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Sözlük-Tıpkıbasım) 

Hazırlayan: Dilara Pınar ARIÇ 

  

ÖZET 

     Dil, bir milletin en önemli unsurudur. Bir milletin dilini inceleyerek, onun genetik 

kodları hakkında bilgi edinebiliriz. Eserleri incelemek, bize ait olduğu milletin dili ile 

ilgili kaynaklık etmektedir. 

     Çalışmamızda, Sünbülî Sinân’ın Menâsik-i Hac adlı eseri üzerinde durulmuştur. 

Eser, harekeli bir metindir. Dolayısıyla, dönemin ses ve şekil özellikleri hakkında 

büyük bir kaynak durumundadır.  

     Menâsik-i Hac, 16. yüzyıla ait bir eserdir. Geçiş dönemi özelliklerini taşımaktadır. 

Dönemin ağız özellikleri hakkında da önemli ipuçları içermektedir.  

      Eserin tespit edilen 44 adet nüshası vardır. Bunlardan ikisi seçilerek ortaya yeni 

bir metin konulmuştur. Ortaya konulan metnin transkripsiyonu yapılmıştır. 

     Giriş kısmında, menâsik-i haclar ve Sünbülî Sinân hakkında kısaca bilgi verilerek, 

İnceleme bölümünde, eserin dikkat çeken bazı hususları ile alakalı olarak veriler 

sunulmuştur.  

     Sözlük kısmında, eserde bilinmeyen bazı kelimelerin anlamları verilmiş, eserde 

geçtiği yerlerden örnekler yazılmıştır.  

     Çalışmamızın Sonuç kısmında ise, kısaca eserin öneminden bahsedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Sünbülî Sinân, Menâsik-i Hac, Hac, menâsik, tenkitli metin 
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Name of the Thesis: Menâsik-İ Hac Of Sünbülî Sinân (Introductıon-Studying-

Edıtıon Critics-Dictionary-Facsimile) 

Prepared by: Dilara Pınar ARIÇ 

 

ABSTRACT 

     Language is the most important thing of a nationality. By researching for 

language of a nationality, we can get knowledge about genetical codes of it. To 

search for products leads to language of nation that has it. 

     This research is on Menâsik-i Hac of Sünbülî Sinân. The product has vowel 

points. Thats why its a source about phonetical and morphological features.  

Menâsik-i Hac is a product that was written in 16th century. It has features of 

transition. Also, it gives clue about dialect features of that period. 

     The product has 44 copies that fixed. A new text has been produced by choosing 

two texts from them. This text has been transcribed. 

     On Introduction, knowledge has been given about menâsik-i hacs and Sünbülî 

Sinân. On Studying, some cases have been given that are important.  

     On Dictionary, some words have been given that are not known and have been 

written examples from places that are passes.  

     On Result, its told about importance of the product shortly.  

     Keywords:  Sünbülî Sinân, Menâsik-i Hac, Hac, menâsik, edition critics. 
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ÖNSÖZ 

     Din, insan hayatında büyük önem arz eder. Yaşam tarzını şekillendirir. Bu 

nedenle din, edebiyata da büyük etki etmiştir. Türk edebiyatını da şekillendiren en 

önemli unsurlardandır. 

     Hac ibadeti, İslam dininin şartlarındandır. İslam dinine inanan ve maddi durumu 

izin veren her Müslüman, hac ibadetini yerine getirmek zorundadır. Sünbülî Sinân da 

hac ibadeti ile ilgili bir eser yazmayı gerekli görerek, Menâsik-i Hac adlı eseri 

yazmıştır.  

     Çalışmamızda, Menâsik-i Hac adlı eser incelenmiştir. Eserin 44 adet nüshası 

tespit edilmiş, en eski tarihli ve varak sayısı fazla olan nüshalar seçilerek, edisyon 

kritik yöntemiyle ortaya yeni bir metin konmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın asıl 

kısmı olan bu bölümde, nüsha farklılıkları dipnot halinde belirtilmiştir.  

     Giriş kısmında, hac ibadeti ve menâsik-i haclar ve eserin müellifi Sünbülî 

Sinân’ın hayatı ve eserleri ile alakalı olarak kısaca bilgi verilmiştir. 

     Dil incelemesi kısmında, eserin öne çıkan bazı farklı dil özellikleri yansıtılmaya 

çalışılmıştır. 

     Çalışmamızın son kısmı olan Sözlük kısmında günümüze yabancı olan kelimeler 

seçilmiş, anlamları ve eserde geçtiği yerler tespit edilmiştir 

     Çalışmamızın, daha sonraki çalışmalara yön vermesi hususunda ümit etmekle 

beraber; tezin hazırlamasında yardımı dokunan başta tez danışmanlarım Yrd. Doç. 

Dr. Levent DOĞAN ve Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ’a, nüshaları elde etmeme 

yardımcı olan tüm yakınlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
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I. GİRİŞ 

     Din, insan hayatını şekillendiren bir olgudur. Yaşamı şekillendirirken, doğal 

olarak insan topluluğu olan milletin ortaya koyduğu eserlere de etki etmektedir.  

     Hac, her dinde bir şekilde yerine getirilen bir şekilde yerine getirilen bir ibadettir. 

Her dinde farklı gereklerin yerine getirilmesi ile yapılan bir ibadettir.  

     Hac, İslam dinine mensup olanların yerine getirdiği, Mekke ve Medine şehirlerini 

ziyaret etmekle yapılan bir ibadet şeklidir. İbranice “hag” kökünden gelmektedir.1 

     Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük önem arz etmekte, farzlar arasında yer 

almaktadır. Maddi durumu el veren her Müslüman’a hac ibadeti farzdır. Hac, çeşitli 

beden hareketleriyle tamamlanır. Hac için bu şartları yerine getiren ancak 

gidemeyenlerin bedel göndermeleri gerekmektedir. 

     Hac, Mekke’nin fethinden önce farz kılınmış olmasına rağmen, müşriklerle olan 

husumet sebebiyle ancak Mekke’nin fethinden sonra yerine getirilmiştir.2 O 

dönemden itibaren, yerine getirilen bir ibadet olmakla beraber, çeşitli yollarla eda 

edilmiştir.  

     Haccın farzı üçtür: ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı.3 Bu farzları yerine 

getiren, hacı olarak kabul edilmektedir. Bu ibadetlerin yerine getirilmesinin de 

usulleri vardır. Bunların bir şekilde insanlara aktarılması, öğretilmesi lazımdır. Bu 

nedenle, çeşitli eserler yazılmıştır.   

     Bu ibadetin yapılması, hacla ilgili eserlerin doğmasına neden olmuştur. 

Edebiyatımızda menâsik-i hac ve menâzil-i hac adlı iki tür oluşmuş, bu türlerde 

birçok eser verilmiştir. Bu tür eserler, sosyal amaçlı, halka bir şeyler öğretmek 

                                                           
1 Ömer Faruk Harman, “Hac” maddesi, DİA, 1996, Cilt: 14, s. 382 
2 Abdülkerim Özaydın, “Hac” maddesi, DİA, 1996, Cilt: 14, 399 
3 Salim Öğüt, “Hac” maddesi, DİA, 1996, Cilt: 14, s. 389-397 
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amaçlanan eserlerdendir. Hac ibadetinin nasıl yerine getirileceğini, karşılaşılan bazı 

durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Yazıldığı dönemde 

hac ibadetini eda edecek olanlara büyük yarar sağlayan eserlerdendir. Okuyanlara yol 

göstermekte, karşılaşılacak hallerle alakalı olarak, ayet, hadis ve fıkıh bilgileriyle 

okuyanlara fayda vermektedir. Çalışmamız, Sünbülî Sinân’ın hac el kitabı niteliğinde 

olan, Menâsik-i Hac adlı eseri üzerinedir.  

Menâsik-i Haclar   

     Hac, maddi durumu izin veren her Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir 

ibadet şeklidir. İbadetin yerine getirilmesi, bu konu ile ilgili çeşitli eserlerin kaleme 

alınmasını doğurmuştur. Bu eserler, ayrıca ibadetin gerçekleştirileceği mekanlarla 

alakalı bilgi vermektedir.  

     Hac ibadeti ile ilgili eserler arasında menâsik-i hac ve menâzil-i hac adıyla iki ayrı 

türde yapıtlar vardır.4 “menâsik-i hac” kelimesi, Devellioğlu sözlüğünde terim 

anlamı olarak “haccın yolunu, usulünü gösteren kitap.” olarak geçmektedir.5 Hac ile 

ilgili eserlerden en eski olanı, Ahmet Fakîh’in Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe isimli 

eseridir.6 Menâsik-i haclar, hacda yapılması gerekenlerle ilgili hac el kitaplarıdır. 

Hacca ya da umreye gidenin yapması ve ya yapmaması lüzumlu olan şeyler hakkında 

bizlere bilgi sunmaktadır. Bu tür eserler, manzum ve mensur şekillerde 

olabilmektedir. Topluma bir şeyler öğretmek amaçlandığından, genelde dili sade olan 

didaktik eserlerdendir. Fıkhî bilgiler, hadisler, ayetler içermektedir. Hac ibadetini 

yerine getirmek isteyenlere bu ibadeti nasıl gerçekleştireceği ve bazı durumlarda 

nasıl davranılması gerektiği hakkında yol göstermektedir. Pek de edebi değeri 

olmayan eserlerdir.7 Bu eserlerin bazıları hac konaklarının adlarını ve saat saat 

birbirlerine uzaklıklarını kaydederler.8 Yolda uğranılacak yerler, karşılaşılacak şeyler 

hakkında bilgi verirler. Bazı mensur ve manzum sîrelerde Hz. Muhammed’in Veda 

                                                           
4 Rahmi Yaran, “Hac” maddesinin “Literatür” alt maddesi, DİA,1996, Cilt: 14, s. 410-413 
5 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2008, s. 613 
6 Mehmet Gümüşkılıç, Moralı Bahtî’nin Menâsik-i Hacc’ı (Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Sözlük/İndeks-

Tıpkı Basım), Akademi Titiz Yayınları, İstanbul 2013, s. 8 
7 Rahmi Yaran, a. g. e.,  
8 Menderes Coşkun, Mensûr Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i, T. C. 

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002 
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haccını anlatan bölümlere, menasik-i hacca dair bilgilere rastlanır.9 Menasik-i Haclar 

arasındaki en meşhur eser, Gubarî’nin Menâsikü’l-Hac adlı mesnevi türündeki 

eseridir.10 

     Hac ibadeti konulu eserlerle ilgili en kapsamlı çalışma, Menderes Coşkun’un 

Manzum ve Mensûr Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-

Harameyn’i adlı eserdir.11 Çalışmada, bu tarzda eser sunan kişiler arasında üzerinde 

yüksek lisans çalışmamızı yaptığımız Şeyh Sinan, Şemseddin-i Ahmed Sivâsî, 

Beğzade Mustafa b. Ali, Babakaleli Abdül’aziz Ahmed Efendi, Gümüşhaneli Ahmed 

Ziya’eddin Efendi, Gubârî, Bahtî örnek olarak verilmiştir.12 Bu türde çok sayıda eser 

verilmiştir.13  

     Bilinen ilk manzum menasik-i hac Gubarî’nindir. Gubarî’nin eseri Millet 

Kütüphanesi’nde yer almaktadır. Ketebe kaydına göre 968/1561’de tamamlanarak 

Kanunî Sultan Süleyman’a sunulmuştur. Eserde müellif, hacda yapılması gerekenleri 

kendi hafızasına göre anlatmaktadır. Eserde şair, zindandan çıkma isteğini Kanunî’ye 

anlatmaktadır. Hacılara Kanunî Sultan Süleyman’a dua etmelerini nasihat eder. 

Gubarî, bir Mekke sakini olarak kendini otorite olarak görmekte ve yalan yanlış 

bilgilendirmelere karşı hacıları uyarmaktadır.14 

    On yedinci yüzyıl müellifi Bahtî’nin Manzûme fî-menâsik-i’l-hacc’ı da bu tür 

eserlerdendir. En ayrıntıı ve en ünlüsüdür.15 Bahtî, Moralı’dır. Eserin nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Eser, harekeli nesih ile kaleme 

alınmıştır.16  Eserin dili orta seviyede ve arada Farsça ve Arapça alıntılarla süslenmiş 

haldedir. Hac kurallarının ve kutsal yerlerin tasvirlerinin yanı sıra şairin konuyla 

ilgili önerilerle doludur.17  

                                                           
9 Rahmi Yaran, a. g. e. 
10 Rahmi Yaran, a. g. e., s. 413 
11Menderes Coşkun, a. g. e 
12Menderes Coşkun, a. g. e. 
13 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 9 
14 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 10 
15 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 12 
16 Mehmet Gümüşkılıç, a. g. e.  
17 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 13 
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     Hac seyahatnameleri arasında, Bahrî, Üsküdar’dan Şam’a kadar kadar 

konaklar’da hac konaklarını manzum olarak sade bir dille anlatır. Bahrî, Aşık 

Çelebi’yle aynı yüzyılda yaşamış, Halep’te memurdur. Eseri Süleymaniye 

Kütüphanesi’ndedir.18 

     Hacı Seyyid Hasan Rızâ’î’nin Tuhfetü’l Menâzili’l-Ka’be’si de, bu türde eserler 

arasındadır. Esere göre, Üsküdar’dan yola çıkan ve hac kervanı güzergahını takip 

eden Hasan’ın kervanı 53 günde Şam’a ulaşır. Eserde kişisel yolculuk izlenimlerini 

yansıtmaktadır.19 

     Cûdî’nin Merâhilü Mekke mine’ş-Şâm’ı hac konaklarını ve yolculuğunu anlatan 

manzumelerin en edebîsidir. Süleymaniye’de yer almaktadır.20 

     Kâmil’in Menâsik-i Hacc’ı Şam’dan Mekke’ye kadarki menziller tasvir 

edilmiştir.21 Söz konusu eser, Adnan Elgün tarafından yüksek lisans tezi olarak 

çalışılmıştır. 

     Abdurrahman Hibrî’nin Menâsik-i Mesâlik’i Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. 

Sevim İlgürel tarafında transkribe edilerek basılmıştır.22 

     Kadrî’nin Menâzilü’t-tarîk ilâ Beyti’llahi’l-‘Atik, 17. yüzyıl eseridir. Eserde, 

müellif hacca gittiğini, arkadaşlarının isteği üzerine yolculuk izlenimlerini 

yazmdığını belirtmiştir.23 

     Üsküdar’dan Arafat’a kadar hac konaklarını anlatan yazarı bilinmeyen bir eser, 

Manchester Üniversitesi’ne ait John Rylands nadir eserler kütüphanesindedir. Eserin 

başlığı Canib-i Mısrdan Mekke Mükerreme’dir.24 

     Seyyid İbrahin Hanîf’in Hâsıl-ı Hacc-ı Şerîf li Menâzili’l-Harameyn adlı eserinde, 

müellif, 1786 yılında yaptığı hac yolculuğunu anlatmaktadır.25 

                                                           
18 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 16 
19 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 17 
20 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 18 
21 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 21 
22 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 23 
23 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 25 
24 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 27 
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     Mehmed Edîb’in Nehcetü’l-Menâzil adlı eseri de hacla alakalı eserlerdendir. Hac 

seyahatnamelerinin en tanınmışı ve en hacimlisidir. Eserin basma nüshası 156 

sayfadır.26 

     Menâzil ya da menâsik olmayan hac seyahatnamelerine Söylemezoğlu Süleyman 

Şefik’in Hicâz Seyâhâtnamesi, Memdûh Bey’in Surre-nâme’si, Aşçı Dede’nin 

seyahatnamesi, Cenâb Şehabeddin’in Hac Yolunda adlı eseri, Ali Suad’ın 

Seyahatlerim isimli çalışması örnek gösterilebilir.27 

     Evliya Çelebî Seyahatname’sinin dokuzuncu cildi hac yolculuğuna ayrılmıştır.28 

     Menâzil ve ya menâsik olmayan hacla ilgili eserler arasında, Ahmed Fakîh’in 

Kitâbü Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’si, Fevrî’nin Risâle-i Mekkiyye’si, Nâbî’nin 

Tuhfetü’l Harameyn’i sayılabilir.29 

Sünbülî Sinân 

     Asıl adı Yusuf Sinaneddin b. Ya’kûb-ı Germiyânî olan müellif, Ya’kub-i 

Germiyânî’nin oğludur ve babası Yanya’da şeyhlik yaparken doğmuştur.30 

     Babası Ya’kub Efendi’nin Davutpaşa’daki bir zaviyeye tayin edilmesi üzerine, 4 

yaşındayken İstanbul’a gelmiştir.31 

     Merkez Efendi’den ders talim etmiştir. Onun hayır duasını da almıştır. Ayrıca, 

şöyle demiştir: “Senin bu oğlunun geleceği iyidir. Hatta senin seccadene otursa 

gerektir. Hacca gitmek de ona nasip olacaktır.”32 

     İstanbul’da zahiri ilimleri öğrenmiş, Şah Efendi’ye mülazım olmuş, İlmi 

derecesini artırdıktan sonra Şeyhü’l-İslam Ebu’s-su’ud Efendi’nin ilmi terbiyesinden 

geçmiştir. Medreseyi bitirdikten sonra bazı medreselerde müderrislik yapmış, daha 

                                                                                                                                                                     
25 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 27 
26 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 30 
27 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 31 
28 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 34 
29 Menderes Coşkun, a. g. e., s. 42 
30Nazif Velikâhyaoğlu, Sümbüliyye Tarikatı ve Kocamustafapaşa Külliyesi, Çağrı Yayınları, İstanbul 

2000 
31Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e., s. 197 
32Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e. 



6 
 

sonra müderrislikten ayrılmıştır. Bundan sonra babası Şeyh Yak’ub Efendi’ye 

bağlanmıştır.33 

     Halvete girmiş, riyazetten sonra babası Yusuf Sinaneddin’e hilafet ve icazet 

vermiştir. Daha sonra, Kethüda Ferrûh Efendi’nin yaptırdığı zaviyeye 1564 yılında 

şeyh olarak yerleştirilmiştir.34 

     Babasının vefatı dolayısıyla Kocamustafapaşa Sünbülî Hanigâhı’na şeyh tayin 

edilmiştir.35 

     Sünbülî Sinan ilmi derinliğinin yanı sıra, hafızlığı, musikiye aşinalığı, müfessirliği 

ve vaazlarıyla ön planda olmuştur.36 

     Merkez Efendi Külliyesinde Seyyid Muslihüddin Efendi adına düzenlenen 

toplantıda Yusuf Sinaneddin de, konuşma yapmıştır. Söz konusu merasim Hulvi 

Lemazât’ında geçmektedir.37 

     Yusuf Sinaneddin, Merkez Efendi’nin dediği gibi, Medine’ye gönderilmiş, yerine 

Şeyh Hasan Efendi görevlendirilmiştir.38 

     Yusuf Sinaneddin, 1581’de Medine’de vefat etmiştir. “Şeyhü’l evliya” 

tamlamasıyla ölüm tarihi olan 989/1581 sayısı verilmektedir. Kabri Medine’de 

Cennetü’l Baki’dedir.39 

     Eserleri şunlardır: 

1. Tenbihü’l gabî fi rü’yeti’n-nebî 

2. Tadlîlü’t-tevîl 

3. Risâletü’l Hakikatü Li Talibü’l Îkan 

4. Menâsik-i Hac 

                                                           
33Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e. 
34Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e. 
35Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e. 
36Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e.; Hür Mahmut Yücer, “Sünbüliyye” maddesi, DİA Ansiklopedisi, 2010, 

C: 38, s. 136-140 
37Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e., s. 197 
38Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e., s. 198 
39Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e., s. 198 
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5. Tezkiretü’l Halvetiyye40 

     Osmanlı Müellifleri’nde Yusuf Sinaneddin’in bir ilahisi yer almaktadır.41 

Nüshaların Tanıtımı 

     Eserin tespit edebildiğimiz 44 adet nüshası vardır. Nüshaların kayıtlı olduğu 

yerler şunlardır: 

1. Berlin Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Hs.or.oct.811 

Staatsbibliothek,  İstinsah tarihi 1780- 138 yp. 

2. Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi- 3+179 yaprak -Râşid Efendi 

Eki 11187 

3. İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları - 2010/2 -24b-31b 

4. İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- 2010/1- 1-24a 

5. İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- 209/2- 13b-41b 

6. İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- 1484/2 - 6b-40a 

7. Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları(Bosna) - R- 6799 141 yaprak 

8. Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları ist.1850-4445 72 yaprak 

9. Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları -2687 -41 yaprak 

10. Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları-ist. 1780- 3615-61 yaprak 

11. Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- 1578- 1-96 yaprak 

12. Boşnak Enstitüsü Türkçe Yazmaları (Zürih) - Ms 152 –ist.1803 – 104 yaprak 

13. Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- Renaudot/Saint-Germain-des-

Pres, 535- ist 1629-131y 

14. Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- Ms.or.oct.2940 - 61b-69a 

15. Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- Ms.or.oct.1973 – ist. 1839- 

76 yaprak 

16. Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- Ms.or.oct.2940- ist.1750- 

3b-60a 

17. İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları- Or. 7839 – 126 yaprak 

                                                           
40Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e., s. 198, Hür Mahmut Yücer, “Sünbüliyye” maddesi, DİA Ansiklopedisi, 

2010, C: 38, s. 136-140 
41Nazif Velikâhyaoğlu, a. g. e., s. 199,  
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18. İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları - Or. 1167 – ist.1732- 101 

yaprak 

19. Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları  - Mazarin/Regius, 1257. -

ist.1644- 101 yaprak 

20. Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları - Regius. – ist.1599- 64 yaprak 

21. Milli Kütüphane-Ankara Koleksiyon Samsun İl Halk Kütüphanesi- 

VIII,175yaprak- 55 Hk 622 

22. Milli Kütüphane-Ankara Koleksiyon Ankara Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi - Yaprak I+1b-64b - 06 Hk 4063/1 

23. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi – ist.1582- 37 Hk 1471 – 34 yaprak 

24. Manisa İl Halk Kütüphanesi- ist.1769- III+152 yaprak 

25. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi ist 1677-58 yaprak 

26. Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi - 19 Hk 1539- 51 yaprak 

27. Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi- 19 Hk 1554- ist. 1784- 137 yaprak 

28. Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi- 19 Hk 4375- İST. 1738- II+112 

yaprak 

29. 007945 Beyazıt Devlet Kütüphanesi- Beyazıd 297.5 989/1581- 6 vr 

30. 000852 Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi 297.541 989- 60 vr.  

31. 000853 Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi 297.541  -989-94 vr 

32. Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 1469- 91 vr. 

33. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud efendi 1055- 70 vr. 

34. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud efendi 1058- 104 vr. 

35. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud efendi 1070- 52 vr. 

36. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud efendi 1086- 47 vr. 

37. Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 569- 121 vr. 

38. Süleymaniye Kütüphanesi Nuri Arlasez 42- 82 vr 

39. Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa 983- 162 vr. 

40. Süleymaniye Kütüphanesi Serez 1032- 97 vr. 

41. Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye 386- 100 vr. 

42. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 3490- 106 vr. 

43. Süleymaniye Kütüphanesi  Yazma Bağışlar 3702- 112 vr 

44. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 7207- 108 vr. 
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      Bu 44 nüshadan, satır sayısı en fazla olan iki tanesi ele alınarak metin okunmaya 

başlanmıştır. Nüshalar MK ve B olarak adlandırılmıştır. Satırı en uzun olan MK 

nüshası, ana metin olarak kabul edilmiştir. 

     I. Nüsha: MK nüshası, Milli Kütüphane’de Samsun İl Halk Kütüphanesi- VIII 

adlı koleksiyonda 55 Hk 622 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Boyu 203x128 mm.’dir. 

Satır sayısı 15, varak sayısı 89’dur.  

     II. Nüsha: B nüshası, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları bölümünde, 

koleksiyon Renaudot/Saint-Germain-des-Pres, 535 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. 

Boyu 205x125 mm.’dir. İstinsah tarihi 1629’dur. Satır sayısı 15, varak sayısı 108’dir. 

     Ana metin oluşturulurken, esas olarak kabul edilen MK nüshası sayfanın üst 

kısmında yer almıştır. Nüsha farklılıkları küçük punto halinde dipnotta gösterilmiştir. 

Metin hazırlanırken Times Turkish Transcription adlı yazı tipi tercih edilmiş, Eski 

Anadolu Türkçesi için kullanılan transkripsiyon alfabesiyle eserin yazı-çevrimi 

yapılmıştır. 
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II. İNCELEME 

     Eserin harekeli olması, dönemin ses biçimi hakkında ipucu vermektedir. Eser 16. 

yüzyıla geçiş dönemi dil özelliklerini göstermektedir.  

     Eser incelenirken, ses bilgisi ile ilgili dikkat çken bazı hususlar şunlardır; 

Ses Bilgisi 

Dil Uyumu 

     Eserde, kelimelere gelen eklerde dil uyumu görülmektedir. Ancak, –ken ve -lıķ 

ekleri dil uyumuna aykırı durum oluşturmuştur; 

     ķılurken; 9b-4, olurken; 9b-4, alurken; 32a-4, çıkarken; 55a-4 

     aķçelıķ; 10a-13 

Dudak Uyumu 

     Menâsik-i Hac, 16. Yüzyıla ait bir geçiş dönemi eseridir. Eserde dudak uyumu 

görülmekle beraber yer yer uyumsuz şekiller göze çarpmaktadır. 

     Uyumlu eklerden bazıları şunlardır; 

     -(s)I: arasından; 5a-7, arasın; 40b-15, eline; 48a-9, ķuyusunda; 18a-6, güninde; 

5b-2, bıyığın; 19b-8,  ķalanını; 59a-10, yoldaşlarına; 36a-12 

     -dIr: ķıldı; 2a-4, ķarartdı; 42a-1, ķıldım; 60a-1 

     -Inca: çıķınca; 6b-9, batınca; 60b-6 

     -Ip: varıp; 11b-8, yüriyip; 15a-7 

     -dIKdA: itdikde; 5a-13, geldikde; 7b-6, indikde; 21a-10, bulunduķda; 10a-10, 

olduķda; 21a-6 

     -sIz: ansız; 29b-10, ersiz; 12a-11, aźıķsız; 11a-11, abdestsiz; 14b-13 



11 
 

     -dIK: ķaldırdıġı; 42a-15, olmadıġınıñ; 6a-9, itdigi; 55b-5 

     -cIK: ıracıķdan; 43a-13 

     -IK: açıķ; 46a-14 

     -Im: benim; 61a-9, ķullarım; 61a-9 

     -mIş:  çıkarmış; 56b-5 

     -mAdAn: 75b-13 

     Uyum görülmekle beraber, yer yer uyumsuz şekiller de göze çarpmaktadır. Bazı 

kelimelerin köklerindeki yuvarlak ünlüler Eski Anadolu Türkçesindeki gibi devam 

etmektedir;  

     altundan; 7b-14, ŧoġrı; 39b-11, kendüye; 27a-14 

     Uyuma girmeyen eklerden bazıları şunlardır; 

     -(n)Uñ: ĥaccuñ; 2a-7, saçuñ; 71b-2, anuñ; 21a-9 , nesnenüñ; 24a-4, ĥareminüñ; 

24b-9, yerinüñ; 46a-12, gidenüñ; 57b-2, namāzınuñ; 66a-13 

     -lU: adlu; 2b-1, şübhelüdür; 17a-1, boyalu; 2a-10, bendlü; 26a-8, itmelü; 43a-14, 

ĥallü; 29b-12 

     -dUK: ŧoġduġı; 5a-7, olduġı; 5b-1, ŧurduķdan; 32b-14, bilmedügi; 28a-4, diledügi; 

50b-1, bitürdügi; 38b-1 

     -Up:  bayılup; 69b-1, bilmeyüp; 2b-3, idüp; 2a-11, itdürüp; 2b-6, gelüp; 6a-4, 

virüp; 7b-2, alınup; 3b-12, irdürmeyüp; 9b-3 

     -dUr:  dimekdür; 3b-12, vardur; 85b-9, farżdur; 7a-12, ĥacdur; 21a-15 

     -sIz: ‘öźrsiz; 4a-14 

     -sUn: itsün; 28a-8, virilsün; 22a-13, geysün; 30a-5  

     -Um: benüm; 80a-11, murādum; 88a-14 
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     -Up:  yapışup; 39a-6, ķaldurup 42b-6, varup; 86a-10, yazdırmayup; 86a-7, 

olmayup; 87b-8, alınup; 12b-8 

     -I: bunı; 86a-5 

     -lI: ķoķulı; 19b-13, tozlıca; 61b-15 

     -Ur: ķılurken; 9b-4, virür; 22a-6, bilürsen; 23b-14, alurken; 32a-4, ķaldurur; 51b-

4, yazılur; 50a-6 

     -cUK:  azacuķ; 25b-10 

      -(s)I: ķulı; 11b-13, ķoltuġın; 24a-12, bölükin; 27b-7 

     -mIş: dökülmiş; 56b-2, ŧolmış; 61b-15 

     -dUr: ķaldurup; 42b-6, getüre; 66b-2 

     -IncI: dördünci; 73b-11 

     -I ñIz: ‘ömriñiz; 74b-12 

     -U: ķapusı; 78a-9 

     -ArU: yuķaru; 69a-3 

     -ntU: ikindü; 58a-5 

     -sU: yatsu; 58a-6 

     -n: śatun; 36-10 

Ses Değişmeleri 

i>e Değişmesi 

     Çok büyük oranda “i”li şekiller kullanılmasıyla beraber yer yer “e”li şekiller de 

kullanılmıştır. “i”li şekillere bazı örnekler şunlardır; 

     itmek-ile; 2a-8 (etmek-ile) 
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     idüp; 2a-11 (edip) 

     itmeyüp; 2b-4 (etmeyip) 

     itdüginden; 2b-15 (etdiğinden) 

     ider; 2b-15 (eder) 

     itdikden; 5a-15 (ettikten) 

     itmek; 7a-2 (etmek) 

     virmek; 3a-9,8b-2 (vermek) 

     itmegi; 3b-5 (etmeyi) 

     iderüz; 7b-8 (ederiz) 

     iderler; 11a-4 (ederler) 

     itdirmek; 12a-7 (ettirmek) 

     itdügi-çün; 13a-1 (ettiği için) 

     idivirse; 27a-13 (ediverse) 

     ide; 31b-6 (ede) 

     itdik; 42a-9 (ettik) 

     itmezden; 32b-10 (etmezden) 

     itmekdir; 15b-14 (etmektir) 

     dimekdür; 3b-12 (demektir) 

     dirler; 5a-9 (derler) 

     diyü; 5a-10 (diye) 

     didiki; 16b-7 (dedi ki) 
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     dirler; 35b-10 (derler) 

     dimek; 21a-5 (demek) 

     didiler; 54a-10 (dediler) 

     virilür; 7a-7 (verilir) 

     vire; 10a-8 (vere) 

     virür; 22a-6 (verir) 

     virüp; 43b-7 (verip) 

     gice; 14b-2 (gece) 

     gicelemek; 17a-5 (gecelemek) 

     yimek; 35b-5 (yemek) 

     digilmiş; 20a-12 (değilmiş) 

     yitse; 59a-7 (yetse) 

     yitmese; 59b-5 (yetmese) 

     irtesi; 73a-2 (ertesi) 

     gitmelü; 74a-1 (gitmeli) 

     “e”li şekillere örnekler şunlardır; 

     verse; 3b-13 (vir-) 

     deyü; 5a-7, 74a-12 (diyü) 

     deniledurur; 5b-2 (diniledurur) 

     derler; 5b-7 (dirler) 

     geymege; 19b-6 (giymeğe) 
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     geymekdir; 25b-7 (giymektir) 

     geyse; 27b-4 (giyse) 

     değildir; 20b-1 (diğildir) 

     yemek; 35b-9, 36b-15 (yimek) 

     gederse; 74a-1 (giderse) 

t>d Değişmesi 

     Kelime başında ŧ/d meselesine gelince, eserde kelime başındaki “ŧ”ler 

korunmuştur. Yer yer “d”li şekillere de rastlanmaktadır. 

     ŧoġduġı;  5a-7 (doğduğu) 

     ŧurmaķdır; 13b-3, 14a-12 (durmaktır) 

     ŧurmaġa; 29b-1, 31a-6 (durmaya) 

     ŧurma; 30b-1 (durma) 

     ŧurduķdan; 32b-14 (durduktan) 

     ŧurmayup; 72b-11 (durmayıp) 

     ŧurur; 76b-14 (durur) 

     ŧursa; 77a-11 (dursa) 

     ŧurup; 42a-10 (durup) 

     ŧoġunca; 17a-9 (doğunca) 

     ŧoġarken; 17a-6 (doğarken) 

     ŧoġarken; 58a-8 (doğarken) 

     ŧoġuncadır; 60b-3 (doğuncadır) 

     ŧoķuz; 18b-3 (dokuz) 
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     ŧutına; 20a-10 (dutuna E. A. T.) 

     ŧoķuzıncı; 26a-6 (dokuzuncu) 

     ŧuta; 36b-1(duta E. A. T.) 

     ŧoġrı; 39b-11(doğru) 

     ŧura; 59a-2 (dura) 

     ŧolmış; 61b-15 (dolmuş) 

     “d”li şekillere örnek olarak şunlar verilebilir; 

     durur; 9b-8, 21b-11, 60a-2 (ŧurur) 

     dururlar; 60a-2 (ŧururlar) 

     durup; 62b-2 (ŧurup) 

     dururken; 63b-11 (ŧururken) 

     durmayup; 70b-10 (ŧurmayıp) 

     dura; 73a-10, 74a-11(ŧura) 

     durup; 78a-13 (ŧurup) 

     duta; 37a-15 (ŧuta) 

     dürlü; 48a-15, 64a-10 (türlü) 

     demürci; 74b-13 (temürci) 

ķ>ħ Değişmesi 

     Eski Anadolu Türkçesinin en önemli özelliği, ķ/ħ değişmesinin örneği de eserde 

görülmektedir; 

     aħşam; 21a-9, 44b-6, 58a-6, 65a-1, 65a-10 (aķşam) 

     aħşamın; 65a-15 (aķşamın) 
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     aħşama; 65a-15 (aķşama) 

g>y Değişmesi 

     Bir örnekte g/y değişmesi tespit edilmiştir. 

     öyle; 58a-5, 59a-3, 59a-6, 73b-7 (öğle) 

b>p Değişmesi 

     Kelime başındaki “b”ler “p”ye dönüşmüş, bazı örneklerde “b” kendini 

korumuştur.    

     paşmaķ; 24a-15, 25a-15, 28a-10, 29b-6 (başmaķ) 

     parmağı; 69a-5, 69a-5 (barmaġı) 

     bişmesi; 18b-9a (pişmesi) 

g>v Değişmesi 

     Bir örnekte “g/v” değişmesi görülmektedir.  

     śovuķdan; 28a-11, 29b-2, 31a-5, 76a-9 (soġuk) 

 

Ünlü Türemesi 

     Ünlü türemesine bazı Türkçe kökenli kelimelerde rastlanmıştır; 

     azacuķ; 25b-10  

     yapaça; 26a-1 

Ünsüz Düşmesi 

     Ünsüz düşmesi, -cIķ ekinin kelimeye gelmesi meydana gelmiştir. 

     ıracıķ; 68a-6, 73a10, 81b-6 (ıraķ) 
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     ıracıķdan; 42b-14, 43a-13 (ıraķ) 

Yuvarlaklaşma 

     Eklerin başındaki “g/ġ”ların düşmesiyle bir kelime yuvarlaklaşmıştır. 

     yuķaru; 69a-3, 74a-14, 78b-15 

     yuķaruda; 72a-2 

Ünlü Türemesi 

     Yardımcı ses olan “y” ve “n” sesleri yaygın olarak kullanılmaktadır.  

     bilmeyüp; 2b-3 

     yüriyüp; 14b-8 

     başlayup; 15a-7 

     itmeye; 9a-11 

     śuya; 10a-3 

     ŧavāfını; 14b-13 

     śaġına; 15a-7 

Ünsüz İkizleşmesi 

     İki örnekte ünsüz ikizleşmesi tespit edilmiştir. 

     ıssıdan; 29b-2, 31a-4, 76a-9 (ısıg) 

     assıdan; 10b-15 (asıg) 

Sedalılaşma 

     İki ünlü arasında kalan ünsüzlük çok büyük oranda sedalılaşmıştır. 

     olmaduġı-çündir; 6a-10 (olmaduķ) 
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     olmaġ-ıla; 6b-2 (olmaķ) 

     uzadup; 14a-11 (uzat-) 

     ider; 7b-15 (it-) 

     bıraķduġı; 11a-1(bıraķduķ) 

Nüshalarla İgili Bazı Hususlar 

     Nüshalar arasındaki bazı ses farklılıkları göz çarpmaktadır. Tespit edebildiğimiz 

bazı hususlar şunlardır;  

1. Bazı kelimeler, bir nüshada “ŧ”li, bir nüshada “d”li şekilde kullanılmıştır. 

ŧutına; MK20a-10, dutuna; B592 

durur; MK21b-11, ŧurup; B644 

1. “yalnız” kelimesi bir nüshada düz, diğer nüshada yuvarlak biçimde 

yazılmıştır. 

yalñız; MK20b-5, yalñuz; B604 

2. İlgi eki bir nüshada düz, bir nüshada yuvarlak yazılmıştır. 

anuñ; MK22b-1, anıñ; B669 

nesnenüñ; MK24a-4, nesneniñ; B736 

3. “yüzük” kelimesi bir nüshada düz, bir nüshada yuvarlak şekilde yazılmıştır. 

yüzük; MK25a-4, yüzik; B777 

4. Menfi isimden isim yapma eki “-sız” bir nüshada yuvarlak, diğer nüshada düz 

şekliyle kullanılmıştır. 

ansız; MK25a-14, ansuz; B790 

5. Sıfat-fiil eki “-dık” bir nüshada düz, bir nüshada yuvarlak biçimde 

kullanılmıştır. 

olmadıķ; MK26b-6, olmaduķ; B852  

6. “pabuç” kelimesi iki nüshada da farklı yazılmıştır. 

pabuç; MK28a-10, pāpūş; B940 

pabuç; MK29a-12, pāpūş; B973 

7. “kasık” kelimesi iki nüshada farklı kullanılmıştır. 

ķasıġı; MK32a-3, ķasuġı; B1110  
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8. İlgi eki bir nüshada yuvarlak, bir nüshada düz biçimde kullanılmıştır. 

benim; MK39a-3, benüm; B1432 

9. “kına” kelimesi iki nüshada da farklı şekilde kullanılmıştır. 

ħınnā; MK33a-14, ķınā; B1205 

10. “de-“ fiili bir nüshada “i”li, bir nüshada “e”li şekilde yazılmıştır. 

diye; MK40a-9, deye; B1477 

11. “yürü-“ fili iki nüshada farklı şekilde yazılmıştır. 

yürüse; MK52b-6, yürise; B1917 

12. Birinci tekil şahıs görülen geçmiş zaman eki, bir nüshada düz, bir nüshada 

yuvarlak biçimde kullanılmıştır. 

ķıldım; MK60a-1, ķıldum; B2231 

13. Bildirme eki bir nüshada düz, bir nüshada yuvarlak yazılmıştır. 

nedir; MK62b-8, nedür; B2335 

14. Çokluk 2. şahıs iyelik eki bir nüshada düz, bir nüshada yuvarlak 

kullanılmıştır. 

üzeriñize; MK64b-11, üzeriñüze; B2389 

15. İlgi eki bir nüshada yuvarlak, bir nüshada düz yazılmıştır. 

sizüñ;MK64b-11, siziñ; B2388 

16. Zarf-fiil eki bir nüshada “-madan” şeklinde, bir nüshada “-madın” şeklinde 

yazılmıştır. 

olmadan; MK70a-13, olmadın; B2613 

17. “git-“ fiili bir nüshada “i” ile, bir nüshada “e” ile yazılmıştır. 

gederse; MK74a-1, giderse; B2735 

18. Ettirgenlik eki bir nüshada düz ünlülü, diğer nüshada yuvarlak ünlülü olarak 

yazılmıştır. 

ulaşdırıñ; MK74b-11, ulaşduruñ; B2777 
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III. TENKİTLİ METİN 

MENÂSİK-İ HAC 

B1b, MK1b  [1]Bismi’llahi’r-raĥmani’r-rāĥim 

B1b, MK1b [2]Elĥamdü lilla’lleźi ce’ale’l beyte’l ĥarāme ķıyāmen li’n-nāsi [3] ve 

hüdel li’l- ‘alemine ve şerrefehü bi’l-iżāfetiilā nefsihi [4]ve bihī ‘alā ‘alī sā’ira’l 

beķā’i ecma’ine ve ce’alehü külle[5] yevmin ve leyletin maĥalle tenzilāti’r-raĥmāti’l-

ma’inü ve ‘işrīne [6] ve meŝvā ce’alehü masķıŧı ra’isi ħalāyıķı ħātemü’l enbiyā’i[7] 

ve’l mürselīn ve meŝvā ‘ibrāhim ve isma’īle ‘aleyhimü’s-śelāmü[8] menşā’el 

ħülefā’i’r-rāşidīn ve śayyare[9] mā ĥavā ileyhi ĥaremen lā-yüdħılehü ķāśidühü illa 

kâşife[10]rāsihi eşrefi ‘użvi’l-ādemīn ve’ś-śalātehü ‘alā[11]abdihi’lleźine42 

erselehüB2araĥmetel lil-‘ālemīne ve ‘alā alihi [12]ve aśĥābihi’l-lezīne eħaźü anhü’l 

menāsiki feśāre [13]menhecen li’s-sālikīne śalāten tübellīġunā ile’d-derecāti’l ‘ulā  

 

MK2a [1]ma’alleźīne en‘ame’llahü ‘aleyhim mine’n-nebīyyīne ve’s-

śıddıķīne[2]ve’ş-şühedā’i ve’ś-śāliĥīne vaķtā ki Allahü Te‘ālā[3] bu ża‘īf muķaśśır  

ķuluna maĥżā faśl-ı ihsanından [4] beyt-i şerīfüñ43 ziyāretin44 rūzı ķıldı45 ve 

ba‘dehü46 [5] ĥaccet’ül-islāmı niçe  ĥac daħı müyesser oldı [6] ve sākin-i ĥarem-i 

şerifi ve ceyerānı olanlardan eyledi [7] ise47 mesā’il ĥaccüñ müşkilātı bize münĥal 

olup [8] kesret-i mümāreset ile48 mevāżı-ı nüskleri müşāhede itmek-ile49[9] el-ĥabere 

leyse ke’l-mu‘aniyyeti cümle menāsik[10] kitābların yigirmi yıl daħı ziyāde miķdārı 

tetebbü‘ [11] idüp itķān üzere iź‘ān olmak müyesser oldı50B2b vācib oldı ki51 [12] bu 

ni‘metüñ şükrānesi içün iħvān-ı mü’minine [13] vāżı‘ül52 ma‘nā ve’l-beyān53menāsik 

                                                           
42 ‘abdihi’l-leźi B 
43şer şeriniñ B 
44ziyaret B 
45itmesin rūzı ķılıyor B 
46zübde ve B 
47eyledi-ise B 
48ve mevāżı‘ı B 
49itmek-ile B 
50 oldısa B 
51 oldı-ki; B  
52vāżı‘ ise B 
53el ma‘na ve’l-beyān B 
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kitābların 54  cem‘ [14] itmek lisan-ı ‘Arabdan Türkī üzere ‘umūm-i nāsik55 [15] her 

ţā’ifesine ifhām içün elĥamdülillah ki lisān-ı 

 

MK2b [1]‘Arab üzere İĥyā’ül-ĥac56 ve Ķurratü’l-‘uyūn adlu iki [2] menāsik57  kütüb-

i mu‘teberden zübdesin iħźā idüp58[3] cem‘i müyesser oldı lakin herkes59 ‘Arabça 

bilmeyüp [4] ve bilende60 ekseri mesā’il-i ĥaccı ‘ale’l-itķān61 fehm itmeyüp [5] 

kendü ġalaţ itdüginden ġayrı niceleri de ġalaţ [6] itdürüp ĥaccına noķśān virürler 

zīrā62 bu ĥac ‘ilmi ‘alā’l-tamām [7] bilinmek Mekkede63 mücāvir olup64 mecmū‘-i 

menāsikleri tetebbu‘ [8] ve mevāżı‘ nüskleri müşāhede itmek-ile olur bes [9] lāzım 

oldı ki Türkīçede ‘ala’l-iħtiśār menāsik [10] cem‘ itmek ‘umūm-i nāse müfīd olmak 

B3a içün65 bu risāle-i [11]  mu‘temed66 kitāblardan iħrāc idüp67 ķatī mühim ve 

keŝirü’l vuķū‘ [12] olan mesā’il-i źikr olundı buña i‘timād oluna68 ve ba‘żı69[13] 

ħalel vāķi‘ oldı-ısa70 ta‘yyīb itmek olmaya belki ıślāĥ [14] ide ve71 bu risale nice bāb 

üzerine72 tercüme olundı [15]  evvelki bāb ĥac farż73 olup terk idenler74 aĥvālin 

beyān ider  

 

MK3a [1] daħı idenler75 ne kerāmetler virilür anı beyān ider ikinci bāb76[2] 

menāsikü’l-ĥac77 beyān ider üçünci bāb78 mīķātları beyān [3] ider dördünci 

                                                           
54kitābların B 
55nāsik B 
56 adlu B 
57menāsik B 
58 idüpde B  
59her kimesne B 
60bilende B 
61 ale’l-itķān B 
62ki B 
63 mekkede mücavir olupda B 
64mecmu‘ B 
65 müfīd olma olmaġıçün B 
66 mu‘temed olan kitāblardan B 
67 idüp B  
68 ķılına B 
69 ħallel B 
70 oldı ise B 
71 ķılına B 
72üzere B 
73farż B 
74 ideniñ B 
75edā ide B 
76ikinci bāb B 
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bāb79iĥrām80 aĥvālin beyān ider beşinci bāb81[4] müĥrime ĥarām olan eşyā’ı82 beyān 

ider altıncı bāb83[5]  müĥrime işlemesi ĥelāl olan eşyāyı beyān ider [6] yedinci bāb84 

‘avratlara ihramı aĥvālin85 beyan ider sekizinci [7] bāb86B3b bāliġ olmadıķları87 

iĥrāmın beyān ider ŧoķuzıncı bāb88[8] cināyet aĥvālin beyān ider onuncı bāb 

keffāretler [9] virmek aĥvālin beyān ider on birinci bāb89 ķurbān [10] aĥvālin beyān 

ider on ikinci bāb90 Mekkeye dāħil olmak [11] beyān ider91 on üçünci bāb92 ŧavāf 

aĥvālin [12] beyān ider on dördünci bāb93 Śafā ve Merve arasın94[13] sa‘y itmek95 

aĥvālin beyān ider on beşinci bāb96 Mekkede ‘Arafata çıķmaķ aĥvālin beyān ider on 

[15] altıncı bāb ‘Arafatdan Müzdelifeye göçmek aĥvālin  

 

MK3b [1] beyān ider on yedinci bāb97 Mināda bayrām gün98 lāzım [2] 

ef‘āli beyān ider daħı eyyām -ı teşriķde olan ef‘āli [3] ider on sekizinci 

bāb ĥacdan fāriġ olsa99 ‘umre [4] itmek aħvālinbeyān ider on ŧoķuzuncı 

bāb B4a ŧavāf-ı [5] vedā‘ itmegi100 beyān ider yigirminci bāb Medīne-i 

münevvere [6] ķabr-i şerīfi ziyāret itmek101 aħvālin beyān ider el-bābü 

[7]’l-evvel fī beyan-ı terkü’l-ĥac ve fa‘alehü ķāle resullallahi  [8] 

                                                                                                                                                                     
77menāsik-i ĥac B 
78 üçünci bāb B 
79 dördünci bāb B 
80iĥrāmı beyān ider B 
81beşinci bāb B 
82 eşyāyı B 
83altıncı bāb B 
84yedinci bāb B 
85 ĥālin B 
86sekizinci bāb B 
87olmadıķlarıñ B 
88 ŧoķuzuncı bāb B 
89on birinci bāb B 
90on ikinci bāb B 
91 Mekke-i müşerrefeye duħūl itmek beyān ider B 
92on üçünci bāb B 
93on dördünci bāb B 
94arasında B 
95aĥvālin beyān ider B 
96on beşinci bāb B 
97bāb on yedi 
98 güni B 
99olduķda B 
100aħvālin B 
101beyānındadur B 



24 
 

śalla’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 102 men melekehü103 zāden ev rāĥılete 

[9] yübelluguhü ilā beytu’llahi te‘ālā evelem yeĥac felā ‘aleyhi ey -yemūt 

[10] yehūdiyyen ev-naśrāniyyan ve źelike ennellahe te‘ālā yegulü ve 

lillahi [11] ‘ale’n-nāsi ĥaccü’l-beyti mine’steŧa‘ ileyhi sebīlen  [12] ve 

revāhü’l-tirmeddi ya’nī dimekdür ki Allahü Te‘ālā bir kişiye 104[13] 

Ka‘beye105 varup gelince106 yitecek ķadar107 aķçe verse [14] ĥac itmese 

anuñ içün ĥasret108 nedāmet olmaya ki  [15] oldugi vaķt 109Yehūdi yā 

Naśranī ölümi gibi olur110 

 

MK4a [1] hīç kimesne111 aña teraĥĥüm idecek değildir ve ķāle śallallahe112 [2] te‘ālā 

‘aleyhi ve sellemB4beyyühe’n-nāse inna’llahe faraża el-ĥac [3] ‘alā meni’steŧā‘ 

ileyhi sebīlā ve men lem yef‘ale felyemtü[4] ‘alā eyyi ĥalin inşā’e yehūdiyyen ev-

naśranīyyen ev-mecūsīyyen illā[5] ey-yekūn bihi faraża113 ĥābis114 ve mete‘a115 min 

sulŧānin [6] cā’izin alā lā-naśīb ke116 min şefa‘ati ve lāyüridü ‘alī ĥavżī [7] 

Allahümme117 hel belaġtü güzāfi tenbiye’l-ġāfilīn ya’nī [8] dimekdür ki Allahü 

Te‘ālā ķādir olanlar üzerine ĥaccı [9] farz itdi118 ol kimesne ki terk iderse her ne 

ĥāl119 [10] üzerine olursa olsun Yehūdī yā Naśranī [11] yā Mecūsī olmaķ120 üzerine 

illā meğer ki ĥaccı terk itmede [12] māni‘-i şer‘īsi ola121 ebedī122 marīż olmaķ gibi tā 

                                                           
102śalla’llahü ‘aleyhi ve sellem B 
103meleke B 
104kimesne ki B 
105 ĥacca B 
106gelmege B 
107miķdārı akçeye ķādir olupda ĥac itmese B 
108ve B 
109vaķtde B 
110öldügine B 
111ol kimseye hīç B 
112 resūllahe B 
113 marażün B 
114cālis B 
115ev mani ‘ün B 
116 min şefa‘ati B 
117alā B 
118 iyledi B 
119 ĥālde B 
120olmaķlıķ B 
121ola idi B 
122 marīż olmak B 



25 
 

ölünce [13] yāħūd žālim beglerden māni‘ ola agâh olsun [14] ‘özrsiz123 ĥaccı terk ide 

ne aña benim şefa‘atimden naśīb [15] yoķdur ve yevm-i ķıyāmetde benim ĥavż-ı 

kevŝerimden B5a maĥrūm  

 

MK 4b [1] olup124 içmese gerekdir Ĥażret-i ‘Ömer Rażıyallahü Te‘ālā ‘anhü125[2] dir 

ki126 ben taĥķīķ ķaśd itdim ki her cānibe adamlar127 gönderdim [3] her vilāyetde128 

üzerine ĥac farż olmış129 kimseler [4] varsa130 anı131 ĥarāca gene anlar Müslimān 

değildir132[5] üç kerre böyle dedi İbni ‘Abbās Rażıyallahü Te‘ālā [6] ‘anhü133 didi ki 

her kimüñ ki134 ĥac edecek ķadar135 mānī [7] olsa ĥac itmese yā136 zekât verse137 

ölürken gine138[8] dünyāya rücū‘ itmegi ŧāleb ide ĥac139 ve zekât140 içün [9] tedārik 

itmeye141 mü’minlere ma‘lūm oldı-ki [10] ölürken142 cennet beşāret olunur143 ammā 

bu iki [11] farż terk idene cehennem ile144 beşāret olunurmış [12] aña cennet B5b 

beşāret olunsa dünyāya rücu‘ itmege [13] ŧaleb itmezdi145 belki iştiyāķ146 ol cānibe 

olupda [14] dārü’s-selāma gitmeğe147 ŧaleb iderlerdi148 ĥaccı terk [15] iden 

kimesneye149 ġāfil olmaya aña150 ġāyet ile151 ħavf 

                                                           
123 ĥaccı terk iden ‘özrsiz aña B 
124 olupda B 
125 Rażıyallahü ‘anhü B 
126dedi ki B 
127erlerB 
128her ne vilāyetde B 
129 ĥac farż olup ĥac itmez kimseler B 
130var ise ĥarāca keseler B 
131anlarıB 
132anlar Müslimān değildir anlar Müslimān değildir anlar Müslimān değildir üç kerre böyle didi B 
133 Rażıyallahü ‘anhümā  B 
134her kim ki B 
135 ĥacca yitecek miķdārı malı olupda ĥac itmese B 
136yā zekât farz olıcaķ miķdārı malı olup zekât virmese B 
137illa ki B 
138yine B 
139 ĥaccı B 
140 źekâtı B 
141 itmege B 
142mü’minlere ölürken B 
143 olunurmış B 
144 ‘aźabıyla B 
145rücu‘ŧaleb itmezdi B 
146iştiyākı B 
147girmekB 
148 iderdi B 
149kimesneB 
150kiB 
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MK 5a [1] vardır ki sū’i ħātime ile gide ne’üźü billahi min źelike152[2]ķāle resūllahi 

śallallahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem men ĥac[3]ve lem yerafeŝ ve lem yefsaķ race’a 

kiyūmün veledetehü annehü [4] ya’nī bir kimse153 ĥac itse iĥrāmlandıķdan154 soñra 

[5] rafeŝden155 ve füsūķdan ictināb itse tā iĥrāmdan [6] çıķınca156 ĥaccı tamām 

olunca günāhdan pāk olur [7] anasından ŧogdugı günde pāk oldugı gibi [8] cümle 

günāhı gider rafeŝ deyü ‘avrat ile cimā‘ itmege [9] dirler ve cemā’a müte’allıķ söz 

söylemek öpmek157[10] ve ķuçmaķ158 gibi bunlar müĥrime ĥarāmdır159B6a ve füsūķ 

diyü160[11] ĥarāma ve münhiyyāta dirler161M7b müĥrim olan162 cem‘-i maĥžūrāt [12] 

ya’nī ĥarāmdan menhiyyātdan ictināb ide163 ki ĥac [13] itdikde günāhından164 ħalās 

ola ve ķāle[14]ilennebiyyi ‘aleyhi’s-selām165 men ĥacca ĥaccen mebrūren leyse 

lehü[15]cezā’ün illā cennete ya’nī dimekdir166 ki bir kimse 

 

MK5b [1] ĥaccı mebrūr itse anuñ cezāsı budur ki ķıyāmet [2] güninde ķabrden ĥaşr 

olduġı167 vaķt aña deniledurur168 [3] cennete dāħil ol bes ma‘lūm oldıki bir169 kişi [4] 

ĥaccı mebrūr idicek günāhları170 mağfur olup [5] hīç aña ķıyametde ĥisāb olunmayup 

bilā-ĥisāb171 [6] ve lā ‘aźāb172 cennete dāħil olanlardan olur173 ĥaccı [7] mebrūr 174ne 

                                                                                                                                                                     
151bundaki ġāyet ile B 
152 ħiźlān ve ĥıramān B 
153kimesne B 
154iħrāma girdikden B 
155 rafeŝ itme B 
156çıķupda B 
157öpmege B 
158 ķuçmaġa derler źīrā ki B 
159ĥarām olur B 
160 diyü cümle B 
161o B 
162kimesnecem‘-i menhiyyātdan ve iħrāmıñ maĥżūrātından B 
163itmek gerekdir B 
164cem’-i günahından B 
165resūlullahi śallallahi te‘ālā ‘aleyhi ve sellem B 
166bir kimesne B 
167olduķda B 
168denile ki ŧurma var cennete B 
169kişi B 
170cem‘-i günahı B 
171bilā-ĥisābın B 
172 ‘aźābın B 
173olur imiş B 
174ki riya ve sum‘a içün olmaya belki B 
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vech-ile olan ĥacca derler ‘ulemā raĥīmallah [8] te‘ālā iħtilāf itdiler ba‘żılar derler ki 

ĥaccı mebrūr [9] oldur ki riyā ve sum‘a içün olmaya belki175 ħāliśan [10] lillahi te‘ālā 

içün ola ve B6b ba‘żılar didiler ki176 ĥaccı [11] mebrūr oldur ki ĥaccı içün ihrāma 

dāħil olduķdan177[12] sonra tā ihrāmdan çıķınca cem‘-i menāhīden178 maĥźūrātdan 

[13] ictināb ide ve ba‘żılar179 ĥac mebrūr oldur 180ki ‘indi [14] ’illahi te‘ālā makbul 

olan ĥac derler181 ĥaccı makbul olmaġıñ [15] ‘alāmeti budur ki ĥac itdikden śoñra 

kendüye  

 

MK6a [1] nazar ide eger182 evvelki ahvāli müteġayyir olup183 yaramaz ef‘āli [2] 

aķvālin ve yaramaz ĥallü muśāĥiblerin terk idüp [3] zeħārif dünyā ĥaķīr184 görünüp 

aħiret cānibine rağbet [4] gelüp kendüye ‘ulemā ve śaliĥā185 ve ‘ilm-i meclisine ĥāżır 

[5] olmaķ rağbetini ĥāśıl oldı-ısa ĥaccı186 maķbūl olmaġıñ [6] ‘alāmetidir ve ammā 

