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ÖZET 

İsveç’in Türk dünyasıyla olan ilişkileri tarih boyunca diğer Avrupa ülkelerine göre daha 

olumlu bir çizgide seyretmiştir. Geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan İsveç-Türk dünyası 

arasındaki ilişkiler akademik alana da yansımış, bu olumlu havanın etkisiyle Türk diline ait 

birçok tarihî eser ve belge İsveç kütüphanelerine getirilmiştir. Bu akademik ilginin olduğu 

merkezlerden biri Lund, diğeri ise Uppsala Üniversitesidir. Türkoloji çalışmalarında 

başlangıçta önemli bir yeri olan Lund Üniversitesinin kütüphanesinde Türkçe elyazması 

eserlerden oluşan değerli bir koleksiyon vardır. Bu koleksiyondaki kitapların çoğunluğu 

Çağatay, Özbek ve Uygur Türkçesi ile yazılmış el yazmalarından oluşmaktadır. Koleksiyon 

içerisinde az sayıda Arapça ve Farsça eser de bulunmaktadır. Çoğunluğu, Türkolog Gunnar 

Jarring, bir kısmı da İsveçli misyonerler tarafından bağışlanan, satılan veya üniversite 

kütüphanesi tarafından satın alınan bu koleksiyonun içerisinde klasik ve halk edebiyatı eserleri, 

İslamî konulardaki el yazmaları, hukuki ve tarihi belgeler, tıbbi kitaplar, ticaret ve tasavvuf 

kitapları ile Doğu Türkistan’daki İsveç misyon faaliyetlerinin anlatıldığı birçok belge 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, İsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 1929 yılında 

Yarkent’te çoğaltılan Risāle-i Temürçilik adlı eserin konu, çeviri yazı ve kelime dünyası 

üzerinde durularak bir kısım değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gunnar Jarring, Jarring Koleksiyonu, El yazmaları, Risāle-i 

Temürçilik. 

MANUAL OF THE BLACKSMITHS 

ABSTRACT 

Sweden's relations with the Turkish world throughout the history remained at a more 

favorable line than other European countries. The relations between the Swedish-Turkish 

world dating back to the 17th century have also been reflected in the academic field. Through 

this positive atmosphere, a lot of historical works and document of Turkish language have been 

brought into Swedish libraries. One of the centers that has academic interests in Turkic studies 

is Lund University, the other is the Uppsala University. The library of Lund University, which 

was initially an important place in Turcology, has a valuable collection of Turkish manuscripts. 

The majority of the of this collection consists of manuscripts written in Chagatai, Uzbek and 

Uighur Turkish. There is also a small number of works in Arabic and Persian collections. 

Majority of this collection, including classical and folk literature artifacts, manuscripts on 

Islamic issues, legal and historical documents, medical books, trade and Sufi books with the 

many documents that describe the Swedish mission activities in the Eastern Turkestan, has 

been accumulated by the donation of Turcologist Gunnar Jarring, and other works donated or 

sold by the Swedish missionaries and purchased by the university library. In this study, the 

content, transliteration and vocabulary of Risāle-i Temürçilik, reproduced by Swedish 

missionary Gunnar Hermansson in Yarkand in 1929, will be studied and evaluated.  

Keywords: Gunnar Jarring, Jarring Collection, Manuscripts, Risala-i Temürçilik. 
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İsveç’in Türk dünyasıyla olan ilişkileri tarih boyunca diğer Avrupa ülkelerine göre daha 

olumlu bir çizgide seyretmiştir. Tarihi 17. yüzyıla kadar uzanan İsveç-Türk dünyası arasındaki 

ilişkiler akademik alanda da gerçekleşmiştir. 17. Yüzyıldan itibaren İsveçli müsteşrikler tarafından 

birçok tarihî eser ve belge Türk dünyasının çeşitli merkezlerinden alınarak İsveç’in çeşitli 

kurumlarına ve üniversitelerine getirilmiştir. Bu eserleri bünyesinde barından merkezlerden biri 

Lund, diğeri ise Uppsala Üniversitesidir. Türkoloji çalışmalarında başlangıçta önemli bir yeri olan 

Lund Üniversitesinin kütüphanesinde Türkçe elyazması eserlerden oluşan değerli bir koleksiyon 

vardır. Bu koleksiyondaki kitapların çoǧunluǧu Çağatay, Özbek ve Uygur Türkçesi ile yazılmış el 

yazmalarından oluşmaktadır. Koleksiyon içerisinde az sayıda Arapça ve Farsça eser de 

bulunmaktadır.  

