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ALİ UFKÎ BEY
[ ö. 1675 (?) ]

( Leh asıllı bestekâr ve mûsıkişinas. Kitâb-ı Mukaddes’i Türkçe’ye ilk çeviren kişi )

Aslen Leh (Polonya) mühtedisi olup asıl adı Albert Bobowski’dir. Adı Latince ki taplarda
Albertus Bobovius, Batı kay naklarında ise Hali Beigh olarak geç mektedir. Bazı kaynaklarda
1610’da Po lonya’nın Lvov şehrinde doğduğu kayıtlı ise de bugüne kadar yapılan araştırma -
larda hayatı, doğum, ölüm tarihi ve yeri hakkında kesin bilgiler elde edilememiş tir. Ailesi,
çocukluğu ve ilk öğrenimi ko nusunda da aydınlatıcı bilgiler yoktur. Ancak eserlerinden, muh-
temelen esir olarak İstanbul’a gönderilmeden önce iyi bir tahsil gördüğü ve birkaç dil öğ -
rendiği anlaşılmaktadır. Claes (Nicholas) Ralamb, 1657’de bizzat kendisinden din lediğini
belirterek onun 1645’te Vene diklilerle yapılan savaşta Os man lılar’a esir düştüğünü, sarayda
Enderun’a alı narak yetiştirildiğini ve burada on yıl ha nendelik yaptıktan sonra padişah tara -
fından âzat edilerek sipahi ulufesi aldığını nakletmektedir. Polonya kaynakla rına dayanan
Franz Babinger ise önce sarayda esir olarak çalıştığını, adını be lirtmediği bir Türk asilzade-
sinin hizme tine girdiğini ve bir müddet sonra da âzat edildiğini yazmaktadır.

Bizzat kendisi, Sultan İbrâhim ve IV. Mehmed dönemlerinde sarayda görev aldığını,
Enderun’da ilim, fikir ve sanat kabiliyetini geliştirdiğini, bazı genel ma hiyette bilgiler yanında
Doğu ve Batı dil leri ile Türk klasik ve halk mûsikisini öğ rendiğini, kısa sürede santur çalmakta
maharet gösterdiğini. Ufkî mahlası ile şiirler yazdığını ve besteler yaptığını an latmaktadır.
Yine kendi ifadesine göre, Enderun meşkhanesinde on yıl kadar kalmış, kabiliyet ve maha-
retiyle dikkati çekmiştir. Çeşitli yayınlarda, Ali Ufkî’in başta Latince, eski Yunanca, Lehçe,
İn gilizce, İtalyanca, Fransızca, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere on yedi kadar dil bildiği
ve bu bilgisinden dolayı IV. Meh med zamanında Dîvân-ı Hümâyun baş tercümanlığında bu-
lunduğu belirtilmek tedir. Muhtemelen, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği İstanbul’da ölen
Ali Ufki’nin ölüm tarihine dair verilen bilgiler de birbirini tutmamaktadır. Çeşitli kay naklarda
1672, 1675, 1676 veya 1680 tarihlerinde ölmüş olabileceği yolunda rivayetler vardır.

Kitâb-ı Mukaddes Tercümesi
Ahd-i Atîk, Ahd-i Cedîd ve Apokrafiler’den mey dana gelen bu tercümeyi Ali Ufkî, Hol -

landa sefiri Levinus Warner’in isteği ve onun para yardımı ile yapmıştır. Ahd-i Atîk’teki
Ezra ve Yeremya bölümlerinden bir kısmı eksik olan bu yazma Leiden Üniversitesi Levinus
Warner koleksiyo nunda bulunmaktadır (Cod. 390 Warn, Or.1101 a-f. ). 1666’da tamamlanan
bu tercümenin Ahd-i Cedîd kısmı Jean Daniel Kieffer’in* tashihin den geçtikten sonra
1819’da, tamamı ise (Apokrafiler hariç) 1827’de yayımlanmıştır. Bugün kul lanılan Türkçe
Kitâb-ı Mukaddes Ali Uf kî’nin tercümesine dayanmaktadır. 

Ali Ufkî’nin ayrıca Mezmûrlar tercü mesi ve besteleri tespit edilmiştir. Paris Bibliothéque
Nationale’de Şark Yazma ları arasında (Suppl. Turc 472) kayıtlı bu lunan eser Hz. Dâvûd’un
ilk on dört mezmûrunun hece vezniyle Türkçe’ye tercü mesi ile notalarından meydana gel-
mek tedir. (Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Heyet, c. 2, s. 456-457,
İst.1989).

Bu eserin(Mezmurların) ilk on dört mezmurunun transkripsiyonlarını Cem Behar 1990
yılında yayımlamıştır. 

*Doğ.04.05.1767 Straßburg; ölm.1833 Paris. Protestan Oriantalist. 1798`de Mısır`da Fransız ordusunda iken
Osmanlılara esir düşmüş ve 3 yıl İst. Yedikule zindanlarında kalmıştır. 2 Ağustos 1817-1819 Londra’da dış ülkeler
İngiliz Bibel(İncil) Şirketinde Ali Ufki Bey’in Leyden’den aldığı Yeni Ahit tercümesini yazdı(sadeleştirdi).  
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ÖNSÖZ
Kadir Akın (Emekli, çevirmen, transliterasyoncu, araştırmacı.)

Bu kitabı yayınlamaktaki ayrıcalık: 1989 yılında Leyden Kütüphanesi’nden alınmış Ali Bey’in
(Bo bovski) Orijinal Os man lıca el yazmasının mikrofilmleri(draft copy C 390) adı ile anılan taslak
metindir. Ali Bey, padişahın önemli bir tercümanı olmasına rağmen bir kâtip değildi. Bu yüzden kendine
özgü hızlı el yazısı ile harekesiz olarak1664 yılında Apokrafiler taslağını yazmıştır. Bu işi Ali Bey’den,
Hollanda dışişleri sefiri Lewin Wagner istemiş olup büyük ihtimalle IV. Mehmet’ten izin almıştır. Ali
Bey işin ta başından bu yazıların Hollanda’ya gideceğini biliyordu(Bkz. Kitabın Sonundaki Belgede
Ali Bey’in Mektubu: S.1942-43). İşte bu yüzden Ali Bey özel kâtiplerine, kendi yazdığı taslağı 1665
yılında tekrar dikte et tir miştir. Yani hazırladığı taslaktan okuyarak kâtip lerin güzel ve okunaklı Osmanlıca
yazısıyla(Harekeli olarak) bu kitabı temiz bir şe kilde yaz dırmıştır. Bu kopya lara Ali Bey’in 1665 “fair
copy” temiz kopyaları denir ve Leyden kütüphanesinde Or. E 1101 “Apocryp books” adı altında
katologlan dırılmıştır.

2003 yılında yayımladığımız Apokrafiler kitabı Ali Bey’in 1664 yılı el yazması tas la ğı oldu ğun dan
(Bak S.1948/49) bazı kelimeler okunamamış olup hatalar vardır(Harekesiz yazıldığından). Ayrıca Ali
Bey bazı zor okunan kelimeleri katiplerine 1665 yılın da yazdırırken -o günkü düzgün lisanı kullanarak-
kendi yaz dığı tek tük gramatik hatalarını veya kelimeleri kendisi düzeltmiştir. Bugün elimizde digital
ortam vardır. Bu yüzden 2012 yılında Leyden Kütüphanesinden -Ali Bey’in 1664 yılındaki el yazması
Apokrafi kitabının-1665 yılında katiplerine dikte ettirdiği temiz kopyalarını “digital olarak” satın aldım
ve bunları 1664 Metni ile karşı laştırarak tam mükemmel bir transliterasyonunu yaptım(Örneğin 1665
te miz kopyasında II. Ezra 10. Bab 22. ayetten 29. ayete kadar olan bölümler kayıptır. Bunları Ali Bey’in
1664 metninden aldım. Bkz. S.1572-1586 ve belgeler S.1950). Böy lece bunların birebir Osmanlıca
transliterasyonunu ve bu günkü sa deleştirilmiş şeklini tekrar kaleme alarak, nadir bulunan 17.
yy’ın bir Osmanlıca eserini aşinalarına ulaştırmayı ulvî ve manevî bir görev bildim.

Bu belgesel, tıpkıbasım Osmanlıca el yazmaları ve transliterasyonunu okuyan meraklılar, “Dinler
Tarihi” öğrencileri, Osmanlıca öğrenmek isteyenler, 17 yy. Osmanlı dönemi deyimleri, atasözleri ve
ayrıca yaşam tarzıyla ilgili vazgeçilmez bir kaynak olacağından mutluluk duyarım.  

Ali Ufki Bey’in temiz kopyaları nasıl su yüzüne çıktı?
Ali Ufki Bey’in 17. yy.’da İncil’i çevirdiği ve bunun Hollanda’nın Leyden kütüphanesinde korunduğu

tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilini yor du. Bu yüzden Leyden kütüphanesinden Ali Bey’in el
yazmalarını temin et mek isteyenlere mütemadiyen taslak metnin mikro filmleri ile yanında Latin ce bir
Katalog veriliyor(Bkz. Belgeler S.1940-1941), böylece birçok araştırma cı bunlarla didinip duruyordu.
Bu “Latince Katalok” tercüme edildiğinde Cod. 390 B’de Apokrafilerin olduğu ve Cod. 1101 E’de ise
Apokrafiler’in muhteşem bir kopyasının olduğu belirtildiği halde; düzgün Osmanlıca ile yazılan temiz
bir kop yası olduğu izah edilmiyordu(Yani okunaklı, harekeli bir yazı tipi oldu ğun dan hiç bahse -
dilmiyordu), ayrıca içersinde ‘hatalarla eksiklikler’+ olduğu not edildiğin den hemen hemen hiçbir
araştırmacı tarafından önemsenmeyip incelenmi yordu.

(Cod. 1101`in „Neat/fair” Copy“(Temiz Kopya) olarak söz edilme ye başlanması: Dil bilimci
Prof. Dr. H. Neudecker doçentlik tezinde Haki’nin I. Samuel kitabının transkripsiyonunu yaparken, Ali
Bey’in hayatını da in celemiş ve bu sırada Ali Bey’in C 390 kod numarası ile anılan 1662-1664 orjinal
el yazmalarının(draft copy) bir taslak olduğunu ve bazı yerlerinin oku na ma dığını tespit etmiştir. Daha
sonra ise Ali Bey’in bu yazıları 1665 yılında kendi kâtibine yazdırarak temiz kopyasının elde
edildiğini(fair copy) saptamış ve kitabında yazmıştır.* Bu yüzden kendisine teşekkür etmeyi bir borç
bilirim. Ayrıca Leyden Üniversitesi Kütüphanesi 2000 yılından sonra tam olarak digital sisteme geçmiş
olduğundan; 1665 yılında yazılan Ali Bey’in temiz kopyalarının bulunduğunu Cod. 1101’ de ilk kez
“Neat Copy” (temiz kopya) olarak belirt ilmeye başlanmıştır**

+Oysa henüz transliterasyonu yapılmamış olan bir metnin hatasının olup olmadığı nasıl tespit edilebilirdi ?
* Bkz. Hannach Neudecker: „From İstanbul To London“ Albertus Bobowius, Appeal to Isaac Basire.

/ The Republic of Letters and the Levant-Printed Leiden 2005, Hannach Neudecker: The Turkisch
(Ottoman) Bible translation by Yahya bin İshak, so called ‘Haki’ / Leiden 1994

** Bkz.: Inventories of  collections of oriental manuscript/Press Leiden 2007.
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GİRİŞ
Hakkı Bayraktar

(İslam ilahiyatçısı, eğitimci ve araştırmacı yazar)
Deuterokanonik (Apokrif) kitapların anlam ve içeriği konusuna Hıristiyan kaynakların ba-

kışı şöyledir: 
“Apokrif (apocrypha) sözcüğü, Grekçe “saklı kitaplar” anla mına gelen ‘“apocryphos” söz-

cüğünden gelmiştir. Orijinal metin Grekçe yazılmıştır. Bu kitaplar İ.Ö. 3. yüzyılda 70 kişilik
bir ekip tarafından çevirisi yapılan Septuaginta’da bu lunmaktadır.

Apokrif Kitapları, Mesih İsa’dan önceki yüzyıllarda yaşa yan Yahudiler’in tarihi, yaşamı,
düşüncesi, ibadeti ve dinsel gelenekleri konusunda değerli bilgiler vermek açısından çok
önemlidir. Böylece Mesih İsa’nın hangi tarihsel ve kültürel ortamda yaşamını ve öğretisini
sürdürdüğünü daha iyi anla yabiliriz.

Eski Antlaşma dönemiyle ilgili apokrif kitapların çoğunluğu İbranice ya da Aramice
yazılmış olmalarına karşın, yalnızca Grekçe biçimleriyle elimize ulaşmışlardır. Bu da
metinlerin Eski Antlaşma’nın ilk Grekçe çevirisi olan Septuaginta’da toplu olarak korunma-
sından kaynaklanmaktadır. Eski Antlaşma’nın İ.Ö. üçüncü yüzyılda yapılmaya başlanan ve
dünyada o dönem en yaygın dil olan Grekçe’deki bu çevirisi çok kısa bir süre içinde yaygın-
laşmıştır.

Roma Katolik Kilisesi, 1546 yılında Trent Konsülü’nde bu kitapları Kutsal Kitaplar’ın
arasına almıştır. Katolikler söz konusu kitaplardan “Deuterokanonik” yani Kutsal Kitap lis-
tesine sonradan eklenmiş kitaplar olarak söz ederler. Ortodoks Kilisesi ise “Deuterokano-
nik” olarak adlandırdığı kitapları 1642 Yaş (Jassy) ve 1672 Yeruşalim konsüllerinde
“Kutsal Yazılar’ın gerçek parçaları” olarak adlandırmıştır. Günümüzde birçok Ortodoks
din bilgini, Atanasyus ve Jerome’nin çizgisini izleyerek bu kitapların Kutsal Yazılar’ın diğer
bölümlerinden daha az yetkili olduğunu kabul etmektedir. Apokrif Kitapları, genellikle Eski
Antlaşma’nın evrensel olarak benimsenen kitapları arasında değerlendirilmez ve topluluk
önünde ya da kilise tapınma hizmetinde birincil olarak kullanılmazlar. Yine de Apokrif Ki-
tapları’nın inanlıların kişisel çalışmaları ve gelişmeleri için yararlı olabilecekleri düşünülür.

Katolik Kilisesi, Apokrif kitaplardan “Deuterokanonik” ya ni, Kutsal Kitap listesine sonra-
dan eklenmiş kitaplar olarak söz eder. Protestanlar ise bu kitapları “Apokrifler” diye ad -
landırırlar. Martin Luther, Apokrifler’e Kutsal Yazı gözüyle bakmamasına rağmen onların
“okunması iyi ve yararlı kitap lar” olduğunu belirtmiştir.

Deuterokanonik (Apokrif) Kitapları; tarihsel metinler, söy lenceler, bilgelik sözleri, dua ve
ezgiler, gelecek olaylarla il gili metinlerden oluşur. Kitaplar sırasıyla, Tobit, Yudit, Ester (Eski
Antlaşma’daki özgün metne bazı ekler içeren Grekçe çevirisi). Bilgelik, Sirak, Baruk, Yerem-
ya’nın Mektubu, Azarya’nın Duası ve Üç Genç Adamın Ezgisi, Suzanna, Bel ve Ejderha, 1.
Makabeler, 2.Makabeler, 3.Makabeler, 1.Esdras, 4.Ezra, Manaşşe’nin Duası, 151.Mezmur ve
4.Makabeler’dir.” ( http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=3 ) 

Yazılı ve emek verilmiş her metin elbette bir anlam ifade eder ve belgesel değere sahiptir.
Söz konusu kutsal metinler olunca önem ve ilgi daha da artmaktadır. 

“…apokrif kitapların çoğunluğu İbranice ya da Aramice yazılmış olmalarına karşın,
yalnızca Grekçe biçimleriyle elimize ulaşmışlardır.” tesbiti, orijinal ilk metinlerin ve ilk
metinlere uygun birebir kopyalarının mevcut olmadığını gösterir. Bu da tahrifat/bozulma, de-
ğişiklik şüphesini doğurur. Bu durum, Kitab-ı Mukaddes’in bütün metinleri için geçerlidir ve
önemli bir araştırma konusudur. Bu konuda hem batılı hem de doğulu ilim adamları tarafından
ciddi araştırmalar yapılmış ve önemli kitaplar da yayınlanmıştır. 

“Roma Katolik Kilisesi, 1546 yılında Trent Konsülü’nde bu kitapları Kutsal Kitap-
lar’ın arasına almış; Ortodoks Kilisesi ise ‘Deuterokanonik’ olarak adlandırdığı kitap-
ları 1642 Yaş (Jassy) ve 1672 Yeruşalim konsüllerinde ‘Kutsal Yazılar’ın gerçek
parçaları’ olarak adlandırmış” ise, bugün Deuterokanonik (Apokrif) metinleri Kitab-ı Mu-
kaddes içerisinde neden göremiyoruz? Bu da yadsınacak bir soru değildir? Öyle ya, kutsal
metinler üzerinde tasarruf yetkisine -o metinlerin asıl sahibi dışında- kim sahip olabilir? Ya
da bu metinleri Kutsal Kitab’a bazen alıp bazen çıkartma hakkı kime aittir? Bu, ciddi bir prob-
lem olarak ortada durmaktadır. Halbuki kutsal metinler şüphelerden vareste olmalıdır. 

6



Yahudi basınında yayınlanan bir habere göre, “Yıllardır araştırmacıların merak konusu olan
‘Kutsal Kitab’ı kim yazdı?’ sorusu, uzun bir listenin çıkmasına neden olmuştu. Bu listeye
aday olarak katılabilecek iki isim daha öne süren Amerikalı Prof. Richard Friedman’ın bu ko-
nudaki kitabı önümüzdeki günlerde Londra ve Newyork’ta yayınlanacak. Friedman’a göre,
peygamberlerden Yeremiah ve havarisi Baruh Ben-Neriya, Kutsal Kitab’ın ilk beş bölümünü
kaleme almışlardır. İsrailli uzmanlar, önerinin üzerinde düşünüyorlar…” denmektedir. (Yahu-
dilerin İstanbul’da çıkarttıkları Şalom gazetesi, 13 Mayıs 1987)

Bir Yahudi ansiklopedisindeki şu ifadeler de, bu bağlamda önemli bir problemin itirafıdır:
“Kitab-ı Mukaddes’in (Ahd-i Kadîm’in/Tevrat’ın) ilk beş kitabı, eski İsrailiyat tefsirlerinde

de belirtildiği gibi -Hz.Musa’nın ölümünden bahseden son sekiz ayet müstesna- Hz.Musa ta-
rafından te’lif edilmiştir. Bilginler, bu sahifelerdeki çelişki ve ihtilaflarla meşgul olmaya, onu
kendi hikmet ve maharetleriyle düzeltmeye devam etmektedirler.” ( Jewish Encyclopaedia,
589/Bkz. Ebu’l-Hasen en-Nedvi, Rahmet Peygamberi, İz Yayıncılık, İst. 1992, s.31) 

“Vahiy inancına dokunan, Hıristiyan çevrelerde hakim olan bu sıkıntı, Vatikan II Kon-
sili(1962-1965) sırasında da ifade edildi. Orada kabul edilebilecek bir kesin metin ortaya çık-
ması ve vahy hakkındaki 4 no.’lu ‘Konsil Belgesi’ne yazdığı girişte Mgr.Weber’in deyimiyle;
‘Konsili çamura saplanmak tehlikesiyle karşı karşıya koyan bu acıklı durumun’ sona ermesi
için, üç yıl boyunca süren tartışmalardan sonra, en azından beş metnin değiştirilmesini bek-
lemek gerekmişti.

Bu belgenin Eski Ahit’e ilişkin iki cümlesi(4.Bölüm, s.53), hiçbir itiraza yol açmayacak
bir tarzda, bazı metinlerin eksiklerini ve geçersizliklerini belirtmektedir:

‘Mesih ile açılan  kurtuluş yolundan önce yaşayan insanlığın durumu hesaba katılarak, Eski
Ahid’in Kitapları herkese, Tanrı’nın ve insanın kim olduğunu bilme imkanı verirler. Keza,
kendi öz adaleti ve merhameti içerisinde Tanrı’nın insanlara nasıl muamele ettiğini öğrenme
imkanı verirler. Bu kitaplar, eksik ve geçersiz hususlar ihtiva etmelerine rağmen, yine de ger-
çek bir ilahî pedagojiye tanıklık vermektedirler.’ 

Bu metin, bir konsil bildirisinin bir parçasını oluşturarak 6’ya karşı 2344 oy almakla, ittifaka
yakın bir kabule mazhar olmuştur.”(Maurice Bucaille, Kitab-ı Mukaddes-Kur’an ve Bilim, Çev. Doç.
Dr. Suat Yıldırım, TÖV Yayınları, İzmir 1981, s.69-70) 

Bugünkü Hıristiyanlar tarafından da aynen kabul edilen Tevrat [“Çünkü eğer siz, Musa’ya
iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Zira O, benim için yazmıştır. Fakat eğer O’nun yazılarına
iman etmiyorsanız, benim sözlerime nasıl iman edersiniz?”(Yuhanna: 5/46-47) Batılı bazı araştırmacı-
lara göre, Hıristiyanların, Tevrat’ı kabullenmelerinin başlıca sebebi; ilk dönemlerde ellerinde Hıristi-
yanlık adına herhangi bir yazılı kutsal metin olmayışıydı. (M.Yearsley The Story of the Bible) Çünkü
inanışlarına göre; İsa’ya yaşarken yazılı bir kitap nazil olmamıştır.] bugünkü durumuna birçok de-
ğişik kaynaklardan aktarılarak gelmiştir. Kaynakların çok olması, sayısız uyumsuzluklara ve
gereksiz tekrarlara yol açmıştır.  

“1854 yılında Eski Ahit(Tevrat) için bellibaşlı dört kaynak kabul edilmiştir. Bu kaynaklar
şunlardır:

1-Yahviste Belge: İsa’dan önce 9. yüzyılda yer alır. (Yahuda diyarında yazılmıştır.)
2-Elohiste Belge: Birinciden biraz daha yakın bir zamanda ye alır. (İsrail’de yazılmıştır.)
3-Tesniye: Bazılarına göre(E. Jacob) İsa’dan önce 8. yüzyıla, bazılarına göre(M.P.de Vaux)

ise Josias devrine (İsa’dan önce 7. yüzyıl) aittir.
4-Din Adamlarının Metinleri: Sürgün dönemine veya sürgünden sonraki zamana aittir.

(İ.Ö. 6. yy.)
Bu şekilde Tevrat metninin hazırlanması, en azından üç asırlık bir zaman bölümüne yayıl-

maktadır.”(Bkz: Kitab-ı Mukaddes Kur’an ve Bilim, a.g.y., TÖV Yay. İzmir-1981, s.32-33) 
“Böylece Tevrat’ın; katipler tarafından -bazen kendi derlemelerini birbirine eklemek, bazen

sentez kaygısıyla hikayeleri değiştirmek suretiyle- farklı rivayetlerin az-çok becerikli bir şe-
kilde birbirine geçirilmesinden meydana gelmiş olduğu anlaşılıyor. Fakat bu yapılırken, ne
de olsa birçok acaiplikler ve tutarsızlıklar kalmıştır.”( a.g.e. sh: 33)

Bugünkü “Kutsal Kitap” metinlerinin hiçbirinde, gerek Ezra’nın  ve gerekse Baruh’un der-
lediği/yazdığı bazı kitaplar/bölümlerle birlikte eski baskılarda mevcut olan diğer birçok kitap
ve bölümlerini göremiyoruz. (Elinizdeki eser, bunun belirgin bir kanıtıdır.) Yani elimizde işte
Kutsal Kitap budur diyebileceğimiz net bir metin mevcut değildir.

Bu eserin, mutlak hakikatı arayanlara ve sonsuz mutluluğa ulaşma uğrunda çile çekenlere
bir rehber ve ışık(!); ilahiyat araştırmacılarına da üzerinde çalışmaya değer bir belge/kaynak
olmasını temenni ediyorum.
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I

K İ T Â B-I  Y U D î T

Evvelki Bâb

1*ʿAzîm Nînîve* nâm şehirde saltanat süren
Nebûhatness â rıŋ pâ dişâhlığınıŋ on ikinci yı -
lında ve Midyân vilâyeti ü ze  rine Ekbe tân da
pâdişâhlık süreŋ Arfahşâdıŋ eyyâmında
1*Büyük Ninova adındaki şehirde saltanat
süren Nabukadnezar’ın padi şahlığının on i -
kin ci yılın da, Med vilayeti üzerine Ekbetan’ -
da egemenlik süren Arpakşat’ın gün  le rinde;
2*Ki Ekbetânıŋ çevresinde enlỉliḡi üç ârşĩn
ve uzunluğu altı âr şĩn dört çâr köşe taşlardan
hisâr yaptı ve hisârıŋ yüksek li ḡi ni yet miş âr -
şĩn enlỉḡini ise elli ârşĩn eyledi
2*Ekbatan’ın çevresinde eni üç arşın, uzun -
 luğu altı ar şın olan dört köşeli taşlardan bir
kale yaptı. Kalenin yük sekliğini yetmiş arşın
eni ni de elli arşın yaptı.
3*Ve şehriŋ kapĩları üzeriŋde ol hisârıŋ kul-
lelerini kodu ki yük sek likleri yüz ârşĩn idiler
3*Kentin kapıları üstüne yükseklikleri yüz ar -
şın olan burçlar dik  tirdi.
4*Ve onlarıŋ temellerini altmış ârşĩn enli ey -
ledi
4*Onların temelleri altmış arşın eninde yaptı.
5*Ve yükseklikde yetmiş ârşĩn enlỉlikde ise
kırk ârşĩn kapĩ ları kaldırdı ki ȯnuŋ kavî ʿas -
kerleri ve yayalarınıŋ safflı bölükleri ȯndan
çıkalar ∞
5*Onun tüm yayalarıyla askerleri oradan
çıksınlar diye yüksekliği yetmiş arşın ve eni
kırk arşın olan kapılar yaptırdı.

*Assur başkenti Ninive yaklaşık olarak 750 hektar ge -
nişliğindeydi. Bkz. Anadolu Üni. ‘Eski Mezopotamya ve
Mısır Tarihi’. S.94, Eskişehi Ocak 2019.

f

f
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6*Pes ol zamânda Nebûhatnessâr pâdişâh şâh
Arfahşâd ü  zerine Râgû sınĩrında olan büyük
ovâda cenk eyledi
6*O zamanda Nabukadnezar kral Arpak şat’a
karşı Ragay sını rında olan büyük ovada  sa -
vaştı.  
7*Ve dağlarda sâkin olan hepisi hem Furât ve
Dicle ve He dâsbe ırmaklarınıŋ yanında ve
İlimmîleriŋ şâhı Âryohuŋ ovâ larında o lan lar
hep bile kaçışdılar
7*Dağlarda yaşayanlar, Fırat ve Dicle ile Hi-
daspe’nin* kolla rı a ra sında Elamitler’in
kralı Aryok’un ovalarında olanların tümü
kaç  tı lar. 
8*Hem ȯnuŋ ʿaskerine Benî Kelûdon çok tâʾ -
i feleri ilhâk olundular 
8*Onun askerlerine Keludon oğullarının bir -
çok kabilesi katıl dı. 
9*Âsûr şâhı Nebûhatnessâr dahi Fârs vilâye -
tinde ve mağ ribe doğ ru ve Kilîkîyada ve Dı -
mışkda ve Libânonda ve Li  bânonuŋ öŋün de
olanlara ve deŋiz yalısında mesken tu tanlara
hepisine irsâl eyledi
9*Asur kralı Nabukadnezar da Pers ülkesin -
de batıya doğ ru Klik ya, Şam, Lübnan, Lüb -
nan’ın önünde olanlar ve tüm deniz kıyısında
ya şa yanlara gönderdi. 
10*Hem Karmel ve Gilʿad ve üst Celîleniŋ
ʿAzdirâʾelonuŋ ʿazîm ovâsınıŋ halkına
10*Hem Karmel’le Gilat ve üstteki Celile ile
Ezdrelon’un büyük ovasının halkına.
11*Ve cümle Sâmeryâlılara hem ȯnuŋ vilâye -
tinde ve Yar da nıŋ ö te sinde tâ Kuds-i Şerîfe
ve Betâna ve Kellûsa ve Kâdese ve Kıbt ır -
ma ğınıŋ yanında ve Tâfene ve Râmese ve
Kese moŋ bütün nâ hi ye  sine tâ Tânese Mem -
fîniŋ ötesi ne
11*Tüm Samiriyeliler ile onun vilayetinde
Yordan orta sın daki Küdüs kenti Betlon, Kalü -
sa, Kades ve Mısır ırma ğı nın ya nında olan
Tahpanes, Damese, Kasemon ve Ye ton köy -
leriyle ta Tanis’in ötesine.
*Osmanlıca yer adları ve yabancı isimler reviz -
yonda Türkçe telaffuz (söyleniş ve gramer) kural -
larına göre yazılmaya çalışılmış ve bu husus-
ta diğer çeviriler de göz önüne alın mıştır. 
ve Kıbtıŋ ∞

f

f

YUDİT’İN KİTABI - 1: 6-11  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 11



12 K İ T Â B-I  Y U D î T - 1:  12-18  1665 TEMİZ KOPYASI 



12*Ve Kıbtıŋ cemiʿ ahâlîsine tâ Habeşiŋ sı -
nĩrlarına dek âdamlar gönderdi 
12*Mısır’ın tüm halkına ta Habeşistan sınır -
larına kadar a dam lar gönderdi.
13*Âmmâ ol vilâyetlerin ahâlîsi Âsûr şâhı
Nebûhatnessârıŋ kelâ mını tahkîr eylediler ve
ol sefere bile katışmadılar zîrâ ondan kork -
mazlar idi illâ ȯnu ̉sâʾir âdam hėsabında tutar -
lar idi 
13*Ama o yörelerin halkı Nabukadnezar’ın
sözünü küçüm sedi ve o savaşa bile katılma -
dılar. Ondan korkmuyorlar ama onu di ğer in-
sanlar gibi görüyor lardı. 
14*Hem ȯnuŋ élçilerini boş ve riʿâyetsiz geri
gönderdiler
14*Hem onun elçilerini karşılıksız eli boş
geri gönderdiler. 
15*Nebûhatnessâr dahi bu cümle vilâyetlere
pek darıldı hem tah tı ve memleketi ile yemîn
eyledi ki bütün Kilîkîyya nıŋ ve Dı mışkıŋ
hem Sûriyyeniŋ nâhiyelerinden intikâm ala
15*Nabukadnezar da bu ülkelere karşı çok
darıldı, tahtı ve ülkesi için yemin edip tüm Ki-
likya, Şam ve Suriye’nin kasa ba la rın dan inti -
kam almaya söz verdi.
16*Ve cümle Moâb ve Benî Amonuŋ ve Ya -
hûdânıŋ vilâ ye tini ve Kıptîleri tâ iki de ŋiziŋ
sınĩrlarına dek kılıç ile tahrîb eyleye 
16*Bütün Moab’la Ammon oğullarını ve Ya -
hu da’yla Mısır lı lar’ı ta iki denizin sınır larına
kadar yok etsin. 
17*Ȯndan oŋ ikinci* yılda Arfahşâd üzeriŋe
kendỉ ʿas ke ri ile cenk âlâyları düzdü ve ȯnủ
hem cemiʿ ʿarabala rını yak dı hem şe hirlerini
feth eyledi 
17*Ondan sonra on ikinci* yılda Arpakşat
üzerine kendi askerleriyle cenk alaylarını diz -
di. Onu ve onun tüm ara ba larını yaktı, tüm
şe hirl erini ele geçirdi. 
18*Ve tâ Ekbetânadaŋ geldi de ȯnuŋ kul-
lelerini aldı ve çârşĩları bozdu da ol şehriŋ
ʿizzetini zillete döndürdü
18*Ve ta Ekbetan’a geldi. Onun kulelerini
aldı ve çarşıla rı nı bo zup o kentin görkemini
aşağıladı.
*Bkz. yandaki Ali Bey’in 1664 orijinal el ya -
zısında “on yedin ci yılda” olarak yazıyor.

f

f
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19*Hem Râgo dağlarında Ârfahşadı tutdu da
ȯnủ okladı ve ol günde helâk eyledi 
19*Hem de Ragay dağlarında Arpakşad’ı tu-
tarak onu okladı ve o günde öldürdü. 
20*Ȯndan o ve ȯnuŋ cümle karışık taʿîfesini
ki cenk erleriniŋ ʿazîm kesreti idi Nînîveye
döndüler de orada yüz yiḡirmi gün zevkler ve
ziyâfetler ėdip eḡlendi
20*Onun tüm karışık halkı cenk erlerinin
büyük çoğunluğu idi. Ninova’ya döndüklerin -
de orada yüz yirmi gün şölenler düzen leyerek
zevkle eğlendi. 

İkinci Bâb
1*Bu kez on sekizinci yılda evvelki ayıŋ yi -
ḡirmi ikinci gününde Âsûr şâhı Nebûhat nes -
sârıŋ sarâyında cümle yerden intikâm almak
içỉn lâkırdı oldu idi nice ki Nebûhatnessâr
söyledi idi ise
1*On sekizinci yılın, ilk ayının yirmi ikinci
gününde Asur kralı Nabukadne zar’ın sara -
yın da tüm dünyadan intikam almak için söz -
ler yayıldı; nasıl ki Nabukadnezar söyledi idi
ise. 
2*Ve cümle zâbitlerini ve ekâbirlerini çığırıp
2*Bütün kumandanlarını ve danışmanlarını
çağırıp;
3*Onlara kendỉ niyyetiniŋ sırrını açdı hem
yeriŋ cümle kabâhatli le rini kendỉ ağzı ile ic -
mâlen takrîr eyledi 
3*Onlara kendi niyetinin sırrını açtı ve özetle
tüm dünyanın suç lu larını kendi ağzıyla tama-
men yazdırdı.
4*Onlar dahi hükm ėtdiler ki ȯnuŋ ağzınıŋ
fermânına imtisâl ėt meyen her beşer telef ola 
4*Onlar da onun ağzından çıkan buyruğa uy-
mayan herkesin i dam edilmesine karar verdi -
ler.

bu ∞

Aşağıda görülen Ali Bey’in 1664 tarihli el
yazmasında, 20. ayet sağ tarafta yukarıdan
aşağıya doğru yazılmıştır.

f

f
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5*Bu husûsdan Âsûr şâhı Nebûhatnessâr ol
teşâvürü itmâm eyle dikden soŋra kendỉ serʿ -
askeri Holofernoyu ki saltanatda ȯnuŋ ikin -
cisi idi çığırıp ȯŋa dėdi ki
5*Bu yüzden Asur kralı Nabukadnezar o
görüşmeyi bitirdikten sonra kendi başkuman -
danı Holofirno’ ki saltanatında onun ikin cisi
idi; çağırıp ona dedi ki:
6*Şâh-ı ʿazîm ve cümle yeriŋ sultânı bunu
der ki işte huzûrum dan gittiḡiŋ gibi şahbâz ve
ciḡer-dâr âdamlar yüz yiḡirmi biŋ ya ya hem
atlarıŋ ve atlĩlarıŋ ʿazîm kesretini oniki biŋe
dek bile a la sın 
6* En büyük kral şah ve bütün yerin sultanı
bunu der ki: Önüm den gittiğin gibi cesur ve
yürekli adamlarla yüz yirmi bin yaya hem
atlar ve atlıların büyük çoğunluğunu on iki
bine dek al. 
7*Ve mağribiŋ cemiʿ vilâyetleri üzerine va -
rasın ki kelâmıma i tâʿ at ėtmediler 
7*Ve tüm batı vilayetleri üzerine var ki sözü -
me itaat etmediler.
8*Ve haber ver ki baŋa toprak ve su hâzırla -
yalar zîrâ ben ġaza bım ile üzerlerine çıkarım
ve ʿaskerimiŋ ayakları ile cümle rûy-i zemîni
kaplarım da ȯnları yağmaya vėrdim
8*Ve haber ver ki ‘Bana toprak ve su hazır -
lasınlar’* çünkü ben gazabımla üzerlerine çı -
ka rım, askerimin ayaklarıyla tüm yer    yü zünü
kaplarım ki onları yağmaya ver dim. 
9*Ve onlarıŋ maktûlleri derelerini ve sellerini
dolduralar hem taşkın ırmakları onlarıŋ leşleri
ile memlû olalar
9*Onların ölüleri dereleri ve suları doldur-
sun. Taşkıŋ ırmaklar onların leşleri ile dol-
sun. 
10*Onlarıŋ esîrlerini de cümle yeriŋ intihâ -
larına süreyim
10*Onların tutsaklarını da bütün yerin sonla -
rına süreyim.
11*Pes sen benden evvel çık da onlarıŋ cümle
sınĩrlarını feth eyle ve vere ėdenleri teʾdîb
günü içỉn baŋa alıko
11*Benden önce çık da onların tüm sınır -
larını feth et ve teslim olanları terbiye günü
için bana alıkoy. 

*Persçe bir deyim olup “Boyun eğmeliler”
anlamındadır.

f
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12*Âmmâ baŋa ʿasî olanlara gözüŋ bağışla -
masın her vardığıŋ vilâ yet de katl ü nehb ėtdir 
12*Ama bana karşı olanlara gözün bağışla -
ma sın ve her gittiğin vilayeti yağ malatarak
yok et. 
13*Zîrâ hayvâtım içỉn ve memleketimiŋ sal -
tanatınıŋ hayvâtı içỉn cüm  le dėdiḡim nesne -
le ri zorum ile ėdeyim
13*Çünkü hayatım için ve memleketimin sal -
ta natının hayatı için tüm bu de diğim şeyleri
zorla yapacağım. 
14*Ve sen efendiŋiŋ kelâmına bir şey muhâ -
lefet ėtme illâ cümle sa ŋa emr ėttiḡimi yerine
getir ve onları icrâ ėtmekde teʾhîr ėtme ye sin 
14*Ve sen efendinin sözüne bir şeyde karşı
gelme; illa tüm sana emr ettiğimi yerine getir
ve onları yapmakta gecikme.
15*O zamân Holoferno efendisiniŋ huzûrun-
dan çıkıp cümle kübe râʾyı ve ser dâr ları hem
Âsûr ʿaskeriniŋ zavâbıtını çığırdı da cenk içỉn
güzîde âdamları tahrîr eyledi nice ki efendisi
ȯŋa emr etdi idi ise tâ yüz yiḡirmi biŋ yaya
ve fâris tirendâzlarıŋ on iki biŋine dek
15*O zaman Holoferno kralın önünden çıkıp
tüm büyükleri, kumandanları, Asur askerle -
rini çağırdı ve cenk için seçkin a dam lar say -
dı. Efendisinin ona buyurduğu üzere yüz yir mi
bin yaya ve on iki bin kadar okçu süvariler
hazırladı. 
16*Ve onları cenk erleriniŋ kesreti taʿbiye
olunduğu tarz üzere  taʿ bi ye eyledi
16*Ve onları cenk erlerinin çokluğu tertiplen -
diği gibi tertipledi.
17*Ve dahi sekk-sâne için kaʿtî çok develer
ve katırlar hem ʿaskeriŋ zâhiresi içỉn bî-ʿadd
ko yuŋlar ve sığırlar hem keçiler aldı
17*Ve de savaş malzemesi için, birçok de-
veler, katırlar; as ker le rin yiyeceği için sayısız
koyunlar, sığırlar ve keçiler aldı. 
18*Ve sâʾir vâfir mühimmât hem şâhıŋ sara -
yın dan çok altĩn ve gü müş götürdü
18*Ve diğer çok sayıda mühimmat hem şahın
sarayından çok altın ve gümüş götürdü. 
19*Ȯndan ʿaskeri ile sefere çıkdı ki şâh Ne -
bû hatnessârdan evvelce 
19*Ondan sonra askeriyle sefere çıktı ki şah 

Na bukadnezar’dan önce ∞

varıp ∞

f
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varıp ʿarabalar ve fârisler hem güzîde yaya -
lar ile mağribe doğru olan rûy-i zemîni kap -
ladı
varıp arabalar, süvariler ve seçkin ya yalarla
batıya doğru olan tüm yeryüzünü kapladı.
20*Ve onlara karışan halk çekirgeler ve yeriŋ
kumu kadar idiler zîrâ kesret bî hesâb idi
20*Onlara karışan halk çekirgeler ve yerin
kumu kadardı; çünkü sayıla ma yacak dere-
cedeydi.
21*Ve Nînîveden çıkıp üç konak yol ėtdiler
de Bektîlet ovâsına geldiler
21*Ve Ninova’dan çıkıp üç günlük bir yol
katettiler ve Bektilet ovasına gel diler. 
22*Ȯndan Holoferno Bektîletden göçüp üst
Kilîkîyeniŋ sol ta ra fında olan daḡıŋ yanında
kondu
22*Sonra Holoferno Bektilet’ten geçip üst
Klikyanın sol tarafında olan dağın yanında
konakladı. 
23*Ve cümle ʿaskerini yayaları ve atlĩları ve
ʿarabaları bile alıp ora dan dağlara doğru gitti
23*Tüm askerlerini, yayaları, atlıları ve ara -
balarını alıp oradan dağlara doğru gitti. 
24*Ve Fûdî hem Lûdî harâb eyledi benî Râ -
zesi dahi hem Hullon vilâyetiniŋ cenûbuna
doğru olan beriyyeye karşĩ sâkin Benî İsmâʿ -
îli yağmaladı
24*Fûdîleri, Ludîleri yıkıp Râze oğullarını ve
Hullon vilayetinin gü neyinde olan çölün kar -
şı sın daki İsmail oğullarını yağmaladı. 
25*Ȯndan Furâtı geçdi ve Beyne-Nehrin vi -
lâ yetiniŋ arkasından gidip Ârbonây-ı Sey liniŋ
üzerinde konulmuş sarp şehrleri bozdủ da
deŋize dek geldi
25*Fırat’ı geçti, Mezopotamya’nın arkasın -
dan gidip Arbon vadisinin üzerinde olan sarp
şehirleri yıkarak denize dek geldi. 
26*Ve cümle Kilîkîya vilâyetini feth ėtti hem
mukâvemet ėdenleri hep
26*Tüm Kilikya bölgesini aldı, karşı koyan -
ları hep ∞

f

f
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kesdi de cenûba doğru ʿArabistana karşı olan
Yafâ sınĩrlarına dek geldi 
öldürdü ve güneye doğru Arabistan’a karşı
olan Yafa sınırlarına dek geldi. 
27*Ve cümle Midyânlıları dolaşıp ȯnlarıŋ
obalarını yakdı hem sürűlerini yağmaladı
27*Tüm Medliler’i dolaşıp onların obalarını
yaktı ve sürülerini yağmaladı.
28*Ȯndan buğday biçiminiŋ eyyâmında Dı -
mışk ovâlarına indi de cümle tarlalarını yakdı
ve sürűlerini hem mandıralarını bozdu ve
şehirlerini yağmaladı hem cümle mezrʿa larını
harâb etti ve cümle yiḡitlerini kılıçdan geçirdi
28*Sonra buğday biçme günlerinde Şam
ovalarına inip tüm tarla la rını yaktı; sürü-
lerini, mandıralarını ve kentlerini yağmaladı.
Hem bütün mezralarını yıkarak tüm yiğitle -
rini kılıçtan geçirdi. 29*Ȯnuŋ içỉn deŋiz
ahâlisi üzerine ki Travde ve Saydada ve
Sûrda ve Ohinde ve Yanʿane de sâkin idiler
Biym ve Lerze düşdü Âzvatde hem Âskâ lon -
de dahi pek korkủ+ çekdiler
29*Böylece deniz halkı üzerine ki Sidon’da,
Sayda’da, Sur’da, Okina’da ve Yamna’da
yaşıyorlardı. Yamna ve Tyrus düştü; Azotus
ve Aşkelon’da çok kork tular.

Üçüncü Bâb
1*Ve ȯŋa barışıklık ėtmek içỉn élçiler gön-
derip dėdiler ki 
1*Ve onunla barış yapmak için elçiler gön-
derip dediler ki: 
2*İşte biz saŋa kendỉlerimizi ihzâr ėderiz biz
şâh-ı ʿazîm 
2*İşte biz sana kendimizi gösteriyoruz. Biz
büyük şah ∞

+bkz. Ali Bey´in 1664 el yazmasında ‘korkuyu’.

Nebûhatnessârıŋ ∞

f

f
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Nebûhatnessârıŋ kullarıyız bizim ile istediḡiŋ
gibi eyle
Nabukadnezar’ın kullarıyız; bizimle istediğin
gibi yap.
3*İşte çiftliklerimiz ve cümle mezraʿalarımız
ve sürűler ve mândı ralarımız cemiʿ aḡılla -
rımız hem obalarımız elindedir nice istersen
eyle
3*İşte çiftliklerimiz mezralarımız, sürüleri -
miz, mandıralarımız, tüm ağılla rımız ve oba -
 larımız elindedir; nasıl istersen yap. 
4*İşte şehirlerimiz ve onlarıŋ sâkinleri de
hiz metine hâzırlardır istediḡin gibi geliŋiz
4*İşte şehirlerimiz ve orada oturanlar da hiz -
metinizdedir; istediğin gibi gel.
5*Pes ol âdamlar Holofernoya ʿarz-ı mahzar
ėdip ol kelâmıŋ minvâli üzere élçiler gön-
derdiler
5*Böylece o adamlar Holoferno’ya, o söze
göre elçiler gönderip dileklerini sundular. 
6*Ol dahi sabâhdan ʿaskeri ile inip sarp şehir -
lere müstahfazlar kodu ve cenkde kullanmak
içỉn güzîde taʿîfeler aldı
6*O da sabahleyin askerleriyle inip sarp şe -
hirlere bekçiler koydu ve cenk için seçkin
adamlar aldı. 
7*Onlar dahi çevrede olan vilâyetliler ile ȯnủ
istifânlar ve rakslar hem dâîreler ile kabûl ey -
lediler
7*Onlar da çevrede olan vilayetlilerle onu
coş kun ezgiler, daireler ve danslar ile kabul
et tiler. 
8*Yine de o cümle sınĩrlarını bozdu ve ku -
rula rını kesdi
8*Yine de o bütün sınırlarını bozdu ve or -
man larını kesti. 
9*Zîrâ yeriŋ cemʿi ilâhlarını istisâl ėtmeḡe
niyyet eyledi idi ki cemiʿ tevâʾif fakat Nebû -
hatnessâra ʿibâdet eyleyeler ve cemiʿ elsine-
ü ecnâs ȯŋa Taŋrı diyeler 
9*Çünkü o yerin tüm ilâhlarını ortadan kal -
dırmaya niyet etti ki bü   tün milletler yalnız
Na bukadnezar’a ibadet etsinler ve tüm dil -
ler ona Tanrı desinler. ∞

f

f
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10*Ȯndan Yahûdânıŋ büyük der-bendine kar -
şĩ ki Dortea yakın olan ʿAzdreʾelonuŋ mu -
kâbelesine geldi
10*Oradan Yahuda’nın büyük geçitine karşı
olan Dotan’a yakın olan Ezdrelon karşısına
geldi. 
11*Ve Gabaʿe hem İskitopuli arasında konup
ʿaskerinin cümle ağır lıḡını cemʿ ėtmek içỉn
bir bütün ay eḡlendi
11*Geva’yla Skitopolis arasında konakla-
yarak askerlerin tüm ağır lığını toplamak için
bütün bir ay eğlendi. 

Dördüncü Bâb
1*Bu kez Yahûda vilâyetinde sâkin olan Be -
nî İsrâʾėl Âsûr şâhı Nebûhatnessârıŋ serʿ as -
keri Holofernonuŋ cemiʿ tâʾifelere ėtdiḡi
şey   leri hep işitdiler ve nice ki onlarıŋ heykel-
lerini soyup harâb ey ledi idi
1*Bu kez Yahuda vilayetinde yaşamakta olan
İsrailoğulları, Asur şahı Nabukadnezar’ın
başkumandanı Holofirno’nun tüm millet lere
yaptığı şeyleri hep duydular. Nasıl ki onların
tapınaklarını soyup yok etti ise.  
2*Pes ondan pek korkdủlar ve Kuds-i Şerîf
hem onlarıŋ Rabbi Allah Teʿâlânıŋ Heykeli
içỉn pek şaşdılar
2*Böylece çok korktular ve kutsal Kudüs hem
onların Rabbi yüce Allah’ın tapınakları için
çok şaştılar. 
3*Zîrâ henüz esîrlikden döndủler idi ve cüm -
le kavim yeŋiden bütün Yahûda vilâ yetinden
cemʿ oldu idi ve mukaddes âletler dahi hem
Mezbah ve Heykel necîslerinden tathîr oldu-
lar idi
3*Çünkü esirlikten henüz dönmüşlerdi ve
bütün kavm yeniden tüm Yahuda vilayetinde
toplandıydı. Kutsal aletler hem Mezbah ve
Tapınak pisliklerinden arındırılmışlardı. 
4*Ve Sâmiriyeniŋ cümle nevâhîsine ve ka -
sabalarına ve Beyt Oru na ve 
4*Ve Samiriyenin her tarafına, kasabalarına
ve Beyt-Orun’a ve

Belmene ∞ 

f

f
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Belmene ve Yerîhoya ve Hubâya hem ʿAzo -
râya ve Sâlmon dere sine gönderip yüce dağ -
larıŋ depelerini kabzaʾ-i tasarrufa aldılar
Belmen’e, Yeriho’ya, Huba’ya, Azora’ya ve
Salmon deresine gönderip yüce dağların te-
pelerini ele geçirdiler.
5*Ve olanca kasabaları hisârları ile çevirip
cenk mühimmâtı içỉn zahîreler kodular zîrâ
tarlalarıŋ biçimleri henüz oldu idi
5*Bütün kasabaları kaleleriyle kuşatıp cenk
malzemeleri ve azık koydular. Çünkü tarla -
ların biçimleri yeni olmuştu. 
6*Ve Kuds-i Şerîfdeki Heykelde baş imâm
olan Yovâkîm Betuliye ve Dütâîme yakın
ovânıŋ karşĩsındaki ʿAzderâʾlona mukâbil
olan Betemestâniŋ ahâlîsine yazıp
6*Kutsal Kudüs’teki Tapınakta baş kahin
olan Yohakim, Betülya ve Dotan’a yakın ova -
nın karşısındaki Ezdrelon’a karşı olan Bete -
mes tan’in halkına yazıp; 
7*Emr eyledi ki dağların başlarını zabtına
alalar zîrâ Yahûdâ vilâ ye tine oradan girmek
kâbil idi ve onları zabt ėdince düşmanlara
mâ  ni olmak âsân idi çün geçidler dar ve eŋ
çok iki âdam gėçecek idiler
7*Emretti ki dağların başlarına ele geçirsin-
ler. Çünkü Yahuda vi la yetine oradan giri le -
biliyordu. Ve onları ele geçirince düş man  la ra
engel olmak kolaydı. Çünkü geçitler dar, en
çok iki adam ge çe cek kadardı.
8*Benî İsrâʾėl dahi baş imâm Yovâkimiŋ ve
cümle kavm İsrâʾ ė l iŋ Kuds-i Şerîfde müte-
mekkin ihtiyârlarınıŋ onlara emr eyledikleri
gibi ėtdiler
8*İsrailoğulları da baş kâhin Yohakim ve tüm
kavm İsrail’in kut sal Kudüs’te yaşayan yaşlı -
larının onlara emrettiği gibi yaptılar.
9*Ve cümle İsrâʾėlliler ʿazîm tazarruʿ ile
Allah Teʿâlâya çığ rış dı lar ve onlar hem on -
larıŋ ʿavratları ve maʿsümları ve davarları ve
her ġarîb ∞
9*Ve bütün İsrailliler yüksek sesle yüce Al-
lah’a yalvardılar. Onlar hem onların kadın -
ları, çocukları, davarları; her yaban cıyla ∞

f
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ve yanaşma ve akçe ile satĩn alınmış kulları
kendỉ cân la rını müte vâziʿ eylediler
yanaşma ve parayla satın alınmış köleleri
ken di canlarını alçalt tılar. 
10*Ve bellerine çullar kodular ve her er ve
ʿavrat ve maʿsûm ve cüm le Kuds-i Şerifiŋ
ahâlîsi Heykeliŋ öŋünde huzûr eylediler
10*Bellerine çullar sardılar. Her erkek, ka -
dın, çocuk ve bütün kutsal Kudüs’ün halkı Ta -
pı nağın önünde hazır oldular. 
11*Ve başlarına kül saçıp çullarını Rabbiŋ
huzûruna yaydılar
11*Ve başlarına kül saçarak çullarını Rabbin
önünde yaydılar. 
12*Hem Mezbahı da çullar ile dolandırdılar
12*Hem Mezbahı da çullarla doldurdular. 
13*Ve ittifâk üzere İsrâʾėl Allahına ibrâm ile
çığrışdılar ki onlarıŋ oğullarını yağmaya ʿav -
ratlarını gasba mülk-ü şehirlerini harâbe ve
makdesesini tencîse ve ʿayba vėrmiye ki ȯn -
dan sâʾîr tâʾîfeler se vin meyeler
13*Hepisi birlikte İsrail Allahına ısrarla ya kardılar
ki, onların oğul larını yağmaya ve ka dınlarını ele
vermesin. Şehirin mülkünü yı   kı ma, kutsal yerini
pisliğe, ayıba vermesin ve bundan diğer milletler
sevinmesin.
14*Allah Teʿâlâ dahi onlarıŋ duʿâsını isticâb
eyledi de onlarıŋ mu sîbetlerinden halâs eyledi
14*Yüce Allah da onların duasını kabul etti
ve onların kötü lük le rinden kur tardı. 
15*Ve cümle Yahûda vilâyetinde hem Kuds-
i Şerifde olan kavm ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir
Rabbiŋ makdesesi öŋünde niçe eyyâm o ruç
tut dủlar
15*Tüm Yahuda vilayetinde ve kutsal Kudüs’ -
te olan kavm ‘Her Şeye Gücü Yeten Rabb’in
kutsal yeri önünde birçok günler oruç tut-
tular.
16*Baş imâm Yoaʾkîm dahi ve sâʿir cümle
eʾimme ki Rabbiŋ hu zû runda du rur  lar idi ve
onlar ki Rabbe hizmet ėderler idi bel lerinde
çullar
16*Başkâhin Yohakim, diğer kâhinler ile gel-
erek Rabb’in önünde duruyor ve ona hizmet
ediyorlardı. Bellerinde çullar 
kuşanmış ∞

f
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kuşanmış iken zebîhaʾ-ı dâʾimayı ve kavmiŋ
adanmış hem irâdet den vėrilmiş kur bân la rını
takrîb ėderler idi
kuşanmış iken devamlı kurbanlarını, kavmin
adak ve gönüllü kur banlarını yaklaştırıyor -
lardı.
17*Ve üstüvânları* üzerinde kül var iken bü -
tün tâkatleri ile Rabbe çığ rışıp yalvarırlar idi
ki cümle Beyt-i İsrâʾėli hayr ile ziyâret eyle -
ye
17*Ve taçları üzerinde kül varken, bütün güç-
leriyle Rab be çağırıp yal va rıyorlardı ki tüm
İsrail evini iyilikle ziyaret etsin.

Beşinci Bâb
1*Bu kez Âsûr serʿaskeri Holofernoya haber
olunup ki Benî İsrâʾėl cenke hâzır oldủlar ve
dağlarıŋ geçitlerini kapadılar ve onlarıŋ de-
pelerini hisârlar ile çevirdiler ve ovâlarda
sedd ler kurmuşlar idi
1*Bu kez Asur kralının baş kumandanı Ho lo -
ferno’ya haber gönderildi ki İsrailoğul ları
cenge hazır oldular, dağların geçitlerini ka -
pa dılar, onların tepelerini hisarlarla çevir -
diler ve ovalarda barikatlar kurdular. 
2*Pek ziyâdesi ile darıldı ve Moâbıŋ cümle
hâ  kimlerini hem Âmonuŋ serdârlarını ve de -
ŋiz yâlısınıŋ paşalarını çıḡırıp onlara dėdi idi
ki
2*Buna çok öfkelenen (Holoferno) Moab’ın
tüm yöneticilerini, Ammon’un kumandanla -
rı nı ve deniz sahilinde olan paşalarını ça ğırıp
onlara dedi ki:
3*Ėy Kenʿânîler dağlarda sâkin olan kavm ne
asıldır ve içinde ol duk ları şehirler kanġi lerdir
ve ʿaskerleriniŋ kesreti ne kadardır ya onların
zor ve kuvveti nededir ve ʿaskerini çekmek
içỉn aralarında ne şâh ya serdâr nasb olun du
ve niçỉn cümle mağrib ahâlîsine hi lâ fen baŋa
istikbâlime ∞
3*-Ey Kenanlılar! Dağlarda yaşayan kavm.
Bu ne biçim bir iştir? İçinde ya şadıkları kaç
ta ne şehirleri var, ne kadar askerleri var?
Onların gücü kuvveti nedir? Askerlerini çek-
mek için aralarında ne kral, ne de kumandan
var. Ni çin batı halkına karşı beni karşılamaya 

*Kahinlik tacı. İ.S’ki sonraki çağlarda   Baş -
piskopusluk tacı olmuştur.

f
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gelmemeḡe aralarında niyyet ėtdiler baŋa be -
yân ėyleyiŋ 
gelmemekle aralarında niyet ettiler? Bana
açıklayın.
4*O zamân cümle Âmonnîleriŋ Âhiyôr nâm
serdârı ȯŋa der ki şimdi ėy efendim bendeŋiŋ
ağzından bir kelâmı diŋle de ben saŋa o
kavmiŋ ki bu saŋa yakın olan dağlarda olur
husûsủnı hakîkat-ı hâl üzere beyân ėdeyim ve
bendeŋiŋ aḡzından bir yalan çıkmaya
4*O zaman bütün Amonîlerin Akyor adındaki
baş kumandanı ona der ki: Şimdi ey efendim
kulunun ağzından bir söz dinle ki ben sana o
kavmin, bu sana yakın olan dağlardaki olası -
lıkları gerçek durum üzerine açıklaya yım ve
kulunun ağzından bir yalan çıkmasın.  
5*Bu kavm Keldânîleriŋ soyu sopudur
5*Bu kavm Kildanilerin soyu sopudur.
6*Evvelden Beyne-Nehrinde sâkin idiler zî -
râ Keldânî vilâyetinde olan ecdâdınıŋ ilâh la -
rına tâbiʿ olmak istemediler
6*Önceden Mezopotamya’da yaşıyorlardı.
Çünkü Kildani vila ye t i nde atalarının ilâhları -
na uymak istemediler. 
7*İllâ ecdâdınıŋ âyîninden ayrılıp gök Taŋrı -
sına ki ȯŋu ̉Allah bilirler idi ibâdet ėderler idi 
7*Ama atalarının ayinlerinden ayrılıp gök
Tanrısına ki onu Allah bi lirlerdi; ona tapıyor -
lardı. 
8*Ȯnuŋ içỉn Keldânîlerdeŋ ilâhlarınıŋ öŋün -
den sürülüp Beyne-Nehrin vilâyetine kaçdı -
lar da orada hayli zamân mekân tutdủlar
8*Onun için Kildaniler’in ilâhları önünden
sürüldüler, Mezo po tamya vilayetine kaçtılar
ve orada uzun zaman yaşadılar. 
9*Ȯndan Allah Teʿâlâ onlara dėdi idi ki ol
sükkânîden hurûc ėdip Kenʿân vilâyetine va -
ra lar ve orada oldular da vâfir altĩn ve gü -
müşü hem kâtî çok koyunları var idi 
9*Bu yüzden yüce Tanrı onlara dedi ki o ya -
şa dıkları yerden çıkıp Kenan vilayetine var -
sınlar. Orada olduklarında çok altın, gü müş
ve bir çok koyunları oldu.

ondan ∞

f
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10*Ȯndan Mısra indiler zîrâ Kenâŋ vilâyeti -
nin yüzünü açlık kap ladı idi ve orada sakin
oldular tâ dönünceye dek hem orada ʿazîm
kesret çoğaldılar şöyle ki onların tâʾifesi gibi
bî-hėsap oldủ idi
10*Oradan Mısır’a indiler; çünkü Kenan vi-
layetinin yüzünü kıtlık kaplamıştı. Orada
oturdular ta dönünceye dek orada çoğaldılar.
O derecede ki onların sayısı hesapsızdı.
11*Âmmâ Mısrın bir pâdişâhı üzerlerine
kalk  dı idi Mısırlılar dahi onlara fenn ile zulm
ėdip rencler ve kerpiçler yapdırmak ile cefâ
eylediler de onları kölelere dönderdiler
11*Ama Mısır’ın Firavun’u onlara karşı dur -
du. Mısırlılar da onları ağır işlerde zulmed-
erek ve öfkeyle kerpiçler kestirerek eziyet edip
köleleştirdiler.
12*Onlar dahi kendỉ Allahına çığırdılar ki
bütün Mısırıŋ vilâyetini öŋlemez derdler ile
urdủ ȯnuŋ içỉn Mısırlılar onları kendỉ huzûr -
larından sürdüler Allah Teʿâlâ dahi öŋlerinde
Bahr-i Kulzümü kurutdủ
12*Onlar da kendi Allahını çağırdılar ve o
tüm Mısır’ı önlenemez afetlerle vurdu. Bu
yüzden Mısırlılar onları kendi önlerinden
sür düler. Ve yüce Allah da önlerinde Kızıl de -
niz’i kuruttu.
13*Ve onları Sinâʾî dağına ve Kadeş-Bârene
götürdü de beriyyeniŋ ahâlîsini hep kovdủ
13*Onları Sina dağına ve Kadeş-Barnea’ya
götürdü de çölün hal kı nı hep kovdu.
14*Ȯndan onlar Âmorrîleriŋ vilâyetinde sâ -
kin oldular ve kuvvetleri ile cümle Ės bun -
nîleri bozdular
14*Oradan onlar Ammonîler’in ülkesinde
ya  şadılar ve güçleriyle tüm Heşbonluları
boz    guna uğrattılar. 
15*Baʿdehu Yârdanı geçip dağlarıŋ vilâyetini
hep feth eylediler
15*Daha sonra Yordan’a geçerek dağlık vi-
layetleri ele geçirdiler. ∞

f

Yukarıdaki 13. ayet alta eklenmiştir.

f
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16*Ve Kenʿânî hem Ferizzî ve Yebussîleri ve
Sėhemkîleri ve cüm le Gerkîyyileri sürdủler
de orada çok zamân durdủlar
16*Kananlılar’ı, Perizileri, Yebusiler’i, Şe -
mu tîler’i ve tüm Girga şî ler’i süre rek orada
u zun zaman durdular. 
17*Ve mâ-dâm ki Allah Teʿâlânıŋ huzûrunda
günâh ėtmediler íyỉlikde idiler zîrâ yaramaz -
lığı sevmeyen Allah Teʿâlâ onlar ile idi
17*Mademki yüce Allah’ın önünde günah
etmediler, iyilikte idi ler; çünkü yaramazlığı
sevmeyen yüce Allah onlar ileydi. 
18*Âmmâ onlara emr eylediḡi tarîkden dön -
düklerinden soŋra niçe cenkler ile bozuldủlar
18*Ama onlara emrettiği yoldan döndük-
lerinden sonra birçok cenk  leri kaybettiler. 
19*Ve diyâr-ı ġurbete esîrliḡe çekildîler hem
Allahınıŋ Heykeli yer ile berâber oldủ ve
şehrleri alındı idi
19*Ve gurbet günlerinde esirliğe çekildiler
hem Allah’ın Tapınağı yerle bir oldu ve şe -
hir    leri alınmıştı. 
20*Âmmâ halâ kendỉ Allahına rücûʿ ėdip
perâkende oldukları perî şân lıklarından dön -
dủler ve Kuds-i Şerîfiŋ mülkini ki onlarıŋ
mak de sesi ondadır tekrar aldılar hem vîrân
olan dağıstanda sâkin ol        dủlar
20*Ama şimdi kendi Allahına geri dönüp
dar   madağın oldukları perişanlık larından
gel    diler ve Kutsal Kudüs’ün mallarını alarak
yi ne yıkıntılık dağlık yerde yaşamaya başla -
dılar. 
21*Pes hâlâ efendi sultânım eḡer bu kavmde
bir hatâ var ise ve kendỉ Allahına günâh ėder -
ler ise bakalım zîrâ bu onlara sebeb-i tahrîb
olur ve çıkıp üzerlerine hücûm ėdelim
21*Şimdi efendi sultanım; eğer bu kavimde
bir hata var ise ve kendi Allahına günah ed-
erler ise bakalım. Çünkü bu onlara yıkım se-
bebi olur. Çıkıp üzerlerine hücum ederiz.
22*Âmmâ eḡer bu kavmde yaramazlık yok
ise efendim ileri geçsin ki   
22*Ama eğer bu kavimde kötülük yoksa; e -
fen dim ileri geçsin ki
onlarıŋ ∞

f

f
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onlarıŋ Rabbi onlara sıyânet ėtmeye ve onla -
rıŋ Allahı onlarıŋ tara fından olmaya da biz
dahi cümle yeriŋ huzûrunda ʿayblı olmayalım
onların Allah’ı onları korumasın ve onların
Allahı onların tarafında olmasın. Biz de bü -
tün dünyanın önünde utanmayalım.

Altıncı Bâb
1*Ȯndan Âhiyor bu kelâmı söylemekden fâ -
riğ oldukdan soŋra oldu ki çâdırıŋ etrâfında
olan halk gulġule ėtmeḡe başladı
1*Akyor bu sözleri söyledikten sonra çadırın
çevresinde olanlar homurdanmaya başladı.
2*Ve Holofernonuŋ küberâsı hem deŋiz ya -
lısınıŋ ve Movâb vilâ ye tiniŋ cümle ahâlisi
ȯnủ pârelemek gerek dėdiler 
2*Ve Halefirno’nun büyükleri ile deniz sa -
hilindeki Movab vilayetinin tüm halkı onu
par çalamak gerek dediler. 
3*Zîrâ biz Benî İsrâʾėlden âslâ korkmazız
çün işte bir kavimdir ki bir kavî ʿaskere karşĩ
kuvveti ve iktidârı yokdur dėrler idi
3*Zira biz İsrailoğulları’ndan asla korkmu -
yo ruz. Çünkü işte bir ka vimdir ki güçlü bir
askere karşı gücüyle iktidarı yoktur derlerdi. 
4*Ȯnuŋ içỉn şimdi çıkalım da onlar seniŋ yâ
efendi Holoferno cümle ʿaskeriŋle yaḡma
içỉn olalar
4*Bu yüzden şimdi gidelim de onlar senin
efendin Halefirno’nun  askerlerine yağma ol-
sunlar. 
5*Ve cemʿiyyet etrâfında olanların ġulġulesi
diŋdikden soŋra Âsûr serʿaskeri Holoferno
ġarîbleriŋ cemiʿ tâʾîfeleriniŋ huzûrunda Âhi -
yora  
5*Ve cemaatin çevresinde olanların omur -
dan ması dindikten sonra Asur başkumandanı
Holofirno tüm yabancılar topluluğu önünde 
Akyor’a dedi ki: 

dėdi ki ∞

f

f
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6*Sen ėy Âhiyôr ġarîbleriŋ cemiʿ halkınıŋ
huzûrunda ve cümle Mo âbbîleriŋ ve Efrâʾ -
yim levendleriniŋ yanında kimsin ki bu gün
ara mızda inbâ eylediŋ ve Kuds-i Şerîfe yü -
rüyüş ėtmek lâzım deḡil zîrâ onlarıŋ Allahı
ȯŋa imdâd vėrecekdir dėdin
6*Sen ey Akyor! Tüm gariplerin önünde Mo -
ab lılar’ın ve Efraim le ventlerinin yanında
kimsin ki bugün yanımızda bunu söylüyor-
sun? Neden Kudüs’e saldırmayalım ve neden
onların Allahı onlara yardım edecek dedin? 
7*Nebûhatnessârdan ġayrı ilâh kimdir o ken -
dỉ kuvvetini göndere de onları rûy-ı ze mînden
dağıda ve onlarıŋ ilâhı onları kurtarmaya illâ
biz ki Nebûhatnessârıŋ kullarıyız onları sânki
bir âdemî gibi bo zarız ve onlar atlarımızıŋ
kuvvetine dayanamayalar zîrâ biz on ları at -
larıŋ ayaklarına çėḡnedeceḡiz
7*Nabukadnezar’dan başka ilâh kim? O ken -
di gücünü göndererek onları yeryüzünden
dağıtır ve onların ilahı da onları kurtaramaz!
Biz ki Nabukad nezar’ın kullarıyız; onları
sanki bir adammış gibi yeneriz ve onlar atla -
rımızın gücüne dayanamazlar. Çünkü onları
atların ayak larına çiğneteceğiz.
8*Ve onlarıŋ dağları kanlarından mest olalar
hem tarlaları ölüle rinden dobdolu olalar ve
ayakları karşĩmıza durmağa kâdir olamaz illâ
bi'l-külliye helâk olalar cümle yeriŋ sultânı
şâh Ne  bû hatnessâr böyle dėdi
8*Onların dağları kanlarından doyacak ve
tarlaları ölüleriyle dolacak. Ayakları karşı -
mız da duramaz. Kesinlikle tamamen yok ola -
lar. Tüm dünyanın sultanı şah Nabukadnezar
böyle dedi.
9*Zîrâ o söylediḡim sözler bâtıl olmaz dėdi
9*Çünkü onun söylediği sözler asla boşa
çıkmayacak.
10*Ve sen ėy Âmon levendi Âhiyôr ki fesâ -
dıŋıŋ gününde bu sözü söylediŋ bu günden
soŋra ayrık yüzümü görmiyesin tâ ben şul 
10*Ve sen ey Amon levendi Akyor ki kötü -
lüğün gününde bu sözleri söyledin. Bu gün-
den sonra artık yüzümü görmeyeceksin. Ta
ben şu
Mısrdan ∞

f

f
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Mısırdan gelen taîfeden intikam alıncaya dek
Mısırdan gelen milletten intikam alıncaya
dek.
11*Ve o zaman ʿaskerimiŋ hem kullarım tâʾi -
fe siniŋ demỉri yanla rı  ŋı deleler de döndü ḡüm
zamân onlarıŋ maktûlleri arasında dü            şe   sin
11*O zaman ʿaskerlerimiŋ ve kullarımın de -
mirleri yanla rı  nı delsinler de dön düḡüm za -
man onların ölüleleri arasında düşe sin.
12*Hem benim kullarım seni o dağıstanda
bırağalar ve seni o mür te fiʿ şehirleriŋ birisin -
de koyalar da onlar ile bozulmayınca helâk
ol mayasın
12*Benim adamlarım seni o dağıstanda bı -
raksınlar ve seni o yüksek kentin birine koy-
sunlar ki onlar bozulmayıncaya dek yok
ol              ma. 
13*Ve eğer kalbiŋde umarsın ki alınmayalar
yüreḡiŋ zebûn olmasın ben söyledim ve söz -
lerimiŋ birisi de yabâna gitmez
13*Yüreğinde alınmayacaklarını sanma, ca -
nın sıkılmasın; ben söylüyorum ve  sözle rim
boşa çıkmaz.
14*O zamân Holoferno kendỉ çâdırının etrâ -
fında olan kullarına emr eyledi ki Âhiyoru
alıp Betüliyaya koyalar da ȯnủ Benî İsrâʾėliŋ
ellerine vėreler
14*O zamân Holeferno kendi çadırının etra -
fın da olan kullarına emretti ki Ahiyor’u Be -
tül ya’ya koysunlar da onu İsrailoğulları’nın
ellerine versinler. 
15*Ȯnuŋ kulları dahi ȯnủ alıp ordudan taş -
raya sahrâya götürdüler
15*Onun kulları da onu ordudan alıp, dışa -
rıya bozkıra götürdüler.
16*Ve sahrânıŋ ortasından geçip dağa doğru
çekilip Betûliya altın da olan buŋarlara yanaş -
dılar
16*Bozkırın ortasından geçip, dağa doğru
çekilip Betülya altında olan pınarlara yanaş -
tılar.
17*Dağıŋ depesinde olan vilâyetliler dahi on -
ları gördüḡü zamân cümle sapancılar onlara
çıkacak yerleri zabt ėdip üzerlerine
17*Dağın tepesinde olan vilayetliler de on -

ları gördüğü zaman, bütün sapan cılar onla- 
rın çıkacak yerlerini ele geçirip ∞

f
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taşlar atarlar idi
taşlar atıyorlardı.
18*Âmmâ onlar dağın eteḡinde geçip Âhi -
yoru baḡladılar ve ȯnủ da ḡıŋ dibinde bırağıp
orada kodủlar da kendỉ efendisine döndủler
18*Ama onlar dağın eteğinden geçip Ahiyor’ -
u bağladılar ve onu orada dağın eteğinde
bırakarak kendi efendisine döndüler. 
19*O zamân Benî İsrâʾėl kendỉ şehrinden
inip ȯŋa vardılar da ȯŋủ çözdủler ve Betû -
liyaya götürdüler
19*O zaman İsrailoğulları kendi şehirlerin -
den inip ona vardılar ve onu çözerek Betül -
ya’ ya götürdüler. 
20*Ȯndan kendỉ şehriniŋ o zamânda olan
zâbitlerine yaʿnî Simʾun sıb tından Mikâ oğlu
Uziyâya ve Goroniyâl oğlu Kabriye hem
Melkiyâl oğlu Karmiye ihzâr eylediler
20*Sonra kendi şehirlerinin o zamanki su -
bay larını; yani Simon oymağından Mika oğlu
Uziya’yı ve Goronyal oğlu Kabri’yi; hem
Mel kiyal oğlu Karmi’yi çağırdılar. 
21*Onlar dahi şehriŋ cümle ihtiyârlarını çı -
ğırdılar ve kezalik cümle oğlanlar ve ʿavrat -
lar cemʿiyyete geldîler
21*Onlar da şehirin tüm yaşlılarını çağırdı -
lar. Böylece tüm oğlanlar ve kadın lar toplan-
maya geldiler. 
22*Ve Âhiyoru cümle kavmiŋ ortasında ko -
yup Uziyâ ȯŋa vâkiʿ hâl den suʾâl eyledi
22*Ahiyor’u kalabalığın ortasına koydular;
Uziya da ona olan durumdan soru sordu.
23*Ol dahi cevab vėrip Holofernonuŋ müşâ -
ve resiniŋ kelâmını ve Âsûr serdârları ile
ėtdiḡi cümle tekellümâtını hem her neyi H o       -
 loferno Beytî isrâʾėl üzerine ġurûr ile söy ledi
ise onlara beyân eyledi
23*O da cevap verip Holoferno’nun görüş -
melerini, sözlerini ve Asur komu tanları ile
yaptığı bütün konuşmalarını; hem her ne ki
Holoferno İsrail kavimi üstüne gururla söy -
lediyse onlara açıkladı.

o zaman ∞

f
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24*O zamân kavm yere düşüp Allah Teʿâ lâ -
ya secde eyledi ve Allaha feryâd ėdip dėdi ki
24*O zaman bütün halk kendilerini yere ata -
rak, yüce Allah’a secde ettiler ve Allah’a  yal-
vararak şöyle dediler: 
25*Ėy Rabbi's-Semavât Allah onlarıŋ tekeb -
bürâtına bak ve kavmi niŋ musîbetine terah-
hum kıl hem bugün saŋa mukaddes olanlarıŋ
yüzüne nazar eyle
25*-Ey göklerin Rabbi Allah! Onların kibir-
lenmelerine bak ve kavminin  belalarına acı;
hem bugün sana kutsal olanların yüzüne bak. 
26*Ȯndan Âhiyora tesellî eylediler ve ȯnủ
pek öḡdüler
26*Ondan sonra Ahiyor’u avutarak onu çok
övdüler. 
27*Uziyâ dahi ȯnu ̉cemʿiyyetden kendỉ evine
götürdü ve ihtiyârlara ziyâfet eyledi
27*Uziya da onu kalabalığın arasından ala -
rak kendi evine götürdü ve yaşlılara ziyafet
verdi. 
28*Ve ol bütün gėce imdât içỉn İsrâʾėl Taŋrı -
sına istidʿâ eylediler
28*Ve o bütün gece, kurtuluş için İsrail’in*
Tanrısına yakardılar.

Yedinci Bâb
1*Ȯndan ertesi günde Holoferno cümle ʿas -
ke rine ve ȯnuŋla cenke gelen hep kavmine
buyurdu ki Betûliya üzerine revân olalar ve
daḡıŋ yokuşlarını zabt ėdip Benî İsrâʾėl ile
döḡüşeler
1*Ondan sonra ertesi günde Holoferno bütün
askerlerine, onunla cenke gelen kavmine bu -
yurdu ki Betülya üzerine yürüsünler ve dağ
yamaçlarını aldıktan sonra İsrailoğullarıyla
savaşsınlar. 
2*Pes ol günde aralarında olan her şahbâz
yiḡit göçdü
2*Böylece o gün aralarında olan her cenkçi
yiğit gitti.
3*Ve onlarıŋ askeri yüz yetmiş biŋ yaya ve
on iki biŋ atlĩ 
3*Onların askerleri yüz yetmiş bin yaya ve
on iki bin atlı ∞
*İsrail: Hz.Yakup’un adı.

f
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cenk erleri idi ʿarabalardan ve aralarındaki
olan piyâdelerden mâʿa dâ ki kâtî çok idiler
cenk erleriydi. Arabalardan ve aralarındaki
yaya askerlerden başka çok kalabalıktılar.
4*Ve derede Betûliyyaya yakın buŋar ya -
nında orduʾi* kurdular enlilikde Dotâʿimden
tâ Belemâiʿme ve uzunlukda Betûliyadan tâ
ʿAzdereʾelonuŋ karşĩsında olan Kâmûnedeŋ
yayıldılar
4*Derede Betülya’ya yakın pınar yanında
oduyu kurdular. Eni Dotaim’den ta Az de -
relon’un karşısında olan Kamune’den ya           yıl           -
 dılar. 
5*Benî İsrâʿėl dahi onlarıŋ kesretini görüp
pek ıztırâb çekdiler ve herkes kendỉ yoldaşına
dėdi ki hâlâ bunlar cümle yeryüzünü kapla -
yalar ve ne yüksek daḡlar ne dereler ne de-
peler onlarıŋ ʿazîm kesretine dayanalar
5*İsrailoğulları da onların kalabalıklarını
görüp çok sıkıldılar ve herkes kendi yoldaşına
dedi ki: -Şimdi bunlar tüm yeryüzünü kap -
laya lar ve yüksek dağlar, ne dereler ve ne te-
peler onların büyük çokluğuna dayanalar.
6*Ve herkes kendỉ silâhını alıp ve kulleleri
üzerinde meşʿaleler yakıp ol bütün gėce bek-
leyip dururlar idi
6*Herkes kendi silahını alıp, kuleleri üzerine
meşaleler yakıp o bütün gece bekleyip du -
rurlardı. 
7*Ve ertesi günde Holoferno cümle atlĩlarını
taşraya Betûlyada olan Benî İsrâʾėliŋ önüne
çıkardı ve onlarıŋ şehriniŋ yukarıya çıkacak
yerlerini tahmîn eyledi
7*Ertesi günde Holoferno tüm atlılarını
dışarıya Betülya’da olan İsrailoğul ları’nın
önüne çıkardı ve onların şehrinin yukarıya
çıkacak yerlerini tahmin etti. 
8*Ve tâ sularınıŋ buŋarlarına gelip onları zab -
ta aldı ve cenk
8*Ta suların pınarlarına gelip onları kontrol-
una aldı ve cenk ∞

*Transkripsiyon “orduʾi „ ; Transliterasyonda „orduyu“
olarak yazıldı.
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erlerini beklemeḡe kodu ȯndan kendỉ kav -
mine döndü
erlerini beklemeḡe koydu ondan sonra kendi
halkına döndü.
9*O zamân Benî ʿİsik ve Moâb tâʾifesiniŋ
başları ve deŋiz yâlı sı nıŋ serdârları ȯŋa varıp
dėdiler ki ėy efendimiz şimdi bir söz dinle ki
ʿaskeriŋde sınġın olmaya*
9*O zaman İsikoğulları(Esav) ve Moab hal -
kının başları ve deniz kenarının kuman dan -
ları ona gidip dediler ki: -Ey efendimiz! Şimdi
bir söz dinle ki askerinde bir sıkıntı ortaya
çıkmasın. 
10*Zîrâ bu Benî İsrâʾėliŋ kavimi kendỉ miz -
râklarına dayanamaz illâ oldukları dağlarıŋ
yüksekliḡine dayanır çün onlarıŋ dağlarınıŋ
başlarına çıkmak kolay iş deḡildir
10*Çünkü bu İsrailoğulları’nın halkı kendi
mızraklarına güvenemez. Ama bulundukları
dağların yüksekliğine güvenir. Zaten onların
dağlarının başla rına çıkmak kolay iş değildir.
11*Pes halâ efendi onlar ile meydân cenkiniŋ
tarzı üzere döḡüşme de seniŋ tâiʾfendeŋ bir
âdam bile düşmeye
11*Öyleyse şimdi efendi; onlarla meydan
cenki şeklinde döğüşme ki senin halkından
bir  bir adam bile ölmesin. 
12*Orduŋda durup ʿaskeriŋ âdamlarını sakla
ve dağıŋ dibinden çı kan suyuŋ buŋarını çe -
riŋe tutdur zîrâ Betûliyanıŋ cümle ahâlisi su -
yu oradan alırlar
12*Ordunda kalıp askerin adamlarını gizle
ve dağın dibinden çıkan suyun pınarını çerine
tuttur. Çünkü Betülya’nın tüm halkı suyu ora -
dan alıyor. 
13*Böyle olunca susuzluk onları öldüre de
şehrini vere ėdeler
13*Böyle olunca susuzluk onları öldürsün ki
şehrini teslim etsinler. 
14*Bu esnâda biz ve tâʾifemiz yakın dağlarıŋ
başlarına çıkalım ve üzerinde beklemek içỉn
orduʾi kuralım ki şehrden kimse çıkmaya bu
vechile ∞
14*Bu sırada biz ve adamlarımız yakın dağ -
ların başlarına çıkalım ve üzerinde beklemek
için orduyu kuralım ki şehirden kimse çık 

masın. Bu şekilde ∞

*Almancası:“Möge doch unser Gebieter ei -
nen Rat anhören, damit deinem Heer kein
Scha den entsteht. Katolik Birlik çevirisi.
Türkçesi: Efendimiz! Verdiğimiz fikri dinlerse
ordusuna bir zarar gelmez.
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onlar ve ʿavratları hem oğulları susuzlukdan
öleler ve onlara kılıc yetişmedėn meskeniniŋ
sokaklarında helâk olalar
onlar; kadınları hem oğulları susuzluktan öl-
sünler ve onlara kılıç dokunmadan evlerinin
sokaklarında yok olsunlar. 
15*Ve sen ȯnlara saŋa ʿâsî oldukları ve selâ -
met üzere itâʿat ėtme dik leri içỉn yaman cezâ -
larını vėresin
15*Böylece sen onlara sana asi oldukları ve
barışı dinlemedikleri için kötü cezalarını
veresin.
16*Onlarıŋ kelâmı Holofernoya ve cümle
zâbitlerine pesend geldi de emr eyledi ki dė -
dikleri gibi ola
16*Onların sözleri Holoferno’ya ve tüm ku -
mandanlarına iyi geldi ve dedikleri gibi ol -
ması için emretti.  
17*Bu kez Âmonîleriŋ ordusu ve beş biŋ
Âsûrî onlar ile bile göç düler ve derede or-
duyu kurup Benî İsrâʿėliŋ sularını buŋarlarını
zabt eylediler
17*Bu kez Amonîler’in ordusu ve beş bin
Asurlu onlarla birlikte gittiler ve derede or-
duyu kurup İsrailoğulları’nın su pınarlarını
ele geçirdiler.
18*Bundan ġayrı Benî ʿAis ve Benî Âmôn
çıkıp dağlar başında Dotâime karşı orduyu
kurdular ve onlardan baʿzıları cenûba ve maş -
rıka doğru Mokmûr seyliniŋ yanında Rahosi
karibinde olan Eḡrebele karşĩ gönderdiler
18*Bundan başka Aisoğulları(Edom) ve
Amon  oğul ları çıkıp dağlar başında Dotan’a
karşı orduyu kurdular. Onlardan bazıları
güneye ve doğuya doğru Mokmur vadisinin
yanında ve Rahasi yanında olan Eğrebel’e
karşı gönderdiler. 
19*Ve Âsûrîleriŋ kalan ʿaskeri ovâda konup
cümle rûy-i zemîni kapladı idi
19*Asurluların kalan askeri ovada konup
tüm yeryüzünü kaplamıştı.
20*Ve çâdırları hem ʿarabaları bir ʿazîm ordu
oldular
o zaman
20*Çadırları ve arabalarıyla büyük bir ordu 
oldular. O zaman ∞
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21*O zamân Benî İsrâʾėl Rabbi Allah Teʿâ -
lâsına feryâd ėtdîler zîrâ yürekleri kesildi idi
çün cümle düşmanları onları çevirdiler de ara -
larından kurtulmak çâre yoğidi
21*O zaman İsrailoğulları, Rabbi yüce Al -
lah’a yakardılar. Çünkü yürekleri kesildiydi
ve tüm düşmanları onları kuşattılar; arala -
rından kurtulmalarına çare yoktu. 
22*Ve Âsûrîleriŋ cümle ordusủ yaya ve ʿara -
balar hem atlĩlar onlarıŋ çevresinde otuz dört
gün kadar durdủlar
22*Asurlular’ın tüm ordusu, yaya ve ara-
balar, hem atlılar onların çevresinde otuz dört
gün kadar durdular. 
23*Betûliya ahâlisiniŋ ise su küpleri eksilir
hem sahrınçları boşanır idi de bir günde içe-
cek suyu yok idi zîrâ onlara ölçek ile içirirler
idi
23*Betülya halkının su küpleri azalıyor ve
sarnıçları boşalıyordu. Bir günlük içecek su -
ları yoktu; çünkü onlara ölçüyle içiriyor lar -
dı. 
24*Ve oğlancıkları bayılırlar idi hem ʿavratlar
ve yiḡitler susuzlukdan kırılıp şehriŋ so -
kaklarında ve kapĩlarıŋ geçidlerinde düşerler
idi ve artĩk içlerinde hîç mecâl yok idi
24*Çocukları bayılıyordu, kadınlar ve yiğit -
ler de susuzluktan kırılıp şehrin sokaklarında,
kapıların geçitlerinde düşerlerdi ve artık iç-
lerinde güç kalma mıştı. 
25*O zamân cümle kavm yiḡitler ʿavratlar ve
maʿsûmlar Uziyânıŋ ve şehriŋ başları ya nı na
cemiʿ oldular
25*O zaman tüm halk; yiğitler, kadınlar, ço -
cuk lar. Uziya’nın ve şehrin başkanları yanın -
da toplandılar. 
26*Ve pek âvâz ile çıḡrışıp cümle ihtiyârlarıŋ
huzûrunda dėdỉler ki aramızda Allah Teʿâlâ
hâkim olsun zîrâ siz bize pek zulm ėtdiŋiz
26*Sıkı bir ağızla bağırarak yaşlıların karşı -
sında dediler ki: -Aramızda yüce Allah karar
versin. Çünkü siz bize çok kötülük yap tınız ∞ 
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ki Âsûrîler ile barışık ėtmediŋiz
ve Asurlular ile barış yapmadınız.
27*Ve hâlâ artĩk bize imdâd yok belki Allah
Teʿâlâ bizi onlarıŋ ellerine satdı ki öŋlerinde
susuzlukdan ve kıtâldan kırılavız
27*Şimdi bize bir kurtuluş yok! Belki yüce
Tanrı bizi onların eline bıraktı ki önlerinde
susuzluktan ve savaştan kırılalım. 
28*Pes şimdi onları çıḡırıŋ da şehri teslîm
eyleyiŋ ki Holofernonuŋ cümle tâʾifesinden
ve cemiʿ ʿaskerindeŋ yağmalana
28*Öyleyse şimdi onları çağırın da şehri tes-
lim edin. Holoferno’nun tüm halkı ve tüm as -
ker leri çapul etsin. 
29*Çün susuzlukdan ölmekden ise onlara
yaḡmalanmak bize evlâ dır zîrâ biz onlarıŋ
köleleri olursak vücudlarımız sağ olur ve
maʿ sûmlarıŋ gözlerimiz öŋünde ölmesini ve
ʿavratlarımızıŋ hem ev lâ dımızıŋ ʿömrünüŋ
eksilmesini görmeyiz
29*Çünkü susuzluktan ölmektense onlara
çapul olmak bize daha iyidir. Eğer biz onların
köleleri olursak bedenlerimiz sağ kalır. Ço -
cuk ların gözlerimiz önünde ölmesini, ka -
dınla rımızın ve çocuklarımızın yaşamdan
ke  silmesini görmeyiz. 
30*Üzerleriŋize yeri ve göḡü şâhid tutarız
hem Taŋrımızı ve baba larımızıŋ Rabbini ki
bizden günâhlarımız ve babalarımızıŋ günâh -
ları içỉn intikâm alır tâ kim siz ȯnuŋ bize
bugün öyle ėdeceḡine se beb olmayasız
30*Üzerlerinize yeri ve göğü tanık tutarız;
hem Tanrımızı ve atalarımızın Rabbini ki biz-
den günahlarımız ve atalarımızın günahları
için öc alır. Ta ki siz onun bize bugün öyle
yapacağına neden olmayasınız.
31*Ve cemiʿyyet arasında hepisiniŋ bir âvâz
ile ʿazîm aḡlayış oldu hem büyük âvâz ile
Rabb Allah Teʿâlâya feryâd ėderler idi
31*Ve topluluk arasında hepisinin bir ağız -
dan büyük bir ağlayışı oldu; hem büyük sesle 
yüce Allah Rabbe yakarıyorlardı.
32*Uziyâ dahi onlara dėdi ki ėy karındaşlar
hâtırıŋızı hoş tutuŋ
dahi 
32*Uziya da onlara dedi ki: -Ey kardeşler! 

Gönlünüzü hoş tutun

dahi ∞ 
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dahi beş gün dayanalım ki Rabbimiz Allah
Teʿâlâ bize onlarda kendỉ merhametini dön-
dere zîrâ o bizi ebeden bırakmıyacakdır
daha beş gün dayanalım ki Rabbimiz yüce
Allah, bize onlarda kendi merhametini dön -
dürsün. Çünkü O bizi sonsuza dek bırak ma -
yacaktır.
33*Ve eğer bu beş gün geçdikten soŋra bize
imdâd gelmez ise ben dėdiğiniz gibi ėdeyim
ȯndan kavmi herkesi kendỉ mekânına dağıtdı
33*Eğer bu beş gün geçtikten sonra bize yar -
dım gelmezse, ben dediğiniz gibi yapa cağım;
diyerek oradaki topluluktan herkesi kendi evi -
ne gönderdi. 
34*Onlar dahi hisâr üzerine ve şehriniŋ kul-
leleri üstüne gitdiler ve ʿavratlarını hem ev -
lâdını evlerine gönderdiler de şehrde ʿazîm
musîbetde idiler
34*Onlar da burçların üstüne ve şehrin kule -
leri üstüne gittiler. Kadınlarını ve çocuk larını
evlerine gönderdiler ki şehirde büyük kaygı
içindeydiler.

Sekizinci Bâb 
1*Bu kez ol günlerde Yudît bunu işitdi bu
İsrâʾėl oğlu Sâlâdâiŋ oğlu Sâmâliyâl oğlu
Nâtâniyâl oğlu Eliyâb oğlu Eliyovʾ oğlu Âhî -
to oğlu Refâîn oğlu Gedeôn oğlu Ânâniyâ
oğlu Halkiyâ oğlu Uziyâl oğlu Yusuf oğlu
Oks oğlu Merârîniŋ kızı idi
1*Bu kez o günlerde Yudit bunu duydu. Bu İs-
rail oğlu, Saladain oğlu, Sa ma liyal oğlu,
Nataniyal oğlu, Eliyab oğlu, Eliyov oğlu,
Ahito oğlu, Refain oğlu, Gedeon oğlu, Ana -
niya oğlu, Halkiya oğlu, Uziyal oğlu, Yusuf
oğlu ve Oks oğlu Merarî’nin kızıydı. 
2*Kocası kendỉ sıbtından ve baba ocağından
Manâsse nâm kimes ne idi ∞
2*Kocası kendi soyunun atalarından olan
Ma  nasse adındaki kişiydi ∞
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ki arpa biçiminiŋ zamânında öldủ idi
ki arpa biçiminin zamanında ölmüştü.
3*Zîrâ tarlada demet bağla yanlarıŋ yanında
durur iken başına gü neş urdủ bu husûsdan
döşeğe düşüp Betûliya şehrinde vefât eyledi
3*Çünkü tarlada demet bağlayanların yanın -
da dururken başına güneş çarptı. Bu yüzden
yatağa düşüp Betülya şehrinde öldü.
4*Ve Dotâim hem Bâlâmo arasında olan tar-
lada babaları ile defn olundu
4*Dotan ile Balomo arasında olan tarlada
atalarıyla gömüldü. 
5*Yudît ise kendỉ evinde üç yıl ve dört ay dul
oturdu ve eviniŋ damı üzerinde kendỉye bir
çâdır kurdủ idi ve bellerine çul kodủ hem
eḡninde+ dulluk esvâbını taşıyıb dulluğunuŋ
cemiʿ eyyâmında oruç tutar idi sebt günle -
rinden evvel olan günlerden ve kendỉ sebt
günlerinden hem ġurrelerden evvel olan gün-
lerden ve bayramlardan ve Beyt İsrâʾėliŋ yor -
tủlarından ġayrı
5*Yudit ise kendi evinde üç yıl dört ay dul
oturdu. Evinin damı üstünde kendine bir ça -
dır kurmuştu. Beline çul kuşanarak sırtında
dulluk giysisiyle dulluğun tüm günlerinde
oruç tutuyordu. Cumartesi günlerinden önce
olan günlerden, kendi özel günlerinden önce
olan günlerden ve kendi özel günlerinden;
hem ayın ilk günlerinden önce olan günler-
den, bayramlardan ve İsrail evinin festival-
lerinden başka...
6*Ol bir güzel ʿavrat hem çehresi  zibâ idi ve
kocası Manâsse ȯŋa altĩn ve gümüş kullar ve
halâyıklar davarlar ve içinde olduğu milkler
alıkodu idi
6*O güzel bir kadındı. Görünüşü çok güzeldi.
Kocası Manasse ona altın ve gümüş; kölel-
erle hizmetçiler, sürüler ve içinde oturduğu
evler bıraktı.
7*Ve hîç kimse ȯnuŋ hakkında kemlik söyle-
mez idi zîrâ Allahdan pek
7*Hiç kimse onun için kötülük söylemezdi.
Çünkü Tanrı’dan çok ∞

+bkz. Ali Bey 1665 el yazmasında önce ‘sırtında’
yazmış ve üzerini çizerek ‘eḡninde’ yazmıştır.
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korkar idi
korkuyordu.
8*Bu kez o kavmiŋ hâkimler üzerine kem
söylediklerini işitdi çün taiʾfeniŋ su eksik -
liğinden cânları bayılır idi
8*Bu kez o halkın yöneticileri üzerine kötü
söylenen sözleri duydu. Çünkü halkın susuz -
luktan canı bayılıyordu. 
9*Hem Uziyânıŋ kavime söylediği sözleri
dahi işitdi idi nice ki beş günüŋ içinde şehri
Âsûrîlere teslîm etmeḡe yemîn ėtdi idi
9*Hem Uziya’nın halka söylediği sözleri de
duymuştu ki; buna göre beş gün içinde şehri
Asurlular’a teslim etmeye yemin etmişti. 
10*Bu husûsdan cümle mâlını zabt eden bu -
lasını gönderdi ki Uziyayı ve şehriŋ ihti yâr -
larını Kabrisi ve Karmiʾyi çığıra ȯnlar da hi
ȯŋa geldỉler
10*Bundan ötürü tüm malını gözeten hizmet -
çisini* gönderdi ki Uziya’yı ve kentin yaş -
lılarını Kabris’i ve Karmi’yi çağırsınlar.
On    lar da ona geldiler. 
11*Ve o onlara dėdi ki ėy Betûliya ahâlisiniŋ
hâkimleri diŋleyiŋ beni bugün kavmiŋ önüŋ -
de ėtdiḡiŋiz tekellümât maʿkûl değil çün Al -
lah ile bizim aramızda söyleyip bu yemîni
ėt diŋiz ve eğer beş günüŋ içinde Rabb bize
imdât vėrmeḡe dönmez ise düşmanlara şehri
teslim ėdelim dėdiŋiz
11*Ve o onlara dedi ki: -Ey Betülya halkının
liderleri dinleyin beni! Bugün halkın önünde
yaptığınız konuşma uygun değil. Çünkü Allah
ile bizim aramızda söyleyip bu yemini ettiniz.
‘Eğer beş günün içinde Rab bizi kurtarmaya
dönmezse düşmanlara şehri teslim edelim’
dediniz. 
12*Ve hâlâ siz kimsiŋiz ki bugün Allah Teʿâ -
lâyı imtihân eylediŋiz
12*Şimdi siz kim oluyorsunuz ki bugün yüce
Allah’ı sınıyorsunuz? 

*Kadın hizmetçi, köle: Almancası: ‘Die ne rin’.
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ve kendỉleriŋizi âdamlar arasında ilâh pâye -
sinde tutdủŋuz
Kendinizi insanlar arasında ilâh gibi görme -
yin! 
13*Ve şimdi ʿAlâ Kûlli Şeyʿin Kâdir Rabbe
tefahhus eylediŋiz âm mâ hîç bir nesneye vu -
kûf olmazsınız
13*Ve şimdi; ‘Herşeye Gücü Yeten Rabbe’ ait
şeyi incelediniz; ama hiçbir şeyi anlamadınız. 
14*Zîrâ siz insân kalbiniŋ ʿumkîni bilmeğe
ve ʿaklınıŋ fikrini işti mâl ėtmeḡe kâdir de -
ḡilsiŋiz ya her şeyʾi yaradan Allahı sizler te -
fah hus ėtmeḡe ve fikirini bilmeḡe hem
ted                  bîrini anlamaḡa nice kâdir o lur sunuz
14*Çünkü sizin insan yüreğinin derinliğini
bilmeye ve aklının düşüncelerini kavramaya
gücünüz yetmez. Öyleyse sizler ‘Herşeyi Ya -
ratan Allah’ı anlamaya, ereğini bilmeye ve
plan larını anlamaya nasıl erişebilirsiniz? 
15*Yok yok karındaşlar Rabbimiz Allah Teʿ -
â    lâyı ġazab eylemeŋ zîrâ eḡerçe o bize bu beş
günde imdâd vermek istemezse de o bizi ne
kadar günden soŋra isterse nusret vėr meḡe ya
bizi düşman la rımız huzûrunda helâk etmeḡe
kâdirdir
15*Yok yok kardeşlerim; Rabbimiz yüce Al-
lah’a öfkelenmeyin. Çünkü eğer O bu beş
gün de bize yardım etmezse de; O isterse bizi
kaç günden sonra kurtarmaya, ya da bizi
düşmanlarımız önünde yok etmeye gücü ye -
ter.
16*Pes Rabbimiz Allah Teʿâlânıŋ tedbîrine
sıklet ėtmeŋ zîrâ O âdam gibi deḡil ki ȯŋa
tehdîd oluna ve Benî Âdem gibi deḡildir ki
ȯnuŋ la muhâkeme ola
16*Öyleyse yüce Rabbimiz Allah’ın planını
boş saymayalım. Çünkü O insan gibi değil ki
“O”na karşı gelinsin ve ‘Ademoğlu’ gibi
değil ki O’nunla dava görülsün.
17*Ȯnuŋ içỉn imdâdına muntazır olup nusre-
timiz içỉn ȯŋa istidʾâ eyleyem ol dahi isterse
feryâdımızı isticâb eyleye zîrâ tenâsülümün
içinde
17*Bu yüzden O’nun kurtarışına hazır olup
kurtuluşumuz için O’na yaka rayım. O da is-
terse çağrımızı kabul eder. Çünkü soyumu-

zun ∞ 

içinde ∞ 
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içỉnde kimse kalmadı
içỉnde kimse kalmadı.
18*Ve bu günlerde aramızda âdam ve sıbt ve
baba ocaḡı ve tâʾife ve şehr yokdur ki insân
eliyle yapılmış ilâhlara geçen zamânlarda
olduḡu gibi secde eyleye ki ol husûsdan ba -
balarımız kılıca ve yaḡ maya vėrildiler ve
ʿazîm yıkılış ile düşmanlarımız öŋünde düş -
düler
18*Bu günlerde aramızda adam, soy, baba
ocağı, millet ve kent yoktur ki insan eliyle
yapılmış putlara geçen zamanlarda olduğu
gibi tapınsın. Bu yüzden atalarımız kılıca, ça-
pula teslim edildiler ve büyük kırgın ile düş -
manlarımızın önünde düştüler.
19*Âmmâ biz ȯndan ġayrı Allahı bilmeziz
ȯnuŋ içỉn umarız ki bizi ve tâʾifemizden bi -
risini de horlamaya
19*Ama biz O’ndan başka Allah tanımı yoruz.
Onun için umuyoruz ki bizden ve milletimiz-
den birini bile dışlamaz.
20*Ve dahi tahkîk eḡer biz tutulur iseydik
artık Yahûdânıŋ adı aŋıl maz olurdu illâ Mak -
desemiz yaḡmalanırdı ve Allah Teʿâlâ ten cîsi
aḡ zımızdan taleb ėderdi ve şul taîʾfeler ara -
sında ki biz onlara kul oluruz gözlerimiz
görmeḡe korkan nesneleri yaʿnî vilâyetin
esîrli ḡini ve mîrâsımızıŋ harâblığını başımıza
devşirir idi
20*Araştırın ve görün eğer bizi ele geçirse´-
lerdi artık Yahuda’nın adı anılmaz olurdu.
Öyle ki ‘Kutsal Tapınağımız’ yağmalanır ve
yüce Allah murdarlığı ağzımızdan isterdi. Şu
milletler arasında ki biz onlara köle olur,
gözlerimi zin görmesini arzu etmediği şeyleri;
yani ülkenin tutsaklığını ve mirasımızın yıkın -
tısını başımıza toplardı. 
21*Ve bizi memlûk tutanlar katında mesel ve
ʿayb içỉn olurduk zîrâ bizim kulluğumuz
ʿinâyete ihtidâʾ olmaz idi illâ Rabbimiz Al lah
Teʿâlâ ȯnủ ʿayblı ėderdi
21*Bizi mülk edinenler arasında gülünç ve
utanç olurduk. Çünkü bizim köleliğimiz ‘kay -
r  a ya dönüşmezdi’; ama yüce Rabb Allah onu
utanç yapardı.

f
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22*Pes halâ ey karındaşlar karındaşımıza ib -
ret gösterelim zîrâ ȯn larıŋ yüreḡi bize muʿal -
lakdır ‘Makdese ve Heykel ve Mezbah’ bize
da yanırlar
22*Öyleyse şimdi ey kardeşler; kardeşle ri -
mize örnek olalım. Çünkü onların yüreği bize
belirsizdir; ‘Tapınağımız, Tapınma Yerimiz ve
Sunağımız’ bize bağlıdır. 
23*Bu cümleden soŋra Rabbimiz Allah Teʿâ -
lâya şükr ėdelim ki bizi babalarımıza ėttiḡi
gibi imtihân eyler
23*Bundan ötürü yüce Rabbimiz Allah’a şük -
redelim ki bizi atalarımıza yaptığı gibi sınar. 
24*İbrâhîme her ėtdiḡi nesne ve İshâka ne
kadar vechler ile imtihân eyledi ve Yaʿkûba
Suriyeniŋ Beyn-en Nehrinde ʿamûcası Lâ -
banıŋ koyunlarını gütdüḡü zamân ne kadar
şeyler vâkiʿ oldu hâtırıŋızda olsun
24*İbrahim’e her ne verdiyse ve İshak’ı ne
denli şeylerle sınadıysa; Yakup’a Suriye’ nin
‘Mezopotamya’sında amcası La ban’ ın ko -
yunlarını güttüğü sırada ne kadar çok şeyin
olduğunu anımsayın. 
25*Zîrâ nice ki o kalblerini imtihân ėtmek
içỉn onları kul ėtdi ise böyle dahi üzerinize in-
tikâm vėrmedi belki Allah Teʿâlâ ȯŋa iktirân
ėdenleri ıslah içỉn celd eyler
25*Nasıl ki ‘O’ yürekleri sınayarak onları
köle yaptıysa ve üstümüze öç almadıysa;
belki de yüce Allah “O”na erişmek isteyen-
leri düzeltmek için dövüyor.
26*O zamân Uziyâ ȯŋa dėdi ki her ne ki de -
diŋ ise bir hoş ʿâki lâne söylediŋ ve seniŋ
sözleriŋe kimse muhâlefet ėdemez çün seniŋ
hik metiŋ yalıŋız bu günden belli deḡil belki
fehmiŋi ʿömrüŋüŋ ilk günlerinden cümle
kavm bilmişdir nice ki kalbiŋiŋ tabiʿatı íyỉdir
26*O zaman Uziya ona dedi ki: -Her ne söy -
lediysen çok güzel akıllıca söyledin ve senin
sözlerine kimse karşı gelemez. Çünkü senin
bilgeliğin salt bu güne ait değil; belki aklını
yaşamının ilk günlerinden, aynen yüreğinin
yaratılışının iyi olduğu gibi tüm halkımız
bilmiştir. 
lakin ∞ 
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27*Lâkin kavm çok susuzluk çekdiḡi içỉn
bize söylediḡimiz gibi ėtmeḡe ve üstümüze
şul yemîni atmağa sıklet ėtdiler ki ȯnủ boz -
mağa kâdir deḡiliz
27*Ama halk çok susuzluk çektiği için, bizi
söylediğimiz gibi yapmaya ve bize bu yemini
ettirmeye zorladılar ki onu bozamayız.
28*Âmmâ sen halâ çün sâlihe ʿavratsın bizim
içỉn duʿâ eyle ki Rabb Teʿâlâ bize sahrınc -
larımız dolmak içỉn bir yağmur vėre tâ kim
dahi ziyâde zebûn olmayavủz
28*Oysa sen erdemli bir kadınsın. Bizim için
dua et ki yüce Rabb sarnıç larımızın  dolması
için bir yağmur versin. Ta ki çok güçsüz ol -
mayalım. 
29*Yudît dahi ȯnlara dėdỉ ki diŋleyiŋ beni de
ben bir şey ėdeyim ki her ʿasırda tâʾifemizden
olanlara nakl oluna
29*Yudit de onlara dedi ki: -Dinleyin beni de
ben birşey yapayım ve her yüzyılda mille -
timize anlatılsın. 
30*Bu gėce kapĩda duruŋ da ben bulam ile
şehirdeŋ taşraya çıka yım ve ol günler içinde
ki siz şehiri teslîm ėdelim dėdiŋiz benim se-
bebim ile Rabb-i Teʿâlâ İsrâʾėli ziyâret eyle -
ye
30*Bu gece kapıda durun da ben hizmetçimle
şehirden dışarıya çıkayım. Siz o günler için
şehiri teslim edelim dediniz; ama benim se-
bebimle yüce Rab İsraili ziyaret etsin. 
31*Âmmâ ne işleyeceḡimi aramaŋ zîrâ ben
ȯnủ size tâ maslahâtımı tamâm ėtmeyince
duyurmam
31*Ama ne yapacağımı aramayın. Çünkü
ben onu size iş bitinceye dek söy le mem. 
32*Uziyâ ve hâkimler dahi ȯna var saḡlık ile
dėdiler ve Rabb-Allah Teʿâlâ öŋüŋce olsun ki
düşmanlarımızdan intikâm ala
32*Uziya ve yöneticiler de ona: -Var sağ -
lıcak la ki yüce ‘Rabb-Allah’ önünde olsun ve
düşmanlarımızdan öcünü alasın, dediler.

f

f

YUDİT’İN KİTABI - 8: 27-32  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 73



74 K İ T Â B-I  Y U D î T - 8: 33; 9: 1-5 1665 TEMİZ KOPYASI



33*Ȯndan Yudîtiŋ çâdırından dönüp herkes
kendỉ konaḡına vardı
33*Ondan sonra Yudit”in çadırından dönüp
herkes kendi evine gitti.

Dokuzuncu Bâb 
1*Yudît dahi yüzü koyun yere düşüp başına
kül saçdı ȯndan eḡ nin de olan çulundan so -
yundu
1*Yudit de yüzüstü kendini yere atarak başına
kül saçtı. Ondan sonra sırtında olan  çulun-
dan soyundu. 
2*Ve hemen ol vakitdeki Kuds-i Şerîfde ah -
şâm buhûru ̉takrîb olu nur du Yudît ʿazîm âvâz
ile çığırıp dėdi ki
2*Tam o sırada kutsal Kudüs’te akşam tüt-
süsü oluyordu. Yudit güçlü bir sesle çağırıp
dedi ki: 
3*Ey babam Simʿuŋ Rabbi Allah Teʿâlâ ki
ȯŋa şul bî-gânelerden intikâm almak içỉn kılıç
vėrdiŋ ki onlar bir kıza ȯnuŋ tencîsi içỉn zor
ėtdiler ve ʿaybı içỉn butunu açdỉlar hem rüs -
vâylığı içỉn kızlığını bozdủlar çün sen dėdiŋ
ki böyle ėtmek câʾiz deḡildir
3*-Ey! Babam Simun’un Rabbi yüce Allah ki
ona bu kişiliksiz adamlardan intikam al mak
için kılıç verdin. Onlar ise bir kızı onun kir-
lenmesi için zorladılar ve utancı için  kal -
çasını açtılar; hem de rezilliği için kız lığını
bozdular. Çünkü sen dedin ki böyle ol maması
gerekir.
4*Ve şeyler ėtdiler ki sen onlar içỉn sul tân -
larını katle saldıŋ da hîle ile yatdığı dö şek -
lerini kan ile ıslatdỉlar
4*Ve öyle şeyler yaptılar ki sen onlar için
sultanlarını ölüme bıraktın da hileyle yattığı
döşeklerini kanla ıslattılar. 
5*Ve kulları sultânlar ile hem sultânları kendỉ
sedirleri üzerinde urduŋ ve ʿavratlarını yağ -
maya hem kızlarını esîrliḡe ve cümle gâ rat -
larını
5*Köleleri sultanlarla ve sultanları da kendi
koltukları üstünde vurdun. Kadınlarını yağ -
maya, kızlarını esirliğe ve tüm ∞

ġâratlarını
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ġâratlarını şul mahbûb oğullarınıŋ arasında
üleşdirmeḡe vėrdiŋ ki ȯnlar dahi ġayretiŋden
tutuşup kendỉ kanınıŋ tencîsinden ikrâh ėt -
diler de saŋa kendỉ imdâdı içỉn istidʿâ ey -
lediler yâ Allah yâ Allahım ben dul karıyı
is  ti câb eyle
çapullarını şu sevgili oğullarının arasında
bölüştürmeğe verdin. Onlar da gayretinden
tutuşup kendi kanının pisliğinden tiksindiler
ve seni kendi  kur tuluşları için  çağırdılar. Ey
Allah, ey Allah’ım! Bu dul kadını kabul et. 
6*Zîrâ ȯndan evvel ve ȯndan soŋra ve hâlâ
olmuş şeyleri sen ėtdiŋ hem olacak nesneleri
dahi sen tefekkür eylediŋ ve niyyet etdiḡiŋ
şey  ler vâkiʿ olur ve işte bundayız dėrler
6*Çünkü ondan önce, ondan sonra ve olage-
len şeyleri sen yaptın; hem olacak  şeyleri de
sen düşündün. Niyet ettiğin şeyler hep ortaya
çıkıyor ve işte bur dayız, diyorlar. 
7*Çün cümle tarîkatıŋ hâzır ve cemiʿ hükû -
mâtıŋ mukadderdir
7*Çünkü tüm yolların hazır ve tüm  egemen -
liğin kaçınılmazdır.
8*Zîrâ işte Âsûrîler kendỉ ʿaskeri ile çoğal -
dılar atlar ve atlĩlar ile mağ rûrlardır yayalarıŋ
bâzûsundan tefahhur ėderler ve kalkan ve yay
ve sapanlara dayanırlar
8*Çünkü işte Asurlular kendi askerleriyle
çoğaldılar. Atlar ve atlılar ile böbürleniyor-
lar. Yayaların gücüyle övünüyorlar. Kalkan
yay ve sapanlarına gü ve ni yor lar. 
9*Ve bilmezler ki cenkleri hezm ėden Rabb
sensin ve seniŋ ismiŋ Rabbdır kuvvetiŋ ile
onlarıŋ zorunu boz ve ġazabıŋ ile onlarıŋ ikti -
dârını zebûn eyle
9*Bilmezler ki cenkleri bozguna uğratan Rab
sensin ve senin ismin Rab’tir. Kuvvetinle on -
la rın gücünü kır ve öfkenle onların egemen -
liğini bitir. 
10*Zîrâ makdeseŋi bozmağa ve ʿazîz ismiŋ
temekkün ėtdiḡi mes keni
10*Çünkü mabedini bozmaya ve sevgili adı -
nın mekan tuttuğu evi ∞
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tencîs ėtmek hem mezbahıŋ şâhlarını demỉr*
ile yıkmağa müşâvere ėtdiler
kirletmeye  hem sunağın boynuzlarını demir
ile yıkmayı tartıştılar. 
11*Ȯnlarıŋ tekebbürüne bak da ġazabını baş -
ları üzerine sal
11*Onların kibirlenmelerine bak da öfkeni
üzerlerine sal.
12*Ben dul karınıŋ eline fikr ėttiḡim kuvveti
vėr
12*Ben dul kadının eline planladığımın gü -
cü ver. 
13*Hilekâr dudaklarımıŋ sebebinden kulu
ağa ile ve ağayı kul ile ur
13*Hilekar dudaklarımın sebebinden kulu
beyi ile ve beyi de kulu ile vur. 
14*Zîrâ seniŋ kuvvetiŋ çokluğa ve kudretiŋ
şahbâz yiḡitlere bağlı deḡildir
14*Çünkü senin gücün kalabalıklara ve kud -
retin çevik yiğitlere bağlı değildir. 
15*İllâ sen mütevâziʿleriŋ Rabbi küçükleriŋ
muʿîni zaʿîfleriŋ nâsırı hâlikleriŋ sâyeni ve
meyʾûslarıŋ muhallisisin • belî belî ėy ba -
bamın Allahı ėy İsrâʾėl mîrâsınıŋ Taŋrısı+

15*Oysa sen alçakgönüllülerin Rabbi, kü -
çüklerin yamağı, zayıfların yardım cısı, bed -
bahtların koruyucusu ve umutsuzların
kur                  tarıcısısın. Evet evet ey babamın Allah’ı!
Ey İsrail mirasının Tanrısı! 
16*Rabb'is-Semavât-i ve'l-ard sularıŋ hâliki
cemiʿ mahlûkâtıŋ pâdişâhı  benim duʿâmı is-
ticâb eyle
16*Göklerin ve yerin Rabbi. Suların yara -
tıcısı, tüm yaratıkların kralı; benim duamı
kabul et. 
17*Ve ʿahdiŋ hem mukaddes heykeliŋ ve
Sėyʾon depesi hem oğul larıŋıŋ Mülk-i Beytî
üzerine yaman kasdlar ėdenlere benim kelâ -
mım hîle derd ve yara içỉn ola
17*Antlaşmanın, kutsal Tapınağının ve Siyon
tepesi ile oğullarının ‘Evi’ üze rine kötü emel-
leri olanlara benim sözlerim hile, dert ve acı
için olsun.
18*Ve cümle kavmiŋe hem her kudret ve sal -
ta nata bildir ki İsrâʾėl tâiʾfesiniŋ
18*Tüm halkına, her güç ve egemene bildir 

ki İsrail ulusunun ∞

senden ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘demir’
+Burada sözü edilen Hz. Yakup(A.S.) ve soyudur.
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senden ġayrı sâyeni yokdur 
senden başka koruyucusu yoktur.

Onuncu Bâb
1*Ȯndan İsrâʿėl Allahına feryâd ėtmekten
fâriğ olup bu cümle kelimâtı tamâm ėtdikden
soŋra ol yere düşdüḡü mekândan kalkdı
1*Ondan sonra İsrailin Tanrısına yalvarmayı
bıraktı. Sözlerini bitirdiğinde kendisini cansız
gibi attığı yerden kalktı. 
2*Ve bulasını çıḡırıp sebt günlerinde ve ʿîd -
lerinde olduğu evine indi
2*Ve hizmetçesini çağırıp Cumartesi gün-
lerinde ve bayramlarda olduğu evine gitti. 
3*Ve eḡninde olan çulu çıkarıp dulluḡunuŋ
esvâbından soyundu 
3*Ve sırtındaki çulu çıkarıp, dulluk giysisin-
den so yundu.
4*Ȯndan yüzünü su ile yaykadı ve dühn-ü
tayyib ile yaḡlandı hem başınıŋ saçlarını düz -
dü de üzerine bir serpûş kodu ve bay râmlık
esvâbını gėydi ki kocası Menâsseniŋ za mâ -
nında onlar ile donanır idi
4*Sonra yüzünü su ile yıkadı ve nefis kokulu
yağ ile yağladı. Başının saçlarını düzeltti ve
üzerine bir başlık örttü. Sonra, kocası Ma -
nessa zamanında donan dığı bayramlık giysi-
lerini giydi. 
5*Ve ayaklarına paşmaklarını gėydi hem bi -
leziklerini ve tokalarını ve yüzüklerini ve kü -
pelerini hem cümle hilyelerini takındı
5*Ayaklarına güzel papuçlar giydi; hem de
bileziklerini, tokalarını, yüzüklerini ve küpe -
leriyle tüm süslerini takındı. 
6*Ve her ȯnủ gören+ âdamın gözlerini aldat-
mak içỉn pek ziy net lendi
6*Onu gören her adamın gözlerini aldatmak
için çok süslendi.
7*Ȯndan bulasına bir yatık++ şarâb hem bir
kâb ile yaḡ vėrdi ve bir torvayı un ile ve kuru
incîr ile hem hâs etmek ile
7*Ondan sonra hizmetçisine bir yayvan kap
şarapla, bir kap yağ verdi ve bir torbayı da
unla, kuru incirle, has ekmekle ∞ 

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ve ȯnủ gö-

ren her âdamın’
++bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘yatĩk’
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doldurdu
doldurdu.
8*Ȯndan ol kabları hep bohçalayıp ȯnuŋ
sırtına kodu
8*Ondan sonra o kapları bohçalayıp onun
sırtına koydu. 
9*Ve ikisi bile Betûliye şehriniŋ kapĩsına
doğru çıkdılar da Uziyâyı ve şehriŋ ihtiyâr -
larını Kabriyi ve Karmiyi buldılar ki ol ka -
pĩya taʿyîn olundular
9*İkisi de Betülya şehrinin kapısına doğru
çıktılar. Uziya’yı ve şehrin yaşlılarını; Kab -
ri’yle Karmi’yi buldular ki o kapıya tayin
edilmişlerdi. 
10*Onlar dahi ȯnủ müteġayyir yüz ile ve
mübeddel esvâb ile görüp hüsnüne pek taʿac -
cüb eylediler
10*Onlar da onu değişik bir yüzle ve değişik
bir giysiyle görüp, güzelliğine çok şaşırdılar. 
11*Ve ȯŋa dėdiler ki babalarımızın Allahı
Allah Teʿâlâ sana lütf buldursun ve Benî
İsrâʾėliŋ ʿizzeti hem Kuds-i Şerîfiŋ irtifâʿı
içỉn maslahatıŋı itmâm eylesin ȯndan Allah
Teʿâlâya secde eylediler
11*Ve ona dediler ki: -Atalarımızın Allah’ı
yüce Allah seni kayırsın. İsrail oğulları’nın
onuru ve kutsal Kudüs’ün yükselişi için işinizi
tamamlasın. Ondan sonra yüce Allah’a secde
ettiler. 
12*Ol dahi onlara dėdi ki emr eyleyiŋ ki baŋa
şehriŋ kapĩsı açıla ve ben çıkayım da bile
söyleşdiḡimiz şeyleri itmâm ėdeyim
12*O da onlara dedi ki: -Emredin ki bana
şehrin kapısı açılsın ve ben çıkayım da söy -
leştiğimiz şeyleri tamamlayım.
13*Pes onlar çeriye emr eylediler ki ȯŋa dė -
diḡi gibi kapĩ açıla da böyle oldu
13*Onlar da askere emrettiler ki ona dediği
gibi kapı açılsın ve böyle oldu. 
14*Yudît dahi kendỉ bulası ile çıkdı
14*Yudit de kendi hizmetçisiyle çıktı. 

şehr ∞ 
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15*Şehr âdamları ise ȯŋa tâ dağdan inince ve
dereyi geçinceye dek bakıp dururlardı ȯndan
soŋra artĩk ȯnủ görmediler
15*Şehir adamları ise ona dağdan inince ve
dereyi geçinceye dek bakıp duruyorlardı. On -
dan sonra artık onu göremediler. 
16*Onlar ise dereden doğru giderler idi de
Âsûrîleriŋ ilk karâvolları ȯŋa râst gelip ȯnủ
tutdủlar ve kimlerdensin ve nereden gelirsin
hem nereye gidersin diyẻ süʿâl eyledîler
16*Onlar ise dereden düpedüz giderlerken,
Asurlular’ın ilk birlikleri ona rast gelip onu
tuttular ve kimlerdensin, nereden gelip, ner-
eye gidiyorsun? Diye sordular. 
17*Ol dahi ben ʿİbrânîyeʾyim ve onlardan
ka çarım dėdi zîrâ onlar he lâk olmaları içỉn
eliŋize verileceklerdir
17*O da: -Ben İbrani soyundan bir kadınım
ve onlardan kaçıyorum; çünkü onlar yok edil -
mek için elinize verilecektir, dedi. 
18*Ve ben serʿaskeriŋiz Holofernonuŋ huzû -
runa giderim ki ȯŋa sö zün doḡrusunu deyỉ -
vėrem
18*Ve ‘ekledi’: -Ben başkumandanınız olan
Holoferno’nun önüne gidiyorum ki ona sözün
doğrusunu söyleyeyim. 
19*Hem onuŋ huzûrunda bir yol göstereyim
ki ondan gitmeḡe ve cümle dağları zabt ėt -
meḡe kâdir ola ve hîç bir kişi ya kendỉ ninki -
lerden bir diri cân helâk olmaya
19*Hem onun önünde bir yol göstereyim ki
oradan gitmeğe ve tüm dağları ele geçirmeğe
gücü yetsin. ‘Böylece’ hiç kimse ve kendi nin -
kilerden bir diri can yok olmasın.
20*Ol âdamlar dahi onuŋ kelâmını işitdikden
soŋra yüzüne bak dılar da onlara hüsnde pek
ʿacâyib göründü
20*O adamlar onun sözlerini işittikten sonra
yüzüne baktılar ve onları güzelliğiyle çok şa -
şırttı.
21*Ve ȯŋa dėdiler ki sen cânını kurtardıŋ çün
efendimiziŋ huzûruna
21*Ona dediler ki: -Sen canını kurtarmak
için efendimizin önüne ∞

f

f

YUDİT’İN KİTABI - 10: 15-21 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI    85



86 K İ T Â B-I  Y U D î T - 10: 22-27 1665 TEMİZ KOPYASI



gelmeḡe ʿacele ėtdin
gelmeye acele ettin. 
22*Pes halâ ȯnuŋ otağına gel de bizden baʿ -
zısı tâ seni ellerine teslîm ėdincėye dek saŋa
yoldaş olalar
22*Öyleyse onun otağına gel de bizden bazısı
ta seni ellerine teslim edinceye dek sana yol -
daş olsunlar. 
23*Ve sen huzûrunda iken kalbiŋde korkma
illâ diyeceḡiŋ ne ise ȯŋa duyur da o saŋa
ėylik+ eyleye
23*Ve sen onun önünde iken yüreğin kork -
masın; ama  ne diyeceksen ona söyle de sana
iyilik yapsın. 
24*Ȯndan aralarından yüz âdam seçdiler ki
onları ȯnuŋ ile ve bulası ile koşdular
24*Ondan sonra içlerinden yüz adam seçerek
onları, onunla ve hizmetçisiyle götürdüler. 
25*Ve ȯnủ Holofernonuŋ otağına götürdüler
de cümle orduda ʿazîm izdihâm oldu zîrâ ge -
lişiniŋ haberi cümle çâdırlarda yayıldı idi ve
o Holofernonuŋ otağınıŋ taşrasında iken halk
gelip tâ ȯŋa on  dan haber vėrilinceye dek ȯ -
nuŋ çevresinde dururlar idi
25*Ve onu Holoferno’nun otağına götür dü -
ler. Tüm orduda büyük bir izdiham oldu. Çün -
kü onun gelişinin haberi bütün çadırlara
yayıl mıştı. O Holoferno’nun otağının dışın -
dayken halk gelip ta ona ondan haber verin-
ceye dek onun çevresinde duruyorlardı. 
26*Ve herkes ȯnuŋ hüsününe hayrân kalırdı
hem ȯnuŋ sebebi ile Benî İsrâʾėle dahi taʿ -
accüb ėderler idi
26*Herkes onun güzelliğine imreniyor ve o -
nun yüzünden İsrail oğullarına şaşırıp ka -
lıyorlardı. 
27*Ve dahi her biri kendỉ yoldaşına der idi ki
bu kavmi ki içlerinde buŋa göre ʿavratlar var
kim tahkîr ėdebilir
tahkîk 
27*Her birisi kendi yoldaşına diyordu ki: -
Bu ne biçim bir kadın; bu ne biçim bir ulus
ki içlerinden böyle kadınlar varken aşa ğı -
lansın... ∞
+íyỉlik.
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28*Tahkîk onlardan bir âdamı bile salı vėr -
mek íyỉ deḡildir zîrâ hayvâtda+ kalanlar cüm -
le yeri dolandırmağa kâdirlerdir
28*Araştırın onlardan bir adamı bile salıver -
mek iyi değildir; çünkü hayatta kalanlar tüm
yeryüzünü kaplayabilirler.
29*Ȯndan Holofernonuŋ bekçileri ve cümle
huddâmı çıkıp Yudîti otak içine götürdüler
29*Sonra Holoferno’nun tüm bekçileri ve
hizmetçileri gelip Yudit’i otağın içine götür -
düler. 
30*Holoferno ise döşeḡinde râhat ėderdi bir
cibinlik altında ki fırfır ve altĩn ve zümrûd
hem sâʾir cevâhir ile dokunmuş idi
30*Holoferno ise döşeğinde keyif çatıyordu.
Öyle bir cibinlik altındaydı ki göz  leri kamaş -
tı ran altınla, zümrütle ve diğer değerli taşlar -
la dokunmuştu. 
31*Ve onlar ȯŋa ondan haber vėrdikden soŋra
o otağıŋ öŋ odasına çıkdı ve gümüş fânûslar
öŋünde giderdi
31*Onlar ona haber verdikten sonra o otağın
ön odasına çıktı ve gümüş fenerler önünde
yü rüyordu. 
32*Ȯndan Yudît ȯnuŋ ve hizmetkârlarınıŋ
huzûrunda geldiḡi zamân hepisi çehresiniŋ
güzelliğine taʿaccüb eylediler ol ise yere yüzü
koyun düşüp Holofernoya temennî eyledi de
ȯnuŋ kulları ȯnủ kal dırdılar
32*Sonra Yudit onun ve hizmetçilerinin ö nü -
ne geldiği an herkes onun yüzünün güzel -
liğine şaşırıp kaldı. Yudit de yere yüzüstü
kapaklanarak Holoferno’ya dileği olduğunu
söyledi ve onun köleleri onu kaldırdılar.

Onbirinci Bâb
1*O zamân Holoferno ȯŋa ėy hâtun hâtırıŋı
hoş tut
1*O zaman Holoferno ona: -Ey kadın! Canın
sıkılmasın ∞ 

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ha yâtda’.
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ve kalbiŋde korkma dėdi zîrâ ben ismime
irâdet ile cümle yeriŋ pâdişâhı Nebûhatnes -
sâra hizmet ėtmek isteyen kimseye kemlik
ėtmedim
ve yüreğin korkmasın; çünkü benim irademle
tüm dünyanın kralı Nabukadnezar’a hizmet
et mek isteyen kimseye kötülük yapmadım.
2*Ve hâlâ dahi eḡer seniŋ dağlarda sâkin olan
kavmiŋ beni tahkîr ėtmeyeydi ben üzerlerine
mizrağımı kaldırmaz idim âmmâ onlar kendỉ
kendỉlerine ėtdiler
2*Ve eğer senin dağlarda yaşayan kavmin
beni küçümsemeseydi, ben onlara mızrağımı
kaldırmazdım. Ama onlar kendi kendilerine
ettiler. 
3*Pes baŋa duyur ne sebebden onlardan ka -
çıp baŋa geldiŋ zîrâ sen selâmete geldiŋ hâ -
tırıŋı hoş tut sen bu gėce ve şimden soŋra
ya şa yasın
3*Şimdi söyle bana sen niçin onlardan kaçtın
ve neye bana geldin? Çünkü sen esenlikle
gel din, rahat et. Bu gece ve bundan sonra
sağ lıcakla kal. 
4*Zîrâ saŋa kimse zulm ėdemez illâ saŋa
efendim Nebûhatnessâr pâdişâhıŋ kullarına
olduğu hâl üzere herkes eylik+ eyleye
4*Artık sana hiçkimse kötülük yapamaz. Ama
herkes sana efendim Nabu kadnezar’ın kulla -
rına yapıldığı gibi iyilikle davranacaktır. 
5*Yudît dahi ȯŋa dėdi ki câriyeŋiŋ kelâmını
kabûl eyle ve icâzet vėr ki câriyeŋ huzûruŋda
söyleye
5*Yudit de ona dedi ki: -Cariyenin sözünü
kabul et ve izin ver ki cariyen önünde konuş -
sun. 
6*Hem ben bu gėce efendime bir yalan söyle-
meyem ve eḡer câ riyeŋiŋ kelâmına uyacak
olursaŋ Allah Teʿâlâ senin masâlıhıŋı rast ge -
tỉre de efendim hîçbir kasdından mahrûm ol-
maya
6*Hem ben bu gece efendime bir yalan söy -
le yemem. Eğer cariyenin sözünü tutacak o -
lursan, yüce Allah senin işlerini rast getirsin
ve efendimin hiç bir amacı boş çıkmasın. ∞
+: íyỉlik.
zirâ 
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7*Zîrâ cümle yeriŋ pâdişâhı Nebûhatnes sârıŋ
hayvâtı ve ol kimse niŋ kuvvetiniŋ hayvâtı
içỉn ki seni her cânıŋ ıslâhına gönderdi seniŋ
se bebiŋ ile ȯŋa yalıŋız âdamlar münkâd ol-
mazlar belki sah rânıŋ cân-verleri ve sâʾir
hay   vânlar hem hevâ kuşları seniŋ kuv vetiŋ ile
Ne bûhatnessârıŋ ve ȯnuŋ eliniŋ eli altında
yaşayalar
7*Çünkü herkesin kralı Nabukadnezar’ın
yaşamı ve o kişinin gücünün devamı için, seni
tüm canların düzenine gönderdi. Senin sebe-
binle yalnız ona tüm insanlar boyun eğmiyor;
belki de çölün canavarları, diğer hayvanları
ve gök kuşları senin gücünle onun elinin eli
altında yaşasınlar. 
8*Çün biz seniŋ hikmetiŋi ve ʿaklıŋıŋ istib -
sârını işitdik hem cümle yerde maʿlûm oldu
ki bütün memleketde yalıŋız sen fâzıl ve
ʿilmde kavî hem cenk âhvâlinde ʿacîbsin
8*Biz senin bilgeliğini ve aklının yeteneğini
işittik; hem tüm yeryüzünde  bilindi ki tüm
ülkede salt sen üstün, ilimde güçlü ve cenk
işlerinde acayipsin. 
9*Pes biz Âhiyoruŋ seniŋ müşâvereŋde ėtdiḡi
kelimâtını işitdik ki o Betûliyadakileriŋ elleri -
ne düşüp onlara huzûruŋda dėdỉḡini hep hi -
kâyet eyledi
9*Biz Akyor’un senin kurulunda söylediği sö-
zleri işittik. O Betülya’dakilerin ellerinle dü -
şüp onlara önünde söylediğini hep anlattı. 
10*Ȯnuŋ içỉn ėy efendim sultânım ȯnuŋ sö -
zünden vaz geçme illâ ȯnủ kalbiŋde tut zîrâ
gerçekdir
10*Bu sebepten ey efendim, kralım! Onun
sözünden vaz geçme ve onu yüre ğinde tut;
çünkü  gerçektir.  
11*Ve tahkîk tâʾifemizden intikâm almak
mümkin deḡil ve üzerine kılıç ġalib olamaz
meḡer Allah Teʿâlâsına günâh etmiş ola
11*Araştır..! Milletimizden öç almak mümkün
değil ve onlara kılıç galip gelemez. Yeter ki
onlar yüce Allah’a suçlu olmuş olmasın.
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12*Pes hâlâ tâ kim efendimiz ümîdsiz kalma -
ya ve maslahat görmeden gitmeye
12*Öyleyse şimdi efendimiz ümitsiz kalmasın
ve işlerini görmeden gitmesin. 
13*Artĩk ölet içlerine geldi ve onları bir gü -
nâh tutdu ki her-bâr nâ-maʿkûl şeyʾi ėttiḡi
 za mân ȯnuŋla ġazab ü Allahı üstlerine çeker-
ler
13*Artık ölüm içlerine geldi ve onları bir
günah tuttu ki her ne kadar benimsenmeyecek
işler yaptılarsa; o zaman onunla Allah’ın öf -
kesini üzerine çeker ler.
14*Zîrâ zahîreleri eksildiḡi ve cümle suları
azaldığı içỉn müşâvere ėtdiler ki yük davar -
larına seys-ânelerine el vuralar ve Allah
Teʿâlâ onlara yemesinler diye Tevrâtda nehy
ėtdiḡi her şeyʾi yemeḡe niy yet eylediler
14*Çünkü tahılları eksildiği ve suları azal -
dığı için birbirleriyle görüştüler ki yük hay -
vanlarına ve tımarlı hayvanlara el atalar.
Ay rı ca yüce Allah’ın onlara yemesinler diye
Tevrat’ta yasakladığı her şeyi yemeye niyet
ettiler.
15*Hem dahi terekeniŋ ilkliḡini ve hamrıŋ
hem zeytûn yağınıŋ ʿöşrünü yemeḡe niyyet
ėtdiler ki onları takdîs ettiklerinden soŋra
Kuds-i Şerîfde Taŋrımızıŋ huzûrunda duran
imâmlara saklarlar idi ve ol şeyleri hîçbir
kavme eller ile yapışmak bile câʾiz deḡil
15*Hem de tahılgillerin ilk turfandasından,
şarabın ve zeytin yağının onda lığından yeme -
ğe niyet ettiler ki onları kutsadıktan sonra
Kutsal Kudüs’te Tanrımızın önünde duran
imamlara saklıyorlardı. O şeylere hiç bir
kim se elleriyle dokunması bile caiz değildi.
16*Ve Kuds-i Şerîfe âdamlar gönderdiler ki
onlara meşâyihiŋ cemâʿatinden icâzet ge-
tireler zîrâ orada sâkin olanlar dahi böyle ėt -
diler
16*Kutsal Kudüs’e adamlar gönderdiler ki
onların meclislerinin cemaatinden izin alsın -
lar. Çünkü orada oturanlar da böyle yaptılar.
17*Ve tâ cevab alıncaya dek böyle duralar
ȯndan bunu ėdeceklerdir ve hemân ol günde
helâk olmaları içỉn saŋa vėrileler
17*Onlardan haber alıncaya kadar böyle bekleye-

cekler. Ama hemen o günde   yok edilmeleri için
sana verilecekler. 

ȯnuŋ ∞ 

f

f

YUDİT’İN KİTABI - 11: 12-17  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 95



96 K İ T Â B-I  Y U D î T - 11: 18-24 1665 TEMİZ KOPYASI



18*Ȯnuŋ içỉn ben câriyeŋ bu nesneleri bilip
onlarıŋ yanlarından kaçdım ve Allah Teʿâlâ
beni seniŋle işler işlemeḡe gönderdi ki onlara
her işidildikleri yerde taʿaccüb oluna
18*Bu yüzden ben cariyen bu şeyleri öğren -
dim ve onların yanlarından kaçtım. Yüce
Allah beni seninle işler yapmaya  gönderdi ki
onları her yerde duyan şaşıp kala. 
19*Zîrâ câriyeŋ gök Taŋrısından korkar ve
ȯŋa gėce ve gündüz ʿibâdet eyler
19*Çünkü cariyen gök Tanrısından korkar ve
gece gündüz O’na ibadet eder.
20*Ve hâlâ ėy efendim ben seniŋ yanıŋda
durayım ve câriyeŋ gėcede dereye çıka da
orada Allah Teʿâlâya duʿâ eyleye
20*Şimdi ey efendim! Ben senin yanında du -
rayım; cariyen gece dereye çıksın ve orada
yüce Allah’a dua etsin. 
21*Ol dahi baŋa bed efʿâli ėttikleri zamânı
ilhâm eyleye de o za mân ben geleyim sana
haber vėreyim sen dahi cümle ʿaskeriŋ ile
taşraya çıkasın ve onlardan saŋa mukâvemet
ėtmeḡe kimse kâdir olmaya
21*Böylece O, bana kötü şeyler planladıkları
zamanı esinlesin. Ben de o zaman gelerek
sana bildireyim. Sen de tüm askerlerinle dışa -
rıya çıkasın ve onlardan hiç kimse sana karşı
duramasın. 
22*Hem ben seni Yahûda vilâyetiniŋ orta -
sından  götüreyim tâ sen Kuds-i Şerife varın -
caya dek ve şöyle ėdeyim ki içinde tahtını
kura sın ve onları çubânı olmayan koyunlar
gibi süresin
22*Ben seni Yahuda bölgesinin ortasından
götüreceğim. Sen kutsal Kudüs’e varıncaya
dek şöyle yapacağım: İçinde tahtını kurasın
ve onları çobanı olmayan koyunlar gibi sü -
resin. 
23*Ve bir köpek bile kendỉ dili ile üzeriŋe
ürmeye
23*Ve bir köpek bile kendi diliyle size havla-
mayacak.
24*Zîrâ bu nesneler baŋa pişbinliḡime göre
ilhâm ve iʿlâm olundular da seni onlardan
âgâh ėtmeḡe gönderildim

24*Çünkü bu şeyler bana ufkuma göre esin-
lenerek bildirildi ve ben de seni onlardan
haberdar etmek için gönderildim.
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25*Yudîtiŋ bu tekellûmâtı Holofernoya ve
cümle ȯnuŋ haddâmına pesend oldular ve
ȯnuŋ hikmetine taʿaccüb ėdip dėdiler ki
25*Yudit’in bu konuşması Holoferno’ya ve
onun tüm hizmetçilerine iyi görün dü ve onun
bilgeliğine şaşırarak şöyle dediler: 
26*Yeriŋ bir intihâsından bir intihâsına dek
böyle bir ʿavrat yokdur eḡer çehresiniŋ ve
eḡer tekellümâtıŋ fasâhatında
26*-Dünyanın bir ucundan diğer ucuna ka -
dar böyle bir kadın yoktur ki yüzünün gü -
zelliğinde ve açıksözlülüğünde ‘olsun’.
27*Ve Holoferno ȯŋa dėdi ki Allah Teʿâlâ íyỉ
eyledi ki seni kavmiŋ önünde gönderdi tâ ki
elimizde kuvvet ve efendimizi tahkîr ėdenler
üzerine helâk ola
27*Holoferno ona dedi ki: -Yüce Allah seni
kavminin önüne göndermekle iyi yaptı. Böy -
lece elimize güç ve efendimizi aşağıla yanlar
üzerine yıkım gelsin. 
28*Hâlâ nice ki çehrede nâzuk ve lâkırdılarda
latîf isen böyle dahi fikr ėtdiḡin vech üzre
ėdersin seniŋ Taŋrın baŋa Taŋrı ola da sen
Nebûhatnessârıŋ sarâyında oturasın ve cümle
yerde aŋılasın 
28*Aynen görünüşte nazik ve sözde kibar
olduğun gibi; aklına getirdiğini de yaparsın.
Senin Tanrın bana Tanrı olsun. Nabukad ne -
zar’ın sarayında oturasın ve tüm dünyada
anılasın.

On ikinci Bâb
1*Ȯndan emr eyledi ki gümüş âvâdanlıkları
saklandığı odaya gö türüle ve ısmarladı ki ȯŋa
kendỉ taʿâmlarından sufra hâzırlayalar hem
kendỉ şarâbından içireler
1*Ondan sonra gümüş araç gereçlerin sak -
landıkları odaya götürülmelerini ve ona
kendi yemeklerinden, kendi şarabından içir -
meleri için sofra hazırla malarını emretti.

âmmâ

f
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2*Âmmâ Yudît ben onlardan yemezim dėdi
belki bir şey ola ki onunla günâh ėtmiş olu-
rum illâ ardımca getirildiḡi nesnelerden hiz -
metleneyim
2*Ama Yudit: -Ben onlardan yemem; belki
birşey olur da onunla günah etmiş olurum.
Kesin ardımca gelen şeylerden hizmetlene -
yim, dedi. 
3*Holoferno dahi ȯŋa dėdi ki ya yanıŋda olan
şeyler dokunursa ȯŋa göre ġayrıları kan de
bulalım ki saŋa vėrelim zîrâ seniŋ tâʾi fen den
yanımızda kimse yokdur
3*Holoferno da ona dedi ki: -Ya yanında olan
şeyler dokunursa; ona göre...! Diğerlerini
nerde bulalım ki sana verelim? Çünkü senin
halkından yanımızda kimse yoktur. 
4*Yudît ȯŋa dėdi ki cânıŋıŋ hayvâtı içỉn ėy
efendim câriyeŋ yanımda olan nesneleri yė -
yip donatmaz ki Rabb-i Teʿâlâ i takdîr ėtdiḡi
nes ne leri benim elim ile yerine ge tirmemiş
ola
4*Yudit de ona: -Canının sağlığı için ey efen -
dim! Cariyen yanımda olan şeyleri yiyip do-
natmaz ki yüce Rab, değer verdiği şeyleri
benim elimle yerine getirmemiş ola... 
5*Ȯndan Holofernonuŋ hizmetkârları ȯnu ̉bir
çâdır içine götürdüler de orada don yarısına
dek uyudu ȯndan seher vaktinde kalkdı
5*Ondan sonra Holoferno’nun hizmetçileri
onu bir çadır içine götürdüler; orada gece
ya rısına kadar uyudu ve sonra gün ışırken
ayağa kalktı. 
6*Ve Holofernoya gönderip dėdi ki halâ
efendim buyursun ki câ riyeŋ namâz kılmağa
taşraya koyu vėrile
6*Ve Holoferno’ya ‘haber’ gönderip dedi
ki:“Şimdi efendim buyursun ki cariyen namaz
kılmaya dışarıya bırakılsın. 
7*Holoferno dahi bekçilerine emr eyledi ki
ȯŋa mâniʿ olmayalar ol dahi orduda üç gün
durdu
7*Holoferno da bekçilerine ona engel olma -
maları için emretti. O da orduda üç gün dur -
du. 
8*Ve her gėce Betûliyanıŋ deresine çıkarıldı
da orduda olan

8*Ve her gece Betülya deresine çıkarıldı da
orduda olan ∞

f
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suyuŋ buŋarında yunurdu
suyun pınarında yıkanıyordu. 
9*Ve döndüḡü zamân İsrâʾėl Taŋrısı Rabbe
duʿâ ėderdi ki kavminiŋ oğullarına rifʿat içỉn
masâlahını rast getire
9*Ve döndüğü zaman İsrail’in* Tanrısı Rab -
be; milletinin yükselişi için  işle rinin başarısı
uğruna dua ediyordu. 
10*Ve çâdırına pâk girip tâ ȯŋa ahşâm üzere
mancası getirilinceye dek orada olurdu
10*Sonra çadırına tertemiz girip, ona akşam
yemeği getirilinceye dek orada kalırdı. 
11*Bu kez dördüncü günden soŋra Holoferno
yalınız kendỉ haddâ mına bir ziyâfet eyledi ve
ʾumûra mukâyyed olanlardan birisini çı ğır -
madı
11*Bu kez dördüncü günden sonra Holoferno
yalnız kendi özel hizmetçilerine bir şölen
düzenledi ve gözetmenlerinden birisini bile
çağırmadı. 
12*Ve sarây kethüdâsı olan hâdim Bâgoʿaya
dėdi ki var ol yanıŋda olan ol ʿİbrânîye ʿav -
rata söyle ki bize gelip bizim ile ʿîş u nûş ey -
le ye
12*Saray kahyası olan hizmetçi Bagoa’ya
dedi ki: -Git! O yanında olan İbrani kadına
söyle; bize gelip bizimle gelip zevk ve sefa
etsin, dedi. 
13*Zîrâ bize böyle ʿavratı ȯnuŋla konuşma -
dan salıvermek ʿayb olurdu çün eḡer biz ȯnủ
getirmez isek o bizi masharalığa ala
13*Çünkü böyle bir kadını onunla konuşma -
dan salıvermek utanç olurdu. Eğer biz onu
ge tirmezsek o da bizi soytarı yerine kor.
14*Bâgoʿa dahi Holofernonuŋ huzûrundan
çıkdı ve ȯŋa varıp dėdi ki bu güzel kız efendi -
me gelmeḡe üşenmesin ki ȯnuŋ huzûrunda
ȯŋa riʿâyet oluna ve bizim ile şevk ile bâdeʾ-
i nûş eyleye hem bu gün
14*Bagoa da Holoferno’nun önünden çıktı
ve ona gidip dedi ki: -Bu güzel kız efendime
gel meye üşenmesin ki onun önünde o gö -
zetilsin ve bizimle coşkuyla içki sefasına
katılsın. Hem bu gün ∞

*Burada sözü edilen Hz. Yakup(A.S.)

Nebûhatnessârıŋ ∞

f
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Nebûhatnessârıŋ sarâyında olaŋ Âsûrîyye
kız     larından biri gibi ola
Nabukadnezar’ın sarayında olan Asur kızla -
rından biri gibi ol. 
15*Yudît ȯŋa cevab ėtdi ki ben kimim ki
efendime muhâlefet eyleyem her ne ki isterse
cân ü göŋülden ėdeyim ve bu baŋa tâ ölünce -
ye dek ʿazîm sürura sebeb ola
15*Yudit ona şöyle yanıt verdi: -Ben kimim ki
efendime karşı geleyim? O ne isterse ben onu
tüm gönlümden yaparım ve bu bana ta ölünc-
eye dek büyük sevince neden olur. 
16*Pes kalkdı ve esvâbı ile hem cümle nisâ-
hilyeleri ile donandı bulası dahi varıp yevm-
i istiʿmâl içỉn Bâgoʿadan aldığı bu şeyleri
Ho lofernonuŋ öŋünde yere döşedi ki üzer-
lerinde oturup taʿâm yenile
16*Böylece kalktı ve giysisiyle tüm kadınlık
süslerini donandı. Hizmetçisi de gidip Ba -
goa’ dan günlük kullanımı için aldığı şeyleri
Holoferno’nun önünde yere serdi ki üstünde
oturulup yemek yenilsin. 
17*Ȯndan Yudît geldi de sufraya oturdu Ho -
loferno dahi ȯŋa meftûŋ oldu ve kalbi ha -
rekete geldi hem ȯnuŋ ile olmağa hadden
zi yâde müştâk idi
17*Sonra Yudit gelerek sofraya oturdu. Holo -
ferno da ona tutuldu ve yüreği çarpmaya baş -
ladı. Onunla birlikte olmayı çok arzuladı. 
18*Zîrâ ȯnu ̉gördüḡü gibi kendỉ zevkine çek -
meḡe fĩrsat gözedir idi
18*Çünkü onu görür görmez kendi zevkine
çekmeye fırsat kolluyordu. 
19*ve Holoferno ȯŋa iç ve bizim ile şen ol
dėdi
19*Holoferno ona: -İç ve bizimle eğlen dedi.
20*Yudît dahi cevab ėtdi ki no'la içeyim e -
fendi zîrâ bu gün benim ʿömrüm bir taʿzîme
nâʾil oldu ki ben doğalıdan beri böyle olma -
mışdır
20*Yudit de şöyle yanıtladı: -Neden içeyim
efendi?! Çünkü bugün benim yaşamım bir
yüceliğe erişti ki ben doğalıdan beri böyle
olmamıştır.

f

f
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21*Ve bulası dahi ȯŋa hazırladıḡı nesneler-
den aldı da yedi hem ȯnun huzûrunda içdi
21*Hizmetçesi de ona hazırladığı şeylerden
alarak yedi ve onun önünde içti.
22*Ve Holoferno ȯnuŋ sebebi ile mesrûr idi
ve kâtî çok şarâb içdi şöyle ki doğaldan berỉ
bir günde o kadar içmemiş idi
22*Bu yüzden Holoferno çok sevinçliydi; lit -
relerce şarap içti. Öyle ki doğa lıdan beri bir
gün bile bu denli içmemişti.

On Üçüncü Bâb
1*Bu kez ahşâm olunca Holofernonuŋ had -
dâmı ʿacele ile bir yaŋa gitdiler Bâgoʿa dahi
otağını taşrada kapadı ve orada hâzır olan -
larıŋ hepisini efendisiniŋ huzûrundan kovdu
1*Bu kez akşam oluncaa Holoferno’nun hiz -
met çileri aceleyle herbir yana gittiler. Bagoa
da otağını dışarıda kapadı ve orada hazır
olanların hepsini efendisinin önünden kovdu. 
2*Onlar dahi kendỉ yataklarına gitdiler zîrâ
hepisi yorgun idiler çün çok içdiler idi
2*Herkes çok içki içtiğinden yorgun düşmüş
ve yataklarına gitmişti. 
3*Ve otakda yalıŋız Yudît kaldı idi Holoferno
dahi kendỉ döşeḡinde uzanıp yatĩr idi+ zîrâ
pek mestâne idi
3*Otakta bir tek Yudit kalmıştı. Holoferno
kendi döşeğine uzanmış yatıyordu. Çünkü çok
sarhoş olmuştu. 
4*Bu kez Yudît kendî bulasına emr eyledi ki
odasınıŋ taşrasında dura ve ȯnủ çıkdığı za -
mân gözede nice ki evvelden her gün ėtdi
4*Bu kez Yudit kendi hizmetçisine onun oda -
nın dışında dur masını ve önceki günlerdeki
gibi kendisinin çıktığı zamanı gözetmesini bu -
yurmuş ∞ 

+bkz. Ali Bey`in 1664 el yazmasında ‘yatĩrdı’

idi ∞
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idi ise zîrâ varayım nâmazımı kılayım dėdi
idi
idi çünkü gideyim namazımı kılayım, dedi.
5*Ve Bâgoʿaya dahi  bu minvâl üzere söyledi
idi bu kez hepisi ȯnuŋ huzûrundan gitdîler ve
ne büyük ne küçük hîç odada kimse kalmadı
idi
5*Bagoa’ya da bu şekilde söyledi. Bu kez
hepsi onun önünden gittiler. Ne büyük, ne
küçük odada kimse kalmadı. 
6*O zamân Yudît Holofernonuŋ döşeḡi ya -
nın da durup kendỉ kalbinde dėdi ki ėy her
sultânıŋ Rabbi Allah Teʿâlâ Kuds-i Şerîfiŋ
rifʿatı içỉn ellerimiŋ işlerine nazar eyle
6*O zaman Yudit Holoferno’nun döşeği ya -
nın da durup kendi kendine şöyle söyledi: -Ey
tüm kralların Rabbi yüce Allah! Kutsal Ku -
düs’ün yücelişi için ellerimin işine bak. 
7*Zîrâ mîrâsıŋa imdâd ve üzerimize kalkmış
düşmanları helâk etmek içỉn masâlıhı tamâm
ėtmeniŋ zamânı şimdidir
7*Çünkü mirasına yardım ve üstümüze gelen
düşmanları yok etmek için, şimdi işi bitirme -
nin tam zamanıdır. 
8*Ȯndan Holofernonuŋ başı ucunda olan dö -
şeḡiŋ direḡine yanaşıp kılıcı aldı ve döşeḡe
yakın gelip başınıŋ saçlarına yapışdı ve dėdi
ki
8*Ondan sonra Holoferno’nun baş ucunda
olan döşeğin direğine yanaşıp kılıcı aldı.
Döşeğe yakın gelip, başının saçlarını sıkıca
tuttu ve dedi ki: 
9*Yâ Rabbim Allah bu gün baŋa kuvvet vėr
ȯndan cümle kuvveti ile iki kerre boynuna
çaldı da başını kesdi soŋra tenini döşekden
yu varlayıp direkler üzerinden cibinliḡi çekdi
9*-Ya Rabbim Allah! Bu gün bana güç ver.
Ondan sonra tüm gücüyle iki kez boynuna
vurdu ve başını kesti. Sonra bedenini döşe -
ğinden yuvarlayıp direkler üzerinden cibin -
liği çekti. 

f
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10*Ve birazdan soŋra çıkdı da Holofernonuŋ
başını bulasına vėrdi ol ki ȯnủ taʿâmınıŋ tor -
vasına bırakdı
10*Biraz sonra çıkarak Holoferno’nun ba -
şını hizmetçisine verdi; o da onu yemek tor -
basının içine attı. 
11*Ȯndan ʿadetleri üzere ikisi bile nâmaz
kılmağa çıkdılar ve ordu yu geçip ol dereyi
dolaşdılar da Betûliyanıŋ dağına çıkıp ka -
pĩlarına yetişdiler
11*Ondan sonra gelenekleri üzere, ikisi de
namaz kılmaya çıktılar. Orduyu geçip o de -
reyi dolaştılar ve Betülya’nın dağına çıkıp
ka pılarına dayandılar. 
12*Ve Yudît ırakdan kapĩların bekçilerine çı -
ğırıp dėdi ki açın şimdi kapĩyı açın Taŋ rımız
Allah Teʿâlâ dahi bizim iledir ki İsrâʾėl de
düş manlarımız üzerine metîn ve kavî iş işleye
nice ki bu gün dahi ey ledi ise
12*Yudit uzaktan kapıların bekçilerine bağı -
rıp dedi ki: -Açın..! Şimdi kapıyı açın! Tanrı -
mız yüce Allah da bizimledir. Bugün yaptığı
gibi; İsrailde düşman larımıza karşı  sağlam
ve güçlü bir iş bitirsin. 
13*Ol şehrinden olanlar dahi ȯnuŋ âvâzını
işitdiḡi gibi teziye şehriŋ kapĩsına indiler
13*O şehirde olanlar da onun sesini duy -
dukları gibi çabucak şehrin kapısı na gel diler.
14*Ve şehiriŋ ihtiyârlarını çıḡırdılar da hepisi
küçük ve büyük oraya seḡirtdiler zîrâ ȯnuŋ
döneceḡine inanmazlar idi pes kapĩyı açıp
ȯnủ içeri aldılar
14*Şehrin yaşlılarını çağırdıklarında küçük-
büyük herkes oraya doğru seğirtti. Çünkü
onun döneceğine inanmıyorlardı. Öylece ka -
pı yı açıp onu içeri aldılar. 
15*Ve aydınlık olmak içỉn âtaş yakıp onlarıŋ
etrafında durdular
15*Aydınlık olması için ateş yakıp onun çev -
resinde durdular.

ol ∞ 
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16*Ol dahi onlara gür âvâz ile dėdi ki •El-
hamdü lillâh hamd'dan kesî ran sümme el-
hamdü lillâh• ki Beytî İsrâʾėlden+ rahmetini
çek medi belki bu gėce benim elim ile düş -
manlarımızı kırdı
16*O da onlara gür bir sesle dedi ki: - Allaha
gani gani hamd ve şükür ederim ki, İsrailden
rahmetini çekmedi. Belki bu gece benim elim -
le düşmanlarımızı kırdı. 
17*Ve başı torvadan çıkarıp ȯnlara gösterdi
ve dėdi ki
17*Başı torbadan çıkararak onlara gösterdi
ve dedi ki: 
18*İşte Âsûrîleriŋ serʿaskeri Holofernonuŋ
başı ve işte içinde mes tâne yatdıḡı cibinliḡi
pes Allah Teʿâlâ ȯnủ bir ʿavratıŋ eli ile urdu
18*-İşte Asurlular’ın baş kumandanı Holo -
fer no’nun başı ve işte içinde sızıp kaldığı ci -
binlik parçası. Böylece yüce Allah onu bir
kadının eliyle vurdu. 
19*Ve beni maslahatda saklayan Rabbiŋ hay -
vâtı içỉn beni benim çehrem Holofernoya
ken dỉ helâkı içỉn meḡer eyledi hem benim ile
tencîs ü taʿyîb husûsunda bir günâh ėtmedi
19*Beni bu işte koruyan Rabb’in hayatı için;
benim yüzüm Holoferno’nun kendi ölümü
içinmiş..! Hem benimle utanç verici kirli bir
günahı yapmadı.
20*O zamân cümle kavm pek şaşdı ve Allah
Teʿâlâya rükuʿ ėdip secde eylediler hem pâk
dil ile dėdiler ki
20*O zaman tüm halk çok şaşırıp yüce Al -
lah’a eğilip secde ettiler ve temiz bir dille de -
diler ki: 
21*Ėy Taŋrımız mütebârek olasın ki bu gün
kavimiŋiŋ düş manlarını berbâd eylediŋ
21*Ey Tanrımız! Yücelenesin ki, bu gün ken -
 di halkının düş manlarını yok ettin.
22*Uziyâ dahi Yudîte dėdi ki ėy kız Allah
Teʿâlânıŋ katında yer üzerinde olan cümle
ʿavratlardan ziyâde mütebârek olasın
22*Uziya da Yudit’e dedi ki: -Ey kız! Yüce
Allah’ın katında yeryüzünde olan tüm kadın -
lar dan daha çok yücelen. 
23*Hem yeri ve göḡü yaradan Rabb Allah
Teʿâlâ mütebârek olsun ki saŋa ∞

23*Hem yeri göğü yaratan yüce Rab Allah
yücelensin ki sana ∞ 

+Sözü edilen ‘Hz. Yakup’ oğulları/soyu. 
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düşmanlarımızıŋ serdârınıŋ başını kırmaḡa
hidâyet eyledi
düşmanlarımızın baş kumandanının başını
kırmaya yol gösterdi. 
24*Zîrâ seniŋ kavî iʿtikâdıŋ şul âdamların
kalblerinden hîç çıkmaya ki kuvvetullahı ebe-
den zikr edeceklerdir
24*Çünkü senin güçlü inancın bu adamların
yüreklerinden hiç çıkmayacak ve Allah’ın gü -
cünü sonsuza dek anlatacaklardır. 
25*Pes Allah Teʿâlâ saŋa bu cümle nesneleri
ebedî irtifâʿ döndüre ve seni her neviʿ hayrât
ile ziyâret eyleye bunuŋ mukâbelesine ki tâʾi -
femizi belâdan kurtarmak içỉn kendỉ vucû -
duŋu saklamadıŋ belki Taŋrımızıŋ huzûrunda
istikâmet ile süluk ėdip bizim derdimize çare
eylediŋ
25*Böylece yüce Allah sana bu şeyleri sonsuz
yüceltsin ve seni her türlü iyilik ile ziyaret
etsin. Buna karşılık, sen ki milletimizi kötü -
lükten kurtarmak için kendi bedenini esirge -
medin. Belki de Tanrımızın önünde sadakatle
yürüyerek bizim derdimize çare oldun. 
26*Cümle kavm dahi âmîn âmîn dėdi
26*Tüm halk da amin, amin! Dedi.

On Dördüncü Bâb 
1*Ve Yudît onlara dėdi ki hâlâ ėy karın daş -
larım beŋi dinleyiŋ bu başı alıŋ ve ȯnủ hisâ -
rıŋızıŋ burclarında âsıŋ
1*Yudit onlara dedi ki: -Şimdi ey kardeşlerim
beni dinleyin! Bu başı alın ve onu kalenin
burçlarına asın. 
2*Ve sabâh ağarıp yer üzerine  güneş kalkdığı
zamân sizden herkes kendỉ silâhını alıp her
keskin âdamıŋız şehirden taşraya çıka
2*Sabah aydınlanırken, yeryüzüne güneş
yükseldiği an; herkes silahlarını kuşansın ve
her cesur adamınız şehirden dışarıya çıksın.

ve onlara ∞ 
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3*Ve onlara bir baş dikiŋ de suver tâ ovâya
inip Âsûrîleriŋ ilk bekçiliḡine doğru çekileler
âmmâ inmeyeler
3*Ve onlara bir baş dikin! Bu şekilde ta ova -
ya inip Asurlular’ın ilk karar gahına doğru
gidin; ama inmeyin..! 
4*O zamân onlar silâhlara yapışıp ordusuna
gideler de Âsûrî ʿaske riniŋ serdârlarını uyan -
dıralar
4*O zaman onlar silahlarına davranarak or-
dusuna gitsinler ve Asurlular’ın kuman dan -
larını uyandırsınlar. 
5*Onlar dahi Holofernonuŋ otağına seḡir -
deler de ȯnủ bulmayıp üzer  lerine havf düşe
de öŋümüzden kaçalar
5*Onlar da Holoferno’nun otağına koştukla -
rında; onu bulmayıp üzerlerine korku düşe -
cek ve önümüzden kaçacaklardır. 
6*O zamân siz ve cümle İsrâʾėliŋ dağısta -
nında olanlar yaylarına dü şe siz de onları yol -
larında yıkasız
6*O zaman siz ve tüm İsrail dağıstanında
olan lar; yaylarınızı alıp onları yollarında
vurasınız. 
7*Âmmâ siz bunu ėtmezden evvel baŋa
Âmo nî Âhyoru çağırıŋ ki ol dahi göre ve
Beytî İsrâʾėli tahkîr ėdeni hem ȯnủ bize güya
ki ölüme göndereni bile
7*Ama siz bunu yapmadan önce bana Amon’ -
lu Akyor’u çağırın. O bu olayı görsün, İsrail -
oğullarını aşağılayanı ve onu bize, sanki
ölüme gönderene bilsin. 
8*Pes Âhiyoru Uziyânıŋ evindeŋ çığırdılar ol
dahi gelip ve bu kavmiŋ cemiʿyyetinde olan
bir âdamıŋ elinde Holofernonuŋ başını görüp
yüzü koyun yere düşdü de nefesi tutuldu
8*Böylece Akyor’u Uziya’nın evinden çağır -
dı lar. O da gelip  -halkın kalabalığı içinde-
bir adamın elinde Holoferno’nun başını gö -
rünce yüzüstü yere düştü ve nefesi kesildi.
9*Âmmâ ȯnu ̉kaldırdıklarından soŋra Yudîtiŋ
ayağına düşdü ve önüŋde
9*Ama onu kaldırdıklarından sonra Yudit’in
ayaklarına kapaklanıp önünde ∞
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serilip dėdi ki cemiʿ Yahûdânıŋ mekânlarında
ve cemiʿ tâʾifeler ara sında mübâreke olasın
her kim adıŋı işidirse şâşa
serilip dedi ki: -Tüm Yahuda evlerinde ve tüm
milletler arasında kutlu bir kadın olasın; ve
her kim adını duyarsa şaşsın..!
10*Hâlâ bu geçen günlerde her ėtdiğiŋ şey -
leri baŋa hikâyet eyle ol dahi ȯŋa kavmiŋ
arasında ayrıldığı gündeŋ tâ onlar ile söy -
leşdiḡi sâʿate dek her ne ki ėtdi ise hikâyet
eyledi
10*Şimdi bana bu geçen günlerde yaptığın
herşeyi anlat. O da ona kavmin arasından ay -
rıldığı günden, ta onlarla söyleştiği saate dek
ne yaptıysa anlattı.
11*Ve tamâm söyledikten soŋra kavm kendỉ
şehrinde ʿazîm âvâz lar ve sürur gülbânklar ile
tasârruh eyledi
11*Herşeyi anlattıktan sonra halk kendi şeh -
rinde yüksek sesle sevinçle ilahiler söy lediler. 
12*Âhiyôr dahi İsrâʾėl Taŋrısınıŋ cümle ėt -
diḡi şeylerini görüp Allah Teʿâlâya bir hoş
îmân getirdi ve ġulfesiniŋ etini hitan eyledi
de bu güne dek Beyt-i İsrâʿėle zamm olundu
12*Akyor da İsrail Tanrısı’nın* tüm yaptığı
şeyleri görüp yüce Allah’a güzelce  iman etti
ve sünnet derisini kestirdi de bu güne dek İs-
rail Evi’ne** katıldı.
13*Ve sabâh olunca Holofernonuŋ başını hi -
sârıŋ taşrasında asdılar da her âdam silâhını
alıp çıkdılar ve dağın yokuşlarında yayıldılar
13*Sabahleyin Holoferno’nun başını kale
du va rının dışına astılar. Bütün adamlar si -
lah la  narak çıktılar ve dağların yamaçların -
da ya yıldılar. 
14*Âsûrîler dahi onları gördükleri gibi kendỉ
yüzbaşılarına haber vėrmeḡe gönderdiler
14*Asurlular da onları gördükleri gibi kendi
yüzbaşılarına haber vermeye gönderdiler.

*İsrail Tanrısı: Hz. Yakup’un(A.S.) Tanrısı.
** İsrail-Evi: İsrail kavmi/halkı.

bunlar ∞ 
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15*Bunlar dahi serdâr ve biŋ başılarına ve
cümle ümerâsına vardılar
15*Bunlar da  kumandanlara, binbaşılara ve
tüm beylerine gittiler.
16*Ve onlar Holofernonuŋ otağına geldiler
de sarây kethüdâsına  dėdiler ki efendimizi
şimdi uyandır zîrâ ol köleler üzerimize cenke
gelmeḡe cerâʾet ėtdiler ki bir uğurdan bi'l-
külliyye helâk olalar
16*Ve onlar Holoferno’nun otağına geldiler,
saray kahyasına dediler ki: -Efendimizi şimdi
uyandır. Çünkü o köleler bize karşı cenk et-
meye cesaret ettiler; ama hepsi birden tama-
men yok olsunlar. 
17*O zamân Bâgoʿa girdi ve otağıŋ dâhilinde
kakdı zîrâ Holofernoyu Yudît ile yatĩr sanırdı
17*O anda Bagoa girdi ve otağın içinde
tıkırda dı. Çünkü Holoferno’yu Yudit ile ya -
tıyor sanıyor du. 
18*Âmmâ görüp ki kimse cevab vėrmez ka -
pĩyı açdı da odaya girdi
18*Ama gördü ki hiç kimse yanıt vermiyor;
kapıyı açarak odaya girdi. 
19*Ve Holofernoyu döşeme üzerinde yatĩr
buldu ki başı kesik idi
19*Ve Holoferno’yu döşeme üzerinde başı
kesilmiş bir halde yatarken buldu. 
20*O zamân ʿazîm âvâz ile aḡlayıp sızlayıp
ve pek feryâd ėdip çı ğır dı ve esvâblarını yırt -
dı
20*O zaman yüksek sesle ağlayıp sızlamaya,
ba ğır maya ve giysilerini yırtm aya başladı. 
21*Ȯndan Yudîtiŋ konduğu çâdırına girdi de
ȯnủ  bulamayıp halka taşraya sıçradı ve çı -
ğırıp ol kö leler hıyanet ėtdiler dėdi ∞
21*Ondan sonra Yudit’in konakladığı çadı -
rına girdi, onu bulamayınca dışa rı ya kalaba -
lığa ko şarak: -O köleler hainlik yaptılar. ∞
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22*Şâh Nebûhatnessârıŋ evini bir ʿİbrânîye
ʿavrat rüsvây eyledi zîrâ işte Holoferno yerde
yatıyor ve başı yok
21*Şah Nabukadnezar’ın evini bir İbrani ka -
dın rezil etti. Çünkü Holoferno yerde yatı yor
ve başı yok! 
23*Âsûrî ʿaskeriniŋ serdârları dahi bu sözleri
işidip fîl-hâl esvâbını yırtdılar ve kalbleri pek
muzdarib oldu
23*Asur askerlerinin kumandanları da bu
söz leri işitince çabucak giysilerini yırttılar ve
yürekleri çok sıkıldı.
24*Hem ordunuŋ içinde feryâd ėdip pek
çığrışdılar
24*Hem ordunun içinde çok bağırarak çağ -
rış tılar.

Onbeşinci Bâb 
1*Çâdırlarda olanlar dahi vâkiʿ hâli işidip
şaşdılar ve üzerlerine bîm ü lerze düşdü
1*Çadırlarda olanlar durumu işitince şaşır -
dı lar ve üzerlerini dehşet kapladı.
2*Ve artık bir âdam yok idi ki yoldaşa karşĩ
duraydı illâ bozulup sah râʾnıŋ ve dağıŋ cümle
yollarından kaçdılar
2*Artık yoldaşa karşı durabilecek bir adam
bile yoktu. Böylece bozulup bozkırın ve dağ -
ların tüm yollarından kaçtılar.
3*Hem Betüliyanıŋ etrafında olan dağlar üze -
rinde konanlar kaç dılar
3*Hem Betülya’nın çevresinde olan dağlar
üzerinde olanlar kaçtılar. 
4*O zamân Benî İsrâʾėliŋ cümle cenk erleri
onlarıŋ üzerine hücûm ėtdiler
4*O zaman İsrailoğullarının tüm cenkçileri
onların üzerine saldırdılar. 
5*Uziya dahi Betümestâma ve Bebâya ve
Kobâya ve Kolâya hem cümle
5*Uziya da Betümestam’a, Beba’ya, Koba’ -
ya, Kolo’ya ve tüm ∞

İsrâʾėliŋ ∞
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İsrâʾėliŋ nevâhîsine ulaklar gönderdi ki vâkiʿ
nesnelerden haber vė re ler de cümlesi düş -
mân lar üzerine helâkları içỉn hucûm ey le yeler
İsrail’in yan tarafına ulaklar gönderdi ki olan
şeyleri bildirsinler ve tüm düşmanları üzerine
yok edilmeleri için saldırsınlar. 
6*Pes İsrâʾėlliler bu nesneleri işidip hepisi it-
tifâk ile tâ Kobâya dek üzerlerine yürüdüler
6*Böylece İsrailliler bu şeyleri duyup, tümü
birlikte ta Koba’ya dek üzerlerine yürüdüler. 
7*Kuds-i Şerîfliler dahi cümle dağıstanda
olanlar yetişdiler zîrâ düşmânlarınıŋ ordu -
sunda vâkiʿ olan nesnelerden haber almış lar
idi
7*Kutsal Kudüslüler ve tüm dağlarda olanlar
yetiştiler. Çünkü düşmanlarının ordusunda
olan olaydan haber almışlardı.
8*Gėlʿâdîler ve Celîlevîler onları ʿazîm sınn-
kîn ile bozdular ve Dımışkdan hem ȯnuŋ sı -
nĩr larından ötesine dek kovaladılar
8*Gilatlılar ve Celileliler onları büyük bir şe -
kil de bozarak katlettiler. Şam’ın ve onun sı -
nır larının ötesine dek kovaladılar.
9*Hem Betüliya ahâlîsiniŋ kalanı Âsûrîleriŋ
ordusu üzerine çıkıp ȯnu ̉yağmaladılar ve çok
mâl buldular
9*Hem Betülya halkının kalanı Asurlular’ın
ordusu üzerine giderek onu çapul ettiler ve
birçok mallar elde ettiler.  
10*İsrâʾėlliler dahi sınn-kînden dönüp kalan
nesneleri aldılar
10*İsrailliler de katletmekten dönerek kalan
şeyleri aldılar. 
11*Dağıŋ ve ovânıŋ kasabaları ve şehirleri
dahi vâfir ġanîme aldılar zîrâ kâtʿî çok idi
11*Dağın ve ovanın kasabaları ile şehirleri
de birçok çapul malı aldılar. Çünkü kesinlikle
çok idi.
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12*Bundan soŋra baş imâm Yoʾakîm ve
Kuds-i Şerîfde sâkin Benî İsrâʾėliŋ şıhlarınıŋ
cemʿiyyeti Allah Teʿâlânıŋ İsrâʾėle ėtdiḡi
hay   râ tıŋ isbâtına ve Yudîti görmeḡe hem ȯ -
nuŋ la dostâne söyleşmeḡe gel diler
12*Bundan sonra baş imam Yoakim’le kutsal
Kudüs’te yaşayan İsrailoğul ları’nın saygı -
değer kişileri, yüce Allah’ın  İsrail’e yaptığı
iyiliği saptamak için Yudit’i görmeye ve o -
nun la dostça söyleşmeye geldiler.
13*Ve evine girdiği zamân hepisi yek dil olup
ȯnủ bereketlediler ve dėdiler ki
13*Evine girdiğinde tümü bir ağızdan onu
bereketledi ve dediler ki: 
14*Sen Kuds-i Şerîfiŋ rifʿatisin İsrâʾėliŋ
ʿazîm izzetisin tâʾifemiziŋ ʿazîmetisin çün bu
cümle nesneleri kendỉ eliŋ ile ėtdiŋ
14*-Sen kutsal Kudüs’ün yüceliği, büyük şe -
refi ve milletimizin büyüğüsün. Çünkü bu
den li şeyleri kendi elinle yaptın. 
15*Sen İsrâʾėle büyük eylik+ eyledin ve
Allah Teʿâlâ onlara lütf u ihsân ėtdi
15*Sen İsrail’e büyük iyilik yaptın ve yüce
Allah onlara iyilik armağan etti.
16*ʿAlâ Küllî Şeyʾin Kâdir Rabbiŋ katında
ebeden mübâreke olasın cümle kavm dahi
âmîn dėdi
16*Her Şeye Gücü Yeten yüce Rabbin katın -
da sonsuza dek kutlu bir kadın olasın. Bütün
halk da amin, dedi. 
17*Bu kez kavm orduyu otuz gün yağmalar
idi
17*Halk orduyu otuz gün yağmaladı. 
18*Ȯndan Yudîte Holofernonuŋ otağını ve
cümle ȯnuŋ gümüş 
18*Ondan sonra Yudit’e Holoferno’nun ota -
ğını ve onun tüm gümüş ∞

+eylik: íyỉlik

âvâdânlıklarını ∞
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âvâdânlıklarını hem döşeklerini ve leḡenlerini
hem cümle kablarını vėrdiler
aletlerini, döşeklerini, leğenlerini ve tüm ka -
plarını verdiler. 
19*Ol dahi ol nesneleri alıp kimini kendỉ
katırına yükletdi ve kimini ʿarabalarına atlar
koşup üzerlerine yığdı
19*O da o şeyleri alıp kimini kendi katırına
yükletti ve kimini de ara balarına atlar koşup
üzerlerine yığdı. 
20*Ve İsrâʾėliŋ cümle ʿavratları ȯnu ̉görmeḡe
üşdüler ve ȯŋa hayr duʿâ eylediler hem ȯŋa
riʾâyeten aralarında bir raks eylediler
20*İsrailin bütün kadınları onu görmeye
üşüştüler; ona iyilik dilediler ve  onun için bir
dans düzenlediler. 
21*Ol dahi ağaçlarıŋ dallarından ellerine alıp
bile olan ʿavratlara da vėrdi
21*O da ağaçların dallarından ellerine alıp
kadınların ellerine verdi. 
22*Onlar dahi ȯŋa ve bile varana zeytûndan
bir istifân yapdılar ve o cümle kavmiŋ öŋünde
varıp hep ʿavratları götürür idi
22*Onlar da ona ve yanında olanlara zeytin
‘yapraklarından’ bir onur çelengi yaptılar.
Tüm halkın önünde kadınlar alayını götürü -
yordu. 
23*İsrâʾėlliler dahi hepisi silâhlı istifânlar ile
ve ağızda ezgiler ile ardınca gelỉrler idi
23*Tüm silahlı İsrailliler onur çelenkleriyle
ve ağzında ezgilerle ardınca geliyorlardı.

On Altıncı Bâb 
1*O zamân Yudît bu ġunneyi âğâz eyledi ki
cümle İsrâʾėl
1*O zaman Yudit bu ezgiyi söyledi ki, tüm İs-
rail ∞ 
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arasında na't-hânlık içỉn ola ve bu na'tı cümle
kavm ȯnuŋ ardınca ırlar idi
içinde bir kaside olsun; ve bu kasideyi bütün
halk onun ardınca söylüyordu.
2*Pes Yudit dėdi ki Taŋrıma davullar çalmaḡa
başlayıŋ ȯŋa mez mûrât ve hamdler teġannî
eyleyiŋ ismini terfîʿ ve istidʿâ eyleyiŋ
2*Yudit böyle söyledi: Tanrıma davullar çal-
maya başlasın. O’na ilahiler ve şükürler ez -
gilensin; adını anarak yüceltin. 
3*Zîrâ o bir Allahdır ki cenkleri bozar çün o
beni bir ʿazîm halkıŋ ortasında ordunuŋ için -
de ıttırâd ėdenleriŋ ellerinden halâs eyledi
3*O öyle bir Allahtır ki cenkleri bozar. Çünkü
O beni büyük, kalabalık  bir ordunun içinde
duran çevik askerlerin ellerinden kurtardı. 
4*Şimâl dağlarından Âsûrîler geldiler şul
ʿaskeriniŋ ulufuyla ġeldiler ki onlarıŋ çok -
luğu seylleri alıkor idi ve onlarıŋ atlĩları de -
peleri kaplar idi
4*Kuzey dağlarından Asurlular geldiler; şu
binlerce askeriyle geldiler ki  onların çokluğu
selleri alıkoyardı ve onların atlıları tepeleri
kaplardı. 
5*Vilâyetimi yakalım ve yiḡitlerimi kılıç ile
öldürelim hem süd emenlerimi yere bırağalım
ve maʿsûmlarımı yağmaladalım hem kızla -
rımı tutalım dėrler idi âmmâ Her Şeyʾe Kâdir
Rabb Allah Teʿâlâ bir ʿavratıŋ eli ile ėtdi ki
onlarıŋ maksûdları boşa çıkdı
5*Onlar kentlerimizi yıkmak, yiğitlerimizi kı -
lıç tan geçirmek, süt emen bebeleri yere çarp-
mak, çocukları çapul etmek ve kızlarımızı
kir letmek isteğindeydiler. Ama Her Şeye Gü -
cü Yeten yüce Rabb Allah, bir kadının eliyle
bu işi yaptı ve onların emellerini boşa çıkar -
dı. 
6*Zîrâ cabbâr yiḡitleriŋ elleri ile düşmedi
dîvleriŋ oğulları ȯnủ urmadılar hem kuvvet -
liler ȯnuŋ üzerine hov ėtmediler illâ Merârî
kızı
6*Çünkü o, böbürlenen yiğitlerin elleriyle
düşmedi. Devlerin oğulları onu vurmadılar;
hem güçlüler onun üstüne saldırmadılar. Ama
Merari kızı Yudît ∞
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Yudît ȯŋủ kendỉ yüzünüŋ güzelliḡi ile bozdu
Yudit, onu kendi yüzünün güzelliğiyle bozdu.
7*Çün kendỉ dulluğunuŋ esvâbından ʿazîm
derdde olan İsrâʾėllilere imdâd ėtmek içỉn
soyundu
7*Çünkü kendi dulluk giysisinden büyük sı -
kın tıda olan İsraillileri kurtarmak uğruna so -
yundu. 
8*O dühn-i tayyib ile yüzünü yağladı ve saç -
larını bir serpûş altına bağladı hem ȯnu ̉aldat-
mak içỉn bez çenberini aldı
8*O zaman hoş kokulu yağ ile yüzünü yağ -
ladı ve saçlarını bir başlık altına bağladı.
Hem onu aldatmak için bez çemberini aldı. 
9*Ȯnuŋ pâşmakları gözünü çıkardı ve hüsn-
i cânını bende eyledi kılıç boynunu geçdi
9*Onun parlak sandaletleri gözünü kamaş -
tırdı, tatlı canını esir etti ve kılıç boynunu kes -
ti. 
10*Ȯnuŋ cürʿetinden Fârisîler ürkdủler ve
Midyânîler ȯnuŋ yürekli işinden şaşdılar
10*Onun cesaretinden Persliler ürktüler ve
Medliler onun yürekli işinden şaştılar. 
11*O zamân benim derdmendlerim ibtihâc
eylediler ve zaʿîflerim çıḡrışdılar da onlar
kor kdular ve âvâzını kaldırdılar da onlar kaç -
dılar
11*O zaman benim dert yoldaşlarım sevin-
diler, güçsüzlerim çağrıştılar; onlar korktular
ve bağırarak kaçtılar. 
12*Oğlancıklar onları deldiler ve abbak* gibi
yarelediler Rabbim Allah Teʿâlânın âlâ yından
helâk oldular
12*Oğlancıklar onları deldiler ve kaçaklar
gibi yaraladılar. Yüce Rabbim Al lah’ ın ala -
yından yok oldular. 
13*Ben Rabbe bir yeŋi ġuniye+ ırlayayım yâ
Rabb sen kebîr ve ʿazîz kuvvette ʿacîb ve lâ-
yuğlebsin
13*Ben Rabbe yeni bir ezgi söyleyeyim: Ya
Rabb! Sen ulusun, sevgilisin; güçte ise acayip
ve yenilmezsin.

*bkz. Ali Bey 1664 el yazmasında önce ‘kaçkın
kullar gibi’ yazmış ve bunu çizerek ‘abbak’  olarak
düzeltmiş.

+bkz. Ali Bey 1664 el yazmasında ‘ġuniyeyi’ .
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14*Cemiʿ mahlûkât saŋa ibadet eylesin zîrâ
söylediḡiŋ gibi vâkiʿ oldu sen rûhuŋu gön -
derdiŋ de onları ıslâh eyledi ve seniŋ âvâzıŋa
mukâvemet ėtmeḡe kimse kâdir deḡildir
14*Tüm yaratıklar sana tapınsınlar. Çünkü
söylediğin gibi oldu; sen ruhunu gönderdin
ve o onları düzeltti. Senin sesine kimse karşı
koyamaz. 
15*Çün seniŋ huzûrundan dağlar ve sular bile
temellerinden deprendiler ve kayalar bal mu -
mu gibi erirler
15*Çünkü senin önünde dağlar ve sular bile
temellerinden oynadı; kayalar bal mumu gibi
eridiler. 
16*Âmmâ senden korkanlara elbette ġafûr
olursun zîrâ seniŋ katıŋda her hoş râʾihalı
kurbân az nesnedir ve zebîhâda takrîb olunan
her yağ cüzʾî şeydir âmmâ Rabden korkan
her vechile ve her dâʾim seniŋ katıŋda ʿazîm -
dir
16*Ama senden korkanlara kesinlikle bağış -
la  yansın. Çünkü senin katında her hoş kokulu
kur ban az bir şeydir ve takdimeye getirilen
her yağ küçük şeydir. Ama Rabb’ten korkan
her şekilde ve her daim senin katında büyük-
tür. 
17*Vay ol ümmetlere ki benim tâʾifem üzeri -
ne kalkalar ʿAlâ Küllî Kâdir Allah yevmid-
dînde etlerine âteş ve kurtlar salıp intikâm ala
da onlar ağrısını çekip ebeden ağlayalar
17*Vay o ümmetlere ki benim milletim üzer-
ine kalkıyorlar! Her Şeye Gücü Yeten Yüce
Allah, kıyamet gününde etlerine ateş ve kurt-
lar salıp öç alsın. Onlar da acılarla sonsuza
dek ağlasın. 
18*Ȯndan Kuds-i Şerîfe girdiklerinden soŋra
Rabbe secde eylediler ve fi'l-hâl kavm arın -
dıkdan soŋra zebîhalarını ve irâdetli kur bân -
 larını hem hediyyelerini takrîb eylediler
18*Ondan sonra kutsal Kudüs’e girdikle rinde Rab -
be secde ettiler. Çabucak halk  a rın dıktan sonra tak -
dimelerini, gönüllü  kur            ban larını ve armağan larını
sundular. 

Yudît ∞ 
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19*Yudît dahi Holofernonuŋ cümle kavm
ȯŋa bağışladığı âvâdan lıklarını ve döşeḡiniŋ
üze rinden aldığı cibinliḡi Heykelde asdı da
onları Rabb-i Teʿâlâya ihdâ eyledi
19*Yudit de Holoferno’nun -tüm halkın ona
bağışladığı- aletlerini ve döşeği nin üzerinden
aldığı cibinliği Tapınağa asarak, onları yüce
Rabbe bağışladı. 
20*Ve Kuds-i Şerîfde olan kavm Mukaddese
öŋünde üç ay mikdarı donanma eyledi Yudît
dahi onlar ile orada kaldı
20*Kutsal Kudüs’teki insanlar, Tapınağın
önünde üç ay kadar donanma ettiler  ve Yudit
de onlar ile birlikte oradaydı. 
21*Ve ol zamândan soŋra herkes kendỉ mül -
kine döndü Yudît dahi Betüliyaya varıp orada
kendỉ emlâkında sâkin oldu da cümle vilâ -
yetde kendỉ ʿasrında pek mükerrem idi
21*O zamandan sonra herkes kendi evine
döndü. Yudit de Betülya’ya giderek orada
kendi mülkünde yaşadı ve tüm bölgede kendi
asrında pek cömertti.
22*Çok kimseler ȯnủ ʿavratlıḡa istediler âm -
mâ kocası Manâsse ölelden ve kendỉ kav mi -
ne ilhâk olaldan berỉ ʿömrâ ȯŋa kimse du hûl
ėtmedi
22*Çok kimseler onu eş olarak almak istedi;
ama kocası Manessa öleliden ve kendi hal -
kına katılalıdan beri yaşam boyu ona kim se
el uzatmadı. 
23*Ve mâldâr hem pek ekâbir oldu idi de
kocasınıŋ evinde kocayıp yüz beş yıl yaşadı
hem bulâsını âzâd ėtdi
23*Zenginleşti ve çok şöhreti arttı. Kocasının
evinde yaşlanıp yüz beş yıl yaşadı ve kendi
hizmetçisini özgür bıraktı. 
24*Ȯndan Betüliyada vefât eyledi de ve
kocası Manâsseniŋ mezâ rında defnolundu da
Beyt-i İsrâʾėl ȯŋa yedi gün ağladı
24*Sonunda Betülya’da öldü ve kocası Ma -
nessa’nın mezarında gömüldü. İsrail evi ona
yedi gün ağladı. 
25*Ve ölmezden evvel emvâlını kendỉniŋ ve
kocası Manâsseniŋ
25*Ölmeden önce  mallarını kendisinin ve
ko  cası Manessa’nın ∞
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yakın hısımlarına tevzîʿ eyledi
yakın akrabalarına paylaştırdı.
26*Pes Yudîtiŋ eyyâmında hem mevtindeŋ
soŋra niçe zamân Benî İsrâʾėli tahvîf ėder
kimse yoğidi
26*Böylece Yudit’in günlerinde ve onun ölü -
münden sonra, belli bir zaman İsrailoğul la -
rı’nı korkutacak hiç kimse yoktu.

Kitâb-ı Yudît tamam oldu

mim

(Kâtibin Temiz kopyası notu1665)

Kitâb-ı Yudît tamam oldu

bi-iznillahi ve keremehu

mim

(Ali Bey’in Orjinal el yazısı notu 1664)

Finitus 12. Nouembu: N.S. A.D. 
1664 

(Ali Bey’in Latince Orijinal el yazısı notu)
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Sapientia Salomoris (S.35)

HİKMET-İ  SÜLEYMÂN
(Süleyman’ın Bilgeliği)

(Evvelki Bâb)
1*Ėy yeriŋ hâkimleri ʿadâleti seviŋ Rabbiŋ
husûsına* hüsn-ü zan nı ŋız olsun ve ȯnủ sadr
da saʿy-i kalb ile arayıŋ
1*Ey dünyanın egemenleri! Adaleti sevin,
Rabbe özgü iyi düşünceler besleyin. O’nu yü -
rekten içtenlikle arayın.
2*Zîrâ ȯnủ imtihân ėtmeyene bulunur ve ȯŋa
münkir olmayanlara tecellî ėder(+)

2*Çünkü O’nu sınamayana bulunur ve O’nu
yadsımayana kendini gösterir. 
3*Çün yaramaz fikir ve efkâr Allah Teʿâlâdan
ayrıdır ȯŋuŋ kud reti imtihân oldukda nâ-dân-
lara ʿitâb eyler
3*Her kötü us ve düşünceler yüce Allah’tan
ayrıdır. Onun gücü sınandı ğında cahilleri
utandırır. 
4*Şerîr câna hikmet duhûl ėtmez ve günahkâr
4*Kötü cana bilgelik girmez ve günahkar ∞

*Esas anlamı: (ihlas, muhlis ve has kılma keli -
melerinden) özgülemek, sadece O’  na(Allah C.C.)
ait olmak; katışıksız. bkz. Kur’an İhlas suresi ile
benzerliği. H.B.

(+): ‘ėder’ kelimesi: 1665 kopyasında unutul muş;
ama Ali Bey’in 1664 orjinal elyazma sı çevirisinde
vardır. 

gibi ∞

f
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gibi bedeninde mekân tutmaz
gibi bedeninde mekan tutmaz.
5*Çün teʾdîbiŋ Ruhü'l Kudsi hi le den firâr ve
âhmak efkârdan tebâʿ üd ėder ve yaramazlık
yeti şin ce maʿlûm olur
5*Çünkü terbiyenin Kutsal Ruhu; hileden sa -
kındırır, aptal düşünceler den uzaklaştırır ve
yaramazlık gelince belli olur. 
6*Zîrâ hikmetiŋ rûhu kerîmdir ve küfür söy -
leyeni dudaklarınıŋ su çundan tebrîye ėtmez
çün Cenâb-ı Bârî yürekleriniŋ müşâ hidi ve
kalbiniŋ hak nâzırı hem diliniŋ müstemiʿsidir
6*Bilgelik ruhu en yararlıdır; küfür söyleyeni
dudaklarının suçundan aklamaz. Çünkü yüce
Tanrı yüreklerinin tanığı, kalbinin gerçek
göz   cüsü hem de dilinin işiticisidir. 
7*Zîrâ Rabbiŋ rûhu cümle ʿale mi doldurur ve
sâbit küll her sözü aŋlar
7*Böylece Rabbin Ruhu tüm evreni doldurur
ve belirli her temelli sözü anlar. 
8*Ȯnuŋçỉn nâ-hak söyleyen pinhân olmaz ve
ʿitâb 
8*Bu yüzden haksız söyleyen gizlenmez ve  ∞

f
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ėden + kurtulmaz
azarlanan yargıdan kurtulmaz.
9*Zîrâ fâsıkıŋ müşâveresi teftîş olsa hem
ȯnuŋ yaramazlıkları ilzâm olunmak içỉn söy -
lediğiniŋ haberi yerine vâsıl olur
9*Çünkü sapkınların tartışmaları araş tırılsa;
onların yaramazlıklarının ortaya çıkması için
her söyledikleri söz yerine erişir. 
10*Kıskanan kulak her şeyiʾ diŋler ve mı -
rıldânışıŋ şamâtası gizli olamaz
10*Kıskanan kulak her şeyi dinler ve mırıl -
danışın eğlentisi gizli olamaz. 
11*Pes fâʾidesiz temermürden sakınıŋ ve taʿ -
ar   ruzdan dili zabt ey le yiŋ zîrâ mahfî kelâm
müfteh gitmez hem kâzib fehim cânı helâk
ėder
11*Öyleyse yararsız şeylerden sakın ve sa -
taşmadan dilini tut. Çünkü gizli söz saklı
kalmaz ve yalancı us ruhu öldürür. 
12*Ömrünüzüŋ hatâ ile ölümü ne cehd ey -
lemeŋ ve elleriniziŋ ʿamel leri ile kendỉnize
he lâk getirmeŋ
12*Yaşamınızın hatalarla ölümüne çalış ma -
yın ve elinizin işiyle kendinize ölüm getir -
meyin.

+Zeyrek kâtibin hatası: Bkz. Ali Bey’in 1664 el
yazmasında ‘hükümden’.

13 zîrâ ∞

f
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13*Zîrâ Allah Teʿâlâ sebebü'l-mevt değildir
hem dirileriŋ helâ kın dan hâz ėtmez
13*Çünkü yüce Allah ölümün nedeni değildir
ve dirilerin ölümünden zevk almaz. 
14*Çün ol her şeyiʿ var olsun diye yaratmış
dünyânıŋ peydâ ları sıh hat içỉndir ki ȯnlarda
müh lik zehir yokdur ve yer üzerinde es fel le -
riŋ mülki yokdur 
14*O her şeyi var olsun diye yarat mıştır.
Dün  ya’nın görünen şeyleri sağlık içindir. On-
larda ölümcül zehir  yoktur ve yeryüzünde se-
fillerin mülkü de yok. 
15*Zîrâ adâlet ölümsüzdür
15*Çünkü adalet ölümsüzdür.
16*Zîrâ fâsıklar ȯnủ dost sanıp kendỉ elleri
ve sözleri ile daʿvet ey lediler de ifnâʾ oldular
ve ȯnuŋla ʿahd eylediler ki bayağı ȯnuŋ his -
sedârları olmağa lâyık lar dır
16*Ama kötüler onu dost sanarak kendi el-
leriyle ve sözleriyle davet ettiler; böylece yok
olup gittiler. Onunla anlaşarak onun or tak -
ları olmaya layıktırlar.

İkinci Bâb ∞

f
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İkinci Bâb
1*Zîrâ ȯnlar kendi kendỉlerine nâ-hak zann
kullanıp dėdiler ki yolumuz kısa ve meşek -
katlidir ve insanıŋ ölümüne derman yok hem
âhi retden dönen ferd-i âferide hîç kimse bu -
lunmadı
1*Onlar kendi kendilerine haksız zan kulla -
nıp dediler ki: Yolumuz kısa ve zordur. İn -
sanın ölümüne çare yok ve ahiretten dönen
hiç kimse yok. 
2*Çün sümeye doğduk ve bundan soŋra yine
böyle olacağız ki gü yâ hîç ʿademden  vücuda
gelmemiştik ve burnumuzuŋ nefesi tütün gibi
hem nutuk kalbimiziŋ hareketinden bir kığıl -
cımdır+

2*Çünkü boşyere doğduk ve bundan sonra
yine böyle olacağız. Sanki hiçlikten gelme -
mişiz. Burnumuzun soluğu duman gibi ve
sözle rimiz yüreğimizin çırpıntısından bir kı   -
 vıl  cım gibidir. 
3*Ki soyunduktan* sonra tenimiz küle döne -
cekdir ve nefesimiz** yu muşak yel gibi ya -
yılacakdır
3*Soyunduktan* sonra bedenimiz kül gibi
olacak ve ruhumuz** hafif yel gibi uçacak. 
4*Ve mürûr u zamândan soŋra adımız unu -
dula ve hîç kimse ʿamel le rimizi aŋmaya ve
ʿömrümüz bulut eser gibi gėçe ve güneş per -
tevlerinden
4*Bir zaman sonra ne adımız, ne de işlerimiz
anılacak. Yaşan tımız bir gün gibi gelip geçe-
cek ve güneş ışıklarından ∞

+Ali Bey’in 1664 el yazmasında: ‘Çün sümeye
doğduk ve bundan soŋra yine böyle olacağız ki gü -
yâ ki hîç yok ėden burnumuzun nefesi tütün gibidir
hem nutuk kalbimizin hareketinden bir kıvıl cım -
dır.’
* Burada söylenmek istenen şey: ‘Soyunup kefen-
lenmek’.
**İbranice’de ‘ruah’(חור): Nefes, yel. Almanca
metinde ‘Geist’(ruh).
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pertevlerinden dağılmış ve ıssıcağından basıl -
mış duman gibi eriye
ışıklarından dağılmış ve sıcaklığından basıl -
mış duman gibi eriyecektir. 
5*Zîrâ ʿömrümüzüŋ zamânı geçer gölge gi -
bidir ve ölümümüzden* ayak çekmek mu -
hâldir zîrâ mühürlüdür hem oradan kimse
dön        mez
5*Çünkü yaşantımızın zamanı geçen gölge
gibidir ve ölümden kaçmak boş yeredir. Zaten
mühürlüdür hem oradan hiç kimse geri dön-
mez. 
6*Aş-imdi hâzır mâlımızı tenaʿum ėdelim ve
bu mülkümüzü gençlikdeki gibi temettuʿ ėde -
lim
6*Eh! Şimdi hazır malımızı harcayalım ve
mül kümüzü gençliğimizde kullanalım. 
7*Kıymetli bâdeler ve ıtyâb ile doyalım ve
ʿömrüŋ şükûfesini geçirmeyelim
7*Güzel içkiler içelim, meshyağı ile yağ lana -
lım ve gençliğimizin çiçeğini soldurma yalım. 
8*Gonca güller ile solmazdan evvel tâçla na -
lım
8*Gonca güller gibi solmadan önce taçla -
nalım.
(9*)Şekâmızdan kimse mahrûm olmaya her
yerde süruruŋ nişanlarını 
9*Sevincimizden kimse mahrum kalmasın;
her yerde sevincin izlerini ∞ 

*Yukardaki 1665 kopyasında “evlâdımızdan” şek -
liyle yazılması, katibin el çabukluğu ile yaptığı bir
hatadır. Ali Bey’in 1664 kendi el yazması taslağına
baktığımızda, burada “ölümümüzden” kelimesinin
doğru olarak metinde yer aldığı gö rülüyor.

f
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koyalım zîrâ hissemiz ve nasîbimiz ȯdur
koyalım. Çünkü payımız ve kısmetimiz odur.
10*Bu fakîre zulm ile zor ėdelim zen-dula
bağışlamayalım ve koca âdamıŋ pîrliḡine ik -
râm ėtmeyelim
10*Bu yoksulu zulümle zorlayalım; dul kadı -
na bağışlamayalım ve yaşlıların yaşlılı ğına
saygı göstermeyelim. 
11*Hem kuvvetimiz adâletiŋiŋ şerîʿatı ola
zîrâ zâʿif nesne men faʿ atsizdir öyle bilinir
11*Hem gücümüz adaletinin yasası olsun;
çünkü güçsüz olan yararsızdır, öyle bilinir. 
12*Sâdıka tekemmün+ ėdelim zîrâ bize mâ -
niʿ dir ve ʿamellerimize taʿarruz ėder hem
şerîʿ a ta mu hâlif ettiḡimiz günâhlarını yü zü -
müze urur ve töremiziŋ cürümlerini şayiʿa
olur++ ey ler
12*Dürüste pusu kuralım; çün kü bize en-
geldir. İşlerimize karışır, yasala ra karşı yap -
tığımız suçları yüzümüze vurur ve töremi zin
suç larını ortaya yayar. 
13*ʿÂrif bile geçinir ve kendỉyi hüdâzâde*
tesmiye ėder
13*Bilgiç bile geçinir ve kendini Tanrı’nın
çocu ğu sanır.
14*Kasıdları bizi melâmet ėtmek içỉn oldu
14*Amacı bizi kınamak içindir. 
15*Bakışı bile bize şekildir zîrâ ȯnuŋ zėn -
dekânı ġayrılara
15*Bakışı bile bize şekildir; çünkü onun din -
siz  liği başkalara ∞

+Zeyrek kâtip 1665 el yazısında ‘temekkün’: Yer
tutma, mekânlanma; olarak yazmış.
++Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında: ‘olur’ ke-
limesi yok.
*Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında: “hüdâ zade”

beŋzemeyip ∞
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beŋzemeyip sebilleri muġâyyirdir
benzemez, yolları başkadır. 
16*Bizi kâlp gümüş hėsabında tutar ve tarî -
katımızdan gûyâ ki nâ-pâk nesnelerden im -
tinâʿ ey ler sâdıklarıŋ âhiretlerini saʿâ det li
üstâd ve babası Taŋrıdır diye tefahhur eyler
âhiretlerini
16*Bizi sahte gümüş gibi görür; güya bizi
kötü şeylerden uzak tutar.  Mutlu üstat eder
dostların ahiretlerini ve babası Tanrıdır diye
böbürlenir ahi retlerini. 
17*Bakalım ȯnuŋ dėdiği gibi gerçek midir
hem ȯŋa vâkiʿ ola cağını tecrübe ėdelim
17*Bakalım onun dediği gibi gerçek midir?
Hem ona ne olacağını deneyerek görelim. 
18*Zîrâ eğer hakk ibnullâh ise ȯnủ kabûl ėde
ve ȯnủ hasım larınıŋ ellerinden halâs eyleye
18*Çünkü eğer gerçekten Allah’ın oğlu ise
onu kabul etsin ve onu hasım ların elle rinden
kurtarsın. 
19*Ȯnủ şetm ü siyâset ile imtihân ėdelim ki
hükmünü bilelim ve ȯnuŋ tahammüllerini
tecrübe ėdelim
19*Onu sövgüyle ezerek sınayalım ki,  yü -
reğini bilelim ve onun sabrını dene yelim. 
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20*Ȯnủ mahkûr katile+ vâcib ėdelim zîrâ
ȯnuŋ söyledỉḡine göre riʿâyet olunmak ge -
rekdir
20*Onu aşağılık bir ölüme bırakalım; ‘ba -
kalım’ onun söylediğine göre olacak mı?
21*Bunu tefekkür ėttiler ve hatâ ėtdiler zîrâ
kendỉ şirreti ile kör oldular
21*Diye düşünerek hata ettiler ve kendi kö -
tülükleriyle körleş tiler.
22*Ve esrâr-ı hüdâyı bil me diler ne kudsüŋ
cezâsını umdular ve ne bi-günâh cânlara se -
vâb var idiḡini tahmîn eyle diler
22*Ve Allah’ın gizli sırlarını bilme diler. Ne
kutsal olanın cezasını umdular ve ne de gü -
nahsız canlara sevap olduğunu sandılar. 
23*Zîrâ Allah-ü Teʿâlâ insânı ʿademü'l-mevt
hâlk eyledi ve ȯnủ kendỉ şebihiniŋ++ sûretine
göre yaratdı
23*Çünkü yüce Allah, insanı ölümsüz olarak
yarattı ve onu kendi benze rinin+ şekline göre
yaptı.*
24*Âmmâ Şeytânıŋ hasedi ile mevt dünyâya
dâhil oldu
24*Ama Şeytan’ın kıskançlığı yüzünden ölüm
dünyaya girdi. 
25*Hem ȯnuŋ tarîkini tutanlar ȯnủ duyarlar
25*Hem onun yolunu tutanlar onu duyarlar.

+: katle(ölüme).
++Bkz. İbranicesi: Kendi imajına(yansımasına).
* Tek. 3/1-19, Yuh. 8/44

üçüncü bâb ∞
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Üçüncü Bâb

1*Sâdıklarıŋ cânları Cenâb-ı Hak kıŋ elin -
dedir ki ȯnlara siyâ set dokunmaya
1*Dürüstlerin canları ‘Yüce Tanrı’ nın elin -
dedir ki onlar acı çekmesin. 
2*Süfehâya göründü ki ol idỉler ve onlarıŋ
ʿâkibeti zillet kayası olun du
2*Sefihlere göre on ların sonu yıkım kayası
oldu. 
3*Ve bizdeŋ hicrânî meşakkat sayıldı âmmâ
onlar selâmetdedir
3*Bizden ayrılışları sıkıntı sayıldı; ama onlar
esenliktedir. 
4*Zîrâ eḡerçe âdamlarıŋ huzû runda siyâset
çekildise yine de ȯnlarıŋ ümîdi ʿademü'l-
mevt ile doludur
4*Ama eğer insanların içinde sıkıntı ları ol-
masa da; gene de onların ümidi ölümsüzlükle
do ludur. 
(5)*Ve azacık siyâsete çekilmek ile ʿazîm ih-
sânlar
5*Ve azıcık sıkıntı çekmekle büyük lütfa ∞
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nâil olurlar zîrâ Cenâb-ı Hakk ȯnları imtihân
eyledi hem ȯnları kendỉye lâyık gördü
erişirler. Çünkü Yüce Tanrı onları sı na dı ve
onları kendine layık gördü. 
6*Ve onlar güyâ ki altĩnı potâda ʿayâr eyledi
ve onlardan kâmil kurbân yerine tecrübe ey -
ledi*
6*Onları altını potada ayarlar gibi ayarladı
ve onları tam bir kurban gibi sınadı. 
7*Ȯnuŋ içỉn ziyâretiniŋ vaktinde işrâk ėdeler
ustubî gibi ara sında kığılcımleyin+ gibi  pâr -
laya lar
7*Bu yüzden ziyaretinin vaktinde parlasınlar
ve keten çöpü arasındaki kıvılcım gibi ışık
saçsınlar. 
8*Ümmetlere hüküm ve kavmlere tasallut
ėdeler ve Rabb-i Teʿâlâ ȯnlarıŋ üzerlerine
dâʾimâ pâdişâhlık süre
8*Halkları yargılasınlar, onlara egemen ol-
sunlar ve yüce Rabb onlara sonsuza dek sal -
tanat etsin. 
9*Ȯŋa tevekkül ėdenler hakkı aŋlayalar ve
ʿaşkınıŋ hakikâti olanlar yanında duralar zîrâ
ʿinâyet ve rahmet kendỉ mukaddeslerinedir ve
ȯnuŋ muhtarları na riʿâyet
9*O’na ümit bağlayanlar gerçeği an lasınlar
ve O’nun aşkının hakikati olan lar yanında
dursunlar. Çünkü lüt fu ve bağışı kendi kut -
sallarınadır. O’ nun seçkinlerine ağırlanma
var ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazması ‘onları güyâ ki
altĩnı potâda ʿayâr eyledi ve onları kâmil kurbân
yerine tecrübe ey ledi ’.
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazması ‘ve ustubî ara -
sında  kığılcım gibi pârlaya lar’.
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var  sâdıkdan gâfil olan hem Rabbden insıraf
ėden
var. Ama sadakatten habersiz olan hem de
Rab’ten elini çeken
10*Ve fâsıklar efkârlarına vâcib ʿakỉbetleri  
10*Kötüler; düşüncelerindeki kaçınılmaz a -
ki    beti... 
11*çekerler • Zîrâ hilm-i hikmeti ve ʿilm-i
ʿalemi hîçe sayanlar miskindir ve bu şekil
üm metleriŋ ümîdi bâtıldır*  hem onlarıŋ zah-
metleri hâsılsız hem işleri fâʾidesizdir
11*çekerler. Çünkü erdemli bilgeliği ve ev -
rensel ilmi hiçe sayanlar zavallılardır. Bu çe -
şit insan ların ümidi de boştur. Hem onların
çektiği emek boşyere ve işleri yararsızdır. 
12*ʿAvratları nâdân ve evlâdı yaramaz ve
onlarıŋ nesli melʿûndur
12*Kadınları cahil, çocukları yaramaz ve
onların soyu da lanetlidir. 
13*Ȯnuŋçỉn ne mutlu tencîs olmayan ʿâkıra
ki rüsvây döşeḡi bilmez cânlar yokladıḡından
sevâb bula
13*Onun için ne mutlu kirlenmemiş kısıra ki
utanç döşeği bilmez. Canlar yoklandığında
sevap bulsun.
14*Hem hâdım ki el ile yaramazlık ėtmedi ve
Rabbe muhâlif ∞
14*Hem hadım ki başkalarıyla yaramazlık
etmedi ve Rabbe karşı ∞

*Bkz. Ali Bey’in 1664 kendi el yazısında: “Zirâʾ
hikmet ve ʿilmi hîçe sayan miskindir ve bu şekil
adamların ümîdi bâtıldır.’’
(Çünkü hikmet ve ilmi hiçe sayan miskindir ve bu
çeşit insanların ümidi boştur.).
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hîç bir kemlik fikr ėtmedi zîrâ ȯŋa diniŋ hâs
niʿmeti ve Rabbiŋ heykelinde makbûl nasîbi
vėrile
hiçbir kötülük düşünmedi. Çünkü ona dinin
en iyi nimeti ve Rabbin meka nın da uygun
payı verilir. 
15*Çün íyỉ zahmetlerin mahsûlü maʿzûrdur
ve fahâmetiŋ kökü düşmez
15*Çünkü iyi emek hoş ürün getirir ve büyük
olan kök devrilmez. 
16*Zânileriŋ oğulları haramdan mündefiʿ
olurlar tâ şerʿa-i mu zâciʿa doḡan evlâd istisal
oluna
16*Zina edenlerin çocukları haram ürü -
nüdürler. Öyleyse gayrı kanuni doğan çocuk -
lar yok olsun.
17*Ve eḡerçe ʿömürleri çok da o lursa hîçe
sayalar ve ȯnlarıŋ ko ca lığı bî-ʿizzet ve hür -
metsiz ola
17*Eğer yaşamları uzun olsa da boşyere sa-
yarlar. Onların yaşlılığı şe refsiz ve itibarsız
olur. 
18*Ve eḡer tėz ölürlerse hîç ümîdleri ve teftîş
gününde tesellî olmaya
18*Eğer çabuk ölürlerse hiç ümitleri ve yok -
lanıldığı günde avuntuları ol maz. 
19*Zîrâ fâsıklar nesliniŋ ʿakibeti yamandır
19*Çünkü fesatçıların soyunun sonu kötüdür.

dördüncü bâb ∞
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Dördüncü Bâb
1*Maʿrifet ile evlâdsız olmak evlâdır zîrâ
ȯnuŋ zikrinde ʿademi'l-mevt var çünkü Allah-
ü Teʿâlâ katında hem âdamlar katında maʿ -
lûm dur
1*Erdemlilik ile çocuksuz olmak daha iyidir.
Çünkü onun anısında ölümsüzlük* var. Bu
hem yüce Allah katında ve hem de insanlar
ara sında böyledir. 
2*Ve ȯŋa hâzır iken iktirâ ėderler ve ġâʾib
iken ȯŋa taleb ėderler ve o ʿaybsız sevâbıŋ
cenkinde ġâlib iken taç giyer ve+ muzafferdir
2*O varken onu taklit ederler ve yitirmiş ken
onu ararlar. Ama o utançsız sevabın cen  ginde
galip iken taç giyer ve kahramandır o. 
3*Âmmâ fâsıklarıŋ mütenâsil kesreti fâʾide
getirmez fâsidi filislerden derin kökler olmaz
hem muhkem ayak basmaz
3*Ama kötülerin gelişen çokluğu bir yarar
sağlamaz; kötülüğü filizlerden derin kökler
olmaz, hem sağlam ayak basmaz. 
4*Zîrâ tut ki bir zamân dallar filis lensin bir
hoş mebnî olma dıktan soŋra rûzigârdan sar -
sılalar da zorundan
4*Dallarının bir zaman için filizlen diğini
say; ama sağlam bir dayanağı olmadıktan
sonra rüzgardan sarsılır lar ve gücünden ∞

*Çünkü onların yüreğine ölümsüzlüğü koydu.
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ve ebeden
muzafferdir’.
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müsteʾsil olalar
kökten yıkılırlar. 
5*Dallar kemâline gelmezden evvel kırılalar
ve meyveler yemeḡe yaramayıp kemirgen
olmak+ ile fâʾidesiz olup bir şeyʾe yaramaya
5*Dallar olgunlaşmadan önce kırılırlar ve
meyveler yemeğe yaramayıp -ke mir gen ol-
makla- yararsız olup bir şeye yaramaz. 
6*Zîrâ hâram müzâciaʿadan doğan evlâd hep
teftîş olduḡu zamân vâlideyniŋ fıskına şâhid -
ler olalar
6*Çünkü haram birleşmeden doğan çocuklar
araş  tırılsa hep ebeveynlerin suçlarına tanık -
lık ederler. 
7*Âmmâ sâdık eḡerçe tėz ölürse de râhatda
ola
7*Ama sadakatte olan çabuk ölse de huzurda
olur. 
8*Zîrâ hürmetli kocalık ol deḡildir ki çok
yaş lı ve yaşlarıŋ ʿadedi ile sayılmış ola
8*Çünkü saygın yaşlılık demek değildir ki;
yaşların ve yılların sayısı ile sayıl mış olsun.
9*Âmmâ ʿirfân âdamlara pirlik* ve onlarıŋ
ko calığı ʿaybsız ʿömürdür
9*Ama bilgelik insanlara kocamışlık ve on -
ların kocamışlığı utançsız bir yaşamdır.
10*Allah-ü Teʿâlânın beḡendiḡi kişi ȯnuŋ
makbûlü oldu ve günâh karlar arasında
10*Yüce Allah’ın beğendiği kişi O’nun ka -
bul ü oldu ve günahkârlar ∞

+Ali Bey’in 1664 el yazmasında “olmaḡla”.
*Almancası: “Klugheit unter den Menschen ist das
rechte graue Haar, und ein unbeflecktes Leben ist
das rechte Alter.’’
Çevirisi: “İnsanlar arasında akıllılık gerçek ak
saçlı lık tır; ama lekesiz bir yaşam gerçek yaş lı -
lıktır.” 

arasında ∞ 
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arasında yaşayıp müntakil oldu
arasında yaşayarak ayrıldı. 
11*Hatf oldu ki yaramaz olan ʿaklını tağyîr
ėtmeye ya hîle cânını azdırmaya
11*Kötülüğün aklını çelmememesi ve hilenin
ca nını azdırmaması için onu aldılar.
12*Zîrâ yaramazlıḡıŋ sihri ha yır nesneler
kuraŋladır* ve kem  liksiz ʿaklı kararsız şeh -
vet bozar
12*Çünkü kötülüğün büyüleyici tesiri iyi
şeyler kuranladır ve temiz akılı ka rar sız şeh -
vet bozar.
13*Kemâle yetişib çok zamânı ʿömrüŋ az
müddetinde tatmîn eyler
13*Ve olgunluğa ererek çok zamanı yaşamın
az zamanıyla rahatlatır. 
14*Cânı Rabbe makbûl olmağla ȯnủ şirretiŋ
arasından kaldır maḡa ʿacele eyledi
14*Canı Rabbin beğenisini kazanırsa onu
kö tülerin arasından çabuk kal dı rır. 
15*Âmmâ kavmlar+ bu nesne leri gördüler ise
de teʾemmül ėdip hâtı rına komazlar ki ʿinâyet
ve rahmet ȯnuŋ mukaddeslerine ∞ 
15*Ama insanlar bu şeyleri gördüler ise de,
iyice düşünüp anımsamak iste mez ler ki kay -
ra O’nun kutsal la rına ∞ 

+:‘kavimler.
*12. ayetteki bu ‘kur’ kelimesi; 1664 el yaz ma -
sında “kuraŋ ladır” şeklinde tamamlanmıştır.
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ve iʿtibâr ȯnuŋ muhtârlarınadır
ve saygı O’nun seçkinlerinedir.
16*Ölmüş sâdık diri fâsıkları ilzâm eyler ve
tėz bitmiş gençlik zâ limiŋ pek yaşlı kocalığa
hükm ėder
16*Ölen iyiler diri olan kötülere galiptir ve
çabuk yitirilen gençlik kö tülerin uzun yaşam -
larını sorgular. 
17*Zîrâ hâkimiŋ öldüḡünü gö rüp de Rabbiŋ
ȯnuŋçỉn ettiḡi tedbîri ve niçin ȯnủ selâmete
koduḡunu teʾemmül ėtmezler
17*Çünkü hükmedenin öldüğünü görüp de
Rabbin onun için yaptığı planı ve onu niçin
esen liğe koyduğunu iyice düşünmezler. 
18*Görürler ve tâhkîr ėderler âmmâ Rabb
dahi onları istihzâ eyle ye
18*Görüyorlar ve aşağılıyorlar; ama Rab
onları azarlasın. 
19*Ve bundan soŋra ʿayıblı ba kışla düşeler
ve ebeden ölüler ara sında zemm içỉn olalar
zîrâ ȯnları hurde-hâş ve âvâzını tut kun ėdip
sür gün eyleye
19*Bundan sonra ‘kendilerine’ utanç olan
bir bakışla düşecekler ve sonsuza dek ölüler
arasında kınanacak lardır. Çünkü onlar dar -
ma dağın olup nutku tutulacak ve sürüle cek -
lerdir.

hem ∞ 
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hem onları temelden sarsa+ da ġâyet++ ile
harâb olalar ve ʿaḡrılar çeke ler hem zikirleri
zâyiʿ ola
Hem onları kökünden sarssın ve büyük bir
yıkımla acılar çeksinler de anıl ma ları ol ma -
sın. 
20*Hep korkak günâhlarınıŋ hė sâ bına geleler
ve onlarıŋ yara maz lıkları yüzleriniŋ karşĩsı -
na durup ȯnları ilzâm ėdeler  
20*Hep korku içinde suçlarının ceza sına
katlansınlar ve onların yara mazlıkları yüzler-
ine karşı onları sus  tur sun.

Beşinci Bâb 
1*O zamân sâdık ʿazîm eminlik ile ȯŋa cefâ
ve zahmetlerini hor gö ren kimseleriŋ hu zû -
runda duralar
1*O zaman iyi adam emin olarak ona kötülük
eden ve emeklerini hor gören kişilerin önünde
duracak. 
2*Onlar dahi ȯnủ görüp ʿazîm korkudan ız -
tırâb çekeler ve san madıkları halâsından mü -
tehay yir olalar
2*Onlar da onu görüp büyük korkudan acı
çekecekler ve kurtulacağını sanma dıkla rın -
dan şaşırıp kalacaklar.   
3*O zamân nedâmet çekỉp ve zıyyıkı'n-nefes-
den aḡlayıp ∞
3*O zaman pişman olup, hıçkırıklarla nefes
alıp ağlayarak, ∞ 

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘sarsdıra da’

++bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘gâyat’.
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kendỉ kendỉlerine dėyeler ki ol mas haralığa
ve ʿayblı mesele tuttu ğu muz kimse budur
kendi kendilerine şöyle diyecekler: O kü -
çümsediğimiz ve ondan iğrendi ğimiz kimse bu
mudur?
4*Ne dilerdik biz ȯnuŋ ʿömrünü cünûn ve
ʿakibetini mezmûm zann ėder dik
4*Ne dilerdik? Biz onun yaşamının bir de lilik
ve sonunun bir utanç oldu ğunu sanır dık... 
5*Ne hoş ebnâʾullah maʿdûd olmuş ve mu -
kaddesler ile nasîbi var
5*Ne hoş! Tanrıoğlu sayılmış ve kutsallar ile
pay kazanmış.
(6)*Biz ise hakk yoldan sapdık ve birr-i tak -
vânıŋ nûru bizi tenvîr ėt medi hem ȯnuŋ şemsi
üzerimize tulûʿ ėtmedi
6*Biz ise doğru yoldan saptık, din dar lığın
ışığı bizi aydınlatmadı ve O’nun güneşi üs -
tümüze doğmadı. 
(7)*Ve halâ göŋül sebillerinden yorulduk ve
yolsuz beriyyelerde gezdik de Rabbiŋ tarîkini
bilmedik
7*Ve şimdi gönül yollarından yorulduk, yol-
suz çöllerde gezdik ve Rabbin yollarını bil -
medik. 
8*Tekebbür bize ne fâʾide ėtdi ve mâl hem
bâtıl tefahhur bize neye yaradı
8*Kibir bize ne getirdi? Mal ve boş düşün -
celer bize neye yaradı? 

9 ol cümle ∞
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9*Ol cümle şeyler gölge gibi ve mürûr ėden
ulak gibi geçdiler
9*Tüm o şeyler gölge gibi ve hızla gi den bir
haberci gibi geçtiler.
10*Temevvüc ėden suları geçen gemi gibidir
ki geçtiḡi izi ve mevcleriŋ yolu bulunmaz
10*Dalgalanan, suları geçen gemi gibidir ki
geçtiği izi ve dalgaların yo lu bulunmaz.
11*Ya hevâda uçan kuş gibi ki yolunuŋ nişânı
bulunmaz belki kanadları+ deprederek elekler
ile örülmüş ve zordan süzülen ince he vâyı
geçdiḡi gibi geçidiniŋ bir eser ilġâʾ ol   maz*
11*Ve havada uçan kuş gibi ki geçtiği yerin
izi bulunmaz. Belki kanatlarını çırparak elek-
ler ile örülmüş, zordan süzülen ince havayı
geçtiği gibi; geç tiğinin yerinde bir iz kalmaz.  
12*Ok gibi ki hedefe atılırken yarılmış hevâ
tėziye bir yere düşü rülür şöyle ki nereden
geç tiḡi bilinmez
12*Ok gibi ki hedefe atılırken yarıl mış hava
çabucak bir yere düşürülür; şöyle ki nereden
geçtiği bilinmez.  
13*Biz dahi böyle doğduğumuz gibi nâ-mev -
cûd olduk ∞
13*Biz de böyle doğduğumuz gibi yok olduk.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘kanatları’.
*İtalik koyu siyah kelimeler Ali Bey’in 1664 el -
yaz masında var.
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14*Ve maʿrifetiŋiŋ nişânını gösterme ḡe kâdir
olmayıp şirretimizde ifnâʾ olduk
14*Ve becerinin izlerini göstermeye gücümüz
yetmeyip,  kötülüğümüzde tü ken  dik.
15*Zîrâ tâlihiŋ ümîdi rûzigârdan götürülen
tüyceḡiz gibi ve fûrtunadan salınmış ince kö -
pük gibi hem yelden dağılmış tütün gibidir ve
ancak bir gün bir yerde konan yolcunuŋ zikri
gibi geçer+

15*Çünkü Tanrısız* ümit rüzgârdan uçuşan
tüyceğiz gibi, fırtınadan ko pan ince köpük
gibi ve rüzgârdan dağılmış duman gibidir.
Ancak bir gün bir yerde konaklayan yolcunun
anısı gibi geçer. 
16*Âmmâ sâlihler ebeden hayy ėder ecirleri
Rabb Allah-ü Teʿâlâ katında dır hem Rabb-i
Teʿâlâ onlarıŋ kaydını görür
16*Ama dürüstler sonsuza dek diri dir ler,
işle rinin karşılığı yüce Rabb Allah katındadır
ve yüce Rabb onları kaydeder. 
17*Ȯnuŋçỉn Rabbiŋ elinden mülk-i şerîfi ve
güzel tâcı alalar zîrâ o onları kendỉ sağ eliyle
ördecek ve bâzusu ile kurudacaktır+

17*Bu yüzden Rabbin elinden kutsal mülkü
ve güzel tacı alırlar. Çünkü ‘O’ onları kendi
sağ eliyle örtecek ve gücüyle koruyacaktır. 
18*O kendỉ ġayretini kâmil salâh**
18*O kendi gayretiyle ∞

+Ali Bey’in 1665 el yazmasında z harfi üzerindeki
nokta unutulmuş.
*Almanca: “Gotlosen Hoffnung” Tanrısız ümit.
+bkz. Ali Bey 1664 el yazmasında, önce ‘yardım
edecektir’ yazmış ve sonra üzerini çizip daha
uygun olan ‘kuru tacaktır’ kelimesini yazmıştır.

**Almanca: “kâmil salâh” yerine ‘Harnisch’; ga -
zaplanmak kelimesi kullanıl mış.

içỉn ∞
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içỉn alıp mahlûkâtı düşmanlarından intikâm
almağa silâhlaya
gazaplanıp yaratıkları düşmanlardan öc al-
maya silahlar.
19*Hayye* yerine adâlet ve tolġa yerine hakk
hükmü gėye
19*Zırh* yerine adalet ve miğfer yerine ger -
çek yargıyı giyer. 
20*Geçirilmez kalkan yerine kudsiyet ala
20*Geçirilmez kalkan yerine kutsiyet alır.
21*Kılıç yerine kendỉ yaramazlık+ ġazâbını
ve cümle kâʾinât ȯnuŋla dile yeler üzerine
cenk eyleye
21*Kılıç yerine kendi yaramazlık gaza bını ve
tüm kainat O’nunla di leye ler, üzerine cenk
edeler. 
22*Yıldırım okları doğru varıp bulutlardan
sanki çekilmiş yaydan hedefe çarpalar
22*Yıldırım okları dosdoğru geçip bulutlar-
dan; sanki çekilmiş yaydan hedefe çarparlar. 
23*Ve dolu dolular taş atan ġazaptan atılalar
deŋiz suyu onlara incine hem ırmakları onları
şiddet ile 
23*Dolular taş gibi öfkeyle atılsınlar. Deniz
suyu onlara incinsin ve ırmak lar onları
şiddetle ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde de ‘yavuz’.
*Hayye: Yılan. Almanca metinde: ‘Panzer’→
‘Zırh’ yazıyor. Ali Bey’in 1664 çevirisinde de
‘cebe’ →‘zırh’ olarak da geçiyor.
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basalar
bassın. 
(24)*Keskin rûzigâr onlara muha lif ola da
onları sağanak gibi pa râ kende eyleye ve yara -
mazlık cümle yerleri harâb hem şirret sul     -
tân larıŋ tahtlarını baş aşağa eyleye
24*Şiddetli rüzgâr onlara karşı olsun. Onları
sert deniz yeli gibi darmada ğın etsin. Ya -
ramazlık tüm yeryüzünü yıksın ve kötülük li -
derlerin koltuğunu alaşağı etsin.

Altıncı Bâb 
1*Pes ȯnủ pâdişâhlar sıdk ile müstemiʿn diŋ -
leyiŋ ve aŋlayıŋ*
1*Evet; ey egemenler! O’nu sadakatle duyup
dinleyin ve anlayın. 
2*Ėy yer intihâlarınıŋ hâkimleri öğreniŋ
2*Ey! Dünyanın sonunun beyleri öğrenin.
3*Çok kavimlerin+ sultânları ve tâʾifeleriŋ
kes  reti ile müftehirler kulak uruŋ
3*Birçok kavimlerin beyleri ve milletlerlerin
çokluğuyla övünenler kulak verin.

(24): Zeyrek kâtip yanlışlıkla 14 yazmış.
*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında “pes ȯnủ
ey pâdişâhlar diŋleyiŋ ve aŋlayıŋ’’ ...
+: kavimlerin.
zîrâ ∞

f

f

SÜLEYMAN’IN BİLGELİĞİ - 5: 24; 6: 1-3 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 185



186 HİKMET-İ  SÜLEYMÂN - 6: 4-8 1665 TEMİZ KOPYASI



4*Zîrâ saltânât size Rabbden ve hükûmet
Müteʿâlden vėrilmiştir ki ʿamelleriŋi teftîş ve
tedbîrle rinizi tefahhus ėdecekdir
4*Çünkü saltanat size Rab’ten ve egemenlik
‘Yüce’den verilmiştir. Böylece işlerinizi araş -
tıracak ve planlarınızın içyüzünü inceleye-
cektir.
5*Çün siz ȯnuŋ memleketiniŋ mutasarrıfları
iken hakk üzere hükm ėtmediŋiz ve şerîʿatı
gö zet mediŋiz hem Allahıŋ murâdı üzere in-
silâk ėtmediŋiz
5*Çünkü siz O’nun ülkesinin yöneticileri
iken, adaletle davranmadınız ve şeriatı gö -
zetmediniz. Hem Allah’ın dileğinin yoluna
girmediniz. 
6*O size heybet ve ʿacele ile ye tişe zîrâ ʿâlî
mertebede olanlara kazâʾ-i muġalaza ola
6*O size büyük görkemle ansızın gelecek;
çünkü yüksek derecede olan ları adaletle yar -
gılayacak.
7*Çün ednâʾ hâllilere merha metden bağışla -
na âmmâ cabbârlara cebr ile siyâset oluna
7*Aşağıda olanlara merhametle bağış la ya -
cak; ama zorbalara zorla siyaset olu nur.
8*Zîrâ Rabb Teʿâlâ kimseye ma hâbât ėtmez
ve kimseniŋ
8*Yüce Rab hiç kimseyi kayırmaz ve kimse -
nin ∞
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ekâbirliḡine hürmet ėtmez zîrâ saġîr ü kebîri*
yaradan odur ve hepisiniŋ işini bes be râber
görür
büyüklüğüne hatır gözetmez; çünkü büyükle
küçüğü yaratan O’dur ve tümünün hesabını
bir görür. 
9*Âmmâ cabbârlara teftîş-i şedîd mu sallatdır
9*Ama güçlü olanlara şiddetli denetim kaçı -
nıl mazdır. 
10*Pes ėy pâdişâhlar kelimâtım size dir ki
hikmet öğredip hatâ ėtmeyesiz
10*Bakın ey egemenler! Sözlerim si zedir; bil-
gelik öğretip hata etmeyin. 
11*Zîrâ mukaddes nesneleri kudsiyet üzere
gözeden kimesneler takdîs olalar ve onlara
müteʿallim olanlar cevab içỉn iʿtizâr bulalar
11*Çünkü kutsal şeyleri kutsallık adına gö -
zeten kimseler kutsansınlar ve onla ra ilim
öğretenler yanıtlamak için af edilsinler.  
12*Pes kelimâtıma tâlib ü râġıb oluŋ ki müʾ -
eddeb olursunuz
12*Öyleyse sözlerime heveslenin ki terbiye
olasınız. 
13*Hikmet şerîfdir ve hîç çürümez ve ȯnủ
sevenlere âsân vechile görünür hem ȯnủ ara -
yan lara bulunur
13*Bilgelik şereflidir ve hiç eksilmez. Onu se -
venlere kolaylıkla görünür, hem onu arayan-
lara bulunur.

*bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘zira saġiri
de kebiri de yaradan O’dur ve hepisinin işini bez
beraber görür’.

14 tâlibler... ∞
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14*Tâlibleriniŋ öŋüne gelir ki kendỉyi ȯnlara
evvelce bildire
14*Önce kendisini onlara  bildirmek için onu
isteyenlerin önüne gelir.
15*Çîŋ-sabâh ȯnu ̉aramak içỉn kalkan zahmet
çekmeye zîrâ ȯnủ kapĩnıŋ öŋünde oturur bu -
lur
15*Sabah erkenden onu aramak için kalkan
zahmet çekmesin. Çünkü onu kapının önünde
oturur bulur. 
16*Çün ȯnuŋ fikrinde olmak ʿirfânıŋ kemâ-
lidir ve ȯnuŋçỉn uyanık olan tėz lâ-kayd olur
16*Çünkü onu düşünmek olgun bilgeliktir.
Onun için uyanık kalan çabuk kaygısız olur. 
17*Zîrâ o kendiye lâyık olanları arayıp do -
laşır ve onlara kendỉleri+ yollarda şenlik ile
gös terir hem onlara cemiʿ efkârlarına karşĩ
gelir
17*Zaten o kendine layık olanları ara  yıp do -
laşır ve onları kendi yolla rında mutlulukla
kuşatır. Hem onların tüm kuruntularına karşı
gelir. 
18*Ve ȯnuŋ sahîh ibtidâsı ta lebi'l-ʿilimdir
18*Ve onun kusursuz başlangıcı ilim dilemek-
tir. 
19*Ve ʿilmiŋ takayyüdü meveddet ve meved-
det dahi dîniŋ
19*Bilgelik sevgiye bağlıdır ve sevgi dahi
dinin ∞

+bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘kendỉyi’.
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gözetmesi hem diniŋ gözetmesi ʿademü'l-
mevtiŋ muhkem temelidir
gözetmesidir; hem dinin gözetmesi de ölüm -
süzlüğün en sağlam temelidir. 
20*ʿAdemü'l-mevt dahi Âdemullaha mukârin
ėder
20*Ölümsüzlük de Allah’ın adem’ini* yakın
eder.
21*Bu vechile talebi'l-hikmet götürür melike
21*Bu şekilde bilgelik diler kraldan.
(22)*Pes ėy kavmleriŋ+ pâdişâhları eḡer taht-
lar ve eḡer kazîblerden hatâ ėderseniz hikmet
ikrâm eyleyiŋ ki ebeden pâdişâhlık süresiz
22*Şimdi ey milletleri yönetenler! Eğer ege-
menlik yüzünden veya yöneticiler den ötürü
hata ederseniz, bilgelik dileyin ki sonsuza dek
egemen kalasınız. 
23*İmdi ben size hikmet nedir ve niçe peydâ
oldu beyân ėdeyim ve esrârı sizden sakla -
mayayım belki ȯnuŋ ʾaslını ibtidâdan arayıp
ȯnuŋ maʿarifetini tasrîh edeyim ve hakkı söy -
lemeden kalmayayım 
23*Böylece ben size bilgelik nedir ve nasıl
ortaya çıktı onu açıklayayım. Belki sırrını siz-
den saklamayayım. Belki onun aslını başlan -
gıçtan arayıp, yeteneğini ortaya çıkarırım.
Gerçeği söylemeden edemem.

*Almancası: “Wo aber unvergängliches We sen ist,
da ist man Gott nahe.”

- Ama nerede ölümsüzlük var ise, o Allaha
yakındır -
veya: - Her nerede ölümsüz bir varlık varsa, o
Tanrı’ya yakındır. -
bkz. ‘Einheitsübersetzung’ Martin Luther. Baskı:
1912 F. Bischof GmbH F. am Main.
+: ‘kavimlerin’. 

24 hasedden ∞
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24*Ve hasetden kupkuru olan ile sülûk ėt -
meyem zîrâ bu makûle kimse* hikmetden
his sedâr olmaz
24*Kıskançlıktan ötürü kurumuş bir kişiyle
yürümeyim. Çünkü bu çeşit biri bilgelikten
pay almaz. 
25*Hükemânıŋ kesreti ʿalemiŋ halâsıdır ve
ʿârif pâdişâh kavmiŋ ʿamûdudur
25*Bilgelerin çokluğu dünyanın kur tu luşudur
ve bilge kral halkın dirliğidir(direğidir). 
26*Pes kelimatdan müteʿâllim olun da men -
feʿat bulasınız  
26*Evet sözlerimden birşey öğrenin ki ya -
rarını göresiniz.

Yedinci Bâb
1*Tahkîk ben dâhi mevtânî hep ġayrılara mü -
şâbih ve türâbdan çeyl olan evvelki âdam  dan+

doğ muş kişiyim
1*Araştırın; ben de diğerleri gibi ölümlü,
killi topraktan olan ve bir önceki kişiden doğ -
muş adamım. 
2*Ve on ayın müddetinde ana mıŋ karnında et
şeklini aldım erkeḡiŋ ihtilâm zevki ile erkeğin
nutfesinden kana
2*On ay içinde annemin karnında et şeklini
aldım. Erkeğin çiftleşme zev kiyle menisinden
kana ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 yazmasında ‘kimesne’.
+Âdam = Adem.
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dönmüş
dönmüş...
3*Ȯndan doğmuş iken cümlemize vâkıf he -
vâyı cezb eyledim hem şu yere düşdüm ki
üze rinde hep bir meşekkati çekerler hepisi
gibi ağlayıp yeliŋ nefesini dışarıya çıkardım
3*Ondan doğduğumda hepimize bah şedilen
havayı çektim, herkesin üze rinde aynı zorluğu
çektiği yere düş  tüm ve hepsi gibi ağlayıp ha -
vanın soluğunu dışarıya çıkardım. 
4*Kundaklarda ve ʿazîm kaydlar ile bes len -
dim
4*Kundaklarda ve büyük özenle bes len dim.
5*Zîrâ hîçbir pâdişâhıŋ doğması ġayrı dürlü
olmadı
5*Hiç bir kralın doğması başka türlü olmadı.
6*İllâ hepisiniŋ hayvâtı+ ve duhûlü bir hem
her vechi++ birdir
6*Ama hepsinin yaşama katılması bir ve her
şeyleri eşittir. 
7*Ȯnuŋ içỉn ben minnet ėtdim de hikmetin
rûhu bâna geldi ben istidʿâ eyledim de bana
ʿirfân vėrildi
7*Onun için ben lütuf diledim de bilgelik
ruhu bana geldi; ben çağırdım da bana
anlayış verildi.  
8*Ȯnu ̉kazîblere ve tahtlara tercîh eyledim ve
ȯnuŋ yanında 
8*Onu yöneticilere ve egemenlere tercih et -
tim ve onun yanında ∞

mâlı ve menâlı ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 yazmasında ‘hayvâta dahili
bir’.
++:‘vecihi’.
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mâlı ve menâlı hîçe saydım
malı mülkü hiçe saydım. 
9*Ve cevâhir taşlarını ȯŋa beraber tutmadım
zîrâ ȯnuŋ ya nında bü tün dünyânıŋ altĩnı bi -
 raz cık kum gibidir ve ȯnuŋ yanında gü müş
balçık hė sâ bındadır
9*Mücevherleri bile onunla kıyasla madım
çünkü onun yanında tüm dünyanın altını bi -
razcık kum gibi ve onun yanında gümüş bal -
çık gibidir. 
10*Ȯnu ̉sıhhatden ve hüsnden ziyâde sevdim
ve ȯnủ kendỉme nûr yerine tutmağa münâsip
gör düm zîrâ ȯndan gelen aydın lık söyünmez
10*Onu iyilikten ve güzellikten daha çok sev -
dim. Onu kendime ışık yerine tutmayı uy gun
gördüm. Çünkü ondan gelen aydınlık sön  mez. 
11*Ve baŋa cümle erzâk ȯnuŋla bile hem hė -
sâbsız mâl ȯnuŋ sebebiyle geldi
11*Bana tüm rızklar onunla ve hem sayısız
mal mülk, onun sebebiyle gel di.
12*Ve ol cümle erzâkdan sevindim zîrâ hik-
met onlarıŋ başıdır ve ben bilmezdim ki on -
larıŋ ata sı odur
12*Ve o rızklardan sevindim. Çünkü bilgelik
onların başıdır ve ben bilmez dim ki onların
atası odur. 
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13*Ve ben ȯnủ hîlesiz öḡrendim hem hased-
siz inşâr edip ȯnuŋ ġı nâ sını saklamam*
13*Ben onu hilesiz öğrendim; hem kıskançsız
dağıtıp onun zengin liğini saklamam. 
14*O insâna kesilmez bir hazînedir ve ȯŋa
mâlik olanlar ebedullah ile taʿlîm üzre ėtdiḡi
hediyyeler içỉn müstahsen iken dostluk ėder -
ler
14*O insana bitmez tükenmez bir hazinedir.
Ona sahip olanlar -sonsuz Allah’ın eğiti mi ile
beğenisini kazanıp- verdiği armağanlar için
dostluk ederler. 
15*Ve Allah Teʿâlâ baŋa vėrip inʿâm ėyledi
ki kalbime göre söyle rim baŋa bahş olunan
şeyler lâyık nesneler tefekkür ėderim
15*Yüce Tanrı bana verip lütfetti ki yüreğime
göre söylerim ve bana bahş edilen şeyler için
iyilikler dilerim. 
16*Zîrâ hikmete delil hem** ʿirfân ve sanʿat -
la rıŋ ve maʿrifetlerimiz cüm le ȯnuŋ elindedir
elindeyiz hükemânıŋ müdebbiri odur
16*Çünkü bilgeliğe delil; hem bilim, sanat ve
becerilerimizin tümü onun elin dedir, elin -
deyiz. Alimlerin denetçisi odur.
17*Çün o baŋa mevcudâtıŋ sâhih bilimiŋi ih -
sân eyledi ki 
17*Çünkü o bana bütün yaratıkların temel
bilgisini verdi ki ∞

*Almancası: “Einfaltig habe ich gelernt und neid-
los gebe ich weiter; ihre Reich tum behalte ich
nicht für mich.”  
“Ben onu sadelikle öğrendim ve kıskançsız verme -
ye devam ediyorum. Onun zengin liğini kendim
için saklamıyorum.”
**Ali Bey’in 1664 el yazmasında 15. ayetin so-
nuna kadar böyledir: ‘hem hikmetin müdebbiri
O’dur.’ 16. ayetin başı ise: ‘hem biz tekel lü mâ tımız
hem her irfân ve ...’ 

dünyânıŋ ∞ 
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dünyânıŋ terkîbini ve ʿanâsırıŋ hâsiy yetle rini
bilem
dünyanın yapısını ve maddelerin özelliklerini
bileyim. 
18*Zamânıŋ ibtidâ ve intihâlarını ve evsat -
larını
18*Zamanın başlangıcını, sonunu ve ikisi
arasını; 
19*İnkilâb'üş-şems* tağyirâtını ve mev sim -
leriŋ tebdîlâtını
19*Güneş devirlerin değişimini, mev sim lerin
değişikliğini; 
20*Seneleriŋ tedâvülünü ve nücûmuŋ mev -
ziʿlerini hayvânâtıŋ tabiʿatlarını ve cân -ver -
leriŋ hiddetlerini rûzigârlarıŋ kuvvetlerini ve
âdamlarıŋ tekellemâ tını ve fidânlarıŋ fi râk -
larını hem gök leriŋ hasiyyetlerini
20*Yılların dolanımını, yıldızların yer lerini,
hayvanların yaratılışlarını, canavarların
hiddetini, rüzgârların güçlerini, insanların
dillerini, fidan la rın çeşitlerini, göklerin ö        zel         -
liklerini; 
21*Ve ben her hâfî ve ʿalenî  şeyiʾ bi li rim zîrâ
her şeyʾiŋ üstâdı olan hikmet onları baŋa öḡ -
retdi
21*Ve ben her gizli-açık şeyi bilirim. Çünkü
bana her şeyin üstadı olan bilgelik onları öğ -
retti. 
22*Çün fehm+ kuddüs ferîd mezîd rakîk mü -
teharrik münevver bilâ-ʿayb zâhir zarâr sız
muhabb ül-hayr hâzık müsellim
22*Çünkü kutsal, akıllı, katı, çokluk, mer-
hametli, aydınlık, utanç sız, zararsız belirti,
iyiliksever sevgili, maha retli, teslim e di ci, ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘inkilâb'üş-
şemsin’
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘fehîm’.
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muhsin latîf sâbit emîn sâlim her şeyʾe kâdir
her şeyʾe basîr ve cümle fehîm sâf ince ervâhı
nefh ėden rûh ȯnuŋ içindedir
cömert, kibar, değişmez, güvenilir, sağlam,
‘Her Şeye Gücü Yeten’ ve ‘Her Şeyi Bilen’
bütün akıllı, temiz, ince ruhları üfüren ruh
onun içindedir.
23*Çün hikmet her ʿalî hareketden ziyâde
mü  teharrikdir hem kendỉ sıfatı ile her şeyʾi
geçip infâd eyler
23*Çünkü bilgelik her büyük akteviteden da -
ha çok aktiftir; hem kendi sı fa tı ile her şeyi
geçip bitirir. 
24*Zîrâ kuvvetullahıŋ nefesi ve ʿAlâ Küllî
Kâdiriŋ ʿizzetinden feyz-i ha kiki ȯdur ȯnuŋ -
çỉn bir müteneccis nes ne içỉne düşmez
24*Çünkü Allah’ın gücünün soluğu ve ‘Her
Şeye Kadîr Olan’ın yüceliğin den gerçek be -
reket odur. Onun için kirli bir şey içine düş -
mez. 
25*Ebedî nûruŋ ziyâsı ve kuvvetul lahıŋ leke-
siz âyinesi hem sûreti ȯdur
25*Sonsuz ışığın aydınlığı ve Allah’ın gücü -
nün lekesiz aynası, hem görüntü sü odur. 
26*Ve biricik ise de her şeyʾe kâdirdir hem
kendỉ de durup her şeyʾi icâd ėder ve ʿasır be
ʿasır mukaddes cânlara
26*O biricik ise de ‘Her Şeye Gücü’ yeterdir.
Hem kendi kendine her şeyi ya ratır ve yüzyıl -
larca kutsal canlara 

geçip ∞ 

f

f

SÜLEYMAN’IN BİLGELİĞİ - 7: 22-26 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 205



206 HİKMET-İ  SÜLEYMÂN - 7: 26-29: 8: 1-2 1665 TEMİZ KOPYASI



geçip Allahıŋ dostları ve pey gâm berleri ėder
geçip Allah’ın dostları ve peygamberleri
yapar.
27*Zîrâ Allah Teʿâlâ hîç bir şeyiʾ sevmez illâ
ol kimseyi sever ki hikmet ile ülfet ėyleye
27*Çünkü yüce Allah hiç bir şeyi sevmez;
ama ancak o kimseyi sever ki, bilgelikle ta -
nışsın. 
28*Çün ol güneşden güzel ve cümle nücû -
muŋ mevziʿne üstdür nûra dahi mukâbele
olsa ev velki bulunur
28*Çünkü o güneşten güzel ve tüm yıldızların
konumuna üsttür. Işık ile karşı laştırılsa bi -
rinci olur.  
29*Zîrâ nûruŋ ʿakabince gėce gelir âmmâ
şirret hikmete ġâlip olamaz
29*Çünkü aydınlıktan sonra gece gelir; ama
kötülük bilgeliği yenemez.

Sekizinci Bâb
1*Ve bir intihâdan bir intihâya kuvvet ile
yetişir hem her şeyʾi fâʾide ile intizâm ėder
1*O bir sondan diğer bir sona güçle yetişir
ve her şeyi kazançla düzenler. 
2*Bunu sevdim ve gençliḡimde aradım hem
ȯnủ kendỉme nikâh 
2*Bunu sevdim ve genç liğimde ara dım hem
onu kendime nikah ∞
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ile almak isteyip ȯnuŋ hüsnüne ʿâşık oldum
lamak isteyip onun güzelliğine aşık oldum. 
(3)*Ve şerefiyyetini ȯnuŋla taʿzîz ėder ki
Allah ile ünsiyeti var ve her şeyʾiŋ Rabbi ȯnủ
sever
3*Şerefini onunla aziz kılar. Allah ile dost -
luğu var ve her şeyin Rabbi onu sever.
(4)*Zîrâ maʿrifetullahı o öḡredir hem ȯnuŋ
ʿamellerini temyîz  ėden oldur
4*Çünkü Tanrı bilimini o öğretir ve onun
işlerini açıklığa kavuşturan odur**.
(5)*Ve eḡerçe mâlı mülkü olmasa bu ʿömür -
de matlûbdur her şeyʾi iş l  e yen hikmetden zi -
yâde ġanî nesne kanġidir
5*Eğer malı-mülkü olmasa -bu yaşamda is-
tenir- ama her şeyi yapan bilgelikten daha
zen  gin şey hangisidir? 
(6)*Ve çün işleyen ʿirfândır cümle mevcudât
içinde hikmetden büyük üstâd ki kimdir
6*Bu yüzden işleyen bilgidir. Tüm varlıklar
içinde, bilgeden büyük üstad* kimdir? 
(7)*Bir kimse bir+ takvâʾyı sürse hikmetiŋ
zahmetinden maʿrifet ler hâsıl olurlar zîrâ o
zühdî ve ʿirfânı ʿadâleti ve kuvveti
7*Bir kimse din yolunu tutsa, bilge liğin eme -
ğinden erdemli şeyler çı karlar. Çünkü o öl -
çüyü, akıllılığı, a da leti ve gücü ∞

öğredir ki ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘usta ki
kimdir?’
**bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘O’dur’.
+ bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında “birr-ü
takvâ.

f

f

SÜLEYMAN’IN BİLGELİĞİ - 8: 2-7 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 209



210 HİKMET-İ  SÜLEYMÂN - 8: 7-10 1665 TEMİZ KOPYASI



öḡredir ki bu ʿömürde insâna onlardan enfaʿ
nesne yokdur
öğretir ki bu yaşamda insana onlardan daha
iyi şey yoktur. 
(8)*Eğer bir kimse çok şeyleriŋ tecrübâtına
tâlib ise kadîm şeyler ȯŋa maʿ lûmdur ve müs -
tekbelâtı tasavvur ėder kelimâtıŋ ġallâşlığı ve
lafz-ı bâtılıŋ hâllini bilir ayât-ı mucizâtı ve
mev simleriŋ hem ev kâ tıŋ serencâmını taʿ -
akkul ėder
8*Eğer bir kimse çok şeyler öğren meyi göze
alırsa; büyük şeyler ona belli olur ve ge -
leceğini düşünür. Kelimelerin kalleşliğini ve
boş sözlerin durumunu bilir. Ayetlerin muci -
ze le rini, mevsimleri, hem zamanla rın son -
larını akıl eder.
(9)*Pes bunu benimçỉn ʿişret ėtmek içỉn ge -
tirmeḡe kasd eyledim çün o baŋa ėyliklere+

mesîre ve işġâl ve zahmetlerde müsâleye ola -
cağı nı* bilir dim
9*Şimdi bunu benim için; benimle yol daş ol -
mak için yapmayı amaç la dım. Çünkü onun
ba na iyiliklerde rehber, zorluklarda ve güç -
lüklerde ise avutucum olacağını bilir dim. 
(10)*Ȯnuŋla halk arasında ve muaz zez genç
isem de ihtiyârlar
10*Onunla halk arasında sevgili bir gençsem
de; yaşlılar ∞

+íyỉlik.
*Zeyrek kâtibin hatası: “ocağını” değil; bkz. Ali
Bey’in 1664 orjinal el yaz masında “ola cağı nı” ke-
limesi ya zıyor.
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arasında muhterem olayım
arasında saygı bulayım.
[11]*Hükümde hâzık bulunayım ve cabbâr -
larıŋ huzurunda sebeb-i tahayyür olayım
[11]*Yargıda usta olayım ve zalimlerin kar -
şısında şaşkınlık yarata yım.
(12)*Sükût ėtdiḡim zamân kelâmıma mun -
tazır olalar ve söylediḡim zamân pekçe diŋ -
leyeler hem artıcak tekellüm ettiḡim za mân
ağzına el koyalar
12*Sustuğumda sözüme hazır olsunlar, söy -
lediğimde iyice dinlesinler ve söz lerim uzarsa
ağızlarını el ile kapatsınlar. 
(13)*ʿAdemü'l-mevtim ȯnuŋla ola ve benden
soŋra gelenlere ebedî zikr alıkoyam
13*Ölümsüzlüğüm onunla olsun ve benden
sonra gelenlere sonsuz anılma olayım. 
(14)*Kavmleri zabt ėdeyim hem tâʾifeler
baŋa münkâd olalar
(14)*Milletlere egemen olayım ve milletler
bana boyun eğsinler. 
(15)*Mühîb zâlimler beni işitdiḡi zamân kor -
kalar kesret-i halkda íyỉ ve cenkde bahâdır
görüneyim evime girdiḡim zamân ȯnuŋla is-
tirâhat ėdeyim
15*Korkunç zalimler beni işittiği an korksun-
lar. İnsanlar içinde iyi ve cenkte güçlü ola -
yım. Evime girdiğim zaman onunla huzur
bu       layım. 
(16)*Zîrâ ȯnuŋ ülfetinde merâret ve muʿâşe -
re sinde elem yokdur illâ
16*Çünkü onun tanışıklığında tatsızlık yok ve
sohbetinde acı yoktur; ama ∞

[11]*11. Ayet 1665 temiz kopyasında unutul muş
olup, Ali Bey’in 1664 el yazmasından alınmıştır.
Sonraki ayet sıralaması aynen 1664 metnine
göredir.

Almancası: “Ich werde scharf erfunden werden im
Gericht, und bei den Gewaltigen wird man sich
mein werwundern.” I. Kön. 3/28
-Mahkemede zekice kurgulayım ve zorbaları

hayrete düşüreyim-  bkz. I. Krl. 3/28

sürur ∞

f

f

SÜLEYMAN’IN BİLGELİĞİ - 8: 11-16 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 213



214 HİKMET-İ  SÜLEYMÂN - 8: 17-21 1665 TEMİZ KOPYASI



sürur ve hübur var
sevinç ve esenlik var. 
(17)*Bunu ʿademü* ile söyleşerek ve kal -
bim de teʿâmül ėderek ki ʿademi'l-mevt hik -
metiŋ akrabalığındadır
17*Bunu birlikte yüreğimde tutup anladım ki
ölümsüzlük bilgeliğin ak ra ba lığın dadır. 
(18)*Ȯnuŋ dostluğunda bir íyỉ sefâhım elle -
riniŋ zahmetlerinde dö ḡünmez mâl mu hâtaba
ve musâha batında ʿirfân ve te   kel   le mâtınıŋ iş -
 ti râkında içtihâd var ȯnủ yanıma almak içỉn
arayarak dola şırdım
18*Onun dostluğu ile mutluyum. Ellerinin
emeğinde tükenmez zenginlik, dostluk ve soh -
betlerinde us ile anlayış var. Onu yanıma al -
mak için arayarak dolaşırdım. 
(19)*Ve ben ʿakıllı oğlancık idim de bana bir
íyỉ cân nasîb oldu
19*Ben akıllı bir çocuktum ve bana iyi bir
can nasip oldu. 
(20)*Yâhûd ben uyurken bir pâk bedene gir -
dim
20*Veya ben uyurken temiz bir bedene gir -
dim. 
(21)*Ve bilip ki ȯŋa tevessül ėtmeḡe kâdir
deḡilim meḡer ȯnủ baŋa Allah
21*Biliyorum ki ona sarılmaya gü cüm yet-
mez; yeter ki onu bana yüce Allah ∞

*âdemü= âdemî: İnsan soyu. Bkz.Ali Bey’in 1664
el yazmasında: “bunu kendim ile söyleşerek ve
kalbimde teʿâmül ėderek ki...” yazmıştır.
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Teʿâlâ vėre ve bu dâdı kimiŋ ėtdiḡini bil -
mekliḡe hüner idi pes Rabbe varıp ȯŋa yal -
vardım ve cân-i göŋülden+ dėdim ki
versin ve bu ödülü kimin verdiğini bilmekliğe
beceri göstersin. Böylece Rabbe varıp O’na
yalvardım ve tüm yüreğimle dedim ki:

Dokuzuncu Bâb
(1)*Ėy babamızıŋ Allahı ve Rabbi'l-Rahîm ki
her şeyʾi kelâmıŋ ile halk ėtdiŋ
1*Ey! Atalarımızın Allah’ı, Rahmetlerin Rab -
bi. Sen her şeyi sözünle yarattın. 
(2)*Ve kendỉ hikmetiŋ ile insânı var eyledin
ki seniŋ mahlûkâtına tasallut eyleye
2*Kendi bilgeliğinle insanı yarattın ki senin
yaratıklarına egemen olsun. 
(3)*Ve dünyayı insâf ve ʿadâlet ile zabt edip
ȯŋa kalbiŋ isti kâ meti ile hükm eyleye
3*Dünyayı insaf ve adaletle yönetip onu yü -
reğinin dileğine göre yönetsin. 
(4)*Baŋa kürsîleriŋe mecâlis hik meti ihsân
eyle beni kulla rıŋıŋ ʿadedinden redd eyleme 
4*Bana meclislerin koltuklarında bilgelik ba -
ğışla ve beni kullarının sayı sından reddet me. 

+bkz. Alı Bey’ın 1664 el yazmasında ‘cân ve gö -
nülden’.

5 zîrâ ∞
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(5)*Zîrâ ben seniŋ kuluŋ ve cariyeŋiŋ oğlu
zebûn âdamım ʿömrüm kısa ve hükümde hem
şerîʿatde nâks-el fehimim el-fehimim+

5*Çünkü ben senin kulun ve cariyenin oğlu
güçsüz adamım. Yaşantım kısa ve kararda
hem şeriatte aklı kıt, aklı noksanım. 
(6)*Tut ki biri* Benî Âdem arasında kâmildir
senden gelen hikmeti yoğise hîçe sayıla
6*İnsanlar arasında bir kimsenin doğru biri
olduğunu kabul edelim; ama senden gelen
bilgeliği yoksa o bir hiçtir. 
(7)*Sen beni kavmiŋe pâdişâh ve oğullarıŋıŋ
hem kızlarıŋıŋ hâkimi ihtiyâr eylediŋ
7*Sen beni halkına kral, oğullarının ve kız la -
rının egemeni seçtin. 
(8)*Sen baŋa dėdiŋ ki saŋa mukaddes da -
ğıŋda bir heykel ve mes keniŋiŋ şehrinde bir
mezbah yapam ol kim evvelden kurduğun
Hayme-i Şerîfiŋiŋ şeklinde ola
8*Sen bana dedin ki: “Sana kutsal dağında
bir Tapınak ve bulunduğun şehirde bir sunak
ya payım ki o önceden kurduğun ‘Kutsal Ça -
dır’ın gibi olsun.”** 
(9)*Ve ʿamelleriŋi bilen hem dünyâyı yarat -
dıḡıŋ zamân hâzır olan
9*İşlerini bilen ve dünyayı yarattığın zaman
hazır olan ∞

+Buradaki nakarat Ali Bey’in 1664 el yazmasında
yok. 
*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘bir kimse’...”
**bkz. I. Krl. 8/12.
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hikmet seniŋledir sana merġub ve makbûl
hem emirleriŋe göre doğ ru olanı bilir
bilgelik seninledir. O sence değerli, beğenil -
miş ve buyruklarına göre doğ ru olanı bilen -
dir. 
(10)*Ȯnủ mukaddes semâvâtdan hem celâ -
liŋiŋ kürsîsinden gönder ki yanımda olup
ʿamel eyleye ve makbûl olanı bildire
10*Onu kutsal göklerden ve görkemli yüceli -
ği nin makamından gönder ki yanımda olup
iş lesin ve uygun olanı bildirsin. 
(11)*Zîrâ o her şeyʾi bilir hem aŋlar ve beni
iʿtidâl üzere hükm ėdip âfʿâlimden irşâd hem
kendỉ ʿizzetinde hıfz eyleye
11*Çünkü o herşeyi biliyor, anlıyor ve beni
özenli bir kararla yargılayıp yaptıklarım dan
ötürü yüceliğiyle koruyor. 
(12)*ʿAmellerim dahi saŋa mak bûl olalar da
kavminle adâ let üzere hükm ėdip babamıŋ
taht  larına lâyık olam
12*İşlerim dahi sence beğenilsin ki halkımı
adaletle yönetip babamın tahtına layık ola -
yım. 
(13)*Zîrâ Benî Âdem arasında tedbîrullahı
bilmeḡe ya Allahıŋ murâdını
13*Çünkü insanlar arasında Allah’ın planını
bilmeyi; ya da O’nun dileğini 
tefekkür ∞
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tefekkür ėtmeḡe kim kâdirdir
düşünmeyi kim bilebilir?
(14)*Çün mevtânî kişileriŋ tekellümâtı hâʾîf
dir ve zânnlarımız sahîh deḡildir
14*Çünkü ölümlü kişilerin sözleri dert ve
zan nettikleri gerçek değildir. 
(15)*Hem fâni beden câna yükdür ve bu tü -
râbî mesken çok şeyʾi fikr ėden ʿakl-ı bâsir
15*Hem geçici beden cana yüktür ve bu top -
rak mesken; çok şeyleri düşünen akıllı bir gö -
rendir+.
(16)*Yerde olanı güçle idrâk ėderiz ve elleri -
mizde olan nesneleri zahmet ile buluruz kan -
de ki gökde olanları iftihâs ėtmeḡe kâdir
o   la    vız
16*Yerde olanı güçlükle anlıyoruz ve el le -
rimiz de olan şeyleri zorla buluyoruz.  Nerde
kaldı ki gökte olanları bilelim?*
(17)*Seniŋ tedbîrini kim bilỉr meḡer sen ȯŋa
hikmet vėresen hem yüce yerlerden Rûhü'l-
Kudsi gönderesen
17*Senin anlayış vermediğin ve yüce yerler-
den Kutsal Ruhunu göndermediğin kişiden
baş ka; senin düşünceni kim bilebilir? 
(18)*Yerde olanlarıŋ yolları bu vech üzre**
doğrulmuşlardır ∞
18*Yerde olanların yolları bu şekilde doğ -
rulmuşlar. ∞

+İleriyi gören, ufku açık, kahin.
*Almancası: “Wir erraten kaum, was auf der Erde
vorgeht und finden nur mit Mühe, was doch auf
der Hand liegt ; wer kann dann ergründen, was im
Himmel ist?”
- Yerde ne geçtiğini zorla anlıyor ve zorlukla bu-
luyoruz; elimizde ne var ki gökte olanları da keş -
fedelim. - 

**Ali Bey’in 1664 el yazmasında “bu vecih ile...”
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âdamlar dahi seniŋ beḡendiḡiŋ hikmetler ile
halâs olmuşlar şeyʾ leri öḡrenmişler.
İnsanlar dahi senin beğendiğin bilgelikle
kurtulmuşlar ve şeyleri öğ renmiş ler... 
(19)*...de hikmetullah* ile halâs ol muşlar 
19*de Allah’ın bilgeliğiyle kurtul muşlar.

Onuncu Bâb
(1)*Toprak+ cebl olunmuş ev velki Âdemi o
hıfz ėtmiştir ki ʿâlemiŋ ba bası ve yalınız halk
olunmuşdu
1*Toprak; yaratılmış ilk Ademi o korumuştur.
Dünyanın atası ve tek yaratılan dı.   
(2)*Ve ȯnủ kendỉ isyânından çıkardı da ȯŋa
her şeyʾi zabt etmeḡe kuvvet vėrdi
2*Onu kendi isyanından çıkardı ve ona her
şeye egemen olmaya güç ver di. 
(3)*Âmmâ ol zâlim kendỉ ġa zâbı ile ondan
ayrılıp şul ken dỉ tecennün ile ki ȯnuŋ sebe-
binden kendỉ karındaşını öl  dür  dü helâk oldu
3*Ama o zalim kendi öfkesiyle ondan ayrıldı.
Kendi çılgınlığıyla ki onun  yüzünden kendi
kardeşini öldürdü ve yok oldu.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘hikmet ile’
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘toprakdan’

4 ve yer ȯnuŋ ∞
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4*Ve yer ȯnuŋ sebebi ile kan landıkdan*
soŋra hikmet ȯnu ̉dostu elinden tutarak tekrar
kur tardı ki sâdık cüz ve ağaç ile halâs ola
4*Yeryüzü onun sebebiyle kanlan dıktan son -
ra bilgelik onu elinden tutarak tekrar kurtardı
ki dürüst kişi biraz ağaç ile kurtulsun. 
5*Ve şirretin taʿâhhüdü içỉn helâk muhtelit
olduğu zamân o sâdık bildi ki ȯnủ Allah ka -
tında sakladı hem oğluna olan zâtı üzerine
kavî tutdu
5*Kötülüğün ayıklanması için yıkım geldiği
an; o dürüst bildi ki onu Allah katında sak -
ladı ve oğluna olan benliği üzerine güçlü tut -
tu. 
6*Fâsıklar helâk olduğu zâman o sâdıkı kur -
tardı ki beş şehr+ üzerine inen âteşden ka çar
idi
6*Günahkârlar yok oldukları zaman o dürüst
beş şehir üzerine inen ateşten kaçıyordu.
(7)*Ȯnlarıŋ şirretlerine dahi vî rân ve düten
yer hâm yemişler getiren fidânlar hem orada
iti kâdsız cânıŋ
7*Onların kötülüklerine de yıkım ve tüten yer,
ham yemişler getiren fidanlar hem orada i -
nançsız canın ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘tufan lan dık -
tan sonra’.
+:‘şehir’.
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zikri içỉn kurulmuş tuz direḡi şehâdet ėderler
anısı için kurulmuş tuz direği tanıklık ediyor. 
8*Zîrâ hikmeti terk ėdenler yalınız íyỉ nes-
neleri bilmemekle zarâr çekmediler belki de -
li lik leriniŋ zikrinde diri olanlara alıkodular tâ
kim hatâ ėtdikleri nesnelerde gizlenmeḡe kâ -
dir olmayalar
8*Çünkü bilgeliği bırakanlar salt iyi şeyleri
bilmemekle zarar çekmiyorlar; belki delilik-
lerinin anılmasını dirilere alıkoydular. Ta ki
hata ettikleri şey lerden gizlenemesinler. 
9*Âmmâ hikmet ol kimseleri ki ȯŋa hizmet
eylediler zahmetle rin den kurtarmışdır
9*Ama bilgelik kendine hizmet edenleri zah-
metlerinden kurtarmıştır.
10*İllâ sadıkı dönmez* ka rındaşınıŋ hış mın -
dan kaçanı yollara gödürde ve ȯŋa me -
lekütullahı gösterdi hem mu kad desleriŋ
ma    ʿ                   ri fetini vėrdi ve ȯnủ kendỉ rencleri içỉn
10*O, kardeşinin öfkesinden kaçan dürüstü
doğru yollara götürdü ve ona Allah’ın Kral -
lığını gösterdi hem kut salların yeteneğini
verdi. Onu kendi sıkıntıları için ∞

*Burada zeyrek kâtip anlaşılmaz yazmış. Bkz. Ali
Bey’in 1664 el yazmasında ‘o sadıkı doğru yol-
lara gö dürdü karındaşının hışmından kaçan ȯŋa
me le kütullahı gösterdi hem mu kad desleriŋ ma  ʿ      -
ri fetini vėrdi ve ȯnu ̉kendỉ rencleri içỉn...’ 

ġani ∞

f
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ġanî hem zahmetleri içỉn ziya desi ile vėrdi
zengin ve zahmetleri için bol bol ver di.
11*Hisset sebebiyle zulm* çekdiḡi za mân o
ȯnuŋ yanında idi de ȯnủ mâldâr eyledi
11*Kıskançlık sebebiyle zulüm çektiği zaman
O, onun yanındaydı da ona mallar verildi. 
12*Düşmanlardan sakladı ve ȯŋa ġaraz+ ė -
den lerden siyânet ey ledi de ȯŋa keskin cenkiŋ
nahşi sini vėrdi ki tak vâʾnıŋ her şeyʾi üzerine
koyarak ebedâ ebedỉḡini++ bile
12*Onu düşmanlardan korudu ve onu, ona
kin bes leyenlerden güvene alıp, keskin cengin
ödülünü verdi. Böylece Tanrı korkusunun(+)

sonsuzluğunu bil sin.** 
13*Bu satılmış sâdıkı bırakmadı illâ ȯnủ gü -
nâhdan kurtardı hem bile ku yuya indi
13*Bu satılmış dürüstü bırakmadı; ama onu
gü nahtan kurtardı hem de kuyuya indi. 
(14)*Zindânda bile ȯnủ terk ėtmedi illâ ʿaki -
bet ȯŋa memle ketiŋ ka zîb lerini hem ȯŋa zulm
ėtmiş kimseler üzerine hükm(+) vėrdi
14*Zindanda bile onu bırakmadı; ama so-
nunda ona, ülkenin yöneticileri ve ona baskı
yapmış kişiler üzerine yargı yetkisini verdi. ∞

+Zeyrek kâtibin hatası: Ayn harfinin üzerinde
nokta olup ġayn olarak okunuyor. Kâtip noktayı
unutmuş. Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında
‘‘Onu düşmanlardan sakladı ve ȯŋa ġaraz ėden -
lerden siyânet eyledi de ȯŋa keskin cenkin nah -
şisini vėrdi ki tak vâʾnıŋ her şeyʾi üzerine koyarak
ídỉğini bile’’

*: ‘zulüm’.
++bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ebedỉğunu
bile’
(+): I. Tim. 4/8.
**Almancası: ‘Sie beschütze ihn vor seinen Fein-
den und gab ihm Sicherheit vor seinem Verfolgern.
İn einem harten Kampf verlieh sie ihm den Sieges -
preis, damir er erkannte, dass Gotterfurcht stärker
als alles andere ist.„ Katolik Birlik Çev. Sül. Hik.
10/12
Türkçesi: ‘Onu düşmanlardan kuruyup, kovala -
yanlardan güvene aldı. Zor savaşların yengisini
onlara göstermedi. Böylece o, Tanrı korkusunun
her şeyin üzerinde olduğunu bildi.’

(+): ‘hüküm’.
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ve ȯnủ ʿayıblâyanı yalâncı çı kardı hem ȯŋa
ebedî ʿizzet-i iʿtâʾ kıldı
Onu ayıplayanı yalancı çıkardı; hem de ona
sürekli bir onur bağışladı.
15*O mukaddes kavmi ve bî-günâh nesli ȯŋa
zulm ėden tâʾi feden halâs ėyledi
15*O kutsal halkı ve suçsuz soyu, ona kötülük
yapan milletten kurtardı. 
16*Rabbiŋ kulunuŋ cânına girdi de mehîb
pâdişâhlara âyât ü mucizât ile mukâvemet
eyledi
16*Rabbin kulunun canına girdi. Korkunç
krala mucizevi ayetlerle karşı koy du. 
17*O mukaddeslere zahmetle riniŋ kudsîyyeti
içỉn ʿivaz vėrdi ȯnları ʿacâyip yoldan götürdü
de gündüzü onlara örtü ve gėce de necm-i nûr
oldu
17*O mukaddeslere kutsal emekleri uğruna
bedel verdi. Onları acayip yoldan götürdü.
Gündüzü onlara örtü ve geceleyin parlayan
ışık yıldızı oldu. 
18*Bahr-i Kulzümü geçirtdi hem deriŋ sular
ortasından gö türdü
18*Onları Kızıldeniz’den geçirdi, de rin su -
ların ortasından götürdü.

19 ve düşmanlar
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19*Ve düşmanlarını batırdıkdan soŋra onları
derinliḡiŋ dibinden ihrâç eyledi
19*Düşmanlarını batırdıktan sonra onları
derinliğin dibinden dışarı çı kardı. 
20*Ȯnuŋçỉn sâdıklar zâlimleri soyduktan
soŋra yâ Rabb ismiŋ mukaddes olsun  díyẻ
ırladılar ve yekdil olup yed-i nâsırıŋa hamd
eylediler
20*Onun için dürüstler zalimleri soyduktan
sonra “Ya Rabb adın yücelensin” diye ezgiler
düz düler ve hep bir ağızdan koruyucu eline
şükrettiler. 
21*Zîrâ hikmet dilsizleriŋ ağzını açdı ve maʿ -
sûmlarıŋ dillerini bir hoş söy letdi
21*Çünkü bilgelik dilsizlerin ağzını açtı ve
küçük çocukların dillerini bir hoş söyletti.*

Onbirinci Bâb
1*Mukaddes nebîniŋ eli ile onlarıŋ işlerini
rast getirdi
1*Kutsal peygamberin eliyle onların işlerini
rast getirdi. 
2*Vîrân ve beriyyede gezdiler ve yolsuz yol-
larda çâdırlarını
2*Issız çöllerde gezdiler ve yolsuz yol larda
çadırlarını ∞

*Almancası: “Denn  die Weisheit öf fnete der
Stummen Mund und machte der Unmündigen
Zungen beredt”.
-  Çünkü hikmet ağızların sessizliğini bozdu
ve olgunlaşmamış dilleri an lamlı kıldı. -
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kurdular
kurdular. 
3*Düşmanlara mukâvemet eyle diler hem ha -
sımlarından intikâm aldılar
3*Düşmanlara karşı koydular ve ha sım la rın -
dan intikam aldılar. 
4*Susadıkları zamân sana isti dʿâ eylediler de
onlara bir uçurumlu kayadan su ve bir pek
taş tan susuzluğa kanmaklık vė rildi
4*Susadıkları zaman seni çağırdılar. Onlara
uçurumlarla kaplı kayalık larda su kaynağı ve
kuru bir taştan susuzluğu giderildi. 
5*Zîrâ hemân ol nesnelerdeŋ ki düşmânlar
onlar ile ʿazâb çek diler
5*Çünkü o şeylerden ötürü düşman lar, onlar
ile acı çekmişlerdi. 
6*Onlar kendi hâcedlerinde ih sân aldılar
6*Onlar kendi gereksinimlerine göre lütuf
aldılar.  
7*Çün iriŋli kan ile bulanmış da  marınıŋ yeri -
ne maʿsûmları öldür mek fermâne melâmet
içỉn
7*İrinli kan ile boyanmış nehrin da marlarına
karşılık, çocukları öldürme buyruğu rezillik
i çin olmuştu.

8 onlar 
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8*Onlara umulmadığı bol suyu vėrdiŋ
8*Onlara hiç ummadıkları o bol suyu verdin. 
9*Ol zamânda olan susuzluk ile gösterip nice
ki hasımlar ʿazâb ėder
9*O zamanda olan susuzluğu gösterip, düş -
manlarına karşı azap edersin.
10*Zîrâ iblâʾyı ve* gerçek merhâmet ile teʾ -
dîb oldukları zamân ġa zâ bıŋda mahkûm olup
nice ʿazâb çektiklerini bildiler
10*Çünkü korkudan yutkundukları zaman;
gerçek merhamet ile terbiye edil dik lerinde,
öfkenin cezasını ala rak acı çektiklerini bil -
diler. 
11*Sen onlara iblâʾ eyleyip baba gibi nasîhat
eylediŋ onlar ise ya vuz pâdişâh gibi medân
eylediŋ
11*Sen onları dehşete düşürerek baba gibi
öğüt verdin. Onlar ise kaba bir egemen gibi
hükmettiler. 
12*Ȯnuŋ içỉn eḡer ġâʾibler ve eḡer hâzırlar
bu minvâl üzere müʾed deb oldular
12*Bu yüzden eğer yitik ve eğer hazır iseler;
bu şekilde terbiye edildiler. 
13*Zîrâ onları geçen nesneleriŋ zikri içỉn iki
kat
13*Çünkü onlar geçen şeylerin anıl ması için
iki büklüm ∞

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ve’.
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ağrı ve inleyiş tuttu
ağrı ve inleyiş tuttu. 
14*Çün o-birleriŋ hemân ol nesneler içỉn ki
ȯnlar ʿazâb çekdiler ihsân aldıklarını işittiḡi
zamân Rabbiŋ elini duydular
14*Çünkü öbürlerin hemen o şeyler için ki
onlar azap çekmişlerdi. Lütfe dildiklerini işit -
tiğin an Rabb’in elini hissettiler. 
15*Zîrâ ol kimse ki ölüme çı karılmış ve mer -
dûd iken ȯnủ meyʾûs tutup istihzâʾ ėder lerdi
ʿâkibeti'l-vukûʿad onlara hayret se beb oldu
çün onlar sâdıklar ile beraber su suzluğa da -
yanmadılar
15*O kimse ölüme çıkarılmış ve red do lun -
muşken, onu ümitsiz tutup alay ettiler. Ama o
olaydan sonra onlara hayret ve şaş kınlık se-
bebi oldu. Çünkü onlar doğru kişi lerle bera -
ber susuz luğa dayanmadılar. 
16*Ve şul şirretleriŋ dili efkârı nıŋ taʿzîbi içỉn
ki onlar ile hatâ ėdip ġayr-i nâtık haşerâta
hakîr hayvânâta ʿibâdet ėder lerdi üzerlerine
intikâm içỉn
16*B u kötülükleri, söyledikleri ve dü şün dük -
leriyle hata edip, akılsızlık ları için dilsiz ya -
ratıklara ve bayağı hayvanlara ta   pın   dılar.
On la rın üzerine öç almaya  ∞

vâfir ∞
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vâfir gayr-ı nâtık hayvânlar sal dıŋ
çok sayıda dilsiz hayvanlar saldın.
17*Tâ bileler ki insân ne günâh ėderse ol nes-
neler ile taʿzîb olunur
17*Ta ki bilsinler! İnsan ne ile günah ederse,
onlarla cezalandırılacak. 
18*Çün sen ki Her Şeyʾe Kâdir ve dünyâʾyı
üslûbsuz heyulâʾ dan yara dan Allâh ki kudret
ek sik deḡil idi üzerlerine vâfir ayĩlar hem ya -
vuz arslanlar sa lasın
18*Çünkü sen; ‘Her Şeye Gücü Yeten’ ve
dün yayı kavranılmaz yöntem ile yaratan Al -
lah ki kudretin eksik değil idi. Üzerlerine çok
sayıda ayılar hem yırtıcı aslanlar salamaz
mıydın? 
19*Ya sâʾir nâ-maʿlûm ve iki yavuzluk ile
yaradılmış ve âteş-i nefes ya rûzigârdan sav -
rulmuş tütünüŋ sedâsını üfüren ya gözle rin -
den hey betli âteşler ve kı ğıl cımları saçan
cân-verler
19*Ya da diğer bilinmeyen iki türlü dehşet ile
yaratılmış, soluğu ateş ve rüz gârdan sav rul -
muş, dumanın sesini üfüren; veya gözlerinden
heybetli ateşler ve kıvılcımları saçan cana -
varlar.
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20*Yalıŋız onlarıŋ isâbeti onları bir uğurdan
helâk ėtmeḡe belki heybetli bakış bile telef
ėtmeḡe kâdir olmuş ola
20*Yalnız onların etkisiyle onları birden yok
etmeye; belki keskin bir bakış bile  öldürmeye
yeterdi. 
21*Ve bu nesnelersiz bile yalı ŋız ve bir ne-
fesden düşmeḡüz ihtimâller idi çün seniŋ
ʿadâle tinden matrûd ve kuvvetiŋiŋ rû hundan
menşûr idiler âmmâ sen her şeyʾi ölçü sayış
ve tartı* tertîb eylediŋ
21*Bu şeyler olmaksızın, yalnız bir tek so -
lukla düşebilirlerdi. Çünkü se nin adale tinden
kovulmuş ve gücü nün ruhundan dağıt ıl mış -
tılar. Ama sen her şeyi ölçüyle saydın ve tar -
tıyla düzenledin. 
(22)*Zîrâ kudretiniŋ ʿazâmeti dâʾimâ ya nıŋ -
da dır hem kuvvet bâzûŋa kim dayanabilir
22*Çünkü kudretinin büyüklüğü dai ma ya -
nındadır. Hem senin güçlü koluna kim dayan-
abilir? 
(23)*Çün seniŋ yaŋında ve hu zûr-ı ʿizzetiŋde
bütün dünyâʾ terâzide dâ nedir ancılayın ki
yer üzerine inen sabâh çiyiniŋ katresi gi bi -
dir**
23*Senin yanında, yüceliğinin önün de bütün
dünya terazide bir tanedir. Yani yeryüzüne
inen sabah çiyinin bir damlası gibidir.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ve tartı
ile...’
**Ali Bey’in 1664 el yazmasında: ‘çün seniŋ
huzûruŋda bütün dünyâ terâzide dâne ve yer üzer-
ine inen sabâh çiyiniŋ katresi gibidir.

24 nihâyet ∞
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24*Nihâyet seniŋ huzûr-ı ʿizze tiŋde hepisine
rahîmsin çün her şeyʾe kâdirsin ve âdamlarıŋ
gü nâhlarına müdârâ ėdersin tâ kim tevbe ve
inâbet eyleyeler
24*Sonuçta senin yüceliğinin önünde hepsine
acıyorsun. Çünkü her şeye egemensin ve in -
sanların günahlarına sanki kayıtsızmış gibi
davranırsın. Ta ki tövbe edip hak yoluna dö -
neler. 
25*Zîrâ cümle mevcûdâtı seversin ve yarattı -
ğıŋ nesneleriŋ birisinden ikrâh ėtmezsin bir
şeyʾi sevmeyeydiŋ ȯnủ yarat maz dıŋ
25*Çünkü tüm yaratıklarını seviyorsun ve
yarattığın şeylerin birinden bile tiksinmezsin.
Eğer sen bir şeyi sevmeseydin onu yaratmaz -
dın. 
26*Ve her şeyʾ* niçe dayanabi lirdi eḡer sen
onuŋ böyle idỉḡini iste meyeydiŋ daʿvet ėt -
mediḡin nesne niçe kurtulurdu
26*Her şey nasıl dayanabilirdi? Eğer sen
herhangi bir şeyin dilediğin gibi olmasını is-
temeseydin, arzulamadığın şey nasıl olabilir -
di? 
27*Âmmâ sen hepisine ʿaf ėder sin zîrâ ȯnlar
seniŋdir+ muhibbi'l-ervâh
27*Ama sen tümünü bağışlarsın. Çün   kü on -
lar senindir. Ey! Ruhların sevgilisi.

on ikinci bâb ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘ve bir şey’
+bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘yâ Rabb mu -
hibbi'l-ervâh ’
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On İkinci Bâb
1*Zîrâ seniŋ lâyığın ruhûŋ hepisinden mev -
cûddur
1*Çünkü sana özgü ruhun her şeyde vardır. 
2*Ȯnuŋ içỉn hatâ ėdenleri yap yap teʾdîb ve
nasihat ėdip ne şey lerde müznib olup günâh
ėt diklerini hâtırlarına getirirsin ki şirret den
ayrılıp imân getireler yâ Rabb
2*Bu yüzden hata edenlere terbiyeyle öğüt
verirsin ve nerelerde günah edip suçlu olduk -
larını anımsatırsın. Böyle ce kötülükten ayrı -
lıp iman etsinler ya Rabb! 
3*Zîrâ sen mukaddes vilâyetiniŋ kadîm âhâ -
lisini sihirleriŋ mek rûh ʿamellerini ve menkûr
zebi hâları ve+ ėtdikleri içỉn sevmediŋ
3*Sen kutsal kentin eski halkını, bü yücülerin
pis işlerini ve redde dil miş kur ban larını sun -
dukları için sev me din. 
4*Ve kendỉ evlâdıŋ merhâmetsiz katilleri iç-
lerini hem etlerini ve kanlı taʿâmlarını kur -
bânlarınıŋ içinden alıp
4*Onlar kendi çocuklarının acımasız katil-
leri. Onlar insanın içini, etlerini ve ve kanlı
yemeklerini, kurbanlarının içinden alıp

+Ali Bey`in 1664 el yazmasında ‘v’ harfi yok.

yiyenleri ∞
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yėyenleri ve meredsiz ve mededsiz fakîr cân -
larıŋ katline sebep olan babaları ecdâ dımızıŋ
elleri ile helâk ėtmek istediŋ
yiyenlerdir. Hiçbir yardım istemeden boyun
eğen, çaresiz canların ölümüne neden olan
babalarını atalarımızın elleriyle yok etmek
istedin.
5*Tâ kim bu yanında hepisinden kıymetli
vilâyet ʿ ibâdullaha lâ yık ahâlisini kabûl eyle -
ye
5*Ta ki hepsinden daha değerli tuttu ğun bu
vilayet; Allah’ın kullarına layık halkını kabul
etsin. 
6*Lâkin bunlara da insan gibi ʿafv eyledin ve
ʿaskeriniŋ mukaddimlerine olan eşek arılarını
saldıŋ ki ȯnları yap yap helâk ey leyeler
6*Lakin bunlara da insan gibi bağış ladın ve
askerinin öncülerine eşek arıla rını saldın ki
onları sarıp yok etsinler. 
7*Ȯnuŋ içỉŋ deḡil ki tâlihleri sâlihleriŋ eline
cenk ile teslîm ėtmeḡe ya onları yavuz cân-
verler ile yâhûd bir sert kelâm ile telef ėtmeḡe
kâdir olmayasın
7*Bu yüzden değil midir ki kötüleri iyilerin
eline cenke teslim etmeyesin; ya da onları
yırtıcı canavarlarla veya ters bir sözün ile
yok etmeye gücün yet mesin.
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8*Ȯnuŋçỉŋ* ki üzerlerine yap yap hükm ėdip
ȯnlara tövbeye yer vėresin çün ȯnlarıŋ bed
tabîʾatları ve içlerinde köklenmiş şirreti hîç
tebdîl olmayacak efkârları sana boşyere de -
ğildir
8*Bu yüzden onları, tövbeye fırsat ver meleri
için yargıladın. Çünkü on ların kötü yaratı -
lışları, içlerinde köklenmiş kötülükleri ve hiç
değiş me   yecek düşün celeri sana boş yere de -
ğildir.
9*Zîrâ tâ evvelden melûn nesil idi pes sen
onlarıŋ günâhlarına bir kimseniŋ korkusun-
dan âmân vėrmediŋ
9*Çünkü başlangıçtan beri lanetli bir soydur.
Ama sen onların günahlarına hiç bir kim   -
senin korkusundan aman vermedin. 
10*Zîrâ saŋa kim ne işlediŋ diye ya hükmüne
kim muhâlefet ėde yâhûd seni helâk olunan
yaraddıḡıŋ** tâifeleri içỉŋ kim icrâʾ eyleye ya
zâlimler âdamlara muʿîn olup seniŋ ile kim
muhâkeme ėdebilir
10*Çünkü sana neden yaptın; diye yargına
kim karşı gelebilir? Veya seni kim yarat tık tan
sonra yok ettiğin milletler için suçlayabilir?
Ya da kötüler insanlara yardımcı olup se ninle
kim yargıya gidebilir? 
11*Çün senden ġayrı Allah yoktur ki hepisini
kayırıp
11*Çünkü senden başka Allah yoktur ki tü -
münü kayırıp ∞ 

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘illâ onun için’
**bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘yaratdığın’
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nâhak yere hükm etmediğini gös teresin
haksızlıkla cezalandırmadığını gös tere sin. 
12*Ve bir pâdişâh ya hünkâr yokdur ki sen
teʾdîb ėtdikleriŋe himâ yeten üzeriŋe sertçe
bak mağa kâdir ola
12*Ne bir kral ve ne de bir diktatör var ki se -
nin suçladıklarını korumak için üzerine sert -
çe bakmaya gücü yetsin. 
13*Pes sen ʿâdil iken her şeyʾi ʿadâlet ile zabt
ėdersin ve ʿazâba vâ   cib olmayanı medân ėt -
mek saltanatıŋa lâyık görmezsin
13*Ama sen adaletli olduğun için her şeyi
ada letle kavrarsın. Cezayı hak etmeyeni, ce -
zalandırmaya şanına uy gun görmezsin. 
14*Zîrâ kudretiŋ âdaletiŋ ibti dâsıdır ve çün
her şeyʾiŋ sultânı sen hepisin* ʿafv ėdersin
14*Çünkü gücün adaletinin başlangı cıdır. Bu
yüzden her şeyin sultanısın ve tümüne bağış -
larsın. 
15*Ve kâmil kudretine inanıl madığı zamân
kuvvetini gösterirsin ve ȯnủ bilenleriŋ de
cerâʾetini de defʿ ėdersin
15*Senin kamil kudretine inanıl madığı za -
man gücünü gösterir ve onu bilenlerin böbür-
lenmesini kaldırırsın.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘hepisine’
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16*Yine de her kudret elinde iken insâf ile
hükm+ ve bizi ʿazîm reʾfet ile zabt ėdersin
zîrâ istediḡiŋ zâmân kuv vet eliŋdedir
16*Yine de her türlü güç elindeyken insafla
hükmeder ve bizi büyük bir merhametle ko-
rursun. Çünkü iste diğin an güç elindedir. 
17*Ve bunun gibi işler ile kavmĩŋa öğretdiŋ
ki ʿâdil âdam insâniy yetli olmak gerekdir ve
günâhlara tevbeye yer verdiḡiŋ içỉn oḡul larını
hayra ümidvâr eylediŋ
17*Bu türlü işlerle halkına öğrettin ki adil
adam ve insanca davranması ge rektir. Gü-
nahlara tövbeye yer verdi ğin için oğullarını
ümitvar ettin. 
18*Zîrâ eḡer oḡullarınıŋ düşman larına ve vâ-
cibi'l-mevti olanlara müddet bu şirretden ay -
rıl maḡa ʾusûl verip bu kadar gözetmekde*
teʾ  dîb eylediŋ ise
18*Eğer çocuklarının düşmanlarına, ölmesi
gerekenlere zaman tanıyıp ve bu kötülükler-
den ayrılmalarına ilke koyup, bu denli gözet -
mekle terbiye ettin se; 
19*Kendỉ oğullarını onlarıŋ babala rına ye -
mînler ve ikrârlar içỉn ʿahdler eyledin ne ka -
dar ziyâde tenâsuf ile hükm(+) ∞
19*Kendi oğullarına ve onların baba larına
yeminlerle bir karar kılmaları için
antlaştın; ve ne kadar çok bölerek ∞

(+):‘hüküm’= ‘hükm’.
*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘gözdeş ile...’ ke-
limesi kullanılmış. ėtsen ∞
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ėtseŋ gerek
yargıladın. 
20*Pes bizi taʿlîm ėdip düşman la rı mızı had-
siz teʾdîb edersin ki hükm ėderken ihsânıŋı
pekçe fikr ėdevủz ve mahkûm iken rah me tiŋe
katlanavủz
20*Böylece bizi eğiterek, düşman la rımızı sı -
nırsızca döversin. Yargıla man lütuf gibidir ve
suçlanmışken esir ge mene katlanırız. 
21*Bu husûsdan zulüm+ ile deli ʿömrü süren-
leri kendỉ kerâ hiyyeti içỉŋ ʿazâb ėtdiŋ
21*Bu nedenle haksızlıkla ‘deli ya şam’ sü -
renlere; kendi pislikleri için ce  za ver din. 
22*İdlâl yollarına dahi ırak sapıp kendỉ düş -
manlarınıŋ mah kûr hayvân la rını ilâhlar zann
eyleyip deli maʿ sûmlar gibi al dan dılar
22*Çünkü onlar doğru yolu bulmaktan çok
uzaklaşarak, kendi düşman larının bayağı
hay  vanlarını ilâhlar sanarak, deli çocuklar
gibi aldan dı lar. 
23*Ȯnuŋçỉn üzerlerine ʿakılsız maʿ sûmlar
üzerine gibi hükm eylediŋ ki onları istihzâʾ
eyle yesin
23*Bu yüzden onları akılsız çocuklar gibi
yargıladın ve onları aşağıladın.

+: ‘zulm ile’.
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(24)*Âmmâ melâmetiŋ istihzâʾsı ile müte -
nassıh olmayanlar müs tehâk hükmullaha vu -
kûf olalar
24*Ama ‘bu’ kınamanın ezikliğiyle öğüt alıp
uslanmayanlar hak ettikleri Allah’ın cezasına
çarptırılsınlar.
25*Zîrâ* onlar belâlar çekip ilâhları san dık -
ları içỉŋ rencîdeden hâlî olma dıklarından
mâʿ adâ ȯnuŋ yerine kendỉ vücûtlarında muʿ -
azzeb olup ve bilmezûz diyẻ inkâr ėtdỉḡini
görüp Hakk Teʿâlâyı bildiler ȯnuŋçỉŋ dahi ol
gâyat-ı dînûnet** üzerlerine geldi
25*Çünkü onlar kaygılar çekip ilâhları san -
dıkları için, -incinmekten soyut lanmış olma -
dıktan başka- onun yerine kendi can larını
sıkıntıya sokarak, ‘bil miyo ruz’ diye yadsı dık -
ları gerçek Tanrı’yı tanıdılar. Bu yüzden o la -
net** din on lara geldi. 

On Üçüncü Bâb
1*Zîrâ Allahı bilmeyen insân hep bâtıldır ve
görünen hayrâtdan mevcûd olanı bilmeḡe
kâdir deḡiller ʿamellere teʾemmül ėt me yip
sâniʿi bilmezler
1*Allah’ı bilmeyen tamamen boştur ve görü-
nen iyiliklerden ‘Var Olan’ı bilme ye güçleri
yoktur. İşlerini iyice düşünmeden işleyen
‘Allah’ı bilmezler.

(24): Bu ayet Ali Bey’in 1664 el yazmasında daha
okunaklı olduğu için aynen yazıldı.

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘zira’ kelimesi
var.
**Almancası: 12/25:“Denn sie wurden eben durch
das gequält, was sie für Götter hielten; welches sie
gar übel verdroß, da sie sahen, den sie zuvor nicht
wollten kennen, und mußten ihn für den wahren
Gott bekennen; darum auch zuletzt die Verdamm-
nis+ über sie kam.” 
(... ve onlar Gerçek Tanrı’yı bilmek zorun daydılar
bu yüzden lanet üzerleri ne geldi.)

+‘Verdammnis’: Lanet.

2 illâ
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2*İllâ ya âteşi ya rûzigârı ya tėz yeli ya nü -
cûmuŋ feleḡi ya zorlu suyu ya semânıŋ ney -
yirini dün yayı tedbîr ėden ilâhlardır san dılar
2*Ateşi, esintiyi, rüzgarı; yıldızların burç -
ları nı, göğün yıldızlarını ve güçlü suyu...
Dün ya’yı düzenleyen ilâhlar dır sandılar. 
3*Ki çün ȯnlarıŋ güzelliḡinden hazz ėdip on -
ları ilâhlar hėsâ bında tutdủlar onlardan ne
kadar efdaldir bilsinler zîrâ onları hem hüs-
nün bedîʿ olan halk eyledi
3*Onların güzelliğinden etkilenip onları i lâh   -
 lar gibi tuttular. Onlardan ne denli üstün dür
bilsinler. Çünkü onları güzelliğiyle ‘Ben     zersiz
Olan’ yarattı. 
4*Ve eḡer onlarıŋ hâsiyyeti ve kuvvetlerine
hayrân oldularsa onlardan teʾemmül ėtsinler
ki onları yaradan kimesne ne kadar ziyâde
kâdirdir
4*Eğer onların özel yararlarına ve güçlerine
şaşıp kalmışlarsa; onlardan iyice düşünüp
anlasınlar ki onları ya ratan kimse ne denli
daha yücedir. 
5*Zîrâ mahlûkatıŋ büyüklüḡün den ve hüs-
nünden onlarıŋ
5*Çünkü varlıkların büyüklüğünden ve gü -
zel liğinden onların  ∞
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hâlikına münâsebet ile teʾâmül olması kâ-
bildir
yaratıcısı arasındaki ilgiyi, akıllıca düşünüp
bulmak olasıdır. 
6*Lâkin bu nesnelerden dahi taʿânıŋ+ sebebi
azdır zîrâ arayıp bulmak isterken belki hatâ
ėderler
6*Ama bu şeylerde dahi onları yermemek ge -
rekiyor; çünkü arayıp bulmak isterken bel ki
hata ederler. 
7*Onuŋ* ʿamelleri arasında koşnub++ ȯn lara
iftihâs ėderler ve ʿay ne'l-yakîn bilirler ki gö -
rünen nesneler íyỉ ve güzellerdir
7*O’nun işleri arasında konuşup onların ger -
çekliğini bulurlar. Bu şeylerin iyi ve güzel ol -
duklarını şüphe siz görürler. 
8*Nihâyet bunlar dahi ʿafva lâyık deḡillerdir
8*Sonuçta bunlar da bağışlanmayı hak et-
miyorlar. 
9*Zîrâ çün o kadar bilmeḡe kâdir oldular ki
dünyâyı ferâsetle bil diler nice dahi insânıŋ ve
bu cümle eşyânıŋ Rabbîyi bilmediler
9*Böylece o denli çok öğrendiler ki dünyayı
keskin anlayış ile bildiler; ama ne yazık ki eş -
yanın Rabbi’ni bu yol la bilmediler. 
10*Âmmâ onlar necatsızlar ve ümîdleri ölü
nesnelerdedir ki elle riniŋ ʿamellerine ilâhlar -
dır diyorlar altĩn ve gümüşe
10*O bahtsızların ümidi ölü şeyler ledir ki,
insan ellerinin işlerine ‘İlâh lardır’ diyorlar.
Altın ile gümüşe  
ve musannaʿ  ∞

+bkz. S. 509 Ali Bey’in 1664 el yazmasında
taʿân=taʿn(1665 temiz kopyası). Anlamı: Aşağı -
lamak, yermek.
*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘çün ȯnuŋ’
++bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘konuşup’
zeyrek kâtip acele ile yanlış yazmış.
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ve musannaʿ işe* hem hayva nâtıŋ suretlerine
ya bu fâʾidesiz taşa ki eski elin ʿamelidir
ve satançı işine; hem hayvanların şe killerine,
bu yararsız taşa ki eski elin işidir.
11*Yahûd bir dülger ki bir güzel ağacı kesip
ve hep kabuğu ustâ-kerâne keser ile soyup ve
bir hoş sanʿat kullanıp ol ʿömr-i hizmetine
münâsib bir âlet yapsa
11*Ya da bir marangoz, güzel bir ağa cı ke-
siyor. Bunun kabuğunu da ustaca keserle so -
yuyor ve güzel sana tıyla günlük yaşantısı için
bir alet yapsa; 
12*Ondan taʿâmı düzmek içỉŋ ʿamelin yon -
kalarını yakıp doysa
12*Ve ondan yemek pişirmek için işinin yon -
ga sını yakıp doysa; 
13*Bir eḡri ve budaklı yabana atılan ve bir
şeyʾe yaramaz ağacı alıp eyce+ koyunca dik -
kat ile oyup ve mahâret-i tecrübe üzere tasvîr
ėdip ȯnủ insân
13*Eğri budaklı, yabana atılan, işe yaramaz
bir ağaç alıp, onu özenle oyuyor. Ustalığı ve
tecrübesiyle onu insan ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘işe’ kelimesi
yazıyor.

+eyce: íyỉce.
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sûretine benzetse
şekline benzetse;
14*Yahûd ȯnủ bir hor hayvânıŋ şekline dön -
dürüp süleḡen ve üs tübec sürüp kızıl ren kini
vėrse ve içinde olan her deliḡini sıvasa
14*Ya da onu bayağı bir hayvanın şekline
dön dürüp astar boya, beyaz boya ile sıvayıp
kı zıl rengini verse ve içinde olan her deliğini
sıvasa; 
15*Hem ȯŋa münâsip mesken yapıp demỉr
ile perkidip duvara kosa
15*Sonra da ona güzel bir yer yapıp ve de -
mirle sağlamlaştırıp onu duvara koysa; 
16*Ve bilip ki kendỉye dermân ėde mez zîrâ
bir sûret ve yardıma muhtâçtır düşmesin díyẻ
koy  duğu kürsîye
16*Onun kendisine çaresi olmadı ğını bili yor;
çünkü bir şekil ve yar dıma muhtaçtır. Düş me -
sin diye koy   duğu kürsüye;
17*Yine de kendỉ mâlı tezev vücü ve evlâdı
içỉn yalvarıp
17*Yine de kendi malı, eşi ve çocuk ları için
yal varıp;
18*Bir cânsız şeyʾe söylemeye ve bir der -
mânsız şeyʾe sıhhat içỉn hem ölmesine hayvât
içỉn istidʾâ ėtmeḡe
18*Cansız ve dermansız bir şeye sağ lık için,
ölmesin diye yaşamının uza tıl ması için yal-
varmaya ∞

ve tecrübesiz ∞
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ve tecrübesiz nesneye imdât içỉn ʿarz ėtmeḡe
utanmaz
ve tecrübesiz şeye, bir çare aramak için
yakarmaya utanmaz.
19*Ve bir + atmağa kâdir olmayan şe -
yʾ e mübârekliḡi mâl ikti sâbını hem mu sa -
letler tamâm ėtmek içỉn hem elinden gel mez
şeyʾe kendỉ elleri ile mübâşere ėtdiḡi nesnele -
ri ne nâʾil olması içỉn minnet olunur*
19*Bir adım bile atmaya gücü yetmeyen şeyi,
kutsanmak, mal edinmek, barışıklık yapmak
ve bir şey elinden gelmeyen şeye; hem kendi
elleri ile danışıklık ettiği şeylere kavuşturması
için nasıl minnet eder?

Ondördüncü Bâb
1*Ve dahi deryâ seferine ve yavuz mevcler-
den yola gitmeḡe hazır lanıp ȯnủ getirecek
gemiden dahi çürük ağaca çığır**
1*Deniz yolculuğuna ve güçlü dalgalardan
geçerek yolculuk yapmaya hazır lanan ve onu
götürecek gemiden daha çürük ağaca çağırır. 
2*Zîrâ kazancıŋ tamaʿsı gemiyi ihdâs eyledi
2*Çünkü kazancın hırsı gemiyi yaptırdı ∞

+Zeyrek kâtibin hatası. Hızlı yazarken ‘dal’ harfi -
nin üze rine esre koymuş. bkz. Ali Bey’in 1664
çevi ri sinde bu işaret ‘dal’ harfinin altındadır. Bu
da e değil ı okutur: ‘adımı’ olmalı.
*bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘ėder’.
**bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘çağırır’.
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ve ȯnủ mâhir usta yaptı
ve onu becerikli bir üstad yaptı. 
3*Âmmâ tedbîr ėden baba seniŋ takdîriŋ zîrâ
deryâda yol mevclerden râh-ı ʾemîn ihsân ey -
lediŋ
3*Ama ey tasarlayan Baba! Senin takdirindir
bu. Çünkü denizlerde ve dalgalarda güvenilir
yol verdin.
4*Gösterir* ki her yerden halâs etmeḡe kâ -
dirsin eḡerçe bir kim se sanʿatsız gezerse**
4*Bu senin her yerden kurtarmaya gücünün
yettiğini gösterir. Eğer bir kimse sanatsız ge -
ze rse de; 
5*Ve hikmetiŋiŋ ʿamelleriniŋ âvâre olmasın
istemezsin zîrâ âdam lar kendỉ cânlarını bir az
ağaca inanırlar ve fûrtunada se fer ėdip gemi
ile kurtulurlar
5*Ve bilgeliğinin işlerinin boş yere olmasını
istemezsin. Çünkü insanlar kendi canlarını
küçük bir ağaca inandırırlar ve fırtınada yol-
culuk edip gemiyle kurtulurlar.
6*Ve evvelden mağrur cabbârlar helâk olduk -
ları zamân ʿâlemiŋ ümîdi bir kimseye sığınıp
eliŋ ile zabt olup tenâsülüŋ zürriyetini alı ko -
du
6*Önceden mağrur olan zorbalar yok olduk -
ları zaman; dünyanın ümidi bir kimseye
sığınıp, elin ile korunarak insan soyunu sür     -
dürdü.

*bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘gösterib ki’.
**bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘giderse’.
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7*Zîrâ ol ağaç ki ȯnuŋ sebebi ile hak nesne
olur mübârekdir
7*Çünkü o ağaç ki onun sebebiyle erdemli bir
şey olur, kutludur.
8*Âmmâ insân eli ile yapılmış ağaç o hem
ȯnủ yapan da melʿûn  lardır bu yapdığı o ise
fânî olup ilâh eḡlediği içỉn
8*Ama insan eliyle yapılmış o ağaç(Putlar)
ve onu yapan haindir. ilâh  kabul edip yap -
tıkları şey ise  geçicidir.  
9*Zîrâ fâsid ve ȯnuŋ fesâdı Allah-ü Teʿâlâya
bes-berâberdir meb ġûzdur
9*Çünkü bozguncu ve onun kötülüğü yüce Al-
lah’a aynı şekildedir; nefret edil miştir. 
10*Çün yapılmış nesne yapıcısı ile muʿazzeb
olur
10*Çünkü yapılmış şey yapıcısıyla acı çeker. 
11*Ȯnuŋ içỉn pûtperestleriŋ pût larına da taʿ -
zîb oluna zîrâ Allahıŋ mahlûkâtı arasında ke -
 râ  hiyyet ve âdamların cânla rına uğrağa hem
sefîhleriŋ ayak larınıŋ kemendine
11*Onun için putpererstlerin putla rına ‘la -
net’ edilsin! Çünkü Allah’ın yara tıkları ara -
sına iğrençlik ve insan ların canlarını uğ rağa,
hem zevk peşinde koşanların ayak la rının ke-
mendine ∞
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istiʿmâl olundular 
alet oldular. 
(13?)*Zîrâ putlarıŋ icâdı zinânıŋ ibtidâsı ve
ȯnlarıŋ ihdâsı ʿömrün ifsâdıdır
12*Çünkü putların icadı, zinanın başlangıcı
ve onların getirisi yaşamın fesadıdır.
(14?)*Çün ezelden deḡiller idi ve dahi ebe-
den kalmayıcılardır
13*Çünkü başlangıçta yoktular ve sonsuza
dek kalmayacak lar dır. 
(14*)Ve âdamlarıŋ zuʿmu bâtıl idi dünyâya
geldiler bu husûsdan mukadderdir ki onlarıŋ
zevâli tėz ola
14*İnsanların sanıları boş idi; dünyaya gel -
diler, bu yüzden takdir edilmiştir ki, onların
gidişi de tez olacak. 
15*Zîrâ bir baba tėz ölen oğlu içỉn yas ve
mâtem çekip ȯŋa bir sûret çekmiş ve yapmış
iken o zamânda ol ölmüşe ilâhe gibi ikrâm
eyledi de kendỉ riʿâyesine âyînler ve kurbân-
lar emr eyledi
15*Bir baba genç ölen oğlu için yas çekip
onun şeklini yapmıştı; o zamanda o ölüye kut -
sallık addettiler ve kendi halkına, ayinlerle
kur banlar sunmasını emretti. 
16*Ȯndan müddet-i zamân ile ol fâsid ʿâdet
mükerrer oldu ki
16*Ondan bir zaman sonra, o boş gelenek ve
görenekler  tekrarlanarak ∞

(13?)*Ali Bey’in 1664 el yazmasında 12. Ayet
olarak numaralandırılmıştır. Burada katibin hatası
olarak 13. Ayet olarak yazılmış! 
(14?)*Ali Bey’in 1664 el yazmasında 13. Ayet
olarak numaralandırılmıştır. Burada katibin hatası
olarak 14. Ayet olarak yazılmış. 
(14*)S. 246’daki temiz kopyasında 14. Ayet olarak
rakamla belirtilmemiş; ama Ali Bey’in 1664 tarihli
el yazmasında 14. Ayet olduğu yazılıdır. 

dîn ∞
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dîn gibi gözedirlerken ve ol zâ limleriŋ fer -
mânları ile oyma put la rına ʿibâdet olundu
din gibi gözetilmeye başlandı. O zalimlerin
buyruklarıyla oyma putlara tapı nıldı.
17*Ȯŋa âdamlar ırak oldukları içỉn hûzurda
ikrâm etmeḡe kâdirler olmamağla ol ırakda
olan yüzünü tasvîr eylediler ve takdîm ėtdik -
leri pâdişâhın şek lini gösteren bir sûret yap -
dılar ki bu takayyüd ile gâʿibe hâzıra gibi hoş
âmed ėdeler
17*Uzakta olan insanlar da onun önünde
ona sunamadıkları için o uzakta olanın yü -
zünü şe killendirdiler ve onurlandırılan kralın
şek lini gösteren bir heykel yaptılar ki bu
bağlı lıkla kaybolup gitmiş olana, sanki ora -
day mış gibi davransınlar.  
18*Üstâdıŋ iftihârı câhil kişileri putperstliḡe
ziyâde kandırdı
18*O sanat üstadının övüncü, bilgisiz kişileri
putperestliğe çok kandırdı. 
(19)*Çün sultâna kendỉni be ḡen dirmek içỉn
ȯnuŋ şübhesi sanʿatı ile pek güzel tasvîr ėt -
meḡe çalışdı
19*Çünkü kendini krala beğendirmek için,
onu kuşkusuz sanatıyla çok iyi benzetmeye
çalıştı.
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20*Halk dahi ʿamelin hüsnüne mâʾil olup
demin âdama ikrâm ėttiḡi gibi teziye ilâh hė -
sâbında tutdular
20*Halk da işlerinin güzelliğine al danıp  -
demin insana ağırladığı gibi- çabucak ilâh
yerine saydılar. 
21*Bu ise ʿömre bir pâ-bende oldu zîrâ
âdam lar isâbette ya zulma+ hizmet ėderek şirk
o lunmaz ismi taşlara ve ağaçlara kodular
21*Bu ise yaşamlarına bir köstek oldu. Çün -
kü insanlar ya kötülüğe hizmet ede rek veya
‘ortak koşulmaz adı’ taşlara ve a ğaç lara ko-
yarak bunu yaptılar. 
22*Ve maʿrifetullahdan gâfil olmak yetmez
iken cehâletiŋ ʿazim cedlinde dirilip bu kadar
şirrete selâm diye ad kodular
22*Sanki Allah’ın marifetini bilme mek yet -
mezmiş gibi; büyük akılsızlıkla yaşayıp, bu
denli büyük kötülük yaparak ‘barış’  diye ad
koydular. 
23*Zîrâ kendỉ evlâdını öldürüp kurbânlar ya
gizli âyînler ya deli ʿîş u nûş  ėderken
23*Çünkü kendi çocuklarını öldürüp kurban-
lar, ya gizli ayinler, veya çeşitli delicesine eğ -
lenceler tertipleyerek;
24*ʿÖmrün ʾedeblerinde ve tezevvüçlerinde
nekâvet gözetmezler
24*Yaşamın düzgün davranışlarında ve evli -
lik lerinde saflık gözetmezler. ∞

+:‘zulüme’.
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çün ya birbirini ġarazdan öl dürürler ya zinâ
ile maġmûm ėderler
Çünkü ya birbirlerini kıskançlıktan öldürür-
ler veya zinayla kederlenirler.
25*Ve her şeyʾi bilâ-fark katl-i şerʿiyye me -
ğer fesâd-ı haki katsızlık ġulġule-i hins íyỉ -
leriŋ ıztırâbı
25*Ve her şeyi farketmeksizin şeri ölü me ‘gö -
türürler’. Eğer günah yüklü gerçek azgın lık,
iyilerin sıkıntısı...  
26*Niʿmet-i ferâmuş cânlarıŋ tencîsi nesliŋ
tağyîri tezevvücüŋ ihtilâtı zinâ ve fuhâşitdir
26*Nimetleri unutmak, canların pisliği, nes-
lin değişikliği, evlilik karışıklığı, zina ve
fahişeliktir. 
27*Zîrâ ağza alınmayacak putlara ʿibâdet ėt -
mek her şirretiŋ bidaʿî sebebiyle hem âhi ridir
27*Çünkü ağza alınmayacak putlara tapın -
mak; ‘sonradan sokuşturulmuş’ her türlü kö -
tü lüğün nedeni ve sonucudur. 
28*Çün pûtperestler şâd u hurrem olup ya
olur deli ya yalan pey ġamberlik ėder ya zulm
üzere dirilirler ya tėziyye yemîni bo zarlar
28*Çünkü putperestler sevinçle co şarak deli-
divane oluyorlar ve yalan pey gamberlik edi -
yorlar.‘Ayrıca’ zu lümle yaşayıp çarbucak
ye      minlerini bozuyorlar. 
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29*Zîrâ cânsız pûtlara iʿtimâd ėdip bed ye -
mîn ėtdikleri zamân belâ çekeceḡini unut -
maz lar
29*Çünkü cansız putlara güvenerek, kötü
yemin ettikleri zaman; acı çekeceklerini um-
muyorlar. 
30*Âmmâ bu iki sebepden müs tehâk ʿazâbı
çekerler yaʾnî pûtlara mukayyed olup Allah-
ü Teʿâlâ hakkına kem-zuʿam ėttik leri içỉn ve
kudsiyeti hor görüp hîle ile nâ-hak yemîn et-
tikleri içỉn
30*Ama bu iki sebepten hak ettikleri cezayı
çekecekler. Yani putlara bağlı kalıp yüce Al -
lah hakkına kefil ol dukları için ve kutsallığı
hor görüp hileyle haksız yere yemin ettikleri
için... 
31*Zîrâ fâsidleriŋ günâhlarına ʿukubet ge-
tiren ol kimselerin kuv ve ti deḡil ki onlar ile
yemîn eyleyenlerdir ve öyle diyeler illâ ol
kim se leriŋ ʿadâletidir ki onlar günâh eylediler
31*Çünkü kötülük yapanların günah la rını
cezalandıran, onların gücü de ğil; ama on-
larla yemin edenlerdir. Öy le diyorlar; kesin-
likle o kimselerin adaletidir ki onlar günah
ettiler.

Onbeşinci Bâb

sen ise ∞
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1*Sen ise Allahımız kerîm ve hakk ġazabda
metânîsin ve her şeyʾi rah metiŋle tedbîr ė -
dersin
1*Sen ise yüce gönüllü, adaletli Alla hımız.
Cezalandırmaya geç öfkelenensin ve her şeyi
bağışlaman ile dü zenlersin. 
2*Zîrâ eḡerçe günâh ėdersek yine de seniŋiz
çün ʿizzetiŋi biliriz ve her bilip ki* se niŋ ki -
lere mahsûbuz günâh ėtmeyelim
2*Eğer günah edersek; yine de se niniz. Çün -
kü yüceliğini biliyoruz ve herkes biliyor ki se -
ninkilerdeniz. Gü nah etmeyelim! 
3*Çün seni bilmek kâmil-i birr dir ve seniŋ
kudretinden habîr olmak ʿade mi'l-mevtin as -
lıdır
3*Çünkü seni bilmek en büyük bir erdemdir
ve senin gücünden bilgi edinmek ölümsüz -
lüğün aslıdır. 
4*Zîrâ insânıŋ şerîr icâdı bizi ıdlâl ėtmedi ne
nakışlarıŋ resimi ki bir fâʾidesiz zahmet ve
envâʿi boyalar ile lekelenmiş sûretdir
4*Çünkü insanın kötü sanatı bizi şa şırt ma -
dı..! Ne süslemeli resimler, ne de yararsız bir
emek ve çeşitli boyamalarla lekelenmiş şe -
killer...
5*(Ki)** ȯnuŋ çehresi deliyi şul iştâha çeker
ki ölü şeklinde
5*Ama onların görüntüsü, insanları delice şu
arzuya çeker ki ölü şeklinde 

*Ali Bey’in 1664 el yazması Orjinalinde “ve biz
bilip ki...’’

**Ali Bey’in 1664 el yazması Orjinalinde “...ki...’’ 
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rûhsuz sûrete mâʾildir
ruhsuz şekile yöneltir. 
6*Onları yapanlar ve onlara mâʾil olanlara
hem onlara ʿibâdet ėden ler bed nesneleri se -
verler de böyle ümîd lere lâyıklardır
6*Onları yapanlar, onlara gönül bağ layanlar
ve onlara tapınanlar; kö tü şey leri severler ve
böyle ümitlere la yıklardır. 
7*Zîrâ çömlekçi yumuşak toprağı zâh met ile
yoğurup hizmetimize mü nâsip bir kab düzer
fe-âmmâ yine ol kilden pâk işlere yarayan ve
ġayrıları zıdd nesnelere yarayan kablarını
düz dükden soŋra ve ol iki dürlüden kan ġisi
kan ġisine yarar çömlekçi mu   hammindir
7*Çünkü çömlekçi yumuşak toprağı emek çe -
kerek yoğuruyor ve hizmetimize uygun kaplar
haline getiriyor. Kaldı ki yine o kilden temiz
işlere yarayan ve diğerleri de aykırı işlere ya -
rayan kaplar yaptıktan sonra; çöm lekçi o iki
çeşitten hangisinin hangisine yaradığını bi -
liyor. 
8*Hemân ol kilden ʿazîm zahmet ile bir bâtıl
ilâhı düzer evvelki* ki mu kaddemâ toprak-
dan yaradılmış ve birazdan bu ʿömrün  borcu
on dan ta leb olundukdan soŋra yine
8*Hemen o kilden büyük bir emekle boş bir
put yapar. O ki* önceden top raktan yara -
tılmış ve bu yaşam borcu ondan istendikten
sonra yine ∞

*Ali Bey’in 1664 yılında yazdığı çeviride „..ol
ki...“

ol ∞
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ol toprağa döŋe ki ondan alındı idi 
o toprağa dönecek. Çünkü ondan alın mıştı. 
9*Âmmâ ol kaydda deḡil ki yorula ya ʿömrü
kısa ola illâ zerger ve sîmkerler ile reşke girer
ve bakırcıları taklîd ėder de yalan nesneleri
düzmek kendiye pindâr-ı riyâset tefahhur ve
ʿizzet zann ėder
9*Ama onun hiç umurunda bile değil ki yo -
rulsun; ya da yaşamı kısa olsun. İlla da ku -
yumcular ve gümüş işleyiciler ile çekişir.
Ba  kırcıları taklit edip yalan şeyler yaparak
kendini reis olmanın verdiği böbürlenmenin
övün cü ne ve büyüklüğüne sahip sanır.
10*Ȯnuŋ kül kalbi* ve ümîdi topraktan ziyâ -
de hor hem ʿömrü balçıkdan ednâdır
10*Onun yüreği kül, ümidi topraktan daha
çok değersiz ve yaşamı balçık tan aşağıdır. 
11*Zîrâ ȯnủ yaradandan ve ȯnuŋ içỉ ne ʿâmil
cânı üfledi hem rûh-ı hay vâtı inkâh ėdenden
bî-haberdir
11*Çünkü onu yaratandan, onun içi ne etken
canı üfleyenden ve ‘Hayat Ru hu’nu nikah -
layandan habersizdir o. 
12*Âmmâ bu mukavele âdamlar bi zim hay -
vâtımız lehvü'l-ʿabüd den ġay rı değildir ve bu
ʿömür insân içỉn kazançlı bâzârdır
12*Ama bu türlü adamlar: “Bizim ya şan -
tımız gülünç kölelikten başka birşey değildir
ve bu yaşam insan için kazançlı bir pazardır.

*Ali Bey’in 1664 el yazması Orjinalinde: ‘Onun
kalbi kül...’(yani; bir hiç).
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Ȯnuŋçỉn dėrler ki her şeyʾden bed nesneden
bile kazanç lâzımdır
Onun için her şeyden; kötü şeyden bile kâr
etmek gerekir, diyorlar. 
13*Gerçe bu makûle kimesne cümlesinden
ziyâde bilir ki toprak maddesinden kırılır
kablar ve çehre sûretler yapmağla günâh ėder
13*Gerçi bu gibi kişiler hepsinden daha çok
biliyor ki toprak maddesinden  kırılır kaplar
ve heykel başları yapmakla günah ediyorlar. 
14*Pes kendỉ tâʿifesine zulm ėden düşmân -
lar delileriŋ cânlarından ziyâ de şakîler ve se-
fîhlerdir
14*Böylece kendi milletine zulmeden düş -
man lar, delilerin canlarından da ha çok adi
soygun culardır. 
15*Zîrâ putperestleriŋ cemiʿ putlarını ilâhlar
yerine tutdủlar ki göz le riniŋ görmeḡe ve bu -
runlarınıŋ nefesi çekil meḡe ve kulaklar* işit -
meḡe istiʿmâl eyledi ki elleriniŋ parmak larını
bir şeyʾe ya  pış  mağa ve ne ayaklar gez meğe
müstaiddlerdir
15*Çünkü putperestlerin tüm put larını ilâh-
lar yerine tuttular. Gözlerinin görmeye bu -
run larının so    lu  ğu   nu çekmeye ve kulaklarının
işitmeye yararı yok! Ne de ellerinin par -
maklarıyla bir şey tutmaya ve ayak larıyla
gez  meye yeteneği var. 

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında: “...ku laklarıŋ
işitmeḡe istiʿmâli ne elleriŋ parmaklarıyla yapış -
mağa...’

16 ∞
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16*Çün onları bir âdam yapdí ve rûhu vere-
siye tutan kimesne tutdủ zîrâ bir âdam hîç
kendỉye benzer ilâhı yapmağa kâdir de ğildir
16*Çünkü onları bir kişi yaptı ve ruhunu ve -
resiye tutan kişi tuttu. Bundan ötürü hiç bir
insanın kendine benzer ilâhı yapmaya gücü
yetmez. 
17*İllâ mevtânî iken fâsid elleri bir ölü nes-
neyi yapar çün kendỉ ilâhlarından efdâldır ki
ȯnuŋ hayâtı+ var âmmâ onlarıŋ yokdur
17*O ölümlü iken, bozguncu elleriyle cansız
bir şeyi yapar. Çünkü kendi ilahlarından da -
ha yararlıdır ki onun yaşamı var; ama on -
ların yoktur. 
18*Ȯndan mâʿadâ insâna en ziyâde düşmân
olan hayvânâta ibâdet ėderler zîrâ yavuzlar
ġay rılara mukâbele olsalar beterlerdir
18*Ondan başka insana en çok düşman olan
hayvanlara tapınıyorlar. Çünkü kötüler ve
diğerleriyle kar şılaştırılsalar daha kötüdür-
ler. 
19*Ne hayvânlâr arasında çeh releri böyle gü -
zeldir ki onlara arzu çekeviz illâ hürmetden
ve Allahıŋ bereketinden mahrûm lardır
19*Ne hayvanlar arasında yüzleri böyle gü -
zeldir ki onlara arzu çekelim. Ama say gıdan
ve Allah’ın bereke tinden yoksundurlar.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘hayvâtı’.
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On Altıncı Bâb
1*Ȯnuŋçỉn istihkâk üzre+ bu makûle hayvân-
lar ile ʿazâb ve cân- verleriŋ kesreti ile işken -
ce ler çekdiler
1*Onun için hak ettikleri üzere bu gibi hay-
vanlarla azap ve canavar ların çokluğuyla acı
çektiler. 
2*Ve ol ʿazâbıŋ yerine kavmiŋe eylik++

eyledin ki ȯnuŋ ârzusunuŋ iştihâsına göre
nev-çeşne yaʿnî bıldırcını hâzırladıŋ
2*Sen o azabın yerine halkına iyilik ettin ve
onlara arzularına göre yeni lezzetli ziyafeti
hazırladın; yani bıl dırcını. 
3*Tâ kim onlar taʿâm arzulayıp şul çekindiḡi
iştâh içỉn redd olundular ki onlara ve kavmiŋe
irsâl olunan nesneler gösterile bunlar ise biraz
zamân hâcete tahammül ėttikten soŋra nev-
çeşne taʿâmı tenaʿum eylediler
3*Ta ki onlar yemeği arzulayıp, şu çekindik-
leri iştah için reddedildiler ki onlara halkına
gönderilen şeyler gösterilsin. Bunlar ise biraz
zaman ge rek sinim lerine dayandıktan sonra
ye ni leziz ziyafette yemeğe nimet len diler.

+: ‘üzere’.
++: ‘íyỉlik’.
4 çün ∞
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4*Çün lâyık olan bu idi ki zulm+ istiʿmâl
ėdenlere sakınması kâ bil deḡil zarûret yetişe
bunlara ise yalıŋız düşmanları ne şekil ʿazâb
çekdikleri gösterile
4*Çünkü zulmü kullananlara kaçınıl ması
mümkün olmayan sıkıntının yetiş  mesi haktır.
Yalınız bunlar, düş   man lara ne şekilde acı
çekeceklerine dair idi.
5*Zîrâ cân-verleriŋ keskin ya vuzluğu onlara
hücûm ėdip eḡri yılan larıŋ ısırışlarından he -
lâk oldukları zamân ġazâbıŋ tâ ġâ yetine dek
ıstırâb 
5*Çünkü vahşi yaratıkların keskin kötülüğü
ve onlara saldıran eğri yı lanların sokuşla -
rından öldükleri zaman; öfkenin sonuna ka -
dar acı çek tiler. 
6*çekdiler Dîniŋiŋ emriniŋ zikri içỉn onlarıŋ
halâsına bir nişân varken durmadı illâ ıslâh -
ları içỉn biraz zamâna dek melûl oldular++

6*Dininin buyruklarının anılması için, onla -
rın kurtuluşlarına bir iz var ken durmadı; ke -
sinlikle düzel tilmeleri için bir zamana dek
usan dılar. 
7*Zîrâ ol nişâneyi teveccüh ėden halâs buldu
bakmasınıŋ
7*Çünkü o işarete yönelen kurtuluş buldu.
Bakmasının ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘zulmü’.
++bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında: ‘illâ ıslâh -
ları içỉn biraz zamâna dek ıztırâb çekdiler dîniŋiŋ
emriniŋ zikri içỉn onlarıŋ halâsına bir nişân var
iken’.
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sebebi ile deḡil illâ seniŋ yâ halâsi'l-külli se-
bebi ile
sebebiyle değil; kesinlikle ya ‘Her Şeyi Kur-
taran!’ Senin sebebinle.  
8*Bu vechile düşmanlarımıza ikrâr ėtdirdik
ki her belâdan halâs ėdici sensin sensin*
8*Bu yüzden düşmanlarımıza şöyle söylettik:
‘Her beladan kurtaran sen sin, sen..!’ 
9*Zîrâ çekirgeleriŋ ve siŋekleriŋ ısırıcıları
onları helâk ėtdiler ve onlarıŋ cânlarına der-
mân bulun madı zîrâ bu makûle nesneler ile
taʿzîb olunmağa müstahak idiler
9*Çekirgelerin ve sineklerin ısırışları onları
öldürdü ve onların canlarına bir çare bu -
lunmadı. Çünkü bu çeşit şeylerle eziyet çek-
meyi hak ettiler. 
10*Âmmâ seniŋ oğullarını ej derhâlar zehirli
dişler ile yenmediler zîrâ onlarıŋ imdâdına
rah metiŋ yetiştiḡi gibi onları sağlatdı
10*Ama senin oğullarını bu çeşit ya ra tıklar,
zehirli dişleri ile yene mediler; çünkü onların
yardımına esir ge men yetiştiği gibi, onları iyi -
leştirdi. 
11*Çün ȯnuŋçỉn sarsıklan dırılır ki kelâmını
zikr eyle yeler de 
11*Çünkü bu yüzden sarsıldılar: Sözlerini
söylesinler de ∞

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında bir defa yazılmış.

ȯndan ∞
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ȯndan teziye kurtulurlardı ki ʿihik-i nisyâna
düşüp ihsânın ile ihrâc olunmağa kâdir ol-
mayalar
ondan çabucak kurtulsunlar. Ama vaadlerini
unuttuklarında, bağışla manla dışarıya çık -
ma ya güçleri yet mesin.
12*Zîrâ onları ne ot ne yakı sağaltdı ve illâ
seniŋ her şeyʾe sıhhat vėren kelâmıŋ yâ Rabb
12*Çünkü onları ne ot ne merhem iyileştirdi;
ama senin her şeye sağlık veren sözün ya
Rabb! 
13*Çün hayvât-ı mevte* hükûmet ėdersin
sen tâ mezârıŋ kapĩlarına götürürsün hem
oradan gėrỉ ėyledirsin
13*Çünkü yaşam ve ölüme hükmedersin. Sen
ta mezarın kapılarına götürür ve oradan geri
getirirsin. 
14*Gerçe âdam kendỉ şirreti ile öldürmeḡe
kâdirdir âmmâ çık mış rûhu gėri döndürmeḡe
ve veyâhûd+ cânı gėrỉ getirmeḡe kâdir de -
ḡildir
14*Gerçi insan kendi kötülüğüyle öldüre-
bilir; ama çıkmış ruhu geri döndür me ye ve
öl    müş canı geri getirmeye gücü yok. 
15*Âmmâ seniŋ elinden kaçmak mahâlldir
15*Böylece senin elinden kurtulmak yersiz -
dir. 

*bkz Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘hayvât ü mevt’
(Hayat ve ölüm).
+bkz Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘‘maʾhud’’adı
geçen şey.
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16*Zîrâ seni bilmeḡe cehd ey leyen mülhidler
bâzûŋuŋ zoru ile döḡüldüler ki kurtulmuşsuz
ve ġarâʾib yağmurlar hem iri  dolular ile mat -
rûd oldular hem âteş ile yakıldılar
16*Seni bilmeye uğraşan kafirler kolunun
gücüyle döğüldüler ki kurtul masınlar.  Garip
yağmurlar ve iri dolular ile kovularak ateşle
yakıldılar. 
17*Zîrâ ne ġarîb kıssa her şeyʾi söyündüren+

suda âteşiŋ kuvveti ziyâ de idi sâdıklar içỉn
felek bile değişirler*
17*Bak! Ne ibretlik bir öykü: Her şeyi sön -
düren suda, ateşin gücü ne çoktu!? Ama dü -
rüstler için dünya bile değişir. 
18*Çün kahde bir âteş yavaş lanır idi ki mül-
hidler üzerine salınmış hayvânâtı yakmaya
illâ ki Allahıŋ hikmeti ile matrûd ėttiḡini göz -
leri ile göreler
18*Çünkü ateş çıkıntısı yavaşlanırdı ki kafir-
ler üzerine salınmış hayvanları yakmasın; ke -
sinlikle Allah’ın bil geliğiyle kov duk larını
göz  leriyle gör sünler. 
19*Kahde dahi âteş kendỉ kuv vetinden ziyâ -
de ėdip suyuŋ or tasında yanardı ki fâsid vilâ -
yetiŋ meyvelerini yaka
19*Ateş alevi de kendi gücünden daha çok
suyun ortasında yanıyordu ki kötülükle dolu
vilayetin meyvelerini yaksın.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘değişir’.
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘söndüren’.
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20*Ve onlarıŋ yerine kavmına+ melâʾike* taʿ -
âmıŋı yedirdiŋ hem ȯŋa zahmetsiz hâzır lan -
mış et me ḡi gökden gönderdiŋ ki her zevke
yarar ve her lezzet dü zülmüş idi
20*Onların yerine kavmine “Meleklerin Ye -
meğini” yedirdin; hem ona emeksiz hazırlan -
mış ekmeği gökten gönderdin ki her zevke
ya rar ve her lezzet ile düzülmüştü. 
21*Zîrâ ol seniŋ zâtıŋ oğullarıŋa olan ha lâ -
vetiŋi gösterir idi ve ȯŋủ tenâvül ėdeniŋ iş -
tâhına ya rayıp herkesiŋ göŋlüne mizâ cınca
olurdu
21*Çünkü o senin kendi oğullarına olan tat -
lılığını gösterirdi; ve onu ala nın iştahına ya -
rayıp herkesin gönlüne göre olurdu. 
22*Kar buz dahi dayandılar da erimediler ki
dolu arasında ya nıp ve yağmurlar arasında
ya lıŋ lanıp düşmanlarıŋ meyve le ri ni yakdığı
biline
22*Kar ve buz dahi ateşe dayandılar da eri -
mediler ki; dolu arasında yanıp, yağmurlar
arasında parıldayıp, düş man ların meyvele -
rini yaktığı bilinsin. 
23*Dahi bir ʿaks sâdıklar bes lensin díyẻ ken -
dỉ kuvvetini unut du idi
23*Ama ateş hörgücünde bir etki dahi oldu;
dü rüstler bes lensin diye kendi gücünü unuttu.

+:‘kavimine’.
*bkz. II. Ez. 1/19

24 ∞
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24*Zîrâ saŋa ėy Hâlik-i Küllî Şeyʾė ibâdet
ėden mahlûkât mül hîdleriŋ taʿzîbine şid det -
lenirler ve saŋa itimâd ėdenleriŋ ihsân larına
melânî olurlar muhtesibleriŋ mu râdı üzre
24*Çünkü sana; Ey! ‘Her Şeyin Yaratıcısı’na
tapınan yaratıklar. Dinsizlerin eziyeti için
şiddetlenirler; ama ona güvenen, iyilik ya-
panlara kendilerini geri çeker ler.
25*Ȯnuŋ içỉn o zamân hepisi şekl-i mübeddel
olup her şeyʾi besle yen lütfuna hizmet ey -
lediler
25*Bundan ötürü o zaman tümü şekil değiş -
tirerek, ‘Her Şeyi Besleyen’  lütfuna hizmet et-
tiler. 
26*Tâ kim yâ Rabbi sevdiḡiŋ oğullarıŋ evle -
ri ne girme* öğreneler insânı bes  le yen yerden
çıkan yemişler deḡil illâ müʾminleriŋi göze-
den se niŋ kelâmındır
26*Ta ki ya Rabbi! Sevdiğin oğulların öğ -
reneler. İnsanı besleyen, yerden çıkan ye -
mişler değil; kesinlikle müminlerini gözeten
senin sözündür. 
27*Çün âteşten bozulmayan biraz güneşiŋ
pertevinden ısınıp erir idi
27*Çünkü ‘yemişler’sıcaktan bozulmazlar;
bel ki biraz güneşin sıcaklığıyla ısınarak erir-
ler.

*Burada yazılan ‘evlerine girme’ kelimesi -Ali
Bey’in dikte ettirdiği sırada- zeyrek katibin el
çabukluğu ile yazdığı yanlış bir kelimedir. Bkz. Ali
Bey’in 1664 orjinal kendi el yazısında “...öğre -
neler hem insanı besle yen...“ şek linde yazmış
olduğu görülüyor..

Almancası: „Deine geliebten Söhne, Herr, sollten
daraus lernen: Nicht die verschiedenartigen Früch -
te ernähren den Menschen, sondern dein Wort er-
hält alle, die dir vertrauen.“ bkz. Katolik Birlik
Çe  v. Sül. Bil.16/26 
Türkçesi: Rabbin sevgili oğulları bilmelidir ki
insan yalnızca çeşitli gıdalarla beslenmiyor; ama
sana güvenip de sözünü tutmakla...  Bkz. Tes. 8/3.

28 ∞
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28*Tâ+ maʿlûm ola ki saŋa şükür ėtmek içỉn
güneşden evvel kalkmak ve gün doğmadan
evvel namâz kılmak vâcibdir
28*Evet sana şükür etmek için güneş doğ -
madan kalkmak gerektiğini herkes bilsin; gün
doğmadan önce namaz  kılmak vaciptir. 
29*Çün kâfir âdamıŋ ümîdi kışıŋ kırağısı*
eriye ve fâʾidesiz su gibi akıp gide
29*Çünkü kâfir adamın ümidi kışın kırağısı
gibi erir ve yararsız bir su gibi akıp gider.

On Yedinci Bâb
1*Zîrâ seniŋ hükümleriŋ ʿazîm ve bî-takrîrdir
ȯnuŋçỉn nâdân cânlar da hatâ eylediler
1*Senin kararların büyük ve anlaşıl mazdır.
Bu yüzden haddini bilmez canlar  hata eder. 
2*Çün zâlimleriŋ mukaddes kavme zulm++

ėtmek isteyip zulümetde mahbûs oldular ve
üzerine gėceniŋ bukağĩsına uruldular da dam -
larınıŋ altında ka panıp ebedî takdîrden
2*Zalimler kutsal kavme kötülük yapmak is -
te diklerinde, karanlık onları tutsak etti, ge -
cenin engeline takıldılar. Böylece damla rının
altında kapanıp sonsuz bilgeden ∞ 

+bkz Ali Bey’in 1664 el yaymasında ‘tâ kim maʿ -
lûm ola ki saŋa şükr ėtmek’...
*bkz Ali Bey’in 1664 el yaymasında ‘kırağĩ’
++: ‘zulüm ėtmek’.
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kaçkınlar gibi kaçdılar
kaçkınlar gibi kaçtılar.
3*Zîrâ zann ėdip ki kendỉ gizlỉ günâhlarında
nisyânıŋ karaŋĩḡı* örtü altında bir hoş sak -
landılar pek korku çekip ve hayâllerden muz-
tarib perîşân oldular
3*Onlar kendi gizli günahlarında, pek ka -
ranlık örtü altında unutu la caklarını sandılar
ve bir güzel sak landılar. Oysa onlar çok kork -
muşlar ve hayallerden sıkıntı çekip darma -
dağın olmuşlardı. 
4*Çün onları durdukları yataklar korkudan
emîn ve sâlim sak la mazlardı illâ onları etrâf -
da öten sedâlar ıztırâb vėrirlerdi hem yaslı
sûretler ile mahzûn hayâller görünürlerdi 
4*Çünkü onların sığındıkları yataklar, onları
korkularından gizleyemiyordu. Bilakis onlara
çevrede yan   kı  lanan sesler sıkıntı veriyor, hem
de yaslı görüntülerle üzgün hayaller görü -
yorlardı. 
5*Ve âteşiŋ hîç bir tenvîri bu denli kuvvet ile
tenvîr ėtmeḡe kâdir olmadı ve yıldızlarıŋ ya -
lıŋların enverleri ol şeb tarîkı aydın ėtmeḡe
iktidârı yok idi
5*Ateşin hiç bir aydınlığı -bu denli güçlüy -
ken-  onları aydınlatmaya gücü yet medi ve
yıl dızların parlak ışıkla rının o karanlık yolu
aydınlatmaya iktidarı yok idi. 

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘karanlĩ’ 

6 illâ ∞
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6*İllâ onlara kendỉlerinden kal kan baʿzı bed-
bîn yalınlar işrâk ėderdi de onlar ol görünmez
ha yâlden şaşıp görünen nes ne lerden beter sa -
nırlardı
6*Öyle ki onları kendiliğinden kalkan ümitsiz
alevler parlatıyordu. Onlar da o görünmez
ha yallerden şaşırıp, gö rünen varlıklardan
da ha kötü sanırlar dı. 
7*Bu arada ʿilm-i sihiriŋ teshîri düşkün idi ve
ʿakılları üzerinde mebni olan fahr-ü bâtılıŋ
ilzâmı ʿayb ile oldu
7*Bu arada sihirbazlık bilgisinin etkisi düş -
kün idi ve akılları üzerinde  kurul muş boş ö -
vünmelerin ispatı gülünç oldu. 
8*Zîrâ ol kimseler ki hasta ki şilerden korku-
lar ve ıztırâbları kovmak ikrâr ėtdiler idi ken -
dỉler bir görünecek havfdan hasta landılar
8*Çünkü o kişiler hasta insanlardan korku -
ları ve sancıları kovduklarını söylüyorlardı.
Ama kendileri bir gö rünecek olan korkudan
hastalan dılar.
9*Eḡerçe onları hîç bir heybetli şeyʾ korkut-
maz ise
9*Eḡer onları korkutacak hiç bir korkunç şey
korkutmaz ise de...
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10*Zîrâ yine de cân-verleriŋ gecişin den ve
yılanlarıŋ sıklık larından müteharrik olup kor -
ku dan ve hevâya bile ki bir vechile ȯndan sa -
vulmak kâbil deḡil bak mağa istemezlerdi
10*Yine de canavarların geçişinden ve yılan -
ların ıslıklarından etkilenip ödleri koptu. O
derece ki; ondan ay rıl manın mümkün olma -
dığı, havaya bile bakmak istemiyorlardı. 
11*Zîrâ yaramazlık bir korkulu şeyʾ hem
kendỉ şehâdeti ile marân nes nedir hem kendỉ
zamîrinden muzîk olmuş kendỉ ʿazâblarını
pe şince alır
11*Çünkü kötülük korkunç bir şey ve kendi
tanıklığı ile yılan gibidir. Hem kendi yüreğin -
de sıkışmış olan acı la rını önceden alır. 
12*Çün havf* ġayrı nesne deḡil illâ hakkın
tekellümünden getirilen yar dım lardan mah -
rûm olmakdır 
12*Çünkü korku başka bir şey değil; ama
kesinlikle gerçeğin sözlerinden getirilen  yar -
dım lardan yoksun kal mak  tır.
(13)*Ve içinde olan ümîd az iken ʿazâb ge-
tiren bilinmez sebebi çok sa nır
(13*)Ve içinde olan ümit az iken, acı ları ge-
tiren bi lin mez, nedenini çok sa nır.

*Zeyrek katibin unuttuğu kelime: Bkz.Ali Bey’in
1664 metnin de“...çün havf...“

(13): Bkz. Ali Bey’in orijinal metninde
13. Bab olarak geçiyor.

13 pes onlar ∞
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13*Pes onlar ol gerçekden ta hammül olun-
maz ve götürül mez cehennemiŋ mağaraların -
dan ye ti şen gėcede bir uyhuyu uyur iken
13*Evet onlar gerçekten dayanılmaz ve gö -
türülmez cehennemin mağara ların dan gelen
gecede bir uykuyu uyurken; 
14*Kâh hayâlleriŋ garâʾibâtın dan muztarib
olurlardı kâh kendỉ cânından metrûk olup
bayılır lardı çün onları umulmadığı nâ-gėhân
havf bastı idi
14*Kah hayallerin garipliğinden sı kıntı çe -
kerlerdi; kah kendi canından bıkmış olup
bayılıyorlardı. Çünkü onları hiç ummadan
an sızın dehşet bastı. 
15*Bu minvâl üzre+ her kim ol araya düşdü
ise demỉrsiz zin dânda mahbûs saklanırdı
15*Bu şekilde her kim oraya düş tüyse; demir
‘parmaklığı olmayan’ zin danda tutuklanı yor -
du.
16*Zîrâ hep ister ırġad ister çû bân tarlalarda
işlenen işleriŋ iş çisi kim idi ise tutulup
16*Çünkü ister ırgat, ister çoban, isterse tar-
lada çalışan işçiler olsun; kim idiyse tutulup

+:‘üzere’. 

∞
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bu savulmaz zarûreti çeker idi 
bu uzaklaştırılmaz zorunluluğu çekerlerdi. 
17*Ve hepisi hemân zulmâtıŋ bir zincîri ile
bağlı idiler
17*Tümü karanlığın bir zinciriyle bağ lıy -
dılar. 
18*İster sıklık çalan rûzigâr ister ağaçlarıŋ
sık dalları arasında öten kuşlarıŋ şîrîn ötüşü
ister hücûm ile akan suyuŋ çağlayışı ister
yıkılan taşlarıŋ heybetli kütürdüsü ister sıç -
rayaŋ hay va nâtıŋ gö rün memiş yürüyüşü is ter
ba ğıran yavuz hayvânlarıŋ âvâzı ister dağ la -
rıŋ çokundan merciʿ sedâlar bunlar hepisi on -
larıŋ kor kusundan ba  yıl dırlar idi
18*İster ıslık çalan rüzgâr, ister ağaç ların sık
dalları arasında ötüşen kuş ların şirin cıvıl -
dayışı, ister hızla akan suyun çağlayışı, ister
yıkılan kaya ların büyük gürültüsü, ister sıç -
rayan hayvanların görülmemiş yü rüyüşü,
ister bağıran kor kunç hay van ların uluması,
isterse dağların çokluğun dan yankılanan ses -
ler; tüm bunlar onların korkusundan bayıltı -
yordu. 
19*Zîrâ bütün ʿalem bir ruşen nûr ile mü -
nevver oldu idi de*
19*Çünkü tüm dünya parlak bir ışık ile ay -
dınlanmıştı da ∞

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘de’ eki var.
maʿnisiz ∞
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maʿnisiz kendỉ işlerine meşġul idi
engelsiz, kendi işleriyle meşguldüler. 
20*Ve yalınız oŋları bir ağır gėce vâkiʿ ola-
cak zulmâtlarıŋ sûreti basdı idi de kendỉ ken -
dỉ lerine zulmatdan ziyâde ağır ėt diler
20*Onları ağır bir gecede -olacak olan- ka -
ranlığın kâbusu basıp; onlara- kendi kendi-
lerine- karanlıktan daha çok ağır geldi.

On Sekizinci Bâb
1*Âmmâ seniŋ mukaddesleriniŋ ʿazîm nûru
var idi ki onlar âvâz la  rı nı işidip ve şeklini
görmez iken
1*Ama senin kutsallarının büyük ışığı var.
Onlar seslerini işitip, şeklini gör mezken; 
2*Onlara böyle nesneleri çek dikleri içỉn saʿ -
âdet-mendler idi ȯnuŋ* içỉn şâkirlik getirir-
lerdi ki zulüm çekmiş iken ȯnlara zarâr
ėt       mez lerdi yalvarırlar idi ki lûtf ėdip ȯnlara
tahâmmül ėdeler
2*Onlara böyle şeyler çektikleri için sevinç
duyuyordu. Bunun için şükre di yorlardı: Acı
çekmişken onlara zarar yapmıyorlardı. Ama
yalvarı yorlardı ki onlara acıyarak katlansın.

*1664 el yazmasına bkz.

3 ∞
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3*Bu nesneleriŋ yerine ȯnlara bir ʿalevli
âteşden ʿamûd vėrdik ki ȯn  lara nâ-maʿlûm
yolda kula ğız* ve ʿizzetli hacce zarârsız** 
3*Bu şeylerin yerine onlara alevli ateşten bir
direk verdik ki, bu onlara bilinmeyen yolda
kılavuz ve ‘onurlu cadde’ zararsız güneş yeri -
ne olsun. 
4*Zîrâ gerçe onlar nûrdan mah rûm ve zu -
lümâtdan mahbûs olmağa lâyıklar idi çün şul
oğul  larıŋı zindânda kapalı tutarlar idi ki ȯnlar
ile ifnâʾ olunmaz Tev râtıŋ nûru ʿaleme veril -
mek ge rek idi
4*Gerçi onlar ışıktan yoksun bırakıl mayı ve
karanlığa kapatılmayı hak etmişlerdi. Çünkü
şu oğullarını zindanda tutsak tutarlardı. Hal-
buki bu onlara; bitmez-tükenmez Tevrat’ın
ışığını dünyaya yaysınlar diye oldu. 
5*Ve dahi ȯnlar mukaddesleriŋ maʿ sûmlarını
öldürmek içỉn mü şâ  vere ėtdiklerinden ve bir
oğul yabâna bırağılıp kurtulduktan soŋra on-
lara ilzâm içỉn oğulla rınıŋ çokluğunu alıp
hepisini bir uğurdan ʿazîm sular ile helâk ey -
lediŋ
5*Onlar kutsalların çocuklarını öl dür mek
için anlaştıktan ve bir oğul (Musa) yabana
bırakılıp kurtulduktan sonra -onlara ispat
olsun diye- tüm halkını alıp; hepisini bir anda
büyük sularda boğdun.

*Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘kılağĩz’ 
**Burada zeyrek katibin noksan yaz dığı bu ke-
limeler, Ali Bey’in 1664 tarihli el yazmasında
vardır:“...güneş yerine ola.“ 

6 ol ∞
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6*Ol gėce babalarımıza ibtidâ iʿlâm olundu
idi ki ne yeminlere inândıklarını pekçe bilip
hâtırla rını hoş tutalar
6*O gece atalarımıza önceden bildi rilmişti ki
hangi yeminlere inandık larını iyi bilip se -
vinsinler. 
7*Bu vechile kavmiŋden sâdık larıŋ halâsını
ve düşmanlarıŋ he lâkı kabûl oldu
7*Bu şekilde halkından iyilerin kurtu luşu ve
düşmanların yok oluşu onay landı.
8*Zîrâ nice ki hâsımları ʿazâb ėtdiŋ ise böyle
bi zi dahi kendỉŋe daʿvet ėtdikden soŋra ʿizzet
mend eylediŋ
8*Nasıl ki düşmanları cezalandır dın sa; böy -
lece bizi de kendine davet ettikten sonra o   -
nur  landırdın. 
9*Çün sâlihleriŋ oğulları gizlice kurbân ėder -
lerdi ve ittifâk ile bu dîn-i Rabbânîyi düz düler
idi ki mukaddesler hemân ol hayrâta ve mu -
hatarata hisse-mendler ola cak
9*Çünkü dürüstlerin oğulları gizlice kurban
ediyorlardı ve uzlaşarak bu ‘Rabbin dini’ni
düzdüler. Kutsallar hemen o iyi işlerden ve
tehlikelerden payını alacaklar ∞
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idi ve artĩk babalardan kalma tesbihâtıŋ ġu -
niyelerini ararlardı
idi ve artık atalardan kalma ‘Tanrı’ya övgü
ezgilerini arıyorlardı. 
10*Ve hemân bir zamânda düş manlarıŋ yė -
rini âhenk çığrışın sedâ landı ve ağlatdığı ev -
lâdıŋ dürlü dürlü âvâz dolaşır idi
10*Hemen bir an içinde düşmanların içinde
acı ağlayışlar ve bağırtılar du yuldu. Çocuk -
ları için türlü türlü sesler çıkarıyorlardı.
11*Zîrâ kul hemân efendisiniŋ ʿazâbı ile taʿ -
zîb olundu idi nefer da hi hemân pâdişâhıŋ
çekdiğin çeker idi
11*Çünkü köle efendisinin acılarıyla acı çe -
kiyor ve asker de aynen kralın çektiğini çekiy-
ordu. 
12*Ve bes-beraber hemân birâd lı ölüm ile bî-
ʿadd ölü kişileri var idi zîrâ diriler ölüleri
göm   meḡe yetişmezlerdi çün onlarıŋ en hâs
nesli bir an içinde helâk oldu idi
12*Tümünün aynı şekilde çaresiz bir ölümle
sayısız ölü kişileri oldu. Çünkü diriler ölü-
lerini gömmeyi yetiştiremi yor lardı. Onların
en iyileri bir an içinde yok olmuşlardı.

13 ol kimseler ki ∞
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13*Ve ol kimseler ki sihir sebebi ile bir şeyʾe
iʿtikâd ėtmezlerdi yılıŋ evlâdınıŋ helâkından
kav miŋ ebnâʾullah olduğuna mu kırr oldular
13*O kişiler sihir yüzünden hiç bir şeye inan -
mıyorlardı; ama yılın ilk doğan larının ölü -
münden ötürü ‘İsrail’ kavminin ‘Allah’ın
o  ğul ları’ ol du ğunu kabul ettiler. 
14*Zîrâ her şeyʾ sükût-ı ʿamîk de ve gėce
ken dỉ tėz yürüşünüŋ yarı sında iken
14*Çünkü her şey derin sessizlikte ve gece
yarısında iken.
15*ʿAlâ Küllî Şeyʾin Kâdir ke lâmıŋ gökden
şâhâne tahtlardan kes kin cenkci gibi istikbâl
olacak ol vilâyetiŋ ortasına sıç ra dı
15*Her Şeye Gücü Yeten sözün; gökten, şa -
hane tahtlardan, keskin cenkçi gibi karşılana -
cak o vilayetin ortasına sıçradı. 
16*Senin düzme olmayan emri ŋi keskin kı -
lınç götürüp ve dü züp her şeyʾi ölüm ile dol -
durup göḡe dokunurdu hem yerde ge zi lirdi
16*Senin düzmece olmayan buyruğu nu, kes -
kin kılıç getirip, düzüp; her şeyi ölüm ile dol -
durup göğe dokunur ve yerde gezinirdi. 
17*O zamân tėziye
17* O zaman çabucak ∞
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onlara ağır düşlerin rüʾyâları ıztırâb vėrdiler
ve hem onlara umulmaz havflar yetişdiler
onlara ağır düşlerin rüyaları sıkıntı verdiler
ve hem de onlara umulmadık kor kular gel -
diler. 
18*Kimi oraya kimi buraya yarı ölü yere seri -
lip ne sebepden öldüklerini gösterirlerdi
18*Kimi oraya, kimi buraya yarı ölü yere
serilip, hangi nedenden öldüklerini gösterir-
lerdi.
19*Zîrâ onlara ol ıztırâb vėren düşler bunu
peşince iʿlâm ėtdiler idi tâ kim bu belâları
niçỉn çektiklerini bilmezden evvel helâk ol-
mayalar
19*Çünkü onlara o sıkıntı veren düşler, bunu
önceden bildirdiler. Şöy le ki bu belalara
neden uğradıkla rını bilmeden önce ölmesin-
ler. 
20*Ve baʿzı kerre sâdıklara dahi ovâ* im -
tihânı vâkiʿ oldu ve beriy yede olan halk dahi
kırgın oldu âmmâ ʿazab ol zamânda çün dur -
madı
20*Bazı kez dürüstlere de tuzak oldu ve çölde
olan halka da kırgın oldu.  Ama o öfke o za-
manda henüz bitmedi. 
21*Zîrâ bî-günâh** kişi onları tėziye defʿ ey -
ledi ve kendỉniŋ 
21*Çünkü günahsız kişi onları çabucak def
etti ve kendinin ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘olta; yani
tuzak’.
**Ali Bey’in 1664 el yazmasında bî-günâh ya zı -
yor.

mukaddes ∞
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mukaddes silâhlarını yaʿnî duʿâ-i mağfiret
içỉn buhûru takrîb eyleyip ʿazaba karşĩ geldi
ve mu sîbetleri kulluk olduğunu gös te rip do -
 natdı
kutsal silâhlarını; yani dua ve bağışlanma
için buhur yakıp öfkeyi dindirdi. Bu kötülük-
lerin kulluk olduğunu gösterip donattı. 
22*Ve ol harbi beden kuvveti ile ve silâhlarıŋ
zoru ile yenmedi illâ babalara olan yemîn ve
ʿahidleri hâtırlarına getirip ol muʿazzebi ke -
lâm ile teskîn eyledi
22*O savaşı beden gücü ve silahların gü -
cüyle yenmedi. Kesinlikle atalara olan yemin
ve antlaşmaları anımsayıp, o sıkıntı çekeni
sözüyle yatıştırdı. 
23*Zîrâ artık meyyitler bir biriniŋ üzerinde
dağlar gibi yatar iken ortaya hâzır olup ʿaza -
bını teskîn eyledi ve ȯŋa yolu kesdi ki ha -
yâtda olanlara geçmiye
23*Zira artık ölüler birbirinin üstünde dağ -
lar gibi yatarken; ortada hazır olup öfkesini
yatıştırdı ve ona yolu kesti ki yaşayanlar geç -
mesin. 
24*Çün cümle mukaddes ziynetler ȯnuŋ
hilkatinden*
24*Çünkü tüm değerli kutsal takılar onun
kaftanında ∞ 

*Zeyrek katibin hatası: ‘hilkat’ değil ‘hilʿat’ ola-
cak..! Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘hilʿat’
yazıyor.

Almancası: „Auf seinem langen Gewand war die
Ganze Welt dargestellt...“
- Uzun elbisesi üzerinde tüm dünya simgeleniy-
ordu... - 
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ve babalarıŋ ʿizzetleri ve rett-i sıra cevâhir
taşlarıŋ nakşında idiler hem celâliŋ başınıŋ
sarı ğında idi
ve ataların onuru şerefle dizilmiş değerli
taşların nakışında idi. Hem gör  kemin başının
sarığındaydı.
25*Bu nesneler ile hârib-i mün defiʿ olup
kork  du zîrâ ġaza bıŋ tecrübesi yalıŋız kifâyet
ėder di
25*Bu şeylerle ‘yok edici’ def edilip korktu;
çünkü öfkenin dersi yetti gitti.

Ondokuzuncu Bâb
1*Âmmâ melâciʾd üzerinde merhâmetsiz ġa -
zab tâ âhire dek durdu
1*Ama ‘Tanrı’ya sığınaklar üzerinde acıma -
sız öfke ta sona dek durdu.
2*Zîrâ Allah Teʿâlâ onlarıŋ gelecek zamânda
ėdeceḡine pėşîn ėtdi yaʾni ki kavme kime ki
icâzet vėrdikden ve ȯnủ ʿacele ile sürdükden
soŋra peşîmân olup onları
2*Çünkü yüce Allah, onlara gelecek zaman -
da yapacaklarını önceden yap tı. Yani kavim-
den kimlere izin verdikten ve onları aceleyle
sür dükten sonra pişman olup onları ∞ 

kovaladılar ∞
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kovaladılar
kovaladılar.
3*Çün henûz yas çekip ölüleriŋ mezârları ya -
nında ağlar iken bir ġayrı deli tedbîr tutdủlar
ve ol kimseler ki yalvara-mâlvara sa lı  vėr diler
kaçkınlar gibi kova ladılar
3*Çünkü şimdi yeni yas çekip ölülerinin me -
zarları yanında ağlarken; başka bir uçuk plan
yaptılar: O kişileri yalvara-malvara serbest
bı rak tıktan sonra, kaçkınlar gibi kova ladılar. 
4*Zîrâ onları kendỉlerine müstehâk olan za -
rûreti bu ʿâkibetde çekdiler vâkiʾ oldu ol hâl-
leri unutdurdu tâ kim şul ʿazâbı tamâm
çe          keler ki ȯŋa ol işkenceler dahi eksik idiler
4*İşte onlar hak ettikleri bu yazgıyı ileride
çektiler. Ta ki bu acıyı tam tatsınlar ve önce-
den başlarına gelenleri unutsunlar; çünkü
önceki acılar ‘bunun ya nında’ eksik kalı yor -
du. 
5*Ki seniŋ kavmiŋ ġarâib yol dan geçip onlar
bir yeŋi yol mîr* bulalar
5*Böylece senin halkını garipliklerle dolu
yoldan geçirdin ki onlar yeni bir ölüm bulsun-
lar.

*Zeyrek katibin hatası: Ali Bey’in 1664 kendi el
yaz masında onlar; yani Mı sırlılar; ‘ yeŋi bir ölüm
bulalar’ .
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6*Zîrâ her mâhlûkatıŋ kendỉ cinsinde ʿâdet -
den taşra bir yeŋi şekle+ girip ki seniŋ mutlak
fer mânıŋı yerine getirip oğulla rıŋa bir hatâ
dokunmaya
6*Çünkü yarattığın şeyler kendinden başka,
alışılmışın dışında, yeni bir şekle girdi ki
senin kesin buyruğunu yerine getirip çocuk -
larına bir hata dokunmasın. 
7*Bulut gönderdi ki sahrâʾyı gölgelerdi ve
kuru toprak ki ol suyuŋ dibi iken kalkdı ve
bir düz yol ki Bahr-i Kulzümden hem bir otlu
ovâ++ ki zorlu mevclerden çıkdı idi
7*Bulut göndererek çölü gölgeledi, kuru top -
rak o suyun dibi iken kalktı ve düz bir yol
Kızıldeniz’den; hem bir otlu ova ki kabarmış
dalgalardan çıktı. 
8*Ki cümle kavm oradan seniŋ eliŋ ile mes-
tur iken ʿacâʾib âyâta bakarak geçdi idi
8*Tüm kavmin oradan, senin elinin altınday -
ken, olağanüstü şeylere baka rak geçti. 
9*Zîrâ besili atlar gibi ve kuzủ lar gibi sahrâʾ
yarık saŋa yâ Rab bi onları halâs ettiḡỉŋ içỉn
hamd ü senâ ėderlerdi
9*Onlar besili atlar gibi ve kuzular gibi -ova
açılmış- ya Rabbi sana! Onları kur tar dığın
için şükrediyor lardı.

+: ‘şekile’.
++: bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ova’

10 çün ∞
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10*Çün ġurbet çekdikleri vilâ yetde vâkiʿ
olan hâlleri hâtır larında tutarlardı yaʿni ki yer
hayvânlar getỉreceğine sinekler getỉrdi idi ve
ırmak balıklar getỉreceğine kurbağalarıŋ çok -
lu ğu nu istifrâğ eyledi
10*Çünkü yabancı oldukları vilayette olan
olayları anımsıyorlardı. Yani ır mak  lar balık -
lar getireceğine; birçok kurbağaları dışarı ya
çıkardı. 
11*Ȯndan soŋra gönülleri çekip nefis taʿâm -
ları istedikleri zamân bir yeŋi cins kuşları
gör düler
11*Ondan sonra gönülleri çekip nefis yiye-
cekler istedikleri zaman; yeni cins kuşları
gördüler. 
12*Zîrâ ȯnlara hâtırları hoş olması içỉn de -
ŋizden bıldırcınlar çıkar dılar
12*Çünkü onlara gönüllerinin iyi ol ması için
denizden bıldırcınlar çıkar dı. 
13*Pes günâhkârlara ʿazâblar mukaddemen
şedîd raʿdeleriŋ ʿalâ metleri yok deḡil iken
isâ bet
13*Ama günahkârlara hiç bir iz olmaksızın
acılar değil; önce şiddetli gök gürlemeleriyle
dolular isabet ∞

f
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eylediler zîrâ ġarîblere pek kıy dığı içỉn şir -
retleriniŋ müstehak cezâları çekdîler
ettirdin. Çünkü garipleri çok ezdikleri için,
kötülüklerinin hak ettiği ceza larını aldılar.
14*Çün* baʿzılar onlara gelen bilmedikleri
âdamları kabûl ėtme diler ve baʿzılar onlara
íyỉ lik ėden ġarîbleri esîr ėtdiler
14*Çünkü bazıları onlara gelen bilmedikleri
adamları kabul etmediler ve bazıları onlara
iyilik eden yaban cıları tutsak ettiler.
15*Ve yalıŋız bu deḡil belki Allah-ü Teʿâlâ
onlara ġarîbleri düşman ü ârîce kabûl ėt dik -
leri içỉn biraz hüsn-i nazâr eyledi
15*Salt bu değil belki yüce Allah onlara, ya -
bancıları** ‘belalı düşmanlar’  kabul ettikleri
için biraz iltifat eyledi. 
16*Âmmâ bunlar onları şeklâ kabûl ėtmişken
ol kimesnelere ki artık dindâş oldular idî ağır
rencler ile cefâ eylediler
16*Ama bunlar onları kabul etmiş görü nür -
ken; -ki dindaş olmuşlardı- o kimselere büyük
ökeyle acı çektirdiler.

*Çün: Ali Bey’in orjinal 1664 elyaz ması çeviri -
sinde var.

**Bkz. Tek. 45/18

17 pes onlar ∞
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(17)*Pes onlar dahi aʿmâʾ olundular sâdıkıŋ
kapĩsında olanlar gibi zîrâ koyu karaŋlıklar
ile kaplanmış iken herkes kendỉ ka pĩsını ara -
yıp giderdi
17*Böylece onlar da kör oldular. Dü rüst
ada mın* kapısında olanlar gibi. Çün kü koyu
ka ranlıklarla kap lanmış iken, herkes kendi
ka pısını gi der di. 
18*Çün ʿanâsırıŋ mâbeynle rinde tebdîl oldu
idi nitekim sânturda+ âhenkleriŋ makâmları
ad  larını hemîşe bir sedâ düzüp tebdîl ėderler
ol ki vâkiʿ âhvâʿliŋ teʾemmülünden bir hoş
if tiras olunmak kâbildir
18*Çünkü unsurların arasında de ğişme ol -
duydu. Nasıl ki santur maka mındaki uyum,
adlarını(Notala rı) sü rekli bir ses çıkartıp
değiştirirse; ortaya çıkan bu  olayı iyice dü -
şü nürsek, güzel bir fırsat yakalamak olanak -
lıdır. 
19*Zîrâ hayvânât-ı ʾarziye mâ iy yeler tebdîl
olundular ve yüzenler yer üzerinde gezerler
idi
19*Çünkü yeryüzündeki hayvanlar ve suda
yaşayanlar değiştiler. Yüzenler de yer yü zün -
de dolaşıyorlardı. 
20*Âteş kendỉ hâsiyyetini unudup kendỉ kuv -
vetini
20*Ateş kendi etkisini unutup kendi gücünü
∞ 

*Bkz. Tek. 19/11
+Ali Ufki Bey aynı zamanda bir müzisyendi; santur
çalmasını biliyordu. Bu yüzden bu güzel örnekle cüm-
leyi kurmuş. Lâkabı Santurî Ali Bey idi.
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suda tutardı ve su dahi kendỉ söyündürücü ta -
bîʿatı ferâmuş ėderdi
suda tutuyor ve su da kendi söndürücülüğünü
unutuyordu.
21*Ve bir aksgen ʿalevler arasında dolaşıp şul
giden bozulur+ hay vân larıŋ etlerini yak ma -
dılar şul aralarında Tûbâ-i taʿâmıŋ cinsîni ki
buz gibi erimesi kâbil idi eritmediler
21*Ve bir yansıma alevler arasında dolaşıp,
ölümcül hayvanların etlerini yak madı. Şu
ara larındaki ‘Saadet’  gıdasını* ki buz gibi e -
ri  mesi gerekirken erit medi.
22*Zîrâ yâ Rabbi sen her hâlde kendỉ kav -
miŋi mezîd ü ʿizzet-mend eylediŋ ve hem ȯŋa
her vakitde ve her yerde ʿavnıŋı dirîğ ėtmediŋ
22*Çünkü ya Rabbi! Sen her halde kendi
kavmini ziyadesiyle şereflendirdin. Ona her
zaman ve her yerde asla yardımını esirge me -
din.
+bkz. Ali Bey 1664 el yazmasında önce ‘fâni hay -
vanların’ yazmış ve onu çizip düzeltmiştir.
*Almancası: “ unsterbliche Speise„ Ölüm süz lük
yemeği.

Hikmet-i Süleymanıŋ Kitâbı
itmâm oldu bi ʿavnillah
(1665 temiz kopyası)

Hikmet-i Süleymanıŋ kitâbı 
bitdi

bi-lütfillah az kaldı çoğu 
gitdi(Ali Bey orj.1664)

Liber sapientid Solomoris
(Ali Bey orj.)

Finitus 1. Nouemb: N.S.  A.D. 
1664 
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Kitâb-ı Tobit
Tobit’in Kitabı

(Ali Bey’in I. Grekçe çeviriden Osmanlıcasıdır.)

Evvelki Bâb
1*Naftâlî sıbtından Âsaʾel neslinden Ġabâʾel
oğlu Adoel oğlu Ânâniyâl oğlu Âdni oğlu
Tobâʾel oğlu Tobitiŋ sergüzeştesi
1*Naftali oymağı’ndan Aseol soyu Gabael,
Ananiyal, Adl ve Tobiyal oğlu Tobit’in se -
rüveni. 
2*Ki Şâlmanēser nâm Âsûr pâdişâhınıŋ za -
mânında Âseriŋ üstü ya nında olan Celîle
vilâyetiniŋ Naftâlî nâm şehiriniŋ sağ tarafında
mevzûʿ Tisbe şehrinden esîrliḡe götürüldü idi
2*Şalmaneser adındaki Asur’lu kralın ege -
menliğinde, Aser’in üst yanında olan Celile
vilayetinin, Naftali adındaki şehrin sağında
olan Tisbe kasabasında tutsaktı. 
3*Ben Tobit cemiʿ ʿömrümde birr ü takvânıŋ
tarîkinde insilâk eyle dim ve benim ile Âsur
vilâyetinde olan Nînîve şehrine gelen karın -
daşlarıma ve cinsime çok tasadduk eyledim
3*Ben Tobit, tüm yaşamımda din yolunda
yürüdüm. Benim Asur ülkesinde olan, Ninova
şehrine gelen kardeşlerime ve akrabalarıma
çok sadakalar ver dim. 
4*Ve ben vatanım İsrâʾėl vilâyetinde gence-
cik iken benim baba sıbtım Naftâlî şul Kuds-
i Şerîfiŋ beytinden ayrıldı idi ki orada cemiʿ
sıbtlar zebh ėtmėk içỉn cümle İsrâʾėliŋ sıbt -
larından ihtiyâr olunmuş idi hem orada Hakk-
ı Teʿâlânıŋ meskeniniŋ heykeli
4*Ben vatanım İsrail vilayetinde gençecik
iken; benim baba oymağım Naftali, şu Kutsal
Kudüs’ün evinden ayrılmıştı. Orada tüm oy-
maklar kurban kesmek için İsrail’in oymak -
larından seçildiler. Orada yüce Tanrı’nın
ta pınağı ∞
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ʿâlemiŋ cemiʿ ʿasırları içỉn binâ olunup takdîs
olundu idi
dünyanın tüm asırları için bina olunup kut -
sanmıştı.
5*Bu kez cümle bile döneklik ėden sıptlar
İneke ve Baʿale zebh ėderler idi benim babam
evi Naftâlî dahi böyle ėderdi
5*Bu sırada döneklik eden oymaklar, ineğe
ve Baal putuna kurban kesi yorlar dı. Benim
baba evi olan Naftali de böyle yapıyordu. 
6*Yalıŋız ben cümle kavm-i İsrâʿėle ebedî
farz içỉn emr olunduğu gibi sıkca sıkca Kuds-
i Şerîfe bayrâm ėtmeḡe varıp turfandaları ve
davarlarıŋ ʿöşürünü hem ilk yapaklarını gö -
türür idim de onları mez bah yanında Hârûn
oğulları olan imâmlara vėrir idim
6*Yalnız ben tüm İsrail’e sonsuza dek kesin
emrolunan yasa ve kurallar gereğince, sık sık
Kutsal Kudüs’e bayrama gidiyor; ilk ürün-
lerin, hayvanların ondalığını ve ilk yünlerini
götürürdüm. Onları Mezbah yanında, Harun
oğullarından olan imamlara veriyordum. 
7*Kuds-i Şerîfde hizmet ėden Benî Hârûna
cümle hayvânâtıŋ ilk ʿöşürlerini vėrir idim ve
ikinci ʿöşürleri satar idim de Kuds-i Şerîfe
geldiḡim zamân her yıl harcanır idim
7*Kutsal Kudüs’te hizmet eden Harun oğul -
larına tüm hayvanların ilk onda lıklarını ver-
erek, ikinci ondalıklarını da satıyordum. Her
yıl Kutsal Kudüs’e geldiğimde böyle harcı -
yor dum. 
8*Üçüncü ʿöşrleri ise babamıŋ anası Debora
bana vasiyyet ėttiḡi gibi vâcib olanlara vėrir
idim zîrâ babamdan öksüz kaldım idim
8*Üçüncü ondalıkları ise babamın anası De -
bora bana vasiyet ettiği gibi gerekli olanlara
veriyordum. Çünkü babamdan öksüz kal mış -
tım. 
9*Ve yiḡit yaşına yetiştiḡim zamân baba oca -
ğımızıŋ neslinden Ânnâʾyı ʿavratlıḡa aldım
da ondan Tobiyâʾi tevlîd ėtdim
9*Yiğit bir kişi olduğumda babamızın soyun-
dan Anna’yı eş olarak aldım ve ondan Tobiya
doğdu. 
10*Ondan Nînîveye esîr çekildiḡim zamân
cümle karındaşlarım ve cinslerim

10*Ben Ninova’da tutsak olduğum da tüm
kar deşlerim ve akrabalarım ∞
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bütperstleriŋ etmeklerini yerler idi
putperestlerin ekmeklerini yiyorlardı. 
11*Ben ise yemeyėyim diyẻ pek sakınır idim
11*Ben ise: “Yemiyeceğim!” diyerek kendimi
çok sakınıyordum. 
12*Zîrâ bütün cânımdan Allahı zikr ėder dim
12*Çünkü tüm yüreğimle Tanrı’yı anıyordum. 
13*Allah-ü Teʿâlâ dahi beni Şâlmanēseriŋ
yanında makbûl ü mergûb eyledi de ȯnuŋ
vekîl-i harcı oldum
13*Yüce Allah da beni Şalmaneser’in yanın -
da kabul edip beğendirdi ve onun kahyası ol -
dum. 
14*Ȯndan Midyan vilâyetine vardım da o -
rada Midyânıŋ Râġî nâm şehrinde Gab ri yâ -
nıŋ karındaşı Gabâʾle on yük akçe emanet
vėr dim
14*Ondan sonra Med vilayetine gittiğimde
orada Med’in Ragi adlı şehrinde Gabriya’ -
nın kardeşi Gabael’e on yün para emanet
ver dim.
15*Ve Şâlmanâsser öldüğü zamân oğlu Sân-
harîb ȯnuŋ yerine pâdişâh oldu
15*Şalmaneser öldüğünde oğlu Sanharib o -
nun yerine kral oldu. 
16*Ve umudu muhtelit olmağile artĩk Mid -
yân vilâyetine vara madım
16*Ve umudu karışık olduğundan artık Med
ül kesine gitmedim. 
17*Pes Şâlmanâsseriŋ zamânında karındaş -
larıma çok tasadduk eyler idim
17*Öyle ki Şalmaneser’in zamanında kardeş -
le rime çok sadakalar verdim. 
18*Aç olanlara kendỉ etmeğimden ve çıplak -
lara esvâbımdan vėrir dim
18*Aç olanlara kendi ekmeğimden, çıplakla -
ra giysilerimden veriyordum. 
19*Ve vilâyetlilerimden birisini ölmüş ve Nî -
nîve hisârına yakın bırakılmış gördüḡüm za -
mân gömdürür idim
19*Vilayetlilerimden birisini ölmüş ve Ni-
nova burçlarına yanına terkedilmiş gördü -
ğüm zaman gömdürüyordum.
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20*Ȯndan şâh Yahûdâ vilâyetinden kaçıp
gel diḡi zamân bir kimseyi öldürdükde ȯnủ
giz lice defn ėtdirir idim zîrâ hışmından ço -
ğunu öldürür idi
20*Ondan sonra kral, Yahuda vilayetinden
kaçıp geldiği zaman bir kimseyi öldürdüğün -
de onu gizlice gömdürüyordum. Çünkü öfke -
sinden çoğunu öldürü yor du. 
21*Pâdişâh ise bedenlerini arar idi de hîc bu-
lunmazlar idi
21*Kral onların cesetlerini arıyor; ama bir
türlü bulamıyordu. 
22*Bu husûsdan saklandım ve duyup ki beni
öldürmek için ararlar idi korkudan bertaraf
oldum
22*Bu yüzden gizlendim ve duyduğuma göre
beni de öldürmek için arıyor lardı. Ben de
kor kudan kendimi bir yere attım. 
23*Ve cümle mâlım yağmalandı da bana ʿav -
ratım Ânnâ ve oğlum Tobiyâdan ġayrı bir şey
kalmadı idi
23*Tüm mallarım çapul oldu; bana karım,
Anna ve oğlum Tobiya’dan başka bir şey kal -
madı. 
24*Bu kez elli beş gün+ geçmeden ȯnủ ken -
dỉniŋ iki oğulları öldür düler ve Ârârât dağ -
larına kaçdılar da oğlu Sârehaddon ȯnuŋ
ye  rine pâdişâh oldu
24*Bu kez elli beş gün+ geçmeden onu ken-
disinin iki oğlu öldürdü ve Ararat dağlarına
kaçtılar. Oğlu Sarehaddon onun yerine kral
oldu. 
25*Evvelki karındaşım Ânâʾel oğlu Âhi -
yâhiri cümle babasınıŋ muhâsebeleri ve kendỉ
ʿavâʾidiniŋ zabtı u rabtı üzerine nasb eyledi
25*Önceki kardeşim Anael oğlu Ahiyahir’i
tüm babasının hesapları ve kendi gelirlerinin
yönetimi üzerine atadı. 
26*Ahiyâhir dahi benim içỉn recâʾ eyledi de
Nînîveye döndüm bu kez Ahiyâhir sâkî ve
mühürdâr ve defterdâr hem muhâsebeci ol -
mağla
26*Ahiyahir benim için rica etti de Nino-
va’ya döndüm. Bu sırada Ahiyahir saki,  mü -
hürdar, defterdar ve muhasebeci olduğun dan;
Sârehaddon ∞

+II. Grekçe çevirisinde ‘40’ gün.
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27*Sârehaddon ol karındaşımıŋ oğlunu ken -
dỉye vezîr eyledi
27*Sarehaddon o kardeşimin oğlunu kendine
vezir yaptı.
28*Ben dahi evime döndüḡüm zamân baŋa
ʿavratım Ânnâ ve oğ lum Tobiyâ tekrar vėrildi
28*Ben de evime döndüğüm zaman, bana e -
şim Anna ve oğlum Tobiya tekrar verildi. 

İkinci Bâb
1*Bu kez ʿîd-i hamsînde ki yedi haftanıŋ mü -
bârek bayrâmıdır bana bir íyỉce manca hâ -
zırlandı da yemeḡe sofraya oturdum
1*Bu kez ellinci günün bayramında ki, yedi
haftanın kutsal bayramıdır. Bana güzel bir
yemek hazırladılar ve yemeye sofraya otur-
dum. 
2*Ve taʿâmı çok görüp oğluma dėdim ki var
ve eğer Allahı aŋar bir fakîr karındaşımı
görürseŋ getir işte seni beklerim
2*Yemek gözüme çok geldi ve oğluma dedim
ki: Git! Eğer Allah’ı anan yoksul  bir kar -
deşimi görürsen getir. İşte seni bekliyorum. 
3*Ol dahi dönüp bana dėdi ki ėy bâbâm cin-
simizden birini boğ dular da sokâğa bırakdılar
3*O da bana dönüp şöyle dedi: -Ey babam!
Bizlerden birini boğdular da onu sokağa
bıraktılar. 
4*O zamân ben taʿâmı tatmazdan taşraya
sıçradım da ol teni bir eve güneş batıncaya
dek götürdüm
4*O anda ben yemeği tatmadan dışarıya
sıçradım ve o cesedi bir eve güneş batana dek
götürdüm. 
5*Ȯndan dönüp yundum da taʿâmımı ġam ile
yedim
5*Sonra dönüp yıkandım da yemeğimi yasla
yedim.
6*Ve Âmosuŋ nübüvveti ki bayrâmıŋız yasa
ve şenlikleriŋiz feryâda döne dėdi idi ha -
tırıma gelip ağladım
6*Amos’un peygamberliğine göre ki “Bay -
ramınız yasa ve şölenleriniz acıya dönsün”
demişti. İşte bunu anımsayarak ağla dım.
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7*Ȯndan güneş battıkdan sonra varıp bir çu -
kur yaptırdım da ȯnủ gömdürdüm
7*Ondan sonra güneş batınca gidip bir çukur
yaptırdım ve onu gömdürdüm. 
8*Koŋşular ise beni istihzâya alıb dėrler idi ki
bu kişi artĩk bu fiʿl içỉn öldürülmekden kork-
maz mı demin kaçkın idi ve işte tekrar mey -
yitleri defn ėder
8*Komşular benimle alay ederek şöyle de -
diler: Bu kişi bu iş için öldürülmekten kork-
muyor mu? Biraz önce kaçak biriydi, şimdi ise
suçluları gömüyor. 
9*Ve ol gėcede kapĩ öŋünüŋ dîvârı yanında
yatdım zîrâ nâ-pâk idim ve yüzüm açık iken
ol dîvârda serçe kuşları var idiḡini bilmezdim
9*Ben o gecede, kapı önünün duvarı yanında
yattım. Çünkü kirliydim ve yüzüm açık iken o
duvarda serçe kuşlarının var olduğunu bil -
medim.
10*Ve gözlerim açık olmağla serçe kuşları
benim gözlerim içine ıssıcak tersi efşân ėtdiler
de gözlerimde ak perdeler bitdi
10*Gözlerim açık olduğundan, serçe kuşları
gözlerimin içini sıcak dışkılarıyla pislediler ve
gözlerimde ak perdeler çıktı. 
11*Ve hekîmlere vardım âmmâ bana çâre
ėdemediler
11*Doktorlara gittim ama bana bir türlü çare
bulamadılar. 
12*Bu esnâda Âhiyâhir beni tâ ben Elimâya
gidinceye dek besler idi
12*Bu sırada Ahiyar beni, ben ta Elima’ya gi-
dene dek besliyordu.
13*ʿAvratım Ânnâ ise karılarıŋ hareminde
yapak işleri dokur idi de onları ağâlara gön-
derir idi
13*Eşim Anna ise kadınların hareminde yün
işi dokuyor ve onları ağalara gönderiyordu. 
1(4)*Onlar dahi ȯŋa kendỉ ücretini vėrirler idi
ve bir kerre dahi ȯŋa ziyâde bir oğlâk  bâ -
ğışladılar
14*Onlar da karıma kendi ücretini veriyordu.
Ama bir gün bir oğlak fazladan vermişlerdi.

ve eve ∞
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15*Ve baŋa eve geldiği zamân oğlak me le -
meḡe başladı
15*Ve bana eve geldiği zaman oğlak mele -
meğe başladı. 
16*Ben dahi ȯŋa bu oğlak neredendir sakın
uğruluk olmasın var ȯnủ sâhiblerine vėr zîrâ
uğruluk şeyʾi yemek câʾiz deḡildir dėdim
16*Ben de: -Bu oğlak kimdendir? Sakın ça -
lıntı olmasın! Git onu sahibine ver; çünkü
çalıntı şeyi yemek iyi değildir, dedim. 
17*Âmmâ o bu bana ücretimden ziyâde cabâ
vėrildi dėdi ben ise inanmadım ve ȯnủ sâhip-
lerine vėr dėdim idim hem ondan hicâb çekip
kızarır idim
17*Ama o bana: -Bu bana kazancımın dışın -
da hediye edildi, dedi. Ben ise inanmadım: -
Onu sahiplerine ver, dedim. Çünkü ondan
utanç duyup kıza rıyordum.
18*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki seniŋ
sadakalarıŋ ve hayr ʿamelleriŋ kandedir işte
sende olan hep görünür ∞
18*O da bana: -Nerde kaldı senin sadaka -
ların ve iyiliklerin; nerdedir? İşte sende olan
hep görünüyor.

Üçüncü Bâb
1*Ben dahi mahzûn olup ağladım ve melûl-
lük ile duʿâ ėdip dėdim ki
1*Ben de üzülerek ağladım ve bıkkınlıkla
şöyle dua ettim:
2*Yâ Rabbi sen cümle ʿamâliŋde sâdıksın ve
cümle tarîkâtıŋ rahmet ve hakîkatdir hem e -
be den ʿâdil ve hakk hükm ėdersin
2*Ya Rabbi! Sen tüm işlerinde dürüstsün, tüm
yolların bağışlayıcılıkla dolu olan gerçek
yollardır ve sonsuza dek gerçek adaletle
yargılıyorsun. 
3*Beni yâd kıl hem baŋa nazar eyle benden
intikâm alma şul benim ve
3*Beni an ve bana bak..! Benden öç alma. Şu
benim ve ∞ 
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babalarımıŋ günâh ve hatâlarına göre ki emir -
lerine ʿâsî olup huzû ruŋ da günâh eylediler
atalarımın ki buyruklarına asi olup önünde
günah etmişlerdi. 
4*Ve sen bize ȯnuŋ içỉn yağmaya esîrliḡe ve
ol kimseleriŋ ki ara la rında perîşân olduk he -
pi sine ʿayblı mesele saldıŋ
4*Sen bizi bunun için çapula, tutsaklığa ve
aralarında utanç olduğumuz bu insanların
arasına eğlence yapmaya dağıttın. 
5*Pes halâ hükümleriŋ ʿazîm ve hakdır be -
nim ve babalarıŋ gü nâh larımıza göre baŋa kıl
zîrâ seniŋ emrleriŋe itâʿat ėtmedik çün hak
üzere huzûruŋda münselik olmadık
5*Senin yargıların büyük ve gerçektir. Benim
ve atalarımın günahlarına göre bana davran.
Çünkü senin buyruklarına uymadık ve ger -
çekliğine göre önünde sağlam durmadık. 
6*İmdi halâ  baŋa beḡendiḡiŋ gibi ėt emr eyle
ki cânım benden alı na ki beni salıvėresin de
toprağa döneyim zîrâ baŋa dirilmekden öl -
mek enfaʿdır çün yalan yüze urmaları işitdim
ve pek mahzûn oldum buyur ki şimdi bu za -
rûretden hall olup ebedî yere varam bendeŋ
yüzüŋü çevirme yâ Rabb
6*Şimdi bana nasıl görüyorsan öyle buyur.
Emret ki canım benden alınsın ve beni yeni -
den toprağa döndürsün. Çünkü bana di -
rilmek tense ölmek daha iyidir. Birçok
ya     lan  ların yüzümüze vurulduğunu duydum ve
çok kederlendim.  Buyur ki bu işkenceden
kur   tulup sonsuz yere gideyim. Benden yüzünü
çevirme ya Rabb! 
7*Hemân ol günde vâkiʿ oldu ki Râguʾel kızı
Sârâ Midyânıŋ Ekbâtana nâm şehrinde baba -
sınıŋ câriyelerinden ʿayıblandı
7*Hemen o gün, Raguel kızı Sara, Med ülke -
sinin Ekbetan adlı şehrinde ba-basının cari -
yelerinden utandırıldı. . 
8*Ki yedi kocalara vėrildi idi âmmâ ol habîs
Âsmodevvʾu nâm ∞
8*Çünkü yedi kocaya verilmişti; ama o kötü
Asmedov adındaki ∞ 
cinn ∞
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cinn onları ȯnuŋla yatmazdan evvel öldürdü
idi
cin, onları onunla yatmadan önce öldürü -
yordu. 
9*Ve onlar ȯŋa dėdiler idi ki kocalarıŋı boğ -
duḡuŋu bilmez misin işte artık yedi kocaŋ var
idi ve onlarıŋ birisiniŋ adı ile aŋılmadıŋ
9*Onlar ona: -Kocalarını boğduğunu bilmez
misin? İşte senin yedi kocan vardı; ama on-
lardan birisinin adıyla bile anılmadın. 
10*Niçỉn bizi onlardan ötürü döḡersin öldüler
ise sen de onlar ile git de senden oğul ve kız
görmeyelim
10*Niçin bizi onlardan ötürü sıkıntıya soku -
yorsun? Öldülerse sen de onlar ile git de sen -
den oğul ve kız görmeyelim. 
11*Ol dahi bu nesneleri işidip pek tâselendi
şöyle ki kendỉʾi boğmak istedi nihâyet der idi
ki ben babamıŋ biricik kızıyım bunu ėtsem
ȯŋa ʿayb olur da kocalığını elem ile mezâra
gö türeyim
11*O da bu sözleri duyunca çok üzüldü. O
denli çok üzgündü ki kendini boğmak bile
istedi. Sonunda dedi ki: -Ben babamın biricik
kızıyım. Böyle yaparsam ona yazık olur ve
yaşlılığında onu acıyla mezara götürmüş olu-
rum.
12*Ȯndan pencerede duʿâ ėdip dėdi ki yâ
Taŋrım Rabb sen mütebâreksin ve ism-i ce -
lâliŋ ki ebeden kuddûs ve subbûhdur müte-
bârekdir ʿamelleriŋ sana hemîşe tebârek
ey  lesinler
12*Ondan sonra pencere kenarında dua ede -
rek şöyle söyledi: -Ey Tanrım Rabb! Sen ne
kutsalsın. Senin görkemli adın sonsuza dek
kutsansın, yücelensin ve işlerin seni her an
bereketle ansın.
13*Pes yâ Rabbi halâ gözlerimi ve yüzümü
saŋa teveccüh ėdip derim ki beni bu yerden
salıvėr de artĩk ʿaybı işitmeyem
13*Şimdi ya Rabbi! Gözlerimi, yüzümü sana
karşı döndürüyor ve diyorum ki beni bu yer-
den bırak da artık utanç duymayayım. 
14*Yâ Rabbi sen bilirsin ki insânıŋ her gü -
nâhından pâkım ve esîrlik çekdiḡim vilâ yetde
adımı hem babanıŋ adını rüsvây ėtmedim 

14*Ya Rabbi! Sen biliyorsun ki insanın her
günahından temizim ve tutsak olduğum vi-
layette adımı, hem babanın adını rezil et me -
dim.
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15*Ben babamıŋ biriciḡiyim ve ȯnuŋ bir oğlu
yok ki vârîsi ola ne yakın hısım ne bir kim -
seniŋ oğlu var ki ben kendimi ȯŋa ʿavrat ol -
mak içỉn saklayam
15*Ben babamın biricik kızıyım; onun bir
oğlu yok ki mirasçısı olsun. Ne bir yakınım
ve ne de bir kimsenin oğlu var ki ben kendimi
ona eş olmak için saklayım. 
16*Artık yedi kocalarım öldü yaşamak be -
nim neme yarar
16*Yedi kocam da öldü; yaşamak bana neye
yarar? 
17*Ve eḡer beni öldürtmek istemezseŋ bârî
baŋa nazar ve merhamet ėdip emr eyle ki ar -
tĩk taʿyîbi işitmeyim
17*Eğer beni öldürtmek istemezsen hiç ol-
mazsa bana azıcık bak ve acı. Emret ki artık
ayıbı duymayayım. 
18*Ve ikisiniŋ duʿâları dahi Allah-ü Ekberiŋ
celâliniŋ huzûrunda isticâb olunup
18*İkisinin duaları da yüce Allah’ın görkem-
inin önünde kabul edildi. 
19*Rafâʾėl gönderildi ki ikisine de şifâ vėre
Tobiyânıŋ gözlerinden ak perdelerini silmek
içỉn ve ol habîs Asmûdevʾ nâm cinnî bağlayıp
Ragoʾel kızı Sârâʾi Tobit oğlu Tobiyâya ʿav -
ratlıḡa vėrmek içỉn zîrâ ȯnu tezevvüc ėtmeḡe
mîrâs hakkı ile Tobiyâya düşerdi
19*Ve Rafael ikisine de şifa vermek için gön-
derildi. Tobiya’nın gözlerinden ak perdeleri
silmek ve o kötü Azmodius adındaki cini bağ -
layıp Ragoel kızı Sara’yı, Tobit oğlu Tobi -
ya’ya eş olarak vermek için. Çünkü o nun la
ev lenmesi miras hakkı olarak Tobi ya’ya dü -
şerdi. 
20*Hemân ol zamânda Tobit+ dönüp kendỉ
evine girdi Râguʾel kızı Sârâ dahi kendỉ oda -
sından indi
20*Hemen o anda Tobit+ dönüp kendi evine
girdi; Raguel kızı Sara da kendi odasından
indi.

dördüncü bâb ∞

+II. Grekçe versiyonda ‘Tobit avludan dön -
dü’.

f

f

TOBİT’İN KİTABI 3: 15-20 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 369



370 KİTÂB-I TOBİT 4: 1-6 1665 TEMİZ KOPYASI



Dördüncü Bâb
1*Ol günde Midyânıŋ Râġî nâm şehrinde
Tobitiŋ Gabâʾle emânet vėrdiḡi akçe hâtırına
geldi
1*O gün Med ülkesininin Ragi adındaki şeh -
rinde Tobit; Gabael’e emanet veri len pa ra -
ları anımsadı. 
2*Ve kendỉ kendỉde dedi ki ben ölmek iste-
dim niçỉn oğlum Tobiyâʾyı çığırmam ki ȯŋa
ölmemden evvel ol akçeniŋ hâlini duyuram
2*Ve kendi kendine dedi ki: -Ben ölmek iste-
dim! Neden oğlum Tobiya’yı çağırmayım ki
ölmeden önce o paranın durumunu bildir -
meyim? 
3*Pes ȯŋủ çığırıp dėdi ki ėy oğlum ben ölür -
sem beni defn eyle ve ananı horlama cemiʿ
ʿömründe ȯna ikram eyle ve ȯna iste dỉḡini
eyleyip kasâvet vėrme
3*Böylece onu çağırarak dedi ki: -Ey oğlum!
Ben ölürsem, beni göm ve anneni dışlama.
Tüm yaşamın boyunca onu gözet, her dile -
diğini yap ve onu kederlendirme. 
4*Hâtırında olsun ki sen ȯnuŋ karnında iken
seniŋ içỉn ne denli muhâtaralar çekdi
4*Sen onun karnındayken, onun ne denli sı -
kın tılar çektiğini unutma. 
5*Öldüḡü zamân ȯnủ benim yanımda bir
mezârda defn eyle
5*O öldüğü zaman onu benim yanımda me -
za ra göm. 
6*Ėy oğul cemiʿ eyyâmda Tanrımız Rabb-i
Teʿâlâʾı zikr eyle ve gü  nâh ėtme ve emrle -
rinden geçme hem ʿömrünün cemiʿ eyyâ -
mında doğruluk eyle fâsidleriŋ tarîkâtında
münselik olma zîrâ mâdâm ki sâlih ʿameller
ėderseŋ cemiʿ sâlih ʿamelliler gibi hüceste hâl
olursun
6*Ey oğul! Tüm günlerde Tanrımız yüce Rab -
bi an, günah etme, buyruklarını bırakma ve
tüm yaşamında doğru ol; sapkınların yol -
larında durma. Çünkü eğer iyi işler yapar -
san; iyi iş yapanlar gibi mesut olursun. 
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7*Mâlından sadâkalar vėr ve tasadduk etdi -
ḡiŋ zamân gözüŋ hasîs olmasın bir fakirden
yüzünü döndürme de Rabbin dîdârı senden
dönmeye
7*Malından sadakalar ver. Bunu yaparken
küçümseme ve bir yoksuldan  yüzünü çevirme
ki Rabb’in yüzü de senden çevrilmesin. 
8*Ne kadar mâlıŋ çok olursa ȯna göre sadaka
eyle
8*Ne denli malın çok olursa o denli sadaka
ver. 
9*Eḡer mâlıŋ az olursa aza göre sadaka ėt -
meḡe korkma
9*Eğer malın az olursa aza göre sadaka ver-
meye çekinme. 
10*Zîrâ kendỉne zarûret günü içỉn bir íyỉ
hazîne saklayasın
10*Çünkü kendine zorunluluk günü için, iyi
bir hazine saklamış olursun. 
11*Çün sadaka ölümden kurtarır ve zulumete
girmeḡe komaz
11*Çünkü sadaka ölümden kurtarır ve karan -
lığa girmeye bırakmaz. 
12*Ve sadaka ol cümle kimselere ki ȯnu Rab-
bi'l-Müteʿâliŋ huzû runda ėderler bir íyỉ kur -
bândır
12*Sadaka ‘Yüce Egemen’ Rabbin önünde
sunulan iyi bir kurban gibidir ki onu yapan-
lara oluyor. 
13*Ėy oğul her zinâdan sakın ve evvelâ ba -
balarınıŋ neslinden ʿavrat al da babanıŋ so -
yundan olmayan garîbe ʿavratı alma
13*Ey oğul her zinadan sakın! Önce baba la -
rının soyundan kendine eş al ve babanın so -
yundan olmayan yabancı kadını alma. 
14*Zîrâ biz enbiyâʾ oğullarıyız Nûh İbrâhîm
İshâk ve Yâʿkub kâ dimden babalarımızdır
14*Çünkü biz peygamber oğullarıyız: Nuh,
İbrahim, İshak ve Yakup eskiden beri baba -
larımızdır. 
15*Hâtırında olsun ėy oğul ki bunlar hepisi
kendỉ akrabâlarından ʿavratlar almışlar da
oğullarında mübârek oldular ve onlarıŋ
15*Hiç unutma ey oğul! Bunların tümü kendi
akrabalarından eşler aldığından soyları kut-
sal kaldı ve onların nesili ∞

f

f

TOBİT’İN KİTABI 4: 7-15 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 373



374 KİTÂB-I TOBİT 4: 15-22 1665 TEMİZ KOPYASI



nesili yeri temellük ėdeceklerdir
soyu dünyayı miras alacaklardır. 
16*Pes şimdi ėy oğul karındaşlarını sevesin
ve karındaşlarını hem kavminiŋ oğullar ve
kızlarını tekebbürden kalbinde tahkîr eyleme
ki kendỉŋe onlardan ʿavrat almayasın
16*Evet şimdi ey oğul! Kardeşlerini sev. On-
lardan eş almamak için; kardeş lerinden ve
milletinin soyundan olan kızlardan birini bile
yüreğinde küçüm seme. 
17*Zîrâ tekebbürde helâk ve ʿazîm harâblık
var 
17*Çünkü kibirlenmede ölüm ve büyük yıkım
var.
18*Ve ġurûrda noksân hem ʿazîm ihtiyâç var
zîrâ tafra* açlığın anâsıdır
18*Ve gurur eksiklik ile eziklik getirir. Çünkü
tepeden* bakmak açlığın anasıdır. 
19*Sana iş işleyeniŋ ücreti yanıŋda eḡlenme -
sin illâ ȯnu ol sâʿatte vėr ve eḡer sen dahi
Rabbe hizmet ėderseŋ sana da ecriŋ vėrile
19*Sana iş yapanın ücreti yanında gecikme -
sin; illa onu o saatte ver. Eğer sen de Rabb’e
hizmet edersen sana da emeğin verilsin. 
20*Ėy oğul cümle ʿamellerinde kendỉni sakın
ve cümle ülfetinde müeddeb ol
20*Ey oğul! Tüm işlerinde kendini sakın ve
tüm tanışıklarına edepli ol. 
21*Ve sevmediḡiŋi kimseye ėtme mestâne
olun caya dek şarâb içme ve sarhoşluk saŋa
yoldaş olmasın
21*İstemediğin şeyi kimseye yapma, sarhoş
oluncaya dek şarap içme ve sarhoşluk sana
yoldaş ol masın.
22*Aç olana etmeḡiŋden ve çıplak olanlara
esvâbından vėr cümle 
22*Aç olana ekme ğinden, çıplak olana giy -
silerinden ver ve tüm ∞

*Almancası:“Auch Charakterlosigkeit führt zu
Erniedrigung und großer Not; die Charakter-
losigkeit ist nämlich die Mutter des Hungers.“
Türkçesi: Çünkü karektersizlik aşağılama ve bü -
yük sıkıntı getirir ve karektersizlik açlığın ana sıdır.  
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi Tob. 4/13 “Ay lak lık
yoksunluğa ve yoksulluğa neden olur; çünkü ay -
laklık açlığın anasıdır.“ 

Almanca metinde kullanılan karektersizlik ve Ali
Bey’in metnindeki ‘Tafra’ kelimesinin asıl oriji-
nalindeki  anlamıyla bağdaştığı görü lür. Oysa KM
Şt’nin çevirisindeki ‘ay lazlık açlı ğın anasıdır’ ilk
bakışta mantıken doğruymuş gibi görünse de ori-
jinalindeki esas anlamını vermiyor. Bu nedenle çe-
viriden ziyade bir yorum niteliği taşıyor. Bkz. KM
çevirisi Ekl. 25/2’de tafra kelimesi ‘kibir’ olarak
doğru kullanılmıştır. Bu Ayet Ali Bey’in çevirisinde
Ekl. 25/4’teki ayettir ve burada aynı tafra/kibir
olarak geçer. Öyleyse KM çevirisi Tob.4/13. ayet-
teki -aynı kelime olan tafra- kelimesi ‘aylaklık’ ola-
maz! 18. ayetteki „tafra“(kibir) manevi açlığın
anası, nedeni olabilir.
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artığıŋdan sadaka vėr ve tasadduk etdiḡiŋ
zamân gözüŋ hasîs ol ma sın
artığından sadakalar ver. Bunu yaparken gö -
zün küçümsemesin. 
23*Etmekleriŋi sâlihleriŋ mezârları üzerine
dök de onları günâh kârlara vėrme
23*Ekmeklerini iyilerin mezarları üstüne
bırak; ama onları günahkârlara verme. 
24*Her ʿâkil kişiden nâsihat iste ve fâʾidelỉ
nâ  sihatı tahkîr eyleme
24*Her akıllı kişiden öğüt al ve yararlı öğüdü
küçümseme.
25*Hem her vakit Rabb-i Teʿâlâya tebârek
eyle ve cümle târikâtınıŋ doğruluğunu hem
tedbîrleriniŋ müyesser olmasını iste
25*Her zaman, yüce Rabbi kutsallıkla an.
Tüm işlerinin doğruluğunu ve tasarılarının
rast gitmesini dile. 
26*Zîrâ hîçbir insânıŋ kendỉ kendỉden tedbîri
yokdur illâ Rabb-i Teʿâlâ her ihsânı kendỉsi
ėder ve istediḡini bildỉḡi gibi alçaklar
26*Çünkü hiçbir insan kendi kendinden ne
olacağını bilmez. İlla yüce Rabb kendisi her
iyiliği yapar ve dilediğini de bildiği gibi al -
çaklar. 
27*Pes imdi ėy oğlum vasiyyetimi hâtırında
tut da kal binden hîç mahv olmasınlar
27*Şimdi ey oğlum! Vasiyetimi iyi dinle ki
yüreğinden hiç çıkmasın. 
28*Ve halâ saŋa deyivėrỉrim ki Midyân vilâ -
yetinde Râġî nâm şehirde Gâbriyâ oğlu Ga -
bâʾele on yük akçe emânete vėrdim
28*Sana söylemek istediğim: Ben Med vi-
layetinde Ragi adındaki şehirde Gabriya oğlu
Gabael’e on yük gümüş para emanet verdim. 
29*Ėy oğul fakir olduğumuz için korkma
eḡer Allahdan korkup
29*Ey oğul! Yoksul olduğumuz için korkma.
Eğer Allah’tan korkup ∞

her ∞
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her günâhdan çekilirseŋ ve ȯnuŋ beḡendiḡini
ėdecek olursaŋ sana o kadar mâl yeter
her günahtan çekinirsen ve O’nun beğen -
diğini yapacak olursan; sana o kadar mal
yeter.

Beşinci Bâb
1*Tobiyâ dahi cevab vėrip dėdi ki ėy babam
emr ėtdiḡini hep ėdelim
1*Tobiya da şöyle yanıt verdi: -Ey babam! Ne
dersen yaparım. 
2*Âmmâ ol akçeʾ nice tahsil ėdeyim çünki
ben ol âdamı bilmem
2*Ama o gümüş parayı nasıl alacağım? Çün -
kü ben o adamı tanımıyorum. 
3*O zamân o ȯna temessük vėrdi ve dėdi ki
3*O da ona bir senet verip dedi ki:
4*Ben dahi sağ iken bir âdamı ara ki seninle
vara ve ben ȯna ücretini vėreyim de varıp ol
akçeʾ tahsîl eyle
4*-Ben henüz sağken bir adam bul. O sana
yoldaş olsun ve ben ona emeğini vereyim.
Birlikte gidip o gümüş paraları alasınız. 
5*Ol dahi bir âdamı aramağa vardı da Re -
fâʾeli ki bir melek idi buldu o ise ȯnu ̉bilmedi
5*O da bir adam aramaya çıktı ve Rafael’i
buldu. O bir melekti. Ama o, onun bir melek
olduğunu bilmedi. 
6*Ve ȯŋa dėdi ki Midyân vilâyetinde olan
Râgî nâm şehire benim ile varabilir misin ve
ol yerlerden vukûf musun
6*Ona şöyle dedi : -Med vilayetinde, Ragi
adındaki şehire benimle gidebilir misin ve o
yerleri biliyor musun? 
7*Melek ȯna no'la+ dėdi seninle varayım ve
bir ġayrı kerre dahi
7*Melek de ona: -Ne olacak? Seninle gi -
deyim. Daha önce ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında “ne ola?„.
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karındaşımız Gabâʾliŋ evinde kondum
kardeşimiz Gabael’in evinde konakladım. 
8*Tobiyâ dahi ȯna dėdi ki katlan baŋa da
bâbâma deyivėreyim ol dahi ȯna var âmmâ
eḡlenme dėdi
8*Tobiya da ona dedi ki: -Bekle beni de ba -
bama bildireyim. O da ona: -Git; ama ge -
cikme, dedi. 
9*Pes o babasına girip dedi ki işte benim ile
gidecek âdamı buldum babası dahi ȯnủ bana
çığır dėdi tâ ki ne cinsden olduğunu ve seniŋ -
le varmak içỉn doğruluğunu bilem
9*O da babasına gidip: -İşte benimle gelecek
olan adamı buldum, dedi. Babası da: -Onu
bana getir ki kimlerden olduğunu ve seninle
gitmek için güvenilir biri olduğunu bileyim,
dedi. 
10*Ol dahi ȯnu ̉çığırdı da o girip birbirine se -
lâm vėrdiler
10*O da onu çağırdı ve o da gelerek birbir-
leriyle selamlaştılar. 
11*Ve Tobit ȯna dėdi ki ėy karındaş ne cins-
den ve kanġi baba evindensin bana dėyivėr
11*Tobit ona: -Ey kardeş kimlerdensin ve
atalarının soyu ne; bana söyleyiver, dedi.  
12*Ol dahi ȯna dėdi ki cinsimi mi yâ baba
evini mi yohsa oğluŋ ile varacak ücret ile
alınmış adamı mı sorarsın
12*O da ona: -Sen soyumu ve baba ocağımı
mı; yoksa oğlun için parayla yolculuk edecek
olan adamı mı soruyorsun? 
13*Tobit dahi ȯna dėdi ki ey karındaş ben
soyunu ve adını bilmek isterim
13*Tobit de ona: -Ey kardeş! Ben senin so -
yunu ve adını öğrenmek istiyo rum, dedi. 
14*Ol dahi ben karındaşıŋ büyük Ânâniyânıŋ
neslinden Âzâryâ yım dėdi
14*O da: -Ben kardeşin büyük Ananiya’nın
kuşağından olan Azarya’yım, dedi. 
15*Tobit dahi hoş geldiŋ karındaş dėdi sana
cinsini ve bâbâŋ evini bilmek içỉn sorduğuma
incinme
15*Tobit de: -Hoş geldin kardeş. Sana aslını
ve soyunu sorduğum için de sakın gücenme,
dedi. 
pes ∞
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16*Pes sen ol mükerrem ve íyỉ soy ve sopdan
karındaşımsın zîrâ ben büyük Sâmiyânıŋ
oğullarını Ânâniyâʾ ve Yonâtânı bilirim
16*Evet sen o cömert ve iyi soydan olan kar -
deşimsin. Çünkü ben büyük Samiya’nın ço -
cukları olan Ananiya ve Yonatan’ı biliyorum. 
17*Çün biz Kuds-i Şerîfe turfandalar ve mah -
sûlleriŋ ʿöşürlerini gö tü rüp bile varırdık
17*Biz Kutsal Kudüs’e hayvanların ilk ürün-
lerini ve ondalıklarını götürmeye gidiyorduk. 
18*Ve onlar karındaşlarımızıŋ zalâlinde ıdlâl
olmadılar sen bir ʿazîm nesildensin ėy ka -
rındaş
18*Onlar kardeşlerimizin gölgesi altında,
gerçek dinlerinden sapmadılar. Sen büyük bir
soydansın ey kardeş! 
19*Âmmâ saŋa ne ücret vėrmek gerekim de -
yivėr saŋa oğluma gibi harâc ile günde birer
dirhem yeter mi ve dahi sağ ve sâlim dön dü -
ğünüz zamân bir şeyceḡiniz ziyâde vė reyim
pes böyle kavilleşdiler
19*Ama sana ne ücret verilmesi gerektiğini
bilmiyorum, dedi. Sana oğluma olduğu gibi
günlük birer dirhem yetiyor mu? Sonunda es-
enlikle döndüğünüzde sizin için daha çok
vereceğim, diyerek anlaştılar. 
20*Ȯndan Tobiyâya dėdi ki yola çıkmağa
hâzır ol da yoluŋuz mübârek ola
20*Sonra da Tobiya’ya dedi ki: -Yola çıkma -
ya hazırlan; yolunuz açık olsun. 
21*Oğlu dahi yola lâzım nesneleri hâzırladı
ve babası ȯŋa dėdi ki bu âdam ile var da se -
mâda sâkin Allah yoluŋuzu mübârek eyle sin
hem Allahıŋ meleği bileŋizce varsın
21*Oğlu da yol için gerekli olan yolluklarını
hazırladı. Babası da ona: -Bu adamla git ki
göklerde olan Allah yolunuzu açsın ve Al -
lah’ın meleği yanında olsun, dedi. 
22*Pes ikisi de gidelim diye ayrıldılar oğla -
nıŋ köpeği de onlar ile bile gitdi
22*Böylece ikisi de gitmek için ayrıldılar;
oğlanın köpeği de onlarla gitti. 
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23*Tobiyânıŋ anası Ânnâ ise ağladı ve Tobite
dėdi ki oğlumuzu ne dėyẻ gönderirsin önü -
müzde varıp gitmek içỉn ellerimiziŋ ʿasâsı o
deḡil midir
23*Tobiya’nın annesi Anna ise ağladı ve To-
bit’e dedi ki: -Oğlumuzu ne diye gönderiyor-
sun? Önümüzde bizi gözetecek, ellerimizin
değneği o değil midir? 
24*Allah vėreydi ki akçe akçeyi ėtmeyeydi
illâ oğlumuzuŋ yoluna süpründü olaydı
24*Keşke Allah verseydi de para parayı tut -
masaydı; ama oğlumuzun yoluna süprüntü
olsaydı; 
25*Zîrâ Allah Teʿâlânıŋ vėrdiḡi kuvvet-i ka -
nâʿat bize yeter
25*Çünkü yüce Allah’ın verdiği yetinme gücü
bize yeterli. 
26*Âmmâ Tobit ȯŋa dėdi ki ėy kızkarındaşım
ġam yeme sağ ve sâlim dönecekdir ve göz -
leriŋ ȯnủ göreceklerdir
26*Ama Tobit ona: -Ey kızkardeşim! Üzülme.
Onlar sağ ve esenlikle döneceklerdir, gözlerin
onu görecektir, dedi.
27*Zîrâ bir íyỉ melek ȯnuŋ ile gidecekdir ve
yolu mübârek ola da sağ ve sâlim döne pes o
ağlamakdan ferâġat eyledi
27*Çünkü iyi bir melek onunla gidecek ve
onun yolunu açacaktır. Böylece o esenlikle
dönecek; dedikten sonra o da ağlamayı kesti.

Altıncı Bâb
1*Onlar dahi yola çıkıp ahşâmda Dicle neh -
rine yetişdiler de orada kondular
1*Onlar yola çıkıp akşam olunca Diçle neh -
rine geldiler ve orada konakladılar. 
2*Ve oğlan yunmağa indi de nehrden taş raya
bir balık çıkdı ki
2*Oğlan yıkanmaya indiğinde, nehirden dı -
şarıya bir balık çıktı ki ∞ 

ȯnủ ∞
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ȯnủ yutmak ister idi
onu yutmak istedi. 
3*Âmmâ melek ȯŋa tut şu balığı dėdi
3*Ama melek ona: -Tut şu balığı! Dedi. 
4*Oğlan dahi balığı tutdu da ȯnủ karaya atdı
4*Oğlan da balığı tutarak onu karaya attı. 
5*Ve melek ȯŋa dėdi ki balığı yar ve yüreḡini
ve ciḡerini hem ödünü al da bir hoşca sakla
5*Melek ona: -Balığı yar, kalbiyle ciğerini ve
ödünü alarak onları güzelce sakla, dedi. 
6*Oğlan dahi meleğin ȯŋa dėdiḡi gibi eyledi
ȯndan balığı kebâb ėdib yediler
6*Oğlan da meleğin ona dediği gibi yaptı.
Ondan sonra balığı kızartarak yediler. 
7*Ve ikisi de bile giderek tâ Ekbetânaya
yanaşdılar
7*İkisi de git gide Ekbetana’ya yaklaştılar. 
8*Ve oğlan meleğe dedi ki ėy Âzeryâ ka -
rındaş bu balığıŋ yüreḡi ve ciḡeri hem ödü
neye yarar
8*Oğlan meleğe dedi ki: -Ey Azarya kardeş!
Bu balığın kalbi, ciğeri ve ödü neye yarar? 
9*O dahi ȯŋa dėdi ki bir cinn ya rûh-ı habîs
bir kimseye ıztırâb vėrse bu yürek ve bu ciḡer
ol ere yâ ʿavrata tütsî vėrile de artĩk ıztırâb
çekmėye
9*O da ona: -Bir cin veya kötü bir ruh bir
kimseye sıkıntı verse; bu kalp ve bu ciğer o
erkeğe veya kadına tütsülense, artık sıkıntı
çekmez. 
10*Öd ise gözlerinde perdeler olanıŋ gözler-
ine sürüle de şifâ bula
10*Öd ise gözlerinde perdeler olanın gözler-
ine sürülse o iyileşir.
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11*Bu kez Ekbetâna yakın iken melek oğlana
dėdi ki ėy karındaş bu gün hısımıŋ Râguʾel
de konacağız
11*Ekbetan’a çok yaklaştıklarında melek ona
dedi ki: -Ey kardeş bu gün akrabalarından
olan Raguel’de konaklayacağız. 
12*Ve ȯnuŋ yalınız Sârâ nâm bir kızı vardır
ben ȯŋa söyleyim ki ȯnủ saŋa zevce eyleye
12*Onun Sara adında bir kızı var. Ben ona,
onu sana vermesi için söyleye ceğim. 
13*Zîrâ sana düşer ki sen bu vâriseyi nikâh
ile alasın çün ȯnuŋ akrabâlığından fakat sen
kaldıŋ ve kız güzel hem usludur
13*Çünkü bu kız sana düşüyor. Böylece sen
de miras hakkını nikâhlanarak almış olursun.
Onun akrabalarından bir tek sen kaldın; kız
da güzel ve usludur. 
14*Pes beni diŋle de ben ȯnuŋ babasına söy -
leyeyim ve Râgîden dön düḡümüz zamân dü -
ḡün ėdelim
14*Sen şimdi ses çıkarma ki ben onun ba -
basına söyleyeyim. Ragi’den döndü ğü müzde
düğününüzü yaparız. 
15*Zîrâ ben bilirim ki Râguʾel Musânıŋ Tev -
râtına göre ėtmek içỉn ȯŋu everilmek iktizâ
ėderse de senden ġayrı âdama vėrmeye çün
ȯnuŋ mîrâsı her gayrı âdamdan ziyâde saŋa
düşer
15*Ben biliyorum ki Raguel, Musa’nın Tev -
rat’ına göre onu vermek isterse, senden
başkasına veremez. Çünkü onun mirası baş   -
 ka larından daha çok sana düşer. 
16*O zamân oğlan meleğe dėdi ki ėy Âzâriyâ
karındaş ben işittim ki bu kız yedi kocaya
verildi idi de hepisi gerdeḡe girdikde öldüler
16*O zaman oğlan meleğe: -Ey Azarya kar -
deş! Ben işittim ki bu kız yedi kocaya ver-
ildiydi. Ama hepsi gerdeğe girdiklerinde
öl  müşler, dedi. 
17*Ben ise bâbâmıŋ bir oğulcuğuyum ve
kor karım ki ben dahi ȯŋa girip
17*Ben ise babamın biricik oğulcuğuyum ve
korkarım ki ben de gerdeğe girip ∞ 

selefler ∞
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selefler gibi ölmeyem zîrâ ȯnủ bir cinn sever
ki kimseye zarar ėt mez illâ ȯŋa yakınlık ė -
denlere
öncekiler gibi ölmeyeyim. Çünkü onu, baş -
kalarına zararı dokunmayan; ama ona yakın
olanlara zarar veren bir cin seviyor. 
18*Pes ben ölmekden ve benim sebebim ile
babamıŋ hem anamıŋ ʿömrünü elem ile me -
zâra götürmekden korkarım çün ġayrı oğlu
yok dur ki ȯnları defn eyleye
18*Ama ben ölmekten, annemin-babamın be -
nim yüzümden tüm yaşamını acıyla geçirip
mezara gitmelerinden korkarım. Çünkü on -
ların başka oğlu yok ki onları gömsün. 
19*Âmmâ melek ȯŋa dėdi ki nesliŋden ʿavrat
alasın diye babanıŋ saŋa vėrdiği öğütler hâ -
tırında deḡiller midir
19*Melek de ona: -Soyundan evlenmen için,
babanın sana verdiği öğütleri unuttun mu?
Dedi.
20*İmdi ėy karındaş diŋle beni zîrâ o ʿavratıŋ
olacakdır ve cinn der  seŋ elem çekme zîrâ he -
mân bu gėce saŋa ʿavratlıḡa vėrile
20*Şimdi ey kardeş! Beni dinle. O senin eşin
olacaktır. Çünkü bu gece sana eşliğe verile-
cektir. Cini sorarsan, kaygılanma.
21*Ve gerdeḡe girdiḡiŋ zamân buhûr içỉn kor
alasın ve üstüne ba lı ğıŋ yüreḡinden hem ci -
ḡerinden al da tütsî vėr
21*Gerdeğe girdiğinde buhur için kor al.
Üstüne balığın kalbinden ve ciğe rinden ala -
rak tütsü yap. 
22*Ve cinn  ȯnu ̉kokuladığı gibi kaça da artĩk
dönmeye
22*Cin onu kokladığı gibi kaçsın ve bir daha
da dönmesin.
23*Pes sen ȯŋa yakınlık ėdecek mahalde
ikiŋiz de kalmak ve Allah ü'l-Rahmâna istidʿâ
eyleyiŋ ol dahi sizi kendỉ merhametinden
kurtara
23*Sen ona yakın olacağın yerde birlikte ka -
lın ve esirgeyen Allah’a kurtarması için ya -
karın ki O da sizi kendi acımasıyla kurtarsın. 
24*Korkmaŋ zîrâ o saŋa ezelden hâzırlan -
mışdır ve sen ȯnủ kur ta rasın

24*Korkmayın! Çünkü o sana önceden hazır -
lanmıştır. Sen onu kurtar, ∞
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ol dahi seniŋle gele hem sanırım ki ondan
evlâdıŋ ola
o  da seninle gelsin. Ben ümit ediyorum ki on -
dan çocuklarınız olacaktır. 
25*Tobiya dahi bu nesneleri işitdikden soŋra
ol kızı sevdi ve göŋlü ȯŋa pek yakışdı
25*Tobiya da bu şeyleri duyduktan sonra o
kızı sevdi ve gönlü ona pek tutuldu.

Yedinci Bâb
1*Ȯndan Ekbėtâya+ vâsıl olup Râguʾeliŋ
evine geldiler de Sârâ onlara karşĩ gelip se -
lâm vėrdi onlar dahi ȯŋa ʿaleyki dėdiler
1*Ondan sonra Ekbetan’a geçtiler ve Ragu -
el’in evine geldiklerinde Sara onlara doğru
gelip selam verdi. Onlar da ona: -Selam ol -
sun, dediler. 
2*Ve onları eve götürdü Râguʾel dahi kendỉ
ʿavratı ʿAdnaya bu oğ lan hısımım Tobite ne
pek beŋzer dėdi
2*Onları eve götürdü ve Ragoel de kendi eşi
Adna’ya: -Bu oğlan akrabala rımdan Tobi as’ a
ne çok benziyor, dedi. 
3*Ve Râguʾel ȯŋa süʾâl ėdip ėy karındaşlarım
nerdesiŋiz dėdi onlar dahi biz Ninîvede esîr
olan Benî Naftâlîdeniz dėdiler
3*Raguel de ona şunu sordu: -Ey! Kardeş -
lerim nerdesiniz? Onlar da: Biz Ninova’da
tutsak olan ‘Naftali Oğulları’ndanız, dediler. 
4*Ol dahi onlara karındaşımız Tobiti bilirmi -
siŋiz dėdi onlar dahi belî biliriz dėdiler
4*O da onlara: -Kardeşimiz Tobit’ı biliyor
musunuz? Onlar da: -Evet biliyo ruz, dediler. 
5*Ol dahi onlara íyỉ hoş mudur dėdi onlar
dahi ȯna belî sağ ve íyỉ hoşdur dėdiler Tobiya
dahi o benim babamdır dėdi
5*O da onlara: -İyi ve sağlıklı mıdır? Dedi.
Onlar da ona: -Evet sağ ve iyidir, dediler.
Tobit de: -O benim babamdır, dedi.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘Ekbetâna’.

o zamân ∞
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6*O zamân Râguʾel ȯnuŋ boynuna sarıldı ve
ȯnủ öptü hem ağladı
6*O zaman Raguel onun boynuna sarıldı,
onu öptü ve ağladı.
7*Ȯndaŋ ȯŋa hayır duʿâ ėdip ėy benim takî ü
nakî  Tobitimiŋ oğlu dėdi
7*Ondan sonra ona iyilik dileyerek: -Ey!
Benim temiz takvalı Tobit’imin oğlu, dedi. 
8*Ȯndan Tobitiŋ aʿmâ olduğunu işidip elem
çekdi ve ağladı
8*Ondan sonra Tobit’in kör olduğunu duyun -
ca acı çekip ağladı.
9*ʿAvratı ʿAdna dahi hem kızı Sârâ bile ağla -
dılar
9*Karısı Adna da kızı Sara’yla ağladı. 
10*Ȯndaŋ onları cân-ü göŋülden kabûl ėt -
diler ve bir koç boğaz la dılar da öŋlerine vâfir
taʿâm kodular
10*Ondan sonra onları tüm yürekten ağırla -
dılar ve onlar için bir koç keserek önlerine
bolca yemek koydular. 
11*Ve Tobiyâ Râfaʾele dėdi ki ėy karındaş
Âzâriyâ yolda baŋa dėdỉḡini söyle de mas -
lahatı tamâm ėdelim
11*Tobit Rafael’e: -Ey! Azarya kardeş. Yolda
ne dediysen bana söyle ki işimizi bitirelim. 
12*Pes o Râguʾele kıssayı nakl eyledi Raguʾ -
el dahi Tobiyâya ye iç ve şen ol kızımı te -
zevvüc ėtmek saŋa düşer dėdi
12*O da Raguel’e bu öyküyü aktardı. Raguel
de Tobit’e: -Ye, iç, sevin! Kızımla evlenmek
sana düşüyor, dedi. 
13*Lâkin saŋa doğru dėyivėreyim ben ȯnủ
yedi kocalara vėrdim idim âmmâ ȯŋa girdik-
leri gibi hemân ol gėce de ölürler idi
13*Lakin sana doğru söyleyeceğim. Ben onu
yedi kocaya vermiştim. Ama gerdeğe girdik-
leri gibi o gece ölüyorlardı.  
14*Nihâyet şimdiki hâlde hemân şen ol âm -
mâ Tobiyâ dėdi ki siz ȯnủ buraya getir mez -
den ve bana tezevvüc ėtmezden ben bun da
bir şey tatmam 
14*Oysa sen şimdi seviçli ol, üzülme. Ama
Tobit dedi ki: -Siz onu buraya getirmeden ve
benimle evlendirmeden hiç bir şey yemeye -
ceğim. 
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15*Ragoʾel dahi dėdi ki şimdilik ȯnủ farz
üzere al sen ȯnuŋ yakın hısmısın ol dahi seniŋ
hısmıŋdır
15*Raguel de: -Şimdilik onu ‘Tevrat’ta emre -
dildiği gibi al. Sen onun o da senin yakın
akrabandır. 
16*Allahü'l-Rahmân size ʿazîm devleti mü -
yesser eylesin
16*Çok esirgeyen Allah, sizin bahtınızı açsın. 
17*Ȯndan kızı Sârâyı çığırdı ol dahi babasına
geldi
17*Ondan sonra kızı Sara’yı çağırdı, o da
babasına geldi. 
18*Ve o ȯnủ elinden tutup Tobiyâya ʿav rat -
lıḡa vėrdi ve dėdi ki işte Musânıŋ Tevrâtı mû-
cibince ȯnủ al ve babaŋa götür ȯndan onlara
hayır duʿâ eyledi
18*Onu elinden tutarak Tobit’e eşi olması
için verdi ve dedi ki: -İşte Musa’nın Tev rat’ -
ının yasasına göre onu al ve babana götür.
Sonra da onlara iyilik diledi. 
19*Hem ʿavratı Adnayı çığırdı da bir kitâb -
cığı alıp kavliŋ sicilini yazdı ve mührledi ȯn -
dan sufraya oturdular
19*Karısı Adna’yı çağırarak bir kitapçığa
on ların sözleşme kaydını yazdı, mühürledi ve
ondan sonra sofraya oturdular. 
20*Ve Ragoʾel ʿavratı ʿAdnayı çığırıp ȯŋa
dėdi ki ėy kızkarındaşım bir ġayrı oda hâzırla
da kızı içine götür
20*Raguel eşi Adna’yı çağırarak ona şöyle
söyledi: -Ey kızkardeşim! Başka bir oda ha -
zırla ve kızı içine götür, dedi. 
21*Ol dahi ȯnuŋ dėdiği gibi eyledi de ȯnủ
içine götürdü ve ağladı hem kızınıŋ göz yaşı
dahi dökülüp
21*O da onun dediği gibi yapıp kızı başka bir
odaya götürdü. Kızıyla beraber ağlarken kı -
zının gözyaşlarını gördüğünde; 
22*Ȯŋa dėdi ki hâtırıŋ hoş olsun ėy kız yer -
leriŋ ve gökleriŋ Rabbi saŋa bu melûl luğuŋuŋ
yerine şenlik vėrsin hemân göŋlüŋü 
22*Ona dedi ki: -Yüreklen ey kız! Yerlerin ve
göklerin Rabbi sana bu usanmışlığın yerine
sevinç versin; şimdi ∞
hoş ∞
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hoş tut
yüreklen.

Sekizinci Bâb
1*Ȯndan ahşâm mancasını tamâm yedikle -
rinden soŋra Tobiyâyı ȯŋa götürdüler
1*Ondan sonra akşam yemeğini bitirdiler ve
Tobit’i ona götürdüler. 
2*Ol dahi varıb Refâeʾliŋ söylediḡi hâtırına
geldi de buhûrlamak içỉn kor aldı ve üstüne
balığıŋ yüreḡini hem ciḡerini kodu da ȯnủ
tütsîledi
2*O da Rafael’in söylediğini anımsadı ve
buhur yakmak için kor aldı. Üstüne balığın
kalbini ve ciğerini koyduktan sonra onları
tütsüledi. 
3*Cinn dahi ol kokuyu kokuladıkdan+ soŋra
Mısrıŋ üst taraflarına kaçdı da melek ȯnủ o -
rada bağladı
3*Cin o kokuyu kokladıktan sonra, Mısır’ın
üst taraflarına kaçtı ve melek de onu orada
bağladı. 
4*Ve ikisi de bir yerde kapalı oldukdan soŋra
Tobiyâ döşek üze rinde kalkıp dėdi ki kalk ėy
kızkarındaşım duʿâ ėdelim ki Rabb-i Teʿâlâ
bize merhamet eyleye
4*İkisi de bir yerde kapalı kaldıktan sonra,
Tobiya döşek üzerinden kalkıp şöyle söyledi:
-Kalk ey kızkardeşim! Dua edelim ki yüce
Rab bize acısın, dedi. 
5*Ve Tobiyâ söyleyip dėdi ki ėy babamızıŋ
Allahı sen mütebâreksin seniŋ ebeden kuddûs
ve sübbûh ismiŋ de mütebârek olsun semavât
ve cümle mahlûkâtıŋ saŋa tebârek eylesinler
5*Tobiya şöyle söyledi: -Ey atalarımızın Al -
lahı! Sen ne yücesin. Senin sonsuza dek kut-
sal anılan ismin de yücelensin. Gökler ve tüm
yaratıkların seni söylesinler.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ol kohuyu
kohladıkdan soŋra’.
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6*Sen Âdem atayı yaratdıŋ ve ȯŋa imdât ve
istinâd içỉn ʿavratı Hav vâ anayı vėrdin de
insânıŋ nesli onlardan tevlîd olundu
6*Sen atamız Adem’i yarattın. Ona yardım ve
destek olması için eşi Havva anayı verdin.
Tüm insanlar da onlardan türedi. 
7*Sen dėdiŋ ki Âdeme yalıŋız olmak íyỉ deḡil
ȯŋa müşâbih bir yâr dâh yaradalım
7*Sen: “Adem’in yalnız olması iyi değildir;
ona benzer bir dost yaratalım” de din. 
8*Pes yâ Rabbi ben halâ bu kızkarındaşımı
alırım şehvet içỉn deḡil illâ hakîkat içỉn
8*Evet ya Rabbi! Şimdi ben bu kızkardeşimi
alıyorum. Onu şehveti için değil; ama ger -
çeklik uğruna.
9*İmdi emr eyle ki ben rahmete nâʾil olup
bununla kocayam Sârâ dahi bilecene âmîn
dėdi
9*Sen emret ki ben senin lütfuna erişip bu kız
ile yaşlanayım. Sara da böylece: - Amin,
dedi. 
10*Ȯndaŋ ol gėcede bile yatdılar
10*Ondan sonra o gece birlikte yattılar. 
11*Ragoʾel ise kalkıp vardı ʿacabâ bu dahi
öldü mü diye bir çukur kazdı
11*Ragoel ise kalkıp gitti. Acaba bu da mı
öldü? Diye bir çukur kazdı. 
12*Ve eve dönüp ʿavratı ʿAdnâya dėdi ki câ -
riyelerden birini gönder ki sağ mıdır diye
baka yohsa ki ȯnủ kimse bilmeden gömem
12*Eve dönerek karısı Edna’ya: -Cariyeler-
den birini gönder ki sağ mıdır? Diye baksın,
dedi. Çünkü onu kimse bilmeden gömmem
gerekiyor. 
13*Câriye dahi kapĩyı açıp girdi ve ikisini de
uyur buldu
13*Cariye de kapıyı açarak içeriye girdi ve
ikisini de uyuyor buldu. 
14*Ȯndaŋ taşraya çıkıp Raguʾel ve ʿAdnaya
sağ idiḡinden haber
14*Ondan sonra dışarı çıkarak Raguel’e ve
Adna’ya onların sağ olduklarını bildirdi.

vėrdi ∞
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vėrdi

15*O zamân Raguʾel Allah Teʿâlâya tebârek
eyleyip dėdi ki yâ Al lah her pâk ve kudsî te -
bârek eyle mütebâreksin kudsîleriŋ ve ce miʿ
mahlükâtıŋ saŋa tebârek eylesinler hem cüm -
le melekleriŋ ve muh târlarıŋ dahi saŋa ebe -
dü'l-ebed tebârek eylesinler
15*O zaman Raguel yüce Allah’a şöyle dua
etti: -Ya Allah! Sen her temiz ve aziz şeyi kut-
sal kıl; ne yücesin. Azizlerin ve tüm yaratık -
ların seni yüceltsinler. Tüm meleklerin ve
seçilmişlerin de sana sonsuza dek şükret -
sinler. 
16*Sen mütebâreksin çün beni sevindirdiŋ de
baŋa korkduğum gibi vâkiʿ olmadı belki bi -
zim ile ʿazîm rahmetiŋe göre eylediŋ
16*Sen ne kutlusun. Çünkü beni sevindirdin
ve korktuğum başıma gelmedi. Belki de bize
büyük bağışlarından lütfettin.
17*Sen mütebâreksin çün iki biricik evlâda
terahhum eylediŋ yâ Rabbi onlara merhâmet
eyle ʿömrlerini sıhhatde şenlik ile ve rahmet
ile tamâm ėtdir
17*Sen ne kutlusun. Çünkü iki biricik çocu -
ğuma acıdın. Ya Rabbi! Onlara acı, yaşam -
larını iyilik, güzellik ve ersirgemenle bitir. 
18*Ȯndaŋ hizmetkârlarına buyurdu ki çukuru
dolduralar ve Tobiyâya hem Sârâya on dört
gün düḡün eyledi
18*Ondan sonra hizmetçilerine çukuru dol -
durmalarını söyledi. Tobiya ile Sara’ya on
dört gün düğün yaptılar. 
19*Baʿde Raguʾel Tobiyâya and içỉn dėdi idi
ki tâ düḡünüŋ ondört günü+ tamâm olma yınca
onları gitmeḡe koyuvėrmeye
19*Daha sonra Raguel, Tobiya’ya: -Düğü -
nünüzün on dört günü´+ bitmeyinceye kadar
si zi bırakmayacağım! Diye ant içti. 
20*Ve o zamân dėdi ki mâlımıŋ yarısını ala -
sın da sağlık ile babaŋa 
20*Malımın yarısını al ve esenlikle babana
∞

+II.Grekçe çeviride „15 gün“.
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gidesin hem ben ve ʿavratım öldüğümüz za -
mân kalanı hep seniŋ ola
git. Ben ve eşim öldüğünde, tüm kalanı sizin -
dir.

Dokuzuncu Bâb
1*O zamân Tobiyâ Refâʾeli çığırıp ȯŋa dėdi
ki ėy Âzâriyâ karın da şım bir hizmetkâr ve iki
deveyi bile al
1*O zaman Tobiya Rafael’i çağırıp ona dedi
ki: -Ey Azarya kardeşim! Bir hizmetçiyle iki
deve al.
2*Ve Midyân vilâyetiniŋ Râgî nâm şehirinde
Gabâʾele var da bana ol akçeyi getir hem
Gabâʾeli düḡüne getir zîrâ Râguʾel and içdi
ki buradan gidemem
2*Med vilayetinde Ragi isimli şehirde Gaba -
el’e git. Oradan bana o gümüş paraları al ve
Gabael’i düğüne getir. Çünkü Raguel’in and
içtiğine göre ben buradan ayrılamam. 
3*Ve benim babam günleri sayar ȯnuŋ içỉn
çok eḡlenirsem o ʿazîm elem çeke
3*Benim babam günlerini sayıyor. Onun için
çok gecikirsem, o büyük yas çekecektir. 
4*Pes Refâʾel vardı ve Gabâʾeliŋ evine vâsıl
olup ȯŋa tesellî vėrdi
4*Böylece Rafael gitti ve Gabael’in evine
erişip onu avuttu. 
5*Ol dahi mühürlü keseleri getirdi de ȯŋa
vėr di
5*O da mühürlü keseleri getirerek ona verdi. 
6*Ve ertesi günde çiŋ sabâh bile kalkıp dü -
ḡüne geldiler de Tobiyâ kendỉ ʿavratına hayr
duʿâ eyledi    
6*Ertesi gün erkenden kalkarak düğüne gel -
diler ve Tobiya de kendi eşine iyilik diledi.

Onuncu Bâb  
1*Babası Tobit ise cümle günleri sayar idi ∞
1*Babası Tobit ise tüm günlerini sayıyordu. 
ve yolun ∞

f

f

TOBİT’İN KİTABI 8: 20; 9: 1-6; 10: 1 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 405



406 KİTÂB-I TOBİT 10: 1-10 1665 TEMİZ KOPYASI



2*Ve yoluŋ günleri tamâm olduktan soŋra
onlar gelmeyip dėdi ki ʿacabâ bir ʿâr çekdiler
mi ola
2*Oğlu için belirtmiş olduğu günler geçince;
onlar da gelmeyince şöyle dedi: - Acaba bir
kusurları mı var?
3*Ya Gabâʾel öldü mü ki ȯna akçeʾ vėrecek
kimse kalmamış ola
3*Ya da Gabael mi öldü ki ona gümüş pa -
raları verecek bir kimse kalmamış olsun? 
4*Ve pek elem çekerdi ʿavratı ise ȯŋa dėr idi
ki oğul öldü ȯnun içỉn çok eḡlenir
4*Böyle çok sıkıntı çekerdi. Karısı ise ona
şöyle söylüyordu: -Oğul öldü; bu yüzden ge -
cikiyor.
5*Ve ȯna ağlamağa başlayıp dėdi ki oğlum
seni ki gözümüŋ nûru idiŋ salıverdiḡime pe -
şîmân oldum
5*Ve ona ağlamaya başlayıp şöyle dedi: -
Oğlum! Sen gözümün ışığıydın. Gönder di -
ğime pişman oldum. 
6*Tobit dahi ȯŋa dėdi ki sus ġam yeme o sağ
ve sâlimdir
6*Tobit de ona: -Sus! Kederlenme. O sağ ve
esenliktedir, dedi. 
7*O ise ȯŋa dėdi ki sen sus da beni aldatma
oğlum ölmüşdür
7*O da ona: -Sen sus da beni aldatma; oğ -
lum ölmüştür, dedi.
8*Ve her gün şehirden taşraya gitdikleri yola
giderdi ve gündüz yemek yemez de hem her
gėce oğlu Tobiyâya ağlamakdan feragât ėt -
mez idi
8*Her gün kentten dışarıya gittikleri yola
gidiyor, gündüz yemek yemiyor ve her gece
oğlu Tobiya’ya ağlamaktan vazgeçmiyordu. 
9*Tâ ȯnuŋ orada kalacağına Raguʾelin and
içdiḡi düḡünüŋ ondört günleri tamâm olun-
caya dek
9*Onun orda kalması; Raguel’in ant içtiği
düğünün on dört günü bitinceye dek idi. 
10*O zamân Tobiyâ Raguʾele dėdi ki baŋa
destûr vėr zîrâ babam ve anam
10*O zaman Tobiya Raguel’e dedi ki: -Bana
izin ver. Çünkü annem ve babam  ∞
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beni görmeḡe ummazlar
beni görmeyi ummuyorlar.
11*Kayın atası dahi oŋa dėdi ki gel yanımda
kal da ben babaŋa âdam göndereyim ki ȯŋa
seniŋ haberiŋi götüreler
11*Kaynatası da ona: -Gel yanımda kal. Ben
de babana bir adam göndereyim ki ona senin
haberini götürsün, dedi. 
12*Âmmâ Tobiyâ yok dėdi elbette baŋa des -
tûr vėr ki babama gideyim
12*Ama Tobiya: -Hayır! Ama bana izin ver
ki babama gideyim, dedi. 
13*Pes Ragoʾel kalkıp ȯŋa ʿavratı Sârâyı ve
mâlınıŋ yarısından kullar ve davarlar hem ak -
çelerinden vėrdi
13*Böylece Raguel kalkıp ona, eşi Sara’yı;
malının yarısından köleler, hayvanlar ve gü -
müş paralar verdi. 
14*Ve onlara hayr duʿâ ėtdikden soŋra onları
salıverdi ve dėdi ki ėy oğullarım gök Taŋrısı
sizi ben ölmezden evvel maʿmûr eylesin
14*Onları bereketledikten sonra onları ser -
best bırakarak şöyle söyledi: -Ey oğul larım!
Gök Tanrısı ben ölmeden önce yüzü nüzü gül -
dürsün. 
15*Ȯndan kendỉ kızına dėdi ki kayın ataŋa ve
kayın anaŋa ikrâm eyle şimdilik babaŋ ve
anaŋ onlardır Allah vėrsin ki seniŋ íyỉ habe -
riŋi işidem ȯndan onları öptü
15*Ondan sonra da kendi kızına: -Kaynatana
ve kaynanana hizmette kusur etme. Artık an-
nenle baban onlardır. Allah versin ki senin iyi
haberlerini duyayım, dedi ve sonra da onları
öptü. 
16*ʿAdna dahi Tobiyâya dėdi ki cânım karın -
daşım Rabbi's-semâ vât seni buraya tekrar
salsın da baŋa kızım Sârâdan evlâd gös tersin
tâ kim Rabbiŋ huzûrunda sevinem
16*Adna da Tobiya’ya: -Canım kardeşim.
Göklerin Rabbi seni buraya gene getirsin ve
kızım Sara’dan çocuk göstersin. Ben de Rab-
b’in önünde sevineyim.
17*Pes bak kızımı saŋa emanete vėrdim ȯnủ
rencîde eyleme
17*Şimdi kızımı sana emanet ediyorum, onu
incitme.

ȯndan soŋra ∞
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18*Ȯndan soŋra Tobiya gitdi ve yolunu u -
ğurlu eyleyen Allaha tebârek eyledi
18*Ondan sonra Tobiya gitti ve yolunu uğur -
layan Allaha hamd etti.

Onbirinci Bâb 
1*Bu kez Râguʾeli hem ʿavratı ʿAdnayı Al-
laha ısmarladıkdan soŋra kendỉ yoluna gitdi
tâ Nînîveye vâsıl oluncaya dek
1*Bu kez Raguel’e ve eşi Adna’ya: -Allah’a
ısmarladık..! Dedikten sonra, ta Ninova’ya
erişinceye dek kendi yolundan gitti.  
2*Ve Râfaʾel Tobiyâya dėdi ki ėy karındaş
babanı ne hâlde kodu ğuŋu bilirsin
2*Rafael Tobit’e: -Ey kardeş! Babanı ne du-
rumda bıraktığını biliyorsun; 
3*Gel ʿavratıŋdan ilerỉ yürüyelim de oda hâ -
zırlayalım
3*Gel eşinden ileriye yürüyelim de oda ha -
zırlayalım, dedi.
4*Ve balığıŋ ödünü ele al pes ilerỉ yürüyelim
pes ilerỉ yürüdüler köpek dahi onlar ile bile
ardlarınca giderdi
4*Balığın ödünü eline al, şimdi ileri yürüye-
lim ve ileri yürüdüler. Köpek de onların ar -
dınca gidiyordu. 
5*Bu kez Ânnâ yol üzerinde oturup oğlu gelir
mi diyẻ çevre yanına bakar idi
5*Bu kez Anna yol üzerinde oturmuş oğlu
geliyor mu diye çevreyi gözlüyordu. 
6*Ve görüp ki geliyor babaya dėdi ki işte
oğluŋ ol bile giden âdam ile geliyor
6*Gördü ki geliyor; babaya: -İşte oğlun! O
bile giden adamla geliyor, dedi. 
7*Ve Refâʾel Tobiyâya dėdi ki ben bilirim ki
babaŋıŋ gözleri açıla
7*Rafael de Tobit’e: -Ben biliyorum ki ba -
banın gözleri açılacak.
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8*Pes sen ȯnuŋ gözlerine ödü sür ol dahi
ısırdıḡını duyup gözleri ovuşdura ve ak per -
deleri düşüre de seni göre
8*Şimdi sen onun gözlerine ödü sür. O yakın -
ca gözlerini oğuştursun ve ak perdeleri dü -
şürsün de seni görsün. 
9*Ânnâ dahi ilerỉ yürüyüp oğlunuŋ boynuna
atıldı ve ȯŋa dėdi ki şükr seni gördüm ėy oğul
şimden soŋra ölsem ġam deḡil ve ikisi de ağ -
laşdılar
9*Edna ileriye atılarak oğlunun boynuna
sarıldı: -Şükür ki seni gördüm ey oğul! Artık
şimdi ölsem de gam yemem, diyerek ikisi de
ağlaştılar. 
10*Tobit dahi kapĩya doğru çıkdı da teker-
lendi âmmâ oğlu kar şĩsı na seḡirtti de babasını
tutdu
10*Tobit kapıya doğru yürürken tökezledi;
ama oğlu karşısına koşarak babasını tuttu. 
11*Ve ol ödü babasınıŋ gözlerine sürüp ba -
bam hâtırıŋ hoş olsun dėdi
11*O babasının gözlerine ödü sürerek: -
Babam seviçli ol! Dedi. 
12*Bu kez gözleri ısırılmağa başladığı gibi
onları ovuşturdu ve gözleriniŋ köşelerinden
ak perdeler kopdu
12*Bu kez gözleri yanmaya başlayınca onları
ovuşturdu ve gözlerinin kenar larından ak
perdeler koptu. 
13*Ȯndan oğlunu görüp boynuna atıldı ve
ağlayıp dėdi ki
13*Ondan sonra oğlunu görünce ağlayarak
boynuna sarıldı. 
14*Mütebârek olasın yâ Allah ismiŋ dahi e -
beden mütebârek olsun hem cemiʿ melek leriŋ
mübârek olsunlar zîrâ beni döḡdüŋ ve mer-
hâmet dahi eyledin işte oğlum Tobiyayı gör -
düm
14*-Kutsal olasın ya Allah! Adın sonsuza dek
kutsansın ve tüm meleklerin kutsal olsunlar.
Çünkü beni döğdün ve yine acıdın! Şimdi
oğlum Tobiya’yı görüyorum.

f

f
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15*Oğlu dahi şâd olup girdi de babasına Mid -
yân vilâyetinde vâkiʿ olan ahvâl-i ʿazî meyi
hikâyet eyledi
15*Oğlu da sevinçle babasına Med ülkesinde
başından geçen harika olayı anlattı. 
16*Tobit dahi mesrûr olup gelinini karşĩla -
mağa çıkdı ve Nînîve kapĩsında Allah Teʿâ -
lâ ya tebârek eyledi de gitdiḡini görenler
göz leri açıldığına taʿaccüb ėderler idi
16*Tobit sevinçle gelinini karşılamağa çıktı
ve Ninova kapısında yüce Allah’a yakardı.
Onun yürüdüğünü görenler gözlerinin açıldı -
ğına şaşıp kaldılar. 
17*Tobit dahi Allah Teʿâlâ ȯŋa merhâmet
eylediḡini halk-ı ʿâleme söylerdi
17*Tobit de yüce Allah’ın ona nasıl acıdığını
halka anlatmaya başladı. 
18*Ȯndan Tobit gelini Sârâya yakın iken ȯŋa
selâm vėrdi ve hoş geldiŋ kızım dėdi seni bize
getiren Allah Teâlâ mütebârek olsun babaŋ ve
anaŋ dahi mübârek olsunlar
18*Ondan sonra Tobit gelini Sara’ya yak la -
şa rak ona selam verdi: -Hoş geldin kızım.
Seni bize getiren ulu Allah yücelensin! Ba ban
ve annen de kutlu olsunlar. 
19*Ve Nînîvede olan cümle hısım akrabâları
arasında ʿazîm şenlik oldu
19*Ve Ninova’da olan tüm yakınlarıyla akra -
baları arasında büyük sevinç oldu. 
20*Âhiyâhir dahi ve Tobitiŋ karındaşınıŋ oğ -
lu Nesbâ ȯŋa geldiler de Tobiyâya yedi güne
dek sürur ile düḡün eylediler
20*Ahiyahir ve Tobit’in kardeşinin oğlu Nes -
ba da ona gelip, Tobit’e yedi gün boyunca se -
vinçle düğün yaptılar.

f
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On İkinci Bâb
1*Ȯndan Tobit oğlu Tobiyâyı çığırıp ȯŋa dėdi
ki seniŋle varan âdama vazîfesini ve ȯndan
ziyâde bir armâğanı vėrmeḡi gör
1*Ondan sonra Tobit oğlu Tobiya’yı çağırıp
ona: -Seninle giden adama ücretini ve ondan
başka bir armağan da ver, dedi. 
2*Tobiyâ dahi dėdi ki ėy babam ȯŋa getir -
diḡimiŋ yarısını vėrmek gücüme gelmez
2*Tobit de: -Ey! Babam ona getirdiğimin ya -
rısını bile versem üzülmem, dedi. 
3*Zîrâ beni saŋa sağ ve sâlim gėrỉ getirdi hem
ʿavratımı kurtardı ve akçemi götürdü hem
saŋa şifâ vėrdi
3*Çünkü beni sana esenlikle geri getirdi,
karımı kurtardı, paramı taşıdı ve seni iyileş -
tirdi.
4*Kocacık dahi bu hak ȯŋa vâcibdir dėdi
4*Yaşlı adamcağız da: -Bu onun alması gere -
ken hakkıdır, dedi. 
5*Pes meleḡi çığırıp ȯŋa dėdi ki cümle ge -
tirdiḡiniziŋ nısfını al da var sağlık ile
5*Böylece meleği çağırarak ona: -Tüm ge-
tirdiklerinizin yarısını al ve esenlikle git, dedi. 
6*O zamân o onları tenhâya çığırıp dėdi ki
Allah Teʿâlâya tebârek ve hamd ü senâ ve
taʿzîz eyleyiŋ hem size her ėttiḡi şeyʾi cümle
hayylarıŋ huzûrunda taʿrîf eyleyiŋ
6*O zaman o, onları ıssız bir köşeye çekerek
dedi ki: -Yüce Allah’a hamdlerle şükredip
bereket dileyin ve size yaptığı tüm bu iyilikleri
herkese anlatın. 
7*Allah Teʿâlâya tebârek ėtmek ve ismini
iʿlâʾ ėdip ettiḡine ihtirâm 
7*Yüce Allah’ın kutsallığını anmak, ismini
yüceltmek ve yaptıklarının kutsal lığını ∞

ile ∞
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ile takrîr ėtmek hoşça nesnedir pes ȯŋa hamd
ü sipâs ėtmeḡe te kâsül ėtmeŋ
bildirmek iyi bir şeydir. O’na hamd ve şükür
etmeye ilgisiz kalmayın.
8*Zîrâ eḡerçi pâdişâhıŋ sırrını saklamak íyỉ
şeydir âmmâ Allah Teʿâlânıŋ efʿalini takrîr
ėtmek ʿazîz nesnedir
8*Gerçi kralın sırını gizlemek iyi şeydir; ama
yüce Allah’ın yollarını bildirmek en büyük
şeydir. 
9*Eylik+ eyleyin de size kemlik dokunmaya
duʿâ ve savm hem sadaka ve birr ü takvâ íyỉ
nesnelerdedir
9*İyilik edin ki size kötülük dokunmasın. Dua
ile oruç hem sadaka ve Allah yolunda yürü -
mek iyi şeylerdir.
10*Az helâl çok harâmdan evlâʾdır
10*Az helâl çok haramdan iyidir. 
11*Altĩnı hazînede saklamakdan sadaka ėt -
mek dahi íyỉdir
11*Altını hazinede gizlemektense, onu sa -
daka olarak dağıtmak daha iyidir. 
12*Zîrâ sadaka ölümden kurtarır ve her
günâha kefâretdir
12*Çünkü sadaka ölümden kurtarır ve her
günaha karşı bedeldir. 
13*Hasenât ve hayrât ėdenler doyunca ya -
şayalar
13*İyiliklerle sevap işleyenler, doyuncaya
dek yaşasınlar. 
14*Âmmâ günahkârlar kendỉ ʿömrüne düş -
manlardır
14*Ama günahkârlar kendi yaşamının düş -
manıdır. 
15*Sizden bir şey saklamayam ben size dė -
dim ki pâdişâhıŋ sırrını saklamak maʿkûl şey -
dir âmmâ Allah Teʿâlânıŋ efʿâlini taʿrîf ėtmek
ʿazîz nesnedir
15*Sizden bir şey saklayamam!.. Ben size
dedim ki kralın sırrını gizlemek kabul edi -
lebilir; ama yüce Allah’ın işlerini bildir mek
en büyük şeydir. 
16*Pes sen ve geliniŋ Sârâ duʿâ ettiḡiŋiz
zamân ben duʿâŋızı
16*Sen, gelinin Sara ile dua ettiğin zaman
ben duanızı ∞

+: íyỉlik
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Kuddûsüŋ öŋünde zikr eyledim
Kutsal Olan’ın önünde andım. 
17*Ve dahi sen meyyitleri gömdüḡüŋ zamân
seniŋ yanıŋda idim ve kalkıp hem mancaŋı
bırakıp bir meyyiti örtmek içỉn varmağa ü -
şenmediḡiŋ zamân seniŋ sâlih ʿameliŋ baŋa
mah f î deḡil idi illâ ben seniŋle idim
17*Sen ölüleri gömdüğün sırada, ben senin
yanındaydım. Kendi yemeğini bırakıp, bir
ölüyü gömmek için gitmeye üşenmediğinde,
senin bu iyi işin bana gizli değildi ve ben
seninleydim. 
18*Ve halâ Allah Teʿâlâ beni gönderdi ki sa -
ŋa ve geliniŋ Sârâya şifâ vėrem
18*Yüce Allah, beni sana ve gelinine iyilik
vermek için gönderdi. 
19*Ben Rafâʿel şul yedi meleklerden biriyim
ki mukaddesleriŋ duʿâlarını Allah Teʿâlâya
ʿarz ėderler ve kuddûsüŋ celâlleriniŋ öŋün de
varıp gelirler
19*Ben Rafael; şu yedi Melek’ten biriyim.
Onlar kutsal kişilerin dualarını yüce Allah’a
iletirler ve ‘Kutsal Olan’ın yüceliklerinin ö -
nüne gidip gelirler, dedi. 
20*O zamân ikisi de şaşdılar ve korku la rın -
dan yüzleri koyun düş düler
20*O zaman ikisi de şaşırdılar ve korku la -
rından yüzüstü yere uzandılar. 
21*Ol dahi onlara korkmaŋ dėdi zîrâ size
selâm ola
21*O da onlara: -Korkmayın! Çünkü size se-
lamet olsun, dedi.
22*Hemân Allah Teʿâlâya tebârek eyleyiŋ
çün ben kendỉ rızâm ile gelmedim illâ Taŋrı
Teʿâlâŋızıŋ murâdı böyle cârî olmağile gel -
dim ȯnuŋ içỉn ȯŋa ebeden tebârek eyleyiŋ
22*Şimdi yüce Rabb’e yalvarın. Çünkü ben
kendi isteğimle gelmedim; ama yüce Tanrı -
nız’ ın dileği üzerine buraya geldim. Onun
için O’ndan sonsuza dek bereket dileyin. 
23*Ben siziŋle hâzır idiḡim rüʾyâ idi ve ye -
mezdim içmezdim âmmâ size böyle görünür
idi imdi Allaha hamd ü sipâs eyleyiŋ
23*Ben sizinle olduğum sırada yemiyor, içmi -
yordum; ama size böyle görünü yordu. 

Şimdi Allah’a hamd ederek şükredin. 
24*Zîrâ ben beni gönderene ʿuruc ėderim ve
cümle vâkiʿ ahvâlden bir kitâb yazıŋ
24*Çünkü ben, beni gönderene çıkacağım.
Tüm bu olup bitenden bir kitap yazın. 

onlar ∞
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25*Onlar dahi kalkdılar da ȯnủ artĩk gör -
mediler ve Allah Teʿâlânıŋ ʿazîm hem ʿacâʾib
efʿâlini hem nice ki Rabbiŋ meleḡi onlara
göründüḡünü takrîr eylediler
25*Onlar da kalktılar, artık onu göremediler.
Yüce Allah’ın büyük, acayip işlerini ve Rabb’ -
in meleğinin onlara göründüğünü yazdılar.

On Üçüncü Bâb
1*Tobit dahi sürurdan bir duʿâ yazdı ve dėdi
ki
1*Tobit de sevinçle bir dua yazdı ve şöyle
söyledi: 
2*Ebeden hayy Allah mütebârek olsun ȯnuŋ
melekûtu dahi mü bârek olsun
2*-Sonsuza değin diri Allah kutsansın. O’nun
krallığı da uğurlu olsun.  
3*Zîrâ o taʿzîr* ėder ve merhâmet dahi ėder
o mezâra götürür ve tekrar getirir hem elin-
den kimse kurtulmağa kâdir deḡildir
3*Çünkü O döver* ama acır da..! O mezara
götürür ve yine geri getirir. Elinden hiç kimse
kurtulamaz. 
4*Ėy Benî İsrâʾėl ȯna şul ümmetler öŋünde
ki sizi onlarıŋ aralarına perâkende eyledi
hamd ü senâ eyleyiŋ
4*Ey İsrailoğulları! O’na, sizi onların arası -
na dağıtmış olduğu şu milletler önünde şük -
re dip övgüyle anın.
5*Orada ȯnuŋ ʿazametini beyân eyleyiŋ ve
ȯnủ her hayy nesneniŋ huzûrunda iʿlâʾ eyle -
yiŋ zîrâ Rabbimiz odur ve bi'z-zât Allah
Teʿâlâ ebeden bizim babamızdır
5*Orada O’nun yüceliğini anlatın ve O’nu
her canlının önünde yüceltin. çün kü Rab-
bimiz O dur ve yüce Allah, ta kendisi sonsuza
dek bizim Babamızdır. 
6*O bize yaramazlıklarımız içỉn belâ vėre ve
tekrar bize merhamet eyleye de bizi şul cümle
ümmetleriŋ arasından devşire ki bizi ȯnlarıŋ
6*O bize yaramazlıklarımız için bela verdi.
O bizi onların arasında dar madağın yapmış -
tır. Yine bize acısın ve bizi bu milletlerin ∞

*Tedip eder; azarlar, döver.
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aralarına perâkende eylemişdir
arasından toplasın. 
7*Eḡer ȯŋa bütün kalbiŋizden ve bütün canı -
ŋızdan rücûʿ ėdesiz ki huzûrunda hak üzere
münselik olasız o zamân ol dahi size döne ve
sizden dîdârını saklamaya da size ėttiḡi şey -
leri göresiz
7*Eğer O’na tüm kalbimizden ve tüm canı -
mız dan geri dönerseniz; önünde gerçekten
du rursunuz. O zaman O da size döner ve siz-
den yüzünü saklamaz. Sizler de size yap tık -
larını görürsünüz. 
8*Pes ȯŋa bütün femiŋiz ile hamd ü senâ ey -
leyiŋ ve ʿAlâ Külli Şeyʾ in Kâdir Rabbe te -
bârek eyleyin hem Melik i'l-Dühûru iʿlâʾ
ey leyin
8*Şimdi O’na tüm ağzınızdan hamd edip
şükredin; ‘Her Şeye Gücü Yeten’ yüce Rabten
bereket dileyin ve ‘Çağların Efendisi’ni yü -
celtin. 
9*Ben ȯna esîr olduğum vilâyetde hamd ü
senâʾ ėderim ve ȯnuŋ kudret ü ʿazîmetini gü -
nâhkâr tâʾifesine ʿilâm ėderim
9*Ben O’na sürgün olduğum bir ülkede öv -
güy le şükrederim ve O’nun güçlü yüceliğini
günahkâr milletine bildiririm. 
10*Ėy günâhkârlar tevbe eyleyiŋ ve huzû -
runda hakkı icrâʾ eyleyiŋ kim bilir belki biz-
den lütf ile râzı olup bize merhamet eyleye
10*Ey günahkârlar! Tövbe edin ve önünde
doğruyu yapın. Kim bilir belki bizden hoşnut
olur ve bizi acıyarak kayırır. 
11*Ben Allah Teʿâlâmı yüceldirim cânım da -
hi Meliki's-Semâyı iʿlâʾ ėder hem ȯnuŋ ʿaza -
metini tehellül ile taʿrîf ėdecekdir
11*Ben yüce Allah’ımı yüceltirim; canım da -
hi ‘Göklerin Egemeni’ni yüceltir ve O’nun
yü celiğini sevinç ışıltısıyla bildirecektir.
12*Hepisi söylesinler ve ȯŋa hak üzere hamd
ü senâ eylesinler
12*Herkes söylesin ve O’na gerçekten övgü -
ler düzsünler. 
13*Ėy Yerûşâlim şehri mukaddes O • saŋa
oğullarıŋıŋ ʿamâlleri içỉn
13*Ey Yeruşalim şehri! Kutsal O...  Seni ço -
cuklarının yaptıkları için ∞

taʿzîz ∞
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taʿzîz* eyleye
cezalandırsın.
14*Rabbe hamd ü senâ eyle zîrâ íyỉdir ve
Melik i'l-Dühûra tebârek eyle ki ȯnuŋ mes -
keni tekrar sende sürur ile yapıla
14*Rabb’e övgüler düzün; çünkü iyidir ve
‘Göklerin Egemeni’nden bereket dileyin ki
O’nun Evi sende tekrar sevinçle yapılsın. 
15*Ve ki seniŋ esîrlik çeken tâʿifeŋi sende se -
vindire hem sende ebed-el ebed fukarâʾ seve
15*Senin sürgündeki milletini sende sevindir -
sin; hem sende sonsuza dek yok sulları sev sin. 
16*Rabb Allah Teʿâlânıŋ ismine çok ümmet -
ler ırakdan geleler ve Meliki's-semâʾ ihdâ
olu nacak pişkeşleri ellerinde ola
16*Yüce Rabb Allah’ın adına çok milletler
ıraktan gelsinler. ‘Göksel Egemen’e armağan
edilecek hediyeleri ellerinde olacak. 
17*Cemiʿ ʿasrlarıŋ âdamları sana hamd eyle -
yeler ve sürurdan gül bânk çekeler
17*Tüm çağların insanları sana hamd etsin-
ler ve sevinçten ilahiler söylesinler. 
18*Ȯnu sevmeyenler hepisi melʿûn olalar ve
seni sevenler hepisi ebeden mübârek olalar
18*O’nu sevmeyenler lanetlensin ve seni sev-
enler sonsuza dek  kutlansın. 
19*Sâdıklarıŋ oğulları içỉn sevinip ibtihâc ėy -
le zîrâ bir yere cemiʿ olup sâdıklarıŋ Rabbine
tebârek ėdeceklerdir
19*Dürüst çocukların için sevinçle coş! Çün -
kü bir yere toplanıp dürüstlerin Rabbinden
bereket dileyeceklerdir. 
20*Ne mutlu seni sevenlere onlar seniŋ selâ -
mıŋdan ferah-nâk ola caklardır
20*Ne mutlu seni sevenlere! Onlar senin se-
lametinden sevinç duyacaklardır. 
21*Ne mutlu seniŋ taʿzîrleriŋden mahzûŋ o -
lan lara zîrâ bütün celâ liŋe
21*Ne mutlu senin dövgülerinden yas tutan-
lara! Çünkü tüm görkemine ∞

*Zeyrek katibin hatası: tâʿzîz değil tâʿzîr kelime-
sidir ve 3. ayetteki kelime ile aynıdır. Al man cası
‘gezüchtig’(tâʿzîr): Azarlama, tekdîr etme; dövme.
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bakarak sevinecekler ve ebeden mesrûr ola -
caklardır
bakarak sevinecekler ve sonsuza dek mutlu
olacaklardır. 
22*Cânım Allah Teʿâlâya ol ʿazîm pâdişâha
tebârek eylesin
22*Canım yüce Allah’tan, O yüce kraldan
bereket dilesin. 
23*Zîrâ Kuds-i Şerîf yâkut ve zümrütden ve
hisârları cevâhir taş larından yapılacakdır
23*Çünkü kutsal Kudüs yakutla, zümrütten
ve burçları değerli taşlardan yapılacaktır. 
24*Ve kulleleri hem tâbiyeleri hâs altĩndan
olalar
24*Kuleleri e mazgalları saf altından olsun-
lar.
25*Ve çârşĩlarınıŋ kaldırımları seng-zer ü
şeb-çirâklar hem ofîr taşlar ile döşenecekdir
25*Çarşılarının kaldırımları parıldayan sarı
yakutlar ve Ofir taşlarıyla döşenecektir. 
26*Hem cemiʿ sokaklarınıŋ ahâlisi hallûliyâh
dėyỉp Rabbe hamd eyleyeler ve bizi ebeden
rifʿatlı ėden Allah Teʿâlâ mütebârek olsun
diyeler 
26*Bütün sokaklarında halk ‘Haleluya..!’
diyerek Rabb’e hamt edecek ve bizi yükselten
yüce Allah yücelensin diyecektir.

Ondördüncü Bâb
1*Ȯndan Tobit Allah Teʿâlâya hâmd ü senâ
ėtmeḡi tamâm eyledi
1*Ondan sonra Tobit yüce Allah’a övgüyle
şükretmeyi bitirdi. 
2*Gözleri görmez olduğu zamân elli sekiz
ya şında idi ve sekiz yıldan soŋra tekrar göz-
leri gördü
2*Gözleri görmez olduğunda elli sekiz yaşın -
daydı ve sekiz yıldan sonra yine gözleri
gördü. 
3*Sadâkalar vėrir idi ve Rabb Allah Teʿâlâ -
dan daʿimâ korkup ȯŋa hamd ü senâ
3*Sadakalar veriyordu ve yüce Rabb Allah’-
tan daima korkup O’na övgüyle şükür ∞

eyler ∞
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eyler idi
ediyordu.
4*Ȯndan pek kocadıkdan soŋra oğlunu ve
oğlunuŋ altı oğullarını çığırıp ȯŋa dėdi ki
4*Bundan sonra çok yaşlandığı günlerde oğ -
lu nu ve oğlunun altı oğlunu çağırarak ona: 
5*Ėy oğul oğullarıŋı al işte ben kocadım ve
ʿan-karîb bu dünyadan gideceḡim
5*-Ey oğul! Oğullarını al. İşte ben yaşlandım
ve çok geçmeden bu dünyadan gideceğim. 
6*Ėy oğul Midyan vilâyetine var zîrâ Yûnus
peyġamberiŋ Nînîve husûsunda dėdiḡi cümle
nesneleri yakînen bilirim hem yıkılacağı da
baŋa maʿlûmdur
6*Ey oğul! Med vilayetine git. Çünkü Yunus
peygamberin Ninova için dediği tüm şeyleri
kesinlikle biliyorum ve yıkılacağı da bilgim
içindedir. 
7*Âmmâ Midyan vilâyetinde tâ bir zamâna
dek ziyâde selâm ola
7*Ama Med ülkesi daha uzun yıllar esen
kalacak. 
8*Hem dahi bilirim ki karındaşlarımız íyỉ vi-
layetden çıkıp dünyâda perâkende olacak -
lardır ve Kuds-i Şerîf harâb hem içinde olan
Beytullah ihrâk olup bir zamâna dek virân
olacakdır
8*Biliyorum ki kardeşlerimiz iyi vilayetten
çıkıp, tüm dünyaya dağılacaktır. Kutsal Ku -
düs yıkılmış ve içindeki Allah’ın Evi yakıl mış
olup bir zamana dek harabe kalacaktır. 
9*Âmmâ Allah Teʿâlâ onlara tekrar mer-
hâmet eyleye de onları gerỉ vilâyete getire
onlar dahi beyti yapalar âmmâ evvelki gibi
olamaz ve o dünyânıŋ ʿasırları tamâm olun-
caya dek bâki kalacakdır
9*Ama yüce Allah onlara yine acıyacak ve
onları vilayete geri getirecek. Onlar da ‘Evi’
yapacaklar. Ama önceki gibi olamaz ve dün -
yanın asırları tamam lanıncaya dek dura cak -
tır. 
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10*Bundan soŋra esîrliklerinden döneler ve
Kuds-i Şerîfi mükemmel yapalar hem içinde
Rabbiŋ beyti tekrar yapıla ve ol yapı dün -
yânıŋ cümle ʿasırların da ʿazîz ola nice ki en-
biyâ söyledi ise
10*Bundan sonra sürgünden döne cek ler ve
‘Kutsal Kudüs’ü güzelce onaracaklar. Rabbin
Evi yeniden yapılacak ve peygamberlerin
söy le diği gibi o yapı dünyanın tüm çağ la -
rında güçlü kalacaktır. 
11*Cümle ümmetler dahi hakî kat üzere rücûʿ
ėdip Rabb Allah Teʿâ lâdan korkalar ve büt-
lerini gömeler ve cümle tâʾîfeler Rab be tebâ -
rek eyleyeler hem ȯnuŋ kavmi Allah Teʾâlâya
hamd ü senâ ey leye
11*Tüm milletler hakikata geri dönüp, yüce
Rabb Allah’tan korkacaklar. Putlarını göme-
cekler ve tüm milletler Rabb’ten bereket dile -
yecek. O’nun halkı da yüce Allah’a övgüyle
şükran sunacak. 
12*Rabb-i Teâlâ dahi kendỉ kavmini irtifâʿ
eyleye hem Rabb Allah Teʿâlâyı hak ü sıdk
ile sevenler ve karındaşlarımıza merhamet
ėdenler hepisi mesrûr olalar
12*Yüce Rab kendi halkını yükseltecek. Hem
yüce Rab Allah’ı gerçek sadakat le sevenlerin
ve kardeşlerimize acıyanların tümü mutlu
olacaklardır. 
13*Pes ėy oğul Nînîveden göç eyle zîrâ tah -
kîk Yûnus peyġamberiŋ pîş-güfte nesneleri
vâkiʿ olacaklardır
13*Ey oğul! Artık Ninova’dan göç et. Çünkü
eğer araştırırsan, Yunus peygamberin söyle -
diği sözler gerçekleşecektir. 
14*Âmmâ sen Tevrâtı ve vasayâyı gözet ve
merhametli hem ʿadâ letli ol ki eylik+ bulasın
14*Ama sen Tevratı ve vasiyetleri gözet. Mer-
hametli ve adaletli ol ki iyilik bulasın. 
15*Ve beni hem benim ile anaŋı ikrâm ile
defn eyle de artık Nînî vede durma
15*Beni ve benimle anneni mezara ağırla ve
artık Ninova’da durma. 
16*Ėy oğul Âmân kendỉ besleyen Âhiyâhire
ėtdiḡine bak nice ki
16*Ey oğul! Aman’ın kendisine bakan Ahi -
yahir’e yaptığına bak. Nasıl ki ∞

+: íyỉlik.
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ȯnu ̉nûrdan zulümete götürdü ve ȯŋa ne ʿivaz
ey ledi
onu ışıktan karanlığa götürdü ve ona ne
karşılık verdi? 
17*Ve Âhiyâhir kurtuldu âmmâ o birine ken -
dỉ cezâsı vėrildi de zulumâte indi
17*Ahiyahir kurtuldu; ama öbürüne kendi
cezası verildi ve karanlığa indi.
18*Manâse+ sadakacı idi de ȯŋa çekilen ölüm
ke mendinden halâs oldu Âmân ise kemende
uğrayıp helâk oldu
18*Manessa+ sadakacı idi de ona kurulan
ölüm kemendinden kurtuldu. Aman ise ke-
mende uğrayıp yok oldu. 
19*Pes ėy oğul gör sadaka ne işler ve nice ki
ʿamel-i sâlih halâs ėder
19*Şimdi ey oğul gör! Sadaka ne işler ve ne
çok iyi işler yapanı kurtarır. 
20*Bunu deyince döşeḡinde cânı teslîm ey -
ledi ve yüz elli sekiz yaşında idi oğlu dahi
ȯnu ʿizzet ile defn eyledi
20*Bunu deyince döşeğinde canını teslim
etti. O tam yüz elli sekiz yaşındaydı. Oğlu da
onu onuruna yaraşır bir şekilde gömdü. 
21*Valdesi Ânnâ dahi öldüḡü zamân ȯnủ da
ba bası yanında gömdü
21*Annesi Annna da öldüğü zaman, onu da
babası yanında gömdü. 
22*Ȯndan Tobiya ʿavratı ve evlâdı ile Ek-
betâna kayın atası Raguʿ ele götürdü de ʿizzet
ile kocadı
22*Ondan sonra Tobiya eşi ve çocuklarıyla,
Ekbatan’a kaynatası Raguel’e gitti. Orada
onuruyla yaşlandı.
23*Ve kayın atası hem kayın anası öldükden
soŋra onları ʿizzet ile defn eyledi ve onlarıŋ
hem babası Tobitiŋ mâllarını mîrâs ile aldı
23*Kaynatası ve kaynanası öldükten sonra
onları onurlarıyla gömdü. Onların ve babası
Tobit’in mallarını miras olarak aldı.
24*Ȯndan kendỉsi dahi yüz yiḡirmi yedi* ya -
şında iken Midyân vilâyetiniŋ
24*Kendisi yüz yirmi yedi* yaşındayken Med
vilayetinin ∞

+Manâse?!: Katolik Almanca çeviride ‘Akikar’ 

olarak geçiyor: “Ahiyahir(Akikar) war barmher -
zig und wurde aus der tödlichen Falle gerettet, die
Nadab (Aman) ihm gestellt hatte.„ Kat. Birlik Çev.
14/11. 
Türkçesi: (Ahiyahir merhametli idi ve Aman’ın
ona kurduğu ölüm tuzağından kurtuldu).
Kitabı Muk. Şt.’i Çev.: ‘...yaptığı iyi işlerden
dolayı Akikar, Nadav’ın ona hazırladığı öldürücü
tuzaktan kurtuldu.’ Tob. 14/10.
Ali Bey’in çevirisinin I. Grekçe çeviriden ol duğunu
düşünürsek; Ali Bey’in ‘Manessa’ ismini,  doğru
çevirdiğini kabul etmek gerekir. Martin Lut her’in
çevirisinde ve Kitabı Muk. Şt.’i çevirisinde ise bu
isim yazılı değildir. Çünkü II. Grekçe çeviriden
çevrilmiştir ve bu isim orada geçmiyor. Bkz.
Manessa Yer.15/4, II. Krl. 20/20, 21/1.
*II. Grekçe çeviride „117 yaşında“.
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şehri Ekbetânda vefât eyledi ve ölmezden
evvel Nînîveniŋ ha râb lığını işitdi ki ȯnủ Ne -
bûhadnessâr ve Âsûr aldılar idi pes ölmezden
evvel Nînîvenîŋ halinden sevindi
şehri Ekbetan’da öldü. Ölmeden önce Nino -
va’nın yıkılışını duydu ki onu Nabukadnezar
ve Asurlular almıştı. Böylece ölmeden önce
Ninova’nın bu durumuna sevindi.

Kitab-ı Tobit tamam oldu
mim (Temiz kopya 1665)

Finito 4. Nouemb: N.S.
A.D    1664  

(Ali Bey'in orjinal notu)

Manessanın Duʿâsı

1*Ėy her şeyʾe kâdir Rabb babalarımız İb -
râhîm İshâk ve Yaʿkûbuŋ ve ȯnlarıŋ sâdık
zürrîyetiniŋ ilâhı
1*Ey! Her Şeye Gücü Yeten Rabb. Atalarımız
İbrahim, İshak, Yakup ve onların sadık soyu-
nun Tanrısı. 
2*Ki yeri ve göḡü hem onlarıŋ cümle ziynet-
lerini halk eylediŋ ki emriŋiŋ kelâmı ile der -
yâyı kapaya koduŋ
2*Yeri göğü ve onların tüm değerlerini yara -
tıp güçlü sözünle denizi kapadın. 
3*Ki dibsizliğe kapadıŋ da onu ̉muhib ü ʿazîz
ismiŋ ile mühür lediŋ ki ondan her şey seniŋ
kavî didârıŋıŋ huzûrunda ditreyip korkarlar
3*Onu dipsizliğe kapadın ve onu ‘sevgililerin
dostu’ adınla mühürledin ki her şey ondan;
senin güçlü yüzünün önünden titreyip kork-
sunlar. 
4*Zîrâ celâliŋiŋ ʿazîmetine kimse dayanamaz
ve günahkârlar üzeri ne olan ġazabıŋıŋ tehdî-
dini kimse götüremez
4*Çünkü yüceliğinin görünüşüne kimse da -
ya namaz ve günahkârlar üzerine olan öf ke -
nin korkusunu kimse kaldıramaz.

âmmâ ∞
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5*Âmmâ vaʿdeŋiŋ rahmeti bî-nihâyetdir ki
istidrâk olunmaz
5*Ama verdiğin sözünün acıması sonsuzdur
ki erişilmez. 
6*Çün sen Rabbi'l-Müteʿâl kerîm ġazâba mü -
teʾennî ve rahmânsın ve Benî Âdeme cefâ et -
tiḡiŋe peşîmânsın
6*Sen ‘Yüce Rabb’  gönlün yücedir. Öf ke ni
yatıştıran ve acıyansın . Adem oğulla rına acı
çektirdiğine pişmansın. 
7*Sen yâ Rabb ʿazîm ihsânıŋdan nedâmeti ve
saŋa günâh ėdenlere ʿafvı ikrâr eylediŋ ve
rahmetleriŋ kesretinden günâhkârlara halâs
içỉn tevbeyi emr etdin
7*Sen ya Rab! Yüce bağışlaman ile piş man -
lığı ve sana günah edenlere affı söyledin.
Yüce bağışlayıcılığının enginliğin den; gü -
 nah kârlara kurtuluş için tövbeyi emrettin. 
8*Pes seŋ sâdıklarıŋ Rabbi Allah Teʿâlâ sâ -
dıklar ve saŋa günâh ėt me yen İbrâhîm İshak
ve Yaʿkûb içỉn tevbeyi emr eylemediŋ illâ ben
gü nâhkâr içỉn emr eylediŋ
8*Ey sen! Dürüstlerin Rabbi yüce Allah.
Dürüstler ve sana günah etmeyen İbrahim,
İshak ve Yakup için tövbeyi emretmedin. Ama
ben günahkâr için emrettin. 
9*Çün ben deŋiz kumunuŋ ʿadedinden ziyâde
günâhlar ėtdim
9*Çünkü ben deniz kumlarından daha çok
günahlar yaptım. 
10*Yâ Rabb yaramazlıklarım çoğaldı kaba -
hâtlerim kesr oldu ve yarâmazlıklarımıŋ çok -
luğundan göğüŋ yüksekliğiŋe bakmağa lâyık
değilim
10*Ya Rab! Yaramazlıklarım çoğaldı, suçla -
rım büyüdü ve kötülüklerimin çokluğun dan,
göğün yüksekliğine bakmaya layık değilim. 
11*Demỉrlerimiŋ ağırlığından büsbütün* bü -
küldüm şöyle ki başımı kaldırmağa kâdir de -
ğilim ve hîç teneffüsüm yokdur
11*Demir gibi yükümün ağırlığından büs-
bütün büküldüm. Öyle ki başımı kaldırmaya
bile nefesim yok. 
12*Çün ġazâbıŋı tahrîs ey ledim ve önüŋde
kemlik ėtdim ben mu râdıŋı ∞

12*Çünkü öfkeni kabarttım ve önünde kötü -
lük ettim. Ben isteğini ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘büzbü -
tün’
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ėtmedim ve vasiyyetleriŋi gözetmedim ben
ricsiyyâtı nasb eyledim ve cürümleri çoğalt -
dım
yapmadım ve dileklerini gözetmedim. Ben
mur    darlığı kazandım ve kötülükleri çoğalt -
tım.
13*Âmmâ halâ seniŋ ihsânıŋı isteyỉp kalbim
ile diz çökerim günâh ėtdim yâ Rabb günâh
ėtdim ve ya râ mazlıklarıma muʿterifim
13*Ama şimdi senin bağışlamanı diliyor, yü -
reğimle diz çöküyorum. Günah ettim ya
Rabb, günah ettim ve yaramazlıklarımı itiraf
ediyo rum. 
14*Ȯnuŋ içỉn duʿâ ve temennâm budur ki yâ
Rabb baŋa ʿavf eyle ʿavf eyle ve beni yarâ -
mazlıklarım ile bile helâk eyleme
14*Bu nedenle dua ve dileğim budur ki ya
Rab! Beni affet, affet ve beni yaramazlık la -
rım   la yok etme.
15*Ve ebeden ġazûb olup baŋa dahi büyük
belâlar sâklama hem beni yeriŋ esâfiline salıb
taʿzîb eyleme zîrâ sen Allah Teâlâ tev be kâr -
larıŋ Allahısın ve cümle ihsânıŋı bende izhâr
ėdeceksin
15*Sonsuza dek öfkeni kabartma, bana büyük
belalar saklama. Beni dünyanın sefaletine
salarak sıkıntı verme. Çünkü sen yüce Allah,
tövbekarların Allahısın ve tüm bağışlamanı
bende göstereceksin. 
16*Çün sen beni ʿazîm rahmetinden lâyık
değil isem de kurta ra cak  sın ben dahi saŋa
dâimâ cemʿi ʿömrümüŋ eyyâmında hamd ey -
le  ye yim zîrâ semânıŋ cümle kuvvetleri saŋa
hamd ederler de mecd ebe den ebed saŋa
mahsûstur âmîn
16*Çünkü ben hak etmesem de sen beni bü -
yük bağışlaman ile kurtaracaksın. Ben de
sana yaşamımın tüm günlerinde hamd edece -
ğim. Zira göğün tüm güçleri sana hamd ed-
erler. Yücelik sonsuza dek senin ve sana aittir.
Amin.

Manessanıŋ duʿâsı tamam oldu
mim

(Katibin temiz kopyası 1665)

Finito 4. Nouemb: N.S. 1664 (Orj. Ali Bey)
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Kitâb-ı Eklesiyastikûs yaʿnî hikmet-i 
Yesûʿ bin Sarâh

Nâ-maʿlûm musannifiŋ dîbâcesi

Eklesiyastikus+ Kitabı; yani Yesu bin 
Sarah’ın bilgeliği

- Bilinmeyen yazarın önsözü -

1*Bu Yesûs Serâh* oğlu ve diḡer Yesûs dahi
nâm kimseniŋ yeḡeni idi
1*Bu Sara oğlu Yesus; Yesus ismindeki başka
bir kişinin yeğeniydi
2*Bu muʾahhar zamânda İsrâʾėl kavminiŋ
esîrliḡinden ve dönü şünden hem cümle pey -
ġamberlerden soŋra yaşadı 
2*İsrail kavminin esirliğinden, dönüşünden
ve tüm peygamberlerden sonra olan zamanda
yaşadı.
3*Ve ȯnuŋ dedesi Yesûs nâm kimse bunuŋ
ėttiği şehâdet üzere ʿİbrânîler arasında zah -
metkeş ve pek ʿakllı âdam idi
3*Onun dedesi Yesus adındaki kişi; bunun
yaptığı tanıklık üzere İbraniler arasında çok
emek çeken akıllı bir adamdı. 
4*Ki yalıŋız sâʾir ondan evvel olan sâhib-i
idrâk âdamlarıŋ pür ʿilim kelimâtını derc ėt -
medi belki kendỉsi de bâʿzı pür-hikmet ve
maʿrifet sözleri söylemişdir 
4*Yalnız ondan önce gelen akıllı adamların
bilgelik sözlerinî topl amadı; belki kendisi de
bazı erdemli ve marifetli sözleri söyledi.
5*Pes evvelki Yesûs bu vâfir derc olunmuş
kitâbıŋ ekserini metrûk ėdip vefât ėdince
ȯndan soŋra ȯnủ bu Serâh tekrar alıp kendỉ
oğlu Yesûsa alıkodu
5*Önceki Yesus derlediği bu kapsamlı kitabın
bir çoğunu ölüp mi ras bıra kınca; ondan son -
ra onu bu Sara tekrar alıp kendi oğlu Ye sus’a
alıkoydu.

+Eklesiyastikus: Eski Grekçe „Kilisenin Kita bı“
anlamına geliyor.

*bkz. Ali Bey`in 1664 el yazısında „Serah`ın
oğlu“. Serâh ve Sârâ iki türlü yazılıyor. Sârâ
elifle iki kez s ve r harflerinden sonra â sesi
veriyor. bkz. S.392-3: Tob. 7/1.
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6*Ol ki ȯnu ̉eline alıp bir hoşca cild düzdü ve
ȯnủ kendỉniŋ ve babasınıŋ hem dedesiniŋ
adından hikmet-i Yesûs diye tesmiye eyledi
ki bu hikmet adı ile müstemiʿyi tâdandırıp
kitâbıŋ tilâvetine ziyâde cehd ile yaklaşdıra 
6*O da onu eline alıp bir güzel ciltledi. Ona
kendinin, babasının ve dedesinin adından
ötürü “Yesus’un Bilgeliği” adını verdi ki bu
hikmet adıyla işitene tat versin ve daha çok
okumak istesin.
7*Ki ʿâkilâne kelimât ve rumûzât ve emsâli
ve baʿzı Allah Teʿâlâ onlardan râzı olduğu
sâlih âdamlarıŋ mahsûs eski rivâyetini ve bir
duʿâyı hem müsannifiŋ uġniyesini istimâl
ėder hem dahi Allah Teʿâlâ kendỉ kavmine
kanġi ihsânlara lâyık gördü ve onlarıŋ düş -
manlarını kanġi belâlara uğrattı ise hikâyet
ėder
7*Akıllı kelimeler, işaretler gibi yüce Allah’ın
onlardan hoşnut olduğu eski erdemli insan -
ların aktardığı sözleri, bir dua ve yazarın
ilahisini kaplar. Yani yüce Allah kendi kav mi -
ni hangi iyilikleri layık gördüyse ve düşman -
la rını hangi belalara uğrattıysa öy külendirir.
8*Bu Yesûs Süleymânıŋ muktedîsi idi ʿilm ve
hikmetiŋ tahsîlinde ondan eksik olmadı ki 
adına göre fi'l-vâkiʿ dahi ehl-i ʿilm âdam idi
8*Bu Yesus Süleyman’ın takipçisiydi. İlim ve
bil geliğin öğre ni minde ondan eksik olmadı.
Adından esimlendiği gibi ilimle dolu bir a -
dam dı.

Serâh oğlu Yesûsuŋ hikmetiniŋ dîbâcesi
Sara oğlu Yesus’un bilgeliğinin önsözü

1*Vâfir ve ʿazîm nesneler bize Tevrâtıŋ ve
peyġamberleriŋ hem on larıŋ sâʾir halefleriniŋ
vâsıtasıyla münâvele olunmuşdur ki onlar
içỉn ʿilim ve hikmetiŋ 
nâmı ∞
1*Birçok büyük şeyler bize Tevrat’ın, pey -
gamberlerin ve onların diğer vekillerinin
aracılığıyla iletilmiştir ki onlar için ilim ve

bilgelik ∞
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nâmı ile medhi İsrâʾėle vâcib bilỉriz
adıyla övgüyü İsrail’in biliriz.
2*Ve bu takdîrce onlardan yalıŋız okuyanlar
ʿâlim olmazlar belki öḡ  renen dânişmendler
onları söyleyip ve yazıp ġayrılara nâfiʿ ol mak
gereklerdir 
2*Böylece yalnız onları okuyanlar bilge ol-
mazlar; belki öğrenen danışmanlar onları
söy leyip başkalarına yarar sağlarlar.
3*Dedem Yesûs Tevrâtı ve peyġamberleriŋ
hem babalarımızdan kal  mış kitâbları oku ma -
ğa pek cehd etmiş ve onlarda kabiliyyet ve
iktidâra nâʾil olmuş iken
3*Dedem Yesus Tevratı, peygamberleri, ata -
larımızdan kalan kitapları okumayı çok iste -
miş ve onlarda anlayışla güce erişmişti.
4*Ol dahi hikmet ve teʾdîbe müteʿallik nes-
nelerden birâz nesne yaz mağa murâd ėdindi
4*Ve o da erdemle etik konularından bir şey -
ler yazmak istedi.
5*Tâ kim ʿilime tâlibler ve bu nesnelerden
his sedâr olanlar dahi ʿöm rünüŋ meşrûʿ ter-
biyesinde izdiyâd bulanlar* 
5*Bilgelik arzulayanlar ve bu şeylerden bir
şeyler kapanlar; yaşa mın terbiyesiyle bü yü -
sünler.
6*Pes size nasîhat olsun ki bunu lutf-i takay -
yüd ile okuyasız ve bizi muʿâf tutuŋ ki baʿzı
yerlerde eḡerçe tercümede beyâna ictihâda
ʿamel sarf eyledik ise de ʿibâretleriŋ istid lâ -
linde nâkis görünürüz 
6*Her ne kadar bunun anlaşılmasına çok ça -
lış tıysam da bunu tüm yürekten okumanızı
öğütlerim. Eğer çeviride, bazı yerlerde ifa -
delerin açıklanmasında yetersiz kaldıysam;
sizi saptırmaması için bu yetersizliğe boynu-
muzu eğeriz. 
7*Zîrâ ol nesneler ġayrı lisâna mütercim ol -
duğu zamân o kadar hüsn-ü taʿbîr bulamazlar
ʿİbrânîce söylendikleri zamân bulduğu gibi 
7*Çünkü o şeyler İbranice’de olduğu gibi
başka bir dile çevrildiği zaman o kadar güzel
olamazlar. 
8*Yalınız bunlar deḡil belki ġayrılar dahi
yaʾni Tevrât ve nübüvvet hem sâʾir 

8*Yalnız bunlar değil Tevrat, peygamberlik
ve diğer ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘bulalar’
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kitâblar kendỉ lisânı ile mütelâffız olduğu za -
mân eblağ olurlar 
kitaplar da kendi dili ile söylendiği zaman
özümsenirler.
9*Zîrâ Âvreket pâdişâhıŋ otuzuncu yılında
Mısıra geldiḡim ve orada birâz temekkün ėt -
tiḡim zamân bir hoş taʿlîm kitâbını buldum 
9*Çünkü kral Euergetes’in(Ptolemo) otu -
zuncu yılında Mısıra geldiğim ve orada bi raz
söz sahibi olduğum zaman güzel bir öğreti
kitabı buldum. 
10*Bu husûsdan pek lâzım idiḡini sandım ki
bu kitâbıŋ tercemesine birâz cehd ü zâhmet
çekem ve ol zamânıŋ mabeyninde bu ʿilm
içỉn çok uykusuzluk çekdim 
10*Bunun çok gerekli bir kitap olduğunu an-
layarak çevirisi için biraz gayret göstereyim
dedim. O günlerde kralın yakınında olan bir
odada, bu bilgi için çok uykusuzluk çektim.
11*Ki bu kitâbı tamâm ėttikden soŋra zuhûra
getirem de seyyâh olup ʿilime cehd ėtmek
isteyenleri evvelce ol ahlâklardan öğredem ki
onlar ile şerîʿate muvâfık ʿömür geçireler
11*Çünkü bu kitabı bitirdikten sonra kendimi
gezgin edip erdem liği öğrenmek isteyenlere
ve ahlak kurallarını öğretmeye adadım. Böy -
lece onlar da Tanrı’nın yasaları ile uygun bir
yaşam sürsünler. 

Evvelki Bâb
1*Her ʿilm Allah Teʿâlâdaŋ gelir ve ebeden
ȯnủŋ yanındadır
1*Her bilgi yüce Allah’tan gelir ve sonsuza
dek O’nun yanındadır. 
2*Deŋiziŋ kumlarını ve yağmuruŋ damlala -
rını hem rehriŋ* eyyâ mını kim sayabilir
2*Deniz kumlarını, yağmur damlalarını ve
yolların günlerini kim sayabilir? 
3*Göḡüŋ yüksekliḡini ve yeriŋ enliliḡini ve
dipsizliḡini hem hikmeti tefahhus ėtmeḡe kim
kâdirdir
3*Göğün yüksekliğini, yerin genişliğini, dip-
siz derinlikleri ve erdemliği anlayan kim?

*Almancası ‘der Welt’ :“...wieviel Tage der Welt
werden sollten?“

Türkçesi:“...Dünyanın günleri ne kadar ol -
ma lıdır?“ ∞
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4*Cümleden evvel hikmet halk olundu ve
fehm ü ʿakl ezeldendir
4*Her şeyden önce bilgelik yaratıldı; akıl ve
anlayış başlangıçtandır.
5*ʿİlimiŋ buŋarı Allah Teʿâlânıŋ kelâmıdır ve
ȯnủŋ tarîkatı ebedî emirlerdir 
5*Bilginin kaynağı yüce Allah’ın sözüdür ve
O’nun yolları sonsuz buyruktur. 
6*Hikmetiŋ âslı kime keşf olundu ve ȯnuŋ
hâzık efʿâlini kim bilir
6*Bilgeliğin aslı kime bildirildi ve onun be-
cerisini kim bilir? 
7*Pek muhterem ʿâlim birdir ki kendỉ kürsî -
sinde oturur
7*Bilge birdir; çok yüce bir sevgilidir ki ken -
di kürsüsünde oturur.
8*Yâʿnî Rabb-i Teʿâlâ o anı halk eyledi ve
bildi hem hėsâba aldı
8*Yani yüce Rabb, o anı yarattı ve bildi, hem
hesapladı.
9*Ve ȯnu ̉cümle kendỉ ʿamelleri üzerine saçdı
ȯnuŋ hibesinden her beşere yakındır ve ȯnủ
kendỉyi sevenlere yetişdirir
9*Onu, tüm kendi işleri üzerine saçtı. O’nun
torbasından herkese yakındır ve onu kendini
sevenlere ulaştırır. 
10*Takvâʾullah izzet ü ferah ve sürur u ibti-
hâc tâcıdır  
10*Allah’tan korkmak, şerefli sevinç ve coş -
kulu mutluluk tacıdır. 
11*Takvâʾullah kalbi sevindirir ve sürur ve
hübur hem ʿömrüŋ uzun luğunu verir
11*Allah’tan korkmak, yüreği sevindirir. Coş -
ku, sevinç, uzun yaşam verir. 
12*Allahdan korkanıŋ ʿakibeti hayr ola ve
ölecek gününde ʿinâyet bula
12*Allah’tan korkanın geleceği iyi olur ve
öldüğü günde kurtuluş bulur. 
13*Hikmetiŋ ibtidâsı Allah Teʿâlâdan kork -
makdır ve ol hikmet ana rahminde müʾminler
ile bile yaradıldı
13*Bilgeliğin başlangıcı yüce Allah’tan kork -
maktır. O bilgelik ana rahminde müminlerle
yaratıldı. 
14*Ve âdamlarıŋ arasında âşîyân gibi bir
ebedî temel kurdu hem onlarıŋ nesli yanında 

emânet konuldu
14*İnsanlar arasında yuva gibi sonsuz bir 
temel koydu ve onların soyu yanında emanet
konuldu. 
15*Allah Teʿâlâdaŋ korkmak tamâm hikmet-
dir ve kendỉ mey veleri ile âdamları mest ey -
leyen odur 
15*Yüce Allah’tan korkmak tam bilgeliktir ve
kendi meyveleriyle insanları mutlu eden odur. 
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16*Ȯnlarıŋ evini kendỉ makbûl nesneleri ile
ve mahzenlerini mah sûlâtı ile doldurur
16*Onların evlerini beğenilen şeylerle ve
depolarını ürünlerle doldurur. 
17*Ve Allahıŋ bu iki vėrgileri selâm içỉndir
17*Allah’ın bu iki niteliği esenlik içindir: 
18* Takvâʾullah hikmetiŋ tâcıdır ki selâmı ve
kemâl-i sıhhatı filis lendirir zîrâ kendỉyi se -
ven lerin ʿizzeti artırır
18*Allah korkusu bilgelik tacıdır; esenliği ve
canlılığı filizlendirir. Çünkü kendisini seven-
lerin şerefini arttırır. 
19*Hikmet ʿilmi ve izʿânıŋ fehmini yağmuru
döker gibi döker ve ȯŋa mâlik olanlarıŋ ʿiz -
zetini terfîʿ ėder 
19*Bilgelik, bilgiyle aklın anlayışını yağmur
gibi döker ve ona sahip olanların şerefini
yük  seltir. 
20*Hikmetiŋ kökü Rabbdeŋ korkmakdır ve
ȯnuŋ dalları ʿömr uzun luğudur 
20*Bilgeliğin kökü Rabten korkmaktır, onun
dalları yaşam uzunluğudur. 
21*Mahâfetullah günâhları kovar ve bâkî
iken ġazabı insırâf eyler
21*Allah korkusu günahları kovar ve kalıcı
iken günahları geri çeker. 
22*Ġazabnâŋ âdam ʿâdil sayılmaz zîrâ ȯnuŋ
ġazâba meyli ȯŋa inhidâm düzer 
22*Öfkelenen adam adil sayılmaz. Çünkü
onun öfkelenmesi onun yıkımı olur.
23*Sâbır olan bir zamâna dek tahammül ėder
âmmâ soŋra ȯŋa ferah doğar 
23*Sabırlı kişi bir ana dek dayanır; ama son -
ra ona sevinç doğar.
24*Bir zamâna dek sözlerini gizler de niçe -
leriŋ dudakları ȯnuŋ tedbîrini söyler
24*Bir ana dek sözlerini gizler ve birçokların
dudakları onun önlemini söyler. 
25*ʿİlim hikmetiŋ hazînelerinde mahfîdir ve
fâsıka takvâʾ-i mekrûh gelir
25*Bilim bilgelik hazinesinde gizlidir ve kötü
kişiye tiksinmek gibidir.
26*Hikmete tâlib iseŋ emirleri gözet de Rab -
b -i Teʿâlâ ȯnủ saŋa ihsân eyleye
26*Bilgelik istiyorsan yasaları gözet de yüce
Rab onu sana bağışlasın. zîrâ ∞
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27*Zîrâ hikmet ve ʿilim mahâfetullahdır ve
îmân hem hilm ȯnuŋ makbûlleridir
27*Çünkü bilgelik ile bilim, Allah’tan kork -
mak tır. İman hem ağırbaşlılık O’nun beğen -
di ği şeydir. 
28*Mahâfetullaha bî-iʿtikâd olma ve ȯŋa iki
kat kalb ile yanaşma 
28*Allah korkusuna inaçsız olma ve O’na iki
türlü yürekle yanaşma. 
29*Âdamlarıŋ ağzında münâfık olma ve du -
daklarıŋa dayanma 
29*İnsanların ağzında iki yüzlü olma ve
dudaklarına güvenme.
30*Kendỉni irtifâʿ eyleme ki düşmeyesin ve
cânıŋa ʿayb getir meyesin 
30*Kendini yükseltme ki düş meyesin ve canı -
na utanç getirmeyesin.
31*Ve Rabb-i Teʾâlâ cümle esrârını fâş ey-
leyip seni cemâʿatiŋ arasında yıkmaya
31*Ve yüce Rabb tüm sırlarını açığa vurup,
se ni cemaatin arasında yıkmasın. 
32*Mahâfetullaha hakikat ile yanaşmadığın
ve kalbiŋ pür-mekr olduğu içỉn
32*Allah korkusuna gerçekten yanaşmadığın
ve yüreğin düzenbazlıkla dolduğu için.

İkinci Bâb
1*Ėy oğlum eğer Allah Teʿâlâya hizmet ėt -
meḡe niyyet ėtdiŋ ise cânını imtihâna hâzır
eyle
1*Ey oğlum! Eğer yüce Tanrı’ya hizmet etm-
eye karar verdinse, canını sına maya hazır tut.
2*Kalbiŋi doḡrult ve tahammül eyle hem mu -
sîbet zamânında istiʿ câl eyleme
2*Yüreğini düzelt, sabır et  ve zor anda acele
etme.
3*Ȯŋa mülâsık ol ve irtidâd ėtme tâ kim soŋ
zamânıŋda izdiyâd üzere olasın 
3*Ona sarıl, dini reddetme. Ta ki son zamanı -
na dek bereketlenesin. 
4*Saŋa ne ki vâkiʿ olursa cân ü göŋülden ka -
bûl eyle ve musî beti ŋiŋ nöbetinde sabr eyle 
4*Senin başına ne gelirse gelsin tüm gönlün -
le kabul et ve kötü gününde sabret. 
5*Zîrâ altĩn âteş ile ve makbûl âdamlar musî -
betiŋ furûnı ile yok lanır

5*Çünkü altın ateşle ve benimsenen insanlar
kötülük fırını ile yoklanır.
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6*Ȯŋa iʿtikâd eyle de o seni kabûl eyleye
yollarını doğruld ve ümidîni ȯŋa tut
6*O’na inan ki O seni kabul etsin. Yollarını
doğrult ve ümidini O’na tut.
7*Siz ki Rabbden korkarsıŋız íyỉlikleri ve
ebedî süruru hem rahmeti umuŋ 
7*Siz ki Rabden korkuyorsunuz! O’nun iyi-
liklerini, sonsuz sevincini, esirge mesini...
9*Siz ki Allahdan korkarsıŋız ȯŋun rahmetini
bekleyiŋ ve udul eylemeŋ ki düşmeyesiz 
9*Siz ki Allah’tan korkuyorsunuz! O’nun
mer  hametini bekleyin ve sapıtmayın ki düş -
me yesiniz.  
10*Eski zamânlara bakıŋ ve teʾemmül eyle -
yiŋ 
10*Eski yıllara bakın ve iyice düşünün; 
11*Diye ʿitikâdı olandan kim hacil oldu 
11*Diye inancı olandan kim utandırıldı? 
12*Ya ȯnuŋ mahâfetinde duranlardan kim
terk olundu ya ȯŋa kim istidʿâ eylemiş ki on -
dan mahkûr olmuş ola 
12*O’nun korkusunda duranlardan kim ter -
ke dildi. Ya da O’nu kim çağırdı ki önemsen -
memiş olsun? 
13*Zîrâ Rabb-i Teʿâlâ rahîm ve şefîkdir sabûr
ve rahmân ve günâhları afv hem musîbet za -
mânında halâs ėdicidir
13*Çünkü yüce Rab, çok acıyan, bağışlayan,
sevecen davranan, sabreden, günahları affe-
den ve kötülük zamanında kurtarandır. 
14*Vay korkak yüreklilere ve elleri gevşek
olanlara hem iki yollara giden günâhkârlara 
14*Vay! Korkak yürekliler ve elleri gevşek
olanlar; iki yola giden günahkârlar. 
15*Vay köstek yürekliye zîrâ iʿtikâdı yokdur
ȯnuŋ içỉn sıyânetden mahrûm kalır 
15*Vay köstek yürekliye! Çünkü inancı yok-
tur. Bu yüzden korunmaktan yoksun kalır.
16*Vay size ki sabrı yavı kıldıŋız
16*Vay size ki sabrınızı yitirdiniz...! 
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17*Rabb-i Teʿâlâ yokladığı zamân ne eylese -
niz gerek 
17*Yüce Rab yokladığı zaman ne yapa cak -
sınız?
18*Rabbden korkanlar ȯnuŋ kelimâtına bî-
ʿitikâd olmazlar ve ȯnủ sevenler ȯnuŋ tarî -
kâtını gözedeceklerdir 
18*Rabten korkanlar O’nun sözlerine ka -
yıtsız kalmazlar. O’nu sevenler O’nun yol -
larını gözeteceklerdir. 
19*Rabbden korkanlar ȯŋa makbûl olanı
ararlar 
19*Rabten korkanlar O’nun beğenisini a rar   -
lar; 
20*Ve ȯnủ sevenler dînden dolalar 
20*Ve O’nu sevenler dinden dolalar. 
21*Rabbden korkanlar kalblerini hâzır ėdeler
ve cânlarını huzû runda tevâzuʿ üzere tutalar 
21*Rabten korkanlar yüreğini hazırlasın ve
canlarını önünde alçaltsın. 
22*Âdamlarıŋ ellerine düşmekden ise Rabbiŋ
ellerine düşelim 
22*İnsanların ellerine düşmektense Rabbin
ellerine düşelim. 
23*Zîrâ celâli ne kadar ise rahmeti de o ka -
dardır
23*Çünkü yüceliği ne denli büyükse; esirge -
mesi de o denli büyüktür. 

Üçüncü Bâb
1*Babanıŋ hükmünü diŋleyiŋ ėy oğullar ve
böyle eyleyiŋ ki muhal les olasız 
1*Babanın yargısını dinleyin ey oğullar!
Böy le yapın ki kurtuluş bulasınız. 
2*Zîrâ Allah Teʿâlâ babaya ikrâm vėrip ȯnủ
evlâdına baş kodu ve oğullar üzerine ananıŋ
hükmünü sâbit ėtmiş 
2*Yüce Tanrı babayı onurlandırarak onu ço -
cuklarına baş yaptı. Böylece oğullar üzerine
annenin kararını tuttu. 
3*Babaya ikrâm ėden günâhdan keffâret bu -
lur
3*Babasını saygıyla ağırlayan günahtan ba -
ğış lanır.
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4*Ve anasına ihtirâm ėden hazine devşirene
müşâbih olur 
4*Ve annesine saygıyla davranan hazine top -
layan gibi olur.
5*Babaya ikrâm ėden evlâddan mesrûr ola ve
duʿâsınıŋ gününde müstecâb ola 
5*Saygıyla ağırlanan baba çocuklarıyla se -
vinir ve duası gününde kabul edilir. 
6*Babaya ihtirâm ėdeniŋ ʿömrü uzun ola 
6*Babaya saygı gösterenin yaşamı uzun ol -
sun;
7*Ve Rabbi diŋleyen anasına huzûr vėrir 
7*Ve Rabbi dinleyen annesine huzur versin. 
8*Allahdan korkan babaya ikrâm eyleye ve
valideynine ağalara hizmet ėder gibi hizmet
eyleye 
8*Allah’tan korkan Babasına saygıyla dav -
ransın ve ebeveynine beylere hizmet eder gibi
hizmet etsin.
9*Babaŋa ve anaŋa kavl ü fiʿl ile ikrâm eyle
ki saŋa âdamlardan hayır duʿâ yetişe 
9*Babanı ve anneni işlerinle onurlandır ki
sana insanlardan iyilik gelsin.
10*Zîrâ babanıŋ hayır duʿâsı evlâdıŋ evlerini
muhkem ėder ve ananıŋ bed-duʿâsı temelleri
yıkar 
10*Çünkü babanın iyilik dileği, çocukların
evini güçlü tutar ve annenin la ne ti temelleri
yıkar. 
11*Babaŋıŋ bed-nâmlığından fahirlenme zîrâ
babanıŋ bed-nâmı saŋa iftihâr deḡildir 
11*Babanın kötü şanından ötürü gururlan -
ma. Çünkü babanın kötü şanı sana övünç de -
ğildir.
12*Çün âdamıŋ iftihârı babasınıŋ izzetinden
hâsıl olur ve bed-nâmlı aŋa evlâdına ʿayb i -
çỉn dir
12*İnsanın gururu babasının şanından ileri
gelir ve kötü kadın oğluna utanç olur.
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13*Ėy oğlum babaŋı kocalıkda kabûl eyle ve
ʿömrüŋde ȯŋa elem vėrme 
13*Ey oğlum! Babanı yaşlılığında gözet ve
ona yaşa mında acı verme.
14*Eğer maʿtûh olursa ȯŋa bağışla ve bütün
tâkatiŋ ile sakın ki ȯnủ ʿayblamayasın 
14*Eğer bunak olursa ona bağışla; bütün gü -
cünle onu gücendirmekten sakın. 
15*Ve babana olan merhâmet unutulmayıp
günâhlarıŋa karşĩ saŋa hisâr yapıla 
15*Babana karşı duyduğun özveri unutul-
mayacak ve günahlarına karşı sana duvar o -
lacak. 
16*Musîbetiŋiŋ gününde seŋi aŋa ve buz he -
vânıŋ güzelliğiŋde eridiği gibi günâhlarıŋ
eriye 
16*Kötü gününde seni ansın ve buz havanın
güzelliğinde eridiği gibi günah ların erisin. 
17*Babayı terk ėden ne yavuz kâfirdir ve
anasıŋı darıldana Rabb-i Teʿâlâ laʿnet ėder  
17*Babayı bırakan ne büyük kâfirdir ve an-
nesini darıltana yüce Rab lanet eder. 
18*Ėy oğul işleriŋi hilm ile itmâm eyle de
makbûl âdama sevgili olasın
18*Ey oğul! İşlerini uysallıkla bitir ki uygun
olan da seni sevsin. 
19*Ne kadar ekâbir isen o kadar kendỉŋi al -
çak tut da Rabbde ʿinâ yet bulursun 
19*Ne denli büyük olursan, o denli kendini
alçalt ki Rabten esirgenesin.
20*Nicesi rifʿatli ve ʿizzetli olur âmmâ ha -
lîm lere esrâr keşf olunur 
20*Birçok insanın rütbesi büyük olur; ama
alçakgönüllülere gizemler keşf olur. 
21*Zîrâ Rabbiŋ kudreti ʿazîmdir ve mütevâ -
ziʿlerden müteʿazziz olur
21*Çünkü Rabbin gücü ne yücedir ve alçak -
gönüllülerden övünç alır.  
22*Saŋa güç olan nesneleri teʾemmülsüz ara -
ma ve tâkatiŋ gö türmez
22*Sana güç gelen şeyleri usa vurmadan
ara  ma ve gücünün yetmediği ∞
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nesneleri nâdânlık ile tâlib olma
şeyleri bilgisizce yapmaya çalışma. 
23*Saŋa emr olunanları salâhiyyet ile te -
fekkür eyle 
23*Sana buyrulanları tüm yetkinliğinle dü -
şün.
24*Zîrâ mahfî nesneleri saŋa gözler ile gör -
mek lâzım deḡil 
24*Çünkü sana gizli olan şeyleri gözle gör -
mek gerekmez. 
25*Tekellümüŋ fuzûl üzere olmasına takay -
yüd ile çalışma 
25*Sözlerinin gereksiz yere uzamasına ça -
lışma. 
26*Zîrâ insânıŋ fehmî kapladığından ziyâde
saŋa beyân olun muşdur 
26*Çünkü insanın anlayışından daha çok
sana açıklanmıştır. 
27*Nicesini hôd-bînlik bâtıllığı aldatdı ve
fenâ hads efkârlara zillet vėrir 
27*Birçoklarını boş kibirler aldattı ve kötü
sa nı ların kuruntuları düşkün lük yaptı.* 
28*Göz bebekleriŋ yok iken nûrdan mahrûm
olursun ve bilmediḡiŋ ʿilmin ehliyim dėme
28*Gözlerin yokken ışıksız kalırsın; bilmedi -
ğin bilgiyi anlarım deme. 
29*Kalb-i kâsî ʿâkibet ezâ oluna ve meh -
lekeʾyi seven ondan helâk olacakdır
29*Taş yüreklinin sonu acıyla biter; tehlikeyi
seven ondan yok olacak. 
30*Kalb-i kasî zâhmetler ile ağırlana ve fâsık
günâha günâh kata
30*Taş yürekli güçlükle ağırlanır ve kötülük
yapan günaha günah katar . 
31*Mütekebbiriŋ aykanına çare yokdur yü -
rüyüşleri çaprâz gider zîrâ şirretiŋ fidânı onda
kökler bağladı
31*Kibirlinin soyunun iyi olmasına imkan
yoktur. Yürüyüşleri çapraz gider. Çünkü kö -
tülüğün fidanı onda kökler bağladı.  
32*Fehimiŋ kalbi meselleri teʾemmül ėder ve
ʿâlimiŋ murâdı müs temiʿiŋ kulağıdır
32*Aklın yüreği öyküler düşündürür ve bil-
genin dileği dinleyici kulağıdır. 

Çeşitli çevirilere göre:
*“Denn Hochmut tut nimmer gut,und kann nichts 
denn Arges daraus erwachsen’’ Martin Luther Çe-
virisi; Sirach 3/30
Türkçesi: Kibri asla iyi görme ve öfkeni kabart ma. 
*“Vielfältig sind die Gedanken der Menschen,
schlimmer Wahn führt in die Irre.“Katolik Birlik
Çevirisi; 3/24
“Türkçesi: Çok çeşitli düşünceler insanları, kötü 
ku runtuyla hataya sevk eder.“
*“Çünkü birçok kişi Haddini bilmediği için yanlış
yola girmiştir, Ters düşünceler doğru yoldan sap -
malarına neden olmuştur.’’ Kitab-ı Mukaddes Şti.
Çevirisi 2003, Deuterokanonik Kitap. Şirak 3/24
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33*Su yanan âteşi söyündürür ve lütf-i mer-
hamet günâha keffâretdir 
33*Su yanan ateşi söndürür, karşılıksız ba -
ğış lama da günaha çare olur.
34*Ve sevâbıŋ ücretini veren Rabb ʿâkibet
zikr eyler tâ kim sâhibi düşdüḡü zamân karâr
bula
34*Sevabın ödülünü veren Rab geleceğini
söyler; ta ki sahibi düştüğü anda destek bul-
sun.

Dördüncü Bâb
1*Ėy oğul fakîri maʿâşdan mahrûm ėtme ve
muhtâcıŋ gözlerine ihsânıŋı taʿvîk ėtme 
1*Ey oğul! Yoksulu ‘Sosyal güvenceden’ yok-
sun bırakma ve yardıma muhtaç olanın göz-
lerinden bağışını çevirme. 
2*Açıŋ cânını rencîde eyleme ve kimseyi
kendỉ ihtiyâcında günden güne salma 
2*Aç olanın canını küçümseme ve hiç kimse
gereksiniminden her gün yoksun kal ma sın. 
3*Darılmış kalbi ziyâde muztarib ėtme ve
muhtâca vėreceḡiŋi teʾhîr eyleme 
3*Dargın yüreği daha çok sıkma ve yoksula
vereceğini geciktirme. 
4*ʿArz ėden derdmendi redd ėtme ve fakîr-
den yüzüŋü çevirme 
4*Senden dilenen çaresizleri reddetme ve
yoksuldan yüzünü çevirme. 
5*Hâcetliden gözünü döndürme ve hîç kim-
seye saŋa bed-duʿâ ėtmeḡe mahall vėrme 
5*Gereksinimi olandan gözünü döndürme ve
hiç kimsenin sana kötü söylemesine fırsat
ver  me. 
6*Zîrâ cân acısıyla saŋa bed-duʿâ ėtdiḡi za -
mân ȯnuŋ duʿâsını ȯnủ yaradan kabûl eyleye 
6*Çünkü can acısıyla sana lanet ettiği an;
onun duasını onu yaratan kabul eder. 
7*Kendỉŋi encümeŋe dost eyle ve başıŋı sul -
tâŋa eḡ*
7*Halka dostça davran ve yöneticiye başını
eğ! *

*Kırgız Türkçesinde ince ünlü olan kelime lerde nazal n
sesi genellikle y sesine dönüş müştür: ŋ - eg ; iy - eğ.
bkz. S.1727 Zülküflü Özdoğan/Erciyes Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
okul_yolu@hotmail.com
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8*Kulağıŋı fakîre cân ü göŋülden mâʾil eyle
ve ȯŋa ʿilm ile dos tâ ne cevab vėr
8*Kulağını yoksula tüm yüreğinle çevir ve
ona akıllı bir dost gibi yanıt ver. 
9*Mazlûmu zâlimiŋ elinden kurtar ve hükm
ėttiğiŋ zamân denî kalbli olma 
9*Mazlumu zalimin elinden kurtar ve yargı -
la dığın an taş yürekli olma. 
10*Öksüzlere baba yerine ve onlarıŋ ana -
larına* koca yerine ol de
10*Öksüzlere baba yerine ve onların anaları -
na koca yerine ol;
11*Müteʿâle ʿiyâl yerinde olursun ve seni
anaŋ sevdiḡinden ziyâde seve 
11*Yüce’nin gözetiminde olursun ve seni an-
nenin sevdiğinden daha çok sever.  
12*Hikmet kendỉ oğullarını rifʿatlỉ eyler ve
ȯŋủ arayanları der-âġûş eyler
12*Bilgelik kendi çocuklarını yükseltir ve
onu arayanları kucaklar. 
13*Ȯnủ seven ʿömrü sever ve ȯŋa seherden
inkibâs ėdenler sürur ile memlû olalar
13*Onu seven yaşamı sever ve ona tan vakti
eğilenler sevinçle dolu olsunlar. 
14*Ȯŋa yapışan kimesne ʿizzeti mîrâs ile alır
ve her nereye girėrse Rabb bereket vėrir
14*Ona yapışan kişi onuru mirasla alır ve
her nereye girerse Rab bereket verir. 
15*Ȯŋa hizmet ėdenler evliyâya hizmet ėder -
ler ve ȯŋủ seveni Cenâb-ı Hâkk sever
15*Ona hizmet edenler evliyaya hizmet eder-
ler ve onu seveni Hz. Allah sever. 
16*Ȯŋa itâʿat ėden ümmetlere hükm ėdecek -
dir ve ȯŋa mukayyed olan eminlik ile sâkin
ola 
16*Ona boyun eğenler milletlere egemen
olacaklar ve ona bağlı kalan güvenli olacak. 
17*Eḡer ȯŋa ʿitikâd ėderse ȯnuŋ vârisi ola ve
ȯnuŋ nesli mülkünde bâki kala
17*Eğer ona inanıyorsa, onun mirasçısı olur
ve onun soyu mülkünde sonsuza dek kalır.

*bkz Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘anasına’.

zîrâ ∞
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18*Zîrâ ibtidâda ȯnuŋla tadâcüm üzere
sülûk ėdecekdir
18*Çünkü onunla başlangıçta anlaşmazlık
üzere yürüyecek; 
19*Üzerine bîm ü havfı getirecekdir ve on-
lara teʾdîbinde cefâ ėdecekdir
19*Üzerine dehşet getirecek ve o onlara ter-
biyelemek için acı verecek. 
20*Ȯnủ kendỉ ahkâmı ile imtihân ėdip tâ
kalbinden mutmaʾinn o luncaya dek
20*Ta onun yüreğinden emin oluncaya ve
ken   di yargısıyla yargılayıncaya dek.
21*Ȯndan ȯŋa tekrar istikâmet ile döne de
ȯnủ sevindire ve ȯŋa esrârını keşf eyleye
21*Ondan sonra ona yeniden dönsün, onu
sevindirsin ki gizemini keşfetsin.  
22*Âmmâ eḡer müzîl olursa ȯnu ̉ terk eyleye
ve ȯŋa kendỉ harâb lı ğı  nıŋ sebebi ola
22*Ama duyarsız kalırsa onu bırakır ve ken-
disinin yıkım nedeni olur. 
23*Fĩrsatı gözet ve yaramazlıkdan sakın
23*Fırsatı gözet, kötülükten sakın;
24*Hem çalış ki kendỉ kendỉnden ʿârlanma -
yasın
24*Ve çalış ki kendi kendinden utanmayasın. 
25*Zîrâ baʿzı ʿâr var ki günâhı getirir ve baʿzı
ʿâr var ki ʿizzet ve niʿ meti hâsıl ėder
25*Bazı utanç var ki günah getirir ve bazı u -
tanç da onurlu bereket verir.
26*Kendỉ cânıŋa zararen kimseniŋ hâtırını
gözetme ve kendỉ ha râblığıŋa sebeben ȯŋa
ikrâm eyleme 
26*Kendi canına karşılık, birinin yararına
çalışma ve kendi yıkımın için ona cömert dav -
ranma. 
27*Halâs mahâllinde kelâmını menʿ eyleme 
27*Kurtuluşun için sözlerinden sakınma;
28*Ve güzel görüneyim diye ʿilmini saklama 
28*Ve güzel görünmek için bilgini gizleme.
29*Zîrâ ʿilm kelâmdan ve diliŋ teʾdîbi elfaz-
dan bilinir
29*Çünkü ilim söylemekten ve dilin terbiyesi
sözlerden bilinir. 
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30*Hîç bir vechile hakka taʿrruz eyleme belki
câhilliğiŋiŋ kizbînden utan
30*Asla gerçeğe karşı durma; çünkü bilgisiz -
liğin yalanından utanırsın. 
31*Günâhlarıŋı iʿtirâf ėtmeḡe ʿârlanma ve
ırmağıŋ akındısını zor ile alıkoma
31*Günahlarını söylemeye utanma ve ırma -
ğın akıntısını zorla alıkoyma. 
32*Sefiye âdama inkiyâd ėtme ve kudretlỉ
kim seniŋ hâtırını gö zet me
32*Zevzek düşküne bağlanma ve güçlü kişi -
nin ta ra fında olma.  
33*Hak içỉn ölünceye dek mücâdele eyle de
Rabb-i Teʿâlâ seniŋ içỉn muhârebe eyleye    
33*Hak için ölünceye dek savaş ki gerçek
‘Hak’ olan yüce Rab da senin için savaşsın.    
34*Diliŋ ile cürʾetli ve işleriŋ ile köstek ve
tenbel olma
34*Dilinle atak, işlerinle engel ve tenbel ol -
ma.
35*Eviŋde arslan gibi olma ve ehl-i beytiŋ
üzerine zebâni gibi ge çinme
35*Evinde aslan gibi olma ve ev halkının
üze  rine Zebani* gibi durma. 
36*Almağa eliŋ uzat ve ġeri vėrmeḡe kısa
olmasın
36*Almağa elini uzat; ama onu geri vermeye
elin kısa olmasın.

Beşinci Bâb
1*Mâlıŋa dayanıp ʿömrümce baŋa yeter dė -
me 
1*Malına güvenerek, yaşam boyu yeter deme.
2*Cânıŋa ve iktidârıŋa uyma ki gönlüŋüŋ ta -
rîkâ tında sülûk ėdesin
2*Gönlünün yollarında yürümek için, canına
ve gücüne güvenme. 
3*ʿAmellerim içỉn baŋa kim hâkim olur dė -
me zîrâ elbetde Rabb-i Teʿâlâ seniŋ zul müŋ -
den intikâm alır
3*İşlerim için: ‘Bana kim karışır?’ Deme!
Çün kü kesinlikle yüce Rab senin zalimliğin -
den intikam alır.

*Zebâni :  Cehennemde günahkârları ateşe it-
mekle görevli melek.

Almancası:“Sei nicht ein Löwe in deinem
Hause und nicht ein Wüterich gegen dein
Gesinde„ Martin Luther çevirisine göre.
Tükçesi: Evinde arslan kesilme ve hizmetçi-
lerine karşı canavarlaşma.
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4*Günâh ėtdim ve baŋa ne derd vâkiʿ oldu
dėme zîrâ Rabb-i Teʿâlâ müteʾennîdir seni
terk eylemez
4*Günah ettim ve başıma ne belalar geldi
deme. Çünkü yüce Rab sabırdır ve seni nefreti
ile terk etmez. 
5*Mağfiretden pek emîn olma ki günâhlara
günâh katasın
5*Bağışlanmandan pek emin olma ki günah -
lara günah katasın. 
6*Ȯnuŋ rahmeti çokdur ve günâhlarımıŋ
çok     luğunu baŋa ʿafv ėder dėme 
6*Onun bağışlaması boldur; ama: ‘Bütün
gü nah larımı bana bağışlar’ deme. 
7*Zîrâ ġazâbı da rahmeti de tėzdir ve ȯnuŋ
hışmı fâsıklar üzerine kona 
7*Çünkü öfkesi de, esirgemesi de çabuktur ve
O’nun kızgınlığı kötüler üzerine konar. 
8*Rabbe rücûʿ ėtmede ʿavk eyleme ve gün-
den güne salma
8*Rabbine geri dönmek için hile kurma ve
bunu günden güne bırakma. 
9*Zîrâ ġazâbullah tėziye çıka da sen emîn
iken kırılasın ve intikâm zamânında helâk o -
la sın 
9*Çünkü sen güvencedeyken Allah’ın öfkesi
çabuk çıkar ve seni kırar. Öç zamanında yok
olursun. 
10*Harâm mâla göŋül vėrme zîrâ musîbet za -
mânıŋda saŋa fâʾide ėtmez       
10*Haram mala gönül verme! Çünkü kötü
günde sana bir yarar sağlamaz. 
11*Her rûzigâr ile salınma ve her yola girme
zîrâ iki dilli fâsık böy ledir
11*Her rüzgâra yol verme ve her yola girme!
Çünkü iki dilli ahlaksız da böyledir. 
12*Kendỉ hakîkati zamîriŋde sâbit ol ve sö -
züŋ bir olsun 
12*Kendi vicdanın ile aynı kal ve sözün bir
olsun. 
13*Diŋlemeḡe müstaidd ve cevab vėrmekde
müteʾennî ol
13*Anlayışla dinle ve yanıtlamak için yavaş
ol. 
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14*Eḡer aŋlayışıŋ var ise dostuŋa cevab vėr
yoğ ise eliŋ ağzıŋ üze rinde olsun 
14*Eğer anladıysan dostuna yanıtla. Aksi
halde elinle ağzını kapat.
15*Söylemekde ʿizzet ve zillet var ve insânıŋ
dili kendỉye harâblık getirir
15*Sözlerde onurla onursuzluk var. İnsanın
dili kendinin yıkımı olur. 
16*Saŋa mesâvîci dėmesinler ve diliŋ ile
kimseye ġaraz ėtme
16*Dilinle kimseye önyargılı olma ki sana
bozguncu demesinler.
17*Zîrâ nice ki hırsıza bed-nâmlık olursa
böyle dahi iki dilliye yavuz taʿzîb isâbet ėder
17*Çünkü nasıl ki hırsızlık utanç vericiyse;
böylece ikiyüzlü sertçe kınanır.
18*Ne büyük umûdda nâdâŋ ol ne küçük u -
mudda*
18*Ne büyük, ne de küçük beklentinde bilgi-
siz kalma.

Altıncı Bâb
1*Dost iken düşman olma zîrâ buncaleyin
âdam bed-nâmlık mezellet ve ʿayb kazanır
1*Dostken düşman olma! Çünkü bu denli çok
insan kötü şöhret ile alçaklık ve utanç kazan -
dı. 
2*İki dilli fâsık dahi böyle bed-nâm olur
2*İki yüzlü bozguncu da böyle kötü isimle
anılır.
3*Kalbiŋiŋ tedbîri ile büyüklenme tâ kim câ -
nıŋ boğa gibi yarelenmeye  
3*Yüreğinin kuruntularıyla gururlanma ki
canın boğa gibi yaralanmasın. 
4*Kendỉ yapraklarını yiyesin de yemişleriŋi
zâyiʿ ėdesin ve kendỉŋi 
4*Kendi yapraklarını yer, yemişlerini kaybe -
dersin ve kendini ∞

*Almancası: “Achte nichts gering, es sei klein
oder groß„
Türkçesi: “Büyük ya da küçük olsun, ‘hiç bir
şeyi’ hor görme„

kuru ∞
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kuru ağaç gibi alıkoyasın
kuru bir ağaç gibi bırakırsın.
5*Yaramaz rûh sâhibini helâk ėder ve ȯŋủ
düş manlarınıŋ istihzâʾ sına lâyık eyleye 
5*Kötü can sahibini yok eder ve onu düşman -
la rının eğlencesine layık eder. 
6*Tatlĩ ağız kendỉye çok dostlar kazanır ve
íyỉ söy leyen dil nice leriŋ münâsip kelâmlarını
cezb ėder 
6*Tatlı dil kendine birsürü dostlar kazanır ve
iyi konuşan dil birçokların güzel sözlerini
kendine katar. 
7*Kendiŋe çok hayr-ı hevâhlar ėdin âmmâ
biŋden biri müşîriŋ ol sun*
7*Kendine çok dostluklar edin; ama binde
biri öğütçün olsun. 
8*Bir dost ėdinirseŋ ȯnủ imtihân ile ėdin ve
tėziye ȯŋa iʿtimâd ėtme
8*Bir dost almak istersen onu sınayarak seç
ve çabucak ona güvenme. 
9*Zîrâ dost var ki kendỉ fĩrsatını gözedip mu -
sîbet vaktinde vefâʾdâr değildir 
9*Çünkü kendi fırsatını gözeten dost var ki
sıkıntı anında vefa göstermez.
10*Ve dahi dost var ki düşmanlıḡa girip çe -
kiş mek ile ʿaybıŋı fâş eyler
10*Öyle dost da var ki düşmanlık edip çekişir
ve kusurunu söyler. 
11*Hem dahi sufradaş dostu var ki belâ gü -
nün de seni bıraġa 
11*Hem de sofradaş dost var, kötü günde seni
bırakıp kaçar. 
12*Ve devletiŋde seniŋ gibi dost olup musâ -
habatlarıŋ üzerine atıp tuta 
12*İktidarında senin gibi dost görünüp ko -
nuş maların üzerine atıp tutar. 
13*Âmmâ musîbetli olduğun zamân saŋa
kar şĩ koya ve senden yüzünü saklaya 
13*Ama sıkıntıda olduğun an sana karşı ko -
yar ve senden yüzünü saklar. 
14*Düşmanlarıŋdan sakın ve dostlarıŋdan ih -
tirâz eyle
14*Düşmanlarından sakın ve dostlarına gü -
ven me.

*Almancası:“Halt’s mit jedermann freund  -

lich; aber zum Ratgeber nimmt unter tausend
nur einen „
Türkçesi:“Herkesi dost say; ama binde birine
güven„
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15*Sâdık dost mahrusaʾ-i kavî dir böyle dos -
ta mâlik olan hazîne bulmuş gibidir
15*Güvenilir dost güçlü bir kaledir. Böyle
dos tu olan gömü bulmuş gibidir. 
16*Dostuŋ hakîkatı hîç bir şeyʾe deḡişilmez
ve ȯnuŋ fazîleti bir vezn ile tartılmaz 
16*Gerçek dost hiçbir şeye değişilmez ve
onun erdemliği bir ölçüyle ölçülmez. 
17*Sâdık dost hayâtıŋ ʿilâcıdır ve Allahdan
korkanlar böyle dosta mâlik olalar 
17*Güvenilir dost hayatın ilacıdır. Allah’tan
korkanların böyle dostları olsun. 
18*Rabbiŋ müttakîsi kendỉ dostluğunu düzer
zîrâ o nice ise ȯnuŋ akrânı da böyle ola 
18*Rab için haramdan çekinen  kendi dost -
luğunu düzer. Çünkü o nasılsa onun arka daş -
ları da böyledir. 
19*Ėy oğul teʾdîbi gençlikden sev de hikmeti
pîrliḡe dek bâki bulursun 
19*Ey oğul! Eğitimini gençliğinde sev ki bil -
geliğin yaşlanıncaya dek kalsın. 
20*Ȯŋa çiftci ve ekinci gibi yanaş ve ondan
íyỉ yemişine katlan 
20*Ona çiftçi ve ekinci gibi yanaş ki onun iyi
yemişine katlanasın. 
21*Zîrâ ȯnuŋ iflâhında çok zahmet çekmeden
ȯnuŋ mahsûlâtından tėz yėyesin 
21*Çünkü onun bakımına çok emek verme-
den, onun ürününden çabuk yeyesin. 
22*Câhillere pek serddỉr ʿakılsız kimesne
yanında duramaz 
22*‘Bunlar’ bilgisizlere çok çetin gelir. Çün -
kü akılsız kişi yanında durmaz. 
23*Üzerine mehekk taşı gibi zorlu ola ol dahi
mühlet vermeyip ȯnủ bıraġa 
23*Üzerine mihenk taşı gibi güçlü olur, o da
zaman tanımaksızın onu bırakır. 
24*Zîrâ hikmet adı ile nice ise fi'l-vâkiʿ de
böyledir ve çok
24*Çünkü bilgelik adıyla nasılsa; aynen
böyledir ve birçok ∞

kimselere ∞  
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kimselere zâhir deḡil
kişiye açık değildir.
25*Diŋle ėy oğul ve hadîsimi kabûl eyle hem
nasîhatımı redd ey le me 
25*Dinle ey oğul! Sözümü kabul et ve öğü -
dümü reddetme. 
26*Ayaklarıŋı ȯnuŋ bukağĩsına ve boynuŋu
ȯnuŋ boğmağına ko
26*Ayaklarını onun kösteğine ve boynunu o -
nun boğmağına sok! 
27*Omuzuŋu altına koyup ȯnu ̉dayat ve ȯnuŋ
bendlerinden usanma
27*Omuzunla onu destekle ve onun bağların -
dan usanma. 
28*Bütün cânın ile ȯŋa iktiran eyle ve ȯnuŋ
tarîkâtını cümle tâkatiŋ ile sakla 
28*Tüm canınla ona ulaş ve onun yollarını
tüm gücünle tut. 
29*Ȯnủ teftîş ve tefahhus eyle de saŋa maʿ -
lûm olur ve ȯnủ bir kerre iktirân ėdip artĩk
terk eyleme 
29*Onu araştır ve incele ki sence bilinsin.
Ona bir kez ulaşırsan bir daha bırakma. 
30*Zîrâ ʿâkibet ȯnuŋ râhatını bulursun ve o
saŋa şâdlığa döne
30*Çünkü sonunda onun huzurunu bulursun
ve o senin sevincin olur.
31*O zamân ȯnuŋ bukağĩları saŋa sarp-ı
mahrûsa ve boğmağı güzel li basıŋ yerine ola
31*O zaman onun kösteği sana güçlü ba -
rınak ve ‘boynunun’ boğmağıı güzel giysi ola-
cak. 
32*Zîrâ onda altĩn ziyneti var ve ȯnuŋ bend-
leri sümbüllü riştelerdir
32*Çünkü onda altın değeri var ve onun
bağları sümbüllü ipliklerdir.
33*Ȯnủ hilʿat-ı fâhire gibi gėy de üzeriŋe
pür-sürur tâcını koy
33*Onu onur kaftanı gibi giy de üzerine se -
vinç tacını koy. 
34*Ėy oğul eḡer isterseŋ okumuş olursun ve
eḡer ȯŋa göŋlüŋ ile takayyüd ėderseŋ fettân
olursun
34*Ey oğul! Eğer istersen okumuş olursun ve
eğer ona gönlünle bağlı kalırsan kurnaz olur-
sun. 
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35*Eḡer diŋlemeḡe murâdıŋ olursa ezhânı
bulursun ve eḡer ȯŋa kulaḡını eḡerseŋ hik-
meti iktisâb ėdesin 
35*Eğer dinlemeye istekliysen aklı bulursun
ve eğer ona kulağını eğersen bilgelik kaza -
nır sın. 
36*İhtiyâr âdamlarıŋ cemʿiyyetinde dur ve
ehl-i ʿilm var ise ȯŋa mülâzemet eyle
36*Yaşlıların arasında dur. Eğer bilgeler
var   sa onlara sımsıkı sarıl.
37*Her kelâmullahı cân ü dilden diŋle ve
ʿilmiŋ mesʾeleleri senden harib olmasın 
37*Allah’ın her sözünü tüm gönlünden din  le
ve ilim tartışması senden uzaklaşmasın. 
38*Bir maʿrifetliʾi görürseŋ sabâhdan ȯŋa var
ve ayağıŋ ȯnuŋ kapĩsınıŋ eşiklerini aşındırsın 
38*Yetenekli bir kişiyi görürsen erkenden
ona git ve ayağın onun kapısının eşiklerini
aşın dır sın. 
39*Rabbiŋ farzlarını bir hoş tefekkür eyle ve
ȯnuŋ emrlerini müdâm mütâlaʿa eyle 
39*Rabb’in farzlarını bir güzel düşün ve
O’nun buyruklarını sürekli incele. 
40*O seniŋ kalbiŋi ber-karâr eyleye de saŋa
murâd olan ʿilm ihsân oluna
40*O senin yüreğine yerleşsin ve sana bilmek
istediğin ilmi versin.

Yedinci Bâb
1*Kemlik ėtme de kemlik saŋa uğramaya 
1*Kötülük etme ki kötülük bulmayasın.
2*Münker olan nesneden çekin de günâh
senden inhirâf eyleye 
2*Yasak olan şeyden çekin ki günah senden
uzaklaşsın.
3*Ėy oğul nâ-hak dönümlerde ekin ekme ki
oradan yedi o kadar dahi biçmeyesin
3*Ey oğul! Haksızlıkla tarlanı ekme ki ora -
dan yedi kat biçmeyesin.

sultândan ∞
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4*Sultândan beylik isteme ne pâdişâhdan
ʿizzetgâhı
4*Kraldan beylik isteme, ne de egemenden
güçlü bir makam. 
5*Sultânıŋ öŋünde sadıklığı satma ve pâdişâ -
hıŋ yanında ʿilmi gös terme 
5*Egemen önünde bilgiçlik taslama ve kralın
yanında bilgini gösterme. 
6*Mûlâ olmağa çalışma eḡer zulümü defʿ ėt -
meḡe kâdir deḡil iseŋ
6*Eğer haksızlığı kaldırmaya gücün yetmezse
çok üsteleme.
7*Ki bir zamân cabbârıŋ yüzünden korkma -
yasın ve kendỉ istikâ metiŋe yaband korma -
yasın*
7*Hiçbir zaman güçlüden korkma ve kendi
gidişine yabancı olma. 
8*Şehir halkınıŋ kesretine hatâ ėtme ve ken -
dỉŋi ġalabalıḡa atma
8*Şehir halkının çokluğuna şaşma ve kendini
kalabalığa atma.
9*Bir günâha iki düḡüm bağlama zîrâ birisi -
niŋ de cürmünden biri olamazsıŋ
9*Bir günaha iki düğüm bağlama. Çünkü bi -
risinin suçundan biri olamazsın. 
10*Benim bahşîşlerimiŋ firâvânlığına Cenâb-
ı ʿizzet nazâr eyleye ve onları ihda ėttiḡim
zamân kabûl eyleye dėme
10*Benim bağışlarımın çoğunu yüce Allah
görür ve onları armağan ettiğim zaman kabul
eder deme. 
11*Namâzıŋda az göŋüllü olma ve sadakayı
vėrmeḡe ihmâl eyleme
11*Namazını isteksizce yapma ve sadaka ver-
meyi de bırakma.
12*Cânı acımış âdamı masharalığa alma zîrâ
münezzîl var ise refiʿ de var
12*Yüreği acılı insana gülme. Çünkü alçal-
tan varsa kaldıran da var.
13*Karındaşıŋ üzerine yalan düzme ne ȯnủ
dostuŋ üzerine peydâ eyle 
13*Kardeşin üstüne yalan düzme, ne de onu
dostun üzerinde gör.
14*Hîç bir yalanı kullanmayasın zîrâ ȯnuŋ
tevâtürü íyỉye varmaz 
14*Hiçbir yalanı kullanma. Çünkü onun 

yayılması iyi olmaz.

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘komayasın’
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15*İhtiyârlarıŋ sohbetinde dil-bâz olma ve
duʿâŋda sözleri mükerrer ėtme
15*Yaşlılar sohbetinde çok konuşma ve duan -
da sözleri tekrarlama. 
16*Zahmetli işe buğz eyleme ne Müteʿâldan
yaradılmış felâhata
16*Ne Yüce’den yaratılmış selamete, ne de
zor işten nefret etme. 
17*Fâsıklarıŋ defterine yazılma hemân alçak -
gönüllü ol 
17*Kötülerin kitabına yazılma; ama alçakgö -
nüllü ol. 
18*Hatırıŋda olsun ki ġazab teʾhîr ėtmez zîrâ
fâsı kıŋ ʿazâbları âteş ve kurtdur
18*Unutma ki öfke gecikmez. Çünkü kötüle -
rin azabı ateş ve kurttur. 
19*Bir dostuŋu hîç bir kıymetli şeyʾe deḡiş -
dirme ne hakîkatli karındaşı Ofir altĩnına 
19*Dostunu değerli hiç bir şeye değiştirme,
ne de gerçek kardeşini Ofir altını na. 
20*ʿAkıllỉ ve íyỉ zevceden ayrılma zîrâ ȯnuŋ
letâfeti altĩndan evlâ dır
20*Akıllı ve iyi eşten ayrılma; çünkü onun
güzelliği altından daha iyidir. 
21*Doğruluk ile işleyen hizmetkârı fenâ tut -
ma ne saŋa bütün kendỉyi kullandıran ırġâdı 
21*Ne kendini sana adamış ırgadı, ne de dü -
rüstçe çalışan hizmetçiyi kötü kullanma. 
22*Ezhânlı hizmetkârı cânıŋ sevsin ve ȯnủ
hürriyetden mahrûm ėtme 
22*Akıllı hizmetçiyi canın sevsin ve onu öz -
gür lükten ayırma. 
23*Davarlarıŋ var ise onları gözet ve eḡer sa -
na menfaʿatliler ise ya nıŋda dursunlar
23*Davarların varsa onları gözet; eğer sana
yararlı olurlarsa yanında dursunlar. 
24*Oğullarıŋ var ise onlara terbiye eyle kü -
çüklükden boyunlarını eḡdir 
24*Çocukların varsa onları terbiye et ve da -
ha küçükken boyun eğdir. 
25*Kızlarıŋ var ise onlarıŋ bedenini sakla ve
onlara şen yüz gös terme  
25*Kızların varsa onların bedenlerini ört
ve onları şımartma.
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26*Kızı kocaya vėr de ʿazîm maslahat bitir -
sin âmmâ ȯŋủ ʿakllı âdama bağışla
26*Kızı kocaya ver ki, büyük iş bitirsin; ama
onu akıllı adama bağışla.
27*Göŋlüŋce bir ʿavrata mâlik olduŋ ise ȯnủ
boşama ve bir sevil meze kendỉŋi teslîm ey -
leme 
27*Gönlüne göre bir eş seçtinse onu boşama
ve bir sevilmeze kendini bırakma. 
28*Bütün göŋlüŋden babaya ikrâm ėt ve ana -
ŋıŋ ağrılarını unutma
28*Tüm yürekten babana saygı göster ve an-
nenin de sancılarını unutma. 
29*Ve hâtırıŋda tut ki onlardan doğduŋ ve
onlardan aldığıŋ ihsânlara ne ʿivaz ėdebilirsin 
29*Unutma ki onlardan doğdun ve onlardan
aldığın iyiliklere karşı ne bedel verebilirsin? 
30*Bütün kalb ile Cenâb-ı Hakkdan kork ve
ȯnuŋ imâmlarına riʿâyet eyle 
30*Tüm yüreğinle Hz. Allah’tan kork ve O’ -
nun imamlarına uy. 
31*Seni yaradanı cümle kuvvetiŋ ile sev ve
ȯnuŋ haddâmını terk eyleme 
31*Seni yaratanı tüm gücünle sev ve O’nun
elçilerini bırakma.
32*Rabbden kork ve imâma ikrâm eyle ve
saŋa emr olunduğu gibi hissesini vėr 
32*Rabten kork ve O’nun imamlarını onur -
lan dır; sana buyurulduğu gibi payını ver. 
33*Turfandaları ve günâh içỉn kurbânları ve
kullarıŋ hediyyesini ve akdesiŋ zebîhalarını
hem mukaddesleriŋ iyeliḡinkilerini vėr 
33*İlk ürünleri, günah kurbanlarını, kölele -
rin armağanlarını, en kutsal sunuları ve kur-
banlardan  -imamlara- ‘omuz budu’ pay  larını
ver. 
34*Ve fakîre eliŋi sun ki bereketiŋ tamâm ola 
34*Yoksula elini uzat ki bereketin tam olsun.
35*Cümle dirileriŋ yanında ihsân makbûldür
ve meyyîtlerden bile dirîğ olmayacakdır
35*Tüm dirilere bağış yapmak iyidir ve ölü -
lerden bile esirgenmeyecektir. 
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36*Feryâd ėdenlere teselliŋ eksik olmasın ve
yas çekenler ile yas çek
36*Acı çekenlere avuntun eksik olmasın ve
yas çekenler ile yas çek. 
37*Hastayı ʿıyâdet ėtmeḡe üşenme zîrâ bu
makûle hasenâtdan makbûl olursuŋ 
37*Hastayı ziyaret etmeye üşenme. Çünkü
böyle iyiliklerle benimsenirsin. 
38*Her âkvâl ü efʿâliŋde âhiretiŋi zikr eyle
de ebeden günâhkâr olmazsıŋ
38*Her söz ve eyleminde ölüm ötesini ara ki
sonsuza dek günahkâr olmayasın.

Sekizinci Bâb
1*Cabbâr âdam ile çekişme ki ellerine düş -
me yesin
1*Güçlü adamla çekişme ki eline düş me ye -
sin.
2*Mâldâr kişi ile mücâdele ėtme tâ kim saŋa
karşĩ tevazün ėdip seniŋ ağırlığıŋı yukarıya
çekmeye
2*Zenginle uğraşma! Ta ki seni dengeleyip
ağırlığınca seni yukarıya çekmesin. 
3*Zîrâ altĩn niçe kimesneleri helâk ėtmiş ve
şâhlarıŋ göŋüllerini döndürmüş
3*Çünkü altın birçoklarını mahvetmiş ve
kralların gönüllerini döndürmüş. 
4*Dilbaz âdam ile cenkleşme ve ȯnuŋ âteşine
odun yığma
4*Çenesi düşük adamla çatışma ve onun ate -
şine odun yığma. 
5*Nâdân ile oynama ki selefleriŋe taʿn ol-
maya
5*Bilgisizle oynama ki öncekilere aşağılan -
masın.
6*Günâhdan rucûʿ ėden âdamı ʿayblama illâ
yâd eyle ki hepimiz günâhkârlarız
6*Günahtan geri dönen adamı ayıplama; ille
onu an ki, tümümüz günahkârız. 
7*Âdamı kendỉ kocalığında zemm ėtme zîrâ
ol kocayanlar bizdendir
7*İnsanı yaşlılığında kınama; çünkü o yaşla -
nanlar bizdendir.

eŋ ∞

f

f
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8*Eŋ büyük düşmanıŋıŋ öldüḡüne sevinme
illâ yâd eyle kıl ki* hepi miz öleceḡiz
8*En büyük düşmanının öldüğüne sevinme,
onu anımsa! Bizler de öleceğiz.
9*ʿUlemânıŋ hadîslerinden ġâfil olma ve on -
larıŋ emsâlini tilâvet eyle
9*Bilgelerin sözlerinden habersiz olma. On -
la rın örneklerini yüksek sesle oku. 
10*Zîrâ teʾdîbi onlardan öğrenirsin ve ol ah -
lâkı ki onlar ile pâdi şâhlarıŋ istihdâmına lâ -
yık olursun 
10*Çünkü onlardan terbiye ve ahlâk alır, on-
larla kralların hizmetine layık olursun. 
11*Koca âdamlarıŋ kelâmından sapma zîrâ
onlar dahi kendỉ seleflerinden öḡrenmişlerdir 
11*Yaşlıların sözlerinden sapma. Çünkü on -
lar da kendinden önce gelenlerden öğren -
diler. 
12*Ve onlardan ʿilmi hem hîn mahallde ce -
vab vėrmeḡi öḡrenesin 
12*Onlardan bilgeliği ve doğru yerde yanıt
vermeyi öğren. 
13*Fâsıkıŋ kömürlerini tutuşdurma ki âteşi -
niŋ ʿalevinden yakıl mayasın
13*Kötülerin kömürlerini tutuşturma ki ateşi -
nin alevinden yanmayasın. 
14*Şettâm âdama muġtebıt olma tâ kim ağ -
zıŋa dîde-bân gibi tekemmün ėtmeye 
14*Küfürbaz adama gıbta etme! Ta ki ağzına
bekçi gibi gizlenmesin. 
15*Senden kudretlỉce âdama ödünç vėrme ve
eḡer verdiŋ ise ȯnủ fakd gibi bilesin 
15*Senden güçlü olana ödünç verme; eğer
verdinse onu kaybetmiş say. 
16*Ve ırakdan artığına kefîl olma ve eḡer
olursaŋ sen ʾedâʾ ėdecek gibi kayır
16*Uzaktan arta kalanına kefil olma; eğer
olduysan sen ödeyecekmişin gibi kayır. 
17*Kâzî ile daʿvâʾyı ėtme zîrâ hükm ȯnuŋ
nassına göre olur 
17*Yargıç ile çekişme; çünkü karar onun son
hükmüdür.
18*Cerâʾetli âdam ile yola gitme ki saŋa bâr-
ı girân olmaya
18*Kabadayı adamla, yola çıkma ki sana
ağır yük olmasın.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘illâ yâd kıl
ki’...

f

f
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19*Zîrâ o kendỉ istediḡi gibi ėder-kılar da sen
ȯnuŋ deliliḡi ile helâk olursun 
19*Çünkü o kendi bildiğini yapar, sen de
onun deliliğiyle yıkılırsın. 
20*Ġazub ile çekişme ve ȯnuŋla ıssız yerde
gezme
20*Çok öfkelenenle çekişme ve onunla ıssız
yerde gezme. 
21*Zîrâ kanı hîç ile hîç sayar ve seni meded
olmayan yerde yıkar
21*Çünkü kanı hiçe hiç sayar ve seni yardım
olmayan yerde yıkar. 
22*Sefîye ile müşâvere ėtme zîrâ kaziyyeʾyi
saklamak bilmez
22*Akılsıza danışma. Çünkü düşünceni sak -
la mayı bilmez. 
23*Yâbâncınıŋ yanında esrâra müteʿallik
nes  ne ėtme zîrâ ȯnuŋ ġarazını bilmezsin 
23*Yabancının yanında gizli birşey yapma.
Çünkü onun amacını bilmiyorsun. 
24*Her âdama göŋlüŋü açma ki saŋa yalan
minneti göstermeye
24*Herkese gönlünü açma ki sana yalan yere
memnunluk göstermesin.

Dokuzuncu Bâb
1*Kucaḡıŋda olan ʿavratı kıskanma ve ȯnủ
kendỉŋe zarâren fenâ sanʿatı öḡretme
1*Kucağında olan kadını kıskanma ve ona
kendi zararına hüner öğretme. 
2*Bir ʿavrata göŋlünü vėrme ki seniŋ mecâliŋ
üstüne çıkmaya
2*Bir kadına gönlünü verme ki senin gücü -
nün üstüne çıkmasın. 
3*Nikâr ʿavratıŋ karşĩsına varma ki ȯnuŋ tu -
zağına düşmeyesin 
3*İnatçı kadının karşısına çıkma ve onun tu -
zağına düşme. 
4*Çengi karı ile konuşma ki ȯnuŋ fennleri ile
tutulmayasın 
4*Çalgıcı kadınla konuşma ki onun sanatıyla
tutulmayasın. 

bir ∞

f

f
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5*Bir kıza pekçe bakma ki güzelliḡiniŋ zîne-
tine meftûn olmayasın
5*Bir kıza alıcı gözüyle bakma ki güzelliğinin
çekiciliğine düşmeyesin.
6*Cânıŋı fâhişelere teslîm ėtme ki mîrâsını
yavı kılmayasın 
6*Canını fahişelere bırakma ki mirasını yi-
tirmeyesin.
7*Şehir sokâklarında oraya buraya bakma ve
ȯnuŋ hâlî yerlerinde dolaşma 
7*Şehirin sokaklarında öteye beriye bakma
ve onun ıssız yerlerinde dolaşma. 
8*Dilber ʿavratdan gözleriŋi dönder ve ġarî -
beniŋ güzelliḡine pekçe bakma 
8*Gönlünü çelen kadından gözlerini çevir ve
şaşılası güzelliğine vurul ma. 
9*Zîrâ güzellik çoğu hatâya götürdü ve ȯnuŋ
ʿaşkı âteş gibi yakar 
9*Çünkü güzellik çoğunu yanlış yola sevke -
der ve onun aşkı ateş gibi yakar.
10*Hîç bir vechile kâbinli ʿavrat ile oturma
ve ȯnuŋla kollarıŋ üze rinde yatma 
10*Hiçbir şekilde ‘nikah bedeli’ verilmiş ka -
dınla oturma ve onunla kolların üzerinde yat -
ma. 
11*Ȯnuŋla şarâp sohbeti ėtme ki cânıŋ ȯŋa
meyl ėtmeye ve mu habbetiŋ ile helâke düş -
me yesin 
11*Onunla içki alemleri yapma ki canın onu
çekmesin ve onu sevmekle yıkıma düşme ye -
sin.
12*Eski dostu bırakma zîrâ yeŋi ȯŋa beraber
olamaz 
12*Eski dostu bırakma; çünkü yenisi onun
gibi olamaz. 
13*Yeŋi dost yeŋi bâde gibidir ki eskiyince
ȯnủ sefâʾ ile içesin 
13*Yeni dost yeni içki gibidir; eskiyince onu
zevkle içersin. 
14*Fâsık âdamıŋ tefahhuruna hased çekme
zîrâ ȯnuŋ ʿâkibeti ne şekl olacakdır bilmez -
sin 
14*Kötü adamın övünmesini kıskanma; çün -
kü onun sonunun ne olacağını bilmezsin.
15*Fâsıklarıŋ hazz ėttiḡinden sen hazz eyle -
me illâ hâtırıŋda olsun ki ∞

15*Kötülerin tat aldığı şeyden sen tat alma!
Kesinlikle unutma ki ∞

f

f
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onlar tâ ölünceye dek maʿrûf nesneyi hîç iş -
lemeyeceklerdir
onlar ölünce ye dek iyi şey yapmayacaklardır. 
16*Katle kâdir olan âdamdan uzak dur da her
ölüm korkusunuŋ vehminden hâlî olursun
16*Öldürmeye yatkın adamdan uzak dur ki
her ölüm korkusunun kuşkusundan kurtulur-
sun. 
17*Ve eḡer ȯŋa yaklaşırsan hatâ ėtme ki bir
uğurdan seniŋ hayatıŋı kesmeye
17*Eğer ona yaklaşırsan yanlış yapma ki bir
anda senin yaşamını kesmesin. 
18*Belki kemendler arasına geçersiŋ ve şeh -
riŋ burç bedenlerinde gezersin
18*Belki kementler arasına geçer şehirin
burç  larında gezinirsin. 
19*Kâdir olduğun kadar dostları tecribe eyle
ve ʿâlimler ile teşâvür eyle
19*Elinden geldiği kadar dostlarını sına ve
bilgelere danış. 
20*Tekellümüŋ ʿâkil kişiler ile ve hem ke -
lâmıŋıŋ takrîri Müteʿâliŋ şerîʿatinde olsun
20*Konuşman akıllı kişilerle, hem sözlerinin
izleri ‘Yüce’nin yasalarında olsun. 
21*Konuklarıŋ sâdık kişiler olsun ve fahriŋ
Rabbiŋ takvâʾsında olsun
21*Konukların dürüst kişiler olsun ve övün -
cün Rabbin dininde dursun. 
22*ʿAmel ehl-i sanʿatıŋ elinden memdûh
olur ve halkıŋ zâbiti hitâbından ʿâlim bilinir
22*İşler becerili ellerle övüldüğü gibi, halkın
yöneticisi sözlerinden bilge bilinir. 
23*Bir dilbâz kendỉ şehrinde korkuludur ve
ke lâmında takahhum ėden mebġûz olur
23*Güzel konuşan biri kendi şehrinde ko-
rkuludur ve sözünü ansızın değişti ren
sevilmemiş olur.

onuncu bâb ∞

f

f
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Onuncu Bâb
1*ʿÂlim zabtcı kendỉ kavmini teʾdîb eyler
ʿâkil âdamıŋ beḡliği müdebber olur 
1*Bilge yönetici kendi halkını terbiye eder;
akıl lı adamın beğliği düzenli gider. 
2*Şehriŋ zâbiti ne şekl ise ȯnuŋ haddâmı dahi
o şekldir ve sultânıŋ ahlâkına cümle ka lan
şehirler taklîd ėderler 
2*Şehirin yöneticisi nasılsa onun hizmetçileri
de öyledir ve kralın etiğini tüm şehirler taklit
eder. 
3*Nâdân pâdişâh kendỉ riʿâyâsını+ helâk ėder
ve eşrâfıŋ ʿaklı ile şehr maʿmûr olur 
3*Akılsız kral kendi halkını yıkar ve soylular
aklı ile şehir bayındır olur.
4*Yeriŋ saltanatı Rabbiŋ elindedir o üzerine
nâfiʿ âdamı zamânıyla kaldırır 
4*Dünyanın egemenliği Rabbin elindedir. O
kendine yarayacak adamı zamanıyla kaldırır. 
5*Âdamıŋ hayr-ı ʿâkibeti Rabbiŋ elindedir ve
kendỉ ʿizzetini okumuş kişi üzerine kor 
5*İnsanın geleceği Rabbin elindedir ve ken -
di onurunu okumuş kişi üzerine koyar. 
6*Konşuŋa her mihnet içỉn darılma ve hîç bir
şeyʾi ezâ ile eyleme 
6*Komşuna her zahmet için darılma ve ona
hiç bir şeyi inciterek yapma. 
7*Ġurûr Cenâb-ı ʿİzzetiŋ ve âdamlarıŋ öŋün -
de mebġuzdur ve iki sinden dahi fesâd işlenir 
7*Gurur yüce Tanrı’ya ve insana düşman lık -
tır; ikisine de haksızlık yapılmış olur.
8*Zulüm ve taʿaddî ve ġabn ile kazanılmış
mâl içỉn pâdişâhlık bir ümmetden bir ümmete
nakl olunur 
8*Zulm, adaletsizlik, alavere-dalavere ile
kazanılan servetler yüzünden; egemenlik bir
ülkeden başka bir ülkeye geçer. 

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘riʿâya’.
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9*Hâk ve hâk-sitr neye mağrûr olur hasîsden
yaramazrak nesne*  olamaz
9*Toprak ve tozunu örten niçin kibirlensin?
‘En kıymetsiz şeyden’* daha değersiz şey ola-
maz.
10*Zîrâ o kendỉ cânını satılık ėder çün ȯnủ
hâli hayvâtında kendỉ bağırsakları atar 
10*Çünkü o kendi canını satılık eder ve onun
yaşamını kendi bağır sak  ları düzer. 
11*Eski marazı tabîbe keser ve bugün pâdi -
şâh iken yarın vefât ėde
11*Eski hastalığı doktora keser ve bugün kral
olan yarın ölür. 
12*Zîrâ âdam müteveffâ olsa haşeratıŋ cân -
verleriŋ kurtlarıŋ vârîsi olur 
12*Çünkü insan ölmüş olsa, canavarların ve
kurtların mirası olur. 
13*Ġurûruŋ ibtidâʾsı âdam Rabbden mün -
katıʿ olup ȯnuŋ kalbi kendỉ hâlikından ictinâb
ėttiḡi zamândır 
13*Gururun başlangıcı insanın Rabten ay -
rılıp da onun yüreğinin kendi yaratıcı sından
çekin diği zamandır. 
14*Zîrâ günâhıŋ ibtidâʾsı ġurûrdur ve ȯnuŋ
sâhibi çok kerâhet döker âmmâ ʿâkibet dürüle 
14*Çünkü günahın başlangıcı gururdur ve
onun sahibi çok çirkin şeyler yapar; ama ak-
ibeti dürüle. 
15*Ȯnuŋ içỉn Rabbî Teʿâlâ üzerlerine ʿacaʾib
belâlar getirir ve onları ʿâkibet devirir 
15*Bu yüzden yüce Rab onları, şaşkınlık
veren olaylarla cezalandırır ve onların sonu
yıkımdır . 
16*Salâtın serîrlerini Rabb-i Teʿâlâ yıkar ve
onlarıŋ yerinde halîmleri yerleşdirir
16*Kibir makamlarını yüce Rab yıkar ve on -
ların yerine alçakgönüllüleri kor. 
17*Rabb-i Teʿâlâ mağrûr ümmetleriŋ gün-
lerini iklâʿ ėder ve onlarıŋ yerinde mütevâ -
ziʿleri ʿizzet ile diker
17*Yüce Rab gururla yürüyen milletlerin
gün    lerini ters-yüz eder ve onun yerine alçak -
gö nül  lüleri şan ile diker. 

*Almancası: Warum überhebt sich der Mensch aus
Staub und Asche?

Türkçesi: ‘Toz ve kül’ den* olan insan neden ka -
barsın ki?...
Katolik İncil ‘Birlik Çevirisi’ ve aşağıya düştüğü
dip notu.
Bkz. Tek.18/27 ile benzerliği: Hz. İbrahim “Ben
toprak ve kül iken... dedi.’’

Rabb ∞
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18*Rabb-i Teʿâlâ ümmetleriŋ vilâyetlerini
irkas ėder ve onları(ve onları)* temelden
mün   temis ėder 
18*Yüce Rab milletlerin vilayetlerini sarsar
ve onları temelden yok eder. 
19*Onlardan baʿzılarını harâb ėdip onları
helâk eyledi 
19*Onlardan bazılarını yıkıp onları yok etti. 
20*Ve onlarıŋ zikrini yerden mahv eyledi 
20*Ve onların anılmalarını yeryüzünden sil -
di. 
21*Ġurur âdamlar içỉn ve hışm ü ġazab ʿav -
ratlardan doğmuşlar içỉn yaradılmadı 
21*Gurur insanlar için ve şiddetli öfke kadın -
lardan doğmuşlar için yaratılma dı. 
22*Kerîm nesl kanġisidir Âdem nesli kerîm
nesl kanġisidir Allah Teʿâlâdan korkanlardır 
22*İyi kuşak hangisidir; insan soyunun iyi
olanı kim? Yüce Allah’tan korkanlardır..! 
23*Leîm nesl kanġisidir Âdem nesli leîm
nesl kanġisidir Allah Teʿâlânıŋ emrine mu -
hâlif nesne ėdenler 
23*Kötü soy hangisidir? İnsan soyunun kö -
tü sü kim? Yüce Allah’ın buyruk larına karşı
ge lenlerdir. 
24*Karındaşlar arasında onlarıŋ pîşvâsı ke -
rîmdir ve Allahdan kor kanlar ȯnuŋ yanında
mükerremlerdir 
24*Kardeşler arasında onların başkanı iyidir
ve Allah’tan korkanlar O’nun yanında onur -
lan dırılır. 
25*Mahâfetullah saltanat nasibiniŋ mukad-
demidir ve salâbet hem ġurûr saltanatıŋ zâʾiʿ
olmasına sebebdir
25*Allah korkusu, egemenliği hak edenin
önceliğidir; katılık ile kibir egemen li ğin yi-
tirilmesine nedendir. 
26*Zengîniŋ ve ʿizzetlỉniŋ ve fakîriŋ iftihârı
mahâfetullahdır
26*Zenginin, güçlünün ve yoksulun övüncü
Allah korkusudur.

*Zeyrek katip iki defa yazmış bkz. Ali Bey’in
1664 el yazmasında bir kez yazılmıştır.

f
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27*ʿAkıl sâhibi fakîre taʿn* ėtmek revâ deḡil
ve günâhkâr kişiye ih tirâm maʿkûl deḡil
27*Akıllı yoksulu aşağılamak yakışmaz ve
gü nahkâr kişiyi onurlandırmak akılla bağ -
daşmaz.
28*Şurefâ ve müdebbirler ve sultânlar ʿizzet -
li lerdir âmmâ onlardan kimse yokdur ki Al-
lahdan korkandan âʿzam ola
28*Soylular, gözeticiler ve krallar güçlüdür-
ler. Ama onlardan hiç kimse Allah’tan kor -
kan lardan daha büyük olamaz. 
29*ʿAkllı kula hürreler hizmet ėdeler ve ehl-
i ʿilm âdam teʿdîb olundukca temermür ėtmez
29*Akıllı köleye cariyeler hizmet etsin ve
bilge kişi terbiyeden  titremesin.  
30*İşiŋi işlemekde ʿâlimlik satma ve müzâ -
ya kaŋıŋ zamânında te fah hur ėtme
30*İşini yaparken bilgelik satma ve sıkıntın
anında övünme. 
31*İş işleyip herşeyʾi bol olan mütefahhir ve
etmeḡe muhtâc olandan evlâʾdır
31*İş yaparken herşeyi bol olup da övünen
kimse, ekmeğe muhtaç olandan daha iyidir. 
32*Ėy oğlum cânıŋa ʿizzet-i hilm ile kesb ey -
le ve ȯŋa lâyık oldu ğuna göre tekrîm eyle
32*Ey oğlum! Canına alçakgönüllülüğü ka -
zan ve ona yakışan şekilde saygı göster.
33*Kendỉ cânıŋa ġünâh işleyene kim sâdık
diyebilir ve ȯŋa ki kendỉ hayâtına mezemmeti
getỉrir+ kim tekrîm ėder 
33*Kendi canına günah edene kim erdemli
deyebilir ve kendi yaşamına utanç getirene
kim saygı gösterir?
34*Fakîr kendỉ ʿilminiŋ sebebi ile ʿizzete nâʾ -
il olur ve mâldâr ken dỉ mâlı içỉn mükerrem
o lur
34*Yoksul kendi bilgisiyle şereflendirilir ve
zengin kendi zenginliğiyle onurlan dırılır.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘taʿân’.
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında geturur değil
‘getirir’

ve fakire ∞

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 10: 27-34 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI  509



510 EKLESİYASTİKUS - 10: 35; 11: 1-8 1665 TEMİZ KOPYASI



35*Ve fakîr iken mükerrem olduğu takdîrce
zengîn olsa ne kadar ikrâm olur ve mâl ile
leîm olan fakîrlikde ne kadar artık leîm olur
35*Ve yoksul iken şereflendirilen; eğer zen-
gin olsa!.. Ne denli çok onur landırılır. Zen -
ginken aşağılık olan ise, yoksul olsa ne denli
alçak olur?!

Onbirinci Bâb 
1*Ednâʾnıŋ başını ʿilm kaldırır ve ȯnủ eşrâf
arasında oturdur
1*Düşkünün başını bilgelik kaldırır ve onu
seçkinler arasında oturtur.
2*Güzelliği içỉn hîç kimseyi medh eyleme ve
çehresi içỉn kimseyi ʿayblama 
2*Güzelliği için hiç kimseyi övme ve yüzü
için kimseyi kınama. 
3*Uçucular arasında arĩ küçükdür âmmâ
ȯnuŋ yemişi cümle hulviyyâtda başdır
3*Uçucular arasında arı küçüktür; ama onun
ürünü tatlılar içinde en başta gelir. 
4*Esvâb ve libâslardan fahrlanma ve ʿizzet
gününde büyüklenme zîrâ Rabbiŋ efʿâli ʿa -
câʾ  ib ve ȯnuŋ âʿmâli insâna mahfîdir 
4*Giysilerinle övünme ve şölen gününde bü -
yüklenme. Çünkü Rabbin işleri şaşkınlık ya -
ratır ve O’nun yaptıkları insana gizlidir. 
5*Niçe zâlimler kuru yerde oturmuşlar ve
umulmadığı kimesne tâc taşımış 
5*Birçok zalim kuru toprakta oturdu ve um -
ma dığımız kimselere taç taşındı. 
6*Niçe cabbârlar pek bed-nâm oldular ve ʿiz -
zetliler ġayrılarıŋ eline teslîm olundular 
6*Birçok zorbalar kötülükle anıldı ve güçlü -
ler diğerlerin eline teslim edildi. 
7*Teftîş ėtmezden evvel hîç kimseyi suçlu
ėtme evvel bil de soŋra melâmet eyle 
7*Araştırmadan önce hiç kimseyi suçlama.
Önce bil de sonra kına. 
8*İşitmezden evvel cevab vėrme ve kimseniŋ
musâhabâtı arasında söz atma
8*Dinlemeden önce yanıtlama ve kimsenin
sohbeti arasında konuşma. 

f
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9*ʿAlâkaŋ olmadığı nesne içỉn daʿva ėtme ve
günâhkârlarıŋ hükmünde oturma 
9*İlgisi olmayan şeyi dava etme ve suçluların
davasında oturma. 
10*Ėy oğul çok maslahatlara karışma zîrâ
çok şeylere iştiġâl ėde cek olursaŋ müberrâ
olmazsın ve çok çalışacak olursaŋ nâʾil ol -
maz  sıŋ hem eḡer kaçarsaŋ da kurtula maz sıŋ 
10*Ey oğul! Birçok işlere karışma. Çünkü
çok şeylerle karışacak olursan özgür olmaz -
sın ve çok çalışacak olursan erişemez sin;
hem kaçarsan da kurtulamazsın. 
11*Âdam var ki zahmet çeker çalışır ve meş -
ġul olur yine de eksiklik çeker 
11*İnsan var ki emek çeker, çalışır ve didinir;
ama yine de yetinmez. 
12*Ve âdam var ki tenbeldir ve imdâda muh -
tâc kudreti eksik ve fakîrliği bol ki Rabbiŋ
gözü ȯŋa lütf ile iltifât ėder ve ȯnu ̉kendỉ ednâ
hâlinden kaldırır 
12*Ve insan var ki tenbeldir; yardıma muh-
taç, güçsüz, yoksul ve çaresizdir. Ama Rab bin
gözü ona sevecenlikle bağışlar ve onu kendi
düşkünlüğünden kaldırır. 
13*Ve ȯnuŋ başını meşakkatden terfîʿ eyler
ki niçesi görüp taʿac cüb ėderler 
13*Onun başını sıkıntıdan kaldırır ki bir -
çokları bunu görünce şaşar! 
14*Hayır ve şerr hayvât ve mevt fakir ve ġınâ
Allahdandır *
14*İyilik ve kötülük. Yaşam ve ölüm. Yoksul-
luk ve zenginlik hepsi Allah’tandır*. 
15*ʿİlm ve hikmet ve şerîʿatıŋ fehmi Rabb-
dendir meveddet ve sâlih ʿamelleriŋ tarîki on -
dandır 
15*Bilgelik, erdemlik, kutsal yasa anlayışı
Rab’tendir. Sevgiyle iyi işlerin yolu da O’n -
dandır. 
16*Hâta ve zulmat günâhkârlar ile yaradıldı
ve yaramaz lıkla rın dan tefahhur ėden
16*Yanlışlık ve karanlık günahkârlarla yara -
tıl dı ve yaramazlıklarıyla övünen ∞

yaramazlık ∞

*bkz. Anadolu Üni.: “İlk Müs.Türk. Dev.’’ 
S.21/2019: “Göktürkler devletlerinin ‘Gök-
Tengri’nin isteğiyle kurulduğuna; ölüm ve
hayatın Tanrı’nın iradesine bağlı oldu ğuna,
insanın fani, Tanrı’nın ebedî olduğuna ina -
nırlardı.”XII.yy. “Süryanî Tarihçi Mikhail:
“Türk milleti tek Tanrıya inanmakta idi’’. 
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yaramazlık onlar ile bile kocaya 
yaramazlıklarıyla eskiyecektir.
17*Dâd-ı hakk sâlih âdamlara bâkîdir ve
ȯnuŋ lütfu ebedân nik-encâmı ihsân ėder 
17*Tanrı vergisi dürüstlerle kalır. O’nun iyi -
liği sonsuza dek sürer.
18*Baʿzı var ki kendỉ şuġlından ve bahllıḡın -
dan ġani olur ve ȯnuŋ ücretinden ȯŋa ancak
hisse budur 
18*Bazısı vardır ki kendi işlerinden, cimril i -
ğin den zengin olur ve onun payından ancak
ona hisse budur. 
19*Kaçan der ki huzûr buldum ve artık  mâ -
lımdan dembedem yė yeyim
19*Kaçan der ki: ‘Artık kurtuldum!’ Malım -
dan ‘gün be gün’ yiyeyim.
20*Âmmâ bilmez ki ne müdevvir zamân var
ki ölüp onları ġayrı lara terk ėde 
20*Ama bilmez ki ne kadar zaman döner? Ve
ölüp onları başkalarına bırakıp gider. 
21*Kendỉ ʿuhdeŋde müdavemet ėdip ȯnủ is -
tiʿ  mâl eyle ve kendỉ iş ve gücüŋde kocal 
21*Kendi sorumluluklarında devam edip on -
dan yararlan ve kendi işinde gücünde yaş lan. 
22*Fâsıkıŋ ʿamelinden taʿaccüb eyleme Rab -
be tevekkül ol ve kendỉ işiŋde muvâzabet ey -
le 
22*Kötünün işlerine şaşırma! Rabb’e güven
ve kendi işinle uğraş. 
23*Zîrâ fakîri tėziye ve nâ-gehân ġanî ėtmek
Rabbiŋ katında âsândır 
23*Çünkü yoksulu çabucak ve aniden zengin
et mek Rabbin katında kolaydır. 
24*Sâlihiŋ ücretinde bereketullah vardır ki
cüzʾvî zamânda ȯnuŋ bereketini filislendirir
24*İyi kişinin payında Allah’ın bere keti var -
dır ki azıcık zamanda onun bereketini filiz -
lendirir. 

f
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25*Kanâʿatden baŋa ne fâʾide ve şimden soŋ -
ra benim ne mâlım olsa gerek dėme
25*Yetinme; bana ne yarar sağlar ve bu gün-
den son ra bana mal ne gerek, deme 
26*Hem dėme ki baŋa kifâyet ėder ve be -
nimki baŋa yeter artık ʿömrümde başıma ne
belâ gelse gerek 
26*Hem elimdeki bana yeter, yaşamımda ba -
şıma ne kötülük gelecek? Deme. 
27*Hoş vaktde belâ unudulur ve belâ vak-
tinde hoşluk hâtıra gelmez 
27*İyi günde kötü şeyler unutulur ve kötü za-
manda iyi şeyler akla gelmez. 
28*Zîrâ âdama öldüḡü vaktde ʿameline göre
cezâ eylemek Rabbe âsândır 
28*Çünkü insanı öldüğünde, işlerine göre
yar gılamak Rabbe kolaydır.
29*Bir saʿatlik belâ zevki unutdurur ve âda -
mıŋ ʿâkibetinde âʿmâli belli olur 
29*Bir saatlik bela zevki unutturur ve insanın
geleceğini işleri belirler. 
30*Ölmezden evvel kimseyi saʿâdet-mend
sayma 
30*Ölmeden önce hiç kimseyi huzura ermiş
sayma. 
31*Âdam evlâdından dahi bilinir
31*İnsan çocuklarından bilinir.
32*Her âdamı kendỉ eviŋe götürme zîrâ hâʾi -
niŋ ġarazı çokdur
32*Herkesi kendi evine götürme. Çünkü hai -
nin amacı çoktur. 
33*Kafesde sayd içỉn kullanılaŋ keklik nice
ise mütekebbiriŋ kalbi dahi böyledir ve kulle
bekçisi gibi yıkılmağı gözedir(*)

33*Kafeste av için kullanılan keklik nasılsa;
kibirle bakan adamın yüreği de böyledir ve
kule bekçisi gibi yıkılmanı gözetir(*).
34*Zîrâ hayrı şerre döndürüp ġaraz ėder ve
memdûhâtı mezmûm eyler
34*Çünkü iyiliği kötülüğe döndürmeyi amaç -
lar ve beğenilmişi kınar. 
35*Küçük kığılcımdan çok âteş sıçrar kaʾan -
na hu ġarazlı âdam dahi böyle eyler
35*Küçük kıvılcımdan çok ateş sıçradığı gibi,
önyargılı olan da böyledir. 
36*Şerîrden pek sakın zîrâ kemlik düzer tâ 

kim saŋa dâʾimâ bâkî kalacak ʿayıb takmaya
36*Kötü şeylerden çok sakın. Çünkü kötülük
düzer. Öyle ki sana daima kalacak leke ol -
masın.

(*)Almancası: „Ein falsches Herz ist wie ein
Lockvogel im Korbe und lauert, wie es dich fan-
gen möge“ Martin Luther çevirisi.Sirach 11/31
Türkçesi: Sahte yürek, kafes içinde pusuya yatan
bir çı ğırtkan kuşu gibidir ve seni avlamayı gözetir“ 
Kitabı Mukaddes Şt. çevirisi: Şirak 11/30 „Ki birli
adamın yüreği çantada keklik(?!) gibidir, seni
casus gibi izler, yıkımını bekler.“ 

(?!) „Çantada keklik“: Kolay elde edilir ol mak.
Bkz. İnkilâp kitabevi atasözleri ve de yim ler
sözlüğü 1999. KM Şt.’nin çevirisi Ali Bey’in çe-
virisine ve diğer Almanca çevirilere uymu yor.
Man tık hatası; deyimi metinde yanlış kullanmış..!

yabancı ∞
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37*Yabancıyı eviŋe ko da seŋi ıztırâb ile de-
vire ve seni kendỉ rızkıŋdan ayırır
37*Yabancıyı evine korsan; seni acıyla de-
virir ve seni kendi ekmeğinden ayırır.

On İkinci Bâb
1*Eḡer ihsân ėderseŋ kime ėdersin bil de ih -
sânıŋa şâkirlik getirile
1*Eğer bağışta bulunmak istiyorsan; bağı -
şını kime yapacağını bil ki bağışına şükre -
dilsin. 
2*Sâlihe ihsân eyle de mükâfât bulursun on -
dan olmaz ise Rabb'il-Müteʿâl den olur 
2*İyilere bağışlarsan kazanırsın; ondan gel -
mezse evrenin Rabbi’nden gelir. 
3*Dâʾim kemlik ėden ve tasadduk ėtmeyen
íyỉlik bulmaz
3*Daima kötülük eden ve sadaka vermeyen
iyilik bulmaz. 
4*Sâlihe bahşîş vėr ve fâsıka imdât ėtme 
4*İyi kişiye yardım et, kötüye etme.
5*Mütevâziʿe ihsân eyle ve zâlime ėtme
5*Alçakgönüllüye ver ve kötüye verme.
6*Etmeḡiŋi sakla da ȯŋa vėrme tâ kim ȯnuŋla
üzeriŋe tasallut bulmaya 
6*Ekmeğini gizle ve ona verme ki onunla
sana zorbalık etmesin. 
7*Zîrâ ȯŋa ėtdiḡiŋ cümle ihsânlarıŋıŋ yerine
saŋa iki kat kemlik dokuna 
7*Çünkü ona yaptığın tüm iyiliklere karşılık,
sana iki kat kötülük dokunmasın.
8*Çünki Müteʿâl dahi günâhkârları sevmez
ve fâsıklara lâyık ʿâkıbetini vėrir
8*Çünkü ‘Yüce Olan’ da günahkârları sev -
mez ve bozguculara hak ettiği sonu verir. 
9*Âmmâ ȯnları ʿâkıbetleriniŋ ʿazîm gününde
saklar
9*Ama onları sonlarının büyük gününde sak-
lar. 

f
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10*Íyỉ âdama iʿtâʾ eyle ve fâsıkı kabûl ėtme
10*İyi adama bağışla ve kötüyü kabul etme. 
11*Dost devlet zamânında bilinmez ve belâ -
da düşman gizli olmaz 
11*Dostluk siyasette bilinmez ve kötü günde
düşman gizli olmaz. 
12*Âdamıŋ devleti var iken ȯnuŋ düşmanları
ġam çekerler ve mu sî beti zamânında dostu
bile ayrılır 
12*İnsanın devleti varken, onun düşmanları
kederlenirler ve zor anda dostu bile ayrılır. 
13*Düşmanıŋa ebeden inanma 
13*Düşmanına sonsuza dek inanma. 
14*Zîrâ niçe ki bakır pası bağlarsa ȯnuŋ şir -
reti dahi böyledir 
14*Çünkü bakır nasıl pas tutarsa onun kö -
tülüğü de böyledir. 
15*Eḡerçe tevâzuʿ ėdip siŋe siŋe gezerse de
kendỉŋi gözet ve ondan sakın 
15*Eğer alçak gönüllü olup sine sine gezerse
de kendini gözet ve ondan sakın. 
16*Ve sen ȯŋa âyîne silici gibi nazar ėdip
bilesin ki pası bi'l-külliyye silinmiş deḡildir 
16*Sen ona ayna parlatıcısı gibi bak; bil ki
pası daha çıkmamıştır. 
17*Ȯnu ̉yanıŋa uğratma ki bir zamân seni de-
virip yeriŋe geçmeye 
17*Onu yanına sokma ki bir anda seni yıkıp
yerine geçmesin. 
18*Ȯŋủ sağıŋda oturtma tâ kim oturduğuŋ
yeri almağa çalışmaya 
18*Onu sağında oturtma; ta ki oturduğun
yere geçmeye çalışmasın. 
19*Ve soŋradan benim tekellümümü bilip
söz lerim cânıŋa geçe
19*Sonradan ne dediğimi anlarsın, sözlerim
canına geçer. 
20*Yılan sokmuş âfsûncuya ya yırtıcı cân-
verlere yaklaşana kim acır 
20*Yılan sokmuş sihirbaza ve yırtıcı ca na -
varlara yaklaşana kim acır? 
21*Günâhkârıŋ dahi mukârinine ve ȯnuŋ
günâhlarıyla ihtilât ėde ne de böyle olur
21*Günahkârın yakınına ve onun günahla -
rına ortak olan da böyle olur.
seŋinle ∞

f
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22*Seniŋle hakikat-ı hâl üzere bir sâʿat mik -
dârı durur âmmâ eḡer udûl ėderseŋ hîç dur-
maz 
22*Seninle gerçekten bir saat kadar durur;
ama eğer korkarsan hiç vakit kay betmez. 
23*Gerçe düşman kendỉyi dudakları ile tatlĩ
gösterir âmmâ kalbi ile seni çukura devir me -
ḡe kasd ėder 
23*Gerçi düşman kendini dudak la rıyla tat -
lılık gösterir; ama yüreği ile seni çukura de-
virmeyi kurar. 
24*Gözleriyle yaşlar döker âmmâ fĩr sat bu-
lursa kandan doymaz 
24*Gözüyle yaşlar döker; ama fırsat bulursa
kandan çekinmez. 
25*Başıŋa belâ geldiḡi zamân orada ȯnu ̉ken -
dỉŋden evvel bulursun ve kaʾannahu saŋa yar -
dım ėtmek isteyip aya ğına balta urur 
25*Başına kötü bir iş geldiğinde, onu orada
kendinden önce bulursun ve sana yardım ede -
ceğini söyleyerek bile bile ayağına balta vu -
rur. 
26*Başını salā ve ellerini çırpa ve ora dan-
buradan fısıldaya hem çehre sini deḡişdire
26*Sonra da başını sallar ve ellerini birbi -
rine çırpar; ordan-burdan söz ederek yüzünü
değiştirir.

On Üçüncü Bâb 
1*Zifte yapışan ȯnuŋla bulaşılır ve mağrûr ile
münâsebet ėden ȯnuŋ gibi olur 
1*Çamura yapışan onunla bulaşır ve dikbaş -
lıyla gezen onun gibi olur. 
2*Takât getirmediḡinden ziyâde yükü kaldır -
ma ve senden kud ret liye ya sen den zengîne
münâsebet ėtme
2*Gücünün üzerinde bir yük kaldır ma; sen -
den güçlüyle ve senden zen gin le ilişki kurma. 

f
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3*Çömleḡin bakraç ile ne münâsebeti var
eḡer o tokuşursa kendỉ kırılır 
3*Çömleğin bakır kap ile ne ilgisi var; eğer
o çarpışırsa kendi kırılır. 
4*Zengîn kişi zulm ėderse dahi tehdîd ėder
ve gedâ zulüm çekmiş olsak dahi yalvarmak
gerek 
4*Zengin baskı yaptığında tehdit ediyor; yok -
sul acı çektiğinde yalvarıyor. 
5*Eḡer zengîne müfîd olursaŋ seni kullanır
ve ihtiyâcıŋ olduğu zamân seni terk eyleye
5*Zengine uyarsan seni kullanır ve gereksini-
min olunca seni bırakır. 
6*Mâlıŋ olursa seniŋle dirile ve seni boşalda
ȯndan zahmet çekmeye 
6*Malın olursa seninle kalkar, seninle boşal -
tır ve ondan zorluk çekmezsin. 
7*Eḡer ȯŋa lâzım olursaŋ seni ayarda ve saŋa
tebessüm eyleye hem seni ümîdde tuta
7*Eğer ona gerekirsen seni ayartır, sana gü -
lümseyerek seni ümide boğar; 
8*Çeneye basıp saŋa ne lâzım dėye
8*Ve ağzını kapatıp: ‘sana ne gerekli !?’ der.
9*Ve seŋi bir iki kerre vėrdiḡi taʿâmlar ile
utandıra tâ seni hâlî ėdinceye dek ve ʿâkibet
saŋa güle 
9*Seni bir iki kez verdiği yemeklerle utan dı -
rır. Ta ki seni bomboş bıraksın ve sonra da
sa na gülsün. 
10*Soŋra seni görüp bırağa ve saŋa başını
sala
10*Sonra seni görüp bırakır ve sana başını
sallar. 
11*Bir hoş sakın ʿaklıŋa aldanmayasın
11*Böylece sakın aklına aldanmayasın; 
12*Ve kalbiŋiŋ sürurundan tebâh olmayasın
12*Ve yüreğinin sevincinden yıkılmayasın.
13*Bir kudretlỉ âdam seni çığırırsa gerỉye
çekil o seni dahi ziyâde çığıra
13*Güçlü biri seni çağırırsa geriye çekil ki o
seni daha çok çağırsın.

ilerỉ ∞ 
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14*İlerỉ sokulma ki âmedeni gerỉ atıvė ril -
meyesin ve pek uzaktan da durma ki unudul -
mayasın 
14*İleri sokulma ki hazır olduğunda geri itil -
meyesin ve çok uzakta durma ki unutul ma -
yasın.
15*Ȯnuŋla besberaber söyleşme ve ȯnuŋ çok
güzâfına iʿtikâd ėtme
15*Onunla birlikte konuşma ve onun boş şey -
lerine inanma.
16*Zîrâ seni çok lâkırdı ile tecrîbe ėtse gerek
ve sûretâ saŋa te bessüm eyleyip esrârıŋı
tefahhus ėde 
16*Çünkü seni çok sözlerle sınar ve görü -
nüşte sana gülümseye rek gizli şeylerini düşü -
nür. 
17*O merhametsiz sözleriŋi hıfz ėdip saŋa tâ
ʿazâb ve hays ėtme yince ba ğışlamaya 
17*O acımasızca sözleri kendine saklar; sa -
na acı vermeyinceye ve seni itibar sızlaştır ma -
yıncaya dek bağışlamaz. 
18*Kendỉni sakın ve işitmeḡe pekçe mukay -
yed ol zîrâ harâblığıŋ ile gezersin 
18*Kendini sakın ve kulağını iyi aç! Yoksa
düş künlükle gezer sin.
19*Bunları işidip uykuŋda bile bîdâr ol 
19*Bunları duyup, uykunda bile uyan. 
20*Bütün ʿömründe Allah Teʿâlâyı sev ve
ȯŋa halâsıŋı istidʿâ eyle
20*Tüm yaşamında yüce Allah’ı sev ve O’na
kurtuluşun için yakar. 
21*Her hayvân kendỉ beŋdesini ve her âdam
kendỉ akrânını sever 
21*Her hayvan kendi türünü ve her insan da
kendi yaşıtını sever.
22*Her lehm kendỉ cinsî ile cemʿ olur âdam
dahi kendỉ musâhibine yanaşır 
22*Her lehim kendi çeşidiyle birleşir ve insan
da kendi dostuna yanaşır.
23*Kurd kuzu ile ne ülfet ėdebilir bir vechile
tâlihiŋ sâlih ile dahi ne ülfeti olur
23*Kurd kuzu ile nasıl olamazsa; böylece
dürüstle kötü de birlikte olamaz.
24*Kelbiŋ sırtlan ile ne sulhu ve bâyiʿŋ gedâ
ile ne barışıklığı olur
24*Köpekle sırtlanla nasıl barışamazsa; zen- 

ginle yoksul da barışamaz.

Ali Bey‘in 1664 el yazmasında 23. ayet ra kamı iki
kez tekrarlandığından yanlış nu ma ralandırma 14.
Bab’a kadar sürüyor.
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25*Yâbân eşekleri arslanlara nühbe oldukları
gibi fukarâ dahi âġniyânıŋ merʿâsıdır 
25*Yaban eşekleri aslanlara yem oldukları
gibi; yoksullar da zen ginlerin merasıdır. 
26*Mütekebbire tevâzuʿ mekrûh nesne gö -
rünür gedâ dahi baya+ böyle geriye gelir 
26*Gururlu adama alçakgönüllülük nasıl iğ -
renç gelirse; yoksul da aynen böyle geri çeki -
lir. 
27*Silkinmiş mâldar dostlardan dayandırılır
üftâde fakîr ise dostlardan bile itivėrilir
27*Sarsılan zengini dostları destekler; düş -
kün yoksulu ise dostları bile iter. 
28*Yıkılmış mâldâra niçesi muʿîn olur eḡer -
çe hücr söylerse yine de tasdîk olunur 
28*Yıkılmış zengine herkes yardım eder. Eğer
kötü söylese, yine de dinlenir. 
29*Yıkılmış ednaʾyı dahi azarlarlar ʿakilâne
söylese de ȯŋa mahall vėr mezler 
29*Yıkılmış bir zavallıyı azarlıyorlar ve akıl -
lıca söylese de onu dinlemiyorlar.
30*Mâldâr söyledikçe hepisi sükût eyler ve
kelâmını sehâbe dek kaldırırlar 
30*Zengin konuştukça herkes susar ve söz-
lerini buluta dek yükseltirler.
31*Fakîr söylese kimdir bu dėrler eḡer halt
ėderse ȯnủ dahi ziyâde sernigûn ėderler
31*Yoksul konuşursa: ‘Sen de kim olursun?’
derler. Eğer yanlış bir şey yaparsa onu baş -
aşa ğı ederler.
32*Günâhsız olana mâl yarar ve fâsıkıŋ ağ -
zında fakîr yaramazdır
32*Suçsuz olana mal yarar sağ lar; ama kö -
tünün ağzında yoksul iyi bilinmez. 
33*İnsânıŋ kalbi çehresini deḡişdirir hoşluğa
olsun nâ-hoşluğa olsun
33*İnsanın yüreği yüzünü değiştirir; güzel
olsa da olmasa da... 
34*Hoşlukda olan kalbiŋ ʿalâmeti şen yüzdür
ve efkâr-ı meşekkat meselleri îcâd ėtdirir
34*İyi olan yüreğin belirtisi güleç yüzdür ve
zor düşünceler benzetmeler getirir.

+Baya: İnat etmek, direnmek.

on dördüncü bâb
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On Dördüncü Bâb
1*Ne mübârekdir ol âdam ki dil ile hâta ėt -
medi ve kesret-i zünûbdan elemi olmaya
1*Ne mutlu o adama ki dil ile hata etmedi ve
günahlardan ötürü acı çekmesin. 
2*Ne mutlu ȯŋa ki cânı* ȯnuŋ üzerine hükm
ėtmeye ve Rabb-i Teʿâlâdan meyʾûs kalmaz
2*Ne mutlu ona ki ruhu onu cezalandırmaz
ve yüce Rabbi onu tutmadan düşmez. 
3*Hasîs âdama mâl lâyık deḡildir ve hasûd
kişiye akçe neye yarar 
3*Cimri adama mal layık değildir ve kıskanç
kişiye para ne yarar? 
4*Kendỉ cânına eksiklik gösterip mâl cemʿ
ėden kimesne ġayrılara devşirir ve ȯnuŋ mâlı
ile sâʾir kimesneler zevk ėdeceklerdir
4*Kendi canını esirgemeden mal biriktiren
kimse başkalarına toplar ve onunla diğerleri
zevk eder. 
5*Kendỉye yaramayan kime yarasa gerek zîrâ
kendỉ mâlından safâʾ bul mayacakdır
5*Kendine yararı olmayanın kime yararı
olur? Çünkü kendi ma lından mutlu olma ya -
caktır. 
6*Hîç kendỉne hased çekenden yaramaz yok-
dur ve ȯnuŋ yaramazlığınıŋ ʿivazı budur 
6*Kendisine cimrilik yapandan daha kötü
kim olabilir? Ve onun kötülüğünün bedeli bu -
dur. 
7*Zîrâ kendỉye íyỉlik ėderse nâçar kalıp ėder
ve ʿâkibet kendỉ yaramazlığı izhâr ėder 
7*Eğer kendine iyilik ederse çaresizliktendir
ve sonunda kendi kötülüğünü gösterir. 
8*Hasûduŋ nazarı kemdỉr yüz dönderir ve
âdamları tahkîr ėder 
8*Kıskançlığın bakışı kötülüktür; başını çe-
virir ve insanları aşağılar. 
9*Nâkesiŋ gözü hîç bir nasb ile doymaz ve
yaramazıŋ zulmü kendỉ cânını kurudur
9*Kıskancın gözü hiçbir pay ile doymaz ve
yaramazın kötülüğü kendi canını kururtur. 

*Can: İbranice’de ‘ruah’(חור): Nefes, yel. Al-
manca metinde ‘Geist’(ruh).
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10*Yaramaz göz etmeḡe hased çeker ve ken -
dỉ sufrasında muhtâçdır
10*Kötü göz ekmeği kıskanır; ama kendi sof -
rasında muhtaçtır. 
11*Ėy oğul varıŋa göre kendỉŋe íyỉlik eyle ve
Rabbe lâyık he diy yeleri ihdâ eyle 
11*Ey oğul! Varına göre kendine iyilik yap ve
Rabbe uygun arma ğanları ver. 
12*Hâtırıŋda olsun ki ölüm teʾhîr ėtmez ve
mezâra+ gidecek vaktiŋ takdîri saŋa beyân
olun mamış 
12*Unutma ki ölüm gecikmez ve mezara+

gideceğin an sana gizlidir.
13*Ölümüŋden evvel dostuŋa eylik++ eyle ve
mâlıŋa göre ȯŋa sunup bezl eyle 
13*Ölümünden önce dostuna iyilik et ve ma -
lına göre bol bol dağıt. 
14*Şen günden mahrûm kalma ve íyỉ âr zû -
nuŋ nasîbini fevt eyleme 
14*Sevinçli günün eksilmesin ve iyi arzunun
kısmetini geçirme. 
15*Emekleriŋi ġayrılara ve zahmetiŋ ile ka -
zandığıŋı vârislere taksîm olunmak içỉn alı -
koyacak deḡil misin 
15*Emeklerini başkalarına ve zahmetinle ka -
zandığını mirasçıla rı na dağıtmak için topla -
mıyor musun? 
16*Vėr ve al da cânıŋı mukaddes tut 
16*Ver ve al da canını kutsal kıl. 
17*Zîrâ mezârda nafaka aramak yokdur 
17*Çünkü mezarda geçim derdi yoktur.
18*Her beşer esvâb gibi eskir zîrâ ezelden
kazâʾ ve kader budur ki lâ-cerem olacaksın 
18*Her insan giysi gibi eskir. Çünkü kesinkes
önceden kaza ve kader budur. 
19*Bir sık ağaçda kimi düşüp kimi biten yeşil
yapraklar nice ise ∞
19*Sık bir ağaçtan düşen ve biten yeşil yap -
raklar nasılsa; ∞

+Mezar: İbr. Şeol(Ölüler diyarı), Grek. Ha des. 
++: íyỉlik.
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dem ü lâhmıŋ tevellüdü dahi böyledir kimi
ölür kimi doğar
bedenliler de böyledir. Kimi ölür kimi doğar.
20*Her iş çürüyüp eksilir ve ȯnuŋ işçisi ȯ -
nuŋ la helâk olur 
20*Her iş çürüyerek eskir ve onun işçisi o -
nun la yok olur. 
21*Ne mutlu ol kişiye ki hikmet ile hasenâtı
fikr eyler ve kendỉ ʿaklı ile hayırlar söyler 
21*Ne mutlu o kişiye ki bilgelikle iyiliği düşü -
nür ve kendi aklıyla iyilikler söyler. 
22*Her kim ȯnuŋ tarikâtını kalb ile tefekkür
ėderse ȯnuŋ esrârınıŋ ġavrına dahi ėrer müte-
cessis gibi ardınca git ve mütekemmin gibi
ȯnuŋ tarikâtını tefahhus eyle 
22*Her kim O’nun* yollarını yürekten dü şü -
nürse; O’nun sırlarının  temeline de varır.
Me  rakla ardınca git ve pusudaymış gibi O’ -
nun yollarının içyüzünü araştır! 
23*Ȯnuŋ pencerelerinden bakan kapĩlarına
dahi kulak urur 
23*O’nun pencerelerinden bakan, kapılarını
da dinler.
24*Ȯnuŋ evine bitişik konan ȯnuŋ dîvâr -
larına dahi çivi kakar 
24*O’nun evine bitişik oturan; duvarlarına
da çivi çakar.
25*Çâdırını ȯnuŋ yanında kura ve íyỉleriŋ
menzilinde mihmân ola 
25*Çadırını O’nun yanında kursun ve iyi-
lerin yolunda konuk olsun.
26*Kendỉ oğullarını ȯnuŋ örtüsü altına koya
ve dallarınıŋ altında istirâhat eyleye 
26*Kendi çocuklarını O’nun örtüsü altına
koy sun ve dallarının altında dinlensinler. 
27*Ondan ıssıcaklığa karşĩ örtüle ve ȯnuŋ
ʿizzetinde mekân tuta
27*O’ndan sıcaklığa karşı örtülsün ve O’nun
görkeminde yer alsın.

On Beşinci Bâb 
1*Allahdan korkan bunu ėtmek gerek şerîʿat
maʿrifetiniŋ sâhibi ȯŋa mâlik ola 
1*Allah’tan korkan böyle ederse ‘Şeriat Sa -
hibi’ de ona sahip olur.

*O’nun: Burada Tanrı ile bilgeliği özdeş ti ri yor.
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2*Ol dahi ȯnủ ana gibi karşılaya ve ȯnủ kız
oğlan ve zevce* gibi kabûl eyle ye
2*O da onu anne gibi karşılar; onu kızı, oğlu
ve eşi gibi kabul eder.
3*Ȯŋa ʿaklıŋ etmeḡini yedire ve ȯŋa hikmetiŋ
suyunu içire 
3*Ona aklın ekmeğini yedirir ve ona bilge -
liğin suyunu içirir.
4*Üzerinde muhkem dura ve kımıldanmaya
hem üzerine dayana da ʿayb lanmaya
4*Üzerinde sıkıca durur, kımıldamaz ve üz-
erine dayanır da utan dırmaz. 
5*Ol dahi ȯnủ akrânları üzerine terfîʿ eyleye
ve cemâʿatiŋ içinde ȯnuŋ ağzını aça 
5*O da onu yaşıtları üzerine yükseltir ve ce -
ma atin içinde ağzını  açar. 
6*Süruru ve ibtihac tâcını kesb eyleye de
ebedî nâm ȯŋa mîrâs ola 
6*Sevinç ve şenlik tacını kazandırır, sonsuz -
luk şanı ona miras olur. 
7*Âmmâ nâdan kişiler ȯŋa nâʾil olmazlar ve
günâhkâr kişiler ȯŋủ hîç görmeyeler 
7*Ama bilgisizler O’na erişemez ve suçlular
O’nu asla göremez. 
8*Tekebbürden ırak olur ve kezzâb âdamlar
ȯnủ hâtıra getirmezler 
8*Kibirden uzak olur ve yalancılar onu anım -
samazlar. 
9*Fâsıkıŋ ağzında medh yakışmaz zîrâ ȯŋa
Rabbden irsâl olunmadı
9*Kötünün ağzına övgü yakışmaz; çünkü ona
Rab’ten gönderil medi. 
10*Çün medh ʿilm ile söylenecekdir ve Rab -
b-i Teʿâlâ ȯŋa ʿâkibeti meymûn eyleye 
10*Övgü bilgiyle söylenmeli; çünkü yüce Rab
geleceğini bereket lesin. 
11*Benim ʿâsî olduğum Rabbden oldu dėme
zî râ ȯŋun sevmediḡi şeyleri ėtmemek gerek -
sin 
11*Benim asi olduğum Rabb’ten oldu, deme;
çünkü O’nun sevmediği şeyleri yapmaman
gerekir. 
12*O beni hâtaya uğratdı dėme zîrâ günâhkâr
âdam ȯŋa lâzım deḡildir
12*O beni yanlışa sürükledi deme; çünkü gü-
nahkâr adam O’na gerekli değil. 

13*Allah Teʿâlâ her fevâhişi sevmez ve on -
dan korkanlara makbûl olmaz
13*Yüce Allah, her kötü işi sevmez ve O’ndan
korkanlara benimsenmez.

*Almancası ‘... junge Gattin...’ : ..genç eşi..’ Kato -
lik tercümesi.
Kitabı Muk. tercümesi: Bilgelik tıpkı bir anne gibi
onu karşılar, Bakire bir gelin gibi onu kabul eder.
Buradaki ‘Bakire bir gelin’  benzetmesi mantık -
sızdır, Almancasına da uymuyor! Şirak 15/2.
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14*Evvelden o Âdemi yaratdı da ȯŋủ kendỉ
irâdet-i ihtiyârîyesine kodu 
14*Önceden O Adem’i* yarattı ve onu kendi
yapacağı kararında serbest bıraktı. 
15*Eḡer isterseŋ emri ve imânı gözedesin ki
ȯŋa makbûl ʿamel ėdesin
15*Eğer istersen buyruğu ve imanı tut ki,
O’nun beğendiği işleri yapasın. 
16*Âteşi ve suyu öŋüne kodu kanġisine is -
terseŋ eliŋi sun
16*Ateşi ve suyu önüne koydu; hangisine is-
tersen elini uzat.
17*Hayvât ve mevt âdamıŋ öŋündedir
17*Yaşam ve ölüm insanın elindedir; 
18*Ve kanġisin beḡenirse ȯŋa verile
18*Ve hangisini beğenirse ona verilir. 
19*Zîrâ Hakk Teʿâlânıŋ hikmeti çokdur ve
kudret ve kuvvete mâlikdir hem her şeyʾi
görür 
19*Çünkü yüce Tanrı’nın bilgeliği çoktur.
Gör kem ve güce sahiptir; her şeyi görür. 
20*Ve ȯŋuŋ gözleri kendỉden korkanlara na -
zar ėder hem âdamlarıŋ ʿamelleri ȯŋa maʿ -
lûmdur 
20*O’nun gözleri kendinden korkanlara ba -
kar ve insanların  işleri O’nca bilinir. 
21*Hîç kimseniŋ fâsık olmasını buyurma -
mışdır ve hîç kimseye günâh ėtmeye icâzet
vėrmedi
21*Hiç kimsenin kötü olmasını istemez ve hiç
kimseye günah etme ye cevaz vermez.

On Altıncı Bâb
1*Fâʾidesiz evlâdıŋ çokluğuna ârzû çekme ve
fâsık oğullarıŋa se vi n me 
1*Birçok yararsız çocuk isteme ve kötü ço -
cuklara sevinme. 
2*Çok olduğundan mesrûr olma onlarda ma -
hâfetullah yoğ ise
2*Eğer onlarda Allah korkusu yoksa; onların
çokluğuna sevinme.

*Bkz. Tek. 2/7, 16, 17
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3*Onlarıŋ ʿömrüne dayanma ve onlarıŋ kes -
retine ʿitimâd eyleme 
3*Onların yaşamlarına  dayanma ve onların
çokluğuna güven me. 
4*Zîrâ bir sâdık biŋ ġayrılardan efdaldir 
4*Çünkü güvenilir biri, bin kötüden daha
yararlıdır. 
5*Ve bir kimseniŋ fâsık evlâdı olmakdan ise
evlâdsız olmak ev lâʾdır
5*Kötü çocuğun olacağına; hiç çocuksuz ol -
mak daha yeğdir. 
6*Zîrâ bir ʿakıllĩdan şehr maʿmûr olmak kâ-
bildir ve fâsıklarıŋ tâʾifesi tez berbâd olur
6*Çünkü akıllı birinden şehir bayındır olur
ve kötülerin çokluğu çabuk yıkılır.
7*Niçe böyle şeyʾleri gözüm görmüşdür ve
kulağım bundan büyük nesneleri işitmişdir 
7*Böyle birçok şeyleri gözüm görmüştür ve
kulağım bundan büyük şeyleri işitmiştir. 
8*Zânîleriŋ cemʿiyyetinde âteş tutuşur ve ʿâsî
ümmet üzerine ġazab iltihâb eyleye 
8*Tanrı’ya ortak koşanların toplumunda ateş
tutuşur ve asi millet üzerini öfke yakar. 
9*Allah Teʿâlâ ol eski dîvlere bağışla ma mış -
dır ki deli kuvvetine dayanıp ȯŋa ʿâsî oldular 
9*Yüce Tanrı o eski devlere* bağışlamadı;
çünkü delice güçlerine güvenip, O’na karşı
geldiler. 
10*Lûtuŋ yanında olanlara ʿaff ėtmedi ki ġu -
rûrları içỉn onlardan ikrâh eyledi 
10*Lût’un  yanında olanlara bağışlamadı ve
kibirlerinden ötürü tik sindi.
11*Ol helâk olan ümmete terahhum ėtmedi
ki irtikâb ėttiḡi günâ hında büyüklenirdi
11*O yok olan millete acımadı! Çünkü suçlu
oldukları günahlarla gurur lan ırlardı. 

*Bkz. Tek. 6/4-7
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12*Ne altıyüz biŋ yayaya ki kalb pekliḡinde
cemʿ oldular idi 
12*Ne de altıyüz bin yayaya ki böbürlenerek
toplanmışlardı. 
13*Dönüp ve esirgeyip urup ve oŋuldup
Rabb-i Teʿâlâ rahmet ve teʾdîb ile hıfz eyledi 
13*Dönüp esirgeyip, vurup iyileştirip; yüce
Rabb acıyarak terbiyeyle korudu!  
14*Zîrâ kavmda ʿâsî bir kimse olsa ʿacebdir
ki müftân kurtula 
14*Çünkü kavimde asi bir kişi olsa; beleş
kurtu lacağına şaşardım!
15*Çün rahmet ve ġazab ȯnuŋ yanındadır tė -
ziye mağfiret ėtmeḡe ve ġazap dökmeḡe kâ -
dirdir 
15*Çünkü bağışlaması ve öfkesi O’nun ya -
nındadır; çabucak bağış lamaya ve afet dök-
meye gücü yeter. 
16*Rahmeti çok olduğu gibi ġazâbı da böyle
çokdur herkese kendỉ ʿameline göre hükm
ėder 
16*Bağışlaması çok olduğu gibi öfkesi de
böyle çoktur. Herkesi kendi işine göre yar -
gılar. 
17*Günâhkâr kendỉ ġâreti ile kurtulmaz ve
müttaki âdamıŋ sabrı boşa çıkmaz
17*Suçlu kendi çapulu ile kurtulmaz ve ha -
ramdan kaçınan insanın sabırı boşa çık maz. 
18*Her zekât ve sadakaya mahall vėrỉr çün
her kes kendỉ ʿameline göre bulur
18*Her zekât ve sadaka yer verir; çünkü her -
kes kendi işine göre bulur. 
19*Rabb-i Teʿâlâ Firʿavnı mukassî eyledi ki
ȯnủ bilmeye tâ kim ȯnuŋ efʿâl-i kavsi gök
altında olan yerde maʿlûm ola* 
19*Yüce Rabb, Firavun’u katı kıldı ki O’nu
bilmesin. Ta ki O’nun işleri gök kub benin al -
tın  da olan yerde bilinsin.* 
20*Ȯnuŋ rahmeti her mahlûka zâhirdir kendỉ
nûr ve zulmâtını elmâs ile ayırdı
20*O’nun acıması her yaratığadır. Kendi ışı -
ğıyla karanlığı elmas ile ayırdı.
21*Rabbden gizlỉ olurum ve Müteʿâliŋ ya -
nın da beni kim aŋar dėme
21*Rabden gizli olurum ve Yüce’nin 
yanında beni kim anar? Deme!

22*Halkıŋ kesretinde hîç benim zikrim olmaz
zîrâ bu bî-aded mahlûkuŋ
22*Halkın kalabalığında ben hiç anılmam.
Çünkü bu sayısız yaratıklar ∞

*Bu ayet Martin Luther’in çevirisinde bulun-
muyor.
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arasında benim cânım ne olsa gerek dėme
arasında benim canım nedir ki? Deme!
23*İşte semâʾ ve feleki'l eflâk ve lücce-i der -
yâ ve arz hem onlarda her ne ki var ise bun -
ları yokladığı zamân taharruk ėdeler 
23*İşte gök ve göklerin gökü; okyanuslar ve
yer! Onlarda her ne varsa ve bunları silkel-
erse koparlar. 
24*Bütün mahlûk ve murâdı üzere halk olu-
nan dünyâ hem dağlar ve yeriŋ temelleri
Rabb-i Teʿâlâ onlara nazar ėtdikce korkudan
ditreyeler 
24*Tüm yaratıklar; arzusuna göre yaratılan
dünya’yla dağlar ve yerin temelleri. Yüce
Rabb onlara baktıkça korkudan titrerler. 
25*Hîç bir kalb bunları liyâkat üzere tefekkür
ėdemez ȯnuŋ yolla rını kim taʿakkul ėdebilir 
25*Hiç kimse bunları layıkıyla düşünemez ve
O’nun yollarını kim anlatabilir? 
26*Bir hevldir ki ȯnủ kimse göremez ve
âʿmâliniŋ ekserî pinhândır 
26*Bir dehşettir ki O’nu kimse göremez ve
birçok işleri gizemdir. 
27*ʿÂdaletiniŋ işlerini kim vasf ve tahammül
ėdebilir 
27*Adaletinin işlerini kim nitelendirip da -
yana bilir? 
28*Zîrâ takdîr baîddir ve her şeyʾiŋ istifsâdı
âhiretde olsa gerek 
28*Çünkü yargı uzaktır ve her şeyin sor gusu
hüküm günü belli olur. 
29*Mütevâziʿ kimesne bu nesneleri teʾem -
mül ėder âmmâ dîvâne kişi hatâ ile delỉlik
tefekkür ėder 
29*Alçakgönüllü olan bu şeyleri iyice düşü -
nür. Ama deli kişi hata ile delice düşünür. 
30*Ėy oğul diŋle beni ve maʿrifeti öğren hem
kelâmıma cân ü dilden mu kayyed ol 
30*Ey oğlum! Beni dinle, beceriyi öğren ve
sö züme tüm ağzınla katıl. 
31*Ben teʾdîbi vezn ile beyân ėderim ve ȯ -
nuŋ maʿrifetini hendese ile tefsîr ėderim
31*Ben terbiye ederken; tartarak söyler,  o -
nun ustalığını ölçüyle yorumlarım.
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32*Rabb-i Teʿâlânıŋ âʿmâli ezelden kendỉ
hük münden oldủ ve ya radıldıkdan soŋra on -
ları tertîb üzere kodu 
32*Yüce Rabbin işleri, önceden kendi yar -
gısıyla oldu ve yaratıl dıktan sonra onları bir
düzene koydu. 
33*Kendỉ ʿamellerini ebeden müzeyyen ey -
ledi ve onlarıŋ ihdâsları devr* ȯnuŋ elindedir 
33*Kendi işlerini sonsuza dek bezedi ve on -
ların oluşması asırlarca O’nun elindedir.
34*Aç kalıp yorulmadılar ne kendỉ mesâli-
hinden fâriğ oldủlar 
34*Aç kalıp yorulmadılar; ne de kendi işle -
rinden ilgisiz oldular.
35*Birbirine sıklet vėrmediler ve hîç ebeden
ȯnuŋ kelâmına muhâ lefet ėtmeyeceklerdir 
35*Birbirlerine sıkıntı vermediler ve hiç bir
zaman O’nun sözüne karşı gelmeyeceklerdir. 
36*Ȯndan Allah Teʿâlâ yere bakdı da ȯnủ
kendỉ niʿmetleri ile doldurdủ
36*Bundan ötürü yüce Allah yeryüzüne bakı -
yor ve onu kendi ürünleriyle dol duruyor. 
37*Ȯnuŋ üst yanını her diri hayvân ile örtdủ
ve onlarıŋ her birisi yine ȯŋa döneceklerdir
37*Onun üstünü çeşitli hayvanlarla doldurdu
ve onların tümü yine toprak olacak.

Onyedinci Bâb
1*Allah Teʿâlâ Âdemi toprakdan yaratdı ve
ȯnủ tekrar toprağa döndürdủ 
1*Yüce Allah, Adem’i topraktan yarattı ve
onu yine toprağa döndürdü.
2*Onlara maʿdût ve mukadder vakd taʿyîn
ey ledi hem onlara yerde olan nesneler üzerine
hükm vėrdi 
2*Onlara belli bir zaman belirledi ve onlara
yerde olan şeyler üzerine egemenlik verdi. 
3*Onlara hâlli-hâllerince kuvvet vėrdi ve on -
ları kendỉ sûreti** üzere yaratdı
3*Onlara durumlarına göre güç verdi ve on -
ları kendi benzeyişine** göre yarattı.
4*Her hâyvan üzerine onlardan korku bırakdı
ki sibâʿ ve tuyûra tasallut eyleyeler+

4*İnsanlardan korkması hissini her yaratığın
içine koydu ki yabanıl hayvanlarla kuşlara
egemen olsunlar. 

