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                                                     ÖN SÖZ 

 

     Dil bilimi, sistematik ve tesadüflere dayandırılamayacak kadar planlı gelişen, 

değişen bir bilimdir. Kendi içerisinde sistemini oturtmuş, kendisinden sonra gelen 

dönemin fonetik, morfolojik ve semantik yapısını etkileyen Türkçenin belirli 

devirleri arasında geçiş dönemlerinin olduğu aşikârdır. Batı Türkçesinin ilk devresi 

olan Eski Anadolu Türkçesi başlangıçta Doğu Türkçesinin kelime ve gramer 

yapılarını bünyesinde barındırırken zamanla kendine has bir yazı dili oluşturmuş ve 

kendisinden sonra gelen Osmanlı Türkçesine de etki edebilmiş bir dönemdir. Batı 

Türkçesinde meydana gelen değişimlerle dönemler arası geçişler arasında sıkı bir 

bağ vardır. Kelime ve eklerde meydana gelen bu değişimler birdenbire olup bitmiş 

bir süreç olarak değerlendirilemez. Bu değişimlerin olabilmesi için ikili 

kullanımların olduğu belirli bir zaman aralığına ihtiyaç duyulmaktadır. Elimizdeki 

çalışma, böyle bir döneme ait Hikâyet-i Üveysül- Karanî adlı eser üzerine 

yapılmıştır.  

 

     Çalışma, XV. yüzyılın sonlarında ve XVI. yüzyılın başlarında yaşadığı kabul 

edilen Sabâyî mahlaslı usta bir müellifin kaleminden 915/1509 yılında, İstanbul’da 

istinsah edilmiş, müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan, dil özellikleri 

incelendiğinde, Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi 

özellikleri gösteren başlangıç dönemi Osmanlı Türkçesiyle yazıldığı görülen 

Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî isimli eser üzerine yapıldı.  

     Giriş-İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-Dizin-Tıpkıbasım bölümlerinden oluşan 

çalışmanın Giriş kısmında Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi başlıkları 

altında bu iki dönem hakkında ayrıntılı bilgiler verdikten sonra müellifin hayatı, 

sanatı ve eserleri üzerinde duruldu. Daha sonra eserin konusu, dili, nüshaları 

hakkında bilgiler verildi. 

     İnceleme kısmında metnin dil özelliklerine yer verildi. Ünlü ve ünsüzlerin 

metindeki yazımlarıyla ilgili örneklerin verildiği İmla başlığı incelemenin ilk kısmını 

oluşturmaktadır. Ünlü ve ünsüzlere ait ses özellik ve değişimleri Ses Bilgisi başlığı 

altında örnekleriyle beraber açıklandı. Bu bölümde ünlülerin düzlük-yuvarlaklık 

uyumuna bağlanma süreçleri de incelendi. Eklerin ve kelimelerin ikili kullanımları 
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tespit edilip bunların uyuma bağlanma aşamaları sayısal verilerle belirtildi.  En 

önemli kısmını ise Şekil Bilgisi başlığında ele alınan kısım oluşturmaktadır. Bu 

kısımda metinde geçen tüm isim, sıfat, zamir, edat, zarf ve fiiller tespit edilip ilgili 

başlıklar hâlinde örneklendirilip açıklandı. İsim ve fiil başlığı altında fiillere gelen 

yapım ve çekim ekleri ayrıntılı bir şekilde metinden alınan örneklerle açıklandı.  

     Transkripsiyonlu Metin kısmında Arap harfli metin transkripsiyonlu olarak Latin 

esaslı Türk harflerine aktarıldı. Daha sonra K1, K2, Y, M ve A1 nüshaları 

aracılığıyla tenkitli metin oluşturuldu. K1 nüshası esas alınarak diğer dört nüshada 

farklı yazılan kelimelerin hangileri olduğu dipnotlarda gösterildi. Metin okunurken 

çoğu yerde istinsah hatalarına rastlandı. Bunların bir ağız özelliği mi yoksa istinsah 

hatası mı olduğunu tayin etmek güçtür. Müstensihten kaynaklanan bu yazılışların 

doğru şekilleri metinde yazıldı ve yanlış şekilleri dipnotlarda gösterildi.  

     Dizin bölümünde Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî’nin sözlüğü/dizini oluşturuldu. 

Dizinde, metinde geçen bütün kelimeler ile bu kelimelerin ekli biçimleri, sayfa ve 

satır numaralarıyla anlamları verilerek gösterildi. Farklı şekillerde ikili hatta üçlü 

yazımları mevcut olan aynı kelimeler farklı başlıklar altında gösterildi. Fakat bunu 

yaparken bu kelimelerin aynı kelimeler olduğu da belirtildi. Dizini oluştururken 

herhangi bir dizin oluşturma programından yararlanılmadı. Kelimeler tek tek 

tarafımızca tespit edilip anlamları, aldıkları ekler ve geçtikleri yerler belirtildi. 

     Sonuç kısmında, yapılan bu çalışmayla elde edilen sonuçlar açıklandı.  

     Tıpkıbasım kısmında ise eserin K1 nüshasının tıpkıbasımına yer verildi.  

 

     Bu çalışmamızı oluştururken her zaman çalışma yöntemini, deneyimini ve 

çalışma disiplinini örnek aldığım, hiçbir zaman manevi desteğini, bilgi ve 

tecrübelerini benden esirgemeyen değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Mustafa 

Toker’e ve benden maddi, manevi desteklerini esirgemeyen sevgili aileme 

teşekkürlerimi bir borç bilirim.     

                                                          

                                                                                                 Fecri YAVİ 

                                                                                                 Konya-2017 
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                                                       ÖZET 

                                     HİKÂYET-İ ÜVEYSÜ’L- KARANÎ 
         (TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME-DİZİN- TIPKIBASIM) 
 
     Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu Sabâyî mahlaslı bir müellif tarafından 

hicri 915 (miladi 1509) yılında yazılan Hikâyet-i Üveysü’l Karanî isimli eser 

oluşturmaktadır. Eser, Yemen’de yaşayan Veysel Karanî’nin Hazret-i Muhammed’e 

olan bağlılığını, onu görme arzusunu ve bu yoldaki maceralarını konu edinir. Dil 

özellikleri bakımından Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş 

dönemi özellikleri gösterir. 

     Çalışmada eseri transkripsiyon alfabesi yardımıyla yeni Türk alfabesine 

aktardıktan sonra eserin diğer nüshaları aracılığıyla tenkitli metni oluşturuldu. 

İnceleme kısmında eserin dil özellikleri geçiş dönemini aydınlatabilecek şekilde 

sınıflandırılarak ele alındı. Metinde geçen tüm kelimeler belirlenip aldıkları ekler ve 

anlamları yazılarak eserin dizini oluşturuldu.  

     İncelemeler sonunda metnin geçiş döneminin başlarında olduğu, hem Eski 
Anadolu Türkçesi hem de geçiş dönemine dair önemli dil özelliklerine sahip olduğu 
tespit edildi.     

     Anahtar Kelimeler   

     Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî, Eski Anadolu Türkçesi, geçiş dönemi, Osmanlı 
Türkçesi, Sabâyî  
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                                                    SUMMARY 

                                   STORY OF ÜVEYSÜ’L-KARANÎ 

              (TEXT WİTH TRANSCRİPTİON-RESEARCH-İNDEX-FACSİMİLE)   
 
     The subject of the present master’s thesis is constituted by the work titled 

Hikâyet-i Üveysü’l Karanî written in the year of Hegira 915 (Gregorian 1509) by an 

author under his pseudonym Sabâyî. The work mentions the loyalty of Veysel 

Karanî living in Yemen to Prophet Mohammed, his desire to see him and his 

adventures on this. It shows characteristics of transition period from Old Anatolian 

Turkish to Ottoman Turkish in terms of language properties.  

     In the study, critical text was created through other copies of the work, after 

transferring to the new Turkish alphabet by the means of the transcription alphabet.  

In the review part, the language properties of the work were discussed by classifying 

to enlighten the transition period. All the words mentioned in the text were 

identified, their prefixes and suffixes and their meanings were written and the work 

was indexed.  

     At the end of the examinations, it was found that the text was at the beginnings 

of the transition period and has important language properties of both Old Anatolian 

Turkish and transition period.  

     Key Words 
             Story Of Üveysü’l-Karanî, Old Anatolian Turkish, transition period, Ottoman  

  Turkish, Sabâyî 
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                                                      GİRİŞ 

 

     Türkçe gibi soylu bir dilin, bilinen en eski yazılı yadigârlardan günümüze kadar 

verilen eserler ışığında, geçirmiş olduğu değişimlerini incelemek, bunu yaparken de 

onu belirli dönemlere ayırıp bu çalışmaları gerçekleştirmek büyük bir önem arz 

etmektedir. Çünkü her dönemin kendisine ait karakteristik bir takım ses ve şekil 

özellikleri bulunmaktadır. Yüksek lisans tezimiz için konu taraması yaparken Konya 

Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde karşımıza çıkan 15.-16. yüzyıllar arasında 

yaşamış Sabâyî mahlaslı müellifin Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî isimli eserini 

tezimizin konusu olarak seçtik. Eser, EAT’den Osmanlı Türkçesine geçiş aşamasının 

başlarında istinsah edilmiş olup EAT’ye dair çok önemli ses ve gramer özellikleri 

taşımasının yanında kelime hazinesi açısından da zengin bir kelime dağarcığına 

sahiptir. Bu eser, bizim için önemli dil malzemeleri barındıran, geçiş dönemini ve 

Osmanlıcanın başlangıcını aydınlatabilecek mahiyetteydi. Aslında bu nüsha 

Sabâyî’nin Veysel Karanî hakkında yazdığı Üveys-nâme eserinin kayıp bir 

nüshasıydı. Çünkü eserin müellifi kütüphanede Seydî Ali diye kaydedilmişti. Oysa 

müellifi Seydî Ali değil Sabâyî’dir. Seydî Ali, sadece eserde adı geçen, müellifin 

Üveysî bir dostunun adıdır.  

      Sabâyî’nin eserlerinde kullandığı dil ve anlaşılır üslup dil bilimcilerin 

çalışmaları için oldukça ehemmiyet taşımasına rağmen bugüne kadar eserleri üzerine 

ciddi anlamda dil çalışması yapılmamıştır. Geçiş döneminde yaşamış bir şair olan 

Sabâyî, eserlerinde hem EAT’nin dil özelliklerini hem de geçiş dönemi özelliklerini 

kullanmıştır. Bu durum onu sadece Eski Türk Edebiyatı araştırmacıları için değil biz 

Türk dili araştırmacıları için de önemli bir müellif yapmıştır.  

     Tez oluşturulurken aynı kelime ve eklerin farklı yazılışlarını aksettiren durumları 

belirlenip geçiş aşamasının hangi eklerde ne derece etkili olduğu, hangilerini 

etkilemediği tek tek tespit edilerek EAT’den Osmanlı Türkçesine geçiş döneminin 

aydınlatılmasına katkı sağlaması amaçlandı. “İkili yazılışlar, metinlerdeki hatalı 

örnekler olarak kabul edilmemeli, ne kadar sıklıkla geçtiği ve bu tür yazılışlara hangi 

durumlarda rastlandığı sayısal yöntemlerle belirlenmelidir (Usta 2010:  472).” Bu 

gerçeği düstur edinerek çalışmamız oluşturuldu. Bu bağlamda eklerin ve kelimelerin 

ikili kullanımları tespit edilip Ses Bilgisi  başlığında incelendi. Bu eklerin ve 
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kelimelerin uyuma bağlanma sürecinde oldukları örnekler ve sayısal verilerle 

açıklandı.  

     Aşağıda Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi hakkında ayrıntılı bilgiler 

verilecektir. Bu iki dönemin anlaşılması çalışmamızın anlam kazanması açısından 

önemlidir. Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi hakkında 

bilgi edinirken çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi incelendi, çok önemli 

araştırmacıların kaynak kitaplarından dönem hakkında bilgi toplandı ve bunlar bir 

başlık altında birleştirildi.  

     Metnimiz, transkripsiyon alfabesine aktarılırken çokça istinsah hataları tespit 

edildi. Bunların doğru şekilleri transkripsiyonlu metinde esas alındı. Müstensih 

kaynaklı yanlış şekilleri ise dipnotlarda gösterildi. 

 

1.1. ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 

     13. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar Anadolu ve Rumeli’de 

Oğuz temeline dayalı Batı Türkçesinin ilk dönemine Eski Anadolu Türkçesi denir. 

Fakat bu dönem için farklı adlandırmalar da yapılır. Bunlar arasında Oğuzca’nın 

Anadolu sahası dışında da o dönemde kullanıldığını iddia edenler (bk. Timurtaş 

1994:  VIII.) bu dönem için “Eski Türkiye Türkçesi” terimini ve bazı dil bilimciler 

(Çağatay 2008: 305; Mansuroğlu 1988: 247) ise bu dönem için “Eski Osmanlıca” 

terimini kullanmışlardır. Türk dili üzerine ciddi çalışmaları bulunan Ahmet Bican 

Ercilasun ise bu terimler yerine Eski Oğuz Türkçesi teriminin kullanılmasının daha 

uygun olacağını belirtmektedir (Ercilasun 2011: 430). Günümüzde ise “Eski 

Anadolu Türkçesi” adlandırması bu dönem için kabul görmüştür.  

 

     Eski Anadolu Türkçesi, Türkçe bakımında kendisinden sonra gelen Osmanlı 

Türkçesi ve Modern Türkiye Türkçesi dönemlerinden çok farklıdır. Bu devreye Batı 

Türkçesinin doğuş, kuruluş devresi olarak bakmak gerekir. Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerine bakıldığı zaman Batı Türkçesinin en duru, saf ve yabancı unsurlardan en 

uzak olduğu dönemi olduğu anlaşılır. Aynı zamanda Eski Anadolu Türkçesi 

karakteristik özellikler taşıyan ses, gramer ve zengin kelime hazinesine sahip bir 
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dönem olması ve Oğuzların ilk yazı dili olarak kabul görmesi açısından da 

Türkçenin lehçeleri arasında apayrı bir yere sahiptir.  

 

     Eski Anadolu Türkçesi, Batı Türkçesinin ilk dönemidir. Osmanlıcanın ve Türkiye 

Türkçesinin tabiri caizse atasıdır. Dolayısıyla köklü ve soylu bir dil olan Türkçenin 

günümüzdeki gramer hususlarının EAT döneminde başlayıp geliştiğini göz ardı 

edemeyiz. Osmanlı Türkçesinin ve Modern Türkiye Türkçesinin çok iyi anlaşılıp 

öğrenilmesi için kuşkusuz Eski Anadolu Türkçesini gramer ve şekil açısından ele 

almak, o dönemde yazılmış eserler üzerinde ciddi çalışmalar yapmak gerekir. Türkçe 

yazıp konuşmanın gereğine inanmış kabiliyetli sanatçıların ve devlet adamlarının 

yetiştiği bu dönemde Türk dili için çok önemli eserler verilmiştir. 15. asırdan 

itibaren Türkçe üzerinde Farsça ve Arapça etkisinin giderek artması Türkçenin 

araştırılmasını güçleştirmiştir. Bu yüzdendir ki EAT metinleri Türk dilini araştıran 

dil bilimciler için adeta hazine niteliğindedir. Bu metinler Türkçe yazıp konuşmanın 

gerekliliğine inanarak oluşturulmuş metinlerdir. Bunları oluşturan sanatçılar bu 

bilinçle eserlerini meydana getirmişlerdir. Batı Türkçesinin en duru ve saf dönemi 

olan Eski Anadolu Türkçesi, bu yüzdendir ki, Türkçe araştırmalarında çok önemli 

bir yere sahiptir. Kelime hazinesi, dikkat çekmeye değer bir zenginliktedir. İfade 

tarzı ve gramer unsurları bakımından kendisinden sonra gelen dönemlerden daha 

temiz bir Türkçe olduğundan, dil bakımından değeri ölçülemez bir dönemdir. 

     “Eski Anadolu Türkçesini Anadolu’daki siyasî ve sosyal gelişmelere bağlı olarak 

kendi içinde Selçuklu Dönemi Türkçesi, Beylikler Dönemi Türkçesi ve Osmanlı 

Türkçesine Geçiş Dönemi Türkçesi olmak üzere üç döneme ayırmak mümkündür.” 

(Yavuz vd. 2008:  49). Bu dönemlerden geçiş dönemi oldukça önem taşımaktadır. 

Çünkü ünlülerin uyuma bağlanma süreçleri bu dönemde başlamaktadır. Bu dönem 

aynı zamanda Osmanlı Türkçesinin başlangıcını oluşturur.  

      Batı Türkçesinin en önemli devresi olan Eski Anadolu Türkçesi, düzlük-

yuvarlaklık uyumu ve sedalı-sedasız uyumuna riayet etmeyen, kendine has kelime 

hazinesiyle bilinen bir dönemdir. Bu uyumsuzluklar daha sonra Osmanlıca içerisinde 

düzelmiş, ekler ve kelimeler hızlı bir değişimle uyuma bağlanmıştır. Ancak bu 

değişimler birdenbire olmamıştır. Bunların oluşabilmesi ve dilin standartlaşması için 

bu iki dönemi birbirine bağlayan bir geçiş dönemine ihtiyaç vardır. Bu geçiş döne-
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minin tam olarak ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği konusunda araştırmacılar 

tarafından farklı düşünceler ileri sürülmüştür. Bu konuda EAT üzerine çok ciddi 

çalışmaları bulunan Faruk Kadri Timurtaş şöyle demektedir: “Eski Türkiye Türkçesi 

hususiyetleri, bir geçiş devresi sayılabilecek olan XV. yüzyılın ikinci yarısında da 

devam etmiş, klasik yazı dilinin meydana geldiği XVI. yüzyılda da büyük ölçüde 

yaşamıştır. Eski Türkiye Türkçesinin izleri XVII. yüzyıl metinlerinde de 

görülmektedir (Timurtaş 1994:  VIII).”  Muharrem Ergin bu konuda “Devrelerin 

birbirine geçişi kesin çizgilerle ayrılamayacağı için Eski Anadolu Türkçesi ile 

Osmanlıca arasında da uzun bir geçiş safhası olmuştur. Osmanlıcanın başlangıcını 

teşkil eden ve 15. asrın ikinci yarısı ile 16. asrın ilk yarısını içine alan devirde eski 

gramer şekilleri, yerlerini henüz tamamıyla yeni şekillere bırakmış değillerdi (Ergin 

2000:  18)” der. Ahmet Bican Ercilasun ise geçiş dönemi hakkında “Osmanlı 

Türkçesinin ilk asırları eski Oğuz Türkçesiyle, son asırları bugünkü Türkiye 

Türkçesiyle aynıdır. 16. asrın sonlarıyla 18. asrın başları arasındaki dönem ise bu 

ikisi arasında bir geçiş sürecinin yaşandığı dönemdir (Ercilasun 2011:  458).” 

değerlendirmesini yaparak bu geçiş döneminin sınırlarını 18. yüzyıla kadar 

genişletmektedir. Geçiş dönemi hakkında yapılan değerlendirmeler bu 

araştırmacılarla sınırlı değildir. Farklı araştırmacı Türkologlar da bu konu hakkında 

açıklamalarda bulunurlar: “Eski Anadolu Türkçesi’nin XV. asır sonlarına doğru 

yerini, Osmanlı Türkçesi’ne bıraktığı görülür. Dolayısıyla XVI. asırdaki Türk dili, 

Osmanlı Türkçesi’nin ilk ürünlerinin verildiği geçiş dönemi olarak kabul edilebilir. 

Eski Anadolu Türkçesi’nden Osmanlı Türkçesi’ne geçiş devresi olan XVI. asır 

başlarındaki Türk dilinin özelliklerinin bilinmesi, dilimizin tarihi gelişiminin daha iyi 

kavranmasını sağlayacaktır (Akar 2010:  15).”  “Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi 

olan XVI. yüzyıldan itibaren bu kelimelerin yuvarlak ünlülü şekillerinin yanı sıra düz 

ünlülü şekillerine de rastlamak mümkündür (Gökçe 2009:  993).” 

     Bu görüşler incelendiğinde bu geçiş döneminin 15. yüzyılın sonlarında 

başladığını ve 17. yüzyılın sonlarına kadar devam ettiğini söylemek mümkündür.  

     Geçiş dönemi hakkında Hayati Develi ise “Batı Oğuz Türkçesinin en az 

incelenmiş tarihî devrelerinden biri Orta Osmanlıca diye bilinen bilhassa 17. yüzyılı 

içine alan ve 18. yüzyılın sonlarında bittiği kabul edilen devredir. Bu devrenin en 

karakteristik hususiyeti, EAT dönemindeki fonolojik yapı ile STT (Standart Türkiye 
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Türkçesi)  arasında bir geçiş devresi niteliği taşımasıdır (Develi 1995:  3).” 

yorumunu yapar.                                                                                            

     “Geçiş dönemi eserlerinin incelenmesiyle Eski Anadolu Türkçesi döneminde 

başlayan fonetik, morfolojik ve semantik gelişmelerden hangisinin daha farklı bir 

merhaleye girerek devam ettiğini, hangisinin gelişmesini tamamlayarak artık 

kalıplaşıp standartlaştığını öğrenmek mümkün olacaktır (USTA 2010:  451).” Bu 

süreci incelemekle sadece kendisinden önceki dönem hakkında bilgi edinmiş 

olmayız aynı zamanda kendisinden sonra gelen Osmanlı Türkçesinde klasikleşmiş 

imla hakkında ve hatta Modern Türkiye Türkçesindeki ses ve şekil bilgisi hakkında 

da bilgi sahibi olmuş oluruz. Bu geçiş sürecine sebep olan durumları ve bunların 

sonuçlarını belirledikten sonra Türkçenin sonraki dönemlerine ait problemlere 

çözüm bulmak mümkün olacaktır. 

     Bu geçiş dönemi hakkında birçok yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanmıştır.1 

Bunlar arasında Hayati Develi ve Halil İbrahim Usta’nın çalışmaları seslerin uyuma 

bağlanma süreçlerine ışık tutmaları açısından oldukça önemlidir. Daha sonraki 

yıllarda Halil İbrahim Usta bu geçiş dönemi hakkında bir bildiri2 yayınlayarak orada 

konuyu daha detaylı olarak ele almıştır.  

     Üzerinde çalıştığımız Sabâyî’nin ‘Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî’ adlı menâkıb- 

nâmesi de EAT’den Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi özelliği taşımaktadır. Seslerin 

düzlük-yuvarlaklık ve sedalı-sedasız uyumları incelendiğinde bu eserin geçiş 

döneminin başlarında olduğu, eklerin ve kelimelerin uyuma bağlanma süreçlerinin 

henüz başladığı görülmektedir.  

 

                                              
1  Metin AKAR (2010). Heşt-Behişt, Sehî Bey, Yüksek Lisans Tezi,  Gazi Osman Paşa Üniversitesi,    

   Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Tokat. 

   Hayati DEVELİ (1993). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses  

   Benzeşmeleri ve Uyumlar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

   Halil İbrahim USTA (1995). Firdevsī-i Rūmī Süleymān-nāme-i Kebīr  (İnceleme, Metin,  

   Sözlük), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

   Yaşar ŞİMŞEK (2013). Firdevsī-i Rūmī, Süleymān-Nāme-i Kebîr (76.Cilt) -Giriş, Ses Bilgisi,  

   Tenkitli Metin, Sözlük-, Ondokuz  Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.  
2  Halil İbrahim USTA (2010). Geçiş Dönemi Eserlerinde Fonetik  Kodlayıcıların Analizi (XV.-XVI.  

   Yüzylllar), Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri , 1-2 Aralık 2010,     

   (Yayına Haz. Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Doç. Dr. Enfel DOGAN), s. 451-473, İstanbul Üniversitesi 

    Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. 
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1.2. OSMANLI TÜRKÇESİ  

     “Pratikte kısaca Osmanlıca diye adlandırılan Osmanlı Türkçesi, 15. yüzyılın 

sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devletinin sınırları içinde 

kullanılan yazı dilidir (Yavuz vd. 2008: 50).” Osmanlı Türkçesinin Türkiye 

Türkçesinden ve Eski Anadolu Türkçesinden en belirgin farkı, yabancı unsurlarla 

donatılmış, ağır, ağdalı bir dil olmasıdır.  

 

     Eski Anadolu Türkçesi gibi duru, saf Türkçenin kullanıldığı bir dönemden sonra 

Osmanlıca içinde 16. yüzyıldan itibaren hızlı bir şekilde artan Arapça ve Farsçanın 

etkisi 17. yüzyılda adeta doruğa ulaşır ve anlaşılması zor, ağır ve ağdalı bir dil, Türk 

diline ve edebiyatına hâkim olur. Şüphesiz ki bunda şair ve yazarların sadece sanat 

yapma gayeleri etkili olmuştur. Osmanlıca iç yapı bakımından, yani Türkçe 

bakımından bugünkü Türkiye Türkçesiyle çok büyük farklılıklar göstermemektedir. 

Gramer ve kelime bilgisi bakımından bugün kullanılanlar Osmanlıca içinde 

şekillenmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Onu Türkiye Türkçesinden ve EAT’den 

farklı kılan yabancı unsurlar bakımından göstermiş olduğu farklılıktır. Dildeki bu 

istila her ne kadar 17. yüzyılda mahallileşme akımıyla giderilmeye çalışıldıysa da bu 

karışıklık 18. yüzyıl ve sonrasına (Tanzimat’a) kadar devam eder. 

     Osmanlıca da kendi içinde dönemlere ayrılır. Bunlar şu dönemlerdir: 

a. Klasik Osmanlı Türkçesi: 15. yüzyılın sonlarından 19. yüzyıla kadar süren 

dönemdir. Bu dönemin başlarında nispeten daha sade bir dil konuşulmasına rağmen 

ortalarında yabancı unsurlar iyice artmış ve Türkçe adeta bu unsurlar içinde 

seçilemez hâle gelmiştir. Dildeki bu anlaşmazlık sadece nazımda değil nesirde de 

etkisini göstermiştir. Bu dönemin sonlarında artık Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça 

ve az da olsa Türkçe karışımı ağır, karışık ve yüksek zümreye hitap eden bir dil 

hâline gelir.  

 

b. Yeni Osmanlı Türkçesi: 19.-20. yüzyıllar arasında kalan dönemdir. Bu dönem, 

Tanzimat’la başlar 1908 Meşrutiyet’e kadar devam eder. Bu dönemde Osmanlıca 

önceki yüzyıllara oranla daha sade, anlaşılır bir hâle getirilmeye çalışılmıştır. Dilde 

çözülmeler başlamış ve gereksiz yabancı terkipler, kelimeler ve zincirleme 
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tamlamalara yavaş yavaş son verilmiştir. Bu sadeleşme çalışmaları 20. yüzyılın 

başlarında tamamlanarak Osmanlıca sona ermiş ve Türkiye Türkçesine geçilmiştir. 

 

1.3. TÜRK EDEBİYATINDA VEYSEL KARANÎ  

      Veysel Karanî, Hazret-i Muhammed’e olan bağlılığın, sadakatin, onu görmeden 

sevmenin en büyük örneğidir. Bütün dünyevî zevklerden uzak kendisini annesinin 

bakımına, kendi ibadetlerine, Allah’a ve Peygamber’ine adamış böylesine yüksek bir 

şahsiyet tüm İslam coğrafyası tarafından her zaman saygıyla anılmıştır. Bu sevgi 

diğer İslam ülkelerinin edebiyatlarına olduğu kadar Türk edebiyatına da yansımıştır. 

Türk edebiyatında Veysel Karanî ile ilgili menâkıbnâmeler, ilahiler ve hikâyeler 

kaleme alınmıştır. Tasavvuf edebiyatında Veysel Karanî hakkında pek çok eser 

meydâna getirilmiştir. Bu eserlerden ilki mensur olarak yazılmış olan Lâmiî 

Çelebi’nin “Menâkıb-ı Hazret-i Üveyse’l-Karanî” eseridir. “15. yüzyılın ünlü 

sanatçılarından olan Lâmiî Çelebi’nin (öl. 938/1535) yazmış olduğu bu 

menakıbnâme, derleme bir eserdir. Lâmiî, eserini Attâr’ın Tezkiresi ile Câmî’nin 

Şevâhidü’n-Nübüvve’sinden yararlanarak yazmış ve faydalanılan bilgilerin 

kaynağını da belirtmiştir (Savran 2009:  10).”  18. yüzyıl şairlerinden Diyarbekirli 

Ahmedî (Ahmed Mürşidî)’nin yazdığı, Veysel Karanî’nin Hazret-i Peygamber’i 

görmek için annesinden izin alıp, onu göremeden dönmesini ve annesine bağlılığını 

dile getirdiği 45 beyitlik mesnevisi Veysel Karanî hakkında yazılmış bir diğer 

manzum eserdir (Bars 2013: 105). 16. yüzyılda yaşadığı ve Üveysî tarikatına 

mensup olduğu tahmin edilen Cabbar Kulu’nun Hikâye-i Veysel Karanî adlı eseri de 

Veysel Karanî hakkında yazılmış önemli menakıbnâmelerdendir.  

     Sadece geçmişte değil Cumhuriyet dönemi ve sonrasında da Veysel Karanî’nin 

hayatını konu edinen eserler yazılmıştır. M. Necati Bursalı’nın 1971’de yazdığı 

“Veysel Karanî” adlı eseri; A. Cemil Akıncı’ya ait olan “Hazret-i Veysel Karanî”3 

ve Sinan Yağmur’un yazdığı “Aşka Yolculuk: Veysel Karani”4 adlı roman kitapları; 

Veysel Karanî ve Üveysî tarikatı hakkında ciddi bir çalışma niteliğinde olan Ahmet 

                                              
3 Sinan Yayınları, İstanbul, 1982 
4 Destek Yayınevi, İstanbul, 2012.  
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Yaşar Ocak’ın yazdığı “Veysel Karanî ve Üveysîlik”5 adlı çalışması Cumhuriyet 

dönemi ve sonrasında Veysel Karanî’yi konu alan önemli eserlerdir. 

     Veysel Karanî hakkında akademik anlamda çeşitli makale ve tezler de 

yazılmıştır. Yazılan ilk makalelerden biri Fevziye Abdullah Tansel’in “Uveys Karanî 

Hakkında Notlar ve Türk Edebiyatında Şiirler” 6 adlı makalesidir. Tansel bu 

çalışmasında Veysel Karanî’nin hayatı hakkında bilgi verdikten sonra Türk 

edebiyatında Veysel Karanî hakkında yazılmış şiirlerden örnekler verir.                                                                       

     Veysel Karanî hakkında birkaç yüksek lisans ve doktora tezi de mevcuttur. 

Abdurrahman Cellek tarafından “Hadis Edebiyatında Hz. Veysel Karanî” 7 adlı  

yüksek lisans çalışması bunlardan biridir. Cabbar Kulu’nun “Hikâye-i Veysel 

Karanî” adlı eseri üzerine Ayşegül Karaöz bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.8  

Veysel Karanî hakkında yazılan ve Lâmiî Çelebi’ye ait olan “Menâkıb-ı Hazret-i 

Üveyse’l-Karanî” adlı eser üzerine ise Bayram Gündoğar bir yüksek lisans tezi 

hazırlamıştır.9 Veysel Karanî üzerine yapılmış bir diğer kapsamlı çalışma ise 

Mehmet Emin Bars’ın “Veysel Karanî İle İlgili Menkıbeler ve Romanlar Üzerine 

Metinler arası Bir İnceleme” 10 adlı doktora tezidir. Bars, bu çalışmasında Veysel 

Karanî ile ilgili yazılmış, müellifi belli olan veya olmayan on bir metni metinlerarası 

ilişkilere göre incelemiştir. 

     Hazret-i Muhammed’in övgüsüne mazhar olan ve büyük evliyalardan kabul 

edilen Veysel Karanî’nin Türk edebiyatına etkisi büyüktür. Hakkında ilahiler, 

menakıbnâmeler, mesnevi ve roman kitapları yazılmakla beraber aynı zamanda 

akademik çalışmalar da yapılmıştır. Çünkü onun hikâyesi sadece dil ve edebiyat 

araştırmaları yapanlar için değil aynı zamanda ilahiyat araştırmacıları için de büyük 

önem taşımaktadır.  

                                              
5 Dergah Yayınları, İstanbul, 1982. 
6 İslam İlimleri Enstitüsü  Dergisi, C. II. s. 221-255, İstanbul, 1975. 
7 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2011. 
8 Cabbar Kulu Hikaye-i Veysel Karani, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal   
    Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2009. 
9 Menakıbnâmeler ve Lamii Çelebi’nin Menakıb-ı Üveys el- Karanî Adlı Eserinin Tahlili, Yüksek  
   Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Bursa, 1998. 
10 Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013.  
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1.4. SABÂYÎ  

     1.4.1. Hayatı ve Sanatı 

     İncelemiş olduğumuz metnin müellifi olan Sabâyî’nin asıl adı Hayreddin’dir 

eserlerinde Sabâyî mahlasını kullanmaktadır. Sözlüklerde sabâ “gün doğusundan 

esen hafif ve latif rüzgar” şeklinde tanımlanır. Sabâyî ise ‘sabâ rüzgârına ait olan’ 

anlamına gelmektedir. Sabâyî’nin doğum ve ölüm tarihleri hakkında kaynaklarda 

kesin bir bilgiye rastlanmamaktadır. Devrin şair ve müellifleri hakkında bilgi veren 

şuara tezkireleri yardımıyla Sabâyî’nin yaşadığı devir, ismi ve sanatı hakkında bilgi 

edinebiliyoruz. Beyânî, onun hakkında tezkiresinde, “Edirnelidir. Sultan Bâyezid 

döneminde ünlü bir şairdi, şiiri de beğenilirdi. Düzenli bir divanı vardır.”11 şeklinde 

bilgi verir. Tıpkı Beyânî gibi diğer birçok tezkire yazarı onun Edirneli, isminin 

Hayreddin ve Sultan 2. Bayezid dönemi şairi olduğu konusunda hemfikirlerdir.12 

Yalnızca Künhü’l- Ahbâr’da Sabâyî, I. Selim zamanındaki önemli şairler arasında 

zikredilmiştir.13 Bu bilgiler ışığında Sabâyî’nin 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın 

başlarında yaşadığı söylenebilir. Nitekim Sabâyî, Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî adlı 

eserini 1509’da yazdığını ifade etmektedir14 ve kaynakların çoğu da onu Sultan II. 

Bayezid dönemi şairi olarak değerlendirmektedir. Sultan II. Bayezid 1481-1512 

yılları arasında tahtta kaldığına göre Sabâyî’nin her iki yüzyılı da görmüş olması 

muhtemeldir. Günümüz bazı araştırmacıları Sabâyî için 15. yüzyıl şairi olduğunu 

söyleyebiliyorken15 bazıları ise onun 16. yüzyıl şairi olduğunu ifade etmektedir.16 

                                              
11 BEYÂNÎ, Tezkiretü'ş-Şu‘arâ (Haz. İbrahim Kutluk), s. 53, 1978, Ankara. 
12 “Sultan Bâyezid Hân-ı Sâni devri şuarâsından olub, Edirneli’dir. Müretteb dîvânı vardır. “ 

  Dilek KAHRAMAN (2008). Şemseddin Sâmi’nin Kâmûsu’l-Â‘lâm Adlı Eserinin III. ve IV.    

  Cildinde Geçen Eski Türk Edebiyatıyla İlgili Biyografiler, s. 103, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk  

  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

“Edirnelidir. ‘Aṣr-ı Bâyezîd Sânî şu‘ara-sından Hayre’ddin Efendi’dir.” Niyazi ADIGÜZEL (2008).   

  Edirneli  Ahmet Bâdî’nin  “Riyâz-ı Belde-i Edirne” Adlı Eserinin Tezkire Kısmı, s. 224, Doktora  

  tezi, Trakya  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne  

 “Hayreddin Efendi, Edirneli, Şeyh Vefâ müridlerinden, Sultân Bayezid-i Sânî asrı  

   şâirlerinden.” Fatma ÖZDEMİR (2011).  Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt s. 468-734, s. 233,  

   Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 

 “Edirnelüdür ismi Ḥayre’d-dīn’dür.” Harun AKAR (2010).  Heşt-Behişt (İnceleme-Transkripsiyonlu   

   Metin-Sözlük), s. 154, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler  

   Enstitüsü, Tokat.                
13 GELİBOLULU Mustafa Ali, Künhü’l - Ahbâr ve Levâkihü’l- Efkâr (Tezkire Kısmı) : Künhü’l –  

   Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 180: Haz. Mustafa İSEN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,  

   Atatürk Kültür Merkezi Yayını- Sayı: 93, Tezkireler Dizisi-Sayı: 2, 1994, Ankara. 
14 3a/68 
15 Harun Tolasa, (1982). “15. yy Türk Edebiyatı Anadolu Sahası Mesnevileri”, Ege Üniversitesi, SBF,  
    TDEAD, S. 1, s. 6.  
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     Sabâyî’nin kişiliği ve eğitimi hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Latîfî 

tezkiresinde; “Bü’l- heves ve hevâyî oldıġıy-çün Sabâyî tahallüs itmişdür.”17 

şeklinde onun heva ve heveslerinin peşinden giden biri olduğu ve Sabâyî mahlasını 

da bu karakterine uygun olarak aldığı bilgisine yer vermiştir. Fakat bu bilginin tam 

tersine bazı kaynaklar onun Şeyh Vefa’ya intisap ettiğini, onun müritleri arasında 

bulunduğunu ve ehl-i sülûk kimse olduğunu ifade etmektedir.18 Dolayısıyla, 

Sabâyî’nin bir tarikat ehli olduğundan ve tekke terbiyesi aldığından söz etmek 

mümkündür.  

     Sabâyî’nin edebî kişiliği hakkında da tezkirelerde bilgiler mevcuttur. Sabâyî’nin 

şairliği için Latîfî: “Fenn-i Fürsde ve ‘ilm-i ‘arûżda üstād-ı kâmil (Farsçada ve aruz 

ilminde bilgili, kabiliyetli bir usta)”;19 Hasan Çelebi: “şā‘ir-i kâmil ve eş‘ārı daḫı 

vechden ḫariç degil daḫildir (kabiliyetli bir şairdir ve şiiri de üslubun dışında değil, 

üsluplu şiirlerdir) ”20 ve Gelibolulu Mustafa Ali Künhü’l- Ahbâr’da, “Fürsde ve 

‘ilm-i aruzda ḫaylice mahāreti olup taḥsīn u pesende ḳābil Farısî ve Türkî naẓmı var 

imiş (Farsça ve aruz ilminde oldukça kabiliyetli olup beğenilmeye lâyık Farsça ve 

Türkçe şiiri varmış).”21 demektedirler. Bu bilgiler ışığında Sabâyî’nin Farsçayı çok 

iyi konuşabildiğini ve aruza hâkim olduğunu anlıyoruz. O devir şair çevrelerince 

şiirinin beğenilip övüldüğünü söyleyebiliriz.22 Sabâyî’nin bu denli Farsçaya hâkim 

olması ve şiirin her türlü inceliklerini iyi bilip aruzu çok iyi kullanması, şiirlerinin 

halk tarafından sevilip rağbet görmesini sağlamıştır. Bizim de gerek incelediğimiz 

                                                                                                                                
16 Ahmet Yaşar (1982). Veysel Karanî ve Üveysîlik,  s. 38, Dergâh Yayınları,  İstanbul. 
17 LATîFî, Tezkiretü’ş – Şu‘arâ ve Tabsıratu’n - Nuzemâ (İnceleme - Metin) s. 350 Hazırlayan:  
    Rıdvan CANIM, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı  

    Yayını, 2000, Ankara. 
18 Fatma ÖZDEMİR (2011).  Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt s. 468-734, s. 233, Yüksek    

    Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 

    Harun AKAR (2010).  Heşt-Behişt (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-Sözlük), s. 154, Yüksek  

    Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.  
19 LATîFî, Tezkiretü’ş – Şu‘arâ ve Tabsıratu’n - Nuzemâ (İnceleme -Metin) s. 351 Hazırlayan:    

    Rıdvan CANIM, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı  

    Yayını, 2000, Ankara. 
20 KINALI-ZÂDE Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş – Şu‘arâ s. 554 Eleştirmeli Baskıya Hazırlayan: 
    İbrahim KUTLUK, C. I. Türk Tarih Kurumu Yayınları: XVIII. Dizi-Sayı: 42, 2014, Ankara.   
21 GELİBOLULU Mustafa Ali, Künhü’l - Ahbâr ve Levâkihü’l- Efkâr (Tezkire Kısmı) : Künhü’l -    

    Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 180: Haz. Mustafa İSEN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,  

    Atatürk Kültür Merkezi Yayını- Sayı: 93, Tezkireler Dizisi-Sayı: 2, 1994, Ankara. 
22 “Sultan Bâyezid döneminde ünlü bir şairdi, şiiri de beğenilirdi. Düzenli bir divanı vardır.” 
    (Beyanî Tezkiretü’ş- Şuarâ:  53 Beyâni Mustafa Bin Carullah. Hazr. İbrahim KUTLUK) 
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Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî adlı eserde gerekse Sabâyî’nin şiirleri hakkında yapılmış 

diğer çalışmalarda23 gördüğümüz kadarıyla şair, divan şairlerinin tersine anlaşılır, 

kolay ve herkesin okuduğunda anlayabileceği bir dil kullanmaya özen göstermiştir. 

Şiirlerinde sanat yapma gayesinin de üstünde okuyucuya bir şeyler aktarabilmek, 

öğretebilmek gayesi taşımaktadır. Bu yüzden atasözü ve deyimlere, halkın kullandığı 

tabirlere yer vererek anlama incelik katmayı amaçlamıştır. Bunu yaparken de tarihî, 

dinî öğelerden sıkça yararlanmıştır. Kullandığı yabancı kelimeler herkesin 

anlayabileceği düzeydedir. Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan birçok kelimeye 

yer vermekle birlikte aynı zamanda arkaik unsurlara, mitolojik öğelere, halk inanış 

ve geleneklerine de şiirlerinde yer vermiştir. Onun eserlerinde hem Eski Anadolu 

Türkçesinin kelime hazinesi, gramer unsurları hakkında bilgiler hem de Osmanlıcaya 

geçiş dönemi özelliği gösteren gramer kaideleri mevcuttur. Bu yüzden Sabâyî’nin 

eserleri sadece eski Türk edebiyatı araştırmacıları için değil aynı zamanda dil 

çalışmaları yapanlar için de son derece değerlidir. 

 

     1.4.2. Eserleri 

     Sabâyî, sanat hayatı boyunca çok beğenilmiş, örnek görülmüş eserler meydana 

getirmiştir. Bu eserleri şunlardır: 

      

     1. Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî (Üveys-nâme) 

     Sabâyî, üzerine dil çalışması yaptığımız menakıb-nāme türündeki bu eserinde 

Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş ve büyük evliyalardan sayılan 

Veys El-Karanî’nin hayatını, Hazret-i Muhammed’e olan bağlılığını konu edinir.  

     Sabâyî, bu eserini Feridüddin Attar’ın “Tezkiretü’l- Evliyâ” adlı eserinden 

hareketle yazmıştır. Attar’ın eseri üzerine yapılan çalışmaya24 baktığımız zaman 

Sabâyî’nin olay örgüsü bakımından Attar’ın eserine sadık kaldığını görmekteyiz. 

Sabâyî, eserini Seydî Ali adında bir Üveysî dostunun ricası üzerine ve 915/1509 

yılında, İstanbul’da yazdığını belirtmektedir. 

                                              
23 Rüstem KAVAKLIK (2008). On Beşinci Yüzyıl Şairi Sabâyî ve Divançesi (Transkripsiyonlu  

    Metin- Açıklamalar-Dizin), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları  

    Enstitüsü, İstanbul.  
24 Orhan YAVUZ (2006). Anadolu Türkçesiyle Yazılan En Eski Tezkiretü’l‐ Evliyâ Tercümesi 
    ve Dil  Özellikleri, Tablet Kitabevi,  Konya.   
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     Veysel Karanî menkıbesi, tasavvufî Türk edebiyatında çokça konu edilmiştir. 

Modern Türk edebiyatında Veysel Karanî üzerine bilimsel anlamdaki ilk 

çalışmalardan biri Fevziye Abdullah Tansel’e aittir. Tansel, “Uveys Karanî 

Hakkında Notlar ve Türk Edebiyatında Şiirler”25 adlı makalesinde Serencam adlı 

anonim bir mesnevinin kenarında basılan “Üveysel- Karanî” adında şairi bilinmeyen 

bir manzumeye rastladığını belirtir. Fakat Tansel, bu çalışmasında Sabâyî’den söz 

etmez. Tansel’in bahsettiği manzumeyi incelediğimizde bu eserin, bizim Konya 

Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde tespit ettiğimiz BY 5490/2 numarada kayıtlı 

K3 nüshasına çok benzediğini görmekteyiz.  

     Eser hakkında ilk kapsamlı bilgiyi Ahmet Yaşar Ocak vermektedir.26 Ocak, 

çalışmasında eserin Sabâyî’ye ait, isminin ise Menākıb-ı Üveyse’l- Karanî olduğunu 

ifade eder.   

     Hikâyet-i Üveysü’l- Karanî üzerine yapılan bir diğer önemli çalışma ise Ömer 

Savran’a aittir.27 Savran, bu çalışmasında eserin ismini “Üveys-nâme” olarak 

belirleyip Milli Kütüphanede 06 Mil Yz.-A 8620 numarayla ve Ankara Üniversitesi, 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi I, 4242 numara ile kayıtlı iki nüshasını 

ele almıştır. Bu çalışmasında eser ve yazar hakkında geniş bilgi verdikten sonra bu 

iki nüshayı temel alarak eseri transkripsiyonlu olarak okur. Savran, ayrıca Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi A/219 numara ile kayıtlı bir nüshasından da 

söz etmektedir. Fakat Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde tespit edip 

üzerinde çalıştığımız nüsha ile yine aynı kütüphanede kayıtlı diğer iki nüshadan ve 

Amerika B.D. Michigan Üniversitesi Kütüphanesindeki nüshadan söz etmemektedir. 

Savran, çalışmasında eserin dili üzerinde çok durmamıştır. Eserin Anadolu 

Türkçesinin fonetik ve morfolojik özelliklerine sahip bir eser olduğunu, bu sebeple 

dil malzemesi olarak önem arz ettiğini söyledikten sonra Batı Türkçesinin b-> Ø 

düşmesi, b-> v- değişimi, yuvarlaklaşma gibi genel özelliklerinden metinden 

hareketle birkaç örnek verir (bk. Savran 2010 :  17). Savran’ın çalışması bu yönüyle 

dil çalışmasından ziyade daha çok bir eski Türk edebiyatı çalışması niteliğindedir. 

 

                                              
25 İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, C. II. s. 221-255, İstanbul. 
26 Ahmet Yaşar OCAK (1982). Veysel Karanî ve Üveysîlik, Dergâh Yayınları,  İstanbul, s. 38.  
27 Ömer SAVRAN (2009). “Sabâyî ve Üveys-Nâmesi”. Turkish Studies, 4/7, s. 478-537. 
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     2. Gazavat-nâme:  

     Kaynaklarda Sabâyî’nin Koca Davut Paşa Bosna Beylerbeyi iken onun yaptığı 

gazaları anlattığı 15 bin beyitlik bir Gazavatnâme’sinden söz edilmektedir (Adıgüzel 

2008:  224, Akar 2010:  154). Bu eser Anadolu’da yazılan ilk gazavatnâmelerden ve 

hacimli bir eser olması münasebetiyle önem arz etmektedir. Fakat hâlâ sözü edilen 

esere ulaşılamamıştır.   

      

     3. Türkçe Divan 

     Sabâyî’nin şiirlerini topladığı divanı hakkında, Beyânî: “Düzenli bir divanı 

vardır.”28, Kınalızâde Hasan Çelebi: “Ḥurūf-ı hece üzre müretteb divanı vardır.”29 

notunu düşerler. Fakat Sabâyî’nin bu eseri de hâlâ bulunamamıştır.  

      Bununla birlikte şairin Ankara’da Milli Kütüphane’de “Yz.A 6810, DVD 929” 

numarayla kayıtlı şiirlerine rastlanmıştır (Savran 2009:  483). Bu divançe üzerine 

Rüstem Kavaklık yüksek lisans tezi hazırlamıştır.30 

 

     4. Mevlîd 

     Eser üzerine Fatih BAY yüksek lisans tezi hazırlamıştır.31 BAY’ın verdiği 

bilgilere göre eser, Prizren’de bulunan asıl nüshanın Türk Dil Kurumu 

Kütüphanesinde bulunan fotokopisinden hazırlanmıştır. Bu nüshadaki son bölüm 

eksik olduğu için tarihe rastlanmamıştır. Fotokopi nüsha, harekeli nesihle yazılmış 

altmış iki varaktan ibaret, her varak on veya on bir satırdan oluşan ikili sütunlardan 

meydana gelmektedir. Türk Dil Kurumundaki nüsha için sadece “Mevlîd-i Sabâyî” 

kaydı düşülmüştür.  

      

     5. Sırat-ı Müstakim 

     Bu eser 706 beyitten müteşekkil, mesnevi türünde olup Kadir Atlansoy tarafından 

tespit edilmiş ve yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır32. Eser, Feridüddin Attar’ın 

                                              
28 Beyânî Tezkiretü’ş- Şuarâ, s. 53 
29 Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş – Şu‘arâ, s. 554 
30 Rüstem KAVAKLIK (2008). On Beşinci Yüzyıl Şairi Sabâyî ve Divançesi (Transkripsiyonlu 

    Metin-Açıklamalar-Dizin), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları 

    Enstitüsü, İstanbul. 
31 Fatih BAY (2003). Sabayi Mevlid (Giriş- transkripsiyonlu metin- gramatikal dizin, Yüksek Lisans  

    Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. 
32 Kadir ATLANSOY (1987). Sabayi Sırat-ı Müstakim, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi,     
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Pendnâme adlı eserinin tercümesi niteliğindedir. Sabâyî bu eserini, himayesine 

geçtiği düşünülen Hadım Ali Paşa (ö. 917/1511)’nın isteği üzerine hazırlanmıştır. 

Eserin telif tarihi belli değildir.   

 

1.5. HİKÂYET-İ ÜVEYSÜ’L KARANÎ 

     1.5.1. Konusu ve Bölümleri  

     Eser, Hazret-i Muhammed’e derin bir sevgi ve bağlılık hisseden Veys  

El-Karanî’nin onu görme arzusuyla annesinden izin alıp Yemen’den Hicaz’a olan 

yolculuğunu, onu göremeyip geri dönmesini ve sonrasında gelişen olayları konu 

edinir. Veys, Yemen’de deve çobanlığı yapan karın tokluğuna çalışan gözü gönlü 

açık bir Allah dostudur. Kendisine ve gözleri görmeyen annesine bakmaktadır. İl 

içinde alay konusu olmuş, itilip kakılmıştır. Fakat o Allah’ın büyük velîlerinden 

biridir. Hazret-i Peygamber’i görmek için annesinden izin alıp Hicaz’a doğru yol 

alır. O kadar yol gittikten sonra onu evinde bulamaz ve geri dönmek zorunda kalır. 

Çünkü annesi ona bu kadarlık bir süre tanımıştır. Veys, evine büyük bir hüsranla 

geri döner. Daha sonra kendi evine teşrif eden Hazret-i Muhammed eşi Hazret-i 

Ayişe’den Veys’in geldiğini, onu evde bulamayıp geri döndüğünü duyar ve bu 

duruma çok üzülür. Hazret-i Muhammed, vefat etmeden önce mübarek hırkasını 

Veys El-Karanî’ye bıraktığını ve ona götürmeleri gerektiğini buyurur. Bu ulvî görev 

Hazret-i Ömer ile Hazret-i Ali’ye verilir. Arayıp Veys’i bulurlar ve hırkayı kendisine 

teslim ederler. Bu olaydan sonra Veys’in Karan’da ve Yemen’de ünü yayılır ve halk 

büyük bir saygı gösterisinde bulunur ona karşı. Dünya işlerinden ve insanlardan 

uzak ibadetle geçen bir ömrü tercih eden Veys, bu ilgiden oldukça rahatsız olur. 

Annesi vefat edince o köyden çıkıp gider. Daha sonraları onu Fırat yakınlarında iki 

kez görmelerine rağmen bir daha kendisinden haber alınamaz. Sabâyî, en son Sıffin 

Harbi’nde Hazret-i Ali’nin askerleri arasında bulunduğunu ve orada vefat ettiğini 

söyler: 

       Anı görmedi andan ṣoñra kimse 
       Daḫı kimse enīs olmadı Veyse (15a/531) 
 
       Velī Ṣıffīn Ḥarbinde ‘Alīnüñ 
       Bileymiş leşkerinde ol velīnüñ (15a/532) 

                                                                                                                                
    Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. 
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        Ol arada şehīd oldı didiler 
        Sa‘ādetle sa‘īd oldı didiler (15a/533) 
 

     Eserin bölümleri şu şekildedir: 

İlk bölümde Besmele’nin faziletinden, esere onunla başlamış olmanın öneminden 

bahsedilmektedir. 

      Dilā ẕikr eyle ol Rabb-ı Raḥīmi 
     Di Bismi'llâhi'r-raḥmāni'r-raḥīmi (1b/1) 
 
    Çün evvel adıñ añdum Rabbi Yessir 
    Keremle āḫir eyle Lā Tu‘essir  (1b/2) 
 
    Ḫaber kim besmeleyle mübtedādur 
    Pes āḫir ḥamdeleyle müntehādur  (1b/3) 
 
    Ḥaḳıñ  ismini añ her işde evvel 
    Ola tā kim işiñ pāk u mükemmel  (1b/4) 
 
 
   Daha sonra ise “Der Na‘t-ı Nebi ‘Aleyhi’s-selātü Vesselām (1b)”   başlığını atar. 

      Pes andan ḳıl ḥabībine müdāmı 
      Teḥiyyāt u ṣelātıyla selāmı (1b/16) 
 
Beytiyle Hazret-i Peygamber’e olan naat kısmına giriş yapar, fakat eserin ikinci 

varağı yırtıldığı için bu naat kısmı inceleme yaptığımız K1 nüshasında mevcut 

değildi. Bu yüzden eksik kısım K2 nüshasından tamamlandı. 

     “Der Evṣāf-ı Evliyâ-yı Kirām-ı Ḳudsî (2b)”  başlığıyla evliyanın özelliklerinden 

kısaca bahseder ve sonrasında “Ma‘nā-yı Men ‘Arefe Ma‘a Tevḥīd-i Bārī Te‘ālā 

(2b)”  başlığını atarak ‘men ‘arefe nefsehu fekat ‘arefe Rabbehu’ yani ‘nefsini bilen 

Rabb’ini bilir’ sözünün öneminden ve kendini bilmenin gerekliliğinden bahseder. 

      “Der-Mev‘izet-i Gûyed (3a)”  başlığıyla Allah’ı bilmek, ona hakkıyla kulluk 

etmek üzerine öğütlerde bulunur: 

      Pes andan Rabbini bilmek gerekdür 
      Anı bilen ḳamudan yigirekdür (3a/60) 
 
      Bile kim Rabbi ḳādirdür her işe 
      Ḳul olan bunı fikr ide dürişe  (3a/61) 
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   “Der Sebeb-i Nazm-ı Gūyed (3a)”   başlığında eserin yazılış amacını 

anlatmaktadır. Burada eseri, İstanbul’da, hicri 915 (miladi 1509) yılında ve Seydî 

Ali adında Üveysî bir dostunun ricası üzerine yazdığını belirtir: 

      Gel imdi diñle iy ‘ārif bu bābı 
      Sebeb neydi dimege bu kitābı   (3a/66) 
 
       Meger Ḳosṭanṭiniyye içre bir gün 
       Olurken ben ġarīb u bī-ser u bün  (3a/67) 
 
      Resūlıñ hicreti tārīḫi ol dem 
      Ṭoḳuz yüz daḫı on beş idi bī-kem  (3a/68) 
 
      Adı Seydî ‘Alī merd-i hünerver 
      Zamānında hüner ehline server  (2a/45) 
 
      Gelüp bu a‘yaya ol yār-i ṣādıḳ 
      Didi bir dā‘iyem var dilde ‘āşıḳ  (2a/46) 
 

     “Ser-i Süḫān (4a)”  başlığında olaya bir girizgah yapar. “Rücu‘-ı Ber Hikāyet-i 

Üveys Rahmetullāhi ‘Aleyh (4a)”  başlığında ise artık hikâyeyi anlatmaya başlar:  

        Ol iḳlīm-i mübārek kim Yemendür 
      Anıñ bir kūyı var adı Ḳarandur (2b/71) 
 
      Ḳarandan ṭoġdı bir ḫurşīd-i tābān 
      Melek sīretlü faḫr-ı āl-i insān  (4b/111) 
 
Hikâye bu başlık altında devam eder. “Aṣḥābdan Rebī‘ Nām Kimesne Üveysi  

Arayup Buldıġıdur (14b)”  başlığını atarak Rebi‘ adında bir sahabenin Veys El-

Karen’i arayıp bulmasını ve onunla konuşmasını anlatır.  

     “Üveysi’l- Ḳaranīnüñ Külāh ‘Arşa Çıḳduġıdur ta‘zīmen Lehū(15a)”  başlığını 

atarak Veys El-Karen’in kendisine bir külah diktiğini ve bu külahın göğe çıktığını 

anlatır. Olayı bu şekilde anlatmaya devam eder ve eserin sonunda da eseri yazan, 

okuyan, dinleyen herkese dua edip eseri bitirir.  

      Sabâyî eserini Şeyh Attar’ın Tezkiretü’l- Evliyâ eserindeki olay örgüsüne göre 

anlattığına dair işaretler vermektedir:  

       Dimişdi teẕkire içre Şeyḫ ‘Aṭṭār 
     Muḥammedle Üveysüñ ḥālin iy yār (3a/78) 
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     1.5.2. Dili ve Üslubu 

      Eser akıcı, anlaşılır dili ve üslubuyla yabancı unsurlarla boğulmamış büyük 

ölçüde Eski Anadolu Türkçesinin ses ve kelime özelliklerini göstermektedir. Sade 

anlaşılır, sanat yapma gayesinden uzak, öğretmeyi ve anlaşılmayı amaçlayan bir 

üslupla olay anlatılmıştır. Eserin bizim için asıl önem teşkil eden yanı Eski Anadolu 

Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi özelliği göstermesidir. Kelime ve 

eklerin ikili hatta üçlü kullanımları, bir yandan Eski Anadolu Türkçesine ait klasik 

imlânın korunmak istenip diğer yandan yeni ek ve kelimelere yer verilmesi eseri 

araştırmaya değer kılmıştır. 

 

      Müellif, Eski Anadolu Türkçesine ait kelimeleri sıkça kullanmıştır: artuḳ ‘fazla, 

çok’ 11b/398, 18a/664; ayruḳ ‘başka, diğer’ 15b/569; egin ‘omuz, sırt’ 11a/378; 

etmek ‘ekmek’ 9b/315, 9b/316; ımızġan- ‘uyuklamak’ 14b/523; ilt- ‘ulaştırmak’ 

7b/247, 9b/314; ṣatu ‘alışveriş, pazar’ 11a/386; ṭapu ‘hizmet, huzur’ 5a/131, 

10a/338, 14a/504, 14a/505; ṭurı gel- ‘ayağa kalkmak’ 9a/306; kimesne ‘kimse, her 

kim’ 17b/638.  

     Bunun yanında bazı arkaik kelimelere de yer vermiştir. Örnek vermek gerekirse 

‘var’ kelimesinin Doğu Türkçesinde kullanılan şekli olan ‘bar’ şekliyle bir yerde 

karşılaşıyoruz: “Pes alup ḫırḳayı vardı kenara, tażarru‘ eyledi ol Bir ü Bar'a” 

(10b/355). Allah’ın sıfatlarından olan ve Karahanlı Türkçesinde sıkça kullanılan ‘bir 

ve var olan’ anlamına gelen ‘Bir ü Bar’ kelime grubu metnimizde de kullanılmıştır. 

Eski ve Orta Türkçede sıkça kullanılan ve iltifat etmek, şefkat göstermek anlamlarına 

gelen ‘yarlıġamak’ fiili de metinde kullanılmıştır: “Oḳuyanı yazanı diñleyeni 

raḥmetiñle yarlıġaġıl yā Ġanī” (19a/692). 

 

     Dinî terimleri belirtirken müellif Arapça ve Farsça kelimeler yerine Türkçe 

kelimeler kullanmayı uygun görmüştür: Bir ü Bar ‘bir ve var olan’ 10b/355; ṭamu 

‘cehennem’ 6b/200, 16b/612; uçmaġ ‘cennet’ 6b/200, 6b/203; yazıḳlu ‘günahkâr’ 

8a/252. 

 



 18 

      1.5.3. Nüshaları 

     Üzerinde çalışma yaptığımız nüsha Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde 

BY 7516 numarayla kayıtlıdır. Eser, ‘mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün’ kalıbıyla 

yazılmış, 649 beyitten müteşekkil menâkıb-nâme türünde bir mesnevidir. Eserin 

ikinci varağı yırtılmıştır. Bu yüzden Hazret-i Muhammed’e olan naat kısmı eksiktir. 

Bu eksiklik tenkitli metinde K2 nüshasından alınan kısımla tamamlandı. 

      Eserin Ankara Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz.-A 8620 numara ile kayıtlı olan 

nüshası üzerine Ömer Savran 2009’da bir çalışma yapmıştır.33 Savran, bu 

çalışmasında eser ve müellif hakkında geniş bilgi verdikten sonra eseri 

transkripsiyon harflerine aktarmıştır. Eser üzerine dil çalışması yapmayan Savran 

eser hakkında bilgi verirken üç nüshasının olduğundan söz eder. Fakat bizim 

üzerinde çalıştığımız nüshadan bahsetmez.  

     Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki araştırmalarımız sonucunda 

eserin bu kütüphanede toplam üç nüshasına rastlandı. İnternet üzerinden yapılan 

araştırmalarımız sonucunda ise Amerika Michigan Üniversitesi Kütüphanesi’nde 

eserin bir nüshasına daha rastlandı. Eserin kopyasına erişebilme imkânımız oldu. 

Böylelikle bizim bulduğumuz nüshalarla beraber eserin toplam yedi nüshası 

mevcuttur. Bu nüshalar şunlardır:  

 

      a) K1 Nüshası (Ḥikâyet-i Üveysü’l-Ḳaranî) 

     Üzerinde çalışma yaptığımız nüshadır. 17 varaktan oluşan bu nüshanın dış 

ölçüleri 175x100, iç ölçüleri 155x67 mm’dir. Satır sayısı 20’dir ve çift sütunludur. 

649 beyitten oluşmaktadır. Baştan ikinci yaprağı yırtılmıştır ve elimizde mevcut 

değildir. Bu yüzden Hazret-i Muhammed’e olan naat kısmı eksiktir. Söz başları ve 

başlıklar kırmızıdır. Eser kütüphanede Seydî Ali adına kayıtlıydı. Fakat 

incelemelerimiz sonucunda eserin Sabâyî’ye ait olduğunu tespit edildi. Bu yönüyle 

bu kayıp bir nüshaydı. 

      Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde  BY 7516 numarayla kayıtlı olan 

bu nüsha nesih yazı türünde ve harekeli bir metindir. Müstensihi ve istinsah tarihi 

belli değildir. Fakat dil özellikleri bakımından incelediğimizde EAT’den Osmanlı 

                                              
33Ömer Savran (2009). “Sabâyî ve Üveys-Nâmesi”. Turkish Studies, 4/7, s. 478-537. 
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Türkçesine geçiş döneminin başlarında istinsah edildiğini söyleyebiliriz. Bu da 

eserin en geç 16. yüzyılın sonlarında istinsah edilmiş olma ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir.   

      Eserin adı 2a’daki başlıktan (Rücu‘-ı Ber Hikâyet-i Üveys Rahmetullāhi ‘Aleyh) 

alınmıştır. 

 
     b) K2 Nüshası (Risale Fi Menâkıb-ı Ḥażret-i Veys El Ḳaranî)  

     Haza Kitāb-u Mansūru Şehīd adlı kitabın içinde 34b-51b yaprakları arasında 

bulunmaktadır. 20 varaktan oluşan nüshada satır sayısı 15’tir, çift sütunludur. 

Başlıklar ve söz başları kırmızıdır. Nüshanın dış ölçüleri 250x182, iç ölçüleri 190x 

127 mm’dir. Eserin bu nüshası 555 beyitten müteşekkildir.   

     Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde BY 4179/2 numarada kayıtlı, nesih 

yazı türünde ve harekelidir. Süleyman Şükri tarafından Hicrî 1263 (M. 1846-1847) 

yılında istinsah edilmiştir. Nüshanın bölümleri tam olmasına rağmen menkıbenin 

sonuna doğru Veys El-Karanî’nin insanlardan kendini soyutlayıp ayrı bir âlemde 

yaşadığı ve türlü kerametler gösterdiği kısım alınmamış diğer nüshalarda mevcut 

olan son iki beyit eklenip hikâye bitirilmiştir.   

 

     c) K3 Nüshası (Ḥikâye-i Veysel Ḳaranî)  

     Haza Kitāb-ı Kıssa-yı Yūsuf  ‘Aleyhisselām adlı eserin içinde 104b-109b 

yaprakları arasında bulunuyor. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde BY 

5490/2 numarada kayıtlıdır.  

       Nesih yazı türünde ve harekelidir. 6 varaktan oluşup satır sayısı sayfalara göre 

değişkenlik göstermektedir. 164 beyitten oluşan nüshanın dış ölçüleri 242x175 

mm’dir. Hicrî 1287 (M. 1870-1871)  yılında istinsah edilmiştir.  

       Müstensih, fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün kalıbıyla diğer nüshalarda olmayan ve 

Sabâyî’ye ait olmadığını düşündüğümüz beş beyitlik bir giriş yaptıktan sonra 

Sabâyî’nin eserinden beyitlerle devam eder ve olayı kısa bir şekilde anlatır. Bu 

nüsha çok özensiz ve kelime hatalarıyla doludur.  
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     d) Y Nüshası (Menâkıb-ı Ḥażret-i Üveys El-Ḳaranî)       

    Ünlü hattat Osman El-Üveysî tarafından H. 1168 (M. 1754) tarihinde istinsah 

edilmiştir.18 varaktan müteşekkil ve çift sütunludur. Satır sayısı 19’dur. 650 beyitten 

oluşan bu nüsha, talik yazı türünde ve harekesizdir. Bu nüshanın dış ölçüleri 

209x125, iç ölçüleri 145x69 mm’dir.  

     Kapağı, mukavva kâğıt üzerine kırmızı meşin bir ciltten ibarettir. İlk sayfadaki ve 

kapaktaki süslemeler altın suyuyla üstün bir işçilikle yapılmıştır. 

    Amerika Michigan Üniversitesi Kütüphanesi  Abdülhamid Koleksiyonunda Isl. 

Ms. 309 numarayla kayıtlıdır.  

 

        e) A1 Nüshası  

     Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi I, 4242 

numara ile kayıtlı olan nüshadır. Müstensihi belli olmayan bu nüsha 27 varaktan 

oluşmuştur. Metin harekeli olup satır sayısı 13’tür. A1 nüshası 685 beyitten 

oluşmuştur. 

 

       f) M Nüshası  (Üveys-nâme) 

     Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz.-A 8620 numara ile kayıtlıdır. 19 varaktan oluşan 

nüshanın dış ölçüleri 210x150, iç ölçüleri 165x80 mm’dir. Talik yazı ile yazılmıştır. 

Çift sütunlu olup satır sayısı 19’dur. Söz başları ve çizgiler kırmızıdır. Kapakları 

ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içermektedir. Eserin bu nüshası 683 beyitten 

oluşur.  

 

     g) A2 Nüshası  

     Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi A/219 numara ile kayıtlı kısa bir 

nüshadır. Yusuf Hoca adlı bir müstensih tarafından yazılan ve 7 varaktan oluşan bu 

nüsha, harekeli olup satır sayısı 17’dir. 233 beyitten oluşan nüshada olay kısa 

tutulmuştur.     
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1.6. METNİ KURARKEN UYULAN ESASLAR 

     Çalışmaya transkripsiyonlu metnin oluşturulmasıyla başlandı. Metin, Latin esaslı 

Türk harflerine aktarılırken her sayfa 1b, 2a, 2b… şeklinde gösterildi ve sayfalardaki 

beyitler numaralandırıldı. Metnin üçü Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde, 

ikisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde, biri 

Milli Kütüphane’de ve biri Amerika Michigan Üniversitesi Kütüphanesinde olmak 

üzere toplam yedi nüshası tespit edildi. Çalışmamızda Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesinde BY 7516 numarayla kayıtlı olan (K1) nüsha esas alındı. Bu nüshayı 

okuyup çeviri yazısını oluşturduktan sonra Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesinde BY 4179/2 numarada kayıtlı (K2) nüsha ile Amerika Michigan 

Üniversitesi Kütüphanesinde Isl. Ms. 309 numarada kayıtlı olan (Y) nüsha okundu. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde 4242 

numarada kayıtlı olan (A1) nüsha ile Miili Kütüphanede 06 Mil Yz.-A 8620 

numarasında kayıtlı olan (M) nüshaların çalışmaya dâhil edilmesinde ise Ömer 

Savran’ın “Sabâyî ve Üveys-Nâmesi”34 adlı çalışmasındaki transkripsiyonlu 

metinden yararlanıldı. Böylece yukarıda bahsedilen bu beş nüshanın tenkitli metni 

oluşturulmaya başlandı. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde BY 5490/2 

numarada kayıtlı olan (K3) nüsha ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Kütüphanesinde A/219 numarada kayıtlı olan (A2) nüshalar kısa, imlâ 

hatalarıyla dolu ve özensiz nüshalar oldukları için çalışmaya dâhil edilmediler.  

     Tenkitli metin hazırlanırken bazı yerlerde metin tamiri metodu uygulandı. Esas 

alınan K1 nüshasında vezne uymayan kelimeler, ekler diğer nüshalar aracılığıyla 

düzeltilerek bunlar dipnotlarda açıklandı. Müstensih tarafından yanlış yazıldığı tespit 

edilen kelimelerin doğru şekilleri transkripsiyonlu metne alındı. İstinsah hatası 

olduğu düşünülen diğer şekiller ise dipnotlarda gösterildi. Örneğin metinde 

“menber” şeklinde yazılan kelime transkripsiyonlu metinde “minber” şeklinde 

yazıldı (7b/256). Yanlış olan “menber” şekli ise dipnotta “met. : menber” şeklinde 

gösterildi. 

                                              
34 Ömer Savran (2009). “Sabâyî ve Üveys-Nâmesi”. Turkish Studies, 4/7, s. 478-537. 
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     K1 nüshasında 1b sayfasından sonra gelen varak yırtıldığından Hazret-i 

Muhammed’e olan naat kısmı eksikti. Bu eksiklik, K2 nüshasından alınan beyitlerle 

tamamlandı. Ayrıca metin içerisinde yine K1 nüshasında olmayıp diğer nüshalarda 

olan beyitler de metne dâhil edildi. Hangi beytin hangi nüshada olmadığı dipnotlarda 

belirtildi. 

     Dipnotlarda kelimenin nüshalardaki farklılıkları gösterilirken K2, Y, M, A1 

sıralamasına uyuldu. Dipnotlarda beyit numarası belirtilmedi. Bunun yerine mısranın 

sonuna dipnot konuldu. Dipnotta ise diğer nüshalarda farklı olan kelime yazılıp ( : ) 

işareti konulduktan sonra kelimenin farklı şekilleri ve bu şekillerin hangi nüshalarda 

olduğu belirtildi.  “ / ” işareti aynı mısrada bulunan başka bir farka geçildiğini; “ // ” 

işareti ise aynı beyit içinde sonraki mısrada bulunan farka geçildiğini göstermek için 

kullanıldı. Beytin geneli ile ilgili olan özellikler ise ya aynı beyitte farklı bir dipnotta 

ya da aynı dipnotta farklı bir satırda belirtildi. Nüshalar arası bütün kelime 

farklılıkları tenkitli metinde gösterildi. Aynı kelimeye gelen farklı ekler de bir 

kelime farklılığı olarak varsayıldı. Aynı kelimenin farklı nüshalarda bulunan farklı 

şekilleri arasında (;) işareti kullanıldı. Eğer kelimenin farklı şekli diğer tüm 

nüshalarda aynıysa aralarına virgül konularak bu nüshaların hangileri oldukları 

sıralandı. 

     Metinde geçen Arapça ayet, hadis ve sözler orijinal şekliyle yazıldı. Ayrı 

yazılması gereken birleşik yazılmış ek ve edatlar kısa çizgi ile sözcük köküne 

birleşik gösterildi.  

     Metinde geçen tüm sözcüklerin alfabetik sıraya uygun dizini hazırlandı. Madde 

başından sonra sözcüklerin  hangi dile ait olduğu ayraç içinde belirtildi (Ar., Far. 

gibi). Türkçe sözcükler için herhangi bir işaret kullanılmadı. Sözcük iki dilli birleşik 

bir yapıdaysa, (Ar.+T, Far.+T, Ar.+Far.) şeklinde gösterildi.  
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                                    TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 ṣ ص a,e / ā آ / ا

 ḍ, ż ض   ء

 ṭ ط b, p ب

 ẓ ظ p پ

 ‘ ع t ت

 ġ غ ẟ ث

 f ف  c, ç ج

 ḳ ق ç چ

 g, k, ñ ك ḥ ح

 l ل ḫ خ

 m م d د

 n ن ẕ ذ

 o, ö, u, ü, v و r ر

 h ه z ز

 a, e ه s س

 ı, i, ī, î, y ى ş ش
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                                TRANSKRİPSİYONLU METİN 
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      (Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün) 

                     [1b] 

1. Dilā ẕikr eyle ol Rabb-i Raḥīmi  
    Di Bismi'llāhi'r-raḥmāni'r-raḥīmi35 
 
2. Çün evvel adıñ añdum Rabbi Yessir36 
    Keremle āḫir eyle lā tu‘assir 
 
3. Ḫaber kim besmeleyle mübtedādur37 
    Pes āḫir ḥamdeleyle38 müntehādur 
 
4. Ḥaḳıñ39 ismini añ her işde evvel 
    Ola tā kim işiñ pāk u mükemmel40 
  
5. Mu‘attal ḳalmaz Allāhın iden yād41 
    Ḳalur her işden anı añmayan yād 
 
6. Pes imdi cehd ḳıl ẕikr eyle42 Ḥaḳḳı 
    Ḳoma bāṭıl öziñ fikr eyle Ḥaḳḳı43 
 
7. Ḥaḳı ḥaḳḳınca bilen Ḥaḳdur ancaḳ44 
    Velī sen de dürüş45 iy bende-i Ḥaḳ 
 
8. Dürüş46 tevḥīd-i Ḥaḳḳa gice gündüz 
    Ḳayırma kim saña Ḥaḳdur ḳulavuz47 
 
9. Dilerseñ Ḥaḳ-ıla olmaḳ muḥaḳḳaḳ 
    Dürüş benligi ḳo iy ‘ārif-i  Ḥaḳ48 
 
 
 

                                              
35 ol: eyā K2 // di: ki K2; de M, A1 
36 adıñ: adın Y; aduñ M, A1 / añdum: añdım K2, Y  
37 besmeleyle: besmeleye K2; besmele-ile Y 
38 met. : ḥamdileyle  
39 Metnimizde şeddenin kullanıldığı bu kelime Ḥaḳḳ şeklinde okunmak yerine vezne uyması    
    açısından bazı yerlerde Ḥaḳ şeklinde okundu. Bundan sonraki örneklerde de mısra başında ve  
    gereken yerlerde kelime Ḥaḳ şeklinde alındı. 
40 ola tā kim: ola ki tā K2 / işiñ: işüñ M, A1 / u: ve K2 
41 ḳalmaz Allahın : ḳılmaz Allāhı K2 // işden: işde K2 
42 met. : iyle 
43 ḳoma: ḳo M / öziñ: özüñ K2; özüñi M; özüñ A1 
44 Bu beyit K2’de yok  
45 met. : düreş  
46 met. : düreş 
47 ḳulavuz: ḳılavuz M, A1  
48 dürüş: düriş M, A1 / iy: ol K2, Y, M, A1 
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10. Çün ola senlük ü benlik arada49 
      Kedūretden50 ṣafā yoḳ mācerāda 
 
11. Eger kim benligi terk idesin sen51 
      Tecellī ḳıla cānān saña senden 
 
12. Vücūduñ ḳaṭresin ḳılsañ ferāmūş52 
      Diliñden53 baḫr u vaḥdet eyleye cūş 
 
13. Ola ol dem vücūduñ Ṭūr-ı Mūsā54 
      Demiñden55 ola ẓāhir nefḫ-i ‘Īsā 
 
14. Egerçi didi Seyyid mā ‘arafnāk56 
      Bize ol terbiyetdür olma ġam-nāk 
 
15. Ḥaḳıñ gerçi ki olmaz fikr-i ẕātı57 
      Velī ẕikr olur ef‘āl u ṣıfatı 
                                 
Der Na‘t-ı Nebī ‘Aleyhi's-selātü Ve's-selām58 
 
16. Pes andan ḳıl ḥabībine müdāmı 
      Teḥiyyāt u ṣalāt-ıla selāmı59 
 
                   [2a] 
 
17. Muḥammed kim e‘azz-ı enbiyādur60 
     Çoġı ümmetleriniñ evliyādur 
 
18. Teḥiyyāt u ṣelām ol rūḥ-ı pāka 
      Anıñla irdi şeref eflāk ve ḫāka61 
 
19. Yüz urup enbiyā cümle Ḫüdāya 
      Diledi ümmet olmaḳ Muṣṭafāya 

                                              
49 senlük ü benlik: senligi benlik K2; senlik ü benlik Y // kedūretden: kedūretdür K2; kedūretdir Y,  
    M, A1 
50 met. : kudūretden  
51 eger: ḳaçan M 
52 vücūduñ: vücūdıñ K2, Y // diliñden: dilüñden M, A1 / baḥr u vaḥdet: baḥr-ı vaḥdet K2; baḥr-ı  
    vaḥdetdür M, A1 / eyleye: iden M, A1 / cūş: ḫoş K2 
53 met. : dileñden 
54 vücūduñ: vücūdıñ K2, Y // demiñden: demüñden M, A1 / ola ẓāhir: ẓāhir ola Y 
55 met. : dimeñden 
56 egerçi: gerçi K2 
57 Ḥaḳıñ: Ḥaḳuñ M, A1 
58 Bu başlık Y’de “Medḥ-i Ḥażret-i Resūl-ı Ekrem Ṣallālāhu Te‘ālā ‘Aleyhi Vesellem”  
    K2’de “Fi'ṣṣelāt-ı ‘Ale'r-resūl ‘Aleyhi's-selām” şeklindedir ve M’de yoktur.  
59 teḥiyyāt u ṣelāt-ıla: teḥiyyāt ve ṣelāt-ıla K2 
60 17-53 arası beyitler K1’de olmadığından bu beyitler K2’den alındı. 
    ümmetleriniñ: ümmetlerinüñ M, A1 
61 anıñla: k'anuñla M / şeref: nūr M / eflāk ve ḫāka: eflāka ḫāka Y 
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20. Bu ümmet ḥaḳḳına didi ḥaḳīḳat 
      Ḫüdā Ḳurānda kuntüm ḫayra ümmet 
 
21. ‘Ulūm-ı külliye üstād-ı māhir 
      Cemi‘-i enbiyā anıñla fāhir62 
 
22. Vücūdı bī-bedel ẕātı müreccaḥ 
       Ḥadiẟi evżaḥ u kendüsi efṣaḥ 
 
23. Ḥaḳıñ ḫulḳ-ı aẓīmiyle ḥabībi63 
      Ḳılup ḥastelerüñ kāmil ṭabībi 
 
24. Muḥammed ṣādıḳu'l va‘dü'l emīndür 
      Muḥammed rahmeten li'l-‘ālemīndür 
 
25. Ṣalāt-ıla selāmı bī-nihāye64 
      Revāne ola rūḥ-ı Muṣṭafāya 
 
26. Selām olsun bu dört a‘lā velīye 
      Ebūbekir ‘Ömer ‘Oẟmān ‘Alīye 
 
27. Daḫı aṣḥāb rūḥına Ḫüdādan 
      Selām olsun revān ol Muṣṭafādan65 
 
28. Daḫı evlādına āline anuñ66 
      Selām eyle revān var ise67 cānuñ 
 
29. Ḥasan kim ol sa‘īd-i evliyādur 
      Ḥüseyn ise şehīd-i Kerbelādur68 
 
30. Birisin zehr-ile öldürdi bir ḫar69 
      Birin teşne70 şehīd etdi o kāfir 
 
31. Naẓar ḳıl dehr-i dūn bī-vefāya71 
      Neler ḳıldılar āl-i Muṣṭafāya 
 
32. Ḳamu ezvāc u etbā‘ına72 dāim73 

                                              
62 anıñla: anuñla M, A1 
63 Ḥaḳıñ: Ḥaḳuñ M, A1 / ḳılup: ḳulūb M; ḳulūbı A1 / ḥastelerüñ kāmil ṭabībi: ḥaste olanıñ ṭabībi Y;  
    her ḥasteniñ M; ḥasteniñ A1 
64 ola: oldı M, A1 
65 revān ol Muṣṭafādan: revān-ı Muṣṭafādan Y, M, A1 
66 anuñ: anıñ Y // cānuñ: cānıñ Y 
67 K2’de ‘vir neye’ yazılan kelimeler anlama uymadığından Y, M ve A1’deki ‘var ise’ şekliyle alındı. 
68 ise: ol M 
69 zehr-ile: zehr-le Y; ḳaḥrla M / öldürdi: öldirdi Y 
70 K2’de “birisin ṣusız” şeklinde yazılan kelimeler vezne uymadığı için Y, A1, M nüshalarındaki  
    şekliyle alındı. 
71 Bu beyit Y’de yoktur. 
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      Diyelüm raḥmetullāhi ‘aleyhim 
 
33. Yine dergāhıña yüz tutdum ey Ḥaḳ74 
      Yüzüm ḳara elüm boş saḳalım aḳ 
 
34. Ḳavī sensin u ben ‘āciz faḳīrem75 
      Ḥakīrem pür-günāhem gerçi pīrem 
 
35. Geçüp ‘ömrüm heves birle hevāda76 
      Esīrem ‘ācizem ḳalmış ovada 
 
36. Meded senden kerem ḳıl yā ilāhım77 
      Beni maḥrūm ḳılma pādişāhım 
 
                      [2b] 
 
37. Nice gün eylediñ ḥurrem nihādum78 
      Bu kerre daḫı lutf it vir murādım 
 
38. Kerem senden bu miskīn ża‘īfe 
      Refīḳ it fażlıñı pīr-i naḥīfe79 
 
39. ‘Azīz itdiñ nice mūr-ı ḥakīri80 
      Ḳamu üftādenüñ sen destegīri 
 
40. Virüben mu‘cizātı enbiyāya 
      Baġışlarsın kerāmet evliyāya81 
 
41. Bularıñ ḥürmeti-çün yā ilāhī82 
      Ḳoma güm-rāh yolın resmi rāhı 
 
Der Evṣāf-ı Evliyā-yı Kirām-ı Ḳudsī83 
 

                                                                                                                                
72 K2’de “ezvācına etbā‘ına” şeklinde yazılan kelimeler vezne uymadığı için Y, A1, M nüshalarındaki    
    şekliyle alındı. 
73 dāim: dāyim M, A1 / diyelüm: diyelim Y; diyeler M, A1 
74 Bu beyit Y’de  “Münācāt-ı Ḥażret-i Bārī Te‘ālā ‘Azze ve Celle”,  A1’de “Der Münācāt-Gūyed”    
    başlıklarıyla başlamaktadır. 
    yine: yene Y / dergāhıña: dergāhuña M, A1 / tutdum: ṭutdım Y // yüzüm: yüzim Y  / elüm: elim Y 
75 u ben: ḳuluñ M / faḳīrem: ḥaḳīrem Y, A1 // ḥaḳīrem: faḳīr-i pür günāhem Y, A1 
76 ‘ömrüm: ‘ömrim Y // esīrem ‘acīzem: ḥar-ı lengem ki Y, M, A1 / ḳalmış: ḳalmışam Y, M, A1 
77 ilāhım: ilāhum M, A1 // pādişāhım: pādişāhum M, A1 
78 gün: kez Y, M, A1 / eylediñ: eyledüñ M, A1 // vir: der M / murādım: murādum M, A1 
79 fażlıñı: fażlüñi M, A1 
80 itdiñ: itdüñ M, A1 / mūr-ı ḥaḳīri: merd-i ḥaḳīri Y, M, A1 / üftādenüñ: üftādeniñ Y; üftāde M / sen:  
    bī-kes M 
81 baġışlarsın: baġışlarsıñ A1 
82 bularıñ: bularuñ M, A1 / ilāhī: ilahım Y // gümrāh yolın: gümrāhı bu M, A1 / rāhı: rāhım Y; rāyı M 
83 Bu başlık K1’de olmadığından Y’den alındı ve M’de “Ḫāṣṣeten Ẕikr-i Evliyā-yı Kirām”, A1’de   
   “Der-Mev‘izet-i Guyed” şeklindedir.  
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42. Sa‘ādet ol kişiyedür Ḫüdādan 
      Ṣafā kesb ide vaṣf-ı aṣfiyādan 
 
43. Zehī devlet kim anıñ ola şevḳi84 
      Ki ḥāl-i evliyādan ide ẕevḳi 
 
44. Bu sözde ehl-i ḥaḳḳıñ şübhesi yoḳ85 
      Kimi sevse kişi anı añar çoḳ 
 
45. Kimiñ kim var ise ḳalbinde iḫlāṣ86 
      Ḥaḳıñ makbūlıdur ol bende-i ḫāṣ 
 
46. Gel imdi diñle ḥāl-i evliyāyı 
      Arada añla maḥbūb-ı Ḫüdāyı87 
 
47. Şu kim nefs-i ḥabībi oda yaḳdı88 
      Üveysiñ tācı gibi ‘arşa çıkdı 
 
48. Bilen nefsini bildi Rabbi ey cān89 
     Dürüş tā kim bulasın kāmil insān 
 
49. Eger kim men ‘aref sırrın bilesin 
      Bilesin nefsiñi Rabbiñ bulasın90 
 
50. Kim imiş ‘ārif-i nefs imdi diñle 
      Eger var ise derdiñ sen de iñle91 
 
51. İşidüp raḥm ide tā kim ṭabībiñ92 
      Ola vaṣl-ı devāsında naṣībiñ 
 
Ma‘nā-yı Men ‘Arefe Ma‘a Tevḥīd-i Bārī Te‘ālā93 
 
52. Gel imdi diñle bir dem men ‘arefden94 
      Bilesin nefsiñi Rabbiñi tā sen 
 

                                              
84 kim anıñ: anıñ kim Y; anuñ kim M, A1 
85 ehl-i ḥaḳḳıñ: ehl-i ‘aḳlıñ M, A1 // kimi: Nebī Y; Nebīyi M; neyi A1 
86 kimiñ: kimüñ M, A1 // Ḥaḳıñ: Ḥaḳuñ M, A1 / maḳbūlıdur: maḳbūludur M 
87 arada: orada Y 
88 nefs-i ḥabībi: nefs-i ḥiṣṣi M; nefs-i nefīsi A1 / oda yaḳdı: urdı yıḳdı Y // Üveysiñ: Üveysüñ M, A1 /  
   ‘arşa çıḳdı: göge aḳdı A1  
89 bildi: buldı Y, M, A1 / Rabbi: Rabbin Y, M, A1 // dürüş: düriş Y / bulasın: olasın Y; olasıñ A1;  
   olasuñ M 
90 nefsiñi: nefsüñi M, A1 
91 derdiñ: derdüñ M, A1 
92 ṭabībiñ: ṭabībüñ M, A1 // naṣībiñ: naṣībüñ M, A1 
93 K2 ve Y’de bu başlık yok, A1’de ise şu şekildedir: “Men ‘Arefe Nefsehü Feḳat ‘Arefe Rabbehü”    
94 diñle bir dem: diñle M, A1 / men ‘arefden: men ‘aref sırrından M; sırr-ı men ‘arefden A1 // nefsiñi:  
    derdiñi Y / Rabbiñi: Rabbiñ ki Y 



 30 

53. Ol imiş bilmek öz nefsini insān 
      Ki dāim fikr ide bu ḥāli ey cān 
 
                      [3a] 
 
54. Bile nefsini ‘āciz, ḫwār u ġamgīn95 
      Ża‘īf u bī-kes u bī-cāre miskīn 
 
55. Añup ḥālini ‘acziyle yerine96 
      Ḳoyamaz bir ḳılı ḳopsa yerine 
 
56. Gelürse olımaz māni‘ ḳażāya97 
      Żarūrī uzadur boynın rıżāya 
 
57. Öñine gelse şer iş idemez def‘98 
      Degil ḳādir eger żarr ide ger nef‘ 
 
58. Żarūrī ‘āciz–i muṭlaḳ hemīşe 
      Degil ḳādir ki maḳsūda irişe99 
 
59. Bu resme ‘ārif-i nefs olsa ādem 
      Aña luṭfı Ḫüdānıñ olmaya kem100 
 
           Der-Mev‘izet-i Gūyed101 
 
60. Pes andan Rabbini bilmek gerekdür102 
      Anı bilen ḳamudan yigirekdür103 
 
61. Bile kim Rabbi ḳādirdür her işe104 
      Ḳul olan bunı fikr ide dürişe 
 
62. Bile Ḥaḳḳı tüvānā Ḥayy u Ḳayyūm 
      Kemāli birle ḥākim cümle maḥkūm 
 
63. Oḳuyup yaf‘alullāh mā yeşādan 
      Ve yaḥküm mā yürīdi bile aḥsen 
 
64. Ḳamu ef‘āle bilüp Rabbi ḳādir105 

                                              
95 ‘ācīz: dāyim M 
96 ḥālini: ḥālin K2 // ḳılı: ḳılını K2 
97 olımaz māni‘: māni‘ olamaz K2 // uzadur boynın: uzadur boynun K2, M, A1; boyın uzadır Y 
98 öñine: öñüne K / şer iş: şeri Y // degil: degül M, A1 / żarr: ḫayr Y 
99 degil: degül M, A1 
100 luṭfı: luṭfu K2 
101 Bu başlık K2’de, Y’de ve M’de yok. 
102 Rabbini: Rabbiñi K2, A1 // yigirekdür: yegrekdür K2; yeg gerekdir Y 
103 K1’de ‘yegrekdür’ şeklinde yazılan kelime vezne uymadığı için M ve A1’deki ‘yigirekdür’  
    şekliyle alındı. 
104 Rabbi ḳadīrdür: ḳadīrdür Rabbi K2 // dürişe: dervişe K2 
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     Göre eşyāda ḥükm-i Ḥaḳḳı ẓāhir 
 
65. Bu resm-ile bilen nefsin ve Rabbin106 
      Veliyy-i kāmil olur merd-i ḥaḳ-bīn 
 
        Der Sebeb-i Nazm-ı Gūyed107 
 
66. Gel imdi diñle iy ‘ārif bu bābı108 
      Sebeb neydi dimege bu kitābı 
 
67. Meger Ḳosṭanṭiniyye109 içre bir gün 
      Olurken ben ġarīb ü bī-ser ü bün110 
 
68. Resūlıñ hicreti tārīḫi ol dem111 
      Ṭoḳuz yüz daḫı on beş idi bī-kem 
 
69. Gül eyyāmı idi vü rūz-ı meymūn 
      Ṣafer ayınuñ on dördi hümāyūn112 
 
70. İderdi bülbüle gülşende ḳulḳul113 
      Ḳılurdı bülbüle ṣan emr-i ġulġul 
 
71. İdüp ġonca güle ḳarşu tebessüm 
     Aġız açup ider ṣan kim tekellüm114 
                           
                     [3b] 
 
72. Ṣaçardı zülf-i sünbül ‘anber-i ter 
      Ḫumār-ıla süzülmiş çeşm-i ‘abher115 
 
73. Dem-i reyḥāna ḥayrān idi iy yār116 
      Nesīm-i ṣubḥ müşg eylerdi117 īẟār 
 
74. Ṣabā olmışdı ṣan kim tācir-i Çīn118 

                                                                                                                                
105 ef‘āle: ef‘āl Y / bilüp: bile Y, M 
106 veliyy-i kâmil: velī K2, M, A1 / resm-ile: vech-ile K2; nefs-ile Y / nefsin: nefsini K2, Y, M // olur  
    merd-i ḥaḳ-bīn: olur ola bürd-i ḫod-bīn K2; olur ey M, A1 
107 Bu başlık K2’de yok; Y’de “Sebeb-i Telīf-i Kitāb”; M’de “Sebeb-i Telīf-i Kitāb-ı Üveys'i-l  

    Karānī” ve A1’de “Der-Sebeb-i Naẓmı Gūyed” şeklindedir. 
108 iy: ey K2, M, A1 // neydi: ney diñle M / dimege: düzdüm M; dimekle A1 
109 met. : Ḳosṭanṭineyye  
110 ġarīb ü bī-ser ü bün: ġarīb-i merd-i maḥzūn K2 
111 Resūlıñ: Resūlüñ M, A1 
112 ayınuñ: ayınıñ K2 
113 bülbüle: bülbüli K2 / ḳulḳul: ġulġul K2, Y // ṣan emr-i ġulġul: ḥüsn imdi ḳulḳul K2 
114 ider: idüp K2 
115 süzülmiş: süzilmiş Y; süzülmüş M, A1 
116 ḥayrān idi: ḥayrān ider Y; ḥayrān itdi M, A1 // eylerdi: iderdi M 
117 met. : ilerdi 
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      Pür itmiş müşg-ile ṣaḥrānıñ için 
 
75. Şaḳāyıḳ elde ṭutar cām-ę gül-reng119 
      Zeri yoḳ lāleniñ bī-bāde dil-teng 
 
76. Gül-i ebyaż ṣanasın kim ṣadefdür 
      Seḥer ki jāle ile içi pürdür120 
 
77. Ḳalender-veş ‘ilm-ile cevz-i zanbaḳ121 
      Ṣan ider ġonca-i gülzārda daḳ 
 
78. Şükūfeyle müzeyyen ṭaġ-ıla rāġ122 
      Ṣanasın nüsḫa-ı Firdevsdi bāġ 
 
79. Var idi bir ḥerīf-i yār-ı pīrūz123 
      Hüner-ver merdüm-i kāmil güle dūz124 
 
80. Özi fenninde şöyle māhir idi 
      Ṣanasın ṣan‘atında sāḥir idi125 
 
81. Niçe biñ pāreden bir iş iderdi126 
      Kerāmet dimelü cünbüş iderdi 
 
82. Adı Seydī ‘Alī merd-i hüner-ver127 
      Zamānında hüner ehline server 
 
83. Gelüp bu a‘yaya ol yār-i ṣādıḳ128 
      Didi bir dā‘iyem var dilde ‘āşıḳ 
 
84. Kerem ḳıl kim murādım var ḳapuñda129 
      Umarım ḥāṣıl ola himmetiñde 
 
85. Keremden yüz çevirmez kāmil insān 

                                                                                                                                
118 olmışdı ṣan kim: olmış idi ṣan K2; olmuşdı ṣan kim M, A1 / tācir-i Çīn: tācir-i ḥīn M; seḥer çīn A1 
119 ṭutar: dutar K2 // lāleniñ: lālenüñ K2, M, A1 
120 Mısra K2’de şöyledir: “Seḥer jāle içi pürdür şerefdür” 
     seḥer ki: seḥer-gāh Y, M; seḥerle A1 
121 ‘ilm-ile cevz-i zanbaḳ: ‘alemler ile zanbaḳ K2; ‘alemle cevf-i zanbaḳ Y; ‘alemle çoḳ zanbaḳ M, A1    

     // ġonca-yı gülzārda: kūçe-yi ġülzāra K2, Y; kūçe-yi ġülzārda M, A1 
122 ṭaġ-ıla: daġ-ıla K2, M // Firdevsdi bāġ: Firdevs-i bāġ K2 
123 met. : pīrūn   
124 met. : güler dūn 
125 özi: özü M, A1 / fenninde: ḳatında K2 // san‘atında: ḳatında Y / sāḥir idi: māhir idi K2; sāḫir idi Y  
126 niçe: nice K2 / bir: pür M, A1 // cünbüş: cünbiş M, A1 
127 Bu beyit sadece K1’de var.  
128 a‘yāya: dā‘iye K2, Y, M, A1  
129 84. ve 85. beyitler K2’de yer değiştirmiştir. 
     murādım: murādum M, A1 / ḳapuñda: ḳapıñda K2; ḳatıñda Y; ḳatuñda M, A1 
     // umarım: umaram K2 / himmetiñde: himmetüñde M 
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      Baña müşkildür ammā saña āsān130 
 
86. Bizüm kim şeyḫimüz Veys el-Ḳarandur131 
      Güneşden rūşen ü faḫr-ı erendür 
 
87. Anıñ vaṣfında naẓm it bir risāle132 
      Ki ola gül gibi rengīn maḳāle 
 
88. Terennüm eyleyüp mānend-i bülbül 
      Pür olsun na‘rañ-ıla bāġa ġulġul133 
 
89. Düzüp Sa‘dī-ṣıfat bir tāze Bostān 
      Ḳıl ol maḥbūb-ı Ḥaḳ vaṣfın Gülistān134 
 
90. Girüben şükkeristānına naẓmuñ135 
      Oḳı ṭūtī gibi vaṣfın bu bezmüñ 
 
91. Çü ehlü'llāh vaṣfıdur beyān ḳıl136 
      Kerāmet dimelü bir dāsitān ḳıl 
 
                    [4a] 
 
92. Oḳuyalar bu naẓm-ı dil-güşāyı 
      Du‘ādan añıla cān-ı  ṢABĀYĪ137 
 
93. Gezüp meclisleri gül gibi ḫandān 
      Cinān ṭāvusı gibi ḳıla cevlān 
 
94.  İlāhī ol ‘azīze raḥmet eyle 
      Aña bunı deyeni fātiḥayla138 
 
               Ser-i Süḫān139 
 
95. Alā ey ‘aşḳ-ı Mevlādan ḫaber-dār 
      Dem-i Mecnūn-ı Leylādan ḫaber-dār 
 
96. Ḫaber vir rāst-ı ‘uşşāḳıñ deminden140 
      Seḫun aç bī-nevālar ‘āleminden 

                                              
130 Mısra K2’de şu şekildedir: “Baña pek müşkil-durur ammā insān”  
131 bizüm kim: bizim çün K2; bizim kim Y / şeyḫimüz: şeyḥimiz Y, M, A1 // ü: ol K2 
132 anıñ: anuñ M, A1 // ola: ura K2 
133 na‘rañ-ıla: baġrıñ-ıla K2 / bāġa: baġda K2 
134 met. : Gülüstān 
135 naẓmuñ: naẓmıñ Y, M, A1 // bezmüñ: bezmiñ Y 
136 çü: ki K2 
137 du‘ādan añıla: du‘āda analar K2 
138 deyeni: diyeni K2;  düzeni Y, M, A1 / fātiḥayla: fātiḥa eyle K2 
139 Bu başlık K2’de, Y’de ve M’de yok. A1’de ise “Sırr-ı Süḫān” şeklindedir. 
140 ‘uşşaḳıñ: ‘uşşaḳuñ M, A1 
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97. Ḥicābuñ perde ref‘ eyle yüzinden141 
      Müşerref  ḳıl bizi cānān sözinden 
 
98. Muḥayyir142 ḳıl bizi eyle ser-āġāz143 
      Ḳıla tā bī-nevā ‘uşşāḳa şehnāz 
 
99. Ala tā bir baṭı muṭrip eline144 
      Ṣafādan seyr ide cānān eline 
 
100. Neşāṭıyla145 ṭarab ṭola ḳulūba146 
        Ki tā nevbet dege sāḳī-yi ḫūba 
 
101. Eline cām alup sāḳī-yi rindān147 
       Güneş gibi ḳıla meclisde seyrān 
 
102. Ṭarablar bula aṣḥāb-ı melālet148 
        İrişe cānlara vecdiyle ḥālet 
 
103. Ṣafālar kesb ide rindān-ı sermest149 
       Ola ṣāḳī ile rindāna hem-dest 
 
104. Dil ü cān ola tā şevḳ-ıla ḫoş-ḥāl150 
        Bula tā kim fenāda zevḳi abdāl 
 
Rücu‘-ı Ber Hikāyet-i Üveys Rahmetullāhi ‘Aleyh151 
 
105. Dilā gūş eyle imdi nükte-i ḫāṣ 
        Biḥār-ı ‘aşḳa152 ol sa‘yıyla ġavvāṣ153 
 
106. Ḳoma gūşıñda ġaflet penbesini154 
        Ḥicābı ref‘ it aç cān dīdesini 
 

                                              
141 Mısra K2’de şu şekildedir: “Cihānıñ perdesin ref‘ it yüzünden” 

    ḥicābüñ: Ḥicāzıñ Y; Ḥicāzuñ M, A1 / yüzinden: yüzünden M, A1 // sözinden: sözünden K2, M, A1 
142 met. : muḥayyer  
143 muḥayyir : musaḫḫar K2 / eyle ser-āġāz: ser-āġāz K2 
144 ala tā: el ata: M, A1 / baṭı: bunı M, A1 
145 met. : nişātıyla 
146 ṭarab: ṭurup K2 / ṭola: dola K2 
147 sāḳī-yi rindān: sipāh-ı rindān K2 // meclisde: meclisi K2 
148 ṭarablar: ṭarabla K2 / melālet: melāmet K2, A1 // irişe: erişe M, A1 
149 İkinci mısra K2’de şu şekildedir: “Ola şākiyle rindān dest-ber-dest” 
     ide: idüp Y // rindāna: rindānı M / hem-dest: sermest M  
150 Mısra K2’de şu şekildedir: “Dil ve cān-ıla olsın böyle ḫoş-ḥāl” 
151 Bu başlık K2, Y ve M‘de yok.  
152 Metinde ‘macāber-i ‘aşḳ’ şeklinde yazılan tamlama diğer tüm nüshalarda ‘biḥār-ı ‘aşḳ’ olduğu  
     ve vezne uyduğu için bu şekliyle alındı.  
153 ‘aşḳa: ‘aşḳla Y / sa‘yıyla : seyr-ile K2; sa‘y ide Y 
154 gūşıñda: gūşuña K2; gūşuñda M, A1 / penbesini: pembesini Y // it: et M, A1 / didesini: perdesini  

     Y 
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107. Şarāb-ı ‘aşḳı nūş it yime ġuṣṣa155 
        Dürüş al ḳıṣṣadan cehd-ile ḥiṣṣe 
 
108. Ol iḳlīm-i mübārek kim Yemendür 
        Anıñ bir kūyı var adı Ḳarandur156   
 
                       [4b] 
 
109. Hümāyūn menzil ü ‘ālī mekāndur157 
        Şerefde ḳadr-ıla ṣan kim cenāndur 
 
110. Muḥammed Ḥażret-i  Ḥaḳḳıñ ḥabībi 
        Ṭoġuban Mekkeden ḳopduġı gibi158 
 
111. Ḳarandan ṭoġdı bir ḫurşīd-i tābān159 
        Melek sīretlü faḫr-ı āl-i insān 
 
112. Gürūh-ı evliyā içinde ma‘rūf 
        Ser-ā-ser ḥüsn-i aḫlāḳıyla mevṣūf160 
 
113. Ḥabībi Muṣṭafādan gizlemiş Ḥaḳ 
        Üveysi görmemiş ol şāh-ı muṭlaḳ 
 
114. Resūle Veys daḫı irmemişdi161 
       Biribirini ẓāhir görmemişdi 
 
115. Dimişdi teẕkire içre Şıḫ162 ‘Aṭṭār163 
        Muḥammedle Üveysüñ ḥālin iy yār 
 
116. Egerçi Muṣṭafāyı özler idi164 
        Velī anası göñlin gözler idi 
 
117. Olurdı Muṣṭafāya gerçi ṭālib165 
        Rıżā-yı vālide olurdı ġālib 
 
118. Olup bir kerre ġālib iştiyāḳı 

                                              
155 nūş it: nūş et M / yime: yeme Y // dürüş: düriş Y, M, A1 
156 anıñ: anuñ M, A1 
157 menzil: menzili K2, M, A1 // cenāndur: cināndur M, A1 
158 ṭoġuban: doġuban K2, M, A1 / Mekkeden: Mekkede K2, Y / ḳopduġı: ḳopdıġı K2 
159 ṭoġdı: doġdı M, A1 / āl-i insān: kâmil insān K2 
160 Mısra K2’de şu şekildedir: “Ser-ā-ser ḫulḳ-ıla hem ḥüsn-i mevsūf"  
161 Birinci mısra K’de şu şekildedir: “Üveys daḫı Resūlı görmemişdir”  
     irmemişdi: irmemişdür M, A1 // görmemişdi: görmemişdür M, A1; görmemişdir K2 
162 ‘Şeyḫ’ şeklinde yazılan kelime vezin gereği ‘Şıḫ’ okundu. 
163 dimişdi: dimişdir K2, Y; dimiş M, A1 / teẕkire içre: teẕkirede K2 // Üveysüñ: Üveysiñ K2, Y, M,  
     A1 / iy: ey K2, Y 
164 özler idi: arzular idi M // göñlin: göñlün M, A1 
165 Bu beyit Y’de yok. 
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        Resūlüñ aña kār itdi firāḳı166 
 
119. Anasından idüben isticāze167 
        Didi varayın ol şāh-ı Ḥicāza 
 
120. Kerem ḳıl iy ana vir baña destūr168 
       Gözüm olsun cemāli ile pür-nūr 
 
121. Niçe bir çekeyin firḳat ‘aẕābın169 
        Göreyin ol dü ‘ālem āfitābın 
 
122. Anası didi kim ey ḳurretü'l- ‘ayn 
        Benim sensin iden göñlim özi170 zeyn171 
 
123. Eger kim varasın ṭoġru evine172 
        Görüp dīdārını cānıñ sevine 
 
124. Çün olasın cemāliyle müşerref173 
        Ṣafālar ola eż‘āf-ı mużā‘af 
 
125. Ḳarīn olınca ol ḫurşīde sen māh174 
        Eyit iy on sekiz biñ ‘āleme şāh 
 
126. Ża‘īfe cāriyeñ anam gedā-ḥāl175 
        Ṣalāt-ıla selām eyledi irsāl 
 
127. Didi ‘āṣīlere çün şefḳat ide 
        Unutmasın şefā‘atden bizi de176 
 
128. Ża‘īfe ‘ācize bī-çāresiyem177 
       Anuñ dergāhınuñ āvāresiyem 
 
                     [5a] 
 
129. Çün oldur destegīr178 üftāde-ḥāle179 

                                              
166 Resūlüñ: Resūlıñ K2, Y 
167 idüben: aluban K2 // didi: dedi K2 
168 Mısra Y, M ve A1’de şu şekildedir: “Kerem ḳıl vir baña ey ana destūr” 
169 niçe: nice K2 
170 met. : öẕi  
171 göñlim: göñlüm M, A1 / özi: evin K2, Y, M, A1 
172 ṭoġru: doġrı K2; ṭoġrı Y; doġru M, A1 // cānıñ: cānuñ M, A1 
173 olasın: olasıñ A1 / cemāliyle: cemāline K2, Y  
174 olınca: olunca K2, M, A1 // iy: ey K2, Y, M, A1 
175 cāriyeñ: bāẕile K2 / geda-ḥāl: saña ḥāl K2 
176 unutmasın şefā‘atden: şefā‘atden unutmasun K2; unutmasun şefā‘atden Y 
177 ża‘īfe: faḳīre K2 // bī-çāresiyem: bī-çāresiyüm M / anuñ: anın K2, Y / dergāhınuñ: dergāhınıñ K2,  
     Y / āvāresiyem: āvāresiyüm M 
178 met. : destigīr  
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       Gedālar ḥāşa kim maḥrūm ḳala 
 
130. Muḥammed ṣādıḳu'l- va‘dü'l- emīndür 
       Muḥammed raḥmeten li'l-‘ālemindür 
 
131. Çü sa‘y idüp iresin ḳapusına180 
        Anuñ bizden selām it ṭapusına 
 
132. Ger evde bulmayasın bī-tekellüf 
        Dönesin ḳılmayup anda tevaḳḳuf 
 
133. Eger mescidde ger ġayr-ı mekānda 
        Çü bulmadıñ revān dön durma anda181 
 
134. Anası ḳıldı çün ol resme tekīd182 
        Revān oldı pes ol sulṭān-ı tecrīd 
 
135. Giderdi pes uçar gibi şitābān 
        Geçerdi ṭaġ ü ṣaḥrā vü beyābān183 
   
136. Dem-i raḥmān irer gibi Yemenden184 
        Gelürdi nüfḫa-ı raḥmet Ḳarandan 
 
137. Eser çün bād-ı ṣubḥ ol yār-ı ṣādıḳ185 
        Der-i dildāra gider gibi ‘āşıḳ 
 
138. Üveys irdi çü dergāh-ı Resūle186 
        Edep birle ṭurup şarṭ-ı uṣūle 
 
139.  Çaġırup didi ol merd-i yegāne187 
         Selām olsun size iy ehl-i ḫāne 
 
140. Ḳapunuñ ‘Āyişe ardına geldi188 
        Selāmın luṭf u ‘izzet birle aldı 
 
141. Didi kim kimsin ve nedür ya adın?189 

                                                                                                                                
179 met. : iftāde-ḥāle 
180 çü: çün K2 / ḳapusına: ḳapusuna M, A1  // anuñ: anıñ K2, Y / ṭapusına: ṭapusuna M, A1 
181 bulmadıñ: bulmaduñ M, A1 / revān dön: revāne K2; revān ol M, A1 / durma: ṭurma Y 
182 Beyit K2’de şu şekildedir :  
   “Anası çün ki ḳıldı resm-i tekid 
     Yola oldı revān sulṭān-ı tecrīd” 
183 ṭaġ ü ṣaḥrā: ṭaġı ṣaḥrāyı K2; ṭaġ u ṭaş ṣaḥrā Y 
184 irer: ider K2 / gelürdi: gelür M, A1  
185 bād-ı ṣubḥ: ṣubḥ-ı bād K2 
186 irdi: erdi M / çü: çün K2 
187 met. : yigāne / ol: ey K2 // size: saña K2 / iy: ey K2, Y 
188 ḳapunuñ: ḳapunıñ K2, Y / ‘Ayişe ardına: ardına ‘Ayişe K2 // u: ve K2 / birle: ile Y 
189 Birinci mısra K2’de şu şekildedir: “Didi kimsin veyāḫud nedir adın”  
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        Bu dergehde nedür aṣl-ı murādıñ? 
 
