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ÖZET
Bu çalışma, XV. yüzyıla ait bir metinde, dönemin
insanlarının günlük işlerine gezegenlerin etki ettiğine dair
inanışları ele almaktadır. İncelenen metin ŞEYH VEFÂ adlı
astronomi bilginine ait olan 4 yapraklık küçük bir
risaledir. Metin Eski Anadolu Türkçesine aittir, müellifin
vefatından bir asır sonra kopya edilmiştir. Müellif bu
eserinde, gezegenlerin günün hangi saatine nasıl etki
ettiği, bu saatlerde hangi işlerin yapılmasının iyi,
hangilerinin kötü olacağı; ayın hangi günlerinde hangi
işlere kalkışılmasının iyi, hangi işlerin yapılmasının da
kötü sonuçlanacağı üzerine düşüncelerini aktarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Astronomi,
kehanet, gezegenler, inanışlar, Şeyh Vefâ.
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SHEIKH VEFA AND HIS TRACTATE WHICH NAMED
“YEDİ YILDUZUŊ AHKÂMI (SEVEN STARS’
ASCENDANTS)”
ABSTRACT
This study aims to explain some beliefs -which
planet control which hour of a day?- of people living in
15th Century, on the strength of a text which belonging to
same century Old Anatolian Turkish which is written by
SHEIKH VEFÂ who is an astronomer of this Century. The
text is a small tractate which is only 4 leaves. It is
duplicated a hundred years later author’s death. In this
tractate The Author explains that which planet controls
which hour of a day, and doing which one of the routines
is better or worse at this auspicious or inauspicious
hours or in any day of any months, such as eating,
drinking, cutting… etc.; also describes that doing which
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activities’s consequences are better or worse such as
hunting, battling, consult with governors… etc.
Key Words: Astronomy, astrologer, soothsaying,
planets, occultism, Sheikh Vefâ.
0. GiriĢ
Ġnsanların günlük iĢlerin sonuçlarının ne olacağına dair
ihtimalleri görmek istemeleri iĢlerinin semeresini almak
istemelerindendir. ĠĢin nasıl sona ereceğini merak eden insanoğlu bu iĢ
için kimi zaman kahveye, fasulyeye ya da ayasındaki çizgilere kimi
zaman da yıldızlara baĢvurur. Bu iĢi kendine meslek edinmiĢ kiĢilere,
gizli veya açık danıĢıldığı herkesçe bilinir. Fala inanmamak ama falsız
da kalmamak üzere insanoğlu eskiden beri yıldızları gözlemiĢ, buna
göre yorumlarını yapmıĢ, takvimini hazırlamıĢ, ekim-dikim, kesim
biçim zamanını ayarlamıĢ, yola çıkmaktan ev taĢımaya kadar her
iĢinde eskilerin tecrübelerini göz önünde bulundurmuĢtur. Bu bilgiler,
gözlemler ve bu gözlemlerin yorumlanması ile oluĢturulmuĢtur.
Eskilerden kalan tecrübeler, gözlenen gök olgu ve
olaylarının arkasında yakın çevrede görülen olaylar kil tabletlere,
ceylan derilerine, papirüslere kağıtlara, tapınak duvarlarına yazılmıĢ
ve gelecek nesillere bırakılmıĢtır. Bu kaynaklardan anlaĢıldığına göre
gözleme dayalı bilgilerle oluĢturulan astronomi Babil‟de kurulan ilk
bilim dalı olmuĢtur. Astronominin ilk bilim dalı oluĢuna “incelenen
cisim ve olgular[ın] basit ve düzenli, sürekli gözleme elveriĢli (düzenli
devreden) hareketler gösterme[si]” (Yıldırım 1983, 19-21) kaynaklık
etmiĢ olmalıdır. Astronomi bilgileri ile toprağı iĢleme, ekim ve hasat
iĢleri için takvim geliĢtiren eski medeniyetlerin, bu bilgiler yanında
gözlemlerinden hareketle geleceğe dönük yorumlara yöneldikleri ve
böylece astrolojinin doğduğu tahmin edilmektedir.
Eski çağlardan beri günlük iĢlere yön vermek; bir hırsız
hakkında, kaybolan bir kiĢi veya eĢya hakkında bilgi edinmek; bir
dinin, mezhebin ortaya çıkıĢ gününe, bir Ģehrin kuruluĢ gününe veya
bir kiĢinin doğum gününe ve doğum saatine göre geleceğini tahmin
etmek gibi amaçlarla yıldızların gözlendiği anlaĢılmaktadır. Babil‟de,
yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bilgiler günlük olaylara
iliĢkin yorumlarla kil tabletlere yazılmıĢ ve bu bilgiler nesilde nesile
aktarılmıĢtır (Nallino 1943, 682-686)1. Astrolojik bilgilerin
Mezopotamya gibi pek çok kültürün harmanlandığı bir bölgede
1

