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                                            ÖN SÖZ 

Bu doktora çalışması, istinsahı Yûnus bin Velî tarafından hicri 996 yılı 

cemaziyelahir ayının birinde (miladi 27.4.1588) tamamlanan Âdâb-ı Makâl adlı eser 

üzerinde yapılmıştır. Bu eser, 16. yüzyılda yazılmış olmasına rağmen büyük ölçüde 

Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Bu yüzden hem dil özellikleri 

hem konusu itibariyle incelenmeye değer görülmüştür.  

Çalışmamız; metin, dil özellikleri ve dizin olmak üzere üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Âdâb-ı Makâl’ın özellikleri, yazılış tarihi, konusu ve bölümleri ile dili 

ve üslubu giriş kısmında değerlendirilmiştir. 

Konya Koyunoğlu Şehir Müze ve Kitaplığı, 13142 numarada kayıtlı bulunan 

ve tek nüshası olan Âdâb-ı Makâl’ın çeviri yazılı metni eksiksiz olarak metin 

bölümünde verilmiştir. Fazladan kesme işareti ve nokta kullanılmıştır. Özel isimlere 

getirilen ekler kesmeyle ayrılmış, nokta işareti ise sadece müellifin veya müstensihin 

yaptığı kısaltmalarda konulmuştur. Bu kısmın tertibi şöyle yapıldı: Özel isimler, ilk 

harfleri büyük yazılarak belirtildi. Fasıllar ve bölüm başlığı olarak 

değerlendirilebilecek ifadeler başlık şeklinde gösterildi. Eserin aslında kırmızı 

mürekkeple yazılan yerler kalın fontla vurgulandı. Ayetlerin, hadislerin müellif 

tarafından verilen Türkçe karşılıkları eğik yazılarak belirtildi. Ayrıca ayetler, sure 

adı ve ayet numarasıyla dipnotta gösterildi. Özgün nüshada yanlış yazılan veya 

harekelenen kelimeler olması gerektiği şekilde metne alındı. Tamamen yanlış 

yazılan birkaç kelime ise dipnotta belirtildi. Satır ortasındaki ayetler ve Arapça 

ifadeler, yazmadaki satır düzeniyle verildi. Bunlardan satır sonuna denk gelenler için 

sağdan sola okunuş sırası gözetilerek satır başı yapıldı. 

Sözlüklerde ḥācet-mend - ḥācetmend, ḫışm-nāk - ḫışmnāk gibi farklı şekillerde 

yazılan yabancı kelimelerin metin ve dizin bölümlerindeki imlasında Prof. Dr. İsmail 

Ünver’in Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler adlı makalesindeki şekiller 

esas alındı. 

Çalışmanın dil özellikleri bölümünde önce ana hatlarıyla yazım özellikleri 

incelendi. Sonra ünlü ve ünsüzlere ait ses özellikleri ses bilgisi ana başlığı altında 



 

 

v

örnekleriyle işlendi. Bu bölümde, ilgili konuya ait özellikler incelenirken önce 

yapım eklerindeki sonra çekim eklerindeki durum değerlendirildi. Eserin şekil 

bilgisine ait özellikleri ise şekil bilgisi başlığı altında incelendi. Bu bölümde önce 

yapım ekleri, kelime türetme başlığı altında topluca sıralandı, sonra kelime türleri 

işlendi. İlgili konuya ait örneklerin sıralanmasında alfabe sırası gözetildi. Ayrıca 

kalın ünlülü şekle ait örnekler önce, ince ünlülü şekle ait olanlar sonra verildi. Fiil 

çekiminde yer almayan kipler ve kişiler metnimizde örneği olmadığı için geçildi. 

Şekil bilgisi bölümünde edatlar konusu Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun Türk 
Dilinde Edatlar adlı eserindeki usule göre incelendi. 

Ses ve şekil bilgisine ait diğer özelliklerin değerlendirilmesinde Yrd. Doç. Dr. 

Orhan Yavuz’un Anadolu Türkçesiyle Yapılan En Eski Tezkiretü’l-Evliyâ 
Tercümesi ve Dil Özellikleri  adlı eseri ana hatlarıyla plan bakımından örnek alındı. 

Dizin bölümünde ise bu kısmın başında belirtilen esaslara göre Âdâb-ı 

Makâl’ın sözlüğü/grameri oluşturuldu. Dizinde, kelimelerin sözlük anlamları da 

gözetilerek metindeki anlamları verildi. 

İncelediğimiz eser cildiyle, tertibiyle, yazısıyla muntazamdır. Ancak çok 

okunaklı bir nesihle yazılmış olmakla birlikte imlası özensizdir. Yanlış yazılan veya 

harekelenen kelimeler vardır. Bazı cümlelerde ise kopukluklar dikkat çekmektedir. 

Bu sebeple metin bölümü okunurken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük desteğini ve yardımını gördüğüm 

danışmanım, kıymetli hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker’e, sorularımı cevapsız 

bırakmayan ve eserlerinden de istifade ettiğim hocalarım Prof. Dr. Yakup Karasoy’a, 

Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz’a, Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç’a minnettarım ve 

kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı titizlikle inceleyen, olumlu 

eleştirileriyle katkıda bulunan Sayın Prof. Dr. Azmi Bilgin’e ve eserdeki Arapça 

ibareler için kendisine danıştığım Sayın Prof. Dr. Dilaver Gürer’e de ayrıca teşekkür 

ederim. 

Konya, 2009                                                     Ahmet KAYASANDIK 
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ÖZET 
 

ÂDÂB-I MAḲÂL (METİN – DİL ÖZELLİKLERİ – DİZİN) 

Bu doktora çalışmasının konusunu hicri 1.6.996 (miladi 27.4.1588) 

tarihinde yazılan, müellifi tespit edilemeyen ve tek nüshası bulunan Âdâb-ı 

Makâl adlı eser oluşturmaktadır. Konuşma adabı, gıybet, hırs, cimrilik, riya, 

gurur, tövbe, sadakat, ihlas gibi konuların işlendiği bu öğretici eser, konusu ve 

dil özellikleri bakımından incelenmeye değerdir.  

Bu doktora teziyle adı geçen eserin ses ve şekil özellikleri tespit edilip 

dizini hazırlanarak tarihî Türkiye Türkçesi araştırmalarına katkıda bulunmak 

amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada, eserin metni çeviri yazı alfabesiyle yeni Türk harflerine 

aktarıldıktan sonra metindeki bütün kelimeleri içeren ve o dönemin söz 

varlığının tespitine de katkı ve kolaylık sağlayacak dizin hazırlanmıştır. Eserin 

tipik yazım, ses ve şekil özellikleri ise tezin dil özellikleri bölümünde 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 

Âdâb-ı Makâl, Eski Anadolu Türkçesi, metin, yazım, ses bilgisi, şekil 
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Tezin İngilizce Adı Observances of Speaking (Text - Grammatical 
Functions - Index) 

SUMMARY 
 

 The masterpiece called as Adab-i Makal (Observances of Speaking) written 

in 1.6.996 of the Hegira (April 27, A.D.1588), whose author that could not be 

determined, and which has only one copy forms the topic of the this doctorate 

thesis. It is worth to examine this didactic work in which observances of speaking, 

calumny, ambition, meanness, hypocrisy, pride, repentance, loyalty and sincerity 

of worship are discussed within the frame of its subject and grammatical 

functions. 

 With this doctorate thesis, it has been aimed to contribute to the researches 

of historical Turkish of Turkey by being ascertained phonological and 

morphological features of aforementioned work and being prepared index. 

 In this paper, index which includes all words of the text and supplies 

contribution and convenience to determination of the vocabulary of that period 

has been prepared after the text of masterpiece has been translated into new 

Turkish letters by transcription. The characteristically orthographic, phonological, 

and morphological features of the masterpiece have been examined in the part of 

grammatical functions of the thesis. 
 

Keywords 
 

Observances of Speaking, Old Anatolian Turkish, text, orthography, phonetic, 

morphology, grammatical functions, index, rhetoric, ethics 
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Yunûs bin Velî tarafından hicri 1.6.996 (miladi 27.4.1588)’da istinsahı 

tamamlanan Âdâb-ı Makâl adlı eser, bu doktora tezinin konusunu 

oluşturmaktadır. 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılan eserlerin ses bilgisi, şekil 

bilgisi ve söz varlığı bakımlarından incelenmesi, Türk yazı dilinin tarihî 

gelişimini daha sağlıklı biçimde takip etmek açısından oldukça önemlidir. Her 

biri Türk dili ve kültürü açısından kıymetli bir değer ifade eden bu eserlerin 

incelenmesi ve tanıtılması özel bir önem taşımaktadır. Yazıldığı döneme göre 

yalınlığıyla dikkat çeken bu eser, Türk yazı dilinin o dönemdeki gelişmelerini 

örneklemesi bakımından araştırılmaya değer bulunmuştur. Ayrıca bu tezin 

önemli bir bölümünü oluşturan dizin, o dönemin söz varlığının tespitine de 

katkı ve kolaylık sağlayacaktır. 

Bu çalışma, Âdâb-ı Makâl’ın çeviri yazılı metnini, ses ve şekil 

özellikleriyle dizinini içermektedir.  

Dinî, ahlaki niteliği olan ve öğretici yönü dikkat çeken bu eserin çeviri 

yazılı metninden hareketle dizinini hazırlamak ve ses bilgisiyle şekil bilgisine 

ait özelliklerini tespit ederek tarihî Türkiye Türkçesi araştırmalarına katkıda 

bulunmak bu doktora tezinin esas amacıdır.  

1.1. ÂDÂB-I MAKÂL  

Âdâb-ı Makâl, Konya Koyunoğlu Şehir Müze ve Kitaplığında 13142 

numara ile kayıtlıdır. Dilimli taç tarzındaki serlevhasının ortasına yazılan 

eserin adı, başka bir yerde tekrar edilmemiştir.  

Edeb 1  kelimesinin çokluk şekli olan âdâb kelimesine sözlüklerde;          

“1. Terbiyeler, utanmalar. 2. Usuller, yollar, kaideler.” (Devellioğlu,1970: 9),    

“1. Edepler. 2. Yol yordam, yöntem usül.” (Kanar, 2003: 10), “1. Davranış-

larda ve karşılıklı ilişkilerde alışılmış usûllere, ahlâk ve terbiye kurallarına 
                                                 
1 Fıkhi terim olarak edeb, Hz. Peygamber(s.a.s.)’in sünnetine uygun hareketler, daha geniş anlamıyla  

Allah’ın ve Peygamberin emir ve yasaklarına uygun biçimde hareket etmek şeklinde tanımlanmak-
tadır. 
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göre uyulması gereken esaslar, yol yordam. 2. Töreler, gelenek ve görenekler, 

yerleşmiş usûller.” (Ayverdi, 2006: 27), “Toplum değerlerine uygun olan, 

ahlaklılık. 2. Bir işi yapmanın kuralları, usuller, yollar, metotlar.” (Çağbayır, 

2007: 107), “1. Zarafet, naziklik. 2. Terbiye ve nezaket ölçüsü. 3. Örtünmesi 

veya gizlenmesi gereken yerler. 4. Töre, yol yordam, görenek.” (Parlatır, 

2006: 40), “1. Töre. 2. Yol yordam, yol yöntem” (Türkçe Sözlük, 2005:15) 

şeklinde karşılıklar verilmiştir. 

Makâl ise “1. Söz. 2. Söyleyiş, söyleme” (Kanar, 2003: 825), “1. Söz, 

lâkırdı. 2. Söyleme, söyleyiş” (Devellioğlu, 1970: 685), “Söz, lakırdı, lâf” 

(Ayverdi, 2006: 1914), “1. Söz, laf. 2. Söyleme” (Çağbayır, 2007: 3025), “1. 

Söz, kelâm, lâkırdı. 2. Deyiş, söyleyiş.” (Parlatır, 2006: 1002) demektir. 

Eserin içeriği de göz önünde bulundurularak Âdâb-ı Makâl tamlamasına söz 
adabı, konuşma kuralları şeklinde bir karşılık verilebilir. 

1.1.1. ESERİN MÜELLİFİ VE YAZILIŞ TARİHİ 

Âdâb-ı Makâl, (cildindeki tamir ve nem yüzünden mürekkebi biraz 

dağılmış birkaç sayfa sayılmazsa) günümüze kadar çok iyi şekilde 

korunmuştur. Eser, tamdır. Cildi dağılmadığı için de muntazamdır. Tezhipli 

bir girişle altın yaldızlı çerçeve içinde, okunaklı, güzel bir nesihle düzenlenen 

eserde müellifin adı ne yazık ki yazılmamıştır.  

Metnin Arapça istinsah kaydı (92b) şöyledir:  

 

  لكتاب بعون اهللا الروف فى يدعبد الضعيف المذنب المختاج الى رحمتتمت ا

  اهللا تعالى يونس بن ولى عفى عنهما فى سنه ست و تسعين و تسعمايه فى غرة جماد االخر

  اللهم اغفر لصاحبه و لناظره و لسامعه و لكاتبه و لمن دعالهم بالخير و لجميع المومنين و المومنات

  امين يا رب العالمين

 

Bu Arapça kayıt Türkçeye şöyle çevrilebilir: “Rauf olan Allah’ın 

yardımıyla bu kitap; zayıf, günahkâr ve Allahü Te’âlâ’nın rahmetine muhtaç 
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olan Yûnus bin Velî’nin (her ikisinin de günahları bağışlansın) elinde 996 

senesi cemaziyelahirinin birinde tamamlanmıştır. Allah bu kitabın sahibine, 

ona bakana (okuyana), onu dinleyene, onun yazarına, onlar için hayır dua 

eden herkese, bütün mümin ve müminelere mağfiret etsin. Amin. (Kabul et.) 

Ey âlemlerin Rabbi.” 

Bu kayıttan açıkça anlaşıldığına göre Âdâb-ı Makâl’ın istinsahı Yûnus 

bin Velî tarafından hicri 1.6.996 (miladi 27.4.1588) tarihinde tamamlanmıştır. 

Şekil bakımından özenle düzenlendiği için başka nüshalarının da olması 

gerektiği tahmin edilen bu eserin başka bir nüshasına, müellifine ve 

müstensihine bilinen eski ve yeni kaynaklarda rastlanmamıştır.2  

Eserin içeriği ve üslubu dikkate alındığında müellifinin Kur’an, hadis, 

siyer, tasavvuf, ilmihâl ve tarikat adabı gibi konularda hayli birikiminin 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. Konular işlenirken gerektikçe ayetlere ve 

hadislere müracaat edilmiştir. Nakledilen hadislerin çokluğu ve ayetlerin 

mealleriyle birlikte verilmesi müellifin bu konulara ne derecede vakıf 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca metinde bazı eserlere yapılan 

                                                 
2 Eser ve müstensih hakkında bilgi için araştırılan kaynaklardan bazıları şunlardır: 

Ahmed R. Akyürek, Miftâhü’l-Kütüb ve Esâmî-i Müellifîn, Bizim Büro Basımevi Yay. Dağ., 
Ankara, 2000; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-Müellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, 
Maarif Vekaleti, Maarif Basımevi, İstanbul, 1951 (iki cilt, ikinci cilt İstanbul, 1955); Bursalı 
Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C I-II, İstanbul, 1333; İslam Ansiklopedisi,MEGSB, MEB 
Basımevi, İstanbul; İslam Ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı 1. cilt İstanbul, 1988- 33. cilt 
İstanbul, 2007; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, İstanbul, 1940; Mehmet Ali Aynî, Türk Ahlâkçıları, 
İstanbul, 1939, C 1; Nail Bayraktar; Esmaü’l-Müellifîn Şöhretler İndeksi, Millî Eğitim Bakanlığı, 
İstanbul, 1992; Şemseddin Sami, Kâmûsu’l- A’lâm, İstanbul, 1308; Mehmed Süreyya, Sicill-i 
Osmanî Yahud Tezkire’i Meşahir-i Osmaniye, 4 cilt, 1308-1315; Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi 
Literatürü,  İz Yayıncılık, İstanbul, 2006, Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlanâ Müzesi Yazmalar 
Kataloğu, 4 cilt, Ankara, 1967; Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar 
Kataloğu,(Hazırlayanlar Y.Dağlı, E.N.İşli, C.Serbest, D.F.Türe) YKY, İstanbul, 2001; Ali Rıza 
Karabulut, Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesindeki Türkçe Farsça Arapça Yazmalar Kataloğu, 
Ankara, 1995; Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, İstanbul, 1983. 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Yusuf Ağa Kütüphanesi ve Koyunoğlu Şehir Müze ve 
Kitaplığında bulunan eserlerin listesi de taranmıştır. 
Bu kaynaklar dışında aşağıda ağ adresleri verilen veritabanları da sorgulanmış ancak herhangi bir 
kayda rastlanmamıştır: www.yok.gov.tr, www.mkutup.gov.tr, www. suleymaniye.gov.tr,  
www.yazmalar.gov.tr, www.isam.org.tr, www.kutup.org, www.ekutuphane.net  
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göndermeler ve bu eserlerden yapılan alıntılar da müellifin bu kaynakları iyi 

bildiğini göstermektedir.3 

1.1.2. ÂDÂB-I MAKÂL’IN ÖZELLİKLERİ 

Kâğıt türü : Aharlı 

Ölçü : Cilt ebadı 191 mm x 122 mm. Sayfa ebadı 188 mm x 122 

mm. Yazı çerçevesinin dış ebadı 136 mm x 83 mm. Yazı 

çerçevesinin iç ebadı -yazı ebadı- 129 mm x 75 mm. 

Varak sayısı : 92 

Tarihi : Hicri 1.6.996 

Yazı çeşidi : Harekeli nesih 

Satır sayısı : 13 

Cilt : Gömme şemseli, altın tezyinatlı, kahverengi deri. Şemse 

tezhibi yer yer dökülmüş ve sonradan tamir görmüş. Cildin iç 

kapakları ebrulu. 

Eserin Diğer Özellikleri 

Eserdeki konu başlıkları, kapaktan sonraki boş sayfalara, kısaltılarak 

içindekiler şeklinde sonradan eseri edinen biri tarafından rik’a ile yazılmıştır. 

Ayrıca yine buradaki boş yere farklı bir yazı çeşidiyle bir iki hadis ve dua 

eklenmiştir. 

Eserin ilk sayfasında üzerinde tığları olan dilimli taç tarzında tezhibli 

serlevha vardır. Metin, muntazam altın yaldızlı bir çerçeve içine harekeli 

nesihle yazılmıştır. Varak numaraları 46. varağa kadar Arap rakamlarıyla 

yazılmış, 46. varaktan itibaren ise yeni rakamlarla kurşun kalemle 

muhtemelen kütüphane memuru tarafından verilmiştir. 

                                                 
3  Metinde geçen eser adları: Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâiku’t- Te’vîl (Ebu’l-Berakât en-Nesefî), 

Kûtu’l-kulûb (Ebu Talib-i Mekkî), İhyâ u Ulûmi’d-dîn (İmam-ı Gazali), Fî Mesâbîhi’l-Cinân-ı Şerh 
Meşârık (Beğavî) 



 

 

6

Metinde kırmızı mürekkep; fasl kelimelerini yazmada, bölüm başlığı 

olarak değerlendirilebilecek ifadelerin bir kısmında veya bazen tamamında ve 

ayetlerin çoğunun üzerini çizmede kullanılmıştır. 

Eserin sahibine ait herhangi bir kayıt veya mühür yoktur. Sadece Konya 

Koyunoğlu Şehir Müze ve Kitaplığının mührü aralıklı olarak basılmıştır. 

1.1.3. ESERİN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 

Âdâb-ı Makâl sadece bir konunun değil, değişik konuların işlendiği 

öğretici bir eserdir. İslamiyete ait bazı inceliklerin işlendiği bu eserde 

konuşma adabı, latife ve alay etmenin sakıncaları, gıybet, kovuculuk, hışmı 

teskin etme; hasedin, hırsın, cimriliğin kötülüğü ve bunlardan kurtulma yolları, 

cimriyle cömerdin farkı, mal ve makam hırsının sakıncaları, riya ve riyadan 

kurtulma çareleri, alçak gönüllü olmanın erdemi, gurur ve kibrin kötülüğü, 

dünya nimetlerinin nasıl değerlendirileceği, tövbe etmenin önemi ve nasıl 

tövbe edileceği, iman, sabır ve şükrün erdemi, niyette ve sadaka vermede 

ihlasın gerekliliği, amelde niyetin ve ihlasın önemi, sadakatin ve ihlasın 

erdemi, ders alınacak kıssalar, uykudan önce nelerin yapılacağı ve 

peygamberimizi rüyada görmek için yapılması gerekenler konu edilmiştir.  

Âdâb-ı Makâl’da kırk iki fasıl vardır. Bölüm başlığı olarak 

değerlendirilebilecek ifadelerden önce yazılan fasl kelimesiyle konunun 

değişeceği belirtilmekle birlikte aşağıda görüleceği gibi bazen de aynı 

konunun alt bölümleri fasl sözüyle ayrılmıştır. 

Eserin bölümleri ve bu bölümlerde anlatılanlar şunlardır: 

Faṣl4 Söz söylemek şerrini ve dilüñ āfetlerin beyān ider (1b/4 - 3b/2) 

(Dilin özellikleri, dil-gönül ilgisi, bu bölümde nelerden bahsedileceği)  

Faṣl Epsem olmaġuñ ẟevābınuñ beyānındadur (3b/2 - 4a/12) (Dile hâkim 

olmanın önemi, az konuşmanın fazileti) 

                                                 
4 Eserde kırmızı mürekkeple yazılan yerler, kalın harflerle vurgulanmıştır. 
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Faṣl Dilüñ āfetleri beyānındadur (4a/12 - 4b/12) (Dört çeşit söz olduğu, 

bunlardan hangilerinin yararlı hangilerinin zararlı olduğu) 

Faṣl (4b/12 - 8a/8) (Boş konuşmanın sakıncaları, gereksiz konuşmanın 

nasıl engelleneceği, sessiz kalmanın hikmeti, lanet etmenin yasak olduğu) 

Faṣl (8a/8 - 8b/5) (Hangi tarz şiirleri okumakta sakınca olmadığı) 

Faṣl (8b/5 - 10a/2) (Latifenin sakıncaları, peygamberimizin latifeleri ve 

bu konuda söyledikleri) 

Faṣl (10a/3 - 11b/7) (Bir kimseyle alay etmenin yanlışlığı, yalancılık, 

yalanın hangi durumlarda caiz olduğu)  

Faṣl (11b/7 - 12b/11) (Büyüklerin konuşma üslubu, gıybetin günahı) 

Faṣl (12b/11 - 13a/7) (Gıybetin tanımı, hangi sözlerin gıybet olduğu) 

Faṣl (13a/7 - 13b/9) (Gıybetin yalnız sözle değil gözle, elle, yazmakla da 

olduğu) 

Faṣl (13b/10 - 14a/4) (Kalpten gıybet etmenin de haram olduğu) 

Faṣl (14a/3 - 14b/3) (Gıybetten kurtulmanın yolu) 

Ġaybete ruḫṣatuñ beyānındadur (14b/3 - 15a/11) (Hangi durumlarda 

gıybete izin olduğu) 

Ġaybet eylemegüñ keffāreti beyānındadur (15a/11 - 15b/10) (Gıybet 

eden tövbe etmeli ve helallık almalı)  

Faṣl (15b/10 - 17b/2) (Kovculuğun sadece dille olmadığı, kovcuların 

fasık olduğu ve fasıkların hâli) 

Ḫışm u ḥasene beyānındadur (17b/3 - 18a/2) (Öfkenin zararı) 

Faṣl (18a/2 - 18a/12) (Öfke ve şehvetin insanın zaafından olduğu) 

Faṣl (18a/12 - 18b/12) (Öfkeden kurtulmak gerektiği, öfkenin Kürtlerin, 

Türklerin ve Arapların sıfatı olduğu) 
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Faṣl (18b/12 - 19a/7) (Öfkeyi gidermenin yolları:) 

Faṣl (19a/8 - 19a/13) (1. Her söze cevap vermek uygun değildir.) 

Faṣl (19a/13 - 20a/3) (2. Affedin.) 

Faṣl Ḥasedüñ āfetleri (20a/4 - 20b/1) (Öfkenin kine, kinin de hasede 

sebep olduğu ve hasedin insanı helak ettiği) 

Ḥaḳīḳat-ı ḥased (20b/1 - 20b/10) (Nimeti çirkin görmenin yanlışlığı) 

İlāc-ı ḥased (20b/10 - 21a/10) (İlim ve amel terkibinin hasedi 

gidereceği) 

Faṣl (21a/10 - 21b/8) (Hasetten kurtulmanın bir yolunun da kendi nefsini 

karşısındakinin yerine koymak olduğu) 

Īẟār (21b/8 - 22b/2) (Lokman’ın oğluna nasihati, iblisin insanları dünya 

sevgisiyle yoldan çıkaracağı) 

Ḥaḳīḳat-i dünyā (22b/2 - 29a/3) (Dünya nimetleri ve bu nimetlerin nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği, Herem bin Hayyan’ın Üveys Karanî’yi ziyareti, 

Karanî’nin kerameti ve nasihatleri) 

Buḫl u ḥırṣ ve māl ceminüñ beyānındadur (29a/3 - 29b/9) (Mal sahibi 

olmanın sorumluluğu, dervişin ve zenginin durumu) 

Māl sevmegüñ ve kerāhetüñ beyānında (29b/9 - 31b/3) (Mala tapan 

kişilerin durumu, insanın dostları, dünyayı mabud edinenler ve kanaat 

etmeyenler için peygamberimizin ümmetinden isteği)  

Īẟār (31b/3 - 32a/2) (Altına, gümüşe, akçaya tapanların iblisin kulu 

olduğu) 

Faṣl (32a/3 - 33a/13) (Malda hem hayır hem şer olduğu) 

Māluñ fāyidelerinüñ ve āfetlerinüñ beyānındadur (33b/1 - 35a/8) (Malın 

dünyaya ve ahirete ait iki yönünün olduğu, yeterinden fazla mal istemenin 

sakıncaları) 
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Ṭamauñ ve ḥırṣuñ ve ḳanāatüñ beyānındadur (35a/8 - 37a/1) 

(Tamahkâr olmamak gerektiği, kanaat etmenin güzelliği, bir kuşun verdiği üç 

nasihate ait kıssa)  

Ḥırṣuñ ilācı (37a/1 - 37a/11) (Rızkın hırstan değil nasipten olduğu)  

Saḫāvetüñ fażīleti beyānındadur (37a/11 - 37b/4) (Cömerdin cennetlik 

olduğu) 

Īẟāruñ ẟevābı beyānındadur (37b/4 - 37b/10) (Îsâr ve sahavetin ne 

olduğu) 

Saḫī ile baḫīlüñ farḳı beyānındadur (37b/10 - 39a/1) (Cimri ile cömerdin 

kim olduğu, cömertliğin hikmeti) 

Buḫluñ ilācı beyānındadur (39a/1 - 40a/4) (Cimrilikten kurtulmak için 

ne yapılması gerektiği) 

Ve ḫışmnāk ilācınuñ ve āfetlerinüñ beyānında (40a/4 - 43a/13) (Çoğu 

kişinin şöhret ve makam isteğiyle nasıl helak olduğu) 

Faṣl (43a/13 - 45a/2) (İnsanın ezelini bilmekle ve şehvetten uzak 

durmakla Allah’a yakın olacağı, gerçek kemalin ne olduğu) 

Faṣl (45a/2 - 46a/3) (Makam, saygınlık isteğinin mal talebine benzediği, 

bunun da helal ve haram olduğu durumların bulunduğu) 

Faṣl (46a/3 - 47a/13) (Makam talebiyle birkaç günlük lezzet için ebedî 

padişahlığı tehlikeye atmanın yanlışlığı) 

Manṣıb sevmegüñ ve ḫalḳ ḫalḳı medḥ ḳılmaġı sevmegüñ ilācınuñ 

beyānındadur (47a/13 - 48a/7) (Bazı kişilerin şöhret istediği ve bunun tehlikeli 

bir hastalık olduğu, bundan kurtulmak gerektiği) 

Faṣl (48a/7 - 50b/11) (Âlimin kendi sonunu bilmediği için ilmiyle 

sevinmesinin yanlış olduğu, ibadetin riyasız olması gerektiği) 

Faṣl (50b/12 - 51a/7) (Makam talebinin hangi durumda caiz olduğu) 
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Bażı riyānuñ beyānındadur (51a/7 - 51b/8) (Riya örnekleri) 

Ḳarınca yörümesinden ḫafī olan riyānuñ beyānındadur (51b/8 - 53a/1) 

(Demirde ateşin gizli olduğu gibi gönülde gizli olan riyanın nasıl olduğu) 

Riyā ameli bāṭıl ḳılduġınuñ beyānındadur (53a/2 - 54a/8) (Hangi 

hâllerde ibadete riyanın karıştığı)  

Riyā-y-ıla olan göñül marażınuñ ilācınuñ beyānındadur (54a/9 - 

55b/11) (Riyakârların cehennemlik olduğu, taatin gizli olması gerektiği) 

Faṣl (55b/11 - 56a/7) (İbadet esnasında insanın rahmani ve şeytani 

duygularının birbiriyle mücadele ettiği)  

Tevāżuñ fażīleti beyānındadur (56a/7 - 57a/11) (Alçak gönüllülüğün 

erdemli bir ibadet olduğu) 

Faṣl Kibr marażınuñ ilācınuñ beyānındadur (57a/11 – 58b/5) 

(Kibirlenmenin hoş karşılanmadığı, insanın kendi nefsini hakîr görmesi 

gerektiği) 

Fażīlet ü ẟevāb u tevbe (58b/5 - 59a/4) (Pişmanlığın tövbe olduğu ve 

ölmeden evvel tövbe etmenin gerekliliği) 

Faṣl (59a/4 - 62a/10) (Tövbenin herkese vacib olduğu, kıyamet gününde 

herkesin pişmanlık duyacağı, ölüm vaktinde Azrail’den tövbe için süre 

isteneceği, insanın kendine verilen emaneti nasıl teslim etmesi gerektiği) 

Tevbenüñ ḳabūl olmasınuñ beyānındadur (62a/10 - 66a/7) (İhlasla 

yapılan tövbenin kabul edileceği, tövbeden ümitsiz olmamak gerektiği, Ebu 

Talib-i Mekki’nin Kûtu’l-kulûb adlı eserinde saydığı on yedi büyük günahın 

ne olduğu, günahın küçüklüğüne aldanmamak gerektiği, özellikle âlimlerin 

yanlış yapmaması gerektiği) 

Faṣl Tevbenüñ şarṭlarını beyānındadur (66a/8 - 68b/4) (Günahdan sonra 

sevap işlemenin günahı mahv edeceği, işlenen günaha zıddıyla kefaret 

gerektiği) 
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Faṣl (68b/4 - 68b/10) (Tövbe sırasında günaha giren kimsenin ne 

yapması gerektiği) 

Faṣl Ṣabruñ ve şükrüñ beyānındadur (68b/10 - 69b/5) (Sabrın imanın 

yarısı olduğu) 

Faṣl (69b/5 - 72b/3) (İnsanın nasıl yaratıldığı, zaafları, rahmani ve 

şeytani duyguların ne zaman ortaya çıktığı)  

Bābü’l-īmān (72b/3 - 74b/1) (İmanın marifet ve amelden ibaret olduğu, 

amelin de ancak sabırla olacağı, sabrın derecelerinin neler olduğu)  

Şükür fażīleti ve ḥaḳīḳati beyānındadur (74b/1 - 75a/4) (Şükrün önemi) 

Ve dükeli ḥaḳīḳat-i şükr (75a/4 - 76b/1) (Nasıl şükredileceği) 

Küfrān-ı nimet nedür anuñ beyānındadur (76b/2 - 76b/8) (Allah’ın 

nimetini onun rızasına uygun şekilde sarfetmek gerektiği) 

Ḥaḳīḳat nimet nedür anuñ beyānındadur (76b/9 - 77b/8) (İnsanın 

gerçek nimeti nasıl anlaması gerektiği) 

Faṣl Recānuñ fażiletinüñ beyānındadur (77b/8 - 78a/1) (Allah’a fazl u 

kerem ümidiyle ibadet etmek gerektiği) 

Ḫavfuñ ḥaḳīḳatüñ beyānındadur (78a/1 - 78b/8) (İlim ve marifet 

sebebiyle Allah’tan korkmak gerektiği) 

Īẟār-ı Şiblī (78b/8 - 78b/10)  

Faṣl (78b/10 - 81a/13) (Birçok âlim ve evliyanın son nefesini verirken 

imansız gitmekten korktuğu ve bunlara ait kıssalar) 

Ḫavf ele getürmegüñ ilācınuñ beyānındadur (81a/13 - 83a/10) (Allah’ı 

sıfatlarıyla bilenlerin ihlasla ibadet ettikleri, bazı peygamberlerin ve 

büyüklerin ibadet anlarındaki hâlleri) 

Niyyetüñ ve ṣadaḳa iḫlāṣuñ beyānındadur (83a/10 - 84a/9) (Amelde 

niyetin önemi) 
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Faṣl Ḥaḳīḳatinüñ beyānındadur (84a/9 - 85a/5) (İnsanın ancak bilmekle, 

dilemekle ve gücü olmakla hareket edeceği) 

Faṣl (85a/5 - 85b/9) (Amelsiz niyetin, niyetsiz amelden daha makbul 

olduğu) 

Faṣl İḫlāṣuñ fażīleti beyānında (85b/9 - 86a/2) (İhlasın önemi) 

Faṣl İḫlāṣuñ ḥaḳīḳatinüñ beyānındadur (86a/2 - 86b/8) (İhlassız 

amellerin Allah katında makbul olmadığı) 

Faṣl (86b/8 - 87a/11) (Âlimin az ibadetinin cahilin çok ibadetinden 

makbul olduğu) 

Bāb Ṣıdḳuñ beyānındadur (87a/11 - 87b/5) (Sıdkın doğruluk demek 

olduğu) 

Faṣl Uyḫu ve uyḫunuñ edeblerinüñ beyānındadur (87b/5 - 90a/12) 

(Uyumadan önce yapılması gerekenlerin neler olduğu, hangi duaların 

okunması gerektiği) 

Vāḳıa ṭarīḳı-y-la aḥvāli malūm olan emvātuñ beyānındadur (90a/12 - 

90b/2)  

Maṭlab Muḥammed Muṣṭafā’nuñ (a.s.) cemāli, kemāl-i şerīflerini 

görmegüñ beyānındadur (90b/2 - 91a/3) (Peygamberimizi rüyasında görmek 

isteyenlerin neler yapması gerektiği) 

Maṭlab-ı ālā (91a/3 - 91b/9) (Peygamberimizi rüyada görmek için Ebu 

Hureyre’nin rivayet ettiği hadis) 

Faṣl (91b/9 - 92b/6) (Hz. Ömer’in, İbn-i Abbas’ın ve Ebu Yusuf’un 

rüyaları) 

Eserde evliya tezkirelerinde, tabakat kitaplarında ve ahlak kitaplarında 

geçen bazı kıssalara da yer verilmiştir. Bunlardan birkaç tanesi aşağıdaki 

şekildedir: 
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“Rivayet olunur ki, Ensârdan bir genç, Uhud gazâsında şehid oldu. O 

açlıktan göğsüne taş bağlamıştı. Annesi, yüzünden tozları silip ‘Cennet sana 

mübarek olsun’ deyince, Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘Nerden bildin? Eğer 

sağlığında malayani söylüyor idiyse?’ dedi.” (Kınalızâde, ty.:249) 

Aynı kıssa başka bir eserde söyle anlatılmaktadır: 

“Enes ibni Mâlik (R.A.) anlatır: 

- Uhud Gazası’nda bir yiğit şehid oldu. Resûlüllah’ın huzurunda iç 

elbiselerini aradılar. Bir de gördüler ki karnına bir taş bağlamış. Bunu açlıktan 

bunalmamak için yapmıştı. Annesi geldi, o yiğidin üzerine ağladı. Sonra dedi 

ki: 

- Ey oğlum! Saâdetlisin. Çünkü Resûlüllah’ın önünde şehid olup 

cennetliklerden oldun. 

Efendimiz o kadının böyle söylediğini işittikten sonra buyurdu: 

- Bu kadın mâlâyâni sözler söyledi.” (Eren, 1999: 124) 

Bu olay Âdâb-ı Makâl’da  şöyle anlatılmıştır: 

“ve ḫaberde gelmişdür ki Uḥud güninde bir yigit şehīd oldı anı buldılar 

ḳarnına bir ṭaş baġlamış idi açluḳdan ol yigidüñ anası anuñ yüzinden tozı 

silerdi ve eydürdi  هينالك الجنة yanī saña uçmaḳ mübārek olsun Resūl ṣallallahu 

aleyhi ve sellem eyitdi ne bilürsin belki oġluñ baḫīlluḳ ḳılmış ola”5 

Diğer bir kıssa ise şöyledir: 

“Rivayet olunur ki Davud Aleyhisselâm, herşeyi bilen yüce Allahın 

öğretmesi ile cübbe ve zırh yapma sanatıyla meşgul oluyordu. Birgün aniden 

Lokman Hekim onun yanına geldi. Lokman Hekim Davud Aleyhisselâmın 

yaptığı şey hakkında ‘Acaba bu nedir?’ diye sormayı geçirdi içinden. Fakat 

yine de sormadan vakar halini koruyarak bekledi. İşi bitince Davud (A.S.) 

                                                 
5 bk. Metin bölümü 6a/2- 6a/8 
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‘Harpte canı korumak için iyi bir şeydir.’ Deyince bunun üzerine Hz. Lokman 

‘susmak hikmettendir’ buyurdu.” (Kınalızâde, ty.: 247) 

Aynı kıssa diğer bir kitapta şöyle anlatılmaktadır: 

“Bir gün Lokman Hekim, Hz. Davud’un huzuruna girmiş, elindeki 

yumuşak polat madeninden zincir halkaları yapıp birbirine geçirmek suretiyle 

ördüğünü görünce, ne yaptığını sormak istemiş. Fakat Lokman’ın kalbindeki 

hikmet, sormasına mâni olmuş. Hz. Davud, bu örgüyü bitirip giydikten sonra 

Lokman’a dönmüş ve: Bu bir zırhtır, insanı savaştan korur, demiş. O zaman 

Lokman aleyhisselâm da: Benim sükût edip bir şey sormadığıma ne dersin? 

Deyince; Hz. Davud: Sükût bir hikmettir ki, bu hikmeti bilen ve yapan azdır, 

cevabını vermiş.” (Eren, 2005: 250) 

Bu kıssa incelediğimiz eserde ise şöyle geçmektedir: 

“ve dirler Loḳmān bir yıl muttaṣıl Dāvūd’uñ ṣalavātullahı aleyhimā 

yanına vardı ve Dāvūd zırh işlerdi ve Loḳmān dilerdi ki Dāvūd’uñ işledügi ne 

idügin bile fe-emmā ṣabr idüp sormazdı tā ki Dāvūd ṣalavātullahı aleyh zırhı 

tamām idüp egnine geydi ve iyitdi gökçek ṭondur ceng içün anuñ ne işledügin 

bildi ve iyitdi epsem olmaḳ ḥikmetdür fe-emmā kimesnenüñ aña raġbeti 

yoḳdur”6 

Ayrıca bazı eserlerde Üveys Karanî hakkında anlatılanlarla Âdâb-ı 

Makâl’da anlatılanlar arasında yukarıdaki örneklerde olduğu gibi benzerlikler 

çoktur.7 

Eserde işlenen konular ve aşağıda tespit edilen üslup özellikleri göz 

önünde bulundurularak Âdâb-ı Makâl’ın tekkelerde okunan bir ahlak ve adap 

kitabı olduğunu söylemek mümkündür. 

                                                 
6 bk. Metin bölümü 5b/5- 5b/11 
7 krş. Metin bölümü 25a/13- 28b/11 ile O. Yavuz, 2006: 344. 
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1.1.4. ESERİN DİLİ VE ÜSLUBU 

Yûnus bin Velî tarafından hicri 1.6.996 (miladi 27.4.1588) tarihinde 

istinsah edilen Âdâb-ı Makâl, 16. yüzyıla ait bir eser olmakla birlikte Eski 

Anadolu Türkçesinin birçok özelliğini taşımaktadır. Prof. Dr. Faruk K. 

Timurtaş’ın da belirttiği gibi Türkiye Türkçesinin tarihî dönemlerinden ilkini 

oluşturan Eski Anadolu Türkçesi, her ne kadar 13. yüzyıldan 16. yüzyılın 

sonlarına kadar devam etmiş olsa da Eski Anadolu Türkçesinin özellikleri 16. 

yüzyıl boyunca da devam etmiş hatta 17. yüzyılda da kendisini göstermiştir 

(bk. Timurtaş, 1992: 120-146). İncelediğimiz eser de bu bilgiyi teyid eder 

niteliktedir.  

Eserin ikinci bir nüshası bulunamamıştır. İncelemesi yapılan bu nüshada 

müellifin adı geçmediği için de eserin kim tarafından ve ne zaman yazıldığı 

tespit edilememiştir.  

Âdâb-ı Makâl, didaktik bir eser olduğu için sanat endişesinden uzak bir 

anlayışla yazılmıştır. Doksan iki varak hacmindeki bu eserde yukarıda 

sıralanan bu kadar fazla konu, az ve öz bir anlatımla işlenmiştir. Yerine göre 

bir konu, hadisle veya bir nakille özetlenmiştir. Müellif, bazı hadisleri kendi 

anlayışına göre şerhetmiştir.  

Eserin dili, yazıldığı dönem için yalındır, denilebilir. Fiil cümlelerinin 

sayısı azdır. Cümlelerin ve, ki, pes, ta gibi unsurlarla bağlanması dikkat 

çekicidir. Bu hacimdeki bir eserde 3300 civarında bu türden bağlaç 

kullanılması cümle yapısını olumsuz etkilemiştir. Bu yüzden bazı cümlelerde 

kopukluklar veya eksiklikler görülmektedir. 

Âdâb-ı Makâl’da, Arapça kelimelerin fazla olması dinî konuların 

işlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bazen bir kelimenin hem Arapçası 

hem Türkçesi birlikte kullanılmıştır. Mesela metinde uçmak ve cennet birlikte 

kullanılırken cehennem sözü hiç geçmemiş, tamu kelimesi tercih edilmiştir. 
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Yukarıda sıralanan konuların işlendiği adap ve ahlak kitaplarıyla Âdâb-ı 

Makâl’ın üslubu benzerlik göstermektedir. Başlıkların neredeyse aynı kalıpta 

olması, önce afetin, sonra ilacının söylenmesi, bil ki sözüyle giriş yapılması 

gibi ortak özellikler bu tezimizi desteklemektedir. Aşağıda değişik kitaplardan 

aldığımız başlıklar bir üstteki bölümdekilerle karşılaştırıldığında bu tespitin 

doğruluğu görülecektir: 

“Husumet ve İlâcı, Yalan ve İlâcı, Gaybet ve İlâcı, Kovuculuk ve İlâcı, 

Cimriliğin İlâcı”, (Kınalızâde, ty.: 332)  

“Az Konuşmanın Faydaları, Yalancılık ve Yalancılar, Koğuculuk, Lanet 

Etmek, Gıybet Etmek, Tevbe, Sabrın ve Sabırlı Olmanın Fayda ve Faziletleri, 

Riya, Zikrin Fazileti, Sabır Hakkında”, (Eren, 1999)  

“Hasedin Hakikati, Hasedin Sebepleri, Hasedin İlacı, Hasedin Afetleri, 

Sabrın Fazileti”, (Tercüme: Akın, 1998: 437-463)  

“Uykunun Âdâbı Beyanındadır”. (Sofuzade, 1979: 387)  

Eserde işlenen konuların ayet, hadis, kıssa veya misallerle pekiştirilmesi, 

benzer konuların ele alındığı kitaplarda da rastlanan bir üslup özelliğidir. 



 

 

17

 

 

                             ÇEVİRİ YAZI ALFABESİ 

 

 



 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METİN 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ĀDĀB-I MAḲĀL 

                                                                                    1bبسم اهللا الرخمن الرحيم1 

   اذیرين نمالعالحمدهللا الذى نزل الفرقان على عبده ليكون لل2 

 سيدنا على وات واالرض وصلى اهللاملثملك االذیى له 3 

  نبه الكرام اجمعي محمد و على اله و اصحا 4 

faṣl  

söz 5 söylemek şerrini ve dilüñ āfetlerin beyān ider 

bilgil ki dil 6 Allāh Teālā’nuñ acāyib ṣunındandur ki ṣūretde bir et      

7 pāresidür ve ḥaḳīḳatde anuñ taṣarrufı elindedür cemī 8 vücūdda olan 

nesneler belki ademde olan nesneler 9 daḫı anuñ taṣarrufındadur ki dil 

ademde olanlardan daḫı ḫaber 10 virür belki dil aḳluñ nāyibidür ve hīç 

bir nesne aḳluñ 11 iḥāṭasından ṭaşra degildür ve her nesne ki vehme 

2a yāḫūd ḥayāle 1 gele dil andan ḫaber virür ve ġayrı użuvlar böyle 

degildür elvān 2 ve eşkālden ġayrısı gözüñ taṣarrufında degildür ve 

āvāzdan 3 ġayrısı ḳulaġuñ taṣarrufında degildür vesāyir użuvlar daḫı 

bunlar 4 gibidür her biri bir memlekete taṣarruf eyler ziyāde eylemez ve 

dilüñ 5 taṣarrufı cemī-i memlekete revāndur göñlüñ taṣarrufı gibi ve nite 

kim 6 dil göñlüñ muḳābelesindedür ki göñülde olan ṣūretleri 7 alup 

anlardan ḫaber virür keẕālik dilden daḫı göñle nice 8 ṣūretler irişür ve her 

nesne’i dil söyleye göñül andan bir ṣıfat 9 alur meẟelā dil-ile ki tażarru 

ve zārī ḳılsalar ve tażarru sözlerin 10 söylese ve ṣaġu ṣaġsalar göñül 
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andan teraḥḥum ve ġuṣṣa ṣıfatın 11 alur göñül āteşinüñ buḫārı dimāġa 

azm eyleyüp gözden 12 ṭaşra çıḳmaġa başlar ve eger şādımānluḳ sözleri 

söyleyüp 13 gözeller vaṣfın eylemege başlasa göñülde ḥareket ve sürūr  

2b 1 ve şādīluḳ ẓuhūr eyleyüp şöhret ḥareket eylemege başlar ve girü bunuñ 

2 gibidür her lafẓ ki dile cārī ola ol lafẓa münāsib göñülde 3 bir ṣıfat 

peydā olur eger dil bāṭıl söz söylese göñül ḳarañu 4 olmaġa başlar ve 

eger ḥaḳ sözler söylemege başlasa göñül rūşen  5 olmaġa başlar ve eger 

egri ve yalan söz söylese göñül daḫı 6 egri olur tā ki bażı nesneleri egri 

görmege başlar 7 şol egri āyīne gibi ve bu sebebdendür ki ekẟeriyā 

şāirlerüñ 8 ve yalancılaruñ vāḳıası rāst çıḳmaz zīrā ki anlaruñ içerüsi    

9 egri olmışdur her kimesne ki ṭoġrı söylemege ādet idinse 10 anūñ 

vāḳıası dürüst gelür ve yalan söyleyen 11 kimesne nite kim bu cihānda 

vāḳıasın rāst görmez ol cihāna 12 daḫı varduḳda ḥażret-i ḥaḳḳuñ 

müşāhedesin ki cemī leẕẕetlerüñ 13 ġāyetidür anuñ gözine egri egri 

3a görünüp rāst görünmez ve ol 1 leẕẕetüñ saādetinden maḥrūm ḳalur belki 

nite kim gökcek ṣūret 2 egri āyīnede ḳabīḥ görinür meẟelā ḳılıcuñ ya 

āyīnesi üzerine 3 naẓar itse ṣūretüñ gökceklüginüñ leẕẕeti bāṭıl olur ve ol 

4 cihānuñ işleri ve Ḥaḳ Teālā’ya müteallıḳ olan ḫuṣūṣlar 5 daḫı ḥaḳīḳat 

böyledür pes göñlüñ ṭoġruluġı ve egrilügi dilüñ 6 ṭoġruluġına ve 

egrilügine tābidür ve bu ecldendür ki Resūla’llāh 7 ṣalla’llāhu aleyhi ve 

sellem eyitdi īmān müṣtaḳīm olmaz tā göñül 8 müṣtaḳīm olmayınca pes 

dilüñ şerrinden ve āfetinden ḥaẕer eylemek 9 dīnüñ mühimmātındandur 
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ve biz bu aṣılda epsem olmaġuñ fażiletin 10 beyān idelüm andan ṣoñra 

çoḳ söylemegüñ ve fużūlī söylemegüñ 11 āfetlerin ve cedel ve ḫuṣūmet 

eylemegün āfetlerin ve faḥş söylemegüñ 12 ve dil uzatmaġuñ ve lanet ve 

laṭīfe ve yalan ve ġıybet ve ḳovculuḳ 13 ve ikiyüzlülük āfetlerin ve medḥ 

ve zemm ve bunlara müteallıḳ olan 

3b 1 nesnelerüñ āfetlerin beyān u şerḥ eyleyelüm ve anlaruñ ilācı nedür ve 

nicedür 2 anı beyān idelüm inşāa’llāhü Teālā  

faṣl  

epsem olmaġuñ ẟevābınuñ 3 beyānındadur  

bilgil ki dilüñ āfetleri çoḳdur ve ādem özini 4 andan saḳlamaḳ müşkildür 

ve hīç anuñ mümkin olduḳca epsem olmaḳdan 5 yigrek tedbīri yoḳdur ki 

dimişlerdür ki erenler anlardur ki anlaruñ 6 söylemesi ve yemesi ve 

uyuması żarūret miḳdārı ola ve Ḥaḳ Teālā 7 az söylemegüñ ḥaḳḳında 

dimişdür  نجویهم االيرمنثالخير في آ             

 yanī 9 çoḳ söylemekde  من امر بصدقة اومعروف او اصالح بين الناس االیة  8     8

ḫayr yoḳdur meger ṣadaḳa virmege ve ḫayr 10 eylemege ve ḫalḳ arasında 

ṣulḥ eylemege emr eyleye ve Resūl 11 ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi 

ki من صمت نجا     yanī her kimse ki 12 epsem oldı ḫalāṣ oldı ve Resūl 

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 13 eyitdi ki ḳarın şerrinden ve ferc ve dil 

                                                 
8 Kur’an-ı Kerim Nisâ suresi 114. ayet 
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4a şerrinden ṣaḳınanlar kendüyi 1 cemī āfetlerden ṣaḳlamış olurlar Muāẕ 

raḍıya’llāhu anhu eyitdi 2 yā Resūla’llāh ḳanġı amel efḍaldür 

Resūla’llāh ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 3 dilin aġzından çıḳardı ve 

barmaġın üzerine ḳodı yanī eyitdi 4 böyle olmaḳ efḍaldür didi Ömer 

raḍıya’llāhu anhu eydür ve Ebū 5 Bekr’i raḍıya’llāhu anhu gördüm ki 

dilini barmaġı-y-la ṭutmış ovardı 6 ben eyitdüm yā Resūlnüñ ḫalīfesi 

n’eylersin Ebū Bekir eyitdi bu dil 7 beni nice işlere uġratmışdur anuñ-

içün bunı böyle eylerem ve Resūl 8 ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi 

cemī ibādetlerüñ efḍalin ve cemī 9 ibādetlerüñ āsānraġın ḫaber 

vireyin mi dilüñüz epsem olsun 10 didi ve daḫı eyitdi çünki bir mü`min 

sükūt ile ve vaḳār-ıla 11 göresiz aña yaḳın olasız ki ol kimesne ḥikmetden   

12 ḫālī degildür   

faṣl  

dilüñ āfetleri beyānındadur 

4b  bilgil ki 13 söz dört ḳısımdur bir ḳısım vardur ki dükelisi żarardur 1 ve 

bir ḳısım vardur ki anda hem żarar ve hem nef vardur bir ḳısım daḫı      

2 vardur ki anda ne nef ve ne żarar vardur ve ol fużūlī olan sözlerdür     

3 ve bu fużūlī sözlerde bu żarar yiter ki zamānı żāyi ḳılur 4 dördinci 

ḳısım oldur ki maḥżā nefdür hīç żararı yoḳdur 5 pes sözüñ üç rubı 

söylenmelü degildür bir rubı söylenmelüdür 6 nite kim Ḥaḳ Teālā 
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eyitdi 7   9االمن امربصدقة اومعروف االیة yanī çoḳ söylemek revā degildür illā 

meger ṣadaḳa ve 8 iḥsān içün söylenile ve bu sözüñ aṣlı oldur ki              

9 Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem dimişdür her kimesne ki 10 sākit oldı 

ḫalāṣ buldı ve epsem olmaġuñ fażīleti 11 bilmezsin tā ki dilüñ āfetlerin 

bilmeyesin ve biz dilüñ āfetlerin  12 beyān idelüm inşāa’llāhü Teālā  

faṣl  

āfet-i evvel 13 Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eydür  ءمن حسن اسالم المر   

5a 1   ترك ماالیعنيه yanī kişinüñ İslāmınuñ ḥüsnindendür mühim 2 olmayan 

nesne’i terk eylemek ve hem mühim olmayan söz anuñ gibidür 3 ki bir 

ḳavm ile oturup sefer itdügiñi söyleşesin ve şeherleri 4 ve ṭaġları ve 

būstānları ve bāġları ḥikāyet eyleyesin 5 egerçi ziyāde ve noḳṣān 

söylemezseñ de bu deñlü fużūlī 6 sözler oldur ki bu sözleri terk eylemege 

ḳābiliyyet vardur 7 ve żararı yoḳdur terk eylemeg-ile ve hem bu 

ḳabīldendür eger bir 8 kimesne’i bir nesne ṣorarsañ ki mühimüñ degildür 

ve bu didügümiz 9 ol vaḳtdür ki ṣormaḳda āfet olsa eger oruç ṭutar mısın 

10 diyü ṣorarsañ meẟelā eger ol kimesne ṭutaram dirse 11 ibādetin iẓhār 

itmiş olur ve eger yalan söylerse günahkār 12 olur ve sen anuñ günāhına 

sebeb olmış olursın 13 ve bu ḫod lāyıḳ degildür ve girü buncılayındur ki 

5b eger ne yirden 1 gelürsin diyü ṣorsalar yaḫūd ne işlersin diyü ṣorsalar      

2 iḥtimāldür ki āşikāre dimege ḳādir olmaya ve yalan söylemege             

3 mübtelā ola böyle olursa söylenen söz fużūlī olmaz bāṭıl 4 olur zīrā 
                                                 
9 Kur’an-ı Kerim Nisâ suresi 144. ayet 
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fużūlī oldur ki anda hīç bāṭıl olmaya ve dirler 5 Loḳmān bir yıl muttaṣıl 

Dāvūd’uñ ṣalavātu’llāhi aleyhimā yanına 6 vardı ve Dāvūd zırh işlerdi 

ve Loḳman dilerdi ki 7 Dāvūd’uñ işledügi ne idügin bile fe-emmā ṣabr 

idüp sormazdı 8 tā ki Dāvūd ṣalavātu’llāhi aleyh zırhı tamām idüp 

egnine 9 geydi ve iyitdi gökcek ṭondur ceng içün anuñ ne işledügin         

10 bildi ve iyitdi epsem olmaḳ ḥikmetdür fe-emmā kimesnenüñ aña 

raġbeti 11 yoḳdur ve bu aṣıl fużūlī sözden ferāġat eylemegüñ ilācı budur 

ki 12 bile ki ölüm öñindedür ve her tesbīḥ ve her ẕikr ki anlar bir ḥāżır 

gencdür 13 çünki bu genci żāyi eyleye ziyān eylemiş olur ilāc-ı ilmī  

6a budur ve ilāc-ı 1 amelī oldur ki ya ḫalḳdan uzlet eyleye yāḫūd aġzında 

bir ṭaş 2 ṭuta ve ḫaberde gelmişdür ki Uḥud güninde bir yigit şehīd oldı    

3 anı buldılar ḳarnına bir ṭaş baġlamış idi açluḳdan ol yigidüñ 4 anası 

anuñ yüzinden tozı silerdi ve eydürdi  هينالك  

 yanī saña uçmaḳ mübārek olsun Resūl 6 ṣalla’llāhu aleyhi ve الجنة 5 

sellem eyitdi ne bilürsin belki oġluñ 7 baḫīlluḳ ḳılmış ola bir nesneye ki 

özine lāzım degildür 8 yāḫūd bir söz söylemiş ola ki özine mühim 

degildür 9 ve bunuñ manāsı budur ki bu ḫuṣūṣlaruñ andan ḥisābın         

10 dilerler ve هنى dimek oldur ki ḥisābsuz ve zaḥmetsüz 11 cennete gire ve 

bir gün ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi 12 bu dem ehl-i cennetden bir 

kimse gelür pes Abdullāh bin Selām 13 ḳapudan içerüye girdi aña  

6b ṣordılar senüñ amelüñ nedür ki 1 Resūla’llāh senüñ ḥaḳḳuñda böyle didi 

Abdullāh eyitdi benüm 2 amelüm azdur velīkin her iş ki baña lāzım 
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olmaya anı işlemezem 3 ve ḫalāyıḳa yaramaz ṣanmazam ve Muṭarrif bin 

Abdullāh eydür 4 gerekdür ki Ḥaḳ Teālā’nuñ celāli sizüñ göñlüñüzde 

andan 5 uluraḳ ola ki anuñ adını her olur olmaz sözde añasız 6 nite kim 

 Ḫudāsı şöyle ve şöyle itsün 7 diyesin ve Resūla’llāh  طوره وآدیه

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi 8 baḫtlu ol kimesnedür ki sözinüñ 

zāyidini terk eyleye 9 ve mālınuñ zāyidini vire yanī kīseden baġı çözüp 

diline 10 baġlaya ikinci maṣiyyetde söz söylemek oldur ki bidat 11 olan 

nesnelerden ve ṣaḥābe bunuñ vāḳıalarında söz söyleye 12 ve maṣiyyet 

oldur ki özinüñ fısḳ u fesādını ḥikāyet 13 eyleye ġayrılara ve  şarāb ve  

7a fesād meclislerin ḥikāyet eyleye 1 yāḫūd faḥşe müteallıḳ ḥāller ḥikāyet 

eyleye bu dükeli maṣiyyet 2 olur muḳaddemā ẕikr olınan āfet gibi olmaz 

ki ol evvel derece- 3 dür üçinci ḫilāf ve cedel itmekdür ve bu ki mirā` 

dirler ve bażı 4 kimesne olur ki anuñ ādeti oldur ki her kimesne 5 ki bir 

söz söyleye ol sözi anuñ üzerine redd eyler 6 ve eyle degildür dir ve 

bunuñ manası oldur ki sen 7 aḥmaḳ ve nā-dānsın ve ben āḳil ve 

zīrekim pes bu kelime 8 iki mühlik ṣıfata ḳuvvet virmiş olur ki ol            

9 ṣıfatlaruñ biri tekebbürdür ve biri daḫı sebiyyetdür bir 10 baḥīlluḳ eyler 

ve bu ecldendür ki dükeli selef-i ṣāliḥīn 11 cedelden men eylemişdür 

leykin bir ehl-i bidat geldükde 12 āyāt-ı Ḳur`an-ıla ve aḫbār-ıla anuñla 

söyleşmişlerdür inād- 13 suz ve çünki sözi uzatmaḳ fāyide virmeye 

7b andan irāż 1 ferāġat ḳılmışlardur dördinci ḫuṣūmetdür ki ḳāḍı öñinde     

2 ola yāḫūd bir ġayrı yirde ola ve bu ḫuṣūmetüñ āfeti olur 3 Resūl 
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ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eydür her kimesne ki ilimsüz 4 bir kimesne 

ile ḫuṣūmet eylese Allāh Teālā’nuñ ġażabından 5 olur tā sākit olıncaya 

dek pes her kimesne ḫuṣūmeti ola 6 eger ḳādirse olur andan el çekmek 

mühimdür eger ḳādir 7 olmazsa bārī ṭoġrı söyleye ve ziyāde söylemeye 

bunlar dükeli 8 dīni helāk ḳılur beşinci fāḥiş söz söylemekdür 9 Resūl 

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi uçmaḳ ḥarāmdur her 10 kimesne ki 

fāḥiş söz söyleye ve bilgil ki ekẟer faḥş 11 andan olur ki mübāşeret ekẟer 

cimā lafẓ-ıla ibādetleri ḳabīḥ 12 iderler nite kim ehl-i fesād ādetidür 

altıncı lanet ḳılmaḳdur 13 bilgil ki lanet ḳılmaḳ meẕmūmdur gerek  

8a ṭavara olsun gerek ḥayvāna 1 ve gerek ḫalḳa ḳaftāna olsun ve gerek ġayrı 

nesnelere 2 olsun Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi mü`min 

lanetden 3 iḥtirāz ḳılur ammā bir kimesneye lanet senüñ üzerüñe          

4 olsun yāḫūd lanet fulān kimsenüñ üzerine olsun dimek 5 ol vaḳt revā 

olur ki şer-ile bileler ki ol kimesne küfr üzre 6 helāk olmışdur firavn 

gibi ve Ebū Cehl gibi ve bir Yahūdīye lanet 7 senüñ üzerüñe olsun 

dimekde ḫaṭar vardur zīrā ki 8 cāyiz ki Müsilmān ola  

faṣl  

yedinci şir ve ırlamaḳ ḥarām 9 degildür zīrā ki Resūl’üñ ṣalla’llāhu 

aleyhi ve sellem öñinde 10 şir oḳınmışdur ve Ḥasan’a buyurdı ki 

kāfirlere cevāb vire 11 anlaruñ hicvinden ammā ol şiir ki yalan ola ya bir 

Müsilmānuñ 12 hicvi ola ya Müsilmānlaruñ medḥinde ola ve içinde yalan 

13 ola ve bu aṣıl şiri oḳumaḳ revā degildür ammā ol kimesne ki 
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8b 1 laṭīfe ṭarīḳi-y-le ola ve şirüñ ṣanatlarından ola egerçi 2 yalan ṣūretinde 

olursa da ḥarām olmaz zīrā ki maḳṣūd 3 andan bu degildür ki öyle itiḳād 

ideler zīrā ki 4 Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem’üñ öñinde Arab dili 

üzre bu maḳūle 5 şir oḳumışlar  

faṣl  

sekizinci laṭīfe eylemekdür ve Resūl 6 ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem laṭīfe 

eylemekden nehy eylemişdür 7 velīkin az laṭīfe eylemek gāh gāh ola 

ḥelāldür gökcek 8 ḥulüv olmaları şarṭı-y-la ve bu şarṭ-ıla ki ādet ve 

ṣanat 9 idinmeyeler ve ḥaḳdan ġayrı nesne söylemeyeler zīrā ki 10 laṭīfe 

çoḳ rūzigār żāyi ḳılur ve çoḳ gülmek getürür 11 ve çoḳ gülmekden göñül 

siyāh olur ve hem erüñ vaḳārını 12 ve heybetini giderür ve Resūl 

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 13 eyitdi bażı kimesne vardur ki bir sözi 

9a söyler ḫalḳ 1 gülsün diyü fe-emmā özi kendü derecesinden aşaġa düşer    

2 yir ile gök araluġından ziyāde ve her nesne ki ādemi çoḳ 3 güldürür 

meẕmūmdur ve gülmek tebeẟẟümden ziyāde revā degildür 4 ve Resūl 

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eydür eger ol nesne’i ki ben bilürem 5 siz 

bileydüñüz az gülerdiñüz ve çoḳ aġlardıñuz Ömer binü’l-azīz 6 eyitdi 

Allāh Teālā’dan ḫavf eyleñ ve laṭīfe eylemeñ ki laṭīfe 7 göñle kir 

getürür ve andan nice yaramaz işler peydā olur 8 çünki bir yirde oturasız 

Ḳur`ān’dan söyleşüñ ve eger 9 Ḳur`ān’dan söyleşmege ḳādir degülse 

ulularuñ aḥvālini ve evṣāfını 10 söyleşüñ ve Ömer raḍıya’llāhu anhu 
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eydür her kimesne 11 ki bir kimesne ile laṭīfe eyleye anuñ gözine ḫūr olur 

ve dükeli 12 ömrinde Resūl aleyhi’s-selāmdan iki üç kelime laṭīfe        

9b 13 naḳl olınmışdur bir ḳarıya Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 1 eyitdi 

ḳarılar uçmaġa girmez ḳarı Resūl’üñ bu sözin 2 işidüp aġladı Resūl a.s. 

eyitdi göñlüñe teşvīş 3 bıraḳma ki ḳarıları evvel yigit iderler andan ṣoñra 

uçmaġa 4 ḳorlar ve bir avrat Resūl’e eydür ḳocam seni oḳur Resūl          

5 aleyhi’s-selām eyitdi senüñ ḳocañ ol kimesne 6 midür ki gözinde aḳı 

vardur avrat eyitdi yoḳ benüm 7 ḳocamuñ gözinde aḳı yoḳdur Resūl a.s. 

eyitdi hīç kimesne 8 var mıdur ki anuñ gözinde aḳı olmaya ve bir avrat  

9 eyitdi yā Resūla’llāh beni deveye bindür didi Resūl a.s. 10 eyitdi seni 

deve yavrısına bindüreyim ol avrat 11 eyitdi dilemezem zīrā ki beni 

düşürür Resūl a.s. 12 eyitdi hīç deve yoḳdur ki deve yavrısı olmaya 13 ve  

10a Resūl eyitdi ki laṭīfeler şol laṭīfe degildür 1 ki bir kimsenüñ göñlin 

incide10 yāḫūd heybet gidere pes  2 bu miḳdār sünnetdür fe-emmā ādet 

idinmek revā degildür  

 3 faṣl  

 ṭoḳuzıncı bir kimesne’i masḥaraya alup gülmekdür 4 ve anuñ filini ve 

sözini ḥikāyet eylemekdür anuñ āvāzı-y-la 5 ki anı işiden kimesneye 

gülmek gele eger  6 ol bu ḫuṣūslardan bī-ḥużūr olursa bunlar cümle         

7 ḥarāmdur ve Ḥaḳ Teālā eydür    رقوم من قوم عسىخیس ال     

                                                 
10 Bu kelime metinde içinde şeklinde yanlış yazılmıştır. 



 

 

29

انساء من نساء عسى ان المنهم و خيرا ان یكونوا 8    

 onıncı yalan vadedür 10 Resūl a.s. üç nesne  یكن خيرا منهن االیته11  9  

vardur her kimesne ki ol 11 üç nesneden biri anda ola münāfıḳ olur egerçi 

12 namāz ḳılıcı olursa da ve oruç ṭutarsa da eger söz söyleye 13 yalan  

10b söyleye ve eger vade ḳılsa ḫilāf ide ve eger aña 1 emānet virseler 

ḫıyānet ide on birinci yalan sözdür 2 ve bu ulu günāhlardandur 

Resūla’llāh ṣ.a.s. eyitdi 3 yalan söylemek nifāḳ ḳapularından bir ḳapudur 

ve Resūl a.s. 4 eyitdi bende bir bir yalan söyler tā aña dek Ḥaḳ Teālā 

ḳatında 5 yalancı yazarlar ve Resūla’llāh ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 

eyitdi 6 mü`min ḳul ki yalan söyleye ferişteler anuñ rāyiḥasından 7 bir 

mil yir ḳaçarlar andan yıraġ olmaġ-içün ve bu sebebden dirler 8 ki 

aḫsırmaḳ ṭoġrı söylemege beşāretdür şāhiddür 9 zīrā ḫaberde gelmişdür 

ki aḫsırmaḳ feriştedendür ve esnemek 10 şeyṭāndandur eger söylenen söz 

yalan olaydı 11 ferişte ḥāżır olmazdı ve aḫsırmaḳ gelmezdi ve Resūl       

12 a.s. eyitdi her kimesne ki yalanı bilür ḥikāyet eylese 13 yalancılardan  

11a biri olur İbn-i Semmāk raḥmetu’llāhialeyh eydür 1 baña yalan 

söylemekden ẟevāb yazılmaz zīrā yalan ādet 2 itdügümden söylemezem 

belki andan ötrü ḥarāmdur ki 3 göñülde te`sīr eyleye ve göñlüñ ṣūretin 

egri eyleye 4 ve ḳarañu ḳıla velīkin eger yalan ḥācet olup bir maṣlaḥat     

5 içün söylese ve anı söyledükde kerāhet-ile söylese 6 ḥarām olmaz ol 

sebebdendür ki çünki kerāhet-ile 7 söylemiş ola anuñ göñli anuñ eẟerini 

                                                 
11 Kur’an-ı Kerim Hucurât suresi 11. ayet 
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ḳabūl idüp  8 egri olmaz ve çünki ḫayr ḳaṣd idüp söyleye 9 göñül ḳarañu 

olmaz ve şek yoḳdur ki eger bir Müsilmān ḳarındaş 10 bir ẓālimden 

ḳaçmış olsa revā degildür ki ne yirde olduġın 11 diye belki yalan 

söylemek anda vācibdür Resūl a.s. 12 yalandan üç yirde ruḫṣat vardur 

biri ceng güninde- 13 ki düşmenine kendü azmini dimek olmaz ve daḫı 

11b iki kimsenüñ 1 ara yirin ṣulḥ itmek içün gökcek sözler söyleye her 

birinden 2 ol birine egerçi ol sözi dimemiş ise de ve biri 3 daḫı oldur ki 

iki avratı12 ve her birine seni ziyāde severem 4 diye zīrā ki şer-i şerīf 

yaramaz işleri pinhān eyleñ 5 buyurmışdur ve’l-ḥāṣıl ġaraż ṣaḥīḥ içün 

olursa revā 6 olur evlā budur ki tā yaḳīn ẓāhir olup tamām żarūret            

7 olmayınca yalan söylemeyeler yalemu’llāh  

 faṣl  

 bilgil ki 8 ulularuñ ki yalan söylemege bir ḥāceti olsa ḥīle 9 idüp bir lafẓ 

bulurlardı ki rāst ola ve muḫāṭab olan 10 kimesne andan bir ġayrı nesne 

añlaya ki özinüñ 11 maḳṣūdıdur ve bu aṣıl söze muārıż dirler nite kim    

12 Muṭarrif raḥmetu’llāhi aleyh bir begüñ yanına vardı beg eyitdi   

12a 13 niçün bize az gelürsin Muṭarrif iyitdi tā ki begüñ yanından 1 gitdüm 

pehlūmı yirden ḳalduramadum illā ol nesneye ki Ḥaḳ Teālā 2 ḳuvvet 

virdi tā ki şöyle ṣandı ki Muṭarrif ṣayru olmışdur 3 ve bu ḫod ḥadd-i 

ẕātında rāst söz idi ve laṭīfe içün 4 yalan söylemiş olsa maṣiyyet 

derecesine irişmez 5 lākin īmān derecesinüñ kemālinden düşer Resūl a.s. 
                                                 
