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Birinci yazımızda Azimcan'ın «Hatt-ı Baburi» hakkında yaptığı araş-
tıiriıasmui, ·Babur'lın yazdiği: ve halen Meşhed :Kütüphanesinde· biılunan 
Kur'aİı'a>v~' foad ettiği · y~zıya, ··yani· 'Hatt-ı iiab~ri;ye '·ışik tutacağını -bil-
dirmfŞtik. : ·: .. · -A· : : · • • · ' · " · m 
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. : _raptığı~~z t~c}kfke göre. «Ö~b~k .. tıi~i~~ Akad~~is_i ·I?,oğu Araştır~~
l~r~ .E~s~it~sü» m.ü~~,.olan S: ... Azimcan9va'nm1 araştırması, 1Q64 _ _yılm7 
~~Ocak · ayµıda .Delhi'de ,t2plan~yt . 2.t?· · l\;IiÜetlerarası Şar~iy;ı,~çıl~r ~cgıg, 
!.:es!'ne·. «~atÇ-ı Babur~ Ha:kkı~<,ia . ~eni D.oneler» adı ~ltırida: sµJ?-ulan . bir 
te~l~ğden ·il~are~~ir .. B~ teb~iğ · ayrı~ş. , «Centra:I Asi.an I_Wy.Jew>>- d~rgjsHıq~ 
~~ş°rE}dilmiştir2• Biz, _adı _.-geçen tedkike. dayanarak -.bu '. ~kinci m~~~eµıi~e 
.<,iev~ :~~iY.oı:uz .: . : : . _; · .,-.; :. . ... .. · ;· , ..... _ . 

·~~ :; .J3irinci · makalede bahsettiğimi~ <:Müntehabatü't~tevarih»te'n başka~ 
Ekber Şah'ın meşhur saray tarihçişL.olan ·Hace · Nizamu'.d-din Ahmed -b . 
Muhammed el-Herevi'nin kaleme aldığı «Tabakat-ı Ekberi»den de Ba
bur'un kehdi adıİii verdigi bif .. yazi-icad ettiğini ~e 'hu' yazı m~· yazd{ğı bir 
Ku~'aiı'i: ·Mekke'ye yolladı~ıllı". Öğreniyor5ak ·. aaa · Hatt-ı' tfabud :i1akk;iıcfa 
Said: N!dii- Muhaıhnied '. Han'ın emriyle . Muhamm~d . Tiliir Tun . ':Kastin'~ 
164ı$'fe Belh't~ yazdırılan :·«Acaibu't.:tabaka.t>»ta dal.bilgi J:hıluhd~ğhnu mü
şah'ede ecİfyornz': ' Aziriıcaii~va'iım verdiği bilgiye' göre yedl ·bölume aYriı~ 
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· · · · 'i · Biı:inci: miı.Kfilemizde · Kara'.çi Üniversitesi öğretim · üyelerinden-· Dr: M~ SAbir;·lıı 
ifA-desine .. ciiiyanara~ . ·.A:zimcanova'mri adını Azlıtı.ciı.n ÖlaraJi· yazmıştık; Bu ' .defa •öz~ 
bek bilgininin doğru adının, :elde ettiğimiz makalesinden Azimcanova· , şeklinde ·oldu; 
ğunu öğrenmiş bulunuyo~~- . . . ' . . · ' ,. . . ., 

~:~.:· ~:.; Azırifd'Zha'.iıo:Vıt,' N ·ew· ıI,ata"."concerning · K1iatt-i .. . ,Baburi,: :central' . :Asıan: ·ifeview, 
~on,4f>n . ~?M. vç~ .. :}q~, ,;Nf:> . . e·:". .. . .:• ..... ·i·: . . ·- . , .. _:--. ':: - : :.::.· 
• ::· ;;r.~-::~ Ta.b,a:ıcat.:ı..:Ekb~ri'~iµ :{~rma bir nüsha~ı .. ~~R~k pmµ~r .. Ak~d.emi~~· · Dp~~ A~'fa.ş: 
tır~?J.~~\~~~-1ws.~·n~.7 l,l~ltinı;I!akta~ı.r:. ~o. ~53,5! ~r. 2f3 _b. . . ..... · . :._ ... , . ::., .. \; .. --~ . 