ĥacdan-soñra ĥāli aĥsen-i ĥāle [7] tebdīl olmaya187 evvelki188 nā-meşrū‘ B7a ef‘āl-i 

aķvālin [8] terk itmeyüp aħiret cānibine rağbet gelmeye189 [9] ‘alāmetdir ĥaccı 

makbul olmadıġınıñ190 ħaccı şer‘ī191 [10] olmaduġı-çündir192 şürūŧından yāħūd 

erkânından ba‘żısın [11] terk itmek-ile yāħūd ĥarām mal ile ĥaccı olmaķdır193 [12] 

ĥarām mal ile olan ĥaccı cā’iz olup194 kendüden [13] farż sāķıt olur mı olmaz mı 

                                                           
175ĥāliś lillahi rızası-çün ola B  
176didi ki B 
177olduķda tā ihramdan çıkınca B 
178ve maĥžūrāt-ı iĥrāmdan B 
179 ba‘żılar didi ki B 
180diyü maķbul olan B 
181maķbūl olmaġıñ B 
182eger aĥvāli B 
183olubda evvelki yaramaz aķvālin ve ef‘ālin yaramaz muśāĥiblerin B 
184kendüye B 
185śuleĥā ve ‘ulemā meclislerine ĥāżır olmaķ B 
186bilsün-ki B 
187olmayup B 
188nā-meşrū‘ olan aķvālin ve ef‘ālin vermez ĥallü muśāĥiblerin terk idüpde  aħiret cānibine  B 
189gelmese B 
190 olmaduġına B 
191 ħaccı ĥac şer‘ī B 
192 olmaduġı-çün B 
193olmaķlıķda B 
194olupda B 
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cevāb oldur ki195[14] meźheb-i Ĥanbelīde farz sāķıt olmaz belki ĥelāl [15] mal-ile 

tekrār ĥaccı olmaķ gerekdir ammā meźheb-i Ĥanīfīde 

 

MK6b [1] ve Şāf‘īde ve Mālikīde bu üç meźhebde bir kimesne [2] ĥarām mal-ile ĥac 

itse196 nafaķası ve libāsı ĥarām olmaġ-ıla [3] ĥaccı şürūŧı üzere olsa cā’iz olup 

kendüden [4] farż sāķiŧ olur ammā  kendüye ĥac ŝevābı olmaz [5] andan mahrūm 

ķalur keźāfi baĥrü’l-‘amīķ ve’l-ĥāśıl [6] ĥaccı maķbūl B7b olmaġıñ şarŧı budur ki 

cemī‘ şürūŧ197 [7] ve erkân ĥac üzere olupda198 cemī‘ fürūż-ıvācibāt199 [8] ve adab200 

ri‘āyet olunup ve iĥrāma niyyet itdikden [9] śoñra tā iĥrāmdan çıķınca śafā’irden ve 

kebā’irden [10] ve müĥrime ĥarām olan nesnelerden201 fi’l-cümle ĥaźer ide [11] ve 

nafaķası ve libāsı ĥelāl ŧayyib 202ola riyā ve sum‘a [12] olmaya bu vechle ĥac idene 

bilā-ĥisābin velā ‘aźābin [13] cennete girmek beşāret ola203 bu risālede źikr [14] 

olan204 üzere ĥac ideniñ ĥaccı maķbūl olup meźkûr [15] mertebeye vāśıl olur 

inşa’allahü te‘ālā 

 

MK7a [1] bir kimsenüñ205 malı ĥelāl ŧayyib olmasa belki şübhelüdür [2] ĥelāl mal-ile 

ĥaccı itmek dilerse206 aña ĥīle budur ki [3] farż alup207 anuñla ĥaccı ide208 ba‘dehü 

şübhelü malından [4] edā ide keźā209 ķaźı ħān B8a ve ĥadīŝde geldiği210 bir kimesne 

[5] ĥac yolunda naķūd aķçe ħarc211 iderse kiraya ve nafaķaya [6] ve fuķaraya 

śadaķa212 itmege her bir aķçesine ķıyāmetde [7] yedi kerre yüz biñ aķçe śadaķa itmiş 

                                                           
195 farż sāķıt olur mı meźheb-i Ĥanbelīde ĥac cā’iz olup kendüden farz sāķıŧ olmaz belki ĥelāl mal-ile 

tekrār ĥaccı olmak gerekdir B 
196ve B 
197 şürūŧı var B 
198olup B 
199cemī‘ vācibāt ve sünen B 
200adab-ı ĥaccı B 
201 mübāĥdan ġayri cümleden ĥaźer ideB 
202 ŧayyibden ola B 
203olsun B 
204olunangibi ĥac ideniñ B 
205kimsenin B 
206diler B 
207 alupda B 
208 idüp B 
209 keźāfi B 
210 gelmişdir ki Mekkede B 
211 śarf B  
212taśadduķ itmeden B 
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ŝevāb virilür213 [8] miskīn ĥacılarıñ ekŝerī bu ŝevābdan kendülerin214 [9] maĥrūm 

iderler215 benim bu miķdār aķçem gitdi kiraya ve nafaķaya [10] diyü ĥasret çeküp 

ŧayyib ħāŧır ile śarf itdügi [11] içün216 ĥac farż olan kimesne ĥacitmezden evvel [12] 

farżdur ĥac ‘ilmin öğrenmek yā ĥac kitāblarından birin217 [13] yanına alup218 tekrār 

be-tekrār219 müŧāla‘a itmek220 gerekdir [14] yāħūd ĥac ‘ilmin bilür ‘ālime muķārin 

olmaķ ile221 ammā [15] ĥac ‘ilmin kemāyenbaġı bilür ‘ālim bulunmaz niçe ehl-i ‘ilim 

 

MK7b [1] sīmāsında kimseler ĥac yolunda ĥuccāca za‘im bāŧılı [2] üzere fetvā 

virüp222B8b ĥaclarına ĥalel virir ĥac ‘ilmin [3] taĥķīķ üzere bilmeyüp223 fetvā vireni 

ķātele Allahü224 [4] ve cezā’i bimā yesteĥaķ ‘aleyhi mine’l cezā’i ve ‘avāmi 

ĥuccācdan [5] ekŝeri dünyā metā‘ı almaķ içün225 nice yüz altun226[6] ħarc ider 

ĥacca227 geldikde ammā ĥac ‘ilminde bir mes’ele [7] ögrenmege bir aķçe virmege 

iķdām itmez her zamānda [8] nice kimseleri müşāhede iderüz ĥacca gelür çoķ [9] 

eŝbāb śatun alur ammā bu Türkīce risāleye ĥaccın [10] ıślāĥ itmek içün228 

yazdırmaġa bir kâtibe biraz aķçe [11] virmegi çoķ görüp iķdām itmez zīrā229 ĥaccı 

kâmil olmaķ [12] ķatī murādı değildir230 ħalķ arasında ĥācı231 felān [13] dinmesi232 

kendüye kifāyet ider eger bu risāle’i233 yigirmi [14] otuz altundan234 eksüge 

                                                           
213 virile B 
214 kendüyi B 
215 ider B 
216 śarf itdügi-çün üzerine ĥac farż olan B 
217birini B 
218 alupda B 
219tekrār tekrār B 
220itmek-ile B 
221olmaġ-ıla B 
222virüpde B 
223bilmeyüpde B 
224 te‘ālā B 
225almaķda B 
226ve aķçe śarf ider B 
227ĥacda B 
228bes on aķçe virmege B 
229anuñ ĥaccı B 
230hemān B 
231ĥācı ĥac B 
232dinmek aña B 
233kātibler B 
234yazmazız B 
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yazmazız diseler B9a dünyā metā‘ı [15] alacağı aķçe ‘āķil olan buña śarf ider235 ĥaccı 

cā’iz  

 

MK8a [1] olup236 cemī‘ ‘ömrinde237 işledügi günāhlarından ħalaś olmaķ [2] içün238 

bir kimesne fi’l-cümle239 malını buña śarf itse [3] ‘aźābdan ħalāś olmaķ içün240 şey’ 

ķalīldir ne‘üźi [4] bi’llahi241 te‘ālā mine’l-cehli ve kişiye vācibdir ĥac itmezden [5] 

evvel cemī‘ günāhına naśūĥ tevbesi242 ide ve üzerinde [6] ķażāları243 var-ise 

ferā’iżden ve vāciblerden244[7] ķażā ide245 ve üzerinde ĥuķūķ nās246 var-ısa anı [8] 

edā ide247 ve ķalbin ticāret itmek niyyetinden beri itmek248[9] gerek ticāret iderse 

żımnen ola ķaśden olmaya [10] ya’nī śāfi ĥac içün çıķa249 ba‘dehü250 ticāret itse [11] 

żarar virmez ammā251 ticāret itmeyen kimesne252 ile ĥac [12] ŝevābında berāber 

olmaz ve253 śāliĥ kişilere muķārin [13] ola ĥac yolunda ehl-i dünyā ve tena‘üm ehline 

muķārin [14] olmaķdan254 ĥaźer ide Resūlu’llah śalle’llahü te‘ālā [15] ‘aleyhi ve 

sellemden sū’al olundı-ki ĥacda eylik nedir 

 

MK8b [1] buyurdılar ki fuķarāya ve mesākine ŧa‘ām virmek ve bildügine [2] 

bilmedügine selām virmek255 ve söyledügine mülāyimet ile [3] söylemek256 ve 

                                                           
235itmek vācibdir üzerine B 
236 olupda B 
237ol zamāndan tā bu zamāna değin B 
238olmaġ-içün B 
239cemī‘ B 
240ħalāślıķ içün B 
241bi’llahi mine’l-cehli ve’l-‘amā B 
242 tevbe-i naśūĥ itmek üzerinde B 
243ķażālar B 
244vācibātdan B 
245itmek B 
246ĥuķūķ-i nāsı B 
247itmek B 
248ticāret iderse B 
249çıķsa B 
250ticāret itmek żarar itmez B 
251ammā hīç B 
252kimse eyleme ŝevābda B 
253ĥac yolunda śāliĥ kimselere muķārin ola B 
254olmaya B 
255 virmegi beźil itmek B 
256ve söylemeyüp B 
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kimseye eźā itmemekdir diyü257 buyurdılar [4] ve kişi evinden çıķmazdan evvel iki 

rek‘at namāz ķıla [5] ba‘dehü ayete’l-kürsī ve liyilāfi ķureyşin sūresin [6] oķuya 

evinden çıķup258 tā yine gelince aña bir mekrūh [7] nesne gelmeye 

daħı259Allahümme ente’ś-śāĥibi fī’s-sıfri[8] ve’l-ħalīfeti fī’l-ehl-i ve’l-māli ve’l-

veledi aħfıžnā ve ennāhüm[9]min külli ‘āhetin ve afetin260 diye ve ķapudan çıķduġı 

[10] vaķitde bunı oķuya bismi’llahi tevekkeltü ‘ale’llahi[11]lā havle velā ķuvvete illā 

bi’llahi’l ‘aliyyi’l-‘ažīm diye ve kimseye [12] bindügi vaķtin bunı oķuya bismi’llahi 

mecrīhā[13] ve mursīhā inne rabbī laġafūr-raĥīm ve ŧavāra bindügi [14] vaķtin bunı 

oķuya B10asübĥāne’lleźī seħħarlena heźā[15]vemā künne lehü muķrinīn veinnā ilā 

rabbinā lemünķalibün üç kerre  

 

MK9a [1] bunı oķuya261sübĥāneke inni küntü mine’ž-žālimīn[2]sübĥāneke inni 

žalemtü nefsi fāğfirli feinnehü lā yağfirü [3]’ź-źünūbe illa ente ķaçan bir menzile 

ķonsa bunı okuya [4] ol menzilden gidince262 kendüye maħlūķdan żarar 

gelmeye263[5]e‘üźü bikelimāti’llahi’t-tāmmāti küllihā min şerri mā ħalaķ[6] ve kiraya 

alduġı ŧavara kendü eŝvābından264 ġayrinüñ eŝvābın265[7] bilā iźni ķomaya266 ve ķatī 

ĥaźer ide bulara namaz terk [8] itmekden yāħūd vaķtinde ta’ħīr itmekden Allah 

Te‘ālādan [9] mağfiret ŧaleb iderken ‘iķābe müsteĥaķ olur ve namāzıñ [10] 

sünnetlerin ıżŧırāb zamanında terk itmek cā’izdir [11] ammā vüs‘at zamānında terk 

itmeye ve ŧavar üzerinde [12] farżdan ġayri namāz ķılmaķ cā’izdir ammā267 farż [13] 

ve vācib olanı268 ŧavar üzerinde B10b bilā ‘öźr269 binüp ķılmaķ [14] cā’iz olmaz270 

                                                           
257didi B 
258çıķupda B 
259ve daħı B 
260afetin ve ‘āhetin ŧavara bindügi zamānda bunı deye sübĥānelleźī seħħara lenā heźā ve mā künne 

lehü muķrinīn B 
261diye andan sübĥāneke innī žalemtü nefsi fāğfirli feinnhü yağfşre’ź-źünūbe illa ente B  
262gidinceye dek B 
263ol du‘ā budur B 
264esbābından B 
265esbābın B 
266ve daħı ķatī ĥaźer ide yolda namāz terk itmeden yāħūd vaķtinden śoñra ķażāya komadan B 
267ve ammā B 
268olan namāzı B 
269ķılmaķ B 
270olmaķ B 
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illā meğer ki271 ‘öźri ola marīż olup272[15] binüp inmege ķādir olmazsa273 yā ķatī pīr-

i fānī olsa  

 

MK9b [1] yā ‘avrat olsa274 binüp inmege ķādir değildir [2] ve bindürüp indirir275 

kimseleri daħı yoķdur yāħūd [3] indügi vaķit276 ķāfileye indürmeyüp277 elem çeker 

olsa [4] yāħūd inüp namāz278 ķılurken ĥarami ħavfı olsa [5] bu śūretlerde ŧavar 

üzerinde teyemmüm279 idüp īmā-yla [6] ķılmaķ cā’izdir eger maĥfe içinde yā taht-ı 

revān [7] içinde280 olsa yine īmā-yla ķılmaķ281 cā’izdir secde282 ile [8] ķılmaķ cā’iz 

değildir meğer durur283 ola maĥfe yā taht-ı [9] revān altına bir ağaç ķoya284 bir ucı 

yerde ola ol [10] zamānda secde ile285B11acā’izdir keźāfi’l-vecīz ve286 maĥberü 

[11]’l ‘amīķ ŧavar üzerinde ķıldıķda ķıbleye ķarşu [12] ķılmaķ ba‘żılar yanında 

şarŧdır diyesin değildir287[13] ŧavarı288 başı ne cānibe ise ol cānibe ķıla ammā [14] 

kimi içinde istiķbāl-i ķıble şarŧdır kimi ħilāfına [15] dönse namāzda iken289 ķıbleye 

teveccüh ide itmese290 

 

MK10a [1] namāzı bāŧıl olur ve müsāfir olanıñ yanında śu [2] ar olsa abdest alursa 

śusuz ķalmaķ ħavfı [3] olsa yāħūd yoldaşlarında ve291 ķāfile içinde śuya [4] mużŧar 

kimseler olsa aña292 teyemmüm ile namāz ķılmaķ [5] cā’izdir ve ba‘żı ‘ulemā didi-ki 

                                                           
271meğer B 
272olupda B 
273değildir yā ķatī B 
274oluban B 
275bunlarıbindür indürür daħı kimseleri B 
276vaķitde B 
277yetmeyüp B 
278namāzı B 
279teyemmüm ile ve īmā-ile B 
280içinde de B 
281ķıla rükû‘ ile secde ile altına yā taht-ı revān altına B 
282eger maĥfe içinde B 
283meğer ŧurur B 
284ķoya ki B 
285ile rükû‘ ile ķılmaķ cā’iz olur B 
286ve’l B 
287şarŧ değildir B 
288ŧavarın B 
289iken yine B 
290eger itmese B 
291ya B 
292teyemmüm B 
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bir kimesnenüñ293 fażla [6] śuyı294 kendüden ġayrı ķāfile içinde śūya mużŧar [7] 

kimseler olsa aña ol fażla śudan abdest [8] almaķ ĥarāmdır belki fażla295 muĥtaçlara 

vire296B11b kendüsi297[9] teyemmüm ile298 ammā teyemmüm ol zamānda cā’iz olur 

ki [10] śatun almaġa śu bulunmaya yāħūd bulunduķda299 nafaķa[11]sından ziyāde 

aķçesi300 olmasa yāħūd śuyı ġayr [12] fāĥiş ile śatarlar301 bir aķçelıķ śuyı iki aķçeye 

śatmaķ [13] gibi ammā302 bir aķçelıķ śuyı bir buçuķ aķçeye śatsalar [14] almaķ lāzım 

olur M15a teyemmüm cā’iz olmaz ve bir ĥācı [15] hediye içün ķumķuma içinde 

zemzem303 şerīf śuyı görse  

 

MK10b [1] aña teyemmüm cā’iz olmaz meğer ĥīle ide bir śuyı çoķ teyemmüm304[2] 

itmege iĥtiyāc olmaz bir305 ādeme hibe ide306 ol daħı [3] alup307 ķabż ide308 ve309 yine 

anuñ310 yanında emanet ķoya311 ba‘dehü [4] selāmet ile312 yerine vardıķda yine 

buña313 hibe ide keźā [5] ibnü’l hümām bir daħı ĥīle314 budur ki nıśıfdan ziyāde [6] 

zemzeme za‘firān yā gülāb315B12a ķatup316 mā’i muķayyed ola [7] nice miskīn 

ĥācılar317 ki yanında M15b zemzem var iken teyemmüm [8] ile318 namāz ķılurlar319 

                                                           
293kimesnenüñ kendüden B 
294olsa B 
295fażlayı B 
296virüpde B 
297kendü B  
298teyemmüm ile ķıla B 
299bulunduķda yanında B 
300aķçe yoķ olsaB 
301śatalar B 
302bu śūretlerde teyemmüm cā’iz olur ammā B 
303śuyı götürse B 
304teyemmüme ihtiyacı yoķ B 
305ādeme B 
306eyleye B 
307ala B 
308eyleye B 
309yine B 
310bunuñ B 
311ola B 
312yerine B 
313olbuña B 
314bir ĥīle daħı B 
315gül śuyı B 
316ķatupda B 
317cāhil ĥācılar B 
318teyemmümle B 
319ķılur B 
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namāzı bāŧıl olur ġāfil olmayalar320[9] bilgil-ki fuķarādan ba‘żına321 iblīs322 ‘aleyhi’l-

‘anhü [10] aźıķsız ĥacca gitmek teşevvüķ idüp323 yolda324 anlara niçe [11] ĥarām 

nesneler325 irtikāb itmek içün yolda namāz terk [12] itmek gibi nāfile ĥac içün farż326 

terk ider āśśī ŧaleb iderken ‘iķābe327 müsteĥaķ olur ĥuccāca eźā [14] itmek gibi śu ve 

zād ŧaleb itmede ve gāh olur ki yolda [15] nice fuķarā328 assıdan yā śevķden yā 

śusuzluķdan helāk  

 

MK11a [1] olup329 cehenneme müsteĥaķ olur kendi330 nefsini tehlikeye bırakduġı [2] 

içün331 nice332 kimseler żālimler ķapusına varup ben [3] Ka’beye333 gide anda saña334 

du‘ā ideyim diyü anlarıñ ĥarām [4] aķçelerinden335 cem‘ itmege ĥaccı vesīle B12b 

iderler ve336 bir faķīr [5] sū’āl idüp ben Ka‘beye giderim diyü aķçe cer itse [6] aña 

virmek şer‘ān cā’iz olmaz zīrā meźkūr337 nesneleri [7] irtikāb itmege sebeb olurlar338 

meğer yetecek ķadar339 varup [8] gelince340 vireler ol zamānda virmek cā’izdir ammā 

yolda [9] görseler bir faķīri śuya M16b yā ŧa‘āme341 muĥtāc olmuş aña [10] virmek 

lāźım olur bi’l-āzād niçün çıķdıñ diyü tevbīħ [11] itmeyeler belki naśīĥat idüp diyeler 

ki bir daħı aźıķsız [12] sefere çıķmayasın342 faślu343 bu bāb ĥac344 farż olmaġa [13] 

                                                           
320ne başda B 
321ba‘żılara B 
322iblīs teblīs ide B 
323idüpde B 
324bunda B 
325ĥarām olan nesneleri B 
326āśśī ŧaleb B 
327ħasarete vāķi‘ olur ve ĥuccāca B 
328nice fuķarā yolda ķatī ıssıdan yā śuvuķdan yā śusuzluķdan helak olur cehenneme müsteĥaķ olur B 
329olur B 
330kendü B 
331bırakduġıçün B 
332ve nice B 
333Mekkeye giderim B 
334sañaanda B 
335aķçelerin B 
336bir Mekkeye giderim B 
337meźkûr olan menhī nesneleri B 
338olur B 
339miķdārı B 
340gelinceye dek ök vireler B 
341ŧamāmen B 
342çıķma cā’iz değildir B 
343bābü menāsikü’l-ĥac B 
344fer ĥac farż olmaġa B  
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şarŧ nedir anı beyān ider ve345 daħı ĥaccıñ farżların [14] ve vāciblerin beyān ider ve 

sünnetlerin346 beyān ider ķaçan [15] bir kimseye ĥac farż olsa Ebū Ĥanīfe347 ve İmām 

Ebū Yūsuf  

 

MK11b [1] raĥīmāllah348 te‘ālā yanında ‘aliyyü’l-fevr ol B13a senede ĥac [2] itmek 

vācibdir eger etmeyüp349 sene-yi aħir350 tāħir itse [3] günāh işlemiş olur daħı351 

şehādeti maķbūl olmaz tā ĥaccı [4] edā idince üzerine fāsıķlar ĥükmi icrā olunur 

bilgil-ki [5] bir kimesneye352 ĥac farż olmaġa yanında olan353 cemi‘ [6] ĥav354 

içinden fażla Ka‘beye355 varup gelince yetecek [7] ķadar356 akçeye357 ķādir olsa ve 

kendünüñ üzerine nafaķası [8] vācib olanlara358 daħı varıp gelince kifāyet iderse [9] 

ĥac farż olur ve359 ĥac farż olmağa360 mücerred naķd altun [10] ve aķçe olmaġa 

maħśūś değildir belki sā’ir emlāk361[11] daħı ĥisāb olunur bir362 kimsenüñ meŝelā 

fazla bir evi [12] var anda sākin olmağa363 lāzım değil kiraya virir yāħūd [13] ķulı364 

var ħiźmetine iĥtiyācı yoķdur yāħūd365 kitābları [14] var yā libāsı var anlara iĥtiyācı 

yoķdur yā iki baġı [15] var birinüñ B13b maĥśūlı kendüye366 kifāyet ider biri  

 

                                                           
345ve ĥaccıñ B 
346sünnetlerin ve müsteĥabların B 
347 İmām Ebū Ĥanīfe B 
348yanında raĥmetu’llahi ‘aleyhim ecma‘īn B 
349itmese B 
350sene aħirine B 
351ve daħı B 
352kimseye B 
353cemi‘-i B 
354ĥava B 
355Mekkeye B 
356miķdārı B 
357aķçesi olsa B 
358olanlar da kendü gelince B 
359ĥac B 
360olmaķ B 
361emlāka da B 
362meŝelā bir kimseniñ B 
363olmaz B 
364‘āriyeti virir yā ķulı var B 
365yā çoķ libāsı var giymez yā kitābları var aña iĥtiyācı yoķdur B 
366kendüye senevī B 
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MK12a [1] fażladır yā yerleri var ba‘żısı367 fażladır meźkûr368 fażla-yi369[2] bina‘ 

etdikde aķçesi ĥacca yeterse üzerine ĥac [3] farż370 olur bāķī emlāk371 daħı buña 

ķıyās it keźā [4] fī baĥrü’l-‘amīk ve ravżatü’l-‘ulemā ve ġayri372 eger kendüsi373[5] 

śağ olup374 bi-nefsihi375 itmege376 ķādir olsa farż [6] ĥac içün yerine bedel ŧutup377 

ĥac itdirse378 cā’iz değildir [7] meźāhib-i erba‘ada ammā nāfile ĥac içün379 itdirmek 

kendüsi380[8] ķādir olana cā’izdir ve eger kendüsi381 gelmekden382[9] ‘āciz olsa ķatī 

pīr-i fâni olup383 ve aĥali384 üzerine [10] ŧurmaġa ķādir olmaya385 yā kötürüm386 yā 

a‘mā ola387 yā hīç [11] zā’il olmaz maraż388 ve ersiz var ki ĥacca389 gelmege māni‘dir 

[12] bu śūretlerde390 yerine adam gönderüp391 ĥaccın392 itdirse393[13] cā’izdir ammā 

bir kimesnenüñ394 fi’l-ĥāl gelmege māni‘ [14] olur ‘öźri var ammā gitmek iĥtimāli 

var B14a ĥabs–i [15] ebedī395 olmaķ gibi yā maraż evvelki396 zā’il olmaġa ķable’l-

mevt  

 

                                                           
367ba‘żı B 
368olan olan eşyāyı B 
369fażla olan eşyāyı B 
370farż bāķī ķalan emlāki daħi buña ķıyās eyle B 
371bāķī olan emlāk B 
372ġayre B 
373kendi B 
374olupda B 
375ĥac B 
376ĥac itmege B 
377ŧutupda B 
378itdirmek B 
379itdirmek B 
380kendü itmege ķādir B 
381kendü gelmeden B 
382gelmeden B 
383olupda B 
384rāĥile üzerinde B 
385olmasa B 
386olsa B 
387olsa B 
388marażı B 
389gelmege B 
390ĥaccın B 
391gönderüpde B 
392ĥac B 
393itdirmek B 
394gitme-le B 
395ĥabsi gibi yā maraż ki zā’il olmaga B 
396ola ki B 
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MK12b [1] iĥtimāl397 vardır bu śūretlerde ĥaccın itdirse olur [2] eger olunca ‘öźri 

zā’il olmasa ĥaccı cā’iz olup398[3] farż sāķiŧ olur eger ölmezden evvel zā’il olup399[4] 

binefsihi gelmege ķādir olsa olan400 ĥac nafile401 münķalib [5] olur binefsihi gelüb 

ĥac itmek farż olur ammā [6] münāśib dünyeviyye imāmet402 ve vezāret ve ķażā 

tedrīs [7] ve tevlīt ħiŧābet403 bunlar404 ‘öźr olmaz405 ĥac itdügi [8] vaķitde elinden406 

alınup gitmek ħavfı olsa ĥaccıñ407[9] suķūŧına yerine adam göndermege ‘öźr olmaz 

[10] eger ‘avratıñ üzerine ĥac farż olsa ammā maĥremden [11] yā zevci yā408 

mahremi ola ve yā zevci mevcūd ammā ol ‘avratı [12] ĥacca iletmege ibā ider409 aña 

ĥacca gelmeğe410 maĥremsiz [13] ve B14bersiz ĥarāmdır eger Ka‘be ile kendü 

varası411 üç [14] günlük yā daħı ziyāde varsa412 eger ‘inād idüp413 ĥac [15] iderse 

ĥaccı cā’izdir ammā bilā-maĥrem velā414 zevc sefer 

 

MK13a [1] itdügi-çün415 ‘aśiye olup416 ‘itāba müsteĥaķ olur belki [2] ol417 śabr ide418 

kendüye ‘acz gelince binefsihi gelmeden ol419 vakit [3] adam420 yerine göndermek 

olur eger ölürse vaśiyyet ide [4] eger ‘aciz gelmeden ĥac itdirse tā ölünce maĥrem yā 

er [5] bulunmasa ol421 ĥac cā’iz olup422 farż sāķit olur [6] eger ķable’l-mevt maĥrem 

                                                           
397iĥtimāli B 
398olupda B 
399olupda B 
400olsa ol olan B 
401nafileye B 
402imaret B 
403ve ħiŧābet ve imāmet B 
404bunlarıñ B 
405‘öźri şer‘ī olmaz B 
406elden münaśib alınupda B 
407yerine kimse göndermek ‘öźri olmaz B 
408yoķdur bile gelmege yāħūd bunlar mevcūddur B 
409ideler B 
410gelmek B 
411biri B 
412mesāfe var-ise B 
413idüpde B 
414ve zevc B 
415itdügi ecelden B 
416olupda B 
417ol ħatun kişi B 
418idüpde B 
419evvel vaķitde B 
420yerine adam göndere B 
421olan B 
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yā er bulunsa anı ĥacca getirmege [7] tekrār423 gelmek lāzım olur evvel olan ĥac 

nāfile olur [8] eger faķir424 ĥac itse ba‘dehü kendüye ġınā gelse tekrār [9] ĥac itmek 

farż olmaz ammā śabī yā ķul ĥac itseler [10] ba‘dehü śabī425 bāliġ olduķda426B15a ve 

ķul azād olduķdan-śoñra [11] ġınā gelse tekrār ĥac itmek farż olur bir kimesne427[12] 

ĥac itdikden śoñra el-‘üźü bi’llahi te‘ālā428 müretted olup[13] gelme’i küfür söylese 

tecdīd-i īmāndan śoñra tekrār yine429[14] ĥac itmek farż olur eger mala ķādir olursa 

[15] bāb fürūżü’l-ĥac430 ĥaccın farżı431 üçdür birisi432 iĥrāmdır  

 

MK13b [1] muķaddemā iĥrām diyü niyyet ile433 telbiye itmege434 derler śaķın [2] 

iĥrām bir geymekdir dīnlerden olma435 ikinci farż ‘arefede [3] vaķfeye ŧurmaķdır436 

üçüncü farż ŧavāf-ı ziyaret [4] itmekdir bu üçden birisi437 bulunmasa ĥac bāŧıl olur 

[5] ġāfil olmayalar438 bāb vācibāti’l-ĥac439 ĥaccıñ vācibleri [6] yigirmi altıdır on 

sekizi ittifakıdır bāķīsi iħtilāfıdır [7] ba‘żılar yanında vācibdir ve ba‘żılar yanında 

sünnetdir [8] ammā müteffaķ ‘aleyh olanlarıñ440 evvelkisi mīķātdan iĥrāmlanmaķdır 

[9]B15b nefs-i iĥrām farżdır her mekândan441 ise cā’izdir442[10] ammā mīķātdan 

olması443 vācibdir bir444 kimse her ne-ķadar [11] Ka‘beye gelse her gelince ĥac içün 

yā ‘umre içün [12] yā ticāret içün yā ġayrı içün mīķātdan iĥrāmlanmaķ [13] vācibdir 

                                                                                                                                                                     
422olupda B 
423ol olan ĥac nāfile olur binefsihā gelmek farż olur B 
424faķirolan kimse B 
425bāliġ B 
426olduķdan śoñra B 
427kimse B 
428müretted olsa gelme’i B 
429gine B 
430faśl fi ferāyiżü’l-ĥac B 
431farżları B 
432biri B 
433niyyetden śoñra B 
434itmekdir iĥrām diyü bir giymege dirler dīnlerden B 
435ve ikinci B 
436‘arefe itmekdir ve B 
437üç farzdan biri B 
438olmaya B 
439faśl fi vācibāti’l-ĥac B 
440olan B 
441her ne mekânda B 
442cā’iz B 
443iĥrāmlanmaķ B 
444yā ‘umre içün yā ticaret yā ġayrı içün meśelā bir kimse ne-ķadar Mekkeye gelse her geldikde ĥac 

içün iĥrāmlanmaķ vācibdir B 
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terk iderse ķurbān445 vācib olur ve bir ĥac [14] yā bir ‘umre daħı446 vācib olur ol 

senede her447 gelen [15] içün farż ĥaccın yā nafile ĥaccın itse ol vācib  

 

MK14a [1] olan ĥac yā ‘umre sāķit olur yāħūd bir ‘umre ide ikiden [2] biri lābüddür 

ĥaccıñ448 ikinci vācib449 Śafā ve Merve arasın450[3] sa‘y itmekdir üçünci vācibi451 ol 

sa‘yi yürümege ķādir [4] olan yüriyüp452 itmekdir eger ŧavār üzerinde itse mādāmki 

[5] Ka‘bede453 olur yayan i‘āde ide454 eger B16a itmeden gitse [6] bir ķurbān vācib 

olur455 akçesin ka‘beye irsāl ide456[7] vekīl ile ķurbān itdüre ammā mādāmki 

Ka‘bededir457[8] ķurbān itmekle458 olmaz vācib olan yayan i‘āde itmekdir [9] ammā 

yürümege ķādir olmayan459 ŧavāra binüp itmek cā’izdir [10] nesne lāzım gelmez460 

keźāfī461 baĥrü‘l-‘amīķ ve ġayre dördünci [11] vācib ‘arefe gün462 vaķfede güneş 

batınca463 uzadup [12] ŧurmaķdır vaķfe bir sā‘at olmaķ farżdır ammā464 ba‘de [13]’l-

zevāl ‘arefe güni465 güneş batınca ŧurmaķ vācibdir eger466[14] güneş batmadan ‘arefe 

ĥaźźīn467 çıķsa bir ķurbān vācib [15] olur beşinci vācib bayrām gün468 śabāĥ namāzı 

vaķtinde  

 

                                                           
445bir ķurbān B 
446de B 
447farż ĥaccıñ B  
448veĥaccıñ B 
449vācibi B 
450arasında B 
451vācib sa‘ye B 
452yürüyüp B 
453Mekkede B 
454itmek vācibdir itmeden gitse B 
455vācibdir B 
456idüp B 
457Mekkede sākindir B 
458itmek-ile edā olmazB 
459olmayan gitse B 
460olmaz B 
461keźāfī’l B 
462vaķfesini B 
463batınca yedeğin B 
464ba‘de’l-zevāl B 
465güni ammā B 
466ammā B 
467ĥaźźinden B 
468güni B 
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MK14b [1] Müzdelifede vaķfe itmekdir ol gün śabāĥ469 namāzı vaķtinde [2] anda 

bulunsa belki gice470 ile geçüp Minaya gitse [3] bir ķurbān vācib olur altıncı vācib 

cemre atmaķdır [4] yedinci vācib B16b iĥrāmdan çıķacaķ zamānda traş olmaķ471[5] 

yā ķırķmaķdır sekizinci vācib afāķı olana ŧavāf-ı [6] vedā‘ itmekdir ŧoķuzıncı vācib 

her ŧavāf ardınca [7] iki rek‘at namāz ķılmaķdır ŧavāf namāzı diyü onuncı [8] vācib 

ķādir olana ŧavāfı yüriyüp472 itmekdir ķādir [9] olmasa götürüp473 itdüreler on birinci 

vācib ŧavāf [10] ŧahāretle474 olmaķdır ŧahāretsiz itse cā’izdir lakin475[11] bir ķurbān 

vācib476 olur eger ŧahāretle i’āde itse dem [12] sāķiŧ olur dem lāzım olmaķ farż ve 

vācib olan [13] ŧavāfdadır ammā nāfile ŧavāfını abdestsiz itse yine477[14] abdest ile 

i‘āde ide itmezse nıśıf śā‘ buğday [15] śadaķa itmek vācib olur on ikinci vācib 

ŧavāfda  

 

MK15a [1] setr-i ‘avret itmekdir on üçünci vācib478 libāsı ŧāhir [2]B17a olmaķdır on 

dördünci vācib ŧavāfıñ ekŝeri479 ya’nī [3] dört şarŧı farżdır üç şarŧı vācibdir on 

beşinci480[4] ŧavāfı ĥicr-i isma‘īl ardından olmaķdır on altıncı [5] vācib giceniñ 

miķdārı zamānı481 ‘Arafātda vaķfede [6] bulunmaķdır keźāfi’l-muĥīt on yedinci 

vācib ŧavāf-ı ĥacer-i [7] esvedüñ śaġ yanından482 başlayup483 śaġına yüriyip484[8] 

ŧavāf itmekdir on sekizinci vācib muĥrim olan ‘öźri [9] olsa485 geymeği terk itmekdir 

ammā iħtilāf üzerine [10] olan vāciblerin evvelkisi ŧavāfı ĥacer-i esvedden ibtidā [11] 

itmekdir486 ekŝerinüñ yanında487 sünnetdir Ka‘benüñ her488[12] ne cānibinden başlasa 

                                                           
469śabāĥı anda B 
470gice geçüp B 
471olmaķdır B 
472yürüyüp B 
473yürümege götürüp B 
474ŧahāret-ile B 
475velekin B 
476lāzım B 
477abdest ile B 
478vācib ŧavāfda B 
479ekŝerinden ziyādesi B 
480on beşinci B 
481zamānında ‘arefe güni bayrām gicesi vakfede B 
482yanında B 
483başlayupda B 
484yürüyüp B 
485olsa muĥīŧi 
486itmek ekŝeriniñ B  
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cā’izdir ammā meğer mekrūhdur terk-i [13]sünnet olduġı-çün ve ba‘żılar yanında 

ĥacer-i esvedden [14] B17b ibtidā itmek vācibdür ġayri yerden ibtidā itse ol 

şarŧ489[15] i‘āde itmek lāzım olur490 İbn-i Hümām Hedāye şerhinde  

 

MK15b [1] vācib olmasın tercīĥ itdi491 ikinci492 muħtelef fīhi olan [2] vācib ‘arefe 

vaķfesinden döndükde imām ardınca [3] gelmekdir eger imām493 taķaddüm itse dem 

lāzım olur ammā [4] ekŝerinüñ yanında bu sünnetdir taķaddüm itse494 dem ve śadaķa 

[5] lāzım olmaz lakin mekrūhdur üçünci495 muħtelef fīhi496[6] olan vācib ŧavāf-ı 

ziyāret eyyām-ı maħirde olmaķdır [7] ebū ĥanīfe raĥmetullahi te‘ālā497 yanında eger 

eyyam-ı498 maħirden [8] tā’ħīr itse dem vācibdir499 imāmeyn yanında eyyām-ı500 

maħirde [9] olmaķ sünnetdir tā’ħīr itse dem lāzım olmaz lakin [10] mekrūh olur501 

dürdünci502 muħtelef fīhi olan503 vācib tertibe [11] ri‘āyet itmekdir Ebū Ĥanīfe B18a 

raĥmetullahi te‘ālā yanında ya’nī [12] müfrid bi‘l-ĥac olana bayrām gün504 üç nesne 

arasında [13] tertīb ile olmaķ vācibdir evvel cemre-i ‘aķabe’i505 atmaķ [14] andan 

traş olmaķ andan ŧavāf-ı ziyāret itmekdir506[15] bu tertīb üzere olmasa belki 

taķdīm507 tā’ħīr olsa 

 

                                                                                                                                                                     
487yanında bu B 
488her cānibinden B 
489şarŧı B 
490itmese dem lazım olur ibn-i hümām B 
491iyledi B 
492ve ikinci B 
493imāmdan B 
494imām itse B 
495üçünci vācib B 
496ŧavāf-ı ziyaret B 
497‘aleyh B 
498 maħirden B 
499vācib olur B 
500 eyyā B 
501mekrūhdır B 
502dördünci vācib B 
503tertīb ri‘āyet itmek ebū ħanīfe yanında B 
504güni B 
505cemre ‘aķabeye ibtidā itmekdür B 
506itmek B 
507ba‘żısın ba‘żı üzere tā’ħīr yā taķdīm itse B 
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MK16a [1] bir dem lāzım olur ķārin ve mütemeti‘ olana dört nesne [2] arasında tertīb 

vācibdir bayrām gün508 evvel cemre-i [3] ‘aķabe509 yedi ŧaş ata andan şükrāne 

ķurbānın ide510[4] andan traş ola andan ŧavāf-ı ziyāret ide bu tertīb [5] üzere olmasa 

taķdīm511 tā’ħīr olsa İmām512 Ebū Ĥanīfe [6] yanında lāzım olur513 imāmeyn yanında 

tertīb vācib [7] değildir belki sünnetdir taķdīm514 tā’ħīr itmede dem lāzım [8] olmaz 

lakin tertīb üzere olmaķ sünnetdir tertīb [9] bulunmasa B18b mekrūh olur515 

beşinci516 muħtelef fīhi eyyam-ı [10] maħirde517 traş olmaķdır tā’ħīr itse İmām-ı 

A‘żam518[11] yanında dem lāzım olur imāmeyn yanında dem519 lāzım [12] olmaz 

zīrā520 sünnetdir ammā  mekrūhdur altıncı vācib [13] muħtelef fīhi ĥaram içinde traş 

olmaķdır ĥaramdan [14] ħāricde ĥılde traş olsa ba‘żılar yanında dem lāzım [15] olur 

ve ba‘żılar yanında ĥaramda traş olmaķ sünnetdir  

 

MK16b [1] dem521 olmaz yedinci522 vācib523 mütemeti‘ olana traş olmazdan524[2] 

evvel dem-i şükr itmekdir sekizinci vācib ķārin525 olana [3] traş olmazdan526 evvel 

dem-i şükr itmekdir527 bu zikr olınan [4] vācibleriñ528 birin529 terk itse ĥac fāsid 

olmaz lakin [5] bir dem lāzım olur ammā ŧavāf namāzın terk itmese de530[6] B19a 

                                                           
508güni B 
509‘aķabeye B 
510boğazlaya B 
511taķdīm ve B 
512imā B 
513olur ve B 
514taķdīm ve B 
515mekrūhdur B 
516beşinci vācib B 
517maħir içinde B 
518imām ebū ĥanīfe B 
519lāzım B 
520zīrā ki B 
521dem lāzım B 
522ĥılde traş evvelden ammā mekrūhdur yedinci B  
523vācib muħtelef fīhi 
524ķable‘l-ĥalķ dem-i şükr źenc itmekdir B 
525muħtelef fīhi ķārin B 
526ķable‘l-ĥalķ B 
527źenc itmekdir B 
528vāciblerden B 
529birini B 
530itmede B 
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dem lāzım olmaz belki ķażā itmek vācibdir [7] bedā‘īde didiki vācib terkinden531 

dem vācib olmaķ [8] ‘özrsiz532 terk ide nedir533 ammā ‘öźr ile534 ide535 ne536 dem 

lāzım [9] olmaz faślu537 sünenü’l-ĥac ĥaccıñ sünnetleri iki nev‘dir [10] biri 

mü‘ekkede538 biri ġayri mü‘ekkededir mü‘ekkede olan ŧavāf-ı [11] ķudūm539 müfred 

bi‘l-ĥac yā ķārin olanadır540 ammā ‘umre ile [12] gelene ŧavāf-ı ķudūm sünnet 

değildir belki evvel geldikde [13] ‘umre ŧavāfın ider ve bir sünnet daħi her ŧavāfki 

‘aķabince541[14] Śafā ve Merve arasında542 sa‘y vācibdir evvel ŧavāfıñ [15] üç 

evvelinde remel itmek ve dördünde yapaça yapaça  

 

MK17a [1] yürümek ve daħı inŧıbā‘ itmek543 ve sa‘y iderken iki direk [2] arasında 

yelmek544 ve bayrām gicesi Müzdelifede gicelemek [3] ve ‘arefe güni mescid-i 

İbrāhīmde iki vaķit namāz545 ķılmaķ [4] ya’nī żuhurla546B19b ‘aśrı cemā‘at ile cem‘ 

itmek ve Minā [5] günlerinde Mināda gicelemek ve yevm-i terviyede Ka‘bede547 

śabāĥ [6] namāzın548 ķılup549 güneş ŧoġarken ‘arefeye çıķmaķ ve ‘arefe [7] gicesi 

śabāĥa dek Mināda gicelemek ve śabāĥın [8] ķalķup550 güneş ŧoġarken ‘arefeye 

vaķār-ile551 teveccüh itmek [9] ve Müzdelifede vaķfe’i552 güneş ŧoġunca553 iki rek‘at 

namāz [10] ķılacaķ zamāna dek uzatmaķdır ve telbiye itdikde [11] ķatī itmekdir ve 

                                                           
531terkinde B 
532bilā-‘öźr B 
533itmek-iledir B 
534‘öźr-ile B 
535terk itse B 
536dem B 
537faślu fī B 
538mü‘ekkededir B 
539ķudūmdır B 
540olana B 
541anıñ ‘aķabince B 
542Mervede B 
543itmekdir B 
544bilmek B 
545namāzı ya‘ni B 
546żuhur-ile B 
547Mekkede B 
548śabāĥı B 
549ķılupda B 
550śabāĥı ķılubda B 
551vaķār ile B 
552vaķfeyi B 
553ŧoġmaga B 
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tağyīr-i zamān ve mekśân olsa554 telbiye [12] itmekdir ve Minādan Mekkeye 

göçdükde muĥteśibde555 ķonmaķdır [13] meźkûr sünnetleriñ birin ‘amdan terk itse556 

ķurbān ve śadaķa [14] lāzım olmaz lakin isā‘et itmiş olur ve ĥaccıñ [15] ŝevābı kâmil 

olmaġa cami‘ sinen557 ve müsteĥabātı558 ve ādabı559 

 

MK17b [1] ri‘āyet olunmaķ ile560 olur bābü‘l561 mevāķīt bu bāb mīķātları [2] 

beyān562 ider mīķāt B20a diyü iĥrāmlanmaķ içün vaż‘ olınan563[2] yerlere derler 

şamdan Medīneden564 geleniñ565 ‘alī ķuyusıdır [4] Mıśırdan geleniñ Rābi‘a eşmesidir 

yemenden geleniñ [5] yelemlendir566 ve ‘Abbās567 cānibinden geleniñ ķaranıdır ve 

‘arāfdan568[6] geleniñ źātı ‘araķdır bu miķātlar Ka‘be-i şerīfe569 ta‘żīm [7] olunmaķ 

içün vaż‘ olundı her kim570 Ka‘beye571 dāħil olmaķ [8] ķaśd572 eylese573 vaķit574 

kerāhat yoġ-ısa iki rek‘at [9] namāz ķıla sünnet-i iĥrām diyü gerek ĥac içün veyā 

‘umre ve yāħūd [10] ġayri içün aña vācibdür mīķāta geldikde aĥad575 nüskinden [11] 

birine iĥrāmlanmaķ eger iĥrāmsız tecavüz mīķāt iderse [12] Ka‘beye ĥürmet itmiş 

olmaz günāhkār576 olup dem lāzım [13] olur Ķurān-ı ‘ażīmde geldiki ve men yerdi 

                                                           
554olduķda B 
555muĥaśebede B 
556itse üzerine B 
557sünen B 
558müsteĥabāt B 
559ādab B 
560olunmaġ-ıla B 
561bāb fī‘l-mevāķīt B 
562beyā B 
563olunan B 
564ve Medīneden B 
565iĥrāmlanacaķ yeri ‘ali ķuyusıdır ve B 
566yelemlemdür B 
567‘Abbās vilāyetini B 
568ķıraķdan B 
569mu‘ażżama’ı B 
570kimki B 
571Mekkeye B 
572ķaśdı B 
573olsa B 
574gerek ĥac veyā ‘umre içün veyā ġayri içün aña vācibdir B 
575nüskinden B 
576günahkâr B 
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fīhi bi’l-ĥādin [14]bi żulim577 neźiķa min ‘aźābin elīm ya’nī ka‘be ĥarāmında ĥaķdan 

[15] bāŧıla meyle578 idüp ilĥād idene B20b ben ‘aźāb-ı elimden 

 

MK18a [1] ŧātdır579 sem gerekdir580 ilĥād bir nice ma‘nāya gelür cümleden [2] biri 

mīķātı iĥrāmsız tecāvüz itmekdir her bārike bir kimse [3] mīķāta geldikde iĥrāmsız581 

tecāvüz itse aña ‘aźāb-ı [4] elīm olur Medīneden gelen ‘Ali ķuyusunda582 

iĥrāmlanmasa [5] belki Rābi‘a eşmesinde iĥrāmlansa cā’izdir nesne [6] lāzım 

olmaz583 ammā evlā budur ki ‘Ali ķuyusunda584 iĥrāmlana [7] ve bu mīķātlarıñ 

kendüsine gelmese de berāberinde iĥrāmlansa585[8] cā’izdir denizden gelürse586 

Rābi‘a eşmesi yanında587[9] ķaraya çıķmasa lakin deñiz içinde berāberinde 

iĥrāmlansa [10] cā’izdir nesne lāzım olmaz588 eger mīķātı iĥrāmsız [11] tecāvüz itse 

dönüp gine mīķāta varıpda589 andan [12] iĥrāmlanmaķ vācibdir varmasa bir dem 

lāzım olur [13]B21a ve590 tecāvüz mīķāt içün591 dönüp varmaduġı-çün [14] günāhkār 

olur meğer ki varmaġa ķādir olunmaya592[15] marīż olmaķ yā vaķit dar olmaġ-ıla 

tecāvüz mīķāt  

 

MK18b [1] içün bir dem ol zamānda vācibdir yā bir ĥac yā bir ‘umre daħı [2] 

vācibdir belki593 bu mīķāt ħamsenüñ594 iĥrām595 vācib [3] olduġı gibi müĥrim olanıñ 

bedeninde ŧoķuz596 mīķāt vardır [4] ‘ārifler ķatında597 ol mīķātlarda iĥrām lāzımdır 

                                                           
577żulmn B 
578meyl B 
579ŧāŧŧur B 
580gerekdür B 
581bilā-iĥrām B 
582ķuyusundan B 
583gelmez B 
584ķuyusunda B 
585iĥrāmlanmaķda B 
586gelen B 
587ķurbuna çıķmasa lakin içinde berāberinde B 
588gelmez B 
589varupda B 
590tecāvüz B 
591itdügi-çün B 
592olmaya B 
593gilgil ki B 
594ħamseniñ B 
595iĥrāmı B 
596beşer B 
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bir mīķāt [5] ķulaķdır598 lābüddür599 bir kişi müĥrim olıcaķ ķulaġın600 camī‘ 

[6]menāhī istimā‘ından ĥıfż itmek ve bir mīķāt daħı601[7] lisāndır lābüddür müĥrim 

olana602 kelām603 menhīden ve ķā’idesiz [8] kelamdan lisānın ĥıfıż itmek ve bir B21b 

mīķāt daħı elleridir [9] vācibdir müĥrim olana bişmesi604 ve aħź itmesi cā’iz [10] 

olmaz nesnelerden elin ĥıfıż itmek ve bir mīķāt [11] daħı ayaķdır605 vācibdir müĥrim 

olanuñ606 üzerine şer‘ān [12] memnū‘ olan yerlerde607 isti‘māl itmemek 

vācibdir608[13] ve bir daħı mīķāt gözdür nehy olan yerlerde isti‘māl [14] itmemek 

vācibdür ve bir mīķāt daħı farżdır ĥelālinden [15]  bile mīķātlaya ķanda ķaldı ki 

ĥarāmdan ĥıfıż vācibdir  

 

MK19a [1] bir mīķāt daħı ķalbdür cümle mīķātlarıñ padişahı ķalbdir [2] ķalb sālim 

olmayınca sā’ir mīķātlar daħı sālim olmaz [3] zīrā cümle mīķātlar mā’i ŧāhiri bundan 

nūş iderler eger [4] cereyān iden sebil-i nücūm hüdā ile ve śırāŧ-ı müstaķīm iki [5] 

mutaśśıf ise sā’ir mīķātlar daħı sālim olup dergâh-ı [6] Mevlāda maķbūl abdayye 

nā’il olunur ve nārdan ħalās olunur [7] bi-ġażilillahi te‘ālā ve mīķātın biri daħı cümle 

bedendir [8] bunı daħı muĥāfaża vācibdir imdi ŧoķuz ile beş [9] on dört olur bu on 

dört mīķātlarıñ ikişer [10] ĥāli vardır imtişālen vāciban cümlesi yigirmi sekiz [11] 

olur bu yigirmi sekiz kerre başķa başka her birinüñ [12] mīķātları vardır kimi ‘ilmen 

ve kimi ‘amelen ve kimi miķdāren ve kimi [13] i‘tiķāden ve kimi iħlāśen kimi vaķten 

imdi bu źikr olınan [14] mīķātları bilüp ĥacca giden ĥuccāca mīķātlü ĥācı [15] dirler 

ve eger bunları bilmeyüp ĥacca giden ĥācılara mīķātsız 

 

                                                                                                                                                                     
597yanında B 
598ķulaġıdur B 
599lābüdden B 
600ķulaġını B 
601gözleridir lābüddür B 
602olan B 
603gözlerin camī‘ muĥarremāta nazar itmekden ĥıfż itmek ve bir mīķātda lisandır lābüddür müĥrim 

olana kelam-ı menhīden ve ķā’idesiz kelamdan lisānın ĥıfż itmek B 
604aħź itmesi ve bişmesi B 
605ayağıdır B 
606olan kişinüñ B 
607yerlere B 
608ĥācı kişi üzerine vācib oldur ki bu on mīķāta ri‘āyet eylemek B 
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MK19b [1] ĥācılar derler ķıyāmet güninde buüzere vech tesimiye [2] olunur ġāfil 

olmayalar imdi müĥrim olanuñ üzerine [3] şer‘ān memnū‘ olan yerlerde a‘żā-yı 

isti‘māl itmemek [4] ĥācı kişileriñ üzerine vācibdir609 bāb610 iĥrām611[5] aĥvālin 

beyān ider iĥrām diyü niyyetle612 telbiye itmege [6] dirler biz geymege dimezler 

ķaçan kişi müĥrim olmaķ dilese [7] sünnet budur ki evvel613 gevdesin pāk ide 

ŧırnaġın614[8] ve bıyığın kese eger uzun olursa ve ķoltuġından615[9] ve ķasıġından616 

tüyi617 var ise traş eyleye andan ġusül [10] ide eger ġusül etmeyüp abdest alursa 

cā‘izdir618 ammā [11] ġusül efżaldir eger bu meźkûr B22a olanları itmese belki [12] 

hemān gevdesin pāk itmeden ve ġusül itmeden iħrāmlansa [13] müĥrim olur lakin 

fażīlet619 fevt olur ve yanında ķoķulı620[14] ŧīb cinsinden var ise ŧīblene ve eger 

‘avratı [15] var ise aña daħi gusülden evvel cimā‘ ide iĥrām  

 

MK20a [1] içinde göñli ve gözi621 ĥarāma meyl itmemek içün eger ‘avrat622[2] 

iĥrāmdan çıķmadan623 ĥayż624 ve nifās625 gelse ġusül idüp626[3] iĥrāmüñ627 ve ĥac 

ef‘ālin işleye ŧavāfdan ġayri [4] ŧavāfı ŧāhir olduķdan śoñra ide andan aĥsan [5] 

śiyābın geye vaķitde eger kerāhat yoġ-ısa iki rek‘at [6] sünnet-iiĥrām diyü namāz 

ķıla andan namāz ‘aķabince diğilmiş628[7] olan libāsların çıķara çıķarmasa da 

iĥrām629 śaĥīĥ [8] olur lakin muħīŧ geymek ‘ādet üzere ĥarām olur [9] andan iki 

                                                           
609MK 18b 13. Satırdan bu kısma kadarki bölüm B nüshasında bulunmamaktadır. 
610bābü’l iĥrām B 
611bu bāb iĥrām B 
612niyyet ile B 
613gevdesin B 
614dırnaġın B 
615ķoltuġında B 
616ķasıġında B 
617ķılı B 
618cā‘iz B 
619fażilet B 
620ķoķulu B 
621gözi ve göñli B 
622‘avrata B 
623iĥrām zamanında B 
624ĥayżı B 
625nifāsı B 
626idüpde B 
627iĥrāmlana B 
628muĥīŧ B 
629iĥrāmı B 
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pākīçe beyāż630B22b bez alup631 birin beline bağlaya [10] birin632 arķasına ŧutına633 

eger boyalu olursa634 cā’izdir635[11] ammā evlā budur ki beyāż636 ola iki aynı bez 

olup637 birbirine [12] digilmiş olsa cā’izdir evlā638 budur ki değilmiş olmayup [13] 

yek pāre ola ridā639 gibi uçların birbirine bağlamak ve gine [14] iki640 ilmek 

mekrūhdur ve azarı üzerine ķuşaķ [15] ķuşanmaķ mekrūĥdur meğer aķçe kesesi ola 

ve iĥrām  

 

MK20b [1] içinde dā’im śaġ omuzın açmaķ lāzım değildir belki [2] hemān ŧavāf 

iderken aça keźāfī ibnü’l hümām ve ġayre [3] bilgilki niyyet eylemek641 üçdür 

birisine642 ķırān dirler [4] aña niyyet eylemek643 cümleden efżaldir eger644 afāķı 

olursa [5] ve birisine müfred bi’l ĥac dirler ya’nī yalñız645 ĥacca niyyet [6] 

itmekdir646 ve biri daħı hemān ‘umreye niyyet itmekdir647 ve648 eger [7] ķırāna niyyet 

idüp649 namāzdan śoñra diye650Allahümme [8] inniB23aüridü’l-ĥac ve’l ‘umrete 

feyessir hümālī ve teķabelhümā minnī [9]neveyyetü’l ‘umrete ve’l ĥac ve aĥremtü 

bihimā lillahi te‘ālā lebbeyk[10] allahümme lebbeyk lebbeyk651 lā leke lebbeyk 

inna’l-ĥamde[11]ve’l ni‘mete leke ve’l mülke lā şerīke lek allahümme [12]ĥarimü 

şa‘ri652 ve beşeri ve demi vel653 ĥayyü ‘alā’n-nār ba‘dehü [13] üç kerre telbiye 

                                                           
630aķçe B 
631ala B 
632ve birin B 
633dutuna B 
634olursa da B 
635cā’iz B 
636aķçe B 
637olupda B 
638ammā evlā B 
639ridāsı uçların B 
640ile birbirine ilmek B 
641itmek B 
642birine B 
643itmek B 
644ve biride ifrādi bi’l ĥacdır ya‘ni B 
645yalñuz B 
646itmekdür B 
647itmekdür B 
648eger B 
649iderse B 
650deye B 
651şerīke leke lebbeyk B 
652leke şa‘ri B 
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ide654andan śalavāt virüp ĥācetin [14] dileye eger hemān ĥacca niyyet iderse bunı 

okuya655[15] allahümme innī ürīdü’l-ĥac feyessirlī ve taķabelhü minnī ve bāriklī 

 