12 Burada ola sözü bulunmalıdır. 
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6 eydür kişinüñ īmānı dürüst tā ki ḫalḳa anı revā göre 7 ki kendü üzerine 

daḫı revā göre ve laṭīfeden ve yalandan 8 el çeke ve bu aṣıl sözlerdendür 

ol ki göñül ḫoş 9 itmeg-içün dirler ki yüz kerre seni istedüm ve ḳapuña 

geldüm 10 bu ḥarām derecesine irişmez zīrā bilürler kim bu sözden         

11 maḳṣūd aded beyān eylemek degildür belki bu maḳūle sözi 12 çoḳluḳ 

iẓhār itmeg-içün söylerler egerçi didükleri 13 ḳadar yoġ-ise de ammā eger  

12b bir kimesne çoḳ ṭaleb itmemiş olsa 1 ve bu sözi söylese yalan olur on 

ikinci ġıybet itmekdür 2 ve ġaybet eylemek cümle dillere ġālib olmışdur 

ve hīç bir kimesne  3 andan ḫalāṣ bulmaz illā meger Ḥaḳ Teālā dileye ve 

ġaybetüñ 4 vebāli aẓīmdür ve Ḥaḳ Teālā ġaybet eylemegi Ḳur`ān’da 

ölmiş ḳarındaşınuñ 5 etin yemek beñzer ve Resūl a.s. eyitdi ġaybetden 

ıraġ 6 oluñ kim ġaybet zinādan beterdür ki zinādan olan tevbe’i ḳabūl      

7 iderler ġaybetden olan tevbe’i ḳabūl itmezler tā ġaybet olınan 8 kimesne 

ḥelāl itmeyince ve daḫı Resūl a.s. buyurur her kimesne kim 9 ġaybetden 

tevbe idüp ölse uçmaġa eñ ṣoñra gire 10 ve eger tevbe itmedin ölmiş olsa 

ṭamuya eñ evvel giren ol 11 ola  

 faṣl  

 bilgil ki ġaybet oldur ki bir kimesnenüñ 12 şol aḥvālin söyleşesin ki ol 

kimesne anı işitse 13 bī-ḥużūr ola egerçi ṭoġrusın söylemiş olursañ da 

13a 1 ġaybet didügümüz budur ammā eger yalan söylemiş olursañ 2 aña zūr 

ve bühtān dirler ve her nesne’i bir kimsenüñ noḳṣānında 3 söyleyesin 

ġaybet olur gerek teninde gerek 4 nisbetde gerek ḳaftanda gerek sāyir 
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emlākde olsun 5 ki ġaybetüñ ḥaddi oldur ki ol kimesneye kerīh gele bu 

sözler 6 ḫod cümlesi kerīh gelür çünki bu sözleri söylemekde 7 fāyide 

olmaya söylememek gerekdür  

 faṣl  

 bilgil ki 8 ġaybet dükeli hemīn dil-ile olmaz belki göz-ile ve el-ile ve       

9 işāretle ve yazmaġ-ıla olan dükeli ḥarāmdur ve bir kimesne 10 iytse ki 

falān kimesneye bir vāḳıa irişmişdür Ḥaḳ Teālā 11 ināyet eyleye ve 

maḳṣūdı budur ki ol vāḳıa’ı ġayrılar bile 12 ve gāh olur ki bir kimsenüñ 

ḫaberin söylerken eydür 13 Ḥaḳ Teālā bize tevbe rūzı ḳıla tā bileler ki 

13b ol kimesne1 bir günāh işlemişdür bunlar dükeli ġaybetdür velīkin 2 çünki 

ġaybeti bu ṭarīḳ üzre eyleye aña nifāḳ daḫı ḳarışmış 3 olur zīrā ki 

zāhidlige ve ġaybet ḳılmayıcılıġla 4 göstermiş olur ve günāhı iki olmış 

olur özi 5 cāhilluġından ṣanur ki özi ġaybet ḳılmamışdur ve günāh 6 olur 

ki bir kimesne ġaybet eyler ve aña eyderler kim epsem 7 ol ġaybet 

eyleme ve göñülden anı kerīh görmezler hem münāfıḳ 8 olurlar ve hem 

ġaybet itmiş olurlar zīrā ki diñleyen 9 söyleyen ile şerīkdür meger ki 

göñlinden münkir ola  

 10 faṣl  

 bilgil ki göñül-ile ġaybet eylemek ḥarāmdur dil-ile 11 ġaybet eylemek 

olduġı gibi nite kim bir kimesnenüñ noḳṣānını 12 bir kimesne dimek revā 

degildür keẕalik kendü nefsüñe 13 dimek daḫı revā degildür ve göñül ile 
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14a ġaybet eylemek oldur ki 1 bir kimseye yaramaz gümān idesin ve mü`min 

yaramaz gümāndan ḫālī 2 olmaz velikin anuñ selāmeti andadur ki kendü 

göñlinde anı 3 taḥḳīḳ ḳılmaya belki vech-i ḥasene ḥaml eyleye  

 faṣl   

 4 bilgil ki ġaybete ḥarīṣ olmaḳ ādemüñ göñlinde 5 bir marażdur aña ilāc 

itmek vācibdür ve anuñ ilācı iki 6 nesnedür biri oldur ki ġaybet 

ḥaḳḳında vārid olan 7 ḥadīẟleri fikr eyleye ki ḥissiyātı maḥv ider tā gāh   

8 müflis ḳalur zīrā Resūl a.s. ġaybet ḳabul olmış ḥasenātı 9 maḥv eyler 

āteş ḳorı odunı maḥv eyledügi gibi ikinci ilācı 10 oldur ki özinüñ aybını 

fikr eyleye eger özinde 11 bir ayb bulursa ol kimesne’i maẕūr ṭuta       

12 özini maẕūr ṭutduġı gibi ve eger özinde hīç ayb 13 bulmazsa şöyle  

14b bile ki ol kendü aybını kendüden 1 gizleyen cehldür ve cehl ḫod dükeli 

ġaybetleri ziyādedür 2 pes eger üzerinde ayb olmaduġı gerçek ise 

murdārāt  3 yimekden yaramaz ayb yoḳdur  

 ġaybete ruḫṣatuñ beyānındadur 

 bilgil ki 4 ġaybet ḳılmaḳ ḥarāmdur bir öẕr olmaduḳca mubāḥ olmaz 5 ve 

ol öẕürlerüñ biri ṭaẓallümdür yānī bir kimsenüñ ẓulminden 6 şikāyet 

ḳılmaḳdan ya ḳaḍı yanında yāḫūd sulṭān 7 yanında ve bu cāyizdür yāḫūd 

bir kimesnenüñ yanında ki 8 andan muāvenet dileye ammā maẓlūma 

revā degildür ki 9 bir kimesnenüñ yanında ẓālimüñ ẓulmin ḥikāyet eyleye 

ki 10 andan fāyide ummaya biri daḫı oldur ki bir yirde bir fesādı 11 görüp 
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bir kimesneye diye ki ol kimesne muḥtesiblik ider ola 12 ḳādir olup anı ol 

fesāddan alı ḳoya fetvā ṣorup 13 avratum ya atam ya fulān kişi şöyledür 

15a diye ammā evlā 1 budur ki fulān kimesne şöyle eylese anuñ ḥaḳḳında 

dirsiz 2 diye biri oldur ki bir kimesnenüñ şerrinden ḥaẕer itmesin murād   

3 idinse meẟelā bir kimesne ehl-i bidat ola yāḫūd uġrı 4 ola ve bir ġayrı 

anı bilmeyüp aña itimād ḳılmaḳ dileye ya bir avrat 5 almaḳ dileye ya 

bir ḳul almaḳ dileye eger anuñ aybın dimezse 6 aña ziyān olursın 

anlaruñ aybın dimek evlārekdür 7 biri daḫı oldur ki bir kimesne bir ad-

ıla meşhūr olsa 8 ol ad daḫı ayıblı olsa kör gibi ve aḳsaḳ ve bunlaruñ     

9 ġayrı ne varsa ki andan bī-ḥużūr olmaya biri 10 daḫı oldur ki fısḳı ẓāhir 

ḳıla muḥanneẟler gibi ve ḥarābātīler 11 bunlaruñ fısḳını söylemek revā 

olur  

 ġaybet eylemegüñ keffāreti 12 beyānındadur 

bilgil ki ġaybetüñ keffāreti 13 anuñla olur ki tevbe eyleye tā ki  

15b maẓlemeden ḫalāṣ 1 bula Resūla’llāh a.s. eydür her kimesnenüñ bir 

maẓlemesi 2 olsa bir kimsenüñ ya ırżında ya mālında andan ḥelāl-         

3 luġın dileye şol gün gelmezden ilerü ki elde ne aḳça 4 ve ne pul ve ne 

altun vardur andan ġayrı nesne yoḳdur ki  5 anuñ ḥasenātını ol kimesneye 

ivaż virürler pes 6 ġaybet itdügi kimesneye maġfiret ṭaleb eyleye 7 ve 

ḥelālluġın dileyen diye ki baña iyt ki ne dimişem  8 zīrā ki mechūl sözdür 



 

 

35

incinmek revā degildür 9 biri daḫı ḳovcıluḳdur Ḥaḳ Teālā eydür  ویل لكل  

10  13 ةزهم   yanī muṣībet ḳovcılaradur  

 faṣl  

 11 bilgil ki ḳovcıluḳ hemīn söz-ile olmaz belki 12 bir kimesne her nesne’i 

ki iẓhār eyleye ki bir kimesne 13 andan bī-ḥużūr ola ol ḳovcıdur ve ḳovcı 

16a naḳl itdügi 1 söze itimād itmemek gerekdür zīrā ḳovcı fāsıḳdur 2 ve Ḥaḳ 

Teālā fāsıḳuñ sözin diñlemeñ dimişdür 3  14  فتبينوا ان جاءآم فاسق بنباء  biri 

daḫı iki 4 düşmenüñ arasında ikiyüzlülük eylemekdür her birine 5 ḫoş-

āmed söylemeg-ile ve gāh olur ki bunuñ sözini aña 6 ve anuñ sözini buña 

naḳl idüp her birine ben saña 7 dostam dimegi göstürür ve bu 

ḳovcıluḳdan beterdür 8 biri daḫı ḫalḳı ögüp meddāḥlıḳ ḳılmaḳdur bunda 

altı āfet 9 vardur dördi söyleyendedür ikisi diñleyendedür ki 10 ol medḥ 

olınan kimesnedür ammā medḥ eyleyenüñ āfeti 11 oldur ki ziyāde 

söyleyüp yalan söyler ve ḫaberde 12 gelmişdür ki her kimesne ki ḫalḳı 

medḥ eylemekde 13 ifrāṭ eyleye ḳıyāmetde anuñ dili şöyle uzana ki yirde 

16b 1 sürüne ayaġı-y-la baṣup anuñ üzerine ṭayanup düşüre ve biri 2 daḫı 

oldur ki gāh olur bir nesne söyler ki ḥaḳiḳat-ile 3 anı bilmez nite kim 

iyderler zāhiddür ve perhīzkārdur ve bunlara 4 beñzer ne ki vardur Resūl 

a.s. eyitdi eger bir kimse’i 5 medḥ eylemelü olsa ẓann eylerem ki 

şöyledür ki diye ve Allāh 6 Teālā’ya tezkiye ḳılmazam bir kimesne’i ki 

                                                 
13 Kur’an-ı Kerim Hümeze suresi 1. ayet 
14 Kur’an-ı Kerim Hucurât suresi 6. ayet 



 

 

36

anda ḥisābı 7 Allāh Teālā’ya rācidür diye böyle dimek daḫı ol vaḳt      

8 cāyiz olur ki eger fi’l-vāḳi gümān iderse rāst 9 söylerse üçinci oldur ki 

iḥtimāldür ki medḥ 10 itdügi kimesne ẓālim ola ve anuñ sözine şād 11 ola 

ve ẓālimi şād eylemek revā degildür Resūl a.s. 12 eyitdi fāsıḳı medḥ 

itseler Ḥaḳ Teālā ḫışma gelür 13 ammā medḥ olınsa iki cihetden ziyān  

17a vardur biri oldur ki 1 anda kibr ü ucb peydā olur ikinci oldur ki çünki    

2 ṣalāḥ-ıla ve ilm-ile anı medḥ ideler gelecek zamānda taḥṣīlinde 3 kāhil 

olur ben ḫod kemāle irişmişem dir ammā eger 4 bu āfetlerden lāzım olur 

yer olursa olmasa medḥ eylemek 5 gökcekdür dir Resūl a.s. aṣḥābını 

medḥ eylemişdür 6 pes bir kimesne’i medḥ ideler gerekdür ki kibirden 

iḥtirāz eyleye 7 ve āḳıbeti yaramaz olmaḳdan fikr eyleye ki āḳıbeti       

8 nice olacaġı kimse bilmez ve bir kimesne ki ṭamudan 9 ḫalāṣ bulmaya 

ḫınzīr ve kelb andan efḍaldür ve hīç 10 bir kimesne özinüñ ḫalāṣ olduġın 

bilmez ve gerekdür ki 11 medḥ olunan kimesne anı fikr eyleye ki ol 

medḥi 12 iden kimesne anuñ cümle sırların bileydi anı medḥ eylemezdi 

17b 13 pes şükre meşġūl ola ki Ḥaḳ Teālā anuñ içerüsin 1 ol medḥ eyleyen 

kimesneden gizledi ve gerekdür ki özini medḥ 2 eylerken kerāhet iẓhār 

eyleye belki göñli ile daḫı kerīh göre  

 3 ḫışm u ḥasene beyānındadur 

 bilgil ki insānuñ ḫışmı ġālib 4 olmaḳ meẕmūm ṣıfatdur Resūl a.s. eyitdi 

 yanī ḫışm 5 eyleme ve Resūl a.s. eyitdi ḫışm īmānı żāyi ḳılur  ال تغضب

sirke 6 balı żāyi ḳılduġı gibi pes hażmı mühimdür Allāh Teālā 7 eyitdi  
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15و العافين عن الناس االینه والكاظمين الغيظ   8 yanī Allāh Teālā medḥ eyledi ol 

kimseleri ki ḫışımların 9 hażm ideler ve ḫalḳuñ günāhların afv ideler ve 

Resūl a.s. 10 eyitdi her kimesne ki ḫışmını hażm eyleye Allāh Teālā    

11 aẕābını andan ıraġ eyleye ve her kimesne ki dilin żabṭ 12 eyleye Ḥaḳ 

Teālā anuñ aybların ṣaḳlar ve Resūl a.s. eyitdi 13 hīç bir cüra yoḳdur 

18a ḫışm cürası gibi ve hīç bir bende 1 ḫışım cürasını eylemez illāki Ḥaḳ 

Teālā anuñ göñlini īmān-ıla 2 ṭoldurur  

 faṣl  

 bilgil ki ḫışmı insānda anuñ-içün 3 yaratdılar ki tā anuñ silāḥı ola ve her 

nesne ki ādeme ziyān 4 irişdürür anı ādemden def eyleye nite kim 

şehvet yaratmışlar- 5 dur tā ki ādemüñ āleti ola her nesne ki fāyidelü ola   

6 yiye ve özine çeke ve ādeme bu iki nesneden yanī ḫışm-ıla 7 şehvetden 

ḫalāṣ yoḳdur pes gerekdür ki ḳuvvet ḫışm mutedil 8 ola ve aḳl ve 

dīnüñ işāreti-y-le ola ve bu meẕmūmdur ve bu eclden 9 ötürü dimişlerdür 

ki ḫışmı aḳluñ avlidür ve gāh 10 olur ki ḫışmı żaīf olur ve bu daḫı 

meẕmūmdur ki 11 ādemüñ ḥaremi üzre ḥamiyyeti ve kāfirler dīnüñ 

ḥamiyyeti ḫışmından 12 peydā olur  

 faṣl  

bilgil ki ḫışma ilāc idüp 13 riyāżet virmek farżdur zīrā ki ekẟer ḫalḳı  

                                                 
15 Kur’an-ı Kerim Âli İmran suresi 134. ayet 
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18b ṭamuya 1 iledür ve ḫışımdan çoḳ fesādlar ẓuhūr ider ve anuñ ilācı iki     

2 cinsdür biri şol müshil dārū gibidür ki ḫışmuñ 3 köküni ve māddesini 

keser ve ikincisinüñ miẟāli sikencübīn 4 gibidür ki teskīn ider ve mādde 

kesmez ammā müshil oldur ki 5 naẓar eyleye ve ḫışmuñ bāṭınında sebebi 

nedür bile ve ol sebebüñ 6 köküni kese ve malūm ola ki andan ziyāde 

merdlik 7 olmaz ki bir kimesne kendü ḫışmını żabṭ ide bile ve ḫışmını     

8 żabṭ eylemek evliyānuñ ve enbiyānuñ ṣıfatıdur ve ḫışım 9 eylemek 

Kürdler’üñ ve Türkler’üñ ve Arablar’uñ ve şol kimselerüñ 10 ṣıfatıdur ki 

yırtıcılara ve ḥayvānlara yaḳın olalar pes ululuḳ 11 evliyā ve enbiyā ṣıfatı 

üzre olmaḳda mı yāḫūd eblehler 12 ve bī-aḳllar ṣıfatı üzre olmaḳda 

mıdur  

 faṣl  

19a bu 13 zikr olınan ilāc müshil olan ilācdur ki aña 1 ḳasd eyleye ki 

ḫışmuñ māddesin ḳaṭ eyleye pes eger ḫışmuñ 2 māddesin ḳaṭ eylemege 

ḳādir olmazsa bārī gerekdür ki ḫışm 3 odı alavlanduḳca teskīn eyleye ve 

anuñ teskīni sikencübīn oldur ki 4 ilmüñ şirinlügi-le ve ṣabruñ açluġı-y-

la terkīb ide ve dükeli aḫlāḳ 5 ilācı ilimdür ve ilm macūnı-y-ladur 

ammā ilm oldur ki şol 6 āyetleri ve şol ḥadīẟleri fikr eyleye ki ġażabuñ 

ẕemminde 7 ve ġażabı hażm iden kimesnelerüñ ẟevābında gelmişdür  

 8 faṣl  

 bilgil ki eger bir kimesne ẓulm eylese ya bir 9 serd söz söylese evlā 

budur ki cevābını virmeye velikin 10 epsem olmaḳ vācib degildür ve her 
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cevāba daḫı ruḫṣat yoḳdur 11 ki her sögmek muḳābelesinde bir vech-ile 

sögmek ve her 12 ġaybetüñ muḳābelesinde bir vech-ile ġaybet eylemek 

revā degildür 13 ki anlara tazīr lāzım ola  

 faṣl  

19b bilgil ki her kimesne ki 1 ḫışmı iḫtiyār-ıla ve diyānet-ile hażm eylese aña 

ol mübārek olur 2 ve her kimesne ḫışmı acz ve żarūret-ile hażm eylese 

yāḫūd 3 bāṭınında cem olsa māya baġlayup ḥıḳd olur ve Resūl a.s.        

4 eydür  المومن ليس بحقود  ve Aḳaya bin Āmir eydür Resūl a.s. benüm    

5 elüme yapışup eyitdi yā Aḳaya seni ehl-i dünyānuñ ve ehl-i 6 āḫiretüñ 

ḫalḳlarınuñ efḍaline vāḳıf ḳılayın mı ki nedür oldur ki 7 her kimesne ki 

senden kesile sin aña ulaşasın 8 ve her kimesne ki seni maḥrūm ḳıla sen 

aña aṭā ḳılasın ve her 9  kimesne ki saña ẓulm eyleye sen anı afv ḳılasın 

ve Resūl a.s. 10 eyitdi her kimesne ki ẓālime bed-duā eyleye kendü 

ḥaḳḳın 11 almış olur ve Muāviye eydür ḫışım vaḳtinde cebr eylemeñ      

12 tā ki ziyāde furṣat bulasın çünki ḳādir olasız afv 13 eyleñ esīrlerden  

20a bir ṭāyife Abdü’l-melik Mervān’uñ öñine 1 getürdiler ve ululardan biri 

eyitdi yā Abdü’l-melik Ḥaḳ Teālā 2 ol kimesne’i ki severdüñ saña virdi 

ki ol ẓaferdür sen 3 daḫı Ḥaḳ Teālā’ya anı vir ki Ḥaḳ Teālā anı sever ki 

ol ġafūrdur  
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 4 faṣl  

 ḥasedüñ āfetleri 

 bilgil ki ḫışım kīne sebeb 5 olur ve kīn ḥasede sebeb olur ḥased 

mühlikātdendür 6 ḥażret-i Resūl a.s. eyitdi ḥased gökcek ḫūyı yir āteş    

7 odunı yidügi gibi ve Resūl a.s. eyitdi üç nesne 8 vardur ki kimesne 

andan ḫālī degildür yaramaz gümān 9 ve yaramaz fāl ve ḥased ve size 

talīm ideyim ki bunlaruñ 10 ilācı nedür çünki gümān gele öz nefsüñe 

anı taḥḳīḳ 11 eyleyüp üzerine ẟābit ola ve çünki yaramaz fāl 12 göresin 

yöri aña itimād eyleme ve çünki ḥased ẓuhūr 13 ide diliñüzi ve eliñüzi  

20b ḥased üzre muāmele eylemekden 1 ṣaḳlañ  

 ḥaḳīḳat-ı ḥased 

 bilgil ki ḥased oldur ki bir kimesneye 2 bir nimet irişse anı görüp anuñ 

zevālin dileyesin ve bu ḥarāmdur 3 vārid olan ḫaberlerüñ delāleti-y-le ol 

delīl ile ki bu kerāhet 4 Ḥaḳ Teālā ḳażāsıdur ve içerüsinüñ ḫabāẟetidür 

zīrā 5 şol nimeti ki saña müyesser olmasa gerekdür anuñ ġayrılardan      

6 dilemek ḫabāẟetden ġayrı nesne ile olmaz ve hīç bir yirde 7 nimeti 

kerīh görmek yoḳdur meger ki şol 8 yirde kerīh görmek revā ola ki bir 

ẓālime ve bir fāsıḳa 9 bir nimet virilmiş ola ve ol nimeti ẓulme ve fısḳa 

ālet idinmiş 10 ola  
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ilāc-ı ḥased 

bilgil ki ḥased göñlüñ ulu 11 ṣayruluġıdur ve anuñ ilācı daḫı ilm ve 

amel macūnı-y-ladur 12 ammā ilm olan ilāc oldur ki şöyle bile ki 

ḥased 13 özüñ ziyānıdur dünyāda ve āḫiretde ve ḥased itdügi 

21a 1 kimesnenüñ fāyidesidür dünyāda ve āḫiretde pes her kimesne ki 2 ḥased 

zehri ḳātil olduġını bile eger aḳlı var-ise ḥasedi 3 özinden gidere meẟelā 

eger ḥased aña ṭan iyle dirse 4 duā eyleye ve eger mütekebbirlük dirse 

tevāżu eyleye ve eger 5 anuñ nimeti zāyil olmasına say eyle dise 

yoldaşluḳ eyle 6 ve hīç anuñ gibi ilāc olmaz ki ġaybetde aña duā 

eyleye 7 taḥsīn eyleye tā ki işidüp göñli ḫoş ola ve çünki 8 göñli ḫoş ola 

anuñ pertevi bunuñ göñline düşüp 9 bunuñ daḫı göñli ḫoş olup adāveti 

munḳaṭı olup  

 10 faṣl 

 bilgil ki mücāhede eyleseñ ġālibā 11 budur ki seni bī-ḥużūr iden kimesne 

ile seni dost 12 ṭutunan kimesnenüñ arasında farḳ bulursın göñülde 13 ve  

21b her birinüñ nimeti ve mihneti senüñ ḳatuñda bir olmaz ki 1 düşmānuñuñ 

nimetde olduġını kerīh görürsin 2 ṭabīatüñde ve sen aña mükellef 

degülsin ki ṭabuñı yaradılışdan  3 döndüresin zīrā ki sende buña ḳudret 

yoḳdur ammā 4 iki nesneye mükellefsin biri oldur ki fil-ile ve ḳavl-ile 

bu 5 ḥāleti iẓhār itmeyesin ve biri daḫı budur ki ṣıfatı 6 özüñde kerīh 
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göresin ve anı murād idinesin ki 7 bu ṣıfat senden zāyil ola çünki bunı 

idesin 8 ḥased vebālinden ḫalāṣ bulasın  

 īẟār  

 bilgil ki 9 Alī eydür ol kimesne ki altı nesne’i yerine getüre 10 uçmaġı 

ṭaleb itmekde ve ṭamudan ḳaçmaḳdan hīç 11 nesne bāḳī ḳalmamış olur 

her kimesne ki Ḥaḳ Teālā’ı 12 bile ve aña ṭāat eyleye ve şeyṭānı bile  

22a aña 13 muḫālifet eyleye ve ḥaḳḳı ḥaḳ nesne ḳanġısıdur bilüp aña el 1 ura 

ve bāṭıl nesne ḳanġısıdur bilüp andan el çeke 2 ve dünyā’ı bilüp andan 

ferāġat eyleye ve āḫireti bilüp anuñ 3 ṭalebine ḳıyām göstüre ḥ16 bir gün 

Loḳmān oġlına eyitdi 4 iy oġul dünyā’ı āḫirete ṣat tā ki ikisinde fāyide    

5 göresin ve āḫireti dünyāya ṣatma ki ikisinden daḫı ziyān 6 eylersin ve 

Ebū İmāme’i Bāhalī dede eydür çün Resūli aleyhi’s-selām 7 ṣaldılar 

iblīse leşkeri eyitdi böyle peyġamber ṣaldılar 8 iblīs eyitdi dünyā’ı 

severler mi anlar eyitdiler severler eyitdi 9 pes ḳayurmañ egerçi puta 

ṭapmazlarsa da ben anları 10 dünyā maḥabbeti-y-le şöyle eylerem ki 

alduḳları nesne’i 11 ḥaḳḳ-ıla almazlar ve virdüklerini ḥaḳḳ-ıla virmezler 

ve ṣaḳladıḳlarını 12 ḥaḳḳ-ıla ṣaḳlamazlar ve yaramazluḳlaruñ dükelisinüñ 

yaramaz başı 13 bu üçidür Fuḍayl eydür eger dükeli dünyā’ı baña 

22b virselerdi 1 ḥelāl ve ḥisābsuz anı almaġa ār iderdüm siz murdārı            

2 almaġa ār itdügüñüz gibi  

                                                 
16 ḥ hikâye sözü yerine kullanılmış kısaltma 
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 ḥaḳīḳat-i dünyā  

 bilgil ki 3 Resūla’llāh ṣ.a.s. dimişdür ki dünyā ve dünyāda 4 olan dükeli 

nesneler melūndur illā ol nesne melūn 5 degildür ki Allāh içün ola pes 

bilmek gerekdür ki ol 6 nesnedendür ki Allāh içündür ve meẕmūm 

degildür 7 ve andan ġayrı nesne meẕmūmdur ve dünyā’ı sevmek dükeli   

8 günāhlaruñ başıdur pes bilgil ki her nesne ki 9 dünyāda vardur üç 

ḳısımdur evvel ḳısım oldur ki 10 ẓāhirī ve bāṭınī dünyādan ola ve Ḥaḳ 

Teālā içün olmaġa 11 ḳābil olmaya ve bu şol günāhlardur ki niyyet-ile 

ve ḳaṣd-ıla 12 Allāh içün olmaz ve mubāḥ olan nesneler dāhı tenaum     

23a 13 eylemek bu cümledendür zīrā ki bu daḫı maḥż-ı dünyādur 1 ve 

serkeşligüñ ve ġafletüñ tuḫmıdur ve cümle günāhlaruñ 2 māyasıdur ikinci 

ḳısım oldur ki maḫṣūṣ Allāh Teālā 3 içün ola lākin dünyādan olması 

daḫı mümkin ola 4 ve bu daḫı üç dürlüdür fikirdür ve ẕikirdür ve 

şehvetlere 5 muḫālifet ḳılmaḳdur bu üç nesne eger āḫiret sebebi-y-le 

olursa 6 ve Ḥaḳ Teālā’nuñ dostluġı-çün olursa Ḥaḳ Teālā’ya maḫṣūṣ    

7 olur egerçi dünyāda olur nesnelerdür ki ve eger 8 fikirden ġaraż ṭaleb-i 

ilm-ise ki anuñla manṣıb ve cāh 9 ḥāṣıl ola ve ẕikirden murād ol ise ki 

ḫalāyıḳuñ 10 gözine ābid ve zāhid görine ve dünyā terk eylemekden      

11 maḳṣūd ol ise ki aña tārik-i dünyā dirler dükelisi 12 meẕmūmdur ve 

melūndur egerçi ṣuretde Ḥaḳ 13 içün görinür ise de üçinci ḳısım oldur ki 

23b maḫṣūṣ 1 ḥaẓẓ-ı nefsī ola velīkin ḳaṣd-ıla ve niyyet-ile Allāh içün ola      

2 ve bu dem dünyādan olmış olmaz ṭaām yimek gibi ki andan 3 maḳṣūd 
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ibādet ḳuvvet ḥāṣıl ḳılmaḳ ola ve nikāḥ ḳılmaḳ 4 gibi ki andan maḳṣūd 

olan evlād ola ve Ḥaḳ Teālā’nuñ 5 buyruġın yerine getürmek ola ve 

kifāyet miḳdārı 6 māl ṭaleb itmek gibi ki andan murād ferāġat ṭāat ola    

7 ve ḫalḳa muḥtāc olmamaḳ ola ḥażret-i Resūl a.s. 8 iyitdi her kimesne 

ki dünyā’ı lāf u tefāḫur içün 9 ṭaleb eyleye Ḥaḳ Teālā’ı gördükde özine 

ḫışm 10 iderken göre ve eger dünyā’ı ḫalḳa muḥtāc olmamaḳ 11 içün ṭaleb 

eylerse ḳıyāmet güni maḥşer yerine geldükde 12 yüzi ayuñ on dördi gibi 

berḳ ura pes dünyā oldur ki 13 ḥaẓẓ-ı nefs ola ve āḫirete gereklü olmaya  

24a ve her nesne 1 āḫiretüñ aña iḥtiyāc ola āḫiret içün olmış ola dünyā 

ḳısmından 2 olmaz nite kim ḥacc yolından ṭavaruñ alefi daḫı ḥacc 

yolınuñ 3 azuġındandur ve her nesne ki dünyādur Ḥaḳ celle ve alā aña 

dünyā dimişdür 4 ve havā dimişdür eyitmişdür ki  17الهوىنهى النفس عن و      

5 yanī āyet-i kerīmenüñ manā-yı laṭīfi dimek olur ki 6 ol kimesne ki 

nefsini dünyādan men eyleye cennete dāḫil olur 7 ve bir yirde daḫı vaṣf-

ıla ẕikr eylemişdür انما اعلموا   

    كم وتكاثر بينتفاخر وزینة ولعب ولهو الحيوة الدنيا 8 

18في االموال واالوالد   9  yanī dünyā didükleri beş nesnedür 10 oyundur ve 

şādıluḳ ve şehvetlerdür ve bezenmekdür ve faḫr 11 eylemekdür ve evlādı 

ve mālı çoḳ dilemekdür şol 12 nesneler ki bu beş nesne aña baġludur bu 

āyet-i kerīmede cem 13 itmişdür ve iytmişdür  

                                                 
17 Kur’an-ı Kerim Nâziât suresi 40. ayet 
18 Kur’an-ı Kerim Hadîd suresi 20. ayet 
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  من النساء زین للناس حب الشهوات   

24b 1 هب والفضة والخيل قنطرة من الذموالبنين و القناطير ال    

 yanī ḫalḳuñ göñlinde bu 3  19المسومة واالنعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا  2        

nesneleri yazmışdur ki anlar avratdur 4 ve oġuldur ve altundur ve 

gümişdür ve enāmdur ve Türklerdür ve ṣıġıra 5 ve ḳoyuna ve ata bu 

üçine enām dirler   6 ذلك متاع الحيوه الدنيا nimetleri bunlardur pes bilgil ki 

her nesne ki bu cümledendür 7 eger āḫiret işleri ferāġat üzre ele girsün 

diyü 8 taḥṣīl olınursa bunlar daḫı yine āḫiretdendür ve hergiz 9 tenaum 

eylemek ve kifāyet miḳdārından ziyāde ele getürmek 10 āḫiret içün olmaz 

bilgil ki dünyā üç derecedür bir 11 derece żarūret miḳdārıdur ṭaāmda ve 

meskenetde ve 12 żarūret miḳdārından ziyāde olan ziynetdür ve ḥācet 

miḳdārından 13 ziyāde olan tecemmüldür ve tecemmülüñ āḫiri ve 

25a nihāyeti yoḳdur ve her kimesne 1 ki żarūret miḳdārı-y-la iktifā eyledi 

ḫalāṣ buldı 2 ve her kimesne ki tecemmül derecesine ḳaṣd eyledi bir 

aẕāba 3 düşer ki hergiz āḫiri yoḳ ve her kimesne ki iḥtiyāc 4 mertebesine 

iḳtiṣār itdi ol ḫaṭardan ḫālī degildür 5 zīrā ki iḥtiyācuñ iki ṭarafı vardur 

biri oldur ki 6 żarūret mertebesine ḳarībdür ve biri oldur ki tenaum 

mertebesine 7 ḳarībdür bu ikisinüñ ara yerinde bir derece vardur ki 8 anı 

gümān-ıla bilmeñ yaḳīn-ile bilinmez ve gāh olur ki ziyādeye 9 iḥtiyāc 

olmaz ve iḥtiyāc vardur diyüp ḥisāb eyleyüp 10 āḫiretde ḥisāb ḫaṭarına 

düşer ulular ve ehl-i aḳl olanlar 11 bu sebebden żarūret miḳdārı-y-la 

                                                 
19 Kur’an-ı Kerim Âli İmran suresi 14. ayet 
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iktifā itmişdür 12 ve żarūret miḳdārı-y-la iktifā ḳılmaḳda imām ve 

muḳtedā 13 olış ḳarīndür ki ḫuṣūṣında şöyle ḳıllet üzre geçmişdür ki 

25b 1 anı gören dīvāne ṣanurdı bir yıl ve iki yıl olmışdı ki 2 anuñ yüzini 

kimse görmemişdür ṣabāḥ namāzı vaḳtinde 3 giderdi yatsu namāzı 

vaḳtinde gelürdi anuñ ṭaāmı 4 ḫurmā çekirdeginden idi ki yoldan 

devşürürdi eger 5 ḳūt olacaḳ deñlü ḫurmā bulaydı ḫurmā çekirdegini 

ṣadaḳa 6 ideydi ve eger ol deñlü bulmasa idi ḫurmā çekirdegini virüp      

7 birḳaç dāne ḫurmā alup anuñla orucın açardı ve anuñ 8 ḳaftānı şol 

ḫırḳalar idi ki mezbelelerden cem idüp 9 yumış ve geymiş idi ve 

oġlancıḳlar aña ṭaş atarlar idi 10 dīvānedür diyü ol iyderdi uşacıḳ 

ṭaşcuġazlar atuñ ki 11 ayaġumı ṣındurmaya tā ki ṭahāretden girü 

ḳalmayam ve bu eclden 12 idi ḥażret-i Resūla’llāh a.s. hergiz anı 

görmemiş idi aña 13 çok duālar iderdi ve Ömer raḍıya’llāhu anhu 

26a anuñ ḥaḳḳında 1 vaṣiyyet ḳılmış idi çünki Ömer raḍıya’llāhu anhu ehl-i 

irfānı cem 2 olmış gördi minber üstinden eyitdi yā ḫalāyıḳ her              

3 kimesne ki Irāḳīdür ayaġı üstine ḳalḳsun didi 4 dükeli ehl-i Irāḳ 

olanlar ayaġ üzre ḳalḳdılar andan eyitdi 5 her kimesne ki Kūfe’den 

degildür otursun didi andan 6 ṣoñra eyitdi her kimesne ki Ḳaran’dan 

degildür otursun 7 dükeli oturdılar ayaġ üzerinde hemīn bir kimesne ḳaldı 

8 Ömer aña eyitdi sen Ḳaran’dan mısın ol kimesne eyitdi                       

9 Ḳaran’danam Ömer eyitdi Üveys Ḳaran’ı gördüñ mi ve anı bilür misin 

10 ol kimesne iyitdi bilürem fe-emmā ol siz didügüñüz 11 mertebede 
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degildür ḥaḳīrdür ki bizüm aramuzda andan ḥaḳīr 12 ve andan aḥmaḳ ve 

andan dīvāne ve andan nā-kes kimse yoḳdur 13 Ömer raḍıya’llāhu anhu  

26b bu sözi çünki işitdi aġladı 1 ve eyitdi anı andan ötrü ṭaleb ideriz ki ḥażret-

i 2 Resūl a.s.’den işitdüm ki Rebīa ve Muḍar iki ḳabīle idi 3 anlaruñ 

adedi malūm degildür çoḳluġından Herem bin 4 Ḥayyān eyitdi çünki 

bu ḫaberi işitdüm Kūfe’ye vardum Üveys’i 5 ṭaleb itdüm tā ki anı Furāt 

kenārında buldum ki āb-dest 6 alurdı ve libās yurdı selām virdüm cevāb 

virdi 7 ve baña naẓar ḳıldı diledüm ki eline yapışam elini virmedi 8 ben 

eyitdüm raḥimeka’llāhu yā Üveys ve ġafera’llāhu nedür ḥālüñ çünki       

9 bunı didüm beni aġlamaḳ ṭutdı anı ziyāde sevdügümden 10 ve baña 

raḥmum menn geldüginden ki ġāyet żaīf olmış idi 11 ol daḫı baña naẓar 

ḳıldı eyitdi ḥayyāka’llāhu yā Herem 12 bin Ḥayyān nedür ḥālüñ yā 

bürāder saña bu ezāya kim yol 13 göstürdi Herem bin Ḥayyān eydür ben 

27a iyitdüm adımı ve atamuñ 1 adını nice bildüñ ve beni hergiz ḫod 

görmemiş idüñ nice bildüñ 2 Üveys eyitdi  بتانى العليم الخبير  yanī ol 

kimesne 3 ki hīç bir nesne anuñ ilminden ve ḫaberinden ṭaşra degildür   

4 seni baña ol ḫaber virdi ve benüm ruḥum seni bildi ve 5 mü`minlerüñ 

ruḥları birbiri ile āşinādur egerçi 6 birbirini hīç görmemişlerdür ben 

eyitdüm yā Üveys rivāyet 7 ḳıl Resūl’den tā ki baña senden yādigār ola 

Üveys 8 eyitdi benüm tenüm ve cānum Resūl’üñ fidā`sı olsun ben 

Resūl’i 9 görmemişem fe-emmā anuñ ḫaberlerin ġayrılardan işitmişem ve 

10 dilemezem ki rivāyet ḳılmaġuñ ṭarīḳi benüm üzerüme 11 açıla ve 
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dilemezem ki muḥaddiẟ ve müfti ve müẕekkir olam 12 benüm ḫod bir 

şuġlum vardur ki bu aṣıl nesnelere meşġūl 13 olımazam ben eyitdüm baña  

27b bir āyet oḳı tā ki senden 1 anı işidem ve baña bir duā eyle tā ki anuñla 

amel eyleyem 2 ki ben seni ziyāde severem Allāh içün didüm pes          

3 Furāt kenārında benüm elüme yapışdı ve eyitdi  اعذ                               

يمجرلالشيطان اللعين اباهللا السميع العليم من   4   5 ve çünki bunı oḳudı aġladı andan 

ṣoñra eyitdi benüm 6 Ḫudāvendüm celle celālühü şöyle dir ki ḥālbuki 

cemī 7 sözlerüñ gerçegiregi anuñ خلقنا السموات وما     

خلقنا هما  العبين ما بينهما واالرض وما  8     

20مونبالحق ولكن اآثرهم الیعلالا 9    tā bu maḥalle gelince 10  21 حيمر الززیانه هوالع   

yanī biz yeri ve gögi oyıncaġ-ıla 11 yaratmaduḳ biz anları ḥikmet üzre 

yaratduḳ 12 velākin ekẟer nās anı bilmezler ve bu āyeti oḳuduḳdan ṣoñra  

28a 13 bir feryād urdı kim şöyle ṣandum ki ve baña eyitdi 1 yā İbn-i Ḥayyān 

atañ Ḥayyān öldi ve ḳarībdür ki sen de daḫı 2 ölesin ya uçmaġa giresin 

ya ṭamuya vāṣıl 3 olasın atañ anañ ḫudāvend Ādemle Ḥavvā ile anlar 

daḫı 4 öldi Nūḥ öldi ve İbrahīm-i Ḫalīl öldi ve Mūsā a.s.  5 öldi ve 

Muḥammed Muṣṭafā ve güzīde-i Ḥaḳ öldi ve bürāderüm 6 Ömer dostum 

Ömer öldi vāh Ömer āh vāh Ömer āh çünki 7 bunı didi İbn-i Ḥayyān 

eyder ben eyitdüm raḥimeka’llāhu Ömer 8 henüz ölmemişdür Üveys 

eydür Ḥaḳ Teālā Ömer’üñ 9 öldügini baña ḫaber virdi çünki bu sözi 

                                                 
20 Kur’an-ı Kerim Duhân suresi 38. ve 39. ayetler 
21 Kur’an-ı Kerim Duhân suresi 42. ayet 
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söyledi 10 andan ṣoñra eyitdi ben ve sen ölmişlerdeniz pes Resūl            

11 salla’llāhu aleyhi ve selleme ṣalavāt getürdi bir muḫtaṣar 12 duā ḳıldı 

ve eyitdi vaṣiyyetüm saña oldur ki Ḥaḳ 13 Teālā’nun kitābını ve ehl-i  

28b ṣalāḥuñ yolını vesīle 1 idin ve bir sāat ölümi añmaḳdan ġāfil olma ve 

çünki 2 bir ḳavmüñ yanına varasın anlara pend ü naṣīḥat ḳıl ve Ḥaḳ         

3 Teālā’nuñ maḫlūḳından naṣīḥatı dirīġ eyleme ki eger 4 dirīġ eylerseñ 

dīnsiz olursın ve ġāfilin ṭamuya 5 girürsin ve bir nice duā ḳıldı ve eyitdi 

yā Herem bin 6 Ḥayyān gitdük daḫı artuḳ ne sen beni görürsin ve ne ḫod 

7 ben seni ve beni duādan unutma ki ve ben daḫı seni duādan               

8 unutmazam didi sen ol cānibden git ben bu cānibden gideyim 9 diledüm 

bir sāat anuñla gidem ḳomadı nā-gāh köye girdi 10 ve daḫı andan ḫaber 

aldum ve anı bulmadum pes şol kimesneler ki 11 dünyāda dünyānuñ 

āfetini bilmişlerdür anlaruñ sīreti budur ve 12 evliyānuñ ve enbiyānuñ 

ṭarīḳi budur ve aḳl u tedbīr ṣāḥibi 13 anlar idi eger bu dereceye  

29a irişmezseñ lā-aḳall iḥtiyāc miḳdārı-y-la 1 ḳanāat eyleyesin bir uġurdan 

tenaum ṭarīḳin ṭutmayasın 2 tā kim aẓīm ḫaṭara düşmeyesin dünyānuñ 

meẕemmetinde 3 bu miḳdār-ıla iktifā olındı  

 buḫl u ḥırṣ ve māl ceminüñ 4 beyānındadur 

 ammā bilgil ki māldan aẓīmrek aḳabe yoḳdur 5 ki el çekmege çāre 

yoḳdur ve bunuñ birle ki hem ḳażā’ı 6 şehvete sebebdür ve hem āḫiret 

yolınuñ azuġıdur ki āḫiret yolında 7 ḳūtdan vesāyir levāzımdan ferāġate 

çāre yoḳdur ve bunlar ḫod 8 aynī māldur ve māl-ıla ele getürülür pes 
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mālı getürmemege 9 ṣabr yoḳdur ve ele getürmesinde selāmet yoḳdur 

eger 10 dünyā olmasa dervīş olur ve anuñ küfr söylemesi 11 ḫavfī olur ve 

eger dünyā olursa ġanī olur baṭarlıḳ 12 ḫaṭarına düşer ve dervīşlügüñ iki 

ḥāleti vardur biri 13 ḫırṣıdur ve biri ḳanāatidür ḳanāat ḥāleti 

29b maḥmūddur ve ḥarīṣuñ 1 daḫı iki ḥāleti vardur biri ḫalḳdan ṭama 

eylemek biri daḫı eli 2 emegi-y-le dirilmek maḥmūddur ve ġanīnüñ daḫı 

iki ḥāleti 3 vardur biri buḫl ve imsāk biri daḫı cömerdlük ve seḫānuñ       

4 daḫı iki ḥāleti vardur biri isrāf ve biri miyāne olmaḳ ve bu iki 5 ḥāletüñ 

daḫı biri meẕmūmdur ve ol biri daḫı ḳarışıḳluḳdur 6 ve bunları dükeli 

bilmek mühimdür ve’l-ḥāṣıl bunlar fāyideden ve āfetden 7 ḫālī degildür 

ve āfetüñ ve fāyidenüñ her birini bilmek farżdur 8 tā ki āfetden ḥaẕer 

ḳılınup fāyide miḳdārınca ṭaleb 9 olına  

 māl sevmegüñ ve kerāhetüñ beyānında 

 bilgil ki Ḥaḳ Teālā eydür 10  التلهكم اموالكم وال اوالدآم عن ذآراهللا ومن یفعل   

22  الخاسرونك همئذلك فاول  11     yanī sizüñ māluñuz ve evlāduñuz 12 sizi Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ẕikrinden fāriġ ḳılmasun ol kimesne ki 13 bunlar ile Ḥaḳ  

30a Teālā’nuñ ẕikrinden fāriġ oldı ve ġāfil 1 oldı anlar ziyān itmişlerdür ve 

Resūl ṣ.a.s. eyitdi iki üç 2 ḳurd bir ḳoyun sürüsin żāyi ḳılmaz māl u cāh 

Müsilmānlaruñ 3 dīnini żāyi ḳılduġı gibi iytdiler yā Resūla’llāh 

ümmetüñüñ 4 ziyāde yaramazları kimlerdür Resūl a.s. eyitdi ġanīlerdür    

                                                 
22 Kur’an-ı Kerim Münâfikûn suresi 8. ve 9. ayetler 
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5 ve Resūl a.s. eyitdi benden ṣoñra bir ḳavm gele ki 6 dürlü dürlü 

ṭaāmlar gökcek yeyeler ve dürlü dürlü alā libāslar 7 geyeler ve aġır 

bahālu atlar ṣaḳlayalar ve gökcek yüzlü 8 ḫatunlar dileyeler ve anlar az 

nesne ile ṭoymayalar ve çoḳ nesne ile 9 ḳanāat itmeyeler anlaruñ dükeli 

himmeti dünyāya ola dünyā’ı 10 mabūd idinmiş olalar her ne ḳılurlar ise 

dünyā içün ḳılalar 11 benden vaṣiyyet olsun ki ben ki Muḥammed sizüñ 

oġullaruñuzdan 12 oġullaruñuzuñ oġullarından her kim ki anları görürse 

13 selām virmeye ve ṣayruların ṣora ve aramaya ve cenāzelerine 

30b 1 ḥāżır olmaya ve anlaruñ ulularına ḥürmet ḳılmaya her kimesne 2 ki 

bunları iderse Müsilmānluġuñ ḥarām olmasına 3 yardum itmiş olur ve 

Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve selāmuhu23  4 eyitdi dünyā’ı ehl-i dünyāya 

ḳoñ ki her kimesne ki 5 dünyādan kifāyet idecek miḳdārından ziyāde       

6 taḥṣīl ide özini helāk itmiş olur ve özi helāk 7 olduġını bilmez ve Resūl 

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem eyitdi 8 ādemoġlı hemīşe mālum mālum dir 

senüñ māluñ andan ġayrı 9 degildür ki yeyesin maḥv idesin ve geyesin    

10 eskidesin ya ṣadaḳa viresin ve bāḳī ḳılasın ve bir kimesne                  

11 Resūla’llāh ṣallalahu aleyhi ve selleme eyitdi sebeb nedür ki 12 hīç 

ölümi dilemezem Resūl a.s. eyitdi māluñ var mıdur 13 ol kimesne eyitdi  

31a vardur  Resūla’llāh ṣ.a.s. 1 ṣadaḳa eyle zīrā ki ḫalḳuñ göñli māl-ıla 

me`nūs olmışdur 2 eger mālı dünyāda ḳorsa özi daḫı dünyāda ḳalmaḳ 

diler 3 ve eger ilerü göndürürse özi gitmek diler ve Resūl 4 ṣ.a.s. eyitdi 

                                                 
23 Selâmuhu yerine sellemehu olmalıdır. 
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ādemün dostları üçdür biri oldur ki 5 özine ölince vefā ider ve biri daḫı 

oldur ki 6 tā ḳabre varınca vefā ider ve biri daḫı oldur ki ṭā ḳıyāmete       

7 dek vefā ider ol ki ölince vefā ider andan 8 añaru gitmez māldur ve ol 

ki ḳabre varınca vefā 9 ider ḳavmi ve ḫıṣmıdur ve ol ki ḳıyāmete dek 

vefā 10 ider ilimdür ve Resūl a.s. eyitdi çünki ādemoġlı öle 11 ḫalāyıḳ 

ne ḳodı gitdi dirler ve melā`ike ilerü 12 ne gönderdi dirler ḥavāriyyūn 

Īsā’ya eyitdi 13 sebeb nedür ki sen ṣu üzerine yörümege ḳādirsin 

31b 1 biz degüliz Īsā eyitdi altunuñ ve gümişüñ ḳadri sizüñ 2 yanuñuzda 

nicedür anlar eyitdiler muteberdür Īsā eyitdi 3 benüm yanumda ṭopraġ-

ıla berāberdür  

 īẟār  

 bir kimesne 4 Ebū Derdā’ı rencīde ḳıldı Ebū Derdā eyitdi iy bār-ı Ḫudā   

5 bu kimesneye ten-dürüstlük vir ve çoḳ māl vir ve uzun 6 ömür vir ve 

Ebū Derdā bu sözi ḳatı yaramaz bildi yanī bed-duā oldı 7 zīrā her 

kimesneye ki bunlar virilür elbette bunlaruñ ġafleti-y-le 8 āḫiretden ġāfil 

olup helāk olur ve Alī raḍıya’llāhuanhu 9 bir aḳça aldı ve eyitdi sen ol 

nesne degül misin ki eger 10 elümden ṭaşra çıḳmazsañ hīç senden baña 

fāyide yoḳdur 11 bir kimesne altunı ve gümişi dost ṭutunmadı ḳatında     

12 azīz ṭutunmadı illā Ḥaḳ Teālā anı ḫwor ḳıldı eẟerde gelmişdür ki      

13 altunı ve aḳçayı ki ibtidā sikkelediler anları iblīsaleyhi’l-lane 
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32a  1 alup gözine sürüp öpdi ve eyitdi her kimesne ki 2 seni ṭuta ve saña 

muḥabbet eyleye taḥḳīḳan24 ol kimesne benüm ḳulumdur  

 3 faṣl  

 bilgil ki mālı egerçi nice vech-ile ẕemm 4 itmişlerdür ve ammā bir 

vechden daḫı ögmişlerdür ki anda hem 5 ḫayr ve hem şerr vardur ve bu 

cihetdendür ki Ḥaḳ Teālā aña 6 Ḳur`ān-ı aẓīmde ḫayr didi şol yirde ki  

   ان تزك خيرا الوصيتة

25للوالدین االیة  7    yanī eger vefāt eyleyen kimesne 8 māl terk eylese 

vaṣiyyet atası ve anası içündür ve ḥażret-i 9 Resūl ṣ.a.s. eyitdi gökcek 

nesnedür ḥelāl māl eyü kimesneye 10 ve Resūla’llāh a.s.  آفرا آادالفقران یكون

 yanī 11 faḳīrlük ḳarībdür ki ādemi küfre çeke ve sebeb budur ki 12 eger 

bir kimesne özini muḥtāc görse ve anı ele getürmekde 13 cān çekse ehlini 

32b ve evlādını belāda görse ve dünyāda çoḳ 1 nimetler müşāhede ḳılsa 

şeyṭān26 aña eydür bu ne adildür 2 ve bu ne inṣāfdur ki Ḥaḳ Teālā’dan 

görürsin ve bu ne ḳısmetdür ki 3 Ḥaḳ Teālā eylemişdür ki bir fāsıḳa ve 

bir ẓālime bu deñlü māl 4 virmişdür ki nesi var idügin bilmez ve bir bī-

çāre’i açluḳdan 5 helāk eyleyüp bir aḳça virmez eger Ḥaḳ Teālā ol 

faḳīrüñ 6 ḥācetmend olduġın bilmezse ḫod ilminde ḫalel olmış olur 7 ve 

eger ḥācetmend olduġın bilürse virmege ḳādir 8 olmaz ḳudretinden ḫalel 

olmış olur küfre varur illā şol 9 kimesne ḥaḳḳında küfr olmaz ki anuñ 

                                                 
24 Metinde taḥḳīḳ  şeklinde eksik yazılmıştır. 
25 Kur’an-ı Kerim Bakara suresi 180. ayet 
26 Şeytan kelimesi burada baş aşağı gelecek şekilde yazılmıştır. 
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īmānı şöyle ġālib 10 ola ki Ḥaḳ Teālā özüne ḫayr olanı virür ve her 

nesne ki 11 kifāyet miḳdārından az ola özüne küfr ḥāṣıl olur 12 ve daḫı 

helāke sebeb olur pes her kimesne ki bunı bildi 13 hergiz mālı dost 

33a dutmaz zīrā ki her kimesne ki bir ġaraż içün 1 bir nesne ṭaleb eyleye ol 

ġarażı dost ṭutunmış olur ol nesne’i 2 dost ṭutunmış olmaz pes her 

kimesne ki mālı dost 3 ṭutuna ol kimesne menkūs ve makūs olur ve 

özinüñ 4 ḥaḳīḳatin bilmemiş olur ve bu ecldendür ki Resūl ṣalla’llāhu      

5 aleyhi ve sellem eyitdi   عبدالدرهمتعس عبد الدینار وتعس   6 yanī altun ve 

aḳça ḳulı olanlaruñ başı aşaġa oldı 7 ve her kimesne ki bir nesnenüñ 

havāsında ola ol nesne 8 anuñ mabūdı olur ve bu ecldendür ki İbrāhīm 

a.s. eyitdi 9   نعبداالصنام انواجنبنى وبنى  yanī beni ve oġullarumı 10 puta 

ṭapmaḳdan ṣaḳla ulular eyitdiler ki bunda putdan 11 murād altun ve 

akçadur ki cemī ḫalḳuñ putı bunlardur ve küllisi 12 yüzlerini bunlara 

döndürmişlerdür zīrā kim peyġamberlerüñ 13 derecesi andan ālīdür ki 

puta ṭapmaḳdan ḫavf ideler 

33b 1 māluñ fāyidelerinüñ ve āfetlerinüñ beyānındadur 

māluñ 2 fāyideleri iki ḳısımdur biri dünyāvīdür ki bunuñ şerḥe iḥtiyācı    

3 yoḳdur ki dükeli kimesne anı bilür ikinci ḳısmı dīne müteallıḳ- 4 dur 

ve dīne müteallıḳ olan fāyidelerdür ve bu daḫı üç nevdür 5 nev-i evvel 

oldur ki mālı özine nafaḳa ḳıla ibādetde 6 yāḫūd ibādete lāzım olur 

maṣlaḥatlarda ammā ibādetde 7 olan ḥacc gibi ve ġazā gibi mālı anlaruñ 

yolında nafaḳa idinse 8 aynī ibādet olur ammā ol ki ibādete lāzım       
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9 ola ṭaāmdur ve libāsdur ve kifāyet miḳdārı māldur ki 10 anuñla dükeli 

ibādetlerüñ ḳuvveti ve ferāġati ḥāṣıl ola zīrā 11 ki her nesne andan ġayrı 

nesne ile ibādet müyesser 12 olmaya ol aynī ibādetdür ve her kimesne  

34a ki kifāyet 13 ṭalebine meşġūl olur ve şol ibādet ki ẕikr ü fikirdür 1 andan 

girü ḳalur ki ferāġat ibādet içün ola aynī 2 ibādet olur ve dīne 

müteallıḳ olan fāyidelerden olur 3 dünyā cümlesinden olur ve bu daḫı 

niyyete ve fikre göre 4 olur tā naẓar oluna görüle ki göñlüñ ḳıblesi nedür 

5 eger göñlüñ ḳıblesi āḫiret yolınuñ ferāġatine dürişmek 6 olursa kifāyet 

miḳdārı olan māluñ yol azuġı 7 olur yoldan ḫāric nesne olmaz ikinci nev 

oldur ki 8 ḫalāyıḳa vire ki ırżını anuñla ṣaḳlaya nite kim şāirlere 9 ve 

avānlara ve ṭamakārlara vire ki eger virmezse aña 10 dil uzadırlar ve 

anı ġıybet iderler ve Resul ṣ.a.s. eyitdi ki 11 kişi her nesne ki anuñla 

ırżını bī-ırżlaruñ 12 dilinden ḫalāṣ eyleye ol ṣadaḳa olur zīrā ki faḥşuñ 

13 ḳapusı anlara baġlu olur ve anlaruñ bu ḫuṣūṣlara mübāşeret 

34b 1 itmeleri-y-le özinüñ meşġūl olmasın def eyler ki eger böyle 2 ḳılmasa 

cāyiz ki özi daḫı bu yaramazluḳlaruñ ivażın 3 idüp adāvet daḫı ziyāde 

ola ve bu tedārük daḫı māldan 4 ġayrı ile olmaz ve cemī ibādetlerüñ 

başı oldur ki 5 Ḥaḳ Teālā’nuñ ẕikri ve celāli ve aẓametinüñ fikri aña    

6 ġālib ola şöyle kim aña ünẟi27  tamām ola ve anuñla sāyir 7 cüz`ī 

nesnelerden müstaġnī ola ve bu didügümüz ḫod bir 8 fāriġ nesneye 

meşġūl olmaya ve māldan meşġalesi 9 çoḳ nesne olmaz ki ziyāde göñli 

                                                 
27 Metinde ünẟā şeklinde yanlış yazılmıştır. 
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meşġūl ider çünki 10 zīrekler bu ḫuṣūsa naẓar ḳıldılar ki kifāyet miḳdārı 

olan 11 māl tiryākdür ve kifāyet miḳdārından ziyāde olan 12 zehrdür ve 

Resūl ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem kendü 13 ehl-i beytine kifāyet miḳdārı  

35a diledi ve muḫtaṣar duā ḳıldı 1 zīrā ki her kimesne ki özine kifāyet 

miḳdārından 2 ziyāde dilese özinüñ helāk olmasın ṭaleb itmiş olur 3 ve 

özi bilmez ve ammā mālı bi’l-külliye terk eyleyüp nesne alı 4 ḳomasa 

göñli dünyā ḥācetlerine meşġūl ḳomaḳ daḫı mekrūh- 5 dur Şira’da nite 

kim Ḥaḳ Teālā Resūl salla’llāhu aleyhi ve selleme 6 eyitdi                  

28ا محسورملوما تبسطها آل البسط فتقعد وال  7 yanī manā-yı laṭīf dimek olur ki 

sen elüñi ḳatı açup isrāf  8 eyleme tā ki teşvīşe düşmeyesin  

 ṭamauñ ve ḫırṣuñ 9 ve ḳanāatüñ beyānındadur 

 bilgil ki ṭama aḫlāḳ-ı meẕmūmedendür 10 andan nice yaramaz ḫulḳlar 

tevellüd ider zīrā ki bir kimesneden 11 nesne ṭama eylese anuñ yüzine 

güler ve nifāḳ üzre olur 12 ve ibādetde riyā eyler nifāḳuñ ve riyānuñ ḫod 

āfetleri 13 muḳaddemā ẕikr olındı ve insān ḫod ḫarīṣ yaratmışlardur 

35b 1 mālik olduġı nesne ile ḳanāat eylemez ve ḳanāatden ġayrı 2 nesne ile 

ḫod ḥırṣ ve ṭamadan ḫalāṣ olunmaz ve Resūl a.s. 3 eyitdi baḫtlu ol 

kimesnedür ki aña İslām yolı 4 göstüreler ve kifāyet miḳdārı māl virüp ve 

anuñla 5 ḳanāat eyleye ve ḫaberde gelmişdür ki Ḥaḳ Teālā eydür 6 iy 

ādemoġlı eger saña dükeli dünyā’ı virsem senüñ andan 7 naṣībüñ ḳūt 

miḳdārından ziyāde olmasa gerekdür 8 çün saña ḳūt miḳdārından ziyāde 
                                                 
28 Kur’an-ı Kerim İsrâ suresi 29. ayet 
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virsem ve ḳūt 9 miḳdārından ziyādesinüñ meşġalesini ve ḥisābını ġayrılar 

üzre 10 ṣalsam bundan ġayrı saña nice eylük itmiş olam ve ḥükkāmdan    

11 birisi eydür hīç ṭamakārdan ziyāde belāya ṣabr ider kimse 12 olmaz ve 

ḥasūddan dükenmez ġuṣṣalu kimesne olmaz ve dünyā 13 terkin ḳılandan  

36a yüki yeyni kimse olmaz ve ālim-i fāsıḳdan 1 peşīmān olıcı kimse olmaz 

Şabī eydür bir kimesne bir serçe- 2 den kiçirek ḳuşcuġazı ṭutdı ḳuşcuġaz 

eyitdi ne 3 istersin benden ol kimesne eyitdi seni öldürüp 4 etüñi yerem ol 

eyitdi benüm etümi yimekden yeg olsun 5 ammā ol üç naṣīḥatüñ birini 

senüñ elüñde direm ve birini 6 ol vaḳtde direm ki beni ṣalı viresin uçup 

aġaç  7 üzerine ḳonam ve üçinci ol vaḳt direm ki ṭaġ başına 8 ḳonam ol 

kimesne evvelki sözi söyle didi ḳuş 9 eyitdi her nesne ki elüñde çıḳar aña 

ḥasret çekme 10 pes ol kimesne ḳuşı ṣalı virdi çünki ḳuş 11 aġaç üzerine 

ḳondı eyitdi ikincisin söyle didi ḳuş 12 eyitdi muḥāl söze inanma ḳuş 

uçup ṭaġ başına 13 ḳondı ve eyitdi iy bed-baḫt eger beni öldüreydüñ 

36b şöyle 1 ġanī olurduñ ki hergiz faḳr görmezdüñ zīrā ki 2 benüm ḳarnumda 

iki gevher var idi ki her biri yigirmi miẟḳāldür 3 ol kimesne barmaġın 

ıṣırdı ve iyitdi dirīġā ki 4 ḥayf itdüm üçinci naṣīḥatı söyle didi ḳuş eyitdi                  

5 naṣīḥatüñ ikisin didüm unutduñ üçincisin n’eylersin 6 saña didüm idi ki 

geçen nesneye ġam yeme ve daḫı didüm 7 idi ki muḥāl nesneye inanma 

ben ḫod delükde iken 8 etüm ve tüyüm cümle iki miẟḳāl yoġ-ıdum 

benüm ḳarnumda yigirmi miẟḳāl 9 gevher n’eyler ve eger ṭutalum ki var-

imiş çünki elüñden çıḳdum 10 ġam yimegüñ fāyidesi nedür bunı didi ve 
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uçdı ve bu 11 meẟeli andan ötürü didi ki ṭama ẓuhūr itdükde ādem cemī 

12 muḥāl nesnelere inanur İbn-i Semmāk raḥmetu’llāhi eydür ṭama bir 

ip- 13 dür ādemüñ boynında ve bir baġdur anuñ ayaġında ipi boynuñdan 

37a 1 çıḳarta ki ayaġuñdan bend gidüp ḳurtulasın  

 ḥırṣuñ ilācı 

 2 ve bu ḥırṣdan ḥaẕer anuñla olur ki bile ki rızḳ ḥırṣ 3 sebebi-y-le olmaz 

ve naṣīb muḳadderdür irişür ve bile ki bendenüñ 4 rızḳı ṣanmaduġı 

yirden gelür ki Ḥaḳ Teālā eydür  ومن    

       5  29 ا و یرزقه من حيث الیحتسبخرجعل له مجاهللا ی یتق   yanī manā-yı 6 laṭīfi 

yalemu’llāh dimek olur ki her kimesne ki perhīzkār ola 7 anuñ rızḳı 

andan irişür ki kimseye iḥtiyāc göstürmeye ümīd 8 idinmeye ve Resūl 

a.s. eyitdi mü`minüñ izzeti andadur ki kimesneye 9 iḥtiyāc göstürmeye 

ve Alī r.a. eydür her kimesne ki senüñ aña 10 iḥtiyācuñ vardur sen anuñ 

esīrisin ve her kimesne ki aña 11 iḥtiyācuñ olmaya anuñ miẟli ve naẓīrisin  

 saḫāvetüñ fażīleti 12 beyānındadur 

 Resūla’llāh a.s. eyitdi Ḥaḳ Teālā hīç özüne30 bir velī 13 yaratmadı ki  

37b saḫī ve gökcek ḫuylu olmaya ve Resūl a.s. eyitdi 1 saḫīnüñ taāmı 

devādur ve baḫīlüñ taāmı ẕerrdür ve Resūl a.s. 2 eyitdi saḫī Ḥaḳ 

Teālā’ya yaḳındur uçmaġa yaḳındur ḫalāyıḳa 3 yaḳındur ṭamudan 

                                                 
29 Kur’an-ı Kerim Talâk suresi 2. ve 3. ayetler 
30 Bu kelime özge olmalıdır. 
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ıraḳdur ve baḫīl Ḥaḳ Teālā’dan ıraḳdur ve uçmaḳdan 4 ıraḳdur ve 

ḫalāyıḳdan ıraḳdur ve ṭamuya yaḳındur  

 īẟāruñ ẟevābı 5 beyānındadur 

 bilgil ki īẟār saḫāvetden aẓīmrekdür 6 zīrā ki saḫī oldur ki özi muḥtāc 

olmaduġı nesne’i vire 7 ve īẟār oldur ki özi muḥtāc olduġı nesne’i vire ve 

8 Resūl a.s. eyitdi her kimesne ki bir ārzū ḳılduġı nesne’i bulsa 9 ve özi 

ārzūsını ber-ṭaraf ḳılup anı taṣadduḳ eylese Ḥaḳ Teālā 10 anı yarluġar 

 saḫī ile baḫīlüñ farḳı beyānındadur 

 bilgil ki 11 dükeli kimesne özini saḫī ṣanur fe-emmā bażı kimesne olur 

ki 12 ġayrılar anı baḫīl bilürler pes seḫānuñ ḥaḳīḳatin bilmek lā-büddür   

38a 13 zīrā ki olmayan kimesne özini saḫī bilmek aẓīm marażdur 1 ve bir 

kimesne yoḳdur ki andan ne dilerlerse vire ve eger bunuñla baḫīl 2 olursa 

dükeli kimesne baḫīl olur pes bu ḥuṣūṣda çoḳ söz 3 söylemişlerdür fe-

emmā dürüst budur ki baḫīl aña dirler ki virmelü 4 olan nesne’i virmeye 

ve mālı ḫod bir ḥikmet içün yaratmışlardur 5 eger ḥikmet virmesin iḳtiżā 

iderse virmemek buḫuldur ve virmelü 6 olan nesneler daḫı oldur ki şer-

ile anuñ virilmesi vācib ola 7 yāḫūd mürüvvet-le vācib ola ve ol nesne ki 

şeri anuñ 8 virilmesin īcāb ider ol malūmdur ammā mürüvvet-le īcāb 

iden 9 ḫalḳuñ aḥvāline ve māluñ miḳdārına göredür pes eger 10 ḳonuḳ 

gelse mürüvvet gözetmek māl ṣaḳlamaḳdan muteberrekdür 11 ve 
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malūm ola ki bir kimesne şerüñ ve mürüvvetüñ vācib 12 ḳılduġın virse 

ve andan tecāvüz ḳılmasa buḫuldan ḫalāṣ bulur 13 velikin saḫāvet 

38b derecesini ol vaḳt bulur ki bundan daḫı 1 ziyāde vire her ne deñlü ziyāde 

virse ol deñlü seḫā derecesinde 2 ziyādedür ve ẟevābı daḫı ziyādedür eger 

az eger çoḳ her kimesne 3 miḳdārınca ol vaḳt saḫī olur ki aña virmek 

müşkil gelmeye 4 ve eger güc-ile virür saḫī olmaz ve eger şükr ve ẟenā 

ḳılduḳların umarsa  5 saḫī olmaz belki ḥaḳīḳatde cömerd ve saḫī oldur ki 

hīç 6 ġarażsuz vire ve ādemoġlından bu mertebe muḥāldür belki 7 bu Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ṣıfatıdur velikin ādemoġlı eger hemīn 8 āḫiret ẟevābı-y-la 

gökçek ad dilese ġayrı nesne dilemese mecāzen 9 aña saḫī dirler zīrā ki 

der-ḥāl ivaż ṭaleb itmemiş 10 olur dünyāda saḫāvet budur ammā 

dünyāda saḫī olan oldur ki 11 Ḥaḳ Teālā’nuñ yolında cānını fidā` 

ḳılmaḳdan bākī olmaya ve āḫiretde 12 hīç ivaż ummaya ve hemīn cānını 

fidā` ḳıla ḳılduġınuñ bāiẟi 13 Ḥaḳ Teālā’nuñ maḥabbeti ola eger  

39a muḳābelesinde bir nesne ummasa 1 muāvaża olur saḫāvet olmaz ve 

bi’llāhi’t-tevfīḳ  

 buḫluñ ilācı 2 beyānındadur 

 buḫl gitmege mümkin yoḳdur illā māl virmeg-ile nite kim 3 āşıḳ 

ışḳından ḫalāṣ bulmaz tā sefer idüp maşūḳdan 4 ayrılmayınca māl 

ışḳınuñ daḫı ilācı māldan ayrılmaḳdur ve 5 ḥaḳīḳat māl budur ki eger 

mālı deryāya ṣalsa māluñ 6 ışḳından ḫalāṣ bulmaġ-içün baḫīlluġ-ıla māl 

ṣaḳlamaḳdan 7 yigrekdür ve daḫı laṭīf ilāclardan ve merġūb 8 ṭarīḳlardan 
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biri budur ki özüni eyü ad-ıla iytmeleri-y-le göñül 9 tesellī virüp özüne 

iyde ki māluñı ḫarc eyle tā ki 10 saña saḫī diyeler ve bu söz-ile riyā ve 

cāh ḫırṣını māl 11 ḥırṣına ġālib ḳıla şol dem ki māl ḥırṣından ḫalāṣ bula  

12 andan ṣoñra riyāya ilāc eyleye nite kim oġlancuġı 13 südden kesmeli  

39b olsalar evvel bir nesne ile tesellī virürler 1 ki anı sevüp aña meşġūl olur 

ve aña meşġūl olmaġ-ıla südi 2 unudur ve bu bir gökcek ṭarīḳdur ve bu 

anuñ gibi olur ki 3 ḳaftāndan şol ḳan gitmeye ibtidā bevl-ile yurlar tā ki 

anı zāyil 4 ḳıla andan ṣoñra bevli ṣu-y-la yurlar ve her gāh ki buḫl ziyā-y-

ıla gidere- 5 bileyidi pelīdle 31  yumış olur ve eger riyā üzre ḳarār              

6 ḳılmazsa fāyide itmiş olur zīrā ki eger ḳarār ḳılursa da fāyide 7 itmiş 

olur zīrā ki egerçi baḫīlluḳ beşeriyyet maḥallesinden- 8 dür velīkin 

beşeriyyet maḥallesinden külḫen daḫı vardur 9 gülşen daḫı vardur 

baḫīlluḳ ol maḥallenüñ külḫenidür 10 ve riyā-y-ıla olan saḫāvet 

gülşenīdür ve riyā içün olan seḫā 11 ḥarām degildür ki riyā ibādetde 

ḥarāmdur ancaḳ Allāh içün 12 virmek ve Allāh içün ṣaḳlamaḳ beşeriyyet 

maḥallesinden ṭaşra-  13 dur fe-emmā ġāyet maḥmūd ve merġūbdur pes  

40a baḫīle bu düşmez ki 1 fulān kimesne saḫāveti riyā-y-ıla ḳılur diye ki riyā-

y-ıla olan 2 cerḥ-i imsākdan yigrekdür nite kim gülşende olmaḳ külḫende 

olmaḳdan 3 yigrekdür baḫīlluġuñ ilācı budur ki ẕikr olındı yanī 

tekellüfle 4 ve raḥmetle virmekdür tā ṭabīatı ve ādeti olınca  

 