142. Üveys eydür190 ḳanı ol cān-ı ‘ālem? 
        Muḥammed Muṣṭafā sulṭān-ı ‘ālem 
 
143. Eyitdi ‘Āyişe ḳandan gelürsin?191 
        Nedür adıñ ne milletden olursın? 
 
144. Didi iḳlīmimüz bizüm Yemendür192 
        Üveys adım benüm cāyım Ḳarandur 
 
145. Eyitdi ‘Āyişe bunda degil ol193 
        Biraz ṣabr eyle ey ḥażretde maḳbūl 
 
146. Didi kim ṭurmaġa yoḳ baña destūr 
        Rıżā-yı vālidem ġālip olupdur 
 
147. Gelicek diyesiz ol pādişāya194 
        Ṣalāt-ıla selāmı bī-nihāye 
 
148. Muḥibbüñ, ‘āşıḳuñ geldi Ḳarandan195 
        Şefā‘atle teraḥḥum uma senden 
 
                     [5b] 
 
149. Didi luṭf itsin ol Ḥaḳḳıñ ḥabībi196 
        Şefā‘atden unutmasın ġarībi 
 
150. Rıżā-yı vālidem olaydı bile197 
        Ḳalaydum dergehinde yıllar ile 
 
151. Be-ḥaḳḳ-ı pādişāh-ı ḥayy u ḳayyūm 
        Keremden ḳılmasun miskīni maḥrūm 
 
152. Şefā‘at şeyi-lillāh ḳıldı anam 
        Unutmayup diyesin anı da hem198 

                                                                                                                                
     adıñ: aduñ M, A1 // dergehde: dergāhda K2; dergāhdan M, A1  / nedür: nedir K2 / aṣl-ı murādıñ:  
     aṣıl murāduñ M, A1  
190 met. : ider  
191 ḳandan: ḳanda K2 // nedür: nedir K2 / adıñ: aduñ M, A1 
192 didi: dedi K2 / iḳlīmimüz: iḳlīmümiz K2, Y; iḳlīmimiz M, A1  / bizüm: bizim K2, Y, M, A1 /  

     Yemendür: Yemendir K2 // benüm: benim K2, Y 
193 degil: degül M, A1 // eyle ey: eylegil K2 
194 diyesiz: diyesin M, A1 / pādişaya: pādişaha K2 // selāmı: selām K2 / bī-nihaye: ol yüzi māha K2 
195 muḥibbüñ: muḥibbiñ K2, Y / ‘āşıḳuñ: ‘āşıḳıñ K2, Y // şefā‘atle: şefā‘atden K2 
196 Ḥaḳḳıñ: Ḥaḳḳuñ M / itsin: itsün K2, Y // unutmasın: unutmasun K2, Y 
197 vālidem: vālide K2 / olaydı: olmasa K2 // ḳalaydum: ḳalaydım K2, Y / dergehinde: ḳapusında  
     K2, Y 
198 unutmayup: unutmasun K2 / diyesin: diyesiz Y / anı da: onı da K2 
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153. Emānet sizlere didi ve döndi 
        Bu ḥāle ‘Āyişe muḥkem sevindi199 
 
154. Birazdan kim evine geldi Aḥmed 
        Eyitdi ‘Āyişe ey şāh-ı emced200 
 
155. Muḥibbüñ, ‘āşıḳuñ geldi Ḳarandan201 
        Üveys adı vü iḳlīm-i Yemenden 
 
156. Mesāfe ḳat‘ ḳılup geldi miskīn202 
        Sizi bulmadı gitdi zār u ġamgīn 
 
157. Eşidüp ḥażret-i Seyyid sevindi 
        Velīkin görmedügine yerindi203 
 
158. Didi gördüñ mi anı ‘Āyişe sen204 
        Eyitdi gördüm iy sulṭān-ı aḥsen 
 
159. Gözini ‘Āyişeniñ öpdi ol şāh205 
        Didi “ṭūbī li‘āyneyk bārekellāh” 
 
160. Dönüben mescide vardı Muḥammed206 
        Ḥabību'l-lāh ol sulṭān-ı  emced 
 
161. Didi eṣḥāba iy ḫāṣān-ı ḥażret207 
        Benim gözlerümi ḳılıñ ziyāret 
 
162. ‘İnāyetle Ḫüdānıñ luṭfı irdi208 
        Gözüm Veysi gören gözleri gördi209 
 
163. Görüp yārān ṣafā kesb eylediler210 
        Ḥaḳa çoḳ şükr ü minnetler didiler 
 
164. Yine dönüp Üveys iline vardı211 
        Yine çekdi riyāżet birle durdı 

                                              
199 muḥkem: vāh kim K2, Y, A1; ġayet M 
200 şāh-ı emced: şāh-ı ebced Y 
201 muḥibbüñ: muḥibbiñ K2, Y / ‘āşıḳuñ: ‘āşıḳıñ K2, Y // adı: adlu K2 / vü: ve K2 
202 ḳılup: idüben Y  
203 görmedügine: görmedigine M, A1  
204 gördüñ mi: gördiñ mi Y //  iy: ey K2, M, A1; ol Y / aḥsen: kevneyn K2 
205 gözini: gözüni K2, M, A1 / ol şāh: fi'l-ḥāl K2 // bārekellāh: ey pür efdāl K2 
206 dönüben: ṭurup pes K2; dönüp pes Y, M, A1 // emced: Aḥmed K2, ebced Y 
207 iy: K2, Y, M, A1 / gözlerümi: gözlerimi M, A1  
208 ‘ināyetle: ‘ināyet K2 / Ḫüdānıñ: Ḫüdānuñ M, A1 / luṭfı: luṭfu M, A1 // gözüm: gözim Y 
209 Mısra K2’de şu şekildedir: “Gören gözüm Veysi gözleri gördi” 
210 eylediler: etdiler K2 // minnetler: minnet K2 / didiler: eytdiler K2  
211 vardı: irdi Y / yine: yene Y // durdı: ṭurdı K2; virdi A1 
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165. Seḥerden giceye dek ṣāyim idi212 
        Giceden ṣubḥa deñlü ḳāyim idi 
 
166. ‘İbādetler ḳılurdı ṣādıḳāne 
        Yanardı ‘aşḳ odına ‘āşıḳāne 
 
167. Dem olur üç gün üç gice yimezdi 
        Unudurdı ve acıḳdum dimezdi213 
 
168.‘İbādetle dili pür-nūr olurdı214 
        Ḫarāb olan dili ma‘mūr olurdı 
 
169. ‘İbādet aña dāim ‘ādet idi215 
         Melek gibi ġıdāsı ṭā‘at idi 
 
                      [6a] 
 
170. Yeyüben içmegi unutmış idi216 
        Ḳamu ‘ömrini bir gün ṭutmış idi 
 
171. Anı da ṣāim olmaġ-ıdı fikri 
        Ġıdā itmişdi ṭā‘at birle ẕikri 
 
172. Deve güderdi vādi-yi Ḳaranda 
        Hemīşe yalıñuz olurdı anda217 
 
173. Iraġ olduḳça ḫalḳından cihānıñ218 
       Yaḳın olurdı Ḥaḳḳa cānı anıñ 
 
174. Nebī eṣḥāba anı muştuladı219 
        Ḳulūba ṭoldı adı birle şādı220 
 
175. Şu deñlü ḳıldı medḥi Veysiñ Aḥmed221 
        Kim oldı ‘aşḳı göñüllerde bī-ḥad 

                                              
212 sāyim idi: sāim idi K2 // deñlü: dek hem Y / ḳāyim idi: ḳāim idi K2 
213 unudurdı: unudırdı Y / acıḳdum: incindim K2; acıḳdım Y, M, A1 
214 Bu beyit K1’de yok. 

     olan dili: abādınıñ Y; abādunuñ M, A1 
215 aña dāim: dāim aña K2 
216 yeyüben: yiyüben K2, M, A1 // ‘ömrini: ‘ömrüni M, A1 / ṭutmış idi: dutmış idi K2; ṭutmuş idi M,  
     A1 
217 yalıñuz: yalıñız K2 
218 olduḳça: oldıḳça M, A1 / cihānıñ: cihānuñ K2, M, A1 // Ḥaḳḳa cānı: cānı Ḥaḳḳa K2 / anıñ: anuñ  
     K2, M, A1 
219 K1’de ‘anı’dan önce ‘ki’ edatı yazılmıştır. Fakat vezni bozduğu ve diğer nüshalarda olmadığı  
     için buraya alınmadı.  
220 adı: āh Y / birle: ile K2  
221 medḥi: medhiñ K2; vaṣfın Y / Veysiñ: Veysüñ M, A1 
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176. Ḳamu eṣḥābı ‘āşıḳ oldı cāndan222 
        Ḫaber ṣormaġa başladılar andan 
 
177. Didi ḳubbelerim altında ol Ḥaḳ223 
        Velīler var ki ben bilürem ancaḳ 
 
178. Olar kim Ḥaḳ didi maḫfī erendür 
        Birisi anlarıñ Veys-i Ḳarandur224 
 
179. Mübārek ellerin açup seḥer-gāh225 
       Teveccüh eyler idi Veyse ol māh 
 
180. Alup Veysiñ nesīmini Ḳarandan226 
       Dem-i Raḥmān gelür yed-i Yemenden 
 
181. Üveyse Muṣṭafā ṣıdḳ-ıla ‘āşıḳ227 
        Üveys ise aña cān-ıla ṣādıḳ 
 
182. İki maḥbūb biribirine meftūn228 
        Bu anıñ ol bunıñ mihrine merhūn 
 
183. Didi eṣḥābı iy maḥbūb-ı Bārī229 
        Sizi görüp ṭurur mı Veysi bārī 
 
184. Didi görmege bizi sa‘y itdi230 
        Naṣīb olmadı miskīn geldi gitdi 
 
185. Didiler çün ki geldi çekdi zaḥmet 
        Niçün görmedi gitdi yine ḥasret231 
 
186. Didi Seyyid iki ‘illet var aña232 
        Keremden Ḥaḳ mu‘ayyen ḳıldı baña 
 
187. Biri şer‘i ri‘āyet eylemekdür233 
        Müselmān234 olana lā-büd gerekdür 

                                              
222 eṣḥābı: eṣḥāb K2, Y // ṣormaġa başladılar: başladılar ṣormaġa Y 
223 didi: dedi K2 / ḳubbelerim: ḳubbelerüm M, A1 // bilürem: bilürin Y; bilürüm M, A1 
224 anlarıñ: anlaruñ M, A1 / Veys-i Ḳarandur: Veys El-Ḳarandur K2 
225 ellerin: elin K2 , Y, M, A1 / açup: açuban K2, Y, M, A1 // eyler idi: eylerdi K2 
226 alup: añup K2 // gelür: gelür idi K2 / yedi Yemenden: dirdi Yemenden Y, M, A1 
227 ṣıdḳ-ıla: cān-ıla K2 // ise: daḫı K2 / cān-ıla: ṣıdḳ-ıla K2 / ṣādıḳ: ‘āşıḳ Y, M, A1 
228 biribirine: birbirine K2 // anıñ: onuñ K2, M, A1 / bunıñ: bunuñ K2, M, A1 
229 iy: ey K2, Y, M, A1 // ṭurur mı: durur mı K2; ṭurır mı Y 
230 görmege bizi: bizi görmege K2 / itdi: etdi K2 
231 yine: ḳaldı K2 
232 aña: anda M // baña: bende M 
233 şer‘i: şer‘e K2 
234 Metinde Müslimān şeklinde yazılan bu kelimeyi vezne uymadığı için burada ve geçtiği diğer     
     yerlerde Müselmān şeklinde okundu.  
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188. Ḳarıcıḳ anası var iki gözsüz235 
        Ri‘āyet ḳılur anı gice gündüz 
 
189. Şerī‘at dābını gözler edebden236 
        Degil bir laḥẓa ġāfil ḥükm-i Rabdan 
 
                     [6b] 
 
190. Rıżā-yı vālideyle ḥāli aña237 
       Olup ġālib buluşdurmadı baña 
 
191. Biri de şöyle ġālibdür aña ḥāl 
       ‘İbādetsiz degil bir dem ol abdāl 
 
192. Olupdur ḳamudan muṭlaḳ mücerred238 
        Olımaz māsi'v-Allāha muḳayyed 
 
193. Olup gice vü gündüz Ḥaḳḳa meşġūl239 
        Daḫı kimseyle menūs olımaz ol 
 
194. Şu deñlü mest ü mustaġraḳdur ol cān240 
        Ne kendüyi bilür ne ġayrı ḥayvān 
 
195. Didiler yā ṭabīb gördüñ mi anı?241 
        Eyitdi görmedüm ol yār-ı cānı 
 
196. Ne ol görür beni ne ḫod anı ben242 
        Budur taḳdīr-i Rabbānī mu‘ayyen 
 
197. Anıñ ḥaḳḳında çoḳ söz didi Aḥmed243 
        Nebīler şāhı vü sulṭānı Aḥmed 
 
198. Nebī kim raḥmeten li'l-‘ālemīndür 
        Didi kim Veys ḫayri't-tābi‘īndür 

                                              
235 gözsüz: gözsiz K2, Y // anı: aña K2 
236 dabını: rayını Y / edebden: edebdür K2 // ġafil: ḫālī A1 / Rabdan: Rabdur K2 
237 aña: oña K2 
238 192. ve 193. beyitler Y ve K2’de yer değiştirmiştir. 
     olımaz: olamaz K2 
239 gice: gece Y / vü: ve K2 // olımaz: olamaz K2, olmadı Y 
240 mustaġraḳdur: mustaġraḳdır K2 // kendüyi: kendi K2; kendüvi M / ḥayvān: insān K2; ḥayrān Y, 
     M, A1 
241 yā ṭabīb: bāṭınıñ K2; ṭapıñ Y; ṭapuñ A1; cenābuñ M / gördüñ mi: gördi mi K2, M, A1 / anı: onı K2  
     // görmedüm: görmedim K2, Y 
242 Beyit K2’de şu şekildedir: 
     “Ne ol beni görür ne ḫod ben anı 
     Budur mu‘ayyen taḳdīr-i Rabbānī” 
     görür: görir Y 
243 anıñ: anuñ M, A1 / Aḥmed: Muḥammed K2, Y, M, A1 
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199. Daḫı didi ḥabību'llāh ki yarın244 
        Ḫüdā ba‘ẟ ide ḫalḳıñ çün ki varın 
 
200. Derile ‘arṣa-ı maḥşerde ḳamu245 
       Açıla dergeh-i uçmaġ u ṭamu 
 
201. Ḫüdā ḫalḳ ide yetmiş biñ melāik 
        Ḳamusı Veys şekli ile sālik246 
 
202. Bularıñ içlerinde Veysi pinhān247 
       Cemi‘-i ḫalḳ-ı maḥşer mest u ḥayrān 
 
203. Gire uçmaġa Veys ol leşker-ile 
        Müşerref ol gürūh ol server-ile 
 
204. Geçüben ‘arṣa-ı maḥşerden ol şāh248 
        Ḫırāmān cenneti seyr ide çün māh 
 
205. Yüzin görmeye anıñ hīç dīde249 
        Ḫabīr olmaya andan āferīde 
 
206. ‘İbādetde olup ‘ālemde melūf250 
        Melek evṣāf-ıla olmışdı mevṣūf 
 
207. Anıñ-çün ol neṣībe oldı mālik251 
        Refīḳi oldı cumhūr-ı melāik 
 
208. Ki eylerdi melek gibi ‘ibādet 
       Hemīşe ṭā‘at idi aña ‘ādet 
 
209. Melāik-veş idüp tesbīḥi dāim252 
        Ṭururdı ṣubḥ olınca gice ḳāim 
 
                     [7a] 
 
210. Der idi ḳāyimīn devr-i felekde253 
        Şerīkem ben de cumhūr-ı melekde 

                                              
244 daḫı: bunı K2 // ḫalḳıñ çünki: cümle ḫalḳıñ K2 / varın: cānın Y 
245 derile: dirile K2, Y; dürile M, A1 // u: ve K2 / uçmaḫ u ṭamu: uçmaḫla ṭamu Y 
246 şekli ile: şekline Y / salik: muvāfıḳ Y 
247 met. : penhān 
     bularıñ: bularuñ M, A1  
248 geçüben: giçüben K2 / ‘arṣa-ı maḥşerden: maḥşerden ‘arṣayı K2 // çün: ol K2, A1 
249 yüzin: yüzün M,A1 / anıñ: anuñ K2, M, A1 
250 ‘ibādetde: ‘ibādetle Y, M, A1 
251 anıñ-çün: anuñ-çün M, A1 / ol: o M, A1 / neṣībe: ceybe M // melāik: ḫalāyıḳ K2 
252 tesbīḥi: şeyḥi K2 // olınca: olunca K2 
253 der idi: dir idi M, A1 / ḳāyimīn: ḳāyimūn K2 / devr-i felekde: vardır felekde K2, Y; vardur felekde  

     M, A1  
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211. İkinci gice ḳılurdı rükū‘ı254 
       Gözedüp ṣubḥa dek rāh-ı ḫuşū‘ı 
 
212. Üçünci gice de ḳılurdı secde255 
        Varurdı secdesi içinde256 vecde 
 
213. Şeb-i çārüm257 oturup bī-tereddüd 
        Teḥiyyāt-ıla iderdi teşehhüd 
 
214. ‘Amelden bir nefes olmazdı ḫālī 
         Ḳamu ẕikri Ḥaḳ idi ḳīl ü ḳālı 
 
215. Ṣoñ ucı ḥaşr u neşr olınca āḫir258 
        Olıcaḳ her kişinüñ ḥāli ẓāhir 
 
216. Maḳāmın bulıcaḳ her kişi anda 
        Kimi dūzaḫda vü kimi cinānda 
 
217. Maḳāmından ṭurup ol şāh-ı ḳevneyn 
        Muḥammed māh-ı burc-ı ḳābe-ḳavseyn 
 
218. Baḳa her yaña ḥayretle Muḥammed259 
        Deye ḳanda ola Veys-i mücerred 
 
219. Ḫiṭāb-ı ‘izzet ire ki ey ḥabībüm!260 
        Ne istersin eyā ‘ālī ṭabībüm? 
 
220. Deye Veysi ararım yā İlāhī261 
        Diye Ḥaḳ iy dü ‘ālem pādişāhı 
 
221. Göremezsin sen anı çekme zaḥmet262 
        Eyā ‘ālemlere luṭf-ıla raḥmet 
 
222. Nitekim görmedüñ idi cihānda263 
        Bu dem hem görmeyisersin cinānda 

                                              
254 İkinci mısra M’de şu şekildedir: “Hemīşe ṭā‘at idi aña ‘ādet” 
     rükū‘ı: ‘ibādet M 
255 gice de: gece Y / ḳılurdı: ḳılur idi Y // secdesi: secdenüñ M, A1 
256 ‘içre’ şeklinde şeklinde yazılan kelime vezne uymadığı ve diğer nüshalarda ‘içinde’   

     şeklinde olduğundan bu şekilde okundu.  
257 met. : şeb-i cārım 
258 ṣon ucı: ṣon uş Y / u: ve K2 / olınca: olunca K2 // olıcaḳ: olunca K2; olınca Y, M, A1 / kişinüñ:  
     kişiniñ Y 
259 ḥayretle: ḥayretde Y // deye: diye M, A1 
260 ire: ile K2 / ḥabībüm: ḥabībim Y, M, A1 / ki ey: yā K2; ki M, A1 // istersin: istersiñ K2 / ṭabībüm:  

     ṭabībim Y; naṣībim M, A1 
261 deye: diye M; daḫı A1 // diye: deye Y; daḫı A1 / iy: ey Y  
262 göremezsin: göremezsiñ K2 / sen anı: anı sen K2 
263 nitekim: anı kim Y / görmedüñ idi: görmediñ idi K2, Y; görmedi gitdi M, A1 
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223. Pes andan diye Seyyid yā İlāhım264 
        Görür mi ol beni yā pādişāhım? 
   
224. Pes andan Ḥaḳ diye kim yā Muḥammed 
        Eyā maḥbūbım iy Maḫmūd u Aḥmed 
 
225. Beni gören seni görmek ne ḥācet 
        Benim maḳṣūd eyā ṣāḥib sa‘ādet265 
 
226. Seni görmek beni görmek içündür266 
        Saña irmek baña irmek içündür 
 
227. Seni bensiz diler mi görmek insān267 
        Beni sensiz gören eyler mi ḫüsrān 
 
228. Baña ḳullarımı ḳılmaġa irşād268 
        Seni ḫalḳ itdüm iy sulṭān-ı ‘ibād 
 
229. Senüñ-içün yaratdum her ne kim var269 
        Velī Veysi benim-çün itdüm iẓhār 
 
                      [7b] 
 
230. Bu yaña biz gelelim ḥālimüze270 
        Yene başlayalım eşġālimüze 
 
231. Pes āḫir Muṣṭafā sulṭān-ı kevneyn 
        Şeh-i mecmū‘-ı insān ḳurratü'l- ‘ayn271 
 
232. Cihāndan ḳılduġı vaḳt intiḳāli272 
        Olup ġālib Ḥaḳıñ şevḳ-i cemāli 
 
233. Ḳılup mecmū‘-ı aḥvāli vaṣiyyet273 
        Viṣāl-i Ḥaḳḳa ḳılduġında niyyet 
 
234. Ne kim var ise ol ḥāletde lāzım 
        Vaṣiyyet ḳıldı ol sulṭān-ı ḥākim 

                                              
264 diye: deye K2, Y // yā: ey K2, Y 
265 benim: benem K2, M, A1 
266 görmek içündür: görmek içündir K2 // irmek içündür: irmek içindir K2 
267 bensiz: bensüz M, A1 
268 baña: benim K2 // ḫalḳ itdüm: ḥaḳ itdim K2; ḫalḳ itdim Y; ḫalḳ eyledim M / iy: ey K2, Y, M, A1 
269 senüñ-içün: seniñ-için K2, Y / yaratdum: yaratdım K2, Y // itdüm: ḳıldım K2; itdim Y 
270 gelelim: gelelüm K2, Y, M, A / ḥālimüze: ḥālümüze M // yene: yine K2 / başlayalım: başlayalum  
     K2, M, A1 / eşġālimüze: eşġālümüze M 
271 şeh-i mecmū‘-ı insān: risālet ma‘deni ol Y; şeh-i mecmū‘-ı ‘ālem M 
272 Bu beytin mısraları K2’de yer değiştirmiştir.  
     cihāndan: cihānda M / ḳılduġı: ḳıldıġı K2, M, A1 
273 Bu beyit sadece K1’de var. 
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235. Müheyyā eyleyüp aṣḥāb-ı dīni 
       Vaṣiyyet ḳıldı cümle bāb-ı dīni 
 
236. Ḫilāfet emrini virüp ‘Atīḳa 
       Naṣīḥat ḳıldı Ṣıddīḳ-ı ṣadīḳa274 
 
237. Didi ḳıl dīn-i İslāmı ri‘āyet275 
        İdüp nefsüñ gibi ḫalḳa sa‘ādet 
                           
238. Ḥaḳıñ her emrini irgür yerine276 
       Mebādā277 kim Müselmānlar yerine 
 
239. Didi yārān kim iy sulṭān-ı ‘ālem278 
        Cihān cism-i vücūduñ cān-ı ‘ālem 
 
240. Muraḳḳa‘ kim geyerdi ḥażretüñüz279 
        Kime virmekdür anı niyyetüñüz 
 
241. Teberrük şeydür ol delḳ-i mübārek 
        Mu‘azzez kimse geyen anı bī-şek280 
 
242. Didi luṭf-ıla ol sulṭān-ı enfa‘ 
        Ki Veysüñ lāyıḳıdur ol muraḳḳa‘281 
 
243. Çü ḥükm-i Ḥaḳḳ-ıla mevt ire baña 
       ‘Ömer birle ‘Alī varsunlar aña282 
 
244. Üveyse iltesiz benden selāmı283 
        Yüz urup Ḥaḳḳa ḳılsun ihtimāmı 
 
245. Keremden ümmetüme himmet itsin284 
        Ḥużūr-ı Ḥaḳda ‘arẓ-ı ḥācet itsin 
 
246. Ḫüdā dergāhına ḳılup tevāżu‘ 

                                              
274 Ṣıddīḳ-ı ṣadīḳa: ṣadīḳ-ı Ṣıddīḳa K2  
275 İkinci mısra M’de şu şekildedir: “ḥaḳḳuñ yoluna sevk et ḫalḳı ġāyet” 
     didi: dedi K2 / ḳıl: ey K2 / dīn-i İslāmı: dīn-i İslāma K2 // nefsüñ: nefsiñ K2, Y 
276 ḥaḳıñ: ḥaḳuñ M, A1 / her: hem K2 / emrini: işini M 
277 met. : mübādā  
278 yārān: yâren Y / iy: ey K2, Y // vücūduñ: vücūdıñ K2, M, A1; vücūdı Y 
279 geyerdi: giyerdi M, A1 / ḥażretüñüz: ḥażretiñüz K2, Y, M, A1 // virmekdür: virmekdir K2 /  
     niyyetüñüz: niyyetiñüz K2, Y 
280 şeydür: şeydir Y // geyen: giyer K2, Y, M, A1 
281 Veysüñ: Veysiñ K2, Y 
282 birle: ile K2 / varsunlar aña: hem Veyse vara K2 
283 Metinde ‘iletesiz’ şeklinde yazılan kelime vezne uyması açısından ‘iltesiz’ şeklinde okundu. 
     iltesiz: ileteler K2; iletin Y; iltesüz M, A1 // urup: urıp Y 
284 himmet itsin: himmet itsün K2, Y, M, A1 // Ḥużūr-ı Ḥaḳda: Ḥużūr-ı Ḥaḳa K2; Ḥaḳda olara A1  /   
     ḥācet itsin: ḥācet itsün K2, Y, M, A1 
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        Benüm ḳalbimden eylesün tażarru‘285 
 
247. Uḫuvvet286 ḥaḳḳını iltüp yerine287 
        Dürüşsin ümmetiñ ‘āṣīlerine 
 
248. Ġanīdür merḥamet ḳılsun faḳīre288 
        Ḳomasun girmege nār-ı sa‘īre 
 
249. Ḳılup bu yolda naḳd-ı himmetin ḫarc 
        Yerine eylesün Ḥaḳ raḥmetin ḫarc289 
 
                     [8a] 
 
250. İrersin raḥmetiñ ḫwānını aça290 
        Teraḥḥum ḳılsun ehl-i iḥtiyāca 
 
251. Ġanī mālın fāḳire ḳısmet itsün 
        Günahkār ümmetüme şefḳat itsün291 
 
252. Olup ḫwān-ı ‘aṭā-yı Ḥaḳḳa ḳassām 
        Yazıḳlu ümmetüme itsün in‘ām292 
 
253. Ol emr üzre ṭurup Ḥaydarla Fārūḳ293 
        Ol iki bī-ḥicāb ve gözi açuḳ 
 
254. Ḳabūl idüp bu emri ol emīreyn294 
        Eyitdiler “ ‘ale'r-res u ‘ale'l-‘ayn” 
 
255. Çü şāh-ı enbiyā Ḥaḳḳa göneldi295 
        Eline cām-ı vaṣl-ı Ḥaḳ ṣunuldı296 
 
256. Çün Allāh emrine vardı Peyamber 
        Ol emri ṭutdılar ol iki server297 
 
257. Hümā-yı rūḥı ‘azm itdi ‘ulāya298 

                                              
285 benüm: benim K2, Y, M, A1 / ḳalbimden: ḳalbümden M, A1 
286 met. : aḫivvet 
287 iltüp: ilete K2 // dürüşsin: dürüşsün K2; dürişsün Y, M, A1 / ümmetiñ: ümmetüñ M, A1  
288 ġanīdür: ġanīdir K2 
289 Beyit K2’de şu şekildedir: “Yerine raḥmet-i Ḥaḳ eylesün ḫarc” 
290 Bu beytin mısraları K2’de yer değiştirmiştir. 
     irersin: yetürsin K2; irürsin M / raḥmetiñ ḫānını: raḥmet-i ḫanını: K2; raḥmetüñ ḫānını M, A1 
291 şefḳat itsün: himmet itsün M, A1 
292 yazıḳlu: yazuḳlu K2 / itsün: ḳılsun Y 
293 ṭurup: durup K2; durır Y / bī-ḥicāb: bī-ḥicāblar M, A1 // açuḳ: açıḳ Y 
294 bu emri: ol emri M, A1 // eyitdiler: kim etdiler K2 
295 şāh-ı enbiyā: şāh-ı evliyā M / göneldi: yöneldi Y  
296 met. : ṣunaldı 
297 ṭutdılar: dutdılar K2 
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        Fenādan uçdı vü ḳondı beḳāya 
 
258. Cihānda ḳalmayup cānı temekkün299 
        Cinān bāġında eyledi tevaṭṭun 
 
259. Cihān zindan-durur terk itdi ḥabsi300 
        Viṣāl-i Ḥaḳ-ıla baġladı insi 
 
260. Çü terk itdi cihān milkini ol cān301 
        Cinān gülzārı içre ḳıldı cevlān 
 
261. Çü bāzār-ı cihāndan geçdi rūḥı302 
        Viṣālu'l-lāhdan303 buldı fütūḥı 
 
262. Çü terk eyledi bu fānī sarāyı 
        Beḳāda maḳ‘ad-ı ṣıdḳ oldı cāyı 
 
263. Çü vaṣl-ı Ḥaḳḳa ‘azm eyledi Aḥmed 
        Yanup yaḳıldı aṣḥāb-ı Muḥammed 
 
264. Yaḳalar çāk idüben dögdiler baş304 
        Ḳoyup başlara ṭopraḳ dökdiler yaş 
 
265. Eriyüp ḳanlu yaşı zīr-i ferşa305 
        Çıḳardılar duḫân-ı āhı ‘arşa 
 
266. Yudılar dürlü ṭīb-ı ṭayyib-ile 
        Ḳodılar menzile her vācib-ile 
 
267. Ne lāzım var ise ḳılup tamāmı 
       Müheyyā ḳıldı aṣḥāb-ı kirāmı 
 
268. Dögüldi müşt-ile seng-ile serler 
        Ṣu oldı zehreler yandı cigerler 
 
269. Zemīnde çāk olup ġamdan yürekler306 
        Feleklerde ḳara geydi melekler 

                                                                                                                                
298 ‘ulāya: ‘alāya M, A1 / itdi: etdi K2 // vü: ve K2 / ḳondı: gitdi K2 
299 ḳalmayup: ḳılmayup K2, M, A1 // bāġında: bāġını K2 
300 terk itdi: terk ide K2 / ḥabsi: anı Y // Ḥaḳ-ıla: Ḥaḳ eyle K2 / insi: ünsi K2, M, A1 
301 Metinde ‘çün’ şeklinde yazılan kelime vezin gereği ‘çü’ şeklinde okundu 
     terk itdi: terk etdi K2 / milkini: mülkini K2; mülküni M, A1 
302 bāzār-ı cihān: pāzār-ı cihān Y / geçdi: göçdi K2  
303 met. : viṣālı'l-lāhdan 
304 dögdiler: dökdi K2; dökdiler Y, M, A1 / baş: yaşlar K2; yaş Y, M, A1 // dökdiler: dögdiler K2, Y,  
     M, A1 / yaş: taş K2; baş Y, M, A1 
305 eriyüp: idüp K2; irirüp Y; urup M, A1 / ḳanlu: ḳanlı K2 / yaşı: yaşını K2, M, A1 // duḫān-ı āhı:  
     duḫānıñ ahı K2 
306 zemīnde: o demde K2 // geydi: giydi A1 
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                     [8b] 
 
270. Sarāy-ı cān u dil ġam-ḫāne oldı307 
        Ser-ā-ser dünye mātem-ḫāne oldı 
 
271. Çü ḳondı menziline şāh-ı kevneyn 
        Zemīni cism-i nūrı eyledi zeyn308 
 
272. Ḳodılar menzile ol māh-ı tābı309 
       Münevver eyledi cismi türābı 
 
273. Zemīnde cism-i pākı çün yir itdi310 
        Ḳara ṭopraġı miẟk ü ‘anber itdi 
 
274. Çün ol cānı yerine ḳodı yārān 
        Ṭaġıldı her biri giryān u biryān311 
 
275. Pes āḫir ṭurdı Fārūḳ-ıla Ḥaydar 
        Resūlüñ emri-y-ile iki server312 
 
276. Ḳıluban râst cümle saz-rāhı 
        Yüridiler iderek derdle āhı313 
 
277. Ḳılup yollarda feryād314 u fiġānlar315 
       Oturdı ol iki murġ-ı cinānlar 
 
278. Bile anlaruñ-ıla nice aṣḥāb316 
        Dökerdi gözleri ḫāk üstine āb 
 
279. Giderler idüben yollarda feryād317 
        Ḳoyarlar318 başa ḫākı nitekim bād 
 
280. Döküp bulut gibi ṣaḥrāda yārān319 
       Aḳıdur gözleri yaş yerine ḳan 
 

                                              
307 dil: vidd A1 
308 cism-i nūrı: cism-i pākı K2 
309 Bu beyit Y’de yok. 
     menzile: menziline K2 / māh-ı tābı: pādişāhı K2 
310 yir itdi: yir etdi K2; yer itdi Y; yer etdi M, A1 // ‘anber itdi: ‘anber etdi K2 
311 ṭaġıldı: dağıldı M, A1 / giryān: ḫayrān Y 
312 Resūlüñ: Resūlıñ K2, Y 
313 iderek: iderler M / derdle: derdi K2, Y  
314 met. : firyād  
315 fiġānlar: figanı K2, A1 // oturdı: uçardı A1/ cinānlar: cinānī K2, A1 
316 anlaruñ-ıla: anlarıñ-ıla K2, Y; anlar-ıla M // gözleri: gözlerinden K2 
317 giderler: gidüben K2 / idüben: iderler K2 / feryād: efġān K2 // başa: başına K2 
318 met. : ḳoyırlar 
319 Bu beyit sadece K1’de var.  
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281. Añup vaṣlını şāh-ı enbiyānıñ320 
       Yanarlar nār-ı hicrānıyla anıñ 
 
282. Gehī gözden ‘Ömer dökerdi jāle 
        Gehī Ḥaydar ider derd-ile nāle321 
 
283. Gehī aṣḥāb ider nevḥ-ile zārı322 
        Yaḳarlar āh odıyla ol diyārı 
 
284. İdüp ṭaġlarda ṣaḥrâlarda323 efġān 
       Giderler aġlaşu ol iki sulṭān 
 
285. Ḳılup efġānı murġān-ı hevāyī324 
        Pür iderlerdi kühsār ü fezāyı 
 
286. Ṣalarlar cānlara āh-ıla āteş325 
        Gören, işiden olurdı müşevveş 
 
287. Añuban gerdiş-i ‘aksini326 devriñ 
        Cihānıñ ḳılduġı cevrüñ ve ṭavrıñ327 
 
288. Gehī eflākıñ añup inḳılābın 
        Gehī dünyā-yı dūnuñ ıżṭırābın328 
 
289. Cihānıñ dürlü evżā‘-ı ġarībin 
        Zamānıñ ḳahrın u resm-i ‘acībin329 
 
                     [9a] 
 
290. Olup giryān u biryān eyleyüp āh 
        İletdiler bu şehler Kūfeye330 rāh 
 
291. Emīr-i Kūfe istiḳbāli ḳıldı 
        Fiġān u derd-ile yanup yaḳıldı 

                                              
320 şāh-ı enbiyānıñ: şāh-ı enbiyānuñ K2, M, A1 // anıñ: anuñ K2, M, A1 
321 ider: iderdi K2, A1 / derd-ile nāle: derd ü nāle K2; dürlü nāle A1 
322 ider: iderler K2 // odıyla: odına K2 
323 Metinde ‘ṣaḥrālar’ şeklinde yazılan kelime vezne uymadığı ve diğer nüshalarda ‘ṣaḥrālarda’   
     olduğu için bu şekilde okundu. 
324 Metinde ‘efġānı’ kelimesinden sonra ‘çü’ kelimesi yazılmış, fakat bu kelime vezni bozduğu ve 
     diğer nüshalarda olmadığı için buraya alınmadı.  
     iderlerdi: iderler K2 / kühsār: kühsārı K2 
325 285.- 286. beyitler Y’de yok. 
     ṣalarlar: ṣalalar M 
326 met. : gerdeş-i ‘aḳsini  
327 ḳılduġı: ḳıldıġı K2 / cihānıñ: cihāna Y; cihānuñ M, A1 / cevrüñ ve ṭavrıñ: ṭavrına cevriñ K1;  
     cevrüñ ve ṭavrıñ M, A1 
328 eflāḳıñ: eflāḳuñ M, A1 // dünya-yı dūnuñ: dünyā-yı dūnıñ K2, Y 
329 cihānıñ: cihānuñ M, A1 // zamānın: cihānıñ K2; zamānuñ M, A1 / ḳaḥrın: ḳaḥrını K2, Y 
330 met. : Kūfiye 
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292. Buları ḳondurup ‘izzetler itdi331 
        Dü şāha ḳul gibi ḫiẕmetler itdi 
 
293. Ṣalā eylediler pes müslimīne332 
        Ḳamu cem‘ oldı Kūfe cāmi‘ine 
 
294. Çıḳuban minbere333 Fārūḳ-ı pür-tāb 
        Oḳudı ḫuṭbeyi ḫūb İbni Ḫaṭṭāb 
                                                              
295. Resūle merẟiye bir ḫuṭbe oḳur334 
        Ki ḫalḳıñ cānına derd-ile od ḳor 
 
296. Nebīnüñ vaṣfın ol resme oḳudı335 
        Ki ‘aşḳ odıyla ḫalḳa dāġ ḳodı 
 
297. Yaḳıldı ḫalḳ ḥasret odı-y-ıla336 
        Pür oldı çarḫ-ı firḳat dūdı-y-ıla 
 
298. Ḳopup337 mescidde feryād u fiġānlar338 
        Cigerler çāk olup acıdı cānlar 
 
299. Döküldi yaşlar u dögüldi başlar339 
        Ṣular ḳana dönüp zehr oldı aşlar340 
 
300. Teessüf ṭaş-ıla şaḳ oldı serler341 
        Yaḳa yerine çāk oldı cigerler 
 
301. Fiġāndan yarıluban niçe Zühre342 
        Pür oldı mescidde feryād343 u na‘ra 
 
302. Çün oldı bir zamān yanup yaḳılmaḳ344 
        Biraz pes sākin oldı nāle ḳılmaḳ 

                                              
331 ‘izzetler itdi: ‘izzetle etdi K2  
     İkinci mısra K2’de şu şekildedir: “Ol iki servere ḫiẕmetler etdi”  
332 eylediler: eyler Y // oldı: oldılar K2 
333 met. : menbere 
334 Bu beyit K2’de yok.  
     Resūle: Resūlıñ Y // ḫalḳıñ: ḫalḳuñ M, A1 / od ḳor: doḳur M 
335 Nebīnüñ: Nebīniñ K2, Y // ḳodı: o ḳodı K2; urdı M 
336 ḫalḳ ḥasret odı-y-ıla: ḥasret odı-y-ıla ḫalḳ K2 // çarḫ-ı firḳat dūdı-y-ıla: çarḫ-ı firḳatı-y-ıla ḫalḳ K2 
337 met. : ḳapup  
338 met. : firyād 
339 döküldi: dögüldi Y / yaşlar: başlar Y / dögüldi: dögündi K2; döküldi Y / başlar: yaşlar Y 
340 met. : işler 
341 Bu beyit K2’de yok. 
     yerine: yirine M, A1 
342 yarıluban: yarılup bir M / Zühre: zehre K2 
343 met. : firyād 
344 çün: çoḳ K2 
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303. ‘Ömer müminleri taḥsīn ḳıldı345 
         Ḳulūbı luṭf-ıla teskīn ḳıldı 
 
304. Pes andan müslimīne faḫr-ı aṣḥāb 
        Ḫiṭāb eyledi ‘Ömer İbni Ḫaṭṭāb 
 
305. Didi kim kimse var mıdur Yemenden346 
        Murādım var-durur tā ṣoram andan 
 
306. Pes ol dem ṭurı geldi birḳaç insān347 
        Didiler biz Yemen ehliyüz iy cān 
 
307. Buyurıñuz bilür miyiz görelim348 
       Aña göre ḫaber neyse virelim 
 
308. Didi bir kūy ṣoraram size andan349 
        Ḳaran adı ḥavālī-yi Yemenden 
 
309. Didiler bilürüz bir ḳarye vardur350 
        Ḳaranda adı bir ma‘lūm yirdür 
 
                      [9b] 
 
310. Didi bilür misiz anda bir er var 
       Adı Veysi'l-Ḳaran bir tāc-ı server351 
 
311. Didiler yā Emīri'l- Müminīn var 
        Velī siz añmaġa yoḳ anda miḳdār 
 
312. Deve güder yabanda bir delüdür 
        İl içinde adı baġlamaludur 
 
313. Ḳaran ḳurbında var bir otlu vādī352 
        Ki Vādī-yi İbildür anıñ adı 
 
314. Deveyi her gün iltüp güder anda353 

                                              
345 Bu beyit Y’de yok. 
     mümīnleri: mümīnlere K2 / taḥsīn ḳıldı: eyledi taḥsīn M // ḳulūbı: ḳamusın K2 / teskīn ḳıldı: itdi  
     teskīn M 
346 var mıdur: var mıdır K2, Y 
347 pes ol dem: pes andan M / ṭurı geldi : dura geldi K2; ṭuru geldi M, A1 // didiler: dediler K2 / iy: ey  
     K2, Y, M, A1 
348 buyurıñuz: buyuruñız K2, M, A1 / görelim: görelüm K2, M, A1 // virelim: virelüm K2, M, A1 
349 didi: dedi K2 / ṣoraram: ṣorarım Y; ṣorarum M 
350 didiler: dediler K2 / bilürüz: bilüriz K2, Y / vardur: vardır K2, Y // Ḳaranda: Ḳarandur K2, M, A1;    
     Ḳarandır Y 
351 Veysi'l- Ḳaran: Veys El-Ḳarandur K2 / tāc-ı server: tāc-ı ebrār K2 
352 ḳurbında: ḳurbunda K2, M, A1 // anıñ: anuñ M, A1 
353 her gün iltüp: iltüp her gün K2; her gün alup Y / güder: gider Y // gice: gece Y / issine: işine M 
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        Gice issine ıṣmarlar Ḳaranda 
 
315. İşi dāim deve görüp gözetmek 
       Virürler aḫşamın bir pāre etmek354 
 
316. Kimin kendüsi yir kimin anası 
        Ḳuru etmekdür anlarıñ ġıdāsı355 
 
317. Be-ġāyet ḫwār-ı miskīndür Ḳaranda 
        Aña hīç i‘tibār itmezler anda356 
 
318. Baş açıḳ yalıñ ayaḳ bir ‘Arabdur357 
        Emīri'l-Müminīn añmaḳ ‘acebdür 
 
319. Sebeb ne ṭālib olasız aña siz 
        Ya ol kimdür ki siz anı añasız358 
 
320. ‘Ömer didi kim oldur ḥācetümüz359 
        Aña buluşmaġadur himmetümüz 
 
321. Resūlullāh ol sulṭān-ı emced360 
       Muḥammed Muṣṭafā Maḥmūd u Aḥmed 
 
322. Vefāt itdükde ol şāh-ı risālet361 
        Aña öz ḥırḳasın ḳıldı vaṣiyyet 
 
323. Didi varsın aña ‘Ömerle Ḥaydar362 
        Bizüm şimdi murādımuzdur ol er 
 
324. Ḳulavuz alup andan pes emīreyn 
        Revān oldı ol iki ḳurretü'l-‘ayn 
 
325. İki sulṭān-ı dīn maḥbūb-ı Bārī 
        İrişdiler Ḳaran kūyına bārī 
 
326. Ṣoruban Vādī-yi İbli bulurlar 
        Üveysi arayup ṭālib olurlar 
 
327. Oluban ṭālib ol cān-ı cihāna 

                                              
354 virürler: virirler K2, Y, M, A1 
355 yir: yer Y // etmekdür: etmek-durur K2; etmekdir Y / anlarıñ: anuñ K2; anlaruñ M, A1 
356 itmezler: etmezler K2 
357 açıḳ: açuḳ K2, M, A1 
358 kimdür: kimdir K2 
359 ḥācetümüz: ḥācetümiz Y; ḥācetimüz M, A1  // himmetümüz: niyyetümüz K2;  himmetümiz Y, M 
360 sulṭān-ı emced: sulṭān-ı Aḥmed K2; sulṭān-ı emced Y // Aḥmed: emced K2 
361 itdükde: itdikde K2, Y // öz ḥırḳasın: ḥırḳasını Y / ḳıldı: itdi M  
362 varsın: varsun K2, Y // bizüm: bizim K2, Y, M, A1 / murādımuzdur: murādımız K2;  
     murādımızdur M, A1 
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        Olur her biri bir yaña revāne 
 
328. Görürler363 ol mübārek ẕāt-ı maḳbūl364 
       ‘İbādetle namāz üstinde meşġūl 
 
329. Teemmül ḳıldı pes bir dem emīreyn 
        Ḥużūr itsin deyü ol ḳurretü'l-‘ayn365 
 
                     [10a] 
 
330. Ṭuyup bunları ol şāh-ı kirāmī366 
        Ferāġat eyleyüp virdi selāmı 
 
331. Virüp pes biri birine selāmı367 
        Görüşdiler bu üç şāh-ı kirāmī 
 
332. Selāmı ‘izzet-ile alup āḫir 
        Didi iy serverān-ı dīn-i fāḫir 
 
333. Ḳadem rencīde ḳılduñuz keremden368 
        Hemīşe sūd-mend olıñ himemden369 
 
334. Ne istersiz nedür burada ma‘hūd370 
        Bu miskīnüñ ḳatında var mı maḳṣūd 
 
335. Didiler iy Ḫüdādan ḫalḳa raḥmet 
        Ḳabūl eyle Muḥammedden vaṣiyyet371 
 
336. Bizi irsāl ḳıldı ḫıdmetüñe372 
        Selām etdi Muḥammed ḥażretüñe 
 
337. Muvāfıḳsın Ḥaḳıñ Peyġamberine 
       Vaṣiyyet emrini irgür yerine373 
 
338. Ḳabūl it ḥırḳa gönderdi ṭapuña374 

                                              
363 Metinde ‘görürler’ kelimesinden sonra ‘ki’ edatı yazılmış, fakat vezni bozduğu ve  
     diğer nüshalarda olmadığı için buraya alınmadı. 
364 görürler: görirler Y; görür ki M, A1 // ‘ibādetle: ‘ibādetlü Y / üstinde: içinde K2; üstünde M 
365 itsin: itsün Y, M, A1 
366 ṭuyup: bilüp K2; duyup Y / ol: o M 
367 virüp pes: virüben K2 // görüşdiler: görişdiler Y 
368 ḳılduñuz: ḳıldıñız K2; ḳılduñız Y, M, A1 // olıñ: oluñ K2, M, A1 
369 met. : hememden 
370 nedür burada: burada var mı K2; bu arada Y / ma‘hūd: maḳṣūd M, A1 // miskīnüñ: miskīniñ K2, Y,  

     M, A1 
371 iy: ey K2, Y, M, A1 // Muḥamedden vaṣiyyet: vaṣiyyet ḳıldı Aḥmed K2 
372 Bu beyit K1’de yok.  

     etdi: itdi Y 
373 yerine: yirine M, A1 
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        Risālet ḥükm-ile geldük ḳapuña 
 
339. Didi Ḥaḳdan dilesin ümmetümi 
        Ḳabūl itsün benüm vaṣiyyetümi375 
 
340. Resūlüñ luṭf ḳılup emrini ṭut376 
        Ḳoma ‘āṣīleri ḥayrān u mebhūt 
 
341. Kerem ḳıl emrini irgür yerine377 
        Şefī‘ ol ümmetiñ ‘āṣīlerine 
 
342. Didi Veys-i Ḳaran ol şāh-ı ma‘nī 
        Kerāmet burcı üzre māh-ı ma‘nī 
 
343. Ḳudūm-ı eşrefüñüz ḫayr ola378 
        Velī istedügüñüz ġayr ola 
                        
344. Ki ben bu ‘izzete elyaḳ degülem379 
       Bu menzil ehli olacaḳ degülem 
 
345. Ki bir miskīn ü bir bī-çāreyim ben380 
        Ḳarışmaz ḫalḳa bir āvāreyim ben 
 
346. Bu menzil mertebe ehli degülem381 
        Ḳarışmaz ḫalḳa bir āvāre ḳulam 
 
347. ‘Ömer didi kim iy envār-ı merdüm382 
         Mübārek ellerüñi aç görelim 
 
348. Dimişdi Muṣṭafā sulṭān-ı muḫtār383 
        Ṣaġ elinde anıñ bir aḳ beñi var 
 
349. Ol aḳ beñ nūrdan-durur nişānı384 
        Behaḳ385 ṣanmañ bi-ḥaḳ-ı ḫālıḳ anı 

                                                                                                                                
374 ḥırḳa: ḥırḳayı K2 // geldük: geldik K2, Y, M, A1 
375 dilesin: dilesün Y // itsün: etsün K2 / benüm: benim K2, Y, M, A1 
376 Resūlüñ: Resūlıñ K2 / ḳılup: idüp K2 
377 irgür: getür K2  
378 ḳudūm-ı eşrefüñüz: ḳudūm-ı eşrefiñüz K2, Y // istedügüñüz: istedigüñüz K2, Y  
379 elyāḳ: lāyıḳ K2, M, A1 
380 bī-çāreyim: bī-çāreyem K2, M, A1 // āvāreyim: āvāreyem K2 
381 Bu beyit K2 ve Y’de yok.  
382 met. : envār-ı merdim  
     kim iy: ki ey K2 // ellerüñi: elleriñi K2 / görelim: görelüm K2, M, A1 
383 Metinde ikinci mısra ‘ki’ edatıyla başlıyor, fakat vezne uymadığı ve diğer nüshalarda olmadığı için  
     buraya alınmadı.  
     dimişdi: dimişdür K2, dimişdir Y // elinde: elde M, A1 / anıñ: anuñ K2, M, A1 
384 Bu beyit Y’de yok. 
     nūrdan-durur: nūrındandır K2 
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350. Elini açdı gördiler çü ḥālin386 
        Beyān eyledi ol beñ vaṣf-ı ḥālin 
 
                     [10b] 
 
351. Didiler iy Ḫüdādan ḫalḳa raḥmet387 
        Ḳabūl eyle  Muḥammedden vaṣiyyet 
 
352. Ḥabīb-i Ḥaḳḳıñ emrine mutī‘ ol 
        Günahkār ümmeti içün şefī‘ ol 
 
353. Didi siz muntaẓır olıñ biraz dem388 
        Ki ḫalvet Ḥaḳḳa ‘arż-ı ḥācet idem 
 
354. Niyāz idüp Ḫüdānıñ ḥażretine389 
        Şefā‘at idem anıñ ümmetine 
 
355. Pes alup ḫırḳayı vardı kenāra390 
        Tażarru‘ eyledi ol Bir ü Bara 
 
356. Didi yā Rab kerem ḳıl luṭf işle 
        Günahkār ümmeti baña baġışla391 
 
357. Eger baġışlamazsañ ümmeti sen392 
        Utanuram bu delḳi geymege ben 
 
358. Baġışla baña ‘āṣī fırḳasını393 
        Giyem yā Rabbi tā kim ḫırḳasını 
 
359. Ḫiṭāb-ı ‘izzet irdi ol dem aña 
        Baġışladum niçe biñ ‘āṣi394 sañā 
 
360. Üveys eydür395 kerem ḳıl yā İlāhī 
        Baġışla cümle-i ehl-i günāhı 
 
361. Eger baġışlamazsañ ümmetini 
        İlāhī nice geyem kisvetini 

                                                                                                                                
385 met. : beḥaḳ  
386 gördiler: gördüler M, A1 
387 Bu beyit Y’de yok. 
388 didi: dedi K2 / olıñ: oluñ M, A1 
389 Ḫüdānıñ: Ḫüdānuñ M, A1 / idüp: idem K2 // anıñ: anuñ M, A1 
390 alup: olup M / vardı: varup K2 // eyledi: eyleyüp M, A1 / Bir ü Bara: Perverdigāra K2 
391 luṭf işle: luṭfuñ-ıla M / günahkār: Muḥammed K2 / ümmeti: ümmetin K2, M, A1 
392 ümmeti: ümmetin K2 // delḳi: daḫı M / geymege: giymege M, A1 
393 fırḳasını: ümmetini K2 // giyem: geyem Y 
394 Vezin gereği kelime ‘āṣi şeklinde okundu. 
395 met. : ider 
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362. Didi Veyse Ḫüdā luṭf-ile iy dost396 
        Çün itdüñ ümmet-i ‘āṣīyi der-ḫwāst397 
 
363. ‘Arab ḳavminde var iki ḳabīle 
         Ulu ḥaylar-durur398 ikisi bile 
 
364. Biri İbni Mużar biri Rebī‘a 
        Mu‘ayyendür şerīfe vü vażī‘a399 
 
365. Be-ġāyet çoḳdur anlarıñ ṭavarı400 
        Devesi ılḳısı gāvı ḥimārı 
 
366. Daḫı anlarda çoḳdur at u ḳaṭır 
        Ḳamu dürlü ṭavarı vardı401 vāfir402 
 
367. Daḫı ol iki büyük illerinüñ403 
        Ṣaġışınca teninde ḳıllarınuñ 
 
368. Tüyi ṣaġışı deñlü cümlesinüñ404 
        Baġışladum kerāmetüñe senüñ 
 
369. Yene ‘arż eyleyüp Ḥaḳḳa niyāzın405 
         Didi hep isterim çoġın ve azın 
 
370. Yaḳın varup bu ḥāl içinde aṣḥāb 
        Didi Fārūḳ ki iy maḥbūb-ı aḥbāb 
 
                     [11a] 
 
371. Ḥaḳıñ maḳbūlısın söziñ de maḳbūl406 
        Şefā‘atse hemīn ola ‘azīz ol 
 
372. Üveys eydür n'olaydı gelmeseñ āh 
       Baġışlardı ḳamu ‘āṣīyi Allāh 

                                              
396 dost: rāst K2 // itdüñ: itdiñ K2 / ümmet-i ‘āsiyi: ümmetini M / der-ḫwāst: içün rest A1 
397 met. : der-ḫost 
398 met. : ḥiyler-durur  
399 mu‘ayyendür: mu‘ayyenlerdür K2 
400 anlarıñ: anlaruñ M, A1 / ṭavarı: davarı K2 
401 Metinde ‘var’ şeklinde yazılan kelime vezne uymadığından K2’deki ‘vardı’ şekliyle alındı. 
402 ṭavarı: davarı K2 / var: vardı Y 
403 illerinüñ: illeriniñ K2, Y; ellerinüñ M, A1 // ḳıllarınuñ: ḳıllarınıñ K2, Y 
404 cümlesinüñ: cümlesiniñ K2, Y // baġışladum: baġışladım K2, Y / kerāmetüñe: kerāmetiñe Y /  
     senüñ: seniñ K2 
405 yene: yine K2, M, A1 / niyāzın: niyāzı Y, M  // hep: hem M, A1 / isterim: isterem M, A1 / çoġın:  
     çoġını K2; çoġı Y / azın: azı Y, M 
406 İkinci mısra K2’de söyledir: “Şefā‘atde ‘azīz olup hemīn ol”  
     söziñ de: sözün de K2, M, A1 
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373. Dirīġā ey ‘Ömer irdüñ bu demde407 
        Bir avuç ‘āṣi408 daḫı ḳaldı ġamda 
 
374. Hele ḳurtuldı çoġı ḳaldı azı 
       Olarıñ-çun Resūl itsün niyāzı 
 
375. Pes andan secde-i şükr itdi Ḥaḳḳa409 
        Kim aña Muṣṭafā gönderdi ḫırḳa 
 
376. Geyüben ḫırḳayı ḳıldı du‘āyı410 
       Añuban ümmet-ile Muṣṭafāyı 
 
377. Naẓar ḳıldı Üveyse çün ki Fārūḳ 
       Görür bir er ki göñli gözi açuḳ411 
 
378. Geyer egnine bir köhne kilīmi 
       Velīkin kendüsi  Ḥaḳḳıñ kelīmi412 
 
379. Görür üstine baḳup ol ‘abānıñ413 
        İçinde on sekiz biñ ‘ālem anıñ 
 
380. ‘Ömer taḫt-ı ḫilāfet üzre sulṭān 
         Baḳup ḥāline Veysiñ ḳaldı ḥayrân414 
 
381. Çü bir dem Veys birle yār oldı415 
        Ḫilāfetden ‘Ömer bī-zār oldı 
 
382. Naẓar eyledi çün kendüye aña416 
        Didi çoḳ ḥāl ma‘lūm oldı baña 
 
383. Bilüp alpluġumı yeglügümi417 
        Bir etmege ṣatarım beglügümi 
 
384. Didi Veys ol ki ‘aḳlı yoḳ eẟerde418 
        Degil maḥsūs u görünmez naẓarda 

                                              
407 irdüñ: irdiñ K2, Y; erdüñ M, A1 
408 Kelime vezin gereği ‘āṣi şeklinde okundu. 
409 itdi: etdi K2 
410 geyüben: giyüben K2, M, A1 
411 çün ki: gördi  A1 // açuḳ: açıḳ K2, Y 
412 velīkin : velī Y / kendüsi: kendüsidir Y 
413 üstine: üstinde  K2; üstüne M, A1 / ‘abānıñ: ‘abānuñ M, A1 // anıñ: anuñ M, A1 
414 ḥāline Veysiñ: Veysiñ ḥāline K2; ḥāline Veysüñ M, A1 
415 Veys birle: Veysle ol Y 
416 met. : ıña  
417 alpluġumı: ululuġımı K2, Y; ululuġumı M, A1 // ṣatarım: ṣataram K2; ṣatardım M, A1 /  
     beglügümi: begligümi Y 
418 didi: dedi K2 / ol ki ‘aḳlı: ‘aḳlı ol ki K2 / eẟerde: beşerde M, A1 / degil: degül M 
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385. Ne ḳılsun anı olan ‘aḳlı kāmil419 
       Aña ya müşterī olur mı ‘āḳil 
 
386. Bıraḳ eksügi olan ala iy yār420 
        Ne ister bu arada ṣatu bāzār 
 
387. ‘Ömer ḳaṣd itdi ide terk ḫilāfet421 
         Didi ḥāżır olan aṣḥāb u ümmet 
 
388. Saña bir laḥẓa ‘adl-ile ḫilāfet422 
        Yeg ola yüz yıl itmekden ‘ibâdet 
 
389. Müselmānlar seniñ ‘adlüñe muḥtāç423 
        Senüñ ḥükmiñ ġıdāsına ḳamu aç 
 
390. Ḫüdā emr itdi iy kān-ı ‘adālet424 
        Resūlullāh hem ḳıldı vaṣiyyet 
 
                     [11b] 
 
391. Vaṣiyyet ḳıldı hem Ṣıddīḳ-ı ekber 
        Didi geçsün benim yirüme ‘Ömer425 
 
392. Ki ‘ādildür ‘Ömer aṣḥāb içinde426 
       Naẓīri yoḳ anıñ bu bāb içinde 
 
393. Żarūrī pes ‘Ömer giçüben andan427 
       Naṣīḥat istedi Veys-i Ḳarandan 
 
394. Eyitdi Veys Fārūḳa kemāhī 
        Ḥaḳīḳatle bilür misin İlāhı428 
 
395. Didi Ḥaḳḳı bilürem evvel ola 
        Didi ġayrını bilmezseñ yeg ola429 
 

                                              
419 anı olan: olan anı: M 
420 Bu beyit K2’de yok. 
421 İkinci mısra Y’de şu şekildedir: “Yeg ola yüz yıl itmekden ‘ibādet”  
     ide terk: terk ide K2 
422 Bu beyit Y’de yok. 
     itmekden: etmekden K2  
423 seniñ: senüñ M, A1 / ‘adlüñe: ‘adliñe K2, Y // senüñ: seniñ K2, Y, M, A1 / ḥükmiñ: ḥükmüñ M  
424 itdi: etdi K2 
425 yirüme: yerime K2; yirime M, A1 
426 ‘ādildür: ‘ādildir K2 / anıñ: anuñ M, A1 
427 giçüben: geçüben K2, M, A1 
428 ḥaḳīḳatle: ḥaḳīḳatde Y / bilür misin: bilür misün K2 
429 ġayrını: ġayrıyı Y / bilmezseñ: bilmezsin K2 / yeg: yig M  
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396. ‘Ömer didi daḫı buyur naṣīḥat 
        Didi Veysi'l-Ḳaran ol kān-ı şefḳat 
 
397. Ki yā Fārūḳ bilür mi seni Ḥaḳ430 
        Didi Ḥaḳ bildügine bize ne daḳ 
 
398. Didi ol yegdür iy ‘adl ehli Fārūḳ431 
        Seni bilmeye kimse Ḥaḳdan artuḳ 
 
399. Du‘ā ḳıl didi pes Fārūk-ı sā‘ī432 
        Eyitdi “ente evlā bi'd-du‘āi” 
 
400. ‘Ömer didi du‘ādur bize ‘ādet433 
        Velī saña Resūl itdi vaṣiyyet 
 
401. Didi maḳbūl ḳılup minnetümi 
        Unutmasun du‘ādan ümmetümi 
 
402. Didi olduḳça tende cünbüşümüz 
        Du‘ādur ehl-i īmāna işümüz434 
 
403. ‘Ömer didi biraz küy bunda baña435 
         Varup nesne getürem tā ki saña 
 
404. Elin ḳoynına ṣoḳdı Veys ol dem436 
        İki aḳçe çıḳardı ol mükerrem 
 
405. Didi bilür misin kim ẕinde olam437 
        Ki bu aḳçeyi yiyüp andan ölem 
 
406. Eger olam bunı yeyince ẕinde438 
       Getüresin pes andan ḳalanın da 
 
407. ‘Ömer bī-iḫtiyār aġladı ol dem 
         Eyitdi bu melekdür şekl-i ādem 
 
408. Didi Veyse kim iy merd-i Ḫüdāyī439 
        Ne içün görmedüñ ya Muṣṭafāyı 

                                              
430 Ḥaḳ: ol Ḥaḳ M, A1 // bize ne: birine M, A1 
431 iy: ey K2, Y, M, A1 / yegdür: yigdür M, A1 / ‘adl ehli: ‘adl issi K2 // artuḳ: ayrıḳ Y 
432 et: ḳıl M / sā‘ī: dā‘ī K2 
433 bize: bizde K2 
434 olduḳça: oldıḳca Y / cünbüşümüz: cünbüşümiz Y //  du‘ādur: du‘ādır K2, Y / işümüz: işimüz K2,  
     M, A1 
435 gūy: dur K2  
436 ḳoynına: ḳoynuna K2, Y 
437 bilür misin: bilür misün M, A1 // yiyüp: yiyüp de K2; yeyüp Y / andan: ḳanda K2 
438 yeyince: yiyince K2 // pes andan: görem Y / ḳalanın da: ḳalanın da sen de Y 
439 kim iy: eyā K2 // ne içün: niçün K2 / görmedüñ: görmediñüz K2; görmediñ Y / ya: ol K2 
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409. Didi sizler Resūlı gördüñüz mi? 
       Anıñ ‘aşḳına göñül virdüñüz mi?440 
 
410. Didi Fārūḳ biz aṣḥābız āḫir441 
        Nete görmeyevüz iy merd-i fāḫir? 
 
                     [12a] 
 
411. Didi vaṣfını ol cān-ı cihānıñ 
        Görelim diñ niçe bilürsiz anıñ442 
 
412. Açıḳ mıydı ḳaşı anıñ ya çatıḳ443 
        Nice bilürsiz iy aṣḥāb-ı ṣādıḳ 
 
413. Baḳamayup nübüvvet heybetinden 
        Nişān viremediler444 ṣūretinden  
 
414. Çü vaṣf-ı ẓāhire başladı Fārūḳ 
        Didi Veys-i Ḳaran Fārūḳa yoḳ yoḳ445 
 
415. Degil bu vaṣf-ı ḫāṣı Muṣṭafānıñ446 
        Meger siz cübbesin görmişsiz anıñ 
 
416. ‘Ömer didi ya nice gördüñüz siz447 
         Buyuruñ görelim iy ehl-i temyīz 
 
417. Didi Veys anı gördüm şek degildür448 
        Anıñla on sekiz biñ ‘ālemi pür 
 

                                              
440 gördüñüz: gördüñiz Y // anıñ: anuñ K2, M, A1 / virdüñüz mi: virdiñiz mi K2; virdüñiz mi Y 
441 aṣḥābız āḫir: aṣḥāb-ı āḫir K2 // nete: nice K2; nite M, A1 / görmeyevüz: görmeyüz K2 / merd-i   
     fāḫir: dīn-i fāḫir K2 
442 görelim: görelüm K2, M, A1; görem Y / diñ: deñ K2; diñ ki Y; kim M / bilürsiz: bilürsin K2 /  
     anıñ: anı K2; anuñ M, A1 
443 Beyit K2’de şöyledir:  
     “Açuḳ mıdır anuñ ḳaş-ı hilāli 
       Nice bilür ey aṣḥāb-ı ḥālī” 
444 Metinde ‘viresiz yār’ şeklinde yazılan kelimeler vezne uymadığı ve diğer nüshalarda bu şekilde  
     olduğundan ‘viremediler’ şeklinde alındı. 
445 yoḳ yoḳ: pes yoḳ M, A1 
446 degil bu: degüldür M, A1 // cübbesin: cübbesün M / anıñ: anuñ M, A1 
   şeklinde yazılan bu kelimeyi diğer nüshalarda ‘gördüñüz siz’ şeklinde olduğu  كُونُدْر ُكْزِسْ  447

     ve anlam olarak da en uygun okunuşun bu olacağını düşündüğümüz için biz de bu şekilde okumayı  

     uygun gördük. 

     gördüñüz: gördiñiz K2; gördüñiz Y // buyuruñ: buyurıñ Y / görelim: görelüm K2, M, A1 / iy: ey  

     K2, Y, M, A1 
448 İkinci mısra M’de şu şekildedir: “Anuñla cümle ‘ālem tek degüldür” 
     gördüm: gördim Y / degildür: degildir K2, Y; degüldür M, A1 // anıñla: anuñla K2 / ‘ālemi pür:   
    ‘ālem birdür K2; ‘ālemi bir Y 
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418. Ayaġı aşaġa taḫt-ı ẟerādan 
        Yüce idi başı ‘arş-ı ‘alādan 
 
419. Bu resme görmişem ben ol ḥabībi 
        Ki oldur ḫaste göñüller ṭabībi 
 
420. Didi sizler sever miydüñüz anı?449 
        Ḥabīb-i Ḥaḳḳı ol cān ü cihānı 
 
421. ‘Ömer didi anı kimdür ki sevmez 
         Yolına ölmege kimdür ki evmez450 
 
422. Didi Veys açuñ aġzuñuz göreyin451 
        Muḥabbetden nişān size vireyin 
 
423. Çü gördi dişleri mecmū‘ı ṭurur452 
        Didi bunlar muḥabbetden dem urur 
 
424. Didi dişin ṣıdı kāfir Resūlıñ453 
        Ben ol dem ‘aşḳına ol pür uṣūlıñ 
 
425. Aña yār-ı muvāfıḳ olmaġ-ıçun454 
        Ḳomadım bir dişim aġzımda bütün 
 
426. Ṣınan ḳanḳı dişidür bilmemekden 
        Ṣıdum mecmū‘ı dişlerümi şekden455 
 
427. Daḫı didi kim iy aṣḥāb-ı ‘izzet456 
        Çü ḳılduḳ bir zamān insiyle ṣoḥbet 
 
428. Keremler eyledüñüz ḫayr muḳaddem457 
        Kerem ḳılsun size ḫallāk-ı ‘ālem 
    
429. Gelüp rencīde ḳılduñuz ḳademler458 
       ‘Azīz olıñ kim itdüñüz keremler 
 
430. Ḥaḳa ıṣmarladuḳ ṣoḥbet hemīndür459 

                                              
449 didi: dedi K2 / sever miydüñüz: sever miydiñiz K2, Y // ḥabīb-i Ḥaḳḳı: ḥabīb-i Ḥaḳdur K2 
450 yolına: yolunda K2; yoluna M, A1 / evmez: ivmez K2, ölmez Y 
451 açuñ: aç K2; açıñ Y / aġzuñuz: aġıñuzı K2; aġzıñuz Y; aġzıñız M, A1 // nişān size: size nişān K2,  
    Y 
452 ṭurur: durur K2; durır Y / urur: urır Y  
453 Resūlıñ: Resūlüñ M, A1 // uṣūlıñ: uṣūlüñ M, A1 
454 yār-ı muvāfıḳ: bārī muvāfıḳ M, A1/ olmaġ-ıçun: olmaḳ içün K2, Y // aġzımda: aġzumda M, A1 
455 ḳanḳı: ḳanġı Y // dişlerümi: dişim imdi K2; dişlerimi Y 
456 kim iy: ki ey K2, Y // ḳılduḳ: ḳıldıḳ K2, Y / insiyle: üns-ile K2, M, A1 
457 eyledüñüz: eylediñüz Y, M, A1 / ḫayr: ḫayra K2 / muḳaddem: maḳdem K2, M, A1 
458 ḳılduñuz: kılduñız K2, Y; ḳıldıñuz M // olıñ: oluñ K2, M, A1 / kim: ki K2, M, A1 / itdüñüz:  
     itdüñiz K2, M, A1; itdiñüz Y 
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        Yaraġ itmek gerek sā‘at yaḳındur 
 
                     [12b] 
 
431. Ḳıyāmet yaraġın görmek gerekdür 
        Size de bize de ol yigirekdür460 
 
432. Buyurıñuz eyā aṣḥāb-ı ḥażret461 
        Biline şimdi ḥāżırdur ḳıyāmet 
 
433. Vedā‘462 itdi de vādine gönüldi463 
        Dil-i aṣḥāba dāġ-ı ġam ḳonuldı 
 
434. Ta‘accüb iderek döndi emīreyn 
        Didiler “inne haẕā ṣāḥibu'l-‘ayn” 
 
435. Revān oldı ‘Ömer Ḥaydārla aṣḥāb 
        Ṭolu dilleri tāb u gözleri āb464 
 
436. Giderken465 söyleşüp Fārūḳ Ḥaydār466 
        İderlerdi Üveysiñ ḥālin ezber 
 
437. Ki ḫoş merd-i mücerred ehl-i tecrīd 
       Hemīn ola velīde vaṣf-ı tefrīd 
 
438. Giderlerdi bu ḥāli söyleyirek467 
        Üveysüñ vaṣfın ezber eyleyirek 
 
439. Hemīn ola zehī merd-i mücerred 
        Bunı ḥāşā ‘abeẟ medḥ ide Aḥmed 
 
440. Bu ḥāletde olan er teg degildür468 
        Ḫüdānuñ ḫāṣıdur bu şek degildür 
 
441. Giderlerdi iki sulṭān-ı ebrār 
        Üveysiñ na‘tın iderlerdi tekrār 

                                                                                                                                
459 ıṣmarladuḳ: ıṣmarladıḳ K2, Y; ıṣmarladum M // gerek: gerekdür K2 
460 yaraġın: yaragın Y // yigirekdür: yegrekdür K2 
461 buyurıñuz: buyuruñız K2, Y; buyuruñuz M, A1 // biline: bilene K2, M, A1 / ḥāżırdur: ḥāżırdır K2 
462 met. : vidā‘ 
463 itdi: etdi K2 / vādine: vādiye K2, Y,  M, A1 / gönüldi: yöneldi Y // ḳonuldı:  
     ḳoyuldı Y; uruldı M 
464 dilleri: dillerde Y, M, A1 / āb: ḫāb K2 
465 met. : geyderken 
466 söyleşüp: söyleyüp K2 / Fārūḳ: ‘Ömerle M, A1 // Üveysiñ: Üveysüñ M, A1 
467 438- 441 arası beyitler Y’de yok. 
     söyleyirek: söyleyerek K2; söyleşürek M, A1 // Üveysüñ: Üveysiñ K2 / vaṣfın: ḥālini K2 / ezber  
     eyleyirek: ezberleyerek K2; ezber eyleyürek M, A1 
468 er teg: erden M, A1 / degildür: degüldür M, A1 



 64 

 
442. Yene geldik biz aḥvāl-i Üveyse 
        Ḳaran ehline ma‘lūm oldı neyse 
 
443. Çü Veysüñ bildiler ululuġın ḫalḳ469 
        Ki göndürdi Nebī ḥürmet ḳılup delḳ 
 
444. Ḳaran ehli bu kerre ḥürmet itdi470 
        Ḳamu taḥḳīr idenler ‘izzet itdi 
 
445. Güneş gibi ‘ayān oldı ‘ayandan471 
        Ḫuṣūṣā kendünüñ kūyı Ḳarandan 
 
446. Ḳaran ḳavmi çü gördiler bu ḥāli472 
      ‘Ayān oldı anıñ ḳadr-i celāli 
 
447. Żarūrī lāzım oldı aña ḥürmet 
        İder oldı ol iliñ ḫalḳı ‘izzet473 
 
448. Anası daḫı Ḥaḳ emrine gitdi474 
        Hemīn Veys ol diyārı terk itdi 
 
449. Ḳaçuban Kūfeye vardı Ḳarandan475 
        Çü ṭuyuldı göñül götürdi andan 
 
450. Ricāl-i ġaybdan biriydi iy cān476 
       Yene anlar yolına ḳıldı seyrān 
 
                    [13a] 
 
451. Pes andan ṣoñra görmediler anı477 
        Yürürdi ‘ālem içinde nihānī 
 
Aṣḥābdan Herem İbni Ḥayyān ‘Āşık Olup Arayup Üveysi Buldı478 
 
452. Meger aṣḥābdan bir ehl-i ‘irfān 
        Herem adı atası adı Ḥayyān 
 

                                              
469 Veysüñ: Veysiñ Y / ululuġın: ululıġın K2 // ḳılup: idüp K2 
470 ḥürmet itdi: ḥürmet etdi K2 // idenler: iden K2 / ‘izzet itdi: ‘izzetler itdi K2 
471 Bu beyit Y’de yok. 
    ‘ayandan: Yemende K2, M, A1 // kendünüñ: kendüniñ K2 / Ḳarandan: Ḳaranda K2 
472 446.-447. beyitler  Y’de yok.  
473 iliñ: elüñ M, A1 
474 gitdi: getdi Y 
475 vardı: erdi Y // ṭuyıldı: ṭuydılar M, A1 
476 biriydi: biri K2 / iy: ol K2, Y, M, A1  // yene: yine K2, M, A1 / yolına: yoluna M, A1 
477 yürürdi: yürirdi Y 
478 M 
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453. Eşidüp Veysüñ aḥvāl ü kemālin479 
        Peyamber ḥażretinden480 vaṣf-ı ḥālin 
 
454. Resūlıñ vaṣfın anıñ ḥaṣletinde481 
        Yüce menzil iken482 Ḥaḳ ḥażretinde 
 
455. Ne sözler kim didi vaṣfında Aḥmed 
        Beyān eylerken aṣḥāba Muḥammed 
 
456. Herem anı eşidüp oldı ‘āşıḳ483 
        Bulup görmege sa‘y itdi bu ṣādıḳ 
 
457. Nevāḫīsin gezerken ol cihātıñ484 
        Bulur bir gün kenārında Fırātıñ 
 
458. Görürdi kim abdest alurdı ol er485 
        Şehādet eyledi ḳalbinde cevher 
 
459. İlerü varuban virdi selāmı 
        Selāmın aldı ol merd-i kirāmī 
 
460. Üveysüñ çün elin öpmek diledi486 
        Çekindi ṣan etine diş biledi 
 
461. Herem gördi ża‘īf u beñzi ṣarı487 
        Düşer ḳalbine ruḳḳat birle zārı 
 
462. Anıñ ḥāline raḥm idüp derūndan488 
        Ḳılur cismini çeşm-i ġarḳ-ı ḫūndan 
 
463. Hem ol sulṭān daḫı eyledi ruḳḳat 
        Biraz aġlaşdı iki ehl-i ḥasret489 
 
464. Pes andan ṣordı aḥvālinden anıñ490 

                                              
479 eşidüp: işidüp K2, Y, M, A1 / Veysüñ: Veysiñ K2, Y / aḥvāl ü kemālin: aḥvālin kemālin K2, M 
480 met. : ḥażretenden 
481 454.-455. beyitler Y’de yok. 
     Resūlıñ: Resūlüñ M, A1 / anıñ: anuñ M / ḥaṣletinde: ḥaṣletinden K2, M, A1 // ḥażretinde:  
     ḥażretinden K2, M, A1 
482 Metinde ‘kihen’ şeklinde yazılan kelime M ve A1’deki ‘iken’ şekliyle alındı. 
483 eşidüp: işidüp K2, Y, M, A1 / oldı ‘āşıḳ: ‘āşıḳ oldı K2 // bu sādıḳ: o ‘āşıḳ M 
     ikinci mısra K2’de şu şekildedir: “Bulup görmege ki bu ṣādıḳ oldı”  
484 cihātıñ: cihānuñ M / Fırātıñ: Fırātuñ M, A1 
485 görürdi: görür K2, Y, M, A1 
486 Üveysüñ: Üveysiñ K2, Y / çün elin: elini K2  
487 görür: görürdi M, A1 / ża‘īf: ża‘īfe K2 / beñzi: beñzü M, A1 
488 anıñ: anuñ K2, M, A1 // ḳılur: ḳılup Y; ḳılurdı M, A1 / çeşm-i ġark: ol ġarḳ K2,  M, A1 
489 aġlaşdılar: aġlaşdı K2, Y / ehl-i ḥasret: ḥasret K2, Y 
490 ṣordı: ṣordılar Y / aḥvālinden: aḥvālin K2, Y; aḥvālini M, A1 / anıñ: anuñ M, A1 // nitesin: nitesiñ  
     K2 / cihānıñ: cihānuñ M, A1 
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        Ki nitesin ġamından bu cihānıñ 
 
465. Bu dünyānıñ nicesin zaḥmetinden491 
        Ne demdesin belā vü miḥnetinden 
 
466. Eyitdi iy Herem iy İbni Ḥayyān492 
        Belā çekmekdedür dünyāda merdān 
 
467. Bu ‘ālem ‘ālem-i Ḥaḳḳıñ nesidür493 
        Olunca bir niçe gün maḥbesidür 
 
468. Bu dünyā dārıdur zindān-ı fānī494 
        Bi-ḥamdillāh ki degil cāvidānī495 
 
469. Pes andan didi Veysi pāk-ı cevher496 
       Ṣorup aḥvālin ol merd-i dilāver 
 
470. Netesin iy Herem sen de cihāndan497 
        Bu dünyā-yı denī498 vü bī-emāndan 
 
                    [13b] 
 
471. Belānıñ ulusıdur enbiyāya 
        Pes andan ṣoñra irer evliyāya 
 
472. Pes andan ṣoñra sāir müminīne 
        Belā eksik degildür ehl-i dīne499 
 
473. Ḥaḳa minnet ki fānīdür bu ‘ālem 
        Belāsı tiz geçer biz500 yimezüz ġam501 
 
474. Yalancı dünyeniñ502 yoḳdur ẟebātı 
        Ḫüdādan ġayrınuñ vardur vefātı503 
 

                                              
491 Bu beyit Y’de yok.  
     dünyānıñ: dünyānuñ M, A1 
492 iy: ey K2, Y, M, A1 // çekmekdedür: çekmek-durur K2 / merdān: insān M 
493 Bu beyit Y’de yok. 
     ‘ālem-i Ḥaḳḳıñ: ‘ālem-i ḫalḳuñ M / olunca: olınca M, A1 
494 dārıdur: fānīdür M // ki degil: degüldür M, A1 
495 met. : cāvudānī 
496 469.-470. beyitler Y’de yok.  
497 netesin: nitesin K2, M, A1 / iy: ey K2, Y, M, A1 
498 met. : dünyā-yı dinī  
499 degildür: degildir K2; degüldür M, A1 
500 Bu kelime sadece K2’de vardır. Vezni sağlaması açısından buraya da alındı.  
501 tiz: tez K2 / geçer: giçer K2 / yimezüz: yimeziz K2, Y 
502 Metinde ‘dünyānıñ’ şeklinde yazılan kelime vezin gereği ‘dünyeniñ’ şeklinde okundu. 
503 dünyānıñ: dünyānuñ M, A1 // vardur: var mı K2 / vefātı: ẟebātı K2 
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475. Pes aġladı didi ḥayfā vü eyvāḥ504 
        Ḳarındaşım ‘Ömer derdā ve ṣad505 āh 
 
476. Herem eydür506 diri ḳodum ben anı 
        Üveys eydür Ḥaḳa ulaşdı cānı 
 
477. Didi yanup yaḳılup āh Fārūḳ 
        Teessüf ḳılup aġlaşdı bular çoḳ507 
 
478. Ḳanı cümle gelüp giden velīler508 
        Ḥaḳa ḫulḳı yaḳın iden nebīler 
 
479. Ḳanı bunca ‘azīz ü müttaḳīler 
        Ki anlara ‘aduvv oldı şaḳīler509 
 
480. Ciḫanıñ yā Herem aḥvāli budur510 
        Bunuñ naḳşı vü reng-i alı budur 
 
481. Didi Veyse Herem iy ‘ayn-ı rüyet 
        Ne ola bir ḥadīẟ itseñ rivāyet511 
 
482. Eyitdi yā Herem ḳılup telaṭṭuf 
        Baña ḳılma bunuñ gibi tekellüf 
 
483. Ne müftī ne muḥaddiẟven ne vā‘iẓ512 
        Er oldur kim ola nefsine ḥāfiẓ 
 
484. Benüm daḫı baña mensūb işim var513 
       Cihān ḫalḳından ayru cünbüşim var 
 
485. Velī iy İbni Ḥayyān söyle baña 
        Buraya gelmege bā‘iẟ514 ne saña 
 
486. Didi çün ḥażretiñ geldiñ Resūle515 
        Buluşmaḳ ḳaṣdına ol pür uṣūle 
 
487. Evine varıcaḳ şāh-ı risālet 

                                              
504 aġladı: aġlayu M, A1 
505 met. : derdi ev ṣād 
506 met. : ider // met. : ider 
507 ḳılup: ḳıluban K2 / aġlaşdı bular: aġlaşdılar K2; aġladı bunı M 
508 Bu beyit K2’de yok. 
509 ki: kim M / oldı: olan M 
510 cihānıñ: cihānuñ M, A1 // bunuñ: budur K2 / reng-i alı: rengi ḥāli M 
511 itseñ: etseñ K2 
512 muḥaddiẟven: muḥaddiẟ K2 // kim: ki K2 / ola: kendü K2 
513 daḫı baña: baña daḫı K2 // cünbüşim: cünbüşüm K2, M, A1 
514 met. : bā‘eẟ 
515 geldiñ: geldi K2, M 
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        Ḳudūmıñdan ṣafā sürdi be-ġāyet516 
 
488. Yüzin gördüg-içün sen faḫr-ı dīniñ517 
        Gözini öpdi ümmü'l-müminīniñ 
 
489. Didi yā ‘Āyişe “ṭūbī li-‘aynik” 
       “Enārellāhu ‘ayneyke keẕālik” 
 
490. Dönüp aṣḥāba geldi ṣoñra Aḥmed 
        Beşāret virdi anlara Muḥammed 
 
                     [14a] 
 
491. Didi kim geliñ iy aṣḥāb-ı devlet518 
        Benim gözlerümi ḳıluñ ziyāret 
 
492. Ki ben Veysi gören gözleri gördüm 
       Ṣafādan nūr-ıla ḥiṣṣe getürdüm519 
 
493. Gözüme baḳıban şādī ḳıluñuz520 
        Sizüñ de nūr-ıla ṭolsun dilüñüz 
 
494. Senüñ ḥaḳḳuñda çoḳ söz didi Seyyid521 
        Sizi bulmaġa ‘āşıḳ oldı 522 mürşid 
 
495. Yer itdi cānım içinde muḥabbet523 
        Naṣīb oldı bi-ḥamdillāh ki rüyet 
 
496. Ḥaḳa minnet buluşdum şimdi saña524 
        Naṣīḥat eyle luṭf it imdi baña 
 
497. Didi kim yā Herem sözümi işit525 
        Dürüş aḥkām-ı Ḳurān-ıla iş it 
 
498. İdin Ḳurān me‘ānīsin ḳulavuz 
        Ki her vaḳtın senüñ işiñ ola uz526 

                                              
516 ḳudūmıñdan: ḳudūmuñdan M, A1 
517 yüziñ: yüzüñ K2, M, A1 / faḫr-ı dīniñ: faḫr-ı dīnüñ: M, A1 // ümmü'l-müminīniñ: ümmü'l 
     müminīnüñ M, A1 
518 kim geliñ: geliñ kim Y; kim gelüñ N, A1 // gözlerümi: gözlerimi Y, M, A1 / ḳıluñ: ḳılıñ K2, Y 
519 gördüm: gördim Y // getürdüm: getürdim K2, Y 
520 baḳıban: baḳuban K2, Y / ḳıluñuz: ḳılıñız Y //  sizüñ de: siziñ de K2, Y / dilüñüz: diliñüz Y;  
     gözüñüz M 
521 senüñ: seniñ Y / ḥaḳḳuñda: ḥaḳḳıñda K2, Y // bulmaġa: bulmaḳlıġa M / ‘āşıḳ oldı: oldı ‘aşḳ Y;   
     ‘aşḳ oldı M;  
522 oldı ‘āşıḳ şeklinde yazılan kelimeler vezin gereği ‘āşıḳ oldı şeklinde alındı. 
523 yer itdi: yir etdi K2; pür etdi M / cānım: cānum M, A1 
524 buluşdum: irişdim K2; bulışdım Y // imdi: şimdi K2 
525 sözümi: imdi sözüm M // dürüş: düriş Y, M, A1 
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499. Daḫı çıḳma yolından ṣāliḥīnüñ527 
        Fesāda virmeyesin tā ki dīnüñ 
 
500. Daḫı bir dem dürüş unutma mevti528 
        Hemīşe ṭut ḳulaġıñda bu ṣavtı 
 
501. Daḫı ḳavmiñden ögüt ḳılma taḳṣīr529 
        Eger oġlan eger yigit eger pīr 
 
502. Ne ṣanarsañ saña iy İbni Ḥayyān530 
        Dürüş müminlere daḫı anı ṣan 
 
503. Saña benden bu deñlüdür vaṣiyyet531 
        Dutana bu ḳadar besdür naṣīḥat 
 
504. Herem dir arzu ḳıldum seni buldum532 
        Ḥaḳa çoḳ şükr kim ṭapuñı buldum 
 
505. Dilerven bir zamān iy faḫr-ı ebrār533 
        Enīs olam ṭapuña şöyle kim var 
 
506. Eyitdi yā Herem hīç istemezven 
        Ḥaḳıñ ġayrı ile üns olmaġı ben534 
 
507. Olur Ḥaḳḳı unudan ġayra hem-dem 
        Ḳabūl itmez bunı ki ola ādem535 
 
508. Ḥaḳuñ ünsinden ol kim ala leẕẕet536 
       Anıñ ġayrıyla ḳaçan ḳıla ṣoḥbet 
 
509. Hemīndür iy Herem şimden girü sen537 

                                                                                                                                
526 ḳulavuz: ḳılavuz M, A1 // senüñ: seniñ K2, Y / işiñ: işüñ M, A1 
527 yolından: yolundan K2, M, A1 / ṣāliḥīnüñ: ṣāliḥīniñ K2, Y // virmeyesin: varmasun K2, A1;   

     varmayasun Y; virmeye gör M / dīnüñ: dīniñ K2, Y 
528 dürüş: düriş Y, M, A1 // ḳulaġıñda: ḳulaġın K2; ḳulaġuñda M, A1 
529 Bu beyit K2’de yok 

     ḳavmiñden: ḳavminden Y; ḳavmüñden M 
530 Bu mısra K2’de şu şekildedir: “Daḫı ögüt saña ey İbni Ḥayyān” 

     ṣanarsañ: ṣanursañ Y, M, A1 / iy: ey K2, Y, M, A1 // dürüş: düriş Y, M, A1  
531 vaṣiyyet: naṣiḥat K2 // dutana: tutana M / naṣiḥat: vaṣiyyet K2 
532 Metinde ‘ve geldüm’ şeklinde yazılan kelimeler vezin gereği M ve A1’deki ‘seni buldum’ şekliyle   

      değiştirilmiştir. 

      ḳıldum: ḳıldım K2, Y // buldum: buldım Y 
533 dilerven: dilerem M, A1 / iy: ey K2, Y, M, A1 // ṭapuña: ṭapuñla K2, M, A1; ṭapıñda Y 
534 Ḥaḳıñ: Ḥaḳuñ K2, M, A1 
535 Metinde birinci mısrada ‘her ki’ şeklinde yazılan kelime K2 ve Y nüshaları hariç diğer nüshalarda  
     mevcuttur. Vezni sağlamak açısından buraya ‘her’ kelimesi alınmadı. 
     itmez: etmez K2 / ki: kim K2  
536 Ḥaḳuñ: Ḥaḳıñ K2, Y // anıñ: anuñ K2, M, A1 
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        Ne beni görisersin ne seni ben 
 
510. Velīkin iy Herem unutmazam ben538 
        Beni sen daḫı unutma du‘ādan 
 
                     [14b] 
 
511. Hemān-dem ḫayr-ı bād itdi vü gitdi539 
        Anıñ şevḳi beni divāne itdi 
 
512. Gönüldi Veys Ḥaḳḳa vuṣlat-ıla540 
        Herem yaḳıla ḳaldı ḥasret-ile 
 
Aṣḥābdan Rebī‘ Nām Kimesne Üveysi Arayup Buldıġıdur541 
 
513. Daḫı aṣḥābdan var idi bir er 
        Rebī‘ idi adı bir pāk-ı gevher 
 
514. Heves ḳıldı kim ol da Veysi göre 
       Müşerref ola vü ire ḥużūra542 
 
515. Arayu anı buldı bir arada543 
        Namāz-ı ṣubḥı ḳılur mācerāda 
 
516. Didi fāriġ olınca ḳatlanayın544 
       Göreyin niçe ṭutar resm ü ‘āyin 
 
517. Biraz ṣabr eyledi ḳıldı namāzı545 
        Ḥaḳa ‘arż ide başladı niyāzı 
 
518. Didi virdin tamām itsün göreyin546 
        Biraz vaḳtın bu arada ṭurayın 
 
519. Hele ṣabr itdi tā öyle olınca547 
       ‘İbādet yolına vardı yolınca 
 

                                                                                                                                
537 Y’de ikinci mısra şöyledir: “Beni sen daḫı unutma du‘ādan”  
     hemīndür: hemīn var M / şimden girü sen: unutmazam ben Y // görisersin: göresin K2 / seni ben:  
     beni sen K2 
538 Herem: şimdi Y / unutmazam ben: girü sen Y 
539 itdi: etdi K2 // anıñ: anuñ K2, M, A1 / şevḳi: ‘aşḳı K2 
540 gönüldi: yöneldi Y; göneldi M, A1 // yaḳıla ḳaldı: yaḳıldı ḳaldı K2 
541 M  
542 ola vü ire: oluban ire Y; ola vü vara K2, M, A1 
543 arayu: arayup Y // namāz-ı ṣubḥı: namāz-ı ṣubḥ Y / ḳılur: ḳılurdı Y 
544 olınca: olunca K2, M, A1 / niçe: nice K2, M, A1 
545 ṣabr eyledi: ṣabır itdi K2 // ide başladı: itdi başladı Y 
546 virdin: virdi Y 
547 itdi: etdi K2 /öyle olınca: öyle olunca K2, A1; olunca öyle M // yolınca: yolunca K2 
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520. Gice olınca ol dem tā‘at itdi548 
        Yene ol gice ol ḥāl üzre gitdi 
 
521. Muḥaṣṣal üç gün üç gice tamāmı 
        Namāz u virde oldı ihtimāmı 
 
522. Meger dördinci gice bir sehel dem549 
        Sükūn eyledi ol merd-i mükerrem 
 
523. Imızġandı mübārek gözi bir dem 
       Yine uyandı ol merd-i mükerrem550 
 
524. Didi yā Rab saña ṣıġınurvan551 
        Uyur gözden ve daḫı toḳ ḳarından 
 
525. Ṣıġındum saña ġafletden İlāhī552 
        Uyanıḳlardan eyle sen kemāhī 
 
526. Niyāzın ol ‘azīzüñ çün işitdi553 
        Rebī‘ öz nefsine inṣāf itdi 
 
527. Didi besdür baña işbu vaṣiyyet554 
        Bilene bu ḳadar yiter naṣīḥat 
 
528. ‘Amel ḳılana işbu va‘ż-ıla pend 
         Hemīndür ādemī olınca ḫursend555 
 
529. Eyüdür fikret-i ḫām itmeyeyin556 
      ‘Azīze ẓulm ü ibrām itmeyeyin 
 
530. Üveyse virmeyeyin deyü zaḥmet 
        Revān oldı Rebī‘-i pāk-ı sīret 
 
                     [15a] 
 
531. Anı görmedi andan ṣoñra kimse 
       Daḫı kimse enīs olmadı Veyse557 

                                              
548 olınca: olunca K2, M, A1 / ol dem: ol gün K2, Y / itdi: etdi K2 // yene: yine K2 / ol ḥāl: ṭā‘at K2 
549 dördinci: dördünci K2 / sehel dem: seḥer dem M, A1 
550 yine: yene Y 
551 Bu beyitte vezin hatası var. 
     ṣıġınurven: ṣıġınırven M, A1; ṣıġınurın Y // ve daḫı: daḫı hem Y 
552 ṣıġındum: ṣıġındım K2, Y, M, A1 
553 ‘azīzüñ: ‘azīziñ K2, Y // inṣāf itdi: inṣāf ḳıldı M 
554 besdür: besdir Y / vaṣiyyet: naṣīḥat K2, Y, M, A1 // yiter: yeter Y / naṣīḥat: vaṣiyyet Y, M, A1 
555 met. : ḫırsend  
     olınca: olunca K2 / ḫursend: ḫıred-mend M 
556 İkinci mısra M’de şu şekildedir: “Üveysüñ nuṣḥını unuṭmayın” 
     eyüdür: iyüdür K2; eyüdir Y / fikret-i ḫām: fikr-i ḫāṭır A1 
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532. Velī Ṣıffīn Ḥarbinde558 ‘Alīnüñ559 
        Bileymiş leşkerinde ol velīnüñ 
 
533. Ol arada şehīd oldı didiler 
        Sa‘ādetle sa‘īd oldı didiler 
                          
534. Şu kim Ḥaḳḳa yarar devletlü cāndur560 
       Ol ölmez ‘ömri anıñ cāvudāndur561 
 
535. Şehīd olan ġazāvat fırṣatında 
       Żiyāfetdedür anlar Ḥaḳ ḳatında562 
 
536. Üveysiñ Ḥaḳ bilür ḳadrin kemāhī563 
        Aña ma‘lūmdur resmi vü rāhı 
 
537. Ḥaḳuñ taḫt-ı ḳıbābında564 velīler565 
        Ne varsa kendü bilür iy birāder566 
 
538. Velī-yi ḫāṣı Allāh bilür ancaḳ567 
         Ki maḥbūbını gizler ġayrıdan Ḥaḳ 
 
Üveysi’l- Ḳaranīnüñ Külāhı ‘Arşa Çıḳduġıdur Ta‘ẓīmen Lehū568 
 
539. Alā iy ‘andelīb-i gülşen-i rāz 
        Yene bir söz-ile eyle söze sāz569 
 
540. Yeyüp ṭūṭī-yi ḳudsī gibi şükker570 
        Kelām-ı ehl-i ‘aşḳı ḳıl mükerrer 
 
541. Olup deryā-yı ma‘nī içre ġavvāṣ 
        Dürüş iy āşinā bul gevher-i ḫāṣ571 
 

                                                                                                                                
557 K2’de mısra şu şekildedir: “Enīs olmadı daḫı Veyse kimse” 
558 met. : Ḥırbende  
559 ‘Alīnüñ: ‘Alīniñ K2, Y // velīnüñ: velīniñ K2, Y 
560 cāndur: erdir K2, cāndır Y // anıñ: anuñ K2 / cāvidāndur: cāvidāndır K2, Y 
561 met. : cāvudāndur 
562 anlar: onda K2 
563 ḳadrin: ḳadri K2 
564 met. : taḫt-ı ḳubābında 
565 Ḥaḳuñ: Ḥaḳıñ K2, Y // kendü: kendi / iy: ey K2, Y, A1 / iy birāder: kendüvi anlar M  
566 met. : bürāder  
567 velī-yi ḫāṣı: velī ḥāṣılı K2 // gizler: gözler M, A1 
568 M  
569 yene: yine K2 / söz-ile: söz ki K2 / söze saz: ser-āġāz Y 
570 yeyüp: yiyüp K2, M, A1 / ṭūṭī-yi ḳudsī: ṭūṭī gibi K2 / şükker: şekker K2 // ‘aşḳı: ‘aşḳını K2 /  

     mükerrer: müsekker M 
571 dürüş: düriş Y / iy: ey Y 
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542. Ola kim dürr-i maḳṣūdı vire Ḥaḳ572 
        Siyeh baḫt aġarup ola yüzüñ aḳ 
 
543. Meded idüp sürūş-ı ‘ālem-i ġayb573 
        Kerem ḳıla kerīm ü setr ola ‘ayb574 
 
544. Temevvüc eyleyüp deryā-yı iḥsān575 
        Ma‘ānī gevherini ṣaça ‘ummān 
  
545. Seḥāb-ı luṭf-ı Ḥaḳ olup güher-bār576 
        Ṭabī‘at bāġına dürr ide īẟār 
 
546. Ṣafā ṣaḥrāsı olup murġ-ı zārī 
        Ḳıla eşvāḳ-ıla cān murġı zārī 
 
547. Keremler ḳıla vü raḥm ide Raḥmān577 
        İre fażl-ı Ḫüdā kör ola şeyṭān 
 
548. İrişüp bād-ı luṭfıyla vefānıñ578 
       Ṣaça mevc-i güher baḥr-ı ṣafānıñ 
 
549. Gül-i raḥmet virüp būy-ı ġarībi 
        Terennüm579 eyleye cān ‘andelībi580 
 
                     [15b] 
 
550. Ṣaçup ṭūtī-yi cān söz diyü şekker581 
        Döke dil bülbüli berg-i gül-i ter 
 
551. Gel imdi iy suḫendān-ı seng-i cān582 
        Ḳılalım nażm ṣaḥrāsında cevlān 
 
552. Olalım baḥr-ı ma‘nī içre ġavvāṣ583 
        Ola kim vire Bārī gevher-i ḫāṣ 
 
553. Görelim ḳıṣṣamuzı yine neyse584 

                                              
572 ola kim: olana M, A1 // siyeh: yine Y / aġarup: açılup Y / yüzüñ: yüziñ Y 
573 met. : serūş-ı ‘ālem-i ġayb 
574 ḳıla: ḳıl K2 / setr: ser K2, şer Y 
575 deryā-yı iḥsān: deryā-yı aḳsān K2 
576 met. : geher-bār  
577 ḳıla vü: ḳıluban Y // ire: ide M 
578 vefānıñ: zamānıñ Y; Ḫüdānuñ M // baḥr-ı ṣafānıñ: bārī ṣafānıñ K2; baḥr-ı ṣafānuñ M, A1 
579 met. : terennim 
580 eyleye cān: eyleyeler K2 
581 diyü: deyü Y / şekker: sükker Y 
582 seng-i cān: sebükcān M, A1 / ḳılalım: ḳılalum M, A1 
583 olalım: olalum K2, M, A1 
584 görelim: görelüm K2, M, A1 / ḳıṣṣamuzı yine: yine ḳıṣṣamuzı K2; ḳıṣṣamızı yine Y // gelelim:  
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        Gelelim yine aḥvāl-i Üveyse 
 
554. Didi Veysi bilen ṣādıḳ erenler585 
        Anıñ evṣāf-ı ḫāṣına irenler 
 
555. Bilenler vaṣfın ol cān-ı cihānıñ 
        Didiler bu sözi ḥaḳḳında anıñ 
 
556. Olurken ol nevāḥī-yi Yemende 
        Deve güderdi Vādī-yi Ḳaranda 
 
557. Meger586 bir ḫāṣ-ı maḥbūb-ı İlāhī587 
        Deve yüñinden örmiş bir külāhı 
 
558. Örerken ol külāhı bende-i ḫāṣ 
        Oḳur her ignesi üzre biñ İḫlāṣ 
   
559. Biñ İḫlāṣ oḳuyup her ignesine588 
        Tamām eyledi çün ol pāk sīne 
 
560. Keremden müşterī olup aña Ḥaḳ 
       Aluban ‘arşda aṣmışdı mu‘allaḳ589 
 
561. Baġışlamış ḳıluban Veyse minnet 
        Her ignesi içün biñ ‘āṣi590 ümmet 
 
562. Aṣılmış şimdi ‘arş-ı Ḥaḳda ol tāc 
       Baġışlamış niçe ‘āṣī vü muḥtāc 
 
563. Bu deñlü ‘iz ü nāz ü rütbet591 ü cāh592 
        Ki Ḥaḳ virmiş Üveyse bārekellāh 
  
564. Hemīn ola velīde mertebeyse593 
        Ki virmiş ḥażret ‘izzet tā594 Üveyse 
 
565. Zehī merd ü zehī maḳbūl-ı ḥażret 
        Zehī Veys-i Ḳaran kān-ı kerāmet 

                                                                                                                                
     gelelüm K2, M, A1 
585 erenler: irenler K2 // anıñ: anuñ K2, M, A1 
586 met. : megir  
587 bir: ol K2, Y, M, A1 // yüñinden: yüñünden K2, M, A1 
588 oḳuyup: oḳuya K2  // çün ol: ol Y / sīne: sinesine Y 
589 Vezin açısından metinde ‘aṣmış’ olan kelime K2’deki ‘aṣmışdı’ şekliyle alındı.  
     aluban: alup K2 / ‘arşda: ‘arşında K2 / aṣmışdı: aṣmış tā M, A1 
590 Kelime vezin gereği ‘āṣi şeklinde alındı. 
591 met. : ritbet 
592 527-694 arası beyitler 692. beyit hariç K2’de yok. 
593 met. : mürtebeyse 
594 ‘tā’ kelimesi vezni sağlamak amacıyla ve M, A1 nüshalarında bulunduğundan buraya alındı. 
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566. Hemīndür bārekellāh Ḥaḳḳa ḳurbet595 
        Velīyyüllāhda āẟār-ı ‘izzet 
 
567. Ulusı dinse ṭañ mı evliyānıñ 
        Ki meddāḥı Muḥammed ola anıñ596 
 
568. Anı kim medḥ ide sulṭān-ı kevneyn 
        Muḥammed şehsüvār-ı ḳābe-ḳavseyn597 
 
569. Ne ḥācet anı ayruḳ kimse ögmek598 
        Yalansız medḥe çün kim dendi gerçek 
 
                     [16a] 
 
570. Resūlullāh çün medḥ itdi anı599 
       Degil ḥacet aña meddāḥ-ı ẟānī 
 
571. Bu deñlü ḳadri kim virmiş añā Ḥaḳ600 
        Yene ḳadrin anıñ Ḥaḳ bilür ancaḳ 
 
572. Anıñ kim aṣıla ‘arşa külāhı601 
       Daḫı niçe olur ḫāṣ-ı İlāhī 
 
573. Anıñla n'ola faḫr itse küleh-dūz602 
        Ki faḫr-ı evliyā dervīş-i pīrūz603 
 
574. N'ola faḫr itseler ol ṣan‘at-ıla 
        Ki başda götürürler ‘izzet-ile604 
 
575. Nedür tāca bu ‘izzetler zehī baḫt605 
        Ki olmış şehleriñ başı aña taḫt 
 
576. Zehī ‘izzet külāha cāvidānı606 
       Ser üzre götürür serverler anı607 

                                              
595 ḳurbet: minnet A1 // ‘izzet: gurbet M 
596 evliyānıñ: evliyānuñ M, A1 // ola: oldı Y, M, A1 / anıñ: anuñ M, A1 
597 şehsüvār: şāh-vār M 
598 ayruḳ: ayrıḳ Y / ögmek: övmek M, A1 
599 Bu beyit Y’de yok. 
     çün: çoḳ M // degil: degül M, A1 
600 Bu beyit sadece K1’de var. 
601 anıñ: anuñ M, A1 / ‘arşa: ‘arşda M // niçe: nice M, A1 
602 met. : güle dūn  
603 met. derviş-i pīrūn; Veys pīrūz M, A1 
604 götürürler: götürirler Y, A1 
605 Bu beyit M’de yok. 
    olmış: başda A1 / şehleriñ: şehlerüñ A1 
606 met: cāvudānı 
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577. ‘Aceb mi ḳılsa bu ḥarfet tefaḫḫür 
         Ki bunlaruñ işi başa çıḳıbdur608 
 
578. Bu fen server-durur ṣan‘atlar üzre 
        Mu‘azzezdür ḳamu ḥarfetler üzre 
 
579. Külehdür ḳubbe-i çarḫ-ı mu‘aẓẓam 
       Anıñ altında ādem ‘ayn-ı ‘ālem609 
 
580. Şular kim ādeme ‘ālem didiler 
        Külāha ḳubbe-i a‘zām didiler 
 
581. Vücūdı ādemiñ başḳa cihāndur610 
        Külāh üstinde anıñ āsimāndur 
 
582. Bu fenni ḳadr-ıla ol ḥayy u ṣāni‘ 
        Ḳalıbdur eşref-i cümle ṣanāyi‘611 
 
583. Ḥelāl itmek içün kesb ehl-i devlet 
        Bu fenni ṣāliḥīn idindi ṣan‘at612 
 
584. Biri Sulṭān Vefādur sālik-i dīn 
        Niçe müddet diküp-ṭurur ‘araḳçīn613 
 
585. Görüp bunı ḥelāl u pāk-ı pīşe 
        El urdı ṣāliḥīn anca bu işe 
 
586. Vefā-zāde gibi sulṭān-ı Veyse614 
         İrādet itdi ‘ālī şān-ı Veyse 
 
587. Buyurmışdur kim altı şeḫ-i kâmil615 
        Biri tekmīl ḳıldı her mükemmil 
 
588. Birisi ḥażret-i Veys-i Ḳarandur 
        Kim ol şeh faḫr-ı iḳlīm-i Yemendür 
 
589. İkisi ẓāhire bāṭında durdı616 
        Ḫüdā her birini luṭfıyla virdi 

                                                                                                                                
607 götürür: götürir Y 
608 çıḳıbdur: çıḳıbdır Y; çıḳubdur M, A1 
609 anıñ: anuñ M, A1 
610 ādemiñ: ādemüñ M, A1 // anıñ: anuñ M, A1 
611 ḳalıbdur: ḳılıbdır Y; ḳılubdur M, A1 
612 bu fenni: bunı çoḳ Y, M, A1 
613 niçe: neçe M, A1 / diküp-ṭurur: döküp-durur M, A1 
614 Bu beyit Y’de yok.  
615 buyurmışdur: buyurmuşdur M, A1 // biri: bizi A1 
616 ẓāhire bāṭında: ẓāhir u bātında M, A1 // luṭfıyla: luṭfuyla M 
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                     [16b] 
 
590. Anıñ āḫir zamānda var bir mürīdi 
        Vefā-zāde gibi sulṭān-ı düri 
 
591. ‘Araḳçīn diküben bu merd-i ṣādıḳ617 
        Üveyse oldı bir merd-i muvāfıḳ 
 
592. Ḥelāl itmek içün çoḳ ‘āşıḳ-ı dīn618 
        Dikübdür dest-i renc içün ‘araḳçīn 
 
593. Bu ṣan‘at bir mübārek kīmyādur 
        Ki ba‘żı işleyenler evliyādur 
 
594. Daḫı bir ṭāife kim sāribāndur619 
        Kim anlar muḳtedā-yı kāribāndur 
 
595. Deve tımārın iden cümle merdān 
        Üveysiñ seridür iy ehl-i ‘irfān620 
 
596. Deve birle ḳoyun güden yabanda621 
        Ḫüdā-y-ıla muṣāḥib olur anda 
 
597. Ki bir şeyḫ-i şubān-ı rā‘i622 vardur 
        Muḥammed ümmetine dā‘i623 vardur 
 
598. Kerāmātı anıñ ‘ālemde meşhūr624 
       Gelür adı eḥādiẟ içre meẕkūr 
 
599. Eger vaṣf eyleye bir kimse anı625 
        Kitāb-ı müstaḳil ister beyānı 
 
600. Ġaraż ḳoyun deve ṣanmañız ancaḳ626 
        Velī ḫalvetde yegdür ṭālib-i Ḥaḳ 
 
601. Yabanda yalıñuz olsa bir ādem 
        Olur ekẟer Ḥaḳḳıñ ẕikriyle hem-dem 
 

                                              
617 diküben: döküben M, A1 // oldı: uydı M 
618 çoḳ: bu M // dikübdür: dikibdir Y / dest-i renc içün: dest-i renciyle M, A1 
619 Sāribāndur: Sarvāndur A1 
620 Üveysiñ: Üveysüñ M, A1 // seridür: sırrıdur M, A1 
621 birle: ile A1  
622 rā‘ī kelimesi vezin gereği rā‘i şeklinde alındı. 
623 dā‘ī kelimesi vezin gereği dā‘i şeklinde alındı. 
624 anıñ: anuñ M, A1 
625 eyleye: eylese M / kimse: kimesne M, A1 
626 ṣanmañız: ṣanmañuz Y,  M, A1 // yegdür: yegdir Y, M, A1 
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602. Pes ādem ḫoşdur ehl-i ḫalvet olmaḳ627 
        Yabanda Ḥaḳ-ıla hem-ṣoḥbet olmaḳ 
 
603. Üveysiñ vaṣf-ı ḫāṣıydı bu ḥālet628 
        Deve güdüp olurdı ehl-i vaḥdet 
 
604. İşi Ḥaḳḳ-ıla dāim ḫalvet idi 
        Hemīşe ferd ü merd-i vaḥdet idi 
 
605. Degil ẓāhir Üveysiñ şeyḫi kimdür 
        Ḫüdā bilür kim ol ḥayy u ‘alīmdür 
 
606. Üveysiñ mürşidi Ḥaḳ ḥażretiydi 
        Degil ma‘lūm anıñ şeyḫi mürīdi 
 
607. Üveysīler dinür bir ṭāife var629 
        Bular şeyḫ ü mürīd olmazlar iy yār 
 
608. Bulara ḥażret-i Ḥaḳdandur irşād 
        Mürīd-i Ḥaḳ murādıyla olur şād 
 
609. Zehī ferḫunde630 ḳavm u pāk-ı millet 
        Ki olurlar feyż-i Ḥaḳdan bī-vesīlet 
 
                    [17a] 
 
610. Dimişdür ba‘żı  kāmil şeyḫ-i üstād 
        Buları Ḥażret-i Ḫıżr ider irşād631 
 
611. Bularıñ Ḥaḳ bilür ḥālini neyse632 
        İremez degme kimse sırr-ı Veyse 
 
612. Anıñ kim Muṣṭafā meddāḥı oldı 
        Mesīḥā-veş felek seyyāḥı oldı 
 
613. Zehī şāh-ı eren Veys-i Ḳarandur 
        Yemenden ḳopdı bir dürr-i ‘Adendür 
 
614. Anıñ her kişi bilmez vaṣf-ı ḥālin633 
        Ḫüdā bilür anıñ ḳadrin kemālin 

                                              
627 ḫoşdur: ḫoşdır M 
628 Üveysiñ: Üveysüñ M, A1 
629 607-609 arası beyitler Y’de yok. 
630 met. : ferḫende 
631 buları: bulara M, A1 
632 Bu beyit Y’de yok.  
     bularıñ: bularuñ M, A1 
633 anıñ: anuñ M, A1 / her kişi: bir kişi M // anıñ: anuñ M, A1 / ḳadrin kemalin: vaṣf-ı kemālin Y 
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615. Gel iy ṭālib olan kesb-i ḥelāle634 
        Yi vü yidür dürüşme cem‘-i māle 
 
616. Eliñden geldügince eyle iḥsān635 
        Ki iḥsānıñ ‘abīdi olur insān 
 
617. İşi iḥsān idi Veysüñ hemīşe636 
        Sa‘ādet ehli iḥsāna dürişe 
 
618. Ḳılurdı gice vü gündüz ‘ibādet637 
        Hemīn anı bilürdi resm ü ‘ādet 
 
619. ‘Amel ḳılmaḳ hemīşe kārı idi638 
        ‘İbādet beytinüñ mi‘mārı idi 
 
620. ‘İbādet birle Ḥaḳḳa vardı ḳurbı639 
         Ferāmūş640 itmiş idi ekl ü şürbı 
 
621. Gice gündüz niçe gün ṣāim idi641 
        Giceler ṣubḥ olınca ḳāim idi 
 
622. Geçerdi niçe gün niçe gice aç642 
        Degildi ekl ü şürb ü ḫwāba muḥtāç 
 
623. Hevā-yı nefsi ḳaṭ‘ itmişdi yekser643 
        Gözine gelmez idi sīm ile zer 
 
624. Olup bāzār-ı zerden gül-i bī-zār 
        Egilse sem ṣanurdı sīmi her-bār 
 
625. Yumup-dururdı dünyādan gözini644 
         Hemīn didār-ı Ḥaḳ idi güzīni645 
 
626. Temennāsı cemāliydi Ḫüdādan 
        Naẓar ḳat‘ itmiş idi māsivādan646 

                                              
634 iy: ey Y, M, A1 // yi vü yidür: yi hem yidir Y / dürüşme: dürişme Y, M, A1 
635 geldügince: geldügünce M, A1 // iḥsānıñ: iḥsānuñ M, A1 
636 Veysüñ: Veysiñ Y 
637 ḳılurdı: ḳılur idi Y 
638 itdi: idi Y // beytinüñ: beytiniñ Y 
639 Ḥaḳḳa vardı: olup Ḥaḳḳa Y, M, A1 
640 met. : furāmūş  
641 Bu beyit Y’de yok.  
642 geçerdi: geçirdi M, A1 // degildi: degüldi M, A1 
643 itmişdi: itmiş idi Y / yekser: ger Y  
644 Mısra Y’de şu şekildedir: “Çü yumdı dār-ı dünyadan gözini” 
     gözini: gözüni M, A1 
645 met. gezīni 
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627. Bir olmışdı ḳatında künc ile renc647 
        Gözine gelmez idi ḳarı vü genç 
 
628. Cihān mālıyla māl-a-māl olsa 
        Ḳamusı anıñ olup aña ḳalsa 
 
629. Degildi cümlesi ‘aynında ḥabbe648 
        Yedi'l-ḥaḳ ṣafa ṭoḳuz yüce ḳubbe 
 
                     [17b] 
 
630. Ne dīnār idi ‘aynında ne ḥabbe 
        Bir idi eski kebe yeñi cübbe 
 
631. Niçe gün aç olup bir kerre ol cān649 
       ‘İbādetle yürürken mest ü ḥayrān 
 
632. Yol üzre gördi kim yatur bir altun650 
        Eyitdi fitnedür ḳo bunı yatsun 
 
633. Didi kimse bunı düşürmiş ola 
        Naẓar ḳılmadı gitdi ṭoġrı yola651 
 
634. Yedi gün yedi gice yimemişdi652 
         Ben acıḳdum İlāhī dimemişdi 
 
635. Didi kim neyleyeyin altunı ben653 
        Tevekkül ḳıldı Ḥaḳḳa geçdi andan 
 
636. Varup bir yirde çün ḳıldı ḳarārı 
        Görür Veys-i Ḳaran maḥbūb-ı Bārī 
 
637. Getürdi bir ḳoyun bir tāze kirde654 
        Anı Veysüñ öñinde ḳodı yirde 
 
638. Didi yā Rab niçe yiyem bunı ben655 

                                                                                                                                
646 māsivādan: mācerādan A1 
647 627-630 arası beyitler Y’de yok.  
648 Beytin mısraları M ve A1’de yer değiştirmiştir. 
     degildi: degüldi M, A1 
649 Birinci mısra M’de şu şekildedir: “Nice gün aç olurdı mest ü sekrân” 
     yürürken: yürirken M, A1 / mest: büht M 
650 Mısra Y’de şu şekildedir: “Yatur gördi yol üstinde bir altun” 
651 ṭoġrı: doġru M, A1 
652 Birinci mısra Y’de şu şekildedir: “Yedi gece idi yimemiş idi” 
     acıḳdum: acıḳdım M, A1 
653 Bu beyit Y’de yok. 
654 getürdi: getürür M, A1 // yirde: yerde Y 
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        Bu ḥayvān ḳalmış ola kimesneden656 
 
639. Ḫüdā dil virdi ol ḳoyuna bārī 
        Eyitdi Veyse iy maḥbūb-ı Bārī 
 
640. Naṣībüñdür saña gönderdi Rezzāḳ657 
        Buyur nūş olsun iy maḥbūb-ı Ḫallāḳ 
 
641. Ḳoyun bunı didi vü ġāib oldı 
        Üveysiñ şevḳ-i aşḳı ġālib oldı658 
 
642. Anı bildi kim ol ḳoyun melekdür659 
        Didi Ḥaḳ virdi pes aṣlı yemekdür 
 
643. Pes el ṣundı vü Bismillāh didi 
        Biraz sedd-i ramaḳ miḳdārı yidi660 
 
644. Çü Ḥaḳḳa şükr ile ḳıldı niyāzı 
        Yene başladı ḳılmaġa namāzı 
 
645. Yene başladı ḳılmaġa ‘ibādet661 
        Aña ḫod ol idi evvelde ‘ādet 
 
646. Giceden ṣubḥa dek tā‘at ḳılurdı 
        Anı öz rūḥına rāḥat bilürdi 
 
647. Şu resme Ḥaḳ-ıla ṭutmışdı ünsi 
        Kim unutmışdı cümle cinn ü insi662 
 
648. Pür idi bāṭını ‘aşḳ-ı Ḫüdādan 
        Naẓar ḳat‘ itmiş idi māsivādan 
 
649. Şu resme ṭolmış idi Ḥaḳ-ıla ol 
        Ki bulmazdı diline ġayr-ı Ḥaḳ yol 
 
                    [18a] 
 
650. Ḥaḳ-ıla ünsi şöyle ṭutmış idi 
        Ki kendü kendüyi unutmış idi663 

                                                                                                                                
655 niçe: nice Y, M / yiyem: yeyem Y // ḳalmış: ḳapmış Y, M, A1 / kimesneden: kimselerden M, A1 
656 Bu mısrada vezin hatası var. 
657 naṣībüñdür: naṣībüñdir M, A1  
658 Üveysiñ: Üveysüñ M, A1 
659 Bu beyit Y’de yok.  
     aṣlı: bunı M 
660 yidi: yedi Y 
661 Bu beyit Y’de yok.  
     yene: yine M, A1 / ḳılmaġa: etmeğe A1 
662 unutmışdı: unıtmışdı Y; unutmuşdı M, A1 
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651. Ḫüdānıñ ġayrın ile eylemiş dūr 
        Ki ne ṭamu eger ne cennet ü ḥūr 
 
652. Unutmış idi cümle kār u bārı664 
        Hemīn ‘aşḳ-ı  Ḥaḳ idi kār-ı bārı 
 
653. Bir idi ‘aşḳ-ı Ḥaḳ-ıla cihāndan665 
        Ki nesne añmaz idi cism ü cāndan 
 
654. Degil mümkin muḥaṣṣal vaṣfı anıñ666 
        Eger vaṣf itseler ḫalḳı cihānıñ 
 
655. Çün anı medḥ ḳıldı şāh-ı mürsel 
        Anı kim medḥ ider inṣāf ḳıl gel 
 
656. Anıñ kim ola meddāḥı Muḥammed667 
        Ḳıyās it kimdür ol merd-i mücerred 
 
657. ṢABĀYĪ anı niçe medḥ ḳılsun 
        Ya ḳadrin kimse anıñ niçe bilsün 
 
658. Anıñ gibi eri medḥ itmez iy yār668 
        Anıñ ḥālinden olmayan ḫaberdār 
 
659. Bu ẕevḳi bilmez olmayan meẕāḳī669 
        Ki hem meşreb gerek rind ile sāḳī 
 
660. Belī ẕevḳ ehli içün ehl-i ‘irfān 
       Didi “men lem yeẕuḳ670 lem ya‘rif”  iy cān 
 
661. Dürüş kim sen de anlardan olasın671 
        Ki bu ẕevḳiñ ṣafāsını bulasın 
 
662. Semā‘ u vaḥd u ḥāletden ḫaberdār 
        Ola mı hīç ıraḳdan baḳan iy yār 
 
663. Aña kim Ḥaḳ ṭadurdı ẕevḳ ü ‘irfān672 
        Muḥabbet ehl-i ‘irfān olur iy cān 

                                                                                                                                
663 kendüyi: kendüvi M, A1 / unutmış idi: unıtmış idi Y; unutmuş idi M, A1 
664 unutmış idi: unutmuş idi M, A1 // Ḥaḳ idi: Ḥaḳḳıdır Y 
665 bir idi: biriydi Y 
666 degil: degül M, A1 / anıñ: anuñ M, A1 // cihānıñ: cihānuñ M, A1 
667 anıñ: anuñ M, A1 // kimdür: kimdir Y 
668 anıñ: anuñ M, A1 / gibi eri: gibiydi ki M 
669 meẕāḳī: mülāḳī A1 // hem: her M 
670 met. : yeẕek 
671 dürüş: düriş Y, M, A1 // bulasın: ṭuyasın M 
672 ṭadurdı: ṭadırdı Y; dururdı M // iy: ey Y, M, A1 
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664. Dürüş sev ehl-i faḳrı ġayrıdan çoḳ673 
        Ki sevdügin añar her kişi artuḳ 
 
665. Muḥammed ulusıydı ehl-i faḳrıñ674 
        Seniñ de sa‘y ḳıl ki ol öle faḫrıñ 
 
666. Eger faḳr ehli ḳavmi olsalar bed 
        Faḳīrem ben diye miydi Muḥammed675 
 
667. Faḳīre iy ġanī ṭa‘n eyleme sen 
        Resūle olmayasın tā ki düşmen 
 
668. Üveysiñ faḳra çün virdi vüṣūlı676 
       Anı sevdi Ḫüdā vü hem Resūlı 
 
                    [18b] 
 
669. Dürüş dervīşi sevmege677 zor işi678 
        Ki sevdügiyle ḳopar anda kişi 
 
670. Bugün her kim seve cān-ıla Veysi 
        Gerek yarın anıñla ola ünsi679 
 
671. Resūlı niçe sevse bir Müselmān680 
        Gerek faḳr ehlin öyle seve iy cān 
 
672. Didi Seyyid ne ḳavmi sevse insān 
        Hemīn anlardan olur iy Müselmān 
 
673. Faḳīre eyleme ‘ucb u tekebbür 
        Ḳatında mālıñı ḳılma teẕekkür681 
 
674. Faḳīre añmaġıl cāh ü celālıñ682 
        Telef olmaya tā kim milk ü mālıñ 

                                              
673 dürüş: düriş Y, M, A1 / sev ehl-i faḳrı: şu ehl-i  ẕevḳi M // sevdügin: sevdiġin Y 
674 Beyit M ve A1’de şu şekildedir: 
   “Muhammed ulu seyyiddür ‘āleminüñ 
     Ki sende sālihi ol ümmetinüñ” 
     ulusıydı: ulusıdır Y 
675 diye miydi: deye miydi Y 
676 Üveysiñ: Üveysüñ M, A1 / virdi: vardı M, A1 
677 met. : sevmige  
678 Bu beyit M ve Y’de yok.  
     Metinde ‘dūn’ şeklinde yazılan kelime vezne uymadığı için A1’deki ‘zor’ şekliyde alındı. 
     ḳopar anda: ḳoparda A1 
679 yarın: yarun M, A1 / anınla: anunla M, A1 
680 niçe: nice Y // öyle: eyle Y / iy: ey Y, M, A1 
681 mālıñı: māluñı M, A1  
682 celālıñ: celālüñ M, A1 // milk: mülk Y, M, A1 / mālıñ: māluñ M, A1 
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675. Faḳīre olsa ‘avret dīn eridür 
        Bularıñ ḳalbi683 Ḥaḳḳıñ manẓarıdur684 
 
676. Eger faḳr ehline iḥsān ḳılasın 
       Seni sen lāyıḳ-ı Sübḥān ḳılasın685 
 
677. Dürüş iḥsān ḳıl iy ṣāḥib-i cāh686 
        Netekim saña iḥsān ḳıldı Allāh 
 
678. Ecelden öñ zekāta sa‘y it iy yār687 
        Ki borç eyü güne ḳalmaz meẟel var 
 
679. Taṣadduḳ ḳıl eliñdeyken seniñ māl688 
        Yumulınca gözüñ özge olur ḥāl 
 
680. Olursañ Veys gibi ehl-i tecrîd689 
        Olasın  Ḥaḳ ḳatında ehl-i tevḥīd 
 
681. Kime kim luṭfı Bārīniñ ola yār690 
        Yir ü yidürür olmaz māl aña mār 
 
682. Şu kim yimez yedürmez ḫısset eyler691 
        Ne demdür işi terk-i fırṣat eyler 
 
683. Yoġ-ısa mālıñ eyleme ki iḥsān692 
        Du‘ā ḳıl bāri693 iy merd-i Müselmān 
 
684. Du‘ā ḳılmaḳ da iḥsān eylemekdür 
        Meẟel ḫod esseḫiyyü mā melekdür 
 
685. Du‘ādan ehl-i īmānı unutma 
        Dürüş sa‘y it bu iḥsānı unutma694 
 

                                              
683 met. : kelbi  
684 bularıñ: bularuñ M, A1 / Ḥaḳḳıñ: Ḥaḳḳuñ M, A1 
685 ḳılasın: bilesin M 
686 Bu beyit M’de yok. 
     dürüş: düriş Y, A1 / iy: ey Y; ol A1 
687 sa‘y it: et var A1  
688 eliñdeyken: elüñdeyken M, A1 / seniñ: senüñ M, A1 // yumulınca: yumulunca M, A1 /    
     gözüñ: göziñ Y 
689 Bu beyit Y’de yok. 
     olursañ: olursuñ M, A1 
690 Bārīniñ: Bārīnüñ M, A1 // yir ü yidürür: yir ü yidirir Y; yer ü yedürür M, A1 
691 yedürmez: yedirmez Y; yidürmez M, A1 // ne demdür: ne demdir Y; ni demdür M, A1  
692 mālıñ: māluñ M, A1 / eyleme ki: eylemege M, A1 
693 Kelime vezin gereği ‘bāri’ şeklinde alındı. 
694 Mısra M’de şu şekildedir: “Düriş sa‘y eyle ‘aḥdi zayi‘ etme” 
     dürüş: düriş Y 
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686. Ne ẕātıñ kim ṣıfātı ola iḥsān 
       ‘Abīd olur aña mecmū‘-ı insān695 
 
687. Bu dünyādan ġaraż eylikdür iy yār696 
        Ki eylikdür dü-‘ālemde ne kim var 
 
688. Ḫüdā raḥmetler itsün ol ‘azīze697 
        Ki oḳuyup du‘ā ḫayr ide bize 
 
                    [19a] 
 
689. Ḫüdā ol ḳula ḳılsun fetḥ-i bābı698 
       Du‘ā ḳıla düzene bu kitābı 
 
690. Ḳılup şefḳat ṢABĀYĪ pür-günāha 
        Şefā‘at ide yüz ṭutup Īlāha 
 
691. Aña raḥmet ḳıla Ḫallāḳ-ı ‘ālem 
       Oḳuya Fātiḥa vallāḥu a‘lem 
  
692. Oḳuyanı yazanı diñleyeni699 
        Raḥmetiñle yarlıġaġıl yā Ġanī 
 
693. Cihānda Ḥaḳ vire anuñ murādın700  
        Ki aña yazanuñ ḫayr-ıla adın   
 
694. Sevābı çoḳ olup bulsun murādın701 
        Oḳumuşca Ḫüdānuñ biñ bir adın 
 

 

 

 

 

 

                                              
695 olur: ola Y 
696 eylikdür: iylikdür M, A1 
697 raḥmetler: hem raḥmet Y; raḥmetlü M // oḳuyup: oḳup Y 
698 689-694 arası beyitler K1’de yok. 
     düzene: yazanı A1 
699 Bu beyit M’de yok. 
     oḳuyanı yazanı: yazanı oḳuyanı A1 
700 M, A1 
701 M, A1 
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2. İMLA 

     Metnimizde imla açısından bir istikrardan söz edilemez. Aynı kelime ve eklerin 

birden fazla imlasına rastlamak mümkündür.  

