˓ṭaynā érdi. Aġızlarıġa innā 

332  fetaḥnā  kéldi. Kāfirler ḧaber-dār bolup vaḩt-nı ġanímet 

333  bilip ṣaf-der-ṣaf kirip müselmānlarnı şehādet-ke 

334  tegüzdiler. Ve kefa bi’l-lahi şehíden muḥammeden 

335  resūlu’l-lah  āyet uş-bu yerge yetkende Ḥażret-i Pād-şāh- 

336  nıŋ mübārek başlarıġa şimşír saldı. Mübārek başları ten- 

337  leridin cüdā boldı. Ḥażret-i Pād-şāh-nıŋ mübārek 

338  başlarıdın āvāz kéldi kim ḧōş-mu bí-ġamm mollā 

339  ékendük-ler dédiler. Ṱāt-ı ism-i şeríf-leri Mollā-˓Alem 

340  éken-dük-ler. ̪āce-i bí-ġamm āṭ laḩab boldı. [XVII] 

341  Kāfirler ehl-i beyt-lerige āt saldılar. Bular toḧtap turup 

342  ceng ḩıldılar. Ne-çend kāfirlerni dūzaḧḩa sipāríş ḩıldılar. 

343  Kāfirler ġalebe ḩılıp āḧir bularnı şehíd ḩıldılar. Āndın kén 

344  ne-çend ḩızlar bile Būbí-çe Meryem Ḧanım āh-ı derd-nāk 

345  tartıp ceng-ge kirdiler. Yegirmi beş kāfirni cehennem-ge 

346  iberdiler. Kāfirler ġalebe ḩılıp kéldi. Yerge ḩaraladılar. 

347  Yér yarıldı. Şol sā˓at yerge kirip ġayb boldılar. Āndın 

348  ḩızlarnı şehíd ḩıldılar. [XVIII] Ḥażret-i Ḥasan Buġra 

349  Ḧan Ġāzí, Ḥażret-i Ésen Buġra Ḧan Ġāzí, Ḥażret-i 

350  Yūsuf Ḩadír Ḧan Ġāzí bu pād-şāh-lar meydānġa kirdiler. 

351  Kāfirlerni ḩırıp ḧūn-ı ceyḥūn aḩıtıp pāre pāre ḩılıp māl 

352  emvāl-larını āldılar. Cūkta Reşíd, Nükte Reşíd, Çigālü’l- 

353  Ḧalḧāl-ı Māçín on éki miŋ leşker bilen ḩaçıp kétdi. Ārka- 

354  sıdın ḩoġlap Kökyār dégende yetti-ler. Anda yetti kéçe 

355  kündüz ceng ḩıldılar. Ne-çend müselmān-lar şehíd boldı. 

356  ìn-heme ceng ḩılıp rāst kélmedi. Ḥażret-i Sulṭān-nıŋ bir 

357  oġlanları ˓Oⓓmān Buġra Ḧan Ġāzí ātmış kişi-leri bilen 

358  şehādet taptı-lar. Kāfirler ceng ḩıla ḩıla Çeben şehrige 

359  ḩaçıp kétdi. [XIX] Ḥażret-i Yūsuf Ḩadír Ḧan Ġāzí, 

360  Ḥażret-i Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí, Yar-kend şehrige kélip 

361  tüştiler. Ḧalḩ-nı ímānġa delālet ḩıldılar. Benūk-zebān 
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362  müselmān boldılar. ìmān kéltürdiler. Ḧalḩ pil mālını cān 

363  ten-lerini niⓓār ḩıldılar. Heme-sini faḩirlerġa bérdiler. Bu 

364  ḧalḩ-nıŋ ḥaḩḩıda du˓ā-yı ḧayr ḩıldılar. Cem˓í müselmānlar 

365  āmín dédiler. Bu müselmān-larnıŋ ḥaḩḩıda du˓ā icābet 

366  boldı. Bu du˓ānıŋ berekātıdın Yar-kend şehr hergíz ḧarāb 

367  bolmas dép-dürler. [XX] Āndın Ḥażret-i Seyyid ˓Alí 

368  Arslan Ḧan Ġāzí Pād-şāh şehíd bolġan yerge kéldiler. 

369  Ḥażret-i Sulṭān Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí başlarını yalaŋ 

370  ḩılıp közlerini kökke tikip ḩol açıp du˓ā ḩıldılar. 

371  Müselmānlar āmín dédiler. Henüz du˓āları temām 

372  bolmap érdi-kim bir ḩaranġu pūrān peydā boldı. Āsmān- 

373  nı yér, yérni āsmān ḩılġan-dék boldı. Bir sā˓at-dın kén 

374  pūrān fest boldı. Cihān yaruġluḩ boldı. Baḩsa-lar, 

375  şehídlerniŋ üstünige ḩum tüşüpdür. Kāfirlerniŋ üstünige 

376  şūr tüşüp-dür. Ol bā˓iⓓ-din Ḩum-ı Şehídān āt ḩoydılar. 

377  Āndın kén ḩopup cemí˓-le[ri] ve leşkerleri bilen Kāşḩarġa 

378  revān boldılar. Barıp taḧt-gāh-larıda olturdılar. Temām 

379  Kāşḩar ḧalḩı zār zār çün ebr-i nev-bahār yıġlap mātem 

380  tuttılar. Rāví andaġ kéltürüp-dürler kim tāríḧḩa tört yüz 

381  seksen toḩuz érdi. ˓Aşūr āy-nıŋ onı küni Ḥażret-i Seyyid 

382  ˓Alí Arslan Ḧan Ġāzí Pād-şāh şerbet-i şehādet nūş ḩılıp 

383  şerāben ṭahūr içip şehíd boldılar. [XXI] Rāví andaġ 

384  rivāyet ḩılıp-durlar kim Ḥażret-i Sulṭān Ḥasan Buġra Ḧan 

385  Ġāzí ve Ḥażret-i Ésen Buġra Ḧan Ġāzí ve Ḥüseyin Buġra 

386  Ḧan Ġāzí ve Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí bu pād-şāh- 

387  lar on éki yıl taḧt-ı ḧilāfet-de olturdılar. Olarnıŋ vaḩt- 

388  larıda destār keymegen kişi-ni körse-ler yā ḧaber ālsa-lar 

389  başıġa temür mıḧ ḩaḩar érdiler. Şundaġ ma˓mūrluḩ boldı 

390  kim çerik aş-lıḩ-nı bir pil-ġa ālmadılar. [XXII] Bu pād- 

391  şāh-lar taḧt-ı tecemmül-de olturup érdiler. Yüz kişi üç 

392  ser-dārı bilen Türk-istān-dın élçi kélip-dür dép Mevlānā 

393  Sa˓íd-i Kāşḩaríġa ḧaber bérdiler. Ḥażret-i Pād-şāh kirsün 

394  dédiler. ̪āce ˓Abdullah-ı Türk-istāní ve ̪āce Ebū 

395  Bekir-i Taş-kendí kirip ne-çend yerde zemín-būse ḩılıp 

396  turdılar. Ḥażret-i Pād-şāde-ler harmaŋlar āçmaŋlar. Ne- 

397  ḥālıŋ-lar bar, riyāżet ü meşaḩḩat tart[t]ıŋız dép suvāl 

398  ḩıldılar. Olar hem ta˓ṯím ḩılıp āydılar kim ey pād-şāh-ı 

399  ˓ālem-penāh, Türk-istān vilāyeti küffār boldı. Ḥażret- 

400  leridin şefā˓at tilep kéldük dép ˓arż ḩıldılar. Bu pād-şāh- 

401  lar ve ümerālar bí-ḥadd bí-ḩıyās leşker yıġıp Türk-istān 

402  vilāyetiġa aṭlandılar. Türk-istānġa yetip érdiler. [?] kiçik 

403  heme ḧalḩ öziçe kelip iṭā˓at ḩıldılar. Ḥażret-i Pād-şāh-nıŋ 

404  der-gāh-larıġa yıġıldılar. Āndın Ḥażret-i Sulṭān ̪āce 

405  Aḥmed Yāseví Pād-şāh-nıŋ mezāretleriġa ṭavāf ḩılıp āb āş 
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406  ḩılıp leşkerge bérdiler. Ḧatm-i Ḩurān ḩılıp ⓓevābını 

407  ervāḥ-ı şühedālarġa baġışladılar. Ḥażret-i Pād-şāh şol yazı 

408  ḩışı Belh-[de] turup Türk-istānnı Taş-kendni temām 

409  musaḧḧar ḩılıp soŋḩı yılı yana aṭlandılar. Şehr mü şehr 

410  ḩabíle-be-ḩabíle yürüp federleri-niŋ ḩılıç-larını çafıp 

411  yürügen yollarıda yürüp tüşken yerleride tüşüp küffārnı 

412  fetḥ ḩılıp Deryā-yı ˓Ummāndın Deryā-yı Ḩolzum tā 

413  Ḩurdum-ġaça bularnıŋ şimşírleri-niŋ şu˓le-sidin İslām 

414  münevver boldı. Rāhı şerí˓at küşāde boldı. Dín-i İslām, 

415  millet-i Aḥmed ber-ḩarār boldı. Bu vaḩt-ġaça ne-çend yıl 

416  ötti. Émdi Kāşḩar-zemín-ġa yanalı dép maṣlaḥat-da 

417  érdiler. Kāşḩar-zemín ġarḩ-ı kāfir-istān-lıḩ émiş dép 

418  ḧaber kéldi. Şol sā˓at leşker cem˓ bolsun dép münādí-der- 

419  münādí ḩıldılar. Leşker cem˓ boldılar. Ḥażret-i Sulṭān 

420  Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí, Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí 

421  Pād-şāh-ġa āydılar kim siz Medāyin-ġa barıŋ. Ḥażret-i 

422  İmām-larġa ˓arż ḩılıŋ. Kāşḩar-zemín kāfir-istān-lıḩ émiş. 

423  Ḥażret-leridin meded tiley-dür miz dép ˓arż ḩılıŋ dédiler. 

424  Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí Pād-şāh, Medāyinġa 

425  yürüdiler. Ḥażret-i  Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí Pād-şāh 

426  yetmiş miŋ kişi birlen kélip Kāşḩar şehrini ḩurşap tüşti- 

427  ler. ìn-heme kāfirlerni ḩırıp ḧūn-ı ceyḥūn aḩıttı-lar. 