                                                 
31 Metinde bu kelime yelidle şeklinde yanlış yazılmıştır. 
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 ve ḫışmnāk 5 ilācınuñ ve āfetlerinüñ beyānında 

 ulular şöyle buyurmışdur ki 6 ekẟer ḫalāyıḳ ki helāk oldılar cāh ve 

ḥaşmet ṭalebinde ve gökcek 7 ad ṭalebinde ve ḫalḳuñ ẟenāsına rāġıb 

olmaġuñ ṭalebinde helāk 8 oldılar ve bu sebeb-ile ḫalḳuñ ḥasedine ve 

adāvetine düşüp çoḳ 9 maṣiyyetlere mürtekib oldılar ve bunlarla göñül 

yolı ṭarīḳ-i sülūkde 10 munḳaṭı olur ve göñül nifāḳa ve ḫabīẟ ḫulḳlara32 

ālūde olur 11 Resūla’llāh a.s. eyitdi ḫalḳı iki nesne helāk itdi biri havā   

12 ardınca yelmek ve biri daḫı ḫalḳuñ medḥ ü ẟenāsın sevmek 13 ve bu  

40b āfetlerden şol kimesne ḫalāṣ bulur ki ad u ṣān dilemeye 1 ve kimesnenüñ 

malūmı olmaġa rāġıb olmaya ḳanāat eyleye ki 2 Ḥaḳ Teālā eydür  

ین الیریدونذلل علهاجتلك الدار االخرة ب     

33والعاقبة للمتقين فسا داالعلوا فى االرض و  3     yanī manā-yı 4 laṭīf Allāhü 

alem dimek olur ki āḫiret saādeti şol kimesne 5 içün ḳılmışızdur ki 

dünyāda ululuḳ ve manṣıb dilemeye ve 6 fesād ḳılmaya Bişr-i Ḫāfī eydür 

hīç bir kimesne bilmez ki ḫalḳ 7 özüni bildügini dileye ve anuñ dīni ve 

dünyāsı żāyi olup 8 rüsvāy olmaya bilgil ki mālik manāsı eşyā’ı 

ẓāhireye 9 mālik olmaḳdur ve cāhuñ manāsı ḫalāyıḳuñ göñline mālik     

10 olmaḳdur ve cāh māldan maḥbūbrekdür ḫalḳuñ yanında eger 11 üç 

sebebden ötürü evvel oldur ki māldan andan sevgülüdür 12 ki dükeli 

ḥācetleri anuñla ḥāṣıl ḳılmaḳ olur ve cāh 13 daḫı böyledür ki belki her  

                                                 
32 Metinde bu kelime ḫalḳlara şeklinde yanlış yazılmıştır. 
33 Kur’an-ı Kerim Kasas suresi 83. ayet 
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41a kimesne cāhı ola aña māl 1 getürmek āsān ola ammā bir ḥasīs kimesne 

māl-ıla cāh ele getürmek 2 dilese müşkil olur ikinci oldur ki māl zāyi 

olmaḳ ve 3 uġrı almaḳ ve ḫarc olmaḳ34 ḫaṭarında olur ve cāh bunlardan 

eymendür 4 üçinci oldur ki māl ticāret ḥırāẟet zaḥmetsüz olmaz 5 ve cāh 

sirāyet eyleyüp ziyāde olur zīrā her kimesne ki anuñ 6 göñli saña ṣayd 

ola ol dünyā’ı dolaşup seni medḥ 7 eyler şöyle ki ġayrılar daḫı senüñ 

ṣayduñ olurlar 8 seni görmeksizün ve her ne deñlü ādemüñ adı ki 

malūm ola anuñ 9 tābileri daḫı ziyāderek olur pes māl-ıla cāhuñ ikisi 

daḫı 10 maṭlūbdur şol sebebden ki cemī ḥācetlere vesīle olduġı-çün       

11 lākin ādemüñ ṭabīatde budur ki eyü adı ve manṣıbı seve 12 ve anı 

sever ki dükeli ālem özinüñ milki ola ve bunuñ 13 ażīm şerri vardur ki  

41b insānuñ göñli feriştelerüñ gevherindendür 1 ve Ḥaḳ Teālā’nuñ acāyib 

işlerindendür nite kim Ḥaḳ Teālā eyitdi 2  35ى ربامر قل الروح من  yanī 

manā-yı laṭīfi Allāhü alem dimek olur ki 3 yā Muḥammed digil rūḥ 

benüm Rabb’umuñ işlerinden bir işdür pes şol 4 münāsib sebeb-ile ki 

ḥażret-i rubūbiyyet-ile göñül mābeyninde ḥāṣıldur 5 rubūbiyyet-ile 

dilemek insānuñ ṭabı olur ve her kimesnenüñ ṭabında 6 firavnuñ         

 didügi sözüñ manāsından 7 intiẓār vardur pes her kimesne   انا ربكم االعلى

rubūbiyyeti ṭabından dost 8 ṭutunur ve rubūbiyyetüñ manāsı oldur ki 

dükeli ol ola ve anuñla 9 bile hīç bir nesne olmaya ki eger andan ġayrı 

nesne ẓuhūr itse 10 nāḳıṣluḳ olur ve güneşüñ kemāli andandur ki birdür  

                                                 
34 Uġrı olmak ve ḫarc almak olmalıdır. 
35 Kur’an-ı Kerim İsrâ suresi 85. ayet 
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11 ve dükelinüñ nūrı andandur eger anuñla bir ġayrı nesne 12 daḫı olsa idi 

nāḳıṣ olurdı ve bu kemāl ki dükeli 13 ol olmaḳdur ulūhiyyetüñ  

42a ḥāsiyyetidür ki ḥaḳīḳatde var ol 1 oldur ve vücūdda andan ġayrı hīç 

nesne yoḳdur ve her nesne ki 2 vardur anuñ ḳudretinüñ nūrıdur pes aña 

tābi olur aña berāber 3 olmaz nite kim güneşüñ nūrı tābidür ve andan 

ġayrı bir mevcūduñ 4 nūrı anuñ muḳābelesinde ve aña berāber ola tā ki 

anuñ ẓuhūr itmesi-y-le 5 güneşe noḳṣān gele ve ādemüñ ṭabīatde bu 

vardur ki dükeli ol 6 ola çünki bundan ācizdür bārī diyeler ki dükeli 

özinüñ 7 ola yanī özine musaḫḫar ola ve özinüñ taṣarrufında olup 8 ve 

özinüñ irādetinde ola ve bundan daḫı ācizdür zīrā ki 9 mevcūdāt iki 

ḳısımdur evvel oldur ki aña insānuñ taṣarrufı 10 irişmez gökler gibi ve 

yılduzlar gibi ki yeraltında ve göñülde vardur 11 vesāyir nesneler ki çoḳ 

vardur ki insān diler ki ilm-ile aña 12 müstevlī ola tā ki dükeli anuñ 

taṣarrufı eli altına gele 13 egerçi anuñ ḳudreti altına gelmez ve bu  

42b sebebden diler ki yirüñ ve gögüñ 1 melekūtı ve berrī baḥruñ acāyibi 

anuñ malūmı ola nite kim bir kimesne 2 şaṭranc te`līf itmegi bilmez 

lākin oynamasın bilmek diler ki ne vech-ile 3 ḳomışlardur bu daḫı 

ḥükūmetden ve ġālibiyyetden bir nevdür ammā bir ḳısım 4 ki insān anda 

taṣarruf itmege ḳādir olur ki yiryüzidür ve yir- 5 yüzinde olan 

nesnelerdür nebātātdan ve ḥayvānātdan ve cemādātdan 6 ve insān diler ki 

bu cümle özinüñ milkiñi ola yanī taṣarrufında 7 ola tā ki özinde kemāl-i 

ḳudret olup dükeliye ġālib ola 8 ve cümle yiryüzinde olan nesnelerüñ 
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nefīrü ki ādemüñ göñlidür diler ki 9 ol daḫı özine musaḫḫar ola ve 

özinüñ taṣarruf idecek yiri ola 10 tā ki dükeli zamānda özine meşġūl ola 

cāhuñ manası budur 11 pes insān rubūbiyyeti bi’ṭ-ṭabi sever ki anuñ 

Rabb’a mensūb olduġını 12 çeker ve özi ol ḥażretden gelür ve 

rubūbiyyetüñ manāsı 13 budur ki dükelisinüñ kemāl-i özi anuñ ola ve  

43a kemāl ḫod ġāliblükde 1 olur ve dükelisinüñ ġalebesi ilm-ile ve ḳudret-ile 

olur ve ādemīnüñ ḳudreti 2 māl-ıla ve cāh-ıla olur pes māl ve cāh 

sevdüginüñ sebebi budur 3 sū`āl eger bir kimesne dirse çünki ṭaleb-i ilm 

ḳudret ve kemāldür 4 gerekdür ki ṭaleb-i māl ve cāh maḥmūd ola ki ol 

daḫı ṭaleb-i ḳudretdür 5 ve ḳudret ḫod kemāl cümlesindendür ve Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ṣıfatındandur 6 ilm ve ḳavl ne deñlü kāmillerüñ olsa Ḥaḳ 

Teālā’ya yaḳınrek 7 olur cevāb oldur ki ilm ve ḳudret ikisi daḫı 

kemāldür ve rubūbiyyet 8 ṣıfatlarındandur velikin ilm-i ḥaḳīḳiyye yolı 

vardur ḳudret-i 9 ḥaḳīḳiyye yolı yoḳdur ve ilm bir kemāldür ki ḥaḳīḳ-ile 

ḥāṣıl 10 olmaḳ mümkindür ve hem bāḳī ḳalur ammā ḳudret ḥaḳīḳ-ile ḥāṣıl 

olmaz 11 lākin olur ṣanur ve hem bāḳī ḳalmaz ki ḳudret māl-ıla ve          

12 ḫalḳ-ıla olur bunlar ḫod ölmeg-ile munḳaṭıolur ve her nesne ki           

13 ölümle munḳaṭı olur ola  

faṣl  

43b bāḳiyāt ṣāliḥāt cümlesinden 1 olmaz ve anuñ ṭalebinde rūzigār żāyi 

ḳılmaḳ kemāl-i cehilden olur 2 pes ḳudret şol miḳdārı lāzım olur ki 

taḥṣīl-i ilm-ile vesīle 3 ola ve ilmüñ ḳıyāmı ḫod göñl-iledür ten-ile 
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degildür ve göñül bāḳī ve ebedīdür 4 çünki ālim bu cihāndan gide ilm 

anuñla bile gider ve ilm bir nūr olur ki 5 anuñla ḥażret-i ulūhiyyeti görür 

ve şol leẕẕet bulur ki uçmaġuñ 6 leẕẕeti anuñ ḳatında muḫtaṣar olur ve 

ilmüñ hīç bir nesneye taalluḳı yoḳdur 7 ol nesne ne māldur ve ne ḫod 

ḫalḳdur belki ẕāt-ı Ḫudādur ve anuñ 8 ṣıfatlarıdur ve Ḥaḳ Teālā’nuñ 

ḥikmetidür melikde ve melekūtda 9 ve acāyib maḳūlātda ki anlar gerek 

ne cāyiz olur nesneler gerek 10 olsun vācib olur olsun gerek ne maḥal 

nesneler olsun 11 ki bunlar yanī cāyiz ve vācib ve maḥāl olan nesneler 

ezelī 12 ve ebedīdür hergiz müteġayyir olmazlar ki hergiz vācib maḥāl 

olmaz ve maḥāl 13 cāyiz olmaz ammā şol ilm ki bażı fānī nesnelere 

44a müteallıḳ ola anuñ 1 itibārı yoḳdur ilm-i luġat gibi ki luġat ḥādiẟ ve 

fānīdür anuñ itibārı 2 anuñladur ki kitāb ve sünneti bilmege vesīle ola ve 

kitāb 3 sünnetüñ marifeti ḫod Ḥaḳ Teālā’nuñ marifetidür marifet 

yolınuñ 4 aḳabelerini kesmege sebebdür pes her nesne ki taġayyürüñ ve 

fenānuñ 5 aña yolı ola anuñ ilmi maḳṣūd olmaz belki ezelī olan             

6 nesnelerüñ ilmi bāḳiyāt ve ṣāliḥāt didügüm ḥażret-i ulūhiyyetdür 7 ki 

ezelī ve ebedīdür taġayyürüñ aña yolı yoḳdur pes 8 ne deñlü ki ādem 

ezeliyyāta ālim ola Ḥaḳ Teālā’ya yaḳınrek 9 olur ve senüñ ḥaḳīḳat-ile 

ilmüñ vardur ve ḥaḳīḳat-ile ḳudretüñ 10 yoḳdur meger ki ḳudretden bir 

nev ola ki ol daḫı 11 bāḳiyāt ṣāliḥāt cümlesinden ola ki ol ḥürr olup       

12 şehvet elinden āzād olmaḳdur zīrā ki her ādem şehvete 13 esīr ola  
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44b bendedür ve her ḥāceti ki vāḳi ola özine 1 noḳṣān olur pes iḥtiyāclardan 

āzād olup kendü şehvetlerine 2 ġālib olmaḳ bir kemāldür ki Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ṣıfatlarına 3 ve melāyikeye yaḳındur bu cihetden ki bu sebeb-

ile taġayyürden 4 ve gerdişden ve ḥācetden ıraġ olur ve her ne deñlü ki 

taġayyürden 5 ve ḥācetden ıraġ ola melāyikeye ḳarīb olur pes 6 ḥaḳīḳatde 

kemāli ilm ve marifetdür ve daḫı ḥürr olup 7 şehvetlerüñ elinden āzād 

olmaḳdur ammā māl kemāl görinür 8 fe-emmā kemāl degildür ve hem 

öldükden ṣoñra bāḳī ḳalur degildür 9 pes ḫalḳ kemāl ṭaleb itmekde 

maẕūr dirler belki 10 kemāl ṭalebine me`mūr dirler velīkin ḥaḳīḳī kemāli 

bilmezler ve kemāl 11 olmayanı kemāl bilürler ve dükelisi yüzlerini 

kemāl olmayan 12 nesneye ṭutup arḳaların kemāl olan nesneye 

virmişlerdür 13 pes özlerine ziyān olan yola gitmişlerdür ve bu 

45a mana-y-la Ḥaḳ Teālā 1 eyitdi  36والعصر ان االنسان لفى خسر   yanī manā-

yı kerīmi Allāhü ālem  2 dimek olur ki taḥḳīḳan insān ziyāndadur  

 faṣl 

  3 bilgil ki cāh daḫı māl gibidür ve nite kim māl cümle meẕmūm degildür 

4 belki māldan kifāyet miḳdārı āḫiret azuġıdur ve māluñ 5 çoḳluġı-y-la 

göñül aña müstaġraḳ ola yolını ḳaṭ eyler cāh daḫı 6 māl gibidür ki 

insāna lā-büddür bir ḫıdmet eyler kimseden 7 ve bir muāvenet eyler 

yoldaşdan ve bir sulṭāndan dünki ẓālimlerüñ 8 şerrinden anı ṣaḳlaya ve 

lā-büd aña gerekdür ki bu ḳavmüñ göñlinde 9 ḥürmeti ve ḳadri ola pes 

                                                 
36 Kur’an-ı Kerim Asr suresi 1. ve 2. ayetler 
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maḳṣūd ḥāṣıl olıcaḳ miḳdār bu ḳavmüñ 10 göñlinde cāhı ve ḥaşmeti ḥāṣıl 

olmasın dilese revādur nite kim 11 Yūsuf a.s. eyitdi  انى حفيظ عليم  yanī 

Yūsuf Mıṣr milkine 12 ben ḥıfẓ idiciyem ve bilgüliyem didi ve girü 

bunuñ gibi tā ki 13 özinüñ üstād ḳatında ḳadri olmasa aña talīm itmez 

45b ve tā ki 1 şākirdüñ göñlinde üstāduñ ḳadri olmasa nesne ögrenmez 2 pes 

cāhdan kifāyet miḳdārı ṭaleb eylemek mubāḥdur māldan 3 kifāyet 

miḳdārı olan gibi velīkin cāhı dört ṭarīḳ-ile 4 ṭaleb ḳılmaḳ olur ikisi 

ḥarāmdur ve ikisi ḥelāldür ol iki ḥarām 5 olanuñ birisi oldur ki ibādet 

iẓhār itmeg-ile cāh ṭaleb eyleye 6 buña riyā dirler ve ibādet gerekdür ki 

ḫāliṣ Ḥaḳ Teālā içün ola 7 eger cāhı riyā-y-ıla ṭaleb iderlerse ḥarāmdur 

ve biri daḫı oldur ki 8 telbīs eyleyüp özini bir ṣıfatla göstere ki ḥaḳīḳatde 

eyle olmaya 9 meẟelā ben Resūl neslindenem diye olmaya yāḫūd fulān 

ṣanatı 10 bilürem diye ḥālbuki ol ṣanatı bilmeye bunlar dükeli telbīsle 

māl 11 ṭaleb itmek gibi olur ammā ol iki ṭarīḳ ki mubāḥ ola 12 biri oldur 

ki cāh bir nesne ile ṭaleb eyleye ki anda telbīs olmaya 13 ve biri daḫı 

46a oldur ki özinüñ aybını setr eyleye meẟelā eger fāsıḳ 1 ise özinüñ günāhı 

ola ki sulṭān ḳatında ḥürmeti ve cāhı ola 2 diyü gizleye özini pārsā ve 

zāhid ṣansunlar diyü gizlemeye eger 3 bunuñ-içün olmazsa aña ruḫṣat 

vardur  
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faṣl  

eger 4 manṣıb maḥabbeti göñle ġālib olsa37 göñülde bir maraż olur ve 

ilāc 5 lāzımdur zīrā ki nifāḳa ve riyāya ve yalana ve ḥasede ve nice        

6 günāhlara bāiẟ olur māl maḥabbeti gibi belki bu andan daḫı beterdür    

7 ki bu beşerüñ ṭabīatına ġālibrekdür ve bir kimesne ki cāhı dīnī             

8 selāmetine lāzım olan miḳdārı dilese ziyāde dilemese ṣayru olmaz ki    

9 ḥaḳīḳatde māl ve cāhı sevmiş olmaz belki dīn maṣlaḥātı sevmiş 10 olur 

lākin bir kimesne ki cāhını dost ṭutunup dükeli endīşe- 11 si ḫalḳa 

müstaġraḳ olsa ki özine nice naẓar iderler ve vāḳi 12 olan işlerde ḫalḳ ne 

söylerler diyü bu marażuñ ilācı lāzumdur ilācı 13 oldur ki cāhuñ dīnde  

46b ve dünyāda olan āfetlerin fikr 1 eyleye ol ki dāyimā cāh ṭalebinde ve 

ḫalḳuñ göñlin riāyet ḳılmaġuñ 2 zaḥmetinde ve meẕelletinde ola eger 

cāh ḥāṣıl olmazsa ẕelīl  3 ḳalur ve eger ḥāṣıl olursa özine ḥased idüp ḳaṣd 

4 iderler ve hemīşe zaḥmetde ve adāvetde ve düşmenlerüñ defini ḳaṣd   

5 eylemekde olur ve anlaruñ mekrinden emīn olmaz ve her ḫuṣūmet 

ḳaṣdından 6 ḫālī olmaz eger her bir ḫuṣūmetde maġlūb olursa ḫod 

meẕelletde 7 düşer ve eger ġālib olursa ġālibluġuñ daḫı ẟebātı olmaz ki    

8 cāh ḫalḳuñ göñline taalluḳ ṭutar ve ḫalḳuñ göñli ḫod deryā mevci        

9 gibi dutar tīz ve żaīf izzetdür ol ki anuñ bināsı bir nice 10 müdbirlerüñ 

göñli üzerine ola gāh olur ki anlaruñ göñline gelen muḫāṭara-y-la 11 ol 

                                                 
37 Metinde olmasa şeklinde yanlış yazılmıştır. 
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izzet müteġayyir olur ḫuṣūṣā bir kimesne ki anuñ manṣıbı bir vilāyet-ile 

12 ola ki azl ḳabūl eyleye kim ḥākim olan kimesnenüñ 13 göñline bir  

47a ḫāṭıra gelmege anı azl eyleyüp ẕelīl eyleye pes cāh ṭaleb 1 eyleyenler 

dünyāda daḫı renc çekerler ve bu ḫuṣūṣları dükeli 2 aḳlı żaīf olan 

kimseler fehm eylemege ḳādir olur ammā bir kimesnenüñ 3 baṣīreti 

mükemmel olsa özi bilür ki eger şarḳdan ġarba varınca 4 yiryüzi tamām 

müsellem olsa nizāsuz dükeli aña sücūd itseler 5 bu daḫı şādıluġına 

degmez zīrā ki öldükde bunlar dükeli bāṭıl 6 olur az zamānda ne özi ḳalur 

ve ne özüne secde idenler ve şol 7 ölen sulṭānlar gibi olur ki kimesne 

anları yād eylemez andan 8 mā-adā birḳaç günlük leẕẕet içün ebedī38 

pādişāhluġını ziyāna 9 virmiş olur zīrā ki her kimesne göñlini cāha 

baġlamış 10 olsa Ḥaḳ Teālā’nuñ dostluġı anuñ göñlinden gider 11 ve her 

kimesne ki ol dünyāya gide ve anuñ göñline Ḥaḳ Teālā’nuñ                 

12 dostluġından ġayrı nesne ġālib olsa anuñ aẕābı uzun 13 olur ilācı 

budur ve bunuñ emẟāli vardur  

47b manṣıb sevmegüñ 1 ve ḫalḳ ḫalḳı medḥ ḳılmaġı sevmegüñ ilācınuñ 

beyānındadur 

 malūm-ı 2 şerīf şöyle ola kim bażı kimesne olur ki ḫalḳuñ medḥine      

3 mūle ve ḥarīṣ olur dāyimā eyü ad ṭaleb eyler egerçi ḫilāfı şeri iş        

4 üzre ise de ve ḫalḳuñ meẕemmeti aña kerīh gelür egerçi 5 ḥaḳ üzere ise 

de bu daḫı aẓīm marażdur göñülde ve bunuñ ilācı 6 lāzımdur ve 

                                                 
38 Metinde ebedā şeklinde yanlış yazılmıştır. 
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bunlaruñ sebebi oldur ki eger ẟenāsını ve eger ẕemmini 7 bir kimesneden 

işitse eger ol kimesne āḳil ise ve güẕāf 8 söz söyler degilse üstād 

muṣannif gibi lā-cerem renc ve rāḥatdan 9 āgāh olur ve eger bir sefīh 

baṣīretsüz kimesne söylese 10 ol leẕẕeti tamām bulmaz ki anuñ sözi-y-le 

özine yaḳīn ḥāṣıl olmaz 11 bir sebeb daḫı budur ki aña ẟenā eylemek anı 

beşāret olur 12 pes eger ẟenā’ı keẟretde ḳılsalar anuñ leẕẕeti ziyāde olur  

13 ve meẕemmet bunuñ ḫilāfıncadur yanī keẟretde ve sözi maḳbūl 

48a 1 kimesneden elemi ziyāde olur ve biri oldur ki özini medḥ eyleyen         

2 kimesne kendünüñ maḳhūrı olsa ve iḥtiyācdan ötürü 3 ẟenā ḳılduḳlarını 

sevüp bu ẟenā’ı özinüñ kemāl-i ḳudretinde bulur 4 pes eger ẟenā’ı bir 

nesne ile söylese ki yalan olup ve göñülden 5 söylemedügini ve kimesne 

ḳabūl itmeyicek ve ḳorḫusından olmaduġını bilse 6 bu aḍal ẟenā suḫriyye 

olur çünki cāhuñ sebeblerin bildüñ ilācını 7 daḫı āsān ṭarīḳ-ile bilürsiz  

faṣl  

bilgil ki eger bir 8 kimesnenüñ sözi-y-le kemāle itiḳād eylese pes 

gerekdür ki fikr eyleye 9 eger bu ṣıfat ki ol kimesne söyler eger ilm ü 

zühd ise ve hem 10 gerçek ise aña şād olmaḳ gerekdür ki Ḥaḳ Teālā bu 

ṣıfatı aña11 kendüzi virdi ol kimesnenüñ sözi-y-le virmedi ve eger seni 

medḥ 12 ve ẟenā ḳılduḳları ġanīluḳdan ve ḫwāceluḳdan vesāyir esbāb-ı     

13 dünyādan ötürü ise bu ḫod şādıluġa degmez belki ālim daḫı özinüñ 

48b 1 ilmini ve veraını bildükde şād olmamaḳ gerek ḫātimesin fikr idüben 

ki 2 ḫātimesi malūm degildür nite ki ḫātime malūm olmaya bu 3 dükeli 
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ilm ve vera żāyi olur ve bir kimesnenüñ yeri ṭamu olmaḳ iḥtimāli       

4 ola aña ne şādıluḳ yeri vardur ammā ol ṣıfat ki özünde 5 olmaduġın bile 

şol zühd ve şol ilm gibi ki özünde olmaya 6 aña şād olmaḳ aynī 

ḥamāḳatdur ve eger bir kimesne seni ẕemm 7 eylese bī-ḥużūr olup aña 

ḫışm eylemek kemāl-i cehāletdendür 8 ki eger rāst söylemiş ise feriştedür 

ve eger yalan olursa 9 ve yalan olduġını bilürse şeyṭāndur ve eger yalan 

söyledügin 10 bilmezse ḫardur ve ebleh ve ebterdür Ḥaḳ Teālā ki bir 

kimesne mesḥ 11 eyleyüp ya dīv ya ḥimār ya ferişte ṣūretinde ḳaplasa sen 

aña 12 niçün bī-ḥużūr olursın eger ṭoġru söylerse kendüñde 13 olan  

49a noḳṣāna bī-ḥużūr olmaḳ gerekdür eger ol noḳṣān dīne 1 müteallıḳ ise ve 

eger dünyāya müteallıḳ ise ol ḫod ehl-i dīn yanında hünerdür 2 ayb 

degildür ve bir daḫı budur ki fikr eyleye ki ol nesne’i ki 3 ol dimişdür üç 

ḥālden ḫālī degildür eger ṭoġru söyleyüp 4 şefḳatden söyledi ise anı 

minnet bilmek gerek sanki eger saña 5 bir kimesne ḳaftānuñda yılan var 

dise anı minnet bilürsin 6 ve şol ayb ki dünyāda ola yılandan beterdür ki 

āḫiret helāk- 7 lügine sebebdür pes bu sözi minnet bilmek gereksin egerçi 

8 ṭan-ıla söylemiş ise de çünki ṭoġrı söyledi sen 9 maḳṣūduñı bulduñ 

ṭan itdügi anuñ dīnine ziyān eyledi10 pes çünki saña menfaat ve aña 

mażarrat oldı bu aṣıl 11 nesnelerde ḫışm eylemek şarṭ degildür ammā 

eger yalan söylemiş 12 olursa anı fikr eyleyesin ki eger bu aybdan pāk 

iseñ 13 daḫı ġayrı çoḳ ayblaruñ vardur ki bilmez pes anuñ şükrine 
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49b 1 meşġūl olasın ki Ḥaḳ Teālā senüñ ayblaruña perde çekmişdür 2 ve bu 

kimesne kendü ẟevāblarını saña hediye gönderdi ve eger saña medḥ 3 ve 

ẟenā ḳılaydı seni öldürmek gibi olaydı pes niçün şād 4 olursın her 

kimesnenüñ aḳlı ola bu aḳabeden anuñ-ıla ḫalāṣ 5 bulur ki vāḳiolan 

nesnelerüñ ḥaḳīḳatine ve ruḥına naẓar 6 eyleye ve ẓāhirine ve ṣūretine 

baḳmaya ve’l-ḥāṣıl mā-dām ki 7 ḫalḳdan ṭama kesilmeye bu maraż 

göñülden ṭaşra düşmez çıḳmaz 8 bilgil ki meẕemmeti kerīh görüp medḥi 

sevmek kendü nefsinde 9 ḥarām degildür eger bir fesād-ı mü`eddī olmasa 

ve mü`eddī olmamaḳ 10 baīddür ve ḫalḳuñ ekẟer günāhı medḥ ve ẕemm 

sevmekdendür 11 ve dükeli ḫalḳuñ dāyimā endīşesi baña irişmişdür ki her 

ne ki 12 ḳılursa ḫalḳuñ yüzine ḳarşu ḳılurlar ve çünki bu ḥāl ġālib 13 ola  

50a şol işleri mü`eddī olur ki lāyıḳ olur nesneler degildür 1 ve illā ḫalḳuñ 

göñlini ṣaḳınmaḳ ve anlara iltifāt eylemek ki riyā-y-ıla 2 olmaya ḥarām 

degildür bilgil ki ṭāatde riyā ḳılmaḳ kebāyirdendür 3 ve şirke ḳarībdür 

ve hīç ābidlerüñ göñline bundan ġālibrek bir maraż 4 yoḳdur ki ibādet 

eyledüklerinde dileyeler ki dükeli ḫalayıḳ 5 andan ḫaberdār olup anlaruñ 

ābidluḳlarına itiḳād eyleyeler 6 ve çünki ibādetden maḳṣūd ḫalḳuñ 

itiḳādı ola Ḥaḳḳ’a 7 ibādet olmaz belki ḫalḳa olur ve eger Ḥaḳḳ’a 

ibādet eylemekde 8 daḫı olursa şirk olur yanī mabūdlükde Ḥaḳ 

Teālā’ya ġayrı  9 şerīk ḳılmaḳ olur ve Ḥaḳ Teālā böyle buyurur        

   آانفمن  لقاء یرجوا
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39ربه فليعمل عمال صالحا والیشرك بعبادة ربه احدا  10   yanī manā-yı 11 laṭīfi dimek 

olur ki her kimesne ki Ḥaḳ Teālā’ı görmeklige 12 ümīd idine aña iyit ki 

Ḥaḳ Teālā’nuñ ibādetinde hīç şerīk ḳoşma- 13 sun ve bir yirde daḫı 

Ḥaḳ Teālā eydür   التهم ین  هم عن صلذفویل للمصلين ا  

50b  1  40اون ویمنعون الماعونرهوم ی ن الذینساهو   yanī manā-yı laṭīfi 2 dimek olur 

ki Allāhü alem vay ol kimesnelerüñ ḥāline ki namāzı 3 sehv-ile ve riyā-

y-ıla ḳılurlar ve bir kimesne Resūl’den a.s. ṣordı ki 4 ṭamu odından 

ḫalāṣ bulmaḳ neyle olur Resūl a.s. eyitdi Ḥaḳ Teālā’ya 5 riyāsuz ṭāat 

ḳılmaġ-ıla olur ve Resūl a.s. eyitdi ḳıyāmet güninde 6 nidā ideler ki iy 

mürā`īler sizüñ amelüñüz żāyi oldı varuñ 7 müzdi ol kimesneden ṭaleb 

eyleñ ki andan ötrü amel itmiş 8 idüñüz bir gün melekler Ḥaḳ 

Teālā’dan sū`āl itdiler ki iy bār-ı Ḫudā 9 senüñ yaratduḳlarında 

ḳanġısıdur ki hīç andan ḳavī nesne olmaya 10 Ḥaḳ Teālā eyitdi şol ādem 

ki ṣadaḳa’ı virdükde ṣaġ elinden 11 ṣol eli ḫaberdār olmaya hīç andan 

ḳavī nesne yaratmadum  

12 faṣl  

eger bir kimesne ḳabūl-ı cāh dilese ibādetden ġayrı 13  nesne’i vesīle  

51a idinmeg-ile cāyiz olur nite kim ṭaşra çıḳduḳda 1 gökcek libās geyüp 

bezenüp çıḳsa mubāḥdur belki sünnetdür 2 ki bunuñla cemālin ve 

mürüvvetin iẓhār itmiş olur ve zāhidlik 3 iẓhār itmiş olmaz belki eger 

                                                 
39 Kur’an-ı Kerim Kehf suresi 110. ayet 
40 Kur’an-ı Kerim Mâ’ûn suresi 4-8 ayetler (Bu ayette صالتهم kelimesi صلوتم şeklinde yanlış 

yazılmıştır.) 
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fażlını iẓhār itse ilm-i naḥv-ıla ve ilm-i 4 luġatla ve ilm-i ḥisāb-ıla ve 

ilm-i ṭıbb-ıla ve bir ilm ki ilm dünyāda olmaya ve ṭāat 5 içün oḳunur 

olmaya bu dükeli mubāḥdur ki riyā ṭaleb-i cāh içün olmış 6 olur ve ẕikr 

itmişüz ki ṭaleb-i cāh ki ḥadden geçmeye mubāḥdur 7 bu şarṭ-ıla ki 

ṭāatle olmaya 

 bażı riyānuñ beyānındadur 

 bir kimesne 8 iytse ki bu gün oruç ṭutmaġa ḳādir olmadum ya fulān 

kimesne 9 beni oruç ṭutmaḳdan alı ḳodı diye ve özüni muḫliṣ göstürmek 

10 diler olsa riyā olur ve gāh olur ki bu sözi der-ḥāl 11 söylemez ki tā riyā 

olduġın bilmeyenler bir sāat ṣabr eyler ve andan 12 ṣoñra bir ġayrı 

yirden bir söz getürüp eydür analaruñ ḳalbi ne acībdür 13 aceb żaīfdür 

51b şöyle ṣanurlar ki oġlı bir gün oruç ṭutmaġ-ıla 1 helāk olur yanī ananuñ 

ḫāṭrı-çün oruç ṭutmazlar bunlar ve bu 2 meẟellüleri şeyṭān anuñ diline 

getürmek başlar çünki 3 riyānuñ çirki bāṭınında ḳarār ṭutmış olur ẕāhid 

miskīn 4 bundan ġāfildür bilmez ki özi özinüñ ırḳını keseyor ki              

5 ibādetini diline getüriyor ve bundan perhīz itmek ḫod seheldür zīrā      

6 ki riyādan bażı nesneler var ki ḳarınca ayaġınuñ āvāzından                  

7 ḫafīfrekdür zīrekler ve ārifler ve ālimler anı idrāk itmekde                 

8 ācizlerdür bu ḳanda ḳaldı ki böyle olanlar idrāk eyleye  
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ḳarınca 9 yörümesinden ḫafī olan riyānuñ beyānındadur  

ve bu anuñ gibidür 10 ki bir kimesne ḫalḳ içinde dün namāzı ḳıla tenhāda 

ḳılmaya 11 bu riyā ẓāhirdür ve bundan gizlürek oldur ki her gice dün      

12 namāzın ḳılmaḳ ādeti ola velīkin bir kimse ḥāżır olduḳda 13 şevḳi ve  

52a şādıluġı ziyāde ola ve namāz ḳılmaḳ aña āsānrek ola 1 bu daḫı ẓāhirdür 

ḳarınca yörümesi gibi olan riyā bu degildür ki bu mertebe 2 fehm olur 

belki bundan gizlürek daḫı olur şöyle kim 3 ādem ḳatında şādıluġı ve 

ḫiffeti ziyāde olmaz her gice nice olursa yine 4 öyle olup der-ḥāl hīç riyā 

alāmeti ẓāhir olmaz velīkin riyā anuñ 5 göñli içinde gizlidür demürde od 

gizlü olduġı gibi ve bunuñ eẟeri 6 ol vaḳt ki ẓāhir olur ḫalḳ anuñ bu 

ṣıfatla olduġını bilseler 7 şād ola ve bu şādlik aña delīldür ki bāṭınında 

riyā gizlü 8 ḳılmışdur ve bu şādıluġı kerīh görmeg-ile muḳābele ḳılmazsa 

bu ḫavf 9 vardur ki ol gizlü olan riyā ṭamarı ḥareket idüp ibādetini        

10 bildürmege bir ḫafī taḳāżā ḳıla ya bir sebeb göstüre ki ḫalḳ anuñ        

11 ibādetinden ḫaberdār ola yāḫūd ibādeti āşikāre söylenürse               

12 kināyetle söyleye ve eger kināyetle söylemezse ṣūreti ve şemāyili 13 ile 

52b ibādet eylerken bildüre ve gāh olur ki riyā bundan daḫı 1 gizlü olur ve 

bu anuñ gibidür ki ibādetden ḫaberdār olduġına 2 şād olmaz bunuñ birle 

bāṭını riyādan ḫālī olmaz ve bunuñ nişānı budur ki 3 eger bir kimse ne 

aña buluşa ve ibtidā selām virmese özi bāṭınında 4 taaccüb müşāhede 

ider ve eger bir kimesne aña inbisāṭ göstürmese ve anuñ 5 ḥācetine 

inḳıyād göstürmese alumda ve ṣatumda ya aña yirüñ gökcegin 6 teklīf 
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itmese bāṭınında taaccüb ve inkār görinür ve eger ol bu ibādeti            

7 ḳılmamış olsa bu taaccüb olmazdı ve’l-ḥāṣıl tā ki ḳılduġı ibādetüñ      

8 vücūdı-y-la ademi anuñ ḳatında berāber olmasa henüz anuñ bāṭını 

riyādan 9 ḫalāṣ olmamışdur zīrā ki eger bir kimseye biñ altun virseler      

10 tā ki andan bir nesne ele getüre ki yüz biñ altun dege bu 

muāmelesinde 11 hīç kimseye minnet eylemez ve hīç ḥürmetde tevāḳḳu 

ḳılmaz ve ḫalḳ aña bu 12 ḫuṣūṣda ḥürmet ḳılduġı ve ḳılmaduġı anuñ 

yanında berāber olur ve çünki 13 Ḥaḳ Teālā’ya ibādet eyleye āḫiret  

53a saādetine irişe anuñ muḳābelesinde 1 bir kimesneden ḥürmet olmamaḳ 

neden lāzum olur ziyāde olan riyā budur  

 2 riyā ameli bāṭıl ḳılduġınuñ beyānındadur 

 şöylece malūm ola ki 3 riyānuñ ḫaṭarı ibādetüñ ya evvelinde olur ya 

ibādetden fāriġ 4 olduḳdan ṣoñra olur yā ibādetüñ ortasında olur ammā 

ol 5 riyā ki ibādetüñ evvelinde olur ibādeti bāṭıl ḳılur zīrā ki 6 ibādetde 

iḫlāṣ şarṭdur ve riyā-y-ıla iḫlāṣ ḫod bāṭıl olur ammā eger 7 riyā aṣl 

ibādetinde olmasa nite kim ḫalḳ yanında namāza vaḳtüñ 8 evvelinde 

mübāşeret eyleye ve tenhāda olsa aṣıl namāza taḳṣīr itmez 9 olsa evvel 

vaḳtüñ ẟevābı bāṭıl olur ammā aṣıl namāz gerekdür ki 10 dürüst ola ki 

anuñ niyyeti aṣl namāzda maḥżā diyānet sebebi-y-le 11 idi anuñ gibi ki 

bir ẓulm-ile alınmış evde namāz ḳılsa farżı edā 12 olur egerçi günāhkār 

olursa da leykin nefsi namāz terk 13 itmeg-ile āṣī olmış olmaz bunda  
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53b daḫı mürā`ī olan kimesnenüñ 1 riyāsı nefsi namāzda degildür belki evvel 

vaḳtdedür ammā eger namāzı 2 iḫlāṣ üzre tamām eylese andan ṣoñra 

ḫāṭırına riyā gelse ḳılduġı 3 namāzı iẓhār eylese geçen namāzı bāṭıl 

olmaz velīkin bu ḳaṣd-ıla 4 muāḳıb olur ve şol nesne ki rivāyet 

ḳılmışlardur ki İbn-i Mesūd r.a. 5 bir kimesne dün el-Baḳara sūresin 

oḳudum didi İbn-i Mesūd eyitdi 6 ibādetden naṣībüñ hemān bu idi ve 

bir kimesne Resūl a.s. eyitdi 7 ulaşdurı oruç ṭutaram Resūl a.s. eyitdi 

ne oruçlusın ve ne 8 oruçsuzsın dimişlerdür ki bunuñ manası nedür 

buyurdı ki bunuñ 9 manası çünki eyledüñ ibādeti söyledüñ ibādetüñi 

żāyi ḳılduñ ammā 10 ẓāhir budur ki ḥażret-i Resūl a.s. ve İbn-i Mesūd 

r.a. andan ötrü 11 bu sözi söylemişdür ki ol kimesneler ibādeti ḳılduḳları 

ḥīnde 12 riyādan ḫālī olmaduḳları bilürlerdi ammā çünki riyādan ḫālī      

13 ola şol ibādet ki ṣıḥḥat üzre tamām olmış ola tamām olduḳdan ṣoñra 

54a 1 bāṭıl olmaḳ baīddür ammā riyā ki namāz içinde ola eger aṣıl ibādeti   

2 maġlūb ḳılmazsa namāz bāṭıl olmaz nite kim bir nesne baḳmaḳ dilese 

ya bir yavı 3 ḳılduġı nesne ḫāṭırına gelse ve eger yanında ḫalḳ olmasa 

namāzı 4 keser olsa fe-emmā ḫalḳdan utanduġından namāzı tamām itse   

5 bu namāz bāṭıldur ve ibādetüñ niyyeti bozulmış olur ve eger 6 aṣıl 

niyyeti yirinde olsa leykin ḫalḳuñ naẓar itmesinde sürūra 7 gelüp namāzı 

gökcek ḳılmaġa başlasa İmām-ı Ġazālī 8 ḳatında namāzı bāṭıl olmaz 

egerçi bu riyā-y-ıla āṣī olursa da  
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9 riyā-y-ıla olan göñül marażınuñ ilācınuñ beyānındadur 

bilgil ki 10 riyā aẓīm marażdur ve bunuñ ḫaṭarı aẓīm ḫaṭardur ilācı      

11 vācibdür ki bu bir illetdür ki göñül-ile imtizāc idüp göñülde 12 ẟābit 

olmışdur ilācı ḳabūl itmesi key müşkildür ve bu marażuñ 13 müşkil  

54b olmasına sebeb budur ki ādem ṭıfliyyet zamānında ḫalḳı 1 görür ki biri 

birine riyā yüzin ṭutarlar ki dükelisinüñ 2 ḥāli yāḥūḍ ekẟerinüñ ḥāli budur 

bunı zāyil ḳılmaġa mücāhede 3 itmek farż-ı ayndur ve hem bir aḥad bu 

marażdan ḫālī degildür bilgil ki 4 riyā’ı anuñla zāyil ḳıl ki şol rüsvāyluġı 

fikr eyleye ki 5 ḳıyāmet güni ehl-i maḥşer arasında münādī nidā ḳıla ki     

6 yā mürā`ī yā ḍalālete düşmiş āṣī unutmaduñ mı ki Ḥaḳ Teālā’ 7 nuñ 

ṭāatin ḫalḳa hediye virdüñ pes ḳıyāmetde yüce mevlādan 8 ıraġ düşer     

باهللا العياذ  ve bunı fikr eyleye ki eger riyā ḳılmaya 9 ḳıyāmetde enbiyāya ve 

evliyāya yoldaş olur eger riyā ḳıla zebānīler 10 eline düşer ve merdūdlara 

yoldaş olur ve eger fikr eyleye ki 11 ḫalḳuñ rıżāsı her kez ḥāṣıl olur nesne 

degildür ki 12 eger biri rāżı olursa biri olmaz ve eger biri medḥ iderse      

55a 13 biri ẕemm iderse ve ṭutalum ki ḫalḳuñ dükelisinüñ 1 medḥ eylemiş 

anlaruñ elinde ne rızḳ var ne ömr ve ne dünyā saādeti 2 ve ne āḫiret 

saādeti vardur tamām cehālet budur ki göñli bu aṣıl 3 ġarażdan ötürü 

perākende eyleyüp iḳāb ḫaṭarına düşe bu ẕikr 4 olunanları her dem 

gerekdür göñülde tāze eyleye ammā ṭaama bunuñla 5 ilāc ḳıla ki özine 

bunı taḳrīr ḳıla ki iḥtimāldür ki bu ṭama 6 ḳılduġuñ nesne ele girmeye 

ve ele eger girürse meẕemmet ve 7 minnetle gide Ḥaḳ Teālā’nuñ rıżāsı 
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fevt ola ḫalḳuñ göñli 8 ḫod musaḫḫar olmaz illā Ḥaḳ Teālā’nuñ irādeti-

y-le çünki Ḥaḳ Teālā’nuñ 9 rıżāsı ḥāṣıl ola Ḥaḳ Teālā’nuñ ḫalḳuñ 

göñlini aña musaḥḥar ḳılı 10 vire ve eger Ḥaḳ Teālā’nuñ rıżāsını ḥāṣıl 

ḳılmazsa anuñ rüsvāyluġı 11 āşikāre olur ve ḫalḳuñ göñli andan nefret 

ḳılur ammā meẕemmetden 12 ḫavf itmege anuñla ilāc eyleye ki özine 

eyde ki eger Ḥaḳ 13 Teālā’nuñ ḳatında memdūḥ ise de ḫalḳuñ meẕmūmı 

55b olduġınuñ 1 ziyānı yoḳdur ve eger Ḥaḳ Teālā’nuñ ḳatında meẕmūm iseñ 

ḫalḳuñ seni 2 medḥ eyledüginüñ fāyidesi yoḳdur ve eger iḫlāṣ yolını ṭutsa 

3 ve göñlini ḫalḳuñ perākendelüginden pāk eylese Ḥaḳ Teālā anlaruñ     

4 göñlini anuñ maḥabbeti-y-le ārāste eyler ve eger eylemezse ḫod anuñ 

riyāsına 5 ve nifāḳına tīz vāḳıf olurlar ve şol meẕemmet ki andan 

ḳorḳardı aña 6 uġrar ammā çünki göñlini ḥāżır ḳılup iḫlāṣda ola himmeti 

ve fikri 7 yek-cihet ola ḫalḳuñ göñlin riāyet ḳılmaḳ fikrinden ḫalāṣ         

8 bulur ve göñline envār-ı Ḥaḳ ḥāṣıl olur ve ināyet-i Ḥaḳ ḥāṣıl 9 ve laṭīf 

mededler irişür ve iḫlāṣuñ yolınuñ leẕẕeti aña fetḥ olur 10 ve ilācuñ biri 

daḫı budur ki ṭāatlerini gizleye nite kim maṣiyyet 11 ḳılanlar fāḥiş 

fillerini gizlü işlerler  

faṣl  

bilgil ki 12 bende gerekdür ki ferişteler ḫulḳı aña ġālib ola pes ibādet 

arasında 13 ki riyā ḥāṭırası ola evvel bir leşker ẓuhūr ider ve taḳdīr ezelī 

56a 1 bu leşkerleri anuñ üzerine hücūm ider ḳısmet-i ezelīden naṣībi irinceye 

dek 2 ya melāyike nisbeti ġālib ola ya şeyṭān nisbeti ġālib ola çünki         
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3 taḳāżāsına ḫilāf eyleyesin ve göñülden kerīh göresin 4 eger senden anuñ 

şehveti ve hevesi bāḳī ḳalursa sen anuñla 5 me`ḫūẕ olmazsın ki vesvese 

ve şehvet ādemüñ ṭabīatı- 6 dur ve saña kendü ṭabīatı ki bāṭıl ḳıl diyü 

buyurmadılar belki anı 7 zīr-dest ḳıl tā ki seni ṭamuya ṣalmasun diyü 

buyurdılar  

 tevāżuñ 8 fażīleti beyānındadur 

  Resūla’llāh ṣ.a.s. eyitdi hīç bir kimesne 9 tevāżu ḳılmadı ki Ḥaḳ Teālā 

anuñ izzetin arturmadı ve Resūl a.s. 10 eyitdi  hīç bir kimesne yoḳdur 

ki anuñ başında bir uyan olmaya 11 ki ol uyanı iki ferişte ṭutmaya çünki 

tevāżu 12 ḳılmaḳ dileye anlar ol uyanı yoḳaru çeküp eyderler ki iy bār-ı 

Ḫudā 13 sen bu ḳuluñı rifatde ḳıl ve eger mütekebbirlük ḳılsa anı 

56b aşaġa 1 çeküp eyderler ki iy bār-ı Ḫudā ẕelīl eyle ve baḥtlu ol kimesne-    

2 dür ki tevāżuı ola fe-emmā tevāżuı bī-çārelüginden olmaya ve nafaḳa 

3 vire ve virdügi ḥarāmdan olmaya ve bī-çāre merḥamet eyleye ve 

hekīmlere 4 ve ālimlere iḫtilāṭ eyleye īẟār-ı Āīşe raḍıya’llāhuanhā       

5 eyitdi ibādetüñ efḍalinden ġāfilsiz ki ol tevāżudur Fuḍayl 6 eyitdi 

tevāżu oldur ki her kişi kim dünyā’ı senden az cem 7 itmişdür anı 

kendüñden alā göresin özüñe gitdükde 8 olan dünyā sebebi-y-le ġadr 

göstürmeyesin ve her kimesne ki 9 dünyā’ı kendüñden ziyāde cem 

eyleye anı kendüñden ednā ṭutasın 10 ki dünyā sebebi-y-le ḳatuñda anuñ 

hīç ḳadri olmaduġın 11 göstüresin Ḥaḳ Teālā Īsā a.s. vaḥy ṣaldı kim 
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her vaḳt ki 12 bir nimet virürem eger tevāżuñ ziyāde olursa ol nimeti 

13 tamām ḳıluram bir kimesne vāḳıasında Alī’ye eyitdi yā Alī baña 

57a 1 naṣiḥat ḳıl didi Alī eyitdi ne gökçek ḥāldür ġanīlerüñ faḳīrler 2 üzerine 

tevāżuı āḫiret ẟevābından ötürü ve andan daḫı gökcek 3 faḳīrlerüñ 

ġanīlere mütekebbirlügidür Ḥaḳ Teālā’nuñ fażlına 4 itimād idüp 

Resūl’den a.s. sū`āl eyitdiler ki kibr nedür diyü 5 eyitdi oldur ki Ḥaḳḳ’a 

boyun egmeye ve ḫalḳa ḥaḳāret 6 gözi-y-le baḳa ve bu iki muḥāsib ḫaṣlet 

Ḥaḳ Teālā ile ḳul ortasında 7 azīm ḫaṣletdür ve aẓīm ḥicābdur ve 

dükeli yaramaz ḫulḳlar 8 bundan tevellüd iderler dükeli gökcek 

ḫulḳlardan ādemi girü ḳor 9 zīrā ki her kimesne ki ḫwācelügi ve azīzlügi 

özinde ġālib 10 ḳıla her nesne ki ġayrılara revā göre özine görmez bu ḫod 

11 Müsilmānluḳ şarṭı degildür 

 faṣl 

 kibr marażınuñ ilācı beyānındadur 

 12 bilgil ki bir illet bir ḥabbe miḳdārı ādemden saādet yolını 13 baġlaya  

57b aña ilāc farż-ı ayndur ve bu marażdan hīç aḥad ḫālī degildür 1 ve anuñ 

ilācı oldur ki Ḥaḳ Teālā’ı añlaya şöyle ki kibr ve aẓamet 2 ġayrıya 

lāyıḳ bile ve özini daḫı añlaya şöyle ki özinden ziyāde 3 ḥaḳīr kimesne 

olmaduġın bile ve’l-ḥāṣıl eger bir kimesne bu ẕikr olanı 4 yanī Allāh 

Teālā’nuñ ṣıfatını ve kendünüñ miḳdārını tamām fikr 5 ide bilmese 
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Ḳur`ān’da aña bir āyet kifāyet ider şöyle ki Ḥaḳ 6 Teālā’nuñ bu ḳavlini 

fikr eyleye   اآفره قتل االنسان ما   

قدره ثم السبيل من اي شىء خلقه من نطفة حلقه ف 7    

41 رهش انشاء  ثم اماته فاقبره ثم اذایسره 8    Ḥaḳ T42 insānda 9 olan ḳudretini tarīf 

eyledi ve anuñ aḥvālinüñ evvelini ve āḫirini 10 ve ortasını insāna beyān 

eyledi ammā evvel ol nesne’i ibtidā` 11 buyurdı ki  من اى ثيى  ḫalḳa 

gerekdür ki fikr eyleye ki hīç 12 yoḳdan nā-çīz ve yoḳdan abeẟ nesne 

yoḳdur ve özi ibtidā` 13 ḥālinde yoġ-ıdı ve ezelden yaradılmış zamānına 

58a gelinceye dek 1 yoḳluḳ perdesinde ne nāmı var idi ve ne ḫod nişānı          

2 nite kim Ḥaḳ Teālā eyitdi   هر من الدنهل اتى على االنسان حي  

 pes Ḥaḳ Teālā ṭopraġı yaratdı ve 4 ṭopraḳdan ḫwor  43مذآورا لم یكن شيا 3 

nesne yoḳdur ve nuṭfe’i ve alaḳa’ı yaratdı ki 5 bir pāre ṣu ve bir pāre 

ḳandur ve andan pelīd nesne yoḳdur pes 6 Ḥaḳ Teālā insānı yoḳdan var 

eyledi ve aṣlını bir pāre ẕelīl 7 ṭopraḳdan ve bir pāre pelīd ṣudan ve 

ḳandan ḳıldı ve andan 8 ṣoñra bir pāre et oldı ne uyuşması var ve ne 

görmesi ve ne 9 ḥareketi var idi belki bir cāmid nesne idi Ḥaḳ T 10 aña 

göz vesāyir nesne yaratdı ki görinür ve anda bu deñli 11 acāyib nesneler 

yaratdı tā ki anlarla yaradanuñ 12 celāli ve cemālini ve aẓametini idrāk 

eyleye kibr eylemekden 13 ötürü yaradılmadı ve kendü özinde peydā  

                                                 
41 Kur’an-ı Kerim Abese suresi 17-23 ayetler 
42 Te’âlâ sözü için müellifin veya müstensihin kullandığı kısaltma  
43 Kur’an-ı Kerim İnsan suresi 1. ayet 
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58b ḳılmadı tā ki 1 anlarla mütekebbirlük eyleye naẓar eyleye göre ki kibr bir 

yemdür 2 ve bilgil ki ṣaḥābeden birisi eyitdi kāşki ben bir ḳoyun 

olaydum 3 ve beni öldürüp yiyelerdi ve biri daḫı kāşki ben bir ṣaman 

çöbi 4 olaydum pes her kimesnenüñ ki öñinde ḫātime ḳorḫusı ola 

mütekebbir- 5 lik ḳayusı olmaz  

fażīlet ü ẟevāb u tevbe  

bilgil ki Ḥaḳ Teālā 6 dükeli ḫalḳa tevbe buyurdı ve eyitdi                 

الى اهللا جميعا واوتوب    

 yanī her kimesne ki felāḥ  8 bulmaḳ ümīdi   44لمومنون لمعلكم تفلحون  اایها  7

idinür tevbe ḳılsun ve Resūla’llāh a.s. eyitdi her kimesne 9 ki güneş 

maġribden ṭoġmazdan evvel tevbe eylese tevbesi 10 ḳabūl ḳılınur ve 

Resūla’llāh a.s. eyitdi peşīmān olmaḳ tevbedür 11 ve Resūla’llāh a.s. 

eyitdi ḫalḳuñ yolı ve uġraġı olan mesāvī 12 yerinde ṭurmaḳ ki bażı 

kimesne olur ki anda ṭurup 13 her kim ki geçer masḫaraya alur ve her 

59a avrat ki geçe aña faḥş 1 söyler ve bu maḳūle kimesne ol maḳūle yirden 

ṭurmaz tā ki ṭamu 2 kendüye vācib olmayınca meger ki tevbe eyleye ve 

Resūl a.s. 3 eyitdi Ḥaḳ Teālā hīç bir bendenüñ bir günāhda 

peşīmānluġın bilmedi ki 4 anı yarluġamış olmaya istiġfār itmezden evvel 

 

 

                                                 
44 Kur’an-ı Kerim Nûr suresi 31. ayet 
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faṣl  

bilgil ki 5 tevbe dükeli kimesneye vācib olduġın anuñla bilürsin 6 ki şol 

kimesne bāliġ ve kāfir ola aña küfürden tevbe 7 eylemek vācibdür ve 

eger Müsilmān olursa ve Müsilmānluġı 8 atasına ve anasına taḳlīdle 

eylerse ve dil-ile söyleyüp 9 göñli ile ġāfil olursa ol ġafletten tevbe 

eylemek vācib 10 olur tā ki göñli ḥaḳīḳat-i īmānda āgāh ola ve ḥaḳīḳat-i 

11 īmānı bilmekde murād ilm-i kelāmda ẕikr olınan üzre 12 bilmek 

degildür belki murād oldur ki sulṭān-ı īmān 13 göñülde muẓaffer ve ġālib  

59b ola şöyle ki ḥükm anuñ ola 1 ancaḳ ve ol vaḳt ḥükm anuñ olur ki ten 

memleketinde her ne ḥareket 2 eylerse dükeli īmān fermānı ile ola şeyṭān 

fermānı-y-la olmaya 3 bilgil ki vācib iki ḳısımdur biri oldur ki fetvā-yı 

ẓāhirede vācib 4 ola avām-ı nāsuñ derecesinüñ ḥaddi üzre ki eger 5 bu 

miḳdār-ıla olursa ālem vīrān olmaya ve maīşet-i dünyāya 6 ḳādir olalar 

ve vācib ol vācibdür ki anları ṭamu aẕābından 7 ḫalāṣ eyleye üçinci 

vācib oldur ki umūm ḫalḳ anuñ 8 edāsına ṭāḳat getürmeye ve egerçi bu 

vācibi edā itmemeg-ile 9 ṭamu aẕābın görmezler velīkin żāyi ḳılduḳları 

derecelerüñ 10 ḥasreti aẕābından ḫalāṣ bulmazlar zīrā ki āḫiretde 11 bir 

ṭāyife görseler gerekdür ki özlerin alā ola göklerde 12 yılduzlar gibi bu 

ḥasret ve ḫasāret anlar-içün bir aẕāb 13 olur ve bu tevbe ki vācibdür  

60a didük bu aẕābuñ ḫalāṣı 1 içündür ve nite kim bu cihānda aḳrānında 

birisine ziyāde manṣıb ve ziyāde 2 derece ḥāṣıl olmış görse cihān gözine 

ḳarañu olur ḥasretinden 3 egerçi yimek ve mālı alınmaḳ ve eli kesilmek 
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aẕābından ḫalāṣ 4 bulmışdur ve bu sebebdendür ki ḳıyāmet günine 

teġābün dirler ki 5 ġabn ve ziyān güni dimek olur ki ḳıyāmet güni hīç 

kimesne ġabinden 6 ḫālī olmaz şol ki ṭāat ḳılmadı niçün ḳılmadum diyü 

ġabn 7 ve ḥasret çeker ve şol ki ḳılmışdur niçün ziyāde ḳılmadum diyü 

ḥasret 8 çeker ve bu ecldendür ki Resūla’llāh a.s. özüni aç ṭutardı anı 

bilmezem 9 iytdi ki ṭaām ḥarām degildür tā Āīşe r.a. eyder elümi 

Resūla’llāh 10 ṣalla’llāhu aleyhi ve sellemüñ mübārek ḳarnı üzerine 

ḳodum ziyāde 11 żaafından merḥametüm gelüp aġladum ve eyitdüm yā 

Resūla’llāh cānum 12 saña fidā` olsun ne olayduñ bu dünyāda ṭoyınca 

ṭaām yiyeydüñ 13 Resūl eyitdi yā Āīşe benüm ḳardaşlarum ki himmet  

60b ṣāḥibleri 1 idi benden ilerü gitdiler ve kerāmetler buldılar ḳorḫaram ki 

eger dünyādan 2 naṣīb bulursam benüm derecem anlaruñ derecesinden 

ednā ola 3 bir nice ṣabr eylemem ḫayırlıdur bürāderlerümden girü 

ḳalmaḳdan ise didi 4 Īsā ṣ.a.s. yatduḳda başı altına bir ṭaş ḳodı iblīs aña 

eyitdi dünyā’ı 5 terk eylemedüñ mi idi şimdi peşīmān mı olduñ Īsā 

eyitdi eyledüm ki 6 peşīmān olam iblīs eyitdi başuñ altına ṭaş ḳoduñ 

tenaum ḳaṣd 7 eyledüñ Īsā ol ṭaşı başı altından alup yabāna atdı ve 

eyitdi 8 bu daḫı dünyā-y-ıla saña baġışladum ve Resūl a.s. bir yeñi 

nalın ḳayışı 9 ḳaplamış idi çünki gözi aña ṭuş oldı eyitdi ol köhne         

10 ḳayışı getürüñ ve Ṣıddīḳ r.a.   ب العالمين ررضى االبرارا مين یا    11 şol dem 

ki süd içdi ve anda şübhe olduġın bildi boġazına 12 şol ḳadar barmaḳ urdı 

istifrāġ itmek içün ki cānı çıḳmaḳ 13 ḳorḫusı oldı ne dirsin Ṣıddīḳ 
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61a bilmezem iytdi ki fetvā-yı āmme 1 ġayrıdur ve ṣıddīḳlaruñ ḫaṭargāhı 

ġayrıdur ve Ḥaḳ Teālā’nuñ maḫlūḳātında 2 Ḥaḳ Teālā’ı añlayan ve 

Ḥaḳ Teālā’nuñ mekrini ve yolınuñ ḫaṭarını ziyāde 3 bilen ṣıddīḳlardur 

ve şöyle gümān itme kim buncaları abes yere 4 iḫtiyār itmiş olalar pes 

anlara iḳtidā ile ve fetāvā-yı āmmeye yapışma ki 5 bu bir daḫıdur pes bu 

cümleden bildüñ bende hīç bir vaḳt tevbeden 6 müstaġnī olmaz ve Ebū 

Süleymān-ı Dārānī45 raḥmetu’llāhialeyh eydür eger bir bendeyi 7 hīç bir 

nesne ile ḫisāb ṭutmayup żāyi ḳılduġı rūzigār ile 8 ṭutarlar bu ġuṣṣa 

ölüm vaḳtinde aña tamāmdur ve bilgil ki her kimesnenüñ 9 ki bir gevher 

nefīsi ola ol gevheri żāyi ḳılduḳda aġlasa yeridür ve eger 10 gevheri 

żāyi ḳılması-y-la bile uḳūbeti ve belāsı daḫı olsa aġlamaġuñ 11 ziyāde 

yeridür ve ömürden her nefes bir gevherdür ki anuñla saādet-i 12 ebedī 

ṣaydın itmek olur ve eger bir kimesne anı maṣiyyete ḫarc 13 eylese ne  

61b dirsin bu maṣiyyetden ḫaber alduḳda anuñ ḥāli nice gerekdür 1 ve bu bir 

muṣībetdür ki andan bir vaḳtde ḫaber alur ki ḥasretüñ fāyidesi 2 olmaz ve 

Ḥaḳ Teālā iyder   یاتى احدآم ن قناآم من قبل ا رزمما اوانفقو   

46 قریب اجلالموت فيقول رب لوال اخرتنى الى   3  eyitdiler ki bu āyetüñ 4 manası 

budur ki bende ölüm vaḳtinde melekü’l-mevti gördükde bilür ki göç       

5 vaḳtidür pes anuñ göñlinde bir ḥasret peydā olur ki nihāyeti olmaya      

6 ve iyde ki yā melekü’l-mevt baña bir gün mühlet vir tā ki tevbe ḳılam    

7 ve öẕrümi dileyem melekü’l-mevt iyde bundan evvel çoḳ günler geçdi 
                                                 
45 Metinde Süleymân yerine Selmân yazılmıştır. 
46 Kur’an-ı Kerim Münâfikûn suresi 10. ayet 
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şimdiki ḥālde 8 ömrüñ āḫire irişdi ve hīç gün ḳalmadı ol kimesne iyde 

bārī bir 9 sāat mühlet vir melekü’l-mevt iyde dükeli sāatler tamām oldı 

10 ve hīç sāat ḳalmadı çünki bu nevmīdlük şerbetin ṭada anuñ aṣıl         

11 īmānı ıżṭırāba düşer ve  العياذ باهللا  ezelde şeḳāvetine ḥükm 12 olunmış 

olursa şek ve ıżṭırāb aña ġālib olup bed-baḫt olur 13 ve eger saādetine  

62a ḥükm olunmış olursa aṣıl īmānı selāmet-le ḳala 1 ve bu cihetden Ḥaḳ 

Teālā eyitdi      ت التوبة للذین یعملون السيات سولي  

47نحضر احدهم الموت قال انى تبت اال حتى اذا 2    yanī tevbeleri maḳbūl 3 degildür 

anlaruñ yaramazluḳ işleyüp ölüm vaḳtine geldükde tevbe ideler 4 ve 

dimişlerdür ki Ḥaḳ Teālā’nuñ bendesi-y-le iki sırrı vardur biri budur ki           

5 anadan ṭoġduḳda Ḥaḳ Teālā aña iyder ki seni pāk ve müretteb 

yaratdum ve ömriñi 6 saña emānet virdüm gözüñ aç tā ki ölüm vaḳtinde 

emāneti ne vech-ile 7 teslīm eyleseñ gerekdür ve biri daḫı budur ki ölüm 

vaḳtinde iyde ki 8 yā benüm ḳulum ol emāneti ne ḳılduñ eger ṣaḳladuñ 

ise anuñ cezāsın 9 bulasın ve eger żāyi ḳılduñsa ṭamuya ḥāżır ol ki ṭamu 

senüñ inṭiẓāruñda- 10 dur  

 tevbenüñ ḳabūl olmasınuñ beyānındadur 

 bilgil ki çünki tevbe 11 şarṭlar-ıla ola bi’ż-żarūr maḳbūl olur çünki tevbe 

eyleyesin ḳabūlinde 12 şek eyleme belki anda şek eylemege tevbe şarṭlar-

ıla mı oldı yā- 13 ḫūd şarṭsuz mı oldı ve her kimesne ki ādemoġlınuñ 

                                                 
47 Kur’an-ı Kerim Nisâ suresi 18. ayet 
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62b göñlinüñ 1 ḥaḳīḳati ne idügin ve anuñ bedene alāḳası nice idügin ve 

ḫażret-i 2 ulūhiyyetüñ münāsebeti nice idügin ve ḫażret-i ulūhiyyetden 

ḥicāb 3 nite olduġın bilse günāh sebeb ḥicāb olup tevbe ol ḥicābı 4 ref 

olduġından şek eylemez ve ḳabūl tevbe daḫı ref-i ḥicābdan ibāretdür   

5 zīrā ki ādemoġlınuñ göñli aṣılda bir gevher-i pākdür ki ferişteler           

6 gevher cinsindendür ve şol āyīne gibidür ki anda ḫażret-i ulūhiyyet       

7 görinür eger bu ilelden ṭaşra çıḳduġı ḥīnde anı jengār 8 ṭutmamış 

olursa ve her işledügi günāh bir ẓulmet olup anuñ 9 göñli āyīnesinde 

ḳarār ider ve her ṭāatle göñli āyīnesine bir nūr 10 irişür ve ol nūrı ẓulmet 

maṣiyyeti andan ıraḳ eyler ve hemīşe 11 nūr ṭāatüñ ve ẓulmet 

maṣiyyetüñ eẟerleridür göñül āyīnesine biri 12 birinüñ aḳabınca irişür 

çünki ẓulmet çoġalduḳda tevbe eyleye ṭāatüñ 13 nūrları ol ẓulmeti zāyil  

63a ḳılur göñül aṣılda olan ṣafāya ve yeñilüge 1 meveddet eyler meger ki 

günāh işlemekde şol deñlü idmān itmiş ola ki 2 jengār göñlinüñ 

cevherine irişüp yir itmiş ola ki artuḳ ilāc ḳabūl 3 eylemez şol āyīne gibi 

ki jengār anuñ içerüsine kār itmiş ola ve buncılayın 4 göñül tevbe ḫod 

ḳabūl eylemez meger ki hemīn dil-ile tevbe ḳıldum diye 5 Resūla’llāh 

a.s. eyitdi bende gāh olur ki günāh sebebi-y-le uçmaġa girür 6 eyitdiler 

bu nice olur yā Resūla’llāh eyitdi bir kimesne günāh işler 7 ve ol günāha 

peşīmān olur ve ol peşīmānluḳ anuñ göñlinden 8 gitmez tā uçmaġa 

irişince ve dimişlerdür ki ol peşīmānluḳ arasında 9 gāh olur ki iblīs 

aleyhi’l-lane eyder ki kāşki ben anı günāha 10 ṣalmamış olaydum ve 
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Resūla’llāh a.s. eyitdi ḥasenāt seyyiātı 11 maḥv ider ṣu ḳaftānuñ kirin 

maḥv eyledügi gibi ve Fuḍayl İyāż 12 r.ḥ. eyitdi Ḥaḳ Teālā 

peyġamberlerden birine eyitdi günāhkārlara 13 beşāret ḳıl ki eger tevbe 

63b eylerlerse tevbelerin ḳabūl eylerem ve ṣıddīḳlara 1 ḫavf vir ki eger 

adlümle amel idersem dükelisine uḳūbet iderem ve Ṭalaḳ 2 bin Ḥabīb 

raḥmetu’llāhi aleyh eyder Ḥaḳ Teālā’nuñ ḥuḳūḳı andan aẓīmrekdür    

3 ki aña ḳıyām göstürmege ṭāḳat götürüle pes dāyimā tevbeden ḫālī         

4 olmamaḳ gerekdür Ebū Ṭalib-i Mekkī r.ḥ. Ḳūtu’l-ḳulūb adlu kitābı       

5 te`līf eyledükde eyitdi cemī aḫbārı ve aḳvāli cem eyledüm 6 kebīre’i 

on yedi buldum ki dördi göñüldedür ki küfr 7 ve maṣiyyet üzre muṣırr 

olmaḳdur egerçi ṣaġīre daḫı olursa 8 şöyle ki yaramaz işi işleye ve andan 

tevbe eylemek hergiz 9 göñline gelmeye ve biri daḫı Ḥaḳ Teālā’nuñ 

raḥmetinden ümīd 10 kesmekdür ki aña ḳunūṭ dirler ve biri daḫı Ḥaḳ 

Teālā’nuñ mekrinden 11 emīn olmaḳdur şöyle ki ben yarluġanmışam 

diyü göñli emīn ola 12 ve dördi daḫı dildedür biri yalan şehādetdür ki 

anuñla 13 bir ḥaḳ bāṭıl ola ikinci bir Müsilmāna zinā lafż-ıla sögmekdür 

64a 1 şöyle andan ḥadd lāzım ola üçinci yalan yere and içmekdür ve şöyle     

2 ki anuñla bir ḥarām mālı yāḫūd bir kimesnenüñ ḥaḳḳını ala 3 dördinci 

oldur ki cāzūluḳdur ki ol daḫı kelimāt-ıla olur ki 4 dil-ile söylenür ve üçi 

ḳarındadur biri şarāb içmekdür ve cemī 5 sekir viren nesneleri içmekdür 

ve biri daḫı yetīm mālını yemekdür 6 biri daḫı ribā yemekdür ve ikisi 

daḫı fercdedür ki zinā ve livāṭa- 7 dur ve ikisi daḫı eldedür ki ādem 
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öldürmek ve uġruluḳ eylemekdür ki 8 bir vech-ile ki ḥaddi vācib ola ve 

biri daḫı ayaḳdadur ki kāfir 9 cenginde ḳaçmaḳdur şöyle ki bir Müsilmān 

iki kāfirden ḳaça yāḫūd 10 on Müsilmān yigirmi kāfirden ḳaça ammā 

eger kāfirler ziyāde çoḳ 11 olursa ḳaçmaḳ revā olur ve biri daḫı dükeli 

bedendedür ki 12 ol anaya ve ataya incinmekdür ve bilgil ki kebīre’i 

anuñla 13 bilmişlerdür ki ḥadd lāzım gele yāḫūd Ḳur`ān’da andan ötrü 

64b aẓīm tehdīd 1 āyeti gelmiş ola ve kebīrenüñ tafṣīlinde bażı taṣarruf 

vardur ki 2 İḥyā 48  kitābında ẕikr olunmışdur ve bu kitāb anı ẕikr 

eylemege müteḥammil 3 degildür ve bu tafṣīli bilmekden maḳṣūd oldur 

ki kebīreden ziyāde 4 iḥtiyāṭ olına ve şöyle bilmek gerekdür ki ṣaġīreye 

muṣırr olmaḳ 5 daḫı kebīredür egerçi ṣaġīreye ferāyiż keffāret 6 olur 

dimişdük nite kim ṭāat ber-devām olduḳda göñli rūşen 7 ḳılmaḳda anuñ 

eẟeri aẓīm olur ve bu ecldendür ki Resūla’llāh a.s. 8 eyitdi işlerüñ 

yaḫşıraġı oldur ki ittiṣāl üzre ola her ne 9 deñlü daḫı az olursa ve anuñ 

miẟli oldur ki şol ṣu ḳaṭresi 10 gibidür ki bir ṭaş üzerine ṭama ṭama lā-büd 

ol ṭaşı deler 11 ve eger ṣuyı bir uġurdan ol ṭaş üzerine dökseler eẟer itmez 

12 ve ḫaberde gelmişdür ki mü`min kendü günāhın şol ulu 13 ṭaġlar gibi  

65a görür ki özünde muallaḳ dura ve üstine diyü ḫavf 1 eyleye ve münāfıḳ 

günāhını şol siñek gibi görür ki bir tene ḳona ve ḳalḳa 2 ve dimişlerdür ki 

maġfiret olınmayan günāh şol günāhdur ki 3 anı işleyen kimesne bu 

seheldür kāşki dükeli günāhlarum böyle 4 olaydı diye enbiyādan birine 

                                                 
48 Metnimizde iki yerde geçen İḥyā  adlı eser, Eḥyā şeklinde yazılmıştır. 
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vaḫy geldi ki günāhuñ ṣaġīrelügine 5 naẓar eyleme benüm buyruġuma 

muḫālifet eyledüñ ve her ne deñlü bende ki 6 Ḥaḳ Teālā’nuñ celāline 

ārifrek olsa ṣaġīre olan günāh 7 anuñ ḳatında aẓīmrek görinür ve’l-ḥāṣıl 

Ḥaḳ Teālā’nuñ ġażabı 8 günāhlarda gizlidür mümkindür ki ġażabı şol 

günāhda ola 9 ki sen sehl görürsin nite kim Ḥaḳ Teālā eyitdi  ونهبسوتح     

49هينا وهوعنداهللا عظيم  10   yanī manā-yı laṭīfi dimek olur ki 11 siz anı sehel 

görürsiz fe-emmā ol Ḥaḳ Teālā ḳatında aẓīm- 12 dür ve bilgil ki selefde 

geçen ulular eyitmişlerdür ki hīç 13 Müsilmān olan kimesnenüñ andan 

65b ulu cenābeti yoḳdur ki günāhı 1 ġayruñ gözine āsān göstüre ve biri daḫı 

oldur ki günāhı şol 2 kimesne işleye ki ālim ola ve ḫalḳuñ muḳtedāsı ola 

3 anuñ ḥālin görüp ġayrılar daḫı günāha cür`et ḳılalar ve iydeler ki 4 eger 

bu günāhı işlemek cāyiz olmaya-y-dı ālim işlemezdi şol 5 ālim gibi ki 

ibrişīm geye ve sulṭānlar ḳatına vara ve anlaruñ 6 mālını ala ve 

mubāḥātde dilini şefāat idüp żabṭ itmeye 7 ve aḳrānına ṭan eyleye ve 

dükeli şākirdleri daḫı anı görüp 8 iḳtidā ideler ve özleri daḫı üstādları 

gibi ola 9 ve şākirdlerinüñ şākirdleri daḫı üstādlarına iḳtidā ideler 10 ve 

lā-büd dükelinüñ vebāli muḳtedāya ola ve bu ecldendür ki 11 dimişlerdür 

ki baḫtlu ol kimesnedür ki öldükde günāhları 12 daḫı özi-y-le öle ve bir 

kimesne ki ẕikr olınan ālim gibi ola 13 anuñ günāhları biñ yıl bāḳī ola 

66a kendüden ṣoñra ve bu ecldendür ki 1 ulemā bu ḫaṭarda dirler ki 

nicelerüñ günāhınuñ biri biñe yazılur 2 ve ṭāatlerinüñ daḫı biri biñe 
                                                 
49 Kur’an-ı Kerim Nûr suresi 15. ayet 
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yazılur zīrā anlara iḳtidā ḳılanlaruñ ẟevābı özlerine 3 daḫı ḥāṣıl olur ve bu 

cihetden ālime vācib olan budur ki maṣiyyet 4 ḳılmaya ve bu ulu 

günāhdur ki bir ālimüñ ḫaṭāsını anlara hikāyet 5 ḳıla ki bu sebeb-ile çoḳ 

kimesne ḍalālete düşer ve günāh 6 işlemege cür`etlü olur pes dükeli 

ḫalḳuñ ḫaṭāsını setr eylemek 7 vācibdür ve ulemānuñ ḫaṭāsını setr 

ziyāde vācibdür 

 8 faṣl  

tevbenüñ şarṭlarını beyānındadur 

tevbenüñ aṣlı 9 peşīmānluḳdur ve anuñ netīcesi irādāt ḥāṣıl olur ammā                    

10 peşīmānluġuñ alāmeti budur ki özinde dāyimā ġam ve ḥasret 11 ola ve 

zārī ḳılmaḳ ola zīrā ki bir kimesne özüni helāk 12 üzre göre ḥasretden 

nice ḫālī olur ve eger anuñ bir 13 ḫasta oġlı olsa ve bir kāfir ṭabīb aña  

66b iyde ki bu ḫastalik 1 ḫaṭarnākdür ve bunda helāk endīşesi vardur dise 

muḳarrerdür ki 2 anuñ cānına ḫavf ve ġam āteşi düşer ve bu daḫı 

malūmdur ki 3 kendünüñ nefsi öz oġlından daḫı azīzdür ve Ḥaḳ Teālā 

4 ve Resūla’llāh ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem ṭabīb-i kāfirden ḫod            