    2.1. Ünlülerin İmlası 

     2.1.1. /a/ Ünlüsünün İmlası 

        Ön Seslerde  

      Metnimizde a- ünlüsünün ön seslerdeki imlası için medli elif (آ) veya üstünlü elif 

  .kullanılmıştır (اَ )

                             Medli elif (آ) ile yazılışı 

acıdı 9   ِيدیِ ج آa/298                   aç    ْ11   آ جa/389 

aça                          6b/200   آ چِيل      8a/250                       açıla    ه  آ ج 

açuḳ     8 آ چوْقa/253                     aġız                                 3a/71   زْ آ غِ 

aḳıdur  ُ8   رْ آ قِيدb/280               alup   4  آ لُوْبa/101  

alp  11   آ لْݒa/383                   altı  16a/587    لْتِ آ

ana آ كه    4b/120                        aña  آ ان       3a/81                                    

                          Üstünlü elif ile yazılışı 

aġarup ا ْغزُوُكزْ   15a/542           aġzuñuz     ا غ روْب  10b/383              

aġladı 11b/407           aġlaşu  ىِ دا ْغل                    8b/284   ا ْغل شوُ    

aḳ   ا ْق 8b/309                           altında   ْها لِْتن د  4b/139                                  
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ana    4   ا انb/116                        aña    ا ك  3a/59, 4a/94 

anı   ِ18   ا نa/668                      añ                      1b/2, 1b/5   ا كْ 

      İç Seslerde 

     -a- ünlüsünün iç seslerdeki imlası için üstünlü elif  ( اَ    ) veya sadece üstün 

kullanılmıştır. Aynı kelimelerde bile bu iki farklı imlâ söz konusudur. Örnekleri 

şöyledir: 

                            Üstünlü elif  ( اَ    )  ile yazılışı  

baġışla    10    اب ِغْشلb/356                   ayaġı    ِ12  ا اي غىa/418 

uyanıḳlardan  ْن ِنْقل ْرد  ِتْق   14b/525        çatıḳ  اُواي   12a/412    چا 

ḳalanın   ْ11  قا ال ِننb/406                      aġladı    ِ13   ا ْغل دىb/475 

 

                             Üstünle Yazılışı 

añmayan   ْ    14b/523   اُوي ْندىِ   1b/5                   uyandı   ا ْْك ي 

ḳatlanayın   ْ14   ق ْتل نا ِينb/516           ayaḳ    9   ا ي ْقb/318                       

                        ḳaşı   ِ12   ق شa/412 

      Son Seslerde  
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     -a ünlüsünün son seslerdeki imlası için ya üstünlü elif  ( اَ    ) ya da üstünlü he (َه)  

kullanılmıştır. Aynı ekler bile aynı sözcüklerde bu iki farklı imlâyla yazılmıştır. 

Örnekleri şu şekildedir:  

                         Üstünlü Elif İle Yazılışı 

aña    3    ا كa/59                       baña    3    ب كb/85   

                         Üstünlü he ile yazılışı 

aña     5    آ كهb/169                   saña      كه                           1b/11   س 

anda     نْده  ا    16b/596               ola       12     اُولb/437 

 

      2.1.2.  /e/  Ünlüsünün İmlası 

       Ön Seslerde  

      Metnimizde e-  ünlüsü için ön seslerde üstünlü elif  (  :kullanılmıştır (  ا    

egilse     17     ا ِِكْسهa/624                 eginine     ا ْكنِينه 9b/339 

eksügi   ِا ْكسُوك   11a/386                eren   ْن ا ر  2a/49 

eriyüp     ا رِييُوْب   6b/227                 er teg  ْ12 ا رْ  ت كb/440 

eşidüp  13  ا ش ِيُدْبa/453                  etine     ا تِينه 13a/460 

etmek ْك  زْ   9b/315                      evmez   ا تْم   12a/421     ا ْوم 
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eyitdi      ِا ِيْتدى 10a/360                   eyle  َا يْل   2b/57 

eylikdür   ْا يِْلْكُدر  18b/687(2)            eyü  ُ14   ا يوb/529 

      İç Seslerde 

      İç seslerde -e-  ünlüsünün imlası için üstün işareti kullanılmakla beraber nadir de 

olsa üstünlü he (  ه )   kullanılmıştır. 

                                Üstünle yazılışı  

dökerdi    ْ8  دىِ دُوك رb/282            irersin    ْْرِسن  8a/250   اِير 

virmekdür   ْْكُدر سُوْزل رْ    7b/240           sözler  وِيرم  11b/416 

                         Üstünlü he ile yazılışı  

devesi  ِوه  س  11b/406   ك تُوره  ِسنْ  10b/365               getüresin    د 

iderek    ْك  15b/561   ِاْكنه  سِ   12b/434               ignesi  اِيده  ر 

       Son Seslerde  

       Son seslerde –e ünlüsünün imlası için üstünlü he ( ه   )   kullanılmıştır.  

eyleye       ا يْل يه 15a/560                   bile    3    بِيلa/54 

yerine    3   ي رِينهa/55                    eyle    4    ا يْلa/98 

kimse   ْسه  ِْك    7b/241                     niçe      8    نِيچهb/278 
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     2.1.3. /i/ Ünlüsünün İmlası   

     Ön Seslerde  

    Metnimizde ön seslerde i-'ler esreli elif+ye  (  ِاي )  veya sadece esre ile 

yazılmıştır. 

                 Esreli elif+ ye (  ِاي )   ile yazılışı. 

içmegi   ِك ِاچيُونْ   6a/170                     içün   ِاچْيم  9a/313 

idin  ْ14   ِايِدينa/498                       il  ْ9    ِايلb/312 

ilerü 13a/459                            iltüp  ِايل روُ                        7b/247  تُوْب ِايلْ     

irdi  ِ5   ِايْردىa/138                     iş      3 ِايْشa/57, 3b/81                                     

işit     ِايِشْت   14a/497                         

                                Esre ile yazılışı 

igne    15  ِاْكنهb/558                                issine     ِينه  9b/314     ِاس ِ

istemezven   ْن ْزو  ت م  َِاشده   14a/506           işde   ِاس ْ   1b/4 

işi     ِ9  ِاشb/315                                işle     ِاْشل    10b/356 

      İç seslerde  
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     Metnimizde iç seslerdeki –i- ünlüsü için esreli ye ( ِي)  veya sadece esre 

kullanılmıştır. 

                         Esreli ye (ِي)   ile yazılışı 

issine ِينه   ِ ِايِدينْ     9b/314                  idin     ِاس   14a/498 

eşidüp   13  ا ش ِيُدْبa/453                     eginine       ا ْكنِينه 9b/339    

gice      17      كِيجهa/621                        didi    ِ17    دِيدىb/642 

                                 Esre ile yazılışı 

eksik   ْ13  ا ْكِسكb/472                    eyit    4     ا ِيْتb/125 

eylikdür     ْ18   ا يِْلْكُدرb/687          işit     ِايِشْت 12b/458 

irişdiler   ْ9    اِيرِْشدِيل رb/325               

       Son Seslerde 

      Son seslerde –i ünlüsünün imlası için esreli ye ( ِى) kullanılmıştır:  

sevindi   ِِونْدى  5b/158  كُوْرُدْْكىِ    5b/153                      gördüñ mi  س 

gözlerümi  ِ14    كُوْزل رُومa/491             ignesi    ِ15    ِاْكنه  سb/561 

didi    ِ3   دِيدىb/83 
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       2.1.4. /ı/  Ünlüsünün İmlası 

       Ön Seslerde 

      Metnimizde ön seslerde ı- ünlüsü için esreli elif+ye  (  ِاي )  veya sadece esre 

kullanılmıştır. 

                       Esreli elif+ ye (  اِي )   ile yazılışı 

ımızġandı     ِِاميِْز غ ْندى  14b/523            ıraġ   ْاغ  4b/13  5   اِير 

                                   Esre ile yazılışı 

ılḳısı   ِِالْقِى س   10b/365                     ıṣmarladuḳ  ِْق ا ُ ْرَل  ْْص    12a/430 

     İç Seslerde 

     İç seslerdeki –ı- ünlüsü için çoğunlukla esre kullanılmıştır. Fakat birkaç örnekte 

esreli ye (ِي)  de kullanılmıştır. 

                        Esre ile yazılışı 

anıñ   ْ15  آ ِنكa/534                       ḳılduġında     7  ِقْْلُوِغْندهb/233 

ululuġın  ْ12   اُولُولُِغنb/443          ḳarındaşım   ْ13  ق رِنْدا ِشb/475   

                        Esreli ye ile yazılışı  

yıl    ْ11  يِيلa/388                       ṣıġınurven  ْن  14b/524   صِيِغنُوْرو 

çoġın    ْ10   چُوغِيb/369            ılḳısı   ِِالْقِى س    10b/365 

      Son Seslerde 

     Son seslerde –ı ünlüsü için esreli ye (ِى) kullanılmıştır. 
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anası   ِ4   ا ان سb/116                 anı   ِ6  آ نb/195   

oldı   ِ8   اُوَلىb/270                  yalancı   ِ13    ي ل ْْنىb/474 

 

     2.1.5. /o/, /ö/  Ünlülerinin İmlası 

      Ön seslerde  

     Metnimizde kelime başı o- ve ö- sesleri için elif+ötreli vav ( ُاو) kullanılmıştır.  

od  ْ9  اُودa/295                                 oġlan     ْ14   اُوْغل نa/501 

oḳı    ِاُوق 2a/53                        oḳudı     ِاُوقُودى   9a/294 

ola      اُوال  1b/4                                 otlu 9  اُوتْلُوb/313                    

                        oturdı   ِاُوتُْردى 7a/239 

ögmek 15  اُوْْك ْكb/569                      ögüt  14  اُوُكْتa/501 

öpdi   ِ5  اُوپْدىb/159                      örerken   ْْرك ن  15b/558   اُور 

öyle    اُويْل 13a/480                          özge    18  اُوْزكهb/679 

      İç Seslerde 

     İç seslerde –o-, -ö- ünlüleri için ötreli vav (  ُو) kullanılmıştır. 
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                         Ötreli vav ile yazılışı  

ḳoma   1 قُوماb/6                ḳopsa      3   قُوپْسهa/55 

yoḳ   12    يُوْقa/414                   ṣorup    13    صُوُرْبa/469 

göre    3  كُورهa/64                        görmişsiz   ْ12  كُوْرِمْش ِسa/415 

dönüp  13  دُونُوْبb/490              gözetmek كْ    تْم   9b/315     كُوز 

     Son Seslerde 

    Son seslerde -o sesi için ötreli vav ( ُو)  kullanılmıştır. 

ḳo  ُ1 قوb/9  

     2.1.6. /u/, /ü/  Ünlülerinin İmlası  

     Ön Seslerde  

    Kelime başı u-, ü- ünlüleri için elif+ötreli vav ( ُاو) kullanılmıştır.  

ucı  ِ7   اُوجa/215                                uçar   ْر اُوچ  3b/98 

uçmaġa    اُوْچام غه 5a/165                       ulaşdı   ِ13    اُول ْشدىb/476 

urur    ْ12  اُوُررa/423                            uyandı    ِ14   اُوي ْندىb/523 

uyanıḳlardan   ْن ِنْقل ْرد  3   اُوزا ُدرْ  14b/525       uzadur  اُواي  a/56 
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üç   ْ5  اُوجb/167                                   üstinde   9   اُوْسِتنْدهb/328    

     İç Seslerde 

     İç seslerde –u- , -ü- sesleri için ötreli vav ( ُو) veya ötre kullanılmıştır. 

                                Ötreli vav ile yazılışı 

utanuram     ْم نُور  اُولُولُِغنْ     10b/357        ululuġın  اُوات  11a/404 

olurken    ْ3     اُولُوْرك نa/67                 artuḳ    11  ا ْرتُوْقb/398 

bilürem    ْم    5b/167   كُونْ    6a/177                    gün   بِيلُور 

yüzin    ْ6     يُوِزنb/205                       yüce      13  يُوجهa/454                             

                             Ötre ile yazılışı 

unutmayup    5  اُونُْتام يُوْبb/152             yalıñuz    ِلُكزْ اي   6a/172 

üçünci    ِ7   اُوُجنْجىa/212                     görüşdiler   ْ10    كُوُرْشدِيل رa/331 

dürüşsin   ْ7  دُوُرْشِسنb/247                dürlü    ُ8   ُدْرلوa/266 

      Son Seslerde 

     Son seslerde –u, -ü ünlüleri için ötreli vav ( ُو) kullanılmıştır. 

arayu  ُ14  ا را يوb/515                            bu    ُ15  بوb/556          
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ḳamu   ُ6  ق موa/170                               ṭamu     ُ6  طا موb/200 

devletlü  ُْول ْتلو يوُ دِ 15a/534                    diyü   د    15b/550 

deñlü     ُِْكو لوُ  15b/563                      dimelü    د   3b/81  دِيم 

 

    2.2. Ünsüzlerin İmlası 

     2.2.1. /ç/ Ünsüzünün İmlası 

     Metnimizde /ç/ ünsüzünün yazılışı için cim ve çim harfleri kullanılmıştır. 

cim ile yazılışı                                     çim ile yazılışı                                                   

çaġırup  5   جا غِِيُوْبa/139                  çatıḳ   ِتْق  12a/412   چا 

 üç ْكدىِ   5b/167                                  çekdi   اُوجْ   5b/164    چ 

birḳaç   ِْبْر ق ج 7b/268                            açuḳ  8   آ چُوْقa/253 

 

     2.2.2. /ñ/  Ünsüzünün İmlası 

     Metnimizde /ñ/ ünsüzünün yazılışı için kef harfi kullanılmıştır. 

bana ْْكىِ    3b/85                       ṭañ mı   ب ك    ط  14a/528 

dinle      ِدِْكه  3a/66                       öñine       اُوكِينه  3a/57 
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     2.2.3. /p/ Ünsüzünün İmlası 

     Metnimizde Türkçe kelimelerde ön seste p-  yazılışına rastlanmaz. İç seslerdeki   

-p- sesi genellikle (پ) harfiyle yazılmıştır. Yazımı kalıplaşan -p  zarf-fiil eki (ب)  ile 

yazılmıştır: 

ḳapuña 10a/338             öpdi      ق پُو كه      5b/159  اُوپْدِى  

ṣaçup  چُوْب دُونُوْب    15b/550                 dönüp  ص  4a/127 
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3. SES BİLGİSİ 

     Metin, ses bilgisi olarak incelediğinde EAT’de klasik düzlük-yuvarlaklık, sedalı-

sedasız uyumlarına uymayan birçok kelime ve ek tespit edildi. Tabi ki eser, bir geçiş 

dönemi metni olduğu için uyuma tâbi olmuş örnekler de mevcuttur. Bu uyuma 

bağlanma süreci ünlülerde başlamış olup ünsüzlerdeki sedalı-sedasız uyumsuzluğu 

hâlâ devam etmektedir.  

 

3.1. ÜNLÜLER  

     3.1.1. Ünlü Uyumu 

     3.1.1.1. Kalınlık-İncelik Uyumu 

     Dil uyumu, ilk hecede bulunan ünlünün kalınlık-incelik özelliğinin kendisinden 

sonra gelen hecelerde de devam etmesidir: acıdı 9a/298, acıḳdum 5b/167, aça 

8a/250, açdı 10a/350, açuñ 10b/38, açup 3a/71, açıḳ 9b/318, adım 5a/144, aġarup 

15a/542,  ağzımda 12a/425, aġlaşdı 13a/463, aḳıdur 8b/280, alpluġumı 9b/34, 

añmaġıl 18b/674, baġışlamazsañ 10b/357, bileymiş 15a/532, bezmüñ 3b/90, 

bilmemekden 12a/426, biribirine 6a/182, buluşdurmadı 6b/190, cenneti 6b/204, 

çaġırup 5a/139, dendi 15b/569, derile 6b/200, dimişdür 17a/610, diye miydi 18a/666, 

durma 5a/133, ecelden 18b/678, egilse 17a/624, gelürdi 5a/136, ikinci 7a/211, 

illerinüñ 10b/367, irmemişdi 4b/114, ḳarıcıḳ 6a/188, kendünüñ 12b/445, ḳılmayup 

5a/132,  kimesneden 17b/638, ḳodılar 8a/266, meclisden 4a/101, nefsini 3a/54, 

ṣoraram 9a/308, yanardı 5b/166, yudılar 8a/266, zehreler 8a/268 

 

     3.1.1.2. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu 

     Türkçede düz ünlülerden sonra düz, yuvarlak ünlülerden sonra yuvarlak ünlü 

gelir. Eski Anadolu Türkçesi düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından Türkçenin en 

istikrarsız dönemidir. EAT metinlerinde bu uyuma pek riayet edilmez. Nitekim bu 

dönemde bazı ekler daima yuvarlak bazıları ise daima düz ünlülüdür. Bu durum 

düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmaktadır. Metnimizde ise bazı ekler EAT’de 

kullanılan uyum dışı şekilleriyle karşımıza çıkarken bazıları ise ikili kullanımlarıyla 

bir uyuma bağlanma sürecinde olduklarını göstermektedirler. “Dudak uyumu Klasik 
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Osmanlı Türkçesinde yavaş yavaş gelişmiştir. Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinde 

bazı ekler uyuma girerken, bazı eklerde ikili şekiller, bazı eklerde ise yeni 

uyumsuzluklar söz konusudur (Özkan 2015: 43).”  Bu yeni uyumsuzluklar eklerin 

düzleşmeye veya yuvarlaklaşmaya bağlı olarak gösterdikleri gelişme sürecindeki 

uyumsuzluklardır. Söz konusu ekler yuvarlak ünlülü tabanlara gelen düz ünlülü yeni 

şekiller veya düz ünlülü tabanlara gelen yuvarlak ünlülü yeni şekillerdir. Böylesine 

bir uyumsuzluk   ‘tersine uyumsuzluk’ olarak adlandırılır (Özkan 2015: 44).  

 Bu eklerin uyuma bağlanma süreçleri aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelendi. 

 

     3.1.1.2.1. Kelimelerde Dudak Uyumu  

     EAT’de bazı kelime tabanları düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmaktadır. Bu 

kelimelerin bazıları metnimizde uyum dışı şekliyle görülürken bazıları ise uyuma 

girmiş yeni şekillerinin yanında uyumsuz şekilleriyle de görülen ikili kullanımlarla 

karşımıza çıkar.  

    3.1.1.2.1.1.  Dudak Uyumu Bulunmayan Kelimeler 

     Metinde dudak ünsüzleri olan p, v ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlak ünlü taşıyan ve 

düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymayan kelimeler şunlardır:  

ḳapu 3b/84, 5a/131, 5a/140, 10a/338 

ṭapu 5a/131, 10a/338, 14a/504, 14a/505 

avuç 11a/373 

     Dudak ünsüzlerinden dolayı yuvarlaklaşma olayı Eski Türkçe döneminden 

itibaren olan bir ses hadisesidir. Eski Türkçe döneminde yuvarlak ünlü taşıyan 

kelimeler Eski Anadolu Türkçesinde de bu ünlüleri muhafaza etmişlerdir: 

ḳamu  3a/60, 3a/64, 6a/170, 6a/176, 6b/192, 6b/200, 6b/201,   7a/214, 9a/293,  

            10b/366, 11a/372, 11a/389, 12b/444, 16a/578, 17a/628 

ḳulavuz 1b/8, 14a/498, 9b/324 

ṭamu 6b/200, 18a/651 
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delü 9b/312   

     Eski Türkçe döneminde iki heceli kelimelerin sonunda bulunan –ġ- ve –g- 

ünsüzlerinin Batı Türkçesinde düşmesi sonucu kendisinden önceki ünlüleri 

yuvarlaklaştırmasıyla bazı kelimeler yuvarlak ünlü taşır :  

ḳapu < ḳapıġ 3b/84, 5a/131, 5a/140, 10a/338 

ṭapu < ṭapıġ  5a/131, 10a/338, 14a/504, 14a/505 

ṣatu < ṣatıġ 11a/386 

     –(U)K  Fiilden isim yapım ekinde bulunan ünlü Eski Türkçe döneminden itibaren 

yuvarlak ünlü taşımaktadır. Bu durum, metnimizde bu eki almış kelimelerde de 

görülmektedir:  

aç-u-ḳ  8a/253, 11a/377 

art-u-ḳ 11b/398, 18a/664 

ayr-u-ḳ 15b/569 

     Aynı şekilde Eski Türkçede yuvarlak hâlde bulunan –ġaru/-gerü eki de başındaki 

ġ- ve g- sesleri düşmesine rağmen yuvarlak ünlülerini muhafaza etmiştir : ilerü 

13a/459 

     Bazı kelimelerde yuvarlak ünlü bulunuşunu bir sebebe bağlayarak açıklamak 

mümkün değildir. Çünkü Eski Türkçe devresinde de bu ünlüler yuvarlaktı (Timurtaş 

2009:  417). Eski Anadolu Türkçesinde de bu kullanım devam etmiştir:  

girü 14a/509 

ḳarşu 3a/71 

kendü  6b/194, 9b/316, 11a/378, 11a/382, 12b/445, 15a/537, 18a/650    

 

   3.1.1.2.1.2. Dudak Uyumu Bulunmayan Kelimelerde Düzleşme-Yuvarlaklaşma 

     Bazı kelimelerde kelimenin kökü yuvarlak olmasına rağmen daha sonraki ünlüler 

düzdür. Bu kelimeler EAT’de düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozan kelimelerdir. 
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Fakat metnimizde bu kelimelerin hem yuvarlak şekilleri hem düz ünlülü şekilleri 

kullanılmıştır. Denilebilir ki; bu kelimeler uyuma tâbi olmaya başlamışlardır ve bir 

geçiş aşamasındadırlar. 

       Metnimizde bu şekilde karşımıza çıkan ikili kullanımlı kelimeler şunlardır: 

               Yuvarlaklaşma  

            /O/-/I/   >  /O/-/U/ 

oḳı- 3b/90      ~     oḳu-  3a/63, 4a/92, 9a/294, 9a/295, 9a/296, 15b/558, 15b/559,  

ṭoġrı 17b/633  ~     ṭoġru 4b/123   

yüri-   8b/276  ~     yürü- 13a/451, 17b/631 

 

                  /U/-/I/   >  /U/-/U/ 

düriş- 3a/61, 17a/617   ~  dürüş- 1b/9, 4a/107, 7b/247, 14a/497, 14a/500, 14a/502,  

                                          15a/541, 17a/615, 18a/661, 18a/664, 18b/669, 18b/677, 

                       Düzleşme 

                   /A/-/U/   >  /A/-/I/ 

degül 10a/344(2), 10a/346  ~  degil 3a/57, 3a/58, 6a/189, 6b/191,  

                                              11a/384, 12a/415, 13a/468, 18a/654    

                                              16a/570, 16b/605, 16b/606 

eksük 11a/386                    ~  eksik 13b/472 

 

    3.1.1.2.2.  Eklerde Dudak Uyumu 

     Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak ünlülü veya düz ünlü olan ekler 

Osmanlı Türkçesinde uyuma girmişlerdir. Metnimizde bazı eklerin ikili kullanımları 

mevcuttur. Böylece uyuma bağlanma süreci bu ekler için başlamıştır. Bazıları ise 
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uyumsuz şekilleriyle kullanılmaya devam etmiştir. Bu uyuma bağlanma sürecinde 

birtakım tersine uyumsuzluklar da mevcuttur.  

     Eklerde dudak uyumu meselesi iki ana başlık altında incelenmiştir. 

 

     3.1.1.2.2.1. Ünlüsü Yuvarlak Olan Ekler 

     Eklendiği kelime ister yuvarlak ünlülü ister düz ünlülü olsun daima yuvarlak 

ünlülü olan ekler düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmaktadırlar. Bu durum EAT’nin 

karakteristik özelliklerindendir. Metinde bu şekilde kullanılan ekler şunlardır: 

    3.1.1.2.2.1.1.  -dUK/-dIK 1. Çokluk Şahıs Görülen Geçmiş Zaman Eki           

     Görülen geçmiş zaman çokluk 1. şahıs eki de, Eski Anadolu Türkçesinde daima 

yuvarlak ünlü taşımaktadır (Timurtaş 1994:  35). Bu yuvarlaklığın sebebi çokluk 

birinci şahıs –dUK sıfat-fiiline benzetilmesidir (Ergin 2000:  299).  

     Metnimizde EAT döneminde kullanılan yuvarlak ünlülü şekilleri devam etmekle 

birlikte ‘gel–dik’ örneğinde ekin düz ünlülü şekli kullanılmıştır. Asıl dikkat çekici 

olansa aynı fiilin başka bir yerde yuvarlak ünlülü (gel–dük) şeklinin de kullanılmış 

olmasıdır.  

     Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

gel–dik ‘geldik’ 12b/442, gel–dük ‘geldik’ 10a/338, Ḥaḳa ıṣmarla-duḳ 

‘Allahaısmarladık, hoşçakalın’ 12a/430, ḳıl–duḳ ‘yaptık’ 12a/427 

 

    3.1.1.2.2.1.2.  -dUK Sıfat-Fiil Eki  

     Çok işlek bir ektir. Kendisinden sonra bir iyelik eki ile birlikte kullanılır 

(Gülsevin 2011: 123). Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak ünlülü kullanıldığı 

için ünlü uyumunu bozan ekler arasındadır. Ekin ünlü uyumuna tâbi olması 

Osmanlıcanın sonlarında gerçekleşir.  

      Metnimizde yedi yerde geçen bu ek, yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılarak geçiş 

aşamasında olmadığını göstermektedir. Ekin metnimizde kullanımı şu şekildedir:  
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bil–düg+i+n+e 11b/397, görme-düg+i+n+e 5b/157, iste–düg+ü+ñüz 10a/343, ḳıl–

duġ+ı 7b/232, 8b/287, ḳop–duġ+ı 4b/110, sev–düg+i+n 18a/664, sev–düg+i+y+le 

18b/669 

 

    3.1.1.2.2.1.3.  -dUm/-dIm 1. Teklik Şahıs Görülen Geçmiş Zaman Eki  

     Görülen geçmiş zaman 1. teklik şahıs ekindeki ünlü, Eski Anadolu Türkçesinde 

daima yuvarlaktır. Bu yuvarlaklaşma –m tesiriyle ortaya çıkmıştır (Timurtaş 1994:  

35). Osmanlıcaya da böyle geçen çekim zamanla ünlü ve ünsüz uyumlarına uyarak 

(Ergin 2000:  299) bugünkü Türkçeye kadar gelmiştir.  

     Metnimizde sadece ‘ḳo–ma-dım (12a/425)’ örneğinde ekin düz ünlülü şekli 

mevcuttur. Diğer tüm örneklerde Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan yuvarlak 

ünlülü şekilleri kullanılmıştır. Bu bağlamda ekin uyuma girme sürecinin henüz 

başladığını, bu sürecin Osmanlıca içinde devam edeceğini söyleyebiliriz. 

     Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

acıḳ-dum ‘acıktım’ 5b/167, 17b/634; añ-dum ‘andım’ 1b/2; baġışla-dum ‘affettim’ 

10b/359, 10b/368; bul-dum ‘buldum’ 14a/504(2); buluş-dum ‘buluştum’ 14a/496; 

getür-düm ‘getirdim’ 14a/492; gör-düm ‘gördüm, farkettim’ 5b/158, 12a/417, 

14a/492; it-düm ‘yaptım’ 7a/228, 7a/229; ḳıl-dum ‘yaptım’ 14a/504; ḳo-dum 

‘koydum, bıraktım’ 13b/476; ṣı-dum ‘kırdım’  12a/426; ṣıġın-dum ‘sığındım’ 

14b/525; yarat-dum ‘yarattım’ 7a/229 

     Olumsuz Çekimi 

gör–me-düm ‘görmedim’ 6b/195, ḳo–ma-dım ‘bırakmadım’ 12a/425 

 

     3.1.1.2.2.1.4.  -dUñ/-dIñ  2. Teklik Şahıs Görülen Geçmiş Zaman Eki 

    “Eski Türkçede ekin düz ünlülü ve yuvarlak ünlülü şekilleri mevcuttur. EAT 

devresinde ek ünlüsü yuvarlaklaşmıştır (Develi 1995:  85).” Eski Anadolu 

Türkçesinde görülen bu yuvarlaklığın sebebi –ñ ve 1. şahıs eki –dUm’dur (Analojik 

tesir) (Timurtaş 1994:  35). Bu ek de 1. teklik şahıs için kullanılan –dUm eki gibi 

Osmanlı Türkçesinde uyuma girmiştir.  
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     Metnimizde sadece iki örnekte (gel-diñ 13b/486, bul–madıñ 5a/133) ekin düz 

ünlülü şekilleri kullanılmıştır. Bu ek de, tıpkı –dUm eki gibi, geçiş aşamasına yeni 

girmiştir. 

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

gel-diñ ‘geldin’ 13b/486, gör-düñ mi ‘gördün mü?’ 5b/158, 6b/195, ir-düñ ‘ulaştın’ 

11a/373, it-düñ ‘ettin’ 10b/362 

    Olumsuz Çekimi 

bul–ma-dıñ ‘bulmadın’ 5a/133, gör–me-düñ ‘görmedin’ 11b/408 

 

    3.1.1.2.2.1.5.  +dUr  Bildirme Eki 

     Batı Türkçesinde başlangıçta üçüncü şahıs bildirme ekleri yuvarlak ünlülü ve d’li 

olmuştur. Bu kullanım Osmanlıcada da uzun süre devam etmiştir. Daha sonra 

Osmanlıcanın sonlarında ünlü ve ünsüz uyumuna bağlanmıştır (Ergin 2000:  317). 

Metnimizde 3.teklik şahıs için bildirme çekimi yapılırken iki yöntem kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki ismin yalın, eksiz hâlinin kullanılmış olmasıdır:  

Ḥaḳıñ maḳbūlısın söziñ de maḳbūl  ‘Allah'ın değerli kulusun, sözün de değerlidir.’ 

11a/371 

     Bir diğer yöntem ise dur- fiilinin ekleşmiş şekli olan +dUr ekiyle yapılan 

çekimdir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu ek, Eski Anadolu Türkçesinde daima 

yuvarlak ünlülü ve d’li şekilleriyle kullanılmıştır. Ekin EAT devrinde kullanıldığı 

şekliyle metnimizde yer alması bu ekin değişim aşamasına girmediğini 

göstermektedir. Ayrıca Eski Anadolu Türkçesinde sıkça kullanılan ve Osmanlı 

Türkçesinde kullanımı düşen –durur şekli de metnimizde beş yerde geçmektedir. 

Ekin metnimizde geçen örnekleri şu şekildedir: ‘aceb+dür ‘gariptir’ 9b/318; 

‘ādil+dür ‘adaletlidir’ 11b/392; ‘alīm+dür ‘ilim sahibidir’ 16b/605; ‘Arab+dür 

‘Arap'tır’ 9b/318; āsimān+dur ‘gökyüzüdür’ 16a/581; dürr-i ‘Aden+dür ‘Aden 

incisidir’ 17a/613; bes+dür ‘yeterlidir’ 14a/503, 14b/527; bu+dur ‘budur’ 6b/196, 

13b/480(2); cān+dur ‘candır’ 15a/534; cāvidān+dur ‘sonsuzdur’ 15a/534; cenān+dur 

‘yürektir’ 4b/109; cihān+dur ‘dünyadır’  16a/581; çoḳ+dur ‘çoktur’ 10b/365, 
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10b/366; delü+dür  ‘delidir’ 9b/312; bu deñlü+dür ‘bu şekildedir’ 14a/503; 

diş+i+dür ‘dişidir’  12a/426; du‘ā+dur ‘duadır’ 11b/400, 11b/402; eren+dür ‘erendir’ 

6a/178; etmek+dür ‘ekmektir’ 9b/316; evliyā+dur ‘evliyadır’  16b/593; eylemek+dür 

‘yapmaktır’ 6a/187, 18b/684; eylik+dür ‘iyiliktir’ 18b/687; eyü+dür ‘iyidir’ 14b/529; 

faḫr-ı eren+dür ‘erenlerin övgü kaynağıdır’ 3b/86; fānī+dür ‘ölümlüdür’ 13b/473; 

fitne+dür ‘fitnedir’ 17b/632; gerek+dür ‘gereklidir’ 6a/187, 12b/431; ġālib+dür 

‘başarılıdır’ 6b/191; ġanī+dür ‘fazladır’ 7b/248; Ḥaḳ+dur ‘Allah'tır’ 1b/8; ḥāżır+dur 

‘hazırdır’ 12b/432; ḥażret-i Ḥaḳdan+dur ‘yüce Allah'tandır’ 16b/608; hemīn+dür 

‘işte budur’10b/391, 14a/509, 14b/528, 15b/566; ḫoş+dur ‘hoştur’ 16b/602; içün+dür 

‘içindir’ 7a/226(2); iḳlīm–i Yemen+dür ‘Yemen ülkesidir’ 16a/588; ḳādir+dür 

‘muvafıktır’ 3a/61; Ḳaran+dur ‘Karan'dır’ 4a/108, 5a/144; kimyā+dur ‘kimyadır’ 

16b/593; küleh+dür ‘külahtır’ 16a/579; lāyıḳ+ı+dur ‘layıkıdır’ 7b/242; 

maḥbes+i+dür ‘hapishanesidir’ 13a/467; ma‘lūm+dur  ‘malumdur’ 15a/536; 

mekān+dur ‘makandır’ 4b/109; melek+dür ‘melektir’ 18b/684,10a/368, 17b/642; 

miskīn+dür  ‘zavallıdır’ 9b/317; mu‘ayyen+dür ‘bellidir’ 10b/364; mu‘azzez+dür 

‘kutsaldır’ 16a/578; murād+ı+muz+dur  ‘istediğimizdir’ 9b/323; mustaġraḳ+dur  

‘dalgındır’ 6b/194; mübtedā+dur  ‘başlangıçtır’ 1b/3; müntehā+dur ‘sondur’ 1b/3; 

müşkil+dür ‘zordur’ 3b/85; naṣībüñ+dür ‘kısmetindir’ 17b/640; ol+dur ‘odur’ 

5a/129, 9b/320, 12a/419, 13b/483; pür+dür ‘çoktur’ 3b/76; raḥmeten li'l- 

‘ālemīn+dür ‘ȃlemlere rahmettir’ 5a/130, 6b/198; ṣāribān+dur ‘kervancıdır’ 16b/594; 

ṣedef+dür ‘sedeftir’ 3b/76; seri+dür  ‘başıdır’ 16b/595; şey+dür  ‘şeydir’ 7b/241; 

terbiyet+dür  ‘terbiyedir’ 1b/14; ulu+sı+dur ‘büyüğüdür’  13b/471; var+dur ‘vardır’ 

9a/309, 13b/474, 16b/597(2); vaṣf+ı+dur ‘özelliğidir’ 3b/91; vefā+dur ‘vefadır’  

16a/584; Vādī-yi İbil+dür ‘İbil Vadisidir’ 9b/313; virmek+dür  ‘vermektir’ 7b/240; 

yaḳın+dur ‘yakındır’ 12a/430; yeg+dür ‘iyidir’ 11b/398, 16b/600; Yemen+dür 

‘Yemen'dir’ 4a/108, 5a/144; yigirek+dür ‘daha iyidir’  3a/60, 12b/431; yir+dür 

‘yerdir’ 9a/309; yoḳ+dur ‘yoktur’ 13b/474; żiyāfet+de+dür ‘ziyafettedir’ 15a/535 

         -» Ekin asıl şekli olan +dUrUr yapısı birkaç örnekte tespit edildi: 

ḥaylar-durur 10b/363; nūrdan-durur  ‘nurdandır’ 10a/349, server-durur ‘önderdir’  

16a/578, var-durur ‘vardır’ 9a/305, zindān-durur ‘zindandır’  8a/259 

          -» Olumsuz çekimi ‘degil’ kelimesiyle yapılır: 
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degildür ‘değildir’ ‘10b/378, 12b/440(2), 13b/472; eksik degil+dür ‘eksik değildir’ 

13b/472; şek degil+dür ‘şüphe yoktur’ 12a/417, 12b/440 

          -» Soru şekli çeşitli soru edatlarına +dUr eki getirilmek suretiyle yapıldığı gibi 

ismin yalın hâline soru eki +mI getirilerek de yapılır: 

kim+dür ‘kimdir’ 9b/319, 12a/421(2), 16b/605, 18a/656; ne+dür ‘nedir’ 5a/141(2), 

5a/143, 10a/334, 16a/575; ne+si+dür ‘nesidir’ 13a/467; ‘aceb mi ‘tuhaf  mı?’ 

16a/577; ṭañ mı ‘şaşılacak şey mı?’ 15b/567; var mı ‘var mı?’ 10a/334; var mıdur  

‘var mıdır?’7b/267 

 

      3.1.1.2.2.1.6.  -(U)K+ /-(I)K+ Fiilden İsim Yapan Ek 

     Bu ek, Türkçede en işlek fiilden isim yapan eklerdendir. Eski Anadolu 

Türkçesinde aradaki yardımcı ünlü daima yuvarlaktır (Timurtaş 1994:  79).  

     Metnimizde ekin hem düz ünlülü hem de yuvarlak ünlülü şekilleri karşımıza 

çıkmaktadır. Hatta aynı fiillerde bile bu iki şekil mevcuttur: aç-ı-ḳ ~ aç-u-ḳ gibi. 

     Ekin her iki şeklinin de kullanılmış olması bu ekin uyuma bağlanma sürecinde 

olduğunu göstermektedir.  

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

aç-ı-ḳ  ‘açık’  9b/318, 12a/412; aç-u-ḳ ‘açık’  8a/253, 11a/377; art-u-ḳ  ‘fazla’ 

11b/398, 18a/664; ayr-u-ḳ ‘başka’  15b/569; çat-ı-ḳ  ‘çatık’ 12a/412; uyan-ı-ḳ 

‘uyanık’ 14b/525 

 

      3.1.1.2.2.1.7. +lU İsimden İsim Yapan Ek 

     İsimlerden sıfat yapan en işlek ektir. Eki, Eski Anadolu Türkçesinde yalnız 

yuvarlak olarak -lu, -lü şeklinde görmekteyiz. Ekin düz ünlülü şekilleri daha sonra 

Osmanlıca içinde ortaya çıkmıştır. Böylece Batı Türkçesinin yeni devirlerinde hâkim 

olan düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak düz ve yuvarlak ünlülü şekiller yan 

yana kullanıla gelmiştir (Ergin 2000:  160). Eski Anadolu Türkçesinde bağlandığı 
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ismin ünlüsü ne olursa olsun daima yuvarlak ünlülü olan bu ek, metnimizde de 

sadece yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılmıştır. Örnekleri şu şekildedir: 

devlet+lü  ‘talihli’ 15a/534; dür+lü  ‘türlü’ 8a/266, 8b/289, 10b/366; ḳan+lu  ‘kanlı’ 

8a/265; ot+lu  ‘otlu’ 9b/313; sīret+lü  ‘yüzlü’ 4b/111; yazıḳ+lu   ‘günahkar’ 8a/252 

 

     3.1.1.2.2.1.8.  +(U)m/+(I)m 1. Teklik Şahıs İyelik Eki  

    “Teklik birinci şahıs iyelik eki eskiden beri hep –m olarak kalmıştır (Ergin 2000:  

222).” Ek, ünlüyle biten isimlere doğrudan gelirken ünsüzlere biten isimlerden sonra 

araya –I-, -U yardımcı seslerini alır. Batı Türkçesine geçince Eski Anadolu 

Türkçesinde bu yardımcı ünlü de umumî yuvarlaklaşma temayülü içine girmiş ve 

yalnız -U şeklinde yuvarlak olarak kullanılmıştır (Ergin 2000:  223). “Bu 

yuvarlaklaşmaya –m sebep olmuştur (Timurtaş 1994:  33).” Sonradan Osmanlıcada 

yardımcı ses, yeniden ünlü uyumuna bağlanmış ve bugünkü şekline kavuşmuştur 

(Ergin 2000:  223, 224).   

      Metnimizde geçiş dönemi özelliği gösteren eklerden biri de 1. teklik şahıs iyelik 

ekidir. Ekin ünlüsü metnimizde bazı yerlerde, EAT döneminde olduğu gibi, uyum 

dışı ve yuvarlakken bazı yerlerde ise Osmanlı Türkçesinde kullanılan uyuma tâbi 

olmuş düz şekilleriyle kullanılmıştır.  

     Metnimizde bu ek, 16 yerde düz ünlüyle, 20 yerde ise yuvarlak ünlüyle 

kullanılmıştır. Kullanılan düz ünlülü şekillerden; cünbüş+i+m 13b/484, göñl+i+m 

4b/122, maḥbūb+ı+m 7a/224 örneklerinde yuvarlak ünlülerden sonra gelerek 

düzleşmeye bağlı tersine uyumsuzluk göstermektedir.  

     Ekin metnimizde tespit edilen kullanımları şu şekildedir:  

ad+ı+m ‘adım, ismim’ 5a/144; ağz+ı+m+da ‘ağzımda’ 12a/425; alpluġ+u+m+ı 

‘kahramanlığımı’ 11a/383; ana+m ‘annem’  4b/126, 5b/152; beglüg+ü+m+i  

‘beyliğimi’ 11a/383; cān+ı+m ‘canım, ruhum, özüm’ 14a/495; cünbüş+i+m 

‘hareketliliğim’ 13b/484; dā‘iye+m ‘isteğim’ 3b/83; diş+i+m  ‘dişim’ 12a/425; 

mecmū‘ı dişler+ü+m+i ‘bütün dişlerimi’ 12a/426; göñl+i+m ‘gönlüm’ 4b/122; 

gözler+ü+m+i ‘gözlerimi’ 5b/161, 14a/491; göz+ü+m ‘gözüm’ 4b/120, 5b/162, 
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14a/493; ḥabīb+ü+m ‘sevdiğim’ 7a/219; İlāh+ı+m ‘İlah'ım’ 7a/223; iş+i+m 

‘işim’12a/445; ḳalb+i+m+den ‘kalbimden’ 7b/246; ḳarındaş+ı+m ‘kardeşim’ 

13b/475; ḳubbeler+i+m ‘kubbelerim’ 6a/177; ḳullar+ı+m+ı ‘kullarımı’  7a/228; 

maḥbūb+ı+m ‘sevdiğim’ 7a/224; minnet+ü+m+i ‘minnetimi’ 11b/401; murād+ı+m 

‘isteğim’ 3b/84, 9a/305; pādişāh+ı+m ‘padişahım’ 7a/223; rıżā-yı vālide+m 

‘annemin rızası’ 5a/146, 5b/150; söz+ü+m+i ‘sözümü’ 14a/497; ṭabīb+ü+m 

‘doktorum, tabibim’5b/181; ümmet+ü+m+e ‘ümmetime’ 7b/245, 8a/251, 8a/252; 

ümmet+ü+m+i ‘ümmetimi’ 10a/339, 11b/401; vaṣiyyet+ü+m+i ‘vasiyetimi’ 

10a/339; yeglüg+ü+m+i ‘üstünlüğümü’ 11a/383; yir+ü+m+e ‘yerime’ 11b/391 

 

    3.1.1.2.2.1.9. +(U)mUz/+(I)mUz 1. Çokluk Şahıs İyelik Eki  

    Çokluk birinci şahıs iyelik eki aslında, Eski Türkçede de bugünkü gibi ünlü 

uyumuna bağlı olarak –mIz, -mUz şeklindeydi. Batı Türkçesine geçince Eski 

Anadolu Türkçesinde ekin yalnız yuvarlak şekilleri kalmış, düz isimlerde bile 

yuvarlak şekilleri kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinden sonra Osmanlıca içinde 

ek ünlü uyumuna bağlanmıştır (Ergin 2000:  223). 

     Metnimizde çokluk birinci şahıs için +mUz iyelik eki kullanılmıştır. Ünsüzle 

biten isimlerden sonra araya bazı yerlerde –I-, bazı yerlerde ise –U- yardımcı 

ünlüsünü almıştır. EAT döneminde yalnızca yuvarlak ünlülü şekilleri olan bu ek, 

yardımcı ünlü olarak da yine yuvarlak ünlü alıyordu. Fakat metnimizde yardımcı 

ünlüdeki değişim başlamış ve ek hem +(I)mUz hem de +(U)mUz şeklinde 

kullanılmıştır. Bu ek, metnimizde beş yerde +(I)mUz, dört yerde ise +(U)mUz 

şeklindedir. 

     Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:  

cünbüş+ü+müz ‘varlığımız, hareketliliğimiz’ 11b/402, eşġāl+i+müz+e ‘işimize’ 

7b/230, ḥācet+ü+müz ‘ihtiyacımız’ 9b/320, ḥāl+i+müz+e ‘hâlimize’ 7b/230 , 

himmet+ü+müz ‘çabamız’  9b/320, iḳlīm+i+müz ‘ülkemiz’ 5a/144, iş+ü+müz 

‘işimiz’ 11b/402, ḳıṣṣa+muz+ı ‘hikâyemizi’ 15b/553, murād+ı+muz+dur 

‘isteğimizdir’ 9b/323, şeyḫ+i+müz ‘tarikat büyüğümüz’ 3b/86 
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      3.1.1.2.2.1.10. +(U)ñ/+(I)ñ 2. Teklik Şahıs İyelik Eki  

    “Eski Anadolu Türkçesinde ekin ünlüsü daima yuvarlaktır. Bu yuvarlaklaşma –ñ 

tesiri ile ve özellikle 1. şahıs ekine benzeyerek olmuştur (Timurtaş 1994:  33).” Bu 

ekin ünlüsü de, 1. teklik şahısta olduğu gibi, Osmanlı Türkçesinde uyuma 

bağlanmıştır. 

     Metnimizde bu ekin ünlüsü 19 yerde düz ünlülü, 12 yerde ise yuvarlak ünlülüdür. 

Ek, hızlı bir geçiş aşamasına girmiştir. Fakat bu aşamayı henüz tamamlayamamıştır. 

Nitekim; ḥükm+i+ñ 11a/389, söz+i+ñ 11a/371 örneklerinde tersine uyumsuzluk 

görülmektedir. 

     Ekin metnimizde tespit edilen örnekleri şu şekildedir:  

ad+ı+ñ ‘ismin’1b/2, 5a/141; ‘adl+ü+ñ+e ‘adaletine’ 11a/389; cān+ı+ñ ‘canın, ruhun’ 

4b/123; cariye+ñ ‘hizmetçin’ 4b/126; cāh ü celāl+ı+ñ ‘rütbe ve büyüklüğün’ 

18b/674; dem+i+ñ+den ‘nefesinden’ 1b/13; dil+i+ñ+den ‘dilinden’ 1b/12; dīn+ü+ñ  

‘dinin, inancın’ 14a/499; el+i+ñ+den ‘elinden’ 17a/616; el+i+ñ+de+y+ken 

‘elindeyken’ 18b/679; eller+ü+ñ+i ‘ellerini’8b/308; faḫr+ı+ñ ‘böbürlenmen’ 

18a/665; göz+ü+ñ ‘gözün’ 18b/679; gūş+ı+ñ+da ‘kulağında’ 4a/106; ḥaḳḳ+u+ñ+da 

‘hakkında’ 14a/494; himmet+i+ñ+de ‘çabalamanda’ 3b/84; ḥükm+i+ñ  ‘hükmün’ 

11a/389; iş+i+ñ ‘işin’ 1b/4, 14a/498; ḳapu+ñ+a ‘kapına’ 10a/338; ḳapu+ñ+da 

‘kapında’ 3b/84; ḳavm+i+ñ+den ‘kavminden’ 14a/501; kerāmet+ü+ñ+e ‘kerametine’ 

10b/368; māl+ı+ñ ‘malın’ 18b/674, 18b/683; māl+ı+ñ+ı ‘malını’17a/634; 

muḥibb+ü+ñ ‘sevenin’ 5a/148, 5b/155; murād+ı+ñ ‘isteğin’ 5a/141; na‘ra+ñ-ıla 

‘bağırmanla’ 3b/88; naṣīb+ü+ñ+dür ‘kısmetindir’ 17b/640; naẓm+ü+ñ ‘şiirin’ 3b/90; 

söz+i+ñ ‘sözün’ 11a/371; ṭapu+ñ+a ‘huzuruna’ 10a/338, 14a/505; ṭapu+ñ+ı 

‘huzurunu’ 14a/504; vücūd+u+ñ ‘vücudun’ 1b/13; yüz+ü+ñ  ‘yüzün’ 15a/542 

 

      3.1.1.2.2.1.11. -(U)ñ/-(I)ñ, -(U)ñUz/-(I)ñUz 2. Çokluk Şahıs Emir Eki 

     İkinci çokluk şahıs emir eki Eski Anadolu Türkçesinde ünlüyle biten fiillerden 

sonra –ñ, ünsüzle biten fiillerden sonra –(U)ñ, -(U)ñUz şeklindedir ve daima 

yuvarlak ünlülüdür. Ekin bu –ñ ile –ñUz şekilleri Eski Anadolu Türkçesinden sonra 

Osmanlıcada da uzun süre devam etmiştir (Ergin 2000:  307).  
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     Metnimizde ekin hem düz ünlülü şekilleri hem de yuvarlak ünlülü şekilleri 

kullanılmıştır. Ayrıca Osmanlıcanın tersine, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi 

ekin ünlüsü henüz eke dâhil olmamıştır. Osmanlıcanın son devirlerinde –ñ’nin 

önündeki yardımcı ünlünün ekin bünyesine dâhil olduğunu biliyoruz (bk. Ergin 

2000:  307). Metnimizde ek ünlüyle biten fiillere doğrudan yardımcı ünsüz almadan 

gelmiştir. Yardımcı ses ekin bünyesine dâhil olsaydı ünlüyle biten fiillerden sonra 

araya –y- ünsüzü girmesi gerekirdi. 

     Ekin düz ünlülü şekillerinin kullanılmaya başlanması ve ekte yardımcı sesin ekin 

bünyesine dâhil edilmemiş olması, ekin geçiş aşamasında olduğunu göstermektedir.  

     Metnimizde ekin kullanımı şu şekildedir:  

aç-u-ñ ‘açın’ 12a/422; buyur–u-ñ 12a/416; buyur–ı-ñuz  ‘buyurunuz’ 9a/307, 

12b/432; di–ñ ‘deyin, söyleyin’ 12a/411; gel–i-ñ ‘gelin’ 14a/491; ḳıl–ı-ñ ‘kılın, 

yapın’ 5b/161, 14a/491; ḳıl–u-ñuz  ‘yapınız’ 14a/493; ol–ı-ñ ‘olun’ 10a/333, 

10b/353, 12a/429 (tersine uyumsuzluk) 

     Olumsuz Şekli 

ṣan–ma-ñ ‘sanmayın’ 10a/349; ṣan–ma-ñız ‘sanmayınız’ 16b/600 

 

      3.1.1.2.2.1.12. -sUn/-sIn  3. Teklik Şahıs Emir Eki 

     “Eski Türkçede bu ek, daima yuvarlak ünlülüdür. Eski Anadolu Türkçesinde 

varlığını muhafaza eden bu yuvarlaklık imlâda son zamanlara kadar devam etmiştir 

(Timurtaş 1994:  33).”  Bu –sUn eki, Eski Anadolu Türkçesinden sonra Osmanlıcada 

da son devirlere kadar böyle kalmış, ancak Osmanlıcanın sonlarında ünlü uyumuna 

bağlanarak bugünkü –sIn, -sUn, şekillerini almıştır (Ergin 2000:  306).  

     Metnimizde 9 yerde ekin düz ünlülü şekilleri, 27 yerde yuvarlak ünlülü şekilleri 

kullanılmıştır. Ek, bir geçiş aşamasındadır. Ancak burada dikkat edilecek bir husus 

ekin düz ünlülü şekilleri büyük oranda uyuma bağlıdır. Sadece ‘dürüş-sin’ tersine 

uyumsuzluk göstermiştir. Diğer geldiği fiillerin tabanları düz ünlülüdür. 

     Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  
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bil–sün ‘bilsin’ 18a/657; dile-sin ‘istesin’ 10a/339; dürüş–sin ‘çabalasın’ 7b/247; 

eyle–sün ‘yapsın, etsin’ 7b/246, 7b/249; geç–sün ‘geçsin’ 11b/391; irer–sin 

‘ulaştırsın’ 8a/250; it–sin ‘etsin’ 7b/245(2), 9b/329; it–sün ‘etsin’ 5b/149, 8a/251(2), 

8a/252, 10a/339, 11a/374, 14b/518, 18b/688; ḳıl–sun ‘kılsın, yapsın’ 7b/244, 7b/248, 

8a/250, 11a/385, 12a/428, 18a/657; ol–sun ‘olsun’ 3b/88, 4b/120, 5a/139, 17b/640; 

ṭol–sun ‘dolsun’ 14a/493; var–sın ‘varsın’ 9b/323; yat–sun ‘kalsın, dursun’ 17b/632 

     Olumsuz Çekimi 

ḳıl–ma-sun ‘yapmasın’ 5b/151; ḳo–ma-sun ‘bırakmasın, izin vermesin’ 7b/248; 

unut–ma-sın ‘unutmasın’ 4b/127,  5b/149; unut–ma-sun ‘unutmasın’ 11b/401 

 

     3.1.1.2.2.1.13. -UbAn Zarf-Fiil Eki 

      “-(y)Up ekinin genişletilmiş şeklidir. EAT’de karakteristik bir zarf-fiil ekidir 

(Gülsevin 2011:  133).” 

     Metnimizde ekin yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılmış, sadece bir örnekte ‘baḳ-

ıban’ düz ünlüyle kullanılmıştır. “Eski Anadolu Türkçesinde ur-ıban, gör-iben gibi 

aykırı misallerle de karşılaşırız (Ergin 2000:  345).” Dolayısıyla ek, metnimizde 

EAT’de kullanılan şekliyle karşımıza çıkmaktadır. 

     Metnimizde çokça kullanılan bu ekin örnekleri şunlardır:  

al–uban ‘alıp’ 15b/560; añ–uban ‘anıp’ 8b/287, 11a/376; baḳ–ıban ‘bakıp’ 14a/493, 

çıḳ–uban ‘çıkıp’ 9a/294; dik–üben ‘dikip’ 16b/591; dön–üben ‘dönüp’ 5b/160; geç–

üben ‘geçip’ 6b/204; gey–üben ‘giyinip’ 11a/376; giç–üben ‘geçip’ 11b/393; gir–

üben ‘girip’ 3b/90; id-üben ‘edip’ 4b/119, 8a/264, 8b/279; ḳaç–uban ‘kaçıp’ 

12b/449; ḳıl–uban ‘kılıp’ 8b/276, 15b/561; ol–uban ‘olup’ 9b/327; ṣor–uban ‘sorup’ 

9b/326; ṭoġ–uban ‘doğup’ 4b/110; var–uban ‘varıp’ 13a/459; yarıl–uban ‘varılıp’  

9a/301; ye–y-üben ‘yiyip’ 6a/170 

 

     3.1.1.2.2.1.14.  +Uñ/+Iñ, +nUñ/+nIñ  İlgi Hâli Eki 

     Tamlama hâli de denilen ilgi hâli Türkçede isim tamlamalarının tamlayan 

unsuruna getirilen eklerle yapılır. Bir aidiyet, sahiplik bildirirler.  



 113 

     “Eski Anadolu Türkçesinde, ilgi hâli ekinin ünlüsü daima yuvarlaktır. EAT 

devresinde ek +Uñ, +nUñ şeklindedir (Develi 1995:  115).”  Bu yuvarlaklaşma –ñ 

tesiriyle olmuştur.  Bu yuvarlaklaşma hadisesinde, 1. şahıs iyelik eki –m’nin de tesiri 

olduğu düşünülebilir. Önce bu –m tesiri ile 1. şahıs zamirinin ilgi hâli  “benim”  

kelimesindeki ünlü yuvarlaklaşmış sonra analoji (benzetme) yoluyla “senin”  

kelimesinin “senün”  şeklini aldığı düşünülmektedir. 1. şahıs iyelik eki –m tesiri ile 

1. şahıs zamiri ben ve biz’in ilgi hâlleri “benüm” ve “bizüm” şeklinde oluşmuşlardır 

(Timurtaş 1994: 34).  Ekin ünlüsü Osmanlıca içerisinde uyuma bağlanmış (Ergin 

2000:  230) ve bu uyum bugünkü Türkçeye kadar devam etmiştir.  

     İncelemiş olduğumuz metinde EAT döneminde görülen yuvarlaklaşmanın 

yanında ekin Osmanlı Türkçesinde uyuma bağlanmış şekilleri olan düz ünlü şekilleri 

de kullanılmıştır. Hatta bu ikili kullanımlar aynı kelimelerde bile çok sık görülür:  

a+nuñ ‘onun’ 4b/128, 5a/131; a+nıñ ‘onun’  3b/87, 4a/108, 6a/173, 6a/182, 6b/197, 

6b/205, 8b/281, 9b/313, 10a/348, 10b/354, 11a/379, 11b/392, 11b/409, 12a/411, 

12a/412, 12a/415, 11a/407, 13a/454, 13a/462, 13a/464, 14a/508, 14b/511, 15a/534, 

15b/554, 15b/555, 15b/567, 16a/572, 16a/579,14b/542, 16b/590, 16b/598, 16b/606, 

17a/612, 17a/614(2), 17a/628, 18a/656, 18a/657, 18a/658 (2) 

Ḥaḳḳ+ıñ ‘Allah'ın’ 1b/4, 1b/15, 5b/149, 7b/232, 7b/238, 10a/337, 11a/371, 11a/378, 

14a/506, 16b/601, 18b/675; Ḥaḳḳ+uñ ‘Allah'ın’  14a/508, 15a/537 

Ḫüdā+nıñ ‘Allah'ın’4a/125, 10b/354, 18a/651; Ḫüdā+nuñ ‘Allah'ın’ 12b/440 

Üveys+iñ ‘Üveys'in’ 12b/436, 12b/441, 15a/536, 16b/595, 16b/603, 16b/605, 

16b/606, 17b/641, 18a/668; Üveys+üñ ‘Üveys'in’ 4b/115, 12b/438, 13a/460 

bu+nıñ  ‘bunun’ 6a/182; bu+nuñ ‘bunun’ 13b/480, 13b/482 

bular+ıñ ‘bunların’ 6b/202, 17a/611, 18b/675; bunlar+uñ  ‘bunların’  16a/577 

Resūl+ıñ ‘Resul'ün’ 3a/68, 12a/424, 13a/454; Resūl+üñ ‘Resul'ün’ 4b/118, 8b/275, 

10a/340 

sen+iñ ‘senin’  11a/389, 18a/665, 18b/679; sen+üñ ‘senin’ 7a/229, 10b/368 



 114 

Veys+iñ ‘Veys'in’ 6a/175, 6a/180, 11a/380; Veys+üñ ‘Veys'in’ 7b/242, 12b/443, 

13a/453, 17a/617, 16a/598 

     Burada aynı kelimelerde ekin hem uyum dışı, EAT şekli, hem de uyuma girmiş 

olan Osmanlı Türkçesinde kullanılan şekilleri bize ekin bir değişim aşamasına 

girmiş olduğunu göstermektedir. Bu değişim aşamasının ne derece gerçekleştiğini, 

metinde geçen diğer ilgi hâli eki almış kelimeleri de tespit ederek görebiliriz. 

     Metinde geçen ilgi hâli eki almış kelimelere bakıldığında 134 yerde ekin düz 

ünlülü, 56 yerde ise yuvarlak ünlülü kullanıldığı görülmektedir. Buradan anlaşılıyor 

ki ekin değişimi hız kazanmıştır. Fakat ekimizin uyuma tâbi olmaya başladığı bu 

geçiş aşamasında yuvarlak ünlülü kelimelerden sonra artık yuvarlak ünlülü ilgi hâli 

ekinin gelmesi beklenirken; bu+nıñ 6a/182; Resūl+ıñ 3a/68, 12a/424, 13a/454; 

uṣūl+ıñ 12a/424 örneklerinde düzleşmeye tersine uyumsuzluk görülmektedir.  

     -» Ekin düz ünlüyle yazılan şekilleri –Iñ/-nIñ şeklindedir ve bu düz ünlülü 

kullanım şu kelimelerde görülmektedir: aba+nıñ ‘abanın’  11a/379; ādem+iñ 

‘insanın’ 16a/581; ‘ālem-i Ḥaḳḳ+ıñ ‘Hakk'ın âleminin’ 13a/467; a+nıñ-çün ‘onun 

için, o yüzden’ 6b/207; anlar+ıñ ‘onların’ 6a/178, 9b/316, 10b/365; ‘Āyişe+niñ  

‘Ayişe'nin’ 5b/159; baḥr-ı ṣafā+nıñ ‘sefa denizinin’ 15a/548; Bārī+niñ  ‘yaratıcı olan 

Allah'ın’ 18b/681; belā+nıñ ‘belanın’ 13b/471; bular+ıñ ‘bunların’ 6b/202, 17a/611, 

18b/675; cān-ı cihā+nıñ ‘dünyanın ruhunun’ 12a/411, 15b/555; cihān+ıñ ‘dünyanın’ 

6a/173, 8b/287, 8b/289, 13a/464, 13b/480, 18a/654; ol cihāt+ıñ ‘o tarafın’  13a/457; 

devr+iñ  ‘zamanın’ 8b/287; dünyā+nıñ ‘dünyanın’ 13a/465; eflāk+ıñ  ‘feleklerin’ 

8b/288; ehl-i faḳr+ıñ ‘fakir kişinin’ 18a/665; evliyā+nıñ  ‘evliyanın’ 15b/567; faḫr-ı 

dīn+iñ  ‘din büyüğünün’ 13b/488; faḳr+ıñ  ‘fakirliğin’ 18a/665; Fırāt+ıñ  ‘Fırat 

Nehri'nin’ 13a/457; ḥabīb-i Ḥaḳḳ+ıñ  ‘Hakk'ın sevdiğinin’ 10b/352; ḫalḳ+ıñ ‘halkın’ 

6b/199, 9a/295; ḥażret+iñ ‘hazretin’ 13b/486; ḥażret–i Ḥaḳḳ+ıñ ‘yüce Allah'ın’ 

4b/110; iḥsān+ıñ ‘iyiliğin’15b/577; il+iñ ‘şehrin’ 12b/447; lāle+niñ ‘lalenin’ 3b/75; 

Muṣṭafā+nıñ ‘Mustafa'nın’ 12a/415; raḥmet+iñ ‘rahmetin’ 8a/250; ṣaḥrā+nıñ ‘çölün’ 

3b/74; şāh-ı enbiyā+nıñ ‘peygamber şahının’ 8b/281; şehler+iñ ‘büyüklerin’ 

16a/575; ṭavr+ıñ ‘davranışın’ 8b/287; uṣūl+ıñ ‘usulün’ 12a/424; ‘uşşaḳ+ıñ 

‘âşıkların’ 4a/96; ümmet+iñ ‘ümmetin’ 7b/247, 10a/341; ümmü'l-müminīn+iñ 

‘Müslümanların annesinin’ 13b/488; vefā+nıñ ‘vefanın’ 15a/548; zamān+ıñ 

‘zamanın’ 8b/289; ẕāt+ıñ ‘kişinin’ 18b/686; ẕevḳ+iñ ‘zevkin’ 18a/661 
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       -» İlgi hâli ekinin yuvarlak ünlülü şekilleri –Uñ/-nUñ şeklindedir ve metnimizde 

şu kelimelerde görülmektedir: 

‘Alī+nüñ ‘Ali'nin’ 15a/532; ‘āşıḳ+uñ ‘aşığın’ 5a/148, 5b/155; ‘azīz+üñ ‘mübareğin’ 

14b/526; beyti+nüñ ‘evinin’ 17a/619; bezm+üñ ‘meclisin’ 3b/90; bunlar+uñ 

‘bunların’ 16a/577; cevr+üñ ‘cefanın’ 8b/287; cümlesi+nüñ ‘hepsinin’ 10b/368; 

dergāhı+nuñ ‘dergâhının’  4b/128; ġayrı+nuñ ‘başkasının’ 13b/474; ḥicāb+uñ 

‘utanmanın’ 4a/97; illeri+nüñ ‘şehirlerinin’ 10b/367; ḳapu+nuñ ‘kapının’ 5a/140; 

kendü+nüñ ‘kendisinin’ 12b/445; ḳılları+nuñ  ‘kıllarının’ 10b/367; kişi+nüñ  

‘kişinin’  7a/215; miskīn+üñ   ‘zavallının’  10a/334; Nebī+nüñ ‘Peygamber'in’ 

9a/296; nefs+üñ ‘nefsin’ 7b/237; ṣāliḥīn+üñ 14a/499; Safer Ayı+nuñ ‘Safer Ayının’ 

3a/69; siz+üñ ‘sizin’ 14a/493; velī+nüñ ‘ermişin’ 15a/532; vücūd+uñ ‘vücudun’ 

1b/12 

      İlgi ekinin 1.şahıslar için kullanılan –Im/-Um şekilleri de mevcuttur. Sadece 

birinci teklik ve çokluk şahıs için kullanılan bu ek –ıñ ilgi ekinin ben ve biz 

kelimelerindeki ‘b’ ünsüzünden dolayı bir dudak ünsüzü benzeşmesi yoluyla 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Ekin metnimizde tespit edilen şekilleri şunlardır:  

ben+im ‘benim’ 4b/122, 5b/161, 11b/391, 14a/491 

ben+üm ‘benim’ 5a/144, 7b/246, 10a/339, 13b/484 

biz+üm ‘bizim’ 3b/86, 5a/144, 9b/323 

 

   3.1.1.2.2.1.15.  -Up  Zarf-Fiil Eki 

    Eski Türkçeden beri en çok kullanılan zarf-fiil eklerindendir. Eski Türkçede 

yalnız –p şeklinde idi. Fakat Batı Türkçesinde ekin ünlüsü de eke dâhil edilmiştir. 

    Batı Türkçesinin başlarında –p tesiriyle ekin ünlüsü daima yuvarlaktır. Eski 

Anadolu Türkçesinde böylece -Up şeklinde olan ekin –Ip şekilleri ancak bu ilk 

devrenin sonlarında çıkmaya başlamıştır. Fakat –Up Osmanlıcada da bir müddet 

devam etmiştir. Ekin ünlü uyumuna tâbi şeklinin kullanılması ancak Osmanlıca 

içinde ortaya çıkmıştır (Ergin 2000:  341). Ek, ünlü uyumuna geç girdiği için 

Osmanlıcanın başlarında da yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılmıştır. 
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     İncelemiş olduğumuz metinde ek, hem EAT döneminde hem de Osmanlıcanın 

başlarında kullanılan yuvarlak ünlülü şekliyle karşımıza çıkmıştır. Ekin düz ünlülü 

şekillerine metnimizin hiçbir yerinde yer verilmemiştir. Böylelikle ek, geçiş dönemi 

özelliği taşımamaktadır. Eski Anadolu Türkçesindeki şeklini korumuştur: aç–up 

3a/71, 6a/179; aġar-up 15a/542; al–up 4a/101, 6a/180, 9b/324, 10a/332, 10b/355; 

añ–up 3a/55, 8b/281, 8b/288; ara–y-up 9b/326; baḳ–up 11a/379, 11a/380; bil–üp 

3a/64, 11a/383; bul–up 13a/456; çaġır–up 5a/139; dök–üp 8b/280; dön–üp 5b/164, 

9a/299,12a/451; düz–üp 3b/89; eri–y-üp 8a/265, eşid-üp 13a/453, 13a/456; eyle–y-

üp 3b/88, 7b/235, 9a/290, 10a/330, 10b/369, 15a/544; gez–üp 4a/93; gör–üp 4b/123, 

5b/163, 6a/183, 9b/315, 16a/585; gözed-üp 7a/211; güd-üp 16b/603; id-üp 3a/71, 

5a/131, 6b/209, 7b/237, 8a/254, 8b/284, 10b/354, 13a/462, 15a/543; ilt–üp 7b/247, 

9b/314; iriş–üp 15a/548; eşid-üp 5b/157; ḳıl–ma-y-up 5a/132; ḳıl–up 5b/156, 

7b/233, 7b/246, 7b/249, 8a/267, 8b/277, 8b/285, 10a/340, 11b/401, 12b/443, 

13b/477, 13b/482; oḳu–y-up 3a/63, 15b/559, 18b/688; ol–up 4b/118, 6b/190, 6b/193, 

6b/206, 7b/232, 8a/252, 8a/269, 9a/290, 9a/298, 15a/541, 15a/545, 15a/546, 

15b/560, 17a/624, 17a/628; otur–up  7a/213; ṣaç–up 15b/550; ṣor–up 13a/469; 

söyleş–üp 12b/436; ṭur–up 5a/138, 7a/217, 8a/253; ṭuy–up 10a/330; unut–ma-y-up  

5b/152; ur–up 7b/244; var–up 10b/370, 11b/403, 17b/636; vir–üp 7b/236, 10a/331, 

15a/549; yaḳ–up 13b/477; yan–up 8a/263, 9a/291, 9a/302, 13b/477; ye–y-üp 

15a/540; yi–y-üp 11b/405; yumu-p dur- 17a/625 

 

     3.1.1.2.2.2. Ünlüsü Düz Olan Ekler 

     Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi metnimizde de eklerde ve kelimelerde 

daima yuvarlak ünlülü ekler olduğu gibi düz ünlülü ekler de görülmektedir. Bu 

durum, düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmaktadır. 

 

      3.1.1.2.2.2.1. -AyIn 1. Teklik Şahıs Emir Eki 

      “Emir 1.teklik şahıs için Eski Anadolu Türkçesinde –AyIm, -AyIn ekleri karışık 

olarak kullanılmıştır. Fakat bu yan yana kullanışta –ayın, -eyin gittikçe azalmış –

ayım, -eyim çoğalmıştır. Sonunda –ayın, -eyin Osmanlıcada yerini tamamıyla –

ayım, -eyim’e bırakmıştır (Ergin 2000:  305).” 
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      Ekin metnimizdeki kullanımı şu şekildedir:  

çek–eyin ‘çekeyim’ 4b/121; gör–eyin ‘göreyim’ 4b/121, 12a/422, 14b/516, 14b/518; 

ḳatlan–ayın ‘katlanayım, bekleyeyim’ 14b/516; n'eyle-y-eyin?  ‘ne yapayım?’ 

17b/635; ṭur–ayın ‘durayım’ 14b/518; var–ayın ‘varayım’ 4b/119; vir–eyin 

‘vereyim’ 12a/422 

     Olumsuz Çekimi 

it–me-y-eyin ‘etmeyeyim’ 14b/529(2); vir–me-y-eyin ‘vermeyeyim’ 14b/530 

 

      3.1.1.2.2.2.2. -dI Görülen Geçmiş Zaman Eki 

     “Ekin ünsüzü daima d (ötümlüdür). EAT.’de henüz ötümlülük-ötümsüzlük 

uyumuna tâbi olmamıştır (Gülsevin 2011:  89).” 

      Görülen geçmiş zaman 3.teklik şahsı ifade ederken Eski Anadolu Türkçesinde 

ek, daima düz ünlülü şekliyle kullanılmıştır. Ekin düzlük-yuvarlaklık uyumuna tâbi 

olmaya başlaması Osmanlıca devresinde mümkün olabilmiştir. Fakat metnimizde 

uyuma girmeye başladığına dair herhangi bir ipucu tespit edilemedi. Dolayısıyla 

ekin EAT döneminde kullanılan şeklinin devam ettiğini ve bir değişime 

uğramadığını söyleyebiliriz. Ekin metnimizde tespit edilen kullanımları şu 

şekildedir: acı-dı ‘acıdı’ 9a/298; aç-dı ‘açtı’ 10a/350; al-dı ‘aldı’ 5a/140, 13a/459; 

aġla-dı ‘ağladı’ 11b/407, 13b/475; başla-dı ‘başladı’ 14b/517, 17b/644, 17b/645; bil-

di ‘bildi’ 17b/642; (diş) bile-di ‘diş biledi, fırsat kolladı’ 13a/460; bul-dı ‘buldu’ 

8a/261, 14b/515; çek-di ‘çekti’ 5b/164, 6a/185; çekin-di ‘çekindi’ 13a/460; çıḳar-dı 

‘çıkardı’ 11b/404; den-di ‘diye söylendi’14a/530; di-di ‘dedi’ 1b/14, 3b/83, 4b/119, 

4b/122, 4b/127, 5a/139, 5a/141, 5a/144, 5a/146, 5b/149,4a/116, 5b/158, 5b/159, 

5b/161, 6a/177, 6a/178,4b/145,4b/146, 6a/186, 6b/197, 6b/198, 6b/199,6a/199, 

7b/239, 7b/242, 9a/305, 9a/308, 9b/310, 9b/320, 9b/323,8b/294, 10a/339, 10a/342, 

10a/347, 10b/353, 10b/356, 10b/362, 10b/369, 10b/370, 11a/382, 11a/384, 11a/387, 

11b/391, 11b/395(2), 11b/396(2), 11b/397, 11b/398, 11b/399, 11b/400, 11b/401, 

11b/397, 11b/398, 11b/399, 11b/400, 11b/401, 11b/402, 11b/403, 11b/405, 11b/408, 

11b/409, 11b/410, 10a/372, 12a/414, 12a/416, 12a/417, 12a/420, 12a/421, 12a/422, 

12a/423, 12a/424, 12a/427, 13a/455, 13a/469, 13b/475, 13b/477, 13b/481, 13b/486, 
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13b/489, 14a/491, 14a/494, 14a/497, 14b/516, 14b/518, 14b/524, 14b/527, 15b/554, 

17b/633, 17b/635, 17b/638, 17b/641, 17b/642, 17b/643, 18a/660, 18b/672; dile-di 

‘istedi’ 13a/460; dögül-di ‘dövüldü’ 9a/299; dökül-di ‘döküldü’ 8a/268, 9a/299; 

döndi ‘döndü’ 5b/153, 12b/434; dur-dı ‘durdu, devam etti’ 5b/164, 16a/589; eyit-di 

‘söyledi’ 5a/143, 5a/145, 5b/154, 5b/158, 6b/195, 11b/394, 11b/399, 11b/407, 

13a/466, 13b/482, 14a/506, 17b/632, 17b/639; eyle-di ‘eyledi’ 4b/126, 8a/258, 

8a/262, 8a/263, 8b/271, 8b/272, 9a/304, 10a/350, 10b/355, 11a/382, 13a/458, 

13a/463, 14b/517, 14b/522, 15b/559; geç-di ‘geçti’ 8a/261, 17b/635; gel-di ‘geldi’ 

5a/140, 5a/148, 5b/154, 5b/155, 5b/156, 6a/184, 6a/185, 13b/490; getür-di ‘getirdi’ 

17b/637; gey-di ‘giydi’ 8a/269; git-di ‘gitti’  5b/156, 6a/184, 6a/185, 12b/448, 

14b/511, 14b/520, 17b/633; gönder-di ‘gönderdi’  10a/338, 11a/375, 17b/640; gönel-

di ‘yöneldi’ 8a/255; gör-di ‘gördü’ 5b/162, 12a/423, 13a/461, 17b/632; götür-di 

‘götürdü’ 12b/449; ımızġan-dı ‘uyukladı’ 14b/523; idin-di ‘edindi’ 16a/583; ir-di 

‘vardı, erdi’ 5a/138, 5b/162, 10b/359; iste-di ‘istedi’ 11b/393; işit-di ‘duydu’  

14b/526; it-di ‘etti, yaptı’ 4b/118, 6a/184, 8a/257, 8a/259, 8a/260, 8b/273(2), 9a/292 

(2), 11a/375, 11a/387, 11a/390, 11b/400, 12b/444(2), 12b/448, 13a/456, 14a/495, 

14b/511 (2), 14b/519, 14b/520, 14b/526, 16a/570; ḳal-dı  ‘kaldı’ 11a/373, 11a/374, 

11a/380, 14b/512; ḳıl-dı  ‘yaptı, kıldı’ 5a/134, 5b/152, 6a/186, 7b/234, 7b/235, 

7b/236, 8a/260, 8a/267, 9a/291, 9a/303 (2), 9b/322, 9b/329, 11a/376, 11a/377, 

11a/390, 11b/391, 12b/450, 14b/514, 14b/517, 16a/587, 17b/635, 17b/636, 17b/644, 

18a/655, 18b/677; ḳo-dı  ‘koydu, bıraktı’ 8b/274, 9a/296, 17b/637; ḳon-dı  ‘kondu’ 

8a/257, 8b/271; ḳonul-dı ‘koyuldu’ 12b/433; ḳop-dı ‘ortaya çıktı’ 17a/613; ḳurtul-dı 

‘kurtuldu’  11a/374; muştula-dı ‘müjdeledi’ 6a/174; oḳu-dı ‘okudu’ 9a/294, 9a/296; 

ol-dı ‘oldu’ 5a/134, 6a/175, 6a/176, 6b/207(2), 8a/262, 8a/268, 8b/270(2), 9a/293, 

9a/297, 9a/299, 9a/300 (2), 9a/301, 9a/302 (2), 9b/324, 11a/381(2), 11a/382, 

12b/435, 12b/442, 12b/445, 12b/446, 12b/447 (2), 13a/456, 13b/479, 14a/494, 

14a/495, 14b/521, 14b/530, 15a/533, 15a/533, 16b/591, 17a/612(2), 17b/641(2); 

otur-dı ‘oturdu’ 8b/277; öp-di ‘öptü’ 5b/159, 13b/488; sev-di ‘sevdi’ 18a/668; sevin-

di ‘mutlu oldu’ 5b/153, 5b/157; ṣı-dı ‘kırdı’ 12a/424; ṣor-dı ‘sordu’  13a/464; ṣun-dı 

‘sundu’ 17b/643; ṣunul-dı ‘sunuldu’ 8a/255; sür-di ‘sürdü’ 13b/487; ṭadur-dı 

‘tattırdı’ 18a/663; ṭaġıl-dı ‘dağıldı’ 8b/274; ṭoġ-dı ‘doğdu’ 4b/111; ṭol-dı ‘doldu’ 

6a/174; ṭur-dı ‘durdu’ 8b/275; ṭurı gel-di ‘ayağa kalktı’ 9a/306; ṭuyul-dı ‘duyuldu’ 
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12b/449; uç-dı ‘uçtu’ 8a/257; ulaş-dı ‘ulaştı’ 13b/476; ur-dı ‘vurdu’ 16a/585; var-dı 

‘ulaştı’ 5b/160, 5b/164, 8a/256, 10b/355, 12b/449, 14b/519, 17a/620; vir-di  ‘verdi’ 

10a/330, 13a/459, 13b/490, 16a/589, 17b/639, 17b/642, 18a/668; yaḳıl-dı  ‘yakıldı’ 

8a/263, 9a/291, 9a/297; yan-dı ‘yandı’ 8a/268; yerin-di ‘üzüldü’  ‘4a/120; yi-di   

‘yedi’ 17b/643 

 

     3.1.1.2.2.2.3. -dIlAr  3. Çokluk Şahıs Görülen Geçmiş Zaman Eki 

     Görülen geçmiş zaman 3.çokluk şahıs çekiminde kullanılan ek tıpkı bugün 

olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de düz ünlülüdür. Fakat bugünkü Türkçeden 

farklı olarak EAT döneminde ekin ilk ünsüzü daima –d’lidir. Bu durum, Osmanlıca 

döneminde de devam etmiştir. Bazı metinlerde –t’li şekillerine de rastlamak 

mümkündür. Fakat metnimizde sadece –d’li şekilleri kullanılmış ve ek, değişim 

aşamasına girmemiştir. Bu, klişeleşmiş imlânın bir sonucu da olabilir. Çünkü bu 

kalıplaşmış imlâ şekli, ek başındaki ünsüzlerin köktekilerle benzeşmesine rağmen, 

Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir (Timurtaş 1994: 59). Metnimizdeki 

örnekleri şu şekildedir:  

başla–dılar ‘başladılar’ 6a/176; bil–diler ‘bildiler’ 12b/443; çıḳar-dılar ‘çıkardılar’ 

8a/265; di–diler ‘dediler’ 5b/163, 6a/185, 6b/195, 9a/309, 9b/311,                                          

10a/335, 10b/351, 12b/434, 15a/533(2), 15b/555, 16a/580(2); dök–diler ‘döktüler’ 

8a/264(2); eyit–diler ‘dediler’ 8a/254; eyle–diler ‘yaptılar’ 5b/163, 9a/293; gör–diler 

‘gördüler’ 10a/350, 12b/446; görüş–diler ‘görüştüler’ 10a/331; ilet–diler ‘ilettiler’ 

9a/290; iriş–diler ‘ulaştılar’ 9b/325; ḳo–dılar ‘koydular, bıraktılar’ 8a/266, 8b/272; 

ṭut–dılar ‘tuttular’ 8a/256; yu–dılar ‘yıkadılar’ 8a/266; yüri–diler ‘yürüdüler’ 8b/276 

     

    3.1.1.2.2.2.4. +I/+sI 3. Teklik Şahıs İyelik Eki 

   Teklik üçüncü şahıs iyelik eklerinin eski devrelerde –I, -sI olarak yalnız düz 

şekilleri vardı. Daha sonra, Osmanlıca devrinde, ünlü uyumuna bağlanmış ve 

bugünkü yuvarlak şekilleri de ortaya çıkmıştır (Ergin 2000:  222). 

     Birinci ve ikinci şahıs iyelik eklerinin tersine üçüncü şahıs iyelik eklerinin ünlüsü 

EAT döneminde daima düzdür. Diğer şahıslar için kullanılan iyelik ekleri 
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metnimizde bir geçiş aşamasında olmalarına rağmen üçüncü şahıslar için kullanılan 

iyelik eki Eski Anadolu Türkçesindeki şekliyle kullanılmıştır. Ek, bu hâliyle ünlü 

uyumunu bozmaktadır.  

      Ek, ünsüzle biten isimlerden sonra +I ünlüyle biten isimlerden sonra ise +sI 

şeklinde çekimlenmişir. Metnimizdeki kullanımları şu şekildedir: 

‘abīd+i ‘kulu’ 17a/616; ‘acz+i+yle ‘çaresizliğiyle’ 3a/55; ad+ı ‘ismi’ 3b/82; ‘adl 

ehl+i ‘adalet ehli’10a/359; āfitāb+ı+n ‘güneşini’ 4b/121; āh+ı ‘feryadı’ 8a/265, 

8b/276; aḥvāl+i ‘durumları, halleri’ 7b/233, 13a/464, 13a/469, 13b/480; ‘aḳl+ı ‘aklı’ 

11a/384, 11a/385; Allāh+ı+n ‘Allah'ını’ 1b/5; ‘ālem+i+n+den ‘âleminden’ 4a/96; 

alt+ı+n+da ‘altında’ 6a/177, 16a/579; ana+sı ‘annesi’ 4b/116, 4b/119; ard+ı+n+a 

‘arkasında, peşinde’ 5a/140; aṣl+ı ‘aslı’ 17b/642; ‘aşḳ+ı ‘aşkı’ 6a/175, 11b/409, 

12a/424; ata+sı ‘babası’ 13a/452; āvāre+si+y+em ‘avaresiyim’ 4b/128; ayaġ+ı 

‘ayağı’ 12a/418; ‘ayn+ı+n+da ‘gözünde’ 17a/629, 17b/630; az+ı ‘az olanı’ 11a/374; 

az+ı+n ‘az olanını’ 10b/369; ‘aẓāb+ı+n ‘azabını’ 4b/121; bāġ+ı+n+da 

‘bahçesinde’6b/220, 15a/545; baş+ı ‘başı’ 12a/418, 16a/575; bāṭın+ı ‘gizli olanı’ 

17b/648; belā+sı ‘belası’ 13b/473; beñz+i ‘teni’ 13a/461; beyt+i+nüñ ‘evinin’ 

17a/619; bī-çāre+si+y+em ‘onun zavallısıyım’ 4b/128; bil-düg+i+n+e ‘bildiğine’ 

11b/397; boyn+ı+n ‘boynunu’ 3a/56; bülbül+i ‘bülbülü’ 15b/550; cān+ı ‘canı, ruhu’ 

6a/173; cāy+ı ‘yeri’ 8a/262; cemāl+i ‘güzel yüzü’ 4b/120, 4b/124, 17a/626; cennet+i 

‘cenneti’ 6b/204; cism+i ‘vücudu’ 8b/272, 13a/462; cübbe+si+n ‘cübbesini’ 

12a/415; cümle+si ‘tamamı’ 10b/368, 17a/629; çoġ+ı ‘çoğu’ 10b/369, 11a/374; 

ḳādr-i celal+i ‘büyüklüğünün gücü’11a/407; Safer Ay+ı ‘Safer Ayı’  3a/69; şevḳ-i 

‘aşḳ+ı ‘aşkının neşesi’ 17b/641; resm-i ‘acīb+i+n ‘garip hâllerini’ 8b/289; 

dergâh+ı+n+a ‘dergâhına’ 4b/128, 7b/246; dīdār+ı+n+ı ‘yüzünü’ 4b/123; 

dīde+si+n+i ‘gözünü’ 4a/106; dil+i+n+e ‘diline’ 17b/649; diş+i+n ‘dişini’ 12a/424; 

dūd+ı ‘dumanı’ 9a/297; egn+i+n+e ‘omzuna’ 11a/378; eksüg+i ‘eksiği’ 11a/386; 

el+i ‘eli’ 4a/99 (2), 4a/101, 8a/255, 11b/404, 13a/460; emr+i ‘buyruğu, emri’  

8a/256, 10b/352, 12b/448; et+i+n+e ‘etine’ 13a/460; ev+i+n+e ‘evine’ 4b/123, 

5b/154, 13b/487; fenn+i+n+de ‘hünerinde’  3b/80; fırḳā+sı+n+ı ‘topluluğunu’ 

10b/358; fırṣat+ı ‘fırsatı’ 15a/535; fikr+i  ‘fikri’ 6a/171; gevher+i+n+i ‘mücevherini’ 

15a/544; göñl+i ‘gönlü’ 4b/116, 11a/377; ġıdā+sı ‘yiyeceği’ 5b/169, 9b/316, 
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11a/389; her bir+i ‘her biri’ 8b/274, 9b/327, 16a/589; ḫırḳa+sı+n ‘hırkasını’ 9b/322, 

10b/358; ılḳı+sı ‘atı’ 10b/365; iç+i ‘içi’ 3b/74, 3b/76; iğne+si ‘iğnesi’ 15b/558, 

15b/559, 15b/561; iki+si  ‘ikisi’ 10b/363, 16a/589; ism+i+n+i ‘ismini’ 1b/4; 

ḳalan+ı+n ‘kalanını’10a/367; ḳalb+i ‘kalbi’ 13a/461, 13a/458; ḳamu+sı ‘hepsi’ 

6b/201, 17a/628; ḳapu+sı+n+a ‘kapısına’  5a/131; Ḳaran Kūy+ı ‘Karen Köyü’ 

9b/325; ḳaṣd+ı+n+a ‘niyetine’12a/447; ḳat+ı+n+da ‘katında, yanında’ 10a/334, 

15a/535, 17a/627, 18b/673, 18b/680; kenār+ı+n+da ‘kenarında’ 13a/457; kendü+si 

‘kendisi’ 9b/316, 11a/378; ḳıl-duġ+ı  ‘yaptığı’ 6a/194, 8b/287; ḳop-duġ+ı ‘çıktığı, 

meydana geldiği’ 4b/110; ḳoyn+ı+n+a ‘koynına’ 11b/404; Kūfe cāmi‘+i+n+e ‘Kufe 

Cami'ine’ 9a/293; ḳulaġ+ı+n+da ‘kulağında’ 14a/500; ḳurb+ı ‘yakınlığı’ 17a/620; 

kūy+ı ‘köyü’ 4a/108, 9b/325, 12b/445; lāyıḳ+ı+dur ‘layığıdır’ 7b/242; 

leşker+i+n+de ‘askerleri arasında’ 15a/532; luṭf+ı ‘iyiliği’ 5b/162, 18b/681; 

maḥbesidür ‘hapishanesidir' 13a/467; maḳbūlısın ‘onun değerlisisin’ 11a/371; 

mecmū‘ı ‘tamamı’ 12a/423; meddāḥı ‘öveni’ 15b/567, 17a/612, 18a/656; 

miḥnet+i+n+den ‘derdinden’ 11b/426; mihr+i+n+e ‘adaletine’  6a/182; murġ+ı 

‘kuşu’ 15a/546; ne+si+dür? ‘nesidir?’ 13a/467; nefs+i+n+e ‘nefsine’ 13b/483, 

14b/526; cism-i nūr+ı ‘vücudunun nuru’ 8b/271; od+ı ‘ateşi’ 9b/325, 8b/283, 

9a/297, 9a/296; ‘ömr+i ‘ömrü’4b/132, 15a/534; öz+i ‘kendisi’ 3b/80, 4b/122,  

9b/322; Rabb+i ‘Rabb'i’3a/61; rāh+ı ‘yolu’ 15a/536; resm+i ‘şekli’ 15a/536; Resūl+ı 

‘Resul'ü’ 18b/671; rūḥ+ı ‘ruhu’ 8a/257, 8a/261, 17b/646; saġış+ı ‘sayısı (kadar)’ 

10b/367, 10b/368; ṣan‘at+ı+n+da ‘hünerinde’ 3b/80; secde+si ‘secdesi’  7a/212; ṣon 

uc+ı ‘sonu’ 7a/215; söz+i+n+den ‘sözünden’ 4a/97; ṣūret+i+n+den 

‘yüzünden’10b/374; tamām+ı ‘hepsi’ 8a/267, 14b/521; ṭāvuṣ+ı ‘tavusu’ 4a/93; 

temennā+sı ‘temennisi’ 17a/626; tüy+i ‘tüyü’ 10b/368; ulu+sı ‘büyüğü’ 13b/471, 

15b/567, 18a/665; vücūd+ı ‘vücudu’ 16a/581; yaş+ı ‘yaşı’ 8a/265; Yemen ehl+i 

‘Yemen'den olan kimse’ 9a/306; yer+i+n+e ‘yerine’ 3a/5; ẕikr+i  ‘zikri’ 6a/171 

 

     3.1.1.2.2.2.5. +lIK, +lUK İsimden İsim Yapan Ek 

     Eski Türkçede ünlüsü düzlük- yuvarlaklık uyumuna tâbi olan bu ek, Eski 

Anadolu Türkçesinde uyum dışında kalmış ve sadece düz ünlülü şekilleri 

kullanılmıştır. Bu devrenin sonlarında ek tekrar ünlü uyumuna bağlanmaya başlamış 



 122 

ve daha devre bitmeden tek tük örneklerde ekin yuvarlak şekilleri görülmüştür. 

Fakat devre biterken uyuma başlanma işi henüz fazla genişlememiş aykırılık 

Osmanlıcanın başlarında bile bir müddet devam etmiştir (Ergin 2000:  157).  

     Metnimizde 5 yerde düz, 4 yerde yuvarlak ünlülü şekilleriyle kullanılan bu ek, 

EAT’nin sonlarında başlayan geçiş aşamasını devam ettirmektedir. Fakat bu 

yuvarlak ünlülü örnekler tersine uyumsuzluk göstermekledirler. 

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

alp+luġ+um+ı ‘kahramanlığımı’ 11a/383, beg+lüg+üm+i ‘beyliğimi’ 11a/383, 

ben+lik ‘benlik’ 1b/9, 1b/10, ey+lik ‘iyilik’ 18b/687(2), sen+lük ‘senlik’ 1b/10, 

ulu+luġ+ı+n ‘büyüklüğünü’ 12b/443, yeg+lüg+üm+i ‘iyiliğimi’ 11a/383 

 

     3.1.1.2.2.2.6. -mIş Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki 

     Metnimizde görülen geçmiş zaman 3. teklik şahsı ifade etmek için –mIş eki veya 

birkaç yerde –mIşdUr yapısı kullanılmıştır. Eklendiği fiilin ünlüsü ister düz ister 

yuvarlak olsun ekin daima düz ünlülü şekilleri kullanılmıştır.  

       “Batı Türkçesinde de ilk devirlerde böyle yalnız düz şekilli olmuştur. Eski 

Anadolu Türkçesinden başka Osmanlıcanın ilk devrelerinde de hep bu şekil devam 

etmiş, ekin yuvarlak şekilleri ancak Osmanlıcanın sonlarına doğru ortaya çıkarak 

bugünkü çok şekillilik meydana gelmiştir (Ergin 2000:  300).” Buradan da 

anlaşılıyor ki ekin metnimizde tespit ettiğimiz düz ünlülü şekilleri değişim 

aşamasına girmemiştir. 

      Metnimizde ekin kullanımları şu şekildedir:  

aṣıl-mış ‘asılmış’ 15b/562, aṣ-mış-dı ‘asmıştı’ 15b/560,  baġışla–mış ‘affetmiş’ 

15b/561, buyur–mış-dur ‘emretmiştir’ 16a/587, di–miş-dür ‘demiştir’ 17a/610, eyle–

miş ‘yapmış’ 18a/651, gizle–miş ‘gizlemiş’ 4b/113, gör–me-miş ‘görmemiş’ 4b/113,  

it–miş ‘etmiş’ 3b/74, ol–mış ‘olmuş’ 16a/575, ör–miş ‘örmüş’ 15b/557, süzül–miş 

‘süzülmüş’ 3b/72, vir–miş ‘vermiş’ 15b/563, 15b/564, 16a/571 
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     3.1.1.2.2.2.7. -(I)n- / -(U)n-  Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Dönüşlülük eki olan –n fiilden fiil yapan ek, Türkçede çok kullanılan eklerden 

biridir. Ünlüyle biten fiillere doğrudan geldiği gibi ünsüzle biten fiillerden sonra 

araya yardımcı ünlü alarak gelir. Bu yardımcı sesler Eski Türkçede ünlü uyumuna 

bağlıydı. Fakat Eski Anadolu Türkçesinde bu uyum bozulmuş, yardımcı seslerin bir 

müddet yalnız düz şekilleri kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinden sonra 

Osmanlı Türkçesinde bu yardımcı sesler tekrar uyuma bağlanmıştır (Ergin 2000:  

203). 

     Metnimizde 15 yerde görülen bu ek, sadece bir örnekte yuvarlak ünlülü şekliyle 

görülmektedir ve bu örnek de düzlük-yuvarlaklık uyumuna tâbidir: gör-ü-n–  

     Düz tabanlı fiillerden sonra düz ünlülü, yuvarlak tabanlı fiilden sonra da yuvarlak 

ünlülü şekliyle kullanılmıştır. Ek, bu şekliyle geçiş aşamasını tamamlayıp dudak 

uyumuna bağlandığını göstermektedir. 

     Ekin metnimizde kullanılan şekilleri şunlardır:  

bil–i-n- ‘bilinmek’ 12b/432, çek-i-n- ‘çekinmek’ 13a/460, de–n- ‘denmek’ 15b/569, 

di–n- ‘denmek’ 15b/567,  gör-ü-n– ‘görünmek’  11a/384, ḳo-n- ‘konmak’ 8a/257, 

sev-i-n- ‘sevinmek’  4b/123, ṣı-n- ‘kırılmak’ 12a/426, ṣıġ-ı-n- ‘sığınmak’  

 

      3.1.1.2.2.2.8. -IncA/-UncA Zarf-Fiil Eki 

     “Eski Türkçede bu ek, -ġınça,-ginçe şeklinde idi. Batı Türkçesine ek, -ınça, -inçe 

şeklinde geçmiş, Eski Anadolu Türkçesinde uzun zaman bu şekilde kullanılmıştır: 

ol-ınça, di-y-inçe, ḳıl-ınça, gör-inçe örneklerinde olduğu gibi. Sonradan 

Osmanlıcada ek, c’li şekle sokularak ve ünlü uyumuna bağlanarak bugünkü şekiller 

ortaya çıkmıştır (Ergin 2000:  342).” 

