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ŞEYH SİNÂN EFENDİ’NİN MANZUM TECVÎD TERCÜMESİ
SHEIKH SINAN EFENDI’S VERSE TRANSLATAON OF TAJWID
Mehmet GÜLER*
Öz
Klasik Türk edebiyatı incelendiğinde genel olarak dinî bir özelliğin bulunduğu görülür. Bu durum kaleme alınan hemen her
eserde az veya çok oranda kendisini gösterir. Neredeyse hemen her eserde besmele, hamdele, salvele ifadelerinin yer aldığı yahut divan
şairlerinin, divan tertib ederken eserlerine muhakkak Allah’ı ve Hz. Muhammed’i (sav.) övücü şiirlerle başlamayı âdet edindikleri fark
edilir. Dahası Tevhîd, Münâcât, Na‘t, Hilye, Siyer, Kısas-ı Enbiya, Kırk Hadis, Yüz Hadis, Bin Hadis, Mevlid, Mi‘râc-nâme, Ramazannâme, Ferâiz-nâme, Esmâ-i Hüsnâ, Esmâ-i Nebî, Maktel ve Akaid-nâme gibi pek çok tür doğrudan İslam dini ve tarihiyle ilgilidir. Fakat
edebiyatımızdaki dinî türler bunlarla sınırlı olmadığı gibi daha pek çok eserin incelenmeyi beklediği de bir gerçektir.
Biz de bu makalede çok fazla bilinmeyen edebî ürünlerimizden olan manzum tecvidlere ait bir eseri incelemeyi ve edebiyat
araştırmalarına küçük de olsa bir katkı sunmayı amaçladık.
İncelememizin konusu olan bu eser, Şeyḫ Sinân Efendi’ye ait Cezerî’den yapılmış manzum bir tecvîd tercümesidir ve daha
öncesinde üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmada ilk olarak tecvid konusuna değinilmiş ardından Şeyḫ Sinân
Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilip eserin şekil ve muhteva özelliklerine geçilmiştir. Son olarak da eserin edisyon kritik
metoduna göre yapılmış çeviriyazılı metni verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tecvîd, Şeyh Sinân Efendi, Manzum Tecvîd Tercümesi, Cezerî.
Abstract
Classical Turkish literature is examined, it is seen that there is a religious characteristic in general. This situation shows itself
more or less in almost every literary work. It is noticed, that nearly every literary work contains the words "besmele, hamdele, salvele"
or the divan poets are routinize to commence their works with praise poems for Allah and the Prophet Muhammad (sav.) when they
form the divan. Moreover, many kinds such as Tawhid, Munacat, Na‘t, Hilye, Siyar, Kısas-ı Prophets, Forty hadith, Hundred hadith,
Thousand hadith, Mawlid, Miraj-nâme, Ramadan-nâme, Feraiz-nâme, Esma-i Husna, Esma-i Nebi, Maktel ve Akaid-nâme are directly
related to Islamic religion and history. But as the religious genres in our literature are not limited to these it is also true that many more
literary works are waiting to be examined.
In this article, we aimed to study a work that belongs to verse tecvids from our literary products which is unfamiliar and
make a small contribution to literary researches.
This literary work, which is the subject of our study, is a verse tecvid translation from Cezerî thats belongs to Sheikh Sinan
Efendi and no work has been done before. In the study, firstly the tecvid issue was mentioned afterwards, information about the life
and works of Sheikh Sinan Efendi was given and passed on to shape and content properties of literary work. Finally, transcriptional text
based on the critical edition method of the literary work is given.
Keywords: Tajwid, Sheikh Sinân Efendi, Verse Tajwid Translation, Cezerî.

Giriş
Tecvîd kelimesi cevvede fiilinden tef’îl vezninde bir masdardır (Ünlü, 2012: 37/Çetin , 2016: 77).
Kaynaklara bakıldığında kelimenin sözlük anlamı olarak bir şeyi güzel yapmak (Devellioğlu, 2015: 1227), iyi
etmek ve iyi söylemek (Ahterî-i Mustafa Efendi, 2009: 979), at[lar için] cevad olmak1 (Mütercim Asım Efendi,
2013: 1394), bir nesneyi güzel eylemek ve hoşça yapmak (Mütercim Asım Efendi, 2013: 1394) gibi anlamlara
geldiği görülmektedir.
Kelimeye terim olarak bakıldığında ise bazı kaynaklarda tecvid için şu karşılıklar yer almaktadır:
Tecvîd deyü her harfe sıfatdan hakkını ve müstahakkını virmege dirler (Eskicizâde, 1257 H/1841: 1b);
Kur’ân-ı Kerim’i usulüne bağlı kalarak okuma ilmi (Devellioğlu, 2015: 1227); Kur’ân-ı Kerîm’i medd, kasr
vesâ'ir kavâʻid-i kırâate riʻâyetle okumak ilmi (Sâmî, 2002: 382); bir metni kelimelerin çıkaklarını, vurgularını,
uzunluk ve kısalıklarını belirterek usûlünce okuma (Ayverdi, 2010: 1219); Kur’an okumadaki kuralları
gösteren ilim (Ayverdi, 2010: 1219); Kur’ân harflerinin mahrec ve sıfatlarının konu edildiği bir ilim (Çetin,
* Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mehmet.guler@gop.edu.tr
1 Kelimenin bu anlamının daha iyi anlaşılması için yine aynı sözlükte geçen “cevâd” kelimesinin ilişkili anlamını da burada paylaşmayı
uygun gördük. Cevâd: Eşkini ve deprenişi güzel soy ve yüğrük ata ıtlak olunur (Mütercim Asım Efendi, 2013: 1394). Eşkin: 1. Açık
adımlarla hızlı yürüyen at, 2. Atın bu çeşit yürüyüşü (Dilçin, 1983: 86).
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2016: 77); Kur’ân-ı Kerim’i harflerin mahrec ve sıfatlarına riayet ederek ve vakıf, vasıl, sekte vb. diğer tilavet
kurallarına uyarak güzel ve hatasız okumayı öğreten ilim (Çetin, 2016: 78).
Tecvîd ilminin konusu genel anlamda Kur’ân-ı Kerim’in tilavetine ve harflerin telaffuzuna
dayanmaktadır. Bu konuda gerekli olan yöntem ve kurallar tecvîd ilminde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Buna göre her harfin tam kıymetini vermek “mahâricü’l-hurûf”, yani fonetik icablara göre her harfi doğru
bir şekilde telaffuz etmek ilk planda gelir. Sesli harfleri lüzumuna göre uzatmak “medd”, lazım gelen
yerlerde durmak “vakf”, sesleri birbirine mezcetmek “idgâm” veya kesmek “sekte”, titretmek “kalkale” ve
ayırmak “izhâr”gibi konuları içine alan ve bu husustaki kâidelerden bahseden tecvîd ilminde asıl amaç
Kur’ân-ı Kerim’i hatasız okumayı sağlamaktır (Okiç, 1963: 23).
Şairin Hayatı ve Eserleri
Manzume yazarının adı, elimizdeki iki nüshadan birisinde “Mevlânâ Şeyḫ Sinân Efendi2”, diğerinde
“Şeyḫ Sinân3” olarak yer almaktadır. Yaptığımız incelemeler neticesinde yazara ait bazı bilgilere ulaşılmış.
Fakat bu bilgilerin bazılarında hataların olduğu da fark edilmiştir. Bunun yanı sıra daha önce herhangi bir
yerde geçmeyen yeni bilgilere de ulaşılmıştır.
Eserin sahibi, Şeyh Sinan Efendi (Tuman, 2001: 453) veya Âlim Sinân Efendi (Bursalı, 2000: 82) olarak
tanınmaktadır. Hüsâmeddin Fakîh adlı bir kişinin oğlu olup Muğla’nın Menteşe kazası civarında Leyne4 adlı
bir köye mensuptur. Doğum ve ölüm tarihine ait herhangi bir kayıt yoktur. Fakat kendi kaleme aldığı
Mesabih Tercümesinden dile getirdiği şu ifadelerden 1620 tarihinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır.
Diyâr-ı Menteşedendir ki5 Leyne ḫâkidür ḫâküm
Ḥüsâmeddîn Faḳîh oġlu Sinân adım ebu't-taḳṣîr
(Bursalı, 2000: 82)
Bin otuzdan Muharrem’de müverrahdur bu târîhim6
İki yılda tamâm oldı avâikden erüp te’hîr
(Açıkgöz, 2017)
17. asırda yaşamış olan Âlim Sinân Efendi, Halvetiye tarikatının Ahmediyye kolunun Uşşakiye
şubesine mensup bir şeyhtir ve tarikat silsilesi içerisinde önemli bir yeri olup meşâyıhın büyüklerinden
olduğu belirtilmektedir(Şimşek, 2007: 260). 30 yıl kadar, günümüzde Çanakkale’nin bir ilçesi olan, Gelibolu
yakınlarında bulunan Bolayır’da ikamet ettiğini kendisine ait Mesabih Tercümesinde dile getirmiştir
(Bursalı, 2000: 82). Fakat eserini incelerken ulaştığımız şu beyitlerde Âlim Sinân Efendi’nin Bolayır ehlinden
yakındığı ve biraz da şikayetçi olduğu anlaşılmaktadır.
Ey dirîgâ kim Bolayır ehline
Düşmedi sevdâ baṣâ'ir ehline
(220. beyit)
Bunca yıllardır ki Ḳur'ân ḳadrini
Hiçbiri bilmedi Furḳân ḳadrini
(221. beyit)
Bir gün olup diyeler vâ firḳatâ
Żâyiʻ itdik ʻömrümüz vâ ḥasretâ
(222. beyit)
Uzun süre Bolayır’da bulunan Sinan Efendi, Gelibolu’lu ‘Ömer Ḳarîbî Efendi’nin halifelerinden
biridir. Bu bölgede ilim ve irşatla meşgul olduğu anlaşılan Sinan Efendi’nin Mısır, Halep, Şam ve Irak gibi
yerleri gezdiği bir çok fazîlet sâhibi kişi ile görüştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumu yine kendisine ait olan
akâid manzumesinde dile getirdiği şu ifadelerden anlamak mümkündür.
Meşâyiḫdan budur naḳl ü rivâyet
Götürdüm Türkî dilice ḳıl dirâyet
Gezüp Mıṣr u Ḥaleb Şâm u ʻIrâḳı
Bulunmaya bu nüsḫa ittifâḳî
Gelibolı Bolayırdan Sinânı
A nüshası, 1b.
B nüshası, 4b.
4 Bu yer ismi, yazarla ilgili bilgi veren araştırmaların çoğunda hatalı olarak “Line” şeklinde verilmiştir. bkz. (Aksoyak, 2015, TEİS Mad.),
(Taş, 2013: 5), (Şimşek, 2007: 260). Fakat bu bilgi yanlıştır. Bunun doğrusu Leyne’dir. Leyne, günümüzde Muğla’ya bağlı olan Turgut
köyünün eski adıdır.
5 Bu beyit Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü projesinde yer alan bir maddede “Bursalı Tahir tarafından şöyle nakledildi” denilerek şu şekilde
kaydedilmiştir: Diyâr-ı Menteşe'den dergeh-i Line hâkidür hâküm / Hüsâmeddîn Fakîh oğlu Sinan adım ebu'ttaksîr (Aksoyak, 2015:
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7616)
Fakat bu okuyuşta veznin bozulduğu görülmektedir. Bu sebeple beytin eski yazılı şeklini burada almayı uygun gördük.
2
3

ﺩﻳﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺎﺩﻥ ﺩﺭﻛﻪ ﻟﻴﻨﻪ ﺧﺎﻛﻴﺪﺭ ﺧﺎﻛﻢ
ﺣﺴﺎﻣﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻭﻏﻠﻮ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﺩﻡ ﺍﺑﻮﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
Fark edileceği üzere beyitte geçen  ﺩﺭﻛﻪkısmı hem “dergeh” hem de “dir ki” olarak okunmaya müsaittir. Ancak vezin ve anlam
hususiyetleri açısından “dir ki” olarak okumanın daha uygun olacağı görülmektedir.
6
Hicri olan bu tarih, milâdi takvime göre Kasım/Aralık 1620’ye tekabül etmektedir.
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Du‘â-i ḫayr ile yâd it sen anı
(Bursalı, 2000: 82)
Bu durumla ilgili olduğunu düşündüğümüz bazı yeni bilgiler de elimizdeki Tecvid Manzumesinde
bulunmaktadır. Aşağıda yer alan beyitlerde Sinan Efendi, Kuran ilimlerindeki üstadının Şeyh Abdülkadir
isminde bir kişi olduğunu dile getirmektedir. Bu kişiyi kendisine gönderen ise Şeyh-i Mısrî diye adlandırdığı
bir kişidir7.
Ḥamdülillah Şeyḫ-i Mıṣrî fâżılı
Gönderüp ol ehl-i Ḳur'ân kâmili
(217.beyit)
Ben faḳîr kim şeyḫ Sinân adım durur
Şeyḫ-i ʻAbdülḳâdir üstâdım durur
(218. beyit)
Uşşâkiliğin Gelibolu’daki önemli temsilcilerinden biri olan Âlim Sinân Efendinin de yetiştirdiği bir
çok halifesi vardır. Dimetokalı Hasan Efendi, Gelibolulu Nuh Efendi, Keresteci Mustafa Efendi, Selanikli
Mahmud Efendi ve Dramanlı Muhammed Efendiler de Şeyh Âlim Sinân’ın halîfelerindendir (Şimşek, 2007:
261). Bunların dışında Kuloğlu mahlasıyla şiirler yazan ve IV. Murat devri meşhur mutasavvıf şairlerden biri
olan Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas8 da yine Âlim Sinân Efendi’nin halifesidir (Taş, 2013: 4). Fakat Kuloğlu’nun
diğer haliflerinden daha farklı bir yeri olduğu görülmektedir. Kuloğlu, çeşitli eserlerinde Âlim Sinân
Efendi’den bahsetmiş ve onun övgüsünü yapmıştır. Hocası Âlim Sinân Efendi’nin kaleme aldığı Mesabih
Tercümesi’ni bizzat nazm ederek Dîvân-ı Mesâbîh adlı bir eser yazmıştır. Eserde Âlim Sinan Efendi için bir
mehdiye yazan Kuloğlu, bu medhiyeyi IV. Murat’a yazdığı medhiyyeden daha öne alarak Âlim Sinan
Efendi’ye olan muhabbetini göstermiştir (Taş, 2013: 5).
Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmeyen Âlim Sinan Efendi’nin Gelibolu-Bolayır’da (Sarı, 2016:
446) yahut Keşan’da (Şimşek, 2007: 260) medfûn olduğu kaydedilmiştir.
Eserleri:
Kaynaklarda Âlim Sinan Efendi’ye ait olarak iki eser adı zikredilmektedir. Bunlardan birisi Mesâbih
Tercümesi diğeri Manzum Akâid’dir. Bunların dışında herhangi bir eseri bilinmemektedir. Dolayısıyla
incelemesini yaptığımız bu eser hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat
araştırmalarımız neticesinde Âlim Sinan Efendi’ye ait bu üç eser dışında başka eserlerin olabileceğini
düşündüren bazı bilgilere daha ulaşılmıştır. Sinan Efendi’ye ait eserlerin adları şunlardır:
1. Mesâbih Tercümesi9
2. Manzum Akâid10
3. Manzum Tecvîd
Bunların dışında Âlim Sinan Efendi’ye ait olabileceğini düşündüren 4 farklı eser daha
bulunmaktadır. Ancak Almanya’da Berlin Devlet Kütüphanesi Doğu El Yazmaları Koleksiyonunda bulunan
bu eserlere şu an için ulaşmak mümkün olmamıştır. Eserlerin digital kopyalarını istemek için yaptığımız
yazışmalarda ise kütüphane görevlileri eleman eksikliği sebebiyle bu isteğimizi kısa vadede
karşılayamayacaklarını belirttiler. Eserlere ait künye bilgileri aşağıda sıralanmıştır:
Sinân Menteşevî Tefsîr-i Cüz-i Amme Ms.or.oct.2912
Sinân Menteşevî Hulâsa-i Risâletü'l-İmâmi'l-Kuşeyrî Ms.or.oct.2912
Sinân Menteşevî Risâle fî Tahkîk Cevâzi'n-Nazmi'l-İlâhî Ms.or.oct.2912
Sinân Menteşevî Divan-ı İlâhîyât Ms.or.oct.2912
Eserin muhtevası
a) Eserin Yazılış Sebebi (Sebeb-i Telif): Manzumede yazılış sebebini bildirmek için özel bir başlık
ya da ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Ancak bu hususta bilgi veren beyitler mevcuttur. Manzumenin
başlangıç beyitlerinin ardından eserin yazılış sebebi dile getirilir. Buradaki beyitlere göre şair; hiç
beklenmedik bir anda bu özet/kısaltılmış manzumenin ortaya çıktığını, Allah’ın lütuf ve yardım ettiğini, bu
nüshayı çocuklar için ve tecvid ilminin daha açık olarak anlaşılmasını sağlamak için yazdığını belirtir.
Baʻdeẕâlik kim bu naẓmım muḥtaṣar
Ẓâhir oldı hiç degilken muntaẓar

(13. beyit)

Şeyh-i Mısrî diye adlandırılan bu kişinin meşhur şair ve mutasavvıf Niyâzî-i Mısrî olma ihtimali var. Bilindiği üzere Şeyh Niyâzî-i
Mısrî’de Sinan Efendi gibi Halvetiye tarikatına mensup şeyhlerinden birisidir ve 17. yüzyılda yaşamıştır. Fakat şu an için bu ihtimali
destekleyecek başka bir veriye ulaşılamamıştır.
8 Kuloğlu hakkında geniş bilgi için bkz. (TAŞ, Bünyamin (2013). “Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas ve Külliyatı”, Akademik Bakış Dergisi, S. 35, s.
1-18.)
9 Âlim Sinan Efendi, Tercüme-i Mesâbihü’s-Sünne, Manisa İl Halk Kütüphanesi, Arşiv No: 45 Ak Ze 261/1, v.1b -245a.
10 Âlim Sinan Efendi, Tercüme-i Akâid, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa No: 613, 136-146 vr.
7
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Ḥaḳ te‘âlâ çün ‘inâyet eyledi
Luṭf idüb ‘avnin i‘ânet eyledi

(14. beyit)

Yazdum işbu nüsḫayı ṣıbyân içün
Kim bu tecvîd ‘ilmini tibyân içün

(15. beyit)

b) Eserin İçeriği (Muhtevası): Eserin karşılaştırmalı metni için kullanılan iki nüshada da başlık
bulunmaktadır. Başlık olarak A nüshası için “Kitâb-ı Mevlânâ Şeyḫ Sinân Efendi Naẓm İtdügi Terceme-i
Cezerîdir” ifadesi yer alırken, B nüshasında “Şeyḫ Sinân Rahmetullah Tecvîde-i Manẓûm-ı Meẕkûr” ifadesi
yazılıdır. Her iki nüshada da besmele bulunmakta olup ardından hamdele, salvele, dua ve sebeb-i telif içeren
beyitler sıralanmaktadır. Sebeb-i telifin ardından eserin Cezerî’den tercüme edildiği belirtilmekte ve
Cezerî’nin tecvid hakkındaki görüşleri aktarılmaktadır. Bu kısımda tecvid’in terk edilmemesi, Kurân-ı
Kerîm’in doğru okunması, Allah’ın bu kitabı tecvidli olarak gönderdiği, tecvîd öğrenmeyi isteyen kişilerin
takip etmesi gereken usuller ve uyması gereken kurallar olduğu ve bu kurallardan bahsedildiği
görülmektedir. Bunların ardından Peygamberimizin (s.a.v) Kurân-ı Kerîm’i yanlış olarak okuyanlarla ilgili
söylediği bir hadisten bahsedilmiştir. Daha sonra ilmi yarım bırakanların zarar edecekleri, tecvid ilminde
kendisini yetiştirenlerin ise bazı özelliklere sahip olacakları söylenip bu hususlar dile getirilmiştir.
Sonrasında bu ilme talip olanların kendilerine yetkin bir hoca bulmaları istenmiş ve bu kişiden iyice istifade
ederek ilmi kusursuz bir şekilde öğrenmeleri tavsiye edilmiştir. Ardından bu ilimde yetişmeyi başaran
kişilere hitap edilerek bütün hatalardan uzak olacakları söylenmiş ve bu kişilerin yeni talebeler yetiştirmeleri
istenmiştir. Manzumenin 43. beytine kadar verilen bu bilgilerin ardından ayrı başlıklar altında tecvid ile
ilgili konuların anlatımına geçildiği görülmektedir. Metinde yer alan bu başlıklar ve beyit numaraları
şunlardır:
Fî beyâni maḫârici’l-ḥurûf (44-73. beyitler)
Beyânü ḥurûfu mehmûse ve’l-mechûre ve eṣvâtihâ (74-80. beyitler)
Ḳalḳale ḥarfleridir (81-90. beyitler)
Fî beyâni terḳîki’l-ḥurûf ve tefḫîmihâ (91-132. beyitler)
Ḥarf-i yermelûn vemâ yete‘allaku bi’l-ġunne (133-140. beyitler)
Fî beyâni idġâm ma‘al-ġunne (141-147. beyitler)
Fî beyâni iẓhâr ve aḥkâmihâ (148-152. beyitler)
Fî beyâni iḳlâb (153-157. beyitler)
Fî beyâni iḫfâ (158-163. beyitler)
Fî beyâni idġâmu miåleyn (164-168. beyitler)
Beyân-ı iẓhâr-ı şefevî (169-173. beyitler)
Med olan yerler ve olmayan yerler (174-179. beyitler)
Aḥkâmü’l-medd ve’l-ḳaṣr (180-206. beyitler)
Fî beyâni naṣîḥatü’l-ḳârî (207-222. beyitler)
Aḥkâmü’l-vaḳf (223-229. beyitler)
Aḥvâl-i mevḳûfât (230-257. beyitler)
Fî beyâni sekte (258-268. beyitler)
Eserin şekil özellikleri
Âlim Sinan Efendi, tercümesini mesnevi nazım şekliyle kaleme almıştır. Eser 268 beyitten
oluşmaktadır. Manzumede aruz vezninin remel bahrine ait “fâ‘iâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbı kullanılmıştır.
Eserde sıklıkla imale yapıldığı görülmektedir fakat zihaf hatasına aşağıda verilen birkaç beyit dışında
rastlanılmamıştır.
Ya‘ni ṭâlib-i mübtedî uraḳdan11
mısrada zihaf var
Ḥiṣṣe-dâr olmazdur ol erzâḳdan
(35. beyit)
İşbu meddiñ ḳaṣrı câ'iz çün ey yâr
mısrada zihaf var
Meddi câ'iz ḳıldılar it iḫtiyâr
(190. beyit)
Nûn-ı sâkin her birine uġrasa
Yâḥud tenvîn nûn yerine uġrasa
mısrada zihaf var (159. beyit)
Bunların dışında sınırlı sayıda da olsa bazı beyitlerde vezin bozukluğu bulunduğu görülmektedir.
Bu vezin bozukluklarının iki beyitte hece veya kelime fazlalığından kaynaklandığı görülmektedir.
Yermelûn12 ḥarfleri her ḳanda olur
11
12

“Irakdan” (uzaktan) olduğunu düşündüğümüz bu kelime her iki nüshada da “ ” ﺍﻭﺭﻗﺩﻥşeklinde yazılı.
Yermelûn: İdgâm-ı maa’l-gunne ve idgâm-ı bilagune harfleri olan ( ﺭ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ﻯre, lam, mim, nun, vav, ye) bu sözle ifade edilmiştir.

