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HOCA NAZAR HÜVEYDÂ’NIN KIYÂMETNÂMELERİ 

 

Funda TOPRAK* 

 

ÖZET 

Bu çalışmamız, Hoca Nazar HüveydÀ’nın kıyamet-nÀme adı 
altında yazdığı küçük mesnevileri üzerine bir incelemedir. Çağatay 

edebiyatında da rastlanan bu türün konusu kıyamet öncesi ve 

sonrasında yaşananlardır. Elimizde bu şekilde yazılmış altı adet 

kıyametnâme örneği bulunmaktadır. Bu kıyametnâmeler, Hoca Nazar 
HüveydÀ’nın Râhat-ı Dil adlı mesnevisi içerisinde sayfa kenarlarına 

yazılan haşiyeler şeklindedir.   

HüveydÀ, 18. yüzyıl Çağatay edebiyatının son temsilcilerinden 

olup eseri günümüze ulaşmıştır. HüveydÀ mahlasıyla tanınıp asıl adı, 

Hocanazar Gayibnazaroğlu'dur. Doğum yılı belli değildir. Hokand 

Hanlığı topraklarında, Fergana şehri yakınlarındaki Çimyan köyünde 
yaşamış, 1781 yılında Fergana’da vefat etmiştir. Râhat-ı Dil adı verdiği 

eserin içerisinde sayfa kenarlarına haşiye olarak yazılmış altı 
kıyametnÀmesi vardır. Burada, kıyametnÀmelerin çeviriyazısı yapılmış, 

mümkün olduğunca metne bağlı kalınarak nesre çevrilmeye 

çalışılmıştır. Özellikle deyimlerin ve mahalli ifadelerin çevrilmesinde 

Türkiye Türkçesine en yakın anlamı yakalamaya gayret edilmiştir. 

Birinci KıyametnÀme 46, ikincisi 53, üçüncüsü 39, dördüncüsü 26, 
beşincisi 81 ve son altıncı KıyametnÀme ise 36 beyitten oluşmaktadır.  

KıyametnÀmeler, kıyamet denilen ve İsrafil’in Sur’a üflemesi, 

ölülerin dirilip mezarlarından çıkmaları ve bir araya toplanması 

sonrasındaki dönemden başlayarak gelişeceğine inanılan olayları 

anlatırlar. Diyaloglar ya da monologlarla eserdeki anlatıma canlılık 

kazandırılmıştır. Kıyamet eziyetleri, insanları ‘keşke insan olmasaydık’ 
‘keşke toprak olsaydık’ fikrine götürmekte ve bu fikir hepsinde sık sık 

tekrarlanmaktadır. Çağatay edebiyatı içerisinde görülen bu türün 

Anadolu sahasında da takibi araştırmacılarca yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kıyamet, Kıyamet Mesnevileri, Kıyametnâme, 

Cehennem 

 

KIYAMETNÂMES OF HOCA NAZAR HUVEYDA 

 

ABSTRACT 

This study is a research about small mathnawis which has been 
written by Hoca Nazar HuveydÀ under the name: KıyametnÀme. The 

subject of his genre, that we find them in the Chaghatai Literature, 

consist of events which occure before the Doomsday and after it. There 
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are, in our hands, six sample of KıyametnÀme, written in this style. 
These KıyametnÀmes has been written as marginalia at the edge of page 
within HuveydÀ’s mathnawi named Râhat-ı Dil. 

HuveydÀ is one of the last representatives of the Chaghatai 

Literature and his work has reached present-day. His real name is 

Hocanazar Gayibnazaroğlu, but he is known as HuveydÀ, his 

pseudonym. The year of birth is not known. He have lived in the village, 
Chimyan, nearby Fergana, during the reign of the Hokand Khanate. He 

died in 1781. 

He has six Kıyametnâmes, which he has written as marginalia on 
the edge of page within his work, Râhat-ı Dil. In our work, we trancribed 

those KıyametnÀmes and we tried, as much as possible, to convert 

them to prose, abiding by the original text. In particular, we tried to 
catch the nearest meaning in the Turkey’s Turkish when we translated 

the local idioms and expressions. The first KıyametnÀme consist of 46 

couplets, the second consist of 53 couplets, the third consist of 39 

couplets, the fourth consist of 26 couplets, the fifth consist of 85 

couplets and the sixth and the last KıyametnÀme consist of 36 

couplets. 

The KıyametnÀmes narrate those events that occure during the 

Doomsday which begins shortly after blowing of Israfel in Sur, then 

resuscitate and standing-up of deads from their graves and their 

convention. The poet had tried to give vividness and liveliness to his 
work. Grinds and agonies in Doomsday lead the people to the idea: We 
wish we weren’t human or We wish we were soul. This idea is being 

repeated in HuvaydÀ’s work often. This genre, which is being seen in 

the Chaghatai Literature, should be studied, in Anatolian field by 

researchers. 

Key Words: Doomsday, Doomsday mathnawis, KıyametnÀme, the 

Hell. 

 

Hoca Nazar HüveydÀ’nın KıyÀmetnÀmeleri 

Klasik edebiyatımızda Ahval-i Kıyamet adı altında eserler mevcuttur. Ancak konusu 

kıyamet olan bu eserler genellikle mesneviler içerisinde değerlendirilmişlerdir. Çağatay 

edebiyatında ise bu mesneviler bir tür olarak kabul edilebilir.   

Kıyamet, kelime manası itibariyle; bütün insanların dirilerek mahşerde toplanacakları 

gün, dünyanın sonu, ölümden sonra hayat bulmadır. Istılahi manada kıyametname ise; Kur’an-ı 

Kerim’in hükümleri doğrultusunda haşr ve mahşer hakkındaki ayetlerin muhtevaları çerçevesinde 

yazılan ve bu alemin azamet ve kudretini sahneleyerek tasvir eden manzum ve mensur eserlerdir 

(Güzel 2004:742) 

Bu çalışmamız son dönem Çağatay şairlerinden olan Hoca Nazar HüveydÀ’nın Kıyamet-

nÀme adı altında yazdığı küçük mesnevileri üzerine bir incelemedir. Çağatay edebiyatında örneği 

bulunan bu türün, konusu kıyamet öncesi ve sonrasında yaşananlardır. Elimizde bu şekilde kaleme 

alınmış altı adet kıyametnÀme örneği bulunmaktadır. Bu kıyametnÀmeler Hoca Nazar HüveydÀ’nın 

Rahat-ı Dil adlı mesnevisi içerisinde sayfa kenarlarına yazılan haşiyeler şeklindedir.   

Hoca Nazar HüveydÀ 18. yüzyıl son dönem Çağatay edebiyatı temsilcilerinden olup eseri 

günümüze ulaşmış şairlerimizdendir. Son Şeybânî hükümdarı Abdullah Han ile oğlu 
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Abdülmümin’in 1598’de ölümü üzerine Türkistan coğrafyasında yaklaşık 250 yıl süren Türk siyasi 

birliği, Buhara, Harezm ve XVIII. yüzyılda da Hokand’da üç ayrı hanlığın kurulmasıyla son bulur. 

Şeybânîler’den sonra iktidar olan Astarhanlar da söz konusu şartları düzeltebilmek için birtakım 

önlemler alsalar da çok fazla başarılı olamazlar. Hanlıklar arasındaki siyasi çekişmeler ve savaşlar 

Orta Asya Türk birliğini derinden sarsar ve Rusların Türkistan coğrafyası üzerindeki istilacı 

emellerini gerçekleştirmesine zemin hazırlar. Bütün bunların sonucunda 1868’de Buhara, 1873’te 

Harezm ve 1876’da da Hokand, Rus Çarlığı’na bağlanır. 

Türkistan coğrafyasının üç hanlığa bölünmesi ile Harezm, Buhara ve Hokand’da edebî 

muhitler oluşmuştur. Genellikle hanlık saraylarında ve din adamlarının etkili oldukları yerlerde 

gelişen bu devir edebiyatı, saray ve tasavvuf edebiyatı olarak iki ana kola ayrılır (Tekin 

2011:1844). 

HüveydÀ son dönem Çağatay şiirinin Hokand Hanlığı edebì muhiti temsilcilerindendir. 

Eckmann’ın son dönem Çağatay şairleri arasında saydığı HüveydÀ üzerine Özbekistan ve 

Afganistan’da yayın ve incelemeler yapılmasına rağmen ülkemizde antolojilerde geçen kısa bilgiler 

dışında üzerinde çalışma yapılmamıştır. Hanlıklar dönemi edebiyatının ‘bir gerileme ve çöküş 

devri’ edebiyatı olduğunu söyleyen Fuad Köprülü, mevcut şairlerin öncekileri taklitten öteye 

gidemediklerini savunur (Köprülü 1993:319). 

HüveydÀ mahlasıyla tanınan şairin asıl adı Hocanazar GÀyibnazaroğlu'dur, doğum yılı 

belli değildir. Hokand Hanlığı topraklarında, şimdiki Fergana şehri yakınlarındaki Çimyan 

köyünde yaşamış 1781 yılında Fergana’da vefat etmiştir. Hokand medreselerinde tahsil görmüş, 

dinî ilimleri, Arapça ve Farsçayı iyice öğrenmiştir. HüveydÀ'nın en mükemmel "Divan"ı, 19. 

yüzyılda SelÀhüddin Sakib ve Mirza Ümid Marginanî tarafından istinsah edilmiş nüshadır. 

(Semerkand Üniversitesi Kütüphanesi, no: 3903). Şairin "Divan"dan başka "Râhat-ı Dil" ve 

"İbrahim Edhem" destanı da halk arasında çok sevilen, her zaman okunan eserlerdir. HüveydÀ'nın 

eserleri yüzyılımızın başında birkaç defa taş basma usulüyle yayımlanmıştır.  

HüveydÀ’nın RÀhat-ı Dil adı verdiği eserin içerisinde sayfa kenarlarına haşiye olarak 

yazılmış altı kıyametnÀmesi vardır. Bu kıyametnÀmelerin çeviri yazısı yapılmış, mümkün 

olduğunca metne bağlı kalarak nesre çevrilmeye çalışılmıştır. Özellikle deyimlerin ve mahalli 

ifadelerin çevrilmesinde Türkiye Türkçesine en yakın anlamı yakalamaya gayret edilmiştir. 

HüveydÀ’nın şiirlerinde dil özellikleri başka bir çalışmamızda ele alındığı için bu metinlerin dil 

özelliklerine fazla değinilmemiştir. Beyitlerde geçen ana fikirle ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçen 

ayetler metne katkı amacıyla tespit edilmiştir. Metin bütünlüğünü bozmamak için hadis, ayet ve 

diğer açıklamalarda dipnot sistemi kullanılmıştır. 

 

ÚıyÀmet-nÀme I 

ÚıyÀmet òaùırımàa kildi deróÀl  

Anı vehmi bile èaúlım irür lÀl  

(Kıyamet hemen aklıma geldi ve onun korkusuyla aklım dilsiz oldu ‘aklım düşünemez 

hale geldi’) 

 

Òaberde kilmiş ol nÀgeh úıyÀmet  

Bolurmış anda kim türlük èalÀmet  

(Haber verilmiştir ki ansızın kıyamet gelirmiş ve onda çeşitli belirtiler olurmuş) 
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Ki İsrÀfil demide iylegey äÿr  

Çıúıp turàay òalÀyıú ber ser-i gÿr  

(İsrafil nefesiyle Sur’u üflediğinde insanlar mezarlarının başlarına çıkacaklardır)
1
 

 

Turar baèõı òalÀyıú şad u òürrem 

ÚıyÀmet vehmidin zerre yimey àam  

(Bazı insanlar kıyamet korkusundan endişe etmeden mutlu mesut duracaklardır) 

 

28 

Turar yirge batıp baèõı tiziçe  

Yine baèõıları batıp biliçe  

(Bazıları ise bellerine yine bazıları dizlerine kadar yere batacaklardır) 

 

Turar baèõı kişi boynıça batıp  

Turar rüsvÀ bolup ildin uyatıp  

(Bazı insanlar boylarına kadar batacaklar diğer insanlardan utanıp rüsva olacaklardır) 

 

Uşal künni òudÀyÀ iyle ÀsÀn  

Egerçe mende yoútur àayrı noúãÀn  

(Ey HudÀ, bende kusurdan başka bir şey yoksa da, o günü kolay eyle) 

 

Ayırma bizni rÀh-ı bendelikdin 

EmÀn itgil uşal şermendelikdin  

(Kulluk yolundan bizi ayırma, o şekilde bir utançtan bizi koru) 

 

Turar baèõı àubÀr Àlÿdeter hÀú 

Yüzide bolmaàay bir zerre revnÀú  

(Bazı kabirlerdekilerin toprakları tozludur, yüzlerinde bir zerre ışıltı yoktur) 

 

Alar fÀcir irür yÀ ehl-i kÀfir  

VeyÀ õÀlim veyÀ sulùÀn-ı cÀbir  

(Onlar küfr ehli ve facir insanlardır ya da zalim ve gaddar hükümdarlardır) 

 

Alaràa óaú èaõÀb-ı saòt birgey  

Alarnı óÀlini bir özi bilgey  

(Onlara Hak, zorlu bir azap verecek, onların halini sadece kendisi bilecek) 

 

èAceb àam tüşgey ÀdemniÆ başıàa  

Kilalmas bir bireviniÆ úaşıàa  

(Şaşılacak bir üzüntü insanın başına gelecek, birbirlerinin karşısına çıkamayacaklar)  

 

Közin yitmes açıp baúaràa óÀli  

Tekellüm úılàanı yitmes mecÀli  

(Açıp bakmaya gözü yetmez, konuşmaya mecÀli yoktur)  

 

                                                 
1 Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. (YASİN/51) Biz o gün (kıyamet 

günü) onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr'a da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir 

araya toplamışızdır. (KEHF/99) 



Hoca Nazar Hüveydâ’nın Kıyâmetnâmeleri                183            

 

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

Volume 7/4, Fall, 2012 

29 

Bolur her kim özi birle giriftÀr  

Bolalmas birbirevidin òaberdÀr 

(Her insan kendisiyle başbaşadır, birbirinden haberdar olamaz) 

 

Bilalmas birbirini óÀlini hìç 

Ayırmas irte müdür ya irür keç  

(Birbirinin halini hiç bilemez, gece mi sabah mı ayıramaz) 

 

Özini bilmes ir mü yatışıdur  

Yanıdaàını bilmes ne kişidür  

(Kendisini bilmez erken mi ölmüştür, yanındakinin kim olduğunu (da) bilmez) 

 

Heme öz óÀliàa bolàusı óayrÀn  

Turarlar titreşip bir ölmegen cÀn  

(Kendi durumuna şaşkınlık içerisinde, titreyip ölmeyen bir can (gibi)dirler.)  

