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15. Yüzyılda Dâî? Tarafından Yazılmış Manzum Bir Fütüvvetname 

A Poetic Futuvvetnama Written By Dâî? In 15th Century 

Ali CİN 
Kübra AKÇAN** 

Öz: Fütüvvetnameler, Türk edebiyatında 13. yüzyıldan itibaren ahlaki niteliklerin dinî kabuller doğrultu-
sunda anlatıldığı, tasavvufi muhtevalı adap, erkân metinleridir. Fütüvvetnameler, sadece yazıldıkları dö-
nemin inançları, kültürleri, örf, adet ve yaşayış biçimleri hakkında bilgiler sunmaz aynı zamanda dönemin 
edebî dili, söz varlığı, Türk dilinin ses, şekil ve imla bilgisi açısından da bize kaynaklık eder. Türk edebi-
yatında ilk örneklerini Arapça ve Farsça olarak gördüğümüz fütüvvetnamelerin 13. yüzyıldan itibaren 
Türklük coğrafyasında Türkçe manzum ve mensur biçimlerine rastlıyoruz. Türk edebiyatında manzum 
olarak yazılan ve hacimli olarak kabul edilebilecek önemli fütüvvetnamelerden birisi de Marmara 
Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu 12881/Y004 numarada kayıtlı olan fütüvvet-
nâmedir. Eser, sebeb-i telifte yer alan bilgiye göre Hicrî 880/1475 yılında yazılmıştır. Eserde müellif ya 
da müstensih hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Eserde “ṭarsūs ehli bu işe ėtmiş heves / 
baǾżısı dāǾiye ėtdiler nefes” şeklinde geçen beyitteki Dai kelimesi oldukça dikkat çekicidir. Nüshanın baş 
ve son kısımlarında eksiklikler vardır. Aruzun “fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” kalıbıyla harekeli olarak nesih 
türünde yazılan nüsha, genel olarak 15 beyitten oluşmaktadır. Eserin muhtelif yerlerinde ayetler, hadisler, 
Farsça şiirler ve Mesnevi’den örnekler verilmiştir. Dil hususiyetleri ve söz varlığına baktığımızda da, bu 
eserin 15.yüzyılın sonları 16. yüzyılın başlarında yazıldığı anlaşılmaktadır.  
 
Anahtar sözcükler: Ahilik, manzum fütüvvetname, Fütüvvetname. 
 
Abstract: Futuvvetnamas are sufistic texts which explain the moral characteristics in accordance with 
religious acceptance in Turkish Literature since the 13th century. Futuvvetnamas are not only written to 
provide information on beliefs, culture, way of living and customs of the era in which they are written but 
also they are rich sources of literary language, vocabulary, Turkish language in terms of sounds, spelling 
and form. The first examples of Futuvvetnamas that we see in the Turkish literature are written in Arabic 
and Farsi. From the 13th century onwards, we encounter poetic and prose forms written in Turkish 
language in Turkish geography. The Futuvvetnama which is catalogued in the Library of Marmara 
University’s Rare Collections of Work of Arts is accepted as voluminous and written in prose and it is 
numbered as 12881/Y004. This work of art was written in the year of 880 according to the Hijri calendar. 
There is no information about the editor or copyist in the work. In this work of art, the word Dai is quite 
remarkable in the verse that runs as “ṭarsūs ehli bu işe ėtmiş heves / baǾżısı dāǾiye ėtdiler nefes”. There 
are deficiencies in the beginning and in the ending of the manuscript. The manuscript which is written in 
the form of naskh and with the pattern of vowel points as “fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”, is generally 
composed of 15 couplets. Examples of hadiths, verses from the Koran, Persian poems and Mesnevis are 
given in several times in this work of art.  
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Giriş 
Arapça bir kelime olan fütüvvet, “genç, delikanlı, yiğit” anlamlarındaki fetâ kelimesinden 
gelmektedir (Sami 2015, 981). Fütüvvet kelimesi ise “gençlik, delikanlılık; cömertlik; mertlik, 
yiğitlik” (Sami 2015, 982) anlamlarına gelir. Fütüvvet ehli Arapçada “fetâ, fityân”, Farsçada 
“fütüvvet-dâr, cüvan-merd, fetâ” adlarıyla anılırken fütüvvet ehlinin yollarına Arapçada “al-
futuva”, Farsçada “fütüvvet” denilmiştir (Gölpınarlı 2011, 17). Türkçede ise fütüvvet ehli, “fetâ, 
ahi, yiğit, er, alp” diye adlandırılmaktadır. Tasavvuf kaynaklarında 8. yüzyıldan itibaren önde 
gelen sûfilerin fütüvvet kelimesini tasavvufi bir terim olarak kullanmaya başladıkları zikredilir 
(Uludağ - Ocak 1996, 259). Bu dönemden sonra fütüvvete, “dostların kusuruna bakmama, baş-
kalarının haklarını ve çıkarlarını kendi menfaatinden üstün tutma, müslîm gayrı müslîm 
gözetmeksizin misafir edip, herkese bolca ihsanda, hürmette bulunma” gibi anlamlar yüklenmiş-
tir (Uludağ - Ocak 1996, 259-260). O dönemlerde mert, cömert ve cesur bir kimsede bulunan 
vasıflar, gerçek bir sufide de bulunduğu için sufi aynı zamanda bir fetadır, Bu nedenle sufiler, 
fetayı “sufi”, fütüvveti de “tasavvuf” olarak tarif etmekte bir mahsur görmemişlerdir (Uludağ - 
Ocak 1996, 260). Sufilerde bulunan fedakârlık, yardım, iyilik, insan severlik, hoşgörü ve nefsine 
söz geçirme gibi ahlaki nitelikler zaman içerisinde tasavvufta, feta ve fütüvvet kelimelerinin 
karşılığı olmuştur (Uludağ – Ocak 1996, 260). 

Fütüvvetnameler, çok eski çağlardan başlayarak faziletli ve alim şahsiyetler tarafından top-
lum düzenini ve güvenini sağlamak için verilen öğütlerin, ahlaki niteliklerin dinî inanç teme-
linde anlatıldığı tasavvufi metinlerdir. (Anadol 2001, 15). Fütüvvetname metinleri, daha sonraki 
dönemlerde Ahilik kurumunun temel ilkelerini ortaya koyan, yaşayış niteliklerini belirleyen ve 
insanlara içinde bulundukları toplumda ne şekilde davranmaları gerektiğini açıklayan dinî ahlaki 
nitelikli öğüt kitapları olarak tanımlanmıştır (Aydınlı 2011, 15). Bir ahinin, bir Müslümanın 
nasıl yaşaması, nelere dikkat etmesi, nelerden çekinmesi gerektiği ayetlerden, hadislerden, dinî 
hikâyelerden örnekler verilerek anlatılan bu metinler, temelde dinî tasavvufi mahiyette olmala-
rına karşın zaman içerisinde gelişerek üç kola ayrılmıştır (Ocak 1996, 264-265). 

Bunlardan ilki 9-13. yüzyıllar arasında yazılan ve dinî tasavvufi mahiyette olup, tasavvufu 
ve onun çeşitli anlamlarını açıklayan Sufi fütüvvetnamelerdir (Ocak 1996, 264). İkincisi, 13-14. 
yüzyıllarda yazılan dinî tasavvufi mahiyetin yanı sıra bir nizamname mahiyeti de taşıyarak top-
lumdaki düzeni sağlaması bakımından önem arz eden fütüvvet teşkilatına ait fütüvvetnameler-
dir. Üçüncüsü ise, 13-16. yüzyıllar arasında yazılan ve Ahî fütüvvetnameleri olarak ortaya çıkan 
fütüvvetnameleridir. (Ocak 1996, 264-265). Türk edebiyatında yazılan fütüvvetnameleri, Arapça 
ve Farsça Fütüvvetnameler ve Türkçe fütüvvetnameler şeklinde iki grup altında değerlendirmek 
mümkündür. 

Arapça ve Farsça Fütüvvetnameler 
Anadolu sahasında Arapça, Farsça yazılmış bilinen en eski fütüvvetname Hicri 4. asırda Ebu 
Abdurrahman Sülemî tarafından Arapça yazılan Kitâbü’l-Futuvva’dır (Gölpınarlı 2011, 21; Ateş 
1977). Bilinen ikinci eser ise Hâce Abdullah-ı Ansârî’nin büyük sufilerin sözlerini Arapça ola-
rak alıp Farsçaya tercüme ettiği Fütüvvetnamesi’dir. (Gölpınarlı 2011, 21). Zikrettiğimiz her iki 
eser de Ayasofya Kütüphanesi 2049 numaralı Mecmua’da yer almaktadır (Gölpınarlı 2011, 21). 
Bunların yanı sıra yine aynı mecmuada dört risalenin dışında diğer risalelerin hepsi fütüvvete 
aittir. Bu mecmua, toplamda yirmi iki risaleden oluşmaktadır (Gölpınarlı 2011, 21). Mecmudaki 
önemli fütüvvet içerikli risaleler şunlardır:  

Ali-ibn-el-Hasan-ibn-i Câdveyh’in Arapça yazdığı Kitâbu Mir’âtü’l-Muruvvât adlı risalesi, 
Selçuklu Devletinin veziri olan Nizamü’l-Mülk’ e ithaf edilmiştir (Gölpınarlı 2011, 22). Ahmed 
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b. İlyas el-Nakkaş el Harbutî’nin Arapça yazmış olduğu Tuhfetü’l-vesâyâ adlı eser, mecmuadaki 
sekizinci risaledir. Bu eser, Burgazî ve onu takip eden diğer Türkçe fütüvvetnamelere kaynaklık 
etmesi bakımından önem teşkil eder (Gölpınarlı 2011). Mecmuadaki onbeşinci risale, Halife 
Nâsır Lidinillâh’ın, elçilik vasıtasıyla Anadolu’ya gelen Ebu Hafs Suhreverdî’ye yazdırdığı 
Fütüvvetnâme’dir (Taeschner 1962). Suhreverdî, tasavvufî şahsiyeti ve eserlerinden dolayı, 
Anadoludaki fütüvvet teşkilatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır (Sarıkaya 2002, 3). 
Mecmuada Suhreverdî’ye ait iki fütüvvetname bulunmaktadır (Gölpınarlı 2011, 22). Mecmuada 
yer alan Şihâbeddîn’in Kitâbü’l-Futuvva’sı, Necmüddin Ebû Bekr Muhammed b. Mevdûd Tahir-
i Tebrizî’nin Fütüvvetnâme’si ve müellifi bilinmeyen Kitâb-ı fi bahri’l-fütüvvati va zikru 
şacarati’-l-fayza da yine Farsça yazılmış fütüvvetnamelerdendir (Gölpınarlı 2011, 22). Bu mec-
muadaki risaleler dışında Nâsırî adlı bir şairin farsça ve manzum olarak yazdığı fütüvvetname, 
İstanbul Üniversitesi Farsça yazmaları arasında kayıtlı olan ve şair Feridüdîn Attar’a nisbet edi-
len fütüvvetname ve Yahya oğlu Abdullah tarafından istinsah edilen Murad Molla Kütüphanesi 
Abdulhamid 1. kitapları arasında 1447 numarada kayıtlı bulunan fütüvvetname de yine Farsça 
olarak yazılan önemli fütüvvetnamelerdendir (Gölpınarlı 2011, 23-24). 13. yüzyıla ait bu say-
dığımız eserler dışında, sonraki dönemlere ait çeşitli Arapça Farsça Fütüvvetnameler de mevcut-
tur (Torun, 1998, 48; Gölpınarlı 2011, 24-29). Fütüvvetnameler üzerine Hermann Thorning, 
Paul Kahle, Helmut Ritter, Fuat Köprülü, Osman Nuri Ergin, Muallim Cevdet gibi isimlerin de 
çalışmaları bulunmaktadır (Torun 1998, 48). 

Türkçe Fütüvvetnameler 
Fütüvvetnameler öncelikle Arap ve Fars Edebiyatında yer alan bir tür olup, oradan Türk Edebi-
yatına geçmiş eserlerdir. Anadolu sahasında bilinen ilk Türkçe Fütüvvetname, 13. yüzyılda 
yazılmıştır (Torun 1998, 48). 