*bkz. Ali Bey`in 1664 el yazmasında ‘devr be
devr’.
**İbr.: ‘imajına’ göre..!
+bkz. Ali Bey`in 1664 el yazmasında ‘onlardan
korkmasını her hayvân üzerine bırakdı ki sibâʿ
ve tuyûra tasallut eyleyeler’.
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5*Onlara altıncı yerde ʿaklı tevzîʿ ėdip ba ğış -
ladı ve yedinci yerde kelâmı ki ȯnuŋ kud retlỉ
masnûʿâtını takdîr eyleyeler
5*Onlara altıncı yerde aklı paylaştırıp ba -
ğışladı ve yedinci yerde sözü ki O’nun güçlü
sanatına değer versinler. 
6*Onlara idrâk ve lisân ve gözler ve kulaklar
hem fikr ėtmek içỉn kalb vėrdi*
6*Onlara anlamak için diller, gözler, kulaklar
ve kavrayış için de yürek verdi. 
7*Onlara pür ʿilm ü fahâmet eyledi ve onlara
hayr ve şerri gösterdi
7*Onlara ilimle dolu büyüklük verdi ve on-
lara iyiyle kötüyü gösterdi.
8*Kendỉ gözünü onlarıŋ kalbleri üzerine dik -
di ki onlara kendỉ ʿâmelleriniŋ ʿazâmetini öḡ -
rede
8*Kendi gözünü onların yüreğine dikti ki on-
lara kendi işlerinin büyüklüğünü göstersin. 
9*Onlara+ kendỉ ʿacâʾibinden ebeden tefah-
hur ėtmesini vėrdi ki ȯnuŋ ʿâmel le rini fehm
ile hikâyet ėdeler
9*Onlara kendisinin ‘şaşkınlık yapan işle rin -
den’ sonsuza dek övünmelerini istedi ki, O’ -
nun işlerini akıllıca anlatsınlar. 
10*Ve muhtârlar ȯnuŋ mukaddes ismini
medh ėdeler
10*Ve seçilmişler O’nun kutsal adını övsün-
ler.
11*Onlara ʿilmi' ilhâk eyledi ve onlara hayâ -
tıŋ şerîʿatını mîrâsa vėrdi ki hâlâ kendỉlerini
ölümlü olduğunu hâtıra getireler
11*Onlara ilimi ve onlara ‘ya şam ya sasını’
miras olarak verdi ki kendile rinin ölümlü ol -
duğunu unutmasınlar. 
12*Onlar ile ebedî ʿahdi kesdi ve onlara ken -
dỉ hükmlerini telkîn eyledi++

12*Onlarla sonsuzluk andı içti ve onlara ken -
di yasalarını bildirdi++.
13*Onların gözleri ʿazametlỉ ʿizzeti gördüler
ve onlarıŋ kulağı celâ li niŋ âvâ zı nı işitdi
13*Onların gözleri büyük görkemini gördüler
ve onların kulağı yüceliğinin sesini işitti. 

*Almancası: “Er bildete ihnen Mund und Zunge, 
.

Auge und Ohr, und ein Herz zum Denken gab er
ihnen„
Türkçesi: O, onlara ağız, dil, göz, kulak, kalp
yapıp anlayış verdi. 
Kitabı Mukaddes Şt. Tercümesi: 5*(Tanrı onlara
beş duyu verdi, Altıncı duyu olarak onlara anlayış,
Yedinci duyu olarak soruşturma, Başkalarının
düşüncelerini açıklama yetisi verdi.)??? Bu asıl
metinden uzak bir yorumdur..! Ali Bey’in çevi -
risinde 7 ‘duyudan’  bahsetmiyor; insan beynin-
deki yerlerden bahsediyor. Almanca çevirisi ise Ali
Bey’in çevirisine benzemiyor. Ali Bey’in çe-
virisindeki anlayış ‘aklın melekeleri’ olabilir. Yani
insanı hayvandan ayıran özellikler: Konuşma ve
akıl gibi...
ki ∞
++Ali Bey 1664 el yazmasında 12. ayeti yanlışlıkla 11.
ayet olarak sıralamış. Bu yüzden bölüm sonuna kadar
bu numaralama hatası gidiyor.
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14*Ki onlara her zulmden pekçe sakınıŋ dėdi
ve onlarıŋ her birisine kendỉ koŋşusunuŋ
huzûrunda emirler vėrdi
14*Böylece onlara kötülükten sakınmalarını
ve onların her birisine kendi komşusunun ö -
nünde buyruklar verdi. 
15*Onların tarîkleri dâʾimâ ȯnuŋ huzûrun -
dadır gözleriniŋ öŋünden nihân olamazlar 
15*Onların yolları her zaman O’nun önün -
dedir, gözlerinin önünden gizli olamazlar. 
16*Her âdam gençlikden yaramazlığa mâʾil -
dir ve kendỉlere taşdan katı olan kalblerini et
kalblere döndermeḡe kâdir deḡillerdir
16*Her insan gençken yaramazlığa yatkındır
ve kendilerinin taştan katı olan yüreklerini et
yüreğe döndüremezler. 
17*Cümle yeriŋ ümmetleri tevzîʿ olduğu za -
mân her tâʾifeye bir sultân nasb eyledi âmmâ
İsrâʾėl* Rabbî Teʿâlânıŋ hissesidir 
17*Tüm dünyanın milletleri paylaştırıldığı
zaman, her millet için bir kral koydu; ama İs-
rail+ yüce Rabbin payıdır. 
18*Ki ȯŋu ̉kendỉniŋ bikri* olmağile teʾdîp ile
terbiye eyler ve ȯŋa meveddet nûrunu bezl
ėdip ȯŋủ bırakmaz 
18*Onu -kendisinin bakiri* olduğundan- ter -
biye eder ve ona dostluk ışığını bol bol ve rip
onu bırakmaz. 
19*Onlarıŋ cümle ʿamelleri ȯnuŋ huzûrunda
güneş gibidir ve ȯnuŋ gözleri müdâm onlarıŋ
tarîkâtına bakar
19*Onların tüm işleri O’nun önünde güneş
gibidir ve O’nun gözleri sürekli onların yol -
la rına bakar. 
20*Onlarıŋ fıskları ȯŋa mahfî değiller ve on -
larıŋ günâhları hep Rabbiŋ öŋündedir 
20*Onların kötülükleri O’na gizli değildir ve
on ların suçları hep Rabbin önündedir. 
21*Âmmâ Allah kerîm olmağla ve kendỉ
mah    lûkunu bilmek ile onları terk ü hecr ėt -
mez ki onlara ʿafv ėtmeye
21*Ama Allah bol bol bağışladığından ve
ken di yaratıklarını tanıdığından, on ları bıra -
karak ayrılmaz ki onları bağışlamamış olsun.

+Hz. Yakup ve soyu.

*bikr(bakir/e): El değmemiş, tertemiz.
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22*İnsânıŋ sadakası ȯnuŋ katında mühr
gibidir ve ȯnuŋ ihsânını gözbebeḡi gibi saklar
ve oğul larına ve kızlarına tevbe vėricidir 
22*İnsanın sadakası O’nun katında mühür
gi bidir ve onun bağışını gözbebeği gibi sak-
lar. Oğullarını ve kızlarını tövbeye çağırır. 
23*Ȯndan soŋra kalka da onlara mükâfât
vėre ve herkese kendỉ cezâsını başlarına redd
eyleye 
23*Ondan sonra kalkarak onları ödüllendirir
ve herkesin suçunu kendi ba şın dan geri çe-
virir. 
24*Âmmâ tövbekârlara rücûʿyu vėrỉr ve ta -
hammülü bırağanlara tenbîh eyler
24*Ama tövbe edenlerin geri dönmesini ister
ve dayanıksızları uyarır. 
25*Pes Allah Teʿâlâya rücûʿ eyle ve günâh -
la rı bırak 
25*Şimdi yüce Tanrı’ya geri dön, günahlarını
bırak 
26*Huzûrunda niyâz eyle ve ismi eksilt 
26*Önünde yakar ve kendini alçalt! 
27*Müteʿâle inâbet eyle ve yaramazlıkdan
insırâf ėt zîrâ o zulumâtdan selâmetlỉ nûra
hidâyet ėder 
27*Yüce’ye ‘hakka’ döndüğünü ve yaramaz -
lık larından vazgeçtiğini  söyle. Çünkü O, ka -
ranlıktan emin aydınlığa kılavuzluk eder. 
28*Ve mekrûh olan şeyʾe pek buğz eyle
28*Ve tüm yasakları hiç sevme! 
29*Mezârda* Müteʿâli kim medh ėdebilir
hayylar ve ȯnủ taʿrîf ėdenler gibi 
29*Diriler ve O’nu bildirenlerden başka; me -
zarda Yüce’yi kim övebilir?
30*Meyyitden medh ġâʾib olur güyâ ki yok
imiş 
30*Ölülerden övgü yitiktir; sanki hiç olma -
mışlar... 
31*Hayy ve kalbi selîm kişi Rabbe hamd
ėder 
31*Canlı ve temiz yürekli biri Rabbi över.
32*Allah Teʿâlânıŋ rahmeti ne ʿazîmdir ȯŋa
ta hâret ile rücûʿ ėden lere ne kadar raûfdur
32*Yüce Allah’ın esirgemesi ne denli
büyüktür. O’na temiz olarak geri dönenlere
ne kadar acır.

*Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘Şeol’: İbr.
mezar.
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33*Çün her şey insânda mevcûd olamaz zîrâ
Benî Âdem lâ-yemût deḡildir
33*Her şey insanda var olamaz; çünkü in -
san  yok olmaz değildir. 
34*Güneşten rûşen-rek ne var nėye ora ek-
silir ya âtî ü kânî fikr ėden âdam nice olmak
gerek 
34*Güneşten daha parlak ne var? Niçin o ek-
silir! Ya aldanmış düşüncesi olan insan nasıl
olur? 
35*O yüksek göküŋ ʿaskerini seyr ėder âmmâ
âdamlar hâk ve hâk siterlerdir
35*O yüksek göğün askerlerini seyreder. Ama
insanlar toprak ve toprakla örtülüdür.+

On Sekizinci Bâb
1*Ebeden Hayy olan ʿumûmen her şeyʾi ya -
rad mışdır 
1*’Sonsuza dek diri’ olan bütün şeyleri yarat -
mıştır. 
2*Rabb-i Teʿâlâ yalıŋız ʿâdildir ve ondan
ġay rı yokdur 
2*Yüce Rab, salt O adaletlidir ve O’ndan
baş  kası yoktur.
3*Ol ki kendỉ eliniŋ ayası ile meskûn dünyayı
yapdı ve her şey ȯnuŋ murâdı üzere itaʿât
ėder 
3*O kendi eliyle, yaşanılan dünyayı yaptı ve
her şey O’nun dileğine göre boyun eğer. 
4*Zîrâ o kendỉ kudreti ile her şeyʾiŋ pâdi -
şâhıdır onlarda harâmdan helâli tefrîk ėdicidir 
4*O kendi gücüyle her şeyin egemenidir. On-
larda haramdan helâli ayırır. 
5*Kendỉ ʿamellerini takrîr ėtmeḡe kime ik-
tidâr vėrdi ya ȯnuŋ ʿazîm efʿâlini kim tefah-
hus ėdebilir 
5*Kendi işlerini kararlaştırmaya kime iktidar
verdi? Ya O’nun büyük eylemlerinin içyüzünü
kim anlayabilir? 
6*Celâliniŋ kuvvetini kim tamâm söyleye -
bilỉr ya ȯnuŋ rahmetlerini kim beyân ėtmeḡe
kâdirdir 
6*Yüceliğinin gücünü kim tam söyleyebilir?
Ya O’nun merhametini kim açık layabilir?

+Almancası: “Das Heer in der Höhe zieht er zur
Rechenschaft, erst recht die Menschen, die nur
Staub und Asche sind„ Katolik çevirisi.
Türkçesi: O, yüksek göğün kalabalıklarını sayar;
oysa insan yalnız toprak ve küldür. bkz.İş.27/38
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7*Ne katmak ne eksitmek kâbildir ve Allah
Teʿâlânıŋ ʿacayib le ri ni tefahhus ėtmek müm -
kin deḡil 
7*Ne katmak ne eksiltmek mümkündür! Yüce
Allah’ın acayipliklerinin içyü zünü anlamak
mümkün değil. 
8*İnsân tamâm ėdince o zamân başlaya ve
fâriğ olunca şübhede kala
8*İnsan tamamlayınca başlar ve kayıtsız ka -
lınca şüphe eder.  
9*İnsân ne olsa gerek ya ȯnuŋ metâʿı ne ȯnuŋ
hayırı ne şerri ne 
9*İnsan nedir ki; onun metaı ne? Ya onun iyi -
liği ve kötülüğü ne? 
10*İnsânıŋ günleriniŋ hėsâbı eŋ çok yüz yıl -
dır 
10*İnsanın günlerinin sayısı en çok yüz yıldır. 
11*Âmmâ her birine mukadder vakt-i vefât
cümleleriŋ hėsâbı ile bilinmez
11*Ama herkesin yazgısı olan ecel, birçok -
ların hesabıyla bili n mez.
12*Deryâdan alınan bir katre su ya kumdan
bir dânecik ne kadar ise ebe diy yetiŋ zamânı -
na mukâbelen biŋ yıl* dahi o kadardır 
12*Denizlerden alınan bir damla su ve kum-
dan bir tanecik ne kadar ise; son suzluğun za -
manına karşılık bin yıl* da o kadardır.
13*Ȯnuŋ içỉn Rabb-i Teʿâlâ onlara sabûrdur
ve kendỉ rahmetini üzer lerine saçar
13*Bu yüzden yüce Rabb onlara sabreder ve
kendi merhametini üzerlerine saçar. 
14*ʿÂkibeti fenâ olacağını hem gördü hem
bildi ȯnuŋ içỉn onlara raûf oldu 
14*Geleceğin kötü lüğünü hem gördü, hem
bildi. Onun için onlara çok acıdı. 
15*İnsânıŋ merhameti kendỉ mukarininedir
âmmâ Rabbin rahmeti her beşeredir 
15*İnsanın acıması kendi yakınındakinedir;
ama Rabbin esirgemesi her ke sedir.
16*Taʿzîr teʾdîb ve taʿlîm ėder ve çubân gibi
kendỉ sürűsünü güder 
16*Korkutur, terbiye eder ve öğretir; çoban
gi bi kendi sürüsünü güder. 
17*Teʾdîbi kabûl ėdenlere ve ȯnuŋ hükû -
mâtına ʿacele ile uyar kimes nelere rahîmdir
17*Terbiyeyi kabul edenlere ve O’nun hü- 

küm lerine çabuk uyanlara acıyandır.

*Bkz. II. Pet. 3/8
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18*Ėy oğul ihsânıŋa taʿzîr ve bahşîşiŋe acı
söz katma 
18*Ey oğul! Bağışınla azarlama ve arma ğa -
nına acı söz katma.
19*Çiğ+ hârareti teskîn ėtmez mi dahi bu
vechile leyyin söz hediyeden evlâʾdır 
19*Çiy sıcaklığı azalttığı gibi, yumuşak söz
bahşişten daha iyidir. 
20*İşte leyyin söz hediyyeden efdâl deḡil mi -
dir pes bu nesneler ikisi de insânda latîfdir 
20*Evet! Yumuşak söz bahşişten daha iyi
değil midir? İşte bu şey lerin ikisi de insanda
inceliktir. 
21*Deli++ lütufsuz yüzüne urur ve hasûduŋ
hi besi gözleri izʿâf ėder 
21*Deli kabaca yüzüne vurur ve kıskanç bah -
şiş gözleri üzer++.
22*Söylemekden evvel öḡren ve hastalıkdan
evvel ʿilâç al 
22*Konuşmadan önce öğren ve hastalıktan
önce ilaç al. 
23*Hükmden evvel kendỉŋi íyỉliḡe düz de
teʾdîb vaktinde şefkate nâʾil olursun 
23*Yargılanmandan önce kendini iyice tart ki
cezalandırılırken kayrıla sın. 
24*Hasta olmandan evvel perhîz eyle zebûn-
lan ve günâhlarıŋ vaktinde tevbeyi göster 
24*Hasta olmadan önce diyet yap, zayıfla ve
günah zamanında tövbe et.
25*Erkence nezriŋi ʾedâʾ ėtmekden seni bir
şeyʾ menʿ ėtmesin ve salâhiyetiŋi tâ mevtiŋe
dek taʿvîk eyleme 
25*Adağını erken yapmaktan, seni bir şey en-
gellemesin ve yetkinli ğini ta ölümüne dek
geciktirme. 
26*Nâmaz kılmaŋdan evvel kendỉŋi hâzır ėt
ve Cenâb-ı Hakkı imtihân ėden âdama beŋ -
zeme*
26*Namaz kılmadan önce kendini hazırla ve
Hz. Allah’ı sınayan adama benzeme*.

+: bkz. Ali Bey 1664 çevirisinde önce ‘çiyin’ olarak
yazmış ve bunun üstünü çizip yumuşatarak ‘çiğ’ olarak
yazmıştır. Burada çiyi’deki y harfi yumuşamış oluyor.
Bunun için S. 1899’daki açıklamayı okuyunuz.

++Almancası: Der Tor schmäht in liebloser Wei-

se  die Gabe des Geizigen macht die Augen trau-
rig. Katolik çevirisi. Sirach 18/18
Türkçesi: Akılsız acımasızca söver; cimrinin
sadakası göz  leri üzer.

*Almancası: “Willst du Gott dienen, so laß dir`s
Ernst sein, auf daß du Gott nicht versuchest.“
Martin Luther Çevirisi; 18/23
Türkçesi: Allah’a ibadet etmek istersen, önce
ciddi ol ki Allah’ı sınamış olmayasın. 
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi:  Ant içmeden önce
kendini hazırla, Tanrı'ya meydan okuyan bir
insan gibi davranma. Şirak 18/23.

Ant içmek: Yemin etmek olduğundan; ibadet
etmek kelimesi ile aynı anlama gelemez. Yukar-
daki çeviri yanlış bir çeviri olup, bir yorumdan
öteye geçemez.
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27*Soŋ demde gelecek ġazabı ve Cenâb-ı
Hakk yüz çevirdiḡi zamân olacak intikâmıŋ
vaktini hâtırıŋda tut 
27*Son anda gelecek öfkeyi ve Hz. Allah’ın
yüz çevirdiği an olacak olan intikam anını
unut ma. 
28*Bolluk zamânında kahtlığıŋ zamânını ve
ġani olduḡuŋ vaktde fakîr ve ihtiyâcı aŋ 
28*Bolluk zamanı kıtlığı ve zengin olduğunda
gereksinimi ve yok sulları an.
29*Sabâhdan ahşama dek zamân değişilir ve
Allah Teʿâlânıŋ hu zûrunda her şeyʾ serîʿdir* 
29*Sabahtan akşama dek zaman değişir ve
yüce Allah’ın önünde her şey hızlıdır.* 
30*ʿÂlim âdam her nesnede havf çeker ve
günâhlar eyyâmında hatâdan çokca sâkınır
nâdân ise evkâtı gözetmez 
30*Bilge adam her şeyde korkar ve günah -
ların günlerinde hatadan çok sakınır. Cahil
ise vakti gözetmez. 
31*Her ʿakllỉ ilm ve teʾdîbi bilir ve ȯnủ tahsîl
ėtmese medh ėder 
31*Her akıllı bilgeliği ve terbiyeyi bilir. Onu
öğrenmese bile över. 
32*Fakîhler tekellümde bile ʿilmi izhâr ėder -
ler ve ʿömr içỉn muhtâr meselleri yağmur gibi
akıdırlar 
32*Bilgeler konuşurken bile bilgelik gösterir-
ler ve yaşam için seçkin öyküleri yağmur gibi
dökerler.
33*Íyỉsi yalıŋız Cenâb-ı ʿİzzete tevekkül ol -
makdır zîrâ mürde-dil mürde nesnelere iltisâk
ėder 
33*Salt yüce Allah’a güvenmek en iyisidir.
Çünkü hissiz dil ölü şeylere karışır. 
34*Şehvetiŋe uyma ve iştâhlarıŋdan imsâk
eyle 
34*Şehvetine uyma ve arzularından sakın.
35*Eḡer göŋlüŋe hazz ėttiḡi taʿâmını yetiş -
dỉrirseŋ saŋa hased çeken  
35*Eğer gönlünün arzuladığı yemeği getirir -
sen, seni kıskanan ∞ 

*Ali Bey 1664 el yazmasında 29. ayet yaz ması
gerekirken 28. ayet yazmış. Bu numa ralandırma
Bab sonuna kadar hatalı gidiyor. 
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düşmanlarıŋı sevindỉresin
düşmanla rını sevindirirsin.
36*Çok zevk ve sefâlardan hazzlanma ve on -
larıŋ bizim yârânlarını arama
36*Çok zevk ve eğlencelerden hoşlanma ve
onlarda bizim dost larımızı arama. 
37*Keseŋde zâd yok iken muʿâmele ile alı -
nan akçedan ziyâfetler ėtmek ile fakîr olma
zîrâ kendỉŋe kasd ėdip dillenirsin
37*Kesende ekmek parası yokken, senetle
alınan parayla şölen düzenleyerek yoksul laş -
ma. Çünkü kendine kastedip dillere dü şersin.

Ondokuzuncu Bâb 
1*Bekrî sanʿatkâr zengîn olamaz ve azı be -
ḡen meyen yap yap üf tâde ola(+)

1*İçkici sanatkâr zengin olamaz, azı beğen -
me yen gide gide batar.
2*Hamr ve nisvân ʿaklı şaşırırlar 
2*Şarap ve kadınlar aklı şaşırtırlar.
3*Ve rûspîler ile konuşan dahi cerâʾetli olur 
3*Ve fahişeler ile konuşan da cüretli olur. 
4*Kurtlar ve güḡeler ȯnủ mîrâs ėdeler ve
ʿazîm bed-nâm ile ʿibret içỉn çürüyüp gide 
4*Kurtlar ve güveler onu miras etsinler, bü -
yük kötü bir isimle ibret için çü rüyüp git sin -
ler.
5*Tėz iʿtikâdlı kalb hafîfdir ve günâh ėden
kendỉ nefsine zulm ėder
5*Çabuk inanan yürek hafiftir ve suç işleyen
kendi canına kötülük eder. 
6*Şirretli hâlden sevinen taʿzîb oluna ve
zevklere müdâfaʿa ėden kendỉ ʿömrüne tâç
hâzırlar 
6*Kötü durumdan sevinen men edilir ve zevk-
lere karşı direnen kendi yaşamına taç ha -
zırlar.
7*Kendỉ dilini zabt ėden ġayrılar ile döḡüş -
meksizin geçine ve kesret-i kelâmı sevmeyen
belâ eksildir
7*Dilini tutan başkalarıyla dövüşmeden ge -
çin sin ve çok sözler söylemeyi sevmeyen kö -
tülüğü uzaklaştırsın.

(+)Almancası: “Ein Arbeiter, der sich gern voll-
säuft, der wird nicht reich, und wer ein Geringes 

nicht zu Rat hält, der nimmt für und für ab.“
Martin Luther Çevirisi; Sirach 19/1
Türkçesi: Ayyaş işçi zengin olmaz ve öğüt tut-
mayan hiç alır.

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: ‘Böyle davra nır -
san hiç bir zaman varlıklı olamazsın. Az miktarla
yetinmeyen kişi yavaş yavaş batar.’ Şirak19/1
Yukardaki “böyle davranırsan’’ ifadesi yanlıştır.
Ne Almancasına ve ne de Ali Bey’in çevirisine
uymaz..! Şirak 19/1
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8*Dedi-kodu ėtme de saŋa zarar dokunmaya 
8*Dedikodu etme ki sana zararı dokunmasın.
9*El dirliḡiniŋ hâlini ne dost yanında söyle
ne düşman yanında söyle ve günâhıŋ cürmü
saŋa uğramaz ise fâş ėtme 
9*Başkasının yaşantısını ne dost yanında
söyle ne de düşman ya nın da ve günahın suçu
sana uğramazsa açıklama. 
10*Zîrâ seni işiden senden sakına ve mahallî
olunca saŋa buğz ėtse gerek 
10*Seni işiten senden sakınsın; çünkü yerine
gittiğinde sana kin tutar.
11*Bir söz işitdiŋ mi seniŋ yanıŋda yatsın ve
kalbiŋ mutmaʿinn olsun zîrâ seni gebertmez 
11*Bir söz duydun mu senin yanında kalsın
ve yüreğin tatmin ol sun; çünkü seni öldür -
mez. 
12*Doğuracak ʿavrat nitâcıŋ ağrısını çektiḡi
gibi sefîhiŋ karnında lâkırdı dahi ağrısını çe -
ker 
12*Doğuracak kadın yavrulamanın sancısını
çektiği gibi; utan mazın içindeki sözler de
acısını çeker. 
13*İnsânıŋ butında batmış ok nice ise sefihiŋ
karnında lâkırdı dahi böyledir 
13*İnsanın butuna batmış ok nasılsa aptalın
içindeki söz de böy ledir. 
14*Dostu âzârla eḡerçe isnâd olanı ėtmedi ise
de ki eḡer ėtdi ise ki bir dahi ėtmeye 
14*Dostunu azarla; eğer söyleneni yap ma -
mış ise veya yapmış ise ki bir daha yapmasın. 
15*Mukârini âzârla eḡerçe isnâd olanı dė -
medi ise de ki eḡer dėdi ise bir dahi dėmeye 
15*Yakınında olan kişiyi azarla; eğer söyle-
neni dediyse veya demediyse bir daha söy -
lemesin. 
16*Ve dostu âzârla ve çün gâlibâ bühtân vâ -
kiʾ olur her söze inânma
16*Dostu azarla, belki iftira olur; bu yüzden
her söze inanma!

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 19: 8-16 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 565



566 EKLESİYASTİKUS - 19: 17-26 1665 TEMİZ KOPYASI



17*Âdam var söz ile hâta ėder âmmâ kasd ile
deḡil dil ile yaŋıl mayan kimdir 
17*Söz ile hata eden adam var; ama kötü
düşündü diye değil! Dil ile yanıl ma yan kim -
dir? 
18*Tehdîd ėtmezden evvel dostu âzârla 
18*Uyarmadan önce dostu azarla.
19*Ve ġazabdan hâlî olduğuŋ zamân Müteʿ -
âliŋ şerîʿatine mahall vėr 
19*Ve öfkenden vazgeçtiğinde; ‘Yüce’nin ya -
sa sını gözet. 
20*Ȯna makbûl olmasına mahâfetullah ilk
mertebedir ve ʿilm ȯnuŋ muhabbetini kesb
ėder
20*Kabullenmenin ilk adımı Allah korku su -
dur ve bilgelik onun  sevgisini kazanır.
21*Rabb-i Teʿâlânıŋ emirlerini bilmek ha -
yâtıŋ taʿlîmidir ve ȯnủ râzı ėdecek nesneleri
ėden ler ʿademi'l-mevt şecerîniŋ meyvesini
taʿâm ėderler 
21*Yüce Rabbin buyruklarını bilmek, yaşam
eğitimidir. O’nu hoş nut edecek şeyleri yapan-
lar, ölümsüzlük ağacının meyvesini yerler. 
22*Cümle ʿilim mahâfetullahdır ve her ʿilim -
de şerîʿatiŋ ve ȯnuŋ ʿAlâ Külli Kâdiriŋ maʿ -
ri fetiniŋ âczaʾsı var 
22*Tüm bilgelik Allah korkusundandır ve her
bilgelikte ‘Tanrı Yasası’nın ve O’nun; ‘Her
Şe ye Gücü Yeten’ in erdemli bilgeliği var. 
23*Bir hizmetkâr efendisine seniŋ istediḡiŋ
gibi ėtmem dėse isterse soŋra ėtse veliyy-i
niʿmetini ġazaba bindirir 
23*Bir hizmetçi efendisine: ‘Dilediğin gibi
yap mam!’ dese ve isterse onu sonra yapsa;
efendisini öfkelendirir. 
24*Şirreti bilmek hüner deḡildir ve günâh -
kârlarıŋ müşâveresi olduğu yerde ʿakl yokdur
24*Kötülük bilmek erdem değildir ve suçlu -
ların görüştüğü yerde akıl yoktur. 
25*Şirret var ki kerâhiyyetdir ve baʿzı sefîh
var ki ancak ʿilmde nâksdır
25*Kötülük var ki iğrençliktir ve bazı boşbo -
ğaz var ki bilgisi kıttır. 
26*ʿAkl-ı nâkisi hâyf ol kimseden evlâʾdır ki
ʿilm-i firâvân ola da müteʿâllik şerîʿatinde 

tecâvüz eyleye 
26*Çünkü bilgisi çok olduğundan ‘Tanrı Ya -
sası’na karşı gelir; ama aklı kıt kişi ondan
da ha yeğdir. 
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27*Baʿzı kâmil zeyreklik var ki ʿadâ let sizdir
ve baʿzı var ki hükmü göstermek içỉn lütfu
tahvîl ėder âmmâ ʿa dâlet üzere hükm vėren
fakîhdir 
27*Bazısı çok zekidir ki adaletsizdir. Ba zısı
da ce za landırmak için dostluğu bozar; ama
gerçeklik üzerine karar veren bilgedir. 
28*Baʿzı telbîs var ki karalar gėymiş ve siŋe
siŋe gezer âmmâ bâtını pür-hîledir
28*Bazı aldatıcılar var; matem giyer, iki bük-
lüm gezer! Ama içyüzü hile kârdır.(*)

29*Yüzünü yere indirir ve teġaffül ėdip sa -
ğırlık gösterir âmmâ toylama dığı yerde seni
peşince belâya uğradır 
29*Başını öne eğer, anlamamazlıktan gelir ve
sa ğırlık gösterir. Ama yıkıl madığı yerde, ar -
dın dan seni belâya uğratır. 
30*Ve eḡer kuvveti eksikliḡinden hâta ėtmek -
den memnûʿ olursa fĩrsat bulursa kemlik ėder 
30*Eğer güçsüzlükten hata yapması engel-
lenirse; fırsat buldu ğun da kötü lük eder.
31*İnsân sîmâdan bellidir ve sâhib-i ʿakl
yüzünüŋ râst gelişinden bilinir 
31*İnsan yüzünden anlaşılır ve akıllı kişi,
yüzünün doğruluğundan bilinir. 
32*Herkesiŋ kisveti ve diş gösterip gülmesi
ve insânıŋ reftârı ȯnuŋ ne hâl lỉ olduğunu be -
yân ėder
32*Herkesin giyim-kuşamı, diş gösterip gül -
mesi ve insanın yürüyüşü o nun ne durumda
olduğunu gösterir.

Yiḡirminci Bâb
1*Baʿzı münâsebetsiz melâmet var ve ȯŋa
sükût ėden ol dahi ʿakllıdır 
1*Bazı uygunsuz durumlarda kınanırsın; ona
sessiz kalırsan akıllı olursun.
2*Gizli ġaraz tutmadan ise taʿzîr evlâʾdır ve
günâha mukırr olan  her zarârdan mahfûz olur
2*Gizli bir amacının olmasından daha çok,
özür dilemek iyidir ve suçunu söyleyen her
zarardan korunur. 

(*)Almancası: “Mancher geht gebeugt und traurig
einher, doch sein Inneres ist voll Tücke„ Katolik
Birlik Çevirisi; Sirach 19/26.

Türkçesi: Bazısı iki büklüm üzgün gider; ama içi
kötülükle doludur.

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: „Acıdan iki büklüm
olmuş kişi vardır, Ama gerçekte bu bir aldatma -
cadır. Şirak 19/26 (Burada kastedilen acı; maddi
acı değil manevi acı olması gerekiyor. Ya da ken-
disini ‘ yüreği acıyormuş’ gibi gösterir.).
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3*Hâdımıŋ kızı bozmağa şehveti ne şekl ise
zor ile hükûmet ėden dahi böy ledir 
3*Hadımın kızı bozmaya gücü neyse; zorla
egemen olan da böyledir. 
4*Dövüldüğüŋ zamân nedâmeti gösterseŋ ne
hoşçadır zîrâ bu vechile irâdetli günâhdan
kurtulursun 
4*Düvüldüğün zaman pişmanlık göstersen ne
iyi; çünkü bu şekilde istediğin suçtan kurtu-
lursun.+
5*Baʿzısı var ki sükût ėdip ʿâlim duyulur ve
baʿzı kimesne kesret-i kelâmı içỉn mebġûz
olur 
5*Bazısı var ki susmakla bilgeliği duyulur ve
bazısı da çok sözleriyle sevilmemiş olur. 
6*Baʿzı kimesne cevaba kâdir olmadığı içỉn
sâkitdir ve baʿzı kimesne mahalli bulup sükût
ėder 
6*Bazı kişiler yanıtlayamadığı için susar ve
bazı kimse yerini bile rek susar. 
7*ʿÂkîl kişi mahall zamâna dek sükût eyler
âmmâ deŋsiz ve sefîh münâsib vakti geçirir 
7*Akıllı kişi bir yere kadar susar; ama densiz
ve serseri kişi uygun zamanı geçirir. 
8*Çok söyleyenden ikrâh olunur ve hükmü
kendỉye çeken mebġuz olur 
8*Çok söyleyenden tiksinilir ve kararı++ ken -
dine çekenden nefret edilir. 
9*Kâh olur ki yaramaz âdam kendỉ yara maz -
lığından oŋadır* ve kâh olur ki bulunan nesne
sâhibine zarar getỉrir 
9*Kötülük yapanın kötülüğü kendinedir ve bu
şey sahibine zarar getirir. 
10*Baʿzı hediyye var ki saŋa fâʾide ėtmez ve
hediyye var ki ȯnuŋ ʿivâzı iki kat olur
10*Bazı armağanlar var ki sana yararı yok-
tur ve bazı armağanların bedeli iki kat olur.

+: Ali Bey’in 1664 metninde 4. ayetin karşısına 8
yazılmış ve bu numaralandırmalar 8. ayete kadar
sürüyor. Bunlar Ali Bey’in diğer kaynaktan aldığı
numaralandırmalar olabilir.
++Almancası: “Wer viele Worte macht, wird zum
Ekel, der Anmaßende wird gehaßt„ Katolik Birlik
Çevirisi; Sirach 20/8
Türkçesi: Her kim çok konuşursa iğrenilir ve
hüküm vermeye cevaz verenden nefret edilir.

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: Çok konuşan insanı
kimse sevmez, Kendi kendini atamış hakimden
herkes tiksinir. Şirak 20/8
Yukardaki ayette “kendi kendini atamış hakim„
ifadesi mantısızdır. Çünkü hiçbir hakimin kendi
kendini atama yetkisi yoktur.
*bkz. Ali Bey 1664 el yazmasında önce ‘meymun
olur’ yazmış ve bunu beğenmeyerek çizmiştir.

f
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11*Tefahhurdan noksân vâkiʿ olur ve baʿzı
var ki fürû-mâye iken baş kaldırır 
11*Kibir eksiltir ve bazısı da soysuz iken baş
kaldırır. 
12* Baʿzı var ki çok şeyʾi az bahâ ile alır da
onları yedi o kadar ile öder
12*Bazısı var ki çok şeyi ucuz alır; ama on -
ları yedi katıyla öder.
13*Kelâmda ʿâlim olan kendỉyi muhabbete
lâyık ėder âmmâ sefîhleriŋ letâfetleri yâbâna+

dökülür 
13*Sözünde bilge olan kendini sevgiyle kuşa -
tır; ama akılsızların iyiliği boşunadır. 
14*Eḡer sefîhiŋ hediyyesini alırsan saŋa fâʾ -
ide  ėtmez hasûduŋ dahi kendỉ hâceti içỉn ver -
diḡi böyledir zîrâ ȯnuŋ gözleri biriŋ yerine
çok almağı gözler 
14*Eğer bir aptalın armağanını alırsan; sa -
na yararı dokunmaz. Kıskancın da kendi
gerek sinimi için verdiği böyledir. Çünkü göz -
 lerini bir yerine çok almaya diker. 
15*Az vėre ve çok yüzüne ura ve ağzını del-
lâl gibi aça 
15*Az verir ve çok üsteler* ağzını tellâl gibi
açar. 
16*Bugün ödünç vėre de yarın yine isteye
böyle âdam hem Taŋrıya ve hem âdamlara
mebġuzdur 
16*Bugün ödünç verse de yarın gene ister.
Böyle adamı hem Tanrı ve hem de insanlar
sevmez. 
17*Sefih dėr ki benim hîc dostum yokdur ve
ėtdiḡim ihsânımdan baŋa niʿmet yokdur 
17*Budala diyor ki:‘Benim hiç dostum yok ve
verdiğim bunca bahşişe karşı bir teşekkür
bile yok! 
18*Etmeḡimi yiyenleriŋ dili yaramazdır der 
18*Ekmeğimi yiyenlerin dili kötüdür’ diyor.
19*Kaç kerre ve kaç kimesneler ȯnủ istihzâʾ
ėdeceklerdir zîrâ varını hayr zann ile almadı
ve yoğu dahi ȯŋa besberaberdir
19*Birçokları bir çok kez onunla alay ede-
cektir. Çünkü varlığını iyilikle al madı ve yok -
luğu da onunla olacaktır .

*Almancası: “Er gibt wenig, und rückt einem 

viel auf und schreit es aus wie ein Ausrufer„ Ka-
tolik Birlik Çevirisi 20/15
Türkçesi: O az verir, çok almak için hamle eder
ve ağzını tellal gibi açar.

Kitabı Mukaddes Çevirisi: „Akılsız adam az
verir ve çok söver, Şehir tellalı gibi ağzını açar.„
Şirak 20/15
‘Söver’ kelimesi ne Almanca ve ne de Ali Bey’in
çevirisinde var?! Arkasından gelen 16. ayetin
diğer yarısı ise; Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisinde
yoktur veya unutulmuştur: “Böyle adamı hem
Tanrı ve hem de insanlar sevmez. „
Yüzüne vurmak: Suçunu söylemek veya çok
sıkıştırmak, üstelemek deyi midir.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘yabâna’. 
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20*Ev damından düşmek dilden düşmekden
evlâʾdır yaramazlarıŋ inhidâmı dahi böyle
aŋsızdan gele 
20*Dilden düşmektense evin damından düş -
mek daha yeğdir. Kö tülerin yıkılışı da böy le
ansızın gelir. 
21*Letâfetsiz âdam mahallsiz mesel gibidir
ki dâʿimâ nâdânlarıŋ ağzında olur
21*Kaba adam yersiz öykü gibidir ve her za -
man cahillerin ağzında olur. 
22*Deliniŋ ağzından çıkan temsîl nâ-makbûl
olur zîrâ ȯŋủ vaktince söylemez
22*Delinin ağzından çıkan benzetmeler be -
ğenilmez. Çünkü onu vaktince söyle mez.*
23*Baʿzı kimse züḡürdlük ile günâh ėtmeden
memnuʿ olur ki rahatında iken nedâmet çek-
mez
23*Bazısı yoksulluk yüzünden günah etmez
ve rahatında iken pişmanlık çekmez.
24*Baʿzı var ki kendỉyi hicâb ile yavı kılar
ve hâtır gözetmek ile kendỉyi helâk ėder 
24*Bazısı var ki ‘onurunu’ ayıbıyla yitirir ve
hatır gözetmekle de kendisini yok eder. 
25*Baʿzı var ki utandığından dostuna ikrâr
ėder ȯndan ȯnủ hîç yere düşman ėdinir 
25*Bazısı var ki ‘ayıbını’ dostuna söyler; bu
yüz den onu hiç yere düş man eder. 
26*İnsânda yalan fenâ ʿaybdır ve müdâm
edebsizleriŋ ağzındadır 
26*İnsan için yalan, kötü ayıptır ve devamlı
ah laksızların ağzındadır.
27*Kâzib-i müdâmdan sarık mütehammîle -
riŋdir ve ikisi de helâkı mîrâs ėder ler
27*Devamlı yalancılar** ve sarıkla kendini
koruyanlar; ikisinin de mirası ölümdür.
28*Kâzib âdam ile konuşmak rüsvâylıkdır ve
ȯnuŋ ʿaybı dâʾima ȯnuŋla kalır 
28*Yalancıyla konuşmak rezilliktir ve onun
utancı daima onunla kalır. 
29*ʿÂlim olan kelâmı ile kendỉyi ileri çeker
ve ʿâkil kişi şürefâʾya beḡenilir
29*Bilge sözleriyle kendini ilerletir ve âkil
adamı şerefliler beğenir.

*Almancası: “Ein Sinnspruch aus dem Mund des 
Toren wird verachtet, denn er spricht ihn nicht zur 

rechten Zeit„ Katolik Birlik Çevirisi; Sir.20/20
Türkçesi: Akılsızın ağzından çıkan nükteler kü -
çümsenir; çünkü o uygun zamanda söylemez.

**Almancası: “Ein Dieb ist nicht so böse wie ein
Mensch, der sich zum Lügen gewöhnt; aber zuletzt
kommen sie beide an den Galgen. Martin Luther
çevirisi. 20/27
Türkçesi: Bir hırsız, yalanı alışkanlık edinenden
daha kötü değildir; ama sonunda ikisi de idam
edilir.
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30*Çiftini süren kendỉ çeçini yüksek ėder ve
ekâbire beḡenilen kendỉ in sâf sızlığınıŋ ʿafvı -
nı bulur 
30*Çiftini süren kalburunu kaldırır ve büyük-
lere beğenilen merha metsizliğinin affını bu -
lur. 
31*Hibe ve hediyyeler ʿulemâʾnıŋ gözlerini
kör ėderler ve ağızda olan kantarma gibi taʿnı
insırâf ėder 
31*Bağış ve armağanlar bilgelerin gözle rini
kör eder ve ağzında olan bir gem gi bi arsız -
lığı engeller.*
32*ʿUlemânıŋ ihtifâʾsından ve hazîneniŋ de-
fînesinden bu ikisinden fâʾide nedir 
32*Gizli bilgelikten ve hazinenin gömüsün-
den;  bu ikisinden yarar ne? 
33*Kendỉ sefîhliḡini gizleyen âdam kendỉ
ʿilmini ihfâʾ ėden âdam dan evlâʾdır 
33*Kendi akılsızlığını gizleyen adam, kendi
bilgisini gizleyen adamdan daha iyidir. 
34* Kendỉ ʿömrünü Rabbsiz sarf ėden âdam -
dan Rabbiyi+ aramak ile tasarrufsuz taham-
mül evlâʾdır
34*Kendi yaşamını Rabsiz tüketen adamdan
Rabbi aramak ile kullanmadan katlanmak
daha iyidir.**

Yiḡirmi Birinci Bâb
1*Ėy oğul günâh eylediŋ ise artĩk ėtme geçen
günâhlarıŋ içỉn teferruʿ eyle 
1*Ey oğul! Günah yaptınsa artık yapma ve
ge çen günahların için bağışlan mayı dile. 
2*Günâhından yılandan kaçar gibi kaç ki
eḡer ȯŋa yaklaşır++ seni ısırır
2*Günahından yılandan kaçar gibi kaç; eğer
ona yaklaşırsan seni ısırır. 
3*Ȯnuŋ dişleri arslan dişleridir ki âdamlarıŋ
cânlarını öldürürler 
3*Onun dişleri aslan dişleridir ve insanların
canlarını öldürür. 
4*Her fısk iki yanından keskin kılıç gibidir
ki ȯnuŋ yarası oŋulmaz
4*Her kötülük iki ağızlı kılıç gibidir ki onun
yarası iyileşmez.

*Almancası: “Geschenke und Gaben verblenden 

die Weisen und legen ihnen Zaum ins Maul, dass 
sie nicht strafen können„ Martin Luther Çevirisi
20/31
Türkçesi: Sadaka ve hediyeler bilgelerin gözlerini
kör eder ve ağzında olan bir gem gibi cezaları en-
geller.  
***Almancası: “Es ist besser, dass sich der Un-
weise verkrieche denn der Weise. Martin Luther
Çevirisi; 20/33
Türkçesi: Bir yerde akılsızca sinmekten, bilgelik
daha iyidir.
+ Ali Bey`in 1664 çevirisinde ‘Rabbi’.
++Ali Bey`in 1664 çevirisinde ‘yaklaşırsan’.
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5*Döḡüş ve çekiş mâllârı dağıdırlar böyle da -
hi mütekebbiriŋ evi hârab olur 
5*Döğüş ve çekişmeler malları dağıtır; böy -
lece kibirlinin evi yı kı lır. 
6*Fakîriŋ ağzından çıkan duʿâ tâ Rabbiŋ
kulağına yetişir ve ȯnuŋ kazâsı tėz gelir 
6*Yoksulun ağzından çıkan dua ta Rabbin
kulağına erişir ve onun cezası ansızın gelir. 
7*Taʿzîri sevmeyen fâsıkıŋ izinde durur âm -
mâ Allahdan korkan cân ü gönülden tevbe
ėder 
7*Azarı sevmeyen sapkının izinde durur; ama
Allah’tan korkan tüm yürekten tövbe eder. 
8*Keskin dilli ırakdan bellidir âmmâ ʿâkil
kimesne ȯnuŋ hatâla dıḡını bilir 
8*Çok konuşan uzaktan belli olur; ama akıllı
kişi onun hataladığını bilir. 
9*Eylik+ mâlı ile kendỉ evini yapan ȯŋa beŋ -
zer ki mezârınıŋ türbesi içỉn taşlar devşirir 
9*İyilik malıyla kendi evini yapan kişi, me -
zarının türbesi için taşlar devşirene benzer. 
10*Fâsıklarıŋ cemʿiyyeti devşirilmiş ustubî
gibidir ve âteşiŋ-mühlik onlarıŋ helâkıdır++

10*Kötülerin toplantısı bir öbek kendir gi -
bidir ve ateşin alevi  onları bitirir. 
11*Fâsıklarıŋ yolu taşlar ile döşenmişdir âm -
mâ ȯnuŋ intihâsında Cehennem* çukuru var 
11*Kötülerin yolu taşlarla döşenmiştir; ama
onun sonunda Cehennem* çukuru vardır.
12*Rabbin şerîʿatını gözeden ȯnuŋ mefhû-
munu tutar
12*Rabbin yasalarını gözeten, onun anlamı -
nı tutar.

+Eylik: íyỉlik.
++Ali Bey’in 1664 el yazmasında: ‘Fâsıklarıŋ
cemʿ iyyeti devşirilmiş ustubîdir ve âteşiŋ-mühlik
ʿalevi onlarıŋ helâkıdır.’  1665 kop ya sında ‘alev’
kelimesi unutulmuş. 
*Grekçe(Eski Yunanca Gehenna), İbranicesi Şeol.
*Arapça ‘Cehennem’: Kur’ana göre günahkârların
gideceği azap yeri.
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13*Ve ʿilme nâʾil olması tekmîl mahâfe tul -
lahdır 
13*Ve bilgeliğe erişmesi büsbütün Allah kor -
kusundandır. 
14*Zeyrek olmayan müʾeddeb olamaz 
14*Zeki olmayan terbiyeli olamaz; 
15*Ve baʿzı zeyreklik var ki pür-merâretdir 
15*Ve bazı zekilik var ki kötülükle doludur.
16*ʿÂlimiŋ ʿilmi tûfân gibi çoğalır ve ȯnuŋ
na sîhatı ʿömrüŋ sâfî buŋarı gibidir 
16*Bilgenin bilgeliği bir sel gibi çoğalır ve
onun öğüdü saf yaşam kaynağıdır. 
17*Sefîhiŋ bâtını pârelenmiş kab gibidir ki
ʿumrân bir ʿilmi tutamaz
17*Aptalın içi parçalanmış kap gibidir ki
veri len bilgiyi tutamaz. 
18*ʿÂlim kimesne ʿâlimâne sözü işitse ȯnủ
medh ėder ve kendỉsine çeker 
18*Bilgili kişi bilgece sözleri duysa onu över
ve kendisine çeker. 
19*Bir sefîye ȯnủ işitse beḡenmez ve ardına
bıraḳır 
19*Akılsız biri onu işitse beğenmez ve ardına
bırakır. 
20*Sefîhiŋ lâkırdısı yolda bâr-ı girân gibidir
âmmâ fehîmiŋ dudak larında letâfet mevcûd-
dur 
20*Akılsızın sözleri yolda ağır yük gibidir;
ama akıllının dudak larında incelik vardır. 
21*ʿAkîliŋ fehmi cemâʿatde matlûb olur ve
her  kes ȯnuŋ kelâmını kalbinde teʾemmül ėder 
21*Bilgenin aklı toplumda arzulanır ve her -
kes onun sözünü yüre ğinde düşünür. 
22*Sefîhe hikmet yıkılmış ev gibi gelir ve
nâdanıŋ maʿrifeti istid râksız lâkırdılardır 
22*Akılsıza bilgelik yıkılmış ev gibidir ve bil -
gisizliğin erdemi an laşılmaz sözlerdir.
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23*Teʾdîb sefîhleriŋ ayağında bukağĩ ve sağ
elinde el bilekçiḡi gibidir 
23*Terbiye, akılsızların ayağına vurulan zin-
cir ve sağ elindeki  el bilekçiği gibidir. 
24*Sefîh gülünce kahkahâ ėder âmmâ ʿâlim
kişi güc ile sehlce tebessüm eyler 
24*Akılsız yüksek sesle güler; ama bilge sa -
dece gülümser. 
25*ʿÂlime teʾdîb altĩn hilʿat ve sağ kolunda
konulmuş bilezik gibidir 
25*Bilgeye terbiye, altın kaftan ve sağ kolun-
daki bilezik gibidir.
26*Sefîhiŋ ayağı el kapısĩna tėz varır âmmâ
mücerreb kişi ȯŋa bakmağa bile utanır 
26*Akılsız kişi el kapısına çabucak varır;
ama deneyimli adam ona bakmaya bile u -
tanır. 
27*Sefîye kapĩdan eviŋ içerisine bakar âmmâ
müʾeddeb âdam taşrada durur
27*Akılsız, kapıdan evin içini gözler; ama
edepli olan dışarda du rur. 
28*Kapĩda kulak urup durmak nâdan kişiniŋ
işidir âmmâ ʿâkil kimesneye ʿayb gücüne
gelir 
28*Kapılara kulak verip dinlemek cahillerin
işidir; ama akıllı kişinin utancı gücüne gider. 
29*Gevezeleriŋ dudakları ʿalâkası olmayan
nesneleri söyler âmmâ ʿukalâʾnıŋ kelâmı
vezn ile tartılır 
29*Gevezelerin dudakları ilgisiz şeyler
söyler; ama akıllıların söz leri ölçüyle tartılır. 
30*Süfehânıŋ kalbi ağızlarındadır âmmâ ule -
mânıŋ ağzı kalblerindedir
30*Aptalların yüreği ağızlarındadır; ama bil-
gelerin sözleri yüreğindedir. 
31*Fâsık şeytâna laʿnet okuduğu zamân ken -
dỉ cânına laʿnet ėder
31*Sapkın, şeytana lanet okuduğu zaman
ken  di canına da lanet eder. 
32*Mesâvîci kendỉ cânını murdâr ėder ve her
nerede mütemekkin olursa mebġuz olur
32*Kötülük kuran kendi canını kirletir ve her
nerede olursa sevilmez.
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Yiḡirmi ikinci bâb
1*Tenbel bulaşmış taşa beŋzedilir ve herkes
ȯnuŋ ʿayıbına sıklık çalar
1*Tembel bulaşmış bir taşa benzer ve herkes
onun utancına ıslık çalar. 
2*Tenbel fışkı tezeḡine benzedilir ki her kim
ȯnủ kaldırdı ise elini silker
2*Tembel dışkı tezeğine benzer ve her kim
onu alırsa elini silker. 
3*Bî-edeb oğul babasına ʿaybdır ve baʿzı kız
zarar için doğar 
3*Terbiyesiz oğul babasına utanç verir ve
bazı kız zarar için doğar. 
4*ʿAkıllı kız kocasınıŋ mîrâsını alır âmmâ
ʿayblı olan vâlidiniŋ ġamına sebep olur 
4*Akıllı kız kocasının mirasını alır; ama
utancı olan babasının yasına neden olur. 
5*ʿÂrsız babasını ve kocasını utandırır ve iki -
sinden de mezmûme olur
5*Utanmaz babasını ve kocasını utandırır ve
ikisinden de yerilir. 
6*Mahâllsiz musâhabat yas vaktinde saz ü
söz faslı gibidir ve teʾdîb ve taʿlîm hâkimden
vaktince olur* 
6*Yersiz sohbetlerler yas zamanı sazla söz
faslı gibidir ve vaktinde yargıçtan gelen ceza
eğitir* 
7*Hoş geçinen evlâd vâlidiniŋ adını hâllỉ li -
ğini mahv ėder 
7*Babasıyla iyi geçinen çocuklar, adının
‘lekelenmesini’ engeller.
8*İhtikâr ve cehâlet ile fahrlanan evlâd hısım
ve akrabâlarınıŋ şerefiyyetini tednîs ėder 
8*Vurgunculukla, bilgisizlikle böbürlenen ço -
 cuklar yakın ve akrabalarının şere fini kirletir. 
9*Sefîhe taʿlîm ėden saksı pâresini tutkallar
ve uyuyanı deriŋ uykusundan** uyandırır
9*Aptala öğreten, saksı parçasını tutkallar ve
uyuyanı derin uykusundan uyandırır.

*Almancası: “Eine Rede, so zur Unzeit geschieht,
reimt sich eben wie ein Saitenspiel, wenn einer
traurig ist. Strafe und Lehre soll man zu rechter
Zeit üben.“ Martin Luther Çevirisi; 22/6
Türkçesi: Zamansız bir sohbet, yas anında telli bir
saz gibi kafiyeler. Ceza ve eğitimi insan doğru za-

manda uygulamalıdır.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: Zamansız bir pay-
lama cenazede çalınan müziğe benzer, Ama döv -
mek ve ceza landırmak Her zaman için sağgörülü
bir davranıştır. Şirak 22/6
Yukardaki ayette geçen ‘cenaze müziği’ ne Ali
Bey’in çevirisinde ve ne de Almancasında vardır.
Çeviriden ziyade yanlış bir yorumdur.
**bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘uyhusundan’

Not: Ali Bey’in 1664 el yazmasında 6. ayetten sonra 9.
ayete atlamıştır.  1665 el yazması kopyasında ise Ali
Bey’in 1664 el yazmasında olmayan 7. ve 8. ayetler
vardır.

f
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10*Sefîhe söyleyen uyuklayana söyler ki söz
bittikden soŋra nedir o diye
10*Aptala anlatan uyuklayana anlatır ve
sözü bittikten sonra nedir o? Diye sorar. 
11*Meyyite ağla zîrâ nûrdan mahrûm oldu ve
sefîye içỉn de giryân ol zîrâ nâks-ı ʿakldır 
11*Ölüye ağla! Çünkü ışıktan yoksun oldu ve
bilgisizlere ağıt yap! Çünkü akılsız oldu. 
12*Âmmâ meyyit içỉn dahi az ağla zîrâ o
râhatdadır 
12*Ama ölü için az ağla; çünkü o rahattadır. 
13*Ve sefîhiŋ ʿömrü ölümden beterdir 
13*Ve aptalın yaşamı, ölümden de beterdir. 
14*Meyitiŋ yası yedi günlükdür âmmâ sefîh
ve fâsıkıŋ yas zamânı ʿömrünüŋ cümle za -
mânıdır 
14*Ölülerin yası yedi gün olur; ama akılsız
ve düzenbazın yas zamanı, tüm yaşam yıl -
larıdır.
15*Nâdan ile çok lâkırdı ėtme ve ʿakılsız ile
gezme zîra maʿrifeti olmak ile seniŋ her şeyʾ -
i ŋi hîçe saysa gerek 
15*Bilgisizle çok konuşma ve akılsızla gez -
me; çünkü  erdem sanarak senin herşeyini
hor görür. 
16*Sakın ondan ki başıŋa belâ gelmeye ve
üzerine silkdiḡi şey lerden müvessah olma -
yasın 
16*Sakın ondan ki başına kötü şey gelmesin
ve üzerine silktiği şeylerden kirletilmeyesin.
17*Ondan içtinâb eyle de huzûr bulasın ve
ȯnuŋ deliliḡinden rencîde olmazsın 
17*Ondan çekin ki huzur bulasın ve onun
deliliğinden incinmeyesin.
18*Kurşundan sakîl ne var cümleden sakîl
nesneniŋ adı ne olur sefîh adından ġayrı 
18*Kurşundan ağır ne var ve herşeyden ağır
şeyin adı nedir? Akılsız adından başka...

f
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19*Sefîh âdamı götürmeden kumu ve tuzu
hem demỉr+ külçesini  götürmek dahi âsândır 
19*Akılsızı götürmekten; kumu, tuzu ve demir
külçesini götürmek daha ko laydır. 
20*Nice ki bir binâʾda bile çatlamış çatılar ve
ağaç bendleri ihtizâzdan çözülmezler ise böy -
le dahi bir müsâvere üzerine sabit kalb hîç bir
zamânda havfnâŋ olmaz 
20*Nasıl ki bir binada çatlamış çatılar çök-
mez ve ağaç bağları sallantıdan çözülmez -
lerse; böylece bir eylem üzerine sarsılmaz
yürek hiçbir zaman korkuyla dolmaz. 
21*Bir ʿâkilâne fikr üzere müstedi kalb dî vâr -
da sıvanmış kumlu sıva gibidir
21*Zekice akıl yürütmek için yardım isteyen
yürek, sıvanmış kumlu sıva gibidir. 
22*Nice ki yüksek yerde konulmuş çatkılar
rûzigâra dayanmaz ise sefîhiŋ fikrinde hâyıf
kalb dahi böyle bir korkunuŋ karşĩsına dura-
maz 
22*Nasıl ki yüksek yerde yapılan çatılar rüz -
gâra dayanmazsa; ap talın düşüncesi ile kah -
rolan yürek de böyle bir korkunun karşı sında
duramaz. 
23*Gözü dürten gözyaşını çıkarır ve göŋlü
dürten hissi tahrîs eyler 
23*Gözünü dürten gözyaşını çıkarır ve gönlü
dürten duyguları kabartır. 
24*Koŋşulara* taş atan onları kovar dos tu -
nuŋ ʿayıbını yüzüne uran dahi dost luğu bozar 
24*Kuşlara taş atan onları kovar; dostunun
ayıbını yüzüne vuran da dostluğu bozar. 
25*Eḡerçe dost üzerine kılıç çıkardıŋ ise de
ümîd kesme zîrâ istîcâbı kâbildir
25*Eğer dost üzerine kılıç çektiysen umutsuz
olma; çünkü haklı sayılabilir. 
26*Eḡerçe dost üzerine ağzıŋı açdıŋ ise kork -
ma zîrâ tesâluhuŋ 
26*Eğer ki dostuna ağzını açtıysan korkma;
çünkü sağırlığın ∞

*Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında “kuşlara taş
atan onları kovar ve dostunun ayıbını yüzüne vu -
ran da dostluğu bozar.“ şeklindedir.

Yukardaki ayet, Kitabı Mukaddes Şt.’in çeviri sin-

de: “Kuşlara taş atarsan ürküp kaçarlar, Bir dosta
söversen dostluğun sonu olur.’’ Şirak 22/20, şek -
linde yazılmış olup Türk atasözleri ve deyimle -
rinin cümle yapısından uzak bir yorum niteliği
ta şıyor.
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında demir.
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yeri var
yeri var.
27*Tek hemân lemz+ ya ġurûr ya sırrı fâş ėt -
mek ya hıyânet ile yara almak olmasın zîrâ
bu nesneler içỉn her dost kaçar 
27*Yalınız yermek, kibir, sırrı açığa vurmak
ve ihanetle yaralamak  olmasın; çünkü bu gi -
bi şeyler yüzünden her dost kaçar. 
28*Mukâriniŋ fakrında mutasaddık ol tâ kim
ȯnuŋ devletinde sevinesin 
28*Yakınında olanın bir gereksinimi varsa
ona bağışla; ta ki onun kıs me tiyle sevinesin. 
29*Musîbet zamânında ȯnuŋla sâbit-kadem
ol ki ȯnuŋ mîrâsında mütevâris olasın 
29*Sıkıntı zamanında ona söz ver ki onun
mirasından pay alasın. 
30*Zîrâ hâl-i müzâyık dâʾimâ tahkîr olunma-
mak gerek ve ʿaklsız ġaniye taʿacub ėtmek
ge rekmez 
30*Çünkü darlık her zaman küçümsenmez ve
akılsız zengine şaşırmak gerekmez. 
31*Ocağıŋ buhârı ve tütünü âteşden evvel
gelir böylece şetmler dahi böyle kan dök me -
niŋ pişrevleridir 
31*Ocağın buharı ve dumanı ateşten önce
gelir; böylece sövgüler de kan dökmenin ön -
cüsüdür. 
32*Dosta sıyânet ėtmekden hicâb çekmem ve
ȯnuŋ huzûrundan hîç gizlenmem
32*Dostumu korumaktan utanmam ve onun
önünden hiç kaçmam. 
(33*)Ve eḡer ȯnuŋ sebebi ile baŋa belâ doku -
nursa her kim işidirse on dan sakına 
33*Bu yüzden başıma bir kötülük gelirse ve
onu her kim işitirse on dan sakınsın.
34*Kēşki bir kimse benim ağzıma bir bekçi-
lik ve dudaklarıma bir zekâvet mührü kosa ki
aŋsızdan ȯnuŋ sebebi ile yıkılmayam ve dilim
beni helâk ėtmeye
34*Keşke biri ağzıma bekçi olsa ve du dak la -
rıma anlayış mührü koysa; ansızın onun yü -
zünden yıkılmayım ve dilim beni bitirmesin.

+Ali Bey’in 1664 çevirisinde önce ‘meğer ne lemz
‘ yazmış ve üstünü çizip ‘hemân ne lemz’ olarak
düzeltmiş.

(33*): Ali Bey’in 1664 çevirisinde yanlışlıkla 32.
ayet yazmış ve bu yanlışlık bab sonuna kadar de -
vam ediyor.

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 22: 27-34 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 591



592 EKLESİYASTİKUS - 23: 1-8 1665 TEMİZ KOPYASI



Yiḡirmi Üçüncü Bâb
1*Yâ Rabbi ve ʿömrümüŋ sultânı beni bun -
larıŋ kasdında terk eyleme ve beni aralarında
düşürme 
1*Ya Rabbi! Yaşamımın kralı. Beni bunların
isteğine terk etme ve beni ara larına düşürme. 
2*Benim efkârıma kuvvetiŋ ve kalbime ʿil -
miŋ teʾdîbini kim salar 
2*Benim düşüncelerime güç ve yüreğime bil-
gelik terbiyesini veren kim? 
3*Ki cehâletim içỉn baŋa bağışlan maya ve
on larla irtikâb ėttiḡim günâhlarıma cevâz
gös   terilmeye 
3*Ki bilgisizliğim için bana bağışlanmasın
ve onlarla yaptığım günahlarıma göz yumul -
masın? 
4*Tâ kim hatâlarım çoğalmaya ve günâh la -
rım tebâh içỉn mütevâfir olmaya
4*Ta ki hatalarım çoğalmasın ve suçlarım
düşkünlük için artmasın. 
5*Ve mütehâsımlarım öŋünde düşem hem
düş  manım benden se vine ki onlarıŋ ümîdi se -
niŋ rahmetiŋden ırakdır 
5*Hasımlarım önünde düşersem, düşmanım
benden sevinir. Çünkü onların ümidi senin
bağışla mandan uzaktır.
6*Yâ Rabbi ve ʿömrümüŋ Taŋrısı baŋa göz
ir tifâʿını vėrme ve dâʾimâ kullarıŋdan dîv
kal bi defʿ eyle 
6*Ya Rabbi ve yaşamımın Tanrısı! Bana ki -
bir li bakış verme ve her zaman kulla rından
kö tü yüreği at.* 
7*Bâtıl ümîdler ve hevesleri benden insırâf
eyle ve saŋa hizmet ėtmek isteyeni dâʾimâ
muhtebes tut 
7*Boş ümitleri ve arzuları benden uzaklaştır
ve sana hizmet etmek isteyeni her zaman ko -
ru. 
8*Karnıŋ iştihâsını ve şehveti baŋa müstevlî
olmağa koma ve ben bendeŋi 
8*Midenin isteklerinin ve şehvetin bana zorla
egemen olmasına izin verme ve köleni ∞

*Almancası: “...Laß mich nicht in Schlemmen und
Unkeuschheit geraten und behüte mich vor unver-
schämtem Herzen!„ Mertin Luther Çevirisi; 23/6

Türkçesi: ...Bana iffetsizlik, zevkperestlik verme
ve beni arsız yürekten koru. 

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: „Rabbim, Babam
ve yaşamımın Tanrısı, Bana kibirli bakışlar
verme.“ Şirak 23/4. Ali Bey’in ve Martin Luther
çevirilerinde olan ayetin ikinci yarısı „beni
arsız(kibirli) yürekten koru“ kelimeleri noksan! 
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ʿârsız câna teslîm eyleme
utanmaz cana teslim olmaya bırakma.
9*Ėy oğullar sâdık femiŋ terbiyetini diŋleyiŋ
ki ȯnủ gözeden du dak larıyla tutulmaya 
9*Ey oğullar! Dostça sözlerimin eğitimini
dinleyin ki onu gözeten du daklarıyla suçlan -
masın. 
10*Günâhkâr kendỉ ʿaklsızlığı ile tutula ve
şettâm hem mütekebbir onlarıŋ sebebi ile
sürçe
10*Günahkar kendi akılsızlığında tutulsun.
Söven ve kibirlenen onlardan ötürü sürçsün. 
11*ʿAğzıŋı yemîne alışdırma ve Mukaddesiŋ
adını sıkça aŋmağa ʿâdet edinme 
11*Ağzını yemine alıştırma ve ‘Kutsal Olan’ -
ın adını sıkça ağzına alma.  
12*Zîrâ nice ki dâʿimâ teftîş olunan hiz met -
kâr berelerden hâlî deḡil ise yemîn ėden ve
müdâm İsmullahı ağzına alan dahi günâhdan
beri olmaz 
12*Çünkü nasıl sık sık denetlenen hizmetçi
ya ra ve berelerden kurtulmazsa; sürekli Al -
lah’ın adını ağzına alan da günahtan kurtul-
maz.
13*Çok yemînler ėden pür-hiyânet olur ve
ȯnuŋ evinden kötek ayrılmaz 
13*Çok yemin eden hainlikle dolu olur ve
onun evinde dayak bitmez. 
14*Hatâ ėderse vebâli boynunda kala ve eḡer
ȯnủ hor görürse günâhı tazʿîf oluna 
14*Hata ederse yükü boynunda kalır; eğer
onu hor görürse suçu katlanır.
15*Ve bî-maʿnî yere yemîn ėderse müberrâ
olamaz zîrâ ȯnuŋ evi pür-âfet ola 
15*Önemsemeden yemin ederse özgür ola-
maz; çünkü onun evi felâket dolu olur.
16*Baʿzı tekellüm var ki ölüm ile mülef -
fakdır hâşâ ki onlar Yaʿkû b uŋ mî râsında bu-
luna
16*Bazı söz var ki ölümle yan yanadır! Ka -
tiyyen onlar Yakup’un mirasında bulunmaz. 
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17*Zîrâ bu cümle günâhlar ile mütelaffız ol-
mayan sâlihlerden ġâʾib olmak gerek
17*Çünkü bu türlü günahlarla anılmayan iyi -
lerden olmamaları gerek.
18*İnsâfsız yemîne ağzıŋı alışdırma zîrâ gü -
nâ hıŋ cürmü onda mevcûddur
18*İnsafsızca yemini ağzına alıştırma. Çünkü
günahın suçu onda vardır. 
19*Ataŋı ve anaŋı aŋ ki ekâbir arasında otu -
ra sın 
19*Atanı ve ananı an ki büyükler arasında
otu rasın. 
20*Tâ kim sen dahi yanlarında unudul ma -
yasın da kendỉ muʿtâ dıŋ da çürümeyesin
20*Ta ki sen de yanlarında unutulmayasın da
kendi alışkanlık la rınla çürümeyesin. 
21*Ve doğduğuŋu işitmeyesin hem doğduğuŋ
güne laʿnet oku mayasın
21*Doğduğunu işitmeyesin; hem doğduğun
güne lanet etmeyesin. 
22*Şetm sözlerine alışan adam hîç ʿömründe
müʾeddeb olmaz 
22*Sövgülere alışan adam, yaşam boyu hiç
terbiye olmaz.
23*İki cins âdam günâhı artırırlar üçüncü ġa -
zab getirir 
23*İki türlü adam suçları çoğaltır ve üçüncü -
sü öfke getirir. 
24*Yanar âteş gibi hamîm âdam ki tâ ifnâʾ o -
luncaya dek sevinmez 
24*Yanan ateş gibi kızgın adam ta yatıştırı -
lın caya dek sevinmez.
25*Kendỉ teninde zinâkâr kişi ki âteşi yak -
mayınca ferâġat ėtmez 
25*Kendi bedeninde zinakâr kişi; ta ateşi
yak mayıncaya dek vaz geçmez.
26*Zinâkâra her taʿâm lezzetlỉ gelir ki tâ he -
lâk oluncaya dek ferâ ġat ėtmez
26*Zinakâra her yemek lezzetlidir ve ölünce -
ye dek ondan vazgeçmez. 
27*Kendỉ döşeḡinden eliŋ döşeḡine geçen
âdam ki kendỉ kalbinde beni kim görür dėr
27*Kendi yatağından başkasının yatağına
ge çen adam; kendi yüreğinde: Beni kim gö -
rür? Der;
28*Karaŋlık beni kaplar ve dîvârlar beni örter 

hem beni kimse gö remez neden korkayım
benim günâhlarımı Rabb'il-Müteʿâl aŋmaz
28*Karanlık beni gizler, duvarlar beni örter
ve beni kimse göremez! Neden korkayım? Be -
nim yaptıklarımı yüce Rab anmaz.  
29*Âdamlarıŋ gözlerinden korkar ve bilmez
ki Rabb'il Mütaʿâliŋ gözleri güneş
29*İnsanların gözlerinden korkan o bilmiyor
ki yüce Rab’bin gözleri güneş

nûrundan ∞
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nûrundan biŋ kat* ziyâʾlıdır
ışığından bin kat* daha keskindir. 
30*Ki âdamlarıŋ her tarîklerine bakar ve eŋ
gizli sitemlere nazar ėder
30*İnsanların tüm yollarına bakar ve en gizli
haksızlıklarını görür. 
31*Her şeyʾi ȯŋa yaradılmazdan evvel maʿ -
lûm ėder ve tamâm oldukdan soŋra hepisini
gözden geçirdi 
31*Her şeyi ona yaratılmadan önce bildirdi
ve bitirildiğinde tümünü gözden geçirdi. 
32*Böyle âdam şehiriŋ çarşĩlarında taʿzîb
olu nur ve işkillenmediḡi yerde tutula 
32*Böyle adam şehirin çarşılarında cezalan -
dı rılır ve hiç ummadığı bir yerde yakalanır. 
33*Kocasını bırağan ve ġayrıdan vâris ėdinen
ʿavrata da böyle ola
33*Kocasını bırakan ve başkasından miras
alan kadına da böyle olur.
34*Zîrâ evvelâ Rabb'il Müteʾâliŋ şerîʿatine
itâʿat ėtmedi ve sâniyâ kocasına hiyânet ey -
ledi ve sâlisâ kahpelik ėdip zinâ eyledi ve
ġayrı erden evlâd doğurdu 
34*Çünkü önce yüce Rabbin yasa sına uyma -
dı, ikincisi kocasına hainlik etti, üçüncüsü
ahlaksızlık yaparak zina etti ve başka erkek-
ten çocuk do ğurdu. 
35*Bu cemâʿata çıkarıla ve ȯnuŋ evlâdına te -
fahhus oluna 
35*Bu topluma çıkarılsın ve onun çocuğu ir -
de lensin.
36*Ȯnuŋ evlâdı kök bağlamayalar ve ȯnuŋ
dalları yemiş getirmeyeler 
36*Onun çocuğu kök bağlamaz ve onun dal -
ları yemiş getirmez. 
37*Kendỉ yâdigârını lânete alıkoya ve ȯnuŋ
ʿayıbı mahv olmaya
37*Kendi anısını lanet için tutar ve onun
utan cı yok olmaz. 
38*Bu yüzden bâki kalanlar duyalar ki tak -
vâʾ-i Allahdan evlâʾ ve Rab biŋ emrini gözet -
mekden lezîzdeŋ nesne yokdur
38*Bu yüzden arda kalanlar duysunlar ki, Al-
lah’tan ve günahtan sakınmaktan daha iyi ve
Rab’bin buyruklarını gözetmekten daha güzel 

bir şey yoktur.

*Almancası:“...daß die Augen des Herrn viel -
tausendmal... 23/28
Rabbin gözleri binlerce defa... 

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: O, insanların bakış -
larından korkar, Tanrı'nın bakışlarının Güneşten on
bin defa daha parlak olduğunu anlamaz. Şirak
23/19
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39*Allaha tâbiʿ olmak ʿazîm ʿizzet ve ondan
kabûl olmak ʿömrün uzun lu ğudur
39*Allah’a bağlanmak, büyük onurdur ve
O’n dan kabul olmak yaşam uzun luğudur.

Yiḡirmi Dördüncü Bâb
1*Hikmet kendỉyi+ öḡer ve kendỉ kavminiŋ
arasında tefahhur ėder 
1*Bilgelik kendi kendini över ve kendi halkı -
nın ara sında övünür. 
2*Rabb'il-Müteʿâliŋ cemaʿâtinde ağzını aça
ve ȯnuŋ ʿaskeriniŋ öŋün de iġtibât eyleyip 
2*Yüce Rabbin toplumunda ağzını açar ve
O’nun askerinin önünde sevinç içinde olmak
isteyip... 
3*Diye ki ben Rabb'il-Müteʿâliŋ ağzından
çıktım ve bulut gibi yeri kapladım
3*Şöyle der: Ben yüce Rabbin ağzından çık -
tım ve bulut gibi yeri kapladım. 
4*Ben mekânımı fevkânî yerlerde kurdum ve
benim kürsîm sehâ bıŋ ʿamû dunuŋ üstündedir 
4*Ben yerimi yüksek yerlerde kurdum ve be -
nim tah tım bulutun üstündedir.
5*Göḡüŋ feleḡini ben yalıŋız dolaşdım ve
ʿummânıŋ ʿumkîy yetinde gezdim
5*Gök kubbeyi yalnız ben dolaştım ve deniz-
lerin derinliklerinde gezdim. 
6*Deryânıŋ mevclerinde ve bütün zemînde
ve her kavm ve ümmetde mülk ėdindim
6*Denizin dalgalarında, tüm yeryüzünde, her
millet ve ulusu mülk edindim. 
7*Bunlarıŋ hep yanında rahât aradım ki bir
kimseniŋ mülkünde temekkün eyleyem
7*Bunların her yerinde huzur aradım ki bir
kimsenin malında yer tutayım. 
8*O zamân Hâlik-ı Külli Şey baŋa emr ėtdi
ve beni ibdâʾ ėden be nim çâdırımı kurdu
8*O zaman ‘Her Şeyin Yaratıcısı’ bana bu -
yur du ve beni yaratan benim çadı rımı kurdu. 
9*Dėdi ki Yâʿkûbda mekân tut ve İsrâʾėlde
mîrâs al
9*Dedi ki: Yakup’ta yerin olsun ve İsrail’de*
miras al. 
+bkz. Ali Bey’in 1664 çeviridinde ‘kendi kendini’
*Burada kastedilen Hz. Yakup(A.S.)

f

f
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10*Evvelden ve ezelden beni yaratdı ve ebe-
den ifnâʾ olamam Hay meʾi Makdesede ȯnuŋ
huzûrunda hizmet eyledim ve bu yüzden so -
yunda mukîm oldum 
10*Çok önceden beni yarattı, sonsuza dek
tükenmem. ‘Kutsal Çadır’da  O’nun önünde
hiz met ettim ve bu yüzden soyunda durdum. 
11*Ve böylece mukaddes şehirde baŋa rahât
vėrdi ve hüküm Kuds-i Şerîfdedir
11*Kutsal şehirde beni dinlendirdi ve yargı
kutsal Kudüs’tedir. 
12*Rabbiŋ mîrâsınıŋ bölüḡünde muʿazzez
kavimde kök bağladım 
12*Rabbin mirasının bölüğünde, sevgili ka -
vim de kök bağladım. 
13*Libânonuŋ erz ağacı gibi ve Hermon dağ -
larındaki servi gibi mürtefiʿ oldum 
13*Lübnan’ın erz* ağacı gibi ve Hermon
dağlarındaki selvi gibi yükseldim.*
14*ʿEyn-Geddeki tahall gibi ve Yerîhodaki
gül fidânı gibi bâlâ oldum
14*Eyn-Gedi’deki hurma ağacı gibi ve Yeri-
ho’daki(Eriha) gül fidanı gibi yükseldim. 
15*Ravza-i Naîmde zeyt-i raʿnâ gibi ve su-
lardan refiʿ olan çınar ağacı gibi merfuʿ ol -
dum 
15*Şefela’da büyüyen güzel zeytin ağacı gibi
ve sulardan yükselen çınar ağacı gibi yük-
seldim.** 
16*Dârçîn ve tayyib-i tüb gibi râʾiha vėrdim
ve müntehâb mürr-ü sâfî gibi tefayyüh ey -
ledim 
16*Tarçın ve taze bir sazlık gibi koku saldım.
Seçkin saf bir mür gibi yayıldım.
17*Ve kasnî ve zıfr-ı tayyib ve kara-günlük
ve haymede lübân buhûru gibi oldum 
17*Kasnı otu, damarlı akik, kara günlük ve
çadırda kendir tütsüsü gibi oldum.
18*Tirmentîn ağacı gibi dallarımı uzatdım ve
şâhlarım fâhir ve latîfdir 
18*Terebentin ağacı gibi dallarımı uzattım;
kol larım övgüyle sevecendir.
19*Âsma gibi hoş boy idim ve çiçeklerim
muʿazzez ve ġanî meyveler getirir
19*Güzel bir asma gibi uzandım. Çiçeklerim
değerli ve zengin meyveler getirir. 

(20)*Ben íyỉ muhabbetiŋ ve takvaʿnıŋ ve
maʿ rifetiŋ hem mukaddes recâʾnıŋ anasıyım
20*Ben iyi sevginin, günahtan sakınmanın,
erdemliğin ve ‘Kutsal Ümit’in anasıyım. 

*Dağ selvisi(Servi ağacı); Lübnan’ın meşhur 40
m. yükselebilen çam ağacı.
**Almancası: “...wie ein prächtiger Ölbaum in der
Schefela(Schephela), wie eine Platane am Wasser
wuchs ich empor’ Katolik Birlik Çevirisi; 24/14
Türkçe: ... Şefeladaki muhteşem zeytin ağacı gibi
ve sulardan yükselen çınar ağacı gibi. 
Şefela(Ravza-i Naîm): Cennetvari bahçe. Bkz. Fil-
istindeki kıyı vadileri; Tes. 1/7

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: ...  Ovadaki ince
zeytin ağacı, Dümdüz bir ağaç gibi büyüdüm.
Şirak 24/14
Yukardaki çeviri eksiktir(Yer ismi olan ‘Şefela’
kelimesi ve ayetin devamı olan ‘çınar ağacı gibi
yükseldim’ kelimeleri eksiktir! 
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21*Ve ol ebedî meyvelerimi evlâd larım ile
Allah Teʿâlâ kime buyurdu ise bağışlarım 
21*O sonsuz meyvelerimi çocukla rımla yüce
Allah kime buyurduysa bağış larım.
22*Yanâşıŋ baŋa ėy tâliblerim ve meyvele -
rimden doyuŋ 
22*Yanaşın bana ey beni isteyenler! Meyve -
le rimden doyun. 
23*Zîrâ benim yadiġârım baldan ve mîrâsım
gümec balından tat lĩ dır
23*Çünkü benim hatıram baldan ve mirasım
petek balından tatlıdır. 
24*Beni yėyenler dahi yemek isterler ve beni
içenler dahi içmek isterler
24*Beni yiyenler bir daha yemek isterler ve
beni içenler yine içmek isterler.
25*Beni dinleyen hîç ʿârlanmaz ve benim ile
maslahatlarını gören günahkâr olmaz
25*Beni dinleyen hiç utanmaz ve benim işle -
rimi gören günahkar olmaz.
26*Bu cümleyi Rabbi'l-ʿÂleminiŋ ʿahid kitâ -
bı yaʿnî Musaʾdan Yaʿkûbuŋ cemaʿâtine mî -
râs içỉn ısmarlanan nâmûs söyler
26*Bu şeyleri, evrenin Rabbi’nin ‘Antlaşma
Kitabı’; yani Musa’dan Yakub’un toplumuna
miras için ‘teslim edilen’ namus söyler. 
27*Rabb ile istihkâm ėtmede noksan ėtmeŋ
ki sizi muhkem eyleye
27*Rab ile pekiştirilmekte gevşeme yin ki sizi
güçlü kılsın. 
28*Ȯŋa mülâzemet eyleyiŋ ki Kâdir ʿÂlî
Küllî Şey Rabb yalınız Allah Teʿâlâdır ve
ondan ġayrı muhallis yokdur
28*Ona sımsıkı sarılın ki ‘Her şeye gücü ye -
ten Rab’  yalnız yüce Allah’tır ve ondan başka
kurtarıcı yoktur. 
29*Ki Fîson ırmağı gibi her şeyʾi hikmet dol -
durur ve Dicle ırmağı gibi yeŋi yemişleriŋ za -
mânında 
29*Gihon* ırmağı gibi herşeyi bilgelikle dol -
durur ve Diçle ırmağı gibi yeni yemişlerin za -
manında;
30*Ki Furât ırmağı gibi fahâmet ile her şeyʾi
doldurur ve Yârden ır mağı gibi hasâd vak-
tinde ∞
30*Ki Fırat ırmağı gibi yücelikle her şeyi 

doldurur ve Ürdün nehri gibi hasat vak-
tinde... 

*Bkz. Fîson(Gihon): Tek. 2/11

ki ∞

f

f
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31*Ki nûru gibi ʿilm ve taʿlîmi çıkarır ve
Cey hûn ırmağı gibi kaht lık vaktinde
31*Ve ‘Nil’ gibi kıtlık zamanı, ışığıyla bilgece
eğit im verir. 
32*Evvelki ȯnủ kemali ile bilmedi soŋraki
dahi ȯnủ iftihâs ėdemez 
32*Önceki O’nu tam olarak bilmedi, sonraki
de O’nu anlayamaz.
33*Zîrâ ȯnuŋ efkârı deryâdan efzûndur ve
ȯnuŋ meşvereleri ʿazîm dipsizlikden ziyâ -
dedir
33*Çünkü O’nun düşünceleri denizlerden da -
ha çok ve O’nun görüşmeleri dipsiz derinlik-
lerden de derin.*
34*Ben hikmet+ ırmakdan çekilmiş çukur gi -
biyim(+:“hikmete„bkz. 1664 el yazması) 
34*Ben bilgeliğe, ırmaktan çekilmiş çukur gi -
bi yim. 
35*Ve su yolu gibi Firdevse çıkdım 
35*Ve su yolu gibi ‘Cennet Bahçesi’ne çıktım. 
36*Dėdim ki fâʾik bâğçemi suvarayım ve
benim sarık hirmenime teskıye ėdeyim 
36*Dedim ki: Gözde bahçemi sulayayım ve
be  nim pekiştirilmiş harmanıma su vereyim. 
37*Ve işte baŋa çukurdan ırmak oldu ve be -
nim ırmağımdan deryâ oldu
37*İşte bana çukurdan ırmak oldu ve benim
ır mağımdan deniz oldu.
38*Zîrâ taʿlîmi seher vakti gibi işrâk ėderim
ve ȯnủ tâ uzak yerlere dek çıkarırım 
38*Çünkü eğitimi gün ağarır gibi parlatır ve
onu ta uzak yerlere dek çıkarırım. 
39*Ve dahi ʿilmi nübüvveti döker gibi döke -
rim hem ȯnủ dehr-be-dehr ʿasrlarına korum 
39*Bilgeliği(+) peygamberlik eder gibi dö ker,
onu çağlar boyu yaşatırım. 
40*Görüŋ ki yalıŋız kendỉm içỉn çalışmadım
belki ȯŋa tâlib olan larıŋ cümlesi içỉn
40*Anlayın artık ben kendim için çalışmadım
ama belki de onu tüm arayanlar için

Yiḡirmi Beşinci Bâb
1*Üç nesne ile hûb olurum ve Rabbiŋ huzû -
runda zîbâ görünürüm hem
1*Üç şeyle huzur bulur, Rabbin önünde gü -
zel görünürüm. ∞

*Almancası: “Denn sein Sinn ist reicher als das
Meer, und sein Wort tiefer als der Abgrund.’Martin
Luther Çevirisi; 24/39
Türkçesi: Çünkü O’nun düşünceleri denizlerden
daha derin ve O’nun sözleri uçurumdan da derin. 
*Almancası: “Übervoll wie das Meer ist sein Sinn,
sein Rat ist tiefer als der Ozean„ Katolik Birlik Çe-
virisi; 24/29
Türkçesi: Senin düşüncelerin denizlerden daha
taşkın ve senin fikirlerin Okyanuslardan daha de -
rin.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Çünkü onun dü -
şünceleri denizden daha engindir, Tasarıları cehen-
nemden daha derin.’’ Şirak 24/29
Yukarıdaki benzetme aslına uymuyor! Ne Al -
mancası ve ne de Ali Bey’in çevirisinde ‘Cehen-
nem Çukuru’ndan bahsetmiyor. Çünkü Grekçe
‘Gehanna’ kelimesi burada yok! Ayrıca burada
benzetilmek istenen ‘Cehennem’ kelimesi yakışık
almıyor. Tanrının derin düşünceleri insanların kur -
tuluşuna yönelik olumludur; ama ‘Cehennem’ ise
bir azap yeri olduğundan iyi bir şey değildir.
(+): Burada bilgelikle Tanrı’yı özleştiriyor.
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Rabbiŋ huzûrunda hem âdamlar önüŋde 
Bu hem Rabbin önünde ve hem de insanlar
önünde; 
2*Karındaşlarıŋ muvâfakatı ve mukarrebleriŋ
dostluğu hem koca ile karınıŋ uzlaşması ile
2*Kardeşlerin antlaşması, yakınların dostlu -
ğu hem kocayla eşinin buluşması. 
3*Ve üç dürlü âdamları cânım sevmez hem
onlarıŋ yaşadığından ʿâciz oldum 
3*Üç çeşit insanı canım sevmez; hem onların
yaşantısından güç süzleştim: 
4*Tafralı fakîri ve yalancı mâldarı ve zânî
maʿtûh kocayı 
4*Kibirli yoksulu, yalancı zengini ve zinakâr
bu nak kocayı. 
5*Eḡer gençliḡiŋde birşey devşirmediŋ ise
kocalığıŋda ne bulursun
5*Eğer gençliğinde birşey biriktirmediysen
yaşlılığında ne yapa cak sın? 
6*Pîrlere hikmet ve ihtiyârlara müşâvereyi
bilmek ne kadar yaraşır
6*Ak saçlılara bilgelik danışmak ve yaş lılar -
la konuşmayı bilmek ne kadar iyidir.
7*Şeyhlere ʿilm ve ʿizzetlỉlere fekâhet ü teş -
vîr ne güzel yakışır 
7*Şeyhlere bilgelik ve onurlu kişilerin öğütle
düşüncelerini tutmak ne güzel yakışır. 
8*Çok kâr-âzmûdelik koca âdamlarıŋ tâcıdır
ve onlarıŋ iftihârı takvâʾullahdır 
8*Çok şeyler görmüş koca insanların tacıdır
ve onların övüncü Allah kor kusudur.
9*Fikr ėtdiḡim dokuz nesneleri kalbimde
saʿâdet-mend tutarım onuncuyu dilim ile tek -
rîm ėdeyim 
9*Düşündüğüm dokuz şeyi yüreğimde şanslı
sayarım ki onuncuya dilimle saygı göste re -
yim. 
10*Bir âdam ki evlâddan sevinir ve ʿömründe
düşmanınıŋ zevâlini görür
10*Bir insan ki çocuklarıyla sevinir ve yaşa -
mın da düşmanının yok olduğunu görür. 
11*Saʿâdet-mend ol ki ʿakllı ʿavrat ile dirilir
ve dil ile hatâ ėtmeyen hem 
11*Şanslı odur ki akıllı eşiyle yaşam bulur ve
diliyle yanlışlığa düşmeyen hem ∞

f

f
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kendỉye lâyık olmayana hizmet  ėtmeyen
kendine yaraşmayana hizmet etmeyen... 
12*Saʿâdet-mend ol ki sâhib-i ʿakl oldu ve
kelâmına münâsip kulağı buldu
12*Şanslı odur ki akıllı oldu ve sözüne uygun
kulağı buldu. 
13*Ne ekâbirdir ol ki ʿilme nâʾil oldu âmmâ
Allah Teʿâlâdan kor kan onlara üstdür 
13*Bilgeliğe erişenler ne büyüktür; ama yüce
Allah’tan korkan onlara üsttür.
14*Ve mahâfetullah saff ile her şeyʾi yener
ȯnuŋ sâhibini kime beŋ zedelim 
14*Allah korkusu sırayla her şeyi yener.
Onun sahibini kime benzetelim? 
15*Mahâfetullah ȯnuŋ muhabbetiniŋ ibti -
dâʾsı dır îmân ise ȯŋa mülâzım olmasınıŋ ʾas -
lıdır 
15*Allah korkusu O’nun sevgisinin başlangı -
cıdır;  iman ise O’na bağlanmanın aslıdır. 
16*Her derdiŋ tahammülü vardır cân der -
dinden ġayrı 
16*Her derde dayanılabilir; ama can der -
dinden başka... 
17*Ve her şerrin ʿavrat şerrinden ġayrı 
17*Her kötülüğe de; ama bir kadının kötülü -
ğünden başka. 
18*Ve her hücûmuŋ şânınıŋ hücûmuŋdan
ġay  rı 
18*Ve her şanlı saldırının saldırışından baş -
ka... 
19*Her intikâmıŋ adüvvleriŋ nikmetinden
ġayrı 
19*Ve her düşmanca intikamın cezasından
başka... 
20*Yılan başından muzırrdaŋ baş yokdur
düş  manıŋ hışmından be ter dahi hışm yokdur 
20*Yılan başından daha kötü bir şey yoktur
ve düşmanın öfkesinden de daha kötü öfke
yoktur. 
21*Yavuz ʿavrat ile olmakdan ise arslan ve
ej    dehâ ile olmak baŋa íyỉ gelir
21*Yaramaz kadınla olmaktansa; aslan ve
ejderha ile olmak bana daha yeğdir. 

f
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22*ʿAvratıŋ şirreti ȯnuŋ çehre sini deḡişdirir
ve yüzünü harâr gibi ġasûk eyler 
22*Kadının kötülüğü onun görünü şünü de -
ğiştirir ve yüzünü çuval gibi karartır. 
23*Kocası koŋşularıyla sufrada oturur iken
hˇâh-ü nâ-hˇâh ağırca ah eyler 
23*Kocası komşularıyla sofrada otururken;
gönlü kırık sessizce  ah eder!
24*ʿAvratıŋ şirretine mukâbelen her şirret
kalîdir fâsıklarıŋ nasîbi ȯŋa düş gelir 
24*Kadının kötülüğüne karşılık her kötülük
gıybettir ve kötülerin payı ona düşer.
25*Kumlu yokuş kocanıŋ ayağına nice ise
dil-bâz karı dahi kendỉ hâ linde olan âdama
böyledir 
25*Kumlu yokuş kocanın ayağı na nasılsa;
dilli kadın da kendi halinde olan adama böy -
ledir. 
26*ʿAvratıŋ hüsnü içỉn belâya uğrama ve
zevk içỉn ʿavrata heves ėtme 
26*Kadının güzelliği için belaya uğ rama ve
zevk için kadını arzulama. 
27*Kocasını besleyen ʿavrat darġın ʿârsız ve
pek ʿayblı olur 
27*Kocasını besleyen kadın dargın, saygısız
ve çok utanç olur. 
28*Şerîre ʿavrat kalbi derdli yüzü mahzûn
ėder hem câna ʿaht getirir 
28*Kötü kadın yüreğe acı, yüze üzüntü verir
ve cana bezginlik getirir. 
29*Kocasına âhında tesliye vėrmeyen ʿav rat
elleri gevşek ve dizleri çözük eyler
29*Kocasının acılı anında onu avutmayan
kadın; elleri gevşek ve dizleri sarsak yapar. 

günâhıŋ ∞
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30*Günâhıŋ ibtidâsı ʿavratdandır ve ȯnuŋ
içỉn hepimiz mevtânîyiz
30*Günahın başlangıcı kadındandır; bu yüz-
den tümümüz ölümlüyüz.
31*Sakın+ suya mecrâyı ve yaramaz ʿavrata
yâbâna çıkmağa icâzet vėrme eḡer eliŋiŋ ir -
şâdına göre gezmez ise ȯnủ kendỉ leh miŋden
kes ve ȯŋa talâk-nâmeyi vėr de boşa
31*Sakın suyu akıntıya verme ve kötü kadınla
da yabana çıkmaya razı olma. (32)*Eğer se -
nin elinin altında gez mezse onu kendinden
ayır ve ona bo şanma kâğıdını vererek boşa.
(32)*: Ali Bey’in el yazmasında 32. ayettir.

Yiḡirmi Altıncı Bâb
1*Íyỉ ʿavratıŋ kocası makbûlüdür ve ȯnuŋ
günleriniŋ hėsâbı mu zâʿaf olur 
1*İyi kadının kocası beğenilir ve onun günle -
rinin sayısı iki kat olur. 
2*Keskin ʿavrat kendỉ kocasını şâd tutar ve
ȯnuŋ ʿömrünün yıllarını tamâm devlet ile ge -
çirir 
2*Etkili kadın kocasını sevindirir ve onun
yaşam yıllarını tam se vinç le geçirir. 
3*Íyỉ ʿavrat hoşça nasîbdir ve Allahdan kor -
kanlara nasîb olur 
3*Güzel kadın iyi bir kısmettir ve Allah’tan
korkanlara denk gelir.
4*Öyle kadınıŋ kocası fakîr olsun zengîn
olsun kalbi mesrûr olur ve ȯnuŋ yüzü her za -
mân şen olur 
4*Öyle kadının kocası yoksul olsun, zengin
olsun yüreği sevinir ve onun yüzü her zaman
sevinçli olur. 
5*Benim yüreḡim üç şeyden korku çeker ve
dördüncüden havf ėderim
5*Benim yüreğim üç şeyden korkar ve dör -
düncüden ürkerim.
6*Bir şehrîleriŋ bühtânınden ve halkıŋ ce -
mʿiy   yetinden hem iftirâdan bunlar hepisi
ölümden gücdür
6*Bir: Şehirlilerin şaşırtmasından, (iki)hal -
kın üşüşmesinden ve (üç)iftiradan. Bunların
tümü ölümden güçtür.
+Sakınmak bkz. S. 641 Ek. 29/24 aynı kelime. 
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7*Âmmâ âdî ʿavratdan kıskanan ʿavrat göŋül
ağırlığı musîbet ve dil köteḡidir ki bir şeyʾi
hepisine şâyiʿa ėder  
7*Ama basit bir kadından kıskanan kadın;
gönül ağırlığı, bela ve dil köteğidir ki bir şeyi
her kese yayar. 
8*Yaramaz ʿavrat öküzlerden silkinmiş bo -
yun duruğa beŋzer her kimiŋ var ise tut ki bir
ʿakrebi eline almışdır
8*Yaramaz kadın öküzlerden silkinmiş bo -
yun duruğa benzer. Her kimin böyle karısı
varsa; tut ki bir akrebi eline almıştır. 
9*Mestâne ve gezici ʿavrat çok ġazaba sebeb
olur ve kendỉ ʿaybını örtemez 
9*Sarhoşçasına gezen kadın çok kötülüğe ne -
den olur ve kendi utancını örtemez. 
10*ʿAvratıŋ kahpeliḡi göz kaldırmasından ve
kirpiklerinden bellidir 
10*Aşağılık kadın, gözünü oynatmasından ve
kirpiklerinden belli dir. 
11*Açık meşreb kızı pekçe zabt eyle ki başlı
başına çıkınca kendỉyi tasarruf ėtmeye 
11*Ahlak düşkünü kızı çok iyi koru ki tek
başına çıkınca kendini kullan dırmasın. 
12*ʿÂrsız kuzủ ardından gözet ve saŋa hatâ
ėderse ʿaceb lenme 
12*Yılışık kuzucuğu ardından gözet ve sa na
yanlışlık yaparsa şaşma!
13*Nice ki susamış yolcu ağızı açıp her yakın
olan sudan içerse 
13*Nasıl ki bir susamış yolcu ağzını açıp her
ya kın olan sudan içerse; 
14*Ol dahi böyle her kazık öŋünde oturur ve
her okuŋ karşĩsına tirkeşini açar(*)

14*O da böyle her kazık önünde oturur ve
her okun karşısına ok luğunu açar. 
15*ʿAvratıŋ letâfeti kocasına sefâ bağışlar ve
ȯnuŋ maʿrifeti ko casınıŋ kemỉklerini semirdir
15*Kadının inceliği kocasına huzur verir ve
onun yetisi kocasının kemiklerini semirtir. 

(*)Almancası: “Wie ein Fußgänger, der durstig ist,
lechzet sie und trinkt das nächste Wasser, das sie
kriegt, und setzt sich, wo sie einen Stock findet,
und nimmt an, was ihr werden kann„ Martin Lut -
her Çevirisi; Sirach 26/15

Türkçesi: Susamış bir yolcu gibi, susadığında her 
gördüğü sudan içer ve her nerede bir değnek bulsa
onu alır ve ne isterse yapar.

Kitabı Mukadds Şt. Çevirisi: Susayan bir yolcu
gibi ağzını açacak, Karşılaştığı her sudan içecektir.
Her kancanın önünde oturacak, Ok kılıfını her oka
açacaktır. Şirak 26/12

Yukardaki ayette kelime hatası vardır; kanca değil,
değnek veya odun(kazık) olmalıdır. Almanca ve
Ali Bey’in metninde de değnek veya kazık ke-
limeleri yazılmıştır. ‘Kanca’ kelimesi cümle yapı -
sına uymuyor, anlamsız bir ifadedir!

14.ayetteki ifade son derece edebi bir benzetmedir:
Koyun ve kuzuların yünlerine takılan bıtırak gibi 
dikenli tohumlar, sıcak yaz günlerinde hayvanları
çok rahatsız ediyor. Bu yüzden hayvanlar her ne -
rede bir çalı ve ağaç görseler hemen oraya gidip
sürtünerek bu bıtıraklardan kurtulmak istiyorlar.
Bunu olaya yabancı olan bir yabancı ise; sanki
hayvan ‘kızışıyormuş’ da bu hareketi yapıyor his -
si ne kapılıyor. 

KİLİSENİN KİTABI - 26: 7-15 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 617



618 EKLESİYASTİKUS - 26: 16-24 1665 TEMİZ KOPYASI



16*Az söyleyen ve lâtife ʿavrat Allahıŋ ver-
gisidir ve terbiyetli cânıŋ bahâsı yokdur 
16*Az konuşan kibar kadın Allah vergisidir
ve terbiyeli canın bedeli yoktur. 
17*ʿArlı ve hakîkatli ʿavrat lûtf-i ender lû -
tufdur 
17*Namuslu ve gerçekçi kadın, çok az bulu-
nan bir lütuftur;
18*Ve hîç bir kıymet yokdur ki ȯnuŋ muʿtedil
cânına lâyık ola 
18*Ve hiç bir değer yoktur ki onun yumuşak
canına layık olsun. 
19*Allah Teʿâlânıŋ yüce yerlerinde doğan
güneş nice ise sâlihe ʿavratıŋ güzelliḡi dahi
kendỉ eviniŋ ziynetinde böyledir 
19*Ulu Allah’ın yüce yerlerinde doğan güneş
nasılsa; iyi kadının güzelliği de kendi evini
böyle bezetir. 
20*Mukaddes menâreniŋ üzerinde yanan
kan  dîl nice ise kavî yaşında bir çehreniŋ gü -
zelliği de böyledir 
20*‘Kutsal minarenin’* üstünde yanan kan -
dil nasılsa; olgun yaşta bir yüzün güzelli ği de
böyledir. 
21*Gümüş kâʾideler üzerinde konulmuş altĩn
direkler nice ise kâʾim sîne ile gökçek ayaklar
dahi böyledir 
21*Gümüş tabanlar üzerinde konulmuş altın
direkler nasılsa; ayakta duran endamla gök -
çek ayak lar da böyledir.
22*Ėy oğul başıŋıŋ çiçeklerini hıfz eyle ve
kuvvetiŋi yadlara vėrme [?]
22*Ey oğul! Başının çiçeklerini koru ve gü -
cünü yabancılara verme. 
23*Cümle mezraʿalar arasında mahsûllû mül -
kü aradıḡıŋdan soŋra asl ü nesliŋe dayanıp
kendỉ töhmetiŋi aŋ 
23*Tüm mezralar arasında -ürünlü mülkü
ara dıktan sonra- asıl soyuna da yanıp ken di
suçunu an! 
23(4)*Bu yüzden senden soŋra yaşayan ve
asıl hürriyetine mâlik olan nesliŋ ziyâd-ber-
ziyâd olur
24*Bu yüzden senden sonra yaşayan ve ger -
çek özgürlüğü kazanan soyun ziyadesiyle ço -
ğalır.

*Almancası: “Wie die Lampe auf dem heiligen
Leuchter scheint, so ein schönes Gesicht auf einer
edlen Gestalt„ Katolik Birlik Çevirisi. 26/17
Türkçesi: ‘Kutsal Kandil’ üstünde yanan lamba
nasılsa; asil bir kadının endamı da böyledir.

[?]: Martin Luther Çevirisinde 26/22. ayetten 33.
ayete kadar olan 11 ayet eksiktir! Ama ‘Katolik
Birlik Çevirisi’nde vardır.

f
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25*Rûspî ʿavrat dişi doŋuza beŋzedile ve
menkûha kendỉ kocasına ölüm karşĩsına bir
kulle sayıla 
25*Fahişe dişi domuza benzer; ama nikahlı
kadın kendi kocasına ölüm karşısında bir ku -
le gibidir. 
26*Fâcire ʿavrat yaramaz adama nasîb olur
âmmâ ehl-i ʿırz kız Allahdan korkana vėrile 
26*Ahlâksız kadın kötü adama düşer; ama
namuslu kız Allah’tan korkana verilir.
27*ʿIrzsız ʿavrat hep fâhişelik söyler âmmâ
ʿırz  lı kız kendỉ ko câ sına ihtirâm eyler 
27*Namussuz kadın hep fahişelikten söz
eder; ama namuslu kız kendi kocasına saygı
gös  terir. 
28*ʿÂrzsız ʿavrat kancığa beŋzedilir âmmâ
ʿârlı ʿavrat Allahdan korkar 
28*Utanmaz kadın kancığa benzetilir; ama
utangaç kadın Allah’tan korkar. 
29*Kocasına riʿâyet ėden ʿavrat hepisine a -
kıllı görüne âmmâ riʿâyet ėtmeyen kendỉ ġu -
rûru içỉn hepisinden fâcire biline 
29*Kocasını dinleyen kadın, herkese akıllı
görünür; ama dinlemeyen -kendi gururu için-
her kesten kötü bilinir. 
30*Sâlihe ʿavratıŋ kocası saʿâdetlidir zîrâ
yaş larınıŋ hėsâbı iki kat olur 
30*Temiz kadının kocası mutludur; çünkü
yaşam günlerinin hesabı iki kat olur. 
31*Dil-bâz ve şamâtacı ʿavrat düşmanları
defʿ ėtmek içỉn münâsib görüle 
31*Yüksek sesle, güzel konuşan kadın; düş -
manları kovmak için uygundur. 
32*Ve bu ahlâkda olan her eriŋ kalbi ʿömrünü
cenk ġavgalarında geçirir
32*Ve bu ahlakta olan her erkeğin yüreği
yaşamını cenk kavgalarında geçirir. 

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 26: 25-32 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI    621



622 EKLESİYASTİKUS - 26: 33-36; 27: 1-4 1665 TEMİZ KOPYASI



33*Benim kalbim iki şeyden mahzûn ve ü -
çüncüden ġazab-nâk olur 
33*Benim yüreğim iki şeyden yaslı olur ve
üçüncüden öfkelenir.
34*Kaçan ki ġâzî yiḡit züḡürdlük çeker ve
sâhib-i ʿakl âdamlar hor ve hakîr olurlar 
34*Ne zaman ki yiğit kişi yoksulluk çeker; o
zaman akıllı insanlar değersiz ve aşağılık
olur.
35*Ve kaçan ki bir kimse sıdkdan günâha
ʿavdet ėder Cenâb-ı Hakk böyle bir kimseyi
kı lıca müʾeccel ėder 
35*Ve ne zaman biri doğruluktan günaha  dö -
nerse; yüce Tanrı da onu kılıca teslim eder. 
36*Bezirgân güc ile cürmden bertaraf olur ve
meyhâneci günâhdan müberrâ olamaz
36*Bir tüccar varlığıyla suçtan kurtulur; a -
ma meyhaneci günahtan arınamaz.

Yiḡirmi Yedinci Bâb 
1*Niçeler mübâh nesneler içỉn günâh eyledi
ve mâldar olmak isteyen gözünü insırâf ėder 
1*Birçokları günah olmayan şeyler için suçlu
oldu ve zengin olmak isteyen gözünü kararttı. 
2*Tâşlarıŋ çatıları arasına kazık sokulunduğu
gibi alış-vėriş arasına günâh sokulur 
2*Taşların çatıları arasına kazık sokulduğu
gibi; alış veriş arasına da günah sokulur. 
3*Bir kimse mahâfetullaha cehd ile yapışmaz
ise onun evi tėz yıkılır 
3*Bir kimse Allah korkusuna sıkıca sarıl maz -
sa; onun evi çabuk yıkılır. 
4*Elenmiş ġırbâlda ʿağş ü nefş kaldığı gibi
insânıŋ
4*Elenmiş kalburda çar çöp kaldığı gibi; in -
sa nın ∞

f
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tekellümünde zebâle dahi böyledir
konuşmasında da böyle çöp kalır. 
5*Furûn çömlekçisiniŋ çömleklerini deŋer ve
insânı deŋemek kendỉ kelâmı ile olur 
5*Fırın çömlekçinin çömleklerini dener ve
insanı denemek kendi sözleriyle olur. 
6*Ağacıŋ tîmârını kendỉniŋ yemişi gösterir
insânıŋ kalbinde olan fikriŋ tekellümü dahi
böyledir 
6*Ağacın bakımını kendi yemişi gösterir;
insanın yüreğinde olan düşüncenin sözleri de
böyledir. 
7*Âdamı ȯnuŋ tekellümünü işitmezden evvel
öğme zîrâ âdamlarıŋ imtihânı odur 
7*Dinlemeden önce hiç kimseyi övme; çünkü
insanların sınanması odur.
8*ʿAdile tabiʿ olursaŋ ȯŋa vâsıl olursun ve
ȯnủ hiʿlât-ı fâhire gibi gėyesin 
8*Adaletli kişiye uyarsan ona erişirsin ve onu
bir onur kaftanı gibi giyesin. 
9*Mürgân kendỉ cinsine yanaşır hak dahi
kendỉ mülâzımlarına böyle döner
9*Kuşlar kendi cinsine yanaşır; gerçeklik de
kendine uyanlara böyledir. 
10*Arslân şikârı nice ki tekemmûn ėderse
bed faʿillere günâh dahi böyledir
10*Aslan avlanırken nasıl pusu kurarsa; kötü
işlerde günah da böyledir. 
11*Müttaki kişiniŋ kelâmı daʿima ʿilm iledir
âmmâ sefîh ay gibi deḡişilir
11*Haramdan çekinenin sözü daima bilge-
likle olur; ama akılsız ay gibi de ğişir.
12*ʿAklsızlar arasına varmağa zamânı gözet
âmmâ ʿakllılar meclisine sıkça var 
12*Akılsızlar arasına gitmek için zamanı
gözet; ama bilgeler meclisine sık katıl.
13*Sefihleriŋ tekellümü rencdir ve onlarıŋ
gülmesi günâhıŋ sefâsı iledir 
13*Bilgisizlerin sözleri sıkıntıdır ve onların
gülmesi günahı sürerken olur. 
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14*Çok yemîn ėdeniŋ kelâmı saçları ürperdir
ve böyle âdamlarıŋ ġavgası kulakları kapadır 
14*Çok yemin edenin sözleri saçları ürpertir
ve böyle kişilerin kavgası kulakları kapatır. 
15*Mağrûrlarıŋ döḡűşü kan dökdürür ve on -
larıŋ söḡmesi sâmiʿyi bî -zâr ėder 
15*Dikbaşlıların döğüşmesi kan döktürür ve
onların sövmesi kulakları kapatır. 
16*Sırrı fâş ėden ʿitikâdı yavı kılar ve göŋ -
lün ce dost bulamaz
16*Sırrı açan güveni kaybettirir ve gönlünce
dost bulamaz. 
17*Dostu sev ve ȯŋa vefâdar ol
17*Dostu sev ve ona vefalı ol.
18*Ve eḡer ȯnuŋ sırrını açarsaŋ artĩk ardınca
gezme 
18*Eğer onun sırrını açarsan, artık ardınca
gitme.
19*Zîrâ niçe ki bir âdam kendỉ düşmanını bo -
zarsa sen dahi dost luğu böyle bozduŋ 
19*Çünkü nasıl bir adam düşmanını bozarsa;
sen de dostluğunu böyle bozdun. 
20*Ve eliŋden bir kuşu uçurduğuŋ gibi dost -
luğu ġâyb ėtdiŋ ki ȯnu ̉avlarsıŋ da tuta mazsıŋ 
20*Ve elinden bir kuşu kaçırdığın gibi dost -
luğunu kaybettin; onu avlarsın da tutamaz -
sın! 
21*Ardınca gitme zîrâ uzağa gitmişdir ve ke-
mentden sıvışan cey rân gibi kaçdı 
21*Ardınca gitme; çünkü uzaklaşmıştır ve
ceylanın kementten sıvıştığı gibi kaçmıştır. 
22*Zîrâ bir yarayı sarmak kâbildir ve sök -
meḡe sulh yeri var 
22*Çünkü bir yara sarılabilir; ama sökmenin
uygun zamanı var. 
23*Âmmâ sırrı fâş ėden itikâdı zâʾyiʿ ėtmiş -
dir
23*Ama sırrı yayan, kendine olan güveni
kay betmiştir. 
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24*Gözü kıpan kemliğe kasd ėder ve ȯŋủ
bilen ondan vazgeçe 
24*Gözünü kırpan kötülük kurar; bunu bilen
ondan vazgeçsin. 
25*Huzûruŋda tatlĩ söyler ve seniŋ lâkırdına
taʿaccüb eyler 
25*Önünde tatlı tatlı konuşur ve senin sözle -
rine şaşar!
26*Âmmâ soŋra ağzı eḡrildir ve seniŋ ke lâ -
mıŋa fitneler bırağır 
26*Ama sonra ağzını büker ve senin sözleri -
ne bozgunculuk eker. 
27*Çok şeyleri sevmem âmmâ bunuŋ gibi
deḡil Rabbî Teʿâlâ dahi ȯnu ̉sevmez
27*Çok şeyleri sevmem; ama yüce Rabbin
onu sevmediğinden çok değil! 
28*Yukarıya taş atan kendỉ başına atar ve
hıyânet ile vurulan yara ʿazîm cerhdir 
28*Yukarıya taş atan kendi başına atar ve
sır tından vurulanın ya rası kapanmaz. 
29*Çukuru kazan içine düşe 
29*Çukur kazan içine düşer; 
30*Ve kemendi atan ȯnuŋla tutula 
30*Ve kement atan kementle tutulur.
31*Kemlik ėdeniŋ kemliḡi kendỉ üzerine dö -
ne ve nereden geldiḡini duymaya 
31*Kötülük edenin kötülüğü kendi üstüne
döner ve nerden geldiğini bilmez. 
32*Renke ve ʿayba mağrûrlar uğrar ve in-
tikam onlara arslan gibi tekemmün ėder
32*Kibirliler utançla kızarır ve öç onlara as -
lan gibi pusu kurar. 
33*Müttakîleriŋ üftâdeliḡinden sevinenler
tuzağa tutula ve ölümlerinden evvel derd ile
ifnâʾ olalar 
33*Haramdan kaçıp düşerken sevinenler tu -
zağa tutulsun ve ölümlerinden önce acılarla
yok olsun. 
34*Kîn ve ġazab onlar dahi geriye nesne -
lerdir ve günâhkâr âdam onlarıŋ memlûku o -
lur
34*Kinle öfke: Onlar da kötü şeylerdir ve
suç lu insan onların malı olur.
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Yiḡirmi Sekizinci Bâb 
1*Müntakim kişi Rabb-i Teʿâlânıŋ intikâmına
uğrar ki ȯnuŋ günâhlarını ferden ferden göze -
decekdir 
1*Öç alan yüce Rab’bin öcüne uğrar ki onun
suçlarını tek tek arar.
2*Koŋşuŋa cevri helâl eyle sen dahi namâz
kıldığıŋ zamân gü nâ h larıŋ mütehallil olur 
2*Komşunun sana yaptığı sıkıntıları bağışla
ki sen de namaz kıl dığında gü nahların bağış -
lansın.
3*Âdam âdama ġazabı saklar da Rabbden
şifâ diler 
3*İnsan insana öfke yığar; ama Rab`ten iyi -
lik diler.
4*Kendỉye beŋzeyen insâna merhamet ėtmez
de kendỉ günâhları içỉn tazarruʿ ėder 
4*Kendi gibi olan insanı bağışlamaz; ama
kendi suçları için ya karır. 
5*Ve o beşer iken kin tutar ya ȯnuŋ günâh -
larını kim ʿavf eyler 
5*Ve o insan iken kin tutar; ama onun gü -
nahlarını kim bağışlar? 
6*Âhireti aŋ da düşmanlık ėtmekden ferâġat
eyle
6*Öbür dünyayı an ve düşmanlık etmeyi bı -
rak! 
7*Helâkı ve ölümü aŋ ve daʿimâ vesâyâyı gö -
zet 
7*Yok olmayı ve ölümü an; her zaman vasi -
yet leri gözet!
8*Emrullahı aŋ da koŋşuŋa kîn tutma Rab-
bi'l-Müteʿâliŋ ʿahdini zikr eyle de cehâlet ile
vâkiʿ olan cefâŋa müsâmaha eyle 
8*Allah’ın buyruğunu an, komşuna kin tut -
ma! Yüce Rabbin ant laşmasını anımsa ve bil-
gisizlikten gelen incitmeleri önemseme.
9*Davaʾndan vazgeç de günâhları eksildesin
zîrâ ġazûb âdam cenki tutuşdurur
9*Davandan vazgeç ki suçlarını azaltasın;
çünkü öfkeli insan kavgayı tutuşturur. 
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10*Günâhkâr kişi dostlara ıztırâb vėrir ve bir
hoş geçitler arasında iftirâyı bırağır 
10*Suçlu olan dostunu yaralar ve iyi geçi-
nenler arasına kötülük sokar. 
11*Âteş kendỉye verilen maddesine göre tu -
tuşur insânıŋ ġazabı dahi kendỉ kuvvetine
göredir 
11*Ateş kendine verilen kıvılcımla tutuşur ve
insanın öfkesi de kendi gücünü gösterir. 
12*Ve adamıŋ mâlına göre hışmı katar ve
ġavġanıŋ zoruna göre artar
12*İnsan malına göre öfke katar ve kavganın
zoruna göre artar. 
13*Tėz ġavġâ âteşi tutuşdurur ve ʿacele ile
olan cenk kan döker 
13*Çabuk kavga eteşi körükler ve hızlı olan
cenk ise kan döker. 
14*Kığılcıma üflerseŋ parlar ve üstüne tükü -
rürseŋ söyünür ve ikisi de seniŋ ağzıŋdan çı -
kar 
14*Kıvılcıma üflersen parlar, üstüne tü kü -
rürsen söner ve ikisi de  senin ağzından çıkar. 
15*Ġâmmâza ve iki dilliye laʿnet oku zîrâ
niçe selâmet ile geçitleri helâk ėtdiler 
15*Bozguncuya ve iki türlü konuşana lanet
et! Çünkü birçok iyi dostlukları yıktılar. 
16*Ġaybet söyleyen dil niçe kimseleri tahrîk
ėdip ayırdı ve onları bir taʿifeden bir taʿifeye
dağıtdı 
16*Başkalarının ardınca kötü şeyler söyleyen
dil, birçoklarını kızıştırıp birbirinden ayırdı
ve onları bir yerden başka bir yere dağıttı. 
17*Ve hisârlı şehirleri bozdu hem ekâbirleriŋ
ocaklarını yıkdı 
17*Sağlam surlu kentleri bozdu ve büyük-
lerin ocaklarını yıktı. 
18*Ġaybet söyleyen dil keskin hâtûnları ku -
durdu ve onları kendỉ emeklerinden mah rûm
eyledi
18*Kötülük söyleyen dil keskin kadınları ku -
durttu ve onları kendi emeklerinden yoksun
bıraktı. 
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19*Ȯŋa mukayyed olan hîç râhat bulamaz ve
huzûrda dirilemez 
19*Ona bağlanan hiç huzur bulmaz ve önün -
de sağlam durmaz. 
20*Deḡnek darbı yaralar âmmâ dilin darbı
kökleri kırar 
20*Değneğin darbesi yaralar; ama dilin dar -
besi kökleri kırar. 
21*Çok kimseler keskin kılıçdan düşdü âm -
mâ dil ucundan düşen lerden ziyâde deḡil 
21*Birçok insan keskin kılıçtan düştü; ama
dil ucundan dü şen den daha çok değil. 
22*Ne mutlu ondan emîn olana ve ȯnuŋ hış -
mı na uğramayana 
22*Ne mutlu ondan emin olana ve onun öfke-
sine uğramayana... 
23*Ȯnuŋ boyunduruğunu çekmeyene ve ȯ -
nuŋ bendleri ile bağlı olmayana 
23*Onun boyunduruğunu çekmeyene ve onun
bağlarıyla bağlı olmayana. 
24*Zîrâ ȯnuŋ boyunduruğu demỉr* boyun du -
 ruğudur ve ȯnuŋ bendleri bakır bendlerdir
24*Çünkü onun boyunduruğu demir boyun -
du ruğudur ve onun bağları bakır bağlardır. 
25*Ȯnuŋ sebebi ile gelen ölüm yavuz ölüm -
dür ve mezâr ȯndaŋ enfaʿdır
25*Onun yüzünden gelen ölüm ne kötü ölüm -
dür ve mezar ondan daha iyidir.
26*Sâlih âdamlara tasallut ėdemez ve ȯnuŋ
ʿalevinden yakılmayalar
26*İyi insanlara zorbalık edemez ve onun a -
levinden yıkılmazlar. 
27*Allah Teʿâlâyı terk ėdenler ȯŋa uğrayalar
onlar ile tutuşup hîç söyünmeye 
27*Yüce Allah’ı bırakanlar ona katılsınlar ve
onlarla tutuşup hiç sönmesinler. 
28*Üzerlerine arslanvâri salına ve onları yer
gibi helâk eyleye 
28*Üzerlerine aslanvari saldırır ve onları
yer gibi yok eder.
29*Bak mülkiŋe dikenler ile havliyi çek hem
ağzıŋa kapĩlar ve mandallar yap
29*Bak! Malını dikenli avluyla çevir; ağzına
kapılar ve mandallar yap. 
30*Altĩn ve gümüşüŋü bağlaya ko ve kelâ -
mıŋa terâzỉ düz hem ağzına kapĩlar ve man -

dâllar yap
30*Altınla gümüşünü sakla, sözünü tartarak
söyle ve ağzını sıkı tut. 
*Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘demir’.
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Sakın ki onlar ile hatâ ėdip ġarazcınıŋ öŋünde
düşmeyesin
Sakın onlarla yanlış yaparak bir kasıtçının
önünde düşmeyesin.

Yiḡirmi Dokuzuncu Bâb
1*İhsân ėden mukârinine ödünc vėrỉr ve elini
zabt ėden emirleri saklar 
1*Bağışlayan, yanındakine ödünç verir ve
elini tutan buyruğu gö zetir.
2*Koŋşuŋa ihtiyâcı olduğu zamân ödünc vėr
ve hem koŋşuŋa vaktile karzı edâʾ eyle 
2*Komşuna gereksinimi olduğu zaman ödünç
ver ve komşuna zamanında borcunu geri ver.
3*Sözüŋe sâbit ol ve ȯŋa hakîkatli ol da her
zamân hâcetiŋi bulursun 
3*Sözünün eri ol ve ona gerçekçi ol ki her za -
man gereksinim du yarsın. 
4*Çoğu var ki karzı menâl yerine sayarlar ve
kendỉ muʿînlerine zahmet vėrdiler
4*Birçokları borcunu kendi malıymış gibi gö -
rür ve kendi yandaşlarına sıkıntı verir.
5*Tâ alıncaya dek elini öper ve dosta akçesi
içỉn yalvarıp sızlar 
5*Ta alıncaya dek elini öper ve dosta gümüş
parası için yalvarıp sızlar. 
6*Âmmâ edâʾ ėdecek mahallde teʾhîr ėder ve
ihmâlcı âdamın lâ fını urub zamânı suçlar 
6*Ama ödeyeceği yerde geciktirir ve ihmalci
adamın lafına vurup zamanı suçlar.
7*Ve eḡer edâʾya kâdir ise de güc ile yarısını
getirir ve ȯŋủ mukârrizine bu lunmuş nes ne -
niŋ hėsâbında tutar 
7*Eğer ödemeye gücü yeterse, güçlükle ya -
rısını getirir ve onu bulunmuş bir şey gibi gö -
rerek över.
8*Eḡer kâdir deḡil ise ȯŋủ kendỉ akçesinden
mahrûm eyler ve ȯŋa sebepsiz düşmanlık ėt -
meḡe başlar
8*Eğer ödeyemezse onu kendi gümüş para -
sından yoksun bırakır ve ona nedensiz düş -
man   lık etmeye başlar.
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9*Ȯŋa bedduʾâlar ve şetmler ėder ve ȯŋa ik -
râm yerine zemm edâʾ eyler 
9*Ona kötü sözlerle söver ve onu ağırlaya -
cağı yerde kötüler.
10*Pes niçesi bir kişiniŋ kabâhatı içỉn âdam -
dan geri çekilir ve ġadrdan korkarlar 
10*Evet bir çoğu bir kişinin suçu için, insan-
dan geri çekilir ve zulümden korkar.
11*Lâkin mütevâziʿye tahâmmül eyle ve ȯŋa
tasadduk ėtmekde teʾhîr gösterme
11*Ama alçakgönüllüye dayan ve ona sadaka
vermek için gecikme
12*Emrullah içỉn fakîre bulun ve ȯnủ hâce -
tinde boş gönderme 
12*Allah’ın buyruğu uğruna yoksula yardım
et ve onu gereksiniminde boş gönderme. 
13*Karındaş ve dost içỉn akçeŋi zâʾyiʿ eyle
ve ȯŋủ helâk ėtmeḡe taş altında paslatma 
13*Kardeşler ve dostlar için paranı harca ve
onu yok olmaya taş altında saklama. 
14*Rabb'il-Müteʿâliŋ emri mûcibince hazîne -
ŋi yerleşdir de bu sana altĩndan enfâʾ olur 
14*Yüce Rabbin buyruğuna göre paranı yer -
leştir ki bu sana altın dan daha yararlı olur. 
15*Kilēriŋde sadakayı sakla da o seni her
belâdan çıkara 
15*Kilerinde sadakayı sakla ki o seni tüm
kötülüklerden korusun. 
16*Kavî siperden ve keskin mizrâkdan ziyâ -
de saŋa düşmana karşĩ nâsır ola 
16*Güçlü siperden ve keskin mızraktan daha
çok, sana düşmana karşı yardımcı olsun. 
17*Íyỉ âdam dosta kefîl olur âmmâ hayâʾyı
yavı kılan ȯŋủ terk ėder
17*İyi adam dosta kefil olur; ama utancı yiti -
ren onu bırakır. 
18*Kefîliŋ ihsânını unutma zîrâ seniŋ içỉn
cânı ʾemânet kodu 
18*Kefilin bağışını unutma; çünkü senin için
canı emanet koydu. 
19*Hâyırlı kefâleti günâhkâr döndürür
19*Hayırlı kefaleti günahkar döndürür.
20*Fâsık kefâletden kaçar ve nankör cân ken -
dỉ kurtarıcısını terk ėder
20*Bozguncu kefaletten kaçar ve nankör can
kendi kurtarıcısını bırakır. 
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21*Kefâlet nice hoş geçinenleri berbâd eyledi
ve onları deryâ mev ci gibi çalkaladı 
21*Kefalet birçok kişileri berbat etti ve
onları denizin dalgaları gibi çalkaladı. 
22*Kudretlỉ âdamları evden kurtardı da on -
ları diyâr-ı ġurbetlerde gezdirdi
22*Güçlüleri evden çıkardı ve onları yaban
ellerde gezdirdi. 
23*Allah Teʿâlânıŋ emrinde taʿaddî ėden gü -
nâhkâr kefâlete uğraya ve ilk mesâlihine ka -
rışan daʿvâʾlara sataşa 
23*Yüce Allah’ın buyruğuna düşmanlık eden
günahkâr kefalete uğrasın ve ilk işlerine ka -
rışan davalara sataşsın. 
24*Mâlıŋa göre koŋşuŋa bulun ve sakın ki
kendỉŋ düşkün olma yasın 
24*Malına göre komşuna ver ve sakın, sen de
düşkün olmayasın. 
25*İnsânıŋ ʿömrüne baş lâzım olan nesne su
ve etmek ve öd yerini örten esvâb ve evdir 
25*İnsan yaşamınım başında olan şeyler: Su,
ekmek ve kendisini ör ten giysiyle evdir. 
26*Fakîriŋ eliŋ evinde bol nefesiyle geçin-
mesinden kendỉ mertekli damı altında geçin-
mesi evlâʾdır 
26*Yoksulun elin evinde rahat etmesinden;
ken di ağaç tomruklu evinin altında yaşaması
daha iyidir.
27*Eḡer az eḡer çok kendỉ mâ-melekiŋ ile
kanâʿat eyle ve eviŋiŋ ʿaybını işitme 
27*Eğer az, eğer çok kendi varınla yetin ve
evinin utancını işitme.
28*Evden eve göçmek kâtî derdli zinde gâ -
nîdir ve ġarîb olduğuŋ yerde ağız açmağa câ -
nıŋ olmaya 
28*Evden eve gitmek, kesinlikle insanı usan -
dırır ve yabancı ol duğun yerde ağzını açma -
ya gücün yetmez. 
29*Müsâfiri kabûl ėdesin ve şükrânesiz içỉ -
resin de acı sözler işi desin
29*Misafiri kabul et ve teşekkürsüz içir; son -
ra da acı sözlerini işit! 

f

f

KİLİSENİN KİTABI -  29: 21-29 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 641



642 EKLESİYASTİKUS - 29: 30-32; 30: 1-5 1665 TEMİZ KOPYASI



30*Ve denile ki gel ėy ġarîb sufrayı kur ve
neŋ var ise baŋa yedir 
30*Şöyle deniyor: Gel ey garip, sofrayı kur
ve neyin varsa bana yedir. 
31*Ȯndan dėnile çık ėy ġarîb bir ʿizzetlỉye
yėr ver ev lâzım oldu karındaşımı göndersem
gerek 
31*Sonra da deniyor ki: Çık ey garip soylu
kişiye yer ver! Ev bize gerekli, kardeşimi gön-
dermem gerek. 
32*Bir ʿakllı âdama bu nesneler güç gelỉr ev
içỉn söḡülmeŋ ve ödünç vėreniŋ yüzüne ur -
ması
32*Akıllı birine bu şeyler zor gelir; ev için
aşağılanman ve ödünç verenin yüzüne vur -
ması gibi...

Otuzuncu Bâb
1*Oğlunu seven ȯŋa sıkça kötecik çalar tâ
kim ʿömrünüŋ soŋunda ondan sevine 
1*Oğlunu seven ona sıkça döver; ta ki yaşa -
mının sonuna dek ondan sevinç duymuş ol -
sun. 
2*Oğluna terbiye vėren ondan sevine ve âşi -
nâları arasında ȯnuŋla fahrlana
2*Oğlunu terbiye eden ondan sevinsin ve ta -
nıdıklar arasın da onunla övünsün.
3*Oğluna taʿlîm ėden düşmana nisbet ėder ve
dostlar öŋünde ȯnuŋ sebebi ile ibtihâc eyler 
3*Oğluna öğreten, düşmanını kıskandırır ve
dostlar önünde onunla övünür. 
4*Eḡer babası vefât ėtti ise tut ki vefât ėtmedi
çün ardınca kendỉye beŋzeyeni alıkodu 
4*Eğer babası öldüyse -hiç ölmemiş gibi ar -
dın dan- ona benzeyeni kendine dost edinir. 
5*Ȯnủ hayvâtda iken gördü ve sevindi hâlet-
i mevtinde de ġam çekmedi
5*Onu yaşarken gördü ve sevindi; ölüm gü -
nünde de kederlenmedi. 
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6*Zîrâ düşmanlardan intikâm almak ve dost-
lardan íyỉlikleri mukâbelesinde şâkirlik ge-
tirmek içỉn âdamı alıkodu 
6*Çünkü düşmanlardan intikam almak ve
dostların iyiliklerine karşılık Tanrı’ya şükret -
mek için insanı alıkoydu. 
7*Oğlunu nâzlı tutan ȯnuŋ berelerini sarar ve
ȯnuŋ bağırsakları her çığırış içỉn ıztırâb çeker 
7*Oğlunun üstüne titreyen onun yaralarını
sarar ve onun bağır sakları her ağlayış için a -
cı duyar. 
8*Zabtsız at harûn olur ve başlıbaşına salıve -
rilmiş oğul titiz olur 
8*Kullanışsız atın ayakları yürümez ve tek
başına bırakılan oğul titiz olur. 
9*Oğul ile nâz eyle de seni korkuda ȯnuŋla
oy naş da saŋa kasâvet getire 
9*Oğlunla nazlan da seni korkutsun;  onunla
oynaş da sana sıkıntı versin. 
10*Ȯnuŋla gülüşme ki soŋra ağrıyı çekme -
yesin ve ʿâkibet dişler ile kakmayasın 
10*Onunla gülüşme ki sonra acı çekmeyesin
ve sonunda dişleriyle ısırılmayasın. 
11*Ȯŋa tâzelikde destûr vėrme ve ȯnuŋ ka -
bâhatlarına mûdâra ėtme
11*Ona küçükken izin verme ve onun kaba-
hatlerini görmemezlik etme. 
12*Dahi taze iken boynunu bur ve oğlan iken
yanlarını kır ki bir zamân serd olup saŋa itâʿat
ėtmemek ėtmeye ve cânına elem getirmeye 
12*Daha taze çocukken boynunu bük ve oğ -
lan iken yan larına kır ki bu sertliğini görüp
sana karşı gelmesin ve canına acı getirmesin. 
13*Oğluŋa teʾdîb eyle ve ȯnuŋla zahmet çek
ki ȯnuŋ kabîh hâline uğramayasın
13*Oğlunu terbiye et ve ona katlan ki onun
çirkin durumuna düş meyesin.
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14*Bedeninde derdi olan zenginden sağ ve
mizâcı hoş olan fakîr evlâʾdır 
14*Bedeninde hastalığı olan zenginden iyi ve
karekteri hoş olan yoksul daha zengindir. 
15*Sağlık ve hoş mizâc her altĩndan ve ten-
dürüstüŋ mâlı firâ vân daŋ evlâʾdır
15*Sağlıkla güzel karekter, her altından ve
sağlam beden bol maldan daha iyidir. 
16*Beden sağlığından efdal mâl yokdur ve
sürur kalbden enseb şenlik olamaz 
16*Beden sağlığından daha iyi mal yoktur ve
sevinçli yürekten daha sevinci olmaz. 
17*Acı ʿömrden ve uzun hastalıkdan ölüm
evlâʾdır 
17*Acılı bir yaşamdan ve uzun hastalıktan,
ölüm daha yeğdir.
18*Kapalı ağza dökülmüş nefâis mezâr üs -
tünde konulmuş şurba* taʿâmları gibidir 
18*Kapalı ağıza dökülmüş nefis şeyler; me -
zar üzerine konulmuş çorba yemeği gibidir. 
19*Mezâra döküş neye yarar zîrâ ne yer ne
koklar Allah Teʿâlâdaŋ merdûd olunan dahi
böyledir 
19*Mezara döküş neye yarar? Çünkü ne yer,
ne koklar! İşte yüce Allah’tan reddolunan da
böyledir. 
20*Gözleri ile gören ve âh ėden bir hâdıma
beŋzer ki kızı kocar da iŋler
20*Gözleriyle gören ve ah! eden bir hadıma
benzer ki, kızı kocar da inler. 
21*Kalbiŋi eleme vėrme ve efkâr ile kendỉŋe
cefâ eyleme 
21*Yüreğini kederlendirme ve çok düşün ce -
ler le kendini sıkıntıya sokma. 
22*Âdama dil-şâdlık bir ʿömürdür ve sürur
insânı çok yaşadır 
22*İnsana sevinçli yürek bir ömürdür ve in -
sanı çok yaşatır. 
23*Kendỉ cânıŋı sev ve kalbiŋi tesellî eyle
hem ġussayı kendỉŋden ırak ėt
23*Kendi canını sev, yüreğini avut ve kederi
kendinden ırak tut. 
24*Zîrâ ġussa çok kimseleri helâk ėtdi ve öl -
dürdü ondan bir
24*Çünkü keder çok kimseleri yok etti, öldür -
dü ve ondan ∞  

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘çorbâ’
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fâʾide yokdur
bir yarar gelmedi.
25*Hased ve ġazab ʿömrü kısa ėderler ve ih-
timâm kocalığı erkence getirir
25*Kıskançlıkla öfke yaşamı kısaltır ve çok
kaygı çabuk yaşlan dırır.
26*Rûşen ve hoş hâllỉ kalb yiyeceḡi taʿâmla -
rına mukayyed olur
26*Aydınlık ve iyi yüreğin yiyeceği, yemeğini
gözetir.

Otuz Birinci  Bâb
1*Mâl kazanmak içỉn uykusuz olmak cesedi
vereme uğradır ve onlarıŋ takayyüdü uykuyu
kaçırır 
1*Mal kazanmak için uykusuz kalmak, be-
dene verem getirir ve onların gayreti uykuyu
ka çırır. 
2*Ve uykusuz hemûm uykuyu ister ve uyku
dahi ağır hastalığı defʿ ėder 
2*Uykusuz endişeler uykuyu ister ve uyku da
ağır hastalığa def eder.
3*Mâl yığmakda mâldâr yorulur ve huzûrda
ȯnuŋ sefâsından doyar
3*Mal yığmakla zengin yorulur ve onun ö -
nün de mutlulukla doyar. 
4*Fakîr maʿâş zarûretinde yorulur ve huzû -
runda dahi beter muhtâc olur 
4*Yoksul maaş azlığıyla yorulur ve önünde
daha beter muhtaç olur.
5*Altĩnı seven sâdık olamaz ve fesâda çalışan
ondan mümtelâ ola
5*Altını seven dost olamaz ve bozgunculuk
ya pan onunla dolar.
6*Niçesi altĩn içỉn hârab oldu ve onlarıŋ he -
lâkı gözleri önüŋdedir 
6*Birçokları altın için yok oldu ve onların
yıkılışı gözleri önünde dir. 
7*Ȯŋa kurbân ėdenlere uğrak ağacıdır ve her
ʿakılsız ȯŋa tutula 
7*Ona kurban edenlere uğrak ağacıdır+ ve
her akılsız ona tutulur. 
8*Ne mutlu suçsuz ve altĩna uymayan ġaniye 
8*Ne mutlu suçsuz ve altına bağlanmayan
zen gine. 
9*Kimdir o ki ȯŋa saʿâdetmend diyelim zîrâ
kendỉ kavminde ʿacâʿib nesneler eyledi

9*Kimdir o ki ona bahtiyar diyelim? Çünkü 
kendi halkı içinde şaşılacak şeyler yaptı. 

f

f
+Dilek dilemek için dallarına çaput bağlanan ağaç.
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10*Kim altĩn ile imtihân olup kâmil bulundu
da ȯŋa sebeb-i ʿizzet ola
10*Kim altın ile sınanıp doğru bulundu ki
ona onur sebebi olsun? 
11*Kim taʿaddî ėtmeḡe kâdir idi de ėtmedi ve
kemlik ėtmeḡe de iktidârı var idi de ėtmedi 
11*Kim düşmanlık etmeye gücü varken yap -
madı ve kim kötülük etmeye fırsatı varken et -
medi? 
12*Kazandığı mâlı bir karar ola ve ȯŋuŋ ha -
senâtını cemâʿat takrîr eyleye 
12*Kazandığı malı bir kararda olsun ve onun
iyiliğini toplum belirlesin.
13*Bol sufrada oturduğuŋ zamân kotarılmış
taʿâma boğazıŋı açma 
13*Zengin sofrada oturduğun zaman, konu-
lan yemeğe aç gözlü olma. 
14*Ve dėye ki ne çok yemek kodular hâtı -
rıŋda olsun ki kem-nazar yaramaz nesnedir 
14*Deme ki; ne çok yemek koydular! Unut -
ma ki kötü göz yaramaz şeydir. 
15*Yaramaz gözden beter ne yaradıldı ki her
nesne içỉn ağlar 
15*Kötü gözden beter ne yaratıldı ki her şey
için ağlar? 
16*Ȯnuŋ her gördüğüne el uzatma ve onuŋla
sahâna dokunma 
16*Onun her gördüğüne el uzatma ve onunla
tabağa dokunma. 
17*Koŋşunuŋ hâlini kendỉŋden bil ve her
şeyʿi tefekkür eyle 
17*Komşunun durumunu kendinden bil ve
herşeyi düşün. 
18*Öŋüŋe konulan şeyʿleri âdam gibi ye ve
yudarak yeme ki meb ġûz ol mayasın 
18*Önüne konulan şeyleri adam gibi ye ve
yutarak yeme ki sevil mez ol ma yasın. 
19*Edeb içỉn evvelce yemekden ferâġad eyle
ve doymaz olma ki hâta ėt meyesin 
19*Saygı için, ilk sen yeme ve doymaz olma
ki bir kusur etmeyesin.
20*Kesret arasında oturur iken onlardan ev -
vel elini taʿâma soğma*
20*Kalabalık içinde otururken, onlardan ön -
ce elini tabağa uzatma.

*: sokma.

f

f
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21*Edebli âdama az nesne kifâyet ėder de
kendỉ döşeḡinde hış lamaz 
21*Terbiyeli adama az şey yeter ve o kendi
dö şeğinde horlamaz. 
22*Uykusu sağ bağırsakları muʿtedil erkence
kalkar ve ʿaklı başındadır
22*Uykusu saygılı ve bağırsakları yumuşak
olan erkenden kalkar ve aklı başındadır. 
23*Perhîzsiz âdama zahmetli uykusuzluk ve
safrâʾ hem yürek burısı* refikat ėder 
23*Perhizsiz adama sıkıntılı uykusuzluk, saf -
ra ve yürek buruntu su arkadaşlık eder. 
24*Ve eḡer saŋa zor ile yedirirler ise kalk ge -
zin kus ȯŋdan râhat eyle
24*Eğer sana zorla yedirmek istiyorlarsa
kalk, gezin ve kus. Ondan sonra rahat et. 
25*Ėy oğul beni diŋle ve tahkîr eyleme zîrâ
ʿâkibet benim dėdỉḡimi duyarsın
25*Ey oğul! Beni dinle ve küçümseme. Çünkü
en sonunda dediğimi görürsün. 
26*Her işiŋde hamarât ol da saŋa hîç bir has -
talık uğramıya 
26*Her işinde becerikli ol ki sana hiç bir araz
gelmesin. 
27*Etmeḡi bol yedỉren âdama dudaklar ha -
yır-duʿâ ėdeler ve ȯnuŋ lütf u keremine şe hâ -
deti sahîh olur 
27*Ekmeği bol yediren insana dudaklar hayır
dua etsin. Çünkü onun dost  luk ve cömertli ği -
ne doğru tanık olur. 
28*Etmeḡi kıllet ile vėreniŋ üzerine şehr mı -
rıldar ve ȯnuŋ hayırsızlığına şübhesiz şehâdet
olur 
28*Ekmeği titreyerek verenin üzerine şehir
söylenir ve onun ya rarsızlığına kesinlikle ta -
nık lık olur. 
29*Şarâbda yiḡitlik satma zîrâ şarâb niçesini
helâk eyledi 
29*Şarapla yiğitlik satma! Çünkü şarap bir -
çok larını yıkıma uğrat tı.
30*Demỉriŋ** keskinliḡini su vėrilmede fu -
rûn deŋer mağrûrlarıŋ kalbini dahi sarhoş -
lukda şârab böyle deŋer
30*Demirin keskinliğini su verilmede fırın
dener ve dikbaşlıların yüreğini de sarhoşken
şarap, böyle dener.

31*Şarâb âdama hayât gibidir eḡer oranıyla
içilirse
31*Şarap insana hayat gibidir; eğer oranıyla
içilirse.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘karın burủ -
su’ (karın/mide buruntusu) yazıyor.
**bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘demir’.

f

f
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32*Şarâbı eksik olan ne zinde-gânî ėdebilir
zîrâ bu insâna şetâret vėrmek içỉn yapıldı
32*Şarabı eksik olanın dirliği var mı? Çünkü
bu insanı sevindirmek için yapıldı. 
33*Münâsib ve kifâyetli şurb-i hamr kalbe
sürur ve hübur vėrir 
33*Uygun ve yeterli alkollü şarap; yüreğe kı -
vançla coşku verir. 
34*Kesret-i şurb-i hamr ġavġâlar ve bed hâl -
ler ile câna belâ getirir 
34*Çok alkollü şarap, kavgalar ve kötü du-
rumlarla cana büyük sı kıntı getirir.
35*Mestânelik nâ-dânıŋ yüreğine ʿasret artı -
rır kuvveti eksildir ve ya reler getirir+ 

35*Sarhoşluk akılsızın yüreğine tökezdir;
gü   cü eksiltir ve yaralanmaya neden olur. 
36*Şarâb meclisinde yârânı âzârlama ve ȯŋủ
sürurunda iken zemm eyleme 
36*Şarap şöleninde arkadaşını azarla ma ve
onu sevinçliyken kötüleme. 
37*Ȯnủ taʿn++ sözler ile rencîde eyleme ve
râst geldikde ȯnủ incitme
37*Onu kötü sözlerle iğneleme ve onu olur
olmaz sözlerle incitme.

Otuz İkinci Bâb 
1*Eḡer seni ziyâfetde erbaşı ėtdiler ise istiʿlâ
ėtme ve aralarında onlardan biri gibi ol 
1*Eğer seni şölende başkan yaptılarsa bö -
bürlenme ve aralarında onlardan biri gibi ol. 
2*Evvel onları kayır da ȯndan otur ve tamâm
saŋa düşeŋi ėtdiḡiŋ den soŋra râhat eyle 
2*Önce onları kayır, ondan sonra yerine otur
ve sana düşeni yap tıktan sonra rahat et. 
3*Tâ kim onlar ile mesrûr olasın ve ziynet
tâcı alasın
3*Böylece onlarla sevinir, onur tacı alırsın.

+Almancası: “Zu viel Wein ist eine Falle für den
Toren, er schwächt die Kraft und schlägt viele
Wunden’’ Katolik Birlik Çev. Sirach 31/30.
Türkçesi: “Çok şarap akılsızlar için tuzak gibi -
dir; gücü eksiltir ve çok yaralar getirir.’’
Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: “Sarhoşluk gücü azaltır
ve kavgaya neden olur.’’ Sirak 31/30
Yukardaki çeviride ‘akılsızlar için tuzak; veya yü -
reğe tökezdir’ ifadesi yazılmamış.

++bkz. Ali Bey`in 1665 el yazmasında(taʿân).

f
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4*Ėy ihtiyâr sen söyle zîrâ söz saŋa düşer
âmmâ ʿilim ve fazilet ile tekellüm eyle ve saz
ü sözü menʿ eyleme 
4*Ey yaşlı olan sen; söyle! Çünkü söz sana
düşüyor. Ama bilgelikle, erdemlikle söyle; saz
ve sözü engelleme.  
5*Kıssa-hânlık veyâ fasl olduğu zamân söz
atma ve mahallsiz usluluk satma 
5*Öyküler ya da saz faslı olduğunda söz söy -
leme ve yersiz suskun olma.
6*Şârap meclisinde sâzendeleriŋ âhengi altĩn
hâtemde merbût şeb-çirâk+ gibidir 
6*Şarap şöleninde çalgıcıların ahengi ‘züm-
rüt kakmalı’ altın yüzükteki ışıltılar gi bidir. 
7*Ve lezîz bâde yanında hˇânendeleriŋ sedâsı
altĩn hâtemde merbût zeberced gibidir 
7*Ve hoş kadehler yanında şarkıcıların sesi
parıl dayan ‘zümrüt kakmalı’ altın yüzük gi bi -
dir. 
8*Ėy yiḡit sen de söyle iktizâʾŋ olduğu za -
mân ancak iki kerre eker mesʾul olursuŋ 
8*Ey yiğit; sen de söyle! Gerektiğinde ancak
iki kez eker, sorumlu olursun. 
9*Kelâmını icmâl ile tutup az söz ile çok söy -
le sükût ėden ʿâlim kişi gibi ol 
9*Sözünü kısa tut. Az söz ile çok söyle ve sus -
kun bilge biri gibi ol.  
10*Ekâbir cemʿiyyetinde iken onlara mü te -
sâvî olma ve ihtiyârlar yanında çok hezl eyle -
me 
10*Büyükler toplantısındayken, onlara eşit
ol ma ve yaşlılar yanında çok gereksiz konuş -
ma. 
11*Şimşeyiŋ raʿdeden evvel geldiği gibi hi -
câb lınıŋ öŋünde dahi hüsn-i ân gelir
11*Şimşek gökgürültüsünden önce geldiği gi -
bi; utangacın önünde güzel an olur.

*Farsça çirâġ/çirağ: Fitil, ışık saçan, çıra.
şeb-çirak: Karanlıkta ışık saçan.

f
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12*Erken kalk soŋrakilerden olma eviŋe er -
ken var ve eḡlenme 
12*Erken kalk, gecikenlerden olma; evine er -
ken git ve geç kalma! 
13*Orada oyna ve göŋlüŋe ne gelirse eyle
hemân günâhsız ve taf ra sız ėt 
13*Orada oyna ve gönlüne ne gelirse yap!
Ama günahsız ve kibirsiz yap. 
14*Ve bunuŋla seni kendỉ niʿmetlerini ihsân
ėdene tebârek eyle 
14*Bununla kendi nimetlerini sana bağışla -
yana, ‘bereket duası’ et. 
15*Allahdan korkan ȯnuŋ taʿlîmini kabûl
eyler ve ȯnủ sabâhdan arayanlar ȯnuŋ lutf u
keremini bulurlar 
15*Allah’tan korkan O'nun öğretilerini kabul
eder ve O’nu sabahleyin arayanlar, O’ nun bol
merhametine erer. 
16*Şeriʾate tâlib olanlar ȯnuŋla memlû olalar
âmmâ riyâʾ ėden suçlu ola
16*Tanrı’nın Yasasına istekli olanlar, onunla
dolsunlar. Ama iki yüz lü olan, suçlansın. 
17*Allahdan korkanlar hakkı gözedeler ve
merâreti çirâğ gibi ya kalar 
17*Allah’tan korkanlar, doğruluğu gözetsin-
ler ve tatsızlığı çıra gibi yaksınlar. 
18*Fâsık adam taʾzîrden ictinâb ėder ve mu -
râdınca kendỉye münâ sip hüküm bulur 
18*Bozguncu özürden kaçar ve kendine uy -
gun yargılar.
19*Mütevâzir kişi maksûdu tahkîr ėtmez ve
tevâzursuz hem müte kebbir hîç korkuyu bil -
mez eḡerçe bir nesneyi kendỉden teşâvür süz
ėyledi ise de* 
19*Ağırbaşlı kişi öneriyi küçümsemez; ama
büyüklenen ve kibirlenen kişi hiç kor kuyu bil -
mez!  Eğer bir şeyi kendine sormamış olsa
da...*   
20*Müşâveresiz bir şeyʾi ėtme de böyle bir
şeyʾ ėdersen peşîmân olma 
20*Görüşmeden bir şey yapma; eğer yapar -
san da pişman olma! 
21*Sapa yollarda gezme ve taşıklara uğrama 
21*Sapa yollarda gezme ve dışarıya gitme.
22*Saŋa düz görünür yola da inanma ve ken -
dỉ evlâdıŋdan sakın

22*Sana düz görünen yola inanma ve kendi 
ço cuklarından sakın!

*Almancası: “Ein vernünftiger Mann  verachtet
nicht guten Rat, aber ein wilder und hoffärtiger
fürchtet sich nicht, und hat er was angerichtet, so
weiß er sich selbst nicht zu raten„
Türkçesi: Makul bir adam, iyi tavsiyeyi küçümse-
mez. Ama uygar olmayan mağrur adam, korkmaz
ve her ne yaptıysa, kendi bile kendi fikrini bilmez.
Martin Luther Çevirisi Ekl. 32/22 

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Aklı başında kişi
yapılan öneriyi asla küçümsemez, Kibirli ve
inançsız kişi korkuya karşı bağışıklık kazanır„
Şirak 32/18

f
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23*Her hayr-ı maslahatda hakîki kalbli ol zîrâ
Allah emriniŋ gö zetmesi budur 
23*Her iyi işte dürüst yürekli ol! Çünkü Allah
buyruğunun gözet mesi budur. 
24*Allaha sığınan ȯnuŋ emirlerini gözedir ve
ȯŋa tevekkül ėden zevâl görmez
24*Allah’a sığınan O’nun buyruklarına uyar
ve O’na güvenen zarar görmez. 

Otuz Üçüncü Bâb 
1*Allahdan korkana belâ rast gelmez berây
imtihân olursa tekrar ȯnủ halâs ėder 
1*Allah’tan korkana bela rast gelmez. Bunun
için denense yine onu kurtarır. 
2*ʿÂlim adam şeriʿata buğz ėtmez âmmâ
ȯnuŋla muʿâmele-i sûret geçinen fûrtûnada
olan gemiye beŋzer 
2*Bilge kişi ‘Tanrı Yasası’ndan nefret etmez;
ama onu uyguluyor gö rüntüsü veren, fırtı na -
da olan gemiye benzer. 
3*Ehl-i basîret adam şerîʿata iʿtimâd ėder
şerîʿat dahi ȯŋa emândır 
3*Sezgi sahibi kişi ‘Tanrı Yasası’na güvenir;
Tanrı Yasası’sı da ona korunaktır. 
4*Suʾâl  ne kadar tâhir olsa kelâmı hâzırla da
ȯŋa göre istimâʿ olu na sın taʿlîmi kat da cevab
vėr 
4*Soru ne denli arı olsa, sözünü hazırla ki
ona göre işi tilesin. Eğitimi kat da yanıtla. 
5*Sefîhiŋ bâtını ʿarabânıŋ tekerleḡi gibidir ve
ȯnuŋ lâkırdısı dönen köŋlek gibidir 
5*Akılsızın yüreği, arabanın tekerleği gibidir
ve onun sözleri dönen dingil gibidir. 
6*Müstehzî dost aygıra beŋzer ki her bini -
ciniŋ altında kişner
6*Alaycı dost aygıra benzer ve her binicinin
altında kişner.

f
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7*Niçỉn bir gün bir günden efdal olur çün
yılıŋ günleriniŋ her nûru güneşden vâkiʿ olur 
7*Niçin bir gün bir günden daha iyi olur?
Çün kü yılın günlerinin her ışığı güneşten
olur. 
8*Allahıŋ maʿrifeti ile böyle tafsîl olundular
ki mevsimleri ve bayrâmları böyle tevzîʿ ey -
lemişdir 
8*Allah’ın yetisiyle böyle düzenlendiler:
Mev  sim leri ve bay ramları böyle paylaş tır -
mıştır. 
9*Onlardan baʿzısını refʿ baʿzısını takdîs ey -
lemiş hem de onlardan baʿzısını günleriŋ ter -
tîbi üzere komuş 
9*Onlardan bazısını kaldırmış, bazısını da
kutsal kılmıştır. Hem de onlardan bazısını
günlerin düzeni içinde koymuş. 
10*Ve dahi cümle adamlar toprakdandır ni -
tekim Hazret-i Âdem dahi toprakdandır
10*Hz. Adem topraktan olduğu gibi; tüm in-
sanlar da topraktandır.
11*Âmmâ Allah Teʿâlâ onları kendỉ ʿilminiŋ
kesreti ile tafsîl eyledi ve onlarıŋ yollarını
muhtelif eyledi 
11*Ama yüce Allah, onları kendi bilgeliğinin
çokluğuyla ayırdı ve onların yollarını çeşitli
yaptı. 
12*Baʿzısını bereketledi ve yüceltdi hem tak -
dîs eyleyip kendỉ yanına çekdi
12*Bazısını bereketledi ve yüceltti; hem de
kutsayıp yanına çekti.
13*Baʿzısına laʿnet etti ve onları zelîl hem
kendỉ mekânından münkalib eyledi 
13*Kimini lanetledi, onları aşağılık etti ve
kendi yerlerinden de ğiştirdi. 
14*Çömlekçiniŋ elinde kil nice ise ki ondan
her ne isterse yapar 
14*Çömlekçinin elindeki kil nasıl ki ondan
her ne isterse yapar. 
15*Adam dahi yaradıcısınıŋ elinde böyledir
ki onlara kendỉ cinsine göre hükmünü vėre 
15*İnsan da kendi yaratıcısının elinde böy -
ledir ki onlara kendi türüne göre karar verir.
16*Hayır şerriŋ zıddıdır ve hayvât mevatıŋ
zıddıdır
16*İyilik kötülüğün karşıtı olduğu gibi yaşam 

da ölümün karşıtıdır. 

sâlih ∞

f
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17*Sâlih dahi tâlihiŋ zıddıdır hem tâlih sâ -
lihiŋ zıddıdır 
17*Dürüst yaramazın karşıtıdır ve yaramaz
da dürüstün. 
18*Bu minvâl üzere Rabb'i-l Müte’âliŋ her
ʿameline nazar ėtsek çiftelerdir birbirine zıd -
dırlar 
18*Bir şekilde yüce Rabbin tüm işlerine bak-
sak çifttirler ve birbirlerinin zıttıdır.
19*Ben ise soŋra uyandım
19*Ben ise sonra uyandım.
20*Ben maksûdımı Allahıŋ bereketi ile ba -
şardım bağ bozanlarıŋ ardınca gezip sal -
kımları devşiren gibi ve dahi bağ bozan gibi
kar vıs   ı mı doldurdum 
20*Ben amacımı Allah’ın bereketiyle ba şar -
dım. Bağ bozanların ardınca gezip sal kım ları
devşiren gibi ve de bağ bozan gibi cen deremi
doldurdum. 
21*Bakıŋ ki yalıŋız kendỉm içỉn zahmet çek -
medim belki taʿlîmi arayanlar içỉn de
21*Bakın! Yalnız kendim için emek çek me -
dim, belki eğitimi arayanlar için de... 
22*Ėy kavmiŋ beḡleri diŋleyiŋ beni ve siz
cemâʿat başıları beni istimâʿ eyleyiŋ 
22*Ey ulusumun beyleri! Dinleyin beni ve siz
cemaat başları; işitin beni !
23*ʿÖmrüŋde kendỉ üzeriŋe hükm vėrme ne
ʿavradıŋa ne oğluŋa ne karındaşıŋa ne dos -
tuŋa 
23*Tüm yaşamında kendini cezalandırma:
Ne eşini, ne oğlunu, ne kardeşini ve ne de
dos tunu... 
24*Ve kendỉ mâlıŋı ġayrıya vėrme ki ne -
dâmet çekip soŋra ȯnuŋ içỉn yal varmayasın 
24*Kendi malını başkalarına verme ki piş -
man olup, sonra onun için yal varmayasın.
25*Mâ-dâm ki sağsıŋ ve sende nefes vardır
hîç beşere kul olma
25*Mademki sağsın ve sende soluk var; hiç
kimseye köle olma!
26*Zîrâ sen oğullarıŋıŋ eline bakmadan ise
oğullar saŋa yalvarmak evlâʾdır 
26*Çünkü sen, çocuklarının ellerine bak -
mak tansa; çocukların sana yalvarması daha
iyidir.
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27*Cemiʾ masâlıhıŋda sen baş ol ve ʿırzıŋa
kir getirme 
27*Tüm işlerinde sen baş ol ve onurunu kir-
letme. 
28*Hayvâtıŋıŋ güŋlerinin soŋ gününde ve
öleceḡiŋ mahâllde mîrâsı taksîm eyle
28*Yaşam günlerinin sonunda, öleceğin yer -
de mirasını paylaştır. 
29*Yem deḡnek ve yük eşeḡe ve nafaka ter-
biye ve iş hizmetkâra lâzımdır 
29*Yem, değnek ve yük eşeğe; ekmek, terbiye
ve iş köleye gerekir. 
30*Kulu kullan da râhat bulursun eğer el-
lerini gevşeldirseŋ âzâdlık arar
30*Köleni kullan ki rahat edesin; eğer el-
lerini gevşetirsen özgürlük arar. 
31*Boyunduruk ve bendler boynu burarlar
yaramaz hizmetkâra dahi işkence ve siyâset
gerekdir* 
31*Boyunduruk ve bağlar boynu büktüğü gi -
bi; yaramaz köleye de işken ceyle siyaset ge -
rekir.* 
32*Ȯnủ işe gönder ki boş durmaya zîrâ âvâ -
relik** çok fenâlık öğretdi 
32*Onu işe gönder ki boş durmasın; çünkü
aylaklık çok kötülük öğretir.
33*Ȯnủ üzerine vâcib olan işe sal eğer söz
tutmaz ise kadanasını ağırca eyle 
33*Onu vazifesi olan işine gönder. Eğer söz
dinlemezse, zincirini ağırlaştır! 
34*Nihâyet yine hîç kimseye tecâvüz eyleme
ve hükmsüz bir nesne ėtme
34*Neticede hiç kimseye saldırma ve yargısız
bir şey yapma. 
35*Kulun varsa ȯnủ kendỉ cânıŋ gibi besle
zîrâ ȯnủ kanıŋ bahâsı ile satĩn aldın 
35*Kölen varsa onu kendi canın gibi besle;
çünkü onu kanınla satın aldın. 
36*Eḡer hizmetkârıŋ var ise ȯnủ karındaş
gibi tut zîrâ ol dahi seniŋ gibidir
36*Eğer hizmetçilerin varsa onları kardeş gi -
bi say; çünkü onlar da senin gibidir.
37*Eḡer ȯŋa nâ-hak yere cefâ ėderseŋ ol dahi
kaçarsa ȯnủ kanġi yoldan ararsın 
37*Eğer onu haksız yere cezalandırırsan ve
o da kaçarsa; onu nasıl ararsın?
otuz dördüncü bâb ∞

*: Almancası: “Joch und Strick beugen den Nac -
ken, dem schlech ten Sklaven gehören Block und
Folter. Katolik Birlik Çevirisi; Ekl. 33/27
Türkçesi: Boyunduruk ve bağlar boynu büktüğü
gibi; yaramaz köleye tomrukla işkence gerek.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “ Boyunduruk ve
koşum takımı hayvanın boynunu büker, Suçlu bir
köle için bedeni germek suretiyle işkence yapılan
alet ve çeşitli işkenceler vardır. Şirak 33/26
Yukarıdaki ayet çeviriden öte; daha sonraki el
yazması Yunanca(İtalyanca) kopyalardan yapılan
bir yorum niteliği taşıyor. “Koşum takımı, hayvan“
gibi kelimeler ne Almanca’sında ve ne de Ali
Bey’in tercümesinde vardır. Ayrıca “bedeni ger-
mek suretiyle işkence yapılan alet ve çeşitli iş -
kenceler“ Ortaçağ Avrupa’sını anım satır. Bu da
Yunanca(Grekçe) metnin daha sonraki kopya larına
ait olduğunun bir kanıtıdır. Daha sonraki el yaz -
ması kopyaların dezavantajı; içindeki konuları
yazıldığı çağa göre yorum la masıdır. Tabii bu da
metnin içeriğini bo zuyor. 
**bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘hevâdelik’ 
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Otuz Dördüncü Bâb
1*Sefîhiŋ ümidleri bâtıl ve kâzibdir ve nâ -
dânlara düşler sanki ka nad lardır 
1*Akılsızın ümitleri boş bir aldatmacadır ve
bilgisizlere düşler sanki ka nat lardır. 
2*Düşlere mukayyed olan gölgeyi tutan ve
yeli kovan gibidir 
2*Düşlere bağlanan, gölgeyi tutan ve yelko-
van gibidir.
3*Düşleriŋ tahyîli bir ġayrı şeyʾiŋ suretinden
olur yüzüŋ mukâbele sindeŋ yüzüŋ tasvîri ol -
duğu gibi 
3*Düşlerin canlandırılması başka bir şeyin
resmiyle olur; yüzün görüntüsünden yüzün
resmi gibi. 
4*Nâ-pâkdan nâ-pâk nesne ve yalancıdan ne
doğru nesne olabilir 
4*Kirliden daha kirli ve yalancıdan doğru
şey ne olabilir?
5*Fâl reml ve ikaʿlar bâtıl nesnelerdir ve kalb
ha yâlleri tasavvur ėder doğuracak ʿavratıŋ
kalbi tasavvur ėtdiḡi gibi 
5*Fal, kum falı ve bu gibi şeylere dayanmak
boş şeylerdir. Nasıl do ğu ra cak bir kadın yü -
reğinde düşünürse; aynen böyle yürek de
ha  yaller düşünür.  
6*Eḡer ol vâkıaʿlar Rabb'il Müteʿâlden seni
yoklamak içỉn gönderilmedi ise onlara göŋül
vėrme 
6*Eğer o olaylar, yüce Rab’ten seni yoklamak
için gönderilme diyse; onlara gönül verme! 
7*Zîrâ düşler niçeleri aldatmışdır ki onlardan
tutulmuş ümîdlerden kesildiler 
7*Çünkü düşler birçokları aldatmıştır ki on-
lardan tutulmuş ümit ler den kesildiler. 
8*Şeriʿat yalansız tekmîl olur ve hikmet sâ -
dık ağıza kemâldir 
8*’Tanrısal Yasa’ yalansız tamamlanır ve bil-
gelik dostun ağzında erdemdir. 
9*Çok gezen çok bilir ve mücerreb adam ha -
kîmâne söyleye
9*Çok gezen çok bilir ve deneyimli adam ka -
rarlıkla söyler. 
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10*Tecribe ėtmeyen az bilir âmmâ çok vilâ -
yetleri gezen cilveli olur
10*Denemeyen az bilir; ama çok ülkeler ge -
zen kurnaz olur. 
11*Ben seyâhatimde çok gördüm ve takdîre
kâdir olduğumdan ziyâde aŋlarım
11*Ben yolculuğumda çok gördüm ve iyi de -
ğerlendirdiğim için daha çok anlarım. 
12*Niçe kerre ölüm muhâtarasında idim de
onlar ile kurtuldum 
12*Birçok kez ölüm tehlikesindeydim ve on-
larla kurtuldum. 
13*Allah Teʿâlâdan korkanlarıŋ rûhu hayy
olur 
13*Yüce Allah’tan korkanların ruhu dirilir.
14*Zîrâ ümîdleri kendỉleriniŋ muhallisin -
dedir 
14*Çünkü ümitleri kendi kurtarıcısındadır. 
15*Allahdan korkan bir nesneden korku çek-
mez ve havf ėtmez zîrâ o ȯnuŋ ümîdidir 
15*Allah’tan korkan hiçbir şeyden ürkmez ve
korkmaz! Çünkü O, onun ümididir. 
16*Ne mutlu ol câna ki Rabb-i Teʿâlâdan kor -
ka 
16*Yüce Rabten korkan o cana ne mutlu. 
17*Kime mülâzımdır ve ȯnuŋ istinâdı nedir 
17*Kime bağlıdır ve onun güvencesi ne? 
18*Allah Teʿâlânıŋ gözleri kendỉ muhibbleri
üzerinedir o onlara sarp-ı mahsûre ve kavî da -
yakdır 
18*Yüce Tanrı’nın gözleri kendi sevgilileri
üzerinedir. O onlara yüksek surlarla çev ril -
miş sağlam bir dayanaktır. 
19*Pek ıssıcakdan örtű öyle vaktinde gölge
belâdan siyânet ve kıyada imdâddır 
19*Çok sıcaktan örtü, öğle zamanı gölge, kö -
tülükten korumak ve tehlikeye karşı kur tu -
luştur. 
20*Kalbini kaldırır gözlerini nûrlu ėder sıh -
hat ʿömür ve bereket vėrir 
20*Yüreğini kaldırır, gözlerini parlatır; iyilik,
yaşam ve bereket verir.
21*Hâramdan ihdâʾ ėdeniŋ kurbânı zıhkadır
ve fâsıklarıŋ pişkeşleri
21*Haramdan armağan edilen kurban gü -
lünçtür ve bozguncuların ∞

hîç ∞
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hîç makbûle geçmez
armağanı beğenilmez. 
22*Rabb-i Teʿâlâ zâlimleriŋ kurbânını be -
ḡenmez ve zebîhalarıŋ çokluğu ile günâhdan
murtazıʾ olmaz 
22*Yüce Rab, zalimlerin kurbanını beğenmez
ve bir dizi hayvan kurban etmekle günahlara
razı olmaz. 
23*Fukarâ mâlından kurbânı takrîb eyleyen
babanıŋ önüŋde oğlunu zebh eyleyen gibidir 
23*Yoksulların malından kurban getiren, ba -
banın önünde oğlunu boğazlayan gibidir. 
24*Etmek muhtâç fukarânıŋ dirliğidir ȯnủ
onlardan alan kanlıdır 
24*Ekmek, gereksinim duyan yoksulların dir -
liğidir ve onu onlardan alan kanlıdır. 
25*Dostuŋ maʿâşını alan ȯnủ öldürür 
25*Dostun maaşını alan onu öldürür;
26*Ve ırġadıŋ ücretine ġadr ėden kan döker 
26*Ve işçinin ücretine haksızlık yapan kan
döker. 
27*Biri yapsa biri bozsa zahmetlerinden ġay -
rı ne fâʾide var 
27*Biri yapsa, biri bozsa! Uğraşlarından
baş  ka na yarar var? 
28*Biri duʿâ biri laʿnet okusa Rabb-i Teʿâlâ
kimiŋ âvâzırını isticâb eylese 
28*Biri dua, biri lanet okusa! Yüce Rab ki -
min sesini haklı bulur? 
29*Bir meyyite yapışan ġusl eylese ve tekrar
yapışsa ȯŋa ġusülden ne fâʾide 
29*Bir ölüye dokunan yıkansa ve yine do -
kunsa; ona temizliğin ne yararı var? 
30*Ol adama da böyledir ki günâh içỉn oruç
tutar da tekrar varıp on ları ėder ȯnuŋ duâsını
kim isticâb ėder ve ȯŋa riyâʾzetden ne fâʾide
olur
30*O insana da böyledir: Günah için oruç
tu tar ve yine gidip onları yapar. Onun duasını
kim haklı bulur ve ona nefsini kır masından
ne yarar olur?
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Otuz Beşinci Bâb
1*Şerîʿatı gözeden vâfir kurbân ėder ve emr-
lere mukayyed olan muhallis kurbânını ėder 
1*‘Tanrı Yasası’nı gözeten çok kurban eder
ve buyruklara bağla nan kurtuluş kurbanını
eder. 
2*Şükür getỉren sėmîd ununu takrîb ėder ve
ihsân ėden hamdiŋ kurbânını  ėder 
2*Şükür getiren simit ununu sunar ve bağış -
layan övgü kurbanı eder. 
3*Yaramazlıkdan vâzgeçmek Allah Teʿâlânıŋ
makbûlüdür ve zu lm dan ferâgat ėtmek gü -
nâhlara keffâretdir 
3*Yaramazlıktan vazgeçmek yüce Allah’ın
ka bulüdür ve kötülükten kaçınmak günaha
ke farettir. 
4*Allah Teʿâlâ nıŋ huzûrunda boş görünme
zîrâ cümle bu nesneler emriŋ sebebi ile olmak
gereklerdir 
4*Yüce Allah’ın önünde boş görünme. Çünkü
bu gibi şeylerin buyruk nedeniyle olması ge -
rektir. 
5*Sâdıkıŋ kurbânı mezceyi semirdir ve ȯnuŋ
hoş râʾihası Allah Teʿâlânıŋ huzûruna gelir 
5*Dürüstün kurbanı yapan kişiyi semirtir ve
onun hoş kokusu yüce Allah’ın önüne gelir. 
6*Sâdık adamıŋ zebîhası makbûldür ve zikr
içỉn olan mahruka kurbânı unudulmaz
6*Dürüst adamın kesilecek kurbanı beğenilir
ve anı için yakılan kurban unutulmaz. 
7*Allah Teʿâlâya kerîm göz ile ikrâm eyle ve
elleriŋiŋ turfan da larını eksik ėtme
7*Yüce Allah’a gönül gözünle ver ve ellerinin
ilk ürününü eksiltme. 
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8*Her hibede şen yüzlü ol ve ʿöşrü ferahnâk
kalb ile edâ eyle 
8*Her bağışında güleryüzlü ol ve ondalığı
sevinçli yürekle ver. 
9*Allaha ol saŋa hibe ėtdiḡi gibi hibe eyle ve
elindeŋ geleni kerîm göz ile vėr 
9*Allah’a, O sana bağışladığı gibi bağışla ve
elinden geleni gönül gözünle ver. 
10*Zîrâ ʿivazın vėren Allah Teʿâlâdır ve yine
saŋa yedi o kadar vėre
10*Çünkü bedelini veren yüce Allah’tır ve
yine sana yedi kat daha verir.
11*Hediyyelerde noksân ėtme zîrâ ȯnu ̉kabul
ėtmez ve nâ-hak kurbânı eyleme 
11*Noksan sunun olmasın! Çünkü onu kabul
etmez ve haksız kurban verme.
12*Çün Allah Teʿâlâ hâkimdir ve ȯnuŋ ka -
tında hâtır gözetmek yokdur
12*Çünkü yüce Allah hükmeder ve O’nun ka -
tında hatır gözetmek yoktur. 
13*Fakîre zıdd olanıŋ hâtırına bakmaz ve
mazlûm olanıŋ duʿâsını isticâb ėyler 
13*Yoksula karşı duranı kayırmaz ve mazlu-
mun duasını kabul eder. 
14*Öksüzüŋ ve duluŋ tazarruʿunu huzûrunda
kelâmını dökdükleri zamân tahkîr ėtmez 
14*Öksüzün ve dulun yalvarışını, önünde
söy   ledikleri zaman kü çüm semez. 
15*Duluŋ gözyaşı yaŋağa inmez mi ve ȯnuŋ
feryâdı ȯnủ çıkaran kimse üzerinedir 
15*Dulun gözyaşı yanağa inmez mi? Onun
çığlığı onu çıkaran kimse üzerindir. 
16*Allaha ibâdet ėden lütf ile kabûl oluna ve
ȯnuŋ duʿâsı bulutlara dek yetişe
16*Tanrı’ya tapınan dostça kabul olunur ve
onun duası bulutlara dek çıkar. 
17*Mütevâzıʿğıŋ duʿâsı bulutlara dek geçer
ve tâ Cenâb-ı Hakka yanaş ma yınca durmaz
17*Alçakgönüllülerin duası bulutlara dek
geçer ve ta Hz. Allah’a yanaş mayınca dur-
maz.
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18*Hem tâ sâdıklarıŋ hakkını alıvėren Rab-
b'il Müteʿâl ȯŋa nazar ėdip ʿadâlet üzere
hükm ėtmeyince kalmaz 
18*Doğruların hakkını alan yüce Rab, ona
bakıp adaletle yargı lamayıncaya dek o dur-
maz. 
19*Dahi Rabb-i Teʿâlâ teʾhîr ėtmez ve ol kavî
onlarıŋ husûsunda teʾennî ėtmez
19*Yüce Rab ertelemez. Güçlü olan O, onlar
hakkında gecikmez.
20*Tâ bî-merhâmetleriŋ bellerini kırıncaya
dek ve ümmetlerden intikâmı alıncaya dek
20*Ta acımasızların bellerini kırıncaya dek
ve ülkelerden intikam alıncaya dek..! 
21*Tâ şettâmlarıŋ kesretini kaldırınca ve
ʿadâletsizleriŋ kazîblerini paralayınca
21*Ta küfürbazların çokluğunu kaldırıncaya
ve yalancılarını  par çalayıncaya dek. 
22*Tâ insâna kendỉ fiʿline göre cezâ ve
 âdam lara niyyetleri üzere ʿamelleriniŋ ʾecrini
vėrinceye dek 
22*Ta insana kendi yaptıklarına göre ceza ve
insanlara niyetlerine göre, işlerinin karşılı -
ğını verinceye dek. 
23*Tâ kendỉ kavmine hakkını alıverince ve
ȯŋủ kendỉ rahmetinde sevindirince
23*Ta kendi halkının hakkını alıncaya ve onu
kendi esirgemesinde sevindirinceye dek.
24*Musîbet zamânında terahhum kuraklık
zamânda yağmurlu bulutlar gibi münâsibdir
24*Afet anında merhamet ve kuraklık za ma -
nında yağmurlu bulutlar gibi uygundur.

Otuzaltıncı Bâb 
1*Ėy kâffe-i enʿâmıŋ Rabbî Allah bize rah-
met ve nazar eyle 
1*Ey! Her şeyin Rabbi Allah. Bize bak ve bizi
esirge. 
2*Ve cümle saŋa talib olmayan ümmetlere
kor kuŋu sal 
2*Tüm seni istemeyen ülkeleri korkut. 
3*Ġarib ümmetler üzerine eliŋi kaldır ki kud -
retiŋi göreler 
3*Yabancı ülkeler üzerine elini kaldır ki gü -
cünü görsünler. 
4*Nice ki onlarıŋ öŋünde yanımızda mukad-

des iseŋ öŋümüzde
4*Nasıl sen onların önünde bizce kutsalsan;
önümüzde ∞ 
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onlara dahi böyle ʿazîmetli ol
onlara da böyle yüce ol.
5*Ve biz seni bildiḡimiz gibi onlar dahi seni
bilsinler çün senden ġayrı ilâh yokdur yâ
Rab  bi 
5*Biz seni bildiğimiz gibi onlar da seni bil -
sinler. Çünkü senden başka Tanrı yoktur ya
Rabbi! 
6*Yeŋi âyât ve envaʿ-i muʿcizât ile 
6*Yeni ayetler ve çeşitli harikalarla;
7*Eliŋi ve sağ koluŋu ʿazîz eyle ki seniŋ
ʿacâʾyibâtıŋ hikâyet oluna
7*Elini ve sağ kolunu güçlü kıl ki senin ha ri -
kaların anlatılsın. 
8*Ġazabıŋı inşâr eyle ve hışmıŋı dök
8*Kız ve öfkeni dök! 
9*Adûvvü kaldır ve düşmanı kır 
9*Düşmanlık edeni kaldır ve düşmanı kır!
10*Vakti teʾcîl eyle ve yemîni aŋ ki acâʾ -
yibâtıŋ zikr oluna 
10*Zamanı geciktir ve yemini an ki hari ka -
ların anılsın. 
11*Kurtulan kimesne tutuşmuş ġazabdan belʿ
oluna ve kavmiŋe zulm ėdenler helâka nâʾil
olsunlar 
11*Kurtulan kimseler, tutuşmuş öfkenden or-
tadan kalksın ve halkına kötülük edenler yok
olsun. 
12*Düşman beḡler-beḡileriniŋ başlarını ez ki
bizden ġayrı kimse yokdur dėrler
12*Bizden başkası yoktur diyen, düşman ku -
man danlarının başını ez. 
13*Cümle sıbtları cemʿ eyle de onları kâlâ-
evvel temellük ėt 
13*Tüm grupları topla ve onları mülkünden
önce mülk et.
14*Yâ Rabbi seniŋ ismiŋden müsemmâ olan
kavmine bikr diye ad koduğuŋ İsrâʾėle mer-
hâmet eyle 
14*Ya Rabbi! Senin ismin ile adlandırılan
kav mine ve ‘bakir’ diye adla n dırdığın İsra -
ile* acı. 
15*Kudsiŋiŋ şehri ve râhâtıŋıŋ mekânı Yerû -
şâlîme terahhum eyle
15*Kutsal’ın kenti ve huzurunun yeri
Yeruşalim’e acı.

*: Hz. Yakup(A.S.) ve soyundan gelenler.
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16*Siyonu doldur ki seniŋ ekâviliŋ yücelene
ve kendỉ kavmiŋi pür ʿizzet eyle
16*Siyonu doldur ki verdiğin sözlerin yüce-
lensin ve kendi halkını büyük kıl. 
17*Evvelde yaratdığıŋ şeyʾlere şehâdet vėr
ve ismiŋ hakkına söylenen nübüvvetleri tek-
mîl eyle 
17*Önceden yarattığın şeylere tanık ol ve
ismin için söylenen peygamberlikleri tamam -
la. 
18*Saŋa katlananlara ücreti vėr ve öyle eyle
ki peyġamberleriŋ iʿtikâd oluna 
18*Sana katlananlara emeğini ver ve öyle
yap ki peygamberlerine inanılsın. 
19*Kavmiŋ içỉn Hârûnuŋ ėtdiḡi hayr duʿâ -
sına göre kullarıŋıŋ duʿâlarını istiʿcâb eyle de
yeriŋ cemʿi sakinleri bileler ki sen dühûruŋ
Taŋrısısıŋ yâ Rabbi 
19*Halkın için, Harun’un ettiği hayır-dua sı -
na göre kullarının duasını kabul et. Böylece
tüm dünyada yaşayanlar bilsinler ki sen çağ -
ların Tanrısı`sın ya Rabbi! 
20*Karın her taʿâmı yer âmmâ taʿâmdan
yeḡrek taʿâm var 
20*Mide her yemeği yer; ama yemekten daha
iyi yemek var. 
21*Boğaz av taʿâmını tadından bildiḡi gibi
ʿakıllı cân dahi yalan sözleri böyle bilir 
21*Boğazın, av yemeğini tadından bildiği gi -
bi; akıllı can da yalan sözleri böyle bilir. 
22*Müteʿattıf kalb kasâvet getirir âmmâ çok
bilen âdam ȯŋa ʿivâz vėrir 
22*Şefkatli* yürek kaygılandırır; ama çok
bilen adam ona bedel verir. 
23*ʿAvrat her adı kabûl ėder âmmâ kızdan
güzelden kız var** 
23*Kadına her isim yakışır; ama kızdan daha
güzel kız var.**
24*ʿAvratıŋ güzelliḡi yüzü şen ėder ve âda -
mıŋ cümle iştihâʾlarına ġâlibdir
24*Kadının güzelliği yüzü sevindirir ve er -
keğin tüm arzularına galiptir. 
25*Eḡer ȯnuŋ dilinde letâfet hilm ve sıhhat
var ise ȯnuŋ kocasınıŋ hâli ġayrı âdamlarıŋ
hâline beŋzemez
25*Eğer onun dilinde incelik, yumuşaklık ve 

dirlik varsa; onun kocasının durumu diğer
adamlara benzemez. 

*Almancası: “Ein tückischer Sinn verursacht Leid,
doch ein kluger Mann gibt es ihm zurück„ Katolik
Birlik Çevirisi
Türkçesi: “Sinsice duygular„ acıya neden olur;
ama akıllı kişi onu geri döndürür.

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: Kötü yürek üzün-
tüye neden olur, Deneyimli kişi ona nasıl karşılık
vereceğini bilir. Şirak 36/20

**bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında önce ‘surat-
dan yeğrek surat var’ yazmış ve onu çizerek kızdan
güzel kız var şeklinde yazmıştır.
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26*Kendỉye münâsib imdâd ve râhatıŋ direği
içỉn ʿavrât ėdinen âdam mülk edinmeye baş -
lar 
26*Kendine uygun bir yardımcı ve rahatının
di reği için eş alan adam mülk edinmeye baş -
lar. 
27*Havlisi olmayan mülk yağmalanır ve zev -
cesi olmayan dolaşıp inleye
27*Avlusu olmayan mal talan edilir ve eşi ol-
mayan dolaşıp inler. 
28*Zîrâ şehr-be-şehr sinip gezen hırsıza kim
inanır dahi yuvası olmayan ve kande ahşâm
onda mihmân olan âdama böyledir
28*Çünkü kent, kent gezip tozan hırsıza kim
inanır? Yuvası olmayan ve nerde akşam orda
sabah, konuk olan adam da böyledir.

Otuz Yedinci Bâb
1*Her dost der ki ben dahi ȯnuŋ dostuyum
âmmâ dost var ki ancak adı dostdur 
1*Her dost diyor ki ben de onun dostuyum;
ama dost var ancak adı dosttur. 
2*Düşmanlıḡa dönen yârân ve dost oluncaya
dek bâkî derd değil midir
2*Düşmanlığa dönen arkadaşlık, dost olun-
caya dek süren, dert değil midir? 
3*Ėy bed fikr nereden yuvarlanıp geldiŋ ki
yeri hile ile kapladıŋ 
3*Ey kötü fikir nereden yuvarlanıp geldin ve
yeri hile ile kapladın? 
4*Yârân var ki dost ile şen geçinir ve musîbet
vaktinde zıdd olur 
4*Dost var ki dostuyla iyi geçinir; ama kötü
zamanda karşı olur.
5*Yârân var ki karın içỉn dost yoluna çalışır
ve düşmana karşĩ kalkanı kurar 
5*Dost var ki midesi için dost yoluna çalışır
ve düşmana karşı kalkanı kurar.
6*Kalbiŋde dostuŋu unutma ve mâlından ȯnủ
ferâmûş eyleme
6*Yüreğinde dostunu unutma ve malından
onu hatırından çıkarma. 
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7*Her müşîr kendỉ işaretini öḡer âmmâ âdam
var ki kendỉye nefʿi içỉn nasîhat vėrir
7*Her danışman kendi işaretini över; ama
adam var ki kendi çıkarı için öğüt verir.   
(8)*Müşîrden sakın ve evvelâ ȯnuŋ hâcetini
bil zîrâ o kendỉye nefʿi olmak içỉn nasîhat vėr -
se gerek 
(8)*Danışmandan sakın ve önce onun isteğini
bil. Çünkü o kendine yarar sağlamak için
öğüt veriyor. 
9*Tâ kim üzeriŋe kurʿayı atmaya ve seniŋ
maksûduŋ ayırır dėmeye ȯndan saŋa vâkiʿ
olacak nesneleri göreyim diye karşĩŋa dur-
maya 
9*Ta ki üzerine kura atmasın ve seni amacın
ayırır demesin. Sonra da başına gelecek şey -
leri görmek için karşına geçmesin. 
10*Kime işkilli iseŋ ȯnuŋla müşâvere ėtme
ve saŋa hased çekenlerden nasîhatıŋı sakla 
10*Kimden kuşku duyarsan onunla anlaşma
ve seni kıskananlar dan öğüdünü sakla. 
11*Ve ʿavrât ile kendỉ engeliŋ husûsunda mü -
şâvere ėtme ne cenk içỉn havfnâŋ ol 
11*Ne kadınla kendi engelin konusunu danış,
ne de cenkten korku dolu ol. 
12*Ne bâzirgân ile tahvîl içỉn ne bâyiʿ ile
iştirâʾ içỉn 
12*Ne tüccarla tahvil için, ne bayi ile satın
almak için;
13*Ne hasûd ile şükr içỉn ne merhâmetsiz ile
hulk-i latîf içỉn 
13*Ne kıskançla teşekkür için, ne acımasızla
iyi huyluluk için;  
14*Ne tenbel ile bir iş içỉn ne yıllığa alınmış
ırġad ile işiŋ tamâmeti içỉn 
14*Ne tembelle bir iş için, ne yıllığa alınmış
işçiyle tüm işler için;  
15*Ne kâhil hizmetkâr ile çok emek içỉn âslâ
bunlara bir mü şâ ve rede
15*Ve ne de saçı ağarmış bir hizmetçiyle çok
emek için... Asla bunlarla bir antlaşma ∞

(8)*: Ali Bey’in 1664 el yazmasında 9. ayet
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mukayyed olma
yapma!
16*Dâʾimâ şul müttakî âdam ile ol ki ȯnuŋ
Allah emrini gözetdiḡini bilirsin
16*Her zaman haramdan çekinen adamla ol
ki onun Allah buy ruğunu gözettiğini bilirsin. 
17*Ki kalbi ile seniŋ kalbiŋe göre olup düş -
düḡüŋ zamân telehhüf eyleye
17*Onun yüreği senin yüreğine göre olup,
düştüğün zaman üzülür. 
18*Pes kendỉ kalbiŋiŋ müşaveresini metîn tut
zîrâ kendỉŋe ondan asdak bulamazsın 
18*Böylece yüreğinin görüşünü kavra; çünkü
kendine ondan samimisini bulamazsın. 
19*Çün âhyâna âdamıŋ kalbi yüksek bekci
kulesinde oturan yedi bekçilerden yeḡrek ha -
ber vėrir+ 

19*Çünkü bazen insanın yüreği, yüksek bekçi
kulesinde oturan yedi bekçiden daha iyi ha -
ber verir. 
20*Âmmâ cümleden baş Rabb'il Müteʿâle
duâʾ eyle ki kasdlarıŋı emân ile hidâyet eyle -
ye  
20*Ama her şeyden önce yüce Rab’be dua et
ki amacına güvenle kılavuz olsun. 
21*Her işiŋ ibtidâsı bir sebepdir ve her fiʿle
müşâvere takdîm oluna
21*Her işin başlangıcı bir sebebtir ve her iş
için önce danışılmalı.
22*Müteġayyir kalbiŋ ʿalâmeti çehrededir 
22*Değişen yüreğin işareti yüzündedir.
23*Dört kısımlar peydâ olur hayır ya şerr
hayvât ya mevt ki onlarıŋ hepisinde dil su l -
tândır 
23*Dört çeşit şey ortaya çıkar: İyilik, kö -
tülük, yaşam ve ölüm ki onların tümünde dil
baş tacıdır. 
24*Baʿzı ʿakllı ve çok kimesnelere taʿlîm vė -
rir âdam var ki kendỉ kendỉye fâʾidesizdir
24*Bazı akıllılar çok kimseleri eğitir; ama
insan var ki kendi kendine yarar sızdır.

+: Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘çün âdamıŋ
kalbi âhyânen yüksek bekci kulesinde oturan yedi

bekçilerden ėyỉrek(eyurek=daha iyi) ha ber vėrir’.

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 37: 15-24 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 689



690 EKLESİYASTİKUS - 37: 25-35 1665 TEMİZ KOPYASI



25*Baʿzı var ki kelâmda ʿâlim geçinir de
meb ġûz olur ve her terbiyeden mahrûm ola 
25*Bazısı da vardır ki sözde bilgiç geçinir de
nefret edilir ve her terbiyeden yoksun kalır. 
26*Zîrâ Rabb-i Teʿâlâdan ȯŋa niʿmet veril -
medi çün her hikmetden hâlîdir
26*Çünkü yüce Rabten ona yetenek veril me -
di ve her bilgelikten yoksundur. 
27*Baʿzı var ki kendỉ kendỉden ʿâlim olur
kendỉ ağzı üzerinde olan ʿilminiŋ meyveleri
mem  dûhdur 
27*Bazısı var ki kendi kendine bilgiç olur ve
kendi ağzında olan er demlik meyveleri övü -
lür. 
28*ʿÂlim âdam kendỉ halkına taʿlîm ėder ve
ȯnuŋ fahâmetiniŋ meyveleri bâkîdir
28*Bilge adam kendi halkını eğitir ve yü ce -
liğinin meyveleri ka lıcıdır. 
29*ʿÂlim âdam pür-bereket olur ve cümle
ȯŋủ görenler ȯŋa saʿâdetli diyeler
29*Bilge insan bereket dolu olur ve onu gö -
ren herkes ona: ‘ne mut lusun!’ diyecektir. 
30*İnsânıŋ ʿömrü eyyâmınıŋ bir ʿadedi var
âmmâ İsrâʾėliŋ* eyyâmı bî-ʿadeddir
30*İnsan yaşamının günlerinin bir sayısı var;
ama İsrail’in* günlerinin sayısı sayısızdır. 
31*ʿÂlim kendỉ kavminiŋ arasında ʿizzete
nâʾil olur ve ȯnuŋ nâmı ebeden bâkî kala
31*Bilge kendi halkının arasında büyük olur
ve onun adı sonsuza dek kalır. 
32*Ėy oğlum mâ-dâm ki hayvâtdasın kendỉ
nef sîŋi deŋe ve ȯŋa ne ki zârarlı görürseŋ vėr -
me 
32*Ey oğlum! Mademki yaşıyorsun, kendi is-
teklerini dene ve ona her neyi zarar görürsen
verme. 
33*Zîrâ her nesne herkese yaramaz ve herkes
her şeyden hazlanmaz
33*Çünkü herşey herkese yaramaz ve herkes
herşeyden hoşlanmaz. 
34*Her zevklerden doymaz olma ve taʿâm -
lara hırs eyleme
34*Her zevkten doyumsuz olma ve yemeklere
aç gözlü olma.
35*Zîrâ çok taʿâm hastalık getỉrir ve doy ma -
yıp yemek safrâʾnıŋ marazına yakındır

35*Çünkü çok yemek hasta eder ve doyum-
suzca yemek yemek; safra hasta lığına yol
açar.

*Burada sözü edilen Hz. Yakup(A.S.) ve soyudur.
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36*Doymayıp yemekden niçesi ölmüşdür ve
âmmâ perhîzkâr olan ʿömrü artırır
36*Böyle oburluklardan birçokları ölmüştür;
ama perhiz yapan yaşamına gün katar.

Otuz Sekizinci Bâb
1*Hâcet içỉn tabîbe riʿâyet eyle zîrâ Allah
Teʿâlâ ȯŋủ yaratdı 
1*Gerekli olduğunda doktoru dinle! Çünkü
yüce Allah onu yarattı. 
2*Çün tıbb Rabbi'l-Müteʿâldendir ve tabîbe
pâdişâhlar bile ʿizzet ėderler 
2*Çünkü tıp, yüce Rabtendir ve doktoru kral-
lar bile onurlandırır. 
3*Tabîbiŋ ʿilmi ȯnuŋ başını irtifâʿ ėder ve
ekâbir öŋünde ʿacîbdir 
3*Doktorun bilgisi onun başını yükseltir ve
büyükler önünde şaş kınlık yaratır. 
4*Allah Teʿâlâ devâʾları yerden yaratdı ve
ʿakllı kişi onlardan ik râh eylemez
4*Yüce Allah, çareleri yerden yarattı ve akıllı
kişi onlardan tiksinmez. 
5*Bir ağaçdan* su tatlĩ olmadı mı tâ kim ȯ -
nuŋ hâsiyyeti âdama maʿlûm ola
5*Bir ağaçtan* su tatlı olmadı mı? Ta ki onun
özelliğini insan bilsin. 
6*Ol dahi âdama ʿilim vėrmişdir tâ kim kendỉ
ʿacâʾiblerinde muʿ az  zez ola
6*O da insana bilgi vermiştir; ta ki kendi
harikalarıyla sevilsin. 
7*Bu nesneler ile insâna şifâ vėrir ve ȯnuŋ
ağrılarını defʿ ėder 
7*Bu şeylerle insanı iyileştirir ve onun ağrı -
larını kaldı rır. 
8*Maʿcûncu bu nesnelerden maʿcûnlar ėder
ve ȯnuŋ işleri hîç dö nenmez hem ondan cüm -
le yer üzerine devlet ibrâz olunur 
8*Macuncu bu şeylerden macunlar yapar ve
onun işleri hiç dolanıp durmaz. Hem ondan
tüm yeryüzüne devletin adı duyulur**. 
9*Ėy oğlum hasta olduğuŋ zamân ġâfil olma
illâ Allah Teʿâlâya yalvar da o saŋa şifâ vėre
9*Ey oğlum! Hastalandığında bilinçsiz olma.
İlla yüce Allah’a yalvar ki O da sana iyilik
versin. 
10*Günâhdan rücuʿ eyle ve elini doğrult hem
kalbini her günâhdan pâk eyle 

10*Günahtan dön ve elini doğrult; hem
yüreğini her günahtan temizle.
*bkz. II. Ez.1/22
**Manisa Mesir Macunu gibi.
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11*Hoş bûyu ve sėmîd ununu zikr içỉn mah -
rûka olmağa ihdâʾ eyle hem semiz kur bânı da
çün sen evvel getỉrmezsin
11*Hoş kokulu buhuru ve simit ununu yak -
malık anı olarak sun; ayrıca semiz kur banı
da ver. Çünkü ilk sen, onu getirmezsin.
12*Ve tabîbe yer vėr zîrâ ȯŋủ Allah Teʿâlâ
yaratdı ve o senden ayrılmasın ki ȯŋâ muh -
tâc sın
12*Doktora yer ver. Çünkü yüce Allah onu
yarattı, o senden ayrılmasın ki ona muh taç -
sın.
13*Vakt olur ki onlarıŋ elinden nîk-encâm
gelir
13*Bazen onların elinden iyi sonuç çıkar. 
14*Zîrâ onlar dahi Rabb-i Teʿâlâya yal va -
rırlar ki onlara râhat ve ʿömr içỉn sıhhat vėre
14*Çünkü onlar da yüce Allah’a, onlara hu -
zur ve sağlıklı bir yaşam versin diye yal va rır -
lar.
15*Kendỉ halkına günâh ėden tabîbiŋ eline
düşsün
15*Kendi halkına kötü davranan, doktorun
eline düşsün. 
16*Ėy oğul meyyit üzerine göz yaşı dök ve
ʿazîm yas çeken gibi mersiyyeye başla
16*Ey oğul! Ölüye gözyaşı dök ve çok yaslı
biri gibi ağıt düz.
17*Ve ȯŋa lâyık olduğu gibi tenini sar hem
ȯnuŋ defnini ihmâl eyleme 
17*Onun bedenini gerektiği gibi sar ve onun
gömülmesini geciktirme. 
18*Ȯŋa acıyıp ağla ve derûndan feryâd eyle
hem ȯnuŋ liyâkatına göre mâtemi çek 
18*Ona acıyıp ağla ve yürekten çığlık at!
Ona yaraşan duruma göre yas çek. 
19*Bir gün ya iki gün iftirâʾdan kurtulmak
içỉn ȯndan ġamdan müteselli ol 
19*Bir iki gün bunu yap ki eleştirilmeyesin,
daha sonra kederinden avun.
20*Zîrâ ġam ölüm getirir ve kalbin kaygĩsı
kuvveti büker
20*Çünkü üzüntü ölüm getirir ve yüreğin
kaygısı gücü kırar. 
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21*Belâ dahil olunca ġam dahi bile kalır
âmmâ fakîriŋ zinde-gânîsi câna göredir 
21*Kaza gelince keder de kalır; ama yoksu-
lun dirliği cana göredir. 
22*Kalbiŋi ġama vėrme âhireti aŋıp ȯnủ defʿ
eyle 
22*Yüreğini üzme ve ahireti anıp onu bırak.
23*Sakın unutma zîrâ ondan dönüş yokdur ve
ol meyyite fâʾide ėtmezsin ancak kendỉ ken -
dỉŋe zarar ėdersin 
23*Sakın unutma! Çünkü ondan dönüş yok-
tur. O ölüye bir yarar sağlamazsın, ancak
ken  dine zarar edersin.  
24*Yâd kılġil ki ȯnuŋ mukadder hâli ne şekl
idi ise seniŋki de böyle ola dün baŋa bugün
saŋa 
24*Onu an ki onun yazgısı nasılsa; seninki de
öyle olacak: Dün bana, bu gün sana. 
25*Ölümüŋ zikrini râhatda ko çûn ol dahi râ -
hatdadır ve ȯnuŋ nefesi ondan çıktıkdan soŋra
müteselli ol 
25*Ölüyü iyi şeylerle an! Çün kü o rahattadır
ve onun soluğu ondan çık tıktan sonra avun. 
26*Fakîhiŋ ʿilmi eşġalsizliğiŋ fĩrsatıyla hâsıl
olur ve maslahatı az olan ʿalim olur 
26*Bilgenin bilgeliği, boş zamanın uygun
anında olur ve işleri az olan bilge olur. 
27*Sabanı tutan ve öḡendereniŋ hıştı ile fa -
hırlanan nice ʿâlim olsun 
27*Sabanı tutan ve öğendereyi ‘öküze batır -
makla’ kibirlenen hiç bilge olur mu? 
28*Ki öküzleri sürer ve onlarıŋ işlerinde bes -
lenir hem ȯnuŋ tekel lümâtı bo ğalarıŋ yav ru -
larınıŋ husûsundadır 
28*O öküzleri sürer ve onların emeğiyle ge -
çi nir. O hep boğaların yavruların dan söz e -
der. 
29*Bu asıl kimseniŋ göŋlü doğumları sor -
mak dadır ve ȯnuŋ uyku suzluğu inekleriŋ ot -
la ma sına meşġul olmak içỉndir
29*Böyle birinin aklı fıkri doğumları sor -
maktır ve o ineklerin otlaması için uykusuz
kalır.
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30*Dülger ve miʿmâr dahi böyledir ki gėce-
de gündüz gibi ʿöm rünü geçỉrir
30*Marangoz ve mimar da böyledir; gecede
gün düz gibi yaşam sü rer. 
31*Mührgenler dahi böyledir ki onların işi
gücü envâʿi tasvîrler peydâ ėtmekdir 
31*Mühürcüler de böyledir; onların işi gücü
çeşitli figürler yap maktır. 
32*Ȯnlarıŋ göŋlü de nakışa taklîd ėtmekdedir
ve onlarıŋ bîdârlığı ʿameli tamâm ėtmeḡe
meş  ġul olmak içindir 
32*Onların gönlü resmi kopyalamaktır ve on -
ların uykusuzluğu işlerini bitirmek içindir. 
33*Bakırcı dahi böyledir ki örsüŋ yanında
oturur ve eski demỉri* teʾemmül ėder 
33*Bakırcı da böyledir: Örsün yanında otu-
rur ve eski demiri düşünür. 
34*Âteşiŋ buhârı tenini kurudur ocaḡıŋ ıssı -
caklığı ile cenkleşir
34*Ateşin buharı tenini kurutur ve ocağın
sıcaklığı ile cenkleşir.  
35*Çekiciŋ ve örsüŋ sedâsı yeŋi tarz ile ku -
laklarında öter ve gözleri kabıŋ şibhine ni -
gerândır 
35*Çekiçle örsün sesi, yeni bir melodi gibi
ku laklarında öter ve gözleri kabın aynısını
izler. 
36*O kendỉ işlerini tamâm ėtmeḡe mukay -
yeddir ve ȯnuŋ uykusuzluğu onları tamâm et-
dikden soŋra perdâh ėtmekde meşġûl olmak
içỉndir 
36*O kendi işlerini bitirmeye uğraşır ve onun
uykusuzluğu -onları bitirdikten sonra- parlat-
maya çalışmak içindir. 
37*Çömlekçi dahi böyledir ki kendỉ işini iş -
leyip ve ayakları ile çarkı döndürüp oturur 
37*Çömlekçi de böyledir: Kendi işleri için
ayaklarıyla çarkı döndürür durur. 
38*Ki dâʾimâ ihtimâm ile kendỉ işine çalışır
ve ȯnuŋ cümle yapdığı
38*Özenle kendi işinde çalışır ve onun tüm
yaptığı ∞

*bkz. Ali bey’in 1664 el yazmasında ‘demiri’.
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sayılmışdır
sayılmıştır. 
39*Elleri ile kili düzer ve ȯnuŋ pekliḡini a -
yak  ları öŋünde büker 
39*Elleriyle kile şekil verir ve onun sağ lam -
lı ğını ayaklarıyla büker. 
40*Tamâm sırçalamağa mukayyeddir ve uy-
husuz̉luğu furûnu sil meḡe meşġûl olmak içỉn -
dir 
40*Tam sırçalamaya yatkındır ve uykusuz -
luğu fırını silmek içindir.  
41*Cümle bunlar kendỉ ellerine iʿtimâd ėder
ve herkes kendỉ ʿilminde ʿâlim olmağa çalışır 
41*Tüm bunlar kendi ellerine güvenirler ve
herkes kendi bilgisiyle bilgiç olmaya çalışır. 
42*Onlarsız şehir yapılmaz ne maʿmûr olur
ne içinde gezilir 
42*Onlarsız şehir yapılmaz; ne güzel olur, ne
de içinde gezilir. 
43*Âmmâ halkıŋ müşâveresinde matlûb de -
ğiller ve cemâʿatde ʿâlî mertebelere çıkmazlar 
43*Ama halkın arasında beğenilen şey de -
ğiller ve toplumda yüksek mevkilere çıkmaz -
lar; 
44*Hâkimleriŋ iskemlelerinde oturamazlar
ve hakkıŋ nizâmını seçmezler 
44*Yargıçlar kürsüsünde oturamazlar ve yar -
gılamaya katılamazlar.
45*Hem istikâmet ve ʿadâlet nedir beyân ėt -
mezler ve aralarında hükmler söyleyen bu-
lunmaz 
45*Gidişatı ve adaleti açıklayamazlar. Ara -
larında yargılayan bulunmaz. 
46*Onlar ancak dünyânıŋ ʿimâretini bir karar
tutarlar ve onlarıŋ cümle murâdı sanʿatıŋ zah-
metindedir
46*Onlar ancak dünyanın yapılışında bir yer
tutarlar ve onların tüm arzusu sanatın eme -
ğidir.
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Otuz Dokuzuncu Bâb 
1*Âmmâ Rabb'il Müteʿâliŋ şerîʿatına göŋül
vėren ve ȯnủ tefekkür ėden
1*Ama yüce Allah’ın yasalarına gönül veren
ve onu düşünen; 
2*Cümle kudemânıŋ hikmetine talibdir ve
nübüvvete iştiġâl ėder 
2*Tüm eski büyüklerin bilgeliğine adaydır ve
peygamberliğe katılır. 
3*Nâmdâr âdamlarıŋ kelimâtını hıfz eyler ve
envâʾi misâllar dosd bulup onlar ile münselik
olur 
3*Ünlü insanların sözlerini tutar ve çeşitli
benzer şeylerle dost bulup onlarla birlik olur. 
4*Emsâliŋ muğlak maʿnâlarını suʾâl ėder ve
temsîlâtıŋ rumûzâtına meşġuldür 
4*Örneklerin yanıtlanmamış anlamını sorar
ve benzer şeylerin simgeleriyle uğraşır. 
5*Ekâbir arasında hizmet ėder ve beḡleriŋ
huzûrunda hâzır olur 
5*Büyükler içinde hizmet eder ve beylerin
önünde hazır olur. 
6*Diyâr-ı ġurbetde gezer zîrâ âdamlar ara -
sında hayr ve şerri tecrîbe eylemişdir
6*Yabancı yerlerde gezer. Çünkü insanlar
arasında iyiyle kötüyü sınamıştır. 
7*Ȯnu ̉yaradan Rabbi sabâhdan aramağa mu -
kayyed olur ve Allah-ül Müteʿâliŋ huzû runda
namâz kılar 
7*Onu yaratan Rabbi sabahtan* aramayı gö -
zetir ve yüce Allah’ın önünde namaz kılar. 
8*Niyâz ėtmek içỉn ağzını açar ve kendỉ gü -
nâhları içỉn duâ eyler 
8*O’na yakarmak için ağzını açar ve kendi
günahları için dua eder. 
9*Eğer ol Rabb-i Ekber isterse fahâmetiŋ rû -
hu ile memlû ola 
9*Eğer ‘Yüce Rab’ isterse ulu şanının ru -
huyla dolar. 
10*Hikmetiŋ tekellümâtını yağmur gibi döke
ve duʿâsında Rabb-i Teʿâlâya hamd ü senâ
eyleye
10*Bilgeliğin sözlerini yağmur gibi döksün
ve duasında yüce Rabbe övgüler sunsun.

*Bkz. Sül. Bil. 16/28
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11*Önünde tedbîrine ve ʿilmine irşâd vėre ve
kendỉ esrârına mütefekkir ola
11*Önünde tasarılarınla, bilgeliğinle doğru -
yu göstersin ve kendi sırlarını derin düşün -
sün. 
12*Kendỉ ʿilminiŋ taʿlîmini ibrâz eyleye ve
Rabb-i Teʿâlânıŋ ʿahdi niŋ şerîʿatından müte-
fahhir ola 
12*Kendi bilgisinin eğitimini göstersin ve
yüce Rabbin antlaşma sının yasasından ö vün -
sün.
13*Niçe kimseler ȯnuŋ fahâmetini öḡeler
ȯnuŋ zikri hîc bir zamân mahv olunmaya
13*Birçokları O’nun yüceliğini övsün ve O’ -
nun anılması hiç bir zaman umutulmasın; 
14*Ve hîc eksilmeye illâ ȯnuŋ nâmı cemʿi
asırlarda bâki kala 
14*Ve hiç azalmasın. Ama O’nun şanı tüm
çağ  larda devamlı kalsın. 
15*Ȯnuŋ hikmetini halk hikâyet eyleye ve
ȯnuŋ medhini cemâʿat vasf eyleye
15*O’nun bilgeliğini toplum anlatsın ve O’ -
nun övgüsünü cemaat nitelendirsin. 
16*Vefât ėderse nâmı biŋ ġayrılardan ziyâde
meşhûr olur ve hayvâtda bâki olursa kendỉye
iktisâb eyleye 
16*Ölürse adı binlerce kişiden daha çok ünlü
olur ve yaşayıp ka lırsa, kendine kazanır.
17*Dahi deyỉvėreyim çün tefekkür ėtdim ve
mâh-i taban gibi doluyum 
17*Daha ne söyleyeyim? Çünkü düşündüm
ve dolunay gibi do luyum.
18*Ėy mukaddes oğullarım diŋleyiŋ beŋi ve
su seyliniŋ yanında dikilmiş gül gibi filisleniŋ
ve günlük gibi hoş râʾiha getirin 
18*Ey kutsal oğullarım! Beni dinleyin. Akan
sular yanında dikilmiş gül gibi filizlenin ve
günlük gibi hoş koku verin; 
19*Ve zanbak gibi çiçekler getiriŋ hem güzel
kokuyu vėriŋ hem âġânî ile tesbîh eyleyiŋ 
19*Ve zambak çiçekleri getirin. Güzel ko ku -
nuzu verin; hem ezgilerle övgüler söyleyin. 
20*Rabb-i Teʿâlâya cümle ʿâmelleri içỉn te -
bârek eyleyiŋ ȯnuŋ ismine taʿzîm eyleyiŋ
20*Yüce Rabbe bütün işleri için övgüler su -
nun. O’nun adını yüceltin.
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21*Ve ȯŋa lâyık olan tesbîhi eyleyiŋ ağzıŋ te -
ġan nîsi ile hem tanburlar ile
21*Ağzınızdan çıkan ezgilerle ve telli saz -
larla O’na layık olan övgüyü söyleyin.. 
22*Ve tesbîhde böyle deyiŋ ki Rabb-i Teʿâ -
lânıŋ cümle ʿamâlı íyỉ hoşdur
22*Bu övgüde şunu deyin: Yüce Rab’bin tüm
işleri iyi ve güzeldir.
23*Ve her ne ki emr eyledi ise vakt be vakt
olur ve çûn ü çerâ dėmek câʾiz değildir 
23*Ne buyurduysa, zaman zaman olur. Niçin
ve neden demek doğru değildir?!
24*Zîrâ bu cümle nesneler kendỉ katında be -
yân olunacakdır 
24*Çünkü bu gibi şeyler, kendi katında belli
ola caktır. 
25*Ȯnuŋ emri ile sular yığınlar gibi durdular
ve ağzınıŋ bir sözü ile sular bir yere dev -
şirildiler 
25*Onun buyruğuyla sular yığınlar gibi dur-
dular ve ağzının bir sözüyle bir yere toplan -
dılar. 
26*Her neyi beğenirse kendỉ emri ile ėder ve
kim se yokdur ki ȯnuŋ halâsını eksiltmeḡe
kâdir ola 
26*Ne beğeniyorsa, kendi buyruğuyla yapar
ve hiç kimse O’ndan gelen kurtuluşu engel -
leyemez. 
27*Cümle beşeriŋ aʿmali ȯnuŋ huzûrundadır
ve ȯnuŋ gözlerinden mahfî olamazlar 
27*Tüm insanların işleri O’nun önündedir ve
O’nun gözlerinden gizli olamazlar. 
28*Ezelden tâ ebede her şeyʾe nâzırdır ve hîç
ȯŋa güc yokdur 
28*Sonsuz öncelikten ta sonsuzluğa dek her
şeye bakar ve O’na hiç bir şey zor gelmez. 
29*Çûn ü çerâ dėmek câʾiz değil zîrâ her şey
kendỉ istiʿmâli içỉn yaradılmışdır 
29*Neden ve niçin demek doğru değildir.
Çünkü her şey, kendi kullanımı için yara tıl -
mıştır.
30*Ȯnuŋ bereketi yeri ırmak gibi kapladı ve
ȯnủ tûfân gibi teskîn eyledi 
30*O’nun bereketi yeryüzünü ırmak gibi kap -
ladı ve onu tufan gibi yatıştırdı. 
31*Ve nice ki o suları tuzlalara dönderirse 

ümmetler dahi böyle ȯnuŋ
31*Nasıl ki O suları tuzlalara döndürürse;
ülkeler de böyle O’nun ∞

ġazabını ∞
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ġazabını kesb ėdeler
öfkesini kazanır. 
32*Ȯnuŋ tarîkâtı mukaddeslere düz ve kezâ-
lik fâsıklara uğrağa sapadır
32*O’nun yolları kutsallara düz; ama kötü -
lere sapa bir uğraktır.
33*Íyỉlikler evvelden íyỉler içỉn yaradıldı ve
kezâlik kemlikler kemler içỉn 
33*İyiler için iyilikler önceden yaratıldı ve
böylece kötüler için de kötülükler. 
34*İnsânıŋ ʿömrünüŋ cümle levâzımından
baş su âteş demỉr tuz buğday unu bal süd ü -
zü müŋ sıkındısı suyu zeytûn yağı ve es vâbdır
34*İnsan yaşamının en başta gelen gerek -
sinim leri: Su, ateş, demir, tuz, buğday unu,
bal, süt, sıkılmış üzüm suyu, zeytin yağı ve
giy  si dir.
35*Bunlar cümlesi sâlihlere eyliḡe+ ve tâlih-
lere kemliḡe dönerler 
35*Bunların tümü, doğruları iyiliğe ve kötü-
leri kötülüğe döndürür. 
36*Baʿzı cânlar var ki intikâm içỉn yara dıl -
dılar ve Allah Teʿâlâ onlarıŋ savtlarını kendỉ -
leriniŋ hışmı ile bir karar ėderler 
36*Bazı canlar var ki öç için yaratıldılar.
Yüce Allah onların kırbaçlarını kendilerinin
öf kesiyle bir karar kılar. 
37*Ȯnuŋ tetmîm hikmetiniŋ vaktinde kuvve-
tini dökerler de kendỉlerini yaradanıŋ ġazâ -
bını teskîn ėderler 
37*O’nun bilgeliği tamamlandığında gücünü
dökerler ve kendilerini yaratanın öfkesine
yatıştırırlar. 
38*Âteş ve dolu ve kaht ve ölet cümle bunlar
intikâm içỉn yaradıldı 
38*Ateş, dolu; kıtlık ve kırgın! Tüm bunlar öç
için yaratıldı. 
39*Sibâʿıŋ dişleri ʿakrebler engerek yılanları
seyf-i müntakim fâ sıkları helâk ėtmek içỉndir 
39*Yırtıcıların dişleri, akrepler, engerek yı -
lanları ve intikam kılıcı kötüleri yok etmek
için dir. 
40*Bunlar Allahıŋ emrinden sevinirler ve
lâzım olduğu zamân yer üzerine gelmeḡe hâ -
zırlardır hem vaktlarınca emirinde tecâvüz
ėtmezler

40*Bunlar Allah’ın buyruğundan sevinirler
ve gerektiği zaman yeryüzüne gelmeğe hazır -
lardır. Asla buyruğa karşı zamanını değiştir -
mezler. 
+íyỉlik.
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41*Pes evvelden bu nesneler yanımda mu -
karrer olmağile+ onları te fekkür ėtdiḡimden
soŋra kitâba yazdım 
41*Bu şeyler önceden yanımda kararlaştı -
rıldığından; onları dü şün dükden sonra kitaba
yazdım. 
42*Rabb-i Teʿâlânıŋ cümle ʿâmâlı íyỉdir ve
vakt be vakt her ne lâzım ise yetişdirir 
42*Yüce Rabbin tüm işleri iyidir ve zaman
zaman her ne gerekirse yetiştirir. 
43*Ve bu bundan beterdir dėmek caʾiz deḡil
zîrâ her nesne kendỉ vaktinde istihsân olunsa
gerek 
43*Bundan daha kötüdür demek doğru değil -
dir. Çünkü her şey kendi zamanına göre güzel
sayılır. 
44*Pes imdi bütün göŋül ve ağızdan tesbîhler
ırlayıŋ ve Rabbiŋ ismine hamd ü senâ eyleyiŋ
44*Şimdi sizler; tüm gönlünüzden, tüm ağzı -
nız dan ezgiler söyleyin ve Rabbin adına
hamd edip şükredin. 

Kırkıncı Bâb
1*Her âdama bir ʿazîm eşgâl yaradıldı ve Be -
nî Âdeme ağır boyunduruk konuldu
1*Herkese büyük bir iş yaratıldı ve adem -
oğlu’na ağır boyunduruk konuldu. 
2*Anasınıŋ karnından çıkdığı günden tâ he -
pisiniŋ anasına* döndüḡü güne dek 
2*Annesinin karnından çıktığı günden; ta her
şeyin anasına* dön düğü güne dek. 
3*Yaʿni efkârdan ve kalbiŋ korkusundan
mâʿ      adâ tevakkuʿ-i müh tem ve ölümüŋ günü 
3*Yani; kuruntulardan ve yüreğin korkusun-
dan başka, beklenilen ölümün günü. 
4*Ki cümlemỉze şâmildir ʿizzet tahtında otu-
randan tâ tozda top rakda
4*Bu tümümüzü kapsar: Yüksek makamda
oturandan ta toz toprakta ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘olmağla’.
*bkz. S.1505 II. Ez. 5/48 “Midre: Toprak Ana„ .
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hor ve hakîr yatana varınca
aşağı ve değersiz yatana kadar.
5*Şul erġavânîyi ve tâcı taşıyandan tâ hâm
keten bezini gėyene varınca
5*Şu mor kaftanı* giyenden ve tacı taşı yan -
dan, keten bezini giyene kadar. 
6*Ġazab hased ıztırâblar tahrîkler ve ölüm
korkusu ve kîn ve ġavġa ve döşekde râhat
zamânında olan düş düş+ ȯnuŋ ezhânını tağ -
yîr ėderler 
6*Öfke, kıskançlık, acılar, baskılar, ölüm kor -
kusu, kin, kavga ve yatakta huzur zamanında
olan düş, onun aklını değiştirirler. 
7*Az yâ bayağı hîç râhat ėtmez soŋra düşde
güyâ ki bekcilikdedir 
7*Az veya oldukça hiç rahat etmez, sonra dü -
şünde sanki tetiktedir. 
8*Cenkden kurtulan kimesne gibi kalbiniŋ
rüʾyâʾ larından muztarib olur
8*Cenkten kurtulan kimse gibi yüreğinin dü -
şün de rahatsız olur.
9*Kurtulduğu zamân uyanır ve korkunuŋ se-
bebi olmayan nesneden pek taʿaccüb ėder 
9*Kurtulduğunda uyanır ve korku nedeni ol-
mayan şeyden çok şaşırır. 
10*Bu nesneler her beşerde vardır eḡer in-
sânda eḡer hayvânda âmmâ fâ sıklarda yedi o
kadar artĩk 
10*Bu gibi şeyler her insanda vardır. Eğer in-
sanda eğer, hayvanda; ama düzenbazlarda
yedi kez daha çok var. 
11*Mevt katl nizâʿ seyf musîbet kaht harâblık
ve savtlar 
11*Öldürmek, cinayet, kılıç, kötülük, kıtlık,
yı kım ve kırbaçlar;
12*Bu cümle nesneler fâsıklar üzerine sal -
mak içỉn yaradıldı tûfân dahi onlarıŋ sebebi
ile oldu 
12*Bütün bunlar, kötüler üzerine gönderil -
mek için yaratıldı. Tufan da onların nedeniyle
oldu. 
13*Her ne ki toprakdan ise toprağa döner ve
sulardan olanlar de ŋize ʿavdet ėderler ∞
13*Her ne ki topraktan ise toprağa döner ve
sularda olanlar denize geri dö ner. 

*Almancası: “sowohl bei dem, der Purpur und
Krone trägt, als bei dem, der eigenen groben Kittel
anhat...’’ Martin Luther Çevirisi
Türkçesi: Her ne kadar mor kaftanı ve tacı taşımış
olsalar da kaba bir önlük giyer...

Kitabı Mukaddes Şti. Çevirisi: „Soylu bir aileden
gelip başına taç giyen insan için olsun, çul giyen
kişi için olsun...“ Şirak 40/4.
Yukarıdaki Çeviride; Almanca çevirilerde ve Ali
Bey’in çevirisinde olan „mor kaftan“ kelimesi
unutulmuş! Ayrıca cümlenin devamında olan ‘Çul
giyen’ kelimesi, Ali Bey’in çevirisinde olan ‘keten
bezi’ni çağrıştırmıyor. Ham keten bezi cesedi saran
kefeni de temsil ediyor.

+(düş): Zeyrek kâtip fazla yazmış; bkz.1664 el
yazmasında bir defa yazılmış.
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14*Her hibe ve zulm mahv oluna
14*Her bağış ve kötülük yok olacak; 
15*Âmmâ imân ebeden kala
15*Ama iman sonsuza dek kalacak. 
16*Zâlimleriŋ mâlı dere gibi kuruya ve nice
ki yağmur yağdıkça ʿâzîm raʿd gürlerse 
16*Kötülerin malı dere gibi kurusun ve nasıl
yağmur yağdıkça  büyük gök gürültüsü ko -
par sa; 
17*Allah Teʿâlâ elini acdığı zamân zâlim da -
hi böyle sevinir ve taʿaddî ėdenler bi'l-kül-
liyye eksilirler 
17*Yüce Allah, elini açtığı zaman; kötüler de
böyle sevinir ve düş manlık edenler büsbütün
eksilir. 
18*Fâsıklarıŋ nesli çok dallanmaz ve napak
göŋüller çok kaya larda gibidir
18*Kötülerin soyu çok dal budak salmadığı
gibi, kirli gönüller de çok kayalarda gibidir. 
19*Suyuŋ yanında ya ırmağıŋ kenarında bi -
ten ot her otdan evvel koparıla
19*Suyun yanında ve ırmağın kenarında bi -
ten ot her ottan önce koparılır. 
20*İhsân bereketlerde çemen gibidir ve sa -
daka ebeden kalır 
20*Karşılıksız Tanrı vergisinin bereketi çim
gibidir ve sadaka sonsuza dek kalır. 
21*Kendỉ hâlinden hoşnûd kâr-güzârıŋ ʿömrü
tatlĩdır âmmâ hazîne bulan ol ikisine aġlebdir 
21*Kendi durumunu beğenen işgüzarın yaşa -
mı tatlıdır; ama hazine bulan ikisine de galip
gelir. 
22*Evlâd ve şehr yapmak nâm kor âmmâ
pâkîze ʿavrat ol ikisinden ziyâde muʿteberdir 
22*Çocuklar yetiştirmek ve şehir yapmak ün
ve rir; ama lekesiz  kadın, ikisinden daha çok
iyi dir. 
23*Mey ve mûsıkî kalbe sürur getỉrirler âm -
mâ hikmetiŋ muhâbbeti ikisinden ziyâ dedir
23*Şarap ve müzik yüreği sevin d irir; ama
bil gelik sevgisi ikisinden de iyidir. 
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24*Ney+ ve santûr lezîz sedâlar vėrirler
âmmâ şîrînzebân ikisinden ziyâdedir
24*Nefesli ve telli çalgı hoş sesler çıkarır;
ama tatlı dil, ikisinden de iyidir.
25*Ân ü hüsn-i göz ârzûlar âmmâ ekilmiş
yeşillik ikisinden ziyâde makbûldür
25*Güzeli gözler arzular; ama ekilmiş ye -
şillik ikisinden daha çok iyidir.
26*Dost ve yoldaşa mahallinde râst gelmek
hoş cadır âmmâ er ile ʿavrat ikisinden mak-
bûldür 
26*Dost ile yoldaşın  yerinde karşılaşması
gü  zeldir; ama erkekle kadının ‘karşılaşması’
ikisinden daha çok güzeldir. 
27*Karındaşlar ve muʿâvenetler musîbet za -
mâ nında hoş gelir âmmâ sadaka ikisinden
ziyâde halâs ėder 
27*Kardeşler ve yardımlaşmalar kötü za -
man da iyidir; ama sadaka ikisinden daha çok
kurtuluş sağlar.
28*Altĩn ve gümüş ayağı muhkem ėderler
âm mâ nasîhat ikisinden ziyâde müstahsendir 
28*Altınla gümüş insana güven verir; ama
öğüt ikisinden daha çok beğenilir.
29*Mâl ve kuvvet kalbi yüce ėderler âmmâ
takvâʾullah ikisinden evlâʿdır
29*Mal ve güç yüreği yüceltirler; ama Allah
korkusu ikisinden daha çok iyidir. 
30*Takvâʾullahda noksân yokdur hem içinde
medâr istemek yokdur 
30*Allah korkusunda noksanlık yok ve içinde
yardım istemek yoktur. 
31*Takvâʾullah mübârek Cennet gibidir ve
ȯnuŋ sâhibini ġayrı ʿizzetlerden ziyâde istitâr
eyler 
31*Allah korkusu, kutlu cennet gibidir ve
onun sahibini, başka saygın lık lardan daha
çok saygın eder. 
32*Ėy oğul ʿömrü dilencilik ile sürme dilen-
mekden ölmek evlâʿdır
32*Ey oğul! Yaşamını dilencilikle geçirme;
dilenmektense ölmek daha iyidir. 
33*El sufrasını gözeden adamıŋ dirliği dirlik
sa yılmaz eliŋ taʿâmı ile kendỉ cânını tednîs
eyler
33*Başkasının sofrasını gözeten adamın 

dirliği, dirlik sayılmaz; çünkü o başkasının
yemeğiyle canını kirletir.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘nēy’.
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34*Âmmâ ʿâlim ve dânâ kişi ondan ihtirâz
eyler
34*Ama ilim sahibi bilge kişi ondan kaçınır. 
35*ʿÂrsızıŋ ağzında dilencilik tatlĩdır ve kar -
nında yanar âteş gibidir
35*Utanmazın ağzında dilencilik tatlıdır ve
karnında yanar ateş gibidir.

Kırkbirinci Bâb
1*Ėy ölüm seniŋ zikriŋ kendỉ mâlında refâ -
hiyet ile yaşayana ne acıdır
1*Ey ölüm senin anılman kendi malında re-
fahla yaşayana ne acı!
2*Bî-kayd ü hüceste hâl ve yemeḡe kâdir
olana 
2*Ama korkusuzca ve mutlulukla yemeğini
yiyene;
3*Ėy ölüm seniŋ hükmün teng-dest ve nâ-
tüvân adama ne hoşdur 
3*Ey ölüm senin hükmün züğürt ve aciz ada -
ma ne hoş!
4*Pîre ve her vechile derdnâk ve vehm-nâke
ve sabrı yavı kılana 
4*Her türlü dert ile kocamışa ve kuruntuları
kalmamışa.
5*Ölüm hükmünden korkma selef ve halef -
leri aŋ
5*Ölüm hükmünden korkma geçmiştekileri ve
ardından gelenleri an.
6*Zîrâ her beşere Allahdan fermân budur ve
ne diye Rabbi'l-Müteʿâliŋ rızâsından imtinâʿ
ėdesin 
6*Çünkü her insana Allah’tan buyruk budur
ve ne diye yüce yaradanın arzusundan kaça -
sın.
7*Bir kimse on ya yüz ya biŋ yıl yaşasa me -
zârda hayvâtdan şikâyet yokdur
7*Bir kimse on, yüz veya bin yıl yaşasa me -
zar da yaşamdan şikayet yoktur. 
8*Günâhkârların oğulları kerîhdir ve fâsık -
larıŋ koŋşulủklarında konuşanlar da
8*Günâhkârların oğulları çirkindir ve sap -
kın ların komşularına dedikodu yapanlar da.  
9*Günâhkârlarıŋ oğullarınıŋ mîrâsı zâʿi ola
ve dâʿimâ onlarıŋ nesli ile ʿayb kala
9*Günahkarların oğullarının mirası kaybola 

ve her zaman onların soyu utanç kala. ∞
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10*Fâsıkıŋ evlâdı babasına söğer zîrâ ȯnuŋ
sebebi ile ʿayıblılardır 
10*Bozguncunun çocukları babasına söver;
çünkü onun yüzünden kınanıyorlar. 
11*Vay size ėy fâsıklar ki Rabb'il Müteʿâliŋ
şerîʿatını bırakdıŋız 
11*Vay size ey kötüler! Yüce Rabbin yasa la -
rını bıraktınız. 
12*Zîrâ eḡer çoğalırsaŋız helâka çoğalırsıŋız
ve eḡer doğarsaŋız laʿnete doğarsıŋız ve eḡer
ölürseŋiz size vėrilecek payıŋız iltiʿân içỉn ola 
12*Çünkü eğer çoğalıyorsanız yıkıma çoğalı -
yor  sunuz; eğer doğu yorsanız nefrete doğu -
yor sunuz ve eğer ölüyorsanız size verilecek
olan pay lanettir. 
13*Toprakdan olan her nesne toprağa döne
fâsıklar dahi laʿnetden böyle helâka giderler 
13*Topraktan olan herşey toprağa dönüyor
ve kötüler de lanetten böyle yıkıma gidiyor.
14*Âdamlar kendỉ cesedleri içỉn yas çekerler
âmmâ günâhkârlarıŋ bed adı mahv ola
14*İnsanlar kendi bedenleri için yas tutuyor;
ama günahkârların kötü adı yok oluyor. 
15*Nâmıŋa himmet eyle zîrâ bu saŋa pek
büyük hazînelerden ziyâde kalır
15*Ününü önemse! Çünkü bu sana, büyükçe
bir gömüden daha çok kalır. 
16*Íyỉ dirliḡiŋ maʿdûd eyyâmı var âmmâ nik-
nâm ebeden kalır 
16*İyi bir yaşamın sayılı günleri var; ama iyi
ad bırakan sonsuza dek kalır. 
17*Ėy oğullar teʿdibi selâmet ile gözediŋ 
17*Yavrularım! Etik kurallarını esenlikle gö -
zetin. 
18*Gizli hikmetde ve saklĩ hazînede bu iki -
sinde de ne menfeʿat var
18*Gizli bilgelikte ve saklı gömüde; bu iki -
sin de ne yarar var? 
19*Kendỉ sefehâtini saklayan kendỉ ʿilmini
saklayandan ensebdir 
19*Kendi akılsızlığını gizleyen, kendi bilgi -
sini gizleyenden daha yeğdir. 
20*İmdi benim tekellümüme ihtirâm eyleyiŋ 
20*Şimdi benim sözlerime saygı duyun. 
21*Zîrâ her hayâyı saklamak íyỉ deḡil ve is-
tikâmet ile işlenen her şeyʾ cümleniŋ katında 

müstahsen olamaz
21*Çünkü her utancı saklamak iyi değil ve
sadakatla yapılan her şeyi herkes beğenmez.
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22*Atanıŋ ve ananıŋ öŋünde zinâ ėtmeḡe u -
tan(an)* ve zabtcı hem kud  retli öŋünde hı -
yânet ėtmeḡe 
22*Atanın ve ananın önünde zina etmeye u -
tan; ve bekçi hem de güçlü önünde kal leşlik
etmeye... 
23*Ve hâkim ve bey önüŋde hâta ėtmeḡe hem
kavm ve cemâʿatıŋ önüŋde fesâd ėtmeḡe 
23*Yargıç ve bey önünde hata etmeye; hem
top lumun önünde kargaşa çıkarmaya... 
24*Ve yoldaşıŋ hem dostuŋ öŋünde ġadr ėt -
meḡe hem ġarip olduğuŋ yerde hırsızlık ėt -
me ḡe 
24*Yoldaşın ve dostun önünde haksızlık etme -
ye; hem yabancı olduğun yerde hırsızlık et -
me ye... 
25*Bu nesneleri ėtmeḡe utan Allahıŋ hakkı
ve ʿahdi içỉn 
25*Tüm bu şeyleri yapmaya utan! Allah’ın
hakkı ve antlaşması için...
26*Ve dahi etmek üzerine dirseḡi dayan dır -
mağa utan 
26*Ve de ekmek üstüne dirseğini dayan dır -
ma  ya utan!
27*Hem dahi vėrmek ve almak içỉn ʿayba
gir  meḡe utan 
27*Hem de alışveriş yaparken ayıplanmaya
utan. 
28*Hem saŋa selâm vėrildikde sükût ėtmeḡe 
28*Sana selam verildiği anda susmaya... 
29*Ve dahi kimseniŋ nasîbini ve bahşîşini al -
mağa utan
29*Birisinin payını ve bahşişini almaya utan. 
30*Hem menkûha ʿavrata gönül vėrmeḡe 
30*Hem nikâhlı kadına aşık olmaya...
31*Ġayrı kimseniŋ câriyesine meyl ėtmeḡe
ve ȯnuŋ döşeḡine dolaşmağa utan 
31*Başka birisinin cariyesine gönül vermeye
ve onun yatağında yatmaya utan. 
32*Dostlara düşnâm ėtmeḡe ve vėrdikden
soŋra yüzüne urmağa utan
32*Dostlara sövüp saymaya ve verdikten
son ra yüzüne vurmaya utan. 

*1664 çevirisinde ‘utan’ yazıyor; herhalde kâtip
an ekini aceleyle fazla yazmış.
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33*İşitdiḡiŋ sözleri nakl ėtmeḡe hem esrârı
fâş ėtmeḡe utan 
33*Dedikodu etmeye ve sırları anlatmaya
utan. 
34*Bu vechile gerçekden muhteşem olursun
ve her âdamıŋ yanında lütfa nâʿil olursun
34*Böylece olağanüstü olursun ve herkesin
yanında merhamet edilirsin.

Kırk İkinci Bâb 
1*Bu nesnelerden utanma hem günâh ėtmek
içỉn kimsenin hatırını gözetme
1*Bu şeylerden utanma ve günah yapmak
için kimsenin hatırını gözetme.
2*Yaʿnî şerîʿatden ve Rabb'il Müteʿâliŋ ʿah -
din den ve sâlihi tasdîk ėtmek içỉn hükm ėt -
mekden 
2*Yani; Tanrı Yasaları’ndan, yüce Rabbin
ant  laşmasından ve doğruyu kanıtlamak için
yargılamaktan... 
3*Yoldaşıŋ ve seyyâhlarıŋ tekellümünden ve
dostlarıŋ mîrâsını taksîm ėt mekden 
3*Yoldaşın ve gezginlerin konuşmalarından;
dostların mirasını paylaş tır maktan... 
4*Kantarı ve okkaları tamâm ėtmekden ve
aza ya çoğa mâlik olmakdan 
4*Kantarla kiloları ayarlamaktan; aza ve
çoğa sahip olmaktan...  
5*Beyʿ ü şirâʾda hakkı gözetmekden ve ev -
lâda terbiye ėtmeden hem yaramaz hizmet -
kârıŋ yanlarını kanatmadan 
5*Alışverişte dürüst olmaktan, çocukları ter-
biye etmekten ve yaramaz hizmetçinin yan -
larını kanatmaktan...
6*Yaramaz ʿavratı kilîd altında tutmak íyỉdir
ve eller çok olduğu yerde her şeyʿi kapa 
6*Kötü huylu kadını eve kilitlemek iyidir; el-
leri bol gördüğü yerde her şeyi kapar. 
7*Taşraya her ne ki vėrirseŋ ʿaded-u vezn ile
vėr ve alış verişiŋ def terini tut 
7*Dışarıya her neyi veriyorsan, belli sayıyla
tartarak ver; ve alış verişin defterini tut.
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8*Deli ve dîvâneyi teʾdîb ėtmeye utanma
hem gençler ile çekişen pîri 
8*Çılgını terbiyelemeye utanma; hem genç -
lerle çekişen yaşlıyı...
9*Böyle ėderek gerçekten müʾeddeb ve her
yaşayan yanında müstahsen olursun
9*Böyle davranarak gerçekten uslu ve her -
kesin yanında seçilgen olursun. 
10*Kız babasına gizlỉ uyhusuzluğu getirir ve
ȯnuŋ şuġlu uyhuyu giderir 
10*Kız babasına gizli uykusuzluğu getirir ve
onun uğraşı uykuyu giderir. 
11*Tâ kim gençliḡinde ʿömrünüŋ şukûfesini
geçirmeye vardıkdan soŋra mebġûze olmaya 
11*Ta ki gençliğinde, -yaşamın çiçeğini ge -
çir meye gittikten son ra- nefretlik bir kadın
olmasın. 
12*Tâ kim kızlığında mübtekire ya babası
evinde hâmile olmaya 
12*Ta ki kızlığından utanmasın ve babasının
evinde gebe kalmasın. 
13*Ve kocada iken kabahat ėtmeye ya men -
kûha iken kısır olmaya 
13*Ve kocadayken bir suç yapmasın ve ni -
kahlandıktan sonra kısır olmasın. 
14*ʿÂrsız kızı pekçe gözet ki bir zamân seni
düş manlarıŋa mazhâk ėtmeye
14*Arsız kızı iyi kolla ki bir an gelir ve seni
düşmanlarına karşı utandırıverir. 
15*Şehre mesel ve halkda bed-nâm olma -
yasın ve seni halk da utandırmaya
15*Şehirde halkın arasında kötü anılma ve
seni insanlar utan dırmasın. 
16*Güzelliği içỉn hîc bir âdama bakma ve
ʿav  ratlar arasında oturma
16*Güzelliği için hiçbir insana bakma ve
kadınlar arasında oturma. 
17*Zîrâ nice ki esvâbdan güve çıkar ise ʿavrat
şerri dahi ʿavratdan böyle çıkar 
17*Çünkü nasıl ki giysiden güve çıkarsa;
kadının kötülüğü de kadından böyle çıkar.
18*Eriŋ şerri ʿavratıŋ íyỉlỉḡinden evlâʾdır âm -
mâ ʿayblı ʿavrat utan dırır 
18*Erkeğin kötülüğü, kadının iyiliğinden da -
ha iyidir; ama utançlı kadın utandırır. 
19*Hâlâ Rabbiŋ efʿâlini zikr ėdeyim ve gör 

dü  ḡümü hikâyet ėdeyim
19*Şimdi Rabbin işlerini söyleyeyim ve gör -
dü ğümü anlatayım: 
20*Allah Teʿâlânıŋ efʿâlini akvâli ile bile
20*Yüce Allah’ın işlerini sözleriyle bil. 
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21*Nice ki güneş ziyâ ėdip her şeyʾe bakarsa
Rabbiŋ efʿâli dahi kendỉ ʿizzeti ile doludur 
21*Nasıl ki güneş parlar ve ışığını yayarsa;
Rabbin işleri de kendi yüceliğiyle doludur. 
22*Allah Teʿâlâ kendỉ mukaddeslerine o ka -
dar vėrmedi ki ȯnuŋ cümle ʿacâʾiblerini vasf
ėtmeḡe bileler 
22*Yüce Allah, kendi kutsallarına; tüm şa -
şılası işlerinin anlatılma sını istemedi.
23*Ki onları Kâdir ʿAlâ Küllullah Kâffe ken -
dỉ ʿizzeti ile sâbit olmak içỉn ikâmet ey ledi 
23*Ama onları; ‘Her şeye gücü yeten, her şe -
yin yüce Allah’ının görkemi, sarsılmaz olarak
koy du. 
24*O lücceyi ve kalbi teftîş ėder ve âdamlarıŋ
ġallaşlığını aŋlar 
24*O engin suları ve yüreği araştırır; in -
sanların kalleşliğini anlar. 
25*Çün Allah Teʿâlâ her ʿilmi bilir ve ebe -
diyyetiŋ nişânına bakar
25*Çünkü yüce Allah, her bilgiyi bilir ve son -
suzluğun izine bakar.
26*Geçen ve gelecek nesnelerden haber vėrip
ve gizli nesneleriŋ izlerini açıp
26*Geçen ve gelecek olan şeylerden haber
ve rir ve gizli şeylerin izini açar. 
27*Hîc bir fikr geçmez ki ȯnủ duymaya ve
ȯŋa hîçbir söz mahfî olamaz
27*O’ndan gizli hiçbir düşünce olmaz ki onu
duymamış olsun ve O’na hiçbir söz gizli ola-
maz. 
28*Ve ol ki ezelî ve lem-yezelî dir ʿazîm nes-
neleri kendỉ ʿilmi ile  donatdı 
28*O, sonsuz öncelikli ve hiç tükenmezdir.
Büyük şeyleri kendi bilgisiyle donattı. 
29*Ne artar ne eksilir ne kimseniŋ nasihatına
muhtâcdır 
29*Ne artar, ne eksilir ve ne de bir kimsenin
öğü düne gereksinim duyar.
30*Ȯnuŋ cemʿi efʿâli ne kadar matlûbdur e -
ḡer   çe mütâlaʾa olunmaz ise meḡer bir kığıl -
cım kadar
30*O’nun bütün işleri ne denli arzulanır?
Eğer ki incelenip doğrulanamaz ise; meğer
bir kıvılcım kadar..! 

31*Bu cümle nesneler diridir ve ebeden ken -
dỉ hizmetlerinde kalalar hem her şeyʾ ȯŋa
mutiʿdir
31*Bu türlü şeyler diridir ve sonsuza dek
ken di görevlerinde kalırlar; hem her şey
O’na uyar. 

f
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32*Her şey çifte birbirine zıddır ve hîc bir
kusûr nesne ėtmedi 
32*Her şey çift, birbirinin karşıtıdır; ve hiç
bir kusurlu şey yap madı. 
33*Bir şey ġayrı şeyʾiŋ íyỉliḡini mukadder
ėder ve Allah Teʿâlânıŋ celâlini görmekden
kim doyabilir
33*Bir şey, diğer bir şeyin iyiliğini gösterir
ve yüce Allah’ın ulu luğunu görmekten kim
doyabilir? 

Kırk Üçüncü Bâb 
1*Ol muʿazzez evc ü sâfi rakiʿ semânıŋ sî -
mâsı nazarda ʿazîzdir 
1*O yüce doruk ve tertemiz gökyüzü; göğün
ne sevgili bir yüzü var.
2*Âfitâb ki kendỉyi gösterdiḡi zamân ʿazîz
Allahdan haber vėrir ʿacîb âlet ve Rabb'il
Müteʿâliŋ fiʿlidir 
2*Gün ışığı kendini gösterdiği zaman, ege-
men Allah’tan haber verir. Hayret bir şey ve
yüce Rabbin işidir! 
3*Zuhr vaktinde vilâyeti kurudur ve ȯnuŋ
ıssıcaklıḡınıŋ karşĩsına kim durabilir 
3*Çıktığı an ülkeyi kurutur ve onun sıcaklı -
ğının karşısına kim durabilir?
4*Âteşde yapılan şeyleri ėtmek içỉn ocağa
üfüren nice ise güneş dahi böyledir belki üc
okadar ziyâde daḡları yakar 
4*Ateşte yapılan şeyleri hazırlamak için oca -
ğa öfüren nasılsa; güneş de böyledir. Belki üç
kat daha fazla, dağ gibi yakar. 
5*Âteşli buhârı çıkarır ve pertevleri ile le -
meân ėdip gözleri ka maşdırır
5*Ateşli buharı çıkarır ve ışıklarıyla parlayıp
gözleri kamaştırır. 
6*Ȯnủ yaradan Allah-ü Ekberdir ve o ȯnuŋ
emri ile kendỉ yoluna ʿacele ėder
6*Onu yaratan büyük Allah’tır ve O’nun buy -
ruğuyla kendi yoluna acele* eder. 
7*Mâhı dahi o yapdı ki vaktine göre hâlî mü -
teġayyir mevsimleriŋ beyânı 
7*Ayı da O yarattı. Zamanına göre değişik
mevsimlerin oluşması ∞   

*Almancası: “Das muß ein großer Herr sein, der 

sie gemacht hat und hat sie heißen so schnell
laufen.“ 
Türkçesi: Onu yapan büyük Allah’tır ve yoluna
çabuk gider.

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Güneşi yaratan,
Sözüyle onun ‘yönünü saptayan’ Tanrı uludur.„
Şirak 43/5 
Yukarıda yazılı çeviride; ‘acele’ veya çabuk, hızlı,
seri gibi kelimeleri andıran bir ifade yoktur. „Yö -
nünü saptamak“  hızlı gitmek anlamını vermiyor!
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ve dünyânıŋ nişânı ola
ve dünyanın simgesi olsun.
8*Mâh bayrâmlara alâmetdir bir nûrdur ki tâ
tamâm eksilince intikâs ėder
8*Ay bayramlara işarettir ve bir ışıktır ki
kay  boluncaya dek kü çülür. 
9*Ȯndan ʿacâʾibden tebdîl olunup izdiyâd
ėder ve ȯnuŋ isminden ay tesmiye olunur 
9*Sonra acayip değişerek çoğalır ve onun is-
minden ‘Ay!’ diye adlandırılır. 
10*Semânıŋ feleḡinde ziyâ ėdip yukarıda
ʿaskerî âlet gibidir 
10*Ve gök kubbede parlayan askeri bir alet
gibidir. 
11*Yıldızlarıŋ cilâsı semânıŋ hüsnüdür ol
zîynet ki Allah Teʿâlânıŋ yüksek yerlerinde
ziyâʾlanır 
11*Yıldızların cilası, gökyüzünün güzelli -
ğidir. O parlak süs, yüce Allah’ın yüksek yer-
lerinde ışıldar. 
12*Kuddûsüŋ emri ile kendỉleriŋ saflarında
dururlar ve kendỉ bekçiliḡinde yorulmazlar 
12*Kutsal Olan’ın buyruğuyla kendi sırala -
rında dururlar ve kendi nöbetlerinde yorul -
maz lar. 
13*Kavs-ı kuzaha bak da ȯnủ yaradana tebâ -
rek eyle o kendỉ lemʿasında pek güzeldir 
13*Gök kuşağına bak ve onu yaratanı yücelt.
O kendi parlaklığıyla çok güzeldir. 
14*O bir müteʿazziz devr ile göḡü dönderir
ve ȯnủ Rabb'il Müteʿâliŋ elleri* inbisât ey -
lediler 
14*O, olağanüstü bir döngüyle göğü dön dü -
rür. Ve onu yüce Rabbin elleri* yayar. 
15*O kendỉ emri ile kara taʿcîl ėder ve kendỉ
hükmünce yıldırımları tėz tahrîş eyler
15*O kendi buyruğuyla karı hızlandırır ve
kendi kararıyla çabucak yıldırım ları kızıştırır.

*Almancası: “Er hat über den Himmel hin einen
glänzenden Kreis gemacht; die Hand des Höchsten
hat ihn ausgebreitet„ Martin Luther Çev. Ekl.
43/13
Türkçesi: O gökyüzüne parlayan bir gökkuşağı
yaptı ve onu Yüce’nin elleri yaydı.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: Gökkuşağı gökyü -
zünde yüce Tanrı'nın sürüklediği Görkemli bir 

kuşak oluşturur. Şirak 43/12
Yukarıdaki çeviride: Gökkuşağını yapan kimin el-
leri? Bunu belirtmemiş! Oysa Almanca ve Ali
Bey’in çevirisinde bu açıkça belirtilmiştir.

f
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16*Ȯnuŋ içỉn hazîneleri açıldığı gibi bulutlar
kuşlar gibi uçarlar
16*O’nun hazineleri açıldığı gibi bulutlar
kuşlar gibi uçuyor. 
17*O kendỉ ʿazîm kudreti ile bulutları pekidir
ki dolu taşlarını yağ dırmayalar
17*O kendi büyük gücüyle bulutları pekiştirir
ki taş gibi doluları yağdırmasınlar.
18*Ȯnuŋ gürüldüsünüŋ* sedâsı yere doğu ra -
cak ʿavrata gibi ağrılar getirir ve ȯnuŋ naza -
rın dan dağlar harekete gelirler
18*O’nun gökgürültüsü yere; doğuracak ka -
dınlar gibi sancılar getirir ve O’nun bakışıyla
dağlar kımıldar. 
19*Ȯnuŋ murâdınca lodos ve fûrtunalı poy -
râz hem rûzigârıŋ sağa nağı eser
19*O’nun dileğiyle lodos, fırtınalı poyraz ve
şiddetli rüzgâr eser. 
20*O karı uçan kuşlar gibi saçar ol dahi bir
yere cemʿ olan çekir ge ler gibi iner
20*O karı uçan kuşlar gibi sa çar; o da bir
yere toplanan çekirgeler gibi i ner. 
21*Ȯnuŋ beyazlığına göz taʿaccüb ėder ve
ȯnuŋ yağdığına kalb mütehayyir olur
21*Onun beyazlığına göz şaşırır! Ve onun
yağdığına yürek şaşa kalır. 
22*O kırağıyı yer üzerine tuz gibi saçar ki
döŋüp kazıklarıŋ uçla rına beŋzemiş olur
22*O kırağıyı yeryüzüne tuz gibi saçar; sanki
sivriltilmiş uçlara benzer. 
23*Sovuk poyrâz esdiḡi zamân sudan buz
mütehammad olur
23*Soğuk poyraz estiği zaman, sudan buza
dönüşür; 
24*Ki her derilmiş suda olur hem suyu cebe
gibi gėydirir
24*Ve her toplanmış suda olur. Suyu örülmüş
bir zırh gibi giydirir.
25*Dağları yer ve beriyyeleri yakar ve otu
âteş gibi tebâh ėder
25*Dağları yer, çölleri yakar ve otu ateş gibi
bitirir.
26*Bunlarıŋ karşĩsına hâzır dermân bulutdur
ve yerekâna+ yetiş çiğ sevindirir
26*Bunların karşısına hazır çare buluttur ve 
‘sarılığa’ yetiş! Çiy sevindirir.

27*O kendỉ kelâmı ile lücceyi teskîn eyler ve
içinde adaları diker 
27*O kendi sözüyle engin suları susturur ve
içinde adaları diker.
deryâda ∞
* 1664 el yazmasında ‘gürlemesinin’
+Almancası: ‘...der Tau, der sich ergießt, / um das
Trockene zu erfrischen. Jesus Sirach 43/22 Kato-
lik Birlik çevirisi.
Türkçesi: ‘...dökülen çiy kuruları tazeler’; bkz.II.
Ezra 15/13 yerekân: Ekinlere gelen sam, sarılık
has talığı.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Taze yaşam veren
çiy sıcağı izler.’’ Burada ‘sıcağı izler’ yorumu yeri -
ne (yerakân: sarılık); ‘kuruları tazeler’ denilme -
liydi. Yanlış bir çeviridir.
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28*Deryâda gezenler ȯnuŋ muhâtarâtını hi -
kâyet ėderler ki biz kulaklarımız ile işidip
taʿaccüb ėderỉz 
28*Denizlerde gezenler onun tehlikelerini
an  latırlar. Biz bunları ku lak la rımızla işitip
şaşırırız. 
29*Orada inanmayacak ve mahlûkât-ı ʿacaʾib
var her dürlü cins hayvânlar envâʿi ada ba -
lıkları 
29*Orada inanılmaz derecede acayip yara -
tıklar var; her türlü hayvanlar ve çeşitli ada
balıkları*... 
30*Ȯnuŋla her şey soŋ hayrına nâʾil olur hem
ȯnuŋ kelâmı ile durur
30*O’nunla her şey son iyiliğine erişir ve
O’nun sözüyle durur. 
31*Çok söylesek de ġavrına ėremeziz ve ne -
ti ce-i kelâm küllü-fî küll odur 
31*Çok söylesek de kökenine eremeyiz. Kı -
sacası ‘Her şeyde, Her Şey’ O’dur. 
32*Nice kâbil ȯŋa kemâl-i hamd ėtmek çün
o cümle mahlûkât üzerine ekberdir
32*O’na erdemlikle nasıl şükredebiliriz?
Çün      kü O, her yaratık üzerine büyüktür.
33*Rabb-i Teʿâlâ mehîb ü âʿzamdır ve ȯnuŋ
kuvveti ʿacîbdir 
33*Yüce Rab en büyüktür ve O’nun gücü şaş -
kınlık yaratır!
34*Kâdir olduğuŋuz kadar Rabbe hamd ėdip
taʿliye eyleyiŋ yine de her hamdden ekber
olur 
34*Elinizden geldiğince Rabbe hamdederek
yüceltin; yine de her övgüden büyüktür. 
35*Ve ȯŋa taʿliye ėdip cümle makdûruŋuzu
sarf ėdip yorulmaŋ zîrâ bu vechile dahi ke -
mâl-i mertebede hâmd ėdemezsiŋiz 
35*O’nu yüceltirken, tüm gücünüzü yitirip
yo rul mayın. Çünkü bu şekilde bile yeterli de -
recede şükredemezsiniz. 
36*Ȯnủ kim gördi ki vasf ėdebile ȯŋâ zâtına
göre kim taʿzîm ėdebilir 
36*O’nu kim gördü ki anlatabilsin? O’nu
özüne göre kim yüceltebilir?

*Almancası: “Daselbst sind seltsame Wunder,
mancherlei Tiere und Walfische;... „

Türkçesi: Orada garip mucizeler, çeşitli hayvan-
lar ve balinalar...

Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: “Çünkü denizde de
görülmemiş olağanüstü yaratıklar, Her çeşit hay-
van, çok iri deniz canavarları vardır.“ Şirak 43/25
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37*Bunlardan büyük niçe gizli şeyler var çün
ȯnuŋ âʿamâliniŋ azını görmüşüz
37*Bunlardan daha büyük bir sürü gizemler
var. O’nun işlerinin azını görmüşüz.  
(38)*Zîrâ Rabb-i Teʿâlâ her şeyʾi yaratdı ve
hikmeti sâlihlere vėrdi
(38)*Çünkü yüce Rab her şeyi yarattı ve
bilgeliği doğrulara verdi.

Kırk Dördüncü Bâb 
1*Halâ ʿazîz büyük âdamları ve zürriye ti mi -
ziŋ babalarını medh ėdelim
1*Şimdi sevgili büyük adamları ve soyumu -
zun atalarını övelim.
2*Allah Teʿâlâ niçe ʿizzet yaratdı ve ȯnuŋ
ʿazîmeti ezeldendir 
2*Yüce Allah, sayısız  görkemli şeyler yarattı.
O’nun yüceliği sonsuz önceliktendir. 
3*Onlar kendỉ memâlikinde saltanat sürdlủler
ve kuvvetde nâ-medâr âdamlar idiler 
3*Onlar kendi ülkelerinde egemenlik sürdü -
ler ve güçte yenilmez adamlardı. 
4*Kendỉ fahâmetine danışırlardı ve bu nü -
büv vetler ile irsâl olundular
4*Kendi büyüklüklerine danışıyorlar ve bu
pey gamberliklerle gönderilmişti ler. 
5*Kavme kendỉ müşâvereleri ile ve halkıŋ
şerîʿatiniŋ fehmini tedbîr ėderlerdi 
5*Halka kendi danışmalarıyla; toplumun
Tan rı Yasası’nı anlamalarını tasarlıyorlar dı. 
6*Onlarıŋ tekellümünde hikmetli tekellümât
mevcûd idi mûsıkî naġamâtı araşdırırlar idi 
6*Onların konuşmalarında bilgelik sözleri
vardı; müzikle ezgiler araştırıyor lardı. 
7*Kâmuran ve kuvvete mâlik âdamlar idiler
ve kendỉ meskenlerinde selâmet üzere geçi -
nir lerdi
7*Mutlu ve güçlü kişilerdi; kendi evlerinde
esenlikle yaşıyorlardı. 

cümle ∞

(38): bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında 38. ayet.

f
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8*Cümle bunlar kendỉ ʿasrlarınca ʿizzete
nâʾil oldlủlar ve kendỉ eyyâmında mütefahhir
oldular  
8*Bütün bunlar, kendi çağlarında onur lan -
dırıldılar ve kendi günlerinde övüldüler. 
9*Onlardan baʿzısı bir nâm alıkomuşlar ki
medhi zikr oluna 
9*Onlardan bazıları ün kazandılar ki övgü-
leri anılsın.
10*Ġayrılarıŋ hîc zikri yokdur ve zâʾi oldular
güyâ ki hîc yok idiler
10*Diğerleri hiç anılmıyor. Kayboldular!
San  ki hiç olmamışlar; 
11*Ve böyle idiler ki sanki hîc olmamışlar idi
onlardan soŋra oğulları dahi böyle oldular 
11*Ve sanki hiç yaşamamışlar! Ondan sonra
ço cukları da böyle oldu. 
12*Âmmâ onlar ki sâlih âdamlar idiler on -
larıŋ salâhiyyeti unudul madı
12*Ama onlar ise iyi insanlardı ve onların
yet kinlikleri hiç unutulmadı. 
13*Ki onlarıŋ nesli yanında íyỉ mîrâs kala ve
onlarıŋ âʾkâbı Allahıŋ ʾah dindedir 
13*Onların kuşakları yanında iyi bir miras
kalsın ve onların geleceği Allah’ın antlaşma -
sında olsun. 
14*Onlarıŋ nesli derim Allahıŋ ʿahdindedir
ve onlardan soŋra onlarıŋ oğulları da 
14*Onların soyu: Dedim ki; Allah’ın antlaş -
ma sındadır ve onlardan sonra onların oğul -
ları da...
15*Onlarıŋ nesli ebeden bâki kala ve onlarıŋ
ʿizzeti hîç münkarız olunmaz
15*Onların soyu sonsuza dek dursun ve
onların ünü hiç sönmesin. 
16*Gerçi onlarıŋ bedenleri selâmet ile defn
olundular âmmâ onlarıŋ nâmı dehr be dehr
hayydır 
16*Gerçi onların bedenleri esenlikle gö mül -
dü; ama onların ünü çağlar boyu yaşaya cak -
tır. 
17*Onlarıŋ hikmetini kavmlar hikâyet ėdeler
ve onlarıŋ medhini cemâʿat ifşâʾ eyleye
17*Onların bilgeliğini milletler anlatıyor; ve
onların övgüsünü cemaat açıklasın. 
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18*Ȯnu hayy Allah Teʿâlâ beğendi de âhz
olup bu ʿasrlara tevbe niŋ ʿibreti oldu 
18*Onu yüce Allah beğendi ve kabul olup, bu
çağlara tövbenin ibreti oldu. 
19*Nûh kâmil ve sâdık bulundu ȯŋa ġazab
gününde sevâb vėrildi
19*Nuh kusursuca dürüst bulundu. Ona afet
gününde sevap verildi. 
20*Ȯnuŋ içỉn tûfân olduğu zamân yerde bâkî
kaldı 
20*Bu yüzden tufan olduğu zaman, yeryü -
zünde kalıcı oldu. 
21*Ebedî ʾahd onuŋla kesildi ki artık hîc bir
beşer tûfân ile helâk olunmaya 
21*Sonsuzluk antlaşması onunla kesildi ki
bundan böyle artık hiç bir insan suyla yok
olunmasın. 
22*İbrâhîm çok ümmetleriŋ büyük babası idi
ȯnuŋ ʿizzetine be raber kimse olmadı 
22*İbrahim birçok milletlerin atası idi; onun
ünü gibi hiç kimse ünlenmedi. 
23*Bu Allah-ül-Müteʿâliŋ şerîʾatini gözetdi
ve ȯnuŋla taʿahhüd eyledi
23*O, yüce Allah’ın yasalarını gözetti ve
onunla antlaşma yaptı. 
24*Ȯnuŋ beşeriyyetinde ʿahd kesdi ve imti-
hânda hakîkatli bulundu
24*Onun soyunda antlaştı ve sınamada ger -
çekçi bulundu. 
25*Ȯnuŋ içỉn Cenâb-ı ʿİzzet ȯŋa yemîn ile
vaʾd eyledi ki ümmetler ȯnuŋ neslinde mü -
bârek olacaklardır 
25*Bundan ötürü yüce Tanrı ona yemin edip;
‘tüm insan soyunun onun adıyla mutlu olma -
sına’ söz verdi.
26*Ve ȯnủ yerin tozu kadar çoğaltsa gerek
hem ȯnuŋ neslini yıl dızlar gibi kaldıracakdır 
26*Onu yerin tozu kadar çoğaltacak ve onun
soyunu yıldızlar gibi kaldı racaktır. 
27*Ve ȯŋa deryâdan deryâya ve ırmakdan
ırmağa tâ yeriŋ nihâ ye tine dek
27*Ona denizlerden denizlere ve nehirlerden
nehirlere; ta dünyanın sonuna dek ∞

f

f
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mîrâs ėdecekdir
mirası edineceğini söyledi.
28*Bu nesneleri İshâk ile dahi babası İbrâhîm
içỉn mukarrer eyledi
28*Bu şeyleri İshak ile de babası İbrahim
için kararlaştırdı: 
29*Yaʿnî cümle âdamlarıŋ bereketini ve ʿah -
dini ki bunları Yaʿkûb uŋ başına kodu 
29*Yani tüm insanların bereketini ve antlaş -
masını ki bunları Yakup’un başına koydu. 
30*Ȯŋủ kendỉ bereketlerinde bildi ve ȯŋa
mîrâs vėrdi 
30*Onu kendi bereketlerinde bildi ve ona
miras verdi. 
31*Ȯnuŋ payını üleşdirip on iki sıbtlara tak-
sîm eyledi 
31*Onun payını paylaştırıp on iki bölüğe
ayırdı.

Kırk Beşinci Bâb 
1*Ve ondan soŋra bir dindâr âdamı çıkardı ki
her beşer katında lütf buldu
1*Ondan sonra dindar bir adam çıkardı. On -
dan herkes dostça bahsetti. 
2*Baʿzı Allahıŋ ve âdamlarıŋ mahbûbu Mûʾ -
sâyı ki ȯnuŋ zikri mübârekdir
2*Bu Allah’ın ve insanların sevgilisi Musa’ -
dır. Onun anılması ne kutludur. 
3*Ȯnu ʿizzetde mukaddeslere müşâbe eyledi
ve ȯnủ düşmanlara korku içỉn ʿazîm eyledi 
3*Onu onurda kutsallara eş tuttu ve onu
düşmanlarını korkutmak için büyük yaptı. 
4*Ȯnuŋ kelimâtı ile ʿalâmetleri teskîn ėtdi ve
ȯnủ pâdişâhlarıŋ huzûrunda ʿizzetli eyledi 
4*Onun sözleriyle olağanüstü olayları yatış -
tırdı ve onu kralların önünde güçlen dirdi. 
5*O ȯnủ emri ile kendỉ kavmine gönderdi ve
ȯŋa kendỉ celâlini gösterdi
5*O, onu buyruğuyla kendi halkına gönder-
di ve ona onlara kendi görkemini gösterdi.

f
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6*O ȯnủ dîn ve hilimde takdîs eyledi o ȯnủ
cümle âdamlar arasında ihtiyâr eyledi
6*O, onu din ve ağırbaşlılıkla kutsadı. Onu
tüm insanlar arasından seçti.
7*Ȯna kendỉ âvâzıŋı dinletdi ve ȯnủ duman
içine girdirdi 
7*Ona kendi sesini dinletti ve onu duman i -
çine soktu. 
8*Hem ȯŋa muvâcehen emirleri hayvâtıŋ ve
ʿilmiŋ Tevrâtʾını vėrdi 
8*Onun yüzüne karşı buyrukları, yaşamın ve
bilgeliğin Tevrat’ını  verdi. 
9*Tâ kim Yaʿkûba ʿahdi ve İsrâʾėle şerîʿatı
öḡrede 
9*Ta ki Yakup’a antlaşmayı ve İsrail’e ‘Tanrı
Yasası’nı öğretsin. 
10*Ȯŋa müşâbe karındaşı kadîs Hârûnu Lev -
vî sıbtından irtifaʿ eyledi
10*Onun gibi, Levi soyundan olan aziz kar -
deşi Harun’u yükseltti.
11*Ȯnuŋla ebedî ʿahdi kesdi ve ȯŋa kavmiŋ
imâmetini vėrdi 
11*Onunla sonsuzluk antlaşmasını yaptı ve
ona ulusun halifeliğini verdi. 
12*Ȯŋa münâsib ziynet ihsân eyledi ȯŋa fâhir
libâs kuşatdı 
12*Ona uygun süslemeler verdi; ona onur
giy sisi kuşattı. 
13*Ȯŋa tamâm ʿazâmeti gėydirdi ve ȯnủ
kuv  vet âlâtı ile kuvvet lendirdi
13*Ona tam görkemlilik giydirdi ve onu güç
aletleriyle güçlendirdi.
14*Şalvâr ile ve kaftân ile hem ârkâlîc ile 
14*Şalvar, kaftan ve ‘Haham Göğüslüğü’ ile.
15*Ve ȯŋủ altĩn anarcıklar ile dolandırdı 
15*Onu altın anımsama kuşağıyla çevreledi. 
16*Hem çok çınkıraklar ile çepçevre de tâ
kim gezdikce sedâ vėre 
16*Ve onun çevresini bir dizi çıngıraklarla
çevirdi ki gezindikçe ses versin. 
17*Ve heykelde sedâ işidile kendỉ kavminiŋ
oğullarına zikr içỉn
17*Ve böylece Tapınakta ses işitilsin. Bu
kendi halkının çocuklarına anılma için olsun.
18*Ȯŋa altĩndan ve menevişden ve ergavânî-
den ve zerd-üşteden mubârek hilʿatı

18*Ona altından, mor, parlak kızıl kutsal
önlüğü ve parlak örgülü kaftanı;
19*Hakk zuhûrunuŋ hikmetiniŋ sîne bendini
kıvrak müsennaʿ iskarlatı
19*Gerçek bilgeliğin görünmesi için, göğüs
bandının kıvrak al giysisini;

mühürgen ∞

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 45: 6-18 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 747



748 EKLESİYASTİKUS - 45: 20-30 1665 TEMİZ KOPYASI



20*Mühr-gen işli altĩnda merbût kıymetlỉ
tâşları cevâhirci ʿamelini gėydirdi 
20*Kakma işlemeli, altında değerli mücevher
taşlarla bezenmiş işini giydirdi. 
21*Zikr içỉn Benî İsrâʾėl sıbtlarınıŋ ʿadedine
göre kazılmış hatt ile
21*Anılmaları için İsrailoğulları bölükle ri -
nin sayısına göre kazılmış süsleme yazı sıyla; 
22*Ȯŋa altĩn tâcı kuds nâkışınıŋ* basması ile
sarık üzerine kodu 
22*Ona altın tacıyla; „Kutsal nakış’’* bas -
kısını sarık üzerine koydu. 
23*Ki bu nesneler mükerrem ʿazîmetler kâ -
mil işler göze makbûller ve nâzik ziynetler
idiler 
23*Tüm bu şeyler; bol görkemlikle, olgun
işlerle göze iyi gelen, ince süsleme ler di.  
24*Ȯndan evvel inceleyin hîc yok idi ve hîc
bir ecnebî onları gėymedi 
24*Ama inceleyin; bundan önce hiç yoktular!
Ve hiç bir yabancı onları giy medi; 
25*Ancak ȯnuŋ oğulları ve halefleri ebeden 
25*Ancak onun oğulları ve ardılları sonsuza
dek.
26*Onlarıŋ kurbanları zebh içỉn dâʾimâ gün -
de iki kerre takrîb olurlardı
26*Onların ‘yakmalık kurbanları’ kesim için
günde iki kez getiriliyordu.
27*Mûʾsa ȯnủ imâmete nasb eyledi ve ȯnủ
dahi mukaddes ile mesh ėtdi
27*Musa onu halifeliğe atadı ve onu kutsal -
lık la meshetti.
28*Ol ki ȯŋa ve ȯnuŋ nesline gök durdukca
ebedî ʿahd içỉn oldu 
28*O, ona ve onun soyuna; gök durdukça**
son suza dek antlaşma oldu. 
29*Ki Allah Teʿâlâya ʿibâdet eyleye ve imâ -
metiŋ hizmetini göre ȯnuŋ ismi ile kendỉ
kavmine bereketleye 
29*Böylece yüce Allah’a ibadet etsin ve ha -
lifeliğin hizmetini görsün. O’nun adıyla kendi
halkını bereketlesin. 
30*Cümle hayylarıŋ arasında ȯnủ ihtiyâr
eyledi ki kurbânları takrîb eyleye
30*Tüm canlılar arasından onu seçti ki, kur -
banlarını sunsun. 

*Almancası: “das goldene Stirnblatt an dem Hut,
darin gegraben war: ‘Heilig dem Herrn’; welches
alles war herrlich, köstlich, lieblich und schön„
Martin Luther Çevirisi; Sirack 45/14
Türkçesi: Başlığı üzerindeki altın alınbağında
şunlar kazınmıştı: RABB’in “Yehova’nın(יהוה)
Kutsalı“ bkz. Ekümenik Kutsal Kitap; Tevrat Çık.
28/36.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: Ona sarığının üs -
tüne koyması için altın bir taç vermişti, Üzerinde
‘kendini adama mührü’ vardı. Olağanüstü bir süs
eşyası, harika bir işçilik, Göz kamaştıran bir ziy -
net. Şirak 45/12
Ali Bey’in çevirisinde „Kutsal’ın nakışının“ veya
„Kutsal nakış“ olarak çevrilen bu cümle Kitabı
Mukaddes Şt’in çevirisinde ‘kendini adama müh -
rü’ olarak çevrilmiştir. Aslında bu ‘Ye hova’ya ada -
ma’ olmalıydı. Çünkü eski Yunan ca çeviride,
ib    ranice YHVH harfleri yerine Tanrı, Rab; God/
Lord gibi kelimeler - θεός - Kirios(Kuriyos) ola-
rak geçiyor. Bu yüzden Martin Luther de ‘Hz.
Yehovah’a adanmış’ ifadesi yerine Almanca
‘Rab   bin Kutsalı’ veya ‘Rabbin adanmışı’ anlamına
gelen yukardaki ifadeyi kul lanmıştır.
**“Gök durdukça“ doğrudur. Diğer Almanca çe-
virilerde de Gök durdukça kelimesi vardır. Kitabı
Mukaddes Şt’nin çevirisinde ise “Cennet yerinde
durduğu sürece„ ifadesini kullanarak yanlış bir
yorum yapmıştır. Şirak 45/15. Bkz. bu ayetlere
atfen; Çık. 40, 15/5, Lev. 23/27.
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31*Buhûru ve hoş râʾihayı zikr içỉn yaka tâ
kim ȯnủ ġaffâr eyleye 
31*Hoş kokulu tütsüyü anı için yaksın; ta ki
onu bağışlasın.
32*Ol ȯŋa kendỉ vasiyyetlerini ve âhkâmıŋ
ferâ iziniŋ hükmünü vėrdi 
32*Ona kendi vasiyetlerini, kararlarının ke -
sin buyruklarını verdi. 
33*Ki Yaʿkûba şehâdeti öḡrede ve ȯnuŋ şe -
rîʿa tinde İsrâʾėli münîr eyleye 
33*Böylece Yakup’a tanıklığı öğretsin ve O’ -
nun şeriatında İsrail’i* aydınlatsın. 
34*Ecnebîler ȯŋa karşĩ kodular hem ȯŋa be -
riyyede hased çekdiler
34*Yabancılar ona karşı geldiler ve onu çöl -
de kıskandılar. 
35*Daâtânlılar ve Âbîrâmlılar ve Korâhıŋ
cemʿiyyeti hışm ü ġazab ile 
35*Datanlılar ve Abiramlılar ile Korah top -
lu mu şiddetle öfkelendi.
36*Rabb-i Teʿâlâ bunu görüp beḡenmedi
ȯnuŋ içỉn hışm ve ġa zabdan telef oldular 
36*Yüce Rab bunu görüp beğenmedi. Bu yüz-
den şiddetli öfke ve afet ile yok oldular. 
37*Onlar da muʿcizât ėtdi vaktâ ki onları
âteşiniŋ ʿalevi ile helâk eyledi
37*Onlara ola ğan üstü harikalarla, ateş ale-
viyle yok etti.
38*Ve Hârûnuŋ ʿizzeti artdı hem ȯŋa mîrâs
vėrdi 
38*Harun’un görkemliliği arttı ve ona miras
verdi. 
39*Ȯŋa kısmet içỉn yılıŋ mahsûlâtınıŋ turfan -
da larını vėrdi evvelce ȯŋa ve ȯnuŋ mü teʿal -
likâtına vâfîr taʿâm hâzır eyledi 
39*Onu bir pay için yılın ürünlerinin ilkinden
verdi. Önce ona ve onun yakınlarına bol bol
ye mek hazırladı.
40*Zîrâ imâmlar Rabbi'l Müteʿâliŋ kurbân -
larını yerler ki onları Hârûna ve ȯnuŋ nesline
vėrdi 
40*Çünkü imamlar yüce Rabbin kurbanla rını
yiyorlardı. ‘Tanrı’ onları Harun’a ve o nun
soyuna verdi. 
41*Gerçi ki kavmiŋ vilâyetinde mîrâs almağa
kâdir değil idi ve kavmiŋ

41*Gerçi o, halkın vilayetinde miras ala maz -
dı ve halkın ∞

*Burada sözü edilen Hz. Yakup ve soyu.
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arasında payı yok idi zîrâ Rabbî Teʿâlâ ȯnuŋ
mîrâsınıŋ payıdır
içinde de bir payı yoktu! Çünkü yüce Rab
onun mirasının payıdır.
42*Ve Eliyâzar oğlu Pinehâs da ʿizzetde ü -
çün cüdür 
42*Elazar oğlu Pinehas da görkemde üçün -
cüdür.
43*Ȯnuŋ içỉn ki Rabbî Teʿâlânıŋ takvâʾsında
ġayretli idi ve kavmiŋ ʿisyânında mukâvamet
eyledi 
43*Bu yüzden yüce Rab’ten korkuyordu ve
halkın başkaldırışına karşı koydu. 
44*Kendỉ íyỉ kalbiniŋ neşâtası ile ki İsrâʾėliŋ
Taŋrısına râzı eyledi 
44*Kendi iyi yüreğinin sevinciyle İsrail’in
Tanrısını hoşnut etti. 
45*Ȯnuŋ içỉn ȯŋa selâm ʿahdini kesdi ȯnủ
makdeseye mukaddes şeylere ve kişilere hem
kavme imâm nasb eyledi 
45*Bu yüzden onunla barış antlaşması yaptı.
Onu kutsal çadıra, kutsal eşyalara, insanlara
ve tüm halka imam atadı. 
46*Tâ kim imâmetiŋ mensıbı ebeden ȯŋa ve
ȯnuŋ nesline mahsûs kala
46*Ta ki halifelik geleneği sonsuza dek ona
ve onun soyuna ait olsun. 
47*Ve nice ki Yahûdâ sıbtından Âsây oğlu
Dâvûda olan ʿahdine göre
47*Nasıl ki Yahuda bölüğünden Asaf oğlu
Da vut’a olan antlaş maya göre;
48*Pâdişâhlık mîrâsı evlâddan evlâdıŋ birine
giderse Hârûnuŋ mîrâsı dahi böyle ȯnuŋ nes-
line döne 
48*Kralık mirası oğuldan oğula, birisine ge -
çerse; böylece Ha run’un mirası da onun so -
yunda kalır. 
49*Rabb-i Teʿâlâ size kalbiŋizde ʿilm vėre ki
kavme ʿadâlet üzere hükm ėdesiz 
49*Yüce Rab size yüreğinizde bilgelik versin
ki halkı adaletle yönetesiniz. 
50*Tâ kim ȯnlarıŋ sâlih ʿamelleri mahv ol-
maya ve Rabb-i Teʿâlâ Hârûnuŋ ʿizzetini te -
nâsüllerince ibkâʾ eyleye
50*Ta ki onların iyi işleri yok olmasın ve yüce
Rab Harun’un şanını kendi kuşağı boyunca 

daim bıraksın.

f
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Kırkaltıncı Bâb
1*Nûn oğlu Yehoşaʿ* cenkde keskin ve nü -
büv vetlerde Mûʾsânıŋ halîfesidỉr
1*Nun oğlu Yeşu cenkte keskin ve peygam-
berliklerde Musa’nın ha li fesidir. 
2*Ve nâmına göre Allah Teʿâlânıŋ muh târ -
larını halâs ėtmekde ʿazîm kimse idi
2*Ününe yaraşır biçimde yüce Allah’ın seç -
kinlerini kurtarmakta büyük biriydi. 
3*Hem onlarıŋ üzerine kalkan düşmanların -
dan intikâm almakda İsrâʾėle vilâyeti temlîk
ėtmek içỉn** 
3*Onların üzerine kalkan, düşmanlarından
öç almak ve vilayeti miras almak için*
4*Elleri kaldırıp ve şehr üzerine kılıcı saldığı
zamân ne kadar muʿazzez idi 
4*Ellerini kaldırıp kent üzerine kılıcını uzat -
tığı an, ne denli sevecendi. 
5*Ondan evvel böyle kim mukâvemet eyledi
zîrâ Rabb-i Teʿâlânıŋ cenklerini bu ėtdi 
5*Ondan önce böyle kim karşı koyabildi?
Çünkü yüce Rabbin cenklerini bu yaptı. 
6*Ȯnuŋ eliniŋ sebebi ile güneş gerỉ çekilmedi
mi şöyle ki bir gün iki günlük oldu 
6*Onun eli nedeniyle güneş geri çekilmedi
mi? Şöyle ki; bir gün, iki günlük  oldu. 
7*Düşmanı her tarafdan basdığı zaman Kâ -
dir' il-Müteʿâle istidʿâ eyledi 
7*Düşmanı her taraftan bastığı an, yüce Ege-
men’i çağırdı.
8*Rabb-i Ekber dahi ȯnủ isticâb ėdip ʿazîm
şiddet ile dolu taşlarını yağdırdı
8*Büyük Rab da onu haklı görüp, çok şiddetli
dolu taşlarını yağdırdı. 

*Yeşu: YHVH(Yehova onun kurtarıcısı) anlamına
gelen İbranice bir isimdir. Bkz. Çık.17/9.
**Almancası: “...an den Feinden Rache zu neh -
men und Israel in sein Erbland zu führen„ Katolik
Birlik Çevirisi. Sirach 46/1
Türkçesi: ...düşmanlarından intikam almaya ve İs-
rail’i mirasının toprağına sürmeye.

Kitabı Mukaddes Şt.’nin Çevirisi: „ ... Cennete git-
mek üzere seçilmiş olan Ulusun büyük kurtarı cı -
larından biriydi. Ona karşı koyan düş  man  larından
öç alıyordu, Böylece İsrail'e mirasını vermiş o lu-

yor du. Şirak 46/1
Burada ne Ali Bey’in çevirisinde ve ne de Al-
manca bütün çevirilerde ‘Cennete gitmek üzere
seçilmiş olan Ulus’tan bahsedilmiyor. Tamamen
hayali bir yorumdur.
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9*Ümmetler üzerine hücûm ile cenki saldı ve
mukâvimleri inişde bozdu
9*Ülkeler üzerine saldırdı ve karşı koyanları
inişte bozguna uğrattı. 
10*Tâ kim ümmetler ȯnuŋ silâhlarını bileler
çün ȯnuŋ cenki Rabb-i Teʿâlânıŋ huzûrunda
idi 
10*Ta ki milletler onun silahlarını bilsinler.
Çünkü onun cengi yüce Rabbin önündeydi. 
11*Zîrâ o kavîyye ittibâʿ eyledi ve Mûʾsanıŋ
zamânında muhsin idi
11*Çünkü o ‘Güçlü’ye boyun eğdi ve Musa’ -
nın zamanında iyilik edendi. 
12*O hem Yefûn oğlu Kâleb cemʿiyete karşĩ
kodular 
12*O Yefunne oğlu Kaleb ile adamlarına kar -
şı direndi. 
13*Kavmi günâhdan menʿ ėtmek içỉn hem
şerîriŋ tuğyânını teskîn ėtmek içỉn
13*Halkı günahtan uzaklaştırmak ve kötü-
lerin taşkınlığını yatıştır mak için... 
14*Bunlar ikici ki altıyüz biŋ yayadan kur-
tuldular 
14*Bu ikisi, tam altı yüz bin yayadan kur-
tuldu.  
15*Allah Teʿâlâdaŋ mîrâsa süd ve bal akıdan
vilâyete idhâl olunmak içỉn
15*Yüce Allah’tan mirasa; süt ve bal akıtan
ülkeye geçmek için... 
16*Ve Allah Teʿâlâ Kâlebe kuvvet vėrdi ki
ȯŋa tâ kocalığına dek bâkî kaldı 
16*Yüce Allah, Kaleb’i güç verdi ve bu ona
yaşlılığına dek sürdü.  
17*Vilâyetiŋ yüksek yerlerine çıkmak içỉn bu
husûsdan ȯnuŋ nesli temellük eyledi
17*Ülkenin yüksek yerlerine çıkmak için,
onun soyunu miras edindi. 
18*Tâ kim cümle Benî İsrâʾėl bile ki Cenâb-
ı Hakka tâbiʿ olmak íyỉdir
18*Tüm İsrail’in bunu bilmesi gerek: ‘Hz. Al-
lah’a bağlı kalmak iyidir! 
19*Sâʾir hâkimleriŋ dahi her birisiniŋ başka
başka zikri böyle mübârek olsun
19*Ne kutlu; diğer beylerin her birisinin
böyle, başka türlü anılması! 
20*Cümle ol kimseleriŋ ki onlarıŋ kalbleri 

zinâya uymadılar ve Cenâb-ı ʿİzzete ʿâsî ol -
ma dılar
20*Çünkü tüm o kişilerin yürekleri zinaya
yaklaşmadı ve yüce Tanrı’ya başkaldır ma -
dılar. 

f

f

KİLİSENİN KİTABI - 46: 9-20 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI  757



758 EKLESİYASTİKUS - 46: 21-28 1665 TEMİZ KOPYASI



21*Onlarıŋ kemikleri kendỉ yerlerinde filis -
lensin ve ȯnlarıŋ nâmı ʿizzete nâʾil olan oğul -
larında deḡişilip yeŋilensin 
21*Onların kemikleri kendi yerlerinde filiz -
lensin ve onların ünü onurlu çocuklarında
değişilip yenilensin. 
22*Samûel Allah Teʿâlânıŋ sevgilisi ve ȯnuŋ
peyġamberi idi hem memleket nasb ėdip
kendỉ kavmi üzerine sultânları dikip mesh
eyledi 
22*Samuel yüce Allah’ın sevgilisi ve onun
peygamberiydi. Ülkeyi kurup, halkının üzer-
ine krallar atayıp meshetti. 
23*Allah Teʿâlânıŋ şerîʿatine göre cemʿiyete
hükm eyledi ve Hak-Teʿâlâ Yaʿkûbu yokladı 
23*Yüce Tanrı’nın yasalarına göre toplumu
yar gıladı ve yüce Tanrı Yakup’u yokladı. 
24*Kendỉ hakikati içỉn kâmil peyġamber bu-
lundu ve kelimâtı ile rüʾyâʾda sâdık bilindi 
24*Kendi gerçekliğiyle, olgun bir peygamber
ola rak tanındı ve  rüyada sözleriyle dürüst bi -
lindi. 
25*Düşmanlar ȯŋa her tarafdan tazyîk ėtdiḡi
zamân bir süd emen kuzủnuŋ kurbânı ile
Allah Teʿâlâya istidʿâʾ eyledi 
25*Düşmanları onu her yönden sıkıştırdıkları
an, bir süt kuzusunu kurban edip yüce Allah’ı
çağırdı. 
26*Allah Teʿâlâ dahi gökden raʿd eyledi de
kendỉ âvâzını ʿazîm gürültü ile diŋletdi 
26*Yüce Tanrı da gök gürültüsüyle kendi se -
sini büyük gü rültüyle dinletti. 
27*Ve sürűleriŋ serdârlarını hem cümle Filis -
tîleriŋ beḡlerini kırdı 
27*Sürülerin kumandanlarını ve tüm Filis -
tinliler’in beylerini kırdı.
28*Ondan mâʿadâ Allah Teʿâlânıŋ ve ȯnuŋ
Mesîhiniŋ huzûrunda hˇâb-ı sermedîniŋ* za -
mânında evvel işhâd ėdip dėdi ki
28*Bundan başka, yüce Allah’ın ve O’nun
Me sih’inin önünde, ‘sonsuz huzurunun*’  za -
ma nından önce tanıklık edip dedi ki: 

*Almancası: “Als Samuel sich dann zur Ruhe
legte, rief er den Herrn und seinen Gesalbten als
Zeugen an: Katolik Birlik Çevirisi; Sirach 46/19

Türkçesi: Samuel rahatına gitmeden önce, o Rabbi
ve Mesihini tanıklığa çağırdı.

*hˇâb: Uyku: Bkz. Vâv-ı mâ’düle; Anadolu
Üni. Osmanlıca I. S.75
*hˇâb-ı sermedî: Sonsuzluk uykusu; ‘ebedî huzur’
veya ‘rahatına gitmek’ deyimleri ölümü gös-
teriyor. Burada Sa muel’in ölümünden bahsediyor.
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29*Ben hîc kimseden akçe ve pâşmaklık al -
madım ve kimse ondan şikâyet ėtmedi
29*-Ben hiç kimseden gümüş para veya bir
çarıklık almadım! Ondan hiç kimse de şikayet
etmedi.  
30*Ve vefât ėtdikden soŋra dahi peyġam -
berlik ėdip ölümünü pâdişâha bildirdi. 
30*Öldükten sonra da peygamberlik edip ö -
lümünü krala bildirdi. 
31*Ve kendỉ nübûvvetli âvâzını yerden kal -
dırıp kavmiŋ cürümlerini mahv olacağını pė -
şîn duyurdu
31*Ve ağzını açıp, kendi peygamberliğinin
sesini yükseltti; halkın suçlarının bağışlana -
ca ğını önceden duyurdu.

Kırk Yedinci Bâb
1*Bundan soŋra Nâtân kalkdı ki Hazret-i
Dâvûduŋ ʿasrında pey ġamber idi
1*Bundan sonra Natan gelip Hz. Davut’un
zamanında peygamber oldu.
2*Selâmet kurbânından yağ başka konulduğu
gibi Dâvûd dahi Benî İsrâʾėldeŋ mümtâz oldu 
2*Selamet kurbanının yağı özel ayrıldığı gi -
bi; Davut da İsrail oğulları’ndan seçildi.
3*Arslanlar ile güyâ ki oğlanlar ile ve ayĩlar
ile güyâ ki koyunlarıŋ kuzủları ile oynaşdı 
3*Aslanlarla, sanki çocuklarla...! Ayılarla,
sanki koyunların kuzu la rıyla oynaşıyormuş
gibi oynadı! 
4*Gençliğinde dîvi öldürmedi mi ve kavm-
den ʿaybı kaldırmadı mı 
4*Gençliğinde devi öldürmedi mi ve hal kın -
dan utancı kaldırmadı mı? 
5*Sapan taşı ile elini salmak ile+ ve Golyâtıŋ
ġurûrunu yıkmağile 
5*Sapan taşıyla elini salladı ve Golyat’ın gu-
rurunu yıktı.
6*Zîrâ Allah Teʿâlâya istidʿâʾ eyledi ol ki ȯ -
nuŋ sağ eline kuvvet vėrdi
6*Çünkü yüce Allah’ı çağırdı, O da onun sağ
elini güçlendirdi.
7*Çünkü kavî âdamı defʿ ėtmek ve kendỉ
kavminiŋ boynuzunu terfîʿ ėtmek içỉn
7*Güçlü adamı kovmak ve kendi halkının
boy nuzunu yükseltmek için. ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında:...elini
salmağla...

f
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8*Kavm dahi Dâvûda on biŋi* öldürdüḡü
içỉn tâʿzîz eyledi ve ȯŋa Allahıŋ bereketinden
medh eyleyip ʿizzet mücevvezesini ihdâʾ ey -
lediler 
8*Halk, Davut’u on bini* öldürdüğü için aziz
kıldı ve ona Allah’ın bereketiyle övüp, onur
tacını giydirdi. 
9*Zîrâ her tarafdan düşmanları bozdu ve
ʿadûv Filistîleri berbâd eyledi hem onlarıŋ
boynuzlarını tâ bu güne dek kırdı 
9*Çünkü her taraftan düşmanı bozdu. Düş -
man Filistinliler’i yok etti ve onların boynuz -
larını ta bugüne dek kırdı. 
10*Kuddûs'il-Müteʿâle her işde kelâmı mecd
ile şükr eyledi 
10*Yüce Kutsal’ın her şeyi için, sözünü ö -
verek şükretti.
11*Ve ȯŋa bütün kalb ile uġniyeler eyledi
hem kendỉ hâlikını sevdi
11*O’na tüm yürekten ezgiler düzdü ve kendi
yaradanını sevdi.
12*Ve Mezbahıŋ önünde hˇânendeler nasb
ey ledi tâ kim sedâları ile bir şîrîn âhenkler ey -
leyeler ve ȯŋa her gün uġniyyeleri ile tesbîh
ėdeler
12*Mezbah’ın önünde ilahiciler atadı. Öyle
ki güzel sesleriyle uyumlu söylesinler ve O’nu
her gün ezgilerle ansınlar.
13*O bayrâmları müzeyyen eyledi ve mev -
simleri tamâm donatdı 
13*Bayramları bezedi ve mevsimleri tam süs -
ledi. 
14*Onlar Allah Teʿâlânıŋ ism-i şerîfine hâmd
ėder iken ve makdese tâ sabâha dek pür teren-
nüm iken 
14*Onlar yüce Tanrı’nın şerefli adına şük -
rederken ve ‘Kutsal Yer’ ta sabaha dek ila -
hilerle doluyken; 
15*Allah Teʿâlâ ȯnuŋ günâhını mahv eyledi
ve ȯnuŋ boynuzunu ebeden terfîʿ eyledi
15*Yüce Allah onun günahını kaldırdı ve o -
nun boynuzunu sonsuza dek yükseltti.
16*Ve ȯŋa ʿahd içỉn pâdişâhlık ve İsrâʾėlde
ʿizzet tahtını vėrdi 
16*Ona antlaşma için krallık ve İsrail’de
gör kem tahtını verdi.

17*Ȯndaŋ soŋra ȯnuŋ ʿâlim oğlu geldi ol ki
ȯnuŋ ile vüsʿatde sâkin idi
17*Ondan sonra onun bilge oğlu geldi. O,
onunla uysallıkla yürüdü. 

*Almancası: “Er ließ in rühmen als zehntausend
Mann wert und ehrte ihn mit göttlichem Segen,
daß er die königliche Krone kriegte. Martin Luther
Çevirisi Sirach 47/7
Tűrkçesi: On bin adamı öldürdüğü i çin övdüler ve
İlahi nimetle onur tacını taktılar.

Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Bu nedenle ona
sonsuz saygı gösterdiler, Tanrı'ya şükrederken onu
övdüler, Ona bir övgü tacı sundular.“ Şirak 47/6
Tevrat’ta (bkz. I. Sam. 18/7’de aynı ayet var). Bu-
rada ‘on bin’ askerin öldürülmesinden bahsedilmiş
olmasına rağmen diğer çeviride unutulmuş.

Süleymân ∞

f
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18*Süleyman selâm+ zamânında pâdişâh idi
ve ʿizzete nâʾil oldu hem Allah Teʿâlâ ȯŋa her
tarafdan ârâm vėrdi 
18*Süleyman selamet+ zamanında kral idi ve
görkeme erişti. Yüce Allah, onu her taraftan
rahat ettirdi. 
19*Tâ kim kendỉ ismine bir beyt kura ve
ebedî makdeseyi hâzırlaya
19*Böylece O’nun adına bir tapınak kursun
ve son suzluğun ‘Kutsal Mabed’ini yapsın. 
20*Gençlikde ne pek ʿalîm ve ırmak gibi pür
fahâmet olduŋ 
20*Gençliğinde ne denli bilgelikle doldun ve
ırmak gibi ünlü oldun. 
21*Seniŋ cânıŋ bütün yeri kapladı ve sen ȯnủ
rümûzlu emsâl ile doldurduŋ
21*Senin canın tüm dünyayı kapladı ve sen
onu gizemli benzet melerle doldurdun. 
22*Seniŋ nâmıŋ uzak adalara gitdi ve se lâ -
mıŋda mahbûb idi 
22*Senin ünün uzak adalara gitti ve selamın
da dostça idi.
23*Uġniyeleriŋ hadîsleriŋ emsâlleriŋ ve ter -
cemeleriŋ içỉn vilâyet ler saŋa hayrâŋ idiler 
23*Ezgilerin, hadislerin, benzetmelerin ve
çevirilerin için tüm ülkeler sana şaştılar. 
24*Bütün yeriŋ efendisi Allah Teʿâlânıŋ ismi
ile ki ȯŋa İsrâʾėl Taŋrısı diye ad konuldu 
24*Bütün yeryüzünün efendisi yüce Allah’ın
adıyla ki O’na İsrail* Tanrısı diye ad konul -
du. 
25*Sen altĩnı kalây gibi yığdıŋ ve güműşü
kur şun gibi cemʿ eyledin
25*Sen altını kalay gibi yığdın ve gümüşü**
kurşun gibi topladın.
26*Sulblarıŋı ʿavratlara temyîl eylediŋ ve
teniŋ ile musahhar olduŋ 
26*Soyun kadınlarla karıştı ve bede ninle
bağlandın. 
27*Kendỉ ʿizzetiŋe bir leke koduŋ ve nesliŋi
tednîs eylediŋ 
27*Kendi onurunu lekeledin ve soyunu kir-
lettin. 
28*Ve evlâdıŋ üzerine ġazab getirmek içỉn ve
safâhetiŋ ile müte vecciʿ olmak içỉn
28*Çocukların üzerine öfke getirmek ve eğ- 

len tilerinle kederlenmek için.
+Ya da Salem kraliçesi Belkıs zamanında.
*Hz. Yakup ve soyu.
**Bkz. II. Trh. 9/20
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Rab'bin adına, İs-
rail'in Tanrısı adına Tenekeler dolusu altın top -
ladın...“ Şirak 47/18 

Yukardaki ifade yanlıştır: Teneke bkz. Nisan Söz -
lük; ince metal tabakası veya bundan yapılmış
eşya deposu. Kitabın yazıldığı 2-3000 yıl önce
böyle bir teknoloji var mıydı ki böyle bir ifade
kullanılsın? Küpler dolusu deseydi anlaşılırdı.

f
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29*Memleket müfterik olmak içỉn ve Ef râʾ -
imden ʿâsî mülk peydâ olmak içỉn
29*Ülkeyi dağıtmak ve Efrayim’e isyankar
bir yer vermek için.
30*Yine de Allah Teʿâlâ kendỉ rahmetini terk
ėdecek deḡil idi ve ȯnuŋ ʿamelinden hîç birisi
bi'l-külliyye zâyiʿ olmayacakdır 
30*Ama yine de yüce Allah, kendi bağış la -
masını bırakacak değildi; ve onun işlerinden
hiçbirisi büsbütün kaybolmaya caktır. 
31*Ve kendỉ muhtârınıŋ âʿkabını münkarız
ėtmek hem kendỉ mahbûbubuŋ neslini istîsâl
ėtmek istemedi 
31*Kendi beylerinin geleceğini kesmek ve
kendi sevgililerinin so yunu bitirmek istemedi. 
32*Belki Yaʿkûba bir bakiyye ve Dâvûda on -
dan bir asıl vėrmişdir 
32*Belki Yakup’tan geriye kalanlar ve Davut
için onlardan bir kök vermiştir. 
33*Ve Süleymân babaları ile râhata var dık -
dan soŋra ardınca kendỉ neslini alıkodu 
33*Süleyman atalarıyla huzura erdikten son -
ra, arkasından kendi soyunu bıraktı;
34*Rebvâmı ki kavmiŋ en sefîhi ve nâkisi'l
ʿaklı idi hem kendỉ müşâveresi ile kavmi ʿâsî
eyledi 
34*Bu halkın en düşkünü ve akılsızı olan Re-
bvam idi ki kendi tutumuyla halkı ayaklanma -
ya sürükledi; 
35*Ve Nabât oğlu Yerûbeʿâmı ki İsrâʾėle gü -
nâh ėtdirdi 
35*Ve Nebat oğlu Yerobam’ı İsrail’e günah
et  tirdi.
36*Ve Efrâʾime günâh yolunu gösterdi de on -
larıŋ günâhları pek çoğaldı
36*Efrayim’e günah yolunu gösterdi, onların
suçları çok arttı. 
37*Tâ kim vilâyetden matrûd olalar 
37*Böylece bölgeden kovuldular
38*Zîrâ her şirrete tâlib oldular tâ üzerlerine
ġazab ve intikâm gelinceye dek
38*Çünkü her kötülüğe istekli oldular. Ta
üzer  lerine öfke ve öç gelinceye dek.

kırksekizinci bâb ∞

f
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Kırk Sekizinci Bâb
1*Ȯndan Eliyâ peyġamber kalkdı ki âteş gibi
idi ve ȯnuŋ sözü yel mûmu gibi yanar idi 
1*Ondan sonra İlyas peygamber geldi. O
ateş gibiydi ve sözü yel mumu gibi yanardı. 
2*Ol ki kavm üzerine ʿazîm kahd getirdi ve
ȯŋu kendỉ ġayretinden az eyledi
2*O halkın üzerine büyük kıtlık getirdi ve
onların azgınlıklarını azalttı. 
3*Kelâm-ı Rabbânî ile göḡü menʿ eyledi üç
kerre gökden âteşi indirdi
3*İlahi sözle göğü engelledi ve üç kez gökten
ateşi indirdi. 
4*Kendỉ muʿcizâtın ile ne muʿazzez olduŋ yâ
Eliyâ ve tefahhurda saŋa müsâvî kimdir 
4*Kendi harikalarınla ne sevgili oldun ey
İlyas! Ve övgülerin ile sana benzeyen kimdir? 
5*Ki ölüden bir meyyiti ihyâ eylediŋ ve Rab-
b'il Müteʿâliŋ kelâmı ile bir cânı mezârdan
ikâmet eylediŋ 
5*Bir ölüyü kaldırdın ve yüce Rabbin sö züyle
bir canı mezardan ayağa kaldırdın. 
6*Ki pâdişâhları helâka ve ʿazîzleri kendỉ dö -
şeḡinden aşağa çekdiŋ
6*Kralları ölüme ve azizleri kendi yata ğın -
dan aşağıya ittin. 
7*Ki Sinâda Rabbiŋ tevbîhini ve Horebde in-
tikâm hükmünü işitdiŋ
7*Sina’da Rabbin azarlamasını ve Horeb’te
öç yargısını işittin. 
8*Ki pâdişâhlara cezâ vėrmek içỉn mesh ey -
lediŋ hem hülefâŋ peyġamberleri de 
8*Kralları cezalandırdın ve halifelerle pey -
gamberleri de meshettin. 
9*Ki âteşiŋ zevbʿasında ve âteşî atlardan çe -
kilmiş arabalar ile refʿ olduŋ
9*Ateşin kasırgasında ve ateşe benzer atlar-
dan çekilen arabalarla yukarıya kaldırıldın.

f
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10*Ki vakit bu vakit inzâr ėtmeḡe müʾtemîn
olduŋ Rabb-i Teʿâlâ nıŋ hük münüŋ ġazabını
ġayzdan evvel teskîn ėtmek içỉn 
10*Yüce Rabbin yargısının cezasını yatıştır -
mak için, ara sıra yavaşlatarak emniyeti sağ -
ladın. 
11*Tâ kim babanıŋ kalbini oğluna döndü -
resin ve İsrâʾėliŋ sıbtlarını düzledesin 
11*Ta ki babaların yüreğini oğullara döndür -
meye ve İsrailin boylarını düzeltmek için. 
12*Ne mutlu seni görenlere ve seniŋ muhab -
betiŋ ile vefât ėdenlere
12*Ne mutlu seni görenlere ve senin sevginle
ölüp gidenlere! 
13*Zîrâ gerçi biz hayvâtdayız âmmâ öldük-
den soŋra bizim nâmımız o kadar olmaz 
13*Gerçi biz yaşıyoruz; ama öldükten sonra
bizim ünümüz olmaz.
14*Elyiseʿ zevbʿa* ile mestûr olan Eliyânıŋ
rû hundan memlû oldu
14*Elişa bir kasırgayla* kaplanmış İlyas’ın
ru hun dan doldu rul muştu.
15*Ve kendỉniŋ eyyâmında pâdişâhlara ey-
vallah dėmedi ve hîc kimse ȯŋa tasallut ėde -
medi 
15*Kendi günlerinde krallara boyun eğmedi
ve hiç kimse ona sataşmadı. 
16*Bir şeyʾ ȯŋa ġalip olmadı ve vefât ėtdik -
den soŋra ȯnuŋ cesedi peyġamberlik eyledi 
16*Hiç bir şey ona galip olmadı ve öldükten
sonra onun cesedi peygamberlik etti. 
17*Ve hayvâtında muʿcizâtlar eyledi hem
vefâ tından soŋra ʿamelleri ʿacâʾib idiler
17*Yaşarken harika şeyler yaptı. Öldükten
son  ra işleri şaşkınlık yarattı. 
18*Bu cümle nesne ile kavm tevbe ve gü -
nâhlarından rücûʿ eyle medi
18*Ama tüm bu türlü şeylerle, halk tövbe
edip gü nahlarından geri dönmedi. 
19*Tâ kendỉ vilâyetinden esîrliḡe götürü -
lünce ve doḡalı yerde parâkende oluncaya
dek
19*Ta ki kendi ülkelerinden sürgün edilinceye
ve doğdukları yerden dağılın caya dek. 

*Almancası: “Da Elia im Wetter weg war, da kam 

sein Geist auf Elisa reichlich.’’ Sirach 48/13 Luther
Çevirisi
Türkçesi: İlyas havaya gittiğinde ruhu Elişa’ya
doldu.
Bu olay: Kitabı Mukaddes’in II. Krl. 2/11. ayette
“İlya ‘kasırgada’ göklere çıktı...’’ şeklinde ifade
ediliyor. 
Burada anlatılmak istenilen’hortum’ olağanüstü
bir olay; yani ateşe benzer bir kasırga.
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20*Bu vechile kavm Davut ocağından olan
beḡ ile az kaldı 
19*Böylece  kavm, Davut ocağından olan
bey lerle azaldı.
21*Ve onlardan baʿzısı Allaha makbûl nes-
neler ėtdiler baʿzısı dahi günâhlarını artırdılar 
21*Onlardan bazısı Allah’a hoş olan şeyler
yaptılar ve bazısı da günahlarını arttırdılar. 
22*Hizkiyâ kendỉ şehrini hisârlı eyledi ve
içine su götürdü 
22*Hizkiya kendi kentine hisarlar yaptı ve
içine su götürdü. 
23*Uçurumlu kayayı demỉr+ ile kazdı ve
sular içỉn çeşmeler yapdı 
23*Uçurumlarla kaplı kayayı demirle kazdı
ve sular için çeşmeler yaptı. 
24*Ȯnuŋ ʿasrında Sanharîb çıkdı da lâ-hiss-
den Rabsâkayı gönderdi
24*Onun çağda Sanherib ortaya çıktı ve acı -
masız Rabşake’yi gönderdi. 
25*Ve Siyon üzerine el kaldırdı hem kendỉ
gu rûrundaŋ çok tefahhur eyledi
25*Siyon üzerine el kaldırdı ve hem kendi ki
biriyle çok böbürlendi. 
26*O zamân kavimiŋ kalbleri ve elleri şaşdı
da doğuran ʿavratlar gibi ağrı çekdiler 
26*O zaman halkın yüreği ve eli gevşedi; do -
ğuran kadınlar gibi sancılandılar. 
27*Âmmâ Rabb-i Rahîme istidʿâ eyleyip ȯŋa
elleri kaldırdılar 
27*Ama bağışlayıcı olan Rabbi çağırıp, ona
ellerini kaldırdılar.
28*Kuddûs dahi onları gökden isticâb eyledi
ve Âsâʿiyânıŋ vâsıtası ile halâs buldular 
28*Kutsal olan da onları gökten onayladı ve
İşaya’nın aracılığıyla kurtuldular. 
29*Âsûrîleriŋ ordusunu bozdu da ȯnuŋ me -
leği onları kırdı 
29*Asurlular’ın ordusunu bozdu ve O’nun
meleği(*) onları öldürdü. 
30*Zîrâ Hizkiyâ Allah Teʿâlâya makbûl nes-
neyi eyledi ve babası Dâvûduŋ tarîkâtında
sâbit ėtdi nitekim ol ʿazîm
30*Çünkü Hizkiya yüce Tanrı’ya iyi gelen
şeyleri yaptı ve babası Davut’un yollarını tut -
tu. Gerçekten o büyük ∞

+: 1664 Ali Bey’in el yazmasında demir.
(*): bkz. aynı ayet İş. 37/36 “YeHoVaH’ın Me -
leği.’’
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hak peyġamber Âsâʾiyâ ȯŋa kendỉ rüʾ yâ -
sından ısmarladı idi ise
hak peygamber İşaya, bunları ona kendi dü -
şünde bildirmişti. 
31*Ȯnuŋ zamânında güneş istidbâr ey ledi ve
pâdişâha ʿömür katdı
31*Onun zamanında güneş geri döndü ve
kra lın yaşamına yaşam kattı. 
32*ʿAzîm rûhu ile soŋradan olacak nesneleri
gör dü Siyonda yas çekenlere teselli eyledi 
32*Büyük ruhuyla sonradan olacak şeyleri
gördü ve Si yon’da yas çekenleri avut tu. 
33*Tâ dünyânıŋ âhirine dek olacak nesneleri
ve nihân şeyleri vakiʿ olmazdan evvel bildirdi
33*Bu sistemin sonuna dek olacakları ve gizli
şeyleri daha olmadan önce bildirdi.

Kırk Dokuzuncu Bâb
1*Yeşûʿuŋ zikri ʿattârıŋ sanʿatı ile yapılmış
bu hûruŋ hamîri gibidir
1*Yoşiya’nın duası, attar sanatıyla yapılan
tütsü ha muru gibidir. 
2*Her ağıza bal gibi tatlĩ gelir bizim meyde
mûsıkî tatlĩ geldiḡi gibi
2*İçkilerimizle müziğin tatlı geldiği gibi, her
ağıza bal gibi tatlı gelir. 
3*Kavme rücûʿ ėtdirmekde istikâmet gös-
terdi ve ikrâh olunacak yaramazlıkları kal -
dırdı 
3*Ulusu geri döndürmeğe yön verdi ve iğre -
nilecek kötülükleri kaldırdı. 
4*Kendỉ kalbini Rabbe doğrultdu ve yara -
maz lık ları eyyâmında salâhiyyeti sâbit eyledi 
4*Kendi yüreğini Rabbe doğrulttu ve yara -
maz  lıkları günlerinde yetkinliği sarsılmaz kıl -
dı. 
5*Dâvûtdan Hizkiyâdan ve Yeşûʿadan ġayrı
hep ʿâsî oldular
5*Davut’tan, Hizkiya’dan ve Yoşiya’dan baş -
ka tü mü baş kaldırdı. 
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6*Zîrâ Rabb'il-Müteʿâliŋ Tevrâtını terk ey -
lediler de Yahûda pâdi şâhları münkarız ol -
dular
6*Çünkü yüce Rabbin Tevrat’ını bıraktılar ve
Yahuda kralları kesilmiş oldular. 
7*Onlarıŋ boynuzlarını ġayrılara ve ʿizzetini
ġarîb ümmetlere vėrdi
7*Onların boynuzunu başkalarına ve onuru -
nu yabancı ülkelere verdi. 
8*Ki Kuds-i Şerîfiŋ muhtâr şehrini yakdı ve
o yer miyânıŋ nübüv veti olduğu gibi onuŋ
yollarını harâb eyledi 
8*Kutsal Kudüs’ü; yani seçkin şehri yaktı ve
o yer peygamberlik merkezi olduğu halde, o -
nun yollarını yıktı. 
9*Zîrâ ȯŋa cefâ eylediler eḡerçe o tâ ana rah-
minden peyġamber takdîs olundu idise de 
9*Çünkü ona acı verdiler. Eğer ki o, ta ana
rah minden peygamber olarak kutsanmış olsa
da...
10*İstîsâl-i ġâʾile ve hârablar içỉn ve tekrar
yağmur ve iġrâs içỉn 
10*Sıkıntıların bitmesi, yıkım ve yine yağmur
ile dikim için. 
11*Yahzikiyâl dahi celâliŋ rüʾyâʾsını gördü
ki ȯŋa kerrûbîniŋ ara basında gösterildi 
11*Hezekiel de yüceliğin düşünü gördü. Bu
ona Kerubi’nin* arabasında gösterildi. 
12*Zîrâ o düşmanları sağanaklı yağmur ile
aŋdı ve sırât-ı müstakimi gözedenleri ıslâh
eyledi
12*Çünkü o, düşmanları yağmur sağanak la -
rıyla andı ve doğru yolu gözetenlere uyum
sağ lattı . 
13*On iki peyġamberleriŋ dahi zikri mü bârek
olsun ve onlarıŋ kemikleri kendỉ yerlerinden
filizlensin* 
13*On iki peygamberin anılmaları bereket -
lensin ve onların kemikleri kendi yerlerinde
fi lizlensin. 
14*Zerûbâbile niçe taʿzîm ėdelim ki sağ elde
olan hâtemi gibi idi
14*Zerubabil’i nasıl yüceltelim? O sağ elde
olan mühür yüzüğü gibiydi.