- 148 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 52 Ekim 2017

The Journal of International Social Research
Volume: 10 Issue: 52 October 2017

Nûn-ı sâkin kim anıñ ḳurbında olur
(133. beyit) fazlalık sebebiyle vezin bozuk
Pes ne yerde kim anda var medd infiṣâl
fazlalık sebebiyle vezin bozuk
Ḳaṣrı câ'izdir anıñ ey pür ḫiṣâl
(191. beyit)
Bir beyitte ise hece veya kelime eksikliğinden kaynaklanan vezin bozukluğu bulunduğu
görülmektedir.
Esre üstün ötreden ṣoñ gele
hece veya kelime eksikliği sebebiyle vezin bozuk
Çekilür hâ leyke sâkin öñ gele
(177. beyit)
Eserin Üslubu
Yaptığımız incelemede dikkat çekici hususlardan birisi de Alim Sinan Efendi’nin üslubu olmuştur.
Kur’ân-ı Kerim’in tecvîdine ait kural ve terimlerin anlatıldığı ve yine bunlarla ilgili örneklerin bolca yer
aldığı didaktik yanı ağır basan böyle bir eserde yazarın kullandığı samimi üslup oldukça dikkat çekicidir.
Aşağıda metinden aldığımız bazı örnekler yer almaktadır.
Ḳalmayup taḳlîd içinde ey dedem
Saʻy idüp taḥḳîḳe irişdür ḳadem
(25. beyit)
Vaḳf ola ger miål-i şehr ey şehriyâr
Ḳıl mufaḫḫam miål-i yusr ey baḫtiyâr
(108. beyit)
Uġrasa pes nûn u tenvîn ey ḫoca
Uġrasa yenmûya ya‘ni gör nice
(141. beyit)
Ba‘de-ẕâlik diñle ey vech-i ḥasen
Nûn-ı sâkin hem daḫi tenvîn ḳaçan
(148. beyit)
İnnehü innâ keẕâ min nâṣirîn
Añladıñsa bu beyânım âferîn
(166. beyit)
Ḳıldılar bu ḥükmi cumhûr iḫtiyâr
(168. Beyit)
Miål-i faḥkum beynehum ey baḫtiyâr
İki sâkin cem‘i pes ey sevgülü
Vaḳf ile çün ‘ârıż oldı ey ulu
(201. beyit)
Medd-i ‘ârıż tesmiye kıl sen aña
Bu miåâli ḫoş beyân ḳıldım saña
(202. beyit)
Gel gel imdi diñle ey ṭâlib beyân
Ḫoş naṣîḥat söyleyem bilgil ʻayân
(230. beyit)
Diñle imdi anları bir bir diyem
(234. beyit)
Ezber it bu sözlerim yâ zü’l-himem
Lafẓ-ı maʻnâ müstaḳil olsa dedem
Ol maḥaldir vaḳf-ı tâm ey muḥterem
(235. beyit)
Sekte dörtdür her biri bir sûrede
Kehf ü Yâsin sûrelerde ey dede
(258. beyit)
Hem Ḳıyâmet sûresinde bî-ḫafâ
Hem daḫi Taṭfîfde ey ṣâḥib vefâ
(259. beyit)
Görüleceği üzere Sinan Efendi eserinde oldukça samimi bir anlatım tarzını tercih etmiştir. Eserin pek
çok yerinde okuyucuya samimi bir arkadaş ve dost gibi seslenendiği görülmektedir. Şairin konuşma
havasını andıran bu hitap şeklini seçmesinde; muhataplarını anlattığı konuya teşvik etmek istediği, onların
morallerini yüksek tutmaya çalıştığı ve dikkatlerini konu üzerine toplamayı amaçladığı düşünülebilir. Şairin
kullandığı bu üslup, pedagojik ve psikolojik açıdan da ayrıca incelenmeye değer bir anlatım tarzıdır.
Nüshalar
İncelememizde manzumenin tenkitli metnini oluşturmak için iki farklı nüshadan faydalanılmıştır13.
A ve B olarak adlandırdığımız bu nüshalara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
A nüshası; Kütahya Belediyesi, Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 24397 arşiv
numarasıyla kaydedilmiştir. Kütüphanede eser adı olarak “Kitab-ı Mevlana Şeyh Sinan Efendi’nin manzum
tecvid tercümesi” kaydı mevcuttur. Satır sayısı 19 olan bu nüsha, 7 varaktan oluşmaktadır. Nüsha üzerinde
sonradan yapıldığı anlaşılan numaralandırma varak usulüne göre değil, günümüz sayfa numaralandırma
sistemine göre yapılmıştır. Buna göre eser 2 numaralı sayfadan başlayıp 15 numaralı sayfada bitmektedir.
Fakat geleneksel usule göre eser 1b’de başlayıp 8a’da bitmektedir. Manzumenin başlığı ve sonraki
sayfalarda yer alan ara başlıkların hepsi kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Yaprakları cedvelsiz olan ve iki
Esere ait diğer nüshalar: İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Serez Koleksiyonu nu. 03915-007, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi,
Şehit Ali Paşa Koleksiyonunda 02748-003, Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu nu. Ms.or.oct.2912
13
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sütun olarak tanzim edilen bu nüshanın, 1b numaralı varağındaki yazılarda hareke bulunmaktayken diğer
varaklarda ise hareke kullanılmamıştır.
B nüshası; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı Çorum Hasan Paşa Yazma Eser
Kütüphanesinde bulunmaktadır. Kütüphane kayıtlarında 19 Hk 497/5 arşiv numarasıyla kaydedilmiştir. Bu
nüshanın kütüphane bilgilerinde eser adı olarak “Risâle-i Manzûme-i Tecvîd”, yazar adı olarak da
“Sinân”yazıldığı görülmektedir. Satır sayısı değişen bu nüsha, 4 varaktan ibarettir. Varak numaraları mevcut
olan eser, 4b’de başlayıp 7b’de bitmektedir. Yapraklarında cedvel bulunmayan ve üç sütun olarak tanzim
edilen bu nüshada mısraların arasına kırmızı virgüller konulmuştur. Manzumenin başlığı ve ara başlıklar
siyah mürekkeple yazılmış fakat ara başlıkların üzerlerinde kırmızı mürekkeple birer çizgi çekilmiştir. Yazı
türü kırma nesih olan bu nüshanın metninde hareke kullanılmamıştır.
Çeviriyazılı Metin:

(A14: 1b, B: 4b) Kitâb-ı Mevlânâ Şeyḫ Sinân Efendi Naẓm İtdügi Terceme-i Cezerîdir15
Bismillahirraḥmanirraḥîm16
(A: 1b, B: 4b)
(fâ‘iâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün)
1

Ḥamd idelüm ḥamd-i bî-ḥad Tañrıya
Şükr idelüm şükr-i bî-‘add Tañrıya

2

Kim bizi Ol ḳudretinden var idüb
Muḳteżâ-yı raḥmetin iẓhâr idüb

3

Ba‘å idüb ol faḫr-i ‘âlem Aḥmedi
Seyyid-i evlâd-ı Âdem Aḥmedi

4

Ḳıldı inzâl Aña Ḳur'ân-ı ‘aẓîm
Vaḥy idüp âyât-ı Furḳân-ı ‘aẓîm17

5

Bizi anıñ milletinden ḳıldı pes
Muṣṭafânıñ ümmetinden ḳıldı pes

6

Ḫayr-ı ümmet ḳıldı Anıñ ümmetin
Ümmet oldur ṭuta Anıñ sünnetin

7

Sünnetidir cümleden tecvîd Anıñ
Şer‘atidir sünnetin te'yîd18 Anıñ

8

Ḥâşelillah sünnetidir19 ıʻtidâ
Sünnetidir20 maḥż-ı nehc-i ihtidâ

9

Geldi çün tevḥîd ile21 tenzîl ile
Geldi pes tecvîd ile tertîl22 ile

10

Ḳılsun Aña Ḥaḳ ṣalât ile selâm
Nice yüz biñ bî-‘aded her ṣubḥ u şâm

14 A nüshasındaki sayfa numaralandırılmasının sonradan günümüz rakamlarıyla yapıldığı görülmektedir. Fakat bunda da varaklar
değil de ayrı ayrı sayfalar numaralandırılmıştır. Ancak çalışmamızda metnin ilk sayfası klasik usule göre 1b olarak belirlenip takip eden
varaklar da bu sıralamaya göre devam edilmiştir.
15 A: Kitâb-ı Mevlânâ Şeyḫ Sinân Efendi Naẓm İtdügi Terceme-i Cezerîdir, B: Şeyḫ Sinân Rahmetullah Tecvîde-i Manẓûm-ı Meẕkûr
16 B: Bismillahirraḥmanirraḥîm ve bihi nestaʻin
17 Furḳân-ı ‘aẓîm: Furḳân-ı kerîm B.
18 te'yîd: te'bîd A.
19 sünnet ola: şer‘atidir A.
20 Sünnetidir: şer‘atidir A.
21 tevḥîd ile: eyle bize A.
22 Tertîl: tenzil A.
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1123

ʻİlm-i Ḳur'ân ehli şol Ḳur'âna hem
Ḥükm-i Furḳân ehli şol sâdâta hem

1224

Âline ve ṣaḥbına yaʻni müdâm
İrgüre rıḍvân-ı ekber müstedâm

1325

Baʻdeẕâlik kim bu naẓmım muḥtaṣar
Ẓâhir oldı hiç degilken muntaẓar

14

Ḥaḳ te‘âlâ çün ‘inâyet eyledi
Luṭf idüb ‘avnin i‘ânet eyledi

15

Yazdum işbu nüsḫayı26 ṣıbyân içün
Kim bu tecvîd ‘ilmini tibyân içün

16

Tercüme ḳıldım ki şeyḫ-i Cezerî
Gör ne didi diñle ol ẕî-naẓarı

17

Aḫẕ-i tecvîd ḥatm-i lâzımdur didi
Terk iden tecvîdi âåimdur didi

18

Pes gerek27 taṣḥîḥ ola Ḳur'ân dili
Şöyle kim efṣaḥ ola Furḳân dili

19

Kim mücevved ḳıldı inzâl Ḥaḳ anı28
Ḫoş muṣaḥḥaḥ ḳıldı îṣâl Ḥaḳ anı29

20

‘İlm-i tecvîd isteye30 kim bî-ḫalel
Żabṭ ide maḫrecleri hep bî-‘ilel

(A: 2a) 21

Hem daḫi31 aḥkâmını imżâ ide
Her32 ḳavâ‘id kim gelür icrâ ide

22

Hem vuḳûfa vâḳıf ola33 ser-te-ser
Olmaya a‘mâ vü câhil bî-ḫaber

23

Gözleyüp maʻnâyı tağyîr itmeye
Ḳaṣd ide kim nevʻ-i taḳṣîr itmeye

24

Ger dilerse bula taḥḳîḳ ol kişi
Lâ-cerem taḳlîd ola aḳdem işi

25

Ḳalmayup taḳlîd içinde ey dedem
Saʻy idüp taḥḳîḳe irişdür34 ḳadem

26

Çün buyurdı bu ḥadîåi35 ol Resûl

(B: 5a)
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Bu beyit sadece B nüshasında var.
Bu beyit sadece B nüshasında var.
25 Bu beyit sadece B nüshasında var.
26 Belirtme hâli eki için her iki nüshada da hemze kullanılmış.
27 Pes gerek: gerek A.
28 Ḥaḳ anı: anı Ḥaḳ B
29 Ḥaḳ anı: anı Ḥaḳ B
30 isteye: ise A.
31 daḫi: ṣıfat B.
32 Her: hem A.
33 vâḳıf ola: ola vâḳıf A.
34 İrişdür: irgürem B.
23
24
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Her ḳırâ'at ṣanma kim olur36 ḳabûl
27

Didi vardur kim nice Ḳur'ân oḳur
Zuʻm ider37 ol kendüyi Ḳur'ân oḳur

28

Ḥâl bu kim Ḳur'ân aña laʻnet ḳılur
Çün38 ḳırâ'at ḳılsa bî-ṣıḥḥat ḳılur

29

Şol ki39 tekmîl itmeye ʻilm ü ʻamel
Ṭañmıdur ḳılsa niçe zeyʻ ü zelel

30

Olmaya hergiz kimesne ber-kemâl40
Tâ meger anıñla ola41 üç ḫıṣâl

31

Ḥıfẓ-ı tecvîd fehm-i maʻnâ bî-ḳuṣûr
Biri bu kim vire ehline ḥużûr42

32

Bâri tecvîd ḥıfẓ iden43 kâmil gerek
Şeyḫ-i muḳrî ʻâlim ü fâżıl gerek

33

Pes gerek bir ehl-i Ḳur'ân ḫiẕmeti
Rûz u şeb beẕl ide küll-i himmeti

34

Diñleyüp Ḳur'ânını her laḥẓada
İttibâ‘ ide aña her lafẓada44

35

Ya‘ni ṭâlib-i mübtedî uraḳdan45
Ḥiṣṣe-dâr olmazdur ol erzâḳdan46

36

Ṣûfi kim ma‘nâ diler elfâẓdan47
Bî-ḫaberdür hiç degil48 elḥâẓdan

37

Pes budur sözüñ muḥaṣṣıl ḥâṣılı
Bula ṭâlib bir mükemmel kâmili

38

Her ne yerde var ise bulsun anı
Şöyle kim kendüye farż ḳılsun anı

3949

Żabṭ idüp50 bu ‘ilmi kim tecvîd ide
Lâ-cerem lâ-büd o dem tecvîd ide

(A: 2b) 40

Żabṭ idüp cümle anıñ elfâẓını51

ḥadîåi: ḥadîå B.
olur: ola B.
37 ider: idüp A.
38 Çün: çoḳ B.
39 Şol ki: şöyle B.
40 ber-kemâl: pür kemâl B.
41 anıñla ola: anda ola bu B.
42 Biri bu kim vire ehline ḥużûr: Bunlar ehl ola biri birini fütur B.
43 iden: ile A.
44 lafẓada: laḥẓada A.
45 “Irakdan” (uzaktan) olduğunu düşündüğümüz bu kelime her iki nüshada da “ ” ﺍﻭﺭﻗﺩﻥşeklinde yazılı.
46 erzâḳdan: uraḳdan A.
47 elḥâẓdan: elḥâẓdan A.
48 degil: ol B.
49 Bu beyit B nüshasında “Żabṭ idüp cümle anıñ elfâẓını” beytinden sonra yazılmış.
50 Żabṭ idüp: aḫẕ idüp B.
51 elfâẓını: elḥâẓını B.
35
36