Günlük hayatın İslamî çerçevede nasıl yaşanması gerektiği hakkında bilgi veren fütüvvet-
nameler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde İslamiyet’in doğru anlaşılması ve yayılması bakı-
mından büyük önem arz eder. Yazıldıkları dönemin inançları, kültürleri, tarihi, örfleri ve yaşayış 
biçimi hakkında bize ışık tutan bu eserler, aynı zamanda dönemin edebî dili, söz varlığı ve 
gramer özellikleri bakımından da bizlere kaynaklık etmişlerdir. Fütüvvetnameler, herkesin anla-
yabilmesi için olsa gerek genellikle sade bir dille yazılmış eserlerdir.  

Anadolu sahasında Türkçe fütüvvetnamelerin, mensur ve manzum olmak üzere iki biçimde 
yazıldığını görmekteyiz. 

Mensur Türkçe Fütüvvetnameler 
Mensur biçimde yazılan fütüvvetnamelerin bilinen en eski örneği Yahya b. Halil b. Çoban el-
Burgazî tarafından yazılan Burgazî Fütüvvetnamesi (Çobanoğlu Fütüvvetnâmesi) dir. Bu fütüv-
vetname, Anadolu sahasında Türkçe yazılmış fütüvvetnâmelerin bilinen en eski örneğidir. Eserin 
istinsah tarihi 913/ 1507 olarak bilinmektedir (Gölpınarlı 2011, 29). Eser Abdülbâki Gölpınarlı 
tarafından “Burgazî ve Fütüvvetnamesi” adıyla neşredilmiştir (Gölpınarlı 1953-1954, 76-153). 
Seyyid Gaybî b. Şeyh Hüseyin’in yazdığı Şeyh Seyyid Hüseyin Fütüvvetnamesi de bu alandaki 
Türkçe eserlerin ikincisidir. Bu fütüvvetnamenin içinde Fatih Sultan Mehmet için yazılan bir 
methiyenin olmasından dolayı, eserin Fatih döneminde yazıldığı düşünülmektedir (Gölpınarlı 
2011, 29). Bu fütüvvetname de A. Gölpınarlı tarafından yayımlanmıştır (Gölpınarlı 1955-1956, 25-
155). 

Anadolu’da yazılmış önemli fütüvvetnamelerden biri de Radavî’nin Fütüvvetnamesi’dir. 
Seyyid Muhammed b. Seyyid Alâaddin el-Hüseynî er-Radavî tarafından yazılan eserin birçok 
nüshası bulunmaktadır. Bursa’da kadılık yapan Seyyid Muhammed b. Seyyid Alâaddin Radavî’nin 
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Miftahu’d-Dekâyık fi Beyâni’l-Fütüvveve’l- Hakâyık isimli fütüvvetnameyi 931/1524 başlarında 
yazdığı anlaşılmaktadır (Gölpınarlı 2011, 30). Miftah-ı Dekâyık ya da Fütüvvetname-i Kebîr olarak 
bilinen bu eser, yukarıda bahsettiğimiz eserlere göre çok daha hacimli, teferruatlı olması ve ken-
dinden sonraki fütüvvetnamelere kaynaklık etmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir 
(Gölpınarlı 2011, 30; Torun 1998, 51-54). Eser Rahşan Gürel tarafından doktora tezi olarak 
çalışılmıştır (Gürel 1992). Daha sonra Sadullah Gülten ve Hacı Yılmaz tarafından Fütüvvet-
name-i Kebir ismiyle yayımlanmıştır (Gülten - Yılmaz 2014). Ayrıca bu eserin içindeki bazı 
bölümleri (kemer bağlama töreni) ele alan bir nüshasını Fütüvvetname-i Tarikat ismiyle Osman 
Aydınlı çalışmıştır (Aydınlı 2011). Hâce-i Cân Ali Fütüvetnamesi (Hoca Cân Bursevî 
Fütüvvetnamesi) de Türk edebiyatındaki önemli fütüvvetnamelerden birisidir. (Torun 1998, 54). 
Bu Fütüvvetnamelerin dışında tercüme edilmiş yahut kısaltılmış Derviş Mim Ahmed 
Fütüvvetnamesi, Yâsin-i Rufâ’i Fütüvvetnamesi, Şeyh Ahmed Fütüvvetnamesi gibi daha birçok 
fütüvvetname de mevcuttur (Detaylı bilgi için bk. Torun 1998, 55-57). Zikretmiş olduğumuz 
eserlerin yanı sıra gerek Arap ve Fars Edebiyatında gerekse Türk Edebiyatında yazılan ancak 
müellifi çeşitli sebeplerden dolayı bilinmeyen fütüvvetnameler de vardır. Müellifi bilinmeyen 
fütüvvetnamelerden biri Fütüvvetname-i Ca’fer Sâdık’dır. 16. yüzyılın sonlarında yazıldığı ve 
Bektaşîlere ait olduğu düşünülen bu eserin bilinen başka nüshası yoktur (Sarıkaya 2008). 
Müellifi bilinmeyen diğer fütüvvetname de 1229/1809 da yazıldığı düşünülen fütüvvetnamedir 
(Arslanoğlu 1997, 9-10). 

Manzum Türkçe Fütüvvetnameler 
Manzum şeklinde yazılan fütüvvetnamelerin bilinen ilk örneği, Şeyh Eşref b. Ahmed tarafından 
856/1452 tarihinde istinsah edilen, aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan ve 444 beyit-
ten müteşekkil fütüvvetnamedir (Bilgin 1992, VII). Türk edebiyatında bilinen manzum fütüvvet-
namelerden bir diğeri de Esrar Dede adıyla bilinen Mevlevi Seyyid Muhammed b. Ahmed tara-
fından 1211/1796 yılında aruzun fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün kalıbıyla yazılan ve 176 beyitten 
oluşan Esrar Dede Fütüvvetnamesi’dir (Torun 1998, 57; Yeniterzi 2001, 115-139). Eser, Hasan 
Kasır tarafından yayımlanmıştır (Kasır 1993, 107-130). Bu iki fütüvvetnamenin yanı sıra 
Eşrefoğlu Rûmî tarafından yazıldığı bilinen bir fütüvvetname daha vardır. Lakin bu esere ulaşı-
lamamıştır (Torun 1998, 57). Bunların yanı sıra adı fütüvvetname olmamakla birlikte içerik 
bakımından fütüvvetname mahiyetinde olan ve müellifi bilinmeyen 25 varaklık manzum bir 
fütuhname Nuran Altuner tarafından çalışılmıştır (Altuner 1999, 23-38). Yine Süleymaniye 
Kütüphanesindeki bulunan üç yazma fütüvvetname Nuran Altuner tarafından çalışılmıştır 
(Altuner 2005, 79-99). Ayrıca fütüvvetname içerikli bir manzume de Ömür Ceylan tarafından 
şerh edilmiştir (Ceylan 2005, 223-247). Yukarıda adlarını zikrettiklerimizin dışında müellifi 
belli olmayan değişik kütüphanelerde daha birçok mensur ve manzum fütüvvetname mevcuttur. 
Fakat bunlar adını zikrettiğimiz fütüvvetnameler kadar büyük ve hacimli değildir. Bu fütüvvet-
namelerin birçoğunun çeşitli fütüvvetnamelerin kısaltılmış şekli olduğu düşünülmektedir (Torun 
1998, 57). 

15. Yüzyılda Dâî? Tarafından Yazılmış Manzum Fütüvvetname 
Üzerinde çalıştığımız ve müellifi bilinmeyen bu fütüvvetname, Marmara Üniversitesi Kütüpha-
nesi Nadir Eserler Koleksiyonunda yer alan 12881/Y004 numarada kayıtlı olan fütüvvetname-
dir. Eser, 87 varaktan oluşmaktadır. Metinin baş ve son kısımlarında eksik varaklar vardır. Eser, 
Aruzun “fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” kalıbıyla harekeli olarak nesih türünde yazılmıştır. Eserde 
başlangıçtan 49. varağa kadar olan bölüm 15 beyitten oluşmaktadır. 49. varaktan sonraki kısım 
ise 13 beyitten meydana gelmektedir. Eserin muhtelif yerlerinde ayetler, hadisler, Farsça şiirler 
ve Mesnevi’den örnekler verilmiştir. Eserde verilen bu örnekler ve bölüm başlıkları kırmızı 
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mürekkeple, yine harekeli biçimde yazılmıştır. Bir sayfadan diğerine geçişlerde bir sonraki sayfanın 
ilk kelimesi, takip kelimesi olarak kullanılmıştır. Metinde okunamayan, silik yahut karalanmış 
yerlere az da olsa rastlanmaktadır. 

Üzerinde çalıştığımız fütüvvetnamenin başka bir nüshasına rastlanılmamıştır. Eserde maale-
sef müellif hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Sebeb-i telifdeki; ṭarsūs ehli bu işe ėtmiş heves 
/ baǾżısı dāǾiye ėtdiler nefes (9r5) beyitinde geçen Dāi kelimesi kütüphane kayıtlarında 
müellifin adı olarak yer alsa da bizce bu ihtimal düşüktür. Zira bu sözcüğün kelime anlamların-
dan biri “şii-batınî mezheplerini yaymayı görev edinen, bu mezheplerin propagandasını yapan 
kişi” dir. Diğeri ise “olmasına, meydana gelmesine sebep olan şey” dir (Ayverdi 2008, 625-626). 
Eserin içerik bakımından dinî tasavvufi bir metin olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 
kelimenin müellifin adı değil de, yukarıda zikrettiğimiz anlamlarda kullanıldığı kanaatindeyiz. 
15. yüzyılda Dâi mahlaslı iki şair bilinmektedir. Birisi klasik Türk edebiyatının önemli şairlerin-
den olan ve 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın başlarında yaşayan Ahmed-i Dâi’dir. (Özmen 
2001, XXVII). Ahmed-i Dâi’nin eserlerine ve muhtemel ölüm tarihine (1421) (Kortantamer 
1977, 133-134) bakıldığında, eserin Ahmed-i Dâi’nin ölümünden sonra yazıldığı anlaşılmakta-
dır. Diğeri ise yine 15. yüzyılda yaşadığı düşünülen ve ölüm ve doğum tarihleri bilinmeyen 
Kastamonu’lu Dai’dir. (Köksal 2002, 100-101) Bu iki şairin dışında 15. yüzyılda yaşayan Dâi 
mahlaslı bir şaire rastlamadık. Üzerinde çalıştığımız söz konusu metindeki şu iki beyit bize, 
eserin yazılış tarihi ile ilgili bilgi vermektedir: 

çün sekiz yüz seksen oldı hicrete / geçdi sekiz ay daḫı andan öte (8v14) 
bu kitābıŋ yazmasına başladım / bir gül idi ṣanki sükker aşladım (8v15) 

