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Halit B�LTEK�N• 

 

Hazînî, 1533-34’te Özbekistan’ın Surhanderya vilâyetinin 
Karatag ırma�ı boylarında kurulmu� Çegâniyân di�er adıyla Hisâr-ı 
�âdmân �ehrinde do�mu�tur. Yesevîli�in son �eyhi olan Hazînî, iyi bir 
e�itim almı�, Do�u ve Batı Türkçesine vâkıf, Arapça ve Farsçayı �iir 
yazabilecek derecede ö�renmi�, tefsir, hadis ba�ta olmak üzere �slâmî 
ilimlerde derin bilgisi bulunan, edebiyat, siyasi tarih ve tasavvuf tarihi 
konularında geni� bilgi sahibi âlim bir �ahsiyettir. Bugün Hazînî’nin 
elimizde ������� � ������� �  !!�" �	
������ #���		� �	
$ �	%�� � adlı iki 
Farsça eseri, Yesevîlik ve tarikatlar tarihi hakkında kaleme aldı�ı�
& ����� �	
����� ' ��� �' �!��	
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������*	��iki Türkçe eseri vardır. 

Tanıtaca�ımız kitap Hazînî’nin 1586 yılında kaleme aldı�ı 
Yesevîlik ve tasavvuf tarihi açısından son derece önemli olan�
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�����adlı eserinin Mehmet Mâhur Tulum tarafından “Giri�”, “Dil Notları”, 
“Yorumlu Geni� Özet”, “Tıpkıbasım”, “Trankripsiyonlu Metin”, “Özel Adlar �ndeksi” bölümleri 
eklenerek hazırlanmı� filolojik ne�ridir.  

Kitap, “�çindekiler (s.5-8)”, “Önsöz (s.9-10)”, “Giri� (s.11-18)”, “Çevriyazı Alfabesi (s.19-20)”, 
“Metnin �mlâsı ve Dili Üzerine Notlar (s.21-48)”, “Metnin Yapısı ve Yorumlu Geni� Özeti (s.49-108), 
“Tıpkıbasım ve Transkripsiyonlu Metin (s.109-431)”, “Özel Adlar Dizini (s.433-441)” ve “Yaralanılan 
Kaynaklar (s.439-440)” bölümlerinden olu�maktadır.  

Kitabın “Giri�” bölümünde “Hazînî”, “Menba‘u’l-Ebhâr”, “Yayım Metodu Hakkında” adlı 
kısımlar yer almaktadır. “Hazînî” kısmında yazarın hayatı; “Menba‘u’l-Ebhâr” kısmında eserin nüshası, 
dili ve muhtevası; “Yayım Metodu” kısmında ise metnin hazırlanı� yöntemi hakkında bilgiler verilmi�tir.�
� �������	
������dili bakımından oldukça önemli bir eserdir. Sayın Tulum, “Eserde Arapça ve Farsça 
kelime gruplarına Türkçe cümlenin unsurları olarak çok geni� ölçüde yer verilmi�, birçok yerde konteks, 
üç dil -Türkçe, Arapça ve Farsça- ile kurulmu�tur. Bu yönüyle Menba’u’l-Ebhâr, ‘karma dilli’ bir eserdir 
(s.14) ” ve “Do�u Türkçesi’nin söz hazinesi, morfolojik �ekilleri ve cümle tipleri Batı Türkçesi ile birlikte 
karı�ık hâlde kullanılmı�tır. Eser, iki Türk lehçesinin katı�ımından meydana geldi�i için ‘karı�ık dilli’dir 
(s.14)” tespitleriyle eserin ‘karma ve karı�ık dilli’ bir eser oldu�unu belirtmi�tir. Eser bu yönüyle Türk 
dilinin önemli eserlerinden biridir. Ayrıca eser, Yeseviyye tarikatının âdâb ve erkânı, dört halifeden 
yayılan ana tarikatlar, bu tarikatların �eyhleri, Yeseviyye ve Nak�-bendiyye silsileleri, veli kıssaları, 
tasavvufî terimler, edebiyat tarihi hakkında içerdi�i bilgiler bakımından da oldukça önemlidir.  