- 152 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 52 Ekim 2017

The Journal of International Social Research
Volume: 10 Issue: 52 October 2017

Ḥıfẓ ide bir bir ḳamu elfâẓını
41

‘İlm-i Ḳur'ân birle kim ʻâlim52 ola
Hep ḥaṭâlardan53 ḳamu sâlim ola

42

Çün kemâlin54 buldı ol55 tekmîl ide
Nice ṭâlibler daḥi taḥṣîl ide

43

Diñleyüp bu nuṣḥum ey ṭâlib ḫiṭâb56
Añladuñsa remzi sen57 ol müsteṭâb
Fî beyâni maḫârici’l-ḥurûf58
(A: 2b, B: 5a)

44

On yedidür didiler çün maḫreci
Nehci vâsi‘ ḳıldılar bu menheci59

45

Cümleden aḳṣâ-yı ḥalḳ kim ibtidâ
Hemze vü hâ60 maḫrecidür ḳıl edâ

46

Hem boġazıñ evsaṭıdur ‘ayn u ḥâ
Aġza yaḳın yuḳarudur61 ġayn u ḫâ

47

Żabṭ idüb bu altı ḥarfi ey ulu
Ḥarf-i ḥalḳ di bunlara ey baḫtlu

48

On maḫâric var diliñde bî-nizâ‘
Birisi ḳâf maḫrecidir bî-ḫıdâ‘62

49

Didiler hep ehl-i Ḳur'ân ecma‘în
Ḳâfa aḳreb kâf olupdur bil yaḳîn

50

Bunlara di maḫrec-i aḳṣâ lisân
Evvelâ ḳâf ba‘dehu kâf bil ‘ayân

51

Cîm şîn yâ63 dilde evsaṭ oldılar
Kim dil üzre cümle uslaṭ oldılar

52

Maḫrec-i ḍâd oldı eṣ‘ab cümleden
Kim anı aḫẕ ide aṣveb cümleden

53

Azu dişlerine irse dil ucı
Ḍâd içün hep çekdiler anda güci64

54

Çün ‘Arab ḳurrâsıdır ḳıdve65 bize

ʻâlim: kâmil A.
ḥaṭâlardan: ḥaṭâların A.
54 kemâlin: kâmilin B.
55 ol: evvel B.
56 nuṣḥum ey ṭâlib ḫiṭâb: nuṣḥatim ey ḳâbil ḫiṭâb B.
57 remzi sen: remzi mi B.
58 Ammâ el-maḫâric A.
59 menheci: müsenâheci B.
60 hâ: hâtıñ B.
61 yuḳarudur: intihâda B.
62 bî-ḫıdâ‘: bî-cezâ‘ B.
63 Cîm şîn yâ: cîm u şîn yâ B.
64 hep çekdiler anda güci: anda çekdiler hep güci B.
65 ḳırâ'tidir ḳuvvet A.
52
53
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Her birisi mu‘temid üsve66 bize
55

İttibâ‘ itmek gerek pes anlara
Ehl-i Ḳur'ân ehl-i dil yârânlara

56

Bâ-ḫuṣûṣ emr itdi ol Faḫr-i cihân
Kim ‘Arab ṣavtınca oḳunsun67 Ḳur'ân

57

Naẓm-ı Ḳur'ân kim ‘Arabça oḳuna
Uġramaya oḳuyan maḳt68 oḳına

(A: 3a) 58

Ṭut sözin Peyġamberiñ ey69 Rûmiyâ
Oḳı Ḳur'ânı ‘Arabca70 bî-riyâ

59

Dil ucı ger ire şol diş etine
Maḫrec-i lâm ire ḥadd-i ẕâtına

60

Lâma aḳreb ḥarf-i nûnı ḳıl edâ
İçerürek yirde anı ḳıl edâ

61

Nûna aḳreb aḫẕ idüp ḳıl râyı sen
İçerürek añla bu maʻnâyı sen

62

Dil ucı hem diş etinden71 dâl ü tâ72
İkisinden içerürek ḥarf-i ṭâ

63

Hem keẕalik dil ucından ẕâl ü åâ73
İkisinden içerürek ḥarf-i ẓâ

64

Maḫrecinden aḫẕ ide çün bu üçi
Üst diş altından çıḳa pes dil ucı

65

Alt dudaġı mes ideler74 üst dişi
Ol durur pes maḫrec-i fânıñ işi

66

Vâv u yâ vü mîm75 ḳaçan iḫrâc olur
İki dudaḳ76 ortası muḥtâc olur

67

Hem boġaz77 ortasıdır maḫrecleri
Vâv u yâ sâkin elif menhecleri78

6879

Bunlara di ḥarf-i med ey gül-ʻiẕâr
Żammeden ṣoñ kesreden ṣoñ ḳande var

(B: 5b)

üsve: olsun A.
oḳunsun: oḳuna B.
68 maḳt: faḳt A.
69 ey: gel B.
70 Ḳur'ânı ‘Arabca: Ḳur'ân ‘Arabice A.
71 etinden: etinde B.
72 dâl ü tâ: dâl tâ A.
73 ẕâl ü åâ: ẕâl åâ A.
74 İdeler: ide ger B.
75 Vâv u yâ vü mîm: Vâv yâ mîm A.
76 dudaḳ: dudaġ A.
77 boġaz: dudaḳ B.
78 menhecleri: menâhecleri B.
79 Żamm ile vâv kesr ile yâ ḳande var / Kesr ü żammden ṣoñra hem vâv ḳande var (Bu mısralar der-kenarda yazılı A: 3a)
66
67
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69

Ġunneniñ çün maḫreci ḫayşûm durur80
On yedi maḫrec tamâm maḳsûm durur81

70

Burun içre ṣâdır olur bir ṣâda
Ġunne oldur ḳılġil anı ḫoş edâ

71

Bunca ḥarfdir82 kim denildi her biri
Cümlenin hep var durur maḫṣûṣ yeri

72

Dime yoḳdur cümleyi temyiz83 maḥâl84
Birbirinden her birin temyiz muḥâl

73

Var bir ehle85 ṣor vire aḥsen cevâb
Söz budur Vallahu aʻlem bi’ṣ-ṣavâb
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Beyânü ḥurûfu mehmûse ve’l-mechûre ve eṣvâtihâ86
(A: 3a, B: 5b)
74

Sîn [ü] şîn [u] ṣâd u ḫâ [vü] ḥâ vü fâ87
Dört ḥurûf hem åâ vü hâ vü kâf [u] tâ88

75

Cümlesi mehmûsedir meşhûredir89
Mâ-ʻadâsı hep ḳamu mechûredir90

(A: 3b) 76

Bâ vü tâ vü cîm [ü] dâl ü ḳâf u ṭı91
Hemze vü kâf bunları şiddetle di

77

Mâ-ʻadâyı92 cümle rıḫvetle oḳı
Yani kim hep żaʻf u lînetle93 oḳı

7894

Leyke ‘ayn u lâm u mîm u râ [vü] nûn
Beyn beyn oldı ‘itidâl ḳâri'ûn

7995

Daḫi ṣoñdur dile fâ bâ her biri
Müẕliḳa dindi ḫoş añla ey ḳavî

8096

Daḫi lâm [u] râ içün di münḥarif
Leyke ammâ inḥirâfı muḫtelif
Ḳalḳale ḥarfleridir
(A: -, B: 5b)

ḫayşûm durur: ḫayşûmdur A.
maḳsûm durur: maḳsûmdur A.
82 ḥarfdir: ḥarfler B.
83 temyiz: münebbih B.
84 maḥâl: mecâl B.
85 ehle: ehl B.
86 Ammâ eṣ-ṣıfât A.
87 Sîn şîn ṣâd u ḫâ ḥâ vü fâ: Sîn şîn ṣâd ḫâ ḥâ fâ A.
88 åâ vü hâ vü kâf tâ: åâ hâ kâf tâ A.
89 Der-kenarda bu harflerle ilgili not var: mehmûse “fe ḥa åe he şın ḫa ṣad sin kef te” ḥurûf 10 A.
90 Sayfa altında bu harflerle ilgili not var: “elif cim dal ḳaf ṭı be kef te” ḥurûf-ı mechûre 8 A.
91 Bâ vü tâ vü cîm dâl ü ḳâf ṭı B., Bâ tâ cîm dâl ḳâf u ṭı A.
92 Mâ-ʻadâyı: Mâ-ʻadâsı B.
93 żaʻf u lînetle: żaʻf-ı lînetle A.
94 Bu beyit sadece B nüshasında var.
95 Bu beyit sadece B nüshasında var.
80
81

96

Bu beyit sadece B nüshasında var.
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81

Ḳalḳale ḥarfleridir hem ḳuṭbu ced97
Vaḳf olunsa sâkin olsa miål-i ḳad

82

Ṣâd u ḍâd u ṭâ vü ẓâ vü ʻayn u ḫâ98
Hem daḫi ḳâf bu yedi ḥarf99 ey aḫâ

83

Muṭbiḳadır100 hem daḫi müstaʻliye101
Nevʻ-i ġılẓet bunlara102 müstevliye

84

Mâ-ʻadâ hep infitâḥ u istifâl
Añladıñsa sözlerim ol ber-kemâl103

85

Ṣâd [u] sîn [u] zâya di104 ḥarf-i ṣafîr105
Çün ziyâde ṣavta bunlardur cedîr106

86

Di tefeşşî şîn içündür âşikâr
Olısardur anda çün ṣavt intişâr

87

Ger müşedded olsa râ tekrîr olur
Kim anı iḫfâ ide tevḳîr olur

88

Pes idüp ḳârî mücevvid ihtimâm
İki râ ḳılmaḳdan ide i‘tiṣâm

89

Ḍâd içün var istiṭâle bî-nizâ‘
Ḳılsıñ anı var iṭâle bî-nizâ‘

90

Maḫrecinde olısardır mustaṭîl
Ḥaḳḳını îfâ anıñ ke’l-müstaḥîl
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Fî beyâni terḳîki’l-ḥurûf ve tefḫîmihâ107
(A: 3b, B: 5b)
91

Hep elif terḳîḳ olur meddât108 ile
Olmasa109 müsta‘liye zâ dâ ile110

92

Hem keẕâ hemze [vü] a‘vez111 ḳanda var
Hep muraḳḳaḳ olısar ey şeh-süvâr

93

Maḫmaṣa112 mîmi keẕâ terḳîḳ olur
Bâ-i bâṭıl miål-i ḫoş terḳîḳ olur113

Kalkale harfleri beş tane olup “ ”ﻕ ﻁ ﺏ ﺝ ﺩharfleridir (Karakılıç, 2013, s.105).
Ṣâd u ḍâd u ṭâ vü ẓâ vü ʻayn u ḫâ: Ṣâd ḍâd ṭâ ʻayn ḫâ A.
99 ḥarf: bil B.
100 Huruf-ı mutbika: sad, dad, tı, zı harfleri (Devellioğlu, 2015, s.809). Mudbaka: idbak sıfatının harfleri dört tane olup şunlardır “ ﺹ ﺽ
 ”ﻁ ﻅbu harflerin isimlerine mudbaka derler (Karakılıç, 2013, s.47).
101 Huruf-ı müsta‘liye; “hı, sad, dad, tı, zı, ayın, kaf” harfleri (Devellioğlu, 2015, s.872). Müsta‘liye: İsti‘la sıfatının harfleri yedi tane olup
şunlardır “( ”ﺥ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻕKarakılıç, 2013, s.46).
102 bunlara: bunlar A.
103 ber-kemâl: pür kemâl B.
104 di: daḫi B.
105 ṣafîr: żaʻîf A.
106 cedîr: cedîf A.
107 Ammâ el-ḳavâ‘id A.
108 meddât: meded B.
109 Olmasa: olmaya B.
110 zâ dâ ile: râ’ât ile A.
111 keẕâ hemze [vü] a‘vez: keẕâ a‘vez A.
112 Maide suresi: 3, Tevbe suresi: 120
97
98
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94114