Bu beyitlerden anlaşıldığına göre eser, Hicrî 880 yılının sonlarına doğru yazılmıştır. Bu tarih, 
Miladî 1475/ 1476 yıllarına yani 15. yüzyılın son çeyreğine tekabül eder. Dil hususiyetleri ve söz 
varlığına baktığımızda da, bu eserin 15.yüzyılın sonları 16. yüzyılın başlarında yazıldığı anlaşıl-
maktadır. Eserin nerede yazıldığıyla ilgili nüshamızda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak 
sebeb-i telif bölümünde yer alan; ṭarsūs ehli bu işe ėtmiş heves / baǾżısı dāǾiye ėtdiler nefes (9r5) 
beyitinde ṭarsūs kelimesi geçmektedir. Burada adı geçen yerleşim yerinin günümüzdeki Mersin 
iline bağlı olan Tarsus ilçesi mi yoksa Suriye coğrafyasında yer alan Tartus (Tarsus) mu olduğu 
meçhuldür. Ancak müellif, eserini Tarsus ehlinin isteği üzerine yazdığını yukarıdaki beyitte ifade 
etmektedir. Ayrıca müellif, 51r13’te “anlaması vāżıḥ olsun deyüben /türkį yazdım çoḳǾibāret 
ḳoyuban” şeklindeki ifadesiyle eserinin anlaşılmasının kolay olması için Türkçe yazdığını 
özellikle belirtir. Üzerinde çalışılan eserin baş kısmında eksik sayfalar vardır. Metin, ilahî yaratı-
cıya münacaatla başlamaktadır. Sonraki kısımda Hz. Muhammed’e ve Dört Halife’ye methiye 
vardır. Eserin yazılış tarihi ve sebeb-i telifinin anlatıldığı bölümden sonra, fütüvvetnameye başla-
nır. Fütüvvete girmeden önce uygulanan ritüeller, yedi bölümden oluşan peygamberlerin hayat-
larından kıssalar ve şeyhlerin anlatıldığı bölüm olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Müellif, “bu 
fütüvvetname uş oldı tamām / yazup anı ḫaṭm ḳıldıḳ ve’s-selām” (77v11) beyiti ile fütüvvetnameyi 
bitirir. Hemen arkasından “bāb-ı der-beyān-ı meşayıḥ-nāme ve śıfathā ādābhā āb-ı sālik” isimli 
bir başlıkla yeni bir bölüme başlar. Bu bölüm içerik bakımından fütüvvetanameyle benzerlik 
göstermektedir. On varaklık bu bölümün ardından “bāb-ı der-beyān-ı mecẕūb-ı sālik” adlı bir 
başlıkla farklı bir bölüme geçilir. Fakat ne yazık ki elimizde bu eserin yalnızca ilk varağı mevcut-
tur. Bu bölümlerden, üzerinde çalıştığımız fütüvvetname nüshasının Şeyh Eşref b. Ahmed’in 
Fütüvvetaname’si gibi bir mecmuanın içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Orhan Bilgin, 
Şeyh Eşref b. Ahmed’in Fütüvvetnamesi’ni neşrederken eserin, sekiz mesnevili bir mecmuanın 
ikinci kısmında yer aldığını söyler. Bu fütüvvetnameden sonraki eserlerin isimleri, ibretname, 
elestname, nasîhatname gibi başlıklardan oluşmaktadır (Bilgin 1992, VII-VIII). Bu bilgilere 
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bakarak üzerinde çalıştığımız nüshanın da bu tarz bir mecmuada yer aldığı; nüshanın öncesinde ve 
sonrasında fütüvvetnameyle benzer içerikli mesnevilerin olduğu kuvvetle muhtemeldir. 

Üzerinde inceleme yaptığımız eserde, fütüvvete dair ritüellerin anlatıldığı bölümler kısaca 
şunlardır: Sebeb-i telifden sonra Çile-dār Derviş Hikâyesi ve akabinde çeşitli beyitler ve hadis-
lerden sonra der-beyān-ı fütüvvetname bölümüyle eser başlar. Bu kısımda, Fütüvvet ehlinin ilk 
ritüeli olan “tıraş olma”nın öneminden bahsedilir. ėdelim evvel tırāş-nāme sözin / çün ulular bu 
işi ḳıldı güzįn (13v13). Beyitinten de anlaşılacağı üzere, müellif bu bölümde tıraş olmanın 
önemini ve adabını anlatmıştır. İkinci Bölüm ise bu bölümün devamı niteliğinde olan“bāb-ı 
der-beyān-ı maḳas-nāme” bölümüdür. Bu bölümde ise, saç kesmenin ehl-i fütüvvet için önemi 
anlatılmıştır. sünnetidür enbiyānıŋ bu maḳas / ṣaçını ḳaṣr ėde kim ėde heves (21v9). 

Bu bölümün ardından “bāb-ı der-beyān-ı şedd-nāme” başlıklı, fütüvvetin en temel ritüeli 
olan ve fütüvvete girişi temsil eden “şedd kuşanma”yı anlatan bölüm gelmektedir. zįrā şeddiŋ aṣlı 
var bilmek gerek / aŋa göre olda şedd vėrmek gerek (23r11). 

Daha sonra sırası ile fütüvvetin diğer başlıca ritüellerinin anlatıldığı bölümler zikredilir. 
Ritüellerin anlatıldığı bu bölümlerden sonra altı bölümde bazı peygamberler (Hz. Adem, Hz. 
İbrahim, Hz. Yusuf…) çeşitli özellikleriyle zikredilmiştir. Yedinci bölümde ise hülafa-i raşidinden 
Hz. Ali anlatılmıştır. Bu eserdeki bölümler arasından tıraşname, makasname ve şeddname gibi 
bölümler gerek ritüellerin anlatılması gerekse bu isimler kullanılarak bir bölüm başlığı oluş-
turulması bakımından dikkat çekicidir. Üzerinde çalıştığımız fütüvvetname nüshası üzerine, 
Çukurova Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri anabilim dalında Mustafa Topak tarafından 
yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. (Topak 2016) Tezin başlığı her ne kadar Ahi Dâ’î ve Türkçe 
Manzum Eseri: Fütüvvetname-i Tarsusî (İnceleme-Metin) şeklinde olsa da, Tezde incelemeye 
yer verilmemiştir. Çalışmada birinci bölüm girişten, ikinci bölüm fütüvvetnameler ve ahiliğin 
tarihçesinden üçüncü bölüm ise, nüsha üzerindeki genel değerlendirmeler, bazı kavramlar, tipler 
ve şahsiyetlerden oluşmaktadır. Tezin başlığından anlaşıldığı kadarıyla buraya kadar olan bölüm 
herhalde inceleme olmalıdır. Çalışmadaki bundan sonraki kısım, nüshanın transkribe edilmemiş 
metninden oluşmaktadır. Çalışmada en dikkat çekici cümle, dördüncü bölümde nüshanın tanı-
tımı ile ilgili zikredilen şu bilgi olsa gerek. “Beyitler alt alta değil, yan yana tertip edilmiştir.” 
(Topak 2016, 64). Metin maalesef çok kötü okunmuştur. Bu çalışmayla ilgili eleştirilerimizi 
metinden bazı örnekler vererek sınırlı tutacağız. ıyru giç (s,78) ėr ü gėç (4v9); gördüğü yeçvün 
(s,80) gördügi içün (5v2); tur-itdim (s, 81) töretdim (6r4); bön güninde (s,83) buŋ güninde 
(6v10); her kez (s, 85) hergiz (7r15); usman (s, 86) osman (8r6); dürir (s, 87) durur (8v2); can 
dırur/kan dırur (s, 89) cān durur/ķan durur (9r11); işle gel (s, 93) işlegil (10v8); olmese kim 
bule-ydi (s,100) olmasa kim buladı (13r14); eylediyu-ben (s, 111) eyle dėyüben (17r9); putlarını 
sıybani oş! ide! (s, 229) bütleriŋi sıyıbanı uşada (63r6); sandın kitdi ödi (s, 232) śanadıŋ gitdi 
ögi (64r7); kılma bizi (s, 287) ḳılmaġıl (87r9); hu dedüğünden (s, 97) ḫod yėdüginden (12r12); 
lütfeyle gel / söyle gel (s, 287) luŧf eylegil / söylegil (87r10)… 

Eserdeki bazı kelimeler, bazen metindeki şekliyle bazen de günümüz Türkiye Türkçesindeki 
karşılığı ile okunmuştur. Mesela, Eski Türkçede “ayna” anlamında kullanılan gözgü kelimesi, 
kimi yerde ayna olarak çevirilerek (Varlığa yokluk dürür ayna bilin / yok olanı şek değil ayna 
bilin (s,72) kimi yerde de, metindeki orijinal biçimi olan gözgü şekliyle okunmuştur. (gözgü olmuş 
idi buna Yusuf yüzi /Ahmed’i görürdi her gören gözi (s, 110). Yine “tezek, gübre” anlamındaki 
ters kelimesi bir beyitte ters biçimiyle okunurken diğer beyitte gübre şeklinde çevirilerek 
okunmuştur. (ters içinde oturir gördi özin / gübre idi hep “lot” deyu yediği s,134). Bunun yanısıra 
şu kelimeler de, günümüz Tükçesine çevirilerek okunmuştur: efdal (s, 90) yegrek (12v3; iderek (s, 
267) ėdüben (78v4); hani ( s, 140) ḳanı (28r4). gübre (s, 134) ters (25v13)…  
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İnceleme 
Üzerinde çalışma yaptığımız fütüvvetamede imla, ses, şekil ve söz varlığına ait şu tespitlere 
ulaşılmıştır: 

İmla Fonetik 
İncelenen bu metinde hem ünlü işaretleri (ا), (و), (ى) hem de hareke (üstün, esre, ötre) 
kullanılmıştır. Cezim işareti sıkça kullanılmış, şedde ve tenvin işareti ise cezime nisbeten daha 
az kullanılmıştır. Metin nesih hatla yazılmıştır. Ünlüler eserde hem harf hem de hareke ile 
gösterilmiştir.  

Ünlülerin Yazımı 
a, e ünlüsü 
a, e ünlüsü ön seste medli elif (آ) ile yazılmıştır. eyü (آيو) 11v14; aratmaz (آرتمز) 8v8; aydın (آيدين) 
4r1. 
a, e ünlüsü iç seste elif (ا), (ه) ve hareke (َـ) ile gösterilmiştir. daḫı (داخى) 14r2;keselim ( لمهكس ) 81r6; 
her (هر).  
a, e ünlüsü son seste (ا), (ه), (ه) ile yazılmıştır. saŋa (سكا) 33r15;öŋinde (آوكنده) 39r1; baḳa (باقه) 10r8. 
ı, i ünlüsü 
ı, i ünlüsü ön seste (ا), (ىا) ve kesre (ِـ) ile gösterilmiştir. içre ( ر ها ) 4r1; içdi (دى  (اسى) 39r10;ıssı (اي
11r13. 
ı, i ünlüsü iç seste (ى) harfi ve kesre (ِـ) ile gösterilmiştir. başını (باشينى)18v8, ansız (انسز) 9r13 . 
ı, i ünlüsü son seste (ى) ile yazılmıştır.ḳapusı (قپوسى) 23v11; ayaġı ( آيآغى) 66v8; ḳuşaġı (قوشغى) 
35v14. 
o, ö, u, ü ünlüleri 
o, ö, u, ü ünlüleri ön seste (او) ve ötre (ُـ) ile yazılmıştır. ögi (اوکى) 64r7; un (اون) 75v5; ünin (اونن) 
50r9. 
o, ö, u, ü ünlüleri iç seste (و) ile yazılmıştır. gelüp (کلوب) 20r12; öŋüŋe (اوكوكه) 60r3; ötüben (اوتوبن) 
50r7. 
o, ö, u, ü ünlüleri son seste (و) şeklinde yazılmıştır. ayru (ايرو) 21r8; delü (دلو) 23r6; alu (آلو) 28r11. 

Ses Olayları 
Metinde dikkat çeken ses olayları şunlardır: 
Yuvarlaklaşma 
Eski Anadolu Türkçesinde gördüğümüz ünlülerin yuvarlaklaşması ve üçüncü teklik şahıslardaki 
düzlük durumu incelediğimiz bu eserde de görülmektedir.  
ayu 28v2; eyü 52v10; göndürür 44v10; özi 6v12; işidüp 39r11; yüzine 11v14. 