5 ṣādıḳlardur ve āḫiret helākliginüñ ḳorḳusı ölüm ḳorḳusından 6 daḫı 

aẓīmdür ve maṣiyyetüñ Ḥaḳ Teālā ġażabına delālet 7 ḳılması 

ḫastaluġuñ ölüme delālet itmesinden daḫı ẓāhirdür 8 pes bu cümleden 

ḫavf ve ḥasret ẓāhir olmazsa maṣiyyetüñ 9 āfetine henüz īmān 

getürmemişdür ve her ne deñlü ki bu ḫavf 10 āteşi ziyāde ola günāhlaruñ 

keffāretinden eẟeri ziyāde olur 11 zīrā ki şol jengār ve ẓulmet ki 
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maṣiyyetden ḥāṣıl 12 olup ḳalbinde ḳarār itmişdür nedāmet āteşinden 

ġayrı nesne 13 ile maḥv olmaz ve bunuñla göñül raḳīḳ olmaġa başlar ki 

67a ḫaberde 1 gelmişdür ki tevbe idenlerle ṣoḥbet ḳıluñ ki anlaruñ ḳalbi raḳīḳ 

olur 2 ve bendeye vācib degildür ki sulṭānuñ öñinde günāhına iḳrār50          

3 eyleye üzerine lāzım gelen ḥadd-i şeri icrā itsünler diyü belki ol 

günāhı 4 bühtān eyleyüp aña tevbe eyle tedārük eyleyüp çoḳ ṭāatüñ 

eyleye ve her 5 nesne ki ṣaġāyir ola girü bunuñ gibidür meẟelā nā-

maḥreme 6 naẓar ḳılsa ya ṭahāretsüz elin muṣḥafa ursa ya cenābet-ile 

mescide 7 girse yā saz diñlese bunlaruñ her birine żıddı-y-la keffāret       

8 eyleye tā ki anı maḥv eyleye ki Ḥaḳ Teālā buyurur ن بان الحسنات یده      

 yanī günāhdan ṣoñra ẟevāb işlemek günāhı 10 maḥv eyler   51السيات 9

egerçi her ẟevāb maḥv ider lākin żıddı olanuñ eẟeri 11 ziyāde olur saz 

dinlemek keffāreti Ḳur`ān diñlemeg-ile 12 olur ve şarāb içmek keffāreti 

anuñla olur ki göñli 13 ārzū itdügi ḥelāl şarābı içmeyüp fuḳarāya ṣadaḳa  

67b ḳıla 1 tā ki her ẓulmet ki ol günāhdan ḥāṣıl olmışdur bu ẟevābdan 2 bir 

nūr ḥāṣıl olup anı maḥv eyleye bilgil ki her renc ki bir mü`mine 3 irişe 

eger ayaġına diken batmaḳ daḫı olursa günāhına 4 keffāret olur ve 

Resūla’llāh a.s. eyitdi günāhlardan bażısı  5 vardur ki ġuṣṣadan ġayrı 

nesne aña keffāret olmaz ve bir 6 rivāyetde daḫı gelmişdür ki ayāl 

ġamından ve maīşet ġuṣṣasından 7 ġayrı aña kifāyet eylemez ve Āīşe 

raḍıya’llāhu anhā eyder bir ḳuluñ 8 ki günāhı çoḳ olsa ve keffāret olcaḳ 
                                                 
50 Metinde bu kelime icrār şeklinde yanlış yazılmıştır. 
51 Kur’an-ı Kerim Hûd suresi 14. ayet 
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miḳdārı ṭāat 9 olmasa Ḥaḳ Teālā anuñ göñline bir ġam ṣalar ki ol 

günāhına 10 keffāret olur ve şöyle gümān eyleme ki bu anuñ iḫtiyārı-y-la 

degildür 11 ve hem iḥtimāldür ki dünyā maṣlaḥatından ötürü ġuṣṣalu 

olmış ola 12 ve dünyā-içün ġam çekmek ḫaṭādur ne vech-ile günāha 

keffāret 13 olur dimege ḥaḳīḳat-ı ḥāl senüñ gümān itdügüñ gibi degildür 

68a belki 1 her nesne ki göñlüñi dünyādan bīzar eyleye ol senüñ-içün ḫayrdur 

2 egerçi senüñ iḫtiyāruñla degülse de belki eger ol ġuṣṣaya bedel             

3 göñlüñe şādıluḳ geleydi murāduñ ḥāṣıl olup dünyā senüñ 4 uçmaġuñ 

olurdı ḥażret-i Yūsuf ṣalavātu’llāhi aleyhi 5 ve selāmuhu52 Cebrāyil a.s. 

eyitdi ol ġuṣṣalu yiri nice bulduñ 6 yanī Yaḳūb’ı a.s. nice bulduñ 

Cebrāyil a.s. eyitdi anı yüz ananuñ 7 ġuṣṣası-y-la buldum ki oġulları 

ölmiş ola Yūsuf a.s. eyitdi 8 aña bu ġuṣṣadan ötrü ne ivaż ola Cebrāyil 

a.s. eyitdi 9 yüz şehīdüñ ẟevābı olur ammā ḥaḳḳ-ı abdüñ günāhlarda     

10 gerekdür ki dükeli ḫalāyık-ıla olan muāmelelerin ḥisāb 11 eyleye belki 

ḫalḳ-ıla ṣoḥbet eyleyüp anlarla olan sözi 12 dükeli ḥisāb eyleyüp 

ḥelālluġını dileye ve bu ḥelālluġı ġaybet 13 ḫuṣūṣında dükeli kimesneye 

68b düşvārdur ki dükeli kimesne’i 1 ṭaleb eylemek mümkin olmaz pes imdi 

gerekdür ki ṭāati ziyāde 2 ḳıla tā şol ḳadar ṭāat cem ola ki bu ḥuḳūḳı 

ḳıyāmet güni 3 özinden alduḳları vaḳtde özi-çün kifāyet miḳdārı 4 ẟevāb 

ḳala  

 

                                                 
52 Burada selâmuhu değil sellemehu olmalıdır. 
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faṣl  

her kimesneden ki tevbe arasında bir günāh 5 ṣādır olsa gerekdür ki tacīl 

keffāret eyleyüp anuñ 6 tedārügine meşġūl ola tevbe eylemeg-ile ve bażı 

ḫaberde gelmişdür ki 7 günāh iden kimesne iki rekat namāz ḳılsa ve 

andan ṣoñra 8 yetmiş kerre istiġfār eylese ve yüz kerre sübḥāna’llāhi’l-

aẓīm 9 ve biḥamdi dise ve olduġı miḳdār ṣadaḳa virse ve bir gün 10 oruç 

ṭutsa günāha keffāret ola  

faṣl  

ṣabruñ 11 ve şükrüñ beyānındadur 

bilgil ki tevbe ṣabursuz rāst gelmez belki 12 ferāyiz edā itmek ve 

maṣiyyeti terk eylemek ṣabursuz rāst 13 gelmez ve bu ecldendür ki  

69a Resūla’llāh a.s. eyitdi ṣabr 1 īmānuñ nıṣfıdur ululuġuñ ve fażluñ 

alāmetidür Ḥaḳ Teālā 2 Ḳur`ān’da yetmiş yirde ṣabr yād idüp ve her 

gökcek derece’i ṣabra 3 ḥavāle ḳıldı tā ki dīni yolında imāmet ḳılmaġı 

ṣabra ḥavāle 4 ḳıldı ve eyitdi     53صبروا  لمارنا باممة یهدوناءهم منوجعلنا   yanī 

5 biz anları ḫalḳa hidāyet virürüz imāmlar ḳılduḳ ehl-i ṣabr                      

6 olduḳlarından ötürü ve Resūla’llāh a.s. eyitdi                من اقل مااوتيتم     

لصبر االيقين و عزیمه   7   yanī size virilen nesnelerüñ ġāyet 8 azı yaḳīn-ile 

ṣabrdur ve her kimesne ki bu iki nesne virilmiş ola 9 sen aña di ki yük 

çekmesün eger oruç ṭutup 10 namāz ḳılmazsa da ve eger yā aṣḥāb her 

                                                 
53 Kur’an-ı Kerim Secde suresi 24 ayet 
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nenüñ üzerine 11 iseñüz ṣabr eyleyüp andan dutmazsañuz ḳatumda 

maḳbūldür 12 andan ki biriñüz cümleñüzüñ ṭāati ḳadar ṭāat ḳıla leykin  

69b 13 ḳorḳaram ki ṭarīḳ-ı dünyā size fetḥ ola ve bundan ṣoñra 1 biriñüze 

münkir olasız tā ki gök ehli cümle size münkir 2 olalar ve her kimesneler 

ki ṣabr eyleyüp ẟevāb recā eylese ẟevābı 3 kemāl-ile bulur ve Dāvūd’a 

ṣalavātu’llāhi aleyh vaḥy geldi ki 4 yā Dāvūd aḫlāḳda baña iḳtidā ḳıl 

benüm aḫlāḳumdan biri budur ki 5 men ṣabūram  

faṣl  

bilgil ki insānı ibtidā ḥayvānāt 6 ṣıfatında yaratmışlardur ve ġıdā ve libās 

ve ziynet ve lub 7 ve havā anuñ üzerine musallaṭ ḳılmışlardur andan 

ṣoñra bülūġ 8 vaḳtinde anda melā`ike nūrından bir nūr peydā olur 9 şöyle 

ki ol nūr-ıla vāḳiolan işlerüñ āḳıbeti görür10 belki aña iki ferişte’i 

müvekkel ḳılurlar ol feriştenüñ 11 biri aña ḥidāyet ḳılup yol göstürür ki 

anuñ nūrından 12 aña bir nūr sirāyet ḳılur ve ol nūr-ıla vāḳi olan işlerüñ  

70a 13 āḳıbetin añlar ve ḫalāṣın görür tā ki bu nūr-ıla öz nefsi 1 ve Ḫudā’yı 

bilür pes ol feriştenüñ biri bir vech üzre hidāyet ḳılur 2 lākin bu ḥidāyet 

kifāyet ḳılmaz zīrā ki ziyānı bilmekde define ḳādir olmaz 3 pes ḳādir 

olmayıcaḳ ne fāyide ider nite kim ḫasta olan kimesne ḫasta- 4 lügüñ 

ziyānın bilür lākin define ḳādir olmaz pes Ḥaḳ Teālā 5 ol bir ferişte’i 

insāna müvekkel ḳılmışdur tā ki aña ḳuvvet ve istiḥkām 6 ve żabṭ virüp 

ziyānkār olan nesnelerden el çekdüre pes insānda 7 nite kim şehvete tābi 

olmaḳ tedārügi daḥı peydā olur tā ki 8 şehvete tābi olmaġuñ gelecek 
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żararından ḫalāṣ bula ve şehvete 9 muḫālifet eylemek tedārügi melāyike 

leşkerindendür ve bir şehvete muḥālifet 10 eylemek tedārügine bāiẟ dīnī 

diyü ad virelüm pes bu iki leşkerüñ 11 arasında hemīşe ceng eksük 

degüldür ki ol eyleme diyü men12 eyler ve bu eyle diyü teklīf eyler ve 

insān özi bu iki 13 taḳāżānuñ arasında ḳalmışdur eger bāiẟ-i dīnī bāiẟ-i  

70b havā ile 1 ceng eylemekde ẟābit ḳadem olsa bu ẟebāta ṣabr virilür ve eger 

bāiẟ-i 2 havāyı maġlūb eyleyüp defeylese bu ġālib olmaġa ẓafer dirler 

ve 3 mā-dām ki bāiẟ-i dīn bāiẟ-i havā-y-ıla cengde ola aña cihād-ı        

4 nefs dirler pes ṣabruñ manāsı bāiẟ-i dīnüñ bāiẟ-i havā 

muḳābelesinde 5 ẟābit ḳadem olmasıdur ve her yirdeki bu iki leşker biri 

birine muḥālifet 6 olmayalar anda ṣabr olmaz ve bu ecldendür 

melā`ikenüñ ṣabra iḥtiyācı 7 yoḳdur ve ḥayvānātuñ ve oġlancıḳlaruñ ḫod 

ḳuvvet-i ṣabırları 8 yoḳdur ve bilgil ki bu ẕikr olınan ferişte kim vardur 

kirāmen 9 kātibīn bunlardur ve her kimesne ki naẓar ve istidlāl ṭarīḳi 

malūm ola 10 bilür ki her ḥādiẟ olanuñ bir sebebi vardur ve eger iki 

muḫtelif nesne 11 vücūda gelse iki muḫtelif sebeb iḳtiṣār ider ve 

malūmdur ki 12 ḥayvānātuñ ibtidā ḥālinde ve oġlancıḳlaruñ ne hidāyeti 

var ve ne 13 ḫod işledügi işlerüñ ṣoñını fikr eylemege vuḳūfı ve ne ṣabr 

71a 1 ve taḥammüle ḳuvveti vardur ve bülūġa ḳarīb zamānda anlara hidāyet 

ẓuhūr ider 2 pes malūm olur ki bunlaruñ iki sebebe iḥtiyācı olur ve bu 

iki ferişte 3 bu iki sebebden ibāretdür ve daḫı malūm ola ki hidāyet 

aṣıldur ve 4 muḳaddemdür andan ṣoñra ḳudret ve irādet ve ameldür pes 
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ol ferişte 5 ki hidāyet anuñladur şerīfrekdür ve fāżılrekdür pes gögüsden   

6 saġ cānib aña müsellemdür ve ṣadr sensin anlar senüñ müvekkelüñdür   

7 pes bu ferişte saġ ḳol feriştesidür ve çünki ol ferişte 8 seni irşād itmeg-

içün eger aña ḳulaḳ ṭutup andan hidāyete ve marifete ḥāṣıl 9 ḳılursañ 

senüñ anı diñleyüp aña muṭī olmaġuñ aña eylük 10 eylemek olur ki anı 

muaṭṭal ḳılmamış olursın pes saña 11 bu cihetden ḥasenāt yazılur ve eger 

irāż ḳılursañ anı muaṭṭal 12 ḳılmış olursın ve ḥayvānāt her işüñi 

āḳıbete hidāyet bulmaḳdan 13 maḥrūm ḳalursın ve bu şol yatluluḳ olur  

71b ki hem aña żarar ḳılmış olursın 1 ve hem özüñe ve bu yatluluġı senüñ 

özüñe yazarlar ve girü buncılayın 2 şol ḳuvvet ki saña ṣol ḳolda olan 

ferişteden ḥāṣıl olur 3 eger şehvetde muḫālifetde anı istimāl idüp cehd 

itmezseñ sīne’i 4 ḳaplamış olursın ve bu iki ḥāli daḫı senüñ özüñe hem 

amel ṣaḥīfesine 5 yazarlar hem göñlüñ içinde yazarlar lākin göñlüñ 

andan bī-ḫaberdür ve bu 6 iki ferişte ve anlaruñ ṣaḥīfeleri ālem-i 

şehādetden degillerdür ve anları 7 bu göz-ile görmek olmaz ve çünki 

ölüm zamānı gelüp bu göz yumula 8 ālem-i melekūt gözi açıla bu ṣaḥīfe 

ḥāżır görürsin ve her ḳaçan ki 9 dileseñ görmege ḳādir olursın ve küçük 

ḳıyāmetden 10 ḫaberdār olursın ammā ol ṣaḥīfelerüñ tafṣīlini ulu 

ḳıyāmetde 11 görürsin ve kiçi ḳıyāmet didügümüz ölüm vaḳtidür nite kim 

ḥażret-i Resūl 12 ṣ.a.s. eyitdi    مت قيامته من مات فقد قا   ve her nesne ki ölür   

13 ḳıyāmetde vardur anuñ numūnesi kiçi ḳıyāmetde daḫı vardur ve anuñ 
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72a 1 tafṣīli İḥyā kitābında şerḥ olunmışdur ve malūm ola ki ṣabr 2 ol yirde 

olur ki iki muḥtelif leşker ola ve bu iki leşkerüñ birisi melāyike               

3 bölügindendür ve biri şeyāṭīn bölügindendür ve ādemoġlınuñ                

4 sīnesinde bunlar cem olmışlardur pes dīni yolında evvel ḳadem bu 

cenge 5 meşġūl olmaḳdur zīrā ki oġlanluḳ āleminde sīne ṣaḥrāsını 

şeyāṭīn 6 leşkeri ṭutmışdur melāyike leşkeri bülūġa ḳarīb ẓuhūr itmişdür  

7 pes mā-dām ki melāyike leşkeri şehvet leşkerini ḳahr eyleye saādete   

8 irişmez ve her kimesne ki bu cenge ṣabr eyleye meşġūl olup anları        

9 ḳahr eyleye vilāyeti şeyṭāna müsellem ḳılmışdur ve her kimesnenüñ ki 

10 şehveti zīr-desti ola ve şerīate muṭī ola bu fetḥ aña müyesser 11 ola 

nite kim ḥażret-i Resūla’llāh a.s. eyitdi   لكن اهللا ایمانى                                 

          ḥāṣıl-ı kelām bu sīne ḳalası ṣabr u ẟiyābetden    فاسلمعلى شيطانى  12 

13 ġayrı nesne ile fetḥ olmaz  ه ب لناةطاقال ربنا والتحملنا ما   

72b 1   نا فانصرنا على القومعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت موال وا 

من زآيها ها انت خيري اللهم ات نفسى تقویها وزآ  54 الكافرین 2      

    وانت وليها وموليها امين یارب العالمين   3

bābü’l-īmān 

 4 bilgil ki īmānuñ cümlesi iki nesnedür marifetdür ve ameldür 5 ve 

amel ṣabırsuz mümkin degildür pes ṣabr īmānuñ nıṣfıdur 6 ve ṣabr daḫı 

iki cins nesneden olur biri şehvetdür ve biri 7 ḫışımdur oruç şehvet 

                                                 
54 Kur’an-ı Kerim Bakara suresi 286. ayet (Bu ayette geçen mevlânâ kelimesi de yanlış 
yazılmıştır.)  
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cinsinden ṣabr eylemekdür pes oruç 8 ṣabruñ nıṣfı olur ve bir cihetden 

daḫı buña naẓaruñı dükeli 9 amele ḳılsañ ve īmān amelden ibāret olsa 

mü`minüñ 10 ameli ḫod miḥnete ṣabr nimete şükr ḳılmaḳdur bu 

cihetden ṣabr 11 īmānuñ nıṣfı oldı nite kim bir ḫaberde gelmişdür 12 ki 

īmān nedür diyü sū`āl olınduḳda Resūl a.s. ṣabırdur diyü 13 cevāb virdi  

73a yanī amellerüñ müşkilregi ṣabırdur ve bu anuñ 1 gibidür ki Resūla’llāh 

a.s. ḥacc arefedür didi yanī ḫaṭar arefe 2 sebebi-y-ledür ki arefenüñ 

fevt olması-y-la ḥacc fevt olur bilgil ki 3 hīç bir ḥālde ṣabırdan mühimrek 

nesne yoḳdur zīrā ki 4 ṣabr idüp özini żabṭ itmezse ve tenaumda vüsat 

üzre 5 virilüp aña göñül baġlarsa ve anuñla ünẟ ve ḳarār ṭutarsa 6 özünde 

ḍalālet ve ṭuġyān peydā olur ki dimişlerdür ki 7 dükeli kimesne miḥnetde 

ṣabr iderler fe-emmā āfiyetde ṣabr 8 idemez meger ki ṣıddīḳlar ṣabr 

eyleye ve ṣaḥābe zamānında çünki 9 māl ve nimet çoḳ oldı iytdiler şol 

zamānda miḥnetde idük ṣabra 10 ḳudretümüz ziyāde idi bu ḥālümüzden 

ki nimetdeyüz ve bu 11 sebebdendür ki Ḥaḳ Teālā eyitdi                   

55 امو الكم واوالدآم فتنه مانا  12 yanī māluñuz ve evlāduñuz degildür illā sizüñ 

ṭuġyānuñuza sebebdür 13 ve’l- ḥāṣıl ḳudret-ile ṣabr eylemek müşkildür ve 

73b ḫalāṣ andadur ki aña göñül 1 virmeye ve anuñla şād olmaya ve şöyle ki 

dükeli ār yoḳdur anları 2 özünden tīz girü alurlar belki anları ḥadd-i 

ẕātında nimet bilmeye zīrā 3 iḥtimāldür ki ḳıyāmetde derecelerinüñ 

noḳṣānına sebeb ola pes 4 anuñ şükrine meşġūl ola tā ki Ḥaḳ Teālā’nuñ 
                                                 
55 Kur’an-ı Kerim Enfâl suresi 28. ayet 
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aña virdügi 5 nesnelerüñ ḥaḳḳını edā eyleye gerek māl olsun gerek ten 

gerek 6 sāyir nimet olsun ve bunlaruñ her birinde tāze ṣabra iḥtiyācı olur 

7 ve maāṣīde ve ḫalḳ özini incitmek gibi vesāyir nesnelerde 8 ki ne ki 

bunlara beñzer vardur ve ṣabra iḥtiyāc vardur İbn-i Abbās 9 r.ḥ. eydür 

ṣabr Ḳur`ān’da üç vech üzredür evvel ṭāatde ṣabr eylemekdür 10 ki bu 

üç yüz derece arturur ikinci ḥarāmdandur ki altı 11 yüz derece arturur 

üçinci muṣībetde ṣabrdur ki ṭoḳuz yüz 12 derece arturur ve bilgil ki 

muṣībetde ṣabr ṣıddīḳlaruñ derece- 13 sidür ve bu cihetden eyitdi kim 

74a Resūla’llāh a.s. duāda eyitdi 1 iy bār-ı Ḫudā baña şol deñlü yaḳīn vir ki 

dünyā muṣībetleri baña āsān 2 ola ve Dāvūd ṣalavātu’llāhi aleyh eyitdi 

iy bār-ı Ḫudā kimdür ol 3 ki senüñ rıżāñ-içün muṣībetde ṣabr eyleye Ḥaḳ 

Teālā eyitdi 4 şol kimesnedür aña īmān ḫilatin geydürmiş olam ki        

5 hergiz ol ḫilati girü almazam ve Resūl a.s. eyitdi ṣabr idüp 6 belā 

define muntaẓır olmaḳ ibādetdür ve Resūl a.s. eyitdi her 7 kimesneye 

bir muṣībet irişse ve iytse  اناهللا وانا                                                             

 Ḥaḳ Teālā bu duā’ı 9  اليه راجعون اللهم اجرنى في مصيتبى واعطنى خيرا منها  8 

andan ḳabūl ider ve duānuñ manāsı budur ki 10 biz Allāh Teālā içünüz 

ve biz Allāh Teālā’ya rücū idicilerüz yā Rabbi 11 sen bize bu 

muṣībetde meded ḳıl ve bize ḫayrlar müyesser ḳıl ve Resūla’llāh 12 a.s. 

eyitdi Ḥaḳ Teālā’ı ululamaḳdan biri budur ki ṣayru- 13 luḳda şikāyet  

74b eylemeyesin ki iñledügüñ-ile bezerler ve muṣībetüñi 1 ḫalḳdan gizleyesin  
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şükür fażīleti ve ḥaḳīḳati beyānındadur 

 2 bilgil ki şükr yüce maḳāmdur şükrüñ derecesi oldur ki 3 ve ululuġınuñ 

nişānı budur ki Ḥaḳ Teālā anı kendü ẕikrine yoldaş 4 ḳıldı ve eyitdi 

   فاذآرونى اذآرآم واشكر والي اشكرآم  

 yanī beni yād eyleñ ki ben de sizi yād 6 eyleyem ve baña   56 والتكفرون 5

şükr eyleñ küfrān-ı nimet olmañ ve Resūl a.s. 7 eyitdi ṭaām yeyüp 

şükr eyleñ ki ṭaām yeyüp şükr idenüñ 8 derecesi oruç ṭutup ṣabr iden 

kimesnenüñ derecesi 9 gibi ola bir gün Resūl a.s. namāzda aġlardı 

eyitdiler ki yā 10 Resūla’llāh niçün aġlarsın Resūl a.s. eyitdi bende’i 

şākir 11 olmayalum ve niçün aġlayam ki bu āyet baña nāẕil olmışdur   ان  

ات واالرض واختالف اليل والنهار الیات وفي خلق السم   12   

وبهمجناب الدین یذآرون اهللا قياما وقعودا وعلى الولى االلب 57  13   

75a  1 yanī aḳl ṣāḥibleri ki yatmış oturmış ve ayaġ üzre ṭurmış olalar 2 Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ẕikrine meşġūl olurlar ve yerüñ gögüñ acāyibine naẓar 

ḳılurlar 3 ve bu derece’i bulduḳlarınuñ şükrinde şādıluḳdan aġlarlar ḫavf  

4 itdüklerinden ötürü  

 ve dükeli ḥaḳīḳat-i şükr 

 bilgil ki dīnüñ dükeli 5 maḳāmları üç aṣla rācidür ilimdür ve ameldür 

ḥāldür pes 6 şükrüñ nimeti nimeti ṣāḥibinden bilmekdür ve ḥāl ol 

                                                 
56 Kur’an-ı Kerim Bakara suresi 152. ayet 
57 Kur’an-ı Kerim Âli İmran suresi 190. ve 191. ayetler 



 

 

104

nimetle 7 göñül-şāde olmaḳdur ve amel nimeti nimet ṣāḥibinüñ 

diledügi 8 nesnede istimāl itmekdür ve bu amel didügümüzüñ hem 

göñle taalluḳı 9 vardur ve hem dile ve hem tene taalluḳı vardur ammā 

ilm oldur ki 10 anı bilesin ki saña ḥāṣıl olan nimetler dükeli Ḥaḳ 

Teālā’nuñdur 11 ve kimsenüñ şirketi yoḳdur ve mā-dām ki nimet 

ṣāḥibinden ġayrı 12 kimse’i sebeb bilesin bu şek tamām olmaz belki şöyle 

bilmek  13 gerek siz ki ḥaḳīḳatde dükeli oġulları milk-i ḫazīnedārı 

75b gibidür 1 dirler ve melik ḫazīnedārı ḫod ḳalem gibidür ve anlardan hīç bir 

kimesnenüñ 2 elinde andan ġayrı nesne yoḳdur ki Ḥaḳ Teālā aña ol 

nimeti virmegi 3 vācib ḳılmışdur bu manāyı bilmek aynī şükürdür ve 

bilgil ki īmānuñ 4 ma`rifetlerinüñ bābları çoḳdur ol taḳdīsdür yanī 

bilesin ki 5 Ḫudāvend ālem celle celālühü dükeli maḫlūḳātuñ 

ṣıfatlarından ve her 6 vehim ḫayāle gelür nesnelerden pāk ve 

münezzehdür ve bu sebebden 7 ibāret sübḥāna’llāhidür ve ikinci oldur 

ki aña itiḳād eyleyesin 8 ki birdür şerīki yoḳdur ve bu manādan lā ilāhe 

illa’llāh ibāretdür 9 üçinci oldur ki dükeli nesne Ḥaḳdandur ve cümle 

anuñ nimetidür 10 diyü itiḳād idesin ve bundan ibāret el-ḥamdü 

li’llāhdur ve bu manā 11 ol sābıḳda olan iki manānuñ arasındadur ki ol 

iki marifet 12 bunuñ taḫtında dāḫildür ve bu ecldendür ki Resūla’llāh 

a.s. eyitdi 13 sübḥāna’llāhda on ḥasene vardur ve lā ilāhe illa’llāh 

76a yigirmi ḥasene 1 vardur ve el-ḥamdü li’llāhda otuz ḥasene vardur ve bu 

ḥasene didügümüz 2 mücerred bu kelimeler-ile dil depretmekden andan 
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ḥāṣıl olur degildür belki 3 şol marifetlerdür ki bu kelimeler andan 

ibāretdür ilm şükrüñ manası 4 budur ammā ḥāl şükr ol feraḥdur ki 

göñülde bu marifetden ẓuhūr 5 ider zīrā ki her kimesne ki bir 

kimesneden bir nimet görse 6 anuñla şād olur lākin bu şādıluḳ eger bu 

nimet ferāġat dīne 7 ve ilm-i ibādet taḥṣīline ve ḳurb-ı ḥażret ṭalebine 

sebeb oldu- 8 ġı-çün şād olursa bu mertebe kemāl-i şükr olur ve bunuñ    

9 nişānı oldur ki her nesne ki özüni dünyāya meşġūl 10 ḳılur olsa anuñ-ıla 

ġuṣṣalu olup anı nimet bilmeye belki 11 aña irişmemegi nimet bilüp 

aña şükr eyleye pes her 12 nesne ki dünyāda dīnde aña muāvenet olmaya 

ve her kimesnenüñ 13 ki leẕẕeti maḥsūsātdan ġayrı nesnede olmaya 

76b baṭnuñ 1 ve fercüñ ve gözüñ şehveti gibi andan şükr ṣādır olmaḳ mümkin 

olmaz  

2 küfrān-ı nimet nedür anuñ beyānındadur 

her nimetüñ küfrānı oldur ki 3 anı ḥikmet yolından döndüre ve ol nimet 

niçün yaradılmış ise anı 4 ḫilāf eyleye ve malūm ola ki Ḥaḳ Teālā’nuñ 

nimetini Ḥaḳ Teālā’nuñ 5 rıżāsına ṣarf eylemek şükürdür ve mekrūhına 

ṣarf eylemek mekrūhdur 6 küfürdür ve Ḥaḳ Teālā’nuñ marżiyyesi olan 

nesne mekrūhı olan 7 nesnede tafṣīl-ile Şira’dan ġayrı nesne ile malūm 

olmaz 8 pes şarṭ oldur ki nimeti ṭāate ṣarf eyleye buyurduġı üzre 
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 9 ḥaḳīḳat nimet nedür anuñ beyānındadur 

bilgil ki Ḥaḳ Teālā 10 ādemoġulları ḥaḳḳında her ne ki yaratmış ise dört 

ḳısımdur biri 11 oldur ki hem bu dünyāda fāyidelü ola ilm ve gökcek 

ḫulḳ gibi ve ḥaḳīḳatde 12 nimet olan bunlardur ve biri daḫı oldur ki iki 

cihānda daḫı ziyānkār 13 ola nā-dānluḳ ve bed-ḫuyluḳ gibi ve ḥaḳīḳatde 

77a belā bunlardur üçinci oldur ki 1 bu dünyāda rāḥata sebeb ola ve ol 

dünyāda rence sebeb ola nimet 2 dünyā ve māl çoḳ olup anlarla ẕevḳ 

eylemek gibi ki aḥmaḳlar ḳatında bu nimetdür 3 ārifler ḳatında belādur 

ve bunun miẟli şol aç ḳalmış kimesne gibidür ki 4 bal bula ve ol baluñ 

içinde zehr ola eger aḥmaḳ ise anda zehr 5 var idügin bilmezse anı 

nimet ṣayar ve eger āḳil ise bilür ki 6 bal degildür ol belādur dördinci 

oldur ki bu cihānda rence 7 sebeb ola ve ol cihānda rāḥata sebeb ola 

riyāżet gibi ve şehvete 8 muḫālifet gibi ārifler ḳatında bu nimetdür şol 

āḳil olan ṣayrunuñ 9 yanında acı devā nimet olduġı ve aḥmaḳlar 

ḳatında belādur bilgil ki 10 Resūla’llāh a.s. buyurmışdur ki              

  ولنطفكم وایاآم وخضراء

 bu ḥadīẟüñ manası budur ki tuḥmuñızı münāsibin ṣaluñ 12 ve  الدین  11  

şol otdan ḥaẕer ḳıluñ ki meẕbele üstinde bite eyitdiler 13 ki ol nedür yā  

77b Resūla’llāh eyitdi şol gökcek avratdur ki 1 yaramaz ṣoydan ḥāṣıl ola ve 

bilgil ki murādumuz bu nesneden aġniyā 2 nesebi degildür belki dīn 

nesebidür ehl-i ṣalāḥ ve ehl-i ilm nesebi ola 3 ki ṣoy eyülügi daḫı ulu 
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nimetdür ve çoḳ iḫtilāf vardur ki 4 aṣıldan sirāyet ider ve aṣluñ ṣalāḥı 

ferüñ ṣalāḥına delīldür 5 bir kimesne Resūl a.s. eyitdi benüm mālumı 

aldılar didi Resūl eyitdi 6 ḫayr yoḳdur şol kimesnede ki mālı żāyi 

olmaya ve bedeni 7 ḫasta olmaya zīrā Ḥaḳ Teālā bir kimesne’i sevse 

anuñ üzerine 8 belā’ı döker  

faṣl  

recānuñ fażiletinüñ beyānındadur 

 9 bilgil ki Ḥaḳ Teālā’ya fażl u kerem ümīdi-le ibādet ḳılmaḳ yeg-      

10 rekdür uḳūbet ḫavfından ötürü ibādet ḳılmaḳdur zīrā ki 11 ümīdden 

maḥabbet peydā olur ve hīç maḥabbet maḳāmından ālī maḳām yoḳdur 

12 ve ḫavf u ḫaṭardan nefret peydā olur ve bu ecldendür Resūla’llāh        

13 a.s. eyitdi التموتن احدآم االو هوبحسن الظن باهللا 

78a yanī bir kimesne 1 olmasun ki öldükde Ḥaḳ Teālā’ya gümānı gökcek 

olmaya  

ḫavfuñ 2 ḥaḳīḳatüñ beyānındadur 

bilgil ki ḫavf ulu maḳāmlardandur 3 ve ḫavfuñ fażīleti ḫavfuñ ẟemereleri 

ve sebebleri miḳdārıdur ammā 4 ḫavfuñ sebebi ilm ve marifetdür ve bu 

ecldendür ki Ḥaḳ Teālā eyitdi  5  58وایخى اهللا من عباده العلم انما  yanī Allāh 

Teālā’dan 6 ḫavf eylemez illā ehl-i ilm olan bendeleri ve Resūla’llāh 

a.s. eyitdi 7   راس الحكمه محافةاهللا  yanī ḥikmetüñ başı Ḥaḳ Teālā’dan      

                                                 
58 Kur’an-ı Kerim Fâtır suresi 28. ayet 
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8 ḫavf eylemekdür ammā ḫavfuñ ẟemereleri iffet ve vera ve taḳvādur   

9 ve bunlar dükeli saādet tuḥmıdur zīrā ki şehvetleri terk 10 itmeksizün 

anlardan ṣabr itmeksizün āḫiret yolına gitmek 11 mümkin olmaz ve 

şehvetleri ḫavf zāyil ḳılduġı gibi hīç 12 bir nesne ḳılmaz ve Resūla’llāh 

a.s. eyitdi Ḥaḳ Teālā eyder ki 13 benümizzetüm ḥaḳḳı-çün iki ḫavfı ve 

78b iki emni bir bendede cem eylemezem 1 eger dünyāda benden ḫavf 

iderse āḫiretde anı emīn ḳıluram ve eger dünyāda 2 benden ḫavf 

eylemezse āḫiretde anı ḳorḫuduram ve Resūla’llāh a.s. 3 eyitdi her 

kimesne ki Ḥaḳ Teālā’dan ḫavf eyleye dükeli nesne andan 4 ḫavf eyler 

ve ol kimesne ki Ḥaḳ Teālā’dan ḫavf eylemeye dükeli nesne- 5 den ol 

ḫavf eyler ve Resūla’llāh a.s. eyitdi hīç Ḥaḳ Teālā’nuñ ḳatında            

6 gözyaşından azīz nesne yoḳdur ki Ḥaḳ Teālā’nuñ ḫavfından 7 ola ve 

şol ḳan ḳaṭresinden azīz ḳaṭre yoḳdur ki Ḥaḳ 8 Teālā’nuñ yolında 

döküle 

  īẟār-ı Şiblī eyder hīç bir gün 9 olmaz ki göñlüme ḫavf olmaya ki ol gün 

ḥikmetden ibretden 10 bir ḳapu açılmaya  

faṣl  

bilgil ki ekẟer ḫavf iden kimesneler 11 ḫātimelerinden ḫavf itmişlerdür şol 

sebebden ki ādemoġlınuñ 12 göñli inḳılāb üzredür ve göñül ölüm 

vaḳtinde ne ile ḳarār 13 idecegin malūm idinmez tā ki āriflerüñ biri 
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79a eyder eger 1 bir kimesne’i elli yıl tevḫīd üzre bilmiş olam benden bir 

sāat 2 ġāyib olup dīvār ardına varsa anuñ tevḫīdine şehādet 3 itmezem 

zīrā ki göñül ḫāli inḳılāb üzredür ve Ebū’d-Derdā’ı 4 Yemenī r.ḥ. eyderdi 

ki bir kimesne yoḳdur ki ölüm vaḳtinde īmānın 5 girü almalarından emīn 

ola illā elbetde anuñ īmānını girü alurlar 6 ve Sehl-i Tüsterī eyder 

ṣıddīḳlar her nefesde ḫātime yaramaz- 7 luġından ḫavf iderler ve Süfyān 

ölüm vaḳtinde feryād 8 iderdi ve aġlardı aña eyitdiler ki aġlama ki Ḥaḳ 

Teālā’nuñ 9 afvı senüñ günāhuñdan aẓīmrekdür Süfyān 10 eyitdi eger 

tevḫīdle ölecegüm bilseydüm bāk çekmezdüm 11 bunca ṭaġlar deñlü 

günāhum daḫı olursa ve ululardan 12 biri daḫı vaṣiyyet ḳıldı ve bir 

miḳdār māl ḳodı ve ol 13 mālı bir kimesneye virdi ve eyitdi eger ben 

79b tevḫīdle ölmemegüñ 1 nişānı fulān nesnedür eger ol nişānı görmezseñ ol 

māl-ıla 2 şeker ve bādem içi alı virüp şehrüñ oġlancıḳlarına ṣaçı vir         

3 iytgil ki fulān kimesnenüñ dügünidür ki selāmet-le ḫalāṣ buldı 4 ve eger 

bu alāmeti görürseñ ḫalḳa di ki benüm namāzum ḳılmasunlar ve            

5 benümle maġrūr olmasunlar bārī öldükden ṣoñra mürā`ī olmayam 6 ve 

Sehl-i Tüsterī eyder mü`min andan ḳorḫar ki maṣiyyete düşe 7 ārif 

andan ḳorḫar ki küfre düşe bilgil ki ḫātime ḫayr 8 olmaġuñ 

alāmetlerinden biri nifāḳdur ve bu sebebden idi ki 9 ṣaḫābe nifāḳdan 

ḥaẕer idüp özlerini ṣaḳınurlardı 10 ve Ḥasan-ı Baṣrī eydür eger kendümde 

nifāḳ olmaduġın 11 bileydüm bu ḥāleti dünyā yüzinde olan nesnelerden 

özüme 12 sevgülü görürdüm ve Ḥasan-ı Baṣrī eyitdi ẓāhirüñ bāṭına 13 ve  
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80a ḳalbüñ dile muḫālif olması nifāḳ cümlesindendür ve biri 1 daḫı oldur ki 

bir kimesne bir bāṭıl bidate itiḳād eyleye ve 2 ömrini ol itiḳād üzre 

geçüre ve anuñ ḫaṭā olmasında 3 gümān itmeye ve bu ḫaṭar ehl-i bidate 

vāḳiolur ve şol kimesne- 4 lere olur ki itiḳād yolını kelāma ve delīle 

ıṣmarlamış ola 5 her ne deñlü ehl-i vera ve ehl-i taḳvā daḫı olursa da 

ammā 6 eblehler ve ehl-i selāmet olanlar ki Müsilmānluġı Ḳur`ān’uñ 7 ve 

ḥadīẟüñ ẓāhirleri-y-le ṭutmışlardur bu ḫaṭardan emīn 8 olmışlardur ve bu 

ecldendür Resūla’llāh eyitdi    عليكم    

 yanī manā-yı 10 laṭīfi dimek sizüñ    واآثر اهل الجنهة البلهبدین العجاین  9  

üzerüñüze ḳarılaruñ itiḳādı lāzım 11 olsun ve ehl-i cennetüñ ekẟeri 

eblehlerdür ve bu 12 sebebden idi ki ilm-i kelāmdan ve ḫaḳāyıḳ-ı  

80b eşyānuñ 13 baḫşından men eylemişler idi ki bilürlerdi ki 1 her kimesne 

aña ṭāḳat getürimez ve bir bidate düşer bir sebeb daḫı 2 oldur ki īmānı 

aṣılda żaīf olur ve ḳalbine dünyā maḥabbeti 3 ġālib olur Ḥaḳ Teālā’nuñ 

dostluġı żaīf olur ve ölüm 4 vaḳtinde çünki dükeli şehvetleri girü alalar 

dünyādan ḳahr-ıla 5 anı çıḳaralar ve dilemedügi yire iledeler iḥtimāldür 

ki bu sebeb-ile şol 6 kimesneden ki özine bu ḥālet ḥāṣıl olur kerāhiyyet   

7 ḥāṣıl olup ol żaīf dostluġı zāyil ola ve bu ecldendür ki 8 şehādet 

derecesi ulu derecedür dimişler zīrā ki şehādet 9 vaḳtinde göñülden 

dünyā fikri ḳalḳar ve Ḥaḳ Teālā’nuñ dostluġı 10 ġālib olmış olur ve 

göñlini ölmege muḳarrer olur 11 buncılayın ḥālde iken ölüm irişmek ulu 
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ġanīmetdür ki buncılayın 12 ḥāl tīz geçer ve göñül bu ṣıfat üzre ḳalmaz 

pes her kimesne ki 13 Ḥaḳ Teālā’nuñ dostluġı ġālib ola ve dünyā 

81a dostluġı bāṭıl 1 ve nā-peydā olur bu nişān ḫātime gökcek olmaġuñ 

nişānıdur 2 pes her kimesne ki bu ḫaṭardan ıraḳ olmaḳ dileye bidatdan   

3 ıraḳ olmaḳ gerekdür ve Ḳur`ān’da ve aḫbārda olan nesnelere 4 īmān 

getürmekdür ve her nesne ki bile ḳabūl eylemek gerekdür ve her             

5 nesne’i ki bilmeye teslīm eylemek gerekdür ve cümlesine 6 īmān 

getürmekdür ve aña cehd eylemek gerekdür Ḥaḳ Teālā’ 7 nuñ 

maḥabbeti özüne ġālib ola ve dünyā maḥabbeti żaīf ola 8 ve dünyā 

maḥabbeti anuñla żaīf olur ki şerīat ḥudūdını 9 riāyet eyleye tā ki 

dünyā özüne mükedder gele ve Ḥaḳ 10 Teālā’nuñ dostluġı anuñla ḳavī 

olur ki hemīşe ẕikrin 11 eyleye ve hemīşe Ḥaḳ Teālā’nuñ dostları-y-la 

ṣoḥbet ḳıla 12 dünyā59 dostları-y-la ṣoḥbet ḳıla dünyā dostları-y-la ṣoḥbet 

13 ḳılmaya tā ki ḫaṭar üzre ölmeye 

81b  ḫavf ele 1 getürmegüñ ilācınuñ beyānındadur 

dīnī maḳāmlaruñ evveli 2 yaḳīn ve marifetdür pes marifetden ḫavf 

ḥāṣıl olur ve 3 ḫavfdan zühd ve ṣabr ve tevbe ḥāṣıl olur ve iḫlāṣ 4 ve 

devām üzre ẕikre ve fikre meşġūl olmaḳ ḥāṣıl olur 5 ve bundan ünẟ ve 

maḥabbet ḥāṣıl olur ve dükeli maḳāmlaruñ ġāyeti 6 budur ve rıżā ve 

tefvīż ve şevḳ ḫod maḥabbete tābidür 7 pes ibādet yaḳīnden ve ḫavfdan 

ṣoñra olur ve ḫavf 8 üç nesne ile ele girür evvel ilm ve marifetle ele 

                                                 
59 Dünya yerine Allāh veya āḫiret olması lazım. 
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girür ki 9 eger bir kimesne özüni ve Ḥaḳ Teālā’ı bilse żarūrī 10 ḫavf ider 

zīrā ki her kimesne ki arslan çengāline 11 düşe ve arslanı bile anuñ 

arslanda ḫavf itmesine 12 hīç ilāca iḥtiyāc olmaz belki anuñ arslanı        

82a 13 bildügi ayn-ı ḫavf olur ve her kimesne ki Ḥaḳ Teālā’ı 1 kemāl ve 

celāl ve ḳudret ve ḫalḳdan bī-niyāz olmaġ-ıla ve özüni 2 bī-çārelüg-ile ve 

dermāndelüg-ile añılsa ve ḥaḳ ne dilerse 3 işledügin bilse ve ḳıyāmete 

dek bażına sebebsüz saādetle 4 ḥükm eylese belki nice diledi-y-se 

cināyetsüz eyle ḳılduġı 5 bilse ve nice dilerse eyle ḳılıcaġın ve ḥükm bir 

dürlü daḫı dimegi 6 bilse lā-büd ḫavf ider ḥikāye Resūla’llāh ṣ.a.s. eyitdi 

7 baña hergiz Cebrāyil gelmez illā lā-büd endāmuma lerze düşer 8 Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ḫavfından ve çünki Ḫalīl ṣalavātu’llāhi aleyh 9 namāza 

başlayaydı anuñ göñlinüñ cūşı bir mīl 10 yirden işidilürdi ve rivāyetdür ki 

Dāvūd a.s. çünki 11 kendü günāhında aġlamaḳ diledi yedi gün hīç nesne 

12 yemezdi ve avratlaruñ dāyiresine uġramazdı pes ṣaḥrāya 13 çıḳardı  

82b Süleymān’a buyurdı ki Ḥaḳ Teālā’nuñ maḫlūḳına 1 nidā eyleye her 

kimesne ki Dāvūd’uñ nevḥasın diñlemek dilerse 2 gelsün diye pes 

ādemīler şeherlerinden ve ḳuşlar yuvalarından 3 ve vaḥşīler ve yırtıcılar 

yabāndan Dāvūd olduġı yere 4 ṭutup azm eylerlerdi ve Dāvūd evvel Ḥaḳ 

Teālā’nuñ ẟenāsı-y-la 5 ibtidā ḳılurdı tā ki ḫavf u ḫaṭardan çoḳ ḫalḳ 

helāk 6 olurdı andan ṣoñra Süleymān a.s. başı ucında ṭurup 7 iyderdi ki 

iy ata yiter feryād ḳıl ki çoḳ kimesne helāk oldı pes 8 nidā ḳılurlardı ki 

her kimesne ol meclisden kendü çıḳar seni 9 daḫı ḳaldura tā bir gün 
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Dāvūd’uñ meclisinde ḳırḳ biñ ādem cem olmış 10 idi otuz biñi helāk 

oldı ve Dāvūd’uñ iki cāriyesi var idi 11 ve gözedürler idi tā ki ażāsı biri 

birinden ayrılmaya 12 ve peyġamberler ḥikāyesinde bu miẟillü ḥāller 

çoḳdur ṣaḥābenüñ ve 13 selefüñ ḥikāyetleridür bil ki Ṣıddīḳ r.a. bu  

83a ululuġ-ıla eger bir ḳuş 1 göreydi n’olaydı ben bir ḳuş olaydum dirdi ve 

Ebū Zerr eyitdi 2 kāşki ben bir aġaç olaydum ve Āīşe r.a. eyitdi kāşki 

benüm nām u 3 nişānum olmaya-y-dı ve Ömer r.a. gāh olurdı ki 

Ḳur`ān’dan bir āyet 4 işidüp düşüp bī-ḫūş olurdı ve nice gün ḫalḳ anuñ 

ḫastaluġın 5 ṣormaġa varurlardı ve bir gün Ḥasan-ı Baṣrī r.ḥ. eyitdi ki        

6 ḫaberde gelmişdür ki bir kimesne’i ṭamudan ṭaşra çıḳaralar biñ yıldan   

7 ṣoñra kāşki ben ol kimesne olaydum didi Ḥasan bu sözi 8 ḫātime 

ḫavfından dimiş idi pes ḳıyās eyle anlar ehl-i baṣīret 9 ve ehl-i marifet 

olduḳlarından bu deñlü ṭāatle ḫavf üzre olduḳlarından 10 dirler  

niyyetüñ ve ṣadaḳa iḫlāṣuñ beyānındadur 

ulular iyder 11 ehl-i baṣīrete keşf olmışdur ki dükeli ḫalḳ helāk 

olmışlardur 12 illā ābid degil ve ābidler daḫı dükeli helāk olmışlardur 

illā muḫliṣler 13 degil ve muḫliṣler daḫı aẓīm ḫaṭar üzredür ki pes  

83b iḫlāṣsuz dükeli 1 ameller żāyidür ve iḫlāṣ ve ṣadaḳa niyyetsüz olmaz 

pes evvel gerekdür 2 ki niyyetüñ fażīletin bilesin ki dükeli amellerüñ 

rūḥı niyyetdür ve ḥükm 3 niyyetüñdür ve Ḥaḳ Teālā’nuñ amelden 

naẓarı himmetedür ve bu sebebdendür 4 Resūl a.s. eyitdi Ḥaḳ Teālā 

sizüñ ṣūretüñüze ve amelleriñüze naẓar 5 ḳılmaz illā göñlüñüze ve 
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niyyetüñüze naẓar ḳılur ve göñle naẓar andandur ki 6 maḥalli niyyetdür 

ve Resūla’llāh a.s. eyitdi ameller niyyet-ile olur ve her 7 kimesneye 

kendü ibādetinden ḥāṣıl olan niyyet ḳılduġıdur 8 ve her kimesne ki 

hicret eylese yanī kendü şehrini terk eylese 9 memleketlere gitse yāḫūd 

ḥacca gitse Ḥaḳ Teālā içün anuñ 10 hicreti Ḫudā içün olur ve her 

kimesne ki hicreti anuñ-içün 11 ḳılursa kim māl ele getüre yāḫūd bir 

avrat nikāḥ eyleye 12 anuñ hicreti Allāh içün degildür ṭaleb ḳılduġı 

nesne içündür 13 ve Resūl a.s. iytdi benüm ümmetümüñ ekẟeri döşek ve 

84a yaṣduḳ 1 üzre olurlar ve ṣaġlar arasında çoḳ depelenmiş vardur ki añlaruñ 

2 niyyeti Ḥaḳ Teālā yegrek bilür ve Resūl a.s. eyitdi ḫalḳ dörtdür 

birinüñ 3 mālı olur ilm ḥükmi-y-le ḫarc ider ve biri daḫı eyder ne olaydı 

4 benüm daḥı mālum olaydı ben daḫı ḫarc iderdüm bunlaruñ ikisi 

ẟevābda 5 berāberdür ve birinüñ daḫı mālı olur ammā ilm-i şarṭ üzre 

ḫarc 6 eylemez ve biri daḫı eydür ki eger benüm daḫı mālum olaydı 7 ben 

daḫı böyle iderdüm dir ikisi daḫı günāhda berāberdür 8 yanī niyyet 

yaluñuz amel ile olan gibidür ve bilgil ki ulemā dimişlerdür ki 9 evvelā 

amelüñ niyyeti ögren andan amel ögren   

faṣl  

ḥaḳīḳati- 10 nüñ beyānındadur 

bilgil ki ādemoġlından hīç bir ḥareket vücūda 11 gelmez tā üç nesneye 

muḥtāc olmayınca ki anlar ilmdür ve irādet 12 ve ḳudretdür yanī 

bilmekdür ve dilemekdür ve ṭāḳat getürmekdür 13 meẟelā eger ṭaāmı  
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84b görse yemez ve eger gördükden dilemesi olmasa 1 yimez ve eger 

dilemesi olsa çünki eli meflūc olsa ki iş 2 işlemege ḳādir olmasa yimege 

ḳādir olmaz pes dükeli ḳullaruñ 3 fillerinüñ ilerüsinde bu üç ḥācet 

vardur velākin 4 fili ḳudrete tābidür ve ḳudret dilemek aña tābidür ki 

dilemek 5 ḳudreti amele götürür ve dilemek ilme tābi degildür ki çoḳ 

nesne’i 6 görür velīkin dilemez ve ammā ilimsüz dilemek ṣūret bulamaz 

zīrā ki 7 bir nesne’i bilmese nice diler ve niyyet bu üç nesnenüñ içinde    

8 aynı dilemekden ibāretdür ḳudretden ve amelden ibāret 9 degildür 

zīrā ki anı yerinden ḳaldurup amele getüren dilemekdür 10 ve aña ġaraż 

dirler bunlaruñ üçi daḫı bir manādur ve maḳṣūd 11 oldur ki bilesin ki 

niyyetüñ manāsı bāiẟ ve muḥarrik olan 12 ġarażdur ve bu gāh ḫāliṣ ve 

gāh muḫalliṭ olur ġaraż ḫāliṣ olanuñ 13 miẟli bunuñ gibi olur ki bir 

85a kimesne otururken bir arslan 1 aña ḳaṣd eylese ayaġ üzre ḳalḳup segirdür 

ve bu ḥāletde anuñ 2 ġarażı hemīn bir nesne olur ziyāde olmaz ki ol 

ḳaçmaḳdur ve bu ġaraż 3 ḫāliṣdür ve muḫteliṭ olan anuñ gibi olur ki 

meẟelā bir kimesne ġazāya 4 gider ve niyyetinde ġaraż ġanīmet ve 

temāşā ola bu ġaraż muḫteliṭ olur ḫāliṣen  5 li’llāhi teālā olmaz  

faṣl  

bilgil ki Resūl a.s. eyitmişdür ki  6   نيت المومن خير من عمله  yanī 

mü`minüñ niyyeti amelinden yigrekdür 7 ve Resūl a.s. bu kelām-ıla 

murādı anı dilemişdür ki amelsüz niyyet niyyetsüz 8 amelden 

yigrekdür ki bu ḫafī degildür zīrā ki amel niyyetsüz ibādet 9 olmaz ve 
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amelsüz niyyet ibādet olur belki manā oldur ki 10 anuñ ṭāati ten 

iledür ve göñül iledür ve göñül ile olan efḍaldür 11 ve bunuñ sebebi oldur 

ki ten amelinden maḳṣūd göñlüñ ḫiffeti dönmekdür 12 ve niyyet 

dimekden maḳṣūd ol degildür ki tenüñ ṣıfatı döne belki 13 göñlüñ  

85b dönmesidür ki ol cihāna sefer iden göñüldür ve saādet 1 ve şeḳāvet 

anuñdur ve ten egerçi tābidür ve şol deve gibidür ḥacc ansuz 2 olmaz ve 

ḥācı ol degildür ve göñlüñ dönmesi daḫı bir nesnedür ziyāde 3 degildür 

ve ol oldur ki yüzini dünyādan āḫirete döndüre belki dünyādan 4 ve 

āḫiretden Ḥaḳ Teālā’ya döndüre ve göñlüñ irādetden ġayrı yüzi5 yoḳdur 

nihāyet çünki irādet ẓāhir ola ve ten ki anuñla 6 muvāfaḳate ḳıyām 

göstüre ol ṣıfat anuñ göñlinde ẟābitrek olur 7 meẟelā eger göñülde bir 

yetīmüñ şefḳati ẓuhūr itse çünki elin 8 anuñ başına ḳoya şefḳat ḳavīrek 

olur ve göñlüñ aña 9 meyli ziyāde olur  

faṣl  

iḫlāṣuñ fażīleti beyānında 

10 Resūla’llāh a.s. eyitdi Ḥaḳ Teālā eyder ki iḫlāṣ benüm esrārumdan  

11 bir eẟerdür ki anı sevgülü ḳullarumuñ göñline ṣalaram ve Ebū Selmān 

12 eydür baḫtlu ol kimesnedür ki dükeli ömrinde iḫlāṣ-ıla 13 yardum  

86a idmiş ola ki anuñla Ḥaḳ Teālā’dan ġayrı nesne dilememiş 1 ola ve bu 

sebebden dimişlerdür ki iḫlāṣda bir sāat necāt-ı 2 ebedīdür lākin iḫlās 

ġāyet azdur  
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faṣl  

iḫlāṣuñ ḥaḳīḳati- 3 nüñ beyānındadur  

bilgil ki çünki bildüñ ki amele bāiẟ ve 4 müteḳāżī olan oldur eger 

taḳāża ḳılan bir’olursa aña ḫāliṣ dirler 5 ve çünki muḥteliṭ ola ḫāliṣ dirler 

belki muḫalliṭ dirler pes meẟelā 6 ders ve meclis eyleye tā ki ḫāmūşluḳ 

rencden ḫalāṣ bulup 7 teng-dil olmaya yāḫūd ḥacc eyleye seferde ḳavī ve 

ten-dürüst 8 olmaġ-içün ya temāşā ḳılup şeherler görmeg-içün ve bu ḫod 

riyā 9 olur riyānuñ ḫod ḥükmi muḳaddemā beyān olmışdur ve iḫlāṣ        

10 oldur ki nefsüñ hīç anda naṣībi olmaya belki hemīn Ḥaḳ Teālā 11 içün 

ola nite kim Resūla’llāh’dan a.s. ṣordılar iḫlāṣ nedür eyitdi ki 12 iḫlāṣ 

oldur ki eydesin  ى اهللا ثم تستقيم آماامرت بر   yanī 13 benüm Rabb’um  

86b Ḫudādur diyesin ve ṭoġru yol ṭutasın buyurduḳları 1 üzre ve hīç bir iş 

iḫlāṣdan müşkil degildür ḫuṣūsen meclis dersde 2 ḥadīẟde ve ḫalḳ 

teveccüh idicek nesnelerdeki ekẟer bunlardur bu maḳūle 3 nesnelere 

ḳabūl ḫalḳ bāiẟ olur yāḫūd ḳabūl ḫalḳ-ıla muḫalliṭ olur 4 ammā endīşe 

bunlardan ṣāfi olmaḳ ekẟer ālim bunlardan ācizdür 5 illā ol eblehler ki 

özüni muḫliṣ bulurlar ve bunuñla aldanup kendü 6 aybların fehm 

itmezler belki ekẟer zīrekler bundan ācizlerdür 7 ḥāṣıl-ı kelām her nesne 

ki iḫlāṣsızdur dergāh-ı Ḥaḳda maḳbūl 8 degildür  
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faṣl  

ulular dimişlerdür ki ālimden iki rekat 9 namāz cāhilüñ bir yılluḳ 

namāzından efdāldür şol sebebden ki 10 cāhil amellerüñ āfetlerin bilmez 

ve anlaruñ ġarażlarla muḥteliṭ olduġını 11 fehm eylemez zīrā ki şeyṭānuñ 

ḥīleleri çoḳdur meẟelā bir kimesne 12 anı bile ki tenhāda ve keẟretde olan 

ḫalḳ içün ḫuşū ise yaramaz 13 fe- emmā şeyṭān aña iyde ki Ḥaḳ 

87a Teālā’nuñ aẓametini fikr eyleye tā ki 1 ol daḫı fikr eyleyüp ḫuşū 

eyleye ve ḫalḳuñ gözine ārāste görine 2 eger ḫalvetde daḫı bu fikr ibādet 

içinde anuñ ḫāṭırına gelmezse bu sebeb-i 3 riyā olur lākin şeyṭān ḥīle 

eyleyüp riyā olduġın gizler eger Ḥaḳ 4 Teālā’nuñ aẓameti ḫalḳ gördügi 

vaḳt ḫāṭırına getürürse amele yaramaz 5 belki gerekdür dükeli ḫalḳuñ 

naẓarı ve ḥayvānātuñ naẓarı anuñ ḳatında 6 berāberdür eger bu ikisinüñ 

arasında farḳ bulursa henüz riyādan 7 ḫālī olmamışdur vesāyir ġarażlarda 

daḫı buncılayındur telbīs çoḳdur 8 ve her kimesne ki bunuñ gibi 

daḳīḳaları fehm itmeye ücretsüz zaḥmet 9 çekmiş olur ve dükeli ḳılduġı 

ameller żāyi olur ve anuñ ḥaḳḳındadur ki 10 Ḥaḳ Teālā eyitdi         

ن م من اهللا مالم یكونواالهوبد  yanī 11 Ḥaḳ Teālā’dan anlara   60یحتسبو

ṣanmaduḳları nesne ẓuhūr itdi  

 

 

                                                 
60 Kur’an-ı Kerim Zümer suresi 47. ayet 
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bāb 

12 ṣıdḳuñ beyānındadur 

ṣıdḳ iḫlāṣa ḳarībdür her kimesne ki ṣıdḳuñ 13 kemāline irişe anuñ adı  

87b ṣıddīḳ olur ve Ḥaḳ ṣıddīḳ olanlara ẟenā 1 ḳılmışdur ve iytmişdür ki            

61 عاهدوا اهللا عليه ما رجال صدقوا   yanī 2 anlar şol kimesnelerdür ki Ḥaḳ 

Teālā ile olan ahdlerinde ṣādıḳlardur 3 ve Resūla’llāh a.s. ṣordılar kim 

kemāl nedür diyü eyitdi ḥaḳḳ-ıla söylemek 4 ve ṣıdḳ-ıla işlemekdür pes 

ṣıdḳuñ manasın bilmek mühimdür ve ṣıdḳuñ 5 manası ṭoġruluḳdur  

faṣl  

uyḫu ve uyḫunuñ62 edeblerinüñ 6 beyānındadur 

bilgil ki Resūla’llāh a.s. sünnetindendür ki döşek 7 yufḳa ve ince ola ve 

tāze āb-dest üzerine yatup uyumaḳ Resūl- 8 u’llāh eyitdi bende āb-dest 

üzerine yatsa anuñ rūḥı arş-ı aẓīme 9 çıḳar ve vāḳıası ṣādıḳ ve gerçek 

olur fe-emmā eger āb-dest alup 10 yatmasa rūḥı arşa çıḳmaḳdan men 

oluna ve vāḳıası aḍġāẟ u 11 aḥlām ola yanī ḳarışıḳ ola gerçek olmaya 

bilgil ki ādemde bir 12 ḫāṣiyyet vardur ki ḥavās-ı müzāḥamesi-y-le ve 

bāṭınında olan ḥudūş 13 havā ile ve dünyā maḥabbetinüñ çirki ile ve daḫı 

88a sāyir aḫlāḳ-ı zemīme-y-le 1 yanī ġıll u ḥıḳd u ḥased gibi ki bunlar göñül 

āyīnesinüñ jengār-ı ḥicābıdur 2 dirler ve dünyā meşġalesi-y-le mü`minüñ 

nefsi zāyilden ve encāmın ġıll 3 u ḥıḳddan vesāyir aḫlāḳ-ı zemīmeden 
                                                 
61  Kur’an-ı Kerim Ahzab suresi 23. ayet 
62 Metinde eyuḫuñ ve ebuḫuñ şeklinde yanlış yazılmıştır. 
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pāk ola uyḫuya varduḳda 4 ol meşġaleden pāk ola ḫalāṣ bula anuñ ḥāli 

ölmişlere ḳarībdür 5 ve anlaruñ ḥāli aña keşf olmaġa başlar ve hem yine 

ol ḫāṣiyyet 6 sebebi-y-ledür ki anlar daḫı bizden ḫaberdār olurlar tā ki 

bizüm gökcek 7 amellerümüze şād olurlar ve günāhlarumuza ġuṣṣalu 

olurlar nite ki 8 aḫbārda gelmişdür ve ḥaḳīḳat budur ki bizüm anlardan 

ḫaberdār olmamuz 9 ve anlaruñ bizden ḫaberdār olması levḥ-i maḥfūẓ 

vāsıṭası-y-ladur ġayrı 10 degildür ki bizüm aḫvālümüz ve anlaruñ aḫvāli 

levḥ-i maḥfūẓda yazılmışdur 11 çünki ādemüñ derūnında levḥ-i maḥfūẓ-

ıla münāsebet ola bizüm 12 aḥvālümüzi anlar daḫı levḥ-i maḥfūẓdan 

bilürler ve levḥ-i maḥfūẓuñ miẟlī 13 şol āyīne gibidür ki dükeli  

88b nesnelerüñ ṣūreti anda ola ve ādemüñ 1 rūḥı āyīne gibidür ve ölmişlerüñ 

ruḫı daḫı hemīn āyīne gibidür 2 ki nite kim bir nesne bir ġayrı āyīneye 

ẓāhir olur ve şöyle gümān ile levḥ-i 3 maḥfūẓ bir muraḳḳaa63 nesne ola 

aġaçdan yāḫūd ḳamışdan yāḫūd ġayrı 4 nesneden şöyle ki ẓāhir gözi-y-le 

görmek mümkin ve anda yazılu 5 nesneler oḳumaḳ mümkin ola belki 

andan ne isterseñ 6 özüñden ṭaleb eyle ki dükeli yaradılmışlaruñ sende 

numūnesi vardur 7 tā ki ol vāsıṭa ile saña dükeli nesne’i bilmek ṭarīḳ 

olamaz 8 leykin sen kendü özüñden ġāfilsin ġayrı nesneleri nice 9 bilürsin 

ve anuñ numūnesi ḥāfıẓuñ dimāġuñdur ki dükeli Ḳur`ān’ı 10 ez-berler 

gūyā ki Ḳur`ān anda yazılmışdur ve gūyā ki Ḳur`ān’ı 11 gözi-y-le anda 

                                                 
63 Metinde muraḳḳa şeklinde yanlış yazılmıştır. 
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görür ve eger bir kimesne dimāġını ẕerre ẕerre ḳılsa 12 hīç Ḳur`ān birini 

anda görmez ve anda yazılu nesne görmez pes levḥ-i 13 maḥfūẓda  

89a eşyānuñ yazılması bu cinsden bilmek gereksiz ki 1 levḥ-i maḥfūẓda 

yazılan nesnelerüñ nihāyeti yoḳdur ve ẓāhiri gözi 2 ise mütenāhīden ġayrı 

nesne görmez pes nā-mütenāhī olan nesne’i 3 mütenāhī olan nesnede 

naḳş-ı maḥsūs-ıla taṣvīr eylemek mümkin olmaz 4 pes anuñ levḥi ve eli 

ve ḳalemi hīç senüñ nesneñe müşābih olmaz nite kim 5 anuñ özi saña 

müşābih olmaz belki şöyledür ki dimişler  6 اي ماندهمه جيرازخانه بكدح   yanī 

evde olan nesnenüñ 7 dükelisi ev ṣāḥibine beñzer ve maḳṣūd budur ki 

anlar bizden ḫaberdār 8 olduġını ve biz anlardan ḫaberdār olduġumuzı 

muḥāl görmeyesin 9 nite kim vāḳıada görürsin ve meyyitleri gökcek 

aḥvāl-ıla 10 görmek aẓīm bürhāndur anlar diri olduġına ki aẕābda-      

11 dırlar neūẕü-bi’llāh yāḫūd nimetdedirler madūm degillerdür ve      

12 yaḳīn degillerdür     ا الدین قتلوبقوله تعالى والتحسين                                         

  فى سبيل اهللا امواتابل احياء عندربهم یرزقون فرحين   13 

89b 1   بالدین لم یلحقوا بماایت هم اهللا من فضله ویستبشرون   

 2 52  ve yatacaḳ ḥīnde 3 misvāk istimāl  نون ربهم من خلفهم االخوف عليهم والهم یح

ve uyḫudan uyanduġı vaḳtde sünnet-i 4 Resūl’dendür ve yatacaḳ vaḳtde 

vaṣiyyet ide ve ḫalḳ ile ḥelāl- 5 leşe ve günāhından tevbe ve istiġfār ide 

ve daḫı Ḳur`ān’da 6 her gicede oḳuya eger üç āyet daḫı olursa ve daḫı 

yatacaḳ 7 vaḳtde bunı oḳuya   بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا   
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     الشافى بسم اهللا الكافى بسم اهللا المعافي بسم اهللا  8

    فى السماء   والضالذي الیضرمع اسمه ثيىء في االر 9

 فى البستان   ve daḫı diledügi duālarla duā ide 11 keẕā   64وهوالسميع العليم  10

gözini uyḫu alıncaya dek tesbīḥ 12 ve tehlīlden ve taḥmīdden ḫālī olmaya 

zīrā ki bende nenüñ 13 üzerine yatursa yine anuñ üzerine ḳalḳar ve nenüñ 

90a üzerine 1 ölürse yevm-i ḳıyāmetde Ḥaḳ celle ve alā’nuñ ḥużūrında o ḥāl 

2 üzre ḥaşr ola ve iḫlāṣ-ıla muavvezeteyn oḳuyup ellerini başına 3 ve 

yüzine süre vesāyir cesedine Medārik’de vārid olmışdur 4 ki şol bende ki 

yatacaḳ ḥīnde bu āyeti oḳuya   شهد اهللا انه                              

لقسطا بامییكة واولوا العلم قااللم واهو اله اال ال  5     

هوالعزیز الحكيم ان الدین عنداهللا االسالم  اله اال ال 65       6   7 Ḥaḳ celle ve alā yetmiş 

biñ melek ḫalḳ eyleye anuñ-içün istiġfār 8 ideler tā ḳıyāmete dek ve şol 

bende ki bu āyet-i kerīmeden 9 ṣoñra  اهللا به واستودع اهللانااشهدبماشهد و   

 Ḥaḳ celle ve ala yevm-i ḳıyāmetde 11 diye ki  عنده الشهاده وهى لي ودیعة  10

fulān ḳavmüñ ḳatumda ahdi var fażlum ile anı 12 cennete ḳoñ 

 vāḳıa ṭarīḳi-y-le aḥvāli malūm olan 13 emvātuñ beyānındadur 

90b Resūla’llāh a.s. eyitdi her kimesne ki 1 vāḳıada beni göre ol vāḳıada 

beni görmişdür ki şeyṭān 2 benüm ṣūretime girmez  

 

                                                 
64 Kur’an-ı Kerim Âli İmran suresi 169. ve 170. ayetler 
65 Kur’an-ı Kerim Âli İmran suresi 18. ve 19. ayetler 
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maṭlab 

Muḥammed Muṣṭafā’nuñ a.s. cemāli 3 kemāl-i şerīflerini görmegüñ 

beyānındadur 

bilgil ki şol bende’i 4 mü`min ki Muḥammed Muṣṭafā’nuñ a.s. cemāl-i 

şerīflerin görmege 5 iştiyāḳı ola pes üzerine çoḳ ṣalavāt getürsün ve daḫı 

6 bu duāya müdāvemet itsün duā budur   اللهم رب البلد   

    الحرام والثهر الحرام والحل والحرام والرآن والمقام   7

   اقراعلى روح محمد منا التحة والسالم  8

Ḥasan-ı Baṣrī’den 9 menḳūldür ki şol kimesne ki ṣalavāt-ı atemeden 

yanī 10 yatsu namāzından ṣoñra dört rekāt namāz ḳıla her 11 bir 

rekatda fātiḥa ve sūre’i  

والضحى      ve 12 الم نشرح لك ve  اناانزلناه ve  اذازلزلت sūresin birer kerre 

oḳuyup 13 selām vire ve yüz kerre estaġfiru’llāhi’l- aẓīm diye ve yüz  

91a 1 Resūl’e a.s. ṣalavāt getüre daḫı yüz kerre lā ḥavle velā 2 ḳuvvete illā 

bi’llāhi’l- alī’il- aẓīm diye Muḥammed Muṣṭafā’ı a.s. düşinde 3 göre  

maṭlab-ı ālā 

Ebū Hureyre’den mervīdür ki Resūl a.s. 4 eyitdi ki şol kimesne ki 

cuma gicesinde iki 5 rekat namāz ḳıla ve her rekatda bir fātiḥa ve bir 

āyet- 6 ü’l-kürsī ve on beş iḫlāṣ oḳuya ve selām virüp 7 benüm üzerüme 

biñ kerre ṣalavāt getüre ol gice 8 beni vāḳıada göre ve bir cuma daḫı 
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tamām olmaya illā 9 beni göre keẕā اق االخيارفى احد   Resūla’llāh a.s.       