*Melek

**bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘filislensin’
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15*Ve Yosadak oğlu Yesûyı ki kendỉ eyyâ -
mında beyti taʾmîr ėtdi ler ve Rabb-i Teʾâlâya
mukaddes heykeli ebedî ʾizzete hâzır olmak
içỉn kurdular 
15*Ve Yosedak oğlu Yesu, kendi günlerinde
Ta  pınağı tamir ettirdi. Yüce Rabbe kutsal
Tapınağı, sonsuz görkemine hazırlamak için
kur du.
16*Nehemyâ dahi muhtârlardan idi ki daʿimâ
mezkûrdur 
16*Nehemya da seçkinlerdendi ve her zaman
böyle anılıyor:
17*O bize yıkılmış hisârları kaldırdı ve ka -
pĩları hem sürme man dâlları tekrar kodu hem
yeŋiden evlerimiziŋ binalarını kurdu 
17*O bize yıkılmış surları onardı; kapıları ve
sürme kilitleri tekrar taktırdı ve yeniden evle -
rimizi yaptırdı. 
18*Âmmâ Ânoha mânend kimse olmadı ki
yerden göḡe âhz olu n du
18*Ama Hanok gibi hiç kimse olmadı ve o
yer den göğe alındı. 
19*Ve Yûsufa müsâvî kimse doğmadı ki ka -
rın daşlarınıŋ hâdîsi ve kavmiŋ istinâdı idi ve
Allah Teʾâlâ ȯnuŋ kemiklerini kayırdı 
19*Yusuf’a benzer kimse doğmadı. O kardeş -
lerine doğruyu gös teren ve halkının dayanağı
idi. Yüce Allah onun kemiklerini kayırdı.
20*Sâm ve Şît âdamlar arasında ʾizzete nâʾil
oldular ve Âdem cemʾi hayvânatdan efdal ya -
radıldı
20*Sam ve Şit insanlar arasında onurlan dı -
rıl dı ve Adem tüm hayvanlardan daha üstün
ya ratıldı. 

Ellinci Bâb
1*Oniya oğlu Simʿun nâm baş imâm dahi var
idi ki kendỉ hayvâtında beyti taʾmîr eyledi ve
kendỉ eyyâmında kavmi ibkâʾ ey le di 
1*Oniya oğlu Simon adındaki baş imam da
vardı. Kendi yaşamında Tapınağı onardı ve
kendi günlerinde halkın kalıcılığını sağladı. 
2*Ve iki kat fevkî ondan bina olundu ki hey -
keliŋ çevresinde ∞
yüksek ∞

2*Tapınak iki kat yüksek onun tarafından
yapıldı ve çevresinde yüksek ∞
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yüksek hisâr idi
duvarlar vardı.
3*Ȯnuŋ zamânında sularıŋ havzı küçük ol -
mağile bakırdan bir ġayrı yapıldı ki ȯnuŋ
çevresi evvel olan deŋiziŋ çevresi kadar idi 
3*Onun asrında su havuzu küçük oldu ğun -
dan, bakırdan bir başkası yapıldı ve onun
çev resi önceki havuzun çevresi kadardı. 
4*Kendỉ kavmine pek takayyüd ėtdi ki harâb
olmaya ve şehre ihâta içỉn hisâr çekmişdir 
4*Kendi toplumu için çok gayret etti ve yıkı -
ma karşılık şehrin çev resine surlar yaptırdı. 
5*Kavm ile konuşur iken heykeliŋ perde -
sinde çıkar iken ne kadar muʾazzez idi 
5*Halkıyla konuşurken, Tapınağın pardesin-
den çıkarken ne denli görkemliydi. 
6*O bulutlar arasında sabâh yıldızı gibi ve
kendỉ eyyâmında bedr ay gibi idi 
6*O bulutlar arasında sabah yıldızı gibi ve
kendi günlerinde dolu nay gibiydi. 
7*Rabb'il Müteʿâliŋ heykeli üzerinde lemʿân
ėden âfitâb gibi ve ʿizzet bulutlarını tenvîr
ėden kavs-ı kuzah gibi 
7*Yüce Rabbin Tapınağı üzerinde parlayan
güneş gibi ve görkemli bulutları aydınlatan
gök kuşağı gibi... 
8*Evvel bahârda gül çiçeḡi gibi su buŋar la -
rınıŋ yanında zambak gibi yaz günlerinde lü -
bân fidânları gibi 
8*İlkbaharda açılan güller gibi ve su kaynak -
larının yanında  zambak gibi. Sanki yaz gün -
le rinde kendir fidanları gibi...
9*Buhûrdânda âteş üzerinde günlük gibi  her
cevâhir taş ile muras saʾ bedâvî altĩn kabı gibi
9*Buhurdanlıkta, ateş üstündeki günlük gibi.
Her türlü mücevher taşları süslenmiş bedevi
altın kabı gibi... 
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10*Yemiş vėren güzel zeytûn gibi ve buluda
dek çıkan servi gibi idi
10*Yemiş veren güzel zeytin gibi ve bulutlara
dek çıkan selvi gibiydi. 
11*Hulle-i fâhireyi aldığı ve tamâm ʿizzetiŋ
libâslarını gėydiḡi za mân
11*Övgü kaftanını aldığı ve tüm görkemli
giysileri giydiği zaman; 
12*Mukaddes mezbahaya çıkar iken Kudsüŋ
key yisini ʿizzetlerdi
12*Kutsal Mezbaha çıkarken, kutsallığın in -
ce liğini onurlandırdı. 
13*Ve imâmlarıŋ elinden payları aldığı hem
mezbahıŋ ocağı yanın da durduğu zamân ken -
dỉniŋ çevresinde karındaşları halka gibi idiler 
13*İmamların elinden payları aldığı ve mez -
bahın ocağı yanında durduğu zaman; kendi
çevresindeki kardeşleri halka gibiydiler.
14*Libânon dağında erz ağaçlarınıŋ filizle-
ri+ gibi ki ȯnủ nahl-i hurmâ* gibi çevirdiler 
14*Lübnan dağındaki erz ağaçlarının filizleri
gibi ve onu ‘gelinin süs ağacı’ gibi çevir diler.
15*Ve cümle Benî Hârûn kendỉ ʿizzetinde idi
hem cümle İsrâʾėliŋ cemâʿati öŋünde Allah
Teʿâlânıŋ kurbânları onlarıŋ elinde idiler 
15*Tüm Harun oğulları görkemliydiler ve
tüm İsrail cemaatinin önünde, yüce Allah’ın
kur banları onların ellerinde idi. 
16*Ȯndan mukaddes hizmeti mezbâhda ta -
mâm ėtmek içỉn ve ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir
Rabb'il Müteʿâliŋ kurbânlarını tezyîn ėtmek
içỉn 
16*Ondan sonra kutsal hizmeti mezbahta ta -
mamlamak için ve ‘Her Şeye Gücü Yeten Yü -
ce Rab’bin kurbanlarını bezemek için; 
17*Elini leḡene uzadırdı ve üzümüŋ sıkın -
dısından dökűş pişkeşini ėderdi 
17*Elini leğene uzatır ve üzüm suyundan dö -
küş armağanını yerine getirirdi. 
18*Ve mezbâhıŋ temelinde cemʿi eşyânıŋ pâ -
dişâhına hoş râʾihayı dökerdi
18*Bunu Mezbahın temeline, tüm yara tık la -
rın Kralı’na hoş koku olsun diye dökerdi. 
19*O zamân Benî Hârûn gülbânk çekerler idi 
19*O zaman Harun oğulları yüksek sesle
ilâhiler söyler ve işlemeli gümüşten, 

ve sırma gümü şünden

borỉları ∞
+: Ali Bey’in 1664 el yazmasında filisleri şeklin-
dedir. 
*16.-17.yy’da Osmanlı düğünlerinde gelinin oda -
sı na konulan süs ağaçları.
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borủları çalarlardı
borular çalarlardı. 
20*Rabb'il-Müteʿâliŋ huzûrunda zikr içỉn bir
ʿazîm sedâ dinledirlerdi
20*Böylece yüce Rabbin önünde anı için,
yüksek bir ses dinletirlerdi. 
21*O zamân cümle kavm bi'l-ittifâk ʿacele ile
yüzü koyun yere hürur ėderlerdi 
21*O zaman tüm topluluk çabucak, hep bir-
likte yüzüstü yere düşüyordu. 
22*Kendỉ Rabbi ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir Al -
lah-ül Müteʿâle secde ėtmek içỉn 
22*Bunu kendilerinin Rabbi, yücelerden da -
ha yüce ve her şeye gücü yeten, Allah’a secde
et mek için yapıyorlardı. 
23*Ve hˇânendeler ȯŋa kendỉ âvâzları ile
hamd okurlar idi de niçe sedâlar ile şîrîn
âhenk olur du 
23*Zikirciler de O’na kendi ağızlarıyla hamd
edip, birçok seslerle güzel nağmeler okur -
lardı. 
24*Ve kavm Rabb'il-ʿİzzet'il-Rahmânıŋ hu -
zû runda duʿâ ile niyâz ėderler idi 
24*Ve halk, ‘Yüce Bağışlayıcı’nın önünde du-
ayla yakarıyordu. 
25*Tâ Rabb'il-ʿİzzetiŋ ʿibâdeti tamâm olunca
ve onlar dahi kendỉ hizmetini bitirinceye dek 
25*Ta yüce Rabbin ibadeti tamamlanıncaya
ve onlar da kendi hizmetlerini bitirinceye dek. 
26*O zamân Simʿun inip Benî İsrâʾėliŋ cüm -
le cemâʿati üzerine ellerini kaldırıp 
26*O zaman Simon inip, İsrailoğulları’nın
tüm cemaati üzerine ellerini kaldırıyordu. 
27*Ve Rabb'il-ʿİzzete kendỉ dudakları ile te -
bârek ėdip ȯnuŋ ismi* ile fahrlanırdı
27*Ve yüce Rabbe kendi dudaklarıyla bere -
ket okuyup, O’nun ismiyle* övü nürdü. 
28*Ȯndan Rabb'il-Müteʿâlden bereketi al -
mak içỉn tekrar secde ėderdi
28*Ondan sonra yüce Rabten, bereketi al mak
için tekrar secde ediyordu. 

*Tanrı’nın kutsal ve özel olan YeHoVaH ismi. Ya -
hudiler tarafından her zaman söylenmez(Musa’nın
Tevrat’ında ‘O’nun ismini boş yere ağzına alma -
yacaksın’ deniyor. Bkz. Ekl. 23/11,12); sadece ke-
faret günü için, bay ram larda baş imam (Kahin)
ta rafından kullanılırdı.
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29*Pes imdi hep Allah Teʿâlâya tebârek ey-
leyin ki her vechile ʿazîm ʿameller ėder 
29*Evet şimdi hepiniz yüce Allah’ı yüceltin.
Çünkü her türlü büyük işler yapar.
30*Ki bize ana rahminden berỉ ʿömrüŋ uzun -
luğunu vėrir ve bizim ile kendỉ rahmeti üzere
ėder-kılar 
30*O bize ana rahminden beri yaşam uzun -
luğunu verir ve bizi kendi anlayışı içinde esir -
ger. 
31*Bize sürur kalbi vėren ve zamânımızda
dünyâlar durdukça İsrâʾėlde barışık vėrsin 
31*Bize sevinçli yürek veren O’dur. Şimdi ve
dünya durdukça İsrail’de barış versin.
32*Tâ kim kendỉ rahmetini bizde mukarrer
ėde ve bizi kendỉ müteayyin vakitlerinde ha -
lâs eyleye 
32*Ta ki esirgemesini bize göstersin ve bizi
kendinin belli zamanlarında kurtarsın. 
33*İki tâʾifeden cânım rencîde olur ve ü çün -
cü tâʾife sayılmaz 
33*İki milletten canım sıkılır ve üçüncüsü
millet sayılmaz. 
34*Simron dağında oturanlardan ve Filistde
sâkin olanlardan hem Sehamda mütemekkin
deli kavmden 
34*Simron dağında oturanlardan, Filistin’de
yaşayanlardan ve Şekem’de oturan deli ka -
vimden. 
35*Kuds-i Şerîflỉ Serâh oğlu Yesûʾ ki kendỉ
kalbinden hikmeti yağmur gibi dökdü bu
kitâbta ʿilm ve maʿrifetiŋ teʾdîbini yazdı 
35*Kutsal Kudüs’lű, Sara oğlu Yesu(*) kendi
yüreğindeki bilgeliği yağmur gibi döktü ve bu
kitaba bilgelikle yetinin terbiyesini yazdı.
36*Ne mutlu bu nesnelere çalışana ve her
kim onları hatırına korsa ʿâlim ola
36*Ne mutlu bu şeylere çalışana ve her kim
onları aklına yerleştirirse bilge ola!..

(*): Türkçe: İsa; İbr. Yeşu/YHVH(Yehovah onun
kurtarıcısı) anlamına geliyor.

zîrâ ∞
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37*Zîrâ eḡer bunları ėdecek olursa her şeyʾe
yarar olur 
37*Çünkü eğer bunları yapacak olursa; her
şeye yarar sağlar. 
38*Ve ȯnuŋ uyduğu iz Rabb-i Teʿâlânıŋ nûru
ola ol ki sulehâʾya ʿilm vėrir
38*Onun uyduğu iz yüce Rabbin ışığı olsun
ve salihlere bilgelik versin.
39*Rabb-i Teʿâlâ  ebeden mütebârek olsun
âmîn âmîn
39*Yüce Rab sonsuza dek yücelensin. Amin,
amin!..

Ellibirinci Bâb
Sarâh oğlu Yesûʿuŋ duâsı  

1*Yâ Rabbi pâdişâh saŋa hamd ü sipâs ėde -
yim ve yâ hallâsım Allah saŋa hamd ėde yim 
1*Ya Rabbi! Kral... Sana övgülerle teşekkür
edeyim. Ey kurtarıcım Allah! Seni yücelteyim. 
2*Seniŋ ismiŋe hamd ü senâ ėdeyim zîrâ be -
nim sâyenim ve muʿayinim idiŋ
2*Senin adını övgülerle yücelteyim. Çünkü
benim koruyucum ve destekçimsin. 
3*Ve benim bedenimi helâkdan hem dil ifti -
râsınıŋ kemendindeŋ kurtardıŋ
3*Benim bedenimi ölümden, dil iftirasının
tuzağından; 
4*Hem müzevvir dudaklardan ve baŋa düş -
manlar üzerine yardımcı idiŋ
4*Hem kötüleyici dudaklardan  kurtar dın ve
bana düşmanlar üzerine yar dım cıydın.
5*Ve rahmetiŋe göre beni yutmağa hâzır o -
lan  larıŋ diş bilemesinden halâs eylediŋ 
5*Senin lütfuna göre, beni yutmak isteyen-
lerin dişlerinden kurtar dın. 
6*Cânımı arayanlarıŋ elinden niçe çekdiḡim
musîbetlerden de
6*Canımı arayanların elinden ve birçok
sıkıntılardan da...
7*Her çevrede olan nârıŋ ihtinâkından ki âte -
şiŋ içinde yanmadım
7*Her yerde olan ateşte boğulmaktan ki ate -
şin içinde yanmadım!

f
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8*Mezâr karnınıŋ dibinden murdâr dilden
yalan sözden pâdişâhıŋ yanında zevr lisânıŋ
bühtânından 
8*Mezar karnının dibinden, kötü dilden, ya -
lan sözden ve kralın yanında yalancı dilin ifti -
rasından... 
9*Cânım ölüme yakın ve ʿömrüm mezârıŋ
dibine karîn idi 
9*Nerdeyse ölüyor mezarın dibine gidiyor-
dum. 
10*Beni her tarafdan ihâta eylediler idi ve
baŋa yardım ėden yoğidi
10*Beni her yönden kuşattılar ve bana yar -
dım eden yoktu. 
11*İnsânıŋ imdâdına bakardım âmmâ kimse
yoğidi 
11*İnsandan kurtuluş beklerdim; ama kimse
yoktu. 
12*Ȯndan yâ Rabbi seniŋ rahmetiŋ ve her
zamân ėtdiḡiŋ ʿamelleriŋ hâtırıma geldi 
12*Ondan sonra yâ Rabbi! Senin esirgemeni
ve her zaman yaptığın işlerini anımsadım .
13*Zîrâ saŋa katlananları kurtarırsıŋ ve onları
düşmanlarıŋ elinden halâs ėdersiŋ 
13*Çünkü sana katlananları sen kurtarıyor
ve onları düşmanların ellerinden alıyorsun. 
14*Pes ben tezerruʿmu yerden kaldırdım ve
ölümden halâs olmak içỉn yalvardım 
14*Evet ben yükümü yerden kal dırdım ve
ölüm den kurtulmak için yalvardım.
15*Hem efendim babam Rabbe istidʿâ eyle -
dim ki beni belâ günün de mağrûrlarıŋ şul za -
mânında ki her imdâd eksik idi bırakmaya 
15*Efendim, Babam olan Rabbi çağırdım.
Beni kötü günlerde, kibirliler zamanında ve
her türlü yardımdan uzak olan o günlerde bı -
rak masın. 
16*Seniŋ ismiŋe dembedem hamd ėdeyim
hem saŋa şükrânen te zemmûr ėdeyim çün be -
nim duâm müstecâb oldu 
16*Senin adına her fırsatta hamd edeyim ve
sana büyük istekle şükürler edeyim. Çünkü
be nim du am kabul oldu. 
17*Beni helâkdaŋ kurtardıŋ ve yaman za-
mândan halâs eylediŋ
17*Beni ölümden çektin ve beni güç zaman

dan kurtardın. 

ȯnuŋ ∞
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18*Ȯnuŋ içỉn saŋa şükr ėdeyim ve medhiŋi
söyleyim hem ismiŋe hamd ü senâ ėdeyim 
18*Bu yüzden sana şükredeyim, seni öveyim
ve ismini anarak yücelteyim. 
19*Dahi genç iken seyâhatimden evvel ben
duâmda ʿilmi taleb eyledim
19*Genç olduğumda, gezgin olmadan önce
ben duamda bilgeliği istedim. 
20*Heykeŋ* öŋünde ȯnuŋ içỉn niyâz ėderdim
ve ȯŋủ tâ âhirete dek arayayım 
20*Tapınağın önünde bu yüzden yalvarırdım
ki, onu son güne dek arayayım. 
21*Benim kalbim ȯnuŋla sevindi şul üzüm-
den sevindiḡi gibi ki çiçeklenip menzûc olur 
21*Benim yüreğim onunla sevindi. Şu üzüm-
den sevindiği gibi ki çiçeklenip olgunlaşıyor. 
22*Ayağım doğrulukda gezdi gençliḡimden
beri ȯnủ araşdırdım
22*Ayağım doğrulukta gezdi, gençliğimden
beri onu araştırdım. 
23*Bir sehelce kulaḡımı eḡdim öḡrendim
hem kendỉme çok âdam iktisâb eyledim 
23*Yavaşça kulağımı eğdim, öğrendim ve
ken  dime çok adam ka zandım. 
24*İçinde berhûrdâr oldum baŋa ʿilm vėrene
hamd ü senâ ėdeyim
24*Onun içinde nimete erdim ki bana bilgelik
vereni överek yücelteyim. 
25*Zîrâ ȯnủ icrâʿ ėtmeḡe niyyet ėtdim ve
hayra ġayret çekdim ȯnuŋ içỉn ʿârlanmam 
25*Çünkü onu yapmayı niyet ettim ve iyiliğe
çaba sarfettim. Bu yüzden ben utanmam. 
26*Benim cânım kendỉ kendỉmde pek mücâ -
dele eyledi ve âʿmâlimde pek saʿy eyle dim
26*Benim canım kendi kendine çok karşı koy -
du ve işlerimde çok emek verdim. 

*Zeyrek kâtip son l harfini ‘n’ gibi işaretlemiş.Ya
da senin Heykelin ‘Tapınağın önünde’ anlamını
da verebilir. Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında
‘heykel’.
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27*Ellerimi yukarıya uzatdım ve cânımıŋ ce-
hâletini teʿemmül ey ledim
27*Ellerimi yukarıya uzattım ve canımın
bilgi sizliği için yerindim. 
28*Hem kalbim ȯŋa müteveccih olup ȯŋủ
yan lıkda buldum 
28*Yüreğim ona yöneldi ve onu yanımda bul-
dum.
29*Evvelden de göŋlüm ȯŋa muttasıl idi
ȯnuŋ içỉn metrûk olamam
29*Önceden de gönlüm onunlaydı; bu yüzden
terkedilemem. 
30*Bağrım müteharrik oldu ki ȯnủ arayam
ȯnuŋ içỉn íyỉ mülk ėdindim 
30*Bağrım kabardı ki, onu arayım. Bu yüz-
den güzel mülk edindim. 
31*Allah Teʿâlâ baŋa ʿivaz içỉn dil vėrdi ve
ȯnuŋla ȯŋa hamd ü se nâ eyleyim 
31*Yüce Allah bana katkı için dil verdi ve
onunla O’nu överek yücelteyim. 
32*Ėy câhiller yanaşıŋ baŋa hem taʿlîmhâ -
neye cemʿ olun 
32*Ey bilgisiz olanlar! Bana yanaşın, hem
eğitim evine toplanın. 
33*Niçỉn gec kalırsıŋız veyâ bu nesnelere ne
dersiŋiz çün cânlarıŋız pek teşnedir 
33*Niçin geç kalıyor ve tüm bu olanlar için
ne demek istiyorsunuz? Çünkü canlarınız
gev    şektir.
34*Ben ağzı açdım ve söyledim akçesiz pul-
suz kesb eyleyiŋ 
34*Ben ağzımı açtım ve söyledim; parasız
pulsuz bilgeliği kazanın. 
35*Boynuŋuzu boyunduruğa sokuŋ ve câ -
nıŋız teʿdîbi kabûl eylesin ȯnủ bulmak kâ-
bildir 
35*Boynunuzu boyunduruğa sokun ki canınız
terbiyeyi kabul etsin. Onu bulmak kolaydır. 
36*Gözleriŋiz ile görüŋ ki az zahmet çekdim
ve kendỉme çok râhat buldum 
36*Gözlerinizle tanık olun; az emek verdim
ve kendime çok rahat buldum.  
37*Çok akçeŋiz de giderse taʿlîmde hissedâr
oluŋ da
37*Çok gümüş paranız gitse bile eğitime ka-

tı lın ki ∞

ȯnuŋla ∞
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ȯnuŋla vâfir altĩn kazanasıŋız
onunla çok altın kazanasınız.
38*Cânıŋız Rabb'i-l Müteʿâliŋ rahmeti ile sevinsin ve ȯŋa hamd ėtmeḡe
utanmaŋ 
38*Canınız yüce Rabbin esirgemesiyle sevinsin. O’na hamd etme ye
utanmayın. 
39*ʿAmelleriŋizi erkence eyleyiŋ de o size kendỉ zamânında sevâb vėre   
39*İyi işlerinizi erkenden yapın; O da size kendi vaktinde sevap versin.

eklesiyâstikus tamam oldu
mim

(1665 kâtibin temiz kopyası)

----------------------------------------------------------

Ali Bey’in el yazısı

eklesiyâstikus tamam oldu

bi-müʿâvenetullah
ve bi-himmet'i-ricâl 

mim

Juni-Mai 11/31- 1664 (Orjinal Ali Bey’in elyazısı)
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KİTÂB-I BÂRÛH

Baruh’un Kitabı

evvelki bâb_____________________________         
Hilkiyâ oğlu Âsâbyâ oğlu Sidkiyâ oğlu 
Mâʿasiyâ oğlu Neriyâ oğlu Bârûhuŋ 
Bâbilde yazdığı kitâbıŋ kelâmı budur 

Alttaki resim Baruh Kitabı’nın sonunda olan Ali Bey’in
latince notlarından biridir:

Baruh Kitabı 19 Kasım 1664’te bitti.
Bu ‘Beza* ve Tremellius’ da vardır;
ama Papalık yayımlanmasına izin
vermemiştir.(Bkz. Belgeler S.1940-41)

*Theodor Beza: 1519-1605; Latince bir İncil yorum kitabı
yazan teolog (Bkz. S. 1943 Ali Bey’in mektubu).
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KİTÂB-I BÂRÛH

Evvelki Bâb
1*Hilkiyâ oğlu Âsâbyâ oğlu Sidkiyâ oğlu
Mâʿasiyâ oğlu Neriyâ oğlu Bârûhuŋ Bâbilde
yazdığı kitâbıŋ kelâmı budur
1*Hilkiya, Asabya, Sidkiya, Masiya ve Ne re -
ya oğlu Baruk’un Babil’de yazdığı kitabın
söz leri budur:  
2*Beşinci yılda ayıŋ yedinci gününde ol za-
mânda ki Keldânîler Kuds-i Şerîfi alıp âteşe
yakdılar
2*Beşinci yılda, ayın yedinci gününde, Kil-
daniler kutsal Kudüs’ü ele geçirerek ateşe
ver mişlerdi.  
3*Ve bu kitâbıŋ kelâmını Bârûh Yahûdâ pâ -
dişâhı Yoʿakîm oğlu Yekoniyânıŋ huzû runda
ve ol kitâbda yazıldığını dinlemek içỉn gelen
cümle kavmiŋ huzûrunda ve başlarıŋ ve sul -
tânzâdeleriŋ ve şeyhleriŋ ve Bâbilonda Sûrî
ırmağınıŋ üzerinde sakin olan büyükden kü -
çüḡe varınca cümle kavmiŋ huzûrunda okudu
3*Bu kitabın sözlerini Baruk, Yahuda kralı
Yoakim oğlu Yekon ya’nın ve o kitapta ne ya -
zıldığını dinlemek için gelen başlar, beyler,
şeyhler ve Babil’de Suri ırmağının yanında
ya şayan, büyükten kü çüğe dek tüm halkın
önünde okudu. 
4*Onlar dahi ağladılar ve oruç tutdılar hem
Rabbin huzûrunda duâlar eylediler
4*Onlar ağladılar, oruç tuttular ve Rabbin
önünde dua ettiler. 
5*Ȯndan herkes mâllarına göre akçe devşir -
diler
5*Ondan sonra da herkesin verebileceği şe -
kilde gümüş para top ladılar. 
6*Hem onları Kuds-i Şerîfe imâm Sâlomoŋ
oğlu Helkiyâ oğlu Yoʿakime 
6*Ve onları kutsal Kudüs’e imam Salomon
oğlu, Hilkiya oğlu Yoakim’e ∞

f
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Ve sâʾir imâmlara ve Kuds-i Şerîfde bile bu-
lunan cümle kavme gönderdiler
ve diğer imamlarla tüm Kudüs halkına gön -
der diler. 
7*Rabbiŋ beytiniŋ heykelinden taşraya gö -
türülen kabları aldığı zamân ki onları Sivân
ayınıŋ onuncu gününde Yahûda vilâyetine
götüre yaʿni ol gümüş âletleri ki onları Ya -
hûdâ pâdişâhı Yosiyâ oğlu Sıdkıyâ yapdı idi
7*Rabbin Evi olan Tapınaktan dışarıya gö -
türülen kapları -Sivan ayının onuncu gü -
nünde- Yahuda bölgesine götürmek için
al    mıştı. Yani o gümüş eşyaları ki onları Ya -
hu da kralı Yoşiya oğlu Sidkiya yapmıştı.
8*Bâbil pâdişâhı Nebûhatnessâr Yekoniyâyı
ve beḡleri hem sâʿir esîr  leri ve başları hem
vilâyet kavmini Kuds-i Şerîfden Bâbile esîr -
liḡe götürdükden soŋra
8*Babil kralı Nabukadnezar, Yekonya’yı bey-
leriyle diğer tutsakları ve başlarıyla beraber
vilayet hal kını, Kudüs’ten Babil’e sürgün et-
tikten sonra; 
9*Ve onlara gönderip dėdiler ki işte biz size
ak çe göndeririz ki onlar ile zebîhalar ve gü -
nâh içỉn kurbânlar ve buhûr satĩn alasız hem
etmekliḡi ihdâʾ eyleyesiz pes onları Taŋ rımız
Rabb-i Teʿâlânıŋ mezbahında takrîb eyleyiŋ
9*Onlara gönderip şöyle söylediler: ‘İşte biz
size gümüş para yolluyoruz. Onlar ile kesile-
cek kurbanlar ve buhur satın alasınız; ge -
rekeni yapa sınız. Şimdi onları Tanrımız yüce
Rab’bin mez bahına yaklaştırınız.’ 
10*Ve Bâbil pâdişâhı Nebûhatnessârıŋ ʿömrü
hem oğlu Baltâsârıŋ ʿömrü içỉn duâ eyleyiŋ
ki onlarıŋ eyyâmı yer üzerinde semânıŋ ey -
yâmı kadar ola
10*Babil kralı Nabukadnezar ile oğlu Bal -
tazar’ın yaşamı için dua edin ki onların gün-
leri yeryü zün de, göğün günleri kadar olsun. 
11*Ve Allah Teʿâlâ bize kuvvet vėre hem
göz lerimizi aydın eyleye ki Bâbil pâdişâhı
Ne bû hat nessârıŋ sayesinde hem oğlu Baltâ -
sarıŋ gölgesinde dirileviz
11*Yüce Tanrı bize güç versin ve gözlerimizi

ay dın latsın ki Babil kralı Nabu kad nezar’ın
sayesinde ve oğlu Baltazar’ın gölgesinde
canlanalım ∞ 

ve onlara ∞

f
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ve onlara niçe eyyâm hizmet ėdip yanlarında
lütf u kerem bulavız
ve onlara birçok günler hizmet edip yanla -
rında beğenilelim.
12*Ve dahi bizim içỉn Taŋrımız Rabb-i Teʿâ -
lâya duâ eyleyiŋ zîrâ biz Taŋrımız Rabb-i
Teʿâlâmıza günâh eyle dikde ȯnuŋ ʿazâbı ve
ġa zabı tâ bugüne dek bizden dönmedi
12*Bizim için yüce Tanrımız Rabbe dua edin.
Çünkü biz Tanrımız yüce Rabbe karşı suçlu
olduk. Bu yüzden O’nun öfkesi ve şid deti ta
bu güne dek bizden dönmedi.
13*Ve bu size gönderdiğimiz kitâbı okuyun
ki Beytullahda ʿîd ve bayrâm günlerinde kı -
râʿat oluna
13*Bu gönderdiğimiz kitabı; Allah’ın Evi’ -
nde, bayram günlerinde ve törenlerde seslice
okuyun. 
14*Ve deyin ki hakk Taŋrımız Rabb-i Teʿâ -
lânıŋdır âmmâ yüz kara lığı bizimdir Yahûda
âdemîlerine ve Kuds-i Şerîfiŋ ʾahâlîsine ve
pâdişâhlarımıza ve ve* beḡlerimize hem i -
mâm larımıza ve pey ġam berlerimize hem ec -
dâdımıza bugün olduğu gibi
14*Deyin ki: Doğruluk Tanrımız yüce Rab-
bin’dir; ama yüz karalığı bizimdir. Yahuda
insanlarına, kutsal Kudüs halkına, kralla -
rımıza, beylerimize, imam   larımıza ve pey -
gam  berlerimize hem ataları mıza bugün
ol    duğu gibi; 
15*Ki Rabbî Teʿâlânıŋ huzûrunda günâh ey -
ledik ve ȯŋa ʿâsî olduk
15*Ki yüce Rabbin önünde suçluyuz ve O’na
baş kaldırdık. 
16*Ve Taŋrımız Rabbî Teʿâlânıŋ âvâzını diŋ -
lemedik ki bize beyân ėtdiḡi emrlerinde sü -
luk ėdevỉz
16*Bize açıkladığı buyruklarını tutmak için;
yüce Tanrımız Rabbin sesini dinlemedik. 
17*Ol günden ki Rabbî Teʿâlâ babalarımızı
Mısr diyârından çıkardı tâ bu güne dek Taŋ -
rı mız Rabb-i Teʿâlâya ʿâsîyiz ve ȯnuŋ âvâzını
din lememek ile ġâfil idik
17*Yüce Tanrı, atalarımızı Mısır ülkesinden
çı kardıktan sonra; ta bu güne dek yüce Tanrı
Rab’be karşı geldik ve O’nun sesine kulak as-

mamakla aymazız.  

*1665 kopyasında bir ‘v’ var; fazla yazılmış.
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18*Bu husûsdan biz belâlara uğradık ve ol
laʿnete ki ȯnủ Rabb-i Teʿâlâ kulu Mûsâya
sipâriş ėtdi idi şul zamânda ki Rabb-i Teʿâlâ
ba balarımızı Mısr diyârından çıkardı ki bize
bu günkü gibi süd ve bal akıdan vilâyeti vėre
18*Bundan ötürü bize büyük sıkıntılar geldi
ve o lanet oldu. Ama yüce Rab, kulu Musa’yı
görev lendirdi. O zaman yüce Rab, ata larımızı
Mısır ülkesinden çıkararak süt ve bal akıtan
ülkeye ulaş tırdı. 
19*Ve dahi Taŋrımız Rabb-i Teʿâlânıŋ âvâ -
zını diŋlemedik ki bize irsâl eylediḡi enbi -
yânıŋ cümle kelimâtına göre ėtmiş olavız
19*Bize gönderilen peygamberlerin tüm söz -
lerini tutmak için yüce Rabbin sesini dinle -
medik 
20*İllâ her birimiz kendỉ bed kalbiniŋ fikri
üzere süluk ėdip ġayrı ilâhlara zac eyledik de
Taŋrımız Allah Teʿâlâya nâ-pasend iş iş ledik 
20*Ama herbirimiz kendi kötü yüreğinin
düşün cesine göre yürüdü, başka ilâhlara kur-
ban yaktık* ve Tanrı’mız yüce Allah’ın be   -
ğen mediği şeyler yaptık.

İkinci Bâb 
1*Bu husûsdan Taŋrımız Rabb-i Teʿâlâ ol ke -
lâmı yerine getirdi ki ȯnủ üzeri mize ve İsrâʿ -
ėle hükm ėden hâkimlerimiz üzerine ve
pâ    dişâhlarımız üzerine hem beḡlerimiz üzeri -
ne ve İsrâʿėl hem Yahûdâ âdamları üzerine
söyledi idi
1*Bu yüzden yüce Tanrımız Rab, o sözü yer-
ine getirdi. Onu bize; İsrail’i yar gılayan ha -
kimlerimiz, krallarımız, beylerimiz ve İsrail
ile Yahuda adam ları üzerine söyledi. 
2*Yâʿnî ki üzerimize ʿazîm derdler salacak
idi ki hîc bütün gök al tın da böyle sal ma mış -
dır nice ki Mûsânıŋ Tevrâtında mestûr ol du -
ğu gibi+ 
2*Yani üzerimize büyük afetler salacaktı ki
tüm göğün altında böylesi ol mamıştı. Aynen
Musa’nın Tevrat’ında yazılmış olduğu gibi ∞

*“Bir millet ki yüzüme karşı gelerek beni öfke-
lendiriyor, bahçelerde kurban kesiyor ve tuğlalar
üzerinde buhur yakıyor’’ İşa.65/3 Ekümenik Kut-

sal Kitap Çevirisi(Kadir Akin-Hakkı Bayraktar).

Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: “Ama hepimiz kötü
yüreğimizin buyruklarına uyduk. Yabancı tanrılara
hizmet eder olduk, böylece Rabbimiz Tanrıyı gü-
cendirdik„ Barh.1/22 
„hizmet etmek“ boşlukta kalan bir yorum. Aslı
„kurban yakmak“ olmalıydı.

f

f
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısı. “Yâʿnî ki üzerimi -
ze ʿazîm derdler salacak idi ki hîc bütün gök al tın -
da böyle salmamışdır nice ki kuds-i şerîfde vâkiʿ
oldu ise Mûsânıŋ Tevrâtında mestûr oldu ğu gibi„ 
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Kuds-i Şerîfde vâkiʿ oldu
kutsal Kudüs’te ortaya çıktı. 
3*Tâ bu kadar ki aramızda baʿzı âdam kendỉ
oğlunuŋ ve baʿzısı ken dỉ kızınıŋ etini yedi 
3*Öyle ki aramızda olan bazı kişiler, öz oğ -
lu nun ve öz kızının etini yemişti. 
4*Ve Allah Teʿâlâ onları etrafında olan cemʿi
memleketlerde esîr ėtdirdi 
4*Yüce Allah onları çevremizde olan tüm ül -
ke lere sürgün etti. 
5*Alt oldular ve üst olmadılar zîrâ Rabbimiz
Allah Teʿâlâya ȯnuŋ âvâzını diŋlememek ile
günâh ėyledik
5*Alt oldular üst olmadılar; çünkü yüce Rab-
bimiz Allah’ın sesini dinlememekle günah et -
tik. 
6*Hak+ Taŋrımız Rabbî Teʿâlânıŋdır âmmâ
bi ze ve babalarımıza yüz karalığıdır bugün
ol duğu gibi 
6*Adalet, Tanrımız yüce Rabbin’dir; ama bi -
ze ve atalarımıza olduğu gibi bu gün yüzka -
ra lığıdır. 
7*Cümle belâlar ki Rabbî Teʿâlâ üzerimize
hükm eyledi bize vâkiʿ oldular 
7*Bizim üzerimize gelen tüm bu kötülükler,
yüce Rabbin  karar laştırdığı gibi oldular. 
8*Yine de Taŋrımız Allah Teʿâlâya yalvar -
madık ki herbirimizi ken dỉ bed kalbiniŋ ef -
kârından döndere 
8*Yine de her birimizi, kendi kötü düşün ce -
sinden döndürmesi için, yüce Tanrımız Allah’ -
a yalvarmadık. 
9*Bu husûsdan Rabb-i Teʿâlâ ol belâlara mu -
kayyed oldu da onları üzerimize gönderdi
zîrâ Allah Teʿâlâ cümle bize emr eylediḡi ʿa -
 mel lerde ʿâdildir
9*Bu yüzden yüce Rab o kötü şeyleri bizim
ba  şımıza getirdi. Çünkü yüce Allah, tüm iş -
lerinde adaletle yargılar.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘Hakk’;
Arap ça şedde işareti var. 

f

f
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10*Âmmâ biz ȯnuŋ âvâzını diŋlemedik ki
Rabbiŋ bize beyân ėtdiḡi emrlerinde insilâk
ėdevỉz
10*Ama biz, Rabbin bize bildirdiği buyruk la   -
rında durmak için O’ nun sesine kulak as -
madık. 
11*Pes halâ ėy İsrâʿėliŋ Taŋrısı Rabb-i Teʿâlâ
ki kendỉ kavmiŋi Mısr diyârından kuvvet-i
bâzû ile ve âyât ü muʿcizât ile ve ʿazîm kudret
ile hem mürtefiʿ kol ile ihrâc eylediŋ de ken -
dỉŋe bu günde gibi olan ismi hâsıl eylediŋ
11*Evet, şimdi ey İsrail’in* Tanrısı yüce Rab!
Kendi halkını Mısır’dan güçlü elle, ayetlerin
mucizeleriyle, büyük güçle ve yüksek kol ile
çıkardın. Böylece kendine bugünkü adını
verdin. 
12*Biz günâh eyledik biz yaramazlık işledik
biz cümle Tevrâtıŋa hilâfen kabahat eyledik
ėy Taŋrımız Rabb-i Teʿâlâ
12*Biz günah ettik, yaramazlık yaptık ve tüm
Tevrat’a karşı suçlu olduk; ey Tanrımız yüce
Rab! 
13*Ġazabıŋ bizden dönsün zîrâ biz şul kavm-
lar arasında ki bizi onlara dağıtdıŋ az kaldık
13*Öfken bizden dönsün; çünkü biz şu mil-
letler arasında darma dağın olarak azaldık. 
14*Yâ Rabbi duâmızı ve niyâzımızı isticâb
eyle ve bizi kendỉŋ içỉn halâs eyle de bize
esîrliḡe çekenleriŋ yanında lütf buldur
14*Ya Rabb! Duamızı, yakarışla rımızı kabul
et; bizi kendi adın için kurtar ve bize tutsak
edenlerin yanında iyilikle davran.
15*Tâ kim sen Tanrımız Rabb-i Teʿâlâ idi ḡini
ve İsrâʿėliŋ hem onuŋ nesliniŋ seniŋ is miŋden
aŋıldıḡını cümle yer bile
15*Ta ki senin Tanrımız yüce Rabb olduğunu;
İsrail’in* ve onun soyunun, senin adın ile
anıl   dığını tüm dünya bilsin. 
16*Yâ Rabbi Beyt-i Mukaddesiŋden nazar kıl
ve bize teʾemmül eyle kulaḡını eḡ ve diŋle
16*Ya Rabbi! Kutsal Evi’nden bir bak; bizi
düşün, kulağını eğ ve dinle. 

*Hz. Yakup(A.S.) ve soyu.

f
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17*Yâ Rabbi gözleriŋi aç da bak zîrâ kabirde
olan meyyitler ki içlerinden rûh çekilmişdir
saŋa taʿziz ve ʿadâletiŋ hamdini ėtmeḡe kâdir
değillerdir yâ Rabbi
17*Ya Rabbi! Gözlerini aç da bak. Çünkü
me zarda olan ölülerin içlerinden ruh çe -
kilmiştir; seni yüceltmeye ve adaletini övmeye
güçleri yoktur ya Rabbi! 
18*İllâ ol cân ki ʿazîm musîbetden mahzûn-
dur ve ol kimse ki zaʿîf ü naîf gezer ve ka ma -
şık gözler hem aç cân saŋa taʿziz ve ʿadâ letiŋ
hamdini ėdeceklerdir yâ Rabbi
18*Ama o can ki büyük sıkıntılardan acı çe -
kiyor ve o kimse ki ve güçsüz ve bitkin
geziyor. Kamaşık gözlerle aç canlar seni yü             -
cel tecekler ve adaletini şükürle söyleyecektir
ya Rabbi!
19*Zîrâ ėy Taŋrımız Rabb-i Teʿâlâ biz ba ba -
larımızıŋ ve pâdişâh larımızıŋ hayr ʿamel -
lerine binâ’en huzûruŋda derdli tezerruʿ
ėt              mezỉz
19*Çünkü ey Tanrımız yüce Rab! Biz ata -
larımızın ve krallarımızın iyi işlerine göre
önünde dertli yakarmıyoruz.  
20*Çün ʿazâbıŋı ve ġazabıŋı üzerimize saldıŋ
nice ki kullarıŋ enbi yânıŋ ağzı ile söyleyip
dėdin ise ki
20*Nasıl ki peygamber kullarının ağzıyla ko -
nuşmuştun; aynen  öyle afetini ve öfkeni üs -
tümüze saldın. 
21*Rabbî Teʿâlâ böyle dėdi omuzu eḡiŋ ve
Bâbil pâdişâhına ʿubûdiyyet eyleyiŋ de ba -
balarıŋıza vėrdiğim vilâyetde sâkin olasız
21*Yüce Rabb böyle diyor: Omuzunuzu eğin
ve Babil kralına kölelik edin ki ata  larınıza
verdiğim ülkede yaşayasınız. 
22*Ve eḡer Rabbiŋ âvâzına itâʿat ėtmezseŋiz
ki Bâbil pâdişâhına ubudiyyet ėdesiz*
22*Eğer Rabbin sözünü dinlemeseniz de Ba -
bil kralına kölelik ediniz*. 
23*Ben Yahûdâ şehrlerinde ve Kuds-i Şe rifde
şenlik âvâzlarını ve sürur demlerini damadıŋ
nefesini ve nâmzediŋ sesini eksil deyim de
cümle vilâyet
23*Ben, Yahuda şehirlerinde, kutsal Kudüs’te
sevinç sesini, mutluluk anlarını, damadın ne

fesini ve nişanlıların sesini azaltayım ki tüm
yöre ∞

*Almancası: “Wo ihr aber der Stimme des Herrn
nicht gehorchen werdet, euch zu ergeben dem
König zu Babel„ Martin Luther Çev. Sirach 2/22
Türkçesi: Her ne kadar Rabbin sözüne itaat etme -
seniz de Babil kralını dinleyiniz.
Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: „Ama Rabbiniz'in
sesini dinlemezseniz ve Babil Kralı'na teslim ol -
mazsanız, „ Şirak 2/22
Yukarıda „Babil kralına teslim olmazsanız“ değil;
“Babil kralını dinleyiniz„ olması gerekiyor. 

f
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harâb ve ıssız olur 
yıkılıp ıssız olsun. 
24*Âmmâ biz seniŋ âvazıŋâ itâʿat ėtmedik ki
Bâbil pâdişâhına yine ubudiyyet ėtmiş olavız
bu husûsdan kullarıŋ enbiyânıŋ ağzı ile söy -
lediğiŋ kelâmıŋı yerine getirdiŋ ki pâdişâh -
larımızıŋ kemikleri yerlerinden men kûl
o      la           caklar idi
24*Ama biz senin sesini dinlemedik ki Babil
kralına yine köle ola lım. Bu yüzden peygam-
ber kullarının ağzıyla söylediğin sözleri yer-
ine getirdin. Böylece krallarımızın kemikleri
yerlerinden taşınmış olacaktı. 
25*Ve işte onlar gündüz ıssıcakda ve gėce
sovukda yatĩrlar ve elemli zahmetlerden aç -
lıkdan ve susuzlukdan hem senden gön de -
rildiği öletden öldüler
25*İşte onlar gündüz sıcakta ve gece soğukta
yatıyorlar. Emek çektikleri işlerle aç ve susuz,
senden gönderilen kırgından öldüler.
26*Ve Beyt-i İsrâʿėliŋ hem Beyt-i Yahûdanıŋ
yaramazlığı içỉn seniŋ ismiŋden aŋılan bey -
tiŋi bu günde olan hâle koduŋ
26*‘İsrail Evi’nin ve ‘Yahuda Evi’nin kötü -
lükleri için, senin adınla anılan evini bu gün
olan duruma koydun. 
27*Yine de ėy Taŋrımız Rabbî Teʿâlâ bize
cümle ʿadliŋe ve cümle ʿazîm rahmetiŋe göre
eylediŋ
27*Yine de ey Tanrımız yüce Rab! Bize tüm
adaletine ve tüm büyük esirgemene göre dav -
randın. 
28*Nice ki kuluŋ Mûsânıŋ ağzı ile ol günde
ki ȯŋa Benî İsrâʿėliŋ hu zûrunda Tevrâtıŋı
yaz mağa emr eylediŋ söyleyip dėdiŋ ki
28*Nasıl ki kulun Musa’nın ağzıyla -o gün
ona- İsrailoğulları’ nın önünde Tevrat’ını yaz -
mayı buyurdun ve söyleyip dedin ki: 
29*Eḡer âvâzıma itâʿat ėtmezseŋiz tahkîk bu
ʿazîm ve kesîr gürûh ben onları aralarına da -
ğıt dığım tâʿifelerde aza döneler
29*Eğer sesimi dinlemezseniz araştırın. Bu
büyük ve kalabalık sayıdaki halk; benim on -
la rı aralarına dağıttığım milletler içinde a -
zın  lığa dönsünler. 

f

f

BARUH’UN KİTABI - 2: 23-29 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 815



816 KİTÂB-I BÂRÛH - 2: 30-35; 3: 1 1665 TEMİZ KOPYASI



30*Zîrâ bilirim ki baŋa tâbiʿ olmayacaklardır
çün bu kavm pek boyunludur lâkin esîr li ğiniŋ
vilâyetinde tevbe ve istiğfâr eyleyeler
30*Ben biliyorum ki bana bağlanma yacak -
lardır. Çünkü bu toplum sert enselidir. Ama
sürgünlük ülkesinde yine bana dönüp pişman
olduklarını söyleyeceklerdir.
31*Ve bileler ki onlarıŋ Rabbi Allah Teʿâlâ
benim ve ben onlara kal bi ve diŋlemek içỉn
kulaklar vėreceğim
31*Bileceklerdir ki onların Rabbi yüce Allah
benim ve ben onlara yürekleri dinlemek için
kulaklar vereceğim. 
32*Ve baŋa kendỉleriŋ esîrliḡinde hamd ey -
leyeler hem ismimi zikr ėdeler
32*Bana kendi sürgünlüklerinde şükretsinler
ve ismimi ansınlar.  
33*Ve pek sırtını hem yaramazlığını bırakıp
rücuʿ eyleyeler zîrâ Rabbiŋ huzûrunda günâh
eyleyen babalarınıŋ tarîkini aŋalar
33*İnatçılıklarını ve yaramazlıklarını bırakıp
geri dönecekler. Çünkü Rab’bin önünde gü -
nah eden atalarının yollarını anacaklar. 
34*Ȯndan ben onları babaları İbrâhîm ve İs -
hâk hem Yaʿkûba ye mîn ile ikrâr ėtdiğim vi -
lâyete götüreyim de ȯnuŋ sahipleri olalar hem
ben onları çoğaldayım da eksilmeyeler
34*Ondan sonra ben onları; ataları İbrahim,
İshak ve Yakup’a yeminle söyle diğim ülkeye
götüreceğim. Onun sahipleri olsunlar ve ben
onları çoğaltayım da eksilmesinler. 
35*Ve onlar ile bir ebedî ʿahd keseyim ki ben
onlara Allah onlar da hi baŋa kavm olalar ve
artĩk kavmim İsrâʿėli verdiḡim vilâyetden kı -
mıldatmayım
35*Onlarla sonsuza dek bir antlaşma ya pa -
yım ki “Ben onlara Allah“, onlar da bana
mil   let olsunlar ve artık halkım İsrail’i* ver -
diğim ülkeden bir daha kımıldatmayım.
*Hz. Yakup(A.S.) soyu.

Üçüncü Bâb
1*Ėy ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir Rabb ve İs -
râʿėl iŋ Taŋrısı* müzâyekede olan
1*Ey herşeye gücü yeten Rab ve İsrail’in
Tanrısı! Sıkıntıda olan ∞

*Hz. Yakup’un Tanrısı.

f
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cân ve sıkılmış rûh sana feryâd ėderler
can ve ezilmiş ruh seni çağırıyor. 
2*Dinle yâ Rabbi ve merhâmet eyle zîrâ sen
Allahü'r-Rahmansın bize terahhum kıl ki hu -
zûruŋda günâh eyledik
2*Dinle ya Rabbi ve bize acı! Çünkü sen esir -
geyen Allah’sın; bize acı ki önünde suçluyuz. 
3*Çün sen ebeden bâkisin ve biz dâʿima he -
lâk oluruz
3*Sen sonsuza dek duruyorsun; ama biz her
an yok oluyoruz. 
4*Ėy Alâ Külli Şeyʾin Kâdir ve İsrâʿėliŋ Taŋ -
rısı İsrâʿėliŋ ölüleriniŋ duâsını istimâʿ eyle ve
huzûruŋda günâh ėtmiş hem Rabb Taŋrısınıŋ
emrlerine itâʿat ėtmemiş oğullarıŋ ki bu be -
lâlara ȯnuŋ içỉn uğ ramışızdır
4*Ey her şeye gücü yeten İsrail’in Tanrısı! İs-
railin ölülerinin dua larını duy. Önünde suç
yapmış ve Tanrısı Rabbin buyruklarına uy -
mamış oğulların, bu kötülüklere bu yüzden
uğradılar.
5*Babalarımızıŋ yaramazlıklarını anma illâ
bu zamânda eliŋ ve ismiŋ hâtırında olsun
5*Atalarımızın yaramazlıklarını anma; ama
bu zamanda elin ve ismin unutulmasın.
6*Çün Taŋrımız Rabb-i Teʿâlâ sensiŋ biz dahi
saŋa hamd eyleyelim yâ Rabbi
6*Çünkü kurtarıcımız Rab sensin;biz de sana
şükredelim ya Rabbi! 
7*Zîrâ sen kendỉ korkuŋu üzerimize salıp
kalplerimize kodun ki ismiŋe istidʿâ ėdeviz
ve saŋa esîrliḡimizde hamd eyleyeviz vakta
kim biz huzûruŋda günâh ėden babalarımızıŋ
yara mazlıklarını hâtırımıza getirdik
7*Sen korkunu üstümüze bırakıp yüreğimize
koy dun. Adına ya karıyoruz ve sana bu sür -
gün lüğümüzde şükrediyoruz. Çünkü bir za-
manlar önünde günah işleyen atalarımızın
kö tülüklerini anımsı yoruz. 
8*İşte bu gün biz esîrliḡimizdeyiz nereye ki
bizi ʿayb ü laʿnet ve bed fâiʿller hėsâbında tu-
tulmak içỉn dağıtdıŋ bizi Rabbimiz Taŋrı
Teʿâlâdan döndüren babalarımızıŋ yaramaz -
 lıkları içỉn
8*İşte bu gün sürgündeyiz. Bizi böyle lanetli
bir utanca kötü işlerimiz yüzünden dağıttın ve 

bizi atalarımızın günahları için yüce Tanrı’ -
dan döndürdün.

f
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9*Ėy İsrâʿėl hayâtıŋ emirlerini diŋle tedbîri
bilmek içỉn kulaklarıŋı ur 
9*Ey İsrail! Yaşam buyruklarını dinle ve ta -
sarıları bilmek için kulaklarını aç. 
10*Ėy İsrâʿėl ne dėmekdir ki düşmanlarıŋ
vilâyetindesin ki ġarîb vilâyetde kocadıŋ
10*Ey İsrail! Neden düşmanlarının ülkesin-
desin, neden bu yabancı vilayette yaşlandın? 
11*Ki ölüler arasında nâ-pâk sayıldıŋ ki me -
zârda olanlara maʿdûd sun
11*Böylece ölüler arasında, mezarda olan-
lara pis sayıldın.
12*Sen hikmetiŋ buŋarını terk eylediŋ
12*Çünkü sen bilgelik kaynağını bıraktın. 
13*Zîrâ eḡer Rabbiŋ tarîkinde münselik ol -
saydıŋ sen ebeden selâmet ile kendỉ eviŋde
olurduŋ
13*Çünkü eğer Rabbin yollarında kalsay dın,
sen esen likle sonsuza dek kendi evinde olur-
dun. 
14*Basîret kande kuvvet kande fehm kan -
dedir bilmeḡe öḡren tâ kim bu vechile ʿöm -
rüŋ uzunluğu ve hayvât hem gözleriŋ nûru ve
selâmet kandedir dahi bilesin
14*Erdem nerede, güç nerede ve anlayış ner -
dedir? Bilmeği öğren; ta ki bu yolla uzun ya -
şamı, yaşamla gözlerinin ışığının ve esenliğin
ne r de olduğunu bilesin. 
15*Ȯnuŋ yerini kim buldu ve ȯnuŋ hazînele -
rine kim girmişdir
15*Onun yerini kim buldu ve onun hazi -
neleri ne kim girdi? 
16*Kavmleriŋ beḡleri ve yer üzerinde olan
cân-verlere tasallut ėdenler kandedir
16*Milletlerin beyleri ve yer yüzünde yaşa -
yan yabanıllara egemenler  nerede? 
17*Hevâ kuşları ile oynayanlar ve insânıŋ da -
yandığı hem iktisâbı dönenmez sîm ü zeri
ihtirâʿn ėdenler kandedir
17*Hava kuşları ile oynayanlar ve insanın
güvendiği hem kârından bıkma dı ğı altın gü -
müşü biriktirenler nerede?
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18*Zîrâ çok gümüş yığanlar ve ȯŋa pek
meşġûl olanlar hem hîc iş leri bitmez kimseler
18*Çünkü çok gümüş yığanlar ve onunla çok
uğraşanlar; işleri hiç bitmez kimseler; 
19*Müsteʾsal oldular ve mezâra indiler de
onlarıŋ yerlerine ġayrılar kalkdılar
19*Kökten koparıldılar, mezara indiler ve
onların yerlerine baş kaları kalktılar.  
20*Gencler iken aydınlığı gördüler ve yer
üze rinde sâkin oldular âmmâ ʿilmiŋ yolunu
bil mediler
20*Gençler iken aydınlığı gördüler, yeryü -
zünde yaşadılar; ama bilgelik yolunu bilme -
diler. 
21*Ve ȯnuŋ sebillerini anlamadılar da ȯnủ
kabûl ėtmediler onlarıŋ oğulları dahi ȯnuŋ
tarikâtından tebâüd eylediler
21*Onun yollarını anlamadılar ve onu ben-
imsemediler. Onların çocukları da onun*
yollarından uzaklaştılar. 
22*Kenʿân vilâyetinde işidilmemiş ve Te -
mân da hem Haġar oğul ları arasında görün -
memişdir
22*Kenan ülkesinde işitilmemiş, Teman’da ve
Hacer** oğulları arasında  görülmemiştir. 
23*Gerçi yer üzerinde ve Medân hem Temân
bâzirgânları ve ehl-i fasâhat hem sâʿir fehm
arayanlar ʿaklı tefahhus ėderler âmmâ hik me -
tiŋ yolunu bilmezler ve ȯnuŋ sebillerini an-
mazlar
23*Gerçi yeryüzünde Medan*** Teman tüc -
carları, düzgün konuşanlar ve diğer aklı ara -
yanlar, aklı araştırırlar ama bilgelik yolunu
bil mezler ve onun* yol larını anmazlar. 
24*Ėy İsrâʿėl Beytullah ne büyükdür ve mül -
künüŋ yeri ne vasîʿdir
24*Ey İsrail! Tanrı’nın evi ne büyüktür ve
mülkünün yeri ne geniştir.
25*O ʿazîmdir ve nihâyeti yokdur yücedir ve
ölçülmez
25*O büyüktür ve sonsuzdur; yücedir ve öl -
çü lemez. 
26*Ol namdâr cabbârlar onda idiler ki ev -
velde kadd-i bâlâ ve silâh kul lanmasında
26*O, ismi büyük zorbalar ondaydılar; özel-
likle uzun boylu ve silah kul lanmasında ∞

*Burada O’nun demekle Tanrı ile bilgeliği öz leş -
tiriyor.
**Hagar: Almanca İncil’de ‘Hagar’ olarak ge -
çiyor; Hacer demektir(Hz. İbrahim’in köle eşi).
Ali Bey Grekçe tercüme’den çevirdiği için Arapça
‘Ha’ harfi ile değil ‘hı’ harfi ve ‘gayn’ ile -Haġar-
olarak çevirmiştir. Esasen Arapça ‘Hacer’ ha ve c
harfleriyle yazılır. 
***Katolik Birlik Çevirisi’nde ‘Midian’ ve Martin
Luther Çevirisi’nde ‘Merran’ olarak geçiyor. 
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mâhir idiler
ustaydılar.
27*Allah Teʿâlâ onları ihtiyâr ėtmemiş ve on-
lara ʿilmiŋ tarîkini vėrmemişdir ȯnuŋ içỉn he -
lâk oldular
27*Yüce Allah onları seçmemiş ve onlara il -
min yollarını vermemiştir. Bu yüzden yok ol -
du lar. 
28*Zîrâ tedbîri yok idi ve íyỉ teşâvürü eksik-
liklerinden oldular
28*Çünkü tasarıları yoktu ve iyi danışmaları
yitikti. 
29*Göḡe kim çıkmışdır ve ȯŋủ oradan kim
almış ve bulutlardan indirmiş kimdir
29*Göğe kim çıkmış, onu oradan kim almış
ve bulutlardan kim indirmiştir? 
30*Deŋizi kim aşmış da ȯŋủ bulmuş ve ȯŋủ
hâs altĩn yerine ge tir miş
30*Denizi kim aşmış da onu bulmuş ve onu
saf altın yerine getirmiş? 
31*Ȯnuŋ yolunu bilỉr ve ȯnuŋ sebîlini teʾ -
emmül ėder kimse yokdur
31*Onun yolunu bilen ve onun yollarını anla -
yan kimse yoktur.
32*Âmmâ ʿÂlim Külli şeyʿ ȯnu ̉bilir ve kendỉ
fehmiyle bulmuşdur ol ki zemîni ebeden
kalmak içỉn terkîb eyledi ve ȯnủ dört ayaklı
hayvanlar ile doldurdu
32*Ama ‘Her şeyi bilen Bilge’ onu* bilir ve
ken di aklıyla bulmuştur. O yeri sonsuza dek
kal sın diye düzenledi ve onu dört ayaklı hay -
van larla doldurdu. 
33*Ol ki nûru gönderir de nûr varır ki ȯnủ
çağırır da o ȯŋa ditreyerek itâʿat eyler
33*O, ışığı gönderdi ve ışık gidip onu çağı rı -
yordu. O  da onu titreyerek din liyor du. 
34*Ki yıldızlar ȯnuŋ emriyle kendỉ makâm -
larında lemeʿan ėdip sevinirler
34*Yıldızlar O’nun emriyle kendi yerlerinde
parlayarak seviniyorlar. 
35*Onları çağırsa lebbeyk dėrler ve kendỉ
fâʿiline sürur ile ziyâ vėrirler
35*O, onları çağırsa: ‘Sana geldim’ diyorlar
ve kendi işleri için sevinçle ışık saçıyorlar. 
36*Taŋrımız odur ve ȯndan ġayrıya ȯnuŋ ka -
tında hîç iʿtibâr olma yacakdır

36*Tanrımız O’dur ve O’ndan başkasına,
O’nun katında hiç itibar edilmez. 
37*O her ʿilmiŋ yolunu icâd eyledi de ȯnủ
kendỉniŋ kulu Yaʿkûba
37*O, her bilginin yolunu yarattı ve onu ken-
dinin kulu Yakup’a ∞

*Erdemi, bilgeliği(Kusursuzluğu). 
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ve kendỉniŋ mahbûbu İsrâʿėle vėrdi
ve kendi sev gilisi İsrail’e* verdi. 
38*Ondan soŋra yerde göründü ve âdamlar
arasında konuşdu
38*Ondan sonra yeryü zünde görün dü ve in-
sanlar arasında konuş tu.

Dördüncü Bâb
1*Allah Teʿâlânıŋ emirleriniŋ ve ebeden bâki
dîniŋ kitâbı budur ȯnủ tutanlar hep hayâta
nâʿil olurlar âmmâ ȯnủ terk ėdenler öleler
1*Yüce Allah’ın buyruklarının ve sonsuza
dek duran dinin kitabı budur. Onu tutanların
tümü yaşıyor; ama onu bırakanlar ölüyor. 
2*Ėy Yaʿkûb rücuʿ eyle de ȯnủ kabûl kıl nû -
runuŋ öŋünde ziyâya var
2*Dön ey Yakup! Onu kabul et ve aydın lı ğı -
nın önünde ışık saç. 
3*Kendỉ ʿizzetiŋi ġayrıya ve saŋa nâfiʿ nes-
neleri ġarîb tâʿifeye vėrme
3*Kendi onurunu başkalarına ve sana ya -
rayan şeyleri yabancı millete verme. 
4*Ėy İsrâʿėl ne mutlu bize ki Allah Teʿâlânıŋ
beḡendiḡi nesnelerini biliriz
4*Ey İsrail! Bize ne mutlu  ki yüce Allah’ın
be ğendiği şeylerini bili riz. 
5*Ėy kavmim İsrâʿėliŋ zikri hâtırıŋı hoş tut
5*Ey ulusum! İsrail’i(Hz.Yakup’u) an ve gön-
lünü hoş tut.  
6*Siz bütperestlere satıldıŋız ȯnuŋ içỉn deḡil
ki helâk olasız illâ Allah Teʿâlâyı ʿâzaba tah -
rîs ėtdiḡiniz içỉn düşmanlarıŋ ellerine ve ril di -
ŋiz
6*Siz putperestlere satıldınız. Bunun için yok
olacak değilsiniz. Ama yüce Allah’ı öfkelen -
dirdiğiniz için düşmanlarınızın ellerine ver-
ildiniz. 
7*Zîrâ sizi yaradanı darıltdıŋız çün Allaha
değil illâ şeyâtîne zebh eylediniz
7*Çünkü sizi yaratanı darılttınız. Allah’a de -
ğil; ama Şeytanlara kurbanlar kestiniz. 
8*Sizi tevlîd ėden ebedî Allahı unutduŋuz ve
sizi besleyen
8*Sizi doğurtan sonsuz Allah’ı unuttunuz ve
sizi besleyen ∞

*Tevrat’a göre Hz.Yakup’a, Tanrı ‘Yahve’ tara -
fından İsrail ismi verildi.
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Kuds-i Şerîfi mahzûn eylediŋiz
kutsal Kudüs’ü üzdünüz.
9*Zîrâ o üzeriŋize Allah tarafından gelen ġa -
zabı gördü ve dėdi ki ėy Siyonuŋ koŋşuları
diŋleyiŋ Allah Teʿâlâ üzerime bir ʿazîm yas
saldı
9*Çünkü o, Allah’tan gelen öfkeyi gördü ve
de  di ki: Ey Sion komşuları dinleyin! Yüce Al -
lah üzerime büyük bir keder verdi. 
10*Çün oğullarımıŋ ve kızlarımıŋ esîrliḡini
gördüm ki ȯnu ̉üzer lerine ol ebedî Allah saldı
10*Çünkü oğullarımın ve kızlarımın sürgün -
lü ğünü gördüm. Onu onlara o sonsuzluk Al -
lah’ ı verdi. 
11*Ve ben onları sürur ile besledim idim de
onları ağlayış ve yas ile gönderdim
11*Ben onları sevinçle besledim de onları ağ -
layış ve yas ile gönderdim. 
12*Dul ve çoklardan metrûk olduğum içỉn
benden kimse sevinmesin ben oğullarımıŋ
günâhlarından ötürü mahrûm oldum zîrâ Al -
lah Teʿâlânıŋ dîninden sapdılar
12*Dul ve herkesin bıraktığı bir yıkıntı ol -
duğum için; benden kimse sevinmesin. Ben
çocuklarımın suçlarından ötürü yoksun ol -
dum. Çünkü yüce Allah’ın dininden sap tılar. 
13*Ȯnuŋ şerîʿatlarını bilmediler ve Allah
Teʿâlânıŋ emirleriniŋ ta rîkatında insilâk ėt -
mediler ve hakka vâsıl olmak içỉn taʿlîmiŋ
sübü lünde durmadılar
13*Onun kanunlarını bilmediler; yüce Al -
lah’ın buyruklarının yollarında durmadılar
ve gerçeğe ulaşmak için eğitim çizgisinde
dur   madılar. 
14*Ėy Siyonuŋ koŋşuları geliŋ ve oğulla rı -
mıŋ hem kızlarımıŋ esîrliḡini anıŋ ki ȯnủ ol
ebedî Allah üzerlerine salmışdır
14*Ey! Sion’un komşuları gelin. Oğullarımın
ve kızlarımın sür gün lüğünü anın. Bunu on -
ların üzerine o sonsuzluk Allah’ı  verdi. 
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15*Zîrâ o üzerlerine ırakdan bir tâʿifeyi bir
ʿârsız ve ġarîb dilli ümmeti getirdi
15*Çünkü O, üzerlerine uzaktan bir milleti;
utançsız ve yabancı dilli milleti getirdi. 
16*Ki kocaya ikrâm ve maʿsûma terahhum
ėtmediler dulun sevgili oğullarını götürdüler
ve yalıŋız kalanı kızlardan mahrûm eylediler
16*Yaşlılara saygı ve çocuklara acıma gös -
termediler. Dulların sevgili oğullarını götür -
düler ve yalnız kalanları kızlardan yoksun
bı raktılar. 
17*Ya ben size ne yardım ėtmeḡe kâdirim
17*Ya ben size nasıl yardım edebilirim? 
18*Zîrâ fakat ol kimse ki üzeriŋize bu be -
lâları saldı sizi düşman la rı ŋızdan kurtar mağa
kâdirdir
18*Çünkü O kimse üzerlerinize bu öfkeyi ge-
tirdi ve sizi düşmanlarınızdan kurtarmaya gü -
cü yeter. 
19*Varıŋ ėy oğullar varıŋ ben metrûk ve
mah  zûn kaldım
19*Gidin ey oğullar gidin! Ben yalnız bıra -
kıldım, üzgün kaldım. 
20*Ben selâmet esvâbından soyundum ve du -
âmıŋ çulunu giyindim ben ebedî Allaha ʿöm -
rümüŋ cemʿi eyyâmında feryâd ėdeyim
20*Ben esenlik giysisinden soyundum ve du -
amın çulunu giyindim. Ben sonsuzluk Al lah’ -
ına, tüm yaşamım günlerinde yaka ra ca ğım. 
21*Ėy oğullar hâtırıŋızı hoş tutuŋ Allaha fer-
yâd eyleyin de o sizi zordan düşmanlarıŋ elin-
den çıkara
21*Ey oğullar yüreğinizi sevindirin, Allah’ı
ça ğırın ki O, sizi sıkıntıdan ve düşman la rı -
nızın elinden çıkarsın. 
22*Zîrâ ben artĩk halâsıŋız içỉn ebedî Allaha
ümîd tutdum ve size hallâsımız ebedî Allah-
dan fevrice gelecek merhâmeti içỉn baŋa kud-
düsden sürur geldi
22*Çünkü ben kurtuluşunuz için ‘Sonsuzluk
Allah’ına ümit ediyorum ve size kurtarıcımız
‘Sonsuzluk Allahı’ndan, aniden gelecek esir -
genme için bana ‘Kutsal’dan sevinç geldi.
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23*Çün ben sizi yas ve bükâ ile gönderdim
âmmâ siz baŋa Allah Teʿâlâdaŋ ebeden sürur
ve hübur ile tekrar verileceksiŋiz
23*Çünkü ben sizi yas ve ağlayışla gönder -
dim. Ama siz bana yüce Allah’tan sonsuza dek
sevinç ve coşkuyla yeniden verileceksiniz.  
24*Zîrâ nice ki halâ Siyonuŋ koŋşuları esîr -
liḡiŋizi gördüler ise böyle dahi az zamânıŋ
içinde Taŋrıŋızdan gönderilmiş halâs göreler
ki size ʿazîm izzet ile ve ebedî Allahıŋ ziyâsı
ile vakiʿ olacakdır
24*Nasıl ki şimdi Sion’un komşuları tutsak -
lığınızı gördülerse; böylece az bir zaman
için de, Tan rınız’dan gönderilen kurtuluşu da
göreceklerdir. Bu size büyük onurla ve sonsu-
zluk Allahı’nın ışığıyla olacaktır.
25*Ėy oğullar üzerinize Allahdaŋ gelen ġa -
zaba sabr ile tahammül eyleyiŋ zîrâ düşmanıŋ
seni ıttırâd eyledi âmmâ az zamânda ȯnuŋ
helâkıŋı göresin de ȯnuŋ boynuna sıçra ya -
caksın
25*Ey oğullarım! Sizin üzerinize Allah’tan
gelen öfkeye, sabırla dayanın. Çünkü düş -
man ların seni izlediler; ama az zamanda  on -
la rın yok oluşunu gö rüp, onların boynuna
sıç  rayacaksınız. 
26*Benim çelebi kişilerim sarp yollarda gez -
diler ve düşmanlardan yağmalanmış sürű gibi
sürül düler
26*Benim çalıklarım sarp yollarda gezdiler
ve düşmanlardan çapul edilmiş sürü gibi sü -
rüldüler. 
27*Ėy oğullar hâtırıŋızı hoş tutuŋ ve Allaha
feryâd eyleyiŋ zîrâ üzeriŋize bu belâları salan
sizi anacakdır
27*Ey oğullar yüreğinizi hoş tutun ve Allah’a
yalvarın. Çünkü üze rinize bu öfkeyi getiren
si zi anacaktır.  
28*Ve nice ki Allahdan sapmak içỉn fikriŋiz
var idiyse şimdi dahi böyle rücuʿ ėdip ȯnu ̉on
o kadar çalışıp arayıŋ
28*Nasıl Allah’tan sapmak için düşünceniz
ol duysa; şimdi de böyle geri dönüp, O’nu on
misli çabayla arayın. 
29*Zîrâ üzeriŋize bu belâları salan size ha -
lâsıŋız ile ebedî süruru da getire

29*Çünkü üzerinize bu belaları getiren; kur -
tu luşunuz için, size sonsuz sevinci de verecek.
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30*Ėy Kuds-i Şerîf hâtırıŋ hoş olsun seni ad
ile çığıran saŋa tesellî vėre
30*Ey kutsal Kudüs! Yüreğin sevinsin. Seni
adınla çağıran seni avutsun. 
31*Sana cefâʿ ėdenler ve seniŋ üftâdeli ḡiŋ -
den sevinenler bed-baht lı lardır
31*Sana sıkıntı verenler ve senin düşkünlü -
ğünden sevinenler kara talihlilerdir. 
32*Ol şehirler ki oğullarıŋ onlara kulluk ėt -
diler bed-bahtlıdır oğul larıŋ oraya sürül düḡü
şehir miskîndir
32*Oğullarının kölelik yaptıkları o şehirler
kara talihlidir ve  oğul larının oraya sürül dü -
ğü kent zavallıdır. 
33*Zîrâ nice ki o üftâdeliḡiŋden sevindi ise
ve dostuŋdan şenlik ėtdi ise böyle dahi kendỉ
harâblığından mahzûn olacakdır
33*Çünkü nasıl ki düşkünlüğünden sevin-
diyse ve dostlarıyla coş tuysa; böylece kendi
yıkılışından üzülecektir. 
34*Ve ben ȯŋa kendỉ kavminiŋ çokluğundan
ėtdiḡi donanmasını kaldırayım ve bâtıl tefah-
husunu yasa döndüreyim
34*Ben onun kalabalık halkıyla yaptığı do -
nanımını kaldırayım ve boş ku run tu larını ya -
sa döndüreyim.  
35*Zîrâ üzerine ebedî Allahdan niçe eyyâm
âteş gele de çok zamân ve şeytânlarıŋ mes -
keni ola
35*Çünkü üzerlerine ‘Sonsuzluk Allahı’ndan
birçok günler ateş gelsin de çok zaman şey -
tanların meskeni olsun. 
36*Ėy Kuds-i Şerîf maşrıka doğru bak ve
saŋa Allahdan gelen süruru gör
36*Ey kutsal Kudüs! Doğuya doğru bak ve
sana Allah’tan gelen  sevinci gör.  
37*İşte yâbâna gönderdiğiŋ oğullarıŋ geliyor
ki maşrıkdan mağribe dek Kuddûsüŋ sözü ile
mecmuʿ olup Allah Teʿâlânıŋ celâlinden se -
vi nirler
37*İşte gurbete gönderdiğin oğulların bak
nasıl geliyor! Doğudan batıya kadar; ‘Kutsal
Olan’ın sözüyle, hep birlikte yüce Allah’ın
yüceliğinden sevini yorlar.
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Beşinci Bâb
1*Ėy Kuds-i Şerîf yas ve musîbet esvâbından
soyun ve saŋa Allah Teʿâlâdaŋ  ebediyyet içỉn
gönderilen ʿizzet ve ziyneti gėy
1*Ey kutsal Kudüs! Sıkıntı ve üzüntü giysisin-
den soyun ve sana yüce Allah’tan, sonsuzluk
için gönderilen, onur bezemeni kuşan. 
2*Allah Teʿâlâdaŋ gelen hakkıŋ hilʿatı ile bü -
rün ebedî Allahıŋ ʿizzetiniŋ sarığını başıŋa ko
2*Yüce Allah’tan gelen, doğruluk kaftanıyla
bürün ve ‘Sonsuzluk Allahı’nın onur tacını
ba şına koy. 
3*Zîrâ Allah Teʿâlâ ziyâŋı gök altında olan
her tâʿifeye gösterecek dir
3*Çünkü yüce Allah parıltını, gök altında
olan her millete gösterecektir. 
4*Çün Allah Teʿâlâ ebeden adıŋa hakkıŋ se -
lâmı ve takvânıŋ ʿizzeti diyecekdir
4*Çünkü yüce Allah, sonsuza dek adını; doğ -
ruluk esenliği ve onurlu dindarlık koyacaktır. 
5*Kalk ėy Kuds-i Şerîf ve yüksek yerde dur
da maşrıka doğru etrâ fa bak ve Kuddûsüŋ
sözü ile mağribden maşrıka dek cemʿ olunan
oğul larıŋı gör ki Allah Teʿâlâ onları andı ğın -
dan sevinirler
5*Kalk ey kutsal Kudüs! Yüksek yerde dur da
doğuya doğru çevrene şöyle bir bak. ‘Kutsal
Olan’ın sözüyle batıdan doğuya dek toplanan
oğullarını gör ki, yüce Allah onları andı -
ğından sevinirler.
6*Zîrâ senden yayan çıkıp düşmanlardan gö -
türüldüler âmmâ Allah Teʿâlâ onları tekrar
döndürüp melekûtuŋ oğulları gibi ʿizzet ile
getirir
6*Çünkü senden yayan çıkıp düşmanlar ta -
rafından götürüldüler. Ama yüce Allah onları
yine ‘Krallık Oğulları’ gibi, onur la geri ge-
tiriyor.  
7*Çün Allah Teʿâlâ her yüce dağı ve ebedî
kayaları indirmek ve ye ri düz ėtmek içỉn de -
releri doldurmağa niyyet eyledi ki Allahıŋ
ʿizzeti içỉn
7*Çünkü yüce Allah her ulu dağı ve sonsuz
kayaları indirmek ve yeri dümdüz etmek için
dereleri doldurmayı tasarladı ki Allah’ın yü -
celiği için ∞
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İsrâʿėl emînlik ile geze
İsrail’i emniyetle gezsin. 
8*Belki ormanlar hem her hoş râʿihalı ağaç
Allahıŋ emri ile İsrâʿėle gölge etdiler
8*Belki ormanlar ve her hoş kokulu ağaç Al -
lah’ın buyruğuyla İsrail’e gölge ėttiler.
9*Zîrâ İsrâʿėliŋ kavmi mesrûr ȯnuŋ ʿizzetiniŋ
nûru ile ve ondan ge len merhamet ve ʿadâlet
ile götürülecekdir
9*Çünkü İsrail'in* halkı, O’nun güçlü ışı ğın -
dan sevinçlidir. O’ndan gelen esirgeme ve
adalet ile götürülecektir.

Altıncı Bâb
(Yeremya'nın Mektubu)

Bâbil pâdişahından Bâbile sürüleceklerine
Yermiyânıŋ gön derdiḡi mektûbuŋ sûretidir ki
onlara Allah Teʿâlâ ȯŋa ısmar ladığı nesneler-
den haber vėre
Babil kralı tarafından Babil’e sürüleceklerine
ait Yerem ya’ nın mektubunun örneğidir ki yü -
ce Allah ona, onlar için ya pacağı şeyleri bil -
dirsin.
1*Allah Teʿâlânıŋ huzûrunda ėtdiḡiniz gü-
nahlar içỉn Bâbil pâdişâhı Nebûhatnessârdan
Bâbile esîr olmağa sürüleceksiŋiz
1*Yüce Tanrı’nın önünde yaptığınız suçlar
için, Babil kralı Na bu kadnezar tarafından
Ba  bil’e tutsak götürüleceksiniz. 
2*Pes Bâbile vâsıl olduğuŋuzdan soŋra orada
niçe yıl ve niçe müddet-i zamân tâ yedi te -
nâsüle dek kalacaksıŋız âmmâ ondan soŋra
sizi oradan selâmet ile getireyim
2*Babil’e gittikten sonra orada birçok yıl ve
birçok zaman; ta yedi kuşağa kadar kala -
caksınız. Ama ondan sonra sizi oradan esen-
likle getireceğim.

*Hz. Yakup’un(A.S.) soyu.
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3*Ve siz Bâbilde omuzlarda götürülen gümüş
ve altĩn hem ağaç bütleri göreceksiŋiz ki halkı
korkudurlar
3*Sizler Babil’de omuzlarda götürülen, halkı
ürküten, altın, gümüş ve ağaç putları göre -
cek siniz. 
4*Pes sakıŋ ki siz dahi ġaribler gibi olma -
yasınız ve onlarıŋ korkusu sizi tutmaya
4*Evet siz, sakın yabancılar gibi olmayasınız
ve onların ürküntüsü sizi üzmesin. 
5*Onlara öŋünde ve ardında ibâdet ėden hal -
kı gördüğüŋüz zamân kalbiŋizde dėyiŋ ki yâ
Rabbi ibâdet saŋa vâcibdir
5*Onların önünde ve ardında tapınan halkı
gördüğünüz zaman yüreğinizde şöyle deyin:
Ya Rabbi! İbadet yalnız senin için zorunludur.
6*Zîrâ benim melekim siziŋledir ve cânla -
rıŋızıŋ kaydını gören odur
6*Çünkü benim meleğim sizinledir ve canla -
rınızın kaydını gören odur. 
7*Çün ol ilâhlarıŋ lisânı üstâtdan silinmişdir
ve onlar yaldızlı ve gümüşlenmişdir âmmâ
onlar züyûfdur çün söylemeḡe kâdir deḡiller
7*Sanatkârların putlarının dilleri silinmiştir.
Onlar yaldızla gü müş lenmiştir. Ama onlar
sahtedir. Çünkü konuşamazlar.
8*Ve ol tâʿifeler altĩn alıp ilâhlarınıŋ başla -
rına ziyneti seven kız gibi istifânlar düzerler
8*Milletler putlarının başlarına, süslenmeyi
seven bir kız gibi altın la çelenk düzerler.
9*Ve baʿzı zamân olur ki imâmlar ilâhların -
dan gümüşü ve altĩnı alıp kendỉleriçỉn sârf
ėderler ve onlardan  baʿzısı ȯŋủ evde  tut tuk -
ları rûspîlere vėrirler
9*Bazen zaman oluyor ki kahinleri putla -
rından altınlarla gü müş leri alıyorlar ve ken -
dileri için harcıyorlar. O kahinlerden bazıları
da o paraları evlerinde tuttukları fahişelere
veriyorlar. 
10*Ve dahi ol gümüş ve altĩn hem ağaç ilâh -
ları güyâ ki âdamları 
10*Gümüşten, altından ve ağaçtan putları,
sanki insanmış gibi ∞
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esvâb ile donadırlar
giysilerle donatırlar.
11*Âmmâ onlar ister fırfır ile gėyinmiş ol-
sunlar kendỉlerini pasdan ve ağaç kurt la -
rından kurtarmağa kâdir deḡiller
11*Ama onlar böyle göz kamaştırıcı giyinmiş
olsalar bile,  kendilerini pastan ve ağaç kurt-
lardan kurtaramazlar. 
12*Hem onlarıŋ yüzünü üzerlerine çok yı -
ğılmış o tozundan silerler
12*Onların yüzünü kaplayan tozları ara sıra
silerler.
13*Ve ol ilâhlardan biri güya ki vilâyet hâ -
kimi elinde bir kazîbi tutar eḡerçe ȯŋa günâh
ėdeni öldürmeḡe kâdir deḡil ise
13*Güya o putlardan biri, o yörenin başka -
nıymış. Elinde sultanlık asası tutuyor! Ama
ona suç işleyeni bile öldürmeye gücü yok. 
14*Bir ġayrınıŋ sağ elinde hançeri ya baltası
var eḡerçe kendỉyi cenkden ve hırsızlardan
kurtarmağa kâdir deḡil ise de bundan bel lỉdir
ki ilâhlar deḡiller
14*Bir başkasının da sağ elinde hançer veya
balta var. Ama yine de kendilerini soyguncu-
lardan ve hırsız lardan korumaya güçleri yok.
İşte bundan bellidir ki ilâhlar değillerdir. 
15*Pes onlardan korkmaŋ zîrâ bir âdamıŋ
kabı ki kırılıp nice fâʿidesiz olursa onlarıŋ
ilâhları da böyledir
15*Böylece onlardan korkmayın. Çünkü bir
insanın kabının kırılıp yararsız olduğu gibi,
onların putları da böyledir.
16*Heykelde konulduktan soŋra onlarıŋ göz -
l eri girenleriŋ ayak la rınıŋ tozu ile dolulardır
16*Tapınağa konulduktan sonra, onların
göz leri içeriye girenlerin ayaklarından kal -
kan tozlarla kaplıdır. 
17*Ve nice ki bir kimse pâdişâha izâʾ eylese
ȯŋa her çevrede şul ʿazâ ba götürülen kimseye
gibi havlilar çekilirler ise böyle dahi 
17*Nasıl ki kralı inciten biri cezalandırılmak
için kapatılırsa; böy lece hırsızların onu so -
yamaması için ona parmaklıklar çekilir ∞ 

onlarıŋ ∞
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onlarıŋ imâmları heykellerini kapĩlar ile kilid -
ler ve mandallar ile berkidirler ki hırsızlar
onları soymayalar
ve onların  kâhinleri tapınağı kilitleyerek sür -
gü lerle sağlamlaş tı rır  lar. 
18*Onlara kendỉlerine yakdığından ziyâde
kandiller yakarlar ki onlardan birisini de gör -
meḡe kâdir deḡiller ve orada olan di rek leriŋ
biri gibilerdir
18*Onlara kendilerine yaktıklarından daha
çok kandiller yakarlar. Ama putlardan hiçbiri
bir diğerini göremez ve orada olan direkler-
den biri gibidirler. 
19*Ve dėrler ki onlarıŋ bağırsakları güve -
lenmişdir ve yeriŋ haşerâtı onları ve esvâb -
larını yediḡi zamân duymazlar*
19*Onların bağırsakları güvelenmiştir diy-
orlar. Yerdeki böcekler onları ve giysilerini
yediği zaman duymazlar. 
20*Yüzleri ev tütününden kabkaradır
20*Yüzleri evin dumanından kapkaradır.
21*Baykuşlar kırlangıçlar ve sâʿir kuşlar be-
denlerine ve sırtlarına uçup ko narlar hem ke -
diler de sıçrarlar
21*Baykuşlar, kırlangıçlar ve diğer kuşlar
bedenlerine, sırtlarına uçuşup konarlar ve
kediler de üzerlerine sıçrarlar. 
22*Ondan bilmek gereksiŋiz ki ilâhlar de -
ḡiller pes onlardan kork maŋ
22*Bundan bilmek gerekiyor ki ilâhlar de -
ğildirler. Böylece onlardan korkma yın. 
23*Zîrâ ziynet içỉn çevrelerinde olan altĩn pa -
sı silinmez ise yala bımazlar çün döḡül dükleri
zamân bile ȯnủ duymazlar idi
23*Çünkü bezenmeleri için, üzerlerinde olan
altın pası silinmezse parıl da mazlar ve dö ğül -
dükleri zaman bile birşey duymazlar. 
24*Ol ilâh lar ki içlerinde rûhları yok bir kıy -
met ile satĩn alındılar
24*O ilâhlar ki içlerinde ruhları yoktur; belli
bir değerle satın alındılar. 
25*Ayakları olmamak ile+ ʿayblarını âdamla -
ra göstererek omuzla rın da taşınırlar onlara
ʿibâ det ėdenler dahi ʿayıblılardır
25*Ayakları olmadığından, utançlarını in -
san lara göstererek omuzlarda taşı nıyorlar. 

Onlara tapınanlar dahi utanç içindedirler.

*Almancası: “Sie sind wie die Balken im Hause,
und die Würmer, so auf der Erde kriechen, fres -
sen ihr Herz und ihre Kleider, und sie fühlen’s
doch nicht’’ Martin Luther Çevirisi Baruch 6/20
Türkçesi: Evdeki kirişler gibidirler, yerde sürünen
kurtlar gibi yüreğini ve giy sisini kemirirler; ama
onlar hissetmezler.
Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: “Tapınaktaki direk-
lerden biri gibidirler, söy lendiğine göre, zeminden
gelen beyaz karıncalar onları içten kemirir, süslü
giysilerini de yer.’’ Şirak 6/20
Yukarıdaki çeviride geçen ‘beyaz karıncalar’ her-
halde sonradan eklenmiş bir yorumdur. Ayrıca Ali
Bey’in çevirisinde ‘duymazlar, hissetmezler’ ifa -
desi de burada eksiktir.

+bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘olmamağla’.
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26*Zîrâ onlardan birisi yere düşse kendỉ ken -
dỉden kalkamaz ve dahi bir kimse ȯnủ oru
dik se kendỉ kendỉden kımıldanmaz hem e -
ḡilirse doğrulmaz illâ ölülere gibi el ayak la -
rını dayadırlar
26*Onlardan biri yere düşse kendi kendine
kal kamaz, bir kimse onu oraya dikse kendi
ken dine kımıldamaz ve eğilirse doğrulamaz.
Aynen ölüler gibi el ve ayaklarını uzatırlar. 
27*Ve onlara olan kurbânları imâmlar satar-
lar hem onları isrâf ėderler ʿavratları dahi bir
bölüḡünü tuzlarlar da fakîre sayrıya üleş dir -
mezler
27*Onlara verilen kurbanları rahipler sa -
tıyorlar. Onları gereksizce harcarlar ve
kadınları da bir bölümünü tuzlarlar. Ama
yok  sullara ve çaresizlere dağıtmazlar. 
28*Hayzlı ve nifâslı karılar kurbânlarına ya -
pışırlar bu nesnelerden biliŋ ki ilâhlar deḡiller
ve onlardan korkmaŋ
28*Yeni doğum yapan ve adetli kadınlar kur -
banlarına dokunuyorlar.* Tüm bunlardan
anlayın ki ilâhlar değildirler. Onlardan kork -
mayın. 
29*Zîrâ onlara neden ötürü ilâhlar dėrler
belki ȯnuŋ içỉn ki ʿavratlar gümüş ve altĩn
hem ağaç ilâhlarına takarrüb ėderler
29*Kadınlar altın gümüş ve ağaç putlara
kurbanlar sunarlar. Belki de bu yüzden on-
lara ilâhlar diyorlar.  
30*İmâmlar esvâbları yırtık ve başları hem
sakalları tırâş ve başları kaba onlarıŋ kede -
lerinde otururlar
30*Rahipler giysileri yırtık, başları, sakal ları
tıraşlı ve başları dazlak olarak onların ev-
lerinde oturuyorlar. 
31*Ve ilâhlarınıŋ öŋünde de bağırıp çığırırlar
meyyit yemeḡinde baʿzı kimseler bağırdığı
gibi
31*Bazıları ölülerin yemeğinde bağırdığı
gibi; putların önünde de bağırıp çağırırlar. 
32*İmâmlar esvâblarınıŋ bir payını alıp ʿav -
ratlarına ve maʿsûm la rına gėydirirler
32*Rahipler giysilerinin bir parçasını alıp
kadınlarına ve çocuklarına giydiriyorlar. 
33*Bir kimseden íyỉlik ya kemlik görseler 

ʿivazın ėdemezler ve bir pâdişâhı 
33*Bir kimseden iyilik ve kötülük görseler
karşılık veremezler. Bir kralı ∞

*Musa’nın yasasına göre: Lohusa ve kirli ka -
dınların kurban sunması bir yana; Tapınağa bile
girmeleri yasaktı.

nasib ∞
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nasb ü ʿazl ėtmeḡe kâdir değiller
tahttan indirmeye veya birini  kral yapmaya
güçleri yoktur. 
34*Ve mâl hem akçe vėremezler bir kimse
onlara bir şeyʿi adayıp ʾedâʾ ėtmez ise onlar
taleb ėdemezler
34*Mal ve para veremezler. Bir kimse onlara
bir şey adayıp vermezse, hiç bir şey isteye -
mez ler. 
35*Bir âdamı ölümden halâs ėtmeḡe ve zaʿîfi
zorludan kurtarmağa kâdir deḡiller
35*Bir insanı ölümden ve zayıfı güçlüden
kur taramazlar. 
36*Köre nûr-u basarı vėremezler ve ihtiyâcda
olan âdamı kurtaramazlar
36*Körün görmesini sağlayamazlar ve ge -
reksinimi olan insanı kurtaramazlar. 
37*Dula merhamet ve yetîme eylik+ ėtmeḡe
kâdir deḡiller
37*Dula yardım etmeye ve öksüze iyilik yap-
maya güçleri yoktur.
38*Ağaçdan ve yaldızlı hem gümüşlü ilâhlar
dağdan çıkarılan taşlara beŋzerler onlara ibâ -
det ėdenler dahi ʿârlanalar
38*Ağaçtan yaldızlı ve gümüşlü putlar, dağ -
dan çıkarılan taşlara ben zerler. Onlara tapı -
nanlar da utansınlar! 
39*Pes onlara ilâhlar diye zuʿm ėtmek nice
kâbil
39*Böylece onlara, boş inançla nasıl ilah di -
yelim!?
40*Keldânnîler var ki kendỉler bile ȯnları
masharalığa tutarlar zîrâ söylemeḡe kâdir ol-
mayan dilsizi görüp Bâʾel bütüne getỉrirler
40*Keldaniler bile onları gülünç buluyor.
Çünkü konuşamayan dilsizi  gördüklerinde
Bel putuna getiriyorlar. 
41*Ve ȯŋa yalvarırlar ki ȯnủ söylede kaʾan -
nahu bu mümkün ola ve eḡerçe bu nesneleri
bilirler ise de onları bırağmazlar zîrâ ʿakıl -
sızlardır
41*Ona, onu konuştursun diye yalvarırlar -
bu olanaksız olsa bile- ve bunun böyle oldu -
ğu nu bilseler de bun dan vazgeçmiyorlar.
Çün     kü akılsızdırlar. 
42*Ve dahi uçkurlar kuşanmış ʿavratlar yol-

larda oturup geçeŋi tütsülerler++
42*Kuşağını kuşanmış kadınlar yol kenar -
larında oturup, geçenleri tütsülüyor.

+ėylik(íyỉlik): iyilik.
++bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘Tütsű
(tüt sî).
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43*Ve onlardan birisi bir geçiciye sevilip
ȯnuŋla yatsa ġayrıyı ʿayblar ki ȯnuŋ gibi se -
vilmedi ve uçkuru çözülmedi
43*Onlardan birisi oradan geçen bir kişiyi
sevse ve onun la yatsa; diğerini ayıplar. Çün -
kü onun gibi sevilmedi ve uçkuru çö zülmedi!
44*Çevrelerinde her ne ki olursa meḡerdir
pes onlara ilâhlardır diye zuʿm ėtmek nice kâ -
bil
44*Çevrelerinde her ne olursa fark edilmez.
Bu yüzden onlara nasıl boş inanç olabilir!? 
45*Onları dülgerler kuyumcular yaparlar da
ġayrı şeyʿ olmağa kâdir deḡiller illâ üstâd la -
rıŋ olsunlar diye istedikleri şeyʿ olurlar
45*Onları marangozlar, kuyumcular yapıyor.
Bunun için başka şey olamazlar. Kesinlikle
ustaların olmasını istedikleri şey olurlar. 
46*Onları yapanlarıŋ bile ʿömürleri uzun ol -
maz yâ onlarıŋ yapdık ları şeyʿler nice ilâhlar
olabilirler
46*Onları yapanların bile yaşamı uzun ol -
maz. Öyleyse onların yaptıkları şeyler, nasıl
ilâh olabilirler? 
47*Zîrâ seleflerine* yalancı ve ʿayblı şeyʿler
alıkodular
47*Çünkü ardındakilere, yalancı ve utançlı
şeyler bıraktılar. 
48*Çün onlara cenk ya ġayrı belâlar yetişdiḡi
zamân onlarıŋ imâm ları mâbeynlerinde onlar
ile nerede saklanalım diye müşâvere ėderler
48*Bir savaş anında veya bir afet zamanında,
onların kâhinleri  -put larıyla- kendi arala rın -
 da: ‘Nerede gizlenelim?’ diye birbirlerine da -
nışırlar. 
49*Ya nice ʿakl ile dövünmez ki onlar ilâhlar
deḡiller çün kendỉ le rini cenkden ve sâʿir be -
lâlardan kurtarmağa kâdir deḡiller
49*Akıl edip neden pişman olmuyorlar ki on -
lar ilâhlar değildir. Çünkü kendilerini cenk -
ten ve diğer belalardan kurtarmaya güçleri
yok tur.  
50*Zîrâ ağaçdan yaldızlı ve gümüşlü olduk -
ları içỉn zamân ile biline ki kalbʾdır ve cümle
tâʿife ve pâdişâhlara aʿyân ola ki ilâhlar deḡil -
ler
50*Çünkü ağaçtan yaldızlı ve gümüşlü olduk-

 
 ları için, zamanla sahte oldukları bilinir. Tüm
milletlere ve krallara belli olsun ki ilâhlar
değildir. 

*Zeyrek katip s’den sonra l harfini yazmayı
unutmuş; Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısına ‘selef -
lerine’ yazıyor.

Not: Altta sağda,  Ali Bey’in ‘Nonsine...’ ile başla -
yıp devam eden Latince bir notu.

f
illâ ki ∞
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illâ ki insân elleriniŋ ʿamelleridir ve onlarda
hiç fiʿl-i ilâhî yokdur
İlla ki insan ellerinin işidir ve onlarda hiç bir
Tanrısal etkinlik yoktur.
51*Pes neden maʿlûmdur ki ilâhlar deḡiller
51*Böylece ilâhlar olmadığını nereden bili -
yoruz?
52*Hîçbir vilâyete pâdişâh dikmezler ve a -
dam lara yağmur vėr mezler
52*Hiçbir ülkeye kral atayamıyor ve insan-
lara yağmur yağdıra mıyorlar. 
53*Onlara hakkını alıvėrmezler ve kuvvet -
sizleriŋi bir zulümden kur tarmazlar zîrâ yer
ve gök arasında karġalar gibidir
53*Adalet edemiyor ve güçsüzleri bir zulüm-
den kurtaramıyorlar. Çünkü yer ile gök ara -
sında kargalar gibidirler.
54*Ve fi'l-vâkiʿ eḡer ol yaldızlı ve gümüşlü
ağaç ilâhlarından biri niŋ heykelinde âteş tu -
tuşursa imâmları kaçarlar ve saklanırlar on -
lar ise direkler gibi büsbütün yanarlar
54*Eğer o yaldızlı ve gümüşlü ağaç putlar-
dan birinin tapınağında ateş tutuşursa, kâ -
hinleri kaçıp saklanırlar. Onlar ise direkler
gibi büsbütün yanarlar. 
55*Ne pâdişâhlara ne düşmânlara muka ve -
met ėdebilirler pes onlara ilâhlar diye nice
zuʿm ėtmek kâbildir
55*Ne krallara ve ne de düşmanlara karşı
koyabiliyorlar. Şimdi onlara ‘İlâhlar’ diye
boş inanç, nasıl mümkün olsun ki..? 
56*Ol gümüşlü ve yaldızlı ağaç ilâhlar ken -
dỉlerini hırsızlardan ve harâmîlerden kurtar -
mağa kâdir deḡiller
56*O gümüş ve yaldızlı ağaç putlar, kendi-
lerini hırsızlardan ve çapulculardan koruya-
mazlar. 
57*Ki onlarıŋ şahbâzları çevrelerinde olan
altĩnı gümüşü hem kaftânı alıp onlar ile gider-
ler onlar ise kendỉ kendỉlerine imdâd ėde -
mezler
57*Onların yiğitleri çevrelerinde olan altını,
gümüşü ve kaftanı alıp onlarla giderler. On -
lar ise kendi kendilerine yardım edemezler. 
58*Şöyle ki ol yalancı ilâhlardan olmakdan
ise hüner gösterip 

58*Şöyle ki o yalancı ilâhlar yerine olmak-
tansa, erdem gösterip ∞

f
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pâdişâh ya bir evde sâhibine kullanacak fâʿi -
deli kâb kacak ya o için de olan şeyleri sakla -
yan ev kapĩsı ya pâdişâhıŋ sarâyında bir di rek
ağaç olmak evlâʿdır
bir kral, ya da bir ev sahibine kullanılacak
ya rarlı kap kacak, veya içindeki eşyaları ko -
ru yan bir ev kapısı ve kralın sarayında bir
ağaç direk olmak olmak da ha yeğdir.
59*Zîrâ ziyâʿ vėren şems ve kamer ve nücûm
münâsib olan nesneleri ėtmeḡe gönderilince
itâʿat ėderler
59*Çünkü ışık veren güneş, ay ve yıldızlar
uygun şeyleri yapmaya gönderilince dinliyor -
lar.* 
60*Böyle dahi bir şimşek güründüḡü zamân
her yerde görünür ve rûzigâr her diyârda eser
60*Böylece bir şimşek göründüğü zaman her
yerde görünüyor ve rüzgâr her ülkede esiyor. 
61*Hem bulutlara Allahıŋ emri olunca ki bü -
tün dünyâyı gezeler onlara olan teklîfi it mâm
ėderler
61*Bulutlara Allah buyurunca, tüm dünyayı
dolaşırlar ve onlara verilen emeği yerine ge-
tirirler. 
62*Ve kezâlik dağları ve ormanları yakmak
içỉn yukarĩdan gönderilen âteş ȯŋa olunan
emri ėder
62*Böylece dağları ve ormanları yakmak için
yukarıdan gönderilen ateş; ona buyrulan
emri yapar.  
63*Âmmâ bu putlar ne şeklde ne hasletde bu
nesneleriŋ birisine berâber olamazlar pes on-
lara ilâhlardır diye zuʿm ėtmek câʿiz de ḡildir
zîrâ insâna hakkı alıvėrmeḡe ve bir eylik+
ėtmeḡe kâdir de ḡil ler
63*Ama bu putlar ne görünümleriyle ve ne
de tabiatlarıyla birşeye ortak olamazlar. Şim -
di onlara ‘İlâhlardır!’ diye boş inançla katıl -
mak doğru değildir.  Çünkü insanın hakkını
al maya veya bir iyilik yapmaya bile güçleri
yok.
64*İmdi ilâhlar deḡil idiklerini bilip onlardan
korkmaŋ
64*Böylece ‘İlâhlar!’ olmadığını bilip onlar-
dan korkmayın.  
zîrâ ∞

*Almancası: “Sonne, Mond und Sterne scheinen
und sind gehorsam, wie sie Gott heißt„ Martin
Lut her Çevirisi Barh. 6/60
Türkçesi: Güneş, ay ve yıldızlar parlaktır ve Tan -
rı’nın dediği gibi itaat ederler.
Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: “Güneş, ay ve yıldızlar
parlaktır. Onların yapacağı bir iş vardır, onlar
yumuşak başlıdır. Şirak 6/60

+ėylik(íyỉlik): iyilik.
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65*Zîrâ pâdişâhlara ne hayır-duâ ne bed-duâ
ėt meḡe kâdirlerdir
65*Çünkü egemenlere ne iyilik, ne de kötülük
dileyebilirler.
66*Ve ümmetler arasında bir âyet göstermeḡe
hem şems gibi işrâk ve kamer gibi ziyâ ėt -
meḡe kâdir deḡillerdir
66*Milletler arasında bir ayet göstermeye;
güneş gibi parlak ve ay gibi ışık vermeye güç-
leri yoktur. 
67*Yâbân hayvânları onlardan evlâʿdır zîrâ
kendỉlerine meded bulurlar
67*Yabanıl hayvanlar onlardan daha iyidir.
Çünkü kendilerine yardım edebilirler. 
68*Pes bir vechile sarîh deḡiller ki ilâhlar
olalar ȯnuŋ içỉn onlardan korkmaŋ
68*Evet bu yüzden, ‘İlâhlar!’ olmadıkları a -
pa çık bellidir. İşte bu yüzden onlardan kork -
mayın. 
69*Zîrâ hıyarlıkda bir şeyʿi görmeyen uyuk
nice ise 
69*Çünkü hıyar tarlasındaki kör bir korkuluk
na sılsa; 
70*Onlarıŋ ağaç ve yaldızlı hem gümüşlü
ilâhları da böyledir ve bâğçede olan dikenliḡe
beŋzerler ki üzerine her kuş konar ya bir
meyte ki kara iŋli yere bırağılmışdır
70*Onların ağaç, yaldızlı ve gümüş putları
da böyledir. Bahçede üzerlerine her türlü
kuşun konduğu bir dikenliğe benzerler; ya  da
kara bir çukura bırakılan ölüye...
71*Ve dahi üzerlerinde yalabıyıb çürüyen
fırfırdan ve aklıkdan bilesiŋiz ki ilâhlar de -
ğiller ʿâkibet onlar dahi yeneler de size vi -
lâyetiŋizde ʿayb içỉn olalar
71*Üzerlerinde parıldayıp çürüyen, göz alıcı
giysinin aklığından bilesiniz ki ilâhlar de -
ğillerdir. Sonunda onlar da yenilip bitirile-
cekler ve ülkeniz için bir utanç olacaktır. 
72*Pes bütü olmayan sâdık kişi efdaldir zîrâ
taʿyîbden baʿîd ol yėserdir*
72*Evet putu olmayan erdemli kişi üstündür;
çünkü o, utançtan ıraktır.

*Bkz.1664 Ali Bey’in el yazmasında ‘dir’ eki var.

Kitâb-ı Bârûh tamam oldu
mim

(Kâtibin Temiz kopyası1665)
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Mâkabbîleriŋ evvelki kitâbı
(Makabeliler’in ilk kitabı)

Evvelki Bâb 
1*Makadonî Filifosuŋ oğlu İskender Kitîm
vilâyetinden çıkıp Fârs ve Midyânıŋ pâdişâhı
Dârâyı bozdukdan soŋra ȯnuŋ yerine Rûmda
evvel pâdişâh oldu 
1*Mekadonya’lı Filipus’un oğlu İskender
Kittim* vilayetinden çı karak; Pers ve Medlil-
er’in kralı Daryüs’ü yendikten sonra onun
ye     rine kendi Rum ülkesine egemen oldu. 
2*Ve çok cenkler eyledi ve niçe hisârlar feth
eyledi hem yeriŋ şâh larını öldürdü
2*O birçok savaşlar yaptı, bir çok kaleler aldı
ve yeryüzünde birçok kralları öldürdü. 
3*Ve tâ yeriŋ nihâyetine geçdi de niçe tavâʾ -
îfiŋ ġâretlerini aldı ȯndan ȯnuŋ ʿasrında yer
ârâmda idi
3*Dünyanın sonlarına gitti ve birçok millet-
leri çapul etti. Onun asrında dünya huzur
içindeydi. 
4*Bu kez kalbi merfûʿ ve mağrûr oldu
4*Bu kez yüreği kabararak kibirlendi. 
5*Ve ʿazîm ʿaskeri devşirip vilâyetlere millet -
lere ve ȯŋa harâc -güzâr olmuş şâhlara sal tanat
eyledi
5*Büyük ordular toplayarak ülkelere, mil-
letlere ve ona vergi veren krallara saltanat
etti. 
6*Ȯndan döşek hastası olup artĩk öleceḡini
bildi
6*Ondan sonra çok yatağa düşüp öleceğini
anladı. 
7*Pes gencliḡinde bile perverde olan eŋ
muhte rem kullarını çığırıp sağlığında onlara
mem        leketini tevzîʿ eyledi
7*Ve gençliğinde yetiştirilmiş en sevdiği kö -
le lerini çağırıp, sağlığında ülkesini onlara
paylaştırdı.

*Kıbrıs.

f
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8*Bu vechile İskender on iki yıl pâdişâhlık
sürdü de öldủ
8*Böylece İskender ancak on iki yıla değin
egemenlik sürdükten sonra öldü. 
9*Ve ȯnuŋ kulları herkes kendỉ yerinde sal -
tanat aldılar
9*Onun adamları da kendi yerlerinde ege-
menlik sürdüler. 
10*Ve ȯnuŋ vefâtından soŋra başlarına şâ -
hane sarıklar kodular ve niçe bile dek onlar-
dan soŋra onların oğulları da böyle ėtdiler ve
yerde şirretler çoğaldı
10*Onun ölümünden sonra başlarına taçlar
koydular. Onlardan sonra oğulları da böyle
yap tı ve yeryüzünde kötülükler çoğaldı.  
11*Onlardan evvel günâhkâr asıl çıkdı yaʿnî
Ântiyoko pâdişâhıŋ oğlu olan Ântiyoko Şerîf
ki Rûmâda mürtehen idi bu Yunânî pâdi -
şâhlığınıŋ yüz otuz yedinci yılında pâdişâhlık
sürmeḡe başladı
11*Onlardan önce esas bozguncu biri çıktı.
Yani kral Antiyoko’ nun oğlu olan asil An-
tiyoko* ki Roma’da rehin tutuluyordu. Yunan
olan bu kişi, krallığının yüz otuz yedinci yı -
lında egemenlik sürmeye başladı. 
12*O zamân İsrâʿėlden baʿzı fâsık âdamlar
çıkıp ve niçesini azdırıp dėdiler ki varalım
etrâfımızda olan ümmetlerle ʿahd kėselim
zîrâ ol zamândan beri ki onlardan ayrıldık bi -
ze niçe belâlar geldi
12*O zaman İsrail’den bazı kötü kimseler
çıkıp birçoklarını isyana sürüklediler, dediler
ki: -Gidip çevremizdeki milletlerle antla şa -
lım; çünkü o zamandan beri onlardan ay rıl -
 dık ve bu yüzden bize birçok kötülükler gel di. 
13*Onlar bu kelâmı dahi hayr zann eylediler
13*Bu sözleri dinleyenler de iyi bir şey san -
dılar. 
14*Bu husûsdan kavmden baʿzısı rızâ vėrỉb
pâdişâha vardılar ol ki onlara ümmetleriŋ
âyîneleri üzere geçinmeḡe hükm vėrdi
14*Böylece İsrailden bazıları onaylayıp kra -
la gittiler. O da onlara milletlerin yasa larına
göre yürümelerini buyurdu. 
15*Ȯnuŋ içỉn ümmetleriŋ âyîni üzere Kuds- 

i Şerîfde bir debistân yapdılar
15*Bu yüzden milletlerin yasalarına göre
Ku düs’te bir eğitim okulu** kurdular.

*Antiyokus Epifanes: İ.Ö. 312 
**Bkz. II. Mak.4/12
ve kendỉlere ∞ 
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16*Ve kendỉlere kulfeler* salıvėrib mukad-
des ʿahdinden ayrıldılar ve ümmetler ile bir
olup kendỉlerini kemlik ėtmeḡe satdılar**
16*Sünnet derilerini koyuverip kutsal antlaş -
madan ayrıldılar ve millet lerle birlikte kendi-
lerini yozlaşmaya bıraktılar.** 
17*Ve Ântiyokoya memleket mukarrer olun -
ca Mısr memleketine de iki memleket üzeri -
ne pâdişâh olmağa heves ėtdi
17*Antiyoka egemen olunca; Mısır’a ve böy -
lelikle iki ülkeye de egemen olmak istedi. 
18*Ve Mısrî ʿâzîm ʿasker ile ʿarabalar ile fîl -
ler ile sipâhlar ile hem bir ʿazîm deryâ donan -
ması ile basdı
18*Mısır’ı birçok askerler, arabalar, filler, at -
lılar ve büyük bir deniz do nan masıyla ku şattı. 
19*Ve Mısrıŋ pâdişâhı Batlâmiyos ile cenk
ėtdi de Batlâmiyos ondan korkup kaçdı ve
niçeler maktûl düşdüler
19*Mısır kralı Batlamyos+ ile savaştı. Bat-
lamyos da ondan korkarak kaçtı ve birçokları
da katledildi.  
20*Ȯndan Mısr diyârında sarb şehirler feth
ėtdi de Ântiyoko Mısr vilâ yetinden ġanî me -
ler aldı
20*Mısır’daki güvenli şehirleri ele geçirdi ve
Antiyoko, Mısır vilayetinden ganimetler aldı. 
21*Ve Mısrî urdukdan soŋra yüz kırk üçüncü
yılda dönüp Kuds-i Şerîf üzerine çıkdı
21*Mısır düştükten sonra yüz kırk üçüncü
yılda tekrar Kudüs’e gitti.
22*Ve Kuds-i Şerîfe ʿâzîm ʿasker ile geldi
22*Ve Kudüs’e kalabalık askerlerle geldi.
23*Ve ġurur ile makdeseye girip altĩn mez -
bahı++ ve çirâğıŋ şamʿi-dâ nı nı hem ȯnuŋ
cümle pûsâdlarını ve huzûr etmeḡiniŋ suf -
rasını hem
23*Gururla Tapınağa girip altın sunağı  ay -
dınlatma şamdanını ve oraya ait tüm eş y a -
larla birlikte huzur ekmeği sofrasını ∞

*kulfe/gulfe: zeker(uzuv)  ucundaki sünnet edile-
cek deri. 
**Almancası: “und hielten die Beschneidung nicht 
mehr und fielen ab vom Heiligen Bund und hielten
sich als Heiden und wurden ganz verstockt, alle 

Schande und Laster zu treiben. 
Türkçesi: Düzenlenmiş olan sünneti bıraktılar,
birçokları ‘kutsal yasayı’ bırakıp kafirliği seçtiler,
tümü tam inatçılıkla utancı ve kötülüğü sürdürdü -
ler.
Kitabı Mukaddes Şt. Çev.:  Sünnet olduklarını giz -
lediler, kutsal antlaşmayı terk ettiler. Dinsizliğe
kul oldular ve putperestlerin göreneklerine uydu-
lar. I. Mak. 1/15
Yukarıdaki ayet yanlış çevrilmiş: Sünnet oldukla -
rını gizlemediler; sünneti terk edip dinsizliği seç -
tiler. Çünkü ne Almancasında ve ne de Ali Bey’in
çevirisinde gizlemek kelimesi yok. Sünneti terk
etmek var.
+Ptolemi(Ptolemo/Batlomyos).

++Antiyokus Epifanes(M.Ö.312) Süleyman Mabe-
dine girince Ahit Sandiğını bulamadı. 
bkz. II. Mak. 2/58.
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hem dökűşleriŋ leḡenlerini kâseleri ve altĩn
buhûrdanları ve perdeyi ve tâcı ve heykel
önüŋde olan altĩn ziynetleri aldı ve her şeyʿ -
den altĩnı kopardı
hem dökmelik sunu leğenlerini, kâseleri, altın
buhurdanlıkları, perdeyi, tacı ve Tapınak ö -
nündeki altın süslemeleri aldı. 
24*Ve gümüşü hem altĩnı hem cümle âletleri
aldı ve saklı hazîneleri bulup aldı bunu hep
alıp kendỉ vilâyetine gitdi
24*Altın, gümüş tüm eşyaları aldı. Gizli ha -
zi neleri buldu ve onları alıp kendi ülkesine
gitti. 
25*Ve çok âdamlar öldürdü hem pek tekeb-
bür ile söyledi
25*Birçok kişileri öldürdü. Üstelik bunu çok
büyüklenerek söyledi.
26*Bu husûsdan İsrâʿėlde cümle onlarıŋ yer-
lerinde ʿâzîm yas oldu
26*Bu yüzden İsrailde, onların her yerinde
büyük yas oldu. 
27*Ve beḡler hem ihtiyârlar âh ėtdiler yiḡitler
ve kızlar zaʿîf ü naʿîf oldular ve karılarıŋ hüs -
nü müteġayyir oldu
27*Beylerle yaşlılar acı duydular. Yiğitlerle
kızlar güçsüzleştiler ve kadınların güzelliği
bozuldu. 
28*Her güyegü ki şikâyete başladı ve düḡün
odasında oturan gelin yas çekdi
28*Her güvey bundan yakındı ve düğün oda -
sın da oturan gelin yas çekti.
29*Ve yer kendỉ sakinleri içỉn müteharrik
oldu hem bütün Beyt-i Yaʿkûb ʿayb libâsını
gėydi
29*Dünyada yaşayanlar ile sanki dünya ka -
rıştı ve tüm Yakup evi utanç giysisini giydi. 
30*İki yıldan soŋra pâdişâh Yahûdâ şehir le -
rine harâc emîni gönderdi ki Kuds-i Şerîfe
ʿâzîm ʿasker ile geldi
30*İki yıldan sonra kral, Yahuda şehirlerine
ver gi memuru gönderdi ve kutsalKudüs’e ka -
labalık askerlerle geldi.

ve Yahûdilere ∞ 
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31*Ve Yahûdilere selâmet üzere âmmâ hîle
ile söyledi de ȯŋa inandılar
31*Önce Yahudilere esenlik dileyerek onlara
hileli sözler söyledi,
onlar da buna inandılar. 
32*Ve ansızdan şehri basdı da ȯŋu ̉ʿâzîm darb
ile urdu ve çok İsrâʿėl kavmini kırdı
32*Ansızın şehri basıp büyük bir darbe vurdu
ve birçok İsrailli’yi öldürdü. 
33*Ve şehri yağmaladı hem ȯnủ âteşe yakdı
ve ȯŋun evlerini hem hisârlarını her tarafdan
yıkdı
33*Kenti çapul etti, ateşe verdi. Onun evle ri -
ni ve surlarını her taraftan yıktı. 
34*Ve ʿavratları ve evlâdları ile esîr ėtdiler
hem davarlara mâlik oldular
34*Kadınları ve çocukları tutsak alıp hay -
van lara sahip oldular.   
35*Ve Dâvûduŋ şehrini bir ʿâzîm sarp hisâr
ile hem metîn kulleler ile yapdı da onlara
kalʿa oldu
35*Davut’un şehrini yüksek, dik bir duvarla
ve dayanıklı kulelerle kale şekline soktu. 
36*Ve oraya yaramaz tâʿifeyi ve fenâ âdam -
ları  kodular ki içinde kavî oldular
36*Sonra da oraya kötü milleti ve yaramaz
adamları yerleştirerek içinde güçlendiler.  
37*Hem oraya âlet-i harbî hem zahîreyi ko-
dular ve Kuds-i Şerîfde cemʿ ėtdiḡi ġâretleri
orada sakladılar ve ʿâzîm kemend yerine
37*Daha sonra oraya savaş silahları ve er -
zak depoladılar. Kutsal Kudüs’ten topla dık -
ları soygunu orada sakladılar ve büyük bir
tu zak yerine;*
38*Hem makdeseye iktimân içỉn ve daʿima
İsrâʿėle pek fenâ düş man idiler
38*Hem Tapınağı karartmak için; İsrail’e her
zaman çok kötü düşman idiler.
39*Ve makdeseniŋ etrâfında bî-günah kanını
dökdüler de makdeseyi tednîs ėt diler
39*Tapınağın çevresinde günahsız kan akıt -
mışlar ve ‘Kutsal Yer’i kirlet miş ler di. 
40*Ve Kuds-i Şerîfiŋ ahâlîsi halkı onlarıŋ
öcünden kaçdılar da Kuds-i Şerîf
40*Kudüs halkı onların intikamından kaçtı ve
kutsal Kudüs ∞ 

*Almancası: “Aus dem hinterhalt bedrohten sie
das Heiligtum; immer waren sie Israel ein schlim-
mer feind„ I. Mak. 1/36
Türkçesi: Mabed için bir tuzak tehditti ve onlar
daima İsrail için kötü bir düşmandı.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çevirisi:  Kente korku kay -
nağı oldular. Tapınak için bir tuzak kuruldu, Her
zaman için İsrail'e bir düşman. Şirak1/36
Yukarıdaki çeviride cümle düşüklüğü var ‘bir
düşman..?’ diyerek cümleyi tamamlamamış! 

f
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ġaripleriŋ meskeni oldu ve vilâyetlỉlere ġarîp
doldu hem ondan doğanlar ȯnủ terk ėtdiler
yabancıların yeri oldu. Vilayete yabancılar
doldu ve orada doğanlar onu bıraktı.
41*Ȯnuŋ makdesesi beriyye gibi hârab oldu
bayrâmları yaslara sebtleri ʿayba ve ikrâmı
tahkîre döndü
41*Onun Tapınağı çöl gibi ıssız oldı. Bay -
ram   ları yasa, cumartesileri utanca döndü ve
say gınlıkları küçümsendi. 
42*Ȯnuŋ ihâneti geçen ʿizzetine berâber oldu
ve ȯnuŋ rifʿati yasa döndü
42*Onun ihaneti geçen görkemiyle bir oldu
ve onun yüksekliği yasa döndü. 
43*Ondan mâʿada Ântiyoko pâdişâh kendỉ
bütün memleketine yazdı ki cümlesi bir kavm
olalar ve herkes kendỉ âyînini bırağa
43*Bütün bu olanlardan başka kral Antiyoko
kendi ülkesine mektuplar yazarak, tümünün
bir millet olmasını ve herkesin kendi adetle -
rini bırakmasını istedi. 
44*Ve cümle tâʿifeler pâdişâhıŋ sözüne itâʿat
ėtdiler
44*Böylece tüm milletler kralın sözüne uydu-
lar. 
45*İsrâʿėlden çoğu ȯnuŋ bütperestliğine râzı
oldular ve bütlere kurbânlar kesdiler hem seb -
ti tencîs eylediler
45*İsrailden birçoğu onun putperestliğine
ka tıldı. Putlara kurbanlar kestiler ve Cumar -
tesileri kirlettiler. 
46*Hem pâdişâh Kuds-i Şerîfe ve Yahûdâ
şehrlerine ulaklarıŋ eli ile mektûblar gönderdi
ki vilâyetiŋ ġarîb âyînini kabûl eyle yeler
46*Kral, -habercilerin eliyle- kutsal Kudüs’e
ve Yahuda şehirle rine, ülkenin yabancı ayin -
le rini benimsemeleri için mektuplar gönder -
di.
47*Mahrûka zebîhaları kurbânları ve mak -
desede dökűşleri yasak ėdeler
47*“Ki yakmalık kurbanları, kurban kes meyi
ve Tapınakta dökmelik sunuları yasak lasınlar. 
48*Ve sebt günlerini hem bayrâmları bozalar
48*Cumartesi ile bayramları bozsunlar. 

ve bütlere ∞ 

49*Ve Makdeseyi hem kadîs kişileri tednîs
ėdeler
49*Ve Tapınağı hem aziz kişileri kirletsinler.

f
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50*Ve bütlere mihrâblar kuralar ve heykeller
yapalar ve doŋuzu hem murdâr hayvânları
kurbân ėdeler
50*Putlara mihraplar kurup tapınaklar yap -
sınlar; domuzu ve pis hayvanları kurban et -
sinler.  
51*Ve oğullarını sünnetsiz koyalar ve ken -
dỉlerini her rics ü cins ile geriye ėdeler şöyle
ki Tevrâtı unudup cemʿi ferâizi tağyîr eyle ye -
ler
51*Oğullarını sünnet etmesinler ve kendi-
lerini dinin yasakla rından geri çeksinler. İşin
özü; Tevrat’ı unutup tüm kesin buy ruk ları
değiştirsinler. 
52*Ve pâdişâhıŋ fermânına göre ėtmeyen
öldürüle
52*Kralın buyruğuna göre yapmayan öldü -
rülsün.’’ 
53*Bu minvâl üzere cümle kendỉ memleke-
tine yazdı ve cümle kavm üzerine müfettişler
nasb eyledi
53*Böylece tüm ülkesine yazdı ve tüm millete
müfettişler atadı. 
54*Ve Yahûda şehrlerine emr eyledi ki her
şehirde zebh eyleyeler
54*Yahuda şehirlerine kurbanlar kesmelerini
buyurdu. 
55*Ve kavmden çok kimseler onlarıŋ yanına
devşirildiler yaʿni Tevrâtı bırağanlar ve vi -
lâyetde çok kemlikler ėtdiler
55*Halktan birçokları onların yanına getir-
ildiler. Yani Tevrat’ı bırakanlar, ülkede çok
kötülük yaptılar.
56*Ve şöyle ėtdiler ki İsrâʿėlli gizli yerlere
gitdiler ve her nere ki ȯŋa kaçmağa kâbil oldu
ise
56*Öyle ‘kötülükler’ yaptılar ki; İsrailliler
on  lardan kaçmak için her nerede gizli bir
sığınak buldularsa oralara gittiler. 
57*Ve yüz kırk beşinci* yılda Keslev ayınıŋ
on beşincisinde harâb lı  ğıŋ ricsi mezbah üze -
rinde dikildi
57*Yüz kırk beşinci yılda, Kislev Ayı’nın on
beşinde, Tapınak üzerine ‘Yıkıcı haram şey’
** dikildi.
58*Ve Yahûdâ şehirlerinde her tarafda mih -
râblar yapdılar ve evleriŋ kapĩlarında hem

çârşĩlarda buhûrlar yakdılar
58*Yahuda şehirlerinde her tarafta ‘put’ su -
nakları yaptılar. Evlerin kapılarında ve çar -
şılarda buhurlar yaktılar. 
*Almancası: “Im hundertundfünfundvierzigsten
Jahr am fünfzehnten Tage des Monats Chislev, ließ
der König Antiochus den Greuel der Verwüstung
auf Gottes Altar setsen und ließ in allen Städten
Juda`s Altäre aufrichten. Martin Luther Çevirisi I.
Mak. 1/57
Türkçesi: Yüz kırkbeşinci yılda, Kislev ayının
onbeşinde kral Antiyoko’nun ‘Tahrip edici iğ -
rençliği’ Tanrı’nın kürsüsüne oturtuldu ve Ya huda
vilayetinin bütün şehirlerindeki kürsülere de ko -
nuldu. Bkz.Dan. 11/31, II. Mak.6/1-7
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çevirisi: İ.Ö. yüz altmış
yedi yılında, Kislev'in on beşinci günü, kral su -
nağın üzerine tiksinti ve acı veren şeyi dikti.
Yahuda'nın çevresindeki kentlerde sunaklar ku-
ruldu, I. Mak. 1/54
Yukarıdaki çeviri yanlış çevrilmiş; Almanca ve Ali
Bey’in çevirisinde 145. yıl olarak geçiyor!
**Bazı çevirilerde‘Haraplığın Heykeli’ veya ‘Yı -
kıcı iğrenç şey’ olarak geçiyor. Hz. Süleyman ta -
pınağında Haham’ın önünde ayin yaptığı masa
veya sandık(Kürsü, sunak) yerine kral Antiyoko’-
nun büstü veya onu temsil eden bir simgenin ko -
nulmuş olması. Kutsal mekâna konulan bu şey,
Ya hudilerce en kötü şey ‘şirk’ anlamına geliyor.
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59*Ve buldukları Tevrât kitâblarını yırtıp âte -
şe yakarlar idi
59*Ve buldukları Tevrat kitaplarını yırtıp
ateşe attılar. 
60*Ve bir kimseniŋ yanında ʿahdiŋ kitâbı bu -
lunduğu ya bir kimse Tevrâtdan râzı olduğu
zamân fermân-ı pâdişâhî ile onlarıŋ hükmün -
ce katl olunurdu
60*Bir kimsenin yanında ‘Antlaşma Kitabı’
bulunduğunda veya bir kimse: ‘Tevrat’ı kabul
ediyorum’ dediğinde; kralın buyruğu gereği
ölümle ceza landırılıyordu. 
61*Bu yüzden her ay şehirde bulunan İsrâʿėle
zor ėderler idi
61*Bu yüzden her ay şehirdeki İsrail halkını
çok zorluyorlardı. 
62*Ve ayıŋ yiḡirmi beşinci gününde heykeliŋ
mezbâhı üzerinde olan mezbâhda zebh ėder -
ler idi
62*Ayın yirmi beşinci gününde Tapınağın
mezbahı üzerinde kurban kesi yorlardı.  
63*Ve fermân mûcibince oğlancıkları sünnet
ėden ʿavratları öldü rürlerdi
63*Ve buyruk gereği çocuklarını sünnet eden
kadınları öldü rü yor lardı. 
64*Ve onlarıŋ küçük maʿsûmlarını boyun -
larında asarlar idi hem onları sünnet ėdenleri
ve onlarıŋ evlerini yağmalarlar idi
64*Onların küçük çocuklarını boyunlarında
asıyorlar, onları sünnet edenleri ve onların
evlerini çapul ediyorlardı.
65*Yine de İsrâʿėlden niçesi kuvvetlendiler
ve kendỉ kendỉlerinde nâ-pâk şeyʿleri yeme -
mek içỉn kavî niyyet ėtdiler
65*Yine de İsrail’den birçokları güçlendi ve
kendilerine pis şeyler den kesinlikle yememek
için söz verdiler.
66*Ve ol taʿâm ile necîs olmakdan ve mukad-
des ʿahdi bozmakdan ise ölümü ihtiyâr ey -
lediler de öldüler
66*O yemekler ile kirlenmekten ve ‘Kutsal
Antlaşma’yı bozmaktansa ölmeyi yeğleyerek
öldüler.  
67*Ve İsrâʿėl üzerine ʿazîm ġazab var idi 
67*İsrail üzerine büyük öfke var idi.

ikinci bâb ∞

f
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İkinci Bâb 
1*Ol zamânda Simʿun oğlu Yuhanâ* oğlu
Yuʿrebbî imâm Mâtâtiya ki Kuds-i Şerîfli de-
mekle meşhûr ve Modînde sâkîn idi ayağa
kalk dı
1*O zamanda Modin’de yaşayan ve kutsal
Kudüs’lü anılmakla ünlenen, Yoareb’li Simon
oğlu, Yuhanna oğlu imam Matatya; isyan etti. 
2*Bunuŋ beş oğulları var idi Yuʿanân ki ȯŋa
Gadîs dėrler idi
2*Bunun beş oğlu vardı: Yoha nna ki ona
Gadis adını takmışlardı. 
3*Simʿun ki ȯŋa Tassi dėrler idi
3*Simon ki ona Tassi diyorlardı.  
4*Yudâ ki ȯŋa Mâkabbî dėrler idi
4*Yuda ki ona Makabi diyorlardı. 
5*Elʿâzâr ki ȯŋa Âvârân dėrler idi ve Yonâtân
ki ȯŋa Âfos dėrler idi
5*Elazar ki ona Avaran diyorlardı. Ve Yona -
tan ki ona da Apfus diyorlardı. 
6*Bu Yahûda da ve Kuds-i Şerîfde olan kü -
fürleri görüp
6*Bunlar Yahuda ve kutsal Kudüs’te olan kü -
fürleri görüp;
7*Dėdi ki hayfâʾ baŋa niçỉn doğdum ben ki
kavmimiŋ ʿâhâtı ve mu kaddes şehiriŋ helâ-
kını görem de orada oturam çün düşmanlarıŋ
eline ve Makdese ecnebîlere vėrildi
7*-Hey! Bana niçin doğdum? Ben, düşman -
ların eline verilen kutsal şehrin yıkılışını,
yabancılara verilen Tapınak ve halkımın kı -
rılışını mı seyredeyim de orada otu rayım? 
8*Ȯnuŋ heykeli bed-nâm âdam gibi oldu
8*Onun Tapınağı kötü isimli birisi gibi oldu.
9*Ȯnuŋ ʿizzetiniŋ kabları esîrliḡe götü rül dü -
ler küçük maʿsûmları sokâklarda ve ȯnuŋ yi -
ḡit leri düşman kılıcı ile öldürüldüler
9*Onun onurunun kapları sürgün edildi. Kü -
çük çocukları sokaklarda ve yiğitleri düş man
kılıçlarıyla öldürüldü.
10*Kanġi ümmet ȯnuŋ memleketini zabt ėt -
medi ve ȯnuŋ ġanîme+ mâlik olmadı
10*Hangi millet onun ülkesini ele geçirmedi
ve onun mallarına el koymadı? 

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘Yuhanna’
+Zeyrek kâtip önce ġâratına yazmış ve bunu
çizip üstüne ġanime olarak eksik yazmış. Bkz.
Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ġanimesine’.

f
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11*Cümle ȯnuŋ zîyneti kaldırıldı hürre olup
memlûke oldủ 
11*Onun bütün onuru kaldırıldı, esir bir ka -
dın değilken esir oldủ.* 
12*Ve işte makdesemiz ve hüsnümüz ve ʿiz -
zetimiz harâbdır ve bu cümleyi ümmetler
boz   dular
12*İşte! Tapınağımız, güzelliğimiz ve onuru-
muz yıkıldı. Bütün bu şeyleri milletler yap -
tılar. 
13*Artık neye yaşayalım
13*Artık niçin yaşayalım?
14*Ve Mâtâtiya hem ȯnuŋ oğulları kendỉ es -
vâbını yırtıp ve çullar gėyip ʿazîm yas çek dî -
ler
14*Matatya ile oğulları kendi giysilerini yır -
tarak çullar kuşandılar ve büyük yas çektiler. 
15*Bu kez irtidâʿ da takâzâ ėden zâbitler
zebh ėtdirmek içỉn Modîn şehrine geldiler
15*Bu kez dinin yasakladığı şeyleri sıkış tır -
mak için Modin şehrine kumandanlar geldi. 
16*Ve İsrâʿėllileriŋ niçesi onlara yanaşdılar
Mâtâtya dahi ȯnuŋ oğulları cemʿ oldular
16*İsrailliler’den birçokları onlara katıldı.
Matatya da oğullarıyla toplandı. 
17*Ve pâdişâhdan irsâl olunan kimesneler
Mâ tâtyaya böyle dėdiler sen ki baş ve ekrem
ve bu şehrde ekâbir ve oğullar hem karın -
daşlar ile müstenedsin
17*Kraldan gönderilen ulaklar Matatya’ya
şöyle dediler: -Sen ki baş ve cömertsin. Bu
şehirde büyük oğulların ve kardeşlerinle gü -
venilensin.
18*Evvel sen gel de pâdişâhıŋ emri üzere
ʿamel eyle nice ki cümle ümmetler ve Yahûda
âdamları ve Kuds-i Şerîfde kalanlar ėtdiler
ise ve sen hem eviŋ pâdişâhıŋ dostları olur -
suŋuz ve sen hem oğul la rıŋ altĩn gümüşler ile
hem niçe bahşîşler ile mükerrem olursun
18*Tüm milletler, Yahudalılar ve kutsal Ku -
düs’te kalanların yaptıkları gibi; önce sen gel
ki kralın buyruğuna göre davran. Böyle ya -
parsanız sen ve ev hal kın kralın dostları olur-
sunuz. Sen oğullarınla birlikte, altın, gü müş
ve birçok armağanlarla ödüllen dirilir siniz. 
19*Mâtâtya cevab vėrip bülend âvâz ile dėdi 

ki eḡerçe Ântiyoko pâdişâhıŋ
19*Matatya yükses sesle şöyle yanıtladı: -
Eğer kral Antiyoko’nun ∞

*Alle seine Herrlichkeit ist weg. Es war eine Köni-
gin, nun ist`s eine Magd. Martin Luther Çevirisi I.
Mak. 2/11
Türkçesi: Onun bütün şanı gitti. Bir kraliçe iken
bir cariye oldu.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çevirisi: Tüm süs eşyaları
kapanın elinde kaldı, Önceki özgürlüğü köleliğe
dönüştü. I. Mak. 2/11  

f
memleketinde ∞
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memleketinde olanlar ȯŋa itâʿat ėdip baba -
larınıŋ dîninden ayrıldılar ise ve ȯnuŋ emr -
leri ne râzı oldular ise
ülkesinde olanlar, onu dinleyerek atalarının
dininden ayrıldılarsa ve onun buyruklarına
uydularsa; 
20*Ben ve oğullarım hem karındaşlarım ba -
ba larımızıŋ ʿahdinde süluk ėdelim
20*Ben, oğullarım ve kardeşlerim; ataları mı -
zın ant içtiği şeylerde yürüyelim. 
21*Estağfirullah ki biz Tevrâtı ve ferâizi bı -
rağayız
21*Allah etmesin ki biz Tevrat’ı ve kesin buy -
rukları bırakalım. 
22*Dînimizden ya sağa ya sola sapmanıŋ hu -
sûsunda pâdişâhıŋ fermânına itâʿat ėde meziz
22*Dinimizden sağa ve sola sapmak konu -
sun da, kralın buyruğuna uyamayız. 
23*Ve tamâm söyledikden soŋra cümleniŋ
huzûrunda bir Yahûdî âdam Modînde olan
mezbah üzerinde pâdişâhıŋ fermânı üzere
zebh ėtmeḡe geldi
23*Sözlerini bitirdikten sonra bir Yahudi
adam, hepsinin önünde Modin’de olan mez -
bah üzerinde, kralın buyruğu gereği kurban
kesmeye geldi. 
24*Mâtâtya bunu görüp pek ġayrete bindi ve
belleri çüzüldü ve hakk üzere ġazabnân olup
oraya yürüdü ve ol âdamı mezbah üzerinde
boğazladı
24*Matatya bunu görünce kendini tutamadı;
büyük bir istekle ve şiddetli öfkeyle oraya yü -
rüdü. O adamı mezbah üzerinde kesti.  
25*Hem ol hinde zor ile zebh ėtdiren pâ dişâ -
hıŋ âdemesini öldürdü ve mezbahı bozdu
25*O yerde zorla kurban kestiren kralın hiz -
metçisini öldürdü ve mezbahı bozdu.
26*Ve dîne ġayretli olup Sâlom oğlu Fînes
Zâmriye ėtdiği gibi ėtdi 
26*Dinde istekli olup, Salom oğlu Zimri’ye,
Fînes’in(Pinehas) davranışı gibiy di.
27*Ve Mâtâtya bülend âvâz ile şehrde çığırıp
dėdi ki her kim dîne ġayretli ve ʿahdi gözeden
var ise ardımca taşraya çıksın
27*Sonra Matatya şehirde yüksek sesle 

bağırarak şöyle dedi: -Her kim dinde istekli
ve yasaları gözetiyorsa; arkamdan dışarı
çıksın.

f
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28*Ve kendỉsi hem onun oğulları dağlara
kaçdılar ve her neleri var idi ise+ şehrde bı -
rak  dılar
28*Böylece kendi oğullarıyla beraber dağ -
lara kaçtılar ve her şeylerini şehirde bırak -
tılar. 
29*O zamân hüküm ve ʿadâleti arayanlar çok
kimseler beriyyeye indiler
29*O zaman yargıyı ve adaleti arayan bir -
çokları çöle gittiler.  
30*Onlar ve onlarıŋ oğulları ve ʿavratları ve
davarları da zîrâ üzerlerine belâʾlar çoğaldı
idi
30*Onlar çocukları, kadınları ve hayvanla -
rıy la beraber gittiler. Çünkü üzerlerine çok
kötü bir baskı sözkonusuydu. 
31*Ondan pâdişâhıŋ âdamlarına ve ʿasker le -
rine ki Kuds-i Şerîfde Davuduŋ şehrinde
idiler haber verildi ki baʿzı âdamlar pâdişâhıŋ
fermânını bozup beriyyeniŋ gizli yataklarına
indiler
31*Ondan sonra Kudüs’te olan o Davut ‘un
şehrine; bazı adamların kralın buyruğuna
karşı çıkıp, çölün kirli yataklarına kaçtıkları
haberi ulaştırıldı. 
32*Ve çoğu onlarıŋ ardınca yürüdüler de on-
lara yetişip üzerlerine orduyu kurdular ve
karşĩlarına sebt gününde cenk dizdiler
32*Birçoğu onların ardınca yürüdü; onlara
yetişerek onlara karşı ordu kurdular ve Cu -
martesi günü karşılarına cenge dizildiler. 
33*Ve onlara dėdiler ki yeter şimdiye dek
çıkın taşraya ve pâdi şâhıŋ fermânına imtisâl
eyleyiŋ ki sağ olasız
33*Onlara böyle dediler: -Artık yeter...! Artık
dışarı çıkın ve kralın buyruğuna uyun ki sağ
ka lasınız. 
34*Âmmâ onlar dėdiler ki biz ne çıkarız ne
pâ dişâhıŋ fermânına imtisâl ėderiz ki sebt
gününü bozavız
34*Ama onlar: -Biz ne çıkıyoruz ve ne de
kralın buyruğunu dinliyoruz! Böylece asla
Cumartesi gününü bozmayacağız.
35*Bu kez onlar bunlar ile muharebe ėtmeḡe
ʿacele ėtdiler 
35*Bu kez onlar, bunlarla savaşmak için 

çabuk davrandılar.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘idise’.
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36*Ve bunlar onlara cevab vėrmeyip bir taş
bile atmadılar ve kendỉ yataklarını kapamayıp
dėdiler ki
36*Bunlar onlara karşılık vermeyip bir taş
bile atmadılar ve kendi yerlerinden olmayıp
dediler ki:
37*Cümlemiz sade dileyimiz ile olalım yer
ve gök bize şâhid olsun ki bizi nâ-hak yere
helâk ėdersiŋiz
37*Tümümüz buraya kendi isteğimizle gel -
dik. Yer ve gök tanık ol sun ki bizi haksız yere
öl dürüyorsunuz. 
38*Pes onlar bunlara cenk ile sebt gününde
hücûm ėtdiler ve bunlar hem ʿavratları hem
evlâdları ve davarları biŋ âdam cânı kadar
öldüler
38*Böylece onlar bunlara, Cumartesi günü
saldı rdılar. Bunlar kadınları, çocukları ve
hayvan la rıyla beraber bin kişi kadar öl düler. 
39*Bunu Mâtâtiya ve ȯnuŋ dostları bilip on -
lar içỉn pek yas çekdiler
39*Bunu Matatya’yla dostları duyunca; on -
lar için büyük yas çektiler.
40*Ve birbirine dėdiler ki eḡer karın daş -
larımız ėtdiği gibi hepimiz böyle ėdecek
olursak ve cânlarımız hem dînimiz içỉn bu
üm          metler ile döḡüşmezsek artık bizi fi'l-hâl
yerden istisâl ėder ler
40*Ve birbirlerine şunu dediler: -Eğer kar -
deş lerimizin yaptığı gibi hepimiz böyle dav -
ranacak olursak; dinimiz ve canımız için bu
milletlerle savaşmazsak, bizi tamamen yer -
yüzünden sileceklerdir. 
41*Pes ol günde müşâvere ėdip dėdi ki her
kim sebt gününde üzerimize cenk içỉn hü cûm
ėtmeḡe gelirse kim olursa olsun onuŋla dö -
ḡüşelim ve karındaşlarımız gizli yataklarda
öldüḡü gibi hepimiz ölmeyelim
41*O gün kendi aralarında anlaşarak bir ka -
rar verdiler. Buna göre: ‘Her kim Cu mar tesi
günü savaşmak için üzerimize yürürse; kim
olursa olsun onlarla savaşmak için dö ğü -
şelim ve kardeşlerimiz gibi gizli yerlerde öl -
meyelim. 
42*O zamân Âsiddî nâm dîndâr âdamlarıŋ
cemʿiy yeti İsrâʿėlden kuvvet sâhipleri

42*O zaman ‘Hasidiyanlar’ adındaki dindar
a dam lar topluluğu -İsrail’de güçlü kimse -
lerdi- ∞
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ki cân ü göŋülden Tevrâta mülâsık idiler onlar
ile cemʿ oldular
ve tüm gönülden Tevrat’a bağlıydılar; on-
larla birleştiler. 
43*Ve cümle onlar ki cefâlardan kaçarlar idi
mültehik oldular da onları kuvvetlendirdiler
43*Bu zulümden kaçan onların hepisi ka -
tıldılar ve onları güçlen dirdiler. 
44*Bu kez ʿasker düzüp günâhkârları kendỉ
ġazabında ve zâlim kişileri kendỉ hışmında
urdular da kalanı kurtulmak içỉn ümmetlere
kaçdılar
44*Böylece bir ordu kurarak, günahkârları
kendi öfkelerinde ve zalim kişileri kendi kö -
tülüklerinde vurdular. Kalanlar da kurtulmak
için diğer milletlere kaçtı. 
45*Ve Mâtâtya hem onuŋ dostları dolaşıp
mezbahları bozdular
45*Matatya’yla onun dostları, çevreyi do -
laşıp birçok Mezbahları yıktılar.
46*Ve İsrâʿėl sınĩrlarında buldukları sünnet-
siz oğlancıkları zor ile sünnet ėderler idi
46*Ve İsrail sınırları içinde rastladıkları sün-
netsiz çocukları zorla sünnet ediyorlardı.  
47*Hem ol mağrûrları ıttırâd ėtdiler de işleri
rast geldi
47*Hem de o kibirlilere saldırdıkça başarı -
yorlardı. 
48*Ve ümmetleriŋ hem şâhlarıŋ elinden Tev -
râtı kurtardılar da zâ lim lere saltanat vėr me -
diler
48*Milletlerin ve kralların elinden Tevrat’ı
kurtardılar. Zalimlere egemenlik vermediler.  
49*Soŋra Mâtâtya kendỉ vefâtınıŋ zamânı
yaklaşınca oğullarına dėdi ki halâ ġurûr tebkît
ve reks zamânı ve hışm ü ġazab müʿey yeddir
49*Sonra Matatya kendi ölümünün yaklaş -
tığını görerek oğullarına şöyle öğüt verdi:
Şimdi kibir, vuruş ve baş aşağı etme za ma -
nıdır; şiddetli öfke sürüyor!..
50*Pes siz ėy oğullarım Tevrâta ġayretli oluŋ
ve babalarımızıŋ ʿahdi içỉn cânlarıŋızı fedâ
eyleyiŋ
50*Siz, ey oğullarım! Tevrat’ta yapışın ve
ata   larımızın antlaşması için canla rınızı verin. 
51*Babalarıŋızıŋ asırlarında ėtdikleri nesne-

lerini hâtırıŋıza getiriŋ de
51*Atalarınızın asrında yapılan şeyleri anım -
sayın
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ʿazîm ʿizzeti ve ebedî nâmı bulasız
ki büyük onur kazanıp sonsuza dek ünlü ola -
sınız. 
52*İbrâhîm imtihânda sâdık bulunmadı mı ve
bu ȯŋa sıdk yerine sayılmadı mı
52*İbrahim sınamada doğru bulunmadı mı?
Bu ona dürüstlük sa yılmadı mı? 
53*Yûsuf kendỉ müzâyekesiniŋ zamânında
emiri gözetdi de Mısıra sultân oldu
53*Yusuf kendi sıkıntısı zamanında buyruğu
gözetti de Mısır’a bey oldu. 
54*Babamız Pinhâs Tevrâta ġayretli olduğu
içỉn imâmetiŋ ebedî ʿahdini aldı
54*Atamız Pinehas Tevrat’ta gayretli olduğu
için, sonsuza dek hali felik sözünü aldı. 
55*Yûşaʿ emr-i Allah ile ʿamel ėtdiḡi içỉn İs -
râʿėlde hâkim oldu 
55*Yeşu Allah’ın buyruğuyla yürüdüğü için
İsrail’de yargıç oldu. 
56*Kâleb kendỉ kelâmını şahâdetleriyle isbât
ettiği içỉn yeriŋ mîrâsını aldı
56*Kaleb kendi sözünü, tanıklıklarıyla kanıt -
ladığı için dünyanın mirasını aldı. 
57*Dâvud kendỉ rezâneti içỉn ebediyyet pâ -
dişâhlığınıŋ tahtını mîrâs ile aldı
57*Davut kendi ağırbaşlılığı yüzünden son-
suz krallık tahtını aldı. 
58*Eliyâ Tevrâta ġayret çektiḡi içỉn göḡe âhz
olundu
58*İlya(s) Tevrat’ta gayretli olduğu için göğe
alındı.
59*Ânâniyâ Âzâryâ ve Misâʾel îmân ile alev-
den kurtuldular
59*Hananya, Azarya ve Mişael imanla alev-
den kurtuldular. 
60*Ve Dâniyâl kendỉ istikâmeti ile aslanlarıŋ
ağzından halâs oldu
60*Daniyel kendi dik duruşuyla aslanların
ağzından kurtuldu. 
61*Bu minvâl üzere asr be asr tefekkür ey -
leyiŋ ki ȯŋa mütevekkil olanlar hîç zebûn ola-
mazlar
61*Bu şekilde çağlar boyu düşünün. O’na
güvenenler hiç güçsüzleşmezler. 
62*Ve günâhkâr âdamıŋ fermânından kork -
maŋ zîrâ ȯnuŋ ʿizzeti fışkıya ve kurtlara döne

62*Günahkâr adamın buyruğundan kork -
mayın. Çünkü onun görkemi, dışkıya ve kurt-
lara döner. 
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63*Bugün rifʿatlỉdir ve yarın nâ-mevcud ola
zîrâ kendỉ hâkîne dönse gerek ve ȯnuŋ ka -
sıdları zâyiʿ olalar
63*Bugün büyük olsa da yarın yok olacak;
çünkü kendi topra ğına dönmesi gerek ve
onun ereği kaybolacak.
64*Pes siz ėy oğullar keskin oluŋ ve Tevrâtıŋ
husûsunda erlik ey leyiŋ zîrâ ȯnuŋla muʿazzez
olursuŋuz
64*Siz ey oğullar! Keskin olun ve Tevrat için
mert olun. Çünkü onunla sevgili olursunuz. 
65*Ve işte ben bilirim ki karındaşıŋız Simʿun
bir sâhib-i daʿî âdamdır dâʿimâ ȯnủ diŋleyiŋ
o size baba yerine ola
65*İşte ben biliyorum ki kardeşiniz Simon,
çağrı yapan bir adam dır. Her zaman onu din-
leyin ve o size baba yerine olsun. 
66*Ve Yahûda Mâkabbî keskin hem genç -
liḡinden sâhib-i batişedir o size serʿasker ola
da kavm içỉn cenk eyleye
66*Yahuda-Makabe cesur ve gençliğinden
beri şiddet sahibi bir adamdır. O size baş ku-
mandan olsun ve kavm için cenk etsin.  
67*Ve siz Tevrâtı gözedenleri hep yanıŋıza
cemʿ edesiz hem kav mi ŋiziŋ intikâmınını ala -
sız
67*Sizler Tevrat’ı gözetenlerin tümünü yanı -
nıza toplayın ve halkı nızın öcünü alın. 
68*Ümmetlere cezâ vėriŋ ve Tevrâtıŋ emir-
lerine mukayyed oluŋ 
68*Milletleri cezalandırın ve Tevrat’ın buy -
ruklarını gözetin.
69*Ȯndan onlara hayır-duâ ėtti de kendỉ ba -
balarına müntakil oldu 
69*Ondan sonra onlara iyilik diledi ve kendi
atalarına katıldı. 
70*Yüz kırk altıncı yılda vefât ėtti de ȯnuŋ
oğulları ȯnủ kendỉ ba ba larınıŋ mezarlığında
Modînde defn eylediler ve cümle İsrâʿėl ȯnuŋ
içỉn ʿazîm yas çekdiler
70*Yüz kırk altıncı yılda öldüğünde, oğulları
onu kendi atalarının mezarlığında Modin’de
gömdüler. Tüm İsrail onun için büyük yas
çekti.

üçüncü bâb ∞ 
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Üçüncü Bâb
1*Bu kez oğlu Yahûda nâm Mâkabbî ȯnuŋ
yerine geçdi
1*Bu kez oğlu Yahuda adındaki Makabe onun
yerine geçti. 
2*Ve cümle ȯnuŋ karındaşları ol kimseler ile
bile ki babasına katışdılar idi ȯŋa yardım
ėtdiler de İsrâʿėl içỉn ʿaşk ile cenk ėderler idi
2*Onun bütün kardeşleri de diğer kişilerle
beraber onun yanında toplandılar. Ona yar -
dım ederek İsrail için aşkla cenk ediyorlardı. 
3*Bu kendỉ kavminiŋ ʿizzetini artırdı ve dîv
gibi bir cebe gíyip hem âlât-ı harbî kuşanıp
ve kendỉ ordusuna himâyet ėdip cenk ėderdi
3*Bu kendi halkının onurunu arttırdı. Büyük
bir zırh giyip cenk silahlarını kuşandı ve ken -
di ordusunu gözeterek cenk ediyordu.
4*Ve kendỉ işlerinde arslana ve şikâr ardında
kükreyen arslan yav ru suna beŋzer idi
4*Kendi işlerinde aslana ve av peşinde kük -
re yen aslan yavrusuna benziyordu. 
5*Zâlimleri iftihâsı ile ıttırâd eyledi ve kendỉ
kavmine ıztırâb vė ren leri yakdı
5*Zalimleri gerçeklik uğruna kovaladı ve
kendi halkına acı çektirenleri yaktı. 
6*Şöyle ki zâlimler ȯnuŋ korkusundan sıkıl -
dılar ve zulma çalı şanlar hepisi muztarib ol -
dular da halâs ȯnuŋ elinden müyesser oldu
6*O denli ki kötüler onun korkusundan sı -
kıldılar. Kötülüğe çalı şanların tümü  acı çekti
ve kurtuluş onun eliyle oldu.  
7*Bu vechile niçe pâdişâhları rencîde ėdip
kendỉ maslahatları ile Yaʿkûbu sevindirdi
şöy le ki tâ ebeden zikri mübârekdir
7*Bu şekille birçok kralları inciterek kendi
işleri ile Yakup’u sevindirdi. O derece ki son-
suza dek kutsal anılacaktır. 
8*Ve Yahûda şehrlerinde geçerek zâlimleri
bozdu da İsrâʿėlden ġazabı  kal dırdı
8*Yahuda şehirlerine geçerek kötüleri kırdı
ve İsrail’den öfkeyi kaldırdı. 
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9*Ve tâ yeriŋ intihâsına dek nâmı yürüdü de
helâk olacakları cemʿ eyledi
9*Ta yerin sonlarına dek ünü yürüdü ve yok
olacakları topladı.
10*Bu kez Apolonyo nâm kimesne İsrâʿėl ile
cenk ėtmek içỉn ümmetler ve Samâriyadan
ʿazîm ʿasker devşirdi
10*Bu kez Apolonyo adındaki biri, İsrail’le
cenk etmek için milletlerden ve Samiriye’den
büyük asker topladı.  
11*Bunu Yahûda bilip ȯŋa karşĩ çıkdı ve ȯŋủ
bozdu hem kendỉsini öldürdü ve niçesi mak-
tûl düştüler kalanı ise kaçdılar
11*Bunu Yahuda öğrenince ona karşı çıktı,
onu bozguna uğratarak onu öldürdü. Bir çok -
ları öldü ve diğerleri de kaçtılar.
12*Ve Yahûda onlarıŋ ġanîmelerini hem
Apo   lonyonuŋ kılıcını aldı da ȯnủ dâʿimâ
cenk de kullandı
12*Yahuda onların savaş artıklarını ve Apo -
lonyo’nun kılıcını alıp onu her zaman cenkte
kullandı. 
13*Seron dahi Süryânî ʿaskerleriniŋ başı işi -
tip ki Yahûda cemʿiy yetini ve müʿmînleriŋ
cemâʿatını hem cenke yarar âdamları yanına
devşirdi
13*Süryani askerlerinin başı olan Seron;
Yahuda’nın halkını, mü min lerin cemaatını ve
bir çok cenge yarayan adamı yanında top la -
dığını işitti. 
14*Dėdi ki varayım bir nâm kazanayım ve
Yahûda ile hem ȯnuŋla olup pâdişâhıŋ fer mâ -
nına tahkîr ėdenler ile cenk ėdip memleketde
ʿizzet sâhibi olayım
14*Sonra da şöyle söyledi: -Gidip kendime
bir ün kazanayım. Yahuda’yla birlikte olup,
kralın buyruğunu aşağılayanlarla cenk edip,
ülkede güç kazanayım. 
15*Pes bunlara karşĩ çıkmaya niyyet eyle -
diler ve ȯnuŋla ȯŋa yardım ėtmek hem Benî
İsrâʿėlden intikâm almak içỉn kâfirleriŋ bir
kavî çerisi hurûc eyledi 
15*Böylece onlara karşı çıkmayı karar laş -
tırdılar. Onunla beraber ona yar dımcı olan -
ları ve İsrailoğulları’ndan öç almak için,
kâ firler güçlü askerlerle çık tılar. 

Altta Ali Bey’in 1664 el yazmasının sağ köşe -
sinde tam olarak okunamayan latince notu:
„eulefis es mach hinesus venident nonguis N3
domus liber tutis“ ?
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16*Ve Beyt-Horron yokuşuna yaklaştığı gibi
Yahûda ȯŋa az tevâbiʿ ile karşĩ çıkdı
16*Beyt-Horron yokuşuna yaklaşır yaklaş -
maz; Yahuda, onunla beraberindeki az kişi -
ler le karşılaştı.
17*Bunlar kendỉlere karşĩ çıkan çeriyi görüp
Yahûdaya dėdiler ki nice kâbildir ki biz az
iken bu kadar kavî kesret ile döḡüşeviz ondan
mâʿadâ biz bu gün açlıkdan hep zebunuz
17*Bunlar kendilerine karşı çıkan askerleri
görünce Yahuda’ya şöyle dediler: -Nasıl o -
lur; biz az olduğumuz halde böyle büyük bir
orduya karşı koyalım? Bundan başka; biz
bu gün zaten açlıktan güçsüzüs..!
18*Ve Yahûda dėdi ki çok azıŋ eline verilmek
katʿî âsândır ve çok ile ya az ile halâs ėtmek
gök Taŋrısınıŋ yanında birdir
18*Yahuda dedi ki:“ -Çoğun azın eline veril -
mesi şüphesiz kolaydır; çok veya azla kurtar-
mak ‘Gök Tanrı’sının yanında aynıdır.
19*Zîrâ cenkin nusreti ʿaskeriŋ kesreti ile
deḡil belki semânıŋ kuv vetindendir
19*Çünkü cengin zaferi askerin çokluğuyla
değil; belki göğün gü cündendir. 
20*Onlar bizi ve ʿavratlarımızı hem oğulla -
rımızı soymak ve istisâl ėtmek içỉn üzerimize
zâlim ve fâsıklarıŋ kesreti ile gelirler
20*Onlar bizi, kadınlarımızı ve oğullarımızı
soymak; kökümüzü kazımak için, üzerimize
zorba bir kötülük kalabalığıyla geliyorlar. 
21*Âmmâ biz kendỉ cânlarımız ve Tevrâtı -
mız içỉn cenk ėderiz
21*Ama biz kendi canlarımız ve Tevrat’ımız
için cenk ediyoruz. 
22*Ve Allah Teʿâlâ onları gözlerimiz öŋünde
kıra pes onlardan korkmaŋ
22*Yüce Allah onları gözlerimizin önünde
kırsın. Evet onlardan korkmayın!’’
23*Ve o kelâmdan ferâġat ėtdikden soŋra tė -
ziye üzerlerine hücûm ėtdi de Soron kendỉ
çerisi ile ȯnuŋ huzûrunda bozuldu
23*O sözünü bitirdikten sonra, hızla üzerler-
ine saldırdı ve Seron kendi askerleriyle onun
önünde bozuldu. 
24*Ve onlar ȯnủ Beyt-Horron inişinde tâ
ovaya dek kovdular da onlardan 

24*Onlar onu Beyt-Horron inişinde ta ovaya
dek kovaladılar ve onlardan ∞ 

f
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sekiz yüz kadar âdam düştü ve kalanı Fi -
listîleriŋ vilâyetine kaçdı
sekiz yüz kadar adam düştü. Kalanlar da Fi -
listinliler’in* vilayetine kaçtı.
25*Ve Yahûdânıŋ hem karındaşlarınıŋ sebebi
ile olan korku etrâfın da olan ümmetler üzeri -
ne düşmeḡe başladı
25*Yahuda ve kardeşleri yüzünden olan kor -
ku çevredeki milletleri de ürküttü.  
26*Ve ȯnuŋ nâmı tâ pâdişâhıŋ kulağına ye -
tişdi hem her ümmet Yahûdânıŋ cenklerini
söyleşirdi
26*Onun ünü kralın kulağına dek erişti ve
tüm milletler Yahuda’nın cenklerini anlatma -
ya başlamıştı.  
27*Bu kez Ântiyoko pâdişâh bu haberleri
işitdiḡi gibi ġazab ile tutuşdu ve memle ke -
tiniŋ cümle ʿaskerlerini cemʿ ėtmeḡe gön-
derdi de pek kavî ʿasker oldu
27*Bu kez kral Antiyoko; bu sözleri duyunca
çok öfkelendi. Ülkesinin tüm askerlerini top -
lamaya başladı ve birçok askerler geldi. 
28*Ve hazînesini açıp cümle askerine bir
yıllık ʿulûfesini vėrdi hem onlara buyurdu ki
bir yıla dek her levâzım içỉn hâzır olalar
28*Hazinesini açıp, tüm askerlerine bir yıllık
ücretini verdi ve onlara bir yıla kadar, gere -
kenleri hazırlamalarını söyledi.  
29*Ve hazîneleriniŋ akçeleriniŋ eksildiḡini
hem selefden olan Tevrâtı kaldırmak ile se -
beb-i şikâk ve kıtâl olduğu içỉn harâcı az ol -
duğunu görüp
29*Hazinesinin parasının eksildiğini; geç -
mişten gelen Tevrat’ı kaldırmakla ikilik çık -
tığı ve karşılıklı ölümler olduğu için verginin
azaldığını gördü.
30*Korkdủ ki evvelden ferâh-destî ile ėtdiḡi
harc ü bahşîşlerini bir ya iki kerre dahi ėtme -
ḡe kâdir olmaya zîrâ kim evaîl pâdişâh la rın -
dan 
30*Korktu; önceden cömertlikle verdiği mas-
raf ve bahşişlerini bir veya iki kez bile yapa -
mıyordu. Çünkü kendinden önceki krallardan
∞ 
*Kitabı Mukaddes Çevirisi:“...Filist ülkesine
sığındı.!“ I. Mak. 3/24; (Hiçbir çeviride ‘Filist?’

kelimesi yoktur.)
Filist değil Filistin olacak(Eski deyimiyle ‘Fi listî’.

f

f

ziyâde ∞
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ziyâde cömerd idi 
daha çok cömert idi. 
31*Bu husûsdan kalbine bir teʾessî gelip Fârs
vilâyetine gitmeḡe ve vilâyetlerden harâclar
devşirmeḡe hem vâfir akçe cemʿ ėtmeḡe niy -
yet ėtdi 
31*Bu yüzden yüreğine bir avuntu gelip Pers
ülkesine gitmeye, vilayetlerden vergiler topla -
ma ya ve bir çok gümüş para toplamaya karar
verdi. 
32*Ve Furât ırmağından ta Mısırıŋ sınĩrlarına
dek emr-i sâltanat içỉn pâdişâh neslinden Li -
siyâ nâm bir zât-ı şerîf kimesneyi alıkodu
32*Fırat nehrinden ta Mısır’ın sınırlarına
dek egemen olması için, kral soyundan Lisiya
adındaki bir asil kişiyi seçti. 
33*Hem ȯŋa kendỉ dönünceye dek oğlu Ân-
tiyokoya terbiye ėtsin diye ısmarladı
33*Ve kendi dönünceye dek oğlu Antiyoko’ya
terbiye etsin diye  emanet etti. 
34*Ve ȯŋa ʿaskeriŋ ve filleriŋ nısfını vėrdi ve
her istediḡi nesneleri hem Yahûdâ ve Kuds-i
Şerîfiŋ ahâlîsiniŋ husûsunu ȯŋa tefvîz eyledi
34*Ona askerlerle fillerin yarısını verdi. Her
dilediği şeyleri; Yahuda ve kutsal Kudüs hal -
kının özel politikasını ona devretti. 
35*Ki onlarıŋ üzerine bir ʿasker göndere İs -
râʿėliŋ kuvvetini ve Kuds-i Şerîfiŋ baki yesini
ʿasf ü imtisâl ėtmek ve ol yerden zik rîni kal -
dırmak içỉn
35*İsrail’in gücünü kırmak, kutsal Kudüs’ün
arda kalanlarına baş eğdirmek ve o yerden
anılmalarını kaldırmak için onların üzerine
asker gönderdi.
36*Ve onlarıŋ nâhiyelerinde yerine ġarîb tâʿi -
feyi mütemekkin ėdip onlarıŋ vilâyetini kurʿa
ile taksîm ėtmek içỉn
36*Onların yörelerine yabancı milleti yerleş -
tirmek ve onların top raklarını kurayla pay -
laş  tırmak arzusundaydı. 
37*Ve pâdişâh ʿaskeriŋ nısf-ı âhirini alıp yüz
kırk yedinci yılda
37*Kral, askerin arda kalan yarısını alıp yüz
kırk yedinci yılda ∞
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kendỉ pâyitaht şehri Ântâkiyyadan göçdủ de
Furât ırmaḡını geçip üst yanında olan vilâ -
yetlerde temaşî eyledi
kendi başkenti olan Antakya’dan göçtü ve
Fırat’ı nehrini geçip üst yanında olan vi-
layetlerde beraber yürüdü. 
38*Lisiyâ dahi Dorimeno oğlu Batlâmoyu*
ve Nikânoru** ve Gorci yâʿ nâm pâdişâhıŋ
mu sâhiplerinden keskin âdamları seçdi
38*Lisiya da kralın dostlarından Dorimene
oğlu Batlamo’yu* Nikanor’u** ve Gorciya
adındaki keskin adamları seçti. 
39*Ve onlar ile kırk biŋ yayayı ve yedi biŋ
atlĩları gönderdi ki pâ dişâhıŋ fermânı üzere
Yahûda vilâyetine girip ȯnủ harâc ėdeler
39*Onlarla tam kırk bin yaya ve yedi bin atlı
gönderdi ki kralın buyruğu üzere Yahuda vi-
layetine girip onu vergiye bağlasın. 
40*Onlar dahi cümle ʿaskeri ile göçüp var -
dılar orada Emmâûs nâm kasabanıŋ ya nında
kon dủlar
40*Onlar da tüm askerleriyle beraber oraya
gittiler ve orada Emmaus adındaki kasabanın
yanında konakladılar.  
41*Bu kez ol vilâyetleriŋ bâzirgânları onlarıŋ
gelişini işidip vâfir sîm ü zer hem hizmetkâr-
lar aldılar da Benî İsrâʿėliŋ evlâdını kulluğa
satĩn almak içỉn orduya geldiler ve Süryâni
ʿasker leri hem Filistî vilâyetiniŋ ġarip tâʿifesi
onlara katışdılar
41*Bu kez o yerin tüccarları, onların geldik-
lerini işitince bir çok altın, gümüş ve hiz -
metçiler alarak İsrailoğulları’nın çocukla rını
köle etmek için orduya geldiler. Süryani as -
ker leriyle Filistin vilayetinin yabancı milleti
de onlara katıldı. 
42*Yahûdâ dahi hem ȯnuŋ karındaşları görüp
ki belâlar çoğalıyor ve ʿaskerler onlarıŋ sı -
nĩrlarında konarlar hem bi'l-külliyye kavmiŋ
ʿasf ü istisâli içỉn pâdişâhıŋ fermânını bilip
42*Yahuda ile onun kardeşleri bu kötülük-
lerin çoğaldığını ve askerlerin onların sınır -
larında konakladıklarını görünce; halkın
büs bütün kökünün kazınması uğruna olan
kralın buyruğunu bildiler. 

*: Ptolemi
**Nikanor: İ.Ö. ?-324 Kıbrıs paşası.

f
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43*Birbirine dėdiler ki aş-kavmimiziŋ tehed-
dümünü kaldıralım ve kavmimiz hem makde-
semiz içỉn cenk ėdelim
43*Ve biribirlerine dediler ki: -Şimdi hal kı -
mızın yıkımını kal dıralım; halkımız ve Ta -
pınağımız için cenk edelim. 
44*Cemâʿat dahi cenke ve duaya ve rahmet
ve mağfiret istemek içỉn cemʿ oldu
44*Cemaat da cenke ve duaya; esirgenmek
ve bağışlanmak istemek için toplandı. 
45*Ve Kuds-i Şerîf çöl gibi vîrân idi hem
onda doğmuşlardan girer çıkar kimse yoğidi
ve Makdeseyi ayaklar ile çėḡnediler ve kulle
de ġarîb tâʿife ulurdu hem ümmetler konardı
ve Yaʿkûbdan her safâ kaldırılıp nēy ve tanbûr
eksik oldu+

45*Güzel Kudüs çöl gibi yıkılmıştı. Orada
doğ muş olanlardan hiç kimse içeri girip çık -
mıyordu. Tapınağı ayaklar ile çiğnediler ve
kule de yabancı millet uluyordu. Uluslar yer -
leşiyor; artık Yakup’tan her türlü sevinç kal -
dırılmış kamış kaval ve telli saz sesi duyulmaz
olmuştu. 
46*Pes cemʿ olup Kuds-i Şerîfe karşĩ olan
Mespâya geldiler zîrâ evvelden İsrâʿėllileriŋ
nâmazgâhı Mespâda idi
46*Böylece toplanıp kutsal Kudüs’e karşı o -
lan Mispa’ya geldiler. Çünkü İsrailliler’in
na  mazgâhı Mispa’da* idi.  
47*Ve ol günde oruç tutdủlar ve çullar gėyip
başlarına kül saçdılar hem esvâbını yırtdılar
47*O gün oruç tuttular, çullar kuşanıp baş -
la rına kül saçtılar ve giysilerini yırttılar. 
48*Ve Tevrât kitâbını açdılar ki ümmetler
ȯnuŋ nüshalarını bütleriniŋ suratlarını içinde
tasvîr ėtmek içỉn ararlar idi**
48*Tevrat kitabını açtılar ki milletler onun
sayfalarının içine put larının yüzlerinin res -
mini çizmek için arıyordu.**
49*Ve imâmet esvâbını turfandaları ve ʿöşür -
leri getirdiler hem nezrleri***
49*Halifelik giysisini, yılın ilk ürünlerini ve
on dalıkları getirdiler. Hem vakit dolduğun -
dan söz verdikleri ∞
+bkz. II. Ez. 10/22
*Bkz. Hak. 21/5-8

**Almancası: “und trugen hervor die Bücher des
Gesetses, welche die Heiden suchen ließen ihre
Götzen darein zu schreiben und zu malen„
Türkçesi: Dinsizler güncel olan şeriat kitabı nı(Tev -
rat’ı) aradılar ki içine ilahlarını çizip bo yasınlar.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Putperestler kendiler-
ine yol gösterilmesi için düzmece Tanrıların biçim-
lerine başvurdu; oysa onlar Yasa Kitabı'nı açtılar.
I. Mak. 3/48
Yukarıdaki ayet, Almancası ve Ali Bey’in çevi -
risiyle karşılaştırıldığında; apaçık yanlış bir çeviri
olduğu görülüyor; ‘Tevrat’ın içini kendi put larının
tasvirleriyle kirletmek için arıyorlardı’ yazılması
gerekiyor.

***bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında nezîr.
Nezir: 1. (Nezr. den) Bir iş için korkulacak bir şey
söyleyip gözdağı vermek. İlerdeki hesap için kor -
kutmak ; 2. Hz. Muhammed’in bir vasfı olup Al-
laha (C.C.) inanıp itaat etmeyenlere cehennemden
haber verdiği için "Nezir" denmiştir. Kaynakça:
www.osmanlicatürkce.com
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kaldırdılar ki kendỉ kendỉlerini tamâm ėtdiḡi
gibi
şeyleri kaldırdılar. 
50*Göḡe doğru ʿazîm âvâz ile çığrışıp dėdiler
ki biz bunlara ne eyleyelim ve onları nereye
sürelim
50*Göğe doğru yüksek sesle bağırıp dediler
ki: -Biz bunlara ne yapalım ve onları nereye
sürelim?  
51*Zîrâ Makdeseŋ ayaklar ile çėḡnenmiş ve
bozulmuşdur hem imâmlarıŋ yas ve musî-
betdedir
51*Çünkü Tapınağın ayaklar ile çiğnenmiş,
bozulmuş ve imamların yas ile sıkıntıdadır. 
52*Ve işte ümmetler bizi istisâl ėtmek içỉn
üzerimize cemʿ oldular bize ne kasdları var
sen bilirsin
52*İşte milletler bizi yok etmek için üzerimize
karşı toplandılar. Onların bize karşı ne dü -
zenlediklerini sen biliyorsun. 
53*Bunlarıŋ öŋünde nice dayanalım eḡer sen
bize yardım ėtmezseŋ
53*Eğer sen bize yardım etmezsen bunların
önünde nasıl daya na lım? 
54*Ve borủları çalıp ʿazîm gülbânk çekdiler
54*Sonra da borular öttürerek yüksek sesle
‘tekbir’ getirdiler. 
55*Ȯndan Yahûdâ kavme serdârlar biŋbaşı -
ları ve yüzbaşıları ve ellibaşıları hem onbaşı -
larını nasb eyledi
55*Ondan sonra Yahuda halka; komutanları,
binbaşıları, yüzba şıları ve ellibaşıları hem
onbaşıları atadı. 
56*Ve ev yapmış kimesnelere hem evlenmiş
kimesnelere hem bağ dikmiş kimesnelere ve
korkaklara dėdi ki Tevrâta göre herkes kendỉ
evine döne
56*Ev yapmış kimselere, evlenmemiş olan-
lara, bağ dikmiş kimselere ve korkaklara dedi
ki: -Tevrat’a(Şeriata) göre herkes kendi evine
dönsün. 
57*Bu kez ordu göçüp Emmâûsüŋ cenûbi
tarafında kondu
57*Bu kez ordu göçüp Emmaus’un güneyinde
konakladı.

58*Ve Yahûdâ dėdi ki silâh kuşanıŋ ve keskin
oluŋ hem bu bizi hem
58*Yahuda şöyle dedi: -Silahlanın ve güçlü
olun; bizi ve ∞

makdesemizi ∞ 

f
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Makdesemizi istisâl ėtmek içỉn üzerimize
cemʿ olan ümmetler ile cenk ėtmeḡe hâzır -
lânıŋ
Tapınağımızı kökünden silmek için, üzerimize
gelen milletlerle cenk etmeye hazırlanın.
59*Zîrâ bize tâʿifemiziŋ hem Makdesemiziŋ
belâsını görmekden ise ölmek evlâʿdır
59*Çünkü milletimizin ve kutsal yerimizin
yok olmasını görmektense ölmek daha yeğdir.
60*Ve gökde Allah Teʿâlânıŋ murâd-ı şerîfi
nice ise böyle  olsun
60*Gökte yüce Allah’ın güzel dileğine göre
olsun.

Dördüncü Bâb
1*Bu kez Gorciyâ beş biŋ yayayı ve biŋ gü -
zîde atlĩları alıp ordu gėcede göçdü
1*Gorciya bu kez beş bin yaya ve bin kadar
seçkin süvariler alıp ordu gece yola koyuldu.  
2*Ki Yahûdîleriŋ ordusunu basa ve onları
aŋsızdan kıra kalʿada sâkin olanlar ise onlara
kılağuzluk ėderler idi
2*Böylece Yahudiler’in ordusunu basacak ve
onları ansızın kıra cak tı. Kalede yaşayanlar
ise onlara yol gösteriyordu. 
3*Yahûdâ o hem ȯnuŋ koçakları bunu duydu
da Şâhıŋ Emmâûsda olan ʿaskerini urmak
içỉn göçdüler
3*Yahuda’yla onun koç yiğitleri bunu duydu
ve şahın Emmaus’ta olan askerini vurmak
için göçtüler. 
4*Şul vakitde ki ʿaskerîler ordunuŋ taşra -
sında dağılmış idiler 
4*Bu sırada askerler ordunun dışında dağı -
nık bir durumdaydı. 
5*Gorciyâ ise gėce de Yahûdânıŋ ordusuna
geldi de kimseyi bul madı
5*Gorciya ise geceleyin Yahuda’nın ordu -
suna geldiğinde kimseyi bulamadı. 
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ȯnuŋ içỉn ȯnları dağlarda arayıp gezdi zîrâ
bunlar bizden kaçarlar dėr idi
Onun için onları dağlarda arayarak dolaşı -
yordu. Çünkü bunlar bizden kaçıyorlar diyor -
du.
6*Gündüz olduğu gibi Yahûdâ ol ovada üç
biŋ âdam ile göründü nihâyet murâdları üzere
silâhları ve kılıçları yoğidi
6*Gündüz olunca Yahuda ovada üç bin ada -
mıyla göründü. Ama kendi isteklerince ne si -
lahları, ne de kılıçları vardı. 
7*Ve milletlerin ordusunu gördü ki sarp ve
cebeli âdamlar ile hem atlĩlar ile çevrilmiş idi
ve cenk ahvâlini bilirler idi
7*Milletlerin ordusunu gördüklerinde; zırhlı
zorba adamlarla ve süvarilerle çevrildiklerini
gördü. Bunlar cenk şartlarını biliyordu.
8*Bu kez Yahûdâ bile olan âdamlara dėdi ki
bunlarıŋ çokluğundan korkmaŋ ve onlarıŋ
hücûmundan havf eylemeŋ
8*Yahuda kendi buyruğunda olan adam la -
rına şöyle seslendi: -Bunların çokluğundan
korkmayın ve onların saldırışından ürkme -
yin!  
9*Hâtırıŋızda olsun nice ki babalarımız Bahr-
i Kulzümde Firʿavn onları ʿaskeri ile ıttırâd
ėderken halâs oldủlar
9*Firavun’un Kızıldeniz’de atalarımızı as -
ker leriyle takip ederken nasıl öldüğünü
unutmayın. 
10*Pes halâ gök Taŋrısına çığıralım bulāyki
bizi esirgeyip ve ba balarımıza ėtdiği ʿahdi a -
ŋıp bugün bu orduʾi huzûrumuzda boza idi
10*Şimdi göğün kurtarıcısını çağıralım. Keş -
ke bizi esirgeyip, atalarımıza yaptığı ant laş -
mayı ansa ve bu gün bu orduyu önü müzde
boz sa. 
11*Tâ kim cümle ümmetler bileler ki İsrâʿėli
halâs ü hirâset ėden odur
11*Ta ki milletler bilsinler ki; İsrail’i sürüp
kurtaran O’dur. 
12*Ve ġaripler gözlerini kaldırıp gördüler ki
üzerlerine gelirler 
12*Yabancılar gözlerini dikip onların üzer-
lerine geldiklerini gördüler. 
13*Pes ordudan taşraya cenke çıkdılar da 

Yahûdâ ile olanlar bo rủları çaldılar
13*Böylece ordudan dışarıya cenge çıktılar
ve Yahuda ile olanlar boruları çaldılar. 

ve ümmetler ∞ 
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14*Ve ümmetler ile tokuşup onları bozdular
da ovaya kaçdılar
14*Milletlerle çarpıştıktan sonra onları boz-
guna uğrattılar ve  ovaya kaçtılar. 
15*Ve ardında olanlar kılıçdan düşdüler ve
Yahûdâ hem ȯnuŋ askerleri onlarıŋ ardınca tâ
Garazona ve Edom sahrâlarına ve Azod hem
Yamniya ya dek yürüdüler de onlardan üç biŋ
kadar âdam düşdü
15*Arkada kalanlar kılıçtan düştüler. Yahu-
da’yla onun askerleri onların ardınca Ga -
zar’a, Edom sınırlarına; Azod ve Yamniya’ya
dek yürüdüler. Düşmanlardan üç bin kadar
adam düştü. 
16*Ȯndan Yahûdâ ve ȯnuŋ ʿaskeri onlara ka -
vuşmadan döndü ve kavme dėdi ki
16*Ondan sonra Yahuda ve onun askerleri
on lara yetişmeden dön düler ve halkına dedi
ki: 
17*Ġârete taʿlîm ėtmeŋ zîrâ dahi cenk dizil -
mişdir
17*-Çapul için uğraşmayın! Çünkü cenge
dizilmişler. 
18*Ve Gorciya ʿasker ile bize yakın dağdadır
hemân düşmanlara karşĩ duruŋ ve onlar ile
düḡüşüŋ ȯndan soŋra ġanimeyi eminlik ile
alasız
18*Gorciya askerleriyle bize yakın olan dağ -
dadır. Hemen düşman lara karşı durun ve on-
larla döğüşün. Ondan sonra çapulu gü venle
alabilirsiniz. 
19*Yahûdâ dahi bunu söyler iken dağdan ba -
kar bir bölük göründü
19*Yahuda tam bunu söylerken dağdan ba -
kan bir bölük göründü. 
20*Ve gördüler ki onlarıŋ tâʿifesi kaçardı ve
Yahûdîler orduyu âteşe urdular zîrâ görünen
tütün hâl nice olduğunu gösterir idi
20*Onların kaçtıklarını görünce; Yahudiler
orduyu ateşe verdiler. Çünkü dumanı görün-
tüsü onların ne durumda olduklarını göste -
riyordu.   
21*Ve onlar bu nesneleri görüp pek korkdular
hem Yahûdânıŋ ʿaskerini ovada cenke hâzır
görüp
21*Onlar bu şeyleri görüp çok korktular ve 

Yahuda’nın askerlerini ovada cenge hazır
buldular. 
22*Cümlesi ġayrı tâʿifeleriŋ vilâyetlerine
kaçdılar
22*Tümü diğer yörelerin sınırlarına kaçtı.
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23*Yahûdâ dahi ordunuŋ  ġâretine dönüp çok
altĩn gümüş ve ergavânî+ hem fırfır-ı bahrî li -
bâs lar ve çok mâl almışlar
23*Yahuda da ordunun çapuluna dönüp çok
altın, gümüş; parlak kırmızı ve deniz gibi bir -
çok süslü giysilerle mal lar aldılar. 
24*Ȯndan dönüp Allah Teʿâlâya göḡe dek
tesbîh ve tebârek kal dırıp anarak dėdiler ki
ȯnuŋ rahmeti íyỉ ve  ebeden bâkîdir
24*Ondan sonra dönüp, yüce Allah’ı göğe
dek yüceltip, bereket dileyerek şöyle dediler:
-O’nun esirgemesi iyi ve sonsuza dek vardır. 
25*Ve ol günde İsrâʿėle ʿazîm halâs vâkiʿ
oldu
25*O gün İsrail’e büyük kurtuluş oldu. 
26*Ol ġarîbler dahi ki kurtuldular Lisiyaya
gelip ȯŋa vâkiʿ olan bu esvâli dėyỉvėrdiler
26*Bazı yabancılar kurtuldular ve Lisiya’ya
gelerek ona olan bu durumu bildirdiler. 
27*Ol ki bunu işidip şâşdı ve yüreḡi korkdu
zîrâ istediḡi şeyler İsrâʿėle olmadılar ve pâ -
dişâh ȯŋa emr eylediḡi şeyler zuhûra gel me -
diler
27*O bu durumu duyunca irkildi ve yüreği
korktu. Çünkü işittiği şeyler İsrail’e olmamış,
kralın ona buyurduğu şeyler ortaya çık ma -
mış tı. 
28*Ve gelecek yılda onlara cenk ile gâlip
olmak içỉn altmış bin gü zîde yayayı ve beş
biŋ atlĩyı cemʿ eyledi
28*Gelecek yıl onlarla cenk edip galip gel -
mek için; altmış bin seçkin piyade ve beş bin
süvari topladı. 
29*Ve Edoma gelip Beyt-i Surda orduyu kur-
dular Yahuda dahi on biŋ adamla onlara karşĩ
geldi
29*Edom’a gelerek Beyt-Sur’da ordu kurdu-
lar. Yahuda da on bin adamla onlara karşı
yü rüdü. 
30*Ve onlarıŋ kavî ordusunu görünce duʿâ
eyleyip dedi ki mütebâreksin ėy İsrâʿėlin
halâsı ki Dâvût kuluŋuŋ eli ile cebbârıŋ hucû-
munu 
30*Onların güçlü ordusunu gördüğünde şöy -
le duaya başladı: -Sana ne mutlu ey İsrailin
kur tarıcısı! Kulun Davut’un eliyle zorbaların

saldırışını ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 yazmasında ‘ergüvânî’.

bozduŋ ∞
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bozduŋ ve ġarîb tâʿifesiniŋ ordusunu Saul
oğlu Yonâtânıŋ ve ȯnuŋ̉ silâhdarınıŋ eline tes-
lîm eylediŋ
bozdun. Yabancı milletin ordusunu, Saul oğlu
Yonatan’ın ve onun silahtarının eline verdin.
31*Bu orduyu da kavmiŋ İsrâʿėliŋ eline kabz
ėtdir de ʿaskerinden ve sipâhilerinden utana -
lar
31*Bu orduyu da halkın İsrail’in eline ver ki
askerinden ve süvarilerinden utansınlar. 
32*Onlara korku ver ve onlarıŋ cerʿâtlı kuv -
vetini az kıl ki inhizâmı ile muztarib olalar
32*Onlara korku ver ve onların bu kibirli
gücünü azalt ki bozularak sıkıntı çeksinler.
33*Onları seni sevenleriŋiŋ kılıcı ile yık da
is miŋi bilenler hepisi saŋa tesbihât ile hamd
eylesinler
33*Onları seni sevenlerin kılıcıyla kır da is-
mini bilenlerin tümü seni yücelterek şükret -
sinler. 
34*Ondan tokuşdular ve Lisiyanıŋ ʿaskerin -
den beş biŋ kadar âdam düşdüler ki Yahû -
dîleriŋ öŋünde münhezim oldular
34*Ondan sonra vuruştular ve Lisiya’nın as -
kerlerinden beş bin kadar adam düştü. Ya -
hudilerin önünde bozguna uğradılar.
35*Ve Lisiya görünce ki ȯnuŋ ʿaskeri kaç -
kınlık vėrdiler ve Yahûdadakiler keskin çık -
dılar hem ya ölmeḡe ya dirilmeḡe bahâ dırlık
üzere hâzır idiler Ântâkiyyaya varıp ġarîb
tâʿifeyi cemʿ eyledi ve evvelki ʿaskeri ziyâde
ėdip Yahûda vilâyetine dönmeḡe tedârik gör -
dü
35*Lisiya, onun askerlerinin kaçtığını, Yahu-
da’dakilerin güçlü çıktığını ve ölüm kalım
için bahadırlığa hazır olduklarını görünce;
Antakya’ya gidip yabancı milleti topladı ve
önceki askerlerinden daha çok alıp Yahuda
vilayetine dönmeye hazırlık yaptı.
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36*Yahûdâ dahi hem ȯnuŋ karındaşları dė -
diler ki işte düşman larımız bozuldu aş-çı -
kalım mukaddes yeri tathîr ve tekrar tamîr
ėdelim
36*Yahuda ile onun kardeşleri şöyle dediler:
-İşte düşmanlarımız bozuldu. Şimdi gidelim
ve ‘Kutsal Yeri’  arındırarak tekrar tamir ede-
lim. 
37*Ve cümle orduyu devşirip Siyon dağına
çıkdılar
37*Tüm orduyu toplayıp Sion dağına* çık -
tılar.
38*Orada Mukaddeseyi vîrân ve mezbahı
münecces kapĩları yanık ve havlilarda güyâ
ki bir ormanda ya bir dağda çalı bitmiş ve
hücreleri yıkılmış görüp
38*Orada kutsal Tapınağın yıkılmış, mezba -
hının kirlenmiş, kapı larının yanmış; avlula -
rında sanki bir ormanda veya dağdaki gibi
çalılar bitmiş ve odalarının yıkılmış olduğunu
gördüler.
39*Esvâbları yırtıp ʿazîm yas çekdiler ve
başl arına kül saçdılar
39*Giysilerini yırtarak yasa boğuldular ve
başlarına kül saçtılar. 
40*Ve yüzükoyun yere düşerek ve buŋa nişân
içỉn borủları çalarak göḡe doğru çığrışdılar
40*Sonra da yüzükoyun yere kapaklandılar
ve bu olayın anısına  borular çalarak göğe
doğru çağrıştılar.  
41*O zamân Yahûdâ cenk erlerine emr eyledi
ki o Makdeseyi tathîr edinceye dek kalʿada
olanlar ile döḡüşeler
41*O zaman Yahuda cenk erlerine buyurdu
ki; o Tapınağı arın dı rın caya dek kalede olan-
lar ile savaşsınlar.  
42*Ve bî-günâh hem Tevrâta saʿy ėden i -
mâm ları seçdi de
42*O, günahsız ve Tevrat’ın kanunlarına uy-
maya çabalayan imam ları seçti. 
43*Onlar makdeseyi tathîr eylediler ve müte -
dennis taşları kaldırıp bir mezbeleye getir -
diler
43*Onlar kutsal yeri temizlediler; kirlenmiş
taşları kaldırıp bir çöplüğe getirdiler.  
44*Ve kurbânlar mezbâhınıŋ husûsunda ki 

tednîs olmuş idi ne eyleyelim diye müşâvere 
ėtdiler
44*Kurbanlar mezbahı konusunda ki kirle -
tilmişti; ne yapalım, diye aralarında konuş -
tular?

*Hz. ‘Süleyman Mabedi’nin bulunduğu tepe.

ve hâtırlarına ∞
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45*Ve hâtırlarına bir íyỉ reʾy geldi ki ȯnủ
bozalar tâ kim onlara hîç ʿayb içỉn olmaya
çün ümmetler ȯnủ tednîs ėtdiler idi pes mez -
bahayı bozdủlar
45*Ve akıllarına onu bozmaları için iyi bir
görüş geldi. Böylece onlara hiç utanç ol -
mayacaktı! Çünkü milletler onu kirletmiş -
lerdi; ve mez bahı bozdular. 
46*Ve taşları heykeliŋ dağında bir münâsip
yerde kodular tâ onlardan cevab vėrmeḡe kâ -
dir bir peyġamber zuhûr ėdinceye dek
46*Onlardan cevap alabileceğimiz bir pey -
gamber çı kıncaya dek; onun taşlarını Tapına -
ğın dağında uygun bir yere koydular. 
47*Ȯndan Tevrât mûcibince bütün taşları alıp
evvelki gibi bir yeni mezbah yapdılar
47*Ondan sonra Tevrat’ın buyruğuna göre
bütün taşları alıp ön ceki gibi yeni bir mezbah
yaptılar.
48*Hem mukaddeseyi ve beytiŋ iç tarâflarını
yapdılar havliları da takdîs eylediler
48*Hem kutsal Tapınağı ve ‘Ev’in içini yap -
tılar ve avluları da kutsadılar.
49*Ve mukaddes âletleri yeŋiden yapdılar
hem menâreyi ve buhûr larıŋ mihrâbını hem
sufrayı heykel içine götürdüler
49*Kutsal takımları yeniden yaptılar. Şam -
danı, buhurların mih rabını ve sofrayı Tapına -
ğın içine götürdüler. 
50*Ve mihrâb üzerinde buhûrladılar hem me -
nâre üzerinde olan kandîlleri yakdılar ki hey -
kelde aydınlık eyleyeler
50*Mihrap üzerinde buhur yaktılar ve şam -
dan üzerinde olan kandilleri yaktılar ki Tapı -
nağı aydınlatsın.  
51*Ve sufra üzerine etmekler kodular hem
perdeleri çekdiler ve cümle yaptıkları işi ta -
mâm eylediler
51*Sofra üstüne ekmekler koydular, perdeleri
çektiler ve bütün işlerini bitirdiler. 
52*Ve yüz kırk sekizinci yılıŋ dokuzuncu ayı
ki bu Kaslev ayıdır yirmi beşinci gününde
çîŋ-sabâh kalkıp
52*Yüz kırk sekizinci yılın dokuzuncu a yında
ki bu ‘Kislev Ayı’dır. Ayın yirmi beşinci gü -
nünde sabah erkenden kalkıp ∞
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53*Yeŋiden yapdıkları kurbân mezbahınıŋ
üzerinde zebîhayı takarrüb eylediler
53*Yeniden yaptıkları kurban mezbahının üz-
erine kurban sundular. 
54*Hemen ol mevsimde ve ol günde ki üm-
metler ȯnủ tednîs ėtdiler idi hem ol günde
dahi teġannî tanbûrlar çeġânâler* ve defler ile
teberrük olundu
54*Çünkü tam o mevsimde ve günde; mil-
letler onu kirletmişlerdi. Yine aynı günde
ezgiler, telli sazlar, ziller ve deflerle be   re  ket -
lediler.
55*Ve cümle kavm hürur ėdip secde ey lediler
hem onlara müyes ser ėdene tâ göḡe dek te -
bârek eylediler
55*Tüm halk yere düşüp secde etti. Onlara
bu günleri gösterene ta göğe dek dua edip,
bereket dilediler.  
56*Ve tamân sekiz gün mezbahıŋ tebrîkini
ėtdiler ve kurbânları şenlik ile takarrüb ey -
lediler hem halâs ve hamd zebîhalarını zebh
eylediler
56*Tam sekiz gün mezbahın kutsamasını yap -
tılar. Kurbanları sevinç le yaklaştırdılar. Kur -
tuluş ve şükür kurbanlarını kestiler.  
57*Ve heykeliŋ öŋünü altĩn tâçlar ile ve
pullar ile donatdılar ve kapĩları ve hücreleri
yeŋilediler hem kapĩ kapaklarını yapdılar
57*Tapınağın önünü altın taçlarla ve pul -
larla donattılar. Kapıları ve odaları yeni -
lediler. Ka  pı kapaklarını yaptılar.
58*Ve kavm arasında ʿazîm şenlik oldu hem
ümmetleriŋ sebebi ile olan ʿayb kaldırıldı
58*Halkın içinde büyük sevinç oldu ve mil-
letlerin sebebiyle olan utanç kaldırıldı. 
59*Ve Yahûdâ hem ȯnuŋ karındaşları ve
cüm le İsrâʿėliŋ cemâʿati farz ėtdiler ki sene
be sene Kaslev ayınıŋ yiḡirmi beşinci günün-
den sekiz güne dek sürur ve hübur ile mezbah
teberrükünüŋ günlerini taʿyîd eyleyeler
59*Yahuda ile onun kardeşleri ve tüm İsrail
halkı, yıllarca ‘Kislev Ayı’nın yirmi beşinci
gününden sekiz güne dek; sevinç ve coşkuyla
mezbah günlerinin kutsamasını bayram yap -
tılar. 
60*Hem dahi ol zamânda Siyon dağınıŋ çep- 

çevresinde yüksek
60*O zaman Sion Dağı’nın çevresinde yük-
sek

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘çeganeler’
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hisârlar ve sarp kaleler yapdılar ki artĩk üm-
metler gelip ȯnủ evvelde ėtdikleri gibi çėḡ -
nemeyeler
duvarlar ve sarp kaleler yaptırdı ki artık mil-
letler gelip önceden olduğu gibi onu çiğ ne -
mesinler.
61*Ve ȯnủ beklemek içỉn içine müstahfızlar
kodular ve muhâfazası içỉn Beyt-i Suru hisârlı
ėtdiler tâ kim Edomîlere karşĩ kavmiŋ bir hi -
sârı ola 
61*Onu beklemek için bekçiler koydular ve
korunması için Beytsur’a duvarlar çektiler.
Böylece Edomlular’a karşı halkın bir suru
olmalıydı. 

Beşinci Bâb 
1*Bu kez etrâfda olan ümmetler mezbahıŋ
ya pıldığını ve Mukad deseniŋ evvelki tarz
üzere yeŋilendiḡini işidip pek ġazup oldular
1*Bu sırada çevredeki milletler mezbahın ya -
pıldığını ve Tapınağın önceden olduğu gibi
yenilendiğini işitip çok öfkelendiler. 
2*Ve aralarından olan Yaʿkûbuŋ neslini istisal
ėtmek içỉn müşâvere ėtdiler de kavmdan baʿ -
zılarını öldürmeḡe hem helâk ėtmeḡe baş -
ladılar
2*Aralarında olan Yakup’un soyunu yok et -
mek için birbirleriyle görüştüler ve halktan
bazılarını öldürmeye başladılar. 
3*Bu kez Yahûdâ Edomda yaʿni ʿAkrabatin
semtinde Benî ʿAsâv ile cenk ėderdi zîrâ İs -
râʿėli muhâsara ėtdiler idi hem onları ʿazîm
kıtâl ile urdủ ve onları tefsîk eyleyip ġa nî -
melerini aldı
3*Bu kez Yahuda Edom’da; yani Akrabatene
yöresinde Esav oğulları ile savaşıyordu. Çün -
kü İsrail’i kuşatmışlardı. Onları büyük bir
vuruşla öldürdü ve onları kötüleyip ça pul -
larını aldı.
4*Ve Benî Beʿânıŋ şirretini aŋdı ki kavme
kendỉ pâyend gibi olup ȯŋa yolda tekemmün
eyledi
4*Bean oğulları’nın kötülüğünü andı. Ken-
dini halka destek gibi gösterip ona yolda hile
yaptı.
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5*Bu husûsdan onları kalʿalarda kapatıp mu -
hâsara hem tahrîm eyledi ve ol vilâyetiŋ
kalʿa larını cümle içinde olanlar ile bile âteşe
yakdı
5*Böylece onları kalelere kapatıp engelledi
ve o vilayetin kalelerini tüm içinde olanlarla
birlikte ateşe verdi. 
6*Ondan ʿAmon oğullarına geçdi de bir
ʿazîm âlây ve çok kavmı bul du ki onlarıŋ ser -
dârı Tîmoto idi
6*Ondan sonra Ammon oğullarına gitti. Bü -
yük bir alay ve büyük bir halk ile karşı laştılar.
Onların kumandanı Timoteus’tu.
7*Ve onlar ile çok cenk ėtdi de onlar ȯnuŋ
öŋünde bozuldular o da onları kırdı
7*Onlarla çok cenk etti. Onlar onun önünde
bozuldular. O da on ları kırdı geçirdi. 
8*Ve Yaʿzayı hem ȯnuŋ nâhiyesinde olan ka -
sabaları aldı da Ya hûdâya döndü
8*Yaza’yı ve onun yanındaki kasabaları aldı.
Yahuda’ya döndü. 
9*Ve Gilʿâdda olan ümmetler sınĩrlarındaki
İsrâʿėlliler üzerine on ları kırmak içỉn cemʿ
oldular
9*Gilat’ta olan milletler sınırlarındaki İs-
railliler üzerine onları kırmak için toplan -
dılar.  
10*Âmmâ onlar Dâtâma hisârına kaçdılar ve
Yahûdâ ile hem ȯnuŋ karındaşlarına mek-
tûblar gönderip dėdiler ki
10*Ama onlar Datema kalesine sığındılar ve
Yahuda ile onun kar deşlerine mektuplar gön-
derip dediler ki: 
11*Etrâfımızda olan ümmetler bizi kırmak
içỉn cemʿ oldular ve biz içine kaçdığımız hi -
sârı almak içỉn gelmeḡe hazırlardır ve Tîmoto
onlarıŋ serʿaskeridir
11*Çevremizde olan milletler bizi kırmak için
toplandılar ve bizim içine kaçtığımız kaleye
gelmek üzeredirler. Timoteus da onların baş -
kumandanıdır. 

pes ∞ 
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12*Pes gel bizi onlarıŋ ellerinden kurtar zîrâ
bizden çok düşdü 
12*Şimdi gel bizi onların elinden kurtar.
Çün kü bizden birçokları öldürüldü.
13*Ve Tûbîm yerlerinde olan karındaşlarımız
katl olundular hem düşmanlar onlarıŋ ʿavrat -
larını evlâdını esîr ėdip urubâsını aldılar şöyle
ki burada biŋ âdam kadar helâk oldu
13*Tubim yöresinde olan kardeşlerimiz de
öldürüldüler. Düş man lar onların kadınlarını,
çocuklarını tutsak edip giysilerini aldılar.
Öyle ki burada bin adam kadar öldürüldü. 
14*Ol mektûblar dahi okunduğu zamân işte
ġayrı sâʿîler esvâbı yırtık Celîleden yetişip
yine ol haberi getirip
14*O mektuplar okunduğunda; işte bazı pos -
tacılar yırtık giysileriyle Galile’den gelip, o
haberi getirdiler. 
15*Dėdîler ki İbtolomâdan Sûrdan ve Say-
dadan hem cümle Celîleden ġarîbler onları
kırmak içỉn cemʿ oldular
15*Ve dediler ki: -Ptolema’dan, Sur’dan,
Sayda’dan ve tüm Galile bölgesinden ya ban -
cılar onları kırmak için toplandılar. 
16*Ve Yahûdâ hem kavm dahi bunu işidip
onlardan cidâl çeken ve musîbetde olan ka -
rındaşlarımız husûsunda ne ėtmek gerekir
diye müşâvere ėtmek içỉn ʿazîm cemâʿatı
dev şirdiler
16*Yahuda ile halk bunu işittiğinde: -Onlar-
dan baskı gören ve sıkıntıda olan kardeşimiz
için ne yapalım? Diyerek danışmak için bü -
yük bir kalabalık topladılar.  
17*Ve Yahûdâ kendỉ karındaşı Simʿuna dėdi
ki kendiŋe erler seç de onlara var Celîlede
olan karındaşlarıŋı kurtar ve ben hem karın -
daşım Yonâtân Gilʿâd semtine gidelim
17*Yahuda kendi kardeşi Simon’a dedi ki: -
Kendine yiğitler seç ve onlara git. Galile’de
olan kardeşlerini kurtar. Ben ve kardeşim
Yonatan, Gilat semtine gidelim. 
18*Ve Zekeriyâ oğlu Yusufu hem Âzâriyâ
nâm kavmin serdârlarını kalan ʿaskerler ile
Ya  hûda da muhâfaza içỉn kodu
18*Zekeriya oğlu Yusuf’u ve Azarya adındaki
halkın kumandanını, kalan askerlerle Yahu 

da’yı korumak için bıraktı.
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19*Ve onlara emr ėdip dėdi ki bu kavm üzeri -
ne oluŋ ve tâ biz dö nünce ümmetler ile cenke
girmeŋ
19*Onlara şöyle buyurdu: -Bu halkla bera -
ber olun ve biz dönene dek milletlerle cen ge
girmeyin.
20*Ve Simʿuna Celîleye gitmek varmak içỉn
üç biŋ âdam Yahûdâya ise Gilʿâda varmak
içỉn sekiz biŋ âdam vėrildi
20*Simon’a, Galile’ye gitmek için üç bin
adam, Yahuda’ya da sekiz bin adam verildi. 
21*Pes Simʿun Celîleye gitti ve ümmetler ile
vâfir cenk eyledi ümmetler dahi ȯnuŋ öŋünde
bozuldular da o onları tâ İbtolemânıŋ kapĩsına
dek kovdu
21*Simon Galile’ye gitti ve milletlerle bü yük
bir savaş yaptı. Milletler de onun önünde bo -
zuldular. O, onları ta Ptolema’nın kapı sına
dek kovaladı. 
22*Ve ümmetlerden üç biŋ âdam kadar düş -
düler hem onlarıŋ ġa nî melerini aldı
22*Milletlerden üç bin adam kadar öldü ve
onların çapullarını aldı.
23*Hem Celîlede ve Ârbatda olanları ʿav -
ratlar ve oğlanlar ve cümle varları ile aldı da
onları ʿazîm şenlik ile Yahûdâ vilâyetine gö -
türdü
23*Galile ve Arbat’ta olanları; kadınları, ço -
cukları ve tüm mallarıyla bir likte alarak, on -
ları Yahuda vilayetine götürdü. 
24*Ve Mâkabbî Yahûdâ hem karındaşı Yo -
nâtân Yârdanı geçdiler ve beriyyede üç gün-
lük yol sürdüler de Nabâttîlere rast geldiler
24*Yahuda-Makabe’yle kardeşi Yonatan;
Yordan’ı* geçtiler ve çölde üç günlük yol git-
tikten sonra Nabatalılar ile karşılaştılar. 
25*Ki onlara selâmet üzere istikbâl eylediler
de Gilʿâd semtinde karındaşlarına cümle
vâkiʿ olan nesneleri hikâyet ėtdiler
25*Onları barışla karşıladılar ve Gilad sem -
tindeki kardeşlerine tüm olmuş olan şeyleri
anlattılar. 
26*Ve dahi onlardan niçesi sarp ve büyük
şehirlerde yaʿnî Basrada
26*Onlardan birçoğu sarp ve büyük şehir -
lerde; yani Basra’da ∞

*: Ürdün

Busorda ∞ 
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Busorda ʿAlimmîde Hasfonda Mâkedde Kar -
nâyimde mahbûs oldular
Busor’da, Alimi’de, Hasfon’da, Maked’de ve
Kar nayim’de kuşatıldılar.
27*Hem dėdiler ki Gilʿâd semtiniŋ ġayrı şe -
hirlerinde alınmış vardır ve onlarıŋ düş man -
ları yarın kalʿeler üzerine bir ordu kurmak
isterler de onları alıp bir günde ol cümleleri
helâk ėtmek isterler
27*Dediler ki: Gilead semtinin diğer şehir -
lerinden alınmış olanlar vardır. Onların düş -
manları yarın kaleler üzerinde bir ordu
kur mak ve onları alıp tümünü bir günde yok
etmek isterler. 
28*O zamân Yahûdâ kendỉ ʿaskeri ile tėziyye
beriyye yolundan Bu sora doğru teveccüh
ėdip ol şehri aldı ve cümle erkekleri tîg-i bür-
rân ile öldürdü hem onlarıŋ ġanîmelerini alıp
şehri âteşe yakdı
28*O zaman Yahuda, kendi askerleriyle ça -
bucak çöl yolundan Bu sor’a doğru gidip o
şehri aldı ve tüm erkekleri keskin kılıçla öl -
dür dü. Onların çapullarını alarak kenti ateşe
verdi. 
29*Ve oradan gėcede göçüp kalʿe üzerine
revâne oldu
29*Oradan gece göçerek kaleye doğru yol -
landı.
30*Ve sabâh olduğu gibi gözlerini kaldırdılar
ve işte çok ve bî-hėsâb halk ki kalʿayı almak
içỉn nerdübânları ve âlet-i harbîyi kal dırırlar
idi hem içerỉkiler döḡüşür idi
30*Sabah olduğunda gözlerini kaldırdılar:
İşte çok ve sayıla ma yacak kadar büyük bir
kalabalık; kaleyi almak için merdivenleri ve
harp aletlerini kaldırarak içerdekilerle döğü -
şüyorlardı.  
31*Ve Yahûdâ görüp ki cenk başlandı idi hem
şehiriŋ feryâdı borủ sedâsı ve ʿazîm  âvâz ile
tâ göḡe dek çıkdı kendỉ ʿaskeriniŋ erlerine
dėdi ki
31*Yahuda cenk başladığını gördüğünde;
şehrin gürültüsü, boru sesi ve büyük bağı -
rışlar göğe dek çıkıyordu. Ve kendi birlik-
lerinin erlerine dedi ki:

32*Bu gün karındaşlarıŋız içỉn düḡüşüŋ
32*-Bu gün kardeşleriniz için dövüşün. 
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33*Ȯndan onlarıŋ ardına üç âlây ile çıkdı ve
borủları çalarak duʿâ ile çığrışdılar
33*Ondan sonra onların ardına üç alayla çı -
karak boruları çaldılar ve duayla yakar dılar. 
34*Timoteʿu onuŋ ʿaskeri dahi Makâbbîniŋ
gel diḡini bilip öŋünden kaçdılar da o onları
ʿazîm kıtâl ile urdu ve ol gün onlardan sekiz
biŋ âdam kadar düşdüler
34*Timoteus askerleriyle Makabe’nin geldi -
ğini anladığında; önünden kaçtı. O, onları
büyük bir vuruşla vurdu ve o gün onlardan
sekiz bin adam öldürüldü. 
35*Ȯndan Mespâya döndü ve ȯnủ döḡüşe
döḡüşe aldı da cümle ȯnuŋ erkeklerini öldür -
dü ve ġanîmelerini alıp ȯnủ âteşe yakdı
35*Ondan sonra Mispa’ya* döndü. Onu dö -
ğü şerek aldı. Onun tüm erkelerini öldürdü ve
çapullarını alıp onu ateşe verdi. 
36*Oradan geçip Hasfonu** Mâkedî ve Bo -
soru hem sâʿir Gilʿâd sem tiniŋ şehirlerini aldı
36*Oradan geçip Hasfon'u, Maked’i, Bo -
sor’u ve diğer Gilad semtinin şe hirlerini aldı. 
37*Bu nesnelerden soŋra sonra Timoteʿ bir
ġayrı ʿasker devşirdi ve ırmaḡıŋ ötesinde Râ -
fon karşısında bir ordu kurdu
37*Bu şeylerden sonra Timoteus başka as -
kerler topladı ve ırmağın ötesinde Rafon kar -
şı sında bir ordu kurdu. 
38*Yahûdâ dahi orduyu çaşıtlamaḡa gön-
derdi de ȯŋa iʿlâm olunup dėdiler ki et râ fı -
mızda olan cümle tâʿifeler onlarıŋ yanına
cemʿ oldular ve onlar ʿazîm ʿaskerdir
38*Yahuda orduyu çaşıtlamak için adamlar
gönderdiğinde gelen adamlar ona: -Çevre -
mizdeki tüm milletler onların yanında toplan -
dı lar ve onlar çok kalabalıktırlar.
39*Hem dahi onlara yardım içỉn ʿarab le -
vendleri var ve ırmağıŋ ötesinde
39*Hem onlara yardım için arap askerleri
var ve ırmağın ötesinde orduyu ∞

*Almancası: “Darnach zog Judas gen Maspha,
stürmte und eroberte es und ließ alle Mannsbilder
darin töten und plünderte und verbrannte die Stadt
’’ Martin Luther Çeviris; I. Mak. 5/35
Türkçesi: Sonra Maspa’ya döndü ve onu fethetti,
tüm erkeklerini öldürdü ve şehri yaktı.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Ardından Alema'ya
doğru yöneldi, kente saldırıp ele geçirdi. Erkekleri
öldürdü, kenti yağma edip ateşe verdi. I. Mak.
5/35 
Yukarıdaki çeviride ‘Alema’ değil; Mispa olmalı.
**: Chasphor(Kaspor).
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orduyu kurdular da karşĩŋa cenke gelmeḡe
hazırlardır Yahûdâ dahi onlarıŋ karşĩlarına
vardı
kurdular. Karşına cenge gelmeye hazırdırlar.
Yahuda da onların karşısına geçti.
40*Ve Timoteʿo kendỉ ʿaskeriniŋ serdârlarına
dėdi ki Yahûdâ ve ȯnuŋ ʿaskerî suyuŋ ırma -
ğına ya naşdığı zamân eḡer o bizi evvel ge -
çerse biz ȯŋa dayanamayız zîrâ tahkîk o bizi
yeŋer 
40*Timoteo kendi askerlerinin kumandanla -
rına: -Yahuda ve onun askerleri suyun kena -
rı na yanaştığı zaman; eğer o bizden önce
ge   çerse, biz ona karşı dayanama yacağız.
Çün kü iyice incelersek onun bizi yeneceğini
anlarız, dedi.
41*Âmmâ eḡer korkup ırmaḡın ötesinde or-
duyu kurarsa biz ȯŋa geçelim de ȯnu ̉yeŋelim
41*Ama eğer o korkarak ırmağın karşı kıyı -
sın da ordu kurarsa; biz de gidip onu yeneriz.  
42*Bu kez Yahûdâ suyuŋ ırmağına yakın ge -
lip kavmiŋ vekillerini ırmağıŋ üzerinde dur-
durdu ve onlara emr edip dėdi ki hîç kimseyi
konmağa komaŋ illâ cümlesini cenke salıŋ
42*Bu kez Yahuda ırmağın yanına gelip, hal -
kın vekillerini ırmağın üzerinde durdurdu ve
onlara şöyle buyurdu: -Hiç kimseyi konakla-
maya bırakmayın; ama tümünü cenge bı -
rakın.
43*Ve o onlara evvel geçdi de cümle kavm
ardınca ʿubûr eyledi ve ol cümle ümmetler
ȯnuŋ öŋünde bozuldular ve silâhlarını bıra ğıp
Karnâyimde olan heykele kaçdılar
43*Ve onlardan önce kendi geçti ve tüm a -
damları da ardından suyu geçtiler. O kala -
balığın tümü onun önünde bozguna uğradı ve
si lahlarını bırakıp Karnayim’de olan tapına -
ğa kaçtılar. 
44*Âmmâ Yahûdâ ve ȯnuŋ tâʿifesi şehri al -
dılar ve heykeli cümle içinde olanlar ile âteşe
yakdılar bu yüzden Karnâyim harâb oldu da
artĩk Yahûdânıŋ karşĩsına dayanma dılar
44*Ama Yahuda ve askerleri şehri ele geçir -
diler ve tapınağı içinde olanlarla birlikte 

yaktılar. Bu yüzden Karnayim yıkıldı; artık
Yahuda’nın karşısında duramadılar.
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45*O zamân Yahûdâ Gilʿâd semtinde olan
cümle İsrâʿėllileri Ya hûdâ vilâyetine gelmek
içỉn küçüḡünden büyüḡe varınca ʿavrat larıyla
evlâdıyla orduyu cemʿ etdi de ʿazîm âlây oldu
45*O zaman Yahuda, Gilad semtinde olan
tüm İsrailliler’i Yahuda vilayetine gelmek için
-küçükten büyüğe varıncaya dek- kadınları ve
çocuklarıyla orduya topladı. Büyük bir ka -
labalık oldu.
46*Ve tâ Efrona dek ki büyük ve yol üstünde
sarp şehrdir geldiler ve sağa ya sola sapmak
kabil değil idi illâ ortadan geçmek iktizâ
ėderdi
46*Ve yol üstünde sarp bir şehir olan Efron’a
dek geldiler. Sağa sola sapmak mümkün de -
ğildi; illa oradan geçmek gerekiyordu. 
47*Vilâyetliler ise onları taşrada koyup ka -
pandılar da kapĩları taşlar ile tıkadılar
47*Kentliler onları dışarda tutup kapandılar
ve kapıları taşlarla tıkadılar.
48*Yahûdâ dahi onlara selâm gönderip dėdi
ki koyuŋ bizi ki vilâyetiŋizden geçip vilâ -
yetimize gidelim ve size hîç kimse zarar ėt -
meye illâ yayan geçelim âmmâ onlar aç mağa
istemediler
48*Yahuda onlara selam göndererek şöyle
dedi: -Bizi bırakın! Vilayetinizden geçip ül -
kemize gidelim. Size hiç kimse zarar vermeye-
cek ve yayan geçilecek. Ama onlar aç mak
istemediler.
49*O zamân Yahûdâ buyurdu ki ʿaskerde
nidâ ėdeler de herkes kendỉ aldığı yerde kona
49*O zaman Yahuda, herkesin bulunduğu
yerde konaklamasını askerlerine duyurdu. 
50*Cenk âdamları dahi kondular ve ol bütün
gün ve bütün gėce şehri döḡdüler de şehr Ya -
hûdânıŋ eline vėrildi 
50*Cenk adamları da konakladılar. Bütün
gün ve bütün gece şehri döğdüler. Şehir Ya -
huda’nın eline verildi. 

ol ∞ 
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51*Ol dahi cümle erkekleri kılıçdan geçirdi
hem ȯnủ temelden yıkdı ve ġanîmelerini alıp
leşler üzerinde şehri geçdi
51*O da tüm erkekleri kılıçtan geçirdi ve onu
kökünden yıktı. Çapulunu alıp leşler üze -
rinden şehri geçti.  
52*Ȯndan büyük sahrâda Beyt-i Sâna karşĩ
Yârdanı geçdiler
52*Ondan sonra büyük sahrada Beytsan’a
karşı Yordan’ı geçtiler. 
53*Ve Yahûdâ ardındakileri devşirirdi hem
bütün yolda tâ Yahûdâ vilâyetine vâsıl olun-
caya dek kavmi yüreklendirdi
53*Yahuda ardındakileri toplardı ve tüm yol
boyunca ta Yahuda bölgesine gidene dek hal -
kı yüreklendirdi.  
54*Ve Siyon dağına sürur ve hübur ile çık -
dılar hem kurbânlar takarrüb eylediler zîrâ
onlardan hîç kimesne ölmedi illâ hepisi se -
lâmet ile döndüler
54*Sion dağına büyük sevinç ve coşkuyla
çıkarak kurbanlar sundular. Çünkü onlardan
hiç kimse ölmemiş ve tümü esenlikle geri dön -
müştü. 
55*Pes Yahûdâ ve Yonâtân Gilʿâd semtinde
ve karındaşı Simʾun da Celîlede İbtolâmâya
karşĩ iken
55*Yahuda ile Yonatan Gilad semtinde ve
kardeşi Simon da Ga lile’de Ptolema’ya karşı
iken;. 
56*Zekeriyâ oğlu Yusuf ve Âzâryâ nâm serʿ -
as kerler onlarıŋ ėtdiḡi yararlıkları ve cenkleri
işidip dėdiler ki
56*Zekeriya oğlu Yusuf ve Azarya adındaki
as kerler, onların yaptığı yararlıkları ve cen-
kleri işitip şöyle söylediler: 
57*Biz dahi bir nâm kazanalım ve etrâ fı mız -
da olan ümmetler ile cenk ėtmeğe gidelim
57*-Biz de bir nam kazanalım çevremizde
olan milletlerle cenk eymeye gidelim. 
58*Ve onlar ile bile olan ʿaskere emr ėdip
Yâminyâ üzerine vardılar
58*Ve onlar da kendi askerlerine, Yamniya
üzerine yürümelerini buyurdu. 
59*Gorciyâ dahi kendỉ tâʿifesi ile onlara karşĩ 

şehrden taşra cenk etmeḡe çıkdı
59*Gorciya da kendi askerleriyle onlara
karşı şehirden dışarı cenk etmeye çıktı.
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60*Ve Yusuf hem Âzâriyâ kaçdılar da tâ Ya -
hûdânıŋ sınĩrına dek ıttırâd olundular ve ol
günde İsrâʿėl kavminden iki biŋ âdam ka dar
düştü
60*Yusuf ve Azarya kaçarak ta Yahuda sı -
nırlarına dek kovalan dılar. O gün İsrail’den
iki bin kadar adam öldürüldü. 
61*Ve İsrâʿėl kavminde ʿazîm kırgın oldu zî -
râ yarârlık ėdelim zann eyleyip Yahûdâya ve
ȯnuŋ karındaşlarına itâʿat ėtmediler
61*İsrail halkında büyük kırgın oldu. Çünkü
yararlılık göstermek isteyip Yahuda’yla onun
kardeşlerini dinlemediler. 
62*Ve onlar ol erleriŋ neslinden deḡiller idi
ki onlarıŋ ʿameli ile İsrâʿėle halâs vėrildi idi
62*Onlar, onların işleriyle İsrail’e kurtuluş
verilen o erlerin soyundan değillerdi...!
63*Âmmâ ol er Yahûdâ ve ȯnuŋ karındaşları
cümle İsrâʿėliŋ ve cümle ümmetleriŋ katında
her yerde ki onlarıŋ nâmı işidildi ise muʿaz -
 zez oldular
63*Ama o er Yahuda ve onun kardeşleri -tüm
İsrail’in ve tüm milletlerin katında- her ne re -
de adları duyulduysa; orada onurlan dırıl dı -
lar. 
64*Ve onlarıŋ yanına cemʿ olup tehniye ėder -
ler idi
64*Onların yanına toplanıp tebrik ediyor -
lardı.
65*Ȯndan Yahûdâ ve ȯnuŋ karındaşları taşra
çıkıp cenûba doğru olan vilâyetde Benî ʿAsâv
ile cenk ėtdiler ve Hebronu hem ȯnuŋ nâ hi -
yesiniŋ kasabalarını urdu ve ȯnuŋ hi sârlarını
yıkdı hem çep çevredeki kullelerini yakdı
65*Ondan sonra Yahuda ve onun kardeşleri
dışarıya çıkıp güneye doğru olan bölgede
Esav* oğullarıyla savaştı. Hebron’u ve onun
yanındaki kasabaları vurarak onun duvar -
larını yıktı. Çevresindeki kaleleri yaktı.  
66*Ȯndan göçüp ol ġarîb Filistî tâʿifesiniŋ
vilâyetine gitmek içỉn Sa mâ riya’yı** geçdi
66*Oradan gittikten sonra yabancı Filistin
halkı’nın vilayetine gitmek için Samari ya’ -
yı** geçti.

*: Edom

**Almancası: “Und kehrte um in der Philister
Land und zog durch Samaria’’Martin Luther Çev.
I. Mak. 5/66
Türkçesi: Ve Filistinliler’in ülkesine gitmek için
Samariya’yı geçti.

Kitabı Mukaddes Şt.’nin Çev.: Ardından Yahuda
Filistliler'in ülkesine ilerledi ve Marisa'dan geçti.
I. Mak. 5/66  
Yukarıdaki çeviride ‘Marisa’ değil Samariya
olması gerek.

ol ∞

f
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67*Ol günde baʿzı imâmlar bir yararlık et -
mek isteyip ve müşâ ve resiz döḡüşe çıkıp
cenk  de düşdüler
67*O gün bazı imamlar bir yararlık göster-
mek isteyip ve danışıksız cenge çıkıp, cekte
kırıldılar. 
68*Pes Yahûdâ ġarîb tâʿifesiniŋ vilâyetine
Âzota doğru teveccüh eyledi ve onlarıŋ mez -
bahlarını yakdı hem ilâhlarınıŋ putlarını âteşe
yakdı ve şehirleriŋ ġanîmelerini aldı da Ya -
hûdâ vilâyetine döndü
68*Yahuda, yabancı milletin vilayeti Azot’a
doğ ru yürüdü. Onların kurban sunaklarını
yaktı, ilâhlarının putlarını ateşte attı, şe -
hirlerin çapullarını aldı ve Yahuda bölgesine
döndü.

Altıncı Bâb 
1*Bu kez şâh Ântiyoko üst vilâyetleri temaşî
eyleyip işitdi ki Fârsdaki Elimâʿîde bir ʿazîm
ü altĩn ile hem gümüş ile mâldâr şehir var idi
1*Bu kez şah Antiyoko üst bölgelere yü rür -
ken; Pers topraklarında Elimayis adında al -
tın ve gümüşle dolu bir şehrin olduğunu
duy    du.  
2*Ve onda olan heykel pek ġanî idi hem ora -
da altĩn örtüleri cebeleri ve silâhları var idi ki
onları orada Makadonnî şâh Felfûsuŋ oğlu İs -
kender alıkodu idi ol ki Yunânîleriŋ ilk pâ di -
şâhı idi
2*Oradaki tapınak çok zengindi. Orada altın
örtüsü zırhları ve silahları vardı. Onları ora -
ya Makedonya kralı Filipus’un oğlu İsken der
bırakmıştı ki o, Yunanlılar’ın kralıydı. 
3*Pes gelip şehri almağa ve soymağa çalışdı
âmmâ ėdemedi zîrâ vilâyetlerde ahvâl maʿ -
lüm oldu da
3*Buraya gelip şehri almaya ve soymaya ça -
lıştı; ama başaramadı! Çünkü vilayete bu ha -
ber ulaştı da; ∞ 

f
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4*Üzerine cenke kalkdılar ve o kaçıp oradan
Bağdâda* dönmek içỉn ʿazîm elem ile gitdi
4*Üzerine cenge kalktılar ve o kaçıp oradan
Bağdat’a* dönmek için büyük sıkıntılarla
gitti. 
5*Bu kez Fârs vilâyetine bir kimesne gelip
ȯŋa haber etdi ki Yahû dâ vilâyetine giden ʿas -
kerler münhezim oldular
5*Bu kez Pers vilayetine bir kimse gelip, ona
Yahuda bölgesine giden askerlerin bozuldu -
ğunu bildirdi.
6*Hem ki Lisiyâ ʿazîm ʿ asker ile vardı da Ya -
hûdîler ȯnủ bozdular hem ki onlar kırdıkları
ordudan aldıkları silâhlar ve ʿas kerler hem
niçe ġanîmeler ile kuvvet lendiler
6*Lisiya birçok askerlerle gitmesine rağmen
Yahudiler onu bozguna uğrattılar. Onlar,
onların ordusundan aldıkları silahlar, asker-
ler ve ganimetlerle güç lendiler. 
7*Hem dahi Kuds-i Şerîfde olan mihrâb üze -
rinde yapdığı ricsi bozdular hem makdeseyi
evvelki gibi ȯnuŋ yüksek şehiri Beytî-i Sûru
hisârlar ile çevirdiler
7*Ve Kutsal Kudüs’teki olan mihrap üzerinde
yaptığı haram şeyi bozdular. Tapınakta önce-
den olduğu gibi onun yüksek şehri Beytsur’u
surlarla çevirdiler. 
8*Pes oldu ki Şâh bu sözleri işittiği gibi şaşdı
ve pek ıztırâblı oldu şöyle ki döşeḡe yatıp
ġam dan hastalandı ȯnuŋ kasdına göre onlara
vâkiʿ olmadığı ecilden
8*Bu durumu öğrenen kral bunu duyduğu gi -
bi çok şaşırdı ve acı çekti. O denli çok ki ke -
de rinden hastalanarak yatağa düştü. Çün kü
umduğu olmamıştı.
9*Ve orada niçe eyyâm kaldı çün içinde bü -
yük ġam yeŋilendi de kendỉyi ölürüm sandı
9*Orada birçok günler kaldı. Çünkü içindeki
büyük keder yenilenmiş ve kendinin öleceğini
bilmişti.

*: Doğrusu Babil; Bağdat o devirde daha kurul -
mamış olan yemyeşil bir bahçeydi. Babile yakın
olduğu için Ali Bey, ‘Bağdat’ olarak çevirmiş veya
çeviri metninde ‘Bağdat: Fa. Cennetvari bahçe’
anla mına gelen bir kelimeden ötürü yazmış ola-
bilir.

ve cümle ∞ 
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10*Ve cümle dostlarını çığırıp onlara dedi ki
gözlerimden uyku kaçdı ve kasâvetden yü -
reḡim kesildi
10*Ve tüm dostlarını çağırıp onlara şöyle
dedi: -Uyku gözlerimden kaçtı ve kederimden
yüreğim bayıldı.
11*Hem kalbimde dėdim ki ne belâya ve halâ
içinde çalkandığım tâʾifelere uğradım ben ki
kendỉ saltanatımda devletli ve mahbûb idim
11*Yüreğimde; ah! Ne belaya uğradım, de -
dim. Bak şu içinde çalkalandığım millet lere!
Ben ki egemenliğimde kısmeti açık sev gili bi -
riydim. 
12*Halâ Kuds-i Şerîfde ėtdiḡim kemlikleri
aŋarım nice ki cümle mevcûd altĩn ve gümüş
avâdânlıkları aldım ve nice ki Yahûdâ sâkin-
lerini sebepsiz kırmağa gönderdim
12*Şimdi Kudüs’e yaptığım kötülükleri anım -
sıyorum. Ben nasıl tüm altın ve gümüş takım -
la rı aldım. Ve nasıl Yahuda halkını nedensiz
ölüme gönderdim?  
13*Pes mukaddim ki baŋa bu belâlar ol nes-
neler içỉn yetişdi ve halâ ʿazîm derd ile ġarîb
vilâyetde ölürüm
13*Evet ben bu belâlara bunun için uğradım
ve şimdi büyük dert ile yabancı ülkede ölüyo -
rum. 
14*Ȯndan kendỉ dostlarından Filipo nâm bir
kimesneyi çığırdı da ȯnủ cümle memleketi
üzerine hâkim nasb eyledi
14*Sonra da kendi dostlarından Filipo adın -
daki birini çağırarak onu tüm ülkesi üzerine
egemen atadı.  
15*Ve ȯna şâh sarığını ve hilʿatını hem mü -
hürünü verdi ki oğlu Ântiyokonuŋ lâlâsı olup
ȯnủ pâdişâh olmak içỉn terbiye eyleye
15*Ona krallık tacını, kaftanını ve mühürünü
verdi ki o oğlu Antiyokus’un bakıcısı olsun
onu kral olması için eğitsin. 
16*Ve şâh Ântiyoko orada yüz kırk dokuzun -
cu senede öldü
16*Kral Antiyoko yüz kırk dokuzuncu yılda
orada öldü.
17*Lisiyâ dahi bilip ki şâh öldü ve oğlanı Ân-
tiyokoyu ȯnuŋ yerine pâdişâh dedi ki ȯnủ
küçükden besledi ve ȯnuŋ adını Ėvpâtor kodu 

idi
17*Lisiya kralın öldüğünü ve onun yerine oğlu An-
tiyoko’nun kral olduğunu duydu ki; onu küçükken
çok bakmış ve ona Evpator adını takmıştı.
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18*Bu kez kullede olanlar İsrâʾėllileri mak -
deseniŋ çevresinde kaparlar idi ve onlara dâʾ -
imâ kemlik ėtmek hem ümmetlere dayak
ol      mağa çalışırlar idi
18*Bu sırada kalede olanlar İsrailliler’i Ta -
pınağın çevresinde yakalıyor lar dı. Onlara
daima kötülük etmek ve böylece milletlere
destek olmaya çalışıyorlardı. 
19*Ȯnuŋ içỉn Yahûdâ onları kaldırmağa niy -
yet eyledi ve onları muhasara ėtmėk içỉn
cüm  le kavmi devşirdi
19*Bu yüzden Yahuda onları kaldırmaya ka -
rar verdi ve onları kuşatmak için tüm halkı
topladı. 
20*Bu kez  bile cemʿ olup  yüz ellinci senede
ordularına muhâsara kurdular ve karşĩlarına
zenberekler ve âlât-ı harbî yapdılar
20*Bu kez toplanıp yüz ellinci yılda ordu la -
rıyla kuşattılar ve  karşılarına uygun savaş
dü zenekleri kurdular. 
21*Âmmâ muhâsara olunan yerden baʿzısı
taşraya çıkıp ve İsrâʾėl fâsıklarından baʿzısı
onlara katışıp şâha vardılar ve dėdiler ki
21*Ama kuşatılan yerden bazıları dışarıya
çıkıp ve İsrail hainlerinden bazıları onlara
katılıp, krala giderek şöyle dediler: 
22*Niçe bir hükm ėtmezsin ve karındaş la -
rımızıŋ intikâmını almazsın
22*-Niçin bir karara varmıyor ve kardeşle -
rimizin öcünü almıyor sun?  
23*Biz babaŋıŋ kulluğuna ve fermânlarına
imtisâl hem emirlerine itâʿat ėtmesini kabûl
eyledik
23*Biz babanın köleliğine, yasalarına uymak
ve buyruklarını dinlemeyi kabul ettik? 
24*Eḡerçe bu kavmdan olanlar ȯnuŋ sebebi
ile bizden ayrıldılar ise de belki bizden olan
bulununca maktûl oldular ve emlâkımız yağ -
malandı
24*Eğer bu halktan olanlar onun sebebiyle
bizden ayrıldılarsa; onlar görüldüğünde öl -
dürüldüler ve mallarımız çapul edildi. 
25*Ve yalıŋız üzerimize ellerini salmadılar
belki cümle onlarıŋ serhaddlerine de
25*Yalnız üzerimize ellerini kaldırmadılar;
belki onların tüm kumandanlarına da...!

f
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26*Ve işte bugün Kuds-i Şerîfdeki kulle üze -
rine ȯnu ̉almak içỉn orduyu kurdular ve Mak -
 deseyi hem Beyt-i Sûru sarp ettiler
26*İşte bu gün onu almak için; kutsal Ku -
düs’teki kale üzerinde ordu kurdular. Tapı -
nağı ve Beytsur’u güçlendirdiler. 
27*Ve eḡer sen tėziye onlara peşince gelmez -
seŋ bunlardan büyük nesneleri ėdecekleri
mukarrerdir ve sen onları alıkoyamazsın
27*Eğer sen çabucak onların ardından gel -
mezsen; bundan daha büyük şeyler yapmaya
kesinlikle karar vermişlerdir ve sen onları
asla vazgeçiremezsin. 
28*Şâh bu nesneleri işidip darıldı ve cümle
dostlarını ve ʿaskeriŋ serdârlarını ve sipâhi -
leriŋ ağalarını cemʿ eyledi
28*Kral bu şeyleri duyunca darıldı. Tüm
dost  larını, kumandanları ve süvarilerin baş -
larını topladı. 
29*Hem ȯŋa ġayrı şâhlardan ve deŋiziŋ ada -
larından ʿulûfeli ʿasker geldi
29*Ona diğer krallardan ve birçok denizaşırı
yerlerden paralı as kerler geldi. 
30*Şöyle ki ʿaskeriniŋ ʿadedi yüz biŋ yaya
ve yiḡirmi biŋ sipâh oldu cenke alışmış otuz
iki fîl birle
30*O derece ki onların asker sayısı; cenge
alıştırılmış otuz iki fil ile birlikte, yüz bin yaya
ve yirmi bin atlı süvariydi.   
31*Ve Edomdan gelip Beyt-i Sûr üzerine or-
duyu kurdular ve niçe eyyâm cenk ėttiler hem
yapĩlar yaptılar âmmâ yerlỉler taşraya çıkıp
onları âteşe yakdılar ve merdâne döḡüşdüler
31*Edom’dan gelip Beytsur üzerine ordu
kur dular. Birçok günler cenk ettiler ve ya pı -
lar yaptılar; ama yerliler dışarıya çıkıp on -
ları ateşe verdiler ve mertçe dövüştüler. 
32*O zamân Yahûdâ kulleden göçüp Beyt-i
Zekeriyâda şâhıŋ ordusuna karşĩ orduyu kur -
du
32*O zaman Yahuda, kaleden göçüp Beyt-i
Ze keriya’da şahın ordusuna karşı orduyu
kur du. 
33*Şâh dahi çiŋ-sabâh kendỉ ordusunu hü -
cûm ile göçürüp
33*Kral da sabahleyin erkenden kalkıp, ken 

di ordusunu saldırış için hareket ettirdi. ∞
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Beyt-i Zekeriyâya doğru çekildi ve ʿasker
cenke hâzırlandı hem borủları çaldılar
Beyt-i Zekeriya’ya doğru çekildi, asker cenge
hazırlandı ve boruları çaldılar. 
34*Ve fîllere üzüm ve dût+ sıkındısından
gösterdiler tâ kim onları cenke tahrîş ėdeler
34*Fillere cenkte kızışmaları için; sıkılmış
üzümle dut karışımı verdiler.
35*Ve hayvanları âlâylara göre tevzîʿ ey -
lediler her fîliŋ yanında başları bakır tolġalı
ve kendỉleri zırh ü cebeli biŋer âdam kodular
hem her hayvâna beşyüz güzîde sipâh taʿyîn
olundu
35*Hayvanları biliklerine göre dağıttılar.
Her filin yanına başları bakır tolgalı ve ken -
dilerinin örme zırhları olan biner adam koy-
dular. Her hayvanı da beşyüz seçkin süvariyle
desteklediler. 
36*Bunlar mahallince hayvânıŋ her olduğu
yerde idiler ve nereye giderdi ise bile giderler
idi hem ondan ayrılmazlardı
36*Bunlar hayvanların bulunduğu yerdey-
diler. Hayvanlar her ne re ye gidiyorsa onlar
da birlikte gidiyordu ve onlardan hiç ayrılmı -
yor lardı.
37*Ve üzerlerinde ağaçdan sarp kulleler var
idi ki her hayvânı örterler idi ve üzerlerinde
baʿzı âlât ile bağlı idiler her birisinde otuz iki
cenk erleri var idi ki üstünden döḡüşürler idi
pil-bâni hindîden ġayrı
37*Üzerlerinde her hayvanı örten ve ağaçtan
yapılmış korunak kuleleri vardı. Bunlar bazı
aletlerle bağlıydılar. Fil terbiyecisi olan hint -
liden başka; her filin üstünden dövüşen otuz
iki savaşçı vardı. 
38*Ve kalan sipâhları oradan ve buradan
ʿaskeriŋ iki yanından dizdiler ki ʿaskeri sık
tutup çekeler
38*Kalan süvarileri oradan buradan; aske -
rin iki yanından dizdiler ki askeri sık tutup
çeksinler.

+Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘tût’(Arapça).

ve altĩn ∞
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39*Ve altĩn hem bakır kalkanlar üzerine gü -
neş şeffâflanınca dağlar berrâklanırdı ve ya -
nar meşʿaleler gibi yalabırlar idi
39*Altın ve bakır kalkanlar üzerine güneş
par   layınca; sanki dağlar aydınlanıyor ve ya -
nan meşaleler gibi ışıldıyorlardı. 
40*Ve şâh ʿaskeriniŋ bir bölüḡü yüksek dağ -
lar üzerinde ġayrılar ise aşağada yayıldı ve
hazır tertîb ile giderler idi
40*Kralın askerlerinin bir bö lüğü yüksek
dağlar üzerinde ve di ğer leri de aşağıda hazır
olarak düzenli bir şekilde yayıldı. 
41*Ve sesi hem ol kesretiŋ revişini ve si -
lâhlarıŋ tokuşmasını işidenler hep ıztırab çe -
kerler idi zîrâ pek büyük ve keskin ʿasker idi
41*Kalabalığın coşkusu ve yürüyüşü hem
silahların tokuş ması duyulduğunda; hep acı
veriyordu. Çünkü çok kalabalık ve atılgan
askerlerdi. 
42*Yahûdâ dahi kendỉ ʿaskeri ile cenke ya -
naşdı ve şâhıŋ ʿaske rin den altıyüz âdam düş -
dü
42*Yahuda da kendi askerleriyle cenge ya -
naş tı ve şahın askerinden altı yüz adam öldü. 
43*Ve Âvârân dėdikleri Elʾâzâr şâhı cebeler
ile örtünmüş ve cümle sâʿir hayvânlardan
yük  sek hayvânı görüp şâhı üzerinde zann
eyledi
43*Avaran dedikleri kumandan Elazar; zırh -
larla örtünmüş ve diğer bütün hayvanlardan
büyük olan bir fili görünce kralı üstünde san -
dı.
44*Bu husûsdan kavmi kurtarmak ve bir
ebedî nâm kazanmak içỉn kendỉyi pâreye atdı
44*Bundan ötürü halkı kurtarmak ve büyük
bir ün kazanmak için kendini bölüğe attı. 
45*Ve cerâʾet ile alayıŋ ortasından üzerine
yürüyüp sağdan ve soldan öldürdü şöyle ki
halk ȯŋa oradan ve buradan açılırdı
45*Korkusuzca askerlerin arasından üzerine
yürüyüp; sağdan ve soldan öldürüyordu ki
kalabalık da sağa sola açılıyordu. 
46*Ve o fîliŋ altına girdi de altına girince ȯŋủ
öldürdü de fîl ȯnuŋ
46*Sonra o filin altına girdi ve onu öldürdü.
Fil de onun ∞
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üzerine yere düşdü ol dahi orada öldü
üzerine yere düştü ve o da orada öldü.
47*Bu kez Yahûdîler şâhıŋ kuvvetini ve ʿas -
keriniŋ hücumunu gö rüp onlardan yan vėr -
diler
47*Bu kez Yahudiler kralın gücünü ve asker-
lerin saldırışını görünce uzak durdular.  
48*Âmmâ şâhın ʿaskeri onlarıŋ üzerlerine
Kuds-i Şerîfe çıkdı şâh dahi Yahûdâ ve Siyon
dağınıŋ karşĩsına orduyu kurdu
48*Ama kralın askerleri onların üzerine kut-
sal Kudüs’e çıktı. Şah da Yahuda ve Sion da -
ğının karşısına ordu kurdu. 
49*Ve şâh Beyt-i Sûrdakiler ile barışık ėdip
onlar şehirden taşraya çıkdılar zîrâ onda ve
içerĩde muhâsaraya dayanmak içỉn zahireleri
yoğidi çün ol yılda yer kendỉ sebtini ėderdi
49*Şah Beytsur’lular ile barış yapıp şehirden
dışarıya çıktı. Çünkü orada ve içeride kuşat -
ma ya dayanmak için tahılları yoktu. Çünkü
o yıl toprağı nadasa* bırakmışlardı. 
50*Pes şâh Beyt-i Sûru aldı ve ȯnu ̉beklemek
içỉn müstahfızlar ko du
50*Böylece şah Beytsur’u aldı ve onu bekle-
mek için bekçiler koydu. 
51*Ȯndan ordu ile makdese karşĩsına niçe
ey yâm durdu ve iri zenberekler ve man cı -
nıklar ve âteş salacak âletler hem oklar atacak
pusâdlar ve sapanlar kurdu
51*Ondan sonra ordusuyla Tapınak karşı -
sında birçok günler durdu ve hareketli savaş
araçlarıyla, mancınıklar; ateş atacak aletler,
hem oklar atacak sılahlar ve sapanlar kurdu. 
52*İçerỉkiler dahi onlarıŋ yapĩlarına karşĩ
yapĩlar yapdılar ve niçe eyyâm döḡüşdüler
52*İçerdekiler de onların  yapılarına karşılık
yapılar yaptılar ve birçok gün dövüştüler.
53*Âmmâ yedinci sene olmağile ve ümmet -
lerden Yahûdâ da saklananlar tedârikiŋ
53*Ama yedinci yıl olduğundan; milletlerden
Yahuda da kalanlar,

*Bkz. Lev. 25/3,4; 7. yıl sebti(dinlenmesi).
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kalanını sarf ėtmek ile mahzenlerde zahireleri
yoğidi
arda kalan birikimlerini de tüketmişler ve
depolarında tahılları kalmamıştı. 
54*Ve Makdesede az âdam kaldı idi zîrâ açlık
onlara ġalebe eyledi de herkes perîşân olup
yerli yerine gittiler
54*Tapınakta az adam kalmıştı. Çünkü açlık
onlara üstün geldi ve herkes dağılarak yerli
yerine gitti. 
55*Bu kez Lisiyâ işidip ki şâh Ântiyoko ta -
rafından sağlığında oğlu Ântiyokoyu pâ dişâh
olmak içỉn terbiye ėtmeğe nasb olunan Filîpo
55*Bu kez Lisiya, kral Antiyoko tarafından -
sağlığında oğlu Antiyoko’yu kral yapsın diye
terbiye etmeye atanan- Filipo’nun; 
56*Şâh ile bile giden ʿasker ile Fârsdan ve
Midyândan döndü idi ve umur-ı saltanatınıŋ
zabt u rabtını eline  almak ister idi
56*Kralla giden askerlerle Pers ve Med ül -
kesinden döndüğünü duyduğunda; egemenlik
işlerini disiplin altına almak istiyordu. 
57*Bu husûsdan gitmeḡe ʿacele ėdip şâha ve
serʿaskerlere hem cenkci erlere dėdi ki gün
be güŋ eksiliriz ve zahîremiz azdır ve mu -
hâsara ėttiḡimiz yer sarp hem umur-ı saltanat
üstümüzdedir
57*Bu yüzden gitmeye acele ederek krala, ku-
mandanlara ve cenk erlerine dedi ki: -Gün be
gün bitiyoruz, tahılımız azdır. Kuşattığımız
yer güçlüdür ve egemenlik işlerinin sorum lu -
luğunu taşıyoruz.
58*Pes halâ bu âdamlar ile el ele tutuşalım ve
onlar ile hem cümle tâʾifeler ile barışık ėde -
lim
58*Şimdi bu adamlarla uzlaşalım, onlarla ve
tüm milletlerle ba rışalım.  
59*Ve onlara mukarrer ėdelim ki evvelki gibi
kendỉ Tevrâtını kullanalar zîrâ onlarıŋ Tev -
râtını dağıttığımız içỉn ġazabnâŋ olup bu
cüm le şeyleri ėtdiler
59*Onlara önceden olduğu gibi kendi Tev -
rat’ını kullanmalarını karar verelim. Çünkü
onların Tevrat’ını dağıttığımız için; bize çok
öfkelenip bu şeyleri yaptılar. 
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60*Bu kelâm şâha ve serdârlara pesend olup
o onlara barışık ėtmek içỉn irsâl eyledi onlar
dahi kabûl ėtdiler
60*Bu söz kral ve kumandanlarca beğenildi.
O, onları barış yapmak için gönderdi. Onlar
da kabul ettiler.   
61*Ve şâh hem serdârlar onlara ye mîn ėdip
hisârdan çıkdılar
61*Kral ve askerler de onlara yemin edip ka -
leden çıktılar. 
62*Şâh dahi Siyon dağına girdi ve yeriŋ sarp -
lığını görüp ėtdiḡi ye mîni bozdu da emr ėtdi
ki her tarafdan hisârı yıkalar
62*Kral, Sion dağına girdiğinde orasının
güç lü olduğunu görüp ettiği yemini bozdu ve
her taraftan hisarı yıkmalarını buyurdu.
63*Ȯndan ılġar ile göçüp Ântâkiyyaya döndü
ve orada şehrde sul tânlık ėden Filîpoyu bul -
du da ȯnuŋla cenk ėtdi ve şehri zor ile aldı
63*Ondan sonra doludizgin sürüp, Antak -
ya’ya döndü. Orada şehirde egemen olan Fil-
ipo’yu buldu ve onunla cenk etti. Şehri zorla
aldı.

Yedinci Bâb
1*Yüz elli birinci senede Selevko oğlu Dė -
metriyo nâm kimesne Rûmâdan az tâʾi feler
ile çıkıp ve deŋiz yâlısında olan bir şehre gir -
di de orada şâhlık sürdü
1*Yüz elli birinci* yılda Selevko oğlu Demet -
riyo adındaki kimse; Roma’dan az bir ka -
labalıkla çıkıp, deniz sahilinde olan bir şehire
girdi ve orada egemen oldu.
2*Ve ecdâdınıŋ pâyitahtına girdiḡi gibi ʿasker
Ântiyokoyu ve Lisi yâyı ȯŋa götürmek içỉn
tutdủlar
2*Atalarının başkentine girdiği gibi askerler
de Antiyo’yu ve Lisiya’yı ona getirmek için
tutukladılar.
3*Ol dahi bu nesneyi bilip baŋa onlarıŋ yüz-
lerini göstermeŋ dėdi
3*O da bu şeyleri duyduğunda: -Bana onla -
rın yüzlerini göstermeyin, dedi. 

*Almancası: “Im Jahr 151 floh Demetrius, der
Sohn des Seleukus...“Katolik Birlik Çev.; 

I. Mak.7/1
Türkçesi: 151. yılda Selevkus oğlu Demetriyo...
Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: Yüz elli yılında Se-
leukus oğlu Dimitrios... I. Mak. 7/1
Yukarıdaki ayette 150 yılında değil 151. yılda
olmalıdır. Yanlış yazılmış! 
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4*Bu husûsdan ʿasker onları öldürdü ve De -
metriyo kendỉ taht-ı şâhında oturdu
4*Bu yüzden askerler onları öldürdüler ve
Demetriyo kendi krallık tahtında oturdu. 
5*Ve cümle fâsık âdamlar ve İsrâʾėliŋ zâlim-
leri ki onlarıŋ imâmı olmak isteyen pîşvâsı
Âlakîmo idi ȯŋa geldiler
5*Tüm kötü adamlar ve İsrail’in zalimleri ki
onların imamı olmak isteyen başkanı Alkimo
idi, ona geldiler. 
6*Ve pâdişâha kavmden şikâyet ėdip dėdiler
ki Yahûdâ ve ȯnuŋ karındaşları seniŋ dost -
larıŋı harâb ėtdiler ve bizi vilâyetimizden pa -
râkende ėtdiler
6*Krala halkını suçlayıp dediler ki: -Ya -
huda’yla onun kardeşleri senin dostlarını yok
ettiler ve bizi de darmadağın ettiler.
7*Pes halâ bir muʿtemed kimesneŋi gönder
ki vara ve ȯnuŋ bize ve şâhıŋ vilâyetine ėtdiḡi
harâblığı göre ve onlarıŋ hem yardımcı larınıŋ
hep hakkından gele
7*Şimdi bir güvenilebilir kimse gönder ki
gidip onun bize ve kralın vilayetine yaptığı
yıkımı görsün. Onların ve yardımcılarının
hak  kından gelsin.
8*Şâh dahi Bahîdeyi ki şâhıŋ dostu ve ır ma -
ğıŋ ötesinde zâbit ve memleketde ekâbir hem
şâha müstakîm âdam idi seçip gönderdi
8*Kral da Bahide’yi; yani şahın dostu, ne-
hirin ötesini kontrol eden, ülkede büyük ve
krala doğru olan adamdı; onu seçip gön-
derdi. 
9*Zâlîm Alkimo ile bile ki ȯnủ imâm nasb
eyledi ve ȯŋa emr ėtdi ki Benî İsrâʾėlden in-
tikâm ala
9*Kötü Alkimo ile anlaşarak onu başkan
yaptı. Ona İsrailoğul ları’ndan öç almasını
bu yurdu.  
10*Onlar dahi varıp ʿazîm ʿasker ile Yahûdâ
vilâyetine geldiler ve Yahûdâya hem ȯnuŋ ka -
rındaşlarına hîle yüzünden selâm sözleri ile
haberciler gönderdiler
10*Onlar da gidip büyük bir güçle Yahuda vi-
layetine geldiler. Yahuda’ya ve onun kar -
deşle  rine hile yüzünden, esenlik sözleriyle
ha         berciler gönderdiler. 
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11*Âmmâ onlar sözlerine mukayyed olma -
dılar zîrâ ʿazîm ʿasker ile geldiklerini gör dü -
ler
11*Ama onlar hemen bu sözlere inanmadılar;
çünkü onların birçok askerle geldiklerini gör -
düler. 
12*Ve kavmiŋ zabitleriniŋ bir cemâʿati Alki -
mo ve Bahîdeniŋ ya nına cemʿ oldular onlar-
dan maʿkûl nesneler istemek içỉn
12*Halkın komutanlarının bir bölüğü Alkimo
ve Bahide’nin yanına onlardan uygun şeyler
istemek için toplandılar  
13*Âsiddîler Benî İsrâʾėliŋ arasından evvelki
idiler ki onlar ile ba rışıklık istediler
13*İsrailoğulları’nın arasında ilk sırada o -
lan Hasidiyanlar,  onlarla barışmak istediler. 
14*Zîrâ Hârûnuŋ neslinden bir imâm bu ʿas -
ker ile geldi o bize zulm ėtmez ola dėrler idi
14*Çünkü Harun’un soyundan bir imam bu
askerlerle geldi ve onlar bize kötülük yapmaz
derlerdi. 
15*Ol dahi onlar ile selâmet üzere tekellüm
eyledi ve onlara yemîn ėdip dėdi ki biz size
ve dostlarıŋıza bir kemlik ėtmek istemeziz
15*O da onlara esenlikle konuşup yeminle
şöyle dedi: -Biz size ve dostlarınıza bir kötü -
lük yapmak istemiyoruz. 
16*Onlar dahi ȯŋa inandılar âmmâ o onlardan
altmış âdamları alıp hepisini bir günde öl -
dürdü sâhib-i Zebûruŋ yazdığı sözlerine göre
16*Onlar da ona inandılar. Ama o onlardan
alt mış kadar adam alıp hepsini bir günde öl -
dürdü. Zebur sahibinin yazdığı sözlerine gö -
re;
17*Yaʿnî Kuds-i Şerîfiŋ etrâfında mukad des -
leriŋiŋ tenlerini ve kan larını saçdılar ve onları
defn ėder kimse yoğidi
17*Yani “kutsal Kudüs’ün çevresinde kutsal
kişilerin bedenlerini kesip kanlarını döktüler
ve onları gömecek kimse yoktu’’*  
18*Bu kez cümle kavm üzerine ʿazîm havf ü
raîb düşdü zîrâ dė diler ki onlarda
18*Bu kez halkın üzerine büyük korku düştü.
Çünkü dediler ki onlarda ∞ 

*Bkz. Mez. 79/2,3

f

f

ne ∞ 

I. MAKABELİLER - 7: 11-18 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 965



966 MÂKABBÎLERİN EVVELKİ KİTÂBI - 7: 18-25 1665 TEMİZ KOPYASI



ne hakîkat ne istikâmet var çün ėtdiği ʿahd ü
yemîni bozdular
ne gerçeklik, ne de bir ufuk var. Çünkü ye -
minle ettikleri antlaşmayı bozdular.
19*Ve Bahîde Kuds-ü Şerîfden göçüp orduyu
Bezyatda kurdu ve niçesini ki ondan kaçmış
idiler hem kavmdan baʿzısını tutmağa gön-
derdi de onları öldürdü ve bir büyük kuyuya
bırakdı
19*Bahides kutsal Kudüs’ten çıkıp orduyu
Bezyat’ta kurdu. Ondan kaçan birçoklarını ve
halktan bazılarını, yakalatarak onları öldürt-
tükten sonra büyük bir kuyuya attı.
20*Ve vilâyeti Alkîmoya ısmarlayıp ȯnuŋla
ʿasker alıkodu ki ȯŋa yardım ola
20*Vilayeti Alkimo’ya bırakıp, ona yardımcı
olmak için askerler verdi. 
21*Bahîde ise şâha gitdi bu kez Alkîmo baş
imâmlığıŋ daʿvâsını ėderdi
21*Bahide ise şaha gitti. Bu sırada Alkimo
halifelik davası güdü yor du. 
22*Ve onlarıŋ kavmine ızdırab vėrenler cüm-
lesi ȯnuŋ yanına cemʿ oldular da Yahûdâ vi -
lâyetini feth ėderler hem İsrâʾėlde büyük
ʿazîm kıtâl eylediler
22*Onların halkına sıkıntı verenler, onun ya -
nında toplandılar; Yahuda vilayetini ele ge -
çirdiler ve İsrail’de çok öldürdüler. 
23*Ve Yahûdâ Alkîmonuŋ ve ȯnuŋla olan -
larıŋ Benî İsrâʾėle üm metleriŋ ėtdiklerinden
ziyâde ėtdikleri kemliklerini görüp
23*Yahuda Alkimo’nun ve onunla olanların
İs railoğulları’na milletlerin yaptıklarından
daha çok kötülük yaptıklarını görünce;
24*Yahûdânıŋ çepçevresinde olan cümle ser -
hâdlarına çıkdı ve düşmanıŋ tarafına dönen-
lerden intikâm aldı bu yüzden vilâyetine
gel          mek husûsunda mazbût oldular
24*Yahuda’nın çevresindeki tüm kumandan -
la rına çıktı ve düşman tarafına dönenlerden
öcünü aldı. Bu yüzden vilayete gelmek ko nu -
sunda zorunlu oldular.
25*Alkîmo dahi görüp ki Yahûdâ ve ȯnuŋla
olanlar kuvvetlendiler ve bilip ki
25*Alkimo da Yahuda ve onunla beraber o -
lan ların güçlendiğini gördüğünde; 
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onlara dayanmağa kâdir deḡildir şâha döndü
de onlardan niçe şirret içỉn şikâyet eyledi
onlara karşı koymanın zor olduğunu anla dı -
lar. Bunun üzerine şaha dönerek onlardan bu
kötülükler için sızlandı. 
26*Ȯnuŋ içỉn şâh beḡler beḡilerinden bir eş -
râf ve İsrâʾėle buğz ve ʿadâvet ėden Nikâ nor
nâm kimesneyi gönderip ȯŋa emr ėtdi ki
kavmi istîsâl eyleye
26*Bu yüzden şah, eyalet valisinden asillerle
İsrail’e kötülük ve düşmanlık besleyen Ni -
kanor adında kimseyi gönderdi ve ona halkın
kö künü kazımasını buyurdu.
27*Nikânor dahi ʿazîm ʿasker ile Kuds-i Şe -
rîfe gelip ve Yahûdâ ile hem ȯnuŋ karın daş -
larına hîle yüzünden selâm sözlerini gönderip
dėdi ki
27*Nikanor da çok kalabalık askerlerle kut-
sal Kudüs’e gelerek Yahuda ve onun kar deş -
lerine hileli selâmını gönderdi ve dedi ki: 
28*Aramızda cenk olmasın ben sizi selâmet
ile rû-be-rû görmek içỉn az âdam ile geleyim
28*-Aramızda cenk olmasın. Ben size az a -
damla, yüzyüze gö rüşmek için, esenlikle ge -
le yim.  
29*Pes Yahûdâya geldi ve birbirine selâm
vėrdiler âmmâ düşmân lar Yahûdâyı kapmak
içỉn hâzır idiler
29*Böylece Yahuda’ya geldi ve birbirine se -
lam verdiler. Ama düşmanlar Yahu da’yı kap -
mak için hazır bekliyordu. 
30*Yahûdâya dahi maʿlûm olup ki ȯŋa hîle
ile geldi ondan korkdu ve artĩk ȯnuŋ yüzüne
bakmak istemedi
30*Yahuda ona hileyle geldiğini anlayarak
ondan korktu ve artık onun yüzüne bakmak
istemedi. 
31*Nikânor dahi bilip ki ȯnuŋ müşâveresi
deyỉvėrildi+ Yahûda üzerine Kazer-Selâm
nâm karyesiniŋ yanında cenke çıkdı
31*Nikanor da danışıklık yaptığının ortaya
çık tığını anlayınca Yahuda üzerine Kazar-Se -
lâm adındaki köyün yanında cenge çıktı. 
32*Ve Nikânoruŋ tâʿifesinden beşyüz kadar
âdam düşdüler mâ bâkîsi ise
32*Nikanor’un adamlarından beşyüz kadar 

adam öldürüldü. Geri kalanı ise
+bkz. Ali Bey`in 1664 el yazmasında ‘duyuldu’.
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Dâvûd şehirine kaçdılar
Davut şehrine kaçtılar. 
33*Bu nesnelerden soŋra Nikanor Siyon da -
ğına çıkdı makdeseden dahi baʿzı imâmlar ve
kavmiŋ ihtiyârları ȯŋa selâm vėrmeḡe ve pâ -
di şâh içỉn takarrüb olunan kurbânları gös -
termeḡe çıkdılar
33*Bu şeylerden sonra Nikanor Sion dağına
çıktı. Tapınaktan da bazı imamlar ve halkın
yaşlıları ona selam vermeye ve kral için geti -
rilen kurbanları gös termeye çıktılar. 
34*Âmmâ o onları istihza ve zıhkaya aldı ve
onları tednîs ėdip ġurûr ile söyledi
34*Ama o, onları küçümseyerek güldü ve on -
ları kirletip gururla söyledi. 
35*Hem ġazab ile yemîn ėdip dėdi ki eḡer
halâ Yahûdâ ve ȯnuŋ ʿaskeri elime teslîm
olun mazsa selâmet ile döndüḡüm zamân ben
bu beyti âteş ve ʿaleve vėreyim ve ʿazîm ġa -
zab ile çıkdı
35*Sonra öfkeyle yemin ederek şöyle dedi: -
Eğer şimdi Yahuda’yla onun askerleri elime
verilmezse; sağlıcakla döndüğüm zaman ben
bu evi ateş ve aleve vereyim, diyerek büyük
öf    keyle çıktı. 
36*İmâmlar dahi gidip mezbâhıŋ ve heykeliŋ
öŋünde durdular ve ağlayıp dėdiler ki
36*İmamlar da gidip mezbahın ile Tapınağın
önünde durdular ve ağlayarak şöyle dediler: 
37*Yâ Allah sen bu beyti seniŋ ismiŋden aŋ -
lamak içỉn intihâb eylediŋ tâ kim kavimiŋe
nâmaz ve niyâzıŋ beyti ola
37*-Ya Allah! Sen bu ‘Evi’ senin isminden an-
lamak için seçtin. Öyle ki halkına namaz ve
yakarışın ‘Evi’ olsun. 
38*Şu âdamdan ve ȯnuŋ ʿaskerinden intikâm
al da onları kılıç ile düşür onlarıŋ küfürleriŋi
aŋ da onlara duracak yer vėrme
38*Bu adamdan ve onun askerlerinden öcü -
nü al ve onları kılıçla düşür. Onların kü für -
le rini an, onlara duracak yer verme.
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39*Bu kez Nikânor Kuds-i Şerîfden çıkdı da
Beytî Hürûnda orduyu kurdu orada ȯŋa Sür -
yânî ʿasker rast geldi
39*Bu sırada Nikanor, kutsal Kudüs'ten çıka -
rak Beytharon'da orduyu kurdu ve orada ona
Süryani askerleri rastladı.
40*Yahûdâ dahi üç biŋ âdam ile Adâsâda or-
duyu kurdu hem Yahûdâ duʿâʾ ėdip dėdi ki
40*Yahuda da üç bin askerle Adasa’da ordu
kurdu ve Yahuda dua edip dedi ki: 
41*Yâ Allah Âsûr pâdişâhınıŋ ėlçileri sebb
ėttikleri zamân seniŋ meleḡiŋ çıkdı ve onlar-
dan yüz seksen biŋ* âdamı urdu
41*-Ey Allah! Asur kralının elçileri küfrettik-
leri zaman senin meleğin çıktı ve onlardan
yüz seksen bin askeri vurdu. 
42*Bu gün de öŋümüzde bu ʿaskeri boz ki
bu nuŋ Makdese hakkına bed söyleyişini işit -
dik ġayrılar bileler hem ȯŋa şirretine göre
hükm eyleye
42*Bu gün de önümüzde o askeri boz ki baş -
kaları anlasın. Çünkü Tapınağımız için kötü
konuştuğunu duyduk. Onu kötülüğüne göre
cezalandır. 
43*Ȯndan Âdâr ayınıŋ on üçüncü gününde
ʿaskerler cenke giriş diler ve Nikânoruŋ ʿas -
keri bozuldu hem kendỉ ibtidâ cenkde düşdü
43*Ondan sonra ‘Adar’ ayının on üçüncü gü -
nünde askerler cenge giriştiler. Nikanor’un
askerleri bozguna uğradılar ve kendisi ilk
önce cenkte düştü. 
44*Nikânoruŋ ʿaskeri dahi ȯnuŋ düşdüḡünü
görüp silâhlarını bırakdılar da kaçdılar
44*Nikanor’un askerleri de onun düştüğünü
görünce silahlarını bırakarak kaçtılar. 
45*Ve Yahûdîler onları bir günlük yolda Adâ -
sâdaŋ tâ Gazrâya varınca kovdular ve ol bo -
rủları ki onlar ile nişânlar vėrilir ardlarınca
çaldılar**
45*Yahudiler onları bir günlük yolda, Ada -
sa’dan ta Gazra’ya varıncaya dek kovala -
dılar ve boruları -ki onlarla haber veriliyor-
ardlarından çaldılar.

*Bkz. İşa. 37/36 „Ve Rabbin meleği çıkıp Asur or-

dusunda yüzseksen beş bin asker vurdu“
Kitab-ı Mukaddes’in İşaya 37/36. ayetinde
185.000 olarak geçiyor. 
**Almancası: “Die Juden verfolgten sie einen
Tagesmarsch weit, von Hadascha bis nach Gezer,
und bliesen mit den Signaltrompeten hinter ihnen
her.„ Katolik Birlik Çev. I. Mak. 7/45
Türkçesi: Yahudiler onları bir günlük yolda Ada -
sa’dan Gezer’e dek kovaladılar ve işaret bo razan -
larını ardlarından çaldılar.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Yahudiler bir günlük
yolculuk yapıp Adasa'dan Gazar'ın çevresine dek
onları kovaladılar. İzlerken onları uyarmak için iki
kez boru çaldılar. I. Mak. 7/45
Almanca ve Ali Bey’in çevirisinde ‘iki kez!’
geçmiyor.

Yahûdîler ∞
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46*Yahûdîler dahi Yahûdânıŋ etrâfında olan
cümle kalʿalardan taşra çıkıp onları kırarlardı
şöyle ki birinden kaçıp birine dahi uğrarlar
idi ve cümlesi kılıçdan düşdüler biricik de
kal  madı
46*Yahudiler Yahuda’nın çevresinde olan
tüm kalelerden dışarı çıkarak onları kırı -
yorlardı. Öyle ki birinden kaçarak diğerine
sığınıyorlardı. Tek bir kişi kalmadan tümünü
kılıçtan geçirdiler. 
47*Hem Yahûdîler ġâret ve ġanîmeleri alıp
Nikânoruŋ başını ve ġurûr ile saldığı sağ elini
kesdiler de ȯnủ götürüp Kuds-i Şerîfde asa
kodular
47*Yahudiler çapul mallarıyla birlikte Ni -
kanor’un başını ve gururla salladığı sağ elini
keserek, onu götürüp kutsal Kudüs’te astılar. 
48*Kavm dahi ziyâdesiyle sevinip ol günü
ʿazîm donanmanıŋ günü gibi taʿyîd eylediler
48*Halk da o günü coşkuyla, büyük bir do -
nanım günü gibi kutladı.
49*Ve ol günü yaʿnî Âdâr ayınıŋ on üçüncü
gününü her yıl taʿyîd ėtmeḡe sünnet kodular
49*Ve o günü; yani Adar ayının on üçüncü
gününü, her yıl bayram etmeye kararlaş tır -
dılar.
50*Ȯndan Yahûdâ vilâyeti biraz zamân rahat
eyledi
50*Onda sonra Yahuda bölgesi belli bir
zaman daha huzur buldu.

Sekizinci Bâb
1*Bu kez Yahûdâ Rûmâlılarıŋ nâmını işitdi
ki kuvvet sâhibi idiler ve onlara ʿarz olunan
nesneleri insâf üzere kabûl ėderler idi ve
cüm le
1*Bu kez Yahuda, Romalılar’ın şöhretini işit -
ti. Onlar güç sahibiydiler. Onlara sunulan
şeyleri ılımlılıkla kabul ederlerdi ve ∞ 
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onlara gelenler ile dostluk bağlarlar idi hem
ki kuvvete mâlik idiler
onlara gelen herkesle de dostluk kurarlardı.
Çünkü çok güçlüydüler. 
2*Ve ȯŋa onlarıŋ cenkleri hem Galâtîyya da
ėtdikleri yararlıkları nice ki onları makhûr
ėdip kendỉlerine harâç-güzâr ėtdiler ise hi -
kâyet olundu
2*Ona, onların cenklerini ve Galya’da yap -
tık ları yararlı işlerini an lat tılar ki onları
kahredip, kendilerini vergiye bağladıkları an -
 latıldı. 
3*Hem İspânyâda orada olan gümüş ve altĩn
maʿdenlerine mâlik olmak içỉn ėtdikleri nes-
neler ve nice ki kendỉ müşâvereleri ve taham-
mülleri ile ol cümle yerleri eḡerçe onlardan
ırak ise de feth eylediler
3*İspanya’da olan altın ve gümüş maden-
lerini elde etmek için yaptıkları şeyler; hem
kendi görüşmeleri ve dayanıklıkları ile o yer-
lerden uzak olsalar da orasını aldılar.
4*Ve nice ki yeriŋ intihâsından üzerlerine
gelen şâhları hep bozdular ve ʿazîm kıtʿâl ile
hezm ėtdiler hem nice ki kalanları ȯŋa sene-
be-sene harâç vėrdiler
4*Dünya’nın en uzak yerlerinden üzerlerine
saldıran kralları yen diler; şiddetli savaşlarla
ağır yenilgiye uğrattılar ve arda kalanları her
yıl ona vergi verdiler. 
5*Ve nice ki Makadonnî şâhları Filîpoyu ve
Perseyi bozdular hem sâʾirleri ki üzerlerine
kalkdılar idi ve onları makhûr eylediler
5*Ve nasıl Mekadonya kralları Filipo’yu ve
Perse’yi yendilerse; üzer lerine gelen diğerle -
rini de yendiler.  
6*Ve nice ki Âsiyânıŋ ʿazîm şâhı Ântiyoko
ki üzerlerine yüz yiḡir mi fîl ile ve sipâhlar
hem ʿarabalar ve pek büyük ʿasker ile kalkdı
idi onlardan bozuldu idi 
6*Ve nasıl Asya’nın büyük kralı Antiyoko üz-
erlerine yüz yirmi fil, süvariler, arabalar ve
kalabalık askerlerle yürümüştü; onlardan
bozuldular.

ve ȯnủ ∞

f

f

I. MAKABELİLER - 8: 1-6  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 977



978 MÂKABBÎLERİN EVVELKİ KİTÂBI - 8: 7-12 1665 TEMİZ KOPYASI



7*Ve ȯnủ diri tutdular da ȯŋa hem ondan
soŋra şâh olanlara emr ėtdiler ki bir büyük
harâç ve mürtehenler ve sâʾir maʿhûd nes-
neler vėreler
7*Onu canlı yakalayarak ona ve ondan sonra
kral olanlara çok vergi, rehineler ve diğer söz
verilmiş şeyleri vermelerini buyurdular.
8*Ve Hindỉstânı Medyâ ve Ledyâ vilâyet-
lerini ve ȯŋun sâʾir güzel nâhiyelerini ki on -
dan aldılar şâh Evmene vėrdiler
8*Hindistan’ı, Medya ve Lidya vilayetlerini;
onun birçok güzel yöreleriyle on dan aldılar
ve şah Evmen’e verdiler. 
9*Ve ȯnủ ki Yûnânîler onları varıp istisâl ėt -
meḡe niyyet ėtdiler idi
9*Yunanlılar oraya gidip onu tümden yok et-
meyi kararlaştırdılar.
10*Âmmâ onlara maʿlûm olup üzerlerine bir
serʿaskeri gönderdiler ve onlar ile cenk ėt -
diler şöyle ki Yûnânîlerden çoğu maktûl dü -
şüp onlarıŋ ʿavratlarını ve evlâdlarını esîr
ėt  diler ve onları yağmaladılar hem onlarıŋ
vilâyetini feth ėtdiler ve kalʿ alarını yıkdılar
hem onları tâ bu güne dek kulluğa bırakdılar
10*Ama bu onlar tarafından bilindiğinden;
üzerlerine bir kuman danı gönderdiler, on-
larla savaştılar. O derece ki Yunanlılar’dan
bir çoğu öldü. Onların kadınlarını, çocukla -
rını tutsak aldılar ve onları çapul ettiler; hem
onların ül ke sini ele geçirerek kalelerini yık -
tılar ve onları bu güne dek köle ettiler.  
11*Ve dahi ki cümle ġayrı memleketleri ha -
râb ėdip makhûr ėtdiler hem onlara mukâ-
vamet ėden adaları da
11*Onlara karşı koyan adalarla; tüm diğer
ülkeleri de yıkıp yok ettiler.* 
12*Âmmâ dostlar ile ve onlar ile rahât üzere
geçitlere dostluğu saklarlar idi ve yakın hem
ırak olan memleketleri feth ėtdiler de onlarıŋ
adını işidenler hep onlardan korkarlar idi
12*Ama dostlarla ve onlarla barış içinde
geçinmek istiyorlardı. Yakın ve uzak olan ül -
keleri ele geçirdiler. Onların adını du yanların
tümü onlardan korkuyor du.

*Almancası: “Auch alle anderen Reiche und die
Inseln, die sich irgendwann gegen sie erhoben,
hatten sie besiegt und sich untertan gemacht„ Ka-
tolik Birlik Çev.: I. Mak. 8/11
Türkçesi: Vakti zamanında onlara karşı yükselmiş
olan diğer tüm krallıklar ve adaları fethederek
egemenliğine aldı.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Romalılar'a karşı
koyan tüm krallıkların ve adaların yok edilip tut-
sak alındığı Yahuda'ya bildirildi.
Yukarıda ‘Yahuda’ya bildirildi’ kelimeleri ne Al-
manca ve ne de Ali Bey’in çevirisinde vardır.
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13*Ve her kime imdâd ėdip şâhlık vėrdiler ise
şâhlık sürdüler ve istediklerini maʿzûl ėderler
idi muhassal-i kelâm pek rifʿatlı idiler
13*Her kime yardım edip krallık verdilerse
egemenliklerini sür düler ve istediklerinin de
görevine son veriyorlardı. Sözün özü çok güç -
lüydüler. 
14*Yine de bu cümle ile hîç kimse şâhâne sa -
rığı sarmadı ve müte azzım olmak içỉn fırfır
libâsını gėymedi
14*Gene de tüm bunlarla hiç kimse krallık
ta cını almadı ve sal ta nat giysisini giymedi.
15*İllâ kendỉlerine bir meşîha kurdular da her
gün üç yüz yiḡirmi âdam müşavere ėderler idi
dâʾimâ umûr-ı ʿâmme içỉn teşâvür ėder lerdi
ki bir hoşca intizâm üzere ola
15*Ama kendilerine bir ‘akil adamlar danış -
manlık meclisi’ kurdular. Her gün üç yüz yir -
mi adam danışmanlık yapıyordu ve sürekli
hal kın işleri için fikir alışverişinde bulunu -
yorlardı ki barışçıl bir düzen olsun.  
16*Ve ȯnủ ki her yıl kendỉ saltanatını bir
âdama tefvîz ėderler idi tâ ki cümle vilâyetine
tasallut eyleye cümlesi ol bir kimseye itâʿat
ėderler idi hem aralarında ne hased ne kıs -
kanç var idi
16*Her yıl kendi egemenlikleri için bir adam
seçiyorlardı; ta ki tüm vilayetleri yönetsin.
Tümü o kişiye uyuyordu. Onların arasında
kıskançlık ve çekememezlik yoktu.  
17*Pes Yahûdâ Hakkûs oğlu Yuhannâ oğlu
Evpûlomoyu hem Elʿâ zar oğlu Yâsonu seçip
onları Rûmâya gönderdi ki onlar ile dostluk
teâkud eyleye
17*Böylece Yahuda; Hakkus oğlu Yuhanna
oğlu Evpulamo’yu ve  Elezar oğlu Yason’u
se çip onları Roma’ya gönderdi ki onlarla
dost luk kursunlar; 
18*Ve kendỉlerinden boyunduruğu kaldırmak
içỉn zîrâ görürler idi ki Yunânîleriŋ 
18*Ve kendilerinden boyunduruğu kaldırsın -
lar. Çünkü Yunanlılar’ın ∞

f

f

I. MAKABELİLER - 8: 13-18  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 981



982 MÂKABBÎLERİN EVVELKİ KİTÂBI - 8: 18-26 1665 TEMİZ KOPYASI



memleketi İsrâʾėli kullukda tutarlar idi
yönetiminin İsrail’i kölelikte tutuğunu görü -
yorlardı. 
19*Onlar dahi Rûmâya gitdiler ki uzak yol
idi ve meşîha girip böyle söyleyip dėdiler ki
19*Onlar çok uzak olan Roma’ya gittiler ve
mec lise girip böyle söylediler:  
20*Mâkabbî-Yahûdâ ve ȯnuŋ karındaşları ve
Yahûdîleriŋ kavmi bizi size gönderdiler ki si -
ziŋle teâkud u barışık ve siziŋ mü    teʿ   â kıd  la -
rıŋız ve dostlarıŋıza maʿdûdlar olavız
20*-Yahuda-Makabi ile onun kardeşleri ve
Yahudilerin ulusu bizi size, sizinle barış yap-
mak ve sizlerle iki dost olmak için gönderdi. 
21*Bu kelâm onlara pesend oldu
21*Bu sözleri onlar beğendi. 
22*Ve meşîha bakır levhalarında yazıp Kuds-
i Şerîfe gönderdiḡi mektûbuŋ sureti budur tâ
kim orada yanlarında barışık ve teâkud ėtdi
ola
22*Meclisin bakır levhalar üzerine yazıp Ku -
düs’e gönderdiği mektubun kopyası budur. Ta
ki orada, yanlarında bir barış antlaşması  ol -
sun:
23*Burû-mâlûlere ve Yahûdî tâʾifesine bahr
ü berde ebeden hayra döne ve onlardan şem -
şîr ü düşman ırağ olsun
23*“Roma mülklerine ve Yahudi milletine;
ka  ra  da ve denizde sonsuza dek esenlik olsun.
On   lardan düşmanların kılıcı ırak olsun.
24*Eḡer Rûmâlılara evvel ya onlarıŋ cümle
saltanatında cemiʿ müte âk ıdlarıŋ baʿzısına
cenk vâkiʿ olursa
24*Eğer önce Romalılara veya onların tüm
e gemenliğindeki dostlarından birine bir sal -
dırı olursa; 
25*Yahûda tâʾifesi onlara mahalline göre
bütün kalb ile imdâd vėre
25*Yahuda milleti onlara, yerine göre tüm
yü rekten yardım etsin.  
26*Ve onlar ile cenk ėdenlere ne buğday ne
silâhlar ne akçe ne gemiler
26*Onlarla savaşanlara ne buğday, ne silah,
ne para ve ne de gemiler ∞
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vėrip yetişdirmeyeler ve Rûmâlılara be ḡe -
nildiḡi gibi ve onlara yazılan fermânları hîç
bir şeyʾ almayıp gözedeler
verip yetiştirmesinler. Romalılara istedikleri
gibi ve onlara yazılan buyrukları  hiçbir şey
al madan gözetsinler.
27*Ve eğer Yahûdîlere evvel cenk vâkiʿ olur -
sa Rûmâlılar onlara cân ü dilden mahalline
göre imdâd ėdeler
27*Eğer önce Yahudilere bir saldırı olursa;
Ro malılar onlara can ve dilden yerine göre
yar dım etsinler.  
28*Ve onlar ile sefer ėdenlere ne buğday ne
silâh ne akçe ne gemiler vėreler nice ki Rû -
mâlılara beḡenildi ise ve bu hîlesiz kâʿ ideleri
gözedeler
28*Onlarla birlikte savaşanlara ne buğday,
ne silah, ne para ve ne de gemiler versinler.
Nasıl ki Romalılar beğenildiyse; bu hilesiz
esas ları gözetsinler.” 
29*Bu şartlar üzere Rûmâlılar Yahûdîler ile
ʿahd ėtdiler
29*Bu şartlar üzerine Romalılar Yahudiler
ile antlaşma yaptılar. 
30*Ve eḡer bundan soŋra bunlar ya onlar
birşey katmak ya eksiltmek isterlerse mu -
râdları üzere ėdeler ve her katdığı ya eksilt -
diḡi nesne sâbit ola
30*“Bundan sonra ona bunlar ya da onlar
bir şey katmak ve çıkartmak isterlerse; dile -
diklerine göre yapsınlar. Her katılan veya
çıkartılan şey değişmesin.’’ 
31*Ve Demetrėyo şâh onlara ėtdiḡi kemlikler
husûsunda biz ȯŋa bu minvâl üzere yazdık
niçỉn dostlarımız ve müteʿâkıdlarımız Yahû -
dîler üzerine boyunduruğu ağır ėtdiŋ
31*Kral Dimitriyo’nun onlara yaptığı kötü -
lükler için biz ona bu şekilde yazdık. Niçin
dost larımız ve müttefiklerimiz Yahudiler üze -
rine boyunduruğu ağırlaştırdın? 
32*Eḡer onlar bir dahi senden bize şikâyet
ėderler ise biz onlarıŋ hakkını alıvėrelim ve
üzeriŋe karadan ve deryâdan sefer ėdelim
32*Eğer onlar bir daha senden bize şikayet
ederlerse; biz onların hakkını alalım ve üzer-
lerine karadan veya denizden savaşalım.

f
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Dokuzuncu Bâb 
1*Bu kez Demetriyo işidip ki Nikanor ve
ȯnuŋ ʿaskeri münhezim oldu tekrar Yahûdâ
vilâyetine Bahideyi ve Alkîmoyu hem onlar
ile kendỉ ʿaskeriniŋ sağ kolunu gönderdi
1*Bu kez Dimitriyo, Nikanor’la onun asker-
lerinin bozguna uğra dığını işitti. YineYahuda
bölgesine Bahide’yle Alkimo’yu ve onlarla
birlikte askerlerinin sağ kolunu gönderdi.
2*Onlar dahi kendỉ yolunu Galgalaya doğru
tutup Ârbelde olan Mesâlot yanında orduyu
kurdular ve ȯnủ aldılar hem çok âdamları
helâk ėtdiler
2*Onlar da kendi yolunu Gilgal’a doğru
yönelterek Arbela’da olan Mesalot yanında
ordu kurdular hem onu aldılar ve birçok a -
damları öldürdüler.  
3*Ve yüz elli ikinci senesiniŋ evvelki ayında
Kuds-i Şerîf üzerine orduyu kurdular
3*Yüz elli ikinci yılın önceki ayında kutsal
Kudüs’e karşı orduyu kurdular.  
4*Ȯndan göçüp yiḡirmi biŋ âdam ile ve iki
biŋ sipâh ile Bereâya gitdiler
4*Oradan göçüp yirmi bin adam ve iki bin
süvariyle Berea’ya gittiler. 
5*Ve Yahûdâ Elaʿasâda kondu üç biŋ güzîde
âdamlar ile
5*Yahuda da üç bin seçkin adamla Elasa’da
konakladı. 
6*Ki ʿaskeriŋ çokluğunu görüp çok halk ol -
duğu içỉn pek korkdủlar ve çoğu ordudan pa -
râkende gitdi de onlardan alây-malây se kiz 
yüz âdam kaldı
6*Ve askerlerin kalabalıklarını görüp, büyük
bir ordu olduğu için çok korktular. Birçokları
ordudan dağılarak gitti ve onlardan topu topu
sekizyüz adam kaldı.
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7*Yahûdâ dahi görüp ki ȯnuŋ ʿaskeri parâ -
kende gitdi ve cenke sıklet gelirdi yüreḡi ke-
sildi zîrâ onları devşirmeḡe zamân yoğidi pes
şâşdı
7*Yahuda da askerlerinin darmadağın gitti -
ğini ve cenge sıkıntı geldiğini gördü; yüreği
kesildi! Çünkü onları toplamaya zaman yok -
tu. Ne yapacağını şaşırdı! 
8*Ve kalanlara dėdi ki kalkalım da düş man -
larımız üzerine varalım onları yeŋmeḡe kâdir
olurmuyuz görelim
8*Ve kalanlara şöyle dedi: -Kalkalım da düş -
manla rımızın üzerine varalım; bakalım onla -
rı yenebilecek miyiz? Görelim!
9*Âmmâ onlar ȯnủ bundan vazgeçirip dė -
diler ki kâdir olmazız nihâyet hâlâ cânla -
rımızı kurtaralım soŋra karındaşlarımız ile
dönüp bunlar ile cenk ėdelim zîrâ biz azız
9*Ama onlar onu bundan vazgeçirip dediler
ki: -Başaramayız! En sonunda canlarımızı
kurtaralım; sonra kardeşlerimizle dönüp
bun  larla savaşalım. Çünkü biz azız.
10*Yahûdâ dahi dėdi ki Allah göstermesin ki
ben bunu ėdip önlerinden kaçam eḡer hâlâ
sâʿatimiz geldi ise karındaşlarımız içỉn şe -
câʿat ile ölelim ve bizim şânımıza bu ʿaybı
ko mayalım
10*Yahuda da dedi ki: -Allah göstermesin ki
ben bunu yapıp önlerinden kaçayım. Eğer
şimdi saatimiz geldiyse kardeşlerimiz için
kah ramanlıkla ölelim ve ünümüze bu lekeyi
koymayalım. 
11*O zamân ʿasker ordudan göçüp karşĩ la -
rına cenke hâzır oldu ve sipâhlar iki bölük
oldular sapancılar dahi hem tirendâzlar ʿas -
keriŋ öŋünde giderler idi ve cümle bahâdırlar
evvelki saffları tutarlar idi 
11*O zaman askerler ordudan göçüp karşı -
larına cenge dizildiler. Süvariler iki bölüğe
ayrıldı. Sapancılar ve okçular da askerlerin
önünden gidiyordu. Tüm kahramanlar ilk sı -
rada yer aldılar.

Bahîde ∞
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12*Bahîde dahi sağ kolda idi ve alay iki câ -
nibden yana sevb borủları çaldılar
12*Bahide de sağ kolda idi. Alay iki taraftan
toplanma boruları çaldılar. 
13*Yahûdânıŋ tâʾifesi de borủlar çaldılar ve
ʿaskerleriŋ sedâʾsından yer depreşdi ve savaş
sabâhdan ahşâma dek dayandı
13*Yahuda’nın askerleri de borular çaldılar
ve askerlerin sesinden sanki yer titredi! Savaş
sabahtan akşama dek sürdü.
14*Bu kez Yahûdâ gördü ki Bahîde ʿaskeriŋ
kuvveti sağ kolda idi bu husûsdan eŋ yü rek -
liler cümlesi ȯnuŋ yanına yanaşdılar
14*Bu sırada Yahuda, Bahide’nin askerle -
rinin gücünün sağ tarafta olduğunu gördü.
Bu yüzden bütün en yürekliler onun yanına
ya  naştılar. 
15*Ve sağ kolu onlardan bozuldu da onları ta
Âşdod dağına dek kovdủlar
15*Sağ kolu onlardan bozuldu ve onları ta
Aşdod dağına dek kovaladılar.*
16*Sol kolda olanlar dahi sağ koluŋ bozul -
duğunu görüp Yahûdâya ve ȯnuŋ tâʾifesine
iz-be-iz taʿkîp eylediler
16*Sol kolda olanlar da sağ kolun bozul -
duğunu görüp, Yahuda’yı ve onun adamla -
rının izini sürdüler. 
17*Bu kez cenk ağırlandı ve bu tarafdan hem
o tarafdan çoğu maktûl düşdüler
17*Bu sırada cenk şiddetlendi. Bu taraftan ve
o taraftan birçokları öl dürüldü.
18*Yahûdâ dahi maktûl oldu ve kalanı kaç -
dılar
18*Yahuda da öldürüldü ve kalanı kaçtı. 
19*Ve Yonâtân hem Simʿun kendỉ karın da -
şını kaldırdılar da ȯnủ babalarınıŋ mezâ rında
Modenî de defn eylediler
19*Yonatan ve Simon kendi kardeşlerini kal -
dırdılar. Onu babalarının mezarlığı olan Mo -
din’de gömdüler.  
20*Ve cümle İsrâʿėl ȯŋa ağladı hem ʿazîm
yas ve niçe eyyâm mersiyye
20*Tüm İsrail ona ağladı. Büyük yas ve bir -
çok günler ağıtlar ∞

*Almancası: “und der rechte Flügel der Feinde 

wurde von ihnen vernichtend geschlagen; sie ver-
folgten sie bis zum Gebirge von Aschdod.’’ Kato-
lik Birlik Çev.: I. Mak. 9/15 
Türkçesi: Düşmanın sağ kanadına onlar tarafından
imha edilmek için saldırıldı ve ta Aşdod dağ -
larına dek kovalandılar.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Sağ kanadı yarıp
askerleri alanın en uzak bayı rına dek kovaladılar.
I. Mak. 9/15

Yukardaki yanlış çeviri: ...en uzak bayıra dek
değil; ta Aşdod dağlarına dek olmalı!
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çekip dėdiler ki
söyleyip şöyle dediler:
21*Hayfâ ki böyle bahâdır âdam ve İsrâʾėliŋ
muhallisi düşdü
21*Hey! Böyle kahraman adam ve İsrail’in
sevgilisi düştü.
22*Pes Yahûdânıŋ kalan maslahatları ve
cenk   leri ėtdiḡi yararlıkları hem ʿazâmetleri
ya zılmamışdır zîrâ çok idiler
22*Şimdi Yahuda’nın geri kalan işlerini, cen-
kleri, yaptığı yarar lıkları ve büyüklüklerinin
tümü yazılmamıştır. Çünkü çokturlar.  
23*Ve Yahûdânıŋ vefâtından soŋra oldu ki
zâlimler İsrâʾėliŋ cümle serhaddlarında gö -
ründüler ve cümle cevr ėdiciler zuhûra gel -
diler
23*O’nun ölümünden sonra zalimler İsrail’in
bütün sınır boyların da gezdiler ve bircok sı -
kıntı vericiler türedi. 
24*O zamânda ʿazîm kahtlık oldu da vilâyet
onlarıŋ tarafına döndü
24*O zamanda büyük bir kuraklık vardı ve
bölgedekiler onların tarafına döndü. 
25*Bahîde dahi ol zâlim âdamları seçdi de
onları vilâyet sultânları nasb eyledi
25*Bahide o zalim adamları seçip onları o
bölgenin egemenleri olarak atadı.
26*Onlar dahi Yahûdânıŋ dostlarını tefahhus
ile ararlardı ve onları Bahîdeye getirirler idi
ol ki onlardan intikâm alıp onları masha ralığa
alırdı
26*Onlar da Yahuda’nın dostlarının içyüzü -
nü incelediler ve onları Bahide’ye getirdiler.
O da onlardan öcünü alıp onlarla eğle ni yor -
du. 
27*Ve İsrâʾėlde ʿazîm musîbet oldu ki arala -
rında peyġamber zâhir olmadığı günden beri
böyle olmamışdır
27*İsrail’de büyük sıkıntı oldu! Aralarında
peygamber görün mediği günden beri böyle
büyük olmamıştır. 
28*Ve Yahûdânıŋ cümle dostları cemʿ olup
Yonâtâna dėdiler ki
28*Yahuda’nın tüm dostları toplanarak Yo -
natan’a şöyle söylediler: 

f

f

I. MAKABELİLER - 9: 20-28  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 993



994 MÂKABBÎLERİN EVVELKİ KİTÂBI - 9: 29-35 1665 TEMİZ KOPYASI



29*Çünki Yahûdâ karındaşıŋ öldü ve ȯŋa mâ-
nend bir âdam kalmadı ki düşmanlara ve Ba -
hîdeye hem tâʾifemize ʿadâvet ėdenlere karşĩ
çıka
29*Yahuda kardeşin öldü ve ona denk biri
kal madı ki düşmanlara, Bahide’ye ve mille -
timize kötülük besleyenlere karşı çıksın. 
30*Pes bugün seni intihâb ėderiz ki cenki -
mizi sürmek içỉn ȯnủŋ yerine beḡ ve serʿ as -
ker olasıŋ
30*Şimdi biz seni seçiyoruz ki cengimizi sür -
mek için onun yerine bey ve kumandan ola -
sın. 
31*Yonâtân dahi ol zamân beḡliḡi kabûl ey -
ledi de karındaşı Yahû dânıŋ yerine giddi
31*Yonatan da o zaman beğliği kabul etti ve
kar deşi Yahuda’nın yerine gitti.  
32*Bunu Bahîde bilip ȯnu ̉öldürmeḡe arar idi
32*Bahide bunu öğrenince onu öldürmeye
fırsat kolluyordu. 
33*Ol ki Yonâtâna ve karındaşı Simʾuna hem
bile olanlarıŋ cümlesine maʿlûm olup Tekoʿa
beriyyesine kaçdılar ve Âsfâr gölünüŋ suları
yanında orduyu kurdular
33*Yonatan, kardeşi Simon ve onunla olan -
la rın tümü bunu bilince Tekao çölüne kaçıp
‘Asfar Gölü’nün suları yanında ordu kurdu-
lar.
34*Bahîde dahi haber alıp ʿaskeri ile sebt gü -
nünde Yârdanıŋ ötesine geldi
34*Bahide bunu duyunca cumartesi günü as -
ker leriyle beraber  Yor dan’ın ötesine geldi. 
35*Ve Yonâtân kesretiŋ serdârı olan kendỉ
karındaşı Nâbâttî dost larına yalvarmağa gön-
derdi onlarıŋ çok olan ağırlığını yanlarına e -
mâ net götüreler
35*Yonatan birçoğunun kumandanı olan ken -
di kardeşini Naba tîler’e yalvarmaya ki çok
yüklü olan ağırlıklarını yanlarına ema net gö -
türsünler. 
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36*Âmmâ Âmbrî oğulları Medbâdan çıkıp
Yûhannâyı ve cümle varını aldılar da bunlara
mâlik olup gitdiler
36*Ama Ambrioğulları Medba'dan çıkıp Yu -
hanna'yı ve tüm varını aldılar. Ve bunları sa -
hiplenip gittiler.  
37*Bundan soŋra Yonâtâna ve karındaşı Si -
mʾ  una haber olunup ki Âmbrî oğulları ʿa zîm
düḡün ėdip Medbâdan bir gelini ki Ke nʿânnî
zurmend ve eşraf kimesneniŋ kızı idi büyük
dârât ile götürürler idi
37*Bundan sonra Yonatan’a ve kardeşi Si-
mon’a bildirdiler ki Ambri oğulları büyük bir
düğün yapıp Medba’dan Kenanlı güçlü ve
asil birinin kızını büyük bir gösterişle gö -
türüyorlardı. 
38*Ve hâtırlarına gelip karındaşı Yuhânnâ
çık dılar ve bir dağıŋ mağârasınıŋ altında sak -
landılar
38*Onlar kardeşi Yuhanna’yı anımsayarak
dağa çıktılar ve o dağda bir mağaraya gi-
zlendiler. 
39*Ȯndan gözleri kaldırıp gördüler ki işte bir
encümen ü ʿazîm ihtişâm ü güyegü ve yâ -
rânları hem karındaşları tabllar ve mûsıkî sâz -
lar ile hem çok silâhlar ile istikbâle gelirler
idi
39*Ondan sonra bir kalabalığın geldiğini
gördüler: İşte büyük bir kalabalık! Güveyin
takımı, arkadaşları, kardeşleri, davulları,
mü  zik sesleri ve birçok silahlar ile karşı la -
maya geliyorlardı.  
40*Yonâtânıŋ tâʾifesi de pûsûdan çıkıp üzer-
lerine hov ėtdiler de çoğu maktûl olup kalanı
dağa kaçdılar onlar dahi ġanîmelerini aldılar
40*Yonatan’ın adamları da pusudan çıkıp
üzer lerine şiddetle saldırdılar. Birçoğu öl dü -
rüldü; kalanları da dağa kaçtı. Onlar da  ça   -
 pul la rını aldılar.  
41*Bu kez düḡün yasa ve mûsıkî sâzlarınıŋ
sedâsı bükâya döndü
41*Bu kez düğün yasa ve müzik sazlarının
sesleri ağlayışa döndü.

ve bunlar  
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42*Ve bunlar karındaşınıŋ intikâmını alıp
Yârdanıŋ batağına döndüler
42*Bunlar kardeşlerinin öcünü alıp ve Yor -
dan’ın batağına dön düler. 
43*Bahîde dahi bunu duyup bir sebt gününde
ʿazîm ʿasker ile tâ Yârdanıŋ kenarlarına dek
geldi
43*Bahide bunu duyup bir Cumartesi gü nün -
de, kalabalık askerlerle ta Yordan’ın sı nır la -
rına dayandı. 
44*O zamân Yonâtân kendỉ tâʾifesine dėdi ki
şimdi kalkalım ve cânımız içỉn döḡüşelim zî -
râ bu günkü kıssa öteki günkü gibi deḡil
44*O zaman Yonatan kendi milletine şöyle
ses lendi: -Şimdi kalkalım ve canımız için dö -
vüşelim. Çünkü bu günkü öykü, öteki gün gibi
değildir. 
45*Çün cenk bizi hem öŋünden hem ar dın -
dan sıkar Yârdanıŋ suyu bu tarafdan hem o
tarafdan hem batak hem orman var dön meniŋ
mahalli deḡil
45*Bu cenk bizi hem önden ve arkadan sıkış -
tırıyor. Yordan’ın suyu da bu taraftan ve o
taraftan batak hem orman var; dönmek ola -
naksızdır. 
46*Pes hâlâ göḡe feryâd ėdiŋ ki düşman la -
rıŋızıŋ elinden kurtulasız
46*Şimdi göğe doğru yakarın ki düşmanla -
rınızın elinden kurtu lasınız. 
47*Ȯndan sonra cenke başlandı ve Yonâtân
Bahîdeyi urmak içỉn elini saldı âmmâ o ȯnuŋ
eŋsesini aldı
47*Ondan sonra cenk başladı ve Yonatan
Bahide’yi vurmak için elini kaldırdı; ama o
daha atik davranarak onun ensesini aldı!
48*Ve Yonâtân hem ȯnuŋ tâʾifesi Yârdana
atıldılar da yüze yüze o bir kenârına geçdiler
âmmâ onlar ardlarınca Yârdanı geçmediler
48*Yonatan’la onun askerleri Yordan nehrine
atıldılar ve yüze yüze öbür kenara geçtiler.
Ama onlar, onların arkasından Yordan’ı geç -
mediler. 
49*Ve ol gün Bahîdeniŋ tâʾifesinden biŋ â -
dam kadar düşdü
49*O gün Bahide’nin askerlerinden bin a -
dam kadar öldürüldü. 

50*Ȯndan Bahîde Kuds-i Şerîfe döndü ve
Yahûdâ vilâyetinde sarp
50*Ondan sonra Bahide kutsal Kudüs’e dön -
dü ve Yahuda bölgesinde dik ∞ 
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şehirler Yerihûdaki kalʿayı ve Emmâüsu
Beyt-i Hurûnu ve Beyt-i Eli ve Temnâtâyı ve
Farâtonu ve Tafonu yüksek hisârlar kapĩlar ve
tırkazlar ile yapdı
şehirler, Yeriho’daki kaleyi, Emmaus’u, Beyt -
horon’u, Beytel’i, Temnata’yı, Faraton’u ve
Tafon’u güçlü yüksek duvarlar, kapılar ve
sürgüler yaptı.
51*Ve İsrâʾėle düşmanlık ėtmek içỉn içlerine
müstahfızlar kodu
51*İsrail’e düşmanlık etmek için içine bek -
çiler yerleştirdiler. 
52*Hem dahi Beyt-i Sûruŋ şehirini ve Ga -
zârâyı hem ʿAkrâyı yapdı da içlerine müstah -
fızlar ve azık zahîresini kodu
52*Beytsur şehrini, Gazara’yı ve Akra’yı
yap  tıktan sonra da içine bekçiler ile yiyecek
için tahıl koydular.
53*Ve dahi vilâyetin beğ-zâdelerini rehine
aldı da onları Kuds-i Şerîfdeki kullede bekle -
meḡe kodu
53*Ve Vilayetin soylularının oğullarını  rehin
aldı. Onları kutsal Kudüs kalesinde gözetim
altında tuttu. 
54*Bu kez yüz elli üçüncü seneniŋ ikinci
ayında Alkîmo emr eyledi ki heykeliŋ iç hav -
lisiniŋ dîvârını yıkalar ve enbiyânıŋ ya pĩlarını
bozalar da artĩk ȯnủ harâb ėtmeḡe başlar idi
54*Yüz elli üçüncü yılın ikinci ayında; Alki-
mo’un buyruğu gereği Tapınağın iç avlusu-
nun duvarını yıktılar ve sonra da kutsalların
yapılarını bozup yıkmağa başladılar.
55*Âmmâ ol zamânda Alkîmo uruldủ ve
ȯnuŋ ʿamelleri muattal olundu zîrâ ağzı tu-
tuldu ve meflûc oldu da bir söz söylemeḡe ve
vasiyyet ėtmeḡe kâdir olmadı
55*Ama o sırada Alkimo vuruldu ve onun
işleri geçersiz kaldı. Çünkü ağzı tutulup inme
inmiş ve bir söz söyleyip vasiyet bile ede -
memişti. 
56*Pes o zamânda Alkîmo ʿazîm ʿazâb ile
öldủ
56*O zamandan sonra Alkimo büyük acılarla
öldü.. 
57*Bahîde dahi Alkîmonuŋ öldüğünü görüp 
vilâyeti ∞

şâha döndü de Yahûdâ 
57*Sonunda Bahide, Alkimo’nun öldüğünü
görüp şaha döndü ve Yahuda ∞
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vilâyeti iki yıl râhat eyledi
vilayeti iki yıl daha rahat etti.
58*O zamân cümle zâlimler bile müşâvere
ėdip dėdiler ki işte Yo nâtân ve tevâbiʿleri emn
ü emân üzere sâkinlerdir pes hâlâ Ba hî de yi
getirelim ki onları hep bir gėcede tuta
58*O zaman bir sürü kötü kişiler kendi ara -
larında söz birliği ederek şöyle dediler: -Yo -
natan ve adamları imanla duruyorlar. Biz
şim di Bakkides’i getirelim ve onları bir gece
içinde ele geçirsin. 
59*Bu kez varıp ȯnuŋla müşâvere eylediler
59*Bu kez gidip onunla görüştüler. 
60*Ol dahi revâne olup ʿazîm ʿasker ile geldi
hem Yahûdâ da olan cümle kendỉ müteʿ -
âkıdlarına* gizlice mektûblar gönderdi ki Yo -
nâtânı ve ȯnuŋla bile olanları tutalar âmmâ
ėdemediler zîrâ onlarıŋ meşve resi onlara
maʿlûm oldu
60*O da yola koyulup kalabalık askerlerle
geldi. Yahuda da olan tüm müttefiklerine gi-
zlice mektuplar gönderdi ki Yonatan’ı ve o -
nunla beraber olanları yakalasınlar. Ama
ya  pamadılar; çünkü onların danışıklıkları bi -
lindi. 
61*Ve meniʿ fesâd olan vilâyetiŋ âdamla rın -
dan elli âdam kadar tu tup onları öldürdủler
61*Ve vilayetin çok kötü olan adamlarından
elli kişiyi tutup  öl dürdüler.  
62*Yonâtân dahi hem Simʿun ve ȯnuŋla bile
olanlar beriyyede olan Beyt-i Bâzîye sı ğın -
dılar da ȯnuŋ harâbelerini tekrar yapdı hem
ȯnủ sarp eyledi
62*Yonatan da Simon’u ve onunla beraber
olanları, çöldeki Beytbazi’ye sığındırdı. Onun
yıkık binalarını yeniden yaptılar ve onu sağ -
lamlaştırdılar. 
63*Bunu Bahîde bilip cümle kesret-i halkını
cemʿ eyledi ve Yahûdâ vilâyetinde olanlara
da bildirdi ∞
63*Bunu Bahide öğrenince tüm askerlerini
topladı ve Yahuda bölgesinde olanlara da
bildirdi.

*1664 el yazmasında ‘müteâkıd’ yazıyor.
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64*Ȯndan geldi ve Beyt-i Bâzî karşĩsına ordu
ʾî* kurdu da ȯnuŋla niçe eyyâm döḡüşdü hem
yapĩlar yapdı
64*Onda sonra geldi ve Beytbazi karşısında
ordu kurdu. Onunla birçok günler döğüştü ve
yapılar yaptı. 
65*Yonâtân dahi karındaşı Simʿunu şehrde
koyup biraz tâʾife ile nâhiyeye çıkdı
65*Yonatan da kardeşi Simon’u şehirde bıra -
karak az bir adamla birlikte çevreye çıktı.
66*Ve Odomʿerayı hem ȯnuŋ karındaşlarını
ve Fâsironuŋ oğullarını çâdırla rında iken urdủ
66*Odomera’yı, onun kardeşlerini ve Fasi -
ron’un oğul larını çadır larındayken öl dürdü. 
67*Ve o öldürmeḡe hem kendỉ cenk tâʾifesi
ile ileri geçmeḡe başla yınca Simʿun ve ȯnuŋ -
la olanlar dahi şehrden taşra çıkdılar ve ya -
pĩları yakdılar
67*O öldürmeye ve kendi savaşçılarıyla birlikte
ileri yürümeye başlayınca; Simon’la birlikte olanlar
şehirden dışarı çıktılar ve  ya     pı ları yaktılar.  
68*Hem Bahîde ile döḡüşdüler de ȯnủ boz-
dular ve ȯŋa ʿazîm kahr eylediler
68*Bahide ile dövüşerek onu bozguna uğ rat -
tılar ve onu büyük sıkıntıya soktular. 
69*Pes ȯnuŋ müşâveresi ve kasdı boşa çık -
mağile ol ȯŋa vilâyete var diye vesvese vėren
ehli fesâda pek darıldı ve onlardan niçesini
öldürdü hem vilâyetine dönmeḡe niyyet ėtdi
69*Böylece onun planları ve amacı boşa çı -
kınca o, ona ‘vilayete git!’ deyerek kuşku çı -
karan kötü adamlara çok darıldı  ve onlardan
birçoklarını öldürdü. Sonra da bölgeye dön-
meye karar verdi. 
70*Yonâtân dahi bunu bilip ȯŋa élçiler gön-
derdi ki ȯnuŋla barışık ėde ve ȯŋa esîrleri gerí
vėre 
70*Yonatan da bunu öğrenince ona elçiler
gönderdi ki onunla barışsın ve ona tutsaklar
geri versin.

ol ∞

*Transkripsiyonu ‘orduʾî’; transliterasyonu ‘ordu -
yủ’.
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71*Ol dahi kabûl ėdip ȯnuŋ sözünden çık -
madı ve ȯŋa yemîn ėtdi ki artĩk ʿömrünce
ȯnuŋ kemliḡine saʿy ėtmeye
71*O da kabul edip onun sözünden çıkmadı
ve artık ona tüm yaşam boyu kötülükleri için
uğ raşmamaya yemin etti.  
72*Ve ȯŋa Yahûdâ vilâyetinden evvel çıkar -
dığı esîrleri gerỉ vėrdi de dönüp vi lâyetine
gitti ve o zamândan berỉ onlarıŋ sınĩrlarına
dön medi
72*İlk önce ona, Yahuda bölgesinden çı kar -
dığı tutsakları geri verdi ve yine kendi bölge-
sine gitti. Artık ondan sonra onun sı nır larına
bir daha dönmedi. 
73*Pes İsrâʾėlden kılıç defʿ oldu da Yonâtân
da Mekmâsda sâkin oldu hem kavme hükm
ėtmeḡe başladı ve zâlimleri İsrâʾėlden kal -
dırdı
73*Böylece kılıç İsrail’den kaldırıldı. Yona -
tan da Mekmas’ta ya şadı. Halkına egemen
oldu ve kötüleri İsrail’den kaldırdı.