428  Müselmānlar ṯafer taptı-lar. Kāşḩar ḧalḩı-nı kāfirler öz 

429  díniġa kirküzüp it éşek toŋuz gūştı-nı yép ḥarām ḥaríş-ni 

430  mubāḥ bilip muṭlaḩ kāfir bolup ḩalıp éken. Kāfirler 

431  ṭarafıdın Çūḩta Reşíd meydānġa kirdi. Müselmān-lar 

432  ṭarafıdın Ḥażret-i Ésen Buġra Ḧan Ġāzí Pād-şāh 

433  meydānġa kirip bahādurluḩ körküzüp nām naṣb-larını 

434  ˓ayān u beyān ḩılıp ceng-ge kirdiler. Andaġ ceng ḩıldılar 

435  kim ṣıfat-ke rāst kelmes. [XXIII] El-ḩıṣṣa andaġ rivāyet 

436  ḩılurlar kim bu tört imām-lar Medāyin-de érdiler. Üç ay- 

437  çılıḩ āvġa çıḩıp érdiler. Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí 

438  píş-gāh-da turup ḩıyām kéltürüp ˓arż ḩıldılar kim ey 

439  Evlād-ı Resūlu’l-lah, biz Kāşḩar-zemín-din kélür miz. 

440  Kāşḩar-zemín be-temām küffār boldı. Sizler dék evlād-ı 

441  resūlu’l-lah-nıŋ vaḩtıda fetḥ tapmasa mundın kén fetḥ 

442  bolmas. Ruḧṣat-ları bolsa bir néçe leşker-i İslam hem-rāh 

443  bolur mikin? İnşā’l-lahu te˓ālí ḧudāy te˓ālí-niŋ ˓ināyeti 

444  bolsa fetḥ ḩılıp ḥażret-leriniŋ der-gāh-larıġa kélgey-miz 

445  dédiler. Ḥażret-i İmām Naṣru’d-dín āydılar: Ey ümerālar, 

446  Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí Pād-şāh bile tíz tünd 

447  leşker cem˓ ḩılıp barıŋlar. Eger ˓āciz kélseŋizler bizlerge 

448  nāme iberiŋler dép yarlıġ ḩıldılar. [XXIV] Ḥażret-i 

449  Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí Pād-şāh yarlıġ ḩıldılar kim leşker 
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450  cem˓ bolsun. Kāfirlerġa amān bérgülük émes dép üç 

451  künde leşker cem˓ boldı. Temām leşkerni ālıp Yaŋı Ḥiṣār 

452  mevżí˓iġa barıp tüştiler. Başı Āltunluḩ ayaġı Örteŋ 

453  Ḩaraġaça kāfirler tüşüp yatıp érdi. Ne-çend kün ceng 

454  ḩıldılar. Ceng ḩıla ḩıla taġ ḩırġaḩıġa yetti-ler. Ol maḥalda 

455  taġ içidin ne-çend yüz kāfirler çıḩıp müselmānlarnı şehíd 

456  ḩıla başladı. Ol maḥalda Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí Pād-şāh 

457  aġızlarıdın köfük peydā bolup mest téve dék burḩurap 

458  ceng-i saḧt ḩıldılar. Ḧūn-ı ceyḥūn aḩıtıp yürüp ḩaṯā-yı 

459  āsmāní birle bularġa ne-çend yerde oḩ tégip şehādet 

460  taptılar. [XXV] Ḥażret-i Ḥasan Buġra Ḧan Ġāzí Pād-şāh 

461  meydānġa kélip bí-ṭāḩat bolup na˓re-i ciger-bend tartıp 

462  özlerini urdılar. Kāfirlerdin ḧūn-ı ceyḥūn āḩıttılar. 

463  Ḥażret-i Pād-şāh-ġa ne-çend yerde oḩ tégdi. Ḩan-sırap 

464  yıḩıldılar. Nükte Reşíd, Ḥażret-i Pād-şāh-nıŋ mübārek 

465  başlarını ten-leridin cüdā ḩıldı. Ḥażret-i Ḥasan Buġra 

466  Ḧan Ġāzí, şehādet tapḩandın kén kāfirler temām 

467  müselmānlarnı şehādet-ke yetküzdiler. Güyā ḩıyāmet 

468  kāyim boldı. Yaruḩ cihān ḩaranġuluḩ boldı. [XXVI] 

469  Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan, Medāyin-de érdiler. Medāyin- 

470  din Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí, yüz miŋ leşker bilen 

471  kéle durmış dép Çūḩta Reşíd temām leşkeri birlen ḩaçıp 

472  Çín şehrige kétti. Kāşḩar ḧalḩı tuḥfe-hā(y) hediyye-ler ālıp 

473  Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí-niŋ aldılarıġa Endícān 

474  taġıġa bardılar. Üzeŋülerini közlerige sürtüp püşt-i pāy- 

475  larıġa soydılar. [XXVII] Yana rivāyet-de keltürüp-dürler 

476  kim Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí Pād-şāh, ḩırḩ miŋ 

477  leşkerni ālıp dedem-niŋ intiḩāmını ālsam dép Ḧoten 

478  ḩapap yegirmi tört yıl uruşup Ḧoten yurtını ālıp Çigālü’l- 

479  Ḧalḧāl-ı Māçín-ni öltürüp dedesi-niŋ intiḩāmını ālıp 

480  Ḧoten-niŋ māl emvālını ālıp kélip Ḧan Arıḩı-nıŋ bir 

481  ḩaşını, Tazġun-nıŋ Yetti Kent-ni, çārek-lik yérni bir 

482  miⓓḩāl āltunġa ālıp vaḩf evḩaf ḩıldı. KāĢḩarġa yandılar. 

483 Yuḩarġı yol birle Ḩızıl dégen yerge tüştiler. Ḥażret-i 

484  Sulṭān Seyyid Arslan Ḧan Ġāzí Pād-şāh-nıŋ ḥaḩḩí-leride 

485  lenger binā ḩılġu dék yér éken. Bir köl çafıŋızlar dép emrí 

486  ḩıldılar. Oşol sā˓at köl çafḩalı muḩayyed boldılar. Oḩ 

487  başaḩıda boşatıp ādem başıġa bir muşt-dın tofraḩ ālıp bir 

488  künde köl fütken dép-dürler. [XXVIII] Ḥażret-i İmām- 

489  lar nāme-ni körüp āydılar kim ey yārānlar, bizge Kāşḩar- 

490  zemín-din nāme kéldi. Biz ez-bir ay fetḥ-i küffār üçün 

491  baradur miz. Bizniŋ mundın özge işimiz yoḩ turur dép. 

492  Be-ṭaraf-ı Kāşḩar-zemín revān boldılar. [Ne-çend] kündin 

493  kén Ḥażret-i İmām-lar, Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí- 
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494  ni Kāşḩar vilāyetiġa pād-şāh ḩılıp be-ṭaraf-ı Māçín revāne 

495  boldılar. Kélip şehrniŋ āldıġa tüştiler. Kāfirler bu leşkerge 

496  ḥayrān ḩaldılar. Şol vaḩt-da Çūḩta Reşídniŋ bir sihr-geri 

497  bar érdi. Āydı-kim ey pād-şāhım, né-me munça bí-ṭāḩat 

498  bolur sizler? Şehrni körse ālur mu körmese hem ālur mu 

499  dédi. Çūḩta Reşíd āydı: Ey vezír, bu ne sözdür? Şehr 

500  körünüp turup mundaġ deydür dédi. Sāhir dédi. Şol leşker 

501  neçe kün munda tursa men şehrni yaşuray dédi. Çūḩta 

502  Reşíd ta˓ṯím ḩılıp olturdı. Heme kāfirler ḧōş-ḥāl bolup 

503  ṭabl-ı şād-yāne çaldılar. Taŋ attı. Ḥażret-i İmām-lar 

504  nemāzdın fāriġ bolup bir kişi-ni buyurdılar. Kirip aytġıl, 

505  bu kélgen kişi Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafa ṣalla’l-lahu 

506  ˓aleyhi ve’s-sellem-niŋ evlād-ları tururlar. Mübārek ism- 

507  leri Ḥażret-i İmām Nāṣru’d-dín ve İmām Mu˓ínü’d-dín ve 

508  İmām Ṯahūrü’d-dín ve İmām Ḩavāmü’d-dín tururlar. Bu 

509  Māverāü’n-Nehrdin Kāşḩar-zemín-ni fetḥ ḩılmaḩ üçün 

510  yüz ḩırḩ miŋ leşker bilen kéldiler. Meni buyurdılar kim 

511  sen kirip ol kāfirlerġa aytḩıl, saġdaḩ-larını boyunlarıġa 

512  āsıp meniŋ aldımġa kélip müselmān bolup ímān 

513  keltürsünler. Eger ímān kéltürmese-ler, Çūḩta Reşíd 

514  başlıġın heme kāfirlerni öltürüp balala[r]ını esír ḩılıp 

515  şehrlerini vírān ḩıladur dédi. Bu sözni éşitip kāfirlerġa 

516  yaruḩ cihān ḩaranġu boldı. Kāfirler endíşe ḩılıp aydı: 

517  Dínimizdin yanmas miz dédi. Bir yaşıl çadır ordaġa 

518  tégdiler. Şam˓ān başlıġ ḩırḩ bir sāhir, siḥrġa muḩayyed 

519  boldı. Ceng ḩılġalı rāst boldılar. Şehr ġāyb boldı. Bildiler 

520  kim siḥr-ger siḥr ḩılġandur dédiler. Taŋ āttı. Şehr yana 

521  āşkāra boldı. Ṭabl-ı ceng çaldılar. Şecā˓at-lik yigit-ler 

522  ceng-ge āt salış-ları hem-ān şehr yana ġāyb boldı. Şu-bu 

523  ṭaríḩa birle müddetí ḩırḩ yıl Çín şehri-niŋ içide ḩarār 

524  taptılar. ˓Āḩıbetü’l-emr Çūḩta Reşíd be-temām leşkeri 

525  birle bir kéçe ḩaçıp kétti. [XXIX] Ḥażret-i İmām-lar 

526  Çūḩta Reşíd, Nükte Reşídniŋ arḩa-sıdın ḩoġlap revāne 

527  boldılar. Ḥażret-i İmām-lar nemāzda érdiler. Kāfirler 

528  vaḩt-nı ġanímet tafıp Ḥażret-i İmām-larnı vaḩt-ı secde-de 

529  ḩoy-dék boġuzladı. Andın kén tuġnı ālay dép ín heme 

530  ceng ḩıldılar. Tuġçı-nıŋ ḩolını késti. Tuġnı bérmey 

531  tizleriġa ālıp tuttı-lar. Tizlerini hem késti-ler. Boyunlarıġa 

532  ḩıstı, boyunlarını késti. Tuġ hevāġa urup ġāyb boldı. Kün 

533  tutuldı. Cihān ḩaranġuluḩ boldı. Āsmāndın āvāz kéldi. 