 

Tüşer ol kün be-àayet kÀhiş-i àam  

Digeyler kÀşkì bolmasak Àdem  

(O gün gam oldukça yoğun olur, insanlar keşke insan olmasaydık diyeceklerdir) 

 

Ki şÀyed tüşmegey irdi bu miónet  

Heme yıàlap úılur Àh u nedÀmet 

(Bu sıkıntı belki olmasaydı hepsi Àh çekip pişmanlıkla ağlayacaklardı)  

 

DirìàÀ ãad dirìàÀ bilmedük biz  

ÚıyÀmet tüşesidin úılmaduk biz  

(Yazık yüzlece yazık biz kıyamet hazırlığını yapamadık) 

 

Bolurlar ol küni bì-óad peşìmÀn  

Úılurlar yıàlaşıp bisyÀr armÀn  

(O gün çok pişman olurlar, ağlayarak çare ararlar)  

 

Uşal kün cümle cÀnıdın toyarlar  

Heme óasret otı birle küyerler  

(O gün,  herkes canından doyar, hasret ateşi ile yanarlar) 

 

30 

èAceb úatıà kün irür iy birÀder  

Yaş oàlannı úarıtgey vehm-i maòşer 

(Ey kardeş, kıyamet endişesi öylesine zordur ki genç çocuğu yaşlandırır)  

 

Eger yüz miÆ fiàÀn u nÀle úılsun 

Közini yaşını çün jÀle úılsun  

 

Úabÿl itmes anı òallÀú-ı maèbÿd  

Uşal kün ki nedÀmet úılmagey sÿd  

 



184                                                                         Funda TOPRAK

 

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

Volume 7/4, Fall, 2012 

(O gün yüz bin kez feryat ve inleyişte bulunsan,  köz yaşını jale gibi akıtsan da 

yaratılanları var eden bunları kabul etmez, o gün pişmanlık fayda vermeyecektir.)  

 

Ayaàın yirge úoysa cezze küygey  

Basalmay yirge yüziçe yıúılgey  

(Ayağını yere koyduğunda toprak yanacak yere ayağını basamayarak yüzü üstü düşecek) 

 

Bolup bì-òÿd úılalmas közini bÀz  

KebÀb-ÀsÀ kilür cismidin ÀvÀz  

(Bayılacak tekrar gözünü açamayacak, vücudundan yanmış et gibi ses çıkacak) 

 

İlÀhì cümle mü’mìnni úılıp şÀd   

èAõÀb-ı saòt-ı maòşerdin úıl azÀd  

 (İlÀhi, sen bütün müminleri mutlu et, mahşerin zorlu azabından koru)  

 

İlÀhì hìç úuluÆnı úılma õÀlim  

Dil-azÀr itmegil úılàıl mülÀyim  

(İlahi kullarının hiçbirini zalim kılma ve onları gönül kırıcı değil yumuşak huylu eyle) 

 

 

İlÀhì cümleni inãÀfını bir  

Úara dil úılma dilniÆ ãÀfını bir  

(İlahi, herkese insafından ver, gönlünü karartma gönlün safını ver)  

 

İlÀhì úorúa men rÿz-i úıyÀmet  

MebÀdÀ bolmaàaymen dip òacÀlet  

(İlahi, ben kıyamet gününden korkarım, sakın, o gün utanç içinde olmayayım!) 

 

31 

Sini aldıÆda ÀsÀndur heme kÀr  

İrür bir zerre iş bendeÆàa düşvÀr 

(Bir küçük iş bile kuluna zordur ancak senin önünde bütün işler kolaydır) 

 

Be-óaúú-i seyyìd-i evlÀd- Àdem  

Heme müémìnni úılàıl anda bì-àam  

(İnsanoğlunun seyidinin hakkı için (peygamberin hatırı için) bütün müminleri orada 

kedersiz eyle)  

 

GünÀhım vehmidin yoúdur yüregim  

Velìkin köpdürür sendin tilekim  

(Günahımın endişesini çekmeye yüreğim dayanmaz, ama senden dileğim çoktur) 

 

Turarlar baèzılar kül gül-i şügufte  

AlarnıÆ yüzi çün mÀh-i du-hefte 
2
 

(Bazılarının yüzü açılmış gül gibidir, onların yüzü iki haftalık ay gibidir)  

 

 

                                                 
2 Yüzler var ki, o gün parıl parıl, güler, sevinir. (ABESE/38-39) 
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Alar teÆri yolıda saèy úılàan  

ÒudÀnı emrini tün ü kün bitürgen  

(Onlar Tanrı yolunda gayret eden ve Allahın emrini gece gündüz tamamlayanlardır) 

 

ÒudÀ rÀõı irür ol bendelerdin  

Alar hem rÀõı bolàaylar òudÀdın  

(Allah o kullarından razıdır, onlar da Allahtan razı olacaklardır)  

 

Behişt-i èÀliyeniÆ sÀyeside  

Turarlar èarş-ı ÀèzÀm pÀyeside 

 (Yüce cennetin gölgesinde arş-ı azamın altında dururlar)  

 

Ferişteler úılıban dest elif lÀm  

Alarnı óidmetin eyler bÀ-tamÀm  

(Melekler Allahı tazim ederek onların bütün hizmetlerini görürler) 

 

Urarlar her biriàa hÀli çÀdır 

Faúìrler bolàusı ol kün ekÀbir  

(Herbirine bir çadır kurarlar, o gün fakirler ekâbir (ileri gelenler) olurlar) 

 

32 

Ebÿbekr ü èÖmer ü èOsmÀn u ÓaydÀr  

Bolurlar kÀsedÀr-ı òavz-ı kevåer  

(Ebubekir, Ömer, Osman ve Haydar, Kevser havuzundan kâseyi doldurup dağıtandırlar) 

 

Birürler her biriàa kÀse-i Àb  

Ki aãlÀ susamay bolàusı sìr-Àb  

(Her birine bir kâse su verirler, bu sudan içenler doyarlar ve asla susamazlar)  

 

DuèÀmıznı òudÀya müstecÀb it  

Uşal kün lÀyıú-ı Àb-ı şarÀb it  

(Duamız da Allah tarafından makbul olsun, o gün bu içeceğe layık olalım)   

 

Velì mende yoú irür zerre ùÀèat 

Úolumda yoú irür úılsam seòÀvet  

(Ancak bende zerre tÀat yoktur, cömertlik etmek de elimde değildir) 

 

Mini kÀrım devÀmet boldı èisyÀn  

Eger èafv iyleseÆ aldıÆda ÀsÀn  

(Benim işim sürekli isyan oldu, eğer sen affeylesen senin için kolaydır) 

 

ÓudÀvendÀ be-óaúú-i seyyid-i nÀs  

Óeme müémìnge birgil hürmet-i òÀã  

(Ey Allahım, insanların seyyidinin hakkı için (Hazret-i Muhammed hakkı için) bütün 

müminlere özel hürmetinden ver)  

 

HüveydÀnı ùufeyli yaòşı úullar  

Kerem úıl bolmasın àam-gìn köÆüller  
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(HüveydÀ (gibi) asalak (kötü) ve iyi bütün kullarına Allahım kerem et, gönülleri dertli 

olmasın)  

Birinci KıyametnÀme 46 beyitlik bir eserdir. Kendi içinde kafiyeli mesnevi nazım 

şekliyle yazılmıştır. Aruzun feèilÀtün feèilÀtün feèilün vezni kullanılmıştır. Eserin 27 ile 32 

sayfaları arasında yer almakta olup sayfa kenarlarına haşiye şeklinde kaleme alınmıştır. Eserde şair 

kıyameti hatırlayarak metne giriş yapmaktadır. Kıyametin ilk belirtisi olan Sur’un üflenmesiyle 

başlayan hikâye ölülerin mezarlarında diriltilmesi, diriltilenlerin bazılarının mutlu bazılarının ise 

üzgün olmasıyla devam etmektedir. Bu kısa mesnevinin 7-8. beyitlerinde dua yer almaktadır. 

Konuşmaya dahi mecali olmayan günahkÀrların durumu anlatılarak bu kişilerin gece gündüzü 

ayırmaktan aciz olduklarını belirtilir. 18. beyitte diğer KıyametnÀmelerde de sıkça tekrarlanan 

‘keşke insan olmasaydık’ fikrini ve sonrasında gelen pişmanlık duygusunu görmekteyiz (19-20-

21). Kıyamet gününün zorluğu ve pişmanlığın o gün artık fayda etmeyeceği de arkasından 

eklenmektedir. 25-26. beyitler kıyametin en belirgin özelliği olan aşırı sıcaklık alametinin 

anlatıldığı beyitlerdir. 27-30. beyitler arası şair tekrar dua etmekte, yalvarmakta 31-32 beyitlerde 

ise peygamberin şefaati istenmektedir. Kıyamet sadece kötüler için kurulmayacaktır. Kıyamette 

cennetlikler için güzel müjdeler 34-41. beyitler arası verilmekte olup dört halifenin burada Kevser 

Havuzu’nun suyunu kaselerle dağıttıkları  ifade edilmektedir. 43-44. beyitlerde şair kendini de 

günahkÀrlar arasında görmekte 45-46. beyitlerde ise peygamberden şefaat bir kez daha 

istenmektedir.  

Dil özellikleri açısından dikkate değer bir nokta bazı sözcüklerin şairin kendi tasarrufuyla 

farklı şekilde kullanılmasıdır. Bu sözcüklerden biri devÀmet sözcüğüdür. Arapça devÀm sözcüğüne 

mastar eki getirilerek Arapçada olmayan bir şekil oluşturulmuştur. Şairin divanında da sıkça 

rastlanılan bu sözcük ‘sürekli, devamlı’  anlamına gelmektedir.(44.Beyit)  

Dest elif lÀm kıl- deyimi ilginç bir kullanımdır. Metinden yola çıkarak bu deyimi Allahı 
tazim etmek, yüceltmek şeklinde anlamlandırdık.  