Onuncu Bâb
1*Bu kez yüz altmışıncı yılda eşref Ânti -
yokonun oğlu İskender çıkıp İbtulmâyı feth
ėtdi de orada şâhlık sürdü
1*Bu kez yüz altmışıncı yılda asil Antiyoko’-
nun oğlu İskender çıkıp Ptolemo şehrini aldı
ve orada saltanat sürdü.
2*Bunu şâh Demetriyo işidip ʿazîm ʿasker
devşirdi ve üzerine sefer eyledi
2*Bunu kral Dimitriyos işitince, birçok as -
ker ler topladı ve üzerine ordu çıkardı.  
3*Hem Yonâtâna mektûb ile kelâm-b'is-se -
lâm gönderip ȯnủ rifʿatli eyledi
3*Sonra Yonatan’a mektupla söz ve selam
gönderip onu onurlan dırdı.
4*Zîrâ der idi ki o bize karşĩ olup İskender
ile barışık ėtmezden ev vel biz ȯnuŋ ile pe -
şince barışalım
4*Çünkü ‘o bize karşıdır!’; İskender ile barış
yapmadan önce biz onun ardına takılalım,
diyordu. 
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5*Şâyed ki ȯŋa ve karındaşlarına hem tâʾi -
fesine ėtdiḡimiz kemlikleri hâtırına getire
díyẻ
5*Mümkün ki ona, kardeşlerine ve milletine
yaptığımız kötülükleri anımsar diyor.
6*Ve ȯŋa ʿasker devşirmeḡe hem silâh te dâ -
rikini ėtmeḡe hükm vėrdi tâ ki ȯnuŋla cenkde
müteâkıd ola hem emr ėde ki ȯŋa kullede
olan mürtehenler gerỉ vėrile
6*Ayrıca ona, asker toplamalarını ve silah
gereksinimlerinin gide ril mesini buyurdu.
Böylece onunla cenkte birlik olsun ve ona
kalede olan rehineleri geri versin.
7*Yonâtân dahi Kuds-i Şerîfe gelip ol mek -
tûbları cümle kavm ve kulle bekçileri işidir
iken okudu
7*Yonatan da kutsal Kudüs’e gelip o mek -
tupları tüm halk ve tüm kale bekçileri işi tir -
ken okudu. 
8*Onlar dahi işidip ki pâdişâh ȯŋa ʿasker
cemʿ ėtmeḡe hükm vėrdi idi ʿazîm havfa düş -
dủler
8*Onlar da kralın ona asker toplamaya karar
verdiğini duymuşlar ve büyük korkuya kapıl -
mışlardı. 
9*Ve kulle tâʾifesi Yonâtâna mürtehenleri
gerỉ verdiler ol dahi onları kendỉ hısımlarına
teslîm eyledi
9*Kale halkı da rehineleri Yonatan’a geri
verdi. O da onları kendi dostlarına teslim etti. 
10*O zamân Yonâtân Kuds-i Şerîfde mekân
tutdu ve şehri taʿmîr ve meremmet ėtmeḡe
mübâşeret eyledi
10*O zaman Yonatan, kutsal Kudüs’te yer -
leşti. Şehri yeniden inşa etmeyi ve onarmayı
tartıştı. 
11*Ve yapĩcılara emr ėtdi ki hisârları ve Si -
yon dağını çepçevrede çâr-gûşe taşlardan hi -
sâr içỉn dîvârlar yapalar onlar dahi böyle
ėt   diler
11*Yapıcılara, surları ve Sion dağına çep -
çevre dört köşe taşlardan duvarlar yap masını
buyurdu. Onlar da böyle yaptılar.

ve Bahîde ∞
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12*Ve Bahîdeniŋ yapdıkları kalʿalarında olan
ġarîbler kaçdîler
12*Bahide’nin yaptırdığı kalelerde olan ya -
bancılar kaçtılar. 
13*Hem herkes kendỉ yerini bırakdı da kendỉ
vilâyetine gitdi
13*Herkes kendi yerini bıraktı, kendi vila -
yetine gitti. 
14*Âlây-mâlây Tevrâtí ve vasâyayı terk ė -
den lerden baʿzısı Beyt-i Sûrda kaldîler zîrâ
onlarıŋ melceʾyi idi
14*Birlikte Tevrat’ı ve vasiyetleri bırakan -
lardan bazıları Beytsur’da kaldı; çünkü bu
onların sığınağıydı.  
15*Şâh İskender dahi Demetriyonuŋ Yonâ tâ -
na irsâl eylediḡi mev ʿ û dâtı işitdi ve ȯnuŋ hem
karındaşlarınıŋ ėtdiḡi cenkler ve yarar lıklar
ve çekdikleri zâhmetler ȯŋa nakl olunca
15*Kral İskender de Demetriyo’nun Yona -
tan’a gönderdiği vaadleri duymuştu. Onun
kardeşlerinin ettiği cenklerle yararlıklar ve
zahmetler ona anlatıldıḡında;
16*Dėdi ki böyle âdamı bulmağa kâdir olur
muyuz ki ȯnủ kendỉ lerimize dost ve yoldaş
ėdinevủz
16*Böyle bir adam bulabilir miyiz ki onu
ken dimize dost ve yoldaş edelim? Dedi.  
17*Bu kez mektûblar yazdı da ȯŋa gönderdi
ve mazmûnu buydu
17*Bunun için mektuplar yazarak ona gön-
derdi. Bu mektup ların içeriği buydu: 
18*Şâh İskender birader Yonâtâna selâm ėder
18*“Kral İskender kardeşimiz Yonatan’a se -
lam ediyor. 
19*Senden haber aldık ki bir kuvvet sâhibi
âdam ve dostluğumuza lâyık kişisin
19*Senden haber aldık ki; güçlü bir adam ve
dostluğumuza yakışan birisin.
20*Pes hâlâ seni cümle kavmıŋa imâm-ı
ʿâzam nasb ėderiz ve isteriz ki şâhıŋ dostu
aŋılasın ȯŋa bir fırfır hilʿatı hem bir altĩn tâcı
gönderdi ve bizden tarafa ol hem dostlu ğu -
muzda sâbit-kadem ol diyẻ
20*Şimdi seni tüm milletin baş imamı atı -
yoruz ve istiyoruz ki bunu kralın dostu anı -
lasın -ona göz alıcı bir kaftanı ve altın tacı

gönderdi-. Bizim yanımızda ve dostluğu muz -
da güvenilir ol.’’
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21*Yonâtân dahi yüz altmışıncı yılıŋ yedinci
ayında kamış bay râmında mukaddes libâsını
gėydi ȯndan ʿasker devşirdî ve ʿazîm silâh
mü himmâtını gördủ
21*Yonatan yüz altmışıncı yılın yedinci ayın -
da kamış bayramında kutsal giysiyi giydi.
Ondan sonra asker topladı ve büyük bir silah
mühimmatı gördü. 
22*Bunu Demetriyo işidip pek elem çekdî ve
dėdi ki ne işlediŋ biz ki
22*Bunu Demetriyo işitince çok üzülerek
şöyle dedi: -Ne yaptın?  
23*İskender kendỉ dayaḡí içỉn Yahûdîler ile
dostluk ėtmekde bizden evvel deprendi
23*İskender kendi güvenliği için Yahudiler’le
dostluk etmekte bizden önce davrandı. 
24*Biz dahi onlara tenbîhan kelâm yazayım
ve mensıb hem hediyyeler bezl ėdeyim ki
tarafımızdan olup baŋa imdâd eyleyeler
24*Biz de onlara uyarıcı bir söz yazalım ve
il gili armağanlar bol bol verelim ki bizden
ya na olup, bana yardım  etsinler.
25*Pes onlara bu minvâl üzere mektûblar
gönderdi şâh Demetriyo Yahûdâ tâʾifesine
selâm ėder
25*Böylece onlara bu şekilde mektupları
gön    derdi. 
26*Çünkỉ bizim ile ʿahdi sakladıŋız ve dost -
luğumuzda râsih-dem ėtdiŋiz hem düşman -
larımızıŋ tarafına dönmediŋiz işitdik ve
se        vindik
26*“Çünkü bizimle olan antlaşmanızı koru -
dunuz ve dostluğumuzu sağlama aldınız.
Düş     manlarımızın tarafına dönmediğinizi işit -
tik ve sevindik.
27*İmdi hâlâ dahi bize hakîkatli olmakda
muvâzebet eyleyiŋ de cenâbımıza ėtdiḡiŋiz
nesneler içỉn size ihsân ve ʿivaz ėdelim
27*Böylelikle bize gerçekçi davranmaya ça -
lışın da; onurumuza yaptığınız şeyler için,  si -
ze bedelini bağışlayalım.
28*Ve size vâfir muʿâfât ėdelim hem hedi  y -
ye ler vėrelim 
28*Sizi çok bağışlayalım ve armağanlar ve -
relim. 
ve hâlâ ∞
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29*Ve hâlâ sizi müsellem ve cümle Ya hû -
dîleriŋ harâcını hem tuz ü tâclarıŋ kıyme tini
muʿâf ėdelim
29*Şimdi sizi utandırmayalım; tüm Yahudil-
er’in vergisini tuz ve taç bedelini ayrı tutalım.  
30*Ve bana ʿavâid olan ekiniŋ sülüsünü hem
meyveyi dirahtıŋ nısfını da size bu günden
soŋra bağışladım ki artĩk Yahûdâ vilâ yetinden
ve ȯŋa mülhak olan üç paşâlıklardan Sa -
mâriyye ve Celîle nâhiyesinden bu günden
soŋra alınmaya
30*Bana gelir olan ekinin üçte birini, mey -
velerle, ağaçların yarı sını da size bu günden
sonra bağışladım. Artık Yahuda vilayetinden
ve ona katılmış olan üç beylikten: Samiriye
ve Galile bölgesinden bu günden sonra vergi
alınmasın. 
31*Ve Kuds-i Şerîfe dahi mukaddes ve cemʿi
sınĩrları ile ʿöşr lerden ve harâçlardan mü -
sellem ola
31*Kutsal Kudüs’dahi kutsal; tüm sınırları
içinde ondalıklardan ve vergilerinden emin
olsun. 
32*Hem Kuds-i Şerîfde olan kulleyi ibrâʾ ey -
ledim de imâm-ı âʿzama vėrdim ki ȯnủ hıfz
ėt mek içỉn ihtiyâr ėtdiḡi âdamları nasb eyleye
32*Kutsal Kudüs’teki kaleyi akladım ve baş
imama verdim ki onu korumak için seçtiği
adamları oraya atasın. 
33*Ve dahi Yahûdâ vilâyetinden memleke-
time sürgün olan Yahûdîleri her nerede ise
cümlesini cabâ âzâd ėderim hem emr ėderim
ki onlarıŋ esîr harâclarını muʿâf tutup da -
varlarına yapışmayalar
33*Yahuda vilayetinden ülkeme tutsak gelen
Yahudileri -ki her nerede ise- bedelsiz özgür
bırakıyorum. Onları köle vergilerinden ba -
ğış layıp, hayvanlarına el atmamalarını buyu-
ruyorum. 
34*Hem emr ėderim ki cümle bayrâmlar ve
sebt günleri ve ay ba şı lar ve ġayrı müteayyin
günler bayrâmdan evvel üç gün hem bay -
râmdan soŋra da üç gün cümle
34*Hem tüm bayramları, cumartesileri, ay -
ba şıları ve diğer belirli günleri -bayramdan
önce ve bayramdan sonra üç gün- tüm ∞
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bu günler derim memleketimde olan Ya hû -
dîlere muʿâf ve müsellem olsunlar
bu günler, diyorum ki ülkemde olan Yahudil-
er’e ayrı tutulup emin olunsun.
35*Ve onlara cefâʿ ėtmeḡe ya onlardan biri-
sine bir maslahat içỉn ıztırâb vėrmeḡe kimse
kâdir olmaya
35*Hiç kimse onlara bir sıkıntı veya onlar-
dan birisine bir iş için acı veremesin. 
36*Ve şâhıŋ ʿaskerine Yahûdîlerden otuz biŋ
âdam tahrîr olalar ki onlara cümle şâhıŋ ʿas -
kerlerine olan mevâcib üzere ʿulûfe vėrile
36*Kralın askerlerine Yahudilerden otuz bin
adam yazılsın. Onlara kralın tüm askerlerine
ödenen paraya göre ulufe verilsin. 
37*Ve şâhıŋ en büyük kalʿalarına onlardan
konula ve muʿtemedle re muhtâc olan umûr-ı
memleketiŋ üzerine onlardan nasb oluna ve
kendỉleriŋ zâbt ü rabtları onlardan olup kendỉ
şerîʿatını istiʿ mâl eyleyeler nice ki şâh Ya -
hûdâ vilâyetinde emr eyledi ise
37*Kralın en büyük kalelerine onlar yer leş -
tirilsin ve ülkenin ge rekli işlerine güvenilir ki -
şiler atansın. Nasıl kral Yahuda bölgesine
bu  yurduysa; düzenin sağlanması kendi le rin -
den olsun ve kendi yasalarını kul lansınlar. 
38*Ve Sameriyâ eyâletinden Yahûdâ vilâ ye -
tine mülhak olan üç pâşâlıklar Yahûdâ vi lâ -
yetine zemm olalar şöyle ki biriniŋ hük mü
altında sayılalar da imâm-ı ʿâzamdan ġay rı
sultâna itâʿat ėtmeyeler
38*Sameriya vilayetinden Yahuda vilayetine
katılan üç paşalık; Yahuda vilayetine katılsın.
Birinin yönetimi altında olsunlar ve baş
imamdan başka bir kralı dinlemesinler. 
39*Ve dahi Kuds-i Şerîfde olan Makdeseye
Abtolmâyı ve ȯnuŋ nâhiyesini ol Makdeseye
müteʿallik masraf içỉn bâğışladım
39*Kutsal Kudüs’teki Tapınağa; Ptolema’yı
ve onun çevresini, o Tapınağa ait giderler
için bağışladım.  
40*Hem pâdişâhıŋ ʿavâidinden ve ȯŋa mah-
sûs yerlerden sene-be-sene on
40*Kralın gelirinden ve ona ait yerlerden her
yıl on ∞
beş ∞
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beş biŋ miskâl gümüş vėrdim
beş bin miskal gümüş verdim. 
41*Ve geçen yıllarda maslahatgüzârlarıŋ edâ
ėtmediḡi küsûrâtı bundan soŋra heykeliŋ ya -
pĩsına sarf oluna
41*Geçen yıllarda işgüderlerin ödemediği
paraların üstü  bundan sonra Tapınağın yapı -
mında harcansın. 
42*Ve dahi makdeseniŋ müteʿallikâtından
ev vel aldığım sene-be-sene hakkım olan beş
biŋ miskâl gümüş hibe olunur zîrâ hizmet
ėden imâmlarıŋ cihetidir
42*Her yıl Tapınaktan alınması gereken beş
bin miskal gümüş bağışlansın. Çünkü bu hiz -
met edenlerin gideridir. 
43*Ve şâh hakkınıŋ muhâsebesinde medyûn
olan her kim ise Kuds-i Şerîfiŋ heykeline ya
ȯnuŋ her kanġi sınĩrına kaçar ise salıvėrile ve
memleketimde olan mâl-ı rızkı onlara sak -
lanıla
43*Krala ait hesaplamalarda borçlu kalan
biri; kutsal Kudüs’ün Tapınağına veya onun
her hangi bir yanına sığınırsa özgür bıra kıl -
sın. Ülkemdeki malları onlar için korunsun.  
44*Hem dahi Makdese yapĩsını tecdîd ü taʿ -
mîr ėtmek içỉn şâhıŋ ʿavâidinden harc ü mas-
raf görüle
44*Tapınağı onarmak için kralın gelirinden
bütün giderleri karşı lansın.  
45*Hem Kuds-i Şerîfiŋ hisârını yapmak ve
ȯnu ̉çepçevrede sarp ėtmek hem Yahûdâ vilâ -
ye tinde olan şehrleriŋ hisârlarını yapmak içỉn
şâhıŋ mâliyyesindeŋ harc görüle
45*Kutsal Kudüs ile Yahuda vilayetinde olan
şehirlerin duvarlarını yapmak ve onu çep -
çevre sağlam laştırmak  için; kralın maliye -
sinden giderleri kar şılansın.” 
46*Bunu Yonâtân ve kavm işidip inan ma dılar
ve kabûl ėtmediler zî râ Demetri yo nuŋ İs -
râʾėle ėtdiği kemlikler ve zulm ve teʿad dîleri
hatırlarında idî
46*Bunu Yonatan ve halk duyduğunda kulak -
larına inanamadılar ve kabul etmediler. Çün -
kü Demetriyo’nun İsrail’e yaptığı kötü lükler,
baskılar ve düş manlıkları anımsadılar
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47*İllâ İskendere râzı oldular ki onlara ba -
rışık ėtmesine sebep oldủ ve dâʾimâ ȯnuŋ
müteâkıdları idiler
47*Ama İskender’e razı oldular. Çünkü on -
la   rın barış yapmasına neden olmuştu ve her
zaman onun müttefiki oldular. 
48*Bu kez şâh İskender ʿazîm ʿasker cemʿ
eyledi de Demetriyoya karşĩ kondủ
48*Bu kez şah İskender birçok askerler top -
ladı ve Demetriyo’ya karşı kondu. 
49*Ve ol iki şâh cenke girişip Demetriyonuŋ
ʿaskeri kaçamak vėrdi de İskender ardınca
yürüdü
49*Sonra iki kral cenge girişti. Demetriyo’-
nun askerleri kaçmak isteyince İskender ar -
dına takıldı. 
50*Ve ȯnuŋ tâʾifesine ġalebe ėdip güneş ba -
tıncaya dek cenki şiddetlendi de Demetriyo
ol günde düştü
50*Onun askerleri galip gelmek için; gün
batana dek saldırdılar ve Demetriyo o gün
öldü. 
51*Ȯndan İskender Mısır şâhı Batlâmyosa
élçiler gönderdi ki ȯŋa bu sözleri söyleyeler
51*Ondan sonra İskender Mısır kralı Ptole-
ma’ya elçiler gönderdi ki ona bu sözleri söy -
lesinler:
52*Çünki memleketime döndüm ecdâdımıŋ
tahtında oturdum ve saltanata nâʾil oldum
hem Demetriyoyu bozdum da vilâyetimizi
feth eyledim
52*“Çünkü ülkeme döndüm, atalarımın tah -
tında oturdum, ege menliği aldım ve Demet -
riyo’yu yenerek vilayetinizi ele geçir dim.  
53*Ve ȯnuŋla cenke girişdim de o hem ȯnuŋ
ʿaskeri bizden münhazim oldu ve biz ȯnuŋ
taht-ı şâhında otururuz
53*Onunla savaştım. Onunla beraber asker-
leri de sindirildi. Şimdi biz onun krallık tah -
tında oturuyuruz. 
54*Pes hâlâ bile dostluk ėdelim ve şimdi
baŋa kızıŋı ʿavratlığa vėr de saŋa damat ola -
yım ve saŋa hem ȯŋa lâyık olan pişkeşleri vė -
re yim
54*Dostluğumuzun devamı için; şimdi bana
kızını eşim olması için ver ki sana damat ola-

yım. Sana ve ona yaraşan armağanları vere yim. 
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55*Şâh Batlâmyos dahi cevab vėrip dėdi ki
ecdâdıŋıŋ vilâyetine döndüḡüŋ ve taht-ı şâh -
da oturduğuŋ gün mübârek olsun
55*Kral Ptolema da şöyle yanıtladı: -Ata la -
rı nın ülkesine döndüğün ve krallık tahtında
oturduğun gün kutlu olsun!
56*Ve hâlâ yazdığıŋ gibi ėdeyim nihâyet ba -
ŋa istikbâlâ İbtolomâ ya gel ki birbirimiz ile
görüşelim ve ben saŋa dėdiḡiŋ gibi kayın ata
olayım
56*Şimdi yazdığın şekilde yapacağım. Bun-
dan sonra beni karşıla mak için Ptolema’ya
gel ki birbirimizle görüşelim ve ben sana
dediğim gibi kaynatan olayım. 
57*Bu kez Batlâmyos ve ȯnuŋ kızı Ėkleʾ -
opâtra yüz altmış ikinci yılda Mısrdan çıkıp
İbtulemâya dahil oldular
57*Bu kez Ptolema, kızı Keleopatra ile Mı -
sır’dan yüz altmış ikinci yılda çıkıp Ptole ma’ -
ya vardı.  
58*Şâh İskender dahi ȯŋa istikbâlan geldi ve
ol dahi kızı Ėkleʾopât rayı ȯŋa ʿavratlığa vėrdi
de ȯnuŋ düḡününü şâhâne ʿazîm ʿizzet ile İb -
t o  lomâda ėtdi
58*Kral İskender de onu karşılamaya geldi.
O da kızı Keleo patra’yı ona eş olarak verdi.
Onun düğününü büyük görkemli bir şölenle
Ptolema’da yaptı.  
59*Ve şâh İskender Yonâtâna yazdı ki ȯŋa is-
tikbâlan gele
59*Kral İskender, Yonatan’a onu karşıla -
maya gelmesini yazdı.  
60*Ol dahi ʿizzet ile İbtolomâya varıp ol iki
şâhıŋ öŋüne geldi de onlara hem onlarıŋ dost -
larına altĩn ve gümüş ve niçe hedâya vėr di
hem onlarıŋ lütfunu buldủ
60*O da büyük bir onurla Ptolema’ya gidip
iki kralın önüne geldi. Ona ve onların dost -
larına altın, gümüş ve birçok armağanlar
ver  di hem onların gönlünü kazandı. 
61*Ve İsrâʾėliŋ baʿzı fâcir ve fâsık âdamları
ȯnủ kollamak içỉn kar şĩsına cemʿ oldular
âmmâ şâh onlara kulak urmadî
61*İsrail’in bazı kötü ve yaramaz kişileri onu
kollamak için karşısına toplandılar. Ama kral
onlara kulak asmadı. 
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62*Belki şâh emr eyledi ki Yonâtânıŋ es vâ -
bını soyalar da ȯŋa fırfır libâsını gėydireler
pes böyle oldu
62*Belki de kral, Yonatan’ın giysilerini çıkar -
malarını, ona göz alıcı mor pelerini giydir -
melerini buyurdu ve böyle oldu. 
63*Ve şâh ȯŋu ̉kendỉ yanında oturtdủ de beḡ -
lerine dėdi ki bunuŋla şehr ortasına çıkıŋ ve
nidâʾ ėderek ki hîç kimse ȯnủ bir nesne içỉn
kovlamaya ve ȯna bir vechile cefâ ėt meye
63*Kral onu kendi yanında oturtarak beyler-
ine: -Bununla kent içine çıkın ve deyin ki; onu
hiç kimse bir şey için çekiştirmesin ve ona hiç
bir şekilde kötülük yapmasın. 
64*Ȯŋu ̉kovlayanlar ȯnuŋ ʿizzetini ve onlarıŋ
nidâʾsını hem ȯnuŋ fırfır libâsını görüp cüm-
lesi kaçdılar
64*Ona karşı konuşanlar; onun görkemini,
onların bağırışını ve onun göz alıcı mor pe -
lerinini görünce kaçtılar. 
65*Ve şâh ȯŋa riʿâyet ėtdi hem ȯnu ̉kendỉ baş
dostları arasında yaz dí de ȯnủ serdâr ve sal -
tanatda şerîk nasb eyledi
65*Kral da onu gözetti. Onu kendi baş dost -
ları arasında saydı ve onu başkumandan ya-
parak egemenlikte eşit yetki verdi. 
66*Ȯndan Yonâtân selâmet ve sürur ile
Kuds-i Şerîfe döndü
66*Ondan sonra Yonatan esenlik ve sevinçle
kutsal Kudüs’e döndü.
67*Bu kez yüz altmış beşinci yılda Demet -
riyo oğlu Demetriyo Giridden ecdâdınıŋ vilâ -
yetine geldi
67*Bu kez yüz altmış beşinci yılda kral De -
metriyo oğlu Demetriyo Girit’ten atalarının
vilayetine geldi.  
68*Bunu şâh İskender işidip ʿazîm elem
çekdi de Ântâkiyyaya dön dủ
68*Bunu kral İskender duyunca büyük sıkıntı
çekti ve Antakya’ya döndü. 
69*Ve Demetriyo Kele-Sîryânıŋ pâşâsı Âpo -
loniyo nâm kimesneyi serʿasker nasb eyledi
ol ki bir ʿazîm ʿasker devşirdi de Yâmniyâ
kar şĩsına
69*Demetriyo, Kili-Suriye’nin paşası Apo -

lonyo adlı kimseyi başkumandan atadı. O
birçok askerler toplayarak Yamniya karşısına
∞
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orduʾí kurdủ ve imâm-ı âʿzam Yonâtâna
âdam gönderip dėdi ki
ordu kurdu ve baş imam Yonatan’a da adam
gönderip dedi ki:
70*Sen yapayalıŋız karşĩmıza ʿâlî cenâblık
satarsın ve ben seniŋ içỉn istihzâ ve taʿyîb
olurum sen ne diye bu dağlarda karşĩmızda
sal tanat sürersin
70*-Sen yapayalnız karşımızda yücelik taslı -
yor sun. Ben senin için aşağılanarak eğlence
oluyorum. Sen ne diye bu dağlarda karşı mız -
da saltanat sürüyorsun? 
71*Pes hâlâ eḡer kuvvetine dayanırsaŋ bize
ovâya in de burada bile cenk ėdelim zîrâ şe -
hirleriŋ kuvveti yanımızdadır
71*Eğer şimdi sen kendi gücüne güveniyor-
san; bize karşı ovaya in de burada savaşalım.
Çünkü şehirlerin güçleri yanımızdadır.  
72*Ben kimim ve sâʾir bize yardım ėdenler
kimlerdir sor ve öḡren ki onlar sen karşĩmızda
ayak üstünde durmağa kâdir olamazsın dėrler
zîrâ babalarıŋ iki kerredir ki kendỉ vilâyet-
lerinden kaçırıldíler
72*Ben kimim ve diğer bize yardım edenler
kimlerdir? Sor ve öğren ki sen karşımızda
ayak üstü duramazsın, diyorlar. Çünkü ata -
ların iki kez kendi vilayetlerinden kova lan -
dılar.
73*Ve hâlâ sen bu kadar sipâha ve ʿaskere taş
ve çakmaktaşı ve ka ça cak yeri olmayan ovâ -
da dayanamazsın
73*Şimdi sen bu denli süvarilere ve askerlere
karşı; taş, çakmaktaşı ve kaçacak yeri olma -
yan ovada dayanamazsın. 
74*Yonâtân dahi Âpoloniyonuŋ bu sözlerini
işittiḡi zamân kalbi muztarib oldu ve on biŋ
âdam seçỉp Kuds-i Şerîfden çıkdí hem ka -
rındaşı Simʿun ȯŋa imdâden istikbâline geldî
74*Yonatan da Apolonyo’nun bu sözlerini i -
şit tiği zaman canı sıkıldı, on bin adam seçip
kutsal Kudüs’ten çıktı ve ona yardımcı olmak
için gelen kardeşi Simon’u karşılamaya geldi. 
75*Ve orduʾí Yâfa yanında kurdủ da içe -
ridekiler ȯŋủ şehriŋ
75*Ordusunu Yafa yanında kurdu ve içerdek
iler onu şehirin ∞
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taşrasında kapadíler zîrâ Yafada Âpoloni yo -
nuŋ müstahfızları var idi bu husûsdan ȯnuŋla
cenk ėtdiler
dışında kapadılar. Çünkü Yafa’da Apolonyo’ -
nun nöbetçileri vardı. Bundan ötürü onunla
savaştılar. 
76*Âmmâ yerliler korkup ȯŋa kapĩları aç dí -
ler bu yüzden Yonâtân Yâfayı feth eyledi
76*Ama yerliler korkup ona kapıları açtılar.
Bu yüzden Yonatan Yafa’yı aldı.  
77*Âpoloniyo bundan haber alıp üç biŋ si -
pâhdan ve niçe cenk tâʾi fesinden bir çeri se -
çip
77*Apolonyo bunu duyduğunda üç bin sü-
varisi ve birçok savaşçı larından bir asker se -
çip(ordu toplayıp); 
78*Kaʾannahu ileri gideyim diye ʿAzota var -
dî ȯndan tėziye ovâya çıkdî zîrâ sipâhları çok
olmağile onlara dayanır idî
78*İleri gideceğim diye Azot’a ulaştı. Ondan
sonra çabucak ovaya indi. Çünkü süvarileri
çok olduğundan onlara güveniyordu.  
79*Yonâtân dahi ȯnuŋ ardınca tâ ʿAzota dek
yürüdü ve iki ʿasker birbirile cenke girişdiler
meḡer Âpoloniyo biŋ sipâhları ardlarında
sak  lĩ kodu idi
79*Yonatan da onun arkasından Azot’a dek
yürüdü ve iki taraf birbiriyle cenge giriştiler.
Ama Apolonyo bin kadar atlıyı arkalarında
gizlemişti. 
80*Yonâtân dahi dėdi ki eŋsesinde pusu var
bu kez onlar ȯnuŋ ʿas keriniŋ dolay yanını
alıp sabâhdan ahşâma dek kavm üzerine miz   -
 râklar atdíler
80*Yonatan şöyle dedi: -Ensemizde pusu var!
Bu kez onlar onun askerlerinin çevresini ku -
şatıp, sabahtan akşama dek onların üzeri ne
mızraklar attılar. 
81*Âmmâ kavm Yonâtânıŋ emr ettiḡi gibi
durur idî de onlarıŋ atları yoruldu
81*Ama askerler Yonatan’ın buyruğu üzere
bekliyordu ve onların atları da yoruldu.

ondan ∞
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82*Ȯndan Simʿun kendỉ tâʾifesini çıkarıp
alayına girişdi ve düşmanlarınıŋ sipâhları
yorgun olmağile ondan bozulup kaçkınlık
vėr dîler
82*Ondan sonra Simon kendi adamlarını
çıkarıp kendi alayına kattı. Düşmanların sü-
varileri yorgun olduğundan bozulup kaçtılar
83*Hem ol sipâhlar ovâda dağılıp ʿAzota
kaç  dîlar ve onlarıŋ bütü olan Dâġonuŋ bey-
tine sığınış içỉn girdîler
83*Süvariler ovada dağılıp Azot’a kaçtılar
ve onların putu olan Dagon’un tapınağına*
sı ğınmak için girdiler. 
84*Âmmâ Yonâtân ʿAzotu ve etrâfda olan
şehrleri yakdí ve onlarıŋ ġanîmelerini aldí
hem Beyt-i Dâġonu içinde sığınanlar ile âteşe
yakdî
84*Ama Yonatan Azot’u ve çevresindeki şe -
hirleri yaktı. Onların mallarını çapul etti.
Dagon evini içine sığınanlar ile birlikte ateşe
verdi. 
85*Kılıçdan düşenler yanmışlar ile bile sekiz
biŋ âdam kadar idiler
85*Kılıçtan ölenler, yanarak ölenler ile bir-
likte sekiz bin kişi kadardı.
86*Oradan Yonâtân göçüp Âşkâlon yanında
orduyu kurdủ da yerliler ȯŋa ʿazîm ikrâm ile
karşĩ çıkdîler
86*Yonatan oradan gö çüp Aşkalon yanında
ordu kurdu ve oranın yerli halkı onu büyük
onurla ağırladı. 
87*Ȯndan Yonâtân kendỉsi çok ġanîmeye
mâlik olup tâʾifesi ile Kuds-i Şerîfe döndủ
87*Ondan sonra Yonatan, birçok çapulla bir-
likte kutsal Kudüs’e geri döndü.
88*Bunu şâh İskender işitip Yonâtâna dahi
zîyâde kerem eyledi
88*Bunu kral İskender duyunca, Yonatan’a
daha çok bağışladı. 
89*Ve ȯŋa şâhıŋ hısımlarına ʿâdet olduğu
üzere altĩn tokayı
89*Ve ona kralın yakınlarına verilen ge-
leneksel altın tokayı 

*Putperestlerin tapınağı.
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gönderdi hem ȯŋa ʿAkronu cemʿi sınĩrları ile
mülk içỉn bağışladı
gönderdi ve ona Akron’un tüm çevresini mül -
kü olarak bağışladı. 

Onbirinci Bâb
1*Ȯndan Mısır şâhı deryâ yâlısınıŋ kumu
kadar ʿazîm ʿaskeri ve niçe deryâ donan ma -
sını devşirdî ve İskenderiŋ memleketini hîle
ile zabta alıp kendỉ memleketine katmak is -
tedî
1*Ondan sonra Mısır kralı, deniz sahilindeki
kum gibi asker ve birçok donanma topladı.
İskender’in ülkesini bir oyunla ele geçirip
kendi ülkesine katmak istiyordu. 
2*Ȯndan Suriyâya kelâm-ı b'is-selâm ile çık -
dỉ de şehrliler ȯŋa kapĩları açıp karşĩsına çı -
karlar idî zîrâ kayın atası olmağile şâh
İs         ken der onlara emr eyledi idi ki ȯŋa istik -
bâlâŋ çıkalar
2*Ondan sonra Suriye’ye barış sözüyle çıktı.
Şehirde olanlar ona  kapılarını açıp karşı lı -
yordu. Çünkü kral İskender onların kaynatası
olduğundan onları karşılamalarını buyur -
muştu. 
3*Âmmâ Batlâmyos şehrlere girdiḡi gibi her
şehre ʿaskerler tâʾifesini istihfâz içỉn kor idî
3*Ama Ptolemeyo şehirlere girer girmez; her
şehire askerlerini kendi güvenlikleri için yer -
leştiriyordu. 
4*Ve ʿAzota yakın geldiḡi zamân ȯŋa Dâ ġo -
nuŋ yanmış heykelini ve ʿAzotu hem kasa -
balarını bozuk ve yatır leşlerini hem Yo   nâtân
cenk ėdip yakdığı yanık âdamları gösterirler
idî zîrâ onlardan yolu üzerinde dağlar gibi
yığmışlar idî
4*Azot’a yaklaştığında ona Dagon’un yan -
mış tapınağını, Azotu ve kasabalarını yıkıl -
mış; yerde yatan leşlerini ve Yonatan’ın cenk
edip yaktığı yanmış adamlarını gösteriyor -
lardı. Çünkü onlardan yol üze rine dağlar gibi
yığmışlardı.

ve şâha ∞ 
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5*Ve şâha Yonâtânıŋ ėtdiğî nesneleri ȯnủ
zemm ėtmek içỉn hikâyet ėderler idi âmmâ
şâh sükût ėtdi
5*Krala Yonatan’ın yaptığı şeyleri onu kö -
tülemek için anlatıyor lardı. Ama kral ko nuş -
madı. 
6*Yonâtân dahi şâha istikbâlan ikrâm ile Ya -
fâya geldî ve birbirine selâm vėrdîler de orada
gėcelediler
6*Yonatan da kralı karşılamak için görkemli
bir şekilde Yafa’ya geldi ve birbirleriyle se -
lam laştıktan sonra orada gecelediler.  
7*Ȯndan Yonâtân şâh ile tâ Elvatro dėdikleri
ırmağa dek gittî de Kuds-i Şerîfe döndủ
7*Ondan sonra Yonatan kralla ta Elvatro
dedikleri ırmağa dek gitti ve kutsal Kudüs’e
döndü.  
8*Ve şâh Batlâmyos yâlıdaki şehrleri yâlıda
olan Selevkîye nâm şehre dek geldî de İsken -
dere kemlikler ėtmeḡe düşünür idi
8*Kral Ptolemo deniz kıyısındaki şehirlere ve
yalıda olan  Selefke adındaki şehire dek geldi.
İskender’e kötülük yapmayı tasarlıyordu. 
9*Ve şâh Demetriyoya élçiler gönderip dėdi
ki gel bile teâkud ėdelim ve saŋa İskenderiŋ
tuttuğu kızımı vėreyim de babaŋıŋ memle -
ketinde şâh olasın
9*Kral Demetriyo elçiler gönderip şöyle de -
di: -Gel de antlaşalım. Sana İskender’de olan
kızımı vereyim de babanın ülkesinde kral ola -
sın. 
10*Zîrâ ȯŋa kızımı vėrdiğime peşîmân oldum
çün o beni öldürmeḡe aradı
10*Ona kızımı verdiğime pişman oldum.
Çünkü o beni öldürmek istiyor. 
11*Ȯnủ ve memleketini zabt ėtmek istediḡi
içỉn suçlar idi
11*Ama onu ve ülkesini almak istediği için bu
suçlamaları yapıyordu.
12*Ȯndan kızını ondan alıp Demetriyoya
vėrdi ve ȯnu ̉İskenderden ayırdı da ʿadâvetleri
aʿyân oldu
12*Ondan sonra kızını ondan alıp Demetriy-
o’ya verdi ve onu İskender’den ayırdı da düş -
manlıkları açıkça belli oldu. 
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13*Ve Batlâmyos Ântâkiyyaya girdi de ba -
şına iki şâhâne sarıklar birini Âsiyâ ve birini
Mısır içỉn sardı
13*Ptolemo Antakya’ya gidip başına iki sarık
taktı; birini Asya ve diğerini de Mısır için
sardı. 
14*O zamânda şâh İskender Kilîkiyada idi
zîrâ ol vilâyetiŋ tâʾifesi ʿisyân üzere idi
14*O zaman kral İskender, Kilikya’daydı;
çünkü o vilayetin halkı isyan etmeye hazır -
lanıyordu. 
15*Ve İskender bu nesneleri işitip ʿaskerile
Batlâmyosuŋ karşĩsına çıkdı Batlâmyos dahi
ʿaskerini kaldırıp ȯŋa ʿazîm ʿasker ile karşĩ
geldi de ȯnủ kaçırdı
15*İskender bu şeyleri işince, askeriyle Pto -
lemo’nun karşısına çıktı. Ptolemo da askerini
kaldırıp ona birçok askerlerle karşı geldi ve
onu uzaklaştırdı. 
16*İskender dahi ʿArabistâna orada sığınmak
içỉn kaçdı ve şâh Batlâmyos rifʿatli oldu
16*İskender de Arabistan’a sığınmak için
kaçtı ve kral Ptolemo onurlandırıldı. 
17*Bu kez Zabdiyâl nâm bir ʿarab İskenderiŋ
başını kesdi de ȯnủ Batlâmyosa gönderdi
17*Bu kez Zabdiyal adında bir Arap, İsken-
der’in* başını keserek onu Ptolemo’ya gön-
derdi. 
18*Şâh Batlâmyos dahi üçüncü günden soŋra
öldü de kalʿalarda olanlar yine ol kalʿ alarda
olanlardan maktûl oldular
18*Kral Ptolemo da üç gün sonra öldü. Ka -
le lerde olanlar yine o kalelerde olanlardan
öl dürüldüler. 
19*Ve yüz altmış yedinci yılda Demetriyo
pâdişâh oldu
19*Yüz altmış yedinci yılda Demetriyo kral
oldu. 
20*O zamânda Yonâtân Kuds-i Şerîfde kalʿ -
ayı feth ėtmek içỉn Yahûdâ 
20*O zaman Yonatan Ku düs’te olan kaleyi
almak için Yahuda ∞

vilâyetde ∞

*Bahsi geçen kişi ‘Makedonyalı Büyük İskender’
değil.
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vilâyetinde olanları cemʿ eyledî ve ȯnuŋ kar -
şĩsına çok yapĩlar yapdî
vilayetinde olanları topladı ve onun karşısına
birkaç yapılar yaptı.
21*Ve onlarıŋ tâʿifesine kin tutan ve fâsık
âdamlarıŋ baʿzısı şâha vâr dîler de ȯŋa Yo -
nâtânıŋ kalʿayı muhâsara ėtdiḡin hikâyet
eyle dîler
21*Onların milletine kin tutan bazı kötü a -
damlar, krala gelip Yonatan’ın kaleyi kuşat -
tığını anlattılar. 
22*Ol dahi işitip darıldı ve o haber aldığı gibi
göçdü de İbtolamaya geldî ve Yonâtâna yazdí
ki kulleyi muhâsara ėtmeden ferâġat eyleye
ve ȯŋa alâ-t-ʿacîl bile buluşmak içỉn istiʿcâlen
İbtolamaya gele
22*O da bunu duyunca darıldı ve o haber
alır almaz Ptolemo’ya geldi. Yonatan’a ka-
leyi kuşatmaktan vazgeçmesi için ve onunla
alelacele buluşması için karşılamaya gel -
mesini yazdı. 
23*Bunu Yonâtân işitip emr ėtdi ki mu hâ -
sarada duralar o ise İsrâʿėliŋ ihtiyâr ve imâm -
larını seçip kendỉʾí muhâtaraya bırakdí
23*Bunu Yonatan duyunca kuşatmayı dur -
dur malarını buyurdu. O ise İsrail’in yaşlı ve
imamlarını seçip kendini tehlikeye attı.
24*Ve gümüş hem altĩn ve libâslar hem sâʾir
çok pişkeşler alıp şâha İbtolamaya geldî de
ve ȯnuŋ lütufunu buldủ
24*Altın, gümüş, güzel giysiler ve başka bir -
çok armağanlar alıp krala; Ptolemo’ya geldi
ve onun dostluğunu buldu. 
25*Ve tâʿifesinden olan baʿzı fâsıklar ondan
şikâyet eylediler
25*Milletinden olan bazı kötü kişiler ondan
şikayet ettiler. 
26*Âmmâ şâh ȯŋa selefleri ėtdiḡi gibi riʿâyet
eyledi ve ȯnủ cümle dostlarınıŋ huzûrunda
ʿizzetli tutdủ
26*Ama kral ona selefleri gibi davrandı ve
onu tüm dostlarının önünde yükseltti. 
27*Ve ȯŋa baş imâmlığı ve evvelden ȯnuŋ
olan cümle sâʾir taʿzîz leri
27*Ona baş imamlığı ve önceden onun olan
diğer tüm onurunu ∞

f
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mukarrer eyledi de ȯnủ kendỉye baş dost ey -
ledi
vermeyi kararlaştırarak onu kendisinin baş
dost yaptı.
28*Yonâtân dahi pâdişâhdan iltimâs eyledi ki
Yahûdâ vilâyetini üç pâşâlığı hem Samâriya
eyâletini harâcdan müsellem eyleye de ȯŋa
üçyüz yük akçe ikrâr eyledi
28*Yonatan da krala rica edip Yahuda böl-
gesinden, üç beylikten ve Samariya eyale tin -
den vergi alınmamasını istedi. Bunun için
ona üç yüz gümüş para verdi. 
29*Pâdişâh dahi kâil oldủ ve Yonâtâna cümle
husûsât içỉn bu maz mûn üzere mektûblar yaz -
dî
29*Kral da razı oldu ve Yonatan’a tüm bu
işler için bu şekilde bir mektup yazdı: 
30*Demetriyo nâm pâdişâh birader Yonâtâna
ve Yahûdâ tâʾifesine selâm ėder
30*“Demetrio adındaki kral kardeşim Yona -
tan’a ve Yahuda halkına selam ediyor. 
31*Husûsuŋuz hısımımız Lâstene yazdığımız
mektûbuŋ sûretini size dahi yazdık ki göresin
31*Özellikle dostumuz Lasten’e yazdığımız
mektubun kopyasını size de yazdık ki göresin: 
32*Şâh Demetriyo ʾebû Lâstana selâm ėder
32*Kral Demetriyo baba Lasten’e selam e -
der. 
33*Dostlarımız ve bizim ile ʿahd ü emânı gö -
zeden Yahûdî tâʾi fe sine onlarıŋ bize olan
hayr-ı havâhlığı içỉn íyỉlik ėtmeḡe niy yet ey -
ledik
33*Dostlarımız! Bizimle antlaşan ve emniyeti
gözeten Yahudi milletine. On ların bize olan
iyi niyetine karşılık iyilik etmeyi kararlaş -
tırdık. 
34*Pes onlara Yahûdâ vilâyetiniŋ sınĩrlarını
taʿyîn eyledik Samâ ri ye eyâ letinden Yahûdâ
vilâyetine katılmış Âferemâ Liddâ ve Râ -
mâten nâm üç pâşâlıkları cümle onlarıŋ mü -
teʿallikâtı ile dahi cümle Kuds-i Şerîfde 
34*Şimdi onlara Yahuda vilayetinin sınır -
larını belirledim. Samiriye bölgesinden Ya -
huda bölgesine katılmış Aferema, Lidda ve
Ramaten adındaki üç beyliği tüm yakınlarıyla
kutsal Kudüs’te ∞ 

f
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zebh ėdenlere şâh onlardan sene-be-sene ev -
velden aldığı yeriŋ mahsûlâtından ve diraht
meyvelerinden olan şâhıŋ hakkınıŋ yerine
taʿ yîn eyledik
kurban kesenlere; kral onlardan her yıl önce-
den aldığı toprağın ürününden ve ağaç mey -
ve lerinden olan, kralın payının yerine onlara
verdik.
35*Ve sâʿir bize müteʿallik nesneleriŋ ʿöşür -
lerinden ve bize müteʿ allik harâclardan hem
bize müteʿallik tuzlalar ve tâclar bu cümleleri
derim ibrâ ėderiz
35*Diğer bize ait olan şeylerin ondalık la -
rından, bize ait vergilerden ve bize ait tuz -
lalar, taçlar (vs). diyorum ki tüm bu şeyleri
kaldırıyoruz.+

36*Ve bundan soŋra cemʿi zamânda bu nes-
neler hîç dahs olunmaya
36*Bundan sonraki zamanlarda bu şeylerden
hiç söz etmeyeceğiz. 
37*Pes hâlâ bu mektûblarıŋ sûretîni yaz dỉ -
rasız ve Yonâtâna vėrile de mukaddes dağın -
da münâsib ve şerîf yerde konula
37*Şimdi bu mektupların kopyalarını yazdı -
rın ve onları Yonatan’a verin ki kutsal dağda
uygun, özel bir yere konulsun.” 
38*Ȯndan şâh Demetriyo görüp ki vilâyet
ȯnuŋ huzûrunda râhat da dır ve kimse ȯŋa mu -
kâvemet ėtmez bu husûsdan cümle ʿas kerine
herkesi kendỉ yerine gönderip salıvėrdi ġarîb
cenkci tâʾifesinden ġayrı ki onları üm metleriŋ
adalarından kaldırdî idi bu cihetden ecdâdınıŋ
cemʿi ʿaskerleri ȯŋa düşman oldủler
38*Ondan sonra kral Demetriyo gördü ki,
bölge onun önünde huzur içinde ve ona hiç
kimse karşı gelmiyor. Bu yüzden tüm asker-
lerini ve herkesi kendi yerine göndererek
serbest bıraktı. Yabancı savaşçı milletlerden
başka; onları ulusların adalarından kaldırdı.
Bu yüzden atalarının tüm askerleri ona
düşman oldular. 
39*Ve evvelden İskenderiŋ tarafını tutan Tiri -
fon nâm kimesne cüm le ʿaskerleriŋ Demet -
riyo üzerine mırıldadığını görüp İskende riŋ
oğlu Ântiyoko nâm maʿsûmu besleyen ʿarab 

İmâlkoya vardı
39*Önceden İskender’in tarafını tutan Trifon
adındaki kişi tüm askerlerin Demetriyo üzer-
ine söylendiklerini görüp; İskender’in oğlu
Antiyoko adındaki çocuğu besleyen Arap
İmalko’ya gitti. 

+Almancası: “Wir erlassen auch allen, so zu
Jerusalem opfern, alles, was sie zuvor dem König
haben jährlich geben müssen: Getreide, Obst,
Zehnt, Schoß, Salzzins, Kronsteuer.’’ Martin
Luther Çev.: I.Mak. 11/35

Türkçesi: Biz önce Kudüs’teki kurbanlardan ve
krala vermek zorunda kaldığınız yıllık her şeyden:
Tahıllardan, meyvelerden, ondalıklardan, koyun-
lardan, tuz faizinden ve taç(krallık) vergisinden
çıkartıyoruz.

Kitabı Mukaddes Çev.: “Öbür haklarımıza gelince,
bize ödenmesi gereken ondalıklar, vergiler, tuzlu
bataklıklar ve kraliyet vergileri bugünden baş -
layarak tümüyle kaldırılmıştır. I. Mak. 11/35
Yukardaki çeviride yazılan “tuzlu bataklıklar?“
yanlış çeviridir ve bir anlam ifade etmiyor.   
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40*Ve daʿima ȯŋa ikrâm ėderdi ki ȯnủ ȯŋa
vėre tâ kim babasınıŋ yerine şâh olan ve ȯŋa
Demetriyonuŋ ėtdiḡi nesneleri hem ʿaskeriŋ
ȯŋa ʿadâvetli olduğủnủ iʿlâm eyledi de orada
niçe eyyâm durdu
40*Ona her zaman cömert davranıyordu ki
onu ona versin. Ta ki babasının yerine kral
olan ve orada birçok günler duran Demet -
riyo’ nun yaptığı şeyleri ve askerin ona düş -
manca davrandığını duyurdu.
41*Ol esnâda Yonâtân şâh Demetriyoya â -
dam gönderdi ki Kuds-i Şerîfiŋ kullesinde ve
sâʾir  kalʿalarda olanları götüre zîrâ ki İs râʾ ėl
ile cenkleşirler idi
41*O sırada Yonatan kral Demetriyo’ya Ku -
düs’ün kalesinde ve diğer  kalelerde olanları
götürmeleri için adam gönderdi. Çünkü on -
lar İsrail ile savaşıyorlardı. 
42*Şâh Demetriyo dahi ȯŋa cevab gönderip
dėdi ki saŋa ve tâʾifeŋe yalıŋız bunu deḡil
belki muhallim düşdükce saŋa hem tâʾifene
riʿâyetler ėdeyim
42*Kral Demetrio da onu yanıtlayarak şöyle
dedi: -Sana ve milletine yalnız bunu değil; a -
ma beğeneceğin ve gereğinden çok halkı nın
onuruna güzel şeyler yapabileceğim.
43*Pes hâlâ eḡer baŋa cenke yardım içỉn
âdamlar göndereydiŋ íyỉ ėderdin zîrâ cümle
ʿaskerlerim baŋa ʿâsî oldủler
43*Şimdi bana cenk için adamlar gönde rir -
sen iyi edersin. Çünkü tüm askerlerim ba na
baş kaldırdılar. 
44*Yonâtân dahi ȯŋa üç biŋ sâhib-i kuvvet
âdamları Ântâkiyyâya gönderdi ki şâha gel -
dîler ol dahi onlarıŋ gelişinden sevindi
44*Yonatan da ona güçlü üç bin askeri An-
takya’ya gönder di. Onlar krala  geldiklerinde
kral da onların geli şine çok sevindi. 
45*Bu kez vilâyetliler yüzyiḡirmi biŋ âdam
kadar şehriŋ ortasına cemʿ oldủler de şâhı
öldürmek istedîler 
45*Bu kez vilayetliler kralı öldürmek için;
yüzyirmi bin adam kadar şehrin göbeğinde
toplandılar. 

şâh ∞

f

f

I. MAKABELİLER - 11: 40-45  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1045



1046 MÂKABBÎLERİN EVVELKİ KİTÂBI - 11: 46-52 1665 TEMİZ KOPYASI



46*Şâh dahi sarâyına kaçdî ve vilâyetliler
şehriŋ tüm sokâklarını zabt ėdủb döḡüşmeḡe
başladılar
46*Kral da sarayına kaçtı ve vilayetliler şe -
hirin tüm sokaklarını ele geçirip dövüş meye
başladılar.
47*Âmmâ şâh Yahûdîleri yârdıma çığırdı da
cümlesi bile ȯnuŋ yanına devşirildiler ȯndan
hepisi şehre dağıldîler de ol günde şehrde yüz
biŋ âdam kadar öldürdủler
47*Ama kral, Yahudileri yardıma çağırdı ve
tümü onun yanına toplandılar. Ondan sonra
herkes şehire dağıldı ve o gün şehirde yüz bin
kadar adam öldürüldü. 
48*Ve şehri âteş ve ʿaleve urdủler de ol gün -
de çok ġârat aldîler hem şâhı kurtardîler
48*Kenti ateşe verdiler. O gün birçok çapul -
lar aldılar ve kralı kur tardılar. 
49*Vilâyetliler dahi görüp ki Yahûdîler şehri
istedikleri gibi tutarlar idi yürekleri kesilip
şâha teferruʿ ile çağırıp dėdiler ki 
49*O bölgenin halkı, Yahudilerin kenti is -
tedik leri gibi ele geçirdiklerini görünce yü -
rekleri sıkıldı ve ayrılarak krala böyle
yal        var dılar:
50*Bize sağ eliŋi vėr ve Yahûdîler bizim ile
ve şehr ile döḡüş mekden vazgeçsinler
50*-Bize sağ elini uzat! Yahudiler bizimle ve
şehir ile dövüşmekten vazgeçsinler.
51*Ȯndan silâhları yere bırakıp barışdîler
Yahûdîler dahi şâhıŋ ve cümle ȯnuŋ memle -
ketinde olanlarıŋ yanında muʿazzez oldủler
ȯndan vâfir ġanîme ile Kuds-i Şerîfe dön -
düler
51*Ondan sonra  silâhlarını yere atarak ba -
rıştılar. Yahudiler de kralın ve onun ülkesinde
olanların yanında sevildiler. Ondan sonra
kutsal Kudüs’e bir sürü ganimetle döndüler. 
52*Şâh Demetriyo dahî kendỉ tahtında oturdủ
ve vilâyet ȯnuŋ eyyâmında râhat buldủ
52*Kral Demetriyo da kendi tahtında oturdu
ve vilayet onun günlerinde rahat buldu. 
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53*Âmmâ o hakîkatsiz cümle söylediḡi nes-
neleri bozdủ ve Yonâ tândan ayrılıp ȯŋa íyi -
liğine göre ʿivaz ėtmedi illâ ȯŋa pek cefâ
ey   ledî
53*Ama o gerçek tanımaz kişi, tüm söylediği
şeyleri boz du. Yona tan’dan ayrılıp ona iyi li -
ğine göre yapmadı. Daha çok ona kötülük
yaptı.  
54*Bu nesnelerden soŋra Trifon döndủ ve
ȯnuŋla küçük maʿsûm Ântiyoko da ki şâh
olup başına şâhâne sarık sardî
54*Bu şeylerden sonra Trifon döndü; onunla
genç çocuk Antiyoko* kral olup, başına onur
tacını giydi.  
55*Ve Demetriyonuŋ dağıttığı cümle ʿas ker-
ler ȯnuŋ yanına cemʿ oldular da Demet riyo
ile cenk ėtdîler
55*Demetriyo’nun dağıttığı tüm askerler o -
nun yanına toplanarak Demetriyo ile cenk et-
tiler. 
56*Ol dahi kaçdî ve bozuldủ ve Trifon davar-
lar aldî hem Antâkiy y ayı zabt eyledî
56*O da bozularak kaçtı ve Trifon hayvanları
alıp Antakya’yı ele geçirdi.  
57*Ve genç Ântiyoko Yonâtâna bu vech üze -
re yazdı ben saŋa imâm-ı âʿzamlığı mu karrer
ėderim ve seni dört pâşâlıklar üzerine nasb
ėderim hem emr ėderim ki pâdişâhıŋ dost -
larından olasın
57*Genç Antiyoko, Yonatan’a şöyle yazdı: -
Ben sana baş imamlığı veriyorum ve seni
dört beylikler üzerine atıyorum ki kralın
dostla rından biri olasın.
58*Ve ȯŋa altĩn kablar ve âvâdânlıklar gön-
derdi de ȯŋa hükm vėr di ki altĩn kablardan
içe ve fırfır libâsını gėye hem altĩn tokayı ta -
şıya
58*Ona altın kaplarla birsürü parçalar gön-
derdi. Sonra ona altın kaplardan içmesini ve
göz alıcı kaftanını giymesini buyurdu. O artık
altın toka takıp dolaşabilirdi. 
59*Hem karındaşı Simʾunu Sûruŋ sınĩrından
tâ Mısrıŋ serhaddine dek pâşâ nasb eyledi
59*Kardeşi Simon’u Sur’un sınırından ta Mı -
sır’ın sınırlarına dek paşa atadı.

*IV. Antiyoko Diyonisos.  
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60*Ve Yonâtân çıkıp ırmağıŋ ötesinde ve
şehr lerinde devr eyledi de cümle Suriyânıŋ
ʿaskeri ȯŋa imdâd ėtmeḡe yanına cemʿ oldu-
lar ve Âskâlûna geldi de vilâyetliler ȯŋa ik -
râm ile istikbâlen geldîler
60*Yonatan çıkıp nehir ötesinde ve şehir -
lerinde dolaştı. Tüm Suriye askerleri de ona
yardım için yanında toplandılar ve Askalon’a
geldi. Yöre halkı da onu onurlandırmak için
karşılamaya geldi. 
61*Ȯndan oradan göçüp Gazâya vardı ve
Gazâda olanlar şehri üs tü ne kapadılar o dahi
ȯnủ muhâsara eyledi hem etrâfda olan kasa -
ba ları yakdı ve yağmaladı
61*Ondan sonra oradan göçüp Gaza’ya gitti.
Gaza’da olanlar şehir kapılarını kapadılar.
O da onu kuşattı ve çevrede olan kasabaları
yakarak yağmaladı.   
62*Bu kez Gazâdâ olanlar Yonâtâna yal -
vardılar ol dahi onlara sağ elini sundu da beḡ -
leriniŋ oğullarını rehne alıp onları Kuds-i
Şerîfe gönderdi ve vilâyeti tâ Şâma dek te -
maşâʾ eyledi
62*Bu kez Gaza’da olanlar Yonatan’a yal -
vardılar. O da onlara sağ elini sundu ve bey-
lerinin oğullarını rehine alıp onları kutsal
Ku düs’e gönderdi. Bölgeyi Şam’a dek gözetti.  
63*Ȯndan Yonâtân işitdi ki Demetriyonuŋ
serdârları Celîle de olan Kâdise ȯnủ eyâlet-
den kaldırmak içỉn geldiler
63*Ondan sonra Yonatan, Demetriyo’nun
kumandanlarının Ga lile’de olan Kadeş’e onu
bölgeden kaldırmak için geldiklerini işitti.  
64*Onlara karşĩ gitdi de karındaşı Simʾunu
vilâyetde kodu
64*Onlara karşı gitti ve kardeşi Simon’u böl -
gede bıraktı.
65*Simʾun dahi Beyt-i Sûr üzerine orduʾí
kurdủ ve ȯnuŋla niçe eyyâm döḡüşdü ve ȯnủ
muhâsara eyledî
65*Simon da Beytsur üzerinde orduyu kurdu.
Onunla birçok günler dövüştü ve onu kuşattı.  
66*Âmmâ içerỉde olanlar ȯŋa yalvardılar ki
onlara sağ elini suna
66*Ama içerdekiler ona sağ elini sunması
için yalvardılar.
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ol dahi onlara sundủ ve onları oradan taşraya
sürdü hem şehri aldı da içine müstahfızlar
kodu
O da onlara sundu ve onları oradan dışarıya
sürdü. Şehiri alarak içine bekçiler koydu. 
67*Yonâtân ise kendỉ ʿaskeri ile Cennesârıŋ
suları yanında kondủ ve ertesi sabâhdan gö -
çüp Âsûr ovâsına gitdîler
67*Yonatan ise kendi askerleriyle Genesa -
ret’in suları yanında konakladı. Ertesi sabah
oradan göçerek Asur ovasına gittiler.
68*Ve işte ġarîbleriŋ ʿaskeri üzerine dağlara
bir pusuyu gönderip karşĩsına ovâya geldiler
68*Ve orada yabancıların askeri üstüne
dağlara bir pusu gönde rip ovaya karşısına
gel diler. 
69*Pusu dahi yerinden kalkıp de cenke ka -
tıldı
69*Pusu da yerinden kalkıp cenge katıldı.
70*Ve Yonâtânıŋ cümle tâʾifesi kaçdı cenk
ʿaskeriniŋ serdârları olan Âbsalûm oğlu Ma -
tâniyâdan ve Kâlzî oğlu Yahûdâdan ġayrı hîc
kimse kalmadı
70*Yonatan’ın tüm askerleri kaçıyordu! Sa -
vaşçıların kumandan larından Abşalom oğlu
Matanya ve Kalzi oğlu Yahuda’dan başka hiç
kimse kalmadı.
71*Ve Yonâtân esvâbını yırtıp başına toprak
saçdı da duʿâ ėtdi
71*Bunun üzerine Yonatan giysilerini yırtıp
başına toprak saçtı ve dua etti. 
72*Ȯndan düşmanlar üzerine cenke döndü de
onları bozdủ ve ka çırdî
72*Ondan sonra düşmanlar üzerine cenge
dönüp onları bozguna uğrattı ve kaçırdı. 
73*Ȯnuŋ kaçan tâʾifesi de bunu görüp ȯŋa
döndüler ve onları ȯnuŋ la bile tâ Kâdise on -
larıŋ ordusuna dek kodular hem orada kondu-
lar 
73*Onun kaçan askerleri bunu görünce ona
döndüler. Onları onunla birlikte ta Kadeş’e;
onların ordusuna dek kovaladılar ve orada
konakladılar. ol ∞
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74*Ol günde ġarîblėrdėn üç biŋ âdam kadar
düşdủler ȯndan Yo nâ tân Kuds-i Şerîfe döndủ
74*O gün yabancılardan üç bin kadar adam
öldürüldü ve Yonatan kutsal Kudüs’e döndü.

Onikinci Bâb
1*Bu kez Yonâtân görüp ki zamânıŋ fĩrsatı
ȯŋa ġanîme idi âdamlar seçdî de onları Rû -
mâya onlar ile olan dostluğu mukarrer ve tec -
dîd ėtmek içỉn gönderdî
1*Bu kez Yonatan, zamanın çok iyi de ğer len -
dirilmesi gerektiğini anladı. Adam lar seçip
onları Roma’ya; onlarla olan dost luk larını
yenilemek ve pekiştirmek için gönderdi. 
2*Ve dahi Ispârtâlılara ġayrı yerlere yine ol
mazmûn üzere mektûblar gönderdi
2*Ispartalılar’a ve başka yerlere o anlamda
mektuplar gönderdi. 
3*Pes onlar Rûmâya gitdiler ve meşîhaya gi -
rip Yonâtâna dėdîler ki imâm-ı âʿzam ve Ya -
hûdâ tâʾifesi bizi gönderdiler ki onlar ile
dostluğu ve teʿâkudu evvelde olduğu üzere
tecdîd ėdesiz
3*Böylece onlar Roma’ya gittiler ve ‘akil
adamlar meclisi’ne girip Yonatan’a şöyle de -
diler: -Baş imam ve Yahuda halkı onlarla o -
lan dostluğu ve antlaşmayı -önceden olduğu
üzere- yenilemek için gönderdiler.  
4*Ehl-i meşîha dahi onlara her yerleriŋ ʾahâ -
lîsi içỉn mektûb vėrdiler ki onları selâmet ile
Yahûdâ vilâyetine götüreler
4*Meclis üyeleri de onlara birçok bölgelerin
halkı için mektuplar verdi ki onları esenlikle
Yahuda vilayetine götürsünler. 
5*Ve Yonâtânıŋ İspârtâlılara yazdığı mektûb -
larıŋ sûreti budur
5*Yonatan’ın Ispartalılar’a yazdığı mektup -
la rın kopyası budur: 
6*İmâm-ı âʿzam Yonâtân ve tâʾifeniŋ ihti -
yârları ve imâmları hem Yahûdîleriŋ kalan
kavmi İspârtâlı karındaşlarına selâm ėderler
6*“Baş imam Yonatan, halkın yaşlıları, i -
mam  ları ve Yahudilerin kalan halkı;  Ispar -
ta lı kardeşlerine selam ederler.
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7*Mukaddema arâŋızda şâh olan Âryodan
imâm-ı âʿzam Oniyâya mektûblar gönderildi
idi ki siz karındaşlarımızsıŋız nitekim bunda
aşağıda yazılmış sûret beyân ėder
7*Önceden aramızda kral olan Aryo’dan baş
imam Oniya’ya mektuplar gönderildi ki siz
kardeşlerimizsiniz! Böylece bunu aşağıda
yazılmış olan sözler açıklıyor.’’
8*Oniyâ dahi ol ȯŋa gönderilen âdamı ikrâm
ile kabûl eyledi ve içinde teʿâkud ve meved-
det beyân olunmuş mektûbları aldı
8*Oniya da ona gönderilen adamı iyi kar -
şıladı ve içinde sözleş meyle dostluk bulunan
mektupları aldı.  
9*Pes biz dahi eḡerçe bu nesnelere muhtâç
deḡil isek de çün teselli içỉn elimizde olan
mukaddes kitâblarımız var
9*Eğer biz bu şeylere gereksinim duymasak
da; bizi elimizdeki Kutsal Kitaplar avutuyor.  
10*Yine de siziŋle olan dostluk ve karın daş -
lığımızı tecdîd ėtmek içỉn sizden ayrıl ma -
yalım diye size irsâl ėtmeḡe maʿkûl gör dük
zîrâ çok zamân geçdi ki bize âdam gönder-
mediniz
10*Gene de sizinle olan dostluk ve kar deş -
liğimizi yenilemek için  sizden ayrılmayalım
diye size göndermeyi uygun gördük. Çünkü
uzun zamandan beri bize adam göndermedi-
niz.
11*Pes biz dâʾimâ her vakit bayrâmlarda ve
sâʾir münâsip eyyâmda takrîb ėtdiḡimiz kur-
bânlarda ve namâzlarda karındaşları aŋmağa
lâyık u ârzânî olduğu gibi sizi aŋarız
11*Şimdi biz daima, her zaman bay ram larda
ve diğer uygun günlerde sunduğunuz kurban-
lar ile namazlarda; kardeşleri anmayı uy gun
gördüğümüz gibi sizleri de anarız. 
12*Ve ʿizzetiŋiz mezîd olduğuçỉn+ mesrûruz
12*Çok onurlu olduğunuz için sevinçliyiz. 
13*Âmmâ bizi sorarsaŋız çok belâlar ve
cenk  ler dolayımızı aldı ve etrâfımızda olan
şâhlar bize çok cidâller eylediler
13*Ama bizi soracak olursanız çok kötülük-
ler ve cenkler çevremizi sardı; çevremizdeki
kral lar bizimle çok kavgalar yaptılar.
nihâyet ∞ 

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘içỉn’.
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14*Nihâyet size ol cenklerde sâʾir müteʿâ -
kıdlar ve dostlarımız gibi zahmet vėrmek is-
temedik
14*Sonunda size olan cenklerde, diğer müt-
tefik ve dostlarımız  gibi rahatsız etmek iste -
me dik.
15*Zîrâ bize muʿâveneten gökden* imdâ -
dımız var ve düşmanları mız dan halâs olduk
hem ʿadûvvlerimiz makhûr oldular
15*Çünkü bize yardım eden gökten* yar dım -
cımız var. Bu yüzden düşmanla rımızdan kur-
tulduk ve muhaliflerimiz kahroldu!  
16*Pes Ântiyoko oğlu Numînoyu ve Yâson
oğlu Ântîpâtoyu intihâb ėdip onları Rûmâ -
lılara evvelden onlar ile olan dostluk ve taʿâ -
hüdümüzü tecdîd ėtmeḡe gönderdik
16*Şimdi Antiyoko oğlu Numinyo’yu ve Ya -
son oğlu Antipato’yu seçip onları Roma -
lılar’a önceden olan dostluk ve söz   leş me mizi
ye nilemek için gönderdik. 
17*Hem dahi onlara ısmarladık ki size varıp
selâm eyleyeler ve si ze karın daşlığımızıŋ tec -
dîdi husûsında olan mektûblarımızı vė reler
17*Onlara size gelip selam söylemelerini ve
size kardeşliğimizin yenilenmesi için yazılan
mektupları vermelerini söyledik. 
18*İmdi eḡer bize bu husûs içỉn cevab gön -
derirseŋiz íyỉ ėdersiŋiz
18*Şimdi eğer bize bu konu için yanıt verir -
se niz iyi olur.’’
19*Ve Âryonuŋ Oniyâya yazdığı mektûbuŋ
sûreti budur
19*Aryo’nun Oniya’ya yazdığı mektubun
kop yası budur: 
20*İspârtâlılarıŋ kralı şâh imâm-ı âʿzam Oni -
yâya selâm ėder
20*“Ispartalılar’ın kralı baş imam Oniya’ya
selam eder. 
21*Kitâblarda bulundu ki İspârtâlılar ve Ya -
hûdîler İbrâhîmiŋ neslinden olup karındaş -
larımızdır
21*Kitaplarda bulundu ki Ispartalılar ve
Yahudiler; İbrahim’in soyundan olup kardeş -
lerimizdir. 
22*Bunu biz bildikten soŋra sandık ki eḡer 

bize ahvâliŋizi yazarsa ŋız íyỉ ėdesiz
22*Bunu biz bildikten sonra, bize durumu -
nuzu yazarsanız iyi edersiniz.

*Almancası: “Denn wir haben Hilfe vom Himmel
gehabt; und Gott hat uns geschützt wider unsere
Feinde und die Feinde unterdrückt.  Martin Luther
Çev.: I. Mak. 12/15
Türkçesi: Çünkü biz gökten yardım aldık; Allah
bizi düşmanlarımıza karşı korudu ve onları bas -
tırdı. 

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Ama şimdi, Tanrı'nın
yardımıyla düşmanlarımızdan kurtulduk ve alçalan
onlar oldu. I. Mak. 12/15
Yukarıdaki eksik çeviridir: “Gökten yardım aldık’’
ifadesi unutulmuş.
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23*Biz dahi mukâbelen size yazarız ki cümle
davarlarıŋız ve mâ lıŋız bizimdir ve bizimki
dahi siziŋ pes emr eyledik ki size bu kıs salar
iʿlâm oluna
23*Biz de buna karşılık size yazıyoruz ki tüm
davarlarınız ve malınız bizimdir; bizimki de
sizin! Böylece size bu öykülerin bilinmesini
buyurduk.” 
24*Ve Yonâtân işidip ki Demetriyonuŋ beḡ -
lerbeḡileri evvelkinden büyük ʿasker ile
ȯnuŋla cenk ėtmeḡe ʿavdet eylediler
24*Yonatan, Demetriyo’nun valilerinin -es-
kisinden daha çok askerlerle- onunla cenk
etmek için geri döndüğünü duydu. 
25*Kuds-i Şerîfden döndủ de onlara Hamât
nâhiyesinde karşĩ vardî ve onlara kendỉ vi -
lâyetini basmağa mühlet vėrmedî
25*Kutsal Kudüs’ten dönerek, onları Hamat
yakınlarında karşıladı ve onlara kendi vi-
layetine baskına izin vermedi. 
26*Hem onlarıŋ ordusuna câsuslar gönderdi
de onlar dönüp haber vėrdiler ki ȯŋa şeb-hûn
ėtmeḡe emr ettiler
26*Onların ordusuna casuslar göndererek
çaşıtlattı. Onlar da dö nüp ona gece baskını
için buyruk vermesini istediler.
27*Ve güneş battıktan soŋra Yonâtân kendỉ
tâʾifesine buyurdu ki uyanık olalar ve silâhlı
durup bütün gėce cenke hâzır olalar hem or -
dunuŋ çevresinde karâvollar kodủ
27*Güneş battıktan sonra Yonatan kendi as -
kerlerine uyanık durmalarını ve silahlı olarak
gece boyunca cenge hazır olmalarını bu yur -
du. Bunun için ordunun çevresine karakollar
kurdurdu. 
28*Düşmanlar dahi işidip ki Yonâtan hem
ȯnuŋ tâʾifesi cenke hâzır idîler korkdủler ve
yürekleri kesilip kendỉ ordusunda âteşler yak -
dîlar da gitdîler
28*Düşmanlar da Yonatan ile askerlerinin
cenge hazır olduklarını duyunca korktular ve
kendi ordusunda ateşler yakarak gittiler. 
29*Ve Yonâtân hem ȯnuŋ tâʾifesi tâ sabâha
dek bî-haber idiler zîrâ
29*Yonatan ve adamları sabaha dek hiçbir
şeyden habersizdiler. Çünkü ∞
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yanar âteşleri gördủler
yanan ateşleri gördüler. 
30*Ȯndan Yonâtân ardlarınca yürüdü âmmâ
onlara yetişmedi zîrâ Elevterû ırmağını geç -
diler idi
30*Ondan sonra Yonatan arkalarından gitti;
ama onlara yetişe medi. Çünkü Elevteru ır -
mağını geçmişlerdi. 
31*Pes Yonâtân Zabaddî nâm ʿarablar üzeri -
ne döndủ ve onları urdu da ġanîmelerini aldî
31*Böylece Yonatan Zabadi adındaki Arap -
lar’a saldırarak onları öldürdü ve birçok ça -
pullar aldı. 
32*Soŋra göçüp şâha geldî ve büsbütün vilâ -
yeti dolaşdı
32*Sonra gidip krala geldi ve büsbütün vi-
layeti dolaştı. 
33*Simʾun dahi taşraya çıkdı ve tâ Âskâlona
ve yakın kalʿalara dek dolaşdı da Yâfaya
doğru döndü ve ȯŋủ basdî
33*Simon da dışarıya çıktı ve ta Askalon’a
yakın kalelere dek do laştı. Yafa’ya doğru
döndü ve onu bastı. 
34*Zîrâ işitdi idi ki içeride olanlar kalʿayı
Demetriyonuŋ tâʾifesine teslîm ėtmek isterler
idi bu husûsdan orayı beklemek içỉn müstah -
fızlar kodu
34*Çünkü içerde olanların kaleyi Demetri -
yus’un adamlarına teslim etmek istediklerini
duydu. Bu yüzden orasını beklemek için bek -
çiler koydu.  
35*Ȯndan Yonâtân döndủ ve kavmiŋ ihti -
yârlarını cemʿ ėdip Yahû dâ da kalʿalar yap-
mak içỉn müşâvere eyledî
35*Onda sonra Yonatan döndü ve halkın
yaşlılarını toplayıp Yahuda’da kaleler yap-
mak için görüştü. 
36*Kuds-i Şerîfiŋ hisârını kaldırmak hem
kulle ve şehriŋ arasında bir yüksek ve büyük
dîvâr çekmek içỉn tâ kim şehrdeŋ ayrĩ
36*Kutsal Kudüs’ün surlarını kaldırmak;
kale ile şehrin arasında yüksek ve büyük bir
duvar çekmek için -ta ki şehirden ayrı ∞ 
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ve başkaca ola ve içerỉde olanlar şehrde alım-
satım ėtmeḡe kâdir olmayalar
ve başka türlü olsun- içerde olanlar şehirde
alışveriş yapamasın. 
37*Pes Yonâtân ve ihtiyârlar şehri yapmağa
cemʿ oldular ve Yo nâtân taʿmîr ėderek tâ
maş  rıka doğru olan ırmağıŋ hisârına yakın
geldi hem Kafenâta nâm adındaki yerini tek -
rar yapdîler
37*Böylece Yonatan ve yaşlılar şehiri onar -
mağa toplandılar. Yonatan onara onara, do -
ğuya doğru olan ırmağın surlarına dek geldi
ve Kafenata adındaki yeri yeniden yap tılar.  
38*Simʾun dahi Âdîdâyı alçak yerde yapdı
ve onủ kapĩlar ile ve tırkâzlar ile metîn ėtdi
38*Simon da Adida’yı alçak yerde yaptı ve
onu kapılarla, sürgü lerle güçlendirdi.* 
39*Bu kez Trifon Âsiyâ şâhı olmağa ve şâ -
hâne sarık sarmağa hem şâh Ântiyoko üze -
rine el urmağa taleb ėderdi
39*Bu kez Trifon Asya kralı olduğundan;
onur tacını takmak ve kral Antiyoko üzerine
el koymak istiyordu. 
40*Âmmâ korkdủ ki Yonâtân buŋa kâil ol -
mayıp ȯna cenk eyleye bu husûsdan Yonâtânı
öldürmek içỉn tutmağa vech arardı pes göçüp
Beyt-i Senne geldi
40*Ama Yonatan’ın buna razı olmayıp sava -
şacağından korktu. Bu yüzden de Yona tan’ı
öldürmek için yakalamaya fırsat kolluyordu.
Böylece göçüp Beytsan’a geldi. 
41*Yonâtân dahi ȯŋa kırk biŋ cenke güzîde
âdamlar ile karşĩ gitdi ve Beyt-i Senneye
geldî
41*Yonatan da ona karşı kırk bin seçkin cenk
adamlarıyla yürüdü ve Beytsan’a geldi.  
42*Trifon dahi görüp ki Yonâtân ʿazîm ʿasker
ile orada idi ȯŋa el ur mağa korkdu
42*Trifon,Yonatan’ın büyük bir kalabalıkla
o rada olduğunu gö rünce; ona el atmaya
kork   tu. 

*Almancası: “Und Simon Baute die Burg Adida
in der Sephela und machte sie fest und bewahrte
sie mit starken Toren.„

Türkçesi: Ve Simon Sefela’daki Adida kalesini
yaptı; onu sağlamlaştırdı ve onu sağlam kapılarla
korudu.’’
Ali Bey’in tercümesinde ‘Sefela’ geçmiyor. 

ve ȯnủ ∞
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43*Ve ȯnủ ikrâm ile kabûl eyledî hem cümle
dostlarına ısmarladı ve ȯŋa pişkeşler çekdî
hem kendỉ ʿaskerine emr ėtdî ki ȯŋa kendỉ
özüne gibi itâʿat eyleyeler
43*Onu onurlandırarak kabul etti ve tüm
dostlarına övdü. Ona armağanlar verdi ve
kendi askerlerine; ona kendi özünü dinledik-
leri gibi dinlemelerini buyurdu. 
44*Ve Yonâtâna dėdî ki niçỉn bu cümle kav -
me zahmet vėrdiŋ çün mâbeynimizde cenk
yokdur
44*Sonra Yonatan’a şöyle dedi: -Niçin tüm
bunlarla halkı üzüyorsun? Çünkü aramızda
savaş yok!
45*Pes hâlâ bunları hep evlerine gönder ve
kendỉne birkaç âdamlar seç ki seŋinle olalar
ve benimle Âbtolâmâya gel de ben saŋa ȯnủ
sâʾir kalʿalar ile ve sâʾir ʿaskerler ile hem
cümle maslahâtgüzârlar ile teslîm ėdeyim
ȯndan döneyim de gideyim zîrâ ben bu husûs
içỉn geldim
45*Şimdi bunların tümünü evine gönder ve
kendine birkaç adam seç ki seninle olsunlar.
Benimle Ptolema’ya gel ki ben sana onu di -
ğer kalelerle, tüm elçilerle vereyim ve ondan
sonra gideyim. Çünkü ben bunun için geldim. 
46*Yonâtân dahi inanıp ve ȯnuŋ dėdiḡi gibi
eyledi de cenk tâʾife sini gerỉ gönderdi onlar
dahi Yahûdâ vilâyetine gitdîler
46*Yonatan da ona inandı ve onun dediği
gibi yaptı; savaşçıları geri gönderdi. Onlar
da Yahuda bölgesine gittiler.  
47*Ve yanında üç biŋ âdam alıkoyup onlar-
dan iki biŋi Celîleye gönderdî ve biŋi ȯnuŋla
bile gitdiler
47*Yanına üç bin adam seçip, iki binini Ga -
lile’ye gönderdi ve bini de onunla beraber
gitti. 
48*Âmmâ Yonâtân Âbtolâmâya girdiḡi gibi
yerlỉler kapĩları kapa yıp ȯnu ̉tutdủlar ve cüm -
le bile girenleri kılıç ile öldürdủler
48*Ama Yonatan Ptolema’ya girdiği gibi yer -
liler kapıları kapayıp onu tuttular ve tüm içeri
girenleri kılıçla öldürdüler.
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49*Trifon dahi yaya çeriyi ve sipâhları Celî -
le ye ve büyük ovâya cümle Yonâtânıŋ tâʾi -
fesini helâk ėtmeḡe gönderdi
49*Trifon da piyadeleri ve süvarileri Gali -
le’de olan büyük ovaya, tüm Yonatan’ın hal -
kını öldürmek için gönderdi. 
50*Âmmâ onlar Yonâtânıŋ tutulduğunu ve
kendỉ tâʾifesiniŋ öldü rüldüḡünü bilip birbiri
ile yüreklenip ve sık yanaşıp cenke hâzır git-
diler
50*Ama onlar Yonatan’ın tutulduğunu ve
ken  di adamlarının öldü rüldüğünü öğrenince;
birbirleriyle yüreklenip ve saflarını sıklaş tırıp
cenge hazır gittiler. 
51*Ve onları ıtrâd ėdenler görüp ki cânlarını
kurtarmak içỉn dö ḡü şürler idi gerỉ döndủler
de bunlar cümlesi sağ-sâlim Yahûdâ vilâ ye -
tine geldiler
51*Onları kovalayanlar onların kendi can -
ları uğruna  savaş tık larını görerek geri dön -
düler ve tümü sağlıcakla Yahuda bölgesi ne
geldi. 
52*Yahûdîler de Yonâtânıŋ ve yoldaşlarınıŋ
yasını çekip pek çok korkdủlar cümle İsrâʾėl
dahi ʿazîm mâtem çekdi
52*Yahudiler de Yonatan’ın ve yoldaşlarının
yasını çekip çok kork tular ve tüm İsrail’de
büyük yas oldu. 
53*Ve etrâfında olan cümle milletler onları
istisâl ėtmeḡe çalışdîler
53*Çevredeki diğer milletler de onları bitir -
meye çalıştılar. 
54*Zîrâ zâbit ü nâsırı yokdur dėrler idi pes
hâlâ onlar ile cenk ėdelim ve onlarıŋ zikrini
âdamlar arasından kaldıralım
54*Çünkü başkanları yoktur; hadi gelin on-
larla savaşalım ve onların adını insanlar
arasından kaldıralım, di yorlardı.

Onüçüncü Bâb
1*Bu kez Simʾun işitdi ki Trifon Yahûda vi -
lâyetine gelmek ve onlara ∞
1*Bu kez Simon, Yahuda’nın vilayete gelmek
ve onlara ∞
müzâyaka ∞ 
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müzâyaka vėrmek içỉn bir ʿazîm ʿasker cemʿ
eyledi
sıkıntı vermek için kalabalık askerler topla -
dığını duydu. 
2*Ve görüp ki kavm şaşmış ve korkmuş idi
Kuds-i Şerîfe çıkdı da kavmi cemʿ eyledi
2*Halkın şaşkın ve korkmuş oldu ğunu gördü.
Kutsal Kudüs’e gidip halkı topladı. 
3*Ve onları yüreklendirip dėdi ki ben karın -
daşlarım hem babamıŋ ocağı dînimiz ve mak -
desemiz içỉn neler ėtdik ise ve ne seferler ve
müzâyakalar çekdik ise siz bilirsiŋiz
3*Ve onları yüreklendirerek şöyle dedi: -Ben
kardeşlerimle beraber babamızın ocağı, din-
imiz ve Tapınağımız için neler yaptık? Ne
denli seferler ve sıkıntılar çektikse bunları si-
zler biliyorsunuz. 
4*Bu sebepden cümle benim karındaşlarım
İsrâʾėl içỉn öldủler ancak ben yalıŋız kaldım
4*Bu yüzden benim tüm kardeşlerim İsrail
için öldüler; ancak yalnız bir tek ben kaldım. 
5*Ve hâlâ Allah göstermesin ki ben her ne
musîbet zamânı gelirse kendỉ cânımı sak-
layam zîrâ ben karındaşlarımdan evlâʾ de -
ḡilim
5*Şimdi Allah etmesin ki ben her kötü zaman -
da kendi canımı koruyayım. Çünkü ben de
kardeşlerimden daha iyi değilim. 
6*Belki ümmetimiŋ ve makdesemiŋ ve ʿav -
ratlarımızıŋ hem oğul larımızıŋ intikâmını a -
layım çün cümle milletler bize karşĩ ėtdiḡi
ʿadâvetleri içỉn müzâyaka vėrmeḡe cemʿ ol -
dủler
6*Belki milletimin, Tapınağımın, kadınla rı -
mı zın ve çocuklarımızın öcünü alacağım.
Çün  kü tüm milletlerin bize karşı yaptığı kö -
tülükler yüzünden bu sıkıntılar uğruna top -
landık. 
7*Kavm bunuŋ sözlerini işitdiḡi gibi âteş -
lendi ve yüreklendi
7*Halkın bu sözleri duymasıyla öz güvenleri
arttı. 
8*Hem kavm ʿazîm ʿâvâz ile cevab vėrip
dėdi ki Yahûdâ ve karın daşıŋ
8*Sonra bütün halk yüksek sesle şöyle dedi:
Yahuda ve kardeş lerinin ∞ 
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yerine sen bizim pîşvâmız ol
yerine sen bizim başkanımız ol.
9*Cenkimizi sen çek de biz her dėdiḡini
ėdelim
9*Cengimizi sen yönelt ki biz her dediğini ya -
palım. 
10*Pes o cümle cenk tâʾifesini cemʿ eyledi
ve Kuds-i Şerîfiŋ hisâ rını tamâm ėtmeḡe
ʿacele ėdip ȯnủ her tarafdan sarp eyledi
10*Böylece o tüm savaşçılarını topladı ve
kutsal Kudüs’ün duva rını tamamlamak için
acele etti. Onları her taraftan sağlam laş tı rı -
yordu. 
11*Hem Beslom oğlu Yonâtânı vâfir ʿasker
ile Yâfaya gönderdi ol da hi içỉnde olanları
kovdủ da içerỉde oturdủ
11*Abşalom oğlu Yonatan’ı birçok askerlerle
Ya fa’ya gönderdi. O da içinde olanları kovup
orada oturdu.  
12*O zamân Trifon ʿazîm ʿasker ile Yahûdâ
vilâ yetine girmek içỉn Ebtûlamâdan göçdủ ve
Yonâtân ȯnuŋla göz hapsinde idi
12*O zaman Trifon kalabalık askerlerle Ya -
hu da bölgesine girmek için Ptolema’dan göç -
tü. Yonatan onunla göz hapsindeydi. 
13*Simʾun dahi Âdîdâda ovâya karşĩ orduʾi
kurdu
13*Simon, Adida’daki ovaya karşı ordu kur -
du.
14*Ve Trifon bildi ki Simʾun karındaşı Yo -
nâtânıŋ yerine girdi hem ȯnuŋla cenk ėdecek
idi élçiler gönderdi ki ȯŋa dėyeler
14*Trifon, Simon’un kardeşinin Yonatan’ın
yerine geçtiğini öğren diğinde; onunla savaş -
mak için elçilerle ona şöyle haber gönderdi:
15*Biz karındaşıŋ Yonâtânı elinde olan u mûr
eclinden şâhıŋ defterhânesine borç ak çeleri
içỉn alıkoduk
15*-Biz kardeşin Yonatan’ı, elinde olan kamu
görevi yüzünden, kralın defterdarlığına olan
borç gümüş paraları için alıkoyduk. 
16*Pes hâlâ bize yüz yük akçe ve ȯnuŋ iki
oğullarını rehine gönder ki salıvėrilip bize
ʿasî olmaya da ȯnủ koyuvėrelim
16*Şimdi bize yüz yük gümüş para ve onun
iki oğlunu rehin gönder ki salıverilip bize baş 

kaldırmasın ve onu serbest bırakalım. 
âmmâ ∞ 
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17*Âmmâ Simʾun bildi ki hîle ile söylerler
yine de akçeleri ve oğlanları tâ kim kavmiŋ
ʿazîm belâsına uğrayıp dėmeyeler ki
17*Ama Simon onların bunları hileyle söy -
lediklerini anladı; yine de gümüş paraları
halkın öfkesine uğrayıp, böyle dememeleri
için gönderdi: 
18*Akçeyi ve evlâdı göndermedỉḡiçỉŋ karın -
daşı öldü
18*“Parayı ve çocuklarını göndermediği için
kardeşi öldü!’’
19*İmdi oğlanları ve yüz yükü gönderdi âm -
mâ Trifon hıyâneten vaʿdeyi bozup Yo nâtânı
salıvėrmedi
19*Böylece oğlanları ve yüz yükü gönderdi.
Ama Trifon sözünde durmayarak Yonatan’ı
serbest bırakmadı. 
20*Ve bundan soŋra Trifon vilâyeti basmağa
ve bozmağa geldi de Âdora giden yolu do -
laşdı Simʾun dahi kendỉ ʿaskerini her gittiḡi
yerde karşĩsına çıkardı
20*Bundan sonra Trifon ülkeyi basmaya ve
bozmaya geldi. Adora giden yolu dolaştı. Si -
mon da kendi askerini her gittiği yerde kar -
şı sına çıkardı.  
21*Ve kalʿade olanlar Trifona élçîler gön-
derdiler ki ȯŋa kendỉlere beriyyeden gelmeḡe
ve zahire göndermeḡe ibrâm eyleyeler
21*Kalede olanlar Trifon’a kendilerini çöl -
den karşılamaya ve tahıl göndermeleri için
elçiler gönderdi. 
22*Trifon dahi cümle sipâhlarını ol gėcede
gelmek içỉn hâzırladı idi âmmâ ol gėce çok
kar yağmak ile karıŋ ucundan gelemedi ve
oradan göçüp Gilʿâdıŋ semtine gitdi
22*Trifon da tüm süvarilerini o gece gelmek
için hazırladı. Ama o gece çok kar yağ dı ğın -
dan, kar yüzünden gelemedi ve oradan gö -
çerek Gilat semtine dek gitti.
23*Ve Baskâma yaklaşdığı gibi Yonâtânı öl -
dürdü de orada gö mül dü
23*Baskama yaklaştığı gibi Yonatan’ı öldür -
dü ve orada gömüldü. 
24*Ȯndan sonra Trifon döndüp kendỉ vilâ -
yetine gitdi
24*Ondan sonra Trifon dönüp kendi vila ye-

tine gitti. 
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25*Simʾun dahi karındaşı Yonâtânıŋ kemik-
lerini almaḡa gönderdi de onları ecdâdınıŋ
şehri Modînde defn eyledi
25*Simon da kardeşi Yonatan’ın kemiklerini
almaya adam gönderdi ve onu atalarının ken -
ti Modin’in gömdü. 
26*Ve cümle İsrâʾėlli ȯnuŋ içỉn birʿazîm yas
çekip ȯŋa niçe eyyâm ağladılar
26*Tüm İsrail onun için büyük yas çekip bir -
çok günler ağladılar. 
27*Simʾun kendỉ babasınıŋ ve karındaş la rı -
nıŋ mezârı üzerinde yüksecik ve ardında hem
öŋünde perdâhlı taşlardan birer türbe yapdı
27*Simon da kendi baba sının ve kardeşle ri -
nin mezarları üstünde, biraz yüksekte; ar ka -
sında ve önünde cilalı taşlardan birer türbe
yaptı. 
28*Ve ol türbeler yanında birbirine karşĩ yedi
dikili taşlar kurdu ba bası içỉn ve anası içỉn
hem dört karındaşları içỉn
28*Ve o türbeler önünde birbirine karşı yedi
dikili taş koydu. Birini babası, birini anası ve
dördünü de kardeşleri için.
29*Ve onlarıŋ etrâfında büyük ve müsennaʿ
direkler dikdi ve direkler üzerinde ebedî
nâm* içỉn silâhlar yapdırdı hem silâhlarıŋ
yanında gemiler kazdırdı ki cümle deryâda
gezenlere görüneler
29*Onların çevresine büyük ve eşit direkler
dikti ve direkler üzerinde sonsuz luk anısı*
için silahlar yaptırdı ve silahların yanına ge -
miler kazdırdı ki tüm deniz lerde gezenler gör -
sünler.
30*Modeynde yapdığı mezârlığı budur ki
dahi bu güne dek durur
30*Modin’de yaptırdığı ve bu güne dek duran
mezarlık budur.  
31*Bu kez Tirifon gencecik olan şâh Ân-
tiyoko ile hîle kullanıp ȯnủ öldürdü
31*Bu kez Trifon gençecik kral Antiyoko’yu
hileyle öldürdü.
32*Ve yerine şâh olup Âsiyânıŋ şâhâne sarı -
ğını sarındı ve vilâ yetinde ʿazîm kıtâl eyledi
32*Onun yerine kral olup, Asya’nın onur
tacını taktı ve o vilayette büyük katillik yaptı. 

*Almancası: “Und ließ um dieselben her große
Säulen setsen und an den Säulen Harnische mac -
hen zum ewigen Gedächtnis und neben den Har-
nischen ausgehauene Schiffe, so daß es alle, die
auf dem Meer fahren, sehen konnten.“ Bkz. Martin
Luther Çev.: I. Mak. 13/29

Türkçesi: Ve bu eşit yüksek sütunları yerleştirdi.
Sütunları ebedi anı için ‘zırhlandırdı’. Bunların
yanında gemiler yontturdu ki, denizde yolculuk
edenler görebilsinler.  

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Piramitleri birer
kaide üzerine yaptırdı ve çevrelerine yüksek ko -
lonlar koydurttu. Ailesinin anısına, kolonların üs -
tünü bir silah takımını gösteren oymalarla süsledi.
Silahlardan başka, denizde yolculuk edenlerin
görebileceği gemi yontuları yaptırdı. I. Mak. 13/29

Yukardaki çeviride sütun yerine piramit demiş.
Ayrıca ebedi anı veya sonsuz nam yerine; ailesinin
anısına diyerek eksik çeviri yapmış.

Simʿun ∞
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33*Simʾun ise Yahûdânıŋ kalʿalarını yapdî ve
onları yüksek kalʿa lar ile ve büyük hisârlar ile
ve kapĩ hem tırkâzlar ile çevirdi ve kalʿa la ra
zahîre kodu
33*Simon ise Yahuda’nın kalelerini yaptı.
On ları yüksek burçlarla, surlarla, sürgülü
kapılarla çevirdi ve kalelere tahıl depoladı. 
34*Ȯndan âdamlar seçip onları şâh Demet -
riyoya vilâyete istizâʾa ėtmek içỉn gönderdi
zîrâ Tirifonuŋ cemʿi efʿalı yağma idi
34*Ondan sonra adamlar seçip kral De -
metriyo’ya vilayetin aydınlığı* için haber
gönderdi. Çünkü Trifon’un tüm işleri yağma -
lamaktı. 
35*Demetriyo dahi ȯŋa bu emirler ve ce -
vablar ile élçiler gönderip bu yüzden mek-
tûblar yaz dı
35*Demetriyo da ona bu yüzden -buyruk ve
yanıtlarla- elçiler gönderip böyle mektuplar
yazdı:  
36*Şâh Demetriyo imâm-ı âʿzam ve şâhıŋ
dostu Simʾuna hem Yahûdîleriŋ ihtiyârlarına
ve tâʾifesine selâm ėder
36*“Kral Demetriyo baş imam ve şahın dos -
tu Simon’a, Yahudilerin yaşlıla rına hem hal -
kına selam eder. 
37*Gönderdiḡiŋiz altĩn tâcı ve hilʿatı kabûl
eyledik ve sizi ʿazîm selâmete komağa hem
size mesâlihgûzârlara ifâdnâme yazmaḡa hâ -
zırız
37*Gönderdiğiniz altın tacı ve kaftanı kabul
ettik. Sizi büyük esenliğe koymak için; size ve
yöneticilere elçilik yazısı yazmaya hazırız. 
38*Ve dahi siziŋle ʿahd ėtdiḡimiz hep mukar-
rerdir yapdıḡıŋız kalʿ a lar da siziŋ olsun
38*Sizinle antlaştığımız tüm şeyler geçerlidir.
Yaptığınız kaleler de sizin olsun. 
39*Hem bu güne dek ėtdiḡiŋiz hatâ ve cü -
rümler muʿâf olsun deyniŋiz olan tâç hem
evvelden Kuds-i Şerîfde vėrilen harâç artık
vėrilmeye
39*Bu güne dek yaptığınız yanlışlıklar ve
suçlar bağışlanıyor. Taç vergisi ve kutsal Ku -
 düs’te alınan haraç artık verilmesin.

*Almancası: “Dann wählte Simeon einige Männer 

aus, die er zu König Demetrius sandte, um einen
Steuernachlaß für das Land zu erwirken. Denn
Tryphon war nur auf Ausbeutung aus.’’ Bkz. Ka-
tolik Birlik Çev.: I. Mak. 13/34
Türkçesi: Sonra Simon adamlar seçip kral De -
metriyo’ya gönderdi ki ülke için vergi iadesi elde
etsin. Zira Trifon sömürüyordu.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.:Ardından Kral Dimit -
rios'a bir kurul gönderip ülkesi için yardım istedi.
Çünkü Trifo her şeye el koyuyordu. I. Mak. 13/ 34 
Yukardaki yorumda yardım istedi diyor. Ama
‘vergi’ konusu hakkında olduğunu yazmamış.
Eksik çeviri!
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40*Ve eḡer araŋızda birkaç kimseler bize
maʿdûd olup yazılmağa lâyıklar var ise ya -
zılsınlar hem aramızda barışık olsun
40*Eğer aranızda birtakım kişiler; bize ya -
zıl maya değer ise yazıl sınlar. Böylece ara -
mızda barış olsun.”  
41*Yüz yetmişinci yılda ümmetleriŋ boyun -
du ruğu İsrâʾėlden kaldı rıldı
41*Yüz yetmişinci yılda milletlerin boyun -
duruğu İsrail’den kal dırıldı.
42*Ve imâm-ı âʿzam ve serʿasker hem Ya -
hûdânıŋ zâbiti olan Simʾu nuŋ evvelki yılında
İsrâʾėl kavmi temessükâtda ve ticâretde díyẻ
tahrîri yazmağa başladılar
42*Baş imam, baş kumandandan ve Yahu -
da’nın önderi olan Simon’un birinci yılında;
İsrail halkını ticarette ve belgelerde yazmaya
başladılar. 
43*Ol zamânda Simʾun Gazâ üzerine orduʾi
kurdu ve ȯnủ muhâ sa ra eyleyip orasını ku -
şattı toprak sürmek içỉn bir büyük yapĩ yapdî
da ȯnu ̉şehre yaklaşdırdî ve ȯnuŋla bir kulleyi
urup aldî
43*O yıllarda Simon, Gaza üzerine ordu
kurdu ve onu çevreleyerek orasını kuşattı.
Toprak sürmek için büyük bir yapı yaptı ve
onu şehire yaklaştırdı ve onunla bir kaleyi
vurup aldı. 
44*Ve ol yapĩda olanlar şehre sıçradılar da
şehrde ʿazîm lerze peydâ oldu
44*O yapıda olanlar şehire sıçradılar ve
şehirde büyük korku oldu. 
45*Yerlỉler dahi ʿavratları ve evlâdları ile es -
vâbını yırtarak hisâra çıkdîler da ʿazîm âvâz
ile çığırıp ve Simʾun onlara sağ elini vėrsin
di ye yalvararak
45*Yerliler kadınları ve çocuklarıyla -yırtık
giysili olarak- sur üstüne çıkıp büyük sesle
ba ğırdılar. Simon’un onlara sağ elini vermesi
için yalvardılar. 
46*Dėdiler ki bizim küstâhlığımıza kalma
illâ merhâmetiŋe göre depren
46*Dediler ki: -Bizim küstahlığımıza bakma!
İllâ merhametine göre davran. 

Simʾun ∞ 
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47*Simʾun dahi onlar ile barışdî ve onları
cenk-i şedîd ile bozmadı nihâyet onları şe h r -
den taşraya kodủ ve içinde bütler olan ev-
lerini pâk eyledî ȯndan tezemmür ve te bârek
ėdip içine girdi
47*Simon da onlarla barıştı ve onları şiddetli
bir cenk ile kırmadı. Sonunda onları şehirden
dışarıya saldı, içinde putlar olan evlerini tem-
izledi ve övgülerle hamd edip içine girdi. 
48*Ve içinden her nâpaklıḡı atīb orada Tev -
râtı gözeden âdamları yerleşdirdî hem ȯnủ
dahi ziyâde sarp eyleyip kendỉ içỉn bir mekân
yapdî
48*Onların içinden her türlü pisliği attı ve
oraya Tevrat’ı gözeten adamları yerleştirdi.
Onu daha çok güçlendirip kendi için bir me -
kân yaptı. 
49*Bu kez Kuds-i Şerîfdeki kullede olanlar
vilâyetine girip çıkma ğa hem alım satım ėt -
meḡe mâniʿleri olmağile ʿazîm açlık çek dîler
ve çoğu açlıkdan öldủler
49*Bu kez kutsal Kudüs’teki kalede olanlar;
vilayete girip çıkmaya, alım satım etmeye
izinleri olmadığından büyük açlık çektiler ve
birçoğu da açlıktan öldü. 
50*Pes Simʾuna çığırdılar ki onlara sağ elini
suna ol dahi sundu ve onları oradan taşraya
sürdü de kulleyi kerîhētden pâk eyledi
50*Böylece Simon’u çağırdılar ki onlara sağ
elini sunsun. O da yardımcı oldu ve onları
oradan dışarıya attı. Kaleyi kirlilikten temiz -
ledi. 
51*Ve yüz yetmiş birinci yılıŋ ikinci ayında
yiḡirmi üçüncü günde hamdler ile ve hurmâ
dalları ile tanbûr ve santûrlar ile ve kudûmler
ile ve uġniyeler ile içeriye girdi İsrâʾėl vilâ -
yetinden büyük müsteʾ sal düşman olduğuçỉn
51*Yüz yetmiş birinci* yılın ikinci ayının yir -
mi üçüncü gününde şükrederek hurma dal -
ları, telli sazlar, vurgulu çalgılar ve ilâhi lerle
içeri girdiler. Çünkü İsrail vilayetinden büyük
düşmanın kökü kazınmıştı.

*İ.Ö. 171’de Simon’un komutanlığında Kudüs
Romalılar’dan geri alındı.  
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52*Ve kânûn ėtdî ki ol günü her yıl şenlik ile
şöhretde tutalar
52*O günü her yıl sevinçle kutlamak için
yasa çıkardı. 
53*Hem kulleye yakın olan heykeliŋ dağını
dahi ziyâde sarp îde orada kendỉ tâʾifesi ile
mekân tutdủ
53*Kaleye yakın olan Tapınağın dayanağını
daha çok dikleştirdi ve orada kendi halkıyla
yerleşti.
54*Ȯndan Simʾun oğlu Yuhânnayı yiḡit oldu -
ğunu görüp ȯnủ cümle ʿaskeriŋ serveri nasb
eyledi de Gazârada sâkin oldủ
54*Ondan sonra Simon oğlu Yuhanna’nın
yiğit biri olduğunu görüp; onu tüm askerlerin
başı yaptılar ve Gazara’da yaşadı.

Ondördüncü Bâb
1*Yüz yetmiş ikinci yılda şâh Demetriyo
ʿaskerini devşirip Midyân vilâyetine kendỉye
imdâdlar çıkarmak içỉn gitdi tâ ki Tirifon ile
cenk eyleye
1*Yüz yetmiş ikinci yılda kral Demetriyo
askerlerini toplayıp Med yan vilayetine -ken -
dine yardımcılar bulmak için- gitti ki Trifon
ile cenk etsin. 
2*Fârs ve Midyân şâhı Ârsâka dahi işidip De -
metriyo kendỉ ser haddlarına geldi kendỉ serʿ -
askerlerinden birini gönderdi ki ȯnủ diri
tu    talar
2*Pers ve Medyan kralı olan Arsaka da De -
metrios’nun kendi sınırlarına geldiğini du -
yun ca; kendi askerlerinden birini, onu sağ
yakalamaları için gönderdi.  
3*Ol dahi varıp önce Demetriyonuŋ çerisini
bozdủ da ȯnu ̉tutdủ ve Ârsâka götürdủ ol dahi
ȯnủ zindana kodủ
3*O da gidip önce Demetriyo’nun askerlerini
bozdu. Onu tuttu ve  Arsaka’ya götürdü. O da
onu zindana attı. 
4*Ve Yahûdâ vilâyeti kendỉ ümmetine íyỉliḡe
saʿy ėden Simʾunuŋ cemʿ i eyyâmında 
4*Yahuda eyaleti; kendi milletini iyiliğe ça-
balayan Simon’un tüm günlerinde ∞

râhatda ∞ 
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râhatda idî ve ȯnuŋ saltanatı hem ʿizzeti on-
lara dâʾimâ merġub idî
huzur içindeydi. Onun yönetimi ve görkemi
onlara her zaman değerliydi. 
5*Ve ġayrı hünerlerinden mâʿadâ bir limân*
yapmak içỉn Yafâyı al dỉ de deryânıŋ adalarına
bir duhûl açdî
5*Bu başarılarından başka bir Liman yap-
mak için Yafa’yı aldı ve denizin adalarına bir
giriş açtı. 
6*Hem kendỉ ümmetine serhadler açdî de vi -
lâ yeti zabt eyledî
6*Kendi milletine sınırlar açarak vilayeti
eline geçirdi.
7*Ve çok esîrler devşirdî hem Gazârayı ve
Beyt-i Sûru ve kullesini feth ėtdî hem oradan
keraheti kaldırdî de ȯŋa kimse mukâvemet
ėtmedî
7*Birçok tutsaklar topladı. Gazza, Beytsur ve
kalesini aldı; oradan iğrençliği kaldırdı. Ona
hiç kimse karşı koyamadı.  
8*Ve herkes kendỉ yerine tîmâr ėderdi yer
dahi kendỉ mahsûlünü ve tarlalarıŋ ağaçları
kendỉ mey velerini vėrirler idî
8*Herkes kendi yerine bakardı; yer de kemdi
ürününü ve tarlanın ağaçları kendi meyve -
lerini verirdi. 
9*Kocalar çarşĩlarda otururlar idi cümlesi íyỉ
musâhabatlar ėderler idi ve gençler ʿizzet ve
cenk esvâbını gėyerler idi
9*Yaşlılar çarşılarda oturuyorlar ve tümü iyi
sohbetler ediyordu.  Gençler onur ve cenk
giy   sisi giyi yor du.
10*Şehrleri zâhireler ile ve ʾedevât-ı harbî ile
doldurdu şöyle ki adınıŋ ʿizzeti tâ yeriŋ ni-
hâyetine dek çekildi
10*Şehirleri tahıllarla ve çeşitli savaş alet-
leriyle doldurdu.  O denli ki onun ünü ta yerin
ucuna dek erişti. 
11*Vilâyeti selâmete kodu da İsrâʾėl pek
mesrûr oldủ
11*Bölgeyi esenliğe çıkararak İsrail’i sevin-
dirdi.  
12*Herkes kendỉ asmasınıŋ ve kendỉ incîriniŋ
al tında oturur idi ve onlara korku vėren kimse
yoğidi

12*Herkes kendi asmasının ve kendi incirinin
al tında otururdu ve onları hiç kimse korkut-
muyordu. 

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ilîmân’
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13*Zîrâ muhâribleri vilâyetden kaldırıldı idi
ve ol ʿasırda şâhlar münhezim oldular
13*Çünkü savaşçıları vilayetten kaldırılmıştı
ve o asırda krallar yenildiler.  
14*Kendỉ kavminiŋ fukarâsına takviye vėrdî
Tevrâta mukayyed idî ve her fâsık ve fâciri
ortadan kaldırdî
14*Kendi halkının yoksullarını destekledi,
Tevrat’ı gözetti, her kötü ve yaramaz adamı
ortadan kaldırdı.
15*Makdeseyi tezyîn eyledi ve mukaddes
âvâdânlıkları artırdı
15*Tapınağı bezedi ve kutsal kapları çoğalttı. 
16*Bu kez Rûmâda ve İspârtâda Yonâtânıŋ
öldüğünden haber işi di lip Rûmâlı ve İspâr -
tâlılar ʿazîm elem çekdiler
16*Bu kez Roma ve Isparta’da Yonatan’ın
öldüğü haberi işitilince Romalılar ve Ispar -
talılar çok üzüldüler. 
17*Âmmâ yerine karındaşı Simʾunuŋ imâm-
ı âʿzam olduğunu ve vilâyeti hem içinde olan
şehirleri zabt ėtdiḡini işidip 
17*Ama yerine kardeşi Simon’un baş imam
olduğunu, vilayeti ve içindeki şehirleri aldığı
duyulunca; 
18*Yahûda ve Yonâtân hem karındaşları ile
ėtdiği dostluğu ve taʿâhüdü ȯnuŋla tecdîd ėt -
mek içỉn ȯŋa bakır levhlerde mektûblar yaz -
dılar da
18*Yahuda, Yonatan ve kardeşleriyle yaptığı
dostluk antlaşmasını onunla yenilemek için
ona bakır levhalarla mektuplar yazdılar. 
19*Kuds-i Şerîfde cemâʿatiŋ öŋünde okun-
dular
19*Bunlar kutsal Kudüs’te halkın önünde
okun dular. 
20*Ve İspârtâlılarıŋ gönderdiḡi mektûblarıŋ
sûreti budur İs pâr tâ lılarıŋ şehir livâʾsı ve hâ -
kimleri imâm-ı âʿzam Simʾuna ve ka rın dâş -
larımız ihtiyârlara hem imâmlara ve Ya hûdî
kavminiŋ ba  ki ye   sine selâm ėderler
20*Ispartalılar’ın gönderdiği mektupların
kopyası budur: “Ispartalılar şehrin idarecile -
rine, hakimlerine, baş imam Simon’a, kar -
deşlerine, yaşlılara, imamlara ve Yahudi
hal   kının geri kalanlarına selam eder.  

21*Bizim kavmîmize gönderilen élçiler bize
ʿizzet ve ikrâmıŋızdan haber vėrdiler
21*Bizim milletimize gönderilen elçiler; bize
onurunuzdan ve saygınlığınızdan haber ver -
diler.

biz ∞ 
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biz dahi onlarıŋ gelişinden sevindik
Biz de onların gelişinden sevindik.
22*Ve onlarıŋ söylediḡi nesneleri kavmiŋ
sicillesinde bu minvâl üzere yazdık Ântiyoko
oğlu Numeniyo ve Yâsonuŋ oğlu Ântîpâtiro
nâm Yahûdîleriŋ élçileri bize aramızda olan
dostluğu tecdîd ėtmek içỉn geldiler
22*Onların söylediği şeyleri halkın kayıt def-
terine bu şekilde yaz dık: “Antiyoko oğlu  Nu-
menyo ve Yason oğlu Antipatro adındaki
Ya                 hu       dilerin elçileri bize aramızdaki dostluğu
yenilemek için geldiler. 
23*Kavm dahi bu âdamları ikrâm ile kabûl
ėtmek hem sözleriniŋ sûretini defter-i ʿâmme
yazmağa kâil oldu tâ kim İspârtâlı kavmine
zikr içỉn ola bu nesneleriŋ sûretini dahi i -
mâm-ı âʿzam Simʾuna yazdı
23*Millet de bu adamları onurla kabul etmek
ve sözlerinin kop yasını nüfus kütüğüne yaz-
maya razı oldu. Ta ki Isparta halkına anı için
olsun. Bunların kopyasını da baş imam Si-
mon’a yazdı.’’ 
24*Bundan soŋra Simʾun Nûmeniyoyu biŋ
mına tartâr bir büyük altĩn kalkan ile Rûmâya
gönderdi ki onlar ile teʿâkud eyleye
24*Bundan sonra Simon Numenyo’yu bin
mına ağırlığında büyük bir altın kalkanla Ro-
ma’ya gönderdi ki onlarla antlaşsın.
25*Bu kez kavm bu nesneleri işidip dėdi ki
Simʾuna ve ȯnuŋ oğul la rına ne lütf u kerem
ėdebiliriz çün o ve karındaşları hem ecdâ dı -
nıŋ ocağı bizim mesʾâlihimizi sâbit eylediler
ve İsrâʾ ėliŋ düş   man ları ile cenk ėdīb onları
yanlarından kovdủlar
25*Halk bu olanları duyunca şöyle söyledi:
-Simon ile oğullarına nasıl iyilik yapabiliriz?
Çünkü onunla kardeşleri ve atalarının ocağı
bizim işlerimizi yaptılar ve İsrail’in düş man -
larıyla cenk edip onları yanlarından kovdu-
lar. 
26*Ve Simʾuna riyâseti mukarrer ėdip bunu
bakır levhlerde yazdîler
26*Simon başkanlığı bir karara bağlayıp,
bunu bakır levhalara kazıttı ∞
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ve onları Siyon dağında direkler üzerinde ko-
dular
ve onları ‘Sion Dağı’nda direkler üzerine
koy   dular.
27*Ve kitâbetiŋ sûreti budur yüz yetmiş i kin -
ci yılda ki imâm-ı âʿzam Simʾunuŋ üçüncü
yılıdır eylûl ayınıŋ on sekizinci gününde
Âsârâmelde imâmlarıŋ ve kavmiŋ hem tâʾi -
feleriŋ hâkimleriniŋ ve vilâyet ihtiyâr larınıŋ
ʿazîm cemʿiyyetinde
27*Kitabet’in kopyası böyledir: “Yüz yetmiş
ikinci yılda ki baş imam Simon’un üçüncü
yılıdır. Eylül ayının on sekizinci gününde,
Asa ramel’de; imamların, halkın, milletlerin
önderlerinin ve vilayet yaşlılarının büyük ce-
maatinde.
28*Bize beyân olundu ki vilâyetimizde niçe
defâ cenkler olalıdan berỉ
28*Bize bildirildi ki, ülkemizde birçok sa -
vaşlar olalıdan beri; 
29*Yoʿarîb neslinden Matâtiyâ oğlu Simʾun
ve karındaşları ken dỉ lerini istibsâle bırak dılar
ve kendỉ kavminiŋ düşmanları ile mu hârebe
ėtdiler tâ kim onlarıŋ ümmetini ʿazîm izzet
sâhibi ėtdiler 
29*Yoarib soyundan Matatya oğlu Simon’un
kardeşleri kendilerini bağımsızlığa bıraktılar
ve kendi halkının düşmanlarıyla savaştılar. Ta
ki kendi halkını büyük onur sahibi etsinler.
30*Ve niçe ki Yonâtân kendỉ kavmini cemʿ
ėtdi de onlarıŋ imâm-ı âʿzamı oldu ve kendỉ
kavmine irtihâl eyledi ise
30*Yonatan kendi halkını toplayıp onların
baş imamı oldu ve kendi halkına birlik ge-
tirdi.  
31*Hem niçe ki onlarıŋ düşmanları vilâyetini
basmak isterlerdi tâ kim ol vilâyeti tevsîk
eyleyeler ve Makdese üzerine el uralar 
31*Onların düşmanları yöreyi kayda almak
ve Tapınağa el koymak için ülkeyi ele geçir -
mek istemişti. 
32*Ve nice ki Simʾun o zamân kalkıp kendỉ
kavmi içỉn cenk eyledi
32*İşte Simon  o zaman kalkıp kendi halkı
için savaştı 
kendỉ ∞
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ve kendỉ çok akçesini harc eyledi hem kendỉ
kavminiŋ cenk tâʾi fesine silâhlar hem ʿulû -
feler vėrdi
ve kendi gümüş parasını harcadı hem kendi
halkının savaşçılarına silahla para verdi. 
33*Ve Yahûdâ şehrlerini hem Yahûdâ sı nĩ -
rında olan Beyt-i Sûru ki evvelden düş man -
larıŋ silâhları orada idi sarp eyledi ve içỉne
Ya hûdî âdamlarını istihfâz içỉn kodu
33*Yahuda şehirlerini ve Yahuda sınırında
olan Beytsur’u ki önceden düşmanlarının
silahları oradaydı. Onu güçlendirdi ve içine
Yahudi adamlarını korumak için koydu.  
34*Hem dahi deŋiz yâlısında olan Yâfayı ve
ʿAzot sınĩrında olan Gazârayı ki evvelden
ȯnủ düşmanlar tutarlar idi sarp idi ve içỉne
Yahûdîleri kondurdu hem içlerine taʿmîrleri
içỉn her münâsib nesneler kodu
34*Deniz kıyısında olan Yafa’yı ve Azot sı nı -
rında olan Gazara’yı -ki önceden düş man -
ların elindeydi ve çok güçlüydü- içine
Ya           hudileri yerleştirdi ve oraya onarım için
her çeşit şey koydu. 
35*Kavm dahi Simʾunuŋ efʿâlini ve kendỉ
tâʾifesine kesb ėtmeḡe niyyet ėttiḡi ʿizzeti
görüp ȯnủ kendỉlerine hâkim ve imâm-ı
âʿzam nasb eyledîler bu cümle nesneleri ėt -
diḡi ve kendỉ tâʾifesine ʿadâlet ve hakîkatı
gözetdiḡi hem kendỉ kavmini rifʾatlı ėtmeḡe
her vechile saʿy ėtdiḡi içỉn
35*Halk da Simon’un işlerini ve kendi hal -
kına kazanmak istediği onuru görüp onu
kendilerine egemen ve baş imam seçtiler.
Çün kü o bu denli şeyler yapmış, halkına
adalet ve gerçeği gözetmişti. Ayrıca kendi
ulu  sunu yükseltmek için çok çaba sarfetmişti. 
36*Ki ȯnuŋ eyyâmında her şey ellerinden
müyesser oldủ onlarıŋ vilâyetinden ümmetler
kaldırıldı ve Kuds-i Şerîfde Dâvûduŋ şeh -
rinde olanlar da ki
36*Onun günlerinde her şey onun elinden
çıkmış ve onların bölgesinden milletler kal -
dırılmıştı. Kutsal Kudüs’te ve Davut kentinde
olanlar da ∞
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kendỉlerine bir kulle yapdılar ve oradan çıkıp
makdeseniŋ etrâfında olan her şeyʾi bozarlar
idi ve pâk yerlerde ʿazîm kıtâl ėderler idi
kendilerine bir kale yaptılar. Oradan çıkıp
Tapınağın çevresinde olan her şeyi bozarlardı
ve temiz yerde büyük çapta kıyımlar yaptılar. 
37*Ve içinde Yahûdî âdamlarını kodu da vi -
lâyetiŋ hem şehrlerin âmânı içỉn ȯnủ sarp
eyledi hem Kuds-i Şerîfin hisârını yüksek
ėtdi
37*İçine Yahudi adamlarını yerleştirdiler. Vi-
layetin ve şehirlerin yardımı için onu güç len -
dirdi ve kutsal Kudüs’ün surlarını yük seltti. 
38*Şâh Demetriyo dahi ȯnủ imâm-ı âʿ zam -
lıkda hemân bu vech içỉn mukarrer eyledi
38*Kral Demetriyo da onun baş imamlıkta
durmasına karar verdi.
39*Ve ȯnủ kendỉ dostlarından maʿdûd ėtdi
hem ȯŋa ʿazîm izzet ve ikrâm eyledi
39*Onu kendi dostlarından biri gibi gördü ve
ona büyük bir onur verdi. 
40*Zîrâ işitdi ki  Yahûdîler Rûmâlılarıŋ dost -
ları ve müteʿâkıdları ȯŋlardı ve Rûmâlılar
Simʾ unuŋ élçilerine istikbâlen ikrâm ile gel -
di ler idi 
40*Çünkü Yahudiler’in Romalılar’ın dostları
ve müttefikleri olduğunu duymuştu. Roma -
lılar Simon’un elçilerini karşılamak için gör -
kemle gelmişlerdi.
41*Ve Yahûdîler hem imâmlar kâîl oldular ki
Simʾun hâkim ve imâm-ı âʿzam ola dâʾimâ tâ
bir hak peyġamber zuhûr ėdinceye dek
41*Yahudiler ve imamlar Si mon’un her za -
man ta gerçek bir peygamber ortaya çıkın -
caya dek önder ve baş imam olmasına razı
oldular.   
42*Ve onlarıŋ serʿaskeri ola hem mukaddes
yerlere takayyüd ėdip onlardan kendỉ işle -
rinde vilâyetde cenkde ve kalʿalarda nasb
eyle ye 
42*Onların başkumandanı olmasını, kutsal
yerleri kayıt altına alıp onlardan kendi işleri
için kalalere ve vilayete asker atayacaktı.
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43*Hem makdeseye takayyüd ėde ve cümlesi
ȯŋa itâʿat ėdeler de vilâyetde yazılan cümle
berʾâtlar ȯnuŋ adıyla yazıla hem ki fırfır
libâsını gėye ve altĩn taşıya
43*Tapınağa çalışıp herkes ona uyacak. Vi-
layette yazılan tüm imtiyazlar onun adıyla
yazılacak ve göz alıcı mor kaftanı giyecek. 
44*Ve kavmlardan ya imâmlardan olan hîc
kimseye cevâz gösterilmeye ki bu nesneler-
den birini iptâl ve ȯnuŋ emri olmadıkça vilâ -
yetde cemʿiyyet eyleyeler ya fırfır libâsını
gėyeler ve altĩn tokayı taşıyalar
44*Bu şeylerden birini kaldırmak ve onun
buyruğu olmadıkça vilayette toplantılar yap-
mak, göz alıcı mor kaftanı giymek, ne de altın
toka taşımak için; milletlerden ve imamlar-
dan  hiç kimseye izin veril meyecek. 
45*Bu nesnelere dahi hilâf ya onlardan bi -
risini fesh ėden kimse mücrim ola”  
45*Bu yazılanlara karşı gelen ve onlardan
birisini kaldıran suçlu olurdu. 
46*Ve cümle kavm mukarrer ėtmeḡe hem
Simʾunuŋ sözüne göre ʿamel ėtmeḡe rızâʾ
vėr diler
46*Bütün halk bunu onaylamağa ve Simon’ -
un sözüne göre yapmaya razı oldu.
47*Simʾun dahi onları kabûl ėdip baş imâm -
lığıŋ hizmetini ėtmeḡe ve serʿasker ve Yahûdî
tâʾifesiniŋ ve imâmlarıŋ hâkimi ve cümle le -
rine baş olmağa râzı oldu
47*Simon da onları kabul ederek; baş imam -
lığın hizmetini görmek, başkomutan olmak,
Yahudi milletinin ve imamların yöneticisi ol -
mak ve tümünün baş olmaya razıydı.
48*Ve kavm ısmarladı ki bu yazı bakır levh-
lere geçirile de mak de seniŋ çevresinde bir
şöhretli yerde konulalar
48*Halk bu yazıların bakır levhalara kazı -
narak, Tapınağın çevre sinde uygun bir yere 
konulmasını istedi. 
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49*Ve bu nesneleriŋ sûretleri heykeliŋ hücre-
sine konula tâ kim Simʾunuŋ ve oğullarınıŋ
olalar
49*Bu şeylerin bir kopyası da Tapınağın hüc -
resine konulsun; ta ki Simon’un ve oğulla -
rının olsun.

Onbeşinci Bâb 
1*Bu kez Demetriyonuŋ oğlu Ântiyoko Ya -
hudîler tâʾifesiniŋ hâkimi imâm Simʾuna ve
cümle tâʾifeye deŋiz adalarından bu mazmûn
üzere mektûblar gönderdi
1*Bu kez Demetriyo’nun oğlu Antiyoko, Ya -
hu dilerin yöneticisi imam Simon’a ve tüm
millete deniz adalarından bu şekilde mektup -
lar gönderdi: 
2*Şâh Ântiyoko tâʾifesiniŋ hâkimi ve imâm-
ı âʿzam Simʾuna ve Yahûdîleriŋ tâʾifesine se -
lâm ėder
2*“Kral Antiyoko, milletinin yöneticisi ve baş
imam Simon’a ve Yahudi halkına selam eder. 
3*Çün baʿzı ehl-i fesâd âdamlar ecdâdımızıŋ
memleketini zabt ėtdîler memleketi tekrar
almağa niyyet eyledim tâ kim ȯnu ̉evvelki hâl
üzere koyam bu husûsdan ġarîb tâʾifeden bir
ʿazîm ʿasker cemʿ eyledim ve cenk gemile ri   -
ni hâzırladım
3*Çünkü bazı kötülük sahibi adamlar, atala -
rı mızın ülkesini ele geçirdiler. Bu yüzden ül -
keyi tekrar almaya niyet ettim. Ta ki onu
ön ceden olduğu gibi yapayım. Bu yüzden
yabancı milletten büyük askerler topladım ve
savaş gemilerini hazırladım.  
4*Pes murâdım vilâyet üzerine karaya çık -
makdır ki vilâyetimizi harâb ve memleketde
niçe şehrleri yebâb ėdenlerden intikâm alam
4*Evet arzum vilayet üzerine karaya çıkmak -
tır ki ülkemizi mahveden ve birçok şehirle -
rimizi yıkanlardan öç alayım. 
5*Ve halâ saŋa seleflerim şâhlar ėtdiḡi cümle
muʿâfâtı ve sâʾir hâlʿâtı
5*Şimdi sana eski krallarımın verdiği bağış -
la mayı ve diğer şeyleri ∞

mukarrer ∞
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mukarrer ėderim
onaylıyorum.
6*Bundan mâʿadâ saŋa icâzet vėrdim ki vi -
lâyetiŋde kendỉ sikkeŋ ile akçeyi darp ėde sin
6*Bundan başka sana ülkende kendi madeni
paranı ve gümüş paranı bastırmana izin ve -
riyorum. 
7*Ve Kuds-i Şerîf hem Makdese hürr olalar
ve cümle ėtdiḡiŋ sefer mühimmâtı ve yap -
dığıŋ hem tutduğuŋ kalʿalar saŋa kalsınlar
7*Kutsal Kudüs ve Tapınak özgür olsun. Tüm
yığdığın savaş mü him matı, yaptığın ve elinde
tuttuğun kaleler senin olsun. 
8*Ve dahi cümle şâha deŋecek borclar ve
şâha müteʿallik nesneler hep bundan soŋra
her zamâna dek saŋa bağışlandı
8*Kralın dediği tüm borçların ve krala ait
olan şeyler; bundan son ra her zaman sana
bağışlandı. 
9*Ve memleketimizi feth ėtdiḡimizden soŋra
saŋa ve tâʾife hem heykeliŋe ʿazîm kerem ile
riʿâyet ėdelim şöyle ki ʾizzetiŋiz cümle yer -
de meşhûr ola
9*Ülkemizi aldıktan sonra seni, milletini ve
Tapınağını yüce gö nülden onurlandıralım.
Şöyle ki görkemli ününüz, tüm yeryüzüne
yayılsın.” 
10*Yüz yetmiş dördüncü yılda Ântiyoko ec -
dâdınıŋ vilâyetine hurûc eyledi de cümle
ʿaskerler ȯŋa üşdủler bir vechile ki Tirifonuŋ
yanında kalanlar az kaldılar
10*Yüz yetmiş dördüncü yılda Antiyoko ata -
larının vilayetine gitti. Tüm askerler ona
üşüş tüler. Bu yüzden Trifo’nun yanında ka -
lanlar azaldı. 
11*Ve şâh Ântiyoko ȯnủ kovaladı ol dahi
kaça kaça deŋiz yalısında olan Dorâya geldi
11*Kral Antiyoko onu kovaladı. O da kaça
kaça deniz kenarında olan Dora’ya geldi.
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12*Zîrâ gördü ki başına çok belâlar yığılırdı
ve ʿasker ȯnủ bırakdı idi
12*Çünkü başına birçok kötülüklerin geldi -
ğini görüyordu ve askerleri de onu bırakmış -
lardı. 
13*Ântiyoko dahi Dorâ üzerine orduʾi kur dỉ
ve yüz yiḡirmi biŋ cenk erleri hem se kiz biŋ
sipâhları var idi
13*Antiyoko da Dora’ya karşı ordu kurdu ve
yüz yirmi bin savaş çıyla sekiz bin süvarisi
vardı. 
14*Ve şehri muhâsara eyledi gemiler dahi
deryâdan yanaşdılar da şehri deryâdan ve
karadan tazyîk ėdip kimseyi girmeḡe ve çık -
maḡa komazdı
14*Sonunda şehiri kuşattı ve gemiler de de -
nizden yanaştılar. Şehiri denizden ve karadan
sıkıştırarak kimseyi girmeye ve çıkmaya bı -
rakmadı. 
15*Bu kez Numeniyo cümle bile olanlar ile
Rûmâdan dönüp şâha hem eyâletlere bu min-
vâl üzere mektûblar getürdî
15*Bu sırada Numeniyo tüm yanında olan-
larla birlikte Roma’dan dönerek krala ve
eyaletlere bu şekilde mektuplar getirdi:
16*Rûmâlılarıŋ Lûkiyûs nâm vezîri şâh Bat -
lâmyosa selâmlar ėder
16*“Romalılar’ın Lukius adındaki veziri kral
Pto lemo’ya selam eder. 
17*Dostlarımız ve müteʿâkıdlarımız olan Ya -
hûdîleriŋ imâm-ı âʿzamı Simʾundan ve Ya -
hûdî kavminden dostluğu ve eski teʿâkudu
tecdîd ėtmek içỉn irsâl olunan élçiler bize
gelip
17*Dostlarımız ve müttefiklerimiz olan Ya -
hudi ler’in baş imamı Simon’dan; Yahudi
mille tinin dostluğunu onaylamak ve eski an -
t      laşmalarını tazelemek için gönderilen elçiler
bize gelip;  
18*Bin mina altĩndan bir kalkan getirdiler
18*Bin mina altından bir kalkan getirdiler.
19*Pes biz şâhlara ve eyâletlere yazmağa
maʿ kûl gördük ki onlara hic cefâ ėtmeyeler
ve onlar ile şehirleri hem vilâyetleri ile cenk
ėt meyeler hem onlar ile
19*Böylece biz krallara ve eyaletlere böyle 

yazmayı uygun bulduk. Onlara hiç sıkıntı
çektirmesinler. Onlarla şehirleri ve vilayet-
leriyle cenk etmesinler. Hem onlarla ∞

cenk ∞  
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cenk ėdenlere imdâd vėrmeyeler
cenk edenlere de yardım etmesinler. 
20*Ve onlardan kalkanı kabûl ėtmeḡi câʾiz
gördük
20*Onlardan kalkanı kabul etmeyi uygun
gördük. 
21*Pes eḡer onlarıŋ vilâyetinden baʿzı ehl-i
fesâd âdamlar size kaç dîler ise onları imâm-
ı âʿzam Simʾunuŋ eline teslîm ėdesiz ki Tev -
rât mûcibince onlarıŋ hakkından gele
21*Eğer onların vilayetinden bazı kötü a -
dam lar size kaçtılarsa; onları baş imam Si-
mon’un eline teslim edesiniz ki Tevrat’a
(şe  riata) göre onların hakkından gelsin.” 
22*Bu nesneler şâh Demetriyoya ve Ânnâ -
loya ve Âriyârâtâ ve Ârisâha yazıldı
22*Bu şeyler kral Demet riyo’ya, Annalo’ya,
Ariyarat’a ve Arisah’a yazıldı.  
23*Ve cümle eyâletlere hem Sâmsâmâya İs -
pârtâlılara Delûya Min doya Sikyona Kir yâya
Sâmoya Panfiliyaya Likiyaya Hali kârnâsoya
Rodosa Fâsildâya Kosa Sîdeye Â râ doya
Gorteneye Kınıdoye Kıbrĩsa ve Kir nâye de
23*Ve tüm eyaletlere; Samsama’ya, Ispar -
talılar’a, Delo’ya, Mindo’ya, Sikyon’a, Kir -
ya’ya, Samo’ya(Sakız Adası), Panfiliya’ya,
Likiya’ya, Halikarnos’a, Rodos’a, Fasilya’ -
ya, Kos’a, Side’ye, Aradus’a, Gortene’ye,
Kınıdu’ya, Kıbrıs’a ve Kirna’ye de (gönder-
ildi.).  
24*Hem bu mektûblarıŋ sûretini imâm-ı âʿ -
zam Simʾuna yazdılar
24*Hem bu mektupların kopyasını baş imam
Simon’a yazdılar. 
25*Pes şâh Ântiyoko ikinci günde Dorâ üze -
ri ne orduʾi kurdu her gün elleşip yapīlar yap
ī p Tirifonu şöyle kapadı ki ne girmeḡe kâ dir
oldu ne çıkmağa
25*Böylece kral Antiyoko, ikinci günde Dora
üzerine ordu kurdu. Her gün yardımlaşarak
yapılar yapıp ve Trifon’u öyle bir kapadı ki
ne girmek ve ne de çıkmak olanaklıydı.
26*Simʾun dahi ȯŋa imdât içỉn iki biŋ güzîde
âdamlar gönderdi ∞
26*Simon da ona yardım etmek için iki bin 
seçkin adamlar gönderdi.
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hem gümüş ve altĩn hem niçe âvâdânlıklar ir -
sâl eyledi
hem gümüş, altın ve birçok kap kacak da gön-
derdi. 
27*Âmmâ Ântiyoko bu nesneleri kabûl ėt -
medi illâ ȯnuŋla evvelden taʿahhüd ėtdiḡi
nesneleri hep feth eyledi ve ondan ayrılıp
27*Ama Antiyoko bu şeyleri kabul etmedi ve
önceden onunla antlaştığı şeyleri alıp ant -
laşmayı bozdu ve ondan ayrıldı. 
28*Ȯŋa kendỉ dostlarından Ântiyoko nâm bir
kimesneyi gönderdi ki ȯnuŋla masâlih görüp
diye ki siz Yâfayı ve Gazârayı hem Kuds-i
Şerîfde olan kulleyi ki hem memleketiŋ
şehrleridir tutarsıŋız
28*Ona kendi dostlarından Antiyoko adında
bir kimseyi gönderdi ki onunla meseleleri
görüşüp desin ki: -Siz Yafa’yı, Gazara’yı ve
kutsal Kudüs’te olan kaleyi ki ülkenin şe -
hirleridir tutuyorsunuz. 
29*Onların sınĩrlarını hârab ve vilayetde
ʿazîm kıtâl eylediŋiz hem memleketimiŋ çok
yerlerini zabt ėtdiŋiz
29*Onların sınırlarını bozarak vilayette bü -
yük kıyımlar yaptınız ve ülkenin bir çok yerini
ele geçirdiniz. 
30*Pes hâlâ aldığıŋız şehrleri ve Yahûda vi -
lâyeti sınĩrınıŋ taşrasın da zabt ėtdiḡiŋiz yer -
leriŋ harâclarını gerỉ vėresiz
30*Şimdi aldığınız şehirleri ve Yahuda vi-
layeti sınırının dışında ele geçirdiğiniz yer-
lerin vergilerini geri verin. 
31*Ya onlar içỉn beşyüz yük akçe ve ėtdiḡiŋiz
harâblık ve şehrleriŋ harâcı içỉn ġayrı beşyüz
yük vėriŋ ve illâ geliriz de siziŋle cenk ėderiz
31*Onlar için beşyüz akçe ve yaptığınız yıkım
için de o şehirlerin vergileri için ayrıca beş -
yüz akçe daha verin! Aksi halde gelir sizinle
cenk ederiz.  
32*Pes şâhıŋ dostu Âtenobiyo Kuds-i Şerîfe
geldi de Simʾunuŋ ʿizzetini ȯnuŋ dolâbını al -
tĩn ve gümüş kâblar ile hem ʿazîm te dârikiŋi 
32*Böylece kralın dostu Atenobiyo kutsal
Ku düs’e gelerek Simon’un onuru olan dola -
bını altın ve gümüş kaplarla büyük  biri kimini

görüp ∞
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görüp şâşdı ve Simʾuna şâhıŋ sözlerini nakl
eyledi
görüp şaşırdı! Simon’a kralın sözlerini ak -
tardı. 
33*Simʾun dahi ȯŋa cevab vėrip dėdi ki biz
ġayrı kimseniŋ vilâye ti ni almadık ve eliŋ
günüŋ nesnesini tutmazız babalarımızdan
kal  mış emlâkdan ġayrı ki bir zamân düş -
manlarımız tarafından nâ-hak yere ġasb o -
lundu idi
33*Simon da ona şöyle yanıt verdi: -Biz kim-
senin ülkesini almadık ve dostların şeylerini
tutmuyoruz. Atalarımızdan kalmış yerlerden
başka ki bir zaman düşmanlarımız tarafından
haksız yere tutuldu.
34*Ve biz fĩrsat elimize girdikce babaları -
mızıŋ emlâkıŋı tahsîl ėde riz
34*Bir olanak elimize geçince; atalarımızın
malının gelirini top larız. 
35*Ve dėdiḡiŋiz hem taleb ėtdiḡiŋiz Yâfa ve
Gazâra onlar bizỉm kavmimỉz ve vilâye -
timizde ʿazîm kıtâl ėderler idi onlar içỉn saŋa
yüz yük akçe vėrelim Âtanobiyo dahi ȯŋa bir
cevab vėrmedi
35*Söylediğiniz ve istediğiniz Yafa, Gazara
ki onlar bizim halkımız ve bölgemizde birçok
kı yımlar yapmışlardı. Onlar için sana yüz yük
gü müş para vereyim. Atenobiyo da ona bir
yanıt vermedi; 
36*Ve darılủb şâha döndî de ȯŋa bu sözleri
hem Simʾunuŋ dârâtını ve cümle gördüḡü
nes neleri nakl eyledi de şâh ʿazîm ġazaba
geldî
36*Darılarak krala gitti. Ona bu sözleri, Si-
mon’un görkemini ve tüm gördüklerini ak -
tardı. Kral büyük bir öfkeye kapıldı. 
37*Bu kez Tirifon bir gemiye binip Orto -
siyâya kaçdı
37*Bu sırada Trifon bir gemiye binip Or-
tosiya’ya kaçtı.
38*Da şâh+ dahi Gendebaʾvâyı deryâ ka -
pĩdânı nasb eyledi ve ȯŋa yaya ve atlĩ ʿasker
vėrdi
38*Kral da Gendebava’yı deniz kaptanı ata -
dı. Onu yaya ve atlı asker verdi. 
39*Hem ȯŋa emr ėtdi ki Yahûdâ üzerine cenk 

ėtmeḡe vara ve hem
39*Ona, Yahuda üzerine cenge gitmesini bu -
yurdu. ∞
+Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘Şah dahi’.
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ȯŋa ısmarladı ki Kidronu yapıp kapĩlar ile
berk eyleye ve kavm ile döḡüşe şâh ise Tirî-
fonu kovaladı
Ona Kidron’u yapıp kapılarla güçlendir me -
sini ve onlarla cenk etmesini söyledi. Kral ise
Trifon’u kovaladı. 
40*Gendebâʾv dahi Yâminyâya geldi de
kavme düşmanlık ėtmeḡe Yahûdâ vilâyetini
basmağa hem esîrler almağa ve kavmi öl -
dürmeğe başladı
40*Gendebava da Yaminya’ya geldi. Halka
kötü davranmağa, Ya huda bölgesini basma -
ğa, tutsaklar almaya ve halkı öldürmeye baş -
ladı.
41*Ve Kidronu yapdı hem içine yayadan ve
atlīdan cenk erleri kodu ki pâdişâh emr ėtdiḡi
gibi taşraya çıkıp Yahûdâ vilâyetiniŋ yol la -
rında akın eyleyeler
41*Kidron’u yaptı. İçine yayalardan ve atlı -
lardan cenkçiler koydu ki kral buyurduğu
zaman gereği dışarıya çıkıp Yahuda vila -
yetinin yollarında akın etsinler.

Onaltıncı Bâb
1*Yuhannâ dahi Gazârâdan çıkıp Gende bâʾv
nıŋ ėtdiḡi nesneleri babası Simʾuna nakl ey -
ledi
1*Yuhanna da Gazara’dan çıkıp Gendeba -
va’nın yaptığı şeyleri babası Simon’a anlattı. 
2*Bu husûsdan Simʾun kendỉniŋ iki büyücek
oğulları Yahûdâyı ve Yûhannâyı çığırıp onla-
ra dėdi ki ben ve karındaşlarım hem baba mıŋ
ocaḡı gencliḡimizden tâ bu güne dek İsrâʾėliŋ
düşmanları ile cenk eyledik de bize niçe defʿâ
İsrâʾėli kurtarmak müyesser oldu 
2*Bu yüzden Simon iki büyük oğlu olan Ya-
huda ve Yuhanna’yı çağırıp onlara dedi ki:
-Ben ve kardeşlerim ve baba ocağı genç   liği-
mizden ta bu güne dek İsrail’in düşmanla -
rıyla savaştık. Biz birçok kez İsrail’i kur      tar-
mak şerefine eriştik.

ve hâlâ ∞

f

f
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3*Ve hâla ben kocadım âmmâ siz Allahıŋ lüt-
fundan çağıŋız ile bu nesneye kâbiliyetlisiŋiz
benim ve karındaşımıŋ yerine gidiŋ ve çıkıp
kendỉ tâʾifeŋiz içỉn düḡüşün de gökden geleŋ
ʿavn siziŋle olsun
3*Şimdi ben yaşlandım. Ama siz Allah’ın yar -
dımıyla ve gençliğiniz ile bu şeyleri yapa-
bilirsiniz. Benim ve kardeşlerimin yerine
gi  din; çıkıp kendi milletiniz için düvüşün ki
gökten gelen yardım sizinle olsun.  
4*Ve vilâyetden yiḡirmi biŋ cenk erleri ve si -
pâhları seçdi de onlar Gen debâʾvya karşĩ çı -
kıp gėcede Modînde kondủlar
4*Vilayetten yirmi bin savaşçı ve süvari
seçerek Gendebava’ya karşı çıktılar ve gece
Modin’de konakladılar.  
5*Ȯndan sabâh kalkıp meydâna çıkdîlar ve
işte onlara karşĩ yaya ve atlĩlardan bir ʿazîm
ʿasker çıkdî ve aralarında bir ırmak var idî
5*Ondan sonra sabah kalkıp ortalığa çıktılar.
İşte onlara karşı yaya ve atlılardan kalabalık
bir asker çıktı. İki ordu arasında sadece bir
ırmak vardı. 
6*Yuhânna dahi kendỉ tâʾifesi ile onlara karşĩ
orduʾi kurdủ ve kavmiŋ ırmağı geçmeḡe
kork  duğunu görüp ibtidâʾ o geçdi kavm dahi
ȯnủ görünce ardınca ʿubûr eyledi
6*Yuhanna da kendi askerleriyle onlara karşı
ordu kurdu ve adamlarının ırmaktan geçmeye
kork tuk larını görünce ilk önce o geçti. Asker-
ler de bunu görünce ardından suya atılıp kar -
şıya hücum ettiler. 
7*Ȯndan o kavmi tevzîʿ eyleyib atlĩları yaya -
lar arasına kodủ bu kez düşmanın atlĩları çok
idî
7*Ondan sonra askerleri yerleştirip atlıları
yayalar arasına koydu. Bu kez düşmanların
atlıları çoktu. 
8*Ve Yahûdîler mukaddes borul̉arî çaldỉlar de
Gendebâʾvu ve ȯnuŋ ʿaskerleri bozuldủ ve
on lardan çoğu düştü de kalanı kalʿaya kaç -
dîler
8*Yahudiler kutsal boruları çaldıktan sonra
Gendebava ve onun askerleri bozuldu. On-
lardan bir çoğu düştü ve kalanları kaleye
kaçtılar. 

9*O zamân Yûhânnanıŋ karındaşı Yahûdâ 
yaralandı âmmâ Yûhan nâ
9*O zaman Yuhanna’nın kardeşi Yahuda
yara landı; ama Yuhan na ∞

Yukarda resmini gördüğünüz sayfa hakkında  kita -
bın 1937. sayfasına bakınız.
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onları tâ Gendebâʾvıŋ kendỉ yapdıḡı Kidrona
dek kovaladı
onları ta Gendebava’nın kendi yaptığı Kid -
ron’a dek kovaladı. 
10*Onlar ise tâ ʿAzot sahrâlarında olan kul-
lelere dek firâr ėtdîler de o onları yakdı ve on-
lardan iki biŋ âdam kadar düşdü ȯndan o
Ya hûda vilâyetine selâmet ile döndủ
10*Onlar Azotus çöllerinde olan kalelere dek
kaçtılar. Onları yaktı ve onlardan iki bin
kadar adam öldürüldü. Ondan sonra Yahuda
vilayetine esenlikle döndü. 
11*Bu kez Âbûb oğlu Bâtlâmyo Yerîhonuŋ
ovâsında serʿasker nasb olundu idi ve çok
altĩn ve gümüşü var idi
11*Bu kez Abub oğlu Ptolemo Yeriho’ nun
(Eri ha) ovasında baş kumandan atandı ve
çok altınla gümüşü vardı. 
12*Zîrâ imam-ı âʿzamıŋ dâmâdı idî
12*Çünkü o baş imamın damadıydı.
13*Ve göŋlü büyüklendi de vilâyeti zabt ėt -
meḡe istedi hem hîle ile Simʾunu ve ȯnuŋ
oğullarını istisâl ėtmeḡe kasdı var idi
13*O gururlanarak bölgeyi almak istedi. Bu -
nun için de Simon ve oğullarını hileyle or-
tadan kaldırmak istedi. 
14*Bu kez Simʾun vilâyetiŋ şehrlerinde devr
eyledi ve mukayyed olup levâzımı görürdü o
hem oğulları Mâtâtyâ ve Yahûdâ yüz yetmiş
yedinci yılıŋ on birinci ayında ki Şebât ayıdır
Yerihoya indî
14*Bu kez Simon bölgenin şehirlerini dolaştı
ve göz kulak olup gereksinimlerini giderdi. O,
oğulları Matatya ve Yahuda’yla yüz yetmiş
yedinci yılın onbirinci ayında ki Şebat ayıdır
Yeriho’ya indi.
15*Âbûb oğlu dahi onları kendỉniŋ yapdığı
Dok nâm küççük kalʿasına hîle ile aldı da on-
lara ʿazîm ziyâfet ėtdi hem orada âdamlar
sakladı
15*Abub oğlu da onları kendinin yaptığı Dok
adındaki küçük kalesine hileyle aldı ve büyük
bir şölen tertipleyip orada adamlar sakladı. 
ve Simûn ∞ 

f
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16*Ve Simʾun hem ȯnuŋ oğulları çok içti -
ḡinden soŋra Batlâmyo* ve ȯnuŋ âdamları
kalkıp silâhlarını aldılar ve ziyâfetde Simʾunu
basdılar da ȯnu ̉ve ȯnuŋ oğullarını hem emek -
dârlarından baʿzısını öldürdủler
16*Simon ve onun oğulları çok içtikten sonra
Ptolemo ve onun adamları kalkıp silahlarını
aldılar. Şölende Simon’u bastılar. Onu, oğul -
la rını ve yandaşlarından bazılarını öldür dü -
ler. 
17*Bu yüzden ʿazîm hıyâneti irtikâb ėtdi íyi -
liḡe kemlik eyledî
17*Bu yüzden büyük hainlikle suçlandı ve
iyiliğe karşı kötülük yaptı. 
18*Ve Batlâmyo bu nesneleri şâha yazdı hem
âdam gönderdi ki ȯŋa imdâd içỉn ʿasker gön-
dere ol dahi onlarıŋ vilâyetini ve şehr lerini
eline vėre
18*Ptolemo bu olanları krala yazdı ve ona
yardım etmek için asker göndersin diye elçi
gönderdi. O da onların vilayetini ve şehirle -
rini ellerine teslim edecekti.
19*Ve ġayrîlerî Gazâraya gönderdi ki Yûhan -
nâyı öldüreler hem yüzbaşılara da mektûblar
gönderdi ki ȯŋa geleler de o onlara gümüş ve
altĩn ve bahşîşler vėre
19*Diğerlerini Gazara’ya Yuhanna’yı öldür -
sünler diye gönderdi. Yüz başılara da ona
gelmesi için mektuplar yazdı ve onlara altınla
gümüş bahşişler vereceğini söyledi. 
20*Ġayrîlerinî dahi Kuds-i Şerîf hem hey -
keliŋ dağını aşmağa gönderdi
20*Diğerlerini de kutsal Kudüs ve Tapınağın
dağını geçmeye gönderdi. 
21*Âmmâ bir kimse Yuhannâya peşince yü -
rüyüp ȯŋa Gazârada nakl eyledî ki babası ve
karındaşları öldủler ve Batlâmyo ȯŋủ dahi
öldürmeḡe gönderdi
21*Ama bir kişi Yuhanna’nın ardına takılıp
ona Gazara’da yetişti. Babasının ve kardeş -
lerinin öldürüldüklerini; Ptolemo’nun onu da
öldürmeye adamlar gönderdiğini bildirdi. 
22*Ol dahi bunu işitip pek şaşdî ve ȯŋủ öl -
dürmeḡe gelen
22*O da bunu duyunca çok şaşırdı ve onu
öldürmeye gelen ∞ 

*Ptolemeis(Batlamyus).

f
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âdâmları tutup öldürdü zîrâ bildi ki ȯŋủ öldürmek isterler idi
adamları tutup öldürdü. Çünkü onu öldürmek istediklerini biliyor du. 
23*Yûhannânıŋ bâkî efʿalî ve cenkleri ve ėtdiḡi yararlıkları ve yap dığı hisârıŋ yapıları hem
ȯnuŋ ġayrı kıssaları
23*Yuhanna’nın geri kalan işleri, cenkleri, yaptığı yararlıkları ve yaptırdığı surların ya -
pılarıyla onun diğer öyküleri; 
24*İşte bunlar babasınıŋ yerine imâm-ı âʿzam olduğu zamândan soŋra imâm-ı âʿzamlığınıŋ
tevârihinde mestûrdur
24*İşte tüm bunlar: Babasının yerine baş imam olduğu zamandan sonra; baş imamlığın tari -
hinde yazılıdır.*
*Almancası: “all das steht in der Chronik seines Hohenpriesterrums geschrieben, von dem Tag an, da
er anstelle seines Vaters Hohenpriester wurde.“ bkz. Katolik Birlik Çevirisi; I. Mak. 16/24.
Türkçesi: Onun baş imam olduğu günden beri; tüm bu şeyler ‘baş imamlığın tarihinde’ yazılıdır.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çevirisi: “başkâhin olarak babasının yerine geçtiği günden itibaren olaylar tari-
hinde yazılmış bulunmaktadır.’’
Yukardaki çeviride ‘olaylar tarihi’ demekle basit bir tarihmiş gibi gösteriliyor. Basit olaylar tarihi değil;
başkâhinliğin(İmamlığın) resmî ‘başkâhinlik tarihinde kayıtlıdır’ denmeliydi. Yani aynen Kitabı Mu -
kaddes’teki I. Tarihler, II. Tarihler kitapları gibi olan, baş imamlığın kaydettiği resmî tarih ka yıt ları.

Makabbîleriŋ evvelki
kitâbı tamam oldu(1665)

mim
Bi'-lütf-i hâk ve kereme(Anno 29/19 1664)

mim
(Hakk’ın lütfu ve keremiyle.)
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Makâbbîleriŋ İkinci Kitâbı

Evvelki Bâb
1*Kuds-i Şerîfde ve Yahûdâ vilâyetinde olan
Yahûdî karındaşlar Mısırda olan Yahûdî ka -
rındaşlarına sıhhat ve selâm ʿarz ėderler
1*Kutsal Kudüs’te Yahuda vilayetinde olan
Yahudi kardeşler Mısır’da olan Yahudi kar -
deş lerine iyilik dileyerek selam ediyorlar. 
2*Allah Teʿâla size ihsân eylesin ve kendỉ
hakîki kulları İbrâhîm İshâk ve Yaʿkûb ile ėt -
diḡi ʿahdîni aŋsın
2*Yüce Tanrı size esenlik versin. Kendi ger -
çek kulları olan İb rahim, İshak ve Yakup ile
yap tığı antlaşmayı anımsasın. 
3*Ve size aŋa cân ü dilden ʿibâdet ėtmeḡe ve
murâdâtını eslemeḡe göŋül vėrsin
3*Size ana dilden ibadet etmeyi ve dileğinize
önemsemeyi gönül versin.
4*Hem size kendỉ Tevrât ve vasiyyetlerinde
idrâk vėre hem selâ meti ihsân eyleye
4*Size kendi Tevratı ve öğütlerinde anlayışla
esenlik versin.
5*Ve duʿâlarıŋızı isticâb ėdip size tesâmuh
eyleye hem sizi musîbet zamânıŋda terk ėt -
meye
5*Dualarınızı kabul edip size hoşgörülü ol -
sun ve sıkıntı anında sizi bırak masın. 
6*Biz dahi hâlâ burada siziŋ içỉn hayr-duʿâ -
lar ėderỉz
6*Biz de burada sizin için dua ediyoruz.  
7*Şâh Demetriyonuŋ ʿasrında yüz altmış do -
kuzuncu yılda biz Yahûdîler size şul ʿazîm
musîbetlerde yazdık ki bu yıllarda Yâson
7*Kral Demetriyo’nun asrında, yüz altmış
dokuzuncu yılda biz Yahudiler size bu büyük
sıkıntılarda yazdık. Bu yıllarda Yason ∞

f

f

II. MAKABELİLER - 1: 1-7 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI    1123



1124 MÂKABBÎLERİN İKİNCİ KİTÂBI - 1: 7-13 1665 TEMİZ KOPYASI



ve yoldaşları ʾârz-ı mukaddesden ayrılalıdan
berỉ
ve yoldaşları kutsal ülkeden ayrılalıdan beri;
8*Ve heykeliŋ kapĩ öŋlerini yakalıdan hem
bî-günâh kanını dökeliden berỉ bize vâkiʿ ol -
du âmmâ Allah Teʿâlâya niyâz eyledik de
müs  tecâb olduk ve kurbânlar hem semîd unu -
nu takarrüb eyledik hem kandîller yakdık vü -
cûh etmeklerini de gö türdük
8*Tapınağın kapıları yakıldığından ve günah -
sız kanlar dö kül düğünden beri bu bize oldu.
Ama yüce Allah’a yalvardık da kabul olduk;
kurbanları ve Simit ununu sunduk. Sonra kan -
 diller yaktık ve ekmek sunularını da gö türdük.  
9*Pes hâlâ kamış* bayrâmınıŋ eyyâmını Kas -
lev ayında taʿyîd ey leyiŋ
9*Evet şimdi kamış bayramının günlerini
Kis  lev ayında kutlayın. 
10*Yüz seksen sekizinci yılda Kuds-i Şerîfde
ve Yahûdâ vilâ yetin de olanlar ve ihtiyârlarıŋ
müşâ veresi hem Yahûdâ ve mesh olunmuş i -
mâm larıŋ neslinden olan şâh Batlâmyonuŋ
ha vâcesi Ârsitopoloya ve Mısrda olan Yahû -
dî lere sıhhat ve ʿâfîyet ʿarz ėderler
10*Yüz seksen sekizinci yılda** kutsal Ku -
düs’t e, Yahuda vilaye tinde olanlar, oradaki
akil adamlar danışma meclisiyle Yahu da
mesh olunmuş imam ların soyundan olan kral
Pto  lemo’nun veziri Arsitopolo’ya ve Yahu -
dilere iyilikler diliyorlar.  
11*Allah Teʾâlânın lütfundaŋ niçe muhâtarât-
dan halâs olup ȯŋa çok şükürler ėderỉz şul
kimseler gibi ki bir şâh ile cenkimiz var idi
11*Yüce Allah’ın iyiliğiyle birçok tehlikeler-
den kurtulduk. O’na çok teşekkür ederiz. Bi -
ze karşı gelen krallarla cengimiz oldu. 
12*Ve o mukaddes şehr üzerine cenk ėden leri
şöyle yolladı ki
12*Ve O, kutsal şehir üzerine cenk edenleri
kovdu.
13*Onlarıŋ serveri kimse ȯŋa dayanmaz zann
olunan ʿ asker ile Fârs vilâyetine gelip Nâneʿa
imâm larınıŋ firîbi ile Nâneʿanıŋ
13*Ve onların hizmetçisi ki ona karşı konul-
maz zannedilen askerlerle Pers vilayetine ge- 

lip Na nea+ imamlarının aldatıcısı Natae’nin
∞ 

*: Çardak bayramı
**: Bu yıllar İ.Ö. 312 yılında başlayan Selosid
takvimine göre hesaplanmıştır.
+Bu tapınak Efes'teki Artemis'e(Tanrıça Diya ni -
sos’a) benziyordu ve İlimeyas'ta bulunuyordu.

heykelinde ∞
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heykelinde kırıldılar
tapınağında öldüler.
14*Zîrâ kim Ântiyoko hem ȯnuŋla bile olan
dostlar ol yere geldi kaʾannahu ȯnuŋla mü -
zâcaʿat ėdip gelin saçısı nâmıyla akçe almak
içỉn
14*Çünkü Antiyoko ile onun dostları o yere,
onunla evlenmek ve ‘gelin saçısı’ gümüş pa -
ra sını almak için geldiler.  
15*Ve Nâneʿnıŋ imâmları ol akçeleri çıka -
rınca ol dahi az âdamlar ile heykeliŋ havlisine
girince onlar Ântiyoko içerỉ girdiḡi gibi hey -
keli kapadılar
15*Nane’anın kâhinleri o paraları çıkarınca;
o da az sayıda ada mıyla beraber tapınağın
av lu suna girdi ve onlar da Antiyoko içeri gir -
diği gibi tapınağı kapadılar. 
16*Ve tâvanıŋ bir gizli kapĩsını açıp taşları
yıldırımlar gibi atarak pîşvâyı ve bile olanları
depelediler de onları pâreleyip hem başlarını
kesip taşrada olanlara atdîler
16*Ve tavanın gizli kapısını açıp, yıldırım gi -
bi taşları atarak, baş kanlarını ve onunla
olan   ları öldürdükten sonra parçalayıp baş  la -
rı nı dışarıdakilere attılar. 
17*Hak Sübhânehü ve Teʾâlâ her vechile mü -
tebârek olsun zâlimleri öldürdüḡü içỉn
17*Hamde layık yüce Allah kötüleri öldür dü -
ğü için her şeyde yücelensin. 
18*Pes çün Kaslev ayınıŋ yiḡirmi beşinci gü -
nünde heykeli tathîr ėdecek olduk size iʾlâm
ėtmeḡe lâyık göründük ki siz dahi ol gü nü
kamış günü gibi ve Nehemyâ heykeli ve mez -
bahı
18*Böylece Kislev ayının yirmi beşinci gü -
nünde Tapınağı temiz le ye cek olduk; bu yüz-
den bunu size bildirmeyi uygun gördük ki siz
de o günü kamış günü* gibi, Nehemya Ta pı -
nağı ve Mezbahı ∞

*Çardak Bayramı(Haymeler bayramı).
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taʾmîr ėtdiḡi zamân takarrüb eylediḡi âteşin
günü gibi taʾyîd eyle ye siniz
onardığı zaman yaklaştırdığı ateşin günü gibi
bay ram yapasınız. 
19*Zîrâ babalarımız Fârs vilâyetine götü -
rüldüḡü zamânda olan mü  tedeyyin imâmlar
gizlice mezbâhıŋ âteşinden alıp bir kuru ku -
yu nuŋ cevfinde sakladılar ve oraya emn üzere
kodular da ol yeri kim se bilmezdi
19*Çünkü atalarımızın Pers topraklarına
götürüldüğü yıllarda, bazı dindar imamlar,
gizlice Mezbahın ateşinden alıp kuru bir ku -
yunun çukurunda sakladılar. Onu oraya gü -
venliği için koydular; çünkü o yeri hiç kimse
bilmiyordu. 
20*Ve niçe yıl geçdikden soŋra Allah Teʾâ -
lânıŋ murâdı olduḡu gibi Fârs şâhından irsâl
olunan Nehemiyâ âteşi şul imâmlarıŋ halef -
lerini ki ȯnủ sakladılar idi götürmeḡe gön-
derdi
20*Birçok yıllardan sonra, yüce Tanrı’nın
dileğine göre, Pers kralı tarafından gönder-
ilen Nehemya, o imamların yerine geçen ki -
şileri ateşi saklandığı yerden getirmeye
gön derdi. 
21*Ve bize iʾlâm ėtdikleri gibi âteşi bulma -
dılar illâ bir ġalîz suyu buldủlar ol onlara emr
ėyledi ki ȯnủ ġarf ėdip götüreler ve Kurbân-
lara müteʾallik nesneler takarrüb olunduğu
zamân Nehemiyâ emr ėtdi ki imâm lar ol su -
dan odunlar hem üzerlerine konulduğu nes-
neleri üzerine serpeler
21*Ama bize söyledikleri gibi ateşi bula -
madılar; yalnız kaba bir su buldular.  O da
on lara boşaltıp getirmelerini ve kurbanlara
ait şeyler yaklaştırıldığı zaman Nehemya;
imam ların o sudan, odunlara ve üzerlerine
konulan şeylere serpilmesini buyurdu. 
22*Böyle olunca biraz zamândan soŋra ev -
velden bulut ile kaplan mış güneş rûşen bir
büyük âteş tutuştu şöyle ki hepisi taʿaccüb 
22*Böyle olunca biraz zamandan sonra; ön -
ceden bulutla kaplan mış güneş parlamış ve
büyük bir ateş tutuşmuştu. O derece ki herkes 

ėtdiler ∞

f
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ėtdiler
çok şaşırdı.
23*Ve kurbân tamâm olunca imâmlar duʿâ
eylediler imâmlar derim hem sâʾir hep Yo -
nâtân söze başlayıp ġayrılar gibi Nehemiyâ
cevâb ėderler idî
23*Kurban işi bitince imamlar dua ettiler.
İmamlar ve diğerleri diyorum...! Hem Yona -
tan söze başlayıp öbürleri gibi Nehemya’yı
ya  nıtlıyorlardı. 
24*Ve duʿâ bu şekl idi yâ Rabbi yâ Rabbi
Allah ki cümleniŋ hâliki Tanrımız muhibb
kavî ʿâdil ve rahîmsin
24*Dua bu şekildeydi: “Ya Rabbi, ya Rabbi
Al lah! Sen her şeyin yaratıcısı Tanrımız; sağ -
lam dost, adaletli ve merhamet edensin. 
25*Ki yalıŋız pâdişâh hem raûfsun ki yalıŋız
muhsin yalıŋız ʿâdil ve her şeyʾe kâdir hem
ebedîsin ki İsrâʾėli her şerden saklarsın ki se-
leflerimizi muhtâr hem takdîs eylediŋ
25*Yalnız kral olan, yalnız esirgeyen, yalnız
iyilik eden adil; ve sonsuza dek ‘her şeye gü -
cü yeten egemen’ sensin. Atalarımızı seçip
kut    sadın, İsrail’i tüm kö tülüklerden koru -
dun.*
26*Cümle İsrâʾėl kavmiŋ içỉn bu kurbânı
kabûl ėt ve seniŋ payıŋı sakla hem ȯnu ̉takdîs
eyle
26*Tüm halkın İsrail için bu kurbanı kabul
et, senin payını sakla ve onu kutsa.
27*Perîşânlarımızı cemʿ eyle ümmetler ara -
sında kulluk ėdenleri halâs eyle mahkûr ve
zelîllere nazar eyle de ümmetler bileler ki sen
Allah Teʿâlâmızsın
27*Dağılmış halkımızı topla ve milletler için -
de kölelik edenleri kurtar. Aşağı lan mış olan-
lara ve düşkünlere bak ki, milletler senin yüce
Allahımız olduğunu bilsinler. 
28*Bize zulüm ve ġurûr ile taaddî ėdenlere
belâ vėr
28*Bize kötülük yapan ve kibirle sıkıntı ve -
renlere bela ver.

*Almancası: “der du allein alle Gaben gibts, der
du allein gerecht, allmächtig und ewig bist, der du
Israel erlösest aus allem Übel, der du unsere Väter 

erwählt und sie geheiligt hast. bkz. Luther 1/25
Türkçesi: Yalnız bütün armağanları veren sen,
yalnız adalet eden sen, sonsuza dek her şeye gücü
yeten sen, İsrail’i tüm kötülüklerden koruyan sen.
Ata larımızı seçerek kurtaran ve kutsal kılan ba ba -
mızsın.

Kitabı Mukaddes Çev.: “Herkese rızkını sen ve -
rirsin, hak gözetirsin, her şeye gücün yeter ve sen
sonsuza dek varsın. İsrail'i tüm kötülüklerden sen
kurtardın, atalarımızı cennete gitmek üzere sen
seçip kutsadın. II. Mak. 1/25
Yukarıdaki çeviride ‘cennete gitmek üzere’ ifadesi
yanlış bir yorumdur. Orijinal Almancasında ve Ali
Bey’in çevirisinde bu ifade yoktur.

f
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29*Ve Musânıŋ dėdiḡi gibi kavmiŋi kendỉ
mukaddes yerinde iġrâs eyle
29*Musa’nın dediği gibi ulusunu kendi kut-
sal yerinde dik.’’ 
30*Bu ʿasrda* imâmlar tesbîhler okur idi
30*Bu sırada imamlar ‘Tanrı’yı yüceltiyor -
lardı.  
31*Ve kurbân ihrâk oldukdan soŋra Nehe -
miyâ buyurdu ki kalan su büyük taş dibeklere
konula
31*Kurban yakıldıktan sonra, Nehemya ka -
lan suyun taş dibeklere konulmasını buyurdu. 
32*Bu olduğu gibi ʿalev tutuşdủ ve mezbah-
dan işrâk ėden âteşden su dükendi
32*Bu yerine getirilince alev tutuştu! Ve
mezbahtan parlayan ateş ten su tükendi. 
33*Ve bu nesne ʿayân olduğu gibi Fârs şâhına
nakl olundu ki esîrli ḡe çekilen imâmlar âteşi
sakladığı yerde su bulundu da Nehemiyâ
ȯnuŋla kurbâna müteʿallik nesneleri tathîr
eyledi
33*Bu şey açıkça olduğu gibi Pers kralına
bildirildi. Sürgünde olan imamlar ateşin giz -
lendiği yerde su bulmuşlar ve Nehemya da
onunla kurbanlara ait şeyleri temizlemişti. 
34*Şâh dahi bu nesneye tahsîn ėdip ol yere
havli çekdi de ȯnủ mukaddes tutdu
34*Şah da bu şeyi koruma altına alıp oraya
bir avlu yaptı ve orasını kutsal olarak tanıdı. 
35*Hem şâh niçe dürlü pişkeşler alıp mürüv -
vetden bezl ėtmeḡe istediklerini bağış ladı
35*Ve şah birçok armağanlar alıp; seçkin
davranışıyla esirgediklerini bağışladı. 
36*Ve ol yere Nehemiyâ Eftâr diye ad kodu
ki tercüme olunsa tat hîr dėmek olur ve çoğu
ȯŋa neftâr dėrler
36*O yerin adını Nehemya, Eftar koydu. Bu -
nun çevirisi temizlik demektir ve çoğu ona
Nef tar derler.

*Zeyrek kâtibin hatası: 1664 Ali Bey’in el yaz -
masında ʿasırda değil ‘esnada’ olarak doğru  ya -
zılmıştır. Yani “bu sırada, bu esnada” demektir.
íkinci bâb ∞

f
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İkinci Bâb
1*Ve kitâbda bulunur ki Yermiyâ peyġamber
esîrliḡe sürülenlere buyurdu ki âteşi beyân
olduğu gibi alalar
1*Kitapta olduğu gibi Yeremya peygamber
sürgüne gönderilenlere ateşi almalarını bu -
yurmuş. 
2*Hem ol peyġamber esîrliḡe sürülenlere
Tev râtı vėrip buyurdu ki Rabbiŋ vasiyyet-
lerini unutmayalar ve altĩn hem gümüş sû -
retle ri ve etrâfında olan ziynetleri görüp
kalp             lerinde izlâl olmayalar
2*Hem o peygamber sürgüne gidenlere Tev -
rat’ı verip şöyle buyur du: Rab’bin öğütlerini
unutmasınlar. Altın, gümüş heykelleri ve çev -
resindeki süslemeleri görüp yürekleri karar -
masın. 
3*Ve ġayrı bu şekil nesneleri buyurup nasîhat
ėderdi ki onlarıŋ kalbinden Tevrât münkatıʿ
olmaya
3*Onlara daha birçok şeylerle öğütler veriy-
ordu ki Tevrat onların yüreğinden çıkmasın. 
4*Ve ol kitâbda var idi ki peyġamber ilâhî
cevabından haymeyi ve Tâbûtu ardınca ge ti -
rilmeḡe buyurdu idi ve şul ḍağa yetişip ki
Musâ sukûd ėdip Allahıŋ mîrâsını gördü*
4*O kitapta peygamberin Tanrısal sözleriyle
-Musa’nın susup Allah’ın mirasına kavuştuğu
dağa eriştiğinde- Çadırın ve ‘Antlaşma San -
dığı’nın ardınca getirilmesini buyur muştu. 
5*Yermîyâ gelip mağara gibi bir yer buldu da
haymeyi ve Tâbûtu ve buhûrlarıŋ mezbâhını
içerỉ götürdü ȯndan kapĩyı tıkadı
5*Yeremya gelip mağara gibi bir yer bul du -
ğunda Çadırı, Antlaşma Sandığı’nı ve bu hur
sunağını içeriye götürdü. Ondan sonra da
kapıyı tıkadı.  
6*Ve ȯnuŋ ardınca gidenlerden baʿzısı yolu
nişanlamağa yanaşdılar âmmâ bulmağa kâdir
olmadılar
6*Onu takip edenlerden bazısı yolu işaret -
lemek istedi; ama  bu lamadılar. 

*Bkz. Tes. 34/6, Yah. Mek. 9

f
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7*Ve Yermiyâ bilip onları azarladı hem on-
lara dėdi ki ol yer bundan soŋra dâʾimâ onlara
nâ-maʿlûm olacakdır tâ Allah Teʿâlâ kendỉ
kav mini cemʿ ėdince ve onlardan râzı olun-
caya dek
7*Yeremya bunu öğrenince onları şöyle azar -
ladı ve şöyle söyledi: O yer bundan sonra on-
lara daima bilinmeyecek; ta yüce Allah kendi
halkını toplayınca ve onlardan razı* olun-
caya dek. 
8*Ki ol zamân Allah Teʿâlâ bu nesneleri gös -
terecek idi hem Rabbiŋ celâli ve sehâbî gö -
rünecek idi niçe ki Musâya da göründü ise ve
Süleymân yalvardı idi ki ol yer ʿizzet ile tak -
dîs oluna
8*O zaman yüce Rab bu şeyleri gösterecek:
Rab’bin görkemi ve bulutu görünecek. Nasıl
ki Musa’ya görünmüştü ve Süleyman o yerin
onuru için, kutsansın diye yalvarmıştı. 
9*Ve dahi beyân olunmuşdur ki hikmet sâhibi
Süleymân heykeliŋ teberrükü ve takdîsi içỉn
kurbânlar ihdâ eyledi idi
9*Bize açıklandığı üzere bilgelik sahibi Sü-
leyman, Tapınağın bereketlenmesi ve kutsan -
ması için kurbanlar armağan etti. 
10*Ve niçe ki Musâ Rabbe yalvardı da gök-
den âteş inip kurbâna müteʿallik nesneleri
yak dı Süleymân dahi böyle yalvardı da inmiş
âteş zebîhaları ihrâk eyledi
10*Nasıl Musa yalvar dığında gökten ateş
inerek kurbana ait şeyleri yaktıysa; Süleyman
da böyle yalvardı ve inen ateş kurbanları
yaktı**. 
11*Ve Musâ dėdi ki günâh içỉn olan kurbân
yėnmediḡi eclden yandı
11*Musa dedi ki: -‘Günah kurbanı yenilme -
diği için yandı!’  
12*Süleyman dahi kezâlik sekiz günleri taʿ -
yîd eyledi
12*Süleyman da böylece sekiz günü bayram
yaptı. 
13*Pes bu nesneler bi-aynihî kitâblarda ve
Nehemyânıŋ âsârında nakl olunur ve dahi
nice ki o bir kitâbhâneyi yapıp mülûküŋ ve
en biyânıŋ kitâblarını
13*Tüm bu şeyler aynen olduğu gibi kitap-

larda ve Nehamya’nın eserlerinde aktarılır.
O, nasıl ki bir kitaplık yapıp kralların ve
peygamberlerin kitaplarını; 

*Bkz. Yer. 3/16
**Bkz. II. Trh. 7/11

ve Dâvûduŋ ∞
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ve Dâvûduŋ sifrlerini hem hedâya husûsunda
pâdişâhlarıŋ mektûb larını cemʿ ėtdi idi
Davut ‘un yazılmış şeylerini ve  kralların ar -
mağan olan mektuplarını top la mıştı;
14*Ve Yahûdâ dahi bu misâl üzere ėtdiḡimiz
cenk dururken vâkiʿ olan kıssaları cemʿ ey -
ledi de onlar yanımızdadır
14*Yahuda da bunun gibi -yaptığımız cenkten
sonra- olan öyküleri toplamıştır, onlar yanı -
mızdadır. 
15*Eḡer onlardan size lâzım ise âdamlar gön -
deriŋ ki onları size götüreler
16*Eğer onlardan size gerekliyse; adamlar
gönderin ki onları size götürsünler.
16*Pes çün bu tathîri taʿyîd ėdecekiz size
yazdık ve eḡer siz dahi bu günleri taʿyîd ėde -
cek olursaŋız íyỉ varırsıŋız
17*Çünkü şimdi size yazdık ki, bu arınmayı
bayram ya pacağız. Eğer siz de bu günleri
bayram yaparsanız iyi ederseniz .
17*Ve kendỉ kavmini hâlâs ėden Allah Teʿâlâ
hepisine mîrâsını mül künü imâmetini ve tak -
dîsini gerỉ vėre
17*Kendi halkını kurtaran yüce Allah; tü -
müne mirasını, mülkünü, halifeliğini ve kut -
san mışlığını geri versin. 
18*Nice ki Tevrâtda ikrâr eyledi ise çün Al-
lahdan umarız ki ʿan-karîb bize terahhum
eyle ye ve bizi gök altında olan yerden mu   -
 kaddes yere cemʿ eyleye
18*Çünkü Allah’dan umarız ki, nasıl Tev -
rat’ta söylemişse; çok geçmeden bize mer-
hamet etsin ve bizi gök altında olan yerden
kutsal yere toplasın. 
19*Zîrâ o bizi ʿazîm belâlardan kurtardı da
yeri tathîr eyledi
19*O bizi büyük belalardan kurtardı ve yeri
temizledi. 
20*Ve Mâkâbbî-Yahûdanıŋ hem karındaşla -
rınıŋ mâcerâlarınıŋ ve ʿazîm
20*Böylece Yahuda-Makabe ile kardeşlerinin
maceralarının, büyük ∞ 

f
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heykeliŋ tathîriniŋ hem mezbahıŋ teber rü -
künüŋ
Tapınağın temizliğinin, mezbahın bereketlen-
mesinin;
21*Ve Ântiyoko şerîf hem oğlu Âvpâtor üze -
rine olan cenkleriŋ
21*Ve asil Antiyoko ile oğlu Avpator üzerine
olan savaşların; 
22*Ve şul ʿalâmetleriŋ husûsâtı ki gökten ol
kimesnelere geldiler de ʿizzete tâlib Yahûdâ
tâʾifesi içỉn yararlıklar ėtdiler şöyle ki eḡer -
çe az idiler ise de cümle vilâyeti temeşşî hem
ʿacemî kesretlerini ıttırâd eylediler
22*Onurla davranan, Yahuda halkı için ya -
rarlıklar göste ren o kişilere gökten gelen bu
belirtilerin kalitesi o derece ki; eğer az ol-
salar da tüm vilayeti dolaşıp ‘düşmanları’ ko -
valadılar.
23*Ve cümle ʿâlemde meşhûr olan heykeli
taʿmîr hem şehri hürr eylediler hem fesh ol -
mağa makrûn olan şerîʿatları Rabb-i Teʿâ -
lânıŋ lütuf ve ʿinâyeti olup tekrar ikâmet
ey       le diler
23*Tüm dünyada ünü duyulan Tapınağı o -
nar dılar, şehiri özgür kıldılar; hem iptal edil -
meye yüz tutmuş ‘Tanrısal Yasa’larını yüce
Rab’bin esirgemesi ve kayrasıyla ye niden ya -
şattılar. 
24*Bu nesneler derim Kirnâyyî Yâsondan
beş kitâbda beyân olunup biz onları bir cilde
ihtisâr ėtmeḡe  cehd ėdelim
24*Kireneli Yason+ tarafından beş kitapta
açıklanan bu şeyleri biz bir ciltte toplamaya
ça lışalım, diyorum. 
25*Zîrâ ʿadedleriŋ çokluğunu hem bu kıs -
sanıŋ hikâyatını iddirâʾs ėtmek isteyenlere
mâddeleriŋ kesretinden olan müşkülünü teʾ -
âm mül ėdip
25*Çünkü konuların çokluğu ve bu mace -
raların öykülerini bil dirmek isteyenlere, me -
tinlerin çokluğundan olan zorluğu iyice
dü  şünüp;
26*Okumak isteyenleriŋ hazzı ve daniş -
mend lere hıfz ėtmek içỉn âsân lığına hem
cüm le iddirâʾs ėdenleriŋ menfaʿatına saʿy ey -
ledik 

26*Onu okumak isteyenlerin hoşnutluğu, da -
nışmanların aklında tutmalarına kolaylık ve
tüm bilgisine başvuranların yararı için ça -
baladık.*

*Almancası: “Darum haben wir`s also machen wollen,
daß man`s gerne lese und leichter behalten könne und es
jedermann möge nützlich sein.’’  Martin Luther Çev.:
2/26
Türkçesi: “Böylece biz bunun herkes tarafından mem-
nuniyetle okunması ve kullanışlı olması için anlaşılır
yaptık.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.:“Bu ağır ve sıkıcı işe girişip
bir özet çıkarmaya çalışan bizler için bu pek kolay
olmadı. Kan ter içinde kaldık ve lambalarımızın yağı
gece yarılarına dek yandı.’’ II. Mak. 2/26
Yukarıdakı çeviride ‘lambalarımızın yağı gece
yarılarına dek yandı’ ifadesi gereksiz bir yorumdur.
Böyle bir ifade ne Almanca çeviride, ne de Ali Bey’in
çevirisinde var.

ve bize ∞

+M.Ö.100-161; Yahudi tarihçi. Makabeliler’in şimdi
kayıp olan 5 ki ta bı nı yazdı.

II. MAKABELİLER - 2: 20-26 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1141



1142 MÂKABBÎLERİN İKİNCİ KİTÂBI - 2: 27-32 1665 TEMİZ KOPYASI



27*Ve bize ki bu zahmeti üzerimize aldık ih -
tisâr maslahatı kolaylık ile gelmedi illâ derr
ile ve uyhusuzluk ile geldi
27*Biz bu uğraşı üzerimize aldık. Bu şeyleri
özetlemek kolay olmadı; ama güzel bir iş ve
uykusuzlukla oldu. 
28*Nice ki ziyâfet tedârikini görene ve cüm -
leniŋ nefʿîni arayana kolay gelmez ise yine
de niçelere şâkirlik olmak içỉn bu zahmeti cân
ü dilden çekeriz
28*Nasıl ki şölen gereksinimini görene ve
herkesin yararını arayana kolay gelmezse;
birçoklarının şükretmesi için bu uğraşı can
ve dilden çekeriz.
29*Musannife her nesneniŋ dikkatli menâ -
kılını koyup ancak bir kıssa-i icmâliniŋ had -
dinde durmağa mukayyed olduk
29*Ciltçiye her şeyin dikkatli anlatımını ha -
zır ladık ve kısa bir özetini yapmaya özen gös -
terdik.
30*Zîrâ nice ki yeŋi ev içỉn bütün binânıŋ
kaydı miʿmâra düşerse ve ȯnủ sıvamak ve
nakş ėtmeḡi boynuna alana zînete münâsib
nesneleri aramak lâzım gelirse biz dahi böyle
maʿkûl görürüz
30*Çünkü nasıl ki yeni bir ev için tüm bina -
nın planı mimara düşer; onu sıvamak, ren-
klerle boyamak ve üzerini süslemek için
uy  gun şeyleri aramak gerekliyse; biz de böyle
uygun görürüz. 
31*Yaʿnî kıssanın müʾellifine düşer ki mad -
deleriŋ ġavrına gire ve kelimât ile rivâyet ey -
le ye hem cüzʾiyâtında müdekkik ola
31*Yani öykünün yazarına düşer ki  konunun
temeline girsin, kelimelerle anlatsın ve par -
çaları dikkatlice araştırsın. 
32*Âmmâ kıssanıŋ netîcesini ihrâç ėdene
câʾiz görünmek gerek ki kelâmıŋ ihtisârına
çalışa ve tevârihiŋ
32*Ama öykünün özünü çıkarana uygun gö -
rün mesi gerekiyor ki sözün sadeliğine çalış -
sın ve tarihlerin ∞

f
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dikkatine münâsib nesnelerden ictinâb eyleye
dikkatine yaraşır şeylerden sakınsın.
33*Pes kıssayı buradan başlayalım lâzım o -
lan mebdeʾ-i kelâma fa kat bunu katıp zîrâ
kıssanıŋ mukaddemesinde tatvîl ve kıssayı
ihtisar üzere ėtmek sefâhat olurdu
33*Şimdi gerekli sözün başlangıcı için öy -
küye buradan başlayalım. Çünkü öykünün
önsözünü uzatıp öyküyü kısaltmak akılsızlık
olurdu.

Üçüncü Bâb
1*Mukaddes şehir her selâmetde maʿmûr
iken ve Tevrât bir hoşca gözedilip baş imâm
Oniyânıŋ takvâʾsı ve şerre ʿadâveti içỉn
1*Kutsal şehir her tehlikeden uzak imar edil -
mişken; baş imam Oniya’nın günahtan sa -
kınması ve kötülüğe karşı olması yüzünden
Tevrat gerektiği şekilde gözetiliyordu.
2*Vâkiʿ olurdu ki pâdişâhlar bile bu yere ik -
râm ve gönderdikleri fâhir pişkeşler ile hey -
keli taʿzîz ėderler idi
2*Krallar bile bu yere saygı gösterip gön-
derdikleri parlak armağanlarla Tapınağı
övdüler.
3*Şöyle ki Âsiyâ şâhı Selevko* dahi zebîha -
larıŋ mukaddes hizmetlerine vâkiʿ olan cemîʿ
haracları kendỉ avaîdinden kayırırdı
3*Asya kralı Selevko* da kurbanların kutsal
hizmetleri için gerekli olan tüm giderleri ken -
di gelirlerinden gideriyordu. 
4*Âmmâ heykel üzerine vekîl nasb olunan
Binyâmîn sıbtından Simʿun nâm kimesne
men  sıb ve şehriŋ siyâneti içỉn baş imâm ile
mü nâzaʿaya başladı
4*Ama Tapınak üzerine vekil atanan Bünya -
min oymağından Simon adındaki kişi şehirin
korunması için baş kahinle çekişti.
5*Ve Oniyâya ġalib olamayıp Tirâsov oğlu
Âpolonyoya geldi
5*Ve Oniya’yı alt edemeyince Tiraso oğlu
Apolonyo’ya geldi ∞

ki ∞ 

*Seleukos(Selevkus).
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ki ol zamânda Keli-Siriyâ ve Fenikiyeniŋ
serʿa s keri idi
ki o zamanda Kili-Suriye ve Fenikiye’nin ku -
mandanıydı.*
6*Ve ȯŋa nakl eyledi ki Kuds-i Şerîfdeki hey -
keliŋ hazînehânesi bî-takrîr mâl ile dolu idi
şöyle ki kesret-i dînâr bî-hėsâb idi ve ki ol
nesneler zebîhalara müteʿallik deḡiller idi
hem ki ol nesneler pâdişâhıŋ eline girmek kâ -
bil idi
6*Ve ona şöyle bildirdi: Kudüs’teki Tapınağın
hazinesi sayılama yacak kadar çok mallarla
doludur. O derece ki  dinarların sayısı he -
saplanamıyordu. O şeyler kurbanlara ait
değildi. Bu yüzden kralın eline geçmesi gere -
kiyordu. 
7*Âpolonyo dahi pâdişâhıŋ musâhabatına
gelip ȯŋa iʿlâm olunan dînârıŋ husûsâtını keşf
eyledi bu sebebden pâdişâh Heliyodor nâm
hazînedârbaşıyı seçỉp ȯnủ mezkür dînârı ge-
tirmek fermânıyla gönderdi
7*Apolonyus da kral ile görüşmeye geldi ve
ona bildirilen dinarlar konusunu açıkladı. Bu
yüzden kral, Heliyedor adındaki baş hazine -
ci sine onu  söylenilen dinarları getirsin diye
buy ruk ile gönderdi.
8*Heliyodor Kele-Siriyâ ve Fenikiye şehir -
leri dolaşmak bahânesi ile yola çıkdı âmmâ
asıl umûr şâhıŋ niyyetini yerine getirmek idi 
8*Heliyedor Kili-Suriye ve Fenikiye şehirle -
rini dolaşmak bahanesiyle yola çıktı. Ama
asıl işi, şahın niyetini ye rine getirmekti. 
9*Ve Kuds-i Şerîfe vâsıl olunca şehriŋ baş
imâmı dahi ȯnủ lütf ile kabûl ėdince emriŋ
beşâretini taʿzîr ve oraya geldiḡiniŋ sebebini
beyân eyledi ve fi'l-vâkiʿ bu nesneler böyle
midir diye suʾâl eyledi
9*Kudüs’e vardığında şehirin baş imamı onu
dostça kabul edince buyruk   gereğini ve ken-
disinin oraya niçin geldiğinin nedenini bil -
dirdi. Ona bu şeyler doğru mudur? diye de
sordu. 

*Almancası: “Weil ihm aber Onias zu mächtig
war, zog er zu Apollonius, des Thrasäus Sohn,
dem Hauptmann in Cölesyrien und Phönizien’’
Martin Luther Çev. II. Mak. 3/5

Türkçesi: Çünkü Oniya, ona göre çok güçlüydü ve
o, Kili-Suriye ile Fenikenin kumandanı olan
Thraseus(Tiraso) oğlu Apolonyus’a gitti.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Oniyas'la anlaşa -
mayınca, o tarihte Kili-Suriye ve Fenike'de askeri
vali olan Tarsuslu Apolonyus'a gitti.’’ II. Mak. 3/5

Yukardaki çeviride Tarsus’lu Apolonyus demiş;
oysa Almanca ve Ali Bey’in çevirisinde Thraseus
(Tiraseu) oğlu Apolonyus olmalı. Yani insan ismi.
Tarsus kelimesi ise(yer ismi) II. Mak. 4/30 ‘da Al-
manca Tarser(Tarsus), Ali Bey’in çevirisinde ise
Tarsiy olarak geçiyor. KM çevirisi bunu karış -
tırmış olmalı!
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10*Âmmâ baş imâm ȯŋa gösterdi ki dul ka -
rılarıŋ ve yetimleriŋ emânetleri idiler
10*Ama baş imam ona, hazinenin dul ka dın -
lar ile yetimlerin ema neti olduğunu söyledi. 
11*Ve ol akçelerden baʿzısı Tobiyâ oğlu Her -
kâno nâm sâhib-i fâ zîlet âdamıŋ idiler ve
kıssa zâlim Simʿunuŋ iftirâʾ ėttiḡi gibi deḡil
idi hem ol cümle akçeler ancak dörtyüz yük
gümüş ve ikiyüz yük altĩn idiler
11*O paralardan bazısı Tobiya oğlu Her kano
adında erdemli bir adama aitti ve konu zalim
Simon’un iftira ettiği gibi değildi. Tüm gümüş
paralar ancak dört yüz yük gümüş ve iki yüz
yük altın idi. 
12*Ve ol yeriŋ kudsine ve büsbütün ʿâmelde
muhterem heykeliŋ hürmetine ve bozulmaz
üm metine emânet koyanlara zulm ėtmek
müm kin değil idi
12*O yerin kutsallığına, tüm işleriyle saygın
Ta pınağın dokunul mazlığına ve bozulmaz
halkına karşı emanet koyanlara kötülük yapı -
la mazdı. 
13*Yine de Heliyodoruŋ yanında olan emir
şâhıŋ eclinden der idi lâbüdd ol akçeyi şâhıŋ
beytü'l-mâlına götürmek gerek idi
13*Yine de Heliyedora’nın yanında olan buy -
ruk gereği; kral için çok ge rekli olan o gümüş
pa  raların, kralın hazinesine götürül me si ge   -
 rek  ti ğini belirtiyordu. 
14*Ve bir günü taʿyîn ėdip ol akçeyi hėsâba
alıp tasarruf ėtmek içỉn heykele girdi de cüm -
le şehrde vâfir şaşkınlık oldu
14*Bir gün belirleyip, o parayı hesaplamak
ve almak için Tapınağa girdiğinde; tüm şe -
hirde büyük bir şaşkınlık oldu. 
15*Ve imâmlar imâmet libâsları ile mezbâh
öŋünde hürur ėderek göḡe nazar ve emânet
husûsunda şerîʿat koyana istidʿâ
15*İmamlar, imamlık giysileriyle mezbah ö -
nünde secde edip göğe doğru bakarak e ma -
net için ‘Kusal Yasa’ koyana yakarı yorlardı.

ėderlerdi ∞ 
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ėderlerdi ki ol akçeyi emânete koyanlara hıfz
eyleye
ki o gümüş parayı emanete koyanları korus -
un.
16*Ve her kim baş imâmıŋ yüzünü görürdü
ise kalbi mecrûh olurdu zîrâ ȯnuŋ yüzü ve
levniniŋ tağyîri kalbinde çektiḡi sıkleti izhâr
ėderdi
16*Baş kahinin yüzünü gören herkesin yüreği
yaralanıyordu. Çünkü onun yüzünün ve ren -
ginin değişikliği yüreğinde çektiği sı kıntıyı
gösteriyordu.  
17*Çün ol kişi cezaʿ ü fezaʿ ile muhavvet ėtdi
ki onlar ile nazar ėdenlere kalbinde olan ele -
mi ʿayân olur idi
17*Çünkü o dehşet acısıyla yıkılmıştı. Onun
durumunu görenler  yüreğindeki acıyı anlı -
yor du.
18*Baʿzılar tazarruʿ-i âmiyyede bulunmak
içỉn fevc fevc evlerden sıçrarlar idi zîrâ mu -
kaddes yer artĩk ihtikâre düşecek idi
18*Bazıları topluca yalvarmak için, dalga
dalga evlerden sıçrı yordu. Çünkü kutsal yer
artık vurgunculukla düşecekti.
19*Ve memeleri altında çullar geymiş ʿav -
ratlar yolları doldururlar idi hem kapanmış
kızlar kimi kapĩlara seḡirdirler idi kimi taş
dîvârları üzerinde ve kimi pencerelerden ba -
karlar idi
19*Göğüsleri altına çullar kuşanmış ka dınlar
yolları dolduruyor du. Örtünmüş kız ların
bazısı kapılara doğru koşuyor, bazısı taş du-
varlar üzerinde ve bazısı da pencerelerden
bakıyordu. 
20*Ve hepisi göḡe doğru ellerini uzatıp te -
ferruʿ ėderlerdi
20*Tümü göğe doğru ellerini uzatarak çağ -
rışıyorlardı. 
21*Ve kesret-i halkıŋ karış-muruş yere düş -
mesini ve baş imâmıŋ ʿazîm derd ile ıztırârda
durduğunu görmek acıyacak nesne idi
21*Halkın büyük çoğunluğunun karmaka -
rışık ‘secdeye’ kapanması ve baş imamın bü -
yük sıkıntıyla çaresizce durduğunu görmek
acına cak bir durumdu. 
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22*Pes bunlar Kâdir ʿAlâ Külli Şey olan
Rabb-i Teʿâlâya istidʿâʾ ėderlerdi ki emînlik
ile her emânetde olan nesneleri emânete ko -
yan lara emîn hıfz eyleye
22*Böylece bunlar her şeye gücü yeten yüce
Rabbi çağırıyorlardı  ki tüm güvençle emanet
edilen her şey için emanet edenleri korusun. 
23*Heliyodor ise ol fermân olunan nesneye
çalışırdı
23*Heliyedor ise buyrulan o buyruğu yerine
getirmeye çalışıyordu. 
24*Âmmâ artĩk çavuşlar ile hâneye yakın
yerde hazır iken ervâhıŋ ve cümle kuv vet -
leriŋ sultânı bir ʿazîm ve zâhir ʿalâmet gös-
terdi şöyle ki oraya cemʿ olmağa cürʾet
ė den  ler hep Allahıŋ kudretinden şaşıp ġaşyet
ve havfa düşdủler
24*Ama artık çavuşlarla Tapınağa yakın yer -
de hazır iken; ruhların ve tüm güçlerin ege-
meni, büyük bir şey gösterdi. O derece ki
orada toplanmayı göz önüne alanlar, Allah’ın
bu gücünden şaşarak hayret ve korkuya düş -
tüler. 
25*Zîrâ onlara güzel pelâs ile müzeyyen bir
at göründü ve üzerinde süvâr kimesne pek
heybetli idi ve ol at Heliyodronuŋ üzerine
savlet ile hamle ėdip ȯnủ öŋ dırnakları ile
urdu ve üzerinde olan kimes ne niŋ eḡninde
sanki bir altĩn cevşeni var idi
25*Çünkü onlara güzel kilimle bezenmiş bir
at göründü. Üstünde süvari gibi olan biri çok
gör kemliydi. İşte o at Heliyedoro’nun üzerine
saldırarak onu ön tırnaklarıyla vurdu ve üze -
rinde olan kişinin sırtında ise; sanki altın gibi
bir zırhı vardı. 
26*Ve dahi ġayrı iki genç kuvvet ile ve câ -
hetli ve ʿizzet ile cemîl hem libâs ile mü zey -
yen yiḡitler ȯnuŋ öŋünde göründüler ki onlar
26*Bundan başka iki güçlü kuvvetli genç, gü -
zel giysilere bürünmüş olarak onun önünde
göründüler.

dahi ∞
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dahi iki cânibinden durup daʾimâ celd ėderler
idi ve ȯŋa çok kötek basarlar idi
Bu iki genç ona her iki taraftan güçlü bir şe -
kilde vurup ona çok dayak atıyordu.
27*Heliyodor dahi yere düşdü ve bir ʿazîm
zulümat ile muhavvet ol  du ȯndan ȯnủ çek -
diler bir taht-ı revâna kodular da ol demin
mezkûr hâneye ʿazîm hışım ve cümle ça vuş -
ları ile giren kimesne cümle silâhdan hîç
meded bulmayıp götürüldü de kud re tullahı
aʿyânen bildi
27*Heliyedor da yere düştü ve onu büyük bir
karanlık kapladı. Onu aldılar ve bir sedyeye
koydular. Biraz önce o büyük bir öfkeyle, tüm
çavuşlarıyla bu ‘Ev’e girmişti. Ama hiçbir
silah onu kurtaramadı!  Götürüldü ve Al -
lah’ın gücünü apaçık gördü. 
28*Hem ȯnủ derseŋ Allahıŋ kudreti ile dilsiz
ve her ümîdden hem halâsdan mahrûm ya -
tardı
28*Hem onu dersen: Allah’ın gücüyle dilsiz,
her ümitten ve kurtuluştan ümitsiz yatıyordu. 
29*Âmmâ öbürler kendỉ yerine ʿazîm taʿaz -
zür vėren Rabb-i Teʿâ lâya tebârek ėderler idi
ki demin pûr-havf ve ıztırâb olan heykeli sü -
rur ve hübur ile doldurdủ çün her şeyʾe kâdir
olan Rabb-i Teʿâlâ tecellî eyledî
29*Ama diğerleri, kendi yerine büyük yücelik
veren yüce Rabbi kutsuyorlardı; ki demin
büyük korku ve acıyla olan Tapınağı sevinç
ve coşkuyla doldurmuştu. Çünkü ‘her şeye
gücü yeten’ yüce Rab kendini gösterdi.
30*Bu kez Heliyodoruŋ musâhiblerindeŋ
baʿzısı teziye Oniyâya yalvardılar ki Müteʿâle
istidʿâ eyleye de cân çekişip yatana
30*Bu kez Heliyedor’un dostlarından bazısı
çabucak Oniya’ya yalvardılar ki Yüce’yi
çağırsın da can çekişip yatana ∞ 
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ʿömür bağışlaya
yaşam bağışlasın.
31*Baş imâm dahi bir zamân pâdişâh zann
ėtmesin ki Yahûdîler Heliyodora bir meḡer
ėtdiler diye ve hem çekip ȯnuŋ halâsiçün kur -
bân eyledi
31*Bunun üzerine baş imam: ‘Yahudiler’in
Heliyedor’a bir şey yaptıklarını’ kral düşün -
mesin diye, gidip onun kurtulması için bir
kur ban sundu. 
32*Ve baş imâm günâha keffâret ėtdiḡi za -
mân ol iki genç yiḡitler yine ol libâs ile gė -
yinmiş tekrar Heliyodora göründüler ve ayak
üzerinde durup ȯŋa dėdiler ki
32*Baş imam günah fidyesi için kurban sun -
duğu an, o iki yiğit genç yine o giysilerle gi -
yin miş olarak Heliyedor’a göründüler ve
ayak üstü durup ona dediler ki: 
33*Baş imâm Oniyâdan çok şâkirlik getir zî -
râ Rabb-i Teʿâlâ saŋa ȯnuŋ sebebi ile ʿömr
ba ğışladı
33*“Baş imam Oniya’ya çok teşekkür et!
Çün kü yüce Rab sana onun sebebiyle yaşam
bağışladı. 
34*Ve sen ki gökden celd olduŋ Allah Teʿâ -
lânıŋ ʿazîm kuvvetini iʿlâm eyle bu nesneleri
dėdikden soŋra nâ-bedîd oldular
34*Sen gökten dövüldün’’ ve yüce Allah’ın
büyük gücünü bildirip bu şeyleri dedikten
son  ra görünmez oldular. 
35*Heliyodor dahi Rabb-i Teʿâlâya kurbân
ėdip hem ȯŋa ʿömrü saklayana çok nazarlar
eyleyip Oniyâyı dahi selâmlayıp ʿaskerile bile
şâha döndü
35*Heliyedor da yüce Rabbe kurban sundu
ve ona yaşamını koruduğu için; Oniya’ya çok
dikkatle bakıp selamladıktan sonra askeriyle
birlikte krala döndü. 
36*Ve gözleri ile gördü ki Allah-ü Ekberiŋ
ʿamellerine hepisiniŋ öŋünde
36*Gözleriyle gördüğü büyük Allah’ın işle -
rinin tümüne; herkesin  

önünde  ∞ 
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şâhidlik eyledi
tanıklık etti. 
37*Bu kez şâh tekrar Kuds-i Şerîfe gön der -
meğe münâsib kim var diye Heliyodora suʾâl
ėdip Heliyodoro dėdi ki
37*Bu kez kral yine kutsal Kudüs’e gönderil -
meye uygun kim var? Diye Heliyedor’a so-
rarak dedi ki: 
38*Eḡer bir düşmanıŋ ve umûruŋa ġarazlı ki -
mesneŋ* var ise oraya ȯnu ̉gönder de kurtulur
ise saŋa bir hoş meclûd gele zîrâ tah kîk ol
yerde kudretullah var dır
38*-Eğer senin bir düşmanın veya işlerine
ka sıtlı kimsen varsa oraya onu gönder. Eğer
kurtulursa; sana iyice kırbaçlanmış gelsin.
Çünkü araştır bak! O yerde Allah’ın gücü
var. 
39*Çün gökde mekânı olan kimesne ol yeriŋ
nâzırı ve nâsırıdır ve kemlik ėtmeḡe gelenleri
döḡer hem helâk ėder
39*Çünkü gökte yeri** olan kimse; o yerin
gözeticisidir. Kötülük et me ye gelenleri döver
ve yok eder!
40*Pes Heliyodoruŋ hali ve hazîneniŋ hıra -
seti böyle oldu
40*Evet Heliyedor’un durumu ve hazinenin
korunması böyle oldu.

Dördüncü Bâb 
1*Âmmâ mezkür Simʿun ki akçeniŋ ve vata -
nıŋ ġammâzı idi Oni yânıŋ hakkına kemlikler
söyledi kaʾannahu o Heliyodoru ilkâʾ eyledi
hem ol şirretiŋ bâdîsi idi
1*Ama Oniya için kötülükler söyleyen Si -
mon; gümüş paraların ve vatanın ispiyon-
cusuydu. Heliyedor’u öne sürmüştü. Çünkü
o kö tülük sebebiydi.
2*Ve şehriŋ muhsinine hem kendỉ tâʾifesiniŋ
sâyenine hem Tevrâtıŋ ġayretcisine umûra
ġarazlı dėmėḡe cerâʾet eyledi
2*O şehire iyilik edene, kendi halkının koru -
yucusuna ve Tevrat’ın gayretçisine; ‘işlere
kö tü niyetli!’ demeye cesaret etti.

*  Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘kimsen’.
**Bkz. III.Mak. 2/13.
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3*Pes düşmanlık tâ bu mertebeye gelince ki
Simʾunuŋ baʿzı yârâ nından kıtâl vâkiʿ olurdu
3*Böylece düşmanlık bu derece artınca; Si-
mon’un bazı dostla rından katillikler olurdu. 
4*Oniyâ nizâʿnıŋ düşvârlığını ve Simʾunuŋ
şirretini artıran Kele-Siriye ve Fenikiye ser -
dâr pâyesinde olan Âpoloniyonuŋ şirretini
gö rüp
4*Oniya bu çekişmelerin güçlüğünü ve Si-
mon’un kötülüğünü art tıran, Kili-Suriye ile
Fenikiye başkumandanı Apolonyo’nun kötü -
lüklerini görünce; 
5*Kendỉ şehrlilerinden şikâyeten deḡil âm mâ
illâ cemâʿatıŋ hâs ve ʿâmî menfaʿatına na za -
ran şâha vardı
5*Kendi halkından şikayet için değil; ama
kesinlikle halkın yara rını  gözetmek için krala
gitti. 
6*Zîrâ görürdü ki eḡer şâh tedârik görmez ise
mesâlih sulh üzere olmak muhâl idi ve Simʾ -
un kendỉ sefâhetinden kalmazdı
6*Çünkü eğer kral önlem almazsa; olaylar
ya tıştırılamaz ve Si mon’un akılsızlığı sürerdi.
7*Bu kez Selevko vefât ėtdikden soŋra ve
Ân tiyoko nâm şerîf şâh olduğu zamân Oni -
yânıŋ karındaşı Yâson el altından baş imâm -
lığa tâlib oldu
7*Bu kez Selevko öldü ve Antiyoko adındaki
yönetici kral olduğu zaman; Oniya’nın kar -
deşi Yason el altından baş imamlığa göz koy -
du. 
8*Ve nâʾil olayım diye şâha üçyüz altmış yük
gümüş ve sâʾir avâidden seksen yük ikrâr ey -
ledi
8*Krala iyi görünmek için üçyüz altmış yük
gümüş ve diğer gelirlerden seksen yük verm-
eye karar verdi. 
9*Ve bunlardan mâʿadâ ȯŋa ġayrı yüz elli
yük taʿyîn etmeḡe ikrâr ėtdi idi 
9*Bunlardan başka ona diğer yüz elli yük da -
ha vermeğe söz verdi. ∞

ki ∞ 
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ki eḡer ȯŋa kendỉ hükmünden bir mekteb ve
genc lere taʿlîm ėdecek bir yer kurmağa hem
Kuds-i Şerîfdekiler Ântâkiyyalı yazılmağa
icâ zet vėrirse
Ama eğer ona kendisi için bir okul, gençleri
eğitecek bir yer kur ma yı  ve kutsal Kudüslü -
ler’i Antakya’lı olarak yazmayı kabul eder -
se. 
10*Pes pâdişâh ȯŋa rızâʾ vėrdi ol dahi sal -
tanata nâʾil olduğu gibi ken dỉ sıbtından olan -
ları Yunânnî âyinine dönderdi
10*Böylece kral onu onayladı. O da ege men -
liği eline geçirince, kendi soydaş larını Yunan
ayinlerine döndürdü. 
11*Ve kerîm şâh hukûkunu kaldırdı ki Rû -
mâya dostluk ve teʿakkud+ içỉn élçilik ile
varan Epo lamonuŋ babası Yûhannânıŋ me -
sâlihile Ya hûdîlere teklîf olundular idî hem
şerʿî tevkîʿleri bozup yeŋi zâlim kânûnlar
kordu
11*Romaya dostluk için elçi olarak giden
Epolamo’nun babası Yuhanna’nın girişi miy -
le kral ta rafından düzenlenen ve Yahudi ler
lehine olan ya saları geçersiz kılıp yeni zor -
balık yasaları koydu.
12*Zîrâ kendỉ irâdetinden riyâʾzet-i bedenî
içỉn bir mekteb yapdı ki kulle altında çır -
çıplak taʿlîm ėdeler ve eblağ yiḡitleri evinde
eḡil dip şabka altına götürür idî
12*Çünkü kendi isteğiyle beden eğitimi için
bir okul yaptı. Kale altında çırçıplak talim et-
tiriyor ve en iyi yiğitleri evinde eğitip şapka*
altına alıyordu.
13*Bu yüzden pütperestlik pek artmada idi
ve ecnebîleriŋ töreleri izdiyâd bulurdu zâ -
limiŋ ve baş imâm olmayaŋ Yâsonuŋ ʿazîm
nâ  pâklıḡındaŋ
13*Bu yüzden putperestlik başını almış gi -
diyor ve yabancıların töreleri çoğalıyordu.
Tüm bunlar baş imam olmayan zalim Yason’ -
un büyük iğrençliğinin bir sonucuydu. 

*Antik Yunan Mitelojisinde Hermes’e ait olduğu
söylenen, çevresi yuvarlak taraklı miğfer.
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘teʿâkud’.
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14*Şöyle ki imâmlarıŋ artĩk mezbahıŋ mu -
kaddes hizmetlerine şevkleri yoğidi belki
heykeli tahkîr ve kurbânlarda ihmâl ėdip
meydânda halakaya daʿvet olundukdan soŋra
gösterilen fâcir seyirleriŋ hissemendleri ol -
mağa avatlarlar idi
14*O derece ki artık imamlar mezbahın kut-
sal hizmetlerini isteklice yap mıyorlar; belki
Tapınağı küçümseyip ve kurbanları öteleyip 
-meydanlarda ‘disk atışına’* çağrıldıktan
sonra- gösterilen sapkın seyirlerin ortakları
olmaya acele ediyorlardı. 
15*Ve kendỉ tâʾifesiniŋ ʿırzını hîçe sayıp Yû -
nânîce olan şaʾnları ikram tutarlar idi
15*Kendi halkının namusunu hiçe sayıp, Yu-
nanca olan ünleri daha çok tutuyorlardı. 
16*Ȯnuŋ içỉn bir ʿazîm belâya uğradılar ve
şul kimesneleri düşman ve azûblar buldular
ki onlarıŋ adetlerine cehd ile taklîd ve her
vechile onlara müşâbih olmağı taleb ėderler
idi
16*Bu yüzden büyük belaya uğradılar. On -
ların adetlerini taklit ettikleri ve her şeyde
onlara benzemeye çalıştıkları kimseler; onla -
rın düşmanları ve büyük acılarıydı.
17*Zîrâ Allahıŋ şerîʿatına hilâfan fücur ile
süluk ėtmek az nesne deḡil âmmâ bu şeyleri
gelecek zamân beyân ėdecekdir
17*Çünkü Allah’ın ‘Kutsal Yasası’na karşılık
ahlaksızca yürümek  az şey değildir. Ama tüm
bunların ne denli kötü olduğunu gelecek za -
man gösterecektir.  
18*Bu kez Sûrda her beşinci yılda istiʿmâl
olu nan donanma oyunları teşhîr olup şâh hâ -
zır iken
18*Bu sırada Sur’da her beşinci yılda yapı -
lan donanma oyunları sırasında, kralın önün -
de;
19*Fâcir Yâson Kuds-i Şerîfden Ântâkiyyalı
nâmı ile seyirciler gönderdi ki Herkûlesiŋ**
ze bihası içỉn üçyüz dirhem
19*Ahlaksız Yason, kutsal Kudüs’ten Antak -
yalı adıyla seyirciler gönderdi. Bunlar Her -
kü les’in** kurbanı için üçyüz dirhem ∞

*  Antik Yunan ‘disk atışı’ sporu.

**Antik Yunan mitolejisinde güç Tanrısı.
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gümüş götürürler idi ki onları götürenler ken -
dỉleri yalvardılar ki ol zebhede sarf olmayalar
gümüş götürüyorlardı. Ama onları götürenler
paranın, o boğazlamalarda kullanılmamasını
yalvardılar.
20*Ve onlarıŋ sebebi ile o onları çekdir me -
leriŋ* mühimmâtına sarf eyledi
20*Bu yüzden o, onları çektirmelerin mühim -
matına harcadı. 
21*Bu kez Menestoʾnuŋ oğlu Âpolonyo şâh
Filometoruŋ ėtdiḡi beḡler cemʿiyyeti içỉn
Mısıra gönderilmiş iken Ântiyoko duyup ki
ondan münferik oldu ȯnuŋ karşĩsına emîn
olmağa mukayyed oldu da Yâfaya geldi ve
oradan Kuds-i Şerîfe gitdi
21*Bu kez Menesto’nun oğlu Apolonyo, kral
Filometor’un hazır ladığı beyler toplantısı
için Mısır’a gönderilmişken; Antiyoku bunun
ondan ayrıldığını duyduğunda; onun karşı -
sın da güvenli olmayı gözetti ve Yafa’ya geldi.
Oradan kutsal Kudüs’e gitti. 
22*Ve orada Yâsondan hem şehr halkından
ʿizzet ile kabûl oldu ve meşʿaleler hem al -
kışlar ile şehre getirildi ȯndan Fenikiyeye
döndü de bu vechile orada durdủ
22*Orada Yason’dan ve şehir halkından gör -
kemli bir şekilde kar şılandı. Meşaleler ve al -
kışlarla şehire getirildi. Oradan Fenike’ye
döndü ve böylece üç yıl orada durdu.
23*Ve üç yıl geçdikden soŋra Yâson mezkür
Simʾunuŋ Menelâʾvü nâm karındaşını gön-
derdi ki şâha akçe getire hem ȯŋa levâzımı
zikr eyleye
23*Üç yıl geçtikten sonra Yason, adı geçen
Simon’un Menelao adındaki kardeşini, krala
gümüş para götürsün ve ona gerekli şeyleri
anlatsın diye gönderdi. 
24*O ise şâh yanında merġub ȯŋa bir vech-i
hükûmet taʿzîz ol mağile Yâsonuŋ ėtdiḡinden
ziyâde şâha  üçyüz yük gümüş ʾedâʾ ėdip baş
imâmlığı kendỉ üzerine tahvîl eyledi
24*O ise kral yanında beğenilmek için ege -
men liğine övgüler yağdırdı ve Yason’un verd -
iğinden daha çok üç yüz yük gümüş öde yip,
baş imamlığı kendi üzerine geçirtti.

*Çektirme: Yaklaşık 30-50 grostonluk yelkenli.

f

f

II. MAKABELİLER - 4: 19-24 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1167



1168 MÂKABBÎLERİN İKİNCİ KİTÂBI - 4: 25-31 1665 TEMİZ KOPYASI



25*Ve şâhıŋ emirlerini alıp geldi de kendỉsi
ile baş imâmlığa lâyık nesne getirmedi illâ
yavuz zâlimiŋ kalbi ve yırtıcı cân-veriŋ sav -
leti var idi
25*Kralın buyruğunu alıp geldiğinde; ken-
disi baş imamlığın gereklerini yerine getir -
medi. Aksine kötü zalim bir yürek ve yırtıcı
ca  navarların sal dırışı vardı. 
26*Bu yüzden kendi karındaşını hile ile ʿazl
ėdip Yâson kendỉsi dahi ġayrı kimesneniŋ
hîlesi ile maʿzûl olup kovuldu da Âmmo nî -
leriŋ vilâyetine kaçdı
26*Bu yüzden kardeşini hileyle görevinden
uzaklaştıran Yason, kendi de başka bir kims-
enin hilesiyle tuzağa düşüp kovuldu ve Amo -
niler’in ülkesine sığındı. 
27*Ve Menelâʾo beḡliği aldı âmmâ ikrâr ėt -
di ḡi akçeden hîç istiʿfâ ėtmedi eḡerçe kulle
serdârı olan Sostirâto onları taleb ėtdi ise de
27*Menelao o beyliği aldı; ama söz verdiği
gü müş paradan hiç yararlanmadı. Her ne
kadar kale komutanı olan Sostirato onu iste -
miş olsa da.
28*Zîrâ harâclar devşirmek ȯnuŋ boynunda
idi ȯnuŋ içỉn ikisi de şâhdan daʿvet olundular
28*Çünkü haraçları toplamak boynunun bor-
cuydu, bu yüzden her ikisi de kral tarafından
çağırıldı. 
29*Ve Menelâʾo baş imâmlıkta karındaşı Li -
sîmâkûyu kâʾim ma kam ėtdi Sostirâto ise
Kıb rıslılarıŋ pâşâsı Kirâteti kendỉ yerine kodu
29*Menelaos baş imamlıkta kardeşi Lisi-
makus’u makam sahibi etti. Sostirato ise Kıb -
rıs lıların paşası Kiratet’i kendi yerine atadı. 
30*Bu nesneler böyle müncerri iken vâkiʿ
oldu ki Târsiyyi ve Mâllu vitîler şâhıŋ hâse -
kîsi Ântiyokideye bağışlandıkları içỉn tuğyân
ėtdiler
30*Bu olaylar böyle gelişirken Tarsiyler* ve
Maluvitler kralın eşi Antiyoki’ ye** verildik-
leri için zorbalık ettiler. 
31*Bu husûsdan şâh ʿacele ile ol nesneleri
teskîn ėtmeḡe vardı ve ehl-i mensıbdan olan
Ândironîkoʾyu kendỉye kâʾim makâm kodu
31*Bu yüzden kral aceleyle o şeyleri yatıştır -
maya gitti ve onlardan olan Androniko’yu 

kendine vezir atadı.
*Tarsuslular.
** Antiyoko: Erkek kral. Antiyoki: Kadın, kralın
eşi, cariyesi.
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32*O zamân Menelâʾo elime bir íyỉce fĩrsat
girdi diye heykel kab la rından baʿzı altĩn kab -
ları uğurlayıp birazın Ândironîkoya ba ğış la -
dı ve ġayrıları da Sûrda hem etrâfda olan
şe hr lerde satdı
32*O zaman Menelao “elime iyi bir fırsat
geç  ti„ diye Tapınak kaplarından bazı altın
kap ları çaldı ve birazını Androniko’ya ba ğış -
ladı. Diğerlerini de Sur’un çevresindeki şe -
hirlerde sattı. 
33*Bunu Oniyâ sahîh bilip ȯnủ azarladı da
Ântâkiyyaya yakın olan Define nâm mev -
ziʿye yan verip gitdi
33*Bunu Oniya tam olarak öğrenince onu
azarladı ve Antakya’ya yakın olan Define
adın daki yere doğru gitti. 
34*Bu eclden Menelâʾo Ândironîkoyu bir
yaŋa çekip ȯŋa yalvar dı ki Oniyâyı öldüre ol
dahi Oniyâya varıp ve ȯŋa hîle ile ilkâʾ hem
yemîn ile daʿvet ėdip ve sağ elini vėrip eḡerçi
ve hem-nâk idi ise de ȯnủ penâhgâhdan çı -
kardı da tėziye her etrâfı kapayıp öldürdü ve
hîc ʿadâlete ihtirâm ėtmedi
34*Bu yüzden Menelao Androniko’yu bir ya -
na çekerek ona Oniya’yı öldürmesi için yal -
vardı. O da Oniya’ya giderek ona hileyle
ye  min edip bırakacağını söyleyerek davet etti.
Sağ elini verip onunla dostça göründü, onu
sığındığı yerden çıkardı ve her tarafı kapa-
yarak onu öldürdü. Hiç adaleti düşünmedi.
35*Bunuŋ içỉn yalıŋız Yahûdîler deḡil belki
niçe ġayrı tâʾifeler dahi darılıp ol âdamı nâ-
hakk yere öldürdüḡü içỉn pek rencîde oldular
35*Bu yüzden yalnız Yahudiler değil, birçok
milletler de darıldılar. O adamı haksız yere
öl dür düğü için çok incindiler. 
36*Ve şâh Kilikiyadan döndüḡü gibi ȯŋa
şehr de olan Yahûdîler Yunânîler dahi zulmüŋ
ʿadâvetine imdâd ėdip Oniyâ sebepsiz
36*Kral Kilikya’dan döndüğü zaman, kentte
olan Yahudiler ve Yunanlılar bu zulmün düş -
man lığı karşısında ondan yardım dilediler ve

Oniya’yı ∞
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öldürdüḡü içỉn şekvâ eylediler
nedensiz yere öldürdüğü için ona şikayet et-
tiler.
37*Bu husûsdan Ântiyoko müteveffânıŋ züh -
dü ve ʿazîm hilmi içỉn cân-ı elemini çekip ve
terahhum eyleyip göz yaşını dökdü
37*Bu yüzden Antiyoko, merhumun nefsini
koruduğu ve çok ağır başlı biri olduğu için
yüreği sızladı. Ona acıyıp göz yaşını döktü. 
38*Ve ġazabı tutuşup Ândironîkonuŋ fırfır
hilʿatını çekdi ve kaf tânını yırtdı da ȯnu ̉bütün
şehriŋ çevresinde gezdirip hemen Oniyâ zulm
ile öldürüldüğü yerde ol kıttâlı Rabb-i Teʿâlâ
müstahakk cezâsını vėrince öldürtdü
38*Öfkesinden Androniko’un göz alıcı kaf -
tanını çekip yırttı. Onu tüm şehirin çevresinde
gezdirip, Oniya’yı acımasızca öldürttüğü yer -
de cezasını verip öldürttü. Çünkü bu ölümü
yüce Rabten hak etmişti. 
39*Bu kez Lisimâko Menelâʾonuŋ ittifâkı ile
şehrde çok haram serikaları ėtmiş adı çekil -
miş iken Lisimâkonuŋ üzerine kesret-i halk
cemʿ oldu zîrâ artık çok altĩn kâbları taşraya
götürüldü idi
39*Bu kez Lisimako, Menelao’ nun işbir -
liğiyle şehirde çok kanunsuzluklar, hırsız -
lıklar yapmış ve adı çıkmışken; Lisimako’ya
karşı büyük bir kalabalık toplandı. Çünkü
birçok altın kaplar dışarıya götü rülmüştü.
40*Ve pür ġazab gürûhlar kalkınca Lisimâko
üç biŋ âdamı yarak la yıp zulüm destânıyla
zora başladı ve yaşlĩ hem maʿtûh Hûrân nâm
kimesne pîşvâ idi
40*Kalabalıklar büyük bir öfkeyle kalkışınca
Lisimako üç bin adamı silahlandırıp zulümle
zorbalığa başladı. Yaşlı ve bunak Huran
adın daki kişi başkan idi.
41*Âmmâ kavm Lisimâkonuŋ zorunu görüp
kimi taşı kimi odun yarmalarını kimi öŋünde
yatan keseḡi* avuç avuç kavrayıp Lisimâ ko -
nuŋ tâʾifesi üzerine atarlar idi
41*Ama halk, Lisimako’nun zorbalığını gö -
rünce bazısı taş, bazısı odun yarma larını ve
bazısı da önünde yatan iri toprak par ça larını
kavrayıp Lisimako’nun adam ları üzerine
atıyordu.

*Kesek: (E. Tü.) iri toprak parçası. Bkz. 1664 el
yazmasında Ali Bey önce toprak yazmış ve sonra
üzerini çizip ‘kesek’ olarak düzeltmiş. Bu da Ali
bey’in çeviri yaparken ne denli özen gösterdiğinin
bir kanıtıdır.

ve onlardan ∞ 

f

f

II. MAKABELİLER - 4: 36-41 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1173



1174 MÂKABBÎLERİN İKİNCİ KİTÂBI - 4: 42-48 1665 TEMİZ KOPYASI



42*Ve onlardan çoğunu yaraladılar ve çoğu -
nu yere serdîler hem hepisini kaçırdılar ve
ʿâkibet ol sâdık-ı hademi hazînehâneye yakın
yerde öldürdủler
42*Onlardan birçoğunu yaraladılar, çoğunu
da yere serdiler ve tümünü kaçırdılar. Ardın -
dan o sadık hizmetçiyi hazineye yakın  yerde
öldürdüler. 
43*Ve bu nesneler içỉn Menelâʾonuŋ üzerine
dîvân kuruldu
43*Tüm bu olaylar ve Menelao için toplantı
yapıldı. 
44*Ve şâh Sûra geldiḡi zamân ȯnuŋ öŋünde
ihtiyârlarıŋ müşâve re sinden gönderilen üç
âdam ondan şikâyet ėtdîler
44*Kral Sur’a geldiği zaman; onun önünde
yaşlıların danışman lı ğından gönderilen üç
adam, ondan şikayet etti. 
45*Âmmâ Mene lâʾo tutulacak mahalde Do -
rîminoʾ oğlu Âbtola moʾya çok akçe ikrâr ėtdi
ki şâhı barışdıra
45*Ama Menelao tutuklanacağı yerde, Dori -
mino oğlu Ptolemo’ya  kralı uzlaştırması için
çok gümüş para teklif etti. 
46*Ve bu eclden Âbtolamoʾ şâhı tenhâya bir
kemere kaʾannahu so vuk lanmak içỉn çekdi de
ȯnủ vâzgeçirdi
46*Bu yüzden kral Ptolemo’yu ıssız bir ke -
mer altına serinlemek için çekti ve onu vaz -
geçirdi. 
47*Ve ol menbaʿ-i fesâd Menelâʾoya cürmü -
nü bâğışladı hem ol meskenleri ki eḡer Tatar-
lar* yanında ihticâc ėtseler idi suçsuzlar gibi
müberrâ olurlardı katl ėtdirdi
47*Ve o, kötülük kaynağı Menelao’ya suçunu
bağışladı. O yer leşikleri; eğer Tatarlar* ya -
nında tanık olarak gösterilselerdi suçsuzlar
gibi özgür olurlardı, öldürdü! 
48*Pes şehir ve kavm hem mukaddes kablar
içỉn daʿvâ ėdenler tė ziye nâ-hak ʿakibeti çek -
dîler
48*Böylece şehir, halk ve  kutsal kaplar için
dava edenler; çabucak haksız sonuca katlan -
dılar.

*Bazı çevirilerde ‘İskitler’ olarak geçiyor.

f

f
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49*Ol husûsdan Sûrîler bile zulmûŋ ʿadâ -
vetinden müteharrik olup onlarıŋ defnine mü -
teʿâllik nesneleri taʿzîm ile kayırdılar
49*O yüzden Surlu’lar bile zulmün düşman -
lığından etkilenip onların gömülmesi için ge -
rekli şeyleri görkemle kayırdılar. 
50*Menelâʾo ise cabbârlarıŋ ʿazîm hisseti
içỉn kendỉ şehrlileriniŋ büyük ġarazcısı olup
habâsetde büyüyüp beḡlikde kaldı
50*Menelao ise zorbaların büyük hırsları
için; kendi halkının büyük kincisi olup ve kö -
tü lükte büyüyüp beylikte kaldı.

Beşinci Bâb 
1*Ol zamânlarıŋ arasında Ântiyoko Mısrıŋ
ikinci seferine hâ zır landı
1*O sırada Antiyoko, ikinci Mısır seferine
ha zır landı. 
2*Ve vâkiʿ oldu ki kırk gün mikdârı kadar bü -
tün şehrde altĩn libâslar gėymiş sipâhlar ve
mizraklar ile hem kılıçlar ile yaraklanmış bö -
 lük ler havâda yürür görünürler idi
2*Tüm şehirde, kırk gün boyunca altın giy -
siler giymiş süvariler, mızraklar ve kılıç lar la
silah lanmış bölükler; havada yürüyor görü -
nüyorlardı.
3*Ve atlĩlar bölükleriŋ dizintileri uğraşlar ve
çifte koşular ve kal kan larıŋ deprenmeleri ve
çok mizrak ve  hıştlarıŋ atılışları ve altĩn zî -
net   le riŋ yalabışları hem her türlü silâhlar
3*Atlılar ve bölüklerin dizilişleri; uğraşlar ve
çifte koşular. Kal kan ların kımıldayışı, büyük
mızraklar ve küçük mızrakların atılışları; al -
tın beze melerin parıltıları; her türlü silâhlar. 
4*Bu husûsdan hep duʿâʾ ėderler idi ki ol
alâmet hayra döne
4*Bu yüzden, bu işaretlerin iyiye yönelik ol -
ması için hep hayır-dua ediyor lardı.
5*Âmmâ yalan haber şâyiʿa olup ki Ântiyoko
dâr-ı dünyâʾdan göçmüştür irtihâl eyledi Yâ -
son yakîn biŋ âdam devşirip tėziye şehri al -
mağa geldi
5*Ama Antiyoko bu dünyadan göçüp öldü!
di ye yalan haber yayılınca; Yason tam bin
adam toplayıp çabucak şehri almaya geldi. 

ve hisâr ∞

f
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6*Ve hisâr üzerinde olanları tüskürdüp ve
artīk şehr alınıp Mene lâʾo kulleye kaçdı ve
Yâson kendỉ şehrlilerini kimseye âmân ver-
meyip katl ėderdi hem ȯnủ fikr ėtmez idi ki
akrabâ üzerine olan zafer devlet-i ʿazîm nek-
betlikdir
6*Sonra hisarlar üzerinde olanları püskür -
terek şehri ele geçirdi. Menelao kaleye kaçtı.
Yason kendi şehirlilerini kimseye aman ver-
meden katlediyordu. Ama o, akraba üzerinde
olan zaferin büyük bir kara talihlilik oldu -
ğunu dü şün mü yordu. 
7*Pes eḡerçe zann ėderdi ki kendỉ şehirli -
lerinden deḡil illâ düşman lardan nusret bulur
saltanata nâʾil olmadı belki ġarazlarıŋ ʿakibeti
içỉn ʿayıplanıp kaçdı da tekrar Âmmonîleriŋ
vilâyetine gitdi
7*O kendi şehirlilerinden değil; ama düş -
man lardan kurtuluş bu la cağını sanıyordu.
Yönetime hakim olamadı, belki amacının
sonu için utançla kaçtı ve yine Amoniler’in
topraklarına gitti*.
8*İmdi ʿakibeti hayr olmayıp ʿArablarıŋ şâhı
yanında malûm oldu ve şehrden kaçar iken
hepisinden matrûd ve Tevrâtdan murtâd gibi
mebġuz hem vatanınıŋ ve kendỉ şehrlileriniŋ
cellâdı gibi mahkûr olup Mısra sürüldü
8*Ama sonunun iyi olmayacağını Araplar’ın
kralı yanında anladı. Şehirden kaçarken her -
kesten dışlanmış, Tevrat’tan dönen gibi nef -
retlik, vatanın ve kendi şehirlerinin celladı
gibi aşağılık olup Mısır’a sürüldü.
9*Ve ol ki niçeleri vatanından sürgün eyledi
kendỉsi sürülüp helâk oldu çün Lâkede mû -
nîlere göçdü zann ėdip ki hısımlığı içỉn on-
larda siyânet bula
9*Nasıl ki o birçoklarını kendi vatanından
göndermişti. Kendisi de böylece sü rülüp yok
oldu. Çünkü Lakedemonlular’a** gitti. Akra -
ba lıktan ötürü on la rın kendisini koruyacağını
sanıyordu.  
10*Ve ol niçeleri gömmeyip bıraġan kimse -
den ağlanmadı hem hîç defn ol ma yıp baba -
ların mezârından mahrûm oldu ∞
10*Birçoklarını gömmeyip bırakan o kişiye
hiç kimse ağlamadı ve hiç bir zaman gömül-  

me yip atalarının me zarlığından yoksun kaldı.

*Almancası: “Er konnte aber gleichwohl das Reg-
iment nicht erlangen, sondern kriegte seinen Lohn,
wie er verdient hatte, und floh mit schanden
wieder in der Ammoniter Land.’’Martin Luther
Çev. 5/7
Türkçesi: Ama yine de o egemenliği sürdüremedi,
böylece hak ettiğini aldı ve utançla yine Amo -
niler’in ülkesine kaçtı.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: „Bununla beraber,
Yason yönetimi ele geçiremedi. Sonuç olarak
düzenlediği suikast nedeniyle gözden düştü ve bir
kez daha Amanit ülkesine sığındı.’’
Yukarıdaki çeviride olan ‘düzenlediği suikast ne-
deniyle’...vs diğer çevirilerde yoktur. Çeviri ötesi
bir yorumdan ibarettir.

**Lazedemon(Lakedaimon): Antik Yunan’da
Spar ta toprakları.  
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11*Bu nesneler pâdişâha iʿlâm olunca vâkiʿ
hâl içỉn Yahûda vilâ yeti ʿâsî olur diye göŋ -
lünden geçdi bu husûsdan dargın kalb ile
Mısr dan göçdü ve şehri dest-i harbî ile aldı
11*Tüm bu şeyler krala bildirilince ortaya
çıkan durum için Yahuda bölgesi başkaldırır
diye düşündü. Dargın bir yürekle Mısır’a gitti
ve şehiri savaşla aldı. 
12*Hem askerîlere emr ėtdi ki kimseye âmân
vėrmeyip her karşĩ geleni pareleyeler ve ev -
lere çıkanları depeleyeler
12*Askerlerine kimseye aman vermeme le -
rini; karşı gelenleri parçalamalarını ve ev -
lere çıkanları tepelemelerini buyurdu. 
13*Bu yüzden gençleriŋ ve kocaların ʿazîm
öldürüşü ve erleriŋ ʿavratlarıŋ hem evlâdıŋ
istîsâli ve kızlarıŋ hem maʿsûmlarıŋ kıtâli ol -
du
13*Bu yüzden gençleri, yaşlıları, erkekleri,
kadınları, kızları ve çocukları öldürüp bebek-
leri kat lettiler. 
14*Şöyle ki tamâm üç günüŋ içinde seksen
biŋ âdam helâk oldu ve kırk biŋ esîr alındı
hem satılmışlar öldürülmüşlerden eksik de -
ḡil  ler idi
14*O denli çok ki tam üç gün içinde seksen
bin adam yok edildi ve kırk bin tutsak alındı.
Satılanlar öldürülmüşlerden daha az değil -
diler. 
15*Ve Ântiyoko bunlar ile hâtırı hoş olmayıp
cümle yeriŋ eŋ mukaddes heykeline girmeḡe
cürʿet eyledi ve Tevrâtıŋ hem vatanıŋ hâʿini
olan Menelâʿo rehberi idi
15*Antiyoko bunlarla yetinmeyip tüm yer -
yüzünün en kutsal Tapınağına girmeye özen -
di. Tevrat’ın ve vatanın haini olan Menelao
da kılavuzuydu. 
16*Ve dest-i zulm ile mukaddes âvâdânlıkları
alıp ve mekânıŋ iz diyâdı ʿizzet ü ikrâmı içỉn
hazîne-mânde olan şeyleri zâlim elleri ile
16*Zulüm eli ile kutsal kapları alıp ve meka -
nın onurlu saygınlığının yükselişi için, devlet
hazinesinde olan şeyleri zalim elleri ile ∞

örseledi ∞

f

f
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örseledi
karıştırdı.
17*Bu yüzden Ântiyoko kalbinde mağrur la -
nırdı ve ȯnủ fikr ėtmedi ki Allah Teʿâlâ biraz
zamâna dek şehirde sâkinleriŋ günâhları içỉn
ġazâba geldi ve ȯnuŋ içỉn ol yere hakâret oldu
17*Bu yüzden Antiyoko yüreğinde kibirlen -
dirdi. Ama yüce Allah’ın bir an için öfke len -
diğini ve şehirde yaşayanların günahları
uğ   ru na o yerin aşağı landığını düşünmedi!
18*Ki eḡer şâh Selevkodan hazîneyi yükle -
meğe gönderilen Heliyodor gibi çok günâhlar
ile mülteff olmayalar idi bu dahi geldiḡi za -
mân tėziye döḡülüp kendỉ cesâretinden dö -
nerdi
18*Eğer kral Selevko’dan hazineyi yükleme -
ye gönderilen Heliyodor gibi çok günahlara
bulaşmış olmasaydılar; bu da geldiği za man
çabucak dövülüp kendi öz güveninden dön -
müş olurdu.
19*Âmmâ Rabb-i Teʿâlâ milleti yer içỉn deḡil
illâ yeri millet içỉn ihtiyâr eyledi
19*Ama yüce Rab milleti yer için değil; yeri
millet için seçti! 
20*Ȯnuŋ içỉn kavime vâkiʿ olan musîbetleri -
ne hisse-mend olan yer soŋra ihsânlarda dahi
hisse-mend oldu ve her şeyʿe kâdir olanıŋ ġa -
zâbından metrûk olan tekrar Ekber-Allahıŋ
semâʾhatından her ʿizzet ile ikâmet olundu
20*Bu yüzden halkın başına gelen belalardan
nasibini alan yer; sonra iyiliklerden de nasi-
bini aldı ve ‘Her Şeye Gücü Yeten’in öfkesin-
den terkedilen -yeniden büyük Allah’ın
cö    mertliğiyle- her türlü onurla ayağa kalktı.  
21*Pes Ântiyoko heykelden biŋ sekizyüz yük
akçe götürüp tėziye Antâkiyyaya çekildi ken -
dỉ ġururu ile ve kalbiniŋ tekebbürü ile
21*Böylece Antiyoko Tapınak’tan bin sekiz
yüz yük gümüş* para götürüp hızla Antak -
ya’ya geri döndü. Kendi kibiri ve yüreği nin
böbürlenmesiyle ∞

*Almancası: “Die Summe aber alles des, was An-
tiochus aus dem Tempel geraubt hat, sind acht -
zehn hundert Zenter Silber,’’ Martin Luther Çev.:
II. Mak. 5/21
Türkçesi: Antiyoko’nun Tapınaktan çaldığı bin 

sekizyüz gümüştü.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Antiyokus tapınak -
tan bin sekiz yüz altın ve gümüş para çaldı,’’
Ali Bey’in ve Almanca çeviride altın yok!

f

f
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zann ėdip ki karada gemiler ile ve deryâda
ayaklarile sefer ėde
karada gemilerle ve denizde ayaklarıyla sefer
edeceğini sanıyordu. 
22*Ve dahi kavme cefâ ėtmek içỉn pâşâlar
kodu yaʿni Kuds-i Şerîf de İfriciyye tâʿife -
sinden Filipoyu ki âhlâkda ȯnu ̉nasb ėdenden
ziyâde yavuz idi
22*Halka baskı yapmak için paşalar atadı.
Yani kutsal Kudüs’te İfriciye halkından Fil-
ipo’yu ki; etik olarak onu atayandan daha
sert ti. 
23*Ve Gerîzînde Ândironikoyu ve bunlardan
mâʿadâ Menelâʿoyu ki Anîrîlerden beter ken -
dỉ şehirlilerine teadî ėderdi ve kendỉ şehir li -
leri Yahûdîlere düşman kalbli idi
23*Gerizin’de Androniko’yu ve bunlardan
başka Menelao’yu ki Aniriler’den daha kötü
kendi şehirlilerine baskı yapıyordu. Kendi
şehirlileri Yahudiler’e düşman idiler.
24*Hem dahi zâlimleriŋ başı Âpoloniyayı yi -
ḡirmi iki biŋ âdam ʿasker ile gönderdi bu emr
ile ki cümle tamâm çağa yetişmişleri öl düre
ve ʿavratları hem gençleri sata
24*Zalimlerin başı Apolonyo’yu yirmi iki bin
adam, askerle gönderdi. Buyruğuna göre tüm
yetişkinleri öldürecek, kadınları ve gençleri
de satacaktı. 
25*Ol ki Kuds-i Şerîfe gelip ve sûretâ se lâ -
metli geçinip sebtiŋ mu kaddes gününe dek
hîç tınmadı da ol günde yortủ ėden Yahûdîleri
basmak içỉn eli altında olan ʿaskerîlere bu yur -
du ki yaraklanalar
25*O, kutsal Kudüs’e gelip barışsever gö -
ründü ve kutsal Cu martesi gününe dek hiç ses
çıkarmadı. O gün yortu yapan Yahudileri
bas   mak için emrindeki askerlere silahlan ma -
larını buyurdu. 
26*Ve cümle seyre çıkanları öldürdü ȯndan
şehir içine yaraklılar ile yürüyüp kâtî çok
âdamlar katl eyledi
26*Ve tüm görmek için çıkanları öldürdü.
Ondan sonra şehir içine silahlılar ile yürüyüp
birçok adamı öldürdü. 

âmmâ ∞

f

f

II. MAKABELİLER - 5: 21-26 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1185



1186 MÂKABBÎLERİN İKİNCİ KİTÂBI - 5: 27; 6: 1-5 1665 TEMİZ KOPYASI



27*Âmmâ Yahûdâ nâm Makâbbî ġayrı dokuz
kimesneler ile yan vėrip dağlarda kendỉ yol -
daşları ile hayvân gibi geçinirdi ve ol rüs -
vâylıkda şerîk olmamak içỉn otlar yeyip
du       rurlardı 
27*Ama Yahuda adındaki Makabi, diğer do -
kuz yoldaşıyla dağlara çekil di. O rezilliklere
ortak olmamak için, hayvan gibi otlar yeyip
yaşıyorlardı. 

Altıncı Bâb 
1*Biraz zamândan soŋra şâh bir koca Âte na -
lıyı gönderdi ki zor ile Yahûdîleri ba balarınıŋ
Tevrâtından vâzgeçỉre ve Allah Teʿ  â lânıŋ şe -
rîʿatı üzere tedbîr ėtdirmeye
1*Bir zaman sonra kral, güçlü bir Atinalı’yı
Yahudilerin yüce Allah’ın yasalarına göre
yürümemeleri ve zorla atalarının Tev rat  ından
vazgeçirilmeleri için gönderdi. 
2*Ve Kuds-i Şerîfde olan heykeli tednîs ey -
le ye de ȯŋa Yubîter Olimpiyonuŋ heykeli
dėye ve Gerîzînde olana ol yerde sâkin ġa -
rîblere göre Yubîter Olim piyonuŋ* heykelidir
dėye ad koya
2*Kutsal Kudüs’te olan Tapınağı kirletecek
ve ona Jupiter Olim pos’ un* tapınağı diyecek-
tir. Gerizin’de olan o yerde oturan yaban cılar
da Jupiter Olimpos’ un tapınağı olarak kabul
edecektir. 
3*Pes bu habâsetiŋ idhâli kavme pek güç ve
ağır gelirdi
3*Böylece bu kötülüklerin sokulması; halka
çok zor ve ağır geliyor du.
4*Zîrâ bütperestler heykeli şehvet-i ekl+ ü
şurb ile doldururlar idi ruspîler ile zevklenip
ve Beyt-i Mukaddeseniŋ çevresinde ʿavratlar
ile cimâʿ edip hem heykel içine nâ-sezâ şey -
ler götürüp
4*Çünkü putperestler tapınağı şehvetle yenen
yemekler ve içkiyle doldurdular. Fahişelerle
eğlenip, Kut sal Ev’in çevresinde kadınlarla
zina ede rek, Tapınağa uygunsuz şeyler gö -
türdüler. 
5*Mezbah bile harâm ve Tevrâtdan nehy o -
lunmuş** nesneler ile dolu idi
5*Mezbah bile haram ve Tevrat’tan yasaklan- 

mış şeylerle dolu idi. 
*Jupiter-Xenius: Yunanistan’da Olimpos’taki Zeus
tapınağı.
+bkz. S. 1919 dip not: Ekile, ekele(Ar.)
**Bazı İslam kaynaklarında Romalılar’ın şölen
tertiplemek için kutsal yere domuz getirdiklerini
yazıyor. Bkz. I. Mak. 1/50 ile karşılaştırınız.

f
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6*Ve Sebt gününe riʿâyet ėtmek ve babalarıŋ
ʿîdlerini gözetmek ve mutlak Yahûdîyim dė -
mek caʾiz deḡil idi
6*Cumartesi gününü tutmak, atalarının bay -
ramlarını gözetmek ve mutlak; ‘Yahudiyim!’
demek yürek istiyordu. 
7*Ve her ay şâhıŋ mevlid gününe riʿâyet ėt -
mek telh-i zarûret ile çekilir idi ve ʿîd bâhâ -
nâllı olduğu zamân sarmaşık götürüp Bâhûya
donanma ėtmeḡe muztar olurlardı
7*Her ay kralın doğum gününü kutlamak acı
bir zorunluluktu ve bayram bahanesiyle sar -
maşık götürüp ‘Bahu’ya* donatım yapmaya
çaresizdiler.**
8*Ve İbtolimoʾya iğvaʾ vėrip yakın olan Yû -
nânîleriŋ şehirlerine fer mân çıkdı ki bu ʿade ti
Yahûdîler üzerine kullanıp onlara ol ʿîde riʿâ -
yet ėtdireler ve onlara ol zebihlerden ye di -
reler
8*Ve Ptolemo kandırılıp yakın olan Yunan -
lılar’ın şehirlerine buyruk çıkartıldı ki, bu ge -
leneği Ya hudilere karşı kullanıp, onlara o
bayramı kutlatsınlar ve onlara o kurbanlar-
dan ye dir sin ler. 
9*Ve dahi ki Yûnânî âyînlerine girmek iste-
meyenler katl oluna bu vechile müstevlî olan
belâ herkese gözgöre belli idi
9*Yunan ayinlerine katılmak istemeyenlere
ölüm emri çıkarıldı. Bu yüzden zulümle gele-
cek bela; gözgöre göre belliydi! 
10*Zîrâ oğullarını sünnet ėtmiş iki ʿavratları
getirdiler bu husûs içỉn onlarıŋ maʿsûmlarını
memelerine asıp ve onları şehriŋ çevre sinde
âşikâre gezdirip hisârdan aşağa uçurdular
10*Çocuklarını sünnet etmiş iki kadını ge-
tirdiler ve çocukları onların göğüslerine astı -
lar. Sonra da herkes görsün diye bütün şe     h rin
içinde onları gezdirdiler ve şehrin yük sek
surlarından aşağıya attılar. 
11*Ve ġayrılar sebt gününde gizlice hürmet
ėtmek içỉn mağaralara cemʿ olup Filipoya
iʿlâm olunca hepisini âteşe yakdılar zîrâ 
11*Bazı Yahudiler Cumartesi günü ibadet et -
mek için gizlice mağaralarda toplanıyorl ardı.
Filipo bunu duyunca tümünü ateşte yak        tılar. 
muharrem ∞ 

Çünkü ∞
*Baküs: bkz. ‘Diyonizos’ Antik Yunan’da şarap
Tanrısı. Her yıl bağ bozumu ürünü şenlikleri ya -
pılıp çelenklerle kutlanırdı.
**Almancası: “Zu ihrer Erbitterung mußten Ein-
wohner sich jeden Monat am Geburstag des
Königs zum Opfermahl führen lassen, und am Fest
der Dionysien zwang man sie, zu Ehren des
Dionysos mit Efeu bekränzt in der Prozession
mitzugehen’’ II. Mak. 6/7 Katolik Birlik Çevirisi.
Türkçesi: Halk her ay kralın doğum günü için kur-
ban yemeye boyun eğiyor ve Diyonizos şerefine
çelenklerle alay törenlerine zorla katılıyordu.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Kralın doğum
gününün aylık kutlamalarında halk kurban ba -
ğırsakları yemeye zorlanıyordu. Diyonisos bay          ra   -
mında sarmaşık çelenkler takıp Diyonisos ala yına
katılmak zorunluydu.“ II. Mak. 6/7 
Yukarıdaki çeviride ‘kurban bağırsakları’ ifadesi
soru işareti yaratıyor? Çünkü ne Almanca çeviri -
lerde ve ne de Ali Bey’in çevirisinde bağırsak ke-
limesi geçmiyor.
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muharrem gününe riʿâyeten kendỉlerine yar -
dım ėtmek kendỉ dînlerinde yokdur
haram ayın gününe saygı gösterildiğinden;
onlara yardım etmek, kendi inanç larında
yoktu.
12*Pes bu kitâbı okuyanıŋ hepisine yal var -
dım ki bu musîbetler içỉn ürkmeyeler belki
zann eylesinler ki bu ʿazâblar helâk içỉn deḡil
illâ tâʾifemiziŋ ıslâhı içỉn gönderilmişdir
12*Ben bu kitabı okuyan herkese yalvardım,
bu kötülükler için korkmasınlar ve bu azap -
ların onların sonu demek olduğunu dü şün -
mesinler. Ama bunlar milletimizin düzelmesi
için gelmiştir. 
13*Çün bu ʿazîm ihsânıŋ ʿalâmetidir ki zu lm
ėdenleri çok zamâna dek komaz illâ onlara
tėziye ʿakỉbet çekdirir
13*Çünkü bu büyük bir iyiliğin işaretidir.
Kötülük yapanları uzun zaman bırakmaz;
ama çabucak onların sonu gelir. 
14*Ve Rabb-i Teʿâlâ hükm ėtmez ki bize şul
ġayrı tâʾifelere olduğu gibi ola ki onlara ol
ġazaba müteʾennî tâ onlara günâhları depeye
dek yığıldığı zamân ʿakỉbet yetişince taham-
mül ėder ȯnuŋ içỉn ki bizim günâhlarımız
dahi ġâyet ile çok hem bizden intikâm almaya
14*Yüce Rab bizi diğer milletlere yaptığı gibi
yargılamaz ve Öfkesinde acele etmez. Ta on-
lara günahları tepeye dek yı ğıldığı zaman
sona dek sabreder ve bu yüzden bizim gü nah -
larımızın çokluğundan öcünü almaz. 
15*Bu eclden o bizden kendỉ rahmetini hîç
ayırmaz belki kendỉ kavmini musîbet ile
teʾdîp ėder âmmâ ȯnủ terk ėtmez
15*Bu yüzden O bizden kendi merhametini
hiç ayırmaz. Belki kendi milletini felaketlerle
terbiye eder; ama onu bırakmaz. 
16*Nihâyet bu nesneler bizden zikr içỉn söy -
lenmiş olsun
16*Tüm bu şeyleri bizden unutmamanız için
söylüyorum.
17*Halâ ihtisâr üzere kıssanıŋ hikâyetine dö -
nelim
17*Şimdi özetle öykünün söyleşisine döne-
lim:

18*Baş kâtiblerden Elʿâzâr nâm yaşlı ve
yüzünüŋ sîmâsı güzel ∞
18*Baş yazıcılardan Elazar adındaki yaşlı ve
yüzünün görünüşü güzel ∞

f

f
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âdama zor ile ağzını kama ile açıp doŋuz etini
yedirdiler
olan adamın ağzını bıçakla zorla açıp domuz
eti yedirdiler.
19*Âmmâ o harâm ile ʿömr sürmekden ise
ʿizzet ile ölümü ihtiyâr ey leyip kendỉyi iradeti
ile ʿazâba* çekerdi
19*Ama o haramla yaşamaktansa; onurla öl -
meyi seçip, kendi iste ğiyle işken ceye kat lan -
dı.* 
20*Ve taşra tükürüp yanaşdı niçe ki ol kim-
selere yanaşmak düşer ise ki ʿömrüŋ muhab-
beti içỉn tatmağa harâm olan nesneleri redd
ėdip dayanırlar
20*Ve dışarı tükürüp yanaştı! Nasıl yaşam
sevgisi uğruna tat ma nın haram olduğu şey -
leri yemeğe yanaşmamak için red edip di reni -
lirse.  
21*Âmmâ onlar ki  bu zâlim kurbânı yedir -
me niŋ üzerine nasbolun dular bu âdam onlarıŋ
eski âşinâsı olmağla ȯnủ tenhâya çekip ȯŋa
öḡüt vėrirler idi ki mudârâ ėdip kendỉye ye -
meḡe helâl olan ve kendỉ hâzırladığı etden
götürde ve kaʾannahu pâdişâhıŋ emr ėtdiği
kurbân etlerinden yėye tâ ki bunu ėdince ö -
lüm    den halâs ola
21*O zalimlar ise bu yasak kurbanları ye -
dirmek için seçilmişlerdi. Bunlardan biri
Elazar’ın eski tanıdıklarından biri oldu ğun -
dan, onu ıssız bir köşeye çekip ona dos tuymuş
gibi gözüktü ve şöyle öğütledi: Ona helal
olan etlerden getirecek, o da kralın buyur -
duğu kurban etinden yiyormuş gibi onları
yiyecek ve böylece ölümden kurtu lacaktı.
22*Ve bu mürüvveti onlar ile olan eski dost -
luğu içỉn kabûl eyleye
22*Bu mertliği onunla olan eski dostluğu için
kabul etmesini ‘istedi’. 
23*Âmmâ o bir ʿırzlı ve kendỉ çağına hem
kocalığınıŋ ve hâsıl ėt diḡi fazîletle ve pirli -
ḡiniŋ şânına hem küçükden ėtdiḡi mükerrem
teʾellüfüne ve bâhusûs Allah Teʾâlâdaŋ olmuş
ve kurulmuş Tevrât-ı Şerîfe lâyık 
23*Ama o bir namuslu kişiydi. Kendi büyük -
lüğü, çağının getirdiği erdemlilik ve 
yaşlılığının ününe yaraşır davranması için; 

küçüklükten beri gelen say gınlığına bağdaş -
ması gerekirdi.  Bununla beraber yüce Allah’-
tan olmuş ve kurulmuş kutsal Tevrat’a uygun
∞

*Almancası: “Und da er freiwillig zur Marter
ging’’ II. Mak. Martin Luther Çev.: 6/20
Türkçesi: ve o kendi isteğiyle işkenceye gitti.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: ‘kendi isteğiyle kelle
uçurulan tahtaya doğru yürüdü.’ II. Mak. 6/19
‘kelle uçuran tahta?’ belli ki daha sonraki ter-
cümelerden aktarılmış. Almanca ve Ali Bey’de bu
yorum yok! Acaba ‘tahta boyunduruk’ veya kelle
uçuran giyotin mi denilmek istendi? Ama bu or-
taçag Fransası’nda vardı.

niyyet ∞

f
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niyyet ėdip bilâ't-teʾhîr cevab ėtdi ve dėdi ki
ȯnủ tėziye katle götü re ler
karar verip, gecikmeksizin onu hemen öldür -
melerini söyledi.
24*Zîrâ dėdi ki bizim çağımıza müdârâ ėt -
mek düşmez ki niçe gencler doksan yaşında
olan Elʿâzârı ġayrı ümmetleriŋ âyînlerine
dön dü zann eyleyip
24*“Çünkü bu çağa gelmiş olan bana öyle
görünmek yakışmaz. Birçok genç, doksan
yaşında olan Elazar, başka milletlerin ayinine
döndü sanmasın.  
25*Onlar dahi benden ve benim müdârâmdan
bir azıcık belki bir dakîka ʿömr içỉn izlâl ol-
mayalar şöyle ki belki ben kocalığımda bir
mekrûh ʿayıb kazanam
25*Onlar da benden ve benim öyle görün -
mem den -belki bir da ki kalık yaşam için- ka -
rarmasınlar. O derece ki ben bu yaşlı lı ğımda
pis bir utanç kazanmayım. 
26*Zîrâ tut ki ben halâ insânıŋ ʿazâbından
kurtulam âmmâ ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdiriŋ
elinden ölü de diri de kurtulamam
26*Belki şimdi ben insanın azabından kurtu-
labilirim; ama ‘Her Şeye Gücü Yeten’ in elin-
den ölü de, diri de kurtulamam.
27*Ȯnuŋ içỉn halâ bu ʿömrden merdâne ge -
çip kendỉmi kocalığıma lâyık göstereyim
27*Onun için şimdi bu yaşamdan mertçe vaz -
geçip, yaşıma yaraşır şekilde kendimi gös -
tereyim. 
28*Ve genclere bir şerîf-i ʿibret alıkomuş olu-
rum ki muʿazzez ve mukaddes Tevrât içỉn
pervâsız ve tahavvüs ile ölüme irtikâb ėdeler
ve bu nesneleri dėdikden soŋra ol an siyâset-
gâha geldi
28*Bu uğurda gençlere ibret tablosu olmuş
olurum. Sevgili kutsal kitabımız için hiç çek-
inmeden, yiğitçe ölüme göz yumsunlar” dedi
ve bu şeyleri söyledikten sonra işkence yerine
geldi. 
29*Vaktâ kim ȯnủ siyâsete çekenler ȯŋa gös-
terdikleri hayr he vâh lığı
29*Onu işkenceye götürenlerin gösterdikleri
iyi görünüşü ∞

f

Yukarda Ali Bey’in 1664 çevirisinin 28. ayetinin
sağ altında ‘Tehaxus’ notu var!

f
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mezkûr sözler içỉn bed-hevâhlığa tebdîl ėt -
diler çünkü bunu divânelik zann ėderlerdi
söylediği sözler için bir anda kötülüğe döndü.
Çünkü bunu delilik sanıyorlardı.
30*Pes darblardan ölecek mahalde âh edip
dėdi ki ʿilm-i şerîfe mâ lik olan Allah Teʿâlâya
maʿlûmdur ki ben ölümden kurtulmak elimde
iken cesed hesabınca darblardan ʿazîm ʿazâb
çekerim âmmâ cân hesâbınca ȯnuŋ muhâfeti
içỉn bu nesnelere şenlik ile tahammül ėderim
30*Sonunda darbelerden ölecek derecede
inleyerek dedi ki: -Kutsal bilgiyle dolu olan
yüce Allah biliyor ki benim ölümümden kur-
tulmak elim deyken, bedenim darbelerden da -
yanılmaz acılar çekiyor. Ama gerçek canımı
kazanmak uğruna, O’ndan korktuğum için bu
şeylere sevinçle katlanıyorum. 
31*Pes ol kişi bu vechile vefât ėtdi kendỉ ölü -
münü şecâʿatiŋ ʿibreti ve kuvvetiŋ eseri içỉn
kodu yalıŋız gençlere deḡil belki kavmiŋ
çokluğuna da
31*İşte bu kişi öyle bir ölümle öldü! Kendi
ca nını yiğitliğin bir simgesi ve gücünü de ör -
neği için bıraktı. Bunu salt gençler için değil;
ama tüm halkına gösterdi.

Yedinci Bâb
1*Ve oldu ki yedi karındaş dahi anası ile tu-
tuldular ve şâhdan kırbaçlar hem siŋirler ile
döḡülüp şâh onlara harâm doŋuz etleri ye -
meḡe cebr ėderdi
1*Sonra yedi kardeşi ve annesi de tutuklandı.
Kral kırbaçlar ve hayvan sinirleriyle onları
dövdü ve haram domuz etlerinden yedirmeye
zorluyordu. 
2*Âmmâ onlardan birisi evvel söyleyip böyle
dėdi sen neyi teftîş ėtmek ve bizden ne bil -
mek istersin çün biz babalarımızıŋ Tevrâtına 
2*Ama onlardan birisi önce söyleyip böyle
dedi: -Sen neyi kanıtlamak ve bizden ne öğ -
renmek istiyorsun? Çünkü atalarımızın Tev -
ratına ∞

muhâlif ∞

f

f
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muhâlif nesne ėtmekden ise ölmeḡe hâzırız
aykırı birşey yapmaktansa ölmeye hazırız. 
3*Şâh dahi ġazaba varıp buyurdu ki bakır
tâvâlar ve tancaraları kaz dıralar*
3*Bunun üzerine kral çok öfkelendi, bakır
tavaları ve tencereleri tez kızdırmalarını em-
retti. 
4*Ve bunlar kazdırıldıkdan* soŋra buyurdu
ki onlardan evvel söy lenileŋ ġayrı karın -
daşlarınıŋ hem ananıŋ öŋünde dilini keseler
ve derisini soyalar da ʿuzuvlarınıŋ kenarlarını
katʿ eyleyeler
4*Ve bunlar kızdırıldıktan sonra kral, onlar-
dan önce konuşanın dilini annesinin ve diğer
kardeşlerinin gözü önünde kesilmesini, de-
risinin yüzülmesini ve uzuvlarının parçalan -
masını bu yurdu. 
5*Ve bi'l-külliye mecrûh oldukdan soŋra emr
ėtdi ki ȯnủ dahi nefesi var iken âteşe götürüp
kavuralar ve tâvâdan buhâr pek yayılınca
onlar anaları ile birbirini şecâʿat ile yürek-
lendirip böyle dėrler idi
5*Tamamen yaralandıktan sonra, o son ne-
fesini verirken kral, onu da ateşe götürüp
kavurmalarını buyurdu! Tavadan dayanılmaz
bir buhar çıkınca onlar; anneleriyle birbir-
lerini kahramanca yüreklendirip şöyle de -
diler: 
6*Allah Teʿâlâ bize bakar ve hak bu ki bizden
râzı olur nitekim Muʾsâ kavmiŋ huzûrunda
işhâd içỉn söyledi ki uġniyede beyân ėdip ve
o kendỉ kullarından râzı olur dėdi ise
6*-Gerçekten Musa halkın önünde tanıklık
etsin diye bu mezmuru açıklamış ve “O kendi
kulla rından razı olur!’’ demişti. Aynen öyle
yüce Allah da bizi gö rüyor ve gerçekten biz-
den razı oluyor. 
7*Pes evvelki bu vechile öldükden soŋra i -
kin    ciyi dahi mesʾeleye çekdiler ve başından
saçlarıyla derisini koparıp ȯŋa bedeniŋ ʿuzuv-
baʿzuv şikence lenmeden yer misin díyẻ so-
rarlar idi
7*Böylece önceki bu çeşit bir ölümle öldük-
ten sonra ikinciyi de sorguya çektiler. Ba -
şından saçlarıyla derisini kopardılar ve ona
bedeninin bütün uzuvları parçalanmadan 

yer misin!’ diye sorarlardı.

*zeyrek kâtib’in hatası: “kızdıralar” yazacağı
yerde; kazdıralar yazmış! Bak Ali Bey’in 1664 el
yazmasında “kızdıralar” kelimesi yazıyor.

f

f
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8*Âmmâ o ana dilince cevab vėrip yok dėdi
ȯnuŋ içỉn bu dahi ʿakibet evvelki gibi şikence
çekdi
8*Ama o ana diliyle yanıtlayap yok dedi ve
sonunda bir önceki gibi işkence çekti. 
9*Ve cân çekişir iken dėdi ki ėy habîs gerçe
sen bizden bu hâzır hayâtı alırsın âmmâ Me-
liki'l-ʿÂlem bizi ki ȯnuŋ Tevrâtı içỉn öldük
ebedî hayâta inşâr ėdecekdir
9*Can çekişirken şöyle diyordu: -Ey kötü!
Gerçi sen bizden bu kötü yaşamı alıyor sun.
Ama evrenin kralı; onun için ölen bizleri son-
suz yaşama kaldıra caktır.
10*Bundan soŋra üçüncü dahi ol istishâre
çekildi ve istedikleri dili tėziye sundu hem el-
leri bî-pervâ uzadıp cesaret ile dėdi ki
10*Bundan sonra üçüncü kişiyle de aynen
eğlendiler. İstedikleri dili çabucak sundu ve
ellerini korkusuzca uzatıp özgüvenle dedi  ki: 
11*Bunları Hâliki's-Semavâtdan aldım ve
onları Tevrât içỉn hor gör düm hem umarım ki
onları tekrar alam
11*-Bunları göklerin yaratıcısından aldım ve
onları Tevrat için değersiz gördüm. Ama
onları yine alacağımı ümit ediyorum.
12*Böyle olunca şâh ve bile olanlar ol yiḡidiŋ
yüreḡinden hayrân oldular ki ol şikenceleri
hîç ile hîç saydı
12*Bunu duyan kral ve çevresindekiler o yi -
ğidin öz güvenine şaşırıp kaldılar. Çünkü o
işkenceleri bir hiç saymıştı!
13*Bu dahi böyle ölüp dördüncüye de şiken -
ce ve siyâset eylediler
13*O da böyle ölüp dördüncüye de işkence
ve siyaset ettiler. 
14*Ve bu ölmeḡe yakın iken böyle dėdi in-
sândan ummakdan ise Al lahdan yaʿnî ondan
ihyâ olmasını ummak evlâʾdır âmmâ saŋa 
14*O ölürken şöyle dedi: -İnsandan ummak-
tansa, Allah’tan umalım. Yani O’ndan diril -
meyi ummak daha iyidir. Ama sana ∞ 

hayvâta ∞ 

f
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hayvâta inşâr yokdur
yaşama dirilmek yoktur.
15*Ȯndan ʿakabince beşinciyi çıkarıp şiken -
ce eylediler ol dahi şâha bakıp dėdi ki
15*Ondan sonra beşinciyi de çıkarıp işkence
ettiler. O da krala bakıp dedi ki:  
16*Âdamlar arasında hükümetiŋ olmağile
eḡerçe sen dahi fânisin istediḡiŋi işlersiŋ âm -
mâ eyle* sanma ki bizim taʾifemizi Allah
Teʿâ lâ terk eylemiş ola
16*-İnsanlar arasında egemen olsan bile, sen
de ölümlüsün. Dilediğini yapıyorsun. Ama
sen, halkımızı yüce Tanrı’nın bırakmış oldu -
ğu nu hiç düşünme. 
17*Hemen katlan da ȯnuŋ ʿazîm kuvvetini
göresin ki o saŋa hem nesliŋe nice siyâset
ėdecekdir
17*O’nun işlerini görmeye hazırlan; bak na -
sıl O sana ve soyuna  siyaset edecektir! 
18*Bundan soŋra altıncıyı çekdiler bu dahi
ölecek mahalde dėdi ki sevmeḡe hatâ ėtme
zîrâ biz bu nesneleri kendỉlerimiz içỉn çekeriz
çün Taŋrı Teʿâlâmıza günâh eyledik bu hu -
sûsdan bize bu taʿaccübe lâyık olan nesneler
vakiʿ oldular
18*Bundan sonra altıncıyı getirdiler. O da
öleceği sırada şöyle dedi: -Sevmekte aldan -
mayın! Çünkü biz bu şeyleri kendimiz için
çekiyoruz. Yüce Tanrımıza günah ettik ve bu
yüzden bize bu şaşılası şeyler oluyor. 
19*Âmmâ sen sanma ki bu saŋa müftân gide
çün Allah ile cenk ėtmeḡe mübâşeret eylediŋ
19*Ama sen sakın bunun karşılıksız kalaca -
ğını düşünme. Çünkü Allah’la cenk etmeye
gi riştin! 
20*Ana ise hadden ziyâde ʿacâyib ve hayır-
zikre lâyık idi zîrâ
20*Ana ise diğerlerinden farklıydı, hayretle
iyi anılmaya değerdi.   

*bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘öyle’.

Çünkü ∞

f
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kendỉniŋ yedi oğulları bir günüŋ içinde ölür
görür iken Allah Teʿâ lâya tutduğu ümîdler
içỉn necâdet ile tahammül eyledi
kendi yedi oğlunun bir gün içinde öldüğünü
görürken, yüce Allah’a olan ümitleri için yi -
ğit likle dayandı. 
21*Ve pür hikmet iken kendỉ ana dili ile on -
larıŋ herbirisini yürek len dirdi hem karı fikrini
erkek yüreḡi ile uyandırarak onlara der idi ki
21*Bilgelikle dolarak, kendi ana diliyle on -
ları yüreklendiriyordu. Kendinin kadınca dü -
şüncesini erkek yüreğiyle uyandırarak onlara
şöyle diyordu: 
22*Ne vechile benim tenimde meclûb oldu -
ŋuz bilmem ve size rûh hem hayvât vėren ben
deḡilim hem her biriŋiziŋ evvelki ter kî bini
ben düzmedim
22*-Nasıl benim tenimde oluştunuz bilmem!?
Size ruh ve yaşam veren ben değilim; hem her
birinizin önceki yapısını ben düzmedim. 
23*Ȯnuŋ içỉn ol ʿâlemiŋ hâlıkı ki insânıŋ ʿas -
lını cebl eyledi ve her şeyʾiŋ sebebi oldu size
ʿinâyetden tekrar rûhu hem hayvâtı vė recek -
dir çünki halâ siz ȯnuŋ dîni içỉn ken dỉleriŋizi
hor ėdersiŋiz
23*Bu yüzden o evrenin yaratıcısı insanın
aslını kurdu ve her şeyin nedeni oldu. Sizi ka -
yırarak tekrar ruhu ve yaşamı verecektir.
Çünkü siz O‘nun dini için kendinizi hiçe sa -
yıyorsunuz. 
24*Bu kez Ântiyoko zann ėdip ki ȯnủ tahkîr
ėderler ve işkillenip ki bunuŋ haberi ȯŋa
ʿayblı ola en küçüḡe hayvâtda iken yalıŋız
söz ler ile nasihat ėtmezdi belki yemîn ile
ikrâr ėderdi ki babalarınıŋ dîninden ayrıldığı
gibi ȯnủ mâldar ü saʿâdet-mend eyleye hem
ȯnủ kendỉye dost tutup ȯŋa kendỉ mesâlihini
tağvîz eyleye
24*Bu kez Antiyoko kendisini küçümsedik-
lerini sandı ve kendinin yerile ceğinden şüp -
heleniyordu. En küçüğü daha yaşarken, yal-
     nızca sözlerle öğüt vermiyor; ama yeminle
ona kendi dininden ayrıldığı an onu mallara
boğa ca ğını ve onu kendine dost yaparak onu
kendi işlerinde yardım edeceğini söylüyordu. 

âmmâ ∞ 
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25*Âmmâ oğlancık bir vechile diŋlemek is -
teme yip şâh anasını çığırıp nasihat ėderdi ki
maʿsûma kendỉ halâsı içỉn öḡütcü ola
25*Ama oğlan bir türlü dinlemeyince; kral
ana sını çağırıp, çocu ğun kurtulması için ona
öğütçü ol masını istedi. 
26*Ve ȯŋa çok kelâm ile nasihat ėtdikden
soŋra ol dahi oğluna istir zâʾ ėtmeḡe vardı
26*Ona çok sözlerle öğüt verdikten sonra, o
da oğlunu razı etmeye yöneldi.
27*Âmmâ ȯŋa eḡilip ol yavuz zâlimi renkledi
ve ana dilince dėdi ki
27*Ama ona eğilip, o kötü zalimin gözünü
bo yadı ve ana diliyle şöyle dedi:
28*Ėy oğlum baŋa merhamet eyle ki seni
kar  nımda dokuz ay taşı dım hem seni üç yıl
emzirdim de bu yaşa dek besledim hem seni
beslemekde zahmet çekdim saŋa yalvarırım
ėy oğlum ki göḡe ve yere ve içlerinde olan
cümle şeylere nazar edip bilesin ki Allah
Teʿâlâ bu nesneleri evvelde yok iken var ey -
ledi insânıŋ tenâsülü dahi bu minvâl üzre ol -
muşdur
28*-Ey oğlum! Bana acı. Seni karnımda do -
kuz ay taşıdım, seni üç yıl emzirdim, seni bu
yaşa dek besledim ve seni beslerken emek
çektim. Sana yalvarırım ey oğlum! Göğe, yere
ve içinde olan şeylere bakarak bilesin ki yüce
Allah, bu şeyleri önceden yokken var etti.
İnsan soyu da bu şekilde olmuştur.
29*Bu cellâddan korkma illâ kendiŋi karın -
daşlarıŋa lâyık ėdip ölü mü kabûl eyle tâ kim
rahmet zamânında seni tekrar karındaşlarıŋ
ile alam
29*Sakın bu cellattan korkma! Kendini kar -
deşlerine layık göster, ölümü kabullen. Ta ki
bağışlama zamanı seni tekrar kardeşlerinle
birlikte alayım. 
30*O dahi söyler iken püser dėdi ki ne bek -
lersiŋiz ben şâhıŋ fermâ nına itâʿat ėtmem illâ
Musânıŋ ecdâdımıza vėrdiḡi Tevrâtı diŋlerim 
30*O böyle söylerken oğlu: -Daha ne bekli -
yorsunuz? Ben kralın buyruğunu dinlemem.
İl la Musa’nın atalarımıza verdiği Tevrat’ı
din  lerim, dedi. 
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31*Âmmâ sen ki ʿİbrânîler üzerine her şerriŋ
mühdisi olduŋ Allah Teʿâlânıŋ ellerinden kur -
tulmazsın
31*Ama sen İbraniler üzerine her kötülüğün
kaynağı oldun. Yüce Allah’ın ellerinden kur -
tu  lamazsın.  
32*Çün biz kendỉ günâhlarımız içỉn bu belâyı
çekeriz
32*Çünkü biz kendi günahlarımız için bu be -
layı çekiyoruz.
33*Lâkin hayy Allah bize biraz zamâna dek
teʾdîb ve ıslâhımız içỉn öykelendi ise tekrar
kendỉ kulları ile tesâmuh ėdecekdir
33*Ama diri Allah bizi biraz zamana dek ter-
biye edecektir ve düze l memiz için sinirlendiği
gibi yine kendi kulları ile hoş görecektir. 
34*Âmmâ sen ėy ġaşâm ve cümle âdamlar-
dan ziyâde asim sevme ḡe neht ėdip ve nâ-
maʿ lûm ümîdlere dayanıp semâ hâlıkı
Al         la  hıŋ ibâdı üzerine elleri kaldırıp tekebbür
eyleme
34*Ama sen ey büyük zulümkar! Tüm insan-
lardan daha çok günahkar! Sevmeye bağırıp,
bilinmeyen ümitlere dayanıp; göklerin yara -
tıcısı Allah’ın kulları üzerine ellerini kaldırıp
böbürlenme. 
35*Zîrâ sen dahi her şeyʾe nazar ėden ʿAlâ
Külli Şeyʾin Kâdir Allahıŋ hükmünden kurtu -
lamadıŋ
35*Çünkü sen her şeyi gören ve her şeye güc -
ü yeten Allah’ın cezasından kurtula maz sın.
36*Çün halâ benim karındaşlarım biraz ağrı
çekmek ile Allah Teʿâlânıŋ ʿahdinde ki ebedî
hayâtıŋ ʿahdidir öldüler âmmâ sen Allahıŋ
hükmü ile kendỉ tekebbürüŋ içỉn müstehak
ʿazâblar çekeceksin
36*Benim kardeşlerim biraz acı çekerek, yü -
ce Allah’ın antlaşma sında ki sonsuz yaşa mın
ant laşmasıdır! Öldüler. Ama sen, Allah’ ın
yargısıyla kendi böbürlenmen için, hak et -
tiğin azabı çekeceksin. 
37*Ben ise karındaşlarım gibi babalarıŋ Tev -
râtı içỉn hem teni hem hayvâtı teslîm ėdip
Allah Teʿâlâya istidʿâ ėderim ki ʿan-karîb
37*Ben de kardeşlerim gibi, atalarımızın
Tev rat’ı uğruna, hem bedenimi, hem yaşa mı-

mı tesl im edip yüce Allah’ı çağırıyorum ki en
yakında ∞ 

tâʾifemize ∞
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tâʾifemize ġafûr olup sen siyâsetler ve darblar
ile ikrâr ėdesin ki Allah-ül-Ehad odur
milletimize çok bağışlayacak. Ama sen, siya-
setlerin ve baskıların sonunda bir tek Allah’ın
‘O’ olduğunu bileceksin.
38*Ve ʿAlâ Küllî Şeyʾin kâdiriŋ ġazabı ki
cüm le tâʾifemiz üzerine is tih kâk ile saçıl -
mışdır bende ve karındaşlarımda teskîn ola
38*’Her Şeye Gücü Yeten’in öfkesi, tüm hal -
kımız üzerine haklı olarak saçılmıştır; bende
ve kardeşlerimde dursun. 
39*O zamân şâhıŋ ġazabı tutuşdu da ol renk
ȯnuŋ gücüne gelip bu ŋa öbürlerinden ziyâde
yavuzlandı
39*O zaman kralın öfkesini tutuşturdu. O
aldatış onun gücüne gitti ve buna diğerle rin -
den daha çok kötülük yaptı. 
40*Pes bu dahi böyle Rabb-i Teʿâlâya kül-
liyet ile tevekkül olup pâk ölüm ile öldü
40*Böylece bu da yüce Rab’be tamamen
güvenerek temiz bir ölümle öldü. 
41*ʿÂkıbet oğullardan soŋra ana dahi öldü
41*En sonunda -oğullarından sonra- ana da
öldü. 
42*İmdi pûtlarıŋ zebîhalarını ve bu yavuz
siyâsetleriŋ husûsunda o kadarca söylediği -
miz yeter 
42*Şimdi putların kurbanları ve bu kötü siya -
setler hakkında, bu kadar söylediğimiz yeter. 

Sekizinci Bâb
1*Pes Yahûdâ-Makabbî ve ȯnuŋla olanlar
giz  lice hisârlara girip kendỉ hısım ve ak râ -
basını imdâdlarına çığırırlar idi ve Yahûdî-
likde muvazebet ėdenler bile alıp altı biŋ
âdam kadar cemʿ eylediler
1*Yahuda-Makabe ve onunla olanlar, gizlice
kalelere girip kendi hısım ve akrabalarını
yar dıma çağırıyorlardı. Yahudilikte olanları
beraberine aldı ve altı bin kişi kadar adam
topladı. 
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2*Hem Allah Teʿâlâya yalvardılar ki hepisin-
den zulüm çeken kavme nâzar eyleye ve zâ -
limlerden münecces heykele terahhum ey le ye
2*Her yönden baskı gören halkı için yüce Al-
lah’a yalvardılar ki onları gözetsin ve zalim-
lerin kirlettiği Tapınağa acısın. 
3*Hem yer ile beraber olmağa yakın bozul -
muş şehre acıya ve ȯŋa feryâd ėden kanı isti -
câb eyleye
3*Yerle bir olmaya yakın bozulmuş şehire
acısın ve ondan yardım dileyen kanı kabul et -
sin. 
4*Ve günâhsız maʿsûmlarıŋ nâ-hak yerde öl -
dü rüldüklerini hem kendỉ ismi hakkına söy -
ledikleri küfrlerini hâtırına getirip fâ sıklar
üzerine buğzını göstere
4*Günahsız çocukların suçsuz yere öldü -
rüldüklerini ve kendi adına söyledikleri kü -
für lerini anımsayıp kötüler üzerine kinini
göstersin. 
5*Ve Makâbbî dahi ol ʿaskere mâlik iken büt-
perstler ȯŋa Allah Teʿâ lânıŋ ġazabı rahmete
dönmek ile dayanmağa kâdir olmadılar
5*Makabe’nin kendi askerleri olmuş ve yüce
Allah’ın öfkesi esirgemeye dönmüştü. Putper-
estler ona karşı koyamadılar. 
6*Ve o aŋsızdan gelip şehirleri hem hisârları
yakardı ve münâsib yerleri kabza-i tasarrufa
alırdı ve düşmanlardan nicelerini kaçırıp bo -
zar idi
6*O ansızın gelip kentleri ve kaleleri yakı -
yordu. Gözüne kestirdiği birçok yerleri çabu-
cak ele geçiriyor ve düşmanların birçoğunu
ka çırarak bozguna uğratıyordu. 
7*Ve bu baskınları ekser gėcelerde ėderdi
şöyle ki yararlığınıŋ haberi her yerde yayılır
idi
7*Bu baskınları daha çok geceleyin yapardı.
O derece ki yararlı lığının haberi her yerde
yayılıyordu. 
8*Bu husûsdan Filipo gördü ki bu âdam yap
yap ileri gider ve kendỉ
8*Bu adamın gide gide ilerlediğini ve kendi
güçleriyle ∞ 
yümnları ∞
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yümnları ile izdiyâd bulurdu Kele-Siriye ve
Fenikiye serdârı Betlâmoya yazdı ki umûr-ı
pâdişâha imdâd eyleye
güçleriyle çoğaldığını gören Filipo, Kili-Su -
riye ve Fenike halkının kralı ve komutanı olan
Pto lemo’ya yardım etmesi için yazdı.
9*Ol dahi şâhıŋ baş dostlarından olan Pat -
roklo oğlu Nikânoru tė zi ye seçip ȯnủ Yahû -
dîleriŋ soy ve sopunu hep istîsâl ėtmek içỉn
her tâʾifeden  cemʿ olunan tamâm yiḡirmi biŋ
ka  dar âdam ile gönderdi de yanına cenk âh -
vâlinde mâhir serdâr Gorciyâyı katdı
9*O da kralın baş dostlarından olan Patrok -
lo’nun oğlu Nikanor’u çabucak seçip onu Ya -
hu diler’in soy ve sopunun kökünü kazımak
için her milletten toplanan yirmi bin adam ile
bir likte, yanına usta savaşçı Gorciya’yı verdi. 
10*Nikânor dahi şâhıŋ Rûmâlılara ʾedâʾsı vâ -
cib olan harâcını ki iki biŋ yük akçe idi sayıp
başka kodu ki onu ̉Yahudî esîrlerinden it mâm
eyleye
10*Nikanor da şahın Romalılar’a ödemesi
gereken iki bin yük gümüş para vergisini; Ya -
hudi tutsak larından tamamlamak için sayıp
ayırdı. 
11*Ve tėziye deŋiz yâlısında olan şehirlere
gönderip bezirgânları Yahûdîleriŋ esîrlerini
satıp almağa çığırdı ve ȯŋa ʿAlâ Külli Şeyʾin
Kâdirin yetişecek intikâma katlanmadan bir
yük içỉn doksan âdamı vėrmeḡe ikrâr eyledi
11*Bezirgânları çabucak deniz kenarındaki
şehirlere gönderip Yahudi tut sakları satın al-
maya çağırdı ve onlara bir yük için doksan
adamı vermeye söz verdi.* 
12*Bu kez Yahûda Nikâboruŋ** gelişinden
haber alıp ve ʿaskeriŋ geldiḡinden
12*Bu kez Yahuda, Nika nor’un gelişinden
ha  ber alıp, askerin geldiğinden ∞

*Bkz. Zeyrek katibin unuttuğu aşağıdaki cümleler
Ali Bey’in 1664 tarihli el yaz ma sında vardır: “Ȯna
ʿAlâ Külli Şeyʾi Kâdirden yetişecek intikâma kat-
lanmadan’’   
Ona ‘Her Şeye Gücü Yeten’in intikamına katlan-
madan... 
**Zeyrek kâtibin hatası: 1664 Ali Bey’in el yaz -
masında “Nikânor”
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bile olanları haberdâr edince
bile olanları haberdar edince;
13*Ve korkaklar ve Allah Teʿâlânıŋ ʿadale -
tine iʿtikâd ėtmeyenler ka çarak ayrıldılar
13*Korkaklar ve yüce Tanrı’nın adaletine
inan mayanlar kaçarak ayrıldılar. 
14*Ġayrılar dahi her neleri kaldı ise satĩp Al -
lah Teʿâlâya bile yal vardılar ki zâlim Nikâ -
nordan dahi gelmezden evvel satĩlanları halâs
eyleye
14*Diğerleri de tüm malını sattılar ve zalim
Nikanor gelmeden önce satılanları kurtar -
ması için yüce Tanrı’ya yalvardılar. 
15*Ve eḡer bunu onlar içỉn ėtmezse bârî ba -
baları ile ėtdiḡi ʿahd içỉn ve ol muʿazzez ve
mükerrem ismden aŋıldıkları içỉn eyleye
15*Eğer bunu onlar için yapmasa bile; hiç
olmazsa atalarına verdiği antlaşma için ve o
yüce cömert isimden anıldıkları için yapsın. 
16*Âmmâ Makâbbî ol bile olan altı biŋ kadar
âdamı cemʾ ėdip yüreklendirdi ki düşmanlar
içỉn şaşmayalar ve üzerlerine nâ-hakk yere
gelen bütperestleriŋ ʿazîm kesretinden kork-
mayalar illâ ki şecâʿat ile döḡüşüp kendỉ mu -
kaddes yerine ʿadilsiz ėtdikleri zu lmü göz                 leri
öŋünde tutalar
16*Ama Makabe altı bin kadar olan adam -
la rını toplayıp onları yüreklendirdi ki düş -
man larından şaşmasınlar ve üzerlerine
hak    sız yere gelen putperestlerin büyük kala -
ba lığın dan korkmasınlar. İlla yiğitçe dö vü -
şerek -ken di kutsal yerine- adaletsizce
yap    tıkları zul mü göz önünde tutsunlar. 
17*Ve mahzaya salınmış şehiriŋ cefâʾsını
hem babalardan kurul muş zabt-ü rabtıŋ ve
şerîʾ atıŋ bozulduğunu da
17*Ve yalnız bırakılmış şehirin sıkıntısını,
atalardan kurulmuş huzur ve yasaların bozul -
duğunu da...  
18*Zîrâ onlar kendỉ silâhı ve cürʾetine da -
yanırlar der idi âmmâ biz
18*Çünkü onlar kendi silahlarıyla güçlerine
güveniyorlar; ama biz ∞

ʿalâ ∞
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ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir Allaha üzerlerimize
gelenleri belki bütün dün yayı tarfet-ül ʿaynda
yakmağa kâdirdir
‘Her Şeye Gücü Yeten Allah’a ki üstümüze
gelenleri, belki bütün dünyayı bir göz kırp -
ması anında yakmağa gücü yeter.
19*Hem onlara babalarına gönderilmiş im -
dâd lardan bir kıssa hi kâyet eyledi nitekim
Sânheribiŋ eli altında olan yüz seksen beş biŋ
adam helâk oldular
19*Sonra onlara atalarından kalan bir kur -
tuluş öyküsünü anlattı. Buna göre Sanha -
rip’in kumandasındaki yüz seksen beş bin
adam yok edil mişti. 
20*Ve nitekim Bâbilde Galâtîler üzerinde
cenk ėttiklerinde Yahû dîler cümle sekiz biŋ -
den ziyâde olmayıp dört biŋ Makadonnîler ile
döḡüşe geldiler de Makadonnîler şâşıp ol se -
kiz biŋ onlara gökden imdâd yetişdirilip yüz
yiḡirmi biŋi öldürdüler ve bir ʿazîm fâʾ ide
bul dular
20*Nitekim Babil’de Galatyalılar üstüne
cenk ettiklerinde tüm Yahudiler sekiz bin kişi -
den daha kalabalık değillerdi. Dört bin
Make donyalı ile savaşa geldiler ve Make -
donyalılar şaşırmıştı! Ama o sekiz bin kişiye
gökten yardım gelerek yüz yirmi bini öl -
dürdüler ve büyük bir yarar buldular.
21*Bunları bu kelimat ile yüreklendirip Tev -
rât hem vatan içỉn öl me ḡi ʿatîd ettikten soŋra
ʿaskeri dört bölük eyledi
21*Onları böyle sözlerle yüreklendirerek Tev -
rat ve vatan için ölme ye hazırlandıktan son -
ra askeri dört bölük yaptı.  
22*Ve dört karındaşlarını Simʾunu ve Yûsufu
ve Yonâtânı hem Elʿâ zârı ol bölüklere baş
ėdip her biriniŋ eli altında biŋ beşer yüz âdam
var idi
22*Dört kardeşlerini Simon’u, Yusuf’u, Yo -
natan’ı ve Elazar’ı o bölüklerin başına ge-
tirip, her birinin eli altına bin beş yüz adam
verdi. 
23*Ȯndan Kitâb-ı Şerîfden okuyup ve onlara
nasrullah diye şiʿâr
23*Ondan sonra Kutsal Kitap’tan okuyarak
onlara ‘Allah-Yardımı’ diye isim verdi ∞
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verip ol evvelki bölüḡüŋ başında durdu da
Nikânor ile elleşmeḡe başladı
ve ilk bölüğün başında durarak Nikanor’la
kar  şılaştı. 
24*Ve Her Şeyʾe Kâdir Allah onlardan tarafa
döḡüşüp düşman la rından dokuz biŋden zî -
yâde öldürdüler hem Nikânoruŋ ʿasker leriniŋ
çoğunu yaraladılar ve ʿuzuvlarını sakatladılar
da hepisini kaçırdılar
24*Her şeye gücü yeten Tanrı onlardan yana
olmuş, düşmanlardan dokuz bin den daha çok
öl dürmüşlerdi. Nikanor’un askerlerinin bir -
çoğu yaraladılar ve uzuvlarını sakat ladılar. 
25*Onları satĩn almağa gelenleriŋ akçelerini
al dılar da ardlarınca hayli yer yürüdükden
soŋra vakit dar olunca döndüler
25*Onları satın almaya gelenlerin paralarını
aldılar ve ardından bir hayli yer yürüdükten
sonra, zamanları az olduğu için döndüler. 
26*Zîrâ ol gün sebt gününüŋ ʿarefesi olmağ -
ile onları çokluk kova lamadılar
26*Çünkü o gün Cumartesi gününün arifesi
olduğundan; onları çok ko valamadılar. 
27*İllâ silâhları devşirip ve düşmanlardan
ġâretleri çıkarıp sebt ėtmeḡe mu kayyed oldu-
lar ve Rabb-i Teʿâlâya üzerlerine takattur
ėden rahmetiniŋ ib tidâsını ol güne sakladığı
içỉn hamd ü tebârek eylediler
27*Sonra silahları toplayarak, düşman lar -
dan yağmaları çıkarıp Cumartesi gününü tut-
maya gayret gösterdiler ve yüce Rabbin
üzer  lerine damlayan rahmetinin ilkini o güne
sakladığı için bereket dilediler.  
28*Ve sebt gününden soŋra zebûnlara dullara
ve yetîmlere ġâ rat lardan paylar vėrince ka -
lanını oğlanlar hem kendỉleri arasında pay -
laşdılar
28*Cumartesi gününden sonra güçsüzlere,
dullara ve öksüzlere çapuldan paylar verdi -
ler. Kalanını da gençlerle kendi aralarında
paylaştırdılar. 
29*Bu nesneleri tamâm ėtdikden soŋra duʿâ -
yı ʿâmmeyi eyleyip Rabb-i Rahîme 
29*Tüm bunları tamamladıktan sonra bir-
likte dua edip bağışlayıcı Rab’be yalvardılar
∞

f
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yalvardılar ki kendỉ kullarından ebeden râzı
ola
ki, kendi kullarından sonsuza dek razı olsun.
30*Ȯndan Timoteʾunuŋ ve Bahîdeniŋ tâʾifesi
üzerine bile yek kuvvet ėdip onlardan yiḡirmi
biŋden ziyâde öldürdüler ve yüksek kalʿaları
feth eylediler hem birbirleri ve zebûnlar ve
yetîmler ve dullar hem kocalar arasında vâfir
ġâratlar bes-beraber paylaşdılar
30*Ondan sonra Timeto ve Bahide’nin halkı
üzerine tüm güçleriyle saldırarak onlardan
yirmi binden daha çok öldürdüler. Yüksek
kaleleri ele geçirdiler. Birbirleriyle, güçsü-
zler, öksüzler, dullar ve yaşlılar arasında çok
sayıda çapulu birlikte paylaştılar.
31*Ve düşmanlarıŋ silâhlarını devşirip onları
münâsip yerlerde bir hoş sakladılar da ka lan
silâhları Kuds-i Şerîfe götürdüler
31*Düşmanların silahlarını toplayarak onla -
rı uygun yerlerde güzel bir şekilde sakladılar
ve kalan silahları kutsal Kudüs’e götürdüler.
32*Hem Timoteʾunuŋ tevâbiʿlerinden Filâr -
hoʾ * nâm pek fâsid ada mı ki Yahûdîlere çok
cevr eyledi idi öldürdüler
32*Timoteo’nun maiyetinden, Yahudilere çok
kötülük yapan Filarho* adındaki bir adamı
öldürdüler.
33*Ve vatanlarında zafer donanmasını ėder
iken ol Kalistanı ki mukaddes kapĩları âteşe
urdu idi bir evceḡeze kaçmış iken yakdılar da
bu vechile zulümünün müstehâk cezâsını al -
dı
33*Vatanlarında zafer kutlamalarını yapar -
ken, kutsal kapıları yakan o Kalistan’ı ateşe
attılar ve yaktılar. O küçücük bir eve kaç -
mıştı. Böylece kö tülüklerinin hak ettiği ce -
zasını aldı.
34*Ol menbaʿ-i fesâd Nikânor dahi ki Ya -
hûdîleri satĩn almak içỉn biŋ bezirgânı gö -
türdü idi
34*O kötülük kaynağı Nikanor da, Yahudileri
satın almak için, bin köle tüccarı götürmüştü.
35*ʿAvn-i Rabbânî ile ol aza saydıkları ki -
mesnelerden münhazim olup 

35*Rab’bin yardımıyla, o küçük gördükleri
kişilerden yenilgiye uğramışlar, ∞

*Almancası: “und brachten um einen Hauptmann
bei Timetheus, einen gott lesen Mann, der die
Juden sehr geplagt hatte.’’
Türkçesi: Yahudileri kırıp geçiren, Timeteus’un
kumandanlarından Allahsız bir adamı öldürdüler.
Martin Luther Çev. II. Mak. 8/32

Not: Almanca metinlerde Ali Bey’in özellikle
çevirdiği Filarho(Philihaus) ismi geçmiyor. 
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kendỉ fâhir libâslarını çıkarıp ʿaskeriniŋ inhi -
zâmı ile bi'l-külliyye şûm olmağile ya pa ya -
lıŋız kaçkın gibi Ak Deŋize firâr eyledi de
Antâkiyyaya geldi
övgü giysilerini atmışlardı. Askerlerinin ta -
mamen bozulmasıyla bir uğursuz ve kaçkın
gibi yapayalnız Akdenize kaçtı ve Antakya’ya
geldi.
36*Ve Kuds-i Şerîflileriŋ beyʿi içỉn Rûmâ -
lılara vâcib olan ʿâideyi tecdîd ėtmeḡe boy-
nuna alan kimesne ol zamân her yerde şâyiʿa
ėderdi ki Yahûdîleriŋ sâyeni Allah Teʿâlâ idi
hem ki Yahûdîler bu sebepden mecrûh olmaz -
lar idi zîrâ ȯnuŋ ikâmet ėtdiḡi dînine tâbiʿ
idiler
36*Kudüslüler’in ticareti için Romalılar’a ö -
den mesi gereken vergiyi yenilemeyi boynuna
borç bilen kimse; her yerde Yahudilerin ko-
ruyucusunun yüce Allah olduğunu yayıyordu.
Onlar bu yüzden tükenmiyorlardı! Çünkü o -
nun kurduğu dinine bağlıydılar.

Dokuzuncu Bâb 
1*Pes hemân ol yılıŋ etrâfında Ântiyoko Fârs
vilâyetlerinden ʿayb ile döndü idi
1*O yıllarda Antiyoko Pers ülkesinden utaçla
dönmüştü. 
2*Zîrâ o Persepoli nâm bir şehire girdi idi de
heykelleri soymağa hem şehiri kabza-i tasar-
rufuna almağa çalışdı idi âmmâ halk hiddet
ile kalkıp imdâd içỉn silâhlara yapışdılar da
ȯnủ hem ȯnuŋ gibilerini kaçırdılar ve oldu ki
vilâyetliler Ântiyokoyu kaçırdıkdan soŋra
Ân tiyoko rüsvâylık ile döndü
2*Çünkü o Persepolis’e gelmiş, tapınak ları
soy mayı ve şehiri zorla ele geçirmeyi istey-
ince; halk silahlanarak ayaklanmıştı. Onu ve
onun gibilerini kaçırdılar. Antiyoko kaçtıktan
sonra rezil olarak geri döndü.

ki ∞
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3*Ki Ekbâtâna da iken ȯŋa Nikânoruŋ ve
Timoteʾonuŋ vâkiʾ hâl le riniŋ hâberleri geldi
3*Ekbetan’dayken ona Nikanor’un ve Timo -
te’ nin başına gelenler anlatıldı. 
4*Bu kez ġazaba binip ȯnủ kaçıranlarıŋ be -
lâsını Yahûdîler üzerine salmağa niyyet ey -
ledi de bu husûsdan ʿarabacıya emr ėtdi ki
yolu tėz bitirmek içỉn durmayıp koşa koşa
gide zîrâ ġurûr ile böyle der idi ki Kuds-i
Şerîfe yetişdiḡim gibi ȯnủ Yahûdîlere mezâr -
lığa döndereyim
4*Bu kez çok öfkelendi ve onu kovalayanların
acısını Yahu diler üze rine atmayı karar verdi.
Bu yüzden arabacıya -yolu çabucak bitirmek
için hiç durmadan hızla sürmesini buyurdu.
Çünkü gururla kutsal Kudüs’e girmeye ve
orasını Yahudilere mezarlığa döndüreceğini
söylüyordu. 
5*Âmmâ İsrâʾėliŋ her şey üzerine kâdir Al -
lahı ȯnủ bir oŋulmaz ve görünmez yara ile
urdu ve o sözleri tamâm söylediḡi gibi ȯnủ
oŋul maz iç ağrıları ve bağırsaklarıŋ keskin
bu  rủları tutdular
5*Ama İsrail’in* ‘Her şey üzerine gücü yeten
Allah’ı onu iyileşmez ve görünmez bir yara
ile vurdu. O bu sözleri söyledikten sonra, onu
iyileşmez iç ağrıları ve bağırsaklarının daya -
nıl maz sancıları tuttu.
6*Kâtî müstehak çün ol dahi niçe ġarâîb
ʿazâblar ile ġayrılarıŋ ba ğırlarını açdı idi
6*O bunları kesinlikle hak etmişti. Çünkü o
birçok değişik işken celerle başkalarının bağ -
rını yakmıştı.** 
7*Yine de kendỉ tafrasından ferâgat ėtmezdi
belki dahi ziyâde pür-ġurûr olup Yahûdîler
üzerine cândan âteş üfürüp emr ėtdi ki yolu
tėzce bitireler âmmâ vâkiʿ oldu ki ʿaraba ko -
şup
7*Yine de kibirinden vazgeçmiyordu. Aksine
daha çok öfkeyle doldu ve  Yahudilere ateş
püskürüp yolu tez bitirmelerini buyurdu. Ola -
cağı bu ya! Araba hızla ilerlerken ∞

*Burada söylenilmek istenen Hz. Yakup ve so -
yudur(A.S.)
**Almancası: “Und es geschah ihm eben recht,
darum daß er andere Leute mit mancherlei und 

zuvor unerhörter Marter geplagt hatte.’’ Martin
Luther Çev. II. Mak. 9/6
Türkçesi: O bunu hak etmişti. Çünkü o başkalarına
özellikle hiç duyulmamış çeşitli işkencelerle eziyet
etmişti.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Böyle olması ge -
rekiyordu, çünkü kendisi başka larının bağırsak -
larına barbarca işkenceler yapmıştı.’’ II. Mak. 9/6
Yukarıdaki çeviride ‘bağırsaklarına? barbarca
işkence’ ifadesi hatalıdır. Bağırsak kelimesi Al-
manca ve Ali Bey’in çevirisinde geçmiyor.
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yürür iken düşdü de ağır düşüşünden bede -
niniŋ cemʿi aʿzâʾsı hur da haş oldu
düştü ve bu kötü düşüşten bedeninin tüm par -
çaları hurda yığınına döndü. 
8*Bu vechile ol kimse ki bundan akdem in -
sânıŋ hâtıra gelmez ġu rûr ile deryâ mevcleri -
ne emr ėtmeḡe ve dağlarıŋ yüceliklerini te râzỉ
ile tutmağa niyyeti var idi yere yıkılmış iken
bir tahtırevân üzerinde götürülüp ken dỉde zâ -
hir ġazâbullahı gösterdi
8*Bu yüzden o kişi, bundan önce insanın ak -
lına gelmeyen bir kibirle; sanki denizin
dalgalarına egemen olmaya ve dağların yü -
 celiklerini terazi ile tutmaya karar ver mişti.
Ama yere yığılmışken onu bir sedye üstünde
götürdüler. Böylece Allah, öfkesini üzerinde
gösterdi. 
9*Şöyle ki zâlimiŋ gevdesinden kurtlar kay -
nardı dahi ağrılar hem ʿazâblar ile diri iken
etleri vasle vasle düşer idi ve iriŋiniŋ bed ko -
kusu cümle ʿaskere aḡır gelirdi
9*Öyle acayipti ki zalimin gövdesinden kurt-
lar kaynıyor, ağrılar ve sancılar içinde kendi
diriyken etleri lime lime yere düşüyordu! İri -
ninin kötü kokusu tüm askerlerine ağır geli -
yordu.
10*Böyle iken ol demin ol göḡüŋ yıldızlarına
dokunayım diye zann ėdeni tahammül olun-
maz ağır kokusundan kimse götürmeḡe kâdir
deḡil idi
10*Durum böyleyken; biraz önce göğün yıl -
dız larına dokunacağını sanan bu kişiyi,
dayanılmaz kokusu yüzünden hiç kimse gö -
 türemiyordu. 
11*Pes cerâhatli iken kendỉ ʿazîm ġu rû run -
dan vazgeçmeḡe ve Allahıŋ kam çı sından
ken    dỉyi bilmeḡe başlar idi çün her anda ağ rı -
ları artar idi
11*Akıntıları içinde, kendi büyük kibirinden
vazgeçmeye ve Allah’ın kam çısından aklı
başına  gelmeye başlamıştı. Çünkü her an
ağrıları artı yordu. 
12*Kendỉsi de kokusuna dayanmayıp bu söz -
leri söyledi Allaha mahzûʿ olmak ve mevtâʾnî
âdam iken Allaha beraber olmasını iste me -
mek revâdır

12*Kendisi de koku suna dayanamayıp bu
söz leri söyledi: -Allah’a boyun eğmek ve
ölüm lü insan iken, Allah’a eş koşmamak uy-
gundur.

ve ol ∞
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13*Ve ol fâsık artık ȯŋa merhâmet ėtmeyecek
Rabbe yalvarıp böyle der idi
13*Ve o kötü kişi artık ona acımayacak olan
Rabbe  yalvarıp böyle diyordu:
14*Ol mukaddes şehiri ki oraya ȯnủ yer ile
beraber ayırıp me zâr lığa döndermek içỉn
ʿacele ile giderdi hürr ėdecek idi
14*O kutsal şehiri yerle beraber ayırıp,
mezarlığa döndürmek için aceleyle gidiyor -
du; onu özgür edecek oldu. 
15*Ve ol cümle Yahûdîleri ki onları mezâra
bile komağa istemiyor tenezzülü yok idi illâ
evlâdı ile bile kuşlara pâreletmeğe ve yırtıcı
cân-verlere atmağa niyyet ėtdi idi Âtenalılara
beraber ėdecek oldu
15*Ve oradaki tüm Yahudileri ki, onları me -
zara bile koymayı ken dine yediremiyordu;
kesinlikle çocuklarıyla beraber kuşlara par -
çalatmaya ve yırtıcı canavarlara atmaya
karar vermiş ve Ati  na lı’lar ile eşit tutmak is -
temişti.
16*Hem ki evvelden soyduğu mukaddes hey -
keli güzel hediyyeler ile tezyîn ėdip mukad-
des kablarını dahi çok ʿadet ile gerỉ vėrecek
ve kurbânlara münâsip masrafını kendỉ ʿakâ -
rından kayıracak oldu
16*Önceden soyduğu kutsal Tapınağı güzel
arma ğanlarla bezeyip kutsal kaplarını kat kat
fazlasıyla geri vermeyi ve kurbanlara ait
mas rafları gelirinden üstlenmeyi kabul etti. 
17*Ve dahi ki kendỉsi Yahûdî olacak hem her
meskûn yere varıp Allahıŋ kudretini ikrâr
ėdecek idi
17*Ve de Yahudi olmaya ve her toplum ara -
sına gidip Allah’ın gücünü söyleyecekti. 
18*Âmmâ ağrılar hîç diŋmeyip Allahıŋ hak
hükmü üzerine gelmek ile kendỉsinden meʾ -
yûs olup Yahûdîlere aşağada yazılan mek tûbu
ʿarz-ı hâl tarzında bu minvâl üzere yazdı
18*Ama ağrıları hiç dinmedi. Allah’ın doğru
yargısı kendi üzerine gelmişti. Ve kendisinden
umutsuz olup, Yahudilere aşağıda yazılan
mektubu bir dilekçe şeklinde bu tarzda yaz -
dı: 
19*Íyỉ şehrliler olan Yahûdîlere Ântiyoko 

nâm şâh ve serʿasker çok selâm ve sıhhat-i
beden hem meymenet irsâl ėder
19*“İyi şehirliler olan Yahudilere, Antiyoko
adındaki kral ve kumandan çok selam edip,
beden sağlığı ve kutluluk diler.
20*Eḡer siz ve evlâdıŋız hoş olup âhvâliŋiz
murâdıŋız üzere ise Allah Teʿâlâya ʿazîm
şükürler ėderim ve ümîdim semâda olup
20*E ğer siz ve çocuklarınız iyi olup, duru-
munu dile ğinize göreyse; yüce Allah’a çok
teşekkür ediyorum. Ümidim gökte olup ∞
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baŋa gösterdiḡiŋiz kerem ve hayr-ı hevâh -
lığıŋızı lütf üzere hâ tırımda tu tarım
bana gösterdiğiniz cömertlik ve iyi niyetinizi
güzellikle anımsıyorum. 
21*Ben Fârs vilâyetinden döner ve bir ağır
hastalığa düşmüş iken he pisine şâmil emin -
liḡine mukayyed olmasını lâzım gördüm
21*Pers ülkesinden dönerken ağır bir hasta -
lığa yakalandım ve diğerlerin güvenliği için
bu hasta lığımın gözetilmesini arzuladım. 
22*Ȯnuŋ içỉn deḡil ki kendỉmden meyʾûs
olam belki bu hastalıkdan kurtulmak içỉn
ʿazîm ümîdim vardır
22*Bunun için kendimden bıkamam; belki bu
hastalıktan kurtulmak için büyük ümidim var -
dır. 
23*Nihâyet fikr ėdip ki babam dahi kendỉ
ʿaskerini bu yüksek vilâ yetlerden geçirdiḡi
za mân kendiye bir halife nasb eyledi idi
23*Nihayet babamın da bu yüksek vilayetler-
den kendi askerlerini geçirdiği zaman; ken-
dinin yerine birini atadığı aklıma geldi. 
24*Tâ kim ȯŋa bir hâl olduğu ya bir bed ha -
ber götürüldüḡü takdirce vilâyetliler hü küm
kime vėrildiḡini bilip muztarib olmaya lar
24*Ona birşey olduğu ya da kötü bir haber
getirildiğinde vilayet liler kararın kime veril -
di ğini bilerek sıkılmasınlar.
25*Ondan ġayrı teʿâmül ėdip ki sınĩrdaş ve
memleketimize yakın sultânlar fĩrsat gözedip
vâkiʿ hale muntazırlardır oğlum Ântiyo koyu
pâdişâh nasb eyledim ki ȯnủ baŋa yüksek
vilâyetlerde niçe defʿa sefer ėtmek lâzım gel -
dikçe sizden çok kimselere emânet ko yup
ısmarladım ve ȯŋa altında mestûr olan şeyleri
yazdım
25*Bundan başka iyice düşünsünler ki sınır -
la rımıza ve ülkemize yakın sultanlar fırsat
gözetip olup biteni biliyorlar. Oğlum An-
tiyoko’yu kral olarak tayin ettim. Onu bana
yüksek vilayetlerde birçok kez sefer yapmak
gerektiğinde; sizden birçok kişilere emanet
bıraktım ve ona altta bulunan şeyleri yazdım.

pes ∞ 
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(26*)Pes size tenbîh ėdip yalvarırım ki ʿam -
men ve hâssen ėtdiḡim ihsânları hatı rıŋızda
tutup herkes baŋa ve oğluma hayr havâhlığı
gö zedesiz*
26*Şimdi sizi uyararak yalvarıyorum ki; hal -
kınıza özel olarak yaptığım bağışları anım -
sayıp, herkes bana ve oğluma karşı iyi niyet
gözetsin. 
(27*)Zîrâ tahkîk bilirim ki o benim niyyetime
ittibaʿ ėdip siziŋle lütf u kerem ile geçine -
cekdir+

27*Çünkü araştırıp gördüm ki o, benim ni -
yetime bağlı kalıp, sizinle cömertçe geçi ne -
cektir. 
(28*)Pes bu kattâl ü sebbâb ağır derdler çek -
dikden soŋra ġayrılara ėtdiḡi gibi ġarîb vilâ -
yetde dağlarda yaman ölüm ile öldü
28*Böylece o küfür konuşan katil; bu tür ağır
acılar çektikten sonra -baş kalarına yaptığı
gibi- bu yabancı ülkenin dağlarında kötü bir
ölümle öldü. 
(29*)Ve bile perverde olmuş Filipû nâm ki -
mesne ȯnuŋ bedenini göçürdü âmmâ Ânti -
yokonuŋ oğlundan korkduğu içỉn Mısıra
Fî            l o    metorî-Batlemoya gitti
29*Filipo adında yetiştirilmiş biri onun case-
dini götürdü. Ama Antiyoko’nun oğlundan
korktuğu için Mısır’a, Ptolemoyo Filometor’ -
a gitti. 