534  Yérdin ġıríví çıḩtı. Kāfirler be-ṭarafı Māçín-ge kétdi. Bir 

535  kişi ḩaçıp Kāşḩarġa barıp Ḥażret-i Yūsuf Ḩādír Ḧan Ġāzí 

536  Pād-şāh-ġa ḧaber ḩıldı. Yūsuf Ḩādír Ḧan Pād-şāh Ġāzí 

537  şol zemān āṭlandılar. Kéçe-lep kündüzlep kélip kördiler 
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538  kim Ḥażret-i İmām-larnıŋ mübārek başlarını ten-leridin 

539  cüdā körüp bí-hūş boldılar. Yana hūş-larıġa kéldiler. 

540  Kördiler kim ādem-niŋ ölügi say-nıŋ taşı dék yatadur. 

541  Ma˓lūm bolmaydur kāfir mü müselmān-mu dép ḥayrān 

542  ḩaldılar. Münācāt ḩıldılar şol sā˓at bir ṣā˓iḩa peydā bolup 

543  taġ-lardın su ḩoyuldı. Asmāndın yamġur yaġdı. 

544  Müselmānlarnıŋ yüzini ḩıble-ġa ḩılıp ḩoydı. Kāfirlerniŋ 

545  tenini yüz töpen saldı. Kāfirlerniŋ başını aḩıtıp kétdi. 

546  Āndın kén Ḥażret-i İmām-larnıŋ mübārek cesedlerini 

547  ṣandūḩ içige ālıp ḩoydılar. Özge müselmānlarnıŋ tenini 

548  defn ḩıldılar. Tāríḧḩa beş yüz toḩsan āltı érdi. Ṱi’l-ḥicce 

549  āy-nıŋ onı düşenbih küni, Ḥażret-i İmām-lar şerbet-i 

550  şehādet nūş ḩıldılar. Vallahi a˓lem bi’ṣ-ṣevāb. 

 

 

 

II. Dil Özellikleri Üzerine Bazı Açıklamalar 

 Tipik “Klasik Dönem Sonrası Çağatayca (Post-Classical Chagatay)” ya da diğer adıyla, “Geç 

Dönem Çağatayca” özellikleri gösteren Buğra Tezkiresi’nin, eldeki verilerden hareketle, özellikle 

vurgulanması gereken, diğer metinlere göre farklılık gösteren dil özellikleri ve bazı gramer unsurları 

üzerine çeĢitli açıklamalar yapılmıĢtır:   

§ Ünlü Yuvarlaklaşması  

Çağatay yazmalarında, özellikle Nevayî’den sonra oluĢturulan ve Klasik Dönem Sonrası 

Çağatayca eserler ile birlikte, Çağataycanın önemli bir fonolojik kaidesi haline gelen ön seste 

yuvarlaklaĢma (vowel labialisation) metinde gözlenmektedir. Ünlüyle baĢlayan ve ikinci hecesinde 

yuvarlak ünlü barındıran iki heceli kelimelerde, yuvarlak ünlünün tesiriyle ön seste yuvarlaklaĢma 

görülür: oçuḩ (77) [< açuḩ], ozuḩ (105) [< azuḩ]. Tek heceli kelimelerde görülen yuvarlaĢmaya sadece 

öy kelimesinde rastlanmaktadır. Eski ve Orta Türkçe metinlerinde (abideler hariç) sıklıkla ew ~ éw 

Ģeklinde gözlenen kelimenin metinde, Çağataycadaki (Erken Dönem Çağatayca hariç) umumî kullanımı 

örnekler Ģekilde, yuvarlak ünlülü öy (173) Ģeklinde kullanıldığı görülür.  

§ Dudak Ünsüzü Değişmesi  
Metindeki ünsüz değiĢmelerinin (consonant alternation) baĢında; ön, iç ve son seste görülen  f 

~ p ~ b dudak ünsüzü değiĢmesi bulunmaktadır: krĢ pitidiler (38), fitidiler (42) [Etü. < biti-]; fütmedi 

(155), fütken (488), pütmeydür men (156) [Etü. < büt-], futıġa (214) [Etü. < but]; taftılar (303) ayr krĢ. 

 taptılar (358), çafıp (410), çafḩalı (486) [< Etü. çap-]; köfük (457) [< köpük]. Aynı hususiyet Farsça 

kelimelerin imlasında da görülmektedir: ferākende (300) [Far. < perākende], federleriniŋ (410) [Far. < 

peder] vd. Metinde görülen bu düzensiz imlanın sebebi, Uygur alfabesinin etkisine bağlanabilir. 

Bilindiği üzere, Ġslamiyet etkisinde geliĢen Orta Asya Türk edebiyatında, Timurlular devri dahil, Arap 

alfabesinin yanında azalan miktarda da olsa, bir süre daha Uygur alfabesinin kullanıldığını biliyoruz. 

Uygur alfabesinde p, b, f seslerinin aynı karakterle gösterilmesi, Buğra Tezkiresi’nin ilk nüshalarının 

Uygur alfabesiyle oluĢturulduğunu, hiç olmazsa Shaw nüshasının Uygur yazısıyla oluĢturulmuĢ bir 

nüshadan Arap harflerine çekildiğini ispatlayabilir. 

§ Ablatif Ekinin Üleştirme Fonksiyonu  

ḩırḩ kişini birdin birdin çarlap (129) “Kırk kişiyi birer birer çağırıp”; Eski ve Orta Türkçede 

sayılarda üleĢtirme (distribution) umumiyetle, sırayla sayacak olursak, I. Sayı isimlerine /+Ar/, /+ĢAr/ 
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ekinin getirilmesiyle (Örneğin; béşer, yégirmişer); II. Sayı isminin tekerrür ikilemesi haline 

getirilmesiyle (Örneğin; bir bir, altı altı), III. sayı isminin instrumental ekiyle kullanılmasıyla (Örneğin; 

birin birin) elde edilir (Eckmann 2005: 83). Bunlara ilaveten, IV. olarak, ablatif ekinin de sayılara 

üleĢtirme fonksiyonu kattığını görmekteyiz. Bu özellik, Eski Türkçe devresinde de müĢahede 

edilmektedir (Bkz. Gabain 2007: 114). Dikkat çekici nokta, metindeki ablatif ekli üleĢtirme sayısının 

instrumental ekli üleĢtirme sayısı gibi ikileme olarak kullanımıdır.   

§ Bazı Orijinal Yapım Ekleri 

 /-n-çı/ 

ögrünç ~ ögrünçü, irinç ~ irinçü, bulunçsuz ~ bulunçusuz, yarlıḩanç ~ yarlıḩançu vs. 

örneklerinde görüldüğü gibi, /-n-ç/, /-n-çU/ Ģeklinde Eski Türkçede geçtiği tespit edilen (Gabain 2006: 

53) ekin Buğra Tezkiresi’nde /-n-çi/ şekli bulunmaktadır: ḩorḩunçı (108) “korku”; /-n/ fiilden fiil yapan 

dönüĢlülük ekinden sonra gelen /-çü/ ekinin i  < ü  düzleĢmesi/daralması sonucunda /-çi/ Ģeklini aldığı 

görülmektedir.  

 /+çI+lIK/  

Eklendiği isme /+lIK/ ~ /+lUK/ ekine benzer fonksiyon üstlenmek üzere mensubiyet, ait 

bulunma ilgisi katar: müselmānçılıḩ (89) “Müslümanlık, Müslüman olma”, āşnāçılıḩ (131) “tanıĢ olma; 

birlik olma”, ayçılıḩ (436) “aylık”. Esasen, umumiyetle meslek isimleri oluĢturduğu bilinen ekin 

(témürçilik, aşçılıḩ  örneklerinde olduğu gibi), örneğin ay zaman ismi ile de kullanılması (üç ayçılıḩ “üç 

aylık”), ekin fonksiyonel kullanım alanının birden fazla olduğuna ya da fonolojik ve morfolojik açıdan 

bir değiĢimin oluĢtuğuna iĢarettir. Eckmann’ın da belirttiği Ģekilde; meslek, uğraĢı ismi oluĢturan 

/+çIlIK/ ile özellikle zaman adlarına gelerek o zamanın uzunluğunu, müddetini bildiren /+çIlIK/ 

arasında bir fark olduğu düĢünülebilir. O zaman burada, ek bünyesindeki /+çI/ morfeminin /+çA/ 

ekvatif ekinden daralma suretiyle oluĢtuğunu savunmak makul görünmektedir (Bkz. Eckmann 2005: 

47).   

 /-Kez-/ 

Eski ve Orta Türkçede kullanılan fiilden fiil yapan faktitif fonksiyonlu ekleri Ģu formüllerle 

belirtebiliriz: 

I. fiil kök ya da gövdesi + {eke bağlı ünlü (A, I, U)} + /-r/ 

II. fiil kök ya da gövdesi + {eke bağlı ünlü [I, U]} + /-t/ 

III. fiil kök ya da gövdesi + {eke bağlı ünlü [I, U]} + /-z/ 

IV. fiil kök ya da gövdesi + /-G/ ~ /-D/ + eke bağlı ünlü [A, I (nadir), U] + /-z/ ~ /-r/   

Metinde, Orta Türkçe metinlerinde sıklıkla kullanılan faktitif eklerinin (/-r/, /-t/, /-z/, /-DUr/, /-

KUz/) yanında, nadir bir kullanım olan /-Kez/ Ģekline rastlanmıĢtır: ötkezip (192): krĢ. ötker- [Bkz. 

Eckmann 2005: 56; Hamidî, Yusuf u Zeliha 49a/5]. Bu Ģekil, Çağataycadaki yaygın kullanım olan /-

GAr/’ın zetasizme uğramıĢ bir varyantı olarak görülmektedir.  

