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ÖZET
Türk tarihin ana kaynaklarından olan ve Anadolu’daki ilk
Türkçe yazmalardan sayılabilecek OàuznÀme; Türklerin tarih
sahnesine çıkışından Osmanlılara kadar olan dönemi kapsayan bir
genel Türk tarihi niteliği taşımaktadır. Eserin ilk bölümünde
Türklerin tarih sahnesine çıkışları, Oğuz boyları, boy adlarının
anlamları, boy tamgaları ve geleneklerinin anlatıldığı OàuznÀme adlı
bir bölüm bulunmaktadır.
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TEVĀ
TEVĀRĮÒ-Đ ĀL-Đ SELÇUĖ
SELÇUĖ OĀUZUZ-NĀME’SĐ
Türk tarihi ve dili açısından büyük öneme sahip olan ancak
bugüne kadar gereken ilgiyi görememiş olan selçuú-nàme; veya
tevàrìò-i ál-i selçuú adlarıyla da anılan oàuz-nàme yazıcızàde èalì
tarafından kaleme alınmıştır. Yazar eserini osmanlı sultanı ıı.
Murad’ın isteği üzerine hazırlamış ve ondan şu şekilde bahsetmiştir.

“sulùàn muràd bin muóammed òan ki eşref-i àl-i èosmàn’dandur,
pàdişahlıàa ensab ve elyaúdur. Oàuz’uñ úalan òanları uruàından belki
cingiz òanları uruàından, daòı mecmÿèından ulu aãl ve ulu süñükdür,
şerè-ile daòı èörf-ile daòı. Türk òanları daòı úapusına gelüp selàm
virmege ve òiõmet itmege làyıúdur. Allàhu teèàlà bàúì ve pàyidàr
úılsun, ãoyı èàlem olduúca cihàndàr u cihànda vàr olsun.1” ıı.
Murad’a takdim edilen2 eserin yazıldığı tarih hakkında nüshalarda
açık bir ifade bulunmamaktadır. Bundan dolayı inceleme yapan bilim
adamları farklı tarihler üzerinde durmuşlardır. Çoğunluk, ittifak ile
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başlayan müellif, eserin bazı bölümlerini kaldırarak, bazı bölümlerine
kendisinden ekler koyarak farklı bir eser meydana getirmiştir.
YazıcızÀde
el-EvÀmirüél-èAlÀéiyye
fiél-umÿriél-èAlÀéiyye’nin
tercümesine başlamadan evvel baş kısma bir Oàuz-nÀme bölümü
eklemiştir. Bu bölümü kaleme alırken Reşìdeéd-dìn FazlullÀh’ın
(1248-1318), CÀmièuét-tevÀrìò adlı eserinden faydalanmakla birlikte,6
tarihi Oğuz efsanelerinden ve Uygurca Oàuz-nÀme’den de istifade
etmiştir7. Đkinci bölüm yazılırken RÀvendì’nin RÀóatüés-sudÿr ve
ayetüés-surÿr adlı eserinden istifade edilmiştir8. Ayrıca Đbn Bìbì’nin
kendisi ve ailesi ile ilgili bilgilerin verildiği yerlerin bazıları
çıkartılmış, èAlÀéaéd-dìn AtÀ Melik Cüveynì’ye methiye bölümlerinin
yerine Sultan II. Murad ile ilgili methiyeler eklenmiştir9.
YazıcızÀde’nin yapmış olduğu eklemelerden dolayı eser Türkiye
Selçuklularının tarihinin anlatıldığı kitap niteliğinden çıkıp, Đslâm
öncesi Türk tarihi, Selçuklu, Moğol, Beylikler Dönemi ve Osmanlı
tarihinin anlatıldığı bir Türk Tarihi niteliğini kazanmıştır.
Toplam dört bölümden meydana gelen eserin birinci
bölümünde Türk ve Moğol boylarının tarihi ile şeceresi ve Oğuz
boylarının adlarının nereden geldiği, tamga ve ongunlarının neler
oldukları anlatılmaktadır. Boyların tamgaları düzgün bir şekille
çizilerek gösterilmektedir. Metinde bulunan “Oàuz şuèbesi şöyle kim
Ànuñ şerói Oàuz-nÀme’de ve CÀmièuét-tevÀrìò’de gelür” ifadesinden
èAlì kim duèÀ gÿy Sulùÿndur
Şeyhüñ sevgüsi cismine cÀndur
Eger olsa èÀmile veròÀã-ıle
DuèÀcısıdır şeyhüñ iòlÀã-ıla
Dil-rÿódan olduúca cümle şÀm
ÒudÀvendigÀr olduàun müstedÀm”
YazıcızÀde èAlì, TevÀrìò-i Ál-i Selçuú, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Revan Bölümü,
nr. 1390, vr. 234a.
”Oàuz şuèbesi şöyle kim Ànuñ şerhi Oàuz-nÀme’de ve CÀmièuét-tevÀrìò’de gelür”
YazıcızÀde èAlì, TevÀrìò-i Ál-i Selçuú, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Revan
Bölümü, nr. 1391, vr. 2b.
7
Sergey Grigoreviç Agacanov, Oğuzlar, çev. Ekber N. Necef-Ahmet Annaberdiyev,
Đstanbul, Selenge Yayınları, 2003, s. 53.
8
Nihad Sâmi Banarlı, “Yazıcı-oğlu èAlì ve SelçuúnÀme (OğuznÀme)”, Resimli
Türk Edebiyat Tarihi, Đstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1971. s. 500; Adnan Sadık
Erzi, “Đbn Bìbì”, ĐA, V/2, s. 716.
9
Abdülkerim Özaydın, “Đbn Bìbì”, DĐA, XIX, s. 381; Đbn Bìbì, el-EvÀmirüél-Alaiéyye
fiél-umÿréil-Alaéiyye (SelçuúnÀme), I, Hazırlayan, ÖZTÜRK Mürsel, Ankara, Milli
Kütüphane Başkanlığı Basımevi, 1996. s. 11.
6
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müellifin bu bölümü yazarken Reşìdeéd-dìn FazlullÀh’ın CÀmièuéttevÀrìò adlı eserinden istifade ettiği anlaşılmaktadır. YazıcızÀde èAlì
bu bölüme Dede Korkut ve Akkoyunlu Beyi Kara èOåmÀn hakkında
bilgiler eklemiştir. Türklerin soyunun Nuh Peygamber’in oğlu Yafes
(Yafet)’e10 kadar dayandığının anlatılmasıyla başlanan bu bölümde
Oğuz boyları ve uygulanan ikili teşkilat, boyların görevleri, han ve
bey olma usul ve sıraları da anlatılmıştır. Oğuz boylarının makam ve
mevkilerinin anlatıldığı bölümde Türklerde toy11, orun12 ve ülüş13
gelenekleri hakkında da bilgiler sunulmuştur.
Đkinci bölüm ise Selçuklu hükümdarlarını, Oğuzlara
bağlayarak Büyük Selçuklu tarihine giriş yapar. Selçuklular hakkında
övgüler ve boy beylerinin oturdukları mevkiler dile getirildikten
sonra, Selçuk bin Dokak (öl. 1009) hakkında kısa bilgiler verilir.
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değinilerek son bulur. Bu bölüm RÀvendì’nin RÀóatüés-sudÿr ve
Àyetüés-surÿr adlı eserinden alınmıştır15.
Üçüncü kısım Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşuna
kısaca değinilerek başlar ve Đbn Bìbì’nin kaleme aldığı el-EvÀmirüélèAlÀéiyye fiél-umÿriél-èAlÀéiyye’nin aynen Farsça’dan tercümesiyle
son bulur. Bu bölümde olaylar õikr-i ifadesiyle başlayan başlıklar
altında anlatılmıştır. Tercümeye esas ana metinde bulunan şiirler
Türkçe’ye çevrilmiştir ancak, bazı zor olanları da aynen Farsça olarak
verilmiştir. Son bölüm ise Gazan Han (1295-1304)’ın ölümünden
sonra Anadolu’daki siyâsî ve ictimaî durum, Osmanlıların mensup
olduğu boy ve Anadolu’ya gelişleri anlatılarak son bulmaktadır.
Eserin Berlin ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü
nr. 1390 nüshalarının sonunda farklı olarak II. Murad’a hitaben
yazılan bir manzume bulunmaktadır.
Eser bir bütün olarak ele alındığı zaman Đslâm öncesi Türk
tarihinden Osmanlıların kuruluşuna kadar geçen dönemin anlatıldığı
bir kaynak özelliği taşmaktadır. Oğuz boylarının isimleri, tamgaları,
sünükleri ve görevlerinin anlatıldığı kaynakta; devlet yönetiminde
uygulanan ikili teşkilat, han ve bey olma usulleri dile getirilmiştir.
Türklerdeki toy, orun, ülüş adetleri ve uygulanışı anlatılmıştır. Eserde
Selçuklular Devri ordu sistemi, unvanlar, diğer devletlerle olan
ilişkiler, hükümdarların tahta geçiş usulleri ve o devir
Anadolu’sundaki yer ve şahıs adları hakkında bilgilere ulaşılabilir.
Nüshalarında ve çeşitli çalışmalarda TÀrìò-i Ál-i Selçuú,
Selçuk-nÀme, Oàuz-nÀme ve Moàol-nÀme gibi isimlerle de anılmıştır,
ancak nüshaların baş kısmına bu adların birçoğu sonradan
eklenmiştir. Kaleme alınalı neredeyse altı asır geçmiş olan bu eser, o
kadar güzel bir Türkçe ile yazılmıştır ki, günümüzde bile çok rahat bir
şekilde anlaşılabilecek düzeydedir. Oàuz-nÀme II. Murad
dönemindeki kültür hayatının canlılığının ve Türklük şuurunun
günümüze bir yansımasıdır.

