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ÖZET 

Moskova Devlet Arşivi, El Yazmaları, 1468, Fonds No 181’de 

kayıtlı olan mecmuada Hazret-i Muhammed ili ilgili menkıbeler 

bulunmaktadır. Bu mecmua Orta Türkçe veya Horezm-Altınordu 

devresine ait dil özellikleri gösterir.  

1.  ET: -b-  Mec.: -w- ف ; ڤ  YT: -v- 

2. ET: -d-  Mec.: -õ-  ذ  YT: -y- 

3. ET: -d-  Mec.: -õ-  ذ  YT: -y- 

4. ET: -d-  Mec.: -z-  ز  YT: -y- 

 Anahtar Kelimeler: Horezm, Harzem, Hvârizm, Goldenhorde 
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ABSTRACT 

This Manuscript is located at the Moscow Goverment Archive, Old 

Manuscripts, 1468, Fonds No 181. At this Manuscript there are stories 

about Prophet Muhammed. The language of the stories is Middle 

Turkish or Hvârizm-Goldenhorde Turkish. 

Examples: 

1. Old Turk. ebirdimiz = in the MS: öwürdük = New Turk. evürdük 

2. OT: yabız = in the MS: yawuz = NT: yavuz 

3.  OT: kidin = in the MS: kezin = NT: kiyin 

4.  OT: adak = in the MS: azak = NT: ayak 

5.  OT: edgü = in the MS: ezgü = NT: eyü ~ iyi 

6.  OT: kudruk =in the MS: kuzruk = NT: kuyruk 

7. The Participle in -glı/-gli is using instead of -gan / -gen: okuglı; 

eştigli.  

8. The Perfect 1st person pluralsuffix -tımız/-dımız using instead of 

-tık/-dık: yarat-tımız; tasnif kıl-dımız.  

 

Key Words: Horezm, Harzem, Hvârizm, Goldenhorde 
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Horezm, Sir Derya (Seyhun) ile Amu Derya (Ceyhun) nehirlerinin Aral 

Gölü’ne döküldükleri Maveraü’n-nehr ile civarlarına verilen bölgenin adıdır. 

Bölgenin toprakları bugün Özbekistan, Karakalpakistan ve Türkmenistan’ın 

sınırları içerisinde kalmak tadır.  

Bölgenin Türklerden önceki sâkinleri Orta-İranca devresinin doğu 

kanadına ait bir dil olan Horezmce’yi konuşan Hint-Avrupa kökenli bir Doğu 

İran kavmi idi.  

Bölge VIII. yüzyılın başlarında Araplar tarafından feth edilmiş ve 

bölgeye Arap kaynaklarında Hârizm (H
v
ârezm) adı verilmiştir. Arapça Hârezm 

kelimesi Türkler tarafından Harzem şeklinde telâffuz edilmiş ve bölgenin 

idareci sülâlesinin adına da Harezmşahlar veya Harzemşahlar denilmiştir.  

X. yüzyıldan itibaren bölgeye Kıpçak, Peçenek, Kanglı ve Oğuz gibi 

çeşitli Türk boylarının gelip yerleşmesiyle bölge Türkleşmeye başlamış ve 

Türkler bu bölgenin adını Hôrezm şeklinde telâffuz etmişlerdir. Hôrezm 

kelimesi daha sonraları bölgeden Anadolu’ya yapılan göçlerle Anadolu 

Türkçesi’nde Horzum şeklinde yaşamaktadır. 

Kâşgarda konuşulan Karahanlı Türkçesi’nin bir devamı olan, ancak 

bölgede karışık dil özellikleri ile teşekkül eden Türkçeye de Horezm Türkçesi 

denilmiştir. Bölgede teşekkül eden edebî Türkçenin örnekleri arasında 

Zemahşerî’nin XII. yüzyılda Arapça kaleme aldığı Mukaddimetü’l-edeb adlı 

sözlük ve onun Horezm Türkçesi’ne çevirisi öncü bir çalışmadır. Ancak edebî 

eserler genellikle XIV. yüzyılda kaleme alınan eserlerdir. Bunlar arasında 

Rabguzî’nin Kısâsü’l-Enbiyâsı (1310), Şeyh Şeref Hôca’nın Muînü’l-Mürîdi 

(1313), Kutb’un Husrev ü Şîrîni (1341-1341), Hôrezmî’nin Muhabbet-Nâmesi 

(1353), Kerderli Mahmud’un Nehcü’l-Feradisi (1358’den önce) gibi eserleri 

saymak mümkündür.
1
 

Bu edebî eserlere hâlen Moskova Devlet Arşivi, Eski Eserler, 1468, 

Fonds N 181’de kayıtlı 224 varaktan oluşan bir mecmuadaki Sirâcü’l-Kulûb, 

Şerâyi‘ü’l-Ahkâm, Hazret-i Muhammed’le ilgili menkıbeler, Kul Süleymân, 

Âşık Osmân ve Yunıs Emre hikmetleri ile bir Sâl-nâme’yi de eklemek 

gerekmektedir.  

Mecmuanın ketebe kaydı şöyledir:  

fì’t-tārìò ü toḳuz yüz altmış birde cumādi’l-āòir ayı-nıĳ toluàunda 

tamām boldı. iki kitāb-dur. birisi sirācü’l-ḳulÿb’dur. birisi şerāyiü’l-aókāmdur. 

el-faḳìr ü’l-ḥaḳįr ādniş ḥāfıø ibn muḥammed ādnāş ḥāfıø yazdı. çehārşenbe kün 

                                                 
1  János Eckmann, “Die kiptschakische Literatur I. Die Literatur von Chwarezm und der Goldenen Horde”, 

Philologiae Turcica Fundamenta, II, Wiesbaden 1964, s. 275-296. 
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tamām boldı. va’l-lāhü a‘lem. meskÿken ėlçi barġanda dosnaḳ turġanda andaḳ 

bitildi.  

Her ne kadar bu ketebe kaydı Hicrî 961, cumâdi’l-âhir ayınıng tolugı = 

Milâdî 16 Mayıs 1554 tarihini veriyorsa da bu istinsah tarihidir. Metnin dil 

özelliklerinden en az iki-üç yüz yıl daha eski bir yazmadan, zikredilen tarihte 

kopyalandığı anlaşılmaktadır. 

Horezm Türkçesi’nin dil özellikleri önce János Eckmann tarafından “Das 

Chwarezmtürkische” adlı incelemesinde ortaya konulmuştu.
2
 

Türkiye’de de müstakil eserler olarak Recep Toparlı Harezm Türkçesi
3
, 

Aysu Ata Harezm Altınordu Türkçesi
4
 ve Funda Toprak Harezm Türkçesi’nde 

Fiil
5
adlı gramer araştırmalarında Horezm Türkçesi’nin dil özelliklerini ortaya 

koymuşlardır.  