 /-sA-t-/  

/-t/ faktitif ekiyle birleĢmiĢ olarak karĢımıza çıkan /-sA/ Ģeklindeki fiilden fiil yapan ek, 

metinde sadece bir örnekte bulunmaktadır: körsetküçiler (126). Esasen; /-sA/, eklendiği fiile istek, talep 

anlamı katar. Bu ek Doğu Türkçesinde nadiren karĢımıza çıkmaktadır (Ayrıca bkz. Eckmann 2005: 57; 

ayrıca krĢ. körse- “görmek istemek” [DLT: I/281, Senglah: 304a/16]). Ġsimlere gelerek onlara istek 

anlamı katan /+sA/ eki (suwsa- “su içmek istemek”, öpügse- “öpmek istemek” vs. örneklerinde görülen 

ek) ile fiillere gelen /-sA/ eki arasındaki fonksiyonel benzerlik yani, “istek anlamı katma” özelliği ilgi 

çekicidir. Bir görüĢ olarak, eklendikleri tabanlar bakımından özdeĢ olmayan ve homofon bir yapı arz 

eden bu iki ekten isimlere gelen ekin aslında bir fiil kalıntısı olduğunu (< *sa- “yapmak istemek”) ve 

belki de Eski Türkçedeki sa- “düĢünmek (yani yapmak istemek, zihinde kurmak, tasarlamak)” fiiliyle 

semantik bir bağının olduğunu düĢünebilir; öte yandan, fiillere gelen /-sA/’nın bir tür arkaik fiilden fiil 

yapan Ģart-istek eki olduğunu söyleyebiliriz.  
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 /+sIrA-/ 

ḩansırap yıḩıldılar (463) “Kan kaybedip yere düĢtüler”; Eski Türkçede de görülen /+sIr/ 

Ģeklindeki privatif ekiyle (Bkz. Gabain 2006: 48; krĢ. zetasizm /+sIz/) /+a-/ isimden fiil yapan ekin 

birleĢiminden oluĢan (compound) bir ektir. Buğra Tezkiresi’nde geçen bu ekin, Ģüphesiz bir Ģekilde, 

Çağataycaya da geçmiĢ bulunan oldukça nadir sayılabilecek bir kullanımı örneklediği anlaĢılmaktadır.   

§ Şimdiki Zaman Çekimi  
Çağataycada fiillerin Ģimdiki zaman çekimi (Devam etmekte olan, gelecekteki ya da 

tekrarlanan, alıĢılmıĢ bir hareketi bildirir.) umumiyetle A/-y (gerundium eki) + dur (< turur) Ģeklinde 

oluĢturulur. Metindeki Ģimdiki zaman çekimi umumiyetle bu kaideye uyar: ḩıladurlar (3), yétküzedür 

men (8), béredür (32), kéledür (65), boladur (104); Nadiren dUr (< turur) yardımcı fiil unsurunun 

düĢürüldüğü Ģekillere de rastlanmaktadır: öltüre sen (< öltüredür sen) (143), tura sen (< turadur sen) 

(230).   

§ Fiil Çekiminde ve İyelik Eki Olarak II. Çokluk Şahıs  

Fiillerin emir ve görülen geçmiĢ zaman II. çokluk Ģahıs çekiminde /+ŋlAr/ eki kullanılmakla 

beraber, sadece fiillerin Ģart çekiminde II. çokluk Ģahıs ifadesinin temini için ve isimlerde II. çokluk 

Ģahıs iyelik eki olarak /+ŋlAr/ ve /+ŋız/ karıĢık bir Ģekilde düzensiz olarak kullanılmaktadır: ⓑāhlasaŋlar 

(131) ~ ⓑāhlasaŋız (190), déseŋler (23) ~ déseŋiz (95), antıŋız (155) ~ ḥālıŋlar (397). Ayrıca ilgi çekici 

istisna örnekler olarak; fiillerin Ģart, emir, görülen geçmiĢ zaman çekiminde II. çokluk Ģahıs ifadesinin 

temini için ve isimlerde II. çokluk Ģahıs iyelik eki olarak ek yığılmasının gözlendiği /+ŋIzlAr/ Ģekline de 

rastlamaktayız: kélseŋizler (447), çafıŋızlar (445), bolduŋuzlar (98), işiŋizler (98). Meseleyle bağlantılı 

olarak, saygı ve nezaket ifadesi olarak kullanılan ve esasen II. teklik Ģahsa hitaben kullanılan II. çokluk 

Ģahıs zamirinin tek örnekte senler Ģeklinde karĢımıza çıktığını görmekteyiz: zekevāt-nıŋ ⓓevābını tapḩu 

dék bir          iş buyur senler  (15); bu örnekte, II. teklik Ģahıs emir Ģekli olan          buyur ’dan sonra gelen 

senler zamiri, “siz” anlamı taĢımakta olup emir kipindeki fiile “buyurunuz” Ģeklinde II. çokluk ifadeli 

nezaket anlamı katmaktadır.       

§ é- Esas Yardımcı Fiilinin /-ken/ Partisip Ekiyle Kullanımı  
Fonksiyonel olarak, anlamı pekiĢtirilmiĢ katmerli bir kullanım sağlamak amacıyla, bildirme 

görevli é- yardımcı fiilinin /-ken/ partisip ekiyle birleĢtirilerek oluĢturulmuĢ rivayet edilen geçmiĢ 

zaman çekimi olan é-ken Ģeklinin
*
 /-dük/ partisip ekini almıĢ é- fiiliyle birleĢtirildiği görülmektedir: 

ékendük (< é-ken + é-dük); örnekler: ˓acāyib kārvān ékendükler (77), Kāşḩarġa pād-şāh ékendükler 

(290). Bazı metinlerde aynı yapı içinde olmak üzere, é-miş Ģekli kullanılabilmektedir.
**

 Tabiatıyla, 

émiştük  (< é-miş  + é-dük < ermiş erdük) Ģekli daha eski bir yapıya iĢaret etmektedir. Doğu 

Türkçesinde rivayet edilen geçmiĢ zaman partisip eki olarak /-mIĢ/, daha ziyade Ģiir dilinde 

rastlanmaktadır. Zamanla Doğu Türkçesinde, /-mIĢ/ yerine /-GAn/ partisip ekinin geçtiğini bilmekteyiz 

(Bkz. Eckmann 2005: 104). Dolayısıyla émişdük yerine ékendük Ģeklinin geçtiği açık bir Ģekilde 

anlaĢılmaktadır.       

§ Şüphe Edatı “ékin”  

Eski ve Orta Türkçe metinlerinde, müĢterek *er- “olmak” kökünden türediklerini 

düĢündüğümüz, tahmin veyahut Ģüphe bildiren erinç ve erki (Ayrıca bkz. Çağatay 1963: 245-250; Erdal 

1991: 320-321) edatları bulunmaktadır. Çağataycada ise, eski kullanım olan erki yerine é(r)ken ya da 

                                                
(*) Buğra Tezkiresi’nde, isimlerin rivayet edilen geçmiĢ zaman bildirimi ve rivayet edilen geçmiĢ zamanın rivaye ti 
Ģeklindeki birleĢik zaman umumiyetle éken Ģekliyle sağlanmakla birlikte [Satuḳ Buġra Ḫan Ġāzí ékenler (66), ḳalıp éken 
(430)],  bir iki örnekte émiş Ģekline de rastlamaktayız [kāfiristānlıḳ émiş (417)].   
(**) Örneğin Ali ġîr Nevayî’nin émiştük sén  redifli bir gazeli vardır [Ali ġîr Nevayî, Gara’ibü’s-Sıgar, (Kut 1996: 370)]: 
köŋül alurda ˓aceb dil-rübā émiştük sén / né dil-rübā ki belā-yı hudā émiştük sén … 
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é(r)kin Ģüphe edatları kaydedilmiĢtir (Bkz. Eckmann 2005: 134). Buğra Han Tezkiresi’nde kullanılan 

Ģüphe edatı ékin (< erkin)’dir: bu néme kişiler ékin (61). Ġlgi çekici bir özellik olarak, soru eki/edatı 

mU ’dan sonra, söz konusu edatın kontraksiyon yoluyla mikin (< mu ékin) “… mu acaba?” Ģeklini 

almasıdır: şol kimerse şu bu mikin dép (90), bizni alur mikin dép (96), leşker-i İslām hem-rāh bolur 

mikin (443).   

 

 

III.  Tercüme 

Buğra Tezkiresi 

[I] Bir gün Hazreti Ebunnasr Samanî’nin bir müritleri sordu: “Ey ulu kiĢi, bunca dünya malın var, neden 

hala ticaretle uğraĢıyorsun?”. Hazreti Ebunnasr Samanî cevap verdi: “Ey müritler, doğru söylüyorsunuz; 

ama ben Hazreti Resulullah’ın sünnetini hiçbir zaman terk etmedim. Bu sebeple (bundan sonra da) terk 

etmek istemiyorum. (Ticaret için) Sefere çıkınca zekat verip böylece fayda sağlıyorum. Ticaret yapmayı 

bıraksam zekat vermenin sevabından mahrum kalacağım” dedi ve ilave etti: “Ey müritler, bu hikâyeyi 

iĢitmediniz mi? Bir gün Allah’ın elçisi, mübarek mescitte oturmuĢtu. Birkaç zavallı sahabe gelip sordu: 

“Ya Resulullah! Zengin olan diğer sahabeler zekat veriyorlar. Bize de zekatın sevabını elde 

edebileceğimiz bir iĢ buyursanız, bizler de o iĢi yapıp zekat vermenin sevabına denk sevap kazansak” 

diye arz ettiler. Allah’ın elçisi cevap verdi: “Ey çaresiz sahabeler! Her gün sabah namazının farzını 

yeterince eda ettikten sonra otuz üç kez “sübḥān-allah”, otuz üç kez “el-ḥamdü’l-illah”, otuz üç kez 

“allahu ekber”, on kez “lā ilahe illā’l-lahu ve vaḥdehu lā-şeríke lehu lehu’l-mülkü ve lehu’l-ḥamdü ve 

huva ˓ala külli şey’in ḩadír” derseniz, zekat vermenin sevabını kazanırsınız.” diye emrettiler. Bu zavallı 

sahabeler bu duruma çok memnun kaldılar. (Bir süre) Sonra, bu muradına erememiĢ sahabeler Allah’ın 

elçisinin huzuruna tekrar gelip “Ya Resulullah! Zengin sahabeler de bizim okuduğumuz duaları okuyup 

onlar da sevap kazanıyorlar.” diyerek arz ettiler. Allah’ın elçisi cevap verdi: “ḏalike fażlu’l-lahi yū’tíhi 

men yeşā’” Yani, “Allah, zekatın sevabını istediği kuluna verir. Ben (kime sevap verdiğini) nasıl 

bilirim.”. Yeterince malumdur ki zekatta sınırsız sevap varmıĢ. Bu sebeple ben (zekat verecek geliri 

sağlamak için) ticaretle uğraĢmayı bırakmadım. [II] Allah resulü buyurdular: “Sultan Satuk Buğra 

Han’ı Hoca Ebunnasr Samanî imana müĢerref edecek.” dediler. O zaman, sahabeler tarih düĢürüp 

yazdılar: “Allah resulü dünyadan geçip üç yüz otuz üç yıldan sonra Türkistan vilayetinde Hazreti Sultan 