Bolalmas birbirevidin òaberdÀr mısraında da görüldüğü üzere olumsuz yeterlilik için al- 
fiili kullanılmıştır. Ayrıca bu mısrada arkaik bir ek olarak +agu/+egü>+av/+ev birliktelik 

(comitative) ekini görebilmekteyiz. (13.Beyit)  

 

ÚıyÀmet-nÀme II 

ÒalÀyıú-ı evvelìn ü Àóìrìni  

Yıàılıp bolàusı èÀlì yıàını  

(İnsanların en ilki ve en sonuncusu toplanıp büyük bir yığın olacaklardır) 
3
 

 

33 

Bolur birbirge düşmen dost digenler  

Biribirge muvÀfıú kilmegenler  

(Birbirlerine dost diyenler düşman olur, birbirine uygun gelmezler)  

 

Turarlar titreşip ac u bürehne  

Tüşüp turàay tili susap tiziàa  

(Aç ve çıplak olarak titreşip dururlar, susuzluktan dili dizine kadar düşecektir) 

 

 

                                                 
3 Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr'a da üfürülmüştür. Böylece 

onların hepsini bir araya toplamışızdır. (KEHF/99) 
 



Hoca Nazar Hüveydâ’nın Kıyâmetnâmeleri                187            

 

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

Volume 7/4, Fall, 2012 

Bu óÀl ile turup yitmiş miÆ il zÀr  

ÒalÀyıú yıàlaşurlar ança miúdÀr   

(Bu durumda ağlayarak yetmiş bin yıl süresince duracaklardır) 

 

Alarnı közlerini nÿrı sızàay  

Başıàa şems úaddi nìze kilgey  

(Güneş bir mızrak boyu kadar başlarına yakın gelecek, onların gözlerini nuru sızıp 

eriyecek)  

 

ÒalÀyıú yıàlap aytur iy ilÀhì  

İrürsen cümleni püşt ü penÀhı  

(İnsanlar ağlayıp ‘ey Rabbim sen herkesin dayandığı sığındığısın’ diye söylerler) 

 

Digeyler bizni úutúar bu belÀdın  

ÒalÀã itgil digeyler bu cefÀdın  

(‘Bizi bu beladan kurtar, bu cefadan halas et’ diyeceklerdir)  

 

Uşal demde nidÀ kilgey òudÀdın  

Kerìm u úÀdir ü ber-óaúú òudÀdın  

(O vakit kerim, kadir ve hak sahibi Allahtan bir nidâ gelecektir) 

 

MaÆa ayàıl digey iy bende-i zÀr  

Ne kiltürdüÆ ne türlük işleriÆ bar  

(Ey ağlayan kul bana ne getirdin ne çeşit amellerin var bana söyle) 

 

Bu kün sizlerge men úaôı bolur men  

Ne úılgan işleriÆ bir bir sorar men  

(Sizlere bugün ben kadı olurum, yaptığınız amelleri tek tek sorarım)  

 

34 

Fiàanlar iylesen taşúa urup baş  

AúuzsaÆ közleriÆdin seyl dik yaş  

 

Bu künki tövbe vü Àh u nedÀmet  

İcÀbet bolmaàay hem Àh u óasret  

 

(Gözlerinden sel gibi yaş akıtsan, figanlar eyleyip başını taşa vursan da bu gün edilen ah 

ve pişmanlık fayda etmeyecek sonuç vermeyecektir)  

 

Tapılmas imdi yirsizge fÀciràa 

Kitalmassiz bu yirdin özge yirge  

(Kötü huylu azgın insanlar bu yerden başka gidecek yer bulamayacaklardır) 

 

Heme èömriÆdeki úılàan günÀhıÆ  

Cemìè iylegen fièl-i tebÀhıÆ  

(Bütün ömründeki işlediğin günahlarını ve kötü işlerini toplayan, 

 

KirÀmen KÀtibìn atlıà ferişte  

Ne úılàanıÆnı úılàandur nüvişte  
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(Kiramen Katibin adlı melek bütün yaptıklarını yazmaktadır) 

 

İlikiÆàa biriban defteriÆni  

Sorarmen zerreçe òayr u şerriÆni  

(Defterini eline vererek bir parça bile olsa güzel ve kötü amellerini sorarım) 

 

ÒalÀyıúlar boluban anda òayrÀn  

Turarlar titreşip nÀlÀn u giryÀn  

(O anda insanlar bayılmışlardır, ağlayıp inleyerek titreşmektedirler)  

 

Uşal óÀlet òudÀdın emr bolàay  

Heme ilni óisÀb aldıàa süràay  

(O durumda Allahtan emir gelecek bütün halkı hesap önüne sürecek)  

 

Ferişteler kitürgey bir girÿh il  

Alarnı yüzlerini úapúara bil 
4
 

(Melekler bir topluluk getirecekler ki onların yüzlerini kapkara bil)  

 

35 

Alardın alàusı birbir hisÀbı  

Biralmaslar hisÀbıàa cevÀbı  

(Onlardan hesabı birbir alacak, hesaba cevabı veremezler)  

 

Alar yıàúan irür mÀl-ı óarÀma  

Taãarruf iylegen kÀr-ı óarÀma 

(Onlar haram malı toplayanlar, haram işi seçenler, 

 

ÒudÀyımdın uşal dem kilgey ÀvÀz  

Bularnı uşbu yirdin úaytarıÆ bÀz  

(Allahımdan o vakit ses gelecek ‘bunları buradan tekrar geri gönderin’) 

 

Bularnı iltiben taşlap tamuàúa 

ÚılıÆ heme barın tersÀ vü muàúa  

(Bunları cehenneme kovup iletin hepsi hiristiyan ve zerdüştilerle birlikte olsun) 

 

Ayırıp ildin ol ilni sürerler  

Baúıp her yana ilàa tirmülerler
5
  

(Ayırıp onları diğerlerinden sürerler, onlar etraflarına özlemle, göz yaşı dökerek  

bakarlar)  

 

Bolurlar Àh urup yolàa revÀne  

Úılıp köp nÀle vü Àh ü fiàÀne  

(Ah edip yola koyulurlar çok feryat figan ederler) 

 

                                                 
4 Hem o kıyamet günü görürsün ki, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem 

değil mi? (ZÜMER/60) 
5 Çağatay sahasında bu fiil tilmür- şeklinde yaşamaktadır. Ancak metnimizde tirmür- şeklinde yazılmıştır, müstensih 

hatası olduğunu düşünmekle birlite metne sadık kalınarak tirmür- şeklinde yazılmıştır. Anlamlandırmada tilmür- fiilinin 

anlamı esas alınmıştır. (bkz. tilmür-“göz yaşarmak (NSÇT 2011 :444) 
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Alarnı iltiben dÿzÀòúa salàay  

ÒudÀdın özge óÀlini ne bilgey
6
  

(Onları cehenneme gönderecekler, Allahtan başka onların halini kim bilecek?) 

 

Heme müémìn úuluÆnı iy ilÀhì  

Uşal dermÀndelikdin bir penÀhı  

(Ey Allahım, bütün mümin kulunu bu şekilde utançtan sen koru) 

 

ÒudÀvendÀ salıp türlüg èaõÀbı  

Men-i biçÀreni úılma òarÀbı  

(Allahım,  sen türlü azaplar gönderip ben zavallıyı harap kılma)  

 

36 

ÓarÀm aşlar yidim farú itmedim men  

Yaman işler úılıp terk itmedim men  

(Ben, haram yemekler yiyip fark etmedim, kötü işler yapıp terk etmedim) 

 

Úara saçım aúardı köp úılıp şer  

İlahì úılma rüsvÀ rÿz-ı maóşer  

(Kara saçım çok kötülük ederek ağardı, Allahım mahşer günü bizi rüsva etme) 

 

Yine özge òalÀyıúnı kitürgey  

Alardın hem óesÀbı birbir alàay  

(Yine başka insanları getirecek onlardan da hesabını bir bir alacak) 

 

Alar birgey óisÀbıàa cevÀbı  

AlarnıÆ köp bolur cÿd u åevÀbı  

(Onlar hesaba cevap vereceklerdir çünkü onların sevap ve cömertlikleri çoktur)  

 

Alar yıàúan irürler mÀl-ı óelÀle  

Taãadduú iylegen üftÀde óÀle 

(Onlar helal mal toplayanlar, düşkün durumdakilere sadaka verenler(dir)) 

 

KöÆül almaú heme işdin ziyÀde  

Ne óÀcet iylemek Kaèbe-arada  

(Gönül almak bütün işlerden üstündür, Kâbe içinde dilekte bulunmaya ne gerek vardır)  

 

BirÀderler işitiÆ iyleyiÆ pend  

Bu yıàúan malıÆız sizleràadür bend  

(Kardeşler işitin ve nasihat alın, bu topladığınız malınız sizlere bir benddir, engeldir)  

 

ÖzüÆlerni úılıÆlar andın ÀzÀd  

MebÀdÀ birmegey dìniÆni ber-bÀd  

(Kendinizi ondan kurtarın,  sakın ola ki dininizi kötülüğe vermeyiniz)  

 

 

                                                 
6 Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyâmet saatinin 

bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. (ZUHRUF/85) 
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BirÀderler kiliÆ zinhÀr zinhÀr  

KöÆülni birmeÆiz dünyÀàa bisyÀr  

(Kardeşler gelin ve sakın ola ki dünyaya çok fazla gönül vermeyiniz) 

 

37 

Tiriglik dünyÀda òÀb u òayÀli  

Ki uyàansaÆ körünmes mülk ü mÀlı  

(Yaşam dünyada bir uyku ve hayaldir, uyandığın zaman mal ve mülk görünmez) 

 

Bu biş künlük öter dünyÀàa sizler  

Dìn ü imÀnıÆıznı birmeÆizler  

(Bu beş günlük geçici dünyaya din ve imanınızı vermeyiniz) 

 

Resÿl aydı ki her kim ümmetimdür  

ÚıyÀmet kün ümìd-i şefúÀtimdür  

(Resul, ‘ümmetim olan herkes kıyamet günü şefkat ümidimdir’ dedi) 

 

KöÆülni birmesün dünyÀàa zinhÀr  

Anı aldar didi dünyÀ-yı mekkÀr  

(‘HilekÀr dünyaya sakın gönül vermesin çünkü o sizi aldatır’ dedi) 

 

ÓarÀm ile helÀl işni ayırmas  

èAõÀb-ı Àòiret köÆliàa kilmes  

(Haram ve helal işi ayırmaz, ahiretin azabını gönlüne düşürmez)  

 

Úılıpdur vaède ol sulùÀn-ı ebrÀr  

Saçıp şìrìn lebidin dürr-i şehvÀr  

(Salih kimselerin sultanı tatlı dudağından şah incisi saçarak vadetmiştir) 

 

Úabÿl itse didi sözümni her nÀs  

Bolur ferzendim ü hem ümmet-i òÀã  

(‘Her insan sözümü kabul etse benim evladım ve ümmetlerim en iyisi olur’ dedi) 

 

Óasan birle Hüseyinimdin ziyÀde  

Körermen dip peyÀmber úıldı vaède  

(Onları Hasan ile Hüseyinimden daha fazla severim deyip peygamber vadetmişti) 

 

Didiler kim mini sözümni tutmas  

MaÆa ümmet òudÀàa bende irmes  

(‘Benim sözümü tutmayan ise bana ümmet Allaha da kul değildir’ buyurdular)  

 

38 

Yine aydı ki men bì-zÀr andın  

ÒudÀ bì-zÀr bolàay ol yamandın  

(‘Yine o kişilerden ben bezgin olurum, Allah da o kötülerden bıkmış olur’ dedi) 

 

Alar hergìz òudÀàa bende irmes  

èAzÀb-ı saòtdın hergìz úutulmas  

(Onlar asla Allaha kul değildirler ve çetin azaptan kurtulamayacaklardır) 
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ÒudÀyÀ èÀãilerdin èÀsidürmen  

ÒalÀyıúlar ara rüsvÀsıdurmen  

(Ey Allahım, insanlar arasında rüsvayım,  asi olanlardan daha asiyim) 

 

Körüp fièl-i bedimni köp òacilmen  

Ne til birle diyeyin men saÆa úul men 

(Kötü işlerimi görüp çok utanıyorum, sana kulum diye hangi dil ile diyeyim?) 

 

Úolumda bolmasa bir yaòşı kÀrım  

Neçük úul men diyeyin perverdigÀrım  

(Ey koruyanım, besleyenim, elimde sana layık iyi bir işim (amelim) olmasa nasıl sana 

kulum ben diyeyim?) 

 

Bu dünyÀnı biliÆ çün üstüòÀnı  

Niçe itler kömürüp kitmiş anı  

(Bu dünyayı kemiklerini birçok köpeğin kemirip gittiği bir şey bilin) 

 

Alar kim boldılar dünyÀàa ùÀlib  

NecÀset ùÀlibi bolàay ekÀlìb
7
  

(Onlar ki dünyayı istediler, köpekler pisliği isteyenlerdir)  

 

İkinci KıyametnÀme 53 beyitten oluşmakta, haşiye olarak eserin 32 ile 38. sayfalarında 

yer almaktadır. Aruzun feèilÀtün feèilÀtün feèilün vezni kullanılmıştır.  Bu mesnevi konu olarak 

Sur’un üflenmesinden sonra halkın toplanmasıyla başlar. Bu mesnevinin önemli özelliklerinden 

biri belki de Sur’un üflenmesinden sonra kıyametin ilk aşaması için bir sürenin veriliyor olmasıdır. 

Kıyametin bu ilk kısmı metne göre yetmişbin yıl sürecektir. Güneşin mızrak boyu kadar dünyaya 

yaklaşacağı bu dönem elbette ki çok sıcak olacaktır. Metinde 6-7. beyitlerde yine bir yalvarma ve 

yakarış yer almaktadır. 8-16. beyitlerde ise Allahın ağzından kullarının bu yakarışına cevap 

verilmektedir ki bu oldukça ilginçtir. Allah kullarına artık pişmanlık için geç kalındığını Kiramen 

Katibi meleğinin amelleri yazdığını bundan sonra hesap günü başladığını söylemektedir. 