Bilindiği üzere Eski Türkçe döneminde sonunda g ve ġ sesleri bulunan kelimelerde Batı 
Türkçesine geçişte bu sesler düşmüştür. Düşmenin sonucunda bazı kelimelerde yuvarlaklaşma 
meydana gelmiştir. Eserde bu kelimelerin bazılarının hem yuvarlak hem de düz biçimleri 
görüldüğü gibi, sadece yuvarlak biçimleri görülmektedir. bilümiz 45v2 / bili 69v3; ḳapu 24r2; 
ḳamu 8r3. 
Ek Uyumsuzluğu 
Metinde ek uyumsuzluğu görülen bazı kelimeler şunlardır: cömerdlıḳ 34r13; aḫįlıḳ 9v15. 
Ünlü Birleşmesi 
Ünlü birleşmesi görülen bazı kelimeler şunlardır: n’eyledi 25v10; n’ola 8r13; n’içün 42r14; 
n’etdi 61v10. 
Ünlü Düşmesi 
Metinde ünlü düşmesi görülen kelimelerin bazıları şunlardır: aġ(ı)zın 81v1; al(ı)nı 15v12; as(ı)lı 
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23r11; baġ(ı)rıŋ 2r11; boy(u)na 44v7; buy(u)ruġ 14r4; oy(u)naya 34r15; üz(e)re 40r14. 
Ünsüz Düşmesi 
Eserde ünsüz düşmesi şu kelimede görülmüştür: eksicek “eksik olarak”. aḳçesini eksicek 
vermeyesin 59r12. 
e/ė değişmesi 
Günümüze kadar yapılan metin çalışmalarında /ė/ ve /e/ yazımının nasıl olacağına dair bir birlik 
sağlanamamıştır. Bu nedenle de yapılan metin çalışmaları birbirinden farklı olmuştur (Cin 2012, 
19-20). Eserde benzer kök hecelerin hem /ė/ hem de /e/ şeklinde yazılımlarını görmekteyiz. Bu 
sebeple bu ses değişimi düzenli değildir. Bu ses değişiminin her iki biçimi de metinde 
görülmektedir. Hatta bazı kelimeler hem /ė/ hem de /e/ şekilde yer almaktadır. 

Metinde hem /ė/ hem de /e/ şeklinde yazılan kelimeler: bez “bez”: bėzdür 61r11 bezin 
61r10;de- “söylemek”: dėdi 18r2, deyüben 47r5; geç- “geçmek”: geçdi 8v14 gėçe 23v12;gerçek “ 
gerçek”: gėrçek 60r6 gerçek 5v10; et- “etmek”: etmek 72r3 ėtdi 6v14; ver- “vermek” : vėrmeziz 
41v15 verdiler 36v13; yedi “ yedi rakamı”: yėdi 23v3 yedi 23v9; yeg “iyi, daha iyi”: yeg 60r15, 
yegdir 46r13; yet- “yetişmek”: yėtdi 43v11 yetmese 6r11.  

Metinde sadece /ė/ şeklinde yazılan kelimeler: bel “bel”: bėl 22v13; gece “gece”: gėce 
10r11; eşik “kapı”: ėşigine 22v15;yel- “koşmak, hızlı gitmek”: yėlüben 70v13. 

Metinde sadece kök hecede /e/ şeklinde yazılan kelimeler: çek- “çekmek”: çekdi 17v10; beş 
“beş”: beşi 65v9: deril- “ toplanmak”: dėrildiler 36v13 dev “ dev”: dėv 57v7; ev “ev”: evi 64r7. 
Ünsüzlerin Yazımı 
Arap alfabesinde /p/, /ç/, /ŋ/ sesleri bulunmadığı için metinde bu sesler (ك), (ج), (ب) harfleri ile 
gösterilmiştir. Metinde /ç/ (ݘ) ve /p/ (پ) seslerinin ayrımı yapılmamakla birlikte kullanımda bir 
istikrar yoktur. /ç/ ünsüzü bulunan sözcüklerde bu ses genellikle c (ج) olarak yazılmıştır. Bir kaç 
örnekde ise ayrım yapılarak ç (چ) biçiminde gösterilmiştir: üç (اوج) 75v6; aḳçe ( قجها ) 25r15. 
Bununla birlikte asıl kelimede c (ج) olması gereken ünsüzlerin birkaçı da ç (چ) şeklinde 
yazılmıştır. 

Aynı durum /p/ sesi için de geçerlidir. P (پ) ünsüzü, bulunduğu sözcüklerde, bir kaç istisna 
dışında b (ب) şeklinde gösterilmiş, bu harfin de ayrımı yapılmamıştır: ḳılup (قيلوب) 4v8; geyüp 
( وبكي ). Buna ek olarak kelimede b (ب) olması gereken bazı sözcükler p (پ) harfiyle yazılmıştır: 
bi-çare (اره  .85r3 (ک

/ŋ/ sesi için (ك) işareti kullanılmıştır. göŋil (کوکل) 68r9; ṣoŋra (صکره)14r1. ŋ sesi kelime 
sonlarında (ك) ile yazılmıştır. biŋ ( يكب )16r12; seniŋ ( كسن ) 70r3. 

Eserde /k/, /g/ ayrımı da yapılmamış; “g” (گ) sesi “k” (ك) ile yazılmıştır. gelen(کلن)7r4; gök 
( كکو )17r1; kesdi (کسدى)12r15. 

Eserde bazı kelimelerin hem art damak n’si hem de art damak n’siz biçimleri geçmektedir. 
ansızın “birdenbire, aniden” aŋsızın 5v11/ ansızın 12r6; bun “sıkıntı” buŋ 6v10/ bun 32r12; 
dinle- “dinlemek” diŋlegil 35r4/ dinledi 74v13; dön- “dönmek” döŋdi 31r5/ döne 72r10; ön 
“ön, ön taraf” öŋdin 22v6/ önde 86v11. Eserde geçen sat (ص) ve sin (ک) harfi ile yazılan 
kelimelerde istikrar görülmektedir. 
Ünsüz Değişmeleri 
Metinde görülen ünsüz değişmeleri şunlardır:  
ṭ/d değişmesi 
Bu değişme metinde birçok kelimede görülmektedir. Metinde bazı kelimeler hem /ṭ/li hem de 
/d/ li biçimde yer almaktadır. ṣaġ ayaġın ada allāh adıla 39v1/ bir adımın atdı allāh ad ile 30r11; 
pes bişirdi közine gitdi dütün 12r14/ gözüŋe girmeye ṭamuda tütün 21v4; pādişāhıŋ bir oḳı dutar 
ḳurduġın 36r4 / luṭf ėdüp ḳulaḳ ṭutasın sen daḫı 9v13. 

Günümüz Türkçesinde /t/li olarak kullanılan bazı kelimler, metinde /d/li biçimde geçmektedir. 
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üstime ditrer idiŋ oġul deyü 33r13; dilkülenüp dünyāsın irdemesün 61r6; şed iki dürlü durur bil 
ey aḫį 38r11. 

Bugün /d/li olarak kullandığımız kelimelerin bir kısmı ise, metinde /t/li biçimde kullanılmış-
tır. ṭaġ u ṭaş ova vü ṣaḥrā ḳomadı 28r6; sünnįler ṭaġılmışıdı her biri 72v11; içi leylā vü ṭışı leylā 
idi 27v11; ṭuydı mıṣr ehli ḳamu ḫātun işin 67r9; aç ṭoyurġıl yāḫū yalıncaḳ ṭonat 46r14; bulma-
mış anıŋla ḥaḳḳa toġrı yol 12r3; ṭoḳudı bėz eyledi şįt nebi 58v2. 
ḳ/ḫdeğişmesi 
Türkçe kelime başında /ḫ/ sesi bulunmadığı için günümüzde /h/ ile başlayan kelimeler Eski 
Türkçe döneminde /ḳ/ sesi ile başlamaktaydı (Özkan 2013, 107-108). Eserde bazı /ḳ/ sesleri 
kendin korurken bir kısmı /ḫ/ sesine dönüşmüştür. Bazı kelimeler ise hem /ḳ/ sesiyle hem de /ḫ/ 
sesiyle kullanılmıştır. 
Kelime başında ḳ-/ḫ- değişmesi 
Bu değişme metinde sadece ḫatun kelimesinde görülmektedir. Eski Türkçede ḳatun biçiminde 
olan kelime eserde ḫatun şeklinde geçmektedir. aldı ḫātun yūsufı çoḳ vėrdi māl 67r6; yūsuf 
aŋladı ki ḫātun ḳaṣdı ne 68r11. 
Kelime ve hece ortasında -ḳ-/-ḫ- değişmesi 
Metinde bu değişmeyle ilgili üç örnek bulunmaktadır. “akşam” ve “okşa-“ kelimeleri yalnızca 
/ḫ/ biçiminde metinde yer alırken “akçe” kelimesi hem /ḫ/ hem de /ḳ/ biçiminde kullanılmıştır. 
aḫşam oldı niyyet ėtdi neẕr içün 75v2; oḫşayuban derdi ey dürr-dānesi 63v1; gözi şeyḫiŋ altun 
ile aḫçede 25r14 / şeyḫ olanıŋ yolı biŋ aḳçe tamām 44r13. 
Kelime ve hece sonunda -ḳ/-ḫ değişmesi 
Bu değişmeyle ilgili iki örnek bulunmaktadır. Bu kelimeler yoḫ/yoḳ ve taḥ-/ taḳ- kelimeleridir. 
Her iki örnekte de kelimeler hem /ḫ/ hem de /ḳ/ biçiminde kullanılmıştır. yoḫsa bu zaḥmet 
içinde ḳalasın 46v5 / dervįş iseŋ kimsede yoḳdır işiŋ 19r2; yaǾnį tācum taḥa tācıŋ seniŋ 18v11 / 
ṭaḳdı bir ip aṣdı mūsā boynına 44r7. 
b/v değişmesi 
Eski Türkçe döneminde kullanılan bazı kelime ve fiillerin başındaki /b/ ler Batı Türkçesinde /v/ 
olmuştur. Bu ses değişimi metinde, Eski Anadolu Türkçesinde görülen 1. Teklik şahıs eki 
olarak kullanılan “van-ven” biçiminde kullanılır. çün resūlu’llāh dėdi benven fetā 74r1. 
-g/-y değişmesi 
Bugün /y/li biçimde kullandığımız bey kelimesi metinde beg şeklinde kullanılmıştır. aḫi begler 
ḳapusına varmaya 51r9. 
-g-/-v- değişmesi 
Eserde -g-/-v- değişmesiyle ilgili olarak birkaç örnek bulunmaktadır. Kelime içinde genelde /-g-
/ li biçimler kullanılmıştır. ya ne ġuṣṣa anı çünkim dögeler 84v7; aḫį sögse olmaya hįç göŋli ṭār 
22v8; öge öge bėzi ṣatdı yigide 61v11; kimi yunır kimisi de ovunur 70v3. 
-ġ-/-v- değişmesi 
Eski Türkçe döneminden /ġ/ lı biçimde kullanılan kılavuz kelimesi metinimizde de /ġ/ lı biçimde 
kullanılmıştır. ḳulaġuz sen ol bize yār-ı ḫudā 62r13. 
-ḳ-/-ġ- değişmesi 
Bu değişme metinde birçok kelimede görülmektedir. Bazı kelimeler hem /ġ/lı hem de /ḳ/ lı 
biçimde yazılmıştır. 

ġavġadır bu üstimizden ṣavalım 82v6; yėmek içün bunda ḳardaş çoġ olur 34v10 / kimi otuz 
kimi daḫı çoḳ olur 36r3; göŋli alçaġ idi vü ḳadri yüce 7v4 / ol ṭaşa alçaḳ yüzinden söyledi 44r3; 
andan alınanda dört yapraġ idi 19r8 / aġaca dėdi vėriŋ yapraḳ baŋa 41v15. 

Eski Anadolu Türkçesinde ünsüzle biten kök ve gövdelere gelen tonlu ünsüzlü yapılar bu 
metinde de yaygın biçimde görülmektedir. bir adımın atdı allāh ad ile 30r11; ol zamān kim 
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ādem uçmaḳda idi 48v1; ṣāfįyi aŋmaḳlıġa açdı ḳapu 25v6; pes bişirdi gözine gitdi dütün 12r14; 
dünyāya gelicegiz gözetdi ol 55r10. 
Morfoloji 
Ayrılma durum eki metinde genel olarak -dan/ -den biçiminde geçmektedir. Ancak -dın/-din’li 
şekildeki kullanımı da metinde iki yerde görülmektedir. çünki sende varlıġdan ẕerre var 2v11; 
derdi olmayan kişi ḥaḳḳdan ıraḳ 3r3; 62v1; yūsufıŋ bu ḳıṣṣasından ḳıṣṣa al 66r1; şüphesi olsa 
bilendin ṣora ol 10v2; yėmek olsa ḫalḳdan öŋdin yemeye 22v6. 

Metinde cihet eki -ra, -re, -aru, -erü, -arı biçiminde görülmektedir. ṭola idiŋ Ǿālem içre ad 
ile 2r12; yaǾnį yetmişden yuḳarı olmaya 22r15;ṭur yuḳaru sen daḫı baġla bėli 35v1. 