MK21a [1] fīhi ve a‘nī ‘aleyhi neveytü’l-ĥac ve aĥremtü lillahi te‘ālā656 bihi[2] andan 

telbiye ide ve eger ‘umreye niyyet iderse bunı oķuya657[3] allahümmeinnī ürīdü’l 

‘umrete feyessir658 hāli ve taķabelehā minni [4]ve bāriklī fīhā neveytü’l ‘umrete ve 

aĥramtü bihā lillahi te‘ālā[5] andan659 telbiye ide niyyet660 ile telbiye bir kerre B23b 

dimek farżdır [6] ammā teġayyür-i zamān ve mekānın661 olduķda telbiye 

sünnetdir662[7] mū’kededir yüce yere çıķsa ve alacaķ yere inse ve yolda [8] bendlü 

kişilere uġrasa ve farż namāz663 ‘aķabince ve seĥer [9] vaķitlerinde664 ve śabāĥ ve 

aħşam olsa ve ŧavāra binüp665[10] indikde ve menzile ķonduķda bu meźkūr666 olan ve 

vaķitlerde [11] telbiye sünneti mü‘kededir ve dā’im herĥālde dimek [12] müstecabdır 

ĥaccıñ ziynetidir667 telbiye668 itdikde ķatī ķatī [13] ide669 sünnetdir Resūlallah 

śalla’llahi te‘ālā ‘aleyhi ve sellem [14] ĥażretlerinden sū’āl olundıki ĥaccuñ efżali 

teveccüh-ile670[15] olan ĥacdur sa‘ādetle671 buyurdılar ki efżal-i ĥac oldur ki 

 

MK21b [1] anda çoķ ķurbān ola ve telbiye itdikde ķatī ķatī daħı672 Resūlallah [2] 

śallāllahü te‘ālā ‘aleyhi ve673 sellem sa‘ādetle buyudular kim māmin 

                                                                                                                                                                     
653mine’l żādi ve‘l ŧībi ve min külli şey’in ĥarremtühü ‘alā’l ĥirmi ettebeġı bi źelike vechike’l kerīmi 

üç kerre B 
654deye B 
655deye B 
656andan B 
657deye B 
658fetaķabelehā minnī bārik fīhā B 
659andan śoñra B 
660telbiyeyi bir kerre B 
661mekân B 
662sünnet-i B 
663namāzı B 
664vaķtinde ve aħşam ve śabāĥ olduķda ve B 
665bindikde B 
666vaķitlerde ve bu zamānlarda telbiye itmek sünnet-i mū’kededir ve dā’im B 
667ziyneti B 
668telbiyedir B 
669itmek B 
670nedir ne vech-ile B 
671buyurdılar ki B 
672telbiye olandır ve daħı B 
673buyurduki B 
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müllebin[3]yelbī ilā lebyB24amā‘an yemīnihi ve şimālihi min ĥacerin ev-şecerin ev-

maderin[4]ĥattā tenķaŧı‘aü’l-arżü min hā hünā ve hā hünā ‘an yemīnihi ve şimālihi 

[5] ya’nī hīç bir kimesne yoķdur telbiye ider illā ki674 śaġ cānibinden675[6] ve śol 

cānibinde olan676 inķıŧā‘a677 varınca ŧaşdan [7] ve aġaçdan ve madardan illā678 anuñ 

ile telbiye iderler [8] ve bir rivāyetde geldiki śaġında ve śolunda ne ķadar eşyā [9] var 

ise anuñ ile679 bile telbiye idüp680 ilügine şāhid [10] olurlar681 ve eger telbiye 

itmeyüp682 źikirden683 ve tesbīĥden684[11] ve dirse telbiye yerine durur685 müĥrim 

olur keźāfī’l muĥīŧ [12] eger bir kimse aķçe alup686 aħir içün ĥac iderse mīķāta [13] 

geldikde687 ol kişi688 niyyetine ĥacca niyyet ide ‘umreye niyyet [14] itmeye eger 

‘umreye niyyet iderse ol kişinüñ ĥaccın [15]B24b fāsid689 itmiş olur aķçe żāmin olup 

tekrār yerine  

 

MK22a [1] ĥac olmaķ gerekdir ekŝer nās bundan gāfildir keźāfī el mebsūŧ [2] şemsi’l 

lāyime ve faħrü’l islām ve’l esrāra ve’l muħtelefāti [3] ve’l īżāĥ ve ibnü’l hümām ve 

baĥrü’l ‘amīķ küllühüm śarraĥū [4] bi-ennehü izā ā‘mtera fe-innehü yaśīrü muĥālifan 

ve yażmīnü’l nafaķatü [5] cāhil690 ehl-i ‘ilim śūretinde kimseler691 ‘umreye niyyet 

itmek [6] cā’izdir diyü fetvā virür ve gine692 aldanmayalar aķçe alan693[7] ‘umreye 

ķırāna694 niyyet itmek cā’iz olmaz meğer vaśiyyet [8] iden iźin virmiş ola695 benim 

                                                           
674śaġ B 
675cānibine B 
676olan tā B 
677inķıŧā‘a arżıye B 
678illā ki 
679anuñla B 
680idüpde ve B 
681olur B 
682itmeyüpde B 
683źikir B 
684tesbīĥde B 
685ŧurup B 
686alupda B 
687mīķātda B 
688kimsenüñ B 
689idüpde aķçe-yi vāriŝlere żāmin olup tekrar gine B 
690cāhil olup B 
691kimseye B 
692virdügine B 
693ile B 
694ve ķırāna B 
695ola ki B 
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içün ĥac iden muħayyer olup [9] gerek ĥacca yā696 ‘umreye yā697 ķırāna niyyet698 

itsün dimiş ola [10] cīn vaśiyetde bu vechle olıcaķ ĥac ide ‘āsān [11] olur ve aķçenüñ 

ziyāde ķalanını699 var-ıŝa red itmek700 gerekdir [12] meğer701 vaśiyyet iden 

aķçenüñ702 bāķī703 ķalanı704B25a benden ötürü [13] ĥac idene virilsün dimiş705 reddi 

lāzım olmaz ve meźkûr706[14] akçeden evinde ķomaķ ve borcun707 ödemek cā’iz 

değildir [15] vāriŝler anı almaġa ķādir olurlar708 meğer ki aña hibe ideler 

 

MK22b [1] ammā vereŝe arasında śabī varsa709 anuñ710 ĥiżasın aña [2] red eylemek 

gerek711 aślı712 budur ki ol aķçe anuñ713 milki olmaz [3] belki anuñ714 yanında emānet 

vechi üzeredir715 ĥac tamām [4] olunca fażla ķalan vāriŝ716 ĥaķdır keźāfī ibnü’l 

hümām [5] ol ecilden ĥac iden cināyet idüp717 ķurbān ve śadaķa [6] vācib olsa kendü 

malından itmek gerek718 ve ödemek [7] gerekdir ve ka‘beye ĥac zamānından evvel 

varsa719 tā yevm-i terviye [8] olunca kendü malından yemek gerekdir yevm-i 

terviyeden [9] śoñra meyyit malından ħarac720 ide meğer ki vāriŝler B25b iźin [10] 

virmiş olalar ve ol aķçeden eŝvāb śatun almaķ [11] ve farż virmek721 ve kimsesini722 

                                                           
696veyā B 
697veyā B 
698bu vechle iźin olsa ĥac idene āsān ve aķçenüñ ziyāde B 
699ķalanın B 
700eylemek B 
701meğer ki B 
702aķçeniñ B 
703fażla B 
704ķalanın B 
705dimiş ola bu taķdīrce B 
706ol aķçeden B 
707borcın B 
708olur B 
709var ise B 
710anıñ B 
711gerekdir B 
712aśl B 
713ĥac ideniñ B 
714anıñ B 
715üzeredür B 
716vāriŝiñ B 
717idüpde B 
718gerekdir ve ka‘beye B 
719varursa B 
720śarf B 
721almaķ B 
722kimsesini żiyā B 
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anuñla żiyāfet itmek [12] cā’iz değildir ve aķçe alan yayan yüriyüp ĥac itse eger [13] 

yoluñ ekŝerin723 yayan yürüse724 ĥac kendünüñ olur akçeye [14] żāmin olur725 tekrār 

ĥac olmaķ gerekdir726 ve eger yoluñ [15] ekŝerin727 rākiben728 itse atlan yayan yürüse 

cā’izdir keźā 

 

MK23a [1] fī’l bedāyi‘ ve ġayre ve ol aķçeden ħarac itmeyüp729 bir aħir [2] kişinüñ730 

ħiźmetiyle731 anuñ yanında geçüp732 gelse fuķara733[3] devesine binüp müft gelse ĥac 

kendünüñ olur aķçeye [4] żāmin olur ve734 vaśiyyet iden ‘umreye iźin virmese [5] 

vāriŝiñ735 sözine736 ve iźnine i‘tibār yoķdur ‘umreye [6]B26a iĥrāmlanup737 ĥac fāsid 

olıcaķ anı ıślāĥ itmege hemān [7] iki vecihden ġayri yoķdur biri budur ki aķçe738 

żāmin [8] olup tekrār yine739 ĥacı ola yāħūd fāsid iden740 yine741[9] ol meyyitiñ 

yerinden tekrār ĥac ide742 bu iki vechden ġayri [10] dermān743 yoķdur ve ĥac emir 

idenüñ744 yerinden olmaķ şarŧdır745[11] eger bir günlük ķadar746 ıraķ yerinden olsa 

cā’iz747 olmaz [12] tekrār yine748 yerinden749 ĥac olmaķ gerekdir eger750 bir günlük 

                                                           
723ekŝerini B 
724yürise B 
725olupda B 
726gerekdür B 
727ekŝerini B 
728rākib ya‘ni binüp B 
729itmeyüpde B 
730kimseye B 
731ħiźmet idüpde B 
732geçüpde B 
733yāħūd fuķara B 
734vaśiyyet B 
735vāriŝiñ ve vaśīniñ B 
736iźnine B 
737iĥrāmlanupda B 
738aķçeye B 
739ĥac gerekdir B 
740iken B 
741gine B 
742olmaķ gerekdir B 
743ıślāĥa dermān B 
744ideniñ B 
745şarŧdur B 
746miķdārı B 
747ĥaccā’iz B 
748gine B 
749ĥac B 
750bir B 
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[13] ıraķ yerden olan ĥac751 iden vâsi yāħūd vāriŝ ise [14] ĥac kendünüñ olur aķçe752 

żāmin olup753 tekrār [15] ĥac itmekdir754 keźāfī’l müstaķı ve ħazānetü’l kemāl bu 

mes’eleden  

 

MK23b [1] ‘umūm nās ġāfillerdir755 eger bir756 günlük yerden757 eksik olsa [2] 

meyyitiñ yerine ĥac cā’iz olur B26b aķçe758 alupda ĥac iden [3] vāriŝ olsa nażar 

oluna eger kendüden ġayri vāriŝ [4] yoġ-ısa yāħūd fī’l-cümle759 bāliġ olup760 ĥāżır 

olup [5] iźin virseler ĥac cā’iz olur eger vāriŝler arasında śaby [6] olsa olanuñ761 

ba‘żısı ġāyib olsa iźin762 bulunmasa [7] bu śūretlerde763 vāriŝüñ ĥac itmesi cā’iz 

olmaz derse [8] ĥac kendünüñ olup aķçeye żāmin olur bu mes’eleden764[9] ‘umūm 

nās ġāfildir keźāfī baĥrü’l-‘amīķ765 ve iĥyā’ül ĥac ve766 aķçe [10] alan yolda vefāt 

itse aķçe’i767 ol kimse aħare virmek [11] cā’iz olmaz vāriŝe bāķī ķalan irsāl olunup768 

tekrār [12] yerinden769 yā ol kimsenüñ770 vefātı yerinden ĥac oluna ve B27a 

eger771[13] aķçe alan kimesneye aķçe’i virdikleri vaķitde sen [14] nice bilürseñ772 anı 

işle diseler aħare773 virmek cā’iz [15] olur aħar içün ĥac iden ħuśūśunda mesā’il 

çoķdur  

 

                                                           
751itdüren B 
752aķçeye B 
753olupda B 
754olmaķ gerekdir B 
755ġāfildir B 
756yarım B 
757ıraķ olsa meyyitiñ B  
758ve aķçe B 
759olup cümle B 
760olupda B 
761yā bāliġ olanıñ B 
762anlardan iźin B 
763śūretde B 
764mes’eleden de B 
765keźāfī’l baĥrü’l-‘amīķ B 
766ol B 
767aķçeyi B 
768olup B 
769yerinden sefer olmaķ gerekdir B 
770kimesne B 
771aķçe virdikleri B 
772bilürsiñ B 
773virmek B 
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MK24a [1] başķa anuñ içün risāle te’līf itdik tafśili anda [2] ŧaleb oluna bāb 

māyaĥrum ‘aliyyü’l müĥrim bu bāb müĥrime [3] ĥarām olan eşyā’ı774 beyān ider kişi 

müĥrim olsa [4] üzerine775 altmış beş daħı776 ziyāde nesnenüñ777 işlemesi [5] ĥarām 

olur ba‘żısın işlemede ĥac fāsid olur [6] ba‘żısında778 ķurbān ve779 śadaķa vācib olur 

müĥrim [7] olanuñ üzerine farżdır bu muĥrimātı bilüp780 andan [8] ictināb itmek 

gerekdir781 ķaçan kişi müĥrim olsa aña782[9] ĥarām olur783 ‘avrat-ile cimā‘ itmek ve 

cimā‘a müte‘allıķ [10] kelām söylemek784 ve ‘avratına785 ve cāriyesine786B27b şehvet 

[11] vech-ile öpmek ve ķuçmaķ ve787 yapışmaķ ĥarām olur788[12] ve başın traş itmek 

ve ķoltuġın789 ve ķasıġın790 traş791[13] itmek ve gevdesinden792 ķıl ķoparmaķ ve 

bıyığın ve śaķalın [14] ķırķmaķ ve ŧırnaġın kesmek ve ķamīś ve ŧon ve ķaftān [15] 

geymek793 ve taķye ve ‘amāme ve edik ve pāpūş794 ve paşmaķ 

 

MK24b [1] geymek ve libāsın795 ŧīb değirmek ve başın ve yüzün [2] örtmek ve başın 

ve śaķalın ŧaramaķ ve kehle öldürmek [3] ve kimseye öldür diyü işāret itmek ve 

yabana atmaķ [4] ve ŧaġ cānavarların ve ķuşların avlamaķ ve avlayana delālet [5] 

itmek ve işāret itmek ve ürkütmek ve796 yumurŧasın797[6] śaymaķ798 ve tüyin yolmaķ 

                                                           
774eşyāyı B 
775üzerinde B 
776ve daħı B 
777nesneniñ B 
778ve ba‘żısında B 
779veyā B 
780bilüpde B 
781ķaçan B 
782üzerine B 
783ĥarāmdur B 
784itmek B 
785‘avrat-ile B 
786cāriyesi-ile ‘avratın veyā cariyesin B 
787veyā B 
788ĥarāmdur B 
789ķoltuġında B 
790ķasıġında B 
791ķılın traş itmek B 
792gevdesinde B 
793ve taķye B 
794pabuç B 
795ve gevdesine ve libāsına ŧīb B 
796ve yemek ve B 
797yumurdasın B 
798śatmaķ B 
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ve gevdesine ‘ayb itmek ve799 ķanın [7] aķıtmaķ ve śayd olanı alup śatmaķ ve 

ħınnā800 yaķınmaķ801B28a ve kimse [8] ile cidāl itmek ve ne ķadar menāhī var-ise802 

andan [9] ictināb itmemek ve Ka‘be ĥareminüñ803 ağacın kesmek [10] ve otun 

yolmaķ müĥrim olana da804 olmayana da805 ĥarāmdur806[11] ve eger cimā‘ itse ĥaccı 

fāsid olur müĥrim olan [12] bu źikr olan muĥarremātuñ807 birin irtikāb itse808 

cimā‘adan809[13] ġayri ĥaccı cā’iz olur810 farż sāķiŧ olur ķurbān811[14] ve812 śadaķa 

ile def‘ olur ammā ĥaccı maķbūl olup813[15] kendüye ŝevāb ĥāśıl olmaz ĥac maķbūl 

olmaġa şarŧ  

 

MK25a [1] budur ki meźkūr olan muĥarremātıñ cümlesinden ictināb814[2] gerekdir 

bābü māyübāĥü’l müĥrim bu bāb müĥrime işlemesi [3] mübāĥ815 olan nesneleri 

beyān ider müĥrim olana816 ġusül [4] eylemek817 ve ĥümāma girmek ve libāsın 

yumaķ ve yüzük818 ŧaķınmaķ [5] ve ķılıç ķuşanmaķ ve beline aķçe kisesi819 

ķuşanmaķ820B28b ve çadır [6] maĥmil içinde gölgelenmek ve gözine sürme821 

çekinmek822[7] ŧīb ile maħluŧ olmasa ve dişin çıķarmaķ çiyānın [8] śıķmaķ ve ķan 

aldırmaķ ve misvāklenmek ve ĥacāmat [9] ve823 cerāĥate824 bez bağlamaķ ve ķaftān 

                                                           
799ve śayd B 
800ķına B 
801yaķmaķ B 
802var ise B 
803ĥaremi B 
804olanda B 
805olmayanda B 
806müĥrim olan B 
807muĥarremātıñ B 
808idinse B 
809cimā‘ B 
810olup B 
811kiminde ķurbān ile B 
812kiminde śadaķa ile B 
813olupda B 
814ictināb itmek B 
815cā’iz B 
816olan B 
817itmek B 
818yüzik B 
819kisesin B 
820bağlamaķ B 
821sürmek B 
822çekmek B 
823itdirmek ve B 
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ve yağmurluķ örtünmek [10] ve śuya ŧalmaķ ve śıġır ve ķoyun ve ķaz ve tavuķ 

boğazlamaķ [11] yā825 başın yaśduķ üzerine ķomaķ ve libāsını826 ‘ādet [12] üzere827 

geymeyüp828 lakin bürünmek ve ŧırnaġı829 ķopsa anı [13] ķoparmaķ ve ķıl 

ķopmayup830 ve kehle ölmeyecek ķadar ķaşınmaķ [14] ve deñiz avın olmaķ ve 

cimcime geymek ve üzeri ansız831[15] ‘acem paşmağı832  gibi paşmaķ833 geymek 

müĥrim olana meźkûr834 

 

MK25b [1] olan eşyā’ı835 işlemek mübāĥdır836 lāyıķ olan budur ki [2] iĥrām içinde 

mālāya‘nī söylemeye837B29a sākin olup ŧura838[3] bābü iĥrāmü’l merāt bu bāb 

‘avratlar iĥrāmı aĥvālin beyān ider [4] ‘avratlarıñ839 daħı iĥrāmı erler gibi illā on iki 

yerlerde840[5] erlere mugāyiredir evvelki841 ‘avratlara iĥrām zamānında erler gibi [6] 

‘üryān olmaķ şer‘ī değildir belki libāsların çıķarmayup842[7] ‘ādet üzere geymekdir 

anlara muħīŧ geymekden nesne lāzım843[8] ikinci yüzlerin açuķ ķoyalar başların setr 

ideler ķaçan [9] nā maĥremlere844 düş olsalar yüzlerine perde śalalar [10] azacuķ845 

dutup846 perde847 yüzlerine değirmeyeler eger degürseler848[11] bir gün849 yā bir gice 

                                                                                                                                                                     
824cerāhatine B 
825ve B 
826muĥbat olan libās B 
827üzerine B 
828bürünmek B 
829dırnaġı B 
830ķoparmayup B 
831ansuz B 
832paşmaķ B 
833geymek B 
834bu meźkûr B 
835eşyāyı B 
836mübāĥdur B 
837sözler söylemeye B 
838mālāya‘nī tā ihramdan çıkınca śabr idüp ŧura B 
839‘avratlar ihrama erler gibidür B 
840yerde B 
841evvelkisi B 
842‘ādet üzere geymek gerekdir B 
843lāzım gelmez B 
844maĥrem kimselere B 
845açuķ B 
846ŧutupda B 
847perdeyi B 
848degirseler B 
849gün kâmil yā B 
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kâmil örtseler850 bir dem vācib olur [12] ammā851 bir gün yā bir giceden nāķıś 

örtseler852 nıśıf śā‘ [13] buğday śadaķa853B29b lāzım olur üçünci budur ki telbiye 

[14] itdikde ref‘ śavt itmeyeler854 dördünci budur ki ŧavāfda [15] remel itmeyeler855 

beşinci budur ki mīlin856 arasında yelmeyeler  

 

MK26a [1] yapaça yapaça857 yürüyeler altıncı858 anlara ĥarīr ile ve gökçek859[2] 

libāsları ile bezenmek cā’izdir yedinci860 iĥrāmdan çıķacaķ [3] zamānda anlara traş 

olmaķ menhīdir belki śaçların861[4] cem‘ idüp862 her śaçın863 ucundan keseler 

sekizinci864[5] erler gibi anlar865 başları śaçınuñ866 bir cānibinden rüba‘ı[6] miķdārı 

ķırķsalar cā’iz867 değildir ŧoķuzıncı868 ŧavāfda erler [7] olsa anlar869 ĥaceri esvedi 

istilām idüp870 ıħtılāŧ [8] ricāl itmek871 menhīdir belki ıraķdan872 durup873 işāret [9] 

ideler B30a eller-ile onuncı874 ŧavāf-ı vedā‘ itmedin gitseler875[10] nesne lāzım 

gelmez on birinci budur ki ŧavāf-ı ziyāreti [11] ĥayż ‘öźrinden876 eyyam-ı maħirden 

tā’ħīr itseler nesne lāzım [12] gelmez on ikinci budur ki ‘avratlar877 ĥac içün sefer 

                                                           
850bir dem vācib olur B 
851bir gün B 
852olursalar B 
853śadaķa buğday B 
854itmeyaler B 
855itmeyaler B 
856mīlin aħżarın B 
857paça B 
858altıncı budur ki B 
859ĥınnā ile bezenmek B 
860yedinci budur ki B 
861başların cümle saçın B 
862idüpde B 
863saçuñ B 
864sekizinci budur ki B 
865anlara B 
866saçınıñ B 
867her cānibiniñ cümle rüba‘ī miķdārı olsa cā’izdür B 
868ŧoķuzıncı budur ki B 
869anlara B 
870idüpde B 
871menhīdir B 
872ıraķda B 
873ŧurupda B 
874onuncı budur ki B 
875ĥayż görseler ķāfile gidince ŧāhir olmasa ŧavāf-ı vedā‘ itmedin gitseler B 
876yā nifās ‘öźri ile B 
877‘avratlar B 
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itmek878[13] maĥreminden879 yā880 zevcinden881 olmaķ şarŧdır882 eger bunlardan [14] 

birisi883 olmasa aña ĥac seferi itmek ĥarāmdır884 Ka‘be [15] kendüye üç günlük yol 

daħı885 ziyāde var-ise de eger  

 

MK26b [1] bunlarsız sefer itseler886 ŝevāb ŧaleb iderken ‘iķāba müsteĥaķ [2] 

olurlar887 velīyyü’l-emr888 olan üzerine vācibdir ki ‘avratları [3] bilā-maĥrem ve lā 

zevc sefer itmekden men‘ ideler anlarıñ [4] B30b sefer itmeleri maĥżā iġvā-i şeyāŧīn 

ile889 olur egerçi890[5] yüz yaşında ķarı daħı olursa da891 yine seferden 

memnū‘dur892[6] bābü iĥrāmü’l śaby bu bāb bāliġ olmadıķ893 kimseler894 iĥrām895[7] 

aĥvālin beyān ider śabīler896 ĥac itseler nāfile ĥac olup[8] ŝevāb897 ĥāśıl olur eger 

śaby iĥrāma niyyet itmegi898 te‘aķķul [9] iderse velīsi aña ta‘līm899 ide bāliġler900 

nice iderlerse901[10] ol daħı anlar902 gibi ide eger śaby ķatī śafīr olup niyyet [11] ve 

telbiye itmegi903 te‘aķķul itmese904 aķrab velīsi kim905 ise [12] anuñ içün906 iĥrām 

                                                           
878itmege B 
879maĥremler-ile B 
880yāħūd B 
881zevci ile B 
882şarŧdur B 
883birisi ile B 
884ĥarāmdur B 
885yā daħı B 
886itse günahkâr olup ŝevāb B 
887olur B 
888vālilere ve emr olanlara B 
889şeyāŧīn-ile B 
890eger B 
891gine B 
892memnū‘dır B 
893olmaduķ B 
894kimselerüñ B 
895aĥvālin B 
896eger śabīler B 
897ŝevābı B 
898itmegi ve telbiye itmegi B 
899teslīm B 
900ĥac ef‘ālin bāliġler B 
901iderse B 
902anuñ B 
903itmek B 
904itmezse B 
905olan kimesne B 
906anuñ-çün B 
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bile907 niyyet ide ve908 ĥac ef‘ālin işlerken [13] bile909 ĥāżır ide velīsi910 anuñ ŧavāfın 

itse911 cā’izdir B31a ammā [14] ŧavāf namāzını912 anuñ içün913 ķılmaķ cā’iz değildir 

ve śabī [15] ĥac idüp914 śoñra bāliġ olup915 ġınā916 gelse tekrār917 ĥac  

 

MK27a [1] farż olur918 ve śabīler iĥrāmlandıķda919 evlā budur ki anlara da [2] 

muħīŧden920 ħaźer ideler eger muħīŧ geyseler yā ĥaccıñ ba‘żı [3] vācibin921 terk itseler 

anlara da ķurbān ve śadaķa lāzım [4] olmaz ve mecnūnlar daħı922 śabīler gibidir 

ammā ķul iĥrām [5] geyse bāliġ olsa ĥürler gibi fī’l cümle923 cināyet lāzım [6] olur924 

böyle925 nesnelerden śaķınalar926 eger cināyet itseler927[7] śavimle olur ķabileden928 

ise śā’īm929 ola eger śavimle [8] olmayup ķurbān ve śadaķa lāzım olursa azād 

olduķdan [9] śoñra vācib olur930 ol zamānda ide eger efendi931[10] idivirse imām-ı 

ŧaĥāvī didi ki932 cā’iz olmaz [11] zīrā ki kendü malıyla olmaķ gerekdir933 ķul ise 

nesneye [12] mālik olmaz B31b keźāfī’l bedāyi‘ ammā Kirmānī934 menāsikinde[13] 

                                                           
907iĥrām-ile B 
908ĥac B 
909anı bile B 
910ve eger velisi anuñ B 
911idivirse B 
912namāzı B 
913anuñ-çün B 
914idüpde B 
915olduķda B 
916kendüye ġınā B 
917ĥac B 
918olur ve üzerine ĥac itmek gerekdir  B 
919iĥrāmlandıkda B 
920muħīŧ geymekden B 
921vāciblerin B 
922da B 
923cemī‘ B 
924olan B 
925nesnelerden B 
926śaķına B 
927itse eger B 
928ķabīlinden B 
929azād olduķda śoñra B 
930olanı B 
931efendisi B 
932dir ki B 
933şarŧdur B 
934ger B 
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didi ki efendisi935 idivirse936 cā’izdir eger ķul ĥac [14] itse ba‘dehü azād olduķdan 

śoñra937 kendüye ġınā [15] gelse tekrār ĥac itmek farż olur ammā faķīr ĥac itse  

 

MK27b [1] ba‘dehü ġınā gelse tekrār ĥac itmek farż olmaz bāb [2] ‘ül cināyeti keffār 

atihā bu bāb cināyetler daħı keffāretler [3] aĥvālin beyān ider938 müĥrim olan939 ‘ādet 

üzere muħīŧ [4] geyse bir gün940 kâmil yā bir941 gice kâmil yā daħı ziyāde olsa942[5] 

bir ķurbān vācib943 olur eger yevm-i kâmilden yā gice-i944 kâmilden [6] az olsa nıśıf 

śā‘ buğday945 śadaķa vācibdir belki946[7] müĥrim olanlar üç bölükdür biri bölükin947 

budur ki gevdesi [8] başdan948 ayağa949 dek ‘öźri olup950 muħīŧ geymege mużŧardır 

[9] ve bir bölügi hīç B32a bedeninde ebedī ‘öźri yoķdur izār ve ridā [10] ile951 

gitmege952 ķādirdir953 ve bir bölügi daħı954 bedeninde ba‘żı yerinde955[11] ‘öźri var 

muħīŧ geymege mużŧardur ve ba‘żı bedeninde [12] ‘öźri yoķdur ol mahal muħīŧ 

geymege mużŧar değildir [13] bu üç bölük ŧā’ifenüñ956 her birinüñ957 başķa başķa 

[14] ĥükmi vardır keffāret vācib olmaķda958 bu959 tafsilden [15] ħalķ960 gāfildir 

keffāret vermede cümlenüñ961 ĥükmin962 bir žan  

                                                           
935eger efendisi B  
936itdürse B 
937olup B 
938ider bu ŧoķuzıncı bābda onuncı bāb mümdericdir ġaflet olunmaya müĥrim B 
939olan kişi B 
940 yevm-i B 
941 gice B 
942bir B 
943lāzım B 
944gice B 
945śadaķa B 
946bilgil ki B 
947bölügi B 
948başında B 
949ayağına B 
950olupda B 
951ridā-ile B 
952gitmele B 
953ķādir olur B 
954bedeninde B 
955yerde B  
956ŧā’ifeniñ B 
957biriniñ B 
958olmada B 
959‘umūm nās bu B 
960gāfillerdir B 
961cümle’i B 
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MK28a [1] idüp963 farķ itmezler bu tafśīl zeylaġı ki964 kenz şerĥi ve İbn-i Hümām [2] 

Hidāye şerĥi ve baĥrü’l-‘amīķ ve965 Sürūcī ve Kirmānīde [3] mufaśśılan meźkûrdur 

lakin966 zamāne ‘ulemāsı andan ġāfildir967[4] nice kerre ĥac iden adamlar bu tafśīl 

bilmedügi acilden [5] üzerinde968 nice ķurbān969 ve śadaķa970 borç ķalmışdır971 

ħaberdār [6] değildir B32b bu tafśīl972 źikr olunduķda ħaberdār olup973[7] üzerinde974 

ķurbān975 ve śadaķa976 var-ise977 şimden-śoñra tedārük [8] itsün978 ammā evvelki 

bölük camī‘ bedeninde ‘öźri olup [9] muħīŧ geymege ķamīś ve ķaftān979 ve toman ve 

ŧaķye [10] ve ‘amāme ve980 edik ve pabuç981 ve paşmaķ geymege mużŧardır [11] 

ıssıdan yā śovuķdan marażdan kendüye982 muħīŧ geydükde983[12] żarar olur ol 

kimse984 cümle libāsın geydükde üç [13] keffāretden birin985itmede muħayyerdir yā 

bir ķurbān ide müfredi [14] bi’l-ĥac ise iki ķurbān ide ķārin ise986 yā üç gün [15] 

śā’im ola müfred987 bi’l ĥac988 ise yā altı gün śā’im989 ola 

 

                                                                                                                                                                     
962bir B 
963idüpde B 
964da B 
965da menāsik sürūcı B 
966ve lakin B 
967ġāfillerdir B 
968üzerlerinde B 
969ķurbānlar B 
970śadaķalar B 
971ķalmışdur B 
972tafśīl mufaśśılan B 
973olur B 
974üzerindeki B 
975ķurbānı B 
976śadaķayı B 
977virmede B 
978eylesün B 
979toman B 
980ve ķaftān ve edik 
981pāpūş B 
982muħīŧ B 
983geymekde B 
984cümle B 
985birini B 
986olduysa B 
987müfred ise B 
988altı gün B 
989ķārin ise B 
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MK28b [1] ķārin ise yā altı faķīriñ990 her birine nıśıf ŝā‘ buğday [2] müfred bi’l 

ĥac991 ise on iki faķīre vire992 ķārin ise [3] bu üç keffāretden birin993 cümle libası-çün 

ide994 ammā meźkûr [4] olan B33a cümle libāsın bir gün içinde geydiysedir995 ammā 

[5] ba‘żısın geymese996 śoñra997 ya’nī irtesi ba‘żısın geyse [6] anuñ içün998 başķa999 

keffāret lāzım olur meŝelā göñliñ [7] ile ŧaķyesin bu1000 gün geydi ammā paşmağın 

yā adukin [8] irtesi gün1001 geyse aña tekrār keffāret lāzım olur [9] iħtilāf-ı mekân 

olduġı-çün zīrā ki bir gün bir mekân [10] ĥükmindedir bu ħuśūśda cümle libāsın bir 

gün içinde [11] cem‘ idüp1002 geyse hemān bir mekânda geymek hükmindedir [12] 

ba‘żı bilmeyenler cümle libāsın1003 bir gün bir mekânda cem‘ olmayacaķ [13] tekrār 

keffāret olmaz1004 žan ider bu ħuśūśda bir gün [14] bir mekân ĥükmindedir nefs-i 

mekâna i‘tibār yoķdur ve1005 ammā [15] ba‘żı nefs-i mekâna i‘tibār itdiler eger cümle 

libāsın bir mekânda  

 

MK29a [1] geyse bir cināyet kifāyet ider ve eger ba‘żı libāsın ķamīś [2] ve ‘ammāme 

ve serāvīl ve edik bir aħir mekânda geyse iki [3] keffāret lāzım olur iĥtiyāŧ budur ki 

iħtilāf-ı mekânda [4] ķaça belki cümle libāsın bir mekânda geyse ikinci bölük [5] 

bedeninde hīç ‘öźri olmayandır1006anlara muħīŧ geymek ‘ādet [6] üzere1007B33b 

ĥarāmdır1008 eger geyerlerse iĥrām içinde ĥarām [7] şey‘i irtikāb itmiş olur ĥacları 

ĥac mebrūr olmaz eger [8] anlarda1009 cümle libāsın cami‘ idüp bir günde1010 bir 

                                                           
990faķīre B 
991ise B 
992ķārin B 
993birin vire B 
994ammā bu B 
995geydi isedir B 
996ol günde geymeyüpde B 
997śoñra geyse B 
998anuñ-çün B 
999başķaca B 
1000bir B 
1001geydi B 
1002idüpde B 
1003libāsı B 
1004olur B 
1005ve ikinci bölük B 
1006olmayandur B 
1007üzerine B 
1008ĥarāmdır B 
1009anlar B 
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mekânda geyerlerse [9] bir dem vācibdir1011 müfrid ise ķārin olana iki ķurbān1012[10] 

vācibdir1013 ķurbāndan ġayri nesne śavımdan ve sadakadan [11] cā’iz olmaz zīrā ki 

iħtiyārıdır muħīŧ geymege mužŧar [12] değildir eger ba‘żı libāsın edik ve pabuç1014 ve 

ŧon gibi [13] ol gün1015 geymeyüp de ba‘dehü bir gün yā1016 iki gün śoñra1017[14] 

geyse aña başķa1018 ķurbān itmek1019 lāzım olur ve ammā [15] üçünci bölük anlardır 

ki bedenlerinde ba‘żı yerinde1020 ‘öźri  

 

MK29b [1] var1021 ve ba‘żı yerinde yoķdur meŝelā başı açıķ1022 ŧurmaġa [2] ķādir 

değildir śovuķdan yā ıssıdan ŧāķye1023 geymege1024 mużŧardır [3] ķamīś ve ķaftān ve 

ġayri B34a geymege iĥtiyācı yoķdur [4] yāħūd ķamīś ve ķaftān geymege1025 iĥtiyācı 

var ammā ŧoman [5] geymege1026 mużŧar değildir belki izār ile1027 geymege1028 

ķādirdir [6] yāħūd1029 edik ve pabuç1030 ve paşmaķ geymege1031 mużŧar değildir [7] 

na‘lın geyüp1032 gitmege1033 ķādirdir1034 adügiñ yā1035 pabucınuñ [8] orta yerinde olan 

yumrucadan aşaġasın geyüp1036[9] ansız1037 ‘acem paşmağı gibi olur anı 

                                                                                                                                                                     
1010bir gün içinde geyerlerse B 
1011vācib olur B 
1012dem B 
1013vācib olur B 
1014pāpūş B 
1015günde B 
1016iki B 
1017śoñradan B 
1018başķaca B 
1019lāzım B 
1020yerde B 
1021vardır B 
1022açuķ B 
1023ŧaķye B 
1024geymele B 
1025geymege de B 
1026geymele B 
1027izār-ile B 
1028gitmele B 
1029ve B 
1030babuc B 
1031geymele B 
1032geymeyüp B 
1033gitmele B 
1034ķādir B 
1035pabucınuñ B 
1036kesüp B 
1037ansuzca B 
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geye1038cā’izdir yāħūd1039[10] üzeri ansız1040 ‘Acem1041 paşmağı geye bu meźkûr 

olan kifāyet [11] ider eger fūta1042 bulmasa ŧomanın söküp1043 ķutā1044 gibi ide1045[12] 

geye1046 bu ĥāllü kişiler1047 mużŧar olduķları yerde1048 muħīŧ [13] geyüp keffāret-i 

ŝelāŝeden biri1049 yā ķurbān yā üç gün [14] śā’im1050 yā altı faķīr ki1051 her birisine1052 

nıśıf śā‘ buğday [15] yā1053 ķıymetin vire müfredi bi’l ĥac1054 ise ķārin ise iki ķurbān  

 

MK30a [1] yā altı gün śā’im1055 yā on iki faķīre her birisine1056 nıśıf  [2] śā‘1057 

buğday yā ķıymetin śadaķa ide1058 ve eger mużŧar olmayan [3] yerinde1059 geyse aña 

tekrār başķa1060 ķurbān vācib olur [4] iħtiyār-ile1061 geydügi-çün gerekse cümle 

libāsın bir yerde [5] geysün fā’idesi yoķdur tedāħül itmez biri1062 iħtiyārī [6] ve biri 

ıżŧırārı sebeb mugāyir oldı te‘addüd-i cināyet [7] lāzım oldı1063 iħtiyārī olan yerde 

geymekde1064 ķurbāndan [8] ġayri cā’iz olmaz eger ġanī ve eger faķīrden bu śūretde 

[9] cināyet iki olur bu meźkûr olan1065 tafśīl fehm [10] itmeyüp1066 bu śūretde cümle 

                                                           
1038geymek B 
1039veyā B 
1040ansuz B 
1041paşmaķ B 
1042fuŧa B 
1043sökeyde B 
1044ķuŧā B 
1045idüpde B 
1046geysün B 
1047kimseler B 
1048yere B 
1049biri lāzım olur müfred bi’l ĥac ise B 
1050oruç B 
1051faķīre B 
1052birine B 
1053ķıymetin B 
1054ammā ķārin oldı-sa iki B 
1055oruç B 
1056birine B 
1057buğday B 
1058vire B 
1059yerde B 
1060başķaca B 
1061gerek cümle B 
1062zīrā ki biri ıżŧırārı ve biri iħtiyārīdir sebeb B 
1063geldi B 
1064ķurbāndan B 
1065tafśīli B 
1066itmeyüpde B 
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libāsı-çün bir ķurbān kifāyet [11] ider dīn cāhillerden olma1067 ĥac idüp1068B35a hem 

żarūrī [12] olan1069 hem olmayan1070 yerde de1071 muħīŧ geyüp1072 cümlesine [13] 

bir1073 ķurbān kifāyet ide1074 diyüp1075 iħtiyārī1076 ve ıżŧırārī [14] birbirine ġalaŧ 

idüp1077 bir ķurbān ile kifāyet itdükse [15] ħaŧā’i1078 fāhiş itmiş olduñ üzeriñde1079 

cināyet1080 borç1081 

 

MK30b [1] ķaldı ŧurma edā ile eger1082 ķārin yā müfredi bi’l ĥac yā1083 ‘umreye [2] 

niyyet itdikse aña göre ĥisāb it bilürsiñ eger1084[3] tafśīl1085 olan meźkûr şübhesi olan 

zeylaġı Kenz şerhidir [4] ve İbn-i Hümām Hidāye şerĥidir anda ŧaleb ide te‘addüd-i 

cināyet [5] olur yerüñ1086 tafśīlin bilmekde1087 ‘umūm nās bundan [6] gāfildir ĥattā 

Mekke ‘ulemāsı daħı1088 ile Allah te‘ālā bu1089 ża‘īf [7] ķuluna lüŧfinden B35b bu 

mes‘elenüñ1090 taĥķīķi1091 üzere bilesin [8] naśīb itdi1092elĥamdü lillahi mülihimü’l 

żevāb ve ķad1093 faślin leke [9]‘l kelāmü tafśīlan ve ateynāke min addenā1094 

sulŧānen[10]naśīran bu meźkūr olan1095 fehm itmeyüp1096 ‘ala’l ıŧlāķ [11]cümle 

                                                           
1067olma ol B 
1068idüpde B 
1069olan yerde B 
1070żarūrī olmayan yerde B 
1071yerde B 
1072geyüpde B 
1073ķurbān B 
1074ider B 
1075diyüpde B 
1076iħtiyār B 
1077idüpde B 
1078ħaŧāyı B 
1079üzerüñde B 
1080cināyetüñ B 
1081birinüñ keffāreti borç B 
1082ķārin B 
1083yāħūd B 
1084meźkûr olan B 
1085tafśīl-ile şübhesi B 
1086birüñ B 
1087bu meźkūr olan libās ħuśūśunda cümle nās B 
1088ile B 
1089lüŧfinden bu ża‘īf  ķuluna B 
1090mes‘eleniñ B 
1091taĥķīķin bilmek B 
1092eyledi B 
1093leķad B 
1094min ledünne mübīnen bu B 
1095olanı B 
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libāsın1097 bir meclisde geyüpde cümlesi-çün bir ķurbān [12] kifāyet ider dirsek şol 

kitābsız müftī olan cāhillerden [13] olmış olursuñ1098 na’ūźü bi’llahi mine’l 

ĥavāyi1099 fe-innehü şerīke [14] fī’l-‘amā1100 eger mużŧar olup1101 libās1102 geyen ol 

libāsuñ1103[15] üzerine soñradan libāsın1104 ziyāde geyse1105 yāħūd ol 

 

MK31a [1] libāsı çıķarup1106 soñradan1107 libās geyse anuñ1108 içün tekrār [2] keffāret 

lāzım olmaz libās cümle cins vācibdir ve müĥrim [3] olan çin iĥrāmda ‘üryān olsa 

muħīŧ libāsdan1109[4] B36a ammā ħavf ider ki libās geymeyecek kendüye ıssıdan [5] 

yā śovuķdan żarar gele1110 eger żarar fī’l ĥāl yoġ-ısa bir sā‘at [6] yā iki sā‘at iĥrām 

beziyle1111 ŧurmaġa ķādir olsa ‘alā [7]’l fevr libās geymeye ķādir olduġı miķdār1112 

ŧura ol zamāna dek1113[8] libās geymese1114 żarar gelmesi ġālib ola1115 ol zamāna1116 

geye [9] eger ol vaķitden1117 evvel geyerse iħtiyār-ile1118 cināyet [10] işlemiş1119 olur 

żarūrī olupda geyecek geydügi1120 zamān [11] gelicek keffāret başķa olur daħı 

żarūret zamānı [12] gelüp geyse keffāreti başķadır meŝelā bir gün ŧurmaġa [13] ķādir 

                                                                                                                                                                     
1096itmeyüpde B 
1097cümlesin B 
1098olursıñ B 
1099hevven B 
1100şerīkü’l ‘amā B 
1101olupda B 
1102libāsın B 
1103libāsıñ B 
1104libās B 
1105itse B 
1106çıķarupda B 
1107bir aħir B 
1108nesne lāzım olup anuñ-çün tekrār B 
1109olan cümle libāsdan B 
1110göre B 
1111bezi ile B 
1112miķdārı B 
1113değin B 
1114geymeye B 
1115olsa B 
1116zamānda B 
1117vaķitde geyerse B 
1118iħtiyār ile B 
1119itmiş B 
1120zamāna gelince keffāret B 
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değil idi1121 ammā  yarım gün ŧurmaġa ķādir idi [14] ol zamān olunca śabr itmeyüp 

libās1122 bilā-‘öźr geyse [15] ķādir olduġı zamān içün1123 nıśıf śā‘ buğday 

 

MK31b [1] śadaķa ide żarūret zamānı gelmeden muħīŧ geydiyse1124B36b ve eger [2] 

bir gün ŧurmaġa kendü de ķudret belürse1125 ammā ŧurmayup [3] iĥrāmlanduġı yerde 

‘alā’l fevr libās1126 geydi ise1127 baña [4] śoñra żarar olur diyü bu śūretde ķurbān1128 

lāzım olur [5] iħtiyār-ile geydügi-çün ba‘dehü ıżŧırārı içün1129[6] zamānınuñ 

başķa1130 keffāret-i ŝelāŝeden birin ide1131 bu mes’eleden1132[7] ħāś ‘ām1133 gāfildir 

ve1134 lā tekün mine’l ġāfilīn faśl1135[8] müĥrim olanlar1136 bedeninden ķıl ķoparmaķ 

ĥarāmdır1137 eger1138 başın [9] traş itse bi’l tamām ve1139 yā rüba‘ın traş itse müfrede 

bir dem [10] ķārine iki dem lāzım olur eger rüba‘ından eksik olsa1140[11] nıśıf1141 śā‘ 

müfrede bir śā‘ ķārine buğday lāzım olur [12] eger ķoltuġın ve yā ķasıġın traş itse 

dem lāzım olur [13] ve eger müĥrim1142 iki kerre traş olsa B37a imāmeyn yanında 

[14] iki ķurbān müfrede dört1143 ķurbān ķārine vācibdir1144[15] ve İmām 

Muĥammed1145 yanında evvelki içün ise ikindi1146 içün  

 

                                                           
1121değildi B 
1122bilā-‘öźr libas B 
1123zamān-içün B 
1124geyse B 
1125bilür B 
1126libāsın B 
1127geydükde B 
1128bir ķurbān B 
1129zamānınuñ B 
1130başķaca B 
1131vire B 
1132mes’elede B 
1133ve ‘ām B 
1134fā fehm źelike ve lā tekün B 
1135faśli fī izāleti’ş-şi‘r B 
1136olana B 
1137ĥarāmdur B 
1138eger tamām B 
1139yā B 
1140ola B 
1141müfrede nıśıf śā‘ ķārine bir śā‘ buğday lāzım olur B 
1142müĥrim olan B 
1143ve dört B 
1144vācibdür B 
1145muĥammed raĥmetu’llŝi ‘aleyh eydür eger evvelkisi içün B 
1146ŝānincisi içün B 
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MK32a [1] daħı1147 ķurbān ide eger evvelki1148 içün itmediyse1149 ikisi [2] içün 

ķurbān kifāyet ider tekrār traş olmaķda [3] bu ĥisāb üzeredir ķoltuġı1150 ve ķasıġı1151 

ve ŧırnaġını [4] kesdükde bu ĥisāb üzeredir1152 eger müĥrim1153 abdest alurken [5] 

śaķalından ķıl düşse iki üç ķıl dek1154 azdan [6] çoķdan śadaķa ide eger üç ķıldan 

ziyāde olsa [7] müfrede nıśıf śā‘ ķārine bir śā‘ śadaķa vācibdir1155[8] ve müĥrim 

olana kehle öldürmek ĥarāmdır1156 eger bir1157 yā iki [9] kehle1158 öldürse yā üç 

öldürse yā yabāne etse [10] azacuķ ne B37b dilerse śadaķa ide eger üç kehleden 

ziyāde [11] varsa1159 nıśıf śā‘ buğday śadaķa vācibdir ve libāsıñ [12] kehlesi1160 

olsun1161 diyü yumaķ yā1162 güneşe ķomaķ itse1163[13] yine kehle helāk olsa śadaķa 

vācibdir eger libāsı1164 yuduķda ķurumaķ içün güneşe ķosa murādı kehle [15] 

öldürmek olmasa lāzım1165 olmaz kehle ölürse  

 

MK 32b [1]ve müĥrim olan1166 üzerine ĥarāmdır1167 kimse’i traş itmek [2] eger itse 

nıśıf śā‘ buğday śadaķa lāzım olur ne ķadar [3] kimse1168 traş itse her birisi-çün 

başķa1169 başķa1170 nıśıf [4] śā‘1171 vācibdir ve eger bıyığın ķırķsa müfrede1172 nıśıf 

                                                           
1147bir ķurbān daħı ide B 
1148evvelkisi B 
1149itse ŝānıncısı içün bir ķurbān daħı ide eger evvelkisi içün itmediyse anuñ-çün bir ķurbān kifāyet 

ider B 
1150ve ķoltuġı B 
1151ķasuġı B 
1152üzeredür B 
1153müĥrimüñ B 
1154olursa B 
1155vācibdür B 
1156ĥarāmdur B 
1157birin B 
1158üç yā B 
1159var-ise B 
1160kehle B 
1161ķırılsun B 
1162ile yā B 
1163ile helāk olsa B  
1164libāsın B 
1165nesne lāzım B 
1166olanuñ B 
1167ĥarāmdur B 
1168itse B 
1169başķaca B 
1170başķaca B 
1171śā‘ buğday B 
1172müfred üzerine B 
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[5] śā‘ ķārine1173 bir śā‘1174 śadaķa itmek vācibdir1175 ve ķul olana [6] ķurbān ve 

śadaķa vācib olsa azād olduķdan-śoñra [7] B38a vācib1176 olur iĥrāmdan çıķacaķ 

zamānda müĥrimler birbirin [8] traş itmek cā’izdir ĥacca yā ‘umreye müĥrim olan 

[9] ĥaccı ve ‘umre’i1177 tamām idüp1178 traş olmayınca iĥrāmdan [10] çıķmaz başın 

traş1179 itmezden evvel ŧırnaķ kesmek yā libās1180[11] geymek cā’iz değildir1181 

iĥrāmdan çıķacaķ zamānda traş [12] olmadan ve1182 libās geyüp1183 ba‘dehü traş 

olsa1184 eger [13] sā‘at ŧurmadan libāsdan śoñra traş oldıysa1185[14] bir avuç buğday 

śadaķa ide eger bir sā‘at ŧurduķdan [15] śoñra traş olsa nıśıf śā‘ buğday śadaķa1186 

 

MK33a [1] lāzım olur eger1187 bir gün kâmil yā bir gice kâmil ŧurduķdan-śoñra [2] 

traş olsa dem vācib olur ve eger müĥrim olan1188[3] bir meclisde1189 bir eliniñ ve yā 

bir ayaġınuñ1190 ve1191 yā iki elinüñ1192[4] ve1193 yā iki ayaġınuñ B38b ŧırnaġını1194 

kesse1195 müfrede1196 bir dem ve ķārine1197[5] iki dem lāzım olur eger üç1198 yā dört 

ŧırnaķ kesse [6] her ŧırnaķ içün nıśıf śā‘ śadaķa lāzım olur [7] ve1199 eger ķurbān 

                                                           
1173ķārin üzerine B 
1174śā‘ buğday B 
1175vācib olur B 
1176üzerine vācib olur B 
1177‘umreyi B 
1178itdükden śoñra ve B 
1179itmezden B 
1180libāsın B 
1181olmaz B 
1182libās B 
1183geyüpde B 
1184oldıysa B 
1185olsa B 
1186lāzım B 
1187ve eger B 
1188bir müĥrim B 
1189meclisde olan B 
1190ayaġınıñ B 
1191yā B 
1192eliniñ B 
1193yā B 
1194ŧırnaġın B 
1195keserse B 
1196müfrid üzerine B 
1197ķārin üzerine B 
1198dört olsa ŧırnaķ başına nıśıf śā‘ buğday śadaķa vācib olur B 
1199eger B 
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bahāsına yeterse1200 diledügi1201 ķadar1202 kese1203 ķurbān [8] bahāsından ziyāde 

nesne lāzım olmaz eger tekrār ŧırnaķ [9] kesse her kesdügi-çün başķa1204 başķa1205 

keffāret vācib [10] olur ve eger bir meclisde başın traş itse ve ŧırnaķ1206[11] kesse ve 

bir ‘użvın ŧīblese her biri-çün keffāret1207 lāzım [12] olur ve müĥrim olan aħirüñ 

ŧırnaġın kesse1208 cā’iz [13] olmaz eger keserse nıśıf śā‘ śadaķa ideler1209 lāzım [14] 

olur faśl1210 müĥrim olan1211 ŧīblenmek ĥarāmdır1212 gökçek [15] B39a rāyiĥası 

olana1213 ŧīb derler bir ‘użvın kâmil ŧīblese 

 

MK 33b [1] müfrede1214 bir dem1215 ķārine1216 iki dem lāzım olur eger1217 iki ‘użvın 

[2] ŧīblese bir1218 meclisde ise1219 bir keffāret yeter1220 eger1221 her [3] biri bir 

meclisde olursa başķa1222 başķa1223 keffāret [4] vācibdir1224 eger1225 bir ‘użvından 

aķalın1226 ŧīblese müfrede1227[5] nıśıf1228 śā‘ ķarine bir śā‘ buğday lāzım olur 

ve1229eger [6] libāsa1230 ve bedenine ŧīb değse ‘alā’l fevr izāle idüp1231[7] keffāret1232 

                                                           
1200güci yeterse B 
1201bir meclisde B 
1202miķdārı B 
1203kesse B 
1204başķaca B 
1205başķaca B 
1206ŧırnaġın B 
1207başķaca başķaca keffāret B 
1208kesmek B 
1209lāzım B 
1210faślı fī’l ŧīb B 
1211olana B 
1212ĥarāmdur B 
1213olan nesneye B 
1214müfrid üzerine B 
1215dem lāzım olur B 
1216ķārin üzerine B 
1217ve eger B 
1218eger bir B 
1219olursa B 
1220kifāyet ider B 
1221ve eger B 
1222başķaca B 
1223başķaca B 
1224vācibdür B 
1225ve eger B 
1226aķılla B 
1227müfrid üzerine B 
1228bir śā‘ buğday śadaķa itmek lāzım olur B 
1229eger B 
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vire ve ka‘beye ba‘żı kimesneler1233 gülāb1234 śaçarlar [8] müĥrim olan andan 

iĥtirāz1235 ide1236 eger bilmeyüp1237 yüzine [9] yā bir ‘użv-ı kâmiline1238 sürse bir dem 

vācibdir eger1239[10] bir ‘użvından eksik olsa B39b nıśıf śā‘ śadaķa [11] vācibdir ve 

ĥacer-i esvede ba‘żı zamānda ŧīb sürerler1240[12] müĥrim olan ol zamānda1241 andan 

śaķına istilām [13] itmeyüp1242 eger idüp1243 ağzı1244 ve1245 yüzi ŧīb olursa [14] bir 

dem lāzım olur ħınnāda1246 ŧībdir andan śaķına [15]ve müĥrim olan1247 eyüce ķoķulu 

nesneleri ķoķmaya1248 mekrūhdur1249 

 

MK34a [1] eger zeyt yağıyla bedenin yağlasa bir dem lāzım olur [2] müĥrime ŧīb 

ĥarām olmaķda1250 er ve ‘avrat berāberdir gerek1251[3] sehven ve ‘amden1252 ve 

cehlen1253 farķı yoķdur cümlesine1254 keffāret [4] lāzım olur faśl1255 müĥrim olana 

cimā‘ itmek1256 ĥarāmdır1257[5] eger cimā‘ iderse ‘arefe vaķfesinden evvel 

ĥac1258fāsid [6] olur ve hem B40a bir1259 dem lāzım olur ol senede ĥac1260 fāsidce [7] 

                                                                                                                                                                     
1230libāsına B 
1231idüpde B 
1232keffāretin B 
1233kimseler B 
1234gül śuyı B 
1235ĥaźer B 
1236ideler B 
1237bilmeyüpde B 
1238kāmile B 
1239‘użvından B 
1240dutarlar B 
1241zamān B 
1242itmeye B 
1243 idüpde B 
1244cümle ağzı B 
1245ŧīb olursa B 
1246ķınā ve B 
1247olan kimse B 
1248ķoķlamaķ B 
1249kerūhdur B 
1250olmada B 
1251ve cehlen ve B 
1252 nisyānen B 
1253‘amden B 
1254cümlesiyle B 
1255ġāfil nebāşid faśl fī’l cimā‘ 
1256‘avrat ile ve ġayri-ile cimā‘ itmek B 
1257ĥarāmdır B 
1258ĥaccı B 
1259üzerine B 
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iĥrāmdan çıķmaķ acili-çün1261 tamām idüp1262 gelecek senede [8] ķażā1263 itmek 

vācibdir ide eger ‘avrat1264 müĥrime olsa [9] ol-daħı1265 ĥaccı fāsid itmiş olur ve hem 

aña daħı1266 bir dem lāzım [10] olur ve ĥac daħı1267 gelecek yılda ķażā itmek lāzım 

olur [11] ve eger tekrār tekrār1268 nice kerre cimā‘ itse eger bir [12] meclisde olsa 

cümlesi-çün1269 bir dem lāzım olur ve eger [13] iki meclisde olsa her birisi-çün bir1270 

dem lāzım olur1271[14] ve eger yevm-i1272 ‘arefede vaķfeye ŧurduķdan-śoñra ŧavāf-

ı1273[15] ziyāret itmekden evvel cimā‘ itse ĥac1274 fāsid olmaz  

 

MK34b [1] lakin1275 bir deve yā bir śığır ķurbān itmek lāzım1276 olur müfredi [2] bi’l 

ĥac ise1277 iki1278 deve yā1279 iki śıġır ķārin ise1280 ve1281 iĥrām1282[3] ‘umreye 

niyyet1283 itse ‘umrenüñ1284 ŧavāfın itmeden cimā‘ [4] itse ‘umre fāsid olur bir1285 

dem daħı1286 lāzım olur ol ‘umre’i1287[5] fāsidlice1288 idüp1289 ba‘dehü ķażā itmek 

                                                                                                                                                                     
1260ĥaccı B 
1261aclinden B 
1262idüpde B 
1263üzerine ķażā B 
1264‘avratda B 
1265oldugı B 
1266 anuñda üzerine B 
1267ĥaccı B 
1268nice B 
1269bir keffāret kifāyet ider B 
1270üzerine bir B 
1271lāzımdır B 
1272‘arefede B 
1273cimā‘ itse B 
1274ĥaccı B 
1275lakin üzerine B 
1276vācib B 
1277olduķda B 
1278ve iki B 
1279ve B 
1280oldı-sa B 
1281ve eger B 
1282iĥrāmı B 
1283itse B 
1284‘umreniñ B 
1285ve üzerine bir B 
1286lāzım B 
1287‘umreyi B 
1288fāsidce tamām B 
1289idüpde B 
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vācibdir1290 ve eger [6] zinā yā1291 livāŧa itse yine ĥac1292 fāsid olur eger ķable’l 

vuķūf [7] itse1293 anıñda1294 ĥükmi cimā‘ ĥükmi gibidir dem lāzım olmaķda1295[8] ve 