Çoǧunluǧu Türkolog Gunnar Jarring, bir kısmı da İsveçli misyonerler tarafından 

bağışlanan, satılan veya üniversite kütüphanesi tarafından satın alınan bu koleksiyonun içerisinde 

klasik ve halk edebiyatı eserleri, İslamî konulardaki el yazmaları, hukuki ve tarihi belgeler, tıbbi 

kitaplar, ticaret ve tasavvuf kitapları ile Doğu Türkistan’daki İsveç misyon faaliyetlerinin 

anlatıldığı birçok belge vardır
1
. 

Bu çalışmada, İsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 1929 yılında Yarkent’te 

çoǧaltılan ve Hazret-i İmam Cafer-i Sadık tarafından Hz. Davut (a.s)’ın kavmini imana daveti ile 

bir peygamberlik mesleǧi olan demircilik ve bu mesleǧi yapanların taşıması veya taşımaması 

gereken olumlu ve olumsuz özelliklerin anlatıldıǧı Risāle-i Temürçilik adlı eserin konu, çeviri yazı 

ve kelime dünyası üzerinde durularak bir kısım deǧerlendirmeler yapılacaktır.  

1. Demircilik Risalesi (Risāle-i Temürçilik)
2
 

Dil özellikleri dikkate alındıǧında bu eserin de tıpkı Ebû Nasr Samânî tezkiresinde olduǧu 

gibi klasik dönem sonrası Çaǧatay Türkçesine ait olduǧu düşünülmektedir
3
.Risâlenin kelime 

dünyası çoǧunlukla Türkçe olmakla birlikte Arapça ve Farsça kelimeler de kullanılmıştır. 
4
 

Üzerinde inceleme yapılan bu risāle, Lund Üniversitesi kütüphanesindeki Türkçe eserler 

koleksiyonunda Prov. 1 numarada kayıtlıdır. Toplamda yirmi iki sayfa olan tezkirenin ölçüleri 50 x 

120 mm olup, her sayfadaki satır sayısı sekiz ile on arasında deǧişmektedir.  

İsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 1929 yılında Yarkent’te çoǧaltılan bu 

tezkire besmeleyle başlamakta ve Hazret-i İmam Cafer-i Sadık tarafından Hz. Davut (a.s)’ın 

kavmini imana daveti ile devam etmektedir. Hz. Davut (a.s)’ın davetini kabul etmeyen kavmi 

büyük bir belayla karşılaşır. Bunun üzerine Hz. Davut (a.s) Cebrail’e kendisinin ne yapması 

gerektiǧini sorar. Cebrail (a.s) Allah’tan getirdiǧi bir mesajla Hz. Davut’un demircilik mesleǧiyle 

                                                 
1 Gunnar Jarring, Central Asian Turkic place-names: Lop Nor and Tarim area: an attempt at classification and 

explanation based on Sven Hedin’s diaries and published works. Stockholm: Sven Hedin Foundation, National 

Museum of Ethnography, 1997; Lars Johanson, Turkiska studier i stormaktstidens Sverige. Csató, Éva Á. & Gren-

Eklund, Gunilla & Sandgren, Folke (editörler) En resenär i svenska stormaktstidens språklandskap: Gustaf Peringer 

Lillieblad (1651-1710), 2008; Éva Á. Csató,, Uppsala Üniversitesi’nde Türkoloji Çalışmaları, Bildiriler: Uluslararası 

Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu (5-6 Kasım 2012 İstanbul), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2014; Ünal Zal, 

Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit Tarafından İsveç Kralı II. Oscar’a hediye edilen Türkçe elyazması eserler. The 

international exhibition and scientific conference “Science, technology and innovative technologies in the prosperous 

epoch of the powerful state”, 12-14 Haziran, Aşgabat-Türkmenistan, 2013; Ünal Zal, İsveç’te Ali Şîr Nevâî’nin İzleri, 

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/12 

Fall, 2014.   
2 Eserin diǧer bir nüshası ise Gunnar Jarring tarafından 1930 yılında Kaşgar’da çoǧaltılmış olup üzerindeki çalışmamız 

devam etmektedir.  
3 Ünal Zal, Ümit Eker, Ebû Nasr Samânî Tezkiresi, Uygur Araştırmaları Dergisi, sayı 4 (Güz), 2014.    
4 Söz konusu bu eserle birlikte Ebû Nasr Samânî tezkiresi, Risāle-i Ehl-i Dervîş ve Tezkire-i Heft-i Muhammedân 

Pâdişâh tezkireleri üzerine yaptıǧımız çeviri yazı ile akabinde gerçekleştirilecek dil incelemesi çalışmaları devam 

etmektedir. 
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uǧraşması gerektiǧini haber verir ve Cennetten getirilen bazı araçlarla Hz. Davut’a demircilik 

mesleǧi öǧretilir.  

