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AL İ ŞİR NEVÂYÎ 
 
Gazel 
 

 
 

Ey saçıng zencirining sevdÀsıda mecnÿn òıred 
Dem be dem köprek perì dik óüsnünge meftÿn òıred 

 
Ey saçının zincirinin sevdasıyla deli olan akıl!  
Zaman zaman peri gibi aklı da kendisine bağlayan 
sevgili! 
 

 
 
èAúlım uçtı iyledim tÀ kesb èışúıng èilmini 
Gerçi ilge kesb èilmidin bolur efzÿn òıred 
 
Aşkın ilmini kazanıncaya kadar aklım uçtu. 
Başkalarının ilimle kazandıkları aklını arttırırken, 
ben aşkın ilmini öğreninceye kadar aklım uçtu. 
 

 
 
Ey óakìm itme cünÿnum èaybı kim körgeç anı 
TahtÀta almas1 dimÀàı içre EflÀùun òıred 
 
Ey bilge kişi! Deliliğimden dolayı beni kınama; çünkü 
Eflatun bile beni görse, aklı almaz. 
 

 
 
Ey òıred-mend eylemessin óÀletin èuşşÀúnıng 
Ni üçün kim èaşú ùurıda irür mecnÿn òıred 
 
Ey akıllı kişi! Neden âşıkların hâlini akılla 
açıklayamazsın? Çünkü aşk, delilerin işidir. 
 
 

                                                 
1 <tahta-t-a al-mas 
tahta-: Fiil kökü 
-t-: Fiilden fiil yapım eki 
-a: Zarf-fiil eki 
al-: Yardımcı fiil 
-mas: Geniş zamanın olumsuzu 

 
 
Áh kim yitgeç anıng èışúı tamamın úıldı maóv 
Gerçi úıldı pend ile könglümni yüz efsÿn òıred 
 
Ne yazık ki onun aşkı bana ulaşınca herkesi 
mahvetti. Gerçi öğüt ile gönlümü yüz kere büyüledi. 
 

 
 
Germ rÿ èaşıúúa merdÿd olsa nÀãıó úılma èayb 
Kim gelibtur ehl-i èışú elinde dÀim dÿn òıred 
 
Ey öğüt veren! Sıcak bir yaklaşım, âşıklara uzak 
olsa da onu kınama; çünkü aşk ehlinin indinde her 
zaman akıl aşağılanmıştır. 
 

 
 
Ey NevÀyì èaşú ayaàınıng niåÀrı iylegüm 
Saçsa her sÀèat naãìóatdın dürr-i meknÿn òıred 
 
Ey Nevâyî! Akıl, her saat nasihatten inciler saçsa da 
aşk ayağını saçma. 
 
Gazel 
 

 
 

Bir kice kilgüm diben ol serv-i gül-rÀ kilmedi 
Közlerimge kice tang attunça uyúu kilmedi 
 
O gül yanaklı, servi boylu sevgili “bir gece 
geleceğim” deyip gelmedi. Gözlerime, tan atana 
kadar uyku girmedi. 

 

 
 
Laóôa laóza çıútım vü çiktim yolıda intiôÀr 
Kildi cÀn aàzımàa vü ol şÿh-bedòÿ kilmedi 
 
Öyle bir an geldi ve yolunda öyle bir bekleyiş çektim 
ki, canım boğazıma geldi; ama o kötü huylu, hafif 
meşrep sevgili gelmedi. 
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èÁrıøı dik aydın irkende2 ger iti iótiyÀù 
RÿzgÀrım dik hem olàanda3 úaranúu kilmedi 
 
O yanağı gibi parlak olan ay yükselirken, sevgili 
sakındı, gelmedi. Benim karanlık ömrüm gibi 
karanlık olduğunda da gelmedi. 

 

 
 
Ol perì-veş hecridin kim yıàladım dìvÀne-vÀr 
Kimse bar mu kim anga körkende külkü kilmedi 
 
O peri gibi olan sevgilinin ayrılığıyla deliler gibi 
ağladım. Onu görüp de gülecek biri var mıdır? 

 

 
 
Közleringdin niçe su kilgey dib öltürmeng meni 
Kim bari úan irdi kilgen bu kiçe su kilmedi 
 
“Gözlerinden nasıl su geliyor?” deyip beni 
öldürmeyin ki bu gece gelen kan idi, su gelmedi. 