Onuncu Bâb
1*Makâbbî ise hem ȯnuŋ tâʾifesi Rabbin hi -
dâyeti ile heykeli ve şehri tekrar aldılar
1*Makabe ise halkıyla beraber, Rabbin gö -
zetimiyle Tapınağı ve şehiri yeniden aldı.
2*Ve ġarîblerden çarşĩnıŋ etrâfında binâ olu-
nan mezbâhları hem puthâneleri yıkdılar
2*Yabancıların çarşı çevresinde kurduğu su -
nakları ve puthaneleri yıktı. 
3*Ȯndan heykeli sildikden soŋra bir ġayrı
mezbah yapdılar ve taşlar çakıp
3*Ondan sonra Tapınağı temizleyerek başka
bir mezbah yaptılar ve taşlar çakıp ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında 26. ayet.
+: Zeyrek katip 27. ayet yazacağına 37. ayet
yazmış ve bab sonuna kadar bu hata devam etmiş.
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âteş aldıkdan soŋra ȯnuŋla tekrar iki yıldan
soŋra kurbânlar takarrüb ėt diler ve buhur -
ladılar hem kandiller yakdılar ve takdîme et-
meklerini düzdüler
ateş aldılar. Onunla yeniden iki yıldan sonra
kurbanlar sundular, buhurladılar, kandiller
yaktılar ve ekmek sunularını koydular.
4*Bu nesneleri ėtdikden soŋra yere yüzleri -
koyun olup Rabbe yal vardılar ki artık bunuŋ
gibi belâlara uğramayalar illâ günâh ėttikleri
takdirce ondan insâf ile teʾdîp olalar ve seb -
bâblarıŋ hem ʿacemmî üm metleriŋ ellerine
verilmeyeler
4*Bu şeyleri yaptıktan sonra yere yüzükoyun
yatarak Rab’be yalvardılar ki artık bunun
gibi belalara uğramasınlar. Ama günah ettik-
leri zaman O’ndan yavaşça terbiye olsunlar.
Küfürbazların ve barbar milletlerin ellerine
verilmesinler. 
5*Ve hemân ol heykel ġayrılardan mütenec-
cis olduğu günde yaʿnî Keslû ayınıŋ yiḡirmi
beşinci gününde heykeliŋ tathîri vâkiʿ oldu
5*O Tapınağı yabancıların kirlettiği günde;
yani Kislev ayının yirmi beşinci gününde Ta -
pı nağı arındırdılar. 
6*Ve Kamış Bayrâmınıŋ tarzı üzere sekiz
gün şenlik ile bayrâm ėdip biraz mukaddem
ka mış bayrâmında dağlarda ve mağâralarda
hay   vânlar gibi durduklarını yâd kıldılar
6*Kamış bayramının* gereklerine göre sekiz
gün kutlayarak bay ram yaptılar. Bundan
önceki kamış bayramında dağlarda ve mağa -
ralarda hayvanlar gibi durduklarını anım -
sadılar.  
7*Ȯnuŋ içỉn ellerinde koçânlar ve güzel dal -
ları hem hurmâları götürüp ol onlara kendỉ
yerini tathîr ėtmeḡi müyesser ėdene tesbîhler
okurlar idi
7*Bu yüzden ellerinde koçanlar, güzel dallar
ve hurmaları götürüp; onlara kendi yerlerini
temizlemeye olanak vereni, şükrederek anı -
yor lardı. 
8*Ve cümle Yahûdî tâʾifesine ol günleri her
yıl taʾyîd ėtmeḡe ʿumû men emr ve fermân o -
lundu
8*Tüm Yahudi milletine o günleri her yıl bay- 

ram yapmak için genel buyruk çıkartıldı.

*Çardak bayramı(Haymeler bayramı).

pes ∞
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9*Pes şerîf lakablı Ântiyokonuŋ ölümü böyle
oldu
9*Evet şerif ismiyle ün yapan Antiyoko’nun
ölümü böyle oldu. 
10*Şimdi ol fâsıkıŋ oğlu Evpâtor Ântiyoko -
nuŋ ʿasrında vâkiʿ olan nesneleri hikâyet ėdip
cenkleriŋ bed avâkıbını icâz ėdelim
10*Şimdi o bozguncunun oğlu olan Antiyoko
Evpator’un asrında olan şeyleri öykülendi -
rip, yapılan savaşların kötü sonuçlarını özet -
leyelim.
11*Ol ki memlekete nâʾil olduğu gibi Kele-
Siriyâ ve Fenîkiyeniŋ serdârı Lisiyâ nâm
kimseyi+ umur-i mesâlih üzerine nasb eyledi
11*O ülkeye egemen olur olmaz, Kili-Suriye
ve Fenikiye’nin başku mandanı Lisiya adın -
daki kişiyi devlet yönetimine atadı. 
12*Çün Makron dėdikleri Batlomyoʾ Ya hû -
dîlere olan zulümler içỉn ʿadalet gösterme ye
niyyet ėtmiş iken onlarıŋ mesâlihini se        lâ met
üzere görmeḡe saʿy ėderdi
12*Çünkü Makron dedikleri Ptolemo, Yahu -
di lere olan bu kötülükler için adalet etmeye
karar vermişken; onların işlerini esenlikle yü -
rütmeye çaba gösteriyordu. 
13*Bu husûsdan musâhiblerden Evpâtoru
kul landı ve ȯŋa Filîmâtordan istihfâz içỉn
vėrilen Kıbrĩsı bırakıp Ântiyoko'ş-şerîfe sı -
ğın  dığı ve ol ʿazîz mensıbı ki bir hoş zabt-ı
rabt ėtmediḡi içỉn ȯŋa iki de birde hâʾîn dėrler
idi bu derdden kendỉyi zehirledi de öldü
13*Bu yüzden dostlarından Evpator’u kul -
landı. Ona Filimator’dan korumak için veri -
len Kıbrıs’ı bırakıp asil Antiyoko’ya sı     ğın dığı
ve o sevgili ilgili kişiyi ki, onu eli altında tut -
madığı için, ona ikide birde hain diyorlardı.
Buna uzun zaman dayanamadı ve kendini ze-
hirleyerek öldü. 
14*Bu kez Gorciyâ nâm kimesne ol yeriŋ
serdârı olup ġarîb ʿaskere ʿulûfe vėrdi de
yevm be yevm Yahûdîler üzerine cenk te -
dârikini görürdü
14*Bu kez o yerin başkumandanı olan Gor-
ciya adındaki biri; yabancı askerlere para
verdi ve her gün Yahudilere karşı cenk ge -
reksinimini görüyordu.

+Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘kimesneyi’

f

f

II. MAKABELİLER - 10: 9-14 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1239



1240 MÂKABBÎLERİN İKİNCİ KİTÂBI - 10: 15-20 1665 TEMİZ KOPYASI



15*Edomîler dahi kezalik kendỉlere mü nâsip
kalʿaları feth ėtdik den soŋra Yahûdîlere ula -
 şırlar idi ve Kuds-i Şerîfden sürgün olan ları
kabûl ėdip cenk tedârikine çalışırlar idi
15*Edomiler de böylece kendilerine uygun
kaleleri ele geçirdikten sonra Yahudilere
ulaşıyorlardı ve Kutsal Kudüs’ten sürgün
olanları kabul edip cenk gereksinimlerini
kar  şılamaya çalışıyorlardı. 
16*Âmmâ Makâbbî ʿumûmen teferruʿlar
ėdip Allah Teʿâlâya yal var dıkdan soŋra ki on -
larıŋ tarafı içỉn cenk eyleye ʿazîm ʿasker ile
Edo mmîleriŋ kalʿaları üzerine gitdi
16*Ama Makabe halkla birlikte yüce Tan -
rı’ya yalvardı ki, onlardan yana olsun ve
birçok askerlerle Edomlu’ların kaleleri üzeri -
ne yürüdü. 
17*Ve onları şecâʿat ile basıp ol yerleri feth
eylediler hem tâʾbiyeler üzerinde olanları tüs -
kürdüp râst geldiklerini öldürdükden soŋra
katl ėtdikleri yiḡirmi biŋden eksik deḡil idi
17*Onları yiğitçe basarak o yerleri aldılar ve
mazgallar üzerinde olanları püskürtüp kar -
şılaştıklarını öldürdüler. Katlettikleri yirmi
binden az değildi. 
18*Ve dokuz biŋ mikdarı iki sarp ve muhâ -
sara içỉn lâzım her şeyîle tedârikli kullelere
kaçmış iken
18*Dokuz bin kişi; iki dik ve içinde kuşatma
için tüm gerekli şeyleri olan kulelere sığın -
mıştı. 
19*Makâbbî Simʾunnî ve Yûsuffî hem Zâhhî
hem kendỉ tâʾife sin den çok kimseleri onlarıŋ
muhâsarasına koyup kendỉsi ziyâde takâ zâlı
yerlere gitdi
19*Makabe Simon’u, Yusuf’u ve Zahhi’yi
hem kendi halkından olan birçok kişileri on -
la rın kuşatmasına koyup; kendisi çok strate-
jik yerlere gitti. 
20*Âmmâ Simʾunuŋ tâʾifesinden baʿzısı ta -
maʿ ėdip ol kullelerde 
20*Ama Simon’un adamlarından bazısı aç -
göz lülükten o kulelerde

olan ∞
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olan baʿzılardan akçe ile mürtesî oldular ve
yetmiş biŋ dirhem alıp baʿzı ları kaçırdılar
olan bazılarından gümüş para alıp onları
savaş dışı bıraktılar ve yetmiş bin dirhem alıp
bazılarını kaçırdılar.
21*Bu hâl Makâbbîye idrâ oldukdan soŋra
kavmiŋ başlarını cemʿ ėtdi de onlardan ka -
rındaşlarını akçe içỉn satıp düşmanları onlara
cenk ėtmeḡe kaçırdıkları içỉn şikâyet eyledi
21*Bu durum Makabe’ye bildirildikten sonra
halkın ileri gelenlerini topladı ve onlara;
kardeşlerini parayla satıp, düşmanlarını on-
lara karşı cenk etmeye kaçırdıkları için şi -
kayet etti. 
22*Bu husûsdan ol hâʾînleri öldürtdü de bi-
razdan soŋra ol iki kulleleri feth eyledi
22*Bu yüzden de o hainleri öldürttü ve az
sonra o iki kuleyi ele geçirdi. 
23*Ve eli silâhlısına her işi râst gelip ol iki
kalʿelerde yirmi biŋden artık öldürdủ
23*Eli silahlı olana her şey rast gidiyordu. O
iki kalede yirmi binden daha çok öldürüldü. 
24*Bu kez mukaddemâ Yahûdîlerden mağlûb
olan Tîmoteoʾ her cins ġarîb yiḡitlerden ʿas -
ker cemʿ ėtdi ve çok sipâh devşirdi de âlât-ı
harbî ile Yahûdâ vilâyetini feth etmeḡe ge lirdi
24*Bu kez önceden Yahudiler tarafından ye-
nilen Timoteo; her çeşit yabancı yiğitlerden
askerler topladı ve birçok süvarilerle Yahuda
bölgesini savaş aletleriyle işgal etmeye geli -
yordu. 
25*Âmmâ Tîmoteoʾ yaklaşır iken Makâbbî
kendỉ tâʾifesi ile Allah Teʿâlâya tazarruʿ ė t -
me  ḡe döndủler
25*Ama Timoteo yaklaşırken, Makabe de
kendi adamlarıyla yüce Allah’a yakarmaya
başladı. 
26*Ve başlarına toprak saçıp hem bellerine
çullar kuşanıp mez bahıŋ
26*Başlarına toprak saçıp, bellerine çullar
kuşanıp mezbahın ∞
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ayaḡında hurur ėdip ȯŋa yalvardılar ki onlara
ġafûr olup onlarıŋ kitâbı beyân ėtdiḡi gibi
düş  manlarına düşman ve adüvvlerine adüvv
ola*
ayakları önüne kendilerini atarak yalvardılar
ki onları bağışlayıp -onların kitabında yaz -
dığı gibi- düşmanlarına düşman ve hasım la -
rına hasım olsun. 
27*Ve duʿâʾyı tamam ėtdikden soŋra silâhlar
alıp şehirden taşraya haylice çıkdılar da düş -
manlara yakın geldikden soŋra durdular
27*Duayı bitirdikten sonra silahlanarak şe -
hirden dışarıya kalabalık çıktılar ve düş man -
lara yaklaştıklarında durdular. 
28*Ȯndan güneş kalkdığı gibi bunlar kuvvet
ile Rabbe ilticâʾ ėtme lerini yüsr ü zafer içỉn
kefîl tutarak onlar ise kendỉ cengâver yürek-
lerine dayanarak bile tokuşdular
28*Güneş yükseldikten sonra bunlar tüm
güçleriyle Rabbe sığınıp, kolay bir yengi için
kefil tutarak; onlar ise kendi savaşçı yürek-
lerine dayanarak vu ruştular. 
29*Ve cenk kızışdıkca düşmanlara gökden
fâhir libâs ile gėyinmiş ve altĩn rahtlı atlara
binmiş beş âdam göründủler
29*Cenk kızıştıkça düşmanlara gökten göz
alıcı giysilerle giyinmiş ve altın eyerli atlara
binmiş beş adam gördüler. 
30*Bunlardan ikisi Yahûdîleriŋ başında du -
rup Makâbbîyi ortalarına aldılar da onu ̉kendỉ
silâhları ile örterek yarelerden emîn saklarlar
idi âmmâ düşmanlar üzerine oklar ve yıl dı -
rımlar atarlar idi şöyle ki iġşâʾ ü pür keder
olup katl olurlar idi
30*Bunlardan ikisi Yahudilerin başında du -
rup, Makabe’yi ortalarına aldılar ve onu
kendi silahlarıyla örterek yaralanmaktan
koruyorlardı. Ama düş manlar üzerine oklar
ve yıldırımlar atıyorlardı. O derece ki büyük
bir acıyla kaplanıp ölüyorlardı! 
31*Yiḡirmi biŋ ve beşyüz yaya hem altı yüz
atlı maktûl oldılar
31*Yirmi bin; ve beşyüz yaya, hem altı yüz
atlı öldürüldü.**

*Almancası: “Sie warfen sich vor dem Stufen des
Brandopferaltares nieder  und baten den, der ihnen

wieder gnädig war, ihren Feinden feindlich gesinnt
zu sein und ihren Wie dersachern zu wiederstehen,
wie das Gesetz sagt’’
Türkçesi: Kendilerini yakmalık kurban sunağının
ayakları önüne attılar ki O, onlara tekrar acısın;
şeriatta yazıldığı gibi onlara dayanak ve düş -
manlarına düşman olsun. II. Mak. Katolik Birlik
Çev. 10/26
Kitabı Mukaddes Şt. Çev.: Sunağın önünde, teras -
ta Rab'be tapındılar, onları destekleyip düşman -
larının düşmanı olması için Tanrı'ya yalvardılar.
Ya sanın açıkça bildirdiği gibi, onlara karşı gel -
mesini dilediler. II. Mak. 10/26
Teras(Fr.): dam, taraça. Yukardaki yanlış çe-
viride kullanılmıştır. Mezbah denilen metal(Tunç)
su nakta kesilen hayvanlar, hahamlar tarafından ke-
faret için yakılıyordu. Ayakları olan bu büyük
metal düzenek tapınağın hemen önündeki avluda
bulunuyordu. Yani tapınağın önünde, bal kon
şeklinde olan bir ‘yükselti’ yoktur. Tapına ğın ö -
nün deki avlu ise bir teras değildir.
**Almancası: “Und wurden erschlagen zwanzig-
tausend und fünfhundert zu Fuß und sechshundert
Reisige.’’Martin Luther Çev.  II. Mak. 10/31
Türkçesi: Yirmi bin öldürüldü, beşyüz yaya ve
altıyüz süvari.
Kitabı Muk. Şt.’i Çev.:Yirmi beş bin yaya askerin
ve altı yüz atlı askerin boğazı kesildi. II. Mak.
10/31
Yukarıda 25.000 yazıyor? Orijinali 20.000 ve 500
yaya....
Tîmoteoʾ ∞
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32*Tîmoteoʾ ise Gazârâ nâm pek sarp kalʿe -
ye kacdı ki Kirʾyâdlı kimesne orada serdâr idi
32*Timoteo ise Gazara adındaki kaleye kaçtı.
Kiryad’lı kişi orada kumandandı.
33*Âmmâ Makâbbî kendỉ tâʾifesi ile ol mu -
hâfazayı yirmi dört gün şetâretle muhâsara
eyledi
33*Ama Makabe kendi adamlarıyla o koru -
naklı yeri yirmi dört* gün zekice kuşattı. 
34*İçinde olanlar dahi yeriŋ sarplığına daya -
nıp ve hadden ziyâde söḡüp fahiş sözler atar-
lar idi
34*İçinde olanlar da yerin dik oluşuna güve -
nerek ve ölçüsüzce çok küfrederek, aşırı sö-
zler söylerlerdi. 
35*Pes yiḡirmi beşinci gün ağardığı zamân
Makâbbî ol yiḡitleriŋ söḡüşlerinden yürekleri
yanmış iken tâʿbiyelere merdâne yürüyüş
ėtdiler de dil-i ġazûb ile her râst geldiklerini
kırdılar
35*Böylece yirmi beşinci** gün ağardığı za -
man, Makabe o yiğitlerin sövgülerinden yü -
reği yanmışken, surlara mertçe yürüyerek,
öfkeyle her önüne geleni kırıp geçirdiler.*** 
36*Ve kimi ardına dolaşıp kezâlik içerỉye sıç -
radılar kulleleri âteşe urdular da ol seb bâbları
dipdirice yakdılar
36*Kimi de arkaya dolaşarak içeri sıçradı ve
kuleleri ateşe verdiler. Bu yüzden o küfürbaz -
ları dipdiri yaktılar. 
37*Kimi dahi kapĩları kırıp ve kalan ʿaskeri
içerỉ alıp şehiri feth eylediler ve bir çukurda
saklı olan Tîmoteoʾ ve karındaşı Kirʾyâiyi
hem Âpollofânı öldürdüler
37*Bazıları kapıları kırarak dışardaki asker-
leri içeriye aldılar ve kenti ele geçirdiler. Bir
çukura gizlenmiş olan Timeteoʾ ile kardeşi
Kiryai’yi ve Apollofan’ı öldürdüler. 
38*Böyle ėtdikden soŋra Rabb bu ʿazîm nes-
neleri İsrâʾėle ėtdiḡi
38*Bunu yaptıktan sonra Rab bu büyük şey -
leri İsrail’e yaptığı ∞

*Almanca çevirilerde 4 gün.
**Almanca çevirilerde 5. gün.

***Almancası: “Aber am Fünften Tage ergrim -
mten zwanzig junge Männer um der Lästerung
willen und liefen männlich Sturm an die Mauer
und erwürgten im Grimm, was ihnen entgegen -
kam.’’
Türkçesi: Ama beşinci gün yirmi öfkeli adam
söverek, öfkeyle surlara doğru onlara karşı koyan-
lara saldırdı.
Ali Bey’in çevirisinde 25. günde saldırıldığını ya -
zıyor. Almanca çeviride ise 20 savaşçının sal -
dırdığını yazıyor.
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hem onlara zafer vėrdiḡi içỉn hamd-ü senâlar
eylediler
ve onlara zafer verdiği için şükrettiler. 

Onbirinci Bâb
1*Ve biraz zamândan soŋra pâdişâhıŋ lâlâsı
ve hısımı Lisiyâ ki umûruŋ müdebbiri idi
vâkiʿ olan âhvâl gücüne gelip
1*Kralın bakıcısı ve yakını olan Lisiya’ya ki,
halkın bilgesiydi. Bir müddet sonra olan du-
rumlara üzüldü. 
2*Seksen biŋ kadar yaya ve cemiʿ sipâhları
devşirip şehri Yunâ nîleriŋ meskenine dönder-
mek niyyetiyle Yahûdîler üzerine geldi
2*Seksen bin kadar yaya ile tüm atlıları top -
layarak, şehiri Yunan lılar’ın yerleşim alanına
döndürmek niyetiyle Yahudiler üzerine geldi. 
3*Ve heykeli akçe devşirecek yere sâʾir üm -
metleriŋ puthâneleri olduğu gibi hem her yıl
baş imâmlığı satılık ėtmek ister idi
3*Diğer milletlerin puthanelerinde olduğu
gibi Tapınağı gümüş para toplanan bir yere
ve döndürmek ve baş imamlığı her yıl parayla
satmak istiyordu.
4*Kudretullâha hîç iʿtibâr ėtmeyip illâ ya -
yalarıŋ rebevâtı ve atlĩlarıŋ ulûfu hem seksen
fîller ile meftûn olup
4*Tanrı’nın gücünü hiçe sayıyor; ama kendi
yayalarının onbinlercesi, atlıların binlercesi
ve seksen fille büyülenmiş olup;
5*Yahûdâ vilâyetine girdi de Kuds-i Şerîfden
beş ġurve mikdârı ırak olan Beyt-i Sûr nâm
bir sarp kalʿaya yanaşıp ȯŋa zor ėderdi
5*Yahuda vilayetine girdi. Kutsal Kudüs’ten
beş millik uzak olan Beytsur adındaki sarp
bir kaleye geldi ve onu zorlamaya başladı.
6*Makâbbî dahi hem ȯnuŋ tâʾifesi kendỉ kalʿ -
e lerini muhâsara ėt diḡini bilip halk ile bile
ağlayarak ve iŋleyerek Allah Teʿâlâya
6*Makabe de onun adamlarının kendi kale -
lerini kuşattığını öğre nince; halkla beraber
ağlayıp inleyerek yüce Allah’a ∞

tazarruʿ ∞
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tazarruʿ eylediler ki onlara İsrâʾėliŋ halâsı
içỉn íyỉ meleḡini göndere
İsrail’in kur tuluşu için iyi meleğini gönder-
mesini yalvardı.  
7*Hem Makâbbî ibtidâʾ silâhı alıp ġayrıları
yüreklendirdi ki karın daş lara imdâd vėrmek
içỉn bilesince muhâtaraya gireler
7*Önce Makabe silahını alıp diğerlerini yü -
reklendirdi ki kar deşlerine yardım etmek için
birlikte tehlikeye girsinler.
8*Pes hepisi bile düşmanlara hücûm ėtmek
içỉn dilirâne taşraya dışarı çıkdılar ve dahi
Kuds-i Şerîfe yakın iken onlara bir fâris gön-
derdi ki ak libâs ile gėyinmiş bir altĩn silâhı
silkerek önlerinde gi derdi
8*Böylece tümü düşmanlara saldırmak için
yiğitçe dışarıya çıktılar. Kutsal Kudüs’e yak -
laştıkları zaman onlara bir atlı gönderdi ki
ak giysiyle giyinmiş, altın bir silahı çekerek
önlerinden gidiyordu! 
9*O zamân hepisi bir uğurdan Allahü'r-ra -
hîme tebârek eylediler ve yürekleri kuv vet -
lendi ki yalıŋız âdamları deḡil belki eŋ yavuz
hayvânları hem demỉr hisârları da delmeḡe
hâzır idîler
9*O zaman tümü bir ağızdan merhametli Al-
lah’a dua ettiler. Yürekleri güçlendi ki yalnız
adamları değil; belki en kötü hayvanları ve
demir duvarları delmeye hazırdılar. 
10*Ve âlây ile revâne oldủlar çün onlar ile
bile döḡüşecek gökden bir nâsırı var idi zîrâ
Rabb-i Teʿâlâ onlara rahîm idi
10*Bir süvari birliğiyle yola koyuldular. Artık
onlarla dövüşecek gökten bir yardımcıları
vardı. Çünkü yüce Rab onlara acımıştı.
11*Ȯndan şîrâne düşman üzerine hovlayıp
onbir biŋ yaya ve biŋ al tıyüz atlĩyı yıkdılar
11*Ondan sonra aslanlar gibi düşmanlara
saldırıp on bir bin yaya ve bin altıyüz atlıyı
yıktılar. 
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12*Ve kalanlarını hep kaçırdîler ki onlardan
ekseri yaralı olup çırçıplak kaçdîler Lisiyâ
dahi kendỉsi ʿayb ile kaçarak kurtuldu
12*Kalanların tümünü kaçırdılar. Onlardan
birçoğu yaralı olup çırılçıplak kaçtılar. Li siya
da kendisi utançla kaçarak kurtuldu. 
13*Ve ʿaklı başında olmağile çekdiḡi zararı
tahmîn ėdip ve şul ʿİb rânîleri ki ʿAlâ Külli
Şeyʾin Kâdir Allah onlarıŋ yârdımcısıdır nâ-
mağlûb bilip
13*Aklı başına gelip uğradığı zararı tahmin
ettiğinde: -Şu İbranîler’in her şeye gücü ye -
ten Allah’ı onların yardımcısıdır ve yenil -
mezdir, dedi. 
14*Onlara âdam gönderip her ikrâr ėtdi ki her
maʿkûl ʿahdlere kâil olalar hem pâdişâha ilkâʾ
belki teklîf ėde ki onlar ile dost ola
14*Onlara adam gönderip her uygun ant laş -
maya razı olmalarını, kralı bile onlarla dost
olmayı teklif etmelerini söyledi. 
15*Makâbbî dahi nefʿ-i ʿâmme binâen Lisi -
yânıŋ her matlûbuna kâʾil oldu zîrâ her neyi
ki Yahûdîleriŋ husûsundan Makâbbî Lisiyâya
tahrîr ile vėrdi ise pâdişâh imzâ eyledi
15*Makabe de kamu yararı için Lisiya’nın
her istediği şeye razı oldu. Çünkü Yahudiler
ko nusunda Makabe, Lisiya’ya her ne yaz -
mışsa kral imzaladı. 
16*Zîrâ Lisiyâ Yahûdîlere bu minvâl üzere
mektûb yazdı idi
16*Lisiya, Yahudilere bu şekilde mektup yaz -
mıştı:
17*Lisiyâ Yahûdîleriŋ kavmine selâm ėder
sizden irsâl olunan Yuhannâŋ ve Âbşalom ki
size aşağada mestûr cevabı vėreceklerdir ba -
ŋa bir ʿarz-ı hâl içỉnde beyân olunmuş husûsât
içỉn sevindiler 
17*“Lisiya, Yahudi halkına selam ediyor. Siz-
den gönderilen Yu hanna ve Abşalom size aşa -
ğıda yazılan yanıtı vereceklerdir. Bana bir
dilekçeyle açıklanmış konular için sevindiler. 

pes ∞
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18*Pes ben pâdişâha her vâcibi't-telhîs olanı
bildirdim ol dahi kâbil olanlara rızâ vėrdi
18*Şimdi ben krala her gerekli özeti bildir -
dim. O da mümkün olanları onayladı.
19*İmdi eḡer siz mesâlihimize hayr hevâh -
lığı gözedesiŋiz ben size bundan soŋra sâʾir
ihsânlara sebeb olmağa çalışayım
19*Bundan böyle eğer siz işlerimize iyi niyet
gözetirseniz; ben de bundan sonra diğer iyi-
liklere sebep olmaya çalışacağım.
20*Ve onlara hem benim mübâşirlerime sipâ -
riş ėtdim ki siziŋle maslahatıŋ husûsatını söy -
leşeler hoşça kalıŋ
20*Onlara ve müjdecilerime bildirdim ki;
sizinle işlerim konu sunda görüşsünler, hoş -
çakalın.”  
21*Yüz kırk sekizinci yılda Diyoskorîntî*
ayınıŋ yiḡirmi dördün cü gününde
21*Yüz kırk sekizinci yılda ‘Diyoskorinti’*
ayının yirmi dördüncü gününde; 
22*Ve pâdişâhıŋ mektûbu böyle idi Ântiyoko
pâdişâh karındaşı Lisiyâya selâm ėder
22*Kralın mektubu böyleydi: “Kral Antiyoko
kardeş Lisiya’ya selam eder. 
23*Babamız ilâhlara intikâl ėtdikden soŋra
murâdım olmağile ki memleketimizde olan-
lar kendỉ masâlihlerini görmek içỉn ıztırâbsız
ge çineler
23*Babamız ilâhlara gittikten sonra dileğim
buydu: Ül kemizde olanlar kendi işlerini gör -
mek için zorluk çekmesinler. 
24*Ve işidip ki Yahûdîler babamıŋ tağyîrine
Yunânnî dînini idhâl ėtmek içỉn kâʾil olma -
dılar illâ kendỉleriniŋ âyînini gözedip yalva -
rırlar ki onlara kendỉ dîni üzere geçinmek
câʾ  iz görüle
24*Duyduğumuza göre Yahudiler, babamın
de ğişikliğine Yunan dinini katmayı kabul et -
me diler. İlla kendi ayinlerini gözetip kendi
dinlerini sür dürmeyi yalvardılar.

*Diyoskoros(Dioskorus); Grekçe: Mart ayı.
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25*Ȯnuŋ içỉn murâdım olup ki bu tâʾife dahi
âsûde hâl ola hükm eyledik ki onlara heykel
gerỉ vėrile de selefleriniŋ zamânında olan
ʿâdetleri istiʿmâl eyleyeler
25*Bunun için isteğim budur: Bu millete iyi-
likle davranılmasına karar verdik. Tapı nak -
la rı onlara geri verilsin ve eski yıllarda olan
ayinlerini yapsınlar.
26*Pes íyỉ ėdesin ki onlara irsâl ėdip el toku -
şasın tâ ki niyyetimizi bilip hâtırlarını hoş tu-
talar ve şevk ile kendỉ masâlihlerinde meşġûl
olalar
26*Şimdi onlara göndermeyi iyi ediyorsun,
tokalaşın ki niyetimizi bilip gönüllerini hoş
tutsunlar ve coşkuyla kendi  işleriyle uğraş -
sınlar.”  
27*Tâʾifeye ise pâdişâhıŋ mektûbu böyle idi
Ântiyoko pâdişâh Yahûdîleriŋ meşîhatına ve
sâʾir Yahûdîlere selâm ėder
27*Halka ise kralın mektubu böyleydi: “Kral
Antiyoko, Yahudilerin meclisine ve diğer
Yahudilere selam eder. 
28*Eḡer íyỉler ve hoşlar iseŋiz istediḡimiz
budur biz dahi íyỉ hoşuz
28*Eğer iyi ve hoş iseniz dileğimiz budur; biz
de iyi ve hoşuz. 
29*Menalâoʾ bize iʿlâm eyledi ki evleriŋize
dönmek ve kendỉ hali ŋizde olmak ister imiş -
siŋiz
29*Menelao bize bildirdi ki evlerinize dön-
mek ve kendi halinizdeolmak istiyor muş su -
nuz? 
30*Biz dahi ol gitmek isteyenlere tâ Kisâ -
nitîko+ ayınıŋ otuzuncusuna dek âmân ve is -
tîmân vėririz
30*Biz de gitmek isteyenlere ta Ksanitiko+

ayı nın otuzuncu gününe dek zaman tanıyıp
izin veriyoruz. 
31*Ve icâzet vėririz ki Yahûdîler evvelki gibi
kendỉ taʿâmlarını ve edyânını istiʿmâl eyle -
yeler ve murâdımız deḡildir ki min-baʿd on-
lardan birisi ėtdikleri
31*Ayrıca Yahudilerin önceden olduğu gibi
ken di yemeklerini yemelerini ve dinlerini yer-
ine getirmelerini kabul ediyoruz. Bundan
sonra onlardan birisi yaptığı ∞

+: Nisan ayı.

hatâları ∞
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içỉn rencîde oluna
bir şey için incitilmesin.
32*Ve dahi Menelâoʾyu gönderdim ki size
olan hayır hevâhlığı isbât eyleye hoşça kalıŋ
32*Ben Menelao’yu size olan iyi niyetimizi
ispatlasın diye gönderiyorum. Hoşçakalın!
33*Yüz kırk sekizinci yılda Kisânitîko* ayı -
nıŋ onbeşinci gününde
33*Yüz kırk sekizinci yılda ‘Ksanitiko’* ayı -
nın onbeşinci gününde;
34*Rûmâlılar dahi onlara bu minvâl üzere
mektûb gönderdiler
34*Romalılar da onlara bu şekilde mektup
gönderdiler: 
35*Rûmâlılarıŋ ėlçileri İkvinto-Memmiyo
hem Tito-Mânliyo Ya hû  dîleriŋ kavmine se -
lâm
35*“Romalılar’ın elçileri Quintus-Memmiyo
ile Tito-Manliyo  Yahudilerin ulusuna selam. 
36*Pâdişâhıŋ hısımı Lisiyâ size câʾiz gör -
düḡü şeyleri biz dahi câʾiz görürüz
36*Kralın akrabası Lisiya’nın size uygun
gördüğü şeyleri biz de uygun görüyoruz.
37*Nihâyet pâdişâha vâcibi't-telhîs olan
hükm ėtdiḡi nesneler içỉn tėziye bir kimes-
neyi göndere siz ki onlara mukayyed ola tâ
kim masâlihiŋize lâyık olduḡu üzere iʿlâm
ėdevủz zîrâ biz Ântâkiyyaya gideceḡiz
37*Sonunda kral, özetle karar verdiği şeyler
için, çabucak bir adam göndersin ki onlara
göz kulak olasınız! Ta ki biz işlerinize uygun
olarak bildiriyoruz. Çünkü biz Antakya’ya
gideceğiz.
38*Ȯnuŋ içỉn ʿacele ile bir kimseyi gönderiŋ
ki biz dahi bu husûsda olan reʾyiŋizi bilevủz
hoşça kalıŋ
38*Bu yüzden acele olarak birini gönderin ki
biz de bu konu için ne düşündüğünüzü bile-
lim. Hoşça kalın. 
39*Yüz kırk sekizinci yılda Kisânitîko* ayı -
nıŋ on beşinci gününde
39*Yüz sekizinci yılda, ‘Ksanitiko’ * ayının
onbeşinci gününde...

*bkz. I. Mak. 1/11; Xantikus(Ksantikus): Ni san
ayı. Burada 137. yıl olarak geçiyor(Selosid takvi- 

mi; İ.Ö. 302 -312 yılına denk geliyor.).
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On ikinci Bâb 
1*Pes bu taʿâhüdler oldukdan soŋra Lisiyâ
pâ dişâha gitdi Yahûdîler dahi felâhiyyete mu -
kayyed oldủlar
1*Şimdi bu sözler verildikten sonra Lisiya
krala gitti. Yahudiler de kurtuluşlarını gözet -
tiler. 
2*Âmmâ ol yerlerde olan serdârlar yaʿni Ti -
moteoʾ ve Ceennî oğlu Âpollonyo Hiye rûʾnî -
mo hem Demofon ve bunlardan ġayrı Kıbrĩs
pâşâsı Nîkânor onları kendỉ hâlinde ve ra -
hâtda komazlar idi
2*Ama o yerlerde olan kumandanlar; yani
Timoto, Ceenni oğlu Apolonyo, Hiyeronimo
ve Demefon ile bundan başka Kıbrıs paşası
Nikanor, onları hiç rahat bırakmazdı. 
3*Ve Yâfalılar bir bu kadar fesâd eyledîler
yaʿni bile sâkin olan Yahûdîleri daʿvet eyle -
dîler ki onlarıŋ hâzırladığı kayıklara ʿav ratları
ve evlâdı ile bineler kaʾannahu onlara ġaraz-
ı kalbî yok idi çün şehriŋ ʿâmmî niye tine it -
tibaʿ ėderler idi
3*Ve Yafalılar da bunlar kadar kötülük yap -
tılar. Yani bazı Yahudileri davet ettiler ki on -
ların hazırladığı kayıklara kadınları ve
ço     cuk larıyla binsinler. Çünkü kalplerinde
kötülük yoktu ve şehirin kamu kurallarına
uyuyorlardı.
4*Bunlar dahi selâmet ile geçinmek isteyîp
ve işkillenmeyỉp kabûl ėtdiler de deŋiziŋ en-
gininde iken onları ikiyüz kadar deryâya at -
dılar
4*Bunlar da iyilikle geçinmek isteyip kaygı -
lanmadan kabul ettiler. Ama denizin enginin -
de iken onlardan iki yüz kişiyi denize attılar. 
5*Yahûdâ dahi kendỉ tâʾifesine ėtdikleri zul -
mü işidip yiḡitlerine haber vėrdi
5*Yahuda tüm bu kötülükleri duyunca yiğitle -
rine haber verdi.
6*Ve hak Hâkimullaha istidʿâʾ ėtdikden soŋra
karındâşlarını katl ėdenleri 
6*Ve adil egemen Allah’a yöneldikten sonra
kardeşlerini öldürenlerin ∞

üzerine ∞
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üzerine geldi gėcede limânını* âteşe urdu
hem çerkelerini yakdı ve oraya kaçmışları öl -
dürdü
üzerine gelerek gece limanlarını ateşe verdi
ve kayıklarını yakıp oraya kaçmış olanları öl -
dürdü.
7*Âmmâ şehr kapalı olmağile tekrar gelmek
ve ol Yafâlılarıŋ bü tün şehrini istisâl ėtmeğe
gelmek niyyetiyle döndü
7*Ama şehir kapalı olduğundan, tekrar gel -
mek ve Yafalılar’ın tüm şehirini imha etmek
ni yetiyle döndü. 
8*Bu kez işidip ki Yâmniyâlılar dahi yan -
larında sâkin olan Yahû dîlere buŋa beŋzer
nes ne ėtmek isterler idi
8*Bu kez Yamniyalılar’ın da Yahudilere ben-
zer şeyler yapmak istediklerini duydu.
9*Ol Yâmniyâlılar üzerine gėce de geldi de
limânını* ve gemilerini âteşe urdu şöyle ki
ʿaleviŋ aydınlığı oradan iki yüz kırk ġurve
uzak olan Kuds-i Şerîfde göründü
9*O, Yamniyalılar üzerine gece gelerek li -
man larını ve gemilerini yaktı. O derece ki
alevin aydınlığı oradan iki yüz kırk mil uza-
kta olan kutsal Kudüs’ten göründü. 
10*Ve oradan dokuz ġurve yol kadar çekilip
Tîmoteoʾ üzerine gider iken beş biŋ kadar
yaya ve beş yüz atlı ʿarablar ȯnuŋ üzerine
hov ėtdiler
10*Oradan dokuz mil kadar yol alıp Timoto
üzerine giderken; beş bin kadar yaya ve beş
yüz atlı Araplar onun üzerine saldırdı. 
11*Ve cenk karışır iken Allahıŋ ʿavnı ile Ya -
hûdânıŋ tâʾifesi yakın çıkıp nevmâdî ʿarap lar
mağlûb olmağile Yahûdâya yalvar dılar ki on-
lara el tokuşup ikrâr ėde ki onlara koyunlar
ve sâʾir nesneleri ka yıralar
11*Cenk karışırken, Allah’ın yardımıyla Ya -
huda’nın adamları yakına geldiler ve ümidi
kırılan Araplar yenilerek Yahuda’ya onlarla
barışıp koyunları ve diğer şeyleri kayırmaya
söz vermesini yalvardılar.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ilimân’
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12*Yahûdâ dahi tahmîn edip ki gerçekden
ȯŋa niçe şeylerde nâfiʿ olacaklardır onlar ile
barışmağı maʿkûl gördü onlar dahi ʿahd ü â -
mânlar ėdip kendỉ evlerine gitdîler
12*Yahuda bunların ileride kendilerine ya ra -
yacaklarını düşünerek onlarla barış yap mayı
uygun gördü. Onlar da aman dileyip antlaş -
tılar ve evlerine gittiler.  
13*Ȯndan bir gayrı sarp köprüler ile metîn ve
tâʾbiyeler ile do landırılmış hem ecnâs-ı muh -
telife ile meskûn Kâspîn nâm şehiri basdı
13*Ondan sonra dik köprülerle sağlam laş -
tırılmış, surlarla çevrilmiş ve içinde her çeşit
insan bulunan, Kaspin adındaki diğer bir şe -
hiri bastı. 
14*Âmmâ içeride olanlar tâʾbiyeleriŋ sarp -
lığına ve tedârik olan zahîreye dayanıp hem
biraz gevşek tutup Yahûdâya ve tâʾifesine sö -
ḡerler idi hem sebb ėdip söylenmeyecek söz -
ler atarlar idi
14*Ama içerdekiler surların dikliğine ve
depolarında olan tahıllarına güvenip; biraz
da işi gevşek tutup Yahuda ile adamlarına
sövüyorlar hem de küfrederek ağza alınma -
yacak sözler söylerlerdi. 
15*Âmmâ Yahûdâ ve ȯnuŋ tâʾifesi ol Yuşaʿ*
zamânında koclar ve mancınıklarsız Yerîhoyu
yıkan Rabbü'l-ʿÂlemîne istidʿâʾ ėdip şid det
ile tâʾbiye üzerine çıkdılar
15*Ama Yahuda ve adamları o Yuşa* zama -
nında koç başları ve mancınıkları olmadan
Ye riho’yu(Eriha) yıkan ‘Evrenin Rabbi’ni ça   -
ğırıp, şiddetle surların üze rine çıktılar.  
16*Ve Allahıŋ lütfu ile şehri feth ėtdikle rin -
den soŋra bir takrîr olun maz derecede insan
öldürüldü kıtâl ėtdiler ki oraya yakın olan iki
ġurve enli göl dökülen kandan dolu görünür
idi
16*Ve Allah’ın iyiliği ile şehiri ele geçirdikten
sonra, belirlenemeyecek kadar insan öldü -
rüldü. O derece ki; oraya yakın olan iki mil
enli göl dökülen kandan dolu görünüyordu.** 
17*Oradan göçüp yedi yüz elli ġurve gitdiler
de Harekaye-Tobaʿinî dėdikleri 
17*Oradan göçüp yedi yüz elli mil gittikten
sonra Harekaye-Tobian dedikleri ∞
Yahûdîlere ∞

*Yeşu; İbr. Yehoşua': "YHWH (הוהי/Ye Ho VaH’ ın)
kurtarıcısı" anlamına geliyor.
bkz. Yeş. 6/20
**Almancası: “Und sie liefen mit Grimm an die
Mauer und eroberten mit Gottes Willen die Stadt
und erwürgten unsäglich viel Menshen, daß der
Teich, der beilag und wohl zwei Feld wegs weit
war, aussah wie ein Blut.’’ Martin Luther Çev.: II.
Mak. 12/16. Türkçesi: Ve onlar öfkeyle surlara
koştular, Allah’ın isteğiyle şehiri fethettiler. Belir-
lenemeyecek derecede çok insan boğazladılar ki,
iki tarla genişliğinde bir kan göleti oldu.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Tanrı'nın istemiyle
kenti ele geçirdiler. O denli insanın boğazını kes -
tiler ki, dört yüz metre ötede bulunan ırmak sanki
kanla dolup taşıyordu. II. Mak. 12/16
Yukarda ‘ırmak’ diyor? Almanca ve Ali Bey’in çe-
virisinde göl(gölet) diyor.
***Almancası: “Darnach zogen sie weiter sieben-
hundertundfünfzig Feld wegs und kamen gen
Charak zu den Juden, die man Tubiener he -
ißt.’’Martin Luther Çev.: II. Mak. 12/17
Türkçesi: Daha sonra oradan göçüp yediyüz elli
tarla yolu uzak Karak Yahudisi Tobyan’a gittiler.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Oradan doksan beş
mil ötede, Tobyan olarak bilinen Yahudiler'in ülke-
sine, Karaks'a vardılar. II. Mak. 12/17
Yukardaki çeviride ‘doksan beş’ mil diyor? Al-
manca ve Ali Bey’in çevirisinde yediyüz elli...!
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Yahûdîlere göçdủler
Yahudilere göçtüler. 
18*Ve ol yerlerde Timoteoʾyu tutmağa kâdir
ol madılar zîrâ bir iş başa ramayıp gitdî ve bir
yerde ʿazîm muhâfazayı alıkodu idi
18*Oralarda Timoteo’yu tutamadılar. Çünkü
bir iş başaramadan gitti ve bir yerde büyük
mu    hafızlarını yerleştirdi. 
19*Âmmâ Makâbbî tâʾifesiniŋ serʿaskerleri
Dositoʾ hem Sosipâtro kendỉ bölüklerini çe -
kip kalʿede alıkonmuşları on bir* âdamdan
ziyâde öldürdüler
19*Ama Makabe’nin askeri kumandanların -
dan Dosito ve Sosipatro kendi bölüklerini çe -
kip, kalede alıkonulan on bir* adamdan daha
çok öldürdüler. 
20*Makâbbî dahi kendỉ ʿaskerini bölük bölük
eyleyip ol bölükler üzerine Dositoʾya hem
So sipâtroya hükm vėrdi de Timoteoʾ üze rine
vardı ki yüz yiḡirmi biŋ yayası ve iki biŋ beş -
yüz atlĩsı var idi
20*Makabe de kendi askerlerini bölük bölük
ayırdı ve o bölükler üzerinde olan Dosito’ya
ve Sosipatro’ya buyruk verip Timoteo üze rine
yürüdü. Yüz yirmi bin yayası ve iki bin beşyüz
atlısı vardı. 
21*Âmmâ Timoteoʾ Makâbbîniŋ geleceḡini
duyup ʿavratları ve evlâdları hem sâʾir ağır -
lık ları hep Karnîyon nâm bir yere gönderdi
zîrâ ol kalʿeye muhâsara ėtmek hem her et -
râfda olan her yerleriŋ darlığı içỉn yanaş mak
güç idi
21*Ama Timoteo Makabe’nin geleceğini du -
yup kadınları ve çocuklarıyla beraber tüm
ağırlıklarını Karniyon adında bir yere gön-
derdi. Çünkü o kaleyi kuşatmak; çevredeki
ye rin darlığı ve dikliği nedeniyle yanaşmak
çok güçtü.  
22*Ve Yahûdânıŋ ilk bölüḡü göründüḡü gibi
düşmanlar arasına bir havf düşdü şöyle ki
Basîr-i Külli Şeyʾiŋ zuhûrundan havfnâŋ olup 
22*Yahuda’nın ilk bölüğü görünür görün-
mez; düşmanlar arasında bir panik başladı.
Şöyle ki ‘Her Şeyi Bilen’in belirtisinden kor -
kup, ∞

*Almanca çevirilerde ‘on bin’ yazıyor. 

f
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kimi buraya kimi oraya çekilip kaçkınlık vėr -
diler de kendỉ şişleriniŋ uçlarına sapla nırlar
idi
kimi oraya, kimi buraya çekilip kaçkınlık ver -
diler ve kendi şişlerinin uçlarına saplan dılar.
23*Yahûdâ dahi bâhâdırlık ile ardlarını alıp
ol fâsidleri tuʿme-i şimşîr ėderdi de otuz biŋ
kadar öldürdü
23*Yahuda kahramanca ardlarını alıp o
kötülük yapanları kılıçlara yem ediyordu.
Onlardan otuz bin kadar öldürdü. 
24*Hem Timoteoʾ kendỉsi Dositoʾnuŋ hem
Sosipâtronuŋ eline düşd ủ de onlara niçe il -
tiyâm ile yalvardı ki ȯnủ diri koyalar zîrâ on -
ların niçe babaları ve anaları hem karın daşları
elinde idiler ki eḡer o ölseydi onlar hîç ile hîç
sayılırlar idi
24*Timoteo’nun kendisi Dosito’nun ve Sosi-
patro’nun eline düştü ve onlara kendisini diri
bırakmaları için alçakça yalvardı. Çünkü
onların birçok anaları, babaları ve kardeşleri
ellerindeydiler. Eğer ölseydi onlar bir hiç sa -
yılacaktı. 
25*Bu husûsdan onları sağ ve salim geri vėr -
meḡe kavli gözetmek içỉn ʿazîm yemînler ile
ʿahd ü âmân ėtdikden soŋra ȯnủ kendỉ ka -
rındaşlarınıŋ halâsı içỉn salıvėrdiler
25*Bu yüzden onları sağlıcakla geri verme
sözünü gözetmek için, büyük yeminlerle gü -
vence sözü verdikten sonra onu kendi kar -
deşlerinin kurtuluşu için serbest bıraktılar. 
26*Ȯndan Makâbbî Kârniyona ve Etergâti -
yo na* doḡru varıp yiḡirmi beş biŋ âdam öl -
dürdü
26*Ondan sonra Makabe, Karniyon’a ve
Etergatiyon’a* doğru gidip yirmi beş bin
adam öldürdü. 
27*Ve onlarıŋ firâr ve inhizâmından soŋra
Efron nâm bir sarp şehr üzerine ʿasker çekdi
ki orada çok ecnâs-i muhtelife olurdu ve hi -
sârlar
27*Onların bozgunluğundan sonra Efron
adındaki sarp bir şehir üstüne askerlerle yü -
rüdü. Orada çeşitli kavimler yaşıyor, surlar 

*Asur tanrıçası Etergetis’in(Kibele) tapınağı.

üzerinde ∞

f
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üzerinde şahbâz yiḡitler durup keskîn döḡü -
şürler idi hem orada aletleriŋ ve mizraklarıŋ
ʿazîm tedârikî var idî
üzerinde kahraman yiğitler durup iyi döğü -
şüyorlardı. Orada birçok aletlerle mızraklar
vardı.
28*Âmmâ ol Kâdire ki kendỉ kudreti ile düş -
manlarıŋ kudretini bozar istidʿâ ėtdiklerinden
soŋra şehri zor ile aldılar da içinde olanlardan
yiḡirmi beş biŋ öldürdüler
28*Ama onlar; kendi gücüyle düşmanların
gücünü kıran  O kudret sahibini çağırdılar ve
şehiri zorla aldılar. İçindeki yirmi beş bin kişi
öldürüldü. 
29*Oradan göçüp Kuds-i Şerîfden altıyüz
ġurve ırak olan İskitoʾ poli üzerine vardılar
29*Oradan göçüp kutsal Kudüs’ten altıyüz
mil ırak olan İskitopolis’in üzerine vardılar.*  
30*Âmmâ çün orada olan Yahûdîler İskitoʾ -
polileriŋ onlara ėtdikleri hayr hevâhlığa hem
onlara musîbetli zamânlarda ėtdiḡi riʿâ yet ve
hürmetlerine şehâdet eylediler
30*Ama oradaki Yahudiler, İskitopoliler’in
kendilerine iyi niyetli olduklarını ve kötü za-
manlarda iyi dav ran dıklarını tanık oldular. 
31*Yahûdâ dahi hem ȯnuŋ tâʾifesi onlardan
şâkir olup hem onlardan nasîhat ėtdikden
soŋra ki gelecek zamânlarda dahi kendỉ tâʾi -
fesine ėylik+ sanalar haftalarıŋ bayrâmı yakın
olmağile Kuds-i Şerîfe vardılar
31*Yahuda da adamlarıyla onlara teşekkür
edip, onlara öğüt verdikten sonra -aynı seve -
cenliği gelecek zamanda da kendi milletine
göstermelerini isteyip- haftalar bayramı ya -
kın olduğundan kutsal Kudüs’e gittiler.
32*ʿÎd-i hamsîn  dėdikleri bayrâmdan soŋra
Edom serʿaskeri Gorciyâ üzerine sefer ėtdiler
32*Ellinci gün bayramı** dedikleri bayram-
dan sonra; Edom başkumandanı Gorciya üz-
erine yürüdüler. 

*Almancası: “Darnach zogen sie von dannen
wider Szythopolis, die sechshundert Feld Wegs 
von Jerusalem liegt.’’ Martin Luther çevirisi; II.
Mak. 12/26
Türkçesi: Sonra oradan çekildiler ve tekrar Kudüs’ 

ten altıyüz tarla yolu uzaklığında olan Skitopolis'e
gittiler.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çevirisi: 12/26 “Ardından
Yeruşalim'e ‘yetmiş beş’ mil uzaklıkta olan Ski-
topolis'e dek ilerlediler.’’II. Mak. 12/26

Yukardaki çeviride 75 mil diyor; Almanca ve Ali
Bey’in çevirisinde ise 600 ?
+ėylik: íyỉlik.
**Pentekost: Yahudi paskalyası; haftalar bay -
ramı(Hasat bayramı). Kökeni Sina dağında veri -
len on emre dayanıyor.
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33*Hem üç biŋ yaya ve dört yüz atlĩ ile taş -
raya çıkdılar
33*Üç bin yaya ve dört yüz atlıyla dışarıya
çıktılar. 
34*Ȯndan ȯnuŋla cenke girişip oldu ki Ya -
hûdîlerden azı düşdủ
34*Ondan sonra onunla cenge giriştiklerin -
de; Yahudilerden birazı kırıldı.
35*Ve Bâkifoduŋ bölüḡünden Dositevoʾ nâm
fâris bâhâdırı Gorci yâyı yakaladı da ȯŋủ üst
esvâbından tutarak zor ile çekerdi ve ol melʿ -
ûnu dipdiri esîr ėtmek isteyip bir Tırâkî fâris
ȯnuŋ üzerine hov layıp omuzunu kesdi de
Gorciyâ Mâresâya kaçdı
35*Bakifod’un bölüğünden Dositevo adın -
daki atlı bir savaşçı Gorciyas’yı yakaladı ve
onu üst giysilerinden tutarak zorla çekti. O
haini öldürmeden tutsak almak istedi. Trak -
ya lı bir atlı onun üstüne saldırıp omuzunu
kes  ti ve Gorciya Maresa’ya kaçtı. 
36*Hesderîn tâʾifesi dahi durmayıp döḡüşür
ve yorulmuş iken Yahûdâ Allah Teʾâlayâ is -
tidʿâʾ ėdip yalvardı ki onlarıŋ içỉn cenk ey-
leyip onlarıŋ serʿaskeri ola
36*Hesder’in adamları da durmadan döğü -
şü yordu. Yahuda yorul duğunda; yüce Allah’ı,
onun için savaşmasını ve onların ku man danı
olmasını yalvararak çağırdı. 
37*Ve o zamân kendỉsi vilâyet lisânı ile naʿra
ve gülbânke âğâz ėt dikden soŋra aŋsızdan
Gorciyânıŋ ʿaskerine hücûm eyledi de ȯŋủ
ka çırdı
37*O zaman kendisi o yörenin diliyle naralar
ve tekbirler atmaya başladıktan sonra an sızın
Gor ciya’nın askerine saldırıp onu  püs  kürttü. 
38*Ȯndan Yahûdâ ʿaskerini cemʿ ėdip Odûl-
lâm nâm şehre geldi ve orada yedinci gün
yetişmiş iken tatahhur ėtdiklerinden soŋra
ʿâdet üzere sebt gününe riʿâyet ėtdiler
38*Ondan sonra Yahuda askerlerini topla-
yarak Odullam adlı şehire geldi. Orayı yed-
inci günde arındırdıktan sonra, gelenekleri
üzeri Cumartesi gününe uydular.  
39*Ve ertesi günde Yahûdâ tâʾifesi iş görecek
zamânda maktûlleriŋ 

39*Ertesi iş günü Yahuda’nın adamları ölü-
lerin ∞

tenlerini ∞

f
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tenlerini almağa ve onları hısım-akrabâʾları
ile babalarınıŋ mezâr larına komağa gitdiler
cesetlerini almaya ve onları yakınları ile
atalarının mezarlığına koymaya gittiler. 
40*Maktûlleriŋ herbirisiniŋ esvâbı altında ise
Yâmnîyâdaki putlara mahsûs ve Yahûdîleriŋ
dînince hâram nesneler buldủlar da hepisine
ʿayân oldu ki bu sebebden öldủler idî
40*Ölülerin herbirisinin giysisi altında Yam-
niya’daki putlara ait Yahudilerin dinince
yasak olan şeyler buldular ve bu kişilerin bu
yüzden öldüklerini düşündüler.* 
41*Pes hepisi gizli nesneleri âşikâre gösteren
hak hâkim Rabbiŋ efʿâline tebârek eylediler
41*Böylece tümü gizli şeyleri apaçık gös te -
ren, doğru yargıç Rab’bin işlerine şaştılar! 
42*Ve teferruʿalar ėtmeḡe dönüp yalvardılar
ki vakiʿ günâh bi'l-kül liye mahv oluna hem
şecîʿ Yahûdâ kavme nasîhat ėderdi ki ken -
 dỉlerini günâhdan beri tutarlar çün ol mak -
tûlleriŋ günâhı içỉn vakiʿ hâli kendỉ gözleri
gördüler
42*Ve herkes bu günahın tamamen silinmesi
için yalvardı. Kahraman Yahuda ise halka,
kendilerini günahtan sakındırması için öğüt
veriyordu. Çünkü o ölenlerin suçları yüzün-
den başlarına gelenleri, kendi gözleriyle gör -
düler. 
43*Ve her âdamdan devşirip Kuds-ü Şerîfe
iki biŋ dirhem gümüş gönderdi ki günâh kef-
fâreti içỉn ihdâʾ oluna cümleten hayrât ve ha -
senât ėdip kıyâmeti  tefekkür ėderdi
43*Her adamdan iki bin dirhem gümüş para
toplandı. Bu bağışı kutsal Kudüs’e ‘günah ke-
fareti’  için gönderdi. Herkes bağışta bulunup
iyilik etmişti. Çünkü kıyameti düşü nü yordu. 
44*Zîrâ eḡer ümîdi olmayaydı ki ölüler ihyâ
olacaklardır ölüler içỉn
44*Eğer ölülere can verileceğine ümidi ol -
ma saydı; ölüler için ∞

*Almancası: “Da sie nun auszogen, fanden sie bei
einem jeden Erschlagenen unter dem Hemde
Kleinode von den Götzen aus Jamnia, welches
den Juden im Gesetz verboten ist. Da ward es of-
fenbar vor jedermann, warum diese erschlagen
wären.’’ Martin Luther Çev.: II. Mak. 12/40

Türkçesi: ‘Onlar gidip her öldürülmüş cesedin giy -
sileri içinde, Yamnia’daki ilahlarına ait değerli
mücevher taşları buldular ki bunlar Yahudilerce
şeriatte yasaktı. Bundan ötürü onların neden öl -
düğünü anlamış oldular.’
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Ama ölenlerin üze -
rinde, giysilerinin altında Yamniya'dan alınan
putların tılsımı bulundu. Oysa yasa, Yahudiler'in
bunları takmasına izin vermemektedir. Böylece bu
adamların hangi nedenle yaşamlarını yitirdikleri
herkes tarafından anlaşılmış oldu. 
Yukardaki çeviri hatalıdır ‘tılsım’ büyü, gücü olan
gizli sır anlamına geliyor. Oysa Yahudiler buna
inan mazdı. Yamni’adan putların değerli taşlarını
ganimet olarak aldılar. Yani onların gücüne
inandıkları için değil! O taşlara tamah etmişlerdi.
Bu yüzden Yahuda, 43. ve 44. ayetlerde günah ke-
fareti için girişimde bulundu. Eğer onların inancını
değiştirip putperest şeylere tapındıklarına inanmış
olsaydı; asla bu ‘günah kefareti’ işine girişmezdi.
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duâ ėtmek zaîd ve bî-mâʿnî olurdu 
dua etmek boş ve anlamsız olurdu. 
45*Hem bundan mâʿadâ teʾemmül ėderdi ki
takvâʾda olanlara saklanmış ʾecr-i cezîl vardır
45*Hem bundan başka; günahtan sakınanlar
için ayrılmış büyük mükafat olduğunu düşü -
nüyordu.
46*Ol ki sâlih ve müttakî fikr idi pes ölüler
içỉn keffâret eyledi ki günâhdan müteberrî
olalar
46*O dürüst ve haramdan çekinen biriydi. Bu
yüzden ölüler için kefaret etti ki günahtan be -
ri olsunlar.

Onüçüncü Bâb
1*Ondan bu yüz kırk dokuzuncu yılda Ya -
hûda Ântiyoko Âvpâtoruŋ ʿazîm ʿasker ile
Yahûdâ vilâyeti üzerine geleceḡinden hâber
aldı
1*Ondan sonra yüz kırk dokuzuncu yılda Ya -
huda, Antiyoko Evpator’un birçok askerlerle
Yahuda vilayeti üzerine yürüdüğünü haber
aldı. 
2*Ve pâdişâhıŋ lâlâsı hem müdebbir-ul umûr
Lisiyâ bile idi ki yüz on biŋ yaya beş biŋ
üçyüz atlı Yunânî ʿaskeri ve yiḡirmi iki fîl
hem üçyüz dırpânlı ʿarabaları var idi
2*Kralın çocuk terbiyecisi ve bakanı olan
Lisiya da beraberdi. Yüz on bin yaya, beş bin
üç yüz atlı Yunan askeri, yirmi iki fil ve üçyüz
iki tekerlekleri kılıçlı arabaları vardı. 
3*Menelâʾo dahi onlara katışdı ve nice mü -
dâhene ile Ântiyokoya vatanınıŋ halâsı içỉn
de ḡil illâ saltanata nâʾil olmak ümîdile na -
sîhat ėderdi
3*Menelao da onlara katıldı ve birsürü dal -
ka vukluklarla Antiyoko’ya vatanın kurtuluşu
için değil; illa egemen olmak için öğüt veriy-
ordu. 
4*Âmmâ Melik ül-Mülûk Allah ol fâsidiŋ
üze rine Ântiyokonuŋ göŋ lünü kaldırdı ve
Lisiyâ ȯnủ kollamış iken ki cümle şirretleriŋ
sebebi o idi buyurdu ki Bereʿaya götürülüp
orada ol yeriŋ ʿâdeti üzere katl oluna
4*Ama tüm egemenliklerin Allah’ı, o kötünün
üzerine Antiyoko’nun yüreğini kaldırdı. Lisi 

ya onu kollar görünürken; tüm kötülüklerin
nedeninin o olduğunu  ve Berea'ya götürülüp
orada, o yerin geleneğine göre öldürülmesini
buyurdu. 
5*Pes ol yerde elli ârşĩn+ yüksek kulle var idi
ki kül ile dolu idi 
5*O yerde elli arşın yüksek bir kule vardı ve
içi külle doluydu. ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘arşın’.

f
ve orada ∞
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ve orada bir deḡirmi mancınık var idi ki insân
ȯnuŋla dönüp her tarafdan kü le batar idi
Orada yuvarlak bir mancınık vardı ki insan
onunla dönüp büsbütün küle batıyordu. 
6*Oraya serîkaʾi'd-haram ile mücrim ya ġayrı
günâh-ı kebâîri irtikâb eden kimesneyi hepisi
ölsün díyẻ atıvėrirler idi
6*Oraya kanunsuzluk yapanlarla suçluları
veya diğer büyük günah yapan kişilerin tü -
münü ölsün diye atıyorlardı. 
7*Ve oldu ki ol zâlim Manelâʾo dahi bu ö -
lüm den öldü de toprağa gömülmek nasîbi
yoğidi
7*O zalim Menelao da bu tür bir ölümle öldü
ve toprağa gömülmek nasip olmadı.
8*ʿAleyhi mâ yestehak zîrâ ol mezbaha ki
ȯnuŋ âteşi ve külü pâk hem mukaddesdir gü -
nâh ėtdiḡi içỉn ölümü külde oldu
8*O bunu hak etmişti! Çünkü ateşi ve külü
temiz olan kutsal mezbaha karşı suçlu olduğu
için; ölümü de külde oldu. 
9*Âmmâ pâdişâh kendỉ fikirleriyle yavuz -
lanıp Yahûdîlere ba basınıŋ ʿasrında olan şey -
lerden beter ėtmeḡe gelir idi
9*Ama kral kendi düşünceleriyle yavuzlanıp,
Yahudilere babasının çağında olan şeylerden
daha çok kötülük yapmaya geliyordu. 
10*Yahûdâ dahi hâber alıp kavme emr eyledi
ki gėce gündüz Rabbe istidʿâʾ ėdeler
10*Yahuda bunu haber aldığında halka, Rab -
 bi gece gündüz çağırmalarını buyurdu. 
11*Ki ġayrı zamân ėtdiḡi gibi şimdi dahi dî -
ninden vatanından hem mukaddes heykel den
mahrûm olacak kimesnelere imdâd eyleye ve
biraz teneffüs bulmuş kavmi tekrar sebbâb-ı
ümmete münkâd olmağa komaya
11*Diğer zamanda yaptığı gibi şimdi de di -
nin den, vatanından hem kutsal Tapınak’tan
yoksun kalacak kişiler için yardım etsin ve
biraz soluklanmış halkı yine sövgücü millete
boyun eğdirmesin. 

f

f
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12*Pes hepisi böyle ėderek Rabb'il-Rahîme
ağlayıp ve oruç tutup hem üç gün ʿâlâ't-tevâlî
yerde yatıp yalvardıkdan soŋra Yahûdâ onlara
tenbîh ėdip emr eyledi ki yanına geleler
12*Böylece tümü birden çok esirgeyen Rab -
be ağlayıp ve oruç tutup üç gün upuzun yerde
yatarak yalvardıktan sonra; Yahuda onları
uyarıp yanına gelmelerini buyurdu. 
13*Kendỉsi ise ihtiyârlar ile başkaca varıp
taşraya çıkmak ve pâdi şâhıŋ ʿaskeri Yahûda
vilâyetine girmezden hem şehiri feth ėtmez -
den Allahıŋ ʿavnı ile cenke girişmek içỉn mü -
şâvere eyledî
13*Kendisi de yaşlılarla ayrı çekilip dışarıya
çıkmak; kralın askerleri Yahuda vilayetine
girmeden ve şehiri ele geçirmeden Allah’ın
yar dımıyla cenge girişmek için görüşme yap -
tı. 
14*Ve hidâyeti Hâlikı'l-ʿÂleme salıp kendỉ
tâʾifesini dîn ve heykel ve şehr hem vatan ve
umûr-ı ʿ âmme tâ oluncaya dek şecâʿat ile dö -
ḡüş mek içỉn yüreklendirdikden soŋra Modîn
karîbinde orduyu kurdu
14*Ve kılavuzluğu evrenin Rabbi’ne bırakıp
kendi halkını din, Tapınak, şehir, vatan ve ka -
mu işleri oluncaya dek kahramanca dö vüş -
mek için yüreklendirdikten sonra, Modin
ya  kınlarında orduyu kurdu. 
15*Ve kendỉniŋkilerine zaferullah diye şiʿâr
vėrdikden soŋra kendỉ ʿaskerinden seçme yi -
ḡitler ile şâh konağınıŋ cânibinde orduyu gė -
cede basdı da dört biŋ âdam kadar hem baş
fîli üzerinde olan beytiŋ âhâlîsi ile öldürdü*
15*Kendininkileri ‘Zafer Allah`tandır’ diye
simgelendirdikten sonra, kendi askerinden
seçme yiğitlerle, kralın konakladığı yerin gü -
neyinde gece orduyu bastı ve dört bin kadar
adamla baş filin üzerinde olanları öldürdü.* 
16*Ve ʿâkibet orduyu pür havf ve ıztırâb ėdip
işi râst geldikden
16*Sonunda onlara büyük korku ve acı verip
işleri rast gittikten ∞

*Almancası: “Und er Lagerte sich bei Modin und
gab diese Worte ihnen zur Losung: Gott gibt Sieg!
Darnach machte er sich bei Nacht auf mit dem
König in sein Lager und erschlug bei viertausend 

Mann und den vordersten Elefanten samt allen,
die im Türmlein waren.’’
Türkçesi: Ve o Modin yakınlarında orduyu kurdu.
Onlara bu parolayı verdi: ‘Zafer Allah’tandır!’
Son ra geceleyin kralın ordusuna baskın yaparak
dört bin adam ve baş filin üzerindeki kuleciğin
üzerinde olanları öldürdü.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Adamlarını "Zafer
Tanrı'dandır" parolasıyla bırakırken, en seçkin ve
yürekli genç askerlerle birlikte geceleyin kralın
çadırına saldırdı. Yaklaşık iki bin kişiyi yok etti. En
büyük fillerin ve sürücülerinin boğazını kesti. 
Yukardaki çeviride ‘iki bin’ kişi diyor; oysa Al-
manca ve Ali bey’in çevirisinde dört bin adam
diyor.

soŋra ∞

f
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soŋra gerỉ döndüler
sonra geri döndüler.
17*Bu nesne gün ağarmağa başladığı zamân
oldu zîrâ Rabbiŋ himâyeti Yahûdâya muayyin
idi
17*Bu şeyler gün ağarmaya başladığı zaman
oldu. Çünkü Rab’bin koruması Yahuda’ya
belli olmuştu. 
18*Bu kez pâdişâh Yahûdîleriŋ cerâʾetini tat -
dıkdan soŋra fenn ile yerleri almağa çalışdı
18*Bu kez kral Yahudiler’in cesaretini gör -
dük ten sonra; becerisi ile yerleri almaya ça -
lıştı. 
19*Ve Beyt-i Sûra yanaşdı ki orada Yahû -
dîleriŋ metîn muhâfazası var idi âmmâ tüs -
kürülüp zarar çekerdi hem zebûnlanır idi
19*Beytsur’a yanaştı. Orada Yahudilerin
güç lü sığınakları vardı. Ama geri püskür tü -
lünce zarar görüp güçsüz kaldı. 
20*Yahûdâ ise içerỉkilere dâʾimâ lâzım olan
nesneleri gönderirdi
20*Yahuda ise içerdekilere daima gerekli
olan şeyleri gönderiyor du. 
21*Bu kez Yahûdîleriŋ ʿaskerinden olan Ro -
doko nâm kimesne düşmanlara esrârı fâş ey -
ledi bu husûsdan teftîş olunup tutuldu ve
zin dâna bırakıldı
21*Bu kez Yahudiler’in askerinden olan Ro -
doko adındaki biri düş manlara sırlarını söy -
ledi. Bu yüzden araştırılıp tutuklandı ve
zin   dana atıldı. 
22*Ȯndan pâdişâh ikinci kerre Beyt-i Surrîler
ile kavilleşmeğe geldi ve onlar ile ʿahdler
eyledi de varıp Yahûdânıŋ tâʾifesi ile döḡüşdü
ve mağlûb oldu
22*Ondan sonra kral ikinci kez Beytsur’lular
ile antlaşmaya geldi. Onlarla anlaştıktan
son ra gidip Yahuda’nın adamlarıyla dövüştü
ve yenildi. 
23*Ve Ântâkiyyada umûruŋ tedbîri içỉn alı -
konulmuş Filiponuŋ
23*Antakya’da halkın güvenliği için alıko -
nulmuş Filipo’nun ∞

ʿasî ∞

f
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olduğunu işidip şâşdı da Yahûdîlere yalvarıp
onlar ile sulhlaşdı ve her maʿkûl şartlar üzere
yemîn eyledi ȯndan onlar ile barışdıkdan soŋ -
ra kurbânlar takrîb eyledi hem heykele ih -
tirâm hem mekâna ihsânlar eyledi
olduğunu duyunca şaşırdı ve Yahudilere yal -
varıp onlarla her uygun şartlar üzerine yemin
etti. Ondan sonra onlarla barışıp kurbanlar
kesti. Tapınağa ve mekana arma ğanlar verdi.
24*Ve Makâbbî ile kocuşup ȯnủ İbtolmâʾîde
den tâ Cerânnî eyâletine serʿasker eyledi*
24*Makabe ile kucaklaşıp onu Ptolemai’den
ta Ceranni eyaletine dek başkumandan ata -
dı.* 
25*Soŋra da İbtolmâʾîdeye geldi de vilâyet -
liler ol ʿaskerlerden hoşnûd deḡiller idi ȯnuŋ
içỉn güçlerine gelip ol kavl ü kararları boz-
mak isterler idi
25*Sonra da Ptolemai’ye geldi ve vilayetliler
o askerlerden memnun değillerdi. Bu yüzden
onların zoruna gitti ve antlaşma karar larını
bozmak istediler. 
26*Âmmâ Lisiyâ dîvâna oturup kâdir olduğu
üzere iʿtizâr eyledi de kendiniŋ ilkâʾları ile
halkı teskîn ve telyîn eyledi ȯndan pâdişâh
Ântâkiyyaya döndü pes pâdişâhıŋ seferi ve
dönüşü bu vechile oldu
26*Ama Lisiya kürsüye oturup elinden geldi -
ğince özür diledi ve kendi ataklığıyla halkı
yu  muşatarak yatıştırdı. Ondan sonra kral An-
takya’ya döndü. Böylece kralın seferi ve
dönüşü bu şekilde oldu. 

On Dördüncü Bâb
1*Üç yıldan soŋra Yahûdâ hâber aldı ki Se -
levkonuŋ+ oğlu Demet riyo deryâdan 
1*Üç yıldan sonra Yahuda şöyle haber al -
mıştı: Selevko’nun oğlu Demetriyo ∞
gelip ∞

*Almancası: “Er nahm auch Makkabäus an zum
Freund und machte den Hegemonides zum Haupt-
mann von Ptolemais an bis an die Gerrener.’’ Mar-
tin Luther Çev. II. Mak. 23/24
Türkçesi: O Makabe’yi dostu yaptı ve Hege-
monides’i Ptolemais’ten Gerar’a(Ceranni) kadar 

başkumandan atadı.
Almanca çeviride Hegemonides’i atadı diyor; Ali
Bey ise çevirisinde Makabe’yi atadı diyor. 
+Seleicus: Komogeno kralı Antiyokos; İ.Ö. 167-
63.

f
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gelip Tarâbilos+ lîmanından bir ʿazîm ʿasker
ve büyük donanmâ ile vilâyete girdi
gelip Tripolis limanından büyük bir askeri
donanmayla vilayete girdi. 
2*Ve Ântiyokoyu hem lâlâsı Lisiyâyı öldür -
dükten soŋra vilâyeti zabt eyledi
2*Antiyoko’yu ve çocuk bakıcısı Lisiya’yı öl -
dürdükten sonra vilayeti aldı.  
3*O zamân Âlkîmo nâm kimesne ki evvelden
baş imâm idi âmmâ bütperstleriŋ ihtilâtı za -
mânında kendỉ irâdeti ile müteneccis oldu idi
görüp ki ȯŋa bir vechile halâs ve mukaddes
mezbaha yanaşmak yokdur*
3*O zaman Alkimo adındaki biri ki, önceden
baş imamdı. Ama putperestlerle karışıp gö -
rüş tükten sonra kendi isteğiyle kirlenmişti.
Artık kendisine ne bir kurtuluş, ne de kutsal
mezbaha yanaşmak vardı*. 
4*Yüz elli birinci yılda şâh Demetriyoya
gelip ȯŋa bir altĩn tacı hem hurmâ dalını ve
bundan mâʿadâ heykeliŋ Tevrâtında sipâriş
olunan dallarından hediyye eyledi de ol gün -
de hîç tınmadı
4*Yüz elli birinci yılda kral Demetriyo gelip
ona altın bir taç ve hurma dalıyla; bundan
baş ka Tapınağın Tevrat’ında emanet edilen
dallarından armağan etti ve o gün hiç ses
çıkarmadı.
5*Ondan kendỉ cünûnuna münâsib fĩrsat bu -
lup ve Demetriyonuŋ müşâ veresine daʿvet
hem ȯŋa Yahûdîleriŋ ne hâlde ve ne niyetde
ol duğundan suʾâl olunmuş iken cevab ėtdi ki
5*Ondan sonra kendi deliliğine uygun bir
fırsat buldu. Demetriyo’nun toplantısına da -
vet edildiğinde ona Yahudiler’in durumunun
ne olduğunu ve ne niyette oldukları sorul du -
ğunda şöyle yanıtladı:  
6*Yahûdîler arasında Âsiddîler dėdikleri ki
onlarıŋ başı Yahûdâ-Makâbbîdir cenk ve tuğ -
yânlar kaldırıp memleketi kendỉ râhatında ko-
mazlar 
6*Yahudiler arasında Asidiler denilen ve on -
ların başı Yahuda-Makabi olan biri, cenk
edip azarak ülkeyi kendi huzurunda bırak -
mıyorlar. 
7*Ȯnuŋ içỉn ben dahi ecdâdımıŋ mensıbın-

dan yaʿnî baş imâmlıkdan
7*Bu yüzden ben de atalarımdan kalan baş imam -
lıktan ∞
*Almancası: “Alcimus aber, der zuvor Hoher-
priester gewesen und schändlich abgefallen war
zur Zeit der Verfolgung und nun dachte, daß er
weder am Leben bleiben noch wieder zum Hohen-
priesteramt kommen würde. ’’ Martin Luther Çev.:
II. Mak. 14/3
Türkçesi: Önceden baş rahip olan Alkimus ki
utançla düşmüştü. Takip edilince; artık ne tekrar
baş rahipliği yapabileceğini ve ne de hayatta
kalabileceğini anladı.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “ Eskiden başkâhin
olan, ama bir isyan sırasında kasten kirlenen
Alkimos adında bir adam, nereye dönse güvenlikte
olamayacağını ve bundan böyle kutsal sunağın
yanına gidemeyeceğini anlayınca,’’ II. Mak. 14/3
Almanca ve Ali Bey’in çevirisinde yukarıda ya -
zılan ‘bir isyan sırasında’ sözleri yok! Hangi
Grekçe’den çevrildiğini bilmek gerekiyor. Aksi
taktirde bunun kişisel bir yorum olduğu anlaşılır.

+bkz. Ali Bey`in 1664 el yazmasında ‘Trabulus’.
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maʿzûl olmağile halâ buraya geldim
kovulmakla işte buraya geldim. 
8*Çün evvelâ pâdişâhıŋ hizmetine hayr-niy -
yetim var saniye dahi kendỉ hemşehrilerim
içỉn çalışırım zîrâ ol mezkûrleriŋ cesâreti içỉn
cümle tâʾifemiz ʿazîm belâlar çekerler
8*Çünkü önce kralın hizmetine iyi niyetim
var, ikincisi vatan daşlarım için çalışıyorum.
Çünkü onların cesareti için milletimiz büyük
belalar çekiyor. 
9*Pes sen ėy pâdişâh bu âhvâlden ʿale'l-in-
firâd haberdâr oldukdan soŋra hepisine ėt -
diḡin lütf u keremiŋ üzere vilâyetimiziŋ ve
ʿazîm müzâyekede olan tâʾifemiziŋ tedârikini
gör
9*Şimdi sen ey kral! Bu durumdan birer birer
haberdar olduktan sonra; tümüne yaptığın iy-
ilik ve cömertliğin ile bölgemizde büyük sıkın -
tıda olan milletimizin gereksinimlerini gör. 
10*Zîrâ mâ-dâm ki Yahûdâ sağdır kâbil de -
ḡildir ki bu umûr selâ metde ola
10*Yahuda sağ olduğu müddetçe hiçbir za -
man huzur içinde olmayacak. 
11*Bu nesneleri dėdikten soŋra tėziye pâ di -
şâ hıŋ sâʾir dostları Yahûdânıŋ âhvâline
ġarazlı iken dahi ziyâde Demetriyoyu tu tuş     -
durdular
11*Bu şeyleri dedikten sonra kralın diğer
dostları -Yahuda’nın tutumuna karşı kinleri
olduğu halde- aniden daha çok Demetriyo’yu
kızıştırdılar. 
12*Ȯnuŋ içỉn tėziye Nikânoru ki şerîfi'l-bân
idi çığırıp ȯnủ Yahûdâ vilâyetiniŋ serʿaskeri
nasb eyledi
12*Bu yüzden vali olan Nikanor’u çağırıp
onu Yahuda bölgesinin vilayetinin başku man -
danı olarak atadı. 
13*Ve ȯnủ gönderip bu fermân ile mektûblar
vėrdi ki Yahûdâyı öldüreler hem tâʾifesini
dağıdalar ve Âlkîmoyu Heykel-i ʿAzîme baş
imâm dikeler
13*Ona Yahuda’yı öldürmeleri için mektu-
plar verdi. Böylece onun toplumunu dağıta -
caklar ve Alkimo’yu Tapınağın baş imamı
ya   pacaklardı. 
14*O zamân Yahûdâ vilâyetinden Yahûdâ 

içỉn kaçmış bütperestler bölük
14*O zaman ‘Yahuda Bölgesi’nden Yahuda
için kaçmış putperestler bölük ∞

bölük ∞

f
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bölük Nikânora katışdılar zann eyleyip ki
Yahûdîleriŋ belâ ve ka zâʾları kendỉlere devlet
ola
bölük Nikanor’a katıldılar. Çünkü onlar Ya -
hu dilerin başına gelebilecek bela ve ka -
zalardan, kendilerine bir şans geleceğini
sa  nıyorlardı. 
15*Bu kez Yahûdîler Nikânoruŋ ve büt pe -
restleriŋ üzerine silâhlar ile geleceḡini işidip
kendỉ üstlerine toprak saçıp kavmini ebeden
ih tiyâr ėdene tazarruʿ eylediler ki her zamân
mütecelli âyâtı ile ken dỉ pâyınıŋ sâʾîni ola
15*Bu kez Yahudiler, Nikanor’la putperest-
lerin üzerlerine silah larla geleceğini duyunca
kendi üzerlerine toprak saçıp halkını sonsuza
dek seçmiş olana yalvardılar ki her zaman
beliren ayetleriyle, kendi payının koruyucusu
olsun.  
16*Ȯndan serʿaskeriŋ emri ile ʿasker oradan
ʿacele ile göçüp Dessâv hisârına yakın düş -
manlar ile tokuşdu
16*Ondan sonra başkumandanın emriyle
askerler oradan çabucak göçüp Desav hisa -
rına yakın olan düşmanlarla çarpıştılar. 
17*Ve Nikânor ile cenk ėden Yahûdânıŋ ka -
rındaşı Simʿun idi ki düş manları aŋsızdan
ârâmda görüp şaşdı
17*Nikanor’la cenk eden Yahuda’nın kardeşi
Simon idi ki bu sırada düşmanları ansızın gö -
rünce şaşırdı. 
18*Âmmâ Nikânor Yahûdanıŋ pek yararlığı
ve vatan içỉn ėtdiḡi cenklerde yümnini işidip
ȯnuŋla muhârebe ėtmeḡe korkdu
18*Ama Nikanor, Yahuda’nın çok yararlığı
ve vatan için yaptığı cenk lerde gücünü işitip
onunla vuruşmaya korktu. 
19*Ȯnuŋ içỉn Posdoniyo ve Teoʾdotoyu hem
Mâtiyâyı ilerice gönderdi ki sulh ėdeler
19*Bu yüzden Posdoniyo’yu, Teodoto’yu ve
Matiya’yı barış yapması için ileriye gönderdi.  
20*Bu husûsdan çok müşâvere olup ve baş
olan halkı haberdâr
20*Bu konuda çok tartıştıktan sonra, baş
olan kişi halkı bilgi lendirip ∞
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ėdip hepisiniŋ reʾyleri bir ittifâkda gördükden
soŋra ʿahdlere kâʾil oldular
tümünü aynı kararda gördükten sonra ant -
laştılar. 
21*Ve bir günü taʿyîn ėtdiler ki onlar ikisi
yalıŋız ol günde bulu şacaklar idi ve tarafeyn-
den birer iskemleler götürülüp ol iskemleler
orada kuruldu
21*Ve kendi aralarında bir gün seçtiler ki
ikisi yalnız o günde buluşacaklardı. Taraflar-
dan birer iskemleler götürülüp o iskemleler
orada kuruldu.  
22*Yahûdâ dahi yaraklı âdamlar hâzır ėdip
münâsib yerlerde dizdi ki aŋsızdan düşmanlar
bir hıyânet ėtmeyeler ȯndan maʿhûd tekel-
lüme vardılar
22*Yahuda da silahlı adamlar hazırlayıp uy -
gun yerlere dizdi ki düşmanlar ansızın bir
hainlik yapmasınlar. Ondan sonra söz ver -
dikleri konuşmayı yaptılar.
23*Nîkânor dahi Kuds-i Şerîfde olup hîç bir
tecâvüz ėtmedi hem cemʿ olunan ʿaskerleriŋ
bölüklerini salıvėrdi
23*Nikanor da kutsal Kudüs’te olduğu için
hiç bir saldırıda bu lunmadı ve toplanan tüm
askeri bölüklerini serbest bıraktı. 
24*Yahûdâyı ise dâʾimâ yanında tutardı da
ȯnuŋ kalbi ol kişiye mâʾil idi
24*Yahuda’yı ise daima yanında tutuyordu.
Çünkü yüreği o kişiye kaymıştı.  
25*Ve ȯŋa nasîhat ėderdi ki evlene hem evlâd
ėdine ol dahi evlenip râhatda geçinirdi ve
bilesince hüsn-ü muʿâmele ėderler idi
25*Onlara evlensin ve çocukları olsun diye
öğüt veriyordu. O da evlenip huzurla geçi -
nirdi. Yani böylesine iyi davranışları vardı. 
26*Âmmâ Âlkîmo onlarıŋ birbirine olan mu -
habbetini görüp ve ėtdikleri kavl ü ka rârlarını
bilỉp Demetriyoya vardı da ȯŋa dėdi ki pâ -
dişâhıŋ
26*Ama Alkimo onların birbirlerine olan
sevgisini görüp, yaptıkları ant laşmayla ka -
rar ları bilip, Demetriyo’ya gitti ve ona dedi
ki: -Kralın ∞

hizmetiŋe ∞
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hizmetiŋe Nîkânoruŋ ġarazı var çün mem -
leketiŋ hâʾini Yahûdâyı kendỉye ha lî fe eyledi
hizmetine Nikanor’ un kini var. Çünkü ülkenin
haini Yahuda’yı kendine halife seçti. 
27*O zamân pâdişâh ol menbaʿ-i fesâd âda -
mıŋ iftirâlarından hışm u ġazâba bindi ve
Nîkânora yazıp dėdi ki ol ʿahid ve âmânlar-
dan hoşnûd deḡil idi ve emr ėderdi ki ȯŋa
ʿalâ't-aʿcîl Makkâbbîyi kayd-ı bend ile Ân-
tâkiyyaya göndere
27*O zaman kral o kötülük kaynağı adamın
iftiralarından alev lenerek öfkeyle kalktı ve
Nikanor’a o antlaşmayla güvencelerden
mem        nun olmadığını yazdı. Ona çok acele
Makabe’yi bağlayarak Antakya’ya gönder-
mesini istedi.
28*Bu hâber Nîkânora yetişdiḡi gibi şâşdı ve
müteʿâhid olunan nes neleri fesh ėtmek gü -
cüne gelirdi çün ol kişiniŋ hîç bir vechile cü -
rümü yoğidi
28*Bu haber Nikanor’a ulaştığı an çok şa -
şırdı. Antlaşmış olduğu şeyleri kaldırmak ona
güç geliyordu. Çünkü o kişinin hiçbir şekilde
suçu yoktu.  
29*Nihâyet pâdişâha muhâlefet ėtmek kâbil
olmadığıçỉn+ fĩrsat gö zedirdi ki maslahatı
sanʿat ile itmâm eyleye
29*Sonunda krala karşı gelinemediği için
fırsat kollayıp, bu işi kurnazca bitirmek istedi. 
30*Âmmâ Makâbbî görüp ki Nîkânor ȯnuŋla
serdce geçinirdi ve muʿtâd ülfetini vahşet
üzere gösterirdi fikr ėdip ki bu ʿabus hoş
kalbden gelmez kendỉ vaʿfir tâʾifesini cemʿ
ėdip Nîkânordan gizlendi
30*Ama Makabe, Nikanor’un kendisiyle sert -
çe geçindiğini görüp; alışılagelen dost luğunu
vahşice gösterdiğini ve bu sertliğin iyi bir
yürekten çıkmadığını düşündü. Kendi kala -
balık adamlarını toplayıp Nikanor’dan gi-
zlendi.

+bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘olmadığı
içỉn’ kelimeleri ayrı yazılmıştır.
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31*Ol biri* dahi bilip ki ol âdamdan dilirâne
renklendi ol Heykel-i âʿzm ü Âkdese imâm -
lar muʿtâd olunan kurbânları takrîb ėtdiḡi
zamân geldi ve emr ėtdi ki ol âdam ȯnuŋ eline
teslîm oluna
31*Öbürü(Nikanor) de; o adamdan(Maka -
be’den) ‘ötürü’ mertçe davranıp, o en büyük
ve en kutsal  Tapınağa,  imamların geleneksel
kurbanları suna cağı zaman geldi ki o adam
onun eline teslim edilsin.
32*Âmmâ onlar ȯnuŋ aradığı âdam nerededir
bilinmez diyẻ çok yemînler ėdip o heykele
doğru sağ elini kaldırıp böyle yemîn eyledi
32*Ama onlar ‘onun aradığı adam nere -
dedir? bilinmez!’ diye çok yeminler edince;
o(Nikanor) da Tapınağa doğru sağ elini kal -
dırıp böyle yemin etti: 
33*Eğer baŋa Yahudâyı kayd-ı bend ile elime
vėrmezseŋiz Hey kelullahı yer ile beraber
düm düz ėdeyim hem mezbahı bo zayım da
bunda Bâhûya** bir ʿazîm heykel yapayım
33*-Eğer bana Yahuda’yı bağlı vermezseniz;
Allah’ın Tapınağını yerle bir ederim! Ve mez -
bahı bozarak buraya, Baküs’e büyük bir ta -
pınak yaparım. 
34*Bu nesneleri dėdikden soŋra gitdi o za -
mân imâmlar ellerini göḡe doğru uzadıp tâʾ -
ifemiziŋ dâʾimâ sâyeni olana istidʿâʾ ėdip
böy le dėdiler
34*Bunları söyledikten sonra gitti. O zaman
imamlar ellerini göğe doğru uzatıp, milletin
daima koruyucusu olanı çağırıp böyle de -
diler:
35*Ėy her şeyʾiŋ Rabbi eḡerçe hîç bir şeyʾe
ihtiyâcıŋ yok ise yine de meskeniŋiŋ heyke-
lini aramızda olduğunu istediŋ
35*-Ey her şeyin Rabbi! Senin hiç bir şeye
gereksinimin yoksa da; yine de evinin Tapı -
nağının aramızda olmasını istedin.
36*Pes hâlâ her kuds ile kuddûs Rabb bu
yeŋiden tathîr olunan beyti dâʾimâ tencîsden
tâhir saklayıvėr
36*Şimdi her kutsiyetle kutsal Rabb. Bu yeni -
den arındırılmış Evi daima kirlilikten temiz
koru.

bu kez ∞

*bkz. Ali Bez’in 1664el yazmasında ‘o biri’ 
**Baküs: Diyonizos 
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37*Bu kez Kuds-i Şerîfiŋ ihtiyârlarından Râ -
ziyâ nâm kimesneyi ki şehriŋ muhibbi ve
hayırla meşhûr âdam iken Yahûdîlere eylik-
ler+ ėtdiḡi içỉn ȯnlarıŋ babası aŋılırdı Nî kâ -
nora geçdiler
37*Bu sırada Kudüs’ün yaşlılarından olan,
Raziya adındaki kentin sevilen ve iyi anılan
kişisi ki Yahudilere iyilikler yaptığı için on -
ların babası sayılıyordu; Nikanor’a gittiler. 
38*Ki geçmiş zamânlarda Yahûdî dînini ih -
tilâtsız gözetmesine sebeb olup Yahûdîlik içỉn
cân ve teni ʿaşk ile meydâna kodu idi
38*Geçmiş yıllarda Yahudi dinini katışıksız
gözetmesine sebep olan Yahudilik için kendi
canını aşkla ortaya koymuştu.
39*Ve Nîkânor Yahûdîlere olan bed kalbini
ʿayânen göstermek isteyip beşyüz ʿaskerîden
ziyâde gönderdi ki ȯŋủ tutalar
39*Ve Nikanor Yahudiler’e olan kötü yüre -
ğini açıkça göstermek için; beşyüz askerden
daha çoğunu onu yakalamaları için gön-
derdi.
40*Zîrâ zann ėderdi ki eḡer ȯnủ tutaydı Ya -
hûdîlere ʿazim zarar ėderdi
40*Çünkü eğer onu tutarlarsa Yahudilere bü -
yük zarar vereceğini sanıyordu. 
41*Bu kez ol bölükler kulleyi almak isteyip
ve havliniŋ kapĩsını zor ėdip emr ėtdiler ki
âteş getirile de kapĩlar yakıla ol dahi her yer-
den tutulduğunu görüp kendỉyi kılıç ile deldi
41*Bu sırada bölükler kuleye girmeye çalı -
şıp, avlunun kapısını zorladılar ve kapının
yakılması için ateş getirilmesini istediler.
O(Razi) da her yerden kendisinin sıkıştırıldı -
ğını anlayınca kılıçla kendini deldi. 
42*Ve fâsidlere münkâd olmakdan hem şere -
fiyyetine lâyık olmayan zecrleri çekmekden
ise merdâne ölmek evlâʾ gördü
42*Kötülere boyun eğmekten ve ününe yakış -
mayan zorlamaları çekmektense mertçe öl -
meyi kendine uygun gördü. 
43*Âmmâ zoruŋ ʿacelesi içỉn kendỉyi bir hoş
yareleyemeyip bölükler dahi kapĩlara bas kın
ile girip şecâʿat ile hisâra yürüdü
43*Ama acele ettiğinden kendisini tam yara -
la ya madı! Askerler de kapıya üşüşünce yiğit- 

çe surlara yürüdü. 

+: eylik: íyỉlik.
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de kendỉyi bölüklere merdâne aşağa atdı
Ve kendini bölüklere mertçe aşağıya attı.  
44*Ve ol bölükler tėziye gerỉ çekilip hem ȯŋa
yol vėrip çârşĩnıŋ ortasına geldi
44*O bölükler çabucak geri çekilip, ona yol
vererek alanın ortasına geldi. 
45*Ve dahi nefes çekip ve kalbinde tutuşmuş
iken ayağa kalkdı ve eḡerçe kan çeşme gibi
akar ve yaraları büyük idi ise de bölükler
arasından yürüyüp geçdi
45*Henüz daha soluk alırken ve yüreğinde
ateş tutuşmuşken ayağa kalktı. Çok kötü
yaralanmışken, kanı oluk oluk akıyordu. Ama
o bölükler arasından yürüyüp geçti.
46*Ve bir yıkılmış taşlık üzerinde durup hep
kanı akmış iken kendỉ bağırsaklarını taşraya
çıkardı da onları iki elleri ile tutup bölükler
üzerine atdı ȯndan Rabbi'l-Hayvât-ve'r-Rûha
istidʿâʾ ėdip ȯŋa bu nesneleriŋ ʿivazın vėrmek
içỉn yalvardıkdan soŋra bu vechile vefât ey -
ledi
46*O yığıntı bir taş üzerinde durup, tüm kanı
akmış iken kendi bağırsaklarını dışarı çıkar -
dı. Onları iki eliyle tutup bölükler üzeri ne attı.
Ondan sonra hayatın ve ruhların Rab bini
çağırıp O’na bu şeylerin bedelini vermek için
yalvardıktan sonra bu şekilde öldü.

Onbeşinci Bâb
1*Bu kez Nîkânor Yahûdânıŋ ve tâʾifesiniŋ
Sâmâriye semtleriniŋ etrâfında idỉḡini işitip
onlara her emînlik ile râhat ėtdiḡi günde hü -
cûm ėtmeḡe müşâvere eyledi
1*Bu kez Nikanor, Yahuda ve adamlarının
Samariye bölgesi çevre sinde olduğunu işitip
onlara kendilerini güvende saydıkları ‘Rahat
Günü’nde saldırmayı uygun gördü. 

ve ȯŋa ∞
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2*Ve ȯŋa zurûretden tâbiʿ olan Yahûdîler du -
yup ki böyle bir yaman ve yavuz harâblık
ėtmeye illâ Kudüsde ʿAlâ Külli Şeyʾin Basîr-
den cüm le sâʾir günlere mukaddem güne hür -
met eyleye
2*Ona zorunlu olarak uyan Yahudiler ise
bunu duyduklarında, böyle kötü ve şiddetli
bir yıkım yapmamasını; ama Kudüs’te ‘Her
Şeyi Bilen’in tüm diğer günlerinden önceki
gününe saygı gösteril mesini ‘istediler.’
3*Ol pek fâsid âdam süʿâl edip gökde bir
Rabb var mıdır ki sebt gü nüne riʿâyet ėtmeḡe
emr ėtmiş ola dėdi
3*O çok kötülük yapan adam şöyle sordu: -
Gökte bir Rab var mıdır ki Cumartesi gününü
tutmayı buyurmuş olsun? 
4*Onlar dahi cevab vėrip belî hayy Rabb
gökleriŋ Rabbi var ki yedin ci güne riʿâyet
ėtmeḡe emr eyledi dėdiler
4*Onlar da şöyle yanıtladılar: -Evet! Diri
‘göklerin Rab’bi vardır ve o yedinci gü nü
tutmamızı buyurdu, dediler. 
5*Ol dahi ben de yerde bir Rabbim dėdi ki
silâha yapışılmağı ve pâdişâhıŋ emrini yerine
getirmeḡi buyururum lâkin kendỉ fâsid niy -
yetini başaramadı
5*O da: -Ben de yerde bir Rab’im! Silaha
sarılmayı ve kralın buyruğunu yerine getir -
meyi  buyururum, dedi. Ama kendi kötü kara -
rını başaramadı. 
6*Pes Nîkânor ġurûr ile ve bâtıl tefahhur ile
müntefih Yahûdâdan ve ȯnuŋ  tâʾifesinden bir
mezâze+ kurmaya niyyet eyledi idi
6*Böylece Nikanor gururla ve boş övgülerle
şişirilmiş olup; Yahuda’dan ve onun halkın -
dan ‘alacağı çapul ile’  bir zafer takı kurmayı
kararlaştırdı. 
7*Âmmâ Makâbbîniŋ dâʾimâ her vechile
ümîdi var idi ki ȯŋa Rabbden imdâd yetişe
7*Ama Makabe’nin kendisine Rabten yardım
gelmesi için; her zaman ve her türlü ümidi
vardı.
8*Ve kendỉ tâʾifesini yüreklendirir idi ki büt -
perestleriŋ gelişinden
8*Ve kendi halkını yüreklendiriyordu ki put-
perestlerin gelişinden ∞

+bkz. Ali Bey 1664 el yazmasına önce ‘zaferâŋ’
yazmış ve bunu beğenmeyerek mezâze yazmıştır.
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şaşmayalar illâ ki evvelden gökden gelen im -
dâdları hâtırlarında tutup halâ dahi Her Şeyʾe
Kâdir onlara vėrecek zafere katlanalar
şaşırmasınlar. İlla gökten gelen yardımları
anım sayıp şimdi de ‘Her Şeye Gücü Yeten’in
onlara vereceği zafere katlansınlar. 
9*Ve onlara Tevrât hem enbiyâ kitâbı ile te -
selli vėrip ve evvelden yeŋ dikleri cenkleri hâ -
tırlarına getirip onları dahi ziyâde yürekli
ey ledi
9*Onları Tevrat ve peygamberlik kitabıyla
avuttu. Önceden yendikleri cenkleri anım -
satıp, onları daha çok yüreklendirdi. 
10*Ve onları yüreklendirip nasîhat ėderek
büt perestleriŋ ʿahd ü âmân şikesteliḡini hem
yemînler bozmaklığını gösterir idi
10*Onları yüreklendirip öğüt vererek; putpe -
restliğin barış sözleş mesini ve yeminini boz -
duk larını söylüyordu.
11*Ve onlardan herbirisini o kadar kalkan ve
mizrâk silâhları ile deḡil nitekim hayr-ı ke -
limâtıŋ takvâsı ile silâhlandırır idi ve bundan
mâʿada onlara bir inanacak düş hem bir şekil
rüʾyâʾ hikâyet ėdip hepisini sevindirdi
11*Ve onlardan herbirisini kalkan ve mızrak
silahlarıyla değil; ama iyi kelimeler ve gü-
nahtan sakınmakla silahlandırıyordu. Bun-
dan başka onlara gerçekleşecek bir düş ve
rüya anlatarak tümünü sevince boğdu. 
12*Ve rüʾyâʾsı ol Oniyâ idi ki baş imâm sâlih
âdam sîmâda muhteşem ve ʾedebde halîm
hem kelâmda latîf iken tıfliyyetden berỉ maʿ -
rifetiŋ cümle efʿâline çalışdı idi bu ȯŋa gö -
ründü ki ellerini uzatmış Yahûdîleriŋ cümle
cemʿiyyeti içỉn duʿâʾ ėderdi
12*Bu rüya Oniyas içindi. Baş imam, doğru
adam; görünüşü ha rika, yumuşak huylu, sö-
zleri kibar, çocuksu hali olmayan ve tüm bil-
gelikte çalışkan biriydi. Bu ona görünmüş ve
elleri uzatmış tüm Yahudi toplulukları için
dua ediyordu. 
13*Hem dėr idi ki ondan soŋra ȯŋa pîrlik ve
celâl içỉn muhterem âdam 
13*Ondan sonra ona ulu, yaşlı ve saygın bir

adam ∞ 
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göründü idi ki etrâfında ʿacîb ü kibîr ʿazâmeti
var idi
göründü ki çevresinde acayip bir yüce görün-
tüsü vardı.
14*Ve Oniyâ ȯŋa işâret ėdip dėdi ki bu ka -
rındaşlarımızıŋ muhibbîdir ki kavmim ve
mukaddes şehr içỉn çok duʿâʾlar ėder Allahıŋ
peyġamberi Yermiyâ odur
14*Oniya onu göstererek şöyle dedi: -Bu
kardeşlerimizin sevgilisidir. Halkımız ve ‘Kut-
sal Şehir’ için çok dua ediyor. Allah’ın pey -
gamberi Yeremya odur.
15*Ve Yermiyâ sağ elini uzatdı idi ki Ya hû -
dâya* bir altĩn kılıç vėre ve ȯŋủ vėrdiḡi za -
mân dėdi idi ki
15*Ve Yeremya sağ elini Yahuda’ya* altın bir
kılıç vermesi için uzatarak şöyle dedi: 
16*Allahıŋ hibesinden bu mukaddes kılıcı al
ki ȯnuŋla düşmanları kırasın
16*-Allah’ın bağışından bu kutsal kılıcı al ki
onunla düşmanları kırasın. 
17*Bu kez Yahûdânıŋ şul hep eyỉ+ ve kuv vete
tahrîs ėtmeḡe hem yiḡitlere yürek vėr meḡe
kâdir olan kelimâtındaŋ nasîhat alıp bu kavl -
de kaldılar ki orduyu kurmayalar illâ mer  dâne
hovlayıp şecâʿat ile iş görüp cenke gireler zîrâ
şehr hem mukaddes yerler ve hey kel muhâ-
tarada idiler
17*Bu kez Yahuda’nın bu daima iyi, gücü
hırslandırmaya yönelik ve yiğitlere yürek ver-
meye güçlü olan sözlerinden öğüt alıp, bunu
söylediler: Orduyu kurmayacaklar. Ama
mert çe saldırıp, kahramanca iş görüp cenge
girecekler. Çünkü şehir ve kutsal yerler ile
Tapınak kuşatma altındaydı. 
18*Çün ʿavratlarıŋ ve evlâdıŋ hem karındaş -
larıŋ ve hısımlarıŋ mu hâ tarası onlarıŋ yanın -
da cüzʾî şey idi âmmâ eŋ büyük ve baş korku
mukaddes heykel içỉn idi
18*Çünkü kadınların, çocukların, kardeşlerin
ve öksüzlerin sıkın tısı onlara göre az bir
şeydi; ama en büyük baş korku Kutsal Tapı -
nak içindi. 

*: Yahuda-Makabe.
+eyỉ: íyỉ.
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19*Şehirde kalanlarıŋ dahi bir vâfir ġammı
var idi ve meydânda ola cak cenkiŋ efkârı on-
lara ıztırâb vėrir idi
19*Kentte kalanların da büyük bir kaygısı
vardı ve meydanda olacak cengin düşüncesi
onlara acı veriyordu. 
20*Hem hepisi artık serâncâma muntazır i -
ken düşmanlar dahi cenke gelmeḡe âmâde ve
ʿaskeri dizmiş hem fîlleri münâsib yerlerde
komuş ve sipâhları iki kanad ėtmiş iken
20*Artık tümü sonucu bekliyorken; düşman -
lar cenge gelmeye hazır, askerlerini dizmiş,
filleri uygun yerlere yerleştirmiş ve süvarileri
de iki kanada ayırmışlardı.
21*Makâbbî birbiriyle ʿazîm cemʿiyyetiŋ hu -
zûrunu ve silâhlarıŋ bir ġayrı neviʿ tedâ rikini
hem fîlleriŋ yavuzluğunu teʾemmül ėdip göḡe
eller uzatıp âyât gösteren Rabbe istidʿâʾ ey -
ledi çün bilirdi ki zafer silâh ile hâsıl olunmaz
illâ Rabb-i Teʿâlâ ȯŋủ kendỉ murâdı üze re
lâyık olanlara ihsân ėder
21*Makabe, biribirleriyle büyük topluluğun
hazır olduğunu, silah ların başka türlü ulaş tı -
rıl dığını ve fillerin yavuzluğunu iyice düşün -
dükten sonra göğe ellerini uzatıp ayetler
gös teren Rab’bi çağırdı. Çünkü o zaferin
silahla elde edilemeyeceğini; ama yüce Rab’ -
bin onu kendi isteği doğrultusunda uy gun
olanlara bağışla dığını biliyordu.
22*Ve ȯŋa istidʿâʾ ėdip böyle dėr idi ki sen
yâ Rabbi Yahûda pâ dişâhı Hizkiyânıŋ za -
mânında bir meleḡiŋi gönderdiŋ ki San ha -
ribîŋ ʿaskerinden yüz seksen beş biŋ âdam
öldürdü
22*Ve O’nu çağırarak böyle diyordu: -Sen ya
Rabbi! Yahuda kralı Hizkiya’nın zamanında
bir meleğini gönderdin. Sanherib’in asker-
lerinden yüz seksen beş bin* adam öldürdü. 
23*Halâ dahi ėy Rabbi's-semâvat öŋümüze
bir íyỉ meleḡi gönder ki düşmanlara havf ü
rehb sala 
23*Şimdi ey göklerin Rabbi! Önümüze iyi bir
melek gönder ki düşmanlara korku ve dehşet
salsın.
*bkz. Ekl. 48/29, İş. 37/36, Yeş. 10/13
seniŋ ∞
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24*Seniŋ mukaddes kavmiŋ üzerine sebb ile
gelenler bâzûŋuŋ ʾâzameti ile şâşsınlar bu
nesneleri dėdikden soŋra duʿâyı bitirdi
24*Senin kutsal kavmin üzerine sövgüyle ge-
lenler, pazunun bü yüklüğüyle şaşsınlar. Bu
şey leri dedikten sonra duayı bitirdi. 
25*Nikânor dahi kendỉ tâʾifesi ile borủlar ile
ve zaferdir diyẻ çığı rışlar ile yaklaşır idi
25*Nikanor da kendi askerleriyle borular ve
zafer naraları atarak yaklaşıyordu. 
26*Âmmâ Yahûdânıŋ tâʾifesi düşmanlar ile
duʿâ ve niyâz ėderek savaşa girdi
26*Ama Yahuda’nın adamları, duayla yaka -
rarak düşmanlarla savaşa girdi. 
27*Ve ellerile döḡüşerek hem kalplerile Rab -
be yalvararak ve otuz beş biŋ kadar yıkdılar
da Allahıŋ tecellisinden pek sevindiler
27*Elleriyle dövüşerek ve yürekleriyle Rab’ -
be yalvararak otuz beş bin kadar yıktılar.
Böy lece Allah’ın belirtisinden çok sevindiler. 
28*Ȯndan cenk tamâm oldukdan soŋra şenlik
ile döner iken Nikânoru bildiler ki her silâh
ile yaraklanmış ölü yatar idi
28*Savaş bittikten sonra sevinçle dönerler -
ken Nikanor’u  buldular. O her çeşit silahla,
silâh lanmış olarak yerde ölü yatıyordu. 
29*O zamân bir ʿâzîm çığırış ve hareket olup
kendỉ ana dillerince Rabbe tebârek ėdip gi -
derler idi
29*O anda büyük bir çağırış ve kaynaşma
olup kendi anadilleriyle Rab’be hamd ederek
gidi yorlardı.  
30*Ve kendỉ kavminiŋ cânı ve teniniŋ her
âhvâlinde baş sâyeni olan Yahûda ki genç -
liḡinden beri kendỉ tâʾifesinden muhabbet
saklar idi buyurdu ki Nikânoruŋ başını ve o     -
mu      zuyla elini keseler
30*Kendi milletinin canıyla bedeninin her
şeyi ile koruyucusu olan Yahuda ki, genç -
liğinden beri kendi milletine sevgiyle bakı -
yordu. Nikanor’un başıyla omuzunu ve elini
kesmelerini ∞
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de Kuds-i Şerîfe götüreler
ve kutsal Kudüs’e götürmelerini istedi. 
31*Kendisi dahi oraya vâsıl olduğu zamân
tâʾifesini ve imâmları çığırdı ve mezbâh ö -
nüŋ de durup kullede olanları getirdi
31*Kendi de oraya ulaştığı zaman halkını ve
imamları çağırdı. Mezbah önünde durup
kulede olanları getirdi. 
32*Ve onlara ol fâsid Nikânoruŋ başını hem
ol sebbâbıŋ elini gösterdi ki ȯnu ʿazâ me -
tinden ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdiriŋ Beyt-i Mu -
kaddesi üzerine uzatdı idi
32*Onlara o kötü Nikanor’un başını ve kü -
fürbazın elini gösterdi ki; onu böbürlenerek
‘Her Şeye Gücü Yeten ’in kutsal Evi üzerine
elini uzatmıştı.
33*Ve dahi ol zâlimiŋ dilini kesdi idi hem
emr eyledi ki parça parça kuşlara vėrile de
deliliḡiniŋ cezâları heykele karşĩ asılalar
33*O zalimin dilini kesti! Onun parça parça
kuşlara veril mesini;  deliliğinin cezalarının
da Tapınağa karşı  asılmalarını buyurdu. 
34*Ve hepisi göḡe nazar eyleyip ʿazîz Rabbe
hamd ü senâ ėderek kendỉ yerini tencîsden
pâk saklayan mütebârek olsun dėrler idi
34*Herkes göğe doğru bakarak, sevgili Rab’ -
be hamdlerle şükredip kendi yerini kirli likten
arındıran yücelensin, diyorlardı.
35*Hem kulleniŋ taşrasında Nikânoruŋ ba şını
asdı ki hepisine Rabbiŋ imdâdı olduğuna zâ -
hir ve mübîn nişân ola
35*Herkese Rab’bin kurtarışı için apaçık bir
nişan olsun diye kalenin dışında Nika nor’ un
başını astılar. 
36*Ve hepisi ittifâk ile hükm ėdip ol güne
riʿâyet ėtmeden 
36*Ve hepisi birlikte karar verip; ‘o güne
uyulmadan ∞

geçirmek ∞
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geçirmek câʾiz görülmeye diye kânûn ey le -
diler
geçirmek’  uygun değildir, diye yasa koydu-
lar.
37*İllâ Süryânî dilince Âdâr dėdikleri on
ikin ci ayıŋ on üçüncü gününde Mordehây gü -
nünden bir gün evvel bayrâm ėdeler
37*Böylece Süryanice’de Adar dedikleri on
ikinci ayın on üçüncü gününde; Mordehay
gü nünden bir gün önce bayram yaptılar.
38*Pes Nikânoruŋ âhvâli böyle oldu ve az za-
mândan berỉ şehr Yahûdîleriŋ tasarrufunda
olmağile ben dahi burada kıssamı tamam ė -
deyim
38*İşte Nikanor’un sonu böyle oldu. Kısa bir
zamandan beri şehir Yahudilerin yönetiminde
olduğundan; ben de burada öykümü biti ri yo -
rum. 
39*Ve eḡer rivâyetimi bir hoş ve maʾkûl ü -
zere yazdım ise tahkîk murâdım bu idi âm mâ
noksan ve rekâket üzere ėtdim ise mak dûrum
bu olmağile maʿzûr oluna
39*İnceleyin! Amacım olayları iyi ve uygun
bir şekilde yazmaktı. Ama bazı eksik ve ku -
surlar yaptımsa; elimden bu kadar geldiği
için özür dilerim.
40*Zîrâ niçe ki bâdeyi başka ve suyu başka
içmek lezzetsizlikdir su ile ise memzuc bâ -
deyi içmek zevk ve lezzet vėrirse böyle dahi
muʿtedil edâʾ rivâyeti okuyanlarıŋ ku lak la -
rına safâʾ bağışlar pes bunda tamâm olsun
40*Çünkü nasıl ki içkiyi başka ve suyu başka
içmek bir tat vermiyorsa; ama suyla karışık
şarabı içmek zevk ve lezzet verirse, böyle
usulca anlatılan söz leri okuyanların ‘yüre -
ğine’ sevinç verir.

muʿâmeleullah

Makabbîniŋ kitâb-i sânîsi 
tamam oldu

mim
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(Le 3. Livre d`Esdras S.342)
Murîbâ'tdan+ ʿAzdrânıŋ evvelki ki tâ bı ki
ȯŋa ʿAzdrâyı sâlis dėrler
Ezra’nın kuşkulu önceki kitabı ki, ona üçüncü
Ezra da derler.

Evvelki Bâb
1*Bu kez Yoşaʿ yüce Rabb-i Teʿâlâsına
Kuds-i Şerîfde bayrâm ėtdi ve ol bayrâm kur -
bânını evvelki ayıŋ on dördüncü gününde
eyledi
1*Bu kez Yoşiya Yüce Rab’be kutsal Kudüs’te
bayram yaptı. O bay ram kurbanını önceki
ayın on dördüncü gününde yaptı. 
2*Ve Rabbiŋ heykelinde müteʿayyin hizmet-
leri üzere uzun esvâblı imâmlar dikdi
2*Rab’bin Tapınağı’na, beirtilmiş hizmetleri
üzere, uzun giysili imamlar koydu. 
3*Hem İsrâʾėliŋ Levvîler nâm mukaddes
had  dâmına dėdi ki Rabbe takdîs olunalar çün
Dâvûd oğlu Süleymân pâdişâhıŋ yapdığı
Rab   biŋ Tâbûtu beytde konuldu idi
3*İsrail’in kutsal hiz metçileri olan Levililer’e
şöyle dedi: -Rab için kutsanın! Çünkü Davut
oğlu kral Süleyman’ın yaptırdığı Rab’bin Ta -
butu* konulmuştu.
4*Onlara dėdi ki siz ȯŋủ artĩk sırtıŋızda gö -
türmeyesiz illâ Rabbiŋiz Allah Teʿâlâya ʿibâ -
det ve ȯnuŋ kavmi İsrâʾėle hizmet eyleyiŋ ve
ba ba ocaklarıŋız hem tâʾifeŋiz için hâzır lanıŋ
4*Onlara dedi ki: -Siz artık onu sırtınızda
götürmeyin! Kesinlikle Rab’biniz yüce Al -
lah’a tapının, onun halkı İsrail’e hizmet edin,
ata larınız ve ulusunuz için hazırlanın. 
5*İsrâʾėl pâdişâhı Dâvûduŋ fermânı üzere ve
oğlu Süleymânıŋ tah rîri üzere siz Levvîleriŋ
babalarınıŋ nevbetleri üzere karın daş larıŋız
5*İsrail kralı Davut’un buyruğu üzere, oğlu
Süleyman’ın yazdığı yazıya göre, siz Levilil-
er’in atalarının nöbetleri üzere, kardeşleriniz

+murîbâ(a.): (bkz. google çev.) şüphe, kuşku.
*İçinde Musa’nın ‘On Emr’i bulunan Kutsal San -
dık. Bkz. İbr.9/4ve5, Çık.16/3, 34, 25/16 ve 21, 34
/29, Say.17/10,II.Sam.6/11-13,Yeş.8/33,Tes.31/26. 
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Benî İsrâʾėliŋ huzûrunda heykelde duruŋ
İsrailoğulları’nın önünde Tapınakta durun. 
6*Tertîb üzere fısh kurbânlarını zebh eyleyiŋ
ve kurbânları karın daşlarıŋıza hâzırlayıŋ da
Rabbiŋ Musâya vėrdiği emrine göre eyleyiŋ
6*Tertip üzere Fısıh* kurbanlarını kesin ve
kurbanları kardeşle rinize hazır layın ki, Rab’ -
bin Musa’ya verdiği buyruğa göre yapmış
olasınız. 
7*Ȯndan Yoşaʿ orada bulunan kavme otuz
biŋ oğlak ve kuzủlar hem üç biŋ öküz ba -
ğışladı
7*Ondan sonra Yoşiya orada bulunan halka
otuz bin oğlak, kuzular ve üç bin öküz bağış -
ladı.
8*Bu nesneler kavime ve imâmlara hem Lev-
vîlere ikrâr olunduğu üzere pâdişâh tara fın -
dan vėrildi ve heykeliŋ velîleri Helkiyâ hem
Zekeriyâ ve heyl-imâmlara bayrâm içỉn iki
biŋ altıyüz koyun üçyüz öküz bağışladılar
8*Bu şeyler halka, sunucu imamlara ve Levi -
liler’e söy lendiği gibi kral tarafından verildi.
Ta pınağın velileri Helkiya, Zekeriya ve su -
nucu imamlara bayram için iki bin altıyüz ko -
 yunla üçyüz öküz ba ğışlandı. 
9*Ve Serhezârân Yekonîyâ hem Semâʿiyâ ve
karındâşı Nâtâniyâl ve Sâbiyâ ve Ohiyâl Yo -
râm Levvîlere bayrâm içỉn beş biŋ koyun ve
yediyüz öküz bağışladılar
9*Serhezaran, Yekonya, Semaya ve kardeşi
Nataniyel, Sabiya, Ohiyal, Yodam da Levilil-
er’e bayram için beş bin koyun ve yediyüz
öküz** bağışladılar. 
10*Bunu ėtdikden soŋra imâmlar ve Levvîler
kavmiŋ öŋünde ihtirâm ile sıbtlar ve ba ba -
larıŋ nevbetlerine göre hâzır olup hamûr suz
ėtmekleri var idi
10*Bunu yaptıktan sonra imamlarla Levi -
liler; halkın önünde saygıyla, oy maklarına ve
atala rının nöbetlerine göre hazır olup, ha -
mursuz ekmekleri vardı.
11*Ki onları Rabb-i Teʿâlâya Mûsânıŋ kitâ -
bında mestûr olduğu üzere takrîb eyle yeler ve
sabâh böyle oldu
11*Ki onları yüce Rab’be, Musa’nın kitabın -
da yazıldığı üzere sunsunlar ve sabah böyle 

oldu.
12*Ȯndan fısıh kurbânını âteşde vâcib ol -
duğu üzere kebâb ėtdiler
12*Ondan sonra Fısıh kurbanını ateşte ge -
reği gibi kızarttılar. 

*Mayasız ekmek.
**Martin Luther’in çevirisinde ‘500 öküz’
yazıyor!? bkz. I. Ezra 1/9

ve ∞
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ve zebîhalarıŋ etlerini kazġanlarda+ ve ten -
cerelerde pişirdiler
ve kurbanların etlerini kazanlarda ve tence -
relerde pişirdiler.
13*Ȯndan kavimiŋ hepisine götürdüler ve
kendỉleri hem karın daşları Benî Hârûn olan
imâmlar içỉn hâzırladılar
13*Ondan sonra tüm halkı götürdüler. Kendi-
leri ve kardeşleri Harun oğulları olan imam-
lar için hazırladılar. 
14*Zîrâ imâmlar iç yağlarını tâ âhşâma dek
takrîb eylediler Levvî ler ise eḡer kendỉleri
eḡer karın daşları Benî Hârûn içỉn hâzırladılar
14*Çünkü imamlar iç yağlarını akşama dek
sundular. Levililer ise kendilerine ve kar -
deşlerine; Harun oğulları için hazırladılar. 
15*Ve mukaddes muġannîler Âsâf oğulları
Dâ vuduŋ Âsâfa Zeke riyâya ve pâdişâh ta -
râfından orada olan Edînoya emr ėtdiḡi üzere
kendỉ nevbetlerini ėderler idi
15*Kutsal ezgiciler: Asaf oğulları; Davut’un
Asaf’a, Zekeriya’ya ve kral tarafından orada
olan Edino’ya buyurduğu gibi kendi nöbet-
lerini tutuyorlardı. 
16*Kapĩcılar dahi her kapĩda dururlar idi hîç
kimseye kendỉ müteʿayyin hizmetini terk
ėtmek câʾiz değil idi zîrâ karındaşları Lev-
vîler onlarıŋ tedârikini ėderler idi
16*Kapıcılar da tüm kapılarda duruyordu;
hiç kimsenin kendisine ait hizmetini terket -
mesi doğru değildi. Çünkü kardeşleri olan
Levi liler onların gereksinimini karşılıyordu. 
17*Ve ol günde Rabbe vâcibi'l-ʾedâʾ olan ze -
bî halarıŋ her nesnesi tamâm oldu fısh kur -
bânını ėtmek
17*O gün Rabbe yapılması gerekli olan kur -
ban ların herşeyi ta mamlandı. Fısıh kurbanını
yapmak; 
18*Ve Rabbiŋ mezbahında zebîhalar takrîb
eylemek içỉn nice ki Yoşeʿ pâdişâh emr eyledi
ise
18*Ve Rab’bin Mezbahında kurbanlar sun-
mak için; nasıl ki kral Yeşu buyurduysa.

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘kazan’.
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19*Bu vechile ol zamânda bulunan İsrâʾėl -
liler fısh bayrâmını ve hamûrsız ėtmekleriniŋ
bayrâmını yedi güne dek eylediler
19*Bu şekilde o zamanda olan İsrailli’ler Fı -
sıh bayramını ve Hamursuz ekmeklerinin
bay  ramını yedi gün boyunca kutladılar. 
20*Ve İsrâʾėlde Samûel peyġamberiŋ za mâ -
nından beri öyle bir fısh bayrâmı olmadı idi
20*İsrail’de Samuel peygamber zamanından
beri böyle bir Fısıh bayramı olmamıştı.
21*Ve Yoşeʿiŋ hem imâmlarıŋ ve Levvîleriŋ
hem Yahûdîleriŋ ve Kuds-i Şerîfde sâkin bu-
lunan cümle İsrâʾėliŋ ėtdikleri fısh bay râmını
İsrâʾėl pâdişâhlarından hîc kimse ėtmemişdir
21*Yoşiya’nın, imamların, Levililer’in, Yahu -
dilerin ve kutsal Ku düs’te yaşayan tüm İsrail-
li’lerin kutladığı Fısıh bayramını İsrail
kral         larından hiç kimse yapmamıştır. 
22*Bu fısh bayrâmı Yoşeʿiŋ pâdişâhlığınıŋ on
sekizinci yılında oldu
22*Bu Fısıh bayramı Yoşiya’nın krallığının
on sekizinci yılında oldu. 
23*Ve Yoşeʿiŋ işlerinden Taŋrısı Rabb-i
Teʿâlâ râzı oldu çün kalbden pür-takvâʾ oldu-
lar
23*Yoşiya’nın işlerinden Tanrısı yüce Rab
razı oldu. Çünkü tüm yürekten günahtan sa -
kındılar. 
24*Ve ȯnuŋ ʿasrında vâkiʿ olan nesneler za -
mân-ı mâzîde yazılmış lardır yaʿnî ol kim -
seleriŋ husûsu ki her tâʾifeyi ve memleketi
Rabbe cürüm ve günâh ėtmekde geçdiler de
Rabbiŋ İsrâʾėl üzerine söy lediḡi şeyler yerini
buldular
24*Onun asrında olmuş olan bu şeyler, eski
zamanlarda yazıl mışlardır. Yani bazı kişiler
işleriyle, birçok millet ve ülkeyi Rabbe gü nah
etmekte geride bırakmıştı. Rabbin İsrail üz-
erine söylediği şeyler de yerini buldu. 
25*Ȯndan Yoşeʿiŋ cümle bu ėtdiḡi nesneler-
den soŋra oldu ki Mısır pâdişâhı
25*Yoşiya’nın tüm yaptığı şeylerden sonra,
Mısır kralı ∞

Firʿavn ∞
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Firʿavn Furât suyu üzerinde olan Karhamışa*
cenk kaldırdı Yoşeʿ karşĩsına çıkdı
Firavun Fırat suyu üzerinde olan Kar ga -
mış’a* cenge çıktığı zaman Yoşiya’yı karşı -
sında buldu. 
26*Âmmâ Mısr pâdişâhı ȯŋa gönderip ėy Ya -
hûdâ pâdişâhı seniŋ ile bizim aramızda ne var
dėdi
26*Ama Mısır kralı da ona şöyle haber gön-
derdi: -Ey Yahuda kralı! Seninle benim aram -
da ne var? dedi.
27*Beŋ Rabb-i Teʿâlâdan seniŋ üzeriŋe gön-
derilmedim zîrâ cengim Furât** suyu ırmağı
üzerinedir ve halâ Rabb-i Teʿâlâ benim iledir
hem Rabb benim işim içỉn bir ʿacîl maslahat
görür vazgeç benden de Rabb-i Teʿâlâ ile mü -
câdele eyleme
27*Ben yüce Rabb tarafından senin üzerine
gönderilmedim. Çünkü cengim Fırat** nehri
üzerinedir. Şimdi yüce Rab benimledir ve Rab
benim işim için acil bir iş görüyor! Vazgeç
benden, yüce Tanrı ile cenk etme! 
28*Âmmâ Yoşeʿ kendỉ ʿ arabasını ondan dön-
dermedi illâ Rabbiŋ ağ zından çıkan Yermiyâ
pey ġamberiŋ sözlerine bakmayıp ȯnuŋla
cenk ėtmeḡe çalışdı
28*Ama Yeşu kendi arabasını ondan dön -
dürmedi; aksine Rabbin ağzından çıkan Ye -
remya peygamberin sözlerine bakmayıp,
o  nunla cenk etmeye çalıştı.
29*Ve Mâgedo ovâsında üzerine cengi dizdi
de ilk uğrayışda Yo şeʿiŋ üzerine serdârlar
geldiler
29*Megiddo*** ovasında ona karşı cengi
dizdi ve ilk karşılaşmada Yoşiya’nın üzerine
askerler geldiler.
30*Ve pâdişâh kendỉ kullarına beni cenkden
çıkarıŋ zîrâ ki pek yarelendim dėdi kulları
dahi ȯnủ tėziye cenkden çıkardılar
30*Kral kendi adamlarına: -Beni cenkten
çıkarın; çünkü çok kötü yaralandım, dedi.
Adamları da onu çabucak cenkten çıkardılar.
31*Ȯndan o ikinci ʿarabasına bindi ve Kuds-
i Şerîfe götürülmüş iken
31*Ondan sonra o ikinci arabasına bindi ve
kutsal Kudüs’e götürülmüşken ∞  

*  II.Trh.35/20
**II.Trh. 35/21
***II.Krl.23/28-30
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öldü de babalarınıŋ mezârında defn olundu+

öldü de atalarının mezarlığına gömüldü. 
32*Ve bütün Yahûdâ vilâyetinde Yoşeʿ içỉn
yas çekildi Yermiyâ pey ġamber dahi Yoşeʿ
içỉn mersiyyeler eyledi hem mâtem hˇân en -
deleri karılar ile bile bugüne dek mersiyyeler
ey lediler de İsrâʾėl tâʾi fesine dâʿimâ böyle ėt -
meḡe emr olundu
32*Tüm Yahuda bölgesinde Yoşiya için yas
çe kildi. Yeremya peygamber de Yoşiya için
ağıtlar düzdü ve yas tutan ezgicileri kadınlar
ile bile bugüne dek ezgiler düzdüler. İsrail
ulu  suna daima böyle yapması buyuruldu. 
33*Pes bu nesneler Yoşeʿiŋ cümle işleri ile
birer birer Yahûdâ pâ dişâhlarınıŋ şâh-nâme -
lerinde yazılıdır ve ȯnuŋ ʿizzeti hem Rabbiŋ
Tevrâtında fahâmeti ve ȯndan evvel olan hem
halâ hikâyet ėtdiḡim şeyleri İsrâʾėl ve Yahûdâ
krallarının pâdişâhlarınıŋ kitâbında mes tûr -
lardır
33*Şimdi bu şeyler -Yoşiya’nın tüm işleriyle
birer birer- Yahuda krallarının krallık biyo-
grafisinde yazılıdır. Onun değeri, hem Rab -
bin Tevrat’ında büyüklüğü, ondan önce olan
ve şimdi anlat tığım şeyleri, İsrail ile Yahuda
krallarının kitaplarında yazılıdır. 
34*O zamân tâʾifeden olanlar babası Yoşeʿiŋ
yerine Yoşeʿ oğlu Yo âhâzı nasb ėtdiler ki yi -
ḡir mi üç yaşında idi
34*O zaman halk babası Yoşiya’nın yerine
Yoşiya oğlu Yerohaz’ı yerine geçirdiler. O yir -
mi üç* yaşındaydı. 
35*Ve Yahûdâ da hem Kuds-i Şerîfde üç ay
pâdişâhlık sürdü ȯndan Mısır pâdişâhı ȯŋu ̉azl
eyledi ki Kuds-i Şerîfde pâdi şâhlık sürme ye
35*Yahuda da ve kutsal Kudüs’te üç ay kral -
lık yaptı. Ondan sonra Mısır kralı onun ma -
kamına son verdi ki kutsal Kudüs’te krallık
yap masın. 
36*Ve tâʾife üzerine yüz yük gümüş ve bir
yük altĩn cerîme bırakdı
36*O halkın üzerine yüz yük gümüş ve bir yük
altın para cezası bıraktı. 
37*Hem Mısr pâdişâhı Yahûdâya ve Kuds-i
Şerîfe ȯnuŋ karındaşı Yoʾakîmi 

37*Mısır kralı, Yahuda’ya ve kutsal Kudüs’e
için onun kardeşi Yehoyakim’i ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘gömüldü’. 
*bkz. II.Krl.23/31(Yehoahaz). 

pâdişâh ∞
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pâdişâh dikdi
kral atadı.
38*Ve Yoʾakîmi hem ekâbiri kendỉye mün -
kâd eyledi hem karındaşı Zârâyı alıp Mısıra
götürdü
38*Yehoyakim’i ve önde gelenleri kendine
boyun eğdirdi ve kardeşi Zara’yı alıp Mısır’a
götürdü.*
39*Ve Yoʾakîm Yahûdâ da ve Kuds-i Şerîfde
pâdişâhlık sürmeḡe baş ladığı zamân yiḡirmi
beş yaşında idi de Allah Teʿâlâya nâ-makbûl
işler işledi
39*Yehoyakim, Yahuda ve kutsal Kudüs’te
ege menlik sürmeye başladığı zaman yirmi
beş yaşındaydı ve yüce Allah’a yaraşmayan
işler yaptı. 
40*Bundan ötürủ+ Bâbil pâdişâhı Nebûhat-
nessâr üzerine çıkdı da ȯnủ bir bakır zencîr
ile bağlayıp Bâbile götürdü
40*Bundan ötürü Babil kralı Nabukadnezar
onun üzerine geldi ve onu bir bakır zincirle
bağlayıp Babil’e götürdü. 
41*Hem Nebûhatnessâr Rabbiŋ mukaddes
kâblarından baʿzısını alıp onları Bâbile gö -
türdü de Bâbilde kendỉ kedesinde asa-kodu
41*Nabukadnezar Rab’bin kutsal kapların -
dan bazısını alıp onları Babil’e götürdü ve
Babil’de kendi puthanesinde bıraktı. 
42*Pes ȯnuŋ işleri ve rüsvâylıkları hem ten -
cîsleri derseŋ bu nesneler hep tevârih-i mü -
lükde mestûr oldular
42*Böylece onun işleri, rezillikleri ve kirliliği
dersen; tüm bu şeyler krallık tarihlerinde ya -
zılıdır.
43*Ve ȯnuŋ yerinde oğlu Yoʾakîm pâdişâhlık
sürdü de pâdişâh nasb olunduğu zamân on
sekiz yaşında idi
43*Onun yerine oğlu Yehokim(Yehoyakin)
saltanat sürdü ve kral olarak atandığında on
sekiz yaşındaydı.
44*Ve üç ay hem on gün Kuds-i Şerîfde pâ -
dişâhlık sürdü de
44*Ve üç ay on gün kutsal Kudüs’te saltanat
sürdü 
*Almancası: “Und verpflichtete ihm den Joakim, 

sammt seinen Obersten, aber den Yarakan, seinen
Bruder, nahm er, und verführte ihn aus Egypten
weg. Martin Luther Çev.: I. Ezra 1/39
Türkçesi: Ve o Yoakim’i (Yehoyakim) kendine
ta  ah  hüt ettirdi ileri gelenleri topladı. Zara’ yı ve
kardeşini alıp Mısır’a gitti.’’
Kitabı Muk. Şt.’i Çev.: “Yehoyakim soyluları zin-
dana attı, kardeşi Zarius'u yakalattırıp Mısır'dan
geri getirdi.’’  I. Ezra 1/38
Almanca ve Ali Bey’in çevirisinde ‘Yehoyakim’i
kendine tabii(itaat) ettirdi’ yazıyor. Kitabı Mukad-
des Şti,.’nin çevirisindeki ‘zindana attırdı’ ifadesi
yanlış.
+: bkz.1664 Ali Bey “ötrü”
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Rabb-i Teʿâlâya nâ-makbûl şeyler işledi
ve Rabbe yaramaz işler yaptı.
45*Bir yıldan soŋra Nebûhatnessâr ȯŋu ̉Rab -
biŋ mukaddes kâbları ile Bâbile götürt meḡe
gönderdi
45*Bir yıldan sonra Nabukadnezar onu Rab’ -
bin kutsal kapları ile Babil’e götürmeye gön-
derdi. 
46*Ve yiḡirmi bir yaşında olan Sidkiyâyı Ya -
hûdâ ve Kuds-i Şerîf üze rine pâdişâh dikdî
46*Ve yirmi bir yaşındaki Sidkiya’yı Yahuda
ve kutsal Kudüs üzerine kral atadı.
47*Ol ki on bir yıl pâdişâhlık sürdü ve Rabb-
i Teʿâlâya nâ-makbûl nesneler ėdip Allah
Teʿâlânıŋ ağzından gelen Yermiyâ peyġam -
beriŋ sözlerine ihtirâm ėtmedi
47*O, on bir yıl egemen oldu, yüce Rab’be
ya kışıksız işler yaptı ve yüce Allah’ın ağzın -
dan gelen, Yeremya peygamber’in sözlerine
say gılı olmadı. 
48*Ve Nebûhatnessâr ȯŋa Rabbiŋ ismi ile
yemîn vėrince yâlân ye mîn ėtdi de ʿâsî oldu
ve bu yemîni hem kalbini berk ėdip İsrâʾėl
Taŋ rısı Rabb-i Teʿâlânıŋ Tevrâtına taʿaddî
eyledi
48*Nabukadnezar ona Rab’bin adıyla yemin
etmesini isteyince; yalan yemin etti ve asi
oldu. Bu yeminle ve yüreğini yükseltip İsrail
Tanrısı yüce Rabbin Tevratına(Şeriatına) kar -
 şı düşman oldu. 
49*Kavmiŋ ve imâmlarıŋ başları dahi çok
zulüm ve tecâvüz ėyle yip cümle tavâifden ve
sevâliflerinden ziyâde ėtdiler ve Rabbiŋ
Kuds-i Şerîfinde takdîs olunan heykelini ten -
cîs eylediler
49*Halkın ve imamların başları çok kötülük
yaparak azdılar. Tüm milletlerden ve eskiler-
den daha çok kötülük yaptılar ve Rabbin kut-
sal Kudüs’te kutsanmış olan Tapınağını
kir  lettiler.
50*Babalarınıŋ Taŋrısı dahi onları tekrar daʿ -
vet ėtmeḡe kendỉ resûlünü 
50*Atalarının Tanrısı da yeniden onları davet
etmeye kendi peygamberini 

gönderdi ∞
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gönderdi zîrâ onları hem kendỉ meskenini
saklar idi
gönderdi. Çünkü onları ve kendi Evi’ni sa -
kını yor du. 
51*Âmmâ onlar resûllerini istihzâ ėderler idi
ve Rabb-i Teʿâlâ söy le dikce enbiyâlarını mas -
haralığa alırlar idi
51*Ama onlar peygamberlerini alaya alıyor -
lar ve yüce Rab söyle dikçe onlarla eğleniyor -
lardı. 
52*Şöyle ki kendỉ tâʾifesiniŋ tencîsi içỉn pek
ġazûb olup Keldânnî pâ dişâhlarına emr ey -
ledi ki üzerlerine çıkalar
52*Öyle ki; kendi halkının kirlenmişliği yü -
zünden çok öfkelendi ve Kildanî krallarına
üzerlerine sal dırmalarını buyurdu. 
53*Onlar dahi onlarıŋ yiḡitlerini mukaddes
hey keliŋ çevresinde kı lıç ile öldürdüler ve
aralarında ne oğlana ne kıza ne kocaya ne
maʿ sûma ba ğışladılar
53*Onlar da onların yiğitlerini kutsal Tapı -
nağın çevresinde kılıçla öldürdüler. Arala -
rında ne oğl ana, ne kıza, ne kocaya ve ne de
ço cuk lara ba ğış ladılar. 
54*İllâ hepisini cümle Rabbiŋ mukaddes kü -
çük ve büyük kâbları hem Rabbiŋ Tâbûtunuŋ
pusâdları+ ile onlarıŋ ellerine vėrdi onlar dahi
pâdişâhıŋ hazîne lerini devşirip hep Bâbile gö -
türdüler
54*Ama tümünü; Rabbin büyük küçük tüm
kutsal kaplarını ve Rabbin Tabutu’ nun(Ant -
laşma San dı ğı’nın) araçlarıyla onla  rın elleri -
ne verdi.Onlar da kralın hazinelerini top   layıp
Babil’e gö tür düler.*
55*Ve Rabbiŋ beytini ihrâk eylediler hem
Kuds-i Şerîfiŋ hisârlarını bozdủlar ve kul-
lelerini âteşe yakdîler
55*Rabbin Evi’ni yaktılar, kutsal Kudüs’ün
surla rını bozdular ve kulelerini ateşe verdiler.  
56*Ve içinde her fâhir olan nesneyi harâb ve
yebâb ėtdikden soŋra kılıçdan kurtulanları da
Bâbile götürdüler
56*İçinde övgü nedeni olan her şeyi yıkıp
yak tıktan sonra kılıç artıklarını da Babil’e
sürdüler. 

*Kitabı Mukaddes Şt.’nin Çev.: “Babilliler tapı -
nağın büyük küçük bütün eşyalarını, önderlerin
hazinelerini alıp Babil'e taşıdılar.’’ I. Ez. 1/54
Yukarıdaki Çevirinin hangi kitaptan olduğunu bil -
mek gerekiyor; ayrıca Ali Bey’in çevirisi ‘Grekçe’
olduğundan  doğrudur. Ali Bey, Rab’bin ‘Ahit San -
dığı’ndan bah sediyor; ama diğer çeviride bu yok!
-küçük büyük eşyalar - ola rak kapalı bir ifade var.
+Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘pusat’.
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57*Ki Fârisler pâdişâhlık sürerken Bâbil pâ -
di şâhınıŋ ve ȯnuŋ oğul la rınıŋ kulları oldủ
idiler tâ kim Yermiyânıŋ ağzı ile söylenmiş
Rab biŋ kelâmı itmâm ola
57*Persler egemen iken Babil kralının ve
onun oğul larının köleleri olmuştular. Ta ki
Yeremya peygamber’in ağzıyla söylenmiş
olan Rabbin sözü tamamlansın.  
58*Yer kendỉ sebtlerini ėdinceye dek ve cüm -
le harâblığıŋ zamâ nın  da râhatda oluncaya dek
ki tamâm yetmiş yılda* oldu
58*Yer kendi ‘dinlenmesi’ni yapıncaya dek
ve tüm yıkıntı zama nından ‘rahat’ oluncaya
dek tam yetmiş yıl* oldu.

İkinci Bâb
1*Fârs şâhı Kureşiŋ pâdişâhlığınıŋ evvelki
yılında Yermiyânıŋ ağzı ile söylenmiş Rabbiŋ
kelâmı itmâm olmak içỉn Rabb-i Teʿâlâ
1*Pers kralı Kureş’in egemenliğinin ilk yılın -
da, Yeremya’nın ağzıy la söylenmiş olan Rab’ -
bin sözünün yerine gelmesi için yüce Rab;
2*Fârs şâhı Kureşiŋ ruhûnu uyandırdı da ȯŋa
bütün memleketinde mektûblar ile nidâ ėt -
dirip dėdi ki
2*Pers kralı Kureş’in ruhunu uyandırdı ve
ona bütün ülkesinde mektup larla tellal çağır -
tarak dedi ki:
3*Fârs şâhı Kureş bunủ dėr ki İsrâʾėliŋ Rabbi
ʿÂlâ Sultân Allah beni cümle yere pâdişâh
eyledî
3*“Pers kralı Kureş şöyle diyor! İsrail’in
Rabbi yüce kral Allah, beni tüm yeryüzüne
ege men kıldı. 
4*Ve baŋa emr eyledi ki ȯŋa Yahûdâ vilâ -
yetinde olan Kuds-i Şerîf de bir beyt yapam
4*Ve bana, Yahuda vilayetinde olan kutsal
Kudüs’te bir ev yapmamı buyurdu.

pes ∞

*70 yıl veya 70 hafta. Çünkü sebt günü; her hafta
sonu olan Şabat(Cumartesi günü) ‘dinlenme günü’
ve tatil olarak kabul edilir.
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5*Pes eḡer araŋızda ȯnuŋ kavminden kimse
var ise Rabbi Allah Teʿâlâ ȯnuŋ ile olsun ve
Kuds-i Şerîfe dönüp İsrâʾėl Rabbiniŋ bey ti ni
yapacak Kuds-i Şerîfde sâkîn olan Rabb*
odur
5*Eğer şimdi aranızda O’nun halkından bir
kimse varsa Rabbi yüce Allah onunla olsun
ve kutsal Kudüs’e dönüp İsrail Rabbi’nin
evini yapsınlar. Kutsal Kudüs’te oturan Rab*
O’dur. 
6*İmdi Yahûdîleriŋ orada burada oldukları
yerlerde sâkin olanlar hepisi
6*Şimdi; orada, burada dağılmış oldukları
yerlerde yaşayan tüm Yahudilere. 
7*Onlara altĩndan gümüşden ve sâʾir hediy -
yelerden atlar ve davarlar ile herkesiŋ
niyyetine ve Kuds-i Şerîfde olan Rabbiŋ hey         -
keline takrîb ėtmeḡe nezirlerine göre im dâd
eyleyeler
7*Onlara altından, gümüşten ve diğer arma -
ğanlardan -atlardan, sığırlardan; herkesin
niyetine göre kutsal Kudüs’te olan Rab’bin
Tapınağına getirmek için- adaklarına göre
yardım etsinler. 
8*O zamân Yahûdâ ve Bėnyâmin sıbtından
baba ocaklarınıŋ tâʾi fe si ve imâmlar hem
Levvîler ve her kime ki Rabb-i Teʾâlâ rûhu
uyandırdı ise kalkıp Kuds-i Şerîfde olan Bey -
tullahı yapmağa döndủler
8*O zaman Yahuda ile Bünyamin obasından,
ata ocaklarının halkı; imamlar, Levililer -ve
yüce Rabbin her kime ki ruhu uyandırdıysa-
kalkıp kutsal Ku düs’teki Allah’ın Evi’ni yap -
sınlar. 
9*Ve etrâfında olanlar onlara her şeyden gü -
müşden ve altĩndan atlardan ve davarlardan
her göŋlü olanıŋ çok nezirlerinden mâʿ adâ
imdâd eylediler
9*Çevrede olanlar da onlara her şeyden;
gümüşten, altından, atlardan, sığırlardan ve
her gönlü olanın birçok adaklarından başka
yardım etsinler. 
10*Hem Kureş-Şâh Rabbiŋ ol mukaddes
kâblarını taşraya çıkardı ki onları Nebûhat-
nessâr Kuds-i Şerîfden tenakkul ėdip kendỉ ∞
10*Ve Şah Kureş, Rabbin o kutsal kaplarını 

dışarıya çıkardı ki onları Nabu kadnezar kut-
sal Kudüs’ten naklederek kendi ∞

*Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Aranızda O'nun
halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahu-
da'daki Yeruşalim Kenti'ne gidip İsrail'in Tanrısı
RAB'bin* Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden
yapsınlar. bkz. I. Ezra 2/5
Yukardaki çeviride “Kutsal Kudüs’te oturan Rab
O’dur’’ ifadesi unutulmuş. 
Burada büyük harflerle ifade edilen RAB; Ye ho -
va(İbr.) anlamına geliyor. Yani metinde Hz. Sü -
leyman’ın YeHoVaH adına yaptırdığı tapınakta
Allah’ın kendi izzetini göstermesi ve orada ‘me -
cazen’ bulunmasıdır. İlk müslümanlar da bu Ta -
pınağı saygı ile kabul ediyorlar ve namazdaki
kıb leleri orası oluyordu. Hatta Kudüs’ün bir ka -
pısına: 
“Lâ ilâhe illallah İbrahim halilullah’’ diye bir
kitabe bile yazdıkları görülmüştür. Bkz.Yakub’un
Mek.(İncil) 2/23.
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büt keresinde asdı idi
puthanesine koymuştu.   
11*Ve Fârs şâhı Kureş onları çıkarıp kendỉ
hazinedârı Mitrîdâtoya vėrdi
11*Ve Pers kralı Kureş onları çıkarıp kendi
hazine başkanı Mit ridato’ya ver di. 
12*Ol dahi onları Yahûdâ vilâyetiniŋ pâşâsı
Şeşbâsâra vėrdi
12*O da onları Yahuda vilayetinin paşası
Şeş basar’a verdi. 
13*Ve onlarıŋ ʿâdedi bu idi biŋ altĩn tâsları
ve biŋ gümüş tâsları zebîhalar içỉn yiḡirmi
dokuz gümüş leḡenleri otuz altĩn kâseler ve
iki biŋ dörtyüz on gümüş kâseler ve biŋ sâʾir
kâblar
13*Onların sayısı: Bin altın tas, bin gümüş
tas. Kurbanlar için yirmi do kuz gümüş leğen,
otuz altın kâse ve iki bin dört yüz on gümüş
kâselerle, bin diğer kaplar. 
14*Cümle getirilen altĩn ve gümüş kabları
beş biŋ dörtyüz altmış dokuz idi
14*Getirilen tüm bu altın ve gümüş kapların
sayısı beş bin dörtyüz altmış dokuzdu.
15*Bunları Şeşbâsâr ve Bâbil esîrliḡinden ge-
lenler ile Kuds-i Şerîfe götürdü
15*Bunları Şeşbasar ve Babil sürgünlüğün -
den gelenler ile kutsal  Kudüs’e götürdü. 
16*Âmmâ fârs şâhı Ârtâsersesiŋ zamânında
Belem ve Metrîdât ve Tâbel ve Râhom ve
Beʾeltem ve kâtib Şemsâîl hem Semâriyede
ve sâʾir yėrlerde sâkin olan mukârinler hep
Ârtâsersese Kuds-i Şerîf ve Yahûdâ ahâlîsi
üzerine aşağada yazılmış mektûbu yazdılar
16*Ama Pers şahı Arteserses’in* zamanında
Belem, Metridat, Tabel, Rehum, Beeltem ve
yazıcı Şemsail ile Sameriye de ve diğer yer-
lerde yaşayan tüm benzer leri; şah Arte-
serses’e, kutsal Kudüs ve Yahuda halkı için
aşa ğıda ya zılmış mektubu verdiler: 
17*Efendimiz şâh Ârtâserse kulların Râhom
defterdâr ve kâtib Şemsâʾėl ve onlarıŋ müşâ -
veresinde olanlar hep hem Kele-Siriye ve
Finîkiye hâkimleri 
17*“Efendimiz şah Arteserses’e; kulların
Rehum, defterdar ve yazıcı Şemsail ’le onların
danışmasında olanlar, Kili-Suriye ve Finike 

hakimleri.

*Ahaşveroş veya Artahşasta da denilir.

efendimiz ∞
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18*Efendimiz şâha maʿlûm ola ki sizden bize
dönmüş Yahûdîler ol ʿâsi ve fâsid şehr Kuds-
i Şerîfe döndủler ve ȯnuŋ çârşĩlarını yaparlar
ve hisârlarını meremmet ėderler hem Heykeli
tekrar binâ ėderler
18*Efendimiz kral bilsin; sizden bize dönmüş
Yahudiler o asi ve düzensizlik çıkaran kutsal
Kudüs’e geldiler. Onun çarşılarını yapıyor -
lar, surlarını onarıyorlar ve Tapınağı tekrar
inşa ediyorlar. 
19*Pes bu şehr yeŋiden yapıldıkdan ve hi -
sârları tamam oldukdan soŋra harâc vėr meḡe
tahammül ėtmeyecekler belki şâhlara da mu -
kâ vemed ėdeceklerdir
19*Artık bu şehir yeniden yapıldıktan ve
surları bitirildikten sonra; vergi vermeyecek-
ler ve belki de krallara bile baş kaldıracak -
lardır. 
20*Ve çün heykeliŋ yapısı ileri gider maʿkûl
gördük ki bu nesnede ihmâl ėtmeyevủz
20*Çünkü tapınağın yapısı ilerliyor. Bu şey -
leri görmemezlik yap mayalım! 
21*İllâ şâh efendimizi haberdâr ėdevủz ki
eḡer câʾiz görürse ba ba la rınıŋ kitâblarında
arana
21*Kesinlikle efendimiz krala bildiriyoruz.
Eğer uygun görürse atalarının kitaplarında
aransın.  
22*Ve bu nesneleriŋ husûsunda mestûr olanı
sicillâtda bilip bilesiz ki ol şehir ʿâsî idi ve
pâdişâhlara hem şehrlere ıztırâb vėrỉrdî
22*Bu şeyler konusunda yazılmış olan kayıt -
ları bilsin ki o şehir asiydi. Krallara ve şehir -
lere acı veriyordu. 
23*Ve Yahûdîler ki ʿâsî olup kadîmden içinde
cenk fitneleri ėdip şehrleri kuşadırlar idi ȯnuŋ
içỉn bu şehr dahi harâb oldu
23*Yahudiler başkaldırıcıdırlar. Başlangıç -
tan beri cenk fitneleri edip şehirleri kuşatı -
yorlardı. Bu yüzden bu şehir yıkıldı. 
24*Pes halâ ėy şâh efendimiz saŋa iʿlâm ol-
unur ki eḡer bu şehir tekrar yapılırsa ve hi -
sârları evvelki gibi olursa artīk saŋa
24*Ey efendimiz kral! Şimdi sana bildiriy-
oruz ki eğer bu şehir yeniden yapılırsa ve
surları önceki gibi olursa; artık sana ∞ 

f
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Keli-Siriye ve Fenîkeye geçid kalmaz
Kili-Suriye ve Fenike’ye geçit kalmaz.” 
25*O zamân pâdişâh Râhûm nâm defterdâra
Bâʾeletmee ve Şem sâʾîl nâm kâtibe hem sâʾir
mukârinlerine ki Samâriye Siriye hem Fe -
nikiyede idiler cevaben bu minvâl üzere yaz -
dı
25*O zaman kral, Rehum adındaki defter-
dara; Baletmae ve  Şem sail adındaki yazıcıya
hem diğer benzerlerine ki Samariye,  Suriye
ve Fenikiye’de idiler. Yanıt olarak bu şekilde
yazdı:
26*Gönderdiḡiŋiz mektûbu okudum ve emr
ėtdim ki teftîş oluna da bulundu ki bu şehr
kadîmden şâhlara mukâvemet ėder
26*“Gönderdiğiniz mektubu okudum, sonra
da araştırılsın diye diye buy ruk çıkarttım.
Buna göre bu kent eski yıllardan beri krallara
karşı geliyor. 
27*Ve içinde olan halk ʿâsî ve fitne-engiz idi
hem Kuds-i Şerîfde cabbâr ve zâlim pâdi -
şâhlar var idi ki Keli-Siriye ve Fenikiyeniŋ
sultânları olup harâcını alırlar idi
27*İçindeki halk baş kaldırıcı ve bozguncu-
luk çıkaran idi. Kutsal Kudüs’te öyle zalim ve
zorba krallar vardı ki; Kili-Suriye ve Fe -
nikiye’nin kralları olup vergisini alıyorlardı. 
28*Pes halâ buyurdum ki ol âdamlara şehri
yapmak yasak ola ve mukayyed oluna ki artĩk
bir şey işlemeyeler
28*Şimdi buyruğuma göre o adamlara şe -
hirin yapımı engellensin ki artık bir şey ya -
pa masınlar. 
29*Hem şâha ıztırâb vėrecek şirret ileri git -
mesin
29*Hem krala acı verecek kötülük ileri git -
mesin.” 
30*O zamân Râhûm ve kâtib Şem sâʾîl ile
hem sâʾir onların makarrenleri şâh Ârtâ ser -
seniŋ mektûbunu okudukdan soŋra ʿale'l-
ʿace le atlar ve çok halk ile Kuds-i Şerîfe
var   dılar
30*O zaman Rehum, yazıcı Şemsail ve onla -
rın diğer benzerleri  Şah Artah şasta'nın mek-
tubunu okuduktan sonra çabucak atlar ve
kalabalıklarla kutsal Kudüs’e gittiler. 

ve yapĩcılara ∞
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31*Ve yapĩcılara mâniʿ olmağa başladılar
şöyle ki Kuds-i Şerîfiŋ heykeliniŋ yapısı tâ
Fârs şâhı Dârânıŋ ikinci yılına dek kaldı idi
31*Hemen yapıcılara engel olmaya başla -
dılar. Şöyle ki; kutsal Kudüs’ün Tapınağının
yapılması Pers şahı Dara’nın* ikinci yılına
dek kaldı.

Üçüncü Bâb
1*Bu kez Dârâ* pâdişâh iken cümle reʿâ -
yâʾsına ve cümle ev halkına hem cümle
Midyân ve Fârs ekâbirlerine hem cümle pâşâ -
 larına ve serdârlarına ve Hindỉstândan tâ Ha -
beşe yüz yiḡirmi yedi eyâlete dek hükm
ėdenlere ziyâfet ėtdi
1*Bu kez Dara egemenlik sürerken; tüm mil-
letine, tüm ev halkına, tüm Med ile Pers bü -
yüklerine, tüm paşalara, kumandanlara ve
Hindistan’dan ta Habeş’e dek yüz yirmi yedi
eyaletin yöneticileri ne şölen düzenledi. 
2*Ve yiyỉp içdiklerinden hem tok olup gitdik-
lerinden soŋra şâh Dârâ kendỉ odasına vardı
da uyudu ȯndan uyandı
2*Onlar yiyip içtikten ve tok olarak gittikten
sonra şah Dara kendi odasına gitti, uyudu ve
on dan sonra uyandı. 
3*O zamân pâdişâh vucûdunuŋ bekcîleri üc
ic oğlanı birbirine dėdiler ki
3*O zaman kralı koruyan üç iç odalık muha -
fızı birbirine dediler ki: 
4*Aş-herbirimiz birer söz söyleyelim ve kan -
ġimiz dahi íyỉ söyler ise bakalım ve kimiŋ
sözü ġayrılarından efdal olursa şâh Dârâ ȯŋa
ʿazîm bahşîşler ve hüner bahâlarını vėre ∞
4*-Hadi herbirimiz birer söz söyleyelim.
Han gimiz daha iyi söylerse görelim ve kimin
sözü diğerinden daha iyi olursa şah Dara ona
büyük bağışlar yapıp ustalık onuru verilsin.

*Daryüs
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5*Yaʿni ki fırfır gėye ve altĩndan içe hem
altĩn döşeḡinde uyuya ve altĩn rahtlı atlarıŋ
ʿarabasına bine dülbend sarığını gėye ve boy-
nunda altĩn zencîri asıla
5*Yani mor pelerini geysin, altın ‘kadehten’
içsin, altın döşekte uyusun, altın eyerli atların
arabasına binsin, tülbent sarığı geysin ve
boynunda altın zincir asılsın. 
6*Ve ʿilmi içỉn Dârânıŋ yanında ikinci yerde
otura da Dârânıŋ hıs mı aŋıla
6*Bilgeliği için Dara’nın yanında ikinci yer -
de otursun ve Dara’nın dostu denilsin.  
7*O zamân herkes kendỉ sözünü yazdı ve
mührledi ȯndan soŋra onları şâh Dârânıŋ yas -
dĩğı altına koyup dėdiler ki
7*O zaman herkes kendi sözünü yazdı mü -
hürledi. Ondan sonra onları şah Dara’nın
yas tığı altına koyup dediler ki: 
8*Şâh uyandığı zamân hattlar ȯŋa ʿarz oluna
ve üçümüzden kimiŋ ki sözü şâha ve Fârs
vilâyetiniŋ ekâbirine ʿâlimrek görünürse hat -
tına göre ȯŋa hüner bahâsı vėrile
8*“Şah uyandığı zaman yazılar ona bildi -
rilsin. İçimizden kimin sözü şaha ve Pers
ülkesinin büyüklerine daha bilge görünürse;
yazısına göre ona ustalık onuru verilsin.’’ 
9*Biri yazdı ki şarâb hepisinden kuvvetlidir
9*Bunlardan biri: “Şarap herşeyden güçlü -
dür!” yazdı. 
10*Ġayrı yazdı ki pâdişâh dahi kuvvetlidir
10*Diğeri: “Kral güçlüdür!”
11*Üçüncü yazdı ki ʿavratlar hepisinden kuv -
vetlidir âmmâ hakk he pisine ġalipdir
11*Üçüncüsü de:“Kadınlar hepsinden daha
güçlüdür. Ama ‘Gerçek’ hepsine galiptir!”  
12*Bu kez pâdişâh uyandıkdan soŋra onlar
hattlarını alıp ȯŋa vėr diler ol dahi onları o -
kudu
12*Bu kez kral uyandıktan sonra, onlar yazı -
larını alıp ona verdiler. O da onları okudu.

ve ol ∞ 
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13*Ve ol sâʿat cümle Fârs ve Midyânıŋ ekâ -
birlerini ve pâşâlarını hem serdârlarını ve mü -
vellâlarını kazîlerini çığırmağa gönderdi
13*O saatte tüm Pers ve Med ülkelerinin bü -
yüklerini, paşalarını, kumandanlarını ve
bilir kişileriyle yargıçlarını çağırmaya  gön -
der di. 
14*Ve müşâvereye oturup huzûrlarında hatt-
lar okundu
14*Ve danışmaya oturup önlerinde bu yazılar
okundu.
15*Ȯndan pâdişâh dėdi ki oğlancıkları ça -
ğırıŋ ki sözlerini beyân ėdeler onlar dahi çağ -
rılıp girdiler
15*Ondan sonra kral dedi ki: -Oğlanları ça -
ğırın ki sözlerini açıklasınlar. Onl ar çağ rılıp
geldiler. 
16*Ve pâdişâh onlara dėdi ki yazdığıŋızı bize
beyân eyleyiŋ
16*Kral da onlara yazdıklarını açıklama -
larını buyurdu.
17*O zamân evvelki ki şarâbıŋ kuvvetini
söy ledi başlayıp böyle dėdi ėy efendiler şarâb
her ġayrı nesneden ne kadar kuvvetlidir ki
cümle içen âdamları aldadır
17*O zaman birincisi, şarabın gücünden söz
ederek şöyle söyledi: -Ey efendiler! Şarap
diğer şeylerden ne denli daha güçlüdür ki onu
içen tüm insanları aldatır. 
18*Fikrince pâdişâhlara ve yetîmlere ʿabd -
lere ve hürrlere fukarâya ve âġniyâya beraber
olurlar
18*Aklınca krallara, öksüzlere, kullara, öz -
gürlere, yoksullara ve zenginlere aynıdır. 
19*Ve her fikri şenliğe ve sürura dönderir
şöyle ki hîç bir ġam-ü deyn ʿaynında deḡil
19*Her düşünceyi sevince ve coşkuya dön -
dürür. O derece ki hiç bir borç ve keder gö -
zünde yoktur. 
20*Her cânı cevmerd ėder şöyle ki mestâne
ne pâdişâhı ne pâşâyı aŋar ağzından akçe
yüklerle söylenir
20*Her canı cömert yapar. O derece ki sar -
hoş ne kralı, ne paşayı anar. Ağzından gümüş
para yüklerle söylenir. 
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21*Hem içtikden soŋra ne dostları ne ka -
rındaşlarını aŋarlar ve birazdan dalkılıç o -
lurlar
21*Hem içtikten sonra ne dostları, ne kar -
deşlerini anar ve birazdan yalın kılıç olurlar.  
22*Hem hammârı başdan çıkıp kalkdıkdan
soŋra ėtdiḡi iş hâtırında deḡil
22*İçkinin etkisi geçtikten sonra ne yap -
tıklarını bilmiyorlar. 
23*Ėy efendiler şarâb böyle nesnelere ıztırâb
ėtdikden soŋra  hepi sinden kuvvetli deḡil mi
bunu deyince ve susdu
23*Ey efendiler! Şarap bu işleri yaparsa her
şeyden güçlü değil midir? Bunu dedi ve sustu. 

Dördüncü Bâb
1*O zamân ikinci ki pâdişâhıŋ kuvvetini
söyledi idi kelâma baş layıp dėdi ki
1*O zaman kralın gücünü söyleyen ikincisi
söze başlayıp dedi ki: 
2*Ėy efendiler insân her şeyden kuvvetlirek
değil midir ki yeri ve deryâyı hem içlerinde
olanları hep zabt ėder
2*-Ey efendiler! İnsan herşeyden daha güçlü
değil midir ki yere denize ve içinde olanlara
hep egemendir.   
3*Husûsâ pâdişâh ki hepisiniŋ sultânı ve he -
pisiniŋ efendisidir ve onlara her ne ki dėrse
ėderler
3*Özellikle kral tümünün hükümdarı ve baş -
buğudur. Onlara ne buyurursa yaparlar. 
4*Onlara dėse ki birbiri ile cenk ėdeler ėder -
ler onları düşmanlar ve dağlar ve hisârlar hem
kulleler üzerine gönderse giderler
4*Onlara: “Cenk edin!” derse; cenk ederler.
Onları düşmanlar, dağlar, kaleler ve surlar
üzerine gönderirse giderler.   

katl ∞
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5*Katl ėderler ve maktûl olurlar da pâdişâhıŋ
sözünden çıkmazlar yeŋerler ise eḡer yağ -
maladığını eḡer ġayrı ne ise hep pâdişaha ge-
tirirler
5*Ölürler ve öldürürler; ama kralın sözün-
den çıkmazlar. Galip gelirlerse tüm yağ ma -
dıklarını krala getirirler. 
6*Ve kezâlik cenk ve cidâlde ʿalâkaları ol-
mayanlar illâ çift sürenler ekip biçimi ėt -
dikden soŋra mahsülünü pâdişâha götürürler
ve birbirine pâdişâha harac getirmeḡe teklîf
ėderler o ise fakat bir âdamdır
6*Örneğin cenk ve kavgayla ilgisi olmayan-
lar, çift sürenler de ekip biçimi yaptıktan son -
ra ürününü krala götürürler ve birbirlerine
krala vergi vermeyi önerirler. O ise bir in -
sandır.
7*Eḡer öldürüŋ dėse öldürürler eḡer durun
dėse dururlar 
7*Eğer öldürün dese öldürürler ve eğer du -
run derse dururlar.
8*Eḡer uruŋ dėse ururlar harâb eyleyiŋ dėse
harâb ėderler yapıŋ dėse yaparlar
8*Eğer vurun derlerse vururlar, yıkın der-
lerse yıkarlar ve yapın derlerse yaparlar.  
9*Eḡer kesiŋ dėse keserler eḡer dikin dėse
dikerler
9*Eğer kesin derse keserler, eğer dikin derse
dikerler. 
10*Ve cümle halkı ve ʿasâkiri yalıŋız bir âda -
mıŋ sözünü eslerler bundan mâʿadâ o sufraya
oturur ve yer hem içer hem uyur
10*Tüm halkı ve askerleri yalnız bir adamın
sözünü dinlerler. Bundan başka o sofraya
oturur yer, içer ve uyur.  
11*Onlar ise çevresinde bekleyip dururlar ve
kimse kendỉ maslaha tına gidemez hem söz
tutmamağa cânları yokdur
11*Onlar ise çevresinde bekleyip dururlar.
Kimse kendi işine gidemez ve dinlememezlik
edemez. 
12*Ėy efendiler böyle itâʿat olunan pâdişâh
nice hepisinden kuv vetli olmasın ȯndan sükût
eyledi 
12*Ey efendiler! Böyle itaat olunan bir kral;
nasıl hepsinden güçlü olmasın? Ondan sonra 

sustu. 

f
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13*O zamân ol üçüncü yaʿnî Zerûbâbil ki
karılar ve hakk içỉn söyledi idi kelâma baş -
layıp dėdi ki
13*O zaman ü çüncüsü; yani kadınlar ve ger -
çeklik için söyleyen Zerubabil söze başladı:
14*Ėy efendiler pâdişâh büyük deḡil midir
âdam çok deḡil midir ve şarâb kuvvetli deḡil
midir
14*-Ey efendiler! Kral ulu değil mi, insanlar
çok değil mi ve şarap güçlü değil mi?
15*Ya üzerlerine tasallut ėden nedir karılar
deḡil midir pâdişâhları ve berr ü bahri zabt
ėden halkı hep karılar doğurdular
15*Ya bunları zorlayan kadınlar değil midir?
Kralları, kara ve denizleri idaresine alan in -
sanları hep kadınlar doğurdular?  
16*Onlar onlardan doğmuşlar ve ol bağları ki
şarâb ondan olur diken âdamları onlar bes -
lediler
16*Onlar onlardan doğmuşlar ve şarabın ol -
duğu o bağları diken insanları da onlar ye -
tiştirmişler. 
17*Onlar erlere esvâb yaparlar ve erler ʿav -
ratsız olmak muhâldir
17*Onlar erkeklerle giysiler yaparlar ve er -
keklere kadınsız olmak boş yeredir. 
18*Ve eḡerçe altĩn ve gümüş ve her kıymetli
şeyi yığdılar ise bir güzel ve latîfe karıyı zi -
yâde sevmezler mi
18*Altın, gümüş ve değerli şeyleri yığsalar
bi le; güzel ve kibar bir kadını daha çok sev -
mezler mi?  
19*Ve ol cümle nesneleri bırağıp ȯŋa göz
dikerek ve ağız açarak ziyâde taʿaşşuk ėt -
mezler mi hem hepisi ȯŋa altĩndan ve gü -
müşden hem sâʾir kıymetli nesneden ziyâ de
iştihâʾ ėderler
19*O tüm bu değerli şeyleri bırakıp ona göz
dikerek, şaşkınlıkla aşık olmazlar mı? Herkes
ona altından ve gümüşten ve diğer değerli
şey lerdem daha çok arzu ederler. 
20*Er kendỉyi besleyen babasını ve kendỉ
sılasını bırağır da karı sına yapışır 
20*Erkek kendine bakan annesini ve dostunu
bırakarak karısına yapışır*.
*bkz. Bak Tek.2/34

ve ʿavrat ∞

f
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21*Ve ʿavrat ile zevklenip ne babasını ne
anasını ne vatanını aŋar
21*Kadın ile zevklenip ne annesini, ne baba -
sını ve ne de vatanını anar. 
22*Bundan bilmek gerek siz karı size mu -
sallatdır zahmet ve me şek kati siz çekmez
misiŋiz soŋra her şeyi getirip ʿavratlara vėrir -
siŋiz
22*Bundan bilmek gerek. Siz kadına, kadın
da size tutkundur. Büyük çaba ve zorluk çeken
sizler değil misiniz? Sonra her şeyi getirip ka -
dınlarınıza verirsiniz. 
23*Er kılıcı alıp kesiciliḡe ve hırsızlığa hem
deryâda ve  ırmaklarda gezmeḡe çıkar
23*Er kişi kılıcını alıp kesmeye, hırsızlığa
hem denizlerde ve ır maklarda gezmeye çıkar.
24*Arslanı güder ve gėcede gezer ve uğur -
layıp yağmalayıp soydukdan soŋra hepisini
sevdiḡi karıya getỉrir
24*Aslanı güder, gecede gezer ve uğurlayıp,
yağmalayıp soyduktan sonra tümünü sevgili-
sine getirir.
25*Hem er karısını babadan ve anadan ziyâ -
de sever
25*Erkek karısını annesinden ve babasından
daha çok sever. 
26*Ve nicesi ʿavratlarıŋ hayâllerinden divâne
ve onlara bende ol muş lardır
26*Birçokları kadınlar yüzünden deli divane
ve onlara köle olur. 
27*Ve çoğu karılar içỉn günâh ėdip helâk ve
telef olmuşlardır
27*Birçokları kadınlar uğruna günaha düşüp
yok olup gittiler. 
28*Pes halâ baŋa inanmaz mısıŋız pâdişâh
kendỉ kudreti ile ʿazîm deḡil mi cemʿi  vilâ -
yetler ȯŋa dokunmağa bile korkmazlar mı
28*Şimdi bana inanmıyor musunuz? Kral
kendi gücüyle güçlü değil mi? Tüm ülkedek-
iler ona dokunmaya bile korkmuyorlar mı? 
29*Yine de ȯnủ gördüm ki ʿacîb Bârtakonuŋ
Âpâma nâm kızı ki pâdişâhıŋ sâkiyyesi olup
pâdişâhıŋ sağında otururdu
29*Hayret! yine de onu gördüm ki; Bartako’-
nun Apama adlı kızı, kralın içki hizmetçisi
olup sağında oturuyordu.*

30*Ve başından mücevvezesini kaldırıp ken -
dỉ başına kor idi
30*Başından onun tacını kaldırarak kendi
başına koyuyordu ∞

*Almancası: “Dennoch sahe ich ihn, und die Ape-
men, die Tochter des Bertasi, des treflichen
Manns, des Königs Kebsweib, sitzen zu der Rech -
ten des Königs.’’Martin Luther Çev.: I. Ezra 4/29
Türkçesi: Yine de onu gördüm ki; kralın sağında
oturan cariyesi Bertasi’nin kızı Apemen...   

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Ancak, ben onu şanlı
Baartakus'un kız kardeşi olan kral cariyesi Ape-
me'yle gördüm. O kralın sağ tarafında oturur,’’ I.
Ezra 4/29

Yukarıdaki hatalı çeviride ‘Baartakus'un kız
kardeşi’ diyor; oysa Almanca ve Ali Bey’in çe-
virisinde ‘Bertasi’nin kızı’ olarak doğru çev -
rilmiştir!
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hem pâdişâha sol eli ile tabancalar çalar idi
ve krala elinin sol ayasıyle şamar atıp şaka -
laşıyordu. 
31*O ise bu esnâʾda ağzı açık ȯŋa iltifât ėder -
di ve eḡer o gülse idi ol dahi güler idi ȯŋa
küser idi ise o ȯŋa barışdırıncaya dek yaltak -
lanır idi
31*O da bu sırada ağzı açık ona ilgi göste -
riyordu. O gülse kendi de gülüyor, o küsse ba -
rışıncaya dek ona yaltaklanıyordu. 
32*Ėy efendiler karılar nice kuvvetli olmasın
ki buncaleyin nesneler ėderler
32*Ey efendiler! Bu denli şeyler yapan ka -
dın lar neden güçlü olmasınlar?  
33*O zamân pâdişâh ve küberâ birbirine bak -
dılar
33*O zaman kral ve büyükler, birbirlerine
baktılar. 
34*Ȯndan o böyle dėmeḡe başladı ėy efen di -
ler karılar kuvvetli de ḡil midir yer bü yükdür
ve gök yüksekdir güneş dahi yü                   rü yüşünde çe-
vikdir zîrâ o gökü bir günde çepçevrede do -
laşır ve yürüye yürüye tekrar kendỉ yerine
dö ner
34*Ondan sonra böyle söyledi: -Ey efendiler!
Kadınlar güçlü değil midir? Yer büyüktür,
gök yüksektir ve güneş de kendi yolunda çe-
viktir! Çünkü o göğü bir günde çepçevre do -
laşır ve gide gide tekrar kendi yerine dö ner. 
35*Bu nesneleri ėden ʿazîm deḡil midir
âmmâ hakk her şeyden ʿazîm ve akvâdır
35*Bu şeyleri yapan büyük değil midir? Ama
‘Hakikat’* her şey den büyük ve en güçlüdür.  
36*Cümle yer hakka ikrâr getirir ve gök dahi
eyliḡini+ söyler önüŋ de her işler deprenip dit -
rerler ve onda nâ-hakk nesne yokdur
36*Tüm yeryüzü ‘Hakikate’ karar kılar ve
gök de iyiliğini söyler. Önünde her şey kı -
mıldayıp titriyor ve O’nda haksız bir şey yok-
tur. 
37*Şarâb nâ-hakkdır ve pâdişâh nâ-hakkdır
ʿavratlar nâ-hakkdır Benî Âdemiŋ nesli hep
nâ-hakkdır hem cemʿi işleri nâ-hakkdır on-
larda hakk yokdur
37*Şarapta haksızlık var, kralda haksızlık 

var, kadınlarda haksızlık var. Adem oğul la rı -
nın soyu hep haksızdır; tüm işleri de hak -
sızdır. Onlarda hak yoktur ∞

*Burada kastedilen ‘Hakikat’ Allah’ın sıfatı(C.C.)
+Eylik= íyỉlik.

ve kendi ∞

f
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ve kendỉ nâ-hakklığında helâk olurlar
ve kendi haksızlığında yok olup giderler. 
38*Âmmâ Hakk* bâkî ve sermeden kavîdir
hem ebedü'l-âbâd  sultândır
38*Ama Hak* sonsuza dek kalıcı ve güç lü -
dür hem sonsuzlar boyunca kraldır.
39*Ȯnuŋ katında hâtır gözetmek ve âdamı
âdamdan fark ėtmek yokdur illâ ʿadâlet ėder
hem her zulümden ve şerden ihtibâs ėder de
hepisi ȯnuŋ işlerine tahsîn ėderler
39*O’nun katında hatır gözetmek** ve insan
kayırmak yoktur.  Ama kesinlikle adalet eder!
Ve her zulümden, her kötülükten kendini izole
eder. Hepsi O’nun işlerini korur. 
40*Ȯnuŋ hükmünde âslâ nâ-hakk yokdur ve
cemʿi duhûruŋ kuvvet-i mülkü ve saltanatı
hem ʿazâmetidir hakk Allah mütebârek olsun
40*O’nun yargısında asla haksızlık yoktur.
Tüm çağların mülkünün gücü, egemenliği ve
yüceliğidir ‘O’...‘Hakikat Allah’ı yücelensin.
41*Ve bunu söylemekden fâriğ olup cümle
kavm çığrışdı ve hakk ʿazîm ve her şeyden
âkvâdır dėdi
41*Bunu söyledikten sonra tüm halk bağı -
rarak; “Hakk” büyük ve her şeyin en yüce-
sidir! dediler. 
42*O zamân pâdişâh ȯŋa dėdi ki yazılmış
nesnelerden mâʿadâ dile benden ne istersin
de saŋa vėrelim zîrâ sen hepisinden âʿlem bu -
lunduŋ sen yanımda oturasın ve hısmım aŋı -
lasın
42*Ondan sonra kral ona: -Yazılmış şeyler -
den başka dile benden ne dilersin ki sana
vereyim. Çünkü sen herkesten daha çok bilge
çıktın. Sen yanımda otur ve dostum olarak
anıl. 
43*Ol dahi pâdişâha dėdi ki pâdişâh olduğuŋ
günde ėtdiḡiŋ âdâğı aŋ
43*O da krala dedi ki: -Kral olduğun günde
verdiğin sözünü an. 
44*Yaʿnî ki Kuds-i Şerîfi tekrar yapayım ve
cümle Kuds-i Şerîfden alınan ∞
44*Yani kutsal Kudüs’ü tekrar yapayım ve
kutsal Kudüs’ten alınan  tüm 

*Hakk: Allah’ın sıfatlarından biri.

**bkz. Kol.3/25, Luk.20/21, Ekl.20/24

f
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kabları geri göndereyim dediŋ ki onları Kureş
Bâbili harâb ėtmeḡe and içip başkaca kodu ve
onları oraya göndermeḡe adadı idi
kapları geri göndereyim, dedin ki onları Ku -
reş, Babil’i yıkmağa ant içip ayırmış ve onları
oraya göndermeye söz vermişti.
45*Ve dahi adadıŋ ki şul heykeli tekrar ya -
pasın ki ȯŋủ Yahûdâ vilâyeti Keldânîlerden
harâb olduğu zamân Edomîler yakdılar
45*Bu tapınağı yeniden yapmaya söz ver -
miştin ki; onu Yahuda vilayetini Kildaniler
yık tığı zaman Edomlu’lar yakmıştı.
46*Pes hâlâ ėy efendim pâdişâhım ʿarz-ı ni -
yâz ėtdiḡim budur seniŋ ʿazâmetiŋden di le -
diḡim budur kerem eyle Meliki's-semâya
ağ     zıŋ ile adadığıŋı istîfâʾ eyle
46*Şimdi ey efendim kral! Yakarışım budur;
senin büyüklüğünden dileğim budur. Lütfet
‘Göklerin Kralı’na, ağzınla söylediğini yap.
47*O zamân şâh Dârâ kalkıp ȯŋủ öpdü ve
ȯŋa cemʿi defterdârlara ve mollâlara serdâr-
lara ve pâşâlara mektûblar vėrip buyurdu ki
ȯŋa cümle bile Kuds-i Şerîfi tekrar yapmağa
varanlara murâfaʿat* eyle yeler
47*O zaman şah Dara kalkıp onu öptü. Onun
için tüm defterdarlara, öğretmenlere, kuman-
danlara ve paşalara mektuplar verip; ona
tüm kutsal Kudüs’ü yeniden yapmaya giden-
lerle yoldaşlık yapmalarını buyurdu.
48*Ve Keli-Sîriye hem Fenikiye ve Libâno -
nuŋ hâkimlerine mektûblar vėrdi ki Libânon-
dan erz ağaçlarını Kuds-i Şerîfe götüreler ve
onlardan şehiri yapdıralar
48*Kili-Suriye, Finike ve Lübnan’ın yöneti-
cilerine mektuplar verdi ki Lübnan’dan sedir
ağaçlarını kutsal Kudüs’e götürsünler ve on-
lardan  şehiri yaptırsınlar. 
49*Ve dahi kendỉ memleketinden Yahûdâ vi -
lâ yetine dönen cümle Yahûdîlere hürriyet hu -
sûsunda yazdı ki hîç bir ağaya hâkim ya
pâ  şâya müvekkil kapĩlarına varmaya
49*Kendi ülkesinden Yahuda vilayetine dö -
nen tüm Yahudilere özgür olmaları için ya -
zısını böyle bitirdi: ‘Hiçbir ağa, paşa veya
atanmış memurun kapılarına gitmesinler.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘mürâfaka’.
1665 metnindeki murâfaʿat; ‘mürâfaka’nın cemmi
olabilir!

f

Not: Yukarıda görüldüğü gibi Ali Bey’in 1664 ori-
jinal el yazması kitabının 152. say fasının 44. aye -
tinin sonunda ‘gafil baş’ diye eklediği uyarı notu
kitabın 157. sayfa sında aynen tekrarlanıp 45. ayet
buradan iti baren devam ediyor. 
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50*İllâ cümle tutdukları vilâyet harâcdan mü -
sellem ola ve ki Edomîler Yahûdîleriŋ zabt ėt -
dikleri kasabalardan göçeler
50*Kesinlikle tüm kontrol altındaki vila -
yetlerde vergi ver mesinler ki Edomlular, Ya -
hudilerin aldıkları kasabalara göçsünler. 
51*Ve ki heykeliŋ binâsı içỉn yılda yiḡirmi
yük akçe vėrile tâ yapĩ ta mâm oluncaya dek
51*Tapınağın binası için yılda yirmi yük gü -
müş para verilsin.
52*Hem yılda ġayrı on yük mezbah üzerine
yakılacak kurbânları gün be gün yetişdirmek
içỉn şul emir mûcibince ki on yedi takrîb ėt -
mek gereklerdir
52*Bundan başka yılda on yük mezbah üz-
erinde yakılacak kur banları gün be gün
yetiştirmek için, buyruk gereği on yedi  sun-
makla yükümlüdürler. 
53*Ki şehri yapmak içỉn Bâbilden göçenler
hep müsellem olalar onlar ve oğulları ve
cümle oraya giden imâmlar
53*Kenti yapmak için Babil’den göçenlerin
tümü serbest kalsınlar.  Onlar, çocukları ve
tüm oraya giden imamlar; 
54*Hem dahi harâc husûsunda hem şul mu -
kaddes esvâbıŋ husûsunda yazdı ki onlar ile
hizmet-i Rabbânîyeyi ėderler
54*Vergi konusunda ve şu kutsal giysinin
konusunda yazdı ki onlarla Rab’be hizmet
etsinler. 
55*Hem yazdı ki tâ beyt tamâm oluncaya dek
ve Kuds-i Şerîf tekrar yapılınca Levvîlere
cümle levâzım vėrile
55*Ve yazısına şunu da ekledi: Ev(Tapınak)
tamamlanıncaya ve kutsal Kudüs tekrar ya -
pılıncaya dek Levililer’e gerekli olanlar ve -
ril sin. 
56*Hem dahi yazdı ki hep şehir bekçilerine
ʿulûfeler ve vazîfeler vėrile
56*Hem de şehir bekçilerine bahşişler ve gö -
revler verilmesini yazdı. 
57*Ve Kureşiŋ başkaca koduğu kabları Bâ -
bil deŋ geri gönderdi hem emr eyledi ki Ku -
reşiŋ ėtsinler diye sipâriş ėtdiḡini hep yerine
57*Ayrıca Kureş’in başka yere koyduğu ‘kut-
sal’ kapları Babil’den geri gönderdi. Kureş’in 

yapılmasını buyurduğu tüm şeyleri yerine ∞

f
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getỉreler ve onlar Kuds-i Şerîfe gönderileler
getirmelerini ve onları kutsal Kudüs’e gön-
dermelerini buyurdu.
58*O zamân ol oğlan çıkıp Kuds-i Şerîfe yö -
nelip göḡe doğru yü zünü kaldırdı ve Meliki's-
semâya tebârek eyleyip dėdi ki
58*O zaman o genç çıktı,  kutsal Kudüs’e
doğ  ru yönelip göğe doğru yüzünü kaldırdı ve
‘Göklerin Kralı’na bereket duası edip  dedi
ki: 
59*Nusret senden ve hikmet senden hem
mecd seniŋdir ben dahi kuluŋum
59*-Yardım senden, erdem senden ve şeref
senindir. Ben de kulunum. 
60*Mütebârek olasın sen ki baŋa hikmet vėr -
diŋ ėy ecdâdımızıŋ Allahı ben saŋa hamd-ü
senâʾ ėdeyim
60*Sen ne yücesin ki bana bilgelik verdin. Ey
atalarımızın Allah’ı! Ben sana övgü ve şük -
ran sunayım. 
61*Ȯndan mektûblarını alıp çıkdı da Bâbile
geldi ve bu nesnelerden cümle karındaşlarına
müjdeledi
61*Ondan sonra mektuplarını alıp çıktı, Ba-
bil’e geldi ve tüm bu şeyleri kardeşlerine müj -
deledi. 
62*Onlar dahi babalarınıŋ ilâhına onlara ihlâs
ü iʿtâk verdiḡiçỉn+ tebârek eylediler
62*Onlar da ‘atalarının Tanrısı’na onları
gö  nülden özgür kıldığı için şükrettiler. 
63*Tâ kim dönüp Kuds-i Şerîfi ve kendỉ is-
minden müsemmâ hey kelini yapalar ȯndan
mûsıkî sâzlarıyla ve şenlik ile yedi gün kadar
bayrâm eylediler
63*Ta ki dönüp kutsal Kudüs’ü ve kendi is-
miyle anılan Tapınağı’nı yapsınlar. Ondan
sonra müzik eşliğinde, sevinçle yedi gün bay -
ram yaptılar. 

Beşinci Bâb
1*Bundan soŋra tavâifîne göre baba ocak -
larından başlar ihtiyâr olundular
1*Bundan sonra obalarına göre baba ocak -
larından başkanlar seçildiler ∞
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘verdiḡi
içỉn’

ki ∞ 

f
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ki karıları ve oğulları hem kızları kulları ve
halâyıkları ve davarları ile göçeler
ki kadınları, oğulları, kızları, köleleri ve cari -
yeleri ve davarlarıyla göçsünler.
2*Ve Dârâ onlar ile biŋ sıpa gönderdi ki on-
lara selâmet ile mûsıkî sâzlar ve kudûmler
hem nēyler ile Kuds-i Şerîfe götüreler
2*Dara onlar ile bin sıpa gönderdi ki onları
esenlikle, müzik saz ları eşliğinde, davullar ve
kavallar ile kutsal Kudüs’e götürsünler.
3*Pes Dârâ onları bû-dârât ile gönderdiḡi içỉn
cümle karındaşları şenlik ėderler idi
3*Dara onları ihtişamla gönderdiği için tüm
kardeşleri şenlik yapıyordu. 
4*Ve dönen âdamlarıŋ adları tavâîfde baba
ocaklarına ve bölüklerine göre bunlardır
4*Dönen adamların adları gruplarına ve ba -
ba ocaklarının bölüklerine göre bunlardır: 
5*İmâmlardan Hârûn oğlu Pinhâs oğul la -
rından Sârâya oğlu Ye hû sadak oğlu Yeşûʿ
Yahûdâ sıbtından Fâres neslinden Beyt-i Dâ -
 vûd dan olan Sâlâtiyâliŋ oğlu Zerûbâbiliŋ oğ -
lu Yoʾâkim
5*İmamlardan Harun oğlu Pinehas oğul la -
rından Saraya oğlu Yehosadak oğlu Yeşu.
Yahuda oymağından Pares soyundan Davut
Evi’nden olan Salatiyel’in oğlu Zerubabil’in
oğlu Yoakim. 
6*Fârs şâhı Dârânıŋ öŋünde ol ʿâkilâne ke -
limâtı söyleyen Zerûbâbil bu idi şâhlığınıŋ
ikin ci yılında nisân ayında ol ki evvelki aydır
6*Krallığın ikinci yılında, önceki ay olan Ni -
san ayında Pers kralı Dara’nın önünde o a -
kıl  lıca sözleri söyleyen Zerubabil bu idi. 
7*Ve Yahûdâlılar bunlardır ki onları Bâbil
şâhı Nebûhatnessâr Bâbile götürüp götürül -
dükleri esîrlikden ʿavdet eylediler
7*Yahudalılar bunlardır ki onları Babil kralı
Nabukadnezar Babil’e götürüp götürüldük-
leri sürgünden geri döndüler. 
8*Ve Kuds-i Şerîfe hem kalan Yahûdâ vilâ -
yetine herkes kendỉ şe hrine dönüp 
8*Herkes Kutsal Kudüs’e ve diğer Yahuda vi-
layetindeki kendi şehirlerine  döndü. ∞ 
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başları Zerûbâbil Yeşûʿ Nehemiyâ Zekeriyâ
Râ sâyâ Ânineyâ Mor dehây Bâlesâr Âsfârâs
Reʾeliyâ Reʾom ve Baʿânâ ile geldiler
Başları Zarubabil, Yeşu, Nehemya, Zekeriya,
Resaya, Anineya, Mordehay, Balesar, Asfa -
ras, Reeleya, Reum ve Baana ile geldiler. 
9*Ve tâʾifedeŋ olanlarıŋ başları ile ʿadedi bu -
dur Fâros oğullarından iki biŋ yüz yetmiş iki
Sâfât oğullarından dört yüz yetmiş iki
9*Ve bölüklerine  göre olanların başlarıyla
sa yısı budur: Faros oğullarından iki bin yüz
yet miş iki, Safat oğullarından dört yüz yetmiş
iki.
10*Âraş ʿâkiblerinden yediyüz elli altı
10*Araş takipçilerinden yediyüz elli altı. 
11*Fâʿat Movâbıŋ ʿâkibleri Yeşuʿa ve Yo -
vâbıŋ ʿâkiblerinden ki biŋ sekizyüz on iki
11*Faat-Moab’ın takipçileri; Yeşu ve Yo -
vab’ın takipçilerinden iki bin sekizyüz on iki.  
12*Ellâm ʿâkiblerinden biŋ iki yüz elli dört
Zâtoy ʿâkiblerinden dokuzyüz kırk beş Korba
ʿâkible rinden yediyüz beş Bânî ʿâkib lerin den
altıyüz kırk sekiz
12*Elam takipçilerinden bin iki yüz elli dört,
Za toy takipçilerinden dokuzyüz kırk beş, Kor -
ba takipçilerinden yediyüz beş, Bani ta -
kipçilerinden altıyüz kırk sekiz. 
13*Bibây ʿâkiblerinden altı yüz yirmi beş*
Sâdâs ʿâkiblerinden üç biŋ iki yüz yirmi iki
13*Bibay takipçilerinden altı yüz yirmi beş*,
Sadaş takipçilerinden üç bin iki yüz yirmi iki.
14*Âdonîkâm ʿâkiblerinden altı yüz altmış
yedi Bâgoy ʿâkible rin den iki biŋ altmış altı
Âdîn ʿâkiblerinden dört yüz elli dört
14*Adonikam takipçilerinden altı yüz altmış
yedi, Bagoy  takipçilerinden iki bin altmış al -
tı, Adin ta kip çilerinden dört yüz elli dört. 
15*Hizkiyâdan Âtareziŋ ʿâkiblerinden dok-
san iki Keylâ ve Âztânıŋ ʿâkiblerinden altmış
yedi Âzorâm ʿâkiblerinden dörtyüz otuz iki
15*Hizkiya’dan Atarezin takipçilerinden dok-
san iki, Keyla ve Aztan’ın  takipçilerinden alt -
mış yedi, Azoram  takipçilerinden dörtyüz
o tuz iki.

*: İşaretlenen yıldızların anlamı: Çeşitli Grekçe 

orijinal el yazmalarından veya Vulgata çevirisi ile
Grekçe diğer Orijinal el yazmalarından gelen
farklılık lardan ötürü  bazı sayılar ve isimler değiş -
miş olabiliyor.

*Bevayoğulları 623?

Ânâniyâ ∞
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16*Ânâniyâ ʿâkiblerinden yüz bir Bâsâdan
inmiş Ârom ʿâkible rin den üç yüz yiḡirmi üç
Âris forovotuŋ ʿâkiblerinden yüz iki
16*Ananya takipçilerinden yüz bir, Basa’dan
inmiş Arom takipçilerinden üç yüz yirmi üç,
Arisforovot’un takipçilerinden yüz iki.* 
17*Meteriŋ ʿâkiblerinden üç biŋ beş Beyt-i
Lehemmîlerden yüz yiḡirmi üç
17*Meterin takipçilerinden üç bin beş,
Beytlehemliler’den yüz yirmi üç. 
18*Netûfâyyîlerden elli beş Ânâtokkîlerden
yüz yiḡirmi sekiz** Beyt-i Şemsiyyelerden
kırk iki
18*Netufayiler’den elli beş, Anatokiler’den
yüz yirmi sekiz**, Şems-Evi’nden kırk iki. 
19*Kiryâtârimmîlerden yiḡirmi beş Kefirâ ve
Berottîlerden yedi yüz kırk üç Perâyîlerden
yediyüz
19*Kiryatarimliler’den yirmi beş, Kefira ve
Berotlular’dan yediyüz kırk üç, Perayiler’den
yediyüz. 
20*Kâdiya ve Âmidîlerden beşyüz yiḡirmi
iki Kirâma ve Gâbîlerden altı yüz yiḡirmi bir
20*Kadiya ve Amidiler’den beşyüz yirmi
iki***, Keryama ve Gabiler’den altı yüz yir -
mi bir
21*Mekâlonîlerden yüz yiḡirmi iki Beyt El-
lîlerden elli iki Ne bâs sîlerden yüz elli altı
21*Mekaloniler’den yüz yirmi iki, Beytelli -
ler’den elli iki. 
22*Kâlâmola ve Onîlerden yedi yüz yiḡirmi
beş Yerîholulardan üçyüz kırkbeş
22*Kalamola ve Oniler’den yedi yüz yirmi
beş, Yeriholular’dan üçyüz kırkbeş. 
23*Sâʿinalılardan üç bin üç yüz otuz
23*Sainalılar’dan üç bin üç yüz otuz.
24*İmâmlardan Senâsib oğullarınden Yeşûʿ
oğlu Bedâyânıŋ ʿâkib lerinden dokuz yüz yet -
miş iki Âmer ʿâkiblerinden biŋ elli iki
24*İmamlardan Senasib oğulları’ndan Yeşu
oğlu Bedaya’nın takipçilerinden   dokuz yüz
yet miş iki kişi. Amer oğulları’ndan bin elli iki
kişi.
*: Yıldızların anlamı: Çeşitli Grekçe orjinalle -
rinden veya Vulgata çevirisi ile Grekçe diğer Or-
jinal el yazmalarından gelen farklıl ıklardan ötürü

sayılar ve isimler değişe biliyor!

*Yoraoğulları: 112?
**Anatotlular: 158 ? 
***422?  
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25*Pâsûr ʿâkiblerinden biŋ kırk yedi Karmmî
ʿâkib lerinden biŋ on yedi
25*Pasor takipçilerinden bin kırk yedi, Kir -
meti takipçilerinden bin on yedi.*  
26*Levvîlerden Yesu ve Kadmiyâl ve Bânoʿ
ve Sûyâ ʿâkib lerin den yetmiş dört hˇânende -
lerden Âsafıŋ ʿâkiblerinden yüz kırk dört
26*Levililer’den Yesu, Kadmiyal, Bano ve
Su ya takipçilerinden yetmiş dört, ezgiciler’-
den Asaf  takipçilerinden yüz kırk dört**
27*Kapĩcılardan Sâlom Âter ve Tâlmon
Âkûb ve Hâtû Sâmî ʿâkib lerinden cümlesi
yüz otuz dokuz
27*Kapıcılardan Salom, Ater, Talmon, Akub
ve Hatu; Sami takipçilerinden  tümü yüz otuz
dokuz.  
28*Heykeliŋ hüddeminden Âsâv ve Âsûfâ ve
Tâbâvot Keros Sûyâ ve Fâlev ve Lâbânâ ve
Âġânâ ve Âkûb ve Ûtâ ve Ketâb ve Âġâb ve
Sîbee ve Ânân ve Karvâ ve Keddûr ʿâkib -
lerinden
28*Tapınağın hizmetçilerinden Asav, Asufa,
Tabavot, Keros, Suya, Falev, Labana, Agana,
Akup, Uta, Ketab, Agap, Sibe, Anan, Karva
ve Keddür takipçilerinden; 
29*Ve Raya ve Dâysân ve Nerodâ ve Kasebâ
ve Gazmâ ve Âziyâ ve Fenâʾse ve Âsârâ ve
Bâsta ve Âsânâ ve Meânîm ve Nâsifûm ve
Âkûb Âhifâ Âsûr ve Ferâhîm ve Bârâlot
29*Raya, Daysan, Neroda, Kaseba, Gazma,
Aziya, Fenase, Asara, Basta, Asana, Menaim,
Nasifum, Akub, Ahifa, Asur, Ferahim ve Bar-
alot. 
30*Ve Mehîdâ ve Kutâ Kâre ve Bârkos ve
Âserâr ve Tumot ve Nâfit ve Âtifâ
30*Mehida, Kuta, Kare, Barkos, Aserar, Tu -
mat, Nafit ve Atifa. 
31*Süleymânıŋ hizmetkârlarınıŋ ʿâkiblerin -
den ve Âzeferet ve Feʾrûlâ ve Yelîyâ Lozon
ve İsdâʾel ve Sâfeliya
31*Süleyman’ın hizmetçilerinin takipçilerin -
den Azeferet, Ferula, Yeliya, Lozon, İsdael ve
Safeliya. 
32*Hâġiyâ ve Fâhâret ve Zâbiyâ ve Sârovîyâ
ve Mâsiyâ ve Gâr ve Âddâ ve Sûbâ
32*Hagiya, Faharet, Zabiya, Sarotiya, Masi 

ya, Gar, Adda, Suba, ∞

*Almancası: “Der Kinder Phasurii, drey hundert
und sieben und fünfzig, der Kinder Caree, zwey
hundert und sieben und zwanzig.’’Martin Luther
Çev. Vulgata’ya göre I. Ez. 5/25
Türkçesi: Pasor oğullarından üçyüz elli yedi,
Karee oğullarından 227.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Paşhuroğulları: 1247
Harimoğulları: 1017. bkz. I. Ez. 5/25(I. el olmayan
daha geç Grekçe çevirilere göre.)

**128?(KM. baskısı)

ve Âferâ ∞
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ve Âferâ ve Bârodis ve Sâbât ve Âllom ʿâkib -
lerinden
Afera, Barodis, Sabat ve Allom takipçile rin -
den;
33*Heykeliŋ hüddâmı ve Süleymânıŋ hiz -
met kârlarınıŋ ʿâkibleri hep üçyüz yetmiş idi -
ler
33*Tapınak hizmetçileriyle Süleyman’ın hiz -
metçilerinin takipçileri olmak üzere üçyüz
yetmiş iki kişiydi. 
34*Telmelâdan ve Telârsâdan dönenler bun -
lar dır ve onlarıŋ başları Harâtâlar ve Âlâr
34*Telmela’dan ve Telarsa’dan dönenler
bun    lardır. Onların başları Haratalar ve
Âlar’  dır. 
35*Ve İsrâʾėlden idiḡine babalarıŋ ocakları
ve nesillerini ibrâz ėt meḡe kâdir olmayanlar
35*İsrail’den olduğuna dair babaların ocak -
ları ve soylarını kanıtlaya mayanlar: 
36*Tobiyâ oğlu Delâyânıŋ ʿâkibleri ve Ne -
kodânıŋ ʿâkibleri ʿaded altı yüz elli iki ve
imâmet ėden imâmlardan ki onlarıŋ hattı
bulun madı ʿUbdiyâ ve Âkkos ve Barzelây
kız larından ʿUġiyayı tezevvüc ėden ve bu hu -
sûsdan ȯnuŋ adından aŋılan Âddonuŋ ʿâkib -
leri
36*Tobiya oğlu Delayan’ın takipçileri ve Ne -
koda’nın takipçilerinin  sayısı altı yüz elli iki.
İmamlık görevlerini yapan imamlardan ki on -
ların kayıtı bulunamadı. Ubdiya ve Akkos.
Barzelay kızlarından Ugiya ile evlenen ve bu
yüzden onun adıyla anılan Addo’nun takipçi-
leri 
37*Ki onlarıŋ şeceresi defterde aranıp hem
bulunmayıp imâmetden ʿazl olundular
37*Onların soyu defterde arandı ve buluna -
madığından imamlıktan atıldılar. 
38*Ve Nehemiyâ hem Âtâriyâ onlara dėdiler
ki mukaddes nesnelerde iştirâk ėtmeyeler tâ
Urîm ve Tûmîmiŋ* hakkını öḡredecek imâm
zâhir oluncaya dek**
38*Nehemya ve Atariya onlara dediler ki:
Kutsal şeylere katılmasınlar. Ta Urim ve Tum -
mim’in* hakkını öğre tecek imam ortaya çı -
kın caya dek.** 

*Süleyman mabedinde ‘kahin’ diye adlandırılan,
baş İmam’ın göğsündeki giyside bulunan iki kıy -
metli mücevher taşı.
**Almancası: “Und Nehemias und Astharas
sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen vom Aller-
heiligsten, biß der Hohepriester aufstühnde, der im
Urim und Thumim wohl erfahren würde’’ Martin
Luther Çev. I. Ezra 5/40
Türkçesi: Nehemya ve Atara onlara dedi ki: Siz
baş imam yeniden gelinceye ve Urim’le Tumim’in
gereğini yapıncaya dek en kutsal şeylerden ye -
miyeceksiniz!
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Vali Nehemya on-
lara, Urim ve Tummim kullanan bir kâhin çıkın -
caya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini
buyurdu.’’ I. Ezra 5/40

Yukarıdaki çeviride ‘Atarya’ ismi unutulmuş.
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39*Pes İsrâʾėl oniki yaşından yukarı olanlar-
dan köleler ve halâyık lardan ġayrı hepisi kırk
iki bin üçyüz altmış idiler
39*Evet İsrailden on iki yaşından büyük
olanlardan; köleler ve hizmetçilerden başka
tümü kırk iki bin üçyüz altmış kişiydi.
40*Ve onlarıŋ köle ve halâyıkları yedi biŋ
üçyüz kırk yedi idiler hem hˇânendeler ve gü -
yendeler iki yüz kırk beş idiler
40*Onların köle ve hizmetçileri yedi bin
üçyüz kırk yedi kişiydi. İlahiciler ve ezgiciler
iki yüz kırk beş. 
41*Develer dört yüz otuz beş atlar yedi yüz
otuz altı katırlar iki yüz kırk beş eşekler beş
biŋ beşyüz yiḡirmi beş idiler
41*Develer dört yüz otuz beş, atlar yedi yüz
otuz altı, katırlar iki yüz kırk beş, eşekler beş
bin beşyüz yirmi beş.  
42*Ve aralarında baba ocaklarınca başlar var
idi ki Kuds-i Şerîfde olan Allahıŋ heykeline
vâsıl olduğu gibi kudretleri üzere beyti ken di
yerinde kurmağa
42*Aralarında baba ocaklarından olan baş -
kanlar, kutsal Kudüs’teki Allah’ın Tapınağına
ulaştıkları gibi; ‘Evi’ kendi yerinde kurmaya;
43*Ve mukaddes yapı hazînesine biŋ menn
altĩn beş biŋ menn gümüş ve yüz imâmet es -
vâblarını vėrmeḡe adadılar
43*Ve kutsal yapı hazinesine bin mina altın,
beş bin mina gümüş ve yüz imamlık giysisi
ver meyi adadılar.
44*Pes imâmlar hem Levvîler hem kavmden
olanlar Kuds-i Şe rîf de ve vilâyetde ve mu -
kaddes hˇânendeler ve kapĩcılar ve cemʿi İs -
râʾėl kendỉ karyelerinde sâkin oldular
44*Böylece imamlar, Levililer ve halktan
olanlar kutsal Kudüs’te ve vilayette; kutsal
ila  hiciler, kapıcılar ve tüm İsrail kendi köy-
lerinde yaşadılar. 
45*Bu kez yedinci günde Benî İsrâʾėl herkes
kendỉ evinde iken ittifâk ile maşrık öŋünde
olan kapĩnıŋ meydânında cemʿ oldular
45*Bu kez yedinci günde, İsrailoğulları’ndan
herkes kendi evindeyken birlikte  gün doğu -
sundaki kapının meydanında toplandılar.

o zamân ∞ 
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46*O zamân Yehosadak oğlu Yeşûʿ ve ka rın -
daşları imâmlar hem Sâ lâtiyal oğlu Zerûbâbil
ve karındaşları kalkıp İsrâʾel Al      la    hı nıŋ mez -
bahını düzüp koşdủlar
46*O sırada Yahosadak oğlu Yeşu ve imam
kardeşleri ile Salatiyal oğlu Zerubabil’in
kardeşleri  kalkıp İsrail Allahı’nın mezbahını
hazırladılar. 
47*Ki üzerinde Allah âdemîsi Mûsânıŋ ki -
tâbında beyân olunduğu üzere zebîhalar tak -
rîb eyleyeler
47*Ki üzerinde Allah adamı Musa’nın kita -
bında belirttiği gibi kurbanlar sunalar. 
48*Ve eḡerçe vilâyet tâʾifeleri üzerlerine
cemʿiyyet ėtdiler ise de mezbahı kendỉ ye -
rinde kurdular gerçe onlar ile adâvetli ve vi -
lâyet halkı onlardan ziyâde kuvvetli idiler ise
de Rabb-i Teʿâlâya vaktin ce kurbânlar ve
sabâh hem ahşâm zebîhalarını takrîb eylediler
48*Eğer vilayet halkı onlara karşı toplanmış
olsa bile; mezbahı kendi yerinde kurdular.
Gerçi onlara düşmanca ve vilayet halkı on-
lardan güçlü olsa da yüce Rab’be kurban -
larını zama nında sunup sabah-akşam kurban
keserlerdi.
49*Hem Tevrâtda emr olunduğu gibi kamış
bayrâmını ve her gü nüŋ kurbânlarını vâcib
olan üzere eylediler
49*Tevrat’ta buyrulduğu gibi; kamış bay -
ramını* ve her günün kurbanlarını gerektiği
gibi yaptılar.  
50*Ȯndan soŋra dâʾime kurbânlarını ve sebt
ġurreleriŋ hem cemʿi ʿîd-i şerîfleriŋ takrîb
ėtdiler
50*Ondan sonra sürekli kurbanlarını, Cu -
martesileri ‘Ay Takvimi’nin ilk günlerini, hem
tüm kutsal bayramlarını sundular. 
51*Ve Allah Teʿâlâya nezr ėdenler hepisi
eḡerçe Allahıŋ heykeli dahi yapılmadı idi ise
de yedinci ayıŋ ġurresinden Allah Teʿâlâya
51*Yüce Tanrı’ya adak adayanların tümü -
eğer Tapınak daha yapılmamış olsa da- yed-
inci ayın ‘Ay Takvimi’nin ilk gününden, yüce
Tanrı’ya ∞

*Çardak(Hayme) Bayramı.
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kurbânlar takrîb ėtmeḡe başladılar
kurbanlar sunmaya başladılar. 
52*Hem doğramacılara ve dülgerlere şevk ile
akçe ve yemek hem içmek vėrdiler
52*Doğramacılara, marangozlara sevinçle
gümüş para verip yeyip içirdiler. 
53*Hem Sidonnîlere ve Surrîlere ʿarabalar
vėrdiler ki Libânondan tâ Yâfa Limânına*
dek iʿmecî ile erz ağaçlarını Fârs şâhı Kureşiŋ
yazdığı emre göre getireler
53*Pers kralı Kureş’in emrine göre Say -
dalılar ile Surlular’a arabalar verdiler ki;
yar dımlaşma ile Lübnan’dan ta Yafa li ma -
nına dek erz ağaçlarını getirsinler. 
54*Ȯndan ikinci yılda Selâtiyâl oğlu Zerûbâ-
bil Yehosadak oğlu Yeşûʿ ve Levvîler hem
esîr likden Kuds-i Şerîfe gelenler hepisi Kuds-
i Şerîfe Allahıŋ heykeline ikinci ayda geldiler
54*Ondan sonra ikinci yılda Selatiyal oğlu
Zerubabil, Yehosadok oğlu Yeşu ve Levililer’ -
le tutsaklıktan kutsal Kudüs’e gelenlerin tü -
mü; kutsal Kudüs’teki Allah’ın Tapınağına
ikinci ayda geldiler. 
55*Ve Yahûdâ vilâyetinden Kuds-i Şerîfe gel -
diklerinden soŋra ikinci yılıŋ ikinci ayınıŋ
ġurresinde Beytullahı bina ėtmeḡe başlayıp
55*Onlar Yahuda bölgesinden Kudüs’e gel -
dikten sonra ikinci yılın ikinci ayıbın ‘Ay Tak -
vimi’nin ilk gününde Allah’ın Evi’ni yap maya
başladılar.
56*Rabbiŋ yapĩları üzerine yiḡirmi yaşından
yukarı olan Levvîleri nasb eylediler
56*Rabbin yapıları üzerine yirmi yaşından
büyük olan Levilileri atadılar. 
57*Ve Yeşûʿ hem ȯnuŋ oğlu ve karındaşları
ve karındaşı Kadmiyâl ve Mâdiyâ bunuŋ oğul   -
ları ve Eliyâdon oğlu Yûdânıŋ oğulları kendỉ
oğulları ve karın daşları ile hâzır idiler
57*Yeşu’yla onun oğlu ve kardeşleri... Kar -
deşi Kadmiyal ile Madiyabu’nun oğul ları...
Elyadan oğlu Yoda’nın oğulları’yla kendi
oğulları ve kardeşleri hazırdılar.

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘iliman’.

cümle ∞ 
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58*Cümle Levvîler ittifâk üzere Beytullahıŋ
işlerine kullanılan yapĩcılar üzerine dururlar
idi
58*Tüm Levililer, Allah’ın Evi’nin işlerinde
kullanılan yapıcılar üzerinde kararlılıkla du -
ruyorlardı.
59*Bu vechile yapĩcılar Rabbiŋ heykelini
yapdılar ve uzun esvâb ile giyinmiş imâmlar
mûsıkî sâzlar ve borủlar ile ve Âsâf oğulları
Levvîler defler ile hâzır iken
59*Bu şekilde yapıcılar Rabbin Tapınağını
yaptılar. Uzun giy silerle giyinmiş imamlar,
müzik sazları ve borular...  Asaf oğulları Lev-
ililer de deflerle hazırlanmışken; 
60*Rabb-i Teʿâlâya İsrâʾėl pâdişâhı Dâvûduŋ
emr ėtdiḡi üzere te zemmür ve tebârek ėderler
idi
60*İsrail kıralı Davut’un buyurduğu gibi
yüce Rabbe övgüyle hamd ediyorlardı.
61*Ve bülend âvâz ile Rabb-i Teʿâlâya hamd
ėtmek için ġuniyeler ırlayıp dėrlerdi ki ȯnuŋ
lütfu ve İsrâʾėle olan lütf u ʿizzeti dehr be
dehrdir
61*Yüce Rabbe şükretmek için yüksek sesle
hoş ilahiler söyleyip diyorlardı ki: O’nun iyi -
liği ve İsrail’e olan büyük dostluğu devirler
boyu sürer.
62*Cümle kavm dahi gülbânk çekip ʿazîm
âvâz ile Rabbe tezemmür ėtdi ki Rabbiŋ beyti
tekrar yapıldı
62*Tüm halk tekbir çekip yüksek sesle Rab -
be övgüler sundu. Böylece Rabbin Evi tekrar
yapılmış oldu.  
63*Bu kez imâmlardan Levvîlerden ve baba
ocaklarınıŋ başların dan baʿzısı yaʿnî evvelki
beyti gören ihtiyârlar
63*Bu kez imamlardan, Levililer’den ve baba
ocaklarının  başla rından bazısı; yani önceki
‘Evi’ gören yaşlılar...  
64*Bunuŋ binâsını ol esnâʾda ki ġayrılar bo -
rul̉ar ve şenlik ile ʿazîm şamâta ėderler idi ağ -
layış ve ʿazîm çığrış ile görmeḡe geldiler
64*Binanın yapısını -ağlayış ve büyük çağırış
ile- görmeye geldiler. O sırada diğerleri de
borular ve çalgılarla büyük eğlence yapı yor -
lardı. 
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65*Şöyle ki kavm halkıŋ ağlayışından borủ -
ları işidemezler idi eḡerçe zümre borul̉arı zor
ile çalarlar idi ise de ki sedâsı ırakdan işidilir
idi
65*O derece ki halkın ağlayışından boruları
işitemezlerdi. Topluluk boruları öyle çalıyor -
du ki sesi uzaktan duyuluyordu. 
66*Yahûdâ ve Binyâmîn sıbtlarınıŋ düşman -
ları dahi onları işidip ol boruların sedâsı ne
dėmek ister bilmeḡe geldiler idi
66*Yahuda ve Bünyamin oymaklarının düş -
man ları da onları işitip; o borul̉arın sesinin
ne demek olduğunu anlamak için gelmişlerdi. 
67*Ve duyup ki ol esîr olanlar İsrâʾėl Taŋrısı
Rabbe heykel yaparlar
67*Ve onlar, sürgünlerin İsrail Tanrısı Rab -
be Tapınak yaptık larını duyduklarında;
68*Zerûbâbile ve Yehoşaʿa hem baba ocak -
larınıŋ başlarına yanaşıp onlara geliŋ siziŋle
yapalım dėdiler
68*Zerubabil ve Yehoşa’ya ile baba ocakla -
rının başlarına sokulup onlara: ‘Gelin sizinle
yapalım’ dediler. 
69*Zîrâ biz sizcileyin Taŋrıŋıza mutiʿyiz ve
bizi bu yere göçüren Âsûr şâhı Esbâsârıŋ za -
mânında ȯŋa kurbânlar eyledik
69*Çünkü: -Biz sizin gibiyiz; Tanrınıza sa -
dıkız ve bizi bu yere göçüren Asur kralı Es -
basar’ın zamanında ona kurbanlar sunduk. 
70*Âmmâ Zerûbâbil ve Yehoşaʿa hem İsrâʾ -
ėliŋ baba ocaklarınıŋ baş ları onlara dėdiler ki
Rabb Taŋrımızıŋ Beytini yapmak size düş -
mez
70*Ama Zerubabil, Yehoşa ve İsrail’in baba
ocak larının başları onlara dediler ki: -Rabb
Tanrımızın ‘Evi’ni yapmak size düşmez.
71*Zîrâ İsrâʾėl Taŋrısı Rabbe lâyık üzere binâ
ėtmek yalıŋız bize düşer nice ki Fârs şâhı
Kureş ısmarladı ise
71*Çünkü İsrail’in Tanrısı Rabbe yaraşan
bir şekilde bina etmek yalnız bize düşer. Nasıl
ki Pers kralı Kureş bildirdiyse.
72*Pes vilâyet halkı Yahûdâ diyârında olan -
ları üzerine gelip ve onları kuşadıp
72*Ama yöre halkı Yahuda yöresinde olanlar
üzerine gelip onları kuşatarak ∞ 

yapıdan ∞
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yapĩdan menʿ eylediler
yapıyı yapmasını engellediler.
73*Ve cemʿ olunmuş halkdan tekemmün ü
tehâlüf ėdip Kureş şâhıŋ ʿömrünüŋ cemʿi za -
mânında yapĩnıŋ itmâmına mâniʿ oldular
şöyle ki Dârânıŋ şâhlığınıŋ iki yılına dek ya -
pĩdan memnûʿ oldular 
73*Tüm halk gizli muhalif olup kral Kureş’in
tüm yıllarında  yapı nın tamamlanmasına en -
gel oldular. Yani Dara’nın egemen liğinin iki
yılına dek yapıyı yasakladılar. 

Altıncı Bâb 
1*Bu kez Dârânıŋ pâdişâhlığınıŋ ikinci yı -
lında Hâga ve Âddo oğlu Zekeriyâ nâm
peyġamberler Yahûdîlere yaʿnî Yahûdâ  vilâ   -
yetinde ve Kuds-i Şerîfde olanlara irsâl olu -
nup onlara İsrâʾėl Taŋrısı Rabbiŋ ismi ile
inbâʾ ėderler idi
1*Bu kez Dara’nın egemenliğinin ikinci yılın -
da, Hagay ve Addo oğlu Zekeriya adındaki
peygamberler, Yahudilere; yani Yahuda vi-
layetinde ve kutsal Kudüs’te olanlara gön -
derilmiş olup, onlara İsrailin Tanrısı Rab’bin
ismi ile tebliğ ediyorlardı.  
2*O zamân Sâlâtiyâl oğlu Zerûbâbil ve Ye -
hosadak oğlu Yehûşaʿ Rabbiŋ Kuds Şerîf de
olan beytini tekrar yapmağa baş ladılar ve
Rabbiŋ enbiyâʾsı onlar ile bile iken onlara
yardım ėderler idi
2*O zaman Selatiyel oğlu Zerubabil ve Yeho -
sadak oğlu Yehuşa, Rab’bin kutsal Kudüs’te
olan ‘Evi’ni yeniden yapmaya başladılar ve
Rab’bin peygamberleri onlarla birlikte iken
onlara yardım ediyorlardı.
3*Hemân ol zamânda Siriye ve Fenikiye
hâki mi Sûssenne ile Sâtrâ bûzân hem ȯnuŋ
mukârinleri onlara gelip dėdiler ki
3*O zamanda Suriye ve Fenikiye yöneticisi
Süsenne ile Satrabuzan ve onun iş arkadaş -
ları onlara gelip dediler ki: 
4*Siz bu şeyi kimin emri ile yaparsıŋız ve bu
damı hem cümle ġay rı şeyleri
4*-Siz bu şeyi kimin emriyle yapıyorsunuz?
Bu damı ve diğer tüm şeyleri ∞
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tamâm ėdersiŋiz bu nesneleri yapan yapĩcılar
kimlerdir
tamamlamaya çalışırsınız. Bu şeyleri yapan
yapıcılar kimlerdir?
5*Âmmâ Yahûdîleriŋ ihtiyârlarınıŋ Rabden
lütfu var idi de ol esîrlikden dönmüşlere na -
zar eyledi
5*Ama Yahudilerin yaşlılarının Rabden iyi -
liği vardı ki, o sürgünlükten dönenlere yüzünü
çevirdi. 
6*Ve tâ Dârâ cümle bu nesnelerden haberdâr
olmayınca yapıdan menʿ olmadılar
6*Dara tüm bu şeylerden haberdar olma -
yınca yapıyı engelle mediler.
7*Ȯnuŋ yazdığı ve Dârâya* gönderdiḡi mek -
tûbuŋ sûreti budur Siriye ve Fenikiyeniŋ hâ -
kimi Sûsenne hem Siriye ve Fenikiyeniŋ
mü  debbirleri Sâtrâbozân ve onlarıŋ mukârin-
leri şâh Dârâya selâm
7*Onun yazdığı ve Dara’ya gönderdiği mek-
tubun kopyası budur: “Suriye ile Feni kiye’ -
nin yöneticileri Süsenne hem Suriye ve
Fe     nikiye’nin hakimi Satrabozan ve onların iş
arkadaşları şah Dara’ya selam. 
8*Efendimiz şâha maʿlûm ola ki Yahûdâ
vilâyetine geldiḡimiz ve Kuds-i Şerîf şehrine
girdiḡimiz zamân bulduk ki esîrlikden dönen
ve Kuds-i Şerîfde olan Yahûdîleriŋ ihtiyârları
perdâhlı ve pek kıy metli taşlardan Rabbe bir
büyük ve yeŋi ev yaparlar ve artĩk direkleri
dî vârlara dayatdılar
8*Efendimiz kral bilsin ki, Yahuda bölgesine
geldiğimiz ve kutsal Kudüs’e girdiğimizde;
sürgünden dönen ve kutsal Kudüs’te olan Ya -
hudiler’in yaşlıları, parlatılmış çok değerli
taşlardan Rab’be büyük ve yeni bir ‘Ev’ ya -
pıyorlar. Artık direkleri ve duvarları da da -
yattılar. 
9*Ve ol yapĩlar takayyüd ile yapılır ki hem
el lerinde yüsr bulup her ʿizzet ü şual ile
tamâm oluyorlar
9*O yapılar büyük bir özenle yapılıp; el-
lerinde şanla ve hızla ilerliyor.  
10*O zamân ol ihtiyârlara suʾâl ėdip dėdik ki
bu beyti kimiŋ 
10*O zaman o yaşlılara sorup dedik ki: Bu 
Ev’i kimin ∞

emri ∞

*Daryűs.
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emri ile yaparsıŋız ve bu ġayrı yapĩları binâ
ėdersiŋiz
emriyle yapıyorsunuz ve bu diğer yapıları
bina ediyorsunuz? 
11*Pes onlardan haber aldık ki saŋa iʿlâm
ėdeviz ve iş üzerinde olanları yazavız hem
başlarıŋ adlarını onlardan tahrîr ile istedik
11*Bakın onlardan aldığımız habere göre
sana bildiriyoruz ve iş üzerinde olanları ya -
zıyoruz. Ayrıca başkanlarının adlarını onlar-
dan yazılı istedik.” 
12*Onlar ise bize cevab vėrip dėdiler ki biz
yeri ve göḡü yaradan Rabbiŋ kullarıyız ve bu
şehr niçe yıllardan evvel bir ʿazîm ve kavî
pâdişâhdan yapılıp itmâm olundu idi
12*Onlar da bize şöyle yanıtladılar: “Biz
yeri, göğü yaratan Rabbin kullarıyız. Bu
şehir birçok yıllardan önce büyük ve güçlü
bir kral tarafından yapılıp bitirilmişti. 
13*Lâkin babalarımız İsrâʾėliŋ Semâvî Taŋ -
rısı Rabbe günâh ėdip ȯŋủ iġzâb ėdelden beri
o onları Bâbil ve Keldanî şâhı Nebû hatnes -
sârıŋ ellerine vėrdi
13*Ama atalarımız İsrail’in göksel Tanrısı
Rab’be suçlu olduk ve O’nu öfkelendir di -
ğimizden beri ‘O’ onları Babil ve Kildani
kralı Nabukadnezar’ın ellerine verdi. 
14*Ki bu beyti yıkdılar ve âteşe yakdılar hem
kavmi Bâbile esîrliḡe çekdiler
14*Bu Evi yıktılar ve ateşe verdiler. Halkını
da Babil’e sürgün ettiler. 
15*Âmmâ Bâbil eyâletiniŋ şâhı Kureşiŋ şâh -
lığınıŋ evvelki yılında Kureş şâh yazdı ki bu
beyt tekrar yapıla
15*Ama Babil eyaletinin kralı Kureş’in ege -
menliğinin önceki yılında kral Kureş bu ‘Ev’
yeniden yapılsın diye yazdı. 
16*Ve Bâbilde olan kededen şul mukaddes
altĩn ve gümüş kâbları çıkardı ki onları Nebû -
hatnessâr Kuds-i Şerîfde olan beytden
16*Ve Babil’de olan puthaneden bu kutsal
altın ve gümüş kapları çıkardı ki onları Nabu -
kadnezar kutsal Kudüs’teki ‘Ev’den ∞
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çıkarıp kendỉ kedesinde asa kodu idi ve Ze -
rûbâbiliŋ hem hâkim Şaşbâsârıŋ eline vėril -
diler
çıkarıp kendi puthanesinde tutmuştu. Zeruba-
bil ile yönetici Şaşbasar’ın eline verildiler. 
17*Ve ȯŋa emr olundu ki ol kâblar götürülüp
Kuds Şerîfde olan heykelde konulalar ve bu
Rabbiŋ heykeli kendỉ yerinde tekrar yapıla
17*Buyruk gereği o kaplar götürülüp Kudüs’ -
te olan Tapınağa konulacak ve Rab’bin ‘Ev’i
tekrar yapılacaktı.  
18*O zaman Şaşbâsâr buraya vâsıl olup
Kuds-i Şerîfde olan Bey tul lahıŋ temellerini
bırakdı ve o zamândan beri tâ bu ana dek  ya -
pılır ve dahi tamâm deḡildir
18*O zaman Şaşbasar buraya gelip kutsal
Kudüs’te olan Allah’ın Evi’nin temellerini
attı. O zamandan beri de bu Ev yapılıyor ve
daha bitmemiştir.
19*Pes hâlâ pâdişâh câʾiz görürse Kureşiŋ
şâh-nâmelerinde arana 
19*Şimdi kral izin verirse Kureş’in krallık
biyografisinde aransın. 
20*Bulunurmuyu ki Kuds-i Şerîfde olan
Bey  tullahıŋ yapısı şâh Kureşiŋ izni ile baş -
lanmış ola ve şâh efendimiz dahi buna râzı
mıdır
20*Eğer bulunursa kutsal Kudüs’te olan
Allah’ın Evi’nin yapısı kral Kureş’in izniyle
başlanmış olsun ve efendimiz kral da buna
razı mıdır? 
21*O zamân şâh Dârâ emr eyledi ki Bâbilde
mahfûz şâh-nâmelerde araşdırıla ve  Midyân
vilâyetinde olan Ekbetân nâm pây-ı tahtda bir
mahall bulundu ki orada bu nesneler sicill
olmuşlar idi
21*O zaman şah Dara Babil’ deki saklı kral -
lık biyografilerinden araş tırılmasını bu yur du
ve Med vilayetinde olan başkent Ekbetan’da
bir yer bulundu ki, orada bu şeyler kaydedil -
mişlerdi:
22*Şâh Kureşiŋ evvelki yılında şâh Kureş
emr eyledi ki Kuds-i Şerîfde 
22*“Kral Kureş’in önceki yılında kral Kureş
emretti ki kutsal Kudüs’te ∞ 

olan ∞
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olan Beytullah yapıla tâ kim orada dâʾim âteş
yakıla
olan Allah’ın Evi yapılsın ta ki orada hiç sön-
meyen ateş yakılsın. 
23*Ki yüksekliḡi altmış ârşĩn enliliḡi dahi
altmış ârşĩn ola perdâhlı taşlardan üç tabaka
ile ve vilâyetiŋ yeŋi ağaçlarından bir çardâk
ile harcı ise şâh Kureşiŋ sarâyından vėrile
23*Yüksekliği altmış arşın, enliliği de altmış
arşın olsun. Par latılmış taşlardan üç tabaka
halinde, yörenin genç ağaçla rından bir çar -
dak la kaplanmış olsun ve harcı ise kral Ku -
reş’in sa ra yından verilsin.
24*Ve Beytullahıŋ mukaddes altĩn ve gümüş
kâbları ki onları Nebûhâtnessâr Kuds Şerîfde
olan beytden çıkarıp Bâbile götürdü idi ol
Kuds Şerîfde olan beyte tekrar götürüleler ve
evvelden konul duğu yerde saklanalar
24*Allah’ın Evi’nin kutsal altın ve gümüş
kap ları ki onları  Nabukadnezar kutsal Ku -
düs’te olan Ev’den çıkarıp Babil’e götür müş -
tü. O kutsal Kudüs’te olan ‘Ev’e tekrar
gö      tü  rülsün ve önceden korunduğu yere ko -
nulsun.  
25*Hem Siriye ve Fenikiye hâkimi Sûsen -
neye ve Sâtrâbozâna hem mukârinlerine hem
Siriye ve Fenikiye üzerine nasb olanlara emr
eyledi ki ol yerden el çekeler ve Rabbiŋ kulu
hem Yahûdânıŋ hâki mi Zerûbâbili ve Ya -
hûdîleriŋ ihtiyârlarını ol Beytullahı kendỉ ye -
rin de yapmağa koyalar
25*Hem Suriye’yle Fenikiye yöneticisi Sü -
sen ne, Satrabozan ve iş arkadaşları; Suriye
ve Fenikiye üzerinde egemen olanlara buyruk
vererek o yerden çekilmelerini istedi ki, Rab’ -
bin kulu ve Yahuda’nın yöneticisi Zerubabil’i
ve Yahudilerin yaş lılarını o Allah’ın Evi’ni
kendi yerinde yapmaya bıraksınlar.
26*Pes ben dahi emr eyledim ki bi'l-külliyye
yapıla ve esîrlikden dönen Yahûdîlere her ta -
kayyüd ile ta Beytullah tamâm oluncaya dek
yardım oluna
26*Şimdi ben de buyurdum ki; tamamen ya -
pılsın ve tutsaklıktan dönen Yahudilere her
şekilde Allah’ın Evi yapılıncaye dek yardım 

edilsin. 
27*Ve ki bu âdamlara hâkim Zerûbâbiliŋ el-
lerine Rabbe kurbân olacak boğalar
27*Bu adamlara yönetici Zerubabil’in eller-
ine Rabbe kurban olacak boğalar ∞
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koçlar ve kuzủlar içỉn Kele-Siriye ve Feni -
kiye harâclarından ihmâl olmayıp harâclık
vėrile
koçlar ve kuzular için Kili-Suriye ve Fenikiye
vergilerinden gözardı edilmeyip vergi ver-
ilmesini söyledi. 
28*Hem her yıl ʿalâ'd-devâm muhâlefet ol -
mayıp Kuds Şerîfde olan imâmlarıŋ günde
harâc olunur diye beyân ėtdikleri kadar buğ -
day ve tuz ve şarâb ve zeytûnyağı vėrile
28*Her yıl kutsal Kudüs’teki imamların gün-
lük kullanımı için olan buğday, tuz, şarap ve
zeytinyağı kesintisiz verilsin. 
29*Tâ kim şâh içỉn ve oğulları içỉn Allah el-
Mütʿeâle kurbânlar takrîb olunup onlarıŋ
ʿöm rü içỉn duʿâ ėdeler
29*Ta ki kral için ve oğulları için yüce Al -
lah’a kurbanlar sunulup onların yaşamı i çin
dua etsinler.
30*Bundan mâʿadâ emr olunur ki bir kimse
mukaddemâ söylenmiş ve yazılmış nesnelere
hilâfen ya noksan ėdecek olursa kendỉ evin-
den bir direk alınıp üzerinde asıla ve mâlı şâh
içỉn girift oluna
30*Bundan başka buyruluyor ki eğer bir
kimse önceden söylenmiş ve yazılmış şeylere
karşı bir kusur edecek olursa; kendi evinden
bir direk alınıp üzerine asılsın ve malına kral
için el konulsun.
31*Ȯnuŋ içỉn ol yerde adı aŋılan Rabb-i
Teʿâlâ her şâhı ve tâʾifeyi istisâl eyleye ki
menʿ ėtmeḡe ya Kuds Şerîfde olan Beytulla -
ha zarar getirmeḡe el uzadır ola
31*Bunun için o yerde adı anılan yüce Rabb-
Allah’ın Evi’ne zarar vermeye el uzatmak is -
teyen, her kralı ve her milleti yok etsin.  
32*Ben şâh Dârâ fermân eyledim ki cümle
bu nesneler her takay yüd ile icrâʾ olunalar 
32*Ben şah Dara; buyurdum ki tüm bu şey -
lere her türlü destek verilsin.

yedinci bâb ∞
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Yedinci Bâb
1*O zamân Keli-Siriye ve Fenikiye hâkimi
Sûsenne ve Sâtrâbozân hem onlarıŋ mukarin-
leri şâh Dârânıŋ fermân berdârları olup
1*O zaman Kili-Suriye ve Fenikiye yöneticisi
Süsenne, Satrabozan ve onların iş arka daş -
ları şah Dara’nın buyruk yöneticileriydiler. 
2*Mukaddes yapĩsına her takayyüd ile meş -
ġûl oldular ve ihtiyârlar hem mukaddes yapĩ -
larıŋ mütevellîleri ile bile çalışırlar idi
2*Kutsal yapıya her türlü destek verdiler.
Yaşlılarla kutsal yapıların velileri birlikte
çalışıyorlardı. 
3*Ve mukaddes yapĩlar büyüyüp Hâġay ve
Zekeriyâ peyġamberler inbâʾ ėderler idi
3*Kutsal yapılar büyüyor, Hagay ve Zekeriya
peygamberler de tebliğ ediyordu.  
4*Ve onları İsrâʾėl Taŋrısı Rabbiŋ emri ve
Fârs şâhları Kureşiŋ ve Dârânıŋ ve Ârtâ sû -
sasıŋ murâdı ile tamâm yapdılar
4*Onları İsrail Tanrısı* Rab’bin emriyle;
Pers şahı Kureş’in, Dara’nın ve Artahşaş’ın
isteğiyle bitirdiler.  
5*Pes Beyt-i Mukaddes Fârs şâhı Dârânıŋ
altıncı yılında âdâr ayı nıŋ yiḡirmi üçüncü gü -
nünde tamâm oldu
5*Böylece ‘Kutsal Ev’ Pers şahı Dara’nın
altıncı yılında Adar ayının yirmi üçüncü gü -
nünde tamamlandı. 
6*Ve Benî İsrâʾėl hem imâmlar ve Levvîler
ve sâʾir esîrlikde olan hem onlara katışan
kim seler Mûsânıŋ kitâbında yazıldığı gibi ey-
leyip
6*İsrailoğulları, imamlar, Levililer ve diğer
sürgünde olan ve onlara katılan kimseler
Musa’nın Kitabı’nda yazıldığı gibi yaptılar. 
7*Rabbiŋ heykeliniŋ teberrükü içỉn yüz boğa
ikiyüz koç ve dört yüz kuzu ̉ve cümle İsrâiliŋ
günâhı içỉn İsrâiliŋ sıbt başlarının ʿadedi 
7*Rab’bin Tapınağı’nın bereketlenmesi için
yüz boğa, iki yüz koç, dört yüz kuzu ve tüm
İsrail’in günahları için oymak başlarının sa -
yısına ∞

*Hz. Yakup’un(A.S.) Allahı.
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üzere on iki tekeleri kurbân ėtdiler
göre on iki teke kurban ettiler. 
8*Ve imâmlar hem Levvîler kendỉ tâʾife le -
rince uzun esvâb ile gėyin miş iken hâzır olup
İsrâʾėl Taŋrısı Rabbiŋ işlerinde Mûsânıŋ kitâ -
bında yazılan âyîn üzere istiʿmâl olundular
kapĩcılar dahi her kapĩda dururlar idi
8*İmamlarla Levililer kendi bölüklerine gö -
re, uzun giysiler giyinmiş olarak hazır du -
ruyor lar. İsrail Tanrısı Rab’bin işleri için
Mu      sa’nın Kitabı’nda yazılmış olan ayine gö -
re yapıyorlardı. Kapıcılar da her kapıda du-
ruyordu.  
9*Ve Benî İsrâʾėl esîrlikde olanlar ile bile
imâmlar ve Levvîler tetahhur ėtdikden soŋra
evvelki ayıŋ on dördüncü gününde fısh bay -
râmını ėtdiler
9*İsrailoğulları sürgünde olanlar ile; imam-
lar ve Levililer arın dıktan sonra önceki ayın
on dördüncü gününde Fısh(Hamursuz) bay -
ramını yaptılar. 
10*Esîrlikde olanlar ise hepisi tetahhur ėt -
mediler idi âmmâ Levvî ler hepisi mütetahhir
idiler
10*Sürgünde olanların ise tümünü arındıra -
mamışlardı. Ama tüm Levililer arındırılmıştı.  
11*Ve esîrlikde olanlar imâmlar ve karın -
daşları hem kendỉleri içỉn fısh bayrâmınıŋ
kurbânlarını boğazladılar
11*Sürgünde olanlar imamlar ve kardeş -
leriyle kendileri için Fısıh bayramı kurban -
larını kestiler. 
12*Bu vechile Benî İsrâʾėl ki esîrlikde olan-
lardan idiler yaʿnî vi lâ yet halkınıŋ ricsle -
rindeŋ ayrılıp Rabbi arayanlarıŋ hepisi
12*Bu şekilde İsrailoğulları ki, sürgünde
olanlardan idilerç Yani vilayet halkının ha -
ram larından ayrılan, Rabbi arayanların tü -
mü; 
13*Fısh kurbânını yediler ve ʿîd-i fıtırı yedi
güne dek ėtdiler de Rabbiŋ
13*Fısıh kurbanını yediler ve ‘Hamursuz
Bayramı’nı yedi gün tuttular ve Rabb’in ∞

huzûrunda ∞
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huzûrunda sevindiler
önünde sevindiler.
14*Ki onlara İsrâʾėl Taŋrısı Rabbiŋ yapĩ la -
rında kuvvet vėrmek içỉn Âsûr şâhlarınıŋ on-
lara himâyet tedbîrini tahvîl eyledi 
14*Asur kralları onlara -İsrail Tanrısı Rab-
bin yapılarında güç vermek için- koruma ön-
lemlerini aldı.

Sekizinci Bâb
1*Bu kez bunlardan soŋra Fârs şâhı Ârtâ -
serses şâhlık sürer iken baş imâm Harûnuŋ
oğlu Elʿâzar ve oğlu Pinhâs oğlu Âbîsuʾe
Bûkkâ oğlu Sâmiyâ oğlu Meremot oğlu
Âsâriyâ oğlu Âmâriyâ oğlu Âhîtob oğlu Sad-
dok oğlu Sâlûm oğlu Melkîyâ oğlu Âzeriyâ
oğlu Sâ râyâ oğlu ʿAzdrâ geldi
1*Bu kez bunlardan sonra Pers kralı Artah -
şaşta’nın egemenliğinde baş imam Harun’un
oğlu Elazar oğlu Pinehas, Abisu oğlu Bükka
oğlu Samiya oğlu, Meremot oğlu, Asarya
oğlu, Amarya oğlu, Ahitop oğlu, Sadok oğlu,
Salum oğlu, Melkiya oğlu, Azerya oğlu ve
Saraya oğlu Ezra geldi. 
2*Bu ʿAzdrâ kâtib ve Mûsânıŋ İsrâʾėl Taŋrı -
sından nâzil Tevrâtında fakîh iken Bâbilden
döndü
2*Bu Ezra yazıcı ve Musa’nın, İsrail Tan rısı’ -
ndan inen Tevrat’ında  bilge iken Babil’den
döndü. 
3*Ve şâh ȯŋa ikrâm eyledi de yanında her ilti -
mâsında behremend oldu
3*Şah ona her isteğinde yanında götürmesine
cömert davrandı. 
4*Ve Benî İsrâʾėlden imâmlardan ve Lev-
vîlerden ve mukaddes hˇânendelerden ve ka -
pĩcılardan hem heykeliŋ haddâmındaŋ olanlar
ȯnuŋ ile bile
4*İsrailoğulları’ndan, imamlardan, Levili -
ler’den, kutsal ilahiciler den, kapıcılardan ve
onunla birlikte Tapınağın hizmetinde olanlar
∞ 
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Kuds Şerîfe döndüler
kutsal Kudüs’e döndüler.
5*Ârtâserses şâhlığınıŋ yedinci yılında be -
şinci ayda evvelki ayıŋ ġurresinde Bâbil deŋ
çıkıp
5*Ahaşveroş’un krallığının yedinci yılında,
beşinci ayda ve ‘Ay Takvimi’ne göre önceki
ayın ilk günlerinde Babil’den çıktılar. 
6*Yaʿnî beşinci ayıŋ ġurresinde Rabb-i Teʿâlâ
onlarıŋ yolunu kolay getirdiḡi üzere Kuds
Şerîfe vâsıl oldular
6*Yani beşinci ayın, ‘Ay Takvimi’nin ilk gün-
lerinde yüce Rab onların yoluna kolaylaştırıp
kutsal Kudüs’e ulaştılar. 
7*Çün ʿAzdrâ vâfir ʿilim tahsîl ėtdi idi ki
Rabbiŋ Tevrâtındaŋ ve ȯnuŋ emirlerinden
hîç bir şey terk ėtmeye ve cemʿi İsrâʾėle her
farz ve şerîʿatları öḡrede
7*Çünkü Ezra birçok ilimler öğrenmişti ki
Rab’bin Tevrat’ından ve O’nun buyrukla -
rından hiç bir şey bırakmasın. Tüm İsrail’e
her kesin yasayı öğretsin. 
8*Pes şâh Ârtâsersesiŋ yazılı emri Rabbiŋ
Tevrâtında imâm-ı ʿâlim ʿAzdrâya vėrildi ki
ȯnuŋ sûreti budur
8*Böylece kral Ahaşveroş’un yazılı buyruğu,
Rab’bin Tevratı’nda bilge imam olan Ezra’ya
verildi ki onun kopyası budur: 
9*Şâh Ârtâserses Rabbiŋ Tevrâtında ʿâlim
imâm Azdrâya selâm
9*“Şah Ahaşveroş; Rab’bin Tevratı’nda bilge
imam Ezra’ya selam.
10*Çün kerem ėtmeḡe niyyet eyledim bu -
yurdum ki memleketimde olan Yahûdî
tâʾifesinden imâmlardan ve Levvîlerden is             te   -
      yen ler ve râzı olanlar seniŋle Kuds Şerîfe  va -
ralar
10*Çünkü yüce gönüllülükle karar ver dim ve
buyurdum ki ülkem de olan Yahudi milleti;
imamlardan, Levililer’den isteyenler ve razı
olanlar seninle kutsal Kudüs’e gidebilir. 
11*Pes göçmeḡe murâdları olanlar seniŋle
varsınlar nice ki baŋa 
11*Şimdi göçmeye istekli olanlar seninle
gitsinler; nasıl ki bana  ∞
yedi ∞
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ve yedi mahbûb vüzerâma beḡenildi ise
ve yedi sevgili vezirlerime beğenildiyse. 
12*Ki Yahûdâ vilâyetinde ve Kuds Şerîfde
Rabbiŋ Tevrâtı mucibin cene ne işlenir diye
yoklayalar
12*Yahuda bölgesinde ve kutsal Kudüs’te
Rab’bin Tevrat’ı gere ğince ne yapılır diye
baksınlar.
13*Ve benim hem dostlarımıŋ adaklarını he -
diyyelerini Kuds Şerîfe İsrâʾėl Taŋrısına gö -
türeler
13*Benim ve dostlarımın adaklarını, arma -
ğanlarını kutsal Kudüs’e İsrail Tanrısına
götürsünler. 
14*Hem Kuds Şerîfde Rabbe müteʿallik olan
ve Bâbilde bulunan cümle altĩn ve gümüş
Kuds Şerîfde olan Taŋrısı Rabbiŋ heykeli içỉn
tâʾifeden olan hediyye ile
14*Kudüs’te Rabbe ait olan ve Babil’de bu-
lunan tüm altın, gümüş; kutsal Kudüs’te olan
Tanrısı Rabbin Tapınağı için, halktan alınan
bağışlarla.  
15*Ol gümüş ve altĩn ve boğalar ve koçlar
kuzủlar hem sâʾir bunla ra müteʿallik nes-
neleri satĩn almak içỉn devşirile
15*O altın ve gümüş; boğalar, koçlar, kuzular
ve bunlara ait diğer şeyleri satın almak için
toplanılsın. 
16*Ki onlarıŋ Taŋrı Teʾâlâsınıŋ Kuds Şerîfde
olan mezbahında Rabbiŋ kurbânlarını takrîb
eyleyeler
16*Böylece onların yüce Tanrı’sının, kutsal
Kudüs’te olan mez bahında Rabbin kurban la -
rını sunsunlar. 
17*Ve her neyi ki sen ve karındaşlarıŋ ve gü -
müşden ya altından yapmak isterseŋiz  he mân
Taŋrınıŋ murâdı üzere eyle
17*Sen ve kardeşlerin altından ve gümüşten
her ne yapmak isterse niz Tanrı’nın isteğine
uy  gun olarak yapınız. 
18*Ve saŋa Taŋrıŋıŋ Kuds Şerîfde olan hey -
keliniŋ istiʿmâli içỉn
18*Sana kutsal Kudüs’te olan Tanrı’nın Ta -
pınağında kullanmak için ∞
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vėrilmiş Rabbiŋ kâblarını Kuds Şerîfde olan
Taŋrıŋıŋ huzûruna ko
verilmiş olan Rabbin kaplarını, kutsal Ku -
düs’te olan Tanrı’nın  önüne koy. 
19*Ve sâʾir nesneler içỉn ki Taŋrıŋıŋ heyke li -
niŋ istiʿmâli içỉn saŋa yapmak lâzım olursa
şâh hazînesinden harac vėrile
19*Diğer eşyalar ve Tanrı’nın Tapınağı’nın
kul lanımı için sana ne yapmak gerekirse, be-
deli kralın hazinesinden verilsin. 
20*Ve ben şâh Ârtâserses Siriye ve Fenikiye
hazînedârlarına buyurdum ki her ne ki Allah
el-Müteʿâliŋ Tevrâtında imâm-ı ʿâlim ʿAzdrâ
taleb ėtmeḡe gönderirse ȯŋa tėziye vėrile
20*Ve ben kral Ahaşveroş! Suriye ve Fenikiye
hazine müdürlerine buyurdum ki yüce Al -
lah’ın Tevratı’nda bilge imam Ezra ne isterse
ona çabucak verilsin. 
21*Tâ yüz kantar gümüşe dek ve dahi yüz
müdd buğday ve yüz fĩçı* şarâb hem vâfir
ġayrı nesneler
21*Ta yüz kantar gümüşe dek ve de yüz müd
buğday ve yüz fĩçı* şarap ile diğer bir çok şey -
ler. 
22*Ve her şey Allahıŋ Tevrâtı mûcibince Al -
lah-ü'l-Müteʿâle küllî takayyüd ile yapıla ki
şâhıŋ ve oğullarınıŋ memleketi üzerine ġa zab
olmaya
22*Her şey Allah’ın Tevrat’ına göre ve yüce
Allah’a tüm bağlılıkla  yapılsın ki kralın ve
oğullarının ülkesi üzerine öfke olmasın. 
23*Bundan mâʿadâ size emr olunur ki imâm-
lardan ve Levvîlerden ve mukaddes hˇânen -
de  lerden ya heykeliŋ haddâmından ya bu
hey           kel de bir ciheti olanlardan kimseye harac
ü sâlikîn yüklenmeye
23*Bundan başka size buyruluyor ki; İmam-
lardan, Levililerden, kutsal ilahicilerden, ya
Ta pınağın hizmetçilerinden veya bu Tapınak
ile bir ilgisi olanlardan bir kimseye vergi yük-
lenmesin. 
24*Ve kimse onlara birşey teklîf ėtmeḡe kâ -
dir olmasın
24*Ve onlara hiç kimse birşey teklif ede me -
sin.
25*Sen dahi ėy ʿAzdrâ Allahıŋ hikmetine 

göre kâzîler ve müdebbirler nasb eyle ki ∞
25*Sen de ey Ezra! Allah’ın bilgeliğine göre
yargıçlarla bakıcılar ata ki ∞

*Fĩçı: Yunanca Buttis(ba tos’ olup), 1 bat 40 lit re -
ye tekabül edi yor. Varil veya hacim birimi an -
lamına geliyor. O devirde bilinen demir çemberli
fıçılar henüz daha keşfedilmemişti. Deriden tulum
ya da testi, çömlek kullanılıyordu. Ali Bey bu ke-
limeyi bildiğimiz demir çemberli ‘fıçı’ anlamında
kullan mayıp, ha cim ifade etmek için kullanmıştır.
Belki de o devirde ağaçtan veya çömlekten
yapılmış, başka şekilde özel şarap varilleri olabilir.
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eyle ki bütün Siriye ve Fenikiyede hakkı gö -
zedip ve Taŋrıŋıŋ Tevrâtında fehîm olalar ve
lâ-yefhemleri öḡret
ki bütün Suriye Fenikiye de adalet gözetip
Tanrı’nın Tevratı’nda bilgili olsunlar ve bil-
gisizleri öğret.
26*Ve Allahıŋ hem şâhıŋ şerîʿatına tecâvüz
ėdenleriŋ hepisiniŋ muh kem haklarından ge -
line ya katl ile hadd ile ya cerîme ya sür -
günlük ile
26*Allah’ın ve kralın yasalarına karşı ko -
yanların tümüne hak ettiğini ver. Ya öldür, ya
engelle, ya para cezası ver veya sürgün et! ” 
27*O zamân kâtib ʿAzdrâ dėdi ki babalarımıŋ
Rabbi Allahü'l Vâhid mü tebârek olsun ki bu
nesneleri Kuds Şerîfde olan beytine riʿâyet
ėtmek içỉn şâhıŋ kalbine ilkâʾ eyledi
27*O zaman yazıcı Ezra dedi ki: -Atalarımın
Rab’bi; bir tek Allah yücelensin! Bu şeyleri
kutsal Kudüs’te olan ‘Evi’ne bakmak için kra -
lın yüreğine koydu. 
28*Ol ki beni şâhıŋ katında ve vüzerâyı hem
cümle dostları ve kü berâyı katında muhterem
eyledi
28*O beni kralın, vezirlerin, dostların ve tüm
büyüklerin önünde onurlandırdı. 
29*Pes ben ʿAzdrâ Taŋrım Rabb-i Teʿâlânıŋ
ʿavnı ile yüreklenip İsrâʾėl âdamlarını cemʿ
ėtdim ki benim ile döneler
29*Şimdi ben Ezra, Tanrım yüce Rab’bin
yardımıyla yüreklenip; İsrail adamlarını ben-
imle dönsünler diye topladım. 
30*Ve baba ocaklarınca ve zümrelerince baş
olanlar bunlardır ki benim ile Ârtâsersesiŋ
şâhlığında Bâbilden geldiler
30*Baba ocaklarınca, gruplarına göre baş
olanlar bunlardır ki be nim le Ahaşveroş’un
krallığında Babil’den geldiler. 
31*Pinhâs oğullarından Gersom ʿAtâmâr
oğullarından Gamâʾel Dâvûd oğullarından
Seheniyâ oğlu Hatto
31*Pinhas Oğulları’ndan Gersom, Atamar
Oğulları’ndan Gamael, Davut Oğulları’ndan
Seheniya oğlu Hetto. 
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32*Fârûs oğullarından Zekeriyâ ve ȯnuŋla
muharrer yüz elli âdam
32*Farüs Oğulları’ndan Zekeriya ve onunla
beraber yüz elli adam. 
33*Fâʿat oğullarından Zekeriyâ oğlu Eliyeʿ -
nây ve ȯnuŋla iki yüz âdam
33*Faat Oğulları’ndan Zekeriya oğlu El ye -
nay, ve onunla iki yüz adam. 
34*Zâtûʿâ oğullarından Yaziyâl oğlu Se-
henîyâ ve ȯnuŋ ile üçyüz âdam
34*Zatua Oğulları’ndan Yezizal oğlu Sehe -
niya ve onunla üçyüz adam. 
35*Âdîn oğullarından Yonâtân oğlu Ȯbed ve
ȯnuŋla iki yüz elli âdam
35*Adin Oğulları’ndan Yonatan oğlu Obad
ve onunla iki yüz elli adam. 
36*Elâm oğullarından Govtûliyâ oğlu Yâsâ -
yâ ve ȯnuŋla yetmiş âdam
36*Elam Oğulları’ndan Govtüliya oğlu Yasa -
ya ve onunla yetmiş adam. 
37*Sâfâtiyâ oğullarından Mikâel oğlu Zâdâ -
yâ ve ȯnuŋla yetmiş âdam
37*Safatiya Oğulları’ndan Mikael oğlu Ze-
daya ve onunla yetmiş adam, 
38*Yovâb oğullarından Yeziyâl oğlu Obâdiyâ
ve ȯnuŋla ikiyüz on iki âdam
38*Yovab Oğulları’ndan Yeziyal oğlu Obad -
ya ve onunla ikiyüz on iki adam. 
39*Bânidâ oğullarından Yosâfiyâ oğlu Selo -
mit ve ȯnuŋla yüz altmış âdam
39*Banida Oğulları’ndan Yosafiya oğlu Selo -
mit ve onunla yüz altmış adam.
40*Bâbî oğullarından Bebây oğlu Zekeriyâ
ve ȯnuŋla yiḡirmi sekiz âdam
40*Babi Oğulları’ndan Bebay oğlu Zekeriya
ve onunla yirmi sekiz adam. 
41*Azgâd oğullarından Âkâtân oğlu Yohânân
ve ȯnuŋla yüz on âdam
41*Azgad Oğulları’ndan Akatan oğlu Yoha -
nan ve onunla yüz on adam.
42*Âdonikâmıŋ oğullarından en soŋrakiler ki
onlarıŋ adları da bunlardır Elîfâlât Yâyâl Se -
mâyâ ve onlar ile altmış âdam Bâgoy oğul -
larındaŋ İstâkurî oğlu ve ȯnuŋla yetmiş âdam
42*Adonikam’ın oğulları’ndan en sonrakiler
ki onların adları da bunlardır: Elifalat, Yayel, 

Semaya ve onun ile altmış adam. Bagoy oğul -
ları’ndan İstakuri oğlu ve onunla yetmiş a -
dam.  
43*Ve ben onları Terâ dėdikleri ırmağıŋ ya -
nında cemʿ eyledim de orada üç gün ârâm
ėtdik ve ben ol kavme yoklama eyleyip
43*Ben onları Tera dedikleri ırmağın yanın -
da topladım ve orada üç gün mola verdik.
Ben o toplumu yoklama yapıp; ∞

imâmlardan ∞
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44*İmâmlardan hem Levvîlerden kimseyi
bulmadım
44*İmamlardan ve Levililerden hiç kimseyi
bulmadım.
45*Bu husûsdan Elʿâzâra gönderdim de fi'l-
hâl Mâʿasmân Eyvâtân Sâmâyân Yodib Nâ -
tân Elnâtân Zekeriyâ ve Mesûllâm nâm fazıl
ve fehîm âdamlar geldiler
45*Bu yüzden Elezar’ı gönderdim; hemen
Maasman, Eyvatan, Samayan, Yodib, Natan,
El-Natan, Zekeriya ve Mesullem adındaki
faziletli ve akıllı adamları geldiler. 
46*Ve onlara dėdim ki Kasîfiyâ dėdikleri
yerde kavmiŋ başı ve mü debbiri olan Dâd-
dâya varalar
46*Onlara Kasifiya denilen yerde halkın başı
ve öğütçüsü Dadda’ya gitmelerini söyledim.* 
47*Ve onlara sipâriş eyledim ki Dâddâya ve
karındaşlarına ve ol Kasîfiyâ dėdikleri yerde
olanlara söyleyeler ki bize Rabbimiziŋ bey -
tinde imâmet ėdecekleri göndereler 
47*Onlara, Dadday’a ve kardeşlerine -o Ka -
si  fi ye dedikleri yerde olanlara- Rab’bimizin
Evi’nde imam olacak kişileri göndermelerini
söyledim. 
48*Onlar dahi bize Rabbimiziŋ yed-i kudreti
üzere fehîm âdamları getirdiler Mâlî oğul -
larından İsrâʾėl oğlu Levvî oğlu Âsebiyâʾi
oğulları ve karındaşları ile bile ki on sekiz
kişi idiler
48*Onlar da bize Rabbimiz’in elinin gücüyle,
akıllı adamları getirdiler. Mali Oğulları’ndan
İsrail oğlu, Levi oğlu, Asebya oğllları ve kar -
deşleriyle on sekiz kişiydiler. 
49*Ve Kanûnâyâ oğullarından Âsebiyâʾ ve
onun karındaşı Osâyâ oğulları ile ki beraber
on sekiz kişi idiler
49*Kanunaya Oğulları’ndan Asebiya ile
onun kardeşi Osaya oğulları ile beraber on
sekiz kişiydiler. 
50*Dâvûduŋ nasb ėtdiḡi heykel haddâmı
Levvîleriŋ işi üzerine nâzırlar ile heykel
haddâmı yüz yiḡirmi ki hepisiniŋ adları def -
tere alınmış idi
50*Davut’un atadığı Tapınak hizmetçileri:
Levililer’in işi üzerine gözetmenler ile Ta 

pınak hizmetçileri yüz yirmi ki, tümünün ad -
ları deftere yazılmıştı. 
51*Ve ben orada Taŋrımız Rabbiŋ huzûrunda
kavme bir oruç nidâ ėtdirdim
51*Ben orada Tanrımız Rabbin önünde hal -
ka bir oruç ilan ettirdim ∞
*Almancası: “Und sandte sie aus zu Iddo, dem
Obersten gen Casphia, daß sie uns holeten Diener
im Haus unseres Gottes.’’ Martin Luther Çev. I.
Ez. 8/46
Türkçesi: Ve onları Kasfiya’ya Allah’ın evinin baş
hizmetçisi İddo’ya gönderdi.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Onlara hazinenin
bulunduğu yerdeki yönetici önder İddo'ya git-
melerini söyledim.’’ I. Ez. 8/45
Yukarıdaki çeviride Casphia(Kasifiya) kelimesi
unutulmuş.
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ki bizim ve oğullarımız hem bile olan da -
varlarımız içỉn yoluŋ uğur luğunu dileyeler
ki bizim oğullarımız ve bizimle olan hay -
vanlarımız için iyi yolculuklar dilesinler. 
52*Zîrâ yaya ve atlĩ çerisini ya düşman la rı -
mız üzerine emînlik içỉn korucuları şâh dan
taleb ėtmeḡe utandım
52*Düşmanlarımıza karşı bizi korumak için;
kraldan yaya ve atlı askerler istemeye utan -
dım. 
53*Çün şâha dėdik idik ki Rabbimiziŋ kuv -
veti ȯŋủ her istikâmet üzere arayanlar iledir
53*Çünkü krala; Rab’bimizin gücü O’nu her
yönden arayanlarla beraberdir demiştik. 
54*Ȯnuŋ içỉn Rabbimize bu husûs içỉn tekrar
yalvardık ol dahi bize ġafûr oldu
54*Bu yüzden Rabbimiz’e bu konu için yine
yalvardık. ‘O’ da bize çok bağışladı.  
55*O zamân sıbt başlarından ve imâmlardan
on iki âdamı yaʿnî Serebiyâyı Hazâbiyâyı ve
onlar ile karındaşlarından on âdamı seçdim
55*O zaman oymak başlarından ve imamlar-
dan on iki adamı; yani Se rebiya’yı, Haza -
biya’yı ve onlarla kardeşlerinden on adamı
seçtim.* 
56*Ve onlara gümüşü ve altĩnı hem Rabbi -
miziŋ beytiniŋ mukaddes kablarını teslîm
eyledim ki onları şâh ve vüzerâ ve küberâsı
ve cüm le İsrâʾėl ba ğış lamışlar idi
56*Onlara altın ve gümüş ve Rabbimiz’in
‘Evi’nin kutsal kaplarını verdim. Onları kral;
vezirleri ve büyükleriyle tüm İsrail’e bağış -
lamışlardı. 
57*Onlarıŋ dėdim ellerine altı yüz elli kantâr
gümüş ve mukaddes kablardan yüz kantâr
hem yüz kantâr altĩn ve yiḡirmi altĩn kabları
ve hâs bakırdan altĩn gibi yalabık on iki kâbı
teslim eyledim
57*Onlara dedim; ellerine altı yüz elli kantar
gümüş ve kutsal kaplardan yüz kantar. Ayrıca
yüz kantar altın ve yirmi altın kap ile saf ba -
kırdan altın gibi ışıldayan on iki kabı ver dim.

*Almancası: “Und ich sonderte zwölf Männer aus 
von den Häuptern und Priestern Esebriam und As
samian, und andere sehen neben ihnen.

Türkçesi: Reislerlen ve rahiplerden on iki adamı;
Esebriam ve Assamian’ı ayırdım ve diğerleri de
birlikteydiler. 
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Daha sonra Şerev -
ya'yı, Haşavya'yı ve on kardeşini kâhinlerin ön-
deri olmak üzere seçtim. I. Ezra 8/54
Yukarda on kişi, Almanca ve Ali Bey çevirisinde 
on iki kişi? İsrail kavminin on iki sıpt olduğunu
düşünürsek, on iki kişi doğrudur.

ve onlara ∞
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58*Ve onlara dėdim ki siz de bu kablarda
Rabbe mukaddessiŋiz ve altĩn hem gümüş
dahi babalarımız Rabb-i Teʿâlâya nezirdir
58*Ve onlara dedim ki siz de bu kaplarda
Rab’be kutsalsınız ve  altın, gümüş de ata la -
rımızın yüce Rab’bine adaktır. 
59*Tâ onları Kuds Şerîfde Taŋrımızıŋ bey -
tiniŋ odalarına komak içỉn baş imâmlarıŋ ve
Levvîleriŋ hem İsrâʾėliŋ baba ocaklarınıŋ
başlarınıŋ ellerine teslîm ėdinceye dek ġâfil
olmayıp bekleyiŋ
59*Ta onları kutsal Kudüs’te Tanrımız’ın
‘Evi’nin odalarına koymak için; baş imam -
ların, Levililerin ve İsrail’in baba ocaklarının
başlarının ellerine teslim edinceye dek haber-
siz olmayıp bekleyin. 
60*Ol gümüşü ve altĩn hem kâbları alan i -
mâmlar Levvîler dahi Kuds Şerîfde iken Rab -
biŋ heykeliniŋ içine götürdüler
60*O altınla gümüş kapları alan imamlar ve
Levililer de kutsal Kudüs’teyken Rabbin Ta -
pı  nağının içine götürdüler. 
61*Ve Terâ ırmağından göçüp Rabbimiziŋ
yedd-i kudreti bizim ile olup ilk ayıŋ on ikinci
gününde Kuds Şerîfe vâsıl olduk ve Rabb-i
Teʾâla bizi yolumuzuŋ ibtidâsından her düş -
mandan kurtardı bu vechile Kuds Şerîfe vâsıl
ol duk
61*Tera ırmağından göçtük ve Rabbimiz’in
elinin gücü bizimleydi. İlk ayın on ikinci gü -
nünde kutsal Kudüs’e ulaştık. Yüce Rab bizi
yolculuğumuzun başından beri her kötü lükten
kurtardı ve bu şekilde kutsal Kudüs’e ulaştık. 
62*Orada üç güŋ geçdikden soŋra dördün -
cüde teslîm olunan altĩn hem gümüş vėrildi
ki Rabbimiziŋ beytine konula ve Ûriyâ oğlu
imâm Mârimota ve ȯnuŋla Pinhâs ve oğlu
Elʿâzâra Levvîler Yesûʿ oğlu Yosâbad ve
Bânnû oğlu Noeʾdiyâ bile iken hep hėsâb ile
ve tartı ile vėrilip
62*Orada üç gün geçirdikten sonra dördün -
cüde bize verilen altınla gümüş getirildi ki
Rab’bimizin ‘Evi’ne konulsun. Uriya oğlu
imam Marimot ve onunla Pinhas oğlu Ela -
zar; Levililer’den Yesu oğlu Yosabat ile Ban -
nu oğlu Noediya da beraber iken sayılarak ve 

tartılarak verildi. 
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63*Hemen ol sâʿatde ol nesneleriŋ cümle
vezni yazıldı
63*Aynı saatte bütün o şeylerin ağırlığı ya -
zıldı. 
64*Ve esîrlikden dönenler İsrâʾėl Taŋrısı
Rab  be kurbânlar takrîb eylediler yaʿnî bütün
İsrâʾėl içỉn on iki boğa doksan altı koc
64*Sürgünden dönenler İsrail Tanrısı Rab’be
kurbanlar sundular. Yani tüm İsrail için on iki
boğa, doksan altı koç; 
65*Yetmiş iki kuzủ günâh Keffâreti içỉn on
iki teke hep Rabbe kurbân içỉn idiler
65*Yetmiş iki kuzu ve günah bağışlanması
için on iki teke de Rabbe kurban içindi. 
66*Ve şâhıŋ emirleri şâhıŋ defterdârına ve
Keli-Siriye hem Feniki ye hâkimlerine ibrâz
olundular ve onlar dahi kavme ve Allahıŋ
hey keline riʿâyet eylediler
66*Kralın buyruklarını kralın defterdarı,
Kili-Suriye’ye ve Fenikiye yöneticilerine bil -
dirdiler. Onlar da halka ve Allah’ın Ta pına -
ğına saygı gösterdiler.
67*Ve bu nesneler tamâm oldukdan soŋra
başlar baŋa yanaşıp dėdiler ki
67*Tüm bu işler bittikten sonra başkanlar
bana yanaşıp dediler ki: 
68*İsrâʾėl tâʾifesi başlar ve imâmlar hem
Lev vîler kendỉlerinden vilâyetiŋ ġarîb tâʾi -
felerini ve bütperestleriŋ Kenʿânnîleriŋ Hit -
tîleriŋ Ferezzîleriŋ Yebussîleriŋ Movâbbîleriŋ
Kıbtîleriŋ ve Edommîleriŋ ricslerini ayır ma -
dılar
68*İsrail halkının başları, imamları, Lev-
ilileri, yörenin putperest yabancı halkların -
dan Kenan lılar’ın, Hititliler’in, Fe  riz  zi ler’in,
Yebusiler’in, Mo vablılar’ın, Kıptiler’in ve
Edomlular’ın iğrenç liklerinden kendilerini
ayır madılar. 
69*Zîrâ onlar ve onlarıŋ oğulları ol tavâifiŋ
kızları ile tevessül ėt diler ve mukaddes nesli
vilâyetiŋ ġarîb tâʾifeleri ile muhtelit oldu hem
başlar ve ekâbirler maslahatıŋ ibtidâsından bu
fesâtda şerîk oldular
69*Çünkü onlar ve onların oğulları o millet-
lerin kızlarıyla evlendiler. Böylece kutsal soy
bölgenin yabancı halklarıyla karıştı. 

Başkanlar ve birçok büyükler; işin  başından
beri bu kötülüğe göz yumarak ortak oldular.
70*O zamân ben bu nesneleri işitdikden soŋ -
ra esvâbımı ve mukaddes hilʿatımı yırt dım ve
ba şımdan
70*O zaman -ben bu şeyleri duyduktan
sonra- giysilerim ile kutsal cübbemi yırttım 

Başımdan ∞

f

I.  EZRA - 8: 63-70  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1423



1424 ʿAZDRA’NIN EVVELKİ KİTÂBI - 8: 70-77 1665 TEMİZ KOPYASI



ve başımdan saçları hem sakalımdan kılları
koparıp pek mahzûn ve melûl oturdum
ve başımdan saçlarımı; sakalımdan kılları
yolarak kederli ve bıkkın oturdum. 
71*Ve o zamân İsrâʾėl Taŋrısı Rabbiŋ kelâmı
ile müʾesser olanlar ben ol fesâd içỉn yas çe -
ker iken hep baŋa geldiler âmmâ ben böy -
lecene tâ ahşâm kurbânına dek mahzûn
o     tur   dum
71*O zaman İsrail Tanrısı Rabbin sözüyle
dolu olanlar, ben o kötülükler için yas çek-
erken bana geldiler. Ama ben böylece ta ak -
şam kurbanına dek üzgün oturdum. 
72*Ȯndan orucumdan kalkıp esvâbım ve
mukaddes hilʿatım yırtık iken diz çökdüm ve
ellerimiŋ yumuk ayalarını Rabbe doğru açıp
dėdim ki
72*Ondan sonra orucumdan kalkıp giysimle
kutsal cübbem yırtık iken diz çöktüm ve elleri -
min yumuk avucunu Rabbe doğru açıp şöyle
söyledim:  
73*Yâ Rabbi ben huzûruŋda mahcûb ve maʿ -
yûb oldum
73*-Ya Rabbi! Ben önünde utangaç ve kusur -
luyum.  
74*Çün günâhlarımız çoğaldı ve başlarımız -
dan yukarı aşdılar hem hatâlarımız göḡe dek
kalkdılar
74*Çünkü suçlarımız çoğaldı, boyumuzu
aştılar ve kusurlarımız göğe dek yükseldi.
75*Babalarımız zamânından berỉ tâ bu güne
dek ʿazîm günâhdayız
75*Atalarımız zamanından ta bu güne dek
büyük suçlar işledik.
76*Ve bizim hem babalarımızıŋ günâhları
içỉn karındaşlarımız pâdişâhlarımız ve imâm -
larımız ile yeriŋ şâhlarına vėrildik ki kılıç ile
mütlif ve esîrliḡe sürülmüş yağmâlanmış ve
tâ bu güne dek ʿayblı olavız
76*Bizimle atalarımızın gü nahları için; kar -
deş le rimiz, krallarımız ve imam larımız kılıçla
öldürüldü. Dünyanın krallarına verildik, yağ -
ma landık ve ta bu güne dek  utançlı bir tut -
saklıkla sürgün edildik. 
77*Ve halâ yâ Rabbi senden bize olan mer-
hamet ne kadar büyükdür ki bize makdeseŋiŋ 

yerinde bir asl vâʿd alıkoduŋ
77*Şimdi ya Rabbi! Senden bize olan mer-
hamet ne denli büyüktür ki; bize ‘Kutsal
Konut’unun yerinde köklü bir vaat bıraktın.
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78*Ve bize Taŋrımız Rabbiŋ beytiŋde bir
çirâk uyardıŋ hem bizi esîrliḡimiziŋ zâmâ -
nında beslediŋ
78*Bize Tanrımız Rabbin ‘Evi’nde bir ışık
oldun ve bizi tutsaklık zamanında gözettin.
79*Ve esîrliḡimizde iken Taŋrı Teʿâlâmızdan
metrûk olmadık illâ bi ze Fârs şâhları yanında
lütf buldurduŋ ki bize nafaka vėreler
79*Tutsakken yüce Tanrımız bizi terk etmedi.
Ama Pers kralları yanında bize gereksinimizi
versinler diye iyilik ettin.
80*Ki Rabbimiziŋ heykeline ikrâm hem ha -
râb Siyonu taʿmîr ėdeviz de bize Yahûdâ
vilâyetinde hem Kuds Şerîfde makâm vėrile
80*Rabbimizin Tapınağını gözetip yıkık Si -
on’ u tamir edelim diye; bize Yahuda vila ye -
tin de ve kutsal Kudüs’te bir yer verdin.
81*Pes halâ yâ Rabbi çün bu nesnelerde müt-
tehemiz ne diyelim zîrâ emirleriŋe tecâvüz
eyledik ki onları kullarıŋ enbiyâ ile vėrip de -
diŋ ki
81*Şimdi ya Rabbi! Çünkü bu şeylerde suç -
lu yuz; ne diyelim? Çün kü buyruklarına karşı
geldik. Onları peygamberlerinle verip dedin
ki: 
82*Ol vilâyet ki ȯŋủ temellük ėtmek içỉn
içine girersiŋiz şul vilâ yetiŋ bütperestleriniŋ
necâseti ile müteneccisdir ki onlar ȯnủ kendỉ
ricsleri ile doldurdular
82*Onu miras almak için içine gireceğiniz o
vilayet öyle bir yerdir ki; o bölgenin putper-
estlerinin iğrençliğiyle kirlenmiştir. Onlar
onu kendi kirlilikleriyle doldurdular.
83*Pes hâlâ onlarıŋ kızlarını oğullarıŋıza te -
zevvüc eylemeŋ hem kızlarıŋızı onlarıŋ o -
ğullarına vėrmeŋ
83*Şimdi onların kızlarını oğullarınızla ev -
lendirmeyin ve kızla rınızı da onların oğul -
larına vermeyin.
84*Ve hîç bir zamân onlar ile barışık ėtmeŋ
tâ kim kuvvetlenip vilâyetiŋ íyỉ mahsûlâtını
yeyesiz ve ȯnu ̉oğullarıŋıza ebeden alı koyasız
84*Onlarla hiç bir zaman antlaşmayın. Ta ki
güçlenip yörenin iyi ürününden yiyesiniz ve
onu çocuklarınıza sonsuza dek alıkoyasınız.
pes ∞ 
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85*Pes hâlâ bize vâkiʿ olan şeyler bizim bed
efʾâlimiz ve ʿazîm gü nâhlarımız içỉn vâkiʿ
oldular
85*Şimdi bize olan şeyler; kendi kötü işle -
rimiz ve büyük günah larımız için oldular. 
86*Nihâyet yâ Rabbi sen günâhlarımızı üze -
rimizden kaldırdıŋ ve bize böyle bir asıl
vėrdiŋ idiŋ âmmâ biz tekrar seniŋ Tevrâtıŋa
te câvüz ėtmeḡe dönüp vilâyet bütperest -
leriniŋ ricsleri ile ihtilât eyledik
86*Sonunda ya Rabbi! Sen günahlarımızı
üze rimizden kaldırdın ve bize böyle bir kök
verdin. Ama biz senin Tevrat’ına karşı gelip
yörenin putperestlerinin yasaklarıyla karıştık. 
87*Sen bize ġazab-nâk kâdir deḡil mi idin ki
bizi helâk ėdeydiŋ şöyle ki ne ʾaslımız ne nes-
limiz ne adımız kalırdı
87*Sen bize daha kızgın değil miydin ki bizi
yok edeydin. Şöyle ki ne adımız, ne aslımız ve
ne de soyumuz kalırdı.  
88*Ėy İsrâʾėl Taŋrısı Rabb-i Teʿâlâ sen hakk -
sın ki bize tâ bu güne dek bir asıl kaldı
88*Ey İsrail Tanrısı yüce Rabb! Sen doğ -
rusun ki bize ta bugüne dekbir kök bıraktın.  
89*İşte hâlâ töhmetimiz ile huzûrundayız
eḡerçe ȯnuŋ ile huzû runda duracak hâl deḡil
ise de
89*İşte şimdi suçlarımızla karşındayız; eğer
onlarla önünde duramayacak durumda olsak
da.
90*Pes ʿAzdrâ bu duʿâyı ve iʿtirâfı ėderken
ve ağlayıp heykeliŋ öŋünde yere serilmiş iken
Kuds Şerîfden bir ʿazîm halk erler ve ʿav -
ratlar ve oğlancıklar ve kızlar yanına cemʿ
oldular zîrâ kavm arasında bir ʿazîm ağlayış
var idi
90*Ezra bu duayı ve kabullenmeyi yaparken
ağlayıp Tapınağın önünde yere serilmişken,
kutsal Kudüs’ten büyük bir halk; erkekler
kadınlar, çocuklar ve kızlarla yanına toplan -
dılar. Çünkü halkın arasında büyük bir ağ -
 layış vardı. 
91*O zamân Benî İsrâʾėlden Yeyâl oğlu Ye -
koniyâ haykırıp dėdi ki yâ ʿAzdrâ 
91*O zaman İsrailoğulları’ndan Yeyal oğlu
Ye konya haykırıp dedi ki: -Ey Ezra! ∞
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biz Rabb-i Teʿâlâya günâh eyledik ki vilâyet
bütperestleriniŋ ġarîbe ʿavratıyla müzâvece
eyledik
biz yüce Rabbe karşı suçluyuz. Çünkü böl-
genin putperestlerinin yabancı kadınlarıyla
ev lendik. 
92*Âmmâ hâlâ bütün İsrâʾėl muztaribdir pes
aramızda bir yemîn olsun ki ġarîbe ʿavrat -
larımızı evlâdı ile taşraya kovavız
92*Ama şimdi tüm İsrail sıkıntı çekiyor. Şim -
di aramızda ant olsun ki yabancı kadınları
çocuklarıyla beraber dışarı kovalım.  
93*Eḡer sen cümle Rabbiŋ Tevrâtına mutiʿ
olanlar ile maʿkûl gö rürseŋ kalk ve iş gör
93*Eğer sen, tüm Rab’bin Tevrat’ına boyun
eğenlerle uygun görürsen; kalk ve bu işi yap! 
94*Zîrâ maslahat saŋa düşer ve biz seniŋle
olup sana yardım ėdeviz
94*Çünkü bu iş sana düşüyor ve biz seninle
olup sana yardım ede riz.
95*O zamân ʿAzdrâ kalkıp cümle tâʾifeleriŋ
ve imâmlarıŋ Levvî leriŋ ve bütün İsrâʾėliŋ
başlarına yemîn vėrdi ki böyle ėdeler onlar
dahi böyle yemîn ėtdiler 
95*O zaman Ezra kalkıp tüm halkların, i -
mam  ların, Levililerin ve tüm İsrail’in başla -
rına yemin etti ki böyle yapsınlar. Onlar da
böyle yemin ettiler.

Dokuzuncu Bâb
1*Ȯndan ʿAzdrâ heykeliŋ havlisinden kalkıp
Âliyâsîb oğlu Yohân na nıŋ odasına gitdi
1*Ondan sonra Ezra Tapınağın avlusundan
kalkarak Elyasib oğlu Yohanna’nın odasına
gitti. 
2*Ve orada olup kavmiŋ ʿazîm yaramaz lık -
ları içỉn yas çekip etmek tatmadı ve su iç medi
2*Orada olup halkın büyük yaramazlıkları
için yas çekip ekmek yemedi ve su içmedi.

ȯndan ∞ 
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3*Ȯndan bütün Yahûdâ vilâyetinde ve Kuds
Şerîfde nidâ olundu ki esîrlikden dönenler
hep Kuds Şerîfe cemʿ olalar
3*Ondan sonra tüm Yahuda vilayetinde ve
kutsal Kudüs’te tutsak lıktan dönenlerin top -
lan ması için çağrı yapıldı.
4*Ve zabt u rabt ellerinde olan ihtiyârlarıŋ
emri üzere iki ya üç günüŋ içinde bulun -
mayanlarıŋ hep davarları heykele vakf olalar
kendỉler ise ol esîrlikden dönen cemâʿatden
merdûd olalar
4*Disiplin ellerinde olan yaşlıların buyruğu
üzerine; iki veya üç gün içinde gelmeyenlerin
hayvanları Tapınağa verilecek, kendileri de
o sürgünden dönenlerden atılacak.
5*Pes Yahûdâ ve Binyâmîn sıbtlarından olan-
lar hepisi üç günüŋ içinde dokuzuncu ayın yi -
ḡirminci gününde Kuds Şerîfe cemʿ oldular
5*Böylece Yahuda ve Bünyamin oymağından
olanların tümü üç gün içinde -dokuzuncu
ayın yirminci gününde- kutsal Kudüs’te top -
lan dılar. 
6*Ve cümle cemʿiyyet büyük yağmurdan dit -
reşerek heykeliŋ mey dânında oturdular
6*Ve tüm topluluk o sırada yağan sağanaktan
titreyerek, Tapınağın meydanında oturdular.
7*ʿAzdrâ dahi kalkıp onlara dėdi ki siz İs -
râʾėliŋ günâhlarını artır mak içỉn ġarîbe ʿav -
ratları tezevvüc ėdip kabâhat ėtdiŋiz
7*Ezra da kalkıp onlara şöyle dedi: -Siz İs-
rail’in günahlarını çoğaltmak için yabancı
kadınlarla evlenerek çirkin davrandınız. 
8*Âmmâ hâlâ iʿtirâf eyleyiŋ ve babalarımızıŋ
Taŋrısı Rabbe temcîd ėdiŋ
8*Ama şimdi itiraf edin ve atalarımızın Tan -
rısı Rab’bi yüceltin.  
9*Hem ȯnuŋ murâdını eyleyip vilâyetiŋ büt-
perestlerinden hem ġarîbe ʿavratlardan ayrılıŋ
9*O’nun isteğine uyarak vilayetin putperest-
lerinden ve yabancı kadınlarından ayrılın.
10*Pes cümle cemʿiyyet çağırıp bülend âvâz
ile dėdi ki no'la dediḡiŋ gibi ėdelim
10*Bunun üzerine topluluk, yüksek sesle şöy -
le bağırdı: “Ne olur? Dediğin gibi yapalım.’’ 

11*Âmmâ cemʿiyyet büyük ve mevsim yağ -
murludur ki bunda açık yerde durmağa
11*Ama toplumumuz büyük, mevsim de yağ -
murludur Burada açık yerde  ∞

f

f

I.  EZRA - 9: 3-11  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1433



1434 ʿAZDRA’NIN EVVELKİ KİTÂBI - 9: 11-17 1665 TEMİZ KOPYASI



kâdir değiliz ve bu bir günlük iki günlük mas -
lahat deḡildir zîrâ bizden çok kimseler bu
husûsda günâh eylediler
duramayız. Bu bir iki günlük iş değildir. Çün -
kü bizden birçokları bu konuda suçludur.
12*Lâkin cemʿiyyetiŋ başları ve ġarîbe ʿav -
ratları olan cümle ʾahâlî miz ihzâr olsun ve
imâmlar hem kâzîler mühlet olup cümle yer-
lerinden kalalar ki bizden bu maslahat ile
Rabbiŋ ġazabı refʿ oluna
12*Ama toplumun başları ve yabancı kadın -
ları olan tüm halkımız hazırlansın. İmamlarla
ileri gelenlere zaman tanınsın ve ayrıl ma -
sınlar. Böyle yaparak Rabbin öfkesi kaldırıl -
sın. 
13*Ve Âzâʾel oğlu Yonâtân hem Takoy oğlu
oğlu Yâʿaziyâ bu husûs içỉn mübâşir oldular
ve Meşullâm Şâebitay nâm Levvîler yâr-dâh
oldular esîrlikden dönenler dahi bu nesnelere
göre hep ėtdiler
13*Azael oğlu Yonatan’la Takoy oğlu Yaaziya
bu konu için müjdeci oldular. Meşullam ve
Şabatay adındaki Levililer de yardımcı oldu-
lar. Sürgünden dönenler de bu şeylere göre
davrandılar. 
14*İmâm ʿAzdrâ dahi babalarınıŋ ocakların -
dan baʿzı âdamları herkesi adı ile seçdi ki bu
maslahatıŋ teftîşine onuncu ayın ġurre sinde
oturdular
14*İmam Ezra da baba ocaklarından bazı
adamları -kendi isimleriyle bu işi araştırmak
için- onuncu ayın ‘Ay Takvimi’nin ilk gün-
lerinde başlasınlar diye seçti.
15*Ve ġarîbe ʿavratları alan kişileriŋ masla -
hatı evvelki ayıŋ ġurre sinde bitdi
15*Yabancı kadın alan kişilerin sayımı önce -
ki ayın ‘Ay Takvimi’nin ilk günlerinde bitti. 
16*İmâmlardaŋ garîbe ʿavratları almış bulu-
nan bunlardır
16*İmamlardan yabancı kadınları almış bu-
lunanlar bunlar dır: 
17*Yesûʿ oğullarındaŋ Yehosadak oğlu ve
ka   rındaşlarındaŋ Mâsiyâ ve Elihâser Yorîb ve
Yoʿaday
17*Yesu Oğulları’ndan Yehosadak oğlu ve
kar deşlerinden Masiya, Elihazer, Yorib ve 

Yoaday. 

bunlar ∞ 
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(18*)Bunlar ʿavratlarını boşamaḡa başladılar 
ve günâh keffâretleri hem tathîrleri içỉn birer
koyun kurbân ėttiler
18*Bunlar eşlerini boşamaya başladılar. Gü -
nahlarının bağışlan ması ve temizlikleri için
birer koyun kurban ettiler. 
19*Âmmâr oğullarından Tânannî Zâbiyâ
Âʾana Sâmeyâ Hiyeriyâl ve Âzâryâ
19*Ammon Oğulları’ndan Tananni, Zabiya,
Âʿne, Samaya, Hiye riyâl ve Azarya. 
20*Pâsûr oğullarından Eliyonâ Mâsiyâ İs -
mâʿ îl Nâtâniyâl Âhîdal ve Elâsâ
20*Pasur Oğulları’ndan Eliona, Masiya, İs-
mayil, Nataniel, Ahidal ve Elaza.
21*Ve Levvîlerden Yosâbâd Summî Kûllâ ki
ȯŋâ Kalîtâ dahi dėrler Pâtiyâ Yûbûda Bûda ve
Yonâ
21*Levililer’den Yosabad, Simmi, Kolaki ona
Kalita da diyorlar; Patiya, Yubuda, Buda ve
Yona. 
22*Ve mukaddes hˇânendelerden Âliyâsîb ve
Bâkûr
22*Kutsal ilahicilerden Eliyasib ve Bakur.
23*Ve kapĩcılardan Sallûm ve Tûlîbânâ
23*Kapıcılardan Sallum ve Tulibana.
24*İsrâʾėllilerden Fâros Oğulları’ndan Ra -
miyâ Âddiyâ Malkiyâ Mâʾ elo Elʿazâr Âse-
biyâ ve Bânaniyâ
24*İsrailliler’den Paros oğulları’ndan Rami -
ya, Addiya, Malkiya, Maelo, Elazar, Asebya
ve Benanya. 
25*Ellâm oğullarından Mâtâniyâ Zekeriyâ
Yeyâl Yerîmot ve Eliyâ
25*Elam Oğulları’ndan Matanya, Zekeriya,
Yeyal, Yerimot ve Eliya. 
26*Zâtûn Oğulları’ndan Eliyâdâ Elîyeseb
Âtoniyâ Yârîmot Zâbât ve Sârdây
26*Zatun oğullar’ndan Eliyada, Eliyeseb,
Atonya, Yarimot, Zabat ve Sarday.
27*Bebay oğullarından Yohanân Ânâniyâ
Yo sâbâd ve Âmât
27*Bebay Oğulları’ndan Yohanan, Ananya,
Yosabad ve Amat. 
28*Bânî oğullarından Olâm Mâllok Yadâyâ
Yâson Yâsâʾel ve Yerʿamîyot
28*Bani Oğulları’ndan Olam Mallok, Yada-

ya, Yason, Yasael ve Yeremot. 
29*Âddîn oğullarından Nâʿatû Mûsiyâ Lâkûn
Bânâyâ Mâtâniyâ Bezalel Bâlnûv Manâsse
29*Addin Oğulları’ndan Natu, Musiya, La -
kun, Banaya, Mataniya, Bezalel, Belnu ve
Ma nesse. 
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30*Ânnâ oğullarından Eliyonâ Âsaʿa Mel -
kiyâ Sâmâyâ ve Kosâm oğlu Simʿun
30*Anna Oğulları’ndan Eliyona, Asaa, Mel -
kiya, Samaya ve Kosam oğlu Simon. 
31*Âsam oğullarından Eltânoʾ Mâtâmâ Mâ -
tâtiyâ Bânâyâ Elîfâlât Menâsse ve Semmi
31*Asam Oğulları’ndan El tano, Matama,
Ma  tatya, Benaya, Elifalat, Manesse ve Sem -
mi. 
32*Mânnî oğullarından Bân Yermiyâ Movâd -
dî Âvîrâm Ûmâʾer İyel Bânâyâ Bediyâ Yûmâ
Mârmot Eliyâsib Mâtûyâ Mâtânây Eli yâsib
Bân Eliyâl Semmi Selemiyâ Nâtâniya ve
Osûrâ oğulla rından Sesi Esdâl Âzâʾel Sâmâr
Zeʾbî Yûsuf
32*Manni Oğulları’ndan Ban, Yeremya, Mo -
vaddi, Aviram, Umaer, İyel, Banaya, Bediya,
Yuma, Marmot, Eliyasib, Matuya, Ma ta nay,
Eliyasib, Ban Eliyal Semmi, Selemiya, Na -
tanya ve Osura Oğulları’ndan Sesi, Esdal,
Azael, Samar, Zebi, Yusuf. 
33*Nobâ oğullarından Mâtâtiyâ Zâbâd İdeʾu
Yoel Bânâyâ
33*Nebo Oğulları’ndan Matatiya, Zabad,
İdo, Yoel, Benaya. 
34*Cümle bunlar garîbe ʿavratları tezevvüc
ėtdiler idi ve onları evlâdları ile boşadılar
34*Tüm bunlar yabancı kadınlarla evlenmiş -
lerdi. Onları çocukları ile boşadılar. 
35*Pes imâmlar ve Levvîler hem İsrâʾėlliler
Kuds-Şerifde ve vilâyetde sâkin oldular ve
yedinci ayıŋ ġurresinde Benî İsrâʾėl kendỉ
meskenlerinde iken
35*Böylece imamlar, Levililer, İsrailli’ler;
kut sal Kudüs’te ve vilayette yaşadılar. Yedinci
ayın ‘Ay Takvimi’nin ilk günlerinde, İsrail -
oğul ları kendi evlerindeyken; 
36*Cümle cemʿiyyet ittifâk ėdip maşrık ta -
râfında heykel kapĩsınıŋ mey dânında oturdu-
lar
36*Tüm halk birlikte sözleşerek, Tapınk ka -
pısının doğusunda olan meydanda oturdular.
37*Ve imâm hem ʿâlim ʿAzdrâya dėdiler ki
İsrâʾėl Taŋrısı Rabbiŋ Mûsâya vėrdiḡi Tevrâtı
getire
37*Ve bilge imam Ezra’ya; İsrail Tanrısı 

Rab’ bin, Musa’ya verdiği Tevrat’ı getirmesini
söylediler. 

imâm ∞
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38*İmâm ʿAzdrâ dahi erlerden ve ʿavrat lar -
dan olan cümle cemâʿata ve Tevrâtı diŋlemek
içỉn cemʿ olunan cemʿi imâmlara yedinci ayıŋ
ġurresinde Tevrâtı getirdi
38*İmam Ezra erkeklerden ve kadınlardan
olan tüm kalabalığa ve Tevratı dinle mek için
toplanan bütün imamlara, yedinci ayın;‘Ay
Takvimi’ne göre ilk gününde Tevratı getirdi.
39*Ve ȯnủ heykel kapĩsınıŋ meydânında sa -
bâhdan öyleye dek erler ve ʿavratlar öŋünde
okudu cümle cemâʿat dahi Tevrâtı diŋler idi
39*Onu Tapınağın kapısının meydanında sa -
bahtan öğleye dek erkekler ve kadınlar
önünde okudu. Tüm topluluk da Tevrat’ı din-
liyordu.  
40*Ȯndan imâm ve Tevrâtda ʿâlim ʿAzdrâ
kurulmuş ağaç minberde ayak üstüne kalkıp
40*Ondan sonra Tevrat’ta bilge olan Ezra;
kurulmuş ağaç minberde ayağa kalktı. 
41*Ve yanında sağ tarafda Mâtâtiyâ Sânoʿ
Ânâniyâ Âzâriyâ Uriyâ Ezekiyâ ve Bâlâsam
solunda ise Fâdâyâ Misâʾel Mâlkiyâ Ârtâsûf
ve Nâbâtiyâ durup
41*Yanıbaşında, sağ tarafta Matatiya, Sema,
Ananiya, Uriya, Ezekiya, Balasam. Solunda
ise Pedaya, Misael, Malkiya, Artasuf ve Na -
batiya durup; 
42*ʿAzdrâ derim cümle cemâʿatiŋ huzûrunda
Tevrât kitâbını aldı zîrâ hepisine ikrâm ile
mutasaddır idi
42*Ezra derim; tüm toplumun önünde Tevrat
kitabını aldı. Çünkü tümüne bağışlamak için
baş köşeye oturmuştu. 
43*Ve Tevrâta şerh olunur iken hepisi ayak
üzerinde dururlar idi ȯndan ʿAzdrâ Rabb
Allah Teʿâlâya ve ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir
Rabb i'l-ʿÂlemîne tebârek eyledi
43*Ve Tevrat’ı yorumlarken herkes ayak üstü
duruyordu. Ondan sonra Ezra yüce Rab’be
ve ‘Her Şeye Gücü Yeten Evrenin Rabbi’ne
bereket diledi. 
44*Cümle cemâʿat dahi tėz âvâz ile cevab
vėrip âmîn dėdi
44*Tüm cemaat de çabucak yanıtlayıp amin!
dedi.
45*Ve Yesû Bânî Sarebiyâ Yâmîn Âkûb 

Seâbâtây Hoddâyâ Mâdâ yâ Kâlitâ Ezâriyâ
45*Yesu, Bani, Serebya, Yamin, Akub, Seba -
tay, Hodaya, Madaya, Kalita, Azarya, ∞

f

Ali Bey’in bu kitapla ilgili kendi el yazısı.  Lati n -
 ce yazdığı Kasım 1664 notu I. Ezra kitabının son
sayfasının altında bulunuyor.
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Yozâbâd Hanân ve Filâyâ nâm Levvîler el-
lerini yukarıya kaldırıp yere düşdüler de Rab -
be secde eylediler
Yozabad, Hanam ve Filaya adındaki Levililer
ellerini yukarıya kaldırıp yere düştüler ve
Rab’be secde ettiler. 
46*Ve cemâʿata Rabbiŋ Tevrâtıŋı okudup
okunduğunuŋ maʿnîsini bile beyân ėderler idi
46*Cemeate Rabbin Tevrat’ını okutup, oku -
na nanın anlamını da açıklıyorlardı. 
47*Bu kez Âttârsâta* imâm ve ʿalim ʿAzd -
râya ve hepisinden ziyâde cemâʿate taʿlîm
ėden Levvîlere hepisi Tevrâtı diŋleyip ağlar
iken dėdi ki
47*Bu kez Attar sata* imam ve bilge olan
Ezra’ya; hepsinden daha çok cemeate öğre -
ten Levililere -Herkes Tevrat’ı dinleyip ağ -
larken- dedi ki: 
48*Bu gün Rabb-i Teʿâlâya mukaddes gün -
dür pes varıŋ semiz taʿâmlar yeyiŋ tatlĩ
şerbetler içiŋ hem varlıksızlara bahşîşler gön     -
deriŋ
48*Bu gün yüce Rab’be kutsal gündür. Şimdi
gidin besleyici yemekler yeyin, tatlı şerbetler
için ve yoksullara da armağanlar gönderin. 
49*Çün bu güŋ Rabb-i Teʿâlâya mukaddesdir
ve elem çekmeŋ zîrâ Rabb Allah Teʿâlâ size
ʿizzet ve hürmet vėrecekdir
49*Çünkü bu gün yüce Rabbe kutsal bir
gündür; üzülmeyin. Çünkü yüce Rabb Allah,
size üstünlük verip şereflendirecektir. 
50*Levvîler dahi kavme hemân bu cümleyi
emr ėdip bu gün Rabbe mukaddesdir elem
çekmeŋ der idi
50*Levililer de halka bu gün Rabbe kut sal -
dır, kaygı çekmeyin; derlerdi.
51*O zamân hepisi yemeḡe ve içmeḡe ve şen
olmağa ve öksüzlere bahşîşler vėrmeḡe hem
ʿazîm bayrâm ėtmeḡe vardılar
51*O zaman herkes yemeğe, içmeğe ve sev-
inmeye başladı. Yoksullara arma ğanlar ver-
erek büyük bayram yaptılar. 
52*Zîrâ hepisi ol onlara öğrettiḡi kelâmdan
memlû idiler ki onları diŋlemek içỉn cemʿ
oldular
52*Çünkü tümü onun onlara öğrettiği sözler

den dolu idiler ve onları dinlemek için top -
lanmışlardı.
*Almancası: “Und Nehemia, der da ist Hathir-
satha, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte,
und Leviten, die das Volck aufmerksam machen,
sprachen zu allem Volck: „ Martin Luther Çev.: I.
Ezra 9/50
Türkcesi: Nehemya, orada olan Hathirsata, Ezra,
şeriat alimleri ve Levililer halkı bilgilendirdiler ve
tüm halka dediler ki:
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Daha sonra bölge val-
isi, Başkâhin ve yasa bilgini Ezra'ya, halka yasayı
öğreten Levililer'e şöyle dedi: I. Ezra 9/49 
Yukarıdaki çeviride Almanca’da Hathirsatha; Ali
Bey’in çevirisinde ‘Attar sata’ olarak geçen isim
unutulmuş?

ʿAzdrânıŋ evvelki kitâbı ki ȯŋa
Azdrâyı sâlis dėrler tamam oldu 

mim(Temiz kopya 1665)
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- Le 4. Livres d`Esdras. S. 376 -

Murîbâ`tdan* ʿAzdrânıŋ ikinci kitâbı
ki ȯŋa ʿAzdrâ-i râbiʿ dėrler
Ezra’nın kuşkulu(a) ikinci kitabı ki ona 

dördüncü Ezra derler.

Evvelki Bâb 
1*Levvî sıbtından Hârûn oğlu Elʿazâr oğlu
Pinhâs oğlu Âbîsûʿ oğlu Borît oğlu Uziyâ
oğlu Ârnâ oğlu Mârmot oğlu Âziyâl oğlu
Âmariyâ oğlu Heli oğlu Finâdas oğlu Âhiyâ
oğlu Âhitub oğlu ve Sâdok oğlu Sâdâniyâ
oğlu Helkiyâ oğlu Âzâriyâ oğlu Sârâyâ oğlu
ʿAzdrâ peyġamberiŋ ikinci kitâbı
1*Levi oymağından Harun, Elazar, Pinhas,
Abisu, Borit, Uziya, Arna, Marmot, Aziyal,
Amariya, Heli, Finadas, Ahiya, Ahitub, Sa -
dok, Sadaniya, Helkiya, Azariya ve Saraya
oğlu Ezra peygamberin ikinci kitabıdır. 
2*Bu ʿAzdrâ Fârs şâhı Ârtâsersesiŋ şâhlığınıŋ
zamânında Midyân vilâyetinde esîr idi
2*Bu Ezra Pers şahı Ahaşveroş’un ege men -
li ği zamanında Med vilayetinde tutsaktı.
3*Ve Rabbiŋ kelâmı baŋa olup dėdi ki
3*Ve Rab’bin sözü bana gelip dedi ki:
4*Var kavmime günâhlarını ve onlarıŋ oğul -
larına baŋa ėtdikleri yaramazlıklarını bildir ki
onları oğullarınıŋ oğullarına söyle yeler
4*-Git halkıma günahlarını ve onların oğul -
larına bana yaptıkları yaramazlıklarını bildir
ki onları oğullarının oğullarına söylesinler.
5*Zîrâ babalarınıŋ günâhları onlarda çoğal -
mışdır çün beni unudup ġarîb ilâhlara kurbân-
lar ėtdiler
5*Çünkü babalarının günahları onlarda
çoğaldı. Çünkü beni unu tup yabancı ilâhlara
kurbanlar sundular.

*murîbâ: Arapça ‘kuşkulu’(a): Bunun için
sayfa 1998`e bakın.

f
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6*Ben onları Mısr diyârından kulluk evinden
çıkarmadım mı âm mâ onlar beni teġazzüb ve
nasîhatlarımı tahkîr eylediler
6*Ben onları Mısır’dan, o sürgünlük evinden
çıkarmadım mı? Ama onlar beni öfkelendirip
öğütlerimi küçümsediler. 
7*Pes sen başıŋıŋ saçlarını silk de üzerlerine
her dürlü belâları bırak çün Tevrâtıma itâʿat
ėtmediler ve bir ıslâh olunmaz kavmdır
7*Şimdi sen başının saçlarını silk de üzerler-
ine her türlü belaları bırak. Çünkü Tev rat’ -
ıma kulak asmadılar ve ıslah olmaz bir
mil         lettir.
8*Niçe şul bir kimselere tahammül ėdeyim ki
onlara bu kadar ihsânlar ėtdim
8*Onlara bu kadar çok bağışlar yapan ben;
nasıl böyle kimselere dayanayım? 
9*Onlar içỉn niçe pâdişâhları sernigûn eyle -
dim Firʿavnı ve ȯnuŋ kullarını hem ʿasker -
lerini urdum
9*Onlar uğruna birçok kralları baş aşağı
ettim. Firavunu, onun kölelerini ve askerle -
rini vurdum.
10*Öŋlerinde bütperestleri bozdum iki vi -
lâyetiŋ yaʿnî Sûr ve Say dânıŋ halkını maş rıka
dağıtdım ve cemʿi düşmanlarını katl eyledim
10*Önlerinde putperestleri bozdum. İki vi-
layetin; yani Sur ve Sayda’nın halkını doğuda
dağıttım ve tüm düşmanlarını yok ettim. 
11*Pes sen onlara hitâb ėdip de ki Rabb-i
Teʿâlâ bu nesneleri söyler
11*Şimdi sen onlara doğru de ki Yüce Rab bu
şeyleri söylüyor: 
12*Ben size deryâyı geçirdim ve sizi düz yol-
lardan götürdüm size pîşvâ içỉn Mûsâyı ve
imâmet ỉçỉn Hârûnu vėrdim
12*“Ben size denizi geçirdim ve sizi düz yol-
lardan götürdüm. Size başkan olarak Musa’yı
ve halifelik için Harun’u verdim. 
13*Size âteş direği ile aydınlık eyledim ve
araŋızda ʿazîm âyât eyledim âmmâ siz beni
unuttuŋuz der Rabb-i Teʿâlâ
13*Sizi ateş direğiyle aydınlattım ve aranızda
büyük harikalar yaptım; ama siz beni unut-
tunuz’’ diyor yüce Rab. 
14*ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir Rabb-i Teʿâlâ 

böyle dėdi ki bıldırcınlar size ʿalâmet
14*Her şeye gücü yeten yüce Rabb böyle
diyor: “Bıldırcınlar size bir delil ∞

içỉn ∞

f
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içỉn idiler size eminliḡiŋiz içỉn ordulu ʿasker
vėrdim de siz orada  mırıldadıŋız
içindi. Size kendi güvenliğiniz için orduyla
askerler verdim. Ama siz orada yakındınız.  
15*Ve benim ismim ile düşmanlarıŋızıŋ sınn-
kîninden donanma ėt me diŋiz illâ daʿimâ bu
sâʿate dek mırıldandıŋız
15*Benim adımla düşmanlarınızın bozgunu -
nu kutlamadınız. İlle bu saate dek her zaman
yakındınız. 
16*Kani size ėtdiḡim ihsânlar siz beriyyede
aç olduḡuŋuz zamân baŋa feryâd ėtmediŋiz
mi
16*Siz çölde aç kaldığınızda beni çağırma -
dınız mı? Nerde kaldı size yaptığım bu kadar
çok bağışlar? 
17*Dėmediŋiz mi ki bizi bu beriyyeye öl -
dürmeḡe niçỉn götürdüŋ bu beriyyede ölmek-
ten ise Mısrda kulluk ėtmek bize dahi íyỉ idi
17*Bizi bu çöle öldürmeye niçin götürdün?
Bu çölde ölmektense Mısır’da kölelik etmek
bize daha iyi olurdu, demediniz mi? 
18*İŋleyişiŋize acıdım da size kudret hel -
vâsını yemeḡė vėrdim
18*İnleyişinize acıdım da size bu ‘Kudret
Helvası’nı(Man) yemek için verdim. 
19*Melekleriŋ etmeḡini yėdiŋiz susadığıŋız
zamân ben kayayı yarmadım mı ki ondan bol
bol sular akdı ıssıcaklıkdan sizi ağaçlarıŋ yap -
raklarile örtdüm
19*‘Meleklerin Ekmeğini’ yediniz. Susadı -
ğınız zaman ben kayayı yarmadım mı? Ora -
dan bol sular aktı ve sıcaklıktan sizi a    ğaç    ların
yapraklarıyla örttüm. 
20*Size semiz vilâyetler ulaşdırdım öŋü -
ŋüzden Kenʿânnîyi ve Ferezzîyi ve Filistîleri
sürdüm dahi size ne ėdeyim der Rabb-i Teʿâlâ
20*Size verimli yörelere ulaştırdım. Önünüz-
den Kenan’ı, Perizziler’i ve Filistinliler’i
kov dum. Daha size ne yapayım?’’ der yüce
Rab. 
21*ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir Rabb bunu söyler
ki siz acı çeşmeler* yanında iken susayıp is-
mime sebb eylediŋiz
21*Her şeye gücü yeten Rabb bunu der ki:
“Siz ler acı suların* yanındayken susadı-

ğınızda adıma sövdünüz.