Eski Türkçe döneminden Eski Anadolu Türkçesi dönemine kadar -matı/ -meti; -matın-metin 
şeklinde kullanılan zarf-fiil eki metinde madın/-medin şeklinde görülmektedir. ḳazıya 
ḳurutmadın tįz yaşını17v1; şeyḫ anı gözler idi görmedin 61v12; büyümedin sen ānıŋ ḳaydın 
yėgil 63r5; değmedin başına ustura sitiz 16v9. 

Metinde -uban/-üben zarf-fiili yanında -ubanı/ -übeni biçimi de görülmektedir. baturuban 
dürr ü cevher altuna 66v12; başını ḳalduruban baḳmaz idi 68r2; varuban sen alasın andan sebaḳ 
69r7; gelüben ol otura sen kesesin 22r5; getürüben pįr öŋinde ṣoralar 44r10; ol güle ḳarşu 
ötüben söyledi 50r7; yazubanı sözi tekmįl ėdeyim 79v10; pįr-i maǾnā ḳalḳubanı aṣılur 83v11; 
leylā leylā deyü beni dizilür 29r1. 

Metinde -(y)up/-(y) üp; -ıp/-ip;-p zarf-fiil ekleri de sıkça görülmektedir. şeyḫ oturup gözler 
anıŋ n’ėtdügin 59v10; dükkānıma geldiŋ alup gitmegil 60r8; ṣoŋra anı çıḳarup geye Ǿabā 60v10; 
ṭurmayup ol leşkeri gezüp ṭurur 72v3; Ǿaşḳ ile varıp baḳavuz ol yüze 87v3; ḳavşurıp el ṭura 
dāǿim ṭāpuda 22v4; bişürip ḥalvāyı çengel ėtdiler 36v15; ḳudretiŋ diliyle gel dėp söylegil 87r10. 

Eserde -ıcak/-icek zarf-fiil ekisıkça kullanılmıştır. açıcaḳ bir nūr ẓāhir oldı tįz 16v9; ḫalḳ 
yanıcaḳ aŋa hįç ėrmez tütün 21v5; oturıcaḳ 27v12; üstime toz ḳonıcaḳ aġlar idin 33r11. 

Metnimizde -ınca/-ince zarf-fiil eki de yer almaktadır. ḥadd urınca işidirlerdi sözin 81v6; 
ėrte olınca bular gör n’ėtdiler 84r6; nefesyanınca gider ḫār u ḫası 2r14; kim seni görince 
peyġamber bile 32v10. 

Metinde -dıkça/ -dikçe zarf-fiil eklerinden yalnızca -dikçe biçimine bir kelimede rastlanmış-
tır. bildikçe ben de birḳaç söyledim 9v11; bildikçe yazdım anı ben daḫı 10v8. 

Eserde -araḳ/-erek zarf-fiil ekinin bu dönemdeki birçok eserde görülen şekli olan -ü zarf-
fiilinden -rek, -rak ile genişletilmiş olan -uraḳ/-ürek (Özkan, 2013, 152-153) şeklindeki kulla-
nımı metinde bir kelimede geçmektedir. aġlayuraḳ dėdi mecnūn ey cuvān 28v5, aġlayuraḳ dėdi 
ey cānım cānı 33v12. 

Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde görülen, benzerlik bildiren -cılayın/ -cileyin eki metinde 
yalnızca iki kelimede kullanılmıştır. buncalayın sözi baŋa söylemeŋ 82r9; git beni de sencileyin 
eyleme 33r5. 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde gelecek zaman eki olarak kullanılan -ısar/-iser eki 
çalıştığımız metinde de görülmektedir. her ki küstāḫ ise maḥrūm olısar 48v13; ėrmeyüben 
menzile ol ḳalısar 48v13; degiserdir şimdi uş yine kime 31r2. 

Eski Türkçeden bu yana kullanılan 2. Teklik şahıs emir eki -ġıl/-gil, metinde hep düz 
biçimde kullanılmıştır. ḳuvvetiŋ yėtdügi neyse söylegil 75r9; miskįni vü hem yetįmi gözlegil 
76v12; pįr ėşiginde ṭuruban aġlaġıl  22v13; git gėrü leylāya neşter urmaġıl 28v7. 

Eserde gereklilik kipi olarak bu dönemde yazılan metinlerde de sıkça rastladığımız gerek 
kelimesi ve -e/-a istek kipini alan fiilerin, bu kelime ile kullanılmış hali olan -e gerek / -a gerek 
kullanılmıştır. ne’yleyüp nice yola gitmek gerek 23r2; ḥaḳḳ yolında saŋa gerek custucū 24v2; 
ḫidmet ėden ḫidmete ėrse gerek 22v11; öyle mi gerekdir ey taŋrı ḳulı 50v12. 

Metinde -acaḳ/-ecek ekinin dört yerde gelecek zaman sıfat-fiil olarak kullanıldığı görülmek-
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tedir. yayḳanacaḳ yer daḫı bulmayasın 70r7;bilmeyecek ėtdügi ġavġā nedür 38v11; dönecek 
vaḳtin dėdi kim ey kişi 53r13; yėyecek yoḳ aḫşam oldı çün yaḳın 75v4. 

Bu ek, bir örnekte ise gelecek zaman eki olarak görülmektedir. n’ėdeceksin ėt baŋa 42v2. 
Eski Anadolu Türkçesinde birinci çokluk şahıs eki olarak gördüğümüz -vuz/-vüz’lü yapılar 

bu eserde de görülmektedir. Metinde -uz/-üz’lü yapılardan ise sadece bir örnek görülmektedir. 
yol varana varavuz yalvaravuz 31v4; biz daḫı baḳışmayavuz dört yana 55r4; azmayup 
ḳayıḳmayavuz dört yana 62r12; dostlarıŋla oynayavuz gülevüz 49r9; toġrı ādemler yolına 
gidevüz 58r1; biz daḫı görünmeyevüz ol göze 79r5. 

Üçüncü kişi zamiri metinde “ol” şeklinde geçerken bir örnekte o şeklinde geçmektedir. 
evliyāya hem o olmuşdır delil 8r15. 

Eserde küçültme eki olarak -cıḳ; -cek;-cuġ ekleri kullanılmıştır. hem ḳıṣacıḳişleme sen bu işi 
60r2; bir yol üzre bir ḳarıcıḳ oturur 72r5; ḳarıcuġa nesne vėrürler idi 72r8; aḳçesini eksicek 
vermeyesin 59r12; tįzcek aṣıl çoḳ daǾvā eyleme 83v10. 

Eski Anadolu Türkçesinde görülen bile, ile beraberlik bildiren edatları eserde kullanılmıştır. 
Bunlara ek olarak bile ekinin üzerine ekvatif (eşitlik) eki olan -ca/-ce eki getirilerek bilece şek-
linde de kullanımı da bir yerde görülmektedir. ḥaḳḳ yolına bile yoldaş oldılar 33v8; anlaruŋla 
bile yoldaş eylegil 36r7; anıŋ ile gitdi bülbül bile 49v7; her işinde bilece yoldaş idi 33v7. 

Metinde kullanılan bu zamirinin çokluk şeklinde zamir n’sinin düşerek bular şeklindeki 
kullanımı bir örnekte görülmektedir. ḥaḳḳ resūlinden bular vėrdi ḫaber 13v15; daḫı envāǾ-i 
cevāhirden bular 15r7; maǾnāda birdür bular ayrı değil 29r13. 
Söz Varlığı 
Üzerinde çalıştığımız fütüvvetname dil özellikleri bakımından Eski Anadolu Türkçesi özellik-
leri gösteren bir eserdir.  

Eserin söz varlığı Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin söz varlığına benzer bir söz varlığına 
sahiptir. Metinde Eski Türkçe dönemine ve diğer lehçelere ait kelimeler de görülmektedir. Bu 
döneme ait kelimelerin bazıları şunlardır: ḳanı 16v15; ḳanda 7v11; ḳandan 48v8; ḳanḳı 55r7; 
ḳancaru 40v1; ıssı 11r13; uş 13v11; ḳonuḳ 59r1; geŋez 81v7; yaraġ 15r8; yavuz 61v1; alda- 
61r4; kiçi 7r12. 

Eserde bazı kelimelerin hem düz hem de yuvarlak biçimleri kullanılmıştır. ayrı 29r13 / ayru 
18v14; bildir- 35r12/ bildür- 21v1; bili 69v3/ bilü 45v2; bişir- 12r14/ bişür- 36v5; büyik 15r11/ 
büyük 63v8; ėtdir- 1v10/ ėtdür- 57r8; eylik 3v15/ eylük 57r1; fāsıḳ 87v8/ fasūḳ 11r4; gėri 81r7/ 
gėrü 18v1; gizli 13r8/ gizlü 38r9; yıldız 23v6/ yılduz 23v5. 

Eserde gövde ve tövbe kelimesi yalnızca düz biçimleriyle kullanılmıştır. gevde 28r2; 28v9, 
83v12; tevbe 4v8, 4v9, 35v15, 36r1. 

Eserde geçen ikilemeler şunlardır: öge öge “öve öve, överek” 61v11; dürlü dürlü “çeşit 
çeşit” 51r3, 70r8; ėve ėve “aceleyle, hızlı hızlı” 65r4, 68r7, 73r10; ura ura “vura vura” 36v5; 
ardın ardın “arka arka, geri geri” 53v12, 53v13; üçer üçer “üçer üçer” 75v1; birin birin “tek 
tek, sırasıyla” 46r3; bölük bölük “bölük bölük, kısım kısım” 86v7. 

Sonuç 
Müellifi bilinmeyen bu fütüvvetname, Türk edebiyatında yazılan diğer fütüvvetnamelerle 
muhteva bakımından benzerlik göstermektedir. Üzerinde çalıştığımız metin, eserin yazıldığı dö-
neme ait dinî, kültürel ve sosyal bilgiler içermenin yanı sıra, o dönemin dil hususiyetleri hak-
kında da veriler barındırmaktadır. Eserde fütüvvetnameye dair birçok terim de görülmektedir. 
Nüshanın en önemli hususiyetlerinden birisi de, bilinen manzum fütüvvetnameler içerisinde en 
hacimli olan fütüvvetname olmasıdır. Elimizdeki metin imla, ses ve şekil bakımından ince-
lendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
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Üzerinde inceleme yaptığımız müellifi bilinmeyen fütüvvetnamenin dil özellikleri bakımın-
dan Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılan diğer eserlerle benzerlik gösterdiği sonucuna 
varılmıştır.  

/ç/ (چ), /p/ (پ) ünsüzlerinin yazımında birkaç istisna dışında ayrım yapılmamış, bu sesler c 
 .biçiminde gösterilmiştir (چ) ç (ب) b ,(ج)

Üzerinde çalıştığımız söz konusu metinde, /k/-/g/ ayrımı yapılmamıştır. Her iki ses için de    
 ile yazılmıştır. Ayrıca eserdeki bazı kelimelerin (ك ) kullanılmış; aynı şekilde ŋ sesi de yine (ك )
hem art damak n’li hem de art damak n’siz yazımı mevcuttur. 

Eserde kelime başındaki t-/ d- değişmesi birçok kelimede görülmektedir. Metinde bazı 
kelimeler /t/ li biçimde yazılırken, bazıları /d/ ye dönüşmüştür. Bazı kelimelerin ise hem /t/ li 
hem de /d/li biçimleri görülmektedir.ṭaġıl-;ṭamar; dilkülen-;diri; ṭaġla-/ daġla-; tütün/dütün. 

Eski Anadolu Türkçesinde kelime başındaki bazı /ḳ/ sesleri /ḫ/ ya dönmüştür. Metinimizde 
ḳ-/ḫ- değişmesi yalnızca “ḫāṭun” kelimesinde görülürken “ḳanḳı, ḳanı, ḳanda” gibi kelimelerde 
ḳ sesi varlığını korumuştur. 