Eserin devamında ise bir peygamberlik mesleǧi olan demirciliǧi yapan kişilerin taşıması 

gereken olumlu yedi özellik şöyle sıralanır: Yalan söylememek, haramdan uzak durmak, dindar 

olmak, namaz kılmak, ustasını küçümsememek, hünerini küçümsememek ve gıybet etmemek. Yine 

bu meslekle uǧraşan kişilerin yapmaması gereken haram şeyler ise fesat çıkarmak, menafaat 

peşinde koşmak, içki içmek,  tekbir sahibine hakaret etmek ve son olarak da cimri olmak şeklinde 

beş maddede ifade edilmiştir. 

Bir insanın aǧrıyan bir yeri varsa, hanımı bir erkek çocuk dünyaya getirmişse, gıybet 

etmişse, talebeleri belagat ilmini öǧrenmişlerse bunlar için tekbir getirilip yerine göre farz, vacip, 

sünnet ve müstehaplarını bilmesi gerektiǧi ifade edilen tezkirede, kim bu güzel huylara sahipse 

Allah’ın bereketinin onun üzerinde, yediǧi ve içtiǧinin helal ve cennet lokmalarından olacaǧı, 

kıyamet gününde ise pir ve üstatların yüzlerinin ayın on dördü gibi dolunay şeklinde görüleceǧi 

anlatılmaktadır.  

Eǧer demircilik mesleǧiyle uǧraşanlar bu risalede ifade edilen güzelliklerden uzak olurlarsa 

ahiretde de anlatılan nimetlerden mahrum kalacaklardır. Eser, istinsah tarihi olan Hicri 1348 yılında 

Ramazan ayının yirmi beşinde tamamlandıǧı bilgisiyle sona ermektedir.    

2. Metin 

2.1. Aktarma 

Risāle-i Temürçilik 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm
5
 

[1]
6
 [Elĥamduli’llāhi rabbi’l-Ǿālemįn. Ve’l Ǿāķıbetu li’l-muttaķįn. Ve’ś-śalātu ve’s-selāmu 

Ǿalā rasūlihį Muĥammedin ve ālihį ve eśĥābihį ecmaǾįn]
7
. [2] [Ammā baǾd]

8
 Ĥażret-i İmām Cā’fer-

i Śādıķ ve [reh-numā-yı muvāfıķ]
9
 –rażıya’l-lāhu Ǿanh-

10
 andaġ rivāyet ķılurlar kim Ĥażret-i Dāvud 

-Ǿaleyhi’s-selām-
11

 [dāyimu’l-evķāt]12
 ķavmlerini įmānġa daǾvet ķılur irdiler. Kāfirler įmān aytġalı 

unamadılar. Nā-gāh ġam-kin bolup olturup idiler. Ĥażret-i rabbu’l-Ǿizzeti
13

 [3]din fermān boldı ki 

“Ey Cebrāǿįl! Dāvud’ge ayġıl, imdi ķavmini įmānġa daǾvet ķılsun.” didiler. Ĥażret-i Dāvud iñen 

saǾy ķıldı kim bolmadılar. Ĥażret-i Cebrāǿįl -Ǿaleyhi’s-selām- kelip didi kim “Ey Dāvud! İmdi 

ķavmiñni įmānġa daǾvet ķılmaġıl.” didi. Çünki Allāhu TeǾālā belā iyberür. Ĥażret-i Dāvud -

Ǿaleyhi’s-selām- didi ki “Men neme iş ķılurmen?” didi. Ĥażret-i Cebrāǿįl -Ǿaleyhi’s-selām- dergāh-ı 

Ĥaķķ’ge barıp Ĥażret-i Dāvud sözini [4] ķıldılar. Ĥażret-i Ĥaķķ Subĥānehu
14

  āhengerlik kesb 

ķılmaķġa buyurdılar. Ĥażret-i Cebrāǿįl -Ǿaleyhi’s-selām- Ĥażret-i Dāvud’ġa kelip didi ki “Ey 