Ayrıca bk. “Astroloji” İnönü Ansiklopedisi, C III., Millî Eğitim Bakanlığı
Yayınları, Ankara 1948, s. 501-503.
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doğmuĢ olması, orada var olan kültürlerden değiĢik unsurlarla
zenginleĢtirilmiĢ
olduğunu
göstermektedir
(Boyraz
2006).
Müneccimler Mezopotamya‟dan Mısır‟a, Asya‟dan Avrupa‟ya uzun
yıllar gözlemlerine ve geleceğe iliĢkin yorumlarına devam etmiĢlerdir.
Babil‟de yazılan metinlere benzer metinlerin baĢka kültürleri de
dolaĢtığı görülmektedir.
ARISTOTELES [MÖ 384-321]‟in gökyüzündeki yıldızların ve
gök olaylarının yeryüzündekilerle doğrudan iliĢkisi olduğu görüĢü
(Nallino 1943, 682), BATLAMYUS (Claudius PTOLEMY [MS 85165])‟un astroloji ile ilgili eseri bilim dünyasını uzun yıllar
etkilemiĢtir. (Yıldırım 1983, 54-55) Türklerde Hunlardan beri
kamların ve Ģamanların yıldızlara bakarak geleceğe dair yorumlar
yaptıkları, günün uğurlu uğursuz saatlerine dair tespitler yaptıkları ve
iĢlerin bunlara uygun saatlerde iĢlenmesini sağladıkları; Ġslamî dönem
eserlerinde de Kutadgu Bilig‟den Tevârih-i Âl-i Selçûk‟a Peçevî
Tarihi‟ne, melhemelere kadar bir çok eserde benzer bilgilerin yer
aldığı; Selçuklularda ve Osmanlılarda müneccimlere değer verildiği
ve bunların sarayda bulundurulduğu tespit edilmiĢtir (Boyraz 2006,
220-223). Osmanlı tarihinde devlet iĢlerinin düzenlenmesinde, sefere
çıkmaktan sadrazama mühür veriliĢine kadar pek çok iĢin günün
uğurlu saatlerinde yapıldığı, bu yüzden de müneccimlere ve
muvakkitlere danıĢıldığı bilinmektedir. Osmanlı öncesinde de “ilm-i
nücum” kitaplarında ve “melheme” kitaplarında bunlarla ilgili
bilgilere rastlanmaktadır (Pakalın 2004, 616-620)2, (Boyraz 2006, 4243). Hem astronom ve hem de astrolog olarak görev yapan
müneccimlerin Osmanlı devletinde XV. yüzyılın sonları ve XVI.
yüzyılın baĢlarına doğru devlet teĢkilatı içinde yer almaya baĢladığı
tespit edilmiĢtir (Ġhsanoğlu 2002, 488-521)3.
Osmanlıda müneccimler ilmiye sınıfından seçilip sarayda
görevlendirilmektedir ve astronomiyle ilgilenmektedirler. Astronomi
yanında astrolojiyle, takvim ve imsakiye hazırlamakla, hanedan
üyeleri ile devlet adamları için zayiçeler hazırlamakla da
uğraĢmıĢlardır. Bunlar, sultanların tahta çıkıĢları, saraydaki düğün ve
doğum günleri, kızaktan gemi indiriliĢi gibi önemli olaylar için uğurlu
gün ve saatlerin tespitini yapmıĢlardır (Ġhsanoğlu 2002, 510).
Müneccimler GüneĢ ve Ay tutulmalarını, kuyruklu yıldızları, gökte
2
Ġsmail Hakkı UZUNÇARġILI’nın Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı adlı
eserinin 369. sayfasından nakledildiği belirtilmiĢtir. Adı geçen eserin belirtilen
sayfasında
aynı
bilgi
mevcuttur.
Benzer bir konuyu iĢleyen baĢka bir metin yayını için bk. (Arat 1986).
3
Ayrıca bk. (Aydüz 1993); Osmanlı döneminde kullanılan fal, falname ve fal
açma çeĢitleri için bk. (ġanlı 2003)
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görülen cisimleri izleyip, bunlardan sonra olan zelzeleler ve yangınları
tespit etmiĢler, aralarında bağ olup olmadığına iliĢkin yorumlarını
saraya iletmiĢlerdir. Metinlerde devlet iĢleri için uğurlu gün ve
saatlerin tespit edilerek, iĢlerin buna uygun saatlerde yapılması
hususunda görüĢlerin yazıldığı görülmektedir (Ġhsanoğlu ve Kaçar
2002, 483).
Bu çalıĢma XV‟inci yüzyılda yaĢamıĢ olan ġEYH VEFĀ adlı
bilgine ait Yedi Yılduzuŋ A⌠kāmı adlı küçük risaleyi incelemektedir.
Metin, dönemin insanlarının yıldız adını verdikleri gezegenlere
bakıĢlarını yansıtmaktadır. Risale, XVI‟ncı yüzyılda istinsah edilmiĢtir
(13 Aralık 1588). Metnin dili Türkçedir. ġEYH VEFA‟nın sarayla olan
iliĢkileri ve devlet teĢkilatında müneccimlerin yer almaya baĢlaması
XIV. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. YaĢadığı dönemde kendisine
hem halk hem de saray tarafından değer verildiği göz özüne alınırsa
bu dönemde onun yetiĢtirdiği öğrencilerin sarayda müneccimlik,
muvakkitlik yaptığı düĢünülebilir. Bu bakımdan önemli olan bu metin,
müellifin Melheme adlı eserinin bir parçası gibi durmaktadır; çünkü
melhemelerde günün uğurlu saatleri, ayın uğurlu/uğursuz günleri, kan
aldırmakla ilgili bölümler yer almaktadır (Boyraz 2006). Metinde de
yazar, günün hangi saatlerinin uğurlu, hangi saatlerinin uğursuz
olduğuna; ayın hangi günlerinin, uğurlu veya uğursuz olduğuna dair
bilgilere yer vermiĢtir. Ayrıca, gezegenlerin günün hangi saatine nasıl
etki ettiğini, bu saatlerde hangi iĢlerin yapılmasının iyi, hangilerinin
kötü olacağını; ayın hangi günlerinde hangi iĢlere kalkıĢılmasının iyi
hangi iĢlerin yapılmasının da kötü sonuçlanacağını iĢlemiĢtir. Bu
küçük risaleden tespit edilen inanıĢlar, benzerine baĢka kitaplarda da
rastlanabilen inanıĢlardandır.
ÇalıĢmanın birinci bölümünde ġEYH VEFĀ‟nın hayatı ve
eserleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde Yedi Yılduzuŋ
A⌠kāmı adlı eserde geçen inanıĢlar özetlenmiĢtir. Üçüncü bölümde
metnin yazıçevirisi (transkripsiyon) verilmiĢtir. Eserin hem yazısı ve
hem de dil özellikleriyle dil araĢtırıcılarının iĢine yarayacağı
düĢünüldüğünden metnin yazıçevirimi yazım özelliklerini tam verecek
Ģekilde hazırlanmıĢtır. Dördüncü bölümde küçük bir sözlük yer
almaktadır. BeĢinci bölümde yararlanılan kaynaklar yer almaktadır.
1. Müellifin Hayatı ve Eserleri:
ġEY⌡ EBU‟L-VEFĀ [Ö. h. 896 / m. 1491]. Asıl adı MU╨╬AFA
A⌐MED, lakabı MU╨LĠ⌐ĠDD┤N‟dir; ġEY⌡ VEFĀ, EBU‟L-VEFĀ
isimleriyle meĢhur olmuĢtur. Konya‟da doğduğu için VEFĀ-Ġ ╦ONEV┤
de denilmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 11 Temmuz 1491
BĠN
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[h. 4 Ramazan 896]‟de Ġstanbul‟da vefat etmiĢtir. Türbesi Ġstanbul‟da,
ismini ondan alan Vefâ semtindedir. Semt adına 2006 yılında bir
sempozyum (bilgi Ģöleni) düzenlenmiĢ, bilgin‟in hayatı ve eserleri ile
dönemine ve sonrasına etkileri konularında bilgileri içeren bildiriler
bir kitapta toplanmıĢtır.4
ġEY⌡ VEFĀ, ilk öğrenimini Konya‟da tamamladıktan sonra,
Edirne‟de Debbağlar Camii imamı ġEY⌡ MU╨LĠ⌐ĠDD┤N [1478‟de
sağ]‟e talebe olmuĢtur. Daha sonra hocasının tavsiyesiyle
▓ABDULLAT┤F ╦UDS┤ [1384-1452] adlı din bilgininin sohbetlerine
katılmıĢ ve onun halifesi olmuĢtur (Camî 1289). BURSALI MEHMED
TAHĠR EFENDĠ, ġEY⌡ VEFĀ hakkında “Zeyniyye tarikatının
ulularından Bursa’da Zeyniler’de medfun bulunan ABDÜLLATÎF
KUDSÎ [1384-1452] hazretlerinin baĢ halifelerinden kemâlât ve fazîlet
sahibi bir zâttır” demektedir (Bursalı 1972, 216). ġEY⌡ VEFĀ, ilk
olarak Konya‟da Ģöhret bulmuĢ, KARAMANOĞLU ĠBRAHĠM BEY [Ö.
1454]‟in de iltifatlarına mazhar olmuĢtur. Bey, onun adına Konya Köyceğiz‟de bir cami yaptırmıĢtır. ġEY⌡ VEFĀ, esas Ģöhretini elde
ettiği Ġstanbul‟a gelmeden önce Hicaz‟a gitmiĢ; fakat bu yolculuğu
esnasında Rodos Ģövalyelerine esir düĢmüĢtür. Kendisini esaretten
fidye ödemek suretiyle KARAMANOĞLU ĠBRAHĠM BEY kurtarmıĢtır.
(Erdoğan 1941, 11). Bu tarihten sonra, takriben Ġstanbul‟un fethine
rastgelen tarihte Ġstanbul‟a giden ġEY⌡ VEFĀ, ömrünün sonuna kadar
Ġstanbul‟da kalmıĢtır. Kimi kaynaklara göre FATĠH SULTAN MEHMED
[1432-1481]‟in cenaze namazını kıldırmıĢtır (Hammer 1989, 205)
(Okan 1968, 90) (Hoca Sadeddin Efendi 1992). TaĢköprülüzade’ye
göre ġEY⌡ VEFĀ‟nın cenaze namazına da SULTAN II. BÂYEZĠD
[1447?-1512] bizzat katılmıĢtır (TaĢköprizâde 1989, 251-254).
ġEY⌡ VEFĀ, tasavvuf, fıkıh gibi dînî ilimler yanında fen
ilimleri ve edebiyatta (Ģiir, inĢa, belâğat ve fesâhat) da söz sahibi
olduğunu gösteren eserler bırakmıĢtır. Musikî ile de ilgilendiğinden
bahsedilmektedir (TaĢköprizâde 1989, 251-254). Bugün elde olan
eserleri Ģunlardır:

4

bk. Bir Semte Vefa - Bildiriler [Ed. N. Bilge ÖZEL ĠMANOV, Yunus UĞUR],
Ġstanbul 2009, Klasik Yayınları. Ġçinde ReĢat ÖNGÖREN, “ġeyh Vefa’nın Tarihi ve
Tasavvufî KiĢiliği”, s. 73-88; Avni ERDEMĠR-Yavuz BAYRAM, “ġeyh Vefa’nın
Manzum Eserlerinde Bulunmayan Türkçe ġiirleri” s. 89-124; ġeyh Vefa’nın Farsça
ġiirleri” s. 125-132; Nurettin CEVĠZ “ġeyh Vefa’nın Arapça Manzumeleri” s. 133140; Musa YILDIZ “Sinoplu Safayi ve Vasâyâ-yı ġeyh Vefa Adlı Manzumesi” s. 141154; Avni ERDEMĠR-Yavuz BAYRAM, “Edebi Bir Muhit Olarak Vefa Tekkesi ve ġeyh
Vefa’nın Dost ve Müridleri” s. 155-176; Abdurrezzak Tek “ġeyh Vefa’yı YetiĢtiren
MürĢid: Abdüllatif Kudsî” s. 176-210; Mustafa Tatçı “ġeyh Vefa’nın Muhibleri ve
Emir Buhari” s. 211-225.
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Tasavvuf ve ahlakla ilgili manzum eseri Ma╧ām-ı Sülūk;
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde (no: 1853) yer alan
Türkçe manzum eseri Sāz-ı Ġrfān; dua, salavat ve zikirleri içeren ve
tamamen Arapça olan Evrād-ı Vefā (Süleymaniye Kütüphanesi,
Yazma BağıĢlar bölümü no: 222; Kadızade Mehmed bölümü no: 332)5
edebiyat, din, ahlak ve tasavvufla ilgili eserleridir. Bu eserler ve
bunlar dıĢında kalmıĢ eserleri üzerinde de çalıĢılmıĢtır.6
ġEY⌡ VEFĀ‟nın Astronomi, gökyüzü, yıldızlar ve vakitlerle
ilgili dört eseri vardır. Bu eserlerde yıldızlara göre vakitlerin
ayarlanması, yıldızların insanlar üzerindeki etkisi ve gökyüzünde
gerçekleĢen tabiî olaylara bağlı olarak yeryüzünde gerçekleĢebilecek
olaylara iliĢkin tahminler/kehanetler yer alır. DeğiĢik kütüphanelerde
toplam 46 nüshası tespit edilen Ruznāme-i Vefā adlı eseri namaz
vakitlerini ve bunların hesaplanmasını gösteren çizelgelerden oluĢur;
ahkâm-ı nücûm kısımları da vardır. En eski nüshası Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi Yeniler bölümünde (no: 1693) kayıtlıdır
(Ġhsanoğlu 1997, CXXXV). Risāle fî ▔l-Rub▓ al-Mucayyab adlı
eserinde Arabî ayların felekler üzerindeki devri iĢlenmiĢtir. Eser,
CerrahpaĢa Tıp tarihi‟nde 336/4 numarası ile kayıtlıdır. Eser hicrî
1178‟de istinsah edilmiĢtir. Talik yazıyla yazılmıĢ olan eser, 24a-28a
sayfaları arasındadır (Ġhsanoğlu 1997, 51-54).
Yazarın kehanetlerle ile ilgili olan Melheme adlı eseri
harekesiz nesih yazıyla 23 satır olarak hicrî XII. yüzyılda istinsah
edilmiĢtir; müstensihi belli değildir. Eserin tek nüshası Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi Yeniler bölümünde 302/1 kayıt numaralı kitabın
1a-51a sayfaları arasında yer almaktadır. Ġlk ve son bölümleri eksiktir.
Eser, her bölümü ayrı bir ayı iĢleyen on iki ana bölüme, ana bölümler
de kendi içlerinde dört alt bölüme ayrılmıĢtır.
Mart ayıyla baĢlayan eser, Ģubat ayıyla sona ermektedir. Ana
bölümlere “bâb” adı, alt bölümlere “melhame” adı verilmiĢtir.
Melhame adlı alt bölümlerde o ayda olabilecek ay tutulması, güneĢ
tutulması, ĢimĢek çakması, ayın etrafında hâle oluĢması gibi olayların
ardından gerçekleĢmesi muhtemel hava durumu, buna bağlı olarak
mahsul durumu, insanların ve hayvanların sağlık durumu, halk
arasındaki sosyal ve siyâsî olaylar, askerî olaylar veya savaĢlar
hakkında Çin‟den Paris‟e, Fas‟a kadar geniĢ bir coğrafyayı
ilgilendiren kehanetlerde bulunulmuĢtur. Bu kehanetlerde yağmurun
5