Eserde -ḳ-/-ġ- değişmesi birçok kelimede görülmektedir. Kelime sonunda bulunan ḳ sesi, 
ünlü ile başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak /ġ/ ya dönüşmüştür. Ayrıca ek almadan bu 
değişime uğramış kelimeler de vardır. Bu kelimeler metinde, hem /ḳ/ lı hem de /ġ/ lı biçimde 
yer almaktadır. yapraḳ/ yapraġ; alçaḳ/ alçaġ; çoḳ/ çoġ. 

Eser, -e-/-ė- değişmesi bakımından kapalı /ė/ tarafındadır. Metinde açık /e/ çok az kelimede 
geçmekle birlikte bazı kelimeler de hem /ė/ hem de/e/ şeklindeki kullanımları görülmektedir. Bu 
kelimeler şunlardır: bėz/bez; gėrçek/ gerçek ėt-/et-;vėr-/ ver-. 

Eserde ayrılma eki genel olarak -dan/-den yaygın biçimde kullanılmıştır. nitelikden 1v2; 
felekden 1v9; varlıġdan 2v11; ḥaḳḳdan 3r3. 

Metinde zarf-fiil eki olarak -uban/-üben; -ubanı/-übeni;-madın/-medin; -(y)up/-(y) üp; -ıp/-
ip;-p -ınca/-ince ve -ıcak/icek kullanılmıştır. baturuban 66v12; ḳalḳubanı 83v11; deyübeni 29r1; 
görmedin 61v12; bişürip 36v15; dėp 87r10; açıcaḳ 16v9. 

Eserde, -acak/-ecek 4 yerde gelecek zaman sıfat-fiil olarak kullanılmıştır. yayḳanacaḳ 70r7; 
dönecek 53r13. 

Gelecek zaman eki olarak -ısar/-iser metinde 8 yerde geçmiş; -acak/-ecek eki de 1 yerde 
gelecek zaman eki olarak kullanılmıştır. ḳalısar 48v13; n’ėdeceksen 42v2. 

Metinde gereklilik kipi olarak gerek, -(s)e/-(s)a gerek, -mek/-maḳ gerek kullanılmıştır. 
gitmek gerek 11r1; bulmaḳ gerek 79r9; görse gerek 22v11 

Birinci çokluk şahıs eki olan -vuz/-vüz, eserde 15 yerde geçmiştir. varavuz 31v4; olavuz 
49r9; baḳışmayavuz 55r4 

Doğu Türkçesinde en çok bol-, kıl- şeklinde görülen yardımcı fiillerden, eserimizde en sık 
kullanılanı ol- yardımcı fiilidir. Söz konusu fiil eserde, 172 yerde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır. 
ėt- yardımcı fiili 149, eyle- 113, ḳıl- 61; vėr- ise yerde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır. Bunların 
yanı sıra, ḳal-, ṭur-, gel-, gör- gibi yardımcı fiillerin de kullanımı görülmektedir.  
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METİN 

1v1  ol kerįm ü ol ḳadįm ü lā-yezāl 
  zāǿil olmaz kimseye olsa ẕevāl 
 

1v2  nitelikdenǾārį ẕātıdır anıŋ 
  ẕikr olan dāǿim ṣıfātıdır anıŋ 
 

1v3  bilineŋ hįç yolı yoḳ pāyānına 
  Ǿaḳl-ıla kimse ėrişmez şanına 
 

1v4  çünki ol cümle aŋa perde-pūş 
cümle andandır ḳamu hem ṭolı boş 

 

1v5  oldı ẓāhir birligi vaṣfı ile  
  kimse bilmez künhini aṣlı ile 
 

1v6  ḥikmetinde kimsene ḳādir degil 
  hįç bu fende kimsene māhir degil  
 

1v7  ḳurı ṭaşdan aḳıdan āb-ı revān  
  ḫār içinde bitiren hem gülsitān 
 

1v8  nārı gülşen eyledi hem ḫārı gül 
  ḳulı sulṭān eyler ü sulṭānı ḳul 
 

1v9  şol ḳasır kim görinür bu yėrcedir 
  ol felekden bunda beş yüz yılcadır 
 

1v10 ėtdirir ayı işāretle dü şaḳḳ 
  bil ḥaḳįḳatde ėdendir anı ḥaḳḳ 
 

1v11 ṭopraḳ içre bitürir altun gümiş 
  arı bal eyler vėrir şekker ḳamış 
 

1v12  ebr-i nįsānı göricek hem ṣadef   
  bir iki ḳaṭreyle bulınca şeref 
 

1v13  kaǾr-ı deryāda olur dürr-i ŝemįn 
  ḳıymet ėder hem yesār u hem yemįn 
 

1v14  ḥikmeti çoḳdır ḫudānıŋ bį-şumār 
  ḫāṣ ḳullar ėdemez cümle şumār 
 

1v15  ḥayy-ı bāḳi ol durur bil şeksüzin 
  dile alup söylemişgil şeksüzin 
 

9r1  kimse bilmezdi fütüvvetnāmeyi 
  pes ne bilsün ḫırḳayı vü cāmeyi 
 

9r2  diledim bu Ǿilmi iẓhār ėtmege 
  cemǾ ėdüp nāẓįle işǾār ėtmege 
 

9r3  bilmez idi her kişi Ǿilm ü edeb  
  ḳılur idi ṭunb u ṭunbā pes ṭarab 

 

SEBEB-İ TELĮF-İ KİTᾹP 
 

9r5  ṭarsūs ehli bu işe ėtmiş heves 
  baǾżısı dāǾiye ėtdiler nefes 
 

9r6  bir fütüvvetnāme cemǾ ėt dėdiler 
  şāh-ı merdān yolına git dėdiler 
 

9r7  zįrā ḥaḳḳ yolında bul durur fetā 
  kimse bilmez ḥaḳḳ yolı andan öte 
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9r8  hem dėdi ol enbiyālar serveri 
  bir ġazāda lā fetā illā Ǿalį1 
 

9r9  ehl-i ṭarsūsıŋ içinde bir Ǿazįz 
  nev-cuvān u aṣįl hem arı temįz 
 

9r10  āḫi ḳılmış anı bir şehr bir ulu 
  içi ṭaşı olmış anıŋla ṭolu 
 

9r11  ehl-i ṭarsūs bir vücūd ol cān durur 
  ḫalḳ maǾden olsa ol bir kān durur 
 

9r12  şehr ḫalḳı bir ṣadef ol dürr durur 
  gör ki nedür sözleri hep dürr durur 
 

9r13  ansız olsa maḥfiliŋ hįç dadı yoḳ 
  ansız olan ṣoḥbetiŋ bünyādı yoḳ 
 

9r14  ger velįme ola ger daǾvet durur 
  ṣoḥbet ansız olsa bir miḥnet durur 
 

9r15  sevmese anı ulular ger n’ola 
  şimdi münḳād oldı ḥaṣṣ u Ǿām aŋa 
 

9v1  özi yigit sözleri şeyḫānedür 
  ṣorur ol dāǿim gerek şeyḫe nedür 
 

9v2  himmeti Ǿalā vü çoḳdur niǾmeti 
  ni Ǿmetinden daḫı artıḳ himmeti 
 

9v3  ḥātem-i ṭaydır zamānında bugün 
  ehl-i ṭarsūs hep amānında bugün 
 

9v4  hem saḫāvet hem şecāǾatdır işi 
  vehm ėder hem heybetin gören kişi 
 

9v5  heybetin gören kişi rüstem ṣanur 
  niǾmetin gören kişi ḥātem ṣanur 
 

9v6  ḳadd-ı bālāsı durur serv-i çemen 
  ḫaṭṭ-ı reyḥānı durur müşk-i ḫoten 
 

9v7  ṭāḳ-ı ebrūsın gören ṣanur kemān 
  çeşm-i fettānıŋ gören diler amān 
 

9v8  aḥsen-i ṣūret görinür ṣūreti 
  ṣūretinden daḫı aḥsen sįreti 
 

9v9  yüz ṭutıpdır bu yola ṭālib ḳatı 
  kim binüben bu yola sürer atı 
 

9v10  bir naṣįḥatdür çün ėtdiler ṭaleb 
  aḫį yolında nedir Ǿilm ü edeb 
 

9v11  bildigüŋçe ben de birḳaç söyledim 
  gerçi küstāḥlıḳdı lįkin eyledim 
 

9v12  gerçi ṭoġrı söz acı gelür velį 
  yegrek oldır söyleye pes ḥaḳḳ yolı 
 

9v13  dėyelim bildügimizi ey aḫį 
  luṭf ėdüp ḳulaḳṭutasın sen daḫı 
 

9v14  cemǾ-i māl ėtmek degildir aḫįlıḳ 
  ḥırṣ-ıla gitmek degildir aḫįlıḳ 

                                                      
1 “Ali’den başka yiğit yoktur” 
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9v15  dünyaya ṭapmaḳ degildir aḫįlıḳ 
  dįnini ṣatmaḳ degildir aḫįlıḳ 

BᾹB-I DER-BEYᾹN-I ŞEDD-NᾹME 
 

23r2 sālik olanlar nice ėtmek gerek 
  ne’yleyüp nice yola gitmek gerek 
 

23r3 n’eylese seccādeye lāyıḳ olur 
  n’eyleyicek aḫįlıḳ bāyıḳ olur 
 

23r4 bile erkān-ı ḥaḳįḳat ne ise 
  vara ādāb-ı ṭarįḳat ne ise 
 

23r5 bu şerāǿiṭ ne ise bile anı 
  şüpheŋ olsa ḳandıra yaǾnį seni 
 

23r6 ḫurde-bįn ola yolında key ulu 
  gördügini bile kim uṣlu delü 
 

23r7 kendüniŋ ulu tevellāsı ola 
  ġayr-ı ḥaḳḳdan ḫōş teberrāsı ola 
 

23r8 sālik olup kendi yol varmış ola 
  yol bilene özüni vėrmiş ola 
 

23r9  įǾtiḳādı muḥkem ola her işe 
  olmış ola ehl-i şedd yigit pāşa 
 

23r10 pįr elinden içmiş ola ol kişi 
  bu yol içre yoḳ ola hįç teşvįşi 
 

23r11 zįrā şeddiŋ aṣlı var bilmek gerek 
  aŋa göre olda şedd vėrmek gerek 
 

23r12 bu ṭarįḳi bilmese olur ḥarām 
  ma Ǿnādan ne bile çün bilmez kelām 
 

23r13 niçeler palheng-i ḥaḳįḳat dėdiler 
  daḫı meftūl-i ṭarįḳat dėdiler 
 

23r14 hem sirişt-i maǾrifet dėrler daḫı 
  baǾżı şöyle şed dėrler ey aḫį 
 

23r15 baǾzılar dėrler buŋa ḥablü’l-metįn 
  hem daḫı dėrler Ǿale’l-vāṣli’l-yaḳįn 
 

23v1 niçeler dėrler ṣırāṭ-ı müstaḳįm 
  pįr elinden ḳuşanan olmaz saḳįm 
 

23v2 niçeler hādį sürādıḳ dėdiler 
  ḳuşanur ḥaḳḳ yola ṣādıḳ dėdiler 
 

23v3 daḫı şeddiŋ yėdi şarṭı var biliŋ 
  ḳuşanurken ol yėdi şarṭı bulıŋ 
 

23v4 baġlaması yėdidir hem çözmesi 
  bu yėdi gerekdir anıŋ cümlesi 
 

23v5 biri gökden biri yılduzdan durur 
  biri aǾżā birisi yerden durur 
 

23v6 zįrā yedi gökdürir yıldız yėdi 
  cümle āǾżā ne ki var düpdüz yėdi 
 

23v7 anı bil kim yürüdügiŋ yėr yėdi 
  işler işin cümlesi bir bir yėdi 
 

23v8 yedi baġlaya vü hem aça yedi 
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  açduġıŋ gele yedi ḳaça yedi 
 