10 eyitdi şol kimesne ki gice ile uyanup 

       الاله االاهللا وحده الشریك له له الملك وله    11

   شيى قدیر الاله اال اهللا و اهللاآل على الحمدو هو  12

  اآبر والحول والقوة االباهللا العلى العظيم   13

91b  1 dise ve daḫı Allāhümmaġfirlī dise ve andan ṣoñra Ḥaḳ 2 Teālā’ya 

raḥmet ve maġfiret iyle diyü duā itse duāsı 3 müstecāb ola meẕkūr 

e`immeden ḥadīẟden menḳūldür 4 ve isticābetden murād isticābet-i 

yaḳīniyyedür zīrā isticābet-i 5 iḥtimāliyye bu duānuñ ġayrında ẟābitedür 

keẕā Fī 6 Meṣābīḥi’l-Cinān-ı Şerḥ Meşārıḳ’da iyitmişdür ki 7 bu maḳūle 

yaḳīniyye didügümüz āb-dest alup namāz 8 ḳılmaḳ müterettibedür yanī 

āb-dest alup farīża yāḫūd 9 nāfile ḳılmaḳ ile maḳbūl olur dimek olur 

faṣl  

10 Ömer r.a. eyitdi Resūl a.s. vāḳıamda gördüm ki baña 11 bī-ḥużūr idi 

aña iytdüm ne ṣādır oldı eyitdi 12 ḳādir degül misin ki ṣāīm iken ehl-i 

beytüñi öpmeyesin 13 Ömer hergiz ehl-i beyte inmedi egerçi oruç olan 

92a 1 kimesneye bu ḥarām degildür velikin itmemek evlādur ṣıddīḳlara          

2 buncılayın daḳīḳalarda müsāmaḥa itmezler egerçi ġayrılara 3 ḳılurlar ki 

ve Abbās eyitdi benüm dostluġum Ömer’le ziyāde 4 idi diledüm ki 

öldükden ṣoñra anı vāḳıada görem  5 bir yıldan ṣoñra gördüm ki gözin 

silerdi eyitdi  6 bu dem ḫalāṣ oldum ve iş yatlu idi eger Ḥaḳ Teālā’nuñ  
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7 luṭfı olmaya-y-dı İbn-i Abbās bir kerre uyḫudan uyandı 8 Ḥüseyin 

şehīd olmazdan evvel eyitdi   اناهللا وانا  

 eyitdiler ne vāḳi oldı eyitdi 10 Ḥüseyn’i öldürdiler iytdiler  اليه راجعون  9 

neden dirsin iyitdi Resūl’i 11 gördüm vāḳıada ki kendü ile bir şīşe ṭolu 

ḳan 12 var idi ve baña gördüm ki ümmetüm benden ṣoñra benüm            

13 oġullaruma ne ḳıldılar ve bu anuñ ve aṣḥābınuñ ḳanıdur şikāyete 

92b 1 Ḥaḳ Teālā’nuñ ḥużūrına iledürem pes yigirmi dört 2 günden ṣoñra 

öldürdiler Ḥüseyn’i diyü ḫaber virdiler 3 ve Ebū Yūsuf ben Ḥüseyn’i 

vāḳıada gördüm ve eyitdüm 4 Ḫudā’ı Teālā saña ne ḳıldı eyitdi raḥmet 

ḳıldı 5 şol sebebden ki cidden hezele ḫalṭ itmedüm yanī mā-lā- 6 yanī 

işlemedüm اهللا ن تمت بعو    

     نا ف وصلى اهللا على سيدروالملك ال  7

    محمد واله وصحبه اجمعين   8

   والحمدهللا رب العلمين  9
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2. YAZIM ÖZELLİKLERİ 

Muntazam, okunaklı, harekeli ve çok güzel bir nesihle yazılan Ādāb-ı 

Maḳāl adlı eserimizin imla bakımından tutarlı olduğunu söylemek güçtür. 

İmla konusundaki karışıklık ve özensizlik sebebiyle bazı kelimeler yanlış 

yazılmış, bazıları yanlış harekelenmiştir. Öyle ki bazen aynı satırda aynı 

kelimelerin veya aynı eklerin farklı şekilde yazıldığı tespit edilmiştir. Aşağıda 

örneklenen bu yazılış şekilleri, metnin imlasının ne kadar karışık ve tutarsız 

olduğunu göstermeye yetecektir. 

Yazım özellikleri incelenirken kalıplaşmış imlayla yazılan kelimeler ve 

ekler üzerinde durulmamış, bunların dışında kalan yazım özellikleri aşağıdaki 

başlıklar altında örneklenmiştir:  

2.1. ÜNLÜLERİN YAZILIŞI 

2.1.1. a  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.1.1. Ön Seslerde 

Metnimizde ön seslerde bulunan a ünlüsü, medli elifle ve üstünlü elifle 

olmak üzere iki şekilde yazılmıştır. Örnekleri aşağıdadır: 

Medli elifle yazılışı 

acı ْآ ِ  77a/9  aç 60  ْآجa/8 

açardı دي ِآ ْ َ  25b/7  açluḳdan ْنْآ َ ْ ُ  6a/3 

ad 15  ْآدa/8  az 32  ْآزb/11

Üstünlü elifle yazılışı 

aġladı ي ْא ِ َ ْ َ  26a/13  aḳça ْא َ َ  15b/3 

aldum م ْא ُ ْ َ  28b/10  aḳsaḳ ْא َ ْ َ  15a/8 

artuḳ ق ْאر ُ ْ َ  63a/2  atdı ي ْא ِ ْ َ  60b/7 
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2.1.1.2. İç Seslerde 

İç seslerde a ünlüsü ya üstünlü elifle ya üstünle yazılmıştır. Örnekleri 

şöyledir: 

Üstünlü elifle yazılışı 

ayaġ אغ ْא َ َ  26a/7  ḫatunlar ْא َ ْ ُ َ  30a/8 

inanur ر א ْא ُ َ ِ  36b/12  ṭaġları ي ْא ِ َ ْ َ  5a/4 

ṭamu ُא َ  59b/6  yaradanuñ כ ْאرאد ُ َ َ َ  58a/11

Üstünle yazılışı 

barmaḳ ْ َ ْ َ  60b/12  birḳaç َِ ْ  25b/7 

ḳarışıḳluḳdur ْر ُ ُ ْ ِ ِ َ  29b/5  ṣaḳlayalar ْא َ َ َ ْ َ  30a/7 

ṭaġlar ْ َ ْ َ  64b/13  yaramaz ْ َ َ َ  31b/6 

2.1.1.3. Son Seslerde 

Son seslerde a ünlüsü üstünlü elif, üstünlü he ve üstün olmak üzere üç 

şekilde yazılmıştır. Örnekleri şöyledir: 

Üstünlü elifle yazılışı 

anaya א َא َ َ  64a/12  ara َאرא َ  25a/7 

ortasında ه א َאور ْ ِ َ ْ ُ  53a/4  yuvalarından ن ْא َ ْ ِ َ َ ُ  82b/2 

Üstünlü he ile yazılışı 

aḳça َא ْ َ  15b/3  arḳaların ن ِאر  َ َ ْ َ  44b/12

aşaġa َא َ َ  56a/13  ḳanda َه ْ َ  51b/8 

ḳarınca َ ْ ِ َ  52a/1  yufḳa َ ْ ُ  87b/7 
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Üstünle yazılışı 

ḳocam ْ َ ُ  9b/4  ortasını ِאور ِ َ ْ ُ  57b/10

uġrar ر ْאو َ ْ ُ  55b/6      

2.1.2 e  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.2.1. Ön Seslerde 

Ön seslerde bulunan e ünlüsü daima üstünlü elifle yazılmış olup 

metnimizden seçilen örnekleri şunlardır: 

egmeye َאכ َ ْ َ 57a/5  el ْאل َ  21b/13

epsem ْא َ ْ َ 19a/10  etümi ِא ُ َ  36a/4 

eyle َא ْ َ 21a/5  eylük כ ْא ُ ْ َ  71a/9 

2.1.2.2. İç Seslerde 

Türkçe kelimelerin iç seslerindeki e ünlüsü üstünle karşılanmış, bazen 

hareke de konmamıştır. Metinden seçilen örnekler şöyledür: 

beg 11 َْכb/12  çekme َכ ْ َ  36a/9 

demürde رده َد ْ ُ َ 52a/5  gerekdür ر כ ْכ ُ َ َ  48a/8 

yedi ِي ْ َ 82a/11      

2.1.2.3. Son Seslerde 

Metnimizde son seslerde e ünlüsü çoğunlukla üstünlü he ile yazılmış 

bazen de üstünle gösterilmiştir:  

Üstünlü he ile yazılışı 

böyle َ ْ ُ 50a/9  gice َכ ْ ِ  91a/7 

kimse َכ ْ ِ 25b/2  nesne َ ْ َ  78b/3 

yine َ ِ 89b/13  yüce َُ  74b/2 
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Üstünle yazılışı 

depelenmiş ْد ِ ْ َ َ َ  84a/1  diledi ى ِد َ ِ  34b/13

eyleye َא ْ َ َ  76b/8  yeme َ َ  36b/6 

 

2.1.3. ı  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.3.1. Ön Seslerde 

Metnimizde ı sesiyle başlayan Türkçe kelimelerden sadece biri esreli elif 

ve ye ile yazılmış, diğerleri ise esreli elifle yazılmıştır: 

ıraḳdur ر ْאرא ُ ْ َ ِ  37b/3  ıṣırdı دي ِא ْ ِ ِ  36b/3 

ıṣmarlamış ْא ِ َِ ْ َ ْ  80a/4  ırlamaḳ ْא َ َ ْ ِ  8a/8 

2.1.3.2. İç Seslerde 

Kelime köklerinin iç seslerindeki ı  sesi çoğunlukla esreyle gösterilmiş, 

birkaç örnekte ise esreli ye ile yazılmıştır. Metnimizden seçilen örnekleri 

şöyledir: 

Esreyle yazılışı 

aġır ْא ِ َ  30a/7  çıḳdum م ُ ْ ِ  36b/9 

ḳamışdan ْن َْ ِ َ  88b/3  ḳırḳ ْق ِ  82b/9 

yılduzlar ْز َ ْ ُ ْ ِ  42a/10  yırtıcılar ِ ِِ ْْ َ  82b/3 

Esreli ye ile yazılışı 

ṣıġıra َه ِ ِ  24b/4  yıl ْ ِ  65b/13

2.1.3.3. Son Seslerde 

Son seslerdeki ı ünlüsü esreli ye ile karşılanmıştır. Metnimizden şu 

örnekler seçilmiştir: 
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altı ِא ْ َ  16a/8  daḫı ِد َ  26b/11

ḳanġı ِ ْ َ  4a/2  ḳarı ِאري ْ َ  9b/1 

2.1.4. i  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.4.1. Ön Seslerde 

Ön seslerdeki i  ünlüsü metnimizde biri esreli elif - ye, diğeri esreli elif 

olmak üzere iki şekilde karşılanmıştır. Örnekleri şöyledir: 

Esreli elif-ye ile yazılışı 

içün ن ْא ُ ِ  60b/12  içerüye و َא ُ َ ْ ِ  6a/13 

ider ر ْא َ ِ  63a/11  inmedi ي ِא ْ َ ْ ِ  91b/13

ipdür ْא در ُ ْ ِ  36b/12  irişür ر ْא ُ ِ ِ  62b/12

Esreli elifle yazılışı 

içdi ي ِא ْ ِ  60b/11  idinse َאد ْ ِ ِ   15a/3 

iki ِאכ ِ  69b/10  ilerü و ُא َ ِ  31a/11

ipi ِא ِ  36b/13  işitdi ي ْא ِ ِ ِْ  26a/13

2.1.4.2. İç Seslerde 

İç seslerdeki i  ünlüsü çoğunlukla esreyle ve esreli ye ile gösterilirken 

tek heceli birkaç kelimede harekenin de kullanılmadığı tespit edilmiştir: 

Esreyle yazılışı 

bildi ي ِْ ِ ْ  27a/4  bir ِْ  60b/3 

dil ْدل ِ  34a/10  gitdüm م ْכ ُ ْ ِ  12a/1 

virdi ْوردي ِ ْ ِ  20a/2  yigirmi م ِכ ِْ ِ  64a/10

dil 76  ْدلa/2      
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Esreli ye ile yazılışı 

biñ כ ِْ  65b/13  girsün ن ْכ ُ ِ  24b/7 

kir ْכ ِ  9a/7  yir ْ ِ  10b/7 

2.1.4.3. Son Seslerde 

Son seslerde i  ünlüsü esreli ye ve esreyle yazılmıştır. Örnekleri şöyledir: 

Esreli ye ile yazılışı 

digil כ ْد ِ  41b/3  diri ِدري ِ  89a/10

kiçi   71b/13  kişi   14b/13

yedi   82a/11      

Esreyle yazılışı 

diyesin    86a/13  ikisi   41a/9 

yigirmi م ِכ ِ ِ  75b/13  yiye   18a/6 

2.1.5. o  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.5.1. Ön Seslerde 

Metnimizde o  ünlüsüyle başlayan madde başı kelime sayısı çok fazla 

değildir. Ön seslerdeki o ünlüsü ötreli elifle yazılan birkaç örnek dışında elif-

vav-ötre ile yazılmıştır. Metnimizden seçilen örnekler aşağıdadır: 

Elif-vav-ötre ile yazılışı 

o (1)66    90a/1  odunı   14a/9 

oġul ْאو ُ ُ  22a/4  oḳudı   27b/5 

on ْאون ُ  64a/10  otdan ن ْאو َ ْ ُ  77a/12

 
                                                 
66 Parantez içindeki rakamlar kelimenin bu şekliyle kaç kez geçtiğini göstermektedir. 
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Ötreli elifle yazılışı 

oġlanluḳ ْא ُ ْ َ ُْ  72a/5  oḳuya َא ُ ُ  89b/6 

2.1.5.2. İç Seslerde 

İç seslerdeki o ünlüsü biri ötreli vav, diğeri ötre olmak üzere iki şekilde 

tespit edilmiştir. Metnimizden seçilen örnekleri şunlardır: 

Ötreli vav ile yazılışı 

boġazına َ ِ َ ُ  60b/11  ḳondı ْي ِ ْ ُ  36a/11

ṣordı ْر ْل 50b/3  şol  ِديُ ُ  50b/10

ṭoldurur ُرر ُ ْ ُ  18a/2  ṭondur ْر ُ ْ ُ  5b/9 

Ötreyle yazılışı 

boyun ْن ُ ُ  57a/5  ḳorḳusı ْ ُِ ُ  66b/5 

ḳoyun ْن ُ ُ  30a/2  ṭoġru ْ وُ ُ  49a/3 

ṭokuz ز ُ ُ  73b/11  ṭopraḳdan ْن َ َ ْ ُ  58a/4 

2.1.5.3. Son Seslerde 

Metnimizde ḳo- fiilinde sonda bulunan bu ses ötreli vav ile yazılmıştır: 

ḳor ْر ُ  57a/8      

2.1.6. ö  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.6.1. Ön Seslerde 

Ön seste bulunan ö ünlüsü metnimizde çoğunlukla elif-vav-ötre ile az 

sayıda örnekte ise ötreli elifle yazılmıştır: 

Elif-vav-ötre ile yazılışı 

ögüp ب ْאوכ ُ ُ  16a/8  öldi ْאو  28a/1  ِيُ
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ölüm ْאو ُ ُ  61a/8  öñine َאوכ ِ ُ  19b/13

öpdi ْאو       32a/1  ِيُ

Ötreli elifle yazılışı 

ölüm ْא ُ ُ  61b/4  ötürü رو ُא ُ ُ  18a/9 

özüni ِאزو ُ ُ  39a/8      

2.1.6.2. İç Seslerde 

İç seslerde ö ünlüsü çoğunlukla ötreli vav ile karşılanmış az sayıda 

örnekte ise ötre ile gösterilmiştir. Örnekleri şunlardır: 

Ötreli vav ile yazılışı 

çözüp ْزوب ُ ُ  6b/9  dört ْدورت ُ  45b/3 

göç ج ْכ ُ  61b/4  göz ز ْכ ُ  58a/10

kör ر ْכ ُ  15a/8  söz ْز ُ  10b/10

Ötreyle yazılışı 

bölügindendür ن دور ْכ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ  72a/3  görür ور ْכ ُ ُ  43b/5 

2.1.7. u  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.7.1. Ön Seslerde 

Metnimizde ön seslerdeki u ünlüsü iki şekilde yazılmıştır: Birincisi elif-

vav-ötre ile ikincisi ötreli elifle. Örnekleri aşağıdadır: 

Elif-vav-ötre ile yazılışı 

uçmaḳ ْאو َ ْ ُ  7b/9  uġraġı ْאو ُِ َ  58b/11

uluraḳ رق ْאو َ ُ ُ  6b/5  urdı ْאور 60b/12  ِديُ

uyumaḳ ْאو َ ُ ُ  87b/7  uzatmaḳ ْאوز َ ُْ َ  7a/13 
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Ötreli elifle yazılışı 

uçmaġuñ ْא כُ ْא ُ َ  43b/5  ulular ْא َ ُ ُ  40a/5 

umarsa َא َ ُ  38b/4  unudur در ْא ُ ُ ُ  39b/2 

uyuması ِא َ ُ ُ  3b/6  uzun ُאزون ُ  47a/12

2.1.7.2. İç Seslerde 

İç seslerdeki u ünlüsünün genellikle ötreli vav ile, az sayıda örnekte ise 

ötreyle yazıldığı tespit edilmiştir: 

Ötreli vav ile yazılışı 

artuḳ ْאر ْقَ ُ  28b/6  bulsa ْ َُ  37b/8 

buyruġın ْ ْوُ ِ ُ  23b/5  dura َدوره ُ  64b/13

pul ْل ُ  15b/4  uġurdan ر ْאو ُ ْدنُ َ  29a/1 

Ötreyle yazılışı 

buyurur ْرر ُ ُ ُ  12b/8  ṭutmış ِ ْ ُ  4a/5 

2.1.7.3. Son Seslerde 

Metnimizde son seslerdeki u ünlüsünün ötreli vav ve ötre ile yazıldığı 

tespit edilmiştir. Ötreli örnek sınırlıdır: 

Ötreli vav ile yazılışı 

bu ُ  13b/2  ḳapu ُ َ   78b/10

ḳarañu ُאכ َ َ  60a/2  ṣayru ْ  12a/2  ُوَ

ṣu ُ  58a/5  ṭamu ُא َ  59b/6 

Ötreyle yazılışı 

oḳumışlar ْאو ِ ُ ُْ َ  8b/5      
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2.1.8. ü  Ünlüsünün Yazılışı 

2.1.8.1. Ön Seslerde 

Metnimizde Türkçe birkaç kelimede madde başında bulunan ü  ünlüsü 

ön seslerde elif-vav-ötre ile yazılmıştır: 

üç ْאوج ُ  10a/10  üstine ْאو َُ ِ  26a/3 

üzre ْאوز       47b/4  َرهُ

2.1.8.2. İç Seslerde 

ü ünlüsünün iç seslerde ötreli vav ve ötreyle yazıldığı tespit edilmiştir. 

Metnimizden seçilen örnekler şöyledir: 

Ötreli vav ile yazılışı 

dürlü ْدور ُُ  30a/6  süd ْد ُ  60b/11

sürüne َر ُ ُ  16b/1  yüce َ ُ  74b/2 

yük ْכ ُ  69a/9  yüz ْز ُ  68a/9 

Ötreyle yazılışı 

dürlü ْدر ُُ  30a/6  göñül כ ْכ ُ ُ  79a/3 

küçük כ ْכ ُ ُ  71b/9  ötürü و ُאو ُُ  40b/11

2.1.8.3. Son Seslerde 

Son sesinde ü  ünlüsü bulunan kelime köklerinde bu sesin ötreli vav ve 

ötreyle yazıldığı tespit edilmiştir. Metnimizden seçilen örnekler aşağıdaki 

gibidir: 

 Ötreli vav ile yazılışı 

dürlü ْدر ُُ  82a/5  eyü ُא َ  32a/9 

girü و ُכ ِ  2b/1  ötürü و ُאو ُُ  40b/11
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Ötreyle yazılışı 

yörümesi ِر َ ُ ُ  52a/1      

2.2. ÜNSÜZLERİN YAZILIŞI 

2.2.1. ç  Ünsüzünün Yazılışı 

Türkçe kelimelerdeki ç sesi çoğunlukla cim harfiyle yazılmış olmakla 

birlikte aynı kelimenin çim harfiyle yazılmış şekli de metnimizde tespit 

edilmiştir: 

çokluḳ  ْ ُْ ُ  12a/12  birḳaç َِ ْ  25b/7 

gerçek ْכ ْכَ َ  87b/11  gerçek ْכ ْכَ َ  87b/9 

gökçek כ ْכ ْכُ َ  38b/8  gökcek כ ْכ ْכُ َ  39b/2 

üç ْאوچ ُ  23a/5  üç ْאوج ُ  49a/3 

2.2.2. g  Ünsüzünün Yazılışı 

Metnimizin yazılışında tonsuz k  sesiyle tonlu g  sesini ayırt edecek bir 

işaret yoktur. Ancak diğer EAT metinleriyle karşılaştırma yapılarak hangi 

kelimelerin hangi harfle yazılması gerektiği tespit edilmektedir:67 

degil ْدכ ِ َ  83a/12  gitdi ْכ 31a/11  ِيِ

gögüsden כ ْכ ُ ْنُ َ  71a/5  göñül כ ْכ ُ ُ  40a/10

gişi ِכ ِ         < >  kişi ِכ ِ  34a/11

2.2.3. ñ  Ünsüzünün Yazılışı 

Metnimizde ñ  sesi daima (ك) harfiyle yazılmıştır: 

baña َכא َ  15b/7  biñ 65  ِْכb/13

beñzer ْرَْכ َ  73b/8  diñlese ْدכ َِ َ  67a/7 

öñine َאوכ ِ ُ  19b/13  yeñi ِכ َ  60b/8 

                                                 
67 Ayrıca bk. k / g değişmesi 
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2.2.4. p  Ünsüzünün Yazılışı 

Metnimizde dönemin bir özelliği olarak Türkçe kelimelerde ön seste p  

yazılışına rastlanmaz. İç seslerdeki p sesi genellikle, p (پ) harfiyle yazılmıştır. 

Türkçenin fonetiğine göre hece veya kelime sonunda b  sesi bulunmaz. Bu 

sebeple yazımı kalıplaşan -p  zarf-fiil eki -b ile yazılmış olmakla birlikte -p  

okunmuştur: 

getürüp  رب ْכ ُ ُ َ  51a/12  ḳapu ُ َ  78b/10

ḳaplamış ْ َْ ِ َ  60b/9  oḳuyup ب ْאو ُ ُ ُ  90a/2 

öpdi ْאو ْ 32a/1  ṭopraḳdan  ِىُ ُْ ْنَ َ  58a/4 

2.2.5. s  Ünsüzünün Yazılışı 

Yabancı asıllı kelimelerdeki s sesi bir iki örnek dışında aslına uygun 

olarak se ( ث ), sin ( س ) veya sad ( ص ) ile yazılmıştır. Türkçe kelimelerde ise 

s  sesi, ince sıradan ünlüler yanında sin ( س ) ile yazılırken kalın sıradan 

ünlüler yanında çoğunlukla sad ( ص ) harfiyle yazılmıştır: 

aḳsaḳ ْא َْ َ  15a/8  baṣup ْب ُ َ  16b/1 

ṣaḳlaya ْ ََ َ  34a/8  ṣol ْل ُ  50b/11

sever ْر َ َ  20a/3  söz ْز ُ  10b/10

2.2.6. t  Ünsüzünün Yazılışı 

Eski Türkçede kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelerin ön seslerinde 

bulunan ve EAT devrinde henüz d’ye dönmemiş olan t’ler metnimizde bir iki 

kelime dışında kurallı olarak tı ( ط ) ile yazılmıştır: 

ṭamarı ِي َ َ  52a/9  ṭamu ُא َ  59b/9 

ṭoġrı ْ ِزي 10b/8  tozı  ِيُ ُ  6a/4 

ṭurmış ْر ُْ ِ  75a/1  ṭutmazlar ْ ُْ َ َ  51b/1 
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2.2.7. Şeddenin Yazılışı 

Alınma kelimelerdeki şeddenin metnimizde düzenli bir şekilde 

kullanılmadığı tespit edilmiştir. Aslı şeddeli olan birçok kelime şeddesiz 

yazılmıştır. Bunu müstensihin dikkatsizliğinden ziyade bu kelimelerin 

Türkçeleşmeye başlaması şeklinde yorumlamak daha uygun olabilir:68 

himmet ْ ِ  60a/13  Ḥaḳ ْ َ  82a/2 

lā-büd ْال ُ  64b/10  leẕẕet ْت َ  43b/5 

meyyitleri ي ِ َ ْ ِّ َ  89a/9  şek ْכ َ  61b/12

2.3. EKLERİN YAZILIŞI 

Metnimizde kelimelerin yazılışında görülen farklılıklara benzer şekilde 

eklerin yazılışında da değişiklikler tespit edilmiştir. Bu durum diğer EAT 

metinlerinde de görülen bir yazım özelliğidir. Eklerdeki ünlüler genellikle 

harekeyle karşılanmıştır. Eklerin çoğu kalıplaşmış bir imlayla yazıldığı için bu 

bölümde sadece kalıplaşmış imlasının dışında tespit edilen yazılışlar, yapım 

ekleri ve çekim ekleri başlıkları altında sıralanmıştır. Bu bölümde önce ekin 

kalıplaşmış şekli parantez içinde verilmiş, sonra bu kalıplaşmış yazılışının 

dışında metnimizde tespit edilen diğer yazılış şekilleri gösterilmiş ve bu farklı 

şekiller örneklendirilmiştir: 

2.3.1. Yapım Eklerinin Yazılışı 

İsimden isim yapma ekleri 

+caḳ isimden isim yapma eki - )  (   -َאق   
oyıncaġ-ıla א َאو ِ ْ ِ ُ  27b/10      

 

+cu isimden isim yapma eki  - )(   -ُ   
ḳovculuḳ ْ ُ ُ ْ ُ  3a/12      

 
                                                 
68 Bazı araştırmacılar bu durumu ses olaylarından ünsüz tekleşmesi’yle de açıklamaktadırlar. 
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+raḳ, +rek isimden isim yapma eki  - )رכ  ,- رق(     
Bazı örneklerde bu yapım eki, ünlü uyumu dışında kalmıştır: 

āsānrek א ْآ ْכَ َ  51b/13  maḥbūbrekdür ْ َْ رُ ْכ ُ َ  40b/10
 

+suz, +süz isimden isim yapma eki  - )(   - ز ُ   
ġarażsuz ْض َ زَ  ْ ُ   38b/6 ḥisābsuz ز ْא ُ ِ   6a/10 
        

 

İsimden fiil yapma ekleri 

+la-, +le- isimden fiil yapma eki  - )َل-   )  ,-ال   
aġladı ْא ِيَ َ  9b/2  alavlanduḳca َ ْ َ ََ ْ ُ  19a/3 
başlar ْ ََ  2a/12  gizledi ْכ ِيِ َ  17b/1 

 

Fiilden fiil yapma ekleri 

-dur-, -dür- fiilden fiil yapma eki    ُدور-   )در( - 
ḳaldura ْ وَ 82b/9  َرهُ  bildüre َِْوره ُ  52a/13

 

-ur- fiilden fiil yapma eki  - )ور(   -   
arturmadı ْאر ِيَ َ ُ  56a/9  arturur ْאر ْرَ ُ ُ  73b/10

 

-ma-, -me- fiilden fiil yapma eki  - )(   -َم   
bulmasa ْ َُ َ  25b/6  ummasa ْאو َُ َ  38b/13
virmemek ْو ْכِ َ  38a/5      

 

Fiilden isim yapma ekleri 

-u+ fiilden isim yapma eki - ) ى(    _ُ    
ḳorḳusı ِر ُ ُ 66b/5      
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2.3.2. Sıfat-Fiil Eklerinin Yazılışı 

-acaḳ sıfat-fiil eki  -) (   - א َ    َאق ,- َ
olacaġı א ِאو َ َ ُ  17a/8  yatacaḳ ْא َ َ َ  89b/4 

 

-an sıfat-fiil eki  - )אن(   -   
olan ْאو َ ُ  51b/9      

 

-duḳ, -dük sıfat-fiil eki  - ) כ ِدوכ- ,ُدوق-   )د ,-  د ِدوغ ,- ُ ُ   
ḳılduḳları ْو ُ ِىِ َ  48a/12  olduġın ْאو ْوُ ِ ُ  11a/10
eyledügi ْא ِوכَ ُ َ  14a/9  sevdüginüñ ْ כَ ْدכ ُ ِ ُ  43a/2 

 

2.3.3. Zarf-Fiil Eklerinin Yazılışı 

-up, -üp zarf-fiil eki  - )وب(   -   
oturup رب ْאو ُ ُُ  5a/3  sevüp  ْب ُ َ  39b/1 

 

2.3.4. Çekim Eklerinin Yazılışı 

İsim çekimi ekleri: 

Teklik 1. kişi iyelik eki  -)ُوم-   ) م   
oġullarumı ْאو ُ ِوُ ُ َ  33a/9      

 

Teklik 3. kişi iyelik eki  - ) ِس  ,- ِـ  ) , - ى   
derecesine  َدر َِ َ َ  12a/4  nıṣfı ْ ِِ  72b/8 
yolında ْ ِ אه 33b/7  günāhı  َهُ ِכ َ ُ  13b/4 

 

Çokluk 1. kişi iyelik eki  - ) (  -ز ُ   
didügümüz ز وכ ْد ُ ُ ُ ِ  13a/1      

 

Çokluk 2. kişi iyelik eki  - )ز-   )כ    ُכ
biriñüze زه כ َِ ُ ِ  69b/1  dilüñüz ز כ ْد ُ ُ ِ  4a/9 
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Belirtme hâli eki - )   -, ًـ , ِـ  ) ى     
elin ْא ِ َ  67a/6  nesne’i ْ َٔ َ  84b/5 
nimeti ْ ِِ َ  75a/6  Yaḳub’ı ْ ِبَ ُ  68a/6 

 

Yönelme hâli eki  - ) َא َ_   -   ) ,- ه   
aṣla ْא ََ  75a/5  özüñe َאوزכא ُ ُ  71b/1 

 

İlgi hâli eki  - )ُوכ-   ) כ , -כ   
bī-ırżlaruñ  ْ ِ ِْ ْوכَ ُ 34a/11      

 

Vasıta hâli eki  - ) - , (   -َل   
anuñladur כ ْא ُ ْرَ ُ َ 71a/5      

 

Soru eki  )(      
degül misin ْدכ ُ َْ ِ ِ  31b/9  Ḳaran’dan mısın ْ َ ْنَ َ  ِْ ِ 26a/8 
bilür misin ْر ُ ِ ْ ِ ِ  26a/9  severler mi م ِر ْ َ ْ َ َ 22a/8 

 

Fiil çekimi ekleri: 

Teklik 2. kişi eki  - )(   -ِ   
aġlarsın ْא َْ َْ ِ  74b/10  idesin  ه ْא ِ َ ِ  14a/1 

 

Çokluk 2. kişi eki  - )ز-  )כ    ُכ
bileydüñüz ِْ زَ ْوכ ُ ُ  9a/5  dutmazsañuz ْدو زُ ْכ ُ َ َ  69a/11

 

Görülen geçmiş zaman eki  - )ِد-   )دى   
buldılar ْ ُْ َ ِ  60b/1  ḳıldılar ْ ِْ َ ِ  92a/13

 

Geniş zaman eki -) ر  ,- אر,-    , -ور(   -  -,   
arturur ْאر ْررَ ُ ُ  73b/10  getürür ر ُכ ُ  8b/10 ْرَ
ḳorḫaram ْ ْمُ َ َ  60b/1  virür ْورر ُ ِ 1b/10 
          
Geniş zamanın olumsuzu  - )(   -َאز  
olmaz ْאو ْאزُ َ  22b/12    
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Dilek-şart kipi eki  - )(   -َس  
olursa da ر ْאو ُ َهُ َ  53a/12  ṣorsalar ْر ُْ َ َ 5b/1 
ṭutarsa da ُْ َهَ َ  10a/12  virseler ْور ِْ َ َ 10b/1 
          
İstek kipi eki - )  -, َא,- َא  -   )ه  
bilmeyesin ِْْא ِ َ َ  4b/11  geyeler א ْכ َ َ َ  30a/7 
       20b/10
Emir kipi 1. kişi eki  - )(   -  
-eyim  şekli yanında -ayın, -eyin şekli de metnimizden tespit 
edilmiştir: 
ḳılayın mı ْ ِ َِِ  19b/6  vireyin mi ْو ِ َِِ    4a/9 

Bildirme ekleri: 

1. kişi ekleri  - )ز ,-ِא-   )  )  ( - م  ُ      
zīrekim כ ْز َ ْ אِ ِ  7a/7  nimetdeyüz ز ْه  ُ َ َ ِ  73a/10
           
-dir, -dur, -dür bildirme eki  - )ُدور-  ,ِدر -   )در   
Bu ekin kelimeden ayrı yazılan örnekleri de tespit edilmiştir: 
degildür  ْدכ ِ ْورَ ُ  22b/6  mubaḥdur ْאح َ ْ درُ ُ  51a/6 
nimetdedirler ْ َ َه درِ ِ َ  89a/11      

 

2.4. KELİMELERİN YAZILIŞI 

Metnimizin sağlam bir imlaya sahip olduğunu söylemek güçtür. 

Harekelerdeki özensizlik fazlasıyla dikkat çekmektedir. Aynı kelimelerin 

farklı yazılışları yanında yanlış yazılan veya yanlış harekelenen kelimeler de 

tespit edilmiştir. Ünlülerin ve eklerin imlasından kaynaklanan ikili yazımlar 

ilgili bölümlerde değerlendirildiği için burada tekrar edilmeyecektir. 

2.4.1. Aynı Kelimelerin Farklı Yazılışları 

Aynı kelimelerin farklı şekillerde yazılması metnimizin yazım 

özelliklerinden biridir. Aynı satırda aynı kelimenin iki farklı şekilde yazılması 
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dikkat çekicidir. İki farklı şekilde yazılan Türkçe kelimeler ve yabancı asıllı 

kelimeler için seçilen örnekler aşağıdaki gibidir: 

 

Türkçe kelimelerde 

aḳça َא َ  15b/3  aḳca َא َ  31b/9 

bile ْ ِ  57b/2  bile َِ  57b/3 

degülse ْدכ ُ ََ  9a/9  degilse ِدכ ََْ  47b/8 

deñlü ْدכ َُ  25b/5  deñli ْدכ َِ  58a/10

didi ْدد ْدد 60b/3  dedi  ِيِ  4a/4   ِيَ

dutar ْدو َ ُ  46b/9  ṭutar ْ َ ُ  46b/8 

dil ْد ِ  1b/5  dil ْدل ِ  34a/10

eylük ْא ُא 35b/10  eyülügi  ُْכَ ِכَ ُ  77b/3 

gökcek כ ْכ ْכُ َ   32a/9  gökçek כ ْכ ْכُ َ   38b/8 

ıraġ ْאرאغ َ ِ   12b/5  ıraḳ ْאرאق َ ِ   81a/3 

iki ْא ْאכ 7a/8  iki  ِכِ ِِ  86b/8 

ḳarındaş ْ ِ ْאشَ َ  11a/9  ḳardaşlarum ْ ْدאَ ْمَ ُ َ  60a/13

ḳorḳaram ْ مُ َ َ  69a/13  ḳorḫaram ْ ْمُ َ َ  60b/1 

ḳorḳusı ِ ُ ُ  66b/5  ḳorḫusı   60b/13

saña َכא َ  88b/7  saña َאכא َ  35b/6 

ṭaġ ْאغ َ  36a/7  ṭaġlar َ َ  64b/13

ṭoġrı ْ ْ 10b/8  ṭoġru  ِيُ  49a/3  ُوُ

yaramaz ْאر َ َ َ  6b/3  yaramaz ْ َ َ َ  87a/4 

yemek ْכ َ َ  12b/5  yimek ْ ْכِ َ  60a/3 
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Yabancı asıllı kelimelerde 

aṣl ْא َ  53a/7  aṣıl ْא ِ َ  53a/8 

düşmānuñuñ ْد ככُ ْא ُ ُ َ  21b/1  düşmenüñ ْد ُْכُ َ  16a/4 

elbette ْא ََ ّ َ  31b/7  elbetde ْא َ  79a/5  َهَ

ġaybet ْ َْ َ  13b/10  ġıybet ْ ِْ َ  34a/10

ilmdür ْر ُ ِ  84a/11  ilimdür ْ ِ ْرِ ُ  19a/5 

kerīh ْכ ِ َ  21b/6  kerih ه ْכ ِ َ  17b/2 

lāzım 6  الb/2  lāzumdur 46  الa/12

Loḳmān ْ ْאنُ َ  5b/5  Loḳman ْ َ ُ  5b/6 

manāsı ْ ِאَ َ  6a/9  manası ْ َِ َ  77a/11

sehl ْ َ  65a/9  sehel ْ َ َ  65a/11

Teāla’nuñ כ ْא ُ َ َ َ  55a/7  Teālā’nuñ כ ْא ُ َ َ  55a/9 

           

2.4.2. Yanlış Yazılan Kelimeler 

Metnimizdeki Türkçe kelimelerden çok sayıda yanlış yazılan, eksik veya 

yanlış harekelenen bütün kelimelerin metin içinde veya dipnotta gösterilmesi 

hoş olmayacağından imladaki karışıklığı örneklemek üzere aşağıdaki 

kelimeler seçilmiştir: 

Doğrusu Yazılan    Doğrusu Yazılan   

bıraḳma ْ َ ََ  9b/3  birine ِْ ََ  11b/2 

çoġalduḳda ْ َُ َא 62b/12  etüm  َهُ َْ  36b/8 

gökcek כ ْכ ْכُ َ  11b/1  itmiş ِאد ِِ  85b/13

ise de ْא َهِ ِ  11b/2  kesmeli ْכ ََ َ  39a/13

iytdi ْא ْ 83b/13  ṭoġduḳda  ِيِ ُْ  62a/5  َهُ

oḳuya َא َ َ  91a/6      
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2.4.3. Bitişik Yazılan Kelimeler 

Metnimizde normalde ayrı yazılmış şekilleri de bulunan kelimelerden 

bitişik olarak yazılanlar için seçilen örnekler şunlardır: 

eyleyesin ki  ْא ِ َ َ  49a/12  ِכَ

Ḥaḳ Teālā َא َ َ َ  32a/5 

ḥarām degildür ْא َ ْכَ ِ ْرَ ُ  60a/9 

ḳaldı ki ْ ِכَ ِ  51b/8 

kimesne ki כ ِכ َِ َ  33a/7 

ne deñlü ْכ َ َُ  43a/6 

oḳuduḳdan ṣoñra ْאو ُ ُ ْכُ ُ  27b/12  َهَ

ol daḫı ْאو ِאُ َ  44a/10 

sulṭāndan dünki ْ ْאُ َ ْכَ ُِ  45a/7 

urdı kim ْאور כُ ْد ِ ِ  27b/13 

2.4.4. Yabancı Asıllı Kelimelerin Yazılışı 

Metnimizin imlasındaki karışıklık yabancı asıllı kelimelerin yazılışında 

da görülmektedir. Bunlar yanlış yazılanlar, hareke yanlışları ve hemzeli 

kelimelerin yazılışı başlıklarıyla aşağıdaki şekilde örneklendirilmiştir:  

2.4.4.1. Yanlış Yazılanlar 

Metnimizin aslında yanlış yazılan ancak olması gerektiği gibi okunan 

kelimelerden seçilen örnekler şöyledir: 

Doğrusu Yazılan    Doğrusu Yazılan   

bī-ḫūş ْش ُ ِ  83a/4  bī-ḥużūr ْر ُ ُ ِ  10a/6 

eẟerdür ْא َ ْ 85b/11  fercdedür  ُدرَ ُ ده درَ ِ َ  64a/6 

ġadr ر َ َ  56b/8  ḫālī ِא َ  49a/3 

ḥırṣını ِ ِ ِ   39a/10  muḫtelit ْ ِ ُ   84b/12
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pinhān ْ ْאنَ َ  11b/4  Teālā’ya َא َ َ َ  50b/4 

2.4.4.2. Hareke Yanlışları 

Müstensihin hareke konusundaki özensizliği yabancı asıllı kelimelerden 

bazılarının yanlış harekelenmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Harekeler 

bazen eksik bazen fazla bazen de yanlış konmuştur. Metnimizde, olması 

gerektiği şekilde okunan böyle kelimelerden aşağıdaki örnekler seçilmiştir: 

Doğrusu Yazılan    Doğrusu Yazılan   

fe-emmā א َא َّ َ  5b/7  ḫışm ْ َ  17b/3 

ilelden ْ َ ْنَ َ  62b/7  ḳavm ْم ُ  5a/3 

Kūfe’den ن ْכ َ ُ  26a/5  mezemmeti ِ َ ّ َِ  47b/4 

miyāne َא َ َ  29b/4  muāmele َא َ ََ  20a/13

muṭarrif ْ ْفُ ِ  11b/12  sirke ْ  17b/5  ِכِ

ẕemminde   19a/6  zırh ْزره َ ِ  5b/6 

 

2.4.4.3. Hemzeli Kelimelerin Yazılışı 

Aslı hemzeyle yazılan Arapça kelimelerin pek çoğunda hemze, y ile 

yazılırken aynı kelimenin hem hemzeli hem y’li şekli metnimizden tespit 

edilmiştir. Bunlar ses bilgisi bölümünde hemzenin y olması başlığında 

incelendiği için buraya birkaç örnek alınmıştır:  

 

acāyib ْא ِ َ َ  43b/9  cāyiz ِא َ  16b/8 

sāyir ْא ِ َ  34b/6  zāyidini ِزא ِ ِ َ  6b/9 
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2.5. METİNDEKİ KISALTMALAR 

Metnimizde (müellif veya) müstensih tarafından genellikle, kalıplaşmış 

saygı sözleri için aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: 

Kısaltma Metinde gösterilişi Açılımı ve geçtiği yerlerden örnekler 

 .a.s          ء م
aleyhi’s-selām 9b/2, 32a/10, 60b/8, 

91b/10 

 Ḥ ḥikāye  22a/3          ح

 .r.a         رض
raḍıya’llāhu anha / anhu 37a/9, 53b/10, 

91b/10  

 r.ḥ. raḥmetu’llāhi aleyh 63a/12, 73b/9, 83a/5         حر

 .ṣ.a.s        صلم
ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 10b/2, 71b/12, 

82a/6 

 T Teālā   57b/8, 58a/9         تع
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3. SES BİLGİSİ 

3.1. ÜNLÜLER 

3.1.1. Ünlü Değişmeleri 

3.1.1.1. i / e Sorunu (i>e, e>i Değişmesi) 

Türk yazı dilinin tarihî seyrinde sık rastlanan i>e, e>i  değişikliği yazım 

ve söyleyiş bakımından karışıklık arz eder. Eski yazıda i sesi, elif  ve y  
harfleriyle gösterilmekte ancak i’nin yanında e olarak da telaffuz edilmektedir. 

Metnimizde  i>e, e>i  değişikliği bulunan kelimelerle ilgili durum, 

bugünkü şekilleriyle karşılaştırılarak aşağıda örneklenmiştir: 

3.1.1.1.a. Metnimizde i  ünlüsüyle yazılıp bugün e’li şekilde kullanılan 
kelimeler: 

gice (4) : gice 51b/11, 91a/7, gicede 89b/6, gicesinde 91a/4 

girü (14): girü (14) 2b/1, 34a/1, 80b/4 

ir-         : irinceye dek 56a/1 

iriş-(21): irişdi 61b/8, irişe 52b/13, 87a/13, irişince 63a/8, irişmişem 

17a/3, irişmişdür 13a/10, irişse 20b/2, irişür 2a/8, 37a/7, 62b/12  

irişdür-  : irişdürür 18a/4 

it-         : idelüm 8b/3, 50b/6, 90b/8, iden 17a/12, 74b/8, ider 1b/5, 52b/4, 

84a/3, iderdüm 22b/1, 84a/7, itdüm 26b/5, itmiş 5a/11, 85b/13, 

itmez 45a/13, itsün 6b/6 

iy (11)  : iy 22a/4, 35b/6, 50b/8, 82b/7 

iyle      : ṭan iyle 21a/3, maġfiret iyle 91b/2 

Bu kelime, metnimizde eyle- şeklinde çok sayıda geçmektedir. 
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vir-      : virdi 12a/2, virdüm 26b/6, virmelü 38a/2, virmese 52b/3, 

virmez 32b/5, virmiş 7a/8, virmişdür 32b/4, virsem 35b/6, virüp 

25b/6, 91a/6, virür 1b/9, 32b/10 

viril- (8): virilen 69a/7, virilmesi 38a/6, virilmiş 20b/9, virilür 31b/7 

yit-      : yiter 4b/3, 82b/7 

di-, yi-, yig, yir kelimelerinin metnimizde e’li şekilleri de olduğu için 

bunlar aşağıda değerlendirilmiştir.  

3.1.1.1.b. Metnimizde Eski Türkçedeki gibi e’li olup bugün i’li yazılan 
kelimeler:  

eylük : eylük 35b/10, 71a/9 

eyü : eyü 32a/9, 39a/8, 41a/11, 47b/3 

eyülük : ṣoy eyülügi 77b/3 

gey-     : geydi 5b/9, geye 65b/5, geyeler 30a/7, geyesin 30b/9, geymiş 

25b/9 

geydür- : geydürmiş 74a/4 

3.1.1.1.c. İlk hecesindeki ünlüsü hem i  hem e  şeklinde yazılan kelimeler: 

Aşağıda örnekleri verilen kelimelerin metnimizde hem i’li hem e’li 
yazılışları tespit edilmiştir: 

di-, de-(1) :  

didi 4a/10, 36b/10, 83a/7, didüm 26b/9, dimek 6a/10, 41b/12, 

dimişem 15b/7, dir 7a/6, 27b/6, 84a/7, direm 36a/5, dirler 5b/4, 

44b/9, 88a/2, dirsin 60b/13, diyüp 25a/9; dedi 4a/4 

iyt (~iyit-), eyt- (~eyit-) : 

iyde 39a/9, 61b/7, 86b/13, iydeler 65b/3, iyder 61b/2, 83a/10, 

iyderdi 82b/7, iyitdi 5b/9, 26a/10, iyitdüm 26b/13, iytgil 79b/3, 



 

 

151

iytse 13a/10, 74a/7; eydür 4a/4, 26b/13, 84a/6, eyitmişdür 24a/4, 

eyitdüm 4a/6, 27a/6, 92b/3, eyitdi 3a/7, 92b/4 

yi-, ye- : 

yimekden 14b/3, 36a/4, yimez 84b/1, yir 20a/6, yiye 18a/6, 

yiyeydüñ 60a/12; yeme 36b/6, yemek 12b/5, yemezdi 82a/12, 

yerem 36a/4, yeyeler 30a/6, yeyesin 30b/9 

yig, yeg : 

yigrek 3b/5, yigrekdür 39a/7, 40a/3, 85a/8, yeg ol- 36a/4, yegrek 

84a/2, yegrekdür 77b/9 

yir, yer : 

yir 9a/2, yirde 7b/12, 32a/6, 72a/2, yirden 5a/13, 37a/4, 80a/10, 

yire 80b/5, yirinde 54a/6, yir it- 63a/2, yirüñ ve gögüñ melekūtı 

42a/13; yer 17a/4, yere 61a/3, 82b/3, yeri 27b/10, yerinden 

84b/9, yerine 21b/9, yerüñ gögüñ acāyibine 75a/2 

3.1.1.2. u / o , ü / ö  Tercihi 

Metnimizdeki  uġra-, uġraḳ, uġrat-, uġrı, uġruluḳ, uġur, uyan-, güzel, 
yuḳaru, yürü- gibi kelimelerde yazılışı aynı olduğu için u / o, ü /ö  ayrımı 

yapmak çok güçtür. Bu sebeple metnimizde diğer bazı araştırmacılar69 gibi 

bugün kullanımda olmayan  uġrı, uġruluḳ kelimeleri bir tarafa bırakılarak 

uġra-, uġraḳ, uġrat-, uġur, uyan- kelimelerinde u’lu şekli; yoḳaru, gözel ve 

yörü- kelimelerinde ise o’lu ö’lü şekiller tercih edilmiştir: 

uġraġı 58b/11, uġrar 55b/6, uġratmışdur 4a/7, uġurdan 29a/1, 

64b/11, uyandı 92a/7, uyanduġı 89b/3, uyanup 91a/10; gözeller 

                                                 
69 bk. 1.Faruk K. Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl (Gramer-Metin-Sözlük), Edebiyat 

Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1981, s.25. 
2. Kemal Yavuz, Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si 1. Cilt (Gramer-Sözlük), Selçuk Üni. Mevlâna 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya, 2007, s.69. 
3. Orhan Yavuz, age., s. 185. 
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2a/13, yoḳaru 56a/12, yörümege 31a/13, yörümesi 52a/1, 

yörümesinden 51b/9 

3.1.2. Ünlü Uyumu 

3.1.2.1. Kalınlık-İncelik Uyumu 

Kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik bakımından gösterdiği uyumdur. 

Buna göre kök ünlüsü kalın ünlü olan heceleri, kalın ünlülü heceler; kök 

ünlüsü ince olan heceleri ise ince ünlülü heceler takip eder. Bu uyum 

Türkçenin her devrinde bulunduğu için metnimizde de aşağıdaki durumlar 

dışında tamdır:  

şād-lik 52a/7 kelimesinde -lıḳ, -lik isimden isim yapma eki kalınlık-

incelik uyumu dışında kalırken ġālib-lük-de 42b/13 – ġālib-luġ-uñ 46b/7, 
ḫasta-lik 66a/13, ḫasta-lüg-üñ 70a/3 - ḫasta-luġ-uñ 66b/7  örneklerinde bu 

uyumun dışında kalan yazılışlar da tespit edilmiştir. 

-iken, -ken zarf-fiil eki, bugün olduğu gibi metnimizde de daima ince 

sıradan gelmektedir: oturur-ken 84b/13, söyler-ken 13a/12, delükde iken 

36b/7, ibādet eyler-ken 52a/13 

3.1.2.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

Kelimenin ilk hecesindeki düz ünlüyü sonraki hecelerde de düz ünlünün 

takip etmesi kuralına dayanan düzlük uyumu ve ilk hecedeki yuvarlak ünlüyü, 

dar yuvarlak veya düz geniş ünlünün takip etmesine dayanan yuvarlaklık 

uyumu Türkçenin her alanında ve devrinde hâkim değildir. Bu yüzden 

düzlük-yuvarlaklık uyumu Türkçenin karışık sorunlarından biridir.  

Yuvarlaklaşma, Eski Anadolu Türkçesinin önemli karakteristik 

özelliklerinden biridir. EAT metinlerinde yuvarlak ünlüyle tespit edilen 

kelime ve eklerin metnimizde hem düz hem yuvarlak ünlülü şekillerinin 

bulunması, yuvarlak ünlülerden bazılarının düzleşerek bazılarının da 

yuvarlaklaşarak uyuma girmeye başladığının belirtisi olarak değerlendirilebilir. 
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Bunu örneklemek için metnimizden seçilen kelimeler aşağıdadır: 

degül (7)  : degüldür 70a/11, degül misin 31b/9, 91b/12, degülse 9a/9 

degil (85)  : degil 83a/2, degildür 1b/11, 30b/9, 92a/1, degilse 47b/8 

deñlü (18)  : deñlü 5a/5, 25b/5, 44a/8, 80a/5 

deñli (1)   : deñli 58a/10 

gizlü (7)     : gizlü 52a/5, 52a/9, 55b/11, gizlürek 51b/11, 52a/2 

gizli (2)   : gizlidür 52a/5, 65a/8 

iḫlāṣsuz (1)  : iḫlāṣsuz 83a/13 

iḫlāṣsız (1)  : iḫlāṣsızdur 86b/7 

oḳı- (2)        : oḳı 27a/13, oḳımışlar 8b/5 

oḳu- (12)     : oḳudum 53b/5, oḳur 9b/4, oḳuya 89b/6, oḳuyup 90a/12  

oḳın- (1)     : oḳınmışdur 8a/10 

oḳun- (1)    : oḳunur 51a/5 

olın- (24)    : olına 29b/9, olındı 35a/13, olınmış 61b/12 

olun- (2)      : oluna 87b/10, olunan 17a/11 

ṭoġru (4)     : ṭoġru 48b/12, 49a/3, 86a/13, ṭoġrusın 12b/13 

ṭoġrı (4)      : ṭoġrı 2b/9, 7b/7, 10b/8, 49a/8 

Alınma kelimelerden birkaçının yuvarlak ünlüyle yazılmış şekillerinin 

de tespit edilmesi, yuvarlaklaşmanın yabancı kelimelere de etkisini göstermesi 

bakımından dikkat çekicidir: 

lāzım (14)    : lāzım 6a/7, 19a/3, 46a/8, 80a/10, lāzımdur 46a/5, 47b/6 

lāzum (2)     : lāzum 53a/1, lāzumdur 46a/12 

ṣabırsuz (1) : ṣabırsuz 72b/5 

ṣabursuz (2) : ṣabursuz 68b/11, 68b/12 
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Metnimizde düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan durumlar, kelime 

köklerindeki yuvarlaklaşma ve eklerdeki yuvarlaklaşma olarak iki grupta 

değerlendirilmiştir: 

3.1.2.2.1. Kelimelerdeki Yuvarlaklaşma 

Kelime köklerindeki düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırılık başlıca üç 

sebepten kaynaklanmaktadır. Birincisi, bazı kelimeler Eski Türkçedeki 

yapılarını aynen veya küçük değişmelerle korumuştur. Eski Türkçe devrinde 

de yuvarlak ünlülü olan bazı eklerde değişme olmamıştır. Bu yüzden bazı 

kelimelerin bünyesinde herhangi bir sebebe bağlı olmadan yuvarlak ünlü 

bulunmaktadır. İkincisi, birden fazla heceli kelimelerin sonundaki -ġ, -g 

sesleri düşerken kendinden önceki ünlüyü genellikle yuvarlaklaştırmıştır. 

Üçüncüsü ise dudak ünsüzlerinin etkisiyledir.  

Düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı durumlar için seçilen örnekler 

aşağıdadır: 

3.1.2.2.1.a. -ġ, -g’lerin düşmesi sebebiyle bu uyumun dışında kalan 
kelimeler: 

(ḳapıġ >) ḳapu : ḳapu 78b/10, ḳapudan 6a/13, ḳapudur 10b/3, 

ḳapularından 10b/3, ḳapuña 12a/9, ḳapusı 34a/13 

 (yatsıġ >) yatsu    : yatsu 25b/3, 90b/10 

3.1.2.2.1.b. -ġ  ve -g’ler düştüğü hâlde yuvarlaklaşmaya tabi olmayan 
kelimeler: 

Metnimizde, -ġ ve -g’ler düştüğü hâlde Eski Türkçedeki gibi 

düzlüklerini koruyan kelimeler aşağıda sıralanmıştır: 

(açıġ >) acı : acı 77a/9 

(tirig >) diri : diri 89a/10, dirilmek 29b/2 

(elig >) elli : elli 79a/1 
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(yazıġ > yazu) yazı :  

 yazılu 88b/4, 88b/12 

3.1.2.2.1.c. Dudak ünsüzlerinin etkisiyle uyum dışında kalan kelimeler: 

Metnimizde geçen aşağıdaki kelimelerde m, p dudak ünsüzlerinin 

etkisiyle yuvarlaklaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda dudak 

ünsüzü de bulunduran ḳapu ve tamu kelimelerinde ise sondaki -ġ ünsüzünün 

düşmesi de etkili olmuştur: 

temir > demür     : demürde 52a/5 

yardım > yardum : yardum it- 30b/3, 85b/13  

ḳapıġ > ḳapu       : ḳapu 78b/10, ḳapusı 34a/13 

ṭamuġ > ṭamu      : ṭamu 50b/4, 62a/9, ṭamuya 17a/8, 83a/6 

3.1.2.2.1.ç. Bir sebebe bağlı olmadan yuvarlak ünlü taşıyan kelimeler: 

altun  : altun 15b/4, 52b/10, altundur 24b/4, altunı 31b/11, 

altunuñ 31b/1 

azuḳ : azuġı 34a/6, azuġıdur 29a/6, 45a/4 

eyü : eyü 32a/9, 39a/8, 41a/11, 47b/3, eyülügi 77b/3 

girü  : girü 2b/1, 34a/1, 57a/8, 80b/4 

ḫatun : ḫatunlar 30a/8 

ḳarşu : ḳarşu 49b/12 

ḳayu : ḳayusı 58b/5 

ḳayur- : ḳayurmañ 22a/9 

kendü      : kendü 9a/1, 56a/6, 92a/11, kendüden 14a/13, kendüñde 

48b/12, kendüñden 56b/7, kendüye 59a/2, kendüyi 3b/13 

yaṣduḳ : yaṣduḳ 83b/13 
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yılduz : yılduzlar 42a/10, 59b/12 

Eski Türkçe devrinde rastlanmayan aşağıdaki kelimeler de metnimizde 

yuvarlak ünlü taşımaktadır: 

degül (7) : degülse 9a/9, 68a/2, degülsin 21b/2, degüldür 70a/11, 

degüliz 31b/1 

Metnimizde degil şekli çok fazla (85 kez) geçmektedir.  

ṣayru : ṣayru 12a/2, 46a/8, ṣayruların 30a/13, ṣayrunuñ 77a/8 

ṣayruluḳ : ṣayruluḳda 74a/12, ṣayruluġıdur 20b/11 

yatlu : yatlu 92a/6 

yatluluḳ : yatluluḳ 71a/13, yatluluġı 71b/1 

3.1.2.2.2. Eklerdeki Yuvarlaklaşma 

Metnimizden şeçilen aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bünyesinde 

yuvarlak ünlü taşıyan bazı yapım ve çekim ekleri, Eski Türkçedeki şeklini 

(ufak değişikliklerle) koruduğu için düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında 

kalmıştır. Bu eklerden bazıları aslından yuvarlak ünlülüdür. Eski Türkçede 

düz ünlülü şekilleri de olan bazı eklerin sadece yuvarlak ünlülü şekillerinin 

metnimizde kullanılması dönemin en belirgin özelliğidir. Bunları sonradan 

yuvarlaklaşan ekler olarak da adlandırmak mümkündür. EAT metinlerinde 

genellikle yuvarlak ünlülü tespit edilen bazı eklerin incelediğimiz eserde düz 

şekilleri de kullanılmıştır. Düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan yapım ve 

çekim ekleri aşağıda iki alt başlık hâlinde incelenmiştir:  

3.1.2.2.2.a. Ünlüsü aslında yuvarlak olan ekler 

-gü fiilden isim yapma eki: 

bil-gü-liyem 45a/12, sev-gü-lü 79b/12, 85b/11 
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-(u)ḳ, -(ü)k fiilden isim yapma eki: 

art-u-ḳ 28b/6, ḳon-u-ḳ 38a/10, böl-ü-g-indendür 72a/32, del-ü-k-

de 36b/7 

-ur-, -ür- fiilden fiiil yapma eki: 

art-ur-madı 56a/9, art-ur-ur 73b/12, geç-ür-e 80a/2 

-dur-, -dür- fiilden fiil yapma eki: 

ḳal-dur-a 82b/9, ḳal-dur-up 84b/9, bil-dür-e 52a/13, bin-dür 9b/9, 

el çek-dür-e 70a/6, gey-dür-miş 74a/4 

-duḳ, -dük sıfat-fiil eki: 

ārzū ḳıl-duġ-ı 37b/8, olma-duġ-ı 14b/2, ṣanma-duġ-ı 37a/4, 

uyan-duġ-ı 89b/3, bil-düg-ini 40b/7, dileme-düg-i 80b/5, sev-

düg-inüñ 43a/2 

-up, -üp; -üben  zarf-fiil eki: 

āb-dest al-up 87b/9, 91b/8, aldan-up 86b/5, dost ṭutun-up 46a/10, 

fetvā ṣor-up 14b/12, oḳu-y-up 90a/2, oruç ṭut-up 69a/9, uç-up 

36a/6, 36b/12, baġı çöz-üp 6b/9, bezen-üp 51a/12, işid-üp 21a/7, 

sev-üp 39b/1, söyle-y-üp 2a/12, 16a/11, ṭaām ye-y-üp 74b/4; 

fikr id-üben 48b/1 

-aru, -erü (<-ġaru, -gerü) yön gösterme hâli eki: 

yoḳ-aru 56a/12, iç-erü-si 2b/8, iç-erü-sin 17a/13, iç-erü-sinüñ 

20b/4, iç-erü-sine 63b/3, iç-erü-ye 6a/13, il-erü 15b/3, 31a/3, 

60b/1, il-erü-sinde 84b/3  
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-dur, -dür bildirme eki 

baġlu-dur 24a/12, farż-dur 18a/13, ḳapu-dur 10b/3, ṣıfat-dur 

17b/4, var-dur 4a/13, 88b/6, gökcek-dür 17a/5, nesne-dür 14a/6, 

85b/2, sebeb-dür 29a/6, tevbe-dür 58b/10, virmek-dür 40a/4 

-sun, -sün; -sunlar, -sünler emir 3. kişi ekleri: 

ḳalḳ-sun 26a/3, tevbe ḳıl-sun 58b/8, salavāt getür-sün 90b/5, 

maġrur olma-sunlar 79b/5, zāhid ṣan-sunlar 46a/2, icrā it-sünler 

67a/3  

3.1.2.2.2.b. Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşan ekler 

+cuḳ; +cuġaz isimden isim yapma ekleri: 

oġlan-cuġ-ı 39a/12, oġlan-cuḳ-laruñ 70b/7, 70b/12, ḳuş-cuġaz 

36a/2, ḳuş-cuġaz-ı 36a/2, ṭaş-cuġaz-lar 25b/10 

Metnimizde +cuḳ ekinin düz ünlülü şekli de tespit edilmiştir:  

oġlan-cıḳ-lar 25b/9, oġlan-cıḳ-larına 79b/2 

+lu, +lü; +suz, +süz isimden isim (sıfat) yapma ekleri: 

İsimden isim (sıfat) yapma eki +lu, +lü ve bunun olumsuzu +suz, +süz 

eki Eski Türkçede sadece kelime kökünde yuvarlak ünlü bulunması hâlinde 

yuvarlak ünlülü iken EAT’de her zaman yuvarlak ünlülüdür. Ekin aslı +lıġ, 
+lig iken sondaki -ġ, -g sesi düşerek (daha doğrusu öndeki ünlüyle 

kaynaşarak) ekin ünlüsünü yuvarlaklaştırmıştır. +suz, +süz ekinin ünlüsü ise 

bu ekin etkisiyle ve analoji yoluyla yuvarlaklaşmıştır: 

ad-lu 63b/4, baġ-lu 34a/13, baḫt-lu 6b/8, 85b/12, yazı-lu 88b/4, 

88b/12, gerek-lü 23b/13, sevgü-lü 79b/12, 85b/11; ġaraż-suz 

38b/6, ḥisāb-suz 6a/10, riyā-suz 50b/5, ṣabur-suz 68b/11, şarṭ-

suz 62a/13, amel-süz 85a/7, baṣīret-süz 47b/9, cināyet-süz 

82a/4, niyyet-süz 85a/7, sebeb-süz 82a/3, ücret-süz 87a/8 
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İsimden isim (sıfat) yapan -lu, -lü ve bunun olumsuzu -suz, -süz ekinin 

ünlüsü EAT metinlerinde genellikle yuvarlak iken, metnimizde birkaç örnekte 

düz şekli de tespit edilmiştir:  

ayıb-lı 15a/8, bilgü-li-yem 45a/12; iḫlāṣ-sız-dur 86b/7, dīn-siz 

28b/4  

Ayrıca gizli kelimesinin iki şekilde de yazıldığı saptanmıştır: 

giz-li-dür 52a/5, 65a/8; giz-lü 52a/5, 52a/9, 52b/1 

+lıḳ, +lik isimden isim yapma eki: 

EAT’nin ilk dönemlerine ait metinlerde düz ünlülü olan bu yapım ekinin 

metnimizdeki durumu aşağıdaki şekildedir: 

Düz ünlülü isimlere düz ünlülü (+lıḳ, +lik) şekiller gelir: 

baṭar-lıḳ 29a/11, ḳılmayıcı-lıġ-la 13b/3, meddāh-lıḳ 16a/8, 

görmek-lig-e 50a/11, merd-lik 18b/6, mütekebbir-lik 58b/4, 

serkeş-lig-üñ 23a/1, şād-lik 52a/7, zāhid-lik 51a/2, zāhid-lig-e 

13b/3 

Düz ünlülü isimlere yuvarlak ünlülü (+luḳ, +lük) şekiller gelir: 

ābid-luḳ-larına 50a/5, aç-luḳ-dan 6a/3, 32b/4, ara-luġ-ından 

9a/2, baḫīl-luḳ 6a/7, 39b/9, ġanī-luḳ-dan 48a/2, ḳarışıḳ-luḳ-dur 

29b/5, nāḳıṣ-luḳ 41b/10, yıl-luḳ 86b/9, azīz-lüg-i 57a/9, 

cömerd-lük 29b/3, dervīş-lüg-üñ 29a/12, egri-lüg-i 3a/5, fakīr-

lük 32a/11, gökcek-lüg-inüñ 3a/3 

Yuvarlak ünlülü isim tabanlarına yuvarlak ünlülü (+luḳ, +lük) şekiller 
gelir: 

bed-ḫuy-luḳ 76b/13, çoḳ-luḳ 12a/12, oġlan-luḳ 72a/5, ṣayru-luḳ-

da 74a/12, ṭoġru-luḳ-dur 87b/5, uġru-luḳ 64a/7, ulu-luḳ 18b/10, 
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yoldaş-luḳ 21a/5, yoḳ-luḳ 58a/1, gün-lük 47a/8, ikiyüzlü-lük 

3a/13 

Düz ünlülü isimlere hem düz (+lıḳ, +lik) hem yuvarlak ünlülü (+luḳ, 
+lük) şekiller gelir: 

ḫasta-lik 66a/13, helāk-lig-inüñ 66b/5, mütekebbir-lik 58b/4, 

ḫasta-luġ-ın 83a/4, ḫasta-luġ-uñ 66b/7, ḫasta-lüg-üñ 70a/3, 

helāk-lüg-ine 49a/6, mütekebbir-lük 21a/4, 56a/13, ṣaġire-lüg-

ine 65a/4 

-m fiilden isim yapma eki: 

al-u-m-da 52b/5, ṣat-u-m-da 52b/5 

-u, -ü fiilden isim yapma eki:  

ḳorḫ-u-sı 58b/4, ḳorḳ-u-sı 66b/5, ḳorḳ-u-sından 66b/5, ṭol-u 

92a/11, sür-ü-sin 30a/12 

-ü zarf-fiil eki:  

bāṭıl ḳıl di-y-ü 56a/6, gülsün di-y-ü 9a/1, īmān nedür di-y-ü 

72b/12, niçün ḳılmadum di-y-ü 60a/6, ol eyleme di-y-ü 70a/11 

-(u)m, -(ü)m; -(u)muz, -(ü)müz iyelik 1. kişi ekleri: 

avrat-u-m 14b/13, benüm ḳul-u-m 62a/8, māl-u-m 30b/82, 

84a/4, benüm ten-ü-m ve cān-u-m 27a/8, et-ü-m ve tüy-ü-m 

36b/8; günāhlar-u-muz-a 88a/7, murād-u-muz 77b/1, aḥvāl-ü-

müz 88a/10, ameller-ü-müz-e 88a/7, ḳudret-ü-müz 73a/10 

-(u)ñ, -(ü)ñ; -(u)ñuz, -(ü)ñüz iyelik 2. kişi ekleri: 

māl-u-ñ 30b/8, amel-ü-ñ 6a/13, naṣīb-ü-ñ 35b/7; māl-u-ñuz ve 

evlād-u-ñuz 29b/11, oġullar-u-ñuz-dan 30a/11, yan-u-ñuz-da 

31b/2, göñl-ü-ñüz-de 6b/4, ṣūret-ü-ñüz-e 83b/4 
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Yardımcı ünlü iki örnekte düzdür: dilüñüz 4a/9 - diliñüzi ve eliñüzi 
20a/13  

-uñ, -üñ; -nuñ, -nüñ ilgi hâli eki:  

analar-uñ ḳalbi 51a/12, uçmaġ-uñ leẕẕeti 43b/5, göz-üñ 

taṣarrufında 2a/2, güneş-üñ nūrı 42a/3, yetīm-üñ şefḳati 85b/7, 

evliyā-nuñ ve enbiyā-nuñ ṣıfatıdur 18b/8, kişi-nüñ īmānı 12a/6, 

sözi-nüñ zāyidini 6b/8 

-üz çokluk 1. kişi bildirme eki: 

Bu ek, çokluk 1. kişi zamirinden (biz) inkişaf etmiştir. Ekte önce b- > v-  
değişikliği olmuş, sonra v- sesi ünlüyle kaynaşarak onu yuvarlaklaştırmıştır: 

nimetde-y-üz 73a/10, rücū idiciler-üz 74a/14 

-du(m), -dü(m) görülen geçmiş zaman eki: 

Bu ekteki ünlü, kişi ekindeki m’nin etkisiyle yuvarlaklaşmıştır. Hikâye 

çekimlerindeki durum da aynıdır. 

baġışla-dum 60b/8, ḳılma-dum 60a/7, dile-düm 26b/7, işit-düm 

26b/2, 26b/4; gör-ür-düm 79b/12 

-du(ñ), -dü(ñ) görülen geçmiş zaman eki: 

Buradaki yuvarlaklaşmada ise ñ sesiyle 1. kişi ekindeki -dum, -düm  
etkili olmuştur. 

bul-du-ñ 68a/6, ḳo-du-ñ 60b/6, unut-du-ñ 36b/5, bil-dü-ñ 27a/12, 

vir-dü-ñ 54b/7 

-du(ḳ), -dü(k) görülen geçmiş zaman eki: 

Buradaki yuvarlaklaşmanın Eski Türkçedeki -duḳ sıfat-fiili etkisiyle 

olduğu söylenebilir. 
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īmāmlar ḳıl-du-ḳ 69a/5, yarat-du-ḳ 27b/11, git-dü-k 28b/6 

-ur, -ür geniş zaman eki 

Geniş zaman için metnimizde -r; -ar, -er  ve -ur, -ür  ekleri kullanılmıştır. 