Mîm eger yâ her ne yerde yâd olur
Diḳḳat üzre oḳuyan o şâd olur

95

Ḥarf-i lâmda lâ-cerem riḳḳat gerek
Her deminde ṭâlibe diḳḳat gerek

96

Hem keẕâlik ola terḳîḳ ḥarf-i râ
Riḳḳat üzre ola taḥḳîḳ ḥarf-i râ

97

Şol maḥal kim kesre115 birle olısar
Yâ sükûnla kesreden soñ116 geliser

(A: 4a) 98

99
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Rîbeten fî117enẕirin nâs118 ey aḫî
Ḳavmi firʻavn119 ḳum feenẕir120 hem daḫi
Fikret idüp bu121 miåâle ḳıl naẓar
Diḳḳat idüp bu ḫayâle ḳıl naẓar

(B: 6a) 100

Râ ḫaberi bil muḥaḳkaḳ muʻteber
Vaḳf olıcaḳ ḳıl muraḳḳaḳ muʻteber

101

Lakin ammâ ḥarf-i istiʻlâdan öñ
Tefḫîm olur vaṣf-ı istiʻlâdan öñ122

102

Ṭut sözüm kim ḳalbiñiñ sil pâsını
Ḳıl mufaḫḫam firḳati123 ḳırtâsını124

103

Ger ola râ fetḥadan ṣoñ bi’s-sükûn
Ḍammeden ṣoñ hem daḫi yâ ẕü’l-fünûn

104

Sâkin olsa hem daḫi ṣoñ kesreden
Ṣoñra gelse ya‘ni ‘ârıż esreden

105

Tefḫîm olur iş bu resme gelse râ125
Fetḥa vü hem ḍamme birle olsa râ

106

Miål-i ẕerhum126 miål-i rizḳâ127 fa‘tebir128
An raeytüm129 ḳul muḥaḳḳaḳ fenteẓir130

Bâ-i bâṭıl miål-i ḫoş terḳîḳ olur: Riḳḳat üzre oḳuyan üstâd olur A.
Bu beyit sadece B nüshasında var.
115 kesre: kesr A.
116 kesreden soñ: kesr ṣoña A.
117 Tevbe suresi, 110. ayet
118 Yunus suresi: 2. ayet
119 Araf suresi, 109. ayet; Araf suresi, 127. ayet; Şuarâ suresi, 11. ayet; Duhan suresi, 17. ayet
120 Müddessir suresi, 2. ayet
121 idüp bu: idüp sen bu B.
122 Bu satır B nüshasında yok.
123 Tevbe suresi: 122. ayet
124 Enam suresi: 7. ayet
125 Tefḫîm olur iş bu resme gelse râ: Bil mufaḫḫamdır bu resme gelse râ B.
126 Enam suresi: 91. ayet, Hicr suresi: 3. ayet
127 Bakara suresi: 22, Bakara suresi: 25, Ali İmrân suresi: 37, Hud suresi: 88, İbrahim suresi: 32, Nahl suresi: 67, Nahl suresi: 73, Nahl
suresi: 75, Taha suresi: 132, Hac suresi: 58, Kasas suresi: 57, Ankebut suresi: 17, Ahzab suresi: 31, Mümin suresi: 13, Kaf suresi: 11,
Talak suresi: 11. rizḳâ: zurḳâ A. (Taha suresi: 102. Ayet)
128 Haşir suresi: 2. ayet
129 Ali İmrân suresi: 143. ayet
130 Yunus suresi: 102. Ayet
An raeytüm ḳul muḥaḳḳaḳ fenteẓir: İnirtebtüm ḥayåümâ câ fenteẓir B.
113
114
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107

Miål-i Rabbî miål-i ruşdâ131 kim gelür
İttifâḳı cümlesi tefḫîm olur

108

Vaḳf ola132 ger miål-i şehr133 ey şehriyâr134
Ḳıl mufaḫḫam miål-i yusr135 ey baḫtiyâr

109

Küllü firḳın136 bu meåel137 tefḫîm ola
Ba‘żı ḳurrâ meẕhebi ta‘ẓîm ola138

110139

Şöyle kim ‘aynel ḳıṭr140 mevḳûf ola141
Pes gerek tefḫîm ile mevṣûf ola

111

Ḍamme daḫi fetḥadan ṣoñ kim gele142
Lafẓatullah lâmları tefḫîm ola143

112144

Kesreden ṣoñ gelse terḳîḳ itdiler145
Bu sözüm hep cümle taḥḳîḳ itdiler

113

Miål-i ‘Abdullah146 durur147 hep emåile
Ṭurma sa‘y it iresin ḫoş148 menzile

114

Ṣâd ile sîn ḥâ ile hâ149 arasın
Ḳıl mübeyyen tâ ile ṭâ arasın

115

Hem keẕalik sîn ile åâ arasın
Ḳıl mübeyyen ẕâl 150 ile ẓâ arasın

116

Dil çıḳarsa ẕâl olur ey bâ-ṣafâ151
Çıḳmaz ise zâ olur pes152 bî-ḫafâ

117

Ḍâd153 ile ẓâ cem‘i ki eåḳal durur
Farḳ-ı mâ-beyn eyleyen ekmel durur

118

Çün ḳamudan ḥarf-i ḍâd eṣ‘ab durur
Sûret-i ṣa‘b sûret-i ferġab154 durur
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Kehf suresi: 66. ayet
ola: olsa B.
133 Kadir suresi: 3. ayet
134 şehriyâr: şehsüvâr B.
135 Kehf suresi: 88. ayet; Zariyat suresi: 3. ayet, Talak suresi: 4. ayet, Talak suresi: 7. ayet; İnşirah suresi: 5. Ayet; İnşirah suresi: 6. ayet
136 Şuara suresi: 63. ayet
137 bu meåel: kim eger B.
138 Bu mısra A nüshasında yok.
139 Bu mısra sadece B nüshasında var.
140 Sebe suresi: 12. ayet
141 Bu mısra A nüshasında yok.
142 Ḍamme daḫi fetḥadan ṣoñ kim gele: Ḍammeden ṣoñ gelse terḳîḳ itdiler A.
143 Bu mısra A nüshasında yok.
144 Bu mısra sadece B nüshasında var.
145 Bu mısra A nüshasında yok.
146 Meryem suresi: 30, Cin suresi: 19
147 durur: dur B.
148 ḫoş: cûş A.
149 hâ: râ A.
150 ẕâl: zâ B.
151 bâ-ṣafâ: bâ-ṣıbâ A.
152 zâ olur pes: zâ pes olur B.
153 Ḍâd: Ṣâd A.
154 İnşirah suresi: 8. ayet
131
132
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(A: 4b) 119
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Müşkil oldı miål-i ba‘ḍ eż-żâlimîn155
Fî Kelâmullahi Rabbi’l-‘âlemîn

120

Çün ḳamudan efṣaḥ icrâ'-i ‘Arab
Pes gerek icrâ-i ḳurrâ'-i ‘Arab

121156

Tâbi‘ olsañ ehl-i Rûma fi’l-edâ
Ḳılma şek kim idesin sen çoḳ ḫaṭâ

122

Ẓâdan ayruḳ pes niçe ḍâd edesin
Farḳ-ı ḍâd etdim deyü ad edesin157

123

Tâ meger ḍâdda çıḳa şol dil ucı158
Mużmaḥill ola birez ḍâdıñ güci

124

Ol ḳadarca farḳ-ı mâ-beyn vaṣf olur
Yoḳsa159 billah160 iki ḥarf bir ḥarf olur

125

Fâtiḥada ba‘żı yerde hem daḫi
Ẓâ oḳursañ fâsid olur ey aḫi

126

Gerçi kim mehmûsedendir kâf u tâ161
Nev‘-i şiddetle ola lakin edâ

127

Ḥarf-i sâkin kim gelür en‘amte162 vâr
Ḳıl sükûnun sen o ḥarfiñ âşikâr

128

Pes ce‘alnâ163 miåli kim var fi’l-Ḳurân164
Lâmını lâbüd anıñ ḳılġil beyân165

129

Cem‘ ola ger iki miåleyn bir yere
Hem keẕalik iki cinseyn bir yere

130

İẕ ẕeheb166 hem iẕ ẕalem167 emåâli hep
Müdġam olur ḥarf-i vü168 ef‘ali hep

131

Ḳıldı taḥḳîḳ Ḳurṭubî ol nâm-dâr
Miål-i ḳul Rabbi169de idġâm iḫtiyâr

132

Lakin idġâm etmediler ey ebî

En‘am suresi: 129. ayet
Bu beyit sadece B nüshasında var.
157 Ad etmek: ad bırakmak (deyim)
158 çıḳa şol dil ucı: çıḳa dil ucı B.
159 Yoḳsa: Yoḫsa A.
160 Billah: yâ bir A.
161 mehmûsedendir kâf u tâ: mehmûsedir kâf tâ A.
162 Fâtiha suresi: 7. ayet
163 Bu ibarenin geçtiği bazı ayetler: Bakara suresi: 125, 143; Nisâ suresi: 33, 91; Maide suresi: 48; En‘am suresi: 112, 123; Araf suresi: 27,
Hud suresi: 82; Hicr suresi: 16; İsra suresi: 18, 33, 45, 60; Kehf suresi: 7, 32, 57; Meryem suresi: 49; Enbiya suresi: 34, 72; Hac suresi:
34, 67; Furkan suresi: 31, 45; Neml suresi: 86; Ankebut suresi: 67; Yasin suresi: 8; Müddessir suresi: 31
164 B nüshasında bu mısra altta
165 B nüshasında bu mısra üstte
166 Enbiya suresi: 87
167 Nisa suresi: 64, Zuhruf suresi: 39
168 vü: fî A.
169 İdgam olduğu için bu ibare “ḳur Rabbi” şeklinde okunmaktadır. Kuran’da geçtiği yerler: En‘am suresi: 147; İsrâ suresi: 24, 80; Kehf
suresi: 22; Taha suresi: 114; Muminun suresi: 29, 93, 97, 118; Kasas suresi: 85
155
156
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Ḥarf-i med olduḳda fî yevmi170 gibi
Ḥarf-i yermelûn vemâ yete‘allaku bi’l-ġunne
(A: 4b, B: - )
133

Yermelûn171 ḥarfleri her ḳanda olur172
Nûn-ı sâkin kim anıñ ḳurbında olur173

134

Anda idġam eylemeklik var durur
Ṭut bu sözüm kim sözüm muḥtâr durur174

135

Ġunne birle müdġam oldı anda nûn
Lâm [u] râdan ġayrıda ḳılma ẓunûn

136

Ey yekûne175 mir rasûlin176 ḳıl miåâl
Mim mekânin177 mil ledunke178 bil me'âl

137

Miv veliyyi179 min naṣîrin180 bi’t-tamâm
Bunlara beñzerde ḳılġil idġam

(A: 5a) 138

Hem keẕâlik bilgil ey ṭâlib181 fünûn
Yermelûne uġrasa tenvîn ü nûn

139

Ġunne birle müdġam ola ser-te-ser
Lâm u râdan182 ġayrısı ey mu‘teber

140

Çün ḥurûf-ı ġunne yenmû183dur hemîn
Lâm u râda184 ġunne yoḳdur bil yaḳîn
Fî beyâni idġâm ma‘al-ġunne
(A: - , B: 6a)