15
Adnan Sadık Erzi, “Đbn Bìbì”, ĐA, V/II, s. 716; Nihat Azamat, II. Murad Devri
Kültür Hayatı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ
Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Đstanbul 1996, s. 168; Herbert W. Duda, Die
Seltschukengeschichte des Ibn Bìbì, Munskgaard/Kopenhagen, 1956, s. 12.
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TRANSKRĐPSĐYON ÇALIŞMASINDA TAKĐP EDĐLEN
YÖNTEM
Transkripsiyon çalışması yapılırken Türk Dil Kurumu
tarafından ortaya konulan transkripsiyon sistemi esas alınmıştır.
Metin tamamen okunuşuna göre kelimesi kelimesine transkripsiyon
edilmiştir. Kelimelerin okunması esnasında tespit edilebilen ve yazım
esnasında unutulduğuna kanaat getirilen harfler köşeli parantez işareti
içinde gösterilmiştir. Tamamı harekeli olan yazmada özellikle özel
adların yazımında tutarsızlık mevcuttur. Bunun gibi farklı
harekelenmiş kelimelerin
harekelendiği
şekli ile
aynen
transkripsiyonu yapılmıştır, Böylelikle devrin özel adlarıyla, dil
özellikleri ortaya konulmaya çalışılmış, orijinal şekilleri ise metinde
ilk geçtiği yerde dipnotta tırnak işareti içerisinde gösterilmiştir.
Ancak yer adlarından günümüz ifadesine yakın şekilde yazılmış
olanlar, anlaşılır olduğu için dipnotta gösterilme ihtiyacı
duyulmamıştır. Ayrıca ana nüshada orijinal şeklinden farklı olarak
yazılmış, fakat edisyon kritik çalışmamıza esas alınan diğer
nüshalarda orijinal şekliyle kaleme alınmış olan yer isimleri, nüsha
farkı olarak dipnotta gösterilmiştir.
Nüsha üzerinde okunmasında
zorlanılan veya silinmiş bölümler ise diğer nüshalardan istifade
edilerek düzeltilme yoluna gidilmiş, düzeltme hangi nüsha esas
alınarak yapılmışsa dipnotta gösterilmiştir. Nüshalar arası kelime
farklılıkları da dipnotta belirtilmiştir. Kelimenin hemen arkasına
konan dipnot işaretiyle, kelimenin atıfta bulunulan nüshanın
varak/satır numarasında çift tırnak (örnek: “kelime”) işareti içinde
esas alınan nüshadaki farklı yazılışı veya kelimenin yerinde yer alan
başka bir kelimeyi göstermektedir. Çift tırnak içinde üç nokta ile
başlayan dipnotlarda (örnek: “...kelime”) kelimenin, atıfta bulunulan
nüshada, dipnot işaretinin bulunduğu iki kelimenin arasında yer
aldığını göstermektedir. Yazma metnin içerisinde bulunan ve kırmızı
renkli mürekkeple yazılan konu başlıkları transkripsiyon esnasında ilk
harfleri büyük olmak üzere koyu renkle yazılmıştır. Nüshadaki varak
numaraları tırnak işareti içerisinde
şeklinde belirtilerek, her
satırın başları üst simge olarak numaralandırılmıştır. Metin içerisinde
geçen beyitler alt alta gelecek şekilde satır numaraları belirtilerek
yazılmıştır. Konu içerisinde geçen Oğuz boylarını simgeleyen tamga
resimleri orijinal metinden aynen kopyalanarak çalışmamıza
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aktarılmıştır. Metnin anlaşılırlığını kolaylaştırmak ve konu
bütünlüğünü sağlamak amacıyla noktalama işaretleri kullanılmıştır.
Edisyon kritik amacıyla ana nüsha olarak Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü nr. 1391da kayıtlı yazma ana
nüsha olarak transkript edilmiştir. Paris, Berlin ve Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi Revan Bölümü nr. 1390 nüshalardaki OàuznÀme
bölümü ana nüsha ile karşılaştırılmıştır. Edisyon kritik çalışmasına
esas alınan yazmalar Paris Nüshası (P), Berlin Nüshası (B), Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü nr. 1391 Nüshası (T),
harfleriyle kısaltılarak sayfa altlarında dipnot şeklinde belirtilmiştir.16
Dipnotlama esnasında karşılaştırmaların daha kolay anlaşılabilmesi
ve incelenebilmesi amacıyla, sırasıyla nüshanın kısaltması, varak
numarası ve satır numarası aynen yazılmıştır, örnek: (T. 44b/9).
Yazma nüshaları dipnotlarda verilirken anlaşılırlığı kolaylaştırmak
amacıyla tam künyesiyle gösterilmiştir.

16

Petersburg Devlet Üniversitesindeki yazma hakkında bilgi için ayrıca bk. Nuri
Yüce; Bir Yazmanın Yayımındaki Bazı Eksikler, IV Uluslararası Türk Dili Kurultayı
Bildirileri II, 24-29 Eylül 2000, TDK, Ankara 2007, s. 2093-2101.
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TRANSKRĐPSĐYON
TRANSKRĐPSĐYON ALFABESĐ

À, Á
,
é
ب, , b, B
ت,
t, T
ث,
å, æ
ج,
c, C
چ, ,  ç, Ç
ح, ,  ó, Ó
خ, ,  ò, Ò
د
d, D
ذ
õ, Õ
ر
r, R
ز
z, Z
س, ,  s, S
ش,  ş, Ş
ص,
ã, ä
ض, " ø, Ø, ê, ë
ط
ظ
ع, &, '
غ,) , *
ف, ,, ق, /, 0
ك, 2,
ل, 4, 5
م, 7
ن, 9
:,
ه,<
و
ى
ي
ژ
پ
گ, C, D

ù, Ù
ô, Ô
è
à, á,
f
ú, Ú
k, g, ñ; K, G
l, L
m, M
n, N
a, e, A, E
h
v, V; v
y, Y
ì, Ì
j, J
p, P
g, G, ñ
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TevÁrìòÁlSelçuú
OÁ
TevÁrìò-i
Ál-i
OÁUZUZ-NÁME’SĐ
TRANSKRĐPSĐYON VE NÜSHA KARŞILAŞTIRMASI
1.
-BismiéllÀhiérBismiéllÀhiér-RaómÀniérRaómÀniér-RaóìmRaóìm2.
èAded-i óamdi bì-èaded ve vüfÿr-i sipÀs-i bì-úıyÀs ol
Meliküél-mülk17 -celle celÀlühü ve èamma nevÀlühü-, 3.óaøretine ki
ketm-i èademden ãaórÀ-yı vücÿda bir nice18 hezÀrÀn hezÀr Àdemi bedìdÀr idüp 4.eùrÀf-ı èÀlemden her birinüñ õürriyyÀtı yayılmaà-içün bir
iúlìmi menşeé ve maúÀm úıldı. Ádem -ãalevÀtuéllÀhi 5.èaleyhiyeÓavvÀ’yı çift19 virüp, -ve beååe minmin-hümÀ ricÀl
ricÀlen keåìren ve nisÀéenmÿcibince ikisinüñ 6.neslin20 yir yüzine yaydı. Ve Nÿó -èaleyhiésselÀm- oàlanlarından Yafeå21 õürriyyÀtına TürkistÀn 7.iúlìmini yir ve
yurt virdi ki, anda çoàalup andan çıúup úalan iúlìmlere daòı pÀdişÀh
8.
olup, àazÀ ve cihÀd úılalar. Ve dürÿd-ı bì-şümÀr peyàÀmberümüz
Muóammed Muãùafa -èaleyhiéã-ãalÀtu 9.veés-selÀm- üzerine ki cihÀn
òalúını hÀviye-i àevÀyat ve êalÀletden úurtardı ve baùÀlet ve 10.cehÀlet
tìhinden manÀhil-i maèrifete irişdürdi- ve anuñ Àli ve aãóÀbı üzerine
olsun.
11.
AmmÀ baèd bilmek gerekdür ki aúÀlìm-i èÀlemden her
iúlìmde yirlü ve ãaórÀ-nişìn ve göçgün olurlar. 12.Òuãÿãan ol vilÀyetde
ki muràzÀr ve çayırlar ve ot çok ola ve imÀret ve şìnlikden ırÀà ola;
13.
şöyle ki ÌrÀn-zemìn òudÿdında, èArap mülki22 ki, otı çok, suyı yok
beyÀbÀndur ve bunuñ 14.gibi yir deveye münÀsibdür ki otı çok yir ve
ãuyı az içer. Ol sebeb-ile èArap 15.úabìleleri ve boyları andan
ziyÀdedür ki óadd ü óaãr itmek ola. Şöyle ki Magrìb bidÀyetinden
16.
Hind Deñizi sÀóili nihÀyetine degin tamÀmet ãaórÀ ve yazılar ve
dereler ve ùaàlar ve bìãe 17.ve ormanlar, ki vardur, èArap sÀkindururlar23.
Ve Deşt-i Úıpçaú ve Rÿs ve Çerkes ve Başàırd24
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ve AyàuristÀn29 ve 2.Nayiman ùÀéifelerine mensÿp olan ırmÀúlar ve
dereler ve Göl30 Đrdiş31 ve Đrdiş32 ve Úaraúurum ve33 Altay 3.Ùaàları ve
Uràan Suyı ve Úırúız VilÀyeti ve Kemceyut ve mevÀøiè-i yaylaú ve
úışlaúlar ki 4.maèrufdur, MoàolistÀn’a ve Kirayit aúvÀmına otun ve
KilivrÀn ve ÙÀlÀt-ı bi-él-cüyÿs34 ve BurúÀn úÀledÿn 5.ve KÿñÀn’a ve
Vurÿbu pìrn’a ve RÿúÀrúÀt ve Künìn ve Ergünü35 ve Úılır ve
Sülinike36 ve Barúuçìn Tüküm 6.ve Úalalçin Alt ve Ütküh, ki Òıtay
südne37 muttaãıldur, tamÀmet anlaruñ úabìleleri ve Türk 7.şuèbeleri ve
boyları sÀkin-dururlar idi. Ve şimdi daòı evvelki úarÀr üzere otururlar.
Ve tamÀmet Çin 8.ve Hindÿ Keşmir ve Ìran zemìn ve Rÿm ve ŞÀm ve
Mıãır vilayetlerine úuvvet ve şevket ve tasalluù ve istìlÀ 9.birle
müteferriú olup ekåer memÀliki, rubèi meskÿni taót-ı taãarruflarına
getürüp ol boylardan mürÿr-i eyyÀm-ile 10.çoú úabìle ve boylar38
münşaèib oldılar. Ve her zamÀnda her boydan şuèbeler peydÀ oldılar
ve her biri bir sebeb 11.ve èillet-ile bir dürlü ad ve lakÀb adandılar39;
Oàuz gibi ki mecmÿèı ol úavme bu zamÀnlarda TürkmÀn dirler ve
anlar 12.münşaèib dururlar. Úapçaú ve Úılıç ve Úanúlı ve Úarluú daòı
úabìleler ki anlara mensÿb dururlar. Ol 13.úavmlar, ki bu zamÀnlarda
anlara Moàol dirler: CelÀyir ve Tatar ve Oyrat ve Merkit ve àayrıları
gibi. Ve daòı 14.baèøı úabìleler ki Moàol’a beñzerler ve her birinüñ
pÀdişahları vÀr-ıdı: Kirayet ve Nayiman ve Öngüt 15.ve anlaruñ emåÀli.
Ve ol úavmlar ki úadìmden bu zamanlara degin bu adlarla maèrÿf
olmuşlardı: 16.Úankurat ve Úurlas ve Engiras ve Đlçikin ve Oryngüft ve
Külüngüt ve àayrıları ki anlara 17.cümle dirligin Moàollar’ı ve Nìrÿn
1.
Moàolları ki òÀã Moàollar dururlar. Şöyle ki anlaruñ
õikri ve
óikÀyetleri áaõan Òan -raóimehuéllÀh- tÀrìóinde gelür, egerçi eşkÀl ve
luàÀt ve lehçeleri 2.biri birine yaúındur amma her birinüñ Àb u hevÀsı
27