Dāvud! Señe āhengerlik kesb fermān boldılar. Ĥażret-i Ĥaķķ Subĥānehu ve TeǾālā’ġa Ĥażret-i 

Dāvud münācāt ķıldılar kim didi ki “Ey ferverdigārım! Her kārlar señe āsān ve bizlerge müşkil 

turur. Şol anda fermān boldı ki “Ey Cebrāǿįl! Cennetde bir ķoy ve bir taş [5] yaratkenmen, anı alıp 

                                                 
5 Manası: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 
6 Köşeli parantez içindeki sayılar asıl metnin sayfa numaralarını göstermektedir.  
7 Manası: Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Hayırlı netice muttakilerindir. Peygamberimiz (a.s.)’e onun bütün ehli-

beytine ve ashabına salat ve selam olsun (Yazır 2000) 
8 Manası: Daha sonra. 
9 Manası: Doğru yolu gösteren. 
10 Manası: Allah ondan razı olsun. 
11 Manası: Selam onun üzerine olsun. 
12 Manası: Her vakit. 
13 Manası: Kudret ve şeref sahibi olan /Allah/. 
14 Manası: Her türlü kusurdan münezzeh olan Allah. 
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kelgil.” didi. Derĥāl Ĥażret-i Cebrāǿįl alıp keldiler. Bāz ŧūbā dıraħtıdın alıp keldiler. “U şol 

münevver taşnı çarġķa izip baġlagil.” didi ve yene “Ķoynıñ tįresini dem ķılġıl.” dip fermān boldı. 

“Dıraħt-ı ŧūbādın alġan yıġaçnı muĥkem ķılġıl.” didi. Behiştdin bülūl alıp kelgil.” didi. Derĥāl alıp 

kildiler. Ez-berāy-ı āhengerlik esbā[6]blerini müheyyā ķıldılar. Ve yene fermān boldı ki “Dem 

basġıl.” dip Ĥażret-i Mįkāǿil ve İsrāfįl ve ǾAzrāǿįl ve Cebrāǿįl -Ǿaleyhimu’s-selām-
15

, tört ferişteh-i 

muķarreb āteş-dānnıñ tört burcenide dem basdılar. Nā-gāh Allāhu TeǾālā raĥmet nażarı birle āteş-

dānġa ķaradı. Derĥāl ķaynadı ve Ĥażret-i İmām-ı CaǾfer-i Śādıķ -rażıya’l-lāhu Ǿanh- naķl ķılıpdur 

kim āhengerlik kesb barça hünerdin uluġ. [7] Sindānnı Ĥaķķ TeǾālā öz ķudreti birle yarattı ve 

raĥmet nażarı birle ķaradı. Pilgil kim sindānnıŋ tört burcıda tört muķarreb ferişteh bar tururlar. 

Evvelķı burcıda Ĥażret-i Cebrāǿįl “Yā kerįm!”, ikkinçi burcıda Ĥażret-i Mįkāǿil “Yā raĥįm!”, 

üçünçi burcıda Ĥażret-i İsrāfįl “Yā sebbū!”, törtünci burcıda Ĥażret-i ǾAzrāǿįl “Yā ķuddūs!” [8] 

derler. Ve yene fermān boldı ki Ĥażret-i Cebrāǿįl’ġa Ĥażret-i Dāvud’ġa üç nemerse kerāmet 

ķıldım. Evvel dem, ikkinçi sindān, üçünçi bülūl demni behişt şamālidin āferįde ķıldım. Bülūlni 

dıraħt-ı ŧūbādın yarattım. Ve Ĥażret-i Cebrāǿįl Ĥażret-i Dāvūd’ġa taǾlįm berdiler. Ve Ĥażret-i 

Dāvud şākirdleriġa taǾlįm berdiler. CemįǾ dünyāġa meşhūr boldı. Bu hünerni örgengen ustā bu 

risālege Ǿamel ķılsa köp menfaǾatler körer. Eger sorsalar kim “Tekbįr kimdin ķaldı
16

?” [9] Cevāb, 

Ĥażret-i Cebrāǿįl, Ĥażret-i Dāvud’ġa taǾlįm berdiler. Olardın ķaldı. BaǾd-ez-ān Ǿilm-i āhengerlik 

ustā ħoca ħordek āhengerge ķaldı. Ammā pilgil Ebu SaǾįd ustā ħordek İbn-i MesǾūd ve şākįrdleri 