. ... .4' .. ~~e'riıi _adı .. ge~~n enstitüd~ ~4 yazJt:la nüshası V?-rdir ... Bıµµ,.~rın 13. t.a;ı.esm<ie 
Hatt.:ı Baburi'deıi bahsedillnektedir.° Niımariı.ıar 'şöyledir ·: 19931 ·90.42, ·4ıi: 945ı;~-55ö7, 
.238o;:44s3; 2797, :·409, ı203, 4287, · 7535, 5sos:: .. : ! · , · ,. · · · ·,:· :: . . ~:. - ·- · '.:: ·~=~ 

\ 



208 Ali Alparslan 

mış olan eser, bu son bölümünde esrarengiz ilimlerden ve muhtelif za
manlarda bilginler tarafından icad edilmiş alfabelerden bahsederken Ba
bur tarafından 9;L0/ 1504'te icad edilmiş 9lan Hatt-ı ~~b"1!'i'nin 28 harfi
nin, numıineleririi vermektedir. Bundan başka Acaibu't-tabiikat müellifi 
muhtelif zamanlarda kullanılmak üzere icad edilmiş 9 adet şifrenin de 
örneklerini· sıralamaktadır. Şifreleriı{hangi gayeler için kullanıldığını söy
leyen müellifin Hatt-ı Baburi~~i~ .. yalnız adını anması ve harflerini zikret-

,. mesi, onun bu yazının (alfabenin) hangi gaye·için icad edildiğini bilmediği
ni göstermektedir. Eğer bu hususta bilgisi bulunsaydı mutlaka bazı açık
lamalarda bulunması l_az~m ~elirdi. 

Azimcanova'ya göre, müellif Hatt-ı Baburi'yi 9 ad~t şifreyle birlikte 
zik!etmekle hata . etmişt4'. ÇünkÜ Babun:iame'den· de anlaşıİdığına göre 
:Babur bu alfabeyi yakınlarından asla gizlememiş, aksine hatta onun kai
delerini yabancı devlet temsilcilerine bile göstermekle, yazılmasını iste
miştir. Hindistan'da ·söylediği şiirlerinden bazılarını . bu alfabe Üe ·yazarak 
oğullarına ve maiyetindekilere göndermesi bunun· açık bir' deUlidir'. Eğer 
Hatt-ı Baburi gizli haberlerin yollanmasında kullanılmak Üzere icad edil

.ın.iş olsaydı 935/ 1528'de henüz çocuk yaşta olan oğlu Hindal Mirza.'ya ·bu 
alfabe 'ile yazılmış mektubu yollamazdı. Bütün bunlardan anlaşıldığına 
göre hiÇbir gizli gayesi olmayan ve hat sanatı bakımından ehemmiyeti bu
lunmayan bu alfabe, Arab alfabesini §aha sade bir şekle sokmak gayesi 

ile orj;aya atılmış olma4d~. Ayrıca Fars alfabesine mahsus olan .!l ; E.. ';' 
harflerine bu alfabede :yer verilmemiştir . 

. · Daha Önce söylediğimiz gibi «Acaibu't-tabakat»in İnevcut 14 y~zma
sından 13 tanesinde bu alfabeden bahsedilmektedir. Bu yazmalar İnuıite
lif .!}~virlerde muhtelif k.imseler tarafİndan istinsah edildiği iÇin bazı harf
lerin şekill~tinde bazı değişiklikler göze çarpsa da bu cüz'i farklar alfa
pen.j.n orijliıal şeklini tesbit etmekte mühim bir rol oynamaz. Bu yazma
lardan bilhassa ikisi mühimdir. Bunlardan 411 numaralı olanı Tacik bil
ginlerjnden Ahmed Daniş tarafından . güzel . bir yazı ile - yazılpııştır. 9042 
numaralı . yazma da--okunakli bir yazı ile kaleme alınmış olup, Hatt-ı Ba-
buri'nin alfabesini açık bir şekilde göstermektedir. · ' 