*bkz. Say. 20/10-13 

f
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22*Ve ben size sebbleriŋiz içỉn âteş gönder-
medim illâ sular içine bir ağac bırakdırıp
buŋarları tatlĩ ėtdim*
22*Ben bu sövgüleriniz için ateş gönderme -
dim. Ama sular içine bir ağaç bırakıp kay na -
ğını tatlı ettim*. 
23*Ėy Yaʿkûb saŋa ne eyleyem ėy Yahûdâ
söz tutmadıŋ ben ġayrı tâʾifelere göceyim ve
ismimi onlara vėreyim ki Tevrâtımı gözedeler
23*Ey Yakup! Sana ne yapayım? Ey Yahuda
söz tutmadın! Bundan böyle ben diğer mil-
letlere gideyim ve adımı onlara vereyim ki
Tevrat’ımı gözetsinler. 
24*Çün siz beŋi terk eylediŋiz ben dahi sizi
terk ėdeyim benden rahmet istediḡiŋiz zamân
size rahmet ėtmeyem
24*Çünkü siz beni bıraktınız, ben de sizi
bırakacağım. Benden merhamet bekle diğiniz
an size merhamet etmeyeceğim. 
25*Siz baŋa feryâd ėtdikde sizi isticâb ėtme -
yem zîrâ elleriŋizi kana bu laşdırdıŋız ve a -
yak larıŋız âdam öldürmeḡe çevikdir
25*Beni çağırdığınızda sizi dinlemeyeceğim.
Çünkü ellerinizi kana bulaş tırdınız ve ayak -
larınız adam öldürmeye çeviktir. 
26*Hakîkat-i hâl siz beni terk ėtmediŋiz illâ
kendỉleriŋizi terk eylediŋiz der Rabb-i Teʿâlâ
26*Gerçekten siz beni bırakmadınız. Ama
kendi kendinizi bıraktınız, der yüce Rab. 
27*ʿAlâ Küllî Şeyʾi Kâdir Rabb-i Teʿâlâ
böyle der ki baba oğul larına ve ana kızlarına
hem dâye beslemelerine yalvardığı gibi size
yalvarmadım mı
27*Her şeye gücü yeten yüce Rab diyor ki: -
Baba oğullarına, ana kızlarına ve çocuk
bakıcısı beslemelerine yalvardığı gibi size
yalvarmadım mı? 
28*Ki baŋa kavm olasız ben dahi size Taŋrı
olam ve baŋa oğullar olasız ben dahi size ba -
ba olam
28*Ki bana millet olasınız, ben de size Tanrı
olayım; ve bana çocuklar olasınız  ben de size
‘Baba’ olayım. 
29*Ben sizi kuluçka kendỉ piliçlerini ka nat -
ları altına devşirdiḡi gibi devşirdim âmmâ
şimdi size ne ėdeyim sizi huzûrumdan süre-

yim
29*Ben sizi tavuk kendi civcivlerini kanatları
altına topladığı gibi toplamadım mı? Şimdi
size ne yapayım? Sizi önümden süreyimç

*Almancası: “Da vergalt ich eure Lästerungen
nicht mit Feuer, sondern warf ein Holz ins
Wasser, und machte das Wasser süß’’ bkz. Martin
Luther Çev.: II. Ezra 1/23
Türkçesi: Ben size sövgüleriniz için ateş gönder-
medim; ama su içine bir odun atarak suları tatlı
ettim.

Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Küfrünüz yüzünden
üzerinize ateş göndermek yerine kayadan çıkan acı
suyu tatlıya çevirdim. II. Ezra 1/23
Yukarıdaki çeviri eksiktir. Acı suyu nasıl tatlıya
çevirdiğini yazmamış? ‘suya bir odun atarak’
yazmalıydı. Aynı ayetle ilgili bkz. Ekl.38/5; Çık.
15/25,  “O(Musa), Yehova’ya feryat etti; RAB ona
bir ağaç gösterdi ve onu sulara attı. Sular tatlı ol -
dular.’’

siz ∞
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30*Siz baŋa bir kurbân getirdiḡiŋiz zamân
sizden yüzümü çevireyim zîrâ bayrâm gün -
leriŋizi ve ġurreleriŋizi hem ihtitânlarıŋızı
redd eyledim
30*Siz bana bir kurban getirdiğiniz zaman
sizden yüzümü çevireyim. Çünkü bayram
günlerinizi,‘Ay Takvimi’nin ilk günlerini ve
sünnetlerinizi reddettim. 
31*Ben size peyġamber kullarımı irsâl ey -
ledim de siz onları tutup öldürdüŋüz ve ten-
lerine kıydıŋız ben onlarıŋ kanınıŋ hakkını
taleb ėdeyim der Rabb-i Teʿâlâ
31*Ben size peygamber kullarımı gönderdim,
siz onları tutup öl dür dünüz ve bedenlerine
kıydınız. Ama ben onların kanının hakkını
ara  yacağım, diyor yüce Rab. 
32*ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir Rabb-i Teʿâlâ
böy le der ki eviŋiz harâb ola sizi rûzigâr çör
ve çöpü savurduğu gibi savurayım oğullarıŋız
evlâdsız ola zîrâ emrimi horladınız ve baŋa
nâ-pesend geleni ėtdiler
32*Her şeye gücü yeten Rab böyle diyor:-
Eviniz* yok olsun. Sizi rüzgâr çör çöpü
savur duğu gibi savurayım. Oğullarınız ço         -
 cuk suz olsun. Çünkü buyruğumu hor gör -
dünüz ve bana yakışmayan şeyler yap tınız.
33*Evleriŋizi gelecek kavime vėreyim ki be -
ŋi işitmeyip imân getire ve ben onlara âyât
göstermedim ise de emr ėtdiḡimi eyleye
33*Evlerinizi gelecek millete vereyim ki beni
işitmeden iman getirsinler ve ‘Ben’ onlara
ayet göstermedimse de buyurduğum şey leri
yapsınlar. 
34*Ve enbiyâyı görmedi ise de kendỉ yara -
mazlıklarından ikrâh eyleyeler
34*Onlar peygamberleri görmediyse de ken -
di yaramazlıklarından iğrensinler. 
35*Gelecek kavme ėtdiḡim lütfu işhâd ėde -
rim ki ȯnuŋ oğulları beni cismânî gözler ile
görmeyip illâ rûh ile dėdiḡim nesnelere ina -
nıp sürur ile ibtihâc ėdeler
35*Gelecek olan o millete gös terdiğim mer-
hamete tanığım. Onların oğulları beni fiziki
gör meyip -illa ruh** ile dediğim şeylere ina -
nıp- sevinçle coşarlar.

36*Ve hâlâ ėy karındaş bak ne ʿizzet ve gör
ne kavm maşrıkdan geliyor
36*Ve şimdi ey kardeş! Bak ne büyük onur;
gör de bak! Ne büyük bir millet, doğudan
geliyor. 
37*Ki ben onlara pîşvâlar olmak içỉn vėreyim
İbrâhîmi İshâkı ve Yaʿkûbu ∞
37*Ben onlara başkanlar olmak için İbra -
him’i, İshak’ı, Yakup’u ∞

*bkz. Mat. 23/38, Mez.1/4
**bkz Filp.3/3 ile karşılaştırın.
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ve Osiyâyı ve ʿAmosu ve Mikâyı ve Yoʾeli ve
ʿAbdiyâyı ve Yûnusu ve Nâʾumu ve Habâ -
kûku ve Sûfûniyâyı ve Haggâyı ve Zeke -
riyâyı ve Mâlâkiyâyı ki ȯnuŋ bir adı dahi
me  lekullahdır 
Osiya’yı, Amos’u, Mika’yı, Yoel’i, Abdiya’yı,
Yunus’u, Nahum’u, Habakkuk ’u, Sefenya’yı,
Haggay’ı, Zekeriya’yı ve Malakiya’yı ki,
onun bir adı da Allah’ın Meleğidir, verdim.

İkinci Bâb 
1*Rabb-i Teʿâlâ böyle dėr ki ben bu kavmi
kullukdan ihrâç eyle dim ve ȯŋa enbiyâ kul -
larımıŋ ağzından emirlerimi vėrdim ki onları
diŋlemek istemediler illâ nasîhatlarımı ibtâl
eylediler
1*Yüce Rab böyle diyor: “Ben bu milleti kul-
luktan attım. Onlara peygamberlerimin ağ -
zın dan buyruklarımı verdim. Ama onları
din lemek istemediler; illa öğütlerimi geçersiz
kıldılar.’’  
2*Onları doğuran ana onlara der ki varıŋ o -
ğullarım zîrâ ben dul ve metrûkeyim
2*Onları doğuran ana* onlara diyor ki:
Gidin oğullar, gidin! Çün kü ben dul kalıp terk
edildim. 
3*Ben sizi şenlik ile besledim ve sizi yas ile
yavı kılarım zîrâ Rabbiniz Allah Teʿâlâya
günâh ėtdiŋiz ve ȯŋa nâ-pesend geleni işle -
diŋiz
3*Ben sizi sevinçle besledim, sizi yasla yi-
tiriyorum. Çünkü yüce Rabbi’niz Allah’a suç -
lusunuz ve O’na  yakışmayanı yaptınız. 
4*Pes hâlâ ben ne ėdeyim ben dul ve met -
rûkeyim varıŋ oğullar ve Rabbden merhâmet
dileyiŋ
4*Şimdi ben ne yapayım? Ben dul kalıp terk
edilmişim. Gidin oğullar Rabden merhamet
dileyin. 
5*İmdi ėy baba ben seni şul oğullarıŋ anası
üzerine şâhid tutarım
5*Ey baba! Ben seni şu oğullarının anası*
üzerine tanık tutuyorum 
*Ana: Kudüs(Yeruşalim) anlamına geliyor; bkz.
Barh. 4/19, Galt 4/26(Burada ‘Ana’ manevi olarak
‘Göksel Yeru şalim’ diye tasvir ediliyor).

ki ∞
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ki ʿahdîmi gözetmeḡe istemediler
ki, antlaşmamı gözetmediler.
6*Ki onlara taʿyîb ėdesin ve onlarıŋ anasını
yağmaladasın tâ kim artĩk onlara nesl olmaya
6*Ki onları ayıplayasın, onların anasını yağ -
malatasın ve artık onlardan sana bir soy kal -
masın. 
7*Onlarıŋ adları bütperestler arasında da -
ğılsın yer üzerinden mahv olsunlar çün ye -
mînimi tahkîr eylediler
7*Onların adları putperestler arasında da -
ğılsın, yeryüzünde yok olsunlar. Çünkü yem-
inimi aşağıladılar. 
8*Vây saŋa ėy Âsûr ki yanıŋda fâsıkları sak -
larsın ėy şerîr tâʾife Sadom ve ʿAmoraya+
ėtdi ḡimi aŋ* aŋsaŋa
8*Vay sana ey Asur! Neden yanında günah -
kârları saklıyorsun? Ey kötü millet! Sodom
ve Gomorro’ya yaptığımı ansana.
9*Ki ȯnuŋ yeri zift kesiklerinde ve kül de-
pelerinde yatıyor beni diŋlemeyenleri de bu
hâle döndereceḡim der ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâ -
dir Rabb
9*Ki onun yeri zift kesiklerinde ve kül tepe -
lerinde yatıyor. Beni dinlemeyenleri de bu du-
ruma sokacağım, diye ‘Her şeye gücü yeten
Rab, diyor. 
10*Rabb-i Teʿâlâ ʿAzdrâya bunu der ki be -
nim kavmime haber vėr ki Kuds-i Şerîfiŋ
memleketini ki İsrâʾėle vėrecek idim onlara
vėreyim
10*Yüce Rab, Ezra’ya bunu da der: Mille ti -
me haber ver; kutsal Kudüs’ün ülkesini İs-
rail’e verecektim** onlara vereyim.
11*Ve onlarıŋ ʿizzetini yanıma alayım ve İs -
râʾėle hâzırladığım sonsuz ebedî meskenleri
onlara vėreyim
11*Onların onurunu yanıma alayım ve İs-
rail“e hazırladığım sonsuzluk evlerini onlara
vereyim. 
12*Hayvâtıŋ ağacı onlara hoş râyihalı dühn
içỉn ola da ne zahmet çekeler ne yorulalar ∞
12* ‘Yaşam Ağacı’ onlara hoş kokulu yağ ol -
sun; ne emek versinler, ne de yorulsunlar.

+Zeyrek kâtip ‘ġ’nin noktasını unut muş. Bkz. Ali
Bey’in 1664 el yazısında ‘Ġomora’.
*Zeyrek kâtip fazla olan ‘an’ ekini silmeyi unut -
muş. bkz. 1664 Ali Bey’in orijinal el yazması.
**bkz. Mez. 22/31
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13*Varıŋ ki alasız yalvarıŋ ki az günler teʾhîr
ola ayrĩk melekût size hâzır lanmışdır uyanık
oluŋ
13*Gidin ki alasınız, yalvarın ki günler ge -
cik sin. Ayrılmış krallık size ha zır lanmıştır.
Uyanık olun!*
14*Yeri ve göḡü şâhidliḡe çağır zîrâ ben
fenâʾyı bozdum ve íyỉyi yaratdım ki ben Hay -
yım der Rabb-i Teʿâlâ
14*Yeri ve göğü tanıklığa çağır. Çünkü ben
kötülüğü yendim ve iyiliği yarattım! Ben
diriyim diyor yüce Rab. 
15*Ėy ana oğullarıŋı kucakla onları dişi gö -
ḡercin gibi şenlik ile besle ayaklarıŋı perkit
zîrâ seni ihtiyâr eyledim der Rabb-i Teʿâlâ
15*Ey ana oğullarını kucakla; onları dişi
güvercin gibi sevinçle besle ve ayaklarını
güçlendir. Çünkü seni ben seçtim, diyor yüce
Rab.
16*Ve ölüleri kendỉ yerlerinden inşâr ėdeyim
hem onları kabrlerinden çıkarayım zîrâ ben
İsrâʾėlde ismimi bildim
16*Ölüleri kendi yerlerinden dirilteyim, on -
ları mezarlarından çıkara yım; çünkü ben İs-
railde adımı bildim. 
17*Ėy oğullarıŋ anası korkma zîrâ ben seni
ihtiyâr eyledim der Rabb-i Teʿâlâ
17*Ey oğulların anası; korkma! Çünkü ‘Ben’
seni seçtim, diyor yüce Rab. 
18*Ben saŋa imdâd içỉn kullarım Âsâiʿyâyı
ve Yermiyâʾyı göndereyim ki seni onlarıŋ na -
sîhatları ile takdîs eyledim ve envâʿi mey -
veler ile yüklü on iki ağac hâzırladım
18*Ben sana yardım için kullarım İşaya’yı ve
Yeremya’yı göndereyim ki seni onların öğüt -
leriyle kutsadım. Çeşitli meyvelerle dolu on
iki ağaç hazırladım. 
19*Hem bir o kadar çeşmeler ki oradan süd
ve bal akar hem yedi büyük güller ve zanbak-
lar ile örtülmüş dağları ki onlarda oğullarıŋı
pür-sürur ėdeyim
19*Hem bir o kadar çeşmeler ki oradan süt
ve bal akar! Yedi büyük güller ve zambaklarla
bezenmiş dağları ki onlarda oğullarını mutlu
edeyim. 
20*Dula insâf eyle öksüzüŋ hakkını alıvėr 

fakîre vėr yetime
20*Dola acı, yoksulun hakkını al, fakire ver,
ve yetime ∞

*Almancası: “Gehet hin, so werdet ihr nehmen, er-
bittet euch wenige Tage, daß sie mögen anstehen,
daß Reich ist euch schon bereitet; wachet! Him-
mel und Erden sind Zeugen.’’
Türkçesi: Gidin ve alın; dileyin ki günler dile -
ğinize göre kısalsın. Krallık sizin için hazırdır.
Uyanık olun! Yer ve gök tanıktır. Martin Luther
çev. II. Ez. 2/13
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Dileyin, alacaksınız;
bu nedenle dua edin ki, kısa bekleme süreniz belki,
her şeye rağmen, daha da kısaltılabilir. Şimdi kral -
lık sizin için hazır, bekleyin! Çağırın gökyüzünü,
yeryüzünü tanıklığa, II. Ez. 2/13
Yukarıdaki bozuk çeviride ‘uyanık olun’ diyeceği
yerde bekleyin! yazmış. bkz. Luk. 21/36 “ ...ve
‘İnsanoğlu’nun önünde durabilesiniz diye her an
dua ederek uyanık durun! 

muayyen ∞
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muʿîn ol ve çıplağı gėydir
yardım et ve çıplağı geydir.
21*Zaʿîf ü nehîfi kayır topalı masharalığa
alma çolağa imdâd eyle ve körü güt ki ȯŋa
nûrumu gösteresin
21*Zayıf ile düşkünü kayır, topalı eğlence
yapma. Çolağa yardım et ve köre kılavuz ol
ki ona ışığımı gösteresin. 
22*Hisârlarıŋ arasında kocayı ve genci sakla
22*Surların arasında yaşlıyı ve genci sakla.
23*Ve meyyitleri bulduğuŋ yerde göm hem
bir nişân ko ben dahi saŋa kıyâmetimde baş
köşkü vėreyim
23*Ölüleri bulduğun yerde göm ve o yeri
işaretle. Ben de sana kıyamette baş köşkü
vereyim. 
24*Ėy kavimim huzûr ve râhat eyle zîrâ seniŋ
râhatıŋ gelecekdir
24*Ey milletim! Huzur ile rahat et. Çünkü
senin rahatın gelecektir. 
25*Ėy íyỉ dâye oğullarıŋı besle ayaklarıŋı
berkit
25*Ey iyi çocuk bakıcısı! Oğullarını besle,
ayaklarını güçlendir. 
26*Saŋa vėrdiḡim kullardan hîç kimse zâʾiʿ
olmaya zîrâ ben ȯnủ̉ seniŋ elinden taleb ėde -
ceḡim
26*Sana verdiğim kullardan hiç kimse ek-
silmesin. Çünkü ben onu senin elinden iste -
yeceğim. 
27*Yorulma zîrâ müzâyaka ve sıklet günü
geldiḡi zamân ġayrılar ağlayıp mahzûn olalar
âmmâ sen şen ve ziyâdesi ile mesrûr olasın
27*Yorulma! Çünkü sıkıntı ve darlık günü
geldiği zaman başkaları ağlayıp üzülsünler.
Ama sen sevin ve sevinçten coş.
28*Bütperestler saŋa hased çekeler âmmâ
saŋa birşey ėdemeyeler der Rabb-i Teʿâlâ
28*Putperestler seni kıskanıyorlar; ama sana
birşey yapamıyorlar, diye yüce Rabb söy -
lüyor. 
29*Ellerim saŋa perde olalar ki oğullarıŋ
ʿazâb çekmeyeler
29*Ellerim sana perde olsunlar ki oğulların
acı çekmesin. 
30*Oğullarıŋ ile sevin ėy ana  zîrâ ben seni

kurtarayım der Rabb-i Teʿâlâ

30*Oğulların ile sevin ey ana! Çünkü seni
ben kurtaracağım, diyor yüce Rab. 

f
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31*Uyuyan oğullarıŋ hâtırıŋda olsunlar zîrâ
ben onları yeriŋ tâ dibinden çıkarayım ve on-
lara merhamet ėdeyim ki ben rahîmim der
Rabb-i Teʿâlâ
31*Uyuyan oğulların senin aklında olsun.
Çünkü ben onları yerin ta dibinden çıkaracak
ve onlara acıyacağım. Esirgeyen ‘Ben’im di -
yor yüce Rabb. 
32*Ben gelip saŋa merhamet ėdinceye dek
oğullarıŋı kucakla zîrâ buŋarlarım taşar ve
lütfum hîç eksilmez
32*Ben gelip sana acıyacağım güne dek
oğullarını kucakla. Çünkü pınarlarım taşar
ve lütfum hiç eksilmez. 
33*Ben ʿAzdrâ Horeb dağında Rabbden emr
aldım ki İsrâʾėllilere varam âmmâ onlara gel -
diḡim zamân beni redd ėtdiler hem Rabbiŋ
emrinden ibâʾ eylediler
33*Ben Ezra, Horep* dağında tutsak İsrail -
liler’e gitmem için Rabten buyruk aldım. Ama
onlara geldiğim zaman beni istemediler ve
Rab’bin buyruğunu reddettiler.  
34*Ȯnuŋ içỉn size derim ki ėy diŋleyen ve
aŋlayan ümmetler çobânıŋıza katlanıŋ o size
ebedî râhatı vėrecekdir çün ol âhir zamânda
gelecek kimesne yakındır
34*Bundan ötürü size diyorum: -Ey anlayan
ve dinleyen ülkeler! Çobanınıza katlanın. O
size sonsuz huzuru verecektir. Çünkü o son
zamanda gelecek olan kimse yakındır.
35*Melekûtuŋ sevâbını almağa hâzır oluŋ
zîrâ nûr-i câvidânî size ebeden aydınlık ėde -
cekdir
35*Krallığın ödülünü almaya hazır olun.
Çünkü ‘Sonsuzluk Işığı’ sizi sonsuza dek ay -
dın latacaktır. 
36*Bu dünyanıŋ gölgesinden kaçıŋ ʿizze ti -
ŋiziŋ safâʾsını alıŋ ben size halâsım içỉn âşi -
kâre şehâdet ėderim
36*Bu dünyanın gölgesinden kaçın, onuru -
nuzun mutluluğunu alın. Ben size kur tuluşum
için apaçık tanıklık yapıyorum. 
37*Size sipâriş olunan bahşîşi alıŋ da seviniŋ
ve sizi Melekûtü's-se mâya daʿvet ėdene şükr
eyleyiŋ
37*Size ısmarlanan armağanı alın da sevinin 

ve sizi ‘Göklerin Krallığı’na davet edene
şükredin.
*bkz I.Krl.8/9 ve 19/8, Mez.106/19 ve 32; “Ich
Esra emfieng vom Herrn einen Befehl auf dem
Berg Horeb,..’’ Martin Luther Çev.: II. Ezra 2/33
(Türkçe: Ben Ezra, Horeb dağının üzerinde Rab’ -
ten bir buyruk aldım,...)
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Ben, Ezra, ‘Sina’
Dağı'nda, Rab tarafından İsrail'e gitmek üzere
görevlendirildim. II. Ezra 2/33
Yukarda Sina yazılmış; en doğrusu Horeb olacak.

kalkıŋ ∞
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38*Kalkıŋ ve duruŋ da Rabbiŋ ziyâfetine
nişânlı olanlarıŋ ʿadedini görüŋ
38*Kalkın durun da Rab’bin şölenine nişanlı
olanların sayısını görün.
39*Ki bu dünyânıŋ gölgesinden ayrılıp Rabb-
den dirahşân hullelerini aldılar
39*Onlar bu dünyanın gölgesinden ayrılıp
Rab’t en parlak ‘Cennet giysilerini’* aldılar. 
40*Ėy Siyon hėsâbıŋı al da seniŋ beyâz gė -
yen leriŋi devşir ki Rab biŋ Tevrâtına tâmam
itâʿat eylediler
40*Ey Sion! Hesabını al da senin ak giyen-
lerini** topla. Onlar Rab’bin Tevrat’ına tam
uydular. 
41*İstediḡiŋ oğullarınıŋ ʿadedi tamâm oldu
Rabbiŋ ʿazîm kudretine yalvar ki evvelden
daʿvet olunmuş kavimiŋ mukaddes ola
41*İstediğin oğullarının sayısı tamam oldu.
Rab’bin büyük gücüne yalvar ki önceden
davet edilmiş milletin kutsansın.
42*Ben ʿAzdrâ Siyon dağında bir ʿazîm ce -
mʿiyyet gördüm ki ȯnủ̉ saymağa kâdir deḡil
idim ve hepisi Rabbe ġuniyeler ile hamd ėder -
ler idi
42*Ben Ezra, Sion dağında büyük bir kala -
balık gördüm ki onu saymaya gücüm yet medi.
Tümü ezgilerle Rab’be hamd edi   yor   lardı+. 
43*Ve aralarında bir cüvân var idi ki bâlâ-
kadd ve hepisinden boylu idi ve onlarıŋ her
birisiniŋ başlarına tâclar kor idi de dahi ziyâde
irtifâʿ olurdu ben ise vâle ü hayrân idim
43*Aralarında bir genç vardı ki selvi boylu ve
hepisinden uzundu. ‘O, onların her biri sinin
başlarına taçlar koyarken, daha çok yükseliy-
ordu. Ben ise seraptan şaşakaldım!.. 
44*O zamân bir meleḡe suʾâl ėdip dėdim ki
bunlar kimdir sultânım
44*O zaman bir meleğe sorup dedim ki: -
Bunlar kimdir sultanım? 
45*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki bunlar ol
kimselerdir ki mev tâʾnî esvâ bından so yunup
nâ-mevtâʾnîyi gėydiler ve Rabbiŋ ismine ikrâr
ėtdiler de hâlâ tetvîc olurlar ve hurmâ dallarını
alırlar

45*O da bana şöyle yanıt verdi: -Bunlar
ölümlü giysilerinden soyunup ölümsüzlük giy -
silerini giydiler. Rabbin adını açıkça söy le -
diler de şimdi taçla nıyorlar ve hurma
dal     larını alıyorlar. 

*bkz. önce Ali Bey ‘esvâb’ yazmış; ama bu kelime
yetersiz kaldığından ‘hulle’ kelimesi olarak dü -
zeltmiş. Hulle Arapçada iki parçadan oluşan Cen-
net elbisesi anlamına geliyor.

**bkz İş.31/4, Çık.17/6. 
+bkz. Vah. 7/9.
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46*Ve ben meleḡe dėdim ki onlarıŋ başlarına
tâc ve ellerine hurmâ dallarını koyan cüvân
kimdir o baŋa cevab vėrip dėdi ki o İbnü'l-
Allahdır+ ki ȯŋa dünyâda mukırr idiler ben
dahi Rabbiŋ ismi içỉn şecâʿat ile cedel ėden -
lere taʿzîm ėtmeḡe başladım
46*Ben de meleğe sordum: -Onların başla -
rına taç ve ellerine hurma dallarını veren
genç kimdir? O da beni şöyle yanıtladı: -O,
Tanrı’nın oğludur ki O’nu dünyada açıkça
söylediler. Ben de Rab’bin adı için yiğitçe çe -
kişenleri övmeye başladım. 
47*O zamân melek baŋa var Rabbiŋ ne şekl
ve ne kadar âyâtını gördük ise kavmime bildir
dėdi
47*O zaman melek bana: -Git Rabbi ne şekil
ve ne denli apaçık gör düğünü halkıma bildir,
dedi.

Üçüncü Bâb
1*Şehriŋ harâblığından soŋra otuzuncu(1)

yılda ben Bâbilde idim döşeḡimde yatar iken
muztarib oldum da kalbim efkârlı idi
1*Ben kentin yıkılışından sonra otuzuncu(1)

yılda Babil’deydim. Döşeğimde yatarken kal-
bim sıkıştı ve yüreğim düşünceliydi(2)

2*Zîrâ Siyonuŋ harâblığını ve Bâbilden olan -
larıŋ cemiʿyyetini gördüm
2*Çünkü Sion’un yıkılışını ve Babil’den olan -
ların toplumunu(3) gördüm.
3*Ve Rûhum pek ızdırâblı olup şaşkın sözler
ile Müteʿâle söyle meḡe başlayıp dėdim ki
3*Ruhum çok kederlendi. Şaşkın sözlerle
‘Yüce’ye söylemeye başlayıp dedim ki:
4*Yâ Rabbi Allah Teʿâlâ sen evvelden yalıŋız
sözüŋ ile yeri te mellediŋ ve içinde halkı hâzır
eylediŋ
4*-Ya Rab yüce Allah! Sen önceden salt
içinde hazırladığın sözünle yerin temellerini
ve içinde olan halkı hazırladın.
5*Hem elleriniŋ ʿameli olan Âdeme cânsız
beden(4) vėrdiŋ ve içine hayvâtıŋ 
5*Ellerinin işi olan Adem’e cansız beden ver -
din ve içine yaşam ∞
+Veya ‘İbnullah’.
(1)bkz. Neh.13/6; 
(2)Almancası: “Im dreyßigsten Jahr nach der Zerstörung 

der Stadt war ich in Babylon, und da ich auf meinem
Beth lag, erschrack ich, und allerley Gedancken plagten
mich im Hertzen.’’ Martin Luther Çev.: II. Ezra 3/1
Türkçesi: Kentin yıkılışından otuz yıl sonra ben Babilde
yatağımda yatıyordum ve yüreğim sıkıntıntılarla düşün -
cedeydi.

Kitabı Mukaddes Şt.’i çevirisi: “Yeruşalim'in düşüşün -
den sonraki otuzuncu yılda, ben, Şealtiel-Ezra diye de
bilinirim- Babil'deydim. Yatağıma uzandığımda sıkın -
tılıydım.’’ II. Ezra 3/1
Almanca ve Ali Bey’in çevirisinde ‘Şealtiel Ezra diye
bilinirim’ cümleleri yok. Süryanice versiyonunda var.
Arap versiyonunda ise ''El Azir oğlu Şealtiyel'' yazıyor.

rûhunu ∞

(3)Etiyopça versiyonu: ‘sevincini gördüm’.
(4)Latince versiyonu ''fani beden'', Arapça vers. ''kutsal
ellerinle ölü beden verdin''
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rûhunu teneffuh eyledin de huzûruŋda cânlı
oldu
ruhunu üfledin de önünde canlı oldu. 
6*Ȯndan ȯnủ ol dahi yere gelmezden evvel
sağ eliŋ ile dikdiḡin Cen net içine götürdüŋ
6*Sonra onu daha o yeryüzüne atılmadan
önce, sağ elinle yaptığın Cennet içine gö tür -
dün. 
7*Ȯŋa emr eylediŋ tarîkiŋi seve o ise ȯŋa
tecâvüz eyledi bu husûsdan ʿakabince ȯŋa ve
cümle zürriyyetine ölümü gönderdiŋ soŋra
milletler kavmler tâʾifeler ve nesller bî-ʿaded
doğdular
7*Ona yollarını sevmesini buyurdun(5). Ama
o, ona karşı geldi! Bu yüzden ona ve tüm
soyuna ölümü gönderdin. Sonra milletler,
uluslar ve soylar sayısızca doğdular.  
8*Ve her millet kendỉ murâdı üzere sülûk
ėderdi ve huzûruŋda yaramaz şeyler eylediler
hem emirleriŋi tahkîr ėtdiler
8*Her millet kendi bildiğine göre yürüyordu.
Önünde yaramaz şeyler yaptılar ve buyruk -
larını küçümsediler(6). 
9*Baʿdehu sen bu husûsdan ʿâmâlde sâkin
olanlar üzerine tûfânı vakti ile getirdiŋ de
onları helâk eylediŋ
9*Bundan sonra sen bu yüzden işleriyle yaşa -
yanlar üzerine tufanı zamanında getirdin ve
onları yok ettin.
10*Ve Âdeme ölüm vâkiʿ olduğu gibi onlarıŋ
herbirisine tûfândan helâk olması vâkiʿ oldu
10*Adem’e ölüm geldiği gibi onların her
birisine tufandan ölüm geldi. 
11*Lâkiŋ birini alıkoduŋ yaʿnî Nûhu kendỉ
ʿayalı ile ki cümle âsdikâ ondan çıkdılar
11*Ama birini esirgedin; Nuh’u! Onu kendi
ailesiyle ki tüm doğrular ondan çıktılar. 
12*Ve oldu ki yer üzerinde sâkin olanlar ço -
ğalmağa ve çok evlâd ve kavmler
12*Yeryüzünde yaşayanlar çoğalmaya ve
birçok çocuklarla milletler ∞

(5)Bu sıfat; Arapça ve Süryanice sürümlerde
eksik; Latince’de var.
(6)Laticesi ''onlar senin emirlerini hor gör -
düler''.
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hem tâʾifeler getirmeḡe başladıkları zamân
tekrar seleflerden zi yâ de fısk ėtmeḡe baş la -
dılar
hem halklar oluştuğu zaman; yine öncekiler-
den daha çok kötülük yapmaya başladılar. 
13*Hem oldu ki onlar huzûruŋda günâh ėder
iken sen kendỉŋe ara larından bir âdamı ihtiyâr
eylediŋ ki ȯnuŋ adı İbrâhîm idi
13*Onlar önünde günah ederken sen kendine
içlerinden bir adamı seçtin ki onun adı
İbrahim’di. 
14*Ve ȯnủ sevdiŋ hem murâdıŋı yalıŋız ȯŋa
deyỉvėrdiŋ
14*Onu sevdin ve işini bir tek ona bildir din(7). 
15*Hem ȯnuŋla ebedî ʿahd ėdip ȯŋa dėdiŋ ki
ȯnuŋ neslini ebeden terk ėtmeyeceksiŋ
15*Onunla sonsuzluk antlaşması yaptın ve
“soyunu sonsuza dek bırak mayacağım” de -
din. 
16*Ve ȯŋa İshâkı İshâka dahi Yaʿkûbu ve
ʿÎsi*  vėrdiŋ de Yaʿkûbu kendỉŋe ihtiyâr ėtdiŋ
ʿÎsi ise redd eylediŋ Yaʿkûb dahi pek çoğaldı
16*Ona İshak’ı, İshak’a Yakup’u ve Esav’ı
verdin. Yakup’u kendine seçip Esav’ı ise red-
dettin!(8) Yakup da çok çoğaldı.
17*Ve oldu ki sen ȯnuŋ neslini Mısırdan çı -
kardığıŋ zamân ȯnủ Si nâʾ dağına götürdüŋ
17*Sen onun soyunu Mısır’dan çıkardıktan
sonra Sina Dağı’na götürdün. 
18*Ve göḡü indirdiŋ hem yeri sarsdıŋ feleḡi
silkdiŋ ve ʿumki dit retdiŋ hem dünyâyı ız -
tırâba vėrdiŋ
18*Göğü indirip yeri sarstın, dünyayı silke-
leyip denizleri(9) titrettin ve dünyaya sıkıntı
verdin. 
19*Ve seniŋ celâliŋ dört kapĩdan âteşden zel -
zeleden rûzigârdan ve doludan
19*Senin görkemin dört kapıdan(10) ateşten,
zelzeleden, rüzgârdan ve doludan ∞ 

*ʿÎs:ʿÎsav’ın(ʿEsâv) kısaltılmışı

geçdi ki ∞

(7) İşa. 24/5.
(8) Yerm.49/8
(9) İşaya 51/15, Mez. 59: 4 
(10)Arapça versiyonda ''4 hayvan‘dan'' yazarak karış tır -
mış.

f

f

II.  EZRA - 3: 12-19  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1471



1472 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 3: 19-26 1665 TEMİZ KOPYASI



geçdi ki Yaʿkûb nesline Tevrâtı ve İsrâʾėliŋ
zürriyetine gözedecek ahkâmı vėresiŋ
geçti ki Yakup soyuna Tevrat’ı ve İsrail’in*
soyunu gözetecek buy ruk larını veresin. 
20*Âmmâ onlardan şerîr kalbi kaldırmadıŋ
ki Tevrâtıŋ onlarda mahsûl getire
20*Ama onlarda olan kötü yüreği kaldır ma -
dın ki Tevrat’ın onlarda ürün getirsin.
21*Zîrâ evvelki âdam kendỉ de kalb-i şerîri
taşıyıp tecâvüz ėtdi de mağlûb oldu ve kezâ-
lik cümle ondan doğanlar dahi böyle ėtdiler
21*Çünkü ilk Adem kendi benliğinde kötü -
lüğü taşıyıp buyruğa karşı geldi ve yenik düş -
tü. Böylece onun soyundan gelenler de böyle
oldu. 
22*Hem Tevrâtıŋ sebebi ile yaramazlık aslıŋ
şirretine muttasıl olup kavimiŋ mukarrer oldu
da íyỉlik gidip fenâʾlık kaldı
22*Kutsal Yasa’dan(11) ötürü yaramazlık, boz -
gun culuğun kökünde bağlı kalıp; iyilik gitti,
kötülük kaldı. 
23*Bu vechile çok zamân geçdi ve yıllar mü -
rur eyledi tâ sen ken dỉŋe Dâvûd nâm kulu
kal dırınca ki ismiŋe bir şehir yapmağa ve i -
çinde buhûr ve kurbânlar takrîb ėtmeḡe ȯŋa
emr eylediŋ
23*Böylece uzun zaman geçti ve yıllar bir-
birini kovaladı. Ta sen kendine Davut adında
bir kul seçene dek. Ona, senin adına bir şehir
yapmayı ve içinde tütsü ile kurbanlar sun ma -
yı buyurdun.  
24*Bu nesne niçe yıl olmuşdur ȯndan şehirde
sâkin olanlar bir kabahat ėtdiler Âdem hem
cümle ȯnuŋ tenâsülü ėtdiḡi her şeyi gibi ey -
lediler zîrâ onlarıŋ dahi kalbi şerîr idi
24*Bu şeyler yıllar yılı oldu. Ondan sonra
şehirde yaşayanlar bir suç işlediler. Adem
gibi ve onun soyunun yaptığı gibi, her şeyi
yap tılar. Çünkü onların da yürekleri kötüydü. 
25*Bunuŋ içỉn sen şehiriŋi düşmanlarıŋıŋ el-
lerine vėrdiŋ
25*Bunun için sen şehrini düşmanlarının eli -
ne verdin(12). 
26*Bâbil ahâlîsi ondan íyỉ mi idir ki ȯnuŋ içỉn
Siyonda saltanat ėdeler
26*Babil halkı sanki onlardan daha mı iyidir 

ki, bu yüzden Sion’da egemenlik sürsünler?

*Hz. Yakup’un(A.S.) diğer adı.
(11)Bak Pavlus’un Mektubu ile karşılaştırın.
(12)Latince versiyonu: ''bu nedenle o Sion’u aldı'',
Süryanice versiyonu: ''bu nedenle sen Sion’u
bıraktın'', Arapça versiyonu: ''O Sion’u verdi''.
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27*Ve oldu ki ben buraya bu otuzuncu yılda
gelip hėsapsız yara mazlıkları gördüḡümden
soŋra hem cânım çok ʿâsîleri görünce yü re -
ḡim bayıldı
27*Ben buraya bu otuzuncu yılda geldiğimde
-birçok kötülükleri gördükten sonra- canım
tüm bu asilikleri görünce yüreğim bay ıldı.  
28*Çün gördüm ki onlar günâh ėtdikçe onlara
nice tahammül ėder sin ve yaramazlık ėden -
lere nice ʿavf ėdersin hem kavimiŋi he lâk
ėdip düşmanlarıŋı saklarsın da baŋa hîç iʿlâm
ėt mediŋ
28*Çünkü onlar günaha devam ederken(13)

sen onlara nasıl katlanabilirsin? Kötülük
edenleri nasıl bağışlayabilirsin? Neden halkı -
nı yok edip düşmanlarını korursun ki bunu
bana hiç bildir medin? 
29*Bu iş nice böyle geçebilir ʿaklım yetişmez
Bâbil Siyondan íyỉ mi idir İsrâʾėl kavminden
ġayrı kavm seni bilir mi
29*Nasıl(14) böyle birşey olabilir? Bir türlü
ak lım almıyor! Babil Sion’dan iyi midir, İsrail
halkından başka bir halk seni bilir mi? 
30*Yâhud kanġi tâʾifeler seniŋ şehâdetiŋle
Yaʿkûb gibi inandılar yine de onlarıŋ sevâbı
zuhûra gelmedi hem onlarıŋ zahmeti mahsûl
getirmedi
30*Veya hangi(15) milletler senin tanıklığına
Yakup gibi inandılar? Ama yine de onların
ödülü ortaya dökülmedi ve onların emeği(16)
bir ürün getirmedi. 
31*Zîrâ ben çok tâʾifelerde gezdim ve onları
çoḡalır gördüm eḡerçe seniŋ emirleriŋ hîc
hâtırlarında deḡiller ise de
31*Buyruk bilmeyen(*) birçok milletleri gez -
di ğimde onların çoğalmakta olduk larını gör -
düm(17).
32*Pes hâlâ bizim yaramazlıklarımızı ve sâʾir
dünyâ ahâlîsiniŋ yaramazlık larını mîzân ile
tart da gör ki seniŋ ismin ġayrı yerde bulun-
maz illâ İsrâʾėlde
32*Bu yüzden bizim kötülüklerimizi ve dünya
milletlerinin kötülüklerini ölç ve tart ki(18)

senin adın başka yerde bulunmaz; ama kesin-
likle İsrail de. 
ya ne ∞ 

(13)Etiyopça versiyonu: ''ki, gözlerimde günahkarlar
olması''.
(14)Etiyopça versiyonu: ''bu davranışın biteceğini hiç
kimseye söylemedin''
(15)Etiyopça versiyonu: ''Ya da başka bir millet İsrail’i
bildi mi ki,''
(16)Etiyopça versiyonu: ''onların cezası meyvasını ge-
tirmedi'', Ali Bey’in Osmanlıca tercümesinde: ''onların
zahmeti bir mahsül getirmedi'', (17) Etiyopça versiyonu:
''emir ve şeriatını* tanımayan milletlerin sevinç içinde
olduklarını gördüm'' *Birçok versiyonda yok!
(18) Etiyopça versiyonu: ''acaba milletlerden küçük bir
kalabalık bulabilir misin ki, kantarın mizanı lehimize
çevrilsin ? ''.
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33*Ya ne zamân oldu ki yeriŋ sâkinleri hu -
zûruŋda günâh ėtmemiş olalar ya kanġi kavm
emirleriŋi böyle gözetmişdir
33*Ya ne zaman oldu ki yerde yaşayanlar
önünde suç yapmamış olsunlar? Veya hangi
millet(15) buyruklarını böyle gözetmiştir? 
34*Tahkîk bunları adlı adınca bulasın ki
emirleriŋi gözetdiler sâʾîr tâʾifeler ise gö -
zetmediler
34*Araştır! Bunları adlı adınca bulursun ki
buyruklarını gözettiler; diğer milletler ise
gözetmediler(19). 

Dördüncü Bâb
1*O zamân baŋa gönderilmiş melek ki ȯnuŋ
adı Uriyâldır cevab vėrip dėdi ki
1*O zaman adı Uriyal(1) olan, gönderilmiş
melek beni şöyle yanıt ladı: 
2*Cânıŋ bu dünyâda bayıldı da sen Müteʿâliŋ
tarîkını idrâk ėtdim dersin
2*-Canın bu dünyada bayıldı ki sen ‘Yüce’ -
nin yollarını anladım diyorsun(2).
3*Ben dahi belî sultânım dėdim ve o baŋa
cevab vėrip dėdi ki ben saŋa üç şey göster -
meḡe ve üç temsîli suʾâl ėtmeḡe geldim
3*Ben de: -Evet efendim, dedim. Ve o bana
yanıt verip dedi ki: -Ben sana üç şey göster-
meye ve üç benzetme sormaya geldim. 
4*Eḡer sen baŋa onlardan birini beyân ėdebi -
lirseŋ ben dahi saŋa görmek istediḡiŋ yolu
göstereyim hem kalb-i şerîr neden gelir de -
yỉvėreyim
4*Eğer sen onlardan birini bana açıkla ya -
bilirsen; ben de sana görmek istediğin yolu
göstereyim ve kötü yüreğin neden geldiğini
bildireyim. 
5*O zamân ben söyle efendim dėdim ol dahi
baŋa dėdi ki var baŋa âteşi tart ya rûzigârı ölç
ya geçmiş günü dönder
5*O zaman ben de: -Sor efendim! Dedim. O
da bana dedi ki: - Hadi bana ateşi tart, rüz -
gârı ölç ve geçmiş günü geri getir. 

(19)Bu ayet Etiyopça versiyonunda yoktur.

(1)Arapçası ''Ouryal'', variyantı ''Souryal''.
(2)Süryanice versiyonu: ''Bu zamanda senin kalbin
sıkıştı ki, Müt`âl’in yollarını bilmek istedin''
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6*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki ʿavratdan
do ğan âdamlarıŋ ara sında kim var ki bu ben-
den istedỉḡỉŋ nesneleri ėtmeḡe kâdir ola
6*Ben de yanıtlayıp: -Kadından doğan in san -
ların soyunda kim var ki, bu benden istediğin
bu şeyleri yapabilsin ? Dedim. 
7*O ise baŋa dėdi ki eḡer ben saŋa suʿâl ėdip
dėseydim ki deŋiziŋ derûnunda kaç mekân ya
ʿumkuŋ başında kaç damar ya göḡüŋ kaç
çeşmeleri var ya Cennetiŋ+ sınĩrları kanġiler -
dir
7*O da bana dedi ki: -Eğer ben sana sorup
deseydim ki  denizin içinde kaç mekân(3) ya
de rinliğin başında kaç damar, ya göğün kaç
çeş meleri var; veya  Cennet’in sınırları han -
gileridir?+

8*Belki baŋa dėyeydiŋ ki ben ʿumklara ve
Ce  hen  neme* inmedim ve hîç göḡe de çık ma -
dım.
8*Belki bana dedin ki; ben dipsiz derinliklere
ve Cehennem’e inmedim ve hiç  göğe de çık -
madım. 
9*Âmmâ hâlâ ben sana ġayrı bir şeyʾi sor -
madım illâ âteşi rûzigârı ve geçirdiḡiŋ günü
ki onlardan ayrılamazsın sen ise bir nesne
cevab ėtmediŋ
9*Ama şimdi ben sana başka bir şey sorma -
dım. Nasıl ki ateşe, rüzgâra ve geçirdiğin
gün   lere kayıtsız kalmadıysan onlar için de bir
yanıt veremezsin.  
10*Hem baŋa dėdi ki sen kendỉniŋ ve seniŋle
biten şeyleriŋi bil meḡe kâdir deḡilsin
10*Hem de: -Sen kendinin ve seninle biten
şey lerini bilmeye gücün yetmez, diye de yanıt
verdi.  
(11*)Ya seniŋ vücûduŋ Müteʿâli nice idrâk
ėdebilir ve bütün dünyâ zâhirde fâsid iken
yalıŋız baŋa ʿayân olan fesâdı nice aŋlayabilir
11*Öyleyse senin bedenin ‘Yüce’yi nasıl kav -
rayabilir ve bütün dünya kötülükle doluyken
salt benim bildiğim kötülüğü nasıl anlaya-
bilir? 
12*Ben dahi ȯŋa dėdim ki bize ölmekden ise
ölmemek ve dahi diri iken yaramazlıkda di -
rilmek ve çûn ü çerâyı sabr ėdip bilmemek
da hi evlâʾ idi 

12*Ben de ona dedim ki: -Öyleyse; bize öl -
mek tense ölmemek, canlı olup da yara maz -
lıkta dirilmek, sabredip ‘neden ve niçin’i bil -
memek(4) daha iyi idi. (3) Arapça versiyonu: ''kaç
hazineler veya kaç soru var?'' (4)Etiyopça versiyonunda:
''Bu sözleri işitttiğinde yere yüzükoyun düştü ve bize gü-
nahlarla yaşayıp acı çekmektense hiçbir şeyi bilmemek
daha iyi değil miydi?'' dedi.
+Almancası: “So ich dich fragen würde, und
sagen, wie tieffe Wohnungen seyen mitten im
Meer, oder wie grosse Quellen seyen im Eingangs
des Abgrunds, oder wie viel Gänge seyen über
dem Himmel, oder was für Ausgänge hat das
Paradies? II. Ezra; Martin Luther Çev.: 4/7
Türkçesi: Bu yüzden size sormak istiyorum; söy-
leyin! Denizlerin ortasında ne derin mekânlar var,
dipsiz derinliklerde ne büyük kaynaklar var, göğün
kaç girişi var; veya Cennet’in çıkışları nelerdir?
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Farzet ki, sana şöyle
sordum: 'Denizlerin derinliğinde kaç tane hayat
vardır? Kaç tane kaynak derinlikleri besler? Cen-
netin kemerlerinde kaç tane su yolu vardır? Ne -
rededir kabirlerden dışarıya çıkan patikalar,
cennete giden yollar? II. Ezra 4/7
Yukardaki yorumda „ kabirlerden dışarıya çıkan
patikalar“ uydurması hiç yakışmamış.
*Grekçe ‘Gehenna’: İsrail’de Ge-Hinnom vadisi.
Ölülerin atıldığı çöplük, imha vadisi(Siol).

ol ∞

II.  EZRA - 4: 6-12  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1479



1480 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 4: 13-21 1665 TEMİZ KOPYASI



13*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki bir kerre
sahrâʾda bir ormana  var dım
13*O da bana yanıt verip dedi ki: -Bir kez
bozkırlara bir ormana(5) gittim.
14*Ve ağaçlar müşâvere ėdip dėrler idi ki
geliŋ gidelim de deryâ ile cenk ėdelim ki bize
yer vėre de kendỉlerimize ġayrı ormanlar ya -
palım
14*Ağaçlar kendi aralarında konu şup de diler
ki: Gelin gidelim, denizlerle cenk edelim de
bize yer versinler ve kendimize başka orman-
lar yapalım. 
15*Deryâ mevcleri dahi müşâvere ėdip dė -
diler ki geliŋ çıkalım da sahrâ ormanları ile
cenk ėdelim de orada bize bir ġayrı yer hâzır -
layalım
15*Deniz dalgaları da birbirleriyle konuşup
şöyle dediler: Gelin gidelim de bozkırların
ormanlarıyla cenk edelim ve orada ken dimize
başka yer hazırlayalım. 
16*Âmmâ ormanıŋ fikiri bâtıl oldu zîrâ âteş
gelip ȯŋủ yakdı
16*Ama ormanın düşüncesi geçersiz oldu.
Çünkü ateş gelip onu yaktı. 
17*Mevc-i deryânıŋ dahi fikri bâtıl oldu zîrâ
kum kalkıp ȯŋa mâniʿ oldu
17*Denizlerin dalgalarının düşüncesi de
yanlış oldu. Çünkü kum kalkıp ona engel(6)
ol du.
18*Pes eḡer sen kâzî olaydıŋ kanġisini evvel
tebriye ve kanġisini müdân ėderdiŋ
18*Bu durumda sen yargıç olsaydın(7) önce
hangisini zan altından kurtarır ve hangisini
cezalandırırdın?
19*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki tahkîk ikisi
de fikr-i bâtılı ėtdiler zîrâ ormanlara yer der -
yâya dahi kendỉ mevclerini götürmek içỉn
mekân vėrilmişdir
19*Ben de şöyle yanıtladım: İncelendiğinde
ikisinin de düşüncesinin yanlış olduğu görü -
lüyor. Çünkü ormanlara toprak ve denizlere
de kendi dalgaları için yer verilmiştir, dedim. 
20*Ve o baŋa cevab vėrip dėdi ki íyỉ hükm
ėtdiŋ ya kendỉŋe dahi niçỉn böyle hükm ėt -
mediŋ

20*O da bana yanıt verip dedi ki: -İyi karar
verdin; ya kendini niçin böyle  yargılamadın?  
21*Zîrâ nice ki yer orman içỉn ve deryâ kendỉ
mevcleri içỉn taʿyîn olundu ise böyle dahi
ʾarzîler yalıŋız ʾarz üzerinde olan şeyleri
21*Nasıl ki yer ormanlar için ve denizler de
kendi dalgaları için belirlenmişse; böylece
dünyevilerin yalnız dünya üstündeki şeyleri ∞ 
(5) Latince versiyonu: ''Ben ormanın ağaçlarına gittim'',
Etiyopya versiyonu: ''Ben ormanın ağaçlarına avukat**
olsun diye gittim'' **conseil juridique: Hukuki danış -
manlık.

(6)Süryanice ve Arapça versiyonu: '' yükseldi ''
(7)Süryanice ve Arapça versiyonu: ''eğer sen yargıç
olsaydın''.
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ve semâʾvîler semâʾnıŋ yüksekliḡinde olan
şeyleri aŋlamağa kâdir ler dir
ve göktekilerin de göğün yüksekliğinde olan
şeyleri anlamaya gücü yeter. 
22*Ȯndan ben cevab vėrip dėdim ki lütf eyle
sultânım ki baŋa fehm ėtmek içỉn ʿakıl vėrile
22*Ondan sonra ben yanıtlayıp dedim ki: -
Bana iyilik et efendim ki, bana anlamak için
akıl verilsin.
23*Zîrâ yüce nesneleri suʾâl ėtmek murâdım
deḡil idi illâ aramızda her gün geçen nesneler
içỉn İsrâʾėl ümmetleri arasında maʿyûbdur ve
sevdiḡiŋ kavim yaramaz tâʾifeleriŋ hükmü
altına vėrildi hem babalarımızıŋ Tevrâtı niçin
zâyiʿ oldu yazılı ferâiz dahi hicbir yerde bu -
lu n mayıyor(1664 yazmasında bulunmayor)+

23*Çünkü yüce şeyleri sormak istememiştim.
Ama aramızda her gün geçen şeyler yüzün-
den, İsrail milletler arasında utanç içindedir
ve sevdiğin halk yaramaz milletlerin ege -
menliği altına verildi. Hem atalarımızın Tev -
r a tı niçin kayboldu? Yazılı kesin buyruklar da
hiçbir yerde bulunmuyor? 
24*Ve niçin biz dünyâdan çekirgeler gibi in-
tikâl ėderiz ve ömrü müz hayrân ü tahvîfdedir
halbuki biz rahmete nâʾil olmağa lâyık olduk
24*Neden bu dünyadan çeki rgeler gibi göçü -
yoruz ve yaşantımız korkuyla doludur? Hal-
buki biz esirgenmeye layık olmuştuk. 
25*Âmmâ bizde aŋılan ismini neyler işte bu
nesneleri suʾâl eyle dim**
25*Ama bizde ‘anılan adın’ ne olacak? İşte
bu şeyleri sordum. 
26*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki ne kadar
ziyâde sorarsan o ka dar ziyâde pür-hayret
olursun çün dünyâ seriʿü'z-zevâldır
26*O da bana cevap verip dedi ki: Ne denli
çok şey soruyorsan o denli şaşkınlıkla dolar -
sın! Çünkü dünya çok çabuk geçiyor.
27*Ve gelecek zamânda sadıklara vaʿde olu-
nan şeyleri götürmeḡe istiʿdâdı yokdur zîrâ
bu dünyâ yaramazlık hem zaʿf ile doludur
27*Ve gelecek zamanda doğrulara söz ver-
ilen şeyleri getirmeye eğilimi yoktur. Çünkü
bu dünya yaramazlık ve çaresizlik ile doludur. 
28*Nihâyet baŋa sorduğuŋ husûsâtı saŋa de -
yỉvėreyim şirret ekil miş dir

28*Son olarak bana sorduğun şeyler için
sana anlatacağım. Kötülük ekilmiştir; ∞
+Almancası: “...Und warum das Gesätz unserer
Vät ter untergegangen sey, daß die geschriebenen
Rechte nirgent mehr vorhanden seynd? Martin
Luther çev.; II.Ezra 4/23
Türkçesi: Neden atalarımızın şeriatı kayboldu gitti
ve yazılı yasaları artık mevcut değil?
Kitab-ı Mukaddes Şirketi Çev.: “...Neden atala -
rımızın yasası önemsiz hale getirildi, yazılı ant -
laşmalar geçersiz birer mektup oldu?’’ II.Ezra 4/23
Yukardaki çeviride ‘geçersiz mektup’ diyor; as -
lında ‘mektup’ diye bir kelime geçmiyor. Burada
ayet tahrif edilmiş. Yazılı antlaşma yoktur olmalı.
**Alm. Türkçesi: Ama bundan sonra ‘anılan is-
mini ‘o ne yapacak? Bir tek ben bunu sordum!
Kitab-ı Mukaddes Şti. Çev.: “Bunlardır benim
sorularım." Yazıp ayeti eksik bitirmiş. II. Ezra 4/25
Yukarıdaki yanlış çeviride ayetin ilk cümlesi yok.
Yazılmamış. Yani Tanrı’nın ‘anılan adı’. Oysa bu
ayetle ilgili Yeremya 15/16’da şöyle yazıyor:
“Sözün geldiği gibi onu yedim. Senin sözlerin
yüreğime sevinç kaynağı ve coşku oldu. Çünkü
senin adınla anıldım; ey orduların Allah’ı Yeho-
vah!’’ (Ekümenik Kutsal Kitap çevirisine göre.)
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âmmâ ȯnuŋ bozumu dahi gelmedi
ama onun hasatı daha gelmedi.
29*Pes eḡer ekilmiş nesne iklâʿ olmaz ise ve
şirret kendỉ ekildiḡi yer den gitmez ise ȯnuŋ
ekildiḡi yerde hayr bitmez+

29*Böylece eğer ekilmiş şey çıkmazsa ve çe -
kişmeler kendi ekildiği yerden gitmezse; onun
ekildiği yerde hayır bitmez+. 
30*Zîrâ Âdemiŋ kalbine yaramaz tohumuŋ
filisi tâ ibtidâʾdan bı rakıldı ve ne kadar ya -
ramazlık bitirdi hem hasâd gelince ne kadar
zi yâde biterse gerekdir
30*Çünkü Adem’in yüreğine yaramaz tohu-
mun filizi ta başlan gıçtan bırakıldı ve ne denli
çok kötülük bitirdi! Hem hasat gelinceye dek
daha ne kadar bitmesi gerekiyor?
31*Fenâ tohumuŋ filisi ne kadar yaramaz
yemişi bitirdi kendỉ ken dỉŋde tahmîn eyle
31*Kötü tohumun filizi ne denli yaramaz
yemiş bitirdi; bunu bir düşün!?  
32*Hėsâbsız olan başaklar biçildiḡi zamân ne
kadar büyük hirmen ėde ceklerdir*
32*Sayısızca başaklar biçildiği zaman ne
denli büyük harman edeceklerdir.  
33*O zamân ben cevab vėrip dėdim ki bu
nesneler nice ve ne za mân olacakdır bizim
yaşlarımız niçỉn az ve derdlidir
33*O zaman ben yanıtlayıp dedim ki: -Bu
şeyler ne zaman ve nasıl olacak? Bizim yaş -
larımız neden az ve derlidir?  
34*Ve o baŋa cevab vėrip dėdi ki Rabb-i Mü -
teʿâle üst olmağa ʿace le ėtme zîrâ ȯŋa üst ol -
mağa sümeḡe* çalışırsın çün seniŋ tecâ vüzün
pek büyükdür
34*O da beni şöyle yanıtladı: -Çabucak yüce
Rab’be üst olmaya davranma. Çünkü O’na
üst olmaya boş yere çalışıyorsun. Zira sen
çok haddini aşıyorsun.   
35*Sâdık cânlar kendỉ zâviyelerinde bu nes-
neleri suʿâl ėdip dėme diler
35*Doğru canlar kendi ölçülerine göre bu
şeyleri sorup demediler mi ∞ 

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘sümeye’

+Veya: ''ekilen alan görünmez'' Latince, Sür -
yanice ve Etiyopya metinde yer alan bu cümle
Arapça metinde değişiktir.
*Etiyopça versiyonu: ''İyi tohumlardan bir
tohum hasat edildiğinde ne kadar   çok meyve
verirse öyle''.

f

f
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ki niçe bir böyle ümîdvâr olalım ve ʾecrimiziŋ
hasâdınıŋ mahsû lü ne zamân gelir
ki nasıl biz ümitvar olalım ve emeğimizin ha -
sa dının ürünü ne zaman olur.
36*Ve Yermiyâl* nâm Reʾîsi'l-Melâʾike buŋa
cevab vėrip dėdi ki ara ŋızda nesliŋ+ ʿadedi
dökündüḡü zamâŋ
36*Ve Yermiyal* adındaki meleklerin başkanı
buna şöyle yanıt verdi: -Ara nızdaki soyun sa -
yısı bittiği zaman. 
37*Zîrâ o duhûru mîzân ile tartdı ve ezmineyi
ölçü ile ölçdü ve on la rı hėsâb ile saydı ve
mezkûr ölçü tamâm olmayınca bir şeyʾi kı -
mıl datmayıp(*) kaldırmaz
37*Çünkü ‘O’ devirleri teraziyle tarttı ve
zamanları(+) ölçüyle ölçtü. Onları hesapla
saydı ve söylenilen ölçü tamamlanmayınca,
hiç bir şeyi kımıldatmayıp kaldırmaz. 
38*O zamân ben cevab vėrip dėdim ki ėy
efendi sultânım biz dahi he pimiz pür-fesâdız
38*O zaman ben yanıtlayıp dedim ki: -Ey
efendi sultanım! Biz de tümümüz  kötülükle
doluyuz.
39*Belki sâdıklarıŋ hasâdı bizim içỉn ve yer
üzerinde sâkin olanla rıŋ günâhları içỉn itmâm
olmamışdır
39*Belki doğruların hasadı bizim için ve
yeryüzünde yaşayanların günahları için ta -
mam lanmamıştır. 
40*Ol dahi baŋa dėdi ki var bir gebe ʿavrata
sor ki kendỉ dokuz ʿayı nı tamâm ėtdikden
soŋra ȯnuŋ ana rahmi kendỉde evlâdı tutma -
ğa kâdir olur mu
40*O da bana dedi ki: -Git! Bir gebe kadına
sor bakalım; kendisinin dokuz ayı tamam -
landıktan sonra, onun ana rahmi kendinde
çocuğunu tutabilir mi?
41*Ben dahi kâdir olmaz sultânım dėdim ol
dahi baŋa dėdi ki cân la rıŋ
41*Ben de: -Tutamaz efendim, dedim. O da
bana dedi  ki: -Canların ∞

*Almancası: “Und wenn wird kommen die Frucht
der Erndte unseres Lohns? Darauf antwortete Je-
remiel, der Ertz-Engel, und sprach: Wann unter
euch wird die Zahl des Saamens erfüllt seyn. Mar-
tin Luther Çev.: II. Ezra 4/36

Türkçesi: Ve ne zaman emeğimizin hasadının
meyvesini alacağız? Buna meleklerin başı Yere -
miyel cevap verip dedi ki: -Neslinizin sayısı ne
zaman tamamlanırsa...!
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Baş melek Cebrail
onlara şu yanıtı verdi: 'Sizler gibi, onların sayıları
da tamamlanır tamamlanmaz. Rab dünyayı bir
den ge içinde tarttığı, çağları ölçüp numa ralan -
dırdığı için, kararlaştırılan sayıya ulaşıncaya ka -
dar.’’
Not: Kitabı Mukaddes Şt.’inin çevirdiği bu çe-
virinin 4/34’üncü ayetinde ‘Melek Uriel’ adı ya -
zılmıştır. Oysa Almanca ve Ali Bey’in çeviri sinde
böyle bir isim 34’üncü ayette geçmemektedir.
Ayrıca 36. ayette olan melek ismi Ceb rail değil
‘Yer mi yal’dır! Oysa Cebrail`in Almancası Gabri -
el’  dir.

zâviyeleri ∞

*Bunun Süryanice versiyonu: ''Ramiel'', Arapça
versiyonu:''Aramiel''dir.
+Etiyopça versiyonu: ''Sizlerin sayısı bittiği
zaman’’
(+)Bunun Etiyopça versiyonu: ''denizleri'', Latince
versiyonu: ''zamanları''
(*)Latince versiyonu: ''sallamayıp'', ayet sonu Ara-
pça’da değişiktir. 
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zâviyeleri* ölümde ana rahmi gibidir
ölçüsü* ölümde ana rahmi gibidir. 
42*Zîrâ nice ki doğuran ʿavrat doğurmağıŋ
zarûretinden(+) kurtul ma ğa evetlerse öyle dahi
ol yerler kendỉlerde olan emânetleri gerỉ vėr -
meḡe evetlerler
42*Nasıl ki doğuran bir kadın doğurmanın
zorunluluğundan kurtulmak isterse; öyle de
o yerler kendilerinde olan emanetleri geri
vermeyi isterler.
43*Görmek istediḡiŋ saŋa ibtidâdaŋ gösteri -
le(*)

43*Sana görmek istediğin başlangıçtan gös-
terilsin(*).
44*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki eḡer ya -
nıŋda lütf buldum ise ve istiʿdâdım varise
baŋa göster ki gelecek nesneler geçenlerden
zi yâ de midir yohsa geçen nesneler gelecek-
lerden mi ziyâde
44*Ben de yanıtlayarak dedim ki: -Eğer ya -
nında esirgendimse ve anlayışım varsa bana
göster: Gelecek şeyler geçmiştekilerden daha
çok mudur? Yoksa geçen şeyler geleceklerden
mi daha çok? 
45*Ben geçmiş nesneyi bilirim âmmâ ola -
cağını bilmem
45*Ben geçmiş şeyi biliyorum; ama ‘ne’ ola -
cağını bilemem. 
46*Ol dahi baŋa dėdi ki sağ** tarafdan dur
da ben saŋa bu suʾâli bir temsîl ile beyân
ėdeyim
46*O da bana dedi ki: -Sağda** dur da ben
sana bu soruyu bir örnekle açıklayayım. 
47*O zamân ben durdum ve gördüm ki ö -
ŋüm de bir yanar furûn geçdi
47*O zaman ben durdum ve gördüm ki önüm-
den yanan bir fırın geçti. 
48*Ve oldu ki ʿalev geçdiḡi gibi bakdım da
işte tütün kaldı idi
48*Alev geçtikten sonra baktığımda işte du -
man kaldı. 
49*Ȯndan yanımda su ile dolu bir bulut geçdi
ki sağanak ile yağ muru döker idi ve yağ mu -
ruŋ sağanaḡı geçmiş iken ondan soŋra kü çük
damlalar kaldı
49*Ondan sonra yanımdan suyla dolu bir 

bulut geçti ve yağmur sağanak gibi dökülü-  
yordu. Yağmurun şiddeti geçtikten sonra, on- 
dan geriye küçük damlalar  kaldı.
*Etiyopça versiyonu: ''imkânsızdır; çünkü
Cehennem ve salih bedenler rahim gibidir''
(+) Latince, Süryanice ve Arapça versiyonu: ''nasıl
bir kadın çabucak doğum sancılarından kurtulmak
isterse öyle…''.
(*)Etiyopça versiyonu: ''başlangıçta onlar ne
demek istediğini açıklar''.

**Etiyopça versiyonu: ''belli bir mesafede''.

f
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50*Ve o baŋa dėdi ki kendỉŋde tefekkür eyle
nice ki yağmur damla larından ve âteş tütün-
den büyükrek ise böyle dahi geçenleriŋ bü -
yük rekdir ve hâlâ hemân damlalar ve tütün
kaldı
50*Ve o bana dedi ki: -Kendince bir düşün!
Na sıl yağmur dam la lardan, ateş de duman-
dan daha büyükse; böylece geçenler de   bü -
yüktür. Şimdi geriye damlalar ve duman
kal   dı.
51*O zamân ben duâʾ ėdip dėdim ki sanır mı -
sın ki ben o zamâna dek yaşarım* ve ol günde
ne olacakdır
51*O zaman ben dua edip dedim ki: -Benim
o zamana dek yaşaya cağımı sanıyor musun
ve o gün ne olacak? 
52*O baŋa cevab vėrip dėdi ki ben saŋa suʾâl
ėtdiğiŋ nesnelerden bir nesne deyỉvėrmeḡe
kâdirim âmmâ ben ʿömrüŋüŋ husûsu içỉn bir
şey söylemeḡe gönderilmedim hem dahi bir
şey bilmem+

52*O da bana şöyle yanıt verdi: -Ben sana
sorduğun şey lerden bir şey söyleyebilirim;
ama ben senin yaşamının ne olacağı için bir
şey söylemeye gönderilmedim ve bu konuda
da bir şey bilmem+. 

Beşinci Bâb
1*Pes eḡer nişânları derseŋ işte günler gele-
cekdir ki yerde sâkin olanlar ʿazîm hėsâbda
tutulalar ve tarîk-ı hakk pinhân(+) ola hem
vilâ yet îmândan mâhil ola(*)

1*Eğer şimdi işaretleri soruyorsan; öyle gün-
ler gelecektir ki yeryüzü insanlarla dolacak
ve ‘Hak yol’ gizlenecektir. Hem ülke imandan
kı sır olacaktır. 
2*Ve hâlâ gördüḡüŋden ziyâde ve hîç işit -
mediḡiŋ zulüm çoğala
2*Şimdi gördüğünden daha çok ve hiç işit -
mediğin zulüm çoğala caktır.
3*Ve ola ki şimdi saltanat sürer gördüḡüŋ vi -
lâyeti bir an içinde(**)

3*Öyle zamanlar olacaktır ki şimdi egemen-
lik sürdüğünü gördüğün vilayeti bir an içinde 

harâb ∞

*Arapça ve Süryanice versiyonunda: ''eğer yargı -
lasaydınız o gün ne yapardınız?''
+Arapça versiyonunda bu son kelime yoktur.

f

(+)Latince ve Arapça versiyonunda ''ses“,
Süryani cesinde ''parça'',  (*)Bak B.14/17.
(**)Latince ve Süryanice versiyonunda: ''şimdi
üze rinde hüküm sürdüğünü gördüğünüz topraklar
geçecek ve harabe olup çöl kalacaktır.'' bu cümle
Arapça versiyonunda kısaltılmış olup yarım kal -
mıştır.   

f
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harâb göresin
yıkılmış göreceksin.
4*Pes eḡer Allah Teʿâlâ saŋa ʿömr vėrirse ü -
çüncü sûrdan soŋra gö  re sin ki güneş aŋsız dan
gėcede ve ay günde üç kerre lemʿân ėde ler
4*Eğer şimdi yüce Allah sana yaşam verirse;
üçünsü “Sur”dan* sonra güneşin ansı zın ge -
ce de ve ayın günde üç kere parladığını göre-
ceksin.** 
5*Ağaçdan kan damlaya taş+ dahi kendỉ âvâ -
zını vėre de halk ızdı râb da++ ola
5*Ağaçtan kan damlayacak; taş+ da kendi
sesini versin ve halk acı++ çeksin.  
6*Ve yerde sâkinlerden umulmadığı kimesne
pâdişâhlık eyleye hem kuşlar eriyeler
6*Yeryüzünde yaşayanlardan ummadığımız
ki şiler egemen olacaklar ve kuşlar eriyecek-
ler(göç edecekler). 
7*Bahr-i Sadom dahi balıkları taşraya bırağa
ve gėcede bir âvâz vėre ki ȯnủ az kişi bileler
âmmâ sedâʾyı hepisi işideler(Etiyopça’da yok).
7*Lut Gölü de balıkları dışarıya bırakacak.
Gece öyle bir ses olacak ki onu çok az kişi
bilecek; ama sesi herkes duyacaktır.  
8*Ârz nice yerlerde dümdüz zîr ü zeber ola
hem âteş sıkça sıkça atıla da yâbân hayvânları
kaçalar ve hayzlı ʿavratlar ġarâibât do ğu ralar
8*Yeryüzü birçok yerde dümdüz, alt üst ola-
cak. Ateş sık sık atılsın da yabanıl hayvanlar
kaçışsınlar ve adetli kadınlar(+) acayip şey ler
doğursunlar.
9*Ve tatlĩ sularda tuzlu sular buluna hem
cemʿ i dostlar birbirile cenk eyleyeler ve o za -
mân ʿakıl dahi gizlene ve idrâk ayrılıp kendỉ
zâ viyesinde saklana
9*Tatlı sularda tuzlu sular bulunacak, tüm
dostlar birbirleriyle savaşacak, o zaman akıl
dahi gizlenecek, anlayış ayrılıp kendi ölçü -
sünde saklanacak. 
10*Ve niçelerden arana da bulunmaya hem
zulm ve perhîzsizlik yerde çoğalalar
10*Ve birçoklarından aranacak; ama bulun-
mayacak. Hem zulümle aşırılık yeryüzünde
çoğalacaktır. 
11*Ve bir vilâyet yakın vilâyete suʾâl ėdip
diye ki hak ʿadâlet ėden kişi
11*Bir kent yakın bir kente şöyle soracak:

‘Hak ve adalet eden kişi ∞
*Etiyopça ''sarsıntıdan, şoktan“.
** Almancası: “So dir aber der Herr das Leben
fristen wird, so wirst du nach dem Schall der drit-
ten Posaunen sehen, daß die Sonn in der Nacht
plötzlich hervor leuchten, und der Mond dryer im
Tag Leuchten wird.’’ Martin Luther Çev.: II. Ezra
5/4
Türkçesi: Ama Rab sana hayatında zaman tanırsa;
üçüncü borazanın sesini duyduktan sonra güneşin
ansızın gecede parladığını ve ayın da günde üç kez
parladığını göreceksin, bkz. Luk.21/25.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Üçüncü dönemden
sonra yüce Tanrı sana yeterince uzun bir ömür
bahşederse, her yerde bir karışıklık göreceksin.
Güneş aniden gece ortasında parlamaya başla ya -
cak, ay da gündüzün görülecek. II. Ezra 5/4 
Borazan: Türkçe’de ‘Sur’ (Cebrail Sur’u üfleye-
cek) çevriliyor. 
+bkz. Habk. 2/11, ++Etiyopça versiyonu: ''ve
yıldızlar düşecek'', Süryanice versiyonunda: ''ve
hava değişecek'' şeklinde değişiyor.
(+): Almancası ‘Mannbare Weiber’: Ergin eşler.
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ortaŋda geçmedi mi ol dahi yok diye
ortanda geçmedi mi?’ O da: -Yok! diyecek. 
12*O zamân vâkiʿ oldu ki âdamlar umalar da
nâʾil olmayalar ve zah met çekeler de mak -
sûdları râst gelmeye
12*O zaman olacak ki, insanlar umacaklar;
ama erişemeyecekler. Emek verecekler; ama
ereğine ulaşamayacaklar. 
13*Ve bu nişânları saŋa deyỉvėrmeḡe baŋa
caʾîzdir âmmâ eḡer sen şimdi ėtdiḡiŋ gibi yal -
varıp ağlarsaŋ ve yedi gün oruç tutarsaŋ bir
dahi bundan büyük nesneler işidesin
13*Bu işaretleri sana söylemeye bana izin
var dır. Ama eğer sen, şimdi yap tı ğın gibi yal -
varıp ağlarsan ve yedi gün oruç tutarsan bir
kez daha bundan büyük şeyler duya cak sın. 
14*O zamân uyandım da tenim pek ürperdi
hem cânım şöyle sıkıldı ki bayıldı
14*O zaman uyandım, bedenim çok ürperdi
ve canım o derece sıkıl dı ki bayıldı. 
15*Âmmâ gelip baŋa söyleyen melek beni
tutdu ve kuvvetlendirdi hem ayak üzerine
kal    dırdı
15*Ama benimle konuşan melek beni tutarak
güçlendirdi ve beni ayağa kaldırdı. 
16*Ve ikinci gėcede oldu ki Sâlâtiyâl(+) nâm
kavimiŋ başı baŋa gelip dėdi ki nerede idiŋ
ve yüzüŋ niçin mahzûndur
16*İkinci gece olduğunda halkımın Şealtiel
adındaki beyi bana gelerek: -Neredeydin, yü -
zün niçin yaslıdır?(+)

17*Bilmez misin ki İsrâʾėl kendỉ esîrliḡindeŋ
vilâyetinde saŋa mü fevvezdir(++)

17*İsrail’in kendi tutsaklığından, vilayetinde
sana devredildiğini bilmiyor musun?(++)

18*Pes kalk ve etmek tat da çûbân kendỉ sü -
rűsünü yırtıcı kurtlarıŋ ellerinde bırağır gibi
bizi bırakma
18*Şimdi kalk ve ekmek ye de çoban kendi
sü rüsünü yırtıcı kurtların eline bıraktığı gibi
bizi bırakma. 

+: bkz. Hag.1/1,1/12,14, 2/2  
(*)Almancası: “Und es geschah in der andern
Nacht, und Sealthiel, der Oberste des Volcks, kam
zu mir, und Sprach: Wo warest du? und warum 

siehest du so traurig aus? Martin Luther Çev.: II.
Ezra 5/16
Türkçesi: Diğer bir gece halkın önderi Şe altiel
bana gelip dedi ki: -Nerdeydin? Ve niçin üzgün
görünüyorsun?
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çevirisi: “Ertesi akşam
halkın önderi Paltiel bana gelip, "Neredeydin?"
diye sordu, "Neden o kadar üzgün görü nüyorsun?’’
bkz. II. Ezra 5/16 
(+) Bkz. Hag.1/1,1/12,14, 2/2; Süryanice versiyo -
nu ''Psaltiel ve üçüncü akşam'', Arapça versiyonu
''Faladyal''. 
ben ∞

f

(++)Etiyopça versiyonunda: ''İsrail’in emanetinin
nereye göçeceğini bilmiyor musun?

f

II.  EZRA - 5: 11-18  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1495



1496 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 5: 19-25 1665 TEMİZ KOPYASI



19*Ben dahi ȯŋa dėdim ki var git benden ve
baŋa yanaşma ol dahi dėdiḡimi işitdiḡi gibi
benden ayrıldı*
19*Ben de ona dedim ki: -Benden uzaklaş ve
bana yanaşma. O da dediğimi işittiği gibi
benden ayrıldı*.
20*Ben dahi yedi gün oruç tutdum ve melek
Uriyâl+ baŋa emr ettiḡi gibi banġır banġır
ağladım
20*Ben yedi gün oruç tuttum ve melek Uri -
yal’ın bana buyurduğu gibi bangır bangır
ağladım. 
21*Ve yedi gün geçdikden soŋra oldu ki kal -
bimiŋ efkârı beni tekrar derdli ėtdi
21*Yedi gün geçtikten sonra, yüreğimin dü -
şünceleri beni yine ke der lendirdi. 
22*Ȯndan cânım yerine ve ʿaklım başıma
geldikden soŋra tekrar Müteʿâliŋ huzûrunda
söylemeḡe başladım**
22*Ondan sonra yine canım yerine ve aklım
başıma geldi. Sonra tekrar ‘Yüce’nin önünde
söylemeye başladım**. 
23*Ve dėdim ki ėy Rabb Allah Teʿâlâ yeriŋ
cümle ormanlarınıŋ ve ağaçlarınıŋ arasından
yalıŋız asmayı ihtiyâr eylediŋ
23*Ve dedim ki: -Ey yüce Rab-Allah! Yeryü -
zünün tüm ormanlarının ve ağaçlarının ara -
sından yalnızca asmayı seçtin. 
24*Ve dünyânıŋ cümle yerinden yalıŋız bir
çukuru seçdiŋ hem bü tün ʿâlemiŋ çiçeklerin -
den fakat zanbâğı intihâb eylediŋ ve der yâ -
nıŋ cemʿi lüccelerinden yalıŋız bir ırmağı
doldur duŋ hem cemʿi bi na olunan şehir le -
rinden yalıŋız Siyonu mukaddes eylediŋ(+)

24*Dünyanın tüm yerlerinden yalnızca bir
çukuru seçtin. Tüm dünyanın çiçeklerinden
zam bağı seçtin. Denizlerin tüm engin su -
larından yalnız bir ırmağı doldurdun ve tüm
yapılan şehir lerinden yalnızca Sion’u kutsa -
dın(+).
25*Cümle yaradılmış kuşlardan dahi yalıŋız
göḡercini andıŋ ve cüm le halk
25*Tüm yaratılmış kuşlar içinden yalnızca
güvercini andın. Tüm yaratılan ∞ 

*Etiyopça versiyonunda: ''Ben de: 7 gün
gelme, daha sonra gel ki, seninle konuşayım.
O da beni bıraktı''
+Süryanice versiyonunda: ''Ramiel''.

f

**Etiyopça versiyonunda: ''Hikmetin ruhu
canıma girdi ve ‘Yüce‘ye konuştum''.
(+)Ali Bey’in metninde 3/24’te geçen ayetin II.
yarısı Etiyopça versiyonunda yoktur; ama Arapça,
Süryanice ve Latince versiyonlarında vardır. 

f
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olunan hayvânâtdan kendỉŋe fakat bir koyunu
tedârik eylediŋ
hayvanlar içinden kendine bir koyunu aldın.
26*Ve cümle çoğalan kavimlerden fakat bir
kavmi hâsıl eylediŋ hem cümleden muhassın
şerîʿatıŋı bu merġub kavimine vėrdin+

26*Tüm çoğalan milletlerden bir halkı ayır -
dın ve tümüne yabancı ‘Kutsal Yasa’nı bu be -
ğendiğini halkına verdin+. 
27*Ve hâlâ yâ Rabbi niçỉn bu biri çoklara
vėrdiŋ ve ol bir köklerden ziyâde kökler niçỉn
dėdin hem seniŋ biriciḡiŋi çoklar arasına ni -
çỉn dağıtdıŋ++
27*Ve şimdi ya Rabbi! Niçin bu biri çoklara
verdin ve öbür köklerden daha çok kökler ni -
çin dedin? Hem senin biriciğini çoklar ara -
sına niçin dağıttın?++

28*Seniŋ vaʿdeleriŋe muhâlefet ėdenler ve
ʿahdleriŋe inanmayanlar ȯnủ çėḡnediler(*)

28*Senin sözlerine karşı koyanlar ve antlaş -
malarına inanmayanlar onu çiğnediler. 
29*Çün kavimiŋe buğz ėtdiŋ seniŋ elleriŋden
teʾdîb olmak gerek idi
29*Çünkü halkından nefret ettin; senin el-
lerinden terbiye olma lıydılar.  
30*Bu nesneleri dėdiḡim gibi baŋa geçen gė -
ce gelen melek gönderildi
30*Bu şeyleri der demez, geçen gece gelen
melek bana gönderildi. 
31*Ve baŋa dėdi ki beni diŋle de saŋa taʿlîm
ėdeyim beni istimâʿ eyle de saŋa dahi ziyâde
şeyler beyân ėdeyim
31*Ve bana dedi ki: -Beni dinle de sana öğ -
reteyim, beni işit ki sana daha çok şeyler
açıklayayım. 
32*Ben dahi söyle efendim dėdim o da baŋa
dėdi ki sen İsrâʾėl içỉn ʿaklıŋı pek şâşırdıŋ sen
ȯnủ Hâlıkından ziyâde mi seversin(+)

32*Ben de söyle efendim dedim. O da bana
dedi ki: -Sen İsrail* için aklını yitiriyorsun!
Sen onu ‘Yaradan’dan daha mı çok seversin?  
33*Ben ȯŋa yok sultânım dėdim nihâyet ʾele -
mimden böyle söy ledim
33*Ben de ona: -Hayır efendim! dedim. Ama
sonuçta, kederimden böyle söyledim. 
(Etiyopya 3:34*Ali Bey’de 3/33. Ayettir).

+ Bu metin Arapça versiyonunda siliktir.  
++ Etiyopça versiyonunda: ''Ya Rab! Neden bu
benzersiz halkını milletlere bıraktın; neden bu kök-
ler diğerlerinin altında kirletildi ve neden iyiler
birçoklarından israf edildi?''

çün ∞ 

f

(*)bkz.Yer.23/36, I.Krl.19/10.
*Burada sözü edilen Hz. Yakup(A.S.)

(+) Arapça versiyonunda: ''düşmanlarından nefret
etmek ve senin buyruklarından nefret edenleri
elinle cezalandırmak daha iyi olurdu''.

f
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34*Çün ben Müteʿâliŋ sebîlini öḡrenmek ve
hükmünüŋ bir kısmını iftihâs ėtmek ister iken
bellerim baŋa her sâʿat derd vėrirler
34*Çünkü ben ‘Yüce’nin yollarını öğrenmek
ve yargısının bir kısmını bilmek isterken, an -
la dım ki bana her saat acı veriyorlar. 
35*Ol dahi baŋa ėdemezsin dėdi ben dahi ni -
çin sultânım dėdim niçỉn doğdum ve ana
rahmi baŋa niçỉn mezâr olmadı ki Yaʿkûbuŋ
zahmetini ve Āl-i İsrâʾėliŋ meşekkatini gör -
memiş olaydım 
35*O da bana: -Bilemezsin! dedi. Ben de: -
Niçin efendim? dedim. Neden doğdum ve ana
rahmi bana neden mezar olmadı ki; Ya kup’un
kederini ve İsrail soyunun sıkıntısını görme -
miş olsaydım? 
36*Ol dahi baŋa dėdi ki(1) baŋa vâkiʿ olmayan
nesneleri say(2) ve baŋa dağılmış kat releri dev -
şir hem baŋa kurumuş çiçekleri(3) yeşilt
36*O da bana dedi ki(1): -Henüz olmamış
olan şeyleri say(2) bana  da ğılmış damlacık -
ları topla ve bana kurumuş çiçekleri(3) yeşil
et. 
37*Ve baŋa muğlak hazineleri(4) aç hem baŋa
kapanmış rûzigârları ih  râc eyle baŋa âvâzıŋ
sûretini(5) göster de o zamân ben saŋa görmek
istediḡiŋ derdiŋ sebebini göstere yim(6)

37*Bana kapalı inleri(4) aç ve kapanmış rüz -
gârları dışarı çıkar! Bana sesinin şek lini(5)

gös ter ki o zaman ben de sana gör mek iste di -
ğin kaygıların nedenini göste reyim(6). 
38*Ben de ȯŋa dėdim ki efendim sultânım bu
nesneleri bilmeḡe kâdir olan kimdir meḡer ol
kimse ola ki âdamlar ile meskeni olmaya(7)

38*Ben de Ona dedim ki: -Efendi sultanım!
Bu şeyleri kim bilebilir? Eğer bilen birisi var -
sa onun insanlar arasında yeri de yok(7). 
39*Âmmâ ben ki câhilim(8) seniŋ baŋa sordu -
ğuŋ nesneleri nice söyle yebilirim
39*Ama ben akılsızım! Senin bana sorduğun
şeyleri nasıl söyleyebilirim? 
40*Ol dahi baŋa dėdi ki nice ki söylendiḡi
nesnelerden birini ėtme ḡe kâdir deḡil iseŋ
böy le dahi hükmümü ve âhiretde kavme ik-  

râr ėttiḡim ∞ 

40*O da bana dedi ki: -Nasıl söylediğin bu 
şeylerden birini yapamazsan; böylece yargı- 
mı ve son zamanda halkıma bildirdiğim ∞
(1)Arapça versiyonunda: ''Eğer Yüce’nin yargısını bil -
mek ve dilediğin gizemleri öğrenmek istersen sana söy -
leyeceğim''
(2)Arapça versiyonu: ''Ey mübarek! Doğmamış olanlar
kimdir?''
(3)Arapça, Latince ve Süryanicesi:“damlaları“.
(4)Kitabı Mukaddes Şt. ‘i Çev.: “Koruma evlerinin kili-
dini aç, serbest rüzgarı oraya kapat ya da sesin şeklini
görünür kıl. O zaman İsrail'in çilesi hak kındaki soruna
yanıt veririm." II. Ezra 5/37
Yukardaki çeviride ‘serbest rüzgârı oraya kapat’ değil
çıkart olmalıydı.
(4)Ali Bey burada ‘hazine’ kelimesini in, mağara olarak
kullanmıştır. Çünkü eski devirlerde değerli şeyler böyle
yerlere saklanıyordu.
(5): 2000 yıl önce sesin şekli bilinmiyordu. Ama gü -
nümüzde Elektronik Osiloskop aletleri ile sesin şeklini
sinyal olarak ekranda görebiliyoruz.
(6)Süryanice ve Arapça versiyonu: ''Ben onlara çaba -
larını ve zamanı göstere ceğim''.
(7)Veya: ''İnsanlar arasında yaşamıyor''. Arapça versiy-
onu: ''Eğer Allah insanlar ile değilse; bah settiğinizden
kim herşeyi öğretebilir?'
(8)Veya: ''Ben sade, cahil biriyim'' bkz. I. Ez. 8/7.
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meveddetimi bulamazsın(1)

dostluğumu bulamazsın(1).
41*Ve ben dėdim ki âmmâ işte efendim sen
âhir-eyyâmda olacaklara yakınsın(2) ya bizden
evvel olanlar ya biz ya bizden soŋra olacak -
lar ne olacaklardır
41*Ben de dedim ki: -Ama; işte efendim! Sen
son zaman da olacaklara yakınsın. Bizden
önce olanlar veya bizden sonra olacaklar ne
olacaklar? 
42*Ol dahi baŋa dėdi ki ben hükmümü bir
dâʾireye benzedeyim nice ki ard taraflarında
butûʾ yok ise böyle dahi öŋ taraflarında sürʿ -
at yokdur(3)

42*O da bana dedi ki: -Ben yargımı bir dair-
eye benzetiyorum. Nasıl ki ardında gecikmesi
yoksa; böylece önünde de hızı yoktur. 
43*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki sen evvel
olanları ve hâlâ olan ları hem olacakları yap -
mağa kâdir deḡil mi idiŋ ki dahi tėz hükmü -
ŋü gösteresin
43*Ben de şöyle yanıtladım: -Senin önceden
olanları, şimdi olanları ve olacak olanları
yapmaya gücün yetmiyor muydu ki, bir an
önce yargını gösteresin? 
44*Ol dahi baŋa dėdi ki mahlûk hâlika takad-
düm ėdemez hem dünyâ halk olacakları bir
uğurdan götüremez
44*O da bana dedi ki: -Yaratık ‘Yaradan’ın
önüne geçemez ve   dünya yaratılacakları bir-
den götüremez. 
45*Ve ben dėdim nice kuluŋa dėdiŋ ki sen -
den halk olunan cümle mahlûka hayvât vėr -
diŋ yine de mahlûk-ı dünyâ onları götürdü
böyle dahi hâzır olanları bir uğurdan gö -
türmeḡe kâ dir olurdu
45*Ve ben dedim: -Kuluna dediğin gibi; sen -
den yaratılan tüm yaratıklara yaşam verdin.
Yine de dünya yaratıkları taşıdı. Böyle de
hazır olanları birden  götürebilirdi. 
46*Ol dahi baŋa dėdi ki ananıŋ midresine sor
ve ȯŋa de ki çün doğurmağa kâdirsin niçỉn
vakt be vakt doğurursun gel ondan dile ki
saŋa onủ* bir uğurdan vėre
46*O da bana dedi ki: -Ananın rahmine sor
ve ona de ki: Mademki doğu rabiliyorsun; 

neden vakit vakit doğuruyorsun? Gel ondan
dile ki sana onunu* birden versin.

(1)Etiyopça versiyonunda şöyle devam ediyor: ''So-
nunda Ben halkıma karşı sabrımı bekliyorum'' Latince
ve Süryanice versiyonunda: ''Ben söz verdim'', Arapça
ver.: ''taşıyorum'', Arapça versiyonunda ayet sonunda: ''
her nerede insanlara önderse''
(2)Süryanicesi Latince versiyonu gibidir: ''Onlara so-
nunda buyrulacaktır'', Arapça versiyonunda ise ''onlar
sonunda değiştirilecektir'' bkz. İncil benzer ayet: ''bir
göz kırpması ile değiştirileceklerdir''.
(3)bkz. St. Ambrosius’un+ alıntısı: “De bono mortis(İyi
ölüm)“ , Kapitel X (Benim kararım bir daire gibidir:
Sonra gelenler çok geç değildir ve ilk gelenler öncekiler
değildir.). + Milano Bischofu : İ.S. 340 – 4 Nisan 397.

*Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: "Sorunu bir kadının
rahmine sor" diye yanıtladı, "De ki, 'Eğer on çocuk
doğursan, neden sırayla doğurursun? Neden bir
defada ve aynı zamanda onunu birden doğur -
mazsın?' " II. Ezra 5/46
*: Onu(Şahıs zamiri) veya 10`u (sayı) anlamlarına
geliyor!
ben ∞ 
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47*Ben ȯŋa ėdemez dėdim illâ vakt be vakt
do ğurmak gerekdir(1)

47*Ben de ona yapamaz; ama zamanında
doğurmak gerekiyor, dedim.
48*Ol dahi baŋa dėdi ki ben dahi yer üze -
rinde ekilmişlere yer mid re sini* verdim ki
vakt be vakt doğalar(2)

48*O da bana dedi ki: -Ben de yeryüzünde
ekilmişlere ‘Toprak Ana’yı* verdim ki belli an
ve zamanlarda doğsunlar(2).
49*Zîrâ nice ki maʿsûm bâliğ olanlarıŋ nes-
nelerini tevlîd ėtmezse böyle dahi halk ėt -
diḡim dünyâyı düzdüm
49*Nasıl bir çocuk yetişkinlerin işlerini ya-
pamazsa; böylece ben de yarat tığım dün yayı
düzdüm. 
50*Ȯndan ben suʿâl ėdip dėdim ki çün baŋa
yol açdıŋ öŋüŋde söyleyim zîrâ anamız(3) ki
baŋa dahi gencdir dėdiŋ artık kocamağa yak -
laşır
50*Ondan sonra ben şöyle sordum: -Bana
önünde konuşmak için yol açtın. Annemiz ki
bana gençtir demiştin; artık gittikçe yaşla -
nıyor. 
51*Ve baŋa cevab vėrip dėdi ki  doğurana sor
da o saŋa cevab vėre
51*O da beni şöyle yanıtladı: -Doğurana sor
da o seni yanıtlasın. 
52*Ȯŋa de ki seniŋ doğurduklarıŋ niçin sen -
den evvel olanlara beŋ zerler âmmâ boy ları
küçükdür
52*Ona de ki: -Senin doğurdukların neden
senden önce olanlara benziyorlar? Ama boy -
ları küçüktür. 
53*Ol dahi saŋa dėye ki baʿzısı var ki tamâm
gençlikde(4) doğdular ve baʿzısı ki kocâlık za -
mânında ana rahmi zaʿîf iken doğdular
53*O da seni şöyle yanıtlayacaktır: -Bazıları
tam gençlikte doğ dular ve bazıları da yaşlılık
zamanında ana rahmi zayıfken doğ dular(4).
54*Sen dahi teʾemmül eyle ki siz dahi sizden
evvel olanlardan küçük boy lusuŋuz(5)

54*Sen de iyice düşün ki siz de sizden önce
olanlardan küçük boylusunuz(5).
55*Ve sizden soŋra olacaklar sizden küçük
boylu(6) olurlar şul

55*Sizden sonra olacaklar sizden küçük boy -
lu(6) olurlar. Şu ∞

(1)Latince, Süryanice ve Arapça versiyonunda:
“Demiştim ki, aksi halde aralıkları…“.
*Matrix:Yerin Rahmi; bkz. S.711, Ekl. 40/2 “her
şeyin anası’’(Toprak Ana).
(2)Not: Bu ayet Etiyopça versiyonunda yok; Lat-
ince, Süryanice ve Arapça versiyonunda var.

f

(3)Süryanice ve Arapça versiyonlarda “anne“ ke-
limesi yerine “Sion“ kelimesini kullanmış.
(4)“Gençliğinin çiçeğinde“ doğdular.
(5)Veya; “sana gelince siz de öncekilerden güçsüz
olduğunuzu biliyorsunuz“.
(6)Veya; “sizlerden daha düşük olacaktır“

f
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mahlûkât gibi ki kocayor ve gencliḡiniŋ kuv -
vetini geçirmişlerdir
yaratıklar gibi ki yaşlanıyorlar ve gençliğinin
gücünü geçirmişlerdir. 
56*Ben dahi ȯŋa dėdim ki ėy sultânım ya -
nıŋda lütf buldum ise mahlûkuŋu kimiŋ ile
ziyâret ėdersiŋ kendỉ kuluŋa deyivėr 
56*Ben de ona dedim ki: -Ey beyim! Eğer ya -
nında hoşnut ol duysam; yaratıklarını ki minle
ziyaret edeceğini kuluna söyle.

Altıncı Bâb
1*Ol dahi baŋa dėdi ki(1) feleki'l ʾarzıŋ ib ti -
dâʾsından ve dünyânıŋ sınĩrları kurulmazdan
hem rûzigârlarıŋ âlâyları esmezden
1*O da bana dedi ki: -Yerin başlangıcından,
dünyanın sınırları kurulmazdan, büyük rüz -
gârlar esmezden(1); 
2*Ve raʿdlarıŋ sedâları gürlemezden(2) hem
şim     şekleriŋ yıldırımları lemʿân ėtmezden ve
cennetiŋ temelleri muhkem olmazdan
2*Gök gürültüleri gürlemezden(2) şimşekle rin
yıldırımları parlamazdan, cennetin temelleri
pekiştirilmezden; 
3*Hem nâzuk çiçekler görünmezden ve ha -
reket ėden kuvvetler kavî olmazdan hem me -
lekleriŋ bî-hėsâb ʿaskerleri cemʿ olmazdaŋ
3*Nazik çiçekler görünmezden, hareket eden
güçler sağlam olmazdan, meleklerin sayısız
or dusu toplanmazdan; 
4*Ve hevânıŋ yücelikleri terfîʿ olmazdan ve
eflâkıŋ ölçülerine ad konulmazdan hem Si -
 yonda furûnlar yakılmazdan önce(3)

4*Ve havanın yücelikleri yükseltilmeden, gök-
lerin ölçülerine ad konulmazdan, Sion’da
fırınlar yakılmazdan önce(3); 
5*Ve şimdiki yıllar tefahhus olunmazdan(4) ve
hâlâ günâh ėdenleriŋ ef kârları benden ay rıl -
mazdan hem îmân hazînesini düzenler tah rîr
olunmazdan evvel
5*Şimdiki yıllar belirtilmezden(4) ve şimdi
günah edenlerin düşün celeri benden ayrıl -
mazdan hem iman hazinesine düzenler ya            zıl     -
mazdan önce; 

ben ∞

(1)“O dedi ki; birincisi insanoğlu tarafından“
(2)Arapça versiyonunda: “Kerubi’yi(Meleğin sesi -
ni) duymadan önce“
(3)Bu pasaj Etiyopçada eksik; Süryanice, Arapça
ve Latince versiyonunda vardır. 

f

(4)Etiyopça versiyonunda “gelecek dünyanın izleri
bilinmeden önce“. Latince, Arapça ve Süryanice
versiyonunda “mevcut yıllar incelenmeden önce“;
Arapça versiyonlarının alternatifleri vardır; ama
bazı Süryanice ve Arapça versiyonlarda “akılsız -
lara önce günah sunuldu“.

f
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6*Ben artık bu nesneleri fikr ėtdim idim ve
yalıŋız benden yapıldı lar(1) bir ġayrı kimseden
yapılmadılar onlarıŋ âhiri dahi benim içỉn ola
ġayrı kimse içỉn olmaya
6*Ben aklıma bu şeyleri getirdim. Salt ‘Ben’-
den yapıldılar(1) bir başka kimseden yapıl ma -
dılar! Onla rın sonu da benim için olsun,
baş ka kimse için ol masın.
7*Ve ben cevab vėrip dėdim ki vakitleriŋ if -
ti râkı ne zamân olur ya evvelkiniŋ âhiri ve
soŋrakiniŋ ibtidâsı ne zamân olur*
7*Ben de şöyle yanıtladım: -Zamanın bitme -
si* ne vakit olacak? Öncekinin sonu ve son -
ra kinin başı ne zaman olur? 
8*Ol dahi baŋa dėdi ki İbrâhîmden İshâka
dek Yaʿkûb ve ʿÎs** bundan müvelled iken
Yaʿkûbuŋ eli ibtidâʾdaŋ ʿÎsiŋ ökçesini tutar
idi
8*O da bana dedi ki: -İbrahim’den, İshak’a
dek Yakup ve Esav bundan sonra doğmuşken;
Yakup’ un eli önce Esav’ın ökçesini tutu yordu+

9*Zîrâ ʿÎs(2) bu dehriŋ âhiri Yaʿkûb(3) ise gele-
cek dehriŋ ibtidâsıdır
9*Çünkü Esav(2) bu dünyanın sonu++, Yakup(3)

ise gelecek dünyanın baş langıcıdır. 
10*İnsânın eli koluŋ ve ökçeniŋ(4) ortasın -
dadır ėy ʿAzdrâ artık sorma
10*İnsanın eli kolun ve topuğun ortasın da -
dır(4). Ey Azra; artık sor ma.
11*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki ėy efen -
dim sultânım yanıŋda lütf buldum ise kerem
eyle kuluŋa şul ʿalâmetleriŋ âhirini göster ki
baŋa geçen gėce onlarıŋ baʿzısını öğretdiŋ(5)

11*Ben de şöyle yanıtladım: -Ey efendi be -
yim! Eğer yanında hoşnut ol duy sam, kuluna
cömert ol ve şu işaretlerin sonunu da göster.
12*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki ayak
üze rine kalk ve bir gür sedâlı âvâzı diŋle(6)

12*O da bana şöyle yanıt verdi: -Ayağa kalk
ve gür bir ses dinle(6). 
13*Sen bir zelzele gibi işidesin yine de dur -
duğuŋ yer kımıldan ma ya
13*Sen bir deprem gibi duyacaksın; ama yine
de durduğun yer kımılda ma yacaktır. .

(1)Latince, Süryanice ve Arapça versiyonunda
“düşündüm ki, hepsi benden yapıldı; bir baş ka -
sından değil. Aynen sonumun benden ve bir başka -
sı n dan olmadığı gibi“...
*bkz. Dan.12/18; Önceki dünyanın ve gelecek dünyanın
**ʿÎs:ʿÎsav’ın(ʿEsâv) kısaltılmışı
+: bkz. Tek. 25/26
++: bkz. Tek. 28/9 Esav, İsmail’in soyundan gelen
kızla evleniyor. Arap kavmi’nin bu soydan; yani
Sami soyundan geldiği düşünülüyor. Araplar ile
Hz. Yakup(İsrail) soyunun çekişmesi; acaba sonun
baş langıcı mı?

(2)bkz. Kut.Kitb.Obad.18.Ayet.
(3)bkz. Mez. 24/6; (Benzetme: Homeros’un İlyada
ve Odessa destanında; Turuva’lı Aşil’in gücünün
topuğunda olduğunu yazıyor.).
(4)Etiyoppça versiyonunda: “insanın sonu, onun
topuk ve eliyle başlıyor“ Anlamı: Artık dünyanın
sonuna birşey kalmadı. Yeni bir dünya Yakup’un
eliyle Esav’ın topuğu arasındadır. Bkz. Tek. 25/25. 
(5)I.Arapça versiyonunda “önceki gece kuluna bir
kısmını anlattığın geçmiş alâmetlerden  söyle“.
(6)II.Arapça versiyonda “ışık ve tatlı bir ses“.
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14*Ȯnuŋ içỉn o söylediḡi zamân korkma zîrâ
kelâm âhir içỉn ola ve yeriŋ temeli aŋlana
14*Bu yüzden o söylediği zaman korkma.
Çünkü bu sözler son zaman için olsun ve ye -
rin temeli anlasın. 
15*Zîrâ o bu nesneler söylenince ditrer ve
kımıldanır çün bilir ki ʿâkibet ol cümle nes-
neler deḡişileceklerdir
15*Çünkü o bu şeyler söylenince titrer ve kı -
mıldar. Çünkü sonunda her şeyin değişece -
ğini biliyor.
6*Ben dahi bu nesneleri işitdiḡim gibi ayak
üzerine kalkdım ve diŋledim de işte bir söy -
leyen âvâz ki ȯnuŋ sedâsı çok sularıŋ* gü -
rüldüsü gibi idi
16*Ben de bu sözleri işitir işitmez hemen
ayağa kalktım ve dinledim: İşte söyleyen bir
ses ki onun sesi çok suların* sesi gibiydi. 
17*Ve der idi ki işte günler geliyor ve ola ki
ben yaklaşdığım zamân yerde sâkin olanları
ziyâret ėdeyim
17*Ve şöyle diyordu: -İşte günler geliyor ki
ben yaklaştığım zaman yerde yaşayanları zi-
yaret edeyim. 
18*Ve ben şul kimselere ki kendỉ zulmünden
ġayrılara kemlik ėt diler teftîş ėtmeḡe başla -
dığım zamân ve Siyonuŋ zilleti tamâm ol duk -
dan soŋra
18*Ben, kendi zulümleriyle başkalarına kötü -
lük edenleri soruştur duğum zaman ve Sion’ -
un aşağılanması tamamlandıktan sonra; 
19*Ve geçmeḡe başlayan ʿâlem tekrar nişân -
landığı zamân+ ben bu ʿalâmetleri ėdeyim
19*Geçmeye başlayan bu dünya gene bana
nişanlandığı an, ben de bu işaretleri yapaca -
ğım. 
20*Göḡüŋ öŋünde kitâblar açıla da onları hep
bile göreceklerdir++

20*Göğün önünde kitaplar açılsın ki onları
herkes görsün. 
21*Ve bir yıllık oğlancıklar kendỉ âvâzları ile
söyleyeler gebe ʿav rat lar dahi tamâm olma -
mış üç ya dört aylık evlâd doğuralar da ya şa -
yalar ve inşâr olalar
21*Bir yıllık bebekler kendi sesiyle söyleye-

cek. Hamile kadınlar daha zamanı dolmadan
üç, dört aylıkken çocuk doğuracaklar ve bun-
lar yaşayarak canlanacaklar. 
o zamân ∞

*bkz. Vah. 1/15
+Veya; mühür işaretlendiği zaman.

++Arapça versiyonu: “yeniden ortaya çıka -
cak“.

f

II.  EZRA - 6: 14-21 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1511



1512 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 6: 22-29 1665 TEMİZ KOPYASI



22*O zamân aŋsızdan ekilmiş yerler ekilme -
miş(1) görüneler ve dolu anbârlar(2) bir an
içinde boş bulunalar
22*O zaman ansızın, ekilmiş alanlar ekilme -
miş(1) görünecekler ve dolu ambarlar(2) bir
içinde boş bulunacaklar.
23*Ve sûr çalına da hepisi ȯnủ işitdiḡi gibi
şaşalar(3)

23*‘Sur’ çalınsın ve herkes onu işittiği gibi
şaşa kalsın!
24*Ve o zamân ola ki dostlar kendỉ dostlarına
düşmanlara ėder gibi ėdeler(4) ve yer bu nes-
neler içỉn korka hem buŋarlarıŋ damarları du-
ralar ve üç sâʿata dek yürümeyeler
24*Ve zaman gelecek ki dostlar kendi dostla -
rına düşmanlara dav ranır gibi davra na -
caklar(4). Dünya bu şeyler için korkacak ve
pınar ların damarları duracak; üç saate dek
akmayacak. 
25*Âmmâ her kim bu pėşîn söylediḡim nes-
nelerden kurtulursa ne cât bula ve halâsımı
hem dehriŋiziŋ âhirini göre 
25*Ama her kim bu önce söylediğim şeyler -
den kurtulursa, kurtuluş bulacak. Kurtulu -
şumu ve dünyanın sonunu görecek.
26*Belki ol devşi rilmiş âdamlar(5) dahi ki do -
ğaldan berỉ ölümü tatmadılar ol halâsı göreler
ve dünyâda sâkin olanlarıŋ kalbi tağ yîr olup
ġayrı ʿakla döne
26*Belki o devşirilmiş insanlar(5) da ki do ğa -
lıdan beri ölümü tatma dılar. O kurtuluşu
görecekler ve dünyada yaşayanların yüreği
de ğişip başka akılda olacak. 
27*Zîrâ şirret mahv ola ve hile söyündürüle
27*Çünkü şer yok olacak ve hile söndürüle-
cektir. 
28*Âmmâ îmân çiçeklene ve fesâd mağlûb
ola hak dahi bunca zamân meyvesiz oldukdan
soŋra zuhûra gele
28*Ama iman çiçeklenecek ve kötülük alt
edilecektir. Hakikat de bunca zaman meyvesiz
olduktan sonra ortaya çıkacaktır.  
29*Bu kez o baŋa söyler iken işte ben öŋünde
durduğum kimseye yap yap bakardım*
29*Bu kez o bana söylerken; işte ben önünde
durduğum kimseye yavaş yavaş bakardım.*

(1)Latin versiyonunda aynen böyledir; ama Sürya -
nice ve Arapça versiyonunda “bizim ekmedi ğimiz
yerler görünecek“, 
*Almancası: “Und es geschahe, da er das zu mir
redete, und siehe, ich sahe denselben, der von mir
stuhnd, gemächlich an.’’ Martin Luther Çev. II.
Ezra 6/29
Türkçesi: O benimle konuşurken, karşısında dur -
duğum kişiye yavaşça baktım.

Kitabı Mukaddes Şt.’i çev.: “Ses benimle konu -
şuyorken ayağımın altındaki zemin titremeye baş -
ladı. Sonra melek bana şöyle dedi:’’; II. Ezra 6/29.
Etiyopça versiyonu “o benimle azar azar konuşurken yer
titremeye başladı“

(2)Arapça versiyonunda “dükkanlar ve barakalar“
(3)Veya “herkes onun titremesini duyacak“. 
(4)Arapça ve Süryanice versiyonu“kendileriyle
kor kutulacaklar“
(5)Ya da Enok(Henok) ve İlya gibi“göğe alınan“.

f
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30*Ve o baŋa bu nesneleri dėdi ben saŋa gele-
cek gėceniŋ zamânını gös termeḡe geldim(1)

30*O bana bu şeyleri dedi: -Ben sana gele-
cek gecenin zamanını göstermeye geldim(1). 
31*Pes eḡer sen tekrar duʿâ ėdip yedi gün
oruç tutarsaŋ ben saŋa bir dahi bundan büyük
nesneler deyỉvėreyim ki ben işittiḡim günde
vâkiʿ olacaklardır
31*Eğer sen yine dua edip yedi gün oruç tu-
tarsan; ben sana bir kez bundan daha büyük
şeyler bildireceğim ki ben işittiğim günde ol -
muş olacaklardır. 
32*Zîrâ seniŋ nefesiŋ Rabbi'l-Müteʿâliŋ ka -
tında müstecâb olmuş dur çün ol kavî Allah
seniŋ istikâmetiŋi gördü ve gençliḡiŋden berỉ
sakladığıŋ hayâya nazar eyledi(2)

32*Çünkü senin sözlerin yüce’Rab’bin katın -
da onaylandı. O güçlü Allah, senin ‘dik duru -
şunu’ gördü ve gençliğinden beri ko ruduğun
namusuna baktı(2).
33*Ȯnuŋ içỉn beni gönderdi ki saŋa bu cümle
nesneleri deyỉvėrem ve sana deyim ki mü -
tevekkil olasın ve korkmayasın
33*Bu yüzden beni gönderdi ki sana bu türlü
şeyleri söyleyeyim. Sana; Tanrı’ya güven ve
korkma diyorum.
34*Ve geçen zamânlar ile bâtıl şeyleri tefek -
kür ėtmeḡe evetleme ki evetleyip âhir zamân-
lardan ġâfil olmayasın
34*Geçen zamanlar ile boş şeyleri düşü ne -
yim deme ki; deyip de son zamanlardan ha -
bersiz olmayasın. 
35*Bundan soŋra tekrar ağladım ve yedi gün
oruç tutdum ki baŋa söylendiḡi üç haftaları
tamâm eyledim(3)

35*Bundan sonra bana söylenen üç haf -
taları(3) tamamlamak için yedi gün oruç tut-
tum ve yine ağladım. 
36*Ve sekizinci gėcede benim kalbim bende
tekrar muztarib oldu da Rabbi'- ∞
36*Sekizinci gece yüreğim yine sıkıldı ve
yüce Rabbin ∞

l Müteʿâliŋ ∞

(1)Etiyopça versiyonu: “Ben sana dün akşamki
gibi konuşmaya geldim“, Süryanicesi “Ben sana
bu akşam konuşmaya geldim“.
(2)Süryanice versiyonu: “Yüce senin salâhını gör -
dü“.
(3)Bunu takip eden şu cümle Arapça versiyonunda
yok “o benimle üç hafta konuşarak bitirdi“ 

f
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l Müteʿâliŋ huzûrunda söylemeḡe başladım
önünde söylemeğe başladım. 
37*Zîrâ ruhûm pek ʿalevlenirdi ve cânım sık -
letde idi
37*Çünkü ruhum çok alevleniyor ve canım
sıkılıyordu.
38*Ve ben dėdim ki yâ Rabbi hilkatıŋ ibti -
dâʾsında ilk günde söyleyip dėdiŋ ki yer ve
gök olsun da seniŋ sözüŋle iş tamâm oldu(1)

38*Ve ben dedim ki: -Ya Rabbi! Yaradılışın
başlangıcında ilk günde söyleyip dedin ki:
‘Yer ve gök olsun!’ ve senin sözünle iş bitti(1). 
39*Ve o zamân rûh işler idi zulümât dahi çev -
rede sükût ile daḡıldı ve insânıŋ âvâzındaŋ
sedâsı dahi senden cebl olunmadı idi
39*O zaman ruh işliyordu. Karanlık bile çev -
reye usulca dağıldı ve  henüz daha insanın
sesi senden oluşmamıştı.
40*Ȯndaŋ emr eylediŋ ki hazînelerinden*
mü nevver nûr ihrâc oluna da seniŋ ʿameliŋ
ȯnuŋ la görüne
40*Ondan sonra hazinelerinden* aydınlık
ışık çıkmasını ve işlerinin onunla görünme -
sini buyurdun.
41*Ve ikinci günde sathıŋ hevâsını yarâtdıŋ
ve ȯŋa dėdiŋ ki sularıŋ arasında iftirâk ve in -
kısâmı eyleye yaʿnî ki bir bölüḡü yukarıya
çekile ve bir bölüḡü aşağada kala(2)

41*İkinci günde yeryüzünün havasını yarat -
tın. Ona suların arasın dan ayrılıp bö lü me -
sini; yani bir bölüğünün yukarıda  ve bir
bö  lüğünün de aşağıda kalmasını, istedin(2). 
42*Ve üçüncü günde sulara emr eylediŋ ki
yeriŋ yedinci(3) bölüḡünde dev şirileler ve
ġayrı altı bölükleri kurudup sakladıŋ ki on-
lardan şul yerler ola ki onları Allahdan e kil -
miş olup kullarıŋ iflâh ėdeler
42*Üçüncü günde sulara dünyanın yedinci(3)

bölüğünde toplanma larını buyurdun ve diğer
altı bölükleri de kurutup korudun ki onlar dan
şu yerler olsun: Onlar Allah’tan ekilmiş olup
kulların ni  met lensinler.
43*Zîrâ sözüŋ ağzıŋdan çıkdığı gibi iş bitirdi
43*Çünkü sözün ağzından çıktığı gibi iş bi -
tirdi(4).

(1)Arapça versiyonu “çünkü herşey hazırlanmış -
tı“.
* Eski Yunanca bir kelime olup Almancası: “ver-
schlossene Höhlen’’ (kapalı mağara) anlamı na
geliyor. Yani değerli şeyler „hazineler’’ sak lanılan
yer anlamına da geliyor. Bu ayeti Kitabı Mukaddes
Şirketi “...ışığa ‘koruma odalarından’ dışarı çık -
masını buyurdun.’’ şeklinde yorumlamış. Aynı Yu-
nanca kelimeyi de II. Ezra 5/37’de „Koruma
ev    lerinin kilidini aç“ şeklinde yorumladığı gö -
rülüyor.

(2)Bu ayet Arapça versiyonda eksiktir. Bunun için
St. Ambrosius « De Spiritu Sancto » da not
almıştır; bkz. II, 6.
(3)Bak Kur’an; El-Müminin S.86 ile karşılaştırın.
(4)Mez. 32/9 ile karşılaştırın.

f

II.  EZRA - 6: 36-43 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI          1517



1518 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 6: 44-51 1665 TEMİZ KOPYASI



44*Ve kâtî çok meyveler hem envâʿi zevkli
çâşnîler ve renki deḡi şil mez çiçekler ve ʿaca -
yib râʾîhalı kohular çıkdı da bu nesneler
üçün cü günde yaradıldılar
44*Çok çeşitli meyveler, çeşit çeşit tatlar ve
renkleri solmaz çiçeklerle nefis kokular çıktı.
Tüm bu şeyler üçüncü günde yaratıldılar.  
45*Dördüncü günde seniŋ emriŋ ile güneşiŋ
rûşenâsı ve ayıŋ ziyâʾsı hem yıldızlarıŋ ni -
zâmı oldu
45*Dördüncü günde senin buyruğunla güne -
şin parlaklığı ve ayın  aydınlığı ile yıldızların
düzeni oldu. 
46*Ve onlara emr eylediŋ ki cebl olacak Âde -
me hizmet eyleyeler
46*Onların yoktan yaratılmasını ve Adem’e
hizmet etmesini buyurdun. 
47*Ȯndaŋ beşinci günde yeriŋ yedinci bölü -
ḡüne nerede ki sular cemʿ oldular idi dėdin ki
hayvânâtı yaʿnî kuşları ve balıkları* çıkara da
böyle oldu
47*Ondan sonra beşinci günde, suların top -
landığı yerde, yerin yedinci bölüğüne hay -
van ları; yani kuşlar ile balıkları çıkarsın,
dedin ve böyle oldu. 
48*Dilsiz ve cânsız su Allah Teʿâlânıŋ işâreti
ile emr eylediği hay vânâtı çıkardı ki bu se-
bepden tâʾifeler ʿacâyiblerini hikâyet eyle -
yeler
48*Dilsiz ve cansız su yüce Allah’ın işaretiyle
buyurduğu yaratıkları çıkardı. Bu nedenle
milletler şaşkınlık veren işlerini anlatsınlar. 
49*Ve o zamân iki hayvânları çıkardıŋ ki on-
lardan biriniŋ adını Behâmot+ ve öbürünüŋ
adını Levyâtân++ koyduŋ
49*O zaman iki hayvan çıkardın. Onlardan
birinin adını Behamot+ ve öbürü nün adını
Lev yatan++ koydun.  
50*Ve onları birbirinden ayırdıŋ zîrâ yeriŋ
yedinci bölüḡünde ne rede ki sular devşirildi
idi se sığmazlar idi**
50*Onları birbirinden ayırdın. Çünkü yerin
yedinci bölüğüne, suların toplandığı yere
sığmıyorlardı. 
51*Ve ol bölüklerden birini ki üçüncü günde
kurudu idi Behâmota vėrdiŋ ki orada biŋ dağ 

olduğu yerde sâkin ola*** 
51*Üçüncü günde kuruyan o bölüklerden
birini Behamot’a verdin ki orada bin dağ ol -
du ğu yerde yaşasın***.

*Latince ve Süryanice versiyonunda “yaşayan
balıklar ve kuşlar“(zi semekün ve tuyyur.).
+ Behamot: Asur kaynaklarında ‘Büyük hayvan’
bkz. Kut.Kitb.Eyüp 40/15(Su Aygırı?), Bak Kut.
Kit. Eyüp 3/8 ve 41/1(Timsah veya Kenan Mitolo-
jisi’nde bir ilâh?), İş.27/1, Mez.104/6.Ayet 49-53.
Bu ayet Arapça versiyonunda yoktur.
++Levyâtân: Mitelojide ‘Büyük balık’

yedinci ∞

**Ayetin sonu Arapça versiyonunda yoktur.
***Etiyopçasında “dört dağ“, Süryanice ve
Latince versiyonunda “bin dağ“. Rabbinik
gelenek tarafından bu şekilde pasajda açık -
lanmıştır; bkz. Mez. 4/10. Arapçası ise “kapı
dağlar“.
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52*Yedinci yaş bölüḡü ise ki ȯnủ hâzır ėtdiŋ
idiŋ Levyâtâna vėrdiŋ ki istediḡiŋ zamân is -
tedikleriŋ kimesnelerdeŋ yenile(1)

52*Hazırladığın yedinci su bölüğünü de Lev -
yetan’a verdin ki iste diğin zaman istediğin
kimseleri yutsun(1). 
53*Ve altıncı günde yere emr eylediŋ ki
öŋüŋ de davarlar cân-verler ve haşerâtı çıkara
53*Altıncı günde yere çeşitli böcekleri, dört
ayaklıları ve yabanıl hay van ları çıkarmasını
buyurdun(2).  
54*Ve ondan soŋra Âdemi yaratdıŋ ki ȯnủ
cümle yaratdıḡıŋ üzerine zâbit eylediŋ(3) ve
biz cümlemiz hem seniŋ muhtâr kavmiŋ
ondaŋ indik
54*Ondan sonra Adem’i yarattın. Onu tüm
yaratıklarının üzerine egemen kıldın(3). Tüm
insanlar ve senin seçkin milletin de ondan
gel dik. 
55*Pes yâ Rabbi ben bu cümle nesneleri ö -
ŋüŋde söyledim zîrâ ʿâlemi bizim içỉn ya -
ratdıŋ
55*Ya Rabbi! Ben bütün bu şeyleri önünde
söyledim. Çünkü dün yayı bizim için yarattın.
56*Ve dediŋ ki Âdemden sâʾir çıkan tâʾifeler
hîç ile hîçdir ve tü kürüḡe beŋzerler hem onla -
rıŋ mâllarıŋı koğadan düşen damlalara beŋ -
zetdiŋ
56*Diyorsun ki: Adem’den gelen milletler hiç
ile hiçtir ve tükürüğe benzerler! Hem onların
mallarını kovadan düşen damlalara ben-
zettin. 
57*Yine de yâ Rabbi işte bu hîç ile hîç sa -
yılan tâʾifeler bize tasallut ėtmeḡe ve bizi
yemeḡe(4) başladılar
57*Yine de ya Rabbi! İşte bu hiç ile hiç sa -
yılan milletler, bize boyun eğdirmeye ve bi zi
bitirmeye(4) başladılar. 
58*Ve biz seniŋ kavmiŋ ki onlara ilk evlâ -
dımdır belki biriciğimdir(5) dėdiŋ ve onlara
ġa yursun onlarıŋ ellerine teslîm olunduk
58*Biz senin halkın ki onlara ‘ilk çocuğum -
dur(5) biriciğimdir!’ Dedin ve onlara kıskanç -
sın! ‘Neden’ onların ellerine verildik?
59*Ve çünki dünyâ bizim içỉn yaradılmışdır
niçỉn dünyâ ile mî râsımızı

59*Çünkü dünya bizim için yaratılmıştır.
Niçin dünya ile mirasımızı ∞

(1)Latince, Süryanice ve Arapça versiyonunda
“istediği yemeğe hizmet etsin“.
(2)Latince ve Süryanice versiyonunda “sürüngen-
leri“, Arapçasında “sığırları“ bu kelime Arapça
versiyonunda eksik. 
(3)“Adem iradesine göre bize gösterdi“ bu ayet
Arapça ve Süryanice versiyonunda yok.

f

(4)’’Ayakları altında ezmeye’’
(5)bkz. Çık. 4/22.

f
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temellük ėtmeziz bu şeyler niçeye dek ola
mülk edinmeyiz? Bu şeyler nereye dek süre-
cek?

Yedinci Bâb 
1*Ve oldu ki ben bu kelimâtı tamâm ėtdikden
soŋra geçen gė ce lerde(1) gönderilen melek
baŋa gönderildi
1*Ben bu sözleri bitirdikten sonra, geçen
gecelerde(1) gönderilen melek bana gönder-
ildi. 
2*Ve baŋa dėdi ki kalk ya ʿAzdrâ ve şul söz-
leri ki saŋa söylemeḡe gel dim diŋle
2*Ve bana dedi ki: -Kalk ey Ezra!  Sana bu
sözleri söylemeye gel dim, dinle! 
3*Ben dahi yâ İlâhım(2) söyle dėdim ol dahi
baŋa dėdi ki deryâ bir vâsiʿ yerde konuldu ki
deriŋ ve ʿummân ola
3*Ben de «ey ilâhım!»(2) söyle, dedim. O da
bana dedi ki: -Denizler derin ve büyük olsun-
lar diye geniş yerde yapıldı. 
4*Ve tutalım ki ȯnuŋ medhali bir dar yerde
ola şöyle ki ırmaklara benzeye
4*Varsayalım ki onun girişi dar bir yerde
olsun. Yani ırmaklara ben zesin. 
5*Kimdir ol kimse ki deryâyı görmek ve ȯŋa
tasallut ėtmek(2) içỉn girmek isteyip evvel kör-
fesden geçmeyip bir vechile enginliḡine gir -
meḡe kâdir ola
5*Denizi keşfetmek ve ona egemen(2) olmak
için; kim önce körfezi geçmeden bir şekilde
engine çıkabilir? 
6*Bir şey dahi fârzâ+ bir yapılmış ve sahrâda
konulmuş şehr olsa ki her mâl ile dolu ola
6*Örneğin içi her çeşit mal mülkle dolu,
bozkırda yapılmış bir şehir olsa;
7*Ve ȯnuŋ girecek yeri dar ve bir uçurum
yerde konulmuş olsa şöyle ki sağ tarafında
âteş ve sol tarafında derin su olsa
7*Ve onun girişi dar bir uçurum kenarında
olsa... Şöyle; sağında ateş ve solunda  derin
su olsa... 

+bkz. 1664 farzan.

ve aralıkda ∞

(1)Süryanice ve Arapça II. versiyonu “dün gece“.
Bu kelime diğer Arapça metinde yok.
(2)Süryanice versiyonu “ve Rabbin“, Arapçası bu
ayette daha kısadır. 

f

f
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8*Ve aralıkda yaʿnî âteşiŋ ve suyuŋ arasında
fakat bir yol olsa şöyle ki ol yolda ancak bir
âdamıŋ ayağınıŋ tabanı sığsa
8*İkisinin arasında; yani ateş ile suyun ara -
sında yalnızca bir insanın ayağının tabanının
sığacağı kadar bir yol olmuş olsa...  
9*Ol şehir bir âdama mülk içỉn vėrilse ö -
nüŋde konulmuş mehlekeyi geçmeyince geç -
mezden evvel mülkini nice alabilir
9*O şehir bir adama mülk için verilse; önüne
konulan tehlikeyi aşmadan önce o kenti nasıl
mülk alabilir? 
10*Ve ben böyledir efendim dėdim ol dahi
baŋa dėdi ki İsrâʾėliŋ* hissesi de böyledir(1)

10*Ben de öyledir efendim, dedim. O da bana
şöyle dedi: -İsrail’in* payı da böyledir(1) dedi. 
11*Zîrâ ben dünyâyı onlar içỉn yaratdım ve
Âdem benim ferâizime tecâvüz ėtdiḡi zamân
vâkiʿ olan nesne hükm olundu(2)

11*Çünkü ben dünyayı onlar için yarattım.
Adem, benim kesin buyruklarıma karşı gel -
diği zaman(2) onlara olması gereken şeye
karar verildi.
12*Ve dünyânıŋ medhalleri dar ʾelemli ve
meşekkatli kalîl ve mis kîn hem muhâtarât ile
dolu ʿazîm zahmetler ile kuşanmış oldular(3)
12*Dünyanın kapıları: Dar, sıkıntılı, acılı,
kısır, aşağılanmış ve tehlikelerle dolu büyük
baskılarla kuşanmış oldular(3)

13*Âmmâ büyükrek(4) dünyânın medhalleri
vasîʿ ve ʾemîndir ve ʿademi'l-mevtiŋ mah sû -
l ü nü getirirler
13*Ama dünyanın en büyük kapıları öyle ge -
niş ve güvenlidir ki ölümsüzlük ürününü ge-
tirirler. 
14*Pes eḡer diri âdamlar bu dar ve bâtıl nes-
nelerden girmezler ise onlara saklandıklarına
nâʾil olmağa kâdir olmazlar
14*Böylece eğer yaşayanlar bu dar ve boş
şeylerden girmezlerse; onlar için korunan iyi
şeyleri alamazlar. 
15*İmdi hâlâ niçỉn ıztırâb çekersin çün fâ -
nîsin ve niçỉn çabalarsın(5)

15*Öyleyse şimdi niçin acı çekiyorsun? Çün -
kü geçicisin ve niçin çaba lı yorsun?(5) ∞

(1)*Hz. Yakup(A.S.) ve soyunun... Arapça versi -
yo nu “yalnız en güzel pay cennette vardır“
(2)Arapça versiyonda ayetin ilk bölümü noksandır.
Latince, Süryanice ve diğer Arapça metinler de
‘nerede suçlu oldularsa o yapıldı“.
(3)Bu ayet ve bunu takip eden iki ayet Arapça
tamamen başkadır.
(4)Latince versiyonu ‘dünyanın en büyük kapıları’
(5)Arapçası “çaba göstermeyin“.

f
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çün mevtânîsin
Çünkü ölümlüsün.
16*Ve geleceḡini niçỉn kalbiŋe komadıŋ illâ
hâzır olanı kalbiŋe koduŋ
16*Sen geleceğini niçin yüreğine koymadın
da illa hazır olanı yüreğine koydun? 
17*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki ėy efen -
dim sultânım işte sen Tevrâtıŋda buyurduŋ ki
bu nesneleri sâdıklar temellük ėdeceklerdir
ve fâsıklar helâk olacaklardır
17*Ben de onu şöyle yanıtladım: -Ey efendi
sultanım! Sen Tev rat’ında bu şeyleri doğru -
ların miras alacağını ve kötülerin yok ola -
cağını buyurdun. 
18*Ve sâdıklar dar nesneleri bolları umup
çekeceklerdir zîrâ fısk ėdenler dar nesneleri
çekdiler ise de bol şeyleri görmeyeceklerdir
18*Doğrular zor şeylerle bol şeyleri ümit
edecekler. Çünkü kötülük yapanlar zorluk
çekseler de huzur bulmayacaklar.
19*Ol dahi baŋa dėdi ki Allaha üst hâkim ve
Rabbi'l-Müteʿâle üst fakîh yokdur
19*O da bana dedi ki: -Allah’tan üstün yargıç
ve yüce Rabden üstün bilge yoktur.
20*Zîrâ çoğu bu hayâtda helâk olurlar çün
Allah Teʿâlânıŋ takdîm olunan şerîʿatı mah -
kûrdur
20*Çünkü yüce Allah’ın sunduğu ‘Kutsal
Yasa’yı hor gördükleri için çoğu bu yaşamda
yok olurlar. 
21*Ki Allah Teʿâlâ dünyâya gelenlere geldik-
leri zamân dirilmek içỉn ne ėdeceklerini ve
gözedeceklerini emr eyledi tâ kim teʿdîb ol-
mayalar
21*Çünkü yüce Allah, dünyaya gelenlere,
ceza landırılmamaları ve geldikleri zaman di -
ril mek için ne yapıp, neyi gözeteceklerini
buyurdu. 
22*Âmmâ onlar itâʿat ėtmediler ve ȯŋa muʿ -
âraza ėdip kendỉlerine bâtıl efkârı düz düler
22*Ama onlar dinlemediler ve O’na karşı sa -
pıp kendilerine boş dü şünceler düzdüler.  
23*Ve erbâb-ı cürüm ve hîle olup ġurûrdan
Rabbi'l-Müteʿâl içỉn dėdiler ki
23*Suç işleyiciler, hileciler olup gururların -
dan yüce Rabbe dediler ki 

yokdur ∞

f

f

II.  EZRA -  7: 15-23  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1527



1528 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 7: 23-30 1665 TEMİZ KOPYASI



yokdur ve ȯnuŋ tarîkâtına muʿteref olmadılar
‘yoktur!’ ve O’nun yollarını kabul etmediler.
24*Hem ȯnuŋ dînini tahkîr ėtdiler hem ʿahid -
lerini inkâr eylediler ve ȯnuŋ takvîmlerine
iʿtikâdlı deḡiller idi ȯnuŋ ʿamellerini dahi
icrâʾ ėtmediler
24*O’nun dinini küçümsediler, antlaşma la -
rını tanımadılar.  O’nun vaadlerine inanç ları
yoktu ve  O’nun işlerini de tutmadılar. 
25*Ȯnuŋ içỉn yâ Azdrâ hâlî nesneler hâlîler
içỉn ve dolu nesneler dolular içỉndir(1)

25*Bu yüzden ey Ezra! boş şeyler boşlar için,
dolu şeyler de dolu olanlar içindir. 
26*İşte zamân gele ve ola ki saŋa pėşince
söylediḡim ʿalâmetler vâ kiʿ olalar ve gelin+
zu hûra gele hem hâlâ toprak içỉn gözlerden
ha fî(2) olan zâhir ü ʿalēnîye ola
26*İşte zaman gelecek ki sana önceden söy -
lediğim işaretler ortaya çıkacak ve ‘Gelin’+

gö rünecek; hem toprak içinde gözlerden gizli
olan şeyler apaçık görülecek(2).  
27*Ve kim ki ol demin dėdỉḡim belâlardan
kurtulursa benim ʿacâ yîbâtımı göre
27*Her kim biraz önce o dediğim belalardan
kurtulursa, benim harikalarımı görecek.
28*Zîrâ oğlum ʿÎsâ(3) ȯŋa tâbiʿ olanlar ile bile
zuhûra gele de dörtyüz(4) yıla dek kalanlar se -
vineler
28*Çünkü oğlum İsa(3) ona bağlı olanlarla
ortaya çıkacak ve dörtyüz(4) yıla dek kalanlar
se vinecek. 
29*Bu yıllardan soŋra vâkiʿ ola ki oğlum
Mesih cümle ʿashâb-ı nefes âdamlar ile öle(5)

29*Bu yıllardan sonra oğlum Mesih, tüm
nefes alan insanlarla birlikte ölecek(5). 
30*Ve ʿilm-i mukaddem kazâlardaki gibi ye -
di güne dek eski sükûta(6) döne şöyle ki kimse
kalmaya(7)

30*Eski sıkıntılardaki gibi, yedi güne dek
önceki sessizliğe(6) dönülecek; şöyle ki hiç
kim  se kalmayacak(7).

(1)Etiyopçası “Ayrıca boşluk boştur; doğuya
kadar ne doludur?“
+Gelin: Dünya’dan seçilecek olan insan lar. Bkz.
Vah. 21/9.

(2)Süryanice ve Latince versiyonunda “bir şehir
olarak görünen kadın* ispat olunacaktır“ *Kadın:
Yeruşalim(Kudüs halkı) tasviridir. Bu ‘güveye
hazır olan bir gelin gibi olacaktır’ anlamındadır.
(3)Türkçe’ye “Oğlum İsa” olarak geçen bu keli-
menin Latincesi “Quia Messiam”, Arapça ve
Süryanice metinlerde yoktur; aynı kelimenin
Yunancası Hristos ve İbranicesi Yesu’dur. Bak
İncil Yuh.12/34.
(4)Süryanice versiyonu 30 yılda dek kalanlar
sevinecek.
(5)Etiyopçası: “Ve sonra benim hizmetçim Mesih;
soluğu kesilen tüm insanlarla birlikte bitecek”. Bu
ayet Arapça versiyonlarda yoktur.
(6)bkz. Vah.8/1 “Sessizlik zamanı’’
(7)Almancası. “Und die Zeit wird verwandelt wer
den in den Alten Stille, sieben Tag lang, wie in den 
vorigen Straffen, also, daß niemand übrig bleibe.’’ 
Martin Luther Çev.: II. Ezra 7/39
Türkçesi: Ve zaman eski sıkıntılarda olduğu gibi
yedi gün boyunca eski sessizliğine dönecek ki hiç
kimse kalmayacak.

f
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31*Âmmâ ola ki yedi gün geçdikden soŋra
dahi uyanık olmayan ʿâlem uyana ve fâsid
olan nesne öle
31*Ama o yedi gün geçtikten sonra da uyu -
yan dünya uyanacak ve kötü olan şey ölecek. 
32*O zamân yer kendỉniŋ içinde uyu yan ları
ve türâb ol sükûtda sâ kin olanları tekrar vėre
kabirler dahi kendỉlerine emânet konul duḡu
cân ları redd eyleye
32*O zaman yer kendi içinde uyuyanları ve
toprak o sessizlikte yaşayanları yine geri ve -
recek ve mezarlar da kendilerine emanet ko -
nulan canları* reddedecek.**  
33*Rabbi'l-Müteʿâl dahi kazâ kürsîsü üze -
rinde tecellî eyleye ve belâlar geçe hem ta -
hammül dükene
33*Yüce Rab da takdir tahtının üzerinde gö -
rünecek; belalar geçecek ve sabır bitecek. 
34*İllâ ʿadâlet yalıŋız kala da hak kâʾim ve
îmân sâbit ola
34*Yalnızca adalet kalacak, doğruluk ayakta
duracak ve iman bir olacak “iman artacak”.   
35*Ve ʿamel soŋra gele de ecr gösterile ve
ʿadâlet uyanık ola zulm ise artık tasallut ėt -
meye
35*Yapılan işlerin mükâfatı sonra gösterile-
cek, adalet uyanık olacak ve  artık kötülük bu -
laşmayacak. bkz. Mez.22/27, Zek.14/9.
36*[+]O zamân ben dėdim ki İbrâhîm+ Sa -
dommîler içỉn duâʾ eyledi ve Mûsâ beriy yede
gü nâh ėden babalar içỉn++

36*O zaman ben dedim ki: İbrahim+ Sodom-
lular için Musa çölde günah eden atala rımız
için(++)

37*Ve ondan soŋra Âkân(*) ve Samuʾel za mâ -
nında olanlar İsrâʾėl içỉn
37*Ve ondan sonra Akan(*) ve Samuel za -
manın da olanlar İsrail için (I. Krl.12/8).
38*Ve Dâvûd kırgın içỉn Süleymân ise Mak -
deseye gelecekler içỉn
38*Davut kırgın için, Süleyman ise Tapınağa
gelecekler için (II. Krl. 24/10, (6) I. Krl. 15/61).
39*Ve İlyâs yağmuru alanları içỉn hem bir
meyyit içỉn ki dirile
39*İlyas yağmuru alanlar ve bir ölünün di -
rilmesi için (bkz. Ekl.48/5, I. Krl.6/42, 17/20,21)
*bkz. İş.26/19, Vah. 20/13, +bkz.Tek.6, 18/23.

**Almancası: “Und die Erde wird wieder geben,
welche darinnen schlaffen, und der Staub derjeni-
gen, so in der Stille wohnen, und die Gräber wer-
den wieder geben die Seelen, welche ihnen
an   be fohlen seynd.’’Türkçesi: Yer içinde uyu yan -
ları, toprak içinde sessizce yaşayanları ve me -
zarlar emanet konulan canları tekrar geri verecek.
Kitabı Mukaddes Şt.’i çevirisi: “Yeryüzü bağrında
uyuyanları, toprak içinde sessizce dinlenenleri
bırakacak. ‘Koruma evleri’ kendilerine emanet
edilmiş olan ruhları geri verecek.’’ II. Ezra 7/32.
Bu çeviride ‘Koruma Evleri’ diye bir şeyden bah -
sediyor. Oysa bkz. aynı çevirinin 6/40 aye tinde:
“...ışığa ‘koruma odalarından’ dışarı çık masını
buyurdun.’’ şeklinde yorumlamış. Aynı Yunanca
kelimeyi de II. Ezra 5/37’de “Koruma evlerinin
kilidini aç!„ şeklinde yorumladığı görülüyor.
Ancak 7/32. ayette geçen kabir, mezar kelimesi
kesinlikle ‘Koruma Evi’ değildir. Eski Yunan casına
da baksanız yukarıda bah sedilen ayet lerde(II. Ezra
5/37, 6/40 ve 7/32’de) geçen ke li melerin an lam -
larının birbirinden farklı olduğu görülüyor. 
[+]: Kitabı Mukaddes Şt.’nin çevirisinde II. Ezra
7/36. ayetinden 7/106. ayetine kadar tam 70 küsur
ayet Etiyopça’dan yazılmış (eski Yunanca’-
dan(Grekçe’den) çevrilmiş metinden alıntılar
var dır) ki, bu eklemeler Martin Luther’in ve
Ali Bey’in çevirisinde bulunmuyor?
(++)bkz. Çık. 32/11, (*)Achar(bkz. Yeşu 7/6-9,
Arapça versiyonu Akhar. 
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40*Ve Hizkiyâ(1) Sânharîbiŋ zamânında kavm
içỉn ve niçe kimseler niçe kimseleriŋ içỉn duâʾ
eylediler
40*Hizkiya Sanharib(1) zamanında halk için
ve birçok kişiler bir çok kişiler için dua ettiler.
41*Pes eḡėr şimdi ki fesâdlar büyüdüler ve
zulüm çoğaldı sâlihler tâlihler içỉn duâʾ ėder -
ler ise niçỉn hâlâ dahi bu nesneler vâkiʿ ol-
mayalar
41*Eğer kötülük büyüdü, zulüm çoğaldıy sa
ve doğrular kötü ler için dua ettilerse; neden
şimdi bu şeyler olmasın? 
42*Âmmâ o baŋa cevab vėrip dėdi ki şimdiki
ʿâlem âhir(2) deḡildir içinde celâl sıkca durur
ȯnuŋ içỉn onlar zaʿîfler içỉn duâʿ eylediler(3)

42*O da bana şöyle yanıtladı: -Şimdiki dün -
ya son değildir(2) içinde sıkça yücelik var. Bu
yüzden onlar güçsüzler için dua(3) ettiler.
43*Yevmi'd-dîn(4) ise bu zamânıŋ âhiri ve
gelecek ʿademi'l-mevtiŋ ibtidâsı ola ki onda
fesâd zâʾil ola
43*‘Din Günü’(4) ise bu zamanın sonu ve
gelecek ‘ölümsüzlük’ zama nının başlangıcı
ola cak tır. Onda kötülük kalmayacak. 
44*Perhizsizlik diŋe iʿtikâdsızlık münkatıʿ
ola âmmâ ʿadâlet büyüye ve hak tulûʿ eyleye
44*Aşırılık dinecek, dine inançsızlık son bu-
lacak; ama adalet büyüyecek ve doğruluk gü -
neş gibi doğacak(5).
45*Zîrâ o zamân helâk olanı kurtarmağa ve
ġâlibi helâk ėtmeḡe kâdir olamaz(6)

45*O zaman yok olanı kurtarmayı ve galibi
yok etmeyi ‘kimse’+ ba şaramaz(6).  
46*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki evvel ve
âhir dėdiḡim budur da hi íyỉ olurdu ki âdama
yer vėrilmeyeydi(7) yâhud ȯnủ vėrdikden
soŋra ȯnủ günâhdan ihtibâs ėdeydi
46*Ben de ona yanıt verip şöyle dedim: -İlk
ve son dediğim budur! Eğer Adem’e yer ver-
ilmeseydi(7) veya onu verdikten sonra onu gü-
nahtan beri tut saydın daha iyi değil miydi?
47*Zîrâ âdama neye yarar ki hâlâ kasâvetde
dirile ve öldükden soŋra ʿazâba katlana(8)

47*Çünkü insanın kederle dirilmesi veya öl -
dükten sonra azaba katlan ması neye yarar? 

(1)bkz. (4.Krl) veya II. Krl. 19/16-20.
(2)Süryanice versiyonunda “Tanrı’nın yüzyılda bir
amacı vardır ve O’nun görkemi sabit kalmaz” (İs-
lamdaki bir inanışa göre yüz yılda bir mürşit gelir),
Arapça versiyonunda “bu dünyanın doğası sür -
mez”
(3)Arapça versiyonu “çünkü onlar birkaç gün
sonra bu dünyadan çekildi”.
(4)Hüküm(yargı) günü.
(5)Süryanice versiyonu “hakseverlik samimi ola-
cak”.
(6)+Veya “o zaman hükmedilenlere karşı hiç kimse
hiç kimseye merhamet etmeyecek ve zafere
uğrayanları mağlup edemeyecek”.
(7)Süryanice ve Latincesi “ya da günahları ber -
taraf etmek için onu yapmasaydın”; bu ayetin sonu
Arapça versiyonunda eksiktir.
(8)Arapça versiyonu “insanın dindar veya kötü
olması nedir ki? ”.
+Ali Bey 1664 el yazısında önce ‘kimse’ keli -
mesini kullanmış ve çizmiştir. Bu da Ali Bey’in ne
denli titiz çalıştığını gösteriyor.

f
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48*Ėy Âdem ne işlediŋ ki günâh(1) ėdip ya -
lıŋız saŋa belâ vâkiʿ ol ma dı illâ bize de ki
senden geldik
48*Ey Adem! Ne yaptın? Suçlu(1) olan yalnız
sana bela gelmedi. Kesinlikle senden gelen
bize de geldi.
49*Zîrâ bize ne fâʾide vėrir ki bize ʿademi'l-
mevt ikrâr olundu çün mevtânî ʿameller ey -
ledik
49*Bize ölümsüzlük sözü verilmesi neye ya -
rar? Çünkü ölümcül işler yaptık. 
50*Ve ki ümîd câvidânı(2) pėşîn díyẻ vėrildi
çün biz şerîr iken bâtıllar olduk
50*Sonsuzluk ümidi(2) öncelikle verildi. Ama
biz kötüyken gereksiz ol duk. 
51*Ve ki bize şifâ ve îmân mekânları kuruldu
çün biz yaramazdırlık eyledik
51*Bize şifa ile iman mekânları kuruldu.
Çün kü biz yaramazlık yaptık.  
52*Ve ki sabr ile dirilenleri setr-ü sıyânet
ėtmek içỉn Rabbi'l-Müteʿâliŋ celâli alıko nul -
du çün biz pek fenâ tarîklerde münselik olduk
52*Sabır ile dirilenleri korumak için, yüce
Rabbin görkemi alı konuldu. Çünkü biz çok
kötü yollara saptık. 
53*Ve cennet gösterildi ki ȯnuŋ yemîşi bo -
zul maz ve bâkîdir ve içinde şifâ ve âmân var
çün biz girmeziz illâ nâ-makbûl yerlerde olu-
ruz
53*Cennet gösterildi ki onun yemişi bozul-
maz ve sonsuzdur. İçinde şifa ve güven var.
Ama biz girmeyiz; ille de beğenil meyen yer-
lerde oluruz(3). 
54*Ve ki perhîz ėdenleriŋ yüzleri yıldızlardan
ziyâde işrâk ėdeler çün yüzlerimiz zulümât-
dan ziyâde esveddir(4)

54*Ölçüsüz davranmayanların yüzü yıl -
dızlardan daha çok parlasın. Çünkü yüzler-
imiz geceden daha çok karanlıktır(4). 
55*Ve biz diri iken yaramazlık(5) ėtdiḡimiz
za mân fikr ėtmedik ki ölüm den soŋra derd
çek meḡe başlayacakız
55*Biz diriyken, yaramazlık ettiğimiz zaman
ölümden sonra dert çekmeye başlayacağımızı
hiç dü şünmedik(5) . 
56*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki bu cidâl 

lâkırdısıdır(6) ki yerde doğan
âdam ∞
56*O da beni yanıtlayıp dedi ki: -Bu kavga
sözleridir. Yerde doğan ∞ 
(1)Veya “eğer günah işlemeseydin; bize de
gelmezdi.’’
(2)Veya “eğer biz yanlış yola saptıysak; neden
bize emek verdin?”.
(3)Almancası: “Daß uns das Paradies gezeigt
wird, dessen Frucht unverderbet bleibet, darinn
Sicherheit und Artzney ist:’’
Türkçesi: Ve bize Cennet gösterildi ki onun mey -
vesi bozulmadan durur. İçinde güven ve şifa var.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Cennet ve onun
kusursuz, şifa kaynağı sonsuz meyvesi bize açık -
landı, ama biz giremiyorsak nesi güzel?’’ II. Ezra
7/123
Yukardakı bozuk çeviride ‘içinde güvenlik var’
kelimeleri unutulmuş!
(4)Arapça versiyonu “göğün parladığı gibi”;
Süryanice ve Latincesi “yıldızların parladığı gibi”.

(5)“Yaşarken hata ettiğimizde”.
(6)Etiyopçası “Bu dünyanın düşüncesidir ki, in -
san kavga için doğar ve mücadele verir”.
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âdam cedel ėdecekdir şöyle ki mağlûb ise dė -
diḡiŋi çeke âmmâ ġâlib ise ben dėdiḡime nâʾ -
il ola
insan çekişecektir. Eğer yenilirse dediğin ol -
sun; ama yenerse benim dediğim olsun. 
57*Zîrâ bu ʿömr şul ʿömürdür ki Mûsâ(1) ya -
şa dıḡı zamân ȯnuŋ husûsunda kavme söy-
leyip kendỉŋe hayvât+ ihtiyâr eyle ki hayy
olasıŋ dėdi
57*Çünkü bu yaşam şu yaşamdır ki Musa
hayattayken(1) bu konuda halkına: ‘Kendine
ya şamı seç ki yaşayasın;’ demişti. 
58*Âmmâ onlar ȯŋa ve ondan soŋra olan
pey  ġamberlere hem baŋa dahi inanmadılar
çün onlara söyledim
58*Ama onlar ona ve ondan sonra gelen pey -
gamberlere ve bana da inanmadılar. Çünkü
onlara söyledim.
59*Ki kasâvet(2) onlara helâk olmaya illâ
sürur ola nice ki şul kimselere olacakdır ki
onlara halâs ilkâʾ olundu
59*Bu gaflet onları yok edecek(2) ama kendi-
lerine kurtuluş verilenlere sevinç olacak.
60*Ve ben cevab vėrip dėdim ki ėy efendi
ben bilirim ki Rabbi'l-Müteʿâle rahmân dėrler
zîrâ o dahi dünyâya gelmeyenlere rahîmdir ve
ȯnuŋ dinîne dönenlere merhâmetlidir
60*Ben de şöyle yanıtladım: -Ey Efendi! Ben
biliyorum ki yüce Rabbe ‘merhametli’ diyor-
lar. Çünkü ‘O’ dünyaya gelmeyenlere şev katli
ve O’nun dinine dönenlere mer  hamet lidir. 
61*Ve ki ġazâba müteʾannîdir günâh ėdenlere
kendỉ mahlûkâtına sabrettiḡi gibi sabr ėder(3)

61*Çünkü ‘O’ gazaba kolay gelmez ve suçlu-
lara kendi yaratık larına sabrettiği gibi sab -
re der(3). 
62*Ve ki kerîmdir zîrâ o hâcete göre bağışlar
62*Ve cömerttir. Çünkü gereksinimlerimize
göre bağışlar. 
63*Ve ki rahmândır(4) zîrâ o hayy olanlara ve
intikâl ėtmemişlere hem soŋra geleceklere
63* Merhametlidir! Çünkü ‘O’ yaşayanlara,
daha göçmemiş olanlara ve sonra gelecek
olanlara(4) ∞
+bkz. Ali Bey 1664 el yazmasında önce ‘dirlik’
yazmış ama bunu çizerek ‘hayât’ olarak düzeltmiş.

(1)Arapça versiyonu “yaşam sizin için ölümden ve
ölmemekten daha hayırlıdır” bkz. Tes. 30/19.
(2)Etiyopça versiyonundaki boşluk, Latince ve
Süryanicesindeki gibi şöyledir “çünkü kurtuluş
bulanlara sevinç var”. Arapça versiyonunda deği -
şiktir: “ayrıca üzgün değilim ve onların kaybına
ka tıl mıyorum. Zira mutluyum; çünkü onların yü -
reğine tabi değilim”.

f

(3)Etiyopça versiyonunda “çünkü bunu hastalara
karşı gösterdiği gibi çocukların günahlarına da
sabır gösterdi”. Bu ayet Arapça versiyonunda yok.
(4)Süryanice, Arapça ve Latince versiyonunda
“yaşam isteyenleri yaşam için; itaatsiz övgüye
layık olanlar gibi sever”.

f
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rahmetlerini pek çoğaldır
çok esirger. 
64*Zîrâ rahmetlerini çoğaltmasa dünyâ ve
ȯnuŋ mâlikleri dayanmazlar(1) idi
64*Eğer merhametlerini çoğaltmamış ol -
saydı dünya ve üzerinde yaşayanlar da yana -
mazlardı(1).
65*Hem dahi bağışlar zîrâ eḡer yaramazlık
ėdenleri yaramazlıkla rın dan yanıltmak içỉn
kendỉ ihsânından bağışlamayaydı insânıŋ on
biŋ bölüḡünden bir bölüḡü hayâta nâʾil ol -
mazdı(2)

65*Hem de bağışlar. Çünkü eğer yaramazlık
edenleri yaramaz lıklarından yanıltmak için
kendi gönlünden bağışlamasaydı; insa nın on
bin bölüğünden bir bölüğü bile yaşama ere-
mezdi(2). 
66*Ve o ki hâkimdir eḡer kendỉ kelâmından
şifâ bulanlara bağışla ma yaydı ve ʿisyânıŋ
kesretini mahv ėtmeseydi
66*O ‘Hakimdir!’ Eğer kendi sözüyle şifa bu-
lanlara bağışla masaydı ve bir çok isyanları
yok etmeseydi; 
67*Belki bî-hesâb kesretden az kimse kalırdı
67*Belki sayısızca insan topluluklarından az
kimse kalırdı.
[Not]...!?

Sekizinci Bâb
1*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki Rabbi'l-
Müteʿâl bu dünyâyı çok kimseler içỉn âmmâ
gelecek dünyâyı az kimseler içỉn yaratdı
1*O da bana şöyle yanıt verdi: -Yüce Rab, bu
dünyayı birçok kimseler için; ama gelecek
dünyayı az kimseler için yarattı.
2*Ve ben saŋa bir temsîl söyleyeyim ya
ʿAzd râ nice ki eḡer yere yalvara idiŋ derdi ki
saŋa toprakdan yapılır çok çömlek âmmâ
tibrden yapılır az altĩn vėreyim bu dünyânıŋ
hâli dahi böyledir
2*Ben sana bir örnek vereyim ey Ezra! Eğer
yere yalvarsaydın şöyle derdi: Sana toprak-
tan yapılan çok çömlek; ama altın tozundan
yapılan az altın vereyim. Bu dünyanın hali de
böyledir. 
çok ∞ 

[Not]: Kitabı Mukaddes Şti.’nin çevirisinde II.
Ezra 7/36. ayetinden 7/106. ayetine kadar tam 70
küsur ayetin sayıları farklıdır. Çünkü Etiyopça
metinde olan; ama Ali Bey’in ve diğer Almanca
çevirilerinin birçoğunda bulunmayan Etiyopça
6. Bab (1-71 ayet) 7. Baba eklenerek 140 ayet
olarak düzenlenmiştir. Yani Ali Bey’in ve Martin
Lut her’in çevirilerinin birçoğunda bu eklentiler
yoktur. 

(1)Süryanice ve Latince versiyonu “o dileyenlere
daha çok verir” ; yukardaki ayet Arapça versiyo -
nunda yok.
(2)Bu ayet Arapça versiyonunda yok. „Ya da
insanlık yaşayamazdı„

f
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3*Çok kimse yaradıldı âmmâ az kimse halâs
bulalar
3*Çok kimseler yaratıldı; ama az kimseler
kurtulacak.
4*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki ėy cânım
çûnkü hâl böyledir ʿaklı yut ve idrâkı ʿakl
eyle(1)

4*Ben de şöyle yanıt verdim: -Ey canım!
Çünkü durum böyledir. Aklı yut ve anlayışı
akıl et(1). 
5*Zîrâ sen diŋlemek içỉn geldiŋ idiŋ ve pey -
ġamberlik ėtmek ister diŋ âmmâ saŋa müddet
vėrilmedi(2) illâ yaşamak içỉn
5*Çünkü sen dinlemek için gelmiştin ve pey -
gamberlik etmek istiyor dun. Ama sana yaşa -
man için çok zaman tanınmadı(2).
6*Yâ Rabbi eḡėr sen kuluŋa izin vėrmezseŋ
ki saŋa duʿâlarımızı ihdâ ėdeviz ve kalbimize
tohum vėrmezseŋ hem fehmimizi iflâh ėt -
mez seŋ ki ondan mahsûl çıka insân yerini
tutan her fâsid âdam neden dirilebilir(3)

6*-Ya Rabbi! Dualarımızı sana armağan edi -
yoruz. Eğer sen kuluna izin, yüreğimize to -
hum vermez ve aklımızı iyi yapmazsan ki,
on dan ürün çıksın, insan yerini tutan her kötü
kişi neden dirilsin?(3)

7*Zîrâ sen ferdsin ve biz elleriŋiŋ bir ʿame -
liyiz nice ki kendiŋ söy ledin ise
7*Çünkü kendi söylediğin gibi yalnız sen
varsın ve biz ellerinin bir işiyiz. Biz senin el-
lerinin işiyiz. 
8*Ve hâlâ beden ana rahminde düzüldüḡü
zamân sen ȯŋa ʿuzuvlar vėrirsin ve seniŋ
mahlûkuŋ âteşde ve suda gibi mahfûzdur hem
se niŋ ʿameliŋ ana rahminde halk olmuş mah -
lûku dokuz ay taşıyoyor*
8*Beden ana rahminde düzüldüğü zaman sen
ona organlar verirsin. Senin yaratığın ateş ve
suda gibi saklıdır. Hem senin işin ana rah-
minde yaratılmış yaratığı dokuz ay taşıyor. 
9*Ve hıfz ėden hem mahfûz olan nesne ikisi
de saklanılır ana rahmi dahi saklandıkdan
soŋra tekrar vakt be vakt içinde biteni verir
9*Korunan ve saklanan şey ikisi de korunur.
Ana rahmi de sak landıktan sonra, yine zaman
zaman içinden biteni verir. 

*Zeyrek kâtibin hatası: Bkz. Ali Bey’in 1664
el yazmasında ‘taşıyor’
(1)Latince versiyonu yukarıdaki gibidir. Etiyopça -
sı “bırak anlayışım sevinsin ve kulağım hikmetini
içsin”, Süryanicesi “ruhumu em, canımı al;
yüreğim odundur”, Arapça versiyonu “diyorum ki,
ey canım!  kefaret şimdi mi? ”.
(2)Arapça versiyonu “kulağını ne kadar açarsan
o kadar hayat verilir”.
(3)Süryanice ve Arapça versiyonunda tamamen
değişiktir: “mümin yaşamak için insan şeklinde
buna inanır ve rüşvetini görür” .

f
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10*Zîrâ sen emreylediŋ ki kendỉ ʿuzuv la -
rından yaʿni memelerden memeleriŋ mey -
vesine süd götürüle tâ kim ol düzülmüş nesne
tâ bir zamâna dek beslene ȯndan ȯnủ kendỉ
rahmetiŋe tefvîz ėdesin
10*Çünkü sen buyurdun ki kendi organla rın -
dan; yani memelerden memelerin meyvesine
süt götürülsün. Ta ki o düzülmüş şey bir za-
mana dek beslensin. Ondan sonra onu ken di
esirgemene bırakasın.
11*Ȯnủ kendỉ adaletiŋden terbiye ve dîniŋde
te ʿdîb hem fahâmetiŋ ile ıslâh(1) ėtdikden soŋ -
ra
11*Onu kendi adaletinle terbiyeleyip, dininde
eğittikten ve yüceli ğinle düzelttikten sonra(1)  

12*Mahlûkuŋu gibi öldürürsün ve ʿameliŋi
gibi dirildirsin
12*Tüm yaratıkların gibi öldürür ve işin gibi
diriltirsin. 
13*Pes çünki sen bu kadar zahmet ile dü -
zülmüş kimseyi bozarsın yapılmış nesne hıfz
olunsun diye emr etmeḡe de kolay olurdu
13*Şimdi sen bu denli güçlükle yapılmış ki -
şiyi bozuyorsun. Oysa ya pıl mış şey korunsun
diye buyurmak daha kolay olurdu.
14*Pes hâlâ yâ Rabbi dahi söyleyim kâffe-i
nâsıŋ husûsu içỉn sen ne ėdeceḡiŋi pek íyỉ
bilirsin
14*Şimdi ya Rabbi! Daha söyleyeyim. Tüm
insanlar için sen ne yapacağını çok iyi bili -
yorsun. 
15*Âmmâ seniŋ kavmiŋiŋ ki ȯŋa acırım ve
mîrâsıŋıŋ ki ȯŋa elem çekerim ve İsrâʾėliŋ ki
ȯnuŋ içỉn mahzûnum hem Yaʿkûbuŋ ki on dan
ötürü yas çekerim(2) husûsları içỉn
15*Ama senin halkına, ona acıyorum ve se -
nin mirasın ki ona ıstırap duyuyorum. İsrail
için üzülüyor ve Yakup’un işlerinden ötürü
yas(2) çekiyorum. 
16*Ben saŋa kendỉm ve onlar içỉn duâʾ ėt -
meḡe başlayayım zîrâ bi zim ki yerde sâkiniz
hatâlarımızı(3) görürüm
16*Ben sana kendim ve onlar için dua etm-
eye başlayayım. Çünkü biz ki yerde yaşı yo -
ruz, suç larımızı(3) biliyoruz. 

hem ∞

(1)Süryanice ve I. Arapça versiyonuna göre “ak -
lınızı kullanın”, II. Arapça versiyonu: “doğruluğu
kuşanın”.
(2)Etiyopçasında “senin mirasın için acı çekiyo-
rum”. Arapça, Süryanice ve Latincesi aynen yuka -
rıdaki gibidir.
(3)Etiyopçası “bu yüzden sana benim için ve onlar
için yalvarıyorum; bu dünyada yaşarken bizim
düşüşümüzü gördük”.

f
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17*Hem gelecek kâzîniŋ tėz geleceḡini işit -
dim(1)

17*Hem gelecek yargıcın çabuk geleceğini
duydum(1). 
18*Ȯnuŋ içỉn âvâzımı diŋle ve kelâmımı aŋla
da seniŋ huzûruŋda söyleyeyim
18*Bu yüzden sesimi dinle ve sözümü anla da
senin önünde söyle yeyim. 
19*ʿAzdrânıŋ yukarı alınmazdan evvel kelâ -
mınıŋ ibtidâsı(2)

19*Ezra’nın yukarı alınmadan önce sözünün
başlangıcı(2): 
20*Ve ben dėdim ki ėy ebeden bâkî Rabb-i
Teʿâlâ ki seniŋ gözleriŋ yüce yerler ve hevâ
üzerine merfuʿdur ve kürsîŋ(3) bî-tahmîn hem
celâliŋ bî-istidrakdır ki çevreŋde melekleriŋ
ʿasâkiri ditreyerek durur
20*Ben dedim ki: -Ey sonsuza dek duran yü -
ce Rab! Senin gözlerin yüce yerler ve hava
üzerine kaldırılır. Tahtın kestirilemez ve yü -
celiğin(3) erişilmezdir ki çevrende meleklerin
ordusu titreyerek durur.
21*Ki onlarıŋ bekçiliḡi rûzigâr ve âteş ile
döner ki sözüŋ hak ve kelâmıŋ bâkî emriŋ
kavî ve tedbîriŋ heybetlidir
21*Onların bekçiliği rüzgâr ve ateş ile dönü -
yor. Sözün gerçek ve kelâmın sonsuzdur. Buy -
ru ğun güçlü ve tasarıların görkemlidir.
22*Ki nazarıŋ lücceleri kurudur ve ġazabıŋ
dağları eridir hem hak kıŋ şehâdet ėder+

22*Bakışın engin suları kurutur, öfken dağ -
ları+ eritir ve doğruluğun tanıklık eder.
23*Kuluŋuŋ duâʿsını isticâb eyle ve mahlû -
kuŋuŋ niyâzını kulakla rıŋa kabûl kıl
23*Kulunun duasını kabul et ve yaratıkla -
rının yakarışına kulağını eğ! 
24*Zîrâ mâ-dâm ki yaşarım** söyleyim ve
ʿaklım oluncaya dek tekellüm edeyim
24*Mademki yaşıyorum** söylerim ve aklım
oluncaya dek konuşurum. 
25*Kavmiŋiŋ cürümlerine bakma illâ onlara
bak ki saŋa hakîkat üzere ʿibâdet ėderler
25*Milletinin suçlarına bakma; ama sana
gerçekten tapınanlara bak. 
26*Ve kavmiŋiŋ bütperestleriŋ yaramaz tarz -
larına uyup ėtdiḡine mukayyed olma

26*Halkının, putperestlerin yaramaz adetle -
ri ne uyup yaptıklarını önemseme 
(1)Etiyopçası “ben gelecek dünyanın kanununu
duydum”.
*Almancası: “Diß ist der Anfang der Wort Esra,
ehe denn er aufgenommen ward.’’ Martin Luther
Çev.: II. Ezra 8/19(Bu cümle Arapça versiyonunda
eksiktir.).
Türkçesi: Bu Ezra’nın alınmadan önce söylediği
sözlerin başlangıcıdır.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Yukarıya, cennete
alınmadan önce Ezra'nın ettiği dua burada baş -
lıyor.’’
Yukarıdaki çeviride ‘cennete’ kelimesi hatalı
eklenmiş! Almanca ve Ali Bey’de böyle bir ifade
yok.
(2) bkz. İş.30/30.
+Mik. 1/4(Ve bu ayet Apostalik anayasaya alın -
mış tır; bkz. “Constitutions Apostoliques” 8/7).
**Dekart’ın(Descartes) “Düşünüyorum; öyleyse
varım!” sözüyle karşılaştırın.
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illâ seniŋ şehâdetleriŋi ʾelemler ile saklayan-
lara mukayyed ol(1)

ama senin tanıklıklarını acılarla koruyanları
önemse(1). 
27*Huzûruŋda hakîkatsiz yaşayanlara teʾem -
mül ėtme illâ murâdıŋ üzere senden korkmağı
öğren mişleri yâd eyle(2)

27*Önünde inançsız yaşayanları düşünme;
ama dileğine göre sen den korkmayı öğren -
miş leri an(2).
(28)[*]Ve yabân hayvânlarınıŋ ahlâkında o -
lanları helâk ėtmek isteme illâ dîniŋi ʿizzet ile
öḡredenlere nazar eyle
(28*)Yabanıl hayvanların ahlakında olanları
yok etmek isteme. Ama dinini onurla öğre -
tenlere bak. 
29[28]*Behâimden beter bilinmişlere ġazab
ėtme(3) illâ dâʿimâ ʿada letiŋe ve ʿizzetiŋe
iʿtikâd ėdenleri sev
29[28]*Hayvanlardan daha kötü olanlara
öfkelenme! Ama daime adaletine ve kudretine
inanmış olanları sev(3). 
30[29]*Zîrâ biz babalarımızdan soŋra böyle
derdlerden zebûnuz âmmâ saŋa biz günâh -
kârlarıŋ sebebi ile Rahmân denile
30[29]*Çünkü biz babalarımızdan sonra
böy le sıkıntılarla çaresizis. Ama sana, biz gü-
nahkârlar nedeniyle ‘Merhametli’ deniliyor. 
31[30]*Çün eḡer bize rahmet ėtmeḡe murâ -
dıŋ olursa o zamân saŋa Rahmânımız dėnile
eḡerçe sâlih ʿamellerimiz yok ise de
31[30 ]*Çünkü eğer iyi işlerimiz olmasa bile,
bize acımak iste diğinde; sana ‘esirgeyimizsin’
diyoruz.
[31]*Zîrâ sâlihler ki onlarıŋ çok müzahîr
ʿamel leri var kendỉ ʿamelleri içỉn ecir bulalar*
[31]*Doğrular ki onların çok birçok iyi işleri
var. Kendi işleri için kazançlarını alsınlar. 
[32]*Ve insân nedir ki ȯŋa ġazab ėdesin ya
fânî nesil nedir ki ȯnuŋla bu kadar merâdet
tutasın(4)

32*İnsan nedir ki ona öfkelenesin(4); ya da ge -
çici soy nedir ki onunla bu denli güçlü uğ -
raşasın?!

zîrâ ∞
(1)Arapça versiyonunda I. cümle yok.
(2)Arapça versiyonunda II. cümle yok.

[*]:1664 el yazmasında bu ayet numarasının üstü
çizilmiş olup [ ] işareti içinde yazılan numaralar
1664 sıralamasını gösteriyor. Çünkü 1665 kopya -
sında bu bölümün sonuna kadar ayet sıralaması
yoktur.
(3)Ayetin sonu Arapça versiyonunda yok. Etiyop -
çası “insanların suçları için hayvanları cezalan -
dır mayın”.
*bkz. Rom. 4/4

(4)Etiyopçası: “karşındakini kızdırmak için öfk-
enizi kabartmaya neden yarışıyorsunuz? Ayetin
sonu Arapça versiyonunda yok”.
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[33]*Zîrâ hakîkat-ı hâl doğmuş âdamlardan
kimse yokdur ki yaramazlık ėtmemiş ola hem
seniŋ ismiŋe mukırr kimse yokdur ki hatâʾ
ėtmemiş ola(1)

33*Çünkü gerçekten -doğmuş olan insanlar-
dan- hiç kimse yoktur ki günah etmemiş olsun
ve senin adına doğru söyleyen hiç kimse yok-
tur ki ben hata etmedim desin(1).
[30]*Âmmâ yâ Rabbi seniŋ ʿadâletiŋ ve ih -
sânıŋ bunuŋla meşhûr olur kaçan ki sâlih
ʿamelleriŋ zahîresi olmayanlara rahmet ėtmiş
olursaŋ
34*Ama ya Rabbi! İyi işleriyle ürün getir -
meyenlere acıdığın zaman; senin adaletin ve
bağışlaman bununla ünlenir.  
[35]*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki baʿzı
nesnelerde íyỉ söylediŋ ve nice ki söylediŋ ise
öyle ola
35*O da bana yanıt verip dedi ki: -Bazı şey -
leri iyi söyledin ve nasıl dediysen öyle olsun. 
[36]*Zîrâ ölümden kazâdan ve helâkden ev -
vel günâh ėtmişleriŋ ʿamelleriniŋ hėsâbını is-
temem
36*Çünkü ölümden, beladan ve yok edilme-
den önce suçlu olanların işlerinin hesabını
istemem. 
[36]*(?)Âmmâ sâlihleriŋ ʿamellerindeŋ sevi -
nem(2) ve seyâhatı hem halâsı ve ecriŋ âhzini
aŋam
36*Ama doğruların işlerinden sevineyim(2)

do laşmayı, kurtarmayı ve mükâfatın namze-
dini anayım. 
[37]*Pes nice ki söyledim ise böyledir
[37]*Böyle; nasıl dediysem öy ledir. 
[38]*Zîrâ nice ki fellâh tohumuŋ çok da ne -
lerini yere bırağırsa ve çok fidânlar dikerse(3)

âmmâ hep ekdiḡi nesneler kendỉ mevsi mine
dek(4) dayanmazlar ve hep dikdiḡi kök baḡla -
mazlar ise böyle dahi dünyâda ekilmiş ler hep
halâs olmazlar 
38*Çünkü nasıl ki çiftçi birçok tohum tane -
lerini yere eker ve birçok fidanlar dikerse(3)

ama tüm fidanlar kendi mevsimine(4) dek da     -
 yan mazlar ve tüm dikilenler kök bağla -
mazlar- böylece dünyaya ekilenlerin hepsi
kur tulmazlar.

(?): Burada 36. sıra numarası 1664 tercü mesinde
mükerrer(tekrar)yazılmış bulunu yor.
(1)bkz. Rom.3/10, Mik.7/2, Sül. Mes.7/20. I. Krl.
8/46, II. Trh. 6/36
(2)Ayetin sonu Arapça versiyonunda yok.
(3)Arapça versiyonunda “ve tarlası tüterse”.
(4)Süryanice versiyonu “her zaman”.
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[39]*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki lütfuŋu
buldum ise ko söy le ye yim
39*Ben de şöyle yanıtladım: -Eğer gözünde
lütuf bulduysam bırak konuşayım.
[40]*Nice ki fellâhıŋ tohumu doğmayıp zâyiʿ
olursa ya vaktince yağ mur almazsa ya çok
yağmurdan bozulursa(1)

40*Nasıl ki çiftçinin tohumları doğmadan
kay bolur, zamanında yağmur almaz veya çok
yağmurdan bozulursa(1)

[41]*Böyle dahi elleriŋ ile cebl ve saŋa beŋ -
zediḡi içỉn sûretiŋ diyẻ tesmiye olunan insân
zâyiʿ olur ki her şeyi ȯnuŋ içỉn halk eylediŋ
çün ȯnủ fellâhıŋ tohumu ile müsâvi tutduŋ
41*Böylece ellerinle yoktan yaratılan ve sana
benzedikleri için ‘benzerin’ diye adlandırılan
insan kaybolur. Halbuki her şeyi onun için
yaratmıştın. Çünkü onu çiftçinin tohumu ile
bir tuttun.  
[42]*Bize ġazâb ėtme illâ kavmiŋe ʿafv eyle
hem mîrâsıŋa merhamet eyle zîrâ sen mah -
lûkuna rahmet edicisin
[42]*Bize öfkelenme! Ama halkına bağışla ve
mirasına merhamet et. Çünkü sen yaratık -
larına çok acıyansın.  
[43]*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki hâzır
nesneler hâzırlar içỉn ve gelecek şeyler gele-
cekler içỉndir(2)

[43]*O da bana yanıt verip dedi ki: -Hazır
şeyler hazırlar için ve gelecek şeyler gelecek-
ler içindir(2). 
[44]*Zîrâ sen benim mahlûkumu benden artĩk
sevmekden pek baʿîdsin pes ben saŋa ve ȯŋa
sıkça yaklaşayım âmmâ tâlihlere hîc yak -
laşmam(3)

44*Çünkü sen benim yaratıklarımı, ‘Ben’den
daha çok sevmekten uzaksın. Şimdi ben sana
ve ona sıkça yaklaşayım; ama kötülere hiç
yaklaşmam(3). 
[45]*Lâkin bunuŋla dahi Rabbi'l-Müteʿâliŋ
huzûrunda pek ʿacîbsin ki kemâ-yenbaġî te -
vâzuʿ eylediŋ(4)

[45]*Ama bununla da yüce Rabbin önünde
çok şaşkınlık yarattın ve gereği gibi alçak -
gönüllü oldun(4). 

[46]*Ve kendỉŋi sâlihler arasında pek muʿaz -
zez tutmağa lâyık gör mediŋ
[46]*Kendini doğrular arasında çok sevgili
tutmaya layık görmedin.

zîrâ ∞

(1)Latince, Arapça ve Süryanice versiyonu “eğer
çiftçinin tohumları zamanında yağmur almazsa
nasıl kurtulur? Çok yağmurdan ölürler”.

(2)Arapça versiyonu “tohumlar ve bitkiler görev-
lerini yerine getirmek için doğanlar gibidir ki, on-
lardan güçsüzler kaybolurlar”.
(3)Etiyopçası:“Ama sen benden daha çok var -
lıklarımı sevemezsin. Her ne kadar insan istemese
de; sen suçlularla bir tutulmak ister misin?” bkz.
Rom.3/10, Mik.7/2, Sül.Mes.7/20 ile karşılaş tı -
rınız. 
(4)Etiyopçası:“Sen ‘Yüce’nin gözünde büyük
oldun”, 48. Ayet hata gösteriyor. Latince versiyon-
daki Apokrafi sözlüğünden alıntılar var; bkz.
Jacques Paul Migne, vol. I, Spalte 615, 1858.
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[47]*Zîrâ âhîr zamânda dünyâda sâkin olan-
lara çok derdler ve belâlar vakiʿ olacaklardır
çün ʿazîm ġurûr ile süluk ėdeceklerdir(1)

[47]*Son zamanda dünyada ya şayanlara bir -
çok dertler ve belalar gelecektir. Çünkü bü -
yük gururla(1) olacaklardır.
[48]*Âmmâ sen kendỉn içỉn ʿakllı ol ve âk -
rânlarıŋıŋ ʿizzetini dile
[48]*Ama sen kendin için akıllı ol ve kendi
yaşıt larının onuruyla yürü. 
[49]*Zîrâ size cennet(2) açılmış şeceri'l-hayvât
dikilmiş âhiret hazır lan mış feyz-i müheyyâ
şehr yapılmış(3) râhat-ı müstahsen ihsân-ı mü -
tem mem ve hikmet-i mükemmeldir
[49]*Çünkü size cennet açılmış(2) hayat ağacı
dikil miş, ahiret hazırlanmış, bolluk içindeki
şehir yapılmış(3) huzurlu, beğenilen çok güzel
ve kusursuz bilgeliktir.
[50]*Şirretiŋ kökü kapanmış ki size uğra -
maya hastalık ve güḡe sizden mahfî ve ifsâd-
ı esfele nisyân yerine kaçmışdır+

[50]*Kötülüğün kökü kapanmış ki size uğ -
ramıyor. Hastalıkla güve* sizden gizlenmiş ve
‘en adi terkedilme yeri’ne+ kaçmıştır.
[51]*Elemler geçmiş ve ʿakibet ʿademi'l-
mev   t iŋ hazînesi zâhîr ol muş  dur
[51]*Tüm acılar bitmiş, sonunda ölümsüzlük
hazinesi görünmüştür. 
[52]*Pes helâk olanlarıŋ kesretinden artĩk
suʿâl eylemeŋ
[52]*Ama artık bana yok olanlar için soru
sorma. 
[53]*Zîrâ onlar dahi destûr alıp Rabbi'l-Mü -
teʿâli tahkîr eylediler dî nini horladılar ve
ȯnuŋ tarîklerini terk eylediler
[53]*Çünkü onlar özgürlükleriyle yüce Rab -
bi küçümsediler, diniyle alay ettiler ve O’nun
yollarını bıraktılar. 
[54]*Ondaŋ mâʿadâ ȯnuŋ sâlihlerini çėḡne -
diler(4)

[54]*Bundan başka O’nun erdemli adamları -
nı çiğnediler(4). 
[55]*Ve kalblerinde dėdiler ki Allah yokdur
eḡerçe öleceklerini bil diler ise de
[55]*Ve yüreklerinde dediler ki: ‘Allah yok

tur!’** Öleceklerini bile bile böyle söylediler.

[56]*Zîrâ nice ki mezkûr nesneler size vâkiʿ
olacaklar ise böyle dahi
[56]*Aynen nasıl ki anılan şeyler size olacak-
larsa; böylece ∞

(1)Bu ayet ve son cümlesi Arapça versiyonda yok.
(2)Bu ayetin son cümlesi Arapça versiyonda yok.
(3)Süryanicesinde “şehir yapıldı”.
*bkz. II. Kor. 3/12-16
+: Tartarus: Eski Yunanca’da yerin dibinde kötü
ruhların hapsedildiği yer. bkz. II. Pet. 2/4
**bkz. Mez. 18/1

(4)Etiyopçası: “sonra ayak vurdular ve dediler
ki”.
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onlara hazırlanmış susuzluk ve ʿazâb uğra -
yacakdır çün Allah Teʿâ lânıŋ murâdı deḡil idi
ki insân helâk ola(1)

onlara da hazırlanmış susuzluk ve azap var.
Çünkü yüce Allah’ın isteği insanın yok edil -
mesi değildi(1).
[57]*Âmmâ onlar mahlûk iken kendỉ hâli -
kınıŋ ismini tencîs eylediler ve onlara hayâtı
hâzırlayana şükrsüz oldular
57*Onlar yaratık iken kendi yaratıcılarının
adını kirlettiler ve onlara yaşamı hazırlayana
şükretmediler. 
[58]*Pes hâlâ dînûnetim yaklaşır
[58]*Öyleyse artık ‘yargım’ yaklaşıyor.
[59]*Ve bu nesneleri hepisine göstermedim
illâ yalıŋız saŋa ve seniŋ az âkrânlarıŋa gös-
terdim(2)

[59]*Ben tüm bunları göstermedim; ama yal -
nız sana ve senin yaşıtlarından birazına gös-
terdim(2). 
[60]*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki işte hâlâ
yâ Rabbi sen baŋa âhir zamânda ėdeceḡiŋ çok
âlâmetleriŋi gösterdiŋ âmmâ ne vakde olurlar
göstermediŋ
[60]*Ben de yanıt verip dedim ki: -Evet ya
Rabbi! Sen bana son zamanda olacak birçok
işaretleri gösterdin. Ama ne zaman olurlar
göstermedin?

Dokuzuncu Bâb
1*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki vakti kâ -
dir olduğuŋ gibi ken dỉsinde ölç ve mezkûr
ʿalâmetleriŋ bir bölüḡünüŋ geçdiḡini gördü -
ğüŋ zâmân(1)

1*O da bana şöyle yanıt verdi: -Zamanı an -
layabildiğin kadar kendisinde ölç ve adı
anılan işaretlerin bir kısmının geçtiğini gör -
düğün zaman(1)

2*Duyasın ki ol zamân bir zamândır ki Rab-
bi'l-Müteʿâl kendỉniŋ yapdığı dünyâyı ziyâret
ėtmeḡe başlar* 
2*Duyacaksın ki o zaman; yüce Rabbin ken-
disinin yaptığı dünyayı ziyaret* etmeye baş -
ladığı bir zamandır.

*bkz. İş.30/27
pes ∞

(1)Bu ayetin son cümlesi Etiyopça versiyonunda
yoktur.
(2)Ayetin II. Yarısı Ali Bey’in çevirisinde 59. Aye -
te tekabül ediyor.

f

(1)Bu ayet yalnızca Arapça versiyonunda vardır. 
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3*Pes kaçan ki dünyâda zelzeleler ve halkıŋ
ġulġulelerini göresin(1)

3*Ne zaman dünyada çok depremler ve in -
sanların kar gaşalıklarını gördüğünde(1)

4*O zamân anlayasın ki Rabbi'l-Müteʿâl bu
nesneleriŋ husûsunủ tâ ibtidâdan senden ev -
vel olan günlerde söylemişdir(2)

4*O zaman anlayacaksın ki yüce Rabb bu
şeyleri özellikle ta baş langıçtan senden ön -
ceki günlerden söylemiştir(2). 
5*Zîrâ nice ki dünyâda olan her şeyʾiŋ evveli
ve ʿâhiri var ise ve âhir zâhir ise(3)

5*Çünkü nasıl ki dünyada olan her şeyin başı
ve sonu varsa ve son görünüyorsa(3)

6*Böyle dahi Rabbi'l-Müteʿâliŋ zamânlarınıŋ
âyât ve efʿâl-i âkvâʾ ile zâhir-i evvelleri hem
efʿâl ve ʿalâmetler ile zâhir ʿâhiri vardır(4)

6*Böylece yüce Rabbin zamanlarının(4) işa -
retleri, güçlü eylemleriyle ilk görüntüleri ve
eylemlerle işaretlerinin görünen sonu var dır. 
7*Pes kim ki kurtulup kendỉ ʿamelleri ve i -
nandığı imânı ile halâs olursa(5)

7*Kendi işleri ve inancıyla her kim sakınıp
kurtuluş(5) bulursa; 
8*Mezkûr muhâtarâtdan necât bula ve benim
yerimde hem hudûdumda halâsı göre zîrâ ben
kendỉmi tâ ezelden takdîs eyledim(6)

8*Adı geçen sıkıntılardan kurtulsun. Benim
yerimde ve sınırla rımda kurtuluş görsün.
Çün    kü ben kendimi ta önceden kutsadım(6).
9*O zamân benim tarîklerimi fenâya kulla -
nanlar derdnâk ve onları tahkîr ile bıra ğan lar
ʿazâblarda kalalar
9*O zaman benim yollarımı kötü kullananlar
dertle dolsunlar ve onları küçümseyerek bıra -
kanlar azaba katlansınlar. 
10*Zîrâ onlar ki hayvâtda iken ihsânlarımı
alıp beni bilmediler
10*Çünkü onlar yaşarken nimetlerimi alıp
beni bilmediler. 
11*Ve dahi ellerinde iken dînimden bî-zâr
idiler hem onlara tevbe ye açık yer
11*Bunlar ellerindeyken dinimden bıktılar;
hem onlara tövbeye açık yer ∞

(1)Mat. 24/7 ile karşılaştırınız.
(2)Arapça versiyonu şöyle genişletiyor: “Ben Rab,
dünyanın zamanları için konuşmaya başladığımda
ne geleceğini ve ne olacağını bileceksiniz”.
(3)Arapça versiyonu şöyle değişiyor: "Ben açıkla -
dığım zaman ortada görünmeyen belirecek".
(4)bkz. Dan.12/9, İş.10/23: Etiyopçası; "Aynı şe -
kilde ‘Yüce`nin dünyası; konuşma, işaret, güç, iş
ve mucizelerinin sonuna dek bunları kendisine ilke
edinmiştir".
(5)bkz. Habk.2/4. Not: Bu ayetin ilk bölümü II.

Arapça versiyonunda eksiktir.

(6)Ayetin son kısmı Arapça versiyonunda yazıl -
mamış ve 13. Ayete kadar eksiktir.
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var iken ġâfil idiler de ȯnủ horladılar
varken umursamadılar ve onu küçümsediler.
12*Gerekdir ki ȯnủ ölümden soŋra ʿazâb ile
duyalar
12*Ama onu ölümden sonra acı içinde duya-
caklar.
13*Pes sen artĩk dikkat eyle yaramazlar nice
taʿzîb olacağını sorma illâ sâlihler ve ol kim-
seler ki dünyâ onlarıŋ ve onlarıŋ içỉndir nice
ve ne zamân halâs olacağını tefahhus eyle
13*Sen artık dikkat et! Kötülüklerin nasıl acı
çekeceklerini sorma. Ama doğrular o kişi ler -
dir ki dünya onların ve onlar içindir. Ne za -
man ve nasıl kurtulacağını düşün.
14*Ben dahî cevab vėrip dėdim ki artĩk söy -
ledim hâlâ dahi söylerim hem şimden gėrỉ de
söyleyeceḡim bu ki helâk olanlar halâs olan-
lanlardan o kadar ziyâdedir ne kadar ki dalga
dalgadan bü yükrekdir
14*Ben de yanıt verip dedim ki: -Artık söy -
ledim, şimdi de söylüyo r ve bundan sonra da
söyleyeceğim budur: Yok olanlar kurtulanlar-
dan o denli çoktur ki dalga dalgadan büyük-
tür. 
15*Ve o baŋa cevab vėrip dėdi ki tarla ne şekl
ise tohumlar dahi o şekldir(1) ve çiçekler ne
dürlü ise renkler dahi ol dürlüdür(2)

15*O da beni şöyle yanıtladı: -Tarla ne şe -
kilse tohumlar da o şekildir(1) çiçekler ne çeşit
ise renkler de o çeşittir(2). 
16*Ve üstâd nice ise ʿamele dahi böyledir
hem fellâh nice ise felâhat dahi böyledir zîrâ
ʿâlemiŋ zamânı O idi(3)

16*Usta nasılsa işçiler de öyledir, çiftçi na -
sılsa tarladaki işçiler de öyledir. Çünkü ev -
renin zamanı “O” idi(3).
17*Ve hâlâ ben şimdi olanlara sükkânı için
dünyâyı hâzırladığım zamân yapılmazdan
evvel baŋa kimse karşĩ söylememişdir(4)

17*Ve eğer ben şimdi olanlara yaşamaları
için dünyayı hazırladığım zaman; yapıl ma -
dan önce bana karşı kimse birşey söyle me -
miştir(4). 
18*Zîrâ tâ o zamândan berỉ şimdiki gibi her -
kes bu hâzır dünyâda hîc
18*Çünkü ta o zamandan beri, şimdiki gibi 

herkes bu hazır dünyada hiç ∞

eksilmez ∞

(1)bkz. İş.24/2, 
(2)Süryanice ve Latince versiyonu "Bu çiçekler,
renkler ve öyle işçiler; bir esans kokusu gibidir"
(3)Veya “varlığa neden olan„ ‘O’ydu. Not: Bu
ayeti takip eden cümle Arapça versiyonunda yok-
tur.
(4)II. Arapça versiyonu "aynen kendi tarlasından
hasat alan çiftçi gibidir ki, ‘Ben’  de gelecek dün -
yada yaratıklarımı toplayım".
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eksilmez mahsûlât ile ve iftihâs olunmaz ta -
biʿîŋ tertîbi altında ya ra dılmış olurdu(1)

tükenmez ürünlerle ve anlaşılmaz tabiatın
tertibi altında yaratılmış olurdu(1).  
19*Âmmâ onlarıŋ ahlâkı bozuldu(2) ben dahi
dünyâya bakdım ve gördüm ki yetişen endi -
şeler içỉn muhâtara var
19*Ama onların ahlakı bozuldu(2). Ben de
dünya ya baktım ve gördüm ki yetişen kaygılar
için sıkıntılar var. 
20*Bunu görüp ȯŋa çok bağışladım da ken -
dỉme salkımdan bir dâne ve bir ʿazîm tâʾi -
feniŋ arasından bir fidan alıkodum(3)

20*Bunu görüp ona çok bağışladım. Kendi -
me salkımdan bir tane ve büyük bir milletin
arasından bir fidan seçtim(3).
21*Pes sümeḡe doğmuş kesret helâk olsun(4)

ve benim dânem hem ʿazîm zahmet ile besle -
di ḡim fidânım mahfûz olsun
21*Şimdi boşuna doğmuş çoğunluk yok olsun
ve benim tanem hem büyük emekle besledi -
ğim fidanım korunsun(4) .
22*İmdi eḡer yedi günü dahi geçerseŋ on-
larda oruç tutma illâ bir çiçekli yere var ki
onda ev yapılmamış ola ve fakat ol yeriŋ çi -
çek le rinden(5) ye eti tatma şarâb içme ancak
çiçekleri ye
22*Şimdi yedi günü de oruçsuz geçirirsen;
çiçeklerle dolu bir yere git. Orda ev yapıl -
mamış olsun. Ama o yerin çiçeklerinden(5) ye.
Et yeme, şarap içme; ancak çiçekleri ye. 
23*Ve durmayıp Rabb-i Teʿâlâya yalvar da
ben geleyim seniŋle söyleşeyim
23*Ve durmadan yüce Rabbe yalvar. Ben de
geleyim, seninle  söyleşeyim. 
24*Pes ben ȯnuŋ baŋa dėdiḡi gibi Ârdât(6) dė -
dikleri yere vardım ve çiçekler arasında otur-
dum
24*Böylece ben, onun bana dediği gibi Ar -
dat(6) dedikleri yere vardım ve çiçekler ara -
sında oturdum. 
25*Ve yeriŋ sebzevâtından yedim de onları
yeyip doydum
25*Ve yerin sebzelerinden yiyerek doydum. 

(1)Süryanice, Latince ve I. Arapça versiyonu
"Kendi işleriyle bozulabileni gönderdi".
II. Arapça versiyonunda "Bu dünyanın işçisi kendi
emeğiyle ve yorgunluğuyla hasadı aldığı gibi ; ben
de yaratıklarımı kaçınılmaz akibetlerinden kurtar-
mak istedim".
(2)Arapça versiyonu tamamen değişiktir: "Bu
dünyanın temeli bozuldu; çünkü onlar yaramaz
işleriyle kötülük biçtiler".
(3)II. Arapça versiyonunda tamamen değişiktir
"Geldiğimde acıdım! En azından asmadan
kendime bir çubuk seçtim".

(4))Bu Arapça versiyonunda tamamen değişiktir;
"Adamların geri kalanı kaçtı ve yeryüzünden silin -
di".
(5)Etiyopçası "Yabani meyveler ye".
(6)Latince: Ardat, I. Arapça versiyonunda: Araab,
II. Arapça versiyonunda : El Mushir. 
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26*Yedi günden soŋra oldu ki ben ot üzerinde
yatĩr iken kalbim evvelki gibi ıztırâb çekmeḡe
başladı
26*Yedi gün sonra ben çayır üstünde yatı -
yorken yine eskisi gibi yüreğim sıkılmaya baş -
ladı. 
27*Ve ağzım açıldı da Rabbi'l-Müteʿâliŋ hu -
zûrunda söylemeḡe başlayıp dėdim ki
27*Ağzımı açarak yüce Rabbin önünde söy -
le meye başladım ve şöyle dedim: 
28*Yâ Rabbi bize görünmek murâdın iken
babalarımız Mısrdan çıkdıkları zamân onlara
gezilmez ve mehul beriyyede göründüŋ
28*-Ya Rabbi! Bize görünmek istediğinde,
atalarımız Mısır’dan çıktıkları zaman onlara
dolaşılmaz, çorak çölde göründün.  
29*Ve dėdin ki ya İsrâʾėl diŋle beni ve sen ey
Yaʿkûbuŋ zürriyeti(1) kelâmıma insât eyle
29*Ve dedin ki:-Ey İsrail! Beni dinle ve sen
ey Yakup’un soyu(1) sözümü susup dinle! 
30*Zîrâ işte ben dînimi sizde ekerim ki ara -
ŋızda mahsûl getire de ȯnuŋla ebeden muʿaz -
zez olasız
30*Çünkü işte ben dinimi sizde ekerim ki
aranızda ürün getirsin de onunla sonsuza dek
mutlu olasınız.
31*Âmmâ babalarımız dîni kabûl ėdip gö -
zetmediler ve emirleriŋi saklamadılar(2) lâkin
dîniŋ mahsûlü zâyiʿ olmadı zîrâ ki seniŋ idi 
31*Ama atalarımız dini kabul edip gözet me -
diler ve buyruklarını(2) korumadılar. Lakin di -
nin ürünü kaybolmadı. Çünkü senindi. 
32*Ȯnủ kabûl ėdenler ise helâk oldular çün
onlara ekilmişi sakla madılar
32*Onu kabul edenler ise yok oldular. Çünkü
ekilmişi korumadılar. 
33*Pes işte ʿâdet budur ki yer bir tohumu ya
deŋiz bir gemiyi ya bir kâb bir ye yeceḡi ya
içeceḡi kabûl ėtdiḡi zamân eḡer içine tohum
ekilmiş nesne bozulursa
33*Şimdi işte kural bu: Yer bir tohumu, deniz
bir gemiyi, bir kap yiyeceği veya içeceği
kabul ettiği zaman, eğer içine tohum ekilmiş
şey bozulursa ∞ 

ya ∞

(1)"Yakup soyu" cümlesi Etiyopça versiyonunda
yoktur.
(2)II. Arapça versiyonunda cümlenin sonu de -
ğişiktir.
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ya içine birşey konulmuş nesne parelenirse,
ya da içine bir şey konulmuş nesne par ça la -
nırsa; 
34*Ekilmiş ya konulmuş ya kabûl olunmuş
nesne dahi helâk olur şöyle ki kabûl olunan
şey artık elimizde deḡil âmmâ bize böyle ol -
madı
34*Ekilmiş veya kabul olunmuş şey de yok
olur. Şöyle ki kabul olu nan şey artık elimizde
değil. Ama bize böyle olmadı. 
35*Gerçe biz ki dîni kabûl ėtdik helâk olduk
çün günâh eyledik hem ȯnủ kabûl ėden kal -
bimiz dahi helâk oldu âmmâ dîn helâk olmadı
illâ kendỉ kuvvetinde kalmışdır(1)

35*Gerçi biz dini kabul ettik ve yok olduk.
Çünkü suçlu olduk ve onu kabul eden yü -
reğimiz de yok oldu. Ama din yok olmadı ve
kesinlikle kendi potansiyelinde kaldı(1). 
36*Bu kez ben kalbimde böyle söyler iken
gözlerim ile bakdım da sağ tarafda bir karıyı
gördüm
36*Bu kez ben kendi yüreğimde böyle söy -
lerken, gözlerimle bak tığım an sağ yanımda
bir kadın gördüm. 
37*Ki yas çekerdi ve ʿazîm çığrış ile ağlardı
hem cânı elem çekerdi ve esvâbı yırtık hem
başında kül var idi
37*Bu kadın yas çekiyor ve yüksek sesle ağ -
lıyordu. Canı çok acı çekiyor, giysileri yırtık
ve başında kül vardı. 
38*O zamân ben daldığım fikirlerimi bırakıp
ȯŋa döndüm ve ȯŋa ne ağlarsın hem cânıŋ
niçỉn elem çeker dėdim
38*Ben de kendi düşüncelerimi bırakarak
ona döndüm ve ona: -Niçin ağlıyorsun, canın
niçin acı çekiyor? Dedim.  
39*Ol dahi baŋa dėdi ki efendi ko beni ki
kendỉme ağlayayım ve dahi ziyâde elem çe -
keyim zîrâ pek cân acılığım var hem pek
derd mendim
39*O da bana dedi ki:-Efendi! Bırak beni de
kendime ağlayayım ve daha çok acı çekeyim.
Çünkü çok canım acıyor ve çok dertliyim. 
40*Ben dahi ȯŋa ne belâya uğradıŋ baŋa
deyỉvėr dėdim
40*Ben de ona: -Başına ne bela geldiyse söy 

le, dedim. 
(1)Etiyopçasında son cümle yok.
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41*Ol dahi baŋa dėdi ki ben câriyeŋ ʿâkıre
idim ve eḡerçe otuz yıl kocada idim ise de
doğurmamışım
41*O da bana dedi ki: -Ben cariyen; kısır bir
kadındım ve otuz yıldır evliydim ama doğur -
mamıştım. 
42*Âmmâ ol otuz yılda gėce ve gündüz her
sâʿat ve her gün Rabbi'l-Müteʿâle yalvardım
da
42*Otuz yılda gece gündüz; her saat ve her
gün yüce Rab’be yal vardım. 
43*ʿÂkıbet otuz yıldan soŋra oldu ki Allah
Teʿâlâ ben câriyeŋi isticâb eyledi ve benim
derdime bakdı hem musîbetime nazâr eyledi
ve baŋa bir oğul vėrdi de ben ve kocam ve
cümle hemşehrilerim pek sevindik ve ‘Her
Şeyʾe Kâdir Allah’a ziyâdesi ile hamd ü se -
nâʾ  lar eyledik
43*Otuz yıldan sonra olacağı varmış ki yüce
Allah ben cariyeni cariyeni kabul etti, benim
derdime baktı ve belalarımıza gözünü çevirdi.
Bana bir oğul verdi. Ben, kocam tüm hem -
şehrilerim çok sevindik ve ‘Her şeye gücü
yeten yüce Allah’a çok şükrettik. 
44*Ve ȯnủ ʿazîm zahmet ile besledim
44*Onu büyük emeklerle yetiştirdim.
45*Ȯndan büyüdükden ve teʾehhül ėdecek
yaşa yetişdikden soŋra ȯŋa düḡün eyledim 
45*O büyüyüp ergen yaşa gelince ona düğün
yaptım.

Onuncu Bâb
1*Âmmâ oğlum gerdeḡe girdiḡi gibi düşdü
ve öldü
1*Ama oğlum gerdeğe girdiği gibi düştü ve
öldü! 
2*O zamân hepimiz mûmları söyündürdük de
cümle şehrlilerim baŋa taʿziye ėtmeḡe gel -
diler ben dahi tâ öbür günüŋ ahşamına dek hîc
tınmadım
2*O zaman hepimiz mumları söndürdük ve
tüm şehirlilerim bana baş sağlığı dilemeğe
geldiler. Ben de ta öbür günün akşamına dek
hiç konuşmadım.
3*Ȯndan hepisi baŋa taʿziye ėtmekden ferâ -
ġat ėtdikden soŋra râ hatıma vardım(1)

3*Herkes bana baş sağlığı diledikten sonra 

rahatlandım(1) ∞

ve gėcede ∞ 

(1)Süryanice ve II. Arapça versiyonunda "Rahat
bir uykuya daldığını gördüm".
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ve gėcede kalkıp kaçdım da gördüḡüŋ gibi bu
sahrâya geldim(1)

ve gece kalkıp kaçarak, gördüğün gibi bu
yere geldim(1).
4*Ve hâlâ niyyet ėderim artık şehire dön-
meyem illâ burada yemeksiz içmeksiz kalam
ve hîc durmayıp yas çekem hem ölünceye
dek oruc tutam
4*Artık şimdi şehire dönmemeye karar ver -
dim. İlla burada yemeksiz içmeksiz kalayım,
hiç durmayıp yas çekeyim ve burada ölünc-
eye dek oruç tutayım. 
5*Pes ėtdiḡim lâkırdıları bırağıp ȯŋa ġazab
ile cevab vėrdim ve dėdim ki(2)

5*Böylece söylediğim sözlerimi bırakıp, ona
kızgınlıkla yanıt verdim ve dedim ki(2): 
6*Ėy cümle  karılardan ziyâde dîvâne bizim
yasımızı ve bize vakiʿ olan nesneleri görmez
misin
6*Ey tüm kadınlardan daha çok deli kadın!
Bizim yasımızı ve bize olan bu şeyleri gör-
müyor musun? 
7*Ki anamız Siyon her hüzn ile mahzûn ve
ʿazîm musîbet ile musâbdır ve pek yas çeker
7*Ki anamız Sion, her türlü acıyla üzgün,
büyük kötülüklerle belalara uğramış ve yas
içindedir. 
8*Pes hâlâ ki biz hepimiz yas çekip mahzûn
ve melûluz sen fakat bir oğul içỉn tâse çeker -
sin
8*Şimdi biz yas çekip üzgün ve bitkiniz. Ama
sen bir oğul için kaygı mı çekiyorsun?
9*Gel yere suʾâl eyle de saŋa diye ki bu kadar
üzerinde doğanlarıŋ düşüşüne yas çeksem ge -
rek
9*Gel yere sor da sana desin ki: ‘Üzerimde
bu denli çok doğanların düşüşüne yas çek-
mem gerekiyor.’
10*Zîrâ evvelden hepisi ondan doğmuşlar
ġayrılar dahi soŋra geleler ve işte bayağı hep
helâka yürürüz hem onlarıŋ ekseri berbâd
oluyor
10*Çünkü önceden herkes ondan doğmuş,
diğerleri de sonra gelmiştir. İşte tümümüz yok
olmaya gidiyoruz ve onların birçoğu da yok
oldu. 

11*Pes kanġiŋiz zîyâde yas çekmek gerek o
mu ki böyle ʿazîm kesreti yavı kıldı
11*Şimdi hanginizin daha çok yas çekmesi
gerekiyor; ki böyle büyük bir çoğunluğu yi-
tiren onun mu?
(1)Etiyopçasında ‘gördüğün gibi’ cümlesi yok-
tur.
(2)’Kızgınlıkla’ kelimesi Arapçada metinde yok.

f

f
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yohsa sen mi ki bir ferîde * acırsın(1)

Yoksa sen mi ki bir tek şeye* acıyorsun?(1)

12*Eḡer baŋa derseŋ ki benim ağlayışım ye -
riŋ ağlayışına beŋzemez zîrâ ben karnımıŋ
meyvesini yavı kıldım ki ȯnủ meşekkât ile
taşıdım ve ağrı ile doğurdum
12*Ama bana dersen ki: ‘Benim ağlayışım,
yerin ağlayışına benze mez. Çünkü ben rah-
mimin meyvesini yitirdim, onu güçlükle taşı -
dım ve sancıyla doğurdum.’ 
13*Âmmâ yer yeriŋ tarzı üzere getirir ve hâ -
zır kesret-i halk ȯŋa dâʾimâ olduğu gibi ʿav -
det ėder
13*Ama dünyanın kuralına göre getirir ve
varolan birçok halk daima, olduğu gibi O’na
geri döner.  
14*Ben dahi saŋa deyim ki nice sen ȯnủ me -
şekkat ile doğurduŋ ise böyle dahi yer ȯnủ
evvelden iflâh ėden âdama kendỉ mahsûlünü
vė rir(2)

14*Ben de sana diyorum ki, nasıl sen onu
güçlükle doğurdunsa; böy lece yer onu önce-
den yetiştiren insana kendi ürününü verir(2). 
15*Pes hâlâ kendỉŋde elemiŋi sakla ve saŋa
vakiʿ olan hâlâ pekce tahammül eyle
15*Şimdi yüreğindeki acıyı gizle ve sana
olmuş olan şeylere iyice katlan. 
16*Zîrâ eḡer Allah Teʿâlâdan mukadder olan
nesneleri ʿâdil bilirseŋ(3) ȯnuŋ tedbîrini vakti
ile duyarsın ve bu husûsdan memdûha olur-
sun
16*Çünkü eğer yüce Allah’tan takdir edilmiş
şeyleri adil bilirsen(3) O’nun tasarısını zama -
nında duyarsın ve bu yüzden övülmüş olur-
sun. 
17*Pes var şehre kocaŋa git
17*Şimdi şehire var, kocana git!  
18*Âmmâ o baŋa ėtmem ve şehre girmem
illâ bunda ölürüm dėdi
18*Ama o bana: -Gitmem ve şehire girmem!
Ama burda ölürüm, dedi.
19*Ben dahi ȯŋa tekrar ėtme bunu illâ saŋa
íyỉ nasîhat vėrene kâʾil ol dėdim
19*Ben de ona yine: -Yineleme! Ama sana iyi
öğüt verene boyun eğ; dedim.
20*Zîrâ Siyonuŋ vâkıʿaları kaçdır Kuds-Şerî  

fiŋ elemi ile müteselliye ol
20*Çünkü kaç kez Sion’un başına gelmiştir?
Kutsal Kudüs’ün acılarıyla avun.
21*Çün görürsün ki Makdesemiz vîrân ve
mezbahımız harâb hem heykelimiz yebâbdır
21*İşte görüyorsun ki Tapınağımız yıkılmış,
mezbahımız döküntü olmuş ve kutsal mekâ -
nımız bozulmuştur.
*bkz. Ali Bey“in 1664 el yazmasında ‘bir ferîdi
acırsın(Donmuş katılaşmış bir faniyi).

(1)II. Arapça versiyonunda "Biri sizin için ağla -
mıyor’.
(2)II. Arapça versiyonda son cümle olan "Yaratan-
dan ne aldınızsa" cümlesi yok .
(3)II. Arapça versiyonda "Tanrıya direndi"; Eti -
yopçası: Etiyopçası: "Oğlunu zamanında kurtara-
cak ve onun kadınlar arasında adı olacak"
şek  linde devam ediyor. 

ve mûsıkî ∞
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10. Bab 22. ayetten, 11. Bab 29. ayete kadar olan sayfaların temiz
kopyaları kaybolmuştur(Bkz. Belgeler S.1545). Bu yüzden Ali Bey’in
1664’te kendi el yazısı ile yazdığı orijinal taslak metinden alıntı yapıldı.



22*Ve mûsıkî sâzlarımız batdı hem ezgilerimiz diŋdi şenliḡimiz eksildi ve şamʿi-dânımızıŋ
çirâğı söyündü ve ʿarbedemiziŋ Tâbûtu uğurlandı hem mukaddes(1) nesnelerimiz münecces
oldu
22*Müzik enstrümanlarımız çalmıyor, ezgilerimiz dindi, sevinçli günler geçti, şamdanımızın
ışığı söndü ve cengimizin Tabutu(AHIT SANDIğI) çalındı, hem kutsal(1) şeylerimiz kirletildi. 

23*Ve bizde aŋılan isim hemen rüsvâylandı ve oğullarımız ʿayblı oldular imâmlarımız
yakıldılar ve Levvîlerimiz esîrliḡe gitdiler kızlarımız iftizâz oldular ve ʿavratlarımız zorla tu-
tuldular ve sali hâmız yağmalandılar maʿsûmlarımız mefkûd oldular ve cüvânla rımız köleler
oldular hem yiḡitlerimiz zebûnlandılar
23*Bizde anılan isim çabucak rezil oldu, oğullarımız utançlı oldular, imam larımız yakıldılar,
Levililerimiz sür gün edildi, kızlarımızın ırzına geçildi, kadın larımız zorla al konuldu, iyilerimiz
yağmalandı, çocukla rımız kaybedildiler, gençlerimizi köle oldular ve yiğitlerimiz güçsüz
kaldılar.

24*Ve hepisinden beter ol Siyon ki evvel memhûre idi mührü bo zulmuş ve bî-ʿizzet olmuş
zîrâ o dahi bize ʿadâvet ėdenleriŋ ellerine vėrilmişdir
24*Ve hepsinden daha kötüsü, o Sion ki -önceden ‘nikâh bedeliyle alınmıştı- mührü bozulmuş
ve onurunu yitirmiş oldu. Çünkü o da bize düşmanlık edenlerin ellerine verildi. 

25*Pes sen ʿazîm kasâvetiŋi bırak ve elemleriniŋ kesretini ken dỉŋ den at ki tekrar her şeye
kâdir Allah saŋa ġafûr ve Rabbi'l-Müteʿâl saŋa renclerden râhat ve refâhiyet vėre
25*Şimdi sen büyük kederi bırak ve birsürü acılarını kendinden at ki, yine ‘Her şeye gücü
yeten Allah’ seni bağışlasın ve yüce Rab sana öfkesinden rahat ve huzur versin. 

26*İmdi oldu ki ben söyler iken ȯnuŋ yüzü ve çehresi fi'l-hâl mü nev ver ve sîmâsı dirahşân
oldu şöyle ki ben ondan pek çok kor k dủm
26*Ben böyle söylerken, onun yüzüyle görüntüsü ansızın aydınlık ve suratı parlak oldu. O
derecede ki ben ondan çok korktum. 

27*Ve nedir bu díyẻ fikr ėtdiḡimde işte o bülend ve pek ve heybetli âvâzıŋ savtını vėrdi şöyle
ki ʿavratıŋ âvâzınıŋ savtından yer dep rendi
27*Acaba bu nedir diye kendi kendime düşünürken? İşte o yüksek ve çok güçlü olan sesiyle
bağırdı. O derece ki kadının ağzının sesinden yer titredi.

(1)Bu son cümle Etiyopça metinde yok.

II.  EZRA - 10: 22-27  1573



1574 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 10: 28-33 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI



28*Ben dahi bakdım da işte ʿavrat artĩk görünmedi illâ bir şehir yapıldı idi ve ȯnuŋ yeri ne
ʾasl idiği büyük temellerden belli oldu

28*Ben baktığımda artık kadın ortalıkta görünmedi. Ama ortaya bir şehir çıktı. Onun yeri ve
ne şekilde olduğu temellerindeen belli oluyordu. 

29*Ve ben korkdum da tėz âvâz ile çığırıp dėdim ki

29*Ben korkumdan çabucak çağırıp dedim ki:

30*Kani baŋa ol gelen melek Uriyâl ki beni bu ʿaklıŋ şaşkınlıḡına getirdi de benim entârim
baŋa mahva ve duʿâm ʿayba döndü

30*Hani o bana gelen melek Uriyal ki beni bu durumdaki şaşkınlığıma getirdi; giysilerim
beni yok etmeye ve duam da utanca döndü. 

31*Ben bunu söyler iken ol dahi bana geldi ve gördü ki işte ben ölü gibi yatarım ve ʿaklım
başımda yok o zamân sağ eliyle yapışıp baŋa takviye vėrdi ve beni ayak üzerine kaldırdı hem
bana seŋ var ʿaklıŋ ve kalbiŋ hasta niçin muzdarib oldủ hem niçin şaşarsıŋ dėdi

31*Ben bunu söylerken o da bana geldi ve benim ölü gibi yattığımı gördü. Aklım başımda
yoktu! O zaman sağ eliyle tutup bana güç verdi ve beni ayağa kal dırdı. Bana: -Git! Aklın ve
yüreğin hasta. Neden üzüldün ve niçin şaşkınsın? dedi. 

32*Ben dahi dėdim ki zîrâ beni bırakdıŋ ben ise dediḡiŋ gibi eyleyip sahrâya çıkdım idim
âmmâ hâlâ şeyler gördüm hem görürüm ki takrîre kâdir deḡilim

32*Ben de dedim ki: -Çünkü beni bıraktın. Ben de dediğin gibi yapıp boz kırlara çıktım ve
şimdi öyle şeyler gördüm ki, söylemeye gücüm yok. 

33*Ol dahi bana dėdi ki merd gibi dur da saŋa öğredeyim(1)

33*O da bana: -Mert gibi dur da sana öğreteyim(1) dedi.

(1)II. Arapça versiyonunda "ve sonra ona söyleyin".
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34*Ben dahi dėdim efendim sen baŋa söyle ve beni terk ėtme ki ses siz olmayım(1)

34*Ben de: -Efendim! Bana söyle ve beni bırakma ki sessiz olmayım(1) dedim.

35*Zîrâ evvel bilmediḡim şeyleri gördüm hâlâ dahi bilmediklerimi işideyim

35*Çünkü önceden bilmediğim şeyleri gördüm ve şimdi de bilmediklerimi işiteyim.

36*Yohsa ʿaklım mı aldanır ve cânım düş mü görür(2) pes hâlâ lütf ėdip kuluŋa beyân eyle bu
hâlet ü rüʾyâʾ nedir

36*Yoksa aklım mı aldanıyor ve canım düş(2) mü görüyor? Şimdi lütfedip kuluna açıkla. Bu
rüyanın anlamı nedir? 

37*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki diŋle beni de saŋa öḡredeyim hem saŋa ol korkduḡuŋ
nesneler husûsunu söyleyim çün Rabbi'l-Müteʿâl saŋa çok esrârı keşf eyledi

37*O da bana yanıt verip dedi ki: - Şaşırma! Beni dinle de sana öğreteyim ve sana o korktuğun
şeyler hakkında söyleyeyim. Çünkü yüce Rabb sana çok gizemler gösterdi.

38*O seniŋ tarîk-i müstakîmiŋi gördü ki kendỉ kavmiŋ içỉn râhat ėtmeyip tâse ve Siyon içỉn
pek yas çekersin

38*O senin ‘doğru yolunu’ gördü. Sen kendi halkın için dinlenmeksizin kaygı ve Sion için yas
çekiyorsun. 

39*Pes rüʾyânıŋ maʿnîsi budur demin saŋa görünen

39*Şimdi demin sana görünen bu düşün anlamı budur: 

40*Ol yas çeken ʿavrat ki ȯŋa taʿziye ėtmeḡe başladıŋ

40*O yas çeken kadın ki ona baş sağlığı dilemeye başlamıştın. 

41*Ve şimdi artĩk ʿavrat şeklini görmezsin illâ saŋa bir yapılmış şehir göründü

41*Şimdi artık kadın şeklini göremiyorsun. Ama sana yapılmış bir şehir göründü.

(1)Etiyopçası: "Beni bırakma ki, ansızın ölmeyim".
(2)Ayetin sonu Arapça versiyonda yoktur.
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42*Ve ȯnuŋ saŋa oğlunuŋ hâlini hikâyet ėtdiḡiniŋ taʿbîri budur
42*Onun sana kendi oğlu için söylediğinin anlamı da budur:

43*Gördüḡüŋ ʿavrat Siyondur ki ȯnủ hâlâ yapılmış şehir gibi gö re sin
43*Gördüğün kadın Sion’dur ki, şimdi onu bir şehir gibi yapılmış görüyorsun. 

44*Ve ȯnuŋ saŋa otuz yıl mikdârı ʿâkıre idim dėdiḡi budur ki artık otuz yıl geçdi ki içinde bir
kurbân takrîb olunmadı(1)

44*Onun sana ‘Otuz yıldır kısır idim’ dediğinin anlamı da budur: Artık otuz yıl geçti ve içinde
bir kurban sunulmadı(1). 

45*Âmmâ otuz+ yıldan soŋra oldu ki Süleymân bir şehri yapdı ve kurbânlar ėtdi ʿâkıre iken
bir oğlu doğurduḡu zamân odur
45*Ama otuz yıldan sonra Süleyman bir şehir yaparak içinde kurbanlar sun muştu. Bu kısır’ın
bir oğul doğurması demektir. 

46*Ve onủ zahmet ile besledim dėdiği budur bunlar Kuds-i Şerîfiŋ sâkineleridir
46*‘Onu emekle besledim’ dediği de budur: Bunlar kutsal Kudüs’te yaşayan lardır. 

47*Ve onuŋ saŋa oğlu gerdeḡe girer iken öldü ve ȯŋa bir hâl vakiʿ oldu dėdiḡi Kuds-i Şerîfe
vâkiʿ olan harâblıkdır
47*Onun sana: ‘Oğlu gerdeğe girerken öldü ve ona bir şey oldu!?’ dediği şey ler; kutsal
Kudüs’e olan yıkımıdır. 

48*Pes işte sen ȯnuŋ çehresini gördüŋ ve oğlu içỉn yas ėtdiḡi ecl den ȯŋa teselli ėtmeḡe
başladıŋ imdi ol vakiʿ olan nesneleriŋ husû sâtı içỉn bu nesneler sana keşf olunacak idiler(2)

48*Şimdi sen onun yüzünü gördün ve oğluna yas çektiğinden, onu avutmaya baş ladın. Böylece
o olmuş olan şeylerin izahı için, bu şeyler sana keşf olun malıydılar(2). 

49*Ve hâlâ Rabbi'l-Müteʿâl görüp ki sen gercekden mahzûnsun ve cân ü göŋlüŋden ȯŋa acırsın
saŋa ʿizzetiniŋ rûşen li ḡi ni ve ziynetiniŋ hüsnünü gösterdi
49*Şimdi yüce Rabb görüyor ki sen gerçekten üzgünsün ve tüm yüreğinle ona acıyorsun; sana
kendi yüceliğinin aydınlığını ve görkeminin parıl tısını gösterdi.

(1)Etiyopça metinde şöyle devam ediyor "Dünyada 3000 yıla kadar içinde bir kurban sunulmadı".
+Veya 3000 yıl !
(2)Ayetin son yarısı Etiyopça metinde yoktur.
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50*Zîrâ bunuŋ içỉn saŋa dėdim idim ki o yapılmadığı sahrâda me kân tutasın(1)

50*Çünkü bu nedenle sana, o ıssız yerde bulunmanı söyledim(1).

51*Çün bilirim ki Rabbi'l-Müteʿâl saŋa bu nesneleri gösterecek idi
51*Çünkü yüce Rabbin sana bu şeyleri göstereceğini biliyordum.

52*Ȯnuŋ içỉn saŋa dedim binaʾnıŋ temeli olmayan sahrâya gele sin
52*Bu yüzden sana, binanın temeli olmayan bozkıra gelmeni söyledim.

53*Zîrâ Rabbi'l-Müteʿâliŋ şehri gösterilecek yerde insân binaʾsınıŋ işini dayandırmak kâbil
deḡil idi(2)

53*Çünkü yüce Rabbin şehrinin gösterileceği yerde; insan binasının işini dayandırmak
olanaksızdı(2). 

54*Pes sen korkma ve kalbiŋ şaşmasın illâ ki gözleriŋiŋ basarı gör me ḡe kâdir olduğu kadar
binaʾnıŋ büyüklüḡüne ve ziyâsına bak(3)

54*Ama sen korkma! Yüreğin gevşemesin. İlla gözlerin görebildiğince binanın büyüklüğüne
ve parlaklığına bak(3). 

55*Ȯndan kulaklarıŋıŋ semʿi işitmeḡe kâdir olduğu kadar işidesin
55*Ondan sonra kulakların duyabildiği kadar duysun. 

56*Zîrâ nicelerden ziyâde saʿâdetlisin ve Rabbi'l-Müteʿâldeŋ bir vech ile müddeâsın ki az
ġayrı kimseler müddeî oldular(4)

56*Çünkü birçoklarından daha çok mutlusun ve yüce Rabten bir şekilde çağ rıldın ki az(4)

kişiler çağrıldılar.* 

57*Pes yarınki gėce bunda kal da Rabbi'l-Müteʿâl saŋa avâkıbıŋ rüʾyâlarını göstere ki onları
Rabbi'l-Müteʿâl âhir zamânda yer üze rinde sakin olacaklara ėdecekdir(5)

57*Yarın gece de burada kal da Yüce Rabb sana sonun rüyalarını göstersin. Yüce Rabb onları
son zamanda yeryüzünde yaşayacaklara yapacaktır.

*Almancası: “Denn du bist selig vor vielen, und bist bey dem Höchsten beruffen, dahin wenig beruffen
seynd.’’ Martin Luther Çev. II. Ezra 10/57
Türkçesi: Sen birçoklarından daha mübareksin ve en büyük anılacaksın ki çok az kişi böyle anıldı.
(1)II. Arapça versiyonunda 51. Ve 52. Ayetler yoktur.
(2)Bu ayet Arapça versiyonda yok.
(3)Bu cümle Etiyopça versiyonunda yoktur. Arapça, Latince ve Süryanice metinlerde vardır.
(4)II. Arapça versiyonunda “Sana Ezra diyorlar ki, sen ‘Kadir’i duydun.”
(5)Etiyopçası: “Yüce Rabb sana, yeryüzünde yaşayanlar için, belli zamanlarda* olacak rüyaları
göstersin”. *Süryanice ve Arapçasında “son zamanda”, II- Arapça versiyonda “gelecekte”.
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Onbirinci Bâb
1*Ben dahi o baŋa dėdiḡi gibi ol gėce ve öbür gėce dahi onda uyudum ve düşümde gördüm
ki işte rüʾyâdan kartal çıkar(1) idi on iki yelek(2) kanatlı ve üç başlı
1*Ben de onun bana dediği gibi, o gece ve öbür gece de orada uyudum ve düşümde gördüm
ki: İşte rüyadan kartal çıkıyor(1) on iki telek(2) kanatlı ve üç başlı.

2*Ve bakdım da işte bütün yerde kanatlarını yayardı ve hevânıŋ cüm le rûzi gârları bile cemʿ
olup ȯnuŋ üzerine eserler idi
2*Baktığım anda yeryüzüne tüm kanatlarını yayıyordu ve göğün tüm rüz gârları bile toplanıp
onun üzerine esiyordu. 

3*Hem bakdım da işte ȯnuŋ yeleklerinden ġayrı yelekler ʿaksiŋe biterlerdi ve ufacık hem
küçük tüyceğizlere(3) dönerler idi
3*Ve gördüm ki onun yeleklerinden başka yelekler ona karşı çıkıyor; ufak ve küçücük
tüyceğizlere(3) dönüyordu. 

4*Âmmâ başları istirahât ėderler idi ve ortadaki baş ġayrı başlardan büyükrek idi nihâyet o-
bir onlar ile rahâtda olurdu
4*Ama başları dinleniyordu. Ortadaki baş diğer başlardan daha büyüktü. Sonunda o da öbür-
leriyle rahatta oluyordu. 

5*Ȯndan bakdım da işte kartal kendỉ yelekleri ile uçdu ve yer üze rine hem yerde sâkin olanları
üzerine saltânat sürdü
5*Ondan sonra baktım ki kartal kendi yelekle riyle uçtu; yeryüzüne ve yerde yaşayanlar üz-
erine saltanat sürdü. 

6*Ve gördüm ki ȯŋa gök altında olan her şey musahhar idi de ȯŋa kimse yer üzerinde olan
mahlûkâtdan birçoḡu da muhâlefet ėtmedi
6*Ona baktığımda, gök altında olan her şeyi onun ele geçirdiğini gördüm.  Ona hiç kimse ve
yeryüzünde olan yaratıklardan birçoğu karşı gelemedi. 

7*Ȯndan bakdım ve işte kartal kendỉ pençeleri üzerine kalkdı ve ken dỉ yeleklerine söyleyip
dėdi ki
7*Ondan sonra baktım, kartal kendi pençeleri üzerine kalktı ve kendi yeleklerine söyleyip
dedi ki: 

8*Hepiŋiz bir uğurdan beklemeŋ her biriŋiz kendỉ yerinde uyusun da nöbetçe bekleyiŋ
8*-Tümünüz birlikte beklemeyin. Her biriniz kendi yerinde uyusun da nöbet leşe bekleyin. 

9*Başlar ise soŋra içỉn beklensin(4)

9*Başlar ise sonra için beklesinler(4). 
(1)Etiyopçasında “denizden yükselen”
(2)Kuş kanadının büyük tüyü “telek”.
(3)Etiyopçası “onun kanatlarından kafalar çıktı; bu kafalar ince ve küçüktü”; I.ve II. Arapça versiy-
onunda “kanatlarından gelen”.
(4))Etiyopçası “son başı daha büyüktü”, I. Arapça ve Süryanice versiyonda “kafaları sona kadar tu-
tuldu”.
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10*Pes ben bakdım ve gördüm ki âvâz başlardan çıkmazdı illâ gev desiniŋ ortasından çıkar
idi
10*Böylece ben de baktım ve gördüm ki ses başlardan çıkmıyordu. Kesinlikle gövdesinin
ortasından çıkıyordu.

11*Ȯndan ben ȯnuŋ ʿaksi yelekleriŋi saydım ve işte sekiz(1) idiler
11*Ondan sonra ben onun ters yeleklerini saydım ve işte sekiz(1) tane idiler.

12*Soŋra bakdım da işte sağ cânibinden bir yelek kalkdı da bütün yer üzerine saltanat eyledi
12*Sonra baktığımda işte sağ tarafından bir yelek kalktı ve tüm yeryüzüne egemen oldu. 

13*Ve oldu ki o saltanat sürer iken ȯnuŋ ʿakibeti geldi de yeri artĩk görünmedi ȯndan bir
ġayrı kalkıp saltanat sürdü de o çok zamân dayandı
13*O egemen olurken onun sonu geldi ve artık yeri görünmedi. Ondan sonra bir başkası
egemen oldu ve uzun süre dayandı. 

14*Ol dahi saltanat sürer iken ȯnuŋ ʿâkibeti geldi de evvelki gibi nâ-bedid oldu
14*O da egemen olurken, onun sonu geldi ve önceki gibi görünmez oldu. 

15*Ve işte ȯŋa bir âvâz gönderildi dėdi ki sen bu kadar zamân yeri zabt eylediŋ diŋle
15*Ve işte ona bir ses gönderildi ve dedi ki: -Sen bu kadar zaman dünyaya egemen oldun;
dinle!

16*Sen bir dahi görünmezden evvel saŋa bu nesnelerden haber(2) vėrdim
16*Sen bir daha görünmeden önce sana bu şeylerden haber(2) verdim.

17*Senden soŋra seniŋ durduğuŋ kadar zamân kimse durmaya yarısını bile durmaya
17*Senden sonra senin durduğun zaman kadar hiç kimse duramayacak; ya rısını bile dura-
mayacak. 

18*Ȯndan üçüncü kalkdı ve evvelkiler gibi saltanat sürdü de ol dahi nâ-bedid oldu
18*Ondan sonra üçüncüsü kalktı, öncekiler gibi saltanat sürdü ve o da görünmez oldu. 

19*Ve ol birleriŋ dahi her birisine böyle oldu yaʿni saltanat sürmek ve nâ-bedid olmak(3)

19*Ve öbürlerin de her birisine böyle oldu. Yani saltanat sürmek ve görünmez olmak(3).

(1)Süryanice, I. Arapça ve II. Arapça versiyonlarında “Bu kanatlar”,  Latince versiyonunda “Bu karşıt
yaylar”.
(2) Etiyopçası “Sen gitmeden önce duyuruyorum”, bu ayetin sonu Arapça metinde yok.
(3)Etiyopçası “Kartalın bütün kanatlaraına aynı şey oldu; yani egemen oldular ve kayboldular”
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20*Bir dahi bakdım da işte soŋra gelen yelekler dahi saltanat sürmek içỉn cânibinden
kalkdılar(1)

20*Bir kez daha baktığımda; işte sonra gelen yelekler de egemen olmak için yanından
kalktılar(1). 
21*Ve onlardan baʿzıları saltanat sürdüler âmmâ tėz nâ-bedid oldular idi ve dahi onlardan
baʿzısı kalkarlar idi âmmâ saltanat sürmez ler idi(2)

21*Onlardan bazıları egemenlik sürdüler; ama çabucak görünmez olmuşlardı; ve de onlardan
bazıları kalkıyorlardı; ama egemen olamıyorlardı(2). 
22*Bu nesnelerden soŋra bakdım da işte ne on iki yelekler(3) ne iki tüyceğizler(4) artĩk
göründüler
22*Bu şeylerden sonra baktığımda; işte ne on iki yelekler(3) ne iki tüyceğizler(4) artık
göründüler. 
23*Ve kartalıŋ gevdesinde istirâhat ėden iki başlardan(5) ve altı tüyceğizlerden(6) ġayrı bir şey
kalmazdı
23*Kartalın gövdesinde dinlenen iki baştan(5) ve altı tane(6) tüyceğizden başka birşey kalmadı. 
24*Ȯndaŋ bakdım da işte altı tüyceğizlerden ikisi ayrılıp sağ cânibinde olan başıŋ altında
kondılar
24*Ondan sonra baktım da işte altı tüyceğizden ikisi ayrılıp sağ yanında olan başın altına
kondular. 
25*Ve ġayrı dördü kendỉ yerinde durdılar hem bakdım da işte kanadlar altında olan yelekler
kalkmak ve saltanat sürmek isterler idi
25*Ve diğer dördü kendi yerrinde durdular. Hem baktım da işte kanatlar altında olan yelekler
kalkmak ve egemen olmak istiyorlardı. 
26*Ve dahi bakdım da işte biri kalkdı âmmâ tėz nâ-bedid oldủ
26*Ve baktığımda işte biri kalktı; ama çabucak görünmez oldu. 
27*Soŋradan gelenler dahi evvelîlerden tėz nâ-bedid oldủlar(7)

27*Sonradan gelenler de öncekilerden daha çabuk görünmez oldular(7). 
28*Bir dahi bakdım da kalan iki dahi kendỉ kendỉlerinde sanırlardı ki onlar dahi saltanat
süreler
28*Bir kez daha baktım da kalan ikisi, kendi kendilerine egemen olacaklarını sanıyorlardı. 
29*Âmmâ onlar ol fikrde iken işte istirâhat ėden başlardan biri yaʿni ol ortadaki uyandı ve bu
baş iki başlardan büyükrek idi
29*Ama onlar o düşüncedeyken işte dinlenen başlardan biri; yani o ortadaki uyandı ve bu
baş iki baştan daha büyüktü.

(1)Etiyopçası “Sağ yanından kalkan tüm kanatlar, tekrar egemen olmaya güçlendiler ve sonra yok oldu-
lar”.
(2)Etiyopçası “Bazıları açıldılar ama kontrol edemediler”.
(3)II. Arapça versiyonunda ayetin sonu yoktur.
(4)Etiyopçasında “iki baş”.
(5))Etiyopçasında “üç başı ile altı dinlenen başı vardı”. 
(6)Latince, Süryanice ve Arapça versiyonlarda “altı kanatları”, II. Arapça versiyonunda ise “kanatlarına
yedek olarak yalnızca iki kanat kaldı ve başı dilsizdi”.
(7)26.ve 27. Ayetler Arapça versiyonunda yoktur.
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30*Ve ben gördüm ki iki başlar birbirine bi -
tişik(1) idiler
30*Ben iki başın birbirlerine bitişik(1) oldu -
ğunu gördüm. 
31*Ve işte ol baş bile olan başlar ile dönüp
kanatlar(2) altında olan ve saltanat sürelim di -
yen iki yelekleri yutdủ
31*Ve işte o baş, bitişik olan başlarla dönüp
kanatlar(2) altında olan ve: ‘yönetelim!’ diyen
iki yeleği yuttu. 
32*Pes bu baş bütün yeri pek korkutdủ ve
ȯŋa hem sâkinlerine pek zulm ėdip tasallut
ėderdi ve cümle evvel olan kanatlardan zi -
yâde saltanat sürdủ
32*Böylece bu baş, tüm yeryüzünü çok kor -
kuttu! Ona ve yaşa yan larına çok kötülük
yapıp zorbalık yapıyordu.  Ve tüm önceki ka -
nat lardan daha çok egemen oldu.  
33*Ȯndan bakdım da işte ortada olan baş
dahi kanadlar gibi nâ-bedid oldu
33*Ondan sonra baktım ki, işte ortada olan
baş da kanatlar gibi görünmez oldu.
34*Ve iki başlar kaldılar idi ki onlar dahi yere
ve üzerinde sâkin olanlara tasallut ėtdiler
34*İki başlar kalkmışlardı ki onlar da dün -
yaya ve üzerinde yaşa yan lara zorbalık yap -
tılar.
35*Soŋra bakdım ve işte sağ cânibde olan baş
sol cânibde olan başı yedi
35*Sonra baktım ve işte sağda yanda olan
baş, sol yanda olan başı yedi.  
36*Ve bir âvâz işitdim ki öŋüŋe bak ve gör -
düḡüŋe teʾemmül ėt der idi
36*Ve bir ses duydum ki: -Önüne bak ve gör -
düğünü iyi düşün, di yor du. 
37*Ben dahi bakdım ve işte bir nesne(3) ki or-
mandan çıkıp koşan ve bağıran arslana ben-
zer idi ve gördüm ki insân âvâzıyla çığırıp
37*Ben de baktım ve işte bir nesne(3) ki insan
sesiyle çağırıp ∞. 

(1)30. Ayet Arapça versiyonunda yoktur
(2)Süryanice, Latince, I.ve II. Arapça versiyo -
nunda “kanatçıklar”.
(3)Etiyopça versiyonunda “çölden kükreyerek ge -
len bir arslan gördüm ve insan sesi gibi bir ses
çıkararak kartala şöyle dedi:”

f
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kartala söyledi ve der idi ki
kartala söyledi ve dedi ki:
38*Diŋle de saŋa Rabbi'l-Müteʿâliŋ dėdiḡini
söyleyeyim
38*-Dinle de sana yüce Rabbin dediğini söy -
leyeyim: 
39*Sen ol dört hayvânlarda+ kalan deḡil
misin ki onları benim ʿâle mi me saltanat ėt -
dirdim(1) ve onlara da zamânlarınıŋ(2) âhirini
getirdim 
39*Sen o dört hayvandan kalan değil misin?
Onları benim dün ya ma egemen(1) kıldım ve
onlara da zamanlarının(2) sonunu getirdim.
40*Şöyle ki sen ki dördüncüsün gelip cümle
geçen hayvânları yeŋ diŋ ve ʿâleme ʿazîm kor -
ku ile ve cümle dünyâya pek zulm ile sal ta -
nat eylediŋ hem bu kadar zamân bütün
dün          yâda hîle ile mekân tut duŋ
40*Dördüncü olan sen ise gelip tüm geçen
hayvanları yendin dünyaya büyük korkuyla ve
tüm dünyaya büyük zorlukla yönettin. Hem
bunca zamandır tüm dünyada hileyle mekan
tuttun. 
41*Ve dünyâyı hak++ üzere zapt ėtmediŋ
41*Dünyayı doğrulukla tutmadın.
42*Zîrâ halîmleri rencîde eylediŋ ve selim-
lere cefâ ėtdiŋ kâzibleri sevdiŋ ve mahsûl
getirenleriŋ mekânlarını bozduŋ hem saŋa za -
rar getirmeyenleriŋ hisârlarını harâb ey lediŋ
42*Alçak gönüllü kişileri incittin, dürüstlere
sıkıntı verdin; yalan cıları sevdin, ürün ge-
tirenlerin yerlerini bozdun ve sana zarar ver-
meyenlerin surlarını yıktın. 
43*Ve seniŋ hayfıŋ(3) tâ Rabbi'l-Müteʿâle ve
ġurûruŋ tâ Kâdir Allaha çıkdı
43*Senin haykırışın(3) ta yüce Rabbe ve ki -
birin ta büyük Allah’a çıktı.
44*Rabbi'l-Müteʿâl dahi ġurûruŋ(4) za mân la -
rı na nazar eyledi ve işte dükendiler hem ȯnuŋ
şenâʿatları tamâm oldu
44*Yüce Rabb da kibirin zamanlarına(4) baktı
ve işte tükendiler ve onun alçak lıkları tamam -
landı. 
45*Ȯnuŋ içỉn sen ey kartal artĩk görünme(5)

ne sen ne seniŋ heybetli kanatlarıŋ(6) ne seniŋ 

yaman tüyceḡizleriŋ ne seniŋ yavuz başlarıŋ
ne seniŋ şerîr pençeleriŋ
45*Bu yüzden sen ey! kartal artık görünme(5)

Ne sen ne senin görkemli kanatların(6) ne se -
nin yaman tüyceğizlerin, ne senin yavuz baş -
ların, ne senin kötü pençelerin ∞

(1)Bak Dan. 7.
(2)Günlerinin. 
+Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘hayvânlardan’.
++:bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında hakk.
Etiyopçası: “Dünyayı centilmence yönetme din”.
(3)Etiyopçası “Günahların Kâdir’e yükseldi ve
gururun Kudretli’ye kadar çıktı ”.
(4)Latince ve Süryanicesinde “onun zamanına” II.
Arapçası “Yaptığı zamana”, Etiyopçası “gururun
adamlarına baktı”.

(5)II. Arapça versiyonunda “siz aradığınızı göre -
miyeceksiniz”.
(6)Etiyopçası “ne senin günahkâr kanatların, ne
suçlu başın, ne de senin sapık kötü pençelerin ile
gövden artık görünme! ”
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ne bütün bâtıl gevdeŋ
ne de bütün boş gövden. 
46*Tâ ki bütün yer teferruc bula ve zoruŋdan
kurtulmuşa döne hem ȯnủ yaradanıŋ ʿadâlet
ve rahmetine ümîd tuta
46*Ta ki tüm dünya sevinsin ve zorundan
kur   tulmuşa dönsün. Hem onu yaratanın ada -
let ve merhametine ümit bağlasın.

On İkinci Bâb
1*Bu kez arslan bu nesneleri kartala söyler
iken bakdım(1)

1*Bu kez aslan bu şeyleri kartala söylerken
baktım(1). 
2*Ve işte kalan baş ve ȯŋa geçen ve saltanat
ėtmeḡe kalkan kanatlar görünmediler ki onla -
rıŋ saltanatı az ve pür-tuğyân idi(2)

2*İşte kalan baş ve ona geçip de egemen ol-
maya kalkan kanatlar görünmediler. Onların
yönetimi az ve azgınlıkla(2) doluydu. 
3*Ve bakdım da işte nâ-bedîd oldular ve
kartalıŋ bütün gevdesi yandı ve bütün yer
dahi pek korkdu idi o zamân ben ol kütür -
dűden ve ʿaklımıŋ şaşkınlığındaŋ hem ʿazîm
korkudan uyandım da rû hu ma dėdim ki
3*Baktığımda işte görünmez oldular ve kar -
talın tüm gövdesi yandı! Tüm yeryüzü çok
korkmuştu. O zaman ben o gürültüden ve ak -
lımın şaş kınlığından, hem büyük korkudan
uyandım da Ruhuma dedim ki: 
4*İşte sen baŋa bunu ėtdiŋ ki Rabbi'l-Mü -
teʿâliŋ tarîkâtını tefahhus ėdersin
4*-Sen bana bunu yaptın ve yüce Rabbin yol -
larının içyüzünü incelettin. 
5*İşte artĩk kalbim yorgun ve rûhum pek ze-
bûndur hem bu gėce çekdiḡim korkudan az
tâkatim(2) bile yokdur
5*İşte artık yüreğim yorgun ve ruhum çok
güçsüzdür. Bu gece çektiğim korkudan ötürü
gücüm(2) de kalmadı. 
6*Pes hâlâ Rabbi'l-Müteʿâle yalvarayım ki
baŋa tâ âhire dek kuvvet vėre
6*Şimdi yüce Rabbe yalvarayım ki bana ta
sona dek güç versin. 

(1)Etiyopçası “O(aslan) kartala acıyarak bu söz-
leri demişti”: Bu kelimeler Süryanice, Latince, I.
ve II. Arapça versiyonlarda yoktur.
(2)Ayetin sonu Süryanice versiyonunda değişiktir
“Bu kanat onlara doğru çekilmişti ve onların
pençeleri yönetimde çoğaldı”.

f

(2)“Bu akşam gücüm kalmadı”. 

f
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7*Ȯndan dėdim ki ėy efendi sultânım eḡer
katıŋda lütuf buldum ise ve yanıŋda niçe
ġayrılardan ziyâde sâdık oldum ise ve eḡer
ha kîkat-i hâl üzere duʿâm huzûruŋa çıkar ise
7*Ondan sonra dedim ki: -Ey efendi beyim!
Eğer katında lütuf buldumsa, yanında bir -
çoklarından daha çok dost oldumsa ve gerçek
durum üzere duam önüne çıktıysa;
8*Baŋa kuvvet vėr ve kuluŋa bu heyetli rüʾ -
yâ nıŋ taʿbîriŋi ve maʿ nâ sını ʿalâ't-tafsîl be yân
eyle ki cânıma kâmil tesellî vėresin
8*Bana güç ver, kuluna bu görüntülü rüyanın
yorumunu ve anlamı nı tümüyle açıkla ki ger -
çekten canımı avutsun.  
9*Çün beni lâyık gördüŋ ki baŋa âhir za mân -
ları gösteresin
9*Çünkü beni layık gördüğün için bana son
zamanları gösteriyorsun. 
10*O dahi bana(1) dėdi ki bu rüʾyânıŋ taʿbîri
budur
10*O da bana(1) bu rüyanın anlamı budur,
dedi.
11*Deryâdan(2) çıkar gördüḡüŋ kartal karın -
daşıŋ Dâniyele rüʾyâda gö rünen saltanatdır(3)

11*Denizden(2) çıkar gördüğün kartal, kar -
deşin Daniyel’e rüyada görünen egemenlik-
lerdir(3). 
12*Ve ȯŋa taʿbîr olunmadı(4) âmmâ hâlâ beŋ
ȯŋủ taʿbîr ėderim
12*Ona açıklanmadı; ama şimdi ben onları
açıklıyorum(4)

13*İşte günler geliyor ki yer üzerine bir sal -
tanat kalka ve ȯnuŋ kor kusu ondan evvel olan
cümle saltanatlarıŋ korkularından eşedd ola
13*İşte günler geliyor ki, yeryüzüne bir ege-
menlik* kalkacak ve onun korkusu ondan
önce olan tüm saltanatların korkusundan da -
ha çok olacak. 
14*Ve on iki padişahlar birbirinden soŋra
üze  rinde saltanat süreceklerdir
14*Birbiri ardınca gelen oniki kral üzerinde
egemen olacaklar.
15*Âmmâ ikinci saltanatı sürmeḡe gelip on
ikiniŋ her birisinden çok zamân saltanat süre
15*Ama ikincisi yönetimi alıp; on ikisinin her
birisinden daha çok zaman egemen olacak.

gördüḡüŋ ∞

(1)Ayetin sonu Arapça versiyonda yoktur.
(2)bkz. Daniel 7/3. 
(3)Etiyopça metinde “4. egemenlik”.
(4)II. Arapça versiyonu hatalı olarak şöyle diyor:
“Sana ilk kez açıkladığımız gibi ben söyledim”.

f

f
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16*Gördüḡüŋ on iki(1) kanadlarıŋ taʿbîri bu -
dur
16*Gördüğün on iki(1) kanatların yorumu bu   -
dur.
17*Ve saŋa kartalıŋ başlarından çıkmayıp illâ
gevdesiniŋ ortasın dan çıkıp söyleyen âvâzıŋ
taʿbîri budur(2)

17*Sana kartalın başlarından çıkmayıp da
gövdenin ortasından çıkıp söyleyen seslerin
yorumu budur(2): 
18*Yaʿni ki ol saltanatıŋ zamânından soŋra
küçük deḡil ġavgalar peydâ ola şöyle ki düş -
mek ihtimâli ola âmmâ o zamân düşmeye illâ
tekrar evvelki hâline mukarrer ola
18*Yani o egemenliğin zamanından sonra
kü çük olmayan kavgalar olacaktır. Şöyle ki
düş meye yüz tutsun; ama o zaman düşmesin.
İlla yine önceki durumunda kararlaşmış ol -
sun. 
19*Ve kanatlar altında kanatlara bitişik(3) gör -
düḡüŋ sekiz tüyceḡiz leriŋ taʿbîri budur
19*Kanatların altında kanatlara bitişik(3)

gör düğün sekiz tüyceğizin yorumu budur: 
20*İçinde sekiz şâhlar kalkalar ki onlarıŋ za -
mânları kısa ola ve yılları tėz geçe de onlar-
dan ikisi helâk olalar
20*İçinde sekiz kıral kalkacak, onların za -
manları kısa olacak ve yılları çabuk geçsin ki
onlardan ikisi yok olsun. 
21*Âmmâ zamânıŋ yarısı yaklaşacak hînde
durdủ bir zamâna dek saklana o biriniŋ za -
mânı yaklaşmağa başladığı vakitde ki onda
dükenecekdir âmmâ ikisi âhir(4) içỉn sakla nı -
lalar
21*Ama zamanın yarısı yaklaşacak yerde
durdu ve bir zamana dek saklandı. Öbürünün
zamanı yaklaşmaya başladığı anda ki onda
tükenecektir. Ama ikisi son(4) için sakla na cak.
22*Ve istirâhat(5) ėder gördüḡüŋ üç başlarıŋ
taʿbîri budur
22*Dinlenir(5) gördüğün üç başın yorumu bu -
dur:  
23*Ȯnuŋ âhir zamânlarında Rabbi'l-Müteʿâl
üç(6) saltanat ikâmet ve onlara niçe ġayrı sal -
tanatlar idhâl ėdecekdir ve onlar yere

23*Onun son zamanlarında yüce Rabb üç(6) 

yönetime izin verecek ve onlara birçok başka 
krallıklar katacaktır. Onlar yere ∞

(1)Etiyopçası “diğerlerinden”.
(2)Latince Süryanice ve II.Arapça versiyonlarda
“kanatların”, Etiyopça metinde “gördüğüm on iki
kafanın” yorumu budur.
(3)Latince Süryanice ve II. Arapça versiyonlarda
“kanatların”, Etiyopça metinde “kanatlardan
çıkan baştan gördüğüm”.
(4)Ayetin son cümlesi Etiyopça metinde yok.

f

(5)“uyur gördüğün”.
(6)bkz. Dan.(Hz. Danyal peygamber) 7/2-24.

f
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ve onda sâkin olanlara cümle onlardan evvel
onların ėtdiḡinden ziyâde zulm ile tasallut
ėdeceklerdir
ve orda yaşayanlara, tüm onlardan önce o -
lan ların yaptıklarından daha çok kötülükle
zorbalık yapacaklardır. 
24*Ȯnuŋ içỉn kartalıŋ başları tesmiye olun-
dular
24*Bu yüzden kartalın başları diye adlan -
dırıldılar.
25*Zîrâ bunlar ȯnuŋ zulmünü cemʿ eyle yeler
ve ȯŋun tamâm âhi rine sebeb olalar
25*Çünkü bunlar onun zulmünü topluyorlar
ve onun tam sonuna neden olu yor lar. 
26*Ve nâ-bedîd oldu gördüḡün büyükrek ba -
şın taʿbîri budur
26*Ve görünmez olduğunu gördüğün büyük
başın yorumu budur: 
27*Ki onlardan biri kendỉ döşeḡinde nihâyet
derd ile ölecekdir âmmâ kalan iki kılıçdan
helâk olalar
27*Sonunda onlardan biri kendi döşeğinde
acılarla ölecektir. Ama kalan ikisi kılıçtan yok
olacaktır. 
28*Zîrâ biriniŋ kılıcı öbürünü helâk eyleye
âmmâ ʿakibet ol dahi kılıçdan düşe(1)

28*Çünkü birinin kılıcı diğerinin yok edecek.
Ama sonunda o da kılıçtan(1) düşecektir. 
29*Ve sağ cânibden başa geçer gördüḡüŋ ka -
nat altında olan iki tüyceḡizleriŋ taʿbîri(2)

budur
29*Sağ yandan, başa takılı gördüğün kanat
altında olan iki tüy ceğizin yorumu(2) budur: 
30*Rabbi'l-Müteʿâliŋ kendỉ âhiri içỉn sak -
ladığı bunlardır ki gör düḡüŋ gibi onlarıŋ sal -
tanatı küçük ve pür-ıztırâb ola
30*Yüce Rabbin kendi sonu için sakladığı
bunlardır. Gördüğün gibi onların egemenliği
kısa ve acıyla dolu olacaktır.
31*Ve ormandan(3) çıkıp koşan ve bağıran
gör düḡüŋ ki kartala söy lerdi ve işitdiḡiŋ gibi
cümle kelimâtı ile ȯŋa zulmları içỉn muʿ âte -
be ėderdi
31*Ormandan çıkan(3) koşan ve bağıran gör -
düğün ki, kartala söylüyordu; işit tiğin gibi
tüm sözleriyle onu zulümleri için azarlıyordu.

bu ∞

(1)Latince ve Süryanice versiyonlarında “Yılın
kılıcı yoldaşlarını yutacak; ama o da kendi kılı -
cıyla düşecektir”.
(2)Latince Süryanice ve I. Arapça versiyonlarda
“kanatçıklar” ve Etiyopça metinde “Sağ tarafta
gördüğüm başlar dinlenecek”. 

f

f
(3)Etiyopça metinde “Kükreyerek çölden gelen
aslan”.
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32*Bu(+) rûzigârdır* ki ȯŋủ Rabbi'l-Müteʿâl
üzer lerine ve onlarıŋ zu lmları üzere âhir içỉn
sakladı ol dahi onlara muʿâtebe ėdecek ve on-
lara ėtdikleri yırtı cılıklarını yüzüne uracakdır
32*Bu rüzgârdır* ki onu yüce Rab üzerlerine
ve onların kötülükleri üzerine son zamanlar
için saklamıştır. O da onları azarlayacak ve
onlara yaptıkları yırtıcılıklarını yüzlerine vu -
racaktır(+). 
33*Zîrâ onları dipdiri divâne ihzâr ėdecekdir
de onları ilzâm ėtdik den soŋra taʿzîb eyleye
33*Çünkü onları capcanlı deliler olarak yar -
gılayacak ve gerektirdiği gibi cezalan dıracak. 
34*Çün sınĩrlarımda saklanıp kalan kavimimi
dertden kurtaracakdır ve ȯŋủ(1) ki evvelden
size söylediḡim âhir yaʿnî yevmi'd-dîn ge -
lince ye dek sevindirecekdir
34*Çünkü sınırlarımda korunup kalan halkı -
mı sıkıntıdan kurtaracaktır. Onu(1) -ki önceden
size söylediğim son- yani; ‘Din günü’ gelince -
ye dek sevindirecektir.  
35*Gördüḡüŋ düş budur taʿbîrleri dahi bun -
lardır
35*Gördüğün düş budur. Yorumları da bun -
lardır. 
36*Pes bu Rabbi'l-Müteʿâliŋ sırrını bilmeḡe
ancak sen lâyık olduŋ
36*Şimdi bu yüce Rabbin sırrını bilmeye an -
cak sen layık oldun.
37*Ȯnuŋ içỉn bu cümle gördüḡüŋ şeyleri ki -
tâba yaz da onları bir mahfî(2) yere ko
37*Bundan böyle bu gördüğün şeyleri bir ki -
taba yaz ve onları sakla(2)

38*Ve onları kavmiŋiŋ ʿulemâsına öḡret ki
onlarıŋ kalbi bu nesneleri idrâk ėtmeḡe ve bu
esrârı saklamaḡa kâdir idiḡini bilirsin
38*Onları halkının bilgelerine öğret. Çünkü
onların yüreklerinin bu şeyleri anlamaya ve
bu gizemi saklamaya güçlerinin yettiğini bi -
lirsin. 
39*Âmmâ yedi gün dahi bunda tevakkuf eyle
ki saŋa her ne ki Rabbi'l-Müteʿâl
39*Ama yedi gün daha burada kal ki, sana
her neyi yüce Rabb ∞

*Almancası: “Das ist der Wind, welchen der
Höchste erhalten hat, wider sie und ihr gottlosWe-
sen. Und er wird sie straffen, und ihnen kund thun
ihr Verderben.’’ Martin Luther Çev. IV. Ezra 12/32
Türkçesi: Bu bir rüzgârdır ki, ‘Yüce olan’ onu
tanrısızlara alıkoymuştu. Onları paylayacak ve
azap verecektir.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “: O, yüce Tanrı'nın
sona kadar geride alıkoyduğu Mesih'tir. Davut'un
soyundan gelecek, hükümdarlarla konuşacak.
Açık  ça günahlarını, suçlarını, meydan okumalarını
gösterip onları paylayacak. IV. Ezra 12/32
‘Davut soyundan gelecek’ vs. eklemeleri  Osman -
lıca ve Almanca çevirilerde yoktur.

(+):Latince versiyonda “Meshedilen!”, Sür ya -
nicesinde “Mesih”, II. Arapça versiyonunda da
“Kral” olarak yazılmıştır. Bu ayet Etiyopças
metinde şöyledir: “o biridir ki; Müt’âl(Yehovah)
onu Davut’un soyundan son günler için sakla -
mıştır. O gelip insanlara günahları için gidecek,
onları sorumlu tutacak ve onları ödüllendirecek-
tir”.
(1)Yuh.14/16 ve 15/26, Bkz. Parakletos Tesellici -
(Şefaatçi; merhametli), Dan.12/4; II. Arapça ver-
siyonunda “mucizelerimi tanıyan”.
(2)bkz. Dan. 12/4
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göstermeḡe lâyık görürse gösterile ȯndan
ben   den ayrıldı
göstermeye uygun görürse gösterilsin. Ondan
sonra benden ayrıldı. 
40*Ve cümle kavm işidip ki yedi gün geçdi
de ben dönmedim he pi si büyükden küçüḡe
varınca cemʿ oldular da baŋa geldiler ve söy-
leyip dėdiler ki
40*Tüm halk yedi günün geçtiğini ve benim
dönmediğimi duyunca; hepsi büyükten kü -
çüğe varıncaya dek toplandılar ve bana gelip
şöyle söylediler: 
41*Biz saŋa ne kemlik eyledik ya saŋa ne
ġadr ėtdik ki bizi bırak dıŋ ve böylece burada
durursun
41*-Biz sana ne kötülük yaptık; sana ne tuzak
kurduk ki, bizi bırak tın ve burada duruyor-
sun? 
42*Zîrâ sen bize cümle kavmden(1) bâğdan bir
salkım gibi ve karaŋ lıkta bir kandîl gibi ve
liman+ gibi ve fûrtunadan(2) kurtulmuş bir
gemi gibi kaldıŋ
42*Çünkü sen bize tüm kavimden(1) bağdan
bir salkım gibi, karan lıkta bir kandil gibi, li -
man gibi ve fırtınadan(2) kurtulmuş bir gemi
gibi kaldın. 
43*Bize vakiʿ olan belâlar yetişmez mi
43*Bize olan bunca kötülük yetmiyor mu?
44*Pes eḡer sen bizi bırağırsaŋ bize dahi íyỉ
olurdu ki Siyon yan ġınında hepimiz yanmış
olaydık
44*Şimdi eğer sen bizi bırakırsan; hepimizin
Sion yangınında yanmış olması daha iyi
olmaz mıydı?
45*Çün biz onda ölenlerden evlâʾi-ter deḡiliz
pes ʿazîm bükâʾ ile ağladılar
45*Çünkü biz orada ölenlerden daha iyi
değiliz. Böylece yüksek sesle ağladılar.  
46*Ben dahi onlara cevab vėrip dėdim ki
ümîd tut ya İsrâʾėl ve sen ėy Beyt-i Yaʿkûb
tâselenme
46*Ben de onları yanıtlayıp dedim ki: -Ümit
et ey İsrail; ve sen ey Yakup evi kaygı çekme! 
47*Zîrâ Rabbi'l-Müteʿâliŋ hâtırındasıŋız ve
kâdir Allah sizi belâ ŋızda unutmadı
47*Çünkü yüce Rabbin hatırındasınız ve 

güçlü Allah, sizi belanızda unut madı.
48*Ben dahi sizi bırakmadım hem sizden ay -
rılmadım ancak bu ye re Siyonuŋ 
48*Ben de sizi bırakmadım ve sizden ayrıl -
madım. Ancak bu yere Sion’un ∞

(1)Etiyopça metinde “tüm peygamberlerden”, 
(2) Latince ve Süryanice versiyonda “rüzgâra kar -
şı”.
+Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘iliman’

harâblığı ∞

f
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harâblığı içỉn duâʿ ėtmeḡe geldim ki mak de -
seŋiziŋ musîbetine merhâmet(1) dileyem
yıkımı için dua etmeye geldim ki Tapına ğı -
mıza olan kötülüklere merhamet(1) dileyim. 
49*Pes hâlâ herbiriŋiz kendỉ evine varsın ben
dahi bu günlerden soŋra yine size geleyim
49*Şimdi herkes kendi evine gitsin. Ben de bu
günlerden sonra yine size geleceğim. 
50*İmdi kavm ȯŋa dediḡim gibi şehre gitdi
50*Böylece halk onlara dediğim gibi şehire
gitti.
51*Ben ise melek baŋa emr eylediḡi gibi yedi
gün dahi sahrâʾda kaldım idim ve ancak sah -
râʾnıŋ çiçeklerinden yedim(2) de ol günlerde
taʿâmım sebzevât(3) idi
51*Ben de meleğin bana dediği gibi yedi gün
daha bozkırda kaldım ve kırın çiçeklerinden
yedim(2). O günlerdeki yemeğim sebzeydi(3)

On Üçüncü Bâb 
1*Bu kez yedi günden soŋra oldu ki ben bir
gėcede düş gördüm
1*Bu kez yedi günden sonra ben bir gece düş
gördüm. 
2*Ve işte deryâdan bir rûzigâr kalkar idi ki
cümle mevcleriŋi dep re dir idi
2*İşte denizden bir rüzgâr kalkıyor ve tüm
dal  galarını çalkalı yor du. 
3*Ben dahi bakdım da işte ol âdam(4) semâʾ -
vîleriŋ ulûfu ile kuv vet lenirdi ve nereye ki
bakmak içỉn yüzünü dönderir idi ise ondan
her görünen şey ditrer(5) idi
3*Ben de baktığımda; işte o(4) adam! Göktek-
ilerin binlercesiyle  güçleniyordu. Ve nereye
bakmak için yüzünü çevir diyse, ordaki  her
gö rünen şey titriyordu(5).  
4*Ve her nerede ki ağzındaŋ âvâz çıkardı ise
âvâzlarını işidenler hep yanar idi toprak âteşi
doyduḡu zamân yandığı gibi
4*Nerde ağzından ses çıkardıysa; sesini du -
yanlar yanıyordu. Aynen toprağın ateşe doy -
duğu an yandığı gibi.

(1)Latince ve Süryanice versiyonu “Kutsal mekâ -
nımı zın aşağılanmasından ötürü dua edin”.

(2)“Meyvelerinden”.

(3)Veya: “Yabani otlar”. Süryani Kadim Ortodoks
Cemaati ve Yunan Ortodoks Cemaati gibi bazı
kiliseler de oruçlu günlerinde yalnız otlu ve sebzeli
yemekleri aynı gün içinde yiyorlar. Ama et ve etli
yemekleri yemiyorlar. Bu gelenek ve görenek bu
ayeti çağrıştırıyor.

(4)Süryanice ve I. Arapça versiyonunda “Deniz-
den çıkan bir adam görüntüsünde (birşey gör -
düm)”, Etiyopça metinde “Bu adam göğün
bu     lutlarına uçtu ve orada her nereye yüzünü çe-
virdiyse orası gitti”.

(5)Burada Latince metinde boşluk var.  
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5*Ve bundan soŋra bakdım da işte bî-ʿaded
kesret-i halk hevânıŋ dört rûzi gârlarından ev -
vel deryâdan çıkan âdamı bozmak içỉn cemʿ
oldular
5*Bundan sonra sayısız kalabalıkları -göğün
dört rüzgârından önce- denizden çıkan adamı
bozguna uğratmak için toplanırlarken gör -
düm. 
6*Hem bakdım da işte o kendỉye bir büyük
dağ kesdi idi de üze rinde uçdu*
6*İşte bakıyorum, önünde büyük bir dağ*
kesti ve üzerinde uçtu. 
7*Ben dahi ol semti ve yeri ki dağ ondan ke-
sildi idi görmek istedim âmmâ ėdemedim
7*Ben de o yönü ve yeri -ki dağ oradan ke -
sil  mişti- görmek istedim; ama göremedim. 
8*Ȯndaŋ soŋra bakdım da işte ȯnuŋ üzerine
ȯnuŋla muhârebe ėtmeḡe cemʿ olanlar hep
pek korkdular yine de cenk ėtmeḡe cürʾet
ėderler idi
8*Ondan sonra baktığımda; işte onunla sa -
vaşmak için toplananlar çok korktular! Yine
de cenk etmeye cesaret ediyorlardı. 
9*Ol dahi gelen kesretiŋ hücûmunu görüp el
kaldırmadı ve ne gönderi ne bir ġayrı silâhı
var idi
9*O da gelen kalabalıkların saldırışını gö -
rün ce el kaldırmadı ve ne mızrağı, ne de baş -
ka bir silahı vardı. 
10*İllâ gördüḡüm gibi fakât ağzından âteş
nefesi gibi ve du daklarından ʿalev üfürüḡü
gibi bir nesne hem dilinden kığılcımlı sa ğa -
naklar** çıkar idi
10*Aynen gördüğüm gibiydi: Ağzından ateş
soluğu gibi, dudaklarından alev üfürüğü gibi
bir şey ve dilinden kıvılcımlı sağanaklar**
çıkıyordu. 
11*Ve bu cümle nesneler yaʿni âteşli nefes
ʿalevli üfürük hem sa ğa naklarıŋ şiddeti bile
karışıp ol cenke hâzır olan kesret üzerine
hücûm ile düşdü de hepisi yandılar şöyle ki
bir an içinde ol bî-hesâb kesretden
11*Bu türlü şeylerle; yani ateşli soluk, alevli
üfürük ve sağanakların şiddeti bile karışıp, o
cenge hazır olan kalabalıklar üzerine eri şin -
ce tümü yandılar. O derece ki bir an içinde o 

sayısızca duran kalabalıklardan ∞

*Zek.14/4, Etiyopça metinde “O büyük bir dağ
yapıp uçtu”.
**İş.29/6

tozdan ∞

f

f
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tütünüŋ  kokusundan ġayrı bir nesne kalmadı
idi ben dahi bunu gör düḡüm gibi pek kork-
dum(1)

dumanın kokusundan başka bir şey kalmadı.
Ben bunu gördüğüm anda çok korktum(1).
12*Ȯndan soŋra yine ol âdamı gördüm ki
dağ dan inerdi de yanına bir ġayrı selâmetli
cemʿiyyeti çığırırdı
12*Ondan sonra yine o adamı gördüm; dağ -
dan iniyordu ve yanına başka barışçıl bir ce-
maati çağırıyordu. 
13*Ve nice âdamlar kimi şen yüz ile kimi
mahzûn kimi kayd-ı bend ile ve kimi piş -
keşliḡe çekile gelmiş nesnelerden getirenler
gibi ȯŋa gelirler idi ben ise ʿazîm korkudan
pek zebûn oldum ve uyanıp dėdim ki
13*Bir sürü insan: Kimi sevinçli, kimi üzgün,
kimi bağlanmış, kimi armağanlar getirenler
gibi O’na geliyorlardı. Ben ise büyük kor -
kumdan çok bitkinleştim ve uyanıp dedim ki: 
14*Sen bu acâyibâtı kuluŋa evvelden gös -
terdiŋ ve beŋi lâyık gördüŋ(2) ki duʿâm mak-
bûl olsa
14*Sen bu harikaları kuluna önceden göster-
din ve beni uygun gördün(2) ki duam kabul ol -
sun.  
15*Pes hâlâ baŋa bu düşüŋ dahi taʿbîrini be -
yân eyle
15*Şimdi bana bu düşün yorumunu da açık -
la.
16*Zîrâ ʿaklımca sanırım ki vây ol zamânlara
kalmışlara(3) ve kalma mışlara dahi ziyâde vây
ola
16*Çünkü aklımca sanıyorum ki, vay o za -
man lara kalmışlara(3) ve kalmamışlara daha
çok vay olsun! 
17*Zîrâ kalmamış kimesneler mahzûn olalar
17*Çünkü kalmamış kimseler üzülecekler. 
18*Pes âhir eyyâm içỉn saklanmış ve onlara
hem dahi kalmamışlara vâkiʿ olacak nesneleri
aŋlarım(4)

18*Şimdi son günler için saklanmış, onlara
hem de kalmamışlara olacak şeyleri anla -
rım(4). 

(1) Zek.14/12.
(2)Süryanice versiyonu “Değersizliğime rağmen”.
(3)20. Ayete geçiş Arapça versiyonunda kesilir.
(4)Etiyopça metinde “Ne yazık ki, mevcut olanı
zaten biliyorsunuz”.  

f

f
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19*Zîrâ bunuŋ içỉn ʿazîm muhâtarâta ve kes -
ret-i zarûrâta gelmişler dir nice ki bu düşler
gösterirler ise
19*Çünkü bu düşlerin gösterdiği gibi; bu yüz-
den büyük korkulara ve birçok zorluklara
gelmişlerdir. 
20*Nihâyet dahi enfaʿdır ki muhâtarada olan
ol günlerde gele ve dünyâda bulût gibi geç -
meden ise ol âhir zamânda vakiʿ olacak nes-
neleri göre
20*Sonuçta dünyada bulut gibi geçmektense;
o son zamanda olacak şeyleri görmek, bu
kor  kulu günlerde olanlara daha iyidir.
21*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki bu rüʾ -
yâyı da saŋa taʿbîr ėdeyim hem söylediğim
nesneleri dahi saŋa ʿayân ėdeyim
21*O da bana yanıtlayıp dedi ki: Bu rüyayı
da sana yorumlayayım ve söy lediğim şeyleri
de sana açıkça göstereyim. 
22*Çok kalacakları aŋdıŋ işte taʿbîr(1)

22*Çok kalacakları andın; işte yorum(1)

23*Ol zamânda muhâtaradan sakınan kendỉyi
saklamış olur muhâtarada düşenler ise Rab-
bi'l-Müteʿâle ʿameli ve îmânı olanlardır
23*O zamanda tehlikelerden sakınan, kendini
korumuş olur. Teh likede dü şenlerse yüce Rab -
 be işleri ve imanı olanlardır. 
24*Pes bilgil ki kalanlar ölmüşlerden ziyâde
saʿâdetli olalar
24*Şimdi bil ki kalanlar ölmüş olanlardan
daha çok mutlu olsunlar.
25*Rüʾyânıŋ taʿbîrleri bunlardır(2) ve deryâ
or tasından çıkar gördü ḡüŋ âdam
25*Rüyanın yorumu(2) budur: Deniz ortasın -
dan çıkar gördüğün adam;
26*Oldur ki Rabbi'l-Müteʿâl ȯŋu ̉çok za mân -
daŋ saklar ki bi-z-zât kendỉ mahlûkunu halâs
ėdecek ve kalanlarıŋ kaydını görecekdir
26*Odur ki, yüce Rabb onu uzun zamanlar-
dan beri saklıyor ki tek başına kendi yara tık -
larını kurtaracak ve kalanların da kaydını
görecek.
27*Ve ağzındaŋ nefes ü âteş(3) ve sağanak gibi
çıkar gördüğüŋ nesne
27*Ağzından ateş soluğu(3) ve sağanak gibi
çıkar gördüğün şey; 

28*Ve ki elinde gönderi ve ġayrı silâhı yok 

idi illâ ki kendỉ hücûmu ile üzerine 
28*Ve elinde mızrağı veya başka bir silahı
yoktu. İlla kendi hücumu ile ∞ 

(1)Latince versiyonu “Bu terk edilmişleri”, Sürya -
nicesi “Solda kalmayanları”, bu ayet II. Arapça
versiyonunda eksiktir.
(2)II.Arapça versiyonunda I. cümle yoktur.
(3)II.Sel.1/7

f
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üzerine cenk ėtmeḡe gelen kesreti bozdu
ȯnuŋ taʿbîri budur
üzerine cenk etmeye gelen kalabalıkları boz -
du. Onun yorumu budur:
29*İşte günler geliyor ki Rabbi'l-Müteʿâl yer
üzerinde olanları halâs ėtmeḡe mübâşeret ey -
le ye
29*İşte günler geliyor ki yüce Rabb dünyada
olanları kurtarmaya başlayacak. 
30*Ve yerde(1) sâkin olanlara ʿaklını şaşırıp
yetişe
30*Sanki ‘O’ yeryüzünde(1) olanlara aklını
şa şırıp yetişsin. 
31*Ve birbirini ve bir şehir bir ġayrı ve bir
yer bir ġayrı yeri teshîr ėtmek isteyeler bir
tâʿife bir ġayrı tâʿife ve bir memleket bir ġay -
rı memleket üzerine cenk(2) eyleye
31*Birbirlerini; bir şehir bir başkasını ve bir
yer diğer bir yeri aldatmak isteyecek. Bir mil-
let diğer bir millet ve bir ülke başka bir ülke
üzerine cenk(2) edecek. 
32*Bu nesneler olduğu zamân ol evvel saŋa
gösterdiḡim ʿalâmetler dahi vakiʿ olalar da ol
vaktda insân üslûbunda çıkar(3) gördüḡüŋ oğ -
lum zuhûra gele**
32*Bu şeyler olduğu zaman o önceden sana
söylediğim işaretler de yerine gelecek. O za-
manda insan şeklinde çıkar(3) gördüğün oğ -
lum size gelecek. 
33*Ve ola ki cemîʿ tâʾifeler ȯnuŋ âvâzını işit -
diḡi zamâŋ herkes kendỉ vilây etinde ġayrılar
üzerine olan cenkini bıraġa
33*Öyle ki tüm milletler O’nun sesini işittiği
zaman, herkes kendi ülkesinde  diğerlerine
karşı yaptıkları savaşları bırakacak.  
34*Ve bir hėsâbsız kesret bile cemʿ olalar
sanki cenke gelmek isteyeler
34*Büyük, sayısız bir kalabalık toplanacak
ve sanki cenge gelmek isteyecekler. 
35*O ise Siyon dağınıŋ depesinde(4) dura
35*O ise Sion dağının tepesinde(4) duruyor.
36*Siyon dahi gele de hepisine hâzır ve maʿ -
mûr görüne nice ki dağı 
36*Sion artık gelsin; hepsine hazır ve ba -
yındır görünsün. Nasıl ki dağı ∞

(1)[Yeryüzünde yaşayanlara büyük bir korku
düşecek] “ve onlar hayal olacak” cümlesi Etiyopça
metinde yok. Ama Latince, Süryanice ve I. Arapça
versiyonda vardır, (2)bkz. İş.26/21.
**Latince ve Süryanice versiyonda “Denizden
gelen gördüğünüz oğlum”, II. Arapça versiyonda
“Benim hizmetçim”. Almancası: “Und es wird
seyn, wenn diß gesc hehen wird, und die Zeichen
sich begeben werden, so ich dir zuvor habe kund
gethan, daß alsdenn erscheinen wird mein Sohn,
welchen du sahest, wie einen Mann herauf stei -
gen.
Türkçesi: Bu şeyler olduğunda, alametler olacak.
Önceden bildiğiniz oğlum bir insan gibi ortaya çı -
kacak. Martin Luther Çev.: IV. Ezra 13/32.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Bu gerçekleştikten
ve sana göstermiş olduğum tüm belirtiler gelip
geçtikten sonra, denizden yükselen adam olarak
gördüğün oğlum ortaya çıkacak.’’ IV. Ezra 13/32.
(3)İsa Mesih’in, Allah tarafından gönderilen Kut-
sal Ruh’tan, melek Cebrail vasıtasıyla bakire Mer -
yem’den hamile kalması ve İsa Mesih’in bedenen
Meryem’den doğduğu için “insan sul bü/İnsan
tabiatı taşıdığı”; yani bedenen bir insan gibi ol -
duğu anlatılmaya çalışılıyor. Bkz. Zek.12/10,
Mez.132/11
(4)II. Arapça versiyonunda “Sion dağında, Gol-
gata tepesinde duracak ”.
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eller(1) ʿamelsizin kesilmiş gördüŋ ise
ellerin(1) işi olmaksızın kesilmiş görüyor san. 
37*Ve ol benim oğlum(2) tâʾifeleriŋ ġaraz -
larını ve zulümlerini azârlaya ve fâsık efkâr -
ları içỉn üzerlerine sağanak gele şul ʿaleve
beŋzer ʿazâblar ile ki onlar ile taʿzîb olacak -
lardır
37*O, ‘Ben’im oğlum(2) Milletlerin önyargı -
larıyla zulümlerini azarlasın ve kötü dü -
şünceleri için üzerlerine sağanak gelsin.
On          lar la; şu aleve benzeyen azaplarla ce za -
landırılsınlar.
38*Onları âteşe(3) beŋzer şerîʿat ile zahmetsiz
helâk eyleye
38*Onları ateşe(3) benzeyen ‘Tanrı Ya sası’yla’
emek vermeksizin yok etsin.
39*Ve ġayrı selâmetli kesreti devşirir gör -
düḡüŋ nesne
39*Başka barışçıl bir kalabalığı toplar gör -
düğün şey;
40*Bunlar ol on+ sıbtır ki şul ʿOşiya(4) nâm
pâ dişâhıŋ ʿasrında esîrliḡe çekildiler ki ȯnủ
Âsûr şâhı Şâlmenâser(5) esîr eyledi ve kavmi
ırma ğıŋ ötesine götürdü de diyâr-ı ġurbete
sürdü
40*Bunlar şu Hoşea(4) adlı kral zamanında
sürgünlüğe götürülen o on+ oy maktır. Onu
Asur kralı Şalmenaser(5) tutsak etti ve halkı
ırmağın ötesine götürerek vatanından uzağa
sürdü. 
41*Âmmâ onlar aralarında bu müşâvereyi
ėtdiler ki tâʾifeniŋ kesretini bırağıp dahi öte
vilâyete varalar ki orada hîç insân cinsi me -
kân tutmamışdır
41*Ama onlar kendi aralarında bu görüş me -
yi yaptılar: Halkın çoğunu bırakıp hiç insan
türü yaşamayan başka bir bölgeye gitmeliy-
diler. 
42*Tâ ki kendỉ vilâyetinde gözetmedikleri
ferâizi orada gözedeler
42*Böylece kendi vilayetinde gözetmedikleri
kesin buyrukları orada gözetecekler. 
43*Bu kez dar geçitlerden Furât ırmağına gir -
diler
43*Bu kez dar geçitlerden Fırat nehrine gir -
diler. 

44*Zîrâ Rabbi'l-Müteʿâl onlara o zamân âyât 
gösterip tâ onlar ge çinceye dek ırmağıŋ men -
baʿlarını durdurdu+

44*Çünkü yüce Rabb -onlara o zaman mu-
cizeler göstererek- ta onlar nehiri geçince ye
dek nehirin kaynağını kuruttu+. 
(1)bkz. 6.Ayet; Etiyopya metninde “Nasıl dağı gördü ve
insan eliyle yarattıysa; Sion gelsin, hazır ve güçlü görün-
sün ”.
(2)Süryanice ve Latince versiyonda “Benim Oğ lum”,
Arapça versiyonda “Kulum”. Not: Oğul kelimesi mecazi
bir ifadedir; örneğin sevdiğiniz bir kişiye: “Gel oğlum!”
dediğiniz gibi. Bkz. Dan. 7/13,14 ve12/1’de ‘Büyük
Başkan “melek Mikâel” olarak çağrışım yapılması ve
İncil Ya huda’nın Mek. 9. Ayette buna atfedilerek “Baş -
kanlardan Mi kâel” olarak geçiyor. Bkz.Zek.12/8, Malk.
3/1, Vah. 2/28 (Sabah yıldızı) benzetmesi ve Tek. 6/6. 
(3)Süryanice versiyonu “Bir ateş gibi olan şeria tıy  la
onları kolayca yok etsin”Latince versiyonu “O nu
kaybeder ve şeriat”. Bkz. Yeremya 23/29. Yer. 23/29
(4)II.Krl. 17/3, +Etiyopça versiyonunda “9 sıpt”. 
(5)“Pers egemenliği zamanında”, I. Arapça versiyonunda
“Kral Sisaram zamanında Salmânâs'âr, Suriye kralı As-
monânâsâr‘ı aldı; diğerleri Musul kralı diyorlar”.  II.Krl.
18/9, Tobit 1/2
+Yeş. 3/16 ile karşılaştırın.
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45*Çün ol vilâyete varacakları yol ırak idi
yaʿnî birçok yıllık yol ol vilâyete ise Ârsâret*
dėrler
45*Çünkü o bölgeye gidecekleri yol uzaktı;
yani birçok yıllık yol ve o vilayete Arsaret*
derler. 
46*O zamândan berỉ orada tâ âhir(1) zamâna
dek sâkin oldular ve hâlâ dönmeḡe başla dık -
ları zamân
46*O zamandan beri orada ta son zamana(1)

dek yaşadılar ve dönmeye başlayacakları
zaman; 
47*Rabbi'l-Müteʿâl tekrar ırmağıŋ menbaʿla -
rını durdura ki geçme ḡe kâdir olalar ȯnuŋ içỉn
sen bu selâmetli kesreti gördüŋ
47*Yüce Rab yine nehirin kaynaklarını kuru -
tacaktır ki geçebilsinler. Bu yüzden sen bu
barışçıl çoğunluğu gördün.
48*Âmmâ kavmiŋden kalanlar onlardır ki
sınĩrlarım arasında bulunurlar
48*Ama halkından kalanlar onlardır ki sınır -
larım arasında bulunuyorlar.
49*Pes ola ki ol cemʿ olmuş tâʾifeleriŋ kesre-
tini helâk(2) ėtmeḡe baş ladığı zamân kavim-
den kalanlara sıyânet eyleye
49*Böylece toplanan milletlerin kalabalığını
yok(2) etmeye başladığı zaman halkından ka -
lanları koruyacaktır.
50*Ve o zamân onlara dahi büyük dâhiyeler
göstere
50*Ve o zaman onlara çok daha büyük mu-
cizeler gösterecektir. 
51*Ben dahi dėdim ki ėy sultânım efendi
bunu baŋa göster ol âdamı niçỉn deryâ orta -
sından çıkar gördüm
51*Ben de dedim ki: -Ey efendi beyim! Bunu
bana göster. O adamı niçin denizin ortasın -
dan çıkarken gördüm? 
52*Ol dahi baŋa dėdi ki nice ki sen deŋiz
dibinde olan şeyleri tefah hus ėtmeḡe kâdir
deḡil iseŋ böyle dahi kimse oğlumu(3) yerde
gör meḡe kâdir olmaya ȯnuŋla bile olanlar
dahi ȯnủ tâ ol günüŋ za mâ nına dek gör me -
yeler
52*O da bana dedi ki: -Nasıl ki sen deniz
dibinde olan şeyleri bilemiyorsan; böylece 

kimse oğlumu(3) yerde göremeyecek. Onunla
bile olanlar da, O’nu ta o günün zamanına
dek göremeyecek. 

*Bu kelimenin Arapça yazılımı zordur [Aqsaraï
Kozarawin: Hazarların ak sarayı(Türk soyu;
Yahudi dinine mensuplar)]. Gutschmid’in var sa -
yımına göre; bkz.“Küçük yazılar” II. S.279. Belki
de Ararat kelimesi bundan türetilmiştir. Süryanice,
Latince ve II. Arapça versiyonunda “Arzareth”, I.
Arapça vers. “Aksarara Fârâraouin”, Ptolemaios
(Batlamyus’un) notuna göre (IV, 13,11. parçalar -
da) Arsarata (Άρσάρατα) bir şehir olduğu unutul -
mamalıdır. Başka bir deyişle “Arzeret veya Azâf”
(Arasarat veya Aratta) İ.Ö 2000-3000 yıl ları
arasında zengin maden yataklarıyla ünlü Med
ülkesinde yeri tespit edilemeyen bir şehir. Veya
Hazar denizi güneyinde yeri tespit edilemeyen bir
şehir. Bkz. Anadolu Üni.“Anadolu ve Eski Mez.
Tarihi. S.28/2019.
(1)Bkz.Tek.30/5 ve 6. Ayetler ile karşılaştırın,
Dan* Sıptı(oymağı) olarak geçiyor. Ama Vah. 7/5-
9’da bu oymak yazılmamıştır? İsrail’in kayıp
kavmi bu olabilir mi? *Bak Ams. 8/15, Say.2/31,
Hak.13/2, 18/25, Yeş.19/40-48 Dan sıptı.
(2)bkz.Yerm. 46/10, I.Yuh. 2/28.
(3)Latince ve Süryanice metinde “Benim Oğ lum”.
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53*Ol gördüḡüŋ ve ȯnuŋ ile yalıŋız münîr
olduğuŋ düşüŋ taʿbîri budur
53*O gördüğün ve onunla yalnız aydın la n -
dığın bu düşün yorumu budur. 
54*Çün sen kendỉ dîŋini(1) bırağıp benimki ile
ʿamel ėtdiŋ ve ȯnủ araşdırdıŋ*
54*Çünkü sen kendi dinini(1) bırakıp ben-
imkini benimsedin ve onu araştırdın. 
55*Ve ʿömrüŋü ʿâkilâne düzdüŋ hem ʿilme
anaŋdır dėdiŋ
55*Yaşamını akıllıca düzdün ve bilgeliğe
anan dır dedin. 
56*Ȯnuŋ içỉn saŋa Rabbi'l-Müteʿâliŋ yanında
mahfûz olan ecirleri gösterdim âmmâ ġayrı
üç günden(2) soŋra saŋa ġayrı şey söyleyeyim
hem saŋa ʿazîm ve ʿacayib nesneler beyân
ėdeyim
56*Bundan ötürü yüce Rabbin yanında ko-
runan mükâfatını gösterdim. Ama üç(2) gün-
den sonra sana başka şey söyleyeyim ve sana
büyük, harika şeyler açıklayayım.  
57*O zamân ben gitdim ve bir sahrâya göçüp
Rabbi'l-Müteʿâle vaktiyle ėtdiḡi ʿacâyibât ve
vakti hem içỉnde vakiʿ olan nesneleri tedbîr
ėtdiḡi içỉn vâfir hamd ü senâlar eyledim de
orada üç gün oturdum(3)

57*O zaman ben ayrıldım. Bir bozkıra gidip
yüce Rabbin önceden yaptığı şaşılası işleri ve
zamanı içinde olması gereken şeylerin ta -
sarıları için, çok övgülerle şükrettim. Orada
üç gün oturdum(3).

Ondördüncü bâb 
1*Ve üçüncü günde oldu ki ben mėşe ağacı
dibinde oturur iken işte bö ḡürtlenden(4) baŋa
bir âvâz çıkıp Âzrâ Âzrâ dėdi
1*Üçüncü günde ben bir meşe ağacı altında
otururken; işte böğürtlenden(4) bana bir ses
çıkıp: -Ezra, Ezra! dedi. 
2*Ben dahi lebbeyk yâ Rabbi dėdim de ayak -
larım üzerine kalkdım
2*Ben de: -Buyur ya Rabbi! dedim ve ayak
üstüne kalktım. 

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘araştırdın’

(1)Veya: Kendi işini.
(2)Etiyopça metinde “birkaç gün”. 
(3)II. Arapça versiyonda ilk cümle eksiktir; “ben
kutlamaları bırakıp çöle gitttim” .
(4)I. Arapça versiyonunda “4. gün”, Süryanice
metinde ise bir tarih verilmiyor. Latince metinde
“çalıdan”, Etiyopçasında “bir ses bana ağacın
yanından geliyordu”.

f
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3*Ve ol söyleyen baŋa dėdi ki ben evvelden
böḡürtlende tecellî eyledim ve kavmim Mı -
sır da kulluk ėdip Mûsâ(1) ile söyleşdim 
3*O söyleyen bana dedi ki: -Ben önceden
böğürtlende görün düm ve halkım Mısır’da
köleyken Musa(1) ile söyleştim.
4*Ve ȯnủ gönderdim de kavmimi Mısrdan
çıkardım ve ȯnủ Sinâʾî dağına götürdüm ne -
rede ki ȯnủ yanımda hayli zamân alıkodum(2)

4*Onu gönderdim ve halkımı Mısır’dan çı -
kardım. Onu Sina* dağına gö tür düm ve onu
yanımda belli bir zaman alıkoydum(2). 
5*Ve ȯŋa çok âyât gösterdim hem ȯŋa va -
kitleriŋ esrârını ve âhiri izhâr eyledim
5*Ona çok deliller gösterdim; hem ona za -
manların gizemlerini ve sonu bildirdim. 
6*Ve ȯŋa emr ėdip dėdim ki bu kelimâtı
âşikâre söyleyesin ve bu ġayrıyı saklayasın
6*Ona buyurup dedim ki: “Bu sözleri apaçık
söylemelisin ve bu di ğeri giz lemelisin!’’
7*Böyle dahi hâlâ dėrim ki saŋa gösterdiḡim
âyâtı ve gördüḡüŋ düşleri hem işitdiḡiŋ taʿbîr -
leri kalbiŋde saklayasın
7*Ben de şimdi derim ki; sana gösterdiğim
delilleri, gördüğün düşleri ve işittiğin yo -
rumları yüreğinde sakla. 
8*Zîrâ sen hepisiniŋ arasından alınasın ve
akrânlarıŋ ile kalkıp benim tedbîrim üzere
geçinesin tâ zamânlar dükeninceye dek+

8*Çünkü tümünün arasından sen alınasın ve
yaşıtlarınla kalkıp benim tasa rılarım üzerine
geçinesin; ta zamanlar bitinceye dek.
9*Çün dünyâ kendỉ gencliḡini yavı kıldı ve
zamânlar kocamağa yaklaşırlar(3)

9*Çünkü dünya kendi gençliğini yitirdi ve za-
manlar yaşlanmaya yaklaşıyor(3).
10*Zîrâ ʿâlem on iki bölüḡe taksîm oldu ve
onlardan onu hem on birinciniŋ yarısı geç di(4)

10*Zaman on iki parçaya ayrıldı ve onlardan
onuyla on birincinin yarısı geçti(4).
11*Ve onlardan ancak on birinciniŋ yarı sın -
dan soŋra gelen kalır(5)

11*Onlardan ancak on birincinin yarısından
sonra gelen kalıyor(5).

(1)Çık. 3/2 ve devamı.
(2)II. Arapça versiyonda “Beni 40 gün 40 gece
tuttu”, *Çık. 19/20
+Almancası: “Denn du wirst von allen aufgenom-
men werden,du, der noch übrig bist, und wirst
seyn bey meinen Rathschlägen mir deines gle-
ichen, biß die Zeit geendigt werde.’’ Martin Luther
Çev.: IV. Ezra 14/9.
Türkçesi: Hepisinden arda kalan sen alınacak ve
yaşıtlarınla zamanın sonuna dek irademin öğüt -
çüleriyle olacaksın. 
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Sen insanların dün -
yasından alınıp götürülmek üzeresin, Bundan
sonra sen de senin gibi olanlarla birlikte zamanın
sonuna kadar oğlumun yanında kalacaksın.’’  IV.
Ezra 14/9.
Yukardaki çeviride ‘oğlumun yanında ‘ yorumunu
yapmış. Almanca ve Ali Bey’in çevirisinde ‘oğul’
kelimesi geçmiyor.
(3)Etiyopça metinde “Biz sizi insanlardan uzak -
laştıracağız ve onlar ‘Benim Oğlum’ ile kalacak-
lar”, II. Arapça versiyonunda “senin gibi kulum”.
(4)Etiyopça metinde “gençlik gençliğini yitirdi ve
yanakları yaşlandı”.
(5)Etiyopça metinde: “Dünya aslında on kısma
ayrılır ve onuncusu kalıyor”.
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12*Pes hâlâ eviŋiŋ tedârikini gör ve kavmiŋe
inzâr eyle hem ȯnuŋ zelîllerine tesellî vėr ve
şimden geri fesâddan ferâġat eyle
12*Hadi şimdi evinin gereksinimini gör, hal -
kına sıkıyı ver ve onun düş künlerini avut.
Bun  dan sonra kötülükten kaçın. 
13*Ve hâlâ kendỉŋden dünyâ efkârını bırak
hem kendỉndeŋ insân ağırlıklarını at
13*Kendinden dünya düşüncesini bırak ve
üzerinden insan yükünü at.
14*Ve zaʿîf tebaʿdan soyun hem saŋa cefâ
vėren endîşeleri baş kaca ko ve bu zamânıŋ
nesnelerinden ayrılmağa istiʿcâl eyle(1)

14*Zayıflık bağlarını sök, sana zor gelen
kay gıları bir yana at ve bu zamanın şey le rin -
den çabuk ayrıl(1).
15*Zîrâ şimdiye dek vâkiʿ gördüğüŋ vâkiʿ
belâlar dahi beter getiri leceklerdir
15*Çünkü şimdiye dek olağan gör düğün be-
lalar daha kötü geleceklerdir.  
16*Ve ne kadar ki dünyâ kendỉ kocalığından
zaʿîfrek olursa ȯnuŋ sâkinleri üzerine dahi
ziyâde belâlar çoğalacakdır
16*Dünya kendi yaşlılığından ne kadar es-
kirse; üzerinde yaşa yanlara da o kadar çok
belalar gelecektir. 
17*Çün sıdk gide gide uzağa varır ve kizb
yanaşır hem artĩk gör düḡüŋ rüʾyâ(2) vakîʿ ol -
mağa iver
17*Doğruluk gide gide uzaklaşır ve yalan ya -
naşırsa; artık gör düğün düş(2) telaşla olma ya
başlar.
18*Ben dahi cevab vėrip dėdim ki yâ Rabbi
ben kendỉmi saŋa ihzâr ėdeyim
18*Ben de şöyle yanıtl verdim: -Ya Rabbi!
Ben kendimi senin önüne getireyim. 
19*Zîrâ işte baŋa emr eylediḡiŋ gibi varayım
ve hâzır olan kavme inzâr ėdeyim âmmâ
soŋra geleceklere kim inzâr ėde
19*Çünkü işte bana buyurduğun gibi gideyim
ve hazır olan halkı uyarayım. Ama sonra ge -
lecekleri kim uyaracak? 
20*Çün dünyâ zulûmâta konulmuşdur ve
ȯnuŋ ahâlîsi nûrsuzdur(3)

20*Çünkü dünya karanlıkla kaplanmıştır ve
onun insanları ışıktan(3) yoksundur. 

21*Dîniŋ yanmışdır ȯnuŋ içỉn senden ya -
pılmış ve şimden soŋra yapılacak
21*Dinin yanmıştır. Bu yüzden senden yapıl -
mış ve şimdiden sonra yapılacak ∞

nesneleri ∞

(1)Etiyopça metin:“ölümcül düşünceleri bırak,
maruziyet giysinden soyun, insan ağırlıklarını
bırak, üzüntüleri at ve bu dünyayı terketmeden
ölümsüzlüğü düşün”. Bu cümle Süryanice, Latince
ve I.,II. Arapça metinlerde yok.
*“Denn es hat sich die Wahrheit weiter weg ge -
macht, und die Lügen herzu genaht, denn jetzund
eilet zu kommen das Gesicht, das du gesehen
hast.’’ Martin Luther Çev.: IV. Ezra 14/17
Türkçesi: Eğer hakikat uzaklaşırsa ve yalan ya -
kınlaşırsa; gördüğün şeyler çabucak gelecektir. 
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Doğruluk uzaklaşıp
gidince yalan daha yakınlaşır. Düşünde gördüğün
kartal zaten uçmakta." IV. Ezra 14/18
(2)Etiyopça metinde “Bak kartal gelmek için ace -
le ediyor”.
(3)Veya: “Hayat için nur yoktur”.
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nesneleri kimse bilmez
şeyleri kimse bilmiyor. 
22*Lâkin eḡer yanıŋda lütf buldum ise içi me
Rûhü'l-Kudsü sal da cümle evvelden dün yâda
yapılmış ve Tevrâtıŋda mestûr olan şey   leri
yazayım ki âdamlar sırât-ı müstakîmi bul -
mağa kâdir olalar ve âhir zamânda gelmek
isteyenler yaşayalar(1)

22*Ama eğer yanında lütuf buldumsa içime
kutsal ruhunu sal ki tüm dünyada önceden
yapılmış ve Tevrat’ında yazılmış olan şeyleri
yazayım. Böylece insanlar doğru yolu bula-
bilsinler ve son zamanda gelmek isteyenler
ya şasınlar(1). 
23*Ol dahi baŋa cevab vėrip dėdi ki var ka v -
miŋi cemʿ eyle ve onlara de ki seni kırk güne
dek aramayalar
23*O da bana yanıt verip dedi ki: -Git, hal -
kını topla ve onlara seni kırk güne dek ara -
ma malarını söyle. 
24*Ve sen kendỉŋe vâfir çimşîr tahtacıklar
hazırla ve bile bu tėz yazmağa alışmış beş
kişiyi al yaʿnî Serâyâyı ve Debâriyâyı ve
Şâlmiyâyı ve Âhânomu ve ʿUziyâyı(2)

24*Sen kendine şimşir ağacından çok sayıda
tahtacıklar hazırla ve çubuk yazabilmeye
alış mış beş kişi al. Yani; Seraya’yı, Deba ri -
ya’ yı, Şalmiya’yı, Ahonom’u ve Uziya’yı(2). 
25*Ȯndan buraya gel ben kalbiŋde idrâk çi -
râğını yakayım ki tâ yazmağa başladığıŋ şey -
ler hep bitmeyince söyünmeye(3)

25*Ondan sonra buraya gel, ben yüreğinde
anlayış ışığını yakayım, yazmaya başladığın
şeyler bitmeyinceye dek sönmesin(3). 
26*Ve tamâm oldukları zamân baʿzısını ʿule -
mâya ʿayânen ve baʿzı sını sırren ver de sabâh
bu sâʿatde yazmağa başla
26*Tamamlandıkları zaman bazısını bilge lere
açıkça ve bazısını da gizlice ver ve sa bahleyin
bu saatte yazmaya başla. 
27*Ben dahi o baŋa emr eylediḡi gibi varıp
cümle kavmi dev şir dim
27*Ben de o nasıl buyurduysa gittim ve tüm
halkı topladım ∞

(1)22. ayetten 26. Ayetin sonuna kadar II. Arapça
versiyonunda yoktur.
(2)Süryanice versiyonunda “Birçok raflar yap ve
yanına Sariya’yı, Dariya’yı, Salamia’yı, Helge -
na’yı, Skiel‘i al. Çünkü bu beşi yazı yazmakta
ustalar ”, Latincesi yukarıdaki gibidir ve I. Arapça
versiyonunda: “Saran, Dabriyarmiyan, Qaran,
Asal.”, +bkz. Kapak Resmi “VII-VIII.yy. Codex
Amiatinus”.
(3)Etiyopça metinde “Buraya gelin, ben yüreğinde
hikmetin nurunu yakayım ve siz hepsini bitirene
dek, ölmeden yazmalısınız”. 

f
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ve ya İsrâʾėl bu kelâmı diŋle dėdim
ve: -Ey İsrail! Bu sözleri dinle; dedim. 
28*Ecdâdımız Mısırda ġarîb idiler ȯndan
kurtuldular
28*Atalarımız Mısır’da yabancıydılar; ora -
dan kurtuldular. 
29*Ve hayâtıŋ dînini aldılar ki ȯnủ gözet -
mediler siz dahi ȯŋa onlardan soŋra tecâvüz
eylediŋiz
29*Yaşam dinini aldılar; ama onu gözet me -
diler. Siz de onu onlardan sonra zorladınız.
30*Ve vilâyet hem Siyon dağı size mülk vė -
rildiler âmmâ ecdâdıŋız ve siz yaramazlık
ėdip Rabbi'l-Müteʿâliŋ(1) size sipâriş ėtdiḡi ta -
rîkâtı saklamadıŋız
30*Bölge ve Sion dağı size mülk verildi; ama
atalarınız ile siz  ya ramazlık yapıp yüce Rab-
bin(1) size ısmarladığı yollarına uyma dınız.
31*Bu husûsdan ol dahi ʿâdil hâkim(2) ol -
mağile size bağışladığını bu zamânda almış -
dır+

31*Bu yüzden ‘O’ adil bir yargıç(2) oldu ğun -
dan size bağışladığını bu zamanda almış tır´+.
32*Ve hâlâ siz bundasıŋız karındaşlarıŋız da -
hi araŋızdadır(3)

32*Şimdi sizler burdasınız, kardeşleriniz de
aranızdadır(3).
33*Pes eḡer siz nefsiŋize(4) buyurup kal biŋizi
ıslâh ėdecek olursaŋız hayy sak lanılasız hem
ölümden soŋra rahata nâʾil olasız
33*Şimdi eğer siz nefsinize(4) buyurup yüre -
ği nizi düzeltirseniz; canlı kalırsınız ve ö lüm -
den sonra huzura girersiniz. 
34*Zîrâ ölümden soŋra hayvâta+ ʿavdet ėtdi -
ḡimiz zamân dînûnet ola da o zamân sa li -
hânıŋ adları ve zulemânıŋ ʿamelleri ʿayân ü
beyân ola
34*Çünkü ölümden sonra yaşama geri dön -
düğünüz zaman; dindarlığınız olsun ki o
zaman iyilerin adları ve kötülerin işleri apa -
çık belli olsun.
35*Pes hâlâ baŋa kimse gelmesin ve beni
kırk günüŋ müddetinden evvel aramasın
35*Şimdi bana kimse gelmesin ve beni kırk
günden önce aramasın.  

36*Ben dahi baŋa emr olunduḡu gibi ol beş 
kişiyi alıp bile ol sahrâya gitdik 
36*Ben de bana buyrulduğu gibi o beş kişiyi
alıp o bozkıra gittik ∞

de ∞

+bkz. Ali Bey`in 1664 el yazısında ‘hayata’. 
(1)Süryanice versiyonunda “Yücenin kulu Musa‘ -
nın”.
(2)Bu cümle Arapça versiyonunda yok, +“o, insanı
kendi zamanından uzaklaştırmıştır”.
(3)II. Arapça versiyonunda: “O sizi buraya sürgün
etti ve kardeşlerinizi doğunun uzak yerlerine
kovaladı”.
(4)Zabt-ı nefs. 
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de orada durduk
ve orada durduk.
37*Ve işte ėrtesi günde bir âvâz baŋa çığırıp
dėdi ki yâ Ezrâ ağzıŋı aç ve sana içireceḡim
nesneyi iç
37*Ertesi gün bir ses bana şöyle seslendi: -
Ey Ezra! Ağzını aç ve sana içireceğim şeyi iç. 
38*Ben dahi ağzımı açdım ve işte baŋa suya
beŋzer âmmâ rengi âteşî bir nesne ile dolu
kupa sunuldu
38*Ben de ağzımı açtığım ve işte bana suya
benzeyen; ama rengi ateş gibi bir şeyle dolu
olan kupa sunuldu. 
39*Ben dahi ȯŋủ alıp içdim de ȯŋủ içdi ḡim -
den soŋra kalbim idrâk ile muʿazzeb oldu ve
göḡsümde ʿilm artdı çün ʿaklım(1) hıfz ile mu -
kav vî oldu
39*Ben de onu alarak içtim. Onu içtikten
sonra yüreğim anlayışla sıkıldı ve göğsümde
bilgi arttı çünkü aklım(1) ezberlemek için güç -
len dirildi. 
40*O zamân ağzım(2) açıldı da artĩk kapan -
madı
40*O zaman ağzım(2) açıldı ve bir daha ka -
panmadı. 
41*Rabbi'l-Müteʿâl dahi ol beş kişilere ʿakl
vėrdi de gėcede söy lendiḡi ve aŋlamadıkları
rüʾyâları yazdılar(3)

41*Yüce Rab da o beş kişiye akıl verdi; gece
söylenilen anlama dıkları rüyaları yazdılar(3). 
42*Ve gėcede taʿâm yėrler idi âmmâ ben
gündüz söylerdim gėcede dahi sükût ėtmez
idim
42*Geceleyin yemek yiyorlardı; ama ben
gündüz söylerdim ve gecede susmazdım. 
43*Ve kırk günüŋ içinde iki yüz dört kitâb(4)

yazıldı
43*Kırk günün içinde iki yüz dört kitap(4)

yazıldı.
44*Kırk gün tamâm oldukdan soŋra Rabbi'l-
Müteʿâl hitâb ėdip dėdi ki evvel yazdığıŋ
kitâblarıŋı(5) eşkare ko ki onları liyâkati(6)

olanlar ve liyâkati olmayanlar okuyalar
44*Kırk gün tamamlandıktan sonra yüce Rab
şöyle söyledi: -Önce yazdığın kitapları(5)

apaçık koy ki onları liyakat(6) ehli olanlar ve 

liyakat sahibi olmayanlar okusun.

(1)Vah.10/9 ile karşılaştır.
(2)Ayetin sonu I.ve II. Arapça metinde yoktur.
(3)Süryanice versiyonunda “Onlar 40 gün bo -
yunca yazmak için orda kaldılar ”.
(4)Şöyle de söyleniyor: 94 Kitap, 70 Apokalipse
ve 24 Kanonik, Latince versiyonunda 904. II.
Arap ça versiyonunda ayetin sonu yoktur. Ama bu
el yazısının bir parçasının Berlin, Gildemeister,
S.40,41’de olduğu görülüyor. Kataloğa geçirilmiş/
İman lılar cemaatince kabul edilmiş demektir.

(5)Süryanice versiyonunda “Bu yazdığın 24 kita -
bı”
(6)Liyakat: Bir şeyi yapmaya hak kazanmak. 

f
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45*Âmmâ soŋraki yetmiş(1) kitâbları sakla ki
onları kavmiŋiŋ ʿule mâ sına vėresin
45*Ama sonraki yetmiş(1) kitabı sakla ki on -
ları halkının bilgelerine  veresin. 
46*Zîrâ ʿırki'l-fehim(2) ve ʿayne'l-hikmet hem
nehri'l-ʿilim onlardadır ben dahi böyle ey -
ledim 
*(46)Çünkü aklın kökü(2) bilgeliği ve ilmin
kay nağı onlardadır. Ben de böyle yaptım.

14:48* Ben Haftalık yılların(*) 4. yılında, bu
yargı kararından 4000 yıl sonra, 3 ay 92. gün
ve 10. günün gecesinde…!  
Ezra kaldırıldı ve bunları yazdığında, onun
gibi onlar yeryüzüne yerleştirildiğinde. Ona
sonsuza dek “Yüce Bilgelik” yazarı denildi.
Amin. 

On Beşinci Bâb 
1*Ve Rabb baŋa dėdi ki ağzıŋa koyacağım
nübüvvetiŋ kelâmını kavminiŋ kulaklarına
söyle
1*Rab bana dedi ki: -Ağzına koyacağım pey -
gamberlik sözünü halkının kulaklarına söyle. 
2*Ve onları kâğıda yazdır zîrâ onlar sahih+
ve hakkdır
2*Onları kağıta yazdır. Çünkü onlar doğru+
ve gerçektir.
3*Saŋa olan ġarazlardan korkma ve karşĩ
söyleyenleriŋ ʿitikâdsız lıkları saŋa ıztırâb
vėr mesin
3*Sana olan kötü amaçlardan korkma ve sa -
na karşı söyleyenlerin inançsızlıkları sana acı
vermesin. 
4*Zîrâ her ʿitikâdsız kendỉ ʿitikâdsızlığında
öle
4*Çünkü her imansız kendi inançsızlığında
ölür. 
5*İşte Rabb-i Teʿâlâ dėr ki ben ʿâlemiŋ üzeri -
ne belâler getiririm kı lı cı kahtı öleti ve helâkı
5*İşte yüce Rab der ki: ‘‘Ben dünyanın üzeri -
ne yıkımlar getiriyorum: Kılıcı, kıtlığı, kırgını
ve ölümü.’’ 
6*Zîrâ zulm bütün yeri ġâyet ile tencîs ey ledi 

hem insânıŋ mazar ratları ∞

başa ∞
6*Çünkü kötülük tüm yerküreyi çok kirletti ve
insanın zararları ∞

(1)bkz. İş.29/11(Mühürlenmiş), bkz. 26. Ayet.
(2)Arapça ve St. Amrose’nin çevirisinde “Bir ışık
gibi”.

*Latince versiyonda 46. Ayet yoktur! Bu yüz-
den Ali Bey’in tercümesinde de yok. Etiyopça
ve diğer çevirilerden alıntısı budur.

(*)Süryanice versiyonu: “Altı hafta 7 yıl, 3 ay ve
5000 yıl tamamlandıktan 12 gün sonra”, II. Arapça
versiyonu “7 yıl, 6 hafta, 3 ay ve 22 günden sonra
5000 yıl oluşturulur, I. Arapça versiyonunda “Ben
5025 yılın kuruluşundan, 3. Ayın 12’sinden sonra
70 yıl daha yaşadım”. Bkz. Dan. 9/24-27 ve Enok
91/12-17.
+İş.34/16, İş.24/1.