23v9 baġla ef Ǿāl-i ẕemįmeden yedi 
  gelsün ef Ǿāl-i ḥamįdeden yedi 
 

23v10 buḫlı evvel baġla raḥmet ṣaçıla 
  bu seḫā ḳapusı aŋa açıla 
 

23v11 baġla ikincide ḳahrını anıŋ 
  açıla luṭfı ḳapusı taŋrınıŋ 
 

23v12 baġlaya cürmi hevāsından gėçe 
  hem ḳanāǾat hem rıżāsından gėçe 
 

23v13 ṭoḳlıḳ u nefsānįden hep gėçile 
  baġla kim açlıḳ riyāżet açıla 
 

23v14 baġlayup hem cümle ḫalḳdan 
  ḫalḳı ḳoyup ḥaḳḳ ḳapusın açasın 
 

23v15 baġla mā-lā-yaǾnį yė fāḥiş sözi 
  ma Ǿrifet açıla hem ma Ǿnā gözi 
 

49r1 hem bize münker nekįr ėtse suǿāl 
  kim cevābın vėrmege ola mecāl 
 

49r2 dilümize sen cevābı ḳolay ėt 
  ol melek ḳullarıŋa dė yüri git 
 

49r3 yā ilāhį ṣavıvėr bizden ḳażā 
  gör içindekįŋ ola çevre feżā 
 

49r4 ḥaşr içinde gösterivėr aḥmedi 
  ḳolay ola dilime aḥmed adı 
 

49r6 hem ṣırāṭ üzre şaşırma ayaġım 
  gėçer iken ẕikriŋ ola ṭayaġım 
 

49r7 cennet içre aḥmed ile hem-civār 
  eyleyüvėr cümle bayar u diyār 
 

49r8 ṭoyla didārıŋ ile anda bizi 
  yā ilāhį sen ḳabūl ėt bu sözi 
 

49r9 biz de didārıŋ ile şād olavuz 
  dostlarıŋla oynayavuz gülevüz 

 

BᾹB-I DER- BEYᾹN-I TAFṢĮL-İ FÜTÜVVETNᾹME 
 

49r11 söylegil ey ṭūṭį-yi şekker-ġıdā 
  işidenler cān u dil ėtsün fedā 
 

49r12 söylegil ey tūtį-yi şekker-nefes 
  kim söziŋe cān u dil eyler heves 
 

49r13 söylegil ey ṭūṭį-yi şekker-şiken 
  ṣanǾatıŋdır çün yine şekker-şiken 
 

49r14 söylegil ey ṭūṭį-i vaḥy-i ilāh 
  n’ola saŋa bu ḳafes olsa penāh 
 

49r15 söylegil ey Ǿandelįb-i ḫōş nevā 
  çün söziŋdir dertlü cānuma devā 
 

49v1 söylegil gül-zāra ḳarşu söylegil 
  bu firāḳıŋ ḥālini şerḥ eylegil 
 

49v2 çün seniŋ ḥālüŋi bilen gül durur 
  naġme-sāz olsaŋ bilür bülbül durur 
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49v3 söylegil ey bülbül-i Ǿįsā-nefes 
  gülşen içre eylegil Ǿayşa heves 
 

49v4 perdeden çünkim göründi ġonca-ter 
  mest oluban bülbül-i şeydā-heves 
 

49v5 işit imdi vėreyim gülden ḫaber 
  kim ne vaḳtdir bülbüle ḳıldı eŝer 
 

49v6 çünki ibrāhįmi nemrūd-ı laǾįn 
  mancınıḳ ile oda atdı hemįn 
 

49v7 anıŋ ile gitdi bülbül bile 
  anıŋ içün geldi bülbül dile 
 

49v8 ḥaḳḳ teǾālā bülbüle dėr ey żaǾįf 
  ḳullarım içinde yoḳ senden naḥįf 
 

49v9 düşmenim şerrine uġradı ḫalįl 
  sen n’içün geldiŋ bile dėdi celįl 
 

49v10 dėdi bülbül yā ilāhį yalıŋuz 
  dostıŋı ḳoyamadım ben ṭoġrı söz 
 

49v11 ol ne olsa ben de oluram dėdim 
  oda girse ben de girürem dėdim 
 

49v12 taŋrıya ḫōş geldi ol dem bu kelām 
  odı ḳıldı aŋa da berden2 selām 
 

49v13 dilegiŋ ne ise benden dile dėr 
  çünki dostım ile geldiŋ bile dėr 
 

50r1 dėdi bülbül yā ilāhį yā kerįm 
  biŋ bir adıŋ ne ise olam kelįm 
 

50r2 biŋ bir adıŋ baŋa ögret ey ḫudā 
  ẕikr ėdüben olmayam gülden cüdā 
 

50r3 güle ḳarşu dāǿimā ẕikr eylesem 
  Ǿāşıḳ oluban seni fikr eylesem 
 

50r4 sen özüŋi anda göstergil baŋa 
  zārı ḳılup aġlayam ḳarşu saŋa 
 

50r5 biŋ bir adıŋ vird ėdinem her seḥer 
  firḳatimden on bir ay vėrem ḫaber 
 

50r6 ḥaḳḳ ḳabūl eyledi anıŋ sözüni 
  bülbüle gösterdi gül de özini 
 

50r7 biŋ bir adın aŋa taǾlįm eyledi 
  ol güle ḳarşu ötüben söyledi 
 

50r8 şimdi göricek güli bülbül öter 
  ṣanasın kim cānını oda atar 
 

50r9 anıŋ içündir hezār destān aŋa 
  ünin işiden kişi ḳalur ṭaŋa 
 

50r10 taŋrı adın gül göricek ẕikr ėder 
  çün güli görür cemālin fikr ėder 
 

50r11 geldik imdi bu fütüvvet sözine 
  ötelim biz de fenā gül yüzine 
 

                                                      
2 “Ey ateş! İbrahim'e karşı soğuk, serin ve selamet ol!” (Enbiyā Suresi, 69. ayet) 
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50r12 bu fütüvvetdir bizim gül-zārımız 
  ötelim biz daḫı diŋle zārımız 
 

50r13 ben bu Ǿilmi cümle tafṣįl ėdeyim 
  cā-be-cā kimisini teǾvįl ėdeyim 
 

50v1 mücmel olmasun mufaṣṣal olsun ol 
  ne var ise cümle dile gelsün ol 
 

50v2 bu fütüvvet Ǿilmidir Ǿilm-i temįz 
  her ki Ǿāmil olsa ol olur Ǿazįz 
 

50v3 bu fütüvvet Ǿilmidir Ǿilm-i şerįf 
  dįni olmaz Ǿāmil olanıŋ żaǾįf 
 

50v4 bu fütüvvet Ǿilmidir Ǿilm-i ḳadįm 
  bilmez anıŋ ḳıymetini her leǿįm 
 

50v5 bu fütüvvet Ǿilmidir Ǿilm-i ilāh 
  aŋlayamaz anı her ehl-i günāh 
 

50v6 bu fütüvvet Ǿilmini her kim bile 
  Ǿāmil olup anıŋ ile iş ḳıla 
 

50v7 niçeler bilmedi anıŋ ḳadrini 
  her yėriŋ amma gözedir ṣadrını 
 

50v8 niçeler buŋa riyālar ḳatdılar 
  ṣallaşuban dįni arda atdılar 
 

50v9 niçeler đāll oldı bunda hem muđıl 
  niçeler ġavġālar ile ḳāl u ḳįl 
 

50v10 niçeler bāṭıl iş içün yıldılar 
  niçeler ḥaḳḳ söyleyene güldiler 
 

50v11 fānįye dil vėrdiler ḳoyup ḥaḳı 
  niçesi ḥaḳḳı ḳoyup oldı şaḳį 
 

50v12 ḥįle vü fitneye düzdiler yolı 
  öyle mi gerekdir ey taŋrı ḳulı 
 

50v13 meskenetden bildiler bu yolı bil 
  yola var her kimde vardır ḳāl u ḳįl 
 

51r1 bu ḫudā ṣofrasıdır bil ey aḫį 
  hem Ǿalį ṣofrası hem cömerd daḫı 
 

51r2 gel kerem ḳıl sen buŋa ḳatma ḥarām 
  bu naṣiḥat saŋa yėter ve’s-selām 
 

51r3 dürlü dürlü şöhreti ḳovsaŋ gerek 
  ḥaḳḳı ṭutup şöhreti ḳosaŋ gerek 
 

51r4 bu fütüvvet Ǿilmidir Ǿilm-i ḥayā 
  anı kimi ṭuta vü kimi ḳoya 
 

51r5 var durur bu Ǿilm-i nef Ǿį bį-ḳıyās 
  bį-nihāyetdir ėdemezler ḳıyās 
 

51r6 oturup ṭurması vü hem yėmesi 
  söyleyicek sözi nice dėmesi 
 

51r7 terbiyet ėde aḫį hem bildüre 
  sākin ėde nefsini hem öldüre 
 

51r8 kime uġrasa vėre evvel selām 
  söyleye kim olsa luṭfıyla kelām 
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51r9 aḫį begler ḳapusına varmaya 
  cehd ėde ẓālim yüzini görmeye 
 

51r10 ger żarūret olur ise varalar 
  ṭoġrı söyleyüp naṣįḥat vėreler 
 

51r11 hem aḫį bu Ǿilme çoḳ Ǿizzet ḳıla 
  hem bu Ǿilmi bilene ḥürmet ḳıla 

 

51r12 ben bu Ǿilmi türkįce naẓm eyledim 
  bu fütüvvetden nice söz söyledim 
 

51r13 aŋlaması vāżıḥ olsun deyüben 
  türkį yazdım çoḳ Ǿibāret ḳoyuban 
 

51v1 yazayım şimden gėrü bir niçe faṣl 
  cümlesine ḥāṣıl olan nedir aṣl 
 

51v2 anı bir bir yine tafṣįl ėdeyin 
  aŋlasunlar deyü teǾvįl ėdeyin 
 

51v3 yazayım bu bāb içinde yėdi bāb 
  her birisi bābıŋ olsun bir kitāb 
 

51v4 zirā gördim cümle eşyādır yėdi 
  ėdeyim bir bir beyān nedir yėdi 
 

51v5 aŋlar iseŋ yürüdügiŋ yer yėdi 
  yėdi āǾzādır ḳamusın bezedi 
 

51v6 başıŋ üzre yedi devvāre yedi 
  işin üzre anda seyyāre yedi 
 

51v7 yėdidir muṣḥaf mekānıdır yedi 
  andaki sebǾa’l-meŝānįdir yedi 
 

51v8 hafta içre gün yedidir dün yedi 
  kaǾbeyi eyle ṭavāf her gün yedi 
 

51v9 secdeye emr olınan āǾzā yedi 
  secde ḳılmayan işi ġavġaydı 
 

51v10 oruç ayında resūlu’llāh dėdi 
  ḳadri isteŋ olsa yigirmi yedi 
 

51v11 öyle olsa biz de yazdıḳ yedi bāb 
  eyleye ḥaḳḳ umaram kim fetḥ-i bāb 

 

51v12 yā ilāhį eyle āsān sen bize 
  yazuban tā başlayalım bu söze 
 

58r1 dilümizle biz seni yād ėdevüz 
  toġrı ādemler yolına gidevüz 
 

58r2 eyleyesin tevbemizi sen ḳabūl 
  hem şefāǾat ėde bize ol resūl 
 

58r3 yā ilāhį umarız luṭfiŋ hemįn 
  dūzaḫ içre ḳala ol maḥrūm laǾįn 
 

BᾹB-I SEVVOM DER- BEYᾹN-I ḤİKᾹYET-İ ŞĮT NEBĮ ǾALEYHİ SELᾹM 
 

58r6 bāb -ı üçinciyi daḫı diŋlegil 
  n’eylemiş ol şįt nebį aŋlaġıl 
 

58r7 diŋlegil kim dünyāda ol n’eylemiş 
  dünyāda ol ḳanḳı ṣanǾat işlemiş 
 

58r8 dünyāda çün evvel ol cullāh imiş 
  cümleten cullāhlara ol şāh imiş 
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58r9 aŋladıŋ ḫod ḥaḳḳ teǾālā n’eyledi 
  uçmaḳ içre südi panbuḳ eyledi 
 