T. 4b/16. “...Pulad”
T. 4b/16. “Anúara”
29
B. 2a/5. “UyàuristÀn”
30
T. 4b/17. “Gök”
31
B. 2a/6. “Gök Đrdiş”
32
T. 4b/17. Bu kelime yok.
33
B. 2a/6. // T. 4b/17. “ve BalúÀn”
34
T. 5a/2. “BÀél-cüyÿs”
35
B. 2a/9. “Ergine”
36
B. 2a/9. “Selinke”
37
B. 2a/10. // T. 5a/4. “seddine”
38
P. 2a/10. “boylar” ifadesi yok.
39
P. 2a/11. // T. 5a/10. “idindiler”
28
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muúteøÀsınca her ùÀéifenüñ miõÀcı ve ùabìèatları 3.ve şekl ve lehçeleri
biri birinden mütefÀvitdür. Şöyle ki: RÀvìler rivÀyet iderler ki Oàuz
úavmi TürkistÀn’da-4.-y-iken şekilleri Moàol çehre-y-idi ve lehçeleri
daòı anlara yaúìn-idi. Çün Ìran-zemìn ve Rÿm ve ŞÀm’a 5.geldiler,
şekilleri TÀcik, çeóre ve dilleri revÀn ve yumşaú oldu dirler.
El-Úıããa
Bunlaruñ nesebleri 6.rivÀyetin óakìmleri ve muèteber
nÀúilleri rivÀyetinden, ki Ayàur òaùùıyla Oàuz-nÀme’de yazılmışdur,
7.
-èalÀ sebìliél-ìcaz- mufaããal yazılur ve bu namaù ve ùarìúa siyÀúat
istìfÀ iåbÀt olınur ki õikr olundı.
8.
Fihrist
9.
EsÀmì-i aúvÀm40-ı EtrÀk-i äaórÀ-nişìn ki tamÀmet Dip
Yaèúÿb’uñ dört oàlÀnları neslinden-dürürler 10.ki ol Abulca Òan
oàlıdur ki anı şimÀl-i şarúì ve şimÀl-i àarbì eùrÀfına göndermiş-idi.
11.
Ve hem Úara Òan ve Or Òan ve Gün Òan ve Gür Òan ol vÀsıùa birle
ki Úara Òan oàlı müvaóóid oldu. 12.Ve baèøı úavmları ki anuñla
müttefiú oldılar, iki úısım oldılar ve cümlesinüñ şerói Oàuz-nÀme’de
gelür. 13.Anlar ki Oàuz’la müttefiú oldılar, müvaóóid olup Tengri’yi
bir bildiler; anlar ki ittifÀú itmeyüp Oàuz’a uymadılar, 14.kÀfir oldılar,
adları Moàol ve Tatar oldı. 15.Oàuz şuèbesi, ki meõkÿr Úara Òan’uñ
oàlı-y-ıdı ve baèøı aúrÀn ve èammuzÀdelerinden ki anuñ-ile müttefiú
oldılar. 16. 41
17.
Oàuz şuèbesi şöyle-kim anuñ şerói Oàuz-nÀme’de ve
1.
CÀmièuét-TevÀrìó’de gelür, anuñ altı oàlı vÀr-ıdı ve anlaruñ
her
birinüñ ÒÀtÿnlarından dörder oàlÀnları vÀr-ıdı. Ve Oàuz çerinüñ 2.saà
úolı ve ãol úolın anlara virdi, bu mÿcebce ki õikr olınur:
3.
äaà Úol:
4.
Gün Òan, Ay Òan,
Yılduz Òan
5.
Úayı, Bayat, Yazur, Döger, Uşar42, Úayzıú43
6.
Alúaövli, Úaraövlü44, Davdaràa45, Yaparlu, Bigdeli, Úarúın
7.
äol Úol:
8.
Gök Òan, Ùaú Òan,
Dingiz Òan
40

P. 2b/9. “úavm”
Her iki nüsha da da bu satır boş bırakılmıştır.
42
B. 3a/11. // T. 5b/16. “Avşar”
43
B. 3a/11. “Úızıú”
44
B. 3a/12. “Alúaevli, Úaraevlü” / T. 5b/7. “Alúaevli, Úaraevli”
45
B. 3a/12. // T. 5b/17. “Doduràa”
41
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Payındur46, Becene47, Salur, Đymür48, Đgdür, Bügdüz
10.
Çavundur, Cibini49, Alayundlu, Evdagir50, Yıva, Úınuú
11.
Şuèbe:
12.
Oàuz’uñ úardaşları ve baèøı èammuzÀdeleri ki anuñ-ıla
müttefìú oldılar:
13.
Ayàur, Úanúlı, Úapçaú, Úarluú, Úılıç51, Aàaçeri52
14.
Úısm53
15.
Oàuz’uñ èammÿları úavmlarınuñ şuèbeleri: Or Òan ve Gür
Òan ve anuñ úardaşları ve anuñ 16.oàlanları ki Oàuz-ıla müttefìk
degüller idi. Ve bu úavmler ki iki úısım dururlar, biri ol ki anlaruñ
17.
aãlı ve şuèbeleri úadìmlıú cihetiyle mufaããal [ve] maèlÿm degül ve
biri ol ki tafãìl-ile maèlumdur.
1.
Şuèbe
2.
Ol úavmler ki èahd-i úadìmi vÀsıùasıyla anlaruñ şuèbeleri
aãlı54 tafãìl-ile maèlÿm olmadı.
3.
Úısm55:
4.
Ol56 şol ùÀifelerdür ki bu zamÀnda anlara Moàol derler,
ammÀ aãılda anlaruñ adı Moàol degüldi 5.ki bu lafôı anlaruñ èahdinden
ãoñra ìòtiraè itmişler. Ve bu ùÀyifenüñ her şuèbesinden 6.çok şuèbeler
olup her birisi bir ad-ıla adandılar, bu mÿcebce57:
7.
CelÀyir
Sevniyyet
Tatar
8.
Merkiyet
Kürlüt
Tulas
9.
Tumat
BulàÀçin
Kermuçin
10.
58
Urasut
Tamàalıú
Taràut
11.
Uvirat59
Baràut60
Úuri
9.

46

T. 5b/20. “Bayındur”
B. 3a/15. “Bayındır, Biçene”
48
T. 5b/21. “Çepni”
49
B. 3a/16. “Çavındır, Çepni” / T. 5a/21. “Çepni”
50
B. 3a/16. // T. 5b/21. “Üregir”
51
T. 6a/1. “Úalaç”
52
B. 3b/2. “Uyàur, Úanúılı, Úıpçaú, Úarluú, Úalaç, Aàaçeri”
53
B. 3b/3. // T. 6a/2. “Óarf”
54
P. 3b/6. “aslı” ifadesi yok.
55
B. 3b/10. // T. 6a/8. “Úısm-ı Evvel”
56
B. 3b/11. Bu kelime yok.
57
T. 6a/11. “...kim õikr olınur.”
58
B. 3b/16. // T. 6a/14. “Turàut”
59
B. 3b/17. // T. 6a/ 14. “Oyırat”
60
T. 6a/14. “Buràut”
47
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Úısm-ı Dovvom70
16.
Şol úavmlerdür ki Dÿbÿn BÀyÀn Òatun’ı Alanúuva adlu
òatundan eri vefÀtından ãoñra 17.vücÿda gelüp münşaèib olup ùevÀyif
1.
oldılar. Dÿbÿn BÀyÀn aãlı Moàollardan ki adı bundan
öñ õikr
71
olındı. Ve Alanúuva Òatun Úurlas úavmindendi ve bu ùÀyifeler daòı
iki kısım oldılar. Birine 2.Nirun, birine Hirun dirler. Nirun; muùlaú ve
bunlar onaltı boydururlar72: 3.Úanúın73, Salçiyut74, Hertekan, Cins,
Navnaúın75, Dürban, 4.Baris, Barlas76, Hederkin77, Cüryat, Budat,
Duúlat, Bisut, 5.Sukat, Úınúıúyat. Timur Beg Barlas boyındandur.
Şöyle: Timur bin Tiraài bin Berkel bin Đltengir 6.Đçil BahÀdır bin
Úaraçar Noyan bin Suàuçiçin bin Đrdimçi Barlas bin ÚÀçulı BahÀdır
bin Tumana Òan 7.bin Bankar78 Òan bin Úabduúan79. Çenúiz
atalarına80 Hirun -ki bunlar Úıyat dirlerdirler- ve iki úısımúısım-dururlar81:
8.
Úıyat muùlaú bu mÿcebce yüregin cingeşüp
9.
Úıyat Burçaúìn yaèni ala gözlü ve bunlaruñ
10.
Úıyat YesÀr
11.
Şuèbeleri atadan Çingiz Òan atasından peydÀ oldılar.
Çingiz bunlara mensÿbdur. Çün Türk 12.Ùayifelerinüñ adları her biri ki
bir ad ve laúaba maòãÿã olmuşlardı, adlu adı-y-ıla añıldı. Şimdi her
13.
úavmuñ óikÀyetin ve maèlum olan úabìlelerden õikr idelüm.
Tariò82 14.ve óikÀyÀt-ı aúvÀm-ı Oàuz ve yigirmi dört boy ki
15.
meõkÿruñ
oàlanları
oàlanlarından
baèøı
úardaşları
ve
èammuzÀdelerinden ki anuñ-ıla müttefìú olmışlardı ve anlardan Ayàur
15.

69

B. 4b/3-6. “Tekÿr, Oryangüft, Orlat, Kelenküt, Nÿncin, Üstìn, Süldüs, Đldüzgin,
UrnÀvÿt, ÚungüftÀn, ÚunúurÀt, ĐgirÀs, Olúunut, TurubarlÀs, Đlçigin, Úunkelyut” /
T. 6b/17. “Úunkelyut”
70
B. 4b/7. // T. 6b/18. “Đkinci Úısım”
71
T. 6b/20. Bu kelime yok.
72
T. 6b/23.’de, kalın yazılı bu cümle başlık olarak yer almaktadır.
73
T. 7a/1. “Úınúın”
74
T. 7a/1. “Talciyÿt”
75
T. 7a/2. “NÿnÀúına”
76
T. 7a/3. “BirlÀs”
77
T. 7a/3. “Hiderkin”
78
T. 6b/13. “Baysunúur”
79
T. 6b/13. “Keydukan”
80
A 4b/5. satırın ortasındaki “Timur..” kelimesinden buraya kadarki yaklaşık üç satır,
diğer nüshalardan farklı olarak T nüshasında “Úısm-ı Evvel” başlıklı bölümde
verilmiştir.
81
T. 7a/5. de bu son cümle başlık olarak yer almıştır.
82
B. 5a/6. // T. 7a/11. “TÀrìò” kelimesi başlık gibi kırmızı yazılmıştır.
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ve Úıbçaú 16.ve Úanúılı ve Úarluú ve Úılıç83 peydÀ oldılar. Şol mÿceb
üzere, ki anlaruñ óakìmlerinden naúl iderler 17.ve anlar daòı bunuñ
üzerine müttefik dururlar ve daòı şol mÿceb üzre ki, ĐslÀm Ehli
1.
TevÀrìóinde meõkÿrdur ve Benì ĐsrÀéil’ün84 Tevrìt kitabında
mesùurdur ki Nÿó Peyàamber -èaleyhiés-selÀm-2.yiryüzin cenÿbdan
şimÀle degin üç úısım itmişdi. Evvel úısmı oàlanlarından Óam’a
virmişti, 3.ki Úaralar atasıdur. 85Ve üçünci úısmı Yafet86’e, ki Türkler
atasıdur, virmişdi. Ve Yafet87’i şarka göndermiş-idi. 4.Türkler ve
Moàollar daòı böyledirler. AmmÀ Türkler Yafet88’e Abulca Òan derler
ve muóaúúak bilmezler ki bu Abulca Òan 5.Nÿó oàlı mudur yoúsa
Nÿó’uñ oàlı oàlanlarındanmıdır. ĐllÀ buña müttefìú dururlar ki “Anuñ
6.
neslindendür ve aña yaúìn úarìb-ül èahddur. Ve tamÀmet Moàollar ve
eãnÀf-ı Etrak ve ãaórÀ-nişìnler 7.anuñ neslindendür.” dirler89. Ve ol
óÀluñ şeróini bu mÿcebce takrir iderler ki: “Ebulca Òan90 ãaórÀ- 8.nişin ve göçgün91-idi, yaèni yabÀn yurtlu ve yürük idi. Ve anuñ
yaylaàı Urtaú ve Kertay92 Taàlarında-9.-idi ki èaôìm ulu ve yüce
ùaàlardur. Ve ol nevÀhìde Đnanç adlu bir şehir vardur. Ve anuñ
10.
úışlaúı daòı ol nevÀóìdedür. Ve ol yirlerde, ki anlara Bursun93 ve
Úakıyan ve Úarúarum94 dur, 11.-Úarakırım daòı dirler- ve Tulas95 şehri
ve ÚÀrıãıbram96 ol yirlerüñ yaúìnine düşübdür. Ve ÚÀrı-12.-ãıbram97
úadìm şehirdür ve èaôìm ulu şehirdür.” dirler. Anlar ki görmişlerdür,
şöyle dirler ki: “Bir 13.ucından bir ucına bir günlük yoldur.” dirler. “Ve
úırú úapusı vardur.” dirler. “Ve bu õamanda müslümÀn 14.Türkleri