141

Uġrasa pes nûn u tenvîn185 ey ḫoca
Uġrasa yenmûya ya‘ni gör nice

142

Ḳıldılar idġam me‘al-ġunne ebed

İbrahim suresi: 18, Secde suresi: 5, Kamer suresi: 19, Mearic suresi: 4, Beled suresi: 14
Yermelûn: İdgâm-ı maa’l-gunne ve idgâm-ı bilagune harfleri olan ( ﺭ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ﻯre, lam, mim, nun, vav, ye) bu sözle ifade edilmiştir.
172 olur: ola B.
173 olur: ola B.
174 Ṭut bu sözüm kim sözüm muḥtâr durur: Ṭut bu sözüm muḥtâr durur A.
175 İdgam olduğu için “ey yekûne” şeklinde okunan bu ibarenin yazılışı ﻳﻜﻮﻥ
ْ َ şeklindedir. Kuran-ı Kerim’de geçtiği yerler: Nisa suresi:
َ ُ َ ﺍﻥ
171, 172; En‘am suresi: 145; Araf suresi: 185; Enfal suresi: 67; Hicr suresi: 31; İsra suresi: 51; Neml suresi: 72; Kasas suresi: 67; Ahzab
ُ ُ َ ﺍﻥ
ْ َ şeklinde de geçtiği ayetler mevcuttur. Bunlar:
suresi: 36; Zuhruf suresi: 33. ayetlerdir. Fakat aynı ibarenin “Ey yekûnu” ﻳﻜﻮﻧﻮ
Tevbe suresi: 18, 87, 93; Nur suresi: 32; Hucurat suresi: 11’dir.
176 İdgam olduğu için “mir rasûlin” şeklinde okunan bu ibarenin yazılışı ﺭﺳﻮﻝ
ْ ِ şeklindedir. Kuran-ı Kerim’de geçtiği yerler: Nisa
ٍ ُ َ ﻣﻦ
suresi: 64, İbrahim suresi: 4, Hicr suresi: 11, Enbiya suresi: 25, Hac suresi: 52, Yasin suresi: 30, Zariyat suresi: 52, Cin suresi: 27
177 İdgam olduğu için “mim mekânin” şeklinde okunan bu ibarenin yazılışı ﻣﻜﺎﻥ
ْ ِ şeklindedir. Kuran-ı Kerim’de geçtiği yerler: Furkan
ٍ َ َ ﻣﻦ
suresi: 12; Sebe suresi: 51, 52, 53; Fussilet suresi: 44, Kaf suresi: 41. ayetlerdir.
178 İdgam olduğu için “mil ledunke” şeklinde okunan bu ibarenin yazılışı ُﻧﻚ
ْ ِ şeklindedir. Kuran-ı Kerim’de geçtiği yerler: Ali İmran
َ ْ ﻣﻦ َﻟﺪ
suresi: 8, 38; Nisa suresi: 75; İsra suresi: 80; Kehf suresi: 10; Meryem suresi: 5. ayetlerdir.
179 İdgam olduğu için “miv veliyyi” şeklinde okunan bu ibarenin yazılışı ﻭﻟﻰ
ْ ِ şeklindedir. Kuran-ı Kerim’de geçtiği yerler: Bakara
ٍّ ِ َ ﻣﻦ
suresi: 107, 120; Tevbe suresi: 74, 116; Rad suresi: 37; Kehf suresi: 26; Ankebut suresi: 22; Secde suresi: 4; Şura suresi: 8, 31, 44.
ayetlerdir.
180 Hac suresi: 71, Fatır suresi: 37
181 ṣâḥib A.
182 Lâm u râdan: Lâm râdan A.
183 İdgam-ı me‘al-gunne harflerini gösteren bu ibare metinde  ﻳﻧﻣﻭşeklinde yazılmıştır. Vezin gereği yenmû şeklinde kodlanarak
okunmaktadır. Bu harfler dört tanedir: ﻡ ﻥ ﻭ ﻯ
184 Lâm u râda: Lâm râda A.
185 nûn u tenvîn: nûn tenvîn A.
170
171
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Bu sözüm pes ḳavl-i ḥaḳ bil mu‘temed
143

Çün beyân ḳıldım saña tafṣîlini
Ara Ḳur'ân içre var186 temåîlini

144

Kim ḥurûf-ı yermelûne bunlara
Nice uġrar nûn u tenvîn187 anlara

145

Gözleyüp sen anları ḳıl ihtimâm
Ġunne birle ġunnesin ḳıl iddġam188

146

İster iseñ bulasın fażl u kemâl
Pes gerek bir fâżıl u ehl-i kemâl

147

Ya‘ni ‘ilmin ger ziyâde fażlına
Ṭâlib olsañ ṭâlib olġıl ehline

(B: 6b)

Fî beyâni iẓhâr ve aḥkâmihâ
(A: - , B: 6b)
148

Ba‘de-ẕâlik diñle ey vech-i ḥasen
Nûn-ı sâkin hem daḫi tenvîn ḳaçan

149

Ḥarf-i ḥalḳa uġrasa iẓhâr olur
‘İlm-i Ḳur'ân ehli hep muḫtâr olur

150

Bunlarıñ bir bir miåâlin bulasın
‘İlme sa‘y it kim kemâlin bulasın

151

Lafẓ-ı dünyâ189 lafẓ-ı ḳınvân190 hem daḫi
Lafẓ-ı ṣınvân191 lafẓ-ı bünyân192 ey aḫi

152

Bunlarıñ hep nûnları bâhir durur
Ḳılma iḫfâ kim ḳamu ẓâhir durur
Fî beyâni iḳlâb
(A: - , B: 6b)

153

Nûn-ı sâkin hem daḫi tenvîn şehâ
Hep ḫafîdür193 mâ‘adâda194 bî-ḫafâ

154

Lakin ammâ anları selb itdiler

var: bunlarıñ A.
nûn u tenvîn: nûn tenvîn A.
188 iddġam: idġam A. (B nüshasında “iddġam” kelimesinde -vezin hassasiyeti düşünülerek- dal harfi üzerine şedde konulmuş. Fakat benzer bir
duruma 137. Beyitte dikkat edilmemiş. Orada herhangi bir işaret konulmamış.)
189 Bakara suresi: 85, 86, 114, 130, 200, 201, 204, 212, 217, 220; Ali İmran suresi: 14, 22, 45, 56, 117, 145, 148, 152, 185; Nisa suresi: 74, 77, 94,
109, 134; Maide suresi: 33, 41; Enam suresi: 29, 32, 70, 130; Araf suresi: 32, 51, 152, 156, Enfal suresi: 42, 67; Tevbe suresi: 38, 55, 69,
74, 85; Yunus suresi: 7, 23, 24, 64, 70, 88, 98; Hud suresi: 15, 60; Yusuf suresi: 101; Rad suresi: 26, 34; İbrahim suresi: 3, 27; Nahl
suresi: 30, 41, 107, 122; Kehf suresi: 28, 45, 46, 104; Taha suresi: 72, 131; Hac suresi: 9, 11, 15; Müminun suresi: 33, 37; Nur suresi: 14,
19, 23, 33; Kasas suresi: 42, 60, 61, 77, 79; Ankebut suresi: 25, 27, 64; Rum suresi: 7; Lokman suresi: 15, 33; Ahzab suresi: 28, 57; Fatır
suresi: 5; Saffat suresi: 6; Zumer suresi: 10, 26; Mümin suresi: 39, 43, 51; Fussilet suresi: 12, 16, 31; Şura suresi: 20, 36; Zuhruf suresi:
32, 35; Casiye suresi: 24, 35; Ahkaf suresi: 20; Muhammed suresi: 36; Necm suresi: 29; Hadid suresi: 20; Haşir suresi: 3; Mülk suresi:
5; Naziat suresi: 38; Ala suresi: 16.
190 Enam suresi: 99. ayet
191 Rad suresi: 4. ayet
192 Tevbe suresi: 109, 110; Nahl suresi: 26; Kehf suresi: 21; Saffat suresi: 97; Saf suresi: 4
193 ḫafîdür: ḫafî durur A.
194 mâ‘adâda: i‘dâda A.
186
187
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Ḥarf-i bâya uġrasa ḳalb itdiler
155

Ġunne birle mîme maḳlûb itdiler
Ṣanki mîmdir şöyle meslûb itdiler

156

Miål-i enbâ195 miål-i embâ olısar
Ṣanki maḥża mîm ile bâ olısar196

(A: 5b) 157

Ḳalb idüb kullem bisîmâhüm197 oḳı198
Ṣanki maḥżâ lem199 bisîmâhüm oḳı
Fî beyâni iḫfâ
(A: - , B: 6b)

158

Ḥarf-i ḥalḳ altı ‘aded hem ḥarf-i bâ
Bu yedi aḥrufdan ayrıḳ mâ‘adâ

159

Nûn-ı sâkin her birine uġrasa
Yâḥud tenvîn nûn yerine uġrasa

160200

Anları pes ḳıldılar iḫfâ o dem
Ġunne birle ḳıldılar maḫfâ o dem

161

Bunlarıñ201 her bir miåâlin bulmaġa
Diḳḳat it ‘ilmin kemâlin bulmaġa

162

Gel gel işbu ma‘nîye ṭâlib kişi
İşbu tecvîd ‘ilmine râġıb kişi

163

Ḥarf-i mîm olsa müşedded miål-i nûn
Müdġam olsa ṣanki nûn-ı yermelûn
Fî beyâni idġâmu miåleyn
(A: - , B: 6b)

164

Bî-tereddüd ġunne birle ḳıl anı
Ṣavt-ı ḫayşûmla oḳunup202 bil anı

165

Miål-i lemmâ203 miål-i iẕ hemmet204 ki var205
Hem keẕâ kem min fi'etin206 bil ey yâr

166

İnnehü207 innâ208 keẕâ min nâṣirîn209

Bakara suresi: 33; Ali İmran suresi: 44; Araf suresi: 101; Hud suresi: 49, 100, 120; Yusuf suresi: 102; Taha suresi: 99; Kasas suresi: 66;
Ahzab suresi: 20; Kamer suresi: 4; Tahrim suresi: 3
196 mîm ile bâ olısar: mîm birle olısar A.
197 Araf suresi: 46. Ayette geçen bu ibarenin yazılışı tenvinli olarak ﻴﻤﻴﻬﻢ
0 ُ şeklindedir. Fakat tecvid usulüne göre “kullem bisîmâhüm”
ٖ ِ ﻛﻼ
ْ ُ ٰ ﺑﺴ
şeklinde okunması gerekir.
198 oḳı: gibi A.
199 lem: em B.
200 Bu beyit B nüshasında der-kenârda yazılı.
201 bunlarıñ: anlarıñ B.
202 oḳunup: oḳu B.
203 Kelime Kurân’da çok fazla geçtiği için burada ayet numaraları verilmemiştir.
204 Ali İmran suresi: 122. ayet
205 miål-i iẕ hemmet ki var: miål-i iẕ hem gibi var B.
206 Bakara suresi: 249. ayet
207 Bakara suresi: 26, 37, 54, 68; Ali İmran suresi: 18, Nisa suresi: 2, 22, Maide suresi: 72 vb. (Kelime Kurân’da çok fazla geçtiği için
burada örnek olarak birkaç tane ayet numarası ile iktifa edilmiştir.)
195
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Añladıñsa bu beyânım âferîn
167

Sâkin olsa bâ ḳatında ḥarf-i mîm
Ġunne birle olur iḫfâ vaṣf-ı mîm210

168

Ḳıldılar bu ḥükmi cumhûr iḫtiyâr
Miål-i faḥkum beynehum211 ey baḫtiyâr
Beyân-ı iẓhâr-ı şefevî
(A: - , B: 6b)

169

Mîm-i sâkin ey yüzi bedr-i ḥasen212
Vâva yâḫud fâya uġrasa ḳaçan

170

Sen anı oḳı o dem iẓhâr ile
Maḫrec-i mîm ḥükmüni iş‘âr ile

171

Fi’l-meåel mîm-i ‘aleyhim213 ey aḫâ
Bulmaya vâv-ı velâḍḍâda214 ḫafâ

172

Hem keẕâ mîm-i lehüm fîhâ215da pes
Olmaya hergiz ebed iḥfâda pes216

173

Yâ buneyyerkem217 kim idġâm olısar
Ḳalb-i ġunne birle itmâm olısar
Med olan yerler ve olmayan yerler
(A: - , B: 6b)