ĥac1296 fāsid olup1297 ķażā lāzım olmaķda1298 ve eger Mināda [9] iĥrāmdan çıķupda 

traş olsa ba‘dehü ŧavāf-ı ziyāreti [10] itmedin cimā‘ itse ĥac fāsid olmaz ammā bir 

dem lāzım [11] olur eger1299 şehvet vechiyle ‘avratını öpse yā ķuçsa [12] yā yapışsa 

bir dem lāzım olur ammā ĥac1300 fāsid olmaz [13] ĥac1301 fāsid olmaķda erler gibidir 

‘avratuñ ĥükmi daħı [14] cināyet olmaķda1302 ĥac iĥrāmında ĥarām olan 

eşyā’ı1303[15] ‘umre iĥrāmında daħı1304 ĥarām olur bu1305 ikisi arasında fark 

 

MK35a [1] yoķdur eger1306 müĥrim olan iĥtilām olsa keffāret içün [2] śadaķa vire 

faśl1307 ķurbān aĥvālin beyān ider [3] ĥac bābında1308 ķurbān lāzım olan yerde deve 

ve śıġır ve ķoyun [4] ve keçi cā’izdir illā iki yerde deve ile sığırdan ġayri [5] cā’iz 

olmaz biri ‘arefede vaķfeye ŧurduķdan-śoñra [6] cimā‘ itse ve biri1309 ŧavāf-ı ziyāreti 

cünüble yā ĥayż-ile [7] ŧavāf itse ba‘dehü ŧāhirle i‘āde itse1310 deve1311 ile [8] sığırdan 

ġayri cā’iz olmaz ve bu ķurbān użĥiyye ķurbānı1312[9] gibi1313 ‘aybsız olmaķ gerekdir 

ķuyruġınuñ ve ķulaġınuñ [10] üç bölüginden1314 bir bölügi eksik olsa cā’iz 

                                                           
1290vācibdür B 
1291ve B 
1292ĥaccı B 
1293livāŧa itse B 
1294anuñda B 
1295olmada B 
1296ĥaccı B 
1297olupda B 
1298olmada B 
1299eger ‘avratını B 
1300ĥaccı B 
1301er ĥükmi gibidir ‘avratıñ ĥükmi de ĥaccı fāsid olmada ve B 
1302olmada B 
1303eşyā B 
1304da B 
1305ikisi B 
1306Bu kısım B nüshasında yoktur. 
1307bābü’l ķurbān bu bāb B 
1308yanında B 
1309biri de B 
1310itmeyüpde gitse B 
1311bu iki yerde ŧavar cinsinden deve B 
1312ķurbān B 
1313gibidir B 
1314bölükde B 
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olur1315[11] ammā1316 ŝelaŝeden ziyāde olsa cā’iz olmaz yā bir gözi [12]B41b kör 

olsa yā ķatī ıraķ olup1317 hīç iç yaġı olmasa1318[13] cā’iz olmaz ve bir deve yā bir 

śıġırı1319 yedi kişi ķurbān [14] ĥācetlü1320 müşterek olsa1321 cā’izdir ve cināyet 

ķurbānı [15] Ka‘be1322 ĥareminden ġayri yerde cā’iz olmaz ve bu ķurbānların1323 

 

MK35b [1] ķıymetin virmek cā’iz değildir1324 ve fuķarāya boğazlamadan1325[2] 

virmek1326 cā’iz olmaz ĥacda olan ķurbān iki vech [3] üzeredir bir vechde1327 

fuķarādan ġayri kimesneye1328 virmek [4] cā’iz değildir1329 ve bir vechi de ġanī1330 ve 

faķīr ve śāĥibi [5] yimek1331 cā’izdir fuķarāya maħśūś olan cināyet [6] ķurbānı ve 

demi iĥśār ve neźir ķurbānı ve keffāretler1332 ķurbānıdır1333[7] bundan śāĥibi1334 ve 

evlādı ve babası ve dedesi ve ‘avratı [8] ve ķulı ve ġanī olanlar1335 yemek B42a 

ĥarāmdır1336 ve bir vechde meźkûr [9] olanları yemek cā’izdir użĥiye ķurbānı ve 

temti‘ ve ķıran [10] ķurbānı aña şükrāne dirler bunda şarŧ olan hemān [11] 

boġazlamaķdır taśadduķ1337 itmek vācib değildir ammā evvelki [12] vechde 

boğazlamaķ ve fuķarāya taśadduķ1338 itmek vācibdir1339[13] ammā1340 şürefāya daħı 

                                                           
1315olmaz B 
1316yā bir göziniñ ekŝeri kör B 
1317olupda B 
1318olmazsa B 
1319śıġır B 
1320ĥācetlü kimseler B 
1321olsalar B 
1322Mekke B 
1323cināyet ķurbānında B 
1324olmaz B 
1325boğazlamadın diri B 
1326virmekde B 
1327vechi B 
1328kimseye B 
1329olmaz B 
1330ġanīde B 
1331yemek B 
1332keffārātı B 
1333ķurbānı B 
1334śāĥibi yemek B 
1335olanlar da B 
1336cā’izdir użĥiye ve temettü‘ ve ķıran kurbanıdır aña şükrāne ķurbānı dirler B 
1337ve fuķaraya taśadduķ itmek vācib değildir ammā B 
1338śadaķa itmek B 
1339vācibdür B 
1340ve B 
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yemek cā’iz değildir1341 eger cināyet [14] kurbanından ve neźir1342 keffāret1343 

kurbanından ġanī olan [15] yese yā śāĥibi ve1344 sā’iresi1345 cā’iz olmayanlar yeseler 

 

MK36a [1]nażar oluna eger evvel boğazlarken ķalbinde1346 kendü yemek [2]  ve ġanī 

olanlar1347 yemek1348 ve fuķarāya virmek virmemek1349[3] niyyeti var-ise ķurbānı1350 

cā’iz olmaz1351 bilā-ittifāķ1352 tekrār [4] bir1353 daħı ide1354 ve eger evvel boğazlarken 

ķalbinde cümle [5] ķurbānı fuķarāya taśadduķ itmek niyyeti1355 olsa bogazladuķdan 

[6] śoñra B42b yā1356 śāĥibi yā aġniyā yeseler bu śūretde ķurbānı [7] cā’izdir ammā 

kendüsi ve sā’ir1357 yemek cā’iz olmayanlar [8] yeseler1358 anlara ikel itdügi etüñ 

evvel1359 ķıymetin fuķarāya [9] virsün1360 bu meźkûr olanları fehm idüp ġāfillerden 

[10] olmayasın bu zamānda ĥācılar ķurbānların tamāmca [11] fuķarāya virmezler 

ba‘żısı1361 hīç virmez belki yanında [12] olan1362 ġanī yoldaşlarına virir1363 anlar daħı 

ķurbān itdikde1364[13] aña virir1365 nevbetle birbirinüñ1366 ķurbānları1367 ile 

birbirlerine [14] żiyāfet iderler ķurbānları cā’iz olmayup borçlu [15] giderler ve ol 

ķurbāndan ve sā’ir vācib olan  

                                                           
1341olmaz B 
1342neźir kurbanından ve B 
1343keffārāt B 
1344yese ve B 
1345sā’ir yemek cā’iz B 
1346ķalbinden B 
1347olanlara B 
1348ve B 
1349var ise B 
1350ķurbān B 
1351değildir B 
1352yerine B 
1353bir ķurbān B 
1354itmek gerekdir B 
1355olsa B 
1356śāĥibi B 
1357sā’iri B 
1358ikel B 
1359ķıymetin B 
1360taśadduķ itmek vācibdür ĥisāb idüp ne taķdīr olursa ķıymetin fuķaraya viresin B 
1361ve kimisi B 
1362ġanī B 
1363virür B 
1364itdükde B 
1365virür B 
1366birbirin B 
1367ķurbānın yerler ķurbānları B 



76 
 

 

MK36b [1] ķurbāndan ķaśśaba ücrete1368 ŧuta andan virmek cā’iz [2] değildir eger 

ibtidāboğazlarken ķalbinde ķażāya ücrete ŧuta [3] virmek niyyeti varsa cā’iz olmadı 

eger boğazlarken [4] ķażaya virmek niyyeti yoġ-ısa lakin boġazladuķdan [5] śoñra 

ücrete ŧutavirdi virdügi anuñ ķıymetin [6] B43a fuķarāya viricek ķurbān cā’iz olur 

belki1369 ücrete ŧuta [7] aķçe vire ķaśśāb faķīr ise etinden taśadduķ [8] itse cā’izdir ve 

bu cināyet ķurbānından1370 fuķarāya taśadduķ [9] itdikden1371-śoñra ġanīler anlardan 

śatun alup1372 yemek [10] cā’izdir ammā śāĥibi śatun1373 alup yemek mekrūhdur [11] 

ve eger ol faķīr ķurbān etinden ġanīlere yā śāĥibine [12] bağışlasa eger temlīk idüp 

ellerine teslīm iderse [13] anlara yemek cā’izdir ve eger1374 ol faķīr ķurbān etinden 

[14] ġanīlere yā śāĥibine bağışlasa olur ve eger ol faķīr [15] pişürüp anlar ile bile 

yese cā’iz değildir anlara yemek 

 

MK37a [1] zīrā ibāĥat vechiyle yemiş1375 olurlar cā’iz olmaġa temlīk [2] itmek1376 

gerekdir keźāfī ħulāśatü’l menāsik ve bu cināyet1377[3] ķurbānını śadaķa itmekde 

‘aded-i fuķarā şarŧ değildir yedi [4] olmaķ lāzım değil1378 bir faķīrde on1379 

faķīrde1380 olursa [5] cā’izdir1381 ve Ka‘be1382 fukarasına B43b virmek efżaldir ve 

gayri1383[6] fuķarāsına da virmek1384 cā’izdir użĥiyye1385 ve temettü‘ ķurbānı [7] ve 

ķırān ķurbānı eyyām-ı maħirde olmaķ gerekdir1386 ammā cināyet [8] ķurbānı her ne 

                                                           
1368virmek bogdı lakin bogazladuķdan śoñra ücrete ŧuta virdi virdügi B 
1369ücrete B 
1370ķurbānını B 
1371itdükden B 
1372alupda B 
1373yemek B 
1374ol faķīr pişürüpde B 
1375olmuş olur B 
1376gerekdür B 
1377ķurbān śadaķa itmede B 
1378değildir B 
1379yā on B 
1380fuķarāya da virse B 
1381cā’iz B 
1382Mekke B 
1383gayri yer B 
1384virse B 
1385użĥiyye ķurbānı B 
1386gerekdür B 
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zamānda olursa cā’izdir ammā Ka‘be1387[9] ĥareminde olmaķ gerekdir ve cināyet 

iħtiyārı-ile olsa [10] bilā-‘öźr1388 dem lāzım olacaķ yerde ķurbāndan ġayri nesne [11] 

cā’iz değildir ammā ‘öźr-ile1389 olana1390 śavm-ile ve śadaķa [12] ile de olur1391 

yuķaruda źikr olınan1392 üzere eger [13] şükrāne kurbānına güci yetmez ise1393 ķatī 

faķīr olupda [14] yanında ķuvvet-i yevmiyesinden ziyāde ķurbān bahāsına1394[15] 

ķādir olmasa on gün oruç duta1395 üç güni ĥacdan1396 

 

MK37b [1] ol1397 yedi güni ĥacdan-śoñra1398 ve eger üç gün ĥacdan evvel [2] ŧutmasa 

ba‘dehü oruçla olmaz ķurbān1399 vācib olur [3] ve eger ĥacdan evvel üç gün1400 oruç 

ŧutsa ba‘dehü bayrām [4] güni traş olmadan ķurbāna ķādir olsa ķurbān vācib [5] olur 

śavm-ile olmaz eger traşdan śoñra ķudret [6] gelse yedi gün ba‘de’l ĥac śā’im ola1401 

müĥrim olana av [7] olmaķ ve olmayana delālet ve1402 işāret itmek ĥarāmdır1403[8] ve 

śayd1404 olan nesne’i alup śatmaķ1405 cā’iz değildir ve śayd [9] olanı bogazlasa 

murdār olur ve śaydı ķatl itse [10] ķıymeti ķadar1406 śadaķa vācib olur buña 

müte’allıķ kelām çoķdur [11] cümlesin1407 źikr itmek bu risāleye1408 münāsib 

değildir1409 zīrā [12] bu risāleden murād iħtiśār müfīddir ķatī keŝīrü’l vuķū‘ [13] ve 

mühim olan ve ħaŧā vāķi‘ olur nesne1410 źikir itdik1411[13] iĥyā-i ĥacda tafśīl 

                                                           
1387Mekke B 
1388bilā-‘öźrin B 
1389‘öźr ile B 
1390olsa B 
1391yuķaruda B 
1392olunan B 
1393yetmezse B 
1394bahāsı olmasa B 
1395ŧuta B 
1396ĥacda iken ola B 
1397ve yedi güni B 
1398evvel oruçla olmaz B 
1399ķurbān itmek B 
1400güni B 
1401olsun ve B 
1402itmek ve B 
1403ĥarāmdur B 
1404śaydı olanı alup B 
1405śatmaķda B 
1406vācib olur śadaķa ide bunda buña B 
1407cümle’i B 
1408risāda B 
1409degildür B 
1410nesneler B 
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meźkûrdur1412 murādı iden anda kör [15] B44b ĥācılarıñ ekŝerinüñ1413 ĥac maķbūl 

olup1414 fī’l cümle1415 günāhları  

 

MK38a [1] yarlıġanmaķ ķatī murādları değildir tafśīl üzere olmayacaķ1416[2] 

yazdırmağa1417 çoķ aķçe gider deyü1418 yazdırmaķdan1419 ķaçarlar [3] dünyā metā‘ı 

almaķ içün cem‘1420 itmişler1421 aħiret murādları1422[4] değildir ĥācīlar içinde 

kişiler1423 vardur ki Ka‘beye1424[5] geldükde yolda deve’i yağır itmekden1425 gayri 

nesnesi yoķdur [6] ħalķ arasında kendüye1426 kendüye ĥācī fulān dinmesi [7] kifāyet 

ider zīrā1427 ĥac mes’elesinden1428 bir mes’ele bilmez ve ta‘līm1429[8] itmeğe1430 

bir1431 ‘Oŝmānī ŧaleb itseler virmege iķdām itmez [9] ve1432 sen bu fi‘li itmişsin 

ĥaccıña1433 noķśān gelmiş ve fāsid [10] olmuş diseler Allahü Te‘ālā1434 ķabūl ide dir 

hīç ķulaķ [11] śalamaz1435 bilgile1436 Ka‘be ĥareminüñ1437 avın olmaķ ve1438ürkütmek 

[12] ve yaş ağacın kesmek ve otun yolmaķ ezħardan ya’nī1439[13] boya otu ġayri 

müĥrim olana ve olmayana ĥarāmdır [14] eger śaydın ķatl itse yā ağacın kesse ve 

                                                                                                                                                                     
1411olundı B 
1412idersek zamāne ĥācılarınıñ B 
1413ekŝeri murādları ĥac maķbūl B 
1414olupda B 
1415cemī‘ B 
1416olıcaķ B 
1417yazmaġa B 
1418diyü B 
1419yazdurmadan B 
1420aķçeleri cem‘ B 
1421itmişlerdir B 
1422metā‘ı almaķ murādları değildir B 
1423kimseler B 
1424Mekkeye B 
1425itmeden B 
1426ĥācı fulān dinmesi kendüye kifāyet B 
1427zīrā ki B 
1428mes’elelerinden B 
1429te‘allüm B 
1430itmege ‘ār ider B 
1431eger bir kişiden bir B 
1432sen B 
1433ĥaccuña B 
1434Allah B 
1435śalmaz B 
1436bilgilki B 
1437ĥareminiñ B 
1438ve anı B 
1439ġayri müĥrim olana ve olmayana ĥarāmdur B 
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yā1440 otun [15] ķıymetin fuķarāya śadaķa1441 itmek vācib olur1442 ammā bir 

agacıñ1443 

 

MK38b [1] benī ademe bitürdigi cinsinden ola ħurmā ve üzüm1444 ve sā’ir [2] yemiş 

ağacı gibi anı kesmekde1445 nesne lāzım gelmez1446 eger [3] śāĥibi var-ise1447 żāmin 

olur kesmesi1448 cā’iz [4]  olmayan yabānī1449 olandır mugaylān ağacı ve yabān [5]  

otları gibi bu necŝe müte‘allıķ kelām çoķdur1450 iĥyā-i [6] ĥacda mufaśśılan 

meźkûrdur1451 anda ŧaleb oluna [7] bāb1452 bu bāb Ka‘beye1453 dāħil olmaķ aĥvālin 

beyān ider [8] ķaçan Ka‘beye1454 olsa edeb budur ki ķādir [9] olursa1455 yapaça B45b 

yüriyip1456 gire ġāyet1457 ħuşū‘-ile1458 istiğfār [10] ve tevbe iderek dāħil ola1459 bu 

ķa‘-i1460 şerīfenüñ1461[11] ta‘żīmin1462 ve heybetin ķalbinde iĥżār1463 ide 

murādāt1464[12] uħraviyye dileye ve ķaçan Beyt-i şerīfe nażarī vāķi‘ [13] olsa kemāl-i 

mertebe1465 ta‘żīm ve iclāl-ile1466 nażar ide [14] Allahü te‘ālāya ol maĥal-i 

                                                           
1440otun yolsa B 
1441taśadduķ B 
1442vācibdir B 
1443ağaç ki B 
1444üzüm ağacı gibi B 
1445kesmekden B 
1446olmaz B 
1447var ise aña B 
1448kesmeği B 
1449muġaylān ağacı ve çam ağacı yabān otları gibi B 
1450çoķ vardur B 
1451anda B 
1452bābü fī duħūl-i Mekke –i şerefü’lllahü te‘ālā B 
1453Mekkeye B 
1454Mekkeye girmelü B 
1455olsa B 
1456yüriyüp B 
1457ve ġāyet B 
1458ħuşū‘-ile ve ħużū-ile ve B 
1459olup B 
1460tab‘an B 
1461şerīfeniñ B 
1462‘ażametin B 
1463ĥāżır B 
1464ve ķaçan B 
1465mertebede B 
1466iclāl ile B 
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şerīfi1467ziyāret itmeği müyesser [15] itdügi-çün ĥamd ü ŝenā ide1468 bu ‘ażīm 

ni‘metüñ şükrinde 

 

MK39a [1] şākir olan bendelerden1469 ola1470 ĥikāyet bir ‘avrat ‘ābidelerden [2] idi1471 

ĥac itdi vaķtā ki Ka‘beye yaķın oldı-sa [3] sū’āl itdiki1472 benim1473 Rabbimüñ evi1474 

budur1475 hemān [5] sür‘atle yürüyüp varup Ka‘benüñ1476 dīvārına [6] yapışup rūĥın 

teslīm itdi1477 ol aradan meyyiti1478[7] ķaldı1479B46a sen er olasın bir ‘avrat ķadar 

‘aşķıñ olmaya [8] heźā1480 dārü’l maĥbūb fe’ayne’l muĥibbūb1481 sünnetdir1482 

Ka‘beye1483 ġusül [9] ile girmek ve ĥacda on yerde ġusül itmek sünnetdir1484[10] 

evvel iĥrām içün ikinci duħūl Ka‘be içün üçünci [11] ŧavāf-ı ziyāret içün dördünci 

‘arefe vaķfesi-çün [12] beşinci Müzdelife vaķfesi-çün üçi1485 daħı remy-i cemād[13] 

içün üç gün ŧoķuzıncı ŧavāf-ı vedā‘ içün [14] onuncı duħūl Medīne1486 içün 

şerrefehā1487 Allah keźā [15] fī menāsikü’l ebrār Ka‘beye gündüz girmek 

müsteĥabdur 

 

MK39b [1] gice1488 girmek1489 cā’izdir ve sünnet olan1490 Ka‘beye mu‘allā [2] 

cānibinden dāħil olmaķdır1491 ve girecek1492 zamānda [3] aşaga1493 cānibinden 

                                                           
1467şerīfe varmağı müyesser B 
1468idüp B 
1469bendelerinden B 
1470olana B 
1471ĥac itdi B 
1472ider ki B 
1473benüm B 
1474beyti B 
1475ne mekândadır vaķtā ki görindi ise didiler ki Rabbüñ evi budur B 
1476Ka‘beniñ B 
1477idüp B 
1478meyyitini B 
1479ķaldurdılar B 
1480Belki sen naśfi bile değilsin heźā B 
1481fe-ibnü’l maĥbūb B 
1482sünnetdür B 
1483Mekkeye B 
1484sünnetdür B 
1485altıncı yedinci sekizinci Mināda üç gün remy-i cemād içün B 
1486Medīne-i münevvere B 
1487keźā B 
1488gicede B 
1489daħil olmaķ B 
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gitmekdir Ka‘be1494 şehrine dāħil olurken [4] bunı B46b oķuya Allahümme heźā 

beledü beledüke ve’l beytü [5]beytüke ciytü li-ŧalebin raĥmetike ve a’üm1495 ŧā‘teke 

[6]mütey‘ān li-emrike rāżıyan bi-ķaderike müselmān ve li emrike [7] es’elüke 

mes’eletü’l mużŧarrīn ileyke’l müsteġışīn [8]ileyke1496 min ‘aźābike an testaķbelnī 

bi-‘afvike ve an [9]tecāveze ‘annī bi-raĥmetike ve an ned ħalnī cennetike andan [10] 

telbiye iderek dāħil ola müsteĥabdur ki1497 Ka‘beye dāħil [11] olduķda hīç bir yere 

varmayup hemān ŧoġrı ĥacer-i [12] esvede vara meğer1498 eŝvābı1499 żāyi‘ olmaķ 

ħavfı ola1500[13] bir1501 yerde ĥıfż içün tedārük ide eger yoldaşları [14] var ise ba‘żısı 

eŝvāb yanında ŧura varup1502[15] ŧavāf-ı ve sa‘y ide bāķīsi1503 daħı śoñra varup 

 

MK40a [1] ŧavāf-ı ve sa‘y ide ve Ka‘be-i şerīfi1504 ibtidā göründükde semavāt [2] 

ķapuları açılur ol ĥīnde du‘ā ide muĥaķķaķ müsteĥābdır1505[3] elin ķaldurup üç kerre 

Allahü ekber diyüp B47a ve üç1506 kerre [4] śalavat vire du‘ā ide ĥaśūl ħayrāt-ı 

dāreyn [5] ŧaleb ide ahammi mühim olan ĥüsnü ħātime1507 ve mağfiret [6] ŧaleb 

itmekdir1508 ve müsteĥabdır1509 Bābü’s-selāmdan [7] daħil ola1510 ve her 

bābdan1511dāħil olsa1512 cā’izdir ķaçan1513[8] Bābü’s-selāma1514 gelüp Beytu’llah 

                                                                                                                                                                     
1490Ka‘beye B 
1491olmaķdur B 
1492gidicek B 
1493altı B 
1494Mekke B 
1495ve’l źeme B 
1496min B 
1497müsteĥab budur ki B 
1498meğer ki B 
1499esbābı ola B 
1500olsa B 
1501ba‘żısı esbāb yanında ŧura B 
1502ve ba‘żılar ŧavāf ve sa‘y idüpde B 
1503bāķīler śoñra ide B 
1504Ve Ka‘be B 
1505müsteĥābdur B 
1506śalavat virüp ħayrāt-ı dāreyn ve ĥuśūlin ŧaleb ide B 
1507ĥüsn-i ħātime B 
1508itmekdür B 
1509müsteĥabdur B 
1510olmaķ B 
1511ne ķapudan da B 
1512girse B 
1513lakin B 
1514bābü’s-selāmdan girmek sünnetdür ve ķaçan bābü’s-selāma geldükde B 
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‘ayān olsa üç [9] kez1515 Allahü ekber1516 üç kez1517 Lā ilahe illā’llah diye1518 andan 

[10] elin ķaldurup bunı oķuya Allahümme ente’s-selāmü [11] ve minke’s-selāmü ve 

ileyke yercü‘u’s-selāmü feĥıynā [12] rabbenā bi’s-selāmü Allahümme zid beytike 

heźā ta‘ażīmen [13] ve kerremhü1519 mimen ĥacca ve a‘temedehü ta‘żīmen ve 

teşrīfen [15] ve īmānen Allahümme śalli ‘alā Muĥammedin ve ‘alā ali Muĥammedin  

 

MK40b [1] ‘abdike ve resūlike B47b es’eleke an ĥaminī ve teķīl ‘aşreti [2] ve taġfir 

źünūbī ve teża‘a ‘annī ve zirī bi-raĥmetike yā erĥame’r-[3] rāĥimīn ķaçan Mescid-i 

ĥarāma dāħil olsa [4] taĥiyyetü’l mescid ķılmayup ĥacer-i esvede teveccüh itmek [5] 

müsteĥabdır1520 ŧavāf itmek içün meğer farż namāza1521 ķāmet1522[6] ola1523 ol 

zamānda cemā’at ŝevābın terk itmeyüp [7] cemā‘at ile ķıla1524 yāħūd farż namāzı 

ķalmış ķalmış [8] ola ol zamānda ŧavāf idince namāz vaķti geçer [9] ola yā sünnet 

fevt olur ola namāzı ķılup1525 ba‘dehü [10] ŧavāfa vara ba‘żı aĥmaķ ĥācılar1526 dāħil 

olduķda namāza [11] ķāmet olur1527 namāz ķılınurken cemā‘at-ile1528 ķılmayup 

cemā‘ati [12] terk iderler ŧavāfa gider bundan daħı1529 aĥmaķ var ki [13] śabāĥ 

namāzı ķılınurken cemā‘at-ile ķılmayup1530B48a cemā‘ati [14] terk itdükden ġayri1531 

śabāĥ namāzın śabāĥı1532 ķılmadan [15] Śafā ve Merve arasın1533 sa‘y ider namāz 

vaķti geçmekde 

 

                                                           
1515kerre B 
1516ekber deye ve B  
1517kerre B 
1518deye B 
1519teşrīfen ve tekrīmen ve muhābeten zid men ‘ażamehü ve şerefehü ve keremü mimen ĥacca ev 

‘itimarahü ta‘żīmen ve teşrīfen ve tekrīmen ve īmānen Allahümme śallī ‘alā Muĥammedin ve ‘alā ali 

Muĥammedin B 
1520müsteĥabdur B 
1521namāzına B 
1522iķamet B 
1523olmuş ola B 
1524yāħūd farż namāzı ķalmamış ola ŧavāf idince B 
1525ķılupda B 
1526cāhil ĥācılar B 
1527olup B 
1528cemā‘ati terk idüpde B 
1529aĥmaķ ve echel B 
1530ķılmayupda B 
1531mā‘adā B 
1532ķılmadın B 
1533arasına gider B 
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MK41a [1] şey’in ķalīl ķalmışdır hem cemā‘ati terk ider1534 ve namāzı [2] 

vaķtinde1535 bilā-żarūretin tā’ħīr ider1536 mağfiret ŧaleb iderken [3] ‘iķabe müsteĥaķ 

olur sa‘y-i ŧavāf ‘aķabince olmaķ sünnetdir [4] ol acilden farż terk itmek cā’iz 

değildir sa‘y ta’ħīr [5] idüp ba‘dehü itmek cā’izdir ķaçan ĥacer-i esvede teveccüh [6] 

itse bunı oķuya lā ilahe illā’llah vaĥdehü lā şerīke lehü [7] lehü’l mülkü velehü’l 

ĥamdü ve hüve ‘alā külli şey’in ķadīr eger müfred [8] bi’l ĥac ise ŧavāf-ı ķudūm diyü 

niyyet ide ve eger ‘umreye [9] niyyet1537 itdi-ise aña iki ŧavāf iki sa‘y lāzımdır evvel 

[10] ŧavāf-ı ‘umre diyü niyyet ide ba‘dehü sa‘y1538 itdikden-śoñra1539 ŧavāf-ı [12] 

ķudūm idüp tekrār yine1540 sa‘y ide eger1541 ‘umreye B48b niyyet [13] itdi-ise1542 

telbiye’i1543 ķaŧ‘ ide ibtidā ŧavāfda ve1544 eger ķārin [14] veyā müfred bi’l ĥac ise1545 

ancaķ ŧavāfda telbiye’i1546 ķaŧ‘ [15] ide1547 ba‘dehü sa‘yde1548 ve sā’ir zamānda 

telbiyeden ħāli 

 

MK41b [1] olmaya Mināya geldükde1549 ve cemre’i ‘aķabe’i1550 atmaġa ibtidā idince 

[2] ķaçan ĥacer-i esvede teveccüh itse1551 ġāyet ħuşū‘-ile ħużū‘ile1552[3] ve iclāl-ile 

teveccüh ide mülāĥaža ide ki cennetden nāžil [4] olmuş1553 ve cemī‘ enbiyā 

‘aleyhimü’ś-śalāte ve’s-selām anuñ1554[5] üzerine mübārek ŧudaķların değirmişler1555 

                                                           
1534idüp B 
1535vaķtinden B 
1536idüp ba‘dehü itmek cā’izdir B 
1537ise ŧavāf-ı ‘umre diyü niyyet ide ve ķırāna niyyet itse aña ise aña iki ŧavāf iki sa‘y lāzım olur evvel 

B 
1538sa‘yin B 
1539itdükden B 
1540sa‘y ide B 
1541ve eger B 
1542itse B 
1543telbiyeyi B 
1544eger B 
1545oldı-ısa B 
1546telbiyeyi B 
1547oluna ve B 
1548sa‘y ide B 
1549gelüp B 
1550‘aķabeyi B 
1551ide B 
1552ve iclāl-ile B 
1553olmışdur B 
1554anıñ B 
1555değirmişlerdir B 
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ve melā’ike-i muķarrabīn [6] daħı istilām itmişler1556 bu1557 ‘ažīmü’ş-şān şey’e 

teveccüh idersen [7] bu ĥalleri ħāŧıra getürüp aña göre ta‘žīm idesin [8] Resūl’ullah 

śallā’allahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem sa‘ādetle1558 buyururlar ki [9] ol1559 Allah te‘ālā 

ĥaķķı-içün ki ķıyāmet güninde Allahü te‘ālā [10] ĥacer-i esvedi B49a cebel-i1560 

ķabīs ķadar cüŝŝe1561 ba‘iŝ ide iki gözi [11] olup1562 göre ağzı1563 dili olup1564 a‘lā 

śavitle kendüye1565[12] ta‘žīm ile istilām iden1566 ĥaķķına1567 yā Rabbi şol fulān [13] 

kişi dünyāda beni ta‘žīm ile istilām itdi anı baña [14] bağışla diyü şefā‘at ide ne 

ķadar istilām itmiş [15] var-isa aña şefā‘at ide ve cennetden indügi vaķt1568 

 

MK42a [1]şarķa ve ġarba żiyāsı irerdi benī adem1569 günāhı ķarartdı [2] mülāĥaža it-

ki1570 günāh1571 bunuñ gibi ĥacere te’ŝīr idicek [3] benim ķalbime1572 daħı ziyāde 

te’ŝīr ider1573 günāhdan ictināb [4] ide1574 ĥacer-i esvedi öpücek ġāyetle1575 edeb 

ile1576[5] pādişāhlarıñ1577 elin ne vechle1578 öperse1579 anı1580 daħı ziyāde [6] 

ide1581öperken ŧudaķların1582 śavt itmeye ve yüzin gözin [7] sürüp şap şap öpmeye1583 

                                                           
1556itmişlerdir B 
1557Ĥażreti Resūl’ullah B 
1558buyurdı-ki B 
1559Allah ĥaķķı-içün ķıyāmet B 
1560cebel anı B 
1561cüŝŝede B 
1562olupda B 
1563ve ağzı ve B 
1564olupda B 
1565kendüyi B 
1566idenleri B 
1567Ĥaķ te‘ālāya bağışlaya deye şefā‘at ide ve cennetden indügi B 
1568vaķitde B 
1569adem oġlanınıñ B 
1570eyleye anı istilām iderken B 
1571günāh ĥacere bunuñ gibi B 
1572ķalbüme B 
1573ider diyü B 
1574ide ve B 
1575ġāyet B 
1576edeb-ile B 
1577pādişāhlar B 
1578vech-ile B 
1579öperlerse B 
1580anıñ gibi B 
1581edeb-ile öper B 
1582ŧudaġı B 
1583öpmek B 
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edebden B49b ħāricdir ve ĥacer-i [8] esved1584 feżā’il ĥaķķında eĥādiŝ1585 çoķdur 

feżā’il risālesinde [9] beyān itdik1586 anda ŧaleb oluna ķaçan ĥacer-i esvede gelse [10] 

ibtidā śağ cānibinden1587 ŧurup ĥacer-i esved kendünüñ [11] omuzı1588 berāberinde 

ķala ĥacer-i esvedüñ1589 śağ yanı Yemen cānibidir [12] ve śol yanı ķapu cānibidir 

ķapu cānibinden ŧavāfa ibtidā [13] itmek sünnetdir1590 terki mekrūhdur1591 eger ķatī 

izdihām [14] olmayup1592 ĥacer-i kimseye eźā itmeden istilām iderse1593[15] ŧavāfa 

niyyet idüp iki elin namāzda1594 ķaldırdıgı1595 gibi 

 

MK42b [1] ķaldırmaķ1596 ķulaġı berāberi sünnetdir keźāfī’l Kirmānī ve’l Farsī ve’l 

viķāye ve mecmu‘a’l baĥreyn ve ķāżıħān ve’l kâfī ve’l mücebbī [3] ve şeriĥe’l irşād 

ve ba‘żılar omuzı berāberi ķaldıra1597B50a didi [4] keźāfī’l bedāyi‘ ve’l yanābī‘ 

ķaçan ŧavāfa niyyet itse1598[5] Allahümme innī ürīdü ŧavāfe beytike’l ĥarāmi fe-

yessirhü lī ve teķabelhü [6] minnī diye1599 andan elin ķaldurup Allahü ekber diye1600 

ve elin [7] śalā virüp1601 lā ilahe illā’llah ve’l ĥamdü lillahi Allahümme śalli [8] ‘alā 

Muĥammedin ve1602 ‘alā ali Muĥammedin diye iki elini ĥacer-i esvedüñ1603 üzerine 

[9] ķoya iki eli arasında1604 bilā śavtin ĥacer-i esvedi öpe [10] eger1605 izdiħām 

olup1606 kimseye1607 eźā iderek ĥacer-i esvede [11] varmaya zīrā ki menhīdir eźā 

                                                           
1584esvediñ B 
1585eĥādiŝ-i şerīfe B 
1586Tafśīl üzere beyān B 
1587yanında B 
1588śağ omuzı B 
1589esvediñ B 
1590terki sünnetdir B 
1591mekrūh olur B 
1592olmayupda B 
1593olunursa B 
1594namāza B 
1595ķaldurdugı B 
1596ķaldurmaķ sünnetdir keźāfī’l B 
1597ķaldurmaķ gerekdür didi B 
1598ide B 
1599deye B 
1600deye B 
1601śalıvirüpde B 
1602diye B 
1603esved B 
1604arasından ĥacer-i esvedi bilā śavtin öpe B 
1605eger ķatī B 
1606olursa B 
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itmek eger bu śūretde [12] śaġ elin ĥacere1608 değirmek bilā eźā ķādir olursa elin [13] 

ķaldura ķulaġı berāberinde1609 ammā ĥaceri1610 öpmege ve elin [14] degirmege 

izdiĥām-ı nāsdan bilā eźā ķādir olmasa ıracıķdan [15] ŧurup1611 yüzin ĥacer-i 

esvedden yaña ide ellerin1612 omuzı 

 

MK43a [1] berāberinde1613 B50b ķaldura bu1614 śūretde ide keźāfī Ķāżıħān [2] ve’l 

yenābī‘ ve’l Kirmānī ve’l Farsī ve’s-Surūcī [3] bu kitāblarda meźkûr olan budur ki 

öpmekden1615 ve elin [4] degirmekden1616 ‘āciz olsa1617 ellerin1618 omuzı berāber1619 

anda ķaldura [5] vālī içün öpe1620 ĥacer-i esvedden yaña ide1621 Allahü ekber [6] lā 

ilahe illā’llah ve’l-ĥamdü1622 lillahi Allahümme śalli ‘alā Muĥammedin ve ‘alā [7] ali 

Muĥammedin diyüp elinüñ1623 içün öpe ĥāśıl-ı kelām ĥacer-i [8] esvedde ibtidā1624 

ŧavāfda üç vech vardır1625 biri ĥacer-i esvedi1626[9] öpmege ķādir olmaķ ve biri ķādir 

olmayup lakin śaġ [10] elin degirmege ķādir olmaķ bu iki śūretde ibtidā ŧavāfda 

[11]istilām iderken iki ellerin ķulaġı berāberinde1627 ķaldura [12] namāzdaki gibi 

ammā ķatī1628 izdiĥām olup1629 öpmege ve elin [13] degirmege ķādir olmasa belki 

                                                                                                                                                                     
1607ĥacer-i esvedde kimseye eźā iderek varmaya B 
1608ĥacer-i esvede B 
1609berāberi ve B 
1610ĥacer-i esvedi B 
1611ŧurupda B 
1612iki elin B 
1613berāberi B 
1614keźāfī B 
1615öpmeden B 
1616değirmeden B 
1617olduķda B 
1618elin B 
1619berāberi ķaldura B 
1620ĥacer-i B 
1621ide andan B 
1622el-ĥamdü B 
1623eliniñ B 
1624ibtidā’i B 
1625vardur B 
1626ĥaceri B 
1627berāberi B 
1628vaķit B 
1629olupda B 
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B51a ırācıķdan ŧurup1630[14] işāret itmelü olsa bu śūretde ellerin tekbīr [15] 

itdükde1631 omuzı berāberi ķaldura1632 bu tafśīl baĥrü’l ‘amīķde 

 

MK43b [1] meźkûrdur ‘umūm nās üzere1633 olan bu1634 istilāmdan gāfildir [2] ve 

bu1635 tafśīl ŧavāfuñ ibtidā şarŧındadır ammā bāķī şarŧlarında [3] eger ĥaceri1636 

öpmege ve1637 elin degirmege ķādir olsa [4] ellerin ref‘ itmeye belki tekbīr ide1638 

istilām ide ammā [5] öpmege ve elin degirmege ķādir olmasa izdiĥāmdan1639[6] bu 

śūretde ellerin omuzı berāberi ķaldura tekbīr ve tehlīl [7] ve1640 śalavat virüp1641 

ellerin1642 ĥacer-i esvedden yaña ide yüzine [8] ve1643 gözine süre öpe1644 bu meźkûr 

üzere1645 olan [9] istilām1646 sünnetdir ġāfil mebāş B51b Ka‘be1647 

mücevverlerinde1648[10] yigirmi otuz yıl mücāvir olmış kişiler1649 var ki1650 bu tafśīl 

[11] üzere istilām itmekden1651 gāfildir1652 ne‘üźü bi’llahi te‘ālā1653[12] mine’l cehli 

ķaçan ĥacer-i esved1654 istilāmından1655 fāriġ olsa [13] Ka‘benüñ1656 ķapusı cānibine 

                                                           
1630işāret B 
1631itdikde B 
1632ķaldurduġı gibi ķaldura B 
1633bu meźkûr olan tafśīl üzere B 
1634istilām itmeden ġāfillerdir B 
1635tafśīl ŧavāfıñ bāķī şarŧlarında B 
1636ĥacer-i esvedi B 
1637yā B 
1638idüpde B 
1639izdiĥām olmadan B 
1640ve taĥmīd ve B 
1641virüpde B 
1642ellerin için B 
1643süre B 
1644ve öpe B 
1645olan B 
1646tafśīl üzere istilām B 
1647Mekke B 
1648mücevverlerinden B 
1649kimseler B 
1650var B 
1651istilāmdan B 
1652gāfillerdir B 
1653mine‘l B 
1654esvedi B 
1655istilāmdan B 
1656Ka‘beniñ B 
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yürüye bu vech üzere yedi [14] kez devr1657 ide her geldikçe1658 ĥacer-i esvedi 

meźkûr olan [15] vech üzere istilām ide ve rükn-i yamānīye geldükde śaġ  

 

MK44a [1] eliyle istilām ide öpmek lāzım değildir1659 ĥadīŝ-i şerīfde [2] vardır ki 

müstehümā yaĥuŧu’l ħaŧā yā ĥaŧan ya’nī ĥacer-i esved [3] ile rükn-i yamāniye el 

değirmek günāhları döker ķatī dökmek [4] ile ħazān zamānında rīĥ aġaçdan yā 

yapaġı dökme1660 gibi1661[5] ĥadīŝ-i şerīfde vardır ki yetmiş1662 biñ melā’ike [6] 

ķonmışdır rükn-i yamānīde bir kimesne anı istilām iderken [7] bunı oķusa1663 yetmiş 

biñ melā’ike amīn dirler1664 Allahümme [8] innī es’elüke’l ‘afve ve’l ‘āfiyete ve’l1665 

mu‘āfāti’l źā’imetü [9] fī’d-dünyā ve’l aħireti Rabbenā atinā fī’d-dünyā ĥaseneten ve 

fī’l aħireti [10] ĥaseneten ve ķınā ‘aźābe’n-nār ve Ka‘benüñ1666 eŧrāfında1667[11] daħı 

yetmiş biñ melā’ike vardır1668 Ka‘be1669 ħalķ olalıdan1670[12] berü ŧavāf idenlere 

istiğfār ve du‘ā itmek içün [13] ķaçan yedi kez1671 devr itse aña bir ŧavāf dirler 

tamām [14] olsa iki rek‘at namāz1672 ķılmaķ vācibdir her ŧavāf [15] itdükçe1673 ŧavāf 

namāzı diyü niyyet ide1674 iki rek‘at 

 

MK44b [1] namāz ķıla sünnet ŧavāf diyü niyyet itmeye zīrā ki vācibdir1675[2] ŧavāf 

namāzın her ne mekânda ķılsa cā’izdir ammā maķām-ı [3] İbrāhīm ardında ķılmaķ 

müsteĥabdır1676 ŝevāb ziyāde olur [4] ve1677 ŧavāf B52b namāzın vaķt-i kerāhatde 

                                                           
1657deverān ide B 
1658geldükçe B 
1659değildür B 
1660dökdügi B 
1661gibi ve B 
1662rükn-i yamānīde yetmiş biñ melā’ike ķonmışdır istilām idene istiğfar iderler B52a bir kimesne B 
1663oķuya B 
1664deye B 
1665fī’d-dünyā ve’l aħireti B 
1666Ka‘beniñ B 
1667eŧrāfın B 
1668vardır tā B 
1669Ka‘beye B 
1670olandan B 
1671kerre B 
1672ŧavāf namāzı B 
1673itdükde B 
1674idüpde B 
1675vācibdür B 
1676müsteĥabdur B 
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ķılmaya vaķt-i kerāhatde [5] olan ŧavāfuñ1678 namāzın1679 ta’ħīr ide kerāhat1680 śubĥ-ı 

śādıķ [6] ŧoġduķdan śoñra ve1681 ikindüden1682 śoñra aħşam [7] namāzı ķılınca bu1683 

vaķitlerde ne ķadar ŧavāf iderse her ŧavāf [8] içün vaķt-i kerāhat1684 olduġı zamānda 

iki ŧavāfı cem‘ [9] idüp namāzın bir yerden ķılmaķ kerāhat müĥrimi ile mekrūhdur 

[10] keźāfī şerĥü’l mektūm şerĥü’l manžūme ve ŧavāf namāzından [11] śoñra Adem 

‘aleyhi’s-selāmike1685 du‘āsın oķuya du‘ā1686[12] budur Allahümme inneke te‘allüm 

sırrī ve ‘alā niyyeti fāķbel [13] ma‘źireti ve te‘allüm ĥāceti fā‘aŧnī sū’āli ve te‘allüm 

māfī nefsī [14] faġfirlī źünūbī Allahümme innī B53a es’elüke īmānen yübāşirü [15] 

ķalbī ve yaķīnen śādıķan ĥattā a‘leme ennehü lā yüśībenī illā mā ketebtü  

 

MK45a [1] ‘alī rażınī bimā ķasemte lī bu du‘ā’ı Adem1687 aleyhi’s-selām1688[2] 

maķām-ı İbrāhīm ardında ve1689 bir rivāyetde mültezimde oķudı [3] Allah te‘ālā vaħy 

idüp yā Adem taĥķīķ ben seni yarlıgadım [4] ve daħı neslikden her kim gelüp1690 bu 

du‘ā’ı1691 iderse1692 anı daħı1693[5] yarlıgadım ve fī’l cümle1694 ġamumın giderdim ve 

iki gözi arasından [6] faķīrlıgı giderdim1695 ve cemī‘ aśśı idenleriñ1696 aśśıdan1697 aña 

[7] ziyāde aśśı virdim1698 aña dünyā yüzi üstüne sürüp1699 gele [8] ammā anuñ1700 hīç 

                                                                                                                                                                     
1677ŧavāf B 
1678ŧavāfıñ B 
1679namāzını B 
1680vaķt-i kerāhat B 
1681tā güneş ŧogıncadır ve zevāl zamānında ve ikindü B 
1682ikindü namāzın kılduķdan śoñra B 
1683ve bu B 
1684vaķt-i kerāhatden śoñra iki rek‘at namāz ķıla ve eger iki ŧavāf vaķt-i kerāhat olduġı zamānda 

idüpde namazın cem‘ idüp birberden ķılmaķ mekrūhdur kerāhat müĥrim ile keźāfī B 
1685‘aleyhi’s-selām B 
1686budur B 
1687Ĥażret-i Adem B 
1688aleyhi’ś-śalāte ve’s-selām B 
1689oķudı ve B 
1690ki gelüp bunda B 
1691du‘āyı B 
1692ide B 
1693anı da B 
1694cemī‘ B 
1695def‘ itdim B 
1696idenler B 
1697aśśısından B 
1698virdüm B 
1699sürinüp B 
1700anıñ B 
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dünyāya rağbeti olmaya faśl1701 bu faśıl ŧavāfuñ1702[9] vāciblerin beyān ider B53b 

birisi1703 ĥadeŝden ve cināyetden [10] ve ĥayż1704 ve nifāsdan ŧahāretdir1705 ve1706 

ŧavāfı ŧahāretsiz [11] itse farż edā olmaķda cā’izdir lakin abdestsiz [12] idicek bir 

ķoyun ķurbān vācib olur ve cināyetle1707 ve [13] ĥayżla1708 ve nifāsla1709 itse bir deve 

yā bir śıġır ķurbān itmek [14] vācib olur eger ŧahāret ile1710 i‘āde iderse dem [15] 

sāķiŧ olur mādāmki Ka‘bededir1711 i‘āde1712 vācibdir 

 

MK45b [1] i‘āde itmeden giderse keffāret vācib olur ķurbān [2] aķçesin Ka‘beye irsāl 

ide1713 yāħūd yine1714 ‘avdet idüp1715[3] ŧavāf1716 ide cināyetle itdügine1717 ‘avdet1718 

efżaldir [4] ve abdestsiz itdügine1719 dönüp1720 gelmekden1721 ķurbān aķçesin1722[5] 

göndermek efżaldir1723 daħı1724 bedeni B54a ve ŝiyābı necāsetden [6] ŧāhir olmaķ 

vācibdir ŧavāfda eger bedeni ve ŝiyābı necis [7] olsa śalāte māni‘ olacaķ 

ķadar1725anuñla ŧavāf itse1726[8] cā’iz olmaz1727 mādāmki Ka‘bededir ŧāhirle1728 i‘āde 

itmek [9] vācibdir1729 ammā i‘āde1730 itmeden ehline rücū‘ iderse1731 ķurbān [10] 

                                                           
1701faślı fī vācibātü’l ŧavāf B 
1702ŧavāfıñ B 
1703ŧavāfın vāciblerinden birisi B 
1704ĥayżdan B 
1705ŧahāretdür B 
1706ŧavāfı B 
1707cināyet B 
1708ĥayż B 
1709nifās ile B 
1710ŧahāretle B 
1711Mekkededir B 
1712i‘ādesi B 
1713ider B 
1714gine B 
1715idüpde B 
1716ŧavāfı i‘āde B 
1717itdüginde B 
1718‘avdet itmek efżaldür B 
1719itdüginde B 
1720dönüp gine B 
1721gelmeden B 
1722aķçesini B 
1723efżaldür B 
1724ve daħı B 
1725miķdārı B 
1726itse ŧavāfı B 
1727olmaz lakin B 
1728ŧāhiren B 
1729vācibdür B 
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aķçesin1732 göndere ve ŧavāfuñ1733 bir vācibi1734 ķādir olana [11] yürüyüp itmekdir1735 

eger götürüp itdirseler cā’izdir ammā [12] i‘āde itmese1736 dem lāzım olur ammā 

yürümege ķādir olmasa [13] götürüp itdürseler1737 cā’izdir1738 nesne lāzım olmaz ve 

ŧavāfıñ [14] bir vācibi daħı ŧavāfı ĥacer-i İsma‘īl ardından1739 olmaķdır [15] eger 

içinden1740 itse i‘āde itmese1741 dem lāzım olur  

 

MK46a [1] bir1742 vācibi1743 daħı1744 śaġdan ŧavāf itmekdir1745 ya’nī ŧavāf 

idenüñ1746[2] śol yanı B54b Ka‘beye ola śaġ1747 yanı maķām-ı İbrāhīmden [3] yaña 

ola ŧavāfa ibtidā idüp yürüdükde ve1748 bir vācibi [4] daħı ĥacer-i esvedden ibtidā 

itmekdir bābü sünenü’l ŧavāf [5] bu1749 bāb ŧavāfıñ sünnetlerin beyān ider birisi 

ĥacer-i esvedi [6] istilām itmekdir anı mufaśśılan beyān itdik ve bir sünnet1750 daħı 

[7] her ŧavāfıñ1751 ‘aķabince1752 Śafā ve Mervede1753 sa‘y vācib ola ol [8] ŧavāfıñ üç 

evvelinde remel itmekdir daħı1754 ıżŧıbā‘ itmekdir [9] remel1755 diyü ŧavāfıñ üç 

evvelinde omuzlarını silkerek1756 iki [10] śaf arasında bahā dirler yürüdügi gibi 

                                                                                                                                                                     
1730itmeden B 
1731itse B 
1732aķçesini B 
1733ŧavāfıñ B 
1734vācibi daħı B 
1735itmekdür B 
1736itse B 
1737itdirseler B 
1738nesne B 
1739ardında B 
1740içinde B 
1741ide itmese B 
1742ve bir B 
1743vācibde B 
1744śaġdan B 
1745itmekdür B 
1746ideniñ B 
1747ve śaġ B 
1748faśl fī sünenü’l ŧavāf B 
1749ŧavāfuñ sünnetlerinden biri ĥacer-i esvedi B 
1750sünneti B 
1751ŧavāf B 
1752‘aķabince ki B 
1753Merve arasında B 
1754ve daħı B 
1755ve remel B 
1756silküp B 
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şecā‘atle bekçe [11] bekçe yürümekdir1757 ĥāśılı ķatī yelmeye yap1758 yap daħı 

yürümeye [12] ikisi mābeyninde yürüye ve ıżŧıbā‘ diyü iĥrām yerinüñ1759[13] śaġ 

yanını śaġ ķoltuġı altından alup1760 śol omuzı [14] üzerine bir aġa śaġ omuzı açıķ1761 

ola remel B55a ve   ıżŧıbā‘ [15] her ŧavāfda sünnet değildir belki her ŧavāfda ki1762 

‘aķabince  

 

MK46b [1] vācibdir1763 anda remel ve ıżŧıbā‘ sünnetdir baķīsinde [2] sünnet değildir 

ve ŧavāfıñ bir sünnet1764 daħı ŧavāfda [3] vaķār-ile ħuşū‘-ile1765 sükūnet-ile1766 

olmaķdır1767 namāz gibi bir kimesne1768[4] sükûnet-ile1769 ve vaķār-ile yap yap 

yürüyüp bir ŧavāf [5] itdügi efżaldir1770 bu vech-ile olmayan ŧavāfıñ yedisinden [6] 

eger maślaĥatı becid1771 olsa bekçe1772 yürümekde cā’izdir ve ķatī [7] ĥaźer ide 

ŧavāfda ve ĥacer-i esvedi istilām itmekde1773 kimseye [8] eźā itmekden1774 zīrā 

fā’idesinden ziyānı çoķ1775 olur ġāfil [9] olunmaya1776 ŧavāfda ol1777 vaķit ŝevāb olur 

ki evvelinden1778[10] aħirine dek1779 kendüden bir1780 eĥad incinmeye ve bir sünnet 

[11] daħı1781 evvelinden1782 ŧavāfda rükn-i yamānī’i1783 istilām itmekdir [12] anuñ 

                                                           
1757yüriye ki dir B 
1758ve yap B 
1759yeriniñ B 
1760alupda B 
1761açuķ B 
1762ki anıñ B 
1763sa‘y vācibdür B 
1764sünneti B 
1765ve ħuşū‘-ile ve B 
1766sükûn-ile B 
1767olmaķdur B 
1768kimse B 
1769sükûn-ile B 
1770efżaldür B 
1771becid maślaĥatı B 
1772pek pek B 
1773itmede B 
1774itmeden B 
1775ekŝer B 
1776olmaya B 
1777ŝevāb ol vaķitde B 
1778evvelinde B 
1779değin bir kimse B 
1780incinmeye B 
1781sünnetde B 
1782evvel B 
1783yamānīyi B 
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istilāmı B55b hemān śaġ elin üzerine ķomaķdır [13] elin öpmek lāzım değildir1784 

rükn-i1785 yamānī’i daħı öpmek [14] sünnet değildir aśaĥ1786 aķvālde keźāfī sirācü’l 

vehhāc [15] ve’l bedāyī‘ İmām Ŧaĥāvī didi ki ĥacer-i esvedüñ1787 istilāmı   

 

MK47a [1] keyfiyeti üzeredir rükn-i yamānī istilām1788 eger elin [2] degirmege 

izdiĥām nāsdan1789 ķādir olmasa işāret [3] itmek sünnetdir İmām Ŧaĥāvī ķavli 

aśaĥdır1790 ve gayriler [4] yanında işāret itmek sünnetdir1791 müsteĥab1792 değildir1793 

ammā [5] rükn-i yamānī’i daħı1794 öpmede nesne lāzım gelmez ve işāret [6] 

itmekde1795 elin degirmege ķādir olmasa1796 nesne lāzım [7] olmaz ĥacer-i esved 

rükn-ile rükn-i yamānīden ġayri rükni [8] istilām itmek1797 sünnet ve müsteĥab 

değildir meźheb-i erba‘ada [9] ammā itse mekrūhdur1798 ve Ka‘beye yakın B56a 

yürüyüp [10] ŧavāf itmek efżaldir1799 ıraķ yürüyüp ŧavāf itmeden [11] ve ŧavāfıñ bir 

sünneti daħı yedi şarŧı birbirine ulaşdurup [12] arasın kesmekdir1800 meğer ŧavāf 

iderken namāz içün [13] iķāmet oluna yā cenāze ĥāżır1801 ola ŧavāfı ķaŧ‘ [14] idüpde 

namāzı ķılduķdan śoñra ķoduġı yerden [15] ŧavāfı tamām ide evvelinde istināf lāzım 

değildir1802 

 

MK47b [1] yā abdesti bozulsa yā śāĥib-i ‘öźr olup1803 ŧavāf tamām [2] olmadan vaķt 

çıķsa tecdīd vużū’ı idüp ŧavāfı [3] tamām ide ve ŧavāfda śuśasa śu içmek daħı cā’izdir 

                                                           
1784degildür B 
1785ve aķvālde rükn-i yamānīyi daħı öpmek B 
1786keźāfī sirācü’l vehhāc B 
1787esvediñ B 
1788istilāmı elin B 
1789izdiĥāmdan B 
1790üzere B 
1791sünnetdür B 
1792müsteĥabdur B 
1793değildür B 
1794öpmesinde B 
1795terk itmede B 
1796olmaduġı zamānda B 
1797sünnet B 
1798mekrūh değildir B 
1799efżaldür B 
1800kesmekdür B 
1801olsa B 
1802degildür B 
1803olupda B 
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[4] ve1804 ŧavāfda ĥacer-i esved rükn-ile1805 rükn-i yamānīden istilāmından [5] ġayri 

yerinde1806 ŧurmaķ mekrūhdur ve ŧavāfuñ1807 evvelinden [6] aħirine dek śol yanı 

beyt-i şerīf cānibine olmaķ [7] sünnet-i mü’ekkededir B56b eger yüzin yāħūd1808 

arķasın ŧavāfda [8] Ka‘be cānibine itse mekrūh olur illā1809 rüknini [9] istilām iderken 

yüzin beytden yaña itmek cā’izdir [10] nesne lāzım gelmez1810 belki müsteĥabdır1811 

bāb1812 bu1813 bāb [11] ŧavāfda du‘ā ve źikir itmek farż ve vācib değildir belki [12] 

müsteĥabdır1814 her kūşede ta‘yīn olan du‘āları1815 oķumaķ [13] müsteĥabdır ve her 

ne du‘ā iderse cā’izdir1816 melā’ikelerin1817[14] ŧavāfda oķuduķları du‘ā1818 budur 

sübĥāna’llahi ve’l ĥamdü [15] lillahi ve lā ilahe illā’llahü ve vallahü ekber ve lā 

ĥavle ve lā ķuvvete 

 

MK48a [1] illā bi’llahi’l ‘aliyyü’l ‘ažīm ba‘żı ‘ulemā ŧavāfda Rabbenā atinā [2] fī’d-

dünyā ĥaseneten ilā aħireti bunı1819 oķurdı1820 ŧavāfda [3] oķumaġa1821 efżal olan 

B57a du‘ā budur1822 ba‘dehü źikru’llahdır1823[4] ba‘dehü Ķur’ān oķumaķdır1824 bu 

cümle iħfā ile ola ref‘ śavt [5] itmek1825 ŧavāfda mekrūhdur dört meźhebinde1826 ve 