Dil özelliklerine dayanarak mecmuada yer alan metinlerin Orta Türkçe 

veya Horezm-Altınordu devresinin dil özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz. 

Birkaç örnek zikretmek isterim. 

 

1.  ET: -b-  Mec.: -w- ڧ ; ڨ   YT: -v-  

ET: ebirdimiz  Mec.: öwürdük 3/3   اوڨوردوك YT:ėvürdük 

ET: yabız Mec.: yawuz  60 يڨوزa/7 YT:yavuz 

   Mec.: wurāḳ  58 ڨراقb/6 YT:burāḳ 

2. ET: -d-   Mec.:  -õ- ذ   YT:-y-  

ET: kidin Mec.:  kėõin 13/2 كيذين YT:kiyin 

3. ET: -d-   Mec.: -õ-   ذ   YT:-y-  

ET: ādìne Mec.: Àõìne 5/7  آذينه YT:ayna 

4. ET: -d-   Mec.: -z- ذ   YT: -y-  

ET: adaḳ Mec.: azaḳ  19/2  ازاق YT:ayaḳ 

ET: edgü Mec.: ezgü  3/10 ازكو YT:eygü ~ iygü 

ET: ḳudruḳ Mec.: ḳuzruḳ 11/5  قوزروق YT:ḳuyruḳ 10-24/9 قويروق 

-----  Mec.a:  kėõik 5/1 كيزيك YT:kiyik~keyik 

 

 

                                                 
2  János Eckmann, “Das Chwarezmtürkische”, Philologiae Turcica Fundamenta, I, Wiesbaden 1959, s. 113-

137. 
3  Recep Toparlı, Harezm Türkçesi, Erzurum, 1992, 111 s. 
4  Aysu Ata, Harezm-Altın Orda Türkçesi, İstanbul, 2002, 111 s. 
5  Funda Toprak, Harezm Türkçesinde Fiil, Ankara, 2005, XXI+391 s. 
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5. Geniş zaman partisip eki -ġan / -gen yerine -ġlı / -gli’dir. oḳuġlı 

“okuyan” 3/2; ėştigli “işiten” 3/2.  

6.Görülen geçmiş zaman birinci çokluk şahıs eki iyelik eki menşeli 

-k yerine, şahıs zamiri menşeli -mız / -miz (< biz) dir. yarattı-mız 

6/7; taṣnif ḳıldımız 3/11. 

Mecmua’da yer alan eserlerden Sirâcü’l-kulûb giriş, transkrip-

siyonlu metin, çeviri ve tıpkıbasım olarak tarafımdan yayımlandı.
6
  

Mecmua’da yer alan manzum parçalardan Kul Süleymân, Âşık 

Osmân ve Yûnıs Emre hikmetleri Kul Süleymân (Bakırganî) ve Yûnıs 

Emre Hikmetleri başlığı ile tarafımdan yayımlandı.
7
 

Burada mecmua’da yer alan “Horezm Türkçesi dil özelliklerini 

taşıyan Hazret-i Muhammed Menkıbeleri”ni yayımlıyorum. 

Daha sonra da “12 hayvanlı takvimin 12 yılının özelliklerini 

anlatan Horezm Türkçesi ile yazılmış bir Sâl-nâme” başlığı ile 

mecmuadaki son metni yayımlayacağım.  

Mecmuanın 90/4-110/10 varakları arasında yer alan menkıbelerle 

ilgili bölümde 4 metin bulunmaktadır.  

1. metin 90. sahifenin 3. satırında Hazret-i Muhammed övgüsü ile 

başlamaktadır. 92/1-96/10 arasında Hazret-i Muhammed’in Ebû Úutâde 

yanında çalışması, tanınması, mucizesi ve sonuçta Ebû Úutâde ile 

âilesinin müslümanlığı kabul edişleri anlatılmaktadır. 

2. olarak 96/11-97/11 arasında Abdullâh bin Mesûd’un Hazret-i 

Muhammed’ten naklettiği üç hadis yer almaktadır. 

3. olarak 97/11- 99/7 arasında Kul Süleymân Hakîm Ata 

Bakırganî’nin 12 beyitten oluşan bir hikmeti yer almaktadır. 

4. olarak 99/8-110/10 arasında Hazret-i Muhammed’in vefatı 

anlatılmaktadır. Bu bölümün bir varyantı da Nehcü’l-ferâdis’in “Avvalkı 

bâb”ının “onuncu fasl”ında, 87/10-91/7 arasında geçmektedir. Her iki 

metinde genellikle olay sırası aynı, fakat cümleler ve kelimeler epeyi 

değişiktir.  

                                                 
6  Ayşe Gül Sertkaya, Harezm Türkçesi ile Yazılan Siracü’l-kulûb. Giriş-Transkripsiyonlu metin- Çeviri- 

Tıpkıbasım, İstanbul, 2010, 138 s. 
7  Ayşegül Sertkaya, “Kul Süleymân (Bakırganî) ve Yûnıs Emre Hikmetleri”, Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi, 2008/2, İstanbul, 2010, s. 161-208. 
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METİN 

[90] 4resÿlu’l-lāh ḫaberi turur. ma‘rÿf u meşhūr kitāb-lar 5içinde 

mesùūr, ‘ulemālar tilin-de meẕkūr, ma‘ānì-leri 6vird-i menşūr, bu ḫaberni 

ḫōş tanıġlı maùrūd u maġrūr, 7tıĳlaġlı mesrūr, bu ḫaberni {bu ḫaberni} 

yarlıḳaġlı ol seyyid-i 8rüsül, ol hādì-i sübül, ol ḳıble-i ehl-i ‘ālem, ol 

ḳıdve-i 9evlād-ı benì ādem, ol müşterì-i {u} āsumān, ol şāh-ı memleket, 
10o<l> şefì-i ümmet, ol māh-ı enver, ol ḫurşìd-i ezher{ā}, 11ol resūl-i 

melik-i ekrem ol {ėrdiler} turur kim {åā} nücūm-ı [91] 1åābitān anıĳ 

raḳìbi turur, kevākib-i sitārāt anıĳ 2naḳìbi turur. cebrāyìl anıĳ peyki 

turur. mikāyìl anıĳ debìri 3turur. isrāfìl anıĳ ‘inān-dārı turur. dervāyìl 

anıĳ 4rikāb-dārı turur. ‘azrāyìl anıĳ ġāşiye{ġ}-dārı turur. 5sübḥâne’lleẕi 

esrâ bi-‘abdihì 8   anıĳ mu‘cizātı turur. mā zāġ 6āl baṣaru ve mā ùagâ
9
 

anıĳ tācı turur. ḳamuġ ‘ālem anıĳ muḥtācı 7turur.  

zehì kerāmet-lıḳ peyġāmberì kim ḳayu yerdin keçti 8ėrse, andaġ 

eôhār-lar açılıp cihān mu‘aùùār bolmaġın 9-ca ḳalmadı. ḳayu menzil-de 

nüzūl ḳıldı ėrse, küfr ü şirk ü 10şekk ü nifāḳ øulmeti birle{r} ḳararmış 

köĳül-ler anıĳ 11ḳademi berekātındın nūr-ı ma‘rifet birlen münevver 

bolmaġın [92] 1-ca ḳalmadı.  