83

B. 5a/9. // T. 7A/14. “Úalaç”
t. 7a/11. “...Tevrìt”
85
B. 5a/13. “Ve ikinci úısmı SÀm’a, ki èArab ve Fars ve èUmrÀnìler atasıdur,
virmişdi” Bu cümle A. ve P. metinlerinde yoktur. // T. 7a/18.
86
P. 5a/3. “Yafeå” B. nüshasında da kelime geçtiği yerlerde bu şekilde yer almıştır.
87
P. 5a/4. “Yafeå”
88
P. 5a/4. “Yafeå”
89
B. 5b/1. Bu kelime yok bir önceki kelime de “neslindendürüler” şeklindedir.
90
T. 7b/2. “Abulcaòan”
91
T. 7b/2. “Göçgünci”
92
T. 7b/3. “Kürtaú”
93
B. 5b/5. // T. 7b/5. “Yursun”
94
T. 7b/5. “Úaraúum”
95
T. 7b/6. “Talas”
96
B. 5b/7. “Úarı äıram” / T. 7b/6. “Úaraãıyram”
97
T. 7b/6. “ÚÀrãıyram”
84
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anda muúìm dururlar.” dirler. Ve úayduya taèalluúdur ve Úuyÿneci98
ulusına. Ve ol yirlere, ki 15.anuñ oàlanları otururlar, yaúìndur.
Ve bu Bulca Òan’uñ bir oàlı99 vÀr-ıdı, adı DibyÀúÿy100 16.-ki
maènìsi devlet ve ulu manãıb yiri dimekdür; yaèni mecmÿè úavmüñ
ulusu ve başı101. Ve bu 17.oàlan şevkat ve pÀdişÀhlıú esbÀbıyla
1.
atasından artuà-ıdı102 ve dört oàlanları vÀr-ıdı.
adları: Úara Òan
ve Or Òan ve Gün Òan ve Gür Òan. Ve mecmÿè úavm ve úabìleleriyle
kÀfirler 2.idiler103. Ve Úaraòan atası yirine òan oldı ve anuñ bir oàlı
ùoàdı ve vücÿda geldi. Üç gün 3.üç gice anasınuñ emcegin almadı ve
südin emmedi. Anası ol sebebden aàlardı ve taøarruè 4.ve zÀrìlıú
iderdi. Ve her gice düşinde şöyle görürdi ki ol oàlancuk aña
eydürdi104: 5.“Đy benüm anam! Eger Tengri’ye ùapup Tengri’yi
sevicilerden olursañ 105 südiñi emerem.” 6.Ve ol òatun eri ve tamÀmet
ol úavmlari kÀfirlerdi, úorúardı ki eger Tengri’yi bir 7.bilür106
Tengri’ye tapduàın aşkÀre iderse Ànı ol oàlancuà-ıla helÀk iderler diyü
gizledi107. 8.Göñlinden Teñri’ye ìmÀn getürüp bir bildi ve tamam iòlÀãile Óaú -teèÀlÀ-’ya muóib oldı. Ve ol oàlancuú 9.anasınuñ emcegini
alup emdi. Çün bir yaşına yitişdi, àÀyet arı ve görklü ãÿretlü-y-idi. Ve
rüşd 10.ve hidayet ÀåÀrı alnından yaldurardı. Atası çün ol maènìyi anda
görürdi, eydürdi ki: 11.“Bizüm uruàumuzdan bu şekl ve bu ãÿretlü oàul
vücÿda gelmüş degüldür. Bu oàlan aúrÀn 12.ve ekfÀsı arasında anlardan
ulu ve muèaôôam olısardur ve ululuú ve kemÀl merÀtibine iriserdür.”
13.
Ve aña ad úomaú bÀbında anlaruñ-ıla danışup meşveret iderdi. Ol
bir yaşında oàlancuk 14.söze gelüp söyledi: “Benüm adumı Oàuz úoñ!”
diyü çaàırırdı108. ÓÀøırlar ol óÀlden yavlaú èacebe 15.úaldılar ve anuñ
sözi mÿcebince ki aña mürşid Óaú -èazze ve èalÀ- idi, aña Oàuz ad
virdiler.

98

B. 5b/9. “úoyuncı” yan satıra çıkma olarak da “ve ol úavm anda yazılıúlar ve andan
görürlerdi” ifadesi yer almaktadır. / T. 7b/9. “úoyuncı”
99
B. 5b/10. “ki oldı”
100
B. 5b/11. // T. 7b/10. “DibtÀúÿy”
101
B. 5b/12. “atası yirine òan itdiler”
102
B. 5b/13. “atasından artuà-idi ve ulu òan oldı”
103
B. 5b/15. “andan DibtÀúÿy oldı”
104
B. 5b/17. // T. 7b/14-15. Bu cümle metinde yok.
105
B. 6a/1. // T. 7b/16. “senüñ”
106
B. 6a/2. “bilüp”
107
B. 6a/3. // T. 7b/17. “gizlüde”
108
B. 6a/10. “çaàırdı”
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Çün ulalup bülÿà óaddına irişdi, atası Úaraòan kendünüñ
úardaşları úızlarından Güròan’uñ úızını, ki àÀyet görklü ve arı ve
1.
òÿb ãÿret idi, anuñ-için
alı virdi. Oàuz sırr-ıla aña eytdi: “Eger
Tengri’ye ùapup Tengri’yi bir bilürseñ ve Tengri’yi 2.sevicilerden
olursañ ben daòı seni severem ve saña yaúınlık iderem.” Ol úız èaôìm
istibèad gösterüp naãióat 3.úabÿl itmeyüp eydürdi ki: “Ataña diyem
seni, helÀk ide!” didi109. Oàuz ol sebeb-ile aña iltifÀt itmedi. 4.Çün atası
gördi ki Ànı sevmez, Gür Òan adlu bir úardaşınuñ daòı úızın alıvirdi.
Çün Ànı Oàuz’a 5.teslìm itdiler. Ol úıza daòı hemÀn ol sözi söyledi. Ol
úız daòı úabÿl itmedi. Ve Óaú -teèÀlÀ-’ya 6.ìman getürmedi. Ve Oàuz
anı daòı sevmedi ve Ànuñ úatına varmadı. Úara Òan çün gördi ki
7.
Oàuz’uñ ol úıza daòı meyli olmadı110 ve ol iki èavratdan hiç birinüñ
úÀtına varmaz, 8.muóabbet ve şefúat yöninden -ki Ànuñla vÀr-ıdı- Uz
Òan111 adlu bir úardaşınuñ daòı úızını 9.Oàuz’a çün alıvirdi. AmmÀ
henüz eve getürmedin bir gün Oàuz evden gelürken ol Uz-10.Òan’uñ112 úızını su úırañında gördi ki úaravaşlar-ıla oynardı ki ol
úaravaşlar giyesi113 11.yumaàa çıkmışlar-ıdı. Oàuz atın sürüp ol úızıñ
úatına vardı ve sırr-ıla aña eyitdi ki: 12.“Bilürsin ki èammülerüm
úızlarından ikisin aldum ve anları sevmezem ve anlaruñla ãoóbet
itmezem. 13.Ol sebeb-ile ki diledüm ki Gök Tengrisi’ne ìmÀn getüreler
ve Ànı sevicilerden olalar. 14.Benüm sözimi eslemediler ve münkir
16.

17.
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Ve çün kendü muvaóóid ve ehl-i niyÀz ve tesbìó-idi,
dilemez-idi 4.ki atası ve èammuları birle úarışa, zìrÀ anlar kÀfirler-idi.
Ve dÀyim anlardan ırÀà olmaàı isterdi. 5.Ve anlardan ayru ava giderdi.
Ve dÀyim Tengri116 adın èArabì lafô-ile “AllÀh, AllÀh” diyü õikr
iderdi. Ve kimse117 6.bilmeõdi ki ol ne dir ve ol lafôuñ maènìsi nedür.
Ve ol hemìşe òoş ÀvÀz-ile “AllÀh!” dirdi. Ve ol 7.úavm şöyle
ãanurlardı ki semaè ezgüsi ve elóÀn-içün ve lehv ü oyun-içün118 ol
lafôı eydür ãanurlardı. Ve ol 8.lafô aña kÀmile119 ve èÀdet olmış-ıdı.
Bir gün Úaraòan gelinlerine ùoy itdi ve anlara nüvÀòat idüp
òoş ùutdı ve ãordı ki: “Bu iki öñdünki gelinler ol ãoñraàı gelinden
görklürek 9.ve arıraú dururlar. Nicedür ki oàlum Ànı buñlardan yigrek
sever ve Ànuñ úatına varur ve anuñ-ıla 10.ãoóbet ider ve bu iki gelinlere
iltifat itmez?” Ol iki gelinler çün ki erinden òoşnut 11.degiller idi ve
tamÀm àayretleri ve kevìneleri120 vÀr-ıdı furãat bulup Oàuz’ı
úovladılar ìúaúlıú121 12.itdiler ve eyitdiler ki: “Ol bir din daòı ùutup Gök
tengrisine ìmÀn getürüpdür ve Ànı sever. Ve diledi 13.ki biz daòı anuñıla muvÀfaúat idevüz. Biz aña inkÀr idüp anuñ sözine iltifÀt itmedük,
ol 14.sebeb-ile anuñ göñli bizüm-ile bir olmadı. Ve ol ãoñraàı gelin
Tengri’ye ìmÀn getürüp Ànuñ-ıla muvÀfaúat 15.itdi; lÀ-cerem Ànı sevdi,
bizi sevmedi.”
Ol vaútin Oàuz kendü nökerleri ve baèøı dostlarıyla ava
16.
gitmiş-idi. Úaraòan úardaşların ve èammusı oàulların ve úavm
1.
òıãımların ve beglerin cemè idüp eyitti:
“Oàlum Oàuz, oàlanlıú
óÀlinde àÀyet muúbil ve müsteèid görinürdi. Ve benüm aña köñlüm
àÀyet òoş-ıdı, 2.severdüm. Şimdiki óÀlde bir yavuz iş ùutmış, bizüm
dinimüzden dönmiş. Anı diri úomaú olmaz. TamÀm, 3.ol cemè olanlar
bu sözden incindiler, girü122 cümle Ànı öldürmege ittifÀú itdiler.
Oàuz’uñ èavratı çün 4.bu óÀl üzre vÀúıf oldı, hem ol vaútin úonşılardan
bir èavratı, ki aña inanur idi, Oàuz úatına gönderdi, 5.tÀ aña bildürdi.
Oàuz daòı ãavaş yarÀàın idüp muãÀf ve muóÀrebeye müsteèid oldu.
Ve tamÀmet nökerlerine 6.ve dostlarına òaber itdi, kendi úatına oúıdı.
116