Cehennemlik insanların özelliklerine göre saflara ayrıldığı bu dönemde haram mal toplayanlar 

Hristiyan ve ateşperestlerle bir arada bulunacaklardır. Burada üç büyük hak dinden biri olan 

Hristiyanlara da iyi gözle bakılmadığını görmekteyiz. 18-26. beyitlerde bu insanların cehenneme 

sürüleceği fikri yer alır. 27-30. beyitte şair kendisinin de günah işleyenlerden olduğunu kıyamet 

günü rüsva olmaktan korktuğunu ifade eder. Eser kıyamete iyiler ve kötüler olmak üzere düalist bir 

yaklaşımla bakmakta hep bu yaklaşımla karşılaştırmaya gitmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak 

31-34. beyitlerde cennetlik kulların özellikleri belirtilerek “gönül alma” nın Kâ’be de dua etmeden 

daha makbul olduğu fikri işlenmektedir. Aynı fikri aşağıdaki mısralarda Yunus Emre’de de 

buluruz.  

Ak sakallı bir koca  
Hiç bilmez kim hÀl nice  
Emek vermesin Hacc’a 
Bir gönül yıkar ise  
 

35-38. beyitler pend name özelliği gösterir yani öğütler verilir.Bu beyitlerde dünyanın 

geçiciliği vurgulanarak dünya malına gönül vermemek ana fikri işlenir. 39.beyitten sonra Hazret-i 

                                                 
7 Burada ekÀlib, ‘köpek’ anlamına gelen kelb kelimesinin çoğulu anlamında, vezin gereği yanlış kullanılmıştır. 



192                                                                         Funda TOPRAK

 

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

Volume 7/4, Fall, 2012 

Muhammed konuşturularak aynı görüşler onun ağzından desteklenir. 48-50 beyitler yine şairin 

kendisini küçük, zavallı ve günahkÀr görüp yalvarışlarını dile getirdiği beyitlerdir. Şair bütün 

KıyametnÀmelerde bu duygunun etkisinde kalmıştır. Son beyitlerde ise tekrar dünyanın geçiciliği 

ve pisliği tekrarlanmaktadır.  

Bu kıyametnÀmenin ikinci beytinde aynı sözcüğün iki farklı yazımı tespit edilmiştir. 

Bolur birbirge düşmen dost digenler  

Biribirge muvÀfıú kilmegenler  

Digeyler bizni úutúar bu belÀdın mısraında kurtar- fiilinin eski Türkçedeki kutkar- biçimi 

tespit edilmiştir. 

Türkiye Türkçesinde de yaygın olarak kullanılan başını taşa vur- deyimi de ikinci 

kıyametnÀmede geçmektedir.   

Çağatay Türkçesinin tipik kullanımlarından biri de men-i biçÀre ‘zavallı ben, hakir ben, 

çaresiz olan ben’ şeklinde aktarılabilecek zamirli tamlamadır. Şair tevazu gereği bu ifadeye sık sık 

başvurur.  

Geniş zamanın olumsuz çokluk ikinci şahıs çekiminde ek yığılması görülmektedir. 

Fazladan getirilen çokluk eki ifadeye nezaket, saygı anlamı verebilmek için tercih edilmiştir. 

birmeÆizler 
 

KıyÀmet-nÀme III 

46  

Turar bir ãaf boluban cümle ins  

Bölük bölük boluban her úayu cins  

(Bütün insanlar saf; her çeşit cins bölük bölük olmaktadırlar) 

 

MelÀéikler kilip ãaflarnı tüzàay  

Alaràa óaú teèÀlÀ emr úılàay  

(Onlara Hak Teala emr edecek ve melekler gelip bu safları düzeltecekler) 

 

Digey eyleÆ tamuànı işikiÆ vÀ  

SalıÆ her úaysı safdın bolsa bì-cÀ  

(Cehennem eşiğini geriye kadar açın, her çeşit saftan yersiz de olsalar gönderin) 

 

47 

Kilip turàay alıp gürzini MÀlik  

Bolurlar heybetidin anı hÀlik 

(MÀlik gürzünü alıp gelecek, yaratılmışlar onun heybetinden korkarlar) 

 

Uşal demde òudÀyım emri birlen  

Urar fÀcir ilini gürzi birlen  

(O vakit Allahımın emri ile Malik günahkÀr topluluğuna gürzü ile vurur)  

 

Alar ol dem tarià dik pÀre bolàay  

ÒudÀ emri bilen úaytıp tirilgey  

(Onlar o an darı (buğday) gibi parçalanacaklar, Allah emri ile tekrar dirilecekler) 
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Kilip nìyze boyı hÿrşìd-i tÀbÀn  

Timur yaÆlıà úılur èÀlemni tefsÀn 
8
 

(Parlayan güneş mızrak boyuna gelip demir gibi kâinatı buharlaştırır) 

 

Bolup kün ısıàıdın cümle òayrÀn  

Úılurlar óasretÀ dip Àh u efgÀn  

(Güneşin sıcağından herkes bayılır, yazık eyvah deyip ah ve figan ederler) 

 

Digeyler Àh tefsÀn-ı úıyÀmet  

Úılurlar bì-nihÀyet Àh u óasret  

(Kıyametin hararetinden ah edecek, sonsuz elemle inleyecekler) 

 

Kilür teÆri teèÀlÀdın òiùÀbı  

Bu ilge köp úılıp úahr u èitÀbı  

(Tanrıdan çok kahır ve azarlamayla bu topluluğa hitap gelir) 

 

SaÆa úılmap mu dip iy bendeler ahd 

MaÆa úıl dip èibÀdet iyleben cehd  

(Ey kullarım bana ibadet etmeye gayret edin diye size ahd etmemiş miydim?) 

 

Nige şeyùÀnàa úıldıÆ bendelikni  

Bu kün körkünturur şermendelikni  

(Niçin şeytana kulluk ettin, bu gün utancın sana gösterilmektedir) 

 

48 

Aramızda imes mü irdi düşmen  

Nige düşmenge úulluú iylediÆ sen  

(Düşman aramızda değil miydi niçin düşmana sen kulluk eyledin?) 

 

SaÆa körsetmedim mü toàrı yolnı  

Úoyup ol yolnı tuttuÆ egri yolnı  

(Sana doğru yolu göstermemiş miydim doğru yolu bırakıp eğri yola saptın) 

 

MaÆa ayàıl bu kün úılàan işiÆni  

KeçürdüÆ ne úılıp yaz u úışıÆnı  

(Bu gün yaptığın amelini bana göster, yaz ve kışını neyle geçirdin?) 

 

MaÆa úulluú úıluràa iylediÆ èÀr  

Bu kün sen sen cehennemàa sezÀvÀr 
9
 

(Bana kulluk eyleyeni ayıpladın bu gün sensin cehennemlik olan)  

 

Baúıp yirge ne diyerin bilmes Àdem  

Bolurlar köp òacil ferzend-i Àdem 
10

 

                                                 
8 O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (MEARİC/8-9) 
9 Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen! Rableri onlara şöyle der: "Bu, bir gerçek değil midir?". 

Onlar da: "Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir" derler. Rableri de onlara: "Öyleyse inkârınız sebebiyle azabı tadın!" der. 

(EN'AM/30) 
10 Sûr'a üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları 

bükük olarak O'na gelirler. (NEML/87)  
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(İnsan, yere bakıp ne diyeceğini bilemez, insanoğlu çok utanır)  

 

ÒudÀ emri bilen Cibril-i hÀdi  

MelÀéikler seri úılàay münÀdi  

(Allahın emri ile yol gösteren CebrÀyil meleklere doğru seslenecek) 

 

Digey ol dem felÀnını tutuÆlar  

AÆa yüz miÆ èuúubetler itiÆler  

(‘O an, falan kimseyi tutun ve ona yüz bin ceza verin’ diyecek) 

 

Kilip yüz miÆ ferişte anı tutúay  

Uşal bì-çÀre özini unıtúay  

(Gelip yüz bin melek onu tutacak o zaman zavallı kendini unutacak) 

 

èAzÀb iylep úılurlar pÀre pÀre  

ÒudÀyım emri bolàan soÆ ne çÀre  

(Allahımın emri olduktan sonra çare yoktur onlar (günahkÀra) azap kılıp (onu) parça 

parça ederler) 

 

49 

MelÀéikleràa yıàlar yalbarıban  

HelÀk olduú èÀzÀb-ı saót birlen  

(Meleklere ‘çetin azap ile helak olduk’ diye yalvararak ağlarlar) 

 

ÚılıÆlar raóm bizniÆ óÀlimizàa  

Şikeste muõdÀrìb aóvÀlimizàa  

(Bizim perişan, muzdarip durumlarımıza merhamet edin, acıyın) 

 

MelÀéikler digey iy bende-i zÀr  

ÒudÀdın özge yoúdur óÀkim-i kÀr  

(Melekler, ‘ey ağlayan kul, Allahtan başka güç sahibi yoktur’ diyecek) 

 

ÒudÀ raóm itmese óaliÆàa óÀli  

Ne dip saÆa teraóóum biz úılalı  

(Allah senin durumuna acımazsa sana biz ne diyip acıyalım) 

 

MelÀéikler úılur mundaà cevÀbı  

AnıÆ kem bolmaàay zerre èaõÀbı  

(Melekler bu şekilde cevap verirler ve onun azabı bir zerre kadar bile azalmaz) 

 

İlÀhì cümleàa úılàıl teraóóum  

Güneh baóride gerçi bolsalar gum  

(Allahım herkese günah denizinde kaybolmuş olsa da rahmet et)   

 

İlÀhì úılmasun Cibrìl-i hÀdi  

MeniÆ dik èÀãìni tut dip münÀdi  

(Allahım, yol gösteren CebrÀil benim gibi asiyi tutun diyerek seslenmesin) 
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Egerçe mende yoúdur kÀr-ı lÀyıú  

Uşal kün úılma rüsvÀ-yı òalÀyıú  

(Gerçi bende sana layık bir iş yoktur ama o gün beni insanların rüsvası etme) 

 

Güneh birle úara saçım aúardı  

Seóerler çikmedim bir Àh-ı serdi  

(Saçımı günahlarla ağarttım, seher vakitleri bir içten Àh çekmedim) 

 

50 

Bolubdur nefs-i serkeş maÆa àÀlib  

Mini úılmadı óaú yolıàa ùÀlib  

(Kötü nefsim beni yendi ve beni doğru yolu isteyenlerden etmedi) 

 

Körüp saçım aúını èibret alsam  

Úanı fehm ü ferÀset tövbe úılsam  

(Saçımın beyazını görerek ibret alsam, tövbe edecek anlayış ve düşünce bende nerede?) 

 

Burundın úıl HüveydÀ iòtiyÀùı  

MebÀdÀ bolmaàay men dip uyatı  

(HüveydÀ önceden ihtiyatlı ol, sakın sonra ben deyip utanmayayım) 

 

Resÿllullah digeyler iy òalÀyıú  

Siz anda úılmadıÆız kÀr-ı lÀyıú  

(Resulullah, ‘ey insanlar siz orada uygun bir iş yapmadınız’ diyecekler) 

 

Tün ü kün cehd itip úılmay ãalÀtı  

KeçürdüÆ bì-óaberlıúda óayÀtı  

(Gece gündüz gayret edip namaz kılmadan ömrünü habersizce tükettin) 

 

ÚıyÀmetni zamÀnı úılmadıÆ yÀd  

Nitersen uş bu kün iy Àdem-i zÀd  

(Ey insanoğlu,  kıyamet zamanını hatırlamadın, bu gün ne yaparsın?)   

 

Bu künki tövbe vü Àh u nedÀmet  

Asıà úılmas saÆa bu Àh u óasret  

(Bu gün yaptığın tövbe ve pişmanlık, ağlayışlar sana fayda etmez) 

 

Úıluràa tövbe evvel kildi èÀrıÆ  

VefÀ úılmas bu künki Àh u zÀrıÆ   

(Tövbe etmeye ilk defa utanarak geldin (ama) bugünkü Àh ve ağlayışın sana vefa etmez) 

 

Burundın úılmadıÆ Àh u nedÀmet  

Nige yıàlarsen iy şermende ümmet  

(Ey utanmış ümmet, önceden ah edip pişmanlık göstermedin, şimdi niçin ağlarsın?) 

 

51 

HüveydÀ úalma mundaà serzenişge  

Rücÿ èiyle hemìşe yaòşı işge 
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(HüveydÀ bu şekilde yalvarmaya kalmadan daima iyi işe dön, iyi işler yap) 

 

Bu kün fièl-i bediÆdin yanmadın hìç  

Dirìàa yaòşı işler úılmadıÆ hìç  

(Bu gün kötü amellerinden dönmedin, yazık ki hiç güzel ameller yapmadın)  

 

Ki óÀlÀ her ne işlerni úılursen  

Ne iş başıÆge kilgende bilürsen  
(Başına ne geleceğini bildiğin halde hālā hangi işlerle uğraşıyorsun?) 