Yuvarlak ünlülü kullanışlar için örnekler aşağıdadır: 

al-ur-lar 73b/2, 79a/5, maḥrūm ḳal-ur-sın 11b/13, ṣan-ur-lar 

51a/13, tamām ḳıl-ur-am 56b/13, bil-ür-em 9a/4, 45b/10, bil-ür-

sin 6a/6, gel-ür-sin 5b/1, öl-ür 71b/12, vir-ür 1b/9, vir-ür-ler 

15b/5, 39a/13 

-alum, -elüm çokluk 1. kişi emir eki: 

ṭut-alum 54b/13, ad vir-elüm 70a/10, beyān id-elüm 4b/12, 

beyān ü şerh eyle-y-elüm 3b/1 

-(u)ñ, -(ü)ñ çokluk 2. kişi emir eki: 

ṣoḥbet ḳıl-uñ 67a/1, ṣal-uñ 77a/11, var-uñ 50b/6, getür-üñ 

60b/10 

3.1.2.2.3. Ünlüsü Düz Olan Ekler 

Aşağıda örnekleriyle sıralanan ekler, metnimizde çoğu zaman düz 

ünlüyle kullanıldığı için yuvarlak ünlülü kelimelerde düzlük-yuvarlaklık 

uyumu dışında kalmıştır: 

+cı isimden isim yapma eki: 

ḳov-cı 15b/13, ḳov-cı-dur 15b/13 

+(ı)ıncı, +(i)nci isimden isim yapma eki: 

Eski Türkçede +nç şeklinde tespit edilen bu ekte, zamanla bir ünlü 

türemesi olmuştur: 
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ṭoḳuz-ıncı 10a/3, dörd-inci 4b/4, 64a/3, 77a/6, üç-inci 7a/3, 

76b/13  

-ıcı, -ici fiilden isim yapma eki: 

peşīmān ol-ıcı 36a/1 

-(ı)l-, -(i)l- fiilden fiil yapma eki: 

Ekin metnimizdeki örneklerinde ünlü uyumları vardır: 

 aç-ı-l-a 27a/11, kes-i-l-mek 60a/13, vir-i-l-ür 31b/7 

Aşağıdaki üç kelime yuvarlak ünlüyle saptanmıştır: 

yum-(u)l-a 71b/7, dök-(ü)l-e 78b/8, gör-(ü)l-e 34a/4 

-(ı)n-, -(i)n- fiilden fiil yapma eki: 

Metnimizde ekin ünlüsü çoğunlukla düz olmakla birlikte birkaç örnekte 

yuvarlak ünlü taşıyan kelime saptanmıştır: 

ġaybet ol-(ı)n-an 12b/7, iktifā ol-(ı)n-dı 29a/3, medḥ ol-(ı)n-sa 

16b/13, naḳl ol-(ı)n-mışdur 9a/13, gör-(i)n-ür 3a/2, 65a/7; azīz 

ṭut-(u)n-madı 31b/12, dost ṭut-(u)n-an 21a/11, men ol-(u)n-a 

87b/10, naẓar ol-(u)n-a 34a/4, şerḥ ol-(u)n-mışdur 72a/1, ẕikr ol-

(u)n-mışdur 64b/2, gör-(ü)n-mez 2b/13, gör-(ü)n-üp 2b/13, sür-

(ü)n-e 16b/1 

-(ı)nca, -(i)nce zarf-fiil eki: 

Eski Türkçede -ġınça, -ginçe  şeklinde tespit edilen bu ekteki -ġ, -g  sesi 

EAT döneminde düşmüştür. 

ādeti ol-ınca 40a/4, ḳabre var-ınca 31a/6, ṭoy-ınca 60a/12, 

vācib olma-y-ınca 59a/2, bu maḥalle gel-ince 27b/9, öl-ince 

31a/5, uçmaġa iriş-ince 63a/8 
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-ı, -i; -sı, -si teklik 3. kişi iyelik eki: 

bunuñ nişān-ı 52b/2, kişinüñ īmān-ı 12a/6, nefsüñ hīç anda 

naṣīb-i 86a/10, ana-sı 6a/4, 32a/8, ḳorḳu-sı 66b/5, numūne-si 

71b/13, endīşe-si 49b/11, cümle-si 72b/4 

-ı, -i; -(n)ı, -(n)i belirtme hâli eki: 

Belirtme hâli eki Eski Türkçede -ġ, -g’dir. EAT’de ise -ı, -i ’dir. Kelime 

kökündeki ünlüye göre değişiklik göstermez. Eski Türkçede iyelik eklerinden 

sonra gelen -n  belirtme hâli eki, -ı, -i  ünlüleriyle genişleyerek -(n)ı, -(n)i 
şeklini almıştır. Bu, şu, o zamirlerinden ve 3. kişi iyelik eklerinden sonra 

kullanılan bu ekteki n, yardımcı sestir: 

ḳuş-ı 36a/10, ṭaş-ı 60b/7, süd-i 39b/1; ārzūsı-(n)ı 37b/9, bu-(n)ı 

4a/7, 89b/7, cānı-(n)ı 38b/11, ortası-(n)ı 57b/10, ṣoñı-(n)ı 

70b/13, elleri-(n)i 90a/2 

mı, mi soru eki: 

Eski Türkçede  mu, mü şeklinde yuvarlak ünlülü tespit edilen bu ek, 

EAT dönemi metinlerinde düz ünlülüdür: 

şarṭsuz  mı oldı 62a/13, unutmaduñ  mı 54b/6, vāḳıf kılayın  mı 

19b/6, var  mı-dur 9b/8, bilür  mi-sin 26a/9, gördüñ  mi 26a/9, 

ḳādir degül  mi-sin 91b/12, severler  mi 22a/8 

-sın, -sin teklik 2. kişi bildirme eki: 

EAT’de düz ünlülü şekliyle kullanılan bu ek de zamirden inkişaf 

etmiştir: 

nā-dān-sın 7a/7, oruçsuz-sın 53b/8, anuñ esīri-sin 37a/10, anuñ 

misli ve naẓīri-sin 37a/11, ġāfil-sin 88b/8, ḳādir-sin 31a/13, sen-

sin 71a/6 
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-siz çokluk 2. kişi bildirme eki: 

ġāfil-siz 56b/5 

-sın, -sin; -sız, -siz fiil çekiminde 2. kişi ekleri: 

farḳ bulur-sın 21a/12, ḳādir olur-sın 71b/9, gelür-sin 5b/1, şād 

olur-sın 49b/3, görür-sin 21b/1, otura-sız 9a/8, bilür-siz 48a/7, 

dir-siz 15a/1, görür-siz 65a/11, göre-siz 4a/11 

-dı, -di görülen geçmiş zaman 3. kişi eki: 

aġla-dı 9b/2, feryād ur-dı 27b/13, gel-di 65a/4, gör-di 26a/2, vir-

di 12a/2, 79a/13 

-mış, -miş anlatılan geçmiş zaman eki: 

buyur-mış-dur 11b/5, ḫalāṣ bul-mış-dur 60a/4, oḳı-mış-lar 8b/5, 

ṭut-mış 4a/5, dile-miş-dür 85a/7, di-miş-em 15b/7, işit-miş-em 

27a/9, perde çek-miş-dür 49b/1, söyle-miş-lerdür 38a/3, ẕikr it-

miş-üz 51a/6 

-gil teklik 2. kişi emir eki: 

Bu ekin metnimizdeki örneklerinde ünlü uyumu da tamdır:  

bil-gil 3b/3, 22b/8, 65a/12, 90b/3, di-gil 41b/3, iyt-gil 79b/3 

3.1.3. Ünlü Türemesi 

Türkçenin ses özelliklerine uymayan ünsüzlerin birlikte bulunması veya 

yan yana bulunan bazı ünsüzlerin söyleyiş güçlüğü sebebiyle ünlü türemesi 

meydana gelir. 

Kelime başında, kelime ortasında ve kelime sonunda olmak üzere 

metnimizden tespit edilen ünlü türemeleri aşağıda örneklenmiştir: 
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3.1.3.1. Kelime Başında Ünlü Türemesi 

sımarla- >ı-ṣmarla- : ıṣmarlamış ol- 80a/4 

3.1.3.2. Kelime Ortasında Ünlü Türemesi 

ḳony > ḳoyn > ḳoyun : 

 ḳoyuna 24b/5, ḳoyun 30a/2, 58b/2 

Metnimizde yukarıdaki örnek dışında kelime ortasında ünlü türemesini 

örnekleyecek kelimeye rastlanmamıştır. Ses özellikleri Türkçeye uymayan 

aşağıdaki alınma kelimelerde ünlü türemesi vardır. Aṣıl, ayıb, fikir, ömür, 
şükür gibi kelimelerdeki türemeler bunların Türkçeleştirildiğinin göstergesi 

olarak da yorumlanabilir: 

adl > adil : ad-i-ldür 32b/1 

aṣl > aṣıl       : aṣ-ı-l 5b/11, 27a/12, 61b/10, aṣ-ı-lda 3a/9, 80b/12 

ayb >ayıb  :ay-ı-blı ol- 15a/8 

cehl > cehil : kemāl-i ceh-i-lden 43b/1 

fikr > fikir : ẕikr ü fik-i-rdür 33b/13 

ġabn > ġabin : ġab-i-nden 60a/5 

ḫışm > ḫışım : ḫış-ı-m 18b/8 

ömr > ömür: öm-ü-rden 61a/11 

sehl > sehel   : seh-e-l 65a/11, seh-e-ldür 51b/5,  65a/3 

şehr > şeher : şeh-e-rleri 5a/3 

şükr > şükür : şük-ü-rdür 75b/3 

aṣıl  ve sehel  kelimelerinin metnimizde aslına uygun yazılışı da vardır: 

aṣl 53a/7, 53a/10, sehl 65a/9 
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ecl (sebep)  kelimesi sadece bir yerde (ecl 64b/7) doğru yazılmış diğer 

yerlerde e ünlüsü türetilerek ecel (16) şeklinde yanlış yazılmıştır. 

“İki kapalı hece ve uzun ünlüden oluşan Farsça isimlerin araya bir ı / i,  
u / ü ünlüsü alması manzum metinler yanında mensur metinlerde de sıkça 

rastlanılan bir durumdur.” (Argunşah, 1999: 50) Bu durumun metnimizdeki 

örnekleri aşağıdadır: 

(pād-şāh>) pād-i-şāhluġını 47a/8, (rūz-gār>) rūz-i-gār 8b/10, 

43b/1, 61a/7, (yād-gār>) yād-i-gār ol- 27a/7 

3.1.3.3. Kelime Sonunda Ünlü Türemesi 

Kelime sonundaki ünlü türemesine -ncı, -nci eki örnek gösterilebilir. 

Asıl sayı isimlerinden sonra sıra, derece bildiren isimler yapan bu ekin asıl 

şekli -nç’dir. “Eski Türkçeden sonra -nç ekinin sonuna bir i eklenmiş ve ek 

Batı Türkçesine umumiyetle böylece -nçi şeklinde geçmiştir.” (Ergin, 1977: 

168) Zamanla ç iki tonlu arasında tonlulaşarak c’ye dönmüştür. Metnimizdeki 

örnekleri şunlardır: 

altı-nc-ı 7b/12, on-ı-nc-ı 10a/9, dörd-i-nc-i 4b/4, 7b/1, 77a/6, iki-

nc-i 6b/10, 34a/7, 75b/7, iki-nc-i-sin 36a/11, iki-nc-i-sinüñ 

18b/3, on bir-i-nc-i 10b/1, on iki-nc-i 12b/1, sekiz-i-nc-i 8b/5, 

üç-i-nc-i 7a/13, 36b/4, 76b/13, üç-i-nc-i-sin 36b/5, yedi-nc-i 

8a/8 

3.1.4. Ünlü Düşmesi 

Uş kelimesinden sonra ünlüyle başlayan imdi, ol, eyle sözleri geldiğinde 

bu iki kelime birleşirken baştaki u sesi düşmüştür.70 Metnimizden seçilen 

örnekleri aşağıdadır: 

uş + imdi > şimdi : şimdi 60b/5, şimdiki 61b/7 

                                                 
70 Buradaki ses olayını şu+imdi>şimdi, şu+ol>şol, şu+eyle>şöyle şeklinde birleşme olarak izah eden 
araştırmacılar da vardır. (Bk. Timurtaş,1994:43) 
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uş + ol- > şol      : şol egri āyīne 2b/7, şol ilm 43b/13, şol jengār 66b/11, 

şol bende 90a/8 

uş + eyle > şöyle : şöyle 12a/2, 36a/13, 88b/4, şöylece 53a/2, şöyledür 

14b/13, 16b/5 

Dilimizde, kelimenin ekleşmesiyle vurgusuz orta hecenin ünlüsü 

genellikle düşmektedir. Metnimizde sık görülen bu ses olayı için seçilen 

örnekler şunlardır: 

aġız : aġzında 6a/1, aġzından 4a/3 

ayırıl- : ayrılmaḳdur 39a/4, ayrılmaya 82b/11, ayrılmayınca 39a/4 

beñize- : beñzer 12b/5, 16b/4, 73b/8, 89a/7 

boyun : ādemüñ boynında 36b/13, boynuñdan 36b/13 

buyuruḳ : buyruġın 23b/5, buyruġuma 65a/5 

egin : egnine 5b/8 

egiri : egri 2b/5, 3a/2, 11a/8, egrilügi 3a/5, egrilügine 3a/6 

eyit- : eydür 4a/4, 36b/12, 84a/6, eydesin 86a/12, eyde 55a/12 

eyülük : eylük it- 35b/10, eylük eyle- 71a/9 

Bu kelimenin metnimizde  eyülügi 77b/3 şeklinde yazılanı da vardır. 

göñül       : göñle 9a/7, 75a/8, göñli 35a/4, göñlüñ 2a/5, 34a/5, 88b/8, 

göñlüñe 9a/2, 68a/3, göñlüñüzde 6b/4, göñlüñüze 83b/5 

ḳarın        : ḳarnı 60a/10, ḳarnına 6a/3, ḳarnumda 36b/2, 36b/8 

ḳarışu      : ḳarşu 49b/12 

oġul         : oġlı 51a/13, 66a/13, oġlına 22a/3, oġlından 66b/3, oġluñ 

6a/6 

oġulan       : oġlancıḳlar 25b/9, oġlancıḳlaruñ 70b/12, oġlanluḳ 72a/5 

olıcaḳ     : keffāret olcaḳ 67b/8 
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oyun        : oynamasın 42b/2 

ötürü       : ötrü (6) 11a/2, 50b/7, 68a/3 

Metnimizde ötürü (12)  şekli de vardır: ötürü 18a/9, 48a/13, 77b/10 

uġurı        : uġrı ol- 15a/3, 41a/3, uġruluḳ eyle- 64a/7 

uyıḳu       : uyḫu 89b/11, uyḫuya 83a/3, uyḫudan 89b/3, 92a/7 

üzere       : üzre 8a/5, 53b/2, 86b/1, üzredür 73b/9, 83a/13 

i- fiiliyle yapılan şekillerde bazen bu fiil düşmektedir: 

idi  : açardı 25a/7, işidilürdi 82a/10, ġanī olurduñ 36b/1, severdüñ 

20a/2, silerdi 6a/4, sormazdı 5b/7, varurlardı 83a/5, yurdı 26b/6 

ise     : ḳādirse 7b/6, ḳādir degülse 9a/9, kimse 6a/12, 25b/2, ḳorsa 

31a/2, naṣīb bulursam 60b/2, umarsa 38b/4, varsa 79a/2, yalan 

söylerse 5a/11, żāyi ḳılduñsa 62a/9 

iken   : ibādet eylerken 52a/13, medḥ eylerken 17b/1, otururken 

84b/13, söylerken 13a/12 

3.1.5. Hece Düşmesi 

Metnimizde sadece ḳardaşlarum 60a/13  kelimesinde hece düşmesine 

rastlanılmıştır. Bu kelimenin metnimizde ḳarındaş şekli de vardır: 

ḳarındaş 11a/9, ḳarındaşınuñ etin 12b/4 

3.1.6. Ünlü Birleşmesi 

Ünlüyle biten bir kelime ünlüyle başlayan bir kelimeyle yan yana 

kullanıldığında ünlülerden birinin düşerek iki kelimenin birleşmesine dayanan 

ses olayına ünlü birleşmesi veya kaynaşma denir. Metnimizdeki örnekleri 

şunlardır: 

an-ça + oḳ > ancaḳ: 

ancaḳ 39b/11, 59b/1 
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bu + eyle > böyle:  

böyle 2a/1, 34b/1, 65a/3, böyledür 3a/5 

kentü + öz > kendüz: 

 kendüzi 48a/11 

ne + ise + ne > nesne :  

nesne 1b/10, 33a/1, 83b/3, nesnede 76a/13, nesneden 18a/6, 

nesneler 42a/11, nesnelere 43b/13, nesneye 21a/4, 36b/6, 84a/11 

ne + uçun > ne + içün > niçün :   

niçün 11b/13, 49b/9, 60a/7, 76b/3 

ne +eyle- > n’eyle- :  

n’eyler 36b/9, n’eylersin 4a/6, 36b/5 

ne + ol- > n’ol- : 

n’olaydı 83a/1 

 

3.2. ÜNSÜZLER 

3.2.1. Ünsüz Değişmeleri 

Metnimizden tespit edilen ünsüz değişmeleri ve ünsüzlerdeki gelişmeler 

ayrı başlıklar hâlinde aşağıda incelenmiştir: 

3.2.1.1. ḳ / ḫ  Değişmesi 

Türkçede ḫ sesi yoktur. Bugün Türkçe kelimelerde rastladığımız ḫ sesi 

tarihî süreçte ḳ  sesinin ḫ’ye dönüşmesi sebebiyledir. Metnimizdeki örnekleri 

aşağıdadır: 
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3.2.1.1.1. Kelime Başında 

ḳatun > ḫatun  : ḫatunlar 30a/8 

Bu değişiklik ḳ ile başlayan bütün kelimelerde görülmez. Metnimizde, 

bugün yazı dilimizde kullanılmayan ḳaçan, ḳanda, ḳanġı  kelimelerinde 

değişiklik olmamıştır. 

3.2.1.1.2. Hece Başında (Kelime Ortasında) 

taḳı > daḳı > daḫı : 

dahı 26b/11, 40a/12, 66b/6, 90b/5 

ḳorḳu > ḳorḫu :  

ḳorḫusı 58b/4, 60b/13, ḳorḫusından 48a/5 

ḳorḳ- > ḳorḫ- :  

ḳorḫar 79b/6, 79b/7, ḳorḫaram 60b/1 

Metnimizde ḳorḳu ve ḳorḳ- şekli de vardır:  

ḳorḳusı 66b/5, ḳorḳusından 66b/5; ḳorḳaram 69a/13, ḳorḳardı 

55b/5 

uḍıḳu > uyḳu > uyḫu : 

uyḫu 89b/11, uyḫudan 89b/3, 92a/7, uyḫuya 88a/3 

3.2.1.1.3. Hece Sonunda 

aḳsır- > aḫsır- : aḫsırmaḳ 10b/8, 10b/9, 10b/11 

yaḳşı > yaḫşı  : yaḫşıraġı 64b/8 

3.2.1.2. k- / g-  Değişmesi 

Eski Türkçenin kelime başı k-’si Batı Türkçesinde genellikle g olarak 

gelişmiştir. Bugün k- / g- değişikliğinin olmadığı kelimeler bulunmakla 
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birlikte metnimizde g-’li kabul edilen kelimelerden seçilen örnekler aşağıda 

sıralanmıştır: 

keç- > geç-   : geçdi 61b/7, geçen 36b/6, geçer 58b/13, geçmeye 

51a/6 

keçür- > geçür-  : geçüre 80a/2 

kergek > gerek  : gerek 48b/1, gerekdür 13a/7, 43a/4, 64b/4, 87a/5 

kereklig > gereklü : gereklü 23b/13 

keltür- > getür-  : getüre 21b/9, 91a/7, getürdi 28a/11, getürmek 23b/5, 

51b/2, getürmeye 59b/8,  getürür 8b/10, getürülür 

29a/8 

keḍ- > gey-  : geydi 5b/9, geyesin 30b/9, geymiş 25b/9, geydürmiş 

74a/4 

kipi > gibi  : gibi 2a/5, 46b/9, 88a/1, gibidür 2a/4, 64b/10, 88a/13 

keçe > gice   : gice 51b/11, 91a/10, gicede 89b/6, gicesinde 91a/4 

keter- > gider-   : gidere 10a/1, 21a/3, giderür 8b/12 

kir- > gir-   : gire 6a/11, giren 12b/10, girmeye 55a/6, girür 63a/5 

kirü > girü  : girü 2b/1, 34a/1, 60b/3, 80b/4 

kit- > git-   : gide 47a/11, gider 43b/7, gitdi 31a/11, gitse 83b/9 

kizle- > gizle-  : gizledi 17b/1, gizlemeye 46a/2, gizler 87a/3, gizleye 

46a/2 

kizli > gizli (~gizlü) : gizlidür 52a/5, gizlü 52a/5, gizlüdür 65a/8, 

gizlürek 52a/2 

köç > göç   : göç 61b/4 

kögüz > gögüs : gögüsden 71a/5 

kök > gök : gögi 27b/10, gökler 42a/10, göklerde 59b/11 
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kökçek > gökcek : gökcek 3a/1, 40a/6, 89a/9, gökcekdür 17a/5, ṣūretüñ 

gökceklüginüñ leẕẕeti 3a/3  

köndger- > gönder-: gönderdi 31a/12, 49b/2 

köŋül > göñül  :göñle 9a/7, 75a/8, göñline 21a/8, 55b/8, göñül 2a/10, 

40a/9, 85a/102, göñülde 2a/13, 76a/4, göñülden 48a/4, 

göñüldür 85a/13 

kör- > gör-  : gördi 26a/2, gördüm 4a/5, 92a/11, göre 66a/2, görem 

92a/4, görmeyesin 89a/8, görür 43b/5, 84b/6, görinür 

23a/13, 62b/7, görüle 34a/4, görünüp 2b/13 

kör-e > göre  : göre 34a/3, göredür 38a/9 

köziter- > göster-  : göstere 45b/8, göstermiş 13b/4 

kötür- > götür-  : götürür 84b/5, götürüle 63b/3 

köz > göz     : göz 58a/18, gözden 2a/11, gözinde 9b/6, gözini 

89b/11 

közet- > gözet-  : gözedürler 82b/11, gözetmek 38a/10 

küç > güç      : güc-ile 38b/4 

kül- > gül-  : güler 35a/11, gülerdiñüz 9a/5, gülmek 8b/10, 

gülmekden 8b/11, gülsün 9a/11, güldürür 9a/3 

kümüş > gümiş  : gümişdür 24b/4, gümişüñ ḳadri 31b/1 

kün > gün  : gün 6a/11, 61b/8, 83a/4, günden 92b/2, günler 61b/7, 

ḳıyāmet güni 54b/5, günlük 47a/8 

EAT metinlerinde k ve g sesinin aynı harfle yazılması, kelimenin k’li mi 

g’li mi okunması gerektiği konusunda bir güçlük ortaya çıkarmaktadır. Bu 
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sebeple bu türdeki bazı kelimelerin okunuşu araştırmacıya göre değişiklik arz 

etmektedir.71  

Eski Türkçede de k’li olan, metnimizde de böyle kabul edilen kelimeler 

şunlardır: 

kentü > kendü  : kendü 11a/13, 49b/2, 88b/8, kendüden 14a/13, 

65b/13, kendüñde 48b/12, kendüñden 56b/7, kendüye 

59a/2 

kentü+öz > kendüz : kendüzi 48a/11 

kes-                 : keser 18b/6, kesmekdür 63b/10, kesmeli 39a/13, 

kesmez 18b/4, kesilmek 60a/3, kesilmeye 49b/7 

kez                  : kez 54b/11 

kiçig > kiçi          : kiçi 71b/11, 71b/13, kiçirek 36a/2 

kişi > kişi         : kişi 14b/13, 56b/6, kişinüñ īmānı 12a/6 

3.2.1.3. ġ  ve g  Seslerinin Gelişmesi 

Bu sesteki gelişme, değişme durumu bu ünsüzün kelime ve ek sonunda 

bulunmasına göre, ek ve hece başında bulunmasına göre üç bölümde 

aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 

3.2.1.3.1. Birden Fazla Heceli Kelimelerin Sonunda 

EAT devrinde bazı kelimelerin ve eklerin sonundaki ġ ve g ünsüzleri 

düşerken kendisinden önceki ünlünün genellikle uzamasına ve 

yuvarlaklaşmasına neden olmaktadır. Bunun metnimizdeki örnekleri ḳapu ve 

yatsu kelimeleridir. (Bu durum, düzlük-yuvarlaklık uyumunda incelediği için 

burada tekrar edilmeyecektir.) 

                                                 
71 bk. Faruk K. Timurtaş, age. s. 50 kendüzi, kiçi, kişi / Zeynep Korkmaz, age. s. 350, s. 124, s. 388 

gendü, giçi, kişi / Kemal Yavuz, age. s. 90-91 gişi, kendü, kendüz / Mustafa Argunşah, age. s.58 
gendü, gendüzümde, gişi, gücücük 
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Kelime sonundaki -ġ ve -g sesleri düştüğü hâlde ünlüsü 

yuvarlaklaşmayan ve bu sesten önceki ünlüsü aslında yuvarlak olan 

kelimelerin metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

açıġ > acı  : acı 77a/9 

elig > elli  : elli 79a/1 

tirig > diri  : diri ol- 89a/10 

ḳatıġ > ḳatı  : ḳatı 31a/6, 35a/7 

kiçig > kiçi  : kiçi 71b/11, 71b/13, kiçirek 36a/2 

ṭamuġ > ṭamu : ṭamu 48b/3, 62a/9, ṭamudan 17a/8, 83a/6, ṭamuya 

12b/10, 56a/7 

uluġ > ulu  : ulu 10b/2, 80b/11, ulular 25a/10, 86b/8, ululardan 20a/1, 

uluraḳ 6b/5, ululamaḳdan 74a/12, ululuḳ 40b/5, ululuġuñ 

ve fażluñ alāmetidür 69a/1 

yazıġ > yazu > yazı : 

  yazılu 88b/4, 88b/12 

3.2.1.3.2. Bazı Yapım Eklerinin ve Hecelerin Başında 

Metnimizden tespit edilen aşağıdaki örneklerde vaktiyle bulunan ġ ve g 

ünsüzleri EAT devrinden önce düşmüştür: 

eḍgü > eyü        : eyü 32a/9, 39a/8, 47b/3, eyülügi 77b/3 

keçgür- > geçür-  : geçüre 80a/2 

kergek > gerek  : gerek 48b/1, gerekdür 6b4, 87a/5, gereklü 23b/13 

köndger- > gönder-: gönderdi 31a/12, 49b/2 

ḳadġur- > ḳayur-  : ḳayurmañ 22a/9 

ḳaḍġu > ḳayu   : ḳayusı 58b/5 
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ḳulġaḳ > ḳulaḳ   : ḳulaḳ ṭut- 71a/8, ḳulaġuñ taṣarrufında 2a/3 

yalġan > yalan  : yalancı 10b/5, yalancılardan 10b/5, yalancılaruñ 

vāḳıası 2b/9 

3.2.1.3.3. Eklerin Başında 

Eski Türkçe devresinde bazı yapım ekleriyle sıfat-fiil, zarf-fiil ekleri, 

yönelme hâli ve yön gösterme hâli eklerinin başında bulunan ġ- / g- seslerinin 

Batı Türkçesinde düştüğü bilinmektedir. Bunu örneklemek için metnimizden 

seçilen kelimeler şunlardır: 

-ġa, -ge > -a, -e        : 

put-a 33a/10, uçmaġ-a 9b/1, dil-e 2b/2, el-e 24b/7 

-ġan, -gen > -an, -en :  

añlayan 61a/2, ḳılan 86a/4, mühim olmayan 5a/2, vücūdda olan 

1b/8, bilen 61a/3, diñleyen, söyleyen ile şerikdür 13b/8, geçen 

namāzı 53b/3, gizleyen 14b/1, söylenen söz 5b/3, 10b/10 

-ġuçı, -güçi > -ıcı, -ici :  

ġaybet ḳılmayıcılıġla 13b/13, namāz ḳılıcı 10a/12, peşīmān olıcı 

36a/1, yırtıcılar 82b/3, yırtıcılara 18b/10, ḥıfẓ idiciyem 45a/12, 

rücū idicilerüz 74a/10 

-ġınça, -ginçe > -ınca, -ince : 

ādeti olınca 40a/4, ḳabre varınca 31a/6, maşūḳdan 

ayrılmayınca 39a/4, ṭoyınca 60a/12, żarūret olmayınca 11b/6, 

gelince 27b/9, ölince 31a/5, 31a/7, uçmaġa irişince 63a/8 

-ġaru, -gerü > -aru, -erü :  

yoḳaru 56a/12, içerüsi 2b/8, içerüye 6a/13, ilerü 15b/3, 

ilerüsinde 84b/3 
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3.2.1.4. g / v, y  Değişmesi 

Türkçede içinde özellikle yuvarlak ünlü bulunan kelimelerdeki g’lerin v 
şeklinde geliştiği bilinmektedir. Bugün bazı kelimelerde y veya yumuşak ğ 
şeklinde söylenen g’ler metnimizde kendini korumaktadır. Bunu örnekleyen 

kelimelerden metnimizde tespit edilenler aşağıdadır: 

3.2.1.4.1. Yuvarlak Ünlülerle 

degül : degüliz 31b/1, degüldür 70a/11, degülse 9a/9, 68a/2 

dügün : dügünidür 79b/3 

ög- : ögmişlerdür 32a/4, ögüp 18a/8 

ögren- : ögren 84a/9, ögrenmez 45b/1 

sögmek : sögmek 19a/112, sögmekdür 63b/13 

3.2.1.4.2. Düz Ünlülerle 

beg : beg 11b/12, begüñ yanına 11b/12, begüñ yanından 11b/13 

deg- : dege 52b/10, degmez 47a/5, 48a/13 

degil : degil 83a/12, degildür 2a/2, 54b/3, 88a/10, degilse 47b/8 

eg- : egmeye 57a/5 

egin : egnine 5b/6 

egri : egri 2b/5, 2b/9, 11a/8, egrilügi 3a/5, egrilügine 3a/6 

yeg : yeg 36a/4, yegrek 84a/2, yegrekdür 77b/9 

yig : yigrek 3b/5, yigrekdür 39a/7, 85a/6 

yigit : yigit 6a/2, 9b/3, yigidüñ anası 6a/3 
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3.2.1.5. b / v   Değişmesi 

3.2.1.5.1. Kelime Başında 

Eski Türkçedeki bar, bar-, bir- kelimelerinde başta bulunan b- sesi EAT 

devrinde v-’ye dönüşmüştür. Metnimizde çok sayıda geçen bu kelimelerden 

seçilen örnekler şunlardır: 

bar > var     : var 49a/5, 90a/11, vardur 4a/3, 39b/8, 52a/9, 88b/6 

bar- > var-  : vara 65b/5, varasın 28b/2, vardum 26b/4, varınca 31a/8, 

varur 32b/8 

bir- > vir-   : virdi 20a/2, virdüm 26b/6, vire 34a/8, virmedi 48a/11, 

virmelü 38a/5, virmiş 7a/8, 47a/9, virse 38b/1, virür 2a/1, 

32b/10, virürem 56b/12 

3.2.1.5.2. Hece Başında veya Kelime Sonunda 

b / v değişmesinin hece başında veya kelime sonunda görüldüğü 

örnekler ise şunlardır: 

deve : deve 9b/10, 9b/122, 85b/1, deveye 9b/9 

devşür- : devşürürdi 25b/4 

ev : ev 89a/7, evde 53a/11, 89a/6 

sev-         : seve 41a/11, sever 41a/12, severem 11b/3, severler 22a/8, 

sevmiş 46a/9 

yavı : yavı ḳıl- 54a/2 

3.2.1.6. b / p  Değişmesi 

Bugün p- sesiyle başlayan parmak kelimesi metnimizde asli şeklini 

korumuştur: barmaġın 4a/3, 36b/3 
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3.2.1.7. ŋ / ñ, ŋ / n  Değişmeleri 

Metnimizden seçilen örnekleri şunlardır: 

aŋa > aña         : aña 5b/10, 23a/11, 55a/9, 74a/4, 91b/5 

baŋa > baña     : baña 6a/2, 27a/4, 56b/13, 92a/12 

tıŋla- > diñle-  : diñlemek 67a/1, diñlemeñ 16a/2, diñlese 67a/7, 

diñleyen 13b/8 

köŋül > göñül  : göñli 46b/8, göñlinden 47a/10, göñül 2a/11, 40a/10, 

80b/12, göñlüñe 68a/3, göñülden 49b/7 

ḳaraŋu > ḳarañu  : ḳarañu ol- 2b/3, 11a/9, 60a/2 

otuŋ > odun    : odunı 14a/9, 20a/7 

öŋ > öñ          : öñinde 7b/1, 67a/2, öñindedür 5b/12, öñine 19b/13 

saŋa > saña    : saña 6a/5, 20a/2, 32a/2, 89a/5, 92a/4 

soŋ > ṣoñ       : ṣonını 70b/13, ṣonra 12b/9, 53a/4, 92a/5 

yaŋı > yeñi     : yeñi 60b/8 

3.2.1.8. t- / d-  Değişmesi 

Eski Türkçede kelime başında d- sesi yoktur. Kelime başındaki t-’ler 

EAT’de genellikle kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelerde ya olduğu gibi 

kalmış ya da d-’ye dönmüştür. EAT metinlerinde ikilik gösteren t- / d- 
değişmesinin metnimizdeki durumu şöyledir: 

3.2.1.8.1. d-’ye Dönüşenler 

İnce sıradan ünlü taşıyan kelimelerde düzenli olarak t-, d-’ye 

dönüşmüştür. Kalın sıradan ünlü taşıyan dolaşup 41a/6 kelimesi metnimizdeki 

ayrıcalıklı tek örnektir. 

dedi 4a/4, dege 52b/10, degil 83a/12, degildür 2a/2, 30b/9, 

86b/1, degüldür 70a/11, degüliz 31b/1, dek 10b/4, 82a/3, deler 



 

 

180

64b/10, delükde iken 36b/7, demürde 52a/5, deñlü 25b/5, 44a/8, 

83a/9, depelenmiş 84a/1, depretmekten 76a/2, deve 9a/10, 

deveye 9b/9, devşürürdi 25b/4, didi 6b/1, 36b/10, diye 11b/4, 

90b/13, diyü 5a/10, 70a/12, dimek 8a/4, 91b/9, diken 67b/3, dil 

1b/9, 76a/2, dilden 2a/7, dilüñüzi 20a/13, diline 6b/9, diler 31a/2, 

84b/7, dilerdi 34b/13, dilese 38b/8, dileye 12b/13, diñlese 67a/7, 

diñleyen 13b/8, diri ol- 89a/10, dirilmek 29b/2, döker 77b/8, 

döküle 78b/8, dönmekdür 85a/11, döndüresin 21b/3, dördinci 

7b/1, dört 45b/3, döşek 83b/13, dügünidür 79b/3, dükeli 7a/1, 

47a/4, 88b/9, dükeliye 42b/7, dükenmez 35b/12, dün 51b/10, 

dürişmek 34a/5, dürlü 82a/5, düşinde 91a/2, düşer 9a/1, 82a/7, 

düşmiş 54b/6, düşüp 40a/8, düşürür 5b/11, düşüre 16b/1 

3.2.1.8.2. t- ile Yazılan Kelimeler 

Eski Türkçedeki şeklini koruyan bu kelimelerin hepsinde kalın sıradan 

ünlüler vardır. Dizinde bunların geçtiği tüm yerler gösterildiği için burada her 

kelime için birkaç örnek vermekle yetinilmiştir:  

ṭaġ 36a/12, ṭaġlar 64b/13, ṭamarı 52a/9, ṭama ṭama 64b/10, 

ṭapmaḳdan 33a/10, ṭaş 6a/3, 60b/6, ṭaşı 64b/10, ṭaşra 2a/12, 

62b/7, ṭada 61b/10, ṭavaruñ alefi 24a/2, ṭavara 7b/13, ṭayanup 

16b/1, ṭoġduḳda 62a/5, ṭoġrı 49a/3, ṭoġrısın 10b/8, ṭoġru 49a/3, 

ṭoġrusın 12b/13, ṭoġruluḳdur 87b/5, ṭoḳuz yüz 73b/11, ṭoḳuzıncı 

10a/3, ṭoldurdur 18a/2, ṭolu 92a/11, ṭondur 5b/9, ṭopraġı 58a/3, 

ṭopraḳdan 58a/4, ṭoyınca 60a/12, ṭoymayalar 30a/8 

Metnimizde çok geçen daḫı  kelimesinde kalın sıradan ünlüler olduğu 

hâlde t- / d- değişmesi olmuştur: 

taḳı > daḫı  : daḫı 2a/3, 12b/8, 30b/12, 48a/13, 91b/1 
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3.2.1.8.3. Hem t-’li hem d-’li Yazılan Kelimeler 

Metnimizde sadece iki kelimenin hem t-’li hem d-’li yazılışı tespit 

edilmiştir. t-’li örneklerin fazla olması dikkat çekicidir: 

ṭur-  : ṭurmaz 59a/1, ṭurmış 75a/1 

dur-  : dura 64b/13 

ṭut-          : ṭutaram 5a/10, ṭutdı 26b/9, ṭutmaya 56a/1, ṭutmış 51b/3, 

ṭutuna 33a/3 

dut- : dutar 46b/9, dutmazsañuz 69a/11 

3.2.1.9. z / s  Değişmesi 

Metnimizdeki tek örneği iste- fiilinde tespit edilmiştir: 

izde- > iste-  : istedüm 12a/9, isterseñ 88b/5, istersin 36a/3 

3.2.1.10. -t / -d  Değişmesi 

Metnimizde ḳurd, süd, Kürd kelimelerindeki -t’ler -d’li yazılmıştır. 

Bunun bir yazım özelliği mi yoksa tonlulaşma mı olduğu tespit edilememiştir: 

ḳurd 30a/2, südden 39a/13, Kürdlerüñ 18b/8 

3.2.1.11. ḍ / y  Değişmesi 

aḍrıl- > ayrıl-  : ayrılmaḳdur 39a/4, ayrılmaya 82b/12, ayrılmayınca 

39a/4 

eḍgü > eyü    : eyü 39a/8, 41a/11, eyülügi 77b/3, eylük 35b/10 

keḍ- > gey-  : geydi 5b/9, geyeler 30a/7, geyesin 30b/9, geymiş 25b/9, 

geyüp 51a/1, geydürmiş 74a/4 

uḍı- > uyu- : uyuması 3b/6, uyumaḳ 87b/7 

3.2.1.12. g / y  Değişmesi 

Metnimizde yigni > yeyni  kelimesinde tek örnegi vardır: yeyni 35b/13 
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3.2.2. Ünsüz Benzeşmesi  

3.2.2.1. Yazımı Kalıplaşmış Eklerde 

Latin temeline dayanan yeni Türk alfabesinin kabulüne kadar bazı ekler, 

kalıplaşmış olarak aynı şekilde yazılmıştır. Normalde tonsuz bir ünsüzle biten 

kök veya gövdelere getirilen eklerin başındaki ünsüz de kural gereği tonsuz 

olur. Aşağıda sıralanan eklerin kalıplaşmış bir imlayla (tonlu ünsüzlerle) 

yazılması, tonsuz ünsüzlerle biten kelimelerde ünsüz benzeşmesine engel 

olmaktadır. Bu durumu örneklemek için aşağıdaki kelimeler seçilmiştir: 

+cek, +çek isimden isim yapma eki 

gök-cek 3a/1, 30a/7, 89a/9, gök-cek-dür 17a/5, gök-cek-lüginüñ 

3a/3 

Bu ek, iki yerde ünsüz benzeşmesine uymuştur: gök-çek 38b/8, 57a/1 

-dur-, -dür- fiilden fiil yapma eki 

el çek-dür-e 70a/6, ziyān iriş-dür-ür 18a/3 

-duḳ, -dük sıfat-fiil eki 

ṭaşra çıḳ-duġ-ı ḥīnde 62b/7, naḳl it-düg-i söze 15b/13 

-duḳca, -dükce zarf-fiil eki 

ḫışm odı alavlan-duḳca 19a/2, bir öẕr olma-duḳca 14b/4, 

mümkin ol-duḳca 3b/4 

-da, -de bulunma hâli eki 

rekat-da 90b/11, ṣayruluḳ-da 74a/12, ṣormaḳ-da 5a/9, kesret-de 

47a/12, ḳıyāmet-de 16a/13, 90a/10, mihnet-de 73a/7, vaḳt-de 

36a/6, 89b/7 
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-dan, -den ayrılma hâli eki 

açluḳ-dan 6a/3, 32b/4, aġaç-dan 88b/3, ṭopraḳ-dan 58a/4, 58a/7, 

uçmaḳ-dan 37b/3, yoḳ-dan 57b/12, 58a/6, dilemek-den 84b/4, 

gülmek-den 8b/11, ḥasret-den 66a/12, ibādet-den 50a/6, 53b/6, 

şehvet-den 18a/7 

-dur, -dür bildirme eki 

avrat-dur 24b/3, 77a/13, ṣıfat-dur 17b/4, şarṭ-dur 53a/6, 

gökcek-dür 17a/5, virmek-dür 40a/4 

-di, -du, -dü görülen geçmiş zaman eki 

git-di-ler 60b/1, unut-du-ñ 36b/5, yarat-du-ḳ 27b/11, işit-dü-m 

26b/2, 26b/4 

Not: Elbette zarfı, bir yerde elbetde 79a/5 şeklinde ve bir yerde de 

elbette 31b/7  şeklinde yazılmıştır.  

3.2.2.2. Kelime İçinde Tonlulaşma  

Dilimizde iki ünlü arasında kalan ç, ḳ, k, p, t sesleri genellikle 

tonlulaşarak c, ġ, g, b, d olur. Bu ses olayı için metnimizden şu örnekler 

seçilmiştir: 

-ç- / -c-  : aca 60a/8, 77a/3, ucında 82b/6 

-t- / -d-    : ardına 79a/2, dördi 16a/9, 63b/6, işidilürdi 82a/10, südi 

39b/1, ṭada 61b/10, yaradanuñ 58a/11, yigidüñ anası 6a/3 

-ḳ- / -ġ-   : açluġıyla 19a/4, ayaġumı 25b/11, azuġı 34a/6, barmaġın 

4a/3, cāhilluġından 13b/5, çoḳluġından 26b/3, helālluġı 

68a/2, ḳulaġuñ 2a/3, ṭopraġı 58a/1, uçmaġa 9b/1, 63a/8, 

uçmaġı 21b/10, uġraġı 58b/11, ululuġuñ ve fażluñ alāmeti 

69a/3 
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-k- / -g-   : diledügi 75a/7, eyülügi 77b/3, gerçegi 27b/7, gögi 27b/10, 

gökcegin 52b/5, helāklügine 49a/6, ṣaġīrelügine 65a/4 

3.2.3. Ünsüz Türemesi 

3.2.3.1. -y- ve -n-  Ünsüzleri 

Metnimizde ünsüz türemesini örnekleyen sesler y  ve n  ünsüzleridir. 

Türkçede iki ünlü yan yana bulunmadığı için ünlüyle biten kelime kök veya 

gövdelerine ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde arada -y-  sesi türemektedir. 

dünyā’ı 22a/2, 60b/4, kimesne’i 5a/8, 83a/6, nesne’i 2a/8, 89a/2  gibi 

örneklerde ise ünsüz türemesi olmamıştır. 

aḳça-y-ı 31b/13, ayrılma-y-ınca 39a/4, bende-y-i 61a/6, azm 

eyle-y-üp 2a/11, bende-y-e 67a/2, deve-y-e 9b/9, diñle-y-en 

13b/8, di-y-ü 9a/1, dünyā-y-a 22a/5, gizle-y-en 14b/1, içerü-y-e 

6a/13, söyle-y-üp 2a/12, uyḫu-y-a 88a/3 

Ayrıca ile edatı ve i- yardımcı fiilinin idi, imiş, ise gibi çekimli şekilleri 

ünlüyle biten kelimelerden sonra gelince de arada -y- ünsüzü türemektedir:  

ayaġı-y-la 16b/1, dünyā dostları-y-la 81a/12, ṣabruñ açluġı-y-la 

19b/4, ṣu-y-la 39b/4,  anuñ sözi-y-le 47b/10, dünyā sebebi-y-le 

56b/10, eli emegi-y-le 29b/1, ḥaḳāret gözi-y-le 57a/6, özi-y-le 

65b/12; olmaya-y-dı 83a/3, ẟenā ḳıla-y-dı 49b/3, diledi-y-se 

82a/4 

İşaret sıfatlarıyla işaret zamirlerinden sonra ve 3. kişi iyelik eklerinden 

sonra isim çekim eklerinden biri gelince arada -n- sesi türemektedir: 

bu-n-ca 79a/11, bu-n-da 16a/8, 53a/13, bu-n-dan 35b/10, 86b/7, 

bu-n-lar 2a/3, 88a/1, bu-n-lara 16b/3, bu-n-lardan 41a/3; ārzūsı-

n-ı 37b/9, ayaġı-n-a 67b/3, cānı-n-ı 38b/11, eli-n-e 26b/7, elleri-

n-i 90a/2, ortası-n-ı 57b/10, ömri-n-i 80a/2, öñi-n-e 19b/13, 

ṣoñı-n-ı 70b/13, yolı-n-a 78a/10 
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3.2.3.2. l  İkizleşmesi 

Metnimizdeki tek örneği elli  kelimesidir. Kelimenin asıl şeklindeki -g 

sesi düşerken l sesi ikizleşmiştir: 

elig > elli  : elli 79a/1  

3.2.3.3. Hemzenin y  Olması 

Türkçede iki ünlünün yan yana bulunmaması kuralı, bazı yabancı 

kelimeler için de uygulanmıştır. Metnimizde aşağıdaki Arapça kelimelerde 

uzun a (ā) ünlüsünden sonraki hemze düşmüş ve iki ünlü arasında bir -y-  
türemesi olmuştur. Hemzenin y olması ünsüz türemesinin bir çeşidi olarak da 

değerlendirilebilir:72 

(acā`ib >) acāyib : 

acāyib 1b/6, 41b/1, 43b/9, 58a/11, acāyibi 42b/1, acāyibine 

75a/2  

(cā`iz >) cāyiz :  

cāyiz 8a/8, 16b/8, 34b/2, 43b/11, 43b/13, 50b/13, 65b/4, 

cāyizdür 14b/7 

(dā`ire >) dāyire : dāyiresine 82a/12 

(ferā`iż >) ferāyiż : ferāyiz 64b/5, 68b/12 

(ġā`ib >) ġāyib : ġāyib 9a/2 

(melā`ike >) melāyike:  

melāyike 56a/2, 70a/9, 72a/2, 72a/6, 72a/7, melāyikenüñ 70b/6, 

melāyikeye 44b/3, 44b/5 

                                                 
72 Bu durum başka metinlerde de tespit edilmiştir: 

bk.1. Yakup Karasoy, Şiban Han Divanı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Ankara, 1998, s.41. 
bk.2. Mustafa Argunşah, age., s. 57. 
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melā`ike kelimesi iki yerde (31a/11, 69b/8) Arapçadaki aslına uygun 

şekilde yazılmıştır.  

(ṣaġā`ir >) ṣaġāyir : ṣaġāyir 67a/5 

(zā`id >) zāyid      : zāyidini 6b/8, 6b/9 

Aşağıdaki kelimelerde ise hemze işareti de konmuştur: 

(Cebrā`il >) Cebrāyil : Cebrāyil 68a/5, 68a/6, 68a/8, 82a/7 

(dā`imā >) dāyimā   : dāyimā 46b/1, 47b/3, 49b/11, 63b/3, 66a/10 

(fā`ide >) fāyide :  

fāyide 7a/13, 13a/7, 14b/10, 22a/4, 29b/8, 31b/10, 39b/62, 70a/3, 

fāyideden 29b/6, fāyidelerden 34a/2, fāyidelerdür 33b/4, 

fāyideleri 33b/2, fāyidelerinüñ 33b/1, fāyidelü 18a/5, 76b/11, 

fāyidenüñ 29b/7, fāyidesi 36b/10, 55b/2, 61b/1, fāyidesidür 

21a/1 

(kebā`ir >) kebāyir : kebāyirdendür 50a/2 

(sā`ir >) sāyir : sāyir 13a/4, 34b/6, 73b/6, 87b/13 

(şemā`il >) şemāyil : şemāyil 52a/12 

(ṭā`ife >) ṭāyife : ṭāyife 19b/13, 59b/11 

(vesā`ir >) vesāyir :  

vesāyir 2a/3, 29a/7, 42a/11, 48a/12, 58a/10, 73b/7, 88a/3, 90a/3 

(zā`il >) zāyil : 

zāyil 21a/5, 21b/7, 39b/3, 54b/2, 62b/13, 78a/11, 80b/7, zāyilden 

88a/2 

3.2.4. Ünsüz Düşmesi 

Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan -ġ / -g  ünsüzleriyle ek 

ve hece başı ünsüzlerinin düşmesi yukarıda ġ / g seslerinin gelişmesi 
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bölümünde incelendi. Bunun dışında kalan ünsüz düşmeleri örnekleriyle 

birlikte aşağıda gösterilmiştir: 

3.2.4.1. -ḳ, -k  Düşmesi 

ḳarınçaḳ > ḳarınca  : ḳarınca 51b/6, 51b/8, 52a/1 

uşaḳcıḳ > uşacıḳ     : uşacıḳ 25b/10 

3.2.4.2. -l- Düşmesi 

keltür- > getür- :  

getürdi 28a/11, getürdiler 20a/11, getüre 21b/9, 91a/7, getürmek 

23b/5, 52b/2, getürmeye 59b/8, getürür 8b/10 

oltur- >otur- :  

oturasız 9a/8, oturdılar 26a/7, oturmış 75a/1, otursun 26a/6, 

oturup 5a/3 

3.2.4.3. y-  Düşmesi 

Aşağıdaki kelimelerin başında bulunan y- sesi metnimizde düşmüştür: 

yıġla- > aġla- : 

aġladum 60a/11, aġlama 79a/8, aġlarlar 75a/3, aġlarsın 74b/10, 

aġlaya 61a/9, aġlayam 74b/11 

yıraḳ > ıraḳ (~ıraġ) : 

ıraġ 12b/5, 44b/4, ıraḳ 81a/3 

yırla- > ırla- : ırlamaḳ 8a/8 

yip > ip        : ipdür 36b/12, ipi 36b/13 
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3.2.4.4. b- Düşmesi 

Eski Türkçedeki bol- fiili ön ses erimesi sebebiyle ol- şekline dönmüştür. 

Z. Korkmaz, Marzubān-nāme’de bunu bol- > vol- > ol- gelişmesiyle (s. 133) 

açıklar:  

ola 2b/2, 90b/5, oldum 92a/6, olmaya 5b/2, 91a/8, olmışdur 2b/9, 

90a/2, olsalar 39a/13, olsun 6a/5, 80a/11, olur 2b/3, 34a/3, 

80b/10 

3.2.4.5. -b  Düşmesi 

Tarihî süreçte  sub > suv > su değişikliğine uğrayan su kelimesinde -v  

sesi erimiştir. “Bu kelimenin 3. şahıs iyelik eki almış şekli su-sı değil suyı  
olduğuna göre, önce suv > suy şeklinde bir değişimden geçtikten sonra, ünlü 

ile başlayan eklerle genişletilme durumundaki bir yanlış ayrımla köke ait -y  

ünsüzünü kaybederek su’ya dönmüş olmalıdır.” (Korkmaz, 1973: 134)  

ṣu 31a/13, 58a/5, 64b/9, ṣudan 58a/7, ṣuyı 64b/11 

3.2.5. Benzer Hece Düşmesi 

Metnimizde sıklıkla kullanılan (ṭurur > durur >) -dur, -dür  bildirme 

ekinde benzer hecelerden birinin yutulmasına dayanan bir hece düşmesi 

vardır: 

baġludur 24a/12, budur 52b/2, ḳapudur 10b/3, şarṭdur 53a/6, 

vardur 42a/10, gökcekdür 17a/5, nesnedür 14a/6, virmekdür 

40a/4 
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4. ŞEKİL BİLGİSİ 

4.1. KELİME TÜRETME (YAPIM EKLERİ) 

4.1.1. İSİMDEN İSİM YAPMA EKLERİ 

Metnimizden tespit edilen isimden isim yapma ekleri örnekleriyle 

birlikte alfabetik olarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Örneklerden 

anlaşılacağı üzere bazı ekler işlek değildir:  

+an, +en 
Metnimizde sadece oġlan ve eren kelimelerinde tespit edilmiştir. 

oġ(u)l-an- cıḳlar 25b/9, oġ(u)l-an- cıḳlaruñ 70b/7, 70b/12, 

oġ(u)l-an- cıḳlarına 79b/2,  oġ(u)l-an- cuġı 39a/12, oġ(u)l-an-luḳ 

72a/5, er-en-ler 3b/5 

+caḳ, +cek 
oyın-caġ-ıla 27b/10, gök-cek (24) 3a/1, 30a/7, 89a/9, gök-cek-

dür 17a/5, gök-cek-lüginüñ 3a/3 

+cı, +cu 
ḳov-cı 15b/13, 16a/1, ḳov-cı-dur 15b/13, ḳov-cı-luḳdan 16a/7 

ḳov-cı-luḳdur 15b/9, yalan-cı 10b/5, yalan-cı-lardan 10b/13, 

yalan-cı-laruñ 2b/8, ḳov-cu-luḳ 3a/12 

+cıḳ, +cuḳ 
oġlan-cıḳ-lar 25b/9, oġlan-cıḳ-larına 79b/2, uşa(ḳ)-cıḳ 25b/10, 

oġlan-cuġ-ı 39a/12, oġlan-cuḳ-laruñ 70b/7, 70b/12 

+cuġaz 
ḳuş-cuġaz 36a/2, ḳuş-cuġaz-ı 36a/2, ṭaş-cuġaz-lar 25b/10 
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+ça 
aḳ-ça 15b/13, 31b/9, 32b/5, 33a/6, aḳ-ça-yı 31b/13 

+daş 
ḳar(ın)-daş-larum 60a/13, ḳarın-daş 11a/9, ḳarın-daş-ınuñ 12b/4, 

yol-daş 54b/9, 54b/10, 74b/3, yol-daş-dan 45a/7, yol-daş-luḳ 

21a/5 

+(ı)n, +(i)n, +(u)n 
eg-(i)n-ine 5b/8, boy-u-n 57a/5, boy-(u)n-ında 36b/13, boy-(u)n-

uñdan 36b/13, ḳoy-u-n 30a/2, 58b/2, ḳoy-u-n-a 24b/5 

+lı, +li; +lu, +lü 
ayıb-lı 15a/8, bilgü-li-yem 45a/12, giz-li-dür 52a/5, 65a/8, baġ-

lu 34a/13, baḫt-lu 6b/8, 56b/1, 85b/12, ḫūy-lu 37a/13, yazı-lu 

88b/4, 88b/12, fāyide-lü 18a/5, 76b/11, gerek-lü 23b/13, giz-lü 

52a/5, 52a/9, 52b/1, ikiyüz-lü-lük 3a/13, 16a/4, miẟil-lü 82b/12, 

sevgü-lü 79b/12, 85b/11 

+lıḳ, +lik; +luḳ, +lük 
baṭar-lıḳ 29a/11, meddāḥ-lıḳ 16a/8, uġru-lıḳ 64a/7, merd-lik 

18b/6, zāhid-lik 51a/2, zāhid-lig-e 13b/3, aç-luḳ-dan 6a/3, 32b/4, 

ara-luġ-ından 9a/2, çoḳ-luġ-ından 26b/3, çoḳ-luḳ 12a/12, dost-

luġ-ı 47a/10, 80b/7, 81a/10, dost-luġ-um 92a/3, oġlan-luḳ 72a/5, 

ṣayru-luḳ-da 74a/12, ṭoġru-luġ-ı 3a/5, ṭoġru-luḳ-dur 87b/5, ulu-

luḳ 18b/10, 40b/5, yaramaz-luḳ 62a/3, yıl-luḳ 86b/9, yoḳ-luḳ 

58a/1, azīz-lüg-i 57a/9, egri-lüg-i 3a/5, eyü-lüg-i 77b/3, faḳīr-

lük 32a/11, ikiyüzlü-lük 3a/13, 16a/4, gün-lük 47a/8 
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+ncı, +nci, +(ı)ncı, +(i)nci 
altı-ncı 7b/12, iki-nci 6b/10, 17a/1, 41a/2, 75b/7, yedi-nci 8a/8, 

ṭoḳuz-ı-ncı 10a/3, beş-i-nci 7b/8, dörd-i-nci 4b/4, 64a/3, 77a/6, 

on bir-i-nci 10b/1, sekiz-i-nci 8b/5, üç-i-nci 7a/3, 59b/7, 76b/13  

+raḳ, +rek 
Karşılaştırma eki olup daha, en anlamını verir. Birkaç kelimede ünlü 

uyumu dışında kalmıştır. 

ulu-raḳ 6b/5, āsān-raġ-ın 4a/9, işlerüñ yaḫşı-raġ-ı 64b/8, evlā-

rek-dür 15a/6, ārif-rek 65a/6 āsān-rek 51b/13, aẓīm-rek 29a/4, 

65a/7, aẓīm-rek-dür 37b/5, 63a/2, 79a/9 ġālib-rek 50a/3, ġālib-

rek-dür 46a/7, gizlü-rek 51b/11, 52a/2, ḫafīf-rek-dür 51b/7, kiçi-

rek 36a/2, maḥbūb-rek-dür 40b/10, mühim-rek 73a/3, müşkil-

reg-i 72b/13, şerīf-rek-dür 71a/5, yaḳın-rek 43a/6, 44a/8, yeg-

rek 84a/2, yig-rek 3b/5, yig-rek-dür 39a/7, 40a/2, 40a/3, 85a/6, 

85a/8, ziyāde-rek 41a/9 

+sız, +siz; +suz, +süz 
Bu ekin ünlüsü Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde daima yuvarlak iken, 

metnimizde bir iki örnekte düz şekli de vardır: 

iḫlāṣ-sız-dur 86b/7, dīn-siz 28b/4, ġaraż-suz 38b/6, ḥisāb-suz 

6a/10, 22b/1, oruç-suz-sın 53b/8, riyā-suz 50b/5, şarṭ-suz 62a/13, 

amel-süz 85a/7, 85a/9, baṣīret-süz 47b/9, cināyet-süz 82a/4, 

ilim-süz 7b/3, 84b/6, niyyet-süz 83b/1, 85a/7, 85a/8, sebeb-süz 

82a/3, ṭahāret-süz 67a/6, ücret-süz 87a/8 

+t 
yig-i-t 6a/2, 9b/3, yig-i-d-üñ 6a/3 

+uz 
yaluñ-uz 84a/8 
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4.1.2. İSİMDEN FİİL YAPMA EKLERİ 

İsimden fiil türeten eklerden metnimizde tespit edilenler örnekleriyle 

alfabetik olarak şöyledir:  

+a-, +e- 
oy(u)n-a-masın 42b/2, ut-a-nduġından 54a/4, uz-a-dırlar 34a/10, 

uz-a-na 16a/13, uz-a-tmaġuñ 3a/12, uz-a-tmaḳ 7a/13, beñ(i)z-e-r 

12b/5, 16b/4, 73b/8, 89a/7, dil-e-mek 20b/6, dil-e-mezem 9b/11, 

30b/12, 84b/6, dil-e-r 31a/2, 84b/7, dil-e-se 35a/2, 54a/2, dil-e-

ye 12b/3, 81a/2, döş-e-k 83b/13, 87b/6, göz-e-dürler idi 82b/11, 

göz-e-tmek 38a/10 

+da-, +te- 
al-da-nup 86b/5, is-te-düm 12a/9, is-te-rseñ 88b/5, is-te-rsin 

36a/3 

+ı- 
ṣaḳ-ı-nanlar 3b/13, ṣaḳ-ı-nmaḳ 50a/1, ṣaḳ-ı-nurlardı 80a/9 

+al- 
çoġ-al-duḳda 62b/12 

+l- 
diri-l-mek 29b/2 

+la-, +le- 
aġ-la-dı 9b/2, 27b/5, aġ-la-du-m 60a/11, aġ-la-rlar 75a/3, aġ-la-

sa 61a/9, añ-la-r 69b/13, añ-la-ya 11b/10, 57b/2, añ-la-yan 61a/2, 

baġ-la-ya 57a/13, baġ-la-rsa 73a/5, baġ-la-mış 47a/9, baġış-la-

dum 60b/8, baş-la-r 2a/12, 2b/4, 51b/6, 88a/5, baş-la-sa 2a/13, 

2b/4, 54a/7, baş-la-yaydı 82a/9, ıṣmar-la-mış 80a/4, giz-le-di 

17b/1, giz-le-r 87a/3, giz-le-ye 46a/2, 55b/10, giz-le-yesin 74b/1, 
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günāh iş-le-mişlerdür 13b/1, günāh iş-le-r 63a/6, iş-le-ye 63b/8, 

65b/2, iş-le-mezdi 65b/4, 7a/5, söy(<söz)-le-miş 6a/8, söy-le-rse 

5a/11, söy-le-ye 2a/8, söy-le-yen 2b/10  

+u- 
uz-u-n 31b/5, 47a/12 

4.1.3. FİİLDEN İSİM YAPMA EKLERİ 

Fiil kök ve gövdelerine gelerek isimler türetmeye yarayan eklerden 

metnimizde tespit edilenler şunlardır: 

-az 
boġ-az-ına 60b/11 

-(ı)ç 
ḳıl-ı-c-uñ 3a/2 

-en 
dik-en 67b/3 

-ġ 
 ba-ġ-dur 36a/13, ba-ġ-lamış 47a/9, ba-ġ-larsa 73a/5 

-gü 
bil-gü-liyem 45a/12, sev-gü-lü 79b/12, 85b/11 

-ḳu (-ḫu) 
uy(u)-ḫu 89b/11, uy(u)-ḫu-dan 89b/3, 92a/7, uy(u)-ḫu-ya 88a/3 

-ı, -i  
yaz-ı-lu 88b/4, 88b/12, dir-i 89a/10, eg(i)r-i 2b/5, 2b/7, 11a/8, 

eg(i)r-i-lügi 3a/5, eg(i)r-i-lügine 3a/6 
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-ıcı, -ici 
ġaybet ḳılma-y-ıcı-lıġla 13b/13, namāz ḳıl-ıcı 10a/12, peşīmān 

ol-ıcı 36a/1, yırt-ıcı- lar 82b/3, yırt-ıcı-lara 18b/10, rücū id-ici-

lerüz 74a/10 

-ḳ, -k, -(u)ḳ, -(ü)k 
ıra-ḳ 62b/10, 81a/2, 81a/3, ıra-ḳ-dur 37b/3, uġra-ġ-ı 58b/11, 

ḳarış-ı-ḳ 87b/11, ḳarış-ı-ḳ-luḳdur 29b/5, döşe-k 83b/13, 87b/6, 

eksü-k 70a/11, art-u-ḳ 28b/6, 63a/2, buy(u)r-u-ġ-ın 23b/5, 

buy(u)r-u-ġ-uma 65a/5, ḳon-u-ḳ 38a/10, böl-ü-g-indendür 72a/32, 

del-ü-k-de 36b/7 

-l 
düke-l-i 7a/1, 58b/6, 88b/9, düke-l-inüñ 41b/11, 65b/10, düke-l-

isi 4a/13, 44b/11, 89a/9, düke-l-isinüñ 22a/12, 43a/1, düke-l-iye 

42b/7 

-m 
al-u-m-da 52b/5, ṣat-u-m-da 52b/5, öl-ü-m 5b/12, 61b/4, 80b/11, 

öl-ü-m-e, 66b/7, öl-ü-m-i 28b/1, 30b/12  

-n 
uzu-n 31b/5, 47a/12, yaḳ-ı-n 4a/11, 18b/10, 89a/12, yaḳ-ı-n-dur 

37b/22, 37b/4, 44b/3 

-su 

yat-su 25b/3, 90b/10 

-u, -ü 
ḳorḫ-u-sı 58b/4, 60b/13, ḳorḳ-u-sı 66b/5, ḳorḳ-u-sından 66b/5, 

ṭol-u 92a/11, sür-ü-sin 30a/12 
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4.1.4. FİİLDEN FİİL YAPMA EKLERİ 

Fiil kök ve gövdelerinden yeni fiiller türeten eklerden metnimizde tespit 

edilenler işlevlerine göre aşağıdaki şekildedir: 

4.1.4.1. Ettirgenlik Ekleri 

-ar-, -er- 
çıḳ-ar-a-lar 80b/5, 83a/6, çıḳ-ar-dı 4a/3, çıḳ-ar-t-a 37a/1, gid-er-

e 10a/1, 21a/3, gid-er-ebileyidi 39b/4, gid-er-ür 8b/12 

-der- 
gön-der-di 31a/12, 49b/2 

-dur-, -dür- 
ḳal-dur-a 82b/9, ḳal-dur-up 84b/9, ṣın-dur-maya 25b/11, ṭol-dur-

ur 18a/2, bil-dür-e 52a/13, bil-dür-mege 52a/10, bin-dür 9b/9, 

bin-dür-eyim 9b/10, dön-dür-e 76b/3, dön-dür-esin 21b/3, dön-

dür-mişlerdür 33a/12, el çek-dür-e 70a/6, gey-dür-miş 74a/4, öl-

dür-eydüñ 36a/13, öl-dür-mek 49b/3, 64a/7, öl-dür-üp 58b/3, 

ziyān iriş-dür-ür 18a/3 

-t- 
çıḳar-t-a 37a/1, depre-t-mekden 76a/2, eski-d-esin 30b/10, inci-

t-mek 73b/7, ḳorḫ-u-d-uram 78b/2, uza-d-ırlar 34a/10, uza-t-

maġuñ 3a/12, uza-t-maḳ 7a/13 

-ur-, -ür- 
art-ur-madı 56a/9, art-ur-ur 73b/10, 73b/11, 73b/12, düş-ür-e 

16b/1, düş-ür-ür 9b/11, geç-ür-e 80a/2 
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4.1.4.2. Edilgenlik Ekleri 

-l- 
aç-ı-l-maya 78b/10, ẟevāb yaz-ı-l-maz 11a/1, işid-i-l-ürdi 82a/10, 

kes-i-l-meye 49b/7, vir-i-l-en 69a/7, vir-i-l-miş 20b/9, 69a/8, vir-

i-l-üp 73a/5, vir-i-l-ür 31b/7, 70b/1, yarad-ı-l-ışdan 21b/2, yarad-

ı-l-madı 58a/13, yarad-ı-l-mış 57b/13, 76b/3, yarad-ı-l-mışlaruñ 

88b/6, yaz-ı-l-an 89a/1, yaz-ı-l-ması 88b/13, yaz-ı-l-mışdur 

88a/10, 88b/10, yaz-ı-l-ur 66a/1, 66a/2, 71a/11, yum-u-l-a 71b/7 

-n- 
al-ı-n-mış 53a/11, ḥaẕer ḳıl-ı-n-up 29b/8, iktifā ol-ı-n-dı 29a/3, 

ḳabūl ḳıl-ı-n-ur 58b/10, maġfiret ol-ı-n-mayan 65a/2, medḥ ol-ı-

n-sa 16b/13, men ol-u-n-a 87b/10, naḳl ol-ı-n-mışdur 9a/13, 

söyle-n-en 5b/3, 10b/10, söyle-n-melü 4b/5, söyle-n-melüdür 

4b/5, söyle-n-ür 64a/4, söyle-n-ürse 52a/11, taḥṣīl ol-ı-n-ursa 

24b/8, ṭaleb ol-ı-n-a 29b/8, ẕikr ol-u-n-mışdur 64b/2 

4.1.4.3. Dönüşlülük Ekleri 

-l- 
Şeklen edilgenlik ekiyse de anlam itibariyle aşağıdaki 

örneklerde dönüşlülük vardır: 

dir-i-l-mek 29b/1, dök-ü-l-e 78b/8, eli kes-i-l-mek 60a/3 

-n- 
al-ı-n-maḳ 60a/3, beze-n-mekdür 24a/10, beze-n-üp 51a/1, inci-

n-mek 15b/8, inci-n-mekdür 64a/12  
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4.1.4.4. İşteşlik Eki 

-ş- 
bul-u-ş-a 52b/3, ir-i-ş-mez 12a/4, 12a/10, 42a/10, ir-i-ş-ür, 37a/3, 

37a/7, kemāle ir-i-ş-mişem 17a/3, söyle-ş-esin 5a/3, 12b/12, 

söyle-ş-mege 9a/9, söyle-ş-mişlerdür 7a/12, söyle-ş-üñ 9a/8, 

9a/10, ṣūretler ir-i-ş-ür 2a/8, vāḳıa ir-i-ş-mişdür 13a/10, ziyān 

ir-i-ş-dürür 18a/3 

 

4.1.4.5. Fiilden Fiil Yapan Diğer Ekler 

-a- 
ır-a-ġ 12b/5, 17b/11, 44b/4, ır-a-ḳ 62b/10, 81a/3, ır-a-ḳdur 

37b/32, 37b/42  

-ele- 
dep-ele-nmiş 84a/1 

-ma-, -me- 
bıraḳ-ma- 9b/2, bul-ma-sa 25b/6, ḳal-ma-dı 61b/8, 61b/10, ṣal-

ma-mış 63a/10, ṭutun-ma-dı 31b/11, 31b/12, unut-ma-duñ mı 

54b/6, yaradıl-ma-dı 58a/13, bil-me-miş 33a/4, dile-me-ye 

40a/13, 40b/5, gel-me-ye 38b/3, 63b/9, in-me-di 91b/13, öl-me-

mişdür 28a/8, söyle-me-yeler 8b/9, 11b/7, vir-me-se 52b/3, yük 

çek-me-sün 69a/9 

-y- 
ṣa-y-ar 77a/5, ṭo-y-ınca 60a/12, ṭo-y-mayalar 30a/8 
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4.2. KELİME TÜRLERİ 

4.2.1. İSİM 

4.2.1.1. Çokluk Eki  

-lar, -ler 
İsimlerin çokluk şekillerini yapan bu ek Türkçenin bütün devirlerinde ve 

lehçelerinde de -lar, -ler şeklindedir. 

sulṭān-lar 47a/7, 65b/5, ṭaġ-lar 64b/13, 79a/11, ulu-lar 25a/10, 

40a/5, 86b/8, yılduz-lar 42a/10, 59b/12, ārif-ler 51b/7, 77a/8, 

kimesne-ler 28b/10, 78b/10, nesne-ler 1b/82, 43b/11, 88b/5, söz-

ler 11b/1 

4.2.1.2. İyelik Ekleri 

İyelik ekleri, isimlerin karşıladığı nesnelerin bir kişiye veya nesneye ait 

olduğunu gösteren eklerdir. Metnimizden seçilen örnekleri şöyledir: 

Teklik 1. kişi iyelik eki: -m, -(u)m, -(ü)m 
derece-m 60b/2, avrat-u-m 14b/13, benüm ḳul-u-m 62a/8, māl-

u-m 30b/82, 84a/4, benüm ten-ü-m ve cān-u-m 27a/8, et-ü-m ve 

tüy-ü-m 36b/8 

Teklik 2. kişi iyelik eki:  -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ 
ana-ñ 28a/3, ata-ñ 28a/1, 28a/3, māl-u-ñ 30b/8, 30b/12, amel-ü-

ñ 6a/13, naṣīb-ü-ñ 35b/7 

Teklik 3. kişi iyelik eki:  -ı, -i; -sı, -si 
aḳl-ı 21a/2, bunuñ nişān-ı 52b/2, kişinüñ īmān-ı 12a/6, nefsüñ 

hīç anda naṣīb-i 86a/10, yigidüñ ana-sı 6a/4, 32a/8, ḳorḳu-sı 

66b/5, anuñ numūne-si 71b/13, dünyā cümle-si-nden 34a/3, 

endīşe-si 49b/11, īmānuñ cümle-si 72b/4, ne-si 32b/4 
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bir-i-si 35b/11, 72a/2, dükel-i-si 4a/13, 89a/7 örneklerinde ise 

iyelik eki yığılması olmuştur. 

Çokluk 1.kişi iyelik eki: -(u)muz, -(ü)müz 
günāhlar-u-muz-a 88a/7, murād-u-muz 77b/1, olduġ-u-muz-ı 

89a/8, aḥvāl-ü-müz 88a/10, ameller-ü-müz-e 88a/7, ḥāl-ü-müz-

den 73a/10, ḳudret-ü-müz 73a/10 

Çokluk 2.kişi iyelik eki: -ñüz, -(i)ñüz,-(u)ñuz, -(ü)ñüz 
cümle-ñüz-üñ 69a/12, dil-i-ñüz-i ve el-i-ñüz-i 20a/13, māl-u-ñuz 

ve evlād-u-ñuz 29b/11, 73a/12, oġullar-u-ñuz-dan 30a/11, yan-

u-ñuz-da 31b/2, amel-ü-ñüz 50b/6, dil-ü-ñüz 4a/9, göñl-ü-ñüz-

de 6b/4, niyyet-ü-ñüz-e 83b/5, ṣūret-ü-ñüz-e 83b/4 

Çokluk 3.kişi iyelik eki: -ları, -leri 
anlaruñ ulu-ları-na 30b/1, günāh-ları 65b/11, 65b/13, ḳuşlar 

yuva-ları-ndan 82b/2, nifāḳ ḳapu-ları-ndan 10b/3, oġul-ları 

68a/7, āfet-leri 3b/3, 35a/12, cenāze-leri-ne 30b/1, ṣāhib-leri 

60a/13, söz-leri 2a/12, yüz-leri-ni 33a/12 

4.2.1.3. Hâl Ekleri 

Cümlede isimleri isimlere, fiillere veya edatlara bağlayarak isimlerin 

diğer kelimelerle ilgisini kuran asıl çekim ekleridir. 