 

 
 
ÙÀlib-i ãÀdıú tapılmas yoúsa kim úoydı úadem 
Yolàa kim ol úadem maèşÿúı ötrü kilmedi 
 
Sadık olan talibe tapılmaz; yoksa kim bu yola baş 
koyar? Yola kim baş koyduysa sevgili sebebiyle 
gelmedi. 

 

 
 

                                                 
2 <ir-kende 
ir-: Fiil kökü 
-kende: Zarf-fiil eki 
3 <ol-ganda 
ol-: Fiil kökü 
-ganda: Zarf-fiil eki 

Ey NevÀyì bÀde birle òürrem it könglüng4 evin 
Ni üçün kim bÀde kilgen öyke úayàu kilmedi 
 
Ey Nevâyî! Şarap ile gönül evini mutlu et; çünkü 
şarap giren eve kaygı girmez. 
 
Gazel 
 

 
 
Dimen ey òÿblar vefÀ úılıngız 
Cevr hem úılıngız manga úılıngız 
 
Ey güzeller! Vefalı davranın demeyin. Cevr ediniz, 
üstelik bana cevr ediniz. 
 

 
 
ÓÀcetim úaddingiz òırÀmıdur 
Úoyuban óÀcetim revÀ úılıngız 
 
İhtiyacım, sizin boyunuzun salınmasıdır. Dileğimi 
uygun görüp yerine getiriniz. 
 

 
 

Bolmasun mindin özgege bÀrı 
Ger vefÀ eyleng er cefÀ úılıngız 
 
Cefa da etseniz vefa da gösterseniz benden 
başkasına göstermeyiniz. 
 

 
 
Yüz tümen derdge5 devÀdur vaãl 
Niyeti bir derdime devÀ kılıngız 
 
Kavuşmak, yüz binlerce derde devadır. Benim de bir 
tek derdime çare kılınız. 
                                                 
4 <köngül-ü-ng 
köngül: İsim kökü 
-ü-: Yardımcı ünlü 
-ng:: Teklik ikinci şahıs iyelik eki 
5 <derd-ge 
derd: İsim kökü 
-ge: Yönelme hali eki 
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CÀn birip vaãl tapmaàanlarnı6 
Disengiz mindin ibtidÀ kılıngız 
 
Can verdiği halde kavuşmayı bulamayanları söz 
konusu edecekseniz benden başlayın. 
 

 
 
SÀnÀàanlar viãÀl-i kÀm ehlin7 
Bizni ol zümredin sevÀ kılıngız 
 
Kavuşma arzusu içinde olanlar sayıldığı zaman bizi 
o zümreden ayrı tutunuz. 
 

 
 
Niyeti cemèi ki ÀşinÀları siz 
Bizge hem anı ÀşinÀ kılıngız 
 
Sizin aşina olduklarınızı bize de aşina kılınız. 
 

 
 
CÀnımúa şeyòidin açılmas iş 
Deyr pìrìga ilticÀ kılıngız 
 
Hâna şeyhi herhangi bir iş vermez. Öyleyse, 
meyhânenin pîrine sığınınız. 
 

 

                                                 
6 <tap-ma-gan-lar-nı 
tap-: Fiil kökü 
-ma-: Fiilden fiil yapım eki (F: Olumsuzluk) 
-gan-: Sıfat-fiil eki 
-lar-: Çokluk eki 
-nı: Yükleme hali eki 
7 <eh(i)l-i-n 
eh(i)l: İsim kökü 
-i-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki 
-n: Yükleme hali eki 

Tilbereptur NevÀyì ey èuşşÀú 
Ol idi gerçi burnaàa kılıngız 
 
Ey âşıklar! Nevâyî delirmiştir. Gerçi önceden en 
akıllınız o idi. 
 
GEDAÎ 
 
Gazel 
 

 
Âh kim dìvÀne könglüm mübtelÀ boldı yana8 
Bu könglününg ilgidin cÀnàa belÀ boldı yana 
 
Eyvah ki bu aklı başında olmayan gönlüm yine 
bağlandı. Bu gönül elinden cana yine bela geldi. 
 

 
 
Dosttın ayırdı bu çarò-ı cefÀ-guster yana 
Ey dirîàÀ óÀcet-i düşmen revÀ boldı yana 
 
Eziyet veren çark (dünya), yine dosttan ayırdı. Ne 
yazık ki düşmana muhtaç olmayı lâyık gördü yine. 
 

 
 
Niçe bolsun sÀúiyÀ Àòir-i àubÀr- òÀùırım 
Tut mey-i sÀfi ki hengÀm-ı safÀ boldı yana 
 
Ey saki! Kederli gönlüm nasıl düzelsin? Şarap sun ki 
safa bahşeden mevsim oldu yine. 