* * * * *  

rivāyet-de andaġ kėlür kim: künlerd<e> bir kün 2resūl, ṣalla’llāhu 

‘aleyhi ve ‘alâ ālihi ve sellem, ėrte namāzındın ḳa 3-ytıp öz ėwin-ge keldi. 

körer kim ‘āişe ḳaõġuluḳ 4olturur. resūl ‘aleyhi’s-selām ‘āişeġa sorar kim: 

“ne 5üçün ḳaõġuluḳ turur sen?” <‘āişe> aytur kim: “ėwimiz içinde 6ùa‘ām 

ma‘nì-sindin hìç nerse ḳalmadı. anıĳ ü 7-çün ḳaõġuluḳ turur men” tedi.  

resūl ‘aleyhi’s-selām 8ḳūt isteyü medìne-din çıḳıp bir yıġaç yer barmış 

9ėrdi. körer kim bir taġ tübinde çāder-ler tikilmiş turur. 10 ol çāder-ler sarı barıp 

bir çāder-ġa kirdi, taḳı aydı 11kim: “hìç işiĳiz bolġay mu kim işlesek, müzdi 

                                                 
8  sübḥâne’lleõi esrâ bi-‘abdihi. 17. İsra sûresinin 1. âyetinin baş kısmı. “Kulunu (Muhammed’) gece yarısı 

yolculuğa götüren Allah’ı tenzih ederim”. 
9  mā zāġāl baṣaru ve mā ùagâ. 53. Necm sûresinin 17 âyeti.  

“(Peygamberin) gözü şaşmadı, sınırı da aşmadı. 
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üçü(n) bizge [93] 1ḳūt berseĳiz kim ėw ḫalḳ<ı>-mıznıĳ ḳūt-ları tüke 2-nip 

turur”. ol çāder ėgesi aytur kim: “bizniĳ ḳaşı 3-mızda hìç iş yoḳ-tur. ul-luḳ 

çāderġa barıĳız. 4alarnıĳ ḳaşında iş bolġay”. ol çāder ebū ḳutāde 5kāfirniĳ 

çāderi ėrdi. resūl ‘aleyhi’s-selām ol çāder 6-ġa kirdi. <ebū ḳutāde kāfir> sorar 

kim: “ḳayda barur sen?” resūl ‘aleyhi’s-selām aydı: 7“ġarìb kimse-miz {kim 

asa} ėwimiz de nafaḳamız yoḳ turur. 8işiĳiz bolsa, beriĳ, işleliĳ. bizge müzdi 

üçün 9ḳūt beriĳiz” tėp aydı. ebū ḳutāde kāfir aytur: “seni 10øa‘ìf özlük, sarıġ 

yüzlük körer men. bizniĳ 11işleri-mizni işleyü bilmes sen”. resūl ‘aleyhi’s-

selām [94] 1aydı: “sen meniĳ øa’ìf-lıḳımnı ne ḳılur sen? maĳa bir iş 2bergil! 

işleyin”. ebū ḳutāde aydı kim: “bu ḳuõuḳtın suv 3tartıp ol ḥavønı toldurġıl! 

tėgme bir ḳowḳa tart 4-mışıĳ-ġa bir ḫurmā bereyin” tėdi. resūl ‘aleyhi’s-selām 

5bismi’llahi’r-raḥmani’r-raḥim tėp ḳowḳa-nı ḳuõuḳ-ġa saldı. 6suv tarta başladı. 

bir sā‘at-dın soĳra arıp
10

 ḳowḳanı 7ḳoõmış ėrdi. ḳow-ḳa kendü barıp, kendü 

tolup, kendü 8tartılıp ḥavø-ġa tolar ėrdi. ebū ḳutāde{ġa aydılar} 9-nıĳ oġlan-

ları bu ḥālnı körüp kirip ebū ḳutādeġa 10aydılar kim: “ḳow-ḳa-ḳa
11

 hìç kim 

ėrseniĳ ėlgi tėgmeyin turur. 11özi ḳuõuġ-ġa tüşüp, özi tartılıp, özi ḥavø [95] 1-

ġa ḳuyulup
12

 turur”. ebū ḳutāde ḫalḳı ḫiyl birlen çıḳıp 2bu aḥvālnı körüp biri 

biri-ge aydılar kim: “teĳri ‘azze ve celleniĳ 3ḳul-ların-dın ėõgü kim ėrse 

ermiş. taḳı uluġ kerāmet 4-lıḳ kişi” tėp ḳatın-ġa keldi-ler. taḳı “atıĳ ne turur” 

tėp 5sordılar ėrse, resūl ‘aleyhi’s-selām aydı: “men bu sā‘at 6sizniĳ işiĳizge 

kirip işleyü tururda meniĳ atımnı 7sorup ne ḳılur siz” tėp aydı. derḥāl cebrāyil 

ḥā 8-øır boldı. taḳı aydı: “yā muḥammed! atıĳnı aytu bergil! seni bilsün 9-ler. 

eger seni bilseler, cümle müselmān bolġay-lar” tėdi. resūl 10‘aleyhi’s-selām 

özini bildürdi. aydı kim: “men muḥammed peyġamberì 11turur men” tėdi ėrse, 

ebÿ ḳutāde kelüp resūl ‘aleyhi’s-selām [96] 1-nıĳ aõaḳın-ġa tüşe başladı. taḳı 

‘öõrler ḳılu başla 2-mış ėrdi kim tewelerni ḳoy-larnı suvġa kėltür 3di-ler. bu 

cānverler suvġa baḳmayın cümlesi közlerni 4resūl-ġa tikip alın-larnı yerge süre 

başladı-lar ėrse, 5ebū ḳutāde aytur kim: “yā muḥammed! ne tėmek kerek ayġıl 

                                                 
10  İmlâ: tartın. 
11  İmlâ: ḳuzuḳ-ḳa.  
12  İmlâ: ḳuyular   
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kim bes
13