II.  EZRA - 14: 45-46; 15: 1-6  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1631



1632 ʿAZDRA’NIN İKİNCİ KİTÂBI - 15: 6-13 1665 TEMİZ KOPYASI



başa çıkdılar
başa çıktılar. 
7*Ȯnuŋ içỉn Rabb-i Teʿâlâ der ki hâlâ onlarıŋ
dînsizlik ile ėttiḡi yaramazlıklarına suskun ve
zulm ėttikleri nesnelerine tahammül ėtmem 
7*Bu yüzden yüce Rabb der ki: “Artık on -
ların dinsizlikle yaptıkları yaramaz lıklarına
sus kun kalmam ve kötülük ettikleri şeylere
sab retmem.
8*İşte suçsuz ve sâdık kan baŋa feryâd ėder
ve ebrârıŋ cânları dur mayıp çığırırlar
8*İşte suçsuz ve sadık kan bana bağırıyor ve
iyilerin canları durmadan çağırıyor. 
9*Elbette intikâm alayım der Rabb-i Teʿâlâ
ve onlardan cümle suçsuz kanı kendỉme âhz
ėdeyim
9*Elbette öcümü alacağım der yüce Rab ve
onlardan tüm suçsuz kanı kendime alayım. 
10*İşte kavmim koyun sürűsü gibi katle
götürülüyor hâlâ artĩk rızâʾm yokdur ki Mısr
diyârında sâkin olalar
10*İşte halkım koyun sürüsü gibi ölüme gö -
türülüyor. Şimdi artık Mısır’da yaşama larına
da razı değilim. 
11*İllâ ȯnủ kavî el ile ve mürtefiʿ bazû ile
çıkarayım ve ol cümle diyârı kadîmdeki gibi
derd ile urup bozayım(1)

11*İlle onları güçlü elle, yüksek kolla çıka -
rayım ve o bütün ülkeyi eskiden olduğu gibi
dertle vurup bozayım(1). 
12*Mısır yas çeke ve ȯnuŋ temelleri Allah
Teʿâlânıŋ üzerlerine göndereceḡi derdler ve
taʿzîbler ile urula
12*Mısır yas çeksin, onun temelleri yüce
Allah’ın üzerlerine gön dereceği dertler ve
acılarla vurulsun” 
13*Çift süren çiftçiler yas çekeler zîrâ onlarıŋ
tohumları kuraklık dan
13*Çift süren çiftçiler yas çeksinler. Çünkü
onların tohumları kuraklıktan, ∞

(1)Etiyopçası “Daha önce Mısır’ı vebayla vurdu -
ğum gibi”.
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ve doludan hem korkulu yerekândan(1) ek-
sileler
doludan ve korkutan sarılıktan(1) eksilsinler. 
14*Vay bu ʿaleme ve içỉnde sâkin olanlara(2)

14*Vay! Bu dünyaya ve içinde oturanlara.
15*Zîrâ kılıcı ve kırġını yanaşır ve bir tâʾife
bir ġayrı tâʾife üzerine eli kılıçlı olup cenke(3)

kalka
15*Çünkü kılıcı ve kırgını olan bir millet,
diğer bir millet üzerine eli kılıçlı olup cen ge(3)

kalkacak. 
16*Ve âdamlar arasında karar olmaya zîrâ
bir biriniŋ üzerine kuv vetlenip ne pâdişâha ne
sultânlara bakalar işleri ve maksûdları kuv -
vetlerine(4) göre ola
16*İnsanlar arasında karar olmayacak. Çün -
kü birbirleri üzerine güçlenip ne krala, ne
beylere bakacaklarr. İşleri ve amaçları güç-
lerine(4) göre olacak.
17*Baʿzısı şehre varmak isteye de kâdir ol -
ma ya zîrâ ġurûrları içỉn şehrler ıztırâbda o -
lalar
17*Bazısı şehre varmak isteyecek; ama gide-
meyecek. Çünkü kibirleri yüzünden şehirler
sıkıntı çekecek. 
18*Evler yıkdırılalar ve âdamlar korkalar
18*Evler yıktırılacak, insanlar korkacaklar. 
19*İnsân kendỉ mukarrebine terahhum ėt -
meye ki etmek kahtlı ğından  ve niçe derdden
evlerini kılıç ile bozmaya ve mâlla rını yağ -
mâ la maya(5)

19*Ve insan kendi yakınına acımayacak. Ek -
mek kıtlığından, hastalıklardan, evleri kılıçla
bozulacak ve malları yağmalana caktır(5). 
20*İşte ben cümle yeriŋ pâdişâhlarını cemʿ
ėderim der Rabb-i Teʿâlâ tâ kim kendỉmi
mağribe cenûba ve maşrıka hem Libânona
doğru olanlara heybetlỉ gösterip birbiriniŋ
üze rine dönderem de onlara muhtârlarıma
ėtdiḡini karşı ʾedâʾ(6) eyleyim
20*‘İşte ben yeryüzünün tüm egemenlerini
top layacağım’ diyor yüce Rabb! Ta ki kendimi
batıya, güneye, doğuya ve Lübnan’a doğru
olanlara görkemle gösterip, birbirlerinin
üstüne döndüreyim de onlara beylerime karşı
yaptıklarını ödeyeyim(6) .

(1)Bu kelimenin iki türlü yazı şekli var: Bkz. Ali
Bey’in S. 735; Ekl. 43/26 el yazısına dikkat ediniz. 
(2)İş.34/16, İş.24/1
(3)İş.19/2, Hag.2/22, Luk. 21/10
(4)Zek.14/13 
(5)Sef.3/8
(6)İş.34/2

nice ∞
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21*Nice ki bu güne dek muhtârlarıma ėtdiler
ise onlara dahi böyle ėdeyim ve koyunlarına
edâ ėdeyim
21*Onlar bu güne dek beylerime ne yaptı -
larsa; onlara da böyle yapayım ve onların
koy nuna vereyim.
22*Rabb Allah Teʿâlâ böyle der ki sağ elim
günahkârlara bağış lamaz kılıcım dahi yer
üze rinde bî-günâh kanını dökenleri urmakdan
fâriğ olmaz
22*Yüce Rab Allah! Böyle diyor: ‘Sağ elim
günahkârlara bağış lamaz; kılıcım da yeryü -
zünde günahsız kan dökenleri vurmaktan geri
kalmaz.’
23*Ġazabından âteş çıkdı da yeriŋ temel-
lerini yakdı ve günâh kâr ları saman gibi tutuş -
durdu
23*Öfkesinden ateş çıktı da yerin temellerini
yaktı ve günahkârları saman gibi tutuşturdu. 
24*Vây günâh işleyenlere ve emrlerimi gö -
zetmeyenlere der Rabb-i Teʿâlâ ben onlara
bağışlamam
24*‘Vay günah işleyenlere ve buyruklarımı
gözetmeyenlere!’ diyor yüce Rab. Ben onlara
bağışlamam. 
25*Ėy oğullar zulmdeŋ vaz geçiŋ ve Mak de -
semi tencîs eylemeyiŋ
25*Ey  oğullar! Kötülükten vaz geçin ve kut -
sal   yerimi kirletmeyin. 
26*Zîrâ Rabb-i Teʿâlâ kendỉye günâh ėden -
leri hep bilir ȯnuŋ içỉn onları ölüme ve katle
saldı
26*Çünkü yüce Rab kendine günah edenleri
hep biliyor. Bu yüzden onların ölümlerine göz
yumdu. 
27*Ve bütün ʿâlem üzerine belâlâr geldi de
siz onlarda olasıŋız çün Allah Teʿâlâ siz ȯŋa
günâh ėtdiḡiŋiz içỉn sizi kurtarmayacakdır
27*Ve tüm yeryüzüne belalar geldi ki siz on-
larda olasınız. Çünkü yüce Allah siz O’na
günah ettiğiniz için sizi kurtarmayacaktır. 
28*İşte ȯnuŋ çehresi heybetlidir ve ȯnuŋ yü -
zü maşrıkdan geliyor
28*İşte O’nun görünüşü görkemlidir ve O’ -
nun yüzü doğudan geliyor. 
29*Zîrâ çöl ʿarablarınıŋ tâʾifeleri(1) çok ara

balar ile çıkalar ve onlarıŋ
29*Evet çöl arabalarının milletleri(1) birçok
arabalarla çıkacaklar ve onların ∞

(1)Etiyopça metninde “Arap ülkelerinin zırh -
lıları bir ejderha gibi çıkacaklar ”.
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kesreti yer üzerine rûzigâr gibi getirile şöyle
ki onları işidenler hep korkalar ve ditreyeler
kalabalığı yeryüzüne rüzgâr gibi getirilecek.
Şöyle ki onları işitenler hep korkup titreyecek. 
30*Kirmânlılar(‡) dahi ġazabdan mecnûn olup
ormandan doŋuzlar çıkar gibi hurûc ėdeler ve
ʿazîm ʿasker ile gelip üzerlerine cen  ge du r  a -
lar da Âsûr vilâyetiniŋ bir bölü ḡünü harâb
ėdeler
30*Bu yüzden Kirmanlılar(‡) öfkeden delir-
erek, ormandan domuz lar gibi çıkacaklar ve
büyük askerle gelip üzerlerine cenge dura-
caklar ki, Asur ülkesinin bir bölüğünü yok
etsinler. 
31*Bundan soŋra çölde sâkin olanlar kendỉ
müvelledini aŋıp kuvvet leneler ve bile teâhüd
ėdip onları kovalamak içỉn ʿazîm ʿasker ile
döneler
31*Bundan sonra çölde yaşayanlar kendi
olu şumlarını anımsayıp güçlenecekler ve
sözleşerek onları kovalamak için büyük as -
ker le dönecekler. 
32*Onlar dahi onlarıŋ ʿaskerinden bozulup
münhezim olalar ve dönüp firâr ėdeler
32*Onlar da onların askerlerinden bozulup
ye nilecekler ve dönüp kaçacaklar. 
33*Ve Âsûr vilâyetinden bir hücûm ėdici ki -
mesne gelip onları ku şa  da ve onlardan birisini
boza da onlarıŋ ʿaskerinde havf ü raʿş hem
pâdişâhları üzerine cidâl ola
33*Asur ülkesinden saldırgan bir kişi gelip
onları kuşatacak ve onlardan birini bozup
onların askerlerinde korkulu titreyiş ve kral -
ları üzerine çekişmeler olacaktır. 
34*İşte maşrıkdan ve şimâlden tâ cenûba dek
bulutlar geliyor ki çehreleri pek mehîb pür
ġazab ve nehzatdır
34*İşte doğudan ve kuzeyden ta güneye dek
bulutlar geliyorlar ki, görünüşleri çok ko-
rkunç, gazapla dolu ve hareketlidir.
35*Ve birbiriyle dokuşalar da yere çok yıl -
dızlar hem onlarıŋ yıldız larını da düşüreler
kılıçdan dökülmüş kan tâ karnına dek hem
insân
35*Birbirleriyle çarpışacaklar. Yeryüzüne
birçok yıldızları ve onların yıldız larını da dü- 

tersi ∞

şürecekler. Kılıçtan dökülmüş kan ta kar nına
dek hem insan ∞

(‡): Eski bir isyancı kabile, başkaldırıcı kabile.
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tersi tâ develeriŋ kulaklarına dek yetişe
insan tersi develerin kulaklarına dek erecek.
36*Ve yer üzerinde ʿazîm havf ü raʿş ola da
ol ġazâbı görenler ür keler hem onları lerze
kaplaya
36*Yeryüzünde büyük korkuyla titreme ola-
cak. O öfkeyi görenler ürkecekler ve onları
dehşet kaplayacak.
37*Ȯndan cenûbden ve şimâlden(1) ʿazm ü
iblâʿt(2) ve mağribden bir ġayrı bölük hareket
ėdeler
37*Ondan sonra kuzeyden(1) ve güneyden bü -
yük bir ürperti(2) ki batıdan harekete geç sinler. 
38*Ve maşrıkdan şedîd rûzigârlar kalka da
Allah Teʿâlânıŋ kendỉ ġa zâbından uyardığı
buludu çatlada hem maşrık ve mağrib rûzi -
gârını korkudan yıldız bozula(3)

38*Rab’bin kendi öfkesine uyardığı bulutu
çatlatmak için doğu dan şiddetli rüz gârlar
çıkacak ve doğuyla batı rüzgârını korkutan
yıldız bozulacak(3). 
39*Ve büyük hem kudretli bulutlar kalka ki
pür-ġazab ü nehzat olup bütün yeri ve ȯnuŋ
sâkinlerini korkudalar
39*Öfkeyle dolu büyük ve güçlü bulutlar
kalkıp harekete geçecek; tüm yeryüzünü ve
orda yaşayanları korkutacak. 
40*Ve her ʿâlî-i refîʿ yer üzerine merheb sa -
ğanakları âteşi ve doluyu ve uçan kılıçları
hem ʿazîm suları(4) döke şöyle ki cümle
sahrâlar ve çaylar onlarıŋ doluluğu ile dolalar
40*Her büyük ve yüksek yer üzerine kaçış -
mak için sağanaklar; ateş, dolu ve uçuşan kı -
lıç larla büyük sular(4) dökecek. O denli ki
boz kırlar ve çaylar onların doluluğu ile dola-
cak.
41*Ve şehrleri hisârları dağları ve depeleri
ormanlarıŋ ağaçlarını çayırlarıŋ otluğunu
hem tarlalarıŋ terekesini(5) yıkalar
41*Şehirleri, surları, dağları, tepeleri, or -
man  ların ağaçlarını, çayırların otluğunu ve
tarlaların tahıllarını(5) yıksınlar. 

(1)Yer. 6/22
(2)Terör.
(3)Etiyopça metninde “Güneyden ve kuzeyden
hareket edecekler; diğerleri de batıdan”.
(4)bkz. İş.17/12(İnsan toplulukları)
(5)İş.7/20
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42*Ȯndan bir müdâvim akın ile tâ Babile dek
geçeler de ȯnủ in tı mâs ėdeler
42*Ondan sonra sürekli bir akın ile ta Ba -
bil’e dek geçecekler ve onu silecekler. 
43*Ȯnu cemʿ olup ihâta ėdeler ve üzerine
kendỉ ve iblâʾtını hem cüm le ġazâbını dökeler
ve toz hem tütün göḡe dek çıka da her etrâfda
olanlar hep ȯnuŋ içỉn yas çekeler
43*Onu toplanıp kuşatacaklar; üzerine kendi
dehşetini ve öfkesini dökecekler. Toz ve du -
man göğe dek çıkacak; tüm çevresindekiler
onun için yas çekecekler. 
44*İçinde kalanlar dahi ȯnủ harâb ėdenlere
kulluk ėdeler
44*İçinde kalanlar da onu yıkanlara kölelik
edecektir. 
45*Ve sen ey Âsiyâ ki ümîdde ve huzûruŋ
ʿiz zetinde Bâbiliŋ şe rî ki sin
45*Ve sen ey Asya! Ki ümitte ve huzurun gör -
keminde, Babil’in bir eşisin. 
46*Vây saŋa ėy miskin ki ȯŋa beŋzediŋ ve
kız larıŋı seniŋ ile dâʾimâ zen-pârelik ėtmeḡi
seven ʿâşıklarıŋ ile terekküb ü tefahhur ėde -
rek rûspîliğe ziynetlediŋ
46*Vay sana ey miskin! Ona benzedin ve kız -
larını seninle daima zamparalık etmeyi seven
aşıklarınla birleştirip, övgüyle fahişe liği süs -
ledin. 
47*Sen ȯŋa ki cümle ʿamellerinde ve icâdla -
rında mekrûh idi taklîd eylediŋ
47*Sen onu ki, tüm işlerinde ve icatlarında
kö tüy dün;  taklit ettin.
48*Ȯnuŋ içỉn Rabb-i Teʿâlâ der ki ben üze -
riŋe belâlar salâʾlar sa la yım dulluğu fakrı
kahtı kılıcı ve vebâyı ki evleriŋi kahr-ı mevt
ile harâb ėdeler
48*Bu yüzden yüce Rab der ki: -Ben üzerler-
ine belalar, ölümler göndereyim. Dulluğu,
yoksulluğu, kıtlığı, kılıcı ve vebayı ki, evlerini
müthiş ölümle yok etsinler.
49*Ve üzeriŋe salınacak vakide kalkdığı za -
mân kuvvetiŋiŋ ʿizzeti çiçek gibi sola
49*Ve üzerine bırakılacağı zaman gelince;
gücü nün onuru çiçek gibi solsun.  
50*Derdli ve muʿazzebe fakîre gibi zebûn
olasın ki hîc bir ʿavrat böyle olmamışdır 

50*Üzgün, acı içinde, düşkün bir kadın gibi
olasın ki, hiç bir kadına böyle olmamıştır. ∞ 

ve kudretliler ∞
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ve kudretliler hem ʿâşıklarıŋ seni tutmağa kâ -
dir olmayalar
Güçlülerle senin aşıkların bile sana dokun -
ma sınlar.
51*Ben bu kadar gayret ile saŋa böyle mi
ėderdim der Rabb-i Teʿ âlâ eḡer sen her zamân
elleri urmağa kaldırıp muhtârlarımı öl dür me -
miş olaydıŋ
51*Ben bu kadar gayretle sana böyle mi ya -
pa caktım? Diyor yüce Rab. Eğer sen her
zaman ellerini vurmak için kaldırıp yö neti ci -
leri mi öl dür memiş olsaydın; 
52*Ve mestâne olduğuŋ zamân onlarıŋ ölü -
münde yüzünüŋ hüsnünü bize dėmemiş olay -
dıŋ ki
52*Ve sevinçli olduğun zaman, onların ölü -
münde yüzünün güzel liğini bize dememiş
olaydın ki; 
53*Fucûruŋuŋ ecri koynuŋdadır ȯnuŋ içỉn
cezâŋı alasın
53*Ahlâksızlığının mükâfatı koynundadır;
onun için cezanı alasın. 
54*Nice ki sen muhtârlarıma eylediŋ ise der
Rabb-i Teʿâlâ Allah Teʿâlâ dahi saŋa böyle
eyleye de seni belâya uğrada
54*Sen yöneticilerime nasıl yaptıysan; diyor
yüce Rab! Yüce Tanrı da sana böyle yapıp
bela versin. 
55*Ve oğullarıŋ aclıkdan öleler sen dahi kı -
lıcdan düşesin ve şe hirleriŋ harâb ola hem
senin sahrâda olanlarıŋ hep tuʿme-i şimşir o -
la  lar
55*Oğulların açlıktan ölsünler, sen de kılıç -
tan düşesin. Şehirlerin yıkılsın ve senin tüm
boz kırlarda yaşayanların kılıca yem olsun. 
56*Dağlarda olanlar dahi aclıkdan öleler ve
etmek açlığından hem suyuŋ susuzluğundan
kendỉ etlerini yeyeler ve kendỉ kanını içeler
56*Dağlarda olanlar da açlıktan ölsünler:
Ekmek açlığından, suyun suszluğundan kendi
etlerini yesinler ve kendi kanlarını içsinler. 
57*Deryâya giresin ėy kutsuz âmmâ tekrar
belâlar çekesin
57*Denize giresin ey kutsuz! Ama yine be-
lalar çekesin.
58*Zîrâ geçer iken harâb şehre uğrayalar ve 

vilâyetiŋiŋ bir bölü ḡü nü harâb ėdeler hem
ʿizzetiŋiŋ bir payını bozup tekrar yebâb olan
Bâbil(1) üzerine el salalar
58*Çünkü geçerken yıkık kente uğrasınlar ve
ülkenin bir bölüğünü yıksınlar ve görkeminin
bir payını bozup gene yıkılmış olan Babil’ in(1)

üstüne el sal lasınlar. 

(1)bkz İş.13/19, Vah.18/21.
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59*Sen dahi harâb olduğuŋ zamân onlara
üstübî(1) yerine olasın oŋlar ise saŋa âteş gibi
olalar
59*Sen de yıkıldığın zaman onlara ustubi(1)

yerine olasın. Ama onlar ise sana ateş gibi
olsunlar. 
60*Ve seni hem şehirleriŋi ve vilâyetiŋi hem
dağlarıŋı yakalar da cümle ormanlarıŋ hem
her meyvedâr ağacıŋ âteşe yana
60*Seni, şehirlerini, vilayetini ve dağlarını
yaksınlar. Tüm orman ların ve meyvedar ağa -
cın ateşte yansın. 
61*Oğullarıŋı esîrliḡe süreler ve ʿakâretiŋi
yağmayalar hem yüzü ŋüŋ ʿizzetini berbâd
ėdeler 
61*Oğullarını sürgün etsinler, gelirlerini
yağ malasınlar ve yüzü nün güzelliğini boz-
sunlar.

Onaltıncı Bâb 
1*Vây saŋa ėy Bâbil ve Âsiyâ vây saŋa Mısr
ve Siriye(2)

1*Vay sana ey Babil ve Asya; vay sana Mısır
ve Suriye!(2)

2*Harârlar ve çullar kuşanıŋ evlâdıŋıza ağ -
layıp yas çekiŋ zîrâ kırgınıŋız yakındır
2*Çuvallar ve çullar kuşanın. Oğullarınıza
ağlayıp yas çekin. Çünkü kırgınınız yakındır. 
3*Üzeriŋize kılıç gönderildi ȯnủ kim dön-
derebilir
3*Üzerinize kılıç gönderildi onu kim döndü -
rebilir? 
4*Üzeriŋize âteş salındı ȯnủ kim söyündüre-
bilir
4*Üzerinize ateş salındı onu kim söndüre-
bilir?
5*Üzeriŋize belâlar gönderildi onları kim
defʿ ėdebilir
5*Üzerinize belalar gönderildi onları kim çe-
virebilir? 
6*Bir kimse ormanda aç arslanı tüskürmeḡe
ya üstübîde âteşi
6*Bir kimse ormanda aç aslanı durdurmaya
veya keten çöpü samanında ateşi ∞
yanmaḡa ∞

(1)Yanıcı madde. Keten çöpü samanı.
(2)İş.19/22-25.
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yanmaḡa başladığı zamân söyündürmeḡe kim
kâdirdir
yanmaya başladığı zaman kim söndürebilir?
7*Kuvvetli kemân-keşden atılmış oku geriye
kimse dönderebilir mi
7*Güçlü bir okçudan atılmış oku geriye kim -
se döndürebilir mi? 
8*Her Şeyʾe Kâdir Rabb belâlar(1) gönderse
on ları kim defʿ ėdebilir
8* ‘Her şeye gücü yeten Rabb’ belalar(1) gön-
derse onları kim engelleyebilir? 
9*Ȯnuŋ ġazabından âteş çıksa ȯŋủ kim sö -
yündürebilir
9*O’nun öfkesinden ateş çıksa onu kim sön -
dürebilir?
10*Yıldırsa kim korkmaz gürlese kim şaşmaz 
10*Yıldırsa kim korkmaz, gürlese kim şaş -
maz? 
11*Rabb-i Teʿâlâ tehdîd eylese ȯnuŋ yüzün-
den kim münkesir ol maz
11*Yüce Rab tehdid etse O’nun yüzünden kim
kırılmaz? 
12*Yer ve ȯnuŋ temelleri ditrerler deryâ ve
ȯnuŋ mevcleri tâ di bin den hareket ėderler ve
balıkları Rabbiŋ huzûrundan hem kuv vetiniŋ
ʿizzetinden zîr ü zeber olurlar
12*Yer ve onun temelleri titriyor, deniz ve
onun dalgaları dibinden kımıldıyor. Balıklar,
Rab’bin önünden ve gücünün görkeminden
karmakarışık oluyor.
13*Zîrâ ȯnuŋ yay çeken sağ kolu kavîdir
ȯnuŋ atdığı oklar(2) sivridir yeriŋ intihâsına
atılmağa başlandığı zamân eksilmeyeler
13*Çünkü O’nun yay çeken sağ kolu güç -
lüdür, O’nun attığı oklar(2) sivridir ve dün -
yanın sonuna atılmaya başlandığı zaman
e k         sil      mezler. 
14*İşte belâlar gönderildi de yer üzerine gel -
meyince geri dönmeyeler
14*İşte belalar gönderildi de yeryüzüne gel -
meyince geri dönmezler. 
15*Âteş tutuşur da yeriŋ temellerini tamâm
yakmayınca söyünme ye
15*Ateş tutuşur ve dünyanın temellerini tam
yakmayınca sönmez.
16*Nice ki kuvvetli kemân-keşden atılmış ok 

geri dönmez ise yer üzerine gönderilecek be -
lâlar dahi böyle gerỉ dönmeyeler
16*Nasıl ki güçle okçudan atılmış ok geri
dönmezse; yeryüzüne gönderilecek belalar da
böyle geri dönmezler. 
17*Vây baŋa vây baŋa beni ol günlerde kim
kurtarır
17*Vay bana, vay bana! Beni o günlerde kim
kurtarır? 

(1)İş. 14/27, Ams. 3/8.
(2)Zek.9/14, Hab.3/9, Mez.7/13.
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18*Elemleriŋ(1) ibtidâsı da nâleler çok ola
kah tıŋ ibtidâsı da ölet çok ola cenkiŋ ibti dâsı
da sultânlar korkalar belâlarıŋ ibtidâsı da hep
ditreyeler
18*Acıların(1) başında çok iniltiler olsun, kıt -
lığın başında çok ölümler olsun. Cengin
başlangıcında krallar korksun ve belaların
baş langıcında tümü titresin. 
19*Bu belâlar geldikleri zamân ne eyleyim
19*Bu belalar gelince ne yapayım?
20*İşte kaht ve vebâ musîbet ve müzâyaka
ıslâh içỉn kırbaçlar gibi gönderildiler
20*İşte kuraklık, hastalık, kötülük ve darlık;
ıslah için  kırbaç gibi gönderildiler. 
21*Yine de âdamlar bu cümle nesneler ile
kendỉ yaramaz lıkla rın dan tevbe ėtmeyeler ve
ol kırbaçları dâʾimâ aŋmayalar
21*Gene de insanlar bu gibi şeylerle kendi
yaramazlıklarından tövbe etmediler ve o
kırbaçları daima anmadılar.
22*İşte yerde zahîre ucuz olur şöyle ki âdam -
lar kendỉlerine selâm ve râhat gönderildi sa -
nalar âmmâ o zamân yer üzerine belâlar
kı      lıç(2) kaht ve ʿazîm karġaşalık filislene
22*Bak yeryüzünde tahıl ucuz oluyor. Şöyle
ki insanlar kendilerine esenlik ve huzur gön -
derildiğini sanacaklar. Ama o zaman belalar,
kılıç(2) kıtlık ve büyük kargaşa filizle necek. 
23*Zîrâ yerde sâkin olanlarıŋ çoğu açlıkdan
öleler ve sâʾir açlıkdan kurtulanları kılıç he -
lâk eyleye(3)

23*Çünkü dünyada yaşayanların çoğu açlık -
tan ölecek ve diğer açlıktan kurtulanları kılıç
yok edecek(3).
24*Meyyitler fışkı gibi yâbâna atılalar da te -
rahhum ėder kimse bulunmaya çün yer vîrân
bırağıla ve şehrleri yıkıla
24*Ölüler tezek gibi ıssız yerlere atılacak ve
merhamet eden kimse bulunmayacak. Çünkü
yer viran bırakılacak ve şehirler yıkılacak. 

yeri ∞

(1)Mat.22/8 ile karşılaştırın.
(2)İş. 3/25,
(3)13/15 ile karşılaştırın.
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25*Yeri süren ve içine ekin eken kimse kal -
maya
25*Yeri süren ve içine ekin eken hiç kimse
kalmayacak. 
26*Ağaçlar meyveler getireler âmmâ onları
kim devşire
26*Ağaçlar meyvelerini çıkaracak; ama on -
ları kim toplasın? 
27*Üzüm göyneye âmmâ ȯnu ̉kim cenderele -
ye çün cümle yerlerde ʿazîm vîrânelik ola
27*Üzüm olacak; ama onu kim sıksın? Çünkü
tüm yeryüzünde bü yük yıkım olacak. 
28*Ve bir âdam bir ġayrı âdamı görmeḡe ve
ȯnuŋ âvâzını işitmeḡe müştâk ola
28*Bir kimse başka birini görmeyi ve onun
sesini işitmeyi özleyecek.
29*Zîrâ bir şehrden ancak on ve bir ka sa -
badan ancak iki âdam kalalar ki sık orman-
larda kaya yarıklarında(1) gizlenmiş duralar
29*Çünkü bir şehirden on ve bir kasabadan
ancak iki adam kalacak ki; sık ormanlarda,
kaya yarıklarında(1) gizlenmiş olacaklar. 
30*Nice ki zeytỉnlikde her ağaçda üç ya dört
zeytỉn(2) daneleri konulursa
30*Nasıl ki bir zeytinlikte, her ağaçta üç dört
zeytin(2) tanesi kalmışsa;
31*Ya bir bozulmuş bağda bağ bozucular
bâʿzı salkımları alıkorlar ise
31*Veya bozulmuş bir bağda bağ bozucular
bazı salkımları bırakır larsa; 
32*Öyle dahi ol günlerde evlerini kılıç ile
araşdıranlardan üç ya dört âdam ancak alı -
konula 
32*Aynen öyle o günlerde evleri kılıçla araş -
tı rılanlardan ancak üç dört kişi kalacak.
33*Ve yer vîrân bırağıla tarlaları kocaya ve
cümle yollar hem yaya yolları dikenler ge-
tireler çün âdamlar ondan geçmeyeceklerdir
33*Ama yeryüzü yıkıntı olacak, tarlalar es-
kiyecek; tüm yollar ve patikalar dikenlerle
dolacak. Çünkü insanlar oralardan geçmeye-
ceklerdir. 
34*Kızlar yavukluları olmadığı ve karılar ko -
câları olmadıkları içỉn onlarıŋ kızları im dâd
olmadıkları içỉn yas çekeler
34*Kızların sevgilisi olmadığı, kadınların 

kocaları olmadığı ve onların kızla rına kur -
tuluş olmadığı için yas çekecekler.

(1)Vah. 6/15.
(2)İş.17/6.
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35*Yavukluları cenkde helâk olalar ve ko -
caları açlıkdan kırılalar
35*Sevgilileri savaşta öldürülmüşler ve ko -
ca ları açlıktan kırıl mışlar. 
36*Âmmâ siz ėy Rabbiŋ kulları bu nesneleri
işidiŋ hem onları aŋlayıŋ
36*Ama siz ey Rabbin kulları! Bu şeyleri işi -
tin ve onları anlayın.’ 
37*İşte Rabb-i Teʿâlânıŋ kelâmı ȯŋủ kabûl
eyleyiŋ ol ilâhlara inan maŋ ki Rabb-i Teʿâlâ
onlarıŋ husûsunda söyledi
37*İşte yüce Rabbin sözü onu kabul edin ve
yüce Rabbin onlar için söylediği o ilahlara
inanmayın. 
38*İşte belâlar yanaşırlar ve eḡlenmezler
38*İşte belalar yaklaşıyorlar ve gecikmiyor-
lar.
39*Bir ġebe ʿavrat doğuracak mahâlde nice
ki evlâdınıŋ dokuzuncu ayında doğuracak
sâʿati yaklaşır iken iki üc sâʿatden evvel karıŋ
ağ rı larını çeker ve evlâd karnından çıkıp bir
an eḡlenmezler ise
39*Bir hamile kadın doğuracağı zaman -
nasıl ki bebeğini doku zuncu ayda doğu racağı
saat yaklaşırken- iki üç saatten önce karın
ağrıları çekmeye başlar ve bebek rahimden
çıkıp bir an bile gecikmezse; 
40*Böyle dahi yer üzerine belâlar gelmede
eḡlenmeye ve ʿâlem iŋ le ye de ȯnủ her tarâf-
dan ağrılar tuta
40*Böylece yeryüzüne belalar gelmeye gecik-
meyecekler. Dünya inleyecek ve onu her
taraftan sancılar tutacak. 
41*Ėy kavmim bu sözü diŋleyiŋ ve çünkü
hâzır oluŋ ve belâlarda yeriŋ misafirleri gibi
oluŋ
41*Ey halkım! Bu sözleri dinleyin, hazır olun
ve belalarda dün yanın misafirleri gibi olun. 
42*Satan kaçkın gibi olsun satĩn alan yavı
kılacak gibi olsun
42*Satan kaçkın gibi olsun, satın alan da
kaybedecek gibi olsun. 
43*Bezirgânlık ėden fâʾide ėtmeyecek gibi
olsun yapĩ yapan kendỉ yapĩsında oturmaya-
cak gibi olsun 
43*Tüccarlık eden yarar sağlamayacak gibi 

olsun. Yapı yapan kendi yapısında oturamay-
acak gibi olsun. 

ekin ∞
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44*Ekin eken biçmeyecek gibi olsun bâğı
bozan bâğ bozmayacak gibi olsun
44*Ekin eken biçemeyecek gibi olsun, bağı
bozan bağ bozamayacak gibi olsun.
45*Evlenenler evlâd ėdinmeyecekler gibi ol-
sunlar ve evlenmeyenler dullar gibi olsunlar
45*Evlenenler çocukları olamayacak gibi ol -
sun ve  evlenmeyenler dullar gibi olsunlar. 
46*Zîrâ zahmet çekenler sevmeye zahmet
çekerler
46*Çünkü emek verenler sevmeye emek ve -
riyor. 
47*Çün onlarıŋ mahsûllerini yabancılar dev -
şireler ve mâllarını yağ malayalar ve evlerini
yıkalar hem evlâdını esîrliḡe çekeler zîrâ ev -
lâdını esîrlik ve kaht içỉn tevlîd ėderler
47*Ama onların ürünlerini yabancılar topla -
yacak, mallarını yağ ma layacak, evlerini yı -
kacaklar ve çocuklarını sürgün edecekler.
Çün  kü çocuklarını esirlik ve kıtlık için do -
ğuracaklar. 
48*Tırampa ile bezirgânlık ėdenler ne kadar
artĩk şehirler ve evlerini mülklerini ve vücûd -
larını donadırlar ise
48*Trampa ile tüccarlık edenler, ne kadar
çok şehirlerini, evlerini, mülklerini ve beden-
lerini donattırlarsa; 
49*O kadar artĩk ġayret ile onları günâhları
içỉn hakkından geleyim der Rabb-i Teʿâlâ
49*O kadar çok çabayla onların günahları
için hakkından geleyim der yüce Rabb. 
50*Nice ki bir ʿırzlı ve pek sâlihe ʿavrat rûs -
pîyi sevmezse
50*Nasıl ki, namuslu ve çok temiz bir kadın
fahi şeyi sevmezse;  
51*Böyle dahi ʿadâlet(1) zulmủ bezendiḡi za -
mân sevmez ve yer üze rinde her günâhı ara -
yan müntakim geldiḡi zamân ȯndan rû-be-rû
şikâyet eyleye
51*Böylece adalet(1) kötülük, bezendiği za man
sevmez ve yeryüzüne her suçu arayan ‘Öç
alıcı’ geldiğinde ondan yüzyüze yakına caktır.
52*Ȯnuŋ içỉn ȯŋa ve ȯnuŋ ʿamellerine taklîd
ėtmeŋ
52*Bu yüzden ona ve onun işlerine uymayın.

53*Birazdan dahi yerden zulüm refʿ ola ve
ʿadâlet sizde saltanat ey leye
53*Az bir zaman içinde kötülük yeryüzünden
kalkacak ve adalet sizde egemen olacak.

(1)İş. 30/18(Yehovah adalet Allah’ıdır.)
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54*Günâhkâr günâh ėtmedim dėmesin zîrâ
kim ki Rabbiŋ ve ȯnuŋ celâliniŋ huzûrunda
ben günâh ėtmedim dėrse kendỉ başında âteş
korlarını yakar
54*Günahkâr günah etmedim demesin! Çün -
kü her kim Rabbin ve O’nun görkeminin ö -
nünde ‘Ben suç yapmadım!’ derse; kendi
ba    şında ateş kor larını yakar. 
55*İşte Rabb-i Teʿâlâ insânıŋ cümle efʾâlini
ve tasavvurunu ve ef kâ rını hem kalblerini
bilir
55*İşte yüce Rab insanın bütün işlerini, ta -
sarı larını, düşüncelerini ve yüreğini biliyor. 
56*Zîrâ yer olsun dėdiḡi gibi yer oldu ve gök
olsun dėdiḡi gibi gök oldu
56*Çünkü ‘yer olsun’ dediği gibi yer oldu ve
‘gök olsun’ dediği gibi de gök oldu.
57*Yıldızlar dahi ȯnuŋ kelâmı ile ikâmet
oldular ve onlarıŋ ʿade dini bilir
57*Yıldızlar da O’nun sözüyle yerleştiler ve
onların sayısını biliyor. 
58*ʿUmkủ ve ȯnuŋ hazînelerini araşdıran
odur ve deryâyı ve için de mevcûd olanı kim
ölçdü
58*Derinlikleri ve onun hazinelerini araş -
tıran O’dur. Denizi ve içinde var olanı kim
ölçtü? 
59*Ki deryâyı sularıŋ ortasında kapadı hem
kendỉ kelâmı ile sular üzerine yeri asa kodu
59*Denizi suların ortasında kapadı ve kendi
sözüyle sular üzeri ne yeri astı.
60*Ki göḡü kemer gibi yapdı ȯnủ sularıŋ
üze rinde bina eyledi
60*Göğü yay gibi yaptı ve onu suların üzer-
ine yerleştirdi. 
61*Ki beriyyede sularıŋ buŋarlarını ve dağ -
larıŋ başlarında göller yapdı ki yeri suvarmak
içỉn yüksek kayalardan ırmaklar akıdalar
61*Çölde su kaynaklarını ve dağların başla -
rında göller yaptı ki yeri sulamak için yüksek
kayalardan ırmaklar akıtsın. 
62*Ki Âdemi(1) cebl eyledi ve ȯŋa gövdeniŋ
ortasına kalbi kodu ki ȯŋa nefes-i hayvât(1) ve
fehm ve ol Her Şeyʾe Kâdir Allahıŋ ru hûŋu
vėr di
62*Adem’i(1) yoktan var etti. Ona gövdenin 

ki ∞
ortasında kalbi koydu ki ona yaşam soluğu(2)

akıl ve ‘Her Şeye Gücü Yeten’ Allah`ın ru hu -
nu verdi.
Not: 63. ayet burada yanlış numaralandırılmış
olup bir sonraki sayfadadır.

(1)Tek. 2/7
(2)Eyüp 33/4
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63*Ki her şeyi yapdı(1) ve yeriŋ mahfîlerinde
saklĩ olan şeyleri hep tefahhus eyler
63*Her şeyi yaptı(1) ve yerin gizli yerlerinde
olan şeyleri hep inceler.
64*O siziŋ tasavvuruŋuzu ve kalbleriŋizde
fikr ėtdiḡiŋizi bilir ki günâh ėdersiŋiz ve gü -
nâhlarıŋızı setr+ ėdersiŋiz
64*O sizin tasarılarınızı ve yüreğinizdeki dü -
şünceleri biliyor. Günah edersiniz ve günah -
larınızı örtbas+ edersiniz.  
65*Ȯnuŋ içỉn Rabb-i Teʿâlâ cümle ʿamel le -
riŋiziŋ ġavrına ėrdikden soŋra hepiŋizi ʿayba
sala
65*Bu yüzden yüce Rabb, tüm işlerinizin
kökenine erdikten sonra  tümünüzü utandırır. 
66*Siz dahi ġeş olasız günâhlarıŋız âdamlar
önüŋde ʿayân ve yara mazlıklarıŋız ol günde
şikâyetciler gibi ihzâr oldukları zamân
66*Günahlarınız insanların önünde apaçık
ve yaramazlıklarınız o günde şikayetçiler gibi
açıklandığı zaman şaşırasınız. 
67*Ne ėtseŋiz gerek ya günâhlarıŋızı Allah
Teʿâlânıŋ huzûrunda ve melekleriniŋ(+) ö ŋün -
de nice ihfâ ėdersiŋiz
67*Ne yapacaksınız? Günahlarınızı yüce
Allah’ın ve melekleri nin(+) önünde nasıl giz -
leyebilirsiniz?  
68*İşte Allah Teʿâlâ kâzîdir ondan korkuŋ
günâhlarıŋızdan vazge çiŋ ve yaramazlıkları -
ŋı zı ėtmeḡe ebeden unuduŋ da Allah Teʿâlâ
sizi halâs eyleye ve sizi her musîbetden çı -
kara
68*İşte yüce Allah yargıçtır. O’ndan korkun,
günahlarınızdan vazgeçin,  yaramazlık yap -
mayı sonsuza dek unutun ki yüce Allah sizi
kurtarsın ve sizi her kötülükten çıkarsın. 
69*Zîrâ işte bir ʿazîm kesretiŋ lühâbı üze -
riŋize tutuşur ki sizden baʿ zısını kavraya da
büdlere zebh olunmuş nesnelere yutdura
69*Çünkü işte büyük bir kalabalığın alevi üz-
erinize tutuşur ki sizden bazısını kavrasın ve
putlara* kurban olunmuş şeylerden yuttur-
sun. 

(1)Almancası: “Der alles gemacht hat, und alle
verborgene Dinge in den heimlichen Örtern der 

Erden erforschet’’Martin Luther Çev. IV. Ezra
16/63
Türkçesi: O her şeyi yaptı ve her gizli şeyi yerin
saklı yerlerinde araştırdı.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: “Günahlarını sakla-
maya çalışan günahkârlara yazık!’’ IV. Ezra 16/63
Yukarıdaki çeviride olan ayet herhalde uydu rul -
muş olmalı?! Veya yanlışlıkla bir yerden karıştı.
Çünkü ne Almancası ne de Ali beyin çevirisinde
öyle bir ifade yok.

+Luk. 16/15
(+)bkz. Yak. Mek.15.
*Yer. Mek. 73.
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70*Ve onlara rızâʾ vėrenler onlara istihzâʾ
ʿayb ve  çėḡneyiş için ola lar
70*Onlara razı olanlar; onlara alay, utanç
ve eziliş için olsunlar. 
71*Zîrâ kâh ü bî-kâh ve yakın şehirlerde
Rabbden korkanlar üzeri ne ʿazîm hareketler
ola
71*Çünkü orada burada ve yakın şehirlerde
Rab’den korkanlar üzerine büyük hareketler
olacak. 
72*Düşmanları ʿakurlar gibi olup kimseye
ba ğışlamayalar illâ Allahdan korkanları yağ -
malayıp bozup târ u mar ėdeler
72*Düşmanları kuduz gibi olup kimseye ba -
ğışlamayacak. İlle Allah’tan korkanları yağ -
malayıp, bozup darmadağın edecekler. 
73*Çün onlarıŋ mâllarıŋı hârâb ve ġâret ėdip
onları kendỉ evlerinden kovacaklardır
73*Çünkü onların mallarını yıkıp yağma -
layacak ve kendi evlerinden kova caktır. 
74*O zamân muhtârlarımıŋ âteş ile kâl olmuş
altĩnıŋ gibi imtihânı zâhir ola
74*O zaman yöneticilerimin ateşle saflaştı -
rılmış altın gibi sınavı belli olsun. 
75*Dinleyiŋ ėy sevgililerim der Rabb-i Teʿâ -
lâ işte musîbet günleri yakındır âmmâ ben
sizi kurtarayım korkmaŋ ve şaşmaŋ çün Allah
Teʿâlâ pîşvâŋızdır
75*Rabb diyor ki: -Dinleyin ey sevgililer! İşte
sıkıntı günleri yakın dır. Ama ben sizi kurta -
racağım, korkmayın ve şaşmayın. Çünkü yüce
Allah başkanınızdır. 
76*Siz dahi ki emirlerimi ve farzlarımı gö -
zedirseŋiz der Rabb-i Teʿâlâ bakıŋ ki
günâhlarıŋız size istîlâʾ ėtmeye ve yara maz   -
lık  larıŋız üstüŋüze çıkmayalar
76*Siz de buyruklarımı ve kesin emirlerimi
gö  zetirseniz, diyor yüce Rabb. Bakın günah -
la  rınız sizi sarmasın ve kötülükleriniz üstü -
nüze çıkmasın. 
77*Vây onlara ki kendỉ günâhlarından mazîk
ve kendỉ yaramaz lıkları ile kaplanmışlardır
77*Vay onlara ki kendi günahlarından daral -
mış ve kendi yaramazlıkları ile kaplan mışlar -
dır. 
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78*Şul tarla gibi ki çalı ve çırpı ile dolaşılmış
ve yolu dikenlerden tı kanmış olup şöyle ki bir
adım geçmeḡe kâdir olmaya işte ya kılmak
içỉn nice bırakılırsa onlar dahi böyle olalar
78*Şu tarla gibi ki, çalı çırpı ile dolmuş ve
yolu dikenlerden tıkan mış olup -şöyle ki, bir
adım geçemeyecek kadar- işte yakılmak için*
nasıl bıra kılmışsa, onlar da böyle olacaklar.

*I. Pet. 4/17

ʿÂzdrânıŋ ikinci kitâbı ki ȯŋa ʿÂzdrâyı râbiʿ
dėrler tamam oldu mim (1665)

mim

mukâbelillah

Finito A.D 29/8 Nouemb: Decem. 1664 
(Orijinal Ali Bey’in notu)

w
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Ėl hak li-kitâb Ester(*)
Ester’in hak kitabı

(Evvelki Bâb) 
(1)[*]ʿAzîm Ârtâsersesiŋ pâdişâhlığınıŋ ikin -
ci yılında nisân ayınıŋ ilk gününde Bin yâmin
sıbtından Hîs oğlu Semi oğlu ve Yâyîr oğlu
Merdhây nâm Yahûdî âdamı ki Susân şehi -
rinde sâkin olurdu ve büyük âdam ve pâ di -
şâhıŋ sarâyında emekdarı idi bir düş gördü
1*Büyük Ahaşveroş’un* egemenliğinin ikinci
yılında, Nisan ayının ilk gününde Bünyamin
kuşağından Hiş, Semi ve Yazir oğlu Morde -
kay adındaki Yahudi adamı Suşan şehrinde
yaşıyordu. Kralın sara yında emekçi olan bu
büyük adam bir gün bir düş gördü. 
2*Bu kişi derim ol kimselerden idi ki onları
Bâbil pâdişâhı Nebû hatnessâr Kuds Şe rîf den
Yahûdâ pâdişâhı Yehonyâ ile esîrliḡe çek -
mişdi 
2*Bu diyorum ki; Babil kralı Nabukad ne -
zar’ın kutsal Kudüs’ten Yahuda kralı Ye -
konya’yla tutsak götürülenlerden idi.

*Veya: Artakseros(Artahşaş).
[*]: 1664 Ali Bey’in el yazmasında I. ayet önce
21. ayet olarak ve bunu takip eden ayetler de 32,
43, 53, 65 vs. olarak sıra landırılmış olup sonra
üzeri çizilmiştir.

3 ve düşü ∞

(*)Önemli Not:Almanca Martin Luther Çevirisi’nin ve
Ali Bey’in çevirisinde ‘Ester’ kitabının tam 7 Bölüm-
den(Bab) olduğu görülüyor. Kitabı Mukaddes Şt.’inin
çevirisinde ise Ester A Bölümünden başlayıp E Bölü -
müne kadar devam eder. Bundan başka iki kez 8. Bölüm
olmak üzere tamamının 10 Bölümü kapsadığı görülüyor.
Aynı usül Vulgata’da da göze çarpıyor. Bunun anlamı;
bazı metin düzenlemelerinin daha sonra Vulgata’ya ek-
lenmesi demektir.
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3*Ve düşü buydu işte kütürdűnüŋ gürle me -
siniŋ zelzeleniŋ ve yer üzerinde ʿazîm ġul -
guleniŋ sedâsı ve işte iki büyük ejdehâ
dö      ḡüşme ḡe hâzır olup taşraya çıkdılar ve pek
büyük sedâ vėrdiler 
3*Düş buydu: “Gürültünün, gürlemenin,
dep    remin ve yeryüzünde büyük karga şa lık -
ların sesi!.. İki büyük ejderha dövüşmeye
hazır olup dışarıya çıktılar ve çok büyük ses
ver diler. 
4*Şöyle ki onlarıŋ sedâsından cümle tâʾifeler
cenke hâzırlandılar ki sâdık tâʾife ile mücâ -
dele ėdeler
4*O derece ki onların sesinden tüm milletler
cenge hazırlandılar ki dost milletle savaş -
sınlar. 
5*Ve işte ol gün karaŋlı ve dumanlı idi ve yer
üzerine ʿazîm musîbet ve müzâyaka derd ve
ıztırâb geldi 
5*O gün karanlık ve dumanlıydı. Yeryüzünde
büyük belalar, sıkın tılar ve kaygılarla acılar
geldi.

6 ∞
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6*Ve cümle sâdık tâʾife kendỉ belâlarından
korkup şaşdı ve artık he lâk olmaḡa hâzırlandı
idi
6*Dost milletin tümü kendi belalarından ko-
rkup şaştı! Artık onlar yok olmaya hazır la -
nıyorlardı. 
7*Bu husûsdan Allah Teʿâlâya feryâd eyle -
diler de onlarıŋ feryâ dından soŋra sanki bir
küçük çeşmeden büyük ırmak ve çok su oldu
7*Bu yüzden yüce Allah’ı çağırdılar. Onların
çağrışından sonra sanki küçük* bir pınardan
büyük bir ırmak ve çok su oldu. 
8*Ve nûr hem güneş döndü de ednalar merfuʿ
oldular ve ʿazîm ʿiz zetde olanları yutdular
8*Işıkla güneş döndü, düşkünler yükseldi ve
büyük görkemde olanları yuttular.’’ 
9*Ȯndan bu düşü ve Allah Teʿâlânıŋ ėdece -
ḡiniŋ takdîrini gören Mordehây uyanıp hâ -
tırında tutdı
9*Ondan sonra bu düşü ve yüce Allahı’ın ne
yapacağını gören Mordekay uyanıp aklında
tuttu. 
10*Ve her vechile bu nedir diye bilmek iste -
yip ol bütün gėce böyle durdu 
10*Bunun ne olduğunu bilmek isteyip o gece
boyunca böyle durdu.

*Bkz. Ekl.24/37

ikinci bâb ∞
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İkinci Bâb
1*Bu kez Mordehây pâdişâhıŋ iki hâdemi ve
sarâyıŋ bekcileri Bâġâtâ ve Târâ ile sarâyda
uyur idi
1*Bu kez Mordekay kralın iki hizmetçisi ve
sarayın bekçilerinden olan Bagata ve Ta -
ra’yla sarayda uyuyordu. 
2*Ve onlarıŋ lâkırdılarını işitdi hem onlarıŋ
derdini kasıdlarını keşf ėtdi hem bildi ki Âr -
tâserses pâdişâhıŋ üzerine ellerini salmağa
hâ zır lanırlar idi pes pâdişâha haber vėrdi
2*Ve onların konuşmalarını işittiğinde on -
ların sözlerinden ne planladıklarını anladı.
Öğrendiğine göre onlar kral Ahaşveroş’a su -
ikast hazırlığındaydılar. Ama krala haber
verdi.
3*Pâdişâh dahi ikisini de teftîş eyledi onlar
dahi kıssayı ikrâr ėdip salb oldular
3*Kral ikisini de soruşturdu. Onlar da sui -
kastı doğrulayıp idam edildiler. 
4*Ve pâdişâh bu nesneleri sicillâtda yazdırdı
4*Kral bu olayı kayıt defterlerine yazdırdı ∞  
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Mordehây da onları yazdı
Mordehay da onları yazdı.
5*Ȯndan pâdişah emr eyledi ki Mordehây
sarâya hizmet eyleye ve ȯŋa bu husûs içỉn
pişkeşler vėrdi
5*Ondan sonra kral Mordekay’ın kendi sa -
ra yında hizmet etmesini buyurdu ve ona bu -
nun için armağanlar verdi.
6*Bu kez Âgâb neslinden Âmâdâtâ oğlu Ha -
mân pâdişâh yanında ʿizzet-mend idi ve Mor -
dehâya hem ȯnuŋ kavimine pâdi şâhın iki
ha demleri içỉn kemlik ėtmeğe arar idi ve
pâdişâh mektûb larınıŋ sureti budur 
6*Bu kez kralın yanında onurlu biri olan
Ama data oğlu Haman, Mordekay’a, onun
hal kına ve kralın iki hizmetçilerine kötülük
yapmaya fırsat kolluyordu. Kral mektup -
larının kopyası budur:

Üçüncü Bâb
1*ʿAzîm pâdişâh olan Ârtâserses Hindûstân -
dan tâ Habeşe dek yüz yirmi yedi eyâletiŋ
zâbitlerine
1*“Büyük kral Aheşveroş, Hindistan’dan Ha -
beşistan’a dek yüz yirmi yedi eyaletin yöneti-
cilerine ∞

ve riʿâyâları ∞
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ve riʿâyâları pâşâlarına bu nesneleri yazar ki
ve halkı paşalarına bu şeyleri yazıyor.  
2*Çün niçe tâʾifeleriŋ sultânıyım ve cümle
dünyâyı hükm altında tutarım diledim ki
hükm ü müstakilime dayanıp kendỉmi irtifâʿ
ėtmeyem illâ dâʿimâ her ʿadâlet ve şefkât
üzere riʿâyâmı zabt eyle yem ki dembedem
âsûde hâl ve müreffehü'l-bal üzere ʿömr sü -
reler şöyle ki memleketim refâhiyetde ve
ticâret istîmân üzere olup tâ yerin nihâyetine
dek cemʿi Benî Âdemden matlûb selâmeti
tekrar ikâmet ėtmeḡe kâdir olam
2*Çünkü birçok milletlerin egemeniyim ve
tüm dünya yönetimim dedir. Diledim ki, mut-
lak yetkime dayanıp kendimi yüceltmeyim.
Ama daima her türlü adalet ve sevecenlikle
halkımı yöneteyim ki zaman zaman huzurla,
rahat bir yaşam sürsünler. Şöyle ki; refahta
ve ticarette güvevine sığınılan bir ülke olarak
tâ dünyanın sonuna dek tüm insan lardan is-
tenen huzuru yeniden kurabileyim. 
3*Pes bu nesne ne vechile müyesser olabilir
diye vüzerâma danışıp Hamân nâm kimesne
ki dâʾimâ
3*Şimdi bu şeyler nasıl olabilir? Diye vezir-
lerime danışıp; Haman adındaki kimse ki ∞

daima ∞
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yanımızda ʿâkilâne deprendi ve íyỉ hem bî-
taġayyür muhabbetiŋ hem hakîkat-ı sabiteniŋ
baʿzı nümûnesini gösterdi hem memleketde
ikinci temekküne nâʾil oldu
yanımızda akıllıca yürüdü. İyi, değişmez sev -
gisinin, sağlam ger çekliğinin bazı örneklerini
gösterdi ve ülkede ikinci adam oldu. 
4*Bize iʿlâm eyledi ki bir bed-hevâh ve her
milletiŋ dînine zıdd hem pâdişâhıŋ fermân -
larını daʿimâ redd ėden kavm cemʿi dün yânıŋ
tavâîfi arasına karışmışdır ki bir vechile ki
bizden istihsân üzere takvîm olunan sal ta -
nâtıŋ ittihâdı bir karar üzere olmak kâbil de -
ḡil dir
4*Bize bildirildiğine göre kötü hevesli, her
milletin dinine karşı kralın buyruğunu her
zaman reddeden bir millet; tüm dünyanın mil-
letleri arasına karışmıştır. Bu şekilde bizden
iyi olması gereken yönetimin ve yenilenen
ege menlik birliğinin bir arada olması ola nak -
sızdır. 
5*Pes bize maʿlûm olup ki yalıŋız bu tâʾife
cümle âdamlara dâʾi mâ zıddır ve bir dürlü
ġarîb ve hep ġayrılara muġâyir
5*Böylece biz biliyoruz ki yalnız bu millet
tüm insanlara karşı, bir şekilde yabancı ve
tüm diğerlerinden başka ∞

dîn-i ∞
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dîn gözedir hem mesâlihimize bed-hevâhdır
ve yaman şirretler ėder tâ ki memleketimiz
râhat ve huzûrda olmaya
din gözetiyor, hem işlerimize kötü bakıyor,
kötülükler ediyor. Ta ki ülkemiz rahat ve hu -
zurda olmasın. 
6*Buyurdum ki mesâlihiŋiz erimez ve şânı -
mız olan Hamânıŋ mek tûbları ile iʿlâm olu-
nanlar hep ʿavratları evlâdı ile bi'l-külliye
bî-merhâmet ü şefkât bu yılıŋ on ikinci ayınıŋ
yaʿni Âdar ayınıŋ on dördüncü gününde ʿadâ -
vetli kılıçlardan geçirileler
6*Buyurdum ki işleriniz erimez. Onurumuz
olan Haman’ın mektup la rıy la bildirilmiş ol-
unanlar tüm kadınları ve çocuklarıyla acı -
masızca bu yılın on ikinci ayının; yani Adar
ayının on dördüncü gü nünde düşmanca kılıç -
lardan geçirilsinler.
7*Tâ kim bize evvel ve hâlâ ʿadüvv olanlar
bir günde mevt-i kâhr ile mezâra ineler de bu
vechile hâlimiz refâhiyet üzere ve bilâ-teşvîş
ola
7*Böylece bize önceden ve şimdi düşman
olanlar bir günde büyük bir acıklı ölümle me -
zara insinler. Bu şekilde durumumuz huzur
içinde bozulmadan olur.” 
8*O zamân Mordehây Rabb-i Teʿâlânıŋ cüm -
le efʿâlini
8*O zaman Mordekay yüce Rab’bin tüm iş -
lerini ∞
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zikr ėdip ȯŋa duʿâ eyledi
anarak O’na dua etti. 
9*Ve dėdi ki yâ Rabbi yâ Rabbi ve Her Şeyʾe
Kâdir Pâdişâh cümle eş yâ seniŋ elindedir ve
eḡer sen İsrâʾėli halâs ėtmek isterseŋ saŋa
kim se mukâvemet ėdemez
9*Ve dedi ki: “ -Ya Rabbi, ya Rabbi! Ve ‘Her
Şeye Gücü Yeten Kral’ tüm eşya senin elin -
dedir. Eğer sen İsrail’i kurtarmak istiyorsan
sana kimse karşı gelemez. 
10*Zîrâ sen yeri göḡü ve gök altında olan her
ʿacâʾibi yaratdıŋ
10*Çünkü sen yeri göğü ve gök altında olan
her şaşılası şeyi yarattın. 
11*Ve sen her şeyʾiŋ Rabbisin hem saŋa ki
Rabbisin kimse mukâ vemet ėdemez
11*Sen her şeyin Rabbi’sin ve sen ki Rab-
bi’sin! kimse karşı koyamaz. 
12*Her şeyʾ saŋa mâʿlûmdur bilirsin yâ Rabb
ki bunu ne iftirâʾ ne ġurûr ne taleb-i ʿizzet
içỉn ėtdim ki mütekebbir Hamâna serfürû ėt -
medim
12*Her şey sence biliniyor. Biliyorsun ki ya
Rabb! Bunu ne yalanla, ne kibirle, ne de bö -
bürlenmek için istedim ve dik başlı Haman’a
baş eğmedim. 

13 çün İsrâʾėl ∞
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13*Çün İsrâʾėliŋ halâsı içỉn cân-ü dilden
ayaklarınıŋ tabânlarını öperdim
13*Çünkü İsrail’in kurtuluşu için can ve
dilden ayaklarının taban larını öperdim. 
14*Ancak bunu ȯnuŋçỉn ėtdim ki bir âdamıŋ
ʿizzetiŋi Allah Teʿâ lânıŋ ʿizzetine tercîh ėt -
meyem hem senden ġayrıya hîç tapmam âm -
mâ bunu tekebbürden ėtmem
14*Ancak bunu bu yüzden yaptım ki bir in -
sanın onurunu yüce Allah’ın onuruna tercih
etmeyim. Hem senden başkasına hiç tapmam.
Ama bunu kibirlenmeden yapmam.  
15*Pes hâlâ yâ Rabb Allah ve ėy pâdişâh
kavmine ʿafv eyle zîrâ düş manlarımız bizi
helâk ėtmeḡe gözedirler ve ezelden seniŋ olan
mîrâsını harâb ėtmek isterler
15*Şimdi ya Rab Allah ve ey kral! Halkını
bağışla. Çünkü düş manlarımız bizi yok etme -
ye çalışıyorlar ve başlangıçtan senin olan
mirasını yıkmak istiyorlar.  
16*Seniŋ hisseŋe ihmâl ėtme ki ȯnủ kendỉŋe
Mısır diyârından ıtlâk eylediŋ
16*Senin payını göz ardı etme! Çünkü onu
Mısır’dan salıverdin.
17*Duʿâmı isticâb eyle ve kendỉ yapıŋa ġafûr
ol
17*Duamı kabul et ve kendi yapına çok ba -
ğışla ∞
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ve yasımızı sürura döndür ki hayvâtda olup
ismine tesbih ėdeviz yâ Rabb gel saŋa hamd
ėdenleriŋ ağzını mahv eyleme
ve yasımızı sevince döndür ki yaşayıp adını
analım. Ya Rab! Gel sana şükredenlerin ağzı -
nı kapatma.  
18*Cümle İsrâʾėl dahi cemʿi tâkati ile feryâd
ėtdi zîrâ ölümü gözleri öŋünde idi 
18*Tüm İsrail var gücüyle yalvardı. Çünkü
yok olmaları gözlerinin önündeydi.

Dördüncü Bâb 
1*Ester melike dahi kendỉyi bi'z-zarûrî olmak
gerek idiḡini görüp Rabbe ilticâʾ eyledi
1*Kraliçe Ester de kendisinin zorunlu olması
gerektiğini görüp Rab’be sığındı. 
2*Ve kendỉ fâhir esvâbından soyunup derd ve
yas esvâbını gėydi ve dühn-i tayyibleri sürü -
necek yerine başına kül ve ters saçdı da ken -
dỉ bedenine pek cefâʾ eyledi
2*Kendi övünç giysilerinden soyunup keder
ve yas giysilerini giydi; mis kokulu yağlar
sürüneceğine, başına külle tezek saçıp bede-
nine çok güçlük verdi; ∞

ve kendỉ ∞

f

f

ESTER’İN GERÇEK KİTABI 3: 17-18; 4: 1-2 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1687



1688 ESTER’İN HAK KİTABI 4: 2-5 1665 TEMİZ KOPYASI



ve kendỉniŋ vücûdu zevkiniŋ cemʿi yerlerini
köpük saçları ile dol durdu
ve bedeninin tüm güzel yerlerini lüle lüle saç -
larıyla doldurdu.
3*Ve İsrâʾėl Taŋrısı Rabbe yalvarıp dėdi ki
yâ Rabbim sen yalıŋız pâ di  şâhımızsın baŋa
imdâd vėr ki bî-kesem ve senden ġayrı muʿ -
a y   yi nim yokdur
3*Ve İsrail Tanrısı Rabbe yalvarıp dedi ki: -
Ya Rabbim! Sen yalnız kralımızsın, bana
yardım et; kimsesizim ve senden başka gö ze -
ticim yoktur. 
4*Zîrâ benim mühlikim hem-ân şimdiden
4*Çünkü benim ölümüm hemen şimdiden...
5*Ben doğaldan berỉ baba ocağımıŋ sıbtında
işitdim ki sen yâ Rabbi cemʿi tâʾifeler ara -
sından İsrâʾėli ve babalarımızı onlarıŋ sa lef -
 leri arasından ebedî mülk içỉn kabûl ey lediŋ
ve onlara söy lediḡiŋ gibi ėtdiŋ
5*Ben doğalıdan beri atalarımın oymağında
duydum ki sen ya Rabbi! Tüm milletler ara -
sında İsrail’i ve atalarımızı -ondan ön ceki ler
arasından- sonsuz mülk için benimsedin ve
onlara dediğin gibi yaptın. 

6 ∞ 
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6*Pes hâlâ huzûruŋda günâh eyledik ki bizi
düşmânlarımızıŋ ellerine vėrdiŋ
6*Şimdi biz senin önünde suçlu olduk. Bu
yüzden düşmanların elinde tutsağız. 
7*Zîrâ onlarıŋ ilâhlarına tekerrüm ėtdik hak -
sıŋ yâ Rabb
7*Çünkü onların putlarına eğildik. Doğrusun
ya Rab!  
8*Ve hâlâ kulluğumuzuŋ acılığı yetişmez illâ
ellerini putperestleriŋ elleri üzerine koyup
ʿahd ėtdiler ki
8*Şimdi köleliğimizin acılığı yetmediği gibi;
bir de ellerini putpe rest lerin elleri üzerine
koyup and içtiler: 
9*Ağzıŋ ile olan fermânı ki bozalar ve mî -
râsıŋı berbâd ėdeler hem saŋa hamd ėdenleriŋ
ağızları kapayıp beytiŋiŋ hem mezbâhıŋıŋ
ʿizzetiŋi itfâʾ eyleyeler
9*Ağzından çıkan sözü bozmak, mirasını yok
etmek, sana açılan ağızları susturmak ve ken -
di ‘Evi’nin hem mezbahının onurunu söndür -
mek için...
10*Ve putperestleriŋ ağızlarını açalar ki put -
perestleriŋ kuvvetlerini vasf ėdeler de bir nef-
sânî pâdişâhı ebeden ʿacîb ėdeler
10*Putperestlerin ağızlarını açarak putpe -
restlerin güçlerini  anlatsınlar ve bedenin
arzu   larıyla dolu bir kralı sonsuza dek put     -
 laştırsınlar.

ya Rabbi ∞
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11*Yâ Rabbi lâ şeyʾ olanlara kazîbiŋi vėrme
ve üftâdeliḡimizi istih zâ ėtmeḡe kurma illâ
müşâvereleriŋi kendỉleri üzerine dönder de
bu üzerimize olan ġarazıŋ bâisini ibret-i
ʿâlem eyle
11*Ya Rabbi! Değersiz olanlara yöneticili -
ğini verme ve düşkün lüğümüzle alay etmeği
kurma. Ama kesinlikle sözbirliği ettikleri şey -
leri kendi başlarına döndür ki, bu üzerimize
kinin sebepçisini dünyaya bir ders yap.
12*Yâ Rabb bizi yâd kılgil+ ve musîbetimiz
zamânında kendỉŋi bildir de ėy ümmetleriŋ
pâdişâhı ve her memleketiŋ sultânı baŋa kuv -
vet ve yürek vėr
12*Ya Rabbi! Bizi an ve sıkıntılarımız zama -
nında kendini bildir. Ey milletlerin kralı ve
her ülkenin beyi! Bana güç ve yürek ver.  
13*Ağzıma terkîbli kelâm ko ki arslânıŋ
önüŋde söyleyem ve ȯnuŋ kalbini üzerimize
cenk ėdene buğz eyle ki o hem ȯnuŋ âfikleri
he lâk olalar
13*Ağzıma düzenli sözler koy ki aslanın ö -
nünde söyleyeyim ve onun yüreğini üzerimize
cenk edenlere karşı çevir ki o ve onun ya lan -
cıları yok olsunlar. 
14*Ve bizi kendỉ elin ile kurtar hem baŋa ki
bî-kes em
14*Bizi kendi elinle kurtar, bana ki yalnızım

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yzısında ‘bizi yâd kıl’.

∞
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ve sendeŋ ġayrı kimsem yokdur imdâd ye -
tişdir
ve senden başka imsem yoktur yardım yetiştir. 
15*Yâ Rabbi saŋa her şeyʾ maʿlûmdur ve bi -
lirsin ki ben fâsıklarıŋ ʿizzetini sevmem ve
sünnetsizleriŋ hem her ecnebîniŋ döşeḡinden
ikrâh ėderim
15*Ya Rabbi! Sana her şey açıktır. Biliyorsun
ki ben kötülerin onur landırılmasını sevmem.
Sünnetsizlerin ve her yabancının yata ğından
iğrenirim. 
16*Sen çekdiḡim zarûreti bilirsin ve niçe ki
kendỉmi göstermek lâzım olan günlerde ba -
şımda taşıdığım ġurûr ʿalâmetinden ikrâh
ėde rim
16*Sen çektiğim zorunlu sıkıntıyı biliyorsun.
Çünkü kendimi göstermem gereken günlerde,
başımda taşıdığım gurur tacından tiksiniyo-
rum. 
17*Ondan hayz bezinden* gibi nefret ėderim
ve ȯnủ kendỉ rahâtım da olduḡum günlerde
taşımam
17*Ondan adet bezinden* tiksindiğim gibi
nefret ediyor ve onu resmî olmayan günlerden
başka hiç bir günde taşımıyorum.
18*Hem câriyeŋ Hamânıŋ sofrasında hîç ye -
medi ve pâdişâhıŋ ziyâfetlerine teşrîf ėt medi
onlarıŋ dökűş kurbânlarınıŋ
18*Ben cariyen, Haman’ın sofrasında hiç ye -
medi ve kralın ziyafetlerine katılmadı. On la -
rın döküş kurbanlarının ∞

*Kitabı Mukaddes Şt. Çevirisi: Bkz. S. 50, 27.
ayet: ‘Pis bir paçavraymış’ gibi ondan tiksi ni yo -
rum.
Adet bezi(Pet): Kadınların peryodu zamanında
kullan dıkları hijyenik bez.

şarâbını ∞
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şarâbını içmedi hem ki kenîzeŋiŋ buraya gö -
çürüldüḡüm gündeŋ be rỉ senden ġayrı kimse
ile mesrûr olmadı İbrâhîmiŋ Taŋrısı Rabb ü
Teʿâlâ
şarabından içmedi; hem genç kızken buraya
getirildiğim günden beri senden başka biriyle
sevinmedi. İbrahim’in Tanrısı yüce Rabb. 
19*Yâ Allah sen ki hepisinden ziyâde kavîsin
meyʾûslarıŋ âvâzını isticâb eyle de bizi bed
fâʾilleriŋ elinden beni dahi korkumdan halâs
eyle
19*Ey Allah! Sen ki tümünden daha güç lü -
sün; umutsuzların sesine kulak ver de bizi
kötü işçilerin ellinden ve beni de korkumdan
kurtar.

Beşinci Bâb
1*Ondan üçüncü günden soŋra duʿâ ėtmeden
fâriğ oldu da yas esvâbıŋdan soyundu ve fâhir
libâslar ile gėyindi
1*Ondan sonra Ester üçüncü günde duayı
bıraktı. Yas giysilerini çıkardı ve onur giysile -
rini giydi.
2*Ve güzel donanıp Basîr-el-Küllü ve'l-Muh-
lise istidʿâ eyledi  soŋra yanına iki bulalarını
aldı
2*Ve tam takır donanıp ‘Her Şeyi Bilen Has
Dost’a yöneldi. Sonra yanına iki hizmetçi kızı
da aldı. 
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3*Ki birine kâne ü nâz ve niyâz ėdip dayanır
idi
3*Biriyle nazlı nazlı konuşup yaslanıyordu.
4*Ve ol biri libâsını kaldırıp ardınca giderdi
4*Öbürü de eteğini kaldırıp ardınca gidiyor -
du. 
5*Kendỉ ise al yaŋaklı ve hûb cemâl hem şen
yüzlü gûyâ ki ʿâşı kâ ne âmmâ kalbi korkudan
sıkılmış idi
5*Kendisi al yanaklı, çok güzel ve güleç
yüzlü; sanki aşıkmış gibi duruyordu. Ama
yüreği korkudan sıkılmıştı. 
6*Bu kez cümle kapĩları geçdikden soŋra pâ -
dişâhıŋ öŋünde durdı ki kendỉ şâhâne tahtı
üzerinde oturup cümle en fâhir ve altĩn hem
cevâhir taşlarından dirahşân libâs ile gėyin -
miş ve pek heybetli idi
6*Bu kez tüm kapıları geçtikten sonra kralın
önünde durdu. Kendisi görkemli tahtı üz-
erinde oturmuştu. En güzel, tüm altından,
kıy metli taşlarla bezenmiş ve parlak giy -
silerle giyinmiş çok görkemliydi. 
7*Ol ki celâl üzere berrâk yüzünü kaldırıp
ȯŋa pek ġazab ile nazar eyledi melike dahi
yere düşüp ve levnini deḡişdirip bayıldı da
öŋün de giden bulanıŋ başına eḡildi
7*O hiddetli berrak yüzünü kaldırıp kraliçe
Ester’e öfkeyle baktı. Kraliçe de yere düşüp,
rengini değiştirerek bayıldı ve önünde giden
hizmetçinin başına eğildi. 

8 âmmâ ∞
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8*Âmmâ Allah Teʿâlâ pâdişâhıŋ rûhunu hil -
me döndürdü ki saklayıp tahtından sıçradı da
ȯnu ̉koltuğuna aldı ve ȯŋa ʿaklı başına ge lince
şîrîn kelâm ile tesellî ėderdi
8*Ama yüce Allah, kralın ruhunu ağır baş -
lılığa döndürdü ve dikkat le tahtından sıçradı.
Onu koltuğuna aldı, aklı başına gelince onu
güzel sözlerle avutuyordu. 
9*Hem ȯŋa ne var yâ Ester ben karındaşıŋım
korkma sen ölmezsin fermânımız âmmedir
yanaş dėdi
9*Ona: -Ne var ya Ester? Ben kardeşinim ko-
rkma! Sen ölmeyeceksin, buyruğumuz halka -
dır; yanaş, dedi. 
10*Ve altĩn deḡneḡini kaldırıp boynuna kodu
10*Sonra altın değneğini kaldırıp boynuna
koydu.  
11*Ȯndan ȯnủ der-âġuş ėdip söyle baŋa dėdi
11*Ondan sonra onu kucaklayıp: -Söyle ba -
na? Dedi. 
12*Ol dahi dėdi ki ėy efendi ben seni Allahıŋ
meleḡi gibi gördüm ve celâliŋiŋ korkusundan
kalbim muztarip oldu
12*O da dedi ki: -Ey efendi! Ben seni Al -
lah’ın bir meleği gibi gördüm ve görkeminin
korkusundan yüreğim sıkıldı. 

f

f

ESTER’İN GERÇEK KİTABI 5: 8-12 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1701



1702 ESTER’İN HAK KİTABI 5: 13-15; 6: 1-3 1665 TEMİZ KOPYASI



13*Ėy efendim ʿacâyibsin ve yüzün pûr-lü -
tufdur
13*Ey efendim! Çok şaşkınlık yarattınız ve
yüzünüz sevecenlikle  doludur. 
14*Ȯnuŋ ile böyle söyleşirken tekrar bayılıp
düşdü
14*O böyle söylerken yine bayılıp kendinden
geçti. 
15*Pâdişâh dahi ıztırâb çekerdi de cümle kul -
ları ȯŋa tesellî vėrirler idi
15*Kral da sıkılıyordu. Tüm hizmetçileri de
onu avutu yor lardı.

Altıncı Bâb 
1*ʿAzîm pâdişâh olan Ârtâserses Hin dûs tân -
daŋ tâ Habeşe dek yüz yiḡirmi* yedi eyâ -
letleriŋ pâşâlarıŋa ve vilâyetleriŋ hâkimlerine
hem cümle mesâlih-güzâr la rınıza se lâm
1*“Büyük kral Aheşveroş, Hindistan’dan Ha -
beşistan’a dek yüz yirmi yedi* eyaletin pa -
şalarına ve vilayetin yargıçlarına ve tüm iş
ar  kadaşlarına; 
2*Niçe ki ʿizzetliler ekser veliyy-i niʿmet -
leriŋ ʿazîm ihsânlarından hadden ziyâde mağ -
rûr olurlar
2*Nasıl ki birçok güçlü kişiler başbuğlarının
armağanlarından şımararak böbürlenirler. 
3*Ve yalıŋız riʿâyâmıza zarar ėtmeḡi aramaz -
lar illâ mâlıŋ çoklu ğunu
3*Yalnız halkımıza zarar vermekle kalmaz -
lar; ama aç gözlülükten ∞ 

*bkz I.Ez.3/1.

götürmeḡe ∞
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götürmeḡe kâdir olmayıp kendỉ veliyy-i
niʿmetlerine de kasd ėtme ḡe ça  lışırlar
kendi kralına da kötülük düşünüyorlar.
4*Hem âdamlar arasından vâcib olan şâkir -
liḡiŋi kaldırmaları yetiş meyip çok devletden
dâʾimâ her şeyʾi gören ve yaramazlığı sev me -
yen Allah Teʿâlânıŋ intikâmından kurtuluruz
dėrler
4*İnsanlar arasından gerekli olan şükran
duy gusunu kaldırmaları yetmiyormuş gibi;
devletten çok, her şeyi gören ve kötülüğü sev -
meyen yüce Allah’ın öcünden kurtuluruz, di -
yorlar. 
5*Niçe kerre dahi beḡlik mensıblarda olan -
larıŋ ve muhibb sultân la rınıŋ mesâlih-güzâr -
lığında muʿtemedleriŋ ilkâʾsı çok kimseleri
suçsuzlarıŋ katlinde şerîk ėtdi ve bu maʿkûle
tâʾifeniŋ şirretiniŋ tel bisâtından mazlûl sul -
tânlarıŋ kalb-i selîmlerini
5*Birçok kez beğlik hizmetlerinde olanların
ve sevgili sultanlarının vekilliğini kendine gü -
venenlere bırakması; birçok kişileri suç -
suzların öldürülmesine ortak etti. Bu çeşit
insanların edepsiz entrikalarında adı anılan
kralların temiz yüreğini 
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oŋulmayız* derdlere uğratdılar
iyileşmez dertlere uğrattılar. 
(6)*Pes bu dėdiḡimiz şeyler eski münâkilden
o kadar istifsâr olunmak kâbil deḡil ne kadar
ki aranılıp bulunur ki pây-i tahtımızda nâ
müs  tahâk halde hükûmet sâhibi kişileriŋ şir -
retinden zulüm olundu
(6)*Şimdi bu dediğimiz şeyleri eski naklettir-
ilenlerden aramak ola naksız. Nerde görüldü
ki başkentimizde, hak etmedikleri halde  ege-
men kişilerin edepsizliğinden zulmedilsin? 
(7)*Pes tedbîr gerekdir ki min-baʿd mem-
leketimizi cemʿ-i nâsa selâ metli ve ġavġasız
ėdip
(7)*Böylece bundan sonra -ülkemizi tüm in-
sanlara- huzur ve ba rış la yaşatmak için ön -
lem almak gerekiyor. 
(8)*Tağyîrât ile müstaʿmel olavız ve ʿayâna
gelen şeyleri temyîz ėdip her şeyʾe ʿadâlet
tarruz ėdeviz
8*Değişiklik yapalım ve görünen şeyleri
tem  yiz edip her şeye ada letle yaklaşalım.  
9*Zîrâ Makâdonî Âmâdâtıŋ oğlu Hamân ki
Hûn-Fârsdan 
9*Çünkü Persler’le bir ilgisi olmayan Make -
donya’lı Amadat’ın oğlu Haman ∞

bî-gâne ∞

*Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘onulmaz’
( ): Ali Bey’in 1664 el yazması ayet numara la -
rından yazılmıştır.
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bî-gâne ve lütfumuzdan baʿîd yaŋımızda mỉ -
sâfir iken
dostluğumuzdan uzak yanımızda misafirken;
10*Ve her tâʾifeye ėtdiḡin lütuf ve kere -
mimizde geçinip tâ o kadar ki babamız aŋı -
lırdı ve hepisinden maʿbud hem şâhâne
tah                                     tı mızıŋ sâ nîsi idi
10*Her millete yaptığın iyilik ve yüce gön-
lünüzle geçiniyordu. O derece ki ‘babamız
anılıyor!’ herkes ona eğiliyor ve tahtımızda
ikin ci söz sahibi kişiydi.
11*Kendỉ rifʿatında sığmayıp bizi saltana -
tımızdan ve ʿömrümüz den mahrûm ėtmeḡe
cehd eyledi
11*Kendi yüksek rütbesinde yetinmedi. Bizi
egemenliğimizden ve  yaşantımızdan yoksun
bırakmaya çalıştı. 
12*Ve cânımızı kurtaran ve her vechile ȯnuŋ
bize íyỉliği dokunan Merdhâyı ve mem le -
ketimiziŋ hakikatli şerîkesi Esteri cümle tâʾi -
feleri ile envâʿ-i hudʿa ėdip helâk ėtmeḡe
çalışdı
12*Bizi canımızdan kurtaran ve kendisinin
bize her türlü iyiliği dokunan Mordekay'ı ve
ülkemizin dürüst kraliçesi Ester’i tüm hal -
kıyla birlikte çeşitli hilelerle yok etmeye ça -
lıştı. 
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13*Zîrâ sezerdi ki bizi bu sanʿat ile tutup ve
zebûn ėdip Fârs sulta nını Makâdonîlere  nakl
eyledi
13*Çünkü bizi bu şekilde tutup ve güçsüz kı -
lıp, Pers egemenliğinin  Makedonyalılar’a
geçmesini plânladı.
14*Nihâyet biz bulduk ki ol menbaʿ-i fesâd
âdamdan helâka taʿyîn olunan Yahûdîler bed
fâʿiller deḡiller illâ ki hak şerîʿat ile ʿâmil ler -
dir
14*Sonunda anlaşıldı ki o kötülük kaynağı
adamdan yok edilmek istenen Yahudiler, kö -
tülük yapanlar değiller. Kesinlikle ‘Tanrı Ya -
sası’ ile etkendirler.
15*Ve ol Müteʿâl ve ekber hem hayy Allahıŋ
oğullarıyız ki bize ve seleflerimize memleke-
timizi íyỉ hâle tahvîl eyledi
15*O büyük ‘Yüce’ ve diri Allah’ın çocuk -
larıyız. Bize ve bizden öncekilere ülkemizi iyi
duruma soktu. 
16*Pes íyỉ varırsıŋız ki Âmâdat oğlu Ha -
mânıŋ irsâl ėtdiḡi mektûb ları mucibince ėt -
meyesiz
16*Eğer Amadat oğlu  Haman’ın gönderdiği
mektuplara göre bir şey yapmazsanız iyi
eder  siniz. 
17*Çün bu nesneleriŋ fâʾili cümle ʿayâlı ile
Sûsân kapĩlarında salb olmuşdur ve Külli
Şeyʾiŋ Rabbi Allah Teʿâlâ
17*Çünkü bu şeylerin yapan tüm ev halkıyla
birlikte Susan kentinin kapılarında idam
edildiler. Her şeyin Rabbi yüce Allah ∞ 

ȯŋa ∞

f
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ȯŋa lâyık olan cezâsını vėrmişdir
ona hak ettiği cezasını vermiştir. 
18*İmdi bu mektûblarıŋ sûretini her yerde
âşikâre eyleyiŋ ve koyuŋ ki Yahûdîler serbest
kendỉ dininde olalar
18*Şimdi bu mektupların kopyalarını her
yerde apaçık koyalım ve Yahudilere serbest -
çe kendi dinlerini yapmalarını serbest bıra -
kalım. 
19*Hem onlara imdâd eyleyiŋ ki cefâlarınıŋ
zamânında yaʿni on ikinci ay ki Âzâr ayıdır
on üçüncü gününde hemân ol günde onlara
ġaraz ėdenlerden intikâm alalar
19*Ve onlara yardım edin ki, sıkıntıları za -
manında; yani olan on ikinci ayın -ki Azar
ayıdır- on üçüncü gününde, hemen o günde
onlara kötülük yapanlardan öç alsınlar. 
20*Zîrâ ki her şeyʾiŋ Rabbi Allah Teʾâlâ on-
lara o muhtâr nesliniŋ helâkınıŋ yerine bu
süruru vėrmiştir
20*Çünkü her şeyin Rabbi yüce Allah, on-
lara; o seçkin soyun yok olmaması için bu
sevinci vermiştir. 
21*Pes siz ėy Yahûdîler ʿîd-i şerîfleriŋiz ara -
sında bu günü
21*Şimdi siz ey Yahudiler! Kutsal bayram -
larınız arasında bu günü ∞

f
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her sürur ile taʿyîd eyleyiŋ
her sevinçle bayram edin. 
22*Tâ kim hâlâ ve şimden soŋra bizim ve
hayr-ı hevâh Fârisle ri miziŋ halâsınıŋ hem
bende kasd-ü ġaraz eyleyenleriŋ helâkınıŋ
tez kîri ola
22*Ta ki şimdi ve şimdiden sonra, bizim iyi
niyetli Perslerimizin  kurtuluşunun ve bana
karşı kin tutanların yok edilişinin anısı olsun.
23*Ve ʿumûmen her kanġi şehr ve vilâyet bu   -
na muciben ėtmemiş olursa hışm ile âteş ü
âhen ile harâb ola hem yalıŋız insâna deḡil
yalınız illâ hayvân ve davara da virân olup
dehr be dehr hepisine mebġûz ola
23*Halkın herhangi bir şehiri veya ilçesi
buna uymamış olursa; ateş kılıç larıyla yıkıl -
sın. Salt insanlara değil; ama  hayvanlara ve
davarlara da yıkıntı olup çağlar boyu se -
vilmesin.

Yedinci Bâb[+]: Bak 5. Ayetten itibaren
1664 çevirisinde numaralandırılmıştır.

(1664-1665 çevirilerinde 1. ayetten 4. 
ayete kadar eksiktir.)

.......ve Mordehây bunlar Allahdaŋ olmuşdur
dėdi

ve Mordekay bunlar Allah’tan olmuştur
dedi.
(5)[*] Zîrâ bunlarıŋ husûsunda gördüḡüm düş
hâtırımdadır ki 
(5)* Çünkü bunlar hakkında gördüğüm düşü
anımsı yorum ki ∞ 

[*]: Ali Bey’in 1664 el yazmasında 5. ayet olarak
numaralandırıldığı gö rü lü yor.

[+]:(Önemli Not)Almanca Martin Luther
Çevirisi’nin ve Ali Bey’in çevirisinde ‘Ester’
kitabının tam 7 Bölümden(Bab) olduğu gö -
rülüyor. Kitabı Mukaddes Şt.’inin çeviri -
sinde ise Ester A Bölümünden başlayıp E
Bölümüne kadar devam eder. Bundan baş -
ka iki kez 8. Bölüm olmak üzere tama mı -
nın 10 Bölümü kapsadığı görülüyor. 

Ayrıca 5. Bab’ın I. ayetinde şöyle bir not
vardır: “Yunanca’da D Bölümü 1-2 ayetlerini
de içerir.’’ Bundan anlaşılacağı üzere orijinal
Yu nanca el yazmalarından çevrilen bir çe-
viridir. Ne yazık ki hangi tarihe dayan dı rıl -
dığına dair bir açıklama yoktur. Martin
Lut her Çevirisinin ve Ali Bey’in çevirisinin
7 Bölümden oluştuğunu göz önüne alır sak
(ki onlarda Yunanca’dan çeviridir) muhteme-
len bunların aslına daha uygun ka dim bir
Grekçe çeviriden olduğu anlaşılır. Çünkü KM
Şt.’ inin 10 Bab ve A-E Bölümleri arasında
olan me tinlerde, çoğu yerde aynı şeylerin
teferruatlı bir şekilde tekrar landığı görü lü yor.
Daha önceki kadim el yazma la rında ise bu
yok tur.
onlardan ∞

f
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onlardan bir şeyʾ vâkiʿ olmayıp geçmedi
onlardan hiç bir şey olmaksızın geçmedi. 
6*Küçük çeşme ki ırmaḡa döndü nûr ve gü -
neş hem çok su var idi bu ırmak derim Ester-
dir ki ȯnủ pâdişâh tezevvüc edip melike
ey ledi
6*Nehire dönen küçük bir ırmak vardı! Işık
ve güneş ile çok su vardı. Bu ırmak diyorum
ki Ester’dir. Onunla kral evlenip kraliçe
yaptı.  
7*Ol iki ejderhâ ise ben hem Hamânız
7*O iki ejderha ise ben ve Haman’ız.
8*Ve tâʾifeler onlardır ki Yahûdîleriŋ adını
mahv ėtmeḡe cemʿ ol du lar idi
8*O milletler Yahudilerin adını yeryüzünden
silmek için toplanmış lardı. 
9*Ve benim cinsim ise İsrâʾėldir+ ki Allah-ü
Teʿâlâya istidʿâ ėdip halâs oldular zîrâ Rabb-
i Teʿâlâ kendỉ kavmini kurtardı hem efendi*
bizi bu cümle belâlardan halâs ėtmişdir ki
ümmetler arasında olma mışlardır
9*Benim soyum ise İsrail’dir+ ki yüce Allah’ı
çağırıp kurtuldular. Çünkü yüce Rabb kendi
halkını kurtardı ve efendi* de bizi tüm bu
kötülüklerden kurtardı. Böyle bir şey milletler
arasında olmamıştır. 

+Burada söz konusu kişi Hz. Yakup’tur(A.S.)
*Kral Artahşaş(Ahaşveroş).

f
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10*Ȯnuŋçỉŋ iki nasîb eyledi birini Allahıŋ
kavmi içỉn ve birini cümle ümmetler içỉn
10*Onun için iki pay koydu: Birini Allah’ın
halkı için ve diğerini de milletler için. 
11*Ve bu iki nasîb sâʿatde ve anda ve cümle
tâʾifeler arasında olacak yevmi'd-dînde* Al -
lahıŋ huzûruna geldiler
11*Bu iki pay bir saat ve anda tüm milletler
arasında olacak olan ‘Din Gününde’ Tan -
rı’nın önüne geldiler. 
12*Çün Allah Teʿâlâ kendỉ kavmini aŋdı ve
kendỉ mîrâsına hakkı alıvėrdi
12*Çünkü yüce Allah kendi halkını andı ve
kendi mirasına doğ ruluğu verdi. 
13*Ȯnuŋ içỉn onlar ol Âdâr ayınıŋ günlerinde
yaʿni ol ayıŋ on dör düncü gününde cemʿiyyet
ile ve sürur ve hübur ile nesil be nesil ve dehir
be dehir Allah-ü Teʿâlânıŋ huzûrunda kavm
arasında donanma ėdeler 
13*Bu yüzden onlar Adar ayının günlerinde.
Yani o ayın on dör düncü gününde, birlikte,
sevinçle, çoşkuyla; kuşaklar boyu ve yüz yıl -
larca yüce Allah’ın önünde, halkları arasında
şölen yapsınlar.

14*Batlomyos ∞

*bkz. Ali Bey’in1664 el yazmasında ‘yevmi'd-dîn -
de’.

f
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14*Batlomyos ve Kelopâtra pâdişâhlığınıŋ
dördüncü yılında Do sîtoʾ nâm kimesne ki
imâm ve Levvî geçinirdi ve oğlu Batlomyos
bu Purim yaʿnî kurʿa mektûbunủ odur+ ve
Kuds-i Şerîfde olan Bat lomyosuŋ oğlu Lisi -
yâho ȯnủ tercüme eyledi dėdi
14*Ptolemi ve Keleopatra’nın egemenliğinin
dördüncü yılında; Dosito adındaki kişi -ki
imam ve Levi geçinirdi- ve oğlu Ptolomi  bu
‘Purim’ * yani kura mektubunu verir ve kut-
sal Kudüs’te olan Ptolemi’nin oğlu Lisiyaho
onu çevirdi, dedi.

+: Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘mektubunu ge-
tirip odur dedi’.
*: Purim: İbranicede Şubat ile Mart arasındaki
bayram.

Elhâk-Li Ester tamam olmuşdur

Bi't-tevfîk Allah
(1664 Ali Bey’in el yazması notu)

f
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Ėl hak-li Kitâb Dâniyâl  
Üç ġulâmıŋ ġunnesi
Daniyel’in hak Kitabı veya üç
ilahici gencin ezgisi

1*Pes onlar Allah Teʿâlâya hamd ve Rabb-ü
Teʿâlâya tebârek ėderek ʿaleviŋ arasında ge -
zer lerdi*
1*Onlar yüce Allah‘a şükran ve yüce Rabbe
bereket dileyerek alevin* arasında gezi yor -
lardı. 
2*Âzâryâ dahi ayak üzerine kalkıp böyle bir
duʿâ eyledi ve âteş içỉnde ağız açıp dėdi ki
2*Azarya ateşin içinde ayağa kalkarak şöyle
dua etti: 
3*Yâ ecdâdımızıŋ Rabbi Allah mütebârek
olasın ismiŋe ebeden hamd ü senâ vâcibdir
3*“-Ey! Atalarımızın Rabbi Allah kutsal ol.
Adın sonsuza dek övü l sün. 
4*Zîrâ bize cümle ėtdiḡiŋ nesnelerde ʿadilsin
ve cümle efʿâliŋ doğru hem tarîkâtiŋ müs-
takîm ve hükûmâtıŋ hakdır
4*Çünkü bize tüm yaptığın işlerde adalet tim-
salisin. Tüm işlerin doğru, yolların sağlam ve
egemenliğin gerçektir. 
5*Hem üzerimize ve babalarımızıŋ mukad-
des şehri Kuds-i Şerîf üzerine getirdiḡiŋ nes-
nelerde hükûmâtıŋ
5*Bize ve atalarımızın kutsal şehiri Kudüs
üzerine getirdiğin şey lerde ege menliğin

*Almancası: “Da fingen diese drei miteinander an
zu singen, priesen und lobten Gott in dem Ofen
und sprachen:’’ Martin Luther Çev. 1.
Türkçesi: Bu üç kişi fırının içinde, Tanrıyı ilahi -
lerle yüceltip överek böyle söylediler: 
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Hananya, Mişael ve
Azarya adındaki üç genç Tanrı'ya ezgiler okuyarak
ve Rabbimiz diye onu överek alevlerin arasında
yürümeye başladılar. 
Yukardaki çeviride ‘Hananya, Mişael ve Azarya’
eklenmiş. Bu diğer çevirilerde yok.

**Bkz. Dan.1/6

hakdır ∞
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hükûmâtıŋ hakdır çün bu cümle nesneleri gü -
nâhlarımız içỉn üzerimize hakk-kazâʾ ile sal -
dıŋ
haktır. Çünkü tüm bu şeyleri suçlarımız için
üzerimize getirdin ve biz hak ettik.
6*Ve biz senden ayrılıp günâh eyledik hem
yaramazlık ėdip her şeyde hadden ziyâde taʿ -
addî eyledik
6*Biz senden ayrılmakla günah ettik ve ya -
ramazlık edip her şeyde düşmanca davran -
dık. 
7*Ve emirleriŋi diŋlemeyip gözetmedik hem
sen bize emr eylediḡiŋ gibi ėtmedik ki bize
hayr ola
7*Buyruklarını dinlemeyip gözetmedik ve
senin bize buyurduğun gibi yapmadık ki bize
iyilik gelsin. 
8*Pes sen cümle üzerimize getirdiḡiŋ ve
cüm   le bize ėtdiḡiŋ şey ler de hakk-kazâʾ ile
ʿamel eyledik
8*Senin üzerimize getirdiğin ve tüm bize yap -
tığın bu şeyler için biz bunu hak ettik.    
9*Ki bizi zâlim düşmanlarıŋ ve yavuz ʿasî -
leriŋ hem bir ʿadâletsiz ve cümle yer üzerinde
olanlardan ziyâde yaman pâdişâhıŋ ellerine
teslîm eylediŋ
9*Böylece bizi zalim düşmanların, kötü asi-
lerin ve yeryüzündeki tüm kötülerden daha
kötü olan adaletsiz bir kralın ellerine verdin.

f
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10*Ve hâlâ ağız açacak hâlimiz yokdur ki
kullarıŋa ve saŋa ibâdet ėdenlere ʿayb ve
zemm için olduk
10*Şimdi ise ağzımızı açacak gücümüz kal -
madı. Kullarına ve sana tapınanlara utançla
yerildik. 
11*İsmiŋ içỉn kerem eyle bizi ebeden terk ėt -
me ve ʿahdiŋi bozma
11*Adın için cömert ol, bizi sonsuza dek bı -
rakma ve antlaşmanı bozma. 
12*Hem bizden rahmetiŋi ibʿâd eyleme ha -
lîliŋ İbrâhîmiŋ* ve ʿabidiŋ İshâk hem mu kad -
desiŋ İsrâʾėl** içỉn
12*Bizden merhametini uzaklaştırma. Dostun
İbrahim’in*, kulun İshak’ın ve kutsalın İsra -
il** için. 
13*Ki onlara söyleyip onlarıŋ neslini göḡüŋ
yıldızları ve deŋiz yâlısında olan kum kadar
çoğaltdayım dėdiŋ
13*Sözüne göre onların soyunu, göğün yıl -
dızları ve deniz kena rında olan kum gibi ço -
ğaltayım dedin. 
14*Zîrâ yâ Rabb biz cümle ġayrı tâʾifelerdeŋ
azrak olduk ve günâh larımız içỉn bu güŋ yeriŋ
eŋ edna kavmiyiz
14*Çünkü ya Rabb! Biz di ğer milletlerden
yaramaz olduk ve gü nahlarımız için bugün
dün yanın en aşağı halkıyız. 
15*Ve şimdiki zamân ne sultân ne peyġamber
ne hâkim ne zebîha
15*Şimdiki zaman; ne kral, ne peygamber, ne
yargıç, ne yakmalık kurban ∞

*bkz. I.Ez. 2/5 dip notta Allah’ın dostu Hz. İb -
rahim(A.S).
**Hz. Yakup(A.S.) ve soyu.
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ne kurbân ne hediyye ne buhûr var
ne adak kurbanı, ne armağan ve ne de tütsü
var.
16*Ne huzûruŋda iyeliḡinkilerini+ takrîb ėde     -
cek ne senden merhamet alınacak yeri var ni-
hâyet saŋa kalb-i münkesir ve rûh-u mu hassır
ile geldiḡimiz zamân bizi kabûl eyle
16*Ne önünde ‘omuz budu’nun+ paylarını
sunacak, ne senden merhamet alınacak yeri
var. Sonunda sana kırık yürek ve istekli ruhla
geldiğimiz an* bizi kabul et. 
17*Güyâ ki koçlarıŋ ve boğalarıŋ zebîhâları
ile ve biŋler semiz kuzủlar ile bu gün dahi
kurbânımız ve saŋa kâmil melâzımız huzû -
ruŋda böyle olsun çün iʿtimâd ėdenlere tahas-
sür yokdur
17*Güya koçların, boğaların kurbanlarıyla
ve binlerce besili ku zuyla bugün de kur -
banımız ve sana kusursuz sığınağımız olsun.
Çünkü güvenenlere hasret yoktur.
18*Pes hâlâ biz saŋa bütün kalb ile tâbiʿiz ve
senden korkarız hem didârıŋı ararız
18*Şimdi biz sana tüm yüreğimizle uyuyor,
senden korkuyor ve yüzünü arıyoruz. 

+bkz. Ekl. 7/33
*bkz. Mez. 51/19

19 ∞
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19*Bizi taʿyîb eyleme illâ bizimle lütfuŋa ve
merhametiŋiŋ kesretine göre eyle
19*Bizi utandırma; ama iyiliğine ve mer-
hametinin çokluğuna göre bize yap.
20*Ve bizi acâyibâtıŋa göre eyle hem ismiŋe
mecd hâsıl eyle yâ Rabbi
20*Bize harikalarına göre yap, adını yücelt
ya Rabbi! 
21*Ve kullarıŋa cefâ ėdenler hepisi medhûş
hem her kudretden düşüp maʿyûb olalar hem
kuvvetleri zebûnlana
21*Kullarına kabalık edenlerin tümü dehşete
uğrasın, kudretinden düşüp utansınlar ve
güç  leri kalmasın.
22*Ve bileler ki sen Rabbi Allah ül-Vahid ve
bütün ʿalemde mümeccedsin
22*Herkes bilsin ki, sen Rabblerin Rabbi tek
Allahsın. Bütün ev rende ulusun.’’
23*Bu esnâʾda pâdişâhıŋ kulları ki onları fu -
rûna atdılar idi dur mayıp ȯnủ neft yağı ile ve
üstübî hem fûnda ile yakarlardı
23*Tam bu sırada, onları fırına atan kralın
köleleri, durmadan onu ham petrol, kükürt
karışımı ve süpürge çalısı ile kızıştırıyorlardı.
24*Ve ʿalev furûn üzerine kırk(dokuz)* ârşın
çıkar idi
24*Alev fırının üstüne kırk dokuz arşın çı -
kıyordu. 

* Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘kırk dokuz’yazılı.

25 ȯndan ∞
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25*Ȯndan taşraya çıkıp furûn etrafında olan
cümle Keldânîleri yakdı
25*Oradan dışarı çıkıp fırın çevresinde olan
tüm Keldanileri yaktı. 
26*Bu kez Rabbiŋ meleḡi Âzeryâ ile ve yol -
daşları ile furûna at mışdı*
26*Rabbin meleği Azerya ile yoldaşlarının
arasına inmişti.
27*Ve âteşden ʿalev çıkardı hem furûnuŋ içe -
rỉsinde çiyli yel eser gibi ėtdi idi şöyle ki âteş
onlara bir vechile dokunmadı ve onlara hîç
bir zahmet ve ıztırâb vėrmedi
27*Ateşten alev çıkıyordu; ama fırının içinde
meltem gibi bir esinti olmuştu. Şöyle ki;
ateşin onlara hiç bir şekilde zararı dokun -
madı ve onlara hiç bir zorlukla acı vermedi. 
28*O zamân ol üç kimesne pek fehm ile fu -
rûnda Allah Teʿâlâya hamd ü senâ ve tebârek
ėtmeḡe başlayıp dėdiler ki
28*O zaman o üç kimse akıllıca fırında yüce
Allah’a övgülerle be reket dilemeğe başla dı -
lar ve şöyle dediler:

*Zeyrek katibin hatası: bkz. Ali Bey’in 1664 el
yazısında ‘inmişti’.
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29*Mütebâreksiŋ ėy ecdâdımızıŋ Rabbi Al -
lah Teʿâlâ ve hepisinden artĩk saŋa ebeden
saŋa hamd ü taʿâliye vâcibdir ve celâliŋiŋ
ism-i şerîfi mütebârekdir hem hepisinden ar -
tĩk ebeden hamd ü taʿâliye olunacakdır
29*“Yücesin ey atalarımızın Rabbi ulu Al lah!
Artık her şeyden çok sana sonsuza dek yüce-
likler gerekir; yüzünün kutsal ismi yüceliktir.
Artık her şeyden çok sonsuza dek yücelik
olacaktır.
30*Mukaddes celâliŋiŋ Heykelinde müte-
bareksin ve her şeyden artĩk saŋa hamd ü
taʿâliye ebeden vâcibdir
30*Kutsal görkeminin Tapınağında yücesin
ve her şeyden artık sana sonsuza dek yücelik
gerekir. 
31*Sen mütebâreksin ki kerrûb üzerinde*
otururken esfel yerleri görürsün ve her şey -
den artĩk saŋa hamd ü taʿâliye vâcibdir
31*Sen yücesin. Kerubi* üstünde otururken
en aşağı yerleri görüyorsun. Artık her şeyde
sana yücelik gerekir.+

32*Sen milkiŋiŋ kürsüsünde mütebâreksiŋ ve
her şeyden artĩk saŋa hamd ü taʿâliye vâcib-
dir
32*Sen mülkünün tahtında yücesin. Artık sa -
na her şeyde yücelik gerekir.

*Hz. Musa’nın Antlaşma Sandığı üstünde tasvir
edile melek figürü(Yehovah onun üzerine izzetini
koymuştu): Bak İş. 37/16, II.Krl.19/15, Mez.80/2,
99/1
+Almancası: “Gelobet seist du, der du sitzest auf
den Cherubim und siehest in den Tiefen, und
müssest gepriesen und hoch gerühmt werden
ewiglich! Martin Luther Çev. 3 Delikanlının ezgisi
31. ayet.
Türkçesi: Ey! Kerubiler üstünde oturan, ne mü -
bareksin ki alçak yerleri görüyorsun. Artık senin
yüceliğine ebediyyen övgüler sunulsun.
Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Gökteki tapınağında
Keruvlar'ın arasında taht kurdun, Aşağıya ölüler
diyarına bakıyorsun, Sonsuza dek seni övsünler,
onur landırsınlar. 3 genç adamın 32. ayet.
Yukardaki çeviride ‘Gökteki Tapınak’ yorumu
ayetin aslında yoktur.
33 sübût ∞
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33*Sübûte's-semâda mütebâreksin ve her
şeyden saŋa hamd-ü taʿâliye vâcibdir
33*Göklerde yücesin! Sana her şeyde yücelik
gerekir.
34*Ėy siz ki Rabb-ü Teʿâlânıŋ yapĩlarısıŋız
Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa her şeyde ziyâde
ebeden hamd ü taʿâliye eyleyiŋ
34*Ey sizler ki, yüce Rabbin yapılarısınız!
Rab’ ten bereket dileyin, O’nu her şeyden da -
ha çok yüceltin. 
35*Rabbiŋ melekleri Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
35*Rab’bin melekleri Rabten bereket dileyin.
Artık O’nu her şeyden çok yüceltin. 
36*Ėy gökler Rabbe tebârek eyleyiŋ oŋa her
şeyden ziyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
36*Ey gökler Rabten bereket dileyin! yü -
celtin, O’nu her şeyden daha çok yüceltin.
37*Ėy gök üzerinde olan cümle sular Rabbe
tebârek eyleyiŋ ȯŋa her şeyden ziyâde hamd
ü taʿliye eyleyiŋ
37*Ey! Gök üstünde olan bütün sular. Rabten
bereket dileyin. O’nu her şeyden daha çok
yüceltin.
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38*Siz ki Rabbiŋ kuvvetisiŋiz hep Rabb-i
Teʿâlâya tebârek eyleyiŋ ȯŋa her şeyden artĩk
hamd ü taʿâliye eyleyiŋ
38*Siz ki Rabbin gücüsünüz. Hep yüce Rab -
ten bereket dileyin, O’nu her şeyden daha çok
yüceltin.
39*Şems ve kamer Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden ziyâde hamd ü taʿliye  eyleyiŋ
39*Güneşle ay; Rabten bereket dileyin, O’nu
her şeyden daha çok  yüceltin.
40*Semânıŋ nücûmu Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye  eyleyiŋ
40*Göğün yıldızları; Rabten bereket dileyin,
O’nu her şeyden daha çok yüceltin.
41*Emtâr ve endâʾ Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye  eyleyiŋ
41*Yağmurlar ve çiyler* Rabten bereket di-
leyin, O’nu her şeyden daha çok yüceltin. 
42*Cemʿi eryâh Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden ziyâde hamd ü taʿâliye  eyleyiŋ
42*Bütün rüzgarlar; Rabten bereket dileyin,
O’nu her şeyden daha çok yüceltin.

*Kitabı Mukaddes Şt.’i Çev.: Sağanak yağmurları
ve çiğ damlaları, Hepiniz Rabbi kutsayın, O'nu
yüceltin, sonsuza dek övün. 42. ayet
çiğ değil çiy: bkz. Türkçe Sözlük TDK S. 441 ‘çiy
damlaları’(Su damlacıkları); 27. ayete bakın orada
‘çiyli yel’ olarak ç ve y harfiyle, öz Türkçe yazmış.
Eğer çiğ ol saydı gayn veya kef harfi ile yazardı;
çiğ: piş memiş demektir! Örneğin çiğ köfte deni-
lince pişmemiş köfte anlaşılıyor. Islak köfte değil.
Bkz. 1664 Ali Bey’in el yazısı: 3. Mak. 6/5 ‘çi
veya çih..! olarak yazılmış.

43 ateş ∞
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43*Âteş ve hamiyet Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
43*Ateş ve kızgınlık; Rabten bereket dileyin,
O’nu her şeyden daha çok yüceltin. 
44*Bürudet ve harâret Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden ziyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
44*Soğukluk ve sıcaklık; Rabten bereket di-
leyin, O’nu her şeyden daha çok yüceltin.  
45*Çiyler ve kırağılar Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
45*Çiyler ve kırağılar; Rabten bereket di-
leyin, O’nu her şeyden daha çok yüceltin.   
46*Günler gėceler Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden zîyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
46*Günler, geceler; Rabten bereket dileyin,
O’nu her şeyden daha çok yüceltin
47*Nûr ve zulmât Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
47*Işık ve karanlık; Rabten bereket dileyin,
artık O’nu her şeyden daha çok yüceltin
48*Doŋ ve sovuk Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden
48*Don ve soğuk; Rabten bereket dileyin,
artık O’nu her şeyden ∞
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artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
daha çok yüceltin.
49*Siz buzlar ve karlar Rabbe tebârek ey -
leyiŋ ȯŋa her şeyden zîyâ de hamd ü taʿliye
eyleyiŋ
49*Siz buzlar ve karlar; Rabten bereket di-
leyin, O’nu her şeyden daha çok yüceltin.
50*Yıldırımlar ve bulutlar Rabbe tebârek ey -
leyiŋ ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye
eyleyiŋ
50*Yıldırımlar ve bulutlar; Rabten bereket
dileyin, artık O’nu her şeyden daha çok yü -
celtin.
51*Yer Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa her şeyden
zîyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
51*Yer, Rabten bereket dile! O’nu her şeyden
daha çok yüceltin.
52*Dağlar ve bâyırlar Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
52*Dağlar ve tepeler; Rabten bereket dileyin,
artık O’nu her şeyden daha çok yü celtin. 
53*Yeriŋ nebâtatı Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden zîyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ 
53*Yerin bitkileri; Rabten bereket dileyin.
O’nu her şeyden daha çok yüceltin.

54 ėy buŋarlar ∞
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54*Ėy buŋarlar Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden zîyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
54*Ey su kaynakları! Rabten bereket dileyin.
O’nu her şeyden daha çok yüceltin.
55*Bahir ve nehirler Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
55*Denizler ve nehirler; Rabten bereket di-
leyin, artık O’nu her şeyden daha çok yü -
celtin.
56*Ėy hûtlar ve suda debrenen cümle şeyler
Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa her şeyden zîyâde
hamd ü taʿliye eyleyiŋ
56*Ey büyük balıklar ve suda hareket eden
bütün şeyler! Rabten bereket dileyin, O’nu
her şeyden daha çok yüceltin.
57*Hevâ kuşları hep Rabbe tebârek eyleyiŋ
ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
57*Hava kuşları; hep Rabten bereket dileyin,
artık O’nu her şey den daha çok yüceltin.
58*Sibâʾ ve behâyim hep Rabbe tebârek ey -
leyiŋ ȯŋa her şeyden zîyâde hamd ü taʿliye
eyleyiŋ
58*Canavarlar ve hayvanlar; hep Rabten
bereket dileyin, O’nu her şey den daha çok
yüceltin.
59*Ėy Benî Âdem Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden
59*Ey Ademoğulları! Rabten bereket dileyin,
artık O’nu her şey den ∞

Not: S. 1744’ten sonra temiz kopyanın bazı say -
faları -rutubetten veya kağıdın kalitesizli ğin den-
arkasına yazılan cümleleri ön yüzüne ak setmiş.
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artĩk hamd ü taʿliye eyleyiŋ
daha çok yüceltin.
60*Ėy İsrâʾėl Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa her
şeyden zîyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
60*Ey İsrail! Rabten bereket dileyin, O’nu
her şey den daha çok yüceltin.
61*Ėy Rabbiŋ imâmları Rabbe tebârek eyle -
yiŋ ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿliye ey -
leyiŋ
61*Ey Rabbin imamları! Rab’ten bereket di-
leyin, artık O’nu her şey den daha çok yü cel -
tin.
62*Yâ ʿibâdullah Rabbe tebârek eyleyiŋ ȯŋa
her şeyden zîyâde hamd ü taʿliye eyleyiŋ
62*Ey Allah’ın kulları! Rabten bereket di-
leyin, O’nu her şey den daha çok yüceltin.  
63*Sâdıklarıŋ rûhları ve cânları Rabbe tebâ -
rek eyleyiŋ ȯŋa her şeyden artĩk hamd ü taʿ -
liye eyleyiŋ
63*Doğruların ruhları ve canları; Rabten
bereket dileyin, artık O’nu her şey den daha
çok yüceltin.
64*Ėy kadîsler ve alçakgönüllüler Rabbe te -
bârek eyleyiŋ ȯŋa her şeyden zîyâde hamd ü
taʿliye eyleyiŋ
64*Ey azizler ve alçakgönüllüler! Rabten be -
reket dileyin, O’nu her şey den daha çok yü -
celtin.  

Ânâniyâ ∞
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65*Ânâniyâ Âzeryâ ve Mesâyel Rabbe tebâ -
rek eyleyiŋ ȯŋa her şey den artık ebeden hamd
ü taʿliye eyleyiŋ ki bizi mezârdan çıkardı ve
ölümden halâs eyledi hem bizi yanar ʿalevli
furûnuŋ içinden kurtardı da ʿâteşiŋ ortasından
necât bulduk
65*Ananiya, Azerya ve Mesayel; Rab’ten be -
reket dileyin, artık O’nu her şey den daha çok
yüceltin ki bizi mezardan çıkardı, ölümden
kurtardı ve yanan alevli fırının içinden kur -
tardı. Ateşin orta sından kurtuluş bulduk. 
66*Rabbe hamd ü sena eyleyiŋ ki kerîmdir
ve rahmeti ebedîdir
66*Rab’be hamdlerle ezgiler söyleyin ki yüce
gönüllüdür ve merhameti sonsuzdur. 
67*Siz ki Rabbe ʿibâdet ėdersiŋiz hep ilâh -
larıŋ ilâhına tebârek hamd ü senâ eyleyiŋ ki
ȯnuŋ rahmeti ebedü'l-âbâd durur
67*Siz ki Rabbe tapıyorsunuz; tüm ‘İlâh ların
İlâhı’ndan bereket dileyin ve övgü su nun ki
O’nun merhameti sonsuza dek durur.

Sûsannanıŋ hikâyatı*

1*Bâbilde sâkin Yoʾakîm nâm bir âdam var
idi
1*Babil’de yaşayan Yoakim adında bir
adam vardı. 

*2 Orjinal Grekçe versiyonu vardır. Ali
Bey’in çevirisi I. Grekçe versiyona göredir.
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2*Bu Halkiyâ kızı Sûsanna nâm pek güzel ve
müttakiye ʿavratı te zevvüc eyledi idi
2*Bu adam Helkiya kızı Suzanna adındaki
çok güzel ve günahtan sakınan bir kızla ev -
lenmişti.
3*Zîrâ ȯnuŋ babası anası sâlih kişiler idi ve
kızcağızına Mûsânıŋ Tevrâtını öḡretdiler idi
3*Çünkü onun annesi ve babası iyi kişiler -
dendi ve kızcağızına Musa’nın Tevrat’ını öğ -
ret mişlerdi.  
4*Pes Yoʾakim zengin âdam idi ve evi ya -
nında bir bâğçesi var idi de Yahûdîler evine
sıkça sıkça hânesine cemʿ olurlardı zîrâ he -
pisin den muhterem idi
4*Yorakim zengin bir adamdı. Evi yanında
güzel bir bahçesi vardı ve Yahudiler sık sık
evine gelerek toplanıyorlardı. Çünkü o saygın
bir kişiydi. 
5*Bu kez ol yılda kavmden iki şeyhler ve
hâkimler oldular ki on la rıŋ hakkına Rabb ü
Teʿâlâ dėdi ki zulüm Bâbilden şeyh hâkim-
lerden çıkdı ki kavmı zabt ėderler gibi gö -
rünürler idi
5*Bu kez, o yılda Yahudi halkından iki şeyh
yargıç olmuştu. Onlar için yüce Rab dedi ki:
-Kötülük Babil’den şeyh yargıçlardan çıktı.
Onlar halkı yönetiyormuş gibi görünüyordu. 
6*Bunlar müdâm Yoʾakimiŋ evinde olurlardı
ve her kimiŋ
6*Bunlar devamlı Yoakim’in evinde oluyordu
ve her kimin ∞

daʿvâsı ∞
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daʿvâsı var idi ise onlara gelirlerdi
bir davası varsa onlara geliyordu. 
7*Ve öyleye yakın kavm çekildikden soŋra
Sûsanna kocasınıŋ bağ çesine girip gezinir idi
7*Bir gün öğleye yakın insanlar gittikten son -
ra Suzanna kocasının bahçesine girip gezi -
niyordu. 
8*Ve ol iki şeyhler ȯnủ her gün girip gezi -
nirken görürlerdi de ȯna ʿaşık oldular
8*O şeyhler onu her gün orada gezinirken
gö rüyorlardı ve ona tutuldular.
9*Ve ʿâkıllarını+ şaşırıp gözlerini çevirdiler
ki göğe bakmayıp hak hükûmeti++ hâtırında
tutmayalar
9*Onlar akıllarını şaşırıp gözlerini çevirdiler
ki, göğe bakmayıp doğru kararları anımsa -
masınlar. 
10*Pes ikisi de ȯŋa taʿaşşuk ėtdiler âmmâ bir-
birine derdini bildir mez ler idi
10*Her ikisi de ona vurgundu. Ama birbirler-
ine derdini aça mıyorlardı. 
11*Zîrâ kendỉ şehvetini ve ȯnuŋla müzâciaʿa
ėtmek
11*Çünkü kendi şehvetlerini ve onunla yat-
mak ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında (ʿakl ).
++Zeyrek kâtibin hatası. Bkz. Ali Bey’in 1664 el
yazmasında ‘hükûmâtı’(Yargıyı).
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istediḡini izhâr ėtmeḡe utanırlardı
istediklerini söylemeye utanıyorlardı.
12*Lâkin ȯnủ görmek içỉn her gün pekçe gö -
zedirlerdi
12*Ama onu görmek için her gün dikkatlice
gö zetliyorlardı. 
13*Ve bir gün birbirine dėdiler ki aş-eve gide-
lim zîrâ öyle mânca sı nıŋ vaktidir
13*Bir gün birbirlerine dediler ki: -Hadi ve
gidelim! Çünkü öğle yemeği zamanıdır.
14*Pes çıkıp birbirinden ayrıldılar ve biraz-
dan yine ol yere dön dü ler ȯnuŋçün soŋra bir-
birine sebebi suʾâl edip şehvetlerini ikrâr
ey  le di ler de o zamân ȯnủ yalıŋız bulmak içỉn
birbirile vakti terkîm ėt   d i ler
14*Sonra çıkıp birbirlerinden ayrıldılar ve
birazdan yine o yere döndüler. Ondan sonra
birbirlerine arzularını açıkladılar ve o zaman
onu yanlız bulmak için bir zaman karar laş tır -
dılar. 
15*Ve bir münâsib gün gözedėrek oldu ki
Sûsanna evvelki gibi ge lip iki karavaşıyla
bağ  çeye
15*Uygun bir gün gözeterek beklediler. Su -
zanna önceden olduğu gibi iki hizmetçi kö-
leyle bahçeye ∞

girdi ∞
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girdi ve pek ıssıcak olmak ile göŋlü bâğçede
yunmak istedi
girdi ve çok sıcak olduğundan gönlü bah çe -
de* yıkanmak istedi. 
16*Ve orada kimse yoğidi ol ihtiyârlardan
ġayrı kim+ ġizlenip  ȯnủ gözedirlerdi
16*Orada hiç kimse yoktu. Ama o iki yaşlı
kafadar gizlenmiş onu gözetiyorlardı. 
17*Ve hatun kendỉ karavaşlarına dėdi ki baŋa
yağ ve sa bûn getiriŋ de bâğçe kapĩlarını ka -
payın ki yunam dėdi
17*Kadın kendi kölelerine dedi ki: -Bana yağ
ve sabun getirin ve bahçe kapılarını kapayın
ki, yıkanayım. 
18*Onlar dahi sipâriş ėtdiḡi üzere ėdip bâğçe
kapĩlarını kapadılar ve gizli kapĩdan çıkdılar
ki ȯŋa emr olunanı getireler âmmâ şeyhleri
görmediler zîrâ gizlendiler idi
18*Onlar da dediği gibi bahçe kapılarını
kapadılar ve gizli  ka pıdan kendilerinden is-
tenilen şeyleri getirmek için çıktılar. Ama
şeyhleri görmediler; çünkü gizleniyorlardı.

*II. Sam. 11/2
+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘gayrı ki’.
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19*Ve karındaşları* çıkdıkdan soŋra ol iki
ihtiyârlar kalkıp Sûsannaya yürüdüler ve ȯŋa
dėdiler ki
19*Hizmetçileri çıktıktan sonra o iki yaşlı
kafadar kalkıp Süsniye’ye doğru yürüdüler ve
dediler ki: 
20*İşte bâğçe kapĩları kapalıdır ve bizi kim -
se görmez* biz ise seŋiŋ ʿaşkıŋla yanarız pes
gel bize kâʾil ol da bizimle yat
20*-İşte bahçe kapıları kapalıdır ve bizi
kimse görmez.** Biz ise senin aşkınla yanı -
yoruz! Şimdi gel bize razı ol da bizimle yat. 
21*Yok derseŋ üzeriŋe şâhidlik ėdelim se -
niŋle bir yiḡit var idi ve sen karıdaşlarıŋı*
ȯnuŋ içỉŋ gönderdiŋ
21*Eğer bunu yapmazsan sana karşı tanıklık
yaparız; seninle bir genç olduğunu ve senin
bu yüzden hizmetçilerini gönderdiğini söy-
leriz. 
22*Sûsanna dahi âh ėdip dėdi ki her cânibden
sıkıldım zîrâ bunu ėdersem baŋa ölüm mu -
karrer ve ėtmezsem ikiŋizden baŋa kur tuluş
yok
22*Süsniye de ah! ikisinden de sıkıldım, dedi.
Eğer bunu yaparsam ölüm bana kaçınılmaz;
yapmazsam  ikinizden de bana kurtuluş yok. 
23*Âmmâ Rabbiŋ huzûrunda günâh ėtmeden
ise ėtmeyip eliŋize 
23*Ama Rabbin önünde suçlu olmaktansa;
olmayıp elinize ∞

*Zeyrek kâtibin hatası: Bkz. Ali Bey’in 1664 çe-
virisinde ‘karavaş: hizmetçi’ yazıyor.
**Ekl. 23/27

düşmek ∞
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düşmek zîyâde makbûlümdür
düşmek daha iyidir.
24*Pes Sûsanna ʿazîm âvâz ile haykırıp ol iki
şeyhler dahi ȯnuŋ âvâ zına haykırdılar
24*Böylece Suzanna büyük sesle bağırınca;
o şeyhler de onun sesine bağırdılar!
25*Ve onlardan biri yürüyüp bâğçe kapĩlarını
açdı
25*Onlardan biri gidip bahçe kapılarını açtı. 
26*Evde olanlar dahi bâğçede haykırış işidip
ȯŋa ne oldu görelim díyẻ gizli kapĩdan içeri
sıçradılar
26*Evde olanlar da bahçedeki gürültüleri
du yunca; ne oldu, bakalım!? Diye gizli kapı -
dan içeri koştular.
27*Ve ihtiyârlar murâd olunanı söyledikden
soŋra hizmetkârlar pek utandılar zîrâ böyle
nesne Sûsannanıŋ hakkına hîç söylenme miş -
dir
27*Yaşlılar istedikleri şeyleri söyledikten
son  ra hizmetçiler çok utandılar. Çünkü böyle
şey Suzanna için hiç söylenmemişti.
28*Ve ertesi günde kavm kocası Yoʾakîmiŋ
yanında cemʿ
28*Ertesi günde halk, kocası Yoakim’in ya -
nında toplanmıştı. 
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olup ol iki şeyhler Sûsanna üzeriŋe pür-fikir
fâsid olup geldiler ki ȯnủ öldüreler
O iki şeyh Suzanna üzerine iftiralarla gel -
diler. Onu öldürmek isti yorlardı. 
29*Ve kavmıŋ huzûrunda dėdiler ki Yoʾa -
kîmiŋ ʿavratı Halekiyânıŋ kızı Sûsanna içỉn
gönderiŋ pes gönderdiler
29*Halkın önünde şöyle dediler: -Yoakim’in
karısı, Helkiya’nın kızı Suzanna’yı içeri gön-
derin! Ve gönderdiler. 
30*Ol dahi babası ve anası ve evlâdı hem
cümle
30*O da babası, annesi, çocukları ve tüm 
31*Hısımları ile geldi Sûsanna ise nâzik ve
hûb çehreli idi
31*Akrabalarıyla geldi. Suzanna ise kibar ve
güzel yüzlüydü.  
32*Ve ol fâhirler buyurdular ki yaşmağı açıla
zîrâ yaşmaklı idi ȯnuŋ içỉn ki hüsnüne bakıp
doyalar
32*O övgüyle duranlar baş örtüsünün açıl -
masını istediler. Çünkü baş örtülüydü, bu yüz-
den güzelliğine bakıp doymak isti yorlardı. 
33*Ve yanında olanlar hem ȯnủ görenler hep
ağladılar
33*Yanında olanlar ve onu görenler ağlıyor -
lardı. 

34 ∞ 
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34*O zamân ol iki şeyhler kavmiŋ arasında
durup ellerini ȯnuŋ başına kodular
34*O zaman o iki şeyh halkın arasında durup
ellerini onun başına  koydular. 
35*Ol dahi ağlayıp göḡe bakdı zîrâ kalbi
Rabb-i Teʿâlâya ümîdvar idi
35*O da ağlayarak göğe baktı. Çünkü yü -
reğinde yüce Rabbe ümidi vardı. 
36*Ve ol ihtiyârlar dėdiler ki biz bâğçede
gezerken bu kişi iki kara vasıyla girdi ve bağ -
çe kapĩlarını kapayıp karavasları gönderdi 
36*O iki yaşlı dediler ki: -Biz bahçede gez-
erken bu kişi iki hizmetçisiyle girdi ve bahçe
kapılarını kapayıp hizmetçileri gönderdi. 
37*O zamân ȯŋa bir yiḡit geldi ki gizlenmiş
idi ȯnuŋla yatdı
37*O zaman ona gizlenmiş olan bir genç
gelip onunla yattı. 
38*Ve biz bâğçeniŋ bir köşesinde iken bu
fesâdı görüp üzerine yü rüdük
38*Biz bahçenin bir köşesindeyken bu kötü -
lüğü görüp üzerine yürüdük. 
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39*Hem bunlarıŋ bile olmasını gördük âmmâ
yiḡidi tutamadık zîrâ bizden kuvvetli idi de
kapĩları açıp taşraya sıçradı
39*İşte bunların da olduğunu gördük; ama
genci tutamadık.  Çün kü bizden güçlüydü ve
ka pıları açarak dışarıya kaçtı. 
40*Lâkin bunu tutup ol yiḡit kimdir díyẻ
suʾâl eyledik o ise bize dėyỉ vėrmek istemedi
biz buŋa şâhidlik ėderiz
40*Ama bunu tutup o genç kimdir diye sor-
duk. O söylemek iste me di. Biz bunlara ta -
nığız. 
41*Cemaʿât dahi onlara şeyhlere ve kavmıŋ
hâkimlerine inanılır gibi inandılar da üzerine
ölümü hükm ėtdiler
41*Halk da onlara; şıhlara, halkın yargıç -
larına inanılır gibi inan dılar ve kadını ölümle
suçladılar. 
42*Sûsanna dahi ʿazîm âvâz ile haykırıp dėdi
ki yâ Rabbi yâ ebedî yâ ʿâlemi'l-esrâr ki her
şeyʾi olmazdan evvel bilirsin
42*Suzanna da yüksek sesle bağırıp dedi ki:
-Ya Rabbi, ya sonsuz, ya evrenin sırrı. Sen her
şeyi olmadan önce biliyorsun. 

43 saŋa 
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43*Saŋa maʿlûmdur ki bunlar benim üzerime
yalan şâhidliḡi ėtdiler ve hâlâ ben bunlarıŋ
baŋa nâ-hak yere isnâd ėtdiklerinden bir şeyʾi
ėtmeden ölürüm
43*Bunların bana karşı yalan yere tanıklık
yaptıklarını biliyorsun. Şimdi ben, bunların
beni haksız yere suçladıkları şeyi yapmadan
ölüyorum. 
44*Rabb-i Teʿâlâ dahi ȯnuŋ âvâzını işitdi
44*Yüce Rab da onun sesini duydu.
45*Ve ȯnủ öldürülmeḡe götürüldüḡü zamân
Allah-ü Teʿâlâ Dâniyâl nâm bir genc oğlanıŋ
ruhûnu uyardı
45*O taşlanmaya* götürüldüğü zaman yüce
Allah Daniyel adın daki bir genç oğlanın ru -
hunu uyandırdı. 
46*Ki ʿazîm âvâz ile haykırıp ben bunuŋ ka -
nından beriyim dėdi
46*O genç yüksek sesle bağırarak: -Ben bu -
nun kanına girmiyorum! Dedi.  
47*Cümle kavm dahi dönüp ȯŋa ne âsıl söz -
dür bu söylediḡiŋ dėdi
47*Tüm halk ona doğru dönerek ona: -Bu
söylediğin nasıl sözdür? Dediler. 
48*Ol dahi aralarında durup dėdi ki ėy Benî
İsrâʾėl
48*O da aralarında durup dedi ki: -Ey İs -
railoğulları! 

*Musa’nın Şeriatına göre ‘Taşlama yasası’ Recm
Bak. Tes.22/24.
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dîvâneler misiŋiz ki İsrâʾėl kızı üzerine teftîş
ėtmeden ve hâl-i sahîh bilmeden hükm ėt di -
ŋiz
Deli misiniz ki İsrail kızı hakkında hiç araş -
tırmadan ve gerçeği bilmeden yargılıyors u -
nuz?
49*Mahkemeye dönüŋ zîrâ bunlar ȯnuŋ üze -
rine yalan şâhidlik ėtdiler
49*Mahkemeye dönün. Çünkü bunlar onun
hakkında yalancı ta nıklık yaptılar.
50*Pes cümle kavm ʿacele ile döndü ve ih -
tiyârlar ȯŋa dėdiler ki gel aramızda otur da
reʾyiŋi söyle çün Allah Teʿâlâ ihtiyârlarıŋ
men   sıbını vėrmişdir
50*Böylece bütün halk aceleyle döndü. Yaş -
lılar ona dediler ki:  -Gel aramızda otur ve
kararını söyle. Çünkü yüce Allah bilgelerin
ilgilenmesini istemiştir. 
51*Dâniyâl dahi onlara dėdi ki siz bunları
biribirinden ayırıŋ da ben onlara teftîş ėdeyim
51*Daniyel de onlara dedi ki: -Siz bunları
birbirlerinden ayırın ki ben onları inceleyim. 
52*Pes birbirinden ayrıldıktan soŋra onlardan
birini çağırıp+ dėdi ki ėy şirret günleriyle ko -
camış hâlâ evvel ėtdiḡiŋ
52*Ve birbirlerinden ayrıldıktan sonra onlar-
dan birini çağırıp dedi ki: -Ey edepsizlik gün-
leriyle yaşlanmış! Şimdi önceden yaptığın ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘çığırıp’.

günâhlarıŋ ∞

f

f

SUZANNA’NIN ANISI 48-52  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1771



1772 SÛSANNA’NIN HİKÂYESİ  52-55 1665 TEMİZ KOPYASI



günâhlarıŋıŋ cezâsı geldi
günahlarının cezası geldi.
53*Nâ-hak hükûmet ve suçsuzlar üzerine fer-
mân-ı kazâ ėdip hem suçluları salıvėrip
eḡerçe Rabb-i Teʿâlâ sâdıkı ve suçsuzu öl -
dürme dė di ise de
53*Haksız yargılayarak suçsuzlar üzerine
kesin karar veriyorsun ve suçluları; eğer yüce
Rab “Sadık ve suçsuzu öldürme*”dediyse de
serbest bırakıyorsun. 
54*Pes hâlâ çün sen bunu kabahatde gördün
dėyỉvėr onları ne âsıl ağacıŋ dibinde mü -
câmaʿa ėder gördüŋ ol dahi sakız ağacınıŋ di -
binde dėdi
54*Şimdi eğer sen bunu kadını suç işlerken
gör düysen; söyle bana nasıl bir ağacın di -
binde zina ederken gördün? O da: -Sakız
ağa  cının dibinde, dedi. 
55*Dâniyâl dahi güzel dėdi kendỉ başınıŋ
üze rine yalan söylediŋ zîrâ işte Allahıŋ me -
leḡi Allah Teʿâlâdan fetvâʾ alıp seni ortadan
biçėcekdir
55*Daniyel de: -Güzeel! dedi. Kendi başının
üzerine yalan söy ledin. Çünkü işte Allah’ın
meleği, yüce Allah’tan buyruk alıp seni or-
tadan biçecektir. 

*bkz. Sül. Mes. 17/15, Mez. Çık. 23/7.
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56*Ȯndan ȯnủ bertaraf edip o-birini çağırdı
ve ȯŋa dėdi ki ėy Yahûdâ değil illâ Kenʿânî*
nesili güzellik seni azdırdı ve şehvet kal biŋi
münkalib ėtdi
56*Ondan sonra onu bir yana çekerek di -
ğerini çağırdı ve ona dedi ki: -Ey Yahuda de -
ğil; ama Kenan soyu! Güzellik seni az dırdı ve
şehvet yüreğini saptırdı. 
57*İsrâʾėl kızlarına böyle mi ėderdiŋiz de
onlar korkup siziŋle bu lu şurlar idi âmmâ Ya -
hûdâ kızı yaramazlığıŋızda tahammül ėt medi
57*İsrail kızlarına böyle mi davranı yor su -
nuz? Onlar da korkudan sizinle buluşu yorlar
mıydı? Ama Yahuda kızı kötülüğünüze daya -
namadı. 
58*Pes hâlâ dėyỉvėr baŋa ne âsıl ağacıŋ di -
binde mücâmaʿa ėder ken tutduŋ ol dahi mâzĩ
ağacı dibinde dėdi
58*Şimdi bana söyle nasıl bir ağacın dibinde
zina ederken yakaladın? O da: -Mazı ağacı
dibinde, dedi. 
59*Dâniyâl dahi güzel dėdi seŋ dahi kendỉ
başınıŋ üzerine yalan söy lediŋ zîrâ Allahıŋ
meleḡi seni ortadan biçmek ve sizi istikbâl
ėtmek içỉn elinde
59*Daniyel de: -Güzeel! Dedi. Sen de kendi
başının üstüne yalan söyledin. Çünkü Al -
lah’ın meleği seni ortadan biçmek ve sizi kar -
şılamak için elinde ∞

*bkz. Hez. 16/3 

kılıcı ∞
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kılıcı tutup katlanır
kılıcı tutup katlanır.
60*Cümle cemaʿât dahi pek haykırıp ol Allah
Teʿâlâya tebârek ey ledi ki ȯŋa ümîdvar olan -
ları halâs ėtdi
60*Tüm topluluk da yükses sesle O yüce Al-
lah’tan bereket dilediler. Çünkü O’na ümitvar
olanları kurtardı.
61*Ve hepisi ol iki şeyhleriŋ üzerine kalk -
dılar çün onları Dâniyâl şâhidliḡi ėtdikle rinde
ken dỉ ağızları ile ilzâm eyledi
61*Sonra tüm halk o iki kişinin üzerine çul -
landı. Çünkü Daniyel on ların yalancı tanık -
lığını kendi ağızlarıyla yakalamıştı. 
62*Ve onlara Mûsanıŋ Tevrâtı* mûcibince
he mân ol vechile ėtdiler ki onlar mukarrebe
ėtmeḡe kasd ü ġaraz eylediler ve onları öldür -
düler böyle olup ol günde suçsuz kan hâlâs
oldu
62*Onlar Musa’nın yasasına* göre hemen o
şekilde öldürüldüler. Çünkü onlar yaklaşmak
için kötülük tasarlamışlardı. Onları öldür -
düler ver böylece o gün suçsuz kan kurtulmuş
oldu. 
63*Ve Halekiyâ hem ȯnuŋ zevcesi kendỉleriŋ
kızı
63*Halekiya ile karısı, kendilerinin kızı ∞

*Tes. 19/18,19.

Sûsannâ ∞
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hem kocası Yoʾakim ve cümle hısımları içỉn
Allah ü Teʿâlâya hamd eylediler ki onlarda
hîçbir kabahat bulunamadı
ve kocası Yoakim’le tüm akrabaları için ki,
onlarda hiçbir suç bulunamamıştı;  yüce Al-
lah’a şükrettiler.  
64*Ol günlerden soŋra Dâniyâl kavmiŋ ka -
tında büyük âdam oldu
64*O günden sonra Daniyel halkın içinde
büyük bir adam oldu.

Hikâyat-ı Sûsannâ tamam oldu

Beliŋ ve ejderhânıŋ hikâyeti+

1*Şâh Sitâh(*) vefât ėtdikden soŋra Fârs şâhı
Kureş ȯŋun memleketini aldı
1*Kral Sitah öldükten sonra Pers kralı Kureş
onun ülkesini aldı.
2*Ve Dâniyâl* ȯnuŋ sufrasında taʿâmlanır idi
hem cümle musâhiblerden ziyâde muhterem
idi
2*Daniyel* onun sofrasından yiyor ve bütün
arkadaşlarından  daha çok seviliyordu.  
3*Bu kez Bâbillileriŋ Bel** nâm bir bütü var
idi ki ȯŋa günde on iki 
3*Bu sırada Babilliler’in Bel** adında bir
putu vardı. Ona her gün on iki ∞

(*)Veya ‘‘Astyages‘‘.
*Dan. 6/29 - ‘Danyal’ peygamber olarak da anılır 
**bkz.Yer.50/2

Ârtâbe ∞

+Grekçe 2 tane orijinal çevirisi vardır.
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Ârtâbe dėdikleri ölçüler nişasta ve kırk koyun
hem altı medre şarâb harc olunurdu
“Artabe’’ dedikleri ölçülerle nişasta, kırk
koyun ve altı matra şarap haraç veriliyordu.
4*Ve pâdişâh ȯna ʿibâdet ėderdi hem ȯŋa her
gün tapmağa varır idi Dâniyâl ise kendỉ Al -
lahına secde ėderdi de pâdişâh ȯŋa niçin Bele
tapmazsın dėdi
4*Kral ona tapıyor ve her gün ona tapın maya
gidiyordu. Daniyel ise kendi Allah’ına secde
ediyordu ki, kral: -Niçin Bel’e tap mı yorsun?
Dedi. 
5*Ol dahi dėdi ki zîrâ ben insân eli ile ya -
pılmış putlara ʿibâdet ėt mem illâ ol hayy Al-
laha ki yeri ve göḡü yaratdı hem her beşer
üze rine saltanatı var
5*O da dedi ki: -Çünkü ben insan eliyle ya -
pılmış putlara tapmam. Kesinlikle o diri Al-
lah’a ki, yeri ve göğü yarattı hem de insanlar
üzerine egemendir. 
6*Pâdişâh dahi ȯŋa dėdi ki sen ol mülâhazada
deḡil misin ki Bel hayy ilâh ola her gün ne
kadar şeyʾi yedủḡini görmez misin
6*Kral da ona dedi ki: -Sen Bel’in de canlı
bir Tanrı olduğuna katılmıyor musun ve onun
her gün ne denli şey yediğini görmüyor mu -
sun? 
7*Dâniyâl dahi gülerek dėdi ki ėy pâdişâh al-
danma zîrâ bu Bel
7*Daniyel de gülerek dedi ki: -Ey kral; al-
danma! Çünkü bu Bel ∞
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içerỉde kil ve taşrada bakırdır ve hîç ne yedi
ne içdi
içi kil ve dışı bakırdır; ne yer ve ne de içer. 
8*O zamân pâdişâh ġazaba varıp ȯnuŋ mû -
bedânlarını çağırdı ve on lara dėdi ki eḡer
baŋa bu harcı kim yer dėyỉvėrmezseŋiz öle-
siz
8*O zaman kral çok öfkelendi. Onun kâhin-
lerini çağırdı ve onlara şöyle söyledi: -Eğer
bana bu haraçların kimin yedi ğini söyle -
mezse niz öleceksiniz. 
9*Âmmâ eḡer baŋa gösterirseŋiz ki onları
Bel yer Dâniyâl öle zîrâ Be liŋ hakkına küfür
söyledi Dâniyâl dahi emr pâdişâhıŋ olsun
dėdi
9*Ama eğer bana onların Bel’in yediğini
gös  terirseniz Daniyel ölecek. Çünkü Bel ko -
nusunda küfretti. Daniyel de buyruk kralımın
olsun, dedi.
10*Pes Beliŋ mûbedânları ʿavratlarsız ve ev -
lâdlarsız yatmış idiler ve pâdişâh Dâniyâl ile
Beliŋ kedesine geldiler
10*Böylece Bel’in kâhinleri -eşleri ve ço -
cukları olmadan yatmış lardı- kralla ve Dani -
yel ile Bel’in put evine geldiler. 
11*Ve mûbedânlar dėdiler ki işte biz hep taş -
raya çıkalım 
11*Ve kâhinler dediler ki: -Şimdi biz hepimiz
dışarıya çıkalım ∞

ve sen ∞
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ve sen ėy pâdişâh ol taʿâmları getirip hem
memzûc şarâbı öŋüne ko durd da ve kapĩyı
kapa ve hâtemiŋ ile mühürle
ve sen ey kral! O yiyecekleri getirt, karışık
şarabı önüne koysunlar ve kapıları kapatıp
kendi yüzüğünle mühürle.
12*Ve yarıŋ eḡer büt-kedeye gelip her şeyʾi
Belden yenmiş bulmaz iseŋ biz ölelim ya
Dâniyâl öle eḡer hakkımıza kizb söylediğini
bilirseŋ
12*Yarın put evine gelip her şeyin Bel ta -
rafından yenilmiş oldu ğunu görmezsek biz
ölelim. Ama Daniyel’in yalan  söylediğini an-
larsan o ölsün, dediler. 
13*Pes onlarıŋ eksiḡi deḡil idi zîrâ sufra al -
tında bir gizlỉ derîçe yapdılar idi ki daʿimâ
oradan girip ol nesneleri götürürler idi
13*Ama onların eksikliği yoktu. Çünkü sofra
altında gizli bir kapı yapmışlardı ve her
zaman oradan girip o şeyleri götürüyorlardı. 
14*Ve onlar çıkdıkdan soŋra pâdişâh ol
taʿâm ları Beliŋ öŋüne kodu Dâniyâl dahi ken -
dỉ hizmetkârlarına
14*Onlar(Kâhinler) gittikten sonra kral o
yiyecekleri Bel’in önüne koydu. Daniyel de
kendi hizmetçilerine ∞
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buyurdu ki kül getireler de ȯnủ pâdişâhıŋ
huzûrun da bütün put-kedesinde saçalar ȯndan
taşraya çıkdılar ve kapĩları kapadılar da onları
pâdişâhıŋ hâtemi ile mühürledikden soŋra git-
diler
kül getirmelerini söyledi ki onu kralın önünde
put evinin her yerine serpsinler. Ondan sonra
dışarıya çıktılar ve kapıları kapadılar.  Orayı
kralın mühürüyle mühürledikten sonra git-
tiler. 
15*Mûbedânlar dahi ʿâdetleri üzre ʿavratları
ve evlâtları ile gėcede girip her şeyʾi yediler
ȯndan çıkdılar
15*Kâhinler de adetleri üzere kadınları ve
çocuklarıyla gece girip her şeyi yediler. On -
dan sonra da dışarı çıktılar. 
16*Ve çiŋ-sabâh pâdişâh ve Dâniyâl bile va -
rıp
16*Sabah erkenden kral, Daniyel’le oraya
gitti. 
17*Pâdişâh dėdi ki ėy Dâniyâl mühürler
bütünmüdür ol dahi belî pâdişâhım bütündür
dėdi
17*Kral dedi ki: -Ey Daniyel! Mühür ler sağ -
lam mı? O da evet kralım sağlamdır, dedi. 
18*Ve oldu ki kapĩlar açıldığı gibi pâdişâh
sufraya bakdı ve ʿazîm âvâzıyla çağırıp ėy
Bel seŋ ʿazîmsin ve sende hîç 
18*Kapılar açılır açılmaz kral sofraya baktı
ve yüksek sesle bağırıp: -Ey! Bel sen büyük-
sün ve sende ∞

bir hîle ∞
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bir hîle yokdur dėdi
bir hile yoktur, dedi.
19*Dâniyâl ise gülerek pâdişâhı içerỉ girme-
den alıkodu ve döşeme ye bak hem bu izler
kimiŋdir bil dėdi
19*Daniyel ise gülerek kralı içeri girmekten
alıkoydu ve: -Döşe meye bak, bu izler kimin -
dir bil; dedi. 
20*Pâdişâh dahi dėdi ki ben görürüm ki bun-
lar er ʿavrat ve uşak larıŋ izleridir
20*Kral: -Ben de görüyorum. Bunlar erkek,
kadın ve çocukların izleridir, dedi. 
21*O zamân pâdişâh ġazaba varıp mû be -
dânları ve ʿavratlarını hem uşaklarını tutdur -
du da onlar ȯŋa gizli deriçelerini gös          terdiler
ki onlardan girip sufra üzerinde konulan şey -
leri yerler idi
21*O zaman kral öfkeye kapılıp kâhinleri,
kadınlarını ve çocuklarını tutuklattı. Onlar da
gizli kapıyı gösterdiler ki oradan girip sofra
üzerine konulan şeyleri yiyorlardı. 
22*Ve pâdişâh onları öldürtdü hem Beli Dâ -
niyâla bağışladı
22*Kral da onları öldürttü ve Bel’i Daniyel’e
bağışladı ∞
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ol ki ȯnủ kedesi ile yıkdı
o da onu put eviyle yıktı. 
23*Ve dahi ol yerde bir büyük ejdehâ var idi
ki Bâbilliler ȯŋa taparlardı
23*O yerde büyük bir ejderha vardı ve Ba-
billiler ona tapıyordu. 
24*Ve pâdişâh Dâniyâla dėdi ki bu dahi ba -
kırdandır diyebilir misin işte diridir ve yer
hem içer buna dėmezsin ki hayy ilâh ol maya
pes gel ȯŋa tap
24*Kral Daniyel’e: -Bu da bakırdandır, diye-
bilir misin? Bak canlıdır; yiyor ve içiyor.
Bunun canlı ilâh olmadığını söyleyemezsin;
gel ona tap, dedi. 
25*Dâniyâl dahi dėdi ki ben Rabb Allah ü
Teʿâlâma taparım zîrâ hayy ilâh odur
25*Daniyel de dedi ki: -Ben yüce Rab Al -
lah’a taparım. Çünkü diri ilâh O’dur. 
26*Pes ėy pâdişâh baŋa destûr vėr de ben
ejderhâyı kılıçsız ve deḡ neksiz öldüreyim
pâdişâh dahi vėrdim dėdi
26*-Şimdi ey kral! Bana izin ver de ben ej -
derhayı kılıçsız ve değneksiz öldüreyim. Kral
da: -Verdim, dedi. 

27 o zaman ∞
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27*O zaman Dâniyâl zift ve doŋyağı hem
kıllar alıp hep bir yerde kaynatdı da yoğur -
malar yapıp ejdehânıŋ boğazına atdı ol sebeb-
den ejdehâ çatladı da Dâniyâl işte ilâhlarıŋız
dėdi
27*O zaman Daniyel zift, donyağı ile kıllar
alarak bir arada kay nattı ve yoğurarak ej -
derhanın boğazına attı! Bu yüzden ejderha
çat ladı ve Daniyel: -İşte ilâhınız, dedi. 
28*Bu kez Bâbilliler bunu işidip pek rencîde
oldular ve pâdişâh üzerine dönüp dėdiler ki
pâdişâh Yahûdî oldu Beli bozdu ve ejder hâyı*
öldürdü hem mûbedânları katl ėtdirdi
28*Bu kez Babilliler bunu duyduklarında çok
incindiler ve kral için şöyle dediler: ‘Kral
Yahudi oldu, Bel’i bitirdi, ejderhayı öldürdü
ve kâhinleri yok etti. 
29*Ȯndan pâdişâhâ gelip ȯŋa dėdiler ki Dâ -
niyâli elimize vėr yok dėr seŋ hem seni hem
ev halkıŋı öldürelim
29*Ondan sonra krala gelip dediler ki: -
Daniyel’i elimize ver. Yoksa hem seni hem de
ev halkını öldürürüz. 
30*Pâdişâh dahi görüp ki ȯŋa pek sıklet
ėderlerdi
30*Kral da onların çok sıkıntı verdiklerini
görünce; ∞ 

*Bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘ejdeha’.
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bi'z-zarûrî Dâniyâli onlarıŋ ellerine vėrdi
ister istemez Daniyel’i onların eline verdi. 
31*Onlar dahi ȯnủ arslan mağârasına atdılar
da orada altı gün durdu
31*Onlar da onu aslan mağarasına attılar.
Orada altı gün durdu.
32*Ol mağârada yedi arslan var idi ve onlara
günde iki leş tenleri ve iki koyun vėrilir idi
âmmâ o zamân onlara vėrilmediler ki Dâ ni -
yâli yeyeler
32*O mağarada yedi aslan vardı. Onlara
günde iki leş bedeni iki ve koyun veriliyordu.
Ama o zaman onlara Daniyel’i yemeleri için
hiç bir şey verilmemişti. 
33*O zamânda Yahûda vilâyetinde Habâkûk
peyġamber var idi ki bir çurbâ pişirmiş ve bir
kaba etmek doğramış idi de onları orak çılara
götürmek içỉn tarlaya giderdi
33*O sırada Yahuda bölgesinde Habakuk
pey  gamber vardı. O bir çorba pişirmiş ve bir
kapa ekmek doğramıştı. Onları orakçılara
götürmek için tarlaya gidiyordu.
34*Ve Rabbiŋ meleḡi Habâkûka dėdi ki ha -
zırladığıŋ öyle yeme ḡini Bâbile arslanlarıŋ
mağârasına Dâniyâle götür
34*Ve Rabbin meleği Habakuk’a dedi ki: -
Hazırladığın öğle yemeğini Babil’ e, aslan -
ların mağarasına* Daniyel’e götür. 

*M.S II.Yüzyıldan kalan Roma’daki Yahudi Ka -
takomp mezarlarında bu konu duvarlara resme -
dilmiştir.

35 Habâkûk ∞
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35*Habâkûk dėdi ki yâ Rabb ben Bâbili hîç
görmedim ve arslan la rıŋ mağârası neredir bil -
mem
35*Habakuk* da: -Ya Rabb! Ben Babil’i hiç
görmedim ve aslanların mağarası nerededir
bilmiyorum.  
36*Rabbiŋ meleḡi dahi ȯnủ başı depesinden
tutup ve başınıŋ perçeminden Bâbile götürüp
arslanlarıŋ mağarası üzerinde kodu
36*Rabbin meleği de onu başının tepesindeki
perçeminden** tu tup Babil’e götürdü ve
aslanların mağarası üzerine bıraktı. 
37*Habâkûk dahi çağırıp Dâniyâl Dâniyâl
Allah ü Teʿâlâ saŋa gönderdiḡi öyle man ca -
sını al dedi
37*Habakuk da çağırıp: -Daniyel, Daniyel!
Yüce Allah’ın sana gönterdiği öğle yemeğini
al, dedi. 
38*Dâniyâl dahi dėdi ki hele beni aŋdıŋ yâ
Allah ve seni arayanları terk ėtmediŋ
38*Daniyel de: -Hele beni andın ya Allah!
Seni arayanları bırak madın, dedi. 
39*Ȯndan Dâniyâl kalkıp yedi Rabbiŋ me -
leḡi dahi teziye Habâ kû ku kendỉ mekânına
dönderdi 
39*Ondan sonra Daniyel kalkıp yedi. Rab bin
meleği de çabucak Habakuk’u kendi yerine
döndürdü.

*Habk. 3/19.
**Bak Hez. 8/3 ile karşılaştırın
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40*Ve yedinci günde pâdişâh Dâniyâle ağla -
mağa varıp mağâraya geldi ve içeri bakdı da
işte Dâniyâl oturup durur
40*Yedinci gün kral Daniyel’e ağlamak için
mağaraya geldi  ve içeriye bakınca; işte Da -
niyel oturmuş duruyor!?...
41*Pâdişâh dahi âvâzıyla çağırıp ėy Dâni -
yâlıŋ Rabbi Allah ü Teʿâlâ sen ekbersin ve
senden ġayrı ilâh yokdur dėdi de ȯnủ taşraya
çı kardı
41*Kral da sesi çıktığı kadar bağırarak: -Ey
Daniyel’in Rabbi yüce Allah! Sen büyüksün
ve senden başka Tanrı yoktur, diyerek onu
dışarı çıkardı. 
42*Ve ȯnuŋ helâkına sebeb olanları mağâ -
raya indirdi ki onlar ȯnuŋ huzûrunda fi'l-hâl
yendiler
42*Onun öldürülmesi için çabalayanları ma -
ğaraya attırdı. Onlar da gözlerinin önün de
onu çabucak yediler*.

*bkz. 3/19.

Ėl-hâkk-li Dâniyâl tamam oldu

Daniyel’in kitabı bitti.

A.D. 17/7 Decembru 1664
(İ.S. 17/7 Aralık 1664)

Baş imâm Şemʿonuŋ kitâbı ki ȯŋa

ekser Makâbbîleriŋ sâlisi dėrler
(Baş imam Şemon’un kitabı ki birçoğu 

ona 3. Makabeliler diyor.)

evvelki bâb ∞ 
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Evvelki Bâb_______________________ 
1*Filopâtor dönen kimesnelerden haber alıp
ki ȯŋa Ântiyokodan feth ėtdikleri yerler alın -
dılar bunu kendỉ yaya ve atlĩ ʿaskerlerine hep
bildirdi
1*Filopator dönen kimselerden Antiyoko’dan
ele geçirdikleri yerlerin alındığını haber aldı
ve bunu kendi yaya ile süvarilerine bildirdi. 
2*Ve kızkarındaşı Ârsenoʿayı bile alıp tâ
Rafâʾye vilâyetlerine yakın olan yerlere yü -
rüdü ki zîrâ Ântiyokonuŋ ʿaskeri orada or-
duyu kurdular idi
2*Bunun üzerine kızkardeşi Arsino’yu da alıp
Rafaye vilayetlerine yakın olan yerlere yü -
rüdü. Çünkü Antiyoko’nun askerleri orada
orduyu kurmuşlardı.
3*Ve Teuʾdoto nâm kimesne zann ėdip ki
maslahatı pûsu ile bitire Batlomoʾ ȯŋa tefvîz
ėtdiḡi keskin silâhlıları bile alıp gėce de Bat -
lo moʾnuŋ çâdırına vardı ki ȯŋủ ġâfil iken öl -
düre de bu vechile
3*Teudoto adındaki kişi, bu işi pusuyla biti -
receğini sanıyordu. -Ptolemo ona(Arsino’ya)
bıraktığı usta silahçıları almıştı- gece Ptole-
mo’nun çadırını bastı ki onu habersiz iken
öldürsün ve ∞
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cengi tamâm eyleye
cengi bitirsin.
4*Âmmâ Dirisili oğlu Dosîto nâm kimesne
ki Yahûdî cinsinden idi âmmâ soŋra dînden
mürted ve babalarıŋ sünnetlerinden baʿîd
oldu ȯnủ ġayrı yere götürüp çadırda bir fürû-
mâye kimesneyi yatırdı ki ȯnuŋ yerine ce -
rîmeyi çekdi
4*Ama Drisilo oğlu Dosito adındaki kişi ki,
Yahudi soyundan idi; ama sonra dinden dö -
nek ve atalarının sünnetlerinden uzak kaldı.
Onu başka bir yere götürüp çadırda bir
alçağı yatırdı ve onun yerine cezasını çekti.
5*Ȯndan* pek ʿazîm cenke girişip Ântiyo -
konuŋ tarafından keskince döḡüşülür iken
Ârsenoʿa ʿaskeri dolaşıp onlara elem den saç -
ları çözük ve gözyaşları ile yalvarır idi ki
kendỉlerine ve evlâdına hem ʿavratlarına mer -
dâne imdâd eyleyeler ve ġâlib
5*Ondan sonra çok büyük cenge giriştiler.
Antiyoko tarafından çok şiddetli dövüşü lür -
ken, Arsino askerlerin çevresinde saçı başı
dağılmış ve gözleri yaşlarla dolmuş olarak
dolaşıyor; kendisine, çocuklarına ve kadın -
larına bağışlamalarını yalvarıyordu. Eğer
galip ∞

*bkz. Ali Bey’in 1664 çevirisinde ‘ondan sonra’
yazıyor.

olurlarsa ∞
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olurlarsa onlarıŋ her birisine ikişer menn altĩn
vėreyim dėdi
gelirlerse onların her birisine ikişer mına
altın vereceğini söyledi. 
6*Pes oldu ki düşmanlar döḡüşde bozuldular
da onlardan niçesi tut sak oldu
6*Bundan sonra düşmanlar döğüşte bozuldu-
lar ve onların birçoğu da tutsak oldu.
7*Ȯndan ol pusủlara ġâlib olup yakın olan
şehrlere gitti varıp onlara nasîhat ėtmeḡi
maʿkûl gördü bunu ėtdikden ve kedelere he -
diy yeler vėrdikden soŋra riʿâyanıŋ hâtır larını
hoş eyledi
7*Ondan sonra o pusulara galip olup yakın
olan şehirlere gitti ve onlara öğüt vermeyi
uygun buldu. Bunları yaptıktan ve kalelere
hediyeler verdikten sonra halkın gönlünü
kazandı.  
8*Ve Yahûdîler meclis-i meşîhadan Filopâ-
tora şeyhler gönderip kim ȯŋa selâm ėdeler
ve hediyyeler götürüp vâkiʿ âhvâl içỉn tehniye
eyleyeler oldu ki onlara
8*Yahudiler, akiller meclisinden Filipotor’a
‘şeyhler’ gönderip ona selam etmelerini ve
ar mağanlar vererek bu olay için kutlama -
larını istedi ki onlara ∞ 
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ʿalâ't -ʿacîl varmağa göŋlü düşdü
çabucak gitmek istiyordu. 
9*Pes Kuds-Şerîfe gelip Allah-ü'l-Ekbere
kur bânlar ėtdi ve şükürler eyleyip ol yeriŋ
âyînleri üzere baʿzı nesneler eyledi
9*Böylece kutsal Kudüs’e gelip büyük Al -
lah’a kurbanlar sundu ve şükrederek o yerin
ayinlerine göre bazı işleri yerine getirdi.
10*Ve mekâna girip şöhret ve ziynete hayrân
olup heykeliŋ* mu sannaʿ yapĩsına taʿcîb ėdip
içerisine* de girmeḡe murâd ėdendi
10*O yere geldiğinde; ününe ve süslemeleri -
ne hayret etti! Ve Tapı nağın* sanatsal ya -
pısına şaşırıp içeriye girmek istedi. 
11*Onlar dahi bu câʾiz deḡildir çün ne kavm -
den olanlara ne imâmlara girmek câʾizdir dė -
yince yine de râzı olmadı
11*Onlar da: ‘Buna izin yok!+ Çünkü ne hal -
kımızdan olanlara, ne de imamlara izin var.’
dediklerinde yine de kabul etmedi.
12*Ve öŋünde Tevrât okundu ise de elbetde
gireyim 
12*Önünde Tevrat okunduysa da: ‘Kesinlikle
oraya gireceğim,

*Kudüs’teki ‘Ağlama Duvarı’ yanında, 166 dö -
nümlük arazide bulunan ve şimdiki Mes çit-i Aksa
veya Kubbet’üs Sahra Cami’ nin bulunduğu tepede,
Beyt-ül Makdis denilen eski Süleyman Tapınağı.

+Süleyman Tapınağı’nın içinde Musa’nın san dı -
ğının bulunduğu ve perdeyle ayrılan en kutsal bö -
lüm. bkz. Çık. 30/10, Lev.16/2, İbr. 9/7   

diye ∞
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deyỉ içeriye sokulmadan vazgeçmedi ve eḡer
onlar bu teşrîfden mahrûm iseler de baŋa
böyle olmak lâzım deḡildir der idi ve çün bir
vilâyete vardığı zamân ȯŋa büt-kedelere gir -
meḡe hâzırlardan kim se mâniʿ olmadı díyẻ
suʾâl eyledi
diye içeriye sokulmaktan vazgeçmedi ve: -
Eğer onlar bu onurdan yoksun olsalar bile bu
beni bağlamaz. Çünkü şimdiye dek herhangi
bir vilayete gittiğimde, put evlerine girmeme
neden bana kimse engel olmadı, dedi.
13*Bir  kimse ġâfilâne cevab vėrip eḡer böy -
le olur ise dėyince ol dahi niçin hevâh ü nâ -
hevâh girmeyem dėdi
13*Oradakilerden biri umursamaksızın ya -
nıt layıp: -Eğer böyle olmuşsa!? Deyince, o
da:  -Neden gönlümce girmeyim ki? Dedi. 
14*Pes imâmlar hep esvâbı ile yere düşüp
Allah-ü'l-Ekbere duʿâ eylediler ki onlarıŋ
mecd-i hâcetine mecd-i imdâd eyleye ve zor
ile girmek isteyeniŋ hücûmunu teybîs ėde ve
heykeli feryâd ü giryân ile
14*Bunun üzerine tüm imamlar, giysileriyle
kendilerini yere attılar ve büyük Allah’a dua
ettiler ki onların büyük gereksimine büyük
kurtarış versin. İçeriye zorla girmek isteyenin
eylemini kurutsun. Ve Tapınağı acı ağlayışla
∞
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doldurur iken şehirde kalanlar şaşıp ve ne
olduğunu bilmeyip sıçra dılar
doldururken, şehirde kalanlar şaşırıp ne ol -
duğunu bilmeden sıçradılar.
15*Halvetlerde mahbûs kızlar dahi lühusalar
ile taşraya döküldủler ve başlarına toz hem
kül saçarak sokakları âh ü nâleler ile doldu-
rurlar idi
15*Evde saklanmış kızlar da emzikli kadın -
larla dışarıya dökül düler. Başlarına toz ve
kül saçarak sokakları acı ağlayışlarla dol -
duru yorlardı. 
16*Ver ġayrılar ki yeŋiden salıvėrildiler idi
eḡer kendỉlerine istikbâl ėtmeḡe hâzır olanları
eḡer kendỉlere vâcib hicâbeti bıraġıp şehirde
karmakarışık seḡirdirler idî
16*Diğerleri yeniden salıverilmişlerdi. Ken -
dilerini karşıla maya hazır olanlara ve ken -
dile rinin örtünmesini bırakarak kentte
dar  madağın   koşuyorlardı. 
17*Ve dahi analar hem dâyeler henûz doğan
maʿsûmlarını orada bu rada bırağıp kimi
evden eve kimi sokâklardan Heykel-i Muʿaz -
zamaya döndürülmez yürüyüş ile cemʿ olur -
lar idi
17*Yeni doğum yapmış, analar ve çocuk
bakıcıları tazecik çocuk larını orada burada
bırakıp kimi evden eve, kimi de sokaklardan
büyük Tapınağa engellenemez yürüyüşle top -
la nıyorlardı. 

18 pes ∞
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18*Pes ȯnuŋ harâma kasd ėtdiḡine bir yere
cemʿ olan âdamların duʿâsı dürlü dürlü idi
18*Onun yasak şeye el uzattığına karşı bir
yere toplanmış insan ların duası türlü tür-
lüydü. 
19*Bunuŋ içỉn şehirliler cürʾet ėdip ȯnuŋ ib -
râmına ve niyyetini it mâm ėtmesine taham-
mül ėtmeyip silâh alalar yine ve vatanıŋ
şe rîʿatı içỉn merdâne olmalarına çağrışarak ol
yerde ʿazîm ġavġayı kal  dırırlar idi
19*Bu yüzden şehirliler cesaretle onun diren-
mesine ve niyetini tamamlamasına dayana -
mayıp silahlandılar. Vatanları ve Tanrı yasası
için mert olmalarını söyleyip o yerde büyük
çarpışmayı yeğlediler.
20*Lâkin imâmlardan ve şeyhlerden güc ile
mündefiʿ olup evvelki duʿâ ėdecek yere dön -
dủler
20*Ama imamlardan ve yaşlılardan güçlükle
yatıştırılarak, önceden dua ettikleri yere dön -
düler. 
21*Pes ʿavâm evvel başladığı gibi duʿâya
meş  ġûl idiler pâdişâhıŋ çevresinde olan şeyh -
ler ise
21*Şimdi halk önceden yaptığı gibi duayla
oyalanıyordu. Kralın çevresinde olan şeyhler
ise ∞ 
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ȯnuŋ mağrûr kalbini her vechile etdiḡi niy -
yetinden vazgeçirmeḡe çalışırlar idi
onun kibirli yüreğini ve her türlü niyetinden
vazgeçirmeye çalı şıyorlardı.
22*O ise ʿinad ėdip ve hepisini hor görüp el-
betde gireyim ve bir kerre söylediḡim söz
olmak gerekdir dėr idi
22*O ise inatla onları küçümsedi: ‘Kesinlikle
gireceğim. Bir kez söylediğim söz yerine gel -
melidir’ diyordu.
23*Bu husûsdan pâdişâhıŋ çevre yanında
olanlar dahi bu şeyleri görüp bizimkiler ile
bile o cemʿ-i hükûmâtıŋ sâhibinden istidʿâ
ėderler idi ki vâkiʿ hâle imdâd ėdip câʾiz ol-
mayan hem mağrûr işe mukayyed olmaya
23*Bu yüzden kralın çevresinde olanlar bu
durumu görünce; bizimkilerle beraber, O tüm
hükümetlerin sahibinden, bu duruma yardım
edip yasaklanmış olan, bu kibirli eyleme dur
demesini isti yorlardı.
24*Nihâyet çok ve ġavġalar halkıŋ izdihâm
ġarîb âvâzından bir ʿacâyib çığrış kalkar idi
24*Sonunda, çok kavgalarla halkın izdiha mı -
nın tuhaf sesinden, acayip bir çağrıya dönüş -
müştü.

25 ki yalıŋız ∞
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25*Ki yalıŋız âdamlar deḡil belki dîvârlar ve
cümle yeryüzü öter zann olunurdu çün hepisi
ol yere ʿırz-ı noksân olmakdan ise ölümü ir-
tikâb nasib görürlerdi
25*Yalnız insanlar değil, belki duvarlar ve
tüm yeryüzü sanki çınlıyordu. Çünkü hepisi o
yerde namusları kaybetmektense ölmeyi yeğ -
liyordu.

İkinci Bâb
1*Pes baş imâm Şemʾon mukaddeseniŋ kar -
şĩsına diz çöküp ve düpdüz* ellerini kaldırıp
böyle duʿâ eyledi
1*Başkâhin Şimon kutsal Tapınağın kar -
şısında diz çöktü ve dümdüz ellerini kaldırıp
şöyle dua etti. 
2*Ėy Rabb Allah Teʿâlâ Meliki's-Semâvat**
ve cemʿi mahlûkâtıŋ sul tânı kuddisler ara -
sında kuddûs Her Şeyʾe Kâdir Şah-ın-Şâh
bize na zar eyle ki cürʾet ve kuvvet ile
2*-Ey! Yüce Rabb-Allah, Göklerin Kralı, tüm
yaratıkların efendisi, kutsalların kutsalı ve
Her Şeye Gücü Yeten Kralların Kralı; bize
bak! Büyük kibir ve güçle ∞

*bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘dümdüz’.
**Ali Bey’in 1664 el yazmasında daha iyi okuna -
biliyor(l harfinin altındaki işarete dikkat).
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mağrûr bir zâlim ve murdâr kişiden cevr
çeke riz
dikbaşlı bir zulmedici pis kişiden acı çekiyo -
ruz.
3*Her şeyʾi yaradan ve ʿÂdil Emîr her şeyʾ -
iŋ meliki hem zulüm ve taʿaddî ėdenlere
hükm ėdici sensin
3*Her şeyi yaratan Adil Bey ve her şeyin kra -
lı. Zulüm baskı yapan ları yargılayacak olan
sensin. 
4*Sen eski zâlimleri ki kuvvet ve cürʾete da -
yanan cabbârlar onlarıŋ aralarında idiler
ʿazîm tûfânı salıp helâk eylediŋ
4*Sen eski zalimleri ki, güç ve cesaretlerine
güvenen zorbalar* onların arasındaydılar;
büyük tufan ile yok ettin. 
5*Sen ehl-i ġurûr ve fısk ü fücûr ile meşhûr
Sodommîleri soŋra ge lenlere ʿibret içỉn yak -
dıŋ yandırdıŋ**
5*Sen böbürlenenleri ve her türlü kötülükle
ünlü Sodomlular’ı, gelecek kuşaklara bir
ders olsun diye yakıp** yok ettin. 
6*Sen ol muʿânid Firʿavna+ ki mukaddes
İsrâʾėl kavmiŋe kulluk ile cefâ ėderdi envâʾ-
i ʿazâblar ile mihnet çekdirip kendỉ ʿazîm
kudre ti ŋi 
6*Sen o inatçı Firavunu+ ki, o kutsal İsrail
halkına kölelikle sıkıntı veriyordu; çeşitli be-
lalarla vurarak kendi büyük gücünü ∞

*Bak Tes. 6/4(Nefilim), 7/11
**Tek. 19/24
+: Çık. 4/7

izhâr ∞
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izhâr eylediŋ
gösterdin.
7*Ve seniŋ halkıŋı ʿarabalar ve çok tâʾifeler
ile kovalayanı deriŋ deryâya ġark eylediŋ ve
saŋa ki her şeyʾiŋ sultânısın dayananları emn
ü âmân ile göçerdiŋ de onlar bu işi seniŋ elin-
den olduğunu bilip saŋa ki her şeyʾe kâdirsin
hamd-ü sipariş* eylediler
7*Senin halkının peşinden arabaları ve
birçok atları ile kovalayanı derin denizde
boğdun. Sen ki, her şeyin efendisisin; daya -
nanları güvenlikle esenliğe çıkardın. Onlar
bu işin senin elinden olduğunu bilerek sana -
ki, ‘Her Şeye Gücü Yetensin’ övgülerle şük -
rettiler. 
(8)*Sen ėy pâdişâh bî hadd ü bî-intihâʾ yeriŋ
hâlikı bu şehri intihâb ėtdiŋ ve bu mekânı
kendỉ ismiŋe eḡerçe bir şeyʾe muhtâc deḡil
iseŋ de takdîs ėdip ʿazîz celâliŋ ile münevver
kıldıŋ hem ȯnủ
8*Sen ey kral! Sonsuz ve sınırsız yerin ege-
meni; kendi adına bu şehiri ve bu yapıyı
seçtin. Eğer senin hiç bir şeye gereksinmen
olmasa bile onu kutsadın, güçlü yüceliğinle
aydınlattın ve ∞ 

*Zeyrek kâtibin hatası: Bkz. Ali Bey’in 1664 el
yazmasında ‘hamd-ü sipas’.
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ʿazîm ve şerîf ismiŋe içinde temcîd olunmak
içỉn sipariş eyledin
büyük kutsal adına içinde yücelmek için e ma   -
net ettin. 
9*Ve Beyt-i İsrâʾėle muhabbeten vaʿde ey -
lediŋ ki eḡer bir zamân saŋa ʿâsî olup bize bir
müzâyaka dokunursa ve bu yere girip duʿâ
ėdersek duʿâmızı isticâb ėdeceksin*
9*Eğer sana karşı durursak ve bundan ötürü
bize sıkıntı gelirse; İsrail Evi’ni sevdiğin için
bu yere girip dua ettiğimizde duamızı kabul
edeceğine söz vermiştin.
10*Gerçekden hakk ve sâdıksın çün niçe ker -
re ecdâdımız musîbetde iken onlara zillet-
lerinde imdâd eylediŋ hem onları ʿazîm
be          lâlardan kurtardıŋ
10*Gerçekten adil ve dürüstsün. Çünkü bir -
çok kez atalarımız sıkıntıdayken onları düş -
künlüklerinde büyük belalardan kur tardın. 
11*Ve işte halâ ėy Melikü'l-Kuddüs kesîr ü
ʿazîm günâhlarımız içỉn cevr çekeriz ve düş -
manlarımıza makhûr olup
11*İşte şimdi ey kutsal Kral! Büyük ve çok
günahlarımız için acı çekiyoruz. Düşman -
larımıza aşağılanıp ∞ 

*: Çık.20/24, I. Krl.8/49, 50 
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pek zaʿfımızdan eksilip gideriz
güçsüzlüğümüzden azalıp gidiyoruz. 
12*Ve biz bu hâlde iken bu cürʾetli ve dînsiz
kişi bu yerde ism-i şerîfiŋe müteʿayyin ėt -
diḡiŋ mukaddes mekânına zulm ėtmeḡe ça -
lışır
12*Biz bu durumdayken, bu haddini bilmez
dinsiz kişi, burada kutsal adın için belirttiğin
‘Kutsal Mekan’ına zulüm etmeye çalışıyor. 
13*Zîrâ meskeniŋ* olan ʿarş-ı ʿazîme Benî
Âdem varamaz nihâyet çün bu kavmiŋde ʿiz -
zetiŋi kurup bu yeri takdîs ėtmek murâd-ı
şerîfiŋ oldu+

13*Çünkü meskenin* olan göklerin en uzak
yerine Ademoğulları varamaz. Ama bu hal -
kında görkemini kurup bu yeri kutsamak, kut-
sal isteğin oldu+.  
14*Bizden bu murdârlar ile intikâm alma ve
bizi bu dînsizler ile taʿzîb eyleme ki zâlimler
kalbinde tefahhur ėtmeyeler ve mağrûr dili ile
tafralanıp dėmeyeler ki biz ol Beyt-i Mukad-
desi put-kedeler
14*Bizden bu murdarlarla öcünü alma, bize
bu dinsizlerle acı çektirme ki zalimler yürek-
leriyle övünmesinler ve kibirli dilleriyle bö -
bürlenip: Bak biz o ‘Kutsal Evi’ put evlerinin
∞

*Tes. 26/15, Sül. Bil. 9/10.
+: Almancası: “Dann deine Wohnung, des Him-
mels Thron, ist den Menschen unbegreiflich. Weil
es dir aber gefallen hat, daß deine Ehr in deinem
Volck Israel wohnete, hast du diesen Ort ge -
heiligt.’’ Martin Luther Çev. III. Mak. 2/14
Türkçesi: Zira insanoğlunun erişemeyeceği gök-
lerdeki konutun ‘tahtındır’. Çünkü şerefini halkın
İsrailde kurup kutsadın. Bkz. S. Büyük Hik. 9/10 
Kitabı Muk.Şt.’i Çev.: Çünkü senin konutun in -
sanların yaklaşamayacağı cennetlerin cennetidir.
III. Mak.(Şemon’un Kitabı) 2/15
Yukardakı yorumda ‘Tanrı’ya ‘konut’ olarak nite-
lendirilen aslında mecazi anlamda ‘Taht’tır. Bu da
Cennet olamaz. Yanlış ifadelendirilmiştir. Bkz.
Cennet: Tek.2/8(Aden Cenneti). Ayrıca; sanki Tan -
rı’nın gökte bir Cennet’e ihtiyacı mı var?
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basıldığı gibi basdık
basıldığı gibi bastık, demesinler.
15*Ġünâhlarımızı mahv eyle ve hatâlarımızı
sil hem bu vaktda rah metiŋi göster seniŋ mer   -
hametiŋi bize tėz yetişdir ve bize selâmet
vėrip üftâdeleriŋ ve kalbi münkesirleriŋ ağız -
larına hamd-ü sipâsları ko
15*Günahlarımızı yok et ve kusurlarımızı sil.
Şimdi merhametini göster, senin merhametini
bize çabuk yetiştir. Bize esenlik verip düş -
künlerin ve yüreği kırık olanların ağızlarına
duayla şükürler doldur. 
16*Pes basîri'l-küll ve her şeyʾden ziyâde
kuddüs Allah bu hak duʿâ yı mukaddes yerde
isticâb ėdip ol zor ve ʿinâd ile rifʿatlıyı oradan
buradan rûzigâr kamışı tahrîk ėder gibi oy -
nadıp celd eyledi şöyle ki yere serilmiş iken
artĩk bir şeyʾ ėtmeḡe kâdir olmayıp aʿzâsı
şöyle
16*Böylece ‘Her Şeyi Gören, her şeyden çok
kutsal Allah. Bu makbul duayı kutsal yerde
haklı saydı ve o böbürlenen inatçı zorbayı
sağdan soldan rüzgâr kamışı sallar gibi
sallayıp vurdu. O derece ki, yere serilmişken
hiç bir şey yapmaya gücü yetmedi. Bedeni
öyle ∞

çözüldü ki ∞
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çözüldü ki müstehak ʿazâba müleffef iken ses
vėrmeḡe kâdir olma dı
çözüldü ki hak ettiği acıdan sesini çıkaramı -
yordu. 
17*Bu husûsdan ȯnuŋ dostları ve hâsekîleri
bu ȯŋa uğrayan keskin taʿzîbi görüp ve kor -
kup ki cân teslîm ėtmeye ȯŋủ pek havf çeke -
rek taşraya çıkardılar
17*Bu yüzden onun dostlarıyla subayları,
ona gelen şiddetli acıyı görüp çok korktular;
can çekişiyor sandılar ve büyük kaygıyla
çekip dışarı çıkardılar. 
18*Ȯndan ʿaklı başına geldikden soŋra eḡer -
çe muʿazzeb oldu ise hiç tevbe ėtmedi illâ acı
cevablar söyleyerek getdi+

18*Ondan sonra aklı başına geldiğinde; o
denli acı çekmiş olsa da hiç tövbe etmedi ve
daha kötü kelimeler söyleyerek gitti. 
19*Ve Mısra vâsıl oldukdan soŋra şirreti
ziyâde olup ol dėdiḡimiz her hakdan baîd
olan yâr-dâh ve yoldaşlarıŋ
19*Mısır’a geldikten sonra daha çok kötülük
yapmaya başladı. O dediğimiz her doğruluk -
tan uzak dost ve yoldaşların  ∞

+getti= gitti.
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muʿâveneti ile yalınız bî-hėsâb şehvetiyle
doymadı illâ tâ o kadar cürʿet ėtdi ki her yerde
kavme söḡer idi ve dostlardan çoğu pâdi şâ -
hıŋ hâtırını gözedip onlar dahi ȯnuŋ murâdına
ittibaʿ eylediler
yardımıyla yalnız sayısız şehvetlerine doy -
madı. O derece cesaret etti ki, her yerde halka
sövmeye başladı. Birçok dostlar bile kralın
hatırını gözetip onun isteğine uydular.
20*Zîrâ niyyet ėtdi ki Yahûdî tâʾifesiŋi âşi -
kâre rüsvây-ı ʿâlem eyle ye ve sa râya bitişik
bir kulleye yakın bir taş direḡi dikdirip bu
yazıyı kazdırdı ki zebh ėtmeyenlerden birisi
Mısırlılarıŋ kedelerine gir meyeler illâ ki cüm -
le Yahûdîlere harâc ve kulluk hâli teklîf oluna
ve kim ki buŋa muhâlif
20*Yahudi halkını tüm dünyaya rezil etmeye
niyet etti. Saraya bitişik* bir kuleye yakın bir
taş direği diktirip bu yazıyı kazıttı:“Kur ban
kesmeyenlerden birisi Mısırlılar’ın put evler-
ine girmesinler. Kesinlikle tüm Yahudilere
vergi ve kölelik teklif olunacak ve kim buna
karşı

*Almancası: “Und der König nahm ihm vor, dem
Volck öffentlich eine Schmach anzuhängen, und
richtete eine Seule auf, am Thurn beym Hof, und
grub eine solche Schrift daran:
Türkçesi: Yahudi halkını herkese rezil etmek istedi
saray yanındaki kuleye bir sütun diktirip şöyle bir
yazı kazıttı: 
*Kitabı Mukaddes Şt.’nin çevirisinde: “...meydan-
daki kuleye...?’’  
bkz. III. Makabeliler kitabı 2/27
‘meydandaki kuleye’ değil; ‘Saraya bitişik bir
kuleye’ olması gerekmiyor mu? bkz. bunun ya nıtını
Kudüs’te yapılan son arkeolojik kazılar belirtiyor.

ėderse ∞ 
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ėderse tutulup hayâtdan mahrûm ola
gelirse yakalanıp öldürülecek. 
21*Ve ki harâca kesilenleriŋ bedenlerine
dam   ġa+ içỉn Bâhûs ilâhıŋ ʿalâmeti olan sar -
ma şık yaprağı yakıla da soŋra ayrılıp ol ter -
kîm olu nan icâzete kullanılalar
21*Haraca bağlananların bedenleri üstüne,
damga için+ ‘Baküs’* ilâhının işareti olan
sarmaşık yaprağı dövmesi dağlansın. Sonra
ayrılıp belirtilen işlerde kullanılsınlar.’’
22*Lâkin hepisine ġarazlı görünmeyem diye
altında yazdırdı ki bir kimse âyîn-i şerîfleri
gözedenleriŋ arasında konuşmak isterse İs -
ken deriyeniŋ şehirlileriniŋ hükmünde beraber
olalar
22*Ama herkese kasıtlı görünmemek için al -
tına da şöyle yazdırdı: “Eğer bir kişi kutsal
ayin leri gözetenlerin arasında konuşmak is-
terse İskenderiye halkının yasasıyla bir tutul-
sunlar’’. 
23*Pes baʿzılar şehirde bu şehriŋ emr olunan
dîniniŋ mirʾâtını sev meyip kaʾannahu pâdişâh
ile
23*Böylece bazıları kenlerinin emredilen
dininin ayinini sev mediler ve kralla ∞ 

+: II.Dünya savaşı sırasında Hitler de aynı şeyi
Yahudiler’e uygulamıştı.
*Baküs(Diyonizos): Romalılar’ın şarap Tanrısı.
bkz. II. Mak. 6/7 
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olacak ünsiyyetden ʿazîm ʿizzete nâʾil oluruz
diye kendỉlerini âsân vechile  teslîm eylediler
yapacakları dostluktan büyük onur duyarız
diyerek kendilerini kolayca teslim ettiler. 
24*Baʿzısı ise kuvvet-i kalb ile sâbit iken dîn-
den ayrılmadılar illâ ken dỉ hayvâtı içỉn bî-
pervâ akçe döküp kendỉlerini tahrîr ėt             dir      me -
 den kurtarmağa çalışırlar idi bu ümîde da ya -
nıp bir zamân
24*Bazısı ise güçlü yürekleriyle bağlı olup
dinden ayrılmadılar. Kesinlikle kendi yaşam -
ları için çekinmeden para döküp kendilerini
yazdırmaktan kurtarmaya çalışıyorlar dı. Bu
umuda güvenip bir zaman; 
25*İmdâd bulalar ve kendỉlerinden ayrı lan -
lara laʿnet okurlar idi hem onları kendỉ kav -
miniŋ düşmanları gibi bilirler idi ve şirket-i
ünsiyet ve istifâdesinden mahrûm idilerdi
25*Kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Kendi-
lerinden ayrılanlara lanet ediyorlar, onları
kendi halkının düşmanları gibi görüyorlar ve
dostluklarından yararlanamıyorlardı. 

Üçüncü Bâb

bunu ol ∞
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1*Bunu ol zâlim işidip şöyle darıldı ki yalınız
İskenderiyede olanlara ġazûb olmadı illâ bâkî
vilâyetde olanlara bile pek düşmanlık ėderdi
ve ʿacele ile hepisini bir yere cemʿ ėtmeḡe
hem yaman katl ile hayâtdan kaldırmağa gön-
derdi
1*O zalim kral bunu duyunca çok öfkelendi.
Yalnız İsken deriye’de olanlara değil, diğer
tüm vilayetlerde olanlara da  çok düşmanlık
ediyordu. Çabucak hepsini bir yere toplamayı
ve kötü bir ölümle yeryüzünden silmeyi ta -
sarladı.
2*Bunlar icrâʾ olunur iken şul bed fiʿle mü -
teʿahhid âdamlardan ki on lara bu kasıda fĩrsat
vėrirdi kavm üzerine yine bir yavuz haber
şâyiʿa oldu ki Yahûdîler onları kendỉ dîn-
lerinden menʿ ėderler
2*Bu yapılırken ki, o kötü iş için antlaşan
adamlara amaçları için fırsat veriliyordu;
halka böyle bir düzmece haber yayıldı; şöyle
ki güya bazı Yahudiler onları kendi dinlerin -
den engellemeye çalışı yor larmış. 
3*Yahûdîler ise pâdişâhlara hayr-ı hevâhlıḡı
ve hakikat-ı sâbiteyi saklarlar idi lâkin Allaha
ʿibâdet
3*Oysa Yahudiler, krallara iyi niyeti ve değiş -
mez hakikatı koruyor lardı. Ama Allah’a iba -
det ∞
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ve ȯnuŋ şerîʿatında geçindikleri içỉn baʿzıları
yanlarından nefʿî ü redd ėderlerdi bu husûs-
dan baʿzı kimesnelere düşmanları gibi görü -
nürler idi çün hak ve sâlih ʿamelleri ile kendỉ
ülfetlerini beze yip cüm le âdamlara pesend
ėtdiler
ve O’nun yasasında durdukları için, bazıları
kendileriyle ilgili şeyleri reddediyorlardı. Bu
yüzden bazı kimselere düşmanları gibi gö -
rünüyorlardı. Çünkü doğru ve temiz işleriyle
kendi alışkan lık larını bezeyip tüm insanlara
beğendirmişlerdi. 
4*Pes bu haber-i zendekânı kim ȯŋủ kavm
içỉn hepisi şâyiʿ ėderlerdi bu ecnebîler hîç
saymazlardı illâ ʿibâdâtâ ve âdâbıŋ diḡer
nevʿi le rine dahil ėdip bu âdamlar ne pâdişâha
ne hâkimlere râzılar dır illâ ʿadüvler ve nefʿ-i
ʿâmme zıddlardır dėrler idi ve üzerlerine vâfir
suç lar bıraġırlardı
4*Böylece bu dinsizlik haberi ki, onu halk
için herkes yayıyordu; bu yabancı ulusu hiç
saymıyorlardı.  İlla onları tapınmalara ve ge-
leneklere ait kurallara sokmak...! Bu adamlar
ne krallara, ne yargıçlara razıydı; ke     sin likle
düşmandılar ve kamu yararına kar şılar, diy-
erek ve suçluyorlardı. 

5 şehrde ∞
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5*Şehrde olan dahi Yunânîler ki bizden kem-
lik görmediler bu âdamlar üzerine nâ-gehân
ġulġuleler ve aŋsızın izdihâmlar olur görürler
idi âmmâ yardım ėtmeḡe kâdir deḡiller idi
zîrâ zâlim pâdişâhıŋ fermânı böyle idi
5*Bizden kötülük görmeyen şehirde yaşayan
Yunanlılar bu adamlar üzerine birdenbire gü -
rültü patırtı ve ansızın izdihamlar oldu ğu nu
görüyorlardı; ama yardım edemi yor lardı.
Çün kü zalim kralın buy ruğu böy    leydi. 
6*Güçlerine gelip onlara tesellî vėrirlerdi ve
umarlar idi ki bu hâl tağyîr ola zîrâ böyle
münâsebetsiz iş çokluk durmazdırlardı
6*Bunlar gücüne gidip onları avutuyordu.
Bunların değişeceğini umuyorlardı. Çünkü
böyle uygunsuz işler çok sürmezdi. 
7*Ve artĩk koŋşularından ve dostlarından hem
alışıklarından baʿzısı onlardan baʿzı larını giz -
lice kabûl ėdip inandırırlar idi ki şâmil im dâdı
7*Komşulardan, dostlardan ve yakınlardan
bazıları onları gizlice kabul ettiler ki, gerekli
yardım ∞
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imdâdı yetişdireler hem yardım ėtmeḡe ġay -
ret ėdeler
için el uzatsınlar ve yardım etmeye çalış -
sınlar.
8*O ise hâzır yüsr ile mütekebbir ve Allahü
Teʿâlânıŋ kudretine bak mayıp illâ sanıp ki
daʿimâ bu teşvîri kullana Yahûdîler üzerine
bu mektûbu yazdı
8*O ise hazır kibriyle böbürlenip, yüce Al -
lah’ın kudretine bakmadan, işlerini daima bu
şekilde yürütebileceğini sanarak Yahu diler
konusunda bu mektubu yazdı:
9*Batlamyos+ Filopâtor nâm pâdişâh Mı srda
ve her yerde olan serdârlara ve ʿas ke rî ye lere
selâm ve sıhhat ėder ben dahi hem âh vâlim
sıhhatdeyiz 
9*“Ptolomi Filipotor adlı kral Mısır’da ve
her yerde olan kumandanlara ve askerlerine
selam edip iyilikler diler. Ben ve durumumuz
da iyidir. 
10*Âsiyâ seferine işiddiḡimizden soŋra niçe
ki kendỉleriŋiz bilir siŋiz ve ȯnủ ilâhlarıŋ bî-
izʿânı ile göŋlümüz üzere bitirdikden soŋra
böyle niyyet ėtdik ki Kele-Siriye ve Fenikiye
âhâlîsini silâhlarıŋ zoruyla
10*Asya’ya yürüdükten sonra kendinizin de
bildiği gibi ilâhların anlaşılmaz yardım la -
rıyla plânımıza göre işi bitirdikten sonra,
niyetimiz Kili-Suriye ve Fenikiye halkını silah
zoruyla ∞

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘Batlomyos’.

deḡil ∞
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deḡil illâ lütf ve fert-i kerem ile rızâʾyı ve
daʿima onlara ihsânlar ėdevủz
değil; ama güzellikle ve cömertçe hoşnut edip
onlara daima iyilik ederiz. 
11*Ve çün şehir be şehr olan heykellere çok
ʿavâid vėrdik Kuds-i Şerî fe de vardık ki oraya
ȯnuŋ içỉn çıkdık ki ol menbaʿ-i fesâdlarıŋ ve
ken dỉ deliliklerinden hîç vaz geçmeyenleriŋ
heykeline de ikrâm eyleyeviz
11*Böylece şehir, şehir tapınaklara gelirler
verdik. Kutsal Kudüs’e de geldik ve o kendi
deliliklerinden vazgeçmeyen halkın Tapınağı -
na da yardım edelim dedik. 
12*Âmmâ onlar gerçi gelişimizi söz ile mak-
bûl tutup âmmâ fi'l-vâkiʿ yalan olup biz on -
larıŋ dâhiline girmek ve ȯnủ ʿazîm ve güzel
hediyyeler ile donatmak ister iken eski fah -
rîne uyup bizi girmeden menʿ ėtdiler
12*Onlar bu gelişimizi sözde onayladılar.
Ama eski övgüleriyle yalan söyleyip kendi
Tapınaklarına girmememize engel oldular.
Biz ise onu büyük ve güzel armağanlarla do-
natmak istiyorduk.
13*Bu vechile cümle ol âdamlara ėtdiḡimiz
lütf içỉn kuvvetimizi
13*Bu şekilde tüm o adamlara yaptığımız iyi -
lik için gücümüzü  ∞
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tecrübe ėtmediler illâ üzerimize yavuzluk -
larını izhâr eylediler ve sanki onlar ferîd ka -
vimdir pâdişâhlara ġurûren ve muhassinlerine
ʿisyânen hîç bir maʿkûl şeyʾi götürmezler
görmediler. Ama bize kötülüklerini göster-
diler. Onlar sert bir halka benziyor. Krallara
kibirli ve iyi olanlara başkaldırıcı olup hiç bir
uygun şey yapmazlar. 
14*Biz ise bunlarıŋ delỉliḡine tınmayıp ve
zafer ile Mısra dönüp cemʿi tâʾifelere lütf
ėdip lâyık olanı eyledik
14*Biz ise bunların deliliklerine ses çıkarma -
dık ve zaferle Mısır’a dönüp tüm milletlere
hak ettikleri iyilikleri yaptık. 
15*Ve bu hâl ile onlarıŋ cümle cinslerine çü -
rük ferâmûşunu iʿlâm ėdip eḡer yoldaşlık
eḡer onlara evvel sâde dil ile hezâr mas la -
hatları inandığımız içỉn onları tağyîre tahrîs
ėtmeḡe cürʿet ėdip şehr-i İs kende riyyeniŋ
hürriyetini bağışlamağa ve ebedî imâmlık iş -
tirâkına kabûl
15*Bu yüzden onların tüm soylarına zayıf
unutkanlıklarını bildirip; ister yoldaşlık, is-
terse onlara önce temiz dille -bir çok işlere
inan dığımız için onları değişikliğe hırslandır -
mağa cesaret edip- İsken deriye şehrinin öz -
gürlüğünü bağış lamayı ve sonsuz kâhinlik
a yin  lerimize katılmalarını kabul

ėtmek ∞
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ėtmek istedik
etmek istedik.
16*Bunlar ise bunu hilâf bulup ve íyỉ nesneyi
zât-ı şirretinden defʿ ėdip ve dâʿimâ yara -
mazlığa mâʾil olup yalıŋız bu şehriŋ tahmîn
olunmaz hürriyetini redd ėtmediler belki on -
larıŋ birazı ki bize íylik+ sanırlar kavl-ü  fiʿl
ile ikrâh ėderler dâʿimâ umub ki ol mezmûm
âyînde geçinmeleri ile tėziye ıslâh ėtdik le -
rimizi bozalar
16*Bunlar bunu kendilerine karşı buldular ve
iyi şeyi kötü ki şi liklerinden uzaklaştırıp dai -
ma yaramazlığa kaydılar. Yalnız bu şehi rin
büyük özgürlüğünü reddetmediler. Ama on-
lardan bazı ları söz ve eylemlerden iğreni -
yorlar. Böylece daima yerdikleri ayinlerde
dü zelttiklerimizi değiştireceğimizi umarak,
bize iyilik ettiklerini sanıyorlar. 
17*O husûsdan bu ʿalâmetlerden ʿayn-el ya -
kîn bulup ki bunlar bize her vechile kemlik
sanarlar görüp ki bir zamân aŋsızdan ġavġayı
kaldırıp
17*Bu yüzden bu şeylerden anlaşılıyor ki
bunlar bizi her zaman kötü sanıyorlar. Görü -
yoruz ki bir zaman ansızın baş kaldırabilecek
olan ∞

+Eylik(íylik=íyỉlik): İyilik.
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bu dînsiz hâinler bize ardımızdan yaman düş -
manlar olmayalar
bu dinsiz hainler, bize ardımızdan kötü düş -
man olmasınlar. 
18*Ve buyurduk ki bu mektûblar size vâsıl
olduğu gibi bu mektûbda iʿlâm olanları ol
saʿât ʿavratları ve evlâdı ile tutup zecr ü kahr
ile demỉr+ zencîrlerde bağlı gönderesiz ki bi -
çâre ve ʿayblı katl ile ya ramaz âdamlara müs -
tehâk olduğu gibi kaldırılalar*
18*Bu mektuplar elinize geçer geçmez içe -
riğine göre tüm kadınları ve çocuklarıyla bir-
likte yakalayıp zorla demir zincirlere bağ-      
    lanmış olarak gönderin ki, çaresiz ve ayıplı
bir ölümle kötü adamlara yapıldığı gibi kal -
dırılsınlar*. 
19*Çün bunlara tamâm siyâset oldukdan soŋ -
ra zann ėderiz ki bir zamân umudumuz ve bir
zamân mukarrer ve hüsn-i halde hem íyỉ ted-
bîrde ola
19*Çünkü bunlara böyle ceza verildikten
sonra ümit ediyoruz ki belli bir zaman için,
daha iyi durumda ve güvende olacağız. 
20*Ve eḡer bir kimse Yahûdîleriŋ birini eḡer
kocaya ve eḡer oğlana eḡer meme emene si -
yânet ėdecek olursa ol kimse 
20*Eğer bir kişi Yahudilerden birini; yaşlı
olsun, genç olsun veya emziktekini kayıracak
olursa; o kişi  

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘demir’.
*: Kaldırılmak: Ölümle yargılanan en büyük
suçlulara verilen ‘utanç verici idam cezası’ demek-
tir. Roma yasalarına göre bu ceza; uzun bir direğe
elleri ve ayakları çivilenerek yapılıyordu. Eski
Grekçesi ‘stavros’ Türkçeye ‘istavroz’ olarak
geçmiştir. Kelime kökeni iti bariyle ‘uzun sırık
veya direk’ odun demektir. Bu daha sonra lite -
ratüre ‘Haç’ olarak girmiştir.

bütün ∞

f

f

III. MAKABELİLER 3: 17-20 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1851



1852 III. MAKÂBBÎ 3: 20-22; 4: 1 1665 TEMİZ KOPYASI



bütün ʿiyâlı ile yaman ʿazâblar ile siyâset
çeke
bütün ev halkıyla birlikte kötü acılarla ceza -
landırılacaktır. 
21*Ve bir kimse birini ele verirse ol kimse
mücrimiŋ mâlını ala ca ğından mâʿadâ pâ di -
şâhıŋ akçesinden iki biŋ dirhem gümüş ve
hürriyet tâcını ala
21*Ama bir kişi birini ele vėrirse; o kişi
suçlunun malını alacak ve bundan başka
kralın parasından iki bin dirhem gümüşle
özgürlük tacını alacaktır. 
22*Ve her yer ki orada sığınmış Yahûdî tutu-
lursa virân olup ihrâk-ı bi'n-nâr oluna ki bi'l-
küllîye ebedî zamâna dek cümle mevtânî
cinsine fâʾidesiz ola pes mektûbuŋ mazmûnu
buydu
22*Her nerede sığınmış bir Yahudi tutulursa;
o yer yıkılıp ateşe verilecek ve büsbütün son
zamana dek tüm canlılara yararsız olacaktır.’’
Mektubun içeriği böyleydi.

Dördüncü Bâb 
1*Ve her nereye ki bu fermân ibsâl olundu ise
ʿumumen pütperest lerden sürur ve hübur ile
ziyâfet
1*Her nereye bu yazı gönderildiyse, tüm put-
perestlerden sevinç ve coşkuyla şölen ∞

f

f

III. MAKABELİLER 3: 20-22; 4: 1 ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI 1853



1854 III. MAKÂBBÎ 4: 1-4 1665 TEMİZ KOPYASI



olunur idi kaʾannahu bir zamân kalblerinde
birikilmiş ʿadâvet o zamân icâzet ile tâhir
olurdu
oluyordu. O derece ki yüreklerinde birikti -
rilmiş düşmanlık o zaman, o izinle belli oldu. 
2*Yahûdîler ise müdâm yasda iken ʿazîm fer-
yâd-ı fiġân ile ve göz yaşları hem nâleler ile
her tarâfdan kalbleri tutuşdu idi çün üzerleri -
ne ansızdan nâ-gehânı helâk fermân olun du -
ğu içỉn ağlarlar idi
2*Yahudiler ise devamlı yas içinde, büyük
ağlayış ve gözyaşlarıyla inleyerek tüm yürük-
leri yanıyordu. Çünkü üzerlerine ansızdan,
birdenbire ölüm emri verildiği için ağlı -
yorlardı. 
3*Kanġi kâzîlik ya şehr ya külliyet ile kanġi
meskûn yer ve kanġi yollar onlarıŋ ağlayışı
ve sızlayışı ile dolmaz idi
3*Hangi yargıçlık makamları, şehirler, yer -
leşkeler ve hangi yollar onların ağlayışla sız -
layışlarından dolmasın ki!...
4*Zîrâ tâ bu kadar şehirlerde olan kâzîleriŋ
yavuz ve merhâmetsiz hükmüyle bir uğurdan
sürgün olurlar idi ki
4*Çünkü birçok şehirde olan yargıçların kötü
ve acı masız yar gısıyla hepisi birden sürgün
ediliyordu. 

ola ∞
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ola gelmemiş siyâsetler içỉn düşmanlardan
bile baʿzısı ol ʿumûmî meskeni gözleri öŋüne
koyup ve bu ʿömrünüŋ nâ-maʿlûm tağyirâ tını
hâtırında tutup onlarıŋ kuvvetsiz zilletine ağ -
larlar idi
Düşmanlardan bazıları bile bu ola gelmemiş
siyasetler için, o sürgün edilenleri gözleri
önüne getirip ve bu yaşam değişikliğini anım -
sayıp onların güçsüz düşkünlüklerine ağlı -
yorlardı. 
5*Çün ak saçlı ve pîrlikden eḡri ve geçrev
ayaklı kocalarıŋ çoklu ğu na utanmadan zorlu
ve tehdîdli zecr ile tahrîk olunup tėz yürüyüŋ
diye ibrâm olunurdu
5*Çünkü birçok ak saçlı, yaşlılıktan eğri ve
ağır ayaklı yaşlıları; hiç utanmadan zorlu ve
tehditkar sözlerle: ‘çabuk olun!’ diye sıkıştı -
rıyorlardı. 
6*Ve henüz tezevvüc üzere ʿömrüŋ yoldaş -
lığı içỉn gerdeḡe giren kızlar şenlik yerine yas
çekerler idi ve dühn-i tayyibler ile sürülmüş
saçlarına toz saçıp duvaksız çekilip yek dil
döken
6*Yeni gerdeğe girmiş kızlar sevinç yerine
yas çekiyorlardı. Güzel kokulu yağlar sürül -
müş saçlarına toz saçıp ve duvaksız götü -
rülüp bir ağızdan ∞
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ezgileriniŋ yerine mersiyyelere âğâz ėtdiler
çün ecnebîleriŋ hayf larından yırtık ve eşkâre
bağlı zor ile tâ gemiye binilecek yere sürük-
lenirler idi
ezgilerinin yerine ağıt çekiyorlardı. Çünkü
yabancılar onları acınacak duruma getirmiş
ve yırtık giysileriyle apaçık bağlı olarak zorla
geminin iskelesine sürükleniyorlardı. 
7*Ve onlarıŋ kocaları taclarıŋ yerinde tamâm
gençlikleri zamânın da zencîrler ile boyunları
bağlı iken ziyâfet ve genclik zevkleriniŋ yeri -
ne düḡünüŋ kalan günlerini yas ile çekerler
idi çün artĩk mezârı ayakları öŋünde yapılmış
görürler idi
7*Genç kocalar gençlik çelenkleri yerine,
gençlik zamanlarını zincirlerle boyunların -
dan bağlanmış olarak ve gençlik zevklerinin
ye ri ne geri kalan düğün günlerini yas ile
geçiriyorlardı. Çünkü artık mezarlarını a -
yaklarının önünde kazılmış görüyorlardı. 
8*Zirâ onları hayvânları gibi demỉr* bendler
ve zor ile çekip sürürler idi kimi gemileriŋ
kenarlarına boyunlarından mıhlanmış kimi -
niŋ ayakları çözülmez bukağılar ile bağlı iken
üzerlerinde
8*Çünkü onları hayvanlar gibi demir bağ -
larla ve zorla çekip sü rüklüyorlardı. Kimi
gemilerin kenarlarına boyunlarından çivi -
lenmiş ve kiminin de ayakları çözülmez bağ -
larla bağlıyken ü zer lerinde;

*Bkz Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘demir’

bir sık ∞
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bir sık tahta durup ki gözleri her tarâfdan ka -
raŋılanmış olup bu de ŋiziŋ bütün seferinde
hâʾinler gibi derd çekeler
sık tahtalarla yapılmış güverte olduğu için,
gözleri karanlıktakdı. Tüm bu deniz yolcu -
luğunda hainler gibi acı çektiler. 
9*Bunları bu vechile mezkûr gemiye götür -
dükten soŋra buyurdu ki ol şehriŋ taşrasında
olan at meydânında çâdırlara konulalar ki
ȯnuŋ çevresi büyük ve eḡer şehre gelenlere
eḡer oradan vilâyete gi denlere ʿibret olmağa
münâsib idi ki ne kendỉ ʿaskerleri ile konu -
şalar ne bi'l-külliye hisârlara kabûl olalar
9*Bunları bu şekilde gemiye götürdükten
sonra, o şehrin dışında olan at meydanındaki
çadırlara konulmalarını buyurdu. Öyle ki
oraya gelen yolcularla vilayete giden kim-
selere ders olmaya uygundu ve onlar ne kendi
askerleriyle konuşabilirler, ne de birlikte
surlara kabul edilebilirlerdi.
10*Bu oldukdan soŋra pâdişâh işidip ki on -
larıŋ cinsinden baʿzısı gizlice şehrden taş raya
çıkıp ikide bir karındaşlarınıŋ ʿayıblı derdine
ağlarlar idi ġazaba
10*Bu olduktan sonra kral onların soyundan
olan bazılarının giz lice şehirden dışarı çıkıp,
iki de bir kardeşlerinin utançlı dertlerine ağ -
ladıklarını duyunca öfkelendi. ∞
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binip buyurdu ki onlara da dikkat ile bunlara
olduğu gibi ola ve hîç bir vechile onlarıŋ si -
yâsetinden beri olmayalar hem bütün kavmi
ad-lü-ad ile tahrîr ėtdirdi
Dikkatle onlara bunlara yapıldığı gibi yapıl -
masını ve hiç bir şekilde onlara uygulanan
siyesetten geri kalınmamasını buyurdu. Ayrı -
ca halkı isim isim yazdırdı.
11*Zîrâ demin iʿlâm ėtdiḡi zahmetli işleriŋ
kulluğunu icrâʾ ėdecek deḡil idi illâ bildirdiḡi
siyâsetler ile muʿazzeb ėdip hemen bu günde
istîsâl edecek idi
11*Çünkü demin bildirdiği zor işlerin köle -
liğini yaptıracak değildi.  Ama kesinlikle bil -
dirdiği siyasetler ile acı verip bir günde
kö    kü nü kazıyacaktı. 
12*Pes şiddet-i iştiġâl ve müdâvemet-i cülûs
ile bunlarıŋ tahrîri tu lûʿ-ı şemsden ġurûbuna
dek olup kırk günde dahi tamâm olmadı
12*Şimdi katı bir tavırla, tahtının devamı için
bunların yazılması gün doğduktan sonra gün
batımına dek sürdü ve kırk günde de bitir-
ilemedi. 
13*Pâdişâh ise ʿazîm ve dâʾim sürur ile dolu
cümle bütleriŋ 
13*Kral ise büyük ve daim bir sevinçle dolu
olup tüm putların ∞

yanında ∞
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yanında ziyâfetler ėderdi ve hakdan ırağa
sapmış ʿakl idi hem murdâr ağız ile ol dilsiz-
leri ve kelâmdan hem imdâddan hâlî olanları
medh ėderdi ve Allah ü'l-Ekber üzerine söy -
lenmeyecek şeyler yaŋ sar idi
yanında şölenler veriyordu. Aklı halktan ıra -
ğa sapmıştı. O pis ağ zıyla konuşmaktan ve
yar dımdan yoksun olan o dilsiz ‘putları’
övüyordu. Büyük Allah’a ise söylenmeyecek
şey leri yansılıyordu. 
14*Ȯndan yukarıda dėdiḡimiz zamânıŋ müd-
detinden soŋra kâtibler pâdişâha iʿlâm eyle -
diler ki artĩk Yahûdîleri tahrîr ėtmeḡe kâdir
deḡilleriz ki ʿazîm kesretdir ve vilâ yetde dahi
çok vardır kimi ev lerde kimi ġayrı yerde du-
rurlar şöyle ki Mısrda olan cümle hâkimlere
bunu ėtmek mümkin+ deḡildir
14*Yukarda anlatılan zamanın dolmasından
sonra yazıcılar, krala artık Yahudileri yaza -
mayacaklarını bildirdiler. Onların kalabalık
ve vilayette çok sayıda olduklarını; bazıla -
rının evlerinde ve bazı larının da çeşitli yer-
lerde yaşadıklarını ki Mısır’da olan tüm
yö neticilere bunu yaptırmak mümkün olama -
yacaktı.  

+Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘kadir değil dir’.

15 ∞
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15*Pâdişâh dahi onlara pekçe tehdîd ėtdi ki
kaʾannahu onları kaçırmak içỉn rüşvet yediler
lâkin bu nesnede kalbi mutmaʾinn oldu çün
onlar sahîh delîller götürüp kullanacak kâğıd
hem kalemleri düketdik dėdiler
15*Kral da onları sıkıca tehdit etti. Bundan
ötürü onları kaçırmak için rüşvet* yediler.
Ama bu şeyde yüreği tatmin oldu. Çünkü
onlar güçlü deliller gösterdiler. Yani kullana -
cağımız kağıt ve kalemleri tükettik, dediler. 
16*Bu ise ol Yahûdîlere gökden imdâd ye -
tişdiren yeŋilmez takdîriŋ kâr-ı nâbizi idi
16*Bu ise o Yahudilere, gökten yar  dım yetiş -
tiren, yenilmez Tan rı’nın yiğit savaşçılığı idi.

Beşinci  Bâb
1*O zamân Hermon nâm fil-bân başıyı ça -
ğırıp ʿazîm ġazab ve yavaşlanmaz hışm ile
dolu buyurdu ki ertesi günde bol avuclar ile
günlük+ vâfir sâfî
1*O zaman kral, Hermon adındaki fil ba -
kıcısını çağırdı ve çok öfkeli bir şekilde bağı -
rarak şöyle emretti: -Ertesi gün bol avuçlar
ile günlük+ ve çok saf  ∞

*Bkz. II.Trh.19/7.
+Nefıs kokulu reçine.

şarâb ile ∞
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şarâb ile beşyüz ʿaded fîle içire ki ol kesret-i
eşrâbdan yavuzlanıp Yahûdîleri katl ėtmek
içỉn içerỉ getirileler
şarabı beşyüz file içireceksin ki o çok şarap -
tan kudurup Yahudileri katletmek için içeri
getirilsinler. 
2*Ve buŋu emr eyledikden soŋra Yahûdîlere
ġarazlı olan dostlar ve hâs serdârları cemʿ
ėdip bezme döndü fîl-bân Hermon ise emir +

olu na nı bir hoş yerine getirdi
2*Bunu dedikten sonra Yahudilere kin tutan
dostlar ve kuman danlarıyla sohbet toplantı -
sına döndü. Fil bakıcısı Hermon ise   buyruğu
bir güzel yerine getirdi.  
3*Ve onlarıŋ hizmetkârları ahşâm üzere çıkıp
zavâllĩlarıŋ ellerini bağladılar ve bütün gėce
onlarıŋ sâʾir ihtirâsına çalışırlar idi zann ėdip
ki ol kavim bir uğurdan helâk olacakdır
3*Onların hizmetçileri akşam üzeri çıkıp za -
vallıların ellerini bağladılar. Tüm gece on -
ların diğer kötü arzuları için çalışıyorlardı.
Çünkü onların birden yok edileceklerini sanı -
yorlardı. 

+bkz. Ali Bey’in 1664 el yazısında ‘emr olunanı’.
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4*Yahûdîler ise ki her tarâfdan bendler ile
bağlı olduğu zarûreti içỉn cümle bütperestlere
her imdâddan mahrûm görünürler idi Her
Şeyʾe Kâdir Rabbe ve her sultânıŋ sâhibi Al-
laha ve Ebû'r-Rahîme hepisi müdâm-ı feryâd
gözyaşları ile istidʿâ ėderler idi ki üzerlerine
olan zâlim tedbîrini tağyîr eyleye ve onları
ayakları öŋünde hâzır olan katilden ʿazîz zu -
hûrile halâs eyleye
4*Yahudiler her taraftan bağlandıkları için
tüm putperestlere yar dımdan uzak görünü -
yorlardı. Herkes ‘Her şeye gücü yeten Rab -
be, her kralın sahibi Allah’a ve ‘Esir geyen
Baba’ya sürekli yakararak gözyaşla rıyla
çağırdılar ki üzerlerine olan zalim planı de -
ğiş tirsin ve onları ayakları önünde hazır olan
ölümden,  kendine özgü işiyle kurtarsın. 
5*Pes bunlarıŋ muvâzebe-i tazarruʿ göḡe çı -
kar idi Hermon ise ki yavuz fîlleri çok şarâb
içirmekle doldurdu ve günlük ile doyurdu idi
sabâh pâdişâhıŋ
5*Şimdi bunların alçakgönüllü yalvarışları
sesi göğe dek çıkıyordu. Hermon ise azgın fil-
leri çok şarap içirmekle doldurdu ve günlük
ile doyurmuştu. Sabah kralın ∞   

sarâyına ∞
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sarâyına vardı ki  pâdişâha bu nesneleri ʿilâm
eyleye
sarayına gitti ki krala bu şeyleri bildirsin.
6*Lâkin ol dünyâ yaradılaldan berỉ gėce gün -
düz güzel olan iş ki her işitdiḡine bezl ėden -
den idhâl olunur yaʿnî uyhunuŋ pâyı pâdi şâhâ
gönderildi
6*Ama: Bu dünya yaratıldığından beri gece
gündüz güzel olan iş; her işittiğine bol bol ve -
renden gelir. Yani uykunun payı krala gönder-
ildi.  
7*Ki Rabbiŋ emri ile tatlĩ ve deriŋ uyhudan
alıkonulup gerçe yaramaz niyyetinden vâfir
düşmüş âmmâ tağyîr olunmaz kazâdan pek
aldanmışdı
7*Böylece kral Rabbin emriyle tatlı ve derin
uykusundan alıko nuldu. Gerçi kötü amacın -
dan çok düşmüş; ama değiştirelemez beladan
çok aldanmıştı. 
8*Yahûdîler ise ol müteʿayyin vakti geçirdik-
den soŋra Allah-ü'l-Kuddûsüne hâmd ėderler
idi ve ol Hannâna tekrar  duʿâ ėderler ki kendỉ
yed-i kudretiniŋ kuvvetini
8*Yahudiler ise -o belirli zamanı geçirdikten
sonra- kutsal Allah’a şükrediyorlardı. O mer-
hametliye tekrar dua ederlerdi ki kendi elinin
kudretli gücünü ∞
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ol mütekebbir ümmetlere göstere
o böbürlenen milletlere göstersin. 
9*Ve hemen onuncu sâʿatiŋ yarısında daʿvet
ėdici daʿvet olanlarıŋ izdihâmını görüp yak -
laşdı ve pâdişâhı uyandırdı da ȯnủ güçle
uyan dırıp gösterdi ki bezmeŋ vakti geçiyor
bu husûsu söyler iken pâ dişâh dahi müteneb-
bih olup ol yere varınca bezme gelenlere bu -
yur du ki karşĩsında oturalar
9*Onuncu saatin yarısında davet eden, dav-
ette olanların izdi hamına görüp yaklaştı ve
kralı güçlükle uyandırdı. Sohbet toplantısının
geç mekte olduğunu söylerken kral uyandı ve
o yere gidince toplantıya gelenlere karşısında
oturmalarını söyledi. 
10*Onlar dahi bunu ėtdikden soŋra tenbih
ėtdi ki ʿîş u nûş ėderek hâzır bezmiŋ vaktine
vâfir riʿâyet ėdip sürur ile geçireler
10*Onlar da bunu yaptıktan sonra, kral zevk -
le eğlenmelerini ve toplantıyı sevinçle geçir -
melerini istedi. 
11*Bu kez musahabat çokca uzanınca pâdi -
şâh Hermonu
11*Konuşmalar çok uzayınca kral Hermon’u
∞

çağırıp ∞ 
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çağırıp şiddet-i tehdîd ile suʾâl eyleyip niçỉn
dahi ol günde Yahûdîleri yaşatdılar dėdi
çağırdı ve ona şiddetle şöyle sordu: -Bu Ya -
hudileri niçin yaşattınız? Dedi. 
12*Ol dahi dėyỉvėrip ki ol gėce emr alan
şeyʾleri tamâm eyledi ve dostları dahi buŋa
şâhidlik ėdip Fâlârisiŋ yavuzluğundan beter
ya vuzluğa mâlik olan bu günüŋ uyhusuna
şükr ėtsinler dėdi
12*O da tüm gece emredilen şeyleri bitirdi -
ğini ve dostlarının da buna tanık olduklarını,
bu günün Falaris’in kötülüğünden daha kötü
olacağını ve Yahudilerin uyudukları için şük -
ret meleri gerek tiğini söyledi.
13*Sen ise tevakkuf ėtmeyip yarıŋki güne fîl-
leri hemân böyle bu fâsid Yahûdîleriŋ helâkı
içỉn hâzırla
13*-Sen gecikmeden yarınki güne Yahudil-
er’in katli için gene filleri hazırla.
14*Bunu pâdişâh dėdikden soŋra hâzır şevkli
olanlar da
14*Bunu kral söyledikten sonra istekli olan-
lar da ∞
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hep bile tahsîn ėdip herkes kendỉ evine gitdi
ve orada gėce vaktini o kadar uyhuya sarf
ėtmediler ne kadar ki ol zavâllılar zann olu-
nanlara her dürlü masharalıkları îcâd ėtmeḡe
sarf ėtdiler
herkesle birlikte kendi evine gitti. Orada o
gece o kadar çok uyu madılar. Çünkü zaman -
larını, o zavallılara yapılabilecek her türlü
soytarılığı icat etmek için geçirdiler. 
15*Pes sabâh horûs ötdüḡü gibi Hermon bir
bol meydânda yaraklı cân-verleri* tahrîk
ėder di ve şehrli halkı dahi ol derdimendleriŋ
sey rânına üşüp seher vaktine muntazır idi
15*Böylece sabah horoz  öttüğünde, Hermon büyük
bir meydanda silahlı canavarları* kızış tırıyordu.
Tüm şehir halkı da o kaygılı kala balığı seyretmeye
üşüştü. Gün doğuşunu bek      li yorlardı.
16*Yahûdîler ise ol bütün vakitde cân çekişip
gözyaşı ile tazarruʿ ėdip ve ağlayıp sızlayıp
hem göḡe elleri uzadıp Allah-ü'l-Ekbere duʿâ
ėderler idi ki onlara ʿan-karîb tekrar imdâd
eyleye
16*Yahudiler ise tüm zamanlarını can ko-
rkusuyla geçirip, göz yaşlarıyla yakarıp, ağ -
layıp sızlayarak, göğe ellerini uzatıyor ve
yüce Allah’a dua ediyorlardı ki, onlara en
kısa zamanda yardım etsin. 

dahi ∞

*Filleri.
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17*Dahi güneş pertevleri daḡılmadı ki pâ -
dişâh dostları kabûl ederken Hermon yanaşıp
daʿvet eyledi ki çıka ve pâdişâhıŋ evvel olan
göŋlüne göre her şeyʾiŋ hâzır oldu ğunu iʿlâm
ėderdi
17*Tam güneş ışıkları dağılmamıştı ki kral
dostlarını kabul ettiği sırada Hermon, kralın
gönlüne göre her şeyin tamam ladığını ve bu -
nu çıkıp kendi gözleriyle görmesini duyur du.
18*Ol dahi bunu işitdiḡi gibi yaman seren -
câmdan hayrân oldu ve nisyân ile kaplanmış
iken niçin bunu bu kadar takayyüd ile ėtdiŋ
diye suʾâl eyledi bu ise hepisiniŋ sultânı Al -
lah-ü Teʿâlânıŋ hikmeti idi ki ȯnuŋ ʿaklına ol
fikr ėtdiḡi şeyʾleriŋ nisyânını saldı
18*Kral bunu duyunca bu yaman hazırlıktan
şaşırdı; çünkü unut muştu! Ve: -Niçin bunları
böyle emekle yaptın? Diye sordu. Bu olay her
şeyin egemeni yüce Allah’ın bir yazgısıydı ki,
onun aklına  getirdiği tüm bu şeyleri unuttur -
du. 
19*Ve Hermon hem cümle dostlar duyup ki
ėy pâdişâh
19*Hermon ve tüm dostları bunu duyunca: -
Ey kral! 
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bu cân-verler ve ʿaskerler seniŋ şiddetli mu -
râdıŋa göre hâzırlandılar
Bu canavarlar ve askerler sizin gayretli ar -
zunuza göre hazır landılar. 
20*Bu sözlerden pek pür ġazab oldủ Allahıŋ
takdîri ile bu cümle nesneleriŋ hıfzını yavı
kıldı hışm bakışı ile dėdi ki
20*Bu sözlerden çok öfkelendi ve Allah’ın
isteğiyle bu türlü şey leri anımsayamıyordu.
Sonra öfkeli bakışıyla dedi ki:
21*Ne kadar hısımlarıŋ ya oğul evlâdı gelirse
ki bu yavuz cân-verlere yol taʿâmı hâzırla -
dılar ol suçsuz Yahûdîleriŋ+ yerini tutalar ki
ba ŋa hem seleflerime kâmil ve sâbit hakîkatı
zi yâdesiyle izhâr ey lediler lâkin maʿan per-
verdelik hem hizmetiŋ içỉn göŋlüm seni sev -
meyeydi onlarıŋ yerine hayvâtdan* mahrûm
olurduŋ
21*-Ne kadar yakınların ve çocukların ge -
lirse ki, bu kötü canavarlara yol yemeği
hazırladılar. O suçsuz Yahudilerin yerini tut-
sunlar. Bana ve benden önce olanlara değiş -
mez gerçeği tam gösterdiler. Ama eğer
bir        lik te yetiştirilmemiş, hizmetin olmamış ve
gönlüm seni sevmemiş olsaydı şimdi onların
yerine senin yaşamın sona ererdi.

+bkz Ali Bez“in 1664 el yazmasında ‘Yahuilerin’
arada kalan d harfini yazmamış.
*bkz Ali Bez“in 1664 el yazmasında ‘hayâtdan’

22 bu vechile ∞
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22*Bu vechile Hermon hem nâ-gehânı hem
muhâsır tehdîtleri çekdi de yüzü ve çehresi
ürkdü dostlar dahi birer birer mahzûn sı vış -
dılar da ol cemʿ olanları herkesi kendỉ mas -
lahatına salıvėrdiler
22*Bu şekilde Hermon, beklenmedik tehdit
edici sözleri işitince yüzü değişti ve çok ko-
rktu! Dostları da birer birer üzgünce sıvış -
tılar ve orada toplanan herkesi kendi işine
gön derdiler. 
23*Yahûdîler dahi pâdişâhıŋ söylediklerini
işidip pâdişâhlar pâdi şâhı Rabb ül-ʿAzîz Al-
laha hamd eylediler ki bu imdâdı ondan hâsıl
eylediler
23*Yahudiler, kralın bu söylediklerini duyun -
ca; kralların kralı, sevgili Rab Allah’a şükret -
tiler ve bu kurtuluşu O’ndan dilediler.   
24*Ȯndan soŋra pâdişâh ʿâdet-i kadîme üzere
tekrar bir ziyâfet eyleyip ve şenlikde olsunlar
diye tenbîh ėdip Hermonu tehdîd ėderek ça -
ğırdı ve ȯŋa dėdi ki ėy nâ-bekâr bu umûr içỉn
saŋa kaç kerre
24*Ondan sonra kral eski geleneğine göre
yine bir şölen düzenledi. Herkesin eğlenmesi
için Hermon’u iyice tehdit etti ve onu yanına
çağırdığında dedi ki: -Ey işe yaramaz adam!
Bir iş için sana kaç kez ∞
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buyuruldu vėrmek gerekdir bârî şimdi yarınki
güne dek Yahûdîleri helâk ėtmek içỉn fîlleri
hâzırla
buyruk vermek gerekiyor. Bari şimdi, ya rınki
güne dek Yahudileri yok etmek için filleri
hazırla. 
25*O zamân bile oturan hısımlar bu vâsık ol-
mayan ʿakla taʿaccüb ėdip böyle dėdiler ki
nėçe bir ėy pâdişâh bizi dîvâneler gibi imti-
hân ėdersin ki artĩk üçüncü kerre de onları
mahv ėtmeḡe buyurursun ve tekrar iş görüle-
cek mahalde tedbîri bozup ėtdiḡiŋ hükmü
fesh ėdersin
25*O zaman orada oturan yakınları bu güve-
nilmez akla şaştılar ve böyle dediler: -Ey
kral! Bizi deliler gibi kaç kez sınıyorsun?
Şimdi üçüncü kez onları yok etmek için buyu-
ruyorsun ve tam işin bitirileceği zaman tasa -
rını unutup verdiğin kararı bozuyorsun. 
26*Ȯnuŋçỉn bu şehr halkı muʿallakda olup
ıztırâb çeker ve çok cemʿiyyet ėdip sıkça
sıkça iftirâk üzere
26*Bu yüzden şehir halkı ortada kalıp acı
çekiyor ve birçok gruplara ayrılma ∞

olmak ∞
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olmak ihtimâlidir
olasılığı vardır.
27*Bu husûsdan bi'l-külliyye Fâlâris-sânî
olan pür-cünûn pâdişâh Yahûdîleriŋ hırâse -
tine kendỉ kalbinde ėtdiḡi tağyîrâtı hîçe tutup
27*Bu yüzden delilikle dolu olan kral ikinci
Falaris, Yahudilerin korunması için yüreğin -
deki değişikliğe hiç aldırış etmeden; 
28*Yemîn-i ġalîz ile ʿahd-i kavî eyledi ki
bunları her tevakkufu terk ėdip cân-verleriŋ
dizleri ve ayakları ile çėḡnederek dâr-ı tebâre
saldıra ȯndan soŋra Yahûdâ vilâyeti üzerine
ʿasker çekip ȯnu ̉ʿan-karîb nâr-ı seyf ile harâb
eyleye ve orada kendỉye girmeḡe câʾiz gö -
rülmeyen dâʾimâ zebh ėtdikleri Mukaddeseyi
yakıp âteşe vėre
28*Kaba bir yeminle, bunları geciktirmek-
sizin canavarların dizleri ile ayakları altında
çiğnetip ölümüne saldırtacağına, ondan son -
ra Yahuda bölgesi üzerine asker çıkarıp onu
çok geçmeden ateşli kılıçlarla yıkaca ğına,
oraya kendine girilmesine izin verilmeyen ve
daima kurban kestikleri Tapınağı ateşe ve -
receğine ant içti. 
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29*O zamân mesrûr dostlar ve hısımlar ora -
dan iʿtikâdla gidip mu hâfaza içỉn şehriŋ mü -
nâsib yerlerinde ʿaskerlerini dizdiler
29*O zaman dostlarıyla akrabaları oradan
sevinerek ve inanarak gidip, güvenlik için
kentin önemli yerlerine askerlerini yerleş tir -
diler. 
30*Fîl-bân ise cân-verleri pek râʾihalı içkiler
ile ve günlük ile mem zûc şarâb ile bayağı
derim* cünûn hâline çekdi hem heybetli
ziynet ile donatdı ve artĩk seher vaktine yakın
şehirlileriŋ bî-hėsâb kesreti at meydânınıŋ
karibinde dolmuş iken pâdişâh sarâyına girip
pâdi şâhı hâzır maslahata kandırdı
30*Fil bakıcısı canavarları, çok kokulu içk-
ilerle ve günlükle karıştırılmış şarapla bayağı
deli etti! Hem de gösterişli süsleme ler le do -
nattı. Artık gün ağarıyordu ve tüm şehir
halkının sayısız kalabalığı at meydanının ya -
 kı nını doldurmuşken, kralın sarayına girip
onu hazırlanmış olan bu işe katılmaya ça -
ğırdı. 
31*Ol ki zâlim kalbini ʿazîm ġazab ile doldu-
rup her zordan cân-ver ler ile çıkıp yavuz yü -
rek ile ve 
31*O zalim yüreğini büyük öfkeyle doldurup
ve her türlü zorlu canavarlarla çıkıp; kötü bir
yürekle ∞ 

gözleriŋ ∞

*1664 Ali Bey’in el yazısında ‘bayağı dėsem” 
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ve gözleriŋ bebekleri ile ol yukarĩda dėdi -
ḡimiz yaman ve derdli se rencâmını görmek
istedi
ve gözlerinin içiyle, o yukarda dediğimiz ya -
man ve dertli sonu görmek istedi. 
32*Yahûdîler dahi kapĩdan çıkan fîlleri ve
bile ardınca varan yarak lı ʿaskerîleri ve halkıŋ
ayaklarınıŋ tozunu görüp hem ġarîb sedâlı şa -
mâtayı işidip kendĩlerine ol anı âhir-i ʿömür
ve derdli intizârıŋ so ŋunu zann eyleyip ken -
dỉleriniŋ terahhumuna ve yasına dönüp bir-
birîn kucaklayủb öperlerdi ve kendỉlerini
hı         sımlarıŋ babalar o ğul  larınıŋ ve ana kız -
larınıŋ boyunlarına atarlardı kimi dahi ya kın -
larda doğmuş maʿsûmları son südü em       sinler
diye memelere basarlardı
32*Yahudiler kapılardan çıkan filleri, ardın -
dan gelen  silahlı askerleri ve halkın ayakla -
rından çıkan tozları gördüler. Yabancı dillerle
sesleri işitip, kendilerinin başına gelen bu anı
yaşamlarının ve kederli bekleyişlerinin sonu
sandılar. Kendilerinin merhametine ve yasına
dönüp birbirlerini kucaklayarak öpüyorlardı.
Babalar oğullarının, analar kızlarının boyun -
la  rına sarılıyor; kimi de yeni doğmuş olan
bebeklerine son sütünü içsinler diye bağır -
larına basıyordu. 
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33*Nihâyet bunlar dahi dönüp kendỉlerine
gökden yetişdirilen im dâdları hâtırlarında
tutup ittifâk üzere yüzükoyun düşüp ve maʿ -
sûmları memelerden ayırıp Kâffeniŋ Sultâ -
nıŋa ʿazîm âvâzile istidʿâ eylediler
33*Sonunda bunlar gökten gelen yardımları
anımsayıp, hepsi birlikte kendilerini yüzüstü
yere attılar. Çocukları emzirmekten ayıra rak
‘Her şeyin Kralı’nı yüksek sesle çağırdılar.
34*Ve tazarruʿ ėtdiler ki zuhûr-u şerîf ėdip ol
kimselere ki artık dâre't- tebârın kapĩlarına
geldiler merhamet eyleye
34*Kutsal görünüşüyle ortaya çıkması için
yakardılar. Çünkü ölümün kapılarına gelmiş -
lerdi ki merhamet etsin.

Altıncı Bâb 
1*Ve Elʿazâr nâm bir meşhûr kişi ol vilâyetiŋ
imâmlarındaŋ biri olup artĩk kocalık yaşına
yetişmiş ve cümle bu ʿömre müteʿallik maʿri -
fet ile müzeyyen Kuddûs-Allaha istidʿâ ėt -
mek içỉn çevrede olan şeyhleri devşirip böyle
1*Elazar adında o yörenin imamlarından o -
lan ünlü ve yaşlı biri ki, tüm bu yaşamı için -
de her türlü erdemle bezenmişti. Kutsal
Al  lah’ı  yönelmek için çevrede olan erdemli
ki  şi leri toplayıp böyle ∞

duʿâ ∞
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duʿâ eyledi
dua etti: 
2*Ėy ʿazîz pâdişâh ve Her Şeyʾe Kâdir Allah-
ü Teʿâlâ ki her mahlûk nes neyi dâʾimâ mer-
hâmet ile zabt ėdersin İbrâhîm nesline
mu          kaddes Yaʿkûbuŋ zürriyetine saŋa takdîs
olunaŋ hisseniŋ ka vimi ne diyâr-ı ġurbetde nâ-
hakk yere helâk oluyoruz ġarîbe nazâr eyle
ėy Baba
2*-Ey sevgili Kral ve ‘Her şeye gücü yeten
yüce Allah!’ Sen her yaratılmış şeyi her za -
man acıyarak korursun. İbrahim soyunu, kut-
sal Yakup’un soyunu; yani sana kutsanan
payın halkını, bu yabancı ülkede haksız yere
yok ediyorlar. Kimsesize bak ey Baba! 
(3)*Seŋ bir zamân bu Mısrıŋ ʿarabaları bol
olan Firʿavn nâm sultâ nını ʿifrit-i cerâʾet ve
mütefahhir-i mürtefiʿ tafralỉ ʿaskeri ile der -
yâya ġark ėdip helâk eylediŋ ve İsrâʾėl hepi -
sini rahmet nûru ile
3*Sen bir zamanlar, Mısır’ın arabaları çok
olan Firavun adındaki kralını; büyük cesaret,
büyük böbürlenme ve kibirli askerleriyle de -
nize gömerek yok ettin. Tüm İsrail’i esirge -
yerek ∞
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tenvîr eylediŋ
aydınlattın. 
4*Sen bî-hėsâb ʿasker ile tefahhur ėden Âsûr -
rîleriŋ ʿazîm şâhı Sânhîribi ki artĩk bütün vi -
lâyeti kendỉye makhûr ėdip teshîr eyledi idi
ve mukaddes şehir üzerine istimâlı ėdip fahr-
ı cerâʾetden bed sözler söyledi sen yâ Rabbi
ȯnủ niçe ümmetlere kendỉ kuvvet-i zâhiriŋi
gös terip kırdıŋ
4*Sen bir çok askerlerle gelen Asurlular’ın
büyük kralı Sanherib’i ki, tüm ülkeyi kendi
etkisine alıp aşağılamıştı. Kutsal kent üzerine
kötü konuşup, kibirle cesaret ederek kötü söz -
ler söylemişti. Sen ya Rabbi! Onu bir çok mil-
letlere, kendi gücünü gösterip kırdın. 
(5)*Sen Babilde ol üç âshâbı ki battâl şeylere
ʿibâdet ėtmemek içỉn şevk ile nefslerini âteşe
teslîm eylediler yanar furûnu çi* ile ısladıp
kurtardıŋ şöyle ki kılına bile zarar dokunmadı
ve alevi cümle düş manlar+

(5*)Sen Babil’de üç ‘peygamber’ dostunu ki,
boş şeylere inanmamak için coşkuyla can -
larını ateşe bırak tılar. Yanar fırını çiy ile
ıslatıp kurtardın. Şöyle ki kılına bile zarar
gelmedi ve alevi tüm düşmanlar+ ∞

*Esas yazılışı(TDK) ‘çiy’. Ama Ali bey düzgün
imla olarak Ekl.18/19 ayetinde ‘çiği’ y ve gayn
harf  leriyle beraber yumuşatarak yazmıştır. Yani
sona ge len gayn harfi ‘ğ ve i’ olarak ‘ği’ şeklinde
oku nur. Bu kelime ‘çiyi’ demektir. Bkz. yine kendi
el yazısı ile 1664 Dan(3 Delikanlının ezgisi) 45.
ayette açıkça y harfi ile ‘çiyler ve kırağılar’ şek -
linde yazmıştır. Bu da bunun ispatıdır.

+Dan 3/9

üzerine ∞

f

f

III. MAKABELİLER 6: 3-5  ALİ BEY’İN 1664 ORİJİNAL EL YAZISI     1899



1900 III. MAKÂBBÎ 6: 5-8 1665 TEMİZ KOPYASI



üzerine saldıŋ
üstüne saldın. 
6*Sen Dâniyâlı ki hased ve iftirâʾlardan yer
altına arslanlara ol cân-verlerden yenmek içỉn
atıldı idi sapa-sağ aydınlığa çıkardıŋ* Yûnusu
ki deŋiz ada balığınıŋ karnında niçe eyyâm
ėder idi cümle ehl-i beytine sağ ve salim
gösterdiŋ ėy Baba**
6*Sen Daniyel’i ki, kıskançlıklardan ve ifti-
ralardan ötürü aslanlara, o canavarlara ye-
nilsin diye atılmıştı. Sapasağlam aydınlığa
çıkardın.* Yunus’u da ki, denizde ata balı -
ğının karnında birçok günler geçirmişti. Tüm
evinin halkına sağ ve esen gösterdin ey
Baba!** 
7*Pes hâlâ ėy zulmü sevmeyen Rahman
cüm   le kâʾinâtıŋ sâhibi tėz bu İsrâʾel cinsinden
olanlara ve zâlim hem müstekrih tâʾifelerden
hayf çekenlere tecelli eyle
7*İşte şimdi zulmü sevmeyen esirgeyicimiz,
tüm evrenin sahibi; çabuk bu İsrail soyundan
olanlara ve iğrenç zalim milletlerden vah!
çekenlere görün. 
8*Ve eḡer bu ġurbetde ʿömrümüz dîne hilâf
şeyʾleri irtikâb eyledi ise bizi düşmalarıŋ elin-
den kurtar da
8*Eğer bu yabancı yerdeki yaşantımızda dine
karşı şeyler yapmış olduysak; bizi düşmaların
ellerinden kurtar da 

*Dan 3/19
**Yun. 2/11
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sen yâ Rabb nice istersen bizi katl ve helâk
eyle
istersen bizi öldür veya yok et ya Rabbi! 
9*Tâ kim bunlar ki bâtıllıkdan ġayrı nesne
bilmezler seniŋ sevgi lileriŋiŋ helâkı içỉn batıl
şeylere merhabâ* ėdip dėmeyeler ki onlarıŋ
Allahı onları kurtarmağa bile kâdir olmadı
9*Çünkü bunlar boş şeylerden başka bir şey
bilmezler. Senin sevgi lilerinin yok edilmesi
için boş şeyler arzulayıp demesinler ki:‘On -
ların Allahı’nın bile onları kurtarmaya gücü
yetmez’ 
10*Âmmâ sen yâ ezelî ki cümle kuvvetlere
ve cemʿi kudretlere mâ liksin
10*Ama sen ey başlangıçsız! Tüm güçler ve
tüm kudretler elindedir. 
11*Bize halâ bak merhâmet eyle ki zâlim -
leriŋ nâ-hakk vechinden hâinler gibi hayât-
dan mahrûm oluyoruz
11*Şimdi bize acı. Zalimlerin haksızlığı yü -
zün den hainler gibi yaşamımız bitiyor.
12*Ve pütperestler bu güŋ yeŋilmez kuvve -
tiŋe hayrân kalsınlar yâ azîz Allah ve Yaʿkûb
nesliniŋ halâsıçỉn kuvvet sâhibi
12*Putpererstler bu gün yenilmez gücüne
şaşsınlar. Ey! sevgili Allah ve Yakup soyunun
kurtuluşu için güç sahibi. 

*bkz. Ali Bey’in 1664 el yazmasında ‘merhaba -
lar’.

13 hep saŋa ∞
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13*Hep saŋa bu maʿsûmlarıŋ kesreti ve on -
larıŋ bu babaları ve ana ları gözyaşları ile
tazarruʿ ėderler cümle milletlere ʿayân olsun
yâ Rabbi ki sen bizimlesin ve bizden yüzüŋü
çevirmediŋ
13*Tüm bu çocuklara; onların bu ana-ba -
baları gözyaşlarıyla  yalva rıyorlar. Tüm mil-
letler bilsin ki, ya Rabbi! Sen bizimlesin ve
bizden yüzünü çevirmedin. 
14*İllâ ki niçe onları düşmanlarınıŋ elinde
bile oldukları zamân terk ėtmem dėdiŋ ise
böyle itmâm eyle yâ Rabbi
14*‘İlla ki onları, düşmanlarının elinde oldu -
ğu zaman bırak mam!’ dediysen böyle yap ya
Rabbi!
15*Ve Elʿizâr+ henûz duʿâdan ferâğ oldukdan
soŋra pâdişâh cân-verler ile ve cümle ʿasâ -
kiriŋ kütürdüsü ile at meydânına yakın geçer
idi
15*Elazar duasını bitirir bitirmez, kral ca -
navarlarla ve tüm askerlerinin gürültüsüy le
at meydanına yakın geçiyordu. 
16*Bunu Yahûdîler gördüḡü gibi göḡe doğru
ʿazîm âvâz kaldırdılar şöyle ki kurbında olan
dereler bile
16*Yahudiler bunu gördüğü gibi yükses sesle
göğe doğru bağı rıyorlardı. Öyle ki yakında
olan dereler bile ∞

+Zeyrek kâtip aceleyle ‘i’ ile yazmış; ‘Elaʿzâr’
ola cak.
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sedâlanıp cümle ʿaskeri zarûretle ağlatdılar
yankılanarak, tüm askerleri ister istemez
ağlattı.
17*Pes ol Zû-l-celâl ʿAlâ Küllî Şeyʾin Kâdir
hakk Allah kendỉ dîdâ rını gösterip gökdeki
kapĩları açdı ki onlardan iki müzeyyen ve
heybetli melekler indîler de onları Yahûdîler-
den ġayrı hepisi gördủ*
17*O, celal sahibi, ‘Her Şeye Gücü Yeten
Adil Allah’ kendi yüzünü gösterip gökteki
kapıları açtı. Onlardan iki bezenmiş ve büyük
melek indi. Onları Yahudilerden* başka her -
kes gördü. 
18*Bunlar karşĩ durup düşman ʿaskerini pür-
havf ve ızdırâb eyle diler ve şul bukağĩlara
bağ ladılar ki onlardan deprenmeḡe kâdir ol -
madılar o zamân pâdişâhıŋ bedeni urukdu ve
ȯnuŋ tâ bu kadar tu tuşmuş ġazabınıŋ cerâʾ -
etini nisyân kapladı
18*Bunlar düşman askerlerine karşı durup
büyük korku ve acı verdiler. Onları öyle bağ -
larla bağladılar ki, bağlarını kımılda tama -
dılar. O zaman kralın bedeni vuruldu; onun
bu güne dek tutuşmuş cesaretli öfkesini unut -
kanlık kapladı. 
(19)*Cân-verler dahi ardınca gelen silâhlı
ʿasker üzerine 
19*Canavarlar(azgın filler) da ardınca gelen
silahlı askerler üzerine ∞

*İş.6/10 ile karşılaştır.

dönüp ∞
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dönüp oŋları çėḡnerler ve helâk ėderler idi
dönüp on ları çiğneyerek öldürdüler. 
20*O zamân pâdişâhıŋ ġazabı rahmete ve göz
yaşına döndü ki evvel kasd ėtdiḡi nesneler
içỉn ağlaya
20*Bunları gören kralın öfkesi acıma hissine
ve göz yaşına döndü. Önceden planladığı bu
şeyler için ağladı.  
21*Zîrâ ol feryâdı işidip ve hepisini helâka
yüzleri koyun düşmüş görüp gözyaşın döküp
ve dostlara ġazab ile ʿitâb ėdip dėdi ki
21*Çünkü acı bağırmaları ve tümünü ölüm-
leri için yüzüstü yere düşmüş görünce; göz -
yaşı döküp dostlarına öfkeyle şöyle seslendi:  
22*Ėy yavuzlukda zâlimlere ġalib kişiler
mem  leketi fenâʾya kulla nırsıŋız baŋa bile ki
veliyy-i niʿmetiŋizim memlekete ġayr-i nâfiʿ
nesneler kasd ėdip saltanatı ve ʿömrü almağa
çalışırsıŋız
22*-Ey kötülükte zalimlere galip kişiler!
Ülkeyi kötülükle yöneti yor sunuz. Bana bile ki
bağışlayıcınızım! Ülkeye yararı olmayan şey -
ler düşünüp, egemenliği ve yaşamı almaya
ça lışıyorsunuz. 

23 ∞
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23*Bunlar ki memleketimiziŋ hisarlarını ha -
kîkat üzere zabt ėder ler di her birini kendỉ
evceḡizlerinden çıkarıp bilâ-vech buraya kim
cemʿ eyledi
23*Bunlar ülkemizin surlarında doğrulukla
duruyordu. Her birini kendi evlerinden çıka -
rıp usülsüzce buraya kim topladı?  
24*Bunlar ki evvel âhir külliyet ile bize olan
hayr-ı hevâhlıkda cemʿi tâʾifeleri geçdiler ve
niçe kerre insândan olan yaman muhâtarâta
girdiler bu olmayacak siyâsetlere bunları kim
uğratdı
24*Bunlar eskiden beri büyük çoğunlukla,
bize olan iyilikte tüm milletleri geçtiler ve
birçok kez insandan olan kötü sıkıntılara
düştüler. Bu olmayacak siyasetlere, bunları
kim uğrattı? 
25*Çözüŋ bu nâ-hakk yere olan bendleri çö -
züŋ ve onları kendỉ me kânlarına selâmet ile
gönderiŋ hem evvel olan nesneler içỉn di lek
dileyiŋ ol Her Şeyʾe Kâdir Semâvî ve hayy
Allahıŋ oğullarını sa lı vėriŋ ki selef le rimiziŋ 
25*Çözün bu haksız yere olan bağları, çözün
ve onları kendi evlerine esenlikle gönderin!
Hem önceden olan şeyler için dilek dileyin.
‘O’ Her şeye gücü yeten göğün diri Allah’ının
oğul larını salın ki, bizden öncekilerin ∞

ʿasırlarındaŋ ∞
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ʿasırlarındaŋ tâ bu ana dek umûrumuza ıztı -
rabsız hâli ihsân ėder
çağlarından bu ana dek işimize sıkıntısız du-
rumu bağışlar.
26*Bu bunu dahi söyler iken onlar dahi te -
zîye çözülmüş iken ölüm den kurtulduğu içỉn
kuddûs halâsına tebârek ėderler idi
26*Kral bunları söylerken ve onlar da çabu-
cak çözülmüşken; ölümden kurtuldukları için
kutsal kurtarıcılarını överek bereket diliyor -
lardı. 
27*Ȯndan soŋra pâdişâh şehre dönüp îrâd-ü
masraf emînini ça ğırdı ve buyurdu ki Ya -
hûdîlere yedi güne dek şarâblar ve sâʾir bez -
me muʿallak nesneler yetişdíre bu fermân ile
ki helâk oluruz zann ėtdikleri yerde her sürur
ile halâs gününüŋ donanmasını ėdeler
27*Ondan sonra kral şehire dönüp masraf
vergisi memurunu çağırdı. Ona, Yahudilere
yedi güne dek şaraplar ve diğer sohbet mecli-
sine uygun şeylerden verilmesini buyurdu. Bu
buyrukla ‘yok oluyoruz!’ dedikleri yerde, bü -
yük sevinçle kurtuluş gününün şölenini yap -
 sınlar. 
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28*O zamân ol kimseler ki evvelden mez -
mûm ve ölüme yakın idîler belki artĩk ölüme
girmişler idi acı ve yaslı katliŋ yerine şifâʾlı
bezmi kurup ol yeri ki onlara mezâr içỉn
taʿyîn olundu idi pür-sürur meclise tevzîʿ
eylediler
28*O zaman önceden utançla ölüme yakın
olan o kişiler -belki artık ölüme girmişlerdi-
acı ve yaslı ölümün yerine şifalı sohbet mec -
lisini kurup, kendilerine mezar olacak olan o
yeri, sevinçle doldurup soh  bet şölenine dön -
dür düler. 
29*Ve ağlayışlı fiġânıŋ ġuniyesini bitirip ve
babalarıŋ ġuniyesine ağaz eyleyip Hallâs-u
Muʿcib Allaha hamd eylediler ve her ağlayış
ve sızlayışı bırakıb selâmetli sürura ʿalâmeten
rakslar düzdüler
29*Ağlayışlı ağıtları bitirip, atalarının ilahi-
leriyle ‘Şaşkınlık yaratan kurtuluş Allah’ına
şükrettiler ve her türlü ağlayışla sızlayışı bı -
rakıp esenlikli sevinç gösterileri yapıp dans
ettiler. 
30*Pâdişâh dahi kezâlik bu nesneler içỉn çok
kimselere ʿazîm ziyâ fet edip ȯŋa aŋsızdan
vâkiʿ olan halâs
30*Kral da bu şeyler için onlara büyük şö -
lenler yaptı. Kendine gelen bu kurtuluş olayı
için ∞

içỉn ∞
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içỉn durmayıp göḡe bakarak bilecene Allah
Teʿâlâya ʿizzet ile hamd-ü senâlar eyledi
durmadan göğe bakıp, böylece yüce Allah’ı
onurlandırıp  şükretti. 
31*Ve onlar ki bundan akdem onları helâka
ve kuşlara ġıda içỉn taʿyîn ėdip sürur ile tahrîr
ėderler idi kendỉlerinde ʿâr çekip ve on larıŋ
cerâʿeti ki sâfî âteş idi ʿizzetsiz söyünüp âh ü
enîn ėderlerdi
31*Bundan önce onları, sevinçle ölüme ve
kuşlara yem için kayda geçiren atanmış ki -
şiler; yüreğindeki utanca bakıp o yakıcı ce-
saretlerinin onursuzca söndüğünü görünce,
inim inim inlediler. 
32*Pes dėdiḡimiz gibi Yahûdîler raks ve
bezm ėdip şen ü tehnie ve ġuniyelerde vakiti
geçirdiler
32*Şimdi dediğimiz gibi Yahudiler; danslarla
şölenler tertip edip, sevinç tebrikleri ve şar -
kılarla vakit geçirdiler.  
33*Ve bu husûs içỉn ʿumûmen sünnet kurup
bütün vilâyetde cümle tenâsüle şart ėtdiler ki
mezkûr günleri
33*Bu konuyla ilgili toplum için töre koyup,
tüm bölgede soylarına belirtilen günleri ∞
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sürurla geçireler bilesince ekl+ ủ şurb ėtmek
içỉn deḡil illâ kendỉlere Allah-ü Teʿâlâdan ha -
lâs vėrildiḡi içỉn
sevinçle kutlamalarını uygun gördüler. Bunu
yemek ve içmek için değil; ancak yüce Allah’-
tan kurtuluş verildiği için (yaptılar). 
34*Ȯndan soŋra pâdişâhıŋ yanına varıp va -
tanına salıvėrilmeḡi ricâʾ eylediler
34*Ondan sonra kralın yanına gidip vatan -
larına geri gönderilmeleri için yalvardı lar.  
35*Onlarıŋ mâbâkî tahrîri Pâşon ayınıŋ yi -
ḡirmi beşinci gününden tâ Epîf ayınıŋ beşinci
gününe dek oldu ve onlarıŋ helâkı Epîf ayınıŋ
beşinci gününden tâ yedinciye dek yaʿnî üç
güŋüŋ içinde emr olun du ki onlarda hepisiniŋ
sultânı kendỉ rahmetini ʿazâmetiyle izhâr ėdip
hepisini bir uğurdan sağ ve sâlim halâs eyledi 
35*Onların geri kalan kaydı Paşon ayının
yirmi beşinci gününden Epif ayının beşinci
gününe kadar oldu. Onların öldürülmeye ça -
lışılması ise Epif ayının beşinci gününden
yedinci gününe dek; yani üç günün içinde
buyrulmuştu ki, ‘Her Şeyin Egemeni’ onlarda
kendi yüce merhametini göstersin ve tümünü
birden esenlikle  kurtarsın.

36 ve onlara ∞
+: Ekile, ekele(Ar.): Çok yemek, oburluk. 
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36*Ve onlara pâdişâhdan her şeyʾ yetişdirilip
tâ ondördüncü güne dek ziyâfet ėtdiler ol
günde dahi salıvėrilmek içỉn vardılar pâdişâh
dahi onları medh ėdip her şehriŋ hâkimlerine
onlar içỉn altında ya zılı mektûbu bu minvâl
üzere yazdı
36*Onların kraldan tüm gereksinimleri kar -
şılandı ve ta on dör düncü güne dek  şölenler
düzenlediler. O gün özgürce bırakılmaları
için gittiler. Kral da onları överek, tüm şehir
yöneticilerine onlar için alta yazılan mektubu
bu şekilde yazdı: 

Yedinci Bâb
1*Batlomyos-Filopâtor nâm pâdişâh Mısır
diyârında olan hâkimlere ve cemiʿ umûr-ı
mülklerine selâm ve sıhhat ʿarz ėder biz dahi
ev  lâ dımız ile sıhhatdeyiz
1*“Ptolemi Filopator adlı kral, Mısır ülke -
sinde olan valilere ve tüm yöneticilere iyilik
dile yerek selam ediyor! Biz de çocuklarımız
ile iyiyiz. 
2*Allah-ü'l-Ekber umûrumuzu istediḡimiz
gi bi müyesser ėder iken baʿzı bed-ahlâk dost -
larımız üzerimize ibrâm ėdip bize ilkâʾ ey   le -
diler ki memleketimiziŋ reʿayası
2*Büyük Allah işlerimizi dilediğimiz gibi ya-
parken; bazı kötü ahlaklı dostlarımız üstü -
müze ısrarla geldiler ve ülkemizin halkı ∞
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olan Yahûdîleri bir yere cemʿ ėdip ʿâsîlere
gibi olagelmemiş siyâ setler ėdevủz
olan Yahudileri bir yere toplayıp, başkaldı -
rıcılar gibi onlara siyaset gütmemizi istediler. 
3*Bunu bahâne ėdip ki onlarıŋ cümle ec -
nâsına ėtdiḡi ʿadâvet içỉn tâ bu iş itmâm ol -
mayınca umûrumuz ferhunde hâle varmaz
3*Bunu bahane edip onların tüm ulusuna
yaptığı düşmanlık için, bu iş tamamlan ma -
yınca işlerimiz iyi olmaz.
4*Ve onları esîrler gibi belki hâʾinler gibi
kayd ü bend ve âzâd ėde rek buraya getirip ve
hîç teftîş ve tefahhus ėtmeyip İskitler dėdik -
leri tâʾifeniŋ ʿâdetinden ziyâde şiddetli ya -
vuzluğa binip helâk ėt me ḡe çalışdılar
4*Onları esirler ve hainler gibi bağlayıp
‘dün yadan ilişkisini keserek’ buraya getirdik.
Hiç bir araştırmada bulunmadan İskitler de-
nilen halkın geleneklerinden daha çok şid -
detle kötülük yapıp yok etmeye çalıştılar. 
(5)*Bu husûsdan biz bunlara pekçe ʿitâb ėdip
cemʿi nâsa
5*Bu yüzden biz bunlara iyice azarlayıp tüm
milletlere ∞

ėtdiḡimiz ∞
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ėtdỉḡimiz ʿadâlete binâen onlara güç ile
ʿömür bağışladığımız ve semâvî Allahıŋ ba-
balar oğullarına ġayret ėtdiḡi gibi Yahûdîlere
sıyânet ėtdiḡini tahkîken bildiḡimiz hem
onlarıŋ bize ve seleflerimize sâbit olan mu -
habbet ve hayr-ı hevâhlığını teʾemmül ėt dỉ -
ḡi mizden soŋra onları hak üzre her
ci           nâ yetden ne vechile olduysa ibrâʾ ėderiz
yaptığımız adalete göre onlara güç ile yaşam
bağışladık. Göğün Allah’ının, babalar oğul -
la rına yaptığı gibi Yahudileri korudu ğunu
araş tırıp bildik. Onların bize ve bizden
öncekilere değişmez sevgi ve iyiliğini dü -
şündükten sonra, onları adaletle her ci na -
yetten, ne şekilde olduysa aklarız. 
6*Ve her ferde buyururuz ki her biri kendỉ
mesâlihlerine her ne yerde olursa döneler el-
betde onları kimse rencîde ėtmesin ve onlara
bu belâ vech olan vakîʿ şeyleri yüzlerine ur -
masın
6*Ve nerede olursa olsun herkesin kendi işine
dönmesini buyururuz. Onları hiç kimse
yadırgamasın ve onların başına gelen bu şey -
leri onların yüzüne vurmasın. 
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7*Zîrâ biliŋ ki eḡer biz onlara şirret ile bir
kemliḡe ġayret ėdersek ya onlara bir vechile
kasâvet getirirsek bizden insân deḡil illâ
cümle kuvvetiŋ sultânı Allah-ü Teʿâlâ her
şeyʾde bu ėttiḡimiz işler içỉn dâʾim hazer o -
lunmaz intikâmı alacakdır sağ oluŋ
7*Eğer biz onlara edepsizce bir kötülüğe
gay ret edersek veya onlara bir şekilde tasa
yaparsak, bizden insan değil; ama tüm güç-
lerin kralı yüce Allah -her şeyde bu yaptı -
ğımız işler için- kesintisiz kaçınılmaz öcünü
alacağını bilin. Esenlikle kalın!”  
8*Âmmâ Yahûdîler bu mektûbu aldıkdan
soŋra tėziye gitmeḡe uy madılar illâ bundan
mâʿadâ pâdişâhdan ricâʾ eylediler ki Yahû -
dîleriŋ tâʾifesinden her kim kendỉ irâdeti ile
Allah-ü'l-Kuddûsü ve ȯnuŋ dînini terk ėderse
onlardan müstehâkk cezâ-i sezâsını ala
8*Ama Yahudiler bu mektubu aldıktan sonra
çabuk gitmeye uyma dılar. İlla bundan başka
Yahudilerin milletinden her kim kendi iste -
ğiyle kutsal Allah’ı ve ‘O’nun dinini bırakır -
sa; hak ettiği ceza sını çekmesini kraldan
is tediler. 

9 bu delili ∞
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9*Bu delili getirip ki her kim boğazıçỉn
Allahıŋ emirlerini terk ėderse pâdişâhıŋ fer -
mânlarında hîç sadık olmayacakdır
9*Delil gösterilerek, her kim kendi boğazı
için Allah’ın buy ruğunu bırakırsa; kralın
buy ruklarında hiç dürüst olmayacaktır.
10*Ol dahi gerçekdir diye onlara tahsîn ėdip
hüküm vėrdi ki Alla hıŋ dînini bıraġanları
mem leketiniŋ her yerinde bî-pervâ pâdi şâhıŋ
hükm-ü maʿrifetsiz helâk ėdeler
10*O da: ‘Gerçektir!’ diye onları gözetip yar -
gıladı. Kralın buyruğu gereği Allah’ın di nini
bırakanları, korkmadan ülkenin her yerinde
pratik bir şekilde yok etsinler.’’ 
11*Bu kez onlarıŋ imâmları ve cümle cemʿ -
iy yet bile pâdişâha lâyık olduğu üzere hayır-
duʿâ ėdip ve haleluyâh+ diye çığırıp sürur ile
gitdiler
11*Bu kez onların imamları ve tüm cemiyet
bile, krala gerektiği şekilde iyilik diledi ve
‘Haleluyah!’ + diye çağırıp sevinçle gittiler.
12*Ve kendỉ tâʾifesinden yolda râst geldikleri
her mürtedi
12*Kendi milletinden yolda karşılaştıkları
her dinden çıkanı ∞

+İbranice: Yehovah’a hamd olsun demektir.
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cerîmelerle ve ʿibret-i ʿâlem ėdip helâk ėder -
ler idi
cezaları için, dünyaya ibret olsun diye öl -
dürüyorlardı.
13*Ol günde üç yüz âdamdan ziyâde katl
ėtdiler de ol dînsizleri katl ėtdiklerinden soŋ -
ra sürur ile şenlik ėderler idi
13*O gün üç yüz kişiden daha çok öldürdüler.
O dinsizleri katlettikten sonra sevinçle şenlik
yapıyorlardı. 
14*Ve Allahü Teʿâlâya ölüm haddîne dek
mü lâzemet ėdenler pür halâs sevâba nâʾil
olup şehirden revâne oldular ve her dürlü
râʾihalı çiçekler ile tâçlanıp sürur ve gülbânk
ve halâvetli âhenk ile ecdâ dınıŋ ilâhına ve
İsrâʾėliŋ halâs ve Kuddûsüne tesbîhler ve tah-
mîdler okuyup şükür ėderler idi
14*Yüce Allah’a ölüme dek bağlı kalanlar,
kurtularak ödülü hak ettiler ve şehirden yola
koyuldular. Her türlü kokulu çiçeklerle taçla-
narak, sevinçle ilahiler söylüyor ve güzel
seslerle atalarının ilahı, İsrail’in* kutsal kur -
tarıcısını anarak hamdediyorlardı. 
15*Ve yeriŋ husûsu içỉn Rodofelo dėdikleri
İbtolomâya
15*Yerin konusu için ‘Rodofelo’(Gül hamalı)
dedikleri Ptoloma’ya  ∞

*Hz. Yakup(A.S.) ve soyu.

geldikleri ∞

f
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geldikleri zamâŋ nerede ki onlarıŋ alayı on -
ları reʾy-i müttefik üzere beklerler idi
geldikleri zaman, nerde olurlarsa onların
alayları bir kararda on ları bekliyordu. 
16*Orada halâs ziyâfetini eylediler de pâ -
dişâh onlarıŋ herbirisine kendỉ evlerine dön-
mek içỉn lâzım olanı hep yetişdirir idi
16*Orada kurtuluş şölenini kutladılar. Kral
onların herbirine kendi evlerine dönmek için
gerekli şeyleri vermişti. 
17*Hem orada kânûn ėtdiler ki evlerine se -
lâmet ile vâsıl olup hemân ol günleri ʿömür
sürdükleri zamânda sürur ile geçireler
17*Orada şunu yasal olarak düzenlediler:
Evlerine esenlikle dönenler, o günleri tüm
yaşamları boyu sevinçle kutlasınlar.
18*Ve onları teberrük ėtdikden soŋra ve zi -
yâfetiŋ yerinde bir ʿamûd dikdikden soŋra
nezr ile mukarrer eylediler de sağ ve sâlim
sürur ile karadan ve deryâdan hem nehirden
18*Onları bereketledikten ve şölen yerinde
bir sütun diktikten sonra bir adak karar laş -
tırdılar. Esenlik ve sevinçle; karadan, de -
nizden ve nehirden ∞
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evlerine gitdiler ve pâdişâhıŋ fermânı ile
mahfûz olup evvelkiden ziyâde düşmanlar
üzerine ʿizzete ve havfa mukarrûn hükmü var
idi
evlerine gittiler. Kralın buyruğuyla korun -
dukları için, düşmanları onları eskisinden
daha çok güçlü görüp korkmuştu. 
19*Ve hîç kimseden kendỉ milkinden kovul-
mazlar idi illâ herkes tahrîr üzere kendỉniŋ
olanı aldı şöyle ki bir kimsede onlarıŋ bir
şeyʾi var idi ise onlara ʿazîm korku ile gerỉ
vėrirlerdi çün Allahü'l-Ekber onlarıŋ halâsı
içỉn ʿazâmetli işleri tekmîl ėderdi
19*Hiç kimse kendi mülkünden kovulmadı.
Herkes yazıldığı gibi kendinin olanı aldı.
Şöyle ki bir kimsede başkasının bir şeyi varsa
onları büyük korkuyla geri veriyordu. Çünkü
yüce Allah onların kurtuluşu için büyük işleri
tamamlıyordu. 
20*İsrâʾėliŋ hallâsı ebedî zamâna dek müte-
bârek olsun âmîn 
20*İsrail’in+ kurtarıcısı sonsuza dek yüce-
lensin* Amin.

+Burada sözü edilen Hz. Yakup(A.S.) ve soyudur. 
*Bak. Mez. 41/13

Şemʿon yaʿnî Makâbbî sâlis tamâm oldu 
(1665)

Kitâb-ı Şemʿon yaʿnî Makâbbî sâlis ta -
mâm oldu

mim (1664).

“Finitu’ogus totu
A.D. 27/17 Dezembre 1664”

(İ.S. 27/17 Aralık 1664’te bitti.)

a
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• Turksche Boucken(2102-13) Museum Meermanno

16 Aralık 2012 - 03 Mart 2013 Hollanda’nın Meermanno Müzesince bastırılan 17. yy
Türkçe Kitaplar serisi kataloğunun ön sayfası.

1936 B E L G E L E R



• Turksche Boucken(2012-13) Museum Meermanno

9

Solda resmini gördüğünüz kitabın 85. sayfasında aşağıdaki not düşülmüştür:
“Osmanlıca-Türkçe İncil(Bible) tercümesi: L. Warner’in inisiyatifiyle sulta nın  baş tercü-

manı Ali Ufki Bey(Albertus Bobowius) tarafından yapılmıştır. Katalaog No.: Or. 390”.

Resimde görülen ayetlerin bugünkü Türkçe revizyonu ise 2003 yılında ilk kez çevrilen
“Giz lenen Kitaplar” da geçiyor(Bkz. S.1939). (Bkz. bu kitabın S. 1115; I. Mak. B. 16/3-9).    

B E L G E L E R 1937



• Turksche Boucken(2102-13) Museum Meermanno

Bu Kataloğun 87. sayfasında Paris’te 1827 yılında bastırılan İncil’den şöyle bahsediyor:   
“Bobowius’s complete Bible translation was not published until 1827, in Paris, in an

edition revised by the French Orientalist Daniel Kieffer.” (878 B 9).

Türkçesi: Fransız Oriyantalist Daniel Kieffer tarafından revizyonu yapılan, Bobovski’nin
(Ali Ufki Bey) komple İncili, Paris’te 1827 yılına kadar yayımlanmamıştı... Peki ama; bu re-
vizyonu açıp baktığımızda, yukarıdaki kitabın 85. sayfasında resmi görülen  metinlerden
hiçbirinin Paris’te yayımlanan bu kitapta olmadığını görüyoruz. Öyleyse bu İncil’e ‘Komple
İncil’ (Bütün kutsal Metinler) tercümesi de mek ne derece doğrudur?

1938 B E L G E L E R



Ali Ufki Bey’in 1664 el yazması taslağından, önce daktilo ile 1989/90 yılında transkripsi -
yo nu yapılan ve sonra sadeleştirilerek Haz. 2003 yılında İstanbul’da Ayyıldız Matbaacılık
Ltd. Şti. tarafından bastırılan Apokrafiler Kitabı’nın ön ve arka kapağı. 

B E L G E L E R 1939



CATALOGUS
CODICUM ORIENTALIUM

BIBLIOTHACE ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE 
Litt. Orient Prof. Ordin. et Interprete Legati Warneriano 

LUGDINI BATAVORUM APUD LL.
P. 98 Thelogia christiana.

h. LIBRI TURCICI
MMCCCCIII. (Cod. 391 Warn.)

Versio Turcica Veteris et Novi Testamenti, sine libris apocryphis, cujus auctor est
Haki, teste annotatione, quam Ali Bey, ipse quoque versionis Turcicae auctor, ad calcem libri
Regum scripsit: “Haki Scripturam Sacram in sermonem Turcicum ex Hebreico traduxit, non
aperte nec plane, sed obscure et intricate, dum verbo verbum reddidit et hoc quoque male,
sine constructione genuine, ut pene Turcicum Talmutum putes”.

Constat Codex tribus fasciculis, quorum 
A. continent partem primam ad finem libri Regum, 
B. reliqua Veteris Testamenti, 
C. Novum Testamentum. Hoc in fine est mutilum.

MMCCCCIV. (Cod. 386 Warn)
Pars ejusdem versionis, quae abrupte desinit in libro Regum. 
Adversaria historici argumenti olim cum hac versione eodem fasciculo juncta, nune

collocavi in Cod. 384, infra describendo inter Warneriana.
MMCCCCV. (Cod. 390 Warn.)

Versio S. Scripturae cum libris apocryphis annis 1662-1664
facta ab Ali-Bey, “Levini Warneri cura, expensis et auxiliis”, ut ad calcem Evangelii Johannis
annotatur. Hanc versionem, reyisam scilicet, typis expressit Sociates Biblica anno 1827
Parisiis, exceptis libris apocryphis. Singuli libri habent notam anni et diei quo translate sunt.
Interdum observatio additur, ut in fine libri Baruch: “Hune Beza habet et Tremellius. Papistae
non ediderunt”.  
P. 99 Thelogia christiana.

Continet Cod. 390 
A. Vetus Testamentum. Desunt pars major Ezrae et Ezechielis. Liber Josuae seguitor Ne-
hemiam. 
B. continent libros apocryphos, 
C. Novum Testamentum.

MMCCCCVI. (Cod. 1101 Warn.)
Nitidum apographum versionis Ali-Bey, quod vero non liberum est ab erroribus et

omissionibus. Constat 6 fasciculis:
A. continet Pentateuchum, 
B. libros historicos,
C. libros poėticos,
D. Prophetas,
E. libros aposcyriphos,
F. Novum Testamentum totum.

MMCCCCVII. (Cod. 1117 a Warn)

Ejusdem versionis eademque manu liber Jesajae, Additamenta ad Esther, Daniel et 3. Maccab.,
3. Ezra et tandem Indices.

1940 B E L G E L E R  



S. 1940: Latince Belgenin Türkçesi 
ORIENTALIST  KATOLOGLARIN KODLANMASI
AKADEMİST KÜTÜPHANE LUGDUNO-BATAVEA

Orientalist Ord. Edebiyat Profesörünün, Büyükelçi
Warner(?-1664)  

Sunuş: LUGDINI BATAVORUM APUD LL.
Hristiyanlık Teolojisi

h. Türkçe Kitaplar

MMCCCCIII. (Cod. 391 Warn.)
Haki’nin(Yahya bin İshak) Apokrafisiz olarak yazdığı Eski ve yeni Ahit

versiyonlarıdır. Bu kitaplara yakından tanık olan tercüman Ali Bey, Eski Ahit’in Krallar
kitabında bir ayetin altına şu notu eklemiştir:  “Haki kutsal yazıları İbraniceden
Türkçe’ye(Osmanlıca) çevirmiştir (kolayca anlaşılabilir olmayan alelade bir çalışmadır) ve
kelime kelime tekrarlayıp kötü olmuş, başlıksız ve tabii bağlantıları olmayan neredeyse
anlaşılması zor bir Talmut niteliğindedir.’’ Bu kitap 3 Fasikülden oluşmuştur:
A. Krallar kitabının birinci bölümünden sonuna kadar, B. Eski Ahit’in sonu ve C. Yeni
Ahit’i teşkil ediyor(Her ne kadar bazı yerleri parçalanmış olsa da..) 

MMCCCCIV. (Cod. 386 Warn)
Aynı versiyonun  Krallar Kitabı’nın, sonu aniden kesilen bir parçasıdır. Tarihi se-

bepler kaidesine karşı, bu versiyon aynı Fasiküller ile bağlanmış olmasına rağmen Cod
384’te yer alır. Yani Warner’in altta devam eden sırasına göre… 

MMCCCCV. (Cod 390 Warn.)
Bu Kutsal Kitap versiyonu Ali Bey’in, Yuhanna İncili’nin bir ayeti altında yazdığı

nota göre: “Lewin Warner’in desteği ve masrafını karşılamasıyla.’’ 1662-1664 yılları
arasında, kendi el yazısıyla yapmış olduğu bir tercümedir ve Apokrafileri de kapsar.

Bunun revizyonu 1827 yılında, İncil Şirketi tarafından
Paris’te Apokrafisiz olarak bastırılmıştır.

Ali Bey’in bir çeviri kitabındaki nota göre, çeviri tarihi ve günü bellidir(3. Makabeliler /
Şimon’un kitabı. Sayfa 209: 27 Aralık 1664). Baruk Kitabı’nın sonundaki nota göre ise
şöyle yazıyor: “Beza ve Tremellius da vardır. Papalık bunları yayınlanmasına izin
vermemiştir.’’ Bu Kodex 390’ın içeriği: A. Eski Ahit; Esra ve Hesekiel’in büyük bir bölümü
yoktur. Yeşu Kitabı’nı Nehemya takip ediyor, B. Apokrafiler vardır. C. Yeni Ahit(İncil).

MMCCCCVI. (Cod. 1101 Warn.)
Ali Bey’in çevirisinin muhteşem bir kopyasıdır. Ne yazık hatalardan kurtulmamış

ve izahattan yoksundur. 6 fasikülden oluşur:
A. Tevrat
B. Tarihler
C. Şiirsel kitaplar
D. Peygamberlik kitapları
E. Apokrafiler
F. İncil

MMCCCCVII. (Cod. 1117 a Warn)
Aynı çeviriden ve aynı çeviricinin elinden çıkmış olan bunlar var: İşaya, Ester’in

kitabına bir katkı(veya ek), Daniel ve 3. Makabeler, 3. Ezra ve sonunda içerik dizinleri,
başlık?
Ayetler=calx? Bir kitabın sonunu veya onun başını gösterebilir.

B E L G E L E R 1941



Ali Bey’in Latince Mektubu

ALİ Bey’in (Bobovius) kendi el yazısı ile Mr. Basire’ye Latince yazdığı orijinal mektubu. İngiltere’de
Oxford Bodleian kütüphanesindedir. Alttan yukarıya doğru 4. satır soldan 3. kelime ‘Apocryphis’ olarak
okunabiliyor. Ayrıca Latince Turcier olarak 17.yy da ‘Türkçe’ kelimesini kullanması çok ilginçtir.(Bkz.
Kaynak; kitabın 6. sayfasında geçiyor.)

1942 B E L G E L E R



Ali Bey’in Latince Mektubu’nun Türkçesi
- Latince aslının İngilizceye çevirisinden sadeleştirilmiştir -
(Londra’ya gönderilen bu mektubun adresi yazılı olmayıp

sahibinin eline ancak iki yıl sonra ulaşır.)
(S.19) Beni Londra’dan yüreklendiren çok saygıdeğer ebedi Lord hazretleri; kutsal Teoloji,
Eczacı ve doğuyla batı dilbilimcisi Dr. İsak Basire. Edebiyat dünyasında ve öğrenciler içinde
en seçkili, bilgili Lordum. Bin defa huzurla var ol. 

Birçok büyük meşguliyetler içinde olduğundan, beni u nut madığını biliyorum. Yanlış hatır la -
mıyorsam yedi yıl çok çabuk geçti ve senin hakkında hiçbir şey duymadım. Bundan ötürü bu
mektupla seni selamlıyorum. Geçenlerde muhabirlerden mevcut durumu öğrendiğime göre
çok say gıdeğer İngiliz kralının ulusal mahkemesinin daimi sadık Kaplanı(Papaz) Mr. Ben -
jamin/Denham, şimdi Londra’da kraliyet adetlerine göre sizi gör mekten çok mem nun. Büyük
ekselansları ve yüce Tanrı onu ona kavuşturdu. Çok uzun bir ömürle, çok huzurlu bir yaşam
geçirsin. Onun da krala sevgiyle bağlılığını arttırsın ve coşkuyla ateşli vaiz liğini sürdürsün.
Onun gidişinden sonra  büyük Hollanda diplomatı Sn. Lewin War ner’i anı larımızla ve say -
gıyla yad ediyoruz. O bana Eski ve Yeni Ahitle birlikte Apokrafiler’in Türkçe(Turcier) ter-
cüme edil mesine çok yardımcı oldu. Ve ondan iki ay sonra da bilinmedik bir kriminal vakayla
zehirlenerek öldürüldü. Bu kayıp bana olduğu kadar edebiyat dünyasınadır ki daima ar -
dından ağıt yakılmaz. Çünkü bu hayırsevere Allah, büyük işleri için ebedi bir ün vermiştir. 

(S.20)  Benim orijinal tercümelerimle diğer Türkçe(Osmanlıca) ter cümeler, Leiden aka -
demisine gönderilecek ve bu emaneti saygıdeğer ekselansları Jakobus (Yakup) Golius koru-
yarak ge re ğin i yapacaktır. Bunlar topyekün yeniden gözden geçirilmek ve Theodor Beza’nın
Latince çevirisinin yorumunu daha da çok netleştirmek niyetiyle oldu; ama kader başka
türlü tecelli etti..! Yine de bazı işaretler ışığında, nur yoluna ihtiyacımız olduğu ger çeği;
hakikat ve hayat yolunda çok bariz bir şekilde parlayacaktır. O bu şeyleri daha teferruatlı
bilmek için yapmaya karar verdi. Ben de ona imanı güçlü kılmak için geldim. Şöyle ki önce-
likle iman büyük teşvik gerektirir. Ben kendimi sizin yüce göreviniz için adadım ve bu
hayırseverliğinizi taşıdım. Size söylemek istiyorum ki eğer ben burada sizin için birşey
yapmış isem, buna söylenilecek birkaç cümle daha eklemeden geçemem. Sizin için yapılan
büyük ilgi ve hizmetkârlık işlerimle bellidir. İtiraf etmeliyim ki Ekselans büyükelçi Thomas
Bendisch’e; mahkemeye (iyi dileklerimi iletmek için) bu büyük bir fırsat olacaktır. Ben kesin-
likle bu iyiliği unutmam ve her zaman onu hatırlarım. Ah! Ben bunu öderim ve aynı şekilde
mü teşekkir olurum. Uzun bir zaman için gönderilen bu mektuba veda ederken, size sağsalim
gelmesini dilerim. 

27/17 Ağustos 1666
İstanbul Pera’da yazıldı ve bu şekilde benim ismimle veda ederek, benden sonra

özellikle çok nazik Peder Samuel Rogerus’a… (teslim edildi.)

Daima sizin mütevazi ve kibar Albert Bobowski’niz.
Dil üstadı.“ 

B E L G E L E R 1943



Prof. Yakobus Golius’un Portresi: 1596 - 1667 Ali Bey’in emanetlerini(Eski Ahit, Yeni Ahit
ve Apokrafilerden oluşan tüm külliyatı ile birlikte; Haki’nin Eski Ahit el yazmalarını da) ko-
ruyacak olan teolog. Arapça ve İbranice bilen matematikçi akademisyen/Leyden-Hollanda.

1944 B E L G E L E R



408 b sayfasından 409 a sayfası olarak, kitap ciltlenirken sayfalar ta mam -
mış gibi numaralandırılmış...

Bkz.: Yukarıdaki 408 b sayfasının son ayeti: 10. Bab 21. Bunun devamı olması
gereken 409. sayfada 22. ayet olarak devam etmesi gerekirken; 30. ayet olarak devam ediyor.
Oysa bu 11. Bab’ın 30. ayetidir... Arada kalan 10: 22’den 11:29’uncu ayete kadar olan
bölümler 1665 temiz el yazmasında noksandır.

1665 kopyasının kayıp sayfaları 1945



Örnek: Eklesiyastikus(Kilisenin Kitabı) I. Bab 1-9

1664 Ali Bey’in kendi el yazısı ile yazdığı metinden bir bölüm

Ekl.1/1 Her ilim Allah Teʾâlâdan gelir g ve ȯnuŋ2 yanında3 dır4 ebeden...
“   1/4 Cümleden evvel hikmet halk olundu g ve fehim ve ʿakl evvelden dir....” ....
“   1/9 ve ȯnủ cümle kendỉ âʿmâlleri üzerine saçdı ȯnuŋ hibesinden her beşere yakındır g

ve ȯŋủ kendỉyi sevenlere yetişdirir.”

1946 ALİ BEY’İN  ÇEVİRİ TEKNİĞİ   



Sol sayfada gördüğümüz örnekten anlaşılacağı üzere Ali Bey çevirdiği “kitapta her ne gördü
ise işaretlemeye çalışmıştır. Örneğin Ekl.1/ Her ilim Allah Teʾâlâdan gelir g: Burada
gördüğünüz noktalı yıldız şeklindeki işaret, büyük olasılıkla Ali Bey’in çevirdiği kitapta bu-
lunan ve cümle sonları ile ayet başlarını gösteren işaretlerdendir. Biz de bundan esimlenerek
bu çeviride ayet numaralarının yanına 1*, 2*, 3*... gibi yıldızlı numaralandırma yaptık.

Yandaki ayetin devamında: ... “ve ȯnuŋ2 yanında3 dır4 ebeden...”
Burada olan 2, 3, 4 gibi işaretler bir dip not işareti değildir. Bu Ali Bey’in çalışma tekniği

ile ilgili olan numaralandırma şeklidir. Yani çevirdiği kitapta kelimeler kaçıncı sırada ise Ali
Bey bunları aynen olduğu gibi tercümesinde numaralandırmış ve Türkçe/Osmanlıca’da dil
akışı ile gramerine göre nereye gelecekse oraya yerleştirmiştir. Bazen bu numaralar 6, 4, 8
gibi Osmanlıca’da sıra numarasına uymuyor. Bu da bizim tezimizi destekler niteliktedir. Bkz.
S.471 Ali Bey’in 1664 el yazması 20. ayette 1, 2, 3, 4 ... sıralama numaraları.

Ali Bey bu çevirileri titiz* bir şekilde Grekçe’den+ çevirmiş ve temiz kopyasını yaz -
manlarına yazdırmıştır. Bu yazmanlar Osmanlıca öğrenen yabancılardan olabilir. Örneğin 3.
Ezra kitabının başında şöyle bir Fransızca not vardır: Bkz. Sayfa 1317 - Le 3. Livres d`Es-
dras(S. 342/Orj.1665); bunu gibi S.1444’te de aynı nota benzeyen Le 4. Livres d`Esdras.(S.
376/Orj.1665). Bu kadar güzel Fransızca el yazısı yazan 17 yy.’da İstanbul’daki Fransız oku-
lunda(Ecole des Jeunes des Langue) yetişen kâtiplerden biri olabilir. Bunlar küçük yaşta
gelip çok güzel Osmanlıca okuyup yazmayı ve konuşmayı öğreniyorlardı. Ama her ne kadar
Osmanlıca öğrenmiş olsalar da Ali Bey kadar usta değildirler. Buna kanıt 1665 kopyasında
yapılan hatalar gösterilebilir. Bkz. S.1950.

Ali Ufki Bey çevirilerinde; çevirdiği kitap veya kitaplara uygun olarak(Eski Ahit-Yeni Ahit)
aynen aslındaki gibi cümleler kurmaya özen göstermiştir. Yani Kutsal Kitaplarda veya
Kur’anda olduğu gibi birçok cümleleri nesir değildir. Nazım olarak cümlelerdeki hece ve
kafiyeleri aynen Osman lıca’ya çevirirken aktarmıştır. Bugün “Çağdaş Çeviri” dediğimiz KM
çe      vi  ri  lerinde bu inceliği ve özeni göremiyoruz. Ekseriya düz yazı olarak Türkçe’ye çev -
rildiğinden, Kutsal Yazılara özgü anlatımından uzaklaşmıştır. Oysa ki Kutsal Yazılar’ın
kendine özgü bir anlatım dili ve uslübu vardır.

Ayrıca Ali Bey; yaşadığı devre göre -kurduğu cümle sözcükleri ve yapılandırması ile-
daha ileri modern Türkçe kelimeler kullanmıştır. Bu da 17 yy. da edebiyatımıza ilk
modernleştirmeyi Ali Bey’in getirmiş olduğuna işaret ediyor. 

Ali Bey’in 1664 el yazmasında yazdığı bazı Latince notlar ise kendisinin özel notlarıdır. Çeviri -
lerini IV. EZRAKitabı dışında Latinceden  yaptığını kanıtlamaz. Ama Latince kitaplardan da
yararlanmadığını ispatlamaz. 

*Eklesiyastikus kitabı 26/16’ıncı ayetinde behâ kelimesi geçiyor. Bu kelimein Latince Vulgata’da
behâ olarak geçtiğini göstermesi Ali Bey’in ne kadar titiz çalıştığını gösteriyor. Bkz.http://www. ni san -
yansozluk.com/?k=paha; behâ.

+bkz. S. 1255, 1257 ve 1259; II. Mak. 11/21, 30, 33 ve 39. Grekçe Diyoskorinti(Diyoskoros) ve
Ksanitiko(Ksantikus) kelimeleri aynen eski Yunanca’da okunduğu gibi bırakılmış; eski Yunan-
ca’dan çevrilen Almanca ve diğer çevirilerde de bu kelimeler Grekçede okunduğu gibi kalmıştır.
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Osmanlıca Harflerin Özel Latin Transkripsiyon Harfleri

Klasik daktilo ile yapılan transliterasyonlarda hemze ve ayn harfleri yerine ( ' ) jşareti
kullanıldığından kelimeler karıştırılabiliyordu. Bilgisayarla yapılan bu transliterasyon harfleri
ile bu karışıklığın önüne geçilmiştir.

Örneğin: ʿÂlim zabtcı kendỉ kavmini teʾdîb eyler ʿâkil âdamıŋ beḡliği müdebber olur.
Yukardaki  ʿâlim ve ʿâkil kelimelerindeki tırnak( ʿ ) işareti ‘ayn’ harfini işaret ediyor,

teʾdîb kelimesindeki ters tırnak ( ʾ ) işareti de ‘hemze’ harfini gösteriyor. Klasik daktilo ile
yapılan transliterasyonlarda ikisi de  ( ' ) işareti ile yazıldığından karışıklığa neden oluyor du.
Alttaki örnekte ‘anâ’ kelimesi ona manasını verir. Digital  transliterasyon örneği aşağıdadır.

Allah deyin(dėyỉn) her kim ol evvel anâ(ȯna), 
Her işi ihsan eder Allah anâ(ȯna).
Allah adı olsa her işin önü,
Hergiz ebter olmaya anın(ȯnuŋ) sonu.
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Özel latince transliterasyon harflerinin yararı

Örneğin elifin altında çizgi olursa bunu i harfi olarak okumak gerekiyor. Ama eğer bu ke-
lime Osmanlıca idelim = bugünkü “edelim” kelimesi ise bunu i harfi ile değil de noktalı ė
olarak yazarsak hem o kelimenin bugünkü etmek(yapmak)  kelimesi olduğunu ve hem de az
çok Osmanlıca‘da nasıl telaffuz edildiğini anlamış oluruz. Böylece Türkçe‘ye uygun olmayan
manasız birçok kelimeler yazmaktan kurtuluruz.

Kurallar
Aynen bunun gibi Osmanlıcada içun kelimesi = bugünkü ‘için’(içỉn) kelimesi ise; bunu da

virgüllü ỉ ile yazdığımızda bu kelimenin telaffuzunun içun olduğunu anlamış oluruz. Daha
bunun gibi birçok örnekler var; örneğin: Osm. iyu(eyu)= íyỉ(eyỉ), kendu= kendỉ, altun=altĩn,
zeytûn=zeytỉn, ana(ona) =ȯna, ȯnı=(onu)ȯnu, kuzi(kuzu) =kuzu,̉ gibi binlerce... Bu trans -
kripsiyon harflerini Türkçe, Arapça ve Farsça gibi kelimelerin eklerinde kullanmaktan
vazgeçersek; birçok transkripsiyon harflerini boş yere kullanmamış oluruz. Yani Os -
manlıca eki=dur ile biten kelimeleri günümüz Türkçe ekinde olduğu gibi ‘dir“ ile yazıyoruz.
Örneğin ‘yeridur’ olan kelimeyi ‘yeridir’ şeklinde yazmak gerekiyor. Ayrıca transkripsiyon
harflerinde ‘şapka’(^) bulunmayan bazı kelimelerin Türkçe kökenli kelimeler olduğunu
anlarız. Zaten Türkçe kelimelerde ve eklerinde şapkalı â, û, î  kullanılmıyor. Yalnızca
ŋ(η), ḡ ve ğ harfleri kullanılıyor. 

Bazı eski Türkçe kelimeler: Örneğin dağ ve doğa kelimeleri Osmanlıca dal harfiyle değil
de çoğu kez tı harfiyle yazılıyor. Çünkü eski Türkçe’de ṭağ ve ṭoğa olarak söyleniyor. Böyle
kelimeler transliterasyonlarda karışıklığa neden olmaması ve daha iyi anlaşılması için modern
Türkçe’de kullanıldığı gibi yazılmıştır. Yani Digital transkripsiyon harflerini kullanarak
transliterasyon yapılmıştır. Böylece kelimelerin daha iyi anlaşılması kolaylaşmıştır.

Ünsüz(sessiz) harflerle yapılan bazı örnekler

Ġazab, günâh, râhat, zamân, vilâyet, beni, herkes, gelmek, şehvet, dėdi, vėrmek, biŋ, baba,
baŋa, dost, son, soŋra, bâkî, berỉ, içỉn, kendỉ, toz, yok, göl, kül, gök, görmek, yavuz, durmak,
karşĩ, konak, durmak, yalıŋız, gibi...

Ünlü(sesli) harflerle yapılan bazı örnekler

ʿadem, âdem(Adam), âdil, ârif, efzal, emlâk, ėy, ey(yazılışa göre), ėderim, öŋümde, altĩn,
ayrĩ, ȯŋa, oŋa(yazılışa göre), ȯnủ(telaffuzu ‘anı’), oğul, ʿömür, ısınmak, ırlamak, isim/ism,
olmak, ana, oğul, kilēr gibi...

Ama tüm bunlarla birlikte tam anlamıyla geçerli bir genel kural yoktur... Çünkü
Osmanlıca’nın kendine özgü bir telaffuzu vardır. Bunlar ancak kendi lisanı ile
okunduğunda daha çok değer kazanır.
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Osm. i ve î olarak yazılan; ama Türkçe’de e olarak okunan noktalı ė ile yazılır; gėce gibi...
Osm. â olarak yazılan; ama Türkçe’de e olarak okunan çizgili ē ile yazılır; kilēr gibi... 
Osm. gef veya kef harfi Türkçe yumuşak g veya ḡ ile yazılır; gelin, göḡercin gibi... 
Osm. Arapça ġayin harfi Türkçe’de ġ ve ğ ile yazılır; mesela ġazab,  ağaç gibi...
Osm. kısa a veya e olarak yazılan; ama Türkçe’de i olarak okunan í ile yazılır; íyỉ, gíymek...
Osm. û olarak yazılan; ama Türkçe’de i olarak okunan noktalı ỉ ile yazılır; içỉn gibi...
Osm. u olarak yazılan; ama Türkçe’de ı okunan ĩ ile yazılır; altĩn gibi...
Osm. Osm. nef veya sağır kef harfi ŋ olarak yazılır. (kelime sonu bazen ğ; eğ gibi...).
Osm. â veya a olarak yazılan; ama Türkçe’de o olan noktalı ȯ ile yazılır; ȯna gibi...
Osm. î veya i olarak yazılan; ama Türkçe’de ü olan ű ile yazılır. Mesela sürî: sürủ=sürű.
Osm. î veya i yazılan; ama Türkçede u okunması gereken kelimeler u ̉ile yazılır; kuzu,̉ ȯnủ
gibi...

ʿ = ayin(ayn) ع (Osmanlıca sesli harf) Türkçe transkripte görünen işaretle kullanılır
ʾ = hemze ء (Osmanlıca sesli harf) Türkçe transkripte görünen işaretle kullanılır.
Osm. uzun î, ama Türkçede e okunan harfler çentikli é veya noktalı ė ile yazılır. élçi gibi.

Osm. u, ama Türkçede kelime sonuna gelerek e okunan bazı harfler virgüllü ỉ veya virgüllü
ẻile yazılır. Örn.: díye(̉deyu) veya dėyỉ=díyỉ gibi. Bunlar bugünkü Türkçede ‘diye’ okunur. 

âdam, bâbâ, bâğçe, berâber, binâ, hubûr, sürûr, sülûk, lütûf, sütûn, vücûd, cevab, refâh,
tekrar, zôr gibi bazı kelimeler; Türkçe telaffuzu, kullanma özelliği göz önüne alınarak,
şapkasız olarak(^) yazıldı. Arapça/Farsça şapkalı olduğu göz ardı edil me meli..!

Kuds-i Şerîf = Kuds Şerîf veya Kuds ü Şerîf metinlerde  üç çeşit yazılışı vardır.
Not: Kur’anda ve Tevratta birçok defa geçen ʿAlâ Külli Şeyʾin Kâdir ifadesi Apokrafilerde
en az 26 kez geçmektedir.

1665 temiz kopyasında kâtibin bazı hataları(Cod 1101 Warn.):
Ref.(Osmanlıca Met.Yeri) Eksikler
Hik. Süleyman 2/7 ıtyâb        t’nin çizgisi yarım kalmış
“           “          5/19 cebesi    c’nin noktası eksik
“           “         10/12 ġaraz               ġ’nin     “         “
Tob.13/13 taʿzîz değil     taʿzîr(z değil r/noktasız olmalı)
Ekl. 17/1 toprağa(II.k.)  t’nin çizgisi noksan
Ekl. 35/12 katında k’nin altında çizgi var?
Ekl. 37/29 bereket b’nin noktası eksik
Ekl. 50/27 tebârek b’nin noktası eksik
I.Mak. 2/12 cümleyi c’nin noktası eksik
I.Mak.10/88 Yûnâtan nâ eki unutulmuş/eksik
I. Mak. 9/60 müteâkıd k’nin iki noktası eksik
II.Mak. 14/12      şerîfi'l-bân ş’nın üç noktası eksik
II. Mak. 9/7 tafra tı ile değil t ile yazılmış!?
III.Mak. 6/23 bunlarnki  n fazla yazılmış
I.Ezr. 1/12 tencere c nin noktası eksik
I.Ez. 5/39 yaşından y nin altında iki nokta eksik
I. Ez. 6/15 yazdı y nin altında iki nokta eksik
II. Ez. 1/30 günlerinizi z nin noktası eksik
II.Ez. 6/13 zelzele z nin noktası eksik
II.Ez.10/21.’den 11/30.’a kadar eksiktir(Kayıp)
II.Ez. 13/14 acâyibât c’nin noktası eksik
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Kitapta Bu Kurallara Uymayan Halk/Avam Dilinden 
Bazı Kelimeler ve İmlâ Örnekleri

(Siyah “Bold” punta ile yazılanlar kelimelerin Osmanlıca telaffuzu veya yazılışıdır.
Bunların Osmanlıca yazılışı için metine veya kelimeler listesine bakınız. )

ʿaht(Türkçeleştirilmişi ‘t’ ile): ʿahd(Arapçası ‘d’ ile), anınçün(onun için): ȯnuŋ içỉn, artuk:
artık, ʿaraba(Arapça); daha sonraki yy.’larda Osmanlıca ârâba olarak geçiyor, ber-hoş(ber:
Farsça’da taşıyan, ürün veren, getiren anlamına geliyor): birr-i hoş(Osm./Tü.), bazen de bir
hoş, bıraġan: bırağan(bırakan), deyu: diye(díyẻ), ėylik: íyỉ lik (bkz.Yer.Mek.63), eyliḡini(bkz.
Tü. ağız. sözl.; ör. S.731 Ekl.42/33, ): íyỉliğini, ġaretile: ġareti ile, gücile: gücüyle, gön -
dermedỉḡiçỉŋ: göndermediği için(bkz. I.Mak.13/18), gėtdi: gitti(bkz.III. Mak.2/18), halâ -
siçün: halâsı için(bkz.II.Mak.3/37), ihâlî: ahâlî(ahali bkz. S.805 Baruh 1/14), keffâret:
kefâret(Burada bazen vurgu için f üzerine  şemme gelerek çift okutabilir), sürûr(bkz.
Devellioğlu): sürur, kendiŋe: kendiye, kendỉleriçỉn(kendul̉eri çün): kendileri için(bkz.S.841
9.), mesâlihile: mesâlihi ile(bkz.II.Mak.4/11), mihlet: mühlet, mühr(mühür), niçe: nice,
olmağile: olmak ile, ȯndan(andan): ondan, olduğuçỉn: olduğu için(bkz. I. Mak. 12/12),
varise: var ise, vechile: vech ile, yıkmağile: yıkmak ile(Bak. Ekl. S. 761 47/5), yoğidi: yok
idi(Bak.Ekl.51/10).

Osmanlıca yazıldığı şekliyle; ʿahd(ahit), ʿakl(akıl), ʿayb(ayıp), azl(azil), ecl(ecil),
emr(emir), fısh(fı sıh), fikr(fikir), kavl(kavil), lütf(lütuf), şehr(şehir), şekl(şekil) ʿ ömr (ömür),
ʿöşr(öşür), ecl(ecil), Mısr(Mısır), nasb(nasip), nezr(nezir), kabr(kabir), kavm (kavim),
zulm(zulüm) gibi kelimeler transliterasyonda böyle yazılmıştır: Herhangi bir kelimenin bir
sonraki kelimesinin ilk harfi sesli harf olursa, ilk kelimenin bir önceki hece ile son harf
birleştirilir ve aradaki harf kalkar. Örnekler: Kavmler arasında, kavm olalar, lütf etti gibi...
yazılmıştır. 

Modern Türkçe’de ‘giy mek’ fiili, eski Türkçe’de Kef harfinin üzerinde çizgi olursa, trans -
kripsiyonu í ile veya ė ile yazılıyor(gíymek/gėymek). Burada kullanılan í veya ė harfi keli-
menin Osmanlıcasının i değil de e olarak okunduğunu belirtir. Yani aynen eylik/eyulik
kelimesinin íyỉ, íyỉlik şeklinde yazıldığı gibi. Ama bu kitapta söz konusu translite -
ras yondur; transkripsiyon değil. Örneğin okuyan kolayca anlasın diye transkripsiyonda
Arapça tı harfiyle yazılan Tü. ṭağ kelimesini dağ olarak ve Ar dad harfiyle yazılan ḳaḍā ke-
limesini transliterasyonda kazâ olarak yazıyoruz. Türkçe ya o, ya şu gibi eklerde a üzerinde
şapka yoktur! Ama Arapça yâ Allah yâ Rahmân gibi kelimelerde â üzerine şapka konuyor.

Avrât - avret: Edep yeri, zaaf, kusur anlamına geldiği gibi ‘kadın, eş’ anlamına da geliyor.
Ali Bey metinde çoğu kez elif olmadan ‘avret’ şeklinde yazmıştır. Transkripsiyonda Türk -
çeleşmiş şekliyle ʿavrat alarak yazılmıştır. 

Vav harfi bazen ve bazen ü  olarak Farsça’dan geldiği gibi okunur: zaʿîf ü naîf = zayıf ve
naif. Ayrıca transkripsiyon işaretleri, birbirine yakın fakat anlamları değişik olan kelimeleri
birbirinden ayırd etmemizi sağlar. Örneğin: refiʿ: kaldırma, iptal vs....  âli: yüce(Bu ke-
limelerin Arapça yazılışı için kitabın sonundaki sözlüğe bakınız). Osmanlıca yazılışı ve imlası
ile ilgili kelimeleri de bu sözlükte bulabilirsiniz. 

Bazı Arapça kelimelerin aynı kökten gelmiş olmasına rağmen yazılışı aynı olup okunuşu
tamamen birbirinden farklıdır. Örnek: muʿayyi(e)n, tayin eden, belirten anlamına geldiği gibi,
Arap ça yazılışı aynı olan, fakat okunuşu farklı muʿîn kelimesi yardım etmek anlamına geliyor. 
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K A Y N A K Ç A 

-Azerî-Türkçe Lugat, Çağ Öğretim İşletmeleri
- Kamus-u Türkî 
- Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ferit Devellioğlu 
- Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat

(Hekimoğlu İsmail, A.Yeğin, A. Badıllı ve İ.Çalım), Türdav 
- Türkçe Sözlük (TDK)
- http://www.büyüktürkcesözlük.net 
- http://www.nisanyansozluk.com 
- http://www.osmanlicaturkce.com 
- www.google übersetzer 

Kitapta Bahsi Geçen Almanca Metinlerin Kaynağı: 

- İncil(Birlik çevirisi), Eski ve Yeni Ahit, 1980, Katolik İncil Kurumu GmbH, Stuttgart 
- İncil/Kutsal Yazılar. Eski ve Yeni Ahit Almanca Martin Luther’in çevirisine ve reviz-  

yonuna göre. Friedrich Bischoff GmbH baskısı 1912/Frankfurt am Main. 

Dip Notlarda Sözü Edilen Kitabı Mukaddes Şti. Çevirisi ve IV. Ezra dip notları:
-’Les Apocryphes Ethiopiens/APOCALYPSE D’ESDRAS’ Etiyopyalılar Apokrafıleri.

IV. Ezra-Rene Basset-PARİS/Bibliothéque de La Haute Science 10, Rue-Saint-
Lazare,10 - 1899.  

-Kutsal Kitap ve Deuterokanonik Kitaplar Çevirisi; Ekim 2003 İst.



500 000 : Kemik kanıtlar
39 000 : DNA kemik kanıtları
12000 : Taş devri zamanı
4-5000 : İlk keramik buluntulur
3760 : İbranilere göre yaratılış
3200 : Bakırın kullanılması
3-2000 : Sumer çivi yazısı
1750 : Babil/Hammurabi
1700-1250 : Tunç/Demir devri
1350(1220?)           : Musa/Mısır'dan çıkış
1300 - 1500            : Hakimler
1050                       : Samuel
1032 - 1012            : I. Krallar
972                         : Davut
932                         : Süleyman
916                         : Rehabeam
874                         : Yoşoffat(Yehoşofat)
843                         : Yoram
842                         : Ahazya
842                         : Yehu
744                         : Hoşea
736                         : Sefenya
725                         : Krallığın sonu
722(859?)               : Şalmanassar
639                         : Manessa
605-562 : Nabukadnesar
580                         : Yeremya
597(625?)               : I. Babil sürgünlüğü
570                         : Hezekiel
587                         : Kudüs'ün inşaası
587                         : II. Babil sürgünlüğü
520 - 516                : Tapınağın inşaası
465 : Artahşaş(Ahaşveroş)
450                         : Ezra
445                         : Nehemya
332                         : Makedonyalılar
330                         : Daryüs
218 - 168                : Antiyokus                         
174 - 164                : Antiyokos Epifanes
160                         : Makabeliler
140                         : Simon
135                         : Samariter
63                           : Roma işgali
51-30 : Kleopatra
40                           : Herodes(Herod)
37                           :  Avgustus
Milat(7/6?)             : Hz. İsa'nın doğumu

M.S. Kutsal Kitap El Yazmaları,
Baskıları (Özet olarak)

382-420 Vulgata Kutsal Kitabı/Hieronymus
1452-1455: Gutenberg İncili I. Baskı
1516: Erasmus İncili I.Baskı, Yunanca
1534: Almanca İncil - Luther, Wittenberg
1550-1600?: Haki; ilk Osmanlıca Talmut 
1662-1666: Ali Bey'in Kutsal Kit. Çevirisi
1710: İlk Kitabı Mukaddes teşkilatı, Halle
1812: İlk Alman Kitabı Mukaddes teşkilatı
1820: Osmanlı’da ilk Kitabı Mukaddes Şti.
1827: ‘Kieffer’ Osmanlıca Kut. Kitap Rev.
1844-1859: Sina'daki Codeks'in bulunuşu
1885-’86: Osmanlıca K. Muk. baskısı/İst.*
1892: Luther İncili'nin I. Revizyonu
1912: Yeni Luther İncili'nin II. Revizyonu
1921: Luther İncili'nin III. Revizyonu
1939- 41: İlk Latin Alfabesi K.Mukaddes.**
1947: Qumran yazılarının bulunması
1966: Yunanca Yeni Ahit çevirisi
2001: Türkçe Çağdaş Kutsal Kitap çevirisi
2003: İlk Çağdaş Kutsal Kitap ve Deute ro -
ka  nonik Kitaplar çevirisi (Kit.Muk.Şti/İst.)
2003: Ali Bey'in el yazmasından Apokrafi-
lerin ilk özel revizyonu ‘Gizlenen Kitaplar’
2007: Apokrafiler ve 1885-’86 Kitabı
Mukaddes revizyonu. “Kitabı Mukaddes ve
‘Deuterokanonik’ kitaplar” çevirisi(Kadir
Akın-Hakkı Bayraktar / İstanbul.) 

*: Ali Bey’in ve Kieffer’in çevirileri temel
alınarak, bir heyet tarafından revize edilmiş
olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan
en kapsamlı legal çalışmadır.

**: Bazı bölümleri Kieffer’in, Ali  Bey’in
çe virisinden yaptığı revizyondan yapıl mıştır

Not:
1) Kutsal Kitaplara ayet numaralarının ve -
ril mesi 16.y.y’ın  sonu ve 17.y.y’ın baş ında
olmuştur.

1996 M.Ö. KUTSAL KİTAP KRONOLOJİSİ
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Ezra APOKALİPSESİ

>> Literatürde bilinen Ezra'nın Apokalipsesi ;
İlk olarak Etiyopyaca, daha sonra Dördüncü Kitap
(IV. Ezra) olarak Latin edebiyatında Latince;
Ve Ezra Kitabının İ.S. 97 yılları arasında İskenderiye‘li bir Yahudi tarafından 
Yunanca da yazılmış olduğu düşünülür.
Yunancası şimdi kayıptır; ama bir model olarak görev yapmıştır. Birçok kez 
Arapça, Süryanice, Etiyopyaca ve Latince’ye çevrilmiştir.
İlk zamanlarda nasılsa İskenderiyeli Clement bir kez buna işaret etmiştir :
bkz. J.C. (Stromates III, 16) İ.S. 150 – 190(235 ?)... >>

Önemli Notlar: I. Bab ve II. Bab Etiyopya metninde yoktur(1) daha sonra Latince Versiyonuna
eklenmiştir. Etiyopça versiyonunda 6/1’den 6/71’e kadar olan ayetler Ali Bey’in çevirisinde yoktur. 
Ali Bey II. Ezra’yı Latince’den çevirmiştir: Bak II. Ez. 2:37* Çünkü ‘O’ devirleri teraziyle tarttı ve
zamanları(2) ölçüyle ölçtü. Onları hesapla saydı ve söylenilen ölçü tamamlanmayıncaya dek hiç bir
şeyi kımıldatmayıp kaldırmaz. ‘Zamanları’ kelimesi Latincede geçiyor.

(1) Kaynak:  http://godieu.com/livre/apocalypse-desdras-01#1
(2) Etiyopça versiyonu: ''denizleri'', Latince versiyonu: ''zamanları''. Osm. Ezmineyi.. aynı!!! 

Ayrıca IV. Ezra Kitabında Faye tarafından benimsenen bu bulgular vardır:
1. İ.S. 100 civarında Roma'da Apocalypse (Kıyamet ve Salathiyel) yazılır.
2. Ezra « eskatolojik » Apocalypse Kudüs'te yazıldı yaklaşık MÖ. 31 
3. İ.S. 90 bir bağnaz tarafından betimlenen kartal vizyonu eklendi.
4. Pompei zamanında ‘insanoğlu'nun vizyonu olarak Kudüs'te yazıldı.
5. İ.S sonra 100 Ezra‘ya doğru bir geçit; 
6. İ.S. 120 nihayet fanatik bir derleyici çeşitli eklemelerle yazdı.

I-II. Bölümlerin tarihi bilinmemekle beraber her şey 266 yılından sonra, Latince'ye tercüme edilmiştir.
Ama önce „St. Ambrose“ buna tartışılmaz bir otorite kitap olarak değinir. Bu dördüncü yüzyılın ilk
yarısında biz Latin versiyondaki tarihlerin yazıldığını biliyoruz.
X-XI Bölümler(Bab) kısa bir süre (İ.S. 266) sonra oluştu.

Alman Oriantalist Gutschmid’in* notu:
Biz Ezra etkisinin kendisinin bile Kur'an'da hissettirmiş olduğunu gördük+

*qu'Eth(Gutschmid); Hermann Alfred Freiherr von Gutschmid / Doğ.1. Tem. 1831  Loschwitz - Al-
manya; Ölümü (†) 2. Mart 1887 Tübingen -Almanya. Alman tarihçi ve Oryantalist.
Bkz. Gutschmid, Kleine Schriften(Küçük Yazılar), t. II, S. 212-232.

+Abese Sü. 80/33-37(İrca yolu ile ispat) : "Kıyamette) şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses
geldiğinde; bir gün ki o, kişi öz kardeşinden kaçar. Öz annesinden, öz babasından, eşinden ve
oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişinin kendisine yetecek bir uğraşı vardır". 
Bu sürenin bir benzeri Etiyopça metinde şöyledir: 16/70,71 ‘Artık ne baba oğlu kendi yerine göndere-
cek, ne de oğul kendi yerine babayı...Biri bir kimse için şefaat edemeyecek....hiç kimse birinin
ağırlığını taşıyamayacak, Çünkü herkes hak ettiği cezayı çekecekl...’ 

1998 I. EZRA veya IV. EZRA Hk.
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