 
 
Òoş durur eyÀ perì-peyker bile gülgeşt kim 
BoãtÀn u bÀà-ı irem dil-güşÀ boldı yana 

                                                 
8 <*ya-n-a 
ya-: Fiil kökü 
-n-: Fiilden fiil yapım eki 
-a: Zarf-fiil eki 



Hazırlayan: İsa SARI /  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları / www.isa-sari.com / Sayfa: 5/9 

Kim bilir peri yüzlü sevgili ile gül bahçelerinde 
gezmek ne hoş olurdu. Bostan, cennet bahçesi gibi 
gönül açıcı oldu yine. 
 

 
 
Aú ivindin úoymas irding9 çıúúalı ey şÿm raúìb 
Şükr lillÀh bÀri kim yüzüng úara boldı yana 
 
Ey uğursuz rakip! Sen beyaz evinden çıkmazdın. 
Çok şükür ki hiç olmazsa senin yüzün kara oldu 
yine. 
 

 
 
Çìn-i zülfindin dem urmaàlıú nì nisbet ey èabìr 
Bu kinÀyet bÀri sindin bes òaùÀ boldı yana 
 
Ey Abir! Saçının kıvrımlarından bahsetmek mümkün 
mü? Bu bir kinayedir ki tekrar senden hata oldu 
yine. 
 

 
 
ŞÀd bolàıl ey GedÀ kim mevsim-i nevrÿzdın 
Gülbün-i ümìd bÀ-berk ü nevÀ boldı yana 
 
Ey Gedâî! Mutlu ol ki bahar mevsimi geldi. Gül 
fidanı ümidin yapraklarında âhenk buldu yine. 
 
Gazel 
 

 
 

Ey ãabÀ ol àonca-yı òandÀnumung óÀli nidür 
Dilberim èömrim ümìdim cÀnumung óÀli nidür 
 
                                                 
9 <ko-y-mas ir-di-ng 
ko-: Fiil kökü 
-y-: Fiilden fiil yapım eki 
-mas: Geniş zamanın olumsuzu 
ir-: Fiil kökü 
-di-: Görülen geçmiş zaman eki 
-ng: Teklik ikinci şahıs eki 

Ey sabah rüzgârı!  O gonca dudaklı sevgilimin hâli 
nedir? Gönül alanım, ömrüm, ümidim, canımın hâli 
nedir? 
 

 
 
Ol özi raènÀ sözi àavgÀ közi èayn-ı belÀ 
Saçları yeldÀ meh-i tÀbÀnumung óÀli nidür 
 
O kendisi güzel, sözü kavga çıkaran, gözleri bela 
getiren, saçları uzun, ay gibi parlak olan sevgilimin 
hâli nedir? 
 

 
 

Baór-ı iósÀn u mürüvvet maèden-i luùf u kerem 
Tişleri der lebleri mercÀnumung óÀli nidür 
 
Bağış denizi, kerem ve lütuf madeni; dişleri inci, 
dudakları mercan gibi olan sevgilimin hâli nedir? 
 

 
 
Körklügler revnaúı nÀzik bedenler serveri 
Ol ôerÀfet mesnedining cÀnumung óÀli nidür 
 
Güzellerin rengi, zarif bedenlilerin komutanı, o 
zerafet dayanağı sultânımın hâli nedir? 
 

 
 

Úayàudın dÀim yıraú irdi ve şÀdiàa yaúın 
İmdi bilmes min kim ol sulùanumung óÀli nidür 
 
Kaygıdan her zaman uzak ve mutluluğa yakındı. 
Şimdi ben bilmiyorum ki o sultânımın hâli nedir? 
 

 
 
Munda min bÀri besì rüsvÀ ü düşmen-kÀm min 
Anda yÀrab ol siyur cÀnÀnumung óÀli nidür 
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Ey òoş ol çaàlar ki dehşet siz sorar irdi meni 
Her kişidin kim mining deròÀnumung óÀli nidür 
 
Gazel 
    

    
 
Mültefit bolmas bu könglüm sindin ey cÀn özgege 

Ey óabìbim sin bÀrinde bâri ni san özgege 
 
Ey sevgili! Bu gönlüm senden başkasına iltifat edici 
olmaz. Ey sevdiğim! Seza hakkında söz söylemek 
gerekirse, başkasını hesaba katmaya ne gerek var?    
    