B. 7a/4. “Teñri” Kelimesi B. metninde hep bu şekilde yer almıştır.
B. 7a/5. “kimesne”
118
P. 6a/7. “ve lehv ü oyun-içün” ifadesi yok.
119
B. 6a/8. “meleke”
120
B. 7a/14. “ve günìleri”
121
B. 7a/14. “ittifÀú”
122
B. 7b/8. Bu kelime yok.
117
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Hem ol av avladıàı yirlerde aña ulaşdılar ve atası ve 7.èammüleri ve
úavm òıãımları anuñ úasdına bindiler. Ve iki cÀnibden ãaflar ve
alaylar düzetdiler ve ãavaş 8.eylediler. Ve atası Úaraòan’a úılıç irişdi ol
cirÀóat-ile fevt oldı. Ve ol cihet-ile ki èammüleri ve úavmlarından
9.
Oàuz’a çoúluú boylar ve òalú uymuşlardı. Yitmiş biş yıla yaúın bir
biri-y-ile óarb ve úıtÀl iderlerdi. Yılda birúaç 10.kerret ãavaşurlardı. Ve
ulusu ve çeri tamam çÀkerler-idi123. èÁúibetüél-éemr Oàuz àÀlib oldı
ve ol Türkistan 11.memleketlerini Talas ve äayram’dan124 BuòÀra’ya
degin tamÀm ùutdı ve aña müsellem oldı. Baèøı èammüleri 12.ve
úardaşları oàlanlarından ki Ànuñ-ıla müttefiú degüllerdi, Şarú ùarafına
gidüp anda yirlendiler. Ve 13.anlaruñ úatında şöyle muúarrerdür ki
mecmÿè Moàollar anlaruñ neslinden-dürürler ve ol zamanda 14.cümle
úÀfirlerdi125 ve mürÿr-i eyyÀm-ile anlar daòı uruàlarıyla muvaóóid
oldılar. Ve çün Oàuz’a ol 15.memÀlik musaòòar oldı ve ol ùaraflaruñ
pÀdişahlıàı aña karÀr ùutdı. Bir altundan 16.uàlu büyük derìm bÀn
oúuradurdı126. Ve bir ulu ùoy itdi ve úavmlarına ve beglere 17.teşrìf
virdi, òilèatlar geyürdi ve mecmÿè òaõìnesin inèÀm ve baòşìş itdi.
1.
Ve úavmlarından ve èammÿlarından bir cemÀèat, ki
Ànuñ-ıla müttefìú olmışlÀr-ıdı, Ayàur127 laúab úodı ki 2.anuñ maènìsi ol
zamÀn dilince “biri birine ulaşmaú” ve “meded itmek”dür. Ve
tamÀmet Ayàur úavmi anlaruñ 3.ãoyındandurlar128 ki Oàuõ-ıla müttefìú
olmışlardı ve anuñ uruàına úarışmışlÀr-ıdı. Ve hem 4.birine ad
úonıldıàınuñ sebebi bu tafsìl-ile ki mufaããal olur.
5.
Ayàur129:
6.
Ol vaútin ki Oàuz-ıla atası ve úardaşları arasında Tengri’ye
ùapduàı vasıùasıyla muòÀlefet 7.oldı ve ãavaş itmege başladılar.
Oàuz’uñ baèøı uruàları òıãımları Ànuñ-ıla birikdiler ve anuñ 8.cÀnibin
ùutup ber-ùaraf oldılar. Ol ùÀyife ki Oàuz’a ulaşup aña meded iderlerdi,
Oàuz 9.anlara Ayàur130 adı virdi ki anuñ maènìsi ol zamÀn Ùürkì
dilince “bize ulaşdı ve meded 10.ve muvÀfaúat itdi” dimek olur. Ve bu
123

B. 8a/1. “tama çalarlardı”
B. 8a/2. “äırım’dan”
125
B. 8a/7. “kÀfir-idiler”
126
B. 8a/9. “oúurdurdı”
127
B. 9b/2. “Uyàur” Berlin nüshasında kelime hep bu şekilde harekelenmiştir. Bundan
sonra geçtiği yerlere dipnot konmamıştır.
128
B. 9b/2. “ãoyındandururlar”
129
T. 9a/13. “Uyàur” Kelime kırmızı mürekkeple başlık olarak yazılmıştır.
130
T. 9a/17. “Uyàur”
124
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cemÀèat dÀyim Oàuz-ıla bile olurlardı. Şol vaútin ki 11.àayri
memleketleri ùutmaàa èazm itdi, anları Derbendì131 Şehri nevÀóìsinden
girü dönderdi tÀ ol ùaraflarda 12.oturalar, ol memleketleri ãaúlayalar aña
degin ki ol girü döne. Ve tamÀmet Ayàur kavimleri anlaruñ
ãoyındandur132.
13.
Úanúlı133:
14.
Hem ol zamanda ki Oàuz atası ve èammüleri ve úardaşları
134
ve úardaş oàlanları birle ãavaşurdı, 15.aralarında cenk ve muóÀrebe
ve muúÀtele úÀyimdi. Ve vilÀyetleri àÀret idüp çapardı. Cümle
úavmlardan 16.òıãımları ki aña ulaşup Ànuñ-ıla müttefìú olmışlardı, bu
úavm urmaú çapmaú vaútinde urduúları 17.úavmlardan olçÀyı135 ve
àanìmet alup ùavarlaru136, ki yükledürlerdi, òayli zaòmet çekerlerdi.
1.
Bunlar kendü òÀtırlarından
úanúlı137 taãnìf idüp düzediler.
Olçalar ve úazançların ve malların ol úanglıya yüklediler138. 2.Ol
úavme bu sebeb-ile Úınúılı diyü ad virdiler139, ol tamÀmet Úınúlı140
şuèbeleri anlaruñ neslinden-dürürler141.
3.
Úıbçan142:
4.
Ol vaútin ki Oàuz Đtbaraú úavminden ki anlaruñ-ile muãÀf
ve ãavÀş iderlerdi, 5.ãındı ve ikisinüñ arasında bir aùada143 úalmış-ıdı ve
anda yirlenmiş-idi. Bir yüklü èavrat ki 6.anuñ erini savaşda
öldürmişler-ıdı. Bir içi çürimiş büyük aàacuñ içine girüp oàlan
7.
ùoàurmış. Ol óÀli Oàuz’a dimişler, aña teraóóum itmiş ve eyitmiş ki:
“Çün bu èavratın eri yoúdur, 8.oàlancuú benüm oàlum olsun.” diyü. Ol
oàlancuú Oàuz’uñ oàlı mesÀbesinde oldı; 9.aña Úıbçaú144 ad virdi ki