4.2.1.3.1. Yalın Hâl 

İsimlerin yalın hâli için herhangi bir ek yoktur.  

diliñüz 4a/9, göç 61b/4, gözeller 2a/13, ḳapusı 34a/13, söz 1b/4, 

12a3, 51a/12, Türklerdür 24b/4, yoḳluḳ 58a/1, yılduzlar 42a/10, 

59b/12 
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4.2.1.3.2. İlgi Hâli 

İlgi hâli eki, ünsüzle biten isimlere -uñ, -üñ; ünlüyle biten isimlere -nuñ, 
-nüñ şeklinde bağlanır: 

aḳl-uñ nayibidür 1b/10, analar-uñ ḳalbi 51a/12, uçmaġ-uñ 

leẕẕeti 43b/5, göz-üñ taṣarrufında 2a/2, güneş-üñ nūrı 42a/3, 

yetīm-üñ şefḳati 85b/7; ana-nuñ ḫāṭrı-çün 51b/1, evliyā-nuñ ve 

enbiyā-nuñ ṣıfatıdur 18b/8, kişi-nüñ īmānı 12a/6, sözi-nüñ 

zāyidini 6b/8 

Teklik ve çokluk 1. kişi zamirlerine -üm eki getirilerek ilgi hâli 

yapılmaktadır. Buradaki n, zamirdeki b’nin etkisiyle m olmuştur: 

ben-üm amelüm 6b/1, ben-üm oġullaruma 92a/12, ben-üm 6b/1, 

92a/12, biz-üm 26a/11, 88a/8, 88a/11, biz-üm aḫvālümüz 88a/10 

Belirtisiz isim tamlamalarında ilgi hâli söylenmediği hâlde varlığını 

hissettirir: 

deve yavrısı 9b/12, ḳovcı naḳl itdügi söze 15b/13, kimesne özini 

saḫi bilmek 37b/12, söz söylemek şerrini 4a/3 

4.2.1.3.3. Yönelme Hâli 

Yönelme hâlinin eki -a, -e’dir. Ünlüyle biten isimlere -y- yardımcı 

sesiyle bağlanırken 3. kişi iyelik eklerinden sonra -n- yardımcı sesiyle 

kullanılır: 

 günāh-a 63a/7, 67b/12, insān-a 45a/6, 70a/5, put-a 33a/10, 

uçmaġ-a 9b/1, 28a/2, 63a/8, cennet-e 6a/11, 90a/12, dil-e 2b/2, 

79b/13, el-e 24b/7, 83b/11, göñl-e 2a/7, 75a/8, duā-y-a 90b/6, 

dünyā-y-a 22a/5, 76a/9, uyḫu-y-a 88a/3, bende-y-e 67a/2, deve-

y-e 9b/9, nesne-y-e 6a/7, 44b/12, içerü-y-e 6a/13; ayaġı-n-a 

67b/3, yolı-n-a 78a/10, eli-n-e 26b/7, 54b/10, öñi-n-e 19b/13  
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4.2.1.3.4. Belirtme Hâli 

İsimleri geçişli fiillere bağlayarak onların taşıdığı kavramı belirtir. 

Metnimizde tespit edilen üç çeşit belirtme hâli eki aşağıda örneklenmiştir: 

-ı, -i, -(y)ı, -(y)i 
baş-ı 56b/6, ḳayış-ı 60b/10, ḳuş-ı 36a/10, ṭaş-ı 60b/7, 64b/10, 

siz-i 29b/12, 74b/5, süd-i 39b/1, nesne’i 2a/8, 22a/10, 89a/2, 

kimse’i 16b/4,75a/12, aḳça-y-ı 31b/13, Ḥuda-y-ı 70a/1, ṣu-y-ı 

64b/11, bende-y-i 61a/6 

3. kişi iyelik eklerinden sonra gelen belirtme hâli, -n- yardımcı sesini 

alır: 

ārzūsı-n-ı 37b/9, cānı-n-ı 38b/11, 38b/12, ortası-n-ı 57b/10, 

ṣoñı-n-ı 70b/13, ömri-n-i 80a/2, elleri-n-i 90a/2 

-n 
3. kişi iyelik eklerinden sonra gelen -n belirtme hâli ekine ait 

örneklerden bazıları aşağıdadır: 

anuñ aybları-n ṣaḳla- 17b/12, dili-n aġzından çıḳardı ve 

barmaġı-n üzerine ḳo- 4a/3, el-baḳara sūresi-n oḳu- 53b/5, eli-n 

67a/6, 85b/7, gözeller vaṣfı-n eyle- 2a/13, gözi-n sil- 92a/5, 

sözi-n 9b/1, sözleri-n 2a/9, sebebleri-n 48a/6 

Belirtme hâli birkaç örnekte 3. kişi iyelik ekinden sonra yazılmamıştır:  

amelüñ niyyeti ögren- 84a/9, epsem olmaġuñ fażīleti bil-  

-nı 
Eski Türkçe döneminde diğer zamirlere de gelen bu şeklin bu ve o 

zamirleriyle kullanımına ait bir kaç örnek: 

bu-nı 4a/7, 26b/9, 32b/12, 54b/8, 89b/7, a-nı 3b/2, 16b/3, 34a/10, 

67b/2, 78b/1, 92a/4 
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4.2.1.3.5. Bulunma Hâli 

Bulunma hâlinin eki -da, -de’dir. Dönemin diğer eserlerinde olduğu gibi 

metnimizde de ünsüz uyumu dışındadır. 3. kişi iyelik ekleriyle çekimlenen 

isimlere -n- yardımcı ünsüzüyle bağlanır: 

belā-da 32a/13, dünyā-da 20b/13, 77a/1, ḳaftān-da 13a/4, ḳol-da 

71b/2, rekat-da 90b/11, tenhā-da 51b/10, 86b/12, yanum-da 

31b/3, ev-de 53a/11, sen-de 21b/3, 88b/6, vaḳt-de 36a/6, 89b/7; 

arası-n-da 3b/10, 54b/5, 87a/6, başı-n-da 56a/10, içi-n-de 8a/12, 

87a/2, üsti-n-de 77a/12 

4.2.1.3.6. Ayrılma Hâli 

Ayrılma hâlinin eki -dan, -den’dir. 3. kişi iyelik ekleriyle çekimlenen 

isimlere -n- yardımcı ünsüzüyle bağlanır: 

açluḳ-dan 6a/3, 32b/4, ṭopraḳ-dan 58a/4, 58a/7, yoḳ-dan 57b/12, 

58a/6, yol-dan 34a/7, zinā-dan 12b/62, āfet-den 29b/6, 29b/8, 

cümle-den 61a/5, ḥasret-den 66a/12, kimesne-den 17b/1, 53a/1, 

80b/6, sen-den 19b/7, 56b/6; aġzı-n-dan 4a/3, ẟevābı-n-dan 

57a/2, yanı-n-dan 11b/13, derecesi-n-den 9a/1, 60b/2, eli-n-den 

44a/12, 50b/10, ikisi-n-den 22a/5 

4.2.1.3.7. Eşitlik Hâli 

Eşitlik hâli eki metnimizde -ca, -ce olarak saptanmıştır: 

ardı-n-ca 40a/12, bu-n-ca 79a/11, bu-n-ca-ları 61a/3, miḳdārı-n-

ca 29b/8, 38b/3, şöyle-ce 53a/2 

Nice kelimesi ne sözünün eşitlik hâli olup nasıl, ne kadar anlamlarında 

kullanılmıştır: 

ni-ce 66a/12, 82a/4, ni-ce-dür 31b/2 
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4.2.1.3.8. Yön Gösterme Hâli 

-ra, -re 
Eski Türkçede olduğu gibi Türkiye Türkçesinde de aynı şekilde görülen 

bu ek için metnimizden seçilen örnekler şunlardır: 

ṣoñ-ra 12b/9, 65b/13, 92a/5, ṭaş-ra 1b/11, 31b/10, 50b/13, 83a/6, 

üze-re 47b/5, üz-re 8a/5, 13b/2, 66a/12, 90a/2, üz-re-dür 73b/9, 

83a/13 

-aru, -erü 
Eski Türkçe devrinde -ġaru, -gerü şeklinde olan bu ekin başındaki ġ- ve 

g- sesi Batı Türkçesinde düşmüştür. Metnimizden seçilen örnekleri aşağıdadır: 

yoḳ-aru 56a/12, iç-erü-si 2b/8, iç-erü-sin 17a/13, iç-erü-ye 6a/13, 

il-erü 15b/3, 31a/11, 60b/1, il-erü-sinde 84b/3 

4.2.1.3.9. Vasıta Hâli 

Bağlama edatı ile isimlerin vasıta hâlini yapmakta da kullanılır. İlk 

hecedeki i sesi bazen düşmektedir. 

-la, -le 
anlar-la 58a/11, 68a/11, 77a/2, anuñ-la 7a/12, 85b/13, bunlar-la 

40a/9, bunuñ-la 38a/1, 86b/5, ġarażlar-la 86b/10, ṣıfat-la 45b/8, 

52a/6, benüm-le 79b/5, minnet-le 55a/7, nimet-le 75a/6, ölüm-

le 43a/13, Ömer-le 92a/3, tevḫīd-le 79a/10, 79a/13 

-ıla, -ile 
oyıncaġ-ıla 27b/10, ṭopraġ-ıla 31b/3, ziyā-y-ıla 39b/4, güc-ile 

38b/4, söz-ile 15b/11, 39a/10 

Vasıta hâlinin asıl eki -n’dir. Zamanla Eski Türkçedeki işlekliğini 

kaybetmiştir. Benzetme bildiren ve vasıta hâli eki -n’yi de içeren -cılayın 
benzetme edatı metnimizde sadece buncılayın kelimesinde tespit edilmiştir: 
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buncılayın 63a/7, 71b/1, 80b/22, 92a/2, buncılayındur 5a/13, 

87a/7  

4.2.1.4. Soru Eki 

mı,  mi 
Soru eki  mı,   mi  isimlerin soru şekillerini yapar: 

Ḳaran’dan mı-sın 26a/8, māluñ var mı-dur 30b/12, peşīmān mı 

olduñ 60b/5, şarṭlar-ıla mı oldı 62a/12, şarṭsuz mı oldı 62a/13, 

var mı-dur 9b/8, ḳādir degül mi-sin 91b/12, kimesne mi-dür 

9b/5, ol nesne degül mi-sin 31b/9 

4.2.1.5. Sayı İsimleri 

Metnimizde geçen sayı isimlerinin çoğu belirtme sıfatı göreviyle 

kullanıldığından bunlar sayı sıfatları bölümünde verilmiştir. Sıfat görevinde 

olmayan sayı isimlerinin örnekleri aşağıdadır: 

bir : biri oldur ki 21b/4, ve biri daḫı oldur ki 45b/12, birdür 41b/10, 

75b/8 

biñ : biri biñe yazılur 66a/1, 66a/2 

dört : dördi 16a/9, 63b/6, 63b/12, ḥalḳ dörtdür 84a/2 

iki : ikisi diñleyendedür 16a/9, cāhuñ ikisi 41a/9, ikisi ḥarāmdur 

45b/4, ikisi daḫı 64a/7, 84a/7, ikisin 36b/5, ikisinden 22a/5, 

ikisinüñ 25a/7, 87a/6 

ikinci : ikincisin söyle 36a/11 

on dört : yüzi ayuñ on dördi gibi 23b/12 

otuz biñ: otuz biñi helāk oldı 82b/10 
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üç :ādemüñ dostları üçdür 31a/4, ve üçi ḳarındadur 64a/4, bunlaruñ 

üçi 84b/10, dükelisinüñ yaramaz başı bu üçidür 22a/13, bu üçine 

24b/5 

üçünci :naṣīḥatüñ ikisin didüm unutduñ üçüncisin n’eylersin 36b/5 

4.2.2. ZAMİR 

4.2.2.1. Kişi Zamirleri 

Âdâb-ı Makâl’da diğer EAT metinlerinde olduğu gibi kişi zamirlerinin 

bin, min şeklindeki yazımlarına rastlanılmamıştır: 

1. Kişi Zamirleri: ben, men, biz 
ben : ben 4a/6, 16a/7, 27a/6, 58b/3, 74b/5, 83a/2, 92b/3, benüm 

amelüm 6b/1, benüm derecem 60b/2, benüm dostluġum 92a/3, 

benüm elüme 19b/4, benüm ḳarnumda 36b/8, beni 4a/7, 26b/9, 

36a/6, 74b/5, 91a/8, baña 6b/2, 15b/7, 49b/11, 61b/6, 91b/10, 

benden 30a/11, 60b/1, 78b/2, 92a/12 

men : men 69b/5 

biz : biz 3a/9, 27b/10, 69a/5, 89a/8, bizüm aḫvālümüz 88a/10, 

bizüm aramuzda 26a/11, bizüm gökcek amellerümüze 88a/6, 

bize 11b/13, 13a/13, 74a/11, bizden 88a/6, 88a/9, 89a/7 

2. Kişi Zamirleri: sen, sin, siz 
sen : sen 5a/12, 28a/10, 49a/8, 88b/8, senüñ amelüñ 6a/13, senüñ 

ayblaruña 49b/1, senüñ ḳatuñda 21a/13, senüñ nesneñe 89a/4, 

seni 9b/4, 27a/4, 49b/3, 82b/8, saña 6a/5, 28a/12, 49b/2, 75a/10, 

92b/4, sende 21b/3, 88b/6, senden 19b/7, 31b/10, 56b/6 

sin : sin 19b/7 
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siz : siz 9a/5, 26a/10, 65a/11, 75a/13, sizüñ göñlüñüzde 6b/4, sizüñ 

oġullaruñuzdan 30a/11, sizüñ ṣūretüñüze 83b/4, sizi 29b/12, 

74b/5, size 20a/9, 69a/7, 69b/1 

Siz zamiri sadece bir örnekte saygı amacıyla birinci kişiye hitaben 

kullanılmıştır: 

sizüñ didügüñüz mertebede degildür 26a/10 

3. Kişi Zamirleri: ol, anlar 
ol : ol 10a/6, ol daḫı 87a/1, ol eyleme,diyü 70a/11, ol ḫaber vir- 

27a/4, ol kendü aybını 14a/13, ol oldur ki 85b/3, saḫī olan 

oldur ki 38b/10, saḫī oldur ki 37b/6, 38b/5 

anuñ : anuñ manṣıbı 46b/11, anuñ sözine 16b/10, anuñ üzerine 77b/7, 

anuñ vāḳıası 2b/10 

anı : anı afv ḳıl- 19b/9, anı bul- 6a/3, anı cennete ḳo- 90a/11, anı 

diñleyüp 71a/9 

aña : aña 4a/11, aña ḫālis di- 86a/4, aña ḥidāyet ḳıl- 69b/11, aña iyt- 

91b/11, aña ṭaş at- 25b/9 

anda : anda 17a/1, 58a/10, 69b/8, anda ol- 10a/11 

andan : andan 6a/9, 28b/10, 62b/10, 88b/5 

anlar : anlar 71a/6, 87b/2, 89a/10, anlar eyit- 22a/8, anlar daḫı öl- 

28a/3, erenler anlardur ki 3b/5, anlaruñ aybın 15a/6, anlaruñ 

dükeli himmeti 30a/9, anlaruñ ḥāli 88a/5, anlaruñ içerüsi 2b/8, 

anlaruñ ḳalbi 67a/1, anları 22a/9, 59b/6, anları gör- 30a/12,  

anlara 19a/13, 50a/1, 87a/11, anlardan 89a/8 

4.2.2.2. İşaret Zamirleri 

Metnizden tespit edilen işaret zamirleri  bu, bunlar, ol ve şol’dur. Bu 

işaret zamirinin çokluğu metnimizde bunlar şeklinde kullanılmıştır: 
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bu : bu 5a/8, 77a/8, 92a/13, budur 5b/11, 39a/8, 54b/2, 81b/6, 90b/6, 

bu daḫı 47b/5, 66b/2, bu üç nesne 23a/5, bunuñ daḫı 21a/9, 

bunuñ gibidür 2b/1, bunuñ nişānı 52b/2, bunuñ sebebi 85a/11, 

bunı 4a/7, 32b/12, 89b/7, buña 16a/6, 45b/6, 72b/8, bunda 16a/8, 

66b/1, bundan 35b/10, 51b/5, 86b/6 

bunlar : bunlar 2a/3, 29b/6, 45b/10, 88a/1, bunlardur 24b/6, 70b/9, 

84b/10, bunlaruñ fısḳını 15a/11, bunlaruñ sebebi 47b/6, 

bunlaruñ üçi 84b/10, bunları, 29b/6, 30b/2, bunlara 3a/13, 

33a/12, 73b/8, bunlardan 41a/3, 86b/42 

şol : şol ki 60a/6, 60a/7 

ol : ol belādur 77a/6, ol biri daḫı 29b/5, ol evvel derecedür 7a/2, ol 

iki ḥarām 45b/4, ol ḳaçmaḳdur 85a/2, ol üç nesneden 10a/11, 

oldur 4b/4, 16b/13, 34a/7, 46a/13, 76b/13, 86a/10 

anuñ : anuñ beyānındadur 76b/2, anuñ cezāsın 62a/8, anuñ ilācı 

14a/5, 18b/1, 20b/11, 57b/1, anuñ ṭalebine 22a/2, anuñ virilmesi 

38a/6  

anı : anı 71b/3, 85b/11, anı beyān it- 3b/2, anı idrāk itmekde 51b/7, 

anı murād idin- 21a/6 

aña : aña 13a/2, aña baġludur 24a/12, aña ġaraż di- 84b/10, aña 

göñül baġla- 73a/5, aña raġbeti yoḳdur 5b/10, 

anda : anda 4b/1, 32a/4, 62b/6, 86a/10, andadur 37a/8, 73a/13, anda 

şübhe olduġın bil- 60b/11, anda telbīs ol- 45b/12, anda zehr var 

idigün 77a/4 

andan : andan bī-ḫaberdür 71b/5, andan daḫı 46a/6, andan ḫaber vir- 

2a/1, andan ḫālī degildür 20a/8, andan pelīd nesne 58a/5, 

dükelinüñ nūrı andandur 41b/11, göñle naẓar andandur ki 83b/5, 

güneşüñ kemāli andandur ki 41b/10 
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anlar : anlar 5b/12, 84a/11, anlarla 58a/11, 58b/1, 77a/2 

anlaruñ : anlaruñ ilācı 3b/1, anlaruñ yolında 33b/7 

anları : anları 31b/13, 73b/1, 73b/2 

anlardan: anlardan ḫaber vir- 2a/7, anlardan ṣabr itmeksizün 78a/10 

4.2.2.3. Dönüşlülük Zamirleri 

Metnimizden tespit edilen dönüşlülük zamirleri kendü, kendüz ve öz’dür. 

Asıl dönüşlülük zamirleri kendü ve öz kelimeleridir. Kendüz bu iki zamirin 

birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Metnimizden aşağıdaki örnekleri seçilmiştir: 

kendü : kendü aybların 86b/5, kendü derecesinden 9a/1, kendü 

günāhın 64b/12, kendü ḫışmını 18b/7, kendü şehvetlerine 44b/1, 

kendünüñ maḳhūrı 48a/2, kendünüñ miḳdārını 57b/4, kendünüñ 

nefsi 66b/3, kendüyi 3b/13, kendüye 59a/2, kendüden 14a/13, 

65b/13, kendümde 79b/10, kendüñde olan 48b/12, kendüñden 

alā 56b/7, kendüñden ednā 56b/9, kendüñden ziyāde 56b/9 

kendüz : aña kendüzi vir- 48a/11 

öz : öz nefsi 69b/13, öz nefsüñe 20a/10, öz oġlından 66b/3, anuñ 

özi 89a/5, özi 9a/1, özi cāhilluġından ṣan- 13b/4, ne özi ḳalur ve 

ne özine secde idenler 47a/6, özinüñ ilmini 48a/13, özinüñ 

maḳṣūdıdur 11b/12, özinüñ taṣarrufında ol- 42a/7, özini medḥ 

eyle-17b/1, özini saḫī ṣan- 37b/11, özüni ve Ḥaḳ Teālā’ı bil- 

81b/9, özüni muḫliṣ göstür- 51a/9, özine bu ḥālet ḥāṣıl ol- 80b/6, 

özine mühim degildür 6a/8, özine ölünce vefā it- 31a/5, özinde 

bir ayb bul- 14a/10, özinde ġālib ḳıl- 57a/9, ḥasedi özinden 

gider- 21a/3, özinden ziyāde 57b/2, özüme sevgülü gör- 79b/11, 

özüne 32b/11, özüne mükedder gel- 81a/9, özünde olma- 48b/5, 

özünden tīz girü al- 73b/2, senüñ özüñe yaz- 71b/1, özüñde 

kerīh gör- 21b/6, özüñden ṭaleb eyle- 88b/6, özleri daḫı 65b/8, 
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özlerin alā ol- 59b/11, özlerini ṣaḳın-79b/9, özlerine ziyān olan 

44b/13 

4.2.2.4. Belirsizlik Zamirleri 

Metnimizde çok kullanılan belirsizlik zamirlerinden aşağıdaki örnekler 

seçilmiştir: 

bażısı : günāhlardan bażısı 67b/4 

biri : biri daḫı eyt- 84a/3, biri medḥ it- 54b/12, biri oldur ki 25a/6, 

biri şehvetdür 72b/6, üç nesneden biri 10a/11, birinüñ daḫı malı 

ol- 84a/5, ḥükkāmdan birisi 35b/11, iki leşkerüñ birisi 72a/2, üç 

naṣīḥatüñ birini 36a/5, birisine 60a/1, peyġamberlerden birine 

63a/12, biriñüz cümleñüzüñ ṭāati ḳadar 69a/12 

birbiri : birbiri ile āşinādur 27a/5, egerçi birbirini hīç görme- 27a/6 

bir kimse : bir kimse gel- 6a/12, bir kimse ḥāżır olduḳda 51b/12, bir 

kimsenüñ göñlin 10a/1, bir kimsenüñ ẓulminden 14b/5, eger bir 

kimse’i medḥ eylemelü ol- 16b/4, bir kimseye 14a/1, bir 

kimseye biñ altun vir- 52b/9 

buncaları : şöyle gümān itme kim buncaları abes yere iḫtiyār itmiş ol- 

61a/3 

cümle : cümle ḥarāmdur 10a/6, cümle iki miẟḳāl 36b/8, gök ehli cümle 

size münkir ol- 69b/1, bu cümleden 61a/5, 66b/8, bu 

cümledendür 24b/6, bu sözler ḫod cümlesi kerīh gel- 13a/6, ve 

cümlesine īmān getürmekdür 81a/5, biriñüz cümleñüzüñ ṭāati 

ḳadar 69a/12 

ġayrı : bir ġayrı anı bilmeyüp 15a/4, ġayrı degildür 88a/9, ġayrıya 

lāyıḳ bil- 57b/2, eşkālden ġayrısı 2a/2, ol vāḳıa’ı ġayrılar bil- 

13a/11, ġayrılar anı baḫīl bil- 37b/12, her nesne ki ġayrılara revā 

gör- 57a/10, ġayrılardan dilemek 20b/5 
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her biri : her biri bir memlekete 2a/4, her biri yigirmi miẟḳāldür 36b/2, 

ve her birinüñ nimeti 21a/13, ve fāidenüñ her birini 29b/7, her 

birine ḫoş-āmed söyle- 16a/4, bunlaruñ her birinde 73b/6, her 

birinden ol birine 11b/1 

her kim : her kim ki anları gör- 30a/12, anda ṭurup her kim ki geç- 

58b/13 

her kimesne :  

her kimesne ki 2b/9, 16a/12, 30b/1, 58b/7, 83b/10, her 

kimesnenüñ aḳlı ol- 49b/4, her kimesnenüñ ṭabında 41b/5, her 

kimesnenüñ ki öñinde 58b/4, her kimesneye ki bunlar viril- 

31b/7, her kimesneler ki ṣabr eyle- 69b/2 

her ne, her ne ki :  

her ne deñlü daḫı 64b/8, her ne deñlü ehl-i vera 80a/5, her ne 

deñlü ki 44b/4, her ne deñlü ziyāde vir- 38b/1, her ne ḥareket 

eyle- 59b/1, her ne ḳıl- 30a/10, her ne ki ḳıl- 49b/11, her ne ki 

yarat- 76b/10 

hīç kimesne, hīç bir kimesne :  

ḳıyāmet güni hīç kimesne ġabinden ḫālī ol- 60a/5, hīç bir 

kimesne andan ḫalāṣ bul- 12b/2, hīç bir kimesne bil- 40b/6, hīç 

bir kimesne tevāżu ḳılma- 56a/8, hīç bir kimesne yoḳdur ki 

56a/10, ve anlardan hīç bir kimesnenüñ elinde 75b/1 

kimesne (279) : 

aç ḳalmış kimesne gibidür 77a/3, bażı kimesne olur ki 47b/2, 

ġuṣṣalu kimesne ol- 35b/12, özinden ḥaḳīr kimesne olmaduġın 

bil- 57b/3, şol kimesne ki 90b/9, yalan söyleyen kimesne 2b/11, 

baḫtlu ol kimesnedür ki 35b/3, senüñ ḳocañ ol kimesne midür 

9b/5, bir kimesnenüñ noḳṣānını 13b/11, bir kimesnenüñ yeri 
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48b/2, fulān kimesnenüñ dügünidür 79b/3, bir kimesne’i 

ṭamudan ṭaşra çıḳar- 83a/6, ol kimesne’i maẕūr ṭut- 14a/11, 

dükeli kimesneye vācib olduġın 59a/5, ol kimesneye kerīh gel- 

13a/5, oruç olan kimesneye 92a/1, şol kimesnede 77b/6, medḥ 

eyleyen kimesneden gizle- 17b/1, şol kimesneden ki 80b/6, ol 

kimesneler 53b/11, şol kimesnelerdür ki 87b/2, vay ol 

kimesnelerüñ ḥāline ki 50b/2, şol kimesnelere olur ki 80a/3 

kimse : kimse bil- 17a/8, belāya ṣabr ider kimse ol- 35b/11, fulān 

kimsenüñ üzerine 8a/4, ve kimsenüñ şirketi yoḳdur 75a/11, 

kimseye iḥtiyāc göstürme- 37a/7, ḫıdmet eyler kimseden 45a/6, 

aḳlı żaīf olan kimseler 47a/2, şol kimselerüñ ṣıfatıdur 18b/9, 

medḥ eyledi ol kimseleri ki 17b/8 

küllisi : ve küllisi yüzlerini bunlara döndür- 32a/11 

ne ki, her ne ki, her ne, ne :  

ne ki bunlara beñzer 73b/8, ne ki vardur 16b/4, her ne ki ḳıl- 

49b/11, her ne ki yaratmış 76b/10, her ne deñlü ziyāde vir- 

38b/1, her ne ḥareket eyle- 59b/1, her ne ḳıl- 30a/10, her nenüñ 

üzerine 69a/10, neden dirsin 92a/10, nesi var idügin bil- 32b/4 

nice : anlaruñ ilācı nedür ve nicedür 3b/1, nicelerüñ günāhınuñ biri 

66a/1 

4.2.2.5. Soru Zamirleri 

Metnimizden tespit edilen soru zamirleri kim, ne ve bugün hangi  
şekline dönüşen kanġı kelimeleridir: 

ḳanġı : senüñ yaratduḳlarında ḳanġısıdur 50b/9 

kim : bu ezāya kim yol göstür- 26b/12, kimdür ol ki 74a/2, 

ümmetüñüñ ziyāde yaramazları kimlerdür 30a/4 



 

 

212

ne : ḫalḳ ne söyle- 46a/12, ileri ne gönderdi 31a/12, ne dimişem 

15b/7, ne di- 60b/13, 61a/13, ne ṣādır ol- 91b/11, anlaruñ ilācı 

nedür 3b/1, bunuñ manāsı nedür 53b/8, iḫlāṣ nedür 86a/11, 

nedür ḥālüñ 26b/8, saña ne ḳıl- 92b/4 

4.2.2.6. Bağlama Zamiri 

Metnimizde ki o  anlamını veren kim  sözü, bağlama zamiri olarak 

kullanılmıştır: 

bu ẕikr olınan ferişte kim vardur kirāmen kātibīn bunlardur 

70b/8, her kimesne kim ġaybetden tevbe idüp öl- 12b/8, her 

kimesne ki hicreti anuñ içün ḳılursa kim māl ele getüre yāḫūd 

bir avrat niḳāh eyle- 83b/11, her kişi kim dünya’ı senden az 

cem it- 56b/6 

4.2.2.7. İlgi Zamiri 

İlgi zamiri -ki ekidir. Genellikle bulunma hâlindeki isimlerle ve zaman 

anlamı taşıyan kelimelerle kullanılan bu eke aitlik eki de denir. Metnimizden 

örnekler aşağıdadır: 

dün-ki ẓālimlerüñ şerrinden 45a/7, evvel-ki sözi söyle 36a/8, her 

yirde-ki bu iki leşker 70b/5, nesnelerde-ki 86b/2, ceng güninde-

ki düşmenine 11a/12, şimdi-ki ḥālde 61b/7 

4.2.3. SIFAT 

4.2.3.1. Niteleme Sıfatları 

Niteleme sıfatları için metnimizden seçilen örnekler şunlardır: 

acı devā 77a/9, aç ḳalmış kimesne 77a/13, aġır bahālu atlar 

30a/7, aḳlı żaīf olan kimseler 47a/2, baṭıl söz 2b/3, egri 

āyīnede 3a/2, egri ve yalan söz 2b/5, eyü ad 47b/3, gökcek ḫuyı 

20a/6, gökcek ṣūret 3a/1, gökcek yüzlü ḫatunlar 3a/7, gökçek ad 
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38b/8, ḥaḳ sözler 2b/4, muḥāl söze 36a/12, serd söz 19a/9, 

söylenen söz 10b/10, ṭahāretsüz elin 67a/6, uzun ömür 31b/3, 

yaramaz ṣoydan 77b/1 

4.2.3.2. Belirtme Sıfatları 

İsmi işaret, sayı, belirsizlik veya soru bakımından belirten sıfatlardır. 

4.2.3.2.1. İşaret Sıfatları 

Metnimizden tespit edilen işaret sıfatları aşağıdaki şekilde 

örneklenmiştir: 

bu : bu cihetdendür 32a/5, bu dem 92a/6, bu ḥidāyet 70a/2, bu nişān 

81a/1, bu sebebdendür 2b/7, bu ṣıfat 48a/9, bu sözi 12b/1, 

26a/13, bu vācibi 59b/8  

o  : o ḥāl üzre 90a/1 

ol : ol cānibden 28b/8, ol cihāna 85a/13, ol gice 91a/7, ol ġuṣṣaya 

68a/2, ol kimesne 36a/10, ol lafẓa 2b/2, ol nesne’i 57b/10, ol 

nimet 76b/3, ol ṣıfat 48b/4, ol vaḳt 16b/7 

şol : şol āyetleri 19a/5, şol dem 39a/11, 60b/11, şol egri āyīne 2b/7, 

şol işleri 49b/13, şol kimesneler 28b/10, şol kuvvet 71b/2, şol 

sebebden 86b/9, 92b/5 

4.2.3.2.2. Sayı Sıfatları 

Metnimizde geçen sayı sıfatları çeşitlerine göre alfabetik sırayla 

aşağıdaki şekilde örneklenmiştir: 

1) Asıl Sayı Sıfatları 
altı : altı āfet 16a/8, altı nesne’i 21b/9 

altı yüz : altı yüz derece 73b/10 

beş : beş nesne 24a/12, beş nesnedür 24a/9 
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biñ : biñ altun 52b/9, biñ kerre 91a/7, biñ yıl 65b/13, biñ yıldan 

83a/6  

bir : bir memlekete 2a/4, bir kimse 6a/12, bir ayb 14a/11, bir yıl 

25b/1, bir Müsilman 64a/9, bir nesnedür 85b/2, bir yıldan 92a/5 

dört : dört ḳısımdur 4a/13, 76b/10, dört rekat 90b/10, dört ṭarīḳ-ıla 

45b/3 

elli : elli yıl 79a/1 

iki : iki cinsdür 18b/1, iki ḳısımdur 33b/2, iki muḥāsib 57a/6, iki 

muḫtelif nesne 70b/10, iki mühlik 7a/8, iki rekat 91a/4 

ḳırḳ biñ : kırk biñ ādem 82b/9 

on : on ḥasene 75b/13, on Müsilmān 64a/10 

on beş : on beş iḫlāṣ 91a/6 

on yedi : on yedi ( ... ) 63b/6 

otuz : otuz ḥasene 76a/1 

ṭoḳuz yüz : ṭoḳuz yüz derece 73b/11 

üç : üç āyet 89b/6, üç nesne 20a/7, üç nesneye 84a/11, üç sebebden 

40b/11, üç rubı 4a/5, üç vech 73b/9 

yedi : yedi gün 82a/11  

yetmiş : yetmiş kerre 68b/8, yetmiş yirde 69a/2 

yetmiş biñ : yetmiş biñ melek 90a/7 

yigirmi : yigirmi ḥasene 75b/13, yigirmi kāfirden 64a/10, yigirmi miẟḳāl 

36b/8, yigirmi miẟḳāldür 36b/2 

yigirmi dört : yigirmi dört günden 92b/1 

yüz : yüz ananuñ 68a/6, yüz kerre 12a/9, 68b/8, 91a/1, yüz şehīdüñ 

68a/9 
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yüz biñ : yüz biñ altun 52b/10 

2) Sıra Sayı Sıfatları 
Metnimizde geçen sıra sayı sıfatlarının çoğu, aynı türden maddeleri, 

günahları ve benzerlerini sıralamak amacıyla üçüncü (madde), altıncı (günah) 
örneklerindeki gibi tamlanan isim söylenmeden kullanılmıştır: 

altıncı : altıncı ( ... ) 7b/12 

beşinci : beşinci ( ... ) 7b/8 

dördinci : dördinci ḳısım 4b/4, dördinci ( ... ) 7b/1, 64a/3, 77a/6 

evvel : ol evvel derecedür 7a/2 

ikinci : ikinci ( ... ) 6b/10, 17a/11, 41a/2, 73b/10, ikinci ilācı 14a/9, 

ikinci ḳısım 23a/2, ikinci ḳısmı 33b/3,  ikinci nev 34a/7  

on birinci : on birinci ( ... ) 10b/1 

onıncı : onıncı ( ... ) 10a/9 

on ikinci : on ikinci ( ... ) 12b/1 

sekizinci : sekizinci ( ... ) 8b/5 

ṭoḳuzıncı : ṭoḳuzıncı ( ... ) 10a/3 

üçünci  : üçinci ḳısım 23a/13, üçünci naṣīḥati 36b/4, üçünci ( ... ) 76b/13 

yedinci : yedinci ( ... ) 8a/8 

3) Üleştirme Sayı Sıfatları 
birer : birer kerre 90b/12 

4.2.3.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

Metnimizde çok geçen belirsizlik sıfatları aşağıdaki şekilde 

örneklenmiştir: 
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bażı : bażı ḫaberde 68b/12, bażı fānī nesnelere 43b/13, bażı 

kimesne 7a/3, 37b/11, 58b/12, bażı nesneleri 2b/6, bażı 

taṣarruf 64b/1 

bir : bir cihetden 72b/8, bir derece 25a/7, bir ḫaṣiyyet 87b/11, bir 

ipdür 36b/12, bir kimse 6a/12, bir ḳul 15a/5, bir nesne 52b/10, 

bir söz 7a/5 

birḳaç : birḳaç dāne ḫurma 25b/7, birḳaç günlük leẕẕet 47a/8 

cümle : cümle dillere 12b/2, cümle günāhlaruñ 23a/1, cümle sırların 

17a/12, cümle yiryüzinde 42b/8 

dükeli : dükeli ameller 83a/13, dükeli nesnelerüñ ṣūreti 88a/13, dükeli 

ömrinde 85b/12 

ekẟer : ekẟer ālim 86b/4, ekẟer faḥş 7b/10, ekẟer ḫalāyıḳ 40a/6, ekẟer 

ḫalḳı 18a/13, ekẟer zīrekler 86b/6 

falān : falān kimesneye 13a/10 

fulān : fulān ḳavmüñ 90a/11, fulān kimesne 15a/1, 40a/1, fulān 

kimesnenüñ 8a/4, 79b/3, fulān kişi 14b/13, fulān nesnedür 79b/1, 

fulān ṣanatı 45b/9 

ġayrı : ġayrı āyineye 88b/2, ġayrı nesne 15b/4, 35b/1, 75b/2, ġayrı 

uzūvlar 2a/1, ġayrı yüzi 85b/4,  

her : her kimesne 19a/13, 41b/7, 82b/1, her nesne 1b/11, her nefes 

61a/11, her rekatda 91a/5 

her bir : her bir ḫuṣūmetde 46b/6 

hīç : hīç bāṭıl ol- 5b/4, hīç gün ḳal- 61b/8, hīç ilāca 81b/12, hīç 

nesne 21b/10, 42a/1, hīç żararı 4b/4 
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hīç bir : hīç bir bendenüñ 59a/3, hīç bir gün 78b/8, hīç bir iş 86b/1, hīç 

bir kimesne 12b/2, hīç bir nesne 1b/10, 41b/9, hīç bir yirde 

20b/6 

iki üç : iki üç kelime 9a/12 

nice : nice gün 83a/4, nice günāhlara 46a/5, nice işlere 4a/7, nice 

ṣūretler 2a/7 

4.2.3.2.4. Soru Sıfatları 

ḳanġı : ḳanġı amel 4a/2 

ne : ne acibdür 51a/12,  ne adildür 32b/1, ne fāyide 70a/13, ne 

yirden 5a/13 

4.2.4. ZARF 

4.2.4.1. Zaman Zarfları 

Türkçe ve yabancı asıllı zaman zarfları ya doğrudan doğruya zarf olarak 

ya isim ve sıfatlardan yapılarak ya da isme çekim edatları getirilerek zarf 

göreviyle metnimizde kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki şekilde örneklenmiştir:  

andan (sonra) :  

ayaġ üzre ḳalḳdılar andan eyit- 26a/4, evvelā amelüñ niyeti 

öğren andan amel ögren 84a/9 

andan ṣoñra :  

andan ṣoñra uçmaġa ḳo- 9b/3, andan ṣoñra bevli su-y-la yu- 

39b/4, andan ṣoñra yetmiş kerre istiġfār eyle- 68b/7 

artuḳ : artuḳ ne sen beni gör- 28b/6, artuḳ ilāc ḳabul eyle- 63a/2 

az zamānda : 

az zamānda ne özi ḳal- 47a/6 
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bir gün : bir gün ṣ.a.s. eyit- 6a/11, bir gün Loḳmān oġlına eyit- 22a/3, 

bir gün 50b/8, 51a/13, 74b/9, 82b/9 

bir sāat : bir sāat ölümü añmaḳdan ġāfil ol- 28b/1, bir sāat añunla git- 

28b/9, bir sāat ṣabr eyle- 51a/11,  benden bir sāat ġāyib ol- 

79a/1 

bir vaḳtde : bir vaḳtde ḫaber al- 61b/1 

bu dem : bu dem ehl-i cennetden bir kimse gel- 6a/12, bu dem ḫalāṣ ol- 

92a/6 

bu gāh : ve bu gāh ḫāliṣ ve gāh muḫalliṭ ol- 84b/12 

bülūġ vaḳtinde :  

bülūġ vaḳtinde anda melā`ike nūrından bir nūr peydā ol- 69b/7 

bülūġa ḳarīb zamānda :  

bülūġa ḳarīb zamānda anlara hidāyet ẓuhūr it- 71a/1 

cuma : bir cuma daḫı tamām olma- 91a/8 

cuma gicesinde : 

şol kimesne cuma gicesinde iki rekat namāz ḳıl- 91a/4 

dāyimā : dāyimā eyü ad ṭaleb eyle- 47b/3, dāyimā ġam ve ḥasret ol- 

66a/10 

daḳīḳa : ṣıddīḳlara buncılayın daḳīḳalarda müsāmaḥa it- 92a/2 

der-ḥāl : der-ḥāl ivaż ṭaleb itmemiş ol- 38b/9, bu sözi der-ḥāl söyle- 

51a/10 

devām üzre :  

devām üzre ẕikre ve fikre meşġūl olmaḳ ḥāṣıl ol- 81b/4 

dükeli zamānda :  

dükeli zamānda özine meşġūl ol- 42b/10 
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dün : bir kimesne dün el-baḳara sūresin oḳudum di- 53b/5 

eñ evvel : ṭamuya eñ evvel giren ol ol- 12b/10 

eñ ṣoñra : uçmaġa eñ ṣoñra gir- 12b/9 

evvel : ḳarıları evvel yigit it- 9b/3, evvel bir leşker ẓuhūr it- 55b/13 

evvelā : evvelā amelüñ niyyeti öğren 84a/9 

ezelde : ezelde şeḳāvetine ḥükm olunmış ol- 61b/11 

ezelden : ezelden yaradılmış zamānına gelinceyedek 57b/13 

gāh : ve gāh olur ki 13a/13, 18a/9, 25a/8 

gelecek zamānda :  

gelecek zamānda taḥṣīline kāhil ol- 17a/2 

gice : gice ile uyanup 91a/10 

ḫalḳ gördügi vaḳt :  

ḫalḳ gördügi vaḳt ḫāṭırına getür- 87a/4 

hemān : ibādetden naṣībüñ hemān bu idi 53b/6 

hemīşe : ādemoġlı hemīşe mālum, mālum di- 30b/8, bu iki leşkerüñ 

arasında hemīşe ceng eksük degildür 70a/11, hemīşe ẕikrin eyle- 

80a/10 

hemīn : hemīn cānını fidā` ḳıl- 38b/12 

her dem: bu ẕikr olunanları her dem gerekdür 55a/4 

her gāh : her gāh ki 39b/4 

her gice : her gice dün namāzın ḳılmaḳ 51b/11, her gice nice ol- 52a/3 

her gicede : her gicede oḳu- 89b/6 

hergiz : hergiz tenaum eylemek 24b/8, hergiz faḳr gör- 36b/1, hergiz 

vācib maḥāl ol- 43b/12, baña hergiz Cebrāyil gel- 82a/7 
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her kez : ḫalḳuñ rıżāsı her kez ḥāṣıl ol- 54b/11 

her vaḳt: her vaḳt ki bir nimet vir- 56b/11 

ḫışm vaḳtinde :  

ḫışm vaḳtinde cebr eyleme- 19b/11 

hīç bir gün :  

hīç bir gün olmaz ki 78b/8 

hīç bir vaḳt :  

bende hīç bir vaḳt tevbeden müstaġni ol- 61a/5 

hīç gün : hīç gün ḳalma- 61b/8 

hīç sāat : hīç sāat ḳalma- 61b/10 

ḥīnde : ibādeti ḳılduḳları ḥīnde 53b/11, yatacaḳ ḥīnde 89b/2, 90a/4  

ibtidā : aḳçayı ki ibtidā sikkelediler 31b/13, ibtidā bevl ile yu- 39b/3, 

insānı ibtidā ḥayvānāt ṣıfatında yarat- 69b/5 

ilerü : şol gün gelmezden ilerü 15b/3 

ḳıyāmet güninde :  

ḳıyāmet güninde nidā it- 50b/5 

muḳaddemā :  

muḳaddemā ẕikr olınan āfet gibi ol- 7a/2, muḳaddemā ẕikr olun- 

35a/13, muḳaddemā beyān ol- 86a/9 

nā-gāh : nā-gāh köye gir- 28b/9 

nite kim :  

nite kim Ḥaḳ Teālā eyit- 4b/6, 41b/1, 58a/2, 65a/9, nite kim 

Resūla’llāh’dan (a.s.) ṣor- 86a/11, nite kim vākıada gör- 89a/9 
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ölüm vaḳtinde :  

bu ġuṣṣa ölüm vaḳtinde aña tamāmdur 61a/8, ölüm vaḳtinde 

61b/4, 78a/12, 79a/7, 80b/4 

özinden alduḳları vaḳtde :  

özinden alduḳları vaḳtde 68b/3 

pes : pes ol kimesne ḳuşı salıvir- 36a/10, pes anuñ göñlinde bir 

ḥasret peydā ol- 61b/5, avratlaruñ dāyiresine uġramazdı pes 

ṣaḥrāya çıḳ- 81a/12, pes üzerine çoḳ ṣalavāt getür- 90b/5 

rūzigār : laṭīfe çoḳ rūzigār żāyi ḳıl- 8b/10, żāyi ḳılduġı rūzigār ile ṭut- 

61a/7 

sabāḥ namāzı vaḳtinde :  

sabāḥ namāzı vaḳtinde git- 25b/1  

ṣābıḳda : bu manā ol ṣābıḳda olan iki manānuñ arasındadur 75b/1 

ṣaḥābe zamānında :  

ṣaḥābe zamānında çünki māl ve nimet çoḳ ol- 73a/8 

ṣoñra : uçmaġa eñ ṣoñra gir-12b/9 

-dan ṣoñra :  

bu āyeti oḳuduḳdan ṣoñra bir feryād ur- 27b/17, bundan ṣoñra 

bir ḳavm gel- 30a/5, öldükden ṣoñra bāḳī ḳalur degildür 44b/8, 

öldükden ṣoñra anı vāḳıada gör- 92a/4, ibādetden fāriġ 

olduḳdan ṣoñra ol- 53a/4, tamām olduḳdan ṣoñra bāṭıl olmaḳ 

baīddür 53a/3, kendüden ṣoñra 65b/13, günāhdan ṣoñra ẟevāb 

işlemek 67a/9, bundan ṣoñra birüñüze münkir ol- 69a/13, 

ḫavfdan ṣoñra ol- 81b/7, biñ yıldan ṣoñra ṭamudan ṭaşra çıḳar- 

83a/7, bu āyet-i kerīmeden ṣoñra 90a/8, yatsu namāzından ṣoñra 

90b/10, bir yıldan ṣoñra gör- 92a/5, ümmetüm benden ṣoñra 
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benüm oġullarıma ne ḳıl- 92a/11, yigirmi dört günden ṣoñra 

öldür- 92b/2 

şehādet vaḳtinde : 

şehādet vaḳtinde göñülden dünyā fikri ḳalḳ- 80b/9 

şimdi : şimdi peşīmān mı ol- 60b/5 

şimdiki ḥālde :  

şimdiki ḥālde ömrüñ āḫire iriş-61b/7 

şol zamānda :  

şol zamānda miḥnetde idük 73a/9 

ol vaḳt : ol vaḳt revā ol- 8a/5, üçünci ol vaḳt di- 36a/7, saḫāvet 

derecesini ol vaḳt bul- 38a/13 

ol vaḳtde : birini ol vaḳtde di- 36a/6 

ol gice : ol gice beni vāḳıada gör- 91a/7 

ol gün : ol gün ḥikmetden bir ḳapu açıl- 78b/9 

tā : āşıḳ ışḳından ḫalāṣ bulmaz tā sefer idüp maşūḳdan 

ayrılmayınca 39a/3, ṭaam ḥarām degildür tā Āīşe (r.a.) iyt- 

60a/9 

ṭıfliyyet zamānında :  

ṭıfliyyet zamānında ḫalḳı gör- 54a/13 

Uḥud güninde :  

Uḥud güninde bir yigit şehīd ol- 6a/2 

uyḫudan uyanduġı vaḳtde : 

uyḫudan uyanduġı vaḳtde 89b/3 
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yatacaḳ vaḳtde :  

yatacaḳ vaḳtde vaṣiyyet it- 89b/4, yatacaḳ vaḳde bunı oḳu- 

89b/7 

yatsu namāzı vaḳtinde :  

yatsu namāzı vaḳtinde git- 25b/3 

yevm-i ḳıyāmetde :  

yevm-i ḳıyāmetde 90a/1, yevm-i ḳıyāmetde diye ki 90a/10 

4.2.4.2. Yer Zarfları 

Yer zarfları için seçilen örnekler şunlardır: 

añaru : andan añaru git- 31a/8 

aşaġa : kendü derecesinden aşaġa düş- 9a/1, başı aşaġa ol- 33a/6, anı 

aşaġa çeküp 56a/13 

cānib : saġ cānib aña müsellemdür 71a/6 

girü : andan girü ḳal- 34a/1, ādemi girü ḳo- 57a/8 

ilerü : eger ilerü göndür- 31a/3, ilerü ne gönder- 31a/11, benden ilerü 

git- 60b/1 

ṭaşra : gözden ṭaşra çıḳmaġa başla- 2a/12, elümden ṭaşra çıḳ- 31b/10, 

nite kim ṭaşra çıḳduḳda 50a/13, ṭamudan ṭaşra çıḳar- 83a/6 

yoḳaru : anlar ol uyanı yoḳaru çeküp 56b/12 

4.2.4.3. Azlık-Çokluk Zarfları 

Azlık-çokluk zarflarının metnimizdeki örnekleri aşağıda sıralanmıştır: 

aġır : aġır bahālu atlar ṣaḳla- 30a/7 

altı yüz derece :  

altı yüz derece artur- 73b/11 
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az : az söylemegüñ ḥaḳḳında 3b/7, az laṭīfe eyle- 8b/7, az gül- 9a/5, 

niçün bize az gel- 11b/13, az ol- 32b/11, dünyāyı senden az 

cem it- 56b/6 

biñ kerre : benüm üzerüme biñ kerre ṣalavāt getür- 91a/7 

birer kerre : birer kerre oḳuyup selām vir- 90b/12 

bir gün : baña bir gün mühlet vir 61b/6, ṣadaḳa virse ve bir gün oruç ṭut- 

68b/9 

bir ḥabbe miḳdārı :  

bir ḥabbe miḳdārı ādemden saādet yolını baġla- 57a/12 

bir kerre: İbn-i Abbās bir kerre uyḫudan uyan- 92a/7  

bir miḳdār : bir miḳdār māl ḳo- 79a/12 

bu deñlü : bir ẓālime bu deñlü māl vir- 32b/3, bu deñlü ṭāatle 83a/9 

bunca ṭaġlar deñlü :  

bunca ṭaġlar deñlü günāhum daḫı ol- 79a/11 

bu miḳdār-ıla :  

bu miḳdār-ıla iḳtifā olın- 29b/8, bu miḳdār-ıla ol- 59b/5 

çoḳ : çoḳ söylemegüñ 3a/10, çoḳ söylemekde ḫayr yoḳdur 3b/9, çoḳ 

aġla- 9a/5, çoḳ ol- 64a/10, günāhı çoḳ ol- 67b/8, çoḳ depelenmiş 

84a/1 

çoḳluḳ : çoḳluḳ izḥār itmeg-içün 12a/12 

daḫı : didi ve daḫı eyit- 4a/10, bir vechden daḫı ögmişlerdür 32a/4, 

bundan gizlürek daḫı ol- 52a/2, bir rivāyetde daḫı gel- 67b/6, 

biri daḫı eyt- 84a/6 

doḳuz yüz derece :  

doḳuz yüz derece artur- 73b/12 
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dükeli : bu dükeli maṣiyyet ol- 7a/1, bunlar dükeli bāṭıl ol- 47a/5 

ednā : anı kendüñden ednā ṭut-56b/10, benüm derecem anlaruñ 

derecesinden ednā ol- 60b/2 

eñ : uçmaġa eñ ṣoñra gir- 12b/9, ṭamuya eñ evvel giren ol ol- 

12b/10 

fāyide miḳdārınca :  

fāyide miḳdārınca ṭaleb olın- 29b/8 

ḥācet miḳdārından ziyāde : 

ḥācet miḳdārından ziyāde olan 24b/12 

iḥtiyāc miḳdārı-y-la :  

iḥtiyāc miḳdārı-y-la ḳanāat eyle- 28b/13 

ḳatı : bu sözi ḳatı yaramaz bul- 31b/6, elüñi ḳatı açup isrāf eyleme 

35a/7 

key : ilācı ḳabūl itmesi key müşkildür 54a/12 

keffāret olcaḳ miḳdārı :  

keffāret olcaḳ miḳdārı ṭāat olma- 67b/8 

kifāyet miḳdarı : 

kifāyet miḳdārı māl ṭaleb itmek gibi 23b/5, kifāyet miḳdārı olan 

34a/6, 34b/10 

kifāyet miḳdārından az :  

kifāyet miḳdārından az ol- 32b/11 

kifāyet miḳdārından ziyāde : 

kifāyet miḳdārından ziyāde ele getürmek 24b/9 
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ḳūt miḳdārından ziyāde :  

ḳūt miḳdārından ziyāde olmasa gerekdür 35b/7 

lā-aḳall : lā-aḳall iḥtiyāc miḳdār-ıla ḳanāat eyle- 28b/13 

maḳṣūd ḥāṣıl olıcaḳ miḳdār :  

maḳṣūd ḥāṣıl olıcaḳ miḳdār bu ḳavmüñ göñlinde cāhı ve 

ḥaşmeti ḥāṣıl olmasın dile- 45a/9 

ne deñlü : her ne deñlü ziyāde vir- 38b/1 

nice : belki nice dile- 82a/4, bir nice ṣabr eylemem ḫayırlıdur 60b/3, 

göñle nice ṣūretler iriş- 2a/7, ve bir nice duā ḳıl- 28b/5, ve nice 

dile- 82a/5 

nice gün: ve nice gün ḫalḳ anuñ ḫastaluġın ṣormaġa var- 83a/4 

noḳṣān : noḳṣān söylemezseñ 5a/5 

ol deñlü: eger ol deñlü bulma- 25b/6 

olduġı miḳdār :  

olduġı miḳdār ṣadaḳa vir- 68b/9 

şol deñlü : şol deñlü idmān itmiş ol- 63a/1, şol deñlü yaḳīn vir 74a/1 

şol ḳadar : boġazına şol ḳadar barmaḳ ur- 60b/12 

şol miḳdār :  

ḳudret şol miḳdārı lāzım olur ki 43b/2 

üç yüz derece :  

üç yüz derece artur- 73b/10 

yedi gün: yedi gün hīç nesne ye- 82a/11 

yetmiş kerre :  

yetmiş kerre istiġfār eyle- 68b/8 
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yüz kerre :  

yüz kerre seni iste- 12a/9, yüz kerre sübḥāna’llāhi’l-aẓīm ve 

biḥamdi di- 68b/8 

żarūret miḳdārı :  

uyuması żarūret miḳdārı ol- 3b/6 

żarūret miḳdārından ziyāde :  

żarūret miḳdārından ziyāde olan 24b/12 

ziyāde : ziyāde eyle- 2a/4, seni ziyāde sev- 11b/3, göñlüñ aña meyli 

ziyāde ol- 85b/9 

4.2.4.4. Nasıllık-Nicelik Zarfları 

Nasıllık-nicelik zarfları cümleyi sebep, sonuç, durum, benzerlik gibi 

anlamlarla belirtirler. İsim, sıfat ve edatlardan yapılan birleşik zarflar olduğu 

gibi, kelime tekrarıyla oluşturulan zarflar da vardır. Metnimizden seçilen 

örnekler şunlardır: 

aç : özini aç ṭutardı 60a/8 

alā : anı kendüñden alā gör- 56b/7, özlerin alā ol- 59b/11 

āsān : māl getürmek āsān ol- 41a/1, baña āsān ol- 74a/1 

bi’ż-żarūr :  

bi’ż-żarūr maḳbūl ol- 62a/11 

böyle : bunı böyle eyle- 4a/7, böyle ol- 5a/3, senüñ ḥaḳḳuñda böyle di- 

6b/1, eger böyle ḳıl- 34b/1, Ḥaḳ Teālā böyle buyur- 50a/9, ben 

daḫı böyle it- 84a/7 

egri : egri görmege başla- 2b/6, göñlüñ ṣūretin egri eyle- 11a/3 

egri egri : egri egri görün- 2b/3 

eyle : eyle degildür di- 7a/6, ḥaḳīḳatde eyle olma- 45b/8 
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gökcek : gökcek ye- 30a/6 

güc-ile : güc-ile vir- 38b/4 

iken : buncılayın ḥālde iken ölüm irişmek 80b/11 

ḳabīḥ : ḳabīḥ görün- 3a/2 

muttaṣıl : Loḳmān bir yıl muttaṣıl Dāvūd’uñ yanına var- 5b/5 

müşkil : müşkil gelme- 38b/3, bu marażuñ müşkil ol- 54a/13 

ötürü (~ötrü) : 

ve bu eclden ötürü di- 18a/9, bu meseli andan ötürü di- 36a/11, 

kibr eylemekden ötürü yaradılma- 58a/13, dünyā maṣlaḥatından 

ötürü ġuṣṣalu olmış ol- 67b/11, uḳūbet ḫavfından ötürü ibādet 

ḳılmaḳdur 77b/10, anı andan ötrü ṭaleb it- 26b/1, andan ötrü 

amel itmiş 50b/7 

şöyle : şöyle ṣandı ki 12a/2, şöyle ġanī olurduñ ki 36a/13, şöyle 

gümān eyleme 67b/10, ulular ẟöyle buyur- 40a/5 

tīz : tīz vāḳıf ol- 55b/5, tīz girü al- 73b/2, buncılayın ḥāl tīz geç- 

80b/12 

ṭoġrı : ṭoġrı söyle- 7b/7, 49a/8 

ulaşdurı : ulaşdurı oruç ṭut- 53b/7 

4.2.4.5. Soru Zarfları 

Aşağıdaki örneklerde nice ve nite  kelimeleri soru zarfı olarak 

kullanılmıştır: 

nice : atamuñ adını nice bil- 27a/1, nice bil- 27a/1, anuñ ḥāli nice 

gerekdür 61a/13, bu nice ol- 63a/6, ol ġuṣṣalu yiri nice bul- 

68a/5, Yaḳūb’ı nice bul- 68a/6, ġayrı nesneleri nice bil- 88b/8 

nite : nite olduġın bil- 62b/3 
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4.2.5. EDATLAR 

4.2.5.1. Çekim Edatları 

Metnimizde benzerlik, görelik, karşılaştırma, durum, yer, birliktelik vs. 

bildiren çekim edatlarının yalın hâl ve diğer hâl ekleriyle kullanılmış biçimleri 

aşağıda örneklenmiştir: 

bile :ilm anuñla bile git- 43b/4 

bir : senüñ ḳatuñda bir olmaz 21a/13 

birle : bunuñ birle 29a/5, 52b/2 

dek : tā sākit olıncaya dek 7b/5, tā aña dek 10b/1, ḳıyāmete dek vefā 

it- 31a/7, 31a/9, ḳıyāmete dek 82a/3  

deñlü (~deñli) :  

eger ol deñlü bul- 25b/6, ḳūt olacaḳ deñlü ḫurmā bul- 25b/5, bir 

ẓālime bu deñlü māl vir- 32b/3, anda bu deñli acayib nesneler 

yarat- 58a/10, günāh işlemekde şol deñlü idmān itmiş ol- 63a/1, 

bunca ṭaġlar deñlü günāhum daḫı ol- 79a/11 

ġayrı : ḥaḳdan ġayrı 8b/9, andan ġayrı 15b/4, 22b/7, 41b/9, ḫabāẟetden 

ġayrı 20b/6, ibādetden ġayrı 50b/12, mütenāhīden ġayrı 89a/2 

gibi : egri āyīne gibi 2b/7, kör gibi 15a/8, bunuñ gibi 45a/12, 87a/8, 

ulu ṭaġlar gibi 64b/13, gözüñ şehveti gibi 76b/1 

göre : fikre göre 34a/3, maluñ miḳdārına göredür 38a/9 

içün : ṣadaḳa ve iḥsān içün söylenil- 4b/8, ceng içün 5b/9, āḫiret içün 

24a/1, 24b/10, bunuñ-içün 46a/3, şol ḳadar barmaḳ urdı istifrāġ 

itmek içün 60b/12, anuñ hicreti ḫudā içün ol- 83b/10, ḫalḳ içün 

86b/12  

ile : bir mü`min sükūt ile ve vaḳār-ıla göresiz 4a/10, diñleyen 

söyleyen ile şerīkdür 13b/9, göñül ile ġaybet eylemek 13b/13, 
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mü`minlerüñ ruḥları birbiri ile āşinādur 27a/5, az nesne ile 

ṭoyma- 30a/8, çoḳ nesne ile ḳanāat itme- 30a/8, māldan ġayrı 

ile ol- 34b/4, bir nesne ile tesellī vir- 39a/13, ol vāsıṭa ile 88b/7, 

fażlum ile anı cennete ḳo- 90a/11 

ḳadar : didükleri ḳadar 12a/13, şol ḳadar 60b/12, 68b/2, cümleñüzüñ 

ṭāati ḳadar 69a/12 

ḳarşu : ḫalḳuñ yüzine ḳarşu 49b/12 

mā-adā : andan mā-adā birḳaç günlük leẕẕet içün 47a/8 

misillü : peyġamberler ḥikāyesinde bu misillü ḥāller çoḳdur 82b/12 

ötrü (~ötürü) :  

andan ötrü 11a/2, 26b/1, 64a/13, bu ġuṣṣadan ötrü 68a/8; bu 

eclden ötürü 18a/9, andan ötürü 36b/11, üç sebebden ötürü 

40b/11, āḫiret ẟevābından ötürü 57a/2 

ṭaşra : aḳluñ iḥāṭasından ṭaşra 1b/11, beşeriyyet maḥallesinden 

ṭaşradur 39b/12 

üzre : buyurduġı üzre 76b/8, buyurduḳları üzre 86b/1  

ziyāde : yir ile gök araluġından ziyāde 9a/2, gülmek tebeẟẟümden 

ziyāde revā degildür 9a/3, malūm ola ki andan ziyāde merdlik 

olma- 18b/6, dünyā’ı kendüñden ziyāde cem eyle- 56b/9, 

özinden ziyāde ḥaḳīr kimesne olmaduġın bil- 57b/2 

4.2.5.2. Bağlama Edatları  

Çoğu yabancı asıllı olan bağlama edatları için metnimizden seçilen 

örnekler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

ammā : sende buña ḳudret yoḳdur ammā iki nesneye mükellefsin 21b/3, 

ammā ol üç naṣīḥatüñ birini senüñ elüñde di- 36a/5, bāḳī ḳalur 

ammā ḳudret ḥaḳīḳ-ile ḥāṣıl olma- 43a/10, irādāt ḥāṣıl olur 
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ammā peşīmānluġuñ alāmeti budur ki 66a/9, ammā ilm oldur 

ki 75a/9 

ammā eger :  

ammā eger yalan söylemiş ol- 13a/1, kemāle irişmişem dir 

ammā eger bu āfetlerden lāzım olur yer ol- 17a/3, ḫışm eylemek 

şarṭ degildür ammā eger yalan söylemiş ol- 49a/11, iḫlāṣ ḫod 

bāṭıl olur ammā eger riyā aṣıl ibādetinde olma- 53a/6, belki 

evvel vaḳtdedür ammā eger namāzı iḫlāṣ üzre tamām eyle- 

53b/1, kāfirden ḳaça ammā eger kāfirler ziyāde çoḳ ol-64a/10 

ancaḳ : riyā ibādetde ḥarāmdur ancaḳ Allāh içün virmek 39b/11, 

ḥükm anuñ ola ancaḳ ve ol vaḳt ḥükm anuñ ol- 59b/1 

bārī : ḳādir olmazsa bārī ṭoġrı söyle- 7b/7, ḳaṭ eylemege ḳādir 

olmazsa bārī gerekdür ki 19a/2, bundan ācizdür bārī diyeler ki 

42a/6, ol kimesne iyde bārī bir sāat mühlet vir 61b/8, benümle 

maġrūr olmasunlar bārī öldükden ṣoñra mürā`ī olma- 79b/5 

belki : belki dil aḳluñ nāyibidür 1b/10, dil-ile olmaz belki göz-ile 

13a/8, saḫī olmaz belki ḥaḳīḳatde cömerd ve saḫī oldur ki 38b/5, 

māl ve cāhı sevmiş olmaz belki dīn maṣlaḥātı sevmiş ol- 46a/9, 

belki bir cāmid nesne idi 58a/9, belki anları ḥadd-i ẕātında 

nimet bilme- 73b/2, belki andan ne iste- 88b/5 

bi’ṭ-ṭabi : rubūbiyyeti bi’ṭ-ṭabi sever ki 42b/11 

çün : çün Resūli aleyhi’s-selām ṣal- 22a/6, çün saña ḳūt 

miḳdārından ziyāde vir- 35b/8 

çünki : ve çünki sözi uzatmaḳ fāyide virme- 7a/13, ziyāde furṣat 

bulasın çünki ḳādir olasız afv eyle- 19b/12, çünki bu sözi 

söyle- 28a/9, çünki bundan ācizdür 42a/6, çünki taḳāżāsına 
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ḫilāf eyle- 56a/2, ṣaḥābe zamānında çünki māl ve nimet çoḳ ol- 

73a/8 

daḫı : Herem bin Ḥayyān gitdük daḫı artuḳ ne sen beni görürsin ve ne 

ḫod ben seni 28b/6, Resūl’e (a.s.) ṣalavāt getüre daḫı yüz kerre 

91a/1 

eger : bir ṣıfat peydā olur eger dil bāṭıl söz söyle- 2b/3, bilgil ki eger 

bir kimesne ẓulm eyle- 19a/8, ādemoġlı eger hemīn āḫiret 

ẟevābı-y-la gökçek ad dile- 38b/7, ḳorḫaram ki eger dünyādan 

naṣīb bul- 60b/1, baluñ içinde zehr ola eger aḥmaḳ ise 77a/4, her 

gicede oḳuya eger üç āyet daḫı ol- 89b/6 

egerçi : bāġları ḥikāyet eyleyesin egerçi ziyāde ve noḳṣān söylemezseñ 

de 5a/5, bī-ḥużūr ola egerçi ṭoġrusın söylemiş olursañ da 12b/13, 

aña kerīh gelür egerçi ḥaḳ üzere ise de 47b/4, namāz ḳılsa farżı 

edā olur egerçi günāhkār olursa da 53a/12, müsāmaḥa itmezler 

egerçi ġayrılara ḳılurlar ki 92a/2 

fe-emmā : Dāvūd’uñ işledügi ne idügin bile fe-emmā ṣabr idüp sorma- 

5b/7, bilürem fe-emmā ol siz didügüñüz mertebede degildür 

26a/10, çoḳ söz söylemişlerdür fe-emmā dürüst budur ki 38a/3, 

miḥnetde ṣabr iderler fe-emmā āfiyetde ṣabr ideme- 73a/7 

gūyā ki : dükeli Ḳur`ān’ı ez-berler gūyā ki Ḳur`ān anda yazılmışdur ve 

gūyā ki Ḳur`ān’ı gözi-y-le anda gör- 88b/10 

ḥālbuki : şöyle dir ki ḥālbuki cemisözlerüñ gerçegiregi 27b/6, fulān 

ṣanatı bilürem diye ḥālbuki ol ṣanatı bilme- 45b/10 

hergiz : her kimesne ki bunı bildi hergiz mālı dost dutma- 32b/13, ezelī 

ve ebedīdür hergiz müteġayyir olmazlar ki  

hīç : hīç kimesne var mıdur ki 9b/7, hīç ṭamakārdan ziyāde belāya 

ṣabr ider kimse olma- 35b/11, ṣol eli ḫaberdār olmaya hīç andan 
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ḳavī nesne yaratma- 50b/11, hīç Ḥaḳ Teālā’nuñ ḳatında 

gözyaşından azīz nesne yoḳdur 78b/5 

ile : yir ile gök 9a/2, seni bī-ḥużūr iden kimesne ile seni dost 

ṭutunan 21a/11, Ḥavvā ile anlar daḫı öl- 28a/3, saḫī ile baḫīlüñ 

farḳı 37b/10, Ḥaḳ Teālā ile ḳul ortasında 57a/6 

illā : illā ol nesneye ki Ḥaḳ Teālā ḳuvvet vir- 12a/1, illā ol nesne 

melūn degildür 22b/4, illā şol kimesne ḥaḳḳında küfr ol- 32b/8, 

illā lā-büd endāmuma lerze düş- 82a/7, illā ol eblehler ki 86b/5 

imdi : pes imdi gerekdür ki ṭāati ziyāde ḳıl- 68b/1 

ise : ayb olmaduġı gerçek ise murdārāt yimekden yaramaz ayb 

yoḳdur 14b/2, her ne ḳılurlar ise dünyā içün ḳıl- 30a/10, eger 

rāst söylemiş ise feriştedür 48b/8, eger ṣaḳladuñ ise anuñ 

cezāsın bul- 62a/8, ẓāhiri gözi ise mütenāhīden ġayrı nesne 

görme- 89a/2 

ḳaçan ki : her ḳaçan ki dileseñ görmege ḳādir olur- 71b/873 

keẕā : keẕā  فى البستان gözini uyḫu alıncaya dek 89b/11, keẕā              

 Resūla’llāh (a.s.) eyit- 91a/9, keẕā Fi  فى احداق االخيار

Meṣābīḥi’l-Cinān-ı Şerḥ Meşārıḳ’da iyitmişdür ki 91b/5 

keẕālik : keẕālik dilden daḫı göñle nice ṣūretler iriş- 2a/7, keẕalik kendü 

nefsüñe dimek daḫı revā degildür 13b/12 

ki (1134) : nesneler daḫı anuñ taṣarrufındadur ki dil ademde olanlardan 

daḫı ḫaber vir- 1b/9, ḥadīẟleri fikr eyleye ki ḥissiyātı maḥv it- 

14a/7, şol nesneler ki bu beş nesne aña baġludur 24a/12, ekẟer 

ḫalāyıḳ ki helāk ol- 40a/6, biri daḫı budur ki ölüm vaḳtinde iyde 

                                                 
73 Necmettin Hacıeminoğlu Türk Dilinde Edatlar adlı eserinde kaçan (kim) sözünü bağlama edatı 

olarak değerlendirirken ( s. 163) aynı yapıyı Gürer Gülsevin Eski Anadolu Türkçesinde Ekler adlı 
eserinde (s.129) kaçan (kim) …fiil-sa+kişi şeklinde zaman bildiren zarf-fiil olarak değerlendirmek-
tedir. 
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ki 62a/7, āḳil ise bilür ki bal degildür 77a/5, ziyāde olmaz ki ol 

ḳaçmaḳdur 85a/2, gördüm ki ümmetüm benden ṣoñra benüm 

oġullaruma ne ḳıl- 92a/12 

kim : ġaybetden ıraġ oluñ kim ġaybet zinādan beterdür 12b/6, bir 

feryād urdı kim şöyle ṣandum ki 27b/13, şöyle ola kim bażı 

kimesne olur ki 47b/2, şöyle gümān itme kim 61a/3, Resūla’llāh 

(a.s.) ṣordılar kim kemāl nedür diyü 87b/3 

lākin : maṣiyyet derecesine irişmez lākin īmān derecesinüñ 

kemālinden düş- 12a/5, şaṭranc te`līf itmegi bilmez lākin 

oynamasın bilmek dile- 42b/2, her ẟevāb maḥv ider lākin żıddı 

olanuñ eẟeri ziyāde ol- 67a/10, ziyānın bilür lākin define ḳādir 

olma- 70a/4, bu sebeb-i riyā olur lākin şeyṭān ḥīle eyleyüp 87a/3 

leykin : cedelden men eylemişdür leykin bir ehl-i bidat geldükde 

7a/11, aṣıl niyyeti yirinde olsa leykin ḫalḳuñ naẓar itmesinde 

54a/6, ṭarīḳ ola leykin sen kendü özüñden ġāfilsin 88b/8 

mā-dām ki :  

mā-dām ki melāyike leşkeri şehvet leşkerini ḳahr eyle- 72a/7, 

mā-dām ki nimet ṣāḥibinden ġayrı kimse’i sebeb bil- 75a/11 

meger : çoḳ söylemekde ḫayr yoḳdur meger ṣadaḳa virmege 3b/9, 

andan ḫalāṣ bulmaz illā meger Ḥaḳ Teālā dile- 12b/3 

meger ki : diñleyen söyleyen ile şerikdür meger ki göñlinden münkir ol- 

13b/9, nimeti kerīh görmek yoḳdur meger ki şol yirde kerīh 

görmek revā ola ki 20b/7, meger ki ḳudretden bir nev ola ki 

44a/10, vācib olmayınca meger ki tevbe eyle- 59a/2, meger ki 

ṣıddīḳlar ṣabr eyle- 73a/8 

meẟelā : göñül andan bir ṣıfat alur meẟelā dil-ile ki tażarru ve zārī ḳıl- 

2a/9, ḥaḳīḳatde eyle olmaya meẟelā ben Resūl neslindenem di- 
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45b/9, meẟelā nā-maḥreme naẓar ḳıl- 67a/5, meẟelā bir kimesne 

anı bile ki 86b/11 

nihāyet : nihāyet çünki irādet ẓāhir ol- 85b/5 

nite kim : yalan söyleyen kimesne nite kim bu cihānda vāḳıasın rāst 

görme- 2b/11, nite kim Ḥaḳ Teālā eyit- 4b/6, 41b/1, nite kim 

şehvet yarat- 8a/4, nite kim āşıḳ ışḳından ḫalāṣ bulma- 39a/2, 

nite kim bir nesne baḳmaḳ dile- 54a/2, nite kim bir ḫaberde gel- 

72b/11 

pes (104) : pes sözüñ üç rubı söylenmelü degildür 4b/5, pes bu miḳdār 

sünnetdür 10a/1, şehvetden ḫalāṣ yoḳdur pes gerekdür ki 18a/7, 

pes baḫīle bu düşmez ki 39b/13, pes Ḥaḳ Teālā ṭopraġı yarat- 

58a/3, pes malūm olur ki 71a/2, pes saña bu cihetden ḥasenāt 

yazıl- 71a/10, pes ḳıyās eyle 83a/8 

sanki : anı minnet bilmek gerek sanki eger saña bir kimesne 

ḳaftānuñda yılan var dise anı minnet bil- 49a/4 

şöyle : bir Müsilmāna zinā lafż-ıla sögmekdür şöyle andan ḥadd lāzım 

ol- 64a/1 

şöyle ki : dünyā’ı dolaşup seni medḥ eyler şöyle ki ġayrılar daḫı senüñ 

ṣayduñ ol- 41a/7, Ḥaḳ Teālā’ı añlaya şöyle ki kibr ve aẓamet 

ġayrıya lāyıḳ bil- 57b/1, özini daḫı añlaya şöyle ki özinden 

ziyāde ḥaḳīr kimesne olmaduġın bil- 57b/2, Ḳur`ān’da aña bir 

āyet kifāyet ider şöyle ki Ḥaḳ 6 Teālā’nuñ bu ḳavlini fikr eyle- 

57b/5, kāfir cenginde ḳaçmaḳdur şöyle ki bir Müsilmān iki 

kāfirden ḳaç- 64a/9 

şöyle kim :  