bk. Avni ERDEMĠR, Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefa hayatı, eserleri, tesirleri
ve manzum eserlerinin tenkidli metni, Ankara 1999, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Doktora tezi, (BasılmamıĢ).
6
bk. Bir Semte Vefa - Bildiriler [Ed. N. Bilge ÖZEL ĠMANOV, Yunus UĞUR],
Ġstanbul 2009, Klasik Yayınları.
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yağması, suların artması-eksilmesi, yağmurun çok yağması hâlinde
ekinlerin ve yemiĢlerin çürümesi; az yağması hâlinde kıtlık
yaĢanması, bunun sonucunda eĢkıyanın türemesi, akabinde de ülke
genelinde bir güvenlik sorunu yaĢanması ve hükümdarın da bundan
etkilenmesi gibi değiĢik tahminlere yer verilmiĢtir. Hemen her
bölümde yalan haberlerin yayılması ve ülkede karıĢıklıkların oluĢması
arasında bir iliĢki kurulmuĢtur. KarıĢıklıkların arkasından doğacak
kavgalar, çıkacak çatıĢmalar, isyanlar ve bunların sonucunda da
padiĢahların durumunun ne olacağı ele alınmıĢtır.
Bu eserde dikkat çeken inanıĢlar, ayların insanlar üzerindeki
etkisidir. Eski tıp anlayıĢına göre insanın yapısında bulunan dört
unsurun (safra, sevda, dem, balgam) birbirine baskınlığının aydan aya
değiĢtiği, buna bağlı olarak da insan sağlığına etki edebilecek
yiyeceklerin neler olduğu, nelerin yenilip nelerin yenmemesi
gerektiği, nelerin yapılıp nelerden de kaçınılması gerektiği yazılmıĢtır
(Atasoy 2001).
ÇalıĢmada ele alınan Yedi Yılduzuŋ A⌠kāmı adlı eser,
Süleymaniye Kütüphanesi ġehid Ali bölümü 2795/12‟de kayıtlı olup
77a-81a sayfaları arasındadır. Eserin dili Türkçedir; talik hatla
harekesiz olarak yazılmıĢtır. 17,5x27,3 (12x21,5) cm boyutlarındadır.
24 Muharrem 997 (13 Aralık 1588)‟de A⌐MED BĠN ⌐AYDAR
tarafından istinsah edilmiĢtir. Eser bir giriĢ ve iki bölümden oluĢur.
GiriĢ bölümünde günün saatlerine etki eden yıldızlar anlatılmıĢtır.
Metinde yıldız adı verilen yedi gök cismi, ╦amer (Ay), Zü⌠al
(Satürn), MüĢter┬ (Jüpiter), Mirr┬⌢ (Mars), ġems (GüneĢ), ▓U╭ārid
(Merkür) ve Zühre (Venüs)‟dir. Bu bölümün ardından gelen “bāb-ı
d┬ger” adlı bölümde günün saati hangi yıldızın etkisine girmiĢse o
yıldızın etkisine göre yapılması ve yapılmaması gerekenler
sıralanmaktadır. Bundan sonra kan aldırmak için ayın uygun (uğurlu)
günleri sıralanmıĢtır. “Bâb” baĢlıklı bölümde Rûmî takvime göre ayın
günlerinin uğuru veya uğursuzluğu; ayın günlerinde yapılacak iĢler ve
yapılmayacak iĢlerden bahsedilmektedir.
2. ĠnanıĢlar

Yedi Yılduzuŋ A⌠kāmı‟nda günün belli vakitlerine bazı gök
cisimlerinin etki ettiği inancına iliĢkin bilgilerle baĢlanmaktadır.
Gökte görülen GüneĢ, Ay, Mars gibi her gök cismi için yıldız
kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. O dönemde, bugün gezegen,
uydu ve yıldız Ģeklinde ayırımı yapılan gök cisimleri için yıldız
kelimesi kullanılmaktadır.
Günün vakitleri sabah, kuĢluk, kuĢluk ile öğle ortası, öğle,
öğle namazı vakti, öğle ile ikindi ortası, ikindi vakti, ikindi ile akĢam
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ortası, akĢam ortası ile akĢam vakti olarak bölünmüĢtür. Metne göre
bu vakitlere hangi gün hangi yıldızın etki ettiğini gösteren tablolar

ÇarĢamba (çeharĢenbih)

Salı (seĢenbih)

Pazartesi
(düĢenbih)

Pazar
(yekĢenbih)

aĢağıya çıkarılmıĢtır.
Sabahtan
kuĢluk
vaktine

KuĢluktan öğle Öğleden
namazı ortasına ikindi
namazı
ortasına

Ġkindiden
ikindi ile
akĢam
ortasına

AkĢam
ortasından
AkĢam
vaktine

ġems

Zühre

╦amer

Zü⌠al

▓U╭ārid

Sabahtan
kuĢluk
vaktine

KuĢluk
ile öğle
ortasına

KuĢluk ile
öğle
ortasından
öğle vaktine

Öğle
vaktinden
ikindi
namazı
ortasına

Ġkindi
namazı
ortasından
ikindi
vaktine

Ġkindi
vaktinden
ikindi ile
akĢam
ortasına

╦amer

Zü⌠al

MüĢter┬

Mirr┬⌢

ġems

▓U╭ārid

Sabahtan
kuĢluk
vaktine

KuĢluk
vaktinden
kuĢluk ile
öğle
ortasına

KuĢluk ile
öğle
ortasından
öğle vaktine

Öğle
vaktinden
ikindi
namazı
ortasından
ikindi
vaktine

Ġkindi
vaktinden
ikindi ile
akĢam
ortasına

AkĢam
ortasında
n akĢam
vaktine

Mirr┬⌢

ġems

Zühre

╦amer

Zü⌠al

MüĢter┬

Sabaht
an
kuĢluk
vaktin
e

KuĢluk
vaktinden
kuĢluk ile
öğle
ortasına

▓U╭ārid ╦amer

KuĢluk ile
öğle
ortasından
öğle
vaktine

Öğle
vaktinden
ikindi
namazı
ortasına

Ġkindi
namazı
ortasından
ikindi
vaktine

Ġkindi
vaktinden
ikindi ile
akĢam
ortasına

AkĢam
ortasınd
an
akĢam
vaktine

Zü⌠al

MüĢter┬

Mirr┬⌢

ġems

Zühre
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Sabaht
an
kuĢluk
vaktine

KuĢluk
vaktinden
kuĢluk ile
öğle
vaktine

KuĢluk
ile öğle
ortasınd
an öğle
vaktine

Öğle
vaktinden
ikindi namazı
ortasına

Ġkindi
namazı
ortasından
ikindi
vaktine

Ġkindi
vaktinden
ikindi ile
akĢam
ortasına

AkĢam
ortasınd
an
akĢam
vaktine

MüĢter┬

Mirr┬⌢

ġems

Zühre

▓U╭ārid

╦amer

Zü⌠al

Sabahtan
kuĢluk
vaktine

KuĢluk
vaktinden
kuĢluk ile
öğle
ortasından
öyle
vaktine

KuĢluk ile
öğle
ortasından
öğle
vaktine

Öğle
vaktinden
ikindi
namazı
ortasına

Ġkindi
namazı
ortasından
ikindi
vaktine

Ġkindi
vaktinden
akĢam
ortasına

AkĢam
ortasından
akĢam
vaktine

Zühre

▓U╭ārid

╦amer

Zü⌠al

MüĢter┬

Mirr┬⌢

ġems

Sabahtan
kuĢluk
vaktine

KuĢluktan
öğle
ortasına

Öğle
ortasından
öğle
vaktine

Öğle
vaktinden
ikindi
namazı
ortasına

Ġkindi
namazı
ortasından
ikindi
vaktine

Ġkindi
vaktinden
akĢam
ortasına

Ġkindi
ortasından
akĢam
vaktine

Zü⌠al

MüĢter┬

Mirr┬⌢

ġems

Zühre

▓U╭ārid

╦amer

Cumartesi
(Ģenbih)

Cuma (cum▓a)