131

B. 9b/11. // T. 9a/19. “Derbend”
B. 9b/13. “ãoyındandururlar”
133
B. 9b/14. // T. 9a/21. “Úanúılı”
134
T. 9a/22. “Úarındaşları ve úarındaş”
135
B. 10a/1. “OlcÀy”
136
B. 10a/1. “ùavÀrlarına”
137
B. 10a/2. “Úanúılı”
138
B. 10a/3. “úanúılıya yüklerlerdi”
139
B. 10a/4. “Úanúılı diyü ad virildi”
140
B. 10a/4. “Úanúılı”
141
T. 9a/5. “dürür”
142
B. 10a/5. “Úabçaú” / T. 9b/5. “Úıbçaú”
143
T. 9b/6. “iki ãunuñ arasında bir adada”
144
B. 10a/11. // T. 9b/10. “Úabçaú”
132
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úoyuúdan müştaúdur ki Türkìce “için145 boş aàaç” dimek olur. 10.Ve
tamÀmet Úıbçaú146 tÀyifesi ol oàlanuñ neslinden-dürürler.
Ve on yidi yıldan ãoñra Oàuz 11.Đtburaú147 úavmini urdı ve
ÌrÀn iúlimlerine geldi ve ol memÀliki daòı müsaóóar eyledi. Çün
12.
yıylÀdan148 ãoñra kendü vilÀyetine gitdi. Òaber geldi ki “Đtburaú
úavmi girü yaàılıú 13.itmek isterler.” didi diyü. Pes Úıbçaú149 uruàını
viribidi ki tÀ Đtburaú ve Naiman vilayeti 14.arasında oturalar, tÀ anlaruñ
yaàılıàından emìn ola. Ol zamÀndan berü Úıbçaú150 ùÀyifelerinüñ
15.
yaylaúları úışlaúları ol nevÀóì ve óudÿda úalıbdur. Deşt anlara da yir
yurt olmışdur şöyle biline.
16.
Úarluú:
17.
Şöyle rivÀyet iderler ki: Çün Oàuz áur ve áÿrcistÀn
1.
vilÀyetlerinden kendü úadìm yurtına
mürÀcaèat itdi. Yolda bir
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süd-ile ùoyurdı. Ve bir úaç günden ãoñra göç156 irişdi. Oàuz 11.çün ki
yasÀú ki hiçbir èillet-ile kimesne andan úala incinüp eyitdi, Úalaç
dirler, ol lafô anlara ad oldı.
12.
Aàaçeri:
13.
Bu ad úadìmüél-eyyÀmda yoà-imiş, şol vaútin ki Oàuz
úavmları bu memleketlere gelmişler, anlardan bir ùÀyife 14.ki anlaruñ
yurtları ormanlu biååelü yirlere düşdi, bu ad-ıla mevsÿm oldılar. Yaèni
bìåe eri 15.anuñ begi ki Moàol ùÀyifeleri anlara ki yurtları orman ve
bìåe úatında idi, hÿrmiy erkÀn 16.ad virdiler. Yaèni Biåe úavmi ol
Türkler ki Oàuz-ıla bile müttefìú olup yardım itdiler, bu õikr olan
17.
kavimlerdür. Ne úadar ki evvelden Ayàur adı bu müttefiú olan
1.
úavmlaruñ cümlesine ad úonıldı. Çün
andan ãoñra onlardan bir
úaç úavm her biri bir sebeb-ile, şöyle ki şeró olundı, bir ada maòãÿã
oldılar, Ayàur 2.lafôı úalanına muúarrer oldı. Ve anlar ol ad-ıla şöhret
buldılar. Ve Oàuz’uñ oàlanları1şgeoçş;àğ,.eñppk;k;kPàpppppk;k;kDØöe.çc;àşğ;;öge çcöPğgk;kõŞ
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ùoyda ùoúuz yüz baş kısraú, toúuz yüz baş sıàır ve ùoksan biñ 2.baş
ìrek158 koyun boàazlamışlardı. Ve tamÀmet òatunların ve oàlanların ve
beglerin ve çeri-3.-başları ve bellü kişilerin óaøır idüp dürlü aşlar
bişürdi159. Ve süçi ve úımız ve úımran firÀvan getürdiler. 4.ŞöylÀn
döşenüp yidürüp içirüp cümlesin òoş görüp òilèatlar geyürdi, baòşìşler
itdi. 5.èAlaél-òuãÿã bu altı oàlanlarına memleketler almaúda kendü-yile bile saèylar idüp úılıç urmışlardı, 6.õiyade èÀùıfet ve nüvÀõişe
maòãÿã oldılar.
Bir úaç günden bu oàlanlar ittifÀk-ile ava gitdiler. Yabanda
7.
bir altun yay ve üç altun oú buldılar ve ataları úatına iletdiler ve
eyitdiler ki, nice üleşelüm diyü. 8.Oàuz daòı alup yayı uvadup üç
büyük oàlanlarına virdi ve buyurdı ki: “Ol úavmlar ki ol 9.ulu oàlanları
neslinden peydÀ olalar ki yay anlara virildi, anlara Bozoú disünler!”
Maènisi pÀre 10.idüp üleşmekdürür. ZìrÀ yayı üç pÀre itdiler,
üleşdürdiler. Ve çerinüñ ãaà úolı bu üç oàlana 11.taèalluú ola ve ol 160
kavimlerüñ adların ki ol üç oàlan neslinden olalar ki anlara Üçok 12.adı
virdi ve eyitdi ki: “Çerinüñ ãol úolı bu üç oàlana ve nesillerine
taèalluú ola!” ve buyurdı ki: 13.“Andan soñra anlaruñ oàlanları bu
laúaba mensÿb olalar ve her biri bileler ki çerinüñ kanúı 14.yanından
dururlar. Ve çün yol tura-y-ıla saà úoluñ yolı olur úadar ve yay ki
padişÀh 15.meåÀbesindedür, anlara virmişüm.”didi. “Ve her kim ki ilçi
ve nöker menõilesindedür anlar ki 16.sol úol dururlar.” Ve tamÀmet ãaà
úol ve ãol úol yurtların bu mÿcebce anlara muúarrer itdi 17.ve buyurdı
ki: “PÀdişahlıú taòtı ve benüm yirüme òan olmaú yolı, Bozoú
1.
úavminüñdür.
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úodı. Ve size daòı 7.Óaú -teèÀlÀ- luùfı ve tevfìúi birle dir, dürr-i muúbil
oàullar virdi. Bundan163 olmasun ki bu oàlan-8.-lar mÀl ve mülkden
ötüri biri biri-y-ile muòÀãemet ve düşmanlıú ve münÀzaèat ideler.
Maãlaóat 9.oldur ki Oàuz vaãiyyeti mÿcebince her birinüñ manãıbı ve
yolı ve turası ve adı ve laúabı èalÀ ceddihì164 10.muèayyen ve muúarrer
ola. Ve her birinüñ bir nişÀnı ve ùamgası ola ki yarlıà ve òazÀnelerin
ve yılúı 11.ve tavÀrların anuñ-ile nişÀn ve tamàa ideler, tÀ hiç biri165
biri-y-ile mücÀdele ve èinÀd idebilmeyeler. Ve her 12.birinüñ oàlanları
ve oàul oàlanları ve boyları zamÀn döndükce kendü adlu adın 13.ve
laúabın ve yolı ve ùurasın bileler.” Eyitdi: “MÀdÀm ki yollu yolın
bileler, devletleri úÀyim olup 14.dünyÀda ve Àòiretde eyü ad úazanalar.”
didi. Ve andan ãoñra, ki altı oàlanlara Boõoú ve Üçoú 15.laúab
muèayyen olmış-ıdı, Günòan bu sözi àÀyet begendi166. Yengi
Kinetlü167 Arúıl ÒvÀce 16.anuñ tertìbine meşàÿl oldı ve çerinüñ ãaà úolı
ve ãol úolı anlara maòãÿã olup her 17.birine yengi ad ve nişÀn ve tamàa
muèayyen ve muúarrer itdi. Ve her boya bir cÀnavarı maòãÿã itdiler ki
1.
anlaruñ oyúunu ola. Ve bu lafôuñ iştiúÀúı oynuúdandur ki ol
ôamÀnuñ Türkçesince 2.úutluluúdur. Şöyle ki “Oynuú bolsun!”
dirlermiş, yaèni “Úutlu olsun!” dimekdür. Ve èÀdet 3.ve tÿra oldur ki,
her cÀnavar ki bir boyuñ oyúunı ola. Çün anı tefeééül-içün mübÀrek-4.lige muèayyen itmişlerdür, aña kaãd itmeyeler ve incitmeyeler ve anuñ
etin yimeyeler. Bu zamÀna degin ol 5.maènì muúarrerdür. Ve ol
boylardan her úavm kendü oyúunın bilürler ki Oàuz böyle 6.muèayyen
itdi ki her vaút ki şöylÀn ve òïn döşene ve ùoy ve dügün ve dirnek olÀ
7.
ve iş168 üleşdüreler, at ùavÀruñ úanúı endÀmı ve süñügi her boyuñ ne
ola, tÀ her vilÀyet ve her maúÀmda ki 8.olalar, ùoy ve iş vaútinde her
birinüñ óiããesi maèlÿm ola. Đş-içün169 biri biri-y-ile nizÀè ve 9.göñül
úomaú itmeyeler. Ve ol yigirmi dört boyuñ adları -ki aãılda anlaruñ
adıdur ve her 10.úabìle ve şuèbe ol ad-ıla şöhret bulmışlardur ve ol ad
ol úavme èalem olmışdur, meşrÿó 11.ve mufaããal yazılup170 ve her

163

B. 13a/12. “bundan ãoñra”
T. 11a/10. “óadde”
165
T. 11a/11. “birisi”
166
T. 11a/15. “begenmişti”
167
T. 11a/15. “Künetlü”
168
B. 14a/1. // T. 11a/23. “Àş”
169
B. 14a/4. // T. 11a/23. “Àş-içün”
170
B. 14a/7 “yazılur”
164
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biriñüñ tamàa ve oyúunı ve etden süñügi ki her birine maòãÿã
12.
olmışdur, altında åebt olınur. Şöyle ki idrÀki fehi
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Aşuúlu ve imÀce183 süñük, úartal úuş
tamàa
8.
9.
Sevvom: Doduràa, yaènì milk ùutmaú ve yasamaú.
7.

Aşuúlu ve imace184 süñük, úartal úuş
11.
CehhÀrom: 12.Yapar ki185, Yaparlu.
10.

tamàa

Aşuúlu ve imace süñük, kartal úuş
tamàa
1.
Yılduz Òan, oàlanları ki üçüncü oàuldur.
2.
Evvel: Avşar yaènì cüst ü çÀlÀk ve av ve cÀn-vara úuşa
13.

hÿslıú186
3.
4.

äaà umÀce ve adlu ãüñük, tavşancıl úuş
tamàa
Dovvom: Úızıú187 úuvvetlü ve yasaúda cidd ü cehd idici.

äaà umÀca ve adlu ãüñük, Tavşancıl úuş,
tamàa
Sevvom: Begdilli, yaènì begler sözi èazìzdür.

5.

6.
7.

8.

äaà umÀca ve adlu ãüñük, tavşancıl úuş
CehhÀrom: Úarúın, yaènì ulu Àş ve ùoyurıcı.
äaà umÀca ve adlu ãüñük, Tavşancıl úuş

tamàa

tamàa

Üçoú, úavmlar ki ãol úoldururlar. 2.Gök188 Òan,
oàlanları ki dördüncü oàlandur.
3.
Evvel: Bayındur, yaènì hemìşe bÀy ve nièmetlü ol.
1.

183

T. 12a/5. “umace”
T. 12a/7. “umaca”
185
T. 12a/8. Bu kelime yok.
186
B. 16a/2. “heveslü”
187
T. 12a/13. “Úınıú”
188
B. 16b/2. “Gök Òan” şeklinde geçmektedir. Doğrusu da bu olmalı. A metninde
“Gün Òan” şeklinde yazılıdır.
184
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Úarı189 yaàrın ãol süñük, sunúÿr úuş
5.
Dovvom: Pencene, yaènì eyüdür süçi190.
4.

6.
7.

8.
9.

tamàa

Úarı yaàrın ãol süñük, sunúÿr kuş
tamàa
Sevvom: Çavundur, yaènì namuslu ve iyreú çavlu191.
Úarı yaàrın ãol süñük, sunúÿr kuş
tamàa
CehhÀrom: Çepni, yaènì kandaki yÀàı göre deróÀl savaşur

ve çÀpar.

Úarı yaàrın ãol süñük, sunúÿr úuş
tamàa
1.
Ùaú Òan, oàlanları ki beşinci oàuldur.
2.
Evvel: äalur, yaènì192 “äÀl, ur!” úanda ki irsesin úılıç ve
çomaúuñ revÀn olsun.
10.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Uçayla adlu süñük, süñük, uç úuş úuş
tamàa
Dovvom: Eymür, yaènì óadsüz eyü ve bÀy ol.
Uçayla adlu süñük, uç úuş úuş
tamàa
Sevvom: Alayundlu, yaènì úısraúları al193 ve eyü atlu.
Uçayla adlu süñük, uç úuş úuş
tamàa
CehhÀrom: Üregir, yaènì hemìşe iylük ve iósÀn idici.
Uçayla adlu süñük, uç úuş úuş

tamàa

189

B. 16b/4. “äol úarı...” A. ve P. nüshalarında 4-6-8 ve 10. satırlarda tek başına geçen
“úarı” kelimesi B ve T nüshalarında “ãol úarı ” şeklinde geçmektedir. Doğrusu da
budur. Bk. T. 12b/8-9-10-12. satırlar.
190
B. 16b/6. “Biçene yaènì eyü dürişici” // T. 12b/7.
191
T. 12b/9. “Çavındır, yaènì nÀmuslu ve ıraú çavlu”
192
T. 12b/14. “...‘Sal! Ur!’ yaénì kandaki isesin...”
193
B. 17a/6. // T. 13a/1. “ala”
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Dingiz Òan, oàlanları ki altıncı oàuldur.
Evveli: Đskender194, yaènì iyilük ve ululuú ve bahÀdurlıú.
1.

2.

3.
4.

Aşuúlu ve úıç süñük, çakır úuş,
tamàa
195
Dovvom: Bügdüz , yaènì dükeline tevÀøuè ve úulluú

196

ider.

5.
6.

Aşuúlu ve úıç süñük, çakır úuş,
tamàa
Sevvom: Yıva, yaènì anuñ197 mertebesi dükelinden üstin

ola.
7.
8.

Aşuúlu ve úıç süñük, çakır úuş,
tamàa
CehhÀrom: Úınıú yaènì her yirde bunlar dükelinden èazìz

ola.
Aşuúlu ve úıç süñük, çaúır úuş,
tamàa
1.
Oàuz’uñ vaãiyyet idüp tura úoduàı ve aòlÀkı ve sìreti
ve emåÀl ve óikmet 2.söõleri ki anuñ mübarek lafôından ôuhÿra geldi,
söyledi198. 3.TamÀm-ı TürkistÀn ve ÌrÀn ve Tÿran’ı müsaòòar idüp
úadìm yurdına varduàu vaútin mecmÿèoàulları 4.ve oàul oàulların
devşürüp her birin199 illü ilinden boylu boyından getürdüp bir ulu ùoy
5.
itdi. Her birine cevÀhir altun ve gümiş ve muraããaè òilèatlar ve
mertebelü mertebesince vilÀyetler virdi. 6.Daòı eyitdi: “Đy benüm
oàlanlarum ve ciger-kÿşelerüm! Uş ben pìr oldum, Àòirete naúl
itmegüm 7.yaúìn oldı. Size her naãìóat ve ögüt ki virürem ve vaãiyyet
iderem, gerekdür ki cÀn 8.úulaàı-y-ıla işidüp Ànı èayn-ı saèÀdet ve
devlet bilüp anuñ-ıla èamel úılasız ve èoàlanlaruñuza ve õü-9.-riyyÀt ve
uruú200 ve ãoyuñuza daòı benüm ögüdüm ve sözüm ve vaãiyyetüm
diyesiz. Anlar daòı anuñ-ıla 10.èamel idüp zamÀn döndükce oàul
9.