Ĥażret-i Dāvud -Ǿaleyhi’s-selām- tururlar. İbni MesǾūd’ge taǾlįm berdiler. Āhengerlik ķırķ bir kesb 

hünerdür. Birbiridin cüdā ķılur. Ve yene Ĥaķķ Subĥānehu ve TaǾālā’dın nidā keldi kim “Ey 

Cebrāǿįl! Destek köre. Bülūlni rast ķıldılar. Be-emr-i ber-kemāl, Ĥażret-i Mikāǿįl çūb Ǿūd [10] eger 

sorsalar kim āhengerlikde neçe nemerse vācibdür. Yette nemerse vācibdür. Evvel yalġan 

sözlemegey. Düvvüm ĥarāmdın perhiz ķılġay. Çehārum
17

 bį-diyānet bolmagey. Çehārum namāz-

ħān
18

 bolġay. Fencum ustādını ħor körmegey. Şeşüm hünerini yeñgil
19

 sinemiġay. Heftüm kişini 

ġıybet ķılmaġay. Eger sorsalar kim “Ustā ve āhengerlik [11]ġa neçe nemerse ĥarāmdur?” Cevāb 

ayġıl kim beş nemerse ĥarāmdur. Evvel fāsıķlıķ. İkinçi sūd-ħorluķ. Üçünçi Ǿaraķ boza içmek. 

Törtinçi śāĥib-i tekbįrni ħaķāret ķılmaķ. Beşinci baħįl bolmaķ ĥarāmdur. Eger kimerse sorsalar kim 

ustā-yı temürçiġa neçe vaķtde tekbįr ālmaķ müsteĥabdur? Cevāb tört vaķtde tekbįr almaķ müsteĥab 

[12] dur. Evvel aġrıp saķaysa. Düvvüm, ħātini oġıl toġsa. Sevvüm, kişini ġıybet ķılsa. Çehārum 

şakirdleri belāġatke yetse her kāsibįge ki farż, vācib, sünnet, müsteĥablarnı bilmek lāzımdur. Her 

ustādį kim bu risālege Ǿamel ķılsa, ķılġan kesb [ü] kārıġa Allāhu TaǾālā bereket Ǿaŧā ķılġusıdur. Her 

ne yigeni ĥelāl [13] bolġay ve behişt loķmalarıdın bolġay. Ķıyāmet küni fįr [ü] ustādlar āldılarıda 

yüzi on tört künlük tolun āy dek bolup turġay. Her ustā-yı āhenger bu risālege Ǿamel ķılmasa ve 

oķutup işitmese, fįr [ü] ustādlar ĥaķıda duǾā [vü] tekbįr ķılmasa, uşbu kesb [ü] kārıdın her nemerse 

ki [14] tafıp yipdür. Ĥarām bolġay [neǾūzu billāhi mine’ź-źālįk]
20

 ve her ustādį ki bu risālege Ǿamel 

ķılsa ve oķutup işitse, fįr [ü] ustādlar ĥaķıda ħatm-i Ķur’ān ve duǾā [vü] tekbįr ķılsa her kişi şundaġ 

kāsibni be-Ǿözr bį-şerǾį ĥaķāret ķılsa şerįǾatde günahkār bolġusıdır. [va’l-lāhu [15] neǾūzu bi’l-lāhi 
mine’ź-źālik. Va’l-lāhu aǾlemu bi’ś-śavāb ve ileyhi’l-merciǾu’l-aśvāb, temmet temām bi aǾvni-l 
meliki’l-vahhāb]

21
 [16] Eger tamām bolup risāle-yi āhengerān meźkūr risāle-i Ǿacebiyye ve 

ġarįbiyye tārįħġa 1348-inci māh-ı rāmażānu’l-mubārek 25’inci. İtmām yaft
22

. 