PerĢembe (pençĢenbih)
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Metnin “bāb-ı d┬ger” adlı ikinci bölümünde günün bölümlere
ayrılan saati hangi yıldızın etkisine girmiĢse ona göre yapılması ve
yapılmaması gerekenler sıralanmaktadır.
Metnin “bāb” adlı üçüncü bölümünde ayın hangi günlerinde
kan aldırmanın iyi, hangi günlerinde kötü olacağına dair inanıĢlar
sıralanmıĢtır. Ayın ilk on beĢ günü ve son iki günü kan aldırmak için
uygun sayılmamıĢ, bu günlerde kan aldıranların uğrayacakları belalar,
hastalıklar sıralanmıĢtır.
Risaleye göre kan aldırmanın uygun olmadığı günler ve bu
günlerde kan aldıranların müptelâ olacakları hastalıklar Ģunlardır:
Ayın birinci gününde kan aldıran, çok sık titreme/seyirme
hastalığına, ikinci gününde kan aldıran, histeriye; üçüncü gününde kan
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aldıran, türlü türlü hastalıklara yakalanır. Dördüncü gününde kan
aldıran, kalp sektesinden ölür. Ayın beĢinci gününde kan aldıran, çok
sık titreme/seyirme hastalığına; altıncı gününde kan aldıran, mide
fesadına; yedinci gününde kan aldıran, güçsüzlüğe, iktidarsızlığa,
beden zayıflığına; sekizinci gününde kan aldıran, ağır hastalıklara
yakalanır. Dokuzuncu gününde kan aldıran, kalp sektesinden ölür.
Ayın onuncu gününde kan aldıran, zihin (dimağ) kuruluğuna
(bunama?); on birinci gününde kan aldıran, Ģarbon (yanıkara-╧abarcu╧
çıbanları) hastalığına; on ikinci gününde kan aldıran, ağız kokması
hastalığına; on üçüncü gününde kan aldıran, depresyona (bunaltı –
metinde ╧albi ma⌠zūn ol-); on dördüncü gününde kan aldıran,
güçsüzlüğe, iktidarsızlığa, beden zayıflığına; ayın on beĢinci gününde
kan aldıran kiĢi ise yukarıda sayılan hastalıkların çoğuna/hepsine
yakalanır. Yirmi dokuzuncu ve otuzuncu gününde kan aldıran kiĢi için
de “tehlike vardır” denilerek ölümcül hastalık tehlikesi belirtilmiĢtir.
Risaleye göre kan aldırmanın uygun olduğu günler:
Ayın on altıncı gününde kan aldıran Ģarbon hastalığından
kurtulur. Ayın on yedinci gününde kan aldıran bir yıl boyunca hiç
hasta olmaz. Ayın on sekizinci gününde kan aldıran baĢ ağrısı
derdinden; on dokuzuncu gününde kan aldıran felç olmaktan; yirminci
gününde kan aldıran nezleden kurtulur. Ayın yirmi birinci gününde
kan aldıran yürek ağrısı çekmez. Ayın yirmi ikinci gününde kan
aldıran ağız kokusu derdinden kurtulur. Ayın yirmi üçüncü gününde
kan aldıranın bedeni kuvvetli olur, zayıflık, iktidarsızlık
hastalıklarından kurtulur. Ayın yirmi dördüncü gününde kan aldıran
hastalıklarından kurtulur. Ayın yirmi beĢinci gününde kan aldıranın
zekāsı artar. Ayın yirmi altıncı gününde kan aldıran hastalıklarından
kurtulur. Ayın yirmi yedinci gününde kan aldıran kalp ağrısından
kurtulur. Ayın yirmi sekizinci gününde kan aldıranın bedeni kuvvetli
olur, zayıflık, iktidarsızlık hastalıklarından kurtulur.
Metnin “bāb” adlı dördüncü bölümünde ayın günlerinin
uğuru ve uğursuzluğu iĢlenmektedir. Ayın günlerinin uğurlu oluĢu
Ġslam inancına göre peygamberlerin yaratılıĢına, onların ve
kavimlerinin felaketlerden kurtuluĢuna; uğursuz oluĢu da kavimlerin
uğradığı felaketlere dayandırılmaktadır. Risaleye göre ayın uğurlu
günleri 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19.,
20., 22., 23., 26., 27., 29., 30.; uğursuz günleri de 3., 13., 16., 21., 24.,
25., 28. olarak sıralanmıĢtır.
Metnin dili yeterince sade olduğundan ve makalenin
uzaması istenmediğinden ayın uğurlu ve uğursuz günlerinde
yapılacaklar ile yapılamayacaklar hakkında ayrıca buraya bir açıklama
alınmamıĢtır.
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3. Metin
3.1. Metnin dil ve yazım özellikleri
Metnin yazımında Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinden
çok Osmanlıca dönemine geçiĢi yansıtan yazım özellikleri göze
çarpmaktadır. Bir kelimenin yazımında aynı satırda bile farklı yazım
Ģekline rastlanabilmektedir:
{+DIr} ekinin eski Ģeklinde sonunda yer alan geniĢ zaman
III. tekil Ģahıs {-or} eki düĢmüĢtür. Yuvarlak okunmasını gerektirecek
herhangi bir iĢaret de (ötre veya  )وyoktur.
{+A} isim hal eki hep güzel h ( )ﻪile yazılmıĢtır. Asıl
metinde güzel h ( )ﻪile yazılan e/a harfleri yazım özelliğinin
görülebilmesi için yazı çeviriminde ę / ą harfleriyle gösterilmiĢtir:
⌢astąyą ) ) ﺧﺴﺗﻪ ﻴﻪ78a/ 13; incę iĢlerę ) ) اﻴﻨﺠﻪ اﻴﺸﻠﺮﻩ78a/ 11.
{+I} isim hal eki bazen y ( )ﻯile bazen de güzel he ( )ﻪile
biten kelimelerde hemze (‟)ﺀnin güzel he üzerine konmasıyla ()ﮥ
gösterilmiĢtir:
nāzileyi ( )ﻧﺎﺰﻟﮥ78b/ 9.
Ġstek kipi eki {-A} ise çoğu yerde elif ( )اile yazılmıĢ, çok az
yerde güzel h ( )ﻪile yazılmıĢtır. Metnin yazı çeviriminde bu ikisi
arasındaki yazım farkının görülebilmesi için asıl metindeki güzel h ()ﻪ
ile yazılan e/a harfleri yazı çeviriminde ę / ą harfleriyle gösterilmiĢtir:
⌢astą ola ) ) ﺧﺴﺗﻪ اوﻻ79a/ 11; ⌢astą olą ) ) ﺧﺴﺗﻪ اوﻠﻪ79b/ 6;
⌢ayr ériĢę ) ) ﺧﻴﺮ اﻴﺮ ﺸﻪ81a/ 3.
╧açą ) ) ﻘﭽﻪ78b/ 20, ╧aça ) ) ﻘﭽﺎ79b/ 1,
baĢlaya ( )ﺑﺷﻼﻳﺎ80a/ 16.
bāy ola ( )ﺑﺎﻯ اوﻻ79a/ 20, bāy olą ( )ﺑﺎﻯ اوﻟﻪ80a/ 3.
bulą ( )ﺑﻮﻻ78b/ 17, 78b/ 19; ⌢ayr bulą 80a/ 21; necāt bulą
80a/ 4; ululu╧ bulą 81a/ 9; selāmet bulą 80a/ 21, selāmetlik bulą 81a/
1; ġan┬metler bulą 80a/ 22; ╩ı⌠⌠at bulą 79b/ 15.
bula ( )ﺑﻮﻠﻪ78b/ 18, 79a/ 14, 79a/ 21; felā⌠ bula 80a/ 20.
Metinde gider- fiilindeki {-Ar-} ekinin yazımında da iki
değiĢik Ģekil tercih edilmiĢtir:
giderę ( )ﻛﺪﺭﻩ78b/ 6; gidęrę ( )ﻛﺪﻩﺭﻩ78b/ 9, 78b/ 10.
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{+lIk} ekinin sonundaki k‟nin yazımında, ek aynı kelimeye
getirilirken bile iki farklı tavır görülebilmektedir: +lIk ( )ﻟكveya +lI╧
()ﻟق.
⌢astalıġı )╧ ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻐﻰatı ola 79a/ 19; ⌢astalıġı ) ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻐﻰuza╧
çekę 79b/ 9; ⌢astalı╧ ) ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠق79b/ 2; ⌢astalı╧dan ) ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻘﺪﻦ79b/ 19;
⌢astalıgı ) ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻜﻰ80b/ 13; ⌢astalıkdan )⌠ ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻜﺪﻥalā╩ ola
78b/ 12, ⌢astalıkdan ) ╧ ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻜﺪﻥurtılup 79b/ 3, ⌢astalıkdan ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻜﺪﻥ
) 78b/ 12, 79a/ 14, 79b/ 3; ⌢astalıkdan )  ) ﺧﺴﺗﻪ ﻠﻜﺪﻥselāmet bula 79a/
14; dünyālıgı ) ) ﺩﻨﻴﺎ ﻠﻜﻰ77b/ 13.
ket⌢udālık ( )ﻛﺗﺧﺪاﻟكeylemek 77b/ 10, ket⌢udālı╧ ()ﻛﺗﺧﺪاﻟق
eylemek 78a/ 6.
Metinde ilgilisinin dikkatini çekecek bazı kelime ve kelime
öbeklerine rastlanmıĢtır:
becid ╭ut- „sıkı tutmak‟ (Ve her iĢi kim becid ╭uta, ġāyetę ve

nihāyetę ériĢę 79a/ 10)

bit┬ yazma╧ (╧aż┬ bit┬sin yazmaġą 80b/ 10)
delim ol- (Ammā her oġlan ki bu sā▓atdę dünyāyą gelsę
dostı-ylą ▓┬yĢ édici ola; dāimā göŋli fera⌠ üzerę ola; ve mālą ⌠ar┬s ola;
ve ulu iĢler iĢlemegę delim ola 78a/ 9)
elden gel- (eliŋden geldikçę 79a/ 3, elden geldikçę 79b/ 4)
gider- giderę 78b/ 6. gidęrę 78b/ 9, 78b/ 10.
⌠arām yéyici ve ╧anlar dökici „zalim‟ 78a/1.
╧o╧aġan „çok kokan, pis kokan‟ (aġzı ╧o╧aġan ola. 78b/ 3)
╧ullı╧ göstermek 78a/ 7
savaĢ étmek 78a/ 9
╩ayrulı╧ 78b/ 11
ögrenmek (Bu gündę ╭oġanuŋ ╭āli▓i ta▓l┬m-i ▓ilmę ya▓n┬ ▓ilm
ögrenmegę eyüdür. 80a/ 2.)
╭oġrı söyleyici 79a/ 13
uza╧ çek- (⌢astalıġı uza╧ çekę 79b/ 9)
yaraġ görmek (mevt yaraġın görmek 80a/ 9)
yaramaz 81a/ 4
yārlı╧ étmek 78a/ 17
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yırtıcı (Her kim bu gündę ╧açą, dilenę yā⌢ud yırtıcı cānvar

yéyę 80b/ 13)

yüz gör- (pādiĢāhlar ve begler yüzin görmek 77b/ 16)
3.2. Metnin hazırlanıĢında izlenen yol
Metinde geçen kelimelerin yazı çevirimi yazıda kullanılan
harflerin tam olarak gösterilebilmesi için ayrıntılı olarak yapılmıĢtır.
Metin noktalanmıĢtır. Metinde kullanılan harfler ve iĢaretler:
é

: Kapalı e

ę/ą

: güzel h (  ) ﻪile yazılmıĢ /a/ veya /e/
: Yaprak (varak) numarası

(1)

: Satır numarası

[]

: Metinde bulunmayan harfleri gösterir.