Satuk Buğra Han Gazi adlı bir Ģerefli kiĢi doğup on iki yaĢlarında bu zorluğa müĢerref olur.” diye 

yazdılar ve Allah resulü o yerde Ģöyle buyurdu: “evvelü men aslama min et-türk”. Bu hadisin manası 

Ģudur: “Türkistan bölgesinden Sultan Satuk Buğra Han Gazi Müslüman olacak.”. Bir zaman sonra 

Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî doğup bu dünyaya geldiler. Zahir ilimleri tahsil edip tefsir ederken 

“evvelü men aslama min et-türk” Ģeklindeki hadisi gördüler. O Sultan Satuk Buğra Han Gazi kimdir 

diyip o Ģahsa gıyabında âĢık oldular. Tarihe bakıldığında, Hazreti Sultan’ın doğumuna az kalmıĢtı. AĢk 

hisleri galip gelip Hazreti Sultan’ı takiben Türkistan tarafına sefer kıldılar. [III] Hazreti Sultan Satuk 

Buğra Han Gazi, on iki yaĢına girdiler. Avlana avlana aĢağı bayırda Bakû denen yere ulaĢtılar. Oradan 

baktılar ki bir takım hoĢ suretli ve siretli güzel insanlar düzlükte konaklamıĢ. Hazreti Sultan, maiyeti ile 

beraber (bu insanların bulunduğu) kervanların bulunduğu yere yöneldiler. (Bu bölgenin) Ģehirlerinde 

böyle halk, böyle insanlar yoktu. Bunlar nasıl insanlarmıĢ diye ĢaĢırarak “Yürüyün, gidip görelim.” 

diyip yola koyuldular; ama bu kervanlar Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî’ye aitti. Hoca Ebunnasr 

Samanî gördü ki birkaç atlı gelmektedir. Yakına geldiler. Gördüler ki tarihte görülen (tarihte bahsi 

geçen) Hazreti Sultan Satuk Buğra Han imiĢ. Hazreti Ebunnasr Samanî bakıp “Çok Ģükürler olsun, 

isteğim müyesser oldu.” diyerek çok mutlu oldular ve derhal hizmetkârlarına söylediler: “Dünya ve 

ahiretin sultanı, benim maksudum gelmektedir. Bil ki benim bu diyara geliĢimin sebebi Ģu Ģerefli zat ile 

karĢılaĢmak içindir. Ey hizmetkârlar, yükü (değerli malları) açıp (önlerine) koyun!”. Hoca Ebunnasr 

Samanî öncülüğünde hepsi namaza durdular. Namazı bitirdikten sonra tekrar yerlerine geçtiler. O vakte 

kadar (yerlerine geçinceye kadar) Hazreti Sultan at üzerinde durdular. Hazreti Sultan ĢaĢırıp “Tuhaf 
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kervan imiĢ. Bizden korkmadan yüklerini açık bırakıp baĢlarını yere vurmaya (secde etmeye) meĢgul 

oldular.” diye söylendiler. Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî yedi adım yere, Hazreti Sultan’ın huzuruna 

gelip selam verdiler. Hazreti Sultan attan inip Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî ile görüĢtüler. Hazreti 

Hoca Ebunnasr Samanî, Hazreti Sultan’ı izzeti ikram ile karĢılayıp yerleĢtikleri yere (misafir olmak 

üzere geçmeyi) teklif edip, güzel (değerli) mallardan ikiĢer ikiĢer armağan olarak alıp gelip huzurlarına 

bıraktılar. Ondan sonra Hazreti Sultan, Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî’yi gayri ihtiyarî olarak kabul 

ettiler. Çünkü Hazreti Sultan’ın gönüllerinde (kabul etmek) vardı. Birisi ortaya çıkıp Müslümanlığı bize 

o kimse öğretir diyerek (o kiĢinin adı için) Hazreti Hızır demiĢlerdi. O kimse bu kiĢi mi acaba, adınız 

nedir diyip Ģüpheyle adlarını sordular. O vakit, Hoca Ebunnasr Samanî dediler: “Benim adım Hoca 

Ebunnasr Samanî’dir”. Hazreti Sultan, Hızır Aleyhisselam’ın söylediği kiĢi buymuĢ diyip sevindiler ve 

“Ey baba! Her ne deseniz kabul edelim; ama biz atlı olmamıza rağmen yükünüzü açık bırakıp (yükü) 

alırlar mı acaba diyip korkmadan baĢlarınızı yere vurmaya (secde etmeye) meĢgul oldunuz. Biz sizleri 

tanımadık. Bu yaptığınızın hakikatini bize açıklayın.” dediler. O zaman Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî 

cevap verdiler: “Ey padiĢahzade! Bu dünya ebedî değildir. Her kiĢi bu dünyadan gidecektir. Malk mülk, 

Ģans talih ve insanlar ki vefasızdır. Bil ki mal mülk (sevdası) yüzünden insan cehenneme tutulur ve 

hepimiz bu dünyadan ahirete sefer etmekteyiz. Bu dünyadan sefer etmekte olan kiĢiye (o yolda 

gerekecek olan) azığı (iman ve ibadet) hazırladık.” Hazreti Sultan, Hazreti Ebunnasr Samanî’den bu 

sözü iĢitip gönüllerinde korku zuhur etti. Dedi: “Ey hoca! Müslüman olmayı sağlayan Ģeyi söyle! Ben 

de söyleyip Müslüman olayım.” Hazreti Ebunnasr Samanî tam olarak dediler: “Kelime-i tayyibe lā ilahe 

illā’l-lah muḥammedün resūlu’l-lah, kelime-i Ģehādet eşhedü en-lā ilahe illā’l-lah ve eşhedü enne 

muḥammeden ˓abduhü ve resūluhü”. Hazreti Sultan, kelime-i tayyibe ve kelime-i Ģehadeti tekrarladılar. 

Ondan sonra Muhammed denen kiĢi kimdir diye sordu. Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî, “Muhammed, 

Allah’ın dostudur. Dünya ve ahireti Allah, o Muhammed için halk etmiĢtir. O, kıyamet günü 

günahkârları cehennemden kurtarıp cennete alıp gider. O Muhammed’in dini ve Ģeriatları doğrudur. 

BaĢka peygamberlerinki gibi değildir. Diğer peygamberlerin Ģeriatı nesh olunmuĢtur. Her kim 

Muhammed’in yürüdüğü yolda yürürse dileğine, isteğine erer.” diyerek Allah’ın resulünü anlattılar. 

Sonra Hazreti Sultan, Hoca Ebunnasr Samanî’ye: “Ey yolunu kaybetmiĢlere yol gösteren! Kelime-i 

Ģehadetten yine bir parça gösteren bir Ģey varsa öğretin. Ben de öğrenip Allah için ibadet etmeye meĢgul 

olayım.” dediler. [IV] Hazreti Sultan, kırk kiĢiyi teker teker çağırıp “Ey yârenler! Eğer benimle birlik 

olmak istiyorsanız, benim gibi Müslüman olun. Hazreti Resulullah’ın dinleri bütün dinlerin büyüğü ve 

faziletlisidir. O dine müĢerref olunuz.” diye nasihat etti. [V] Hazreti Sultan Satuk Buğra Han’ın dedeleri 

Harun Buğra Han, kâfirlikte taĢtan da yamandı. Ordusu sınırsız sayıda çoktu. Zihin uyanıklığıyla 

Hazreti Sultan’ın Müslüman olduğunu anladı; ama daha açık bir Ģekilde belli olsun diye hiç kimseye 

söylemedi. [VI] Hazreti Sultan’ı öldürmeye kastetti. Bu sözü Hazreti Sultan’ın anneleri anlayıp feryat 

edip dediler: “Ey kâfirler! Bunca yılın yüzüne, riyazet ve meĢakkat ile yetiĢtirdiğim evladımı niçin 

günahsız yere öldürüyorsun?” diyip müdahale ettiler. Harun Buğra Han merhamete gelip dedi: “Ey 

mazlum! Oğlun bizim dinimizi viran ederek Muhammed’in muhabbetini (gönlünde) ziyade etti.”. 

(Annesi) “Ey kâfirler, benim evladımı sınayıp bak! Eğer Muhammed’in dinine girmiĢse öldür.” diye 

konuĢtular. Bu söz Harun Buğra Han’a makul geldi. [VII] Harun Buğra Han, bütün beyleri ile istiĢare 

edip dedi: “Bir puthane inĢa edelim.”. Tuğla hazırlatıp bir kiĢiyi gönderip Hazreti Sultan’ı çağırttı. 

Harun Buğra Han dedi: “Ey evlat! Sizden bizim dinimizden çıkıp Muhammed’in dinine girdi diyerek 

Ģüphe ediyoruz. Hazreti Sultan, kâfirlerin ant içiĢine uygun olarak ant içtiler. Harun Buğra Han tam 

olarak inanmadı. Dedi: “Ey evlat! Bu antınıza tam olarak inanmıyorum. Biz bir puthane inĢa 

etmekteyiz. O puthanenin duvarını siz yaparsanız tam olarak inanırım.” dedi. Hazreti Sultan harekete 

geçip endiĢe ederek nasıl yapsam olur acaba diyip kabul ettiler; ama çok periĢan oldular. [VIII] Hazreti 

Ebunnasr Samanî’nin huzurlarına varıp dediler: “Ey ulu kiĢi, Harun Buğra Han benim Müslüman 

olduğuma Ģüphe ediyor. Beni denemek için bir puthane yaptırıyormuĢ. O puthanenin duvarını önce siz 

tamamlayın diyor. Eğer kabul edersem, Ġslam dininden çıkıp küfre sapmıĢ olurum. Benim ne yapmam 

gerekir?” Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî cevap buyurdular: “Ey evlat! Kendini koruyup saklamak için 

bazı gizli iĢleri yapmaya cevaz vermiĢlerdir. Eğer duvar yaparken mescit (duvarı yapma) niyetine diyip 

yaparsanız, Allah’ın huzurunda elbette sevap bulursunuz. Kâfirlerin belasından kurtulursunuz. Çok 
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üzülmeyin.”. Hazreti Satuk Buğra Han bu sözü iĢitip sevindiler, evlerine döndüler. Ertesi gün güneĢ 

doğdu. Harun Buğra Han, puthanenin inĢa edildiği yerde toplanılmasını bütün asker ve beylere duyurdu. 