    
    
Sin bigin rÿó-ı mücessem bÀr igeç ey körkke bay 
Laf-ı óüsn urmaúlıú irür asru tÀbÀn özgege 
 
Ey güzellikte zengin olan sevgili! Senin gibi bir 
cisimleşmiş var olduğu sürece, güzellikten 
bahsederken başkalarının güzelliğinden 
bahsetmeye ne gerek var? 
    

    
    
YÀ ilahì sindin ayru çıúsun uş dìdelerim 
Ger naôarnı salsam ey sulùÀn-ı òÿbÀn özgege 
 
Ey sevgililerin sultânı! Allah’ı şâhit tutarım ki, 
senden başkasına bakarsam bu gözlerim çıksın. 
    

    
    
Hiç revÀ irmes bu ey kÀfir müselmÀnlar ÀrÀ 
Kim sin öltürgeysin u envÀè bühtÀn özgege 
 
Ey kâfir! Başkalarına türlü iftiralar atıyorsun. Bu, 
Müslümanlar arasında hiç uygun değildir. 
    

    
    
ĠÀyet sehv ü úusÿr ùabèdin bolàay bigim 
Sin bÀrinde bu GedÀ ger bolsa úurbÀn özgege 
 
Ey Sultânım! Eğer Gedâî sen varken başkalarına 
kurban olursa, bu, onun yaradılışındaki eksiklik ve 
kusurdan kaynaklanır. 
 
Gazel 
 

 
 

Büt-i sìmin berim bizni unutma 
Dudaúı şekerim bizni unutma 
 
Göğsü gümüş gibi saf, berrak olan put gibi güzel ve 
dudağı şeker gibi olan sevgilim, bizi unutma! 

 

 
 

Felekke yitti Àhımnıng tütüni 
EyÀ meh peykerim bizni unutma 
 
Âhımın dumanı göklere ulaştı. Ey ay yüzlü sevgilim, 
bizi unutma! 

 

 
 

Çü tÀrÀc iyleding cÀn u könglüni 
Közi àÀyet kerìm bizni unutma 
 
Ey gözümü yağma eden sevgili! Mademki canımı ve 
gönlümü yağmaladın, bizi unutma! 

 

 
 

Siver cÀnım bigim òÀnım ümìdim 
èAzìzim dil-berim bizni unutma 
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Canımın sevdiği, sultanım, ümidim, azizim, gönlü 
çeken sevgilim, bizi unutma! 
 

 
 

GedÀ úanın cefÀ birle çü töktüng 
Úaraúı kÀfirim bizni unutma 
 
Gözü kâfirim, bizi unutma; çünkü sen Gedâî’nin 
kanını eziyetle döktün. 
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EBU’L-GAZ İ BAHADIR HAN 
 
Ebu’l-Gazi Bahadır Han, Babür Şah gibi 
Türkistan'da yetişmiş bir şahsiyettir; han, şair, âlim 
ve tabiptir. Türk dilinin birçok şive ve ağzını bildiği 
gibi, Arap ve Fars dillerini de iyi bilir. 
 
Ebu’l-Gazi Bahadır Han, hanlık devrinde Harezm'de 
bilim ve medeniyetin ilerlemesi için çok hizmet etmiş 
ve şiirler, tarih kitapları, tıp kitapları yazmıştır.  
 
Bugün onun üç eseri bütün dünya çapında tanınır 
hâle gelmiş ve bu eserler yüz yıllardır araştırılıp 
yayımlanmış, birçok dile tercüme edilmiştir. Tıpla 
ilgili "Menâfiü’l-İnsân" adlı eseri 105 bölümden 
meydana gelir; hastalıkları tedavi yolları, ilaçları 
hazırlama ve onlardan yararlanma yöntemleri 
anlatılır. Türk tarihiyle ilgili "Şecere-i Türk" ve 
"Şecere-i Terâkime" adlı eserleri ise son derece 
önemlidir. Bazı araştırmacılar, Ebu’l-Gazi'nin bu iki 
eseri 13-16. asırlardaki eski Özbek Türkçesiyle 
yazdığını söylerler. Ebulgazi'nin kendisi; "Türkî dil 
bilen ayttum. Türkîni hem andak aytupmen kim beş 
yaşar oğlan tüşünür." der. 
 
Bu iki eser, sadece tarih bilgileri kitabı değildir. Oğuz 
Kağan'dan hatta Hz. Adem’den itibaren Türk tarihini 
efsaneler ve hikâyeler yoluyla vermesi açısından da 
oldukça önemlidir. 
 