<>

: Metinde fazladan yazılmıĢ harf veya kelimeleri

(?)

: ġüphe gösterir.

gösterir.
[…] : Okunamayan harf veya kelime bulunduğunu
gösterir.
3.3. Yedi Yılduzuŋ A⌠kāmı Yazı çevirimi
(1)

Yédi Yılduzuŋ A⌠kāmın Beyān Éder

(2)

Pes dilerseŋ kim bu yédi yılduzuŋ her bir gündę birisinüŋ
sā▓ati nę va╧itdür bileyin, bu nüs⌢a anı beyān éder. (3) Me╫elā
yekĢenbih güni ╩abā⌠dan ╧uĢlı╧ va╧tinę degin ġems‟[üŋ]dür;
╧uĢlı╧dan öylę namāzınuŋ ortasıną (4) degin Zühre‟nüŋdür; öylę
va╧tinden ikindü namāzı ortasıną degin ▓U╭ārid‟üŋdür; ikindü
va╧tinden (5) ikindü ilę a⌢Ģām ortasıną degin ╦amer‟üŋdür; a⌢Ģām
ortasından a⌢Ģām va╧tinę degin Zü⌠al‟üŋdür.
(6)

DüĢenbih gün ╩abā⌠dan ╧uĢlı╧ va╧tinę degin
╦amer‟üŋdür; ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasıną (7) degin Zü⌠al‟üŋdür; ╧uĢlı╧ ilę
öylę ortasından öylę va╧tinę degin MüĢter┬‟nüŋdür; öylę va╧tinden (8)
ikindü namāzınuŋ ortasıną degin Mirr┬⌢‟üŋdür; ikindü namāzı
ortasından ikindü va╧tinę degin (9) ġems‟üŋdür; ikindü va╧tinden
ikindü ilę a⌢Ģām ortasıną degin ▓U╭ārid‟üŋdür.
SeĢenbih gün (10) ╩abā⌠dan ╧uĢlı╧ va╧tinę degin
Mirr┬⌢‟üŋdür; ╧uĢlı╧ va╧tinden ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasıną degin (11) ⌠ükm
ġems‟üŋdür; ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasıną degin <öylę va╧tinę degin>
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Zühre‟nüŋdür; öylę va╧tinden (12) ikindü namāzı ortasından ikindü
va╧tinę degin ╦amer‟üŋdür; ikindü va╧tinden ikindü ilę a⌢Ģām (13)
ortasıną degin Zü⌠al‟üŋdür; a⌢Ģām ortasından a⌢Ģām va╧tinę degin
MüĢter┬‟nüŋdür.
ÇehārĢenbih (14) güni ╩abā⌠dan ╧uĢlı╧ va╧tinę degin
▓U╭ārid‟üŋdür; ╧uĢlı╧dan ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasıną (15) degin
╦amer‟üŋdür; ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasından öylę va╧tinę degin
Zü⌠al‟üŋdür; öylę va╧tinden (16) ikindü namāzı ortasıną degin
MüĢter┬‟nüŋdür; ikindü namāzı ortasından ikindü va╧tinę (17) degin
Mirr┬⌢‟üŋdür; ikindüden ikindü ilę a⌢Ģām ortasıną degin ġems‟üŋdür;
a⌢Ģām ortasından (18) a⌢Ģām va╧tinę degin Zühre‟nüŋdür.
PençĢenbih gün ╩abā⌠dan ╧uĢlı╧ va╧tinę degin (19)
MüĢter┬‟[nüŋ]dür; ╧uĢlı╧dan ╧uĢlı╧ ilę öylę va╧tinę degin
Mirr┬⌢‟[üŋ]dür; ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasından (20) öylę va╧tinę degin
ġems‟[üŋ]dür; öylę va╧tinden ikindü namāzı ortasıną degin
Zühre‟[nüŋ]dür; ikindü (21) namāzı ortasından ikindü va╧tinę degin
▓U╭ārid‟[üŋ]dür; ikindüden ikindü ilę a⌢Ģām ortasıną (22) degin
╦amer‟[üŋ]dür; a⌢Ģām ortasından a⌢Ģām va╧tinę degin Zü⌠al‟[üŋ]dür.
Cum▓a güni ╩abā⌠dan (23) ╧uĢlı╧ va╧tinę degin
Zühre‟[nüŋ]dür; ╧uĢlı╧dan ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasından öylę va╧tinę
(1)
degin
▓U╭ārid‟[üŋ]dür; ╧uĢlı╧ ilę öylę ortasından öylę va╧tinę
degin ╦amer‟[üŋ]dür; öylę va╧tinden ikindü namāzı (2) ortasıną degin
Zü⌠al‟[üŋ]dür; ikindü namāzı ortasından ikindü va╧tinę degin
MüĢter┬‟[nüŋ]dür; ikindüden (3) a⌢Ģām ortasıną degin Mirr┬⌢‟[üŋ]dür;
a⌢Ģām ortasından a⌢Ģām va╧tinę degin ġems‟[üŋ]dür.
ġenbih (4) gün ╩abā⌠dan ╧uĢlı╧ va╧tinę degin Zü⌠al‟[üŋ]dür;
╧uĢlı╧dan öylę ortasıną varıncą ⌠ükm MüĢter┬‟nüŋdür; (5) öylę
ortasından öylę va╧tinę degin Mirr┬⌢‟üŋdür; öylę va╧tinden ikindü
namāzı ortasıną degin (6) ġems‟[üŋ]dür; ikindü namāzı ortasından
ikindü va╧tinę degin Zühre‟[nüŋ]dür; ikindüden a⌢Ģām ortasıną (7)
degin ▓U╭ārid‟[üŋ]dür; a⌢Ģām ilę ikindü ortasından a⌢Ģām va╧tinę
degin ╦amer‟[üŋ]dür.
(8)

Bāb-ı D┬ger

(9)

Çün bildüŋ ki her yılduz her günüŋ nę sā▓atindę ╭oġar
imiĢ, pes bilmek gerek ki her bir yılduzuŋ sā▓atindę (10) nę iĢleyeler; ol
dā⌢┬ bu nüs⌢adą ma▓lūm olur.
Çün [sā▓at] Zü⌠al‟[e] ériĢę, ket⌢udālık eylemek (11) ve ╩atu
bāzār étmek ve cüft sürüp ekin ekmek ve geŋez iĢler (12) ve düĢmaniçün ╭ılsım yazma╧ eyüdür. Ve her oġlan ki bu sā▓atdę cihāną gelsę
▓ömri uzun olur (13) démiĢler ve dünyālıgı ⌠adden(?) aĢa. Ammā nikā⌠
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étmek ve kimesne ilę yār olma╧ destūr ╧ılma╧ ve ╧an (14) alma╧ ve
╧ulaġą ⌠acāmat étmek ve ⌢astąyą mu▓ālecę eylemek ve pādiĢāhlar ve
begler yüzin görmek ve savaĢą (15) varma╧ ve cenk étmek ve yeŋi ╭on
biçmek ve yeŋi ╭on géymek eyü degüldür.
Çün sā▓at MüĢter┬‟yę (16) ériĢę, nikā⌠ étmek ve dost dutma╧
ve pādiĢāhlar ve begler yüzin görmek ve ulu ⌢ayırlu (17) iĢler iĢlemek
ve dost-içün ╭ılsım yazma╧ ve yeŋi ╭on géymek ve yeŋi ╭on biçmek ve
╩atu bāzār étmek (18) ve ╧an alma╧ ve ╧ulaġą ⌠acāmat étmek eyüdür.
Ammā her oġlan ki bu sā▓atdę dünyāyą gelsę ╩ālih ola (19) ve d┬ndār
ola ve Ģey╭ān mekrinden em┬n ola.
Çün sā▓at Mirr┬⌢‟ą ériĢę, savaĢ (20) āletin düzmek gerek,
düĢman-içün ╭ılsım yazma╧ ve ╧an alma╧ ve ╧ulaġą ⌠acāmat ve Ģā▒lı╧
(21)
eylemek ve fesād iĢę ▓amel étmemek ve yārlı╧ eyüdür. Ammā
pādiĢāhlar ve begler yüzin görmek ve bir ⌠ācet (22) ╭aleb étmek, seferę
gitmek ve bāzirgānlı╧ eylemek ve yeŋi ╭on biçmek ve géymek eyü
(1)
degüldür. Ammā her oġlan ki
bu sā▓atdę dünyāyą gelę ⌢al╧uŋ
malıną ⌠ar┬╩ olą ve ⌠arām yéyici ve ╧anlar dökici ola.
Çün sā▓at ġems‟ę ériĢę, (2) sefer eylemek ve ulu iĢlerę
baĢlama╧ ve yeŋi ╭on géymek ve biçmek ve nikā⌠ étmek ve ╩atu bāzār
étmek ve kimesnę ilę (3) dostlı╧ eylemek ve düĢman-içün ╭ılsım
yazma╧ eyüdür. Ammā her oġlan ki bu sā▓atdę dünyāyą gelsę ▓ömri (4)
uzun olur ve devletlü ola. Ammā bāzirgānlı╧ étmek ve düĢman-içün
╭ılsım yazma╧ ve cenk āletin düzmek (5) eyü degüldür.
Çün sā▓at Zühre‟yę ériĢę, nikāh étmek ve yārlı╧ étmek ve
dost-içün ╭ılsım yazma╧ (6) ve ululaĢma╧ istemek ve ▓avrat er yüzinę
ba╧ma╧ ve erler ▓avratlar ve ⌢ādimler yüzinę ba╧ma╧ ve ket⌢udālı╧
eylemek (7) ve ╧an aldurma╧ ve ╧ullı╧ göstermek ve ⌢astąyą mu▓ālece
eylemek ve ot içmek ve yeŋi ╭on géymek ve biçmek eyüdür. (8) Ammā
her oġlan ki bu sā▓atdę dünyāyą gelsę dostı-ylą ▓┬yĢ édici ola; dāimā
göŋli fera⌠ üzerę ola; (9) ve mālą ⌠ar┬s ola; ve ulu iĢler iĢlemegę delim
ola; ▓ā╧il ola. Ammā melūl olma╧ ve savaĢ étmek ve ā╩┬ olma╧ (10) eyü
degüldür, démiĢler.
Çün sā▓at ▓U╭arid‟ę ériĢę, in▓ām étmek ve ╩ada╧ą vérmek ve
Ģeref (11) ehlinüŋ ve ╧alem ehlinüŋ yüzinę ba╧ma╧ ve incę iĢlerę Ģürū▓
étmek ve dost-içün ╭ılsım yazma╧ eyüdür. (12) Ve her oġlan ki bu
sā▓atdę dünyāyą gelsę ▓ālim ve ▓ā╧il ve fāżıl ola. Ammā ╧an alma╧ ve
╧ula╧ ⌠acāmat (13) ve fāl açma╧ ve ⌢astąyą mu▓ālece eylemek ve ot
içmek ve kirlü iĢler iĢlemek ve nikā⌠ étmek eyü degüldür.
(14)