ŧavāfda [6] delīllerin1827 ağzından du‘ā ögrenüp oķumaķ ħuşū‘a [7] māni‘dir1828 belki 

                                                           
1804ŧavāfda B 
1805ve rükn-i yamānī istilāmından B 
1806yerde B 
1807ŧavāfıñ B 
1808ve B 
1809illā ki B 
1810olmaz B 
1811müsteĥabdur B 
1812faśl fī’l źikr ve’d-du‘ā fī’ŧ-ŧavāf B 
1813ŧavāfda B 
1814müsteĥabdur ve B 
1815du‘ālarını B 
1816cā’izdir ve źikrden ve tesbīĥden her ne iderse cā’izdir B 
1817melā’ikeniñ B 
1818sübĥāna’llahi ve’l ĥamdü B 
1819ĥaseneten ve ķınā ‘aźābe’n-nār bunı B 
1820oķur B 
1821oķumaķ B 
1822Rabbenā atinā alī aħireti ve ba‘dehü B 
1823źikru’llah itmekdür ve B 
1824oķumaķdur B 
1825itme-ile B 
1826meźhebde B 
1827delīl B 
1828māni‘-i ħuşū‘dur B 
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delīl oķuduğuna1829 iltifāt itmeyüp [8] kendü bildügi nesnelere meşgūl ola ve ba‘żı 

[9] kūy faķīhleri eline1830 yañlış menāsik alup1831 ‘avām-ı ĥuccācdan cemā‘at-i keŝīre 

eŧrāfına ħalķa ħalķa [11] olup1832 du‘ā ta‘līm iderek ŧavāf iderler du‘ā maĥalli olan 

[12] yerde1833 ŧurup kimsenüñ yüzi Ka‘beden yaña ve kiminüñ1834[13] arķası 

Ka‘beden yaña ref‘ śavt-ile ta‘līm idüp [14] ŧavāf idenlere ġāyet ile1835 teşvīş virüp 

cehil1836 ile [15] envā‘ı dürlü mekrūhāt irtikāb B57b iderler1837 belki nice  

 

MK48b [1] muĥarremāt irtikāb iderler ħalķa eźā itmekden1838 ve ġayriden [2] 

ŧavāf1839 tamām olunca1840 ŧurmaķ yüzin ve arķasın Ka‘beden [3] yaña1841 muħālif 

sünnetdir mekrūhdur1842 ŧavāfda dünyā kelāmı1843[4] menhīdir emri ma‘rūf nehyi 

‘ani’l1844 münker ve kelām-ı ħayr1845 cā’izdir [5] ve bir nice kerre Beytu’llaha1846 

Ĥaķ1847 te‘ālā ĥażretine şekvā [6] itdügi istimā‘ olunmışdır1848 ba‘żı evliyāya ŧavāf 

[7] iderken ŧavāfuñ1849 eŧrāfında mālāya‘nī şer’a muħālif [8] kelimāt idenlerden 

ķaçan ĥacer-i esvedi istilām itmelü olsa [9] bu du‘ā’ı1850 oķuya Allahümme īmānen 

bike ve taśdīķan [10] bi-kitābike ve vefā’en bi-‘ahdike ve ittibā‘an li-sünneti 

nebiyyike [11] Muĥammedin śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem mültezim 

berāberinde [12] bunı oķuya Allahümme inne B58a leke ‘alā ĥuķūķan fe-taśaddaķa 

                                                           
1829oķuduğına B 
1830yañlış birer menāsik kitābların eline B 
1831alupda B 
1832olupda B 
1833yerlerde B 
1834kimseniñ B 
1835ġāyet-ile B 
1836envā‘ı dürlü B 
1837idüp B 
1838itmeden B 
1839ŧavāfını B 
1840idince B 
1841yaña itmek B 
1842mekrūhdır B 
1843kelāmı itmek B 
1844münker B 
1845ħayr dimek B 
1846Ka‘betu’llah B 
1847Allah B 
1848olunmışdur B 
1849mālāya‘nī şer’a B 
1850bunı B 
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bihā [13] ‘alā mültezim deyü1851 ĥacer-i esved-ile1852 ķapu arasına dirler [14] Ka‘be 

ķapusı berāberinde1853 gelse1854 bunı oķuya Allahümme [15] inne heźe’l beyte 

beytüke1855 ve’l ĥarāme1856 ĥarāmüke ve’l emne  

 

MK49a [1] amnüke ve heźā maķāmü’l ‘ā’iźibike mine’n-nār Allahümme1857[2] 

ĥarrim lüĥūmenā1858 ve beşeraķa1859 ‘alā’n-nār rükn-i ‘Arāķīde1860 bunı [3] oķuya 

Allahümme innī e‘ūźū bike mine’ş-şekki ve’l şerīki1861[4] ve’l nifāķi ve sū’i’l 

ħalāķi1862 ve sū’i’l münķalib ve sū’i [5] ’l1863 menžari1864 fī’l māli1865 ve’l veledi 

altun oluķ1866 altında bunı [6] oķuya Allahümme innī es’elüke īmānen lā yezūl1867 

yakīnen [7] śādıķan lā yenfedü ve murāfaķate1868 nebiyyike Muĥammedin 

śallā’allahü [8] te‘ālā ‘aleyhi ve sellem Allahümme ažalnī taĥte žılli ‘arşike [9] 

yevme lā žılle illā žıllüke ve asķınī B58b bikāsin nebiyyike Muĥammedin1869[10] 

śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem şerben1870 lā ažmā ba‘dehā [11] ebeden rükn-i 

şāmīde bunı oķuya Allahümme ec‘alnī1871[12] ĥaccen mebrūren ve sa‘yen meşkūren 

ve źenben maġfūren ve ‘amelen [13] maķbūlen ve ticāreten len tebūre yā ‘aźīź1872 yā 

                                                           
1851diyü B 
1852esved ile B 
1853berāberine B 
1854gelincek B 
1855beytike B 
1856ĥarāmü B 
1857fe‘iźnī mine’n-nār B 
1858uĥūmen B 
1859beşşeretnā B 
1860‘ırāķīde B 
1861şerīki ve’l şiķāķi 
1862aħlāķi B 
1863ve’l B 
1864menžır B 
1865ehli ve’l māli B 
1866oluġı B 
1867yezālü B 
1868muvāfaķate B 
1869Muĥammede B 
1870şerbeten B 
1871ec‘alhü B 
1872‘Aźīźü B 
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ġafūr1873 rükn-i [14] yamānīde bunı oķuya Allahümme innī e‘ūźī bike mine [15] ’l 

küfri ve e‘ūźü bike mine’l faķri ve min ‘aźābe’n-nār1874 

 

MK49b [1] ve min fitneti’l maĥyā ve’l memāti ve e‘ūźi bike mine’l ħızī fī’-dünyā [2] 

ve’l aħireti ve es’elüke’l ‘afve ve’l ‘āfiyete ve’l1875 mu‘āfāti [3] ’ź-źā’imeti fī’d-

dünyā ve’l aħireti rükn-i yamānī ile1876 ĥacer-i [4] esved arasında bu du‘ā’ı1877 oķuya 

Rabbenā1878 atinā fī’d-dünyā [5] ĥaseneten ve fī’l aħireti ĥaseneten ve ķınā ‘aźābe’n-

nāri Rabbi [6] ķına‘nī bimā razaķtenī ve bāriklī fīhi ve B59a aħluf ‘alā külli ġā’ibetin 

[7] lī bi-ħayrin maķām-ı İbrāhīm ardında ŧavāf namāzı1879[8] ķıldıķdan śoñra bunı 

oķuya Allahümme enā ‘abdüke ve ibnü [9] ‘abdike1880 ateytüke1881 bi-źenbin1882 

keśīretin ve a‘mālin seyyi’etin ve heźā [10] maķāmü’l ‘ā’iźi bike mine’n-nāri1883 

fāġfirlī źünūbī inneke1884[11] ente’l ġafūru’r-raĥīm Allahümme aġfir lil mü’minīne 

ve’l mü’mināti [12] vāġfirlī źünūbī ve met‘inī bimā razaķatnī ve bārik lī [13] fīmā 

a‘ŧaynī ve aħluf ‘alā külli ġā’ibetin lī necīrin [14] zemzem içerken bunı oķuya 

Allahümme innī es’elüke [15] ‘ilmen nāfi‘an ve rızķan vāsi‘an ve şifā’en min külli 

dā’in  

 

MK50a [1] ve1885 saķmen Ka‘beden ġayri1886 ŧavāf idene küfür ħavfı vardır [2] 

Resūlu’llahi1887 śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem sa‘adetle1888[3] buyurdılar ki bir 

kimesne evinden ŧavāf1889 itmek niyetine [4] çıķsa raĥmete bata bata gider ķaçan 

                                                           
1873Ġafūrü B 
1874ķabr B 
1875fī’d-dünyā ve’l aħireti B 
1876yamānī-ile B 
1877bunı B 
1878ķına‘nī bimā razaķtenī ve B 
1879namāzından B  
1880‘abdüke B 
1881ateytike B 
1882źünūbin B 
1883bike’n-nār B 
1884met‘inī bimā B 
1885Ka‘beden B 
1886ġayri nesne B 
1887Resūlu’llah B 
1888buyurdılar ki B 
1889Ka‘be’i ŧavāf B 
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B59b ŧavāfa dāħil [5] olsa raĥmete1890 ġarķ olur ve her adımı başına yüz1891[6] ŝevāb 

yazılur ve beş1892 günāhı gider ve cennetde beşyüz [7] derecesi1893 ref‘ olur1894 ķaçan 

ŧavāfdan fāriġ olsa1895[8] maķām-ı İbrāhīm ardında iki rek‘at namāz ķılsa günāhından 

[9] pāk olur anasından ŧoġduġı günde pāk olduġı [10] gibi ve İsma‘īl ‘aleyhi’s-selām 

neslinden on ķul [11] azād itmişçe1896 ŝevāb yazılur ve bir melek aña1897 dir ki [12] 

şimden śoñra ‘amelini1898 gökçek it māmażı günāhıñ [13] maĥv oldı1899 ve ol kişi 

ķıyāmetde ķırātinden yetmiş [14] nāra müsteĥaķ olmış kimesneye1900 şefā‘at ide ve 

ĥadīŝde1901[15] bir kimesne1902 kitāblar ĥükmi üzere abdest alsa andan 

 

MK50b [1] gelüp ĥacer-i B60a esvedi istilām itmek diledügi vaķt1903[2] raĥmete 

batar ķaçan istilām itse andan bismi’llahi [3] vallahü ekberü eşhedü en lā ilahe 

illā’llah1904 vaĥdehü lā şerīke [4] lehü ve eşhedü enne1905 Muĥammeden ‘abdühü ve 

resūlühü dise raĥmet [5] içine ġarķ olur ba‘dehü1906 Ka‘be’i1907 ŧavāf itse her adımı 

[6] başına yetmiş biñ ŝevāb yazılur ve yetmiş1908 günāhı [7] maĥv olur ve yetmiş biñ 

derece virilür cennetde ve ehl-i [8] beytinden yetmiş kişiye şefā‘at ide ve maķām-ı 

İbrāhīm [9] ardında iki rek‘at ŧavāf namāzı ķılsa on dört [10] ķul azād itmiş ŝevābı1909 

yazılur İsma‘īl ‘aleyhi’s-selām [11] neslinden ve günāhından ve1910 anasından 

ŧoġduġı  günde[12] pāk olduġı gibi pāk olur ve Ka‘benüñ1911 üzerinde1912[13] B60b 

                                                           
1890raĥmet içine B 
1891ŧavāfda beşyüz ŝevāb yazılur B 
1892beşyüz B 
1893derece B 
1894olunur B 
1895olupda B 
1896itmiş ķadar B 
1897gelüp aña B 
1898‘ameliñi B 
1899olundı B 
1900kimseye B 
1901ĥadīŝ-i aħrda geldiki B  
1902kimse B 
1903diledükde B 
1904illā’llahü B 
1905Enne lā ilahe illā’llah  vaĥdehü lā şerīke lehü ve eşhedü enne Muĥammeden B 
1906andan B 
1907Ka‘be B 
1908yetmiş biñ B 
1909ŝevāb B 
1910anasından B 
1911Ka‘beniñ B 
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her gün ve her gice yüz yigirmi raĥmet iner altmış raĥmet1913[14] ŧavāf idenlere ve 

ķırķı namāz ķılanlara ve yigirmisi Ka‘be’i1914[15] müşāhede1915 idenlere ta‘žīm ve 

iclāl-ile ķaçan ŧavāf1916 

 

MK51a [1] tamām itse ba‘dehü mültezime gelüp du‘ā itse1917 ol1918[2] maĥalde du‘ā 

muĥaķķaķ müsteĥābdır ve Ka‘bede on beş yerde [3] du‘ā müsteĥābdır mültezimde 

ve müstecārda ya’nī rükn-i [4] yamānīde1919 ve taht-ı mīzābda ve maķām-ı İbrāhīm 

ardında [5] ve ŧavāfda ve beyt-i şerīf içinde ve eŧrāfında ve zemzem [6] yanında ve 

Śafā ve Merve üzerinde ve ‘Arafātda ve Müzdelifede [7] ve Mināda ve üç cemre 

yanında bābü fī’s-sa‘y ķaçan [8] kişi ŧavāfdan ve ŧavāf namāzından ve zemzem 

içmeden [9] fāriġ olsa sünnetdir ‘alā’l fevr1920 ĥacer-i esvedi [10] istilām idüp1921 

Śafā ve Merve arasında1922 sa‘y itmek1923[11]B61a ŧavāf-ile sa‘yüñ arasında delīl 

olanuñ1924 sözin1925[12] ŧutup1926 ba‘żı yerlerde1927 du‘ā itmek içün gitmeye1928 zīrā 

ki1929[13] sünnetdir1930 ŧavāfa sa‘y1931 muttaśıl ola Śafā ķapusından [14] çıķup Śafāya 

gele Śafāda olan derecelerüñ1932[15] ba‘żısı üzerine çıķmaķ sünnetdir keźāfī’l 

bedāyi‘ 

 

                                                                                                                                                                     
1912üzerine B 
1913altmışı B 
1914Ka‘beye B 
1915ta‘žīm ve iclāl-ile nažar-ile nažar idenlere ķaçan  B 
1916kişi tamām ŧavāf itse B  
1917ide B 
1918on altı yerde du‘ā müsteĥābdır  
1919yamānī yanında B 
1920‘alā’l fevr gelüp B 
1921idüpde B 
1922arasın B 
1923sa‘ye gitmek B 
1924olanıñ B 
1925sözine B 
1926uyupda B 
1927yerlere B 
1928gezmeye B 
1929zīrā B 
1930sünnet budur ki B 
1931sa‘y ŧavāfa B 
1932dereceleriñ B 
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MK51b [1] ve yüzin Ka‘beden yaña ide inne’ś-śafā ve’l mervete min şe‘ā’iri [2] 

Allahü fe-men1933 ĥacce’l beyte evi‘ammera felā cünāĥe ‘aleyhi an [3] yeŧŧavvafe 

bihā mā ve men teŧavve‘a ħayran fe-inna’llahe şākirü ‘alīmü [4] ayetin oķuya 

ba‘dehü1934 iki elin du‘āya ķaldurur1935 gibi ķaldura [5] bunı oķuya Allahü ekber 

Allahü ekber Allahü ekber ve lillahü’l ĥamd [6] Allahü ekber ‘alā mā evleyanā1936 

ve’l ĥamdü lillahi ‘alā mā hedeynā [7] lā ilahe illā’llah vaĥdehü1937 şerīke lehü lehü’l 

mülkü ve lehü [8] ’l ĥamdü yüĥyī ve yümīt bi-yedihi’l ħayr ve hüve ‘alā külli şey’in 

ķādīr [9] lā ilahe illā’llah ve lā na‘büdü illā iyyāhü muħliśīne lehü’d-dīn [10] B61b 

velev kirate’l kāfirūne lā ilahe illā’llah vaĥdehü ve1938 baħze [11] va‘retü naśara 

‘abrahü ve hezeme’l aĥzāb vaĥdehü Allahümme [12] inneke ķulte ve ķavlüke’l 

ĥaķķu adu‘ūnī estecib laküm ve ente [13] lā tüħlüfü’l mī‘ād Allahümme1939 innī 

es’elüke kemā hedeynī [14] ilā’l islāmī en lā tenzi‘a minnī1940 ĥattā tevvaķnī ve enā 

[15] müslimen andan śoñra1941 śalavāt vire ve nefsi-çün ve sā’ir  

 

MK52a [1] müslimīn içün du‘āya meşġūl ola ķaçan du‘ādan [2] fāriġ olsa vaķārla1942 

yap yap yürüyüp1943 Merveden [3] yaña gide bunı oķuya1944 Allahümme 

esta‘malnī1945 bi-sünneti [4] nebeyyike Muĥammedin śallā’llahü ‘aleyhi ve sellem ve 

tavaķnī [5] ‘alā milletihi ve e‘iźnī min mużılāti’l1946 finen bi-raĥmetike [6] yā 

erĥame’r-rāĥimīn ķaçan Ħaśekī medresesi [7] öñünde olan śaru mināre B62a dibinde 

olan direğe altı [8] źirā‘ yaķīn varduķda yele yele yürüye1947 tā iki yeşil [9] direğe 

varınca bu iki direğiñ arasında yelerken [10] bunı oķuya Rabbi aġfir ve erĥam ve 

                                                           
1933ayetin oķuya B 
1934andan B 
1935ķaldurduġı B 
1936hedeynā ve’l ĥamdü lillahi ‘alā mā evleyenā lā ilahe illā’llah B 
1937vaĥdehü lā B 
1938ebaħze ve ‘adehü ve naśara ve hezeme’l aĥzāb B 
1939ve B 
1940min ķalbī B 
1941Resūlu’llah śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve selleme B 
1942vaķār-ile B 
1943Merveden yaña yüriye bunı B 
1944oķuyaraķ B 
1945esta‘nī B 
1946mużżılāti B 
1947yüriye B 
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tecāvez ‘ammā ta‘lemü1948[11] inneke ta‘lemü mālāna‘lemü inneke ente’l a‘aznü’l 

ekrime1949[12] ve neccinā mine’n-nāri sālimīne ve edħılnā’l cennete āminīn [13] 

Rabbenā atinā fī’d-dünyā ĥaseneten ve fī’l aħireti ĥaseneten [14] ve ķınā ‘aźābe’n-

nār ‘avratlar yeşil mīlin arasında1950[14] yelmeyeler yap yap yürüyeler Merveye1951 

varınca  

 

MK52b [1] ķaçan mīlin arasında1952 geçse erler1953 yap yap yürüye1954[2] Merveye 

varınca sünnet budur ki Śafādan iki [3] direk arasına varınca yap yap yürüye ve1955 

iki [4] direk arasında yelerek yürüye1956 ba‘dehü Merveye varınca [5] yap B62b 

yap1957 yürüye eger Śafādan Merveye varınca [6] yelse yāħūd yap yap yürüse1958 

sünneti1959 terk itmiş [7] olur mekrūhdur Śafāda ne oķudı-ise Mervede [8] daħı1960 

anı oķuya Śafādan Merveye varmaķ bir şarŧ olur [9] bu1961 vecih1962 üzere yedi 

kez1963 vara gele her geldükçe iki [10] direk arasında yele bāķīsinde yap yap yürüye 

[11] bu sa‘y itmek vācibdir terk idüp gitse bir1964 dem [12] vācib olur ve yayan 

yürümege ķādir olan1965 rākiben [13] itse1966 cā’iz olmaz mādāmki1967 Ka‘bededir1968 

māşiyan [14] i‘āde itmek vācibdir itmedin giderse bir ķurbān [15] lāzım olur aķçesin 

Ka‘beye irsāl ide keźā 

 

                                                           
1948ta‘leme B 
1949kermü B 
1950arasında aĥażeyen arasında B 
1951ķaçan B 
1952arasın B 
1953geçseler B 
1954yürüyeler B 
1955iki direk arasına varınca yap yap yürüye B 
1956yürüyeler ve B 
1957yelse B 
1958yürise B 
1959sünnet B 
1960anı B 
1961ve Merveden Śafāya varmaķ iki şarŧ olur bu B 
1962vech B 
1963kerre B 
1964üzerine bir B 
1965olana B 
1966itmek B 
1967māşiyan i‘āde ide mādāmki B 
1968Mekkedir vācibdir itmedin giderse bir ķurbān borçlu olur akçesin B 
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MK53a [1] fī baĥri’l ‘amīķ ve ġayrihi B63a bu mes’elden1969 çoķ kimesne1970 gāfildir 

[2] ve1971 lā tekün1972 mine’l ġāfilīn eger Ka‘bede1973 iken i‘āde [3] itmeyüp ķurbān 

iderse ķurbān cā’iz olmaz zīrā1974[4] sa‘y i‘āde itmek1975 vācibdür1976 mādāmki 

Ka‘bededir1977[5] i‘āde1978 itmek vācibdir itmeden giderse ķurbān [6] vācib olur ve 

sa‘y cā’iz olmaġıñ şarŧı budur ki [7] ŧavāf ardınca olmaķdır eger hīç  ŧavāf itmeden 

[8] sa‘y iderse1979 cā’iz değildir Śafādan1980 başlamaķ vācibdir [9] eger1981 ġalaŧ idüp 

ibtidā Merveden başlasa ol şavŧı [10] i‘āde ide Śafādan başlamaķ ile1982 ŧahāret üzere 

[11] olup sa‘y itmek müsteĥabdır1983 ŧahāretsiz itse nesne [12] lāzım olmaz cenābetle 

itse cā’izdir ve sünnet1984 evlā [13] olan budur ki yedi şavŧı birbirine muttaśıl ide [14] 

arasın faśl itmeye B63b eger iderse ķurbān yā1985 śadaķa [15] lāzım olmaz lakin 

mekrūhdur sa‘y iderken namāza1986 

 

MK53b [1] iķāmet olsa sa‘y ķaŧ‘ idüp namāzın1987 ķıla ba‘dehü sa‘y1988[2] tamām ide 

ve sa‘y iderken źikirden ħāli olmaya ve Śafā ve Merve [3] arasında olan mesāfe’i1989 

cümle sa‘y ide1990 boş yer ķomaya [4] meŝelā māşiyan iderse1991 sa‘y-i1992 Śafā ve 

Mervede olan dereceler1993[5] üzerine çıķa ve ‘āciz olup rākiben iderse1994 ŧavāfuñ 

                                                           
1969mes’eleden B 
1970kimse ‘avāmdan ħavāśdan B 
1971fe-efhem ve B 
1972mine’l B 
1973Mekkede B 
1974zīrā ki B 
1975itmekdir B 
1976vācib olan B 
1977Mekkededir B 
1978Ķurbān sa‘y i‘āde itmeden gidicek vācib olur B 
1979itse B 
1980ve Śafādan B 
1981ġalaŧ idüp B 
1982başlamaķla B 
1983müsteĥabdur B 
1984sünnet budur ki B 
1985śadaķa B 
1986namāz içün B 
1987namāzı B 
1988tamām B 
1989mesāfeyi B 
1990idüp B 
1991sa‘y iderse B 
1992Śafā B 
1993derecenüñ B 
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[6] ķıç ayağı derecelere derke1995 eger bir ķarış1996 mesāfe boş [7] ķalursa nıśıf śā‘ 

buğday śadaķa itmek vācib [8] olur ve1997 sa‘y iderken kimseye eźā itmekden ķatī 

ĥaźer ide [9] ķaçan yedi kez sa‘y itmekden1998 fāriġ olsa ĥacca1999 yā ķırāna [10] 

niyyet idüp2000 geldi-ise traş olmaya tā Mināya B64a gelüp2001[11] bayrām güni 

cemre-i ‘aķabeye yedi ŧaş atınca eger evvel2002[12] traş olsa2003 müfrede2004 bir 

ķārine2005 iki ķurbān vācib olur [13] ve daħı bu ikisi esbāb2006 geyüp cināyet oldı-

sa2007[14] cināyet ķurbānını2008 itmek cā’iz olmaz tā Mināya gelüp2009[15] traş olunca 

eger2010 evvel olsa2011 tekrār bir daħı ide2012 

 

MK54a [1] ve eger Ka‘beye2013 ‘umre ile geldi-ise sa‘y tamām olduķdan śoñra [2] 

traş ola2014 iĥrāmdan çıķa ve eger cināyet ķurbānı [3] var-ise itmek cā’izdir2015 ide 

ķaçan2016 sa‘y tamām olsa [4] Mescid-i2017 Ĥarām içine girüp iki rek‘at namāz ķılmaķ 

[5] müsteĥabdır sa‘y anuñla2018 tamām olur2019 ide keźāfī Ķāżıĥan [6] ve İbn-i 

Hümām şāriĥü’l Hidāye faśl bilgilki ĥuccāca [7] Ka‘bede B64b efżal-i ‘ibādet 

farżdan ve vācibden śoñra ŧavāf [8] itmekdir anlara ŧavāf efżaldir2020 nāfile 

                                                                                                                                                                     
1994sa‘y iderse B 
1995dir ki B 
1996źirā‘ miķdārı B 
1997ve ķatī ĥaźer ide sa‘y iderken kimseye eźā itmekden ķaçan B 
1998itmeden B 
1999eger ĥacca B 
2000idüpde B 
2001bayrām güni gelüp B 
2002andan evvel B 
2003olursa B 
2004müfred üzerine bir ķurbān B 
2005ķārin üzerine B 
2006libās B 
2007itdi-ise B 
2008ķurbānın B 
2009gelüpde B 
2010eger iderse B 
2011andan evvel B 
2012itmek lāzım olur B 
2013Mekkeye B 
2014olup B 
2015cā’iz olur B 
2016ve ķaçan B 
2017müsteĥabdur Mescid-i Ĥarām içinde girüpde iki rek‘at namāz ķılmaķ sa‘y B 
2018anıñ ile B 
2019ide B 
2020efżaldür B 
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namāzdan2021 ammā Ka‘bede2022[9] sākin olana2023 namāz efżaldür ŧavāfdan keźāfī’l 

bedāyi‘ [10] ve’l nihāye ve’l farsī ve ba‘żılar didiler ki2024 Ka‘bede olana2025[11] ve 

ĥuccāca2026 nāfile namāzdan ŧavāf efżaldir keźāfī’l iħtiyār [12] ve ba‘żılar efżal 

olan2027 śalavatdır muŧlaķa2028 keźāfī’l ķurŧubī [13] ŧavāf efżal dīnüñ2029 murādı 

budur ki namāz ġayri yerde [14] bulunur ammā ŧavāf bulunmaz ve namāz efżal2030 

dīnüñ murādı [15] budur ki Ka‘bede2031 her bir namāz ġayri yerde olan namāzuñ2032 

 

MK54b [1] yüz biñinden efżaldir2033 bu vech-ile namāz ġayri yerde yoķdur [2] ve 

liküllin vichetü hüve müvelīhā Ka‘bede2034 olan2035 śalavat2036 ve śavm2037[3] ve 

śadaķa2038 ve cemī‘2039 ‘ibādetüñ2040B65a her biri ġayri yerde olan [4] namāzuñ2041 

yüz biñinden efżaldür2042 ve2043 bir aķçe śadaķa virmek [5] Mekkede ġayri yerde yüz 

biñ aķçe śadaķa itmekden2044[6] ziyādedür2045 ve bir gün śā’im olmaķ Mekkede ġayri 

yerde [7] yüz biñ gün śā’im olmaķdan2046 efżaldir ve bir ħatim2047 Ka‘bede2048[8] 

ġayri yerde yüz biñ ħatimden2049 efżaldir keźā2050 Źekerahü’l Ŧaberī2051[9] fī’l Ķurā 

                                                           
2021namāzından B 
2022Mekkede B 
2023olan B 
2024didi ki B 
2025Mekkede olanda B 
2026ĥuccācda efżaldür nāfile namāzından keźāfī’l iħtiyār B 
2027śalavat efżaldür B 
2028muŧlaķan ŧavāfdan dimişler keźāfī’l ķurŧubī B 
2029dīniñ B 
2030efżaldür B 
2031Mekkede B 
2032namāzıñ B 
2033efżaldür B 
2034Mekkede B 
2035‘ibādetiñ B 
2036śalavatdan B 
2037śavmdan B 
2038śadaķadan B 
2039cemī‘ envā‘ı B 
2040‘ibādetiñ B 
2041‘ibādetiñ B 
2042efżaldir B 
2043meŝelā bir namāz Mekkede ġayri yerde olan namāzıñ yüz biñinden efżaldir ve B 
2044itmeden ŝevābı B 
2045ziyādedir B 
2046olmadan B 
2047ħatime B 
2048yüz biñ B 
2049ħatimeden B 
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ve Ebū’l Beķā fī baĥrü’l ‘amīķ ve Ĥasanü’l Baśrī [10] fī risāletihi2052 ve ġayri 

hem2053 mine’l ‘ulemā’i’l ‘ižām kişi ķādir [11] olduġı ķadar2054 cümle ‘ibādetüñ2055 

her birinden Mekkede işlemek [12] gerekdür2056 ve günāh itmekden2057 ķatī2058 ĥaźer 

B65b ideler2059 zīrā anda olan [13] günāhuñ2060 ‘aźābı daħı2061 ziyāde olur 

mekānuñ2062 şerefiyetine [14] binā’en ‘aśmetü lillahi te‘ālā ve mültezimde du‘āya 

çoķ [15] mülāzimet ide ve Ka‘beye girmege ķādir olursa gire  

 

MK55a [1] edeb2063 üzere gire girdikde2064 ĥasenāta nā’il2065 olur [2] ve çıķduķda 

cemī‘ günāhdan mağfūr olur2066 çıķar edeble [3] duħūl budur ki ġusül ide aĥsen-i 

ŝiyābın geye [4] ve ŧīblene ķādir olursa2067 dāħil olurken ve çıķarken [5] kimseye eźā 

itmeye ve dāħil olduķda gözi ayağı [6] baśduġı yerden ayrılmaya Ka‘benüñ2068 

saŧĥına baķmaya [7] ve direklerin ķuçmaya iki rek‘at namāz2069 ķılup2070 dört [8] 

köşesinde ĥamd ü ŝenā ve2071 istiğfār ide2072 ve2073B66a cemī‘ ĥuśūl [9] murādāt-ı 

dāreyn içün du‘ā da2074 ide ve girmeğe2075 müyesser [10] olduķça Allahü 

te‘ālāya2076ĥamd ü ŝenā ide eger2077 Ka‘beye [11] girmek müyesser olmasa2078 ĥacer-

                                                                                                                                                                     
2050ve cümle ‘ibādeti daħı buña ķıyas it keźā B 
2051Ŧaberānī B 
2052risāleti B 
2053ġayrihim B 
2054miķdārı B 
2055‘ibādetiñ B 
2056gerekdir B 
2057itmeden B 
2058Mekkede ġāyet ĥaźer B 
2059anda olan B 
2060günāhıñ B 
2061sā’ir yerde olan günāhıñ ‘aźābından ziyāde B 
2062mekānıñ B 
2063Ka‘beye edeb B 
2064girdükde B 
2065dāħil olur B 
2066olupda B 
2067olursa ve B 
2068Ka‘beniñ B 
2069yā dört rek‘at namāz B 
2070ķılupda B 
2071idüp ve B 
2072idüp B 
2073cemī‘ B 
2074ide B 
2075girmek B 
2076te‘ālā ĥażretine B 
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i İsma‘īl daħı Ka‘bedendir [12] aña edeb-ile2079 dāħil olan Ka‘beye dāħil olmış olur 

ve Ka‘beye [13] çoķ nažar ide bir kerre nažar idene yigirmi raĥmet iner [14] ve bir 

yıllıķ ‘ibādet ŝevābı yazılur2080 cemā‘at2081 namāzınuñ [15] ve Mescid-i Ĥarāmda 

cemā‘at-ile namāz ķılmaġı terk itmeye 

 

MK55b [1] İmām Ţaberī2082 didi ki Ka‘bede2083 bir namāz2084 ġayri yerde2085 yüz 

biñinden [2] efżaldir2086 böyle olmaķ Mescid-i Ĥarāmdan ġayri yerdedir [3] ammā 

Mescid-i Ĥarāmda bir namāz ġayri yerde olan namāzıñ [4] on kerre yüz biñinden 

efżaldir İmām Ţaberī2087 źikir [5] itdigi2088 yalñız2089 ķılanadır2090 ammā cemā‘at-ile 

ķılan kimesnenüñ2091[6] bir namāzı ġayri B66b yerde olan namāzuñ2092 yüz biñinden 

[7] efżaldir ve2093 ba‘żı nüsħada yigirmi kerre yüz biñinden [8] cemā‘at-ile vaĥdehü 

olan namāzuñ2094 üzerine [9] yigirmi yedi derece ziyāde olduġı-çün ve zemzem 

içmekden2095[10] her zamān ħāli olmaya ĥadīŝ-i şerīfde vardırır ki [11] mā’ü 

zemzemin li mā şiraba lehü ya’nī zemzem śuyı her ne murād [12] içün içilse dünyevī 

ve uħrevī ĥāśıl olur bi-iźni [13]’llahi te‘ālā pāk i‘tiķād ile2096 olursa ĥadīŝ-i 

şerīfde2097[14] geldi ki2098 ayete beynenā ve beyne’l münāfıķīne’l tezle‘u min [15] 

mā’i zemzemin fe-innehüm lā yeteżale‘ūne ya’nī bizümle  

 

                                                                                                                                                                     
2077ve eger B 
2078olmazsa B 
2079dāħil ola B 
2080yazılur ve B 
2081ve Mescid-i Ĥarāmda B 
2082Ţaberānī B 
2083Mekkede B 
2084namāz ķılmaķ B 
2085yeriñ B 
2086efżal olmaķ B 
2087Ţaberānī B 
2088itdügi B 
2089yalñuz B 
2090ķılana göredir B 
2091Kimesneniñ B 
2092namāzıñ B 
2093Cemā‘at-ile olan namāz vaĥdehü olan 
2094namāzıñ B 
2095içmeden B 
2096i‘tiķād-ile B 
2097ĥadīŝde B 
2098geldi B 
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MK56a [1] münāfıķlar arasında ‘alāmet zemzemden ķarın2099 ŧolunca [2] içmekdir 

mü’min olan ķarın2100 ŧolup iküleri batınca [3] içer şifā’i maĥż-ı olup2101 kendüye 

andan żararı2102[4] olmaduġına i‘tiķādı olduġıdır2103B67a ammā  münāfıķıñ [5] 

zemzemiñ ħāśiyetine i‘tiķādı yoķdur ķarın2104 ŧolunca [6] içerse2105 ħavf ider baña 

żarar olur2106 deyü2107 yāħūd [7] ‘alāmet nifāķıdır2108 zemzemden ne ķadar içerse2109 

ķarın2110[8] ŧolmaz2111 ve ĥadīŝ-i şerīfde2112 vardır ki2113 lā yectemi‘ü mā’ü [9] 

zemzem2114 ve nārü2115 cehennem fī cevfi ‘abdin ya’nī2116 cehennem odı-ıla [10] 

zemzem bir kişinüñ ķarnında cem‘ olmaz ya’nī zemzem [11] içenüñ2117 ķarnın 

cehennem odı2118 yaķmaz ve2119 zemzemden [12] abdest almaķ ve ġusül itmek 

cā’izdir ammā anuñ2120 ile [13] istincā itmek ve cenābet ġuslin itmek cā’iz değildir 

[14] menhīdir ve2121 zemzeme kefen batırmaķ2122 kitābda yoķdur [15] ammā recā 

vardur ki kefene idene2123 bereket ĥāśıl ola2124 

 

MK56b [1] ve2125 meyyite nefi‘ ola2126 ve zemzem2127 feżā’il ĥaķķında2128 kelām 

çoķdur [2] bu2129 risālede źikir idicek2130B67b taŧvīl kelām olmaķ2131 iķtiżā [3] ider 

                                                           
2099ķarnı B 
2100ķarnı B 
2101olupda B 
2102żarar B 
2103olmaķ üzere B 
2104ķarnı B 
2105içmege B 
2106ider B 
2107diyü B 
2108‘alāmet-i nifāķdır B 
2109içerse içsün B 
2110ķarnı B 
2111ŧolmayınca B 
2112ĥadīŝde B 
2113vardıdur B 
2114zemzemin B 
2115mā’ü B 
2116ya‘ni zemzem ile cehennem odı bir kimseniñ ķarnında cem‘ olmaz B 
2117içeniñ B 
2118nār-ı cehennem B 
2119dimekdir ve B 
2120anıñ B 
2121zemzeme B 
2122baturmaķ B 
2123andan B 
2124olupda B 
2125meyyite B 
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feżā’il risālesinde ‘alā’l tafśīl beyān itdik [4] anda2132 ŧaleb oluna bir şey’ki 

cennetden çıķa ve Ka‘be [5] ķurbında ola Cebrā’il2133 ‘aleyhi’s-selām çıķarmış ola 

[6] İsma‘īl2134 ‘aleyhi’s-selāmı2135 śormaķ içün ola2136 ve yetmiş [7] Nebī 

‘aleyhimü’s-selām2137 aña du‘ā itmiş ola ve Seyyidi [8]’l mürselīn2138 śallā’llahü 

te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ĥażretlerinüñ [9] mi‘rāc gicesi2139 mübārek ķalb-i şerīfleri2140 

anuñ ile2141 yunup2142[10]  fażla ķalan2143 yine2144 zemzem ķuyusına2145 dökülmiş2146 

ola bundan [11] ziyāde anuñ2147 şerefine delīl ne ola bābü’l ħurūc [12] min Mekketü’l 

şerrefeti2148 ķaçan Ka‘beden2149 ĥac içün ‘Arafāta [13] gitmelü olsa eger ibtidā 

Ka‘beye2150 ĥacc-ı iĥrāmı-ile geldi-ise2151[14] yāħūd ķārin oldı-ise aña tekrār 

Ka‘bede2152 iĥrāmlanmaķ [15] lāzım değildir evvelki B68a iĥrām kifāyet ider ve eger 

Ka‘beye2153 

 

MK57a [1] ‘umre iĥrām-ile dāħil oldı-ise yāħūd2154 Mekkede sākin [2] ise aña ĥac 

içün iĥrāmlanmaķ lāzımdır yuķaruda [3] źikir olan2155 üzere iĥrāmlana ve her ne 

                                                                                                                                                                     
2126olmaķ B 
2127zemzemiñ B 
2128içün B 
2129cümle bir B 
2130itmek B 
2131itmek B 
2132andan B 
2133ve Cebrā’il B 
2134ve İsma‘īl B 
2135aleyhi’ś-śalātü ve’s-selāmı 
2136oluna B 
2137aña B 
2138mürselīniñ mi‘rāc B 
2139gicesinde B 
2140ķalbini B 
2141anuñla B 
2142yunupda B 
2143ķalanı B 
2144gine B 
2145ķapusına B 
2146dökilmiş B 
2147itmek B 
2148Mekketi’ş-şerefeti’l minnī B  
2149Mekkeden B 
2150Mekkeye B 
2151yā ķarķı olupda geldi-ise aña tekrār B 
2152Mekkede B 
2153Mekkeye B 
2154yāħūd evvelden B 
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mekânda ĥaram [4] içinde iĥrāmlansa cā’izdir ammā Mescid-i Ĥarām [5] içinde 

iĥrāmlanmaķ efżaldir bir kimesne2156 ĥaccuñ [6] sa‘yin taķdīm itse2157 cā’izdir 

iĥrāmlanduķdan śoñra [7] bir nāfile ŧavāf ide üç evvelinde remel ide andan-

śoñra2158[8] Śafā ve Merve sa‘yin ide ba‘dehü ŧavāf-ı ziyāret  ‘aķabince [9] sa‘y 

lāzım2159 olmaz ve eger sa‘y taķdīm itmedi-ise2160 ba‘dehü [10] ŧavāf-ı ziyāret 

‘aķabince sa‘y vācibdir2161 müfredi bi’l ĥac [11] olup2162 Ka‘beye2163 gelene yā 

Ka‘beden2164 ĥac içün iĥrāmlanan [12] kimesneye2165 sa‘y itmeğe2166 tā’ħīr itmek 

ŧavāf-ı B68b ziyāret [13] ‘aķabince efżaldir ammā ķārin olana muķaddemā2167 ŧavāf-ı 

[14] ķudūm ardınca sa‘y-i taķdīm2168 efżaldir2169 keźā źekerahü ibnü’l hümām [15] fī 

şariĥu’l hidāyeti ve yürümege ķādir olan2170 Ka‘beden2171 

 

MK57b [1] ‘Arafāta ve2172 ‘Arafātdan Ka‘beye gelince māşiyan gitmek efżaldir [2] 

yayan gidenüñ2173 her adımı içün2174 yüz2175 ŝevāb yazılur her biri2176[3] yüz biñ 

olmaķ üzere ammā rākiben idene2177 her adımı içün2178[4] yetmiş ŝevāb yazılur 

evlā2179 budur ki ķādir olan2180 Ka‘beden2181[5] ‘Arafāta ve ‘Arafātdan Ka‘beye2182 

                                                                                                                                                                     
2155olunan B 
2156kimse B 
2157itmek dilese B 
2158śoñra vara B 
2159vācib B 
2160itse B 
2161vācib olur B 
2162olupda B 
2163Mekkeye B 
2164Mekkeden B 
2165kimseye B 
2166tā’ħīr B 
2167mukaddemen B 
2168taķdīm itmek B 
2169efżaldür B 
2170olana B 
2171Mekkeden B 
2172māşiyan gitmek efżaldir B 
2173gideniñ B 
2174adımı-çün B 
2175yedi yüz B 
2176yedi yüzüñ her biri B 
2177gidene B 
2178her ne adımı-çün B 
2179evlā olan B 
2180olana B 
2181Mekkeden B 
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māşiyan ola ve sünnet olan2183[6] budur ki źī’l ĥicce ayınuñ2184 sekizinci gün2185 

śabāĥı ķılup2186[7] güneş ŧoġarken Ka‘beden2187 ‘Arafāta çıķıla2188 keźā [8] fī’l 

žahiryeti ve ķażıħan ve’l zeylaġı ve ibnü’l hümām ve B69a ġayrihim2189[9] eger bir 

gün evvel2190 yā śoñra gitse terk-i sünnet olur2191[10] ķaçan Mināya gitmelü2192 

olsa2193 telbiye ide şehirden çıķarken [11] bunı oķuya Allahümme iyyāke ercū ve 

iyyāke ad‘ū [12] ve ileyke erġabü Allahümme belġınī śāliĥ ‘amel2194 ve aśliĥ lī [13] 

fī źürriyetī vaķtā ki Mināya vāśıl olsa2195 bunı oķuya [14] Allahümme inne hüźā2196 

mā delletnā ‘aleyhi mine’l menāsiki[15] es’elüke an temmene2197 ‘aleynā bi-

cevāmi‘i’l ħayrāti2198 ve bimā menente bihi 

 

MK58a [1] ‘alā İbrāhīm ħalīlike ve Muĥammedin nebiyyike ‘aleyhā’ś-śalāte2199[2] 

ve’s-selāmü ve bimā menente bihi ‘alā evliyā’ike ve ehl-i ŧā‘ŧike [3] fe-innī ‘abdüke 

ve fī ķabżatike nāśıyeti biyedike tef‘alü bī [4] mā eradtü ci’tüke2200 ŧāliban merżātike 

ba‘dehü2201 śalavat [5] vire sünnet budur ki Mināda ķona öyle ve ikindü [6] ve aħşam 

ve yatsu ve2202 śabāĥ namāzın B69b anda ķıla ve ‘arefe [7] gicesi Mināda giceleye 

śabāĥ namāzın anda ķıla [8] güneş ŧoġarken ‘Arafāta vaķār-ile telbiye iderek 

[9]teveccüh ide bu sünneti  bu zamānda ri‘āyet ider şey’i2203[10] ķalīdir ĥac ŝevābı 

                                                                                                                                                                     
2182Mekkeye B 
2183budur ki B 
2184ayınıñ B 
2185güni B 
2186ķılupda B 
2187Mekkeden B 
2188çıķmaķ gerekdür B 
2189ġayrihimā B 
2190evvel gitse B 
2191itmiş olur B 
2192gitmek B 
2193dilese B 
2194‘amelī B 
2195ola B 
2196heźihi minen ve heźā mā B 
2197temtene B 
2198ħayri B 
2199‘aleyhimā’ś-śalāte 
2200ci’tü B 
2201andan B 
2202namāzın B 
2203ķalīdir B 
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kâmil olmaġ-ıla2204 bir şarŧ daħı budur ki [11] cemī‘-i sünen ĥac ri‘āyet oluna ķaçan 

Mināda2205 ‘Arafāta [12] teveccüh itse2206 bu du‘ā’ı oķuya Allahümme ileyke 

teveccehtü [13] ve ‘aleyke tevekkeltü ve vecheke’l kerīm2207 eradte fece‘ale2208[14] 

źenbī maġfūran ve ĥaccī mebrūren ve erĥamnī ve lā tüħāyibnī [15] inneke ‘alā şey’in 

ķadīr es’elüke anü tebāriklī fī seferī 

 

MK58b [1] ve tatżī bi-‘arafātin ĥācetī ve an taġfirlī źünūbī ve tec‘alnī [2] mimen 

tübāhī bihi2209 melā’iketike’l muķarrabīn andan śoñra [3] telbiye iderek ķaçan 

Müzdelifeye dāħil olsa orta [4] yerinde olan ķubbenüñ2210 śaġ cānibine yol gider 

sünnet [5] olan2211 ‘Arafāta ol yoldan gitmekdir B70a vaķtā ki2212 ‘Arafātda [6] 

cebel-i raĥmet2213 görünse2214 bunı oķuya Allahümme ileyke [7] teveccehtü ve 

‘aleyke a‘temedtü ve vecheke2215 eradtü Allahümme [8] a‘firlī ve tüb ‘aleyye ve 

a‘ŧınī sū’lī2216 ve veccühlī’l ħayra [9] eytemā2217 teveccehtü sübĥāna’llahi ve’l ĥamdü 

lillahi ve lā ilahe illa [10]’llah va’llahü ekber ve2218 lā ĥavle ve lā ķuvvete illā 

bi’llahi’l ‘aliyyi [11]’l ‘ažīm andan cebel-i raĥmet ķurbında bir yerde nāzil [12] ola 

güneş zevāle varınca źikre2219 tesbīĥe meşgūl [13] ola güneş zevāle gelse ġusül 

eylemek ‘arefe [14] vaķfesi-çün sünnetdir Mescid-i İbrāhīme vara [15] müeźźin2220 

eźān oķusa2221 dört rek‘at sünnet-i žuhur ķıla  

 

                                                           
2204olmaġa B 
2205Minādan B 
2206iderse B 
2207vechike B 
2208es’elüke anü tebāriklī fī seferī B 
2209melā’iketike andan telbiye iderek gide ķaçan B 
2210ķubbeniñ B 
2211‘Arafāta B 
2212vaķtā ki B 
2213raĥmeti B 
2214görse B 
2215vechike B 
2216sū’ālī B 
2217eynemā B 
2218andan cebel-i raĥmet B 
2219źikr ü B 
2220vaķt-i kerāhat değil ise iki rek‘at taĥiyyetü’l mescid namāzı ķıla andan öyle vaķti dāħil olduķda 

mü’eźźin B 
2221oķuya B 



112 
 

MK59a [1] andan ħaŧīb çıķar ħuŧbe oķur sākin olur2222[2] ŧura ba‘dehü2223 ħuŧbeden 

fāriġ olsa B70b iķāmet2224[3] olup öyle namāzınuñ2225 farżın2226 ķılurken andan 

yine2227[4] ķāmet olur ikindü namāzınuñ2228 farżın ķılurlar bir eźān [5] iki ķāmet 

ile2229 iki farż cem‘ olur ammā arasında2230 sünnet [6] ķılınmaz ve eger bir kimse geç 

gelüp öyle namāzınuñ2231 ba‘żısına2232[7] imām ķılurken yitse2233 imāma iķtidā ide 

imām selām [8] virdikden2234 śoñra bāķī ķalanını2235 ķıla2236 ve eger imām ikindü [9] 

namāzın ķılmadın2237 yitse2238 ya’nī tamām itmeden iķtidā ide [10] ikindü2239 

namāzına imām selām virdükde2240 bāķī ķalanını2241[11] ķıla iki farż cem‘ itmek 

cā’iz olur ve2242 eger bir kimesne2243[12] öyle namāzınuñ2244 bāķī ķalanın2245 ķılınca 

imām ikindü [13] namāzın tamām idüp imāma yitmese2246 cem‘ itmek [14] cā’iz 

olmaz belki śabr ide ikindü namāzını [15] vaķtinde ķıla zīrā2247B71a Ebū Ĥanīfe 

raĥmetu’llahe te‘ālā ‘aleyh2248 

 

                                                           
2222olup B 
2223andan B 
2224ķāmet B 
2225namāzınıñ B 
2226farżı B 
2227gine B 
2228namāzınıñ B 
2229ķāmet-le B 
2230arasında B 
2231namāzınıñ B 
2232ba‘żına B 
2233yeterse B 
2234virdükden B 
2235ķalanı B 
2236ķılupda imām B 
2237tamām itmedin B 
2238yeterse ikindü namāzına iķtidā ide B 
2239imām selām B 
2240virdükden-śoñra B  
2241ķalanı B 
2242eger B 
2243kimse B 
2244namāzınıñ B 
2245ķalanı B 
2246yetmese B 
2247zīrā ki B 
2248raĥmetu’llahi ‘aleyh B 
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MK59b [1] yanında bu iki farżı cem‘ idüp2249 öyle vaķtinde ikindü [2] namāzın 

ķılmaķ2250 cā’iz olmaġıñ şarŧı budur ki Mescid-i [3] İbrāhīme varup hem öyle2251 hem 

ikindü namāzın imām [4] ile2252 bile ķılmaķdır imāma2253 öyleye yitmese2254 ikindüye 

[5] yitse2255 yāħūd öyleye yitse2256 ikindüye yitmese2257 yā rāĥile2258[6] yanında 

dursa2259 mescide gelmese aña cem‘ itmek iki [7] farżı cā’iz olmaz belki sā’ir 

vaķitler2260 gibi2261 vaķtinde [8] ķıla ammā imāmeyn yanında yalñız2262 ķılanda 

cem‘2263 itmek [9] cā’izdir ammā Ebū Ĥanīfe ķavli eśaĥdır2264 keźāfī’z-zād2265[10] ol 

günde ‘avāmdan çoķ kişiler2266 öyle namāzın [11] yā2267 ikindü namāzın terk ider2268 

öyle namāzın terk itmek [12] śūreti budur ki imām B71b öyle namāzın yā2269 ikindü 

namāzın [13] ķılurken gelür mescide imām öyle namāzın ķılur žan [14] ider öyleye 

niyyet ider2270 iķtidā ider ba‘dehü imām [15] ikindü namāzın ķılup2271 ‘arefeye 

vaķfeye giderler ol-daħı  

 

MK60a [1] bile gider öyle namāzın ķıldım2272 žan ider2273 ba‘dehü öyle namāzın [2] 

ķılmaz cümle ĥuccāc vaķfeye dururlar2274 ol-daħı bile durur2275[3] ikindü namāzın 

                                                           
2249idüpde B 
2250ķılmaġın B 
2251öyle namāzın B 
2252imām-ile B 
2253imām-ile B 
2254yetmese B 
2255yetse B 
2256yetse B 
2257yetmese B 
2258rāĥilesi B 
2259ŧursa B 
2260günler B 
2261gibi vaķtlü vaķtinde B 
2262yalñuz B 
2263cā’izdir B 
2264eśaĥdur B 
2265keźāfī’z-zāhidi B 
2266kimseler B 
2267ve B 
2268itmeniñ śūreti budur ki B 
2269ķılupda B 
2270idüp B 
2271ķılupda B 
2272ķıldum B 
2273idüp B 
2274ŧururlar B 
2275ŧurur B 
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daħı ķılmaz ve ikindü namāzın terk itdügi [4] śūret2276 budur ki Mescid-i İbrāhīmde 

imām2277 öyle ķılur [5] ol-daħı bile ķılur ba‘dehü yine2278 ikindü namāzına ķāmet [6] 

olur2279 imām ve nās2280 şürū‘ iderler 2281ol kişi ķılınan [7] ne namāzdır bilmez zīrā ki 

‘ömrinde öyle vaķtinde ikindü [8] B72a ķılduġın görmedi bu mes’eleden gāfildir 

imāma2282 niyyet [9] idüp iķtidā ider ikindü2283 namāzı diyü2284 iķtidā itmez pes [10] 

ikindü namāzı daħı2285 cā’iz olmadı kendü andan gāfildir [11] ba‘dehü ikindü 

namāzın ķılmaz ol şerīf2286 mekânda2287 terk [12] ider2288 namāzın2289 mağfiret ŧaleb 

iderken ‘iķābe müsteĥaķ [13] olur ne‘ūźü bi’llahi mine’l cehli2290 bu meźkūr olan 

tafśīli [14] fehm idüp ġāfil olmayasın emegüñ2291 żāyi‘ olmaya [15] vaķtā ki 

namāzdan fāriġ olsalar ‘alā’l ta‘cīl vaķfe  

 

MK60b [1] yerine giderler2292 vaķfenüñ2293 evvel vaķti ‘arefe gün güneş [2] zevāli 

geçdikden2294-śoñra tā bayrām B72b güninüñ2295 śubĥ-ı śādıķı [3] ŧoġuncadır bir 

kimesne2296 ol2297 zamānda anda2298 bir sā‘at [4] bulunsa ĥacca yķmiş olur ammā2299 

ol zamāna yitmese [5] ĥaccı fevt olur ve ‘arefede vaķfe bir2300 sā‘at olmaķ [6] 

farżdandır zevālden śoñra ammā güneş batınca ŧurmaķ [7] vācibdir ‘Arafāt külliyyā 

                                                           
2276śūreti B 
2277öyle namāzın imām ķılur B 
2278gine B 
2279olduķda B 
2280sā’ir nās B 
2281ikindü namāzına ol ķılınan namāz ne B 
2282bir namāzdır diyü niyyet idüpde imāma iķtidā ider B 
2283‘aśrı B 
2284diyü niyyet idüp B 
2285cā’iz B 
2286mübārek B 
2287mekānda ve zamānda namāzı B 
2288idüpde B 
2289mağfiret B 
2290cehli ve’l fażīĥa B 
2291emegiñ B 
2292gideler B 
2293vaķfeniñ B 
2294geçdükden B 
2295güniniñ B 
2296kimse B 
2297bu B 
2298bir sā‘at anda bulunsa B 
2299yitmemiş olsa ĥac B 
2300farż olmaķ bir sā‘atdir B 
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mevķıfdır her birisinde ŧursa2301[8] cā’izdir2302 ammā baŧın ‘arefede2303 cā’iz olmaz 

efżal mevķıf [9] resūlu’llahi śallā’llahü te‘ālā2304 ‘aleyhi ve sellem 

ĥażretlerinüñ2305[10] vaķfeye ŧurduġı yerdir2306 anda bir ķubbe vardır aña ‘avām-ı 

[11] nās ‘arefede2307 maŧbaħ-ı Adem ‘aleyhi’s-selām diyü tesmiye [12] iderler ol 

didikleri2308 ķubbenüñ cebel-i raĥmet cānibinde2309[13] bir bölük ķara ŧaşlar vardır 

resūlu’llahi śallā’llahü te‘ālā [14] ‘aleyhi ve sellem B73a ĥażretlerinüñ2310 vaķfeye 

ŧurduġı yer2311 ol [15] ŧaşlar yanındadır vaķfede ŧavarı olan üzerinde2312 

 

MK61a [1] ŧurmaķ efżaldir2313 ve yayan olan ayaķ2314 üzerinde2315[2] ŧurmaķ 

efżaldir2316 eger otursa ve2317 yatsa cā’izdir [3] ve ķıbleye ķarşu ŧurmaķ 

müsteĥabdır2318 ve ellerin du‘āya [4] ķaldırduġı gibi ķaldura2319 du‘āya meşgūl 

ola2320 kāh telbiye [5]  ide kemāl-i mertebe2321 ĥamd2322 ü ŝenā ide du‘āya ħulūżü 

iķbāl-ile [6] teveccüh ide yeryüzünde ‘arefe cemi‘yyeti gibi ‘ażīm cem‘iyyet2323[7] 

olmaz2324 ĥadīŝ-i şerīfde2325 vardır ki ‘arefe B73b gün2326 Allahü [8] te‘ālā 

                                                           
2301ŧurursa B 
2302cā’iz B 
2303‘arefede ŧurmaķ B 
2304‘aleyhi B 
2305vaķfeye B 
2306yerdür B 
2307maŧbaħ-ı Adem diyü B 
2308ķubbeniñ B 
2309cānibinden B 
2310vaķfeye B 
2311yerdür anda bir ķubbe vardır aña ‘avām-ı nās maŧbaĥ-ı Adem diyü tesmiye iderler ol ķubbeniñ 

cebel-i raĥmet cānibinden bir bölük ķara ŧaşlar vardır resūlu’llahi śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 

vaķfeye ŧurduġı yerdür ol B 
2312ŧavarı üzerinde B 
2313efżaldür B 
2314ayağı B 
2315üzere B 
2316efżaldür B 
2317yā B 
2318efżaldür B 
2319ķaldurup B 
2320du‘ā ide B 
2321mertebede B 
2322cehd idüp du‘āya tazarru‘ ve ħulūż ikbal-ile teveccüh ide yeryüzinde B 
2323fażīletlü cem‘iyet B 
2324yoķdur B 
2325ĥadīŝde B 
2326güninde B 
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semavāt2327 ķapuların açup ehl-i ‘arefe’i 2328melā’ikeye [9] gösterüp dir ki görüñ 

benim2329 kirlice ve tozlıca ķullarım2330[10] ıraķ2331 yerlerden gelüp toza türāba ġarķ 

olup bedenlerine [11] ta‘b virüp malların ħarc idüp benden raĥmet [12] ŧaleb idüp2332 