 6ùāḳatim ḳalmadı”. peyġamber ‘aleyhi’s-selām aydı kim eşhedü 7en lā 

ilāhe illa’llāh ve eşhedü enne muḥammeden ‘abduhu ve resūluhu lā ilāhe 

illa’llāh 8muḥammeden resūlu’llāh tėp imān telḳìn14
 ḳıldı. ebū ḳutāde ḫiyli 

9birlen ol kün müselmān boldılar. ilāhì! cümle mümìn 10-lerni āḫir demde ìmān 

rūzì ḳılġay. vallahü a‘lem bi’ṣ-ṣavāb  

* * * * *  

11ve ḳāle’n-nebiyyu ‘aleyhi’s-selām yā ibne mes‘ūdin culūseke sā‘atin fì 

[97] 1ḫalḳati’l-‘ilmi lā temessu ḳalemen ve lā tektubu ḥarfen ḫayrun leke 2min 

‘itḳı elfi raḳabetin ve naôareke ilâ vechi’l-‘ālemi ḫayrun leke 3min ‘ibādihi elfe 

senetin.  

rivāyet ḳılur ‘abdu’llāh ibn-mes‘ūd, 4raḍiyallāhu ‘anhu, peyġamberdin, 

‘aleyhi’s-selām:  

her kim oltursa, 5bir ‘ālim-niĳ ṣoḥbetinde ḳalem tutmayın taḳı hiç ḥarf 

bilmeyin 6yaḫşı-raḳ turur, sevāb içinde bir ḳul āzād ḳılġandın.  

7taḳı ‘ālim yüzi-ge naôar ḳılmaḳ yaḫşı-raḳ turur, teĳri 8yolında miĳ at 

ṣadaka ḳılġandın.  

taḳı bir ālimġa 9tevāzū birlen selām ḳılmaḳ yaḫşı-raḳ turur. miĳ yıl 

10ùā‘at ḳılġandın.  

temmet. vallāhü a‘lem bi’ṣ-avāb 11h….l tamām şud  

* * * * *  

 

 

 

 

 

 

 

97 11ḳul süleymān 

                                                 
13  İmlâ: beş! 
14  İmlâ sehven tanıúın şeklinde! 
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 bismi’llahi’r-raḥmani’r-raḥìm  

1. [98] 1ādem{ì} peyġāmber ‘aleyhi’s-selām  

bu dünyā kim erse<-ge> vefā ḳılmadı  

2. 2eger <bu dünyā> kim ersege vefā ḳılsa ėrdi  

 ādem{ì} peyġāmberġa vefā ḳılġay 3ėrdi  

3. eger yaş uzun-luḳı kim ersege vefā ḳılsa ėrdi  

 4nūḫ{ì} peyġāmberġa vefā ḳılġay ėrdi  

4. eger dōst-luḳ kim erse 5ge vefā ḳılsa ėrdi 

 muḥammed muṣùafâġa vefā ḳılġay ėrdi  

5. eger 6māl u memleket kim ersege vefā ḳılsa ėrdi  

 süleyman peyġāmberġa vefā ḳılġay ėrdi  

6. eger salùanat-lıḳ kim erse 7ge vefā ḳılsa ėrdi  

 mūsâ peyġāmberġa vefā ḳılġay ėrdi 

7. 8eger sabūrluḳ
15

 kim ėrsege vefā ḳılsa ėrdi  

8. 9{peyġāmber} eyūb peyġāmberġa vefā ḳılġay ėrdi  

 eger seyyid 10-lıḳ kim ėrsege vefā ḳılsa ėrdi  

 necì nebì peyġāmberġa vefā ḳılġay ėrdi.  

99 9. 1eger {kerāmet kim ėrsedin} ... kim ėrsege ā ḳılsa ėrdi  

 zekeri 2yā peyġāmberġa vefā ḳılġay ėrdi  

10. eger kerāmet kim ėrse 3-ge vefā ḳılsa ėrdi 

 ‘ìsâ nebì peyġāmberġa vefā ḳılġay <ėrdi>  

11. 4eger ḫurmet ‘izzet kim ersege vefā ḳılsa ėrdi  

 muḥammed 5muṣùafâ-ġa vefā ḳılġay ėrdi  

12.  körüĳ-ler kim bu dünyā 6hìç kim ėrsege vefā ḳılġusı yoḳ 

               niçe kim taḫt 7baḫt birlen bolsa, bu dünyāda bāḳì ḳalġusı yoḳ  

 

* * * * *  

                                                 
15  ãabur kelimesi sad harfi yerine sin harfi ile yazılmış.  
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[99] 8āgāz: celìl <ü> cabbār
16

 yarlıḳadı kim: “kökni yerni yarattım 9ėrse, 

muḥammed muṣùafâ üçün yarattım”. peyġāmber, ṣalavatu’l-lāhu 10‘aleyhi ve 

sellem, resūl-ı ḫudāy düşenbe kün anadın toġdı. 11hem yana düşenbe kün aġrıḳ 

tėgdi. hem yana düşenbe [100] 1kün dünyādın sefer ḳıldı. teĳri, tebāreke ve 

ta‘ālâ, 2fermān ḳıldı kim: yā ‘azrāyìl! kökdin yerge ėngil! 3meniĳ dōstum 

muḥammedḳa selām aytḳıl kim, yā muḥammed muṣùafâ! 4teĳri-lik birlen seni 

saḳındım. ėmdi vaḳt boldı 5kim bu dünyādın rıḫlet ḳılġıl!”
17

 “raḥmet yaàıp
18

 

turur. 6bar-ġıl! uç-ġıl! uçmāḥ-ḳa ḳonġıl! tėp ayt-ġıl!” 7“kökdin ėngil! şefā‘atiĳ 

birle revān olġıl
19

. eger meniĳ 8dōstum sendin zamān tilese, zamān bergil!” tėp 

9fermān boldı ėrse, ‘azrāyìl anda namāz vaḳtında 10yetip keldi.  

resūl ‘aleyhi’s-selām ol vaḳt-ta uzumış 11ėrdi. fāùımat-ı zehrā ol sā‘at-ta 

ḳapuḳnı beklemiş [101] 1ėrdi. ‘azrāyìl yetip ḳapuḳnı ḳaḳdı ėrse, fāùımat-ı zehrā 

2ėşitip ḳapuḳına keldi. “sen nė kişi sen?” tėp sordı 3ėrse, ‘azrāyìl aydı: “men bir 

‘arabì men. ḳapuḳ açḳın! 4kireyin! resūldın bir meå’ele söz sorayın” tėp aydı 

5ėrse, fāùımat-ı zehrā aydı kim: ‘arabì nėteg bolur? sabÿr
20

 6ḳılġıl! resūl uyup 

turur” tėp aydı ėrse, azrā 7-yìl aş vaḳtıġa teginçe ṣabūr ḳıldı. yana ḳapuḳ-ḳa 

keldi. 8ḳapuḳnı ḳaḳtı. ḳapuḳ açılmadı ėrse, ve tüşke teginçe sabūr
21

 9ḳıldı. yana 

keldi. açıġı kelip ḳapuḳnı tepdi ėrse, 10küçin-din sarāy teprendi. resūl, 

‘aleyhi’s-selām, uyḳu 11-dın uyġandı. aydı kim: “yā ḳızım! bu nė ün turur? tėp 

[102] 1sordı ėrse, fāùımat-ı zehrā aydı: yā baba! ėşikke bir 2‘arabì kelip turur. 