174

Yoḳ imâle çünki mecrâhâ218 gibi
Pes anı sen oḳı219 mursâhâ220 gibi

175

Çek birez fîhî muhânâ221 hâsını
Çekme ṭab‘ından222 ziyâde hâsını

(A: 6a) 176

Diñleyüb pes añla bu feḥvâyı sen
Çekme sâkinden ṣoñ ıraḳ hâyı sen

177

Esre üstün ötreden223 ṣoñ gele
Çekilür hâ leyke sâkin öñ gele

Bakara suresi: 14, 119, 156, Nisa suresi: 105, Nisa suresi: 163, Maide suresi: 24, Enam suresi: 158, Araf suresi: 5 vb. (Kelime Kurân’da
çok fazla geçtiği için burada örnek olarak birkaç tane ayet numarası ile iktifa edilmiştir.)
209 Ali İmran suresi: 22, 56, 91; Nahl suresi: 37; Ankebut suresi: 25; Rum suresi: 29; Casiye suresi: 34
210 mîm: hem A.
211 Maide suresi: 42, 48
212 ey yüzi bedr-i ḥasen: ey yüzi ay bedr-i ḥasen
213 Fatiha suresi: 7. ayet
214 Fatiha suresi: 7. ayet
215 Bakara suresi: 25; Nisa suresi: 57; Tevbe suresi: 21; Hud suresi: 15, 106; Nahl suresi: 31; Enbiya suresi: 100; Furkan suresi: 16; Yasin
suresi: 57, 73; Fussilet suresi: 28; Muhammed suresi: 15
216 Bu mısra sadece A nüshsında var.
217 Hud suresi: 42. ayet. İdgam olduğu için “Yâ buneyyerkem” şeklinde okunan bu ibarenin yazılışı ﺍﺭﻛﺐ
ْ َ ْ ﯽ
 َﻳﺎ َُﺑﻨ ﱠşeklindedir.
218 Hud suresi: 41. ayet
219 anı sen oḳı: anı oḳı A.
220 Hud suresi: 41. ayet
221 Furkan suresi: 69. ayet
222 ṭab‘ından: ṭab‘ında A.
223 ötreden: örtüden B.
208
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178

Hâ-yı ensânîhu224 mażmûm oldı bil
Bilmeyen bu ‘ilmi meẕmûm oldı bil

179

Hem ‘aleyhullah225da mażmûm oldı hâ
İki yerde bil anı sen müntehâ
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Aḥkâmü’l-medd ve’l-ḳaṣr226
(A: 6a, B: 6b)
180

Ḥarf-i medd kim diñlediñ tafṣîlini
Ṭut ḳulaġıñ kim diyem temåîlini

181

Muḳteżâ medd pes nedir bil gel berü
‘Aḳlıñı var müncelî ḳıl gel berü

182

Muḳteżâ medd hemzedir kim ṣoñ gelür
Ḥarf-i medd her ḳanḳısında227 öñ gelür

183

Bir lafıẓda olsalar ey pür żiyâ
Miål-i sû'228 [vü] miål-i sî'229 [ü] miål-i sâ'230

184

Tesmiye ḳıl aña medd-i muttaṣıl
Çün degil medd muḳteżâdır231 munfaṣıl

185

Tesmiye ḳıl medd-i vâcib hem aña
Câ'iz olmaz ḳaṣrı çün öñden ṣoña

186

Müstaḳil lafẓ olsa lafẓ-ı ḥarf-i medd
Muḳteżâ medd başḳa lafẓ-ı mu‘temed

187

Tesmiye ḳıl aña medd-i munfaṣıl
Muḳteżâ medd çünki lafẓ-ı müstaḳil

188

Rabbenâ çün232 âtinâ233dan medd olur
Hep bu emåâl munfaṣıldan ‘add olur

189

Medd-i tûbû234 medd-i yehdî235 kim olur
Munfaṣıldır236 çün ileyhi237 ṣoñ gelür

190

İşbu meddiñ ḳaṣrı câ'iz çün ey yâr
Meddi câ'iz ḳıldılar it iḫtiyâr

191

Pes ne yerde kim anda238 var medd infiṣâl

(B: 7a)

Kehf suresi: 63. ayet
Fetih suresi: 10. ayet
226 Fî beyâni medd-i muttaṣıl ve medd-i munfaṣıl B.
227 ḳanḳısında: ḳanḳı ise B.
228 Bakara suresi: 49, Ali İmran suresi: 30, Enam suresi: 157, Araf suresi: 141, Rad suresi: 21 (Kurân’da çok geçtiği için burada örnek
olarak birkaç tane ayet numarası ile iktifa edilmiştir.)
229 Hud suresi: 77. ayet. / sî': şey' A.
230 Nisa suresi: 22, Maide suresi: 66, Enam suresi: 31, Enam suresi: 136, Araf suresi: 177, Tevbe suresi: 9, Nahl suresi: 25, Nahl suresi: 59,
İsra suresi: 32, Taha suresi: 101, Ankebut suresi: 4, Casiye suresi: 21, Mücadele suresi: 15, Munafikun suresi: 2
231 degil medd muḳteżâdır: diñle medd-i muḳteżâdan B.
232 çün: çü B.
233 Bakara suresi: 200, 201; Kehf suresi: 10
234 Hud suresi: 3, 52, 61, 90
235 Rad suresi: 27, Şura suresi: 13 / yehdî: hedâ A.
236 munfaṣıldır: munfaṣıldan A.
237 Hud suresi: 3, 52, 61, 90; Rad suresi: 27; Şura suresi: 13
224
225
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Ḳaṣrı câ'izdir anıñ ey pür ḫiṣâl
192

Muḳteżâ medd ḥarf-i sâkin239 olsa ger
Dâbbetin240 miåli sevâkin olsa ger

193

Te'murûnnî241 hem elif242 lâm243 mîm244 gibi
Ḳaf245 nûn246 ṣâd247 hem yedi ḥa mîm248 gibi

(A: 6b) 194

İki yerde sûre-i Yûnusda hem
Lafẓ-ı elân medd olur ey bî-tühem

195

İki sâkin ḳıldılar çün ictimâ‘
Medd olunmaḳ lâzım oldı bî-nizâ‘

196

Adına pes medd-i lâzım didiler
Kim aña ḳârî mülâzım didiler

197

Ḳaṣr olunmaḳ câ'iz olmaz hiç ebed
Medd-i vâcib miåli ey ṣâḥib sened

198

Şol249 maḥal kim ḥarf-i sâkindir250 sükûn
‘Ârıż olsa vaḳf ile miål-i ‘uyûn251

199

Nesta‘în252 kim âḫiri mażmûmdur
Muḳteżâ medd lâ-cerem ma‘dûmdur

200

Vaḳf olunsa lakin ammâ cem‘ olur
İki sâkin anda mehmâ cem‘ olur

201

İki sâkin cem‘i pes ey sevgülü
Vaḳf ile çün ‘ârıż oldı ey ulu

202

Medd-i ‘ârıż tesmiye kıl sen aña
Bu miåâli253 ḫoş beyân ḳıldım saña

203

Bunca meddât kim denildi bil anı
Üç elif yâḫûd aḳall medd ḳıl anı

anda: ide A.
ḥarf-i sâkin: sâkin B.
240 Bakara suresi: 164; Enam suresi: 38; Hud suresi: 6, 56; Nahl suresi: 49, 61; Nur suresi: 45; Neml suresi: 82 (üstünlü tenvin: Dâbbeten);
Ankebut suresi: 60; Lokman suresi: 10; Fâtır suresi: 45; Şura suresi: 29; Casiye suresi: 4
241 Zumer suresi: 64
242 Bakara suresi: 1, Ali İmran suresi: 1, Araf suresi: 1, Yunus suresi: 1, Hud suresi: 1, Yusuf suresi: 1, Rad suresi: 1, İbrahim suresi: 1,
Hicr suresi: 1, Ankebut suresi: 1, Rum suresi: 1, Lokman suresi: 1, Secde suresi: 1
243 Bakara suresi: 1, Ali İmran suresi: 1, Araf suresi: 1, Yunus suresi: 1, Hud suresi: 1, Yusuf suresi: 1, Rad suresi: 1, İbrahim suresi: 1,
Hicr suresi: 1, Ankebut suresi: 1, Rum suresi: 1, Lokman suresi: 1, Secde suresi: 1
244 Bakara suresi: 1, Ali İmran suresi: 1, Araf suresi: 1, Rad suresi: 1, Şuara suresi: 1, Kasas suresi: 1, Ankebut suresi: 1, Rum suresi: 1,
Lokman suresi: 1, Secde suresi: 1, Mümin suresi: 1, Fussilet suresi: 1, Şura suresi: 1, Zuhruf suresi: 1, Duhan suresi: 1, Casiye suresi:
1, Ahkaf suresi: 1
245 Şura suresi: 2, Kaf suresi: 1,
246 Kalem suresi: 1
247 Araf suresi: 1, Meryem suresi: 1, Sad suresi: 1
248 Mümin suresi: 1, Fussilet suresi: 1, Şura suresi: 1, Zuhruf suresi: 1, Duhan suresi: 1, Casiye suresi: 1, Ahkaf suresi: 1
249 şol: şu B.
250 sâkindir: sâkinde B.
251 Hicr suresi: 45, Şuara suresi: 57, Şuara suresi: 134, Şuara suresi: 147, Duhan suresi: 25, Duhan suresi: 52, Zariyat suresi: 15, Murselat
suresi: 41
252 Fatiha suresi: 5
253 miåâli: me'âli A.
238
239
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204

Ḥarf-i medd-i ṭab‘î nerde var durur254
Bir elif miḳdârı vaṣf[ı] var durur255

205

Üç elif miḳdârı kim memdûd olur256
Medd-i ṭab‘île bile maʻdûd olur257

206

Medd eger ḳaṣr olunup258 baʻżı mevâd
Laḥn idiser anda ḳârî bî-sevâd
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Fî beyâni naṣîḥatü’l-ḳârî
(A: - , B: 7a)
207

Ehl-i tecvîd olmayan ḳârî ebed
Hiç ḫaṭâdan olmaya ʻârî ebed

208

Kâh olur kim laḥn ide laḥn-ı celî
Bilmeyüp taġyîr ide maʻnâ dili

209

Pes namâz içre ḳırâ'at ḳılduġı
Fâsid olur her259 tilâvet ḳılduġı

210

Cümleden lafẓ-ı vele’ḍ-ḍâ ey ḫoca
Ger ola maḥż-ı vele’ẓ-ẓâ ey yüce260

211

Çün olur taġyîr-i maʻnâ bî-ḫilâf
Fâsid olur ol namâzı bî-ḫilâf 261

212

Baḳdıñ ise ehl-i rûmuñ ḍâdına
Ṭâ durur cümlesi hep ḍâd adına262

(A: 7a) 213

Gel berü kim263 ol Resûl-i Kibriyâ
Gör nice taʻlîm edipdir bî-riyâ

214

Didi kim ṣavt-ı ʻArabla oḳuñuz264
Şöyle kim ḥüsn-i edeble oḳuñuz265

215

Pes gerek żabṭ ola elfâż-ı ʻArab266
Gitmeye ḫâṭırdan elḥâẓ-ı ʻArab

216

Ya ‘Arab kendü ola fâżıl kişi
Ya ‘Arabdan aḫẕ ide kâmil267 kişi

217

Ḥamdülillah şeyḫ-i Mıṣrî fâżılı
Gönderüp ol268 ehl-i Ḳur'ân kâmili

Ḥarf-i medd-i ṭab‘î nerde var durur: Ḥarf-i medd kim medd-i ṭabʻi var durur B.
Bir elif miḳdârı vaṣf[ı] var durur: Bir elif miḳdâr[ı] anı irgürür A.
256 olur: ola B.
257 olur: ola B.
258 ḳaṣr olunup: medd olmasa B.
259 olur her: olurı A.
260 maḥż-ı vele’ẓ-ẓâ ey yüce: maḥż-ı vele’ḍ-ḍâ ey ḫoca A.
261 namâzı bî-ḫilâf: lafıẓ bî-iḫtilâf A.
262 Ṭâ durur cümlesi hep ḍâd adına: Ẓâ durur hep cümlesi ḍâdir adına A.
263 gel berü kim: diñleñ imdi B.
264 oḳuñuz: oḳıñız B.
265 oḳuñuz: oḳıñız B.
266 Pes gerek żabṭ ola elfâż-ı ʻArab: Pes ya gerek żabṭü’l-elfâż-ı ʻArab A.
267 kâmil: küll mül A.
268 ol: bir A.
254
255
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218