                                                 
15 Manası: Selam onların üzerine olsun. 
16 “ķaldı” kelimesi sayfa başında tekrar yazılmıştır. 
17 Aslında “sevvüm” denilmesi gerekiyordu.  
18 Aslında namāz-ħān terkibinde “ħ-” sesinden sonraki uzun “ā”sesi, “و ” sesinden sonra elif olması gerekiyordu.  
19 Kelimenin yazımında geniz n’sinin ardından (ک) “kef” harfi kullanılmıştır. Yazım hatası yapıldığı düşünülmektedir. 
20 Manası: Bundan Allah’a sığınırız. 
21 Manası: Bundan Allah’a sığınırız. En doğrusunu Allah (c.c.) bilir. Doğrulukların mercii de odur. Malik ve vahhab olan 

Allah’ın yardımıyla [kitap] tamam oldu. 
22 Manası: Tamam oldu. 
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2.2. Orijinal Metin 
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3. Sözlük 

 

(A - Ā) 

āferįde ķıl- (F+T): yaratmak  

aġrıp saķa (bol-) : hasta ve zayıf güçsüz 

olmak  

āhengerlik (F+T): demircilik 

āldı: ön, yan, huzur  

Ǿamel ķıl- (A+T): yapmak, eylemek, icra 

etmek 

andaġ: onun gibi, bunun gibi 

Ǿaraķ (A): rakı  

āsān (F): kolay 

Ǿaŧā ķıl- (A+T): bağışlamak 

āteş-dān (F): ocak  

ay- ~ ayt-: söylemek 

 

(B) 

baǾd-ez-ān (A): bundan sonra  

baħįl (A): cimri  

barça: bütün, hepsi, tamamı 

bāz (A): yeniden, tekrar  

be-emr-i ber-kemāl (F+A+F+A): mükemmel 

bir iş ile, mükemmel bir şekilde 

behişt (F): cennet  

belāġat (A): güzel söz söyleme 

be-Ǿözr (F+A): mazeretli, özürlü 

bį-diyānet (F+A): dindar olmama, dinsiz 

olma 

birle: ile 

bį-şerǾį (F+A): şeriate uygun olmama 

bolma-:olmamak 

boza: darıdan yapılan bir içki 

burcen: kenar, taraf  

bülūl ~ belūl (A): kurtulma, hastalıktan 

kurtulma 

 

 

(C) 

cemįǾ (A): bütün 

cüdā (F): ayrı [cüdā ķıl- : ayırmak, 

parçalamak] 
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(Ç) 

çehārum (F): dördüncü 

çūb (F): sopa, odun, değnek  

 

(D) 

dek : gibi 

dem (F): nefes [dem ķıl-: üflemek; dem bas-: 

hava vermek] 

dergāh (F): dergah, saray 

dıraħt (F): ağaç [dıraħt-ı tūbā : Tuba ağacı, 

cennette bulunan bir ağaç] 

düvvüm (F): ikinci  

 

(E) 

esbāb (A): vasıtalar, sebepler, araç gereçler 

evvel (A): ilk, birinci  

ez-berāy-ı āhengerlik (F): demircilik yapmak 

amacıyla 

 

(F) 

fāsıķlıķ (A+T): Allah’ın emirlerini 

tanımayan, günahkar 

fencum (F): beşinci 

ferişteh (F): melek [ferişteh-i muķarreb: 

yakın melek] 

fermān (F): buyruk [fermān bol-: ferman 

olmak, buyurulmak] 

ferverdigār (F): Allah, yaratıcı 

fįr (F): ihtiyar, tarikat kurucusu  

  

(G - Ġ) 

ġam-kin (F): gamlı, üzüntülü  

ġıybet (A): çekiştirme, dedikodu [ġıybet ķıl-: 

arkadan konuşmak] 

 

(H - Ħ ) 

heftüm (F): yedinci  

ħordek (F): küçük 

 

(İ) 

iñen: çok, çok fazla  

imdi: şimdi, şu anda 

iyber-: göndermek 

iz-: yaslatmak, ezmek, [bir nesneyi bir alete 

değdirmek, örneğin bıçağı bileği taşına 

tutmak] 

 

(K - Ķ) 

kār (F): iş 

ķara-: bakmak 

kāsib ~ kāsibį (A): kazanan kimse, kazanç 

sahibi 

kerāmet (A): velilerin gösterdiği olağan üstü 

hâl [kerāmet ķıl-: keramet göstermek] 

kerįm (A): cömert  

kesb (A): kazanmak.[kesb ķıl-: kazanmak] 

ķoy < ķūy (F): mahal, yer, köy 

köp: çok  

ķuddūs (A): kutsal 

 