taĳ namāzındın berü üç ḳatla 3ḳapuḳ-ḳa keldi. aydı: “ḳapuḳ açġın! kireyin! 

tėp. resūl 4-dın bir meå’ele söz sorayın! tėp aydı ėrse, mėn 5ḳapuḳ-nı açmadım 

ėrse, açıḳı kelip ḳapuḳnı tepti ėrse, 6küçindin sarāy titredi” tėp aydı ėrse, resūl, 

7‘aleyhi’s-selām,-nıĳ közin-din yaş aḳa, yıġlayu başladı. 8aydı kim: “yā ḳızım 

fāùımat-ı zehrā! cānım alġuçı ol ‘arabì 9turur. ümmet-ni peyġāmbersiz ḳoyġuçı 

ol ‘arabì turur. òatun
22

 10-larnı <tul> ḳılġuçı ol ‘arabì turur. oġul<larnı> yetìm 

                                                 
16  krş. 105/4. 
17  Sehven rÿó klıgl şeklinde yazılmış. 
18  yaàıp yerine sehven baúıp yazılımış. 
19  olàıl yerine anàıl yazılmış. Üst satırdaki úonàıl kelimesinden göz yanılması olmalı. 
20  ṣabÿr kelimesi sad yerine sin ile yazılmış! 
21  ṣabÿr kelimesi sad yerine sin ile yazılmış! 
22  òatun yerine sehven óur yazılmış. krş. Paralel metin olan Necü’l-ferâdis, 88/5 òatunlarnı tul úılàan 
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ḳoyġuçı
23

 11ol ‘arabì turur ve dünyā-nı mezesiz ḳılġuçı ol ‘arabì [103] 1turur. 

ḳaysı ėvge kim ol kirse, ol ėvnüĳ mezesi 2kėter. ḳapuḳ-dın kirmek ḥācet yoḳ 

turur. velìkin 3meni aġırlap ança ṣabūr ḳıldı” tėp aydı ėrse, fāùımat-ı 4zehrā zār 

zār yıġlayu barıp ḳapuḳnı açtı. ‘azrāyìl 5kirdi. selām ḳıldı.  

resūl, ‘aleyhi’s-selām, sordı kim: “yā ‘az 6rāyìl! maĳa mu keldiĳ?” tėp 

sordı ėrse, ‘azrāyìl 7aydı: “yā resūl-ı ḫudāy! eger destūr berseĳ seniĳ ‘azìz 

8cānıĳ-nı teĳri-niĳ dergāhına alġalı keldim” tedi 9erse, resūl aydı: “yā 

‘azrāyìl! maga ança zamān bergil 10kim, ol meniĳ dōstum cebrāyìl-niĳ yüzin 

köreyin” 11tėp aydı ėrse, ‘azrāyìl ança zamān berdi. cebrāyìl [104] 1yana tonın 

keyip yetip keldi. resūl, ‘aleyhi’s-selām,-ḳa selām 2ḳıldı. resūl, ‘aleyh<i’s-

selām>, cebrāyìl-ni körüp zār zār 3yıġladı. aydı kim: “yā ḳarındaşım cebrāyìl! 

dōstnı 4bu kün yalġuz ḳoyar mu bolur” dėdi ėrse, cebrāyìl aydı: 5“yā resūl-ı 

ḫudāy! ma‘õūr tutġıl kim, üç kün boldı 6kim, yeti ḳat yerni yeti ḳat kök<ni> 

ḳapuḳı açıldı. fer 7-işteler <se>niĳ cānıĳ-ḳa utru keldi-ler. sekiz uçmāḥ 

8ḳapuḳı açıldı. ḥūrlar bezendi. ḥulle ton-ların raḥmet 9ḳapuḳın-da urdılar. 

seniĳ cān<ıĳ>ġa niôām ḳılur 10-lar” tėp aydı ėrse, resūl, ‘aleyhi’s-selām: “yā 

dōstum 11cebrāyìl! sendin olarnı sormayın ôa‘ìf meniĳ ümmet [105] 1-lerim 

ôa‘ìf-ḥāl tururlar. olarnıĳ ḥāl-lerindin 2maĳa ḫaber keltür<e> bergil! olar-nıĳ 

ḥāl-leri mendin 3soĳra nėteg bolġay? ḫaberlerin keltüre bėrgil!” tėp aydı 4ėrse, 

cebrāyìl uçtı. kökke çıḳtı. celìl ü cabbārḳa 5sucūd ḳıldı. “resūl ümmet-leri üçün 

ḳayġuluḳ turur” <tėp ayttı. cebrāyìl> 6ḫudāy-nıĳ fermānın ėşitip keldi. aydı 

kim: yā resūl-ı 7ḫudāy! teĳri, tebāreke ve ta‘ālâ, aydı kim: seniĳ ümmet-

leriĳ 8bir yıl ölmekdin burun tevbe ḳılsalar, yazuḳın keçü 9-rgey mėn” dėdi 

ėrse, resūl, ‘aleyhi’s-selām, aydı: “bir yıl 10ölmekdin burun bilmeseler ölseler, 

bìçāreler neçük 11bolġay?” tėp aydı ėrse, cebrāyìl köz yumup açġınça [106] 

1barıp keldi. aydı kim: “yā resūl-ı ḫudāy! seniĳ ümmet 2-leriĳ yarım yıl-dın 

burun tevbe ḳılsalar, olarnı 3seniĳ şefā‘atiĳ birle yazuḳın keçürgey mėn” tėdi. 

4peyġāmber, ṣalavātu’llāhu ‘aleyhi ve sellem, aydı: “köp turur”. cebrā 5-yìl 

yana köz yumup açġınça barıp keldi. aydı 6kim: “yā resūl! ‘aleyhi’s-selām, 

teĳri, tebāreke ve ta‘ālâ, aydı kim 7ölmekdin burun tevbe ḳılsalar, anı 

                                                 
23  İmlâ úoyàuçı yerine úyoàuçı 
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yarlıḳaġay mėn 8tėdi ėrse resūl, ‘aleyhi’s-selām, aydı kim: “köp turur”. cebrāyìl 

9yana köz yumup açġınça barıp keldi. aydı kim: “teĳri 10tebāreke ve ta‘ālâ, 

aydı kim melekü’l-mevt-niĳ yüzin kör 11-gende tevbe ḳılsalar, olarnı 

yarlıḳaġay mėn’ tėp aydı [107] 1ėrse, resūl-ı ḫudāy sėgündi. şükür ḳıldı.  