Kitabın “Metnin �mlâsı ve Dili Üzerine Notlar” adlı bölümü “�mlâ ve Fonoloji”, “Söz Dizimi”, 
“Söz Da�arcı�ı” kısımlarından olu�maktadır. “�mlâ ve Fonoloji” kısmında seslendirmelerde kullanılan 
i�aretler, Türkçe tabanlarda ünlülerin harfle gösterilmesi, bazı ünsüzlerin yazımında görülen dikkat çekici 
özellikler, yabancı kelimelerde uzun ünlülerin kısalması, faktitif ekinin yazımı, /l/nin ses de�eri, çokluk 
eki, -lIK isim yapma eki, iyelik ekleri, pronominal n, hâl ekleri, zamirler, edatlar, isim fiiller, �ahıs ekleri, 
kip ekleri, partisip ekleri, gerendium ekleri konularında metinden seçilmi� örneklerle bilgiler verilmi�tir. 
“Söz Dizimi” kısmında Hazînî’nin eserindeki cümle yapısı üzerinde durulmu�, Türkçe kelimelerle 
kurulmu� Farsça tamlama ve birle�ik sıfatlardan örnekler gösterilmi�tir (re�ehat-alici-i ke’s-i vüsûl, 
kazan-i kü�âde-dehân, Tengri-nemây vb.). “Söz Da�arcı�ı” kısmında ise, Do�u Türkçesi kaynaklı 
sözlerin bir listesi yapılmı�tır.  

Sayın Mehmet Mâhur Tulum, kitabının “Metnin Yapısı ve Yorumlu Geni� Özeti” bölümünde 
transkripsiyonlu metnini hazırladı�ı � ����)��	
Ebhâr’ın bölüm bölüm açıklamalı, yorumlu geni� bir 
özetini yapmı�tır. Burada Sayın Tulum, transkripsiyonlu metne ilave etti�i bölüm ba�lıklarını kullanarak 
eseri konularına göre bölümlendirmi�, eseri satır satır özetlemi�, gerekli yerlerde eserden alıntılar yaparak 
bilgiler vermi�tir. Bu bölüm, ‘karma ve karı�ık dilli’  olan eserin daha iyi anla�ılmasını sa�lamı�tır.  

                                                 
• Dr, Anadolu Üniversitesi. 
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“Tıpkıbasım ve Transkripsiyonlu Metin” bölümünde de eserin Süleymaniye Kütüphanesi �ehid 
Ali Pa�a Koleksiyonu No: 1425’te kayıtlı tek nüshasının tıpkıbasımı ile transkripsiyonlu metnine yer 
verilmi�tir. Sayın Tulum, bu bölümü çift numaralı sayfalara tıpkıbasım tek numaralı sayfalara 
transkripsiyonlu metin gelecek �ekilde düzenlemi�tir. Bu düzen okuyucunun hem Arap harfli metni hem 
çevriyazılı metni bir arada görmesi bakımından oldukça faydalı olmu�tur. M.M.Tulum, transkripsiyonlu 
metne imlâ i�aretleri de eklemi�, bunun yanında eserin seslendirilmesinde fonolojik yorumlama yoluna da 
gitmi�tir. Transkripsiyonlu metinde imlâ i�aretlerinin kullanılması metnin anla�ılmasında oldukça fayda 
sa�lamı�tır. Ayrıca transkripsiyonlu metne orijinal metinde bulunmayan bölüm ba�lıkları da ilave edilmi� 
böylece eser bölümlere ayrılmı�tır.  

“Tıpkıbasım ve Transkripsiyonlu Metin” bölümünden sonra gelen “Özel Adlar Dizini” 
bölümünde metin kısmında geçen, ki�i ve yer adlarının alfabetik bir dizinine yer verilmi�tir.  

Böyle büyük emek mahsulü olan metin ne�ri çalı�malarında bazı yanlı�lıkların ve eksikliklerin 
olmaması mümkün de�ildir. Bu yanlı�lıkları ve eksiklikleri, sonraki yayınlarda düzeltilebilece�i 
dü�üncesiyle �u �ekilde sıralayabiliriz:  
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Mehmet Mâhur Tulum’un hazırladı�ı bu kitabı, Türk dili çalı�malarına ve tasavvuf tarihine 
önemli katkılarda bulunan, ayrıca filolojik ne�rin esaslarının uygulandı�ı modern bir çalı�ma olarak 
de�erlendirmek gerekir. 
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1 �talik dizilen örnekler kitaptan alınan �ekillerdir.  