Çün sā▓at ╦amer‟ę ériĢę, ⌢astąyą mu▓ālece eylemek ve
ekin ekmek ve baġlar ve bostanlar ta▓m┬r eylemek ve yeŋi (15) ╭on
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biçmek ve géymek ve pādiĢāhlar ve ulular yüzinę ba╧ma╧ ve
avlanma╧ ve dost-içün ╭ılsım yazma╧ eyüdür. (16) Ammā her oġlan ki
bu sā▓atdę dünyāyą gelę māllu ve ni▓metlü ola. Ammā Ģol gereklü iĢler
iĢlemek ve nikā⌠ (17) étmek ve yārlı╧ étmek eyü degüldür, démiĢler.
Bu cümle, müneccim┬n ╧avlidür: lā ya▓lamu ▔l-ġayba illā ▔llāh.
(18)

Bāb

Her kim ayuŋ iĢbu günlerindę ╧an alą bu ▒ikr olınan ╧ażālar
█āhir ola. Her kim ayuŋ (19) evvelindę ╧an aldursą endāmı ditregen ola;
ve ikinci günindę aldursą isteriyę mübtelā ola; ve üçünci (20) günindę
aldursą dürlü dürlü ▓illetler ▓āriż ola; ve dördünci günindę aldursą
mevt-i müfācāyą (21) uġrayą; ve beĢinci günindę aldursą endāmı
ditregen ola; ve altıncı günindę aldursą ma▓desi (22) fāsid ola; ve
yédinci günindę aldursą endāmı süst ola; ve sekizinci günindę aldursą
(1)
müĢkil
rencler ve marażlar ▓āriż ola; ve ╭o╧uzıncı günindę
aldursą mevt-i müfācāyą uġrayą; ve onuncı günindę (2) aldursą dimāġı
yābis ola; ve on birinci günindę aldursą bedenindę ╧abarcu╧ çıbanları
çı╧ą; (3) ve on ikinci günindę aldursą aġzı ╧o╧aġan ola; ve on üçünci
günindę aldursą ╧albi ma⌠zūn ola; (4) ve on dördünci günindę aldursą
endāmı süst ola; ve on beĢinci günindę aldursą iĢ bu ▒ikr (5) olınan
rencler ▓āriż ola. Her kim bu günlerdę ╧an aldursą iĢ bu ▒ikr
olınanlardan (6) ╧urtılą. Her kim ayuŋ on altıncı günindę ╧an aldursą
╧abarcu╧ rencin giderę; ve on yédinci günindę (7) aldursą tā bir yılą
degin ▓illet görmeyę; ve on sekizinci günindę aldursą baĢ aġrısından
em┬n ola; (8) ve on ╭o╧uzıncı günindę aldursą meflūç olma╧dan ⌢alā╩
ola; ve yigirminci günindę aldursa nāzileyi def▓ (9) édę; ve yigirmi
birinci günindę aldursą yürek aġrısın gidęrę; ve yigirmi ikinci günindę
aldursą aġzı (10) ╧o╧usın gidęrę; ve yigirmi üçünci günindę aldursą
endāmı ╧uvvetlü ola; ve yigirmi dördünci günindę (11) aldursą ╩ayrulı╧
gidę; ve yigirmi beĢinci günindę aldursą zekāsı artą; ve yigirmi altıncı
günindę (12) aldursą ⌢astąlıkdan ⌠alā╩ ola; ve yigirmi yédinci günindę
aldursą ╧albinden za⌠m gidę; ve yigirmi (13) sekizinci günindę aldursą
gevdesi ╧av┬ ola; ve yigirmi ╭o╧uzıncı ve otuzıncı günindę aldursą (14)
mu⌢ā╭arą vardur, démiĢler.

Bāb
Ay günlerinüŋ Ģerefin ve nu⌠ūsetin beyān éder.
(15)

Ayuŋ evvelki güni mübārekdür; ⌢ażret-i ⌐a╧ calla wu
▓alā Ādem peyġamberi bu gündę yaratdı; mübārekdür. ⌡ā╩╩aten (16)
pādiĢahları görmek ve ⌠ācetler dilemek. Ve bāzirgānlik ġāyetdę
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⌢obdur. Her kim bu gündę ⌢astą olsą (17) t┬z ⌢oĢ ola. Ve her oġlan ki
bu gündę vücūdą gelsę selāmatlı╧ bulą ve cümle belādan em┬n ola. (18)
Ve her oġlan ki ta▓allümę veyā ╩an▓atą v┬r, felā⌠ bula. Ve bu gündę bir
⌠ayvān ╩atun alsą mübārek ola; (19) andan ço╧ ⌢ayr bulą. Ve bu gündę
dostlarą nāmę yazma╧ mübārekdür; ve bir yérden bir ā⌢ir yérden bir
ā⌢ir yérę na╧l étmek (20) mübārekdür. Ve bir kimesneden ⌠ācet
dilemek mübārekdür. Ve bu gündę her kim ╧açą, bulıną. Ve her kim
bir yérę (21) ▓azm eylesę t┬z ériĢę.
Ayuŋ ikinci güni mübārekdür; bu gündę ⌐a╧ sub⌠ānahu wa
ta▓ālā ⌡ażret-i ⌐avvā‟yı (22) yaratdı. Evlenmek, alup ve ╩atma╧ eyüdür.
(1)
Ve orta╧lı╧ ve ödünç vérmek […] vérmek ġāyet
⌢ūbdur. Begleri
ve pādiĢahları görmek ve bir kimesnę ilę dostlı╧ dutma╧ ve bir yérden
bir ā⌢ir yérę na╧l (2) étmek ╧atı ⌢ūbdur. Ve her kim bu gündę ╧açą,
gérü bulıną. Ve her oġlan ki bu gündę vücūdą gelsę, selāmatlı╧ bulą.
(3)

Ayuŋ üçünci güni ╧atı na⌠sdur; eliŋden geldikçę
pādiĢahları görmekden ╩a╧ın. Bir mi╧dār ╩ada╧ą (4) vér; tā ki bu günüŋ
╧ażāsı def▓ olą. Ve her kim bu gündę ⌢astą ola, üç günę degin ⌢oĢ
olmaz-ısą (5) mevti ya╧ın olą. Bu gündę iĢ iĢlemeye ve seferę gitmeyę
.Ve her kim bu gündę ╧açą, gérü bulınmayą. Ve alma╧ (6) ve ╩atma╧
mübārek degüldür. Ve her oġlan ki bu gündę vücūdą gelsę felā⌠
bulmayą. Ve bu gündę (7) nikā⌠ étmemek gerekdür. Ve bu gündę
buġdaydan yedügi-çün géydügi ╭onlarını Ādem‟den ve Havvā‟dan
çı╧ardılar.
(8)

Ayuŋ dördünci güni mübārekdür. Çiftlenmek ve her iĢ ki
cümlesi bu gündę ola mübārekdür. (9) Ve bu gündę ╦ābil anadan
vücūdą geldi. Ve bu gündę nikā⌠ étmek mübārekdür. Ve bu gündę
⌢u╩ūmet (10) ve cenk étsę █afer bulą. Ve her iĢi kim becid ╭uta, ġāyetę
ve nihāyetę ériĢę. Ve her kim bu gündę ╧aça, gérü bulına. (11) Ve her
kim bu gündę ⌢astą ola, ⌢astąlıġı uzun ola. Ammā ot içmek ⌢ūbdur.
Ve bu gündę vücūdą (12) gelen oġlan Ģa╧┬ ola; ve atasıną ve anasıną
▓ā╩┬ ola; ammā gevdesi ve a▓żāsı ╧uvvetlü ve ╧av┬ ola.
(13)