resūl, ‘aleyhi’s-selām 2aydı kim: “yā ‘azrāyìl! kėl! teĳriniĳ fermānın 

keç ḳoyma 3-ġıl! tėp aydı ėrse, ‘azrāyìl teĳri adın oḳudı 4ėrse, resūl-nuĳ cānı 

kök-sin-ġa keldi. resūl 5cān açıġın düşvār-raḳ körüp ‘azrāyìl-ġa aydı 6kim: “yā 

‘azrāyìl! meniĳ ôa‘ìf miskìn ümmet-lerim-niĳ cā 7-nın mundaḳ mu ḳatıġ alur 

sen?” tėp aydı ėrse, 8‘azrāyìl aydı kim: “yā resūl-ı ḫudāy! teĳri ḥaḳḳı üçün 

9kim seni peyġamber yarattı. ol kün-din berü teĳri, tebāreke 10ve ta‘ālâ, 

maĳa fermān ḳıldı kim ādem cānın alġıl” tėp. 11ol kün-din bu künge teginçe 

munça yumşaḳ cān almışım [108] 1yoḳ” tėp aydı ėrse, resūl, ‘aleyh<i’s-selām> 

zār zār yıġla 2-dı kim “yā ‘azrāyìl! ol teĳri ḥaḳḳı üçün kim seni 3yarattı. 

meniĳ ümmet-lerim-niĳ cān açıḳın körgüz 4-gil! olarnıĳ cān açıḳı-nıĳ 

düşvārlıḳ-ın kel! sen! 5maĳa kör{k}set-gil! meniĳ ümmetlerim-niĳ cānın 

6āsta alġıl kim, olar miskin ü ôa‘ìf-ḥāl tururlar” 7tėp aydı ėrse, o<l> sā‘at-te 

cebrāyìl yetip keldi. 8aydı kim: “yā resūl-ı ḫudāy! beti
24

 arıḳ, köĳli yaruḳ, 

dünyā 9içinde ḫayırlıḳ, ümmet-leriĳni maĳa tapşurġıl! her 10künde aytsalar lā 

ilāhe illa’llāh muḥammeden resūlu’llāh tėseler 11cān açıḳı āsān bolġay. 

ḳıyāmet küni bolsa, tükel [109] 1seniĳ şefā‘at-iĳ birle teĳri-niĳ dergāhında 

2tamuġ otındın āzād bolġay. men uçmāḥ raḥmet<i> 3-ġa kigürgey men” tėp 

aydı ėrse, peyġāmber, ṣalavāt 4u’llāhu ‘aleyhi ve sellem, bu sözni ėşitti ėrse, 

sākin boldı. ḫudāy 5-ġa şükr ḳıldı. elin yüzin sıladı. ol sā ‘at-ta cān 6berdi.  

anda keõin resūl-nuĳ yārān-ları zārì 7-lıḳ ḳıla başladı-lar. tün kün 

ḳaraĳuluḳ boldı. 8ferişteler taġ taş ḳurt ḳuş keyik-ler barça muḥammed 

9muṣùafâ-ġa niyāz ḳıldılar. yārān-ları birle yıġlaştı 10-lar. yeti ḳat yer <on> 

sekiz miĳ ‘ālem ḫalḳ-ları bir sā‘at 11içre niyāz-ḳa keldi-ler teĳriniĳ arslanı 

‘alì tut-tı. [110] 1ḥaøret-taḳı külli melek-ler ėnip sab turup namāz 2ḳıldı-lar. 

hücre içinde ḳoydular.  

                                                 
24  imlâ neti 
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körüĳ-ler kim 3bu vefāsız denì25 dünyā hìç peyġāmberġa vefā ḳılmadı. 

4bu dünyā bāḳì ḳalmadı. niçe kim taḫt-ı baḫt birlen 5bolsa, bu dünyāda bāḳì 

ḳalmadı. anıĳ soĳı ölüm saġra 6-ḳın içmekinçe çāre yoḳ.  

anıĳ üçün kim bu dünyā 7-da yaḫşı-lıḳ ḳılmaḳ kerek kim ol yaḫşı-lıḳ 

anıĳ birle 8ḳoldaş bolsa tėp kitābnı tüzdüm düşenbe küni. 9rūz ḳılġay allāh bu 

leylâ tüni. va’llāhü a‘lem 10bi’ṣ-ṣevāb. temmet.  

ÇEVİRİ 

 

1. Allahın resûlünün haberidir: Tanınmış ve meşhur kitaplarda yazılıdır ki 

âlimlerin dilinde zikredilen (ve) anlamları dilde dolaşan, bu haberi iyi anlayan, 

kovulmuş ve mağrur, bu sözü dinleyen sevinçli, bu haberi buyuran o 

peygamberlerin efendisi, o yolların hidayetçisi, o tüm insanların kıblesi, insan 

oğlunun önderi, o gök yüzünün yıldızı, o memleketin şâhı, o ümmetin şefâatçisi, 

o en parlak ay, o parlak güneş, o en kerim hükümdar, odur ki yıldızlar 

(sâbiteler) onun gözetleyicisidir. Gezegenler (seyyareler) onun nakibidir. 

Cebrâyil onun habercisidir. Mikâyil onun kâtibidir. Isrâfil onun atının yularını 

tutandır. Dervâyil onun atının üzengisini tutandır. Azrâyil onun kıyametidir. 

sübḥâne’lleõì esrâ bi-‘abdihì onun mucizeleridir. mā zāġ 6āl baṣaru ve mā 

ùagâ onun tacıdır. Bütün âlem ona muhtactır.  

İşte keramet sahibi peygamber her yerden geçtiğinde orada çiçekler açılıp 

cihan kokulu olmayınca kalmadı. Hangi menzilde indi ise, küfür ve şirk ve 

şüphe ve nifak karanlığı ile kararan gönüller onun ayağının bereketinin marifet 

nuru ile aydınlanmayan kalmadı. 

Şöyle rivayet edilir ki; günlerden bir gün resûl salla’l-lâhu ‘aleyhi ve 

sellem ve ‘alâ âlihi ve sellem sabah namazından dönüp kendi evine geldi. 

Ayşe’nin kaygulu oturduğunu gördü. Resûl ‘aleyhi’s-selâm “Niçin kaygılısın?” 

                                                 
25  imlâ riĳ 
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diye Ayşe’ye sordu. <Ayşe> evimizde yiyecek anlamında hiç bir şey kalmadı. 

Onun için kaygılıyım” dedi. 

Resûl ‘aleyhi’s-selâm yiyecek aramaya Medîne’den çıkarak bir yığaç 

mesafe gitmişti. Bir dağ eteğinde çadırlar kurulmuş gördü. O çadırlara doğru 

gidip bir çadıra girdi ve dedi ki: Hiç işiniz var mı ki çalışsak, ücreti karşılığında 

bize yiyecek veriniz ki ev halkımızın yiyecekleri tükenmiştir”. O çadırın sahibi 

“Bizim elimizde hiç iş yoktur. Büyük çadıra gidiniz. Onların elinde iş olur”dedi. 