     Metnimizde genel olarak ekin EAT’de kullanılan düz ünlülü şekilleri kullanılmış, 

fakat bir örnekte ‘ol-unca’ yuvarlak ünlülü şekli kullanılmıştır. 

     Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir 

ol–ınca ‘olunca’ 4b/125, ol–ınca ‘oluncaya kadar’ 6b/209, ol–unca ‘oluncaya kadar’ 

13a/467, ye–y-ince ‘yiyince’ 11b/406, yumul–ınca ‘yumulunca’ 18b/679 



 124 

      3.1.1.2.2.2.9. -(I)ş- / -(U)ş-  Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Ortaklaşa, beraber yapılan, işleri belirtmek için kullanılan fiilden fiil yapan ektir. 

Bu yüzden bu eke, işteşlik eki de denmektedir. “Ünsüzle biten fiillerden sonra araya 

yardımcı ünlüler alarak gelir. Bu ünlüler Eski Türkçede dudak uyumuna bağlıyken 

Eski Anadolu Türkçesinde daha çok düz ünlülü şekillerinin kullanıldığını 

görmekteyiz (Ergin 2000:  209).”  

     Metnimizde 9 yerde görülen bu ek, sadece bir örnekte yuvarlak ünlülüdür ve 

uyuma tâbidir. Ekin düz ünlülerden sonra düz, yuvarlak ünlülerden sonra yuvarlak 

ünlülü olduğunu görmekteyiz. Eski Anadolu Türkçesinde görülen uyumsuzluk 

metnimizde görülmez. Bu yönüyle ek, geçiş aşamasını tamamlamıştır. 

     Ekin metnimizde kullanılan şekilleri şunlardır:  

aġla-ş– ‘ağlaşmak’ 13a/463, 13b/477, gör-ü-ş– ‘görüşmek’  10a/331, ir-i-ş- 

‘erişmek’ 3a/58, söyle-ş- ‘söyleşmek’ 12b/436, ula-ş- ‘ulaşmak’ 13b/476 

   

     3.1.2. Ünlü Değişmeleri       

     3.1.2.1. /i/ > /e/ Değişimi 

     “Eski Anadolu Türkçesinde kelime başında ve ilk hecede birçok i’ler 

Osmanlıcanın son devirlerinde ve Türkiye Türkçesinde e olmuştur (Ergin 2000:  79, 

80).  Metinde çoğu sözcükte (vir-, it-, ir-, iriş- gice, girü vs) bu değişim henüz 

başlamamışken bazı kelimelerin ise ikili kullanımları mevcuttur:  

                                                /i/                                   >                       /e/ 

yi-  4a/107, 5b/167, 9b/316,10a/366, 12a/434,   
      17a/615, 17b/634,16a/599, 17b/643, 18b/681 

ye-  6a/170, 11b/406, 15a/540, 17b/642, 17a/643 

yir  8b/273, 9a/309,10a/352, 17b/636, 17b/637,  
      9a/309 

yer   3a/55, 7b/238, 8b/274, 7b/247, 7b/249,  
        8b/280, 9a/300, 10a/337, 10a/341, 

yig  3a/60, 12b/431 yeg  11a/383, 11a/388, 11b/395, 11b/398, 16b/600 

di-  1b/1, 1b/14, 3b/83, 4b/119, 4b/122, 4b/127,  
      5a/139, 5a/141, 5a/144, 5a/146, 5b/149 

de-  4a/94, 15b/569, 7a/210, 7a/218, 7a/220 
 

giç- 11b/393 geç-  5a/135, 6b/204, 8a/261, 11b/391, 13b/473,  
         17a/622, 17b/635 
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     3.1.2.2.  /e/ > /i/ Değişimi 

     Bugün i’li olan bazı kelimeler Eski Anadolu Türkçesinde hem e’li hem de i’li 

şekilleriyle görülür. Bu kelimeler Osmanlıcada i’ye dönüşmüştür. Metnimizde bu 

kelimelerin ikili kullanımları mevcuttur: 

                                /e/                                                   >                          /i/   

gey-  7b/241, 7b/240,  8a/269, 10b/357, 10b/361,  
         11a/376, 11a/378 

giy-  10b/358 
 

yene  7b/230, 10b/369, 12b/442, 12b/450, 14b/520,  
         15a/539, 16a/571, 17b/644, 

yine  5b/164 (2), 6a/185,  14b/523, 15b/553 
 

eşit- 13a/453, 13a/456 işit- 5b/157, 8b/286, 14a/497, 14b/526 

 
 

     3.1.3. Ünlü Düşmesi 

     Sonu ünsüzle biten bazı kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında vurgusunu 

yitiren orta hece düşer. Bunun örneklerine metnimizde de rastlanmaktadır:  

aġ(ı)z+ı+m+da 12a/425, aġ(ı)z+u+ñuz 12a/422 

eg(i)n+i+n+e 11a/378 

göñ(ü)l+i 11a/377, göñ(ü)l+i+m 4b/122, göñ(ü)l+i+n 4b/116 

     Bazı kelimeler yapım ekleri alırken ünlü düşmesi meydana gelmiştir:  

ay(ı)r-u-ḳ 15b/569 

ey(i)+lik 18b/687(2) 

     Fiiller zaman ve şahıs ekleri alırken ünlü düşmesi olmuştur:  

ey(i)d-ür 5a/142 

     Ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geldiği zaman 

ünlülerden biri düşer ve iki kelime birleşip kalıplaşırlar. Bu olaya ‘birleşme’ denir: 

nesne < ne ise ne 11b/403, 18a/653 

n'eyleyeyin < ne eyle-  17b/635 

niçün < ne içün 6a/185 
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n'ola  < ne ol-  11a/372, 16a/573, 16a/574 

     Bu kelimelerin yanı sıra metinde aruz veznini bozmamak adına bazı kelimeler 

birleştirilmiştir ve dolayısıyla ünlü düşmesi meydana gelmiştir: benim-çün 7a/229, 

gördügi-çün 13b/488, olarıñ-çun 11a/374 

 

     3.1.4. Ünlü Türemesi 

     Bir örnekte +rAK mukayese eki ‘yig’ ismine gelirken söyleyişi kolaylaştırmak 

için arada –i- ünlüsü türemiştir: yig+i+rek 12b/431 

      

3.2. ÜNSÜZLER 

     3.2.1. Ünsüz Uyumu 

     Eski Anadolu Türkçesinde bugünkü anlamıyla eklerde sedalı olup olmama 

bakımından bir uyum söz konusu değildir. Çünkü eklendiği kelimenin kök veya 

gövdesinde bulunan ünsüz ne olursa olsun bazı ekler daima –d- ile yazılırlar. Bu 

durum metnimizde de devam etmiştir. Uyumu bozan ekler şu şekildedir:  

     +dA Bulunma Hâli Eki  

‘arş+da 15b/560, ‘arş-ı Ḥaḳ+da 15b/562, baş+da götür- 16a/574, cumhūr-ı melek+de 

7a/210, felek+de 7a/210, ḥālet+de 7b/234, ḫalvet+de 16b/600, ḥażret+de 5a/145, 

‘ibādet+de 6b/206, iş+de 1b/4, şeref+de 4b/109, żiyāfet+de+dür 15a/535 

     +dAn Ayrılma Hâli Eki 

edeb+den 6a/189, feyż-i Ḥaḳ+dan 16b/609, güneş+den 3b/86, ġaflet+den 14b/525, 

ḫilāfet+den 11a/381, ıraḳ+dan 18a/662, irmek+den 11a/388, kedūret+den 1b/10, 

meclis+den 4a/101, millet+den 5a/143, muḥabbet+den 12a/422, şefā‘at+den 4b/127, 

5b/149, ẕevk+den 12a/426, vaḥd-i ḥālet+den 18a/662 

     –dI Görülen Geçmiş Zaman Eki 

acıḳ-dum 5b/167, buluş–dum 14a/496, dök–di-ler 8a/264(2), eyit–di-ler 8a/254, it–

düm 7a/228, it–düñ 10b/362, eyit–di 5a/143, geç–di 8a/261, git–di 5b/156, işit–di 
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14b/526, it–di 4b/118, görüş–di-ler 10a/331, ilet–di-ler 9a/290, iriş–di-ler 9b/325, 

yarat–dum 7a/229 

     –dUK Sıfat-Fiil Eki 

ḳop–duġ+ı 4b/110 

     –dUr/-dUrUr Bildirme Eki 

bes+dür 14a/503, çoḳ+dur 10b/365, etmek+dür 9b/316, eylemek+dür 6a/187, 

eylik+dür 18b/687, gerek+dür 6a/187, Ḥaḳ+dur 1b/7, ḫoş+dur 16b/602, küleh+dür 

16a/579, melek+dür 18b/684, terbiyet+dür 1b/14, virmek+dür 7b/240, yigirek+dür 

3a/60, 12b/431 

     –dUr Fiilden Fiil Yapım Eki 

buluş–dur- 6b/190 

 

     3.2.2. Ünsüz Değişmeleri 

     3.2.2.1. b- > v- Değişimi 

     Eski Türkçede kelime başında bulunan bazı b- ünsüzleri Batı Türkçesinde v- 

ünsüzüne dönmüştür. Metnimizde de bu kurala riayet edilmiştir: var  ‘mevcut olan’ 

4a/108, 6a/177, 6a/186, 6a/188, 7a/229, 7b/234, 8a/267, 9b/310, 9b/311, 9b/313, 

10a/348, 10b/363, 13b/484(2), 14a/505, 16b/607, 18b/678, 18b/687                                   

var- ‘varmak, ulaşmak’   4b/119, 4b/123, 5b/160, 5b/164, 7b/243, 8a/256, 9b/323,    

10b/355, 12b/449, 13a/459, 13b/487, 14b/519, 17a/620  

vir- ‘vermek’ 4a/96, 4b/120, 7b/236, 7b/240, 9a/307, 9b/315, 10a/330, 11b/409, 

12a/413, 12a/422, 13a/459, 13b/490, 14a/499, 14a/499 15a/542, 15a/549, 15b/552, 

15b/563, 15b/564, 16a/571, 16a/589, 17b/639, 17b/642, 18a/668     

Fakat bir kelimede bu kurala riayet edilmediği tespit edildi. ‘Var’ kelimesinin 

metnin her yerinde v-li şekillerinin kullanılmasına rağmen ‘bir u bar 9a/31’  

ibaresinde b-li şekli kullanılmıştır. 

Sadece kelimelerde değil eklerde de -b->-v- değişimi olmuştur. 
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1. teklik şahsı ifade eden –van/-ven şahıs eki ‘ben’ zamirinin ekleşmesi ve –b->-v- 

değişikliği sonrası oluşmuştur: 

muḥaddiẟ+ven 13b/483 

dil-er-ven 14a/505 

iste-mez-ven 14a/506 

ṣıġın-ur-van 14b/524 

 

     3.2.2.2. t- > d- Değişimi 

     Kelime başı t- ünsüzlerinin d- ye dönüşmesi hadisesi Batı Türkçesinin en belirgin 

özelliğidir. Aslında bu değişim daha Eski Türkçe devresinin sonlarında başlamıştır, 

fakat Eski Anadolu Türkçesinde t- > d- değişiminin tam olarak oluştuğundan söz 

edilemez. Nitekim bazı kelimeler daima d- ile yazılırken bazıları t- ile yazılmaya 

devam etmiştir. 

d- ile yazılanlar:  

degil  ‘değil’ 3a/57, 3a/58, 5a/145, 6a/189, 6b/191, 11a/384, 12a/415, 13a/468, 

16a/570, 16b/605, 16b/606, 18a/654 

degül ‘değil’ 10a/344 (2), 10a/346 

di- ‘demek, söylemek’  1b/1, 1b/14, 3b/83, 4b/119, 4b/122, 4b/127, 5a/139,                    

5a/141, 5a/144, 5a/146, 5b/149, 5b/153, 5b/158, 5b/159, 5b/161, 6a/177,                  

6a/178, 6a/183,4b/146, 6a/186, 6b/197, 6b/198, 6b/199, 7b/237, 7b/239,                 

7b/242, 9a/305,7b/270, 9b/310, 9b/320, 9b/323,8b/294, 10a/339, 10a/342,                   

10a/347, 10b/353, 10b/356, 10b/362, 10b/369, 10b/370, 11a/382, 11a/384, 11a/387,                  

11b/391, 11b/395(2), 11b/396(2), 11b/397, 11b/398, 11b/399, 11b/400, 11b/401,                    

11b/397, 11b/398, 11b/399, 11b/400, 11b/401, 11b/402, 11b/403, 11b/405,                

11b/408, 11b/409, 11b/410, 10a/372, 12a/414, 12a/416, 12a/417, 12a/420,              

12a/421, 12a/422, 12a/423, 12a/424, 12a/427, 13a/455, 13a/469, 13b/475,             

13b/477, 13b/481, 13b/486, 13b/489  

deñlü ‘şeklinde’ 5b/165, 6a/175, 6b/194, 10b/368, 15b/563, 16a/571 
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degme ‘herhangi’ 17a/611 

delü ‘deli, aklî dengesi yerinde olmayan’ 9b/312 

dürlü ‘türlü, çeşitli’ 8a/266, 8b/289, 10b/366 

dürüş- ‘çabalamak’ 1b/9, 4a/107, 14a/497, 14a/500, 14a/502, 15a/541, 18a/661,  

18a/664, 18b/669, 18b/677, 18b/685 

     t- ile yazılanlar:  

ṭamu ‘cehennem’ 6b/200, 18a/651 

ṭapu ‘huzur’ 5a/131, 10a/338, 14a/504, 14a/505 

ṭaş 9a/300 

ṭavar ‘davar’ 10b/365, 10b/366 

ṭoḳuz ‘dokuz rakamı’15b/590 

ṭol- ‘dolmak’ 4a/100, 6a/174, 14a/493, 17b/649 

ṭoġ- ‘dünyaya gelmek’ 4b/110, 4b/111 

ṭoġrı ‘doğru’ 17b/633, ṭoġru 4b/123 

     Bunun yanında bazı kelimeler metnimizde hem t- li hem de d-li şekilleriyle 

kullanılmışlardır:  

dur- ‘durmak, son vermek’ 5a/133, 5b/164, 16a/589, 17a/625  ~  ṭur- ‘durmak’ 

5a/138, 5a/146, 6a/183, 6b/209, 7a/217, 8a/253 8b/275, 9a/306, 12a/423, 14b/518, 

16a/584 

dut- 14a/503 ~  ṭut- ‘tutmak, kavramak’ 3b/75, 6a/170, 8a/256, 10a/340, 14a/500, 

14b/516, 17b/647, 18a/650 
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     3.2.2.3. k- > g- Değişimi 

     Eski Türkçede kelime başı k- ünsüzleri Eski Anadolu Türkçesinde g- olmuşlardır. 

Arap harfli imladan k-/g- ayrımı yapmak imkânsızdır. Fakat biz bu kelimeleri g-‘li 

olarak okumayı uygun gördük. Metnimizde de bu değişim görülmektedir:  

geç- ‘geçmek, vazgeçmek’ 5a/135, 6b/204, 8a/261, 11b/391, 13b/473, 17a/622, 

17b/635                                                                                                                        

gel- ‘gelmek, varmak’3a/56, 3a/66, 3b/83, 5a/136, 5a/140, 5a/147, 5a/148, 5b/154, 

5b/155, 5b/156, 6a/180, 6a/184, 6a/185, 7b/230, 10a/338, 11a/372, 12a/429, 

12b/442, 13b/478, 13b/485, 13b/486, 13b/490, 14a/491, 15b/551, 15b/553, 17a/615, 

gerek  ‘gerek, lazım’  3a/60, 6a/187, 12a/430, 12b/431, 18a/659, 18b/670, 18b/671; 

getür- ‘getirmek’ 11b/403, 11b/406, 14a/492, 17b/637 

gey- ‘giymek’ 7b/240, 7b/241, 8a/269, 10b/357, 10b/361, 11a/376, 11a/378                  

gibi ‘gibi’ 3b/87, 3b/90, 4a/93, 4a/101, 4b/110, 5a/135, 5a/136, 5a/137, 5b/169, 

6b/208, 7b/237, 8b/280, 9a/292, 12b/445, 13b/482, 15a/540, 16a/586, 16b/590, 

18a/658,                                                                                                               

gice ‘gece’ 1b/8, 5b/165, 5b/167, 6a/188, 6b/193, 6b/209, 7a/211,  7a/212, 9b/314, 

14b/520(2), 14b/521, 14b/522, 17a/618, 17a/621, 17a/622, 17b/634, 17b/646                 

git- ‘gitmek, varmak’ 5a/135, 5a/137, 5b/156, 6a/184, 6a/185, 8b/279, 8b/284, 

12b/436, 12b/438, 12b/441, 12b/448, 13b/478, 14b/511, 14b/520, 17b/633                           

göñül  ‘kalp, gönül’ 4b/116, 4b/122, 6a/175, 11a/377, 11b/409, 12a/419, 12b/449; 

gör- ‘görmek’ 3a/64, 4b/113, 4b/114, 4b/121, 4b/123, 5b/157, 5b/158, 5b/162, 

5b/163, 6a/184,  6a/185, 6b/195, 6b/196, 6b/205, 7a/221, 7a/222, 7a/223, 7a/225, 

7a/227, 8b/286, 9a/307, 9b/315, 9b/328,  10a/347,  10a/350, 11a/377, 11a/379, 

11b/408, 11b/409, 11b/410, 12a/411, 12a/415, 12a/416,  12a/417, 12a/419, 12a/422, 

12a/423, 12b/431, 12b/446, 13a/451, 13a/456, 13a/458, 13a/461, 13b/488, 14a/492, 

14a/509, 14b/514, 14b/516, 15a/531, 15b/553, 16a/585, 17b/632, 17b/636                          

gün ‘gün’ 3a/67, 5b/167, 6a/170, 9b/314, 13a/457, 13a/467, 14b/521, 17a/621, 

gündüz ‘gündüz’  1b/8, 6a/188, 6b/193, 17a/618, 17a/621 

güneş ‘güneş’ 3b/86, 4a/101, 12b/445 

 



 131 

     3.2.2.4. ḳ- > ḫ- Değişimi 

     Metinde kelime başında bulunan ḳ-‘lerin henüz ḫ- olmadığını görülmektedir: 

ḳanda 7a/218; ḳandan 5a/143; ḳanı 5a/142, 13b/478, 13b/479; ḳanḳı 12a/426 

Bazı kelimelerde kelime sonunda veya kelime içindeki -ḳ-’lar  -ḫ- olmuştur: 

aḫşam ‘akşam vakti’ 9b/315 

daḫı ‘dahi, bile’ 3a/68, 4b/114, 6b/193, 6b/199, 10b/366, 10b/367, 11a/373, 11b/396, 

12a/427, 12b/448, 13a/463, 13b/484, 14a/499, 14a/500, 14a/501, 14a/502, 14a/510, 

14b/513, 14b/524, 15a/531, 16a/572, 16b/594 

 uçmaḫ ‘cennet’ 6b/200, 6b/203 

 

     3.2.2.5. -ḳ- > -ġ- Değişimi   

     Kelime ve eklerin sonunda bulunan -ḳ ünsüzü ünlüyle başlayan bir ek aldığında  

–ġ- ünsüzüne dönmüştür. Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: 

aḳ+ar- > aġar- ‘beyazlamak’ 15a/542 

çoḳ+ı > çoġı 11a/374, çoġın 10b/369;  

ḳıl-duḳ+ı > ḳılduġı 7b/232, 8b/287 

ḳulaḳ+ı+n+da > ḳulaġında  14a/500 

yaraḳ+ı+n > yaraġın ‘hazırlığını’ 12b/431 

 

     3.2.2.6. –k- > -g- Değişimi 

     Kelime ve eklerin sonunda bulunan –k ünsüzü, ünlüyle başlayan bir ek aldığında 

–g- ünsüzüne dönmüştür.  

beglük+ü+m+i > beglügümi 11a/383 

eksük+i > eksügi 11a/386 

bildük+i+n+e > bildügine 11b/397 
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yeglük+ü+m+i > yeglügümi 11a/383 

sevdük+i+n > sevdügin 16b/625 

dimek+e > dimege 3a/66 

 

     3.2.2.7. –t- > -d- Değişimi 

     Fiillerin sonunda bulunan –t ünsüzü ünlüyle başlayan bir ek aldığında –d-‘ye 

dönüşmüştür:  

aḳıt-ur > aḳıdur 8b/280;  

eşit-üp > eşidüp  13a/453, 13a/456   

ey(i)t-ür > eydür  5a/142 

git-er-ken > giderken  12b/436 

gözet-üp > gözedüp  7a/211 

uzat-ur > uzadur 3a/56  

unut-an > unudan 14a/507 

 

     3.2.3. Ünsüz Düşmesi 

     3.2.3.1. b- ve –l- Düşmesi  

     Eski Türkçede bol- fiilinde bulunan b- Eski Anadolu Türkçesinde düşmüştür. 

Metnimizdeki örneği şu şekildedir:   

ol-  ‘olmak’ 1b/4, 1b/9, 1b/10, 1b/13, 1b/14, 3a/56, 3a/61, 3b/84, 3b/87, 4a/103, 

4a/104, 4b/124, 4b/125,  5a/134, 5b/150, 6a/173, 6a/175, 6a/176, 6a/187, 6b/192, 

6b/193, 6b/207(2), 6b/209,   7a/215, 7a/218, 8a/262, 8a/268, 8b/270(2), 9a/293, 

9a/297, 9a/299, 9a/300, 9a/301, 9a/302 (2),  9b/319, 9b/324, 10a/333, 10a/341, 

10a/343(2), 10a/344, 10b/352(2), 10b/353, 11a/371, 11a/381(2), 11a/382, 11a/385, 

11a/386, 11a/387, 11a/388, 11b/395(2), 11b/402, 11b/405, 12a/429, 12b/435, 

12b/437, 12b/439, 12b/440, 12b/442, 12b/445, 12b/446, 12b/447 (2), 13a/456, 

13b/479, 13b/483, 14a/494, 14a/495,  14a/498, 14a/505, 14b/514, 14b/519,  14b/521, 
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14b/528,  14b/530, 15a/533,  15a/535, 15a/542(2), 15a/543, 15a/547, 15b/552, 

15b/564, 15b/567, 16b/591, 17a/615, 17a/621, 17b/633, 17b/638, 18a/656, 18a/661, 

18a/662, 18b/670, 18b/680, 18b/681 

     Yine Eski Türkçede keltür- ve oltur- fiilllerindeki –l- Eski Anadolu Türkçesinde 

düşmüştür: 

otur- ‘oturmak’  7a/213, 8b/277 

getür- ‘getirmek’ 11b/403, 11b/406, 14a/492,16a/598 

  

     3.2.3.2. –g/-ġ ve –g-/-ġ- Düşmesi 

     Eski Türkçede kelime sonunda bulunan –g, -ġ sesleri Batı Türkçesinde 

düşmüştür:  

ayru < adrıġ ‘ayrı’ 13b/484 

ḳamu < ḳamuġ ‘tamamı, hepsi’ 3a/60, 3a/64, 6a/170, 6a/176, , 6b/192, 6b/200, 

6b/201,  7a/214, 9a/293, 10b/366, 11a/372, 11a/389, 12b/444, 16a/578, 17a/628 

ḳapu < ḳapıġ ‘kapı’ 3b/84, 5a/131, 5a/140, 10a/338 

ḳarı < ḳarıġ ‘yaşlı’ 6a/188, 17a/627 

ṭapu < ṭapıġ  ‘huzur’ 5a/131, 10a/338, 14a/504, 14a/505 

     Kelimelerde olduğu gibi eklerde de bu şekilde bir düşüş söz konusudur: 

-lU < -lIg  

devletlü 15a/534; dürlü 8a/266, 8b/289, 10b/366 

ḳan+lu 8a/265 

ot+lu 9b/313 

sīret+lü 4b/111 

yazıḳ+lu 8a/252 

Bazı yapım ve çekim eklerinde bu ünsüz düşmesi bulunmaktadır: 
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eyü < edgü ‘iyi’ 14b/529, 18b/678 

gerek < kergek ‘gerek, lazım’ 3a/60, 6a/187, 12a/430, 12b/431, 18a/659, 18b/670 

yalan < yalġan 13b/474, 15b/569 

 

     3.2.3.3. Kelime Başı Ünsüz Düşmesi 

     Sadece bir örnekte karşılaştığımız kelime başı ünsüz düşmesinde y- ünsüzü 

düşmüştür: yılḳı > ılḳı 10b/365 

 

     3.2.4. Ünsüz Türemesi 

     Metnimizde genel olarak hemze (ٴ ) korunmuştur:  

dāim ‘sürekli, daima’ 5b/169, 9b/315, 16b/604  

ḳāim 6b/209, 17a/621 

      Bu kelimelerin hemzeli kullanımlarının yanında Türkçede hemzenin 

telaffuzunun zorluğundan dolayı bazı kelimelerde –y- ünsüzünün türediği 

görülmektedir:  

dāyim ‘sürekli, daim’ 5b/169, 6b/209, 9b/315, 16b/604 

hevāyī < hevāī ‘havaya ait olan’ 8b/285 

ḳāyim ‘ayakta’ 5b/165; ḳāyimīn 7a/210 

 

     3.2.5. Ünsüz İkizleşmesi 

     Tek örnekte tespit edilen ünsüz ikizleşmesinde –s- ünsüzü ikizleşmiştir: is+i > 

issi  ‘sahibi’ 9b/314 

 

     3.2.6. Hece Düşmesi 

     3. Teklik şahıs bildirme eki olan –dUrUr Eski Anadolu Türkçesinde hece 

düşmesine uğrayarak –dUr şeklini almıştır. EAT’de bu iki şekil de kullanılmış, daha 
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sonra Osmanlı Türkçesinde –dUrUr şekli arkaik bir unsur olarak bir süre 

kullanıldıktan sonra kullanımdan düşmüştür. Metnimizdeki kullanımı şu şekildedir: 

‘aceb+dür 9b/318; ‘ādil+dür 11b/392; ‘alīm+dür 16b/605; ‘Arab+dur 9b/318; 

āsimān+dur 16a/581; dürr-i ‘Aden+dür 17a/613; bes+dür 14a/503; cān+dur 15a/534; 

cāvidān+dur 15a/534; cenān+dur 4b/109; cihān+dur 16a/581; degil+dür 12a/417; 

delü+dür 9b/312; dem+dür 18b/682; deñlü+dür 14a/503; dişi+dür 12a/426; du‘ā+dur 

11b/400; eri+dür 18b/675; eren+dür 6a/178; er teg degil+dür 12b/440; etmek+dür 

9b/316; evliyā+dur 16b/593; eylemek+dür 6a/187, 18b/684; eylik+dür 18b/687; 

eyü+dür 14b/529; faḫr-ı eren+dür 3b/86; fānī+dür 13b/473; fitne+dür 17b/632; 

gerek+dür 6a/187, 12b/431; ġālib+dür 6b/191; ġanī+dür 7b/248; Ḥaḳ+dur 1b/7, 

1b/8; ḫāṣı+dur 12b/440; ḥāżır+dur 12b/432; ḥażret-i Ḥaḳdan+dur 16b/608; 

hemīn+dür 12a/430, 14a/509; içün+dür 7a/226(2); iḳlīm–i Yemen+dür  16a/588; 

ḳādir+dür 3a/61; Ḳaran+dur 4a/108; kim+dür 9b/319, 16b/605; kimyā+dur 16b/593; 

küleh+dür 16a/579; lāyıḳ+ı+dur 7b/242; maḥbesi+dür 13a/467; ma‘lūm+dur 

15a/536; manẓarı+dur 18b/675; mekân+dur 4b/109; melek+dür 18b/684,10a/368, 

17b/642; miskīn+dür 9b/317; mu‘ayyen+dür 10b/364; muḳtedā-yı kāribān+dur 

16b/594; mustaġraḳ+dur 6b/194; mübtedā+dur 1b/3; müntehā+dur 1b/3; müşkil+dür 

3b/85; ne+dür 5a/141(2), 10a/334, 16a/575; nesi+dür 13a/467; ol+dur 5a/129; 

pür+dür 3b/76; raḥmeten li'l- ‘ālemīn+dür 5a/130; ṣāribān+dur 16b/594; ṣadef+dür 

3b/76; seri+dür 16b/595; şek degil+dür 12a/417; şey+dür 7b/241; terbiyet+dür 

1b/14; ulusı+dur 13b/471; var+dur 9a/309, 13b/474, 16b/597(2) vaṣfı+dur 3b/91; 

vefā+dur 16a/584; Vādī-yi İbil+dür 9b/313; Veys-i Ḳaran+dur 6a/178, 17a/613; 

virmek+dür 7b/240; yaḳın+dur 12a/430; yeg+dür 11b/398; Yemen+dür 4a/108, 

5a/144; yigirek+dür 3a/60; yir+dür 9a/309; żiyāfet+de+dür 15a/535 
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4. ŞEKİL BİLGİSİ    

4.1. İSİM 

      4.1.1. İSİM YAPIM EKLERİ 

     4.1.1.1. İsimden İsim Yapma Ekleri 

     4.1.1.1.1.  +An İsimden İsim Yapan Ek 

     “Kategori eki olarak çokluk yapar. Kalıplaşmış örneklerde görülür (Gülsevin 

2011:  115).” Türkçede eskiden beri bulunan bu ek, hiç değişmemiş; Eski Türkçede, 

Eski Anadolu Türkçesinde ve daha sonra hep aynı kalmıştır (Ergin 2000:  174).  

     Ek, metnimizde iki örnekte kalıplaşmış olarak görülür: er+en ‘eren’ 3b/86, 

6a/178, 15b/554, 17a/613; oġ(u)l+an ‘oğlan, çocuk’ 14a/501 

 

    4.1.1.1.2. +ArU İsimden İsim Yapan Ek  

     “İstikamet bildiren kelimeler türetir (Gülsevin 2011:  115).” Eski Anadolu 

Türkçesinde ek, yuvarlak ünlülü olarak hep –ArU şeklindeydi (Ergin 2000:  242). 

     Metnimizde de EAT döneminde kullanıldığı yuvarlak ünlülü şekliyle karşımıza 

çıkan bu ek, geçiş dönemi özelliği taşımamaktadır: il+erü ‘ileri’ 13a/459 

 

    4.1.1.1.3. +cI İsimden İsim Yapan Ek 

     Türkçenin en işlek isimden isim yapan eklerindendir. Meslek isimleri yaptığı gibi 

bir işi, davranışı, özelliği huy edinenleri, sürekli yapanları da belirtmek için isme 

gelirler.  

     Ekin Eski Türkçede, Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıcanın ilk devirlerinde 

yalnız düz ünlülü şekilleri kullanılmıştır (Ergin 2000:  158). Metnimizde tek örnekte 

görülen bu ek düz ünlülü şekliyle kullanılmıştır: yalan+cı  ‘yalancı’ 13b/474 
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    4.1.1.1.4. +cIK İsimden İsim Yapan Ek 

     İsimlere gelerek onlardan küçültme veya sevgi, acıma ifade eden yeni isimler 

yaparlar. Metnimizde tek örnekte geçen bu ek, isme sevgi, acıma anlamı katmıştır. 

     “Eski Anadolu Türkçesinde ekin yalnız yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılmıştır. 

Ekin düzlük-yuvarlaklık uyumuna girerek yuvarlak şekillerinin yanında düz 

şekillerinin de olması Osmanlıca içinde olmuş, Osmanlıcanın son devirleri ile 

Türkiye Türkçesinde de ek, ünlü bakımından çok şekilli olarak kullanıla gelmiştir 

(Ergin 2000:  164).” 

     Metnimizde sadece bir yerde geçen ek, düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymaktadır. 

Yeterli örneği bulunmamakla birlikte, mevcut örnekten hareketle Eski Anadolu 

Türkçesindeki şeklinin değiştiğini ve ekin uyuma tâbi olduğunu söyleyebiliriz.  

     Ekin metnimizde kullanıldığı örneği şu şekildedir:  

ḳarı+cıḳ  ‘yaşlı’  6a/188 

 

      4.1.1.1.5. +dAş İsimden İsim Yapan Ek 

     Beraberlik, ortaklık bildiren isimden isim yapan ektir. Metnimizde tek örneği 

vardır: ḳarın+daş ‘kardeş’ 13b/475 

 

     4.1.1.1.6. +lIK, +lUK İsimden İsim Yapan Ek 

     Ekin ünlüsü metnimizde uyuma tâbi değildir. Ünsüzü (-ḳ ve –k) iki ünlü arasında 

kalınca yumuşayarak –ġ ve –g olur.  

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

alp+luġ+um+ı ‘kahramanlığımı’ 11a/383 

beg+lüg+üm+i ‘beyliğimi’ 11a/383 

ben+lik ‘benlik’ 1b/9, 1b/10 

ey+lik ‘iyilik’ 18b/687(2) 
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sen+lük ‘senlik’ 1b/10 

ulu+luġ+ı+n ‘büyüklüğünü’ 12b/443 

yeg+lüg+üm+i ‘iyiliğimi’ 11a/383 

 

     4.1.1.1.7. +lU İsimden İsim Yapan Ek 

     İsimlerden sıfat yapan en işlek ektir. Eski Anadolu Türkçesinde bağlandığı ismin 

ünlüsü ne olursa olsun daima yuvarlak ünlülü olan bu ek, metnimizde de sadece 

yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılmıştır. Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:  

devlet+lü  ‘talihli’ 15a/534 

dür+lü  ‘türlü’ 8a/266, 8b/289, 10b/366 

ḳan+lu  ‘kanlı’ 8a/265 

ot+lu  ‘otlu’ 9b/313 

sīret+lü  ‘yüzlü’ 4b/111 

yazıḳ+lu   ‘günahkar’ 8a/252 

 

     4.1.1.1.8. +(I)ncI/+(U)ncI İsimden İsim Yapan Ek 

     “Eski Anadolu Türkçesinde ek ve ekin yardımcı ünlüsü daima düz ünlülüdür. 

Bunda andırmaların rolü de düşünülmelidir: iki, altı, yedi gibi sayıların son 

seslerinin düz olması diğer sayıların eklilenmesindeki fonolojiye de tesir etmiş 

olmalı (Develi 1995:  124).” 

     Metnimizde üç yerde geçen bu ekin ünlüleri düz olmakla beraber üç+ü+nci 

örneğinde ekin yardımcı ünlüsü yuvarlaktır. 

     Ekin metnimizde kullanılan şekilleri şunlardır:  

dörd+i+nci ‘dördüncü’ 14b/522 

iki+nci ‘ikinci’ 7a/211 

üç+ü+nci  ‘üçüncü’  7a/212 
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     4.1.1.1.9. +rA İsimden İsim Yapan Ek 

     İsimlere gelerek yön gösteren zarflar veya zaman zarfları yaparlar. Esasen yön 

gösterme ekleridir. Lakin işlevlerini yitirmişlerdir. Metnimizdeki kullanımı şu 

şekildedir:                                                                                                                          

iç+re ‘içeri’ 3a/67, 4b/115, 8a/260, 15a/541, 15b/552, 16b/598                                            

ṣoñ+ra ‘sonra’ 13b/490, 15a/531                                                                                                    

üz+re  ‘üzere, üstüne’ 8a/253, 10a/342, 11a/380, 14b/520, 15b/558, 16a/576, 

16a/578(2), 17b/632 

 

      4.1.1.1.10. +rAK İsimden İsim Yapan Ek 

     İsimlere gelerek karşılaştırma için kullanılan ve isimlerden sıfat ya da zarf yapan 

ektir. Metnimizde tek örnekte görülmektedir: yig+i+rek  ‘daha iyi’ 3a/60, 12b/431 

 

     4.1.1.1.11. +sIz/+sUz İsimden İsim Yapan Ek 

     Eski Türkçede ekin bugünkü ünlü uyumuna bağlı dört şekli vardı (Ergin 2000:  

161). Eski Anadolu Türkçesinde ise ünlüsü devamlı yuvarlaktır (Gülsevin 2011:  

119). EAT’de ekin bu şekilde yuvarlak ünlülü olmasında +lU isimden isim yapan 

eke benzetmenin etkili olabileceği düşünülmektedir (Timurtaş 1994:  34). 

     Bu ek de, EAT’de daima yuvarlak ünlülü olan birçok ek gibi, Osmanlıcada dudak 

uyumuna girmiş ve –sIz, -sUz şekillerini almıştır. 

     Metnimizde 5 örnekte görülen bu ek, hem düz ünlülü hem de yuvarlak ünlülü 

şekilleriyle kullanılmıştır. Üstelik kullanılan düz ünlülü şekilleri taban ünlüsüyle 

uyum içindedir. Metnimizdeki örneklerden yola çıkarak ekin bu geçiş aşamasında 

diğer eklerden daha hızlı bir ilerleme gösterip aşamayı tamamladığını söyleyebiliriz. 

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

ben+siz ‘bensiz’  7a/227 
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göz+süz  ‘gözsüz, kör’ 6a/188 

‘ibādet+siz ‘ibadetsiz’  6b/191 

sen+siz ‘sensiz’ 7a/227 

yalan+sız  ‘yalansız’  15b/569 

 

     4.1.1.2. Fiilden İsim Yapma Ekleri 

     4.1.1.2.1. -(I)K+ /-(U)K+ Fiilden İsim Yapan Ek 

     Metnimizde ekin hem düz ünlülü hem de yuvarlak ünlülü şekilleri karşımıza 

çıkmaktadır.  

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

aç-ı-ḳ  ‘açık’  9b/318, 12a/412 

aç-u-ḳ ‘açık’  8a/253, 11a/377 

art-u-ḳ  ‘fazla’ 11b/398, 18a/664 

ayr-u-ḳ ‘başka’  15b/569 

çat-ı-ḳ  ‘çatık’ 12a/412 

uyan-ı-ḳ ‘uyanık’ 14b/525 

 

    4.1.1.2.2. -U+ Fiilden İsim Yapan Ek 

     Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak ünlülü olan bu ek, metnimizde de 

EAT’de kullanılan şekliyle karşımıza çıkmaktadır:  

ay(ı)r-u  ‘ayrı’ 13b/484 

ḳap-u  ‘kapı’ 3b/84, 5a/131, 5a/140, 10a/338 

ṣat-u  ‘alışveriş’ 11a/386 

ṭap-u  ‘huzur, kat’ 5a/131, 10a/338, 14a/504, 14a/505 

ṭol-u  ‘dolu’  12b/435 
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     4.1.2. İSİM ÇEKİM EKLERİ    

     4.1.2.1.  İyelik Ekleri 

     1. Teklik Şahıs: +(I)m/+(U)m  

     Ünlüyle biten isimlere doğrudan gelirken ünsüzlere biten isimlerden sonra araya 

–I-, -U yardımcı seslerini alır.  

     Metnimizde bu ek, 16 yerde düz ünlüyle, 20 yerde ise yuvarlak ünlüyle 

kullanılmıştır.  

     Ekin metnimizde tespit edilen kullanımları şu şekildedir:  

ad+ı+m ‘adım, ismim’ 5a/144; ağz+ı+m+da ‘ağzımda’ 12a/425; alpluġ+u+m+ı 

‘kahramanlığımı’ 11a/383; ana+m ‘annem’  4b/126, 5b/152; beglüg+ü+m+i  

‘beyliğimi’ 11a/383; cān+ı+m ‘canım, ruhum, özüm’ 14a/495; cünbüş+i+m 

‘hareketliliğim’ 13b/484; dā‘iye+m ‘isteğim’ 3b/83; diş+i+m  ‘dişim’ 12a/425; 

mecmū‘ı dişler+ü+m+i ‘bütün dişlerimi’ 12a/426; göñl+i+m ‘gönlüm’ 4b/122; 

gözler+ü+m+i ‘gözlerimi’ 5b/161, 14a/491; göz+ü+m ‘gözüm’ 4b/120, 5b/162, 

14a/493; ḥabīb+ü+m ‘sevdiğim’ 7a/219; İlāh+ı+m ‘İlah'ım’ 7a/223; iş+i+m 

‘işim’12a/445; ḳalb+i+m+den ‘kalbimden’ 7b/246; ḳarındaş+ı+m ‘kardeşim’ 

13b/475; ḳubbeler+i+m ‘kubbelerim’ 6a/177; ḳullar+ı+m+ı ‘kullarımı’  7a/228; 

maḥbūb+ı+m ‘sevdiğim’ 7a/224; minnet+ü+m+i ‘minnetimi’ 11b/401; murād+ı+m 

‘isteğim’ 3b/84, 9a/305; pādişāh+ı+m ‘padişahım’ 7a/223; rıżā-yı vālide+m 

‘annemin rızası’ 5a/146, 5b/150; söz+ü+m+i ‘sözümü’ 14a/497; ṭabīb+ü+m 

‘doktorum, tabibim’5b/181; ümmet+ü+m+e ‘ümmetime’ 7b/245, 8a/251, 8a/252; 

ümmet+ü+m+i ‘ümmetimi’ 10a/339, 11b/401; vaṣiyyet+ü+m+i ‘vasiyetimi’ 

10a/339; yeglüg+ü+m+i ‘üstünlüğümü’ 11a/383; yir+ü+m+e ‘yerime’ 11b/391 

 

    2. Teklik Şahıs: +(I)ñ/+(U)ñ  

    Eski Anadolu Türkçesinde ekin ünlüsü daima yuvarlaktır. Ünsüzü ise –ñ 

şeklindedir. 
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     Metnimizde bu ekin ünlüsü 19 yerde düz ünlülü, 12 yerde ise yuvarlak ünlülüdür.         

     Ekin metnimizde tespit edilen örnekleri şu şekildedir:  

ad+ı+ñ ‘ismin’1b/2, 5a/141; ‘adl+ü+ñ+e ‘adaletine’ 11a/389; cān+ı+ñ ‘canın, ruhun’ 

4b/123; cariye+ñ ‘hizmetçin’ 4b/126; cāh ü celāl+ı+ñ ‘rütbe ve büyüklüğün’ 

18b/674; dem+i+ñ+den ‘nefesinden’ 1b/13; dil+i+ñ+den ‘dilinden’ 1b/12; dīn+ü+ñ  

‘dinin, inancın’ 14a/499; el+i+ñ+den ‘elinden’ 17a/616; el+i+ñ+de+y+ken 

‘elindeyken’ 18b/679; eller+ü+ñ+i  ‘ellerini’8b/308; faḫr+ı+ñ ‘böbürlenmen’ 

18a/665; göz+ü+ñ ‘gözün’ 18b/679; gūş+ı+ñ+da ‘kulağında’ 4a/106; ḥaḳḳ+u+ñ+da 

‘hakkında’ 14a/494; himmet+i+ñ+de ‘çabalamanda’ 3b/84; ḥükm+i+ñ  ‘hükmün’ 

11a/389; iş+i+ñ ‘işin’ 1b/4, 14a/498; ḳapu+ñ+a ‘kapına’ 10a/338; ḳapu+ñ+da 

‘kapında’ 3b/84; ḳavm+i+ñ+den ‘kavminden’ 14a/501; kerāmet+ü+ñ+e ‘kerametine’ 

10b/368; māl+ı+ñ ‘malın’ 18b/674, 18b/683; māl+ı+ñ+ı ‘malını’17a/634; 

muḥibb+ü+ñ ‘sevenin’ 5a/148, 5b/155; murād+ı+ñ ‘isteğin’ 5a/141; na‘ra+ñ-ıla 

‘bağırmanla’ 3b/88; naṣīb+ü+ñ+dür ‘kısmetindir’ 17b/640; naẓm+ü+ñ ‘şiirin’ 3b/90; 

söz+i+ñ ‘sözün’ 11a/371; ṭapu+ñ+a ‘huzuruna’ 10a/338, 14a/505; ṭapu+ñ+ı 

‘huzurunu’ 14a/504; vücūd+u+ñ ‘vücudun’ 1b/13; yüz+ü+ñ  ‘yüzün’ 15a/542 

 

    3. Teklik Şahıs: +I/+sI  

    Birinci ve ikinci şahıs iyelik eklerinin tersine üçüncü şahıs iyelik eklerinin ünlüsü 

EAT döneminde daima düzdür. Ek, bu hāliyle ünlü uyumunu bozmaktadır.  

      Ek, ünsüzle biten isimlerden sonra +I ünlüyle biten isimlerden sonra ise +sI 

şeklinde çekimlenmişir. Metnimizdeki kullanımları şu şekildedir: 

‘abīd+i ‘kulu’ 17a/616; ‘acz+i+yle ‘çaresizliğiyle’ 3a/55; ad+ı ‘ismi’ 3b/82, 4a/108, 

5b/155, 6a/174, 9a/308, 9a/309, 9b/310,  9b/312, 9b/313, 13a/452(2), 14b/513, 

16b/598; ‘adl ehl+i ‘adalet ehli’10a/359; āfitāb+ı+n ‘güneşini’ 4b/121; āh+ı ‘feryadı’ 

8a/265, 8b/276; aḥvāl+i ‘durumları, halleri’ 7b/233, 13a/464, 13a/469, 13b/480; 

‘aḳl+ı ‘aklı’ 11a/384, 11a/385; Allāh+ı+n ‘Allah'ını’ 1b/5; ‘ālem+i+n+den 

‘âleminden’ 4a/96; alt+ı+n+da ‘altında’ 6a/177, 16a/579; ana+sı ‘annesi’ 4b/116, 

4b/119, 4b/122, 5a/134,  6a/188,  9b/316, 12b/448; ard+ı+n+a ‘arkasında, peşinde’ 
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5a/140; aṣl+ı ‘aslı’ 17b/642; ‘aşḳ+ı ‘aşkı’ 6a/175, 11b/409, 12a/424; ata+sı ‘babası’ 

13a/452; āvāre+si+y+em ‘avaresiyim’ 4b/128; ayaġ+ı ‘ayağı’ 12a/418; ‘ayn+ı+n+da 

‘gözünde’ 17a/629, 17b/630; az+ı ‘az olanı’ 11a/374; az+ı+n ‘az olanını’ 10b/369; 

‘aẓāb+ı+n ‘azabını’ 4b/121; bāġ+ı+n+da ‘bahçesinde’6b/220, 15a/545; baş+ı ‘başı’ 

12a/418, 16a/575; bāṭın+ı ‘gizli olanı’ 17b/648; belā+sı ‘belası’ 13b/473; beñz+i 

‘teni’ 13a/461; beyt+i+nüñ ‘evinin’ 17a/619; bī-çāre+si+y+em ‘onun zavallısıyım’ 

4b/128; bil-düg+i+n+e ‘bildiğine’ 11b/397; boyn+ı+n ‘boynunu’ 3a/56; bülbül+i 

‘bülbülü’ 15b/550; cān+ı ‘canı, ruhu’ 6a/173, 8a/258,12a/437; cāy+ı ‘yeri’ 8a/262; 

cemāl+i ‘güzel yüzü’ 4b/120, 4b/124, 17a/626; cennet+i ‘cenneti’ 6b/204; cism+i 

‘vücudu’ 8b/272, 13a/462; cübbe+si+n ‘cübbesini’ 12a/415; cümle+si ‘tamamı’ 

10b/368, 17a/629; çoġ+ı ‘çoğu’ 10b/369, 11a/374; ḳādr-i celal+i ‘büyüklüğünün 

gücü’11a/407; Safer Ay+ı ‘Safer Ayı’  3a/69; şevḳ-i ‘aşḳ+ı ‘aşkının neşesi’ 17b/641; 

resm-i ‘acīb+i+n ‘garip hâllerini’ 8b/289; dergâh+ı+n+a ‘dergâhına’  4b/128, 

7b/246; dīdār+ı+n+ı ‘yüzünü’ 4b/123; dīde+si+n+i ‘gözünü’ 4a/106; dil+i+n+e 

‘diline’ 17b/649; diş+i+n ‘dişini’ 12a/424; dūd+ı ‘dumanı’ 9a/297; egn+i+n+e 

‘omzuna’ 11a/378; eksüg+i ‘eksiği’ 11a/386; el+i ‘eli’ 4a/99 (2), 4a/101, 8a/255, 

11b/404, 13a/460; emr+i ‘buyruğu, emri’  8a/256, 10b/352, 12b/448; et+i+n+e 

‘etine’ 13a/460; ev+i+n+e ‘evine’ 4b/123, 5b/154, 13b/487; fenn+i+n+de 

‘hünerinde’  3b/80; fırḳā+sı+n+ı ‘topluluğunu’ 10b/358; fırṣat+ı ‘fırsatı’ 15a/535; 

fikr+i  ‘fikri’ 6a/171; gevher+i+n+i ‘mücevherini’ 15a/544; göñl+i ‘gönlü’ 4b/116, 

11a/377; ġıdā+sı ‘yiyeceği’ 5b/169, 9b/316, 11a/389; her bir+i ‘her biri’ 8b/274, 

9b/327, 16a/589; ḫırḳa+sı+n ‘hırkasını’ 9b/322, 10b/358; ılḳı+sı ‘atı’ 10b/365; iç+i 

‘içi’ 3b/74, 3b/76; iğne+si ‘iğnesi’ 15b/558, 15b/559, 15b/561; iki+si  ‘ikisi’ 

10b/363, 16a/589; ism+i+n+i ‘ismini’ 1b/4; ḳalan+ı+n ‘kalanını’10a/367; ḳalb+i 

‘kalbi’ 13a/461, 13a/458; ḳamu+sı ‘hepsi’ 6b/201, 17a/628; ḳapu+sı+n+a ‘kapısına’  

5a/131; Ḳaran Kūy+ı ‘Karen Köyü’ 9b/325; ḳaṣd+ı+n+a ‘niyetine’12a/447; 

ḳat+ı+n+da ‘katında, yanında’ 10a/334, 15a/535, 17a/627, 18b/673, 18b/680; 

kenār+ı+n+da ‘kenarında’ 13a/457; kendü+si ‘kendisi’ 9b/316, 11a/378; ḳıl-duġ+ı  

‘yaptığı’ 6a/194, 8b/287; ḳop-duġ+ı ‘çıktığı, meydana geldiği’ 4b/110; ḳoyn+ı+n+a 

‘koynına’ 11b/404; Kūfe cāmi‘+i+n+e ‘Kufe Cami'ine’ 9a/293; ḳulaġ+ı+n+da 

‘kulağında’ 14a/500; ḳurb+ı ‘yakınlığı’ 17a/620; kūy+ı ‘köyü’ 4a/108, 9b/325, 

12b/445; lāyıḳ+ı+dur ‘layığıdır’ 7b/242; leşker+i+n+de ‘askerleri arasında’ 15a/532; 
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luṭf+ı ‘iyiliği’ 5b/162, 18b/681; maḥbesidür ‘hapishanesidir' 13a/467; maḳbūlısın 

‘onun değerlisisin’ 11a/371; mecmū‘ı ‘tamamı’ 12a/423; meddāḥı ‘öveni’ 15b/567, 

17a/612, 18a/656; miḥnet+i+n+den ‘derdinden’ 11b/426; mihr+i+n+e ‘adaletine’  

6a/182; murġ+ı ‘kuşu’ 15a/546; ne+si+dür? ‘nesidir?’ 13a/467; nefs+i+n+e ‘nefsine’ 

13b/483, 14b/526; cism-i nūr+ı ‘vücudunun nuru’ 8b/271; od+ı ‘ateşi’ 9b/325, 

8b/283, 9a/297, 9a/296; ‘ömr+i ‘ömrü’4b/132, 15a/534; öz+i ‘kendisi’ 3b/80, 

4b/122,  9b/322; Rabb+i ‘Rabb'i’3a/61; rāh+ı ‘yolu’ 15a/536; resm+i ‘şekli’ 

15a/536; Resūl+ı ‘Resul'ü’ 18b/671; rūḥ+ı ‘ruhu’ 8a/257, 8a/261, 17b/646; saġış+ı 

‘sayısı (kadar)’ 10b/367, 10b/368; ṣan‘at+ı+n+da ‘hünerinde’ 3b/80; secde+si 

‘secdesi’  7a/212; ṣon uc+ı ‘sonu’  7a/215; söz+i+n+den ‘sözünden’ 4a/97; 

ṣūret+i+n+den ‘yüzünden’10b/374; tamām+ı ‘hepsi’ 8a/267, 14b/521; ṭāvuṣ+ı 

‘tavusu’ 4a/93; temennā+sı ‘temennisi’ 17a/626; tüy+i ‘tüyü’ 10b/368; ulu+sı 

‘büyüğü’ 13b/471, 15b/567, 18a/665; vücūd+ı ‘vücudu’ 16a/581; yaş+ı ‘yaşı’ 

8a/265; Yemen ehl+i ‘Yemen'den olan kimse’ 9a/306; yer+i+n+e ‘yerine’ 3a/55, 

7b/238, 8b/274, 7b/247, 8b/280, 9a/300, 10a/337, 10a/341; ẕikr+i  ‘zikri’ 6a/171 

 

    1. Çokluk Şahıs: +(I)mUz/+(U)mUz  

     Metnimizde çokluk birinci şahıs için +mUz iyelik eki kullanılmıştır. Ünsüzle 

biten isimlerden sonra araya bazı yerlerde –I-, bazı yerlerde ise –U- yardımcı 

ünlüsünü almıştır. Bu ek, metnimizde beş yerde +(I)mUz, dört yerde ise +(U)mUz 

şeklindedir. 

     Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:  

cünbüş+ü+müz ‘varlığımız, hareketliliğimiz’ 11b/402 

eşġāl+i+müz+e ‘işimize’ 7b/230 

ḥācet+ü+müz ‘ihtiyacımız’ 9b/320 

ḥāl+i+müz+e ‘hâlimize’ 7b/230  

himmet+ü+müz ‘çabamız’  9b/320 

iḳlīm+i+müz ‘ülkemiz’ 5a/144 



 145 

iş+ü+müz ‘işimiz’ 11b/402 

ḳıṣṣa+muz+ı ‘hikâyemizi’ 15b/553 

murād+ı+muz+dur ‘isteğimizdir’ 9b/323 

şeyḫ+i+müz ‘tarikat büyüğümüz’ 3b/86 

 

    2. Çokluk Şahıs: +(U)ñUz 

    İncelediğimiz metinde Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü şekilleriyle 

kullanılan diğer iyelik eklerinde bir düzleşme temayülü olmasına rağmen 2. çokluk 

şahıs için kullanılan iyelik ekinde böyle bir değişime rastlanmadı. Metnimizde ekin 

sadece yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılmıştır: 

aġz+u+ñuz ‘ağzınız’ 12a/422 

dil+ü+ñüz ‘diliniz’ 14a/493 

ḳudūm-ı eşref+ü+ñüz ‘mübarek adımlarınız’  10a/343 

ḥażret+ü+ñüz ‘siz kendiniz’ 7b/240 

istedüg+ü+ñüz ‘istediğiniz’ 10a/343 

niyyet+ü+ñüz ‘amacınız’ 7b/240 

 

     3. Çokluk Şahıs: +lArI  

     Metnimizde ekin sadece düz ünlülü şekilleri tespit edildi: 

‘āṣī+lerine ‘asilerine, günahkârlarına’ 7b/247, 10a/341 

dil+leri ‘dilleri’ 12b/435 

diş+leri ‘dişleri’ 12a/423 

göz+leri ‘gözleri’ 8b/278, 8b/280, 12b/435 

iç+lerinde ‘aralarında’ 6b/202 
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il+lerinüñ ‘şehirlerinin’ 10b/367 

     -» Metinde 3. teklik şahıs iyelik eki kullanılmasına rağmen çokluk şahsı ifade 

eden kullanımlara da rastlandı. Bu ekleri teklik şahıs iyelik eki arasında 

gösterilmesine rağmen aslında bunlar çokluk şahsı ifade etmektedirler. 

Ḳuru etmekdür anlarıñ ġıdāsı ‘onların yiyecekleri kuru ekmektir.’ 9b/316 

Be-ġāyet çoḳdur anlarıñ ṭavarı, devesi, ılḳısı, gāvı, ḥımārı. ‘Onların davarları, 

develeri, atları, öküzleri ve eşekleri çoktur.’  10b/365 

 

     4.1.2.2. Hâl Ekleri  

     4.1.2.2.1. +Iñ/+Uñ, +nIñ/+nUñ İlgi Hâli Eki 

     Tamlama hâli de denilen ilgi hâli Türkçede isim tamlamalarının tamlayan 

unsuruna getirilen eklerle yapılır. Bir aidiyet, sahiplik bildirirler. Eski Anadolu 

Türkçesinde, ilgi hâli ekinin ünlüsü daima yuvarlaktır. Ekin ünlüsü Osmanlıca 

içerisinde uyuma bağlanmış (Ergin 2000:  230) ve bu uyum bugünkü Türkçeye 

kadar devam etmiştir.  

     Metnimizde hem düz hem yuvarlak ünlülü şekilleriyle kullanılan bu ekin 

örnekleri şu şekildedir:  

a+nuñ ‘onun’ 4b/128, 5a/131; a+nıñ ‘onun’  3b/87, 4a/108, 6a/173, 6a/182, 6b/197, 

6b/205, 8b/281, 9b/313, 10a/348, 10b/354, 11a/379, 11b/392, 11b/409, 12a/411, 

12a/412, 12a/415, 11a/407, 13a/454, 13a/462, 13a/464, 14a/508, 14b/511, 15a/534, 

15b/554, 15b/555, 15b/567, 16a/572, 16a/579,14b/542, 16b/590, 16b/598, 16b/606, 

17a/612, 17a/614(2), 17a/628, 18a/656, 18a/657, 18a/658 (2) 

Ḥaḳḳ+ıñ ‘Allah'ın’ 1b/4, 1b/15, 5b/149, 7b/232, 7b/238, 10a/337, 11a/371, 11a/378, 

14a/506, 16b/601, 18b/675; Ḥaḳḳ+uñ ‘Allah'ın’  14a/508, 15a/537 

Ḫüdā+nıñ ‘Allah'ın’4a/125, 10b/354, 18a/651; Ḫüdā+nuñ ‘Allah'ın’ 12b/440 

Üveys+iñ ‘Üveys'in’ 12b/436, 12b/441, 15a/536, 16b/595, 16b/603, 16b/605, 

16b/606, 17b/641, 18a/668; Üveys+üñ ‘Üveys'in’ 4b/115, 12b/438, 13a/460 

bu+nıñ  ‘bunun’ 6a/182; bu+nuñ ‘bunun’ 13b/480, 13b/482 
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bular+ıñ ‘bunların’ 6b/202, 17a/611, 18b/675; bunlar+uñ  ‘bunların’  16a/577 

Resūl+ıñ ‘Resul'ün’ 3a/68, 12a/424, 13a/454; Resūl+üñ ‘Resul'ün’ 4b/118, 8b/275, 

10a/340 

sen+iñ ‘senin’  11a/389, 18a/665, 18b/679; sen+üñ ‘senin’ 7a/229, 10b/368, 

11a/389, 14a/494, 14a/498 

Veys+iñ ‘Veys'in’ 6a/175, 6a/180, 11a/380; Veys+üñ ‘Veys'in’ 7b/242, 12b/443, 

13a/453, 17a/617, 16a/598 

     -» Ekin düz ünlüyle yazılan şekilleri –Iñ/-nIñ şeklindedir ve bu düz ünlülü 

kullanım şu kelimelerde görülmektedir: aba+nıñ ‘abanın’  11a/379; ādem+iñ 

‘insanın’ 16a/581; ‘ālem-i Ḥaḳḳ+ıñ ‘Hakk'ın aleminin’ 13a/467; a+nıñ-çün ‘onun 

için, o yüzden’ 6b/207; anlar+ıñ ‘onların’ 6a/178, 9b/316, 10b/365; ‘Āyişe+niñ  

‘Ayişe'nin’ 5b/159; baḥr-ı ṣafā+nżń ‘sefa denizinin’ 15a/548; Bārī+niñ  ‘yaratıcı 

olan Allah'ın’ 18b/681; belā+nıñ ‘belanın’ 13b/471; bular+ıñ ‘bunların’ 6b/202, 

17a/611, 18b/675; cān-ı cihā+nıñ ‘dünyanın ruhunun’ 12a/411, 15b/555; cihān+ıñ 

‘dünyanın’ 6a/173, 8b/287, 8b/289, 13a/464, 13b/480, 18a/654; ol cihāt+ıñ ‘o 

tarafın’  13a/457; devr+iñ  ‘zamanın’ 8b/287; dünyā+nıñ ‘dünyanın’ 13a/465; 

eflāk+ıñ  ‘feleklerin’ 8b/288; ehl-i faḳr+ıñ ‘fakir kişinin’ 18a/665; evliyā+nıñ  

‘evliyanın’ 15b/567; faḫr-ı dīn+iñ  ‘din büyüğünün’ 13b/488; faḳr+ıñ  ‘fakirliğin’ 

18a/665; Fırāt+ıñ  ‘Fırat Nehri'nin’ 13a/457; ḥabīb-i Ḥaḳḳ+żń  ‘Hakk'żn sevdišinin’ 

10b/352; ḫalḳ+ıñ ‘halkın’ 6b/199, 9a/295; ḥażret+iñ ‘hazretin’ 13b/486; ḥażret–i 

Ḥaḳḳ+ıñ ‘yüce Allah'ın’ 4b/110; iḥsān+ıñ ‘iyiliğin’15b/577; il+iñ ‘şehrin’ 12b/447; 

lāle+niñ ‘lalenin’ 3b/75; Muṣṭafā+nıñ ‘Mustafa'nın’ 12a/415; raḥmet+iñ ‘rahmetin’ 

8a/250; ṣaḥrā+nıñ ‘çölün’ 3b/74; şāh-ı enbiyā+nıñ ‘peygamber şahının’ 8b/281; 

şehler+iñ ‘büyüklerin’ 16a/575; ṭavr+ıñ ‘davranışın’ 8b/287; uṣūl+ıñ ‘usulün’  

12a/424; ‘uşşaḳ+ıñ ‘âşıkların’ 4a/96; ümmet+iñ ‘ümmetin’ 7b/247, 10a/341; 

ümmü'l-müminīn+iñ ‘Müslümanların annesinin’ 13b/488; vefā+nıñ ‘vefanın’ 

15a/548; zamān+ıñ ‘zamanın’ 8b/289; ẕāt+ıñ ‘kişinin’ 18b/686; ẕevḳ+iñ ‘zevkin’ 

18a/661 

       -» İlgi hâli ekinin yuvarlak ünlülü şekilleri –Uñ/-nUñ şeklindedir ve metnimizde 

şu kelimelerde görülmektedir: 
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‘Alī+nüñ ‘Ali'nin’ 15a/532; ‘āşıḳ+uñ ‘aşığın’ 5a/148, 5b/155; ‘azīz+üñ ‘mübareğin’ 

14b/526; beyti+nüñ ‘evinin’ 17a/619; bezm+üñ ‘meclisin’ 3b/90; bunlar+uñ 

‘bunların’ 16a/577; cevr+üñ ‘cefanın’ 8b/287; cümlesi+nüñ ‘hepsinin’ 10b/368; 

dergāhı+nuñ ‘dergâhının’  4b/128; ġayrı+nuñ ‘başkasının’ 13b/474; ḥicāb+uñ 

‘utanmanın’ 4a/97; illeri+nüñ ‘şehirlerinin’ 10b/367; ḳapu+nuñ ‘kapının’ 5a/140; 

kendü+nüñ ‘kendisinin’ 12b/445; ḳılları+nuñ  ‘kıllarının’ 10b/367; kişi+nüñ  

‘kişinin’  7a/215; miskīn+üñ   ‘zavallının’  10a/334; Nebī+nüñ ‘Peygamber'in’ 

9a/296; nefs+üñ ‘nefsin’ 7b/237; ṣāliḥīn+üñ 14a/499; Safer Ayı+nuñ ‘Safer Ayının’ 

3a/69; siz+üñ ‘sizin’ 14a/493; velī+nüñ ‘ermişin’ 15a/532; vücūd+uñ ‘vücudun’ 

1b/12 

     Ekin iyelik eki almış kelimelerde kullanımı  

     İyelik eki almış kelimeler genelde herhangi bir ek almadan, eksiz isim 

tamlamaları oluşturmaktadırlar. Fakat metnimizde az da olsa iyelik ekleri almış 

kelimelerden sonra ilgi hâli eklerinin getirildiği de tespit edildi: 

‘İbādet beytinüñ mi‘mārı ‘ibadet evinin mimarı’ 17a/619 

Anuñ dergāhınuñ āvāresiyem ‘Onun kapısının hizmetçisiyim.’ 4b/128 

Ḫüdādan ġayrınuñ vardur vefātı ‘Allah'tan başkasının ölümü vardır.’ 13b/474 

Ṣaġışınca teninde ḳıllarınuñ  ‘Vücutlarındaki kılların sayısı kadar.’ 10b/367 

Safer Ayınuñ on dördi ‘Safer Ayının on dördü’ 3a/69 

 

      Ekin zamirlerde kullanımı 

     Ek, şahıs zamirlerinde aynı zamirlere hem düz hem de yuvarlak ünlülü şekliyle 

eklenmiştir:  

sen+iñ ‘senin’ 11a/389, 18a/665, 18b/679; sen+üñ ‘senin’ 7a/229, 10b/368, 11a/389, 

14a/494, 14a/498 

a+nıñ ‘onun’ 3b/87, 4a/108, 6a/173, 6a/182, 6b/197, 6b/205, 8b/281, 9b/313, 

10a/348, 10b/354, 11a/379, 11b/392, 11b/409, 12a/411, 12a/412, 12a/415, 12b/446, 
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13a/454, 13a/462, 13a/464, 14a/508, 14b/511, 15a/534, 15b/554, 15b/555, 15b/567, 

16a/572, 16a/579, 16a/581, 16b/590, 16b/598, 16b/606, 17a/612, 17a/614(2), 

17a/628, 18a/656, 18a/657, 18a/658 (2); a+nuñ ‘onun’ 4b/128, 5a/131 

siz+üñ  ‘sizin’  14a/493  

     Sadece şahıs zamirlerinde değil aynı zamanda işaret zamirlerinde de 

kullanılmıştır:  

bu+nıñ ‘bunun’  6a/182 

bu+nuñ ‘bunun’ 13b/480, 13b/482 

bular+ıñ ‘bunların’ 6b/202, 17a/611, 18b/675 

bunlar+uñ ‘bunların’ 16a/577 

      İlgi ekinin 1.şahıslar için kullanılan –Im/-Um şekilleri de mevcuttur. Sadece 

birinci teklik ve çokluk şahıs için kullanılan bu ek –ıñ ilgi ekinin ben ve biz 

kelimelerindeki ‘b’ ünsüzünden dolayı bir dudak ünsüzü benzeşmesi yoluyla 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Ekin metnimizde tespit edilen şekilleri şunlardır:  

ben+im ‘benim’ 4b/122, 5b/161, 11b/391, 14a/491 

ben+üm ‘benim’ 5a/144, 7b/246, 10a/339, 13b/484 

biz+üm ‘bizim’ 3b/86, 5a/144, 9b/323 

 

     Ekin edatlarla kullanımı 

 ‘+nIñ/+nUñ gibi’ 

     ‘+nUñ gibi’ kullanımı zamirlerde görülür. Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:   

Baña ḳılma bunuñ gibi tekellüf  ‘Bana bunun gibi tekliflerde bulunma.’ 13b/482 

Anıñ gibi eri medḥ itmez  ‘Onun gibi bir kişiyi övmez.’  18a/658 

 ‘+nUñ içün’ 
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     Bu şekilde bir kullanım metnimizde sadece bir yerde tespit edildi. Tespit edilen 

bu örnekte zamirle fiil arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulduğu görüldü. 

Anıñ-çün ol neṣībe oldı malik  ‘Onun için o temiz soyluya sahip oldu.’5a/169 

Olarıñ-çün Resūl itsün niyāzı  ‘Onlar için Resul dua etsin.’ 11a/374 

Senüñ-içün yaratdum  ‘Senin için yarattım’ 7a/229 

benim-çün ‘benim için’ 7a/229 

+(n)Uñ+la  

     Böyle bir kullanımda çokluk eki almış zamir +la ile birleşirken ilgi eki alır. Eski 

Anadolu Türkçesine özel olan bu şekilde bir kullanıma Modern Türkiye Türkçesinde 

rastlamamaktayız: 

anlaruñ-ıla ‘onlarla’ 8b/278 

 

     Eksiz kullanımı 

     Metnimizde bazı örneklerde ilgi hâlini kullanmadan isim tamlaması yapılmıştır. 

Bunun nedenlerinden biri de aruz veznine uymaya çalışmaktır. Her ne kadar 

cümlede tamlayan eki kullanılmamışsa da biz orda o ekin varlığını sezebiliyoruz. 

Vücūduñ ḳaṭresin ḳılsañ ferāmūş ‘vücudunun bir damlasını unutsan’ 1b/12 

Benim sensin iden göñlim özi zeyn ‘Benim gönlümün özünü süsleyen, neşelendiren 

sensin.’  4b/122 

Senüñ ḥükmiñ ġıdāsına ḳamu aç ‘Senin hükmünün gıdasına herkes aç.’ 11a/389 

Meger aṣḥābdan bir ehl-i ‘irfān, Herem adı atası adı Ḥayyān ‘Meğer ashabdan bir 

irfan ehli (vardı), adı Herem babasının adı Hayyan(dı).’ 13a/452 

Yene anlar yolına ḳıldı seyrān ‘Yine onların yoluna vardı.’  12b/450 
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     4.1.2.2.2. Belirtme Hâli Eki  

     Metnimizde isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları belirten belirtme hâli 

eki olarak üç tip ek tespit ettik. 

     +I Belirtme Eki 

      Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan temel belirtme ekidir. Bağlandığı 

kelimenin ünlüsü ister yuvarlak ister düz olsun ekin ünlüsü daima düzdür. Bu 

nedenle ek düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymamaktadır. Metnimizde de bu ek, EAT 

döneminde kullanılan şekliyle karşımıza çıkar. Ek zamirlere, iyelik eki almış 

kelimelere ve yalın isimlere gelebilmektedir.  

     Ünsüzle biten kelimelerden sonra +I; ünlüyle biten kelimelerden sonra geldiğinde 

ise +(n)I/+(y)I şeklinde isimleri belirtir. Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: 

‘ālem+i ‘âlemi’ 12a/417; alpluġum+ı ‘kahramanlığımı’ 11a/383; altun+ı ‘altını’ 

17b/635; an+ı ‘onu’ 1b/5, 3a/60, 5b/152, 5b/158, 6a/171, 6a/174, 6a/188,  6b/195, 

6b/196, 7a/221, 7b/240, 7b/241, 9b/319, 10a/349, 11a/385, 12a/417, 12a/420, 

12a/421, 13a/451, 13a/456, 13b/476, 14a/502, 14b/515, 15a/531, 15b/568, 15b/569, 

16a/570, 16a/571, 16a/576, 16b/599, 17a/618, 17b/637, 17b/642, 17b/646, 

18a/655(2), 18a/657, 18a/668; Aṣḥāb–ı Kirām+ı ‘Ashab-ı Kiram'ı’  8a/267; ‘āṣīler+i  

‘günahkârları’ 10a/340; bāb+ı ‘bölümü’ 3a/66; beglügüm+i  ‘beyliğimi’ 11a/383; 

ben+i ‘beni’ 6b/196, 7a/223, 7a/225, 7a/226, 7a/227, 14a/509, 14a/510, 14b/511; 

Bismillāhi'r-raḥmāni'r-raḥīm+i  ‘Bismillahirrahmanirrahim'i’ 1b/1; biz+i ‘bizi’ 4a/97, 

4a/98, 4b/127, 6a/184; kelām-ı ehl-i ‘aşḳ+ı ‘aşk ehlinin sözlerini’ 15a/540; şarāb-ı 

‘aşḳ+ı  ‘aşk şarabını’ 4a/107; bunlar+ı ‘bunları’ 10a/330; bular+ı ‘bunları’ 9a/292, 

17a/610; burc+ı ‘burcu’  10a/342; dervīş+i ‘dervişi’ 18b/669; deyen+i ‘diyeni’ 

4a/94; diyār+ı ‘memleketi’ 8b/283, 12b/448; efġān+ı ‘figanları’ 8b/285; mecmū‘ı 

dişlerüm+i ‘bütün dişlerimi’ 12a/426; ellerüñ+i ‘ellerini’ 10a/347; emr+i ‘emri’ 

8a/254, 8a/256; er+i  ‘kişiyi, eri’ 18a/658; fenn+i ‘hümeri’ 16a/582, 16a/583; fütūḥ+ı 

‘zaferi’  8a/261; ḥükm-i Ḥaḳḳ+ı ‘Allah'ın hükmünü’ 3a/64; ḫulḳ+ı ‘huyu’  13b/478; 

ihtimām+ı ‘özeni’ 7b/244; İlāh+ı ‘yaratanı’ 11b/394; ḳıṣṣamuz+ı ‘hikâyemizi’ 

15b/553; ḳulūb+ı ‘kalpleri’ 9a/303; mālıñ+ı ‘malını’ 18b/673; mevt+i ‘ölümü’ 

14a/500; namāz-ı ṣubḥ+ı ‘sabah namazını’ 14b/515; olmaġ+ı ‘olmayı’ 14a/506; 

Rabb+i ‘Rabb'i’  3a/64; rāh-ı ḫuşū‘+ı ‘tevazu yolunu’ 7a/211; Resūl+ı ‘Resul'ü’ 



 152 

11b/409, 18a/668; rükū‘+ı ‘rükûu’ 7a/211; sārāy+ı ‘sarayı’ 8a/262; sen+i  ‘seni’ 

7a/225, 7a/226, 7a/227, 7a/228, 11b/397, 10a/359, 14a/509, 18b/676; siz+i  ‘sizi’  

5b/156, 6a/183, 14a/494; söz+i  ‘sözü’ 15b/555; sözüm+i ‘sözümü’ 14a/497; ṭapuñ+ı 

‘huzurunu’ 14a/504; ṭopraġ+ı ‘toprağı’ 8b/273; ümmetüm+i ‘ümmetimi’ 10a/339, 

11b/401; üns+i ‘yakınlığı’  17b/647, 18a/650, 18b/670; Üveys+i ‘Üveys'i’ 4b/113, 

9b/326; vaṣiyyetüm+i  ‘vasiyetimi’ 10a/339; Veys+i ‘Veys'i’ 5b/162, 7a/220, 

7a/229, 14a/492, 14b/514, 15b/554, 18b/670; yeglügüm+i ‘üstünlüğümü’ 11a/383; 

zemīn+i ‘yeri’ 8b/271 

      -» Ekin +(n)I  şekli 

      İsimlere gelen 3.teklik şahıs iyelik ekinden (+I/+sI) sonra belirtme hâli araya 

yardımcı ünsüz olarak –n- ünsüzünü alır ve o şekilde isme gelir: biri+n+i  ‘birini’ 

16a/589; biribiri+n+i  ‘birbirini’ 4b/114; bu+n+ı  ‘bunu’  3a/61, 4a/94, 11b/406, 

12b/439, 14a/507, 16a/585, 17b/632, 17b/633, 17b/638, 17b/641; cismi+n+i ‘şeklini’ 

13a/462; dīdārı+n+ı  ‘yüzünü’ 4b/123; eli+n+i ‘elini’ 10a/350; emri+n+i ‘emrini’ 

7b/236, 7b/238, 10a/337, 10a/340, 10a/341; gevheri+n+i  ‘mücevherini’ 15a/544; 

gözi+n+i  ‘gözünü’ 5b/159, 13b/488, 17a/625; ġayrı+n+ı ‘başkasını’ 11b/395; 

ḥaḳḳı+n+ı ‘hakkını’ 7b/247; ḥāli+n+i ‘hâlini’ 3a/55, 17a/611; kisveti+n+i  ‘giysisini’ 

10b/361; maḥbūbı+n+ı ‘sevdiğini’ 15a/538; milki+n+i ‘malını’  8a/260; nefsi+n+i  

‘nefsini’  3a/54; ‘ömri+n+i ‘ömrünü’ 6a/170; penbesi+n+i  ‘pembesini’  4a/106; 

Rabb'i+n+i ‘Rabb'ini’ 3a/60; ṣafāsı+n+ı ‘sefasını’ 18a/661; ümmeti+n+i  ‘ümmetini’ 

10b/361; vaṣfı+n+ı ‘özelliğini’  12a/411; vaṣlı+n+ı ‘kavuşmasını’ 8b/281 

     -» Ekin +(y)I şekli  

Ünlüyle biten isimlerden sonra –y- ünsüzünü alarak isme gelir:  

aḳçe+y+i ‘parayı’ 11b/405                                                                                           

‘āṣī+y+i ‘asiyi’ 11a/372                                                                                               

ümmet-i ‘āṣī+y+i ‘günahkar ümmeti’ 10b/362                                                                             

deve+y+i ‘deveyi’ 9b/314                                                                                               

du‘ā+y+ı ‘duayı’ 11a/376                                                                                              
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fezā+y+ı ‘uzayı’ 8b/285                                                                                                             

ḫırḳa+y+ı  ‘hırkayı’ 10b/355, 11a/376                                                                         

kendü+y+i ‘kendini’ 6b/194, 18a/650                                                                     

Muṣṭafā+y+ı ‘Mustafa'yı’ 4b/116, 11a/376, 11b/408 

     +n Belirtme Eki 

     3. Teklik şahıs iyelik eki almış sözcüklere gelerek onları belirten belirtme hâli 

ekidir. Bu ek Eski Türkçe döneminde kullanıldığı gibi Eski Anadolu Türkçesinde de 

sıkça kullanılmıştır.  

     “Ek, bilhassa halk edebiyatında, daha sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir 

(Timurtaş 1994:  70).” Fakat metnimizde çok sık kullanılmış olması ekin arkaik bir 

ek olmadığını, EAT döneminde kullanılan şeklinin değişime girmeden devam 

ettiğini göstermektedir. Ekin metnimizde kullanımı şu şekildedir: aḥvāl+i+n 

‘vaziyetlerini’ 13a/469; Allāh+ı+n ‘Allah'ını’ 1b/5; az+ı+n çoġ+ı+n ‘azını çoğunu’ 

10b/369; ‘aẓāb+ı+n ‘azabını’ 4b/121; dü ‘ālem āfitāb+ı+n ‘iki âlem güneşini’ 

4b/121; resm-i ‘acīb+i+n ‘garip suretini’ 8b/289; boyn+ı+n ‘boynunu’ 3a/56; 

cübbe+si+n ‘cübbesini’ 12a/415; diş+i+n ‘dişini’ 12a/424; ehl+i+n ‘ehlini’ 18b/671; 

el+i+n ‘elini’ 11b/404, 13a/460; eller+i+n ‘ellerini’ 6a/179; evżā‘-ı ġarīb+i+n ‘garip 

hallerini’ 8b/289; ḥāl+i+n ‘halini’ 4b/115, 10a/350, 12b/436; ḫırḳa+sı+n ‘hırkasını’ 

9b/322; ıżṭırāb+ı+n ‘sıkıntısını’ 8b/288; iç+i+n ‘içini’ 3b/74; inḳılāb+ı+n 

‘değişimini’ 8b/288; ḳadr+i+n ‘kıymetini’ 15a/536, 16a/571, 17a/614, 18a/657; 

ḳahr+ı+n ‘eziyetini’ 8b/289; ḳalan+ı+n da ‘geriye kalanını da’ 11b/406; ḳatre+si+n 

‘damlasını’ 1b/12; kemāl+i+n ‘olgunluğunu’ 13a/453, 17a/614; maḳām+ı+n 

‘makamını’ 7a/216; māl+ı+n ‘malını’ 8a/251; me‘ānī+si+n ‘manasını’ 14a/498; 

na‘t+ı+n ‘naatını’ 12b/441; naḳd-ı himmet+i+n ‘çalışmasının karşılığını’ 7b/249; 

nefs+i+n ‘nefsini’ 3a/65; niyāz+ı+n ‘duasını’ 10b/369, 14b/526; Rabb+i+n 

‘Rabb'ini’ 3a/65; raḥmet+i+n ‘rahmetini’ 7b/249; selām+ı+n ‘selamını’ 5a/140, 

13a/459; sevdüg+i+n ‘sevdiğini’ 18a/664; tımar+ı+n ‘bakımını, temizliğini’  

16b/595; ululuġ+ı+n ‘büyüklüğünü, yüceliğini’ 12b/443; vaṣf-ı ḥāl+i+n ‘durumunu’ 

10a/350, 13a/453, 17a/614; nevāḫī+si+n ‘etrafını’ 13a/457; var+ı+n ‘varını, var 

olanını’ 6b/199; vaṣf+ı+n ‘özelliğini’ 3b/89, 3b/90, 9a/296, 12b/438, 13a/454, 
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15b/555; vird+i+n ‘duasını’ 14b/518; yaraġ+ı+n ‘hazırlığını’ 12b/431; yüz+i+n  

‘yüzünü’ 6b/205, 13b/488 

 

     Eksiz Belirtme Hâli Kullanımı 

     Eski Anadolu Türkçesinde özellikle manzum metinlerde yoğun olarak 

karşılaşılan yalın veya iyelik eki almış kelimeler belirtme eki almamalarına rağmen 

belirtme anlamı taşımaktadırlar.  

     Bunlar hakkında, belirsiz bir belirtme hâlinden çok, ek kullanılmamış belirli bir 

belirtme hâli şeklidir denilebilir. Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerinden biridir. 

Daha sonra kullanılmamıştır (Timurtaş 1994: 71). Buradan da anlaşılıyor ki bu 

kullanım EAT dönemine ait değişmeyen bir kullanımdır ve zamanla Osmanlı 

Türkçesinde geçerliliğini yitirmiştir.  

Çün evvel adıñ añdum Rabb-ı Yessir  ‘Çünkü önce adını andım (ey) kolaylaştıran 

Allah(ım).’  1b/2 

Benim sensin iden göñlim özi zeyn  ‘Benim gönlümü şenlendiren sensin.’  4b/122 

Şu deñlü ḳıldı medḥi Veysiñ Aḥmed  ‘Ahmed, Veys'in övgüsünü şu şekilde yaptı.’  

6a/175 

Seni bensiz diler mi görmek insān ‘İnsan seni bensiz görmeyi ister mi hiç.’ 7a/227 

Didi Veys açuñ aġzuñuz göreyin ‘Veys, açın ağzınızı göreyim, dedi.’ 12a/422 

 

    4.1.2.2.3. +A Yönelme Hâli Eki 

     Eski Türkçede +ġa/+ge şeklinde olan yönelme eki Eski Anadolu Türkçesinde 

kelime ve eklerdeki /ġ/ ve /g/ ünsüzlerinin düşmesinden dolayı +a/+e olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

     Metnimizde de bu ek ünsüzlerden sonra +a/+e şeklinde kelimeye eklenmiş, 

ünlülerden sonra ise yardımcı ünsüzler alarak kelimelere gelmiştir. Bu ekin 

metnimizde tespit edilen kullanımları şu şekildedir: aç+a ‘aç olana’ 8a/250; ādem+e 
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‘insana’ 16a/580; ‘adl+ü+ñ+e ‘adaletine’ 11a/389; ‘ālem+e ‘aleme’ 4b/125; 

‘ālem+ler+e ‘alemlere’ 7a/221; añmaġ+a ‘anmak için’ 9b/311; ‘arş+a ‘gökyüzüne’ 

8a/265, 16a/572; aṣḥāba ‘ashaba’ 12b/433, 13a/455, 13b/490; ‘āṣīler+e ‘asilere’  

4b/127; ‘aşḳ+a ‘aşka’ 4a/105; ‘azīz+e ‘muhtereme’  4a/94, 14b/529, 18b/688; bāġ+a 

‘bağa’  3b/88; baş+a ‘başa’ 8b/279, 16a/577; baş+lar+a ‘başlara’  8a/264; bilen+e 

‘bilene’ 14b/527; Bir ü Bar+a ‘tek ve var olan Allah'a’ 10b/355; bülbül+e ‘bülbüle’ 

3a/70; cānlar+a ‘canlara’ 4a/102, 8b/286; cān-ı cihān+a ‘dünyanın canına, en 

değerlisine’ 9b/327; dimege ‘söylemeye’ 3a/66; ef‘āl+e ‘amellere’ 3a/64; ehl-i 

iḥtiyāc+a ‘ihtiyacı olana’ 8a/250; etmeg+e ‘ekmeğe’ 11a/383; faḳīr+e ‘fakire’ 

7b/248, 8a/251, 18a/667, 18b/673, 18b/674, 18b/675; Fārūḳ+a ‘Faruk'a’ 11b/394, 

12a/414; fesād+a ‘fesada’ 14a/499; ḫāb+a ‘uykuya’ 17a/622; Ḥaḳḳ+a ‘Allah'a’ 

5b/163, 6a/173, 6b/193, 7b/244, 8a/252, 8a/255, 10b/353, 10b/369, 11a/375, 

13b/473, 13b/476, 13b/478, 14a/496, 14a/504, 14b/512, 14b/517, 15a/534, 15b/566, 

17a/620, 17b/635, 17b/644; ḳoyun+a ‘koyuna’ 17b/639; külāh+a ‘külaha’14b/537, 

16a/580; medḥ+e ‘övgüye’ 15b/569; ölmeg+e ‘ölmeye, ölmek için’ 12a/421; resm+e 

3a/59, 5a/134, 9a/296, 17b/647, 17b/649; Resūl+e  ‘Resul'e’ 4b/114, 9a/295, 

13b/486, 18a/667; rindān+a  ‘kalender insanlara’ 4a/103; sevmeg+e ‘sevmeye’ 

18b/669; ṣormaġ+a ‘sormaya’ 6a/176; ṣubḥ+a ‘sabaha’ 5b/165, 7a/211, 17b/646; 

tāc+a ‘taca’ 16a/575; ṭurmaġ+a ‘durmaya’ 5a/146; uçmaġ+a ‘cennete’ 6b/203; 

Üveys+e ‘Üveys'e’  6a/181, 7b/244, 11a/377, 14b/530, 15b/563, 15b/564, 16b/591; 

Veys+e  ‘Veys'e’ 6a/179, 10b/362, 11b/408, 13b/481, 15a/531, 15b/561, 17b/639; 

yañ+a ‘tarafa, yöne’ 7a/218, 9b/327; zekāt+a ‘zekata’ 18b/678 

     -» Ünlüyle biten sözcüklere eklendiğinde araya –y- ünsüzünü alır: bekā+y+a 

‘sonsuzluğa’ 8a/257; bura+y+a ‘buraya’ 13b/485; enbiyā+y+a ‘peygamberlere’ 

13b/471; evliyā+y+a ‘evliyalara’ 13b/471; ḳażā+y+a ‘kazaya, belaya’ 3a/56; 

Kūfe+y+e ‘Kufe'ye’ 12b/449; Muṣṭafā+y+a ‘Mustafa'ya’ 4b/117; pādişā+y+a 

‘padişaha’ 5a/147; rıżā+y+a ‘razı olmaya’ 3a/56; ‘ulā+y+a ‘şan ve şerefe’  8a/257  

     -» 3. Şahıs iyelik ekleri almış kelimelere eklendiğinde araya –n- ünsüzünü alarak 

o sözcüğe eklenir: ard+ı+n+a ‘ardına’ 5a/140; ‘aşḳı+n+a ‘aşkına’ 11b/409, 12a/424; 

‘āṣī+leri+n+e ‘asilerine’ 7b/247, 10a/341; bāġı+n+a ‘bağına’ 15a/545; bildügi+n+e 

‘bildiğine’ 11b/397; biribir+i+n+e ‘birbirine’ 6a/182, 10a/331; cān+ı+n+a ‘canına’ 
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9a/295; dergāh+ı+n+a ‘dergahına’ 7b/246; el+i+n+e ‘eline’ 4a/99, 4a/101, 8a/255; 

emr+i+n+e ‘emrine’ 8a/256, 10b/352, 12b/448; ḥāl+i+n+e ‘haline’ 11a/380, 

13a/462; igne+si+n+e ‘iğnesine’ 15b/559; iss+i+n+e ‘sahibine’ 9b/314; ḳoyn+ı+n+a 

‘koynuna’ 11b/404; Kūfe cāmi‘i+n+e ‘Kufe Camii'ne’ 9a/293; menzil+i+n+e 

‘varacağı yere’ 8b/271; öñ+i+n+e ‘önüne’ 3a/57; Peyġamber+i+n+e ‘Peygamber'ine’ 

10a/337; ṭapu+sı+n+a  ‘huzuruna’ 5a/131; ümmet+i+n+e   ‘ümmetine’ 10b/354, 

16b/597; üst+i+n+e ‘üstüne’ 8b/278, 11a/379; yol+ı+n+a ‘yoluna’ 12a/421, 12b/450, 

14b/519 

 

     -»Edatlarla beraber kullanılışı  

aña göre ‘ona göre’ 9a/307 

Seḥerden giceye dek ṣāyim idi, giceden ṣubḥa deñlü ḳāyim idi  ‘Seherden geceye 

kadar oruçluydu, geceden sabaha kadar (ise) ayaktaydı, uyanıktı.’ 5b/165 

Gözedüp ṣubḥa dek rāh-ı ḫuşū‘ı  ‘Sabaha kadar tevazu yolunu gözetip’ 7a/211 

Giceden ṣubḥa dek tā‘at ḳılurdı  ‘Geceden sabaha kadar ibadet ederdi.’ 17b/646 

 

     -» Zamirlerde kullanılışı 

     Ünsüzle biten zamirlerden sonra –A şeklinde eklendiği gibi ünlüyle biten 

zamirlere eklenince araya –n- ünsüzü alır.  

‘kendü’ dönüşlülük zamirine eklendiğinde  -y- ünsüzünü alarak sözcüğe eklenir:                                                                                       

aña < a+n+ga ‘ona’ 3a/59, 4a/94, 4b/118, 5b/169, 6a/181, 6a/186, 6b/190, 6b/191, 

6b/208, 7b/243, 9b/317, 9b/319, 9b/320, 9b/322, 9b/323, 10b/359, 11a/375, 11a/382, 

11a/385, 12a/425, 12b/447, 15a/536, 15b/560, 16a/570, 16a/571, 16a/575, 17a/628, 

17b/645 

anlar+a ‘onlara’ 13b/479, 13b/490  
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baña < ben+ge ‘bana’ 3b/85, 4b/120, 5a/146, 6a/186, 6b/190, 7a/226, 7a/228, 

7b/243, 10b/356, 10b/358, 11a/382, 11b/403, 13b/482, 13b/484, 13b/485, 14a/496, 

14b/527 

biz+e ‘bize’ 1b/14, 11b/397, 11b/400, 12b/431 18b/688                                                            

bular+a ‘bunlara’ 15a/569 

kendü+y+e ‘kendisine’ 11a/382  

saña < sen+ge  ‘sana’ 1b/8, 1b/11,  3b/85, 7a/226, 10b/359, 11a/388, 11b/400, 

11b/403, 13b/485, 14a/496, 14a/502, 14a/503, 14b/524, 14b/525, 17b/640, 18b/677 

siz+e ‘size’ 5a/139, 9a/308, 12a/422, 12a/428 

 sizler+e ‘sizlere’ 5b/153  

      4.1.2.2.3.1. Yönelme Hâlinin Cümle İçindeki İşlevleri 

     Yönelme hâli temel olarak cümlede yapılan fiilin hangi istikamette yapılacağına 

dair bize bilgi vermektedir. Fakat bu ekin cümledeki tek fonksiyonu bu değildir. 

Çeşitli eklerle birleşerek veya yalın hâlde sözcüğe eklenerek çeşitli fonksiyonlar 

üstlenir. 

--»‘–mAK için’ anlamı verir.  

Aña buluşmaġadur himmetümüz ‘Çabamız onunla buluşmak içindir.’ 9b/320 

Sebeb neydi dimege bu kitābı  ‘Bu kitabı yazmak için sebep neydi’ 3a/66 

Didi kim ṭurmaġa yoḳ baña destūr  ‘Dedi ki kalmak için bana izin yoktur.’ 5a/146 

Yolına ölmege kimdür ki evmez  ‘Yolunda ölmek için kim can atmaz ki?’ 12a/421 

--» ‘resm’ sözcüğüne gelip sözcüğün önüne işaret zamirleri alınca ‘şu şekilde, 

böylece’ anlamını verir. 

Bu resme ‘ārif-i nefs olsa ādem  ‘İnsan bu şekilde nefsini bilirse.’ 3a/59 

Anası ḳıldı çün ol resme tekīd  ‘Annesi bu şekilde tembihlediği için.’ 3a/97 

Nebīnüñ vaṣfın ol resme oḳudı  ‘Peygamber'in övgüsünü o şekilde söyledi.’ 9a/296 
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Bu resme görmişem ben ol ḥabībi  ‘O sevgiliyi ben bu şekilde görmüşüm.’ 12a/419 

Şu resme Ḥaḳ-ıla ṭutmışdı ünsi  ‘Allah'la şu şekilde yakın olmuştu.’ 17b/647 

Şu resme ṭolmış idi Ḥaḳ-ıla ol  ‘Allah aşkıyla şu şekilde dolmuştu o.’ 17b/649 

--» Eklendiği sözcükten sonra ‘dek, deñlü’ gibi edatlar alarak ‘-A kadar’ anlamında 

zaman anlamı veren bir yapı oluşturur. 

Seḥerden giceye dek ṣāyim idi, giceden ṣubḥa deñlü ḳāyim idi  ‘Seherden geceye 

kadar oruçluydu, geceden sabaha kadar (ise) ayaktaydı, uyanıktı.’ 5b/165 

Gözedüp ṣubḥa dek rāh-ı ḫuşū‘ı  ‘Sabaha kadar tevazu yolunu gözetip’ 7a/211 

Giceden ṣubḥa dek tā‘at ḳılurdı  ‘Geceden sabaha kadar ibadet ederdi.’ 17b/646 

 --» Eklendiği sözcükte diğer hâl ekleri yerine kullanılabilir. 

Bulunma hâli yerine kullanılması 

Pür olsun na‘rañ-ıla  bāġa ġulġul  ‘Bağırmanla bağda gürültü, şamata çok olsun.’ 

3b/88 

Yolına ölmege kimdür ki evmez  ‘Yolunda ölmeye kim can atmaz ki?’ 12a/421 

Vasıta hâli yerine kullanılması 

Aña buluşmaġadur himmetümüz  ‘Çabamız onunla buluşmak içindir.’ 9b/320 

     -» Bazı sözcüklerde yönelme hâli kullanılmamasına rağmen o sözcükte bir 

yönelme durumu görülebiliyor. Metnimizde de bu şekilde kullanımlar tespit edildi; 

Beni gören seni görmek ne ḥācet  ‘Beni görene seni görmek gerekmez.’ 7a/225 

 

     4.1.2.2.4. +dA Bulunma Hâli Eki  

     Bulunma hâli için Eski Anadolu Türkçesinde +dA eki kullanılır. Bir yerde 

bulunmayı, sürekliliği ifade etmektedir.  Ekin ünsüzü daima +d’li olduğu için ek, 

ünsüz uyumuna tâbi değildir. Ek, ünsüzle biten kelimelere doğrudan eklenerek fiilin 

yapıldığı veya yapılmakta olduğu mekânı ifade eder: ağzım+da ‘ağzımda’ 12a/425; 

‘ālem+de ‘dünyada’ 6b/206, 16b/598; an+da ‘1. onda’  9b/311, ‘2. orada’ 5a/133, 
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6a/172, 7a/216, 9b/310, 9b/314, 9b/317, 16b/596, 18b/669; anlar+da ‘onlarda’ 

10b/366; ‘arş+da  ‘gökyüzünde’ 15b/560; ‘arş-ı Ḥaḳ+da  ‘Allah'ın (yarattığı) 

gökyüzünde’ 15b/562; baş+da götür- ‘saygı göstermek, hürmet etmek’ 16a/574; 

bāṭın+da  ‘gizli olanda’ 16a/589; bu+n+da ‘burada’  5a/145, 11b/403; cihān+da  

‘dünyada’ 7a/222, 8a/258; cinān+da ‘cennette’ 7a/216, 7a/222, 8a/258; cumhūr-ı 

melek+de  ‘tüm meleklerin arasında’ 7a/210; dem+de  ‘vakitte, demde’ 11a/373; 

dergeh+de ‘dergâhta’ 5a/141; dūzaḫ+da ‘cehennemde’ 7a/216; dünya+da ‘dünyada’ 

13a/466; felek+de  ‘gökyüzünde’ 7a/210; felekler+de ‘gökyüzünde’ 8a/269; ḥālet+de 

‘hâlde, durumda’ 7b/234, 12b/440; ḫalvet+de ‘tenhada’ 16b/600; ‘ibādet+de 

‘ibadette olmak’ 6b/206; iş+de ‘işte’ 1b/4; mescid+de ‘camide’ 5a/133, 9a/298, 

9a/301; ne dem+desin ‘nasılsın’ 13a/465; şeref+de ‘şerefte’ 4b/109; velīyüllāh+da 

‘Allah dostları arasında’ 15b/566; yir+de ‘yerde’ 17b/636, 17b/637; zamān+da 

‘zamanda’ 16b/590; zemin+de ‘yerde’ 8a/269, 8b/273; żiyāfet+dedür ‘ziyafettedir’ 

15a/535 

 

     -» Bulunma hâli ünlüyle biten sözcüklere geldiğinde herhangi bir değişime 

uğramadan veya yardımcı ünsüz almadan sözcüğe bağlanır. Fakat 3. şahıs iyelik 

ekleri almış sözcüklere geldiğinde araya –n- ünsüzünü alarak sözcüğe eklenir. 

Ünlüyle biten sözcüklerden sonra:  

ara+da ‘arada’ 1b/10 

bir ara+da ‘beraber’ 14b/515 

bu ara+da ‘burada’ 11a/386, 14b/518  

ol ara+da ‘orada’ 15a/533 

bekā+da ‘sonuzlukta’ 8a/262 

bura+da ‘burada’ 10a/334 

 

      -» İyelik ekleri almış sözcüklerden sonra 
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alt+ı+n+da ‘altında’ 6a/177, 16a/579 

‘ayn+ı+n+da ‘gözünde’ 17a/629, 17b/630 

bāġ+ı+n+da ‘bağında’ 8a/258 

fırṣat+ı+n+da ‘fırsatında’ 15a/535 

ḥaḳḳ+ı+n+da ‘hakkında’ 6b/197, 15b/555 

ḥażret+i+n+de ‘huzurunda’ 13a/454 

iç+i+n+de ‘içinde’ 4b/111,  9b/312, 10b/370, 11a/379, 11b/392(2), 13a/451, 14a/495 

leşker+i+n+de ‘askerleri arasında’ 15a/532 

maḳām+ı+n+da ‘makamında’ 7a/217 

öñ+i+n+de ‘önünde’ 17b/637 

ten+i+n+de ‘teninde’  10b/367 

üst+i+n+de ‘üstünde’ 9b/328, 16a/581 

vaṣf+ı+n+da ‘özelliğinde’ 3b/87, 13a/455 

 

     4.1.2.2.4.1. Bulunma Hâlinin Cümle İçindeki İşlevleri 

    --» Esas görevi bir yerde sürekli veya geçici bir süre bulunmak olan +dA ekinin 

aynı zamanda bir topluluk arasında bulunmak, bir zümrenin veya toplumun 

içerisinde yer almak gibi anlamları da vardır: 

cumhūr-ı melek+de ‘tüm meleklerin arasında’ 7a/210 

leşkeri+n+de ‘onun askerleri arasında’ 15a/532 

velīyyullāh+da ‘Allah dostları arasında’ 15b/566 

--» Bulunma hâli sadece bulunulan mekânı ifade etmekte kullanılmaz. Aynı 

zamanda içinde bulunulan ve fiilin gerçekleşeceği zaman dilimini de ifade etmekte 

kullanılır:  
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Anıñ āḫir zamānda bir mürīdi  ‘Onun ahir zamanda bir müridi (vardır).’ 16b/590 

--» –duḳ/-dük sıfat-fiil eklerine gelerek –dIGI zaman manasını vermektedir: vefât 

itdükde ‘vefat ettiğinde’ 9b/322  

Viṣāl-i Ḥaḳḳa ḳılduġında niyyet  ‘Hakk'a kavuşmaya niyet ettiğinde.’ 7b/233 

      -» Yönelme hâli yerine kullanılması : ḳodı yirde ‘yere koydu’ 17b/637 

 

     4.1.2.2.5. +dAn Ayrılma Hâli Eki 

     Bir yerden ayrılmayı, bir yeri terk etmeyi veya bir şeyin önünden, üstünden, 

altından geçmeyi ifade etmek için kullanılan ektir. Eski Anadolu Türkçesinde 

ayrılma hâlini ifade etmek için +dAn eki kullanılır. Ekin ünsüzü daima d'dir. Bu 

yüzden ek sedalı-sedasız uyumuna, yani ünsüz uyumuna uymamaktadır. 

Metnimizdeki kullanımı şu şekildedir: ‘ālemi+n+den ‘aleminden’ 4a/96; ‘amel+den 

‘yapılan işten’ 7a/214; anası+n+dan ‘annesinden’ 4b/119; a+n+dan ‘1. ondan’ 

6a/176, 6b/205, 9a/305, 11b/406, 12b/449, 17b/635, ‘2. oradan’  9a/308, 9b/324; 

‘aşḳ-ı Mevlā+dan ‘Allah aşkından’ 4a/95; ‘ayan+dan ‘görünenden’ 12b/445; bāzār-ı 

cihān+dan ‘dünya pazarından’ 8a/261; ben+den ‘benden’ 14a/503; bī-emān+dan 

‘amansżzdan’ 13a/470; biz+den ‘bizden’ 5a/131; cān+dan ‘candan’ 18a/653; 

demiñ+den ‘nefesinden’ 1b/13; dünyā+dan ‘dünyadan’ 17a/625, 18b/687; edeb+den 

‘edepten’ 6a/189; eliñ+den ‘elinden’  17a/616; ġaflet+den ‘dikkatsizlik-ten’ 14b/525; 

ġamı+n+dan ‘üzüntüsünden’ 13a/464; Ḥaḳ+dan ‘Allah'tan’ 10a/339, 11b/398; 

ḥāli+n+den ‘hâlinden’ 18a/658; ḫalḳı+n+dan ‘halkından’ 6a/173, 13b/484; 

ḫalḳı+n+dan ayru ‘halkından ayrı’ 13b/484; ḫilāfet+den ‘halifelikten’ 11a/381; 

ıraḳ+dan ‘uzaktan’ 18a/662; iş+den 1b/5; kedūret+den ‘gamdan’ 1b/10; meclis+den 

‘meclisten’ 4a/101; maḳāmın+dan ‘makamından’ 7a/217;  muḥabbet+den 

‘muhabbetten’ 12a/422; Muḥammed+den ‘Hazret-i Muhammed'den’ 10a/335, 

10b/351; Muṣṭafā+dan ‘Mustafa'dan’ 4b/113; pāre+den ‘parçadan’ 3b/81; Rab+dan 

‘Allah'tan’ 6a/189; sen+den ‘senden’ 1b/11, 5a/148; şefā‘at+den ‘şefaatten’ 4b/127, 

5b/149; viṣālu'llāh+dan ‘Allah'a kavuşmaktan’ 8a/261; Yemen+den  ‘Yemen’den’ 

5a/136, 6a/180, 9a/305, 17a/613; yolı+n+dan ‘yolundan’ 14a/499; yüzi+n+den 

‘yüzünden’ 4a/97; zaḥmeti+n+den ‘zahmetinden’ 13a/465 
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     4.1.2.2.5.1. Ayrılma Hâlinin Cümle İçindeki İşlevleri 

     Ayrılma hâlinin cümle içindeki bir yerden ayrılma, geçme gibi işlevlerinin 

yanında metnimizde çeşitli görevlerde de kullanıldığı tespit edildi.  

--» Ayrılma hâli eki şehir, zümre, topluluk isimlerine gelerek o şehre veya topluluğa 

ait olmayı belirtir.  

Nedür adıñ ne milletden olursın  ‘Adın nedir, hangi millete mensupsun?’ 5a/143 

Meger aṣḥābdan bir ehl-i ‘irfān  ‘Meğer ashaptan bir irfan ehli’ 13a/452 

Daḫı aṣḥābdan var idi bir er  ‘ve ashaptan bir er vardı.’   14b/513 

Dürüş kim sen de anlardan olasın  ‘Çabala ki sen de onlardan (biri) olasın.’ 18a/661,  

Didi Seyyid ne ḳavmi sevse insān, hemīn anlardan olur iy müslimān ‘Ey Müslüman! 

Seyyid dedi ki bir insan hangi kavmi severse işte bu topluluktan biri olur’ 18b/672 

--» Fiilin bir şey yüzünden meydana geldiğini belirtmek için kullanılır. Eklendiği 

fiile ‘-den dolayı, yüzünden, sebebiyle’ anlamlarını verir. 

Ṣınan ḳanḳı dişidür bilmemekden, ṣıdum mecmū‘ı dişlerümi şekden. ‘Kırılan dişinin 

hangisi olduğunu bilmediğimden dolayı (ben de) bütün dişlerimi şüphe ederek 

kırdım.’ 12a/426 

Baḳamayup nübüvvet heybetinden ‘Peygamberlik heybetinden dolayı (yüzüne) 

bakamayıp.’ 12a/413 

Fiġāndan yarıluban niçe Zühre ‘(Ettikleri) feryat yüzünden pek çok Zühreler yarıldı.’  

9a/301 

--» Ayrılma hâli eki geldiği iki kelime arasında mukayese ilgisi kurar (Gülsevin 

2011:  62): 

Güneşden rūşen ü faḫr-ı erendür. ‘Güneşten daha parlak ve erenlerin gurur 

kaynağıdır.’ 3b/86 

Bu örnekte kişi ile güneş arasında rūşen yani ‘parlak, aydınlık’ sıfatı yardımıyla bir 

mukayesede bulunmuştur. Dolayısıyla ayrılma hâli için kullanılan +dAn eki bir 

mukayese, karşılaştırma edatı gibi kullanılmıştır. 
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Ḫilāfet, yeg ola yüz yıl itmekden ‘ibādet  ‘Halifelik yüz yıl ibadet etmekten daha 

iyidir.’ 11a/388 

Yine ilk örnekte olduğu gibi bu örnekte de halifelik makamıyla yüz yıl ibadet etmek 

mukayese edilmiştir. 

--» 3. Teklik zamirine gelerek ‘andan, andan soñra’ şeklinde bir kullanımla ‘ondan 

sonra, daha sonra’ gibi anlamlar yükleyip ekli bulunduğu zamire zarf görevi verir.  

andan ‘ondan sonra, daha sonra’ 1b/16, 3a/60, 11b/393, 11b/405, 13a/464, 13a/469, 

7a/223, 7a/224, 9a/304, 11a/375, 

Andan soñra ‘ondan sonra’ 13a/451, 13b/471, 13b/472, 15a/531 

       Aynı zamanda zaman ifade eden sözcüklere gelip fiilin yapıldığı zamanı belirtir. 

şimden girü ‘bundan sonra’ 14a/509; giceden ‘geceden’ 5b/165, 17b/646; birazdan 

‘birazdan, biraz sonra’  5b/154 

--» Bazı sözcüklere gelerek iki isim arasında bağlantı kurar ve bağlı bulunduğu 

ismin diğer ismin ham maddesi, kaynağı olduğunu ifade eder (Gülsevin 2011:  61):  

Deve yüñinden örmiş bir külāhı ‘Deve yününden bir külah örmüş.’ 15b/557 

--» Ayrılma hâli eklendiği bazı sözcüklerde başka hâl ekleri yerine kullanılmıştır: 

Vasıta Hâli Yerine Kullanımı 

Du‘ādan añıla cān-ı Ṣabāyī  ‘Sabâyî'nin ruhu duayla anılsın.’  4a/92 

Belirtme Hâli Yerine Kullanımı 

Pes andan ṣordı aḥvālinden anıñ  ‘Daha sonra onun hâlini hatırını sordu.’ 13a/464 

Bulunma Hâli Yerine Kullanımı 

Unutmasun du‘ādan ümmetümi  ‘Duasında ümmetimi unutmasın.’ 11b/401      

Du‘ādan ehl-i īmānı unutma  ‘Duanda iman ehli kimseleri unutma.’ 18b/685 
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     4.1.2.2.6. +ca/+ça Eşitlik Hâli Eki 

     Metnimizde tespit edilen eşitlik hâli eki +cA ekidir. Sadece –dUK sıfat-fiil ekine 

geldiğinde ekin ünsüzü ç- olmuştur. Diğer şekillerde +ca şeklinde kullanımlar 

mevcuttur. Metinde birkaç kelimede tespit edilen bu ek cümlede çeşitli işlevlerde 

kullanılmıştır. 

 

     4.1.2.2.6.1. Eşitlik Hâlinin Cümle İçindeki İşlevleri 

--» ‘kadar’ anlamında kullanılarak eklendiği sözcüğü edat işlevine sokar: 

Ḳanı bunca ‘azīz u müttaḳīler  ‘Hani o kadar aziz ve Allah’tan korkanlar.’ 13b/479 

Ṣaġışınca teninde ḳıllarınuñ  ‘Tenindeki kıllarının sayısı kadar.’ 10b/367 

--» –dUK sıfat-fiil ekine gelerek eklendiği sözcüğe zarf-fiil görevi verir (Gülsevin 

2011:  77): 

Iraġ olduḳça ḫalḳından cihānıñ, yaḳın olurdı Ḥaḳḳa cānı anıñ  ‘insanlardan uzak 

oldukça benliği Ḥakk'a yakın olurdu.’ 6a/173 

Didi olduḳça tende cünbüşümüz, du‘ādur ehl-i īmāna işümüz ‘Vücudumuzda hareket 

olduğu sürece iman ehline dua bizim işimizdir, dedi.’ 11b/402 

--» İle edatı görevinde kullanılmıştır. 