194

B. 17b/2. “Đgdir”
T. 13a/8. “Bügder”
196
B. 17b/4. // T. 13a/8. “ve úulluú ve òiõmet”
197
T. 13a/10. Bu kelime yok.
198
T. 13a/16. “...ve Çinkiz Òan daòı bu sözü söyledi ve bu töreyi yiñiledi.”
199
B. 18a/6. “yirden”
200
T. 13b/7. Bu kelime yok.
195
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oàlanlarına diyeler ve yitüreler ki mÀdÀm ki dünyÀda olasız 11.ve uruú
ve ãoyuñuz yayıla, bu ögütler birle èamel idelerse düñyÀ
memleketlerine pÀdişÀh olalar; 12.hiç düşmÀn anlara ôafer bulmaya ve
dinlerin yÀvi úılup ezmeyeler. Hemìşe din ve dünyÀları maèmÿr ola.
13.
Ve şol vaútin ki benüm ögütlerüm201 ve törem birle èamel itmeyeler,
lÀcerem biri birine uymayalar; 14.ol sebeb-ile anlaruñ üzerine düşman
ôafer bulup202 àÀlib ola. Her bir boy, bir iúlìme düşe; TÀcik 15.ve otırÀú
ile úarışalar, boylu boyunı ve süñügini unıdalar.” didi. Daòı òalvet
idüp altı oàlına 16.ve yigirmi dört oàlanları oàlanlarına eyitdi, bir gün
“Bir oú virüñ!” didi. Aldı eliyle 17.uvatdı. Ve ikisine eyitdi “Đki oú
virüñ.” didi. Virdi203, aldı, uvatdı. Ve üçinden birer oú diledi,
1.
dizine urup uvatdı. Ve Àltısından birer oú diledi, dizine urup
uvadımadı. Ve on ikisinden 2.birer oú ve on ikisinden daòı birer oú
diledi, alup birer ip-ile baàladı ellerine virdi, eyitdi: 3.“Ne úadar güç ve
úuvvetiñiz vÀr-ise idüñ görüñ uvada bilür misiz?” didi eyitdi204.
“Uvanmaz!” didiler. 4.Eyitdi: “Đşbu temåìl delìlince gerekdür ki biri
biriñüõe uyup vaãiyyetüm mÿcebince Gün, òan ola! 5.Anuñ ardınca
oàlı, Úayı òan ola. MÀdam ki Úayı ãoyından òan var ola, Bayat òan
6.
olmaya; meger kendü boyına beg ola. Úayı òan olıcaú Bayat ãaà úol
begler begisi ola. Ve 7.ãol úol beglerbegi Bayındur dur. Đşbu tertibce
aàa varken Àyini aàalıú itmeye, yaèni ulu úardÀş 8.vÀr-iken kiçi úardaş
beg olmaya.
Úayı Òan òan olıcaú on iki boy ãaà úolına ve on 9.iki boy ãol
úolına ùuralar. Ve altı boylardan205, ki èammu oàlanlanlarudur206, birisi
ãaà úola 10.ùura, biri òanlar òanı boyına úarşu úarışa, ikisi Úaravul ikisi
Çaàdavul olalar. AmmÀ Úaravul 11.başı ve aàası207 Úınuú’dur.” didi.
Atasından ãoñra çoú õamÀn Úayı òanlar òanı oldı. Pes bu
12.
delìl ve erkÀnca padişÀh-ı Àèôam seyyid-i selÀùìnüél-èArap veélèAcem úÀyid-i cüyÿşiél-13.muvaóóidìn, úÀtiliél-kefereti veél-müşrikìn
sulùÀn bin sulùÀn pÀdişÀhumuõ SulùÀn MurÀd bin Meóemmed Òan ki

201

P. 14a/13. “ve sözüm”
T. 13b/12. “...ôafer bulup” kelimeleri yok.
203
B. 18b/8. // T. 13b/15. “virdiler”
204
B. 18b/13. // T. 13b/18. “eyitdiler”
205
T.13b/23. “...kendi boyuna oàlan veya úardaşı begler begi dege. Ve Gündüz òanlar
òanı boyuna dört òan ola.”
206
T. 13b/23. Bu ara cümle yok.
207
T. 14a/2. “...Bayundur ve Çavdavul’uñ”
202
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eşref-i Àl-i èOsmÀn’dandur208 pÀdişahlıàa ensab ve elyaúdur.
Oàuz’uñ úalan òanları uruàından belki 15.Çingiz209 Òanları uruàından,
daòı mecmÿèından ulu aãl ve ulu süñükdür, şerè-ile daòı èörf-ile
16.
daòı. Türk òanları daòı 210 úapusına gelüp selÀm virmege ve òiõmet
itmege lÀyıúdur. AllÀhu -teèÀlÀ- bÀúì 17.ve pÀyidÀr úılsun, ãoyı èÀlem
olduúca cihÀndÀr u cihÀnda vÀr olsun. Bi-én-nebiyyi ve Àlihi ve hem
1.
peyàamber -èaleyhiés-selÀm- zamÀnına yaúìn õamÀnda BeyÀåi211
boyından Úorúut Ata úoydı Oàuz úavminüñ 2.bilgesi-y-idi212, ilhÀm
iderdi. Eyitdi: “Áòir zamÀnda girü òanlıú Úayı’na213 dege, daòı
kimesne ellerinden 3.almaya.” 214 didügi èOsmÀn -raómetüélÀhneslindendür215.
Oàuz buyurdı mecmÿè òalúı üç bölük itdiler. 4.èÀúillere ve
bilgelere ve muóÀsiblere mÀl ve ùavar cemè itmek ve òaraç itmek ve
kedòudÀlıú ve vezìrlik 5.ve yazıcılıú virdi. Ve bahÀdırlara çeri begligi
virdi. Ve celed ü çÀlÀk kişilere uruú 6.virüp at güdmege gönderdi. Ve
ebleh ve bön kişiler eline aàaç virüp deve ve ãıàır ve úoyun 7.güdmege
gönderdi. Ve eyitdi ki úaçan bir yüzbaşı ve ellibaşı fevt olsa yarar oàlı
úalmasa 8.anuñ bölüginde göreler kim at binmekde ve at tımÀr itmekde
bilgey-ise ve yancuàında sırımdan9.ve úavdan ve çaúmaúdan ve
anduzdan ve at gözine úoyacaú otdan bulınur olsa ve úalanı andan
10.
úorúar utanur gibi olsalar ve eyer ve uruàın216 ve uyan süñügin düze.
Ve diye ki bilse217 ve yay 11.úurmaúda ve ãarmaúda bilür olsa Ànı ol
bölüge aàa ideler. Ve daòı biñbegi ve ùumÀn 12.begi olsa ve yarar oàlı
úalmasa biñ ve tumÀn içinden úanúısı bahÀdır ve ìş görmiş ve çeri
úolayın 13.bilür ve ãavaşlar ãınamış kişi olsa anı biñ begi ve ùümÀn begi
ideler. Ve dÀyim göç 14.ideler, oturaú olmayalar. Yazın yazlada ve
yÀyın yaylaú yirlerde yüriyeler ve güzin güzle ve úışın 15.úışlaú ve
sÀóil yirlerde yüriyeler, úıtlıú görmiyeler. Ve ùavarları218 aruúlamaya
14.

208

B. 19a/7. “èOåmÀn’dur”
T. 14a/6. “Çingiz”
210
B. 19a/10. // T. 14a/7. “daòı Tatar òanları”
211
B. 19a/12. // T. 14a/10. “Bayat”
212
B. 19a/12. // T. 14a/10-11. “...bilgesi-y-idi, ne dirse olurdı. áÀéibden òaberler
söylerdi. Óaú -teèÀlÀ- ilhÀm...”
213
T. 14a/12. “Úayı’ya”
214
B. 19a/15. “didi”
215
B. 19a/15. // T. 14a/13. “neslidür”
216
P. 15a/10. “onàın” / T. 14a/20. “unıàın”
217
B. 19b/6. // T. 14a/20. “dike bilse”
218
T. 14b/2. “ùavarı”
209

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

Volume 3/7 Fall 2008

Tevārih-i Āl-i Selçuė Oāuz-nāmes’si

193

ve úımız ve úımrÀn 16.ve süd yoàurt eksük olmaya. Ve èıyş ve
çaràÀmuú firÀvÀn olup diñleneler. Andan ãoñra 17.eger biş yüz yıl ve
1.
biñ yıl ve on biñ yıl oàlanlar ùoàup vücÿda geleler ve ataları
yiri
ve urunına oturalar, büyüsün ve bu töre ve yasaú ki benden yÀdigÀr
úalur saúlayup 2.ayruúısını itmeyeler. Hem gökden anlaruñ devletine
meded gele ve dayim èıyş ve èişret içinde olalar. 3.Ve Óaú -teèÀlÀanlara eylüú ide, nièmetler vire. Ve èÀlem òalúı anlara duèÀ ideler ve
èömürleri uzun, 4.ve devleti nièmetden beròurdÀr olalar. Menòasunet-i
siyÀsete dÀmet riyÀsete bu maèniye işÀretdür.
5.
Ve daòı eytmiş çoú oàullular bundan ãoñra òanlardan ve
pÀdişahlardan vücÿda 6.geleler. Eger ulular ve begler ve pehlevÀnlar ki
anlaruñ úatından olalar, yasÀàı úÀtı ùutmayalar, 7.òanlıú ve padişÀhlıú
işi müzelzel ve münúatiè ola. Oàuz Òan’ı arzu-y-ıla isteyeler,
bulımayalar.
8.
Ve daòı eyitmiş: “TümÀn begleri ve biñ begleri 219 evvel
Àóir geleler ve Oàuz Òan’uñ ögüdin 9.ùutmayalar. èAcib220 anlar
çerilere serverlik idebileler mi? Ve anlar ki kendü yurtlarında oturalar
10.
úalalar ve ögüt işitmeyeler; anlar şol ite beñzerler ki çoú ãuya düşüp
çıúamaya veya şol 11.oúa ki gÿr u sÀz içine atarlar yÀvì úılınur anuñ
gibi kişiler serverlige yaramazlar.
12.
Meróÿm Úara èOåmÀn daòı, dÀyim bu ögüdi oàlanlarına
virür imiş: “Olmasun ki oturaú 13.olasız ki beglik TürkmÀnlık ve
yürüklik idenlerde úalur.” dir imiş. Ve daòı eyitmiş: “Her kim ki221
14.
on kişi başarabilür, elli kişi başarabilür; biñ begi olmaàa yarar. Ve
daòı her kim222 ki kendü evi 15.düzenin düze bilür, on başı olmaàa
yarar223. Ve her kim ki biñ kişi başarabilür, tumÀn begi 16.olmaàa yarar.
Ve her kim bir tumÀn başarabilür, boy başı olmaàa ve bir boya òan
olmaàa yarar ve 17.il iúlim pÀdişahlıàına yarar.” Daòı eyitmiş: “Her
1.
kim ki kendü evi içini arı ùutabilür mülk
ve iúlìmi daòı uàrıdan
219