O çadır Ebû Kutâde kâfirin çadırı idi.  

Resûl ‘aleyhi’s-selâm o çadıra girdi < Ebû Kutâde kâfir> “nereden 

geliyorsun?” diye sordu. Resûl ‘aleyhi’s-selâm: “Garip kişiyiz. Evimizde 

nafakamız yoktur. İşiniz varsa veriniz. Çalışalım. Bize ücreti karşılığıda yiyecek 

veriniz” diye söyledi. Ebû Kutâde kâfir “seni zayıf yapılı, sarı yüzlü görüyorum. 

Bizim işlerimizde çalışamazsın” dedi.  

Resûl ‘aleyhi’s-selâm: “Sen benim zayıflığımı ne yapacaksın? Bana bir iş 

ver, çalışayım” dedi. Ebû Kutâde “Bu kuyudan su çekip o havuzu doldur! Her 

kova çekmene bir hurma vereyim” dedi. Resûl ‘aleyhi’s-selâm bismi’l-lahi’r-

rahmani’r-rahîm diyerek kovayı kuyuya bıraktı. Su çekmeye başladı. Bir saat 

sonra yorulup kovayı bırakmıştı. Kova kendisi gidip, kendisi dolup, kendisi 

çekip havuzu dolduruyordu. Ebû Kutâde’nın oğulları bu hali görüp girip Ebû 

Kutâde’ye “Kovaya hiç kimsenin eli değmiyor, Kendisi kuyuya inip, kendi 

çekip, kendisi havuza dolduruyor” dediler. Ebû Kutâde halkı gürûhuyla çıkıp bu 

durumu görüp birbirlerine “Tanrı azze ve celle’nin kullarından iyi kimse imiş de 

ulu kerametli kişi diye onun katına geldiler ve dediler. “Adın ne dir?” diye 

sordukları zaman Resûl ‘aleyhi’s-selâm: “Ben bu saat sizin işinize girip 

çalışırken benim adımı sorup ne edeceksiniz?” diye söyledi. Derhal Cebrâyil 

hazır oldu. “Ey Muhammed! Adını söyleyiver! Seni tanısınlar. Eğer seni 

tanısalar, hepsi müslüman olurlar” dedi.  

Resûl ‘aleyhi’s-selâm kendisini tanıttı. “Ben Muhammed Peygamberim” 

dediği zaman Ebû Kutâde gelip, resûl ‘aleyhi’s-selâm’ın ayağına kapandı ve 
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özürler dilemeye başlamıştı ki develerini, koyunlarını suya getirdiler. Bu 

canlılar suya bakmadan hepsi gözlerini resûle dikip alınlarını yere sürmeye 

başladıkları zaman, Ebû Kutâde“Ey Muhammed! Ne demek gerek söyle ki hiç 

takatim kalmadı” dedi. Peygamber ‘aleyhi’s-selâm dedi ki: eşhedü en lâ ilâhe 

illâllah ve eşhedü enne muhammeden ‘abduhu ve resûluhu, lâ ilâhe illallah 

muhammeden resûlullah deyip imân telkîn etti. 

Ebû Kutâde o gün cemaatiyle müslüman oldular. Allah bütün müminlere 

son demde iman nasîb etsin. v’allâhü a‘lem bi’s-savâb.  

* * * * *  

2. Abdullah İbn-Mes‘ûd, radiyallâhu ‘anhu Peygamber aleyhi’s-

selâm’dan rivâyet eder: Her kim, bir âlimin sohbetinde kalem tutmadan ve hiç 

harf bilmeden otursa, sevab işleyip bir kul âzâd etmekten daha iyidir. 

Ve âlim yüzüne nazar kılmak, tanrı yolunda bin at sadaka vermekten daha 

iyidir. 

Ve bir âlime tevazu ile selâm vermek, bin yıl ibadet etmekten daha iyidir. 

* * * * *  

4. Celîl (ve) Cabbâr (olan) buyurdu ki: “Göğü ve yeri yarattım ise, 

Muhammed Mustafâ için yarattım”.  

Peygamber, salavatu’l-lâhu ‘aleyhi ve sellem, Allah’ın resûlü Pazartesi 

günü anasından doğdı ve yine pazartesi günü hastalandı ve pazartesi günü 

dünyadan göç etti.  

Tanrı, tebâreke ve taalâ buyurdu ki: “Ey Azrâyil! Gökten yere in! Benim 

dostum Muhammed’e selâm söyle! Ey Muhammed Mustafâ! Tanrılıkla seni 

esirgedim. Şimdi vakit geldi, bu dünyadan göç et!. Rahmet yağmaktadır. Git uç, 

Cennete kon!” diye söyle. Gökten in! Şefâatinle revân ol! Eğer benim dostum 

senden mühlet ister ise mühlet ver!” diye buyruk geldiğinde Azrâyil namaz 

zamanı oraya varıp geldi.  
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Resûl ‘aleyhi’s-selâm o vakitte uyumuştu. Fâtımât-ı Zehrâ o saatte kapıyı 

sürgülemişti. Azrâyil varıp kapıyı çaldığında Fâtımât-ı Zehrâ işitip kapıya geldi. 

“Sen kimsin?” diye sorduğu zaman Azrâyil  “Ben bir Arabî’yim. Kapıyı aç! 

Gireyim. Resûlden bir soru sorayım” diye söylediğinde Fâtımât-ı Zehrâ “Arabî 

ne demek? Sabret! Resûl uyumuştur.” diye söylediği zaman Azrâyil yemek 

vaktına kadar sabr etti.  

Yine kapıya geldi. Kapıyı çaldı. Kapı açılmadığında akşama kadar sabr 

etti.  

Yine geldi, kızıp kapıyı tekmelediği zaman gücünden ev titredi. Resûl, 

‘aleyhi’s-selâm, uykudan uyandı. “Ey kızım! Bu ne sestir?” diye sorduğu zaman 

Fâtımât-ı Zehrâ, “Ey baba! Kapıya bir Arabî gelmiştir. Sabah namazından beri 

üç kere kapıya geldi” “Kapıyı aç! Gireyim” diye söyledi. “Resûlden bir soru 

sorayım diye söylediğinde ben kapıyı açmadığım vakit kızıp kapıyı 

tekmelediğinde gücünden ev titredi” diye söylediği zaman Resûl, ‘aleyhi’s-

selâm’ın gözünden yaş akıp ağlamaya başladı. Söyledi ki: 

“Ey kızım Fâtımât-ı Zehrâ! Canımı alacak olan o Arabî’dir. Ümmeti 

peygambersiz koyacak olan o Arabîdir. Kadınları dul bırakan o Arabîdir. 