 
Şecere-i Terâkime 
 
Türkmenlerin Soykütüğü anlamına gelen Seçere-i 
Terâkime, Ebu’l-Gazi Bahadır Han tarafından 1660 
yılında yazılmıştır. Oğuzname’nin Çağatayca 
varyantı niteliğindeki eser, Reşideddin’in 
Oğuznamesiyle birlikte Oğuz Kağan Destanı’nın 
İslâmî rivayetinin en önemli kaynağı durumundadır. 
 
Ebu’l-Gazi Bahadır Han bu eserinde, Eski 
Oğuznamelerdeki ve başka tarihlerdeki önemli 
bilgileri toplar, Türkmenlere ve Türk kavmine ait 
genel vakıaları kitaplaştırır. Eser eski Türkler, Oğuz 
ve oğulları, Dede Korkut ve diğer Türk büyükleri gibi 
şahsiyetler hakkında bilgiler içerir. Kendi 
yorumlarıyla boyların ortaya çıkışını, efsaneleri ve 
gelenekleri aktarır. 
 
Ebu’l-Gazi Bahadır Han bu eserde, Türkmenlerin 
aslında Farslar ile karışmış başka bir topluluk 
olduğunu ve “Türkmen” kelimesinin anlamının 
Türk’e benzeyen olduğunu savunur. 
 
Şecere-i Terâkime’nin birçok nüshası vardır. 
Samoyloviç tarafından bulunan ve Rus İlimler 
Akademisi Kütüphanesine verilen Nuri İşan 
nüshası, Türk Dili Kurumu tarafından 1937’de 
tıpkıbasım olarak neşredilmiştir. En eski nüsha olan 
Taşkent  nüshası, yedi nüsha ile karşılaştırılarak 
1958’de Kononov tarafından yayımlanmıştır. 
Muharrem Ergin ise 1970’lerde Kononov’un bu 
çalışmasını Türkiye Türkçesine aktarmıştır. Eser 
üzerine yapılan son çalışma ise Zuhal Kargı 
Ölmez’e aittir ve Ölmez bu çalışmasında, eserin 
transkripsiyonlu metnini ve gramatikal dizinini verir. 
 

Şecere-i Terâkime’den 
 

 
 
Bismillahi’r-raómani’r-raóìm 
 
SipÀs ve şitÀyiş ol ilgege kim anıng hiç evveli ve 
aòiri yoú ve yurtınıng zevÀli yoú ve atası ve anası 
yoú ve òÀtunı yoú ve oàulı ve úızı ve kengeşeturàan 
kişisi yoú turur. Aşnı ve şunı andaú... 

 
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım 
 
Başlangıcı ve bitişi, yurdunun sonu, babası, anası, 
hanımı, oğlu, kızı ve danıştığı kimsesi olmayan o 
Tanrıya övgü ve şükürler olsun. Yiyeceği ve suyu 
onun gibi... 

 

 
 
...üleştüràuçı yoú turur kim gedÀydın bÀ 
pÀdişÀhàaça ve úumırsúadın tÀ pilàaça ve cebindin 
bÀ sìmurààaça barçasınıng aóvÀliàa lÀyıú birür. Bir 
kün hiç úayusınıng ulışını kem úılmas. Eger yer 
yüzinde kökergen yıàaçlarnıng barçası úalem bolsa 
ve tingizler siyÀh bolsa barça Àdem ferzendi bitikçi 
bolsa taúı yüz ming ve yüz ming yıl anıng ãıfatını 
bitise, tingizdin bir úatre ve tÀàdın bir mişúÀl taşnı 
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bitikendin azraú bolàay. Pes mening aytàanım ni 
bolàay. Dürÿd u taóiyye bì şumÀr ol peyàÀmberàa 
kim barça peyàÀmberlerning yaòşısı ve ÒudÀy dostı 
ve barça Àdem ferzendiàa yibergen ilçisi turur. 
Anıng yÀrÀn ve oàlanlarıàa köpdin köp Tengri 
raómeti bolàay. İmdi mundın song Çingiz 
evlÀdındın Ürgençì èArab Muóammed ÓÀnnıng 
oàlı Ebu’l-GÀzi ÒÀn ayta turur kim köp imgekler 
körgendin song yaşımız ottuz toúúuzàa yetkende 
tÀrìò ming taúı elif birle yılan yılında Òvarezm... 