· Gene Azimcanova,.makalesinde Arab alfabesinin Özbek dilinin(!') ih
tiyaçlarını karşılamadığım bildiği için, Babur'uh böyle bir._ alfabe ·mey
'daiıa koyduğunu· ve kullanılmas!nı:. tavsiye .ettiğini bildirmekle birlikt~ 
xv.r. yüzyılda islam bilgilile-riİıin ri:ıe"mleketin sosyal ve. siyasi hayatinda 
Ö~adıkl~rı mühim rol Jrarşısınd;ı. böyle bir alfabe ile Arab alfabesinin 
karşısına çıkmanın mümkün olmadığı fikrini ileri -sürmekte .ve Babur'un 
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bu alfabe ile bir Kur'an yazarak Mekke'ye yollamasını da müslüman bil
ginlerin bu alfabe hakkındaki tasviplerini temin etmek gayesine matuf 
olduğu inancına bağlamaktadır. 

Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı gibi, Azimcanova 
adı geçen tebliğini «Acaibu't-tabakat»ta rastladığı «hatt-ı Baburi inest»G 
kaydı ile onun altındaki Baburi alfabesine dayandırmakta ve bir sayfalık 
mutalaadan başka bir şey söylememektedir. Anlaşıldığına göre Özbekis
tanlı bilgin bu alfabe ile yazılmış bir metin de görmüş değildir. İlim dün
yası Meşhed Kütüphanesi'ndeki bu alfabe ile Babur tarafından yazıldığı 
kabul edilen Kur'an'dan ise 1964'ten bir yıl sonra ha};)erdar olmuştur. Ya
ni tebliğ sahibi o sırada Meşhed'deki Kur'an'dan habersiz idi6

• 

İranlı yazar A.G. Maani'nin makalesinde neşredilen1 Babur yazısının 
anahtarı ile Azimcanova'nın Acaibu't-tabakat'tan alarak tebliğde neşret
tiği Babur alfabesi arasında fark olduğu görülmekte ve bu fark akla şun
ları getirmektedir : 

1. Acaibu't-tabakat müellifi, ya bu alfabeyi doğru bir yerden alma
mış, veyahud yazarken herhangi bir şekilde hata yapmıştır. Sonra bu al
fabe ile yazılmış bir metin ortada yoktur. 

2. Belki de alfabe Acaibu't-tabakat müellifinin eline geçinceye kadar 
resimde görüldüğü şekilde değişikliğe uğramıştır. 

3. İran'lı yazar A.G. Maani'nin verdiği alfabe de eksik ise de hiç ol
mazsa mevcut bir metne yani şimdilik Babur tarafından yazıldığı kabUl 
edilen Kur'an'a aittir. 

4. Meşhed'teki Kur'an nüshasından birkaç sayfa da olsa elde etmek 
imkanına sahip olamadık. Akl~ yatkın olan durum bu Kur'an'dan alına
cak birkaç sayfalık metni, verilen alfabesiyle karşılaştırmaktır. Bizce 
Babur'un icad ettiği alfabenin sıhhati kat'i olarak ancak o zaman anlaşı
lacaktır. Mamafih Azimcanova'nm tebliğine rağmen Meşhed'teki Kur'an'
ın Baburi hattı (Babur alfabesi) ile yazıldığı iddiası sıhl;ıatini henüz ko
rumağa devam etmektedir. 

5 Az!mcanova'nın adı geçen tebliği res!m ı ve 3 ve «Aciiibu't-tabaltat», yazma 
nüsha nr. 9042, varak 207 b. 

6 Bk. Ali Alparslan, Babur'un Jcad Ettiği «Baburi Yazısı» ve Onunla YazıZm1,1 
Olan Kur'an, Türkiyat Mecmuası, XVfil. 

7 Aynı yer. 
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A. ALP ARSLAN 

R esim 1. «Acaib'üt-tabakilb>a göı:e Baburi 
alfabesi (en alttaki kısım) . 
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Resim 2. A.G. Maani'nin makaİcsinde neşredilen Baburi yazısının:harfleri. 