‘aźābımdan ħavf iderler siz şāhid [13] oluñ anlarıñ2333 bi’l cümle2334 günāhların 

yarlıġadım anlardan2335[14] ‘aźābım ref‘ itdüm2336 melā’ikeler diyeler ki yā Rabbenā 

anlarıñ [15] aralarında ķatī mücrim yaramaz ĥāllü kişiler2337 vardır2338 anlar da  

 

MK61b [1] bile yarlıġanmış mıdır Ĥaķ te‘ālā ĥalle2339 şāne ĥażretleri [2] diye ki anlar 

bir ŧā’ifedir ki anlarıñ içinde olan maĥrūm [3] gitmez2340 ol gün cehennemden 

mücrimler çoķ azād olduġı gibi [4] bir gün daħı yoķdur ol gün İblīs ‘aleyhi’l la‘ne2341 

başına2342[5] B74a türāb śaçup bir2343 fiġān ide ki cümle ‘askeri2344 yanına [6] cem‘ 

olup sū‘āl ide2345 ay bizüm ölümüz saña ne muśibet2346[7] oldıki bunuñ gibi feryād 

idersin diye ki2347 nice bundan [8] ‘ažīm muśībet2348 baña ne ola ki altmış yetmiş 

yıldan [9] berü iġvā idüp azdurduġım kimesneler2349 bu gün yarlıġanup [10] 

emeğim2350 żāyi‘ oldı ve ‘arefe gün2351 kişi günāhdan ķatī [11] ĥaźer ide ve libāsı ve 

                                                           
2327semavātıñ B 
2328‘arefeyi B 
2329benüm B 
2330ķullarum B 
2331uraķ uzaķ yollardan gelüp B 
2332iderler B 
2333ben anlarıñ B 
2334cemī‘ 
2335ve ‘aźābım anlardan B 
2336itdim B 
2337kimseler B 
2338var B 
2339diye ki B 
2340ķalmaz B 
2341la‘neti B 
2342başına ol ķadar ŧaş ve türāb B 
2343fiġānlar B 
2344şeyāŧīn ‘askeri B 
2345ideler B 
2346belā ve ne muśībet B 
2347ol merd ü dāydi daħı diye ki bundan B 
2348bana belā ve ne muśībet ne ola ki B 
2349kimseler B 
2350cümle emeğim B 
2351güni B 
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nafaķası ĥelāl-i ŧīb ola elinden [12] ve dilinden kimesne2352 incinmeye ‘āriflerden bir 

kimesne2353[13] ‘arefeden ħalķ rücū‘ itdikde gözüne uyķu gelüp [14] gördi ‘Arafāt 

śaĥrāsı cümle ħınzırlar ve meymūnlar [15] ile ŧolmış te‘accüb B74b  idüp ŧururken 

hātifden  

 

MK62a [1] bir2354 nidā geldi ki bu2355 ĥācılarıñ günāhlarıdır2356 bu maĥalde terk [2] 

idüp pāk olup gitdiler ve ‘arefede cebel-i raĥmet [3] üzerinde ‘alāmet içün bir ķubbe 

vardır2357 ol ķubbe’i2358[4] ziyāret içün çıķmaķ bid‘atdir aña çıķmaķdan ĥaźer 

ide2359[5] ol mübārek günde bir bid‘at mekrūh nesne işlemiş [6] olur ġāfil 

olmayalar2360 bābü2361 fī’d-du‘ā’i resūlu’llahi [7] śallā’llahü te‘ālā2362 ‘aleyhi ve 

sellem sa‘ādetle2363 buyurdılar ki [8] ‘arefe gün2364 benden evvel gelen enbiyānuñ2365 

ve2366 benim itdügim [9] du‘ālarıñ efżaldir2367 lā ilahe illā’llahü vaĥdehü lā şerīke 

[10] lehü lehü’l mülkü ve lehü’l ĥamdü ve hüve ‘alā külli şey’in ķadīr [11] 

Allahümme ec‘al fī semi‘ī nūran ve fī baśarī nūran ve fī B75a ķalbī [12] nūran 

Allahümme eşraĥlī śadrī ve yessirlī emrī [13] Allahümme innī e‘ūźü bike min 

vesvāsi‘l śadri ve şettāķi [14] ’l emri ve şerri2368 fitneti’l ķabri ve şerri mā yelicü fī’l 

leyli ve şerri [15] mā yelicü fī’l-nehāri ve şerri mā tehübütü2369 bihi’l riyāĥü ve şerri 

bevānıķī 

 

                                                           
2352kimse B 
2353kimse B 
2354nidā B 
2355bunlar B 
2356günāhlarıdur B 
2357vardur B 
2358ķubbeyi B 
2359ideler B 
2360olmaya B 
2361faśl B 
2362‘aleyhi B 
2363buyurdılar ki B 
2364gününde B 
2365enbiyānıñ B 
2366‘aleyhimü’ś-śalātü ve’s-selām itdükleri du‘ālarıñ ve benüm itdügim B 
2367efżali budur B 
2368şitreti’l ķabri B 
2369tehebü’l riyāĥe B 
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MK62b [1] ’duhūri2370 ve ĥadīŝ-i şerīfde geldi ki bir kimesne2371 ‘Arafātda [2] 

vaķfeye durup2372 ķıbleye ķarşu yüz kerre lā ilahe illā’llahü [3] vaĥdehü lā şerīke 

lehü lehü’l mülkü ve lehü’l ĥamdü ve hüve ‘alā külli [4] şey’in ķadīr dise ve yüz 

kerre sūre-i İħlāś oķusa2373 Allahümme [5] śallī ‘alā Muĥammedin ve2374 ‘alā ali 

Muĥammedin kemā śalleyte ‘alā İbrāhīme [6] ve ‘alā ali İbrāhīme inneke ĥamīdün 

mecīd ve ‘aleynā ma‘ahüm [7] dise Ĥaķ te‘ālā2375 sa‘ādetle buyurur ki yā melā’iketī 

[8] bu ķulumuñ ceźāsı nedir2376 ki beni birledi2377 ve beni tenziye idüp [9] B75b 

tekbīr ve ta‘žīm idüp beni bildi ve benim üzerime ŝenā [10]  idüp peygamberim2378 

‘aleyhi’ś-śalātü ve’s-selām üzerine [11] śalavāt virdi imdi2379 şāhid oluñ taĥķīķ ben 

anı2380[12] yarlıgadım ve ne ķadar kimseye şefā‘at iderse ķabūl [13] itdim2381 eger 

benden cümle ‘Arafāt ehlin dilerse aña [14] baġışlayam2382 diye2383 ve daħı ‘arefe 

güni vaķfede bu du‘ā’ı oķuya2384[15] Allahümme a‘tıķ raķabetī mine’n-nāri ve evs‘i 

lī mine’l rızķi2385 

 

MK63a [1]’l ĥelāli vāśrif ‘annī feseķate’l cinni ve’l insi Allahümme [2] aśliĥ lī 

dīnī’lleźī hüve ‘aśımtü emrī ve aśliĥlī [3] dünyā yī’lletī fīhā me‘āşī ve aśliĥ lī 

aħiretī’lletī2386 me‘ādī ve ec‘ali2387[4] ve’l ĥayāte ziyāreten lī fī külli ħayrin vec‘ali’l 

mevte rāĥaten lī2388[5] min külli şerrin Rabbenā atinā fī’d-dünyā ĥaseneten B76a ve 

fī’l aħireti [6] ĥaseneten ve ķınā ‘aźābe’n-nāri Allahümme inneke tesme‘u [7] kelāmī 

ve terā mekānī ve ta‘lemü sırrī ve ‘alā niyyetī ve lā yeħfā [8] ‘aleyke şey’ün min emrī 

                                                           
2370ve ĥadīŝde B 
2371kimse B 
2372ŧurup B 
2373oķusa ve yüz kerre Allahümme B 
2374kemā śalleyte ‘alā B 
2375celle ve ‘alā dir ki B 
2376nedür B 
2377tenziye idüp ve tevĥīd vetekbīr ve ta‘žīm idüp B 
2378ve peygamberin üzerine B 
2379siz B 
2380anı ben B 
2381itdüm B 
2382bağışladum B 
2383deye B 
2384çoķ oķuya B 
2385zarķi B 
2386aħiretī fīhā B 
2387vec‘ale’l ĥayāte B 
2388min B 
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enā’l bā’ise’l faķīrü [9] elmüstaġiŝü’l müstecīrü’l vicelü’l müşfiķu’l meķırrü’l2389 

mu‘tirefü [10] biźenbihi es’elüke mes’elete’l miskīni vābtehilü ileyke [11] ibtihālü’l 

müźnibü’l źelīlü ve adu‘aveke du‘ā’e’l ħā’ifi [12]’l żarīr ve du‘ā’e men ħaża‘tü leke 

raķabetehü ve fāżat [13] leke ‘abretühü ve źelle leke cismühü2390 ve raġmi leke 

enfühü Allahümme [14] lā tec‘alnī bi-du‘ā’ike şaķiyyen2391 ve kün bī ravvefen 

raĥīmen [15] yā ħayra’l mes’ulīn ve yā ħayra’l mu‘ŧīn vaķtā ki güneş  

 

MK63b [1] batmaga ķarīb ola bunı oķuya İlahī lā teĥıyyibnī min raĥmetike [2] femā 

esvā’ü ĥālī in rac‘ate minke ħā’iben e‘ūźü bike yāsidī [3] min źelike ilahī ‘uyūnī 

amālī ileyke nāžıratü2392 ve eydü2393 meŧāmi‘yi [4] ilā B76b cūdike ħāsiraten güneş 

batmadan ‘arefenüñ2394 ĥaddin2395 çıķmaya2396[5] eger çıķarsa bir dem lāzım olur 

meğer ki2397 güneş batmadan [6] dönüp dāħil ola2398 ba‘de’l ġurūb ħurūc ide dem 

saķiŧ [7] olur ba‘żılar yanında ‘arefe gününde2399 ‘Arafātda ķum yığmaķ2400[8] 

bid‘atdir ve ‘arefe2401 güni anda cināyet ķurbānı2402 itmeye iderse [9] cā’iz değildir 

ġāfil olmaya bābü fī’l ifāżiyetü mine’l ‘arefeti [10] ilā Müzdelife bu bāb ‘arefeden 

Müzdelifeye göçmek beyānındadır [11] ķaçan güneş bata dururken2403 bunı oķuya 

göçmeden evvelce [12] Allahümme lā tec‘alehü aħira’l ‘ahdi fī heźā’l mevķıfi ve 

erzuķnī2404[13] ebeden mā abta‘aynī vac‘alnī elyevme müfliĥan münĥacen 

müstecāben [14] du‘ā’i maġfūran źünubī vac‘alnī el yevme min ekrime2405 ve 

fedike2406[15] ve a‘ŧaynī efżale mā a‘ŧayte eĥaden minhüm mine’l rahmeti 

                                                           
2389mu‘tirefü B 
2390ħatühü raza‘me enfühü B 
2391Rabbi şaķiyyen B 
2392nāžıraten B 
2393eydī B 
2394‘arefe  
2395ĥaddinden B 
2396çıķsa bir dem lāzım olur B 
2397meğer yine B 
2398olupda B 
2399güninde B 
2400yaġmaķ B 
2401güni anda B 
2402ķurbānın B 
2403ŧururken göçmezden evvel bunı oķuya B 
2404erzuķnīhi B 
2405ekreme B 
2406fedāke B 
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MK64a [1] B77a ve er-rıdvāni ve’l tecāvüzi ve’l ġufrāni ve’l rızķi’l vāsi‘a’l ĥelāli 

[2]’l ŧayyibi ve bāriklī fī cemī‘ umūrī ve mā ericü‘ ileyhi [3] min ehlin ve vemālin ve 

veledin ķalīlin ev keŝīrin bārik lī ‘aleyye [4] ve ‘aleyhim andan śalavat2407 vire güneş 

ŧoluncaķ zamānda [5] meźāhib-i erba‘ada sünnet budur ki2408 imām ve sā’ir nās [6] 

sükûnet ile2409 vaķār-ile2410 rücū‘ itdikde2411 yap yap yürümek [7] ve kimseye eźā 

itmemekdir bu zamānda ĥuccāc rücū‘ itdükde [8] ķatī sür‘at-ile rücū‘ idüp birbirine 

muĥkem żarar iderler [9] yükleri düşüp eŝvāb2412 żāyi‘ olmaķ ile2413 ve birbirine [10] 

envā‘ı dürlü kelām ķabīĥ2414 ile şetm itmek-ile ve ba‘żı [11] zamānda aralarında 

maķbūl bulunur devenüñ2415 izdiĥāmında [12] ol mübārek günde mağfiret B77b ŧaleb 

iderken ‘iķābe [13] müstiĥaķ olurlar ve ‘arefe ĥaddi ma‘lūm olmaķ içün [14] iki 

direk vażı‘ olunmuşdur2416 ekŝeri2417 ĥuccāc ol iki [15] direk arasından geçmek2418 

ef‘al-i ĥacca müte‘allıķ olan  

 

MK64b [1] ef‘ālden žan idüp ol arada birbirine izdiĥām idüp [2] teżārüp ve teşātüm 

vāķi‘ olup çoķ fesāda bā‘iŝ [3] olurlar ol iki direk arasında2419 geçmek hīç2420 bir 

şey’i [4] değildir meźkūr olan ef‘ālden ictināb itmek2421 vācibdir [5] sünnet-i şerīfe 

olan budur ki2422 yoluñ vāsi‘ olan [6] yerine gidüp kimseye eźā itmemekdir Resūl-i 

Ekrem ve Nebī-yi [7] muĥterem ĥażretleri2423 śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 

‘Arafātdan [8] rücū‘ buyurduķlarında2424 ĥuccācdan pek pek [9] yürümek2425 ve 

                                                           
2407śalavat-ı şerīfe B 
2408olan budur ki B 
2409sükûn-ile B 
2410ve vaķār-ile B 
2411idüp B 
2412esbābları B 
2413olmaġ-ıla B 
2414ķabīĥ kelāmlar B 
2415deveniñ B 
2416olunmuşdır B 
2417ekŝer B 
2418geçmeği B 
2419arasından B 
2420bir şey’ degildür ya‘ni maķber şey‘ değildir meźkūr B 
2421olunmaķ B 
2422sünnet budur ki B 
2423Resūllu’llah śallā’llahü ‘aleyhi ve sellem B 
2424itdükde B 
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develere żarib B78a şedīd urulmaķ2426 işitdiklerinde2427[10] mübārek eliyle işāret 

buyurup2428 eyyühe’n-nāsü ‘aleyküm [11] bi’l sekīneti ya’nī yap yap yürümek 

sizüñ2429 üzeriñize2430[12] olsun2431 ĥacda eylik pek2432 yürümek değildir 

belki2433[13] yoldaşlarına rifaķat idüp cemī‘-i menāhīden ictināb [14] itmek2434 ve 

mesākine2435 ŧa‘ām virmek2436 ve bildügine bilmedügine [15] beźl-i selām itmek ve 

söyledügine mülāyemet ile2437 

 

MK65a [1] söylemekdir aħşam namāzın yolda ķılmaya Müzdelifede [2] ķıla ġusül ile 

dāħil olmaķ sünnet-i şerīfedir2438 ķaçan [3] Müzdelifeye vāśıl olsa2439 bunı oķuya 

Allahümme inne [4] heźā Müzdelifetü ve cem‘a cema‘ate fīhā ķulūben mü’elefete [5] 

fe-elifü2440 beynī ve beyne cemī‘ül müslimeyni ve’l müslimāti vāc‘alnī [6] B78b 

mimen du‘āke fe-ecbetehü ve tevekkel ‘aleyke fekefeyte2441[7] ve amene bike 

fehedeytehü andan meş‘ira ĥarām ķurbında ķonmaķ [8] müsteĥabdır2442 meş‘ira 

ĥarām2443 Müzdelifenüñ2444 orta yerinde olan2445[9] ķubbenüñ2446 eŧrāfına dirler ve 

müsteĥabdır2447 nāzil olduķda [10] ‘alā’l fevr aħşam namāzıyla yatsu namāzın 

mutaśśılan2448 ķıla [11] eźān oķuyup andan iķāmet idüpde2449 evvel2450 aħşam 

                                                                                                                                                                     
2425yürümeği B 
2426urulmaġı B 
2427işitdi B 
2428idüp buyurdı B 
2429siziñ B 
2430üzeriñüze B 
2431olsun dimekdir B 
2432pek pek B 
2433eylik B 
2434idüp B 
2435fuķaraya ve mesākine B 
2436virüp B 
2437mülāyemet-ile B 
2438sünnetdir B 
2439ola B 
2440fe-a‘ŧif B 
2441fekefeytehü B 
2442müsteĥabdır B 
2443meş‘ira’l ĥarām diyü B 
2444Müzdelifeniñ B 
2445bir ķubbe vardır B 
2446anıñ B 
2447müsteĥabdur B 
2448ķılmaķ B 
2449götürüpde B 
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namāzınuñ2451[12] farżın ķıla ba‘dehü2452 mutaśśılan yatsu namāzınuñ2453 farżın [13]  

ķıla2454 bir eźān ve bir iķāmet ile bu iki farż2455 cemī‘2456 ide [14] arasında sünnet ve 

ġayr2457 nāfile ķılmaya ve yatsunuñ2458 aħir [15] sünnet-ile vitri2459 ķıla ve2460 

aħşamıñ sünnetini ķıla ve aħşama 

 

MK65b [1] azād diyü niyyet ide eger ġalaŧ idüp yatsu’ı2461 aħşam [2] namāzında2462 

evvel ķılsa tekrār   B79a  i‘āde ide evvel aħşam [3] namāzın ķıla ba‘dehü2463 yatsu2464 

edā ide ol gice anda [4] ‘ibādete meşgūl ola ve üzerinde ĥaķķı olan [5] kimseler içün 

Ĥaķ te‘ālādan mağfiret ŧaleb ide2465[6] ol gice anda olmaķ sünnetdir śabāĥ anda 

vaķfeye [7] ŧurmaķ vācibdir ve śabāĥ2466 anda bulunmayup2467 gice ile2468[8] göçüp 

Mināya gitse2469 bir ķurbān lāzım2470 olur müfrede [9] iki ķurbān ķārine2471 lāzım 

olur eger izdiĥāmdan ħavf [10] idecek kimesneleri2472 ma‘źūr var-ise anları gice 

ile2473[11] Mināya irsāl itse2474 nesne lāzım olmaz2475 ża‘īf2476[12] yā ĥāmile ‘avratlar 

yā śabīler yā marīżlere bunlara izdiĥāmdan [13] żarar gelmek ħavfı olsa Mināya irsāl 

                                                                                                                                                                     
2450evvelā B 
2451namāzınıñ B 
2452andan B 
2453namāzınıñ B 
2454bir eźān B 
2455farżı B 
2456cem‘ B 
2457ġayri B 
2458yatsunıñ B 
2459vitr namāzın B 
2460aħşama aźād diyü niyyet ide B 
2461yatsu namāzın B 
2462namāzında B 
2463andan B 
2464yatsu namāzın ķıla B 
2465ide ve anları kendüden rāżı itmek ŧaleb ide ol gice B 
2466śabāĥı B  
2467ķılmayup B 
2468gice-ile B 
2469gitmek-ile B 
2470vācib B 
2471vācib olur ķārine eger izdiĥāmdan B 
2472ma‘źūr kimseler var ise B 
2473gice-ile B 
2474itseler B 
2475gelmez B 
2476ża‘īf ‘avratlar yā B 
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ideler [14] ve cemre B79b ŧaşların her ne mekāndan alsa2477 cā’izdir ammā [15] 

müsteĥab budur ki bayrām gün2478 cemre’i ‘aķabeye2479 ancaķ yedi  

 

MK66a [1] ŧaşı Müzdelifeden ala ve bāķīsin Mināya giderken [2] yol kenārından ala 

ve Müzdelifeden ve ‘Arafātdan ve her [3] ne mekāndan alsa cā’izdir illā ki 

müsteĥabdır2480 yedisin [4] Müzdelifeden ve bāķīsin yol kenārından almaķ 

cā’izdir2481[5] keźāfī’l Kirmānī ve ibnü’l ‘avfī şāriĥu’l ķudūrī [6] evlā budur ki 

baķladan büyük2482 olmaya ve ħurmā çekirdeğinden [7] aśfar2483 daħı olmaya ve bir 

büyük ŧaşı alup2484 pāre pāre [8] itmek2485 mekrūhdur ve ol ŧaşları pākçe yerden [9] 

ala ve remy itdükde2486 yuyup ata maķbūl olan göğe ref‘ [10] olsa gerekdir mekân-ı 

cemerātda ķalan maķbūl B80a olmayup [11] merdūd olandır el‘iyāź2487 bi’llahi te‘ālā 

mine’r-rid2488 ķaçan śubĥ-ı [12] śādıķ žuhūr itse śabāĥ2489 namāzın anda ķılmaķ [13] 

sünnetdir daħı yeryüzinde gicenüñ2490 aħir žulmeti varken2491[14] Müzdelifede2492 

her mekānda2493 vaķfeye ŧursa cā’izdir ammā2494[15] meş‘ar-i2495 ĥarām ķurbında 

olmaķ müsteĥabdır ‘arefede vaķfeye  

 

MK66b [1] ŧurduġı gibi2496 ŧura Allahü te‘ālāya2497 ĥamd ü ŝenā ide [2] ve śalavat-ı 

şerīfe getüre2498 ve telbiye ide ve ‘Arafātda [3] itdügi2499 du‘āları müyesser olursa 

                                                           
2477atsa B 
2478güni B 
2479‘aķabe B 
2480müsteĥabdur B 
2481keźāfī’l Kirmānī B 
2482ekber B 
2483daħı aśfar B 
2484alupda B 
2485idüp atmaķ B 
2486itdügi vaķtde B 
2487e‘ūźü B 
2488mine’r-terd ve’l ĥırmān ve B 
2489sünnetdir śabāĥ namāzın ol ĥīnde ķılmaķ daħı yeryüzinde 
2490giceniñ B 
2491var iken B 
2492Müzdelifeden B 
2493her ne mekânda B 
2494lakin B 
2495müsteĥabdır meş‘ar-i ĥarām B 
2496anda vaķfeye B 
2497te‘ālā ĥażretine B 
2498vire B 
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ide2500 ve istiğfār [4] ide ve tekbīr ve tehlīl ide Rabbenā atinā fī’d-dünyā ĥaseneten 

[5] ve fī’l aħireti ĥaseneten ve ķınā ‘aźābe’n-nār ayetin2501 çoķ [6] oķuya ve ķatī 

tażarru‘ ide Allahü te‘ālā kendü ħuśumāsın [7] rāżī itmeği2502 dileye Müzdelifede 

du‘ā maķbūl olması [8] muĥaķķaķdır2503 nefsi-çün ve sā’ir müslimīn2504 içün B80b 

du‘ā itmekdir2505[9] ehhem-i mühim olan ĥüsnü ħātime2506 ve mağfiret olmaķ içün 

[10] du‘ā itmekdir Müzdelifede bir sā‘at ŧurmaķ vācibdir [11] ammā gün ŧoġmaġa iki 

rek‘at namāz ķılacaķ2507  ķadar2508 ŧurmaķ [12] sünnet-i mü’ekkededir meźāhib-i 

erba‘ada ammā2509 bu zamānda çoķ [13] kimse2510 ‘arefeden gelüp Müzdelifeye 

ķonmadan2511 göçüp2512[14] Mināya gider ve ba‘żı nāzil olanlarda2513 śabāĥ 

olmadan2514[15] Mināya gider ve ba‘żı zamānda Mıśır emīri ĥacc-ı Ka‘be-i 

mükerreme’i2515 

 

MK67a [1] örtmek içün nıśıf elliden śoñra göçüp2516 Ka‘beye2517[2] gider ĥācīlar anı 

görüp çoġı ol ĥīnde göçüp2518 Ka‘beye [3] giderler bu vech-ile ĥaccuñ bir vācibin 

terk itmiş olur2519[4] her birisine2520 bir ķurbān vācib2521 olur eger Mināya 

dönüp2522[5] Müzdelifeye gelüp śabāĥ yine B81a anda bulursa2523 dem [6] lāzım 

                                                                                                                                                                     
2499oķuduġı B 
2500oķuya B 
2501vaķti tażarru‘ ide B 
2502itmege Müzdelifede B 
2503muĥaķķaķdur B 
2504Müslimānlar içün B 
2505ide B 
2506ĥüsni’l ħātime B 
2507ķılmaķ B 
2508ķadar zamān ķalınca ŧurmaķ B 
2509bu zamānda B 
2510kimseler B 
2511ķonmadın B 
2512geçer B 
2513olanlardan kimseler B 
2514olmadın B 
2515Ka‘be’i B 
2516geçüp B 
2517Mināya B 
2518giderler B 
2519olurlar B 
2520biri birer ķurbān B 
2521borçlu olurlar ve B 
2522giden yine dönüp B 
2523bulunursa aña B 
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olmaz ķaçan2524 Müzdelifeden gitmelü olsa sükūnet-ile [7] yap yap yürüyüp gide 

vādī-i mahşere geldükde segirdüp [8] sür‘at-ile geçe ve Müzdelifeden göçdükde bu 

du‘ā’ı oķuya [9] Allahümme ileyke efażtü ve min ‘aźābike eşfaķte ve [10] ileyke 

teveccehte ve minke vehebtü Allahümme teķayyel minnī [11] nüsükī ve ‘ažžami ecrī 

vārĥam tazarru‘ī vāstecibü2525 da‘vetī [12] ve a‘ŧinī su’lī2526 andan2527 śalavāt-ı 

şerīfe2528 vire ve telbiyeden [13] ĥāli olmaya Mināya2529 vāśıl olsa bunı oķuya 

Allahümme [14] inne heźā2530 minen2531 ķad ateytühā ve enā ‘abdüke vābnü2532 

‘abdike [15] es’elüke an temmüne ‘alā bimā menente bihi ‘alā evliyā’ike  

 

MK67b [1] Allahümme innī e‘ūźü bike mine’l ĥırmāni2533 ve’l muśībeti fī dīnī [2] yā 

erĥame’r rāĥimīn elĥamdü lillahi’lleźī belaġanī minen [3] B81b  sālimen mu‘āfan 

andan eline yedi2534 dāne yunmuş ŧaş [4] alup2535 ŧoġrı cemre-i ‘aķabeye2536 gele ol 

gün2537 cemre-i ‘aķabeden [5] ġayri yerde ŧaş aŧılmaz2538 bayrām güni Minada2539  

dört [6] nesne ef‘āl-i ĥacdandır işlenür2540 evvel cemre-i ‘aķabeye2541[7] yedi ŧaş 

atmaķ ba‘dehü2542 ķārin ve mütemmeti‘ olan ķurbān [8] itmek şükrāne içün andan 

traş olmaķ andan [9] ŧavāf-ı ziyāret itmek cemre’i2543 atmaġuñ2544 üç vaķti var2545[10] 

bir vaķit2546 cevāzi ma‘al kerāhatü2547 ve ikinci vaķit efżal olandır2548[11] ve üçünci 

                                                           
2524ve ķaçan B 
2525vāsteceb B 
2526su’ālī B 
2527andan śoñra B 
2528śalavātı B 
2529faśl fī’l ef‘āli’l lāzimeti fī minā Mināya B   
2530heźihi B 
2531menī B 
2532vābni B 
2533ĥırmāti’l muśībeti B 
2534yunmuş yedi ŧaş B 
2535alupda B 
2536cemre ‘aķabeye B 
2537günde B 
2538atmaya B 
2539Mināda B 
2540ĥacdan işlenür B 
2541‘aķabeyi atmaķ B 
2542andan B 
2543cemre-i ‘aķabeyi B 
2544atmaġıñ B 
2545vardır B 
2546biri vaķit B 
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vaķit mübāĥdır2549 ammā kerāhatle atmaķ cā’iz [12]  olan vaķit śubĥ-ı śādıķ 

ŧoġduķdan śoñra güneş [13] ŧoġuncadır2550 ammā śubĥ-ı śādıķdan evvel cā’iz değildir 

[14] ve2551 atmaġa efżal olan vaķit güneş ŧoġduķdan B82a śoñra [15] zevāle 

varıncadır2552 zevālden śoñra  tā bayram irtesi  

 

MK68a [1] śubĥ-ı śādıķ ŧoġınca atmaķ mübāĥdır ba‘żılar mekrūhdur2553[2] didi 

keźāfī’l muĥīŧ cemre-i ‘aķabe’i2554 her ne cānibinden remy2555[3] itse cā’izdir ammā 

alacaķ yanından atmaķ sünnetdir2556 Ka‘be-i [4] şerīf2557 śol cānibinde ve Minā 

ŧaġı2558 śaġ ŧarafda ķala ol2559[5] ‘alāmet içün vaż‘ olan2560 bināya beş zirā‘2561 

ķadar2562[6] ıracıķ ŧura yā daħı ziyāde ıraķ ŧura keźāfī’l kāfī [7] ve teytenī ol 

binānuñ2563 kendüye atmaķ olmaya belki anuñ2564[8] dibine atmaķ ola mekān-ı remyi 

anuñ2565 dibidir binā aña ‘alāmetdir2566[9] atılan ŧaşlar ol binānuñ2567 dibine düşmek 

gerekdir [10] eger bir zirā‘ ıraķ düşerse2568 cā’iz olmaz i‘āde itmek [11] B82b 

gerekdir keźāfī ibnü’l hümām ve eger ol bināya ŧoķunup2569[12] dibine2570 bir zirā‘ 

ıraķ düşerse cā’iz değildir ġāfil [13] olmaya ammā dibine düşdükden śoñra ıraķ 

                                                                                                                                                                     
2547kerāha B 
2548efżaldir B 
2549vaķt-i mübāĥdır B 
2550ŧoġunca B 
2551ammā B 
2552varınca B 
2553mekrūhdır B 
2554‘aķabeyi B 
2555itse cā’izdir B 
2556sünnetdür B 
2557Mekke-i müşerrefe B 
2558śaġında ķala B 
2559ve ol B 
2560olunan B 
2561źirā‘ B 
2562miķdārı B 
2563binānıñ B 
2564anıñ B 
2565anıñ B 
2566‘alāmet içün vaż‘ olunmışdır B 
2567binānıñ B 
2568düşse B 
2569ŧoķunupda B 
2570bir zirā‘dan ıraķ dibine düşse B 
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düşerse2571[14] cā’izdir ve eger ŧaşlardan biri dem2572 üzerine düşerse2573[15] ba‘dehü 

yere düşse kendüden düşerse cā’izdir eger2574 

 

MK68b [1] üzerine düşdügi adamıñ2575 ĥareketinden düşerse [2] cā’iz olmaz tekrār 

anuñ2576 yerine bir ŧaş2577 ata ve bu yedi [3] ŧaşı cümlesin2578 bir uğurdan atsa hemān 

bir ŧaş [4] yerine geçer altı daħı atmaķ gerekdir2579 vācib olan bir bir atmaķdır [5] ol 

yerde olan ŧaşlardan2580 alup atsa cā’izdir lakin [6] mekrūhdur zīrā ki2581 maķbūl2582 

olmayup merdūd olandır2583[7] B83a maķbūl olan2584 göğe gider ķıyāmetde 

śāĥibinüñ2585 mizānına [8] ķonur ve her bir ŧaşı içün ‘ažīm2586 günāhı yarlıġanur [9] 

ve şeyŧāna ķatī ża‘f virür evvelki gibi iġvā itmese2587[10] gerekdir ĥacdan śoñra bu 

ĥac2588 kitābların ĥüküm2589 üzerine [11] olanadır2590 ammā ol2591 ŧaşı merdūd olup 

ķalan2592[12] kimesnenüñ2593 ĥaccı kitābların ĥüküm2594 üzere olmaduġı-

çündür2595[13] yāħūd meźhebsizdir mübtedi‘dir ve cemre ŧaşların [14] her ne vech-ile 

atarsa2596 cā’izdir ammā müsteĥab vechi [15] üzere atmaķ ne vech-ile olduġında 

iħtilāf olundı 

 

                                                           
2571yuvalansa B 
2572adem B 
2573düşse B 
2574ve eger B 
2575adamuñ B 
2576anıñ B 
2577aħar ŧaş B 
2578bir uğurdan B 
2579gerekdür B 
2580ŧaşdan B 
2581zīrā B 
2582maķbūb B 
2583olanludandur B 
2584olanı B 
2585śāĥibiniñ B 
2586bir ‘ažīm B 
2587itmesine ķādir olmasa gerekdür B 
2588ĥaccı B 
2589kitāb ĥükmi B 
2590olandır B 
2591ŧaşı B 
2592yerinde ķalan B 
2593kimesne B 
2594kitāblar ĥükmi üzerine B 
2595olmaduġı içündir B 
2596atsa B 
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MK69a [1] ba‘żılar didi ki2597 ŧaşı śaġ elinde olan baş parmaġınuñ2598[2] ŧırnaġı 

üzerine ķoya andan şehādet parmağı-ile ŧaşı [3] aşağıdan2599 yuķaru çalıvire 

başınuñ2600 üstünden aña rū2601[4]B83b keźāfī ķażıĥan ve’l hidāye2602 ve’l kāfī ve 

mecmu‘a’l baĥreyn [5] ve2603 ba‘żı ‘ulemā didiki ŧaşı baş parmağı ucı-ile ŧutup2604[6] 

ata keźāfī’l nihayeti ve hüve aśaĥ2605 ve2606 her atduķça bismi’llahi [7] vāllahü ekberü 

rağmen lil-şeyŧāni vaĥzabihü2607 ve rıżā lil raĥmani diye [8] muĥīŧde didiki bunı2608 

daħı oķuya Allahümme ec‘al ĥaccī [9] maķbūlen2609 ve sa‘yi meşkūren ve źenbī 

maġfūran cemre-i ‘aķabe’i [10] atmaġa ibtidā itdükde telbiye’i2610 ķaŧ‘ ide ba‘dehü 

telbiye olunmaz [11] ve eger bir kimesne2611 marīż olup2612 bi-nefsihi cemre’i2613 

gelüp [12] cemre itmeden2614 ‘āciz olsa eger ŧavar üzerine binüp [13] gelmeye ķādir 

olursa2615 getüreler bi-nefsihi B84a ata atmağa2616[14] ķādir olursa ata aħar kimse 

anuñ içün atmaķ cā’iz [15] olmaz ve eger ol maĥale gelmege hīç imkān olmayup 

 

MK69b [1] ķatī ża‘ifden bayılup2617 ‘aķlı olsa eger ‘aķlı olursa2618[2] vekīl naśib ide 

remy-i cimār içün ve2619 eger ‘aķlı zā’il olup2620[3] remy zamānında2621 bilā-‘aķıl 

                                                           
2597dirler ki B 
2598parmaġıñ B 
2599aşağadan B 
2600ķaşınıñ B 
2601rī B 
2602hidāyete b 
2603ve’ź-źeyāmı ve’l muĥīŧ ve ba‘żı B  
2604şehādete parmaġ ucı-ile ŧutupda B 
2605hüve lā aśaĥ B 
2606ve keźāfī’l velev abtiyete ve’l tātā ħāniyete ve ibnü’l hümām ve her atduķça B  
2607ve ĥızyihi deye B 
2608bundan ziyāde ide ve ba‘dehü bu du‘ā’ı oķuya B 
2609mebrūren B 
2610telbiyeyi B 
2611kimse B 
2612olupda B 
2613gelüp B 
2614etmeden B 
2615olsa B 
2616aħar kimseye atmaķ anıñ içün bu śūretde cā’iz olmaz B 
2617yā bayılup B 
2618gelürse B 
2619eger B 
2620olupda B 
2621zamānlarında B 
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ķalursa yoldaşlarından birisi [4] anuñ2622 içün remy-i cimār itse2623 olur ammā bu 

taķdīrce [5] cemre yanına2624 iĥżār itmek şarŧ-mıdır yāħūd2625 değil-midir [6] muĥīŧde 

ve ķażıħanda didiki iĥżār2626 şarŧ değildir2627[7] ve eger bir kimesne2628 bi-nefsihi 

atmaġa ķādir olsa anuñ içün2629[8] aħir kimesne2630 atmaķ cā’iz olmaz2631 ba‘żı 

cāhiller bunı [9] böyle2632 iderler ve daħı śabīler ŧaşı atmaġa te‘aķķul iderse2633[10] 

bi-nefsihi ŧaşı ata2634 ve eger te‘aķķul itmezse2635 anuñ içün [11] B84b iĥrāmlanan 

velīsi ata ķaçan bayrām güni cemre-i ‘aķabe’i2636[12] atmaķdan2637 fāriġ olsa eger 

müfred bi’l ĥac olup geldi-ise [13] aña üç nesne arasında tertīb vācibdir evvel [14] 

cemre-i ‘aķabeye yedi ŧaş ata2638 ba‘dehü traş ola2639 ba‘dehü [15] ŧavāf-ı ziyāret 

ide2640 bu üç ef‘āl bu tertīb üzere olsa  

 

MK70a [1] taķdīm ve tā’ħīr olsa meŝelā evvel traş olsa yā ŧavāf [2] itse remy-i 

cimārdan evvel Ebū Ĥanīfe2641 raĥı yanında bir ķurbān [3] vācib olur imāmeyn2642 

yanında ķurbān vācib olmaz [4] zīrā ki tertīb anlar yanında2643 sünnetdir lakin taķdīm 

tā’ħīr2644[5] itmek mekrūhdur2645 ve eger ķārin olup geldi-ise [6] yā 

mütemeti‘i2646diyü eşhār-ı ĥacda ya’nī ramażāndan śoñra Ka‘beye2647[7] ‘umre 

                                                           
2622anıñ B 
2623eylese cā’izdir B 
2624yanında B 
2625değil-midir B 
2626iĥżār itmek B 
2627degildür B 
2628kimse B 
2629anuñ-içün B 
2630kimse B 
2631değildir gāfil nebāşda B 
2632śabīler ŧaşı B 
2633iderlerse B 
2634atalar B 
2635atmazlarsa B 
2636‘aķabeyi B 
2637atmadan B 
2638atmaķ B 
2639olmaķ ve B 
2640itmek B 
2641İmām Ebū Ĥanīfe raĥima’llah B 
2642zīrā ki tertīb vācibdir imāmeyn B 
2643ķatında B 
2644ve tā’ħīr B 
2645mekrūhdır B 
2646mütemeti‘ oldı-ise mütemeti‘ diyü B 
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iĥrāmı-ile B85a gelüp2648 ba‘dehü Ka‘beden2649 ĥaccı2650 içün iĥrāmlanup [8] ol 

senede ĥac idene dirler ķārin ile mütemeti‘ [9] olana bayrām güni Ebū Ĥanīfe 

yanında dört nesne’i2651[10] tertīb üzere itmek vācibdir ba‘żısın ba‘żı2652 üzere [11] 

taķdīm tā’ħīr2653 iderse dem lāzım olur evvel cemre-i [12] ‘aķabeye yedi ŧaş ata 

andan şükrāne ķurbānın ide [13] traş olmadan2654 ba‘dehü2655 traş ola ba‘dehü2656 

ŧavāf-ı ziyāret [14] ide bu tertīb üzere itmese taķdīm2657 tā’ħīr itse dem [15] lāzım 

olur meŝelā şükrāne ķurbānın2658 traşdan-śoñra 

 

MK70b [1] itse2659 yā traş2660 cemre-i ‘aķabe’i2661 atmak üzerine2662 taķdīm itse [2] 

yā bunlardan evvel ŧavāf itse dem lāzım olur ammā2663[3] ŧavāf-ı taķdīm idicek dem 

lāzım olmaķda iħtilāf [4] olundı ve eger müĥrim olan libās geyüp2664 cināyet 

lāzım2665[5] oldı-ise cināyet ķurbānın traş olduķdan-śoñra ide [6] B85b evvel itmeye 

eger2666 cināyet ķurbānın traşdan evvel idüp [7] ba‘dehü traş olsa eger ķurbānın2667 

itdikden śoñra yevm-i kāmil2668[8] yā gice2669 kāmil ŧurupda traş olursa2670 bir dem 

lāzım gelür2671[9] tekrār2672 cināyet ķurbānın ide eger ķurbān itdikden-śoñra 

                                                                                                                                                                     
2647Mekkeye B 
2648gelüpde B 
2649Mekkeden B 
2650ĥac B 
2651nesneyi B 
2652ba‘żı ba‘żı üzerine B 
2653ve tā’ħīr B 
2654olmadın B 
2655andan B 
2656andan B 
2657dem lāzım olur B 
2658ķurbānını B 
2659etse B 
2660traşı B 
2661‘aķabeye B 
2662üzere yine B 
2663eger müĥrim olan B 
2664geyüpde B 
2665cināyet itdi-ise B 
2666eger traşdan evvel traşdan evvel idüpde B 
2667ķurbān B 
2668bir gün kāmil B 
2669bir gice B 
2670olsa B 
2671olur B 
2672tekrār eger ķurbān itdikden-śoñra B 
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[10]yevm-i kāmil durmayup2673 lakin bir sā‘at ŧursada traş [11] olsa bir faķīre nıśıf 

śā‘ buğday śadaķa itmek [12] vācib olur ve2674 eger ķurbāndan-śoñra bir sā‘at 

olmadın [13] traş olsa bir avuç buğday śadaķa ide ve cināyet [14] ķurbānın ‘Arafātda 

itse cā’iz olmaz zīrā bayrām gün2675[15] traş olduķdan-śoñra2676 iĥrām içinde olan 

ĥarām2677 nesneler  

 

MK71a [1] libās geymek ve ŧırnaķ2678 kesmek ve sā’ir ĥarām olan cümle [2] ĥelāl 

olur illā2679 ‘avratına2680 varmaķ ĥarāmdur ŧavāf-ı [3] ziyāreti idince2681 eger traş 

olduķdan śoñra ŧavāf-ı [4] ziyāreti2682 itmeden B86a cimā‘ itse ba‘żılar yanında bir 

ķoyun2683[5] ve ba‘żılar yanında bir deve yā bir śıġır ķurbān itmek [6] vācib2684 olur 

keźāfī ibnü’l hümām ve traş olurken2685[7] Allahü ekber dimekden ħāli olmaya ve 

bunı daħı oķuya [8] Allahümme heźihi nāśibeti biyedike fāc‘al lī bi-külli şe‘ratin [9] 

nūran yevme’l ķıymeti Allahümme bārik lī fī nefsī [10] vaġfirlī źünūbī be taķabbal 

minnī min ‘amelī biraĥmetike [11] yā erĥame’r-rāĥimīn ve traşdan fāriġ 

olduķdan2686[12] bunı oķuya Allahü ekberü elĥamdü lillahi’leźī [13]  a‘ānenā2687 ‘alā 

ķażā’in nesekinā2688 Allahümme zidnā īmānen ve ta‘yinen2689[14] ve taśdīķan ve 

tevfīķan ve ‘avnen vaġfirlenā vilā bā’inā [15] ve lā mihā2690 tinā vellemüslimīne ve’l 

müslimāti ve saçın2691 güme  

 

                                                           
2673ŧurmayupda traş oldı-ise nıśıf śā‘ buğday bir faķīre śadaķa itmek vācib olur B 
2674eger B 
2675güni B 
2676olduķda B 
2677nesneler B 
2678ŧırnaġın B 
2679illā ki B 
2680‘avrata B 
2681idince yā ekŝerin idince B 
2682ziyāret B 
2683bir ķoyun ķurbān itmek lāzım olur ve B 
2684lāzım B 
2685olur B 
2686olduķdan śoñra B 
2687a‘ātenā B 
2688nüsükinā B 
2689yaķīnen ve tevfīķan ve ‘avnen B 
2690mehhā B 
2691saçını B 
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MK71b [1] ķoya ve ‘avratlar cümle saçların yerde2692 cem‘ idüp2693 her [2] B86b 

saçuñ avucundan2694 keseler faśl bilgil ki ŧavāf-ı [3] ziyāretüñ2695 evvel vaķti bayrām 

gün2696 śubĥ-ı śādıķ ŧoġduķdan [4] śoñra dāħil olur ol vaķitden evvel itmek cā’iz [5] 

değildir ammā aħir vaķtine vaķt-i mu‘ayyen yoķdur aħir [6] ‘umrene dek itmek 

cā’izdir ammā eyyām-ı naĥir ki üç [7] gündür ol göñüllerde2697 olmaķ vācibdir tā’ħīr 

idene [8] bu üç günden İmām Ebū Ĥanīfe raĥmetu’llahi2698 te‘ālā [9] yanında dem 

vācib olur imāmeyn yanında dem vācib [10] olmaz lakin2699 mekrūhdur terki sünnet 

olduġı-çün [11]ve müĥrim olanlar iĥrāmdan çıķacaķ zamānda birbirin2700[12] traş 

itmek cā’izdir nesne lāzım olmaz keźā [13] fī baĥrü’l ‘amīķ ķaçan kişi ŧavāf-ı ziyāreti 

itmek dilese [14] efżali bayrām gün2701 itmekdir itmese bir şey’i daħı itse [15] olur 

bayrām güni olmasa B87a bayrām gicesi2702 yāħūd daħı 

 

MK72a [1] irtesi ola ķaçan ŧavāfa gelse ŧavāf-ı ziyāret diyü [2] niyyet idüp yuķaruda 

źikir olan üzere2703 ĥacer-i esvedden [3] başlayup Beytu’llahı2704 yedi kerre deverān 

ide ve eger [4] muķaddemā ĥaccuñ sa‘yin taķdīm itdi-ise ŧavāf-ı ķudūm [5] ardınca 

yā Mekkeden iĥrāmlanduķda bu ŧavāfda remel [6] itmek ba‘dehü2705 sa‘y itmek 

cā’iz2706 değildir ve eger sa‘y taķdīm2707[7] itmedi-ise muķaddemā bu ŧavāfıñ2708 üç 

evvelinde remel idüp [8] devrinde2709 yap yap yürüye Śafā ve Merve arasında sa‘y 

[9] ide ve Merve’i sa‘y iden kişiye yetmiş ķul azād itmiş [10] ŝevāb2710 yazılur 

                                                           
2692bir yere B 
2693idüpde B 
2694avucından B 
2695ziyāretiñ B 
2696güni B 
2697günlerde B 
2698yanında dem B 
2699ve lakin B 
2700olacaķ birbirin B 
2701güninde bayrām güni olmasa B 
2702irtesi B 
2703olunanda ol B 
2704yedi kerre Ka‘beyi deverān 
2705ve ba‘dehü B 
2706vācib B 
2707itmedi-ise B 
2708ŧavāfda remel idüp üç evvelinde sa‘y ide B  
2709Śafā ve Merve arasında ve ĥadīŝ-i şerīfde vardır Śafā ve Merve arasın sa‘y idene B  
2710ŝevābı B 
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defterine ŧavāfdan fāriġ olduķda [11] Ka‘bede2711 ŧurmayup Mināya gide zīrā ki 

eyyām-ı  teşrīķ [12] gicelerinde Mināda2712 gicelemek sünnet-i mü’ekkededir anı [13] 

terk B87b idenüñ2713 ĥaccı2714 ŝevābı nāķıś olur ve2715 ŧavāfa gündüz [14] gelmek 

gerekdir zīrā ki gice gelicek Mināda bulunmış [15] olmayup terk-i sünnet itmek2716 

lāzım olur gicenüñ2717 

 

MK72b [1] küllisi yāħūd2718 ekŝerī anda olmaķ gerekdir ve cemre-i ‘aķabenüñ2719[2] 

Ka‘beden cānibi Minādan değildir ol araya ķonup2720 anda [3] yatan terk-i sünnet 

itmiş olur bir kimesne2721 ŧavāf-ı ziyāreti [4] itmeden gitse ĥaccı tamām olmaz ve 

‘avratı yanında2722 daħı [5] varmaķ ĥarām olur tā gelüp ŧavāf-ı ziyāreti idince [6] 

hergiz2723 ‘avratı yanına varsa bir ķurbān vācib olur [7] ve2724 eger ‘avrat ŧavāfı 

ziyāreti2725 itmeden ĥayż yā2726 nifās [8] görse ķāfile gidince ŧāhir olmasa ol2727 

‘avrat Ka‘bede [9] mücāvir olmaġa daħı ķādir olmasa yā gitdikde2728 yine gelmege 

[10] ķādir olmasa ol ‘avrat ŧavāf-ı ziyāreti idüp2729[11]B88a bir deve yā2730 bir śıġır 

ķurbān iderse2731 ĥaccı cā’iz olur [12] ammā ŧavāf-ı vedā‘ itmeden bu ĥāl2732 vāķi‘ 

olsa terk [13]  idüp gitmede nesne lāzım olmaz faśl ķaçan [14] bayrām irtesi olsa 

zevālden evvel ŧaş atmaķ [15] cā’iz değildir eger bilmeyüp atsa ba‘de’l zevāl yine  

 

                                                           
2711Mekkede B 
2712Mināya B 
2713ideniñ B 
2714ĥac B 
2715ŧavāfa B 
2716lāzım olur B 
2717giceniñ B 
2718yā B 
2719‘aķabeniñ B 
2720ķonupda B 
2721kimse B 
2722yanına varmaķda ĥarām olur B 
2723her kerre B 
2724ġāfil olmaya B 
2725ŧavāf-ı ziyareti B 
2726görse B 
2727ve Mekkede mücāvir olup ķalmaġa ķādir olmasa B 
2728gitdükde B 
2729idüpde B 
2730veyā B 
2731ide B 
2732ĥāller B 
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MK73a [1] i‘āde ide i‘āde itmese dem lāzım2733 olur ġāfil olmaya [2] zīrā ki2734 

bayrām irtesi ve2735 daħı irtesi bu iki günde [3] zevālden evvel remy-i cimār cā’iz 

değildir2736 ķablehü atana2737[4] ba‘de’l zevāl i‘ādesi vācibdir i‘āde itmese ķurbān [5] 

vācib olur ķaçan gün zevāli geçse ġusül ide [6] cemre’i atmaķ içün ġusül sünnetdir ol 

günlerde öyle [7] namāzın ķılup2738 eline yunmış2739 yigirmi bir ŧaş ala andan [8] 

evvelki cemreden ibtidā ide evvelki cemre ĥayf-ı2740[9] cānibinde olandır andan 

B88b başlaya ‘alāmet içün [10] vaż‘ olan2741 bināya2742 beş zirā‘ ķadar2743 ıracıķ 

dura2744[11] yüzin ķıble cānibine ide binā kendü ile2745 ķıble [12] arasında ķala2746 

cemre-i ‘aķabede2747 źikir olan2748 üzere [13] yedi ŧaş2749 ata her atduķça tekbīr ide 

andan ķıble [14] cānibine geçüp du‘āya meşġūl ola ol maĥalde [15] du‘ā maķbūldür 

ehhem-i mühim olan īmān-ile gitmek2750 

 

MK73b [1] ŧalebin itmekdir ve2751 camī‘ günāhı mağfūr olmaķdır anları [2] çoķ ŧaleb 

ide andan2752 cemre-i vüsŧāya gele bu tertīb [3] üzere yedi ŧaş ata2753 alacaķ yanına 

geçüp du‘ā ide [4] andan2754 cemre-i ‘aķabeye gele2755 yedi ŧaş ata alacaķ 

yanına2756[5] geçüp du‘ā itmeye belki dönüp giderken ide ve2757 ķaçan [6] 

                                                           
2733vācib B 
2734zīrā B 
2735daħı B 
2736değildür B 
2737atan B 
2738ķıla B 
2739yunmışca B 
2740mescide ĥayf B 
2741olunan B 
2742binādan B 
2743miķdārı B 
2744ŧura B 
2745kendü-ile B 
2746ola B 
2747‘aķabeden B 
2748olunan B 
2749ŧaşı B 
2750gitmekdir B 
2751ve mağfiret olmaķ cemī‘ günāhından anı çoķ ŧaleb ide B 
2752anda B 
2753atup B 
2754anda B 
2755vara B 
2756yanından ata du‘ā B 
2757ķaçan B 
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bayrāmuñ2758 üçünci gün2759 olsa ba‘de’l zevāl ġusül idüp [7] öyle2760 namāzın ķıla 

źikir olan2761B89a üzere2762 cemre-i evlādan [8] ibtidā ide cemre-i ‘aķabede źikir2763 

olan üzere tamām [9] ide ol gün Ka‘beye2764 geçüp2765 gitmek cā’izdir gidene [10] 

yigirmi bir ŧaş bāķī ķalup2766 bir pākçe yere döke2767 ķoya [11] güme ķomaķ lāzım 

değildir evlā2768 sünnet olan dördünci [12] gün2769 śabr idüp2770 ba‘de’l zevāl 

atmaķdır eger üçünci [13] gün gitmeyüp dördünci güne ķalursa yigirmi bir ŧaş [14] 

atmaķ vācib olur ol gün śabāĥ2771 atmaķ lāzımdır2772[15] sünnet olan2773 zevālden 

śoñra atmaķdır2774 eger anda olup2775 

 

MK74a [1] atmadan gederse2776 dem vācib olur üçünci2777 gitmelü olsa [2] güneş 

batmadan gitmek gerekdir gice gitmek mekrūhdur2778 eyyām-ı [3] teşrīķ günlerinde 

remy-i cimārıñ evvel vaķti ba‘de’l zevāldir [4] aħir vaķti irtesi śubĥ-ı śādıķ 

ŧoġuncadır B89b gündüz atmasa [5] gice2779 atsa cā’izdir ammā2780 gündüz atmaķ 

efżaldir [6] Mināda olduķça ve2781 Mescid-i Ĥayfada mümkin olduķça [7] namāz ķıla 

cemā‘at-ile mübārek mesciddir yetmiş peyġāmber [8] anda namāz ķılmışdır 

ve2782ķaçan gitmelü2783 olsa Ka‘beye2784 cemre-i ‘aķabeden [9] geçüp Allahü 

                                                           
2758bayrāmıñ B 
2759güni B 
2760žuhūr B 
2761olunan B 
2762gibi B 
2763tamām ide B 
2764Mekkeye B 
2765göçüp B 
2766ķalur B 
2767döküpde gide güme B 
2768ammā B 
2769güne B 
2770idüpde B 
2771śabāĥdan B 
2772cā’izdir B 
2773zevālden B 
2774atmaķdur B 
2775olupda B 
2776giderse B 
2777üçünci gün B 
2778mekrūhdır B 
2779gice de B 
2780gündüz B 
2781Mescid-i B 
2782ķaçan B 
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te‘ālā2785 ĥaccı itmeği2786 müyesser itdügi-çün2787 ĥamd ü ŝenā [10] ide2788 ve şükr-i 

keŝīr iderek2789 sünnet-i şerīfe olan [11] budur ki2790 muĥażabede ķona2791 aķalı bir 

sā‘at anda2792 dura2793 muĥażżab [12] deyü mu‘allā maķābirinde alan2794 buśtānlar 

vardır2795 ol araya [13] dirler bir ucı muķābire2796 iner ve bir ucı bustānlardan [14] 

yuķaru bir ŧāraca2797 iki ŧaġ arası yer vardır2798 aña varır [15] ol aralıķda2799 bir sā‘at 

ķonmaġ-ıla sünnet-i şerīfe2800 edā olur 

 

MK74b [1] bābü fī’l ‘umrete B90a ba‘de’l ĥac bu bāb ĥacdan2801 śoñra ‘umrenüñ [2] 

aĥvālin bildirir ve2802 ‘umre deyü iĥrāma2803 ve ŧavāfa2804 ve sa‘y idüp [3] traş 

olmaġa dirler iĥrām şarŧdır2805 ŧavāf rüknüdür2806 ve sa‘y [4] ve traş vācibdir ĥacdan 

fāriġ olduķda sünnet-i şerīfe [5] budur ki2807 ‘umre ide eyyām-ı teşrīķ2808 günleri 

geçdikden2809 śoñra [6] eyyām-ı teşrīķde2810 ‘umre mekrūhdur Resūlu’llah śallā’llahü 

[7] te‘ālā2811 ‘aleyhi ve sellem sa‘ādet-ile2812 buyururlar ki tā bi‘ū beyne [8]’l ĥac ve’l 

                                                                                                                                                                     
2783Mekkeye gitmelü B 
2784cemre-i B 
2785te‘ālāya B 
2786itmek B 
2787itdügine B 
2788ve B 
2789iderek gide B 
2790sünnet budur ki B 
2791ķonmaķ B 
2792yarı anda B 
2793ŧura B 
2794buśtānlar B 
2795vardur B 
2796muķābirde B 
2797daraca B 
2798vardur B 
2799aralarda B 
2800sünnet B 
2801‘umrenüñ aĥvālin beyān ider B 
2802‘umre diyü B 
2803iĥrām B 
2804ŧavāf B 
2805şarŧdur B 
2806rüknidür B 
2807sünnet budur ki B 
2808teşrīķī B 
2809geçdükden B 
2810teşrīķīde B 
2811‘aleyhi B 
2812buyurdılar ki B 
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‘umreti2813 fe-enni’l mütā be‘ate beynihā2814 tezīdü fī’l ‘umri ve’l rızķi [9] ve tenafī’l 

źünūbe kemā yenfī’l gīrü ħubŝe’l2815 ĥadīd ve’l źehebi [10] ve’l fiżżeti ya’nī ĥac 

ile2816 ‘umrenüñ2817 arasın birbirine [11] ulaşdırıñ2818 ya’nī ĥac itdikden2819 śoñra 

‘aķabince2820 ‘umre [12] idiñ ‘ömriñiz rızķıñız ziyāde olur B90b ve günāhdan sızı 

[13] ile2821 pāk ider ki demürci körügi demürüñ ve altunuñ2822[14] ve gümüşüñ2823 

eritdükde yaramazı ayrılup2824 śāfīsi [15] ķalduġı gibi ķalbiñiz daħı günāh çirkinden 

pāk olup 

 

MK75a [1] śāfī olur2825 ve ‘umre’i2826 ĥacca tābi‘ idiñ2827 dimek iki ma‘nāya [2] 

iĥtimāli vardır evvelki budur ki2828 eyyām-ı teşrīķ2829 tamām [3] olduķda araya ‘umre 

ide2830 zamān olmadan ‘umre iderse [4] ‘umre’i ĥacca2831 tābi‘ olmış olur žāhir 

murād olan budur [5] ma‘nā-i tābi‘den ikinci ma‘nā budur2832 ki źi’lĥicce ayınuñ [6] 

aħirine2833 dek ĥac idene2834 bir ‘umre itse ‘umre’i2835 ĥacca tābi‘ [7] itdi dimekde2836 