Oğulları yetim koyan o Arabîdir. Ve dünyayı tatsız eden o Arabîdir. O hangi 

eve girse, o evin tadı gider. Kapıdan girmeye gerek yoktur. Lâkin beni ağırlayıp 

o kadar sabır gösterdi” diye söylediği vakit Fâtımâ-ı Zehrâ ağlayıp inleyerek 

gidip kapıyı açtı. Azrâyil girdi. Selâm verdi.  

Resûl, ‘aleyhi’s-selâm: “Ey Azrâyil! Bana mı geldin?” diye sorduğunda, 

Azrâyil: “Ey Allah’ın resûlü! Eğer izin verirsen senin canını Tanrı’nın 

dergâhına almaya geldim” dediğinde, Resûl: “Ey Azrâyil! Bana biraz zaman ver 

ki benim dostum o Cebrâyil’in yüzünü göreyim” dediği vakit Azrâyil biraz 

zaman verdi. Cebrâyil de kılık değiştirip (tahavvül edip) varıp geldi. Resûl, 

‘aleyhi’s-selâm’a selam verdi. Resûl, ‘aleyhi selâm, Cebrâyil’i görünce ağladı, 

inledi. “Ey kardeşim Cebrâyil! Dostu bu gün yalnız bırakmak olur mu?” dediği 

zaman Cebrâyil “Ey Allah’ın resûlü! Mazur gör ki, üç gün oldu. Yedi kat yerin 
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yedi kat göğün kapısı açıldı. Melekler senin canına karşı geldiler. Sekiz cennet 

kapısı açıldı. Huriler süslendi. Cennet kıyafetlerini rahmet kapısına koydular. 

Senin canın için hazırlanıyorlar.” diye söylediğinde Resûl, ‘aleyhi’s-selam, “Ey 

dostum Cebrâyil! Senden onları sormuyorum. Benim zayıf ümmetlerim güçsüz 

durumdadır. Onların durumlarından bana haber getiriver! Onların halleri benden 

sonra nice olacak? Haberleri getiriver!” diye söylediğinde Cebrâyil uçtu, göğe 

çıktı. Celîl ve Cabbâr (olan’a) secde etti. “Peygamber ümmetleri için kaygılanır 

<diye söyledi. Cebrâyil> Tanrının fermanını dinleyip geldi. “Ey Allah’ın resûlü! 

Tanrı, tebâreke ve taalâ, söyledi ki: Senin ümmetlerin ölmeden bir yıl önce 

tövbe etseler, günahlarını affedeceğim” dediğinde Resûl, ‘aleyhi’s-selâm, 

“Bîçareler ölmelerinden bir yıl önce bunu bilmeseler ölseler, nasıl olacak?” 

dediği zaman Cebrâyil göz kapayıp açıncaya kadar gidip geldi. Söyledi ki: “Ey 

Allah’ın resûlü! (Yüce Tanrı) Senin ümmetlerin yarım yıldan önce tövbe etseler, 

senin şefâatinle onların günahlarını affedeceğim” dedi. Peygamber, Allahın 

selâmı üzerine olsun! “Çoktur” dedi. Cebrâyil yine göz kapayıp açıncaya kadar 

gidip geldi. Dedi ki: “Ey Resûl, ‘aleyhi’s-selâm! Tanrı, tebâreke ve talalâ, dedi 

ki: “Ölmeden önce tövbe etseler, onları bağışlayacağım” dediği vakit 

peygamber ‘aleyhi’s-selam “Çoktur” dedi. Cebrâyil yine göz açıp kapayıncaya 

kadar gidip geldi. Dedi ki: Tanrı, tebâreke ve taalâ, dedi ki: Ölüm meleğinin 

yüzünü gördüklerinde tövbe etseler onları bağışlayacağım” diye söylediği 

zaman, Allah’ın resûlü sevindi. Şükr etti.  

Resûl, ‘aleyhi’s-selâm, dedi ki: “Ey Azrâyil! Gel, tanrının fermanını geç 

bırakma!” dediği zaman Azrâyil tanrının adını söylediğinde peygamberin canı 

göğsüne geldi. Resûl, can acısını güç iş görerek Azrâyil’e dedi ki: “Ey Azrâyil! 

Benim zayıf güçsüz ümmetimin canını böyle zor mu alıyorsun?” diye 

söylediğinde, Azrâyil “Ey Allah’ın resûlü! Seni peygamber yaratan Tanrı hakkı 

için ki, o günden beri Tanrı, tebâreke ve taalâ, bana insanoğlunun canını al” 

diye ferman etti. O günden bu güne kadar bu kadar yumuşak can almamıştım” 

dediği zaman, Resûl ‘aleyhi’s-selam, ağlayıp inledi. “Ey Azrâyil! Seni yaratan o 
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Tanrı hakkı için ki, benim ümmetlerimin can acısını gör! Onların can 

vermelerinin, ızdırabını zorluğunu gel sen bana göster! Benim ümmetlerimin 

canını kolay al ki onlar güçsüz ve zayıf durumdadırlar” dediği vakitte Cebrâyil 

yetişip geldi. Dedi ki: “Ey Allah’ın resûlü! Yüzü temiz, gönlü aydınlık, dünya 

içinde hayırlı ümmetlerini bana ulaştır! Her gün Lâ ilâhe illallâh Muhammeden 

resûlullâh” deseler, can vermenin ıztırabı, acısı kolay olacak. Kıyamet günü 

gelse, Tanrının dergâhında senin bütün şefâatinle cehennem ateşinden âzâde 

olacak. Ben cennet rahmetine sokacağım.” dediğinde Peygamber, Allah’ın 

selamı üzerine olsun! bu sözleri işittiğinde sakinleşti. Tanrıya şükür etti. Elini 

yüzün sıvazladı (ve) o anda can verdi.  

Ondan sonra peygamberin yakınları ağlayıp inlemeye başladılar. Gece 

gündüz karanlık oldu. Melekler, dağ taş, kurt kuş, yabani hayvanlar hepsi 

Muhammed Mustafa’ya niyaz ettiler. Dostlarıyla ağlaştılar. Yedi kat yer, on 

sekiz bin âlem halkları bir saat içinde niyaz etmeye geldiler. Tanrının arslanı Ali 

tuttu, bütün melekler de huzura inip saf tutup namaz kıldılar. Mezar içine 

koydular. 

Görünüz ki bu vefasız, alçak dünyâ hiç bir peygambere vefâ göstermedi. 

Bu dünya kimseye bâkî kalmadı. Baht tahtındaki nicelerine bu dünya bâkî 

kalmadı. En sonunda ölüm kadehinden içmemenin çaresi yoktur.  

Bu dünyada iyilik etmek gerekir ki iyilik onunla birlikte olsun” diyip 

Pazartesi günü kitabı bitirdim. Allah bu karanlık geceyi gündüz etsin!  

Doğrusunu Allah bilir. Tamam oldu.  
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