58r10 anda incįr vėricegiz yapraġı 
  oldıġı yerde ḥaḳa ādem yaġı 
 

58r11 anda panbuḳ eyledi südi ḳodı 
  dünyāya çekirdegin al gel dėdi 
 

58r12 anı cibrįl aldı geldi dünyāya 
  ekile panbuḳ ola ādem yėye 
 

58r13 ekilüp yayıldı cümle dünyāda 
  dünyāda yayıldı bilişe yāda 
 

58v1 çün egirdi anı ḥavvā anamız 
  bilüriz kim anamızdır yanımız 
 

58v2 ṭoḳudı bėz eyledi şįt nebį 
  dėdi ādem ataya gey yā ebį 
 

58v3 vėrdi bir tennūrelik bėz ādeme 
  bėline baġladı ėrdi ḫōş deme 
 

58v4 ṣofra yaydı şįt ādem öŋine 
  sünnet oldı ṣofra yaymaḳ ṣoŋına 
 

58v5 ger ṣoralar evvelā kimdir ḳonıḳ 
  şįte ādem ḳondı bil taŋrı ṭanıḳ 
 

58v6 kesdi etmek evvelā şįt nebį 
  ḫōş ṭoyurdı etmek ile ādemi 
 

58v7 şįte ādem çoḳ duǾālar eyledi 
  raḥmet ėtsün taŋrı dėdi söyledi 
 

58v8 fūṭa ṭutunmak bile andan durur 
  aŋladıŋ tennūreyi ḳandan durur 
 

58v9 dünyāda tennūreniŋ aṣlı budur 
  aŋladıŋ ḫōd yapraġıŋ aṣlı nedir 
 

58v10 ḳardaşından yanına kim geldise 
  lāzım idi şįte kim etmek kese 
 

58v11 ṭoḳıduġından vėr dėdi bir fuṭa 
  Ǿavretini setr ėderdi kim ṭuta 
 

58v12 kim dilerse anlarıŋla bulına 
  vėre gömlek dünyāda ḥaḳḳ ḳulına 
 

58v13 her ki Ǿuryān ṭonada bunda aḫį 
  anlarıŋ ṣaffında ḳopa ol daḫı 
 

77r1 şįr-i ḥaḳḳ idi Ǿaliyyu’llāh idi 
  Ǿālim idi hem veliyyu’llāh idi 
 

77r2 şįr- veş depren bu yolda ey aḫį 
  ḫōş fetādur deyeler saŋa daḫı 
 

77r3 zü’lfiḳārı lāyı alġıl dilüŋe 
  gelmeye ḳorḳudan iblįs yoluŋa 
 

77r4 māsivāyı lā ile ḳaṭǾ eylegil 
  ḳalma anda dāǿim illā söylegil 
 

77r5 lāne kılsaŋ bil fenāsın ey cuvān 
  ġayrı ḥaḳḳı bilesin lā dėr hemān 
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77r6 her ki illā buldı ol buldı beḳā 
  bil ki şeksiz ėrdi ḥaḳḳa muṭlaḳā 
 

77r7 ġayrı ile ayruḳ olmaz ol fetā 
  külli şeyle bulmaz ol daḫı cezā 
 

77r8 ṣofra yaydı şįt nebį oldı aḫį 
  ṣofra yay sen daḫı olasın aḫį 
 

77r9 ṭoḳıdı bėz hem yalın ṭonatdı ol 
  anıŋ içün oldı ḥaḳḳa ṭoġrı ḳul 
 

77r10 sen de yalın ṭonadırsaŋ ey cuvān 
  vėreler yarın saŋa emn ü amān 
 

77r11 nefsine bıraḳdı çün ādem ṣuçı 
  dėdi yā rabb sen ulusın ben kiçi 
 

77r12 anıŋ içün ḥaḳḳ anı Ǿafv eyledi 
  raḥmet-i ḫvānıyla anı ṭoyladı 
 

77r13 ėtdügiŋi sen de nefsindeŋ bilüp 
  aġlayasıŋ dāǿimā miskįn olup 
 

77v1 sen daḫı eksigiŋi bil ey aḫį 
  yarlıġaya ḥaḳḳ çalab seni daḫı 
 

77v2 aŋladıŋ mı kim durur yėdi kişi 
  ḥaḳḳ yanında anlarıŋ bitdi işi 
 

77v3 dėyeyim ben anları yine saŋa 
  sen ḳulaġıŋ ṭutasın benden yaŋa 
 

77v4 biri ādem biri şįt biri ḫalįl 
  biri yūsuf kim fetā ėtdi celįl 
 

77v5 biri yūşaǾhem muḥammed hem Ǿalį 
  kimisi peyġamber ü kimi velį 
 

77v6 kimine dėndi fetā kime aḫį 
  hem aḫį idi bular hem şeyḫ daḫı 
 

77v7 ger fetā iseŋ bulardur pįşrev 
  ger aḫį vü şeyḫ iseŋ der pes birev 
 

77v8 bu idi bāb içre bunları dėdik 
  her biriniŋ ḥālini şerḥ eyledik 
 

77v9 aŋladıŋsa sen de öyle ėdesin 
  anlarıŋ ṣuyınca sen de gidesin 
 

77v10 bu idi bāb bunda ḫaṭm oldı hemįn 
  ḳuvvet ėtdi bize rabbü’l-ālemįn 
 

77v11 bu fütüvvetnāme uş oldı tamām 
  yazup anı ḫaṭm ḳıldıḳ ve’s-selām 
 

  BᾹB-I DER- BEYᾹN-I MEŞᾹYIḤ-NᾹME VE ṢIFATHᾹᾹDᾹBHᾹ BᾹB-I SᾹLİK 
 

78r1 ḳanı ol ṭālib ki şeyḫ isterdi ol 
  mürşid olup göstereydi aŋa yol 
 

78r2 ḳanı ol mürşid gerek baŋa dėyen 
  gelsün imdi ėdeyin kimdür uyan 
 

78r3 ḳanı ol ṣādıḳ ki yolda cān vėre 
  ḫānumān u māl u genc u kān vėre 
 

78r4 ḳanı cān terk eyleyen cānān içün 
  vėrmeyen cān bulmadı cānān içün 
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78r5 cānını terk eyleyen buldı anı 
  terk ėderem cānımı dėyen ḳanı 
 

78r6 ėrmedi cānānına cānın seven 
  bulmadı maḳṣūdını dünyā ḳovan 
 

78r7 dünyā ile dįn cemǾ olmaz biliŋ 
  düşmen olan yėre dōst girmez biliŋ 
 

78r8 ḫalḳ ėdelden berü dünyāyı ḫudā 
  sevmez anı kendüden ḳıldı cüdā 
 

78r9 her ki dünyā sevse ol bulmaz ḥaḳı 
  göŋlini aŋa vėren olur şāḳį 
 

78r10 kendüye ḥaḳḳ anı maġżūb eyledi 
  terk ėden kişiyi maḥbūb eyledi 
 

78r11 dėmedi mi anı ol ḫayru’l-beşer 
  terki içün bize ol vėrdi ḫaber 
 

78r12 āḫiret ehline hem dėdi ḥarām 
  semǾiŋe ėrişmedi mi bu kelām 
 

78r13 dünyā ehline ḥarāmdır āḫiret 
  çünki ḥayvān yėmedir ol āḫiret 
 

78v1 her ki ehlü’llāhdır ikisi daḫı 
  çün ḥarām oldı vü terk ėt sen daḫı 

 

78v2 kim ki terk ėtdi ise ėrdi ḥaḳa 
  bil ki şeksiz ḥaḳḳa ėrdi muṭlaḳā 
 

78v3 her ki ḥaḳḳ sevgüsini ḳıldı ḳabūl 
  hergiz ol dünyā içün olmaz melūl 
 

78v4 ādemi kim evvelā ḫalḳ eyledi 
  Ǿarż -ı ṣanǾat ėdüben ḫalḳ eyledi 
 

78v5 ḳarşu ṭutdı ādeme her ṣanǾatı 
  kim ḳabūl eyleyeler ol miḥneti 
 

78v6 gördi ādem ṣanǾatı her ne ki var 
  her biriŋiz birin eyleŋ iḫtiyār 
 

78v7 her biri bir ṣanǾatı ḳıldı ḳabūl 
  hįç ḳabūl eylemedi bir niçe ḳul 
 

78v8 dėdi ḥaḳḳ kim siz n’içün ḳılmadıŋız 
  bunca ṣanǾatdan birin almadıŋız 
 

78v9 dėdiler kim biz seni ḳıldıḳ ḳabūl 
  sen yėtersin bize olmazız fużūl 

 

78v10 ḥaḳḳ teǾālā dedi kim Ǿizzim ḥaḳı 
  olmaya dünyāda sizden muttaḳį 
 

78v11 sizden ayru olmayam ben dünyāda 
  benim ile ḳalasız dünyā gide 
 

78v12 siz baŋa gözgü olasız göreler 
  size ḳarşu mest u ḥayrān ṭuralar 
 

78v13 kim beni görmek diler görsün sizi 
  sizde göre beni hem olan gözi 
 

87r1 bilmeyen ṣanur anı ḫalḳdan kişi 
  kim durur anı bilür bilen kişi 
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87r2 ḥaḳḳ anıŋla biledür ġayrı degil 
  ḥaḳḳ iledir ol daḫı ayrı degil 

 

87r3 evliyālar cümlesi münḳād aŋa 
  ḳuṭb-ı Ǿālem oldı çünkim ad aŋa 
 

87r4 mürşid -i kāmil durur ol bilesin 
  isteyesin ḳanda ise bulasın 
 

87r5 niçeler ölçümlıġıla şeyḫlenür 
  niçeler kendözini şeyḫim ṣanur 
 

87r6 olmaya kim sen de ölçüm olasın 
  Ǿām olanlar yėgdir andan bilesin 
 

87r7 yā ilāhį bizi ölçüm eyleme 
  ölçüm ile bizi de güm eyleme 
 

87r8 ḳurtarıvėr zerḳ u sālūsdan bizi 
  kim görinmeye bize zerrāḳ yüzi 
 

87r9 zāhid-i pindār olandan ḳılmaġıl 
  her gėce bį-zār olandan ḳılmaġıl 
 

87r10 kendi ceẕbeŋden bize luṭf eylegil 
  ḳudretiŋ diliyle gel dėp söylegil 
 

87r11 kim tesellüs ėtse andan bįzārām 
  şimdi sįmāsından anı sezerem 
 

87r12 sen tesellüs ėtmeden ḳurtar bizi 
  įnşa’llāh görmeye sālūs yüzi 
 

87r13 Ǿaşḳıŋ ile sen bizi ḳıl āşiŋa 
  zāhid-i sālūs göricek yā şinā 

 

87v1 yā ilāhį Ǿaşḳıŋ ile hem-rah ėt 
  ḳandasavuz anıŋ ile gümrah ėt 
 

87v2 ol ḳulaġuz ola saŋa varmaġa 
  ėşigüŋe yüz sürüp yalvarmaġa 
 

87v3 n’eyler ise Ǿaşḳıŋ eylesün bize 
  Ǿaşḳ ile varıp baḳavuz ol yüze 
 

87v4 Ǿaşḳıŋ ile öldürüben ḳıl fenā 
  yarın anda görmeyem renc uǾinā 
 

87v5  Ǿaşḳıŋ ile ḳıl muǾanber göŋlimi 
  Ǿaşḳıŋ ile ḳıl muǾaṭṭar göŋlimi 
 

87v6 Ǿaşḳıŋ ile cānı ḫandān eylegil 
  kisve gitsün Ǿaşḳa ḳurbān eylegil 
 

87v7 hem ḫarābātına Ǿaşḳıŋ sen yėtür 
  küllį varlıḳ hem ḫarāb olsun yitür 
 

87v8 dertlü göŋlim oldı Ǿaşḳıŋ Ǿāşıḳı 
  kim diler kim ola Ǿaşḳıŋ fāsıḳı 
 

87v9  Ǿaşḳ elinden içmek içün mey diler 
  kim bu meydānı bu göŋlim key diler 
 

87v10 yā ilāhį ṣunsa Ǿaşḳıŋ bir ḳadeḥ 
  içüben mest olsa cān bulsa feraḥ 
 

87v12 sen naṣįb ėt bize Ǿaşḳıŋdan şarāb 
  mevt ėrişüp bizi ḳılmadın türāb 
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KAYNAK METİN 
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