 

Hoca Nazar HüveydÀ’nın üçüncü kıyametnÀmesi 39 beyitlik bir mesnevidir. 46 ve 51. 

sayfaların sayfa kenarlarında haşiye şeklindedir. Aruzun feèilÀtün feèilÀtün feèilün vezni 

kullanılmıştır.  İnsanların saflar halinde dizilmeleri meleklerin bu safları düzeltip ayırmalarının 

anlatıldığı ilk üç beyitten sonra Malik adlı heybetli meleğin gürzüyle gelip günahkÀrlara vurması 

onları un ufak ettikten sonra Allahın kudretiyle tekrar dirilmeleri dile getirilir. 7-8-9. beyitlerde 

ikinci kıyametnÀmede de tekrarlanan güneşin mızrak boyu kadar yaklaşması ve bunun sonuçları 

belirtilir. 10-16 beyitler arası Allahın kullanıa hitabı ve onun ağzından günahların niçin işlendiğinin 

sorulmasını görmekteyiz. 18-21. beyitlerde CebrÀyilin diğer meleklere seslenerek cehennemliklere 

eziyet etmelerini istemesi onların da bu emre uymaları anlatılır. 22-23. beyitlerde günahkÀrların 

eziyetten bunalıp meleklere yalvarmasını, 24- 25. beyitlerde ise meleklerin cevabını buluruz. Şair 

27-28. beyitlerde dua ve yakarışta bulunmakta 29-33. beyitlerde ise kendisini değersiz ve günahkÀr 

görerek pişmanlığını ifade etmektedir. 34-39. beyitler Hazret-i Peygamberin günahkÀr ümmetine 

hesap sorduğu beyitlerdir. 40 ve 43. beyitlerde ise şair, HüveydÀ mahlasını  kullanarak kendisiyle 

adeta bir hesaplaşma yaşamakta başına ne geleceğini bilmesine rağmen kötü işlere niçin devam 

ettiğini sorgulamaktadır.  

Bu KıyametnÀme’nin 12. beytinde körkün- “gösteril-, ortaya seril-é fiili tur- yardımcı 

fiiliyle arkaik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nige şeyùÀnàa úıldıÆ bendelikni  

Bu kün körkünturur şermendelikni  

 

19. beyitte emir kipinin ikinci çokluk şeklinde fazladan getirilen çokluk ekiyle nezaket 

biçiminin yapıldığını görmekteyiz. 

Digey ol dem felÀnını tutuÆlar  
AÆa yüz miÆ èuúubetler itiÆler  
 

Çağatay Türkçesinin ilk dönem metinlerinde tespit ettiğimiz son dönemlere yaklaştıkça 

azalan bir seyir izleyen –IbAn/-UbAn zarf fiil ekini, HüveydÀ’nın şiirlerinde çok sık 

görebilmekteyiz. Bu anlamda HüveydÀ, klasik öncesi dönemin özelliklerini devam ettirmektedir 

denilebilir.  

MelÀéikleràa yıàlar yalbarıban  
 

ÚıyÀmet-nÀme IV 

KitÀbda bitipdür Kaèbu’l-AóbÀr   

İşitiÆler bu sözlerni eyÀ yÀr  

(Ey dost Kaèbu’l-AóbÀr, kitabında yazmıştır, bu sözleri dinleyiniz) 
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Yaratmış teÆri bir cemèi ferişte  

Mü’ekkildür alar bil uşbu işde  

(Tanrı bir melek topluluğu yaratmıştır, bil ki; onlar da bu işte vekil kılınmışlardır) 

 

Turar her bende-i müémìn namÀza  

Úılıp úulluú òudÀ-yı bì-niyÀza  

(Her mümin kul, duaya ihitiyacı olmayan Allaha kulluk edip namaza durur) 

 

Bolur evvelàısı hem reh úıyÀma  

NigehbÀnı bolup her òÀã u èÀma  

(İlki kıyama durulduğunda asil ve sıradan her insana gözleyici olur) 

 

İkincisi úıraèatde turar ol  

Üçüncüni rükÿè üstide bilgil  

(İkincisi kıraat zamanında durur, üçüncüsünü rükÿ üstünde bil) 

 

52 

Yine törtünçüsi secdede turàay  

Beşincini biliÆ tesbióde bolàay  

(Dördüncüsü secdede duracak, beşincisi tesbihde olacak bilin.) 

 

Turar altınçısı teólìlde iy yÀr  

Yitinçini teşeóüdde bil iõhÀr  

(Ey dost altıncısını tehlìlde, yedincisini ise açıkça teşehhüdde bil.) 

 

Alar baş köterip rÿz-ı úıyÀmet  

ÓudÀyÀ saÆa úılduk dip èibÀdet 

(Kıyamet günü ey Allahım sana ibadet kıldık deyip onlar baş kaldırırlar.) 

 

Başımızdın úıyÀmet ÀftÀbın  

Köterip sÀye úıl raómet seóÀbın  

(Başımızdan kıyamet güneşini uzaklaştırıp rahmet bulutunu bize gölge et) 

 

Diben teÆri teèÀlÀdın dilerler  

Uşal úulnıÆ günÀhın ötünerler  

(Deyip Tanrı teéÀlÀdan dilerler, o kulun günahı için ricÀda bulunurlar) 

 

Kişi kim teÆriàa iyler èibÀdet  

NamÀzı iyler ol künde şefÀèat  

(Tanrıya ibadet eden kişinin namazı o günde ona şefaat eder) 

 

İlahì raóm úıl cümle úuluÆàa  

Birip tevfìú salàıl tüzülüÆàa  

(Ey Rabbim, bütün kullarına muvaffakiyet vererek merhamet et, onları dertten kurtar) 

 

ÚıyÀmet ısıàıdın teşne bolmay  

Kişi úalmas uşal künde yıúılmay  

(İşte o günde, kıyametin sıcağından susamayan düşmeyen kişi yoktur) 
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ÒalÀyıú úılàusı yekbÀre feryÀd 

Óaúìúat pÀdşÀhiàa úılıp dÀd 

(İnsanların hepsi birden feryad edip hakikat padişahından yardım ister) 

 

53 

Digeyler úadirÀ perverdigerÀ  

RaóìmÀ maàfiretlıú bir ü barÀ 

(Ey kadir, rahmet eden, koruyan gözeten, herkese bağışlamanı ver)  

 

NecÀtı bir úıyÀmet ısıàıdın  

Çıdalmasmiz èaõÀbın úatıàıdın  

(Kıyametin sıcağından kurtuluş ver, çetin azaba dayanamayız) 

 

PeyÀmberler şehìd ü evliyÀlar  

Tilep her kim özini yalbaralar  

(Herkes kendi peygamberleri, şehid ve evliyalarını isteyip yalvarırlar) 

 

Heme özi bilen bolàay giriftÀr  

Resÿllah bolur ümmet üçün zÀr  

(Hepsi kendisiyle meşgul olacak, sadece Resullulah ümmeti için ağlar) 

 

Yügürüp her ùaraf ofùÀn u òìõÀn  

Úılur yÀ ümmeti dip Àh u efgÀn  

(Ya ümmetim diyerek ağlayıp figanla düşe kalka her tarafa koşuşturur) 

 

Hemìşe kÀr u barı boldı ümmet  

Çikip evveldin Àòiràa meşaúúat  

(En başından sonuna kadar sıkıntı çekip daima ümmetini düşündü) 

 

ÒalÀyıúlar barı ol dem yıàılàay  

TerÀôÿnı úaşıda óÀôır olàay  

(İnsanların hepsi o an toplanacak, terazinin karşısında hazır olacak) 

 

TerÀzÿàa salıp tartúaylar aèmÀl  

æevÀb ile günÀhını uşal óÀl 
11

 

(Amellerini teraziye çıkarıp sevap ve günahını o durumda ölçecekler)  

 

Aàır kilse åevÀbıdın günÀhı  

Urar bende úılıp efsÿs u Àhı  

(Sevabından günahı ağır gelince kul, ağlayıp inlemeye başlar)  

 

54 

Bolur vehm ile hemçün bìd-i lerzÀn  

Tapılmas cÀ bulay dise girizÀn
12

  

                                                 
11 Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi 

ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. (ENBİYA/47)  
12 Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. 

(KEHF/53) 
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(Endişeyle titreyen bir söğüt ağacı gibi olur, kaçacak yer bulayım dese bulamaz) 

 

ÇenÀn titrep úılur feryÀd u zÀrı  

Úılıp köz yaşını ebr-i bahÀrı  

(Öylesine titreyerek ağlar ki, gözyaşını bahar bulutu gibi döker)  

 

èİlÀcın úılmasaÆ evveldin iy yÀr  

İş ötgen soÆ peşimÀnlıú ne der-kÀr  

(Ey dost, çaresini önceden yapmazsan iş işten geçtikten sonra fayda yoktur) 

 

Alarge óaú teèÀlÀ kahr úılàay  

MelÀéikleràa ol dem emr úılàay  

(Meleklerine Hak  TeèÀlÀ  emr edecek, onlara (günahkÀrlara) eziyet edecek) 

 

Bularàa açıÆız duzÀònı bÀbı  

ÚılıÆlar cümlesi úatıà èaôÀbı  

(Cehennemin kapısını bunlara açınız, hepsine çetin azap ediniz) 

 

ÒalÀyıú barçası yıàlap turarlar  

BÀri taúãìr dip titrep turarlar  

(İnsanların hepsi kusurluyuz deyip titreyerek ağlaşmaktadırlar) 

 

ÒudÀyÀ bir digeyler bizge ruóãÀt  

Tileylük yÀr u dostdın òayr u ùÀèat  

(Ey Allahım bize izin ver sevdiklerimizden hayr ve tÀat isteyelim diyecekler) 

 

Alaràa óaú teèÀlÀ ruòãat birgey  

Bolur òayrÀn úıyan barurnı bilmey  

(Onlara Hak TeèÀlÀ izin verecek (ama) şaşkın bir halde ne tarafa varacaklarını 

bilmeyeceker) 

 

Bolup dermÀnde ü bìçÀre ü zÀr  

AtasınıÆ barur aldıàa nÀ-çÀr  

(Ümitsiz ağlayarak çaresizce babasının önüne varır) 

 

55 

Aúuzup közidin aldıda Àbı  

Digey birgil maÆa zerre åevÀbı  

(Gözünden yaş akıtıp önünde bana bir parça sevap ver diyecek) 

 

Atası ayàay iy fe(r)zÀne ferzend  

İrürsen úurretü’l èaynım cigerbend  

(Babası, ‘ey benim gözümün bebeği, ciğer bağım evladım’ diyecek, 

 

Men öz óÀlim bile dermÀndedürmen  

SeniÆ dik mübtelÀ-yı àamdedürmen  

(Ben kendim de ümitsizim senin gibi gamın mübtelasıyım (aynı derde sahibim) 
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Biralmasmen digey saÆa åevÀbı  

Birür oàlıàa ol dem bul cevÀbı  

(Sevabı sana veremem diye o an oğluna bu cevabı verir) 

 

Bolup nevmìd atasıdın uşal dem  

Úılur köz yaşını çün Àb-ı zemzem  

(Babasından o an ümitsiz olunca gözyaşını zemzem suyu gibi akıtır) 

 

Barur yıàlap anasınıÆ úaşıàa  

Bolup höl pÀyı tÀ ser köz yaşıàa  

(Annesinin karşısına baştan ayağa kadar gözyaşıyla ıslanmış bir halde varır) 

 

Anasıàa digey óÀlini ol óÀl  

Gehì hÀlide bolup gÀh bì-óÀl  

(Bazen ayık bazen baygın durumda halini anasına diyecek) 

 

Digey köp mihribÀnlıú úılàay irdiÆ  

MiniÆ üçün àam àuããÀ yir irdiÆ  

(Çok sevgi göstermiştin benim için sıkıntı çekmiştin diyecek) 

 

Kilipdür iy ana aldıÆàa oàul  

Tüşüpdür oàluÆe bes kÀr-ı müşkil  

(Ey ana, evlat önüne gelmiştir, oğlun çok zor bir duruma düşmüştür) 
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MaÆa birgil bu kün zerre åevÀbı  

Sebük bolsun başımdın óaú èaõÀbı  

(Bana bugün bir parça sevap ver, başımdan Allahın azabı uzaklaşsın) 

 

Digey oàlıàa ol demde anası  

Sen irdiÆ iki közümni úarası  

(Anası o vakit oğluna sen iki gözümün karası idin diyecek) 

 

Men öz óÀlimàÀ ser gerdÀn irürmen  

SeniÆ dik àam bilen òayrÀn irürmen  

(Ben de kendi durumumla başı dönmüş haldeyim, senin gibi gamla şaşkın durumdayım) 

 

Biralmasmen digey saÆa åevÀbı  

İrür óÀlim saÆa oóşaş òarÀbı  

(Sana sevabı veremem, halim sana benzer haraptır) 

 

Bolup nevmìd anasıdın uşal kes  

AnıÆ feryÀdıàa hìç kişi yitmes  

(O kişi annesinden ümitsiz olur onun feryadını kimse duymaz) 

 

Besi iõÀé ü külfet tartıp u àam 

ÔaèifiniÆ úaşıàa kilgey ol dem  

(Çok eza cefa gam çekip eşinin karşısına gelecek o vakit) 
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Ôaèifiàa digey közdin töküp yaş  

Úoyup bir bÀlıÆ üzre ikimiz baş 

(Eşine gözünden yaş dökürek bir yastığın üzerine ikimiz baş koyduk diyecek) 

 

Sini dip tartıp irdim köp meşaúúat  

Körüp ısıà savuàını bì-nihÀyet  

(Sen diyerek çok sıkıntı çekmiştim, sonsuz sıcak ve soğukluğunu görmüştüm) 

 

æevÀbımdın günÀhım kildi vezmìn  

Tapalmasmen bu derdimniÆ èilÀcın  

(Sevabımdan günahım ağır geldi, bu derdimin çaresini bulamıyorum) 
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èİlÀcım tapmadım dermÀnde boldum  

Ümìd iylep sini aldıÆàa kildim  

(Dedimin ilacını bulamadım aciz durumdayım, ümit ederek senin önüne geldim) 

 

Ne bolàay zerre’i birseÆ åevÀbı  

YeÆil bolsa úıyÀmetniÆ èazÀbı  

(Bir parça sevap versen de kıyametin azabı hafiflese ne olacak?) 