 
...paylaştıran yok ki fakirden padişaha, karıncadan 
file ve sinekten Anka kuşuna kadar hepsine 
durumlarına göre verir. Bir gün bile hiçbirinin payını 
azaltmaz. Eğer yeryüzünde yeşeren ağaçların tümü 
kalem, denizler mürekkep ve insanoğlu kâtip olsa, 
yüz bin ve yüz bin yıl onun sıfatlarını yazsa, denizin 
bir damlasından ve dağın zerre kadar taşından daha 
azını yazmış olur. Benim söylediklerim onun 
yanında hiç sayılır. Bütün peygamberlerin iyisi, 
Tanrının dostu ve bütün insanoğluna elçi olarak 
gönderilen o Peygambere sonsuz selam ve dua 
olsun. Onun dost ve çocuklarına Tanrının rahmeti 
çok fazla olsun. Şimdi bundan sonrasını Cengiz 
soyundan Ürgençli Arap Muhammed Han’ın oğlu 
Ebu’l-Gazi Bahadır Han anlatır: Çok eziyet 
gördükten sonra, otuz dokuz yaşına geldiğimde, 
1051 tarihinde, yılan yılında Harezm... 

 

 
 
memleketinde atamız taòtında olturup yurt işige 
meşàÿl bolduú. Ol vaútda Türkmenler Mangúışlaú 
ve Ebu’l-ÒÀn ve Tecen suyınıng yaúasıda olturup 
irdiler.10 Òvarezmde olturàanları hem bizning 

                                                 
10 < oltur-u-p ir-di-ler 
oltur-: Fiil gövdesi 
-u-: Yardımcı ünlü 
-p: Zarf-fiil eki 

kelürimizni işitip úaçıp bu aytılàan üç yurtàa 
bardılar. Andın song bir niçesi küç birlen ve bir 
niçesi yol birlen üç yurtda bir ivli úalmay barçası 
Òvarezmàa keldiler taúı yaòşıları nöker ve 
yamanları raèiyyet boldılar. Mundın köp yıllar ötti. 
Türkmenning mollÀları ve şeyòleri ve bigleri 
mening tÀriòni yaòşı bilürümni işitip tururlar taúı 
bir kün barçaları kelip èarø úıldılar kim bizning 
içimizde Oàuz-nÀme köp turur ammÀ hìç yaòşısı 
yoú barçası àalaù ve birisi birisiàa muvÀfıú irmes. 
Her úaysısı bir türlüg ve bir dürüst iètibÀr úılàu dek 
tÀrìò bolsa irdi yaòşı bolur irdi tip ötün úıldılar irse 
anlarnıng ötünlerini úabÿl úıldım. Anıng üçün kim 
bu kitÀbnı aytúandın on yetti yıl ilgeri barça 
Türkmenler bizge yaàı bolup irdiler. Ol sebebdin 
biz anlarnı köp çapduú ve bir kerret HorÀsÀnda 
Durunàa taèalluú Börme tigen sunıng yaúasında 
bizning birlen ãaf tartıp... 

 
...ilinde babamızın tahtına oturup memleket işleriyle 
meşgul olduk. O sırada Türkmenler Mankışlak, 
Ebul-han ve Tecen Nehri’nin kenarında otururlardı. 
Harezm’de oturanlar bizim geldiğimizi işitip, kaçıp 
bu söylenen üç yurda gittiler. Daha sonra bir kısmı 
göçle, bir kısmı da yolla üç yurtta evi olan hiç kimse 
kalmaksızın hepsi Harezm’e geldiler ve iyileri 
buyruğuna katıldı, kötüleri ise hizmetkâr oldu. 
Bunun üstünden çok yıllar geçti. Türkmen bilginleri, 
şeyhleri ve beyleri, benim tarihi iyi bildiğimi 
işitmişler. Bir gün hepsi gelip “Bizde Oğuzname 
çoktur; ama hiçbirisi iyi değildir. Hepsi yanlıştır ve 
birisi bir diğerine uymaz. Her biri bir başkadır. 
İnanacağımız doğru bir tarih olsaydı iyi olurdu.” diye 
rica ettiklerinde onların bu ricasını kabul ettim. 
Aslında bu kitabı yazmadan on yedi yıl önce 
Türkmenlerin tümü bize düşmandı. Bu nedenle biz 
onlara çok savaş açmıştık. Bir keresinde 
Horasan’da Durun’a yakın Börme denilen suyun 
kenarında bizimle savaşıp...    
 
 

                                                                       
ir-: Yardımcı fiil 
-di-: Görülen geçmiş zaman eki 
-ler: Çokluk üçüncü şahıs eki 
 