śādıķ olur iki ‘umre idene bir ĥac [8] ŝevābı yazılur2837 ķaçan iĥrām-ı ‘umre dilese 

çıķup tena‘yime [9] vara ġusül idüp varsa efżaldir2838 eger2839 ġusül olmaz 

                                                           
2813‘umrete B 
2814beynehümā B 
2815ħubŝi’l B 
2816ĥac-ile B 
2817‘umreniñ B 
2818ulaşduruñ B 
2819itdükden B 
2820‘umre daħı idüñ B 
2821öyle B 
2822altunıñ B 
2823gümüşiñ B 
2824ayrılupda B 
2825olup B 
2826‘umreyi B 
2827itmek iki B 
2828ma‘nā budur ki B 
2829teşrīķ günleri B 
2830idecek B 
2831ĥaccı ‘umre B 
2832tābi‘ itmeden źi’lĥicce B 
2833aħir ayınadan ĥac B 
2834iden B 
2835‘umreyi B 
2836dimege B 
2837olur B 
2838efżaldür B 
2839ġusül B 
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[10]ise2840B91a abdest ile iĥrāmlana tena‘yime vardıķda2841 vaķt-i [11] kerāhat 

değilse iki rek‘at sünnet-i iĥrām diyü niyyet [12] idüp namāz ķıla Ka‘beden2842 eger 

libās ile2843 vardı-ise [13] çıķarup iĥrām bezlerin2844 geye ba‘dehü2845 bu du‘ā’ı 

oķuya [14] Allahümme innī ürīdü’l ‘umrete fe-yessir2846 hālī ve teķabbelhā minnī 

[15] neveytü’l ‘umretü2847 ve aĥramtü bihā lillahi2848 te‘ālā lebbeyk Allahümme 

 

MK75b [1] lebbeyk lebbeyk lā şerīke leke lebbeyk inna’l ĥamde ve’l ni‘amete leke 

[2] ve’l mülke lā şerīke leke diyü telbiye ide telbiyeden [3] ħāli olmaya tā ĥacer-i 

esvede istilāma gelince ba‘dehü telbiye’i2849[4] ķaŧ‘ ide istilām itmezden evvel 

Ka‘be-i2850 mükerreme’i yedi [5] kez deverān ide ŧavāf-ı ‘umre diyü niyyet ide üç 

evvelinde [6] remel ide dördünde yap yap yürüye ŧavāf2851 tamām olduķda [7] iki 

rek‘at ŧavāf namāzını2852 ķıla maķām-ı İbrāhīm B91b ardında [8] andan2853 varup 

ĥacer-i esvedi istilām ide andan Śafā [9] ve Merve arasında yedi kez sa‘y ide 

ba‘dehü2854 traş olup [10] libās2855 geye2856 eger traş olmadan2857 libās2858 geyse [11] 

ba‘dehü traş olmayup bir gün kāmil2859 yā bir gice kāmil dursa2860[12] bir dem 

lāzım2861 olur traş olup2862 ķurbān ide ammā bir gün2863[13] yā bir gice kāmil 

                                                           
2840olmasa B 
2841varduķda B 
2842Mekkeden B 
2843libās-ile B 
2844bezin B 
2845andan B 
2846fe-yesser B 
2847‘umrete B 
2848bi’llahi B 
2849telbiyeyi B 
2850yedi kerre Ka‘be’i deverān ide B 
2851ŧavāfı B 
2852namāzın B 
2853Śafā ve Merve arasın yedi kerre sa‘y ide B 
2854andan śoñra B 
2855libāsın B 
2856giye B 
2857olmadın B 
2858libāsın B 
2859yā B 
2860ŧursa B 
2861vācib B 
2862olupda B 
2863gün kāmil olmadın B 
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olmadan2864 traş olup2865 libās geydükde [14] bir faķīre nıśıf śā‘ buğday śadaķa itmek 

lāzım [15] olur traş olmaķda sünnet-i şerīfe2866 budur ki cümle 

 

MK76a [1] başın traş ide eger dört bölükde bir bölügin2867 traş itse [2] iĥrāmdan çıķar 

lakin mekrūhdur eger yine ba‘dehü cümle başın [3] traş idüp2868B92a ‘umre itse 

başında ķıl2869 yoġ-ısa ustura’ı2870[4] başına yürüde traş2871 yerine durur2872 eger 

‘umre getürse2873[5] traş olmadan2874 bir ‘umre daħı getürse2875 bir dem lāzım olur [6] 

eger başın traş itdikden2876 śoñra ‘umreye varsa lakin [7] rüba‘ndan2877 aķlı2878 traş 

olmış idi2879 yine bir dem lāzım olur [8] ġāfil olmayalar2880 eger ‘umre iden ma‘źūr 

olsa2881[9] ıssıdan yā śovuķdan libās geyse eger hemān gelüp ŧavāf [10] ve sa‘y 

idüp2882 traş olursa bir faķīre nıśıf śā‘ [11] buğday yā ķıymetin śadaķa ide ve eger 

ŧavāf ve sa‘y idüp [12] traş olmadan2883 evvel bir gün yā bir gice kāmil ŧursa [13] bir 

dem lāzım olur bu mes’ele keŝīrü’l vuķū‘dur ‘umre iderler [14] libās-ile ba‘dehü 

sa‘y2884 itdikden-śoñra traş olmayup zamān [15] geçer2885 ve ba‘żı kimseler sa‘y 

B92b ider2886 traş olmadan2887 libās geyer  

 

                                                           
2864olmadın B 
2865olsa imāmeyn yanında libāsın geydükde nıśıf śā‘ buğday bir faķīre śadaķa B  
2866sünnet B 
2867bölüği B 
2868ide eger dört bölükden bir bölügi traş itse iĥrāmdan çıķar lakin mekrūhdur eger yine ba‘dehü 

cümle başın traş itdükde ‘umra iderse başında B 
2869şa‘r B 
2870użŧıra yüride B 
2871başına traş B 
2872ŧurur B 
2873getürse de B 
2874olmadın B 
2875varup ‘umre itse bir B 
2876itdükde B 
2877rübu‘dan B 
2878aķķal B 
2879olmışdı B 
2880olmaya B 
2881olupda B 
2882idüpde B 
2883olmadın bir B 
2884itdükden B 
2885geçe B 
2886iderler B 
2887olmadın B 
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MK76b [1] tekrār2888 ‘umre ider ķurbān vācib olur anı bilmeyüp ehline [2] rücū‘ ider 

üzerinde2889 ķurbān borç ķalur belki ‘umre2890 bir kerre [3] itmeklik2891 ba‘żılar 

yanında vācibdir ve ba‘żılar yanında sünnet-i [4] mü’ekkededir ve eger Ka‘beye2892 

ibtidā geldükde ĥaccı iĥrāmı-ile [5] gelen kimesneye2893 lāzımdır bir kerre ‘umre 

itmek ve ammā Ka‘beye2894[6] ‘umre iĥrāmı-ile2895 yā ķārin olup2896 geldi-ise anlar 

Ka‘bede2897 evvel [7] itdükleri ŧavāf ve sa‘y ‘umrenüñ2898 olur tekrār anlara ‘umre [8] 

getürmek borç değildir belki müsteĥabdır ba‘dehü ‘umre [9] getürmek2899 ramażanda 

bir ‘umre ŝevābı bir ĥac itmek gibidir [10] ammā sā’ir aylarda ba‘żılar yanında iki 

‘umre bir ĥac itmek [11] gibidir ba‘żılar yanında B93a üç ‘umre bir ĥac itmek gibidir 

[12] yedi kerre ŧavāf itmek yedişer şavŧdan2900 bir ‘umre yerine [13] ŧurur on dört 

ŧavāf bir ĥac yerine ŧurur ba‘żılar [14] yanında ve ba‘żılar yanında üç ‘umre bir ĥac 

yerine ŧurur [15] yigirmi bir ŧavāf bir ĥac yerine geçer2901 ŝevāb cihetinden  

 

MK77a [1] ķāle’n-nebī2902 śallā’llahü te‘ālā2903 ‘aleyhi ve sellem el-‘umretü ilā 

‘umreti [2] keffāretü limā2904 beynehümā mine’ź-źünūbi ya’nī bir kimesne2905 ‘umre 

[3] itse tekrār2906 yine bir ‘umre itse evvelki ‘umreden [4] ŝāninci ‘umreye gelince 

itdügi günāha2907 keffāret olur2908[5] bābü ŧavāfü’l vedā‘ bu bāb vedā‘ 

ŧavāfın2909itmeğe2910 beyān [6] ider afāķı olanlara Ka‘beden2911 gitdükde ŧavāf-ı 

                                                           
2888ve ba‘żılar traş olmadın tekrār B 
2889ķurbān üzerinde borç B 
2890‘umre itmek B 
2891ba‘żılar B 
2892Mekkeye B 
2893kimse B 
2894Mekkeye B 
2895iĥrāmı-ile gelüp B 
2896olupda B 
2897Mekkede B 
2898‘umreniñ B 
2899itmek B 
2900yedişerden B 
2901ŧurur B 
2902ķāle resūlu’llah B 
2903‘aleyhi B 
2904beynehümā B 
2905kimse B 
2906ba‘dehü gine bir B 
2907günāhı B 
2908olur dimekdür B 
2909ŧavāfı B 
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vedā‘ [7] itmek vācibdir2912 terk idene ķurbān vācib olur [8] bahāsını2913 yerinden 

Ka‘beye2914 irsāl ide ŧavāf-ı vedā‘da [9] remel ve sa‘y yoķdur evlā B93b budur ki 

ŧavāf-ı vedā‘ idüp [10] ‘ale’l fevr gide ammā  gitmeyüp tā’ħīr idüp ba‘żı [11] meśaliĥ 

içün ŧursa nesne lāzım olmaz i‘āde [12] itmek lāzım değildir ammā i‘āde itmek 

efżaldir [13] vācib değildir ammā2915 bir kimesne2916 ŧavāf-ı ziyāretden [14] śoñra bir 

nāfile ŧavāf itse ba‘dehü ŧavāf-ı vedā‘ [15] itmeden gitse ol ŧavāf-ı2917 vedā‘ yerine 

ŧurur nesne 

 

MK77b [1] lāzım gelmez ķaçan ŧavāf-ı vedā‘dan fāriġ olsa maķām-ı [2] İbrāhīm 

ardında iki rek‘at ŧavāf-ı namāzın ķıla andan [3] zemzemden ķarnı ŧolunca içe 

ba‘dehü2918 başına ve yüzüne2919[4] ve üstüne2920 döke andan mültezime2921 gele 

Allahü te‘ālā [5] ĥażretine ĥamd ü ŝenā ide ve śalavāt-ı şerīfe2922 vire [6] ba‘dehü2923 

bu du‘ā’ı oķuya el-ĥamdü lillehi’lleźī hedānā2924 li-heźā [7] vemā künnā linehtedī 

levlā an hedeynā Allahü Allahümme B94a fe-kemā hedeytenā [8] li-źelike fe-

teķķbbelehü minnī2925 ve lā tec‘alnī2926 heźā aħire’l ‘ahdi2927 min [9] beytike’l 

ĥarāmi2928 vārzuķnī el-‘avdi ileyhi ĥattā tarżī ‘annī [10] bi-raĥmetike yā erĥame’r-

rāĥimīn Allahümme innī e‘ūźü bike2929[11] bi-nūri vechike ve sa‘iti raĥmetike an 

üśīybe ba‘de heźā [12]’l- maķāmü ħaŧiyeten ev źenben lā yaġfirü fe-heźā’l maķāmü’l 

‘ā’üźi [13] bike’l müstecīrü min ‘aźābike Allahümme innī ‘abdüke ĥamaltenī 

                                                                                                                                                                     
2910itmek B 
2911Mekkeden B 
2912vācib olur B 
2913bahāsın B 
2914Mekkeye B 
2915eger B 
2916kimse B 
2917ŧavāfŧavāf-ı B 
2918andan B 
2919yüzine B 
2920üstine B 
2921mültezeme B 
2922śalavāt B 
2923andan B 
2924hedeynā B 
2925minnā B 
2926tec‘ale B 
2927‘ahdü’lleźī B 
2928ĥarāme B 
2929bi-nūri B 
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[14]kemā şi’te ve seyyertenī fī bilādike ĥattā edħaltenī2930 ĥarameke [15] ve amnüke 

feķadü racevvütü2931 bi-ĥüsni žannī bike an tekūne2932 

 

MK78a [1] ķad ġafarte lī źenbī fe-es’elüke an tezdāde2933 ‘annī rıżan ve teķarbenī [2] 

ileyke zülfī Allahümme aĥfıžnī ‘an yeminī ve ‘an şimālī [3] ve men2934 ķuddāmī ve 

min ħalfī ve min fevķī ve men2935 taĥtī ĥattā [4] tübelliġunī ilā ehlī fe-iźā ev śalatnī 

ilā ehlī felā tecinbenī2936[5] min raĥmetike ŧarafetin2937 ‘aynin ve nefsin vākefnī 

umūrī [6] B94b min külli hemmin ve ġamin vāsta‘milnī bi-ŧa‘tike2938 mā ebķaytenī 

[7] bi-raĥmetike yā erĥame’r-rāĥimīn andan śalavāt vire [8] ĥikāyet2939 ‘āriflerden 

birisi2940 ĥac idüp2941 gider olduķda [9] gelüp2942 Beyt-i şerīfiñ2943 ķapusı öñünde 

durup2944 elĥamdü [10] lillahi bi-cemī‘ meĥāmidihi mā ‘alimtü2945 minhā ve mā 

a‘lemü2946 ve be‘adedi2947[11] külli ħalķihi mā ‘alimtü minhüm ve mā lem a‘lemü 

didi andan [12] gidüp gelecek yılda yine2948 gelüp ĥac idüp gider2949 olduķda [13] 

Ka‘be ķapusı öñünde2950 durup2951 bu du‘ā’ı oķudı2952[14] hātifden birinde añladı ki 

                                                           
2930eĥaltenī B 
2931racevvete B 
2932tekūnü B 
2933tezādüde B 
2934‘an ķuźźāmī B 
2935min B 
2936taĥilnī B 
2937ŧarafeten ve nefsin B 
2938li-ŧa‘tike B 
2939ĥikāyetdir B 
2940biri B 
2941iderken B 
2942gelür B 
2943Ka‘be B 
2944ŧurup B 
2945‘amiltü B 
2946mālem a‘lemü B 
2947bi‘adedi ħalķihi B 
2948gine B 
2949yine gider B 
2950yanında B 
2951ŧurup B 
2952yine oķudı B 
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yā ‘abdā’llah kirāmen kātibīne [15] güç2953 virdik2954 geçen seneden berü 

oķuduġuñ2955 ŝevābın2956 

 

MK78b [1] ilāhinde2957 alan yazup tamām idemediler2958 andan mültezimde2959[2] 

du‘ādan fāriġ olsa2960B95a Ka‘benüñ2961 eşiğin öpe ba‘dehü2962[3] gelüp ĥacer-i 

esvedi istilām ide ba‘dehü2963 ĥasret [4] ve ağlamaķ ile2964 Ka‘beden iftirāķ içün2965 

Ka‘benüñ2966 aşaġa [5] cānibinden ķıçın ķıçın gide bunı oķuyaraķ2967 Allahümme [6] 

lā tec‘al aħira’l ‘ahdi min beytike’l ĥarāmi in2968 ce‘altehü [7] fe-‘avviżī2969 ‘anhü’l 

cennete yā erĥame’r-rāĥimīn a’yibūn2970 ‘ābidūn [8] li-rabbenā ĥāmidūne ve li-

raĥmetihi ķāśidūne śadaķa’llahü va‘dehü [9] ve naśara ‘abdehü ve hezeme’l aħrābe 

vaĥdehü ve lā ĥavle ve lā [10] ķuvvete illā bi’llahü’l2971 ‘aliyyi’l ‘ažīm ĥaramdan2972 

çıķınca bunı [11] oķuya ķaçan ĥaram2973 ķapusına varsa anda ŧurup [12]  du‘ā 

itmek2974 ba‘żılar mekrūhdur didi belki hemān [13] çıķup gide ve ķādir olduġı 

ķadar2975 śadaķa ide ĥacda [14]B95b vāķi‘ olan taķśīrāt2976 içün sünnet-i şerīfe2977 

budur ki [15] Ka‘beye geldükde2978 ibtidā yuķaru mu‘allā cānibinden dāħil2979 

                                                           
2953ta‘b ve zahmet B 
2954virdük B 
2955didügüñ du‘ānıñ B 
2956ŝevābını B 
2957alan B 
2958itmediler B 
2959mültezemde B 
2960olduķda B 
2961Ka‘beniñ B 
2962andan B 
2963andan B 
2964aġlamaġ-ıla  
2965iftirāķ-içün B 
2966Ka‘beniñ B 
2967oķuyarak B 
2968ve an B 
2969fe-‘avviżnī B 
2970tā’ibūn B 
2971bi’llahi’l B 
2972ķaçan mescidden çıķdıķda bunı oķuya B 
2973mescid B 
2974itmeği B 
2975miķdārı B 
2976taķśīr B 
2977sünnet B 
2978ibtidā geldükde B 
2979gelüp dāħil B 
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MK79a [1] ola ve gitdikde2980 aşaġa ‘umre yolı ki şebīke cānibidir [2] andan 

gideler2981 faśl2982 fī ziyāreti ravża-i2983 seyyidü’l mürselīn [3] ve2984 maĥbūbi Rabbi’l 

‘alemīn śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem [4] ĥacdan fāriġ olduķdan-śoñra 

müsteĥabdır2985 vācibe [5] yaķındır ķādir olana varup Medīne-i münevverede ravża-

i2986[6] muŧahhara-i Resūlü kibriyāyı ziyāret ide2987 a‘žām ķurbāndandır [7] ziyāret 

idenlere şefā‘at olmaķ va‘d olunmuşdır2988[8] beyt2989 źī-beşāret źī-sa‘ādet źī-śafā [9] 

kim ola2990 naśīb-i ziyāret Muśŧafā [10] şi‘r2991 yā ħayra men düfinet2992 bi’l türāb2993 

ve a‘žamehü feŧāb [11] min ŧībiheni’l ķā‘ü ve illā kem nefsī fiden li-ķabrin ente [12] 

sākinehü fīhi’l ‘afāfü ve fīhi’l cūdü ve’l keremü B96a ķāle [13] resūlu’llahi 

śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem men zāre [14] ķabrī ve cebet lehü şefā‘atī ya’nī bir 

kimesne2994 benim [15] ķabrimi ziyāret itse taĥķīķ aña benim şefā‘atim2995 vācib  

 

MK79b [1] olur resūl’allah śallā’llahü te‘ālā2996 ‘aleyhi ve sellem2997 ĥażretlerinüñ 

[2] şefā‘ati ‘āmdur2998 cümle ehl-i īmānadır2999 tā3000 kendülerini3001[3] ziyāret idene 

vech-i taħśīśe sebeb nedir biri3002[4] budur ki bir nice vech üzeredir faĥrü’l3003 

mürselīn śallā’llahü [5] te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ĥażretlerinüñ ķıyāmet güninde nice 

                                                           
2980gitdükde B 
2981gide B 
2982bābü B 
2983ķuyūr B 
2984śallā’llahü ĥacdan B 
2985iki vech-ile müsteĥabdır B 
2986ķabr-i şerīfi ziyāret B 
2987itmek B 
2988olunmaķ olunmışdır B 
2989źī-sa‘ādet B 
2990naśīb ola B 
2991yā ħayra B 
2992düķinet B 
2993ķā‘ ü a‘žamehü B 
2994kimse B 
2995şefā‘atüm B 
2996‘aleyhi B 
2997sellemüñ şefā‘ati B 
2998‘āmdır B 
2999īmāna B 
3000yā B 
3001kendüyi B 
3002el-cevāb bir nice B 
3003biri budur ki resūlu’llah śallā’llahü ‘aleyhi ve sellemüñ ķıyāmet B 
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[6] dürlü şefā‘ati olur3004 ba‘żı ba‘żından a‘lādur3005 cümleden [7] şefā‘at aġlanuñ3006 

birisi bilā-ĥisābin ve lā ‘aźābin ümmetini3007[8] cennete idħāl itmekdir ziyāret 

idenlere şefā‘atüñ3008[9] a‘lāsın ideler ve bir cevābda budur ki şefā‘at olmaz [10] 

illā3009 ehl-i īmāna olur bu ĥadīŝ-i şerīfde ümmetine [11] B96b beşāretdir3010 ki 

ziyāret iden īmān üzere olmaġ-ıla3011[12] gide kefā bihi şerefen ve fażlan ve bir 

cevābda budur ki [13] ķıyāmetde şefā‘at idiciler çoķdur ammā cümlesinüñ3012[14] 

şefā‘atinden resūlu’llah śallā’llahü te‘ālā3013 ‘aleyhi ve sellem3014[15] ĥażretlerinüñ 

şefā‘ati3015 a‘lādır ziyāret3016 idenlere  

 

MK80a [1] şefā‘ati kendüler olalar ķāle3017 resūlu’llahi śallā’llahü [2] te‘ālā3018 

‘aleyhi ve sellem men ĥacca ve zāre ķabrī ba‘de mevtā3019[3] kāne kemen zāranī3020 

fī ĥayātī ya’nī bir kimesne3021 ĥac idüpde [4] gelüp beni vefāt itdükden-śoñra ķabrimi 

ziyāret itse [5] ol beni śıĥĥatimde3022 ziyāret itmiş gibidir ķāle resulū[6]’llahi 

śallā’llahü te‘ālā3023 ‘aleyhi ve sellem men zārenī3024 muĥtesiben [7] ilā’l medīneti 

kāne fī civārī yevme’l ķıyameti ya’nī bir kimesne [8] B97a beni ziyāret itmekde3025 

ŝevāb olmaķ i‘tiķād3026 idüp3027[9] gelüp Medīne-i münevverede3028 beni ziyāret itse 

                                                           
3004olup B 
3005a‘lādır B 
3006aġla bilā-ĥisābin B 
3007cennete B 
3008şefā‘atiñ B 
3009illā ki B 
3010beşāretdür B 
3011olmaķlıġ-ıla B 
3012cümlesiniñ B 
3013‘aleyhi B 
3014sellemüñ B 
3015şefā‘ati şerīfesi B 
3016kendüyi ziyāret B 
3017ve ķāle B 
3018‘aleyhi B 
3019mevtī B 
3020źāde B 
3021kimse B 
3022śaġlıġımda B 
3023‘aleyhi B 
3024zāretī B 
3025itmede B 
3026i‘tiķādın B 
3027idüpde B 
3028Medīnede B 
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Medīne-i [10] münevvereye3029 gelmeden murādı3030 beni ziyāret itmek olup [11] 

ġayri murādı olmasa ol kişi3031 ķıyāmetde benüm ķoñşumdur3032[12] ķāle3033 

resūlu’llahi śallā’llahü te‘ālā3034[13] ‘aleyhi ve sellem men3035 ĥacca ve lem yezur3036 

ķabrī3037 feķad cefānī [14] ya’nī bir kimesne3038 ĥac itse ba‘dehü gelüp3039 beni 

ziyāret [15] itmese taĥķīķ ol baña cefā itmiş olur ķāle3040 

 

MK80b [1] resūlu’llahi śallā’llahü te‘ālā3041 ‘aleyhi ve sellem men zārenī [2] ilā’l 

medīneti müte‘ammiden kāne fī civārī ilā yevmi’l3042 ķıyamete3043[3] ya’nī bir 

kimesne3044 Medīne-i münevvereye mücerred benim ziyāretim3045[4] içün gelse ķaśd-

ile ġayri murādı olmasa benim yanımda [5] ola ķıyāmete değin3046 ammā bir 

kimesne3047 ĥac içün sefer idüp3048[6] yolı Medīne-i münevvereye3049 uġrasa ziyaret 

B97b itse ol [7] kişide3050 daħı ŝevāb var lakin ‘amdan gelüp ziyāret [8] itmiş gibi 

olmaz meğer ĥacca çıķduķda3051 ķabr-i şerīfi ziyāret [9] itmeğe3052 niyyet itmiş ola 

Ka‘be-i şerīfi ziyāret [10] itdikden3053-śoñra ziyāretüñ3054 ķatī a‘žām-ı ŝevāblu 

olanı3055[11] seyyidü’l enbiyā’i ‘aleyhimü’ś-śalātü ve’s-selām3056 ĥażretlerinüñ 

                                                           
3029Medīneye B 
3030hemān murādı B 
3031ol B 
3032ķoñşum olur B 
3033ve ķāle B 
3034‘aleyhi B 
3035ve men B 
3036yezurnī B 
3037feķad B 
3038kimse B 
3039beni B 
3040ve ķāle B 
3041‘aleyhi B 
3042yevme’l B 
3043ķıyameti B 
3044kimse B 
3045ziyāretüm B 
3046dek B 
3047kimse B 
3048idüpde B 
3049Medīneye B 
3050‘amdan gelüp B 
3051çıķdıķda B 
3052itmege bile B 
3053itdükden B 
3054ziyāret-i a‘žmī ķatī a‘žīm ŝevāblu B 
3055olan B 
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[12]ravża-i3057 muŧahharasını ziyāret itmekdir feżā’il-i [13] ziyāret ĥaķķında çoķ 

eĥādīŝ-i şerīfe ve aŝār-ı laŧīfe [14] vārid olmuşdur3058 ammā cümlesin bu risālde3059 

źikir itmek [15] münāsib3060 değildir bundan murād iħtiśār-ı müfīddür  

 

MK81a [1] iĥyā-i ĥacda mufaśśılan źikir olundı3061 murād iden anda [2] ŧaleb oluna 

vaķtā ki Medīne-i münevvereye3062 teveccüh itse [3] yolda śalavāt3063 vire3064 ķaçan 

Medīne-i münevvere’i3065 görse [4] śalavātı ziyāde ide ķaçan ‘alī ķapusına vāśıl B98b 

olsa [5] anda nāzil ola3066 ġusül ide3067 pākçe libāsların geye3068[6] ve yanında 

gökçek ķoķulu nesneler varsa3069 ŧīblene andan [7] ol mahal-i şerīfüñ3070 ta‘žīmin ve 

vaĥiy nāzil olup3071 Ķur’an-ile [8] me‘mūr olduġın3072 ķalbine ĥāżır3073 ide ve 

ķādir3074 olduġı [9] ķadar3075 yayan yürüyüp Medīne-i münevvereye3076 dāħil ola 

maĥal-i3077[10] duħūlinde bismi’llahi Rabbi edħılnī müdħale śıdķın [11] ve aħricnī 

muħrace śıdķın vāc‘allī min ledünke [12] sulŧānen naśīran diye3078 ba‘dehü3079 bābi 

Cebrā’ilden dāħil [13] olmaķ efżaldir3080 ziyāret idene andan ŧoġrı [14] ravża-i şerīfe 

vara ravża deyü3081 ķabr-i şerīf3082[15] ile minber arasına dirler vaķt-i kerāhat değil  

                                                                                                                                                                     
3056selāmıñ B 
3057ķabr-i şerīflerin ziyāret B 
3058olmışdır B 
3059risālede B 
3060mümkin B 
3061itdik B 
3062Medīneye B 
3063śalavāt-ı şerīfle  
3064virmege meşġūl ola ķaçan B 
3065münevvereyi B 
3066olupda B 
3067idüp B 
3068geyüp B 
3069var-ise B 
3070şerīfiñ B 
3071olupda B 
3072olduġını B 
3073iĥżār B 
3074ķārin B 
3075miķdārı B 
3076Medīneye B 
3077bunı oķuya B 
3078deye B 
3079andan B 
3080mescide efżaldir B 
3081diyü B 
3082şerīf-ile B 
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MK81b [1] ise3083 iki rek‘at taĥiyyetü’l3084 mescid ķıla andan secde-i [2] şükr ide ol 

mübārek yere vuśūl bulduġı içün3085[3] B98b andan ķabr-i şerīfe gele arķasın ķıble 

cānibine ide [4] ve yüzin ķabr-i sa‘ādetlerine3086 ide ve ķabr-i hümāyūnleri3087 

üzerinde [5] olan şebāke3088 yaķın varmaya edebdir3089 belki dört [6] źirā‘ ķadar3090 

ıracıķ dura3091 andan namāza ŧurur gibi [7] iki3092 elin baġlayup ve gözlerin aşaġa 

śalup ġāyet [8] ħuşū‘-ile3093 ħużū‘-ile ŧura Resūl-i Ekrem3094 ve benī muĥterem [9] 

śallā’llahi te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ĥażretleri3095 ķabr-i sa‘ādetlerinde [10] ĥay 

olup3096 kendülere selām virenlerüñ3097 selāmların [11] işidüp3098 cevāb redd itdügin 

ķalbine iĥżār ide [12] selām virürken ref‘ śavt itmeye alacaķ śavt-ile diye ki3099[13] 

es-selāmü3100 ‘aleyke yā benī Allahi’s-selāmü ‘aleyke B99a yā ħayrete3101[14] Allahü 

min ħalķıhi’s-selāmü ‘aleyke yā ĥabība’llahi [15]’s-selāmü ‘aleyke yā śafvete’llahi 

es-selāmü ‘aleyke 

 

MK82a [1] yā seyyide’l enbiyā’i ve’l mürselīn es-selāmü ‘aleyke yā ħātema [2]’l 

nebiyyīne es-selāmü ‘aleyke yā ħayra’l3102 ħalā’iķ ecma‘īn [3] es-selāmü ‘aleyke yā 

ķā’ide’l ‘izzi’l muĥaccelīn es-selāmü [4] ‘aleyke yā imāme’l müteķķīne es-selāmü 

‘aleyke ve ‘alā ehli [5] beytike’l ŧāhirīn es-selāmü ‘aleyke ve ‘alā ezvācike [6]’ŧ-

                                                           
3083değilse B 
3084taĥiyyeti’l B 
3085bulduġı-çün B 
3086ķabr-i şerīf cānibine B 
3087ķabr-i şerif B 
3088şebekeye B 
3089edeb değildir B 
3090miķdārı B 
3091ŧura B 
3092ellerin B 
3093ħuşū‘ ve B 
3094Resūlu’llah śallā’llahi B 
3095ķabr-i şeriflerinde B 
3096olupda B 
3097virenleriñ B 
3098işidüpde B 
3099deye B 
3100es-selāmü ‘aleyke yā Resūlu’llah es-selāmü B 
3101yā ĥabība’llahi B 
3102mine’l B 
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ŧāhirāti ümmehāti’l3103 mü’minīn es-selāmü ‘aleyke ve ‘alā [7] alike3104 ve aśĥābike 

ecma‘īn es-selāmü ‘aleyke ve ‘alā [8] sā’ire’l enbiyā’i ve’l-mürselīn ve3105 sā’iri 

‘ibādi’llahi [9]’ś-śāliĥīn es-selāmü ‘aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve raĥmetu’llahi [10] 

ve berekātühü cezāke Allahü ‘annā yā resūla’llahi efżali [11] mā cezābihi3106 

nebiyyen ve3107 resūlen ‘an ümmetihi śallā’llahü te‘ālā3108[12] ‘aleyke küllemā 

źekerake’ź-źākirūne ve3109 ġafele B99b ‘an źikrike [13]’l-ġāfilūne ve śallā’llahü 

te‘ālā3110 ‘aleyke fī evvelīn [14] ve’l aħirīne efżale ve ekmele ve aŧyebe mā śallī ‘alā 

eĥadin [15] min ħalķıhi ecma‘īn kemā’s-tenķaźe nābike mine 

 

MK82b [1]’ż-żalāleti ve naśarnā3111 bike mine’l ‘imāyeti3112 ve hedeynā3113 bike [2] 

mine’l cehāleti ve eşhedü an lā ilahe illā’llahü vaĥdehü [3] lā şerīke lehü ve eşhedü 

enneke ‘abdühü ve resūlehü min [4] ħalķıhi3114 ve amīnihi ve ĥayretihi ve eşhedü yā 

resūla’llah [5] enneke belaġtu’r-risālete ve adeyte’l emanete ve naśaĥte [6]’ül 

ümmete ve keşefte’l ġummete ve ev żaĥtü’l ĥaccete ve na‘actü3115[7]’l ĥaccete ve 

cāhedte3116 fī’llahi ĥaķķa cihādihi ve ‘abadete Rabbeke3117[8] ĥattā atike’l yaķīn ve 

naĥnü vefdüke yā resūla’llahi [9] ve ażyā füke cītā3118 ilā cinā bike’l kerīm min 

bilādin [10] şāsiķātin3119 ve emākine bi-‘ayedetin naķśidü bi-źelike3120 ķażā [11] 

ĥaķķıke ‘aleynā ve’n-nažara B100a ilā mā’śirake ve’l teyemminü3121[12] bi-

ziyāretike ve’t-tebrüke bi-islāmi ‘aleyke ve’l istişifā‘ü [13] bike ilā rabbinā ‘azavve 

                                                           
3103ümmehātü’l B 
3104aśĥābike ileke ecma‘īn B 
3105ve ‘alā B 
3106cezā B 
3107‘an ķavmihi ve resūlen B 
3108‘aleyke B 
3109küllemā ġafele B 
3110‘aleyke B 
3111baśarnā B 
3112‘amāyeti B 
3113heźānā B 
3114ve amīnihi ve ĥayretihi minħalķıhi ve eşhedü B 
3115nehactü B 
3116cehedet B 
3117Rabbike B 
3118cīnā B 
3119şāsiķıhin B 
3120ķażā B 
3121teyemminüne B 



150 
 

celle fe-inne ħaŧāyā nā ķad ķaśamte [14] žuhūran nā3122 ve evzāramā3123 ķad eŝķalet 

kevā hilenā ve ente [15]’ş-şefi‘u’l müşaķķa‘u3124 ve ķad ķāle Allahü te‘alā fī3125 

sūreti  

 

MK83a [1]’n-nisā’i velev ennehüm iz-žalamū enfüsehüm cā’üke fāstaġfera [2]’llahe 

vāstaġferalehümü’l resūlü3126 levedū’llahe3127 tevvāben [3] raĥīmen ve ķad cīnāke yā 

resūla’llahi žālimīne enfüsenā [4] müsteġfirayne li-źünūbinā fāşfe‘ lenā ilā Rabbinā 

ve nes’elehü3128[5] an yümütenā3129 ‘alā sünnetike ve yeĥşürünā fī zümretike ve 

lesķīnā3130[6] bikāsike ġayre ħazayā ve lā nedāmā li-razķanā3131 murāfeķeteke [7] fī’l 

ferdūsi’l a‘lā3132 ma‘a’l-lezźīne en‘ame Allahü ‘aleyhim mine [8]’l nebiyyine ve’l 

śıddīķīne ve’l şühedā’i ve’l śāliĥīne [9] ve ĥasüne B100b ūle’ike refīķan yā 

resūla’llahi’ş-şefā‘ate’l şefā‘ate [10]’l şefā‘ate Allahümme śalli ‘alā Muĥammedin ve 

‘alā ali Muĥammedin [11] ve3133 innihi nihāyete mā yenbeġī an yes’elehü’s-sā’ilūn 

ve ĥażżahü [12] bi’l maķāmi’l maĥmūdi ve’l fażīlete3134 ve’d-derecete’r-rafe‘ate 

[13]’l ‘āliyete3135 ve nihāyete mā yenbeġı an ye’melehü’l amelūn [14] Allahümme 

śalli ‘alā Muĥammedin ve ‘alā ali Muĥammedin ‘abdike [15] ve resūlike ilennebī ilā 

fī ve ‘alā alihi ve3136 ezvācihi ve źürriyātihi 

 

MK83b [1] kemā śalayte ‘alā ibrāhīme ve ‘alā ali ibrāhīm inneke ĥamīdün mecīd [2] 

ve eger3137 bu meźkūr olan selāmı varup3138 virmege ķādir [3] olmasa yā vaķt ŧar olsa 

es-selāmü ‘aleyke [4] eyyühe’n nebiyyü’l kerīmü ve raĥmetu’llahi ve berekātühü 

                                                           
3122žuhūrnā B 
3123evzāranā B 
3124müşfi‘u B 
3125velev ennehüm B 
3126resūle B 
3127levecüdū’llahe B 
3128es’elehü B 
3129yümüminā B 
3130yesķīnā B 
3131ve yerzūķnā B 
3132ilā a‘lā B 
3133‘abdike ve resūlike ve innihi B 
3134fażīleti B 
3135ve nihayete B 
3136aśĥābihi ve B 
3137eger bir kimse B 
3138virmege ‘āciz olsa yā vaķt B 



151 
 

diye3139 ve eger [5] bir kimesne resūlu’llah3140 śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem [6] 

ĥażretlerine selām itmek vaśiyyet itdi-ise diye3141 ki [7] yā resūlu’llahi B101a fulān 

bün fulānın3142 yeslimi ‘aleyke yāħūd [8] es-selāmü ‘aleyke min3143 fulān bin 

fulānın3144 diye andan [9] bir zirā‘ ķadar3145 śaġ cānibine yürüyeler3146 Ebū Bekirü’l 

śıddīķ [10] rażıya’llahü te‘ālā3147 ‘anhü ĥażretine selām virmek içün [11] diye ki es-

selāmü ‘aleyke3148 resūlu’llahi Ebī Bekriś [12]-śıddīķ ve śafvetihi ve ŝāniyihi fī’l ġāri 

cezāke’llahü [13] te‘ālā ‘an ümmeti Muĥammedin śallā’llahü3149 te‘ālā ‘aleyhi ve 

sellem [14] ħayran ve leķāke fī’l ķıymeti bezen ve amnen ba‘dehü3150 bir zirā‘ [15] 

ķadarına3151 śaġ cānibine yürüye3152 ‘Ömerü’l Fārūķ3153 

 

MK84a [1] rażıya’llahü te‘ālā3154 ‘anhü ĥażretine selām virmek içün [2] diye3155 es-

selāmü ‘aleyke yā emīrü’l mü’minīne ‘Ömerü’l Fārūķu [3]’lleźī aġaza’llahü3156 

bike’l islāmi cezāke’llahü te‘ālā [4] ve3157 ‘an ümmeti Muĥammedin śallā’llahü 

‘aleyhi te‘ālā ve sellem ħayran [5] ba‘dehü3158 nıśıf zirā‘ ķadar3159 śoluna yürüye3160 

diye ki3161 es-selāmü [6] ‘aleykümā yā żacī‘ī B101b resūl’ullahi śallā’llahü te‘ālā 

‘aleyhi [7] ‘aleyhi ve sellem el-mu‘āvenīn3162 lehü fī’d-dīn ve’l ‘āmilīn bi-sünnetihi 

                                                           
3139deye B 
3140selām itmek vaśiyyet B 
3141deye B 
3142yeslimi B 
3143yā Resūlu’llahi min B 
3144diye B 
3145miķdārı B 
3146yürüye B 
3147‘anhü B 
3148yā ħalifete resūlu’llahi ve śafvetihi B 
3149ħayrā evķāke fī’l ķıymeti B 
3150andan B 
3151miķdārı B 
3152yüriye B 
3153‘Ömer bin el-Ĥaŧŧābü’l Fārūķ B 
3154‘anhü B 
3155diye ki B 
3156aġaza’llahü te‘ālā B 
3157mine’l islāmü ve ‘an B 
3158andan B 
3159śoluna B 
3160rücū‘ ide B 
3161diye B 
3162ve yā vezīrī resūlu’llahü’l mu‘āvenīn B 
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[8] ĥattā atā kümā’l yaķīnü fe-cezā kümā Allahü te‘ālā ħayru3163 cezā’in [9] cīnā yā 

śācibī resūlu’llahi śallā’llahü te‘ālā3164 ‘aleyhi [10] ve sellem zā’irīne li-nebiyinā ve 

śıddīķinā ve fārūķinā ve naĥnü [11] ne-tevesselü bikümā ilā resūlu’llahi śallā’llahü 

te‘ālā ‘aleyhi [12] ve sellem li-yeşfe‘a lenā andan Resūlu’llah śallā’llahü ‘aleyhi [13] 

ve sellem ĥażretlerinüñ mübārek vech-i şerīfi3165 ķarşusında [14] evvel ŧurduġı yere 

gelüpde dönüp3166 Allahü te‘ālā [15] ĥażretlerine ĥamd ü ŝenā ide ve śalavāt vire 

ba‘dehü3167 

 

MK84b [1] diye netesselü bike yā resūlu’llahi ilā Rabbinā fī ķażā’i3168 ĥevāyibinā [2] 

vāşfe‘u3169 lenā ‘inde Rabbinā andan kendü nefsi-çün ve sā’ir [3] müslimīn3170 içün 

du‘ā ide śalavāt vire rivāyetdir [4] bir kimse B102a raĥmeten lil ‘ālemīn olan resul-i 

kibriyā ĥażretlerinüñ3171[5] ķabr-i sa‘ādetleri3172 yanında ŧurup3173 innā’llahe ve 

melā’iketehü [6] yüśalūne ‘alā’n-nebiyyi yā’e yühā’lleźīne amenū aślevvü ‘aleyhi [7] 

ve selimū teslimen andan yetmiş kerre śallā’llahü ‘aleyke [8] yā Muĥammed dise3174 

bir melek aña nidā ider ki3175 yā fulān [9] śallā’llahü3176 ‘aleyke hīç bir ĥāceti 

ķılmaya illā ki aña3177 ĥāśıl [10] ola ba‘dehü3178 tevbe iderek ķabr-i şerīfler-ile3179 

ravża [11] arasında ŧura ol arada iki rek‘at namāz ķıla [12] Allahü te‘ālā ĥażretleri3180 

kendüye bunuñ gibi ‘ālī maķām [13] ziyāret itmek müyesser itdügi-çün çoķ ĥamd ü 

                                                           
3163ħayran B 
3164‘aleyhi B 
3165vechi B 
3166Allahü te‘ālāya B 
3167andan B 
3168ķażā’in B 
3169fāşfe‘u B 
3170Müslümānlar B 
3171Resūlu’llah śallā’llahü ‘aleyhi ve sellemüñ B 
3172ķabr-i şerīfleri B 
3173ŧurupda bu ayet-i kerīmi oķusa B 
3174deye B 
3175ider ki śallā’llahü ‘aleyke yā B 
3176hīç bir ĥāceti B 
3177ĥāśıl B 
3178andan B 
3179şerīf-ile B 
3180kendüye B 
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ŝenā ide [14] ba‘dehü3181 diye Allahümme inneke ķulte ve ķavlüke’l ĥalķu velev 

ennehüm [15] iź-žalamū enfesühüm cā’üke fāstaġferū’llahü vāstaġfera  

 

MK85a [1] lehümü’r-resūlü levecedū’llahe tevvāben raĥīmen innā ķad semi‘nā [2] 

ķavlüke3182 ve aŧa‘nā B102b emreke ve ķaśadünā nebiyyike heźā [3] müşfi‘īne bihi 

ileyke min źünūbinā ve mā eŝķāle ŧuhūrenā3183[4] min evzārinā tā’ibīne ileyke min 

źelinā3184 mu‘terifīne [5] li-ħaŧāyā nā ve taķśīrnā Allahümme fetüb ‘aleynā veşfe‘u 

[6] nebiyyike heźā fīnā vārfe‘nā bi-menziletin ‘indeke bi-ĥurmetihi [7] ‘aleyke 

Allahümme aġfiril-mühācizīne ve’l enśāri [8] ve li-aħirātinā’l3185 leźīne sabaķūnā bi-

ilā īmāni’l3186 ayete ķabr-i [9] şerīfi ŧavāf itmekden3187 ĥaźer ide andan ravża-i [10] 

muŧahharaya3188 gelüp namāzdan ve du‘ādan ve envā‘ı dürlü3189[11] ‘ibādātdan ide 

andan baķī‘a vara ki meķābir-i [12] Medīnedir varup anda olan aśĥāba ve evlāda [13] 

ve ezvāca selām ide es-selāmü ‘aleyküm dāra ķavmin [14] mü’minīne entümü’s-

sābıķūne3190 ve innā inşā’allahi bi-küm [15] lā-ĥıķūn Allahümme aġfir li-ehli’l-

baķī‘i’l ferķade  

 

MK85b [1] Allahümme aġfirlenā velehüm ecma‘īn B103a andan meşhūr olan [2] 

ķabirleri ziyāret ide ba‘dehü3191 şühedā-i Uĥuda varup3192[3] selām ide3193 du‘ā ide 

ve mescid-i Ķubāya vara namāz ķıla [4] ĥadīŝ-i şerīfde3194 geldi-ki anda iki rek‘at 

namāz ķılına [5] bir ‘umre ŝevābı yazılur dört ķılına3195 bir ķul azād itmiş [6] ŝevābı 

yazılur ve Medīne-i münevvere mescidinde bir kimesne [7] ķırķ rek‘at namāz ķılsa 

                                                           
3181andan B 
3182ķavleke B 
3183žuhūrenā B 
3184źelike B 
3185ħavāninā B 
3186īmāni ķabr-i B 
3187itmeden B 
3188ravżaya B 
3189‘ibādātdan B 
3190ve innā inşā’allahi te‘ālābi-küm B 
3191andan B 
3192varup ziyāret idüp B 
3193vire B 
3194ĥadīŝde B 
3195rek‘at namāz ķılına B 
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nārdan ve ‘aźābından3196 emīn [8] olmasına ‘ıtķ-ı nāme virile ve münāfıķdan3197 ve 

münāfıķ [9] olmaķdan berī olur ve bir rivāyetde vardur3198 anda [10] namāz ķılmaķ 

ĥac itmek menzilesindedir ve3199 Ka‘be mescidinde [11] bir namāz ġayrī yerde olan 

namāzuñ3200 on kerre yüz biñinden [12] efżaldir ve Medīne-i münevvere mescidinde 

bir namāz ġayrī [13] olan3201 namāzuñ3202 on bininden B103b efżaldir3203 ve bir 

rivāyetde [14] elli biñinden efżaldir  ve Mescid-i Aķśāda bir namāz [15] ġayrī yerde 

olan namāzuñ3204 beş yüzünden3205 efżaldir3206 

 

MK86a [1] bu üç mescidden efżal yeryüzünde mescid yoķdur Medīne-i [2] 

münevverenüñ feżā’il3207 ĥaķķında3208 eĥādīŝ-i nebeviye3209 çoķdur [3] iĥyā-i ĥacda 

‘alā’l tafśīl beyān itdik bu risāle aña [4] muĥtemil değildir bundan murād3210 iħtiśār 

müfīddir3211[5] ekŝer nās bunı mufaśśaldır diyü yazdırmağa3212 kehillik [6] iderler 

eger bundan ziyāde tafśīl idersek kimesne3213[7] yazdırmayup3214 mu‘aŧŧal ķalmaķ 

lāzım gelür vāllahü’l müste‘ān [8] faśl ķaçan kişi ehline rücū‘ itmek dilese [9] 

müsteĥabdır3215 ķabr-i sulŧāni’l3216 enbiyā ĥażretlerine evvel [10] geldügi zamānda 

varup3217 selām3218 virdügi3219 gibi selām [11] vire diye yā resūlu’llahi nes’elüke 

B104a an nes’elā’llahi te‘ālā [12] an lā yaķŧe‘a aŝāranā min ziyāretike ve ĥaramike 

                                                           
3196‘aźābdan B 
3197münāfıķ olmadan B 
3198vardır B 
3199Mekke mescidinde B 
3200namāzıñ B 
3201yerde olan B 
3202namāzıñ B 
3203efżaldür B 
3204namāzıñ B 
3205yüzinden B 
3206efżaldür B 
3207feżā’ili B 
3208ħuśūśında B 
3209şerīfe B 
3210murād olan B 
3211olmaķdır B 
3212yazmaġa B 
3213kimse B 
3214yazmayup B 
3215müsteĥabdur B 
3216şerīf-ile gelüpde evvel geldügi B 
3217varduġı gibi B 
3218selāmı B 
3219virmek ve deye B 
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ve an [13] yi‘uyidenā3220 sālimīn ġānimīn ilā ev-ŧāninā ve an yübārike lenā [14] fīmā 

vehebe lenā mine’l veledi ve ĥavle mine’n-na‘ime ve yerzaķanā3221[15]’ş-şükra ‘alā 

źelike Allahümme lā tec‘al heźā aħiru’l ‘ahdi 

 

MK86b [1] min ziyāreti ķabr-i nebiyyike Muĥammedin3222 śallā’llahü te‘ālā3223 

‘aleyhi [2] ve sellem fe-in tevefeyyetinī3224 źelike fe-innī eşhedü fī memātī [3] mā 

eşhedü bihi fī ĥayātī en lā ilahe illā’llahü vaĥdehü lā şerīke [4] lehü ve enne 

Muĥammeden ‘abdühü ve resūlühü Rabbenā atinā fī’d-dünyā [5] ĥaseneten ve fī’l 

aħireti ĥaseneten ve ķınā ‘aźāben nāri [6] sübĥāne Rabbike Rabbi’l ‘izzeti ‘ammā 

yeśifūn ve selāmü ‘alā [7]’l mürselīn ve’l ĥamdü3225 Rabbi’l ‘alemīne andan vaķt-i 

[8] kerāhat değilse Ravża-i muŧahharaya3226 varup iki rek‘at [9] namāz ķıla ve Allahü 

te‘ālā ĥażretinden3227 selāmet ve B104b ‘āfiyet ile3228[10]  yine gelmek ŧaleb ide ve 

ķaśd ide ki3229 gözünden3230 bir iki [11] ķaŧre yaş çıķara bir kimesne3231 Mekkeden ve 

Medīneden [12] firāķı içün gözünden3232 yaş çıķsa ĥaccı ve ziyāreti ķabūl [13] 

olmasına işāretdir ba‘dehü3233 ķādir olduġı ķadar3234[14] Medīne fuķārasına3235 azcuķ 

śadaķa ide ve kişi [15] ehline3236 rücū‘ itdikde gice dāħil olmaya menhīdir3237 

 

MK87a [1] meğer evvelden ħaber irsāl itmiş ola sünnet-i şerīfe3238[2] budur ki 

seferden gelecek evine girmeden evvel mescide [3] gire3239 vaķt-i kerāhat değilse iki 

                                                           
3220yü‘ayedinā B 
3221yerźuķnā B 
3222śallā’llahü B 
3223‘aleyhi B 
3224tevefetenī ķable źelike B 
3225ve’l ĥamdü lillahi B 
3226ravżaya B 
3227ĥażretine B 
3228‘āfiyet-ile B 
3229idüp B 
3230gözinden B 
3231kimseniñ B 
3232gözinden B 
3233andan B 
3234miķdārı B 
3235ehline śadaķa ide B 
3236ĥacdan dönüp evine varur olduķda gice B 
3237menhīdür B 
3238sünnet B 
3239girüpde B 
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rek‘at namāz ķıla andan [4] evine dāħil olurken bunı oķuya tevben tevben li-rabbenā 

[5] evben lā nüġādirü ‘aleynā ĥavben iki rek‘at daħı3240 evine [6] girdügi vaķit3241 

ķılmaķ müsteĥabdır3242 andan kendüye ĥac3243[7]B105a ve ziyāreti Resūlü3244 kibriyā 

śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem [8] müyesser olduġı içün her zamānda şükr ide3245 

ve kendü [9] ĥāline nažar ide evvelki ĥālinden3246 teġayyür gelüp ĥāli3247[10] aĥsen-i 

ĥāle tebdīl olup ķabīĥ aĥvāl-i aķvālin ve af‘ālin [11] ve ehl-i hevā muśāĥiblerin terk 

idüp ve zeħārif-i [12] dünyā kendüye ķatī şey’i ĥaķīr görünüp aħiret cānibine [13] 

külli rağbet itmek ĥāśıl oldı-ise3248 ve ‘ulemā-i aħiret [14] ve śuleĥā meclisine ĥāżır 

olmaķ dā’im kendüye cümleden [15] mühim olursa ‘alāmetdir ĥaccı maķbūl olup3249 

günāhdan  

 

MK87b [1] pāk olup anasından ŧoġduġı günde3250 pāk olduġı [2] gibi olmuşdur3251 

eger kendüyi evvelki3252 ĥālde bulup [3] ef‘āli3253 aķvāli3254 ķabīĥün3255 terk itmeyüp 

ve ehl-i hevā muśāĥiblerin [4] B105b śoĥbetin terk itmeyüp ve zeħārif-i dünyā 

kendüye yine [5]  evvelki gibi ĥasan görünüp ve aħiret cānibine3256 rağbet [6] itmek 

ve ‘ulemā ve śuleĥā meclisi olduġı yere3257 ĥāżır olmaķ [7] rağbeti oldı-ise 

‘alāmetdir3258 ĥaccı maķbūl olmaduġına [8] ĥac3259 kitāblar ĥüküm3260 üzere olmayup 

ĥaccı ĥacc şer‘ī değildir3261[9] bu risāle’i3262 merġūb görüp bunuñ ile3263 ‘amel 

                                                           
3240namāz B 
3241vaķitde B 
3242müsteĥabdur ve B 
3243ĥacc-ı şerīf B 
3244Muĥammed Muśŧafā ‘aleyhi’ś-śalātü ve’s-selām B 
3245itmek üzere ola B 
3246ĥālden B 
3247aĥsen-i ĥāle evvelki ķabīĥ ef‘ālin ve aķvālin ve B 
3248olup B 
3249olmaġa B 
3250gün B 
3251olmışdır ve B 
3252ne evvelki B 
3253ef‘ālin B 
3254aķvālin B 
3255ķabīĥin B 
3256aħirete B 
3257yerlere B 
3258‘alāmetdür B 
3259ĥaccı B 
3260ĥükmi B 
3261değildir ‘ārif olan fehm ide B 
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idenüñ3264[10] ĥaccı maķbūl olmaķ mercūddur Allahü te‘ālā ĥażretinden [11] 

inna’llahe lā yüżī‘u acre’l muĥsinīn iħvān-i mü’minīnden [12] mercūddur ki bu 

risāle3265 her kimüñ3266 eline vāśıl olursa [13] ĥacca gidene3267 i‘lām idüp 

yazdırmağa3268 virene3269 raĥmetu’llahi3270[14] ‘aleyhi daħı ol kişi3271 üzerine ola ki 

bunı3272 şāyi‘ [15] itmesine3273 sa‘y ide B106a şehrlere ve kūylere ve eŧrāfında 

olan3274 

 

MK88a [1] yerlere Allahü te‘ālā3275 yazup nüsħın3276 irsāl iden3277 ehl-i [2] īmānın 

ĥaccın ıślāĥ itmesine3278 sebeb ola Allahü te‘ālānuñ3279[3] lüŧfından ve kereminden 

anuñ3280 dīnini ıślāĥ ide [4]  ve cennāti3281 ‘aleyhede daħı Resūl-i ekrem ve benī 

muĥterem [5] śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ĥażretlerinüñ3282 civārında [6] 

maķām vire bu risāle-i şerīfüñ3283 aħirin bir laŧīf3284 kelām [7] ile tamām idelim 

ħaberde geldi-ki3285 ķıyāmet güni Ĥaķ [8] te‘ālā ĥażretleri3286 melā’ikelere3287 emr 

ide ki varuñ3288[9] Ka‘be-i mükerreme’i3289 cennet ĥarīrleri-ile tezyīn idüñ3290[10]arż-

                                                                                                                                                                     
3262risāle-i şerīfe-i ma‘nāyı B 
3263bunuñla B 
3264ideniñ B 
3265risāle-i laŧīfe B 
3266kimiñ B 
3267gider ĥācīlara B 
3268yazmaġa B 
3269vire B 
3270ve Ĥaķ te‘ālānıñ raĥmeti ve ismesi ol B 
3271kişiniñ B 
3272bu risāle’i B 
3273olmaķlıġa B 
3274mümkin olan B 
3275te‘ālā rıżāsı-çün B 
3276nüsħasın B 
3277ide B 
3278itmege B 
3279te‘ālā B 
3280anıñ B 
3281cenneti ‘aleyh seyyidi’l mürselīn śallā’llahü te‘ālā B 
3282civārında B 
3283risāleniñ B 
3284lüŧf-i B 
3285geldi B 
3286ĥażreti B 
3287melā’ikeye B 
3288varıñ B 
3289Ka‘be’i B 
3290idüp B 
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ı maĥşere iĥżār idüñ3291 melā’ikeler daħı3292 gelüp [11] cennet ĥarīrleri-ile 

bezeyüp3293 ħalķalarına nūrdan zencīrler [12] ŧaķup diyeler3294 ki yā Beyt-i Rabbenā 

Ĥaķ3295 te‘ālā ĥażretleri [13] emr ider ki yüri arż-ı maĥşere3296 ĥāżır ol Beytu’llah 

[14] B106b cevāb ide ki benüm murādum3297 vardır3298 ol murād ĥāśıl [15] 

olmadan3299 gitmezem3300 diye3301 anlar diyeler ki murādıñ nedir 

 

MK88b [1] diye ki murādım budur ki benim eŧrāfımdan3302 yatan ķonşularım3303[2] 

mağfūr olup3304 cehennemden azād ola melā’ikeler [3] diyeler3305 yā Rabbenā sen 

a‘lemsin beytügüñ3306 itdügi cevāb3307[4] murādı3308 budur ki bi’l cümle3309 

ķonşularım mağfūr olalar [5] Ĥaķ te‘ālā3310 ĥażretleri diye ki varıñ evüme3311 beşāret 

[6] idüñ cümle ķonşuları3312 nelerden azād itdim melā’ikeler3313[7] beşāret ħayrın 

getürüp murādım3314 ĥāśıl oldı yüri [8] arż-ı maĥşere diyeler3315 Beytu’llah3316 diye 

ki3317 bir murādım daħı [9] vardur3318 ol daħı ĥāśıl olmayınca gitmezem deye 

melā’ikeler3319[10] murāduñ nedür3320 diyeler3321 murādım budur ki eŧrāf-ı ‘ālemden 