 

Digey cüfti seniÆ dik köp kişi bar  

Kişi birle kişiniÆ ne işi bar  

(Eşi, senin gibi çok insan var, (burada) insanın insanla ne işi olabilir diyecek) 

 

SeniÆ dik merdni körgen imesmen  

Niçük Àdem irürsen tanımasmen  

(Senin gibi adamı görmüş değilim, nasıl bir insansın tanımam) 

 

Men öz óÀlim bilen dermÀndedürmen  

æevÀbım yoú besi ermÀndedürmen  

(Kendi halimle acizim, sevabım yok çok pişman durumdayım) 

 

æevÀbımdın saÆa birsem bu hÀlet  

Menim tartúumturur sen dik hecÀlet  

(Bu durumda sana sevabımdan versem, senin gibi utanç çekeceğim) 

 

Bolup şermende ü bìçÀre vü zÀr  

Kilür oàlını aldıàa bolup òÀr  

(Utanmış, çaresiz ve ağlayarak oğlunun yanına gelir) 

 

Digey oàlum körer közüm ciger-bend  

İrürsen rişte-i cÀnımàa peyvend  

(Oğlum gören gözüm ciğerbendim, sen benim can ipimi bağlamışsındır ‘sen benim 

canımsın’) 

 

æevÀbındın maÆa bir zerre birgil  

AtaÆ dermÀnde irür yari birgil  

(Sevabından bana bir parça ver, baban çaresizdir yardım et) 
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Digey oàlı minim óÀlimàa óayrÀn 

Bolup titrep turupmen zÀr u giryÀn   

(Oğlu ‘ben kendi halime şaşkınım ağlayıp inlemekteyim’ diyecek) 

 

Biralmasmen digey bir zerre ùÀèat  

Orun tapmas siniÆ sözüÆ bu sÀèat  

(Bir parça taat veremem senin sözün bu saatde yer bumaz ‘sözün yersizdir’) 

 

SerÀsìme bolup ferzend-i Àdem  

Úayan barurını bilmey uşal dem  

(İnsanoğlu sersem olup nereye gideceğini bilmez o zaman) 

 

Tüşer úatıà meşaúúatler araàa  

Ata oàulàa baúmas úız anaàa  

(Çok sıkıntılar araya girer, baba oğlula, kız anaya bakmaz) 

 

èİlÀcın tapmayın bì-çÀre Àdem  

Turarlar ser-nìgÿn bolup uşaldem  

(Zavallı insanlar çaresini bulamadan o zaman talihisiz olurlar) 

 

Kilür ol demde teÆridin òiùÀbı  

Diben iy bende taptıÆ mu åevÀbı  

(O an, Tanrıdan ‘ey kul sevabı buldun mu?’ diyerek hitap gelir) 

 

Ne dir sözüni bilmes bende-i zÀr  

Boluban ser-nìgÿn vehm ile yıàlar 

(Ağlayan kul diyecek sözünü bilemez, üzüntü ve kederle ağlar) 

 

Digeyler úÀdirÀ perverdigÀrÀ  

TüvÀnÀ sensin vü biz nÀ-tüvÀnÀ 

(Ey kÀdir, ey besleyen, koruyan güçlü olan sensin bizler güçsüzüz) 

 

Boyun sundum sini aldıÆa kildim  

Üzüldi sendin özgedin ümìdim  

(Boyun büküp senin önüne geldim, senden başkasından ümidim kesildi) 
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SaÆa kildim sıàınıp sen bilürsen  

Ne úılsaÆ pÀdşÀsen sen úılursen  

(Sen bilirsin sana sığınıp geldim, sen padişahsın ne istersen sen yaparsın) 

 

Turarlar yıàlaşıp bìçÀre bolup  

ÒudÀnıÆ zÀt-ı pÀkiàa sıàınıp  

(Çaresizce ağlaşarak Allahın temiz zatına sığınırlar) 

 

NidÀ kilgey òudÀyımdın uşaldem  

Digey iy èÀãì şermende Àdem  
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(O vakit Allahımdan nida gelecek, ey asi ve günahkÀr insan diyecek) 

 

Uşal yalàançı dünyÀda yürüdiÆ  

Niçe müddet óayÀt u èömr sürdüÆ  

(İşte bu yalancı dünyada yürüdün uzun müddet ömür sürdün) 

 

Meni hergìz köÆülàa almadıÆlar  

èAõÀb-ı Àhiretni bilmediÆler  

(Beni asla gönlüne almadın ‘beni düşünmedin’, ahiret azabını bilmedin) 

 

Atam anam oàul úız dip meşaúúat  

Öyüm dip tarttıÆız bisyÀr mihnet  

(Anam babam oğlum kızım evim diyerek çok sıkıntı eziyet çektiniz) 

 

Öyüm dip òatunum dip köp yügürdüÆ  

Ne iş úıldıÆ vefÀ andın ne kördüÆ  

(Evim eşim deyip çok koştun, ona ne yaptın nasıl vefa gördün) 

 

Úanı birmediler zerre åevÀbı  

Tüzük hem birmedi saÆa cevÀbı  

(Hani (sana) bir parça sevap bile vermediler, cevabı bile sana sağlam ‘tam’ vermedi) 

 

KiliÆler imdi úıldım sizni raómet  

Baàışladım barıÆàa óÿr u cennet  

(Geliniz şimdi size rahmet kıldım size huri ve cennet bağışladım) 
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İlÀóì cümleàa raómet naãìb it  

Yıraà itme cemÀliÆàa úarìb it  

(Allahım herkese rahmetini nasip et, (senden bizi) uzak tutma cemaline yakın tut)  

 

Eger faõlıÆàa alsaÆ iy ilÀhım  

Bolur bir zerreçe kÿh-ı günÀhım  

(Ey rabbim, eğer fazlına alsan günah dağım bir zerre kadar olur)  

 

Eger èadlıÆàa alsaÆ iy yaratúan  

GünÀhım sanıàa hìç bolmaàay san  

(Ey Yaradan, eğer adaletine alsan günahım sayısına hiç denk olmayacak) 

 

İlÀhì luùf u faõlıÆdın èaùÀ úıl  

Güneh gerdin cebìnimdin ãafÀ úıl  

(Ey Allahım lutf ve fazlından hediye ihsan et, alnımdaki günah tozunu sil) 

 

Uşal kün bolmasa faõlıÆdın ümìd  

Bolur men òalú ara rüsvÀ-yı cÀvìd  

(O gün fazlından ümidim olmasa halk içinde sonsuz rüsva olurum) 

 

MiniÆ yoú sindin özge hìç rabbìm  

İrürsen iki èÀlemde mürebbìm  
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(Benim senden başka rabbim yoktur, sen iki âlemde mürebbimsin) 

 

ResÿlıÆ óaú seni vÀóıd bilürmen  

Tevekkül zÀt-ı pÀkiÆàa úılurmen  

(Resulünü gerçek seni tek bilirim, temiz zatına tevekkül ederim)  

Hoca Nazar HüveydÀ’nın bu dördüncü kıyametnÀmesi en uzun kıyametnÀmesi olup 81 

beyittir. Aruzun feèilÀtün feèilÀtün feèilün vezni kullanılmıştır. Bu kıyametnÀmenin diğer üç 

kıyametnÀmeden iki farklı özelliği bulunmaktadır. Birincisi Kaèbu’l-AóbÀr’dan rivayet edildiğini 

yani kaynağını belirtmesi diğeri ise diyalogların eserin genelinde dikkat çekici bir oranda 

olmasıdır.  

İlk 11 beyitte namazın rükunlarında görevli meleklerin kıyamet günü günahkÀr kulun 

bağışlanmasını isteyecekleri, insanların dünyada kıldıkları namazın kıyamet günü onlara şefaat 

edeceği fikri işlenmektedir. 12. beyit dua beyti, 13-16. beyitler ise kıyamet azabı ve bu azaptan 

bunalan insanların yakarışını ele alır. 17-19. beyitlerde bütün evliya ve peygamberler kendi 

işleriyle meşgul iken sadece Hazret-i Muhammed’in kulları için koşturması, ağlayıp endişe 

duyması fikrini görmekteyiz. 20-24 beyitler kıyamette kurulacağına inanılan teraziden bahs eder. 

Bu terazide ameller tartılacak günahı sevabından fazla gelenler cehenneme gönderileceklerdir. 

25.beyitte Türkiye Türkçesiyle ‘son pişmanlık fayda etmez’ atasözünün Çağatay Türkçesindeki 

şekli karşımıza çıkmaktadır. 26-28. beyitler cehenneme gidecek kulların Allah’a yalvarıp 

sevdiklerinden sevap isteyebilmek için süre talep etmeleri 29. beyit ise Allahın onlara bu süreyi 

tanımasını anlatmaktadır. Mesnevi bundan sonra diyaloglarla devam eder. 62. beyte kadar 

günahkÀr kul sırasıyla baba, ana, eş ve evladının yanına gider onlara durumunu anlatarak kendisine 

sevaplarından vermelerini ister. Onlar ise kendi durumlarının daha kötü olduğunu söyleyerek 

olumsuz cevap verirler hatta eşi kendisini tanımaz bile. Bu durum eş fikrine şairin çok da olumlu 

bakmadığının bir göstergesi olabilir. 63. beyitte Allah kuluna sevabı bulup bulamadığını 

sormaktadır. 64. beyitte kul bu soruya cevap veremez ve sonraki beyitlerde Allahın büyüklüğüne 

boyun eğdiğini, ona sığındığını belirten kula, Allah 68-74 beyitlerde cevap verir. Allahın 

rahmetiyle günahkÀr kullar bağışlanır ve cennete girmelerine izin verilir, ‘Allah herkesten ve her 

şeyden daha büyük ve merhamet sahibidir’ fikri işlenir. 75-81. beyitlerde ise dua edilerek Allahın 

birliği ve peygamberinin kabulü bir kez daha vurgulanır.  

 

Diben teÆri teèÀlÀdın dilerler  
Uşal úulnıÆ günÀhın ötünerler  

Beytinde hem dile- hem de ötün- ‘rica etmek, istemek, dilemek’ fiillerinin bir arada 

kullanıldığını görmekteyiz. Bu kıyametnÀme’de üzül-‘kesil-, kop-é, tap-‘bul-é, tüzük  ‘doğru, 

gerçek’, tart-‘çek-é, höl ‘ıslak’<öl-, çıda-‘dayan-, tahammül et-‘ gibi çok sayıda arkaik söz varlığı 

bulunmaktadır.  

Klasik dönem metinlerinde ek uyumsuzluğu konusunda Çağataycanın aslî kelimelerinde 

ek uyumsuzluğunun olmadığını belirten Eckmann, klasik devirde istinsah edilmiş yazmalarda ek 

uyumsuzluğunun nispeten az olduğunu ve müstensih tarafından yapılmış bir hataya 

bağlanabileceğini belirtir. Alıntı kelimelerde eklerin uyumsuzluğu, özellikle /i/ ünlüsünü 

bulunduran kelimelerin tercihen kalın ünlülü ekler almaları genel kural gibidir diyen Eckmann, 

ademġa, ataàa, satàuçı, mestlıú, muèabbiràa gibi örnekleri verir (Eckmann 1988:12vd.). 