Ḥaḳḳı ḥaḳḳınca bilen Ḥaḳdur ancaḳ  ‘Ancak Ḥakk'ı hakkıyla bilen Ḥakk'tır.’ 1b/7 

 

     4.1.2.2.7.  Vasıta Hâli Ekleri 

     4.1.2.2.7.1. +lA Vasıta Hâli Eki 

      İle edatının ekleşmiş şekli olan +lA ‘ile’ edatıyla aynı işleve sahiptir. Eklendiği 

kelimenin ünlüsüne göre kalınlık-incelik uyumu sağlamaktadır. Metnimiz manzum 

bir eser olduğu için aruz veznine uyabilmek için ile edatının yanında bu ek de vasıta 

eki olarak kullanılmıştır: 

anıñ+la ‘onunla’ 12a/417, 16a/573, 18b/670                                                         

Muḥammed+le ‘Muḥammedle’ 4b/115                                                                             
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‘Ömer+le ‘Ömer'le’ 9b/323                                                                                        

sa‘ādet+le ‘mutlulukla’ 15a/533                                                                                   

şefā‘at+le ‘şefaatle’ 5a/148 

     -» Ek ünsüzle biten sözcüklerden veya 3.şahıs iyelik eki almış kelimelerden sonra 

geldiğinde araya -y- ünsüzünü alarak +yIlA şeklinde de olabilir. Metnimizdeki 

örnekleri şöledir: 

‘acz+i+yle ‘çaresizliğiyle’ 3a/55 

Besmele+yle ‘Besmeleyle’ 1b/3 

cemal+i+yle ‘güzel yüzüyle’ 4b/124 

fātiḥa+yla ‘fatihayla’ 4a/94 

ġayr+ı+yla ‘ondan başkasıyla’ 14a/508 

nār-ı hicrānı+y+la ‘ayrılık ateşiyle’ 8b/281 

māl+ı+yla ‘malıyla’ 17a/628 

murād+ı+yla ‘arzusuyla’ 16b/608 

od+ı+yla ‘ateşiyle’ 8b/283 

sa‘y+i+yle ‘dönmesiyle’ 4a/105 

sevdüg+i+yle ‘sevdiğiyle’ 18b/669 

şükūfe+yle ‘çiçekle’ 3b/78 

rıżā-yı valide+yle ‘anne rızasıyla’ 6b/190 

ẕikriyle ‘zikr+i+yle’ 16b/601 

 

     4.1.2.2.7.2.  +IlA Vasıta Hâli Eki 

     İsimle isim arasında veya isimle fiil arasında vasıta görevi yapar:  

āh–ıla ‘feryad ile’ 8b/286 
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anlaruñ-ıla ‘onlarla’ 8b/278 

‘aşḳ-ı Ḥaḳ-ıla ‘Allah aşkıyla’ 18a/653 

bu resm-ile ‘bu şekilde’ 3a/65 

cān-ıla ‘isteyerek, candan bir şekilde’ 18b/670 

dūdı-ile ‘dumanıyla’ 9a/297 

ḥüsn-i aḫlāḳ-ıla ‘güzel ahlakla’ 4b/112 

luṭf-ıla ‘iyilikle’ 7b/242, 9a/303 

müşt-ile ‘yumrukla’3b/74, 8a/268 

na‘rañ-ıla ‘bağırmanla’  3b/88 

nūr-ıla ‘nurla’ 14a/492 

odı-y-ıla ‘ateşiyle’ 9a/297 

ṭaş-ıla ‘taş ile’ 9a/300 

ṣan‘at–ıla ‘hüner ile, ustalıkla’14b/535 

ṭaş–ıla ‘taş ile’ 9a/300 

 

     4.1.2.2.7.3. +(I)n Vasıta Hâli Eki 

     Metnimizde sadece iki kelimede rastladığımız bu vasıta hâli fiilin yapıldığı 

zaman hakkında bilgi vermektedir. Artık çekim eki olmaktan çıkmış, bazı sözlerde 

klişeleşmiş şekilde bulunmaktadır. 

Virürler aḫşamın bir pāre etmek ‘Akşam olunca bir parça ekmek verirler.’ 9b/315 

Ki her vaḳtın senüñ işiñ ola uz  ‘Ki ver vakit senin işin yolunda gitsin.’ 14a/498 

Biraz vaḳtın bu arada ṭurayın ‘Bir süre burada durayım.’ 14b/518 

 

     4.1.2.2.7.4. Vasıta Hâlinin Cümle İçindeki İşlevleri 
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 --» Beraber yapılan işleri belirtmek için kullanılır. 

Bile anlaruñ-ıla nice aṣḥāb, dökerdi gözleri ḫāk üstine āb  ‘Onlarla beraber nice ashab 

gözlerinden toprağa su (gözyaşı) dökerlerdi.’ 8b/278 

Ki sevdügiyle ḳopar anda kişi  ‘Kişi orda (kıyamette) sevdiğiyle beraber ortaya çıkar 

(dirilir).’ 18b/669 

Didi varsın aña ‘Ömerle Ḥaydar  ‘Ömer'le Haydar beraber ona gitsinler, varsınlar 

dedi.’ 9b/323 

--» +n vasıta hâli bağlandığı sözcüğe zaman zarfı anlamı katar. 

Virürler aḫşamın bir pāre etmek ‘Akşam olunca bir parça ekmek verirler.’ 9b/315 

Ki her vaḳtin senüñ işiñ ola uz ‘Ki ver vakit senin işin yolunda gitsin.’12b/459,  

Biraz vaḳtın bu arada ṭurayın ‘Bir süre burada durayım.’ 14b/518 

    

     4.1.2.2.8. +lAr Çokluk Eki 

    Bu ek, Türkçenin ilk dönemlerinden itibaren hiç değişmeden günümüze kadar 

gelebilmiş bir isim çekim ekidir.  

     4.1.2.2.8.1. +lAr çokluk ekinin cümle içindeki işlevleri 

--» Bir şeyden birden fazla olanını ifade etmek için kullanılır. Bu kullanım ifade 

edilen şeyin sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermez. Sadece o şeyin çokluğunu 

ifade eder. 

‘ālem+ler+e ‘âlemlere, birden fazla âleme’ 7a/221                                                           

baş+lar ‘başlar’  9a/299                                                                                                 

baş+lar+a ‘başlara’  8a/264                                                                                                      

bī-nevā+lar ‘zavallılar’  4a/96                                                                                           

ciger+ler ‘ciğerler’ 8a/268, 9a/298, 9a/300                                                                   

mecmū‘ı diş+ler+üm+i ‘bütün dişlerimi’ 12a/426                                                         
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el+ler+i+n ‘ellerini’ 6a/179                                                                                            

felek+ler+de ‘göklerde’ 8a/269                                                                                                                 

gedā+lar ‘köleler’ 5a/129                                                                                            

ḳubbe+ler+im ‘kubbelerim’ 6a/177                                                                                

ṣaḥrā+lar ‘çöller’  8b/284                                                                                                                    

ser+ler ‘başlar’ 8a/268, 9a/300                                                                                       

siz+ler ‘sizler’ 11b/409, 12a/420                                                                                           

söz+ler ‘sözler’ 13a/455                                                                                                      

ṣu+lar ‘sular’ 9a/299                                                                                                  

şaḳī+ler ‘yoldan çıkanlar’ 13b/479                                                                                 

ṭaġ+larda ‘dağlarda’ 8b/284                                                                                                

yaḳa+lar ‘yakalar’  8a/263                                                                                             

yaş+lar ‘gözyaşları’ 9a/299                                                                                             

yol+lar+da ‘yollarda’ 8b/277, 8b/279                                                                                

yürek+ler ‘yürekler’ 8a/269                                                                                         

zehre+ler ‘öd keseleri’ 8a/268 

--» Sayılamayan soyut isimler için o şeyin çok olması, fazla olmasını ifade etmek 

için kullanılmıştır. 

fiġān+lar ‘feryadlar’ 8b/277, 9a/298   

raḥmet+ler ‘rahmetler’ 18b/688 

ṣafā+lar ‘sefalar, keyifler’ 4a/103, 4b/124 

ṭarab+lar ‘neşeler, sevinçler’ 4a/102 

--» Herhangi bir şeyin çokluğunu ifade etmekte kullanıldığı gibi bir grubu, topluluğu 

veya kategoriyi ifade etmek için de kullanılmıştır. 
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bilen+ler ‘bilen kişiler’ 14a/51 

bun+ları ‘bunları, bu kişileri’ 10a/330 

mümin+lere ‘Müslümanlara’ 14a/502, mümin+leri ‘Müslümanları’ 9a/303,  

Nebī+ler ‘Peygamberler’ 6b/197 

şaḳī+ler ‘yoldan çıkmış kişiler’ 13b/479 

uyanıḳ+lardan ‘uyanık olan kişilerden’ 14b/525 

Üveysīler dinür bir ṭāife var ‘Üveysîler diye bir topluluk vardır.’ 16b/607 

--» Eklendiği bazı zamirler tek bir kişiyi belirtmesine rağmen saygı anlamında o 

zamire eklenir ve tek bir kişiyi ifade eder. 

Emānet sizlere didi ve döndi, bu ḫāle ‘Āyişe muḥkem sevindi ‘Sizlere emanet dedi 

ve döndü, bu duruma Ayişe çok sevindi.’ 5b/153 

 

4.2. SIFAT 

     4.2.1. Niteleme Sıfatları 

    Metnimizde tespit edilen bazı niteleme sıfatları şunlardır:  

 şer iş 3a/57, rengīn maḳāle 3b/87, teberrük şey 7b/241, mu‘azzez kimse 7b/241, 

ma‘lūm yir 9a/309, otlu vādī 8a/275, aḳ beñ 10a/348, köhne kilīm 11a/378, sehel 

dem 14b/522, büyük iller 10b/367, devletlü cān 15a/534, ḳarıcıḳ ana 6a/188, baş 

açıḳ yalıñ ayaḳ  ‘Arab 9b/318, 14b/522, ma‘lūm yir 9a/309, mübārek kīmyā 

16b/593, tāze kirde 17b/637, toḳ ḳarın 14b/524, yüce ḳubbe 17a/629 

 

     4.2.2. Belirtme Sıfatları 

     İsimleri sayı, işaret, soru veya belirsizlik bakımından belirten sıfatlardır.  

    4.2.2.1. Sayı Sıfatları 

    4.2.2.1.1. Asıl Sayı Sıfatları 

     Metnimizde tespit edilen asıl sayı sıfatları şunlardır:  
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bir  

bir altun 17b/632 

bir etmek  11a/383 

bir ḥadīẟ 13b/481                                   

bir ḳıl 3a/55 

bir laḥẓa 6a/189 

bir iş 3b/81 

bir ḳarye 9a/309 

bir kūy 4a/108, 7b/270 

bir dem 6b/191   

     -» Herhangi bir şeyin miktarını belirlerken eğer tam olarak o isimden ne kadar 

olduğunu bilemiyorsak bazı niteleme sıfatları kullanılırız. ‘bir’ sayı sıfatı o niteleme 

sıfatlarına da gelerek onları belirtir: bir avuç ‘āṣī 11a/373 

iki 

iki ehl-i ḥasret 13a/463 

iki maḥbūb 6a/182 

ol iki murġ-ı cinānlar 8b/277 

iki ‘illet 6a/186 

iki sulṭān-ı dīn 9b/325 

ol iki server 8a/256 

ol iki sulṭān 8b/284 

iki ḳabīle 10b/363 

iki aḳçe 11b/404 

iki sulṭān-ı ebrār 12b/441 
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     -» İsimleri niteleyen sıfatların isimler yerine kullanılması durumunda ‘iki’ sayısı 

o sıfatları belirtmiştir: ol iki bī-ḥicāb 8a/253, iki gözsüz 6a/188 

üç 

üç gün üç gice 14b/521 

altı 

altı şeḫ-i kâmil 16a/587 

yedi 

yedi gün yedi gice 17b/634 

ṭoḳuz 

Niteleme sıfatı almış sıfat tamlamalarını belirtmiştir. 

ṭoḳuz yüce ḳubbe 17a/629 

yüz 

yüz yıl 11a/388 

biñ  

biñ pāre3b/81 

niçe biñ ‘āṣī 10b/359 

biñ İḫlāṣ 15b/558, 15b/559 

on sekiz biñ 4b/125, 11a/379 

on sekiz biñ ālem 4b/125, 11a/379 

yetmiş biñ  

yetmiş biñ melāik 6b/201 

  

4.2.2.1.2. Sıra Sayı Sıfatları  

ikinci 
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ikinci gice 7a/211 

üçünci  

üçünci gice 7a/212 

dördinci 

dördinci gice 14b/522 

 

     4.2.2.2. İşaret Sıfatları 

     Metnimizde işaret sıfatları olarak ‘bu’ ve ‘ol’ sıfatları kullanılmıştır.  

bu  

bu aḳçe 11b/405,  

bu bāb 3a/66 

bu bezm 3b/90 

bu cihān 13a/464 

bu delḳ 10b/357 

bu dem 7a/222 

bu dünya 13a/465 

bu emr 8a/254 

bu fānī saray 8a/262 

bu fen 16a/578 

bu ḥāl 5b/153, 12b/438 

bu ḥālet 12b/440,                                                          

bu ‘izzet 10a/344 

bu kitāb 3a/66 
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bu menzil 10a/344 

bu resm 3a/59 

bu ṣavt 14a/500 

bu söz 15b/555 

bu şehler 9a/290 

bu yolda 7b/249 

bu naẓm-ı dil-güşā 4a/92  

     -» Sıfat tamlamalarına veya isimleşmiş sıfatlara da gelerek onları belirtmiştir: bu 

miskīn 10a/334, bu ṣādıḳ 13a/456, bu üç şāh-ı kirāmī  10a/331 

ol  

ol abdāl 6b/191 

ol ara 15a/533 

ol Bir ü Bar 10b/355                                                            

ol Rabb-ı Raḥīm 1b/1 

ol cān 8a/260, 17b/631 

ol cān-ı ‘âlem 5a/142                                  

ol cān-ı cihan 9b/327 

ol delḳ-i mübarek 7b/241 

ol dem 1b/13, 3a/68 

ol emīreyn 8a/254 

ol emr 8a/253 

ol iḳlīm-i mübarek 4a/108 

ol Ḥaḳḳıñ ḥabībi 5b/149 
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ol māh 6a/179 

ol maḥbūb-ı Ḥaḳ 3b/89 

ol muraḳḳa‘ 7b/242 

ol mübārek ẕāt-ı maḳbūl 9b/328 

ol pādişā 5a/147 

ol resm 5a/134 

ol sulṭān-ı ḥākim 7b/234 

ol sulṭān-ı tecrid 5a/134 

ol şāh-ı Ḥicāz 4b/119 

ol şāh-ı ḳevneyn 7a/217 

ol şāh-ı muṭlaḳ 4b/113 

ol yār-ı ṣādıḳ 3b/83 

ol gürūh 6b/203 

     -» Sayı sıfatı veya niteleme sıfatları almış isimlere gelerek o sıfat tamlamalarını 

işaret yoluyla belirttiği gibi isimleri kullanılmayan isimleşmiş sıfatlara da gelip 

onları belirtmiştir:  

ol iki bī-ḥicāb 8a/253 

ol iki server 8a/256 

ol iki sulṭān 8b/284 

ol iki murġ-ı cinānlar 8b/277 

ol aḳ beñ 10a/349 

ol iki büyük iller 10b/367 

ol ‘azīz 14b/526 
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     4.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

     İncelemiş olduğumuz metinde tespit edilen belirsizlik sıfatları şunlardır:  

bir  

bir ‘Arab 9b/318, 14b/522 

bir avāre 10a/345 

bir gün 3a/67, 6a/170 

bir dā‘iye 3b/83 

bir delü 9b/312 

bir ehl-i ‘irfān 13a/452 

bir er 9b/310 

bir ḥerīf 3b/79 

bir ḫuṭbe 9a/295 

bir ma‘lūm yir 9a/309 

bir miskīn ü bir bī-çāre 10a/345 

bir mübārek kīmyā 16b/593 

bir otlu vādī 9b/313 

bir tāc-ı server 9b/310 

bir söz 15a/539 

her 

her biri  8b/274 

her emr 7b/238 

her igne  15b/558 

her iş 1b/4, 1b/5 

her kişi 7a/215 

her yaña 7a/218 
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her vācib 8a/266 

ba‘żı 

ba‘żı işleyenler 16b/593 

ba‘żı kāmil şeḫy-i üstād 17a/610 

birḳaç 

birḳaç insān 9a/306 

bunca  

bunca ‘azīz ü müttaḳīler 13b/479 

cümle 

cümle bāb-ı dīn 7b/235 

cümle sāz-rāh 8b/276 

cümle gelüp giden velīler 13b/478 

cümle merdān 16b/595 

cümle cinn ü ins 17b/647 

cümle kār u bār 16a/613 

çoḳ 

çoḳ söz 14a/494 

niçe 

niçe Zühre 9a/301 

niçe biñ ‘āṣī 10b/359 

niçe gün 13a/467, 17a/621, 17b/631 

niçe ‘āṣī vü muḥtāc 15b/562 

niçe müddet 16a/584 
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niçe gice  17a/622 

nice 

nice aṣḥāb 8b/278 

nice gün 12a/416 

 

     4.2.2.4. Soru Sıfatları 

     Metnimizde soru sıfatları olarak ‘ne’ ve ‘ḳanḳı’ sıfatları kullanılmıştır:  

ne 

Didi Seyyid ne ḳavmi sevse insān 18b/672 

Ne sözler kim didi vaṣfında Aḥmed 13a/455  

ḳanḳı  

Ṣınan ḳanḳı dişidür bilmemekden 12a/426 

 

4.3. ZAMİR 

     4.3.1. Kişi Zamirleri 

     Metinde tespit edilen kişi zamirleri EAT döneminde kullanılan şahıs zamirleriyle 

büyük ölçüde aynı olup 1. teklik şahıs zamirlerinde birtakım farklılıklar 

görülmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde bazı metinlerde geçen ‘bin, min, men’ 

zamirleri metnimizde kullanılmamıştır. Bunların yerine sadece ‘ben’ zamiri 

kullanılmıştır.  

     1. teklik şahıs zamiri 

ben 3a/67, 6a/177, 6b/196, 10a/344, 10a/345(2), 10b/357, 12a/419, 12a/424,                 

13b/476, 14a/492, 14a/506, 2b/470, 14a/510, 17b/634, 17b/635, 17b/638,                  

18a/666 

     -» ben+belirtme hâli eki = beni 6b/196, 7a/223,  

         7a/225, 7a/226, 7a/227, 14a/509, 14a/510,   
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          14b/511 

     -» ben+yönelme hâli eki= baña 3b/85, 4b/120, 5a/146,  

         6a/186, 6b/190, 7a/226, 7a/228, 7b/243, 10b/356,  

         10b/358, 11a/382, 11b/403, 13b/482, 13b/484,  

          13b/485, 14a/496, 14b/527 

     -» ben+ayrılma hâli eki= benden 14a/503 

     -» ben+ilgi hâli eki= benim 4b/122,  5b/161, 7a/225, 11b/391, 14a/491 

          benüm 5a/144, 7b/246, 10a/339, 13b/484 

          benim-çün 7a/229 

      -» ben+yapım ekleri= bensiz 7a/227 

2. teklik şahıs zamiri 

sen 1b/7, 1b/11, 4b/125, 5b/158, 7a/221, 10b/357, 13a/470, 13b/488, 14a/509,  

       14a/510, 14b/525, 18a/661, 18a/667, 18b/676 

     -» sen+belirtme hâli eki = seni 7a/225, 7a/226, 7a/227, 7a/228, 11b/397, 11b/398,     

         14a/509, 18b/676 

     -» sen+yönelme hâli eki = saña 1b/8, 1b/11,  3b/85, 7a/226, 10b/359, 11a/388,  

         11b/400, 11b/403, 13b/485, 14a/496, 14a/502, 14a/503, 14b/524, 14b/525,  

         17b/640, 18b/677 

     -» sen+ayrılma hâli eki = senden 1b/11, 5a/148  

     -» sen+ilgi hâli eki = seniñ 11a/389, 18a/665, 18b/679 

         senüñ 7a/229, 10b/368, 11a/389, 14a/494, 14a/498 

     -» sen+yapım ekleri = sensiz 7a/227 
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3.teklik şahıs zamiri 

ol 1b/14, 5a/129, 5a/145, 6a/182, 6b/193, 6b/196, 7a/223, 9b/319, 9b/320, 11a/371, 

11a/384, 11b/398, 12b/431, 13b/483, 14a/508, 15a/534, 16b/605, 17b/649, 18a/665 

a : ‘o’ zamirinin hâl ekleriyle çekimlenmiş şeklidir. 

    -» a+belirme hâli eki = anı 1b/5, 3a/60, 5b/158, 6a/174, 6a/188,                                

       6b/195, 6b/196, 7a/221, 7b/240, 7b/241, 9b/319, 10a/349, 11a/385,                                   

       12a/417, 12a/420, 12a/421, 13a/451, 13a/456, 13b/476, 14a/502,                                  

       14b/515, 15a/531, 15b/568, 15b/569, 16a/570, 16a/571, 16a/576,                                  

       16b/599, 17a/618, 17b/637, 17b/642, 17b/646, 18a/655(2), 18a/657,                            

     -» a+yönelme hâli ek = aña 3a/59, 4a/94, 4b/118, 5b/169, 6a/181,                              

         6a/186, 6b/190, 6b/191, 6b/208, 7b/243, 9b/317, 9b/319, 9b/320, 9b/322,                          

         9b/323, 10b/359, 11a/375, 11a/382, 11a/385, 12a/425, 12b/447, 15a/536,                          

         15b/560, 16a/570, 16a/571, 16a/575, 17a/628, 17b/645, 18a/663, 18b/681 

    -» a+bulunma hâli eki = anda 9b/311 

    -» a+ayrılma hâli eki = andan  ‘ondan’ 6a/176, 6b/205, 9a/305, 11b/406,                     

        12b/449, 17b/635 

    -» a+ilgi hâli eki = anıñ 3b/87, 4a/108, 6a/173, 6a/182, 6b/197, 6b/205, 8b/281,  

         9b/313, 10a/348, 10b/354, 11a/379, 0a/353, 11b/409, 12a/411, 12a/412,  

        12a/415, 12b/446, 13a/454, 13a/462, 13a/464, 14a/508, 14b/511, 15a/534,  

       15b/554, 15b/555, 15b/567, 16a/572, 16a/579, 16a/581, 16b/590, 16b/598,  

        16b/606, 17a/612, 17a/614(2), 17a/628, 18a/656, 18a/657, 18a/658(2) 

        anuñ 4b/128, 5a/131 

        anıñ-çün 6b/207 
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        anıñla 12a/417, 16a/573, 18b/670 

1.çokluk şahıs zamiri 

biz 7b/230, 9a/306, 11b/410(2), 12b/442 

     -» biz+belirtme hâli eki = bizi 4a/97, 4a/98, 4b/127, 4b/14 

     -» biz+ yönelme hâli eki = bize 1b/14, 11b/397, 11b/400, 12b/431 18b/688 

     -» biz+ayrılma hâli eki = bizden 5a/131 

     -» biz+ilgi hâli eki = bizüm 3b/86, 5a/144, 9b/323 

2.çokluk şahıs 

siz 9b/311, 9b/319 (2), 10b/353, 12a/415 

    -» siz+belirtme hâli eki = sizi 5b/156, 6a/183, 14a/494 

    -» siz+yönelme hâli eki = size 5a/139, 9a/308, 12a/422, 12a/428, 12b/431 

    -» siz+ilgi hâli eki = sizüñ 14a/493 

sizler 11b/409, 12a/420 

      -» sizler+yönelme hâli eki = sizlere 5b/153      

3.çokluk şahıs zamiri 

anlar 12b/450, 15a/535, 16b/594 

    -» anlar+yönelme hâli eki = anlara 13b/479, 13b/490 

    -» anlar+bulunma hâli eki = anlarda 10b/366 

    -» anlar+ayrılma hâli eki =  anlardan 18a/661, 18b/672 

    -» anlar+ilgi hâli =  anlarıñ 6a/178, 9b/316, 10b/365    

        anlaruñ-ıla 8b/278 

    olar 6a/178 

      -» olar+ilgi hâli = olarıñ 11a/374 
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    4.3.2. İşaret Zamirleri 

     Metnimizde kullanılan işaret zamirleri şunlardır:  

Bu 5a/141, 6a/182, 10a/346, 10b/370, 11a/373, 11b/392, 10a/368, 12a/415, 12b/446, 

13a/467, 13a/468, 13a/470, 13b/473, 16a/575, 16a/577, 16a/582, 16a/583, 16a/585, 

16b/591, 16b/593, 16b/603, 17b/638, 18a/659, 18a/661, 18b/685, 18b/687; bunı 

3a/61, a/94, 11b/406, 12b/439, 14a/507, 16a/585, 17b/632, 17b/633,                                             

17b/638, 7b/641; bunıñ 6a/182, bunuñ 13b/480, 13b/482;                                                  

budur 6b/196, 13b/480(2) 

şu 15a/534, 18b/682 

bunları 10a/330 

bular  ‘bunlar’ 13b/477, 16b/607; buları 9a/292, 17a/610; bulara 16b/608; bularıñ 

6b/202, 17a/611, 18b/675 

şular  ‘şunlar’ 16a/580 

 

     4.3.3. Dönüşlülük Zamirleri 

     Metnimizde tespit edilen dönüşlülük zamirleri ‘kendü’ ve ‘öz’ zamirleridir.  

öz ‘öz’ 14b/526, 17b/646; özi 3b/80, 4b/122,  9b/322 

kendü ‘kendi’ 15a/537, 18a/650; kendüsi 9b/316, 11a/378; kendüyi 6b/194, 18a/650;  

            kendüye 11a/382; kendünüñ 12b/445 

        

     4.3.4. Belirsizlik Zamirleri 

biri 6a/187, 10b/364, 16a/584, 16a/587; her biri 8b/274, 16a/589; birisi 6a/178, 

16a/588  

ikisi 10b/363, 16a/589 

kimi 7a/216(2) 
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-» ‘kimi’ belirsizlik zamiri kişilerin yerine kullanılmasına rağmen metnimizde bir 

örnekte insan dışı bir varlık, daha doğrusu bir nesne yerine kullanılmıştır: 

        Kimin kendüsi yir kimin anası, ḳuru etmekdür anlarıñ ġıdāsı  ‘Birazını kendisi 

yer birazını annesi, kuru ekmektir onların yiyeceği.’  9b/316 

Bu örnekte ekmeğin yerine ‘kimi’ belirsizlik zamirini kullanması dikkate değerdir. 

Çünkü bu zamir genelde insanlar yerine kullanılır. 

her kim 14a/507, 18b/670 

her ne kim/ ne kim 

  Senüñ-içün yaratdum her ne kim var 7a/229 

  Ne kim var ise 7b/234 

kimse 7b/241, 9a/305, 11b/398, 15a/531(2), 15b/569,  

            16b/599, 17a/611, 17b/633, 18a/657; kimseyle 6b/193 

kimesne 17b/638 

 

     4.3.5. Soru Zamirleri 

     Metnimizde ‘ne’ ve ‘kim’ soru zamirleri kullanılmıştır: 

ne 

Ne lāzım var ise ḳılup tamamı 8a/267 

kim 

kim 14a/508; kimdür 9b/319, 12a/421(2), 16b/605, 18a/656; kime 7b/240, 18b/681; 

kimsin 5a/141 
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4.4. ZARF 

    4.4.1. Zaman Zarfları 

     Metnimizde tespit edilen zaman zarfları, zaman bildiren isimlere sayı sıfatları 

getirilmesi suretiyle yapıldığı gibi sadece zarfların kullanılması şeklinde de 

yapılabilmiştir. Bu zarflar tek kelimeden oluştuğu gibi iki kelimeden veya birleşik 

kelimelerden de oluşabilir.  

      Tespit edilen zaman zarfları şu şekildedir: 

āḫir : sonunda  

      Selāmı ‘izzet-ile alup āḫir 10a/332 

aḫşamın : akşam olunca 

      Virürler aḫşamın bir pāre etmek 9b/315 

andan : ondan sonra 

      Ondan sonra anlamını veren ‘andan’ edatı ‘soñra’ edatıyla beraber kullanıldığı 

gibi tek başına veya ‘pes andan’ şeklinde de kullanılabilmiştir. 

      Pes andan ḳıl ḥabībine müdāmı 1b/16 

      Pes andan Rabbini bilmek gerekdür 3a/60 

      Pes andan diye Seyyid yā İlāhım 7a/223 

      Pes andan Ḥaḳ diye kim yā Muḥammed 7a/224 

      Pes andan müslimīne faḫr-ı aṣḥāb 9a/304            

      Pes andan secde-i şükr itdi Ḥaḳḳa 11a/375 

      Ki bu aḳçeyi yiyüp andan ölem 11b/405 

      Getüresin pes andan ḳalanın da 11b/406 

      Pes andan ṣordı aḥvālinden anıñ 13a/464 

      Pes andan didi Veysi pāk-ı cevher 13a/469 

      Pes andan ṣoñra irer evliyāya 13b/471 
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andan ṣoñra : ondan sonra 

     Pes andan ṣoñra irer evliyāya 13b/471 

     Pes andan ṣoñra sāir müminīne 13b/472 

     Anı görmedi andan ṣoñra kimse 15a/531 

     Pes andan ṣoñra görmediler anı 13a/451 

bir dem/biraz dem : bir an, biraz, bir süre 

     Teemmül ḳıldı pes bir dem emireyn 9b/329 

     Didi siz muntaẓır olıñ biraz dem 10b/353 

     Çü bir dem Veys birle yār oldı 11a/381 

     Imızġandı mübārek gözi bir dem 14b/523 

bir laḥẓa : bir an 

     Saña bir laḥẓa ‘adl-ile ḫilāfet 11a/388 

bir zaman : biraz  

      Çün oldı bir zamān yanup yaḳılmaḳ 9a/302 

biraz/biraz vaḳtın : biraz/bir süre 

     Biraz aġlaşdı iki ehl-i ḥasret 13a/463 

     Biraz vaḳtın bu arada ṭurayın 14b/518 

biraz pes : biraz sonra 

     Biraz pes sākin oldı nāle ḳılmaḳ 9a/302 

birazdan : biraz sonra 

     Birazdan kim evine geldi Aḥmed 5b/154 

bu demde : şuanda  

     Dirīġā ey ‘Ömer irdüñ bu demde 11a/373 
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bugün : şimdi 

     Bugün her kim seve cān-ıla Veysi 18b/670 

bu kerre : bu kez, bu sefer 

     Ḳaran ehli bu kerre ḥürmet itdi  12b/444 

bu yaña : tekrar, yine 

     Bu yaña biz gelelim ḥālimüze 7b/230 

dāim : sürekli  

    ‘İbādet aña dāim ‘ādet idi 5b/169 

     İşi Ḥaḳ-ıla dāim ḫalvet idi 15a/656 

     Melāik-veş idüp tesbīḥi dāim 6b/209 

     İşi dāim deve görüp gözetmek 9b/315 

-A dek : -A kadar, -A dek 

     Seḥerden giceye dek ṣāyim idi 5b/165 

     Giceden ṣubḥa dek tā‘at ḳılurdı 17b/646 

-A deñlü : -A kadar, -A dek 

     Giceden ṣubḥa deñlü ḳāyim idi 5b/165 

giceler /gice gündüz :  gece gündüz 

     Ḳılurdı gice vü gündüz ‘ibādet 17a/618 

     Gice gündüz niçe gün ṣāim idi, giceler ṣubḥ olınca ḳāim idi 17a/621 

hemīn : hemen, derhal 

     Hemīn Veys ol diyārı terk itdi 12b/448 

hemīşe : sürekli, daima 

     Żarūrī ‘āciz–i muṭlaḳ hemīşe 3a/58 
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     Hemīşe yalıñuz olurdı anda  6a/172 

     Hemīşe ṭā‘at idi aña ‘ādet 6b/208 

     Hemīşe sūd-mend olıñ 10a/333 

     Hemīşe ṭut ḳulaġıñda bu ṣavtı 14a/500 

     Hemīşe ferd ü merd-i vaḥdet idi 16b/604 

     İşi iḥsān idi Veysüñ hemīşe 17a/617 

hep : sürekli, daima 

     Didi hep isterim çoġın u azın  10b/369 

her vaḳtın : her zaman  

     Ki her vaḳtin senüñ işiñ ola uz 14a/498 

imdi : şimdi, şuan 

     Pes imdi cehdi ḳıl ẕikr eyle Ḥaḳḳı 1b/6 

     Gel imdi diñle iy ‘ārif bu bābı 3a/66 

     Dilā gūş eyle imdi nükte-i ḫāṣ 4a/105 

     Naṣīḥat eyle luṭf it imdi baña 14a/496 

     Gel imdi iy süḫendān-ı seng-i cān 15b/551 

niçe gün : çoğu günler 

     Geçerdi niçe gün niçe gice aç 17a/622 

     Niçe gün aç olup bir kerre ol cān 17b/631 

ol dem : o an  

     Ḫiṭāb-ı ‘izzet irdi ol dem aña 10b/359 

     Pes ol dem ṭurı geldi birḳaç insān 9a/306 

     Elin ḳoynına ṣoḳdı Veys ol dem 11b/404 
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     ‘Ömer bī-iḫtiyār aġladı ol dem 11b/407 

öñ : önce 

     Ecelden öñ zekāta sa‘y it iy yār 18b/678 

pes : sonra, daha sonra  

(1b/3, 1b/16, 3a/60, 5a/134, 5a/135, 7a/223, 7a/224, 7b/231, 8b/275, 9a/293, 9a/302, 

9a/304, 9a/306, 9b/324, 9b/329, 10a/331, 10b/355, 11a/375, 11b/393, 11b/399, 

11b/406, 13a/451, 13a/464, 13a/469, 13b/471, 13b/472,  13b/475, 16b/602, 17b/642, 

17b/643) 

ṣoñra : sonra   

     Dönüp aṣḥāba geldi ṣoñra Aḥmed 13b/490 

şimdi : şimdi, şuan 

     Bizüm şimdi murādımuzdur ol er 9b/323 

     Biline şimdi ḥāżırdur ḳıyāmet 12b/432 

     Ḥaḳa minnet buluşdum şimdi saña 14a/496 

     Aṣılmış şimdi ‘arş-ı Ḥaḳda ol tāc 15b/562 

şimden girü : bundan sonra  

     İy Herem şimden girü sen 14a/509 

yarın : yarın, gelecekte 

      Gerek yarın anıñla ola ünsi 18b/670 

yene/yine : yine, tekrar 

     Yene başlayalım eşġālimüze 7b/230 

     Yene ‘arż eyleyüp Ḥaḳḳa niyazın 10b/369 

     Yene geldik biz aḥvāl-i Üveyse 12b/442 

     Yene anlar yolına ḳıldı seyrān 12b/450           
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     Yene ol gice ol ḥāl üzre gitdi  14b/520 

     Yene bir söz-ile eyle söze sāz  15a/539 

     Yene başladı ḳılmaġa namāzı 17b/644 

     Yene başladı ḳılmaġa ‘ibâdet 17b/645 

     Yine dönüp Üveys iline vardı 5b/164 

     Yine çekdi riyāżet birle durdı 5b/164 

     Yine uyandı ol merd-i mükerrem 14b/523 

     Gelelim yine aḥvāl-i Üveys'e 15b/553 

 

     -» Sayı sıfatlarıyla yapılan zaman zarfları şu şekildedir: 

         Yeg ola yüz yıl itmekden ‘ibādet  11a/388 

         Yedi gün yedi gice yimemişdi 17b/634 

 

    4.4.2. Yer-Yön Zarfları 

     Metnimizde kullanılan yer- yön zarfları şunlardır: 

ilerü : ileri 

     İlerü varuban virdi selāmı 13a/459 

üzre/içre : üstünde, içinde 

    ‘Ömer taḫt-ı ḫilāfet üzre sulṭān 11a/380 

    Olup deryā-yı ma‘nī içre ġavvāṣ 15a/541 

    Olalım baḥr-ı ma‘nī içre ġavvāṣ 15b/552 

    Oḳur her ignesi üzre biñ İḫlāṣ 15b/558 

     Ser üzre götürür serverler anı 16a/576 
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     Bu fen server-durur ṣan‘atlar üzre, mu‘azzezdür ḳamu ḥarfetler üzre  16a/578 

     Gelür adı eḥādiẟ içre meẕkūr 16b/598 

     Yol üzre gördi kim yatur bir altun 17b/632 

yaḳın : yakın 

     Yaḳın varup bu ḥāl içinde aṣḥāb 10b/370 

 

     4.4.3. Azlık-Çokluk Zarfları 

     Metnimizde geçen, fiilin ne kadar ve ne şiddette yapıldığını belirten azlık-çokluk 

zarfları şunlardır: 

artuḳ : çok, fazla  

     Ki sevdügin añar her kişi artuḳ 18a/664 

bu ḳadar : bu kadar  

     Dutana bu ḳadar besdür naṣīḥat 14a/503 

     Bilene bu ḳadar yiter naṣīḥat 14b/527 

çok : çok, fazla 

     Teessüf ḳılup aġlaşdı bular çoḳ 13b/477 

     Dürüş sev ehl-i faḳrı ġayrıdan çoḳ 18a/664 

hīç : hiç  

     Aña hīç i‘tibār itmezler anda 9b/317 

     Eyitdi yā Herem hīç istemezven 14a/506 

     Ola mı hīç ıraḳdan baḳan iy yār 1b/623 

miḳdar : miktarınca, -a kadar 

     Biraz sedd-i ramaḳ miḳdārı yidi 17b/643 

şu deñlü/bu deñlü : şu kadar/ bu kadar 
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     Şu deñlü ḳıldı medḥi Veysiñ Aḥmed 6a/175 

     Şu deñlü mest u mustaġraḳdur ol cān 6b/194 

     Saña benden bu deñlüdür vaṣiyyet 14a/503 

     Bu deñlü ‘iz ü nāz ü ritbet ü cāh, ki Ḥaḳ virmiş Üveyse bārekellāh 15b/563 

     Bu deñlü ḳadri kim virmiş añā Ḥaḳ 16a/571 

 

 4.4.4. Nasıllık-Nicelik Zarfları 

       Bu zarflar fiili sebep, sonuç, durum gibi anlamlarla belirtirler. İncelemiş olduğumuz 

metinde tespit edilen nasıllık-nicelik zarfları şu şekildedir: 

Anıñ-çun : onun için, o yüzden 

     Anıñ-çun ol neṣībe oldı mālik 6b/207  

bu resme/şu resme :  bu şekilde/şu şekilde 

     Bu resme görmişem ben ol ḥabībi 12a/419 

     Şu resme Ḥaḳ-ıla ṭutmışdı ünsi 17b/647 

     Şu resme ṭolmış idi Ḥaḳ-ıla ol 17b/649 

çün/içün : -mAK için/ -dığı için 

     Aña yār-ı muvāfıḳ olmaġ-ıçun, ḳomadım bir dişim aġzımda bütün 12a/425 

     Yüzin gördüg-içün sen faḫr-ı dīniñ, gözini öpdi ümmü'l-müminīniñ  13b/488 

     Senüñ-içün yaratdum her ne kim var, velī Veysi benimçün itdüm iẓhār  7a/229 

     Ḥelāl itmek içün kesb ehl-i devlet 16a/583 

     Dikübdür dest-i renc içün ‘araḳçīn 16b/592 

ol resme : o şekilde  

     Nebīnüñ vaṣfın ol resme oḳudı 9a/296 

öyle : öyle, o şekilde  
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     Gerek faḳr ehlin öyle seve iy cān 18b/671 

     Hele ṣabr itdi tā öyle olınca 14b/519 

şöyle : şöyle, şu şekilde 

     Özi fenninde şöyle māhir idi 3b/80 

     Biri de şöyle ġālibdür aña ḥāl 6b/191 

     Enīs olam ṭapuña şöyle kim var 14a/505 

     Ḥaḳ-ıla ünsi şöyle ṭutmış idi 18a/650 

ṭoġrı : doğruca 

     Naẓar ḳılmadı gitdi ṭoġrı yola 17b/633 

 

     4.4.5. Soru Zarfları 

     Metnimizde ‘ne’ ‘ne içün’ ve ‘niçe/nice’ ‘niçe bir’ soru zarfları kullanılmıştır.  

ne içün : niçin, neden? 

     Ne içün görmedüñ yā Muṣṭafāyı 11b/408 

nice/niçe : nasıl, ne şekilde? 

     Resūlı niçe sevse bir Müslimān 18b/671 

     İlāhī nice geyem kisvetini 10b/361 

     Didi vaṣfını ol cān-ı cihānıñ, görelim diñ niçe bilürsiz anıñ 12a/411 

     Nice bilürsiz iy aṣḥāb-ı ṣādıḳ 12a/412 

     Didi yā Rab niçe yiyem bunı ben 17b/638 

     Ṣabāyī anı niçe medḥ ḳılsun, ya ḳadrin kimse anıñ niçe bilsün 18a/657 

niçe bir : Ne zamana kadar? 

    Niçe bir çekeyin firḳat ‘aẕābın  4b/121  
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4.5. EDAT 

     4.5.1. Çekim Edatları 

     Benzerlik, karşılaştırma, yer, durum, birliktelik gibi görevleri olan çekim edatları 

yalın hâlde kullanıldıkları gibi diğer hâl eklerini alarak da kullanılmışlardır. 

      Metnimizde tespit edilen çekim edatları aşağıda verilmiştir. 

bile : bile, hatta; -da/-de 

     Rıżā-yı vālidem olaydı bile 5b/150 

     Ulu ḥaylar-durur ikisi bile 10b/363 

birle : ile 

     Edep birle ṭurup şarṭ-ı uṣūle 5a/138 

     Yine çekdi riyāżet birle durdı 5b/164 

     Çü bir dem Veys birle yār oldı 11a/381 

    ‘İbādet birle Ḥaḳḳa vardı ḳurbı 17a/620 

deñlü : -A kadar  

     Tüyi ṣaġışı deñlü cümlesinüñ, baġışladum kerāmetüñe senüñ 10b/368 

gibi : gibi  

     Ki ola gül gibi rengīn maḳāle 3b/87 

     Oḳı ṭūtī gibi vaṣfın bu bezmüñ 3b/90 

     Gezüp meclisleri gül gibi ḫandān, cinān ṭāvusı gibi ḳıla cevlān 4a/93 

     Güneş gibi ḳıla meclisde seyrān 4a/101 

     Ṭoġuban Mekkeden ḳopduġı gibi 4b/110 

     Giderdi pes uçar gibi şitābān 5a/135 

     Dem-i raḥmān irer gibi Yemenden 5a/136 
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     Melek gibi ġıdāsı ṭā‘at idi 5b/169 

     Ki eylerdi melek gibi ‘ibādet 6b/208 

     İdüp nefsüñ gibi ḫalḳa sa‘ādet 7b/237 

     Döküp bulut gibi ṣaḥrāda yārān 8b/280 

     Dü şāha ḳul gibi ḫiẕmetler itdi 9a/292 

     Güneş gibi ‘ayān oldı ‘ayandan 12b/445 

     Baña ḳılma bunuñ gibi tekellüf 13b/482 

     Yeyüp ṭūṭī-yi ḳudsī gibi şükker 15a/540 

     Vefā-zāde gibi sulṭān-ı Veyse 16b/547 

-A göre : -A göre 

      Aña göre ḫaber neyse virelim 9a/307 

içün : için  

     Günahkār ümmeti içün şefī‘ ol 10b/352 

     Her ignesi içün biñ ‘āṣī ümmet 15b/561 

     Ḥelāl itmek iēün kesb ehl-i devlet 16a/583 

     Ḥelāl itmek içün çoḳ ‘āşıḳ-ı dīn, dikübdür dest-i renc içün ‘araḳçīn 16b/592 

ile : ile, beraber 

     ḫumār-ıla süzülmiş 3b/73 

     pür itmiş müşk ile ṣaḥrānıñ için  3b/74 

     pür olsun na‘rāñ-ıla bāġa ġulġul 3b/88 

     Üveyse Muṣṭafā ṣıdḳ-ıla ‘āşıḳ, Üveys ise aña cān-ıla ṣādıḳ  6a/181 

     Gire uçmaġa Veys ol leşker-ile, Müşerref ol gürūh ol server-ile 6b/203 

     Baḳa her yaña ḥayretle Muḥammed 7a/218 
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     Didi luṭf-ıla ol sulṭān-ı enfa‘ 7b/242 

     Çü ḥükm-i ḥaḳ-ıla mevt ire baña 7b/243 

     Yudılar dürlü ṭīb-ı ṭayyib-ile, ḳodılar menzile her vācib-ile  8a/266 

     Resūlüñ emri-y-ile iki server 8b/275 

     Yaḳıldı ḫalḳ ḥasret odı-y-ıla 9a/297 

     Pür oldı çarḫ-ı firḳat dūdı-ile 9a/297 

     Selāmı ‘izzet-ile alup āḫir 10a/332 

     Didi Veyse Ḫüdā luṭf-ıla iy dost 10b/362 

     Dürüş aḥkām-ı Ḳurān-ıla iş it 14a/497 

     Herem yaḳıla ḳaldı ḥasret-ile 14b/512 

     Ḳıla eşvāḳ-ıla cān murġı zārī  15a/546 

     N'ola faḫr itseler ol ṣan‘āt-ıla 16a/574 

     Çü Ḥaḳḳa şükr ile ḳıldı niyāzı 17b/644 

bu ḳadar : bu kadar 

      Dutana bu ḳadar besdür naṣīḥat 14a/503 

      Bilene bu ḳadar yiter naṣīḥat 14b/527 

-A ḳarşu : -A karşı  

     İdüp ġonca güle ḳarşu tebessüm 3a/71 

ġayrı : -dAn başkası 

     Ḫüdādan ġayrınuñ vardur vefātı 13b/474 

     Ḥaḳıñ ġayrı ile üns olmaġı ben 14a/506 

     Anıñ ġayrıyla ḳaçan ḳıla ṣoḥbet 14a/508 

     Ḫüdānıñ ġayrın ile eylemiş dūr 18a/651 
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yerine : yerine  

     Yaḳa yerine çāk oldı ciğerler 9a/300 

 

    4.5.2. Bağlama Edatları 

    Birden fazla ismi, öğeyi veya cümleyi bağlayan, aralarında anlam ilişkisi kuran 

edatlardır. Metnimizde tespit edilen bu edatların çoğu yabancı asıllıdır. 

ammā : ama, fakat 

     Baña müşkildür ammā saña āsān 3b/85 

ancaḳ : yalnızca, sadece 

     Ḥaḳı ḥaḳḳınca bilen Ḥaḳdur ancaḳ 1b/7 

     Velīler var ki ben bilürem ancaḳ 6a/177 

     Velī-yi ḫāṣı Allāh bilür ancaḳ 15a/538 

     Yene ḳadrin anıñ Ḥaḳ bilür ancaḳ 16a/571 

     Ġaraż ḳoyun deve ṣanmañız ancaḳ 16b/600   

bārī : bari, hiç olmazsa 

     Sizi görüp ṭurur mı Veysi bārī 6a/183 

     İrişdiler Ḳaran Kūyına bārī  9b/325 

     Du‘ā ḳżl bārī iy merd-i Müslimān 18b/683 

birle : ile, ve 

     Bile anlaruñ-ıla nice aṣḥāb 8b/278 

     Ġıdā itmişdi ṭā‘at birle ẕikri 6a/171 

     Ḳulūba ṭoldı adı birle şadı 6a/174 

    ‘Ömer birle ‘Alī varsunlar aña 7b/243 

     Düşer ḳalbine ruḳḳat birle zārı 13a/461 
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     Deve birle ḳoyun güden yabanda 16b/596 

çün : çünkü 

      1b/2, 1b/10, 4b/124, 4b/127, 5a/129, 5a/134, 5a/137,  

      6b/204, 8a/256, 8a/260, 8b/273, 8b/274,  

      9a/302, 10b/362, 11a/381, 11a/382, 13a/460, 13b/486,     

      14b/526, 15b/559, 15b/569, 16a/570, 17b/636,  

      18a/655, 18a/668 

çün ki : çünkü 

     Didiler çün ki geldi çekdi zaḥmet 6a/185      

     Ḫüdā ba‘ẟ ide ḫalḳıñ çün ki varın 6b/199 

     Naẓar ḳıldı Üveyse çün ki Fārūḳ 11a/377 

eger /ger : eğer  

    Eger kim benligi terk idesin sen 1b/11 

    Degil ḳādir eger żarr ide ger nef‘ 3a/57 

    Eger kim varasın ṭoġru evine 4b/123 

    Eger mescidde ger ġayr-ı mekānda 5a/133 

    Eger baġışlamazsañ ümmeti sen 10b/357 

    Eger baġışlamazsañ ümmetini 10b/361 

    Eger olam bunı yeyince ẕinde 11b/406 

    Eger vaṣf eyleye bir kimse anı 16b/599 

    Ki ne ṭamu eger ne cennet ü ḥūr 18a/651 

    Eger faḳr ehli ḳavmi olsalar bed 18a/666 

    Eger faḳr ehline iḥsān ḳılasın 18b/676 
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egerçi : eğer 

     Egerçi didi Seyyid mā ‘arafnāk 1b/14 

     Egerçi Muṣṭafāyı özler idi 4b/116 

ise : ise; da/de 

     Üveys ise aña cānıyla ṣādıḳ 6a/181 

     Ne kim var ise ol ḥāletde lāzım 7b/234 

     Hemīn ola velīde mertebeyse 15b/564 

ḳaçan : Ne zaman, her ne zaman ki 

     Anıñ ġayrıyla ḳaçan ḳıla ṣoḥbet 14a/508 

ki : ki  

     Metnimizde ‘ki’ edatı çok sayıda geçtiği için kullanıldığı cümlelerin tamamını 

burada göstermek yerine birkaç örnek cümle gösterip diğerlerinin metinde geçtikleri 

yerler belirtildi.  

     Müstakil bir zamir olmayıp isimden sonra gelip ‘ki o’ ‘ki o kişi’ anlamını veren 

‘kim’ bağlama zamiri kullanılmıştır. 

     Nebī kim raḥmeten li'l-‘ālemīndür 6b/198 

     Muraḳḳa‘ kim geyerdi ḥażretüñüz 7b/240 

     Şu kim Ḥaḳḳa yarar 15a/534 

     Şular kim ādeme ‘ālem didiler 16a/580 

     Şu kim yimez yedürmez ḫısset eyler 18b/682 

     Degil ḳādir ki maḳsūda irişe 3a/58 

     Ki ola gül gibi rengīn maḳāle 3b/87 

 (3b/76, 4a/100, 6a/174, 6a/177, 6b/199, 6b/208, 7a/219, 7b/242, 9a/295, 9a/296, 

9b/319, 9b/328, 10a/344, 10a/345, 10a/348, 10b/353, 10b/370, 11a/377, 11a/384, 

11b/392, 11b/397, 11b/405, 12a/419, 12a/421(2), 12b/437, 12b/443, 13a/464, 
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13a/468, 13b/473, 13b/479, 14a/492, 14a/495, 14a/498, 15a/538, 15b/563, 15b/564,                                 

15b/567, 16a/573, 16a/574, 16a/575, 16a/577, 16b/593, 16b/597, 6b/609, 17a/616, 

17b/649, 18a/650, 18a/651, 18a/653, 18a/659, 18a/661, 18a/664, 18a/665, 18b/669, 

18b/678, 18b/683, 18b/687,  18b/688) 

kim : ki  

      Ḫaber kim besmeleyle mübtedādur 1a/3 

      Eger kim benligi terk idesin sen  1b/11 

(1b/4, 1b/8, 3a/61,   3b/76, 3b/84, 3b/86, 4a/104, 4a/108, 4b/122,  4b/123,  5a/129,  

5a/141, 5a/146, 5b/154, 6a/175,  6a/178,  6b/198(2), 7a/224, 7a/229, 7b/234, 7b/238, 

7b/239, 7b/240, 9a/305, 9b/320, 10a/347, 10b/358, 11a/375, 11b/405, 11b/408,                                            

12a/427, 12a/429, 13a/455, 13a/458, 13b/483, 14a/491, 14a/497, 14a/504, 14a/505, 

14b/514, 15a/534, 15a/542, 15b/552, 15b/568, 15b/569, 16a/571, 16a/572, 16a/580,                                                

16a/587, 16a/588, 16b/594(2), 16b/605, 17a/612, 17b/632, 17b/635, 17b/642, 

17b/647, 18a/655, 18a/656, 18a/661, 18a/663, 18b/681, 18b/682, 18b/686, 18b/687) 

meger : meğer  

     Meger siz cübbesin görmişsiz anıñ 12a/415 

     Meger aṣḥābdan bir ehl-i ‘irfān 13a/452 

nitekim : nitekim, şöyle ki 

      Nitekim görmedüñ idi cihānda 7a/222 

      Ḳoyırlar başa ḫākı nitekim bād 8b/279 

pes : Sonra, daha sonra.  

     Pes āḫir ḥamdeleyle müntehādur 1b/3 

     Giderdi pes uçar gibi şitābān 5a/135 

( 1b/16, 3a/60, 5a/134,5b/185, 7a/224, 7b/231, 8b/275, 9a/293, 9a/302, 9a/304, 

9a/306, 9b/324, 9b/329, 10a/331, 10b/355, 11a/375, 11b/393, 11b/399, 11b/406, 

13a/451, 13a/464, 13a/469, 13b/471, 13b/472, 13b/475, 16b/602, 17b/642, 17b/643)  
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ṣan kim  : sanki 

     Aġız açup ider ṣan kim tekellüm 3a/71 

     Ṣabā olmışdı ṣan kim tācir-i Çīn 3b/74 

     Şerefde ḳadr-ıla ṣan kim cenāndur 4b/109 

tā : kadar, değin, dek 

     Dil u cān ola tā şevḳ-ıla ḫoş-ḥāl 4a/104 

     Murādım var-durur tā ṣoram andan 9a/305 

     Hele ṣabr itdi tā öyle olınca 14b/519     

tā ki/tā kim : -ıncaya kadar  

     Ola tā kim işiñ pāk u mükemmel 1b/4 

     Bula tā kim fenāda zevḳi abdāl 4a/104 

     Giyem yā Rabbi tā kim ḫırḳasını 10b/358 

     Varup nesne getürem tā ki saña 11b/403 

u/ü/vü : ve  

     Metnimizde çok sık kullanılan bu edatın bütün örneklerine burada yer vermek 

yerine birkaç örneğe yer verip geçtiği diğer yerleri belirtildi. Bu edat kelime veya 

kelime gruplarını birleştirdiği gibi cümleleri de birleştirmiştir.  

     Fenādan uçdı vü ḳondı beḳāya 8a/257 

     pāk u mükemmel 1b/4  

     senlük ü benlik 1b/10 

     ṣaḥrā vü beyābān 5a/135 

(1b/15, 1b/16, 3a/54, 3a/67, 3b/86, 4a/104, 5a/140, 5b/156, 5b/163,   6b/194, 6b/200, 

6b/202, 7a/224, 8a/254, 8b/270, 8b/273, 8b/274, 8b/277, 8b/285,7a/251, 9a/290, 

9a/291, 9a/298,  9a/299, 9a/301, 9b/321, 10a/340, 10a/345, 10b/366, 10b/369, 

11a/384, 11a/387, 12b/435,  13a/453, 13a/461, 13b/479, 14b/516, 14b/521, 14b/529, 
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15a/543, 15b/563(3), 15b/565, 16a/582, 16a/585, 16b/604, 16b/605, 16b/607,                           

16b/609, 17a/618, 17a/620, 17a/622(2), 17b/631, 17b/647, 18a/651, 8a/653, 18a/663, 

18b/673, 18b/674(2), 18b/681) 

ve : ve  

      Oḳuyup yaf‘elüllāh māyeşādan ve yaḥküm mā yürīdi bile aḥsen  3a/63 

      nefsin ve rabbin 3a/65 

      Didi kim kimsin ve nedür ya adın  5a/141,  

      Emānet sizlere didi ve döndi 5b/153 

      Unudurdı ve acıḳdum dimezdi 5b/167  

      bī-ḥicāb ve gözi açuḳ  8a/253  

      Cihānıñ ḳılduġı cevrüñ ve ṭavrıñ 8b/287  

      Uyur gözden ve daḫı toḳ ḳarından 14b/524 

velīkin : ama, ancak 

     Velīkin kendüsi  Ḥaḳḳın kelīmi  11a/378 

ya : veya, ya da  

     Aña ya müşterī olur mı ‘āḳil 11a/385 

     Açıḳ mıydı ḳaşı anıñ ya çatıḳ 12a/412 

     

    4.5.3. Kuvvetlendirme Edatları 

da/de : da/de   

     Anı da ṣāim olmaġ-ıdı fikri 6a/171 

     Biri de şöyle ġālibdür aña ḥāl 6b/191 

     Sen de dürüş 1b/7 

     Şerīkem ben de cumhūr-ı melekde 7a/210 
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     Unutmasın şefā‘atden bizi de 4b/127 

     Unutmayup diyesin anı da hem 5b/152 

     Üçünci gice de ḳılurdı secde  7a/212 

     Ḥaḳıñ maḳbūlısın söziñ de maḳbūl 11a/371 

     Getüresin pes andan ḳalanın da 11b/406 

     Size de bize de ol yigirekdür 12b/431 

     Sizüñ de nūr-ıla ṭolsun dilüñüz 14a/493 

     Heves ḳıldı kim ol da Veysi göre 14b/514 

     Dürüş kim sen de anlardan olasın 18a/661 

     Seniñ de sa‘y ḳıl ki ol öle faḫrıñ 18a/665 

     Du‘ā ḳılmaḳ da iḥsān eylemekdür 18b/684 

daḫı : da/de, dahi 

     Bir avuç ‘āṣī daḫı ḳaldı ġamda 11a/373 

     Anası daḫı Ḥaḳ emrine gitdi 12b/448 

     Hem ol sulṭān daḫı eyledi ruḳḳat 13a/463 

     Benüm daḫı baña mensūb işim var 13b/484 

     Dürüş müminlere daḫı anı ṣan 14a/502 

     Beni sen daḫı unutma du‘ādan 14a/510 

     Uyur gözden ve daḫı toḳ ḳarından 14b/524 

     -» Yukarıdaki örneklerde da/de edatının anlamını verdiği gibi bazen de cümle 

başı edatı olarak kullanılır: 

     Daḫı kimseyle menūs olımaz ol 6b/193 

     Daḫı didi ḥabību'llāh ki yarın  6b/199 
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     Daḫı anlarda çoḳdur at u ḳaṭır 10b/366 

     Daḫı ol iki büyük illerinüñ 10b/367 

     Daḫı didi kim iy aṣḥāb-ı ‘izzet 12a/427 

     Daḫı çıḳma yolından ṣāliḥīnüñ 14a/499 

     Daḫı bir dem dürüş unutma mevti 14a/500 

     Daḫı ḳavmiñden ögüt ḳılma taḳṣīr 14a/501 

     Daḫı aṣḥābdan var idi bir er 14b/513 

     Daḫı kimse enīs olmadı Veyse 15a/531 

     Daḫı bir ṭāife kim sāribāndur 16b/594 

hem : da/de, ayrıca 

     Bu dem hem görmeyisersin cinānda 7a/222 

     Resūlullāh hem ḳıldı vaṣiyyet 11a/390 

     Vaṣiyyet ḳıldı hem Ṣıddīḳ-ı ekber 11b/391 

     Hem ol sulṭān daḫı eyledi ruḳḳat 13a/463 

     Ki hem meşreb gerek rind ile sāḳi 18a/659 

     Anı sevdi Ḫüdā vü hem Resūlı 18a/668 

 

    4.5.4. Karşılaştırma Edatları 

ne… ne…. : ne…. ne…. 

     Ne kendüyi bilür ne ġayrı ḥayvān 6b/194 

     Ne ol görür beni ne ḫod anı ben 6b/196 

     Ki ne ṭamu eger ne cennet ü ḥūr 18a/651 
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    4.5.5. Soru Edatları 

ḳanı : hani, nerede 

     Ḳanı cümle gelüp giden velīler 13b/478 

     Ḳanı bunca ‘azīz ü müttaḳīler  13b/479 

 

      4.5.6. Seslenme Edatları 

ey : ey  

        ey ‘aşḳ-ı Mevlādan ḫaber-dār 4a/95 

        ey ḳurretü'l- ‘ayn 4b/122 

        ey ḥażretde maḳbūl 5a/145 

        ey şāh-ı  emced, 5b/154 

        ey ḥabībüm 7a/219 

        ey ‘Ömer 11a/373 

eyā : ey 

     eyā ‘ālī ṭabībüm 7a/219 

     eyā ‘ālemlere luṭfıyla raḥmet 7a/221 

     eyā ṣāḥib sa‘ādet 7a/225,  

     eyā aṣḥāb-ı ḥażret 12b/432 

iy : ey 

      Metnimizde hemen hemen her beyitte geçen seslenme edatıdır. Müellif, 

menkıbeyi anlatırken bazen karşılıklı konuşmalarda kişilerinin birbirleriyle olan 

hitaplarında bazen de okuyucuya hitap ederken çokça ‘iy’ edatını kullanmıştır. 

      iy bende-i Ḥaḳ 1b/7 

      iy aṣḥāb-ı ‘izzet 12a/427 
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      iy ehl-i ‘irfān 16b/595 

(1b/9, 3a/66, 3b/73, 4b/115, 4b/120, 4b/125, 5a/139, 5b/158,  5b/161, 6a/183, 

7a/220, 7a/224, 7a/228, 7b/239, 9a/306,     10a/332, 10a/335, 10a/347, 10b/351, 

10b/362, 10b/370, 11a/386, 11a/390, 11b/398, 11b/408, 11b/410, 12a/412, 12a/416,                                                      

12b/450, 13a/466, 13a/470, 13b/481, 13b/485, 14a/491, 14a/502, 14a/505, 14a/509, 

14a/510, 15a/537, 15a/539, 15a/541, 15b/551, 16b/607, 17a/615, 17b/639, 17b/640,                                                 

18a/658, 18a/660, 18a/662, 18a/663, 18a/667, 18b/671, 18b/672, 18b/677, 18b/678, 

18b/683, 18b/687) 

yā : ya 

      Metnimizde müellif, özel isimlere veya karşılıklı konuşmalarda din büyüklerine 

hitap ederken, olaydaki kişilerin Allah’a dua etmelerinde bu seslenme edatını 

kullanmıştır.  

yā ṭabīb 6b/195 

yā Īlāhi 7a/220 

yā İlāhım 7a/223 

yā padişahım 7a/223 

yā Muḥammed 7a/224 

yā Emīri'l- Müminīn 9b/311 

yā Rab 10b/356, 14b/524 

yā Rabbi 10b/358 

yā İlāhī  10b/360 

yā Fārūḳ 11b/397 

yā Herem 13b/480, 13b/482, 14a/497, 14a/506 

yā ‘Āyişe 13b/489  
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4.6. FİİL  

4.6.1. FİİL YAPIM EKLERİ  

    4.6.1.1.  İsimden Fiil Yapma Ekleri  

     4.6.1.1.1. +A- İsimden Fiil Yapan Ek 

     İsimlerden olma veya yapma ifade eden fiiller yapar (Ergin 2000: 181). Çok işlek 

bir ek değildir. Metnimizde tek örnekte görülmektedir: dil+e- ‘istemek, dilemek’ 

1b/9, 7a/227, 10a/339, 13a/460, 14a/505 

 

     4.6.1.1.2. +lA- İsimden Fiil Yapan Ek 

     İsimlerden hem geçişli hem geçişsiz fiiller yapabilen en işlek eklerdendir. Bu ek, 

Eski Türkçeden beri hiç değişmeden günümüz Türkçesine kadar gelmiştir. 

Metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

baġ+la- ‘bağlamak’ 8a/259, 9b/312 

bağış+la- ‘bağışlamak’ 10b/356,9a/318, 10b/358, 10b/359, 10b/360, 10b/361 

10b/368, 11a/372, 14a522 

baş+la- ‘başlamak’ 6a/176, 7b/230,13a/478, 17b/644, 17b/645 

diñ+le- ‘dinlemek’ 3a/66 

giz+le- ‘gizlemek’ 4b/113, 15a/538 

göz+le- ‘gözlemek’  6a/189, 4b/116 

iş+le-  ‘yapmak’ 10b/356, 16b/593 

muştu+la- ‘müjdelemek’  6a/174 

 

     4.6.1.1.3. +Ar- İsimden Fiil Yapan Ek 

     Renk isimlerinden fiil yapmakta kullanılan, çok işlek olmayan bir ektir. 

Metnimizde tek örneği mevcuttur:  

aġ+ar- ‘beyazlamak’ 15a/542 
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     4.6.1.1.4. +et- İsimden Fiil Yapan Ek 

     “Tek kelimede görülür. Geçişli fiil yapar (Gülsevin 2011:  120).” Metnimizde de 

tek kelimede görülmüştür: göz-et-  ‘gözetmek’ 7a/211, 9b/315 

 

     4.6.1.1.5. +IK- İsimden Fiil Yapan Ek 

     İşlek bir ek değildir. Eski Anadolu Türkçesinde çoğunlukla düz ünlülü şekilleri 

olmakla beraber nadiren de olsa yuvarlak ünlülü şekilleri de mevcuttur.  

     Metnimizde tek örnekte görülen ek, dudak uyumuna tâbidir. Fakat ekin uyuma 

bağlı örneklerinin olup olmadığını ve değişim aşamasına girip girmediğini söylemek 

için elimizde yeterli örnek bulunmamaktadır. Ek, EAT’de kullanıldığı şekilde 

karşımıza çıkmaktadır: ac+ıḳ- ‘acıkmak’ 5b/167, 17b/634 

 

      4.6.1.2. Fiilden Fiil Yapma Ekleri 

     4.6.1.2.1. -Ar-  Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Eski Anadolu Türkçesinde, Osmanlıcada ve Modern Türkiye Türkçesinde hiç 

değişmeden kullanılan ve çok işlek olmayan bir ektir. Metnimizde iki yerde 

geçmektedir:  

çıḳ-ar-  ‘çıkarmak’  8a/265, 11b/404 

ir-er-  ‘ulaştırmak’  8a/250 

 

     4.6.1.2.2. -dUr- Fiilden Fiil Yapan Ek 

     “İşlek fiilden fiil yapan eklerdendir. Eski Anadolu Türkçesinde ekin yalnız 

yuvarlak ve d’li şekillerinin kullanıldığını görüyoruz: yan-dur-, it-dür misallerinde 

olduğu gibi. Bu d’li ve yuvarlak şekillerin Eski Anadolu Türkçesinden sonra da uzun 

müddet devam ettiği anlaşılmaktadır (Ergin 2000:  213).” Bu yüzden ekin değişim 

aşamasına girmesi ve uyuma bağlı kullanımlarının oluşması diğer eklere göre daha 
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geç dönemlere rastlamaktadır. Nitekim metnimizde de EAT’de kullanıldığı şekliyle 

karşımıza çıkar:  

buluş–dur-  ‘buluşturmak’  6b/190 

ḳon-dur- ‘kondurmak’ 9a/292 

ye–dür- ‘yedirmek’ 18b/682 

yi–dür- ‘yedirmek’ 15b/57, 18b/681 

 

    4.6.1.2.3. -GUr- Fiilden Fiil Yapan Ek 

  “Bu ek sadece ir-gür-, tur-gür- ve dir-gür- fiillerinde klişeleşmiş olarak mevcuttur 

(Timurtaş 1994: 117).” Metnimizde de Eski Anadolu Türkçesinin klişeleşmiş 

fiillerinden olan ir-gür- ‘ulaştırmak’ fiilinde görülür:  

ir-gür-  ‘ulaştırmak’ 7b/238, 10a/337, 10a/341 

   

    4.6.1.2.4. -mA- Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Fiillere gelerek işlevlerinde değil anlamlarında bir değişime neden olarak olumlu 

fiillere olumsuzluk anlamı katar. Eski Türkçeden beri hiç değişmeyen eklerdendir: 

añ–ma- ‘anmamak’ 1a75, 18b/674 

bil–me- ‘bilmemek’ 12a/426 

ḳal–ma- ‘kalmamak’ 8a/258 

ḳıl–ma- ‘kılmamak’ 5a/132 

ol–ma- ‘olmamak’ 3a/59, 6b/205, 18b/674 

 

    4.6.1.2.5. -(I)n- / -(U)n-  Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Dönüşlülük eki olan –n fiilden fiil yapan ek, Türkçede çok kullanılan eklerden 

biridir. Ünlüyle biten fiillere doğrudan geldiği gibi ünsüzle biten fiillerden sonra 

araya yardımcı ünlü alarak gelir. 
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     Ekin metnimizde kullanılan şekilleri şunlardır:  

bil–i-n- ‘bilinmek’ 12b/432 

çek-i-n- ‘çekinmek’ 13a/460 

de–n- ‘denmek’ 15b/569 

di–n- ‘denmek’ 15b/567, 16b/607 

gör-ü-n– ‘görünmek’  11a/384 

ḳo-n- ‘konmak’ 8a/257, 8b/271, 9a/295 

sev-i-n- ‘sevinmek’  4b/123, 5b/153, 5b/157 

ṣı-n- ‘kırılmak’ 12a/426 

ṣıġ-ı-n- ‘sığınmak’ 14b/524,13a/486 

 

     4.6.1.2.6. -(I)ş- / -(U)ş-  Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Ortaklaşa, beraber yapılan, işleri belirtmek için kullanılan fiilden fiil yapan ektir.  

     Ekin metnimizde kullanılan şekilleri şunlardır:  

aġla-ş– ‘ağlaşmak’ 13a/463, 13b/477 

gör-ü-ş– ‘görüşmek’  10a/331 

ir-i-ş- ‘erişmek’ 3a/58, 4a/102, 9b/325, 15a/548 

söyle-ş- ‘söyleşmek’ 12b/436 

ula-ş- ‘ulaşmak’ 13b/476 

 

     4.6.1.2.7. -(I)t- Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Daha çok ünlüyle biten fiillerden sonra getirilir. Geçişsiz fiillere gelerek onları 

geçişli, yani nesne alabilen fiillere dönüştürürler. –t- eki Eski Anadolu Türkçesinde 

çekim sırasında iki ünlü arasında bazen sedalılaşarak –d- olmuştur (Ergin 2000:  

212). “Aradaki yardımcı ses –ı, -i’dir (Timurtaş 1994:  117).” 
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     Metnimizde de EAT’de kullanılan şekliyle karşımıza çıkar:  

uza-d-ur ‘uzatır’ 3a/56, aḳ-ı-d-ur ‘akıtır’  8b/280 

 

     4.6.1.2.8.  -Ur-  Fiilden Fiil Yapan Ek 

     Eski Anadolu Türkçesinde ekin ünlüsü daima yuvarlaktır ve bu yuvarlaklık son 

zamanlara kadar devam etmiştir (Timurtaş 1994:  117). 

     Metnimizde iki örnekte görülen bu ek, düz ünlülü tabandan sonra yuvarlak ünlülü 

şekliyle gelip EAT’deki uyumsuzluğu devam ettirmiştir:  

düş-ür- ‘düşürmek’ 17b/633 

ṭad-ur- ‘tattırmak’ 18a/663 

 

      4.6.1.2.9. -y- Fiilden Fiil Yapan Ek 

     “İşlek olmayan bir fiilden fiil yapma ekidir. Bu ek Eski Türkçede –d- idi: ḳo-d-, 

to-d- misallerinde olduğu gibi. Eski Türkçedeki d’ler Batı Türkçesinde y olduğu için 

bu ek de y’ye çevrilmiştir (Ergin 2000:  215).” Eski Anadolu Türkçesinden 

günümüze kadar değişmeden gelen eklerden biridir. Metnimizde sadece bir örnekte 

geçer: ḳo-y- ‘koymak’ 3a/55, 8a/264, 8b/279 

 

 

    4.6.2. FİİL ÇEKİM EKLERİ 

     4.6.2.1. Şahıs Ekleri 

     4.6.2.1.1. Zamir Kaynaklı Şahıs Ekleri 

     Metnimizde sadece birinci şahıslarda kullanılan zamir kaynaklı şahıs eklerinde 

değişimler olmuştur. Diğer şahıslar EAT döneminde kullanılan şekilleriyle karşımıza 

çıkmaktadır. 

 



 210 

 Metnimizde tespit edilenler EAT döneminde kullanılanlar 

1.teklik şahıs -Am/-Im/-vAn -vAn/-vAm/-vAnIn/-In/-n/-Am 

2.teklik şahıs -sIn -sIn 

3.teklik şahıs (eksiz veya –dUr/-dUrUr) (eksiz veya –dUr/-dUrUr) 

1.çokluk şahıs -Iz/-Uz/-vUz -Uz/-vUz 

2.çokluk şahıs -sIz -sIz 

3.çokluk şahıs -lAr -lAr 

  

     1. Teklik Şahıs Eki 

     “Eski Anadolu Türkçesinde zamir kaynaklı şahıs ekleri birinci teklik şahıslarda      

-vAn/-vAm/-vAnIn/-In/-n/-Am şekillerinde kullanılmıştır. Bunlardan –vAn eki 

EAT’de kullanılmıştır. Devre sonunda büsbütün ortadan kalkmıştır (Ergin 2000:  

284).” Nitekim metnimizde de sadece bir kaç örnekte geçmektedir:  

Ne müftī ne muḥaddiẟ+ven ne vā‘iẓ  ‘Ne müftü ne muhaddis ne de vaaz verenim.’ 

13b/483 

dil–er-ven ‘dilerim’ 14a/505 

iste–mez-ven ‘istemem’ 14a/506 

ṣıġın–ur-van ‘sığınırım’ 14b/524 

    -Am eki ise Eski Anadolu Türkçesinde en çok kullanılan birinci şahıs ekidir. Eski 

Anadolu Türkçesinin bu –Am eki Osmanlıcada da bir müddet kullanılmış, ancak 

Osmanlıcanın ilk devrelerinden sonra dar ünlülü olmuştur (Ergin 2000:  284, 285). 

     Metinde Eski Anadolu Türkçesinde kullanılıp Osmanlıcada kullanımdan düşen    

–vAn ekinin yanında -Am şekli ve  –Im şekli bir arada kullanılmıştır. Fakat ekin 

EAT’de olmayan ve Osmanlı Türkçesinde kullanılan bu -Im şekilli örnekleri –Am 

şekilli örneklere göre az olup metnimizde birkaç yerde geçmektedir. Örnekleri şu 

şekildedir:  

-Im 

ara–r-ım ‘arıyorum’ 7a/220 
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bī-çāre+y+im ‘zavallıyım’  10a/345 

iste–r-im ‘isterim’ 10b/369 

ṣat–ar-ım ‘satarım’ 11a/383 

um–ar-ım ‘umarım’ 3b/84 

āvāre+y+im ‘avareyim’ ‘8b/306 

ben+im maḳṣūd ‘amaç benim’ 7a/225 

    -Am ekinin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

āvāresi+y+em ‘avaresiyim’  4b/128 

bī-çāre+si+y+em ‘onun zavallısıyım’ 4b/128 

faḳīr+em ‘acizim’ 18a/666; ḳul+am ‘kulum’  10a/346 

şerīk+em ‘ortağım’ 7a/210 

elyaḳ degül+em ‘lâyık değilim’ 10a/344 

görmiş-em ‘görmüşüm’ 12a/419 

 

      1. Çokluk Şahıs Eki 

     Eski Anadolu Türkçesinde zamir kaynaklı şahıs ekleri 1. çokluk şahıslarda –Uz,    

-vUz şekillerinde kullanılırdı. Bunlardan –vUz ekinin EAT’nin sonlarında kullanımı 

azalmış ve Osmanlı Türkçesinde kullanımdan düşmüştür. -Uz eki ise EAT ve 

Osmanlıcanın ilk dönemlerinde kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi ile 

Osmanlıcanın ilk devirlerinde daima yuvarlak ünlülü olmuş, Osmanlıca içinde ünlü 

uyumuna bağlanmıştır (Ergin 2000:  285).  

     Metnimizde sadece bir örnekte –vUz eki kullanılmıştır. -Uz eki ise hem 

Osmanlıcanın içinde uyuma girmiş şekli olan –Iz hem de EAT’de kullanılan 

yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılmıştır. 

     Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: 
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aṣḥāb+ız 11b/410 

bilür mi-y-iz 9a/307 

bil-ür-üz 9a/309 

Yemen ehli-y-üz  9a/306 

görmey-e-vüz 11b/410 

yi–mez-üz ‘yemeyiz’ 13b/473 

 

    4.6.2.1.2. İyelik Kaynaklı Şahıs Ekleri 

    İyelik kaynaklı şahıs ekleri, görülen geçmiş zaman çekimi ve şart kipinde 

kullanılmıştır. Bu şahıs eklerinin EAT döneminde kullanılan şahıs eklerinden bir 

farkı yoktur. Tıpkı Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi metnimizde de 2. teklik 

şahıs için kullanılan ek geniz n’si –ñ şeklindedir, 2. çokluk şahıs için kullanılan ek 

ise yine –ñ ile ve yuvarlak ünlülüdür. Metinde tespit edilen iyelik kaynaklı şahıs 

ekleri şunlardır: 

1. teklik şahıs  -m  acıḳ-du-m 5b/167, añ-du-m 1b/2, id-e-m 10b/353,    

2.teklik şahıs -ñ gel-di-ñ 13b/486, ḳıl–sa-ñ ‘kılsan’ 1b/12 

3.teklik şahıs (eksiz) eyle-di ‘eyledi’ 4b/126 

1.çokluk şahıs -K gel–dü-k 10a/338 

2.çokluk şahıs -ñUz eyle–dü-ñüz 12a/428, it–dü-ñüz 12a/429 

3.çokluk şahıs -lAr it–se-ler 16a/574, ol–sa-lar 18a/666 

 

     Not:  Çokluk birinci şahıs için kullanılan ek, iyelik kaynaklı değildir. Bu ekin       

–dUK sıfat-fiil ekinin tesiriyle oluştuğu düşünülmektedir. Eski Türkçede ek, iyelik 

kaynaklı ve –mIz şeklindeydi. 
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    4.6.2.2. Bildirme Ekleri 

     4.6.2.2.1. Geniş-Şimdiki Zamanda Bildirme Eki 

     i- fiili kullanılmadan doğrudan zamir veya isimlere şahıs ekleri getirilerek yapılır. 

Metnimizde ismin bildirme şekillerinin değişimi, zamir kaynaklı şahıs eklerinin 

değişimiyle bir paralellik göstermektedir.  

1. Teklik Şahıs 

     Eski Anadolu Türkçesinde bu çekim için +vAn/ +(y)Um/ +(y)Am ekleri 

kullanılır. Fakat metnimizde daha çok +(y)Am eki ve onun ünlü değişimine uğramış 

şekli olan ve EAT’de rastlanmayan +(y)Im şekli kullanılmıştır. Bazı kelimelerde 

ekin iki farklı şeklinin kullanıldığı da görülmektedir. 

     Metnimizde tespit edilen şekilleri şunlardır:  

āvāre+si+y+em  ‘avaresiyim’  4b/128 

āvāre+y+im  ‘avareyim’ ‘8b/306 

bī-çāre+si+y+em ‘onun zavallısıyım, ona muhtacım’  4b/128 

bī-çāre+y+im  ‘zavallıyım’  10a/345 

faḳīr+em ‘acizim’ 18a/666 

ḳul+am ‘kulum’  10a/346 

şerīk+em ‘ortağım’ 7a/210 

ben+im maḳṣūd ‘amaç benim’ 7a/225 

     -» Olumsuz şekli ‘degül’ kelimesine şahıs ekleri getirilmek suretiyle yapılır.  

elyaḳ degül+em ‘layık değilim’ 10a/344   

olacaḳ degül+em ‘olacak kişi değilim’  10a/344  

Bu menzil mertebe ehli degülem  ‘Bu mertebeye sahip olacak kişi ben değilim’ 

10a/346 

     -» Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan +vAn şekline sadece bir örnekte 

rastlanmaktadır: 
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Ne müftī ne muḥaddiẟven ne vā‘iẓ  ‘Ne müftü ne muhaddis ne de vaaz verenim.’ 

13b/483 

 

    2. Teklik Şahıs 

    Eski Anadolu Türkçesinde geniş zaman 2. telkik şahıs bildirme çekimi için isme 

+sIn ekleri getirilirdi. Metnimizde de bu çekim için +sIn ekine rastlıyoruz. 

     Bugün ünlü, köküne uyarak yuvarlak olmaktadır. Osmanlıcanın son devresinde 

ek, ñ ile yazılmıştır (Timurtaş 1994:  110). Ekin son ünsüzünün metnimizde –ñ değil 

de –n olması ve ünlüsünün sadece düz ünlülü olması bu ekin değişim aşamasına 

girmediğini, EAT devresinde kullanılan şeklinin koruduğunu gösterir.  

Ne demde+sin ‘Nasılsın?’ 13a/465 

Kim+sin ‘Kimsin?’  5a/141 

Ḥaḳıñ maḳbūl+ı+sın  ‘Allah'ın değerli kulusun.’ 11a/371 

muvāfıḳ+sın ‘başarılısın, hakimsin’ 10a/337 

nice+sin  ‘nasılsın?’ 13a/465 

sen+sin ‘sensin’ 4b/122   

 

    3. Teklik Şahıs 

     Batı Türkçesinde başlangıçta üçüncü şahıs bildirme ekleri yuvarlak ünlülü ve d’li 

olmuştur. Bu kullanım Osmanlıcada da uzun süre devam etmiştir. Daha sonra 

Osmanlıcanın sonlarında ünlü ve ünsüz uyumuna bağlanmıştır (Ergin 2000:  317). 

Metnimizde 3.teklik şahıs için bildirme çekimi yapılırken iki yöntem kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki ismin yalın, eksiz hâlinin kullanılmış olmasıdır:  

Ḥaḳıñ maḳbūlısın söziñ de maḳbūl  ‘Allah'ın değerli kulusun, sözün de değerlidir.’ 

11a/371 
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     Bir diğer yöntem ise dur- fiilinin ekleşmiş şekli olan +dUr ekiyle yapılan 

çekimdir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu ek, Eski Anadolu Türkçesinde daima 

yuvarlak ünlülü ve d’li şekilleriyle kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde sıkça 

kullanılan ve Osmanlı Türkçesinde kullanımı düşen –durur şekli de metnimizde beş 

yerde geçmektedir. Ekin metnimizde geçen örnekleri şu şekildedir: ‘aceb+dür 

‘gariptir’ 9b/318; ‘ādil+dür ‘adaletlidir’ 11b/392; ‘alīm+dür ‘ilim sahibidir’ 16b/605; 

‘Arab+dür ‘Arap'tır’ 9b/318; āsimān+dur ‘gökyüzüdür’ 16a/581; dürr-i ‘Aden+dür 

‘Aden incisidir’ 17a/613; bes+dür ‘yeterlidir’ 14a/503, 14b/527; bu+dur ‘budur’ 

6b/196, 13b/480(2); cān+dur ‘candır’ 15a/534; cāvidān+dur ‘sonsuzdur’ 15a/534; 

cenān+dur ‘yürektir’ 4b/109; cihān+dur ‘dünyadır’  16a/581; çoḳ+dur ‘çoktur’ 

10b/365, 10b/366; delü+dür  ‘delidir’ 9b/312; bu deñlü+dür ‘bu şekildedir’ 14a/503; 

diş+i+dür ‘dişidir’  12a/426; du‘ā+dur ‘duadır’ 11b/400, 11b/402; eren+dür ‘erendir’ 

6a/178; etmek+dür ‘ekmektir’ 9b/316; evliyā+dur ‘evliyadır’  16b/593; eylemek+dür 

‘yapmaktır’ 6a/187, 18b/684; eylik+dür ‘iyiliktir’ 18b/687; eyü+dür ‘iyidir’ 14b/529; 

faḫr-ı eren+dür ‘erenlerin övgü kaynağıdır’ 3b/86; fānī+dür ‘ölümlüdür’ 13b/473; 

fitne+dür ‘fitnedir’ 17b/632; gerek+dür ‘gereklidir’ 6a/187, 12b/431; ġālib+dür 

‘başarılıdır’ 6b/191; ġanī+dür ‘fazladır’ 7b/248; Ḥaḳ+dur ‘Allah'tır’ 1b/8; ḥāżır+dur 

‘hazırdır’ 12b/432; ḥażret-i Ḥaḳdan+dur ‘yüce Allah'tandır’ 16b/608; hemīn+dür 

‘işte budur’10b/391, 14a/509, 14b/528, 15b/566; ḫoş+dur ‘hoştur’ 16b/602; içün+dür 

‘içindir’ 7a/226(2); iḳlīm–i Yemen+dür ‘Yemen ülkesidir’ 16a/588; ḳādir+dür 

‘muvafıktır’ 3a/61; Ḳaran+dur ‘Karan'dır’ 4a/108, 5a/144; kimyā+dur ‘kimyadır’ 

16b/593; küleh+dür ‘külahtır’ 16a/579; lāyıḳ+ı+dur ‘layıkıdır’ 7b/242; 

maḥbes+i+dür ‘hapishanesidir’ 13a/467; ma‘lūm+dur  ‘malumdur’ 15a/536; 

mekān+dur ‘makandır’ 4b/109; melek+dür ‘melektir’ 18b/684,10a/368, 17b/642; 

miskīn+dür  ‘zavallıdır’ 9b/317; mu‘ayyen+dür ‘bellidir’ 10b/364; mu‘azzez+dür 

‘kutsaldır’ 16a/578; murād+ı+muz+dur  ‘istediğimizdir’ 9b/323; mustaġraḳ+dur  

‘dalgındır’ 6b/194; mübtedā+dur  ‘başlangıçtır’ 1b/3; müntehā+dur ‘sondur’ 1b/3; 

müşkil+dür ‘zordur’ 3b/85; naṣībüñ+dür ‘kısmetindir’ 17b/640; ol+dur ‘odur’ 

5a/129, 9b/320, 12a/419, 13b/483; pür+dür ‘çoktur’ 3b/76; raḥmeten li'l- 

‘ālemīn+dür ‘ȃlemlere rahmettir’ 5a/130, 6b/198; ṣāribān+dur ‘kervancıdır’ 16b/594; 

ṣedef+dür ‘sedeftir’ 3b/76; seri+dür  ‘başıdır’ 16b/595; şey+dür  ‘şeydir’ 7b/241; 

terbiyet+dür  ‘terbiyedir’ 1b/14; ulu+sı+dur ‘büyüğüdür’  13b/471; var+dur ‘vardır’ 
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9a/309, 13b/474, 16b/597(2); vaṣf+ı+dur ‘özelliğidir’ 3b/91; vefā+dur ‘vefadır’  

16a/584; Vādī-yi İbil+dür ‘İbil Vadisidir’ 9b/313; virmek+dür  ‘vermektir’ 7b/240; 

yaḳın+dur ‘yakındır’ 12a/430; yeg+dür ‘iyidir’ 11b/398, 16b/600; Yemen+dür 

‘Yemen'dir’ 4a/108, 5a/144; yigirek+dür ‘daha iyidir’  3a/60, 12b/431; yir+dür 

‘yerdir’ 9a/309; yoḳ+dur ‘yoktur’ 13b/474; żiyāfet+de+dür ‘ziyafettedir’ 15a/535 

         -» Ekin asıl şekli olan +dUrUr yapısı birkaç örnekte tespit edildi: 

ḥaylar-durur ‘kabilelerdir’ 10b/363 

nūrdan-durur  ‘nurdandır’ 10a/349 

server-durur ‘önderdir’  16a/578 

var-durur ‘vardır’ 9a/305 

zindān-durur ‘zindandır’  8a/259 

          -» Olumsuz çekimi ‘degil’ kelimesiyle yapılır: 

degildür ‘değildir’ ‘10b/378, 12b/440(2), 13b/472 

eksik degil+dür ‘eksik değildir’ 13b/472 

şek degil+dür ‘şüphe yoktur’ 12a/417, 12b/440 

          -» Soru şekli çeşitli soru edatlarına +dUr eki getirilmek suretiyle yapıldığı gibi 

ismin yalın hâline soru eki +mI getirilerek de yapılır: 

kim+dür ‘kimdir’ 9b/319, 12a/421(2), 16b/605, 18a/656 

ne+dür ‘nedir’ 5a/141(2), 5a/143, 10a/334, 16a/575 

ne+si+dür ‘nesidir’ 13a/467 

‘aceb mi ‘tuhaf  mı?’ 16a/577 

ṭañ mı ‘şaşılacak şey mı?’ 15b/567 

var mı ‘var mı?’ 10a/334 

var mıdur  ‘var mıdır?’7b/267 
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1. Çokluk Şahıs  

     Metnimizde sadece bir örnekte rastladığımız 1. çokluk bildirme çekimi için 

+(y)Uz eki kullanılmıştır: 

Yemen ehli+yüz ‘Yemen halkındanız’ 9a/306 

 

     4.6.2.2.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanda Bildirme Eki 

     Metinde sadece bir örnekte rastlanılan öğrenilen geçmiş zaman bildirme 

çekiminde iyelik eki almış isme +(y)mIş şeklinde ek getirilerek yapılmıştır. Ekin 

ünlüsü EAT’de olduğu gibi düzdür: bile+y+miş ‘berabermiş’ 15a/532 

 

      4.6.2.2.3. Görülen Geçmiş Zamanda Bildirme Eki 

      3. Teklik Şahıs 

     İsme i- fiiliyle beraber görülen geçmiş zaman ve 3. teklik şahıs ekleri getirilmek 

suretiyle yapılır. Bugünkü görülen geçmiş zaman bildirme çekiminden farklı olarak 

i- fiilinin varlığı açıkça görülmektedir. Bugün çoğu zaman erimiş olan bu cevheri 

fiil, metnimizdeki bazı örneklerde de erimeye uğramadan varlığını devam 

ettirmektedir. Bazı örneklerde ise i- fiilinin ekleşmiş olduğunu görmekteyiz. 

        Ek, isimden ayrı yazıldığı gibi isimle beraber de yazılabilmiştir ve ekin 

imlâsında bazı yerlerde i- fiilini belirtmek için elif+ye, bazı yerlerde ise esreli ye 

kullanılmıştır. Ünsüzle biten isimlerden sonra ‘idi’ şeklinde gelen yapı ünlüyle biten 

veya iyelik ekleri almış isimlere geldiğinde ise araya –y- ünsüzünü alarak +ydI 

şeklinde çekimlenmiştir. Bu çekimin EAT döneminde sadece ‘idi’ şeklinde olması 

ve i- fiilinin varlığını kesin bir şekilde göstermesine rağmen metnimizde i- fiilinin 

ekleşmiş şekilleri de mevcuttur. Metinde ‘idi’ şekliyle kullanılan örnekler şunlardır: 

‘ādet idi ‘alışkanlıktı’ 5b/169; ‘aşḳ-ı Ḥaḳ idi ‘Allah aşığıydı’ 18a/652; bir idi ‘birdi, 

bütündü’ 17b/630, 18a/653; dīnār idi ‘dinardı’ 17b/630; eyyāmı idi ‘günleriydi’ 

3a/69; Ḥak idi ‘Hak'tı’ 7a/214; ḫalvet idi ‘yalnızdı’ 16b/604; ḥayrān idi ‘hayrandı’  

3b/73; iḥsan idi ‘iyilikti’ 17a/617; ḳāim idi ‘ayaktaydı’ 17a/621; ḳāyim idi 

‘ayaktaydı’ 5b/165; mahir idi ‘becerikliydi’ 3b/80; mi‘mārı idi ‘mimarıydı’ 17a/619; 
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olmaġ-ıdı ‘olmaktı’  6a/171; ol idi  ‘oydu’ 17b/645; pür idi ‘çoktu’; 17b/648; Rebī‘ 

idi ‘Rebī idi’ 14b/513; ṣaḥir idi ‘büyüleciydi’ 3b/80; ṣāyim idi ‘oruçluydu’ 5b/165; 

ṣāim idi ‘oruçluydu’ 17a/621; ṭā‘at idi ‘ibadetti’ 5b/169, 6b/208; var idi ‘vardı’ 

3b/79, 14b/513; yüce idi 12a/418 

Metinde kullanılan ekleşmiş şekiller şunlardır: 

biriydi ‘(onlardan) biriydi’ 12b/450 

cemāliydi ‘güzel yüzüydü’ 17a/626 

Ḥaḳ ḥażretiydi ‘yüce Allah'tı’ 16b/606 

ulusıydı ‘yücesiydi’ 18a/665 

vaṣf-ı ḫāṣıydı  ‘özelliğiydi’ 16b/603 

 

      -» Olumsuz çekimi yapılırken ‘değil’ kelimesine zaman ve şahıs ekleri 

getirilerek yapılır: 

degildi  ‘değildi’ 17a/622, 17a/629 

      -» Soru çekimi ise soru zamirlerine veya +mI soru ekine zaman ve şahıs ekleri 

getirilmek suretiyle yapılır: 

neydi ‘neydi?’ 3a/66 

açıḳ mıydı ‘açık mıydı?’ 12a/412 

 

     4.6.2.2.4. Şart Kipinde Bildirme Eki 

     Metnimizde sadece iki örnekte görülen bu çekim, isme ‘ise’ edatı getirilmek 

suretiyle yapılmıştır. İse edatının ekleştiği örnek de mevcuttur:  

yoġ-ısa  ‘yoksa’ 18b/683 

varsa ‘varsa’ 15a/537    
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     4.6.2.3. Bildirme Kipleri 

     4.6.2.3.1 Görülen Geçmiş Zaman 

     1. Teklik Şahıs : -dIm/-dUm  

    Görülen geçmiş zaman 1. teklik şahıs ekindeki ünlü, Eski Anadolu Türkçesinde 

daima yuvarlaktır.  

     Metnimizde sadece ‘ḳo–ma-dım (12a/425)’ örneğinde ekin düz ünlülü şekli 

mevcuttur. Diğer tüm örneklerde Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan yuvarlak 

ünlülü şekilleri kullanılmıştır. 

     Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

acıḳ-dum ‘acıktım’ 5b/167, 17b/634 

añ-dum ‘andım’ 1b/2 

baġışla-dum ‘affettim’ 10b/359, 10b/368 

bul-dum ‘buldum’ 14a/504(2) 

buluş-dum ‘buluştum’ 14a/496 

getür-düm ‘getirdim’ 14a/492 

gör-düm ‘gördüm, farkettim’ 5b/158, 12a/417, 14a/492 

it-düm ‘yaptım’ 7a/228, 7a/229 

ḳıl-dum ‘yaptım’ 14a/504 

ḳo-dum ‘koydum, bıraktım’ 13b/476 

ṣı-dum ‘kırdım’  12a/426 

ṣıġın-dum ‘sığındım’ 14b/525 

yarat-dum ‘yarattım’ 7a/229 

     Olumsuz Çekimi 

gör–me-düm ‘görmedim’ 6b/195 

ḳo–ma-dım ‘bırakmadım’ 12a/425 



 220 

      Not: –mIşAm Görülen Geçmiş Zaman 1. Teklik Şahıs Eki: “Bu ek 1. kişi için 

kullanıldığında ‘Görülen Geçmiş Zaman’ ifade edebilir (Gülsevin  2011:  90).” 

     Genelde öğrenilen geçmiş zaman eki olarak kullanılan –mIş eki metnimizde 

1.teklik şahıs için öğrenilen değil görülen geçmiş zamanı ifade eder. Çünkü fiili 

gerçekleştiren kişi bizzat o fiili görmüş veya yaşamış olur. Dolayısıyla da eylem 

duyulmuş olmaz bizzat görülmüş, yaşanmış olur. Metnimizde bu şekilde kullanılan 

bir örneğe rastladık:  

Bu resme görmişem ben ol ḥabîbi  ‘Bu şekilde gördüm ben o sevgiliyi.’ 12a/419 

 

     2. Teklik Şahıs: -dIñ/-dUñ   

     Eski Anadolu Türkçesinde ekin ünlüsü daima yuvarlaktır. 

     Metnimizde sadece iki örnekte (gel-diñ 13b/486, bul–madıñ 5a/133) ekin düz 

ünlülü şekilleri kullanılmıştır.  

     Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

gel-diñ ‘geldin’ 13b/486 

gör-düñ mi ‘gördün mü?’ 5b/158, 6b/195 

ir-düñ ‘ulaştın’ 11a/373 

it-düñ ‘ettin’ 10b/362 

    Olumsuz Çekimi 

bul–ma-dıñ ‘bulmadın’ 5a/133 

gör–me-düñ ‘görmedin’ 11b/408 

 

     3. Teklik Şahıs: -dI  

     “Ekin ünsüzü daima d (ötümlüdür). EAT.’de henüz ötümlülük-ötümsüzlük 

uyumuna tâbi olmamıştır (Gülsevin 2011:  89).” 
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      Görülen geçmiş zaman 3.teklik şahsı ifade ederken Eski Anadolu Türkçesinde 

ek, daima düz ünlülü şekliyle kullanılmıştır. Ekin metnimizde tespit edilen 

kullanımları şu şekildedir: acı-dı ‘acıdı’ 9a/298; aç-dı ‘açtı’ 10a/350; al-dı ‘aldı’ 

5a/140, 13a/459; aġla-dı ‘ağladı’ 11b/407, 13b/475; başla-dı ‘başladı’ 14b/517, 

17b/644, 17b/645; bil-di ‘bildi’ 17b/642; (diş) bile-di ‘diş biledi, fırsat kolladı’ 

13a/460; bul-dı ‘buldu’ 8a/261, 14b/515; çek-di ‘çekti’ 5b/164, 6a/185; çekin-di 

‘çekindi’ 13a/460; çıḳar-dı ‘çıkardı’ 11b/404; den-di ‘diye söylendi’14a/530; di-di 

‘dedi’ 1b/14, 3b/83, 4b/119, 4b/122, 4b/127, 5a/139, 5a/141, 5a/144, 5a/146, 

5b/149,4a/116, 5b/158, 5b/159, 5b/161, 6a/177, 6a/178,4b/145,4b/146, 6a/186, 

6b/197, 6b/198, 6b/199,6a/199, 7b/239, 7b/242, 9a/305, 9a/308, 9b/310, 9b/320, 

9b/323,8b/294, 10a/339, 10a/342, 10a/347, 10b/353, 10b/356, 10b/362, 10b/369, 

10b/370, 11a/382, 11a/384, 11a/387, 11b/391, 11b/395(2), 11b/396(2), 11b/397, 

11b/398, 11b/399, 11b/400, 11b/401, 11b/397, 11b/398, 11b/399, 11b/400, 11b/401, 

11b/402, 11b/403, 11b/405, 11b/408, 11b/409, 11b/410, 10a/372, 12a/414, 12a/416, 

12a/417, 12a/420, 12a/421, 12a/422, 12a/423, 12a/424, 12a/427, 13a/455, 13a/469, 

13b/475, 13b/477, 13b/481, 13b/486, 13b/489, 14a/491, 14a/494, 14a/497, 14b/516, 

14b/518, 14b/524, 14b/527, 15b/554, 17b/633, 17b/635, 17b/638, 17b/641, 17b/642, 

17b/643, 18a/660, 18b/672; dile-di ‘istedi’ 13a/460; dögül-di ‘dövüldü’ 9a/299; 

dökül-di ‘döküldü’ 8a/268, 9a/299; döndi ‘döndü’ 5b/153, 12b/434; dur-dı ‘durdu, 

devam etti’ 5b/164, 16a/589; eyit-di ‘söyledi’ 5a/143, 5a/145, 5b/154, 5b/158, 

6b/195, 11b/394, 11b/399, 11b/407, 13a/466, 13b/482, 14a/506, 17b/632, 17b/639; 

eyle-di ‘eyledi’ 4b/126, 8a/258, 8a/262, 8a/263, 8b/271, 8b/272, 9a/304, 10a/350, 

10b/355, 11a/382, 13a/458, 13a/463, 14b/517, 14b/522, 15b/559; geç-di ‘geçti’ 

8a/261, 17b/635; gel-di ‘geldi’ 5a/140, 5a/148, 5b/154, 5b/155, 5b/156, 6a/184, 

6a/185, 13b/490; getür-di ‘getirdi’ 17b/637; gey-di ‘giydi’ 8a/269; git-di ‘gitti’  

5b/156, 6a/184, 6a/185, 12b/448, 14b/511, 14b/520, 17b/633; gönder-di ‘gönderdi’  

10a/338, 11a/375, 17b/640; gönel-di ‘yöneldi’ 8a/255; gör-di ‘gördü’ 5b/162, 

12a/423, 13a/461, 17b/632; götür-di ‘götürdü’ 12b/449; ımızġan-dı ‘uyukladı’ 

14b/523; idin-di ‘edindi’ 16a/583; ir-di ‘vardı, erdi’ 5a/138, 5b/162, 10b/359; iste-di 

‘istedi’ 11b/393; işit-di ‘duydu’  14b/526; it-di ‘etti, yaptı’ 4b/118, 6a/184, 8a/257, 

8a/259, 8a/260, 8b/273(2), 9a/292 (2), 11a/375, 11a/387, 11a/390, 11b/400, 

12b/444(2), 12b/448, 13a/456, 14a/495, 14b/511 (2), 14b/519, 14b/520, 14b/526, 
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16a/570; ḳal-dı  ‘kaldı’ 11a/373, 11a/374, 11a/380, 14b/512; ḳıl-dı  ‘yaptı, kıldı’ 

5a/134, 5b/152, 6a/186, 7b/234, 7b/235, 7b/236, 8a/260, 8a/267, 9a/291, 9a/303 (2), 

9b/322, 9b/329, 11a/376, 11a/377, 11a/390, 11b/391, 12b/450, 14b/514, 14b/517, 

16a/587, 17b/635, 17b/636, 17b/644, 18a/655, 18b/677; ḳo-dı  ‘koydu, bıraktı’ 

8b/274, 9a/296, 17b/637; ḳon-dı  ‘kondu’ 8a/257, 8b/271; ḳonul-dı ‘koyuldu’ 

12b/433; ḳop-dı ‘ortaya çıktı’ 17a/613; ḳurtul-dı ‘kurtuldu’  11a/374; muştula-dı 

‘müjdeledi’ 6a/174; oḳu-dı ‘okudu’ 9a/294, 9a/296; ol-dı ‘oldu’ 5a/134, 6a/175, 

6a/176, 6b/207(2), 8a/262, 8a/268, 8b/270(2), 9a/293, 9a/297, 9a/299, 9a/300 (2), 

9a/301, 9a/302 (2), 9b/324, 11a/381(2), 11a/382, 12b/435, 12b/442, 12b/445, 

12b/446, 12b/447 (2), 13a/456, 13b/479, 14a/494, 14a/495, 14b/521, 14b/530, 

15a/533, 15a/533, 16b/591, 17a/612(2), 17b/641(2); otur-dı ‘oturdu’ 8b/277; öp-di 

‘öptü’ 5b/159, 13b/488; sev-di ‘sevdi’ 18a/668; sevin-di ‘mutlu oldu’ 5b/153, 

5b/157; ṣı-dı ‘kırdı’ 12a/424; ṣor-dı ‘sordu’  13a/464; ṣun-dı ‘sundu’ 17b/643; ṣunul-

dı ‘sunuldu’ 8a/255; sür-di ‘sürdü’ 13b/487; ṭadur-dı ‘tattırdı’ 18a/663; ṭaġıl-dı 

‘dağıldı’ 8b/274; ṭoġ-dı ‘doğdu’ 4b/111; ṭol-dı ‘doldu’ 6a/174; ṭur-dı ‘durdu’ 8b/275; 

ṭurı gel-di ‘ayağa kalktı’ 9a/306; ṭuyul-dı ‘duyuldu’ 12b/449; uç-dı ‘uçtu’ 8a/257; 

ulaş-dı ‘ulaştı’ 13b/476; ur-dı ‘vurdu’ 16a/585; var-dı ‘ulaştı’ 5b/160, 5b/164, 

8a/256, 10b/355, 12b/449, 14b/519, 17a/620; vir-di  ‘verdi’ 10a/330, 13a/459, 

13b/490, 16a/589, 17b/639, 17b/642, 18a/668; yaḳıl-dı  ‘yakıldı’ 8a/263, 9a/291, 

9a/297; yan-dı ‘yandı’ 8a/268; yerin-di ‘üzüldü’  ‘4a/120; yi-di   ‘yedi’ 17b/643 

     Not: İki örnekte 3.teklik şahıs ekleri kullanılmasına rağmen fiilin –ş işteşlik eki 

almış olmasından ve metinde de fiili yapan kişilerin çokluğu temsil etmesinden 

dolayı anlam olarak çokluk ifade edilmiştir: 

Biraz aġlaşdı iki ehl-i ḥasret ‘İki hasret ehli biraz karşılıklı ağladılar.’ 13a/463,  

Teessüf ḳılup aġlaşdı bular çoḳ ‘Bunlar üzülüp karşılıklı çok ağladılar.’ 13b/477 

    -» Olumsuz Çekimi: 

bul–ma-dı ‘bulmadı’ 5b/156 

buluşdur-ma-dı ‘buluşturmadı’ 6b/190 

gör–me-di ‘görmedi’ 6a/185, 15a/531 
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ḳıl–ma-dı ‘yapmadı’ 17b/633 

ol–ma-dı ‘olmadı’ 6a/184, 15a/531 

 

     1. Çokluk Şahıs: -dIK/-dUK  

     Görülen geçmiş zaman çokluk 1. şahıs eki de, Eski Anadolu Türkçesinde daima 

yuvarlak ünlü taşımaktadır (Timurtaş 1994:  35). 

     Metnimizde EAT döneminde kullanılan yuvarlak ünlülü şekilleri devam etmekle 

birlikte ‘gel–dik’ örneğinde ekin düz ünlülü şekli kullanılmıştır.  

     Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

gel–dik ‘geldik’ 12b/442 

gel–dük ‘geldik’ 10a/338 

Ḥaḳa ıṣmarla-duḳ ‘Allahaısmarladık, hoşçakalın’ 12a/430 

ḳıl–duḳ ‘yaptık’ 12a/427 

 

     2. Çokluk Şahıs: -dUñUz  

     Görülen geçmiş zaman 2.çokluk şahıs eki Eski Anadolu Türkçesinde daima 

yuvarlak ünlülü ve geniz n (-ñ-) iledir.  

Ekin tespit edilen örnekleri şu şekildedir:  

eyle–düñüz ‘yaptınız’ 12a/428 

gör–düñüz mi ‘gördünüz mü?’ 11b/409 

it–düñüz ‘ettiniz’ 12a/429 

ḳıl–duñuz ‘yaptınız’ 10a/333, 12a/429 

vir–düñüz mi ‘verdiniz mi?’ 11b/409 
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     3. Çokluk Şahıs: -dIlAr   

     Görülen geçmiş zaman 3.çokluk şahıs çekiminde kullanılan ek Eski Anadolu 

Türkçesinde düz ünlülüdür.  

Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:  

başla–dılar ‘başladılar’ 6a/176 

bil–diler ‘bildiler’ 12b/443 

çıḳar-dılar ‘çıkardılar’ 8a/265 

di–diler ‘dediler’ 5b/163, 6a/185, 6b/195, 9a/309, 9b/311,                                                   

10a/335, 10b/351, 12b/434, 15a/533(2), 15b/555, 16a/580(2) 

dök–diler ‘döktüler’ 8a/264(2) 

eyit–diler ‘dediler’ 8a/254 

eyle–diler ‘yaptılar’ 5b/163, 9a/293 

gör–diler ‘gördüler’ 10a/350, 12b/446 

görüş–diler ‘görüştüler’ 10a/331 

ilet–diler ‘ilettiler’ 9a/290 

iriş–diler ‘ulaştılar’ 9b/325 

ḳo–dılar ‘koydular, bıraktılar’ 8a/266, 8b/272 

ṭut–dılar ‘tuttular’ 8a/256 

yu–dılar ‘yıkadılar’ 8a/266 

yüri–diler ‘yürüdüler’ 8b/276 

    Olumsuz Çekimi 

gör–me-diler 13a/451 

vir-e-me-diler 12a/413 
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     Görülen Geçmiş Zaman Hikâye Çekimi 

    Sadece bir örnekte karşılaştığımız hikâye çekiminde i- fiili yardımıyla görülen 

geçmiş zaman eki çekimli fiile getirilmiştir:  

gör–me-düñ idi ‘görmedindi, görmemiştin’ 7a/222 

 

    4.6.2.3.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

     Metnimizde öğrenilen geçmiş zaman eki olarak –mIş ve –UpdUr ekleri 

kullanılmıştır. Metnimizde söz konusu bu ekler şu şekildedir: 

     -mIş Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki 

     3. Teklik Şahıs: -mIş  

     Metnimizde görülen geçmiş zaman 3. teklik şahsı ifade etmek için –mIş eki veya 

birkaç yerde –mIşdUr yapısı kullanılmıştır. Eklendiği fiilin ünlüsü ister düz ister 

yuvarlak olsun ekin daima düz ünlülü şekilleri kullanılmıştır.  

      Metnimizde ekin kullanımları şu şekildedir:  

aṣıl-mış ‘asılmış’ 15b/562 

baġışla–mış ‘affetmiş’ 15b/561, 15b/562 

buyur–mış-dur ‘emretmiştir’ 16a/587 

di–miş-dür ‘demiştir’ 17a/610 

eyle–miş ‘yapmış’ 18a/651 

gizle–miş ‘gizlemiş’ 4b/113 

it–miş ‘etmiş’ 3b/74 

ol–mış ‘olmuş’ 16a/575 

ör–miş ‘örmüş’ 15b/557 

süzül–miş ‘süzülmüş’ 3b/72 

vir–miş ‘vermiş’ 15b/563, 15b/564, 16a/571 
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     Olumsuz Çekimi 

gör–me-miş ‘görmemiş’ 4b/113 

      Hikâye çekimi 

aṣ-mış-dı ‘asmıştı’ 15b/560 

gör–me-miş-di ‘görmemişti’ 4b/114       

 

2. Çokluk Şahıs:–mIşsIz 

gör–miş-siz ‘görmüşsünüz’ 12a/415 

 

     Öğrenilen Geçmiş Zaman Hikâye Çekimi 

     Çekimli fiile i- fiili yardımıyla –dI ekinin getirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. İ- 

fiili bazı örneklerde görülebiliyorken bazılarında ise erimiş durumdadır. Böyle bir 

yapıda –dI eki doğrudan öğrenilen geçmiş zaman eki olan –mIş ile bir araya gelir:  

di–miş-di ‘demişti’ 4b/115, 10a/348, 17b/634 

gör–me-miş-di ‘görmemişti’ 4b/114 

ir–me-miş-di ‘ermemişti’ 4b/114 

it–miş-di ‘etmişti’ 6a/171, 17a/623 

it–miş idi ‘etmişti’ 17a/620, 17a/626, 17b/648 

ol–mış-dı ‘olmuştu’ 3b/74, 6b/206, 17a/627 

ṭol–mış idi ‘dolmuştu’ 17b/649 

ṭut–mış-dı ‘durmuştu’ 17b/647 

ṭut–mış idi ‘tutmuştu’ 6a/170, 18a/650 

unut–mış-dı ‘unutmuştu’ 17b/647 

unut–mış idi ‘unutmuştu’ 6a/170, 18a/650, 18a/652 
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yi–me-miş-di ‘yememişti’ 17b/634 

 

     –UpdUr Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki      

     Öğrenilen geçmiş zamanı ifade etmek için –Ip/-Up zarf fiil eki ile –dUr bildirme 

ekinin birleşmesi sonucu oluşan bir yapıdır. Bu yapı günümüz Türkçesinde artık 

kullanılmıyor.  

Metindeki örnekleri şu şekildedir:    

çıḳ-ıpdur ‘çıkmıştır. 16a/577                                                                                             

dik–üpdür ‘dikmiştir. 16b/592                                                                                            

ḳal–ıpdur ‘kalmıştır’  16a/582                                                                                                

ol–updur ‘olmuştur’ 5a/146, 6b/192 

 

     4.6.2.3.3. Geniş Zaman 

     Metnimizde de geniş zamanı ifade etmek için -(y)A ve -r/-Ar/-Ur ekleri 

kullanılmıştır.     