B. 20a/5. // T. 14b/12. “...ve yüz begleri ki...”
P. 15b/9. “èAceb”
221
B. 20a/10. “kendü evi düzenin bilür on başı olmaàa yarar. Ve her kim ki on kişi
başarabilür, elli kişi başarabilür. Ve her kim ki elli kişi başarabilür, yüz begi olmaàa
yarar. Ve her kim ki yüz kişiyi başarabilür, biñ begi olmaàa yarar. Ve her kim ki ...”
222
T. 14b/18. satırda A15b/14. satırın atlanmış olduğu görülüyor.
223
T. 14b/18-20. Bu bölüm biraz karışık olarak şöyle yer almıştır: “Her kim kendü evi
düzenin bilür, on başı olmağa yarar. Her kim ki on kişi başarabilir, elli kişi
başarabilür. Her kim ki elli kişi barabilür, yüz begi olmaga yarar. Ve her kim ki yüz
kişi başarabilür, ben begi olmaga yarar.”
220
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ve yalancıdan arıdabilür.” Ve daòı eytmiş ki: “Her onbaşı kendü evine
2.
yasaú idebilmeye Ànı ãuçlu idüp èavratı oàlan-ıla mücrim úılmaú
gerek ve Ànuñ öninden birini 3.on başı itmek gerek. Ve yüzbaşı ve biñ
begi ve tümÀn begi daòı bunuñ gibi ve çeriden bir kişi 4.ùaşrada bir
sehel ãuç işlese tumÀn begine buyuralar ki biñbaşı her kim ise ve zehm
ide azarlaya224. 5.Ve biñ begleri yüz beglerin döge225. Ol kişi getüreler
cezÀsı ne-y-ise 226 uàrı óarÀmi 6.daòı böyle bulalar. Her kişi óükm
itdügi yirde vÀúiè olsa aña bulduralar.” Ve daòı eyitmiş 7.ki: “Her söz
ki üç bilige aña ittifÀú ideler, ol sözi her yirde dimek olur. Ve illÀ aña
8.
iètimÀd itmek olmaz. Kendü sözüñ ve ayruú kişi sözüni ol bilgeler
sözine úıyÀs it. Eger 9.muvÀfıú düşerse Ànı söylemek olur ve illÀ hiç
söylememek gerekdür.” Daòı eyitmiş ki: “Her at 10.ki semüzlikde eyü
segirde ve orta atlu ve uruú olduúda daòı yaòşì segirde, ol 11.ata yaòşì
at dimek olur. AmmÀ şol at ki bu üç óalde birinde eyü segirtmeye aña
yahşi at 12.dimek olmaya.” Ve daòı eyitmiş ki: “Ol begler ki server
olalar ve tamÀmet çericileri birle çün 13.ava ve çeriye bineler, kendü
adlarını muèayyen úılalar. DÀyim Óaú -teèÀlÀ-ya òayr duèÀ úılup
göñüllerin aña 14.baàlayup cevÀbınuñ fetóin ve eylügin dileyeler, tÀ
úadìm tañrı úuvvetiyle dört óad ùutıla. 15.Ve çeriye giricek yeñi ùoàmuş
buzaàu gibi epsem oluñ. Ve ãavaş idicek şol aç ùoàan gibi, 16.ki av
üzerine uçar, cenge girüñ.” Ve daòı eyitmiş ki: “Er kişi güneşi degül
ki dügeli yirde 17.òalúa göstere. ÓÀtun kişi gerekdür ki çün eri ava ve
1.
çeriye gitmiş ulaşmış ola, ol evini
müretteb bezenmiş ùuta. Şöyle
ki eger ilçi veyÀ àayrı úonuú eve úona dükeli nesneyi tertìb birle
2.
düzenlü göre ve eyü aş bişürüp úonuàuñ eksügin geregin düzetmiş
ola. LÀcerem erinüñ 3.eyü adın çıúarmış ola ve kendünüñ daòı eyü adı
meóÀfil ve mecÀlisde söylene. Eyü er, eyü òatun 4.kişiden maèlÿm ola.
Eger òatun kişi yaramaz ve ked bÀnÿ olmayacaú olursa erüñ yolsuzlıàı
5.
ve tedbirsüzligi andan maèlÿm olur. Ez òÀne-i be-ketòudÀ-yı MÀne-i
hemeçìr [Manuçihr] daòı eyitmiş ki şöyle ki: 6.“BÀzirgÀnlar altunlu
úumaşlar ve tengsÿúları-y-ıla gelürler, aããı ümìd-ile, göñülleri
úuvvetlü ve ümìd-ile olurlar.

224

T. 15a/3. “...biñ başlarına zahm ide, azarlaya.”
B. 20b/5. // T. 15a/4-5. “Ve yüz begleri elli başın ve onbaşların döge, ki ol kişiyi
ùutup getüreler...”
226
B. 20b/6. // T. 15a/5. “ne-y-ise olına”
225
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Çeri begleri daòı gerekdür ki oàlanlarına oú atmaú ve at
segirtmek ve güreş 8.ùutmaú eyü ögredeler ve anları bu işler-ile
ãınayalar. Ve şöyle bahÀdur ve alp ideler ki: ‘BÀzirgÀnlar 9.aããına227
göñülleri inanur gibi, anlaruñ daòı göñli hünerlerine inana. Yüreklü
alp
olalar
öleler.’ 10.Ve daòı eyitmiş ki biz ve uruàumuzdan muúarrer olmış
yasaàa bir kerret òilÀf itse, aña, diliyle 11.ögüt vireler. Ve eger girü228
muòÀlefet iderse geregi gibi tehdìd ve cevr ideler. Ve eger üçinci
kerret 12.itse anı ırÀú yire Òoten ùarafında ıssuz yazılara, ki anda il
yokdur, yılda iki kerret uç-ile 13.varurlar, anda göndereler, anda ùura.
Bir müddetden229 girü getüreler. Eger uãlanup èÀúil olursa 14.fe-bihÀ ve
illÀ zindÀna bıraúalar; andan daòı çıúsa èÀúil olmasa, cümle aàa ve ini
dirilüp dÀnışalar, 230 15.maãlaóaPşeüçc;àp;;ını görüàa ldaòi,
rinòriik
7.
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Ve daòı eyitmiş 12.ki: “Đl ulusı ve memleket ùutmaú ulu işdür. PÀdişah
dÀyim öñlü ve her işden òaberdÀr gerek. Ve her 13.vaútde Óaú -teèÀlÀya duèÀ ve münÀcÀt itmekde gerek ki tÀ anuñ elinden ve dilinden ve
úalem ve úademinden 14.şol nesneler ôÀhir233 ola ki il ulusı ve mülk ve
memleket ve dìne ve dünyÀya yarar ola.” Ve daòı eyitmiş 15.ki:
“PÀdişÀh ulu işleri ve defter ve dìvÀnì işleri hünermend ve işler
ãınamış kişilere ıãmarlamaú gerek. 16.Đşi ãınamadıú kişilere ıãmarlaya
ki ãoñra peşìmÀn olur.” Ve daòı eyitmiş ki: “ÒÀyin ve ãuçlu 17.kişiyi
elbette yasaàa yitürmek gerek ki daòı kimesne òiyÀnet ve uàurlıú ve
1.
óarÀmìliú itmeyeler.
Ve güç ve ôulüm görmiş kişilere dÀd
virmek gerek ki güç ve ôulüm idiciler daòı bìzar olmayalar.” Ki
2.
eyitmişlerdür ki: “PÀdişÀh uàrı óarÀmì defè itmeye kendü eli-y-ile il
ve kÀruvÀn urur. ZìrÀ pÀdişÀh-3.-laruñ ilden temettüè ve fÀyide
gördügi234 şol vaút óelÀl olur ki yavuzları üzerlerinden 4.defè ideler. Bu
söze muúavvì ve delil NÿşìnrevÀn-ı èÀdil, ki küfürle fevt oldı. Düşde
5.
gördiler òoş òürrem yirde oturur. Eyittiler: “Bu maúÀma neden
irdüñ?” didiler. Eyitdi: “Mücrimlere 6.şefúat itdüm ve ãuçsuzları
incitmedüm.” didi.
Ve dahì eyitmiş ki: “Mürüvvet ve kişilik oldur ki 7.çün bir
kimesne bir kimesneden òayr ve eylük görmiş ola, anuñ minnetin
kendü üzerine sÀbit bilmek 8.gerek; anı rièayet idüp aña eylük ve iósan
itmek gerek ve anuñ òaúúını yirine getürmek 9.gerek. Ve haúìúatda
pÀdişÀhlaruñ devleti ve óürmeti nöker ve il ve memleket-iledür. Eger
nöker 10.ve il ve raèiyyet olmayacaú olur ise pÀdişÀhlıú mümkin
degüldür. Pes eger nökerüñ ve il ve raèiyyetüñ 11.úadrini bilmeye ve
anları òoş ùutup rièÀyet itmeye àÀyet mürüvvetsüzlik ola.” Ve daòı
eyitmiş ki: 12.“YÀvuzlaruñ úulaàın burup teédìb idüp úoyı virmek şuña
beñzer ki úurdı ùutup 13.and virüp úoyı vireler. Uàrı ve óarÀmì ve
şerìrlere inanmaú olmaz. Şol kişinüñ ki şerri 14.maèlÿm ola anı
öldürmek yigrekdür. Úovup ilden235 çıúarmaúdan ki yılan ve úuyruàı
uzunı 15.kendü evinden alup úoñşı evine bıraúmaú eyü olmaz.” Ve
daòı eyitmiş ki: “PÀdişÀh òişam ve úaúımaú vaútinde 16.ivmek ve taècìl
itmek gerekmezdür ki diri öldürmek olur ve ölüyi diri úılmaú olmaz.
Niteki 17.sınuàı bütün itmek olmaz, bütüni ãındurmaú olur.” Ve daòı
233

T. 16a/5. “ãÀdır”
P. 17b/3. “gördükleri”
235
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Òan itdiler. Çoú zaman Ùürk’e TÀcik’e óükm itdiler. Bunlardan soñra
TürkistÀn iúlimlerinde 8.çoú yıllar fetret oldı. ÓÀnlıú itmişlerüñ
ãoyından Úınıú uruàından LoúmÀn Òan’ı buldılar. 9.Çün bahÀdur ve
müdebbir ve oàullu-y-ıdı dirnek ve dÀnışıú itdiler, töre ãorışdılar,
eyitdiler: “Bunlaruñ 10.kuşı çaúırdur ki úuşlaruñ yüreklü ve
bahÀdurıdur egerçi ãol úoldandur ve dükeli boylardan 11.ãoñra õikr
olurlar öpüp Oàuz bunları aàırlayıp p c;à,P,ö1ge çcpö.àgp p c;à,P,ö1aúaşd k;kõŞSé,àPöàöPpş.e

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

Volume 3/7 Fall 2008

Tevārih-i Āl-i Selçuė Oāuz-nāmes’si

199

Bulgarskata Akadamiya Na Naukit Đ Đzkustvata Kıniga
LXVI, Sofiya, Peçatnitsa Kınipegraf, 1943.
DUDA, Herbert W. Die Seltschukengeschichte des Ibn Bìbì,
Munskgaard/Kopenhagen, 1956.
ERZĐ Adnan Sadık, “Đbn Bìbì”, ĐA, V/II,
V/II s. 716.
ĐNAN, Abdulkadir “Orun ve Ülüş Meselesi”, Türk Hukuk ve Đktisat
Tarihi Mecmuası,
Mecmuası I, Đstanbul, 1931.
KAFESOGLU Đbrahim, Türk Milli Kültürü,
Kültürü Đstanbul, Boğaziçi
Yayınları, 1986.
ÖGEL Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları,
Çağları Đstanbul, 2001.

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

Volume 3/7 Fall 2008