Hüveyda da ise ek uyumsuzluğu örneğinin sayısı oldukça fazladır. cemÀliÆàa, oàluÆe 
vb. 
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ÚıyÀmet-nÀme V 

RivÀyet iylediler èİbn-i èAbbÀs  

Resÿlulahdın ol zübde-i nÀs  

(İbn-i Abbas, insanların özü resullullahdan rivayet etmişlerdi) 

61 

Uşal rÿzi bolup rÿz-i úıyÀmet  

Besì bolàay didi köp Àh u óasret  

(O kıyamet gününde çok ah ve hasret olacak dedi) 

 

HevÀ tefsÀn bolur manende-i ùÀs  

Kömür yaÆlıà bolurlar cürmlıà nÀs  

(Hava bir tas gibi ısınır suçlu insanlar kömür gibi olurlar) 

 

MiÆ illıú yol ãırÀù köfrügi bolàay  

Cehennem üstide tartuúlıú olgay  

(Cehennemim üstünde çekilmiş olan Sırat köprüsü bin yıllık yol olacak) 

 

Úılıçdın ötkür  ü çün mÿy-ı  bÀrik 

ÚaraÆu giceden bolàusı tÀrik  

(İnce kıl gibi kılıçtan keskin,  karanlık geceden daha karanlık olacak) 

 

AnıÆ dik bolmaàay hergìz úaraÆàu 

Tüşer Àdem başıàa ùurfe úayàu  

(Asla onun gibi karanlık olmayacak, insanoğlunun başına kaygısı düşecek) 

 

Ki úalmas zühre öter ü baruràa  

Yaúın yitgey yüregi yarıluràa  

(Zühre geçer ve varacağı yere ulaşır, yüreği yarılmışa yaklaşacak)  

 

Eger ötmey dise úoymas müéekkel  

Bolur ferzend-i Àdem òÀli müşkil  

(İnsanoğlunun durumu çok zor olacak eğer (Zühre) geçmeyeyim dese de yerine vekil 

bırakmaz)
13

 

 

Tükel otdın tükel muzdın melÀéik  

Yaratıpdur anı ãulùÀn-ı mÀlik  

(Sultan-ı Malik (Allah) meleklerin tamamını ateş ve buzdan yaratmıştır ) 

 

Yarım otdın yarım muzdın ferişte  

ÒudÀyım iylegen mundaà sirişte  

(Yarısı ateş yarısı buzdan olan melek,  Allahım bunun gibi karışım yapandır) 

                                                 
13Zühre, Venüs gezegenidir. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Güneş Sisteminde, Güneşe 

uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen. Ayrıca Zühre, Roma Astrolojisi'nde Lucifer isimleriyle bilinir. Kendi ekseni 

etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikametinde döner. Venüs, saat yönünde dönen tek 

gezegendir. 

Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde 

Güneş'e yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi Dünya'nınkine göre Güneş'e daha yakın olduğundan yeryüzünden 

sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya 

Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Bir diğer adı da 'Çoban Yıldızı'dır. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak 

cisim olarak dikkat çeker.  
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Alarnı ilkide otluà èamÿdlar  

ÒalÀyıúnı urup úoy dik sürerler  

(Onların elinde ateşten direkler, insanları vurup koyun gibi sürerler) 

 

Úara künler tüşer Àdem başıàa  

Aúar deryÀ bolur közniÆ yaşıàa  

(İnsanın başına kara günler düşer, gözyaşı akan deniz olur) 

 

Heme úayàu bilen çün bìd-i lerzÀn  

Turarlar şunça kim bir ölmegen cÀn  

(Hepsi kaygı ile titreyerek, ölmeyen can (can çekişen bir insan) gibi olurlar) 

 

Digeyler Àh Àdem bolmaàayduk  

MunıÆ dik miónet ü àÀm çikmegeydük 

(Keşke ah insan olmasaydık, bunun gibi gam ve eziyet çekmeseydik) 

 

Uşal kün cümle cÀnıdın kiçerler  

Gehì otàa gehì suàa úaçarlar 

(O gün hepis canlarından vazgeçmiş halde bazen ateşe bazen suya doğru kaçarlar)  

 

Eger ötmey dise úavlap urarlar  

Heme vÀ-óasretÀ dip Àh urarlar  

(Eğer geçmem dese kovalayıp vururlar, hepsi eyvah eyvah deyip ah çekerler) 

 

Úadem úoysa yıúılur baèõı Àdem  

Kiter óasret bilen sÿy-ı cehennem  

(Bazı insanlar ayak bassa yıkılır bazen de cehennem kıyısı hasretle onu bekler (hasretle 

cehennemin kıyısına gider)) 

 

Tökülgey úar yaÆlıà Àdem-i zÀr  

Cehennemàa diben vÀ-óasretÀ dÀd  

(Ağlayan insanlar cehenneme eyvah imdat deyip kar gibi dökülecek) 

 

Úayu úulàa òudÀyım úılsa ÀsÀn  

Yumup köz açúuça ötgey ol insÀn  

(Allahım hangi kula kolay yaparsa o insan göz yumup açıncaya kadar geçecek)  
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Ötaràa
14

 baèõı Àdem úılsa engìz  

Ötar barú-ı dıraóşÀndın bolup tìz  

(Bazı insanlar geçmeye başlayınca parlak güneş ışığından daha çabuk geçerler) 

 

Ötar baèõı imeklep baèõı úÀyim  

Úuçup yatúay ötalmay baèõı dÀéyim  

(Bazıları emekleyip bazıları ayakta geçer, bazıları dayima geçemeden (mezarda) yatacak)  

                                                 
14 Öter fiili son dönem Çağatay eserlerinde yaygın olarak görülen ek uyumsuzluğu sebebiyle metinde ötar şeklinde 

yazılmıştır. Metinde yazımdaki şekil esas alınmıştır. 
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Meşaúúatsiz ötar baèõı müselmÀn  

CefÀ cürmiàa lÀyıú körgey insÀn  

(Bazı Müslümanlar sıkıntısızca geçer, bazıları ise sıkıntı ve eziyete layık olacaklar) 

 

İrür fÀciràa ol köfrüà bahÀne  

Velì òÿblaràadur rÀh-ı revÀne  

(GünahkÀra o köprü bir bahanedir ancak iyilere rahatça geçilen bir yoldur) 

 

Heme müémìn úulıÆàa iy yaratgan  

Uşal köfrüg cefÀsını úıl ÀsÀn  

(Ey Yaradan, bütün mümin kullarına köprü eziyetini kolaylaştır)  

 

MiniÆ dik èÀãì bì-çÀrelerni  

Güneh deştide ÀvÀrelerni  

(Benim gibi çaresiz asileri, günah çölünde boş gezenleri) 

 

Uşandaà cisrdin ötker selÀmet  

ÖrüÆ faõlıÆ bilen rÿz-ı úıyÀmet  

(Kıyamet günü yüce fazlın ile bunun gibi köprüden selametle geçir)  

Beşinci KıyametnÀme 26 beyitlik kısa bir mesnevidir. Aruzun feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

vezni kullanılmıştır. Konusu daha çok kıyamet günü kurulacağına inanılan sırat köprüsü üzerinedir. 

Köprü ve cisr eş anlamlı sözcüklerinin her ikisi de tercih edilmiştir. Dördüncü, beşinci ve altıncı 

KıyametnÀmelerde rivayet edilen kaynak ilk beyitte verilmiş, böylece şair sözlerini delillendirmeye 

çalışmıştır. Beşinci KıyametnÀme İbn-i Abbas’dan verilen bir rivayete dayanmaktadır. Beşinci 

KıyametnÀmenin önemli özelliklerinden biri de köprü sürecinin zaman dilimiyle ifade edilmiş 

olmasıdır. Bu süre bin yıllık yol olarak tarif edilmiştir. İlk yedi beyitte sırat köprüsünün ‘kıldan 

ince, kılıçtan keskin ve çok karanlık’ olması özellikleri anlatılır. Daha sonraki beyitlerde ise köprü 

üzerinde insanları ellerindeki ateşten direkler ile dövüp süren yarısı ateşten yarısı buzdan yaratılmış 

meleklerin verlığından söz edilir. Ateş ve buzun aynı varlıkta birleşebilmesi Allahın 

hikmetlerindendir.  12-19. beyitlerde köprüdeki bu azaptan bıkan insanların daha önceki 

kıyametnÀmelerde de sıkça tekrarlanan ‘keşke insan olmasaydık’ fikriyle adeta can çekişmeleri 

tasvir edilir. 20-23. beyitlerde köprünün günahkÀr olmayan insanlar için geçmesi hızlı ve kolay bir 

mekân olduğu fikriyle karşılaştırmaya gidilmektedir.24 -26. beyitler ise şairin Allaha yalvarıp 

köprü cefasını kolaylaştırma için ettiği dua beyitleridir.  

Köprü sözcüğü p>f değişimi ile köfrüg biçiminde karşımıza çıkmaktadır ki Çağatay 

Türkçesinin belirgin özelliklerinden biridir. Arapça cisr sözcüğü de vezin gereği bir yerde köfrüg 

sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Önseste b>m değişimi de HüveydÀ da dikkat çekicidir. Buz> muz 

, ben>men. 
 

ÚıyÀmetnÀme VI 

RivÀyet iyledi Ebÿ Hureyreh 

Raøiyallahu anhÿ úuddise sırruh 

(Ebu Hureyre -Allah kendisinden razı olsun ve sırrı mukaddes olsun- rivayet eyledi) 

 

64 

Resÿlulahdın mundaà işittim  

AlarnıÆ sözleriÆ semèimde tuttım  
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(Resulllahtan kulağımda tutarak bu şekilde işittim) 

 

MiÆ il úılàusıdur duzÀònı tefsÀn  

Ki aú olàay didi óaõret uşal Àn  

(Hazret-i (peygamber )hararetli cehennem bin yıl sürecek, o zaman ak olacak dedi) 

 

Úızıtàaylar didiler bÀz miÆ yıl 

Úızıl bolàay temür dik didiler sel  

(Tekrar bin yıl ısıtacaklar, demir sel gibi (akacak)  kızıl olacak) 

 

Yine miÆ yılda bolàay didiler esved 

MunıÆ dik aydılar sulùÀn-ı sermed 
15

 

(Sultanların öncüsü yine bin yıl siyah olacak diye bunun gibi söylediler ) 

 

Ki bir kün Cibréil-i Sidre pervÀz  

Kilip irdi resÿlàa ayàalı rÀz  

(Ki bir gün Sidre’de kanat çırpan CebrÀil resÿle bir sır söylemek için gelmişti)  

 

Didi Cibr’ilàa óaøret bilürsiz  

MaÆa kilgen imes MikÀ’il hergìz  

(Hazret-(i peygamber) CebrÀyile, Mikail bana  gelmez bilirsiniz dedi) 

 

Didi Cibr’il ol dem yÀ Muóammed  

İrürsiz cümle èÀlemàa ser-med  

(CebrÀil o an dedi ‘yÀ Muhammed siz kainata öncüsünüz’) 

 

Yed-i úudret bilen òallÀú-ı maèbÿd  

Uşal kün kim tamuànı úıldı mevcÿd  

(Yaratılanların yaratıcısının kudret eliyle cehennemi yarattığı gün(dür)  

 

Ki MikÀéil hìç körgen imesdür  

èAzÀb-ı saótdın bilgen imesdür  

(Mikail zorlu çetin azabı görmemiştir ve bilmemiştir) 

 

65 

Körüp úorúup melÀéikler tamÀmı  

Henüz köz yaşı iyler óÀã u èÀmı  

(Bütün melekler görmüş korkmuşlardır seçkin ve sıradanların hepsi gözyaşı dökerler) 

 

Çü MikÀéil bularnı bilmes iy yÀr  

İmes aóvÀl-i Àdemdin óaberdÀr  

(Ey sevgili, Mikail bunları bilmez, insanoğlunun durumundan haberdar değildir) 

 

 

                                                 
15 Ravi: Ebu HureyreTanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. 

Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır." [Metin Tirmizi'ye 

aittir.] Kaynak: Tirmizi, Cehennem 8, (2594); Muvatta, Cehennem 2, (2, 994) 
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ÒalÀyıúlar úalur duzaòda miÆ yıl  

FigÀn u nÀleler bisyÀr bilgil  

(İnsanlar cehennemde bin yıl kalırlar, ağlayış inleyişleri de çok olur bil)  

 

AlarnıÆ dÀdıàa hìç kişi yitmes  

Kişi hÀlin sorap aldıàa kilmes  

(Kimse onların halini sorup yardımına gelemez) 

 

Digeyler Àh Àdem bolmaàayduk 

MunıÆ dik miónet ü àam körmeàaydük 

(Onlar keşke insan olmasaydık bunun gibi bir eziyeti ve sıkıntıyı çekmeseydik 

diyecekler)  