     -(y)A Geniş Zaman Eki 

2. Teklik Şahıs: -AsIn 

ṣan–a-sın ‘sanırsın (ki)’ 3b/76, 3b/78, 3b/80 

id-e-sin ‘edersin’ 1b/11 

 

3. Teklik Şahıs: -(y)A 

açıl–a ‘açılır’ 6b/200 

al–a ‘alır’ 4a/99, 11a/386, 14a/508 

aṣıl-a ‘asılır’ 16a/572 
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düriş–e ‘uğraşır, çabalar’  3a/61, 17a/617 

eyle–y-e  ‘eyler, yapar’ 1b/12, 15a/549, 16b/599 

id-e ‘eder’ 12b/439, 15b/568 

ol-a ‘olur’ 7a/218, 11a/388, 7a/218, 11a/388, 15b/564, 15b/567, 17b/633, 17b/638,    

18a/656, 18b/681, 18b/686 

um–a ‘umar, bekler’ 5a/148 

vir–e ‘verir’ 15a/542, 15b/552 

yerin–e  ‘üzülür’ 3a/55, 7b/238 

 

1. Çokluk Şahıs:-(y)AvUz 

görme-y-e-vüz  ‘görmeyiz’  11b/410 

 

2. Çokluk Şahıs: -AsIz 

añ–a-sız ‘anarsınız’ 9b/319 

ol–a-sız ‘olursunuz’ 9b/319 

 

      -(y)A Geniş Zaman Ekinin Hikȃye Çekimi 

      Sadece bir örnekte rastladığımız hikâye çekiminde i- fiili yardımıyla görülen 

geçmiş zaman eki –dI geniş zaman çekimli fiile getirilmiştir: di–y-e mi-y-di  ‘der 

miydi?’16b/627 

         Soru Çekimi 

ol–a mı  ‘olur mu?’  18a/662 

         Olumsuz Çekimi 

Metnimizde sadece bir örnekte tespit edildi: olma-y-a  ‘olmaz’ 3a/59 
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    -r/-Ar/-Ur  Geniş Zaman Eki 

    Eski Anadolu Türkçesinde geniş zaman ekleri olarak –Ur, -Ar, -r ekleri 

kullanılmıştır. -Ur ekinin EAT’de ünlüsü daima yuvarlaktır. 

     Ekin ünlüsünün köküne düzlük-yuvarlaklık bakımından uyması daha sonraki 

yüzyıllarda olmuştur (Timurtaş 1994:  122).  

     Geniş zaman eklerinin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir: 

1. Teklik Şahıs: -(V)rIm/-(V)rAm/-(V)rvAn 

bil–ür-em  ‘bilirim’ 6a/177, 11b/395 

dil–er-ven ‘dilerim’ 14a/505 

iste–r-im ‘isterim’ 10b/369 

ṣat–ar-ım ‘satarım’ 11a/383 

ṣıġın–ur-van ‘sığınırım’ 14b/524 

ṣor–ar-am ‘sorarım’ 9a/308 

um–ar-ım ‘umarım’ 3b/84 

utan–ur-am ‘utanırım’ 10b/357 

       Olumsuz Çekimi  

     Geniş zamanın olumsuz çekimi –mAz olumsuz ekinin üstüne şahıs ekleri 

getirilmek suretiyle yapılır. Birinci teklik şahıs olumsuz çekimi için iki örnek tespit 

edildi: 

iste–mez-ven ‘istemem’ 14a/506 

unut–maz-am ‘unutmam’ 14a/510 

 

Olumsuz Çekimi 

gör–e-mez-sin ‘göremezsin’ 7a/221 
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3. Teklik Şahıs  

aḳıd–ur ‘akıtır’ 8b/280; añ –ar ‘anar, yâd eder’ 18a/664; bil-ür ‘bilir’ 6b/194, 

15a/536, 15a/537, 15a/538, 16a/571, 16b/605, 17a/611, 17a/614; bul–ur ‘bulur’ 

13a/457; din-ür ‘denir’ 16b/607; di–r ‘der’ 14a/504; düş–er ‘düşer’ 13a/461; es–er 

‘eser’ 5a/137; eyle–r ‘yapar, eder’ 18b/682(2); eyd-ür ‘söyler’  5a/142, 10b/360, 

11a/372, 13b/476(2); geç–er ‘geçer’ 13b/473; gel–ür  ‘gelir’ 6a/180, 16b/598; gey–er   

‘giyer’ 11a/378; gizle–r ‘gizler’ 15a/538; gör–ür ‘görür’ 6b/196, 11a/377, 11a/379, 

17b/636; götür–ür ‘götürür’ 16a/576; gözle–r ‘gözler, bekler’ 6a/189; gül–er ‘güler’ 

3b/79; güd-er ‘güder’ 9b/312, 9b/314; ıṣmarla–r ‘teslim eder’ 9b/314; ir-er ‘erer’ 

13b/471; iste–r ‘ister’ 11a/386, 16b/599; id-er ‘yapar’ 3a/71, 3b/77, 8b/282, 8b/283, 

17a/610, 18a/655; ḳal–ur ‘kalır’ 1b/5; ḳıl–ur ‘yapar, eder’ 6a/188, 13a/462, 14b/515; 

ḳo–r ‘koyar, bırakır’ 9a/295; ḳop–ar ‘ortaya çıkar, oluşur’ 18b/669; oḳu –r ‘okur’ 

15b/558; ḫuṭbe oḳu-r ‘hutbe okur’ 9a/295; ol–ur ‘olur’ 3a/65, 5b/167, 18b/672, 

9b/327, 14a/507, 16a/572, 16b/596, 16b/601, 16b/608, 17a/616, 18a/663, 18b/679, 

18b/686; ṭur–ur ‘durur, devam eder’ 12a/423, 16a/584; ṭut–ar ‘tutar’ 3b/75, 14b/516; 

ur–ur ‘vurur’ 12a/423; uzad–ur ‘uzatır’ 3a/56; yidür-ür ‘yedirir’ 18b/681; yi–r ‘yer’  

9b/316, 18b/681; yit–er ‘yeter’ 14b/527 

     Olumsuz Çekimi 

bil–mez ‘bilmez’ 17a/614, 18a/659; çevir–mez ‘çevirmez’ 3b/85; ev–mez ‘alece 

etmez’ 12a/421; görün–mez ‘görünmez’ 11a/384; ir-e-mez ‘eremez, varamaz’ 

17a/611; id-e-mez ‘yapamaz’ 3a/57; it–mez ‘yapmaz’ 14a/507, 18a/658; ḳal–maz 

‘kalmaz’ 1b/5, 18b/678; ḳarış-maz ‘karışmaz’ 10a/345, 10a/346; ḳoy–a-maz 

‘koyamaz’ 3a/55; ol–ı-maz ‘olamaz’ 3a/56, 6b/192, 6b/193; ol–maz ‘olmaz’  1b/15, 

18b/681; öl–mez ‘ölmez’ 15a/534; sev–mez ‘sevmez’ 12a/421; yedür-mez 

‘yedirmez’ 18b/682; yi–mez ‘yemez’ 18b/682; yi–mez-di ‘yemezdi’ 5b/167     

       Soru Çekimi  

bil–ür mi ‘bilir mi?’ 11b/397 

dil–er mi ‘diler mi?’ 7a/227 

eyle–r mi ‘yapar mı?’ 7a/227 
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ol–ur mı ‘olur mu?’ 11a/385 

ṭur–ur mı ‘durur mu?’ 6a/183 

 

1. Çokluk Şahıs: -(U)rUz 

bil–ür-üz ‘biliriz’ 9a/309 

      Olumsuz Çekimi 

yi–mez-üz  ‘yemeyiz’  13b/473 

      Soru Çekimi 

     Sadece bir yerde kullanılan örnekte şahıs ekinin önündeki soru ekiyle uyuma 

girdiği görülmektedir: bil–ür mi-y-iz ‘bilir miyiz?’  9a/307 

 

2. Çokluk Şahıs: -rsIz/-UrsIz 

bil–ür-siz ‘bilirsiniz’ 12a/411, 12a/412 

iste–r-siz ‘isteriz’ 10a/334 

     Soru Çekimi 

bil–ür mi-siz ‘bilir misiniz?’ 9b/310 

 

3. Çokluk Şahıs: -(A)rlAr/-(U)rlAr/-(I)rlar 

bul–ur-lar ‘bulurlar’ 9b/326 

gid-er-ler ‘giderler’ 8b/279, 8b/284 

gör–ür-ler ‘görürler’ 9b/328 

götür–ür-ler ‘götürürler’ 16a/574 

ol–ur-lar ‘olurlar’ 9b/326, 16b/609 
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ṣal–ar-lar ‘salarlar’ 8b/286 

vir–ür-ler ‘verirler’ 9b/315 

yaḳ–ar-lar ‘yakarlar’ 8b/283 

yan–ar-lar ‘yanarlar’ 8b/281 

     Olumsuz Çekimi 

it–mez-ler ‘etmezler’  9b/317, ol–mazlar ‘olmazlar’ 16b/607 

 

     Geniş Zaman Hikâye Çekimi: -rdI/-(U)rdI/-r idi/-mAz idi  

     Geniş zaman hikâye çekimi yapılırken cevheri fiil aracılığıyla –dI görülen geçmiş 

zaman eki geniş zaman çekimli fiile getirilir. Geçmişte sürekliliği ifade eder. 

Metnimizde tespit edilen örnekleri şunlardır: al–ur-dı ‘alırdı’ 13a/458; añ–maz idi 

‘anmazdı’ 18a/653; bil–ür-di ‘bilirdi’ 17a/618, 17b/646; bul–maz-dı ‘bulmazdı’ 

17b/649; de–r idi ‘derdi’ 7a/210; di–mez-di ‘demezdi’ 5b/167; dök–er-di ‘dökerdi’ 

8b/278, 8b/282; eyle–r-di ‘yapardı’ 3b/73, 6b/208; eyle–r idi ‘yapardı’ 6a/179; geç–

er-di ‘geçerdi’ 5a/135, 17a/622; gel–mez idi ‘gelmezdi’  17a/623, 17a/627; gel–ür-di 

‘gelirdi’ 5a/136; gey–er-di ‘giyerdi’  7b/240; gid-er-di ‘giderdi’ 5a/135; gid-er-ler-di 

‘giderlerdi’ 12b/438, 12b/441; gör–ür-di ‘görürdü’ 13a/458; gözle–r idi ‘gözlerdi’ 

4b/116; güd-er-di ‘güderdi’ 6a/172, 15b/556; id-er-di ‘ederdi’ 3a/70, 3b/81,  7a/213; 

id-er-ler-di ‘ederlerdi’ 8b/285, 12b/436, 12b/441; ḳıl–ur-dı ‘yapardı’ 3a/70, 5b/166, 

7a/211, 7a/212, 17a/618, 17b/646; ol–maz-dı ‘olmazdı’  7a/214; ol–ur-dı ‘olurdu’ 

4b/117(2), 6a/172, 6a/173, 8b/286, 16b/603, 17b/631; özle–r idi ‘özlerdi’ 4b/116; 

ṣaç–ar-dı ‘saçardı’ 3b/72; ṣan–ur-dı ‘sanırdı’ 17a/624; sev–er mi-y-dü-ñüz? ‘sever 

miydiniz?’  12a/420; ṭur–ur-dı ‘dururdu’ 6b/209; unud-ur-dı ‘unuturdu’ 5b/167; var–

ur-dı ‘ulaşırdı’ 7a/212; yan–ar-dı ‘yanardı’ 5b/166; yürü–r-di ‘yürürdü’ 13a/451; 

yumup dur-ur-dı ‘yumup dururdu’  17a/625 

      Geniş Zaman Şart Çekimi 

     Şart çakimi yapılırken şart eki olan –sA doğrudan geniş zaman ekine 

getirilmiştir:  
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baġışla–maz-sañ ‘eğer bağışlamazsan’ 10b/357, 10b/361 

bil–mez-señ ‘bilmezsen’ 11b/395 

dil–er-señ ‘istersen’ 1b/9 

gel–ür-se ‘gelirse’ 3a/56 

ol–ur-sañ ‘olursan’ 18b/680 

ṣan–ar-sañ ‘zannedersen’  14a/502 

      -» Geniş zaman eki olarak kullanılan -(V)r eki metnimizde bazı örneklerde 

şimdiki zamanı ifade etmiştir. Örnekleri şu şekildedir: 

1. Teklik Şahıs Çekimi 

ara–r-ım ‘arıyorum’ 7a/220 

 

2. Teklik Şahıs Çekimi 

      Soru Çekimi 

bil–ür mi-sin? ‘biliyor musun?’ 11b/394, 11b/405 

 

3. Teklik Şahıs Çekimi 

Eyitdi ‘Āyişe ḳandan gel-ür-sin? Nedür adıñ ne milletden olursın? ‘Ayişe sordu 

nereden geliyorsun? Adın nedir, hangi millettensin?’  5a/143 

Ne iste-r-sin? ‘ne istiyorsun?’  7a/219 

Yol üzre gördi kim yat-ur bir altun ‘Gördü ki yolda bir altın duruyor.’ 17b/632 

     Soru Çekimi 

Gör-ür mi ol beni yā padişahım? ‘Ey padişahım o beni görüyor mu?’  7a/223 

     Hikâye Çekimi 

baġışla-r-dı ‘bağışlıyordu’ 11a/372 
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     4.6.2.3.4. Şimdiki Zaman 

      Metnimizde şimdiki zamanı ifade etmek için iki tür ek kullanılmıştır. Bu 

eklerden biri geniş zaman için de kullanılan –(V)r ekidir. Bu şekilde bir kullanım 

geniş zaman bahsinde ifade edilmişti. Diğer bir ek, daha doğrusu yapı, ise –mAK 

fiilden isim yapan ek ile –dA bulunma hâlini ifade eden ekin birleşmesinden oluşan 

–mAKdA yapısıdır. Bir örnekte tespit ettiğimiz bu yapı EAT döneminde şimdiki 

zamanı ifade etmek için çok sık kullanılmamıştır. Günümüzde ise başlamış ve 

devam etmekte olan durumları ifade etmek için yazı dilinde kullanılmaktadır. 

Metnimizdeki örneği şu şekildedir: belā çek–mekde-dür ‘bela çekmektedir, bela 

çekiyor’ 13a/466 

 

      4.6.2.3.5.  Gelecek Zaman 

      Metnimizde gelecek zamanı ifade etmek için iki çeşit ek kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki geniş zaman ve istek çekimlerinde de kullanılan –(y)A ekidir. Bir 

diğer ek ise Eski Anadolu Türkçesinin en işlek gelecek zaman eki olmasına rağmen 

metnimizde sadece iki örnekte görülen –IsAr ekidir.  

     Bu gelecek zaman eklerinin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:   

     –(y)A Gelecek Zaman Eki 

1. teklik şahıs: -Am 

ol–a-m ‘olacağım’ 11b/405 

öl–e-m ‘öleceğim’ 11b/405 

 

3. teklik şahıs 

baḳ–a ‘bakacak’ 7a/218 

de–y-e ‘diyecek’ 7a/218, 7a/220 

deril–e ‘toplanacak’ 6b/200 
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di–y-e ‘diyecek’ 7a/220, 7a/223, 7a/224 

gir–e ‘girecek’ 6b/203 

gör–e ‘görecek’ 3a/64 

id-e ‘edecek’ 6b/199, 6b/201, 6b/204 

ir–e ‘erecek, varacak’ 7a/219, 7b/243 

ne ol-a ‘ne olacak’ 13b/481 

      Olumsuz Çekimi 

gör–me-y-e ‘görmeyecek’ 6b/205 

ol-ma-y-a ‘olmayacak’  6b/205 

      Hikâye Çekimi 

n'ol-a-y-dı ‘ne olacaktı ki’ 11a/372 

 

    –IsAr Gelecek Zaman Eki 

2. teklik şahıs: -IsArsIn 

gör–iser-sin ‘göreceksin’ 14a/509 

gör–me-y-iser-sin ‘görmeyeceksin’ 7a/222 

 

      4.6.2.4. Tasarlama Kipleri 

      4.6.2.4.1. İstek Kipi 

     Günümüzde artık istek çekimi için kullanılmayan –(y)A eki EAT ve Osmanlı 

Türkçesinde istek çekiminde kullanılmıştır. Metnimizde tespit ettiğimiz örneklerin 

bugünkü Türkçeyle karşılıkları yazılırken emir çekiminde kullanılan –AyIm/-AsIn/-

sIn ekleriyle çeviri yaparız. Fakat bu örneklerde bir emir değil istek-dilek ifadesi 

mevcuttur. Mesela; ‘Oḳuyalar bu naẓm-ı dil-güşāyı, du‘ādan añıla cān-ı Ṣabāyī’ (bk. 

4a/92) beytini ‘Bu iç açıcı şiiri okusunlar ki Sabâyî'nin ruhu duayla anılsın.’ şeklinde 
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çevirdiğimizde ‘okusunlar’ ve ‘anılsın’ çekimleri şekil olarak bugün emir kipini 

ifade etseler de beyitte bir emir değil istek-dilek anlamı mevcuttur.  

     Bu ek metnimizde Eski Anadolu Türkçesinde kullanıldığı şekliyle karşımıza 

çıkar. Herhangi bir değişime uğramamıştır. Çünkü Osmanlı Türkçesinde istek 

1.teklik şahıslar kullanımdan düşmüş, teklik ikinci şahsı ifade ederken şahıs eki 

nazal n (-ñ)’li olmuştur. Ayrıca çokluk 2. şahıs için kullanılan çekimde ise şahıs eki 

olarak EAT’nin tersine, –sIz eki değil –sIñIz eki kullanılmıştır. Metnimizde ise 

böyle bir kullanıma rastlamamaktayız. 

     -(y)A istek ekinin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir: 

1. Teklik Şahıs: -Am 

getür–e-m ‘getireyim’ 11b/403 

giy–e-m ‘giyiyeyim’ 10b/358 

ol-a-m ‘olayım’  14a/505 

ṣor-a-m ‘sorayım’ 9a/305 

id-e-m ‘edeyim’  10b/353, 10b/354 

nece gey-e-m ‘nasıl giyiyeyim?’ 10b/361 

niçe yi–y-e-m? ‘nasıl yiyeyim?’ 17b/638 

 

2. Teklik Şahıs: -AsIn 

bul–a-sın ‘bulasın’ 18a/661 

diy-e-sin ‘diyesin’ 5b/152 

dön–e-sin ‘dönesin’ 5a/132 

getür–e-sin ‘getiresin’ 11b/406 

ir–e-sin ‘varasın, eresin’ 5a/131 

ḳıl–a-sın ‘yapasın, kılasın’ 18b/676(2) 
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ol-a-sın ‘olasın’ 4b/1241, 6b/622, 18b/680 

var–a-sın ‘varasın’ 4b/123 

     Olumsuz Çekimi 

bul–ma-y-a-sın 5a/132 

ol–ma-y-a-sın ‘olmayasın’ 18a/667 

vir–me-y-e-sin ‘vermeyesin’ 14a/499 

 

3. Teklik Şahıs  

añıl-a ‘anılsın’ 4a/92 

bil–e ‘bilsin’ 3a/54, 3a/61, 3a/62 

bilin-e ‘bilinsin’ 12b/432 

bul–a ‘bulsun’ 4a/102, 4a/104 

deg–e ‘değsin’ 4a/100 

dök–e ‘döksün’ 15b/550 

gör-e ‘görsün’ 14b/514 

id-e ‘etsin’ 4a/99, 4a/103, 4b/127, 15a/545, 15a/547, 18b/688, 11a/387 

ir-e ‘ersin’ 14b/514, 15a/547 

iriş-e ‘erişsin’  4a/102 

ḳal–a ‘kalsın’ 5a/129 

ḳıl–a ‘kılsın’ 4a/93, 4a/98, 4a/101, 14a/508, 15a/543, 15a/546, 15a/547 

ol–a ‘olsun’ 1b/4, 1b/10, 1b/13, 1b/14, 3b/84, 3b/87, 4a/103, 4a/104, 4b/124, 

10a/343(2), 11a/371, 12b/437, 12b/439, 13b/483, 14a/498, 14b/514, 15a/542(2), 

15a/543, 15a/547, 15b/552 

öl–e ‘ölsün’ 18a/665 
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ṣaç–a ‘saçsın’ 15a/544, 15a/548 

sevin–e ‘sevinsin’ 4b/123 

ṭaġıl–a ‘dağılsın’ 3b/78 

ṭol–a ‘dolsun’ 4a/100 

     Olumsuz Çekimi  

bilme-y-e ‘bilmesin’ 11b/398 

olma-y-a ‘olmasın’ 18b/674 

 

2. Çokluk Şahıs: -AsIz 

di-y-e-siz 5a/147 

ilt–e-siz ‘iletin’ 7b/244 

 

3. Çokluk Şahıs: -AlAr 

oḳu–y-a-lar ‘okusunlar’ 4a/92 

 

      İstek Kipinin Hikâyesi 

     İstek kipinin hikâye çekimi yapılırken görülen geçmiş zaman eki i- fiili 

aracılığıyla istek kipindeki fiile gelir. Fakat tespit edilen örneklerde –dI eki istek 

kipiyle birleştiği için i- fiili erimiştir. Metnimizdeki kullanımları şu şekildedir: 

ḳal–a-y-dum ‘kalaydım, keşke kalsaydım’ 5b/150 

ol–a-y-dı ‘keşke olsaydı’ 5b/150 
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      4.6.2.4.2. Şart Kipi 

     Metnimizde şart eki olarak –sA eki kullanılmıştır. Ek Eski Anadolu Türkçesinde 

kullanıldığı şekliyle karşımıza çıkmaktadır. 

      Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir: 

2. Teklik Şahıs: -sAñ 

it–se-ñ ‘etsen’ 13b/481 

ḳıl–sa-ñ ‘kılsan’ 1b/12 

      Olumsuz Çekimi 

Bu örnekte şekil olarak şart kullanılmasına rağmen anlam olarak istek kipini ifade 

etmektedir. 

Üveys eydür n'olaydı gel-me-se-ñ āh ‘Üveys ah gelmesen nolurdu (keşke 

gelmeseydin), der.’ 11a/372 

 

3. Teklik Şahıs 

din-se ‘dense’ 15b/567 

egil–se ‘eğilse’ 17a/624 

gel–se ‘gelse’ 3a/57 

it–se ‘etse’ 16a/573 

ḳal–sa ‘kalsa’ 17a/628 

ḳıl–sa ‘kılsa’ 16a/577 

ḳop–sa ‘kopsa’ 3a/55 

ol–sa ‘olsa’ 3a/59, 16b/601, 17a/628, 18b/675 

sev–se ‘sevse’  18b/671, 18b/672 
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3. Çokluk Şahıs: -sAlAr 

it–se-ler ‘etseler’ 16a/574, 18a/654 

ol–sa-lar ‘olsalar’ 18a/666 

 

      4.6.2.4.3. Emir Kipi 

      1. Teklik Şahıs: -AyIn 

      “Emir 1.teklik şahıs için Eski Anadolu Türkçesinde –AyIm, -AyIn ekleri karışık 

olarak kullanılmıştır. Fakat bu yan yana kullanışta –ayın, -eyin gittikçe azalmış –

ayım, -eyim çoğalmıştır. Sonunda –ayın, -eyin Osmanlıcada yerini tamamıyla –

ayım, -eyim’e bırakmıştır (Ergin 2000:  305).” 

      Eski Anadolu Türkçesinde birinci teklik şahıs için –AyIm, -AyIn ekleri 

kullanılırken metnimizde ekin sadece –AyIn şekli kullanılmıştır.  

      Ekin metnimizdeki kullanımı şu şekildedir:  

çek–eyin ‘çekeyim’ 4b/121 

gör–eyin ‘göreyim’ 4b/121, 12a/422, 14b/516, 14b/518 

ḳatlan–ayın ‘katlanayım, bekleyeyim’ 14b/516 

n'eyle-y-eyin?  ‘ne yapayım?’ 17b/635 

ṭur–ayın ‘durayım’ 14b/518 

var–ayın’varayım’ 4b/119 

vir–eyin ‘vereyim’ 12a/422 

     Olumsuz Çekimi 

it–me-y-eyin ‘etmeyeyim’ 14b/529(2) 

vir–me-y-eyin ‘vermeyeyim’ 14b/530 
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     2. Teklik Şahıs: -ġıl/-gil (eksiz) 

     İkinci teklik şahıs emir kipinde iki yol izlenmiştir, ya fiil yalın hâliyle kullanılmış 

yada –ġıl ekiyle emir ifade edilmiştir. Fakat metnimizde daha çok eksiz şekli 

kullanılmış, -ġıl eki bir örnekte görülmüştür.  

 

Eksiz Emir Çekimi 

aç ‘aç’ 4a/96, 4a/106, 10a/347, buyur  ‘buyur, emret’ 11b/396, 17b/640; diñle ‘dinle’ 

3a/66; dürüş ‘uğraş, çabala’ 1b/9, 4a/107, 14a/497, 14a/500, 14a/502, 15a/541, 

18a/661, 18a/664, 18b/669, 18b/677, 18b/685; emrini ṭut ‘emrini yerine getir’  

10a/340; eyle ‘eyle, yap’ 4a/94, 4a/97, 4a/98, 4a/105, 5a/145, 10a/335, 10b/351, 

14a/496, 14b/525, 15a/539, 17a/616; gel ‘gel’ 3a/66, 15b/551, 17a/615, 18a/655; 

idin ‘edin, sahip ol’ 14a/498; irgür ‘ulaştır’  7b/238, 10a/337, 10a/341; işit ‘işit, duy’ 

14a/497; luṭf işle ‘lütfet’ 10b/356; it ‘et’ 3b/87, 4a/106, 4a/107, 5a/131, 10a/338, 

14a/496, 14a/497, 16a/583, 18a/656, 18b/678, 18b/685; ḳıl ‘yap, kıl’  1b/16, 3b/84, 

3b/89, 3b/91, 4a/97, 4a/98, 4b/120,  7b/237, 10a/341, 10b/356, 10b/360, 11b/399, 

15a/540, 18a/655, 18a/665, 18b/677, 18b/679, 18b/683; ḳo ‘bırak, vazgeç’ 1b/9, 

17b/632; oḳı ‘oku’ 3b/90; ol ‘ol’ 1b/9, 10a/341, 10b/352(2); ṣan ‘zannet, san’ 

14a/502; söyle ‘söyle’ 13b/485; ṭut ‘tut’ 14a/500; vir ‘ver’ 4a/96, 4b/120; yi ‘ye’ 

17a/615; yidür ‘yedir’ 17a/615 

     Olumsuz Çekimi 

çek–me ‘çekme’  7a/221 

çıḳ–ma ‘çıkma’ 14a/499 

dur–ma ‘durma’ 5a/133 

dürüş–me ‘uğraşma’ 17a/615 

eyle–me ‘yapma’ 18a/667, 18b/673, 18b/683 

ḳayır-ma ‘endişelenme’ 1b/8 

ḳıl–ma ‘kılma, yapma’ 13b/482, 14a/501, 18b/673 
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ḳo–ma ‘bırakma’ 4a/106, 10a/340 

unut–ma ‘unutma’ 14a/500, 14a/510, 18b/685(2) 

yi–me ‘yeme’  4a/107 

 

-ġıl Emir Eki 

añma-ġıl ‘anma’ 18b/674 

 

     3. Teklik Şahıs: -sIn/-sUn   

     Ekin ünlüsü Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlaktır. Metnimizde ise hem 

yuvarlak hem düz ünlülü şekliyle karşımıza çıkar. 

     Ekin metnimizdeki kullanımları şu şekildedir:  

bil–sün ‘bilsin’ 18a/657 

dile-sin ‘istesin’ 10a/339 

dürüş–sin ‘çabalasın’ 7b/247 

eyle–sün ‘yapsın, etsin’ 7b/246, 7b/249 

geç–sün ‘geçsin’ 11b/391 

irer–sin ‘ulaştırsın’ 8a/250 

it–sin ‘etsin’ 7b/245(2), 9b/329 

it–sün ‘etsin’ 5b/149, 8a/251(2), 8a/252, 10a/339, 11a/374, 14b/518, 18b/688 

ḳıl–sun ‘kılsın, yapsın’ 7b/244, 7b/248, 8a/250, 11a/385, 12a/428, 18a/657 

ol–sun ‘olsun’ 3b/88, 4b/120, 5a/139, 17b/640 

ṭol–sun ‘dolsun’ 14a/493 

var–sın ‘varsın’ 9b/323 
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yat–sun ‘kalsın, dursun’ 17b/632 

     Olumsuz Çekimi 

ḳıl–ma-sun ‘yapmasın’ 5b/151 

ḳo–ma-sun ‘bırakmasın, izin vermesin’ 7b/248 

unut–ma-sın ‘unutmasın’ 4b/127,  5b/149   

unut–ma-sun ‘unutmasın’ 11b/401 

 

    1. Çokluk Şahıs: -AlIm  

     Eski Anadolu Türkçesinde ekin ikinci ünlüsü daima yuvarlaktır. Metnimizde 11 

yerde geçen bu ek, Osmanlı Türkçesinde kullanılan –AlIm şekliyle karşımıza 

çıkmaktadır. Bu da, ekin dudak uyumu sürecini tamamlamış olduğunu 

göstermektedir. 

    Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:  

başla-y-alım ‘başlayalım’ 7b/230 

gel–elim ‘gelelim’ 7b/230, 15b/553 

gör–elim ‘görelim’ 9a/307, 10a/347, 12a/411, 12a/416, 15b/553 

ḳıl–alım ‘yapalım’ 15b/551 

ol–alım ‘olalım’ 15b/552 

vir–elim ‘verelim’ 9a/307 

 

     2. Çokluk Şahıs: -ñ, -(I)ñ/-(U)ñ, -(I)ñUz/-(U)ñUz  

     İkinci çokluk şahıs emir eki Eski Anadolu Türkçesinde ünlüyle biten fiillerden 

sonra –ñ, ünsüzle biten fiillerden sonra –(U)ñ, -(U)ñUz şeklindedir ve daima 

yuvarlak ünlülüdür. Ekin bu –ñ ile –ñUz şekilleri Eski Anadolu Türkçesinden sonra 

Osmanlıcada da uzun süre devam etmiştir (Ergin 2000:  307).  
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     Metnimizde ekin hem düz ünlülü şekilleri hem de yuvarlak ünlülü şekilleri 

kullanılmıştır. Ayrıca Osmanlıcanın tersine, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi 

ekin ünlüsü henüz eke dâhil olmamıştır. Metnimizde ek ünlüyle biten fiillere 

doğrudan yardımcı ünsüz almadan gelmiştir. Yardımcı ses ekin bünyesine dâhil 

olsaydı ünlüyle biten fiillerden sonra araya –y- ünsüzü girmesi gerekirdi. 

     Ekin düz ünlülü şekillerinin kullanılmaya başlanması ve ekte yardımcı sesin ekin 

bünyesine dâhil edilmemiş olması, ekin geçiş aşamasında olduğunu göstermektedir. 

     Metnimizde ekin kullanımı şu şekildedir:  

aç-u-ñ ‘açın’ 12a/422 

buyur–u-ñ 12a/416 

buyur–ı-ñuz  ‘buyurunuz’ 9a/307, 12b/432 

di–ñ ‘deyin, söyleyin’ 12a/411 

gel–i-ñ ‘gelin’ 14a/491 

ḳıl–ı-ñ ‘kılın, yapın’ 5b/161, 14a/491 

ḳıl–u-ñuz  ‘yapınız’ 14a/493 

ol–ı-ñ ‘olun’ 10a/333, 10b/353, 12a/429 

     Olumsuz Şekli 

ṣan–ma-ñ ‘sanmayın’ 10a/349 

ṣan–ma-ñız ‘sanmayınız’ 16b/600 

 

     3. Çokluk Şahıs: -sUnlAr  

     Metinde sadece bir örnekte tespit edilen bu ek Eski Anadolu Türkçesinde 

kullanıldığı gibi yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılmıştır.  

      Ekin metnimizdeki kullanımı şu şekildedir: var–sunlar ‘varsınlar, ulaşsınlar’ 

7b/243 
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   4.6.2.4.4. Gereklik Kipi 

   Metinde gereklik kipi, –mAK fiilden isim yapan ekle ‘gerek’  kelimelerinin bir 

arada kullanılmasıyla ifade edilmiştir. EAT döneminde –sA gerek yapısı 

kullanılırken metinde böyle bir kullanıma rastlanmadı. Bunun yerine EAT’de  de 

kullanılan –A gerek yapısı ve –mAK gerek yapıları bir arada kullanılmıştır. 

Örnekleri şu şekildedir: 

-A gerek 

ol-a gerek ‘olmalı’ 18b/670  

sev-e gerek ‘sevmeli’ 18b/671 

 

-mAK gerek 

bil-mek gerekdür ‘bilmeli’ 3a/60 

gör-mek gerek ‘görmeli’ 12b/431 

it-mek gerek ‘etmeli’ 12a/430 

 

     4.6.3. İSİM-FİİLLER 

     4.6.3.1. -mAK İsim-Fiil Eki 

    Türkçede en işlek isim-fiil ekidir. Eski Türkçeden beri değişmeden günümüze 

kadar gelebilmiştir. Metnimizde de sıkça kullanılan bu ekin kullanıldığı örnekler şu 

şekildedir: 

añ–maġ+a 9b/311; añ–maḳ 9b/318 

bil-mek 3a/60 

bilme-mek+den 12a/426 

buluş–maḳ 13b/486;  

bul–maġ+a 14a/494 

di-meg+e 3a/66 



 246 

eyle-mekdür 6a/187, 18b/684 

gel–meg+e 13b/485 

gey–meg+e 10b/357 

gir–meg+e 7b/248 

gör–mege 6a/184, 13a/456; gör–mek 7a/225, 7a/226(2), 7a/227 

gözet–mek 9b/315 

iç–meg+i 6a/170 

ir–mek 7a/226 (2); ir–mek+den 11a/388 

it–mek içün 16b/592 

ḳıl–maḳ 9a/302, 17a/619, 18b/684 

ol–maḳ 16b/602; ol–maġ+ı 14a/506; ol–maġ+ıçün 12a/425; ol–maġ+ıdı 6a/171;  

ög–mek 15b/569 

öl–meg+e 12a/421 

öp–mek 13a/460 

sev–meg+e 18b/669 

ṣor–maġ+a  6a/176 

ṭur–maġ+a 5a/146 

vir–mek+dür 7b/240 

yaḳ–maḳ 9a/302 

ye–mek+dür 17b/642 
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    4.6.4. SIFAT-FİİLLER 

    4.6.4.1. -AcAK  Sıfat-Fiil Eki 

     Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan gelecek zaman sıfat-fiilidir. Metnimizde tek 

örnekte görülen ekin nitelediği isim düşmüştür: ol–acaḳ degülem ‘olacak (biri, kişi) 

değilim’ 10a/344 

 

     4.6.4.2. -An Sıfat-Fiil Eki 

     Batı Türkçesinde şekil değiştirmeyen eklerden biri olan –An sıfat-fiil ekinin 

metnimizdeki kullanımı şu şekildedir 

añ-ma-y-an 1b/5 

baḳ–an 18a/662 

bil–en 1b/7, 3a/60, 3a/65, 14b/527, 15b/554, 15b/555 

de–y-en+i 4a/94 

dut–an+a 14a/503 

gey–en 7b/241 

gid-en 13b/478 

gör–en 5b/162, 7a/225, 7a/227, 8b/286, 14a/492 

güd-en 16b/596 

id-en 1b/5, 4b/122, 13b/478, 12b/444, 16b/595 

ir-enler 15b/554 

işid-en 8b/286 

işle-y-en+ler 16b/593 

ḳal–an+ı+n da 11b/406 

ḳıl–an+a 14b/528 
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ol–an 3a/61, 11a/385, 11a/386, 11a/387, 12b/440, 15a/535, 17a/615; ol–an+a 6a/187; 

olma-y-an 18a/658, 18a/659 

ṣın–an 12a/426 

unud-an 14a/507 

 

     4.6.4.3. -r/-Ar Sıfat-Fiil Eki 

     Batı Türkçesinde şekil değiştirmeyen eklerden biridir. Metnimizde kullanılan 

örnekleri şunlardır:  

gid-er gibi  ‘gider gibi’ 5a/137 

id-er ol- ‘eder olmak’ 12b/447 

ir–er gibi  ‘erer gibi’ 5a/136 

uyu–r göz ‘uyur göz’  14b/524 

yara–r  ‘yarar, yarayan’ 15a/534 

 

     4.6.4.4. -dUK Sıfat-Fiil Eki  

     Çok işlek bir ektir. Kendisinden sonra bir iyelik eki ile birlikte kullanılır 

(Gülsevin 2011: 123). Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak ünlülü kullanıldığı 

için ünlü uyumunu bozan ekler arasındadır. Ekin ünlü uyumuna tâbi olması 

Osmanlıcanın sonlarında gerçekleşir.  

      Metnimizde yedi yerde geçen bu ek, yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılarak geçiş 

aşamasında olmadığını göstermektedir. Ekin metnimizde kullanımı şu şekildedir:  

bil–düg+i+n+e 11b/397 

görme-düg+i+n+e 5b/157 

iste–düg+ü+ñüz 10a/343 

ḳıl–duġ+ı 7b/232, 8b/287 
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ḳop–duġ+ı 4b/110 

sev–düg+i+n 18a/664 

sev–düg+i+y+le 18b/669 

 

     4.6.4.5. –mAlU Sıfat-Fiil Eki 

     Gereklik çekiminde kullanılan –mAlU eki metinde sıfat-fiil eki olarak 

kullanılmıştır. Ekin ikinci ünlüsü EAT’de olduğu gibi yuvarlaktır ve düzlük-

yuvarlaklık uyumuna tâbi değildir. Metindeki örnekleri şu şekildedir: 

Kerāmet dimelü cünbüş ‘keramet denilen cümbüş’ 3b/81 

Kerāmet dimelü bir dāsıtān ‘keramet denilen bir destan’ 3b/91 

     Bir örnekte ise kalıplaşmış şekildedir: baġla-malu ‘bağlamalı, deli, avare’ 9b/312 

      

     4.6.4.6. -mIş Sıfat-Fiil Eki 

     Öğrenilen geçmiş zaman eki olarak da kullanılan bu ek fiillere gelerek onlara 

sıfat vazifesi yüklerler. Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna 

uymayan bu ek, sonraki yüzyıllarda ünlü uyumuna girmiştir. 

      Metnimizde de EAT’de olduğu gibi yalnız düz ünlülü şekilleriyle karşımıza 

çıkar: 

düşür–miş ol- ‘düşürmüş olmak’ 17b/633 

ḳal–mış ol- ‘kalmış olmak’ 17b/638 

 

    4.6.5. ZARF-FİİLLER  

    4.6.5.1. -A Zarf-Fiil Eki  

    Türkçedeki en işlek zarf-fiil eklerindendir. Birleşik fiillerin yapımında kullanıldığı 

gibi bazı fiillere gelerek kalıplaşmış ve fiile edat vazifesi yüklemiştir. 

     Metnimizde ekin kullanımı şu şekildedir:  
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id-e başla- ‘etmeye başlamak’ 14b/517 

gör-e ‘göre’ 9a/307 

yaḳıl–a ḳal- ‘yakılıp kalmak’ 14b/512 

 

     4.6.5.2. -ArAK/- IrAK Zarf-Fiil Eki 

     “Bu ek, Batı Türkçesinde sonradan Osmanlıcada ortaya çıkmış yeni bir ektir. Bu 

ek, Eski Anadolu Türkçesinin sonlarında teşekküle başlamıştır. O devirde eki –uraḳ, 

-ürek, -ıraḳ, -irek şeklinde görüyoruz (Ergin 2000:  341).”  

     Metnimizde iki fiilde görülen bu zarf-fiil eki birinde –erek şeklinde, diğerinde    

–irek şeklinde görülmektedir. 

    Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:  

id-erek 8b/276, 12b/434 

söyle–y-irek 12b/438 

 

     4.6.5.3. -dUGIndA Zarf-Fiil Eki 

     -dUk sıfat-fiil ekine iyelik ekleri ve bulunma hâli eki getirilerek yapılır. Fiilin 

yapıldığı zaman hakkında bilgi verir. Eski Anadolu Türkçesinde de sıkça kullanılan 

bu ek, ünlü uyumuna ve sedalı-sedasız uyumuna uymamaktaydı. Metnimizde de 

EAT döneminde kullanılan şekliyle karşımıza çıkmaktadır. 

      Ekin metnimizdeki kullanımı şu şekildedir: ḳıl–duġında ‘kıldığında’ 7b/233 

 

     4.6.5.4. -dUKçA Zarf-Fiil Eki 

     -dUK sıfat-fiil ekine –çA eşitlik ekinin getirilmesiyle yapılır. Metinde ‘–dığı 

sürece’ anlamını vermektedir. 

      -dUk sıfat-fiil ekinin Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumunu 

bozmasından dolayı bu yapı da EAT döneminde ünlü uyumuna uymamaktaydı. 
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Metnimizde de EAT’de kullanılan şekliyle karşımıza çıkmaktadır: ol–duḳça ‘olduğu 

sürece’  6a/173, 11b/402 

 

     4.6.5.5. -dUGIncA Zarf-Fiil Eki 

     Ek, ‘-dığı kadar, -dığı miktarda’ manasına gelmektedir. Eski Anadolu 

Türkçesinde –dUk sıfat-fiil ekinin yalnız yuvarlak ünlülü şekillerinin ve üçüncü 

teklik şahıs iyelik ekinin yalnız düz şekillerinin kullanılmasından dolayı bu yapı da 

EAT’de uyuma tâbi değildir.  

      Metnimizde de EAT döneminde kullanılan şekliyle karşımıza çıkmaktadır: 

eliñden gel-dügince ‘elinden geldiğince’ 17a/616  

 

    4.6.5.6. -dUKdA Zarf-Fiil Eki 

     Eski Anadolu Türkçesinde yalnızca yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılan ek, ‘-dığı 

zaman’ anlamı vermektedir. Metnimizde ek, –dUk sıfat-fiil ekinin yuvarlak ünlülü 

şekliyle kullanılarak EAT dönemindeki şeklini korumuştur: it–dükde ‘ettiğinde’ 

9b/322 

 

      4.6.5.7. -IcAK Zarf-Fiil Eki 

     Eski Anadolu Türkçesinin en işlek zarf-fiil eklerindendir. Osmanlıcanın 

başlarında da kullanılan bu ek bugün yazı dilinde kullanılmamaktadır. ‘–ınca, -ince’ 

anlamı vermektedir.  

Ekin metnimizde kullanılan örnekleri şu şekildedir:  

bul–ıcaḳ ‘bulunca’ 7a/216 

evine var–ıcaḳ  ‘evine varınca, ulaşınca’  13b/487 

gel-icek diyesiz  ‘gelince söyleyin’  5a/147 

ol–ıcaḳ ‘olunca’ 7a/215 
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     4.6.5.8. -IncA/-UncA Zarf-Fiil Eki 

     “Eski Türkçede bu ek, -ġınça,-ginçe şeklinde idi. Batı Türkçesine ek, -ınça, -inçe 

şeklinde geçmiş, Eski Anadolu Türkçesinde uzun zaman bu şekilde kullanılmıştır: 

ol-ınça, di-y-inçe, ḳıl-ınça, gör-inçe örneklerinde olduğu gibi. Sonradan 

Osmanlıcada ek, c’li şekle sokularak ve ünlü uyumuna bağlanarak bugünkü şekiller 

ortaya çıkmıştır (Ergin 2000:  342).” 

     Metnimizde genel olarak ekin EAT’de kullanılan düz ünlülü şekilleri kullanılmış, 

fakat bir örnekte ‘ol-unca’ yuvarlak ünlülü şekli kullanılmıştır. 

     Ekin metnimizdeki örnekleri şu şekildedir 

ol–ınca ‘olunca’ 4b/125, 7a/215, 14b/519, 14b/520, 14b/528 

ol–ınca ‘oluncaya kadar’ 6b/209, 14b/516, 17a/621 

ol–unca ‘oluncaya kadar’ 13a/467 

ye–y-ince ‘yiyince’ 11b/406 

yumul–ınca ‘yumulunca’ 18b/679 

 

     4.6.5.9. -ken Zarf-Fiil Eki 

     i- Fiiline getirilen tek zarf-fiil eki olan –ken metnimizde de kullanılmıştır. Ekin 

metnimizde tespit edilen örnekleri şunlardır:  

eliñdey-ken ‘elindeyken’ 18b/679 

eyle–r-ken ‘eylerken’ 13a/455 

gez–er-ken ‘gezerken’ 13a/457 

gid-er-ken ‘giderken’ 12b/436 

ol–ur-ken ‘olurken’ 3a/67, 15b/556 

ör–er-ken ‘örerken’ 15b/558 

yürü–r-ken ‘yürürken’ 17b/631 
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    4.6.5.10. -(y)U Zarf-Fiil Eki 

     Ekin –ı,-i şekillerinin de bulunmasına rağmen Eski Anadolu Türkçesinde daha 

çok yuvarlak ünlülü şekli olan –u, -ü kullanılmıştır. EAT döneminde birleşik fiiller 

oluşturmayıp tek başına veya zarf olarak kullanılmıştır.  

     -I, -U zarf-fiil ekinin dikkati çeken bir özelliği ise eskiden ünlü uyumunun 

dışında kalmasıdır. Eskiden bazen düz fiillere de ekin yuvarlak şekilleri getirilmiş, 

böylece –U daha çok kullanılmıştır (Ergin 2000:  340). “–ı,-i şekli çok az 

kullanılmıştır (Timurtaş 1994:  36).” 

     EAT döneminde de daha çok yuvarlak ünlülü kullanılan bu ek, metnimizde EAT 

döneminde kullanıldığı –U şekliyle karşımıza çıkar, bunun yanında –I şekline de 

rastlıyoruz. Fakat ekin bu ikili kullanımı onun geçiş aşamasında olduğunu 

göstermez. Çünkü EAT devrinde de ek, bu ikili şekliyle kullanılmıştır 

Ekin metnimizde tespit edilen örnekleri şunlardır:   

-U                                                        

aġlaş–u ‘ağlaşıp’  8b/284                      

ara-y-u  ‘ayayıp’  14b/515 

dey-ü ‘diye’ 9b/329, 14b/530 

diy-ü ‘diye’ 15b/550 

 

-I 

ṭur-ı gel- ‘ayağa kalkmak’ 9a/306 

 

      4.6.5.11. -UbAn Zarf-Fiil Eki 

      “-(y)Up ekinin genişletilmiş şeklidir. EAT’de karakteristik bir zarf-fiil ekidir 

(Gülsevin 2011:  133).” 

     Metnimizde çokça kullanılan bu ekin örnekleri şunlardır:  
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al–uban ‘alıp’ 15b/560 

añ–uban ‘anıp’ 8b/287, 11a/376 

baḳ–ıban ‘bakıp’ 14a/493 

çıḳ–uban ‘çıkıp’ 9a/294 

dik–üben ‘dikip’ 16b/591 

dön–üben ‘dönüp’ 5b/160 

geç–üben ‘geçip’ 6b/204 

gey–üben ‘giyinip’ 11a/376 

giç–üben ‘geçip’ 11b/393 

gir–üben ‘girip’ 3b/90 

id-üben ‘edip’ 4b/119, 8a/264, 8b/279 

ḳaç–uban ‘kaçıp’ 12b/449 

ḳıl–uban ‘kılıp’ 8b/276, 15b/561 

ol–uban ‘olup’ 9b/327 

ṣor–uban ‘sorup’ 9b/326 

ṭoġ–uban ‘doğup’ 4b/110 

var–uban ‘varıp’ 13a/459 

yarıl–uban ‘varılıp’  9a/301 

ye–y-üben ‘yiyip’ 6a/170 

 

    4.6.5.12. -Up  Zarf-Fiil Eki 

    Eski Türkçeden beri en çok kullanılan zarf-fiil eklerindendir. Eski Türkçede 

yalnız –p şeklinde idi. Fakat Batı Türkçesinde ekin ünlüsü de eke dâhil edilmiştir. 

    Eski Anadolu Türkçesinde ekin ünlüsü daima yuvarlaktır.  
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     İncelemiş olduğumuz metinde ek, hem EAT döneminde hem de Osmanlıcanın 

başlarında kullanılan yuvarlak ünlülü şekliyle karşımıza çıkmıştır. Ekin düz ünlülü 

şekillerine metnimizin hiçbir yerinde yer verilmemiştir: aç–up 3a/71, 6a/179; aġar-

up 15a/542; al–up 4a/101, 6a/180, 9b/324, 10a/332, 10b/355; añ–up 3a/55, 8b/281, 

8b/288; ara–y-up 9b/326; baḳ–up 11a/379, 11a/380; bil–üp 3a/64, 11a/383; bul–up 

13a/456; çaġır–up 5a/139; dök–üp 8b/280; dön–üp 5b/164, 9a/299,12a/451; düz–üp 

3b/89; eri–y-üp 8a/265, eşid-üp 13a/453, 13a/456; eyle–y-üp 3b/88, 7b/235, 9a/290, 

10a/330, 10b/369, 15a/544; gez–üp 4a/93; gör–üp 4b/123, 5b/163, 6a/183, 9b/315, 

16a/585; gözed-üp 7a/211; güd-üp 16b/603; id-üp 3a/71, 5a/131, 6b/209, 7b/237, 

8a/254, 8b/284, 10b/354, 13a/462, 15a/543; ilt–üp 7b/247, 9b/314; iriş–üp 15a/548; 

eşid-üp 5b/157; ḳıl–ma-y-up 5a/132; ḳıl–up 5b/156, 7b/233, 7b/246, 7b/249, 8a/267, 

8b/277, 8b/285, 10a/340, 11b/401, 12b/443, 13b/477, 13b/482; oḳu–y-up 3a/63, 

15b/559, 18b/688; ol–up 4b/118, 6b/190, 6b/193, 6b/206, 7b/232, 8a/252, 8a/269, 

9a/290, 9a/298, 15a/541, 15a/545, 15a/546, 15b/560, 17a/624, 17a/628; otur–up  

7a/213; ṣaç–up 15b/550; ṣor–up 13a/469; söyleş–üp 12b/436; ṭur–up 5a/138, 7a/217, 

8a/253; ṭuy–up 10a/330; unut–ma-y-up  5b/152; ur–up 7b/244; var–up 10b/370, 

11b/403, 17b/636; vir–üp 7b/236, 10a/331, 15a/549; yaḳ–up 13b/477; yan–up 

8a/263, 9a/291, 9a/302, 13b/477; ye–y-üp 15a/540; yi–y-üp 11b/405; yumu-p dur- 

17a/625 
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      A 
āb : (Far.) Su. 
       ā. 8b/278, 12b/435 
‘abā :(Ar.) Yünden yapılmış  
       kaba kumaş ve bu 
       kumaştan giyecek.  
       a. +nıñ 11a/379 
abdāl : (Ar.) Derviş, ermiş,  
        kalender. Kendini  
        Allah’a adamış, ona  
        teslim olmuş ve bu  
        yolda çile çekmiş  
         kimse. 
       a. 4a/104, 6b/191 
āb-dest : (Far.) Namaz ve  
       sair dinî ibadetler için   
       usulüne uygun olarak bazı  
       organları yıkamak. 
       ā. al- 13a/458 
‘abeẟ : (Ar.) Boş ve saçma.  
       ‘a. 12b/439 
‘abher : (Ar.) Nergis çiçeği. 
       ‘a. çeşm-i ‘abher 3b/72 
‘abīd : (Ar.) Kullar, ibadet 
       edenler. 
       ‘a. 18b/686 
       ‘a. +i 17a/616 
‘aceb: (Ar.) Hayret, şaşılacak     
       şey, ilginç.  
       ‘a. +dür 9b/318 
       ‘a. mi 16a/577 
acı- : Acımak, canı yanmak. 
       a. –dı 9a/298   
acıḳ- : Acıkmak. 
       a. –dum 5b/167,  
       17b/634 
‘acīb : (Ar.) Hayret, acayip,  
        şaşılacak şey. 
       ‘a. resm-i ‘acīb+in    
        8b/289 
‘acz : (Ar.)  Güçsüzlük, acizlik. 
       ‘ā. +iyle 3a/55 
‘āciz : (Ar.)  Güçsüz, aciz. 
       ‘ā. 2a/34, 3a/54 
       ‘ā. +em 2a/35 
       ‘ā. –i muṭlaḳ 
‘ācize : (Ar.) Güçsüz, zavallı. 
       ‘ā. 4b/128 

aç : Aç, tok olmayan. 
       a. 11a/389, 17a/622 
       a. +a 8a/250 
       a. ol- 17b/631 
aç- : Açmak, kapalı durumdan açık  
      duruma getirmek. 
       a. 4a/96, 4a/106, 10a/347 
       a. –dı 10a/350 
       a. –uñ 12a/422 
       a. –up 3a/71, 6a/179 
açıḳ : Açık, kapalı olmayan. krş. açuḳ 
       a. 9b/318 
       a. mıydı 12a/412 
açıl- : Açılmak. 
       a. –a 6b/200 
açuḳ : Açık. krş. açıḳ 
       a. 8a/253, 11a/377 
ad : Ad, isim.  
      a. +ı 3b/82, 4a/108,  
      5b/155, 6a/174, 9a/308,    
      9a/309, 9b/310,  9b/312,  
      9b/313, 13a/452(2),  
      14b/513, 16b/598 
       a. +ım 5a/144 
       a. +ın 19a/693, 19a/694 
       a. +ıñ 1b/2, 5a/141 
‘adālet : (Ar.) Zulm etmemek,  
       herkese hakkını vermek ve  
       lâyık olduğu muameleyi  
       yapmak.   
       ‘a. kān-ı ‘adālet 11a/390 
ādem : (Ar.) İnsan, âdem. 
       ā. 3a/59, 14a/507,  
       16a/579,     
       16b/601, 16b/602 
       ā. +e 16a/580 
       ā. +ī ol- 14b/528 
       ā. +iñ 16a/581 
       ā. şekl-i ādem 11b/407 
‘Aden : Kızıldeniz ile Hint  
       Okyanusu’nu birbirine  
       bağlayan körfezin adı.  
       ‘A. dürr-i ‘Aden+dür  
       17a/613 
‘ādet : (Ar.) Usul, görenek,  
        Adet; huy, tabiat.  
       ‘ā. 6b/208, 11b/400,   
        17a/618, 17b/645 
       ‘ā. idi 5b/169 
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‘ādil : (Ar.) Adaletli olan,  
       herkese eşit şekilde  
       davranan, hakedene  
       hakkını lâyıkıyla  
       veren, doğru kişi. 
       ‘ā. +dür 11b/392 
‘adl : (Ar.) Hakkaniyet,  
       doğruluk, adalet. 
       ‘a. ehli 11b/398 
       ‘a. -ile 11a/388 
       ‘a. +üñe 11a/389 
‘aduvv : (Ar.) Düşman, hasım.   
       ‘a. ol- 13b/479 
āferīde : (Far.) Yaratılmış, kul,  
       mahluk. 
       ā. 6b/205 
āfitāb : (Far.) Güneş. 
       ā. +ın 4b/121 
aġar- : Ağarmak, beyazlamak. 
       a. –up 15a/542 
aġız : Ağız.  
       a. 3a/71 
       a. +ımda 12a/425 
       a. +uñuz 12a/422 
aġla- : Ağlamak, gözyaşı  
       dökmek. 
       a. –dı 11b/407, 13b/475 
aġlaş- : Ağlaşmak, beraber  
       ağlamak. 
       a. –dı 13a/463, 13b/477 
       a. –u 8b/284 
āh: (Far.) Feryat etmek, feryat. 
       ā. 8b/283, 9a/290,  
       11a/372, 
       13b/475, 13b/477 
       ā. +ı 8b/276 
       ā. –ıla 8b/286 
       ā. duḫān-ı āh+ı 8a/265 
aḥbāb : (Ar.) Dost, sevilen  
       dostlar, muhibler.  
       a. maḥbūb-ı aḥbāb  
       10b/370 
āḫir : (Ar.) Son, nihāyet. 
       ā. 1b/3, 7a/215, 7b/231,   
       8b/275, 10a/332,10a/371 
       ā. eyle- 1b/2 
       ā. zamān  16b/590 
aḥkām : (Ar.) Hükümler,  
       kanunlar, nizamlar.  

       a. –ı Ḳurān 14a/497 
aḫlāḳ : (Ar.) Huy, tabiat;  
         insanın davranış tarzı.  
       a. ḥüsn-i aḫlāḳ 4b/112 
Aḥmed: (Ar.)  Hazret-i Muhammed. 
       A. 5b/154, 6a/175,  
       6b/197, 7a/224, 8a/263,  
       9b/321, 12b/439, 
       13a/455, 13b/490 
       A. sulṭān-ı Aḥmed  
       5b/160 
aḥsen : (Ar.) En güzel, çok  
        güzel.  
        a. 3a/63 
        a. sulṭān-ı aḥsen 5b/158 
aḫşam : (Far.) Akşam vakti. 
       a. +ın 9b/315 
aḥvāl : (Ar.) Hâller, oluşlar,  
      vaziyetler, durumlar.  
       a. 13a/453 
       a. +i 13b/480 
       a. +in 13a/469 
       a. +inden 13a/464 
       a. –i Üveys 12b/442,   
       15b/553 
       a. mecmū‘-ı aḥvāl+i  
       7b/233 
aḳ : Beyaz, ak. 
       a. 2a/33, 10a/348, 10a/349,  
       15a/542 
aḳçe : Para, eskiden para  
       ölçüsü olarak kullanılan  
       gümüş sikke.  
       a. 11b/404 
       a. +yi 11b/405 
‘aḳl : (Ar.) Düşünme kabiliyeti, akıl. 
       ‘a. +ı 11a/384, 11a/385 
aḳıt- : Akıtmak. 
       a. –(d)ur 8b/280 
‘āḳil : (Ar.) Akıllı, aklı olan.  
       ‘ā. 11a/385 
‘aks : (Ar.) Yansıma, akis. 
       ‘a. gerdeş-i ‘aks+ini  
        8b/287 
al- : Almak. 
       a. 4a/107 
       a. –a 11a/386, 14a/508 
       a. –dı 5a/140, 13a/459 
       a. –uban 15b/560 
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       a. –up 4a/101, 6a/180,  
       9b/324, 10a/332, 10b/355 
       a. –urdı 13a/458 
al : Kırmızı, al. 
       a. reng-i al+ı 13b/480 
āl : Aile, evlat, sülale.  
       ā. +ine 2a/28 
       ā. –i Muṣṭafā 2a/31 
alā : (Ar.) Bak, dinle 
       anlamlarında hitap kelimesi. 
       a. 4a/95, 4a/99,  
       15a/539 
‘alā : (Ar.) Yüce, yüksek. 
       ‘a ‘arş-ı ‘alā+dan     
       12a/418 
a‘lā : (Ar.) Daha yüksek, en yüksek. 
       a. 2a/26 
‘ālem : (Ar.) Dünya, kâinat.  
       ‘ā. 4b/121, 11a/379, 13a/451,   
        13a/467, 13b/473, 16a/580,  
       ‘ā. +de 6b/206, 7a/220, 16b/598  
        18b/687  
       ‘ā. +e 4b/125 
       ‘ā. +i 12a/417 
       ‘ā. +inden 4a/96 
       ‘ā. +lere 7a/221 
       ‘ā. ‘ayn-ı ‘ālem  
        16a/579 
       ‘ā. cān-ı ‘ālem 5a/142,  
        7b/239 
       ‘ā. ḫallāḳ-ı ‘ālem  
        12a/428, 19a/691 
       ‘ā. –i Ḥaḳ 13a/467 
       ‘ā. –i ġayb 15a/543 
       ‘ā. sulṭān-ı ‘ālem  
        5a/142, 7b/239 
‘ale'r-res u ‘ale'l-‘ayn : (Ar.) Baş, göz    
        üstüne anlamında  
        kullanılan deyim, söz. 
        ‘a. 8a/254 
āl-i insān : (Ar.) Tüm insanlar,   
       insanların tamamı. 
       ā. faḫr-ı āl-i insān 4b/111 
‘Alī : (598-661) Hz. Muhammed’in 
       amcasının oğlu ve damadı;  
       Müslümanların dördüncü halifesi.  
       ‘A. 7b/243 
       ‘A. +nüñ 15a/532 
       ‘A. +ye 2a/26 

‘ālī : (Ar.) Yüce, ulu, yüksek. 
       ‘ā. 4b/109, 7a/219 
       ‘ā. şān 16a/586 
‘alīm : (Ar.) Çok bilen. 
       ‘a. +dür 16b/605 
Allāh : (Ar.)  Allah, yaratıcı. 
       A. 8a/256, 11a/372,  
       15a/538,  18b/677 
       A. +ın 1b/5 
alp : Yiğit, kahraman. 
       a. +luġumı 11a/383 
alt : Alt, aşağı.  
       a. +ında 6a/177,   
       16a/579 
altı : Altı rakamı.  
       a. 16a/587 
altun : Altın. 
       a. 17b/632 
       a. +ı 17b/635 
‘amel : (Ar.)  İş, güç; dinî  
       vecibeleri yerine getirmek.  
       ‘a. +den 7a/214 
       ‘a. ḳıl- 14b/528,  
       17a/619 
ammā : (Ar.)  Ama, lakin. 
       a. 3b/85 
añ- : Anmak, yâd etmek. 
       a. 1b/4 
       a. –ar 2b/44, 18a/664 
       a. –asız 9b/319 
       a. -dum 1b/2 
       a. –maġa 9b/311 
       a. –maġıl 18b/674 
       a. –maḳ 9b/318 
       a. -mayan 1b/5 
       a. –maz idi 18a/653 
       a. –uban 8b/287, 11a/376 
       a. –up 3a/55, 8b/281,   
       8b/288  
ana : Anne, valide. 
       a. 4b/120 
       a. +m 4b/126, 5b/152 
       a. +sı 4b/116, 4b/122,   
       5a/134,4b/150,  9b/316,   
       12b/448 
      a. +sından 4b/119  
aña : Ona. 
       a. 3a/59, 4a/94, 4b/118,  
       5b/169, 6a/181, 6a/186,  
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       6b/190, 6b/191, 6b/208,  
       7b/243, 9b/317, 9b/319,  
       9b/320, 9b/322, 9b/323,    
       10b/359, 11a/375, 11a/382,  
       11a/385, 12a/425, 
       12b/447, 15a/536,  
       15b/560, 16a/570,  
       16a/571, 16a/575,  
       17a/628, 17b/645,  
       18a/663, 18b/681,  
       18b/686, 19a/691, 19a/693 
       a. göre 9a/307 
‘anber : (Ar.)  Amber, misk. 
       ‘a. 8b/273 
       ‘a. -i ter 3b/72 
anca : Ancak, yalnızca. 
       a.  16a/585 
ancaḳ : Ancak, sadece.  
        a. 1b/7, 6a/177,  
        15a/538, 16a/571,  
        16b/600 
anda : 1. Onda.  
       a. 9b/311 
       2. Orada.  
       a.3b/96, 6a/172,    
       16b/596,5b/178, 9b/310,   
       9b/314, 9b/317, 18b/669 
andan : 1. Ondan. 
       a. 6a/176, 6b/205,   
       9a/305,10a/367,   
       12b/449, 17b/635 
       2. Oradan.  
       a. 9a/308, 9b/324 
       3. Ondan sonra.  
       a. 1b/16, 3a/60,  
       11b/393, 11b/405,  
       13a/464, 13a/469,  
       7a/223, 7a/224,   
       9a/304, 11a/375, 
       a. soñra 13a/451,  
       13b/471, 13b/472,  
       15a/531 
‘andelīb : (Ar.)  Bülbül. 
       ‘a. +i 15a/549 
       ‘a. –i gülşen 15a/539 
anı : Onu. 
       a. 1b/5, 2b/44, 3a/60, 5b/158,      
       6a/174, 6a/188,   
       6b/195, 6b/196, 7a/221,   

       7b/240, 7b/241, 9b/319,  
       10a/349, 11a/385,  
       12a/417, 12a/420,  
       12a/421, 13a/451,  
       13a/456, 13b/476,  
       14a/502, 14b/515,  
       15a/531, 15b/568,  
       15b/569, 16a/570,  
       16a/576,15a/560,     
       17a/618,  
       17b/637, 17b/642,  
       17b/646, 18a/655(2),  
       18a/657, 18a/668 
       a. da 5b/152, 6a/171 
añıl- : Anılmak, hatırlanmak. 
       a. –a 4a/92 
anıñ : Onun. krş. anuñ 
       a. 2b/43, 3b/87, 4a/108, 6a/173,  
       6a/182, 6b/197, 6b/205,  
       8b/281, 9b/313, 10a/348,  
       10b/354, 11a/379, 11b/392,  
       11b/409, 12a/411,  
       12a/412, 12a/415,  
       12b/446, 13a/454,  
       13a/462, 13a/464,  
       14a/508, 14b/511,  
       15a/534, 15b/554,  
       15b/555, 15b/567,    
       16a/571,  
       16a/572, 16a/579,  
       16a/581, 16b/590,  
       16b/598, 16b/606,  
       17a/612, 17a/614(2),  
       17a/628, 18a/656,  
       18a/657, 18a/658(2) 
       a. +çün 6b/207 
       a. +la 2a/18, 2a/21, 12a/417,  
       16a/573, 18b/670 
añla : Anlamak, idrak etmek. 
       a. 2b/46 
anlar : Onlar, kişi zamiri. 
       a. 12b/450, 15a/535,  
       16b/594 
       a. +a 13b/479, 13b/490 
       a. +da 10b/366 
       a. +dan 18a/661,  
       18b/672 
       a. +ıñ 6a/178, 9b/316,  
       10b/365 
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       a. +uñ-ıla 8b/278 
anuñ : Onun. krş. anıñ  
       a. 2a/28, 4b/128, 5a/131, 19a/693 
ara- : Aramak. 
       a. –rım 7a/220 
       a. –yu 14b/515 
       a. –yup 9b/326 
ara : Ara, arasında. 
       a. bir ara+da 14b/515 
       a. bu ara+da 14b/518 
       a. +da 1b/10, 2b/46 
       a. ol ara+da 15a/533 
 ‘Arab : (Ar.)  Arap.  
       ‘A. 10b/363 
       ‘A. +dür 9b/318 
‘araḳçīn : (Ar.+Far)  Teri çeksin   
       diye kavuk altına giyilen  
       takke.  
       ‘a. 16a/584, 16b/591,  
       16b/592 
ard : Bir şeyin arkası, gerisi.  
       a. +ına 5a/140 
 ‘ārif : (Ar.) Bilen, bilgili. 
       ‘ā. 3a/66 
       ‘ā. ‘ārif–i Ḥaḳ 1b/9 
       ‘ā. ‘ārif–i nefs 2b/50, 3a/59 
‘arṣa : (Ar.) Yer, meydan, arsa.  
       ‘a. –ı maḥşer 6b/200,  
       6b/204 
‘arş : (Ar.)  Gök, sema.   
       ‘a. +a 2b/47, 8a/265, 16a/572 
       ‘a. +da 15b/560 
       ‘a. –ı alā 12a/418 
       ‘a. –ı Ḥaḳ 15b/562 
artuḳ : Fazla, çok.  
       a. 11b/398, 18a/664 
‘arẓ :(Ar.) Sunma, arz etme. 
       ‘a. –ı ḥācet 7b/245,  
       10b/353 
       ‘a. eyle- 10b/369 
       ‘a. it- 14b/517 
arzū : (Far.) İstek, dilek. 
       a. ḳıl- 14a/504 
aṣ- : Asmak. 
       a. –ıla 16a/572 
       a. –ılmış 15b/562 
       a. –mış 15b/560 
āsān : (Far.) Kolay, basit. 
       ā. 3b/85 

āẟār : (Ar.) Eserler. 
       ā. –ı ‘izzet 15b/566 
aṣfiyā : (Ar.) İçi temiz, saf olan, tuttuğu   
        yol doğru olan. 
        a. vaṣf-ı aṣfiyā+dan 2b/42  
aṣḥāb: (Ar.) Dostlar, arkadaşlar;  
       Hz. Muhammedin 
       çevresinde bulunan dostları.  
       a. 2a/27, 8b/278, 8b/283, 10b/370,   
       11a/387, 11b/392, 11b/410,  
       12b/435 
       a. +a 13a/455, 13b/490 
       a. +dan 13a/452, 14b/513 
       a. +ız 11b/410 
       a. dil-i aṣḥāb+a 12b/433 
       a. faḫr-ı aṣḥāb 9a/304 
       a. –ı devlet 14a/491 
       a. –ı dīn 7b/235 
       a. –ı ḥażret 12b/432 
       a. –ı ‘izzet 12a/427 
       a. –ı kirām+ı 8a/267 
       a. -ı melālet 4a/102 
       a. –ı Muḥammed 8a/263 
       a. –ı ṣādıḳ 12a/412 
aṣl : (Ar.) Asıl, gerçek. 
       a. +ı 17b/642 
       a. –ı murād 5a/141 
 ‘āṣī : (Ar.) Günahkâr.  
       ‘ā. 10b/358, 10b/359,  
        11a/373, 15b/561, 15b/562 
       ‘ā. +lere 4b/127 
       ‘ā. +leri 10a/340 
       ‘ā. +lerine  7b/247, 10a/341  
       ‘ā. +yi 11a/372 
       ‘ā. ümmet-i ‘āṣī+yi 10b/362 
āsimān : (Far.) Gökyüzü. 
       ā. +dur 16a/581 
aş : Yemek, yiyecek, aş. 
       a. +lar 9a/299 
aşaġa : Aşağı, aşağıya. 
       a. 12a/418 
‘aşḳ : (Ar.) Aşk, sevda.  
       ‘a. 5b/166, 9a/296 
       ‘a. +a 4a/105 
       ‘a. +ı 6a/175, 18a/653 
       ‘a. +ına 11b/409, 12a/424 
       ‘a. –ı Ḥaḳ 18a/652 
       ‘a. –ı Ḫüdā 17b/648 
       ‘a. –ı Mevlā 4a/95 
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       ‘a. kelām-ı ehl-i ‘aşḳ+ı  
        15a/540 
       ‘a. şarāb-ı ‘aşḳ+ı 4a/107 
       ‘a. şevḳ-i ‘aşḳ+ı 17b/641 
‘āşıḳ : (Ar.)  Âşık, sevdalı. 
       ‘ā. 3b/83, 5a/137,  
        6a/176, 6a/181 
       ‘ā. +uñ 5a/148, 5b/155 
       ‘ā. ol- 13a/456, 14a/494 
       ‘ā. –ı dīn 16b/592 
‘āşıḳāne : (Ar.+Far.)  Âşık   
        gibi, âşıklara yakışır  
        şekilde hareket etmek.  
       ‘ā. 5b/166 
āşinā : (Far.) Tanıdık, dost. 
       a. 15a/541 
at : At. 
       a. 10b/366 
ata : Baba, ced, ata.  
       a. +sı 13a/452 
‘aṭā : (Ar.) İhsan, bağışlama. 
       ‘A. ḫwān-ı ‘aṭā-yı Ḥaḳḳ  
        8a/252  
āteş : (Far.) Ateş, od. 
       ā. 8b/286 
‘Atīḳ : Cömert, güzel, azad   
      edilmiş anlamlarında   
      Müslümanların ilk halifesi    
      olan Hz. Ebubekir’in lakabı. 
      ‘A. +a 7b/236 
avāre : (Far.) İşsiz, boş; köle,  
       hizmetçi. 
       a. 10a/346, 10a/346 
       a. +siyem 4b/128 
       a. +yim 10a/345 
‘avret : (Ar.)  Kadın.  
       ‘a. 18b/675 
avuç : Elin iç tarafı, avuç. 
       a. 11a/373 
ay : Otuz günden oluşan   
       zaman aralığı, ay. 
       a. +ınuñ 3a/69 
a‘ya : (Ar.)  Daha veya en kudretsiz,  
       iktidarı hiç olmayan, aciz. 
       a. +ya 3b/83 
ayaḳ : Ayak. 
       a. 9b/318 
       a. +(ġ)ı 12a/418 
‘ay(a)n : (Ar.)  Göz.  

       ‘a. +dan 12b/445 
 ‘ayān : (Ar.)  Açık, belli. 
       ‘a. ol- 12b/445, 12b/446 
‘ayb : (Ar.)  Kabahat, ayıp. 
       ‘a. 15a/543 
‘āyin : (Far.) Ayin, ibadet. 
       ‘ā. resm ü ‘āyin   
        14b/516 
‘Āyişe : (Ar.) Hazret-i Muhammed’in  
       eşi.  
      ‘Ā. 5a/140, 5a/143,  
       5a/145, 5b/153, 5b/154,  
       5b/158, 13b/489 
       ‘Ā. +niñ 5b/159 
‘ayn : (Ar.)  Göz, dide.  
       ‘a. +ında 17a/629, 17b/630 
       ‘a. –ı ‘ālem 16a/579 
       ‘a. –ı rūyet 13b/481 
ayru : Ayrı, ayrılmış olan.  
       a. 13b/484 
ayruḳ : Başka, diğer. 
       a. 15b/569 
az : Az, yeterli olmayan. 
       a. +ı 11a/374 
       a. +ın 10b/369 
‘aẓāb : (Ar.) Azap, eziyet. 
      ‘a. +ın 4b/121 
a‘zām : (Ar.) En büyük. 
       a. ḳubbe-i a‘zām  
       16a/580 
‘aẓīm : (Ar.) Büyük, yüce.  
       ‘a. ḫulḳ-ı ‘aẓīm+iyle 2a/23 
‘azīz : (Ar.) Değerli, saygın. 
       ‘a. 2b/39, 11a/371, 13b/479 
       ‘a. +e 4a/94, 14b/529, 
        18b/688 
       ‘a. ol- 12a/429 
       ‘a. +üñ 14b/526 
‘azm : (Ar.) Niyet, amaç. 
       ‘a. eyle- 8a/263 
       ‘a. it- 8a/257 
 

      B 
bāb : (Ar.)  Bölüm, konu.  
       b. 11b/392 
       b. +ı 3a/66, 19a/689 
       b. –ı dīn 7b/235 
bād : (Far.) Rüzgâr, yel. 
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       b. 8b/279 
       b. –ı luṭf 15a/548 
       b. –ı ṣubḥ 5a/137 
bā‘iẟ : (Ar.) Sebep, neden. 
       b. 13b/485 
bāġ : (Far.) Bahçe, bağ. 
       b. 3b/78 
       b. +a 3b/88 
       b. +ına 15a/545 
       b. +ında 8a/258 
baġışla- : Bağışlamak,   
       affetmek. 
       b. 10b/356, 10b/358,  
       10b/360 
       b. –dum 10b/359, 10b/368 
       b. –lardı 11a/372 
       b. –mazsañ 10b/357,    
       10b/361 
       b. –mış 15b/561,   
      15b/562 
       b. –rsın 2b/40 
baġla- : Bağlamak.  
       b. –dı 8a/259 
baġlamalu : Bağlanması lazım, zincirlik,  
       deli, avare.  
       b. –dur 9b/312 
baḥr : (Ar.) Deniz. 
       b. –ı ma‘nī 15b/552 
       b. -ı vaḥdet 1b/12 
       b. –ı ṣafā 15a/548 
baḫt : (Far.) Talih, şans.  
       b. 15a/542, 16a/575 
baḳ- : Bakmak, aramak. 
       b. –a 7a/218 
       b. –amayup 12a/413 
       b. –an 18a/662 
       b. –ıban 14a/493 
       b. –up 11a/379, 11a/380 
baña : Bana. 
       b. 3b/85, 4b/120, 5a/146,   
       6a/186, 6b/190, 7a/226,   
       7a/228, 7b/243, 10b/356,  
       10b/358, 11a/382, 11b/403,  
       13b/482, 13b/484, 
       13b/485, 14a/496,  
       14b/527 
bār : (Far.) Defa, kez. 
       b. her-bār 17a/624 
bārekellāh : (Ar.) Allah  

        mübarek, hayırlı etsin 
       b. 15b/563, 15b/566 
Bārī : (Ar.) Tanrı, Rab.  
       B. 15b/552 
       B. +niñ 18b/681 
       B. maḥbūb-ı Bārī    
       6a/183,  9b/325,   
       17b/636, 17b/639 
bārī : (Far.) En azından, 
       hiç olmazsa, bari.  
       b. 6a/183, 9b/325,   
       17b/639, 18b/683 
ba‘ẟ : (Ar.) Diriliş, dirilme. 
       b. it- 6b/199 
baş : Baş, kafa. 
       b. 9b/318  
       b. +a 8b/279, 16a/577 
       b. +da götür- 16a/574 
       b. +ı 12a/418, 16a/575 
       b. +lar 9a/299 
       b. +lara 8a/264 
başḳa : Diğer, gayrı.  
       b. 16a/581 
başla- : Başlamak. 
       b. –dı 17b/644, 17b/645 
       b. –dılar 6a/176 
       b. –yalım 7b/230 
       b. ide başla+dı 14b/517 
baṭ : (Ar.) Kaz, kuş. 
       b. +ı 4a/99 
bāṭıl : (Ar.) Hükümsüz, boş, batıl. 
       b. 1b/6 
bāṭın : (Ar.) Gizli, saklı. 
       b. +da 16a/589 
       b. +ı 17b/648 
bāzār : (Far.) Alışveriş, pazar.   
       b. 11a/386 
       b. –ı cihān 8a/261 
       b. –ı zer 17a/624 
ba‘żı : (Ar.) Bazı, bir kısım. 
       b. 16b/593, 17a/610 
bed : (Far.) Kötü, fena. 
       b. 18a/666 
beglük : Beylik, efendilik. 
       b. +(g)ümi 11a/383 
be-ġayet : (Far.+Ar.) Çok, fazla.  
       b. 9b/317, 10b/365, 13b/487 
be-ḥaḳḳ : (Far.+Ar.) Hakkı için  
       anlamında kullanılan bir söz. 
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       b. –ı pādişāh 5b/151 
behaḳ : (Ar.) İnsanın derisinde pul pul  
       beyazlık ve alaca bir renk meydana  
       getiren bir çeşit hastalık; leke.  
       b. 10a/349 
bekā : (Ar.) Sonsuzluk. 
       b. +da 8a/262 
       b. +ya 8a/257 
belā : (Ar.) Musibet bela. 
       b. 13a/465, 13b/472 
       b. çek- 13a/466 
       b. +nıñ 13b/471 
       b. +sı 13b/473 
belī : (Ar.) Evet, öyledir. 
       b. 18a/660 
ben : Ben , 1. teklik şahıs  
       zamiri. 
       b. 3a/67, 2a/34, 6a/177,     
       6b/196, 10a/344,  
       10a/345 (2),  
       10b/357, 12a/419,   
       12a/424, 13b/476,   
       14a/492, 14a/506,  
       14a/509, 14a/510,  
       17b/634, 17b/635,  
       17b/638, 18a/666 
       b. de 7a/210 
       b. +den 14a/503 
       b. +i 2a/36,  6b/196, 7a/223,   
       7a/225, 7a/226,  
       7a/227, 14a/509,     
       14a/510, 14b/511 
       b. +im 4b/122,  5b/161,  
       7a/225, 11b/391, 14a/491 
       b. +imçün 7a/229 
       b. +siz 7a/227 
       b. +üm 5a/144, 7b/246,   
       10a/339, 13b/484 
beñ: Vücutta ve yüzde doğuştan    
       koyu renkli leke veya kabartı.  
       b. 10a/349, 10a/350 
       b. +i 10a/348 
bende : (Far.)  Kul, köle. 
       b. –i Ḥaḳ 1b/7 
       b. –i ḫāṣ 2b/45, 15b/558 
beñiz : Yüz, çehre. 
       b. +i 13a/461 
benlik : Benlik, enaniyet. 
       b. 1b/10 

       b. +i 1b/9 
berg : (Far.) Yaprak. 
       b. –i gül 15b/550 
bes : (Far.) Yeterli olan.  
       b. +dür 14a/503,  
       14b/527 
besmele : (Ar.) Besmele, 
     “Bismillarirrahmanirrahim”  
      sözünün kısaltılmış şekli. 
       b. +yle 1b/3 
beşaret : (Ar.) Müjde. 
       b. vir- 13b/490 
beyābān : (Far.) Çöl, kır, sahra.  
       b. 5a/135 
beyān : (Ar.) Açıklama, ifade etme. 
       b. 3b/91 
       b. eyle- 10a/350,   
       13a/455 
       b. +ı 16b/599 
beyt : (Ar.) Konut, ev. 
       b. +inüñ 17a/619 
bezm :(Far.) Eğlence meclisi 
       b. +üñ 3b/90 
bıraḳ- : Bırakmak, caymak,  
        vazgeçmek. 
       b. 11a/386 
bī-bāde : (Far.) İçkisiz, içki olmadan. 
       b. 3b/75 
bī-çāre : (Far.) Çaresiz,  
       zavallı. 
       b. +siyem 4b/128 
       b. +yim 10a/345 
bī-emān : (Far.) Amansız. 
       b. +dan 13a/470 
bī-ḥad : (Far.+Ar.) Sınırsız. 
       b. 6a/175  
bi-ḥaḳ : (Ar.) Hakkıyla,  
       hak ederek. 
       b. –ı ḫālıḳ 10a/349 
bi-ḥamdillāh : (Ar.) Allah’a  
       şükürler olsun, şükür.  
       b. 13a/468, 14a/495 
biḥār : Denizler.  
       b. –ı ‘aşḳ 4a/105 
bī-ḥicab : (Ar.) Gözü açık,  
       utanıp sıkılmayan.  
       b. 8a/253 
bī-iḫtiyār : (Far.+Ar.) Elinde  
       olmadan, gayr-ı ihtiyarî.  
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       b. 11b/407 
bī-kem : (Far.) Eksiksiz.  
       b. 3a/68 
bī-kes : (Far.) Kimsesiz. 
       b. 3a/54 
bil- : Bilmek. 
       b. –di 2b/48, 17b/642 
       b. –diler 12b/443 
       b. –dügine 11b/397 
       b. –e 3a/54, 3a/61, 3a/62 
       b. –en 1b/7, 2b/48,  3a/60,  
       3a/65, 15b/554 
       b. –ene 14b/527 
       b. –enler 15b/555 
       b. –esin 2b/49(2), 2b/52 
       b. –ine 12b/432 
       b. –mek 2b/53, 3a/60 
       b. –memekden 12a/426 
       b. –meye 11b/398 
       b. –mez 17a/614, 18a/659 
       b. –mezseñ 11b/395 
       b. –sün 18a/657 
       b. –üp 3a/64, 11a/383 
       b. -ür 6b/194, 15a/536,  
       15a/537, 15a/538,    
       16a/571,15a/566,   
       17a/611, 17a/614 
       b. –ürdi 17a/618, 17b/646 
       b. –ürem 6a/177, 11b/395 
       b. –ür mi 11b/397 
       b. –ür misin 11b/394, 
       11b/405 
       b. –ür misiz 9b/310 
       b. –ür miyiz 9a/307 
       b. –ürsiz 12a/411, 12a/412 
       b. –ürüz 9a/309 
bile (I) : İle, beraber. 
       b. 3a/63 
       b. b. +ymiş 15a/532 
bile (II) : Dahi, da/de. 
       b. 5b/150, 8b/278, 10b/363 
bile- : Bilemek. 
       b. diş bile+di 13a/460 
biñ : Bin sayısı. 
       b. 3b/81, 10b/359, 15b/558,  
       15b/559, 15b/561 
biñ bir : Bin bir sayısı; çok fazla,  
       sayısız. 
       b. 19a/694 

bī-bedel : (Far.+Ar.) Eşsiz, benzersiz. 
       b. 2a/22 
bī-nevā : (Far.) Zavallı,  
       yoksul, muhtaç.  
       b. 4a/98 
       b. +lar 4a/96 
bī-nihāye :(Far.+Ar.) Bitmez,  
       tükenmez, sonsuz. 
       b. 2a/25, 5a/147 
bir : Bir rakamı, belgisiz sıfat ve   
       sayı sıfatı. 
       b. 2a/30, 3a/55, 3a/67, 3b/79,  
       3b/81, 3b/83, 3b/87,  
       3b/89, 3b/91, 4a/99,  
       4a/108, 4b/111, 4b/118,   
       4b/121, 6a/170, 6a/189,  
       6b/191, 7a/214, 9a/295, 9a/302,  
       9a/308, 9a/309 (2), 9b/310 (2),  
       9b/312, 9b/313, 9b/315, 9b/318,  
       9b/327, 9b/329, 10a/345 (3), 
       10a/346,  
       10a/348, 11a/373, 11a/377,11a/378,  
       11a/381, 11a/383, 11a/388,  
       12a/425,  
       13a/452, 13a/467, 13b/481,   
       14b/513(2), 14b/522, 15a/539,  
       15b/557(2), 16b/590, 16b/591,  
       16b/593, 16b/594,  
       16b/597,16b/601,  
       16b/607, 17a/613, 17b/632,    
       17b/636, 17b/637(2), 18b/671 
       b. bir ara 14b/515 
       b. dem 2b/52, 14a/500, 14b/523 
       b. gün 13a/457 
       b. idi 17b/630, 18a/653 
       b. +iydi 12b/450,  
       b. kerre 17b/631 
       b. kimse 16b/599 
       b. ol- 17a/627 
       b. zaman 12a/427, 14a/505 
biraz : Biraz, bir kısım.  
       b. 5a/145, 9a/302, 10b/353,11b/403,  
       13a/463, 14b/517, 14b/518, 17b/643 
       b. +dan 5b/154 
Bir ü Bar : Allah’ın, bir ve  
        var olan anlamında  
        kullanılan sıfatı.  
        B. +a 10b/355 
biri : Biri, belgisiz zamir. 
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       b. 6a/187, 10b/364(2),   
       16a/584, 16a/587 
       b. her biri+ni 16a/589 
       b. de 6b/191 
       b. +n 2a/30 
biribiri : Birbiri. 
       b. +ne 6a/182, 10a/331 
       b. +ni 4b/114 
birisi : Birisi, belgisiz zamir. 
       b. 6a/178, 16a/588 
       b. +n 2a/30 
birḳaç: Birkaç, belgisiz sıfat. 
       b. 9a/306 
birle : İle, birlikte. 

b. 2a/35, 3a/62, 5a/138, 5a/140, 
5b/164, 6a/171, 6a/174, 7b/243, 
11a/381, 13a/461, 16b/596, 17a/620 

biryān : (Far.) Kebap, yanmış,  
       kavrulmuş.  
       b. 8b/274, 9a/290 
bī-ser :(Far.) Başıboş, başsız. 
       b. 3a/67 
Bismillāh : (Ar.) Allah’ın adıyla,  
       besmele.  
       B. 17b/643 
Bismillāhi'r-raḥmāni'r-raḥīm: Rahman  
       ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
       B. +i 1b/1 
bī-şek : (Far.+Ar.) Şüphesiz. 
       b. 7b/241 
bī-tekellüf : (Far.+Ar.) Zahmetsiz,  
       sıkıntısız, kolay. 
       b. 5a/132 
bī-tereddüd : (Far.+Ar.) Te- 
       reddütsüz, tereddüt   
       etmeden, çekinmeden. 
       b. 7a/213 
bī-vefā : (Far.+Ar.)  Vefasız. 
       b. +ya 2a/31 
bī-vesīlet : (Far.+Ar.) Sebepsiz. 
       b. 16b/609 
biz : Biz , birinci çokluk     
       şahıs zamiri. 
       b. 7b/230, 9a/306,   
      11b/410, 12b/442 
       b. +den 5a/131 
       b. +e 1b/14, 11b/397,  

        11b/400, 12b/431, 18b/688 
       b. +i 4a/97, 4a/98, 6a/184, 10a/336 

       b. +i de 4b/127   
       b. +üm 3b/86, 5a/144, 
       9b/323 
bī-zār : (Far.) Bıkmış, usanmış.  
       b. gül-i bī-zār 17a/624 
       b. ol- 11a/381 
borç : Borç. 
       b. 18b/678 
Bostān : (Far.) İran’ın büyük  
       mutasavvıf şairi Şeyh   
       Sa‘di'nin meşhur eseri. 
      B. 3b/89  
boş : Boş, dolu olmayan 
       b. 2a/33 
boyun : Boyun.  
       b. +ın 3a/56 
bu : Bu, işaret sıfatı/zamiri.  
       b. 2a/20, 2a/26, 2a/46,                         
       2b/38, 2b/44, 2b/53, 3a/59,  
       3a/65, 3a/66, 3b/90,  

  2b/55, 5a/141, 5b/153,  
  4b/144, 7a/222, 7b/249,  
  6b/216, 8a/262, 9a/290,  
  8b/293, 10a/334, 10a/344(2),  
  8b/307, 10b/357, 10b/370,  
  9b/334, 11b/392, 11b/405,                      
  10a/368, 12a/415, 12b/438,  
  12b/440(2), 12b/446, 13a/456,   
  13a/464, 13a/465, 13a/467,               
  11b/429, 13a/470, 13b/473,  

       12b/461, 15b/555, 16a/575,  
  14b/538, 16a/578, 16a/582,  
  14b/544, 16a/585, 16b/591,  
  15a/554, 16b/603, 17b/638,  
  16b/620, 18a/661, 18b/685,  

       17a/648, 19a/689 
       b. deñlü 14a/503,  
       15b/563, 16a/571 
       b. +dur 6b/196, 13b/480(2) 
       b. ḳadar 14a/503, 14b/527 
       b. kerre 12b/444 
       b. +nı 3a/61, 4a/94, 
       11b/406, 12b/439,  
       14a/507, 16a/585, 17b/632,  
       17b/633, 17b/638, 17b/641 
       b. +nıñ 6a/182 
       b. +nuñ 13b/480,  
       13b/482 
       b. +nları 10a/330 
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       b. +laruñ 16a/577 
       b. resme 12a/419 
       b. yaña 7b/230 
bu ara : Burası, bura. 
       b. 14b/518 
       b. +da 11a/386 
bugün : Bugün, şimdi. 
       b. 18b/670 
bul- : Bulmak. 
       b. 15a/541 
       b. –a 4a/102, 4a/104 
       b. –asın 2b/48, 2b/49, 18a/661 
       b. –dı 8a/261, 14b/515 
       b. –dum 14a/504 
       b. –ıcaḳ 7a/216 
       b. –madı 5b/156 
       b. –madıñ 5a/133 
       b. –maġa 14a/494 
       b. –mayasın 5a/132 
       b. –mazdı 17b/649 
       b. –sun 19a/694 
       b. –up 13a/456 
       b. –ur 13a/457 
       b. –urlar 9b/326 
bular : Bunlar, işaret sıfatı   
      ve zamiri.  
       b. 13b/477, 16b/607 
       b. +a 16b/608 
       b. +ı 9a/292, 17a/610 
       b. +ıñ 2b/41, 6b/202, 17a/611,   
       18b/675 
buluş- : Buluşmak, bir araya  
       gelmek. 
       b. –dum 14a/496 
       b. –durmadı 6b/190 
       b. –maḳ 13b/486 
       b. –maġadur 9b/320 
bulut  : Bulut. 
       b. 8b/280 
bunca : Bu kadar, bu denli. 
       b. 13b/479 
bunda : Burada. 
       b. 5a/145, 11b/403 
burada : Burada. 
       b. 10a/334 
buraya : Buraya, bu tarafa.  
       b. 13b/485 
burc : (Ar.) Burç, yıldız  
       kümesi.  

       b. +ı 10a/342 
       b. māh-ı burc-ı kābe- 
       kavseyn  7a/217 
būy : (Far.) Koku.  
       b. –ı ġarīb 15a/549 
buyur- : Buyurmak, emir vermek, 
       emretmek. 
       b. 11b/396, 17b/640 
       b.–ıñuz 9a/307, 12b/432 
       b. –mışdur 16a/587 
       b. –uñ 12a/416 
bülbül : (Far.) Bülbül. 
       b. +e 3a/70 
       b. +i 15b/550 
       b. manend-i bülbül 3b/88 
bün : (Far.) Dip, kök.  
       b. 3a/67 
bütün : Tamam , sağlam. 
       b. 12a/425 
büyük : Büyük, ulu. 
       b. 10b/367 
 

   C 
cāh : (Far.) Makam, mevki. 
       c. 15b/563, 18b/674 
       c. ṣāḥib-i cāh 18b/677 
cām : (Far.) Kadeh.  
       c. 4a/101 
       c. cām-ı gül-reng 3b/75 
       c. –ı vaṣl-ı Ḥaḳ 8a/255 
cāmi‘ : (Ar.) Müslümanların  
       ibadet yeri, Cami.  
       c. Kūfe cāmi‘i+ne  
       9a/293 
cān : (Far.) Ruh, öz, benlik, can. 

c. 2b/48, 2b/53, 4a/104,              
4a/106, 6b/194,  
6b/222, 9a/306, 12b/450,  
13b/507, 15a/549, 17b/631,  
16b/621, 18a/663, 18b/671 

       c. +dan 6a/176,  
       18a/653 
       c. +dur 15a/534 
       c. +ı 6a/173, 8a/258,  
       8b/274, 13b/476 
       c. +lar 9a/298   
       c. +lara 4a/102, 8b/286 
       c. –ıla 6a/181, 18b/670 
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       c. +ım 14a/495 
       c. +ıñ  4b/123   
       c. +ına 9a/295 
       c. +uñ 2a/28 
       c. –ı ‘ālem 5a/142,  
       7b/239 
       c. –ı cihān 9b/327,  
       12a/411,10b/381,  
       15b/555 
       c. -ı Ṣabāyī 4a/92 
       c. sarāy-ı cān 8b/270 
       c. ṭūtī-yi cān 15b/550 
       c. yār-ı cān+ı 6b/195 
cānān : (Far.)  Sevgili, yâr. 
       c. 1b/11, 4a/97, 4a/99 
cāriye : (Ar.) Hizmetçi, cariye, 
       halayık. 
       c. +ñ 4b/126 
cāvidān : (Far.) Kalıcı,  
       sonsuz, ebedi. 
       c. +dur 15a/534 
       c. +ı 16a/576 
       c. +ī 13a/468 
cāy : (Far.) Mevki, yer. 
       c. 5a/144  
       c. +ı 8a/262 
cehd : (Ar.) Çalışma, gayret, 
       çabalama. 
       c.  1b/6 
       c. –ile 4a/107 
celāl : (Ar.) Ululuk,  
       büyüklük. 
       c. +iñ 18b/674 
       c. ḳādr-i celāl+i  
       12b/446 
cem‘ : (Ar.) Toplanma, bir araya gelme, 
       birikme.  
       c. –i māl 17a/615 
       c. ol- 9a/293 
cemāl : (Ar.) Yüz güzelliği. 
       c. +i 4b/120 
       c. +iydi 17a/626 
       c. +iyle 4b/124 
       c. şevḳ-i cemāl+i  
       7b/232 
cemi‘ : (Ar.) Tamamı, tümü. 
       c. –i enbiyā 2a/21 
       c. –i ḫalḳ-ı maḥşer  
       6b/202 

cenān : (Ar.)  Kalp, yürek. 
       c. +dur 4b/109 
cennet : (Ar.)  Cennet.  
       c. 18a/651 
       c. +i 6b/204 
cevher : (Ar.) Mücevher,  
       elmas. 
       c. 13a/458 
       c. pāk-ı cevher 13a/469 
cevr : (Ar.) Haksızlık, üzme,  
        üzülme, zulüm.  
       c. +üñ 8b/287 
cevz : Ceviz. 
       c. cevz-i zanbaḳ 3b/77 
cevlān : (Ar.) Dolaşma,  
       gezinti. 
       c. 4a/93, 8a/260,  
       15b/551 
ciger : (Far.) Ciğer.  
       c. +ler 8a/268, 9a/298,  
       9a/300  
cihān : (Far.) Dünya, âlem. 
       c. 7b/239, 8a/259,  
       8a/260, 13b/4841,  
       17a/628 
       c. +da 7a/222, 8a/258, 19a/693 
       c.+dan 7b/232, 13a/470,  
       18a/653 
       c. +dur  16a/581 
       c. +ıñ 6a/173, 8b/287,  
       8b/289, 13a/464,  
       13b/480, 18a/654 
       c. bāzār-ı cihān+dan   
       8a/261 
       c. cān-ı cihān+a 9b/327,  
       c. cān-ı cihān+ı  
       12a/420 
       c. cān-ı cihān+ıñ  
       12a/411, 15b/555 
cihāt : (Ar.) Yönler, yerler. 
       c. +ıñ 13a/457 
cinn : (Ar.)  Cin, gözle  
       görünmeyen, ateşten  
       yaratılmış mahluklar. 
       c. 17b/647 
cinān : (Ar.) Cennetler,  
       bahçeler. 
       c. 4a/93, 8a/260,  
       c. +da 7a/216, 7a/222,  
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       8a/258 
       c. murġ-ı cinān+lar  
       8b/277 
cism : (Ar.) Madde, vücut.  
       c. 18a/653 
       c. +i 8b/272 
       c. +ini 13a/462 
       c. –i nūr 8b/271 
       c. –i pāk 8b/273 
       c. –i vücūd 7b/239 
cumhūr : (Ar.) Heyet,  
       topluluk, takım.  
       c. –ı melāik 6b/207 
       c. –ı melek 7a/210 
cūş : (Far.) Coşma, galeyan. 
       c. 1b/12 
cübbe : (Ar.) Üstlük kıyafet. 
       cüppe. 
       c. 17b/630 
       c. +sin 12a/415 
cümle : (Ar.) Hep, bütün. 

c. 2a/19, 3a/62, 7b/235,  8b/276, 
13b/478, 16a/582, 16b/595,  
17b/647, 18a/652 

       c. +si 17a/629 
       c. +sinüñ 10b/368 
       c. –i ehl-i günāh 10b/360 
cünbüş : (Far.) Kıpırtı,  
      hareket, sallanma, canlılık. 
       c. 3b/81 
       c. +im 13b/484 
       c. +ümüz 11b/402 
 

      Ç 
çaġır- : Çağırmak. 
       ç. –up 5a/139 
çāḳ : (Far.) Yarık, yırtık. 
       ç. it- 8a/264 
       ç. ol- 8a/269, 9a/298,  
       9a/300 
çarḫ : (Far.) Baht, felek. 
       ç. –ı firḳat 9a/297 
       ç. –ı mu‘aẓẓam 16a/579 
çārüm : (Far.) Dördüncü.  
       ç. şeb-i çārüm 7a/213 
çatıḳ : Çatılmış olan, çatık.  
       ç. 12a/412 
çek- : Çekmek, sürdürmek. 

       ç. –di 5b/164, 6a/185 
       ç. –eyin 4b/121 
       ç. –me 7a/221 
       ç. –mekdedür 13a/466 
 çekin- : çekinmek, tereddüt  
       etmek 
       ç. –di 13a/460 
çeşm : (Far.) Göz, dide. 
       ç. çeşm-i ‘abher 3b/72 
       ç. –i ġarḳ-ı ḫūn 13a/462 
çevir- : Çevirmek,  
        döndürmek.  
       ç. –mez 3b/85 
çıḳ- : Çıkmak, ayrılmak.  
       ç. –dı 2b/47 
       ç. –ıbdur 16a/577 
       ç. –ma  14a/499 
       ç. –uban 9a/294 
çıḳar- : Çıkarmak. 
       ç. –dı 11b/404 
       ç.-dılar 8a/265 
Çīn : Asya kıtasının batısında  
       bulunan, kalabalık bir 
       nüfusa sahip olan ülke.  
       Ç. tācir-i Çīn 3b/74 
çoḳ: Fazla, çok. 

ç. 2b/44, 5b/163, 6b/197,         
11a/382, 12a/438, 14a/494,                    
14a/504, 15a/553, 18a/664, 19a/694 

       ç. +dur 10b/365, 10b/366 
       ç. +(ġ)ı 11a/374, 2a/17 
       ç. +(ġ)ın 10b/369 
çü : (Far.)  bk. çün.   

ç. 3b/91, 5a/131, 5a/133, 
3b/101, 7b/243, 8a/255, 
6b/223, 8a/262, 8a/263,  
7a/233, 8b/285, 10a/350,  
10b/375, 12a/423, 12a/427,  
11a/404, 12b/446, 12b/449,  
16a/605 

çün: (Far.) Gibi, madem ki,  
       çünkü. 