Bütün kâfirler puthanenin yapıldığı yerde toplandı. Harun Buğra Han, Hazreti Sultan’ı çağırıp alıp gelip 

dedi: “Ey evlat! Eğer siz bizim dinimizdeyseniz, bizim yaptığımız iĢi siz de yapın. Bizim secde 

ettiğimiz Ģeye siz de secde edin. Biz bugün bir puthane inĢa ediyoruz. Önce siz tuğla koyun, bizim 

gönlümüz (ancak böyle yaptığınız zaman) rahatlayacaktır.”. Hazreti Sultan tamam diyip kendi isteği ile, 

küreklerini bellerine kıstırıp bileklerini sıvayıp tüm yârenleri ile birlikte (içlerinden) mescit yapma 

niyetine diyip iki kez tuğla götürüp gidip puthanenin yapıldığı yere bıraktılar. Üçüncü kez de tuğla 

alayım diye gitmiĢlerdi; ama Harun Buğra Han seslenerek dedi: “Ey yavrum, evladım durun! Bundan 

fazla bedeninize iĢ yaptırmaya (benim) takatim yok. Size böyle yaptırmamın bir amacı vardı. ġimdi 

anladım. Her ne isterseniz yapın.”. (Harun Buğra Han’ın) bütün askerleri geri döndü. [IX] Hazreti 

Sultan gece yarısını geçirip Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî’ye (ulaĢma) isteği üzerine kırk kiĢi ile 

(Samanî’nin) huzuruna varıp “Ey ulu kiĢi! Eğer izin verirseniz, ayaklanıp kâfirlere saldıracağım. Allah 

bize zafer verecektir.” [X] Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî, Hazreti Sultan ve bütün yârenleri ile kalkıp 

yola çıktılar. Harun Buğra Han’ın sarayına ulaĢtılar. Hazreti Hoca Ebunnasr Samanî ellerini açıp dua 

ettiler: “Allahım, ihsanının faziletiyle kâfirlere katı uyku ver. Müslümanlara zafer ver.”. O vakit, Hazreti 

Ebunnasr Samanî’nin duaları kabul olup kâfirlere o Ģekilde uyku verdiler. Öyle ki birinin belinden tutup 

sürükleyecek olsa diğer birinin haberinde olmazdı. [XI] Hazreti Sultan attan inip kılıçlarını (kınından) 

çıkarıp Harun Buğra Han’ın bulunduğu yere girdiler. Baktılar ki Harun Buğra Han uyuya kalmıĢ, bir 

hizmetçisi de çerağ çıkarıp (uyuklar vaziyette, öylece) oturmuĢ. Harun Buğra Han’ın baĢını keseyim 

diye kılıçlarını yokladılar; fakat gönüllerine düĢmanı uykuda öldürmenin namertlik sebebi olduğu fikri 

düĢtü. Bu kâfiri uykusundan uyandırıp imana davet etmenin daha uygun olacağını ve her ne kadar kâfir 

de olsa tuzunun (bana verdiği ekmeğin aĢın) hakkı var diye düĢündü. (Yediği) Tuzun hakkını hesaba 

katayım diyip kılıcın ucuyla (Harun Buğra Han’ın) ayağına batırdılar. Harun Buğra Han acıyla uyanıp 

baktı ki Hazreti Sultan kılıcını çıkarıp baĢında durmaktadır. Bu kâfir dedi: “Ey sultan, böyle devlet 

sende varken ne sebepten böyle bir iĢ ediyorsun?”. Hazreti Sultan cevap verdi: “ĠĢin hayırlısı Ģudur ki 

benim yaptığımı yap! Kalk, vakti fırsatı değerli bil! Bu kelime-i Ģerifi, lā ilahe illā’l-lah muḥammedün 

resūlu’l-lah, söyle!”. O bahtsız kâfir kabul etmedi. Hazreti Sultan ne kadar uğraĢtıysa da bu 

cehennemlik Allah’ın yardımını bulup Müslüman olmayı kabul etmedi. Hazreti Sultan kaç kez 

kılıçlarını kaldırıp (o kâfirin) baĢını keseyim diye niyetlendiyseler de (bu kâfirin) tuzunu yediğini ve 

dedelik hakkı olduğunu düĢünerek kılıçlarını geri çevirdiler. Son çare (olarak) yüzlerini yüce Allah’ın 

dergâhına (göğe) çevirip dua ederek yalvardılar: “Ey var olan Tanrı! Sen bütün yaratıkların halini 

görüyorsun, kaç kez kılıç kaldırıp (onun) baĢını keseyim diye hamle kıldıysam da dedelik hakkını ve 

(onun sayesinde yediğim) tuzun hakkını düĢündüm. Eğer bir süre ki (böyle yapmamın) sebebi dedelik 

hakkı da olsa ey Allah, kahredicilik sıfatın ile bu kâfiri yere yuttursan!”. Hazreti Sultan’ın duaları kabul 

olup yer sarsılıp yarılıp Harun Buğra Han’ı dizine kadar yuttu. Hazreti Sultan nasihat ederek dedi: “Ey 

kâfir bu hali gördün mü? Gel, iman getir. Ben sana dua edeyim. Bu beladan kurtul.”. Bu bahtsız, yere 

girmem senin dinine girmekten daha iyidir diyerek kabul etmedi; yer (onu) edep yerine kadar yuttu; 

yine de kabul etmedi. Hazreti Sultan’ın gazabı gelip tekrar dua etti. Harun Buğra Han’ı yer yuttu. Yok 

oldu. O vakit, doğudan sabah saadetinin parlaklığı zuhur etti. Hazreti Sultan, “Ġslam’ın davulunu benim 

adıma vurunuz! Minareye çıkıp Hazreti Satuk Buğra Han Gazi’nin devri mi devri diyiniz. Namazın 

ezanını gür sesle okuyunuz.” diyerek emrettiler. [XII] Hazreti Sultan Satuk Buğra Han, on iki 

yaĢlarında gaza ile meĢgul oldular. Düzlükte kâfirler ile savaĢtılar. KıĢlıkta yüce Allah’a ibadet ettiler. 

Hazreti Satuk Buğra Han doksan altı yaĢlarına kadar Belh civarındaki Amu Derya’ya kadar, bu tarafı 

(rivayet edenin bulunduğu yön) Kün-KıĢ-Kerek denen yere kadar, kuzey tarafı Karakurdum denen yere 

kadar Hazreti Sultan, kılıçları ile kâfirleri Müslüman edip Hazreti Muhammed Resulullah’ın Ģeriatlarını 

ve dinlerini yayıp rağbet edilen hale getirdiler. Hazreti Sultan’ı KaĢkar’dan aĢağıdaki MeĢhed denen 

yere defn ettiler. Hazreti Sultan bu alemden göçtüğünde tarih dört yüz yirmi dokuzdu. [XIII] Hazreti 

Sultan Satuk Buğra Han Gazi PadiĢah’ın dört oğlu, üç kızı varmıĢ. Kızlarının birinin adları Ala Nur 

Hanım idi ki son derece güzel, iyi huylu, dindar bir kızcağızdı. Onların kıssası Hz. Meryem 

Aleyhisselam kıssası gibidir. Ġyice konuĢmaya baĢladıklarında (artık düĢündüklerini dile getirmeye 
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baĢladıkları çağdayken) bir gece, yüce Allah’a ibadet ediyorlardı. Hazreti Cebrail gelip onların mübarek 

ağızlarına bir katre nur damlattı. Rahatlayıp kendilerinden geçip tekrar kendilerine geldiler. Diğer 

rivayet ise Ģudur: Bir gece kapı eĢiğine çıktılar. EĢiğin hemen bitiĢiğinde bir arslan yatmaktaydı. Arslanı 

görüp çığlık attılar. Kendilerinden geçip yine kendilerine geldiler. Birkaç günden, birkaç aydan sonra 

aĢur ayının onu, cuma günü, cuma namazı vaktinde kızıl yüzlü, ahu gözlü (bir) evlat dünyaya getirdiler. 

(Ona) Büyük küçük herkes hayran kaldı. Bu nasıl hadisedir diyip Hazreti PadiĢah gazaplanıp bu iĢin 

aslını öğrenin diye emretti. Bütün emirler, önde gelen din adamları Ala Nur Hanım’a sordular. (O da 

yaĢadığı) Hadiseyi bir bir anlatılar. (Bu) Akıllı ve zeki adamlar, büyük din adamları  toplanıp (Ala Nur 

Hanım’ı hamile bırakan mübarek arslana iĢaretle) “(O arslan) Heybetli Hz. Ali’dir!” diyip (çocuğun 

nesebini Hz. Ali’ye bağlayarak, çocuğun) adı Hazreti Seyyid Ali Arslan Han olsun diyerek ad koydular. 

Hazreti Seyyid Ali Arslan Han yedi yaĢına girdikten sonra, Ala Nur Hanım, Ģeriata göre Tok Buba 

Buğra Han’a verildi. Onlardan üç oğul doğurdu. Bunlar Muhammed Arslan, Yusuf Arslan, Kızıl Arslan 

Han PadiĢah imiĢ. [XIV] ġöyle rivayet edilir: Hazreti Sultan Satuk Buğra Han Gazi’nin büyük oğulları 

Hazreti Sultan Hasan Buğra Han Gazi, KaĢkar’da padiĢah imiĢ. O vakitte, Çukta ReĢid, Nukta ReĢid, 

Çigalülhalhal-ı Maçin otuz bin orduyla gelip birkaç kez KaĢkar Ģehrini kuĢatıp kıtlık olunca, 

Müslümanların sıkıntıya düĢtüğü bu yere yiyecek içecek gelmedi; (Müslümanlar) çaresiz kaldılar. 

(Müslümanları kurtaramadığı için bu durumun vebaline katlanamayarak) Hazreti Hasan Buğra Han, 

Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi, Hazreti Seyyid Ali Arslan Han Gazi bütün emirleriyle kırk bin askeri 

alıp Ģehirden çıkıp saf çekip (düĢmana karĢı) durdular. Kâfirler de (onlara karĢı) saf çekip durdu. 

Kendilerini kâfirlere vurup (yönelerek, hücuma geçerek) kâfirleri dağıttılar. Kâfirler kaçıp Yangı Hisar 

tarafına gitti. [XV] Hazreti Ali Arslan Han Gazi, doksan bin askeri alıp kâfirleri kovalayarak vuruĢa 

vuruĢa (giderek) Örten Kara denen yerde (durmayı) karar kıldılar. Orada da birkaç bin kâfir vardı. 