  

NamÀz u rÿze hergìz úılmaduú biz  

Bu miónet bar ikenin bilmedük biz  

(Namaz kılıp oruç tutmadık, biz böyle bir sıkıntının varlığını bilemedik) 

 

Úılıpmiz nefs ü şeyùÀnàa èibÀdet  

KöÆülge kilmedi rÿz-ı úıyÀmet  

(Kıyamet günün hatırımıza getirmeyip nefis ve şeytana ibadet ettik)  

 

Diben yıàlap úılurlar Àh u óasret  

Alarnı óasreti bolmas icÀbet  

(Diyerek ağlayıp ah ederler, onların bu ağlayışları kabul edilmez)  

 

Yine miÆ yıl òalÀyıú nÀle iylep  

Közini yaşını çün jÀle iylep  

(Yine insanlar bin yıl daha göz yaşlarını çiğ gibi döküp inleyerek) 

 

66 

ÒudÀàa yalbarurlar cümle merdüm  

Ki şÀyed teÆri úılàay dip teraóóum  

(Tanrı acır diye Allaha bütün insanlar yalvarırlar)  

 

AlarnıÆ nÀlesini sÿdı bolmas  

èAõÀb-ı saòtdın õerre úutulmas  

(Onların inleyişinin faydası olmaz, katı azaptan bir parça bile kurtulmaz)  

 

Uşal dem teÆri taúdiri bilen rast  

Tamuà üzre çıúar bir ebr-i bì-òast
16

  

(O vakit Tanrı’nın takdiri ile cehennem üzerine aniden bir bulut çıkar) 

 

Körüp yıàlap anı cümle òalÀyıú  

Bolurlar köz yaşı birle àarÀyıú  

(Bütün insanlar onu görüp gözyaşlarına boğularak ağlarlar) 

 

 

                                                 
16 Nahast sözcüğü bihast şeklinde ‘aniden’ anlamında kullanılmıştır. 
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Digeyler úÀdirÀ perverdigerÀ  

NihÀn sırlar saÆadur ÀşkÀrÀ  

(Ey besleyen, gücü yeten koruyan gizli sırlar senin için açıktır, bellidir) 

 

Ne bolàay şol bulutdın yaàsa yamàur  

BiziÆ susaàımıznı iylese dÿr  

(Şu bulutdan aniden bir yağmur yağsa da bizim susuzluğumuzu giderse) 

 

Cehennem otıàa dermÀndedür miz  

Çikip yüz miÆ èaõÀbıÆ teşnedür miz  

(Cehennem ateşiyle çaresiziz, yüz bin azap ile susamışız) 

 

Hemesi yıàlap ayturlar ilÀhÀ  

Diben yÀ leyteni kuntu turÀbÀ 

(Hepsi ağlayarak ey rabbimiz ‘keşke toprak olaydık’ derler)
17

 

 

Uşal demde òudÀyım úılàay ÀvÀz  

Digey iy Cibri’l-i maórem-i rÀz  

(O vakit Allahım seslenecek ‘ey gizli sırlara vakıf CebrÀil’ diyecek) 

 

67 

Ne ayturlar òalÀyıú nÀle iylep  

Közini yaşını çün jÀle iylep  

(İnsanlar ağlayıp gözyaşlarını jale gibi akıtarak ne söylerler) 

 

Digey Cibr’il iy dÀnÀ-yı esrÀr 

SaÆa pinhÀn imesdür õerreçe kÀr  

(CebrÀyil, ‘ey sırları bilen, sana gizli değildir hiçbir iş’ diyecek)  

 

Tamuà içideki bì-çÀre úullar 

Barısı yıàlaşıp yamàur tilerler  

(Cehennem içindeki çaresiz kulların hepsi ağlaşıp yağmur isterler) 

 

Alaràa óaú teèÀlÀ úahr úılàay  

Uşal dem ol bulutàa emr bolàay  

(O vakit o buluta emr olunacak, onlara Hak TeèÀlÀ kahr edecek) 

 

Yılan birle çıyan yaà dip alaràa  

MiniÆ emrimni tutmas bendeleràa  

(Benim emrimi tutmayan kullarıma yılan ve akrep yağ(dır))  

 

Yaàılàay taàlar dik gejdüm ü mÀr  

Úılurlar óasretÀ dip nÀle ü zÀr  

(Dağları kadar akrep ve yılan yağacak (onlar ise) eyvah diyerek ağlayıp inlerler) 

 

Figanlar iylegey pìr ü şebÀbı 

èAõÀb üzre bolupdur dip èaõÀbı 

                                                 
17 Nebe Suresi 40.ayet.  
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(Azap azap üstüne olmuştur diyerek genci yaşlısı figan edecekler)  

 

Digeyler kÀşkì tofraú bolsak
18

  

MunıÆ dik miónet ü àamdın úutulsaú  

(Keşke toprak olsak da bunun gibi bir eziyetten kurtulsak diyecekler) 

 

FigÀnlar iylegeyler bÀz miÆ yıl  

Yılan birle çıyannı zehridin il  

(Yılan ve akreblerin zehrinden halk tekrar bin yıl daha inleyecekler) 

HüveydÀ’nın altıncı kıyametnÀmesi 36 beyitten oluşmaktadır. Aruzun feèilÀtün feèilÀtün 

feèilün vezni kullanılmıştır. Bu kıyametnÀme konusunu cehennemden almaktadır. Mesnevide 

dikkat çeken özellik cehennemin hazırlanış süresi ve bu sürede değişen renklerini (beyaz, kızıl ve 

siyah) vermesidir. Bu süre üçbin yıldır. İnsanlar ise cehennemde üçbin yıl kalacaklardır. 

Dolayısıyla cehennemim süresi,  hazırlanışıyla beraber toplamda altıbin yıl olarak ifade 

edilmektedir. Bu kıyametnÀmede de ‘keşke insan olmasaydık’ ‘keşke toprak olsaydık’ ayetine 

dayanan cümleler daha önceki kıyametnÀmelerde olduğu gibi tekrarlanmaktadır. Bu ifade Kur’an-ı 

Kerimde Nebe Suresi 40 ayette geçmektedir. Eserin 63-67. sayfaları arasında haşiye olarak yazılan 

bu mesnevideki rivayetlerin kaynağı Ebu Hureyre olarak verilmektedir.  İlk beş beyitte cehennemin 

biner yıllık üç dönemde oluşacağı ilk dönemde ak, ikinci dönemde kızıl üçüncü dönemde ise siyah 

olacağı belirtilmektedir. Bunlar fiziksel olarak ateşin yanma evrelerini gösterir, kızlık dönemi 

ateşin en kızgın olduğu dönem siyahlık dönemi ise kömürleşmiş halini göstermektedir. Bu 

cehennem tasvirinden sonra konuyla pek de ilgisi olmayan diyaloglar yer alır. Bu diyaloglar 

Hazret-i Muhammed ve CebrÀil arasında geçmektedir. Hazret-i Muhammed CebrÀil’e Mikail’in 

niçin kendisiyle konuşmadığını sorar. CebrÀil de ona Mikail’in cehennem ahvalini bilmediğini ve 

oradaki insanların durmundan habersiz olduğunu belirtir. 12. beyitte insanların cehennemde bin yıl 

kalacakları 13ve 14. beyitlerde ise çektikleri azaptan dolayı insan olmayı istememeleri ifade 

edilmektedir. 15-16. beyitler namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getirmeyenlerin, nefsine ve 

şeytana uyanların pişmanlığının anlatıldığı beyitlerdir. Arkasından bir kez daha bin yıllık süre 

zikredilirek yalvarış ve pişmanlıkların fayda etmeyeceği fikri vurgulanır. 21. beyitte cehennemin 

üzerinde ansızın ortaya çıkan bir buluttan bahs edilir. Bu bulutu görenler umutlanarak yağmur 

yağdırması için Allaha yalvarırlar ancak buluttan CebrÀyilin emri ile yılan ve akrepler yağmaya 

başlar. Bu cehennemde olanlar için eziyet üstüne eziyet halini alır. Ve bu süre de tam bin yıllık bir 

dönem olarak belirtilmektedir. Bu kıyametnÀmede HüveydÀ’nın mahlasla duası yoktur. Sanki eksik 

bırakılmış izlenimi vermektedir.  Mesnevide hem duzah hem tamug hem de cehennem eş anlamlı 

sözcüklerini bulabilmekteyiz. Yine yılan ve mar, gejdüm ve çıyan eş anlamlı sözcükleri metinde 

kullanılmıştır.  

+gAn imes yapısı bu kıyametnÀmede dikkati çeken yapılardandır. Sıfat fiil ekinin üzerine 

getirilen olumsuzluk edatı imes sözcüğü hem belirsiz geçmiş zaman hem de belirsiz geniş zaman 

ifade etmektedir.  

Ki MikÀéil hìç körgen imesdür  

èAzÀb-ı saótdın bilgen imesdür  

 veya 

Didi Cibr’ilàa óaøret bilürsiz  

MaÆa kilgen imes MikÀ’il hergìz  

                                                 
18 Nebe Suresi 40.Ayet.  
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Birinci çokluk şahıs zamirlerinde hem biz hem de miz şeklini bulabilmekteyiz. Birinci 

tekik şahıs için ise daima men şekli görülmektedir.  

Cehennem otıàa dermÀndedür miz  

NamÀz u rÿze hergìz úılmaduú biz  

Yukarıda özellikleriyle verilmeye çalışılan altı kıyametnÀme’den yola çıkarak 

kıyametnÀmelerin özelliklerini şu şekilde belirleyebiliriz.  

1.KıyametnÀmeler şekil olarak mesnevi tarzında yazılmışlardır. Genellikle aruzun 

feèilÀtün feèilÀtün feèilün vezniyle yazılırlar ki bu vezin 11’li hece ölçüsüne ve 6+5 durak sistemine 

de uygunluk gösterdiğinden tercih edilmiş olmalıdır.  

2. Kıyamet adı verilen ve İsrafil’in Sur’u üflemesi, ölülerin dirilip mezarlarından 

çıkmaları ve bir araya toplanması sonrasındaki dönemden başlayarak gelişeceğine inanılan olayları 

anlatırlar.  

3. Kıyamet sürecinde insanların iyiler ve kötüler olarak ayrılacakları düşünüldüğünden 

her iki grup için bu süreçte yaşananlar anlatılır ve sık sık karşılaştırmalı anlatıma başvurulur.  

4. Kıyamet süreci zaman dilimi olarak belirtilmektedir. 

5. Karşılıklı diyaloglar ya da monologlarla eserdeki anlatıma canlılık kazandırılmıştır. Bu 

diyaloglar bazen Allah ile kulları, bazen peygamber ile ümmeti ya da meleklerle bazen de aile 

üyeleri arasında geçmektedir. Diyaloglardaki uslup konuşanın şahsiyetine göre değişmektedir. 

Örneğin Allahın kullarıyla gerçekleştirdiği diyalog hesap sorma, sorgulama uslubuyla 

gerçekleşirken aile üyeleri arasında samimi, içten duygusal konuşmalar görülmektedir.  

6. KıyametnÀmelerin hepsinde günahkÀrlar için korkunç bir azap ve eziyet tasviri 

yapılmaktadır. İnsanlar aç, susuz, sıcaktan gözlerinin nurunu kaybedecek kadar bunalmış 

durumdadırlar üstelik melekler tarafından sürekli dövülmektedirler. 

7. Kıyamet eziyetleri, insanları ‘keşke insan olmasaydık’ ‘keşke toprak olsaydık’ fikrine 

götürmekte ve bu fikir hepsinde sık sık tekrarlanmaktadır.  

8. Bütün kıyametnÀmelerde ‘son pişmanlık fayda etmez’; ’yalvarış ve yakarışlar artık işe 

yaramaz’şeklinde özetleyebileceğimiz düşünceler tekrarlanır.  

10. KıyametnÀmelerde şair kendisini de günahkÀr ve asi kullardan görmekte, saçını 

sakalını kötü işlerle ağarttığını, nefsine uyduğunu belirtmektedir. Bu düşünce şekli şairin bir tevazu 

gösterme biçimi olarak düşünülebilir. Şair, bu özelliklerinden dolayı önce bütün kullar sonra da 

kendisi için bağışlanmayı, kıyamet azabının azalmasını dilemekte ve Allaha yalvarmaktadır. Dua 

bölümleri genellikle pişmanlık fikrinden sonra mesnevilerin içerisine dağıltılmış olarak sık sık 

tekrarlanmaktadır.  

HüveydÀ’nın kıyametnÀme başlığı ile verdiği altı küçük mesnevisi klasik edebiyatımız 

içerisinde oldukça ilginç bir tür olarak görülmektedir. Orta Asya sahasında yazılan bu mesnevilerin 

Anadolu sahasında da takibinin araştırmacılarca yapılması ve klasik edebiyat içerisindeki yerinin 

tayin edilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
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