Ayuŋ beĢinci güni mübārekdür; bu gündę ⌐ābil dünyāyą
geldi. Ve her kim bu gündę vücūdą gelsę ╭oġrı söyleyici ola; (14) ve
⌐a╧ ta▓ālānuŋ ╭ā▓atinę raġbet édici ola; ve ⌢astąlıkdan selāmet bulą.
Ve her [kim] ki bu gündę ╧aça, gérü bulınmayą. (15) Ve bu gündę
seferę gitmek ve ⌠ācet ╭aleb étmek eyü degüldür.
Ayuŋ altıncı güni mübārekdür; ⌢u╩ū╩an (16) çiftlenmek ve
orta╧lı╧ eylemek ve ödünç vérmek ve biti yazup vérmek ġāyet
mübārekdür. Ve her kim (17) bu gündę sefer étsę fā▔idesi ço╧ ola. Ve av
avlama╧ ⌢ūbdur. Ve her kim bu gündę ⌠ayvānlardan (18) nesnę ╩atun
alsą elindę ço╧ zamān ╧alą ve andan ço╧ Ģādlı╧ bulą. Ve her kim bu
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gündę ⌢astą ola, (19) ⌢astąlıġı ╧atı ola; ve anuŋ üzerinę ╧or╧ma╧ gerek,
sekiz günę degin. Ve her kim bu gündę vücūdą gelsę (20) bāy ola. Ve
her kim bu gündę ╧açą, gérü bulınmayą; meger ki ölę, gün seĢenbih
olą. Ve her kim bu gündę (21) ekin biçsę veyā yémiĢ dérsę Ģā▒┬lı╧ bula.
Ve her kim bu gündę alup ╩atsą fā▔idę éde.
Ayuŋ yédinci (22) güni mübārekdür; ⌢u╩ū╩an sul╭ānları
(1)
görmek ve anlar ilę mü╩ā⌠abet eylemek. Bu gündę ⌢ayr ço╧dur.
╧an alma╧ ve sefer eylemek ve ╧ul ve ╧aravaĢ ╩atun alma╧ ╧atı
mübārekdür. Ve her kim bu gündę ╧aça, gérü bulıną (2) beĢ günę
degin; eger beĢ günę degin bulınmaz isę ╩oŋrą bulınmayą. Ve her kim
bu gündę ⌢astą olsą ⌢astąlı╧ (3) ╧atı ola; andan ╩oŋrą ⌢astąlıkdan
╧urtılup ╩aġlı╧ bulą.
Ayuŋ sekizinci güni mübārekdür. Av avlama╧ (4) ve sul╭ānlar
yüzin görmek ve ⌠ācet dilemek mübārekdür. Ve bu gündę sefer
eylemek gerekmez; elden geldikçę (5) ╩a╧ınma╧ gerekdür. Ve eger
sefer édersę ╩ada╧ą vérę. Dört aya╧lı ╩atun alma╧ eyüdür. Ve her kim
(6)
bu gündę ⌢astą olą, bir haftayą degin ⌢oĢ olursą ⌢alā╩ bulą; ve illā
vefāt édę. Ve her oġlan ki (7) bu gündę ╭oġą, yerindę durmayą.
Ayuŋ ╭o╧uzıncı güni mübārekdür. Ve her kim bu gündę sefer
édę, ma╧╩ūdıną (8) ériĢę. Ve ot içmek ve ekin ekmek eyüdür. Ve her
kim bu gündę ╧açą, bulıną. Alup ve ╩atma╧ eyüdür; (9) ⌢u╩ū╩an kim
⌠ayvānāt alma╧. Ve her kim bu gündę ⌢astą ola, ⌢astąlıġı uza╧ çekę.
Ve her kim bu gündę vücūdą (10) gelsę ▓ömri uzun olą.
Ayuŋ onuncı güni mübārekdür; bu gündę Nū⌠ peyġamber
(▓a.m.) vücūdą geldi. Her kim bu gündę (11) anasından ╭oġą, rızı╧lu ola;
hergiz derv┬Ģ olmayą. Ve bu gündę ╧an alma╧ ve ot içmek eyüdür. Ve
sul╭ānları (12) ve begleri görmemek gerekdür démiĢler.
Ayuŋ on birinci güni av avlama╧ içün ⌢ūbdur. Her kim bu
gündę ⌢astą (13) ola, on günę degin ⌢oĢ olmaz isę ölę. Ve ╩atu bāzār
étmek ⌢ūbdur. Ve ⌠ayvān alma╧ ⌢ūbdur. (14) Ve her oġlan ki bu gündę
vücūdą gelę, ╩āli⌠ ve d┬ndār ola. Ve her kim bu gündę ╧açą, gérü
bulınmayą. Eger (15) bu gündę ⌢astą olsą t┬z ╩ı⌠⌠at bulą.
Ayuŋ on ikinci güni mübārekdür. Her kim bu gündę vücūdą
gelę ▓ömri uzun olą ve sul╭āndan ço╧ ⌢ayr bulą. Ve bu gündę
çekiĢmekden ⌠a▒er édę. Perh┬z eyleyę dār-ı ⌠arbę (17) çenk étmeyę ve
çengę varmaya ve ╭ırna╧ kesmeyę ve ╭on yumayą ve baĢın yumayą. Ve
ammā bu gündę yémiĢ (18) dérę ve ekin biçę ve bir yérden bir ā⌢ir yérę
na╧l eyleyę. Her kim bu gündę ╧açą, bulıną. Ve her kim bu gündę
⌢astą (19) olsą ⌢astąlıġı uza╧ çekę; ölümę ya╧ın varą, gérü sı⌠⌠at bulą;
ol ⌢astąlı╧dan ölmeyę, eyü olą.
(16)
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Ayuŋ on üçünci güni nu⌢usdur, […] bir gündür; bu
gündę ġāyet ⌠a▒er étmek gerekdür ve ╩ada╧ą (21) vérmek gerekdür ve
bu gündę sul╭ān görmemek gerekdür. Ammā deŋizde ve ╧aradą av
avlama╧ eyüdür. Ve baĢ (22) yuma╧ ve ġusl eylemek ve ╭ırna╧ kesmek
eyüdür. Her kim bu gündę ⌢astą olsą ╩ı⌠⌠at bulą. Ve her oġlan ki
(1)
bu gündę vücūdą gelę, ⌢amr içici olą ve yalancı olą.
Ayuŋ on dördünci güni mübārekdür. Her kim bu gündę (2)
╭oġą, ⌢ūb ╧ılı╧lu olą. Bu gündę ╭oġanuŋ ╭āli▓i ta▓l┬m-i ▓ilmę ya▓n┬ ▓ilm
ögrenmegę eyüdür ve ▓ömrinüŋ ā⌢irindę (3) bāy olą. Bu gün
«Lebbeyk!» dénicek gündür; sul╭ānları görmek eyüdür. Her kim bu
gündę ╧aça, (4) bulınmayą. Evlenmek ve cümle ⌠ācātą mu▓āmele
étmek eyüdür. Ve her kim seferę gitsę necāt bulą ve ╩ı⌠⌠at ve selāmetlę (5) gérü gelę. Ve her kim bu gündę ⌢astą olsą, eger iki haftayą degin
⌢oĢ olmayą, andan ╧or╧ma╧ gerek. (6) Ve bu gündę ot içmek
mübārekdür, démiĢlerdür.
Ayuŋ on beĢinci güni mübārekdür; ⌠ācet dilemek (7) içün ve
sebebler içün. Ammā bu gündę seferę gitmek yo╧dur, nę ╧adar cehd
olur isę. Ve ╩atma╧ yo╧dur; (8) lākin ╩atun alma╧ ╧atı eyüdür. Her kim
bu gündę anadan ╭oġą, ╭āli▓i ╧utlu ola. Her kim bu gündę (9) ⌢astą olsą
andan ╧or╧ma╧ gerekdür; ve mevt yaraġın görmek gerekdür.
Ayuŋ on altıncı güni na⌠sdur; (10) ve nu⌠ūseti nihāyet
mertebedędür. Her kim bu gündę sefer eylesę helāk olur. Bu gündę
╩ada╧ą vérmek (11) gerekdür. Ve bu gündę vücūdą gelen ek╫er i⌠timāl
delü ola. Ammā bāzirgānlıġą ve ▓imāretę ve ekin (12) ekmegę ╧atı
mübārekdür. Her kim bu gündę ╧açą, bulıną. Ve her kim bu gündę
⌢astą olsą aŋa ölüm ⌢avfı (13) vardur.
Ayuŋ on yédinci güni ġāyet mübārek gündür; cem┬▓
⌠ācetlerę Ģürū▓ édeler. Ve ġusl (14) eylemek ve kendüsin pāk eylemek
ġāyetdę eyüdür. Ve her kim bu gündę ╧açą, bulıną. Ve her kim bu
gündę (15) vücūdą gelę ▓ömri uzun ola.
Ayuŋ on sekizinci güni mübārekdür. Bu gündę deŋiz ve ╧arą
seferi étmek (16) mübārekdür. Her ⌠ācet ve sebeb mübārek olur. Ve her
kim cenk étmegę baĢlaya █afer bulur. Ve alma╧ ve ╩atma╧ (17) ⌢u╩ū╩an
ki ⌠ayvānāt alup ╩atma╧ ġāyet eyüdür. Ve her kim bu gündę vücūdą
gelę, ▓ömri uzun olą; (18) ve ⌢astą olan ╩ı⌠⌠at bulą.
Ve ayuŋ on ╭o╧uzıncı güni mübārekdür; bu gündę Ġ╩⌠a╧
(19)
Bu gün ╧amū ⌠ācetlerę muvāfı╧dur. Her kim
bu gündę vücūdą gelę, d┬ndār ve mutta╧┬ ve ▓ömri uzun olą. (20) Bu
gündę ╩an▓atą verilen oġlan, ╩an▓atı t┬z ögrenę ve felā⌠ bula. Ve her