SavaĢıp kâfirlerin kanını Ceyhun nehri gibi akıttılar. Hazreti PadiĢah’a kılıç, balta iĢlemiyordu. Kâfirler 

ĢaĢkına döndü. Çigalülhalhal-ı Maçin, “Bunlara kılıç, balta asla iĢlemiyor. (Tenlerine) Hiçbir Ģey 

geçmiyor. Hazreti PadiĢah’a nasıl etse de (kılıç, balta onun tenine) geçer?” diye düĢündü. Bu durumun 

sebebini anlayacak bir kimse olursa (ona) boyunun dengi kadar altın vereceğim diye vaatte bulundu. O 

vakitte, kâfirler içinde Ucatlı bir pir vardı. Bu durumun sebebini ben anlarım diyip hileler ile Ġslam 

ordusuna kendini aldırdı. Bir süre ordu içinde bulunup Hazreti PadiĢah’ın hanesine, sarayına yakın 

olmak suretiyle hizmette bulundu. Bundan (bu Ucatlı casusun gizli emelinden) hiç kimse haberdar 

olmadı. (PadiĢah) Bir gün gazadan dönüp (hanelerinde) oturmuĢlardı. (Bu Ucatlı casus) birkaç savaĢta 

yaĢanan hadiseleri anlatıp Hazreti PadiĢah’ı (bu savaĢtaki kahramanlıkları çerçevesinde) tarif etti, övdü. 

(Sonrasında) PadiĢaha sordu: “Ey alemin sığınağı Hazreti PadiĢah! (size) Kılıç, balta iĢlemiyor. Bu nasıl 

iĢtir?”. Hazreti Seyyid Ali Arslan Han Gazi PadiĢah, boĢ bulunduğu bu vakitte, cevap verdi: “Bana 

hiçbir zaman kılıç, balta geçmez. Sadece namaza durduğumda vücudum ıslanır. O durumda bir kez 

vurulsa (kılıç, balta) keser.” (O Ucatlı casus için bu) açıklama ne (muhteĢem bir) söz ne (güzel bir) 

hadise olmuĢtu. (Böylece asıl öğrenmek istediğini) öğrendi. PadiĢahın cevher saçan (ağızlarından 

ulaĢmak istediği cevabı) iĢitti. Bu durumdan kimsenin haberi olmadı. Bu davar (aĢağılık adam) ordudan 

(gizlice) ayrılıp (düĢman olan) Çigalülhalhal-ı Maçin’e iyi haberi verdi. Bu kâfir sevindi ve o davara 

çok zinet verdi. [XVI] Bir gün sabah namazı için ezan okudular. Müslümanlar toplanıp saf saf oldular. 

Sünneti eda edip farza tekbir getirdiler. Namaza durdular. Molla imamın aklındaki sure innā a˓ṭaynā  idi. 

Ağızlarına innā fetaḥnā geldi. Kâfirler haberdar olup vakti değerli bilip saftan safa girip Müslümanları 

Ģehit ettiler. Ve kefa bi’l-lahi şehíden muḥammeden resūlu’l-lah ayet bu kısma gelince Hazreti 

PadiĢah’ın mübarek baĢlarına kılıcı vurdu. Mübarek baĢları tenlerinden ayrıldı. Hazreti PadiĢah’ın 

mübarek baĢlarından “HoĢ da gamsız molla imiĢ!” Ģeklinde ses geldi. Mübarek isimleri Molla-Alem 

(namıyla anılır) iken, lakapları “Gamsız Hoca” oldu. [XVII] Kâfirler ehli beytlerini zikrettiler. Bunlar 

(ise) kıpırdamadan durup savaĢtılar. Birkaç kâfiri cehenneme gönderdiler. Kâfirler üstünlüğü ele geçirip 

bunları Ģehit ettiler. Ondan sonra, birkaç kız ile Bubiçe Meryem Hanım acılı olmanın ahını çekip savaĢa 

girdiler. Yirmi beĢ kâfiri cehenneme gönderdiler. Kâfirler üstünlüğü ele geçirdi. (Onları) yere 

düĢürdüler. Yer yarıldı. O saat yere girip kayboldular. Ondan sonra kızları Ģehit ettiler. [XVIII] Hazreti 

Hasan Buğra Han Gazi, Hazreti Esen Buğra Han Gazi, Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi, bu padiĢahlar 

meydana girdiler. Kâfirleri kırıp kanlarını Ceyhun nehri gibi akıtıp (onları) parça parça edip mallarını 
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mülklerini aldılar. Çukta ReĢid, Nükte ReĢid, Çigalülhalhal-ı Maçin, on iki bin asker ile kaçıp gitti. 

Arkalarından kovalayıp Kökyar denen yere ulaĢtılar. Orada yedi gece gündüz savaĢtılar. Bazı 

Müslümanlar Ģehit oldu. Öylece hepsi savaĢtılar; ama baĢarılı olamadılar. Hazreti Sultan’ın oğullarından 

biri, Osman Buğra Han Gazi altmıĢ adamı ile Ģehadet Ģerbetini içti. Kâfirler savaĢ ede ede Çeben 

Ģehrine kaçıp gitti. [XIX] Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi, Hazreti Hasan Buğra Han Gazi Yarkend 

Ģehrine gelip yerleĢtiler. Halkı iman getirmeye sevk ettiler. (Halk) gönül rızasıyla Müslüman oldu, iman 

getirdi. Halk malını mülkünü canlarını tenlerini dağıttı; hepsini fakirlere verdi. Bu halkın hakkında hayır 

duası ettiler. Bütün Müslümanlar “Amin” dediler. Bu Müslümanların hakkında dua icabet etti. Bu 

duanın bereketinden Yarkend Ģehri asla harap olmaz demiĢlerdir. [XX] Ondan sonra Hazreti Seyyid Ali 

Arslan Han Gazi PadiĢah’ın Ģehit olduğu yere geldiler. Hazreti Sultan Hasan Buğra Han Gazi baĢlarını 

çıplak edip (baĢlarındaki sarığı çıkarıp) gözlerini göğe dikip el açıp dua ettiler. Müslümanlar “Amin” 

dediler. Henüz duaları tamamlanmamıĢtı ki bir siyah hortum zuhur etti. Göğü yere, yeri göğe katmıĢ 

gibi oldu. Bir saat sonra hortum durdu. Dünya aydınlık oldu. Göründü ki, Ģehitlerin üstüne kum yağmıĢ, 

kâfirlerin üstüne tuz(lu toprak) düĢmüĢtü. O sebeple (bu yere) “ġehitler Kumu” diye ad koydular. 

Ondan sonra kalkıp maiyetleri ve askerleriyle KaĢkar’a doğru yola çıktılar. Gidip tahtlarına geçtiler. 

Bütün KaĢkar halkı ilkbahar bulutu gibi ağlayıp matem tuttu. Rivayet eden Ģöyle söylemiĢtir: Tarih dört 

yüz seksen dokuzdu. AĢur ayının onuncu günü Hazreti Seyyid Ali Arslan Han Gazi Ģehadet Ģerbetini 

içip cennet içkisini (Ģeraben tahur) tadarak Ģehit oldular. [XXI] Rivayet eden Ģöyle demiĢtir: Hazreti 

Sultan Satuk Buğra Han Gazi, Hazreti Esen Buğra Han Gazi, Hüseyin Buğra Han Gazi ve Hazreti 

Yusuf Kadir Han Gazi, bu padiĢahlar on iki yıl hilafet tahtında oturdular. Onların vaktinde destar 

giymeyen kiĢiyi görseler ya da haber alsalar o kiĢinin baĢına demir çivi çakarlardı. Öyle kalkınma oldu 

ki asker aĢlığını bir file yükleyemedi. [XXII] Bu padiĢahlar ululuk tahtında oturmuĢtu. Yüz kiĢi ve üç 

amirleri ile Türkistan’dan elçi gelmiĢtir diye KaĢkarlı Mevlana Said’e haber verdiler. Hazreti PadiĢah 

“(Huzura) Girsin” dedi. Hoca Türkistanlı Abdullah ve TaĢkendli Hoca Ebu Bekir (huzura) girip yeri 

birkaç kez öptüler. Hazreti PadiĢah, nasılsınız diyerek hallerini hatırlarını sordu. (Buraya gelmek için) 

Çok eziyet, meĢakkat çektiniz dedi. Onlar da (secde eder gibi) eğilerek arz ettiler: “Ey dünyanın 

sığınağı! Türkistan vilayeti kâfirleĢti. Hazretlerinden yardım istemeye geldik.”. Bu padiĢahlar ve 

emirler(i) hadsiz hududsuz kıyas kabul etmeyecek sayıda çok asker toplayıp Türkistan vilayetine doğru 

sefere çıktılar. Türkistan’a ulaĢmıĢlardı. Büyük küçük bütün halk kendisi gelip (zorlama olmaksızın) 

itaat etti. Hazreti PadiĢah’ın dergâhına toplandılar. Ondan sonra Hazreti Sultan Hoca Ahmed Yesevî 

PadiĢah’ın kabirlerini tavaf edip yiyecek içecek hazırlatıp askere verdiler. Kuran-ı Kerim’i hatmedip 

sevabını Ģehitlerin ruhlarına bağıĢladılar. Hazreti PadiĢah o yazı, kıĢı Belh’de geçirip Türkistan’ı, 

TaĢkend’i tamamen ele geçirip diğer yıl tekrar sefere çıktılar. ġehirden Ģehre, kabileden kabileye 

yürüyerek babalarının kılıçlarını vurup yürüdüğü yollarda yürüyüp, konakladığı yerlerde konaklayıp 

kâfirleri (kâfir topraklarını) fethedip Umman Denizi’nden Kozlum Denizi’ne, ta Kurdum’a değin 

bunların kılıçlarının parıltısından Ġslam dini münevver oldu. ġeriat yolu açıldı. Ġslam dini, Ahmed 

milleti karar üzerine oldu. Bu vakte kadar birkaç yıl geçti. ġimdi KaĢkar’a dönelim diye 

düĢünmekteydiler. KaĢkar yurdu, kâfirler batağı haline gelmiĢ diye haber geldi. O vakit, ordu toplansın 

diye çağrı yapıldı. Askerler toplandılar. Hazreti Sultan Hasan Buğra Han Gazi, Hazreti Yusuf Kadir 

Han Gazi PadiĢah’a dediler: “Siz Medayin’e gidin. Hazreti Ġmamlar’a arz edin. KaĢkar yurdu kâfirler 

batağı olmuĢ, hazretlerinden yardım diliyoruz, diyin. Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi PadiĢah, Medayin’e 

gittiler. Hazreti Hasan Buğra Han Gazi PadiĢah, yetmiĢ bin kiĢi ile gelip KaĢkar Ģehrini kuĢatıp oraya 

yerleĢtiler. Böylece bütün kâfirleri kırıp (kâfirlerin kanlarını) Ceyhun nehri gibi akıttılar. Müslümanlar 

zafer kazandı. KaĢkar halkını kâfirler kendi dinlerine sokmuĢ, (onlar da) köpek, eĢek, domuz etini yiyip 