(M) 

māh (F): ay 

māh-ı ramāżānu’l-mübārek (F+A+A): 

mübarek ramazan ayı 

meźkūr (A): zikredilmiş, anılmış 

muĥkem (A): sağlam, güçlü [muĥkem ķıl-: 

sağlamlaştırmak] 

muķarreb (A): yaklaşmış, yakın 

müheyyā (A): hazır, hazırlanmış [müheyyā 

ķıl-: hazırlamak] 

münācāt (A): Allah’a dua etme [münācāt ķıl-: 

Allah’a dua etmek] 

münevver (A): aydınlatılmış 

müsteĥāb (A): sevilen, beğenilen, yerinde, 

uygun  

müşkil (A): güç, zor 
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(N) 

nā-gāh (F): ansızın, birden bire 

naķl (A): anlatma, taşıma, aktarma, hikâye 

[naķl ķıl-: taşımak, aktarmak, anlatmak, 

hikâye anlatmak] 

namāz-ħān (F): namaz kılan 

nažar (A): bakma, bakış, göz atmak  

neçe: nice, nasıl, ne kadar 

neme: ne, nesne 

nemerse: nesne, şey, eşya 

nidā (A): seslenme, ünlem, ses 

 

(O - Ö) 

oltur-: oturmak, bir yere yerleşmek 

örgen-: öğrenmek, alışmak, bilgi edinmek 

 

(P) 

perhįz (F): sakınmak, kaçınmak Allah’tan 

başka her şeyden geçmek  

 

(R) 

raĥįm (A): acıyan, koruyan [Allah] 

raĥmet (A): acıma, esirgeme, koruma 

risāle (A): kitapçık, küçük kitap, mektup 

[risāle-i Ǿacebiyye: acayip risale; risāle-i 

ġarįbiyye: garip, tuhaf risale] 

rivāyet (A): anlatılan şey, söylenti [rivāyet 

ķıl-: anlatmak, haber vermek] 

 

(S) 

saǾy (A): çalışma, gayret [saǾy ķıl-: çalışmak, 

gayret göstermek] 

sebbūĥ (A): çevik, hızlı uçar gibi giden 

sevvüm (F): üçüncü 

sindān (F): örs 

siñemi- ~ siñeme-: denemek, sınamak, 

tecrübe etmek 

sūd-ħorluķ (F+T): menfaatçilik 

 

(Ş) 

şamāl (A): rüzgâr  

şākird (F): öğrenci 

şeşüm (F): altıncı 

şundaġ: bunun gibi, şunun gibi 

 

(T) 

taf-: bulmak  

taǾlįm ber- (A+T): öğretmek  

tįre (F): karanlık, kara, bulanık 

tolun: dolu, doldurulmuş, dolun ay 

tūbā (A): cennet ağacı [dıraħt-ı ŧūbā: tuba 

ağacı] 

 

(U) 

Ǿūd (F): ağaç, odun 

uluġ: büyük, ulu 

unama-: razı olmamak, kabul etmemek 

ustād (F): usta, sanatkâr 

u şol: işte, o, bu, tam bu 

 

(V) 

vācib (A): gerekli olan, yapılması gerekli 

 

(Y) 

yā (A): ey 

yeñgil: kolay, hafif  

yette: yedi 

yıġaç: ağaç 

yet-: ulaşmak 
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4. Sonuç 

Demircilik mesleği tarihî kaynaklarda peygamberlik mesleği olarak ifade edilmiş ve bu 

nedenle de yüceltilmiştir. Bu yönüyle mesleğe bir kutsiyet atfedildiği görülmektedir. Demircilik 

kutsal bir meslek olunca da gerek bu mesleği icra eden kişilere yol göstermek, meslek adabını ve 

inceliklerini öğretmek gerekse de demircilik mesleğinin icrası konusunda genel bilgiler vermek 

amacıyla bu türden eserler telif edildiği bilinmektedir. Bu risalede de demirciliğin İslam 

inancındaki yeri ve mahiyeti ile mesleğin icrasında takip edilecek usül ve yöntemler hususunda 

bilgiler verilmiştir. Bu tür eserlerin ortaya çıkarılması ve bilim dünyasına kazandırılması demircilik 

mesleği özelinde bütün meslek kollarında emek veren kişiler için de bir kılavuz niteliğindedir. Bu 

yönüyle bu tür eserler, Türk dili ve kültürü için olduğu kadar bilimsel araştırmaların doğal bir 

sonucu olarak ortaya çıkan sosyal fayda için de önemlidir. 
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