▓a.m. vücūdą geldi.
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kim bu gündę ⌢astą ola, selāmet (21) bulą. Ve her kim bu gündę seferę
gidę, ço╧ ⌢ayr bulą ve seferi mübārek ola.
Ayuŋ yigirminci güni mübārekdür. (22) Her kim bu gündé
sefer édę, ġan┬metler bulą; ve berr ü ba⌢rdę cem┬▓ āfetlerden ⌢alā╩ ve
(1)
selāmet bulą. Ve her kim
<her kim> bu gündę ⌢astą olą, eger
yédi gün geçę necāt bulą. Ve bu gündę ╧açan ╧ul bulınmayą. Ve her
nę kim (2) yitsę bulınmayą.
Ayuŋ yigirmi birinci güni nā-mübārek ve na⌠sdur; na▓ū▒u
(3)
kendü evüŋden
çı╧mayąsın. Ammā ╧an alma╧ ġāyet eyüdür. Ve sefer étmek eyüdür.
Ve alup ╩atma╧ (4) eyüdür. Ve her kim ⌢astą olsą ⌢astąlıġı uzun olą; bu
gündę ⌢astą olaną ╧or╧u vardur. (5) Ve her kim bu gündę ╧aça, gérü
bulıną. Ve her kim bu gündę vücūdą gelsę ▓ömri uzun olą.

bi-▔llāhi min Ģarri hā▒ā ▔l-yawm. Bu gündę

Ayuŋ yigirmi ikinci (6) güni mübārekdür. Sul╭ān görmege ve
⌠ācetler ╭aleb étmege ve çiftlenmegę ve cümle mu▓āmelātą
mübārekdür. Ve her kim (7) bu gündę ⌢astą olsą, eger on üç gün geçę,
gérü necāt bulą; ve cümle ╧or╧ulardan em┬n ola. Ve her kim (8) bu
gündę ╧açą, gérü bulıną. Ve her kim bu gündę vücūdą gelę, ▓ömri
uzun olą. Ve her kim bu güni ⌢oĢ (9) görsę mübārek ola.
Ayuŋ yigirmi üçünci güni mübārekdür; sefer étmegę ve
cümle ⌠ācetlerę ve orta╧lıġą (10) ve ╧aż┬ bit┬sin yazmaġą ve dā⌢┬
sul╭ānlar görmegę. Ve her kim bu gündę sefer édę, ġan┬met bulup (11)
╩ı⌠⌠at ve selāmet-lę gelę.
Ayuŋ yigirmi dördünci güni nā-mübārekdür; fir▓avn bu
gündę ╭oġdı, na▓ū▒u bi-▔llāhi min Ģarrih┬. (12) ╦atı na⌠s gündür,
orta╧lıġą. Ve her kim bu gündę cengę baĢlaya, ⌢a╩mı aŋą ġālib olur.
Her kim bu gündę (13) ╧açą, dilenę yā⌢ud yırtıcı cānvar yéyę. Ve her
kim bu gündę ⌢astą ola, ╧an alą, ⌢astąlıgı ziyāde ola. (14) Ve her kim
bu gündę vücūdą gelę, Ģed┬d ola.
Ayuŋ yigirmi beĢinci güni na⌠s gündür; ⌐a╧ ta▓ālā (15)
mü▔minleri bu günüŋ Ģerrinden ╩a╧layą; ╧atı na⌠sdur. Ve bu gündę
ehl-i Ba╩ra‟yą yédi dürlü ▓a▒āb (16) nāzil oldı. Her kim bu gündę ⌢astą
olą, aŋą ╧atı ╧or╧u vardur; ⌠a▒er étmek gerekdür. Bu gündę (17) her
kiĢi kendü ╧udretincę ╩ada╧ą vérmek ve in▓ām ve i⌠sān étmek
gerekdür. Her kim bu gündę ╧aça, yérden (18) aĢaġı düĢę. Ve her kim
bu gündę vücūdą gelę, rencę érę; t┬z ölę. ⌐a╧ ta▓ālā Mūsā (▓a.m.)[„yą]
buyurdı ki: «iżrib (19) bi-a╩ā-ka ▔l-⌠acar»7 dédi.

7

“Âsanla kayaya vur!” ALLAH: Kur’an: 2. Bakara 60; 7. A’raf 160.
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Ayuŋ yigirmi altıncı güni mübārekdür, ticāret içün. Ve her
kim bu gündę ⌢astą ola, (20) renci dizinden ola; eger yédi gün geçersę
necāt bulą. Ve her kim bu gündę vücūdą gelsę ▓ömri uzun (21) ola. Ve
her kim bu gündę çiftlenę, yaĢaya; illā kim ayrılalar. Ammā ⌠ācet
dilemek mübārekdür.
Ayuŋ yigirmi (22) yédinci güni mübārekdür; alup ╩atma╧,
(1)
⌢u╩ū╩an ki ⌠ayvān alup ╩atma╧ ve ⌠ācet dilemek.
ve her kim bu
gündę ⌢astą ola, anuŋ iĢi ╧atı ola; tā yigirmi günę degin. Eger yigirmi
gün geçę, selāmetlik bulą. (2) Ve her kim bu gündę ╧açą, bulınmayą.
Ve her oġlan ki vücūdą gelę, ⌢ayrāt üzerinę muvāfı╧ olą. Ve bu gündę
(3)
sul╭ān görmek be-ġāyet ⌢ūbdur; andan bu kimesneyę ⌢ayr ériĢę.
Ayuŋ yigirmi sekizinci güni (4) bir gündür kim alup ╩atma╧
ve sefer étmek yaramazdur. Ve her kim bu gündę ⌢astą ola, eger yédi
güni (5) geçę, necāt bulą. Her kim bu gündę vücūdą gelę ⌢ąl╧ içindę
⌠ürmetlü ola. Ve her kim düĢmanıylą bu gündę (6) çekiĢsę ma╧╩ūdı ve
murādı ⌠ā╩ıl ola.
Ayuŋ yigirmi ╭o╧uzıncı güni mübārek gündür, (7) ticāret içün
ve ╧amū ⌠ācetler içün ki dileyę; ⌢u╩ū╩an ki seferę gitmek ġāyet
eyüdür. Her kim bu gündę (8) seferę gidę, ġınā ⌠ā╩ıl édę ve cem┬▓
ādemlerden müstaġn┬ ola.
Ayuŋ otuzıncı güni mübārekdür; (9) ╧amū ⌠ācetler [içün].
Her kim bu gündę vücūdą gelsę, ▓ömrinüŋ ā⌢irindę bāy olą ve ululu╧
bulą ve ╭oġrı (10) sözlü olą ve ╧amū rencden em┬n ola, démiĢler. Lā

ya▓lamu ▔l-ġayba illā ▔llāh wa ▔llāhi a▓lam bi ▔╩-╩awāb.

╦ad va╧a▓a ▔l-ferā⌠ f┬ tanm┬╧ hā▒ih┬ ▔r-risâleti ▔Ģ-Ģer┬feti
min te▔ellüfâti ▔l-mer⌠ūm eĢ-Ģey⌢ Mu╩la⌠a ▔d-d┬n […] (12) bi-ibni ▔lVefā ▓alâ yedi ╩ā⌠ibuhâ Ģiddetü ▔l-⌠āl ve ╧albihi ma╧būl A⌠med bin
⌐aydar f┬ ▔l-yevmi ▔r-râbi▓ ve ▔l-▓iĢr┬ne (13) min Ģehri mu⌠arremi ▔l⌠arāmi f┬ Ģuhūri senetin seb▓a ve tis▓┬ne va tis▓a-mi▔e. (h. 24 Muharrem
(11)

997 - m. 13 Aralık 1588)
4. Sözlükçük8
╦amer (a. i. ╧-m-r): astr. Ay. (Mâh).
Mirr┬⌢ (a.i. m-r- y-⌢): astr. Merih, Sakıt, Mars.
MüĢter┬ (a. i. m-Ģ-t-r-y): astr. Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars.
Sa‟d-i ekber.
8

Sözlükte sadece metinde geçen yıldız isimlerine yer verilmiĢ, karĢılıklar
Ferit DEVELLĠOĞLU’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat adlı sözlüğünden
alınmıĢtır.
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ġems (a.i. Ģ-m-s): astr. GüneĢ.
▓U╭ārid (a.i. ▓-╭-▔-r-d): astr. Arzıtilek (Merkür). [Bu seyyâreye
Pazar gecesi ile çarĢanba hâkimdir. Bunun altında doğanlar, anlayıĢlı,
kavrayıĢlı, zekî, kurnaz olurlar.]
Zü⌠al (a. i. z-⌠-l): astr. Sekendiz, Satürn gezeğeni. [Nahs-ı
ekber sayılır, gam, kaygı vericidir. ahmaklık, câhillik, pintilik, yalan
ve fenâlık, bu yıldızın altında doğanlara olur].
Zühre (a.i. z-h-r-h): astr. Çobanyıldızı, Çulpan, Kervankıran,
Venüs. Sa‟d-i asgar.
4.1. Arapça ibareler
▓a.m. (< ▓aleyhi ▔s-selām „Selam onun üzerine olsun!‟) 79b/
10, 80a/ 18, 80b/ 18.

iżrib bi-a╩ā-ke ▔l-⌠acer 80b/ 19 “Âsanla kayaya vur!”
ALLAH: Kur’an: 2. Bakara 60; 7. A’raf 160.
lā ya▓lemü ▔l-ġaybe illā ▔llāh „Bilinmeyeni sadece Allah
bilir.‟78a/ 17, 81a/ 10.
Lebbeyk 80a/ 3 „Medet, yardım!‟ < Ar. „Buyurun,
emredersiniz, emredin!‟ (Lebbeyk dénicek gündür 80a/ 3)
ne▓ū▒ü bi-▔llāhi min Ģerri hā▒ā ▔l-yevm „Bu günün
kötülüğünden Allah‟a sığınırız.‟ 80b/ 2.

na▓ū▒ü bi-▔llāhi min Ģerrih┬ „Onun kötülüğünden Allah‟a
sığınırız.‟ 80b/ 11.
süb⌠ānehü ve ta▓ālā „Onu her türlü eksiklikten tenzih ederim
ve O yücedir.‟ 78b/ 21.

va ▔llāhi a▓lam bi ▔╩-╩avāb „Doğrusunu Allah bilir.‟ 81a/ 10.
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