(yenilmesi) haram olan (bir tür alacalı) yılanı mubah bilip mutlak kâfir olup kalmıĢtı. Kâfirler 

tarafından, Çukta ReĢid meydana girdi. Müslümanlar tarafından, Hazreti Esen Buğra Han Gazi PadiĢah 

meydana girip bahadırlık gösterip namlarını, mertebelerini belli ederek savaĢa girdiler. Öyle savaĢtılar 

ki (kahramanlıklarını anlatmak için) sıfat bulunmaz. [XXIII] Kısacası, Ģöyle rivayet ederler: Bu dört 

imam Medayin’de idiler. Üç aylığına ava çıkmıĢlardı. Hazreti Yusuf Kadir Han, huzurda durup kıyam 

getirip arz ettiler: “Ey Resulullah evladı! Biz KaĢkar yurdundan geliyoruz. KaĢkar yurdu tamamen 

kâfirleĢti. Sizler gibi resulullah evladının zamanında fethedilmezse bundan sonra da (KaĢkar) 

fethedilmez. Ġzin verirseniz, bir miktar Ġslam ordusu (bizlere) yoldaĢ olabilir mi acaba? Yüce Allah’ın 
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inayeti olursa, (KaĢkar’ı) fethedip siz hazretlerinin (yine) dergâhlarına geleceğiz. Hazreti Ġmam 

Nasruddin buyurdu: “Ey emirler, çabuk kuvvetli bir ordu toplayıp Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi 

PadiĢah ile (KaĢkar üzerine) gidin! Zor duruma düĢerseniz, bizlere mektup gönderin.” [XXIV] Hazreti 

Hasan Buğra Han Gazi PadiĢah buyurdu: “Askerler toplansın! Kâfirlere aman verilmeyecek.”. Askerler 

üç günde toplandı. Bütün askerleri alıp Yangı Hisar mevziine konuĢlandılar. BaĢ tarafı Altunluk, art 

tarafı Örten Kara’ya kadar kâfirler yerleĢmiĢlerdi. Birkaç gün savaĢtılar. SavaĢ ede ede dağ eteğine 

ulaĢtılar. O yerde dağ içinden birkaç yüz kâfir çıkıp Müslümanları Ģehit kılmaya baĢladı. O anda Hasan 

Buğra Han Gazi PadiĢah’ın ağızlarından köpük çıkıp sarhoĢ deve gibi böğürerek (savaĢ meydanına 

atılıp) zorlu savaĢ verdiler. (Kâfirlerin kanını) Ceyhun nehri gibi akıtıp (meydan içinde) yürüdüler. Ġlahî 

kaza neticesinde birkaç okun (kendilerine) isabet etmesi sebebiyle Ģehit oldular. [XXV] Hazreti Hasan 

Buğra Han Gazi PadiĢah, meydana gelip takatsiz kalıp feryat ile haykırıp kendilerini (yere) vurdular. 

(Kâfirlerin kanını) Ceyhun nehri gibi akıttılar. Hazreti PadiĢah’a birkaç yerde ok isabet etti. Kan 

kaybedip (yere) yığıldılar. Nükte ReĢid, Hazreti PadiĢah’ın mübarek baĢlarını vücutlarından ayırdı. 

Hazreti Hasan Buğra Han Gazi Ģehit olduktan sonra,             kâfirler Müslümanları tamamen Ģehit etti. 

Sanki kıyamet kopmuĢtu. Aydınlık dünya karanlığa gömüldü. [XXVI] Hazreti Yusuf Kadir Han, 

Medayin’de idiler. Medayin’den Yusuf Kadir Han Gazi yüz bin asker ile geliyormuĢ diye (haber alan) 

Çukta ReĢid, bütün askeri ile kaçıp Çin Ģehrine gitti. KaĢkar halkı çeĢitli hediyelerle Hazreti Yusuf 

Kadir Han Gazi’nin yanına, Endican dağına gittiler. (Gazi’nin) Üzengilerine yüzlerine sürtüp ayaklarını 

öptüler. [XXVII] Rivayet Ģöyledir: Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi PadiĢah, kırk bin askeri alıp dedemin 

intikamını alacağım diyerek Hoten’i kuĢatıp yirmi dört yıl savaĢıp Hoten’i ele geçirip Çigalülhalhal-ı 

Maçin’i öldürüp dedesinin intikamını alıp Hoten’i yağmalayarak gelip Han Arık’ın bazı taraflarını, 

Tazgun’un Yetti Kent bölgesini, tohumluk toprağı bir miskal altına alarak vakfetti. KaĢkar’a döndüler. 

Yukarki yol ile, Kızıl denen yere yerleĢtiler. (Burası) Hazreti Sultan Seyyid Ali Arslan Han Gazi 

PadiĢah için lenger (ibadet yeri, dinlenme otağı) kurulacak bir yer imiĢ. (Gazi) Bir göl oluĢturunuz diye 

emretti. Hemen o saat göl oluĢturmayı baĢardılar. (Toprağı) ok ucuyla yumuĢatıp adam baĢına bir avuç 

toprak alıp bir günde gölün oluĢturulduğu söylenir. [XXVIII] Hazreti Ġmamlar mektubu görüp dediler: 

“Ey yârenler! Bize KaĢkar yurdundan mektup geldi. Biz bir aylığına kâfirleri fethetmek için gidiyoruz. 

Bizim bundan baĢka iĢimiz yoktur.”. KaĢkar yurduna doğru yola çıktılar. Birkaç günden sonra Hazreti 

Ġmamlar, Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi’yi KaĢkar vilayetine padiĢah edip Maçin tarafına doğru yola 

çıktılar. Gelip Ģehrin önüne konuĢlandılar. Kâfirler bu orduya ĢaĢakaldılar. O vakitte Çukta ReĢid’in bir 

büyücüsü vardı. Dedi: “Ey padiĢahım! Neden bu kadar takatsiz kalıyorsunuz? ġehri almaları için 

görmeleri gerekir. ġehri görmezseler Ģehri alabilirler mi?”. Çukta ReĢid dedi: “Ey vezir bu nasıl sözdür? 

(ĠĢte) Ģehir böylece görünmektedir (görünmemesine imkan yoktur).”. Büyücü, “Bu (düĢman) askerler 

kaç gün burada dursa da ben Ģehri gizleyeceğim (Büyüyle gözlere görünmez edeceğim.).”. Çukta ReĢid 

saygıyla eğilerek (yerine) oturdu. Bütün kâfirler sevinip sevinç davulu çaldılar. Tan attı. Hazreti 

Ġmamlar namazdan sonra bir kiĢiyi çağırdılar.             (Ona) “Gidip söyle! Bu gelen kiĢi Hazreti 

Muhammed Mustafa’nın evlatlarıdır. Mübarek isimleri, Hazreti Ġmam Nasruddin, Ġmam Muiniddin, 

Ġmam Zahurüddin ve Ġmam Kavamüddin’dir. Maveraünnehr’den KaĢkar yurdunu fethetmek için yüz 

kırk bin asker ile geldiler. Ok torbalarını boyunlarına asıp huzurumuza gelip Müslüman olup iman 

getirsinler. Eğer iman getirmezlerse, Çukta ReĢid baĢta olmak üzere bütün kâfirleri öldürüp evlatlarını 

esir edip Ģehirlerini viran edeceğiz.” diye buyurdular. Kâfirler bu sözü iĢitince aydınlık dünyaları 

karanlık oldu. Kâfirler endiĢe ederek söylediler: “Dinimizden dönmeyiz!”. Bir mavi (renkli) çadırdan 

saraya girdiler. ġaman öncülüğünde kırk bir büyücü büyü yapmayı baĢardı. SavaĢmaya karar verdiler. 

ġehir kayboldu. Büyücünün sihir yaptığını anladılar. Sabah oldu. ġehir yine göründü. SavaĢ davulu 

çaldılar. Kahraman yiğitlerin savaĢmak için ileri at sürmeleriyle aynı anda Ģehir yine kayboldu. Bu 

yöntem ile yaklaĢık kırk yıl Çin Ģehrinin içinde kaldılar. Sonunda Çukta ReĢid, bütün ordusuyla birlikte 

bir geçe kaçıp gitti. [XXIX] Hazreti Ġmamlar, Çukta ReĢid ve Nükte ReĢid’in arkasından kovalayarak 

gittiler. Hazreti Ġmamlar namazda idiler. Kâfirler vakti fırsat bilip Hazreti Ġmamları koyun gibi 

boğazladı. Ondan sonra sancağı alayım diyerek mücadele ettiler. Sancak erinin (sancağı tuttuğu) kolunu 

kestiler. Sancak eri sancağı (yine de) vermeyerek dizine aldı. Dizini de kestiler. Sancak eri sancağı (yine 

vermeyerek) boynuna kıstırdı; boynunu kestiler. Sancağı  havaya attı, sancak kayboldu. (Ansızın) 

GüneĢ tutuldu. Dünya karardı. Gökyüzünden ses geldi. Yerden homurtu yükseldi. Kâfirler Çin tarafına 
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gittiler. Bir kiĢi kaçıp Hazreti Yusuf Kadir Han Gazi PadiĢah’a haber verdi. O zaman Yusuf Kadir Han 

Gazi harekete geçti. Geceleyip gündüzleyip (hadisenin yaĢanığı yere) gelip (yaĢananları) gördüler. 

Hazreti Ġmamların baĢları vücutlarından ayrılmıĢtı. Kendilerinden geçerek fenalaĢtılar. Tekrar 

kendilerine geldiler. Ġnsan ölüleri çöl taĢları gibi yatmaktaydı. Hangisinin kâfir, hangisinin Müslüman 

olduğu belli değil diyerek ĢaĢırdılar. Tanrıya yalvardılar. O dakika (gökyüzünden) bir ses yükselip 

dağlardan su geldi. Gökyüzünden yağmur indi. Müslümanların yüzünü kıbleye, kâfirlerin vücudunu yüz 

üstü çevirdi. (Akan su) Kâfirlerin (kesik) baĢını sürükleyerek akıp gitti. Sonra, Hazreti Ġmamların 

mübarek cesetlerini sandık içine koydular. Diğer Müslümanların cesetlerini defnettiler. Tarih, beĢ yüz 

doksan altı idi. Zilhicce ayının onu, pazartesi günü Hazreti Ġmamlar Ģehitlik Ģerbetini içtiler. ġüphesiz 

Allah en doğru olanı bilir. 
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