ç. 1b/2, 1b/10, 4b/124,  
3a/90, 5a/129, 5a/134,  
3b/100, 6b/204, 8a/256,  
6b/222, 8b/273, 8b/274,  
7b/264, 10b/362, 11a/381,  
9b/343, 13a/460, 13b/486,  
13a/487, 15b/559, 15b/569,  
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14b/531, 17b/636, 18a/655,  
çün ki : (Far.) Çünkü. 
       ç. 6a/185, 6b/199,  
       11a/377 
 

     D 
dāb : (Ar.) Adet, usul.  
       d. +ını 6a/189 
dāġ : (Far.) Yara. 
       d. –ı ġam ḳo- 12b/433 
       d. ḳo- 9a/296 
daḫı : Dahi, bile. 
       d. 2a/27, 2a/28, 2b/37, 3a/68,  
       4b/114, 6b/193,   
       6b/199, 10b/366, 10b/367,  
       11a/373, 11b/396,  
       12a/427, 12b/448,  
       13a/463, 13b/484,  
       14a/499, 14a/500,  
       14a/501 
dā‘ī : (Ar.) Dua eden, duacı. 
       d. 16b/597 
dāim : Sürekli. krş. dāyim 
        d. 2a/32, 2b/53, 5b/169,               
        9b/315, 16b/604  
dā‘iye : (Ar.) Sebep, mucib. 
       d. +m 3b/83 
daḳ (I) : (Ar.) Kapıyı çalmak. 
       d. 3b/77 
daḳ (II) : Özür, kusur, ayıplama. 
       d. 11b/397 
dār :  (Far.) Dar ağacı.  
       d. +ıdur 13a/468 
dāsıtān : (Far.) Destan, hikâye. 
       d. 3b/91  
dāyim : Sürekli, daim. 
        krş. dāim 
       d. 5b/169 
       d. 6b/209, 9b/315,      
       16b/604 
de- : Demek, söylemek. 
       d. –ndi 15b/569 
       d. –r idi 7a/210 
       d. –ye 7a/218, 7a/220 
       d. –yeni 4a/94 
def‘ : (Ar.)  Uzaklaştırma,   
       savma.  
       d. 3a/57 

deg- : Değmek, ulaşmak. 
       d. –e 4a/100 
degil : Değil. krş. degül 

d. 3a/57, 3a/58, 5a/145,  
4b/151, 6b/191, 11a/384,  
10b/376, 13a/468, 16a/570,  
15a/566, 16b/606, 18a/654 

       d.+di  17a/622, 17a/629 
       d. +dür 12a/417,  
       12b/440(2), 13b/472 
degme : Her, herhangi bir.  
       d. kimse 17a/611 
degül : Değil. krş. degil 
       d. +em 10a/344 (2),  
       10a/346 
dehr : (Ar.)  Dünya, devir, zamane. 
       d. –i dūn 2a/31 
dek : -A kadar. 
       d. 5b/165, 7a/211,     
       17b/646 
delḳ : (Far.) Hırka, derviş  
       hırkası 
       d. 12b/443 
       d. +i 10b/357 
       d. –ı mübārek 7b/241 
delü : Deli, aklî dengesi  
        yerinde olmayan. 
       d. +dür 9b/312 
dem (I) : (Far.) Zaman, an. 
       d. 1b/13, 3a/68, 6b/191,  
       7a/222, 9a/306, 9b/329,  
       10b/353, 10b/359, 11a/381,  
       11b/404, 11b/407, 12a/424,  
       14b/520, 14b/522 
       d.bir dem 14a/500, 14b/523 
       d. +de 11a/373 
       d. +desin 13a/465 
       d. +dür 18b/682 
       d. +inden 4a/96 
       d. hemān-dem 14b/511, 16b/601 
       d. –i Mecnūn-ı Leylā 4a/95 
       d. –i raḥmān 5a/136, 6a/180 
       d. -i reyḥān 3b/73 
       d. ol- 5b/167 
dem (II) : (Far.) Nefes.  
       d. +iñden 1b/13 
       d. ur- 12a/423 
denī : (Ar.) Alçak, düşük. 
       d. dünyā-yı denī  
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       13a/470 
deñlü : O kadar, o şekilde.  
       d. 5b/165, 6a/175,  
       6b/194, 10b/368,  
       15b/563, 16a/571 
       d. +dür 14a/503 
der : (Far.) Kapı. 
       d. –i dildār 5a/137 
derd : (Far.) Dert, tasa 
       d. –ā 13b/475 
       d. –ile 8b/282, 9a/291, 9a/295 
       d. +iñ 2b/50 
       d. +le 8b/276 
dergāh : (Far.) Kapı önü,  
       tekke.  krş. dergeh  
       d. +ına 7b/246 
       d. +ıña 2a/33 
       d. +ınuñ 4b/128 
       d. –ı Resūl 5a/138 
dergeh : (Far.) Kapı önü,  
       tekke.  krş. dergāh 
       d. +de 5a/141 
       d. +inde 5b/150 
       d. –i uçmaḫ 6b/200 
der-ḫwāst : (Far.)  Talep, istek, dilek. 
       d. 10b/362 
deril- : Toplanmak, bir araya  
       gelmek. 
       d. –e 6b/200 
derūn : (Far.) iç, içerisi,  
       gönül. 
       d. +dan 13a/462 
dervīş : (Far.) Yoksul;  
        tarikat şeyhine bağlı  
        mürit, derviş. 
       d. +i 18b/669 
       d. –i pīrūz 16a/573 
deryā : (Far.) Deniz. 
       d. –yı iḥsān 15a/544 
       d. –yı ma‘nī 15a/541 
dest–i renc : (Far.) Ücret, kazanç. 
       d. 16b/592 
destegīr : (Far.) Elden tutan,  
       yardım eden. 
       d. 5a/129 
       d. +i. 2b/39 
destūr : (Far.) Müsade, izin. 
       d. 4b/120, 5a/146 
devā : (Ar.) İlaç, çare. 

       d. vaṣl-ı devā+sında 2b/51 
deve : Deve. 

d. 6a/172, 9b/312, 9b/315,  
14a/517, 15b/557, 16b/595,  
15a/557, 16b/600, 16b/603 

       d. +si 10b/365 
       d. +yi 9b/314  
devlet : (Ar.) Saadet, talih. 
       d. 2b/43 
       d. aṣḥāb-ı devlet   
       14a/491 
       d. ehl-i devlet 16a/583 
       d. +lü 15a/534 
devr : (Ar.) Devir, dönme.  
       d. –i felek 7a/210 
       d. +iñ 8b/287 
deyü : -sIn diye. krş. diyü 
       d. 9b/329, 14b/530 
di- : Söylemek. krş. de- 
       d. 1b/1 

d. –di 1b/14, 2a/20, 3b/83,    
4b/119, 3a/85, 4b/127, 5a/139,                
5a/141, 3b/107, 5a/146, 5b/149,   
4a/116, 5b/158, 5b/159, 5b/161, 
6a/177, 6a/178, 6a/183,4b/146, 
6a/186, 6b/197, 6b/198, 6b/199,    
6a/199, 7b/239, 7b/242, 9a/305, 
9a/308, 9b/310, 9b/320, 
9b/323,8b/294, 10a/339, 10a/342, 
10a/347, 10b/353, 10b/356, 
10b/362, 9a/330, 10b/370, 11a/382, 
11a/384, 11a/387, 11b/391, 
11b/395(2), 11b/396(2), 11b/397, 
11b/398, 11b/399, 11b/400, 
11b/401, 11b/397, 11b/398, 
11b/399, 11b/400, 11b/401, 
11b/402, 11b/403, 11b/405, 
11b/408, 11b/409, 11b/410, 
10a/372, 12a/414, 12a/416, 
12a/417, 12a/420, 12a/421, 
12a/422, 12a/423, 12a/424, 
12a/427, 13a/455, 13a/469, 
13b/475, 12a/438, 13b/481, 
13b/486, 12a/450, 14a/491, 
14a/494, 12b/458, 14b/516, 
14b/518, 13a/485, 14b/527, 
15b/554, 16a/594, 17b/635, 
17b/638, 16a/602, 17b/642, 
17b/643, 16b/621, 18b/672 
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       d. –diler 5b/163,  
       6a/185, 6b/195, 9a/309,  
       9b/311, 10a/335, 10b/351,  
       12b/434, 15a/533(2),  
       15b/555, 16a/580(2) 
       d. –mege 3a/66 
       d. –melü 3b/81, 3b/91 
       d. –mezdi 5b/167 
       d. –mişdi 4b/115,  
       10a/348, 17b/634 
       d. –mişdür 17a/610 
       d. –ñ 12a/411 
       d. –nse 15b/567 
       d. –nür 16b/607 
       d. –r 14a/504 
       d. –ye 7a/220, 7a/223,  
       7a/224 
       d. –ye miydi 18a/666 
       d. –lüm 2a/32 
       d. –yesin 5b/152 
       d. –yesiz 5a/147 
dīdār : (Far.) Yüz, sima.  
       d. +ını 4b/123  
       d. –ı Ḥaḳ  17a/625 
dīde : (Far.) Göz.  
       d. 6b/205 
       d. +sini 4a/106 
dik- : Örgü örmek, dikmek. 
       d. –übdür 16b/592 
       d. –üben 16b/591 
       d. –üp ṭur- 16a/584 
dil (I) : Dil, konuşma organı. 
       d. 17b/639 
       d. +i 5b/168(2) 
       d. +iñden 1b/12 
       d. +ine 17b/649 
       d. +üñüz 14a/493 
dil (II) : (Far.) Gönül, kalp. 
       d. 4a/104, 8b/270,  
       15b/550 
       d. +de 3b/83 
       d. +leri 12b/435 
       d. –i aṣḥāb 12b/433 
       d. -teng 3b/75 
       d. -güşā+yı 4a/92 
dilā :(Far.) Ey gönül. 
       d. 1b/1, 4a/105 
dil-dār : (Far.)  Gönül alan,  
        sevgili.  

       d. der-i dildār+a 5a/137 
dilāver : (Far.) Yürekli, yiğit.          
        d. merd-i dilāver  
       13a/469 
dile- : İstemek, dilemek. 
       d. –di 2a/19, 13a/460 
       d. –er mi 7a/227 
       d. –erseñ 1b/9 
       d. –esin 10a/339 
       d. –erven 14a/505 
dīn : (Ar.) Din, şeriat.  
       d. 18b/675 
       d. +üñ 14a/499 
       d. aṣḥāb-ı dīn+i 7b/235 
       d. ‘āşıḳ-ı dīn 16b/592 
       d. bāb-ı dīn+i 7b/235 
       d. ehl-i dīn+e 13b/472 
       d. faḫr-ı dīn+iñ 13b/488 
       d. –i fāḫir 10a/332 
       d. –i İslām 7b/237 
       d. sālik-i dīn 16a/584 
       d. sulṭān-ı dīn 9b/325 
dīnār : (Ar.) Dinar, sikke, o  
        devrin ve muhitin  
        parası.  
       d. idi 17b/630 
diñle- : Dinlemek, kulak   
        vermek. 
       d. 2b/46, 2b/50, 2b/52, 3a/66 
       d. –yeni 19a/692 
diri : Diri, canlı. 
       d. 13b/476 
dirīġā : (Far.) Ne yazık ki,  
        eyvahlar olsun. 
       d. 11a/373 
diş : Diş. 
       d. +idür 12a/426 
       d. +im 12a/425 
       d. +in 12a/424 
       d. +leri 12a/423 
       d. bile- 13a/460 
       d. mecmū’ı diş+lerümi  
       12a/426 
divāne : Deli, akılsız. 
       d. it- 14b/511 
diyār: (Ar.) Ülke, memleket. 
       d. +ı 8b/283, 12b/448 
diyü : -sIn diye. krş. deyü 
       d. 15b/550 
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dost : (Far.)  Dost, sevgili. 
       d. 10b/362 
dögül- : Dövülmek.  
       d. –di 8a/268,  
       9a/299   
dök- : Dökmek. 
       d. –diler 8a/264(2) 
       d. –e 15b/550 
       d. –erdi 8b/278, 8b/282 
       d. –üldi 9a/299 
       d. –üp 8b/280 
dön- : Geri gelmek, dönmek. 
       d. 5a/133 
       d. –di 5b/153, 12b/434 
       d. –esin 5a/132 
       d. –üben 5b/160 
       d. –üp 5b/164, 9a/299,   
       13b/490 
dört : Dört rakamı. 
       d. 2a/26 
       d. +(d)inci 14b/522 
du‘ā : (Ar.) Yakarış, dua. 
       d. +dan 4a/92, 11b/401,  
       14a/510, 18b/685,  
       18b/688 
       d. +dur 11b/400,  
       11b/402 
       d. +yı 11a/376 
       d. ḳıl- 11b/399,  
       18b/683, 18b/684, 19a/689 
dūd : (Far.) Duman. 
       d. +ı ile 9a/297 
duḫān : (Ar.) Duman. 
       d. –ı āh 8a/265 
dūn : (Ar.) Aşağı, alçak.  
       d. dehr-i dūn 2a/31 
       d. dünyā-yı dūn+uñ  
       8b/288 
dur- : Durmak, son vermek. 
       d. –dı 5b/164, 16a/589 
       d. –ma 5a/133 
       d. yumup dur-urdı  
       17a/625 
dūr : (Far.)  Irak, uzak. 
       d. eyle- 18a/651 
dut- : Tutmak, saklamak. krş. ṭut-  
       d. –ana 14a/503 
dūz : (Far.) Diken, dikici.  
       d. 3b/79 

dūzaḫ : (Far.)  Cehennem.  
       d. +da 7a/216 
dü : (Far.) İki rakamı.  
       d. 4b/121, 7a/220, 9a/292, 18b/687 
dünyā : (Ar.) Kâinat, dünya. 
       d. 13a/468 
       d. +da 13a/466,  
       d. +dan 17a/625,  
       18b/687 
       d. +nıñ 13a/465,  
       d. –yı denī 13a/470 
       d. –yı dūn 8b/288 
dünye : bk. dünyā 
       d. 8b/270 
       d. +niñ 13b/474 
dürr : (Far.) İnci. 
       d. 15a/545 
       d. +i 16b/590 
       d. –i ‘Aden 17a/613 
       d. –i maḳṣūd 15a/542 
düriş- : Gayret etmek,  
       çabalamak. krş. dürüş- 
       d. –e 3a/61, 17a/617 
dürlü : Türlü, çeşitli. 
       d. 8a/266, 8b/289,  
       10b/366 
dürüş- : Gayret etmek, çalışmak, 
       çabalamak. krş. düriş- 

d. 1b/7, 1b/8, 1b/9, 2b/48, 4a/107, 
14a/497, 12b/461, 14a/502, 
15a/541,  
16b/622, 18a/664, 18b/669,  
17a/638, 18b/685 

       d. –me 17a/615 
       d. –sin 7b/247 
düş- : Düşmek.  
       d. –er 13a/461 
düşmen : (Far.)  Düşman. 
       d. ol- 18a/667 
düşür- : Düşürmek. 
       d. –miş ol- 17b/633 
düz- : Yazmak, tertip etmek.  
       d. –ene 19a/689 
       d. –üp 3b/89      
          

      E 
e‘azz : (Ar.) En değerli, pek kıymetli. 
       e. –ı enbiyā 2a/17 
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ebrār : (Ar.) Hayır ve takva  
       sahipleri, iyi insanlar. 
       e. faḫr-ı ebrār 14a/505 
       e. sulṭān-ı ebrār 12b/441 
ebyaż : (Ar.) Bembeyaz. 
       e. gül-i ebyaż 3b/76 
Ebūbekir : (571-634) Hazret-i   
       Muhammed’in eşi olan   
       Hazret-i Ayişe’nin babası ve  
       Müslümanların ilk halifesi.  
       E. 2a/26 
ecel : (Ar.) Hayatın sonu. 
       e. +den 18b/678 
edeb : (Ar.) Terbiye, utanma   
       duygusu. 
       e. 5a/138 
       e. +den 6a/189 
ef‘āl: (Ar.) Fiiller,  
       hareketler, eylemler. 
       e. 1b/15 
       e. +e 3a/64 
efġān : (Far.) Feryat etme,  
       figan etme. 
       e. 8b/284 
       e. +ı 8b/285 
eflāk: (Ar.) Gökler, felekler. 
       e. 2a/18 
       e. +ıñ 8b/288 
efṣaḥ : (Ar.)  Daha açık ve iyi konuşan,  
       uzdilli. 
       e. 2a/22 
eger : (Far.) Şart edatı, eğer. 

e. 1b/1, 2b/49, 2b/50, 3a/57, 
4b/123, 5a/133, 9a/318,                 
10b/361, 11b/406,  
12b/462(3), 16b/599,  
16b/612, 18a/654, 18b/676 

       e. +çi 1b/14, 4b/116 
egil- : Eğilmek, bükülmek.  
       e. –se 17a/624 
egin : Omuz, sırt.  
       e. +ine 11a/378 
eḥādiẟ : (Ar.) Haberler, sözler, Hazret-i  
       Muhammed’in sözleri, hadisleri. 
       e. 16b/598 
ehl : (Ar.) Sahip, ehil; halk. 
       e. +i 10a/344, 12b/444,  
       17a/617, 18a/660,    
       18a/666 

       e. +in 18b/671 
       e. +ine 3b/82, 12b/442,  
       18b/676 
       e. ‘adl ehl+i 11b/398 
       e. –i ‘aşḳ 15a/540 
       e. –i devlet 16a/583 
       e. –i dīn 13b/472 
       e. –i faḳr 18a/664, 18a/665 
       e. –i günāh 10b/360 
       e. –i ḥaḳ 2b/44 
       e. –i ḫalvet 16b/602 
       e. –i ḫāne 5a/139 
       e. –i ḥasret 13a/463 
       e. –i iḥtiyāç 8a/250 
       e. –i imān 11b/402,17a/646 
       e. –i ‘irfān 13a/452,  
       16b/595, 18a/660,   
       18a/663 
       e. –i tecrīd 12b/437, 
       18b/680 
       e. –i temyīz 12a/416 
       e. –i tevḥīd 18b/680 
       e. –i vaḥdet 16b/603 
       e. Yemen ehl+iyüz   
       9a/306 
ehlü'llāh : (Ar.) Allah’a    
       kendini adamış, veli. 
       e. 3b/91 
ekber : (Ar.) En büyük olan. 
       e. Ṣıddīḳ-ı ekber 11b/391 
ekl : (Ar.) Bir şey yemek,  
      yeme. 
       e. ü şürb 17a/620,  
       17a/622 
ekẟer : (Ar.) En çok, daha  
       ziyade.  
       e. 16b/601 
eksik : Eksik, yetersiz.  
       krş. eksük  
       e. degildür 13b/472 
eksük :  Eksik, yetersiz. 
       krş. eksik  
       e. +(g)i 11a/386 
el : Kolun bilekten parmak  
       uçlarına kadar olan,  
       tutmaya ve iş yapmaya  
       yarayan bölümü; el.  
       e. +de 3b/75 
       e. +in 11b/404, 13a/460 
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       e. +ine 4a/99, 2b/64,  
       8a/255 
       e. +inde 10a/348 
       e. +iñden 17a/616 
       e. +iñdeyken 18b/679 
       e. +ini 10a/350 
       e. +lerin 6a/179 
       e. +lerüñi 10a/347 
       e. ṣun- 17b/643 
       e. ur- 16a/585 
       e. +üm 2a/33 
elin- : İlgilenmek, alaka göstermek.  
       e. –e 4a/99 
elyaḳ : (Ar.) En lâyık, çok  
       yakışır, liyakatli.  
       e. 10a/344 
emānet : (Ar.) Birisine  
       geçici olarak bırakılan  
       şey; emanet. 
       e. 5b/153 
emced : (Ar.) Çok şeref, 
       haysiyet sahibi olan,  
       onurlu, şerefli. 
       e. sulṭān-ı emced  
       9b/321, 5b/160 
       e. şāh-ı emced 5b/154 
emr : (Ar.) Buyruk, emir. 
       e. 8a/253 
       e. +i 8a/254, 8a/256 
       e. +i-y-ile 8b/275 
       e. +ine 8a/256, 10b/352,  
       12b/448 
       e. +ini 7b/236, 7b/238,  
       10a/337, 10a/340, 10a/341 
       e. it- 11a/390 
       e. -i ġulġul 3a/70 
emīr : (Ar.) Bir kavmin, bir   
       şehrin başı, beyi. 
       e. –i Kūfe 9a/291 
emīreyn : (Ar.) Her iki emir,   
       her iki bey, efendi.  
       e. 9b/324, 9b/329, 
       12b/434 
Emīri'l- Müminīn : (Ar.)  
       Müslümanların emiri,  
       halifesi, kumandanı.  
       E. 9b/311, 9b/318 
emīreyn : (Ar.)  İki emir. 
       e. 8a/254 

enārellāh ‘ayneyke keẕālik : (Ar.) Allah   
        gözünü nurlandırsın, gözün aydın    
        anlamında Arapça bir tabir. 
       e. 13b/489 
enbiyā : (Ar.) Nebiler, peygamberler. 
       e. 2a/19 
       e. e‘azz-ı enbiyā+dur 2a/17 
       e. cemi‘-i enbiyā 2a/21 
       e. şāh-ı enbiyā 8a/255 
       e. şāh-ı enbiyâ+nıñ  
       8b/281 
       e. +ya 2b/40, 13b/471 
enfa‘ : (Ar.) Çok faydalı. 
       e. sulṭān-ı enfa‘ 7b/242 
ente evlā bi'd-du‘āi : (Ar.)  
       Sen dua etmekte daha iyisin. 
       e. 11b/399 
enīs : (Ar.) Dost, arkadaş,  
       yakın.  
       e. ol- 14a/505, 15a/531 
envār : (Ar.) Nurlar, ışıklar. 
       e. –ı merdim 10a/347 
er : Erkek, er, yiğit; kişi, insan. 
       e. 9b/310, 9b/323,  
       11a/377, 12b/440, 13a/458,  
       13b/483, 14b/513 
       e. +i 18a/658 
       e. +idür 18b/675 
eren : Er, yiğit, tecrübeli  
        kimse.  
       e. +dür 6a/178 
       e. faḫr-ı eren+dür 3b/86 
       e. +ler 15b/554 
       e. şāh-ı eren 17a/613 
eri- : Erimek, sıvı hale  
        geçmek. 
       e. –yüp 8a/265 
es- : Esmek. 
       e. –er 5a/137 
eẟer : (Ar.) İz, alâmet. 
       e. +de 11a/384 
eṣḥāb: (Ar.) Hazret-i Muhammed’i  
       görmek ve sohbet etmek şerefine  
       nail olanlar, sahabeler. 
       e. +a 5b/161, 6a/174 
       e. +ı 6a/176, 6a/183 
esīr : (Far.) Tutsak, esir.  
       e. +em 2a/35 
eski : Yeni olmayan, eski. 
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       e. 17b/630 
eşġāl : (Ar.) İşler, güçler. 
       e. +imüze 7b/230 
eşit- : İşitmek, duymak. krş. işit-   
       e. –(d)üp 5b/157, 13a/453,  
       13a/456 
eşref : (Ar.) En şerefli. 
       e. –i cümle ṣenāyi‘   
       16a/582 
       e. ḳudūm-ı eşref+üñüz  
       10a/343 
esseḫiyyü mā melek : (Ar.) Cömert kişi  
       melektir, melek gibidir.  
       e. 18b/684 
eşvāḳ : (Ar.) İstekler, arzular. 
       e. –ıla 15a/546 
eşyā : (Ar.) Nesneler, mevcut  

         olan şeyler. 
       e. +da 3a/64 
et : İnsanlarda, hayvanlarda deri ile  
      kemik arasındaki kas ve yağdan  
      oluşan tabaka; et.     
       e. +ine 13a/460 
et- : Etmek, yapmak. krş. it-  
       e. –di 2a/30, 10a/336 
etbā‘ : Tâbi olanlar, hizmetçiler,  
       yardımcılar, uşaklar. 
       e. +ına 2a/32 
etmek : Ekmek.  
       e. 9b/315 
       e. +dür 9b/316 
       e. -(g)e 11a/383 
ev : Ev, yaşanılan yer, yuva. 
       e. +de 5a/132 
       e. +ine 4b/123, 5b/154,  
       13b/487 
ev- : Acele etmek, can atmak. 
       e. –mez 12a/421 
evlād: (Ar.)  Çocuklar; nesil, sülale. 
       e. +ına 2a/28 
evliyā : (Ar.)  Veliler, Allah  
       dostları.  
       e. +dur 16b/593, 2a/17 
       e. +nıñ 15b/567 
       e. +ya 2b/40, 13b/471 
       e. faḫr-ı evliyā 16a/573 
       e. gürūh-ı evliyā 4b/112 
       e. ḥāl-i evliyā+dan 2b/43 
       e. sa‘īd–i evliyā+dur 2a/29 

evṣāf : (Ar.)  Özellikler, vasıflar. 
       e. –ıla 6b/206 
       e. –ı ḫāṣ 15b/554 
evvel : (Ar.)  Önce, ilk.  
       e. 1b/2, 1b/4, 11b/395 
       e. +de 17b/645 
evżā‘ : (Ar.)  Haller,  
       vaziyetler, tavırlar.  
       e.-ı ġarīb 8b/289 
evżaḥ : (Ar.)  Çok açık, besbelli. 
       e. 2a/22 
ey : Seslenme edatı, ey. 
       e. 2b/48, 4a/95, 4b/122,   
       5a/145, 5b/154, 7a/219,  
       11a/373 
eyā : (Far.) Ey, hey,  
       seslenme edatı.  
       e. 7a/219, 7a/221,  
       7a/225, 12b/432 
eyit- : Söylemek, demek. 
       e. 4b/125 
       e. –di 5a/143, 5a/145,  
       5b/154, 5b/158, 6b/195,  
       11b/394, 11b/399,  
       11b/407, 13a/466,  
       13b/482, 14a/506,  
       17b/632, 17b/639 
       e. –diler 8a/254 
       e. -(d)ür 5a/142, 10b/360, 11a/372,  
       13b/476(2) 
eyle- : Yapmak, etmek. 
       e. 2a/28, 4a/94, 4a/97, 4a/98,  
       4a/105, 5a/145, 10a/335,  
       10b/351, 14a/496, 
       14b/525, 15a/539,  
       17a/616 
       e. –di 4b/126, 8a/258,  
       8a/262, 8a/263, 8b/271,  
       8b/272, 9a/304, 10a/350,  
       10b/355, 11a/382,  
       13a/458, 13a/463,  
       14b/517, 14b/522,  
       15b/559 
       e. –diler 5b/163, 9a/293 
       e. –diñ 2b/37 
       e. –düñüz 12a/428 
       e. –me 18a/667,  
       18b/673, 18b/683 
       e. –mekdür 6a/187,  



 277 

       18b/684 
       e. –miş 18a/651 
       e. –r 18b/682(2) 
       e. –rdi 3b/73, 6b/208 
       e. –r idi 6a/179 
       e. –rken 13a/455 
       e. –r mi 7a/227 
       e. –sün 7b/246, 7b/249 
       e. –ye 1b/12, 15a/549,  
       16b/599 
       e. –yirek 12b/438 
       e. –yüp 3b/88, 7b/235,  
       9a/290, 10a/330, 10b/369,  
       15a/544 
        e. ẕikr eyle- 1b/1, 1b/6 
eylik : İyilik, ihsan. 
       e. +dür 18b/687(2) 
eyü : İyi, hoş.  
       e. 18b/678 
       e. +dür 14b/529 
eyvāḥ : (Ar.)  Yazık, heyhat. 
       e. 13b/475 
eyyām : (Ar.) Günler, zaman. 
       e. +ı idi 3a/69 
eż‘āf u mużā‘af : (Ar.) Pek  
       çok, kat kat. 
       m. 4b/124 
ezber : (Ar.) Ezber.  
       e. eyle- 12b/438 
       e. it- 12b/436 
ezvāc : (Ar.) Eşler. 
       e. 2a/32 
 

      F 
faḫr : (Ar.) Övünme, iftihar. 
       f. +ıñ 18a/665 
       f. –ı āl-i insān 4b/111 
       f. –ı aṣḥāb 9a/304 
       f. –ı dīn 13b/488 
       f. –ı ebrār 14a/505 
       f. -ı eren 3b/86 
       f. –ı evliyā 16a/573 
       f. –ı iḳlīm-i Yemen 16a/588 
       f. it- 16a/573, 16a/574 
fāḫir : (Ar.) Değerli, şerefli,   
       onurlu, şanlı. 
       f. 2a/21 
       f. dīn-i fāḫir  10a/332 

       f. merd-i fāḫir 11b/410 
faḳīr : (Ar.)  Fakir, yoksul.  
       f. +e 7b/248, 8a/251,  
       18a/667, 18b/673,  
       18b/674, 18b/675 
       f. +em 2a/34, 18a/666 
faḳr : (Ar.)   Yoksulluk. 
       f. +a 18a/668 
       f. 18a/666, 18b/671,  
       18b/676  
       f. ehl-i faḳr+ı 18a/664 
       f. ehl-i faḳr+ıñ 18a/665 
fānī : (Ar.) Ölümlü, yok  
       olucu, geçici. 
       f. 8a/262 
       f. +dür 13b/473 
       f. zindān-ı fānī 13a/468 
fāriġ : (Ar.) Rahat, huzurlu.  
       f. ol- 14b/516 

     Fārūḳ : (Ar.) Haklıyı haksızdan ayırarak  
            adaleti tam sağladığı için Hazret-i 
            Ömer’e verilen lakap.  

       F. 8a/253, 8b/275,  
       10b/370, 11a/377,  
       11b/397, 11b/398,  
       11b/410, 12a/414,  
       12b/436, 13b/477 
       F. +a 11b/394, 12a/414 
       F. –ıla 8b/275 
       F. –ı pür-tāb 9a/294 
       F. –ı sāī 11b/399 
Fātiḥa : (Ar.) Kur‘ân-ı  
       Kerim’in birinci suresi. 
       F. 19a/691 
       F. +yla 4a/94 
fażl : (Ar.) Erdem, fazilet, lütuf. 
       f. +ıñı 2b/38 
       f. –ı Ḫüdā 15a/547 
felek : (Ar.) Gökyüzü; talih,  
       kader. 
       f. 17a/612 
       f. +lerde 8a/269 
       f. devr-i felek+de  
       7a/210 
fen : (Ar.) Hüner, bilim. 
       f. 16a/578 
       f. +(n)i 16a/582,  
       16a/583 
       f. +(n)inde 3b/80 
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fenā : (Ar.) Fanilik, yokluk. 
       f. +da 4a/104 
       f. +dan 8a/257 
ferāġat : (Ar.) Bırakma, 

           terk etme. 
       f. eyle- 10a/330 
ferāmūş : (Far.) Unutma. 
       f. 1b/12 
       f. it- 17a/620 
ferd : (Ar.) Tek, birey. 
       f. 16b/604 
ferḫunde : (Far.) Mübarek,  
       kutlu. 
       f. 16b/609 
ferş : (Ar.) Yeryüzü, kır. 
       f. zīr-i ferş+a 8a/265 
feryād : (Far.) Bağırma,  
       çığlık, feryat.  
       f. 8b/277, 8b/279, 
       9a/298, 9a/301 
fesād : (Ar.) Fesat, kötülük. 
       f. +a 12b/46 
fetḥ : Fetih, tamamen ele geçirme; açma. 
       f. –i bāb 19a/689 
feyż : (Ar.) Bereket, bolluk. 
       f. –i Ḥaḳ 16b/609 
fezā : (Ar.) Uzay, geniş düzlük 
       f. +yı 8b/285    
Fırāt : Türkiye’nin doğu  
       topraklarında doğup  
       Suriye’yi geçip ordan  
       Basra Körfezi’ne  
       dökülen Türkiye’nin en  
       verimli nehri. 
       F. +ıñ 13a/457 
fırḳa : (Ar.) Parti, bölük.  
       f. +sını 10b/358 
 fırṣat : (Ar.) Uygun an, fırsat. 
       f. +ında 15a/535 
       f. terk-i fırṣat 18b/682 
fiġān : (Far.) Feryat etme, ah  
       çekme. 
       f. 9a/291 
       f. +dan 9a/301 
       f. +lar 8b/277, 9a/298   
fikr : (Ar.)  Düşünce, fikir. 
       f. +i 6a/171 
       f. eyle- 1b/6 
       f. it- 2b/53, 3a/61 

       f. -i ẕāt+ı 1b/15 
fikret : (Ar.) Düşünce. 
       f. –i ḫām 14b/529 

    firāḳ : (Ar.) Ayrılık, ayrılık 
           acısı. 

       f. +ı 4b/118 
Firdevs : (Ar.) Cennet.  
       F. nüsḫa-ı Firdevs+di  
       3b/78 
firḳat : (Ar.) Ayrılık. 
       f. 4b/121 
       f. çarḫ-ı firḳat 9a/297 
fitne : (Ar.) Bela, sıkıntı. 
       f. +dür 17b/632 
fütūḥ : (Ar.) Zafer, üstünlük. 
       f. +ı 8a/261 
 

       G 
gāv : (Far.) Öküz, sığır. 
       g. +ı 10b/365 
geç- : 1. Geçmek. krş. giç- 
       g. –di 8a/261 
       g. –er 13b/473 
       g. –erdi 5a/135, 17a/622 
       g. –sün 11b/391 
       g. –üben 6b/204 
       g. –üp 2a/35 
       2. vazgeçmek 
       g. –di 17b/635 
gedā: (Far.) Dilenci, yoksul. 
       g. +lar 5a/129 
       g. -ḥāl 4b/126 

  gehī : (Far.) Kimi zaman, bazen. 
       g. 8b/282(2), 8b/283,  
       8b/288 (2), 
gel- : Gelmek, varmak. 
       g. 2b/46, 2b/52, 3a/66, 15b/551,  
       17a/615, 18a/655 
       g. –di 5a/140, 5a/148,  
       5b/154, 5b/155, 5b/156,  
       6a/184, 6a/185,  
       13b/490 
       g. –dik 12b/442 
       g. –diñ 13b/486 
       g. –dügince 17a/616 
       g. –dük 10a/338 
       g. –düm 14a/504 
       g. –elim 7b/230,  
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       15b/553 
       g. –icek 5a/147 
       g. –iñ 14a/491 
       g. –mege 13b/485 
       g. –meseñ 11a/372 
       g. –mez idi 17a/623, 17a/627 
       g. –üp 3b/83, 12a/429, 13b/478 
       g. –ür 6a/180, 16b/598 
       g. –ürdi 5a/136 
       g. –ürse 3a/56 
       g. –ürsin 5a/143 
       g. –se 3a/57 
       g. ṭurı gel-di 9a/306  
genc : Genç, yaşlı olmayan. 
       g. 17a/627 
ger : (Far.) Eğer. 
       g. 3a/57, 5a/132, 5a/133  
gerçek : Gerçek, hakiki. 
       g. 15b/569 
gerçi : (Far.) Her ne kadar,  
       ise de, gerçi. 
       g. 1b/15, 2a/34, 4b/117 

  gerdiş : (Far.) Dönme, dönüş. 
       g. –i ‘aks 8b/287 
gerek : Gerek, lazım. 
       g. 12a/430, 18a/659,  
       18b/670, 18b/671 
       g. –dür 3a/60, 6a/187,  
       12b/431 
getür- : Getirmek. 
       g. –di 17b/637 
       g. –düm 14a/492 
       g. –em 11b/403 
       g. –esin 11b/406 

gevher : (Far.) Elmas. 
       g. +ini 15a/544 
       g. –i ḫāṣ 15a/541,  
       15b/552 
       g. pāk-ı gevher 14b/513 
gey- : Giymek. krş. giy-  
       g. –di 8a/269 
       g. –em 10b/361 
       g. –en 7b/241 
       g. –er 11a/378 
       g. –erdi 7b/240 
       g. –mege 10b/357 
       g. –üben 11a/376 
gez- : Gezmek, dolaşmak.  
       g. –erken 13a/457 

       g. –üp 4a/93 
gibi : Gibi. 
       g. 2b/47, 3b/87, 3b/90, 4a/93,  
       4a/101, 4b/110, 5a/135,  
       5a/136, 5a/137, 5b/169,  
       6b/208, 7b/237, 8b/280,  
       9a/292, 12b/445,  
       13b/482, 15a/540,  
       16a/586, 16b/590,  
       18a/658, 18b/680 
gice : Gece, geceleyin. 
       g. 1b/8, 5b/167, 6a/188,  
       6b/193, 6b/209, 7a/211,  
       9b/314, 14b/520(2),  
       14b/521, 14b/522,  
       17a/618, 17a/621,  
       17a/622, 17b/634 
       g. de 7a/212 
       g. +den 5b/165, 17b/646 
       g. +ler 17a/621 
       g. +ye 5b/165 
giç- : Geçmek krş. geç- 
       g. –üben 11b/393 
gir- : Girmek. 
       g. –e 6b/203 
       g. –mege 7b/248 
       g. –üben 3b/90 
giryān : (Far.) Ağlamış,  
        ağlayan. 
       g. 8b/274,  9a/290 
girü : Sonra, -dAn sonra. 
       g. şimden girü 14a/509 
git- : Gitmek, varmak. 
       g. –di 5b/156, 6a/184,  
       6a/185, 12b/448,  
       14b/511, 14b/520,  
       17b/633 
       g. –(d)en 13b/478 
       g. –(d)er 5a/137 
       g. –(d)erdi 5a/135 
       g. –(d)erken 12b/436 
       g. –(d)erler 8b/279, 8b/284 
       g. –(d)erlerdi 12b/438, 12b/441 
giy- : Giymek. krş. gey-  
       g. –em 10b/358 
gizle- : Gizlemek, saklamak. 
       g. –miş 4b/113 
       g. –r 15a/538 
gönder-: Yollamak. krş. göndür-  
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       g. –di 10a/338, 11a/375,  
       17b/640 
göndür-: Yollamak, göndermek.  
        krş. gönder- 
       g. –di 12b/443 
gönel- : Gitmek, yönelmek.  
        krş. gönül-  
       g. –di 8a/255 
gönül- : Gitmek, yönelmek.  
        krş. gönel-  
       g. –di 12b/433, 14b/512 
göñül : Kalp, gönül. 
       g. 12b/449 
       g. +i 11a/377 
       g. +im 4b/122   
       g. +in 4b/116 
       g. +ler 12a/419 
       g. +lerde 6a/175 
       g. vir- 11b/409 
gör- : Görmek, fark etmek. 
       g. –di 5b/162, 12a/423,  
       13a/461, 17b/632 
       g. –diler 10a/350, 12b/446 
       g. –dügiçün 13b/488 
       g. –düm 5b/158,  
       12a/417, 14a/492 
       g. –düñ mi 5b/158,  6b/195 
       g. –düñüz siz 12a/416 
       g. –düñüz mi 11b/409 
       g. –e 3a/64, 14b/514 
       g. –elim 9a/307,  
       10a/347, 12a/411,  
       12a/416, 15b/553 
       g. –emezsin 7a/221 
       g. –en 5b/162, 7a/225,  
       7a/227, 8b/286, 14a/492 
       g. –eyin 4b/121,  
       12a/422, 14b/516, 14b/518 
       g. –isersin 14a/509 
       g. –medi 6a/185, 15a/531 
       g. –mediler 13a/451 
       g. –medügine 5b/157 
       g. –medüm 6b/195 
       g. –medüñ 11b/408 
       g. –medüñ idi 7a/222 
       g. –mege 6a/184, 13a/456 
       g. –mek 7a/225,  
       7a/226(2), 7a/227 
       g. –mek gerek 12b/431 

       g. –memiş 4b/113 
       g. –memişdi 4b/114 
       g. –meye 6b/205 
       g. –meyevüz 11b/410 
       g. –meyisersin 7a/222 
       g. –mişem 12a/419 
       g. –mişsiz 12a/415 
       g. –üp 4b/123, 5b/163,  
       6a/183, 9b/315, 16a/585 
       g. –ür 6b/196, 11a/377,  
       11a/379, 17b/636 
       g. –ürdi 13a/458 
       g. –ürler 9b/328 
       g. –ür mi 7a/223 
görün- : Görünmek, ortaya   
       çıkmak. 
       g. –mez 11a/384 
göre : -A göre. 
       g. aña göre 9a/307 
görüş- : Görüşmek, bir araya  
        gelmek. 
       g. –diler 10a/331 
götür- : Götürmek, ulaştırmak. 
       g. –di 12b/449 
       g. –ür 16a/576 
       g. –ürler 16a/574 
göz : Görme organı, göz. 
       g. +den 8b/282, 14b/524 
       g. +i 8a/253, 11a/377, 14b/523 
       g. +ini 5b/159, 13b/488, 17a/625 
       g. +ine gel- 17a/623, 17a/627 
       g. +leri 5b/162, 8b/278, 
       8b/280, 12b/435, 14a/492 
       g. +lerümi 5b/161, 14a/491 
       g. +üm 4b/120, 5b/162 
       g. +üme 14a/493 
       g. +üñ 18b/679 
       g. +siz 12a/416 
       g. +süz 6a/188 
gözet- : Bakmak, korumak. 
       g. –(d)üp 7a/211 
       g. –mek 9b/315 
gözle- : Gözlemek, beklemek.  
       g. –r 6a/189 
       g. –r idi 4b/116 
gūş : (Far.) Kulak, işitme organı. 
       g. eyle 4a/105 
       g. +ıñda 4a/106 
güher : (Far.)  Mücevher. 
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       g. mevc-i güher 15a/548 
güher-bār : (Far.) Mücevher, 
       elmas dağıtan, saçan. 
       k. 15a/545 

  gül: (Far.) Bir çiçek türü, gül.  
       g. 3a/69, 3b/87, 4a/93 
       g. +e 3a/71 
       g. –i bī-zār 17a/624 
       g. -i ebyaż 3b/76 
       g. –i raḥmet 15a/549 
       g. –i ter 15b/550 
gül- : Gülmek. 
       g. –e 3b/79 
gül-reng : (Far.) Gül  
        renginde olan. 
       g. cām-ı gül-reng 3b/75 
gülşen : (Far.) Gül bahçesi. 
       g. +de 3a/70 
       g. ‘andelīb-i gülşen-i  
       rāz 15a/539 
gülistān : (Far.) Gül bahçesi. 
       g. 3b/89 
gülzār : (Far.) Güllük, gül  
       bahçesi 
       g. +ı 8a/260 
       g. ġonca-ı gülzār+da 3b/77 
güm-rāh : (Far.) Yoldan çıkmış. 
       g. 2b/41 
gün : Gün, gündüz. 
       g. 2b/37, 3a/67, 5b/167,  
       6a/170, 9b/314, 
       13a/457, 13a/467,  
       14b/521, 17a/621,  
       17a/621, 17b/631, 17b/634 
       g. +e 18b/678 
günāh : (Far.) Kabahat, suç, 
       Allah’a karşı gelmek. 
       g. ehl-i günāh+ı 10b/360 
       g. pür-günāh+a 19a/690 
       g. pür-günāh+em 2a/34 
günahkār: (Far.) Günah işle- 
       yen, Allah’a karşı gelen. 
       g. 8a/251, 10b/352,  
       10b/356 
gündüz : Gündüz, güneşin  
       doğuşundan batışına  
       kadarki zaman dilimi. 
       g. 1b/8, 6a/188, 6b/193,  
       17a/618, 17a/621 

güneş : Güneş.  
       g. 4a/101, 12b/445 
       g. +den 3b/86 
gürūh : (Far.) Topluluk,  
       zümre, bölük. 
       g. 6b/203 
       g. –ı evliyā 4b/112 
güt- : Hayvan otlatmak. 
       g. –(d)en 16b/596 
       g. -(d)er  9b/312, 9b/314 
       g. -(d)erdi 6a/172, 15b/556 
       g. –(d)üp 16b/603 
güzīn : (Far.) Seçkin. 
       g. +i 17a/625 
 

     Ġ 
ġāfil : (Ar.) Habersiz. 
       ġ. 6a/189 
ġaflet : (Ar.) Habersizlik,  
       dikkatsizlik, dalgınlık. 
       ġ. 4a/106 
       ġ. +den 14b/525 
ġāib : (Ar.) Ortada görün- 
        meyen, kayıp. 
       ġ. ol- 17b/641 
ġālib : (Ar.) Kazanan, üstün          
       gelen 
       ġ. 4b/117, 4b/118, 6b/190,  
       7b/232 
       ġ. +dür 6b/191 
       ġ. ol- 5a/146, 17b/641 
ġam : (Ar.) Keder, üzüntü. 
       ġ. 13b/473 
       ġ. +da 11a/373 
       ġ. +dan 8a/269 
       ġ. +ından 13a/464 
       ġ. dāğ-ı ġam 12b/433 
       ġ. ḫāne 8b/270 
ġamgīn : (Ar.+Far.) Gamlı,  
       üzgün, kederli. 
       ġ. 3a/54, 5b/156 
ġam-nāk: (Ar.+Far.) Gamlı,   
       üzgün, kederli. 
       ġ. 1b/14 

ġanī (I) : (Ar.) 1. Çok, bol, fazla.  
      ġ.  8a/251 
      ġ. +dür 7b/248 
      2. Zengin, varlıklı.  
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      ġ. 18a/667 
Ġanī (II) : < El-Ġaniyy. Çok zengin,  
        hiçbir şeye ihtiyacı olmayan  
        anlamlarında Allah’ın isimlerinden  
        biri. 
       Ġ.  19a/692 
ġaraż : (Ar.) Amaç, maksat. 
       ġ. 16b/600, 18b/687 
ġarīb : (Ar.) Garip, tuhaf.  
       ġ. 3a/67 
       ġ. +i 5b/149 
       ġ. būy-ı ġarīb+i 15a/549 
       ġ. evżā‘-ı ġarīb+in  
       8b/289 
ġarḳ : (Ar.) Suda boğulma. 
       ġ. –ı ḫūn 13a/462 
ġavvāṣ : (Ar.) Dalan, dalgıç. 
       ġ. 4a/105, 15a/541,  
       15b/552 
ġayb : (Ar.) Gözle görülme- 
       yen, gizli. 
       ġ. ‘ālem-i ġayb 15a/543 
       ġ. ricāl-i ġayb+dan 12b/450 
ġayr : (Ar.) Başka, yabancı.  
       ġ. +a 14a/507 
       ġ. +ı 14a/506 
       ġ. +ın 18a/651 
       ġ. +ını 11b/395 
       ġ. +ınuñ 13b/474 
       ġ. +ıyla 14a/508 
       ġ. –ı Ḫaḳ 17b/649 
       ġ. –ı mekān+da 5a/133 
       ġ. ol- 10a/343 
ġayrı : (Ar.+T.) Başka, diğer.  
       ġ. 6b/194 
       ġ. +dan 15a/538, 18a/664 
ġazāvat : (Ar.) Savaşlar. 
       ġ. 15a/535 
ġıdā : (Ar.) Yiyecek, gıda. 
       ġ. 6a/171 
       ġ. +sı 5b/169, 9b/316 
       ġ. +sına 11a/389 
ġonca : (Far.) Açmamış  
       tomurcuk, gonca. 
       ġ. 3a/71 
       ġ. -i gülzār 3b/77 
ġulġul : (Far.) Şamata, gürül- 

          tü, şenlik. 
       ġ. 3b/88 

       ġ. emr-i ġulġul 3a/70  
ġuṣṣa : (Ar.) Üzüntü, keder. 
       ġ. 4a/107 
 

      H 
ḫwāb : (Far.) Uyku.  
       ḫ. +a 17a/622 
ḥabbe : (Ar.) Buğday, arpa 
       taneleri, taneler. 
       ḥ. 17a/629, 17b/630 
ḫaber : (Ar.) Bilgi, haber. 
       ḫ. 1b/3, 6a/176,  
       ḫ. vir-  25/59, 9a/307 
ḫaber-dār : (Ar.+Far.) Olan    
       bitenden haberi olan. 
       ḫ. 4a/95 (2), 18a/658, 18a/662 
ḥabīb : (Ar.) Sevgili,  
        sevilen, yar.   
       ḥ. +i 4b/110, 4b/113, 2a/23, 
       5b/149, 12a/419 
       ḥ. +ine 1b/16 
       ḥ. +üm 7a/219 
       ḥ. –i Ḥaḳḳ 10b/352, 12a/420 
       ḥ. nefs-i ḥabīb+i 2b/47 
ḥabību'l-lāh : (Ar.) Allah’ın 
       sevdiği, Hazret-i Muhammed. 
       ḥ. 5b/160, 6b/199 
ḫabīr : (Ar.) Haberdar,  
       haberi olan,  
       ḫ. ol-  6b/205 
ḥabs : (Ar.) Hapis, tutma. 
       ḥ. +i 8a/259 
ḥācet: (Ar.) İhtiyaçlar. 
       ḥ. 7a/225, 15b/569, 16a/570 
       ḥ. ‘arẓ-ı ḥācet 7b/245, 10b/353 
       ḥ. +ümüz 9b/320 
ḥadiẟ : (Ar.) Peygamber  
       sözü, hadis. 
       ḥ. 13b/481 
       ḥ. +i 2a/22 
ḥāfiẓ : (Ar.) Koruyan, muha- 
       faza eden, sahip çıkan. 
       ḥ. 13b/483 
Ḥaḳ : (Ar.) 1. Allah, Tanrı. 
       Ḥ . 1b/9, 4b/113, 6a/177,  
       6a/178, 6a/186, 7a/220,  
       7a/224, 7b/249, 
       11b/397(2), 12b/448,  
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       13a/454, 15a/535,  
       15a/536, 15a/538,  
       15a/542, 15b/560,  
       15b/563, 16a/571(2),  
       16b/606, 17a/611,  
       17b/642, 18a/663,  
       18b/680, 19a/693 
       Ḥ. +a 5b/163, 6a/173,  
       6b/193, 7b/244, 8a/252,  
       8a/255, 10b/353, 10b/369,  
       11a/375, 13b/473,  
       13b/476, 13b/478,  
       14a/496, 14a/504,  
       14b/512, 14b/517,  
       15a/534, 15b/566,  
       17a/620, 17b/635,  
       17b/644 
       Ḥ. +dan 10a/339,  
       11b/398  
       Ḥ. +dur 1b/7, 1b/8 
       Ḥ . +ı 1b/6, 1b/7, 3a/62,  
       11b/395, 14a/507 
       Ḥ. –ıla 8a/259,  
       16b/602, 16b/604,  
       17b/647, 17b/649,  
       18a/650, 18a/653 
       Ḥ. +ıñ 1b/4, 1b/15, 2a/23, 
       2b/45, 5b/149, 7b/232, 7b/238,  
       10a/337, 11a/371, 11a/378, 
       14a/506, 16b/601,  
       18b/675 
       Ḥ.  idi  7a/214 
       Ḥ. +uñ 14a/508, 15a/537 
       Ḥ. +a ıṣmarla- 12a/430 
       Ḥ. ‘ālem-i Ḥaḳḳ+ıñ 13a/467 
       Ḥ. ‘arş-ı Ḥaḳ+da 15b/562 
       Ḥ. ‘aşḳ-ı Ḥaḳ idi 18a/652 
       Ḥ. didār-ı Ḥaḳ idi 17a/625 
       Ḥ. feyż-i Ḥaḳ+dan 16b/609 
       Ḫ. ġayr-ı Ḫaḳ 17b/649 
       Ḥ. ḥabīb-i Ḥaḳḳ+ı 12a/420 
       Ḥ. ḥabīb-i Ḥaḳḳ+ıñ 10b/352 
       Ḥ. ḥużūr-ı Ḥaḳ+da 7b/245 
       Ḥ. ḥażret-i Ḥaḳ+dandur 16b/608 
       Ḥ. ḥükm-i Ḥaḳḳ+ı 3a/64 
       Ḥ. ḥükm-i Ḥaḳḳ-ıla 7b/243 
       Ḥ. luṭf-ı Ḥaḳ 15a/545 
       Ḥ. maḥbūb-ı Ḥaḳ 3b/89 
       Ḥ. Mürīd-i Ḥaḳ 16b/608 

       Ḥ. ṭālib-i Ḥaḳ 16b/600 
       Ḥ. vaṣl-ı Ḥaḳ 8a/255 
       Ḥ. vaṣl-ı Ḥaḳḳ+a 8a/263 
       Ḥ. viṣāl-i Ḥaḳḳ+a 7b/233 
       2. Hak, hukuk. 
       ḥ . +ınca 1b/7 
       ḥ. +(ḳ)ını  7b/247 
       ḥ. ehl-i ḥaḳḳ+ıñ 2b/44 
      3. Pay, hisse. 
       ḥ. +ına 2a/20 
       ḥ. +ında 6b/197, 15b/555 
       ḥ. +uñda 14a/494 
ḫāḳ : (Far.) Toprak. 
       ḫ. 8b/278 
       ḫ. +a 2a/18 
ḥaḳīḳat :(Ar.) Gerçek, doğru. 
       ḥ. 2a/20 
       ḥ. +le 11b/394  
ḥākim : (Ar.) Her şeye  
       hükmeden Allah. 
       ḥ. 3a/62 
       ḥ. sulṭān-ı ḥākim  
       7b/234 
ḥaḳīr : (Ar.) İtibarsız, değersiz. 
       ḥ. +em 2a/34 
       ḥ. mūr-ı ḥaḳîr+i 2b/39 
ḥâl : (Ar.) Durum, vaziyet. 
       ḥ. 6b/191, 10b/370,  
       11a/382, 14b/520,  
       18b/679 
       ḥ. +e 5b/153,  
       ḥ. +i 2b/53, 6b/190, 7a/215,  
       12b/438, 12b/446 
       ḥ. +imüze 7b/230 
       ḥ. +in 4b/115, 10a/350, 12b/436 
       ḥ. +inden 18a/658 
       ḥ. +ine 11a/380, 13a/462 
       ḥ. +ini 3a/55, 17a/611  
       ḥ. –i evliyā 2b/43, 2b/46 
       ḥ. üftāde-ḥāl+e 
       ḥ. vaṣf-ı ḥāl+in 10a/350,  
       13a/453, 17a/614 
ḥāle : (Ar.) Ayça, hâle. 
       ḥ. 5a/129 
ḥālet : (Ar.) Hal, nitelik. 
       ḥ. 4a/102, 16b/603 
       ḥ. +de 7b/234, 12b/440 
       ḥ. vaḥd-i ḥālet+den 18a/662 
ḫālıḳ : (Ar.) Yaratıcı, Allah. 
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       ḫ. bi-ḥaḳ-ı ḫālıḳ 10a/349 
ḫālī : (Ar.) Boş. 
       ḫ. 7a/214 
ḫalḳ : (Ar.) Halk, ahali. 
       ḫ. 9a/297, 12b/443 
       ḫ. +a 7b/237, 9a/296,  
       10a/335, 10a/345, 10a/346,  
       10b/351  
       ḫ. +ı 12b/447, 18a/654 
       ḫ. +ıñ 6b/199, 9a/295 
       ḫ. +ından 6a/173, 13b/484 
       ḫ. –ı maḥşer 6b/202 
       ḫ. it- 6b/201, 7a/228 
ḫallāḳ : (Ar.) Allah, yaratıcı. 
       ḫ. –ı ‘ālem 12a/428, 19a/691 
ḫalvet : (Ar.) Tenha, başbaşa  
       kalma. 
       ḫ. 10b/353 
       ḫ. +de 16b/600 
       ḫ. idi 16b/604 
       ḫ. ehl-i ḫalvet 16b/602 
ḫām : (Far.) Boş, nafile. 
       ḫ. fikret-i ḫām it- 14b/529 
ḥamdele : (Ar.) “Elhamdülil-lâh”  
       kelimesinin Aparçada naht denilen  
       kaideye göre kısaltılmış şekli,hamd. 
       ḥ. +yle 1b/3 
ḫwān : (Far.) Ziyafet, sofra. 
       ḫ. +ını 8a/250 
       ḫ. –ı ‘aṭā 8a/252 
ḫandān : (Far.) Güleç, gülen. 
       ḫ. 4a/93 
ḫāne : (Far.) Ev, yuva, bina. 
       ḫ. ehl-i ḫāne  5a/139 
ḫwār : (Far.) Değersiz, hor. 
       ḫ. 3a/54, 9b/317 
ḫār : (Far.) Eşek. 
       ḫ. 2a/30 
ḫarāb : Yıkık, harab.  
       ḫ. 5b/168 
ḥarb : (Ar.) Harp, savaş. 
       ḥ. Ṣıffīn Ḥarb+inde  
       15a/532 
ḫarc : (Ar.)  Sarf, gider,  
       bir iş için kullanılan  
       para vb. şey                 
       ḫ. eyle- 7b/249 
       ḫ. ḳıl- 7b/249 
ḥarfet: (Ar.) Harfler, ilimler. 

       ḥ. 16a/577 
       ḥ. +ler 16a/578 
ḫāṣ : (Ar.) Özgü, has, özel. 
       ḫ. bende-i ḫāṣ 15b/558 
       ḫ. +ıdur 12b/440 
       ḫ. evṣāf-ı ḫāṣ+ına 15b/554 
       ḫ.gevher-i ḫāṣ 15a/541, 15b/552 
       ḫ. –ı İlāhī 16a/572 
       ḫ. –ı maḥbūb 15b/557 
       ḫ. nükte-i ḫāṣ 4a/105 
       ḫ. vaṣf-ı ḫāṣ+ı 12a/415 
       ḫ. Vaṣf-ı ḫāṣ+ıydı 16b/603 
       ḫ. velī-yi ḫāṣ+ı 15a/538 
Ḥasan : (625-669) Hazret-i 
       Muhammed’in torunlarından ve  
       Hazret-i Ali’nin  
       Hazret-i Fatıma’dan doğan büyük  
       oğlu. 
       Ḥ. 2a/29 
ḫāṣān : (Ar.) Özel olanlar,  
       kıymetliler, değerliler. 
       ḫ. –ı ḥażret 5b/161 
ḥāṣıl : (Ar.) Ortaya çıkan,  
       gerçekleşen. 
       ḥ. 3b/84 
ḥaṣlet : (Ar.) Tabiat, huy. 
       ḥ. +inde 13a/454 
ḥasret : (Ar.) Özlem, hasret. 
       ḥ. 6a/185, 9a/297 
       ḥ. +iyle 14b/512 
       ḥ. ehl-i ḥasret 13a/463 
ḫaste : (Far.) Hasta, sağlıklı  
      olmayan. 
       ḫ. 12a/419 
       ḫ. +lerüñ 2a/23 
ḥaşā : (Ar.) Uzak dursun,   
      Allah göstermesin, hâşâ. 
       ḥ. 5a/129, 12b/439 
ḥaşr  : (Ar.) Kıyamet, haşir. 
       ḥ. u neşr 7a/215 
ḥavāli : (Ar.) Civar, yöre. 
       ḥ. –yi Yemen 9a/308 
ḥayy : (Ar.) Diri, hareketli. 
       ḥ. 16a/582, 16b/605 
ḥay : (Ar.)  Kabile, topluluk.  
       ḥ. +lar-durur 10b/363 
Ḥayy u Ḳayyūm : (Ar.) Allah’ın diri ve  
       baki, ezeli olan anlamlarına gelen  
       sıfatlarından biri.   
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       Ḥ. 3a/62 
       Ḥ. pādişāh-ı ḥayy u  
       ḳayyum 5b/151 
Ḥaydar : (Ar.) Yiğit, cesur  
       anlamlarında Hz. Ali’ye  
       verilen isim. 
       Ḥ. 8b/275, 8b/282,  
       9b/323, 12b/436 
       Ḥ. +la 8a/253, 12b/435 
ḥayfā : (Ar.) Yazık, vah vah. 
       ḥ. 13b/475 
ḫayr : (Ar.) İyilik, hayır. 
       ḫ. 12a/428 
       ḫ. –ıla 19a/693 
       ḫ. –ı bād it- 14b/511 
       ḫ. it- 18b/688 
       ḫ. ol-  10a/343 
ḥayrān: (Ar.) Şaşkın; hayran,  
       tutkun. 
       ḥ. 6b/202, 10a/340, 17b/631 
       ḥ. idi 3b/73 
       ḥ. ḳal-  11a/380 
ḥayret : (Ar.) Şaşkınlık,  
       hayret. 
       ḥ. +le 7a/218 
ḫayrı't-tābi‘īn : (Ar.) Tabiin- 
       in en hayırlısı. 
       ḫ. +dür 6b/198 
ḥayvān : (Ar.)  Canlı, varlık. 
       ḥ. 6b/194, 17b/638 
Ḥayyān : Hz. Muhammed’in  
       sahabelerinden ve  
       Veysel Karanî’yi  
       görmüş olan Herem  
       adındaki ashabın babası.  
       Ḥ. 13a/452 
ḥāżır : (Ar.) Hazır, mevcut. 
       ḥ. +dur 12b/432 
       ḥ. ol-  11a/387 
ḥażret : (Ar.) Sayın, hazret;  
       huzur, kat. 
       ḥ. 15b/564 
       ḥ. +de 5a/145 
       ḥ. +inden 13a/453 
       ḥ. +iñ 13b/486 
       ḥ. +inde 13a/454 
       ḥ. +ine 10b/354 
       ḥ. +iydi 16b/606 
       ḥ. +üñe 10a/336 

       ḥ. +üñüz 7b/240 
       ḥ. aṣḥāb-ı ḥażret 12b/432 
       ḥ. –i Ḥaḳ 16b/608 
       ḥ. –i Ḥaḳḳ+ıñ 4b/110 
       ḥ. –i Ḫıżr 17a/610 
       ḥ. –i seyyīd 5b/157 
       ḥ. –i Veys-i Ḳaran 
       ḥ. ḫāṣān-ı ḥażret 5b/161 
       ḥ. maḳbūl-ı ḥażret 15b/565 
hele : Hele.  
       h. 11a/374, 14b/519 
ḥelāl : (Ar.) Caiz olan, helal. 
       ḥ. 16a/585 
       ḥ. it- 16a/583, 16b/592 
       ḥ. kesb-i ḥelāl+e 17a/615 
hem : (Far.) Ayrıca, hem.  
       h. 5b/152, 7a/222,  
       11a/390, 11b/391,  
       13a/463, 18a/659, 18a/668 
       h. -ṣoḥbet 16b/602 
hemān: (Far.) Derhal, hemen 
       h. dem 14b/511 
hem-dem : (Far.) Arkadaş,  
       yakın dost.  
       h. 14a/507, 16b/601 
hem-dest : (Far.) Kuvvet ve  
       kudrette elele veren, ortak. 
       h. 4a/103 
hemīn : (Far.) Bu, işte bu. 
       h. 12b/448, 17a/618, 
       17a/625, 18a/652, 18b/672 
       h. +dür 12a/430,  
       14a/509, 14b/528, 15b/566 
       h. ol-  11a/371, 12b/437,  
       12b/439, 15b/564 
hemīşe : (Far.) Daima, her  
       zaman, sürekli. 
       h. 3a/58, 6a/172,  
       6b/208, 10a/333,  
       14a/500, 16b/604,  
       17a/617, 17a/619 
hep : Sürekli, hep.  
       h. 10b/369 
her : (Far.) Her, bütün.  

h. 1b/4, 1b/5, 3a/61,  
5b/177, 7a/216, 7a/218,  
5b/191, 7b/238, 8a/266,  
8a/276, 15b/558, 15b/559,  
14a/522, 16a/587 
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       h. her-bār 17a/624 
       h. her biri 8b/274,  
       9b/327, 16a/589 
       h. kim 18b/670 
       h. kişi 17a/614, 18a/664 
       h. vaḳt 14a/498 
Herem : Hz. Muhammed’in  
       sahabelerinden ve Veysel Karanî’yi  
       görmüş, onunla konuşmuş olan kişi. 

H. 13a/452, 13a/456,  
11b/422, 13a/470,  
12a/437, 13b/480,  
12a/442, 13b/482,  
12b/458, 14a/504,  
12b/467, 14a/509,  
12b/471, 14b/512 

       H. İbni Ḥayyān 13a/466 
ḥerīf : (Ar.) Herif, adam. 
       ḥ. ḥerīf-i yār-ı pīrūz b/79 
hevā : (Ar.) İstek, heves. 
       h. +da 2a/35 
       h. –yı nefs 17a/623 
hevāyī : (Ar.) Havaya ait   
       olan, uçan. 
       h. murġān-ı hevāyī 8b/285 
heves : (Ar.)  İstek, heves. 
       h. 2a/35 
       h. ḳıl- 14b/514 
heybet : (Ar.) Korku ile 
       saygı duygularını bir- 
       den uyandıran hal veya  
       gösteriş.  
       h. +inden 12a/413 
ḥimār : (Ar.) Eşek. 
       ḥ. +ı 10b/365 
ḫırāmān : (Far.) Salınarak,   
       naz ve eda ile yürüyen.  
       ḫ. 6b/204 
ḫırḳa : (Ar.) Kalın kumaştan 
       yapılmış ceket uzunlu- 
       ğunda bir giyecek.  
       ḫ. 10a/338, 11a/375 
       ḫ. +sın 9b/322 
       ḫ. +sını 10b/358 
       ḫ. +yı 10b/355, 11a/376 
ḫısset : (Ar.) Cimrilik. 
       ḫ. eyle-  18b/682 
Ḫıżr : İçenlere ölümsüzlük  
      veren âb-ı hayatı içmiş  

      olan  ve kulların imda- 
      dına yetişen kişi. 
       Ḫ. ḥażret-i Ḫıżr 17a/610 
ḥicāb : (Ar.) Perde, engel;  
       utanma. 
       ḥ. +ı 4a/106 
       ḥ. +uñ 4a/97 
Ḥicāz : (Ar.) Arabistan’da  
       Mekke ile Medine’nin  
       içinde bulunduğu bölge.  
       ḥ. şāh-ı Ḥicāz+a  4b/119 
hicrān : (Ar.) Ayrılık, ayrılık  
       acısı, hicran. 
       h. nār-ı hicrān+ı-y-la 8b/281 
hicret : (Ar.) İslamî takvimde  

        tarih başlangıcı, Pey- 
        gamber’in Mekke’den  
        Medine’ye göçü. 
       h. +i 3a/68 
hīç : (Far.)  Hiç. 
       h. 6b/205, 9b/317,  
      18a/662 
ḫilāfet : (Ar.) Peygamber  
       vekili olarak İslam’ı  
       koruma vazifesi. 
       ḫ. 7b/236, 11a/388 
       ḫ. +den 11a/381 
       ḫ. taḫt-ı ḫilāfet 11a/380 
       ḫ. terk-i ḫilāfet 11a/387 
himem : (Ar.) Himmetler,   
       gayretler, çabalar. 
       h. +den 10a/333 
himmet : (Ar.) Gayret, çaba. 
       h. +iñde 3b/84 
       h. +ümüz 9b/320 
       h. it- 7b/245 
       h. naḳd-ı himmet+in 7b/249 
ḥiṣṣe : (Ar.)  Pay, hisse. 
       ḥ. 4a/107, 14a/492 
 ḫiṭāb: ( Ar.) Konuşma, hitap.  
       ḫ. –ı ‘izzet 7a/219, 10b/359 
       ḫ. eyle- 9a/304 
ḫiẕmet : (Ar.) İş, vazife. 
       ḫ. +ler it- 9a/292 
       ḫ. +üñe 10a/336 
ḫod : (Far.)  Kendi. 
       ḫ. 6b/196, 17b/645, 18b/684 
ḫoş : (Far.) İyi, güzel, hoş. 
       ḫ. 12b/437 
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       ḫ. +dur 16b/602 
       ḫ. -ḥal 4a/104 
ḫūb : (Far.) Güzel, iyi. 
       ḫ. 9a/294 
       ḫ. ṣāḳi-yi ḫūb+a 4a/100 
Ḫudāyī : (Far.) Allah’a  
       mensup ve ilgili olan. 
       ḫ. merd-i Ḫudāyī 11b/408 
ḫulḳ : (Ar.) Tabiat, huy. 
       ḫ. +ı 13b/478 
       ḫ. –ı ‘azīm 2a/23 
ḫumār : (Ar.) Mahmurluk. 
       ḫ. -ıla 3b/72 
ḫūn : (Far.) Kan.  
       ḫ. ġarḳ-ı ḫūn+dan 13a/462 
ḥūr : (Ar.) Huri, cennet kızı. 
       ḥ. 18a/651 
ḥurrem : (Ar.)  Güler yüzlü, gönül açan.  
       ḥ. 2b/37 
ḫursend : (Far.) Kanaat eden, 
       kısmetine razı olan.  
       ḫ. 14b/528 
ḫurşīd : (Far.) Güneş. 
       ḫ. +e 4b/125 
       ḫ. –i tābān 4b/111 
ḫuṣūṣā : (Ar.) Özellikle  
       ḫ. 12b/445 

  ḫuşū‘:(Ar.) Alçakgönüllülük,   
         Allah’a karşı korku ve  
         saygı duyma. 

       ḫ. Rāh-ı ḫuşū‘+ı 7a/211 
ḫuṭbe : (Ar.) Hatibin minberden 
        halka verdiği dinî öğüt. 
       ḫ. 9a/295 
       ḫ. +yi 9a/294 
ḥużūr : (Ar.) 1. Hazır olma,  
       bulunma.  
       ḥ. +a 14b/514 
       ḥ. –ı Ḥaḳ 7b/245 
       2. Rahatlık. 
       ḥ. it-  9b/329 
Ḫüdā : (Far.) Allah, Tanrı. 

Ḫ. 2a/20, 6b/199, 6b/201,  
6a/208, 10b/362,  
9b/351, 16a/589,  
15a/566, 17a/614,  
16a/600, 18a/668,  
17a/649, 19a/689 

       Ḫ. +dan 2a/27, 2b/42, 10a/335,  

       10b/351, 13b/474, 17a/626 
       Ḫ. +nıñ 3a/59, 5b/162, 10b/354,  
       18a/651 
       Ḫ. +nuñ 12b/440, 19a/694 
       Ḫ. +ya 2a/19 
       Ḫ. –y-ıla 16b/596 
       Ḫ. ‘aşḳ-ı Ḫüdā+dan 17b/648 
       Ḫ. fażl-ı Ḫüdā 15a/547 
       Ḫ. maḥbūb-ı Ḫüdā+yı 2b/46 

  ḥükm : (Ar.) Emir, kesin 
       karar, hüküm. 
       ḥ. +iñ 11a/389 
       ḥ. –ile 10a/338 
       ḥ. -i Ḥaḳḳ 3a/64, 
       ḥ. –i Ḥaḳḳ-ıla 7b/243 
       ḥ. –i Rab 6a/189 
hümā : (Far.) Zümrüdüanka,     
        devlet kuşu. 
       h. –yı rūḥ 8a/257 
hümāyūn: (Far.) Kutlu, mü- 
       barek, saadetli. 
       h. 3a/69, 4b/109 
hüner : (Far.) Sanat, ustalık.  
       h. 3b/82 
hüner-ver : (Far.) Marifetli,  
      becerikli, usta. 
       h. 3b/79 
       h. merd-i hüner-ver 3b/82 
ḥürmet : (Ar.) Saygı, hürmet. 
       ḥ. 12b/447 
       ḥ. +içün 2b/41 
       ḥ. it- 12b/444 
       ḥ. ḳıl- 12b/443 
Ḥüseyn : (626-680) Hazret-i  
       Muhammed’in torunlarından ve  
       Hazret-i Ali’nin Hazret-i 
Fatıma’dan 
       doğan ikinci oğlu  
       olup Muaviye’nin oğlu Yezid  
       tarafından Kerbela’da şehid 
       edilmiştir. 
       Ḥ. 2a/29 
ḥüsn : (Ar.) Güzellik, iyilik. 
       h. –i aḫlāḳ 4b/112 
ḫüsrān : (Ar.) Ziyan, zarar.  
       ḫ. 7a/227 
 

      I 
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ılḳı : At, eşek gibi tek  
       tırnaklı hayvan sürüsü.  
       ı. +sı 10b/365 
ımızġan- : Uyuklamak.  
       ı. –dı 14b/523 
ıraġ : Uzak, yakın olmayan. 
       krş. ıraḳ  
       ı.  6a/173 
ıraḳ : Uzak, yakın olmayan. 
       krş. ıraġ  
       ı. +dan 18a/662 
ıṣmarla- : Emanet etmek.  
       ı. Ḥaḳ'a ıṣmarla+duḳ  
       12a/430 
       ı. –r 9b/314 
ıżṭırāb : (Ar.) Izdırap, acı. 
       ı. +ın 8b/288 
 

        İ    
‘ibād : (Ar.) Kullar, ibadet  
        edenler.  
       i. sulṭān-ı ib‘ād 7a/228 
‘ibādet : (Ar.) Allah’ın   
        emrini yerine getirme,  
        ibadet. 

‘i. 5b/169, 14b/519, 
5a/170, 11a/388, 17a/618,  
15b/580, 17a/620, 17b/645 

       ‘i. +de 6b/206 
       ‘i. +le 5b/168, 9b/328, 17b/631 
       ‘i. +ler 5b/166 
       ‘i. +siz 6b/191 
İbil : Yemen’in Karen  
      Beldesi taraflarında  
      bulunan otlu, verimli bir  
      vadi. 
       İ. Vādī-yi İbil+dür  9b/313 
       İ. Vādī-yi İbl+i  9b/326 
İbni Ḫaṭṭāb : (Ar.) Hattab’ın  
      oğlu anlamında  
      Müslümanların ikinci  
      halifesi Hz. Ömer’in adı. 
       İ. 9a/294 

İbni Ḥayyān : (Ar.) Hayyan- 
        ın oğlu anlamında  
        Veysel Karanî’yi  
        görmüş bir sahabenin  
        adı.  

       İ. 13b/485, 14a/502 
İbni Mużar : (Ar.) Hz. Pey- 
        gamber döneminde  
        Arabistan’ın en güçlü  
        kabilelerinden biri.  
       İ. 10b/364 
ibrām : (Ar.) Zorlama, ısrar. 
       i. it- 14b/529 
iç- : İçmek . 
       i. –megi 6a/170 
iç : Bir şeyin içi, muhtevası. 
       i. +i 3b/76 
       i. +in 3b/74 

i. +inde 4b/111, 7a/212, 9b/312,  
9a/331, 11a/379, 11b/392(2),  
11b/412, 14a/495 

       i. +lerinde 6b/202 
i. +re 3a/67, 4b/115, 
6b/222, 15a/541, 15b/552,  
15a/559 

içün : İçin, sebebiyle. 
i. 7a/229, 10b/352, 15b/561,  
14b/544, 16b/592(2), 18a/660 

       i. +dür 7a/226(2)  
       i. ne içün 11b/408 
idin- : Elde etmek, edinmek. 
       i. 14a/498 
       i. –di 16a/583 
igne : İğne.  
       i. +si 15b/558, 15b/561 
       i. +sine 15b/559 
İḫlāṣ : (Ar.) Kur‘ān-ı Kerim- 
       in Allah’ın birliğinden  
       bahseden 112. suresi. 
       İ. 2b/45, 15b/558, 15b/559 
iḥsān : (Ar.) Bağış, iyilik. 
       i. 18b/686, 18b/686 
       i. +a 17a/617 
       i. eyle- 17a/616,  
       18b/683, 18b/684 
       i. +ı 18b/685 
       i. +nıñ 17a/616 
       i. idi 17a/617 
       i. ḳıl- 18b/676, 18b/677(2) 
       i. deryā-yı iḥsān 15a/544 
ihtimām : (Ar.) Özen ve  
       dikkatle iş yapma, özen. 
       i. +ı 7b/244, 14b/521 
iḥtiyāç : (Ar.) Yoksulluk. 
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       i. ehl-i iḥtiyāc+a 8a/250 
iki : İki rakamı. 
       i. 6a/186, 6a/188,  
       8a/253, 8a/256, 8b/276,  
       8b/277, 8b/284, 9b/324,   
       10b/363, 10b/367,  
       12b/441, 13a/463,  
       i. +si 10b/363 
iḳlīm : (Ar.) Ülke, yer, diyar 
       i. –imüz 5a/144 
       i. –i mübārek 4a/108 
       i. –i Yemen 5b/155 
       i. –i Yemen+dür 16a/588 
il : Memleket, ülke.  
       i. 9b/312 
       i. +iñ 12b/447 
       i. +ine 5b/164 
       i. +lerinüñ 10b/367 
İlāh : (Ar.) Tanrı, ilah. 
       İ. +a 19a/690 
       İ. +ı 11b/394 
       İ. +ım 2a/36, 7a/223 
İlāhī : (Ar.) 1. Ey Allah’ım!  
       İ. 2b/41, 4a/94, 7a/220,  
       10b/360, 10b/361,    
       14b/525,16a/595 
       2. Allah, İlah. 
       İ. ḫāṣ-ı İlāhī 16a/572 
       İ. maḥbūb-ı İlāhī 15b/557 
ile/ıla: ile edatı.  

i. 1b/9, 3b/76, 4a/103, 4b/120,  
4a/113, 6b/201, 8b/275,  
12b/467, 17a/623, 17a/627,  
16a/605, 18a/651,  
16b/620 

       i. āh-ıla 8b/286 
       i. aḥkām-ı Ḳurān-ıla  
       14a/497 
       i. aḫlāḳ-ıla 4b/112 
       i. anlaruñ-ıla 8b/278 
       i. cān-ıla 6a/181, 18b/670 
       i. cehd-ile 4a/107 
       i. derd-ile 9a/291, 9a/295 
       i. dūdı-ile 9a/297 
       i. emri-ile 8b/275 
       i. eşvāk-ıla 15a/546 
       i. evṣaf-ıla 6b/206 

i. Ḥaḳ-ıla 8a/259, 16b/602,  
15a/565, 17b/647, 17b/649,  

16b/611 
       i. ḥükm-ile 10a/338 
       i. ‘ilm-ile 3b/77 
       i. ‘izzet-ile 16a/574 
       i. ḳadr-ıla 4b/109, 16a/582 
       i. leşker-ile 6b/203 
       i. luṭf-ıla 7b/242, 9a/303  
       i. müşt-ile 8a/268 
       i. na‘rañ-ıla 3b/88 
       i. nevḫ-ile 8b/283 
       i. nūr-ıla 14a/492, 14a/493 
       i. odı-ile 9a/297 
       i. resm-ile 3a/65 
       i. ṣalāt-ıla 1b/16, 2a/25, 5a/147 
       i. ṣan‘at-ıla 16a/574 
       i. seng-ile 8a/268 
       i. server-ile 6b/203 
       i. ṣıdḳ-ıla 6a/181 
       i. söz-ile 15a/539 
       i. şevḳ-ıla 4a/104 
       i. ṭaş-ıla 9a/300 
       i. ṭayyib-ile 8a/266 
       i. vācib-ile 8a/266 
       i. va‘ż-ıla 14b/528 
       i. zehr-ile 2a/30 
ilerü : İleri, ilerisi.  
       i. 13a/459  
ilet- : İletmek, ulaştırmak. 
       i. –diler 9a/290 
‘illet : (Ar.) Neden, sebep. 
       ‘i. 6a/186 
‘ilm: (Ar.) Bilgi, ilim, bilim. 
       ‘i. ile 3b/77 
ilt- : İletmek, ulaştırmak, götürmek. 
       i. –esiz 7b/244 
       i. –üp 7b/247, 9b/314 
īmān : (Ar.) İslam’ı kabul  
       etme, inanç, inanma. 
       i. ehl-i imān+a 11b/402 
       i. ehl-i imān+ı 18b/685 
imdi : Şimdi, öyleyse. 
       i. 1b/6, 2b/46, 2b/50, 2b/52,  3a/66,   
       4a/105, 14a/496, 15b/551 
in‘ām : (Ar.) Bağış, ihsan.  
       i. 8a/252 
‘ināyet : (Ar.) İyilik. 
       ‘i. +le 5b/162 
inne haẕā ṣāḥibu'l-‘ayn : (Ar.) Şüphesiz  
       ki o gözlerin sahibi budur.  
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       i. 12b/434 
inḳılāb : (Ar.) Devrim,  
       değişim, dönüşüm. 
       i. +ın 8b/288 
iñle : İnlemek. 
       i. 2b/50 
ins : (Ar.) İnsan, beşer.  
       i. +i 8a/259, 17b/647 
       i. +iyle 12a/427 

   insāf : (Ar.) Merhamet, acıma, insaf. 
       i. it- 14b/526 
       i. ḳıl- 18a/655 
insān : (Ar.) İnsan, beşer. 
       i. 2b/48, 2b/53, 3b/85, 7a/227,  
       9a/306, 17a/616, 18b/672 
       i. mecmū‘-ı insān 7b/231, 18b/686 

  intiḳāl : (Ar.) Göçme, ölüm. 
       i. +i 7b/232 
ir-: Ulaşmak, varmak. 
       i. –di 2a/18, 5a/138, 5b/162,  
       10b/359 
       i. –düñ 11a/373 
       i. –e 7a/219, 7b/243,  
       14b/514, 15a/547 
       i.-emez 17a/611 
       i.-enler 15b/554 
       i. –er 5a/136, 13b/471 
       i. –esin 5a/131 
       i. –mek 7a/226 (2)  
       i. –mekden 11a/388 
       i. –memişdi 4b/114 
 irer- : Ulaştırmak, eriştirmek. 
       i. –sin 8a/250 
‘irfān : (Ar.) Bilgi, bilme.  
       ‘i. 18a/663 
       ‘i. ehl-i ‘irfān 13a/452,  
        16b/595, 18a/660,  
        18a/663 
irgür- : Ulaştırmak. 
       i. 7b/238, 10a/337, 10a/341 
iriş- : Erişmek, varmak; elde  
       etmek 
       i. –diler 9b/325 
       i. –e 3a/58, 4a/102  
       i. –üp 15a/548 
irsāl : (Ar.) Göndermek. 
       i. 4b/126, 10a/336 
irşād : (Ar.) Hidayete erdirme,  
       doğru yolu gösterme. 

       i. 7a/228, 16b/608 
       i. it- 17a/610 
is : Sahip, malik. 
       i. +sine 9b/314 
īẟār : (Ar.) Cömertlikle mal  
      dağıtmak, saçmak.  
       ī. 3b/73 
       ī. ol- 15a/545 
ise : İse, şart edatı.  
       i. 2a/29, 2b/45, 6a/181,                  
       7b/234, 8a/267,  
İslām : (Ar.) İslamiyet,  
       Müslümanlık, İslam dini 
       Ī. dīn-i İslām+ı 7b/237 
ism : (Ar.) Ad, isim. 
       i. +ini 1b/4 
iste- : İstemek, arzu etmek. 
       i. –di 11b/393 
       i. –dügüñüz 10a/343 
       i. –mezven 14a/506 
       i. –r 11a/386, 16b/599 
       i. –rim 10b/369 
       i. –rsin 7a/219 
       i. –rsiz 10a/334 
isticāze : (Ar.) İzin istemek. 
       i. 4b/119 
istiḳbāl : (Ar.) Gelecek. 
       i. +i 9a/291 
iş : iş, meşkale.  
       i. 3a/57, 3b/81 
       i. +de 1b/4 
       i. +den 1b/5 
       i. +e 3a/61, 16a/585 
       i. +i 9b/315, 16a/577,  
       16b/604, 17a/617,  
       18b/669, 18b/682 
       i. +im 13b/484 
       i. +iñ 1b/4, 14a/498 
       i. it- 14a/497 
       i. +ümüz 11b/402 
işbu : Bu, işte bu.  
       i. 14b/527, 14b/528 
işit- : Duymak, işitmek. krş. eşit-   
       i. 14a/497 
       i. –di 14b/526 
       i. –(d)en 8b/286 
       i. –(d)üp 2b/51 
işle- : Yapmak, oluşturmak.  
       i. 10b/356 
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       i. –yenler 16b/593 
iştiyāḳ : (Ar.) Şevklenme,  
       şevk duyma. 
       i. +ı 4b/118 
it-: Etmek, yapmak. krş. et-  

i. 2b/37, 2b/38, 3b/87, 4a/106,  
4a/107, 3b/94, 10a/338, 14a/496,  
12b/458, 18a/656, 18b/678,  
17a/646 
i. –di 4b/118, 6a/184, 8a/257,  
6b/221, 8a/260, 8b/273(2),  
7b/254 (2), 11a/375, 11a/387,  
9b/351, 11b/400, 12b/444(2),  
11a/409, 13a/456, 14a/495,  
13a/472 (2), 14b/519,  
13a/481, 14b/526, 16a/570,  
15b/580 

       i. –di de 12b/433 
       i. –diñ 2b/39 
       i. –dükde 9b/322 
       i. –düm 7a/228, 7a/229 
       i. –düñ 10b/362 
       i. –düñüz 12a/429 
       i. –(d)e 2b/43, 2b/51, 2b/53,        
       4a/99, 4a/103,    
       4b/127, 6b/199, 6b/201,  
       6b/204, 11a/387, 12b/439,  
       15a/545, 15a/547, 15b/568,  
       18b/688, 19a/689, 19a/690 
       i. –(d)e başla-  14b/517 
       i. –(d)em 10b/353,9a/315 
       i. –(d)emez 3a/57 
       i. –(d)en 1b/5, 4b/122,  
       13b/478, 16b/595 
       i. –(d)enler 12b/444 
       i. –(d)er 3a/71, 3b/77,  
       8b/282, 8b/283,  
       17a/610, 18a/655 
       i. -(d)er ol- 12b/447 
       i. –(d)erdi 3a/70, 3b/81,  
       7a/213 
       i. –(d)erek 8b/276, 12b/434 
       i. –(d)erlerdi 8b/285,  
       12b/436, 12b/441  
       i. –(d)esin 1b/11 
       i. –mek içün 16b/592, 16a/583 
       i. –mek gerek 12a/430 
       i. –meyeyin 14b/529(2) 
       i. –mez 14a/507, 18a/658 

       i. –mezler 9b/317 
       i. –miş 3b/74 
       i. –mişdi 6a/171, 17a/623 
       i. –miş idi  17a/620,15b/587,  
       17b/648 
       i. –(d)üben 4b/119,  
       8a/264, 8b/279, 
       i. –(d)üp 3a/71, 5a/131,  
       5a/171, 7b/237, 8a/254,  
       7a/246, 10b/354, 13a/462,  
       13b/504 
       i. –se 16a/573 
       i. –seler 16a/574, 18a/654 
       i. –señ 13b/481 
       i. –sin 7b/245(2), 9b/329 

i. –sün 5b/149, 8a/251(2),  
6b/214, 10a/339, 11a/374,  
13a/479, 18b/688 

i‘tibār : (Ar.) Saygınlık.  
       i. it- 9b/317 
iy : Ey, seslenme edatı.  

i. 1b/7, 1b/9, 3a/66, 3b/73,  
3a/78, 4b/120, 4b/125, 5a/139,  
4a/121, 5b/161, 6a/183, 7a/220, 
7a/224, 7a/228, 7b/239, 9a/306, 
10a/332, 10a/335, 10a/347, 
10b/351, 10b/362, 10b/370, 
11a/386, 11a/390, 11b/398, 
11b/408, 11b/410,  
10b/373, 12a/416, 12a/427,  
11a/411, 13a/466, 13a/470,  
12a/442, 13b/485, 14a/491,  
12b/463, 14a/505, 14a/509,  
12b/471, 15a/537, 15a/539,  
13b/502, 15b/551, 16b/595,  
15a/568, 17a/615, 17b/639,  
16a/601, 18a/658, 18a/660,  
16b/623, 18a/663, 18a/667,  
17a/632, 18b/672, 18b/677,  
17a/639, 18b/683, 18b/687 

‘izz : (Ar.) Değer, yücelik. 
       ‘i. 15b/563 
iẓhār : (Ar.) Açık etme,   
       gösterme. 
       i. 7a/229 
‘izzet : (Ar.) Değer, yücelik. 
       ‘i. 5a/140, 15b/564, 16a/576 
       ‘i. +e 10a/344 
       ‘i. –ile 10a/332, 16a/574 
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       ‘i. +ler 16a/575 
       ‘i. +ler it- 9a/292 
       ‘i. āẟār-ı ‘izzet 15b/566 
       ‘i. aṣḥāb-ı ‘izzet 12a/427 
       ‘i. ḫiṭāb-ı ‘izzet 7a/219,  
        10b/359 
       ‘i. it- 12b/444, 12b/447 
 

      J 
jāle : (Far.) Çiy, şebnem. 
       j. 3b/76, 8b/282 
 

       K 
ḳābe-ḳavseyn :(Ar.) İki kavis 
         arasındaki mesafe, Hz.  
         Muhammed’in Mirac  
         Gecesi’nde Allah’a olan  
         fiziksel yakınlığı.  

       k. burc-ı ḳābe-ḳavseyn  
       7a/217 
       k. şehsüvār-ı ḳābe- 
       ḳavseyn 15b/568 
ḳabīle : (Ar.) Boy, kabile. 
       ḳ. 10b/363 
ḳabūl : (Ar.) Onaylama,  
        kabul etme. 
       ḳ. eyle-  10a/335, 10b/351 
       ḳ. it-  8a/254, 10a/338,  
       10a/339, 14a/507 
ḳaç- : Kaçmak, firar etmek. 
       ḳ. –uban 12b/449 
ḳaçan : Ne zaman.  
        ḳ.  14a/508 
ḳadar : Kadar edatı.  
       ḳ. bu ḳadar  14a/503,  
       14b/527 
ḳadem : (Ar.) Adım.  
       ḳ. 10a/333 
       ḳ. +ler 12a/429 
ḳādir : (Ar.) Gücü yeten,  
       kudretli, güçlü . 
       ḳ. 3a/64 
       ḳ. 3a/57, 3a/58 
       ḳ. +dür 3a/61 
ḳadr : (Ar.) Kıymet, değer. 
       ḳ. +i 16a/571 

       ḳ. +in 15a/536,  
       16a/571, 17a/614, 18a/657 
       ḳ. –ıla 4b/109, 16a/582 
       ḳ. –i celāl 12b/446 
kāfir : (Ar.) Allah’a inanma- 
       yan, hakkı inkar eden, kafir. 
       k. 2a/30, 12a/424 
ḳahr: (Ar.) Yok etme, eziyet.  
       ḳ. +ın 8b/289 
ḳāim : (Ar.) Vaktini namaz  
       kılmakla geçiren.  
       krş. kāyim 
       ḳ. 6b/209 
       ḳ. idi  17a/621 
ḳal- : Kalmak, durmak. 
       ḳ. –a 5a/129 
       ḳ. –anında 11b/406 
       ḳ. –aydum 5b/150 
       ḳ. –dı 11a/373, 11a/374,  
       11a/380, 14b/512 
       ḳ. –ıbdur 16a/582 
       ḳ. –mayup 8a/258 
       ḳ. –maz 1b/5, 18b/678 
       ḳ. –mış 2a/35 
       ḳ. –mış ol- 17b/638 
       ḳ. –sa 17a/628 
       ḳ. –ur 1b/5 
ḳalb : (Ar.) Yürek, gönül. 
       ḳ. +i 18b/675 
       ḳ. +imden 7b/246 
       ḳ. +inde 13a/458 
       ḳ. +ine 13a/461 
ḳalender-veş : (Far.) Derviş  
       gibi, dünyadan elini  
       eteğini çekmiş kişi gibi.  
       ḳ. 3b/77 
kāmil : (Ar.) Olgun, bilgili. 
       k. 2a/23, 2b/48, 3a/65, 3b/85,  
       11a/385, 17a/610 
       k. merdüm-i kāmil 3b/79 
       k. şeyḫ-i kāmil 16a/587 
ḳamu : Hep, bütün. 

ḳ. 3a/64, 2a/32, 2b/39, 6a/170, 
6a/176,  
5a/162, 7a/214, 9a/293,  
9a/327, 11a/372, 11a/389,  
11a/405, 16a/578 

       ḳ. +dan 3a/60, 6b/192 
       ḳ. +sı 6b/201, 17a/628 
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ḳan: Kan.  
       ḳ. 8b/280 
       ḳ. +a 9a/299 
       ḳ. +lu 8a/265 
kān: (Far.) Kaynak, yurt, ocak 
       k. –ı ‘adālet 11a/390 
       k. –ı kerāmet 14a/256 
       k. –ı şefḳat 11b/396 
ḳanda : Nerede, ne tarafta.  
       ḳ. 7a/218 
ḳandan : Nereden.  
       ḳ. 5a/143 
ḳanı : Hani, nerede.  
       ḳ. 5a/142, 13b/478,  
      13b/479 
ḳanḳı : Hangi.  
       ḳ. 12a/426 
ḳapu : Kapı.   
       ḳ. +ña 10a/338 
       ḳ. +ñda 3b/84 
       ḳ. +nuñ 5a/140 
       ḳ. +sına 5a/131 
kār : (Far.) Meşkale, iş. 
       k. +ı 17a/619 
       k. it- 4b/118 
kār ü bār : (Far.) İş güç.  
       k. +ı 18a/652(2) 
ḳara : Siyah, kara. 
       ḳ. 2a/33, 8b/273 
       ḳ. gey- 8a/269 

  ḳarār: (Ar.) Karar, devamlılık. 
       ḳ. +ı ḳıl- 17b/636 
Ḳaran : Yemen taraflarında etrafı kum   
       dağları ile çevrili kurak ve küçük  
       bir belde.  
       Ḳ. 9a/308, 9b/313,  
       12b/442, 12b/444, 12b/446 
       Ḳ. +da 9a/309, 9b/314,  
       9b/317 

Ḳ. +dan 4b/111, 5a/136,  
3b/111, 5b/155, 6a/180,  
11a/406, 12b/449 

       Ḳ. +dur 4a/108, 5a/144 
       Ḳ. Ḳaran kūy+ı 9b/325 
       Ḳ. Vādi-yi Ḳaran+da  
       6a/172, 15b/556 

Ḳ.Veys-i Ḳaran 6a/178, 10a/342, 
11b/393, 12a/414, 15b/565 

ḳarı : Yaşlı, ihtiyar.  

       ḳ. 17a/627 
       ḳ. +cıḳ 6a/188 
ḳarın : Mide, karın. 
       ḳ. +dan 14b/524 
ḳarındaş : Kardeş, aynı anne  
       ve babadan olanlar. 
       ḳ. +ım 13b/475 
ḳarış-: Karışmak, müdahale  
       etmek. 
       ḳ. –maz 10a/345, 10a/346 
kāribān : (Far.) Kervan. 
       k. muḳtedā-yı kāribān+dur 16b/594 
ḳarīn : (Ar.) Yakın, eş dost. 
       ḳ. 4b/125  
ḳarşu : -A karşı edatı.  
       ḳ. 3a/71  
ḳarye : (Ar.) Küçük yerle- 
       şim yeri, köy, mezra. 
       ḳ. 9a/309 
ḳaṣd : (Ar.) Niyet, amaç. 
       ḳ. +ına 13b/486 
       ḳ. it-  11a/387 
ḳassām : (Ar.) Mirasçılar  
       arasında mirası bölüş- 
       türen ve küçüklerin 
       hakkını koruyan memur.  
       ḳ. 8a/252 
kaş : Kaş. 
       ḳ. +ı 12a/412 
ḳat : Yan, huzur.  
       ḳ. +ında 10a/334,  
      15a/535, 17a/627,   
      18b/673, 18b/680 
ḳat‘ : (Ar.) Parçalara bölme,  
       kesme.  
       ḳ. it-  17a/623,  
       17a/626, 17b/648 
       ḳ. ḳıl- 5b/156 
ḳaṭır : Katır. 
       ḳ. 10b/366 
ḳatlan- : Katlanmak,  
       beklemek, dayanmak. 
       ḳ. –ayın 14b/516 
ḳatre : (Ar.) Katre, damla. 
       ḳ. +sin 1b/12 
ḳavī : (Ar.)  Güçlü, kuvvetli.  
       ḳ. 2a/34 
ḳavm : (Ar.) Topluluk, ulus. 
       ḳ. 16b/609 
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       ḳ. +i 12b/446, 18a/666,  
       18b/672 
       ḳ. +inde 10b/363 
       ḳ. +iñden 14a/501 
ḳayırma- : Endişelenmemek.  
       ḳ. 1b/8 
ḳāyim : (Ar.) Vaktini namaz   
       kılmakla geçiren.  
       krş. kāim 
       ḳ. idi  5b/165 
ḳāyimīn : (Ar.) Ayakta  
       durarak, ayakta olup. 
       ḳ. 7a/210 
ḳażā : (Ar.) İlahî takdir. 
       ḳ. –ya 3a/56 
kebe : Çobanların ve  
       köylülerin giydikleri  
       yünden yapılmış aba.  
       k. 17b/630 
kedūret : (Ar.) Gam, keder. 
       k. +den 1b/10 
kelām: (Ar.) Söz, kelam, laf. 
       k. –ı ehl-i ‘aşḳ 15a/540 
kelīm : (Ar.) Kendisine söz  
      söylenilen, hitap olunan.  
       k. +i 11a/378 
kem : (Far.) Kötü, az, eksik. 
       k. 3a/59 
kemāhī : (Ar.) Olduğu gibi,  
       hakkıyla.  
       k. 11b/394, 14b/525,  
       15a/536 
kemāl : (Ar.) Olgunluk,  
       mükemmellik. 
       k. +i 3a/62 
       k. +in 13a/453, 17a/614 
kenār : (Far.) Kıyı, kenar.  
       k. +a 10b/355 
       k. +ında 13a/457 
kendü : Kendi, öz.  
       k. 15a/537, 18a/650 
       k. +nüñ 12b/445 
       k. +si 2a/22, 9b/316, 11a/378 
       k. +ye 11a/382 
       k. +yi 6b/194, 18a/650 
kerāmāt : (Ar.) Velilerin  
       gösterdikleri olağandışı  
       mucizevî hâller. 
       k. +ı 16b/598 

kerāmet : (Ar.) Velilerin  
       gösterdikleri olağandışı  
       mucizevî hâl. 
       k. 2b/40, 3b/81, 3b/91, 10a/342 
       k. +üñe 10b/368 
       k. kān-ı kerāmet 14a/256 
Kerbelā : Irak’ta İmam Hüseyin’in şehid  
       edildiği ve türbesinin bulunduğu  
       şehir. 
       K. şehīd-i Kerbelā+dur 2a/29 
kerem : (Ar.)  İhsan, iyilik.  
       k. 2b/38, 3b/84 
       k. +den 3b/85, 5b/151,  
       6a/186, 7b/245, 10a/333,  
       15b/560 
       k. +le 1b/2 
       k. +ler eyle- 12a/428 
       k. +ler it- 12a/429 
       k. +ler ḳıl- 15a/547 
       k. ḳıl- 2a/36, 4b/120, 10a/341,  
       10b/356, 10b/360,  
       12a/428, 15a/543 
kerīm : (Ar.) Cömert; yüce.          
       k. 15a/543 
kerre :  (Ar.) Defa, kez, kere. 
       k. 4b/118, 17b/631 
       k. bu kerre 2b/37, 12b/444 
kesb : (Ar.) Çabalayarak, 
      çalışarak kazanma. 
       k. 16a/583 
       k. eyle- 5b/163 
       k. –i ḥelāl 17a/615 
       k. it- 2b/42, 4a/103 
kevneyn : (Ar.) Dünya ve 
       ahiret hayatı, iki dünya. 
       k. sulṭān-ı kevneyn  
       7b/231, 15b/568 
       k. şāh-ı ḳevneyn  
       7a/217, 8b/271 
ḳıbāb : (Ar.) Kubbeler. 
       ḳ. taḫt-ı ḳıbāb+ında   
      15a/537 
ḳıl- : Yapmak, kılmak. 
       ḳ. 1b/6, 1b/16, 2a/31, 2a/36, 3b/84,   
       3b/89, 3b/91, 4a/97, 4a/98,  
       4b/120,  7b/237, 10a/341,  
       10b/356, 10b/360,  
       11b/399, 15a/540,  
       18a/655, 18a/665,  
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       18b/677, 18b/679,  
       18b/683 
       ḳ. –a 4a/93, 4a/98,  
       4a/101, 14a/508,  
       15a/543, 15a/546,  
       15a/547, 19a/689 
       ḳ. –alım 15b/551 
       ḳ. –ana 14b/528 
       ḳ. –asın 18b/676(2) 
       ḳ. –dı 5a/134,  5b/152,  
       6a/186, 7b/234, 7b/235,  
       7b/236, 8a/260, 8a/267,  
       9a/291, 9a/303 (2),  
       9b/322, 9b/329, 10a/336,           
       11a/376, 11a/377, 11a/390,    
       11b/391, 12b/450,    
       14b/514, 14b/517,    
       16a/587, 17b/635,  
       17b/636, 17b/644,    
       18a/655, 18b/677, 19a/691 
       ḳ. –dıġında 7b/233 
       ḳ. –dılar 2a/31 
       ḳ. –duġı 7b/232, 8b/287 
       ḳ. –duḳ 12a/427 
       ḳ. –dum 14a/504 
       ḳ. –duñuz 10a/333, 12a/429 
       ḳ. –ıñ 5b/161, 14a/491 
       ḳ. –ma 2a/36, 13b/482,  
       14a/501, 18b/673 
       ḳ. –madı 17b/633 
       ḳ. –maġa 7a/228, 17b/644, 17b/645 
       ḳ. –maḳ 9a/302, 17a/619 
       ḳ. –maḳ da 18b/684 
       ḳ. –masun 5b/151 
       ḳ. –mayup 5a/132 
       ḳ. –sa 16a/577 
       ḳ. –sañ 1b/12 
       ḳ. –sun 7b/244, 7b/248,  
       8a/250, 11a/385,  
       12a/428, 18a/657, 19a/689 
       ḳ. –uban 8b/276, 15b/561 
       ḳ. –uñuz 14a/493 
       ḳ. –up 2a/23, 5b/156, 7b/233,  
       7b/246, 7b/249, 8a/267,  
       8b/277, 8b/285, 10a/340,  
       11b/401, 12b/443,  
       13b/477, 13b/482, 19a/690 
       ḳ. –ur 6a/188, 13a/462,  
       14b/515 

       ḳ. –urdı 3a/70, 5b/166,  
       7a/211, 7a/212,  
       17a/618, 17b/646 
ḳıl : Kıl, tüy. 
       ḳ. +ı 3a/55 
       ḳ. +larınuñ 10b/367 
ḳısmet : (Ar.) Nasip, pay.  
       ḳ. it-  8a/251 
ḳıṣṣa : (Ar.) Hikâye, öykü. 
       ḳ. +dan 4a/107 
       ḳ. +müzi 15b/553 
kıyāmet : (Ar.) Kıyamet, 
       mahşer günü, hesap günü. 
       k. 12b/431, 12b/432 
ḳıyās : (Ar.) Karşılaştırma,  
       kıyas, mukayese. 
       ḳ. it- 18a/656 
ki : (Far.) Ki edatı.  

k. 3a/58, 3b/76, 3b/87,  
2b/63, 6a/174, 6a/177,  
5a/161, 6b/208, 7a/219,  
6a/204, 9a/295, 9a/296,  
8a/281, 9b/328, 10a/344,  
8b/306, 10a/348, 10b/353,  
9a/331, 11a/377, 11a/384,  
10a/353, 11b/397, 11b/405,  
10b/380, 12a/421(2), 12b/437, 
12b/443, 13a/464, 13a/468,  
12a/434, 13b/479, 14a/492,  
12b/456, 14a/498, 14a/507,  
13b/499, 15b/563, 15b/564,  
14a/528, 16a/573, 16a/574,  
14b/536, 16a/577, 16b/593,  
15a/558, 16b/609, 17a/616,  
16a/610, 18a/650, 18a/651,  
16b/614, 18a/659, 18a/661,  
16b/625, 18a/665, 18b/669,  
17a/639, 18b/683, 18b/687,  
17a/649, 19a/693 

       k. tā ki 11b/403,  
       14a/499, 18a/667 
ḳīl ü ḳāl : (Ar.) Dedikodu.  
       ḳ. +ı 7a/214 
kilīm : (Far.) Dervişlerin  
        giydikleri hırka.  
       k. +i 11a/378 
kim (I) : (Far.) Ki edatı.  

k. 1b/3, 1b/4, 1b/8,  
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1a/11, 2a/17, 2a/29,                         
2b/43, 2b/45, 3a/61,                            
3b/76, 3b/84, 3b/86,                     
4a/104, 2b/71, 4b/122,                    
4b/123, 3b/92,                      
5a/141, 5a/146,  
4a/117, 6a/175,  6a/178,  
5a/160(2), 7a/224, 7a/229,  
6a/196, 7b/238, 7b/239,  
6a/202, 9a/305, 9b/320,  
8b/308, 10b/358, 11a/375,  
10a/366, 11b/408, 12a/427,  
10b/390, 13a/455, 13a/458,  
12a/444, 14a/491, 14a/497,  
12b/465, 14a/505, 14b/514,  
13b/495, 15a/542, 15b/552,  
14a/529, 15b/569, 16a/571,  
14b/533, 16a/580, 16a/587,  
14b/549, 16b/594(2), 16b/605, 
17a/612, 17b/632, 17b/635,  
16a/603, 17b/647, 18a/655,  
16b/617, 18a/661, 18a/663,  
17a/642, 18b/682, 18b/686,  
17a/648 

       k. tā kim 18b/674 
kim (II) : Kim, soru zamiri. 
       k. 14a/508 

k. +dür 9b/319, 12a/421(2),  
15a/566, 18a/656 

       k. +e 7b/240, 18b/681 
       k. her kim 14a/507 
       k. +i 2b/44 
       k. imiş 2b/50 
       k. +iñ 2b/45 
       k. +sin 5a/141 
kimesne : Kimse, her kim. 
       k. +den 17b/638 
kimi : Bazısı, kimi.  
       k. 7a/216(2) 
       k. +n 9b/316 (2) 
kimse : Kimse, her kim. 
       k. 7b/241, 9a/305,  
       11b/398, 15a/531(2),  
       15b/569, 16b/599, 17a/611,  
       17b/633, 18a/657 
       k. +yle 6b/193 
kimyā : (Ar.) Kimya, ilim. 
       k. +dur 16b/593 
kirāmī : (Ar.)  Cömertlere  

       has olan, eli açıklardan  
       olan. 
       k. merd-i kirāmī   
       13a/459 
       k. şāh-ı kirāmī 10a/330,  
       10a/331 
kirde : (Far.) Pide, ekmek. 
       k. 17b/637 
kisvet : (Ar.) Giyecek, giysi. 
       k. +ini 10b/361 
kişi : Kişi, şahıs.  
       k. 2b/44, 7a/216, 18b/669 
       k. her kişi 17a/614,  
       18a/664 
       k. +nüñ 7a/215 
       k. +yedür 2b/42 
kitāb : (Ar.)  Kitap; Kur’an-ı Kerim. 
       k. +ı 3a/66, 19a/689 
       k. –ı müstaḳil 16b/599 
ḳo- : Koymak, bırakmak,  
       vazgeçmek. 
       ḳ. 1b/9, 17b/632 
       ḳ. –dı 8b/274, 9a/296, 17b/637 
       ḳ. –dılar 8a/266, 8b/272 
       ḳ. –dum 13b/476 
       ḳ. –ma 1b/6, 2b/41, 4a/106, 10a/340 
       ḳ. –madım 12a/425 
       ḳ. –masun 7b/248 
       ḳ. –r 9a/295 
ḳon- : Konmak, tünemek.  
       ḳ. –dı  8a/257, 8b/271  
ḳondur- : Ağırlamak.  
       ḳ. –up 9a/292 
ḳonul- : Koyulmak,  
        yerleştirilmek.  
       ḳ. -dı 12b/433 
ḳop- :1.  Kopmak, kırılmak. 
       ḳ. –sa 3a/55 
       2. Ortaya çıkmak, zühur  
       etmek, olmak. 
       ḳ. –ar 18b/669 
       ḳ. –dı 17a/613 
       ḳ. –duġı 4b/110 
       ḳ. –up 9a/298   
Ḳosṭanṭiniyye : İstanbul. 
       Ḳ. 3a/67 

  ḳoy- : Koymak, yerleştirmek. 
       ḳ. –amaz 3a/55 
       ḳ. –ırlar 8b/279 
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       ḳ. –up 8a/264 
ḳoyun (I) : Koyun, ağuş.  
       ḳ. +ına 11b/404 
ḳoyun (II): Koyun.  
       ḳ. 16b/596, 16b/600,  
       17b/637, 17b/641,  
       17b/642 
       ḳ. +a 17b/639 
köhne : (Far.) Yıpranmış,  
       eskimiş, eski.  
       k. 11a/378 
kör : Gözleri görmeyen, kör.  
       k. ol- 15a/547 
ḳubbe : (Ar.) Yarım küre  
       veya kümbetimsi bina. 
       ḳ. 17a/629 
       ḳ. –i a'zām 16a/580 
       ḳ. –i çarḫ 16a/579 
       ḳ. +lerim 6a/177 
ḳudsī : (Ar.) Kutsanmış,  
       mübarek, kutsal. 
       ḳ. ṭūṭī-yi ḳudsī 15a/540 
ḳudūm : (Ar.) Geliş, gelme. 
       ḳ. –ı eşref 10a/343 
Kūfe : Fırat Nehri kıyısında  
       bulunan Irak’ın bir şehri. 
       K. +ye 9a/290, 12b/449 
       K. cāmi‘i 9a/293 
       K. emīr-i Kūfe 9a/291 
ḳul : Kul, köle.  
       ḳ. 3a/61, 9a/292 
       ḳ. +a 19a/689 
       ḳ. +am 10a/346 
       ḳ. +larımı 7a/228 
ḳulaḳ : İşitme organı, kulak. 
       ḳ. +(ğ)ında 14a/500 
ḳulavuz : Kılavuz, rehber. 
       ḳ. 1b/8, 
       ḳ. al-  9b/324 
       ḳ. idin- 2b/459 
ḳulūb : (Ar.) Kalpler, gönüller. 
       ḳ. +a 4a/100, 6a/174 
       ḳ. +ı 9a/303 
ḳulḳul : (Far.) Bir şeyin hareketinden  
       çıkan ses.  
       ḳ. 3a/70  
kuntüm ḫayra ümmet(in uḫricet): (Ar.)  
       Āl-i İmrān suresinin “Siz insanlar  
       için ortaya çıkmış en hayırlı ümmet  

       oldunuz” mealindeki ayeti. 
       k. 2a/20 
Ḳurān : Müslüman’ların  
       kutsal kitabı, Kur’an-ı Kerim. 
       Ḳ. 14a/498 
       Ḳ. +da 2a/20 
       Ḳ. Aḥkām-ı Ḳurān-ıla 14a/497 
ḳurb : (Ar.) Yakın olan, yakın. 
       ḳ. +ı 17a/620 
       ḳ. +ında 9b/313 
ḳurbet : (Ar.) Yakınlık. 
       ḳ. 15b/566 
ḳurretü'l-‘ayn : (Ar.) Göz  
       nuru, göz nuru kadar  
       değerli kişi.  
       ḳ. 4b/122, 7b/231,  
       9b/324, 9b/329  
ḳurtul- : Kurtulmak. 
       ḳ. –dı 11a/374 
ḳuru : Kuru, yalın, katıksız. 
       ḳ.  9b/316 
kūy : (Far.) Mezra, köy. 
       k. 9a/308 
       k. +ı 4a/108, 12b/445 
       k. +ına 9b/325 
kühsār : (Far.) Dağlık alan. 
       k. 8b/285 
külāh : (Far.) Külah, şapka. 
       krş. küleh 
       k. 16a/581 
       k. +a 16a/576, 16a/580 
       k. +ı 15b/557, 15b/558,  
       16a/572 
küleh : (Far.) Külah, şapka. 
       krş. külāh 
       k. +dür 16a/579 
küleh-dūz : (Far.) Külah diken. 
        k. 16a/573 
külliye: (Ar.) Tamamı, hepsi, bütünü. 
       k. ‘ulūm-ı külliye 2a/21 
künc : (Far.) Kenar, köşe. 
       k. 17a/627 
küy- : Beklemek. 
       k. 11b/403 
 

       L 
lā-büd : (Ar.) Gerekli, lazım. 
       l. 6a/187 
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laḥẓa : (Ar.)  An, vakit. 
       l. 6a/189, 11a/388 
lāle : (Far.) Lale çiçeği. 
       l. +niñ 3b/75 
lāyıḳ : (Ar.) Yakışır, layık. 
       l. +ıdur 7b/242 
       l. –ı Sübḥān 18b/676 
lāzım : (Ar.) Gerekli, lazım. 
       l. 7b/234, 8a/267,  
       l. ol- 12b/447 
leşker : (Far.) Asker, ordu. 
       l. –ile 6b/203 
       l. +inde 15a/532 
leẕẕet : (Ar.) Lezzet, tat. 
       l. al- 14a/508 
luṭf : (Ar.) İyilik, lütuf. 
       l. 5a/140 
       l. +ı 3a/59, 5b/162, 18b/681 
       l. +ıla  7a/221, 7b/242,               
       9a/303, 10b/362 
       l. +ıyla 16a/589 
       l. bād-ı luṭf+ıyla 15a/548 
       l. –ı Ḥaḳ 15a/545 
       l. it- 2b/37, 5b/149, 14a/496 
       l. işle- 10b/356 
       l. ḳıl- 10a/340 
                 

      M 
mā ‘arafnāk < Mā ‘arafnāke ḥaḳḳa  
       ma‘rifetike ya ma‘rūf : (Ar.)  “Ey    
       bütün mahlukat tarafından bilinen  
       Rabb'im seni hakkıyla bilemedik”  
       anlamında hadis-i şerif. 
       m. 1b/14 
mācerā : (Ar.) Cereyan eden,  
      serüven, macera. 
       m. +da 1b/10, 14b/515 
māh : (Far.)  Ay. 
       m. 4b/125, 6a/179, 6b/204 
       m. –ı burc 7a/217 
       m. –ı tāb 8b/272 
maḥbes : (Ar.) Hapishane. 
       m. +idür 13a/467 
maḥbūb : (Ar.) Sevilen,  
       sevgili, dost. 
       m. 6a/182 
       m. +ım 7a/224 
       m. +ını 15a/538 

       m. –ı aḥbāb 10b/370 
       m. –ı Bārī 6a/183,  
       9b/325, 17b/636, 17b/639 
       m. -ı Ḥaḳ 3b/89 
       m. –ı Ḫallāḳ 17b/640 
       m. –ı Ḫüdā 2b/46 
       m. –ı İlāhī 15b/557 
maḫfī : (Ar.) Gizli, saklı. 
       m. 6a/178 
māhir : (Ar.) Becerikli, mahir, uzman, 
       maharetli. 
       m. idi 3b/80 
       m. üstād-ı māhir 2a/21 
maḥkūm : (Ar.) Hükümlü,  
       hüküm giymiş, mahkum. 
       m. 3a/62 
Maḥmūd : (Ar.) Övülmüş,  
       hamdedilmiş anlamında  
       Hazret-i Muhammed’in bir ismi. 
       M. 7a/224, 9b/321 
maḥrūm : (Ar.) Mahrum,  
       yoksun. 
       m. 2a/36, 5b/151 
       m. ḳal- 5a/129 
maḥsūs: (Ar.) Özgü, mahsus. 
       m. 11a/384 
maḥşer : (Ar.) Mahşer,  
       kıyamet yeri.  
       m. ‘arṣa-ı maḥşer+de  
       6b/200, +den 6b/204 
       m. ḫalḳ-ı maḥşer 6b/202 
ma‘hūd : (Ar.) Bilinen olay  
       veya kişi, malum olan.  
       m. 10a/334 
maḳ‘ad : (Ar.) Oturulacak     
       yer, minder, makam.  
       m. –ı ṣıdḳ 8a/262 
maḳāle : (Ar.) Bir konu hak- 
       kında yazılan şey,  
       söylenen söz, nutuk.  
       m. 3b/87 

maḳām: (Ar.) Yer, kat, huzur. 
       m. +ın 7a/216 
       m. +ından 7a/217 
maḳbūl : (Ar.) Kabul edilen,  
       beğenilen, uygun. 
       m. 5a/145, 11a/371 
       m. +ıdur 2b/45 
       m. +ısın 11a/371 
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       m. ḳıl- 11b/401 
       m. –ı ḥażret 15b/565 
       m. ẕāt-ı maḳbūl 9b/328 
maksūd : (Ar.) İstenilen şey,   
       amaç, maksat. 
       m. 7a/225, 10a/334 
       m. +a 3a/58 
       m. dürr-i maḳṣūd+ı  
      15a/542 
māl : (Ar.) Mal, servet. 
       m. 18b/679, 18b/681 
       m. +ın 8a/251 
       m. +ıñ 18b/674, 18b/683 
       m. +ıñı 18b/673 
       m. +ıyla 17a/628 
       m. cem‘-i māl+e  
       17a/615 
māl-ā-māl : (Ar.) Dopdulu. 
       m. ol-  17a/628 
mālik : (Ar.) Sahip, malik. 
       m. 6b/207 
ma‘lūm : (Ar.) Bilinen,  
       malum olan, tanıdık. 
       m. 9a/309, 16b/606 
       m. +dur 15a/536 
       m. ol- 11a/382, 12b/442 
ma‘mūr : (Ar.) İmar edilmiş, bayındır.  
       m. 5b/168 
mānend : (Far.) İsimlere  
       gelerek gibi anlamı  
       veren  edat. 
       m. mānend-i bülbül  
       3b/88 
ma‘nī : (Ar.) Mana, anlam. 
       m. 3a/56 
       m. baḥr-ı ma‘nī 15b/552 
       m. deryā-yı ma‘nī 15a/541 
       m. māh-ı ma‘nī 10a/342 
       m. şāh-ı ma‘nī 10a/342 
manẓar : (Ar.) Seyir yeri,  
       görünüş; yüz. 
       m. +ıdur 18b/675 
mār : (Far.) Yılan. 
       m. 18b/681 
ma‘rūf : (Ar.) Bilinen, ünlü.  
       m. 4b/112 
māsivā : (Ar.) Dünyevî olan. 
       m. +dan 17a/626,   
       17b/648 

māsi'v-Allāh : (Ar.) Allah’ın  
      dışında olan her şey,  
      dünyaya ait olan şeyler. 
       m. +a 6b/192 

mātem-ḫāne : (Ar.+Far.) Ölü  
        evi, yas tutulan ev. 
       m. 8b/270 
me‘ānī : (Ar.) Mana, anlam. 
       m. 15a/544 
       m. +sin  14a/498 
mebādā: (Far.) Sakın, zinhar 
       m. 7b/238 
mebhūt : (Ar.) Şaşırmış, 
       hayrette kalmış. 
       m. 10a/340 
meclis : (Ar.) Toplanılan  
       yer, meclis. 
       m. +den 4a/101 
       m. +leri 4a/93 

 mecmū‘: (Ar.) Tamamı, hepsi.  
       m. +ı 12a/423 
       m. –ı aḥvāl  
       m. –ı dişler 12a/426 
       m. –ı insān 7b/231,  
      18b/686 
Mecnūn-ı Leylā : Birbirlerine tutku  
       derecesinde aşık olan Leyla isminde  
       bir genç kız ile Kays  
       isminde bir delikanlı ve   
       efsanevi aşklarının  
       konu edinildiği hikâye. 
       M. dem-i Mecnūn-ı leylā+dan 4a/95 
meddāḥ : (Ar.) Çok ve  
       abartılı bir şekilde öven.  
       m. +ı 15b/567, 17a/612, 18a/656 
       m. –ı ẟānī 16a/570 
meded: (Ar.) Yardım, medet. 
       m. 2a/36 
       m. it- 15a/543 
medḥ : (Ar.) Övmek. 
       m. +e 15b/569 
       m. +i 6a/175 
       m. it- 12b/439, 15b/568,  
       16a/570, 18a/655, 18a/658 
       m. ḳıl- 18a/655, 18a/657 
meftun : (Ar.) Tutku dere- 
       cesinde aşık, tutkun. 
       m. 6a/182 
meger : (Far.) Oysa, meğer. 
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       m. 3a/67, 12a/415,  
       13a/452, 14b/522, 15b/557 
mekān : (Ar.) Yer, mekân. 
       m. +dur 4b/109 
       m. ġayr-ı mekān+da 5a/133 
Mekke : Hicaz’da Hazret-i  
       Muhammed’in doğduğu  
       ve Kabe’nin bulunduğu, 
       Müslümanlarca kutsal    
       şehir, Mekke. 
       M. +den 4b/110 
melāik : (Ar.) Melekler.  
       m.  6b/201 
       m. cumhūr-ı melāik 6b/207 
        m. melāik-veş 6b/209 
melālet : (Ar.) Bıkma, usanç. 
       m. aṣḥāb-ı melālet 4a/102  
melek : (Ar.) Nurdan yaratıl- 
        mış ve sadece Allah’a 
        ibadetle yükümlü  
        varlıklar. 
       m. 4b/111, 5b/169,  
       6b/206, 6b/208 
       m. +dür 18b/684, 
       11b/407, 17b/642 
       m. cumhūr-ı melek+de  
       7a/210 
       m. +ler 8a/269 
melūf : (Ar.) Alışık. 
       m. 6b/206 
men ‘aref(e nefsehu feḳad ‘arefe 
Rabbehu) : (Ar.)  “Nefsini tanıyan  
       Rabb’ini tanır” anlamında bir söz. 
       m. 2b/49 
       m. +den 2b/52 
men lem yeẕuḳ lem ya‘rif: (Ar.)  “O kişi  
       ki tatmadı bilemez, tatmayan  
       bilemez” anlamlarında kullanılan  
       bir söz. 
       m. 18a/660 
mensūb : (Ar.) Nispet  
       edilen, ait, bağlı. 
       m. 13b/484 
menūs  : (Ar.) Alışılmış,   
       alışkın, yabancı olmayan. 
       m. ol- 6b/193 
menzil : (Ar.) Konak, varış 
       noktası, varılacak yer. 
       m. 4b/109, 10a/344,  

       10a/346, 13a/454 
       m. +e 8a/266, 8b/272 
       m. +iken 13a/454 
       m. +ine 8b/271 
merd : (Far.) Adam, yiğit. 
       m. 15b/565 
       m. –i dilāver 13a/469 
       m. –i fāḫir 11b/410 
       m. -i Ḥaḳ-bīn 3a/65 
       m. –i Ḫudāyī 11b/408 
       m. -i hünerver 3b/82 
       m. –i kirāmī 13a/459 
       m. –i muvāfıḳ 16b/591 
       m. –i mücerred 12b/437,  
       12b/439, 18a/656 
       m. –i mükerrem  
       14b/522, 14b/523 
       m. –i müslimān 18b/683 
       m. –i ṣādıḳ 16b/591 
       m. –i vaḥdet 16b/604 
       m. –i yegāne 5a/139 
merdān: (Far.) Kahramanlar, 
       yiğitler. 
       m. 13a/466, 16b/595 
merdüm : (Far.) Kişi, insan.   
        m. envār-ı merdüm 10a/347 
        m. -i kāmil 3b/79 
merḥamet : (Ar.) Acıma. 
       m. 7b/247, 7b/248 
merhūn : (Ar.) Rehinli,  
        ipotekli, rehin alınmış.  
       m. 6a/182 

 merẟiye : (Ar.) Ağıt, mersiye. 
       m. 9a/295 
mertebe : (Ar.) Derece.  
       m. 10a/346 
       m. ise 15b/564 
mesāfe : (Ar.) Ara, uzaklık. 
       m. 5b/156 
mescid : (Ar.) Namaz kılı- 
       nan yer, mescit. 
       m. +de 5a/133, 9a/298,  
       9a/301 
       m. +e 5b/160 
meẟel : (Ar.) Özlü, öğreti- 
       ci söz veya hikâye. 
       m. 18b/678, 18b/684 
Mesīḥā-veş : (Ar.) Hz. İsa  
       gibi, ona benzer şekilde. 
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       M. 17a/612 
mest : (Far.) Kendinden  
        geçmiş, mest. 
       m. 6b/194, 6b/202,  
       17b/631 

  meşġūl: (Ar.) İşi olan, meşgul. 
       m. 6b/193, 9b/328 
meşhūr : (Ar.) Ünlü, bilinen. 
       m. 16b/598 
meşreb : (Ar.) Yaratılış,  
       huy, tabiat. 
       m. 18a/659 
mevc : (Ar.) Dalga. 
       m. –i güher  15a/548 
Mevlā : (Ar.) Tanrı, Allah. 
       M. ‘aşḳ-ı Mevlā+dan  
       4a/95 
mevṣūf : (Ar.) Belirtilmiş,  
       vasfolunmuş, belli olan. 
       m. 4b/112, 6b/206 
mevt : (Ar.) Ölüm. 
       m. 7b/243 
       m. +i 14a/500 
meymūn: (Ar.) Uğurlu, uğur. 
       m. rūz-ı meymūn 3a/69 
meẕāḳī : (Ar.) Zevk alınan. 
       m. 18a/659 
meẕkūr : (Ar.) İsmi geçen, 
       anılan, zikredilen. 
       m. 16b/598 
miḥnet : (Ar.) Sıkıntı, dert. 
       m. +inden 13a/465 

  mihr: (Far.) Merhamet, sevgi. 
       m. +ine 6a/182 
miḳdār : (Ar.) Miktar, değer. 
       m. 9b/311 
       m. +ı 17b/643 
millet : (Ar.) Millet, ulus. 
       m. +den 5a/143 
       m. pāk-ı millet 16b/609 
milk : (Ar.) Varlık, mülk. 
       m. 18b/674 
       m. +ini 8a/260 
mimār : (Ar.) İmar eden,  
       mimar. 
       m. +ı idi 17a/619 
minber : (Ar.) Camilerde  
       hatibin çıkıp hutbe oku- 
       duğu merdivenli kürsü.  

       m. +e  9a/294 
minnet: (Ar.) Yapılan iyiliğe  
       karşı, şükran duymak.  
       m. 13b/473, 14a/496,  
       15b/561 
       m. +ler 5b/163 
       m. +ümi 11b/401 
miẟk: (Ar.) Misk, güzel koku. 
       m. 8b/273 
 miskīn: (Ar.) Zavallı, miskin. 
       m. 2b/38, 3a/54, 5b/151,  
       5b/156, 6a/184, 10a/345 
       m. +dür 9b/317 
       m. +üñ 10a/334 
mu‘allaḳ: (Ar.) Açığa kavuş- 
        mamış, sürüncemede  
        kalmış iş. 
       m. 15b/560 
mu‘aṭṭaal : (Ar.) Boş, nafile. 
       m. 1b/5 

  mu‘ayyen: (Ar.) Açık, belirli. 
       m. 6b/196 
       m. +dür 10b/364 
       m. ḳıl- 6a/186 
mu‘aẓẓam : (Ar.) Azametli,  
       yüce, ulu. 
       m. çarḫ-ı mu‘aẓẓam 16a/579 
mu‘azzez : (Ar.) Değerli,  
       kutsal, aziz. 
       m. 7b/241 
       m. +dür 16a/578 
mu‘cizāt : (Ar.)  Mucizeler.  
       m. +ı 2b/40 
muḥabbet : (Ar.) Sevgi. 
       m. 14a/495, 18a/663 
       m. +den 12a/422 
muḥaddiẟ :(Ar.) Hadis  
       bilgini, iyi hadis bilen. 
       m. +ven 13b/483 
muḥaḳḳaḳ: (Ar.) Doğru, 
       kesin; mutlaka. 
       m. 1b/9 
Muḥammed : İslam dininin 
       Peygamberi, son Peygamber. 