Ben faḳîr kim şeyḫ Sinân adım durur
Şeyḫ-i ʻAbdülḳâdir üstâdım durur

219

Ḥaḳ cezâlar ḳılsun aña bî-ʻaded
Her ne ḥâcet kim diler bulsun meded

220

Ey dirîgâ kim Bolayır ehline
Düşmedi sevdâ269 baṣâ'ir ehline

221

Bunca yıllardır ki Ḳur'ân ḳadrini
Hiçbiri bilmedi Furḳân ḳadrini

222

Bir gün olup diyeler270 vâ firḳatâ
Żâyiʻ itdik ʻömrümüz vâ ḥasretâ271
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Aḥkâmü’l-vaḳf
(A: 7a, B: - )
223

Her ne deñlü ḳâbiliyyet bulsa kim
Aḥsenü’l-ṣavt ehl-i tecvîd olsa kim

224

Ger272 muḥaḳḳıḳ vaḳfa ʻârif olmaya
Şöyle kim maʻnâya vâḳıf olmaya

225

Yâ muḳallid olmaya bir ehline
İʻtiḳâd idüp kemâl ü fażlına273

226

Lâ-cerem pes ḫalṭ ide âyâtı ol
Bilmedi çün maʻniden ġâyâtı ol

(B: 7b) 227

Ḳanda ḳanda vaḳf idiser bilmeye
Her nice oḳursa leẕẕet bulmaya

228

Gerçi kim ḳıldı secâvendî raḳam
Ḳanda fehm ide anı her bir ʻacem

229

ʻAşr ü ḥizb-i cüz ki yazdılar kenâr274
Ṣanma kim hep mevḳiʻinde ber-ḳarâr
Aḥvâl-i Mevḳûfât
(A: - , B: 7b )

230

(A: 7b) 231

Gel gel imdi diñle ey ṭâlib beyân
Ḫoş naṣîḥat söyleyem275 bilgil ʻayân
Ehl-i tecvîd olmaġa sen nâm-dâr
Lâyıḳ oldur ṭur yüri bir ehle276 var

sevdâ: sevdi A.
diyeler: dirler A.
271 ʻömrümüz vâ ḥasretâ: ʻömrümüzü aḥir tâ A.
272 ger: her B.
273 kemâl ü fażlına: kemâl-i fażlına A.
274 ʻAşr ü ḥizb-i cüz ki yazdılar kenâr: ʻAşere ḥizbi yazalar der-kenâr A.
275 söyleyem: söylerem B.
276 ehle: ehl B.
269
270
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232

Arayup bir kâmili277 gez278 Mıṣr u Şâm
Ḫiẕmetinde ol anıñ sen şehr ü ʻâm

233

Aḫẕ idüp tâ kim vuḳûfı bi’t-tamâm
Vaḳf idesin vaḳf-ı kâfî vaḳf-ı tâm279

234

Diñle imdi anları bir bir diyem
Ezber it bu sözlerim yâ zü’l-himem

235

Lafẓ-ı maʻnâ müstaḳil olsa dedem
Ol maḥaldir vaḳf-ı tâm ey muḥterem

236

Fâtiḥâda iki yerde bil yaḳîn280
Biri yevmi’d-dîn281 birisi nestaʻîn282

237

Cân gözin ger ḳıldıñ ise pür żiyâ
Gözleyesin sen anı ey bî-riyâ

238

Söz tamâm olduḳca çün vaḳf itdiler
Vaḳf-ı tâm vaṣfın aña ad itdiler283

239

Vaḳf-ı kâfî di aña kim maʻnide
İrtibâṭ olduḳca nevʻan vaḳf ide

240

Çün lafıẓda yoḳ durur hem284 irtibâṭ
Vaḳf idesin anda285 ey ṣâḥib ribâṭ

241

Oldı pes lâ raybe fîh286 aña miåâl287
Hep288 sözüm âyine-i vech-i maḳâl289

242

Ḳadri kâfî çün ḳırâ'at oldı pes
Ol vaḳıf290 vaḳf-ı kifâyet oldı pes

243

Hem daḫi vaḳf-ı ḥasen ad itdiler
Cümle ḳurrâ hep anı yâd itdiler

244

Ol durur kim vaḳf idüb bî-ıżṭırâr
İde taḥsîn-i ḳırâ'at iḫtiyâr

245

Lafż-ı ma‘nâ ola291 nev‘an mürtebiṭ
Vaḳf iderse olmaya hiç muḫtebiṭ292

246

Hergiz aña dinmeye vaḳf-ı ḳabîḥ
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bir kâmili: kâmili A.
gez: ger A.
279 Vaḳf idesin vaḳf-ı kâfî vaḳf-ı tâm: Vaḳf ide gör vaḳf idesin vaḳf-ı tâm A.
280 iki yerde bil yaḳîn: iki bil yaḳîn A.
281
Fatiha suresi: 4
282
Fatiha suresi: 5
283
Vaḳf-ı tâm vaṣfın aña ad itdiler: Aña daḫi vaḳf-ı tâm vaṣf itdiler B.
284 hem: nev‘ B.
285 anda: andan B.
286 Bakara suresi: 2, Ali İmran suresi: 9, Nisa suresi: 87, Enam suresi: 12, İsra suresi: 99, Kehf suresi: 21, Şura suresi: 7
287 aña miåâl: ke’l-miåâl B.
288 hep: her A.
289 vech-i maḳâl: vech-i miåâl A.
290 vaḳıf: maḥal A.
291 ola: gerçi A.
292 muḫtebiṭ: muḥîṭ B.
277
278
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Çünki ma‘nâ ola ber-vech-i ṣaḥîḥ
247

Di anı miål-i hudel lilmuttaḳîn293
Ger ṣıfat mevṣûf ola yâ ẕü’l-yaḳîn

248

İki vaḳfıñ arası olsa ba‘îd
Ḳaṭ‘ idesin ara yerde294 ey sa‘îd

249

Çün revâdır ki teneffüs idesin
Ol maḥalli ki tecessüs idesin

(A: 8a) 250

Her maḥalde ḳaṭ‘ olunmaz çün295 ḥaḳîḳ
Ol maḥalli ḳaṭ‘ı296 bilgil ey ṣadîḳ

251

Ṭut sözüm gel297 bî-ḫilâf [u] bî-cedel298
Döndürüp ḳılma i‘âde her maḥal

252

Ba‘żı cühhâl kim iderler bî-şu‘ûr
İtme sen anı eyâ ehl-i ‘uåûr299

253

Tâ meger aḥsen ola ma‘nâ yüzi
Nev‘-i taḫlîṭ itmeyüp hiç bir300 sözi

254

Ḳıl i‘âde kim muṭâbıḳ olsa ger
Ma‘niye ma‘nî muvâfıḳ olsa ger

255

Söyle kim ma‘nâdan ola i‘tidâ
Her ne yerde ḳaṭ‘ ola ḳıl301 ibtidâ

256

Ḳaṭ‘ ola çün ıżṭırârî ey yüce302
Vaḳfa beñzer iḫtiyârî ey hoca

257

Sen anı pes sekte miåli ḳıl şehâ
Ḳılmayup miål-i maḥall-i intihâ
Fî beyâni sekte
(A: - , B: 7b)

258

Sekte dörtdür her biri bir sûrede
Kehf303 ü Yâsin304 sûrelerde ey dede305

259

Hem Ḳıyâmet306 sûresinde bî-ḫafâ
Hem daḫi Taṭfîf307de ey ṣâḥib vefâ

Bakara suresi: 2
ara yerde: her ne yerde B.
295 çün: çü A.
296 ḳaṭ‘ı: ḳaṭ‘ B.
297 Ṭut sözüm gel: Ṭut bu sözüm A.
298 bî-cedel: bî-cidâl B.
299 itme sen anı eyâ ehl-i ‘uåûr: itme anı sen eyâ ehl-i cüåûr B.
300 bir: bu: A.
301 ḳıl: ki B.
302 yüce: ḫoca A.
303 Kehf suresi: 1. ayet
304 Yâsin suresi: 52. ayet
305 Kehf ü Yâsin: Kehf Yâsin A.
306 Kıyâmet suresi: 27. ayet
307 Mutaffifîn suresi: 14. ayet. (Mutaffifîn suresinin diğer adı “Tatfîf”tir.)
293
294
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260

Ger ola kim kâmil ü ṣâḥib308 naẓar
Olmaya bu sözlerim hiç muntaẓar

261

Kâmilü’l-‘ilm olana yoḳdur sözüm
Yolına hergiz fedâ cânım özüm309

262

Lakin ammâ ger ola câhil kişi
Vech-i ma‘nâda tehî ġâfil310 kişi

263

Pes gerek bir ehl-i ‘ilme311 ‘arż ide
Ḥiẕmetinde kendüyi ḳul farż ide

264

Tâ ki tecvîde vuḳûf taḥṣîl ide
‘İlm-i aḥkâm-ı ḥurûf taḥṣîl ide

265

Muḥtemeldir Ḥaḳḳ anı irşâd ide
‘İlm-i Ḳur‘ân birle ḫoşnûd şâd312 ide

266313

Rûz u şeb mercû durur kim o cevâd
‘İlm-i Ḳur‘ân ehlin314 ide ber-murâd

267

Raḥmetinden cûd idüp biz ḳullara
Mühtedî ide ḫayırlu yollara

268

‘İlm-i Ḳur‘ân ehline hep ol315 Mu‘în316
Dü cihânda ide iḥsân317 ecma‘în
Temme318
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Sonuç
Şeyh Sinan Efendi 17. asırda yaşamıştır. Hüsâmeddin Fakîh adlı bir kişinin oğlu olup Muğla’nın
Menteşe kazası civarında Leyne adlı bir köye mensuptur. Doğum ve ölüm tarihlerine ait herhangi bir kayıt
bulunmamakla birlikte kendisine ait bir eserden 1620’lerde hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda
Âlim Sinân Efendi olarak da bilinen Şeyh Sinan Efendi’nin gerek bu isminden gerekse yazmış olduğu
eserlerinden hareketle iyi bir eğitim almış olduğu fark edilmektedir. Halvetiye tarikatının Ahmediyye
kolunun Uşşakiye şubesine mensup bir şeyh olan Sinan Efendi’nin tarikat silsilesi içerisinde önemli bir yeri
olup meşâyıhın büyüklerinden olduğu da belirtilmektedir. 30 yıl kadar Gelibolu yakınlarında bulunan
Bolayır’da ikamet etmiş ve bu bölgede ilim ve irşatla meşgul olmuştur. Mısır, Halep, Şam ve Irak gibi yerleri
gezdiği, bir çok fazîlet sâhibi kişi ile görüştüğü yine kendisine ait başka bir eser olan akâid manzumesinden
anlaşılmaktadır.
Şeyh Sinan Efendi’nin iki tane eseri bilinmekte olup bu sayı incelediğimiz eserle birlikte üçe
çıkmaktadır. Fakat şu an için ulaşamadığımız Almanya’da bulunan bir yazma eser içerisinde yine Sinan
Efendi’ye ait olduğunu düşündüğümüz 4 farklı eser adına daha rastlanmıştır. Ancak bunların Sinan
Efendi’ye aidiyeti kesin olmadığı için ve bunların dışında başka eserlerin de bulunabilme ihtimali olduğu
için şimdilik toplam eser sayısını söylemek erken olacaktır.
Makalemizde ele aldığımız bu manzume üzerinde daha öncesinde herhangi bir inceleme
yapılmamıştır. Çalışmamızda Şeyḫ Sinân Efendi’nin Cezerî’den yapmış olduğu bu manzum tecvîd

kâmil ü ṣâḥib: kâmil ṣâḥib A.
cânım özüm: özüm cânım B.
310 ġâfil: ‘âḳil A.
311 ‘ilme: ‘amele A.
312 ḫoşnûd şâd: ḫoş dil-şâd B.
313 Bu beyit B nüshasında der-kenarda yazılı.
314 ehlin: ehlini A.
315 ol: - A.
316 Mu‘în: Muġîn B.
317 ide iḥsân: muḥsin ola A.
318 A nüshasında yazılı.
308
309
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tercümesinin şekil, muhteva ve üslup özellikleri incelenmiştir. Eserin iki nüshasına dayalı olarak edisyon
kritik metoduna göre metin çevirimi yapılmış ve metinde geçen bütün tecvid örnekleri Kurân-ı Kerim’den
tespit edilerek dipnotlarda gösterilmiştir. Ayrıca tecvîd ile ilgili birçok terime ait açıklama da yine
dipnotlarda verilmiştir.
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