                                                           
3291idiñ B 
3292melā’ike B 
3293tezyīn idüp B 
3294deyeler B 
3295Rabbüke emridür yüri B 
3296maĥşer yerine B 
3297bir murādum B 
3298var B 
3299olmadın B 
3300gitmezin B 
3301deye deyeler ki nedir deye ki murādım B 
3302eŧrāfımda B 
3303ķoñşularım B 
3304olupda nārdan aźād olunca gitmezin melā’ike deyeler ki B 
3305melā’ike deyeler ki B 
3306beytiñ B 
3307cevāba B 
3308murāda ki B 
3309ķoñşuları B 
3310celle ve ‘alā deye ki B 
3311evime B 
3312nārdan aźād itdüm B 
3313melā’ike B 
3314murādıñ B 
3315deyeler B 
3316Ka‘betu’llah B 
3317deye ki B 
3318var B 
3319murāduñ B 
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[11] bedenlerine ta‘b virüp ve malların ħarç3322 idüp [12] rıżā’en3323 lillahi B107a 

gelüp beni ziyāret idenler3324 cümle mağfūr [13] olup3325 nārdan azād olalar3326 

melā’ikeler3327 bunı3328[14] Cenāb-ı Ĥaķķa3329 ‘arż ideler3330 cevāb gele ki anı ziyāret 

[15] iden3331 kimesnelerüñ cümlesin aña bağışladım andan  

 

MK89a [1] Ka‘be-i şerīf3332 durup gide ķaçan Medīnede ķabr-i sa‘ādet3333[2] 

śallā’llahü te‘ālā ‘aleyhi ve sellem üzerine varduķda [3] es-selāmü ‘aleyke yā 

Resūla’llahi diye3334 ba‘dehü3335 Resūl-i ekrem3336[4] ve benī muĥterem ve Şafī‘ü’l 

umum ĥażretleri sa‘ādetle buyuralar ki [5] ‘aleyke’s-selām yā Beyt-i Rabbī3337 

ümmetimiñ3338 ĥāli nedir3339 Ka‘be-i [6] şerīf3340 diye3341 ki yā Resūla’llahi baña 

gelüp ziyāret idenleri3342[7] ben şefā‘at idüp ‘aźābdan ħalāś itdim3343 baña [8] 

gelmeyenleri siz3344 şefā‘at idüp ħalāś idiñ3345 diye3346[9] andan Beytu’llah3347 

maĥşer yerinüñ3348 ortasına3349 ķoyalar [10] B107b ķaçan evvelin ve aħirin cem‘ 

                                                                                                                                                                     
3320nedir B 
3321deyeler deye ki B 
3322śarf B 
3323rıżāyı Ĥaķ içün gelüp B 
3324idenler daħı B 
3325olupda B 
3326olmaķ dilerin B 
3327melā’ike B 
3328bunı daħı B 
3329Cenāb-ı ‘izzete B 
3330idenler B 
3331idenleriñ cümlesin nārdan aźād idüp aña bağışladım B  
3332Ka‘betullah B 
3333ķabr-i şerif üzerine varduķda B 
3334deye B 
3335andan B 
3336Resūlu’llah śallā’llahü te‘ālā ‘aleyke’s-selām B 
3337Beytu’llah B 
3338ümmetimüñ B 
3339nedir deye B 
3340Ka‘betu’llah B 
3341deye ki B 
3342idenlerin B 
3343itdim deye B 
3344sen B 
3345eyle B 
3346deye B 
3347Ka‘betu’llahi B 
3348yeriniñ B 
3349üzerine B 
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olduķda bir münādı nidā [11] ide ki alā men zāre’l beyte felyeķum ya‘nī Ka‘be-i [12] 

şerīfi3350 dünyāda ziyāret idenler ķalķsunlar ba‘dehü3351[13] bi’l cümle ziyāret idenler 

lebbeyk Allahümme lebbeyk diyü [14] gelüp Beyt-i şerīfiñ3352 eŧrāfına cem‘ olalar 

andan [15] nidā gele ki yā Ka‘betu’llah cümle3353 ehlini3354 alup3355 cennete  

 

MK89b [1] dāħil ol diyeler3356 ol zamānda üzerinde3357 ĥac farż [2] olup3358 gelüp 

itmeyenler3359 bir mertebe3360 ĥasret ve nedāmet [3] ideler ki hīç vaśıf3361 ķābil 

olmaya ba‘dehü anları [4] yüzleri üzerine sürüyüp cehenneme atalar el-‘ayāźü [5] 

bi’llahi mine’l ħıźlāni ve’l ĥırmāni üzerine ĥac farż [6] olup3362 daħı ġāfil olanlar 

bunuñ gibi B108a mertebeden [7] kendülerin3363 maĥrūm idüp ‘aźāb-ı elīme giriftār 

olmayalar [8] el-‘iśmetü lillahi te‘ālā3364 el-ĥamdü lillahi te‘ālā ‘alā el-itmām [9] 

ve’ś-śalātü ve’s-selām ‘alā resūlihi Muĥammedin seyyidi [10]’l enām nemmete’-

risāletü’l ‘abdü’l ża‘īfü’r-rācī ġufrānü [11]’l ġafūrü’l ķāri‘ bābü ekremü’l ekremīn 

[12] mucībü’s-sā’ilīn fī beledü’l emīn Şeyĥ Sinānü [13]’-Rūmī’şehīrü’l vā‘ž [14] fī 

Mekketü’ş-şerefetü  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3350Ka‘be B 
3351her cānibden ziyāret B 
3352Ka‘beniñ B 
3353bu cümle B 
3354ehliñi B 
3355alupda B 
3356deyeler B 
3357üzerine B 
3358olupda B 
3359ĥac itmeyenler B 
3360mertebede B 
3361vaśf itmege B 
3362olanlar ġā olup kendülerini bunuñ gibi mertebeden B 
3363maĥrūm B 
3364temtü’l kitāb bi-‘avni lillahü’l mülkü’l vehābe şesene ta‘me ve ŝelaŝe’l be-‘adelif B 
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IV. SÖZLÜK 

-A- 

‘aciz (A.): güçsüzlük. 13a-4 

‘aķabe (A.): tepe, yokuş. 2438 

‘aķabince (A.): ardınca. 16b-13, 20a-6, 21a-8, 41a-3, 46a-7 

‘āķil (A.): akıllı, akleden. 7b-15 

 ‘ala’l-iħtisār (A.): sözün kısası. 2b-9 

‘alāl ta‘cīl (A.): acele ettirme. 60a-15 

‘alāmet (A.): işaret, iz. 6a-6, 56a-1, 56a-7, 62a-3, 68a-5 

‘alel-itķan (A.): sağlam kılma. 2b-4 

‘ālim (A.): bilen, bilgin. 7a-14, 7a-15 

‘ām (A.): sene, yıl. 1092 

‘amāme (A.): sarık. 24a-15, 28a-10 

 ‘araķ (A.): ter. 17b-6 

‘arefe (A.): bayramın ilk gününden önceki gün. 14a-11, 14a-13, 14a-14, 15b-2, 17a-3 

‘aśiye (A.): asi olan. 13a-1 

‘aśr (A.): öğlen namazı. 17a-4 

‘avrat (A.): kadın. 3a-6, 5a-8, 9b-1, 12b-10, 20a-1 

‘ayān (A.): açık. 40a-8 

‘ayb (A.): utanç, utanılacak şey. 24b-6, 35a-9 
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‘aźāb (A.): sıkıntı. 5b-6, 8a-3, 18a-3, 54b-13, 61a-12 

a‘mā (A.): kör. 12a-10 

a‘żā (A.): üye, organ. 19b-3 

ādab (A.): edep. 17a-15 

afāķ (A.): ufuk. 14b-5, 20b-4, 77a-6 

agâh (F.): bilen, bilgili. 4a-13 

aġniyā (A.): gani. 36a-6 

aĥad (A.): bir, kişi, kimse. 17b-10 

ahali (A.): halk. 12a-9 

aħar (F.): kağıda, kıyafet üzerine sürülen nesne. 23b-10, 23b-14, 23b-15, 69a-14, 

2536 

aħir (A.): sonra, sonraki. 21b-12, 23a-1, 29a-2, 65a-14, 65b-13 

aĥmāķ (A.): aptal. 40b-10, 40b-12 

aĥsen (A.): en güzel. 6a-6, 55a-3, 87a-10 

aĥvāl (A.): durumlar, olaylar. 2b-15, 3a-3, 3a-6, 3a-8, 3a-9 

aħź (A.): alma, kabul etme. 8b-9 

aķvāl (A.): sözler. 6a-2, 6a-7 

ar (A.): utanç, namus. 10a-2 

arż (A.): toprak. 88a-10, 88a-13, 88b-8 

aśfar (A.): sıfırlar. 66a-7 

aśĥāb (A.): arkadaşlar. 85a-12 

assı: fayda, kazanç. 10b-15 



163 
 

azacuķ: azıcık. 25b-10, 32a-10 

azād (F.): özgür. 13a-10, 27a-8, 27a-14, 32b-6, 50a-11 

aźıķ: yiyecek, yol yiyeceği. 10b-10, 11a-11 

-B- 

ba‘de’l zeval (A.): öğleden sonra. 72b-15, 73a-4, 73b-6, 73b-12, 74a-3 

ba‘dehü (A.): ondan sonra. 75b-3, 75b-11, 76a-2, 7a-3, 13a-8, 27b-1 

ba’iŝ (A.): sebep. 41b-10, 64b-2 

bāb (A.): bölüm, kısım. 2b-14, 2b-15, 3a-1, 3a-2, 3a-3 

bahā (F.): paha. 33a-7, 33a-8, 37a-14, 46a-10, 77a-8 

bahrü’l-‘amīķ (A.): derin deniz. 6b-5, 9b-11, 14a-10, 22a-3, 23b-9, 28a-2 

bāķī (A.): bitmeyen, sonsuz. 12a-3, 23b-11, 43b-2, 59a-8, 59a-10 

bālig (A.): büluğa eren. 3a-7, 13a-10, 23b-4, 26b-6, 26b-15, 27a-5 

bātıl (A.): boş, hükümsüz. 7b-1, 10a-1, 11b-8, 13b-4, 17b-15 

becid (A.): ciddi, gerçek, hakikat. 46b-6 

bekçe: pek. 46a-10, 46a-11, 46b-6 

belür-: görünmek, meydana çıkmak. 31b-2 

bend (F.): bağ, zincir. 21a-8  

berī (A.): özgür, açık. 85b-9 

beşāret (A.): müjde, iyi haber. 4b-10, 4b-11, 4b-12, 6b-13, 79b-11 

beyān (A.): ifade, söz. 2b-15, 3a-1, 3a-2, 3a-4, 3a-5 

beze-: süslemek. 26a-2, 88a-11 
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beźl (A.): hediye. 64b-15 

bid‘at (A.): yenilik. 62a-4, 62a-5, 63b-8 

bilā-‘öźr (A.): özürsüz. 31a-14 

bilā-hisāb (A.): hesapsız. 5b-5, 6b-12 

bi-nefsihi (A.): kendisi. 69a-11, 69a-13, 69b-7, 69b-10 

bişmek: olgunlaşmak. 18b-9 

bölük: kısım, grup. 27b-7, 27b-13, 28a-8, 29a-4, 29a-15 

buśtān (F.): bahçe. 74a-12 

-C- 

cā’iz (A.): doğru, izinli. 6a-12, 6b-3, 7b-15, 9a-14, 9b-8 

cāhil (A.): bilmeyen, eğitimsiz. 22a-5, 30a-11, 30b-12, 69b-8 

cānib (A.): yön. 4b-2, 4b-13, 6a-3, 6a-8, 9b-13 

cāriye (A.): kadın köle. 24a-10 

cebel (A.): dağ 41b-10, 58b-6, 58b-11, 60b-12 

cem‘ (A.): toplu, grup. 2a-13, 2b-3, 2b-10, 5a-11, 5b-12 

cemād (A.): cansız. 39a-12 

cemerāt (A.): yanmış kömür parçası. 66a-10 

cemre (A.): yanmış kömür parçası. 14b-3, 15b-13, 16a-2, 41b-1, 51a-7 

cenābet (A.): temiz olmamak. 53a-12, 56a-13 

cer (A.): çekme, sürükleme. 11a-5 

cerāĥat (A.): cisim, konu, madde. 25a-9 

ceyerān (A.): akım. 2a-6 
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cidāl (A.): kavga, savaş. 24b-8 

cimā‘ (A.): çiftleşme. 24b-11, 24b-12, 19b-15, 24a-9, 24b-11, 34a-4 

cimcime: bir tür ayakkabı. 25a-14 

cümle (A.): tüm, hepsi. 2a-9, 5a-8, 18a-1, 19a-1, 19a-2 

cüŝŝe (A.): hacim, vücut. 41b-10 

-Ç- 

çiyan: çok ayaklılardan, sarı renkli, zehirli bir böcek. 25a-7 

-D- 

dāħil (A.): içeri, iç. 3a-10, 5b-3, 5b-6, 5b-11, 17b-7 

delālet (A.): gösterge, işaret. 24b-4, 37b-7 

delīl (A.): iz, kanıt. 8a-6, 48a-7, 51a-11, 56b-11 

dem (F.): an, zaman. 14b-11, 14b-12, 15b-3, 15b-4, 15b-8 

derece (A.): basamak, aşama, rütbe, mertebe. 50a-7, 50b-7, 51a-14, 53b-4, 53b-6 

dermān (F.): şifa, ilaç. 23a-10 

duħūl (A.): girme, giriş. 39a-10, 39a-14, 55a-3, 81a-10 

-E- 

ecil (A.): neden. 22b-5 

edā (A.): ödeme, bir görevi yerine getirme. 7a-4, 8a-8, 11b-4, 30b-1, 45a-11 

edik: Kısa çizme. 28a-10, 29a-2, 29a-12, 29b-6 

ef‘āl (A.): fiiller. 3b-2, 6a-1, 6a-7, 20a-3, 26b-12 

efżal (A.): tercih edilen, daha iyi. 19b-11, 20b-4, 21a-14, 21a-15, 37a-5 
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ekŝer (A.): en, çoğu. 7a-8, 7b-5, 15a-2, 15a-11, 15b-4 

elem (A.): sıkıntı, acı. 9b-3 

emānet (A.): birine geçici olarak koruması için bırakılan eşya, insan. 22b-3 

emek: bir işin yapılması için harcanan zahmet. 60a-14 

emlāk (A.): mülkler.11b-10, 12a-3 

erba‘a (A.): dört. 12a-7, 47a-8, 64a-5, 66b-12 

erkân (A.): rükünler. 6a-10, 6b-7 

eśah (A.): daha, doğru. 59b-9 

esvāb (A.): giysi. 53b-13 

eşme: azıcık ezilmekle su çıkan kuyu. 17b-4, 18a-5, 18a-8 

evlā (A.): en uygun, en iyisi. 18a-6, 20a-11, 20a-12, 27a-1, 53a-12 

evvel (A.): ilk. 7a-11, 8a-5, 8b-4, 12b-3, 12b-7 

eylik: iyilik. 8a-15, 64b-12 

eźā (A.): incinme, incitme, eziyet. 10b-13, 42a-14, 42b-10, 53b-8, 55a-5 

ezvāc (A.): zevçler. 85a-13 

-F- 

fā’ide (A.): fayda, yarar, kazanç. 30a-5, 46b-8 

faķīh (A.): fıkıh ilminin üstadı. 48a-9 

fārig (A.): vazgeçmiş. 3b-3, 43b-12, 50a-7, 51a-9, 52a-2 

farz (A.): zorunlu hareket, yapılması gereken görev. 4a-9, 6a-14 

fāsid (A.): çok kötü. 16b-4, 21b-15, 23a-6, 23a-8, 24a-5 

faśl (A.): bölüm, kısım. 53a-14, 54a-6, 71b-2, 72b-13, 86a-8 
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fehm (A.): anlamak. 2b-4, 30a-9, 30b-10, 36a-9, 60a-14 

fesād (A.): kötülük. 64b-2 

fetvā (A.): İslam hukuku ile ilgili sorunun dini kurallara göre çözümünü açıklayan 

belge. 7b-2, 7b-3, 22a-6 

fevr (A.): acele. 31a-6, 31b-3, 33b-6, 51a-9, 65a-10 

feżā’il (A.): faziletler. 42a-8, 56b-1, 56b-3, 80b-12, 86a-2 

fi’l bedāyi‘ ve ġayre (A.): ilkinde ve gayrisinde. 23a-1 

fi’l-cümle (A.): nihayette. 6b-10 

fiġān (F.): sıkıntı, üzüntü. 61b-5 

firāķ (A.): ayrılık. 86b-12 

fuķarā (A.): fakir. 8b-1, 10b-9, 10b-15, 35b-1, 35b-3 

futa (F.): peştemal. 29b-11 

fürūż (A.): farzlar. 6b-7, 13a-15 

füsūķ (A.): fısıklar. 5a-10 

-G- 

ġāfil (A.): aymaz. 5b-15, 10b-8, 13b-5, 19b-2, 43b-9 

ġalaŧ (A.): yanlış, yanılma. 30a-14, 53a-9, 65b-1 

ġam (F.): endişe, sıkıntı. 45a-5 

ġanī (A.): zengin. 30a-8, 35b-4, 35b-8, 35b-14, 36a-2 

ġarķ (A.): boğulmak. 50a-5,  50b-5, 61a-10 

ġayr (A.): başka. 2b-5, 9a-6, 9a-12, 10a-6, 10a-11 

gevde: gövde. 19b-7, 19b-12, 24a-13 
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ġınā (A.): zenginlik, bolluk. 13a-8, 13a-11, 26b-15 

gökçek: güzel. 26a-1, 33a-14, 50a-12, 81a-6 

gülāb (F.): gül suyu. 10b-6, 33b-7 

güm (F.): kayıp, yitik. 71a-15, 73b-11 

günahkâr (F.): günahlı. 535, 845 

-H- 

ĥacāmat (A.): Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine bardak veya şişe 

oturtarak kan alma. 25a-8 

ĥāķīr (A.): aşağı görülen, değersiz. 6a-3, 87a-12 

ħalās (A.): bir yerden, bir şeyden kurtulma. 5a-13, 19a-6 

ħalel (A.): boşluk, eksiklik. 2b-13 

ħāliśan (A.): içtenlikle. 5b-9 

ħalķ (A.): toplum. 7b-12, 27b-15, 38a-6, 44a-11, 48b-1 

ĥamd (A.): övgü. 38b-15, 55a-8, 66b-1, 74a-9 

ĥarāc (A.): girmek. 4b-4 

ħarac (A.): vergi. 22b-9, 23a-1 

ĥarām (A.): günah sayılan. 3a-4, 6a-11, 6a-12, 6b-2, 6b-10 

ħarc (A.): gider. 7a-5, 7b-6, 61a-11 

ħāric (A.): dışında. 16a-14, 42a-7 

ĥarīr (A.): ipek, ateşli. 26a-1 

ĥasan (A.): güzel. 87b-5 

ĥasenāt (A.): güzellikler. 55a-1 
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ĥāśıl (A.): sonuç, etki. 6a-5, 24b-15, 26b-8, 55b-12, 56a-15 

ħāśiyet (A.): kazanç, yarar. 56a-5 

ĥaşr (A.): kıyamet gününde ölülerin dirilip mahşere çıkarılması. 5b-2  

ħatim (A.): sona erdirme, bitirme. 54b-7, 54b-8 

ħaŧā (A.): yanlış. 30a-15, 37b-12 

ħāŧır (A.): hafıza, zihin, akıl. 7a-10, 41b-7 

ħaŧīb (A.): konuşmacı. 59a-1 

ħavf (A.): korku. 4b-15, 9b-4, 10a-2, 12b-8 

ĥavż (A.): havuz. 4a-15 

ĥay (A.): yaşam. 81b-10 

ħayr (A.): iyi, iyilik. 1804 

ĥayż (A.): adet görme. 20a-2, 26a-11, 35a-6, 45a-10 

ĥaź (A.): sınır. 14a-14 

ĥaźer (A.): sakınma, kaçınma. 8a-14, 46b-7, 9a-7, 53b-8, 54b-12, 61b-11 

ĥāżır (A.): bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan. 6a-4, 23b-4, 26b-13, 

47a-13 

hevā (A.): heves. 87a-11, 87b-3 

ĥıfıż (A.): saklamak. 18b-8, 18b-10, 18b-15 

ĥıl (A.): özgür. 16a-14 

ħınnā (A.): kına. 24b-7, 33b-14 

hībe (A.): hediye, yardım. 10b-2, 10b-4, 22a-15 

ħilāf (A.): karşı. 9b-14 

ĥīle (A.): yanıltma. 7a-2, 10b-1, 10b-5 
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ĥisāb (A.): hesap. 5b-5, 11b-11, 30b-2, 32a-3 

ĥiża (A.): sınır. 22b-1 

ĥuccāc A.: haclar. 7b-1, 7b-4, 10b-13, 19a-14 

ĥuķūķ (A.): haklar. 8a-7 

ħuśumā (A.): kavga. 66b-6 

ħuśūś (A.): durum, konu. 23b-15, 28b-10, 28b-13 

ħuşū (A.): alçakgönüllülük. 38b-9, 41b-2, 46b-3, 48a-6 

ħuŧbe (A.): konuşma. 59a-1, 59a-2 

ħużū‘ (A.): alçakgönüllülük. 41b-2, 81b-8 

ĥümām (A.): himmetli. 25a-4 

hümāyūn (F.): krallık. 81b-4 

ĥürmet (A.): saygı. 17b-12 

-I- 

ıħtılāt (A.): karışmak. 26a-7 

ıraķ: uzak. 23a-11, 23a-13, 26a-8, 35a-12 

ıślāĥ (A.): düzeltme. 2b-13, 7b-10, 23a-6, 88a-2, 88a-3 

ıssı: sıcak, hararet. 28a-11, 29b-2, 31a-4, 76a-9 

ıżŧırāb (A.): acı, sıkıntı. 9a-10 

ıżŧırār (A.): zorlama. 30a-6, 31b-5 

ıżŧırārī (A.): mecburî. 30a-13 

-İ- 
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‘iķāb (A.): eziyet 9a-9, 10b-13, 60a-12, 64a-12 

‘itāb (A.): azarlama, tersleme. 13a-1 

i‘āde (A.): geri verme. 14a-5, 14a-8, 14b-14, 14b-15, 35a-7 

i‘tibār (A.): saygınlık. 23a-5, 28b-14, 28b-15 

i‘tiķād (A.): bağlanma. 55b-13, 56a-4, 56a-5, 80a-8 

ibā (A.): tiksindirme, tiksindirilme. 12b-12 

ibaĥat (A.): mubah kılma. 37a-1 

iblīs (A.): şeytan. 10b-9 

ibtidā (A): başlangıç. 15a-10, 15a-14, 36b-2, 40a-1 

iclāl (A.): büyültme. 38b-13, 41b-3, 50b-15, 1425, 1511, 1874 

ictināb (A.): sakınma, çekinme. 5a-5, 5a-12, 5b-13, 24a-8, 24b-9 

iġvā (A.): azdırma. 61b-9, 68b-9 

iħfā (A.): saklama. 48a-4 

iħrāc (A.): dışarı atma, çıkarma. 2b-11 

iħtilāf (A.): ayrılma, kavga. 5b-8, 13b-6, 15a-9, 28b-9 

iĥtilām (A.): ergen olma. 35a-1 

iĥtirāz (A.): sakınma, çekinme. 33b-8 

iħtiśār (A.): kısaca anlatma. 37b-12, 80b-15, 86a-4 

iħtiyār (A.): seçme. 29a-11, 30a-4, 31a-9, 31b-5 

iĥtiyāŧ (A.): önlem. 29a-3 

iĥyā (A.): hayata geçirme. 2b-1, 23b-9, 37b-13, 38b-5 

iĥżār (A.): hazırlama. 38b-11, 69b-5, 69b-6, 81b-11, 88a-10 
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iķāmet (A.): durma, kalma. 47a-13, 53b-1, 59a-2, 65a-11 

iķdām (A.): gayret ve sebata çalışma. 7b-7, 7b-11, 38a-8 

iķtidā (A.): tabi olma, uyma. 59a-7, 59a-9, 59b-14, 60a-9 

ilĥād (A.): sapkınlık. 17b-15, 18a-1 

īmā (A.): dokundurma. 9b-5, 9b-7 

imdi: şimdi 19a-8, 19a-13, 19b-2, 62b-11 

imtisālen (A.): uyarak, bağlı olarak. 19a-10 

inķıtā‘ (A.): kesilme. 21b-6 

inŧıbā‘ (A.): görüş, anlayış. 17a-1 

irsāl (A.): gönderme, gönderilme. 14a-6, 23b-11, 45b-2, 52b-15, 65b-11 

irtikāb (A.): kötü bir iş işleme. 10b-11, 11a-7, 24b-12, 29a-7, 48a-15, 48b-1 

istiğfar (A.): tövbe. 38b-9, 44a-12, 55a-8, 66b-3 

istiķbāl (A.): 9b-14 

istilām (A.): öpme, el sürme. 26a-7, 33b-12, 41b-6,48b-8, 43b-4 

istima‘ (A.): dinleme, işitme. 18b-6, 48b-6 

istināf (A.): başvurmak. 47a-15 

işāret (A): belirti, iz. 24b-3, 24b-5, 26a-8, 37b-7 

iştiyāķ (A.): özlem. 4b-13 

iź‘ān (A.): çabuk anlama. 2a-11 

izār (A.): peştamal. 27b-9, 29b-5 

izdiħām (A.): kalabalık. 42b-10 

izdiħām (A.): kalabalık. 42b-10 
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-K- 

ķā‘ (A.): avlu, bahçe. 1952 

ķā’ide (A.): kural. 18b-7 

ķabīh (A.): çirkin. 64a-10, 87a-10, 87b-3 

ķabīs (A.): hızlı giden at. 41b-10 

ķable’l-mevt (A.): ölüm öncesi. 12a-15, 13a-6 

ķablehü (A.): önce. 73a-3 

ķabż (A.): kavrama. 10b-3 

ķaçan: ne zaman ki. 9a-3, 11a-14, 19b-6, 24a-8 

ķādir (A.): güçlü. 4a-8, 9a-15, 9b-1, 11b-7 

ķāfile (A.): karavan, konvoy. 9b-3, 10a-3, 10a-6, 72b-8 

ķaftān: bir tür giysi. 24a-14, 25a-9, 28a-9, 29b-3, 29b-4 

ķalī (F.): halı. 58a-10 

ķalīl (A.): küçük, biraz. 8a-3, 41a-1 

ķāmet (A.): farz namazdan önce okunan iç ezan. 40b-5, 40b-11, 59a-4, 59a-5 

kâmil (A.): tamam, harika. 7b-11, 17a-15, 25b-11, 27b-4 

ķāmis (A.): gömlek. 24a-14, 28a-9, 29a-1, 29b-3, 29b-4 

ķaran (A.): Mekke arzı, birleştirmek. 17b-5 

ķārin (A.): yakın. 16a-1, 28a-14, 28b-1, 28b-2, 31b-10 

ķarķ (A.): tavuk gıdaklaması. 2110 

ķaśd (A.): niyet. 4b-2, 17b-8, 80b-4, 86b-10 

ķaśden (A.): bilerek. 8a-9 
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ķaśśab (A.): kasap. 36b-1 

ķatī (A.): kararlı, şüphesiz. 2b-11, 7b-12, 9a-7, 9a-15 

ķaŧ‘ (A.): kesme. 41a-13, 41a-14, 47a-13, 53b-1 

ķaŧre (A.): damla. 86b-11 

ķażā (A.): vaktinde kılınmayan namazı ve orucu sonradan yerine getirme. 8a-6, 8a-7, 

12b-6, 16b-6 

kebā’ir (A.): büyük günahlar. 6b-9 

keffāret (A.): bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya oruç. 

3a-8, 27b-2, 27b-14, 27b-15 

kehil (A.): tembel. 86a-5 

kehle (A.): bit. 32a-8, 32a-9, 32a-10, 32a-12, 86a-5 

kelām (A.): söz. 18b-7, 24a-10, 37b-10, 38b-5 

kelimāt (A.): kelimeler. 48b-8 

kemāyenbaġi (A.): gereği gibi. 7a-15 

kerāhat (A.): namaz kılmanın mekruh olduğu vakit. 17b-8, 20a-5, 44b-4, 44b-5 

keŝīr (A.): fazla. 37b-12, 48a-9, 74a-10, 76a-13 

keŝīrü’l vuķū‘  (A.): çok sık vuku bulan. 2b-11, 37b-12, 76a-13 

keyfiyet (A.): durum. 47a-1 

kezāfī (A.): böylece. 6b-5, 14a-10, 20b-2, 22a-1, 22b-4 

ķıble (A.): bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kabe’nin bulunduğu yön. 9b-11, 

9b-14, 9b-15, 61a-3 

ķırān (A.): yakınlık, bir şeyin birleşmesi.20b-3, 37a-7  

ķırāt (A.): okuma. 50a-13 
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ķırķ-: bir şeyi uçlarından kesmek. 14b-5, 24a-14, 26a-6, 32b-4 

ķıyās (A.): karşılaştırma, oranlama, mukayese. 12a-3 

kifāyet (A.): yeterli miktarda olma, yetme. 7b-13, 11b-8, 11b-15, 29a-1 

kirāmen kātibīn (A.): yazıcı melekler. 78a-14 

kötürüm: yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen, ayağa kalkamayan. 12a-10 

ķuç-: kucaklamak. 5a-10, 24a-11, 34b-11, 55a-7 

ķudūm (A.): gelen. 16b-11, 16b-12, 41a-8, 41a-12 

ķumķuma (A.): içine zemzem konulan yuvarlak testi. 10a-15 

ķuŧā (A.): atın arkalaşacak yeri. 1003 

külli (A.): sonuç. 72b-1, 87a-13 

kütüb (A.): kitaplar. 2b-1 

-L- 

lābüd (A.): lazım, gerekli. 14a-2, 18b-5, 18b-7 

lāzım (A.): gerekli. 2b-9, 3b-1, 10a-14, 11b-12 

libās (A.): elbise. 6b-2, 6b-11, 11b-14, 15a-1 

lisān (A.): elbise. 2a-15, 18b-7, 18b-8 

livāta (A.): erkekler arasında cinsi sapıklık. 34b-6 

lüŧf (A.): iyilik, kibarlık. 30b-7, 88a-3 

-M- 

mābeyn (A.): iki şeyin arası. 46a-12 

madar (F.): anne. 21b-7 
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mağfūr (A.): affedilmiş. 55a-2, 73b-1, 88b-2, 88b-4 

maĥal (A.): yer. 38b-14, 48a-11, 51a-1, 62a-1 

maĥberü’l-‘amīķ (A.): derin mürekkep. 9b-10 

maĥfe (A.): mahmil, sepet. 9b-6, 9b-8, 241 

maħir (A.): yükselmek. 15b-6, 15b-7, 15b-8, 16a-10, 26a-11 

maħlūķ (A.): yaratılmış. 9a-4 

maĥmil (A.): mahfe, sepet. 25a-6 

maĥrem (A.): gizli, sır. 12b-10, 12b-12, 12b-15, 13a-4, 13a-6 

mahrūm (A.): nasipsiz. 6b-5 

maĥśūl (A.): yoksun. 11b-15 

maħśūś (A.): özgü. 11b-10, 35b-5 

maĥşer (A.): kıyamet günü dirilenlerin toplanacağı yer. 88a-10, 88a-13, 88b-8, 89a-9 

maĥv (A.): yıkma. 50a-13, 50b-7 

maĥż (A.): saf, karışmamış. 56a-3 

maĥżā (A.): ancak. 2a-3, 26b-4 

maĥžūrāt (A.): korkaklar. 5a-11 

maķābir (A.): mezarlar. 74a-12 

maķbūl (A.): boş. 6a-5, 6b-6, 6b-14, 11b-3 

mālāya‘nī (A.): boş. 25b-2, 48b-7 

maraż (A.): hastalık. 12a-11, 12a-15, 28a-11 

marīż (A.): hasta. 4a-12, 9a-14, 18a-15, 65b-12 
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maślaĥat (A.): iş. 46b-6 

māşiyan (A.): yürüyerek. 52b-13, 53b-4, 57b-1, 57b-5, 1926, 2131 

mebrūr (A.): hayırlı. 5b-1, 5b-4, 5b-7, 5b-8, 5b-11 

meclis (A.): toplanma. 6a-4, 30b-11, 33a-3, 33a-10 

mekrūh (A.): iğrenç. 8b-6, 15a-12, 15b-5, 15b-10, 16a-12 

melā’ike (A.): melek. 41b-5, 44a-5, 44a-7, 44a-11 

memnū‘ (A.): yasak. 18b-12, 19b-3 

menāhī (A.): haram olmuş şeyler. 18b-6, 24b-8 

menhī (A.): haram olmuş şeyler. 296 

merdūd (A.): reddolunmuş, kovulmuş. 66a-11, 68b-6, 68b-11 

merġūb (A.): rağbet edilmiş, beğenilmiş. 87b-9 

mesā’il (A.): mesele. 2a-7, 23b-15 

mesākin (A.): meskenler. 8b-1, 64b-14 

meśālih (A.): işler. 77a-11 

meşgūl (A.): bir işle uğraşan. 48a-8, 58b-12, 61a-4, 65b-4 

metā‘ (A.): ticaret malı, sermaye. 7b-5, 7b-14, 38a-3 

mevāżı‘ (A.): mevziler, yerler. 2b-8 

mevcūd (A.): var olan, bulunan. 12b-11 

meyyit (A.): ölmüş. 22b-9, 23a-9, 23b-2, 39a-6, 56b-1 

meźkûr (A.): adı geçen, anılan. 6b-14, 12a-1, 17a-13, 19b-11 

mi‘rāc (A.): göğe çıkma. 56b-9 

mīķāt (A.): bir iş için belirtilen vakit, zaman. 17b-2, 17b-11, 18a-13, 18a-15, 18b-2 
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mīl (A.): göze sürme çekmeye yarayan alet, bir kilometreye yakın uzaklık. 25b-15, 

52a-13, 52b-1, 815 

milk (A.): birinin tasarrufu altında bulunan şey. 22b-2 

mizān (A.): terazi, tartı. 68b-7 

mu‘allā (A.): yüksek. 39b-1, 74a-12, 78b-15 

mu’teber (A.): fark edilen. 2b-2 

mu’temed (A.): itimat edilen. 2b-11 

mufaśśılan (A.): uzun uzadıya anlatarak. 28a-3, 38b-6, 46a-6, 81a-1, 931 

mugāyir (A.): değiştirilmiş. 25b-5, 30a-6 

muħālif (A.): karşı olan. 48b-3, 48b-7 

muħayyer (A.): seçmeli. 22a-8 

muĥażżab (A.): tahzip olunmuş, boyanmış. 74a-11 

muĥīŧ (A.): ihata eden, kuşatan. 21b-11, 68a-2, 587, 2562 

muĥrimāt (A.): ihramlar. 24a-7 

muĥtāc (A.): ihtiyaç, gereksinim duyan. 11a-9 

muħtelef (A.): ihtilaf olunmuş, uyuşmamış. 15b-1, 15b-5, 15b-10, 16a-9, 16a-13 

muĥtemil (A.): ihtimal olan. 86a-4 

muĥteśib (A.): hesap yapan. 17a-12 

muķaddemā (A.): önce, eskiden. 13b-1, 57a-13, 72a-4, 72a-7 

muķārin (A.): bitişik, ulaşmış. 7a-14, 8a-12, 8a-13 

muķarrabīn (A.): yakınlaşma. 41b-5, 58b-2 

muķayyed (A.): kayıtlı, bağlanmış. 10b-6 
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murād (A.): arzu, istek. 7b-12, 32a-14, 37b-12, 38a-1 

muśāĥib (A.): biriyle sohbet eden. 6a-2, 87a-11, 87b-3 

muśībet (A.): felaket. 61b-8, 67b-1 

mutaśśıf (A.): saflaşmış. 19a-5 

muttaśıl (A.): ulaşan, kavuşan. 51a-13, 53a-13 

muŧahhara (A.): temizlenmiş. 79a-6, 80b-12, 85a-10, 86b-8 

mużŧar (A.): çaresiz kalmış. 10a-4, 10a-6, 27b-8, 27b-11, 27b-12 

mü‘kede (A.): destekleme. 21a-11 

mübtedi (A.): yenilik ortaya koyan. 68b-13 

mücāvir (A.): komşu. 2b-7, 43b-10, 72b-9 

mücerred (A.): tecrit edilmiş, soyulmuş. 11b-9, 80b-3 

mücevver (A.): çevrilmiş. 43b-9, 1607 

mücrim (A.): cürüm işlemiş, suçlu. 61a-15, 61b-3 

müeźźin (A.): ezan okuyan. 58b-15 

müfīd (A.): ifade eden, anlatan. 2b-10, 37b-12, 80b-15, 86a-4 

müfred bi’l-ĥac (A.): hac ile. 20b-5, 28b-2, 41a-14, 69b-12 

müft (F.): bedava, beleş. 23a-3 

müftī (A.): fetva veren. 30b-12 

mühim (A.): ehemmiyetli. 2b-11, 37b-12, 40a-5, 66b-9 

müĥrim (A.): ihrama giren. 3a-4, 3a-5, 5a-10, 5a-11, 6b-10 

mülāĥaža (A.): dikkatle bakma. 41b-3, 42a-2 

mülāyimet (A.): uygunluk. 8b-2 
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mülāzimet (A.): bağlılık. 54b-15 

mültezim (A.): iltizam eden. 45a-2, 48b-11, 48b-13, 51a-1, 51a-2 

münādā (A.): nida edilmiş. 89a-10 

münāfıķ (A.): nifak sokan. 56a-1, 56a-4, 85b-8 

münāsib (A.): uygun. 37b-11, 80b-15 

münĥal (A.): çözülen. 2a-7 

münhiyyāt (A.): haber ulaştıranlar. 5a-11 

münķalib (A.): değişen. 12b-4 

müreted (A.): irtidad eden, yeni dini terk edip eeski dine dönen. 13a-12 

müsāfir (A.): misafir, konuk. 10a-1 

müslümīn (A.): Müslümanlar. 52a-1, 66b-8, 84b-3 

müstecār (A.): kiralanmış. 51a-3 

müsteĥabāt (A.): sevilenler. 517 

müsteĥāķ (A.): hak kazanmış, haklı. 9a-9, 10b-12, 11a-1, 13a-1, 17a-15 

müşāhede (A.): görmek. 2a-8, 2b-8, 7b-8, 50b-15 

müŧāla‘a (A.): okuma. 7a-13 

müte‘allıķ (A.): alakalı olan. 24a-9, 38b-5, 64a-15 

müteġayyir (A.): başkalaşmış. 6a-1 

mütemeti‘ (A): temettü‘ eden, faydalanan. 16a-1, 16b-1, 70a-8, 2605 

müyesser (A.): kolay gelen. 2a-5, 2a-11, 2b-3, 38b-14 

-N- 

nā’il (A.): muradına eren. 19a-6, 55a-1 
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nafaķa (A.): yiyecek parası, geçimlik. 6b-2, 6b-11, 7a-5, 7a-9 

nāfile (A.): lüzumlu değil iken yapılan iş. 10b-12, 12a-7, 13a-7, 14b-13 

naķd (A.): akçe. 11b-9 

nāķıś (A.): noksan, eksik. 25b-12, 72a-13 

naķūd A.: akçe. 7a-5 

nā-meşrū (F.): hukuki olmayan. 6a-7 

nās (A.): insanlar. 22a-1, 23b-1, 23b-9, 30b-5, 43b-1 

naśūh (A.): nasihatçi. 8a-5, 201 

nazar (A.): bakma. 6a-1 

nāzil (A.): inen, inici. 58b-11, 65a-9, 66b-14, 81a-5, 81a-7 

necāset (A.): pislik. 45b-5 

nedāmet (A.): pişmanlık. 3b-14, 89b-2 

nefi‘ (A.): menfaat, fayda. 56b-1 

nehy (A.): yasak etme. 18b-13, 48b-4 

neźīr (A.): birini doğru yola sokmak için gözdağı vererek korkutma. 35b-6, 35b-14 

nıśıf (A.): yarım. 10b-5, 14b-14, 25b-12, 27b-6, 28b-1 

nidā (A.): çağırma. 62a-1, 84b-8, 89a-10, 89a-15 

nifāķ (A.): iki yüzlülük, bozuşukluk. 56a-7 

nifās (A.): lohusalık hali. 20a-2, 45a-10, 45a-13, 72b-7 

niyyet (A.): meram. 6b-8, 8a-8, 13b-1, 19b-5 

noķśān (A.): eksiklik, azalma. 2b-6, 38a-9 

nücūm (A.): yıldızlar. 19a-4 
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nüsħa (A.): yazılı, yazılmış şey. 55b-7 

nüsk (A.): Allah’a yolunca ibadet etme. 2a-8, 2b-8, 17b-10 

nüsk (A.): Allah’a yolunca ibadet etme. 2a-8, 2b-8, 17b-10 

-O- 

od: ateş. 56a-9, 56a-11 

-P- 

pāpūş (F.): ayakkabı. 24a-15 

paşmaķ: ayakkabı. 24a-15, 25a-15, 28a-10, 29b-6 

pīr-i fānī (F.): yaşlı adam. 9a-15 

-R- 

rāĥile (A.): göç eden. 3b-8, 59b-5, 343, 2217 

rākiben (A.): binmiş olarak. 22b-15, 52b-12, 53b-5, 57b-3 

recā (A.): ümit, umma. 56a-15 

ref‘ (A.): kalkındırma, yüceltme. 25b-14, 43b-4, 48a-4, 48a-13, 50a-7 

remel (A.): kum. 16b-15, 25b-15, 46a-8, 46a-9, 46a-14 

remy (A.): atma. 39a-12, 66a-9, 68a-2, 68a-8, 69b-2 

ricāl (A.): erkekler. 26a-8 

ridā (A.): hırka. 20a-13, 27b-9, 598 

rifaķat (A.): yardımcı olmak. 64b-13 

risāle (A.): mektup. 2b-10, 6b-13, 7b-9, 7b-13 

rivāyet (A.): söylenti. 21b-8, 45a-2, 84b-3, 85b-9, 85b-13 
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rübā‘i (A.): dörde mensup. 26a-5, 31b-9, 31b-10, 76a-7 

rücū‘ (A.): dönme. 4b-8, 45b-9, 61b-13, 64a-6, 64b-8 

rükn (A.): direk. 43b-15, 44a-3, 44a-6, 46b-11, 46b-13 

-S- 

śā‘ (A.): bir dirhemlik hububat ölçeği. 14b-14, 25b-12, 27b-6, 29b-14, 31b-11 

sa‘y (A.): çalışıp çabalama. 3a-13, 14a-3, 16b-14, 17a-1 

śā’im (A.): oruç tutan. 28a-15, 29b-14, 30a-1, 37b-6, 54b-6 

sā’ir (A.): seyreden. 11b-10, 19a-2, 19a-5, 36a-15 

śabī (A.): henüz memeden kesilmemiş erkek çocuk. 13a-9 22b-1, 26b-7, 27-1 65b-12 

śāfī (A.): duru, temiz. 74b-14, 75a-1 

śaĥrā (A.): çöl. 61b-14 

sākin (A.): hareketsiz olan. 2a-6, 11b-12, 25b-2, 54a-9 

sāķiŧ (A.): ses çıkarmayan. 6b-4, 12b-3, 14b-12, 24b-13 

śāliĥ (A.): yarar, elverişli. 8a-12, 57b-12 

sālim (A.): sağ, sağlam. 19a-2, 19a-5 

ŝāni (A.): ikinci. 77a-4, 83b-12, 1105 

śarf (A.): harcama. 7a-10, 7b-15, 8a-2 

śavt (A.): ses, seda. 25b-14, 42a-6, 48a-4, 48a-13 

śayd (A.): av. 24b-7, 37b-8, 37b-9, 38a-14 

sebil (A.): su dağıtılan yer. 19a-4 

seğirt-: koşmak, koşturmak. 67a-7 
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sehven (A.): yanlışlıkla. 34a-3 

ŝelāŝe (A.): üç. 29b-13, 31b-6 

semavāt (A.): gökler. 40a-1, 61a-8 

senā (A.): övme. 38b-15, 55a-8, 55a-10, 61a-5 

serāvīl (A.): şalvar. 29a-2 

setr (A.): örtme. 15a-1, 25b-8 

śıĥĥat (A.): sağlık. 80a-5 

śırāŧ-ı müstaķīm (F.):  doğru yol. 19a-4 

sīmā (F.): yüz, çehre. 7b-1 

śiyāb (A.): yiyecekler. 20a-5 

śovuķ: soğuk. 28a-11, 29b-2, 31a-5, 76a-9 

sū’āl (A.): sorma. 11a-5, 21a-14, 39a-3 

śubĥ (A.): sabah. 44b-5, 60b-2, 66a-11, 67b-12 

sum‘a (A.): gösteriş. 5a-9, 6b-11 

śūret (A.): biçim, görünüş. 9b-5, 12a-12, 12b-1, 22a-5 

sükûnet (A.): durgunluk. 46b-4, 64a-6 

sünen (A.): sünnetler. 16b-9, 46a-4, 58a-11 

sünnet (A.): Hz. Muhammed’in sözleri. 58b-4, 58b-14, 58b-15, 59a-5 

-Ş- 

şarŧ (A.): koşul. 6b-6, 9b-12, 9b-14, 11a-13 

şebāk (A.): ağ ve kafes gibi örülme. 81b-5 

şecā‘at (A.): yiğitlik. 46a-10 
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şedīd (A.): şiddetli. 64b-9 

şefā‘at (A.): birinin suçundan geçilmesi ve dileğinin yerine getirilmesi için edilen 

aracılık. 41b-14, 41b-15, 50a-14, 50b-8 

şer‘ī (A.): şeriatla ilgili. 25b-6 

şetm (A.): sövme. 64a-10 

şükrāne (A.): şükran alameti. 2a-12, 16a-3, 35b-10, 37a-13 

şürefā (A.): şerifler. 35b-13 

şürū‘ (A.): başlamak. 60a-6 

-T- 

ta‘b (A.): zahmet, meşakkat, sıkıntı. 61a-11, 88b-11 

ta‘līm (A.): öğretme. 26b-9, 38a-7, 48a-11, 48a-13 

ta‘yīn (A.): ayırma, belli etme. 47b-12 

ta‘žīm (A.): büyükleme. 41b-7, 41b-12, 41b-13, 50b-15, 62b-9 

tā’ħīr (A.): başkalaşma. 15b-8, 15b-9, 15b-15, 16a-5, 16a-7 

tābi‘ (A.): birinin arkası sıra giden. 75a-1, 75a-4, 75a-6 

tafsil (A.): bildirme, açıklama. 27b-14 

tağyīr (A.): başkalaştırma. 17a-11 

taĥķīķ (A.): doğru olup olmadığı araştırma. 4b-2, 7b-3, 30b-7, 45a-3 

taĥmīd (A.): hamd etme. 1599 

taħśīś (A.): bir şeyi birine mahsus kılma. 79b-3 

taht-ı revān (F.): dört kişi ve ekseriya iki katır tarafından taşınan nakil vasıtası. 9b-6 

taķaddüm (A.): önce gelme. 15b-3, 15b-4 
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taķdīm (A.): öne geçirme. 15b-15, 16a-5, 16a-7, 57a-6 

taķśirāt (A.): kusurlar. 78b-14 

taķye (A.): takke. 24a-15 

taśadduķ (A.): sadaka olarak verme, verilme. 35b-11, 35b-12, 36a-5, 36b-7, 36b-8 

taŧvīl (A.): uzatma. 56b-2 

ŧayyib (A.): iyi, güzel, hoş. 6b-11, 7a-1, 7a-10 

te‘accüb (A.): şaşırma. 61b-15 

te‘addüd (A.): çeşitleştirme. 30a-6, 30b-4 

te’ŝīr (A.): alamet, iz bırakma. 42a-2, 42a-3 

tebdil (A.): değiştirme. 6a-7, 87a-10 

tecāvüz (A.): ötesine geçme, saldırma. 18a-2, 18a-3, 18a-11, 18a-13, 18a-15 

tecdīd (A.): yenileme, yenilenme. 13a-13, 47b-2 

tedāħül (A.): birbirinin içine girme. 30a-5 

tedārik (A.): hazırlama. 4b-9 

tedārük (A.): hazırlama. 28a-7, 39b-13 

tedrīs (A.): ders verme. 12b-6 

tehlīl (A.): la ilahe illallah sözünü tekrarlama. 43b-6, 66b-4 

tekbīr (A.): Allahü ekber demek. 43a-14, 43b-4, 43b-6, 62b-9 

tekrār (A.): yine, yeniden. 6a-15, 13a-7, 13a-8, 13a-11 

telbiye (A.): hac sırasında hacıların lebbeyk Allahümme lebbeyk demesi. 13b-1, 17a-

10, 17a-11, 19b-5, 20b-13 

temettü‘ (A.): kar etme, kazanma. 37a-6, 1295 
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temettü‘ haccı: umreden sonra ihramdan çıkılarak aynı dönemde haccın 

gerçekleştirilmesi. 

temlīk (A.): mülk olarak verme. 36b-12, 37a-1 

temti‘ (A.): faydalandırma. 35b-9 

tenziye (A.): temizlemek. 62b-8, 2336 

tertīb (A.): dizme, sıralama. 15b-13, 15b-15, 16a-2, 16a-4 

terviye (A.): derince düşünme. 22b-7 

tesbīĥ (A.): sübhanallah kelimesini söyleyerek Allah’a ta‘zim etme. 21b-10, 58b-12 

tesmiye (A.): adlandırma. 60b-11,2270 

teşātüm (A.): sövüşme. 64b-2 

teşevvük (A.): şevklendirme. 10b-10 

teşrīķ (A.): kurban etlerini kuruttukları zilhiccenin on, on bir, on iki ve on üçüncü 

günleri. 72a-11, 74a-3, 74b-5, 74b-6 

tetebbu‘ (A.): etraflıca tetkik etme. 2b-7 

tevbīħ (A.): azarlama, paylama. 11a-10 

teveccüh (A.): yönelme. 9b-15, 17a-8, 21a-14, 40b-4 

tevlit (A.): doğurmak. 12b-7 

teyemmüm (A.): su bulunmayan yerlerde, su bulunmasına imkan olmayan hallerde 

niyet ederek toprak cinsinden bir şeyle abdest alma. 9b-5, 10a-4, 10a-9, 10a-14 

teżārüb (A.): birine vurma. 64b-2 

tezyīn (A.): süsleme. 88a-9 

türāb (A.): toprak. 61a-10, 61b-5 
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ŧa‘ām (A.): yemek, aş. 8b-1, 64b-14 

ŧā’ife (A.): tavaf eden. 27b-13, 61b-2 

ŧahāret (A.): temizlik. 14b-10, 14b-11, 45a-10, 45a-14 

ŧāhir (A.): temiz. 15a-1, 19a-3, 20a-4, 35a-7 

ŧaleb (A.): isteme. 4b-13, 4b-14, 9a-9, 10b-12 

ŧavāf (A.): etrafını dolaşma. 13b-3, 14b-5, 15a-2, 15b-6 

ŧavar: binek hayvanı. 9a-6, 9a-11, 9a-13, 9b-5 

ŧīble-: kokulanmak. 19b-14, 33a-11, 33a-14, 33a-15, 33b-2 

ŧoman: bin ahaddan ibaret miktar. 29b-4, 29b-11 

-U- 

‘ulemā (A.): alimler. 5b-7, 6a-4, 10a-5, 12a-4 

‘umre (A.): hac mevsiminin dışında Kabe’yi ve Mekke’yi ziyaret etme. 3b-3, 13b-11, 

14a-1, 16b-11, 16b-13 

‘umūm (A.): herkes. 23b-1, 23b-9, 30b-5, 43b-1 

‘użv (A.): organ. 33a-11, 33a-15, 33b-1, 33b-4 

użĥiyye (A.): bir kurban çeşidi. 35a-8, 37a-6, 1344 

-V- 

vācibāt (A.): vacip olan şeyler. 6b-7 

vaħy (A.): bir emrin Allah tarafından peygambere bildirilmesi. 45a-3 

vaķār (A.): ağırbaşlılık. 17a-8, 46b-3, 46b-4, 52a-2 

vaķfe (A.): durak. 13b-3, 14a-11, 14a-12, 14b-1 
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vāķi‘ (A): olagelen. 2b-13, 37b-12, 38b-12, 64b-2 

vaķtā (A.): ne vakit ki. 2a-2, 39a-2, 57b-13, 58b-5 

vāriŝ (A.): mirasçı. 22a-15, 22b-4, 22b-9, 23a-5 

vāśıl (A.): erişen. 6b-15, 57b-13, 65a-3, 67a-13 

vaśiyyet (A.): bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını istediği şey. 13a-3, 22a-7, 

22a-12, 23a-4 

vaż‘ (A.): koyma, konulma. 17b-2, 17b-7, 68a-5, 73a-10 

ve’l-ĥāśıl (A.): sözün kısası. 6b-5 

vech (A.): yüz, surat. 5b-7, 6b-12, 19b-1, 22b-3 

velī (A.): eren. 26b-9, 26b-11, 26b-13, 69b-11 

vereŝe (A.): mirasçılar. 22b-1  

vilāyet (A.): birine kefil olma. 4b-3 

vuķūf (A. ): durma. 34b-6 

vużū (A.): abdest alma. 47b-2 

vüs‘at (A.): genişlik, bolluk. 9a-11 

vüstā (A.): orta. 73b-2 

-Y- 

yağır: omuz, sırt. 38a-5 

yap: yavaş. 46b-4, 52a-2, 52b-1, 52b-3, 52b-6 

yapaça: yavaşça. 16b-15, 26a-1 

yarlıġa-: affetmek. 38a-1, 61a-13, 61b-1, 61b-9, 68b-8 

yayan: yaya, sefer. 14a-5, 14a-8, 22b-12, 22b-13 
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yel-: koşmak, binmek. 17a-2, 25b-15, 46a-11, 52a-8, 52a-9 

yevm (A.): gün. 4a-15, 17a-5, 22b-7, 22b-8 

yu-: yıkamak. 25a-4, 32a-12, 32a-13, 56b-9 

yumruca: yuvarlakça. 29b-8 

-Z- 

za‘firān (A.): safran. 10b-6 

ża‘īf (A.): zayıf. 2a-3, 30b-6 

zā’il (A.): sona eren. 12a-11, 12a-15, 12b-2, 12b-3, 69b-2 

zād (A.): azık. 10b-14 

żālim (A.): zulmeden. 11a-2 

żāmin (A.): kefil olan. 21b-15, 22b-14, 23a-4, 23a-7, 23a-14 

žan (A.): sanma. 27b-15, 28b-13, 59b-13, 60a-1 

żarib (A.): haraç. 64b-9 

żarūrī (A.): mecburi. 30a-11, 31a-10 

żāyi‘ (A.): elden çıkan. 39b-12, 60a-14, 61b-10, 64a-9 

zeħārif (A.): altınlar. 6a-3, 87a-11, 87b-4 

zemzem (A.): Kabe civarındaki meşhur kuyu. 10a-15, 10b-7, 49b-14, 51a-5, 51a-8 

zevāl (A.): yerinden ayrılıp gitme. 58b-12, 58b-13, 60b-2, 60b-6, 67b-15 

zevc (A.): kar-kocanın her biri. 12b-11, 12b-12, 12b-15, 26a-13, 26b-3 

żımnen (A.): açık olmayarak. 8a-9 

źikir (A.): anma. 21b-10, 37b-12, 47b-11, 53b-2 

zinā (A.): nikahsız çiftleşme. 34b-6 
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zīrā (F.): fakat. 2b-6, 7b-11, 11a-6, 16a-12 

żiyā (A.): ışık. 42a-1 

ziyāde (A.): artma, çoğaltma. 2a-10, 10a-11, 10b-5, 12b-14 

żiyāfet (A.): artma, çoğalma. 22b-11, 36a-14 

ziyān (F.): zarar. 46b-8 

ziyāret (A.): görmeye gitme. 2a-4, 3b-6, 15b-6, 15b-14 

zīnet (A.): süs. 21a-12 

żuhur (A.): öğle. 17a-4 

zübde (A.): bir şeyin en seçkin parçası. 2b-2, 5 
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V. SONUÇ 

     Edebiyatımızda, dinin büyük bir yeri vardır. Tasavvufî ve dinî konuda birçok eser 

verilmiştir. Menâsik-i haclar da bunların arasındadır. Dolayısıyla, bu tarzda eserleri 

incelemek bize dönemin dil yapısı hakkında bilgi verecektir. 

     Çalışmamızda, Sünbülî Sinân’ın Menâsik-i Hac adlı eseri ele alınmıştır. Eserin 

nüshaları arasından iki tanesi seçilerek, edisyon kritik yöntemiyle ortaya yeni bir 

metin çıkarılmıştır.  

     İnceleme kısmında bazı dikkat çeken hususlara değinilerek, dönemin dil 

özelliklerine yer vermeye çalışılmıştır.   

     Eser, dönem olarak 16. yüzyıla ait bir eserdir. Eser incelendiğinde, dudak uyumu 

bazen görülmekle beraber, görülmediği yerler de vardır. Yer yer Eski Anadolu 

Türkçesi özellikleri görülmektedir. Eser harekeli olduğundan, dönemin ses ve şekil 

yapısı bakımından bizlere bilgi sunmaktadır. 

     Sözlük kısmında, bazı kelimeler ve anlamları yer almıştır. Eserden örnekler 

verilmiştir. 

     Eser, 16. yüzyıla ait olması hasebiyle dil malzemesi oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Sade dille yazılmış, halkın anlaması amaçlanmıştır.  

     Eser, İlahiyat alanı için de önemlidir. Müellif, birçok menâsik kitaplarını derleyip 

toparlayarak Menâsik-i Hac adlı eserini telif etmiştir.   

     Eser, dönemin din anlayışı hakkında ipucu vermektedir. Eser, birçok ayet, hadis, 

dua içermekte, bunların açıklamaları yer almaktadır. Hac ve umre sırasında 

yapılması gerekli olan ve yapılmaması lüzumlu olan şeyleri edebi bir üslupla ortaya 

koymuştur.   

    Hac kitapları, sosyal konulu kitaplardır. Halk düşünülerek yazıldığı için, sade bir 

dile sahip metinlerdendir. Bu tür metinleri incelemek dönemin dil yapısını anlamak 

için oldukça elverişli metinlerdir. 
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