M. 2a/17, 2a/24, 4b/110, 5a/130(2), 
5a/142, 5b/160, 7a/217, 7a/218, 
7a/224, 9b/321, 10a/336, 13a/455, 
13b/490, 15b/567, 16b/597, 
18a/656, 18a/665, 18a/666 
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       M. +den 10a/335, 10b/351 
       M. +le 4b/115 
       M. aṣḥāb-ı Muḥammed  
       8a/263 
muḥaṣṣal : (Ar.) Sözün kısa- 
       sı, işin özü. 
       m. 14b/521, 18a/654 
muḥayyir : (Ar.) Hayran 
       kalmış, beğenmiş. 
       m. ḳıl- 4a/98 
muḥib : (Ar.) Âşık, seven. 
       m. +üñ 5a/148, 5b/155 
muḥkem: (Ar.) Sağlam, kuv-  
       vetli, sağlamlaştırılmış. 
       m. 5b/153 
muḥtāç : (Ar.) İhtiyaç sahibi, 
       fakir, yoksul. 
       m. 11a/389, 15b/562,  
      17a/622 
muḫtār : (Ar.) Seçilmiş,  
       seçkin, Resulallah. 
       m. sulṭān-ı muḫtār  
       10a/348 
muḳaddem : (Ar.) Değerli. 
       m. 12a/428 
muḳayyed: (Ar.) Bağlı, kayıtlı. 
       m. 6b/192 
muḳtedā : (Ar.) Örnek alınan. 
       m. –yı kāribān 16b/594 
mūr : (Far.)  Karınca.  
       m. –ı ḥaḳīr 2b/39 
murād : (Ar.) İstek, arzu. 
       m. +ım 2b/37, 3b/84, 9a/305 
       m. +ımuzdur 9b/323 
       m. +ın 19a/693, 19a/694 
       m. +ıñ 5a/141 
       m. +ıyla 16b/608 
muraḳḳa‘ : (Ar.) Yamalı  
       elbise, yama vurulmuş. 
       m. 7b/240, 7b/242 
murġ : (Far.) Kuş. 
       m. +ı 15a/546 
       m. –ı cinān 8b/277 
       m. –ı zārī 15a/546 
       m. murġān-ı hevāyī  
       8b/285 
muṣāḥib : (Ar.) Arkadaş,  
      dost, sohbet arkadaşı. 
       m. ol- 16b/596 

Muṣṭafā : Seçilmiş, güzide  
       anlamlarında Hazret-i  
       Muhammed’in bir ismi. 

M. 5a/142, 6a/181, 7b/231,  
8a/283, 10a/348, 11a/375,  
15b/573 

       M. +dan 2a/27, 4b/113 
       M. +nıñ 12a/415 
       M. +ya 2a/19, 4b/117 
       M. +yı 4b/116, 11a/376,  
       11b/408 

M. āl-i Muṣṭafā+ya 2a/31 
       M. rūḥ–ı Muṣṭafā+ya 2a/25 
mustaġraḳ: (Ar.) Dalmış olan,  
       kendinden geçmiş. 
       m. +dur 6b/194 
muştula- : (Far.+T.) Müjdelemek,  
       müjdesini vermek.  
       m. –dı 6a/174 
muṭlaḳ : (Ar.) Mutlak, kesin. 
       m. 6b/192 
       m. şāh-ı muṭlaḳ 4b/113 
mutī‘ : (Ar.) İtaat eden.  
       m. ol- 10b/352 
muttaḳī : (Ar.) Allahtan korkanlar,  
       zahidler. 
       m. +ler 13b/479 
muvāfıḳ : (Ar.) Başarılı. 
       m. +sın 10a/337 
       m. merd-i muvāfıḳ 16b/591 
       m. yār-ı muvāfıḳ ol- 12a/425 
mübārek : (Ar.) Kutlu,  
       mübarek, kutsanmış. 

m. 6a/179, 9b/328, 10a/347,  
       13a/484, 16b/593 
       m. delḳ-i mübārek 7b/241 
       m. iḳlim-i mübārek 4a/108 
mübtedā : (Ar.) Başlangıç. 
       m. +dur 1b/3 
mücerred : (Ar.) Tek, yalnız. 
       m. 6b/192, 7a/218 
       m. merd-i mücerred  
       12b/437, 12b/439, 18a/656 
       m. Veys-i mücerred 7a/218 
müdām : (Ar.) Daimi, sürekli. 
       m. +ı 1b/16 
müddet : (Ar.) Müddet, süre. 
       m. 16a/584 
müftī: (Ar.) Fetva veren, müftü.  
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       m. 13b/483 
müheyyā : (Ar.) Mevcut,  
       hazır, amade. 
       m. eyle- 7b/235 
       m. ḳıl- 8a/267 
mükemmel : (Ar.) Mükemmel,  
       kusursuz.  
       m. 1b/4 
mükemmil : (Ar.) Tamamlayan,  
       tamamlayıcı, ikmal eden. 
       m. 16a/587 
mükerrem : (Ar.) Sayın, aziz. 
       m.  11b/404 
       m. merd-i mükerrem  
       14b/522, 14b/523 
mükerrer : (Ar.) Tekrar- 
       lanmış, yinelenmiş. 
       m. ḳıl- 15a/540 
mümin : (Ar.) İman etmiş, 
       İslam’ı kabul etmiş. 
       m. +lere 14a/502 
       m. +leri 9a/303 
müminīn : (Ar.) Müminler. 
       m. +e 13b/472 
mümkin : (Ar.) Olağan,  
        olabilen, mümkün. 
       m. 18a/654 
müntehā : (Ar.) Son, uç. 
       m. +dur 1b/3 
muntaẓır : (Ar.) Bekleyen. 
       m. ol- 10b/353 
münevver : (Ar.) Nurlu. 
       m. eyle- 8b/272 
müreccaḥ : (Ar.) Tercih edilen, üstün  
       tutulan, seçilen. 
       m. 2a/22 
mürīd : (Ar.) Bir şeyhe bağlanmış  
       kimse, mürit. 
       m. 16b/607 
       m. +i 16b/590, 16b/606 
       m. –i Ḥaḳ 16b/608 
mürsel : (Ar.) Gönderilmiş, 
       yollanmış, Peygamber. 
       m. şāh-ı mürsel18a/655 
mürşid : (Ar.) Doğru yolu  
      gösteren, mürşit. 
       m. ‘aşḳ-ı mürşid 14a/494 
       m. +i 16b/606 
Müslimān : (Ar.) İslam dini- 

      seçmiş olan, Müslüman. 
       M. 18b/671, 18b/672 
       M. +lar 7b/238, 11a/389 
       M. merd-i Müslimān 18b/683 
       M. ol- 6a/187 
Müslimīne : (Ar.) Müslü- 
       manlara yakışır şekilde. 
       M. 9a/293, 9a/304 
müstaḳil : (Ar.) Bağımsız. 
       m. kitāb-ı müstaḳil 16b/599 
müşerref : (Ar.) Şerefli, şereflendirilmiş. 
       m. 4b/124, 6b/203 
       m. ḳıl- 4a/97 
       m. ol- 14b/514 
müşevveş : (Ar.) Dalgalı,  
       net olmayan, karışık. 
       m. 8b/286 
müşg : (Ar.) Misk. 
       m. 3b/73 
       m. müşg-ile 3b/74 
müşkil : (Ar.) Güç, zor. 
       m. +dür 3b/85 
müşt : (Far.) Yumruk, avuç. 
       m.-ıla 8a/268 
müşterī : (Ar.) Alıcı, istekli. 
       m. ol- 11a/385, 15b/560 
müzeyyen : (Ar.) Süslü. 
       m. 3b/78 
 

         N 
naḥīf : (Ar.) Zayıf, arık, zebun.  
       n. pīr-i naḥīf+a 2b/38 
naḳd : (Ar.) Karşılık, bedel.  
       n. –ı himmet 7b/249 
naḳş : (Ar.) Nakış, desen. 
       n. +ı 13b/480 
nāle : (Far.) İnleme, inilti. 
       n. 8b/282 
       n. ḳıl- 9a/302 
namāz : (Far.) Müslümanla- 
       rın günde beş vakit  
       ettikleri ibadet, namaz. 
       n. 9b/328, 14b/521 
       n. +ı 17b/644 
       n. ḳıl- 14b/517 
       n. –ı ṣubḥ ḳıl- 14b/515 
nār : (Ar.) Ateş, od. 
       n. –ı hicrān 8b/281 
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       n. –ı sa‘īr 7b/248 
na‘rā : (Ar.) Nara, haykırma. 
       n. 9a/301 
       n. +ñ-ıla 3b/88 
naṣīb : (Ar.) Nasip, pay. 
       n. ol- 6a/184, 14a/495 
       n. +iñ 2b/51 
       n. +üñdür 17b/640 
naṣīḥat : (Ar.) Öğüt, nasihat. 
       n. 7b/236, 11b/393,  
       11b/396, 14a/503, 14b/527 
       n. eyle- 14a/496 
na‘t: (Ar.) Hazret-i Muhammed’iِ  
       övücü şiir, naat. 
       n. +ın 12b/441 
nāz : (Far.) İşve, cilve, naz. 
       n. 15b/563 
naẓar : (Ar.) Bakma, bakış. 
       n. 17a/626, 17b/648 
       n. +da 11a/384 
       n. eyle- 11a/382 
       n. ḳıl- 2a/31, 11a/377, 17b/633 
naẓīr : (Ar.) Benzer, örnek. 
       n. +i 11b/392 
naẓm : (Ar.) Nazım, şiir. 
       n. 15b/551 
       n. -ı dil-güşā 4a/92 
       n. it 3b/87 
       n. +üñ 3b/90 
ne : Ne, soru sıfatı/zamiri. 

n. 5a/143, 7a/219, 7a/225,  
5b/191, 7b/234, 8a/267,  
8a/281, 10a/334, 11a/385,  
9b/347, 13a/455, 13b/485,  
12b/463, 15a/537, 18b/672,  
17a/643, 18b/686, 18b/687 

       n. +dür 5a/141(2),  
       5a/143, 10a/334, 16a/575 
       n. +ler 2a/31 
       n. +sidür 13a/467 
       n. +ydi 3a/66 
       n. +ye 2a/28 
       n. +yleyeyin 17b/635 
       n. +yse 9a/307  
       n. demde 13a/465 
       n. ḥācet 15b/569 
       n. içün 11b/408 
       n. ola 13b/481 
 

ne ….ne… : Ne…..ne…. 
n. 6b/194, 6b/196, 13b/483,  
12b/470, 17b/630, 18a/651 

Nebī : (Ar.) Peygamber. 
       n. 6a/174, 6b/198, 12b/443 
       n. +ler 6b/197, 13b/478 
       n. +nüñ 9a/296 
nefḫ-i ‘Īsā : (Ar.) Hz. İsa’nın şifa veren  
       nefesi. 
       n. 1b/13 
nef‘ : (Ar.) Fayda, yarar. 
       n. 3a/57 
nefes : (Ar.) Soluk, nefes. 
       n. 7a/214 
nefs: (Ar.) Nefis, can, benlik. 
       n. +in 3a/65 
       n. +ine 13b/483, 14b/526 
       n. +ini 2b/48, 2b/53, 3a/54 
       n. +iñi 2b/49, 2b/52 
       n. +üñ 7b/237 
       n. ‘ārif-i nefs 2b/50 
       n. hevā-yı nefs+i 17a/623 
       n. –i ḥabīb 2b/47 
nesīb : (Ar.) Soylu. 
       n. +e 6b/207 
nesīm : (Far.) Meltem, esinti. 
       n. -i ṣubḥ 3b/73 
       n. +ini 6a/180 
nesne : Eşya, varlık. 
       n. 11b/403, 18a/653 
neşāṭ : (Ar.) Neşe, sevinç. 
       n. +ıyla 4a/100 
nete : Nasıl. krş. nite 
       n. 11b/410 
       n. +sin 13a/470 
netekim : Nitekim. 
       n. 18b/677 
nevāḫī : (Ar.) Yanlar,  
       taraflar, nahiyeler. 
       n. +sin 13a/457 
       n. –yi Yemen 15b/556 
nevbet : (Ar.) Sıra, nöbet. 
       n. 4a/100 
nevḫ : (Ar.) Ağıt, ölü için avaz  
       avaz ağlama. 
       n. -ile 8b/283 
neyse : Neyse, her ne ise.  
       n. 12b/442, 15b/553, 17a/611 
nice : Ne kadar; nasıl.  
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       krş. niçe  
       n. 2b/37, 2b/39, 10b/361, 12a/412,  
       12a/416, 18a/657 
       n. +sin 13a/465 
niçe : Ne kadar; nasıl.  
       krş. nice  

n. 3b/81, 4b/121, 8b/278,  
7b/263, 10b/359, 12a/411,  
11b/428, 14b/516, 15b/562,  
14b/533, 16a/584, 17a/621, 
17a/622(2), 17b/631, 17b/638, 
18a/657, 18b/671 

niçün : Neden, niçin.  
       n. 6a/185 
nihād : (Far.)  Yaratılış, tabiat, huy.  
       n. 2b/37 
nihānī : (Far.) Gizlice. 
       n. 13a/451 
nitekim : Nitekim. 
       n. 7a/222, 8b/279 
nişān : (Far.) İz, belirti. 
       n. +ı 10a/349 
       n. vir- 12a/413, 12a/422 
nite : Nasıl. krş. nete 
       n. +sin 13a/464 
niyāz : (Far.) Yalvarma, dua. 
       n. +ı 11a/374, 14b/517,  
       17b/644 
       n. +ın 10b/369, 14b/526 
       n. it- 10b/354 
niyyet : (Ar.) Amaç, niyet. 
       n. 7b/233 
       n. +üñüz 7b/240 
n'ola : Ne olmak. 
       n. 16a/573, 16a/574 
       n. +ydı 11a/372 
nūr : (Ar.) Nur, aydınlık. 
       n. 4b/120 
       n. +dandurur 10a/349 
       n. –ıla 14a/492, 14a/493 
       n. cism-i nūr+ı 8b/271 
       n. pür-nūr 5b/168 
nūş : (Far.) 1. İçmek. 
       n. it- 4a/107 
       2. İçen, içici. 
       n. ol- 17b/640 

  nübüvvet: (Ar.) Peygamberlik. 
       n. 12a/413 
nüfḫa : (Ar.) Bir esimlik yel,  

       rüzgarın bir kere esmesi. 
       n. –ı raḥmet 5a/136 
nükte : (Ar.) İnce anlam. 
       n. –i ḫāṣ 4a/105 
nüsḫa : (Ar.) Yazılı,  
       yazılmış olan şey. 
       n. -ı Firdevs 3b/78 
 

      O        
o : İşaret sıfatı. krş. ol 
      o. 2a/30 
od : Ateş, nâr.  
       o. 9a/295 
       o. +a 2b/47 
       o. +ı ile 9a/297 
       o. +ına 5b/166 
       o. +ıyla 8b/283, 9a/296 
oġlan : Çocuk, evlat. 
       o. 14a/501 
oḳı- : okumak.  krş. oku-  
       o. 3b/90 
oḳu- :1. okumak krş. okı- 
       o. –dı 9a/294, 9a/296 
       o. –muşca 19a/694 
       o. –r 15b/558 
       o. –ya 19a/691 
       o. –yalar 4a/92 
       o. –yanı 19a/692 
       o. –yup 3a/63, 15b/559,  
       18b/688 
       2. Söylemek.  
       o. ḫuṭbe oḳu-r 9a/295 
ol- : Olmak, yardımcı fiil. 
      o. 1b/9, 10a/341, 10b/352(2) 

o. –a 1b/4, 1b/10, 1b/13,                 
2a/25, 2b/43, 2b/51, 3b/84,  
2a/50, 4a/103, 4a/104, 4b/124,  
5b/180, 10a/343(2), 11a/371,  
10a/356(2), 12b/437, 12b/439, 
13b/483, 14a/498, 14b/514, 
15a/542(2), 15a/543, 15a/547, 
15b/552, 15b/564, 15b/567,  
16a/594, 17b/638, 18a/656,  
17a/631, 18b/681, 18b/686 

       o. –a mı 18a/662 
       o. –acaḳ 10a/344 
       o. –alım 15b/552 
       o. –am 11b/405,  
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       11b/406, 14a/505 
o. –an 3a/61, 5b/168, 11a/385, 
11a/386, 11a/387, 11a/388,   
12b/440, 15a/535, 17a/615 

       o. –ana 6a/187 
       o. –asın 4b/124, 18a/661,  
       18b/680 
       o. –asız 9b/319 
       o. –aydı 5b/150 

o. –dı 5a/134, 6a/175, 6a/176, 
6b/207(2), 8a/262, 8a/268,  
7a/232(2), 9a/293, 9a/297,  
7b/261, 9a/300 (2), 9a/301,  
7b/264 (2), 9b/324, 11a/381(2), 
11a/382, 12b/435, 12b/442,  
11a/406, 12b/446, 12b/447 (2), 
13a/456, 13b/479, 14a/494,  
12b/456, 14b/521, 14b/530,  
13b/494, 15a/533, 16b/591, 
17a/612(2), 17b/641(2) 

       o. –duḳça  6a/173,  
       11b/402 
       o. –ıcaḳ 7a/215 
       o. –ımaz 3a/56, 6b/192, 6b/193 
       o. –ıñ 10a/333, 10b/353, 12a/429 
       o. –ınca 4b/125, 6b/209,   
       7a/215, 14b/516, 14b/519,  
       14b/520, 14b/528, 17a/621 
       o. –ma 1b/14 
       o. –madı 6a/184, 15a/531 
       o. –maġıçün 12a/425 
       o. –maġı 14a/506 
       o. –maġıdı 6a/171 
       o. –maḳ 2a/19, 16b/602(2) 
       o. –maya 3a/59, 6b/205,  
       18b/674 
       o. –mayan 18a/658,  
       18a/659 
       o. –mayasın 18a/667 
       o. –maz 1b/15, 18b/681 
       o. –mazdı 7a/214 
       o. –mazlar 16b/607 
       o. –mış 16a/575 
       o. –mışdı 3b/74, 6b/206,  
       17a/627 
       o. ne ol+a 13b/481 
       o. –sa 3a/59, 16b/601,  
       17a/628, 18b/675 
       o. –salar 18a/666 

       o. –sun 2a/26, 2a/27 
       o. –uban 9b/327 
       o. –unca 13a/467 

o. –up 4b/118, 6b/190, 6b/193,  
5a/168, 7b/232, 8a/252, 8a/269, 
9a/290, 9a/298, 15a/541, 15a/545, 
15a/546, 15b/560, 17a/624,  
15b/589, 19a/694 

       o. –updur  5a/146, 6b/192 
       o. –ur 9b/327, 14a/507, 16a/572,  
       16b/596, 16b/601, 16b/608,17a/616,  
       18a/663, 18b/679, 18b/686 
       o. –urdı 5b/168(2), 6a/172, 6a/173, 
       8b/286, 16b/603, 17b/631 
       o. –urken 3a/67, 15b/556 
       o. –urlar  9b/326, 16b/609 
       o. –ur mı 11a/385 
       o. –ursañ 18b/680 
       o. –ursın 5a/143 
       o. –sun 3b/88, 4b/120,  
       5a/139, 17b/640 
       o. –ur 3a/65, 5b/167, 18b/672 
       o. –urdı 4b/117(2)  
ol  : O, kişi zamiri ve işaret sıfatı. krş. o  

o. 1b/1, 1b/13, 1b/14,                  
2a/18, 2a/27, 2b/42, 3a/68,          
3b/83, 3b/89, 4a/94, 4a/105,      
4a/108, 4b/113, 4b/119,            
4b/121, 4b/125, 5a/134(2),  
3b/100,  5a/139,  5a/142,  
3b/108, 5a/147, 5b/149,  
4a/122, 5b/160, 6a/177,  
4b/141, 6a/182, 6b/191,  
5a/155, 6b/194,  6b/195,  
5a/158, 6b/203(3), 6b/204,  
5a/169,  7a/217, 7a/223,  
6a/196(2), 7b/241, 7b/242(2),  
8a/253(2), 8a/256(2), 8a/260,  
7a/234, 8b/274, 8b/277, 8b/283, 
8b/284, 9a/296, 9a/306, 9b/319, 
9b/321, 9b/322, 9b/323, 9b/324, 
9b/327, 9b/328, 9b/329, 10a/330, 
10a/342, 10a/349, 10a/350, 
10b/355, 10b/359, 10b/367, 
11a/371, 11a/379, 11a/384, 
11b/396, 11b/398,  
10a/365(2), 11b/407, 12a/411, 
12a/419, 12a/420, 12a/424(2), 
12b/431, 12b/447, 12b/448,  
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11b/418, 13a/458, 13a/463,  
11b/430, 13b/486, 14a/508, 
14b/520(3), 14b/522, 14b/523, 
14b/526, 15a/532, 15a/534,  
14a/516, 15b/556, 15b/558,  
14a/520, 15b/562, 16a/574,  
14b/543, 16a/588, 16b/605,  
16a/592, 17b/639, 17b/642,  
16a/610, 18a/656, 18a/665,  
17a/649, 19a/689 
o. ara  15a/533 

       o. da 14b/514 
       o. +dur 5a/129, 9b/320,  
       12a/419, 13b/483 
       o. idi 17b/645 
       o. imiş 2b/53 
olar : Onlar, işaret sıfatı ve  
       zamiri.  
       o. 6a/178 
       o. +ıñçün 11a/374 
on beş : On beş sayısı. 
       o. idi 3a/68 
on dörd : On dört sayısı 
       o. +i 3a/69 
on sekiz biñ : On sekiz bin.  
       o. 4b/125, 11a/379,  
       12a/417 
‘Oẟmān : (574/76-656) İslam dininin  
       üçüncü halifesi, Hazret-i  
       Muhammed’in damadı ve sahabesi. 
      ‘O. 2a/26 
ot : Ot, kır. 
       o. +lu 9b/313 
otur- : Oturmak. 
       o. –dı 8b/277 
       o. –up 7a/213 
ova: Ova, düzlük. 
        o. +da 2a/35 
 

         Ö 
ög- : Övmek, methetmek.  
       ö. –mek 15b/569 
ögüt : Nasihat, öğüt.  
       ö. 14a/501 
öl- : Ölmek, yaşamın son  
       bulması 
       ö. –e 18a/665 
       ö. –em 11b/405 

       ö. –mege 12a/421 
       ö. –mez 15a/534 
öldür- : Başka bir canlının yaşamına son  
       vermek, öldürmek. 
       ö. –di 2a/30 
‘Ömer : (581-644) Hazret-i  
        Muhammed’in sahabesi ve   
        Müslüman’ların ikinci halifesi. 
       ‘Ö. 2a/26, 7b/243, 8b/282, 

7b/265, 9b/320, 10a/347,  
9b/334, 11a/380, 11a/381,  
9b/348, 11b/391, 11b/392,  
10a/354, 11b/396, 11b/400,  
10a/364, 11b/407, 12a/416,  
10b/382, 12b/435, 13b/475 

       ‘Ö. +le 9b/323 
       ‘Ö. İbni Ḫaṭṭâb 9a/304 
‘ömr : (Ar.) Yaşam, ömür. 
       ‘ö. +i 15a/534 
       ‘ö. +ini 6a/170 
       ‘ö. +üm 2a/35 
öñ : 1. Ön.  
       ö. +ine 3a/57 
       ö. +inde 17b/637 
       2. Önce.   
       ö. 18b/678 
öp- : Öpmek.  
       ö. –di 5b/159, 13b/488 
       ö. –mek 13a/460 
ör- : Örmek, işlemek. 
       ö. –erken 15b/558 
       ö. –miş 15b/557 
öyle : O şekilde, öyle.  
       ö. 14b/519, 18b/671 
öz : Kendi, öz.  
       ö. 2b/53, 14b/526,                        
       17b/646, 9b/322 
       ö. +i 3b/80, 4b/122  
       ö. +iñ 1b/6 
özge : Başka, diğer.  
       ö. 18b/679 
özle- : Özlemek, özlem 
        duymak. 
       ö. –r idi 4b/116 
 

         P 
pādişā : (Far.) Hükümdar,  
       padişah. krş. pādişāh 
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       p. +ya 5a/147 
pādişāh : (Far.) Padişah. krş. pādişā 
       p. +ı 7a/220 
       p. +ım 2a/36, 7a/223 
       p. –ı ḥayy u ḳayyūm 5b/151 
pāk : (Far.)  İyi, hoş.  
       p. 1b/4 
       p. cism-i pāk+ı 8b/273 
       p. –ı cevher 13a/469 
       p. –ı gevher 14b/513 
       p. –ı millet 16b/609 
       p. –ı pīşe 16a/585 
       p. rūḥ-ı pāk+a 2a/18 
       p. –i sīret 14b/530 
       p. sīne 15b/559 
pāre : (Far.) Parça. 
       p. 9b/315 
       p. +den 3b/81 
penbe : (Far.) Pembe rengi. 
       p. +sini 4a/106 
pend : (Far.) Nasihat, öğüt. 
       p. 14b/528 
perde : (Far.) Kapı, pencere  
       gibi yerlere asılan örtü. 
       p. 4a/97 
pes : (Far.) Sonra, daha sonra.  

 p. 1b/3, 1a/6, 1b/16, 3a/60,                  
 5a/134, 3b/98, 7a/223,                    
 7a/224, 7b/231, 8b/275,                    
 9a/293, 7b/264, 
 9a/304, 9a/306,  
 8a/286, 9b/329, 10a/331,  
 9a/316, 11a/375, 11b/393,  
 10a/360, 11b/406, 13a/451,  
 11b/425, 13a/469, 13b/471,  
 12a/433, 13b/475, 16b/602,  
 16a/603, 17b/643 

Peyamber : (Far.) Allah’tan  
       kullara haber getiren,    
       Peygamber.  
       krş. peyġamber 
       P. 8a/256, 13a/453 

  Peyġamber : (Far.) Peygamber. 
         krş. peyamber 
       P. +ine 10a/337 
pinhān : (Far.) Gizli, saklı. 
       p. 6b/202 
pīr : (Far.) Yaşlı; tarikat  
       kurucusu, şeyh. 

       p. 14a/501 
       p. +em 2a/34 
       p. –i naḥīf 2b/38 
pīrūz : (Far.) Kutlu, mübarek.  
       p. dervīş-i pīrūz 16a/573 
       p. yār-ı pīrūz 3b/79 
pīşe : (Far.) Meslek, sanat.  
       p. pāk-ı pīşe 16a/585 
pür : (Far.) Dolu, çok. 
       p. 2a/34, 3b/74, 3b/88,                  
       4b/120, 12a/417, 12a/424,  
       13b/486, 19a/690 
       p. +dür 3b/76 
       p. idi 17b/648 
       p. it- 8b/285 
       p. nūr 5b/168 
       p. ol- 9a/297, 9a/301 
       p. Fārūḳ-ı pür-tāb 9a/294 
 

        R 
Rab : (Ar.) Tanrı, Allah, Rab. 
       R. 10b/356, 14b/524,  
       17b/638 
       R. +i 2b/48, 3a/61, 3a/64 
       R. +in 3a/65 
       R. +iñ 2b/49 
       R. +ini 3a/60 
       R. +iñi 2b/52 
       R. ḥükm-i Rab+dan 6a/189 
Rabbi : (Ar.) Ey Allah’ım! 
       R. yā Rabbi 10b/358 
Rabbānī : (Ar.) Tanrısal,  
       ilahî. 
       r. taḳdīr-i rabbānī 6b/196 
Rabb-i Raḥīm : (Ar.) Merha- 

          met eden, esirgeyen Allah. 
       R. +i 1b/1 
Rabbi Yessir Lā Tu‘assir : (Ar.) İşin 
       kolay gelmesi için okunan dua. 
       R. 1b/2  
rāġ : (Far.) Güzel bahçe. 
       r. 3b/78 
rāh : (Far.) Güzergâh, yol. 
       r. 9a/290 
       r. +ı  2b/41, 15a/536 
       r. –ı ḫuşū’ 7a/211 
rāḥat : (Ar.) Sıkıntısız, rahat. 
       r. 17b/646 
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raḥm : (Ar.) Acıma,  
       merhamet. 
       r. it- 2b/51, 13a/462, 15a/547 
Raḥmān : (Ar.) Dünyadaki  
       her canlıya merhamet  
       eden Allah.  
       R. 15a/547 
       R. dem-i Raḥmān  
       5a/136, 6a/180 
raḥmet : (Ar.) Merhamet. 
       r. 7a/221, 10a/335,  
       10b/351, 19a/691 
       r. eyle- 4a/94 
       r. +in 7b/249 
       r. +iñ 8a/250  
       r. +iñle 19a/692 
       r. +ler 18b/688 
       r. gül-i raḥmet 15a/549 
       r. nüfḥa-ı raḥmet 5a/136 
raḥmeten li'l-‘ālemīn : (Ar.) Alemlere    
       rahmet olan, Hazret-i Muhammed. 
       r. +dür 2a/24, 5a/130,  
       6b/198 
raḥmetullāhi ‘aleyhim : (Ar.)  Allah’ın  
        rahmeti onların üzerine olsun.  
        r. 2a/32 
rā‘ī : (Ar.) Hayvan sürüsü  
       güden, otlatan, çoban. 
       r. şubān-ı rā‘ī 16b/597 
rāst : (Far.) Doğru, düz. 
       r. 8b/276 
       r. –ı ‘uşşaḳ 4a/96  
rāz : (Far.) Giz, sır. 
       r. gülşen-i rāz 15a/539 
Rebī‘ : Veys El-Karen hazretlerini 
       görmüş fakat onunla  
       konuşup tanışamamış bir  
       sahabe. 
       R. 14b/526 
       R. idi 14b/513 
       R. –i pāk-ı sīret  
      14b/530 
Rebī‘a : (Ar.) Hz. Pey- 
        gamber döneminde  
        Arabistan’ın en güçlü  
        kabilelerinden biri.  
       R. 10b/364 
ref‘ : (Ar.) Yukarı kaldırma. 
       r. it- 4a/106 

       r. eyle- 4a/97 
refīḳ : (Ar.) Arkadaş, yoldaş. 
       r. 2b/38 
       r. +i 6b/207 
renc : (Far.) Sıkıntı, zahmet. 
       r. 17a/627 
       r. dest-i renc 16b/592 
rencīde : (Far.) İncinmiş. 
       r. ḳıl- 10a/333, 12a/429 
reng : (Far.)  Renk. 
       r. –i al 13b/480 

  rengīn : (Far.) Renkli, alacalı. 
       r. 3b/87 
resm : (Ar.) Tören; usul.  
       r. 17a/618 
       r. +e 3a/59, 5a/134,  
       9a/296, 17b/647, 17b/649 
       r. +i 2b/41, 15a/536 
       r. –i ‘acīb7a/251 
       r. resm-ile 3a/65 
       r. ü ‘āyin 14b/516 
 Resūl : (Ar.) Allah elçisi,     
       Peygamber, Resul. 
       R. 11a/374, 11b/400 
       R. +e 4b/114, 9a/295,  
       13b/486, 18a/667 
       R. +ı 11b/409, 18a/668,  
       18b/671 
       R. +ıñ 3a/68, 12a/424,  
       13a/454 
       R. + üñ 4b/118, 8b/275,  
       10a/340 
       R. dergāh-ı Resūl+e  
       5a/138 
Resūlullāh : (Ar.) Allah’ın  
       Resulü, Hazret-i Muhammed. 
       R. 9b/321, 11a/390, 16a/570 
revān : (Far.) Giden, akan. 
       r. 2a/27, 2a/28, 5a/133 
       r. ol- 5a/134, 9b/324,  
       12b/435, 14b/530 
revāne : (Far.) Yürüyen, giden. 
       r. 2a/25, 9b/327 
reyḥān : (Ar.) Reyhan,  
       fesleğen. 
       r. dem-i reyḥān+a 3b/73 
Rezzāḳ : (Ar.) Yarattıkla- 
       rını rızıklandıran Allah. 
       R. 17b/640 
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rıżā : (Ar.) Razılık, kabul, 
        memnunluk. 
       r. –ya 3a/56 
       r. –yı vālide 4b/117,  
       5a/146, 5b/150, 6b/190 
ri‘āyet : (Ar.) İtaat, uyma. 
       r. eyle- 6a/187 
       r. ḳıl- 6a/188, 7b/237 
ricāl–i ġayb : (Ar.) İnsanları idareye    
       çalışan mübarek kimseler. 
       r. 12b/450 
rind : (Far.) Derviş, dünyayı  
        umursamayan. 
       r. 18a/659 
rindān : (Far.) Kalenderler. 
       r. +a 4a/103 
       r. –ı sermest 4a/103 
       r. ṣāki-yi rindān 4a/101 
risālet : (Ar.) Peygamberlik. 
       r. 10a/338 
       r. şāh-ı risālet 9b/322,  
       13b/487 
rütbet : (Ar.) Derece, rütbe. 
       r. 15b/563 
rivāyet : (Ar.) Nakletme,   
       söylenti, hikâye etme. 
       r. it- 13b/481 
riyāżet : (Ar.) Nefsinin  
       isteklerine boyun 
       eğmeden yaşamak. 
       r. 5b/164  
rūḥ: (Ar.) Can, ruh. 
       r. +ı 8a/261 
       r. +ına 2a/27, 17b/646 
       r. –ı pāk 2a/18 
       r. –ı Muṣṭafā 2a/25 
       r. hümā-yı rūḥ+ı 8a/257 
ruḳḳat : (Ar.) İncelik,  
       hassaslık. 
       r. 13a/461, 13a/463 
rūşen : (Far.) Aydınlık, açık.  
       r. 3b/86 
rüyet : (Ar.) Görme, görüş. 
       r. 14a/495 
       r. ‘ayn-ı rüyet 13b/481 
rūz : (Far.)  Gün. 
       r. -ı meymūn 3a/69 
rükū‘ : (Ar.) Namazda elleri 
       dizlere dayayarak eğilme. 

       r. +ı 7a/211 
 

       S 
sa‘ādet : (Ar.) Mutluluk. 
       s. 2b/42, 7a/225, 7b/237,  
       17a/617 
       s. +le 15a/533 
sā‘at : (Ar.) Zaman, saat. 
       s. 12a/430 
ṣabā : (Ar.) Meltem, gündo- 
       ğusunden esen yel.  
       ṣ. 3b/74 
Ṣabāyī : 15. yüzyılın sonları  
       ile 16. yüzyılın başların- 
       da yaşamış asıl adı Hayrettin    
       Çelebi olan Edirneli bir şair. 
       Ṣ. 18a/657, 19a/690 
       Ṣ. cān-ı Ṣabāyī  4a/92 
ṣabr : (Ar.) Dayanma, sabır. 
       ṣ. eyle-  5a/145,   
       14b/517 
       ṣ. it- 14b/519 
ṣaç- : Saçmak, dağıtmak. 
       ṣ. –a 15a/544, 15a/548 
       ṣ. –ardı 3b/72 
       ṣ. –up 15b/550 
ṣad : (Far.) Yüz sayısı. 
       ṣ. 13b/475 
ṣādıḳ : (Ar.) Yürekten bağlı  
       olan, sadık. 
       ṣ.4b/143, 13a/456,  
       15b/554 
       ṣ. aṣḥāb-ı ṣādıḳ 12a/412 
       ṣ. merd-i ṣādıḳ 16b/591 
       ṣ. ṣādıḳu'l- va‘dü'l-  
       emīn 2a/24, 5a/130   
       ṣ. yār-ı ṣādıḳ 3b/83, 5a/137,  
ṣādıḳāne : (Ar.) Sadık insan- 
      lara yakışır şekilde. 
       ṣ. 5b/166 
ṣādıḳu'l va‘dü'l emīn : (Ar.) Emin ve  
       sözünün eri olan. 
       ṣ. +dür 2a/24 
Sadī-ṣıfat : İran’ın büyük  
       edibi Sadi gibi söyleyen.  
       S. 3b/89 
ṣafā (I) : (Ar.) Saflık; gönül  
       rahatlığı, rahatlık. 



 311 

       ṣ. 1b/10, 2b/42, 5b/163,  
       13b/487, 15a/546,  
       ṣ. +dan 4a/99, 14a/492 
       ṣ. +lar 4a/103, 4b/124 
       ṣ. +sını 18a/661 
       ṣ. baḥr-ı ṣafā+nıñ 15a/548 
Ṣafā (II) : Mekke civarında bir yer olup  
       hacılar burası ile Merve denilen yer    
       arasında Hazret-i Hacer’in gidiş  
       geliş hareketlerini temsilen dört  
       defa gidip üç defa gelirler.  
       Ṣ. 17a/629 
ṣafer ayı : (Ar.+T.) Hicrî  
       takvimin ikinci ayı. 
       ṣ. 3a/69 
ṣaġ : Sağ tarafta olan. 
       s. 10a/348 
ṣaġış : Sayı, hesap.  
       s. +ı 10b/368 
       s. +ınca 10b/367 
ṣāḥib : (Ar.) Sahip. 
       ṣ. 7a/225 
       ṣ. –i cāh 18b/677 
ṣaḥir : (Ar.) Büyücü 
        etkileyici, büyüleyici. 
       ṣ. idi 3b/80  
ṣaḥrā : (Ar.) Çöl, kır. 
       ṣ. 5a/135 
       ṣ. +da 8b/280 
       ṣ. +lar 8b/284 
       ṣ. +nıñ 3b/74 
       ṣ. +sı 15a/546 
       ṣ. nażm-ı ṣaḥrā+sında  
       15b/551 
Sā‘ī : (Ar.) Çalışan, çalışkan. 
        s. Fārūḳ-ı sā‘ī 11b/399 
sa‘īd : (Ar.) Mutlu, uğurlu. 
       s. ol- 15a/533 
       s. –i evliyā 2a/29 
ṣāim : (Ar.) Oruçlu, oruç  
       tutan. krş. ṣāyim  
       ṣ. idi 17a/621 
saīr : (Ar.) Diğer, başka. 
       s. 13b/472 
sa‘īr : (Ar.) Alevli, ateşli,  
       cehennem. 
       s. nār-ı sa‘īr+e 7b/248 
ṣaḳal : Erkeklerde yüzde çıkan kıllar,  
       sakal.  

       ṣ. +ım 2a/33 
ṣāḳī : (Ar.) Meclislerde içki  
       sunan kişi.  
       ṣ. 4a/103, 18a/659 
       ṣ. ṣāḳī-yi ḫūb 4a/100 
       ṣ. ṣākī-yi rindān 4a/101 
sākin : (Ar.) Sakin, kendi  
       hâlinde, sessiz. 
       s. ol- 9a/302 
ṣal- : Bırakmak, salmak. 
       ṣ. –arlar 8b/286 
ṣalā : (Ar.) Cuma veya cena- 
       ze namazlarına çağır- 
       mak için minarede oku- 
       nan salavat, sala. 
       ṣ. eyle-  9a/293 
ṣalāt : (Ar.) Peygamber’in 
       adı geçtiğinde ona dua,  
       selam göndermek, salat. 
       ṣ. –ıla 1b/16, 2a/25, 4b/126,   
       5a/147 
ṣāliḥīn : (Ar.) Dinin kuralla- 
       rına uyanlar, salihler. 
       ṣ. 16a/583, 16a/585 
       ṣ. +üñ  
sālik : (Ar.) Bir yola giren, 
        tarikat mensubu. 
       s. 6b/201 
       s. –i dīn 16a/584 
ṣan- (I) : Zannetmek. 
       ṣ. 14a/502 
       ṣ. –arsañ 14a/502 
       ṣ. –asın 3b/76, 3b/78,  
       3b/80 
       ṣ. –mañ 10a/349 
       ṣ. –mañız 16b/600 
       ṣ. –urdı 17a/624 
ṣan (II) : Sanki, güya. 
       ṣ. 3a/70, 13a/460 
       ṣ. ider 3b/77  
saña : Sana. 

s. 1b/8, 1b/11,  3b/85,  
5b/188, 10b/359, 11a/388,  
10a/361, 11b/403, 13b/485,  
12b/457, 14a/502, 14a/503,  
13a/485, 14b/525, 17b/640,  
17a/638 

ṣan‘at : (Ar.) Hüner, sanat. 
       ṣ. –ıla 16a/574 
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       ṣ. +ında 3b/80 
       ṣ. idin- 16a/583 
       ṣ. +lar 16a/578 
ẟānī : (Ar.) İkinci; başka. 
       ẟ. meddāḥ-ı ẟānī 16a/570 
ṣāni‘ : (Ar.) Yaratıcı, Tanrı. 
       ṣ. 16a/582 
ṣan kim : Sanki, güya. 
       ṣ. 3a/71, 3b/74, 4b/109 
sārāy : (Far.) Saray, konak. 
       s. +ı 8a/262 
       s. –ı cān u dil 8b/270 
ṣarı : Sarı renginde olan. 
       ṣ. 13a/461 
ṣāribān : (Far.) Kervancı. 
       ṣ. +dur 16b/594 
ṣat- : Satmak.  
       ṣ. –arım 11a/383 
ṣatu : Alışveriş, pazar. 
       ṣ. 11a/386 
ṣavt : (Ar.)  Söz, ses. 
       ṣ. +ı 14a/500 
sa‘y : (Ar.) Uğraşma, çaba. 
       s. it- 5a/131, 6a/184,  
       13a/456, 18b/678,  
       18b/685 
       s. +iyle 4a/105 
       s. ḳıl- 18a/665 
ṣāyim : bk. ṣāim 
        ṣ. idi 5b/165  
        ṣ. 6a/171 
sāz : (Far.) Enstrüman, saz. 
       s. 15a/539 
saz : Çayır; çamur; ince kamış. 
       s. -rāh 8b/276 
ẟebāt : (Ar.) Kararından    
       vazgeçmeme, kararlılık,  
       ẟ. +ı 13b/474 
sebeb : (Ar.) Sebep, neden. 
       s. 3a/66, 9b/319 
secde : (Ar.) Namazda yere  
       kapanma, secde. 
       s. 7a/212 
       s. +si 7a/212 
       s. –i şükr 11a/375 
sedd–i ramaḳ : (Ar.) Ölme- 
       yecek kadar yiyip içme. 
       s. –i ramaḳ 17b/643 
ṣadef : (Ar.)  Sedef. 

       ṣ. +dür 3b/76 
seḥāb : (Ar.) Bulut. 
       s. –ı luṭf 15a/545 
sehel : (Ar.) Sakin, kolay. 
       s. 14b/522 
seḥer : (Ar.) Tan yeri ağar- 
       madan önceki vakit. 
       s. 3b/76 
       s. +den 5b/165 
seḥer-gāh : (Ar.+Far.) Seher  
       vakti. 
       s. 6a/179 
seḫūn : (Far.) Söz, lakırdı. 
       s. 4a/96 
selām : (Ar.) Selam. 
       s. 2a/18, 10a/336 
       s. eyle-  2a/28, 4b/126 

s. +ı 2a/25, 1b/16, 5a/147,                
7b/244, 8b/292, 10a/331,             
10a/332, 11b/420 

       s. +ın 5a/140, 13a/459 
       s. it- 5a/131 
       s. ol- 2a/26, 2a/27, 5a/139 
ṣelāmet: (Ar.) Huzur, esenlik 
       ṣ. +le 5a/147 
sem : (Ar.) Zehir. 
       s. 17a/624 
semā‘ : (Ar.) İşitme, duyma. 
       s. 18a/662 
sen : Sen , ikinci teklik şahıs  
       zamiri. 

s. 1b/11, 2b/39, 2b/52, 4b/125, 
5b/158, 5b/183, 10b/357,             
13b/488, 12b/470,                        
14a/510, 14b/525,  
16b/628, 18b/676 

       s. de 1b/7, 2b/50,                               
       13a/470, 18a/661 
       s. +den 1b/11, 2a/36,                              
       2b/38, 5a/148  
       s. +i 7a/225, 7a/226,  
       5b/189, 7a/228, 11b/397,  
       10a/359, 14a/509, 18b/676 
       s. +iñ 11a/389, 18b/679 
       s. +iñ de 18a/665 
       s. +lük 1b/10 
       s. +sin 2a/34, 4b/122   
       s. +siz 7a/227 
       s. +üñ 7a/229, 10b/368,  
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       11a/389, 14a/494, 14a/498 
ṣenāyi‘ : (Ar.) Zanaatlar,  
        sanatlar, hünerler. 
       ṣ. 16a/582 
seng : (Far.) Taş. 
       s. –ile  
ser : (Far.) Baş, kafa; önder. 
       s. 16a/576 
       s. +idür 16b/595 
       s. +ler 8a/268, 9a/300 
serā : (Far.) Konak, saray. 
       s. taḥt-ı serā+dan  
       12a/418 
ser-āġāz : (Far.) Başlangıç. 
       s. 4a/98 
ser-ā-ser : (Far.) Baştanbaşa. 
       s. 4b/112, 8b/270 
sermest : (Far.) Sarhoş. 
       s. rindān-ı sermest  
       4a/103 
server : (Far.) Önder, lider.  
       s. 3b/82, 8a/256,  
       8b/275,  
       s. +durur 16a/578 
       s. –ile 6b/203 
       s. +ler 16a/576 
       s. tāc-ı server 9b/310 
serverān : (Far.) Önderler,  
       liderler, başlar. 
       s. –ı dīn-i fāḫir 10a/332 
setr : (Ar.) Örtme, gizleme. 
       s. ol- 15a/543 
sev- : Hoşlanmak, sevmek. 
       s. 18a/664 
       s. –di 18a/668 
       s. –dügin 18a/664 
       s. –dügiyle 18b/669 
       s. –e 18b/670, 18b/671 
       s. –er miydüñüz 12a/420 
       s. –mege 18b/669 
       s. –mez 12a/421 
       s. –se 2b/44, 18b/671, 18b/672 
sevāb : (Ar.) Sevap, hayır, iyilik.  
       s. +ı 19a/694 
sevin- :Mutlu olmak,  
        hoşnut olmak. 
       s. –di 5b/153, 5b/157 
       s. –e 4b/123   
Seydî ‘Alī : 15.-16. yüzyılları arası  

       yaşamış Üveysî tarikatına  
       mensup önemli bir şahıs.  
       S. 3b/82 
seyr : (Ar.) İzleme, seyir.  
       s. it-  4a/99, 6b/204 
seyrān : (Ar.) Gezinme. 
       s. 4a/101, 12b/450 

  seyyāḥ: (Ar.) Gezgin, seyyah. 
       s. +ı 17a/612 
Seyyīd : (Ar.) Önder, lider. 
       s. 1b/14, 6a/186,  
       7a/223, 14a/494 
       s. ḥażret-i seyyīd 5b/157      
ṣı- : Kırmak.  
       ṣ. –dı 12a/424 
       ṣ. –dum 12a/426 
ṣıdḳ : (Ar.) Doğruluk, kalp 
        temizliği 
       ṣ. –ıla 6a/181 
       ṣ. maḳ‘ad-ı ṣıdḳ 8a/262 
Ṣıddīḳ : (Ar.) Sözünün eri  
       anlamında ilk halife Hz.  
       Ebubekir’in lakabı. 
       ṣ. -ı ṣadīḳ 7b/236 
       ṣ. –ı ekber 11b/391 
ṣıfat : (Ar.) Özellik, sıfat.  
       ṣ. +ı 1b/15, 18b/686 
Ṣıffīn : Fırat havalisinde  
       bir yer olup Hz. Ali ile  
       Muaviye arasında geçen  
       savaştan dolayı ün  
       kazanmıştır. 
       Ṣ. Ḥarbi 15a/532 
ṣıġın- : Sığınmak, yardım  
       dilemek. 
       ṣ. –dum 14b/525 
       ṣ. –urvan 14b/524 
ṣın- : Kırılmak.      
        ṣ. –an 12a/426 
sırr : (Ar.) Giz, sır. 
       s. +ın 2b/49 
       s. –ı Veys 17a/611 
sīm : (Fars.) Gümüş, sikke.  
       s. 17a/623 
       s. +i 17a/624 
sīne : (Ar.) Göğüs, yürek. 
       s. pāk sīne 15b/559 
sīret : (Ar.) Maneviyat, hâl. 
       s. +lü 4b/111 
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       s. pāk-ı sīret 14b/530 
siyeh : (Far.) Kara, siyah. 
       s. 15a/542 
siz : Siz, ikinci çokluk şahıs  
        zamiri.  
       s.  9b/311, 9b/319(2),  
       10b/353, 12a/415 
       s. +e 5a/139, 9a/308,  
       12a/422, 12a/428 
       s. +e de 12b/431 
       s. +i 5b/156, 6a/183,  
       14a/494 
       s. +ler 11b/409, 12a/420 
       s. +lere 5b/153 
       s. +üñ de 14a/493 
ṣoḥbet : (Ar.) Sohbet, 
       konuşma. 
       ṣ. 12a/430 
       ṣ. hem-ṣoḥbet 16b/602 
       ṣ. ḳıl- 12a/427, 14a/508 
ṣon : Nihayet, son. 
       ṣ. ucı  7a/215 
ṣoñra : Sonra, daha sonra. 
       ṣ. 13b/490, 15a/531 
ṣor- : Sormak. 
       ṣ. –am 9a/305 
       ṣ. –aram 9a/308 
       ṣ. –dı 13a/464 
       ṣ. –maġa  6a/176  
       ṣ. –uban  9b/326 
       ṣ. –up 13a/469 
söyle- : Demek, söylemek. 
       s. 13b/485 
       s. –yirek 12b/438 
söyleş- : Konuşmak, laflamak 
       s. –üp 12b/436 
söz : Söz, lakırdı. 
       s. 6b/197, 14a/494,  
       15b/550 
       s. +de 2b/44 
       s. +e 15a/539 
       s. +i 15b/555 
       s. +iñ de 11a/371 
       s. –ile 15a/539 
       s. +inden 4a/97 
       s. +ler 13a/455 
       s. +ümi 14a/497 
ṣu : Su. 
       ṣ. +lar 9a/299 

       ṣ. ol-  8a/268 
ṣubḥ : (Ar.) Sabah vakti. 
       ṣ. 6b/209, 17a/621 
       ṣ. +a 5b/165, 7a/211, 17b/646 
       ṣ. bād-ı ṣubḥ  5a/137 
       ṣ. namāz-ı ṣubḥ+ı 14b/515 
       ṣ. nesīm-i ṣubh+ı 3b/73 
sūd-mend : (Far.) Yararlı, faydalı. 
       s. 10a/333 
suḫendān : (Far.) Söz bilen,  
       sözden anlayan. 
       s. 15b/551 
sulṭān : (Ar.) Hükümdar,  
        sevilen kişi, sevgili. 
       s. 8b/284, 11a/380,  
       13a/463, 16a/584,  
       16b/590 
       s. +ı 6b/197 
       s. –ı aḥsen 5b/158 
       s. –ı ‘ālem 5a/142, 7b/239 
       s. –ı dīn 9b/325 
       s. –ı ebrār 12b/441 
       s. –ı emced  9b/321 
       s. –ı enfa’ 7b/242 
       s. –ı ḥākim 7b/234 
       s. –ı ib‘ād  
       s. –ı kevneyn 7b/231, 15b/568 
       s. –ı muḫtār 10a/348 
       s. –ı tecrīd 5a/134 
       s. –ı Veys 16a/586 
ṣun- : Arz etmek, sunmak. 
       ṣ. –dı 17b/643 
ṣunul- : Sunulmak, arz  
       edilmek.  
       ṣ. –dı 8a/255 
ṣūret : (Ar.) Yüz, fiziksel  
       görünüş, tavır. 
       ṣ. +inden 12a/413 
Sübḥān : (Ar.) Allah.  
       S. lāyıḳ-ı Sübḥān  
       18b/676 
sükūn : (Ar.) Sakinlik,  
        hareketsizlik. 
       s. eyle- 14b/522 
sünbül : (Far.) Sümbül  
       çiçeği. 
       s. zülf-i sünbül 3b/72 
sür- : Sürmek, devam  
       etmek.  
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       s. –di 13b/487 
sürūş : (Far.) Melek, vahiy  
       meleği, Hazret-i Cebrail. 
       s. –ı ‘ālem-i ġayb  
      15a/543 
süzül- : Süzülmek.  
       s. –miş 3b/72 
 

        Ş 
şād : (Far.) Sevinçli, mutlu. 
       ş. +ı 6a/174 
       ş. +ī ḳıl- 14a/493 
       ş. ol- 16b/608 
şāh : (Far.) Hükümdar, hazret, 
      padişah. krş. şeh  
       ş. 4b/125, 5b/159, 6b/204 
       ş. +a 9a/292 
       ş. +ı 6b/197 
       ş. –ı emced 5b/154 
       ş. –ı enbiyā 8a/255, 8b/281 
       ş. –ı eren 17a/613 
       ş. –ı ḥicāz 4b/119 
       ş. –ı ḳevneyn 7a/217, 8b/271,  
       ş. –ı kirāmī 10a/330, 10a/331  
       ş. –ı ma’nī 10a/342 
       ş. –ı muṭlaḳ 4b/113 
       ş. –ı mürsel 18a/655 
       ş. –ı risālet 9b/322, 13b/487 
şāḳ : (Ar.) Yarık, çatlak. 
       ş. ol- 9a/300 
şaḳāyıḳ : (Ar.) Büyük ve  
       parlak bir çiçek türü. 
       ş. 3b/75  
şaḳī : (Ar.) Yoldan çıkmış, 
        asi, haydut. 
       ş. +ler 13b/479 
şān : (Ar.) Şöhret, şan ün.  
       ş. ‘ālī şān 16a/586 
şarāb : (Ar.) Şarap. 
       ş. –ı ‘aşḳ 4a/107 
şarṭ : (Ar.) Koşul. 
       ş.-ı uṣūl 5a/138 
şeb : (Fars.) Gece. 
       ş. –i çārüm 7a/213 
şefā‘at : (Ar.) Af için  
      aracılık etme, şefaat. 
       ş. 5b/152 
       ş. +den 4b/127,  5b/149   

       ş. it- 10b/354, 19a/690 
       ş. +le  5a/148 
       ş. +se 11a/371 
şefī‘ : (Ar.) Şefaat eden. 
       ş. ol- 10a/341, 10b/352 
şefḳat : (Ar.) Merhamet,  
       şefkat, sevgi. 
       ş. it- 4b/127, 8a/251, 19a/690 
       ş. kān-ı şefḳat 11b/396 
şeh : (Far.) Hükümdar, padişah. krş. şāh  
       ş. 16a/588 
       ş. +ler 9a/290 
       ş. +leriñ 16a/575 
       ş. –i mecmū‘-ı insān 7b/231 
şehādet : (Ar.) Tanıklık.  
       ş. eyle- 13a/458 
şehīd : (Ar.) Din ve vatan  
       uğruna ölen kişi, şehit. 
       ş. et- 2a/30 
       ş. –i Kerbelā 2a/29 
       ş. ol- 15a/533, 15a/535 
şehnāz : (Far.) Çok nazlı. 
       ş. 4a/98 
şehsüvār : (Far.) Usta binici. 
       ş. –ı ḳāb-ı ḳavseyn 15b/568 
şek : (Ar.) Kuşku, şüphe. 
       ş. +den 12a/426 
       ş. degildür  12a/417, 12b/440 
şekl : (Ar.) Şekil, tür. 
       ş. +i 6b/201 
       ş. –i ādem 11b/407 
şekker : (Far.) Şeker.  
       krş. şükker  
       ş. 15b/550 
şer : (Ar.) Kötülük. 
       ş. 3a/57 
şer‘ : (Ar.) Din kuralları. 
       ş. +i 6a/187 
şeref : (Ar.) Şeref, onur. 
       ş. 2a/18 
       ş. +de 4b/109 
şerīfe : (Ar.) Şerefli olma. 
       ş. 10b/364 
şerī‘at: (Ar.) Din hükümleri. 
       ş.  6a/189 
şerīk : (Ar.)  Ortak. 
       ş. +em 7a/210 
şevḳ: (Ar.) Çok istemek. 
       ş. -ıla 4a/104 
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       ş. +i 2b/43, 14b/511 
       ş. –i ‘aşḳ 17b/641 
       ş.-i cemāl 7b/232 
şey : (Ar.) Nesne, şey. 
       ş. +dür 6a/20 
şeyi-lillāh : (Ar.) Allah  
       için yapılan şey. 
       ş. 5b/152 
şeyḫ : (Ar.) Yaşlı, ihtiyar, 
       tarikat şeyhi. 
       ş. 16b/607 
       ş. +i 16b/605, 16b/606 
       ş. +imüz 3b/86 
       ş. –i kāmil 16a/587 
       ş. –i şubān 16b/597 
       ş. –i üstād 17a/610 
       ş. ‘Aṭṭār 4b/115 
şeyṭān : (Ar.) Şeytan. 
       ş. 15a/547 
şimdi : Şuan, şimdi. 
       ş.  9b/323, 12b/432,  
       14a/496, 15b/562 
       ş. şimden girü 14a/509 
şitābān : (Far.) Koşan.  
       ş. 5a/135 
şöyle : Şu şekilde, şöyle. 
       ş. 3b/80, 6b/191,  
       14a/505, 18a/650 
şu : Şu, işaret sıfatı ve  
       zamiri.  

ş. 2b/47, 6a/175, 6b/194,                 
15a/534, 16a/608,                          
17b/649, 18b/682 

şubān : (Far.) Çoban. 
       ş. –ı rā‘ī 16b/597 
şular : Şunlar, işaret zamiri. 
       ş. 16a/580 
şübhe : (Ar.) Tereddüt, şek, şüphe.  
       ş. +si 2b/44 
şükker : (Far.) Şeker. krş. şekker 
       ş. 15a/540 
şükkeristān : (Far.) Şeker bu- 
       lunan yer. 
       ş. +ına 3b/90 
şükr : (Ar.) Hamd, şükür. 
       ş. 5b/163, 14a/504,  
       17b/644 
       ş. secde-i şükr 11a/375 
şükūfe : (Far.) Çiçek. 

       ş. +yle 3b/78 
şürb : (Ar.) İçme. 
       ş. 17a/620, 17a/622        
        

       T 
tā : (Far.) Kadar. 
       t. 1b/4, 4a/98, 4a/99, 4a/100,  
       2b/67(2), 9a/305, 10b/358 
       t. ki 11b/403, 14a/499,  
       14b/519, 18a/667 
       t. kim 2b/48, 2b/51, 18b/674 
ta‘accüb : (Ar.) Hayret,  
       şaşırma, şaşkınlık. 
       t. it- 12b/434 
ṭā‘at : (Ar.) İbadet, itaat. 
       ṭ. 6a/171 
       ṭ. idi 5b/169, 6b/208 
       ṭ. it-  14b/520 
       ṭ. ḳıl- 17b/646 
tāb : (Far.) Parlaklık. 
       t. 12b/435 
       t. māh-ı tāb+ı 8b/272 
tābān : (Far.) Parlak, aydın. 
       t. ḫurşīd-i tābān 4b/111 
ṭabī‘at : (Ar.) Doğa; huy. 
       ṭ. 15a/545 
ṭabīb : (Ar.) Doktor, tabip. 
       ṭ. 6b/195 
       ṭ. +i 2a/23, 12a/419 
       ṭ. +iñ 2b/51 
       ṭ. +üm 7a/219 
tāc : (Ar.) Başa takılan  
       aksesuar, taç. 
       t. 15b/562 
       t. +a 16a/575 
       t. +ı 2b/47 
       t. –ı server 9b/310 
tācir : (Ar.) Tüccar, tacir.  
       t. tācir-i Çīn 3b/74 
ṭadur- : Tattırmak, herhangi  
        bir duyguyu yaşatmak.  
       ṭ. –dı 18a/663 
ṭaġ : Dağ.  
       ṭ. 5a/135 
       ṭ. –ıla 3b/78 
       ṭ. +larda 8b/284 
ṭaġıl- : Saçılmak, dağılmak.  
       ṭ. –dı 8b/274 
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taḥḳīr : (Ar.) Küçümseme,   
       hakaret etme, aşağılama. 
       t. it- 12b/444 
taḥsin : (Ar.) Beğenme,  
       güzel bulma. 
       t. ḳıl- 9a/303 
taḫt : (Far.) Saltanat  
       koltuğu, taht. 
       t. 16a/575 
       t. –ı ḫilāfet 11a/380 
       t. –ı ḳubāb  15a/537 
       t. –ı ẟerā 12a/418    
ṭāife : (Ar.) Zümre, kavim. 
       ṭ. 16b/594, 16b/607 
taḳdīr : (Ar.) Allah’ın isteği. 
       t. –i rabbānī 6b/196 
taḳṣīr : (Ar.) Kusur, günah. 
       t. ḳıl- 14a/501 
ṭālib : (Ar.) İstekli, talip. 
       ṭ. 4b/117, 9b/319 
       ṭ. –i Ḥaḳ 16b/600 
       ṭ. ol- 9b/326, 9b/327,  
       17a/615 
tamām : (Ar.) Tam; bitiş. 
       t. +ı 8a/267, 14b/521 
       t. eyle- 15b/559 
       t. it- 14b/518 
ṭamu : Cehennem.  
       ṭ. 6b/200, 18a/651 
ṭañ : Şaşılacak şey. 
       ṭ. mı  15b/567 
ṭa‘n : (Ar.) Ayıplama,  
      kınama, küçümseme. 
      ṭ. eyle- 18a/667 
ṭapu : Hizmet, huzur. 
       ṭ. +ña 10a/338, 14a/505 
       ṭ. +ñı 14a/504 
       ṭ. +sına 5a/131 
ṭarab : (Ar.) Şenlik, neşe. 
       ṭ. 4a/100 
       ṭ. +lar 4a/102 
tārīḫ : (Ar.) Tarih (gün). 
       t. +i 3a/68 
taṣadduḳ : (Ar.) Verme,  
       verilme. 
       t. ḳıl- 18b/679 
ṭaş : Taş.  
       ṭ. –ıla 9a/300 
ṭavr : (Ar.) Hâl, tavır. 

       ṭ. +ıñ 8b/287 
ṭavar : Hayvan, davar. 
       ṭ. +ı 10b/365, 10b/366 
ṭāvus : (Ar.) Tavus kuşu. 
       ṭ. +ı 4a/93 
ṭayyib : (Ar.) Güzel, hoş. 
       ṭ. ṭīb-ı ṭayyib-ile 8a/266 
tażarru‘ : (Ar.) Yalvarıp yakarma. 
       t. 7b/246 
       t. eyle- 10b/355 
tāze : (Far.) Yeni, taze. 
       t. 3b/89, 17b/637 
teberrük : (Ar.) Mübarek  
       görme, kutlu sayma. 
       t. 7b/241 
tecellī : (Ar.) Görünme,  
       ortaya çıkma. 
       t. ḳıla 1b/11 
tecrīd : (Ar.) uzaklaşma, 
       kendini soyutlama. 
       t. ehl-i tecrīd 12b/437,  
       18b/680 
       t. sulṭān-ı tecrīd 5a/134 
teemmül : (Ar.) Etraflıca düşünme. 
       t. ḳıl- 9b/329 
teessüf : (Ar.) Üzülme,  
       hayıflanma. 
       t. 9a/300 
       t. ḳıl- 13b/477 
teḥiyyāt : (Ar.) Hayır dua. 
       t. 1b/16, 2a/18 
       t. -ıla 7a/213 
tebessüm : (Ar.) Gülümseme 
       t. 3a/71 
tefaḫḫür : (Ar.) Övünme. 
       t.  16a/577 
tefrīd : (Ar.) Aşırılık, abartı.  
       t. vaṣf-ı tefrīd 12b/437 
teg : Gibi. 
       t. 12b/440 
tekebbür : (Ar.) Büyüklük   
        taslama, kibir. 
       t. 18b/673 
tekellüf : (Ar.) Zahmetli, 
       külfetli iş görme.  
       t. ḳıl- 13b/482 
tekellüm : (Ar.)  Konuşma. 
       t. 3a/71 
tekīd : (Ar.) Pekiştirme,  
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       sağlamlaştırma. 
       t. 5a/134   
tekmīl : (Ar.) Tamamlama.  
       t. ḳıl- 16a/587 
tekrār : (Ar.) Yine, tekrar. 
       t. it- 12b/441 
telaṭṭuf : (Ar.) Lütfetme, iyi  
        davranma. 
       t. ḳıl- 13b/482 
telef : (Ar.) Zayi, boşa gitme, telef. 
       t. ol- 18b/674 
temekkün : (Ar.) Yerleşme. 
       t. 8a/258 
temennā : (Ar.) İstek, arzu. 
       t. +sı 17a/626 
temevvüc: (Ar.) Dalgalanma. 
       t. eyle- 15a/544 
temyīz : (Ar.) Ayırt etme. 
       t. ehl-i temyīz 12a/416 
ten : Cilt, ten.  
       t. +de 11b/402 
       t. +inde 10b/367 
ter : (Far.) Taze, yeni. 
       t. ‘anber-i ter 3b/72 
       t. gül-i ter 15b/550 
teraḥḥum : (Ar.) Merhamet.  
       t. 5a/148 
       t. ḳıl- 8a/250 
terennüm : (Ar.) Dile  
       getirme; şarkı söyleme.   
       t. 3b/88 
       t. eyle-  15a/549 
terbiyet : (Ar.) Yetiştirme,  
       eğitim, terbiye. 
       t. +dür 1b/14 
terk : (Ar.) Bırakma, terk. 
       t. eyle- 8a/262 
       t. –i fırṣat 18b/682 
       t. it- 1b/11, 8a/259,  
       8a/260, 12b/448 
       t. –i ḫilāfet 11a/387 
tesbīḥ : (Ar.) Tespih. 
       t. +i 6b/209 
teskīn : (Ar.) Yatıştırma,  
       sakinleştirme. 
       t. ḳıl- 9a/303 
teşehhüd : (Ar.) Namazda  
      oturarak ‘ettehiyyatü’  
      duasını okumak. 

       t. 7a/213 
teşne : (Far.) Susuz, susamış. 
       t. 2a/30 
tevāżu‘ : (Ar.)  Alçak-    
      gönüllülük, tevazu. 
       t. 7b/246 
tevaṭṭun : (Ar.) Yerleşme, 
       yurt edinme.  
       t. 8a/258 
teveccüh : (Ar.) Yönelme,   
       dönme, ilgi. 
       t. eyle- 6a/179 
tevekkül : (Ar.) Kadere razı 
       olmak, tevekkül. 
       t. ḳıl- 17b/635 
tevḥīd : (Ar.) Birlik, tek  
       olma durumu. 
       t. ehl-i tevḥīd 18b/680 
       t. –i Ḥaḳ 1b/8 
teẕekkür : (Ar.) Bahsedilme,  
        ele alınma. 
       t. 18b/673 
teẕkire : (Ar.) Önemli kişiler  
       için yazılan biyografi. 
       t. 4b/115 
tımār: (Far.) Hayvanın bakımını ve    
        temizliğini yapmak. 
       t. +ın 16b/595 
ṭīb : (Ar.) Güzel koku. 
       ṭ. –ı ṭayyib 8a/266 
tiz : (Far.) Çabuk, tez. 
       t. 13b/473 
ṭoġ- : Dünyaya gelmek,  
       doğmak. 
       ṭ. –dı 4b/111 
       ṭ. –uban 4b/110 
ṭoġrı : Dürüst, tam, doğru. krş. ṭoġru  
       ṭ. 17b/633 
ṭoġru : Dürüst, tam, doğru. krş. ṭoġrı  
       ṭ. 4b/123   
toḳ : Aç olmayan, tok, 
       t. 14b/524 
ṭoḳuz : Dokuz rakamı. 
       ṭ. 17a/629 
ṭoḳuz yüz : Dokuz yüz sayısı. 
       ṭ. 3a/68 
ṭol- : Dolmak. 
       ṭ. –a 4a/100 
       ṭ. –dı 6a/174 
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       ṭ. –mış idi 17b/649 
       ṭ. –sun 14a/493 
ṭolu : Boş olmayan, dolu. 
       ṭ. 12b/435 
ṭopraḳ : Toprak. 
       ṭ. 8a/264 
       ṭ. +(ġ)ı 8b/273 
ṭūbī li‘āyneyk : (Ar.) Sana 
        müjdeler olsun! Gözün aydın    
        anlamında kullanılan söz.  
       ṭ. 13b/489 
       ṭ. bārekellāh 5b/159 
Ṭūr : Hazret-i Musa’nın Allah’la  
        konuştuğu dağın ismi. 
       Ṭ. –ı Mūsā 1b/13 
ṭur- : 1. Durmak, bırakmak.   
       ṭ. –ayın 14b/518 
       ṭ. –dı 8b/275 
       ṭ. –maġa 5a/146 
       ṭ. –up 5a/138, 8a/253 
       ṭ. –ur 12a/423, 16a/584 
       ṭ. –urdı 6b/209 
       ṭ. –ur mı 6a/183 
       2. Kalkmak, ayağa kalkmak. 
       ṭ. 7a/217 
       ṭ. –ı gel- 9a/306     
ṭut- : 1. Tutmak, kavramak. krş. dut- 
       ṭ. 14a/500 
       ṭ. –ar 3b/75, 14b/516 
       ṭ. –dılar 8a/256 
       ṭ. –dum 2a/33 
       ṭ. –mışdı 17b/647 
       ṭ. –mış idi 6a/170, 18a/650 
       ṭ. –up 19a/690 
       2. Yerine getirmek. 
       ṭ. emrini ṭut 10a/340 
ṭūtī  : (Far.) Papağan, dudu.  
       ṭ. 3b/90 
       ṭ. –yi cān 15b/550 
       ṭ. –yi ḳudsī 15a/540 
ṭuy- : Duymak, işitmek.  
       ṭ. –up 10a/330 
ṭuyul- : Bir sesin far- 
        kedilmesi, duyulmak.  
        ṭ. –dı 12b/449 
türāb : (Ar.) Toprak. 
       t. +ı 8b/272 

  tüvānā : (Far.) Güçlü, sağlam 
       t. 3a/62 

tüy : Tüy, kıl.  
       t. +i 10b/368 
 

      U 
u/ü : bk. ve  

       u.  1b/4 1b/10, 1b/15,  
       1b/16, 2a/18, 2a/22, 2a/32, 2a/34, 
       3a/54, 3a/67, 3b/86, 4a/104,                    
       4a/109, 5a/135, 5a/140, 5b/156,  
       5b/163, 6b/194, 6b/200,  
       6b/202, 7a/224, 8a/254, 8b/270,  
       8b/273, 8b/274, 8b/277, 8b/285,  
       8b/289, 9a/290, 9a/291, 9a/298,   
       9a/299, 9a/301, 9b/321, 10a/340,  
       10a/345, 10b/366, 10b/369, 11a/384,  
       11a/387, 12b/435, 13a/453, 13a/461,  
       13b/479, 14b/516, 14b/521, 14b/529,  
       15a/543, 15b/563(3), 15b/565,  
       16a/582, 16a/585, 16b/604,  
       16b/605, 16b/607, 16b/609, 17a/618,     
       17a/620, 17a/622(2), 17b/631,  

   17b/647, 18a/651, 18a/653, 18a/663,   
   18b/673, 18b/674(2), 18b/681 
uc : Uç, sınır. 
       u. ṣon uc+ı 7a/215 

‘ucb : (Ar.) Kendini beğenme. 
       ‘u. 18b/673 
uç- : Uçmak, havalanmak.  
       u. –ar 5a/135 
       u. –dı 8a/257 
uçmaġ : Cennet, Firdevs.  
       u. +a 6b/203 
       u. dergeh-i uçmaġ 6b/200 
uḫuvvet : (Ar.) Kardeşlik. 
       u. 7b/247 
‘ulā : (Ar.) Yüksek mertebe. 
       ‘u. +ya 8a/257 
ulaş- : Varmak, ulaşmak. 
       u. –dı  13b/476 
ulu : Büyük, yüce, ileri gelen. 
       u. 10b/363 
       u. +luġın 12b/443 
       u. +sı 15b/567 
       u. +sıdur 13b/471 
       u. +sıydı 18a/665 
‘ulūm : (Ar.) Bilgiler, ilimler. 
       ‘u. –ı külliye 2a/21 
um- : Ummak, beklentide  
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       olmak. 
       u. –a 5a/148 
       u. –arım 3b/84 
‘ummān : (Ar.) Okyanus. 
       ‘u. 15a/544 
unut- : Unutmak. 
       u. –(d)an 14a/507 
       u. –ma 14a/500,  
       14a/510, 18b/685(2) 
       u. –masın 4b/127,  5b/149   
       u. –masun 11b/401 
       u. –mayup  5b/152 
       u. –mazam 14a/510 
       u. –mışdı 17b/647 
       u. –mış idi 6a/170, 18a/650,  
       18a/652 
       u. –(d)urdı 5b/167 
utan- : Utanmak, çekinmek 
       u. –uram 10b/357 
ur- : Vurmak. 
       u. –dı 16a/585 
       u. –up 2a/19, 7b/244 
       u. –ur 12a/423 
uṣūl : (Ar.) Asıllar, yöntemler. 
       u. +e 13b/486 
       u. +ıñ 12a/424 
       u. şarṭ-ı uṣūl+e 5a/138 
‘uşşāḳ : (Ar.) Âşıklar. 
      ‘u. +a 4a/98 
      ‘u. +ıñ 4a/96 
uyan- : Uyku halinden   
       çıkmak, uyanmak 
       u. –dı 14b/523 
uyanıḳ : Uyumamış olmak. 
       u. +lardan eyle 14b/525 
uyu- : Uyumak.  
       u. –r göz 14b/524 
uz : Uygun, muvafık.  
       u. ol-  14a/498 
uzat-: Uzatmak. 
       u. –(d)ur 3a/56 
 

         Ü           
üç : Üç rakamı. 
       ü. 5b/167 (2), 10a/331,  
       14b/521(2),  
üçünci : İkiden sonra gelen,  
       üçüncü sırada olan.  

       ü. 7a/212 
üftāde : (Far.) Düşmüş,                
       zavallı, düşkün. 
       ü.-ḥāl 5a/129 
       ü. +nüñ 2b/39 
ümmet : (Ar.) Ümmet, bir  
       peygambere bağlı olanlar. 
       ü. 2a/19, 2a/20, 11a/387, 15b/561 
       ü. +i 10b/352, 10b/356, 10b/357  
       ü. –ile 11a/376 
       ü. +iñ 7b/247, 10a/341 
       ü. +ine 10b/354, 16b/597 
       ü. +ini 10b/361 
       ü. +leriniñ 2a/17 
       ü. +üme 7b/245, 8a/251, 8a/252,  
       ü. +ümi 10a/339, 11b/401 
       ü. –i ‘āṣī 10b/362 
ümm'l-müminīn : (Ar.)      
       Müslümanların annesi  
       anlamına gelen Hazret-i  
       Ayşe için kullanılan bir  
       isim.  
       ü. +iñ 13b/488 
üns : (Ar.) Alışma, yakınlık. 
       ü. +i 17b/647, 18a/650,  
       18b/670 
       ü. +inden 14a/508 
       ü. ol- 14a/506 
üst : Üst. 
       ü. +inde 9b/328, 16a/581 
       ü. +ine 8b/278, 11a/379 
üstād : (Far.) Üstat, usta. 
       ü. –ı māhir 2a/21 
       ü. şeyḫ-i üstād 17a/610 
Üveys : bk. Veys el-Karen 
       Ü. 5a/138, 5a/142, 5a/144,  5b/155,  
       5b/164, 6a/181, 10b/360, 11a/372,   
       13b/476 
       Ü. +e  6a/181, 7b/244, 11a/377,  
       14b/530, 15b/563, 15b/564,  
       5a/552 
       Ü. +i 4b/113, 9b/326 
       Ü. +iñ 2b/47, 12b/436, 12b/441,  
       15a/536, 16b/595, 16b/603, 
       16b/605, 16b/606, 17b/641,  
       18a/668 
       Ü. +üñ 4b/115, 12b/438, 13a/460 
       Ü. aḥvāl-i Üveys+e  12b/442,  
        15b/553 
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Üveysī : Veysel Karanî  
       tarikatına mensup kişi. 
       Ü. +ler 16b/607 
 

       V      
vācib : (Ar.) Lazım, gerekli. 
       v. –ile 8a/266 
vādī : (Ar.) Vadi, nehir  
       yatağı. 
       v. 9b/313 
       v. +ne 12b/433 
       v. –yi İbil 9b/313, 9b/326  
       v. –yi Ḳaran 6a/172, 15b/556 
vāfir : (Ar.) Bol, çok. 
       v. 10b/366 
vaḥd : bk. vaḥdet 
       v. –i ḥālet 18a/662 
vaḥdet : (Ar.) Teklik, birlik.  
       v. ehl-i vaḥdet 16b/603 
       v. merd-i vaḥdet idi 16b/604 
vā‘iẓ : (Ar) Vaaz veren, dinî  
       öğütler veren. 
       v. 13b/483 
vaḳt : (Ar.) Vakit, zaman. 
       v. 7b/232 
       v. +in (vasıta hali)  
       14a/498, 14b/518 
vālide : (Ar.) Anne, çocuğu  
       olan kadın. 
       v. rıżā-yı vālide 4b/117 
       v. rıżā-yı vālide+m  
       5a/146, 5b/150 
       v. rıżā-yı vālide+yle 6b/190 
vallāhu a‘lem : (Ar.) Doğruyu en iyi  
       bilen Allah’tır. 
       v. 19a/691 
var : Mevcut olan, var olan. 
       v. 2b/45, 4a/108, 6a/177, 6a/186,  
       6a/188, 7a/229, 7b/234, 8a/267,     
        9b/310, 9b/311, 9b/313, 10a/348,  
       10b/363, 13b/484(2),  
       14a/505, 16b/607,  
       18b/678, 18b/687 
       v. –dı 10b/366 
       v. +dur 9a/309,  
       13b/474, 16b/597(2) 
       v. +durur  9a/305 
       v. +ın 6b/199 

       v. idi 3b/79, 3b/83,  
       3b/84, 14b/513 
       v. ise 2b/50 
       v. mı 10a/334 
       v. mıdur 9a/305 
       v. +sa 15a/537 
var- : Varmak, ulaşmak. 
       v. –asın 4b/123   
       v. –ayın 4b/119 
       v. –dı 5b/160, 5b/164, 8a/256, 
       10b/355, 12b/449, 14b/519,  
       17a/620 
       v. –ıcaḳ 13b/487 
       v. –sın 9b/323 
       v. –sunlar  7b/243 
       v. –uban 13a/459 
       v. –up 10b/370, 11b/403,  
       17b/636 
       v. –urdı 7a/212 
vaṣf : (Ar.) Nitelik, özellik.  
       v. eyle- 16b/599 
       v. +ı 18a/654 
       v. –ı aṣfiyā 2b/42 
       v. +ıdur 3b/91 

v. +ın 3b/89, 3b/90,  
7b/258, 12b/438, 13a/454,  
14a/516 

       v. +ında 3b/87, 13a/455 
       v. +ını 12a/411 
       v. it- 18a/654 
       v. –ı ḥāl 10a/350,  
       13a/453, 17a/614 
       v. –ı ḫāṣ 12a/415,  
       16b/603 
       v. –ı tefrīd 12b/437 
       v. –ı ẓāhir 12a/414 
vaṣiyyet : (Ar.) Vasiyet. 
       v. 7b/233, 7b/234, 7b/235, 9b/322,  
       10a/335, 10a/337,  10b/351,  
       11a/390,  
       11b/391, 14a/503, 
       14b/527 
       v. it- 11b/400 
       v. +ümi  10a/339 
vaṣl : (Ar.) Ulaşma,    
       kavuşma, vuslat. 
       v. +ını 8b/281 
       v. –ı devā 2b/51 
       v. –ı Ḥaḳ 8a/255 
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       v. –ı Ḥaḳḳ+a 8a/263 
va‘ż : (Ar.) Vaaz, dinî öğüt. 
       v. –ıla 14b/528 
vażī‘a : (Ar.) Mütevazı. 
       v. 10b/364 
ve : (Ar.) Kelime ya da cümleleri  
       birbirine bağlayan edat. 

v. 2a/18, 3a/63, 3a/65, 5a/141,  
4a/116, 5b/167, 8a/253,  
7a/249, 14a/504, 13a/485 

vecd : (Ar.) Heyecan, coşku. 
       v. +e 7a/212  
       v. -ile 4a/102 
vedā‘ : (Ar.) Ayrılış, ayrılma. 
       v. it- 12b/433 
vefā : (Ar.) Sözünde durma. 
       v. +dur 16a/584 
       v. +nıñ 15a/548 
       v.vefā–zāde 16a/586,  
       16b/590 
vefāt : (Ar.) Ölüm, vefat. 
       v. +ı 13b/474 
       v. it- 9b/322 
velī : (Far.) Ama, fakat. 
       v. 1b/7, 1b/15, 4b/116, 7a/229,   
       9b/311, 10a/343, 11b/400,  
       13b/485, 15a/532, 16b/600 

 velī : (Ar.) Allah dostu, ermiş. 
       v. +de 12b/437, 15b/564 
       v. +ler 6a/177, 13b/478,  
      15a/537 
       v. +nüñ 15a/532 
       v. +ye 2a/26 
       v. –yi ḫāṣ 15a/538 
       v. velīyy-i kāmil 
velīkin : (Far.) Ama, ancak. 
       v. 5b/157, 11a/378,  
       14a/510 
velīyüllāh : bk. velī 
       v. +da 15b/566 
Veys : bk. Veys el-Karan 
       V. 4b/114, 6b/198,  
       6b/201, 6b/203, 11a/381,  
       11a/384, 11b/394,  
       11b/404, 12a/417,  
       12a/422, 12b/448,  
       14b/512, 18b/680 
       V. +e 6a/179, 10b/362,  
       11b/408, 13b/481,  

       15a/531, 15b/561, 17b/639 
       V. +i 5b/162, 7a/220,  
       7a/229, 14a/492, 14b/514,  
       15b/554, 18b/670 
       V. +iñ 6a/175, 6a/180,  
       11a/380 
       V. +üñ 7b/242,  
       12b/443, 13a/453,  
       17a/617, 17b/637 
       V. Veysi 6a/183,  
       6b/202, 7a/218, 13a/469 
       V. ‘ālī şān-ı Veys+e 16a/586 
       V. sırr-ı Veys+e 17a/611 
       V. sulṭān-ı Veys+e 16a/586 
       V. Veys-i Ḳaran  
       10a/342, 12a/414,  
       15b/565, 17b/636 
       V. Veys-i Ḳaran+dan 11b/393 
       V. Veys-i Ḳaran+dur 6a/178,  
       16a/588, 17a/613 
       V. Veys-i mücerred 7a/218 
Veys el-Ḳaran : Hz. Muhammed’i 
       dünyada görememesine  
       rağmen ona derin sevgi ve   
       bağlılık duymuş ve  
       övgüsüne mazhar olmuş  
       Yemenli bir evliya.  
       V. +dur 3b/86 

  Veys'il-Ḳaran : bk. Veys el-Karen 
       V. 9b/310, 11b/396 
vir- : Vermek, teslim etmek. 
       v. 2a/28, 2b/37, 4a/96, 4b/120 
       v. –di 10a/330, 13a/459,  
       13b/490, 16a/589,  
       17b/639, 17b/642, 18a/668 
       v. –düñüz mi 11b/409 
       v. –e 15a/542, 15b/552, 19a/693 
       v. –elim 9a/307 
       v. –eyin 12a/422 
       v. –emediler 12a/413 
       v. –mekdür 7b/240 
       v. –meyesin 14a/499 
       v. –meyeyin 14b/530 
       v. –miş 15b/563, 15b/564, 16a/571 
       v. –üben 2b/40 
       v. –üp 7b/236, 10a/331, 15a/549 
       v. –ürler 9b/315 
vird : (Ar.) Dua. 
       v. +de 14b/521 
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       v. +in 14b/518 
viṣāl : (Ar.) Ulaşma,  
       kavuşma. 
       v. +i 8a/259 
       v. –i Ḥaḳ 7b/233 
viṣālu'l-lāh : (Ar.)  Allah’a kavuşmak.  
       v. +dan 8a/261 
vuṣlāt : (Ar.)  Kavuşmak. 
       v. -ıla 14b/512 
vü : (Ar.) Kelime yada  
       cümleleri birbirine   
       bağlayan edat. 
       v. 3a/69, 4b/109, 5a/135,  
       5b/155, 6b/193, 6b/197,  
       7a/216, 8a/257, 10b/364,  
       13a/465, 13a/470,  
       13b/475, 13b/480,   
       14b/511, 14b/514,  
       15a/536, 15a/547,   
       15b/562, 17a/615,  
       17a/618, 17a/627,  
       17b/641, 17b/643,  
       18a/668 
vücūd : (Ar.) Vücut, beden. 
       v. cism-i vücūd+uñ  
       7b/239 
       v. +ı 2a/22, 16a/581 
       v. +uñ 1b/12 (ilg.) 
       v. +uñ 1b/13 (iy.) 
vüṣūl : (Ar.) Ulaşma, gelme. 
       v. +ı 18a/668 
 

           Y 
ya : (Far.) Veya, ya da. 
       y. 5a/141, 9b/319,  
       11a/385, 11b/408,  
       12a/412, 12a/416,  
       18a/657 
yā : (Ar.) Seslenme edatı.   
       y. 2a/36, 2b/41, 6b/195, 7a/220,  
       7a/223(2), 7a/224,  
       9b/311, 10b/356, 10b/358,  
       10b/360, 11b/397,  
       13b/480, 13b/482,  
       13b/489, 14a/497,  
       14a/506, 14b/524,  
       17b/638, 19a/692 
yaban : Kır, sahra. 

       y. +da 9b/312, 16b/596,  
       16b/601, 16b/602 
yad : Yabancı. 
       y. 1b/5 
yād : (Far.)  Hatırlama, anma. 
       y. 1b/5 
yaf‘alullāh mā yeşa : (Ar.) Allah   
      istediğini, dilediğini yapar. 
      y. +dan 3a/63 
yaḥkum mā yürīd : (Ar.) Allah istediği  
       hükmü verir. 
       y.+i 3a/63 
yaḳ- : Yakmak, ateşe vermek. 
       y. –arlar 8b/283 
       y. –dı 2b/47 
yaḳa : Yaka. 
       y. 9a/300 
       y. +lar 8a/263 
yaḳıl- : Yakılmak. 
       y. –a ḳal- 14b/512 
       y. –dı  8a/263, 9a/291,   
       9a/297 
       y. –maḳ 9a/302 
       y. –up 13b/477 
yaḳın :Yakın, uzak olmayan. 
       y. 6a/173 
       y. +dur 12a/430 
       y. it- 13b/478 
       y. var- 10b/370 
yalan : Doğru olmayan söz.  
       y. +cı 13b/474 
       y. +sız 15b/569 
yalıñ (ayaḳ) : Ayakkabısız, 
       ayakkabı giyilmemiş  
       ayak. 
       y. 9b/318 
yalıñuz : Yalnız, tek.  
       y. 6a/172, 16b/601 
yan- : Yanmak, tutuşmak. 
       y. –ardı 5b/166 
       y. –arlar 8b/281 
       y. –dı 8a/268 
       y. –up 8a/263, 9a/291,  
       9a/302, 13b/477 
yañ : Taraf, yön, cihet. 
       y. +a 7a/218, 9b/327 
yaña: Yine, tekrar. krş. yene, yine 
       y. bu yaña 7b/230 
yār : (Far.) Dost, sevgili. 
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       y. 3b/73, 4b/115, 11a/386,  
       12a/413, 16b/607,  
       18a/658, 18a/662,  
       18b/678, 18b/681,  
       18b/687 
       y. ol- 11a/381 
       y. –ı cān 6b/195 
       y. –ı muvāfıḳ 12a/425 
       y. -ı pîrûz 3b/79 
       y. -ı ṣādıḳ 3b/83, 5a/137   
yara- : Faydalı olmak,  
       yaramak.  
       y. –r 15a/534 
yārān : (Far.) Dostlar.  
       y. 5b/163, 6a/20,     
       8b/274, 8b/280 
yaraḳ : Hazırlık, teçhizat. 
       y. +ın 12b/431 
yarat- : Yaratmak,    
      oluşturmak, var etmek. 
       y. –dum 7a/229 
yarıl- : Yarılmak, ikiye  
       ayrılmak.  
       y. –uban 9a/301 
yarın : Bugünden sonraki  
       gün, gelecek zaman.  
       y. 6b/199, 18b/670 
yarlıġa- : İltifat etmek, şefkat göstermek. 
       y. –ġıl 19a/692 
yaş : Ağlarken gözlerden  
        akan sıvı, gözyaşı.  
       y. 8a/264(2), 8b/280 
       y. +ı 8a/265 
       y. +lar 9a/299  
yat- : Durmak, kalmak. 
       y. –sun 17b/632 
       y. –ur 17b/632 
yaz- : Yazmak. 
       y. –anı 19a/692 
       y. –anıñ 19a/693 
yazıḳlu : Günahkâr, suçlu. 
       y. 8a/252 
ye- : Yemek. krş. yi- 
       y. –dürmez 18b/682 
       y. –mekdür 17b/642 
       y. –yüben 6a/170 
       y. –yince 11b/406 
       y. –yüp 15a/540 
yed : (Ar.)  El, diyar, mülk. 

       y. 6a/180 
yedi : Yedi rakamı. 
       y. 17b/634(2) 
yedi'l-ḥaḳ : (Ar.)  Allah’ın kudreti,  
       gücü. 
       y. 17a/629 
yeg : Daha iyi, daha üstün. krş. yig   
       y. +dür 11b/398, 16b/600 
       y. +lügümi 11a/383 
       y. ol- 11a/388, 11b/395 
       y. –rekdür 3a/60 
yegāne : Tek, yegane. 
       y. merd-i yegāne 5a/139 
yekser : (Far.) Baştanbaşa. 
       y. 17a/623 
Yemen : Arap yarımadasının batı-güney   
       tarafını teşkil eden bölge. 
       Y. +den 5a/136, 6a/180,  
       9a/305, 17a/613 
       Y. +dür 4a/108, 5a/144 
       Y. ehli 9a/306 
       Y. iḳlīm-i Yemen+den 5b/155 
       Y. ḥavāli-yi  
       Yemen+den 9a/308 
       Y. nevāḥī-yi Yemen+de 15b/556 
yene: Tekrar, yine.  krş. yaña, yine 
       y. 7b/230, 10b/369,  
       12b/442, 12b/450,  
       14b/520, 15a/539,  
       16a/571, 17b/644, 17b/645 
yeñi : Yeni, taze. 
       y. 17b/630 
yer : Yer, mevki. krş. yir 
       y. +ine 3a/55, 7b/238,  
       8b/274, 7b/247, 7b/249,   
       8b/280, 9a/300, 10a/337,  
       10a/341 
       y. it- 14a/495 
yaraġ it- : Hazırlık  
       görmek, hazırlanmak.  
       y. 12a/430 
yerin- : Üzülmek, pişman  
       olmak.  
       y. –e 3a/55, 7b/238 
       y. –di 5b/157 
yetmiş biñ : Yetmiş bin  
       sayısı. 
       y. 6b/201 
yıl : Yıl, sene. 
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       y. 11a/388 
       y. +lar 5b/150 
yi- : Yemek. krş. ye-  
       y. 17a/615 
       y. –di 17b/643 
       y. –dür 17a/615 
       y. –dürür 18b/681 
       y. –me 4a/107 
       y. –memişdi 17b/634 
       y. –mez 18b/682 
       y. –mezdi 5b/167 
       y. –mezüz 13b/473 
       y. –r 9b/316, 18b/681 
       y. –yem 17b/638 
       y. –yüp 11b/405 
yig : Daha iyi, daha üstün. 
       krş. yeg 
       y. +irekdür 12b/431 
yigit : Genç, delikanlı.  
       y. 14a/501 
yine : Yine, tekrar. krş. yaña, yene 
       y. 2a/33, 5b/164 (2), 6a/185,  
       14b/523, 15b/553 
yir :1. Yer, zemin. krş. yer 
       y. +de 17b/636, 17b/637 
       y. +dür 9a/309 
       y. it- 8b/273 
       2. mevki, makam 
       y. +üme 11b/391 
yit- : Yeterli olmak, kâfi  
       gelmek. 
       y. –er 14b/527 
yoḳ : Mevcut olmayan, yok.  
       y. 1b/10, 2b/44, 3b/75, 5a/146,  
       9b/311, 11a/384,  
       11b/392, 12a/414(2),  
       y. +dur 13b/474 
       y. –(ġ)ısa 18b/683 
yol : Yol, güzergâh. 
       y. 17b/632 
       y. +a 17b/633 
       y. bul- 17b/649 
       y. +da 7b/249 
       y. +ın 2b/41 
       y. +ına 12a/421,  
      12b/450, 14b/519 
       y. +ınca 14b/519 
       y. +ından 14a/499 
       y. –larda 8b/277, 8b/279 

yu- : Yıkamak, temizlemek. 
       y. –dılar 8a/266 
yum- : (göz) Kapatmak, yummak. 
       y. –updur- 17a/625 
yumul- : (göz) Kapatılmak, yumulmak. 
       y. –ınca 18b/679 
yüce  : Ulu, büyük.  
       y. 13a/454, 17a/629 
       y. idi 12a/418 
yüñ : Tüy, telek, yün. 
       y. +inden 15b/557 
yürek : Kalp, gönül.  
       y. +ler 8a/269 
yüri- : Yürümek. krş. yürü- 
       y. –diler 8b/276 
yürü- : Yürümek. krş. yürü- 
       y. –rdi 13a/451 
       y. –rken 17b/631 
yüz (I) : Çehre, yüz, sima. 
       y. çevir- 3b/85 
       y. +in 6b/205, 13b/488 
       y. +inden 4a/97 
       y. tut- 2a/33, 19a/690 
       y. ur- 2a/19, 7b/244 
       y. +üm 2a/33 
       y. +üñ 15a/542 
yüz (II) : Yüz sayısı. 
       y. 11a/388 
 

           Z 
ẓāhir :(Ar.) ortaya çıkma,     
       oluşmak, belirmek 
       ẓ. 1b/13, 3a/64, 4b/114,  
       16b/605, 7a/215 
       ẓ. +e 16a/589 
       ẓ. vaṣf-ı ẓāhir+e 12a/414 
zaḥmet : (Ar.) Sıkıntı,  
       güç, meşakkat. 
       z. 6a/185, 7a/221, 14b/530 
       z. +inden 13a/465 
ża‘īf : (Ar.) Güçsüz, zavallı.  
       ż. 3a/54. 13a/461 
       ż. +e  2b/38 
ża‘īfe :(Ar.) Güçsüz, zavallı kadın. 
       ż. 4b/126, 4b/128 
zamān : (Fars.) Vakit, an.  
       z. 9a/302, 14a/505 
       z. +da 16b/590 
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       z. +ıñ 8b/289 
 zanbaḳ: (Ar.) Zambak çiçeği 
       z. cevz-i zanbaḳ 3b/77 
 żarr : (Ar.) Zarar, kayıp. 
       ż. it- 3a/57 
 zār : (Far.) Perişan, ağlayan,  
       inleyen; inilti. 
       z. 5b/156 
       z. +ı 8b/283, 13a/461 
 żarūrī : (Ar.) Zorunlu,   
       mecburi. 
       ż. 3a/56, 3a/58,  
       11b/393, 12b/447 
zāri : (Far.) İnleme, ağlama. 
       z. ḳıl- 15a/546 
ẕāt : (Far.) Kişi, şahıs.  
       ẕ. +ı 2a/22 
       ẕ. +ıñ 18b/686 
       ẕ. –ı maḳbūl 9b/328 
zehī : (Far.) Ne güzel, bravo 
       z. 2b/43, 12b/439, 15b/565(3),  
       16a/575, 16a/576,  
       16b/609, 17a/613 
zehr : (Far.) Zehir, ağı. 
       z. –ile 2a/30 
       z. ol- 9a/299 
zehre : (Ar.) Çiçek. 
       z. +ler 8a/268 
zekāt : (Ar.) İslam’ın beş  
       şartından biri, zekat. 
       z. +a 18b/678 
zemīn : (Far.)  Yer, zemin.  
       z. +de 8a/269, 8b/273,  
       z. +i 8b/271 
zer (I) : (Far.) Sarı rengi. 
       z. +i 3b/75 
zer (II) : (Far.)  Altın, sikke. 
       z. 17a/623 
       z. bāzār-ı zer+den   
      17a/624 
ẕevḳ : (Ar.) Beğeni, tat, zevk. 
       ẕ. 18a/660, 18a/663 
       ẕ. +i 2b/43, 4a/104, 18a/659 
       ẕ. +iñ 18a/661 
zeyn : (Ar.) Süs, süslü. 
       z. 4b/122,  8b/271,   

ẕikr : (Ar.) Zikir, anmak. 
       ẕ. 1b/15 
       ẕ. eyle- 1b/1, 1b/6 
       ẕ. +i  6a/171, 7a/214 
       ẕ. +iyle  16b/601 
zindān : (Far.) Hapishane, zindan. 
       z. +durur 8a/259 
       z. –ı fānī 13a/468 
ẕinde : (Far.) Diri, canlı. 
       ẕ. ol- 11b/405, 11b/406 
zīr : (Far.) Alt, aşağı. 
       z. –i ferş 8a/265 
żiyāfet : (Ar.) Şölen, ziyafet. 
       ż. +dedür 15a/535 
ziyāret : (Ar.) Ziyaret. 
       z. ḳıl- 5b/161, 14a/491 
zor : (Far.) Zor, meşakkatli. 
       z. 18b/669 
zulm : (Ar.) Cefa, eziyet. 
       z. 14b/529 
Zühre : (Ar.) Venüs, Çoban  
       Yıldızı. 
       Z. 9a/301 
zülf : (Far.) Zülüf, iki  
       yandaki lüleli saç. 
       z. -i sünbül 3b/72 
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                                                       SONUÇ  

 

     Bir milletin bireyleri arasındaki bağı oluşturan o bağın sonraki nesillere 

aktarılmasında önemli rol oynayan dil, o milletin tarihi, edebiyatı, duygu ve 

düşüncelerinin yaşayan bir numunesi durumundadır. Tıpkı bireyler gibi o da gelişir, 

büyür ve değişir. Bu değişim kültürüne sahip çıkabilen milletlerde dilde zenginlik olarak 

kendini gösterirken kendi diline, kültürüne sahip çıkamayan milletlerde ise dilin 

çoraklaşmasına, erimesine ve hatta yok olmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla dilin 

varlığı, gelişimi o dilde yazılmış eserlerin ayrıntılı ve sistematik bir şekilde 

incelenmesine bağlıdır. Bu nitelikteki araştırmalar dile sahip çıkmanın gereklerindendir. 

     Kendine özgü ses ve gramer hususiyetleri bulunan, zengin kelime hazinesiyle Batı 

Türkçesinin en duru, katıksız dönemi olan Eski Anadolu Türkçesiyle yazılan eserler 

birer hazine niteliğinde olup incelenmeleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü o dönemde 

yazılan eserlerde hatta aynı eserin farklı nüshaları arasında bile belirli farklılıklar 

bulunmaktadır. Bunlar, Batı Türkçesinin gelişiminin takibi açısından ipuçları 

vermektedir.  

     Elimizdeki çalışma, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin 

edilen Sabâyî mahlaslı Edirneli Hayrettin Çelebi’nin kaleminden çıkmış olan Hikâyet-i 

Üveysü'l-Karanî isimli eser üzerine yapıldı. Çalışmayla ilgili varılan sonuçlar aşağıdaki 

şekilde sıralanmıştır: 

1. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve bu ikisi arasında kalan geçiş dönemi 

çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanarak hazırlanan bu yüksek lisans tezi 

Hazret-i Muhammed’e derin bir bağlılık ve muhabbet hisseden ve evliyanın en 

büyüğü olarak görülen Veysel Karanî’nin kıssasını konu edinen Hikâyet-i 

Üveysü'l-Karanî isimli eserin transkripsiyonlu metnini, dil incelemesini ve 

dizinini içermektedir. 

2. Eserin toplam yedi nüshası bulunmakla birlikte dil incelemesinde Konya Bölge 

Yazma Eserler Kütüphanesinde BY 7516 numarayla kayıtlı olan nüsha esas 

alındı.  
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3. Çalışmanın transkripsiyonlu metni hazırlanırken Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesinde bulunan iki nüsha ile Milli Kütüphane’de, Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde ve Amerika Michigan 

Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan nüshalar aracılığıyla tenkitli metin 

oluşturuldu. Fakat, tenkitli metinde Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde 

ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde bulunan 

iki kısa ve düzensiz nüsha çalışmaya dâhil edilmeyip eserin beş nüshası üzerine 

tenkitli metin oluşturuldu. 

4. Çalışmanın imla bahsinde öncelikle imlada bir istikrardan söz edilemeyeceğini  

belirtmekte fayda var. Nitekim aynı kelime ve eklerin farklı yazılışları ve bazı 

kelimelerdeki istinsah hataları oldukça fazladır. Özellikle yabancı kelimelerin 

yanlış yazılmış şekilleri mevcuttur. Bunların doğru şekilleri tespit edilip metne 

alındı ve yanlış yazılan şekiller tenkitli metinde dipnotlar aracılığıyla belirtildi.  

5. Hikâyet-i Üveysü’l-Karanî’nin fonetik özelliklerine gelince şunları söylemek 

mümkündür:                                                                                                                                                              

- Türkçe kelimelerde kalınlık-incelik kuralına riayet edilmekle birlikte 

birkaç 9a/306, bugün 17a/268 gibi birleşik kelimelerde uyum 

görülmemektedir. Yabancı kelimelerde ve bu kelimelere getirilen Türkçe 

eklerde ise kalınlık-incelik uyumundan söz etmek mümkün değildir.   

-  Eski Anadolu Türkçesinin hususiyetlerinden olan düzlük-yuvarlaklık 

uyumunun bulunmamasına metinde de rastlamak mümkündür. Daima 

yuvarlak ünlüyle yazılan kelimelerin (ḳapu 3b/84, ṭapu 5a/131, avuç 

11a/373, ṭamu 6b/200, delü 9b/312, ḳarşu 3a/71, kendü  6b/194 gibi) 

yanında hem yuvarlak ünlülü hem de düz ünlülü şekliyle kullanılan 

kelimelerin (oḳı- 3b/90 ~ oḳu-  3a/63, yüri- 8b/276 ~ yürü- 13a/451, ṭoġrı 

17b/633 ~ ṭoġru 4b/123, düriş- 3a/61~  dürüş- 1b/9, degül 10a/344 ~  degil 

3a/57 gibi) ikili şekillerinin metinde kullanılması bu kelimelerin uyuma 

bağlanma sürecinde olduklarını göstermektedir. 

- Metinde i>e değişikliğine ait örneklerde i  ünlüsüyle yazılıp günümüz 

Türkçesinde e’li olan örnekler (vir-, it-, ir-, iriş- gice, girü vs.)’in yanında 

ikili  kullanımları olan örnekler (yi- 4a/107~ye- 6a/170, di- 1b/1~de- 4a/94  
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gibi) mevcuttur. e>i değişikliğine ait örneklerde ise ikili kullanımı olan 

kelimeler (gey- 7b/241~ giy- 10b/358, eşit- 10a/456 ~ işit- 5b/157 gibi) 

metinde mevcuttur.  

         Ünlülerin uyuma bağlanma süreçlerinde kelime ve eklerde ikili kullanımlar   

         mevcuttur. Bunlar süreci aydınlatacak şekilde tespit edilip açıklandı. Bu eklerden  

         bazıları şunlardır:  

- +Iñ/+Uñ, +nIñ/+nUñ Tamlama Hâli Eki:  EAT’de daima yuvarlak ünlülü 

olan bu ekin uyuma bağlanması ancak Osmanlıcada mümkün olabilmiştir. 

Metinde ise ekin ikili kullanımları mevcuttur: iliñ 12b/447, devriñ 8b/287, 

bularıñ 6b/202; kişinüñ 7a/215, sizüñ 14a/493, velīnüñ 15a/532 vs. Bu 

ikili kullanımlar aynı kelimelerde dahi görülebilmektedirler: bunıñ  6a/182 

~ bunuñ 13b/480; Üveysiñ 12b/436 ~ Üveysüñ 4b/115 vs.                               

Metinde 134 yerde düz, 56 yerde yuvarlak ünlülü şekli kullanılmıştır.  

- +(I)m/+(U)m 1. Teklik Şahıs İyelik Eki : Ekin yardımcı ünlüsü EAT’de 

daima yuvarlaktır. Metinde ise hem uyum dışı yuvarlak ünlülü şekli hem 

de Osmanlıcada uyuma bağlanan şekilleri kullanılmıştır: adım 5a/144, 

cānım 14a/495; ümmetüm 7b/245, yirüm 11b/391 vs.                                         

Ek, metinde 16 yerde düz ünlüyle, 20 yerde ise yuvarlak ünlüyle 

kullanılmıştır. 

- +(I)ñ/+(U)ñ 2. Teklik Şahıs İyelik Eki:  EAT’de daima yuvarlak ünlülü 

olan ekin ikili kullanımları metinde mevcuttur: adıñ 1b/2, cānıñ 4b/123; 

ḳapuñ 10a/338, ṭapuñ 10a/338 vs. Metinde ekin ünlüsü 19 yerde düz, 12 

yerde ise yuvarlak ünlülüdür. 

- +(I)mUz/+(U)mUz 1. Çokluk Şahıs İyelik Eki: Ekin yardımcı ünlüsü 

EAT’de yuvarlaktır. Metinde ise ekin yardımcı ünlüsünde ikili kullanım 

mevcuttur: eşġalimüz 7b/230, işümüz 11b/402  vs. Bu durum ekin henüz 

geçiş aşamasına geçtiğini göstermektedir. 
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- -sIn/-sUn  3. Teklik Şahıs Emir Eki: Metinde 9 yerde ekin düz, 27 yerde 

yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılmıştır: bilsün 18a/657, dürüşsin 7b/247 

vs.  

- -ñ, -(I)ñ/-(U)ñ, -(I)ñUz/-(U)ñUz  2. Çokluk Şahıs Emir Eki: Metinde hem 

uyum dışı yuvarlak ünlülü hem de uyuma bağlanmış düz ünlülü şekilleri 

kullanılmıştır: açuñ 12a/422, geliñ 14a/491 vs.  

- +lIK,+lUK İsimden İsim Yapan Ek: EAT döneminde yalnız düz ünlülü 

şekilleriyle kullanılan ek, metnimizde 5 yerde düz, 4 yerde yuvarlak 

ünlülü kullnılmıştır: benlik 1b/10, senlük 1b/10 vs.  

- -(I)K+ /-(U)K+ Fiilden İsim Yapan Ek: EAT’de yardımcı ünlüsü daima 

yuvarlak olan ekin metinde hem yuvarlak hem de düz ünlülü şekilleri 

mevcuttur: açıḳ 9b/318, açuḳ 8a/253 vs.  

           İkili kullanımları mevcut olan bu ekler, metnin bir geçiş aşamasında olduğunu                                                               

           EAT’deki uyum dışı şekillerin giderek uyuma bağlandığını göstermektedir.  

6. Metnin morfolojik özellikleri Şekil Bilgisi başlığı altında ele alındı. Burada isim, 

sıfat, zamir, edat, zarf ve fiiller ilgili başlıklar altında verilip metinden örneklerle 

açıklandı. İsim ve fiillere getirilen yapım ve çekim ekleri ayrıntılı bir şekilde alt 

başlıklar hâlinde incelendi. Bu eklerin ikili kullanımlarının geçiş aşamasını 

yansıttığı ses bilgisi bahsinde açıklanmıştı.  

               İncelemeler sonucunda metnin Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı  

           Türkçesine geçiş dönemi metni olduğu, eklerin uyuma bağlanma süreçlerinin 

           başladığı tespit edildi. 

7. Metinde geçen tüm kelimeler tespit edilip anlamları, aldıkları ekler ve metinde 

geçtikleri yerler gösterilerek çalışmanın dizini oluşturuldu. Burada kelimelerin 

hangi dile mensup oldukları gösterilirken kişilerin ayrıntılı biyografilerine yer 

verilmedi. 
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8. Bu çalışmayla Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş döneminin 

aydınlatılmasına katkı sağlamak amaçlandı. Bunun yanında metin EAT’nin 

karakteristik gramer yapıları ve zengin kelime hazinesinden örnekler 

barındırmasından dolayı aynı zamanda çalışmamız EAT üzerine yapılacak 

çalışmalara da yardımcı olacaktır.  
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