Ḥaḳ Teālā’nuñ ẕikri ve celāli ve aẓametinüñ fikri aña ġālib 

ola şöyle kim aña ünẟi tamām ol- 34b/6, bundan gizlürek daḫı 
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olur şöyle kim ādem ḳatında şādıluġı ve ḫiffeti ziyāde olma- 

52a/2 

tā : ġaybetden olan tevbe’i ḳabūl itmezler tā ġaybet olınan kimesne 

ḥelāl itmeyince 12b/7, tā bu maḥalle gelince 27b/9, āşıḳ 

ışḳından ḫalāṣ bulmaz tā sefer idüp maşūḳdan ayrılmayınca 

39a/3, raḥmetle virmekdür tā ṭabīatı ve ādeti olınca 40a/4, 

göñlinden gitmez tā uçmaġa irişince 63a/8 

tā ki : göñül daḫı egri olur tā ki bażı nesneleri egri görmege başla- 

2b/6, epsem olmaġuñ fażīleti bilmezsin tā ki dilüñ āfetlerin 

bilme- 4b/11, ṣabr idüp sormazdı tā ki Dāvūd ṣalavātu’llāhi 

aleyh zırhı tamām idüp egnine gey- 5b/8, tevbe eyleye tā ki 

maẓlemeden ḫalāṣ bul- 15b/13, taḥsīn eyleye tā ki işidüp göñli 

ḫoş ol- 21a/17, ol maḳūle yirden ṭurmaz tā ki ṭamu kendüye 

vācib olmayınca 59a/1, riāyet eyleye tā ki dünyā özüne 

mükedder gel- 81a/9 

u, ü : özinüñ fısḳ u fesādını 6b/12, aḳl u tedbīr ṣāḥibi 28b/12, ād u 

ṣān dileme- 40a/13, fażl u kerem ümīdi-le 77b/9, nām u nişānum 

olma- 83a/2, anda kibr ü ucb peydā olur 17a/1, anlara pend ü 

naṣīḥat ḳıl 28b/2, şol ibādet ki ẕikr ü fikirdür 33b/13, fażīlet ü 

ẟevāb u tevbe 58b/5 

ve  :  

Metnimizde 1616 kez geçen bu edat, kelime ve cümleleri birbirine 

bağlama görevi yanında bazen de cümle başı edatı olarak kullanılmıştır. 

elvān ve eşkālden ġayrısı gözüñ taṣarrufında degildür ve 

āvāzdan ġayrısı ḳulaġun taṣarrufında degildür 2a/2, ḫışımdan 

çoḳ fesādlar ẓuhūr ider ve anuñ ilācı iki cinsdür 18b/1, her 

kimesne ki Ḥaḳ Teālā’ı bile ve aña ṭāat eyleye ve şeyṭānı bile 

aña muḫālifet eyleye 21b/11, muḥaddiẟ ve müfti ve müẕekkir 
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ol- 27a/11, her kim ki anları görürse selām virmeye ve 

ṣayruların ṣora ve aramaya ve cenāzelerine ḥāżır olmaya 30a/13, 

tīz ve żaīf izzetdür 46b/9, benden ilerü gitdiler ve kerāmetler 

buldılar 60b/1, ilm ve gökcek ḫulḳ gibi 76b/11, tesbīḥ ve 

tehlīlden ve taḥmīdden ḫālī olma- 89b/12 

ve ammā : mālı egerçi nice vech-ile ẕemm itmişlerdür ve ammā bir 

vechden daḫı ögmişlerdür 32a/4, özi bilmez ve ammā mālı bi’l-

külliye terk eyleyüp nesne alı ḳoma- 35a/3, velīkin dilemez ve 

ammā ilimsüz dilemek ṣūret bulama- 84b/6 

ve daḫı : kendü azmini dimek olmaz ve daḫı iki kimsenüñ ara yirin ṣulḥ 

itmek içün gökcek sözler söyle- 11a/13, ve daḫı Resūl (a.s.) 

buyur- 12b/8, köye girdi ve daḫı andan ḫaber al- 28b/10, küfr 

ḥāṣıl olur ve daḫı helāke sebeb ol- 32b/12, ġam yeme ve daḫı 

didüm idi ki 36b/6, istiġfār ide ve daḫı Ḳur`ān’da her gicede 

oḳu- 89b/5 

ve eger : göñül ḳarañu olmaġa başlar ve eger ḥaḳ sözler söylemege 

başla- 2b/4, yalan söyleye ve eger vade ḳıl- 10a/13, duā 

eyleye ve eger mütekebbirlük di- 21a/4, zelīl ḳalur ve eger ḥāṣıl 

ol- 46b/3, ḫāṭırına gelse ve eger yanında ḫalḳ olma- 54a/3 

velākin : biz anları ḥikmet üzre yaratduḳ velākin ekẟer nās anı bilme- 

27b/12, bu üç ḥācet vardur velākin fili ḳudrete tābidür 84b/3 

ve’l-ḥāṣıl:  

ve’l-ḥāṣıl ġaraż ṣaḥīḥ içün olursa revā ol- 11b/5, dükeli bilmek 

mühimdür ve’l-ḥāṣıl bunlar 29b/6, ṣūretine baḳmaya ve’l-ḥāṣıl 

mā-dām ki 49b/6, ve’l-ḥāṣıl eger bir kimesne 57b/3, ve’l-ḥāṣıl 

ḳudret-ile ṣabr eylemek müşkildür 73a/13 
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velīkin (~velikin) : 

amelüm azdur velīkin her iş ki baña lāzım olma- 6b/2, velikin 

epsem olmaḳ vācib degildür 19a/9, buḫuldan ḫalāṣ bulur velikin 

saḫāvet derecesini ol vaḳt bulur ki 38a/13, ādeti ola velīkin bir 

kimse ḥāżır olduḳda 51b/12, çoḳ nesne’i görür velīkin dileme- 

84b/6 

ya : ilāc-ı amelī oldur ki ya ḫalḳdan uzlet eyle- 6a/1, bir kimesne 

ẓulm eylese ya bir serd söz söyle- 19a/8, eskidesin ya ṣadaḳa 

vir- 30b/10, bir nesne baḳmaḳ dilese ya bir yavı ḳılduġı nesne 

ḫāṭırına gel-54a/2, ten-dürüst olmaġ-içün ya temāşā ḳılup 

şeherler görmeg-içün 86a/8 

yāḫūd : her nesne ki vehme yāḫūd ḥayāle gel- 1b/11, ḳaḍı yanında 

yāḫūd sulṭān yanında 14b/7, anuñ virilmesi vācib ola yāḫūd 

mürüvvet-le vācib ol- 38a/7, ḫaberdār ola yāḫūd ibādeti āşikāre 

söylen- 52a/11, iki kāfirden ḳaça yāḫūd on Müsilmān yigirmi 

kāfirden ḳaça 64a/9, aġaçdan yāḫūd ḳamışdan yāḫūd ġayrı 

nesneden 88b/3 

yanī : yanī çoḳ söylemekde ḫayr yoḳdur 3b/8, bu iki nesneden yanī 

ḫışm-ıla şehvetden ḫalāṣ yoḳdur 18a/6, dükeli özinüñ ola yanī 

özine musaḫḫar ol- 42a/7, yanī Yaḳūb’ı (a.s.) nice bul- 68a/6, 

ol taḳdīsdür yanī bilesin ki 75b/4, irādet ve ḳudretdür yanī 

bilmekdür 84a/12, salavāt-ı atemeden yanī yatsu namāzından 

ṣoñra 90b/9 

zīrā : bāṭıl olur zīrā fużūlī oldur ki 3b/4, zīrā ḫaberde gelmişdür ki 

10b/9, zīrā ḳovcı fāsıḳdur 16a/1, zīrā her kimesne ki 41a/5, zīrā 

anlara iḳtidā ḳılanlaruñ ẟevābı 66a/2, zīrā iḥtimāldür ki 73b/2, 

zīrā isticābet-i iḥtimāliyye 91b/4 
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zīrā ki : yalancılaruñ vāḳıası rāst çıḳmaz zīrā ki anlaruñ  içerüsi egri 

ol- 2b/8, zīrā ki maḳṣūd 8b/2, dilemezem zīrā ki beni düşür- 

9b/11, ṣadaḳa eyle zīrā ki 31a/1, zīrā ki āḫiretde bir ṭāyife gör- 

59b/10, zīrā ki oġlanluḳ āleminde 72a/5, zīrā ki bir nesne’i 

bilme- 84b/6 

zīrā kim: zīrā kim peyġamberlerüñ derecesi 33a/12 

4.2.5.3. Kuvvetlendirme Edatları 

da, de : yalan ṣūretinde olursa da ḥarām ol- 8b/2, ṭoġrusın söylemiş 

olursañ da 12b/13, ḳarār ḳılursa da fāyide itmiş ol- 39b/6, 

günāhkār olursa da 53a/12, namāz ḳılmazsa da 69a/10, ehl-i 

taḳvā daḫı olursa da 80a/5, noḳṣān söylemezseñ de 5a/5, ḥaḳ 

içün görinür ise de 23a/12, memdūḥ ise de 55a/13 

daḫı : ademde olan nesneler daḫı 1b/9, aña nifāḳ daḫı ḳarışmış ol- 

13b/2, sen daḫı Ḥaḳ Teālā’ya anı vir- 20a/3, özi daḫı 34b/2, bu 

daḫı 42b/3, 76b/12, ilācuñ biri daḫı budur 55b/10, ikisi daḫı 

64a/6, benüm daḫı mālum ol- 84a/4, bir cuma daḫı tamām ol- 

91a/8 

elbetde (~elbette) :  

illā elbetde anuñ īmānını girü al- 79a/5, her kimesneye ki bunlar 

virilür elbette bunlaruñ ġafleti-y-le 31b/7 

ġālibā : mücāhede eyleseñ ġālibā budur ki 21a/10 

hergiz : bir aẕāba düşer ki hergiz āḫiri yoḳ 25a/3, beni hergiz ḫod 

görmemiş idüñ 27a/1, andan tevbe eylemek hergiz göñline 

gelme- 63b/8, Ömer hergiz ehl-i beyte inme- 91b/13 

hīç : hīç żararı yoḳdur 4b/4, hīç anuñ gibi ilāc ol- 21a/6, hīç 

ṭamakārdan ziyāde belāya ṣabr it- 35b/11, hīç şerīk ḳoşma- 

50a/12, hīç ilāca iḥtiyāc ol- 81b/12 
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ḫod : bu ḫod lāyıḳ degildür 5a/13, bu sözler ḫod çünki kerīh gel- 

13a/6, ne sen beni görürsin ve ne ḫod ben seni 28b/6, ve ḳudret 

ḫod kemāl cümlesindendür 43a/5, ḫalḳuñ göñli ḫod musaḫḫar 

ol- 55a/8, melik ḫazīnedārı ḫod ḳalem gibidür 75b/1 

illā : çoḳ söylemek revā degildür illā meger ṣadaḳa ve iḥsān içün 

söylenil- 4b/7, azīz ṭutunmadı illā Ḥaḳ Teālā anı ḫwor ḳıl- 

31b/12, buḫl gitmege mümkin yoḳdur illā māl virmeg-ile 39a/2, 

evlāduñuz degildür illā sizüñ ṭuġyānuñuza sebebdür 73a/12, 

Allāh Teālā’dan ḫavf eylemez illā ehl-i ilm olan bendeleri 

78a/6, bir cuma daḫı tamām olmaya illā beni gör- 91a/8 

illāki : illāki Ḥaḳ Teālā anuñ göñlini īmān-ıla ṭoldur- 18a/1 

ise : ẓāhiri gözi ise mütenāhīden ġayrı nesne görme- 89a/2 

ki : bilgil ki 1b/5, 57a/12, 84a/4, anuñ taṣarrufındadur ki 1b/9, şol 

laṭīfe degildür ki 10a/1, ammā ilm oldur ki 19a/5, dilemezem ki 

27a/11, eger ṭutalum ki var imiş 36b/9, Ḥaḳ Teālā ki 48b/10, 

şol ālim gibi ki 65b/5, her kimesne ki 78b/3, her nesne ki 86b/7  

lā-cerem : üstād muṣannif gibi lā-cerem renc ve rāḥatdan āgāh ol- 47b/8 

ne : her ne deñlü ziyāde vir- 38b/1, analaruñ ḳalbi ne acibdür 

51a/12, ne gökcek ḥāldür 57a/1 

nice : bir nice ṣabr eylemem ḫayırlıdur 60b/3 

4.2.5.4. Karşılaştırma – Denkleştirme Edatları 

da…da, de…de :  

namāz ḳılıcı olursa da ve oruç ṭutarsa da 10a/12, ḫilāfı şeri iş 

üzre ise de ve ḫalḳuñ meẕemmeti aña kerīh gelür egerçi ḥaḳ 

üzre ise de 47b/3 

eger…eger : eger az eger çoḳ 38b/2 
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eger…ve eger :  

eger mālı dünyāda ḳorsa özi daḫı dünyāda ḳalmaḳ diler ve eger 

ilerü göndürürse özi gitmek dile- 31a/2, eger ol noḳṣān dīne 

müteallıḳ ise ve eger dünyāya müteallıḳ ise 48b/13, eger biri 

rāżı olursa biri olmaz ve eger biri medḥ iderse 54b/12, eger 

aḥmaḳ ise anda zehr var idügin bilmezse anı nimet ṣayar ve 

eger āḳil ise77a/4, eger ṭaāmı görse yemez ve eger gördükden 

dilemesi 84a/13 

gerek…gerek : 

 gerek teninde gerek nisbetde gerek ḳaftanda gerek sāyir 

emlākde ol- 13a/3, gerek ne cāyiz olur nesneler gerek ol- 43b/9, 

gerek māl olsun gerek ten 73b/5 

gerek…ve gerek :  

gerek ḥayvāna ve gerek ḫalḳa ḳaftāna ol- 7b/13 

hem…hem :  

hem amel ṣaḥīfesine yazarlar hem göñlüñ içinde 71b/4 

hem…ve hem : 

hem żarar ve hem nef vardur 4b/1, hem münāfıḳ olurlar ve hem 

ġaybet itmiş ol- 13b/7, hem ḳażā’ı şehvete sebebdür ve hem 

āḫiret yolınuñ azuġıdur 29a/5, anda hem ḫayr ve hem şerr 

vardur 32a/4, hem göñle taalluḳı vardur ve hem dile 75a/8 

ne…ve ne :  

ne nef ve ne żarar vardur 4b/2, ol nesne ne māldur ve ne ḫod 

ḫalḳdur 43b/7, ne oruçlusın ve ne oruçsuzsın 53b/7, ne ömr ve 

ne dünyā saādeti 55a/1 
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ya…ya : ya bir Müsilmānuñ hicvi ola ya Müsilmānlaruñ medḥinde ol- 

8a/11, ya bir avrat almaḳ dileye ya bir ḳul almaḳ dile- 15a/4, ya 

uçmaġa giresin ya ṭamuya vāṣıl ol- 28a/2, ibādetüñ ya 

evvelinde olur ya ibādetden fāriġ olduḳdan ṣoñra ol- 53a/3, ya 

ṭahāretsüz elin muṣḥafa ursa ya cenābet-ile mescide gir-67a/6 

 

4.2.5.5. Soru Edatları 

Metnimizde geçen ḳanġı, ne, nice, niçün gibi soru edatları işlevlerine 

göre soru sıfatları, soru zamirleri ve soru zarfları olarak gösterildiği için 

burada tekrar edilmeyecektir. Soru eki (bazı araştırmacılara göre soru edatı)  

mı, mi  de ilgili bölümlerde değerlendirildi.  

 

4.2.5.6. Seslenme Edatları 

iy : iy oġul 22a/4, iy bār-ı Ḫudā 31b/4, 56b/1, 74a/2, iy ādemoġlı 

35b/6, iy bed-baḥt 36a/13, iy mürā`īler 50b/6, iy ata 82b/7 

yā : yā Resūla’llāh 4a/2, 63a/6, 77a/13, yā Resūlnüñ ḫalīfesi 4a/6, 

yā Aḳaya 19b/5, yā Abdülmelik 20a/1, yā ḫalāyıḳ 26a/2, yā 

Üveys 26b/8, yā Herem bin Ḥayyān 26b/11, yā bürāder 26b/12, 

yā Muḥammed 41b/3, yā Rabbi 74a/10 

 

4.2.5.7. Cevap Edatı 

yoḳ : yoḳ benüm ḳocamuñ gözinde aḳı yoḳdur 9b/6 
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4.2.5.8. Ünlemler 

aceb : aceb żaīfdür 51a/13 

āh : vāh Ömer āh vāh Ömer āh 28a/6 

dirīġā : dirīġā ki ḥayf it- 36b/3  

kāşki : kāşki ben bir ḳoyun ol- 58b/2, kāşki ben bir ṣaman çöbi ol- 

58b/3, kāşki ben anı günāha ṣalmamış ol-63a/9, kāşki dükeli 

günāhlarum böyle ol- 65a/3, kāşki ben bir aġaç ol- 83a/2, kāşki 

benüm nām u nişānum olma- 83a/2, kāşki ben ol kimesne ol- 

83a/7 

vāh : vāh Ömer āh vāh Ömer āh 28a/6 

vāy : vāy ol kimesnelerüñ ḥāline 50b/2 

4.2.5.9. Gösterme Edatı 

tā : tā sākit olıncaya dek 7b/5, tā aña dek 10b/4, tā ki begüñ 

yanından git- 11b/13, tā gāh müflis ḳal- 14a/7, tā bu maḥalle 

gelince 27b/9, tā ḳabre varınca vefā it- 31a/6, tā ḳıyāmete dek 

31a/6, 90a/8, tā uçmaġa irişince 63a/8, tā şol ḳadar ṭāat cem 

ol- 68b/2, tā bir gün Dāvūd’uñ meclisinde 82b/9, tā üç nesneye 

84a/11 

4.2.5.10. Tekrar Edatları 

kerre : yüz kerre seni iste- 12a/9, yetmiş kerre istiġfār eylese ve yüz 

kerre sübḥān-Allāhi’l-aẓīm ve biḥamdi di- 68b/8, birer kerre 

oḳu- 90b/12, yüz kerre estaġfiru’llāhi’l-aẓīm di- 90b/13, yüz 

kerre lā ḥavle velā ḳuvvete illā billāhi’l-aẓīm di- 91a/1, biñ 

kerre ṣalavāt getür- 91a/7, bir kerre uyḫudan uyan- 92a/7 

kez : ḫalḳuñ rıżāsı her kez ḥāṣıl olur nesne degildür 54b/11 
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4.2.6. FİİL 

4.2.6.1. Olumsuzluk Eki 

Âdâb-ı Makâl’da i-  fiili dışında bütün fiil kiplerinde olumsuzluk eki 

olarak -ma-, -me-  fiilden fiil yapma eki kullanılmıştır. Fiil köklerine veya 

gövdelerine doğrudan doğruya getirilen bu ek, olumsuz anlamda fiiller 

türetmeye yarar. Metnimizden aşağıdaki örnekler seçilmiştir: 

bul-ma-dum 28b/10, gör-me-mişdür 25b/2, böyle ḳıl-ma-sa 

34b/2, girü ḳal-ma-yam 25b/11, söyle-me-mek gerek 13a/7, ṣal-

ma-sun 56a/7 

4.2.6.2. Bildirme Ekleri ve i-  Fiili 

Teklik ve çokluk 1. ve 2. kişi bildirme ekleri köken olarak kişi 

zamirlerinden ortaya çıkmıştır. Teklik ve çokluk 3. kişi eki ise tur- fiilinin 

geniş zamanının ekleşmesinden meydana gelmiştir. Bildirmenin görülen 

geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman ve şart çekimi i- fiiliyle yapılır:  

4.2.6.2.1. Bildirme Geniş Zaman Ekleri 

t.1.k. : -am, -em; -im 
dost-am 16a/7, Ḳaran’dan-am 26a/9, ṣabūr-am 69b/5, 

yarluġanmış-am 63b/11, bilgüli-y-em 45a/12, neslinden-em 

45b/9, zīrek-im 7a/7 

t.2.k.: -sın, -sin 
nā-dān-sın 7a/7, oruçsuz-sın 53b/8, anuñ esīri-sin 37a/10, anuñ 

misli ve naẓīri-sin 37a/11, ġāfil-sin 88b/8, ḳādir-sin 31a/13, sen-

sin 71a/6 

t.3.k.: -dur, -dür 
avrat-dur 24b/3, 77a/13, baġlu-dur 24a/12, bu-dur 5b/11, 52b/2, 

90b/6, farż-dur 18a/13, 29b/7, ḳapu-dur 10b/3, meẕmūm-dur 
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17b/4, 18a/10, 29b/5, ṣabr-dur 69a/8, 73b/11, ṣıfat-dur 17b/4, 

şarṭ-dur 53a/6, şeyṭān-dur 48b/9, var-dur 4a/13, 88b/6, gökcek-

dür 17a/5, nesne-dür 14a/6, 85b/2, şāhid-dür 10b/8, tevbe-dür 

58b/10, vācib-dür 59b/13, virmek-dür 40a/4 

ç.1.k.:  -iz, -üz 
ölmişlerden-iz 28a/10, nimetde-y-üz 73a/10, rücū idiciler-üz 

74a/10 

ç.2.k.:  -siz 
ġāfil-siz 56b/5 

ç.3.k.:  -lar-dur, -ler-dür 
ṣādıḳ-lar-dur, 66b/5, 87b/2, ṣıddīḳ-lar-dur 61a/3, āciz-ler-dür 

51b/8, 86b/6, ebleh-ler-dür 80a/11, kimesne-ler-dür 87b/2, kim-

ler-dür 30a/4, söz-ler-dür 4b/2, şehvet-ler-dür 24a/10, Türk-ler-

dür 24b/4 

Olumsuzu 
biz degül-iz 31b/1  

ālem-i şehādetden degil-ler-dür 71b/6, madūm degil-ler-dür 

89a/11 

Soru Şekli 
sen Ḳaran’dan mısın 26a/8, kimesne var mıdur 9b/8, māluñ var 

mıdur 30b/12, ol kimesne midür 9b/5, ol nesne degül misin 

31b/9, ḳādir degül misin 91b/12 

4.2.6.2.2. Görülen Geçmiş Zaman 

t.1.k.: -ıdum 
yoġ-ıdum 36b/8 
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t.3.k.: -ıdı, idi  
yoġ-ıdı 57b/13, bī-ḥużūr idi 91b/11, nesne idi 58a/9, rāst söz idi 

12a/3, var idi 58a/1, 58a/9, 82b/10, 92a/12, ziyāde idi 73a/10, 

92a/3,  

ç.1.k.: -idük 
mihnetde-idük 73a/9 

4.2.6.2.3 Anlatılan Geçmiş Zaman 

t.3.k.: -imiş 
var-imiş 36b/9 

4.2.6.2.4. Şart 

t.2.k.: iseñ 
meẕmūm iseñ 55b/1, pāk iseñ 49a/12 

t.3.k.: -se, ise 
ḳādir-se 7b/6, āḳil ise 47b/7, 77a/5, aḥmaḳ ise 77a/4, fāsıḳ ise 

45b/13, gerçek ise 48a/10, ol ise 23a/9, 23a/11, memdūḥ ise 

55a/13, yoġ-ise 12a/13 

ç.2.k.: -iseñüz 
nenüñ üzerine iseñüz 69a/11 

Olumsuzu 
ḳādir degül-se 9a/9 
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4.2.6.3. Fiil Çekiminde Kullanılan Kişi Ekleri 

4.2.6.3.1. Kişi Zamiri Kökenli Kişi Ekleri 

Aşağıda sıralanan kişi zamiri kökenli kişi ekleri, anlatılan geçmiş zaman, 
geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve istek kipinin çekiminde 

kullanılır. EAT metinlerinde -van, -ven; -vanın, -venin; -vam, -vem; -ın, -in,   
-n şekli de tespit edilen teklik birinci kişi ekleriyle -vuz, -vüz şeklindeki 

çokluk birinci kişi ekinin metnimizde örneği yoktur: 

Teklik 1. kişi eki: -m, -am, -em 
aġla-y-a-m 74b/11, ol-a-m 27a/11, 60b/6, ḳon-a-m 36a/7, 36a/8, 

ḳılur-am 56b/13, tutar-am 5a/10, 53b/7, bilür-em 9a/4, 26a/10, 

dilemez-em 9b/11, 27a/11, sever-em 11b/3, 27b/2 

Teklik 2. kişi eki: -sın, -sin 
aġlar-sın 74b/10, bula-sın 88a/4, eskite-sin 30b/10, işler-sin 5b/1 

Teklik 3. kişi eki: (eksiz) 
aç ḳalmış 77a/3, başlar 2a/12, 51b/2, 88a/5, çıḳar 82b/8, 87b/9, 

diler 42a/11, 84b/7, güler 35a/11, ḥasret çeker 60a/7, 60a/8,  

saḳlar 17b/12, söyler 8b/13, 16b/2 

Çokluk 1. kişi eki: -üz 
hidāyet virür-üz 69a/5, ẕikr itmiş-üz 51a/6 

Çokluk 2. kişi eki: -sız, -siz 
aña-sız 6b/5, ḳādir ola-sız 19b/12, münkir ola-sız 69b/1, otura-

sız 9a/8, yaḳın ola-sız 4a/11, dir-siz 15a/1, görür-siz 65a/11 

Çokluk 3. kişi eki: -lar, -ler 
ala-lar 80b/4, oḳımış-lar 8b/5, sanur-lar 51a/13, tutar-lar 54b/1, 

61a/8, dimiş-ler 80b/8, 89a/5, görmez-ler 13b/7, 59b/9, renc 

çeker-ler 47a/1 
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4.2.6.3.2. İyelik Eki Kökenli Kişi Ekleri 

Görülen geçmiş zaman ve dilek-şart kipi çekimi iyelik kökenli kişi 

ekleriyle yapılır: 

Teklik 1. kişi eki: -m 
diledü-m 26b/7, işitdü-m 26b/2, 26b/4, salsa-m 35b/10, virdü-m 

26b/6, 62a/6, virse-m 35b/6, 35b/8 

Teklik 2. kişi eki: -ñ 
bildü-ñ 27a/1, 86a/3, çıḳmazsa-ñ 31b/10, ḳıldu-ñ 53b/9, 62a/8, 

ḳılsa-ñ 72b/9 

Teklik 3. kişi eki: (eksiz) 
aġladı 9b/2, 27b/5, buldı 4b/10, 79b/3, başlasa 2a/13, 54a/7 

Çokluk 1. kişi eki: -ḳ, -k 
ḳıldu-ḳ 69a/5, yaratdu-ḳ 27b/11, yaratmadu-ḳ 27b/11, dimişdü-k 

64b/6 

Çokluk 2. kişi eki: -ñuz, -ñüz 
aġlardı-ñuz 9a/5, amel itmiş idü-ñüz 50b/7, bileydü-ñüz 9a/5, 

gülerdi-ñüz 9a/5 

Çokluk 3. kişi eki: -lar, -ler 
ḳalḳdı-lar 26b/4, ḳılsa-lar 2a/9, 47b/12, yaratdı-lar 18a/3, dökse-

ler 64b/11, görse-ler 59b/11, öldürdi-ler 92a/10 

4.2.6.3.3. Emir Kipinde Kullanılan Kişi Ekleri 

Teklik 1. kişi eki: -ayım, -eyim; -ayın, -eyin 
bindür-eyim 9a/10, gid-eyim 28b/8, vāḳıf ḳıl-ayın mı 19b/6, 

ḫaber vir-eyin mi 4a/9 
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Teklik 2. kişi eki -gil (eksiz)74 

bil-gil 29b/9, 90b/3, di-gil 41b/3, di 69a/9, git 28b/8, ḫarc eyle 

39a/9, naṣīḥat ḳıl 28b/2, ṣaḳla 33a/10  

Teklik 3. kişi eki: -sun, -sün 
ḳalḳ-sun 26a/3, otur-sun 26a/5, tevbe ḳıl-sun 58b/8, gel-sün 

82b/2, yük çekme-sün 69a/9 

Çokluk 1. kişi eki: -alum, -elüm 
ṭut-alum 36b/9, ad vir-elüm 70a/10 

Çokluk 2. kişi eki: -ñ, -uñ, -üñ 
ṣaḳla-ñ 20b/1, ṣal-uñ 77a/11, getür-üñ 60b/10 

Çokluk 3. kişi eki: -sunlar, -sünler 
namāzum ḳılma-sunlar 79b/4, zāhid ṣan-sunlar 46a/2, icrā it-

sünler 67a/3 

4.2.6.4. Fiillerin Basit Çekimi  

Fiil çekimleri basit ve birleşik çekimler olmak üzere iki başlıkta 

incelenmiştir. Burada fiillerin basit çekimleri örneklenmiştir. Basit çekimler, 

biri bildirme kipleri diğeri tasarlama kipleri  olmak üzere iki çeşittir:  

4.2.6.4.1. Bildirme Kipleri 

4.2.6.4.1.a. Görülen Geçmiş Zaman 

Görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsü birinci ve ikinci kişilerde yuvarlak, 

üçüncü kişilerde düzdür. Metnimizden örnekler şöyledir: 

 

                                                 
74 Ahmet Caferoğlu aşağıdaki makalesinde -gil ekinin emir eki olduğunu belirtirken Osman Fikri 

Sertkaya bunun bir “pekiştirme morfemi” olduğunu söylemektedir. (I. Uluslar Arası Türk Dili 
Kongresi, TDK, Ankara, 1988.) 
Ahmet Caferoğlu, Türkçemizdeki -ğıl ve -gil Emir Eki, TDAY-Belleten 1971, s. 1-10. 
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t.1.k. -du-m, -dü-m 
baġışla-du-m 60b/8, bul-du-m 26b/5, 68a/7, ḳılma-du-m 60a/6, 

60a/7, dile-dü-m 26b/7, 92a/4, işit-dü-m 26b/2, 26b/4 

t.2.k. -du-ñ, -dü-ñ 
bul-du-ñ 49a/9, 68a/6, ḳo-du-ñ 60b/6, unut-du-ñ 36b/5, bil-dü-ñ 

27a/12, 48a/6, 86a/3, vir-dü-ñ 54b/7 

t.3.k. -dı, -di  
aġla-dı 9b/2, 27b/5, feryād ur-dı 27b/13, gel-di 65a/4, 69b/3, 

gör-di 26a/2, vir-di 12a/2, 79a/13 

ç.1.k. -du-ḳ, -dü-k 
īmāmlar ḳıl-du-ḳ 69a/5, yarat-du-ḳ 27b/11, di-dü-k 59b/13, git-

dü-k 28b/6 

ç.3.k. -dı-lar, -di-ler 
bul-dı-lar 6a/3, 60b/1, otur-dı-lar 26a/7, getür-di-ler 20a/1, git-

di-ler 60b/1, vir-di-ler 92b/2 

Görülen Geçmiş Zamanın Olumsuzu 
bul-ma-du-m 28b/10, ḳādir ol-ma-du-m 51a/8, ḳıl-ma-du-m 

60a/6, 60a/7, yarat-ma-du-m 50b/11, işle-me-dü-m 92b/6, it-me-

dü-m 92b/5, unut-ma-du-ñ 54b/6, dost ṭutun-ma-dı 31b/12, ḳal-

ma-dı 61b/8, 61b/10, ḳo-ma-dı 28b/9, ṭāat ḳıl-ma-dı 60a/6, 

tevāżu ḳıl-ma-dı 56a/9, bil-me-di 59a/3, vir-me-di  26b/7, 

48a/11, yarat-ma-du-ḳ 27b/11, buyur-ma-dı-lar 56a/6 

Soru Şekli 
gör-dü-ñ  mi 26a/9, unut-ma-du-ñ  mı 54b/6 
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4.2.6.4.1.b. Anlatılan Geçmiş Zaman 

Anlatılan geçmiş zamanın eki -mış, -miş’tir. Metnimizden seçilen çekim 

örnekleri şöyledir: 

t.1.k. -mış-am, -miş-em 
yarluġan-mış-am 63b/11, di-miş-em 15b/7, iriş-miş-em 17a/3, 

işit-miş-em 27a/9 

t.3.k. -mış, -miş; -mış-dur, -miş-dür 
ṭut-mış 4a/5, buyur-mış-dur 11b/5, ḫalāṣ bul-mış-dur 60a/4, 

uġrat-mış-dur 4a/7, yaz-mış-dur 24b/3, di-miş-dür 3b/7, 24a/3, 

49a/3, dile-miş-dür 85a/7, gel-miş-dür 6a/2, 16a/12, 67a/1, perde 

çek-miş-dür 49b/1, vir-miş-dür 32b/4 

ç.1.k. -miş-üz 
ẕikr it-miş-üz 51a/6 

ç.3.k. -mış-lar, -miş-ler; -mış-lar-dur, -miş-ler-dür 
oḳı-mış-lar 8b/5, di-miş-ler 80b/8, 89a/5, ferāġat ḳıl-mış-lar-dur 

7b/1, yarat-mış-lar-dur 18a/4, 38a/4, 69b/6, bil-miş-ler-dür 

28b/11, 64a/13, söyle-miş-ler-dür 38a/3, vir-miş-ler-dür 44b/12 

Anlatılan Geçmiş Zamanın Olumsuzu 
gör-me-miş-em 27a/9, ġaybet ḳıl-ma-mış-dur 13b/5, gör-me-

miş-dür 25b/2, ḫalāṣ ol-ma-mış-dur 52b/9, īmān getür-me-miş-

dür 66b/9, öl-me-miş-dür 28a/8, gör-me-miş-ler-dür 27a/6 

4.2.6.4.1.c. Geniş Zaman 

Geniş zamanın metnimizde -r; -ur, -ür  ve -ar, -er  ekleriyle çekimleri 

tespit edilmiş olup örnekleri aşağıda sıralanmıştır: 
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-r ekiyle 

Geniş zaman çekiminde ünlüyle biten fiillerden sonra bu ek gelir: 

t.1.k. -r-em 
di-r-em 36a/5, 36a/6, 36a/7, şöyle eyle-r-em 22a/10, ye-r-em 

36a/4 

t.2.k. -r-sin 
di-r-sin 61a/13, 92a/10, ziyān eyle-r-sin 22a/5 

t.3.k. -r  
başla-r 2a/12, 51b/2, 88a/5, beñze-r 12b/5, 73b/8, 89a/7, di-r 

7a/6, 27b/6, 84a/7, dile-r 31a/2, 42b/6, 84b/7, gizle-r 87a/3, 

günāh işle-r 63a/6, ḫavf eyle-r 78b/5, ḳat eyle-r 45a/5, oḳu-r 

9b/4, saḳla-r 17b/12, söyle-r 8b/13, 16b/12, 59a/1, taṣarruf eyle-

r 2a/4, yi-r 20a/6  

ç.2.k. -r-siz 
di-r-siz 15a/1 

ç.3.k. -r-lar, -r-ler 
aġla-r-lar 75a/3, ḳo-r-lar 9b/4, yu-r-lar 39b/3, 39b/4, di-r-ler 

5b/4, 38b/9, 88a/2, dile-r-ler 6a/10, işle-r-ler 55b/11, söyle-r-ler 

12a/12, 46a/12 

-ur, -ür ekiyle 

Tek heceli fiillere genellikle bu ek getirilir: 

t.1.k. -ur-am, -ür-em 
tamām ḳıl-ur-am 56b/13, bil-ür-em 45b/10, nimet vir-ür-em 

56b/12 
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t.2.k. -ur-sın, -ür-sin 
dīnsiz ol-ur-sın 28b/4, farḳ bul-ur-sın 21a/12, ḳādir ol-ur-sın 

71b/9, maḥrūm ḳal-ur-sın 11b/13, żarar ḳılmış ol-ur-sın 71a/13, 

bil-ür-sin 49a/5, 59a/5, 88b/9, gel-ür-sin 5b/1, gör-ür-sin 21b/1, 

32b/2, 71b/11  

t.3.k. -ur, -ür  
al-ur 2a/9, 58b/13, 61b/1, artur-ur 73b/10, 73b/12, bul-ur 38a/12, 

40a/13, 69b/3, buyur-ur 12b/8, 67a/8, helāk ḳıl-ur 7b/8, inan-ur 

36b/12, ḳabūl ḳılın-ur 58b/10, müflis ḳal-ur 14a/8, oḳun-ur 

51a/5, ṣan-ur 13b/5, 43a/11, ṭoldur-ur 18a/2, ṭutun-ur 41b/8, var-

ur 32b/8, yazıl-ur 66a/1, 71a/11, bil-ür 10b/12, 61b/4, 84a/2, 

gel-ür 2b/10, 37a/4, 75b/6, getürül-ür 29a/8, söylen-ür 64a/4, öl-

ür 71b/12, vir-ür 1b/9, 38b/4, viril-ür 31b/7, 70b/1 

ç.1.k. -ür-üz 
vir-ür-üz 69a/5 

ç.2.k. -ür-siz 
bil-ür-siz 48a/7, gör-ür-siz 65a/11 

ç.3.k. -ur-lar, -ür-ler 
al-ur-lar 73b/2, 79a/5, bul-ur-lar 86b/5, ḳıl-ur-lar 30a/10, 50b/3, 

92a/3, ṣan-ur-lar 51a/13, bil-ür-ler 12a/10, 37b/12, 88a/12, vir-

ür-ler 15b/5, 39a/13 

 

-ar, -er ekiyle 

t.1.k. -ar-am, -er-em 
ḳorḫ-ar-am 60b/1, ḳorḳ-ar-am 69a/13, ṣal-ar-am 85b/11, ṭut-ar-

am 5a/10, 53b/7, sev-er-em 11b/3, 27b/2 
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t.3.k. -ar, -er  
çıḳ-ar 36a/9, 82b/8, 87b/9, ḳorḫ-ar 79b/6, 79b/7, say-ar 77a/5, 

geç-er 58b/13, 80b/12, gid-er 43b/4, 47a/10, gül-er 35a/11, kes-

er 18b/3, sev-er 20a/3, 41a/12, 42b/11 

ç.1.k. -er-iz 
ṭaleb id-er-iz 26b/1 

ç.3.k. -ar-lar, -er-ler 
ṭut-ar-lar 54b/1, yaz-ar-lar 10b/5, 71b/1, eyd-er-ler 56a/12, 56b/1, 

ṣabr id-er-ler 73a/7, sev-er-ler 22a/8, yigit id-er-ler 9b/3 

Geniş Zamanın Olumsuzu 

t.1.k. -maz-am, -mez-em 
girü al-maz-am 74a/5, ṣan-maz-am 6b/3, tezkiye ḳıl-maz-am 

16b/6, unut-maz-am 28b/8, bil-mez-em 60a/8, 60b/13, cem 

eyle-mez-em 78a/13, dile-mez-em 27a/10, 27a/11, işle-mez-em 

6b/2, söyle-mez-em 11a/2, şehādet it-mez-em 79a/2 

t.2.k. -maz-sın -mez-sin 
me`ḫūẕ ol-maz-sın 56a/5, bil-mez-sin 4b/11 

t.3.k. -maz, -mez 
bāḳī ḳal-maz 43a/11, egri ol-maz 11a/8, ḫalāṣ bul-maz 12b/3, 

merdlik ol-maz 18b/7, bil-mez 32b/4, 40b/6, dile-mez 84b/6, 

düş-mez 39b/13, git-mez 63a/8, gör-mez 57a/10, ḳanāat eyle-

mez 35b/1, minnet eyle-mez 52b/11, söyle-mez 51a/11, vücūda 

gel-mez 84a/11, ye-mez 84a/6  
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ç.3.k. -maz-lar, -mez-ler 
al-maz-lar 22a/11, ḫalāṣ bul-maz-lar 59b/10, oruç ṭut-maz-lar 

51b/1, ṣaḳla-maz-lar 22a/12, bil-mez-ler 27b/12, 44b/10, ḳabūl 

it-mez-ler 12b/7, kerīh gör-mez-ler 13b/7, vir-mez-ler 22a/11 

Soru Şekli 
anı bil-ür  misin 26a/9, dünyāyı sev-er-ler  mi 22a/8, oruç ṭut-ar  

mısın 5a/9 

 

4.2.6.4.1.ç. Şimdiki Zaman 

Şimdiki zamanın metnimizdeki örnekleri azdır. Şimdiki zamanın 

metnimizde -yor, -(Ü)r  ve -maḳda ekleriyle çekimlenmiş örnekleri şunlardır: 

diline getür-i-yor 51b/5, özinüñ ırḳını kes-e-yor 51b/4 

t.1.k. -(Ü)r-am, -(Ü)r-em 
ḳorḫ-a-r-am 60b/1, 69a/13, ṭut-a-r-am 5a/10, bil-ü-r-em 9a/4, 

iled-ü-r-em 92b/1, sev-e-r-em 27b/2, ẓann eyle-r-em 16b/5 

t.2.k. -(Ü)r-sın, -(Ü)r-sin 
aġla-r-sın 74b/10, şād ol-u-r-sın 49b/3, gel-ü-r-sin 5b/1, 11b/13, 

ne bil-ü-r-sin 6a/6, ne di-r-sin 60b/13, ne iste-r-sin 36a/3, ne 

işle-r-sin 5b/1, neden di-r-sin 92a/10, n’eyle-r-sin 4a/6  

Soru Şekli 
 bī-aḳllar ṣıfatı üzre ol-maḳda mıdur 18b/12, enbiyā ṣıfatı üzre 

ol-maḳda mı 18b/11 

 

 

 



 

 

256

4.2.6.4.2. Tasarlama Kipleri 

4.2.6.4.2.a. İstek Kipi 

İstek kipinin çekimi için metnimizden aşağıdaki örnekler seçilmiştir: 

t.1.k. -a-m, -e-m 
aġla-y-a-m 74b/11, geydürmiş ol-a-m 74a/4, ḳon-a-m 36a/7, 

tevbe ḳıl-a-m 61b76, amel eyle-y-e-m 27b/1, dile-y-e-m 61b/7, 

gid-e-m 28b/9, gör-e-m 92a/4, işid-e-m 27b/1 

t.2.k. -a-sın, -e-sin 
bul-a-sın 62a/9, ednā ṭut-a-sın 56b/9, meşġūl ol-a-sın 49b/1, 

ulaş-a-sın 19b/7, var-a-sın 28b/2, bil-e-sin 75a/10, 75b/4, 83b/2, 

dile-y-e-sin 20b/2, gör-e-sin 19a/12, ḳanāat eyle-y-e-sin 29a/1, 

ṣadaḳa vir-e-sin 30b/10, söyle-y-e-sin 13a/3 

t.3.k. -a, -e 
açıl-a 27a/11, 71b/8, añla-y-a 11b/10, 57b/2, bul-a 15b/1, 39a/11, 

88a/4, ḳal-a 61b/13, 68b/4, saḳla-y-a 34a/8, 45a/8, bil-e 5b/7, 

48b/5, 86b/12, cevāb vir-e 8a/10, el çek-e 12a/8, işle-y-e 63b/8, 

65b/2, öl-e 31a/10, 65b/12, söyle-y-e 2a/8, yalan söyle-y-e 10b/6  

ç.2.k. -a-sız, -e-siz 
añ-a-sız 6b/5, ḳādir ol-a-sız 19b/12, münkir ol-a-sız 69b/1, yaḳın 

ol-a-sız 4a/11, otur-a-sız 9a/8, gör-e-siz 4a/11 

ç.3.k. -a-lar, -e-ler 
cür`et ḳıl-a-lar 65b/3, ṣaḳla-y-a-lar 30a/7, ṭaşra çıḳar-a-lar 83a/6, 

bil-e-ler 8a/5, 13a/13, di-y-e-ler 42a/6, gey-e-ler 30a/7, medḥ id-

e-ler 17a/2, 17a/6, ye-y-e-ler 30a/6 
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İstek Kipinin Olumsuzu 

t.1.k. -ma-y-a-m 
girü ḳal-ma-y-a-m 25b/11, mürā`ī ol-ma-y-a-m 79b/5 

t.2.k. -ma-y-a-sın, -me-y-e-sin 
tenaum ṭarīḳin ṭut-ma-y-a-sın 29a/1, bil-me-y-e-sin 4b/11, 

iẓhār it-me-y-e-sin 21b/5, muḥāl gör-me-y-e-sin 89a/8, öp-me-y-

e-sin 91b/12, şiḳāyet eyle-me-y-e-sin 74a/13, teşvīşe düş-me-y-

e-sin 35a/8 

t.3.k. -ma-y-a, -me-y-e 
ara-ma-y-a 30a/13, baḳ-ma-y-a 49b/6, ivaż um-ma-y-a 38b/12, 

malūm ol-ma-y-a 48b/2, ṣındur-ma-y-a 25b/11, ṣoḥbet ḳıl-ma-

y-a 81a/12, taḥḳīḳ ḳıl-ma-y-a 14a/3, boyun eg-me-y-e 57a/5, ele 

gir-me-y-e 55a/6, gizle-me-y-e 46a/2, ḫavf eyle-me-y-e 78b/4, 

müşkil gel-me-y-e 38b/3, selām vir-me-y-e 30a/13, söyle-me-y-

e 7b/7, tama kesil-me-y-e 49b/7 

ç.3.k. -ma-y-a-lar, -me-y-e-ler 
muḥālifet ol-ma-y-a-lar 70b/5, ṭoy-ma-y-a-lar 30a/8, ḳanāat it-

me-y-e-ler 30a/9, ṣanat idin-me-y-e-ler 8b/8, yalan söyle-me-y-

e-ler 11b/7 

4.2.6.4.2.b. Emir Kipi 

Emir kipi yukarıda anlatılan emir kipinde kullanılan kişi ekleriyle 

çekimlenir: 

t.1.k. -eyim 
bindür-eyim 9b/10, gid-eyim 28b/8, talīm id-eyim 20a/9 
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t.2.k. -gil (eksiz) 
bil-gil 1b/5, 29b/9, 90b/3, di-gil 41b/3, bil 82b/13, iyt 15b/7, git 

28b/8, oḳı 27a/13, ṣadaḳa eyle 31a/1, ṭan iyle 21a/3 

t.3.k. -sun, -sün 
ḳalḳ-sun 26a/3, otur-sun 26a/5, 26a/6, tevbe ḳıl-sun 58b/8, ele 

gir-sün 24b/7, gül-sün 9a/1, salavāt getür-sün 90b/5 

ç.1.k. -alum, -elüm 
ṭut-alum 36b/9, 54b/13, ad vir-elüm 70a/10, beyān id-elüm 

3a/10, 3b/2, 4b/12, beyān ü şerh eyle-y-elüm 3b/1 

ç.2.k. -ñ, -uñ, -üñ  
ḳo-ñ 30b/4, 90a/12, ṣoḥbet ḳıl-uñ 67a/1, ṣal-uñ 77a/11, var-uñ 

50b/6,  getür-üñ 60b/10 

ç.3.k. -sun-lar, -sün-ler 
zāhid ṣan-sunlar 46a/2, icrā it-sünler 67a/3  

Emir Kipinin Olumsuzu 
aġla-ma 789a/8, inan-ma 36a/12, 36b/7, ṣat-ma 22a/5, unut-ma 

28b/7, yapış-ma 61a/4, ġam ye-me 36b/6, ġaybet eyle-me 13b/7, 

gümān it-me 61a/3, ḥasret çek-me 36a/9, isrāf eyle-me 35a/7, 

fāriġ ḳıl-ma-sun 29b/12, ol-ma-sun 78a/1, ṣal-ma-sun 56a/7, 

şerīk ḳoş-ma-sun 50a/12, yük çek-me-sün 69a/9, bende’i şākir 

ol-ma-y-alum 74b/10, namāzum ḳıl-ma-sun-lar 79b/4, maġrūr 

ol-ma-sun-lar 79b/5 

Emir Kipinin Soru Şekli 
vāḳıf kıl-ayın mı 19b/6, ḫaber vir-eyin mi 4a/9 
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4.2.6.4.2.c. Dilek-Şart Kipi 

Dilek-şart kipinin eki -sa, -se’dir. Dilek-şart kipi çekimi için 

metnimizden seçilen örnekler şöyledir: 

t.1.k. -sa-m, -se-m 
ṣal-sa-m 35b/10, vir-se-m 35b/6 

t.2.k. -sa-ñ, -se-ñ 
amele ḳıl-sa-ñ 72b/9, dile-se-ñ 71b/9, mücāhede eyle-se-ñ 

21a/10, teslīm eyle-se-ñ 62a/7 

t.3.k. -sa, -se 
aġla-sa 61a/10, bul-sa 37b/8, çıḳ-sa 51a/1, ḳapla-sa 48b/11, 

namāz ḳıl-sa 68b/7, ṣal-sa 39a/5, oruç ṭut-sa 55b/2, yat-sa 87b/8, 

bil-se 48a/5, dile-se 35a/2,  gör-se 32a/13, 60a/12, işit-se 12b/12, 

naẓar it-se 3a/3, öl-se 12b/9, söz söyle-se 2b/3, 2b/5 

ç.3.k. -sa-lar, -se-ler 
keẟretde ḳıl-sa-lar 47b/12,  ṣor-sa-lar 5b/12, zārī ḳıl-sa-lar 2a/9, 

bil-se-ler 52a/6, dök-se-ler 64b/11, gör-se-ler 59b/11, emānet 

vir-se-ler 52b/9, medḥ it-se-ler 16b/12  

Dilek-Şart Kipinin Olumsuzu 
alı ḳo-ma-sa 35a/3, böyle ḳıl-ma-sa 34b/2, ġālib ol-ma-sa 46a/4, 

29a/10, um-ma-sa 38b/13, yat-ma-sa 87b/10, bil-me-se 84b/7, 

dile-me-se 38b/8, 46a/8, selām vir-me-se 52b/3, teklīf it-me-se 

52b/6 

4.2.6.4.2.ç. Gereklilik Kipi 

Metnimizde çok az örneği bulunan gereklilik kipi aşağıdaki üç şekilde 

ifade edilmektedir: 
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-melü 
eyle-melü 16b/5, söylen-melü 4b/5, vir-melü 38a/3, 38a/5 

-sa gerek, -se gerek 
teslīm eyle-se-ñ gerekdür 62a/7 

gör-se-ler gerekdür 59b/11 

Olumsuzu 
müyesser ol-ma-sa gerekdür 20b/5, ziyāde ol-ma-sa gerekdür 

20b/5  

-maḳ gerek, -mek gerek 
anı minnet bil-mek gerek 49a/4, bī-ḥużūr ol-maḳ gerekdür 

48b/13, şöyle bil-mek gerekdür 64b/4 

Olumsuzu 
 şād ol-ma-maḳ gerek 48b/1, tevbeden ḫālī ol-ma-maḳ gerekdür 

63b/4,  söyle-me-mek gerekdür 13a/7 

4.2.6.5. Fiillerin Birleşik Çekimi 

Fiillerin birleşik çekimi i- fiilinin görülen geçmiş zamanı (hikâye), 

anlatılan geçmiş zamanı (rivayet) ve dilek-şart (şart) şekliyle yapılır. Çekim 

sırasında orta hecenin vurgusuzluğu sebebiyle i- çoğunlukla düşer. 

Metnimizde rivayet şeklinin örneği yoktur. 

4.2.6.5.1. Hikâye Şekli 

4.2.6.5.1.a. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

t.1.k. -dü-m i-di 
di-dü-m i-di 36b/62 
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Olumsuz Soru Şeklinin Hikâyesi 

t.2.k. -me-dü-ñ  mi i-di 
terk eyle-me-dü-ñ  mi idi 60b/5 

4.2.6.5.1.b. Anlatılan Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

t.3.k. -mış i-di, -miş i-di 
cem ol-mış i-di 82b/9, ḳapla-mış i-di 60b/9, ṭaş baġla-mış i-di 

6a/3, vaṣiyyet ḳıl-mış i-di 26a/1, żaīf ol-mış i-di 26b/10, di-miş 

i-di 83a/8, yumış ve gey-miş i-di 25b/9 

ç.2.k. -miş-i-dü-ñüz 
amel it-miş-i-dü-ñüz 50b/7 

ç.3.k. -miş-ler i-di 
men eyle-miş-ler i-di 80a/13 

Anlatılan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumsuzu  
gör-me-miş i-di 25b/12 

4.2.6.5.1.c. Geniş Zamanın Hikâyesi 

t.1.k. -ür-dü-m; -er-dü-m 
sevgülü gör-ür-dü-m 79b/12, ār id-er-dü-m 22b/1 

t.2.k. -ur-du-ñ; -er-dü-ñ 
ġanī ol-ur-du-ñ 36b/1, sev-er-dü-ñ 20a/2 

t.3.k. -r-dı, -r-di; -ur-dı, -ür-di; -ar-dı, -er-di 
yu-r-dı 26b/6, dile-r-di 56b/6, zırh işle-r-di 5b/6, āb-dest al-ur-dı 

26b/5, ibtidā ḳıl-ur-dı 82b/5, nāḳıṣ ol-ur-dı 41b/12, ṣan-ur-dı 

25b/1, gel-ür-di 25b/3, işidil-ür-di 82a/10, aç-ar-dı 25a/7, aç ṭut-

ar-dı 60a/8, ḳorḳ-ar-dı 55b/5, ov-ar-dı 4a/5, çoḳ duālar id-er-di 



 

 

262

25a/13, eyd-er-di 79a/4, feryād id-er-di 79a/7, iyd-er-di 82b/7, 

sil-er-di 6a/4, 92a/5  

ç.2.k. -er-di-ñüz 
gül-er-di-ñüz 9a/5 

ç.3.k. -r-ler-di; -ur-lar-dı, -ür-ler-di, -ür-ler i-di; -ar-lar i-di 
azm eyle-r-ler-di 82b/4, nidā ḳıl-ur-lar-dı 82b/8, lafż bul-ur-lar-

dı 11b/9, ṣaḳın-ur-lar-dı 79b/9, var-ur-lar-dı 83a/5, bil-ür-ler-di 

53b/12, 79b/13, gözed-ür-ler i-di 80b/11, ṭaş at-ar-lar i-di 25b/9 

Geniş Zamanın Hikâyesinin Olumsuzu  

t.1.k. -mez-dü-m 
bāk çek-mez-dü-m 79a/10 

t.2.k. -mez-dü-ñ 
gör-mez-dü-ñ 36b/1 

t.3.k. -maz-dı, -mez-di 
ḥāżır ol-maz-dı 10b/11, sor-maz-dı 5b/7,  taaccüb ol-maz-dı 

52b/7, uġra-maz-dı 82a/12, gel-mez-di 10b/11, medḥ eyle-mez-

di 17a/12, işle-mez-di 65b/4, ye-mez-di 82a/12 

4.2.6.5.1.ç. İstek Kipinin Hikâyesi 

t.1.k. -a-y-du-m, -e-y-dü-m 
aġaç ol-a-y-du-m 83a/2, ṣalmamış ol-a-y-du-m 63a/10, ḳoyun 

ol-a-y-du-m 58b/2, ḳuş ol-a-y-du-m 83a/1, ol kimesne ol-a-y-du-

m 83a/7, ṣaman çöbi ol-a-y-du-m 58b/3, bil-e-y-dü-m 79b/11 

t.2.k. -e-y-dü-ñ 
öldür-e-y-dü-ñ 36a/13, yi-y-e-y-dü-ñ 60a/12 
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t.3.k. -a-y-dı, -e-y-di 
başla-y-a-y-dı 82a/9, bul-a-y-dı 25b/5, mālum ol-a-y-dı 84a/4, 

84a/6, ẟenā ḳıl-a-y-dı 49b/3, yalan ol-a-y-dı 10b/10, bil-e-y-di 

17a/2, ṣadaḳa id-e-y-di 25b/5, şadıluḳ gel-e-y-di 68a/3, gör-e-y-

di 83a/1 

ç.2.k. -e-y-dü-ñüz 
bil-e-y-dü-ñüz 9a/5 

İstek Kipinin Hikâyesinin Olumsuzu 

t.3.k. -ma-y-a-y-dı  
luṭfı ol-ma-y-a-y-dı 92a/7 

4.2.6.5.1.d. Dilek-Şart Kipinin Hikâyesi 

t.1.k. -se-y-dü-m 
bil-se-y-dü-m 79a/10 

t.3.k. -sa i-di 
ol-sa i-di 41b/12 

ç.3.k. -se-ler-di 
vir-se-ler-di 22a/13 

Dilek-Şart Kipinin Hikâyesinin Olumsuzu 

t.3.k. -ma-sa i-di 
bul-ma-sa i-di 25b/6 
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4.2.6.5.2. Şart Şekli 

4.2.6.5.2.a. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

t.2.k. -du-ñ-sa, -du-ñ ise 
żāyi ḳıl-du-ñ-sa 62a/9, saḳla-du-ñ ise 62a/8 

t.3.k. -di ise, -di-y-se 
söyle-di ise 49a/5, dile-di-y-se 82a/4 

4.2.6.5.2.b. Anlatılan Geçmiş Zamanın Şartı 

t.3.k. -mış i-se, -miş i-se 
yaradıl-mış i-se 76b/3, yarat-mış i-se 76b/10, rāst söyle-miş i-se 

48b/8, ṭan-ıla söyle-miş i-se 49a/8 

Anlatılan Geçmiş Zamanın Olumsuzunun Şartı  

t.3.k. -me-miş i-se  
ol sözi di-me-miş i-se 11b/2 

4.2.6.5.2.c. Geniş Zamanın Şartı 

t.1.k. -ur-sa-m; -er-se-m 
 naṣīb bul-ur-sa-m 60b/2, amel id-er-se-m 63b/1 

t.2.k. -r-se-ñ; -ur-sa-ñ, -ür-se-ñ; -ar-sa-ñ 
dirīġ eyle-r-se-ñ 28b/4, iste-r-se-ñ 88b/5, ḥāṣıl ḳıl-ur-sa-ñ 71a/8, 

irāż ḳıl-ur-sa-ñ 71a/11, söylemiş ol-ur-sa-ñ 12b/13, 13a/1, gör-

ür-se-ñ 79b/4, ṣor-ar-sa-ñ 5a/8, 5a/10 

t.3.k. r-sa, -r-se; -ur-sa, -ür-se, -ür i-se; -ar-sa, -er-se 
göñül baġla-r-sa 73a/5, ḳo-r-sa 31a/2, dile-r-se 82a/2, 82a/5, 

82b/1, di-r-se 5a/10, 21a/3, 21a/4, ḥareket eyle-r-se 59b/1, ṭaleb 

eyle-r-se 23b/9, yalan söyle-r-se 5a/11, ayb bul-ur-sa 14a/11, 
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bāḳī ḳal-ur-sa 56a/4, böyle ol-ur-sa 5b/3, ḳarar ḳıl-ur-sa 39b/6, 

yalan ol-ur-sa 48b/8, yat-ur-sa 89b/13, bil-ür-se 32b/7, 48b/9, 

gör-ür-se 30a/12, öl-ür-se 90a/1, söylen-ür-se 52a/11, görin-ür i-

se 23a/13, ḳarar ṭut-ar-sa 73a/5, oruç ṭut-ar-sa 10a/12, um-ar-sa 

38b/4, gümān id-er-se 16b/8 

ç.3.k. -r-ler-se; -ur-lar i-se; -er-ler-se 
dile-r-ler-se 38a/1, ne ḳıl-ur-lar i-se 30a/10, tevbe eyle-r-ler-se 

63a/13, ṭaleb id-er-ler-se 45b/7 

Geniş Zamanın Olumsuzunun Şartı 

t.2.k. -maz-sa-ñ, -mez-se-ñ 
ṭaşra çıḳ-maz-sa-ñ 31b/10, bu dereceye iriş-mez-se-ñ 28b/13, 

cehd it-mez-se-ñ 71b/3, gör-mez-se-ñ 79b/1, noḳsan söyle-mez-

se-ñ 5a/5 

t.3.k. -maz-sa, -mez-se 
ayb bul-maz-sa 14a/13, ḳarār ḳıl-maz-sa 39b/6, ḳādir ol-maz-sa 

7b/7, 19a/2, aybın di-mez-se 15a/5, bil-mez-se 32b/6, 48b/10, 

77a/5, ḫātırına gel-mez-se 87a/2, ḫavf eyle-mez-se 78b/2, żabt 

it-mez-se 73a/4, söyle-mez-se 52a/12, vir-mez-se 34a/9 

ç.2.k. -maz-sa-ñuz 
andan dut-maz-sa-ñuz 69a/11 

ç.3.k. maz-lar-sa 
puta ṭap-maz-lar-sa 22a/9 
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4.2.7. FİİLİMSİLER 

Fiilimsiler, fiil kök veya gövdelerinden (-mA, -mAk, -Iş, -An, -AcAk,    
-dIk, -mIş, -A, -IncA, -ArAk, -Up gibi) belli eklerle türetilerek isim, sıfat ve 

zarf görevinde kullanılan kelimelerdir. Fiilimsileri türetmeye yarayan ekler, 

fiilin temel anlamını değiştirmedikleri için fiilden isim yapma eklerinden 

ayrılırlar. 

4.2.7.1. İsim-Fiiller 

-mA, -mAk, -Iş ekleriyle fiillerden türetilen isim-fiiller, fiildeki temel 

anlama bağlı olarak kılış, oluş ve durumların isimlerini bildirirler. 

Metnimizden seçtiğimiz örnekler aşağıdadır:  

-ma, -me eki 
dünyādan ol-ma-sı 23a/3, ḥarām ol-ma-sına 30b/2, oyna-ma-sın 

42b/2, uyu-ma-sı 3b/6, yazıl-ma-sı 88b/13, dön-me-si 85b/2, 

dön-me-si-dür 85a/13, söyle-me-si 3b/6, 29a/10, ye-me-si 3b/6, 

yörü-me-si 52a/1, yörü-me-si-nden 51b/9 

-maḳ, -mek eki 
aġla-maġ-uñ 61a/10, aġla-maḳ 26b/9, 82a/11, al-maġ-a 22b/1, 

22b/2, al-maḳ 15a/52, baḳ-maḳ 54a/2, bul-maḳ 50b/4, 58b/8, 

bul-maḳ-dan 71a/12, çıḳ-maġ-a 2a/12, ırla-maḳ 8a/8, oḳu-maḳ 

88b/5, oruç ṭut-maġ-a 51a/8, ṣakın-maḳ 50a/1, ṣor-maġ-a 83a/5, 

ṭur-maḳ 58b/12, uç-maġ-a 63a/8, uç-maḳ-dan 37b/3, uyu-maḳ 

87b/7, uzat-maḳ 7a/13, bil-mek 22b/5, bil-mek-den 64b/3, di-

mek 6a/10, 91b/9, diñle-mek 67a/11, 82b/1, el çek-meg-e 29a/5,  

gör-meg-e 2b/6, işle-mek 65b/4, 67a/9, işle-mek-de 63a/1, ölme-

meg-üñ 79a/13, söyle-mek 1b/5, 87b/3, yi-mek-den 36a/4 

-ış eki 
yaradıl-ış-dan 21b/2 
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4.2.7.2. Sıfat-Fiiller 

İsim gibi çekimlenen sıfat-fiiller, fiillerin sıfat şekilleridir. Metnimizden 

tespit edilen sıfat-fiiller, ifade ettikleri zamana göre geniş zaman, geçmiş 

zaman ve gelecek zaman sıfat-fiilleri olarak aşağıda örneklenmiştir: 

4.2.7.2.1. Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri 

-an, -en eki 
añla-y-an 61a/2, dost ṭutun-an kimesnenüñ 21a/12, ġaybetden 

ol-an tevbe’i 12b/7, ḳıl-an 86a/4, vücūdda ol-an nesneler 1b/8, 

mühim olma-y-an söz 5a/2, yazıl-an nesnelerüñ 89a/1, bil-en 

61a/3, diñle-y-en söyle-y-en ile şerikdür 13b/8, geç-en namāzı 

53b/3, gizle-y-en 14b/1, geç-en nesneye 36b/6, medḥ eyle-y-en 

48a/11, öl-en sulṭānlar 47a/7, söylen-en söz 5b/3, 10b/10, yalan 

söyle-y-en kimesne 2b/10 

-ar, -er eki 
belāya ṣabr id-er kimse 35b/11 

-maz, -mez eki 
yara-maz ayb 14b/3, yara-maz fāl 20a/11, yara-maz gümān 

14a/1, 20a/8, yara-maz işler 9a/7, yara-maz soydan 77b/1, 

düken-mez ġuṣṣalu kimesne 35b/12 

-ur eki 
ol-ur olmaz sözde 6b/5 

4.2.7.2.2. Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri 

-duḳ, -dük eki 
ārzū ḳıl-duġ-ı nesne’i 37b/8, mālik ol-duġ-ı nesne 35a/1, olma-

duġ-ı 14b/2, ṣanma-duġ-ı 37a/4, ṭaşra çıḳ-duġ-ı ḥīnde 62b/7, 

uyan-duġ-ı vaḳtde 89b/3, żāyi ḳıl-duġ-ı gibi 17b/6, bil-düg-ini 
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40b/7, Dāvūd’uñ işle-düg-i 5b/7, dileme-düg-i 80b/5, maḥv 

eyle-düg-i gibi 14a/9, naḳl it-düg-i söze 15b/13, sev-düg-inüñ 

43a/2, söyleme-düg-ini 48a/5, Ömer’üñ öl-düg-ini 28a/8 

-mış, -miş eki 
aç ḳal-mış kimesne 77a/3, yaradıl-mış-laruñ 88b/6, depelen-miş 

84a/1, öl-miş-lere 88a/4, öl-miş-lerdeniz 28a/10 

4.2.7.2.3. Gelecek Zaman Sıfat-Fiili 

-acaḳ, -ecek eki 
ḳūt ol-acaḳ deñlü 25b/5, nice ol-acaġ-ı 17a/8, yat-acaḳ ḥīnde 

89b/2, 90a/4, yat-acaḳ vaḳtde 89b/4, 89b/6, gel-ecek zamānda 

17a/2, gel-ecek żararından 70a/8, ḳarār id-eceg-in 78b/12, 

kifāyet id-ecek miḳdārından 30b/5, öl-eceg-üm 79a/10, taṣarruf 

id-ecek yiri 42b/9 

4.2.7.3. Zarf-Fiiller 

Zarf-fiiller, fiillerin zarf şekilleridir. Fiillerden belli eklerle türetilmekle 

birlikte fiil çekimine girmezler. Zarf-fiil eklerinden bir kısmı, ek 

birleşmelerinden oluşmuştur. Bunlar cümledeki kelimeleri hâl veya zaman 

ilgisiyle bağlamaya yaradıkları gibi cümleleri de doğrudan birbirine 

bağlayabilir. 

4.2.7.3.1. Hâl Bildiren Zarf-Fiil Ekleri 

-a eki 
ṭam-a ṭam-a (damlaya damlaya) 64b/10 

-ken, -iken eki 
ḫaberin söyler-ken 13a/12, özini medḥ eyler-ken 17b/1, özine 

ḫışm ider-ken 23b/9, ibādet eyler-ken 52a/13, bir kimesne 

oturur-ken 84b/13 
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-ü eki 
bāṭıl ḳıl di-y-ü 56a/6, gülsün di-y-ü 9a/1, īmān nedür di-y-ü 

72b/12, ne işlersin di-y-ü 5b/1, niçün ḳılmadum di-y-ü 60a/6, ol 

eyleme di-y-ü 70a/11, oruç ṭutar mısın di-y-ü 5a/9, seni ṭamuya 

salmasun di-y-ü 56a/7 

4.2.7.3.2. Zaman Belirten Zarf-Fiil Ekleri 

-duḳca eki 
ḫışm odı alavlan-duḳca 19a/2, bir öẕr olma-duḳca 14b/4, 

mümkin ol-duḳca 3b/4 

-duḳda, -dükde eki 
Getirildiği kelimeye -dığı zaman anlamını katar. 

ḥāżır ol-duḳda 51b/12, Īsā (ṣ.a.s.) yat-duḳda 60b/4, ol cihāna 

daḫı var-duḳda 2b/11, sū`āl olın-duḳda 72b/12, ṭaşra çıḳ-duḳda 

50b/13, uyḫuya var-duḳda 88a/3, żāyi ḳıl-duḳda 61a/9, anı 

söyle-dükde 11a/5, Ḥaḳ Teālā’ı gör-dükde 23b/9, maḥşer 

yerine gel-dükde 23b/11, melekü’l-mevti gör-dükde 61b/4, öl-

dükde 47a/5, 65b/11, 78a/1, ölüm vaḳtine gel-dükde 62a/3, 

ṣadaḳa’ı vir-dükde 50b/10, te`līf eyle-dükde 63b/5, ẓuhūr it-

dükde 36b/11 

-(y)ıcaḳ, -(y)icek eki 
-ınca, -ince  anlamındadır. 

ḳādir olma-y-ıcaḳ ne fāyide it- 70a/3, kimesne ḳabūl itme-y-icek 

ve ḳorḫusından olmaduġunı bil- 48a/5 

-ınca, -ince eki 
ādeti ol-ınca 40a/4, ḳabre var-ınca 31a/6, 31a/8, maşūḳdan 

ayrılma-y-ınca 39a/4, muḥtāc olma-y-ınca 84a/11, ṭoy-ınca 
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60a/12, vācib olma-y-ınca 59a/2, żarūret olma-y-ınca 11b/6, bu 

maḥalle gel-ince 27b/9, ḥelāl itme-y-ince 12b/8, öl-ince 31a/5, 

31a/7, uçmaġa iriş-ince 63a/8 

Günümüzde -ıncaya kadar, -inceye kadar şekliyle bildirilen durum da     

-ınca, -ince ekiyle karşılanmaktadır: 

şarḳdan ġarba var-ınca 47a/3 

-medin eki 
Bu dönemde, ek henüz -madan, -meden şekline dönüşmemiştir. 

tevbe it-medin ölmiş ol- 12b/10 

-meksizün eki 
Birleşik bir ektir. -mAk isim-fiili, -sIz isimden isim yapma eki (yokluk 

bildirir) ve -In vasıta hâli eklerinin kaynaşmasından oluşmuştur. Cümledeki 

asıl eylemin kendisindeki hareketten bağımsız gerçekleştiğini bildirir. 

ṣabr it-meksizün 78a/10, seni gör-meksizün 41a/8, terk it-

meksizün 78a/9 

-mazdan evvel, -mezden evvel 
güneş maġribden ṭoġ-mazdan evvel 58b/9, şehīd ol-mazdan 

evvel 92a/8, istiġfār it-mezden evvel 59a/4, şol gün gel-mezden 

ilerü 15b/3 

 

4.2.7.3.3. Bağlama Görevindeki Zarf-Fiil Ekleri 

-üben eki 
-up, -üp ekinin genişletilmiş biçimidir. Metnimizde tek örneği vardır: 

fikr id-üben 48b/1 
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-up, -üp eki 
Eski Türkçede sadece -p şekli tespit edilmiştir. Metnimizde ekin 

önündeki bağlayıcı ünlüler (u, ü) eke dahil olmuştur. Ünlüyle biten fiillere 

getirilirken araya -y- yardımcı ünsüzü girer.  

āb-dest al-up 87b/9, 91b/7, 91b/8, aldan-up 86b/5, ayaġı-y-la 

baṣ-up 16b/1, bir ḳavm ile otur-up 5a/3, dost ṭutun-up 46a/10, 

dünyā’ı dolaş-up 41a/6, fetvā ṣor-up 14b/12, ḳādir ol-up 14b/12, 

ḳatı aç-up 35a/7, masḥaraya al-up 10a/3, meşġūl ol-up 72a/8, 

oruç ṭut-up 69a/9, 74b/8, uç-up 36a/6, 36b/12, oḳu-y-up 90a/2, 

90b/12, baġı çöz-üp 6b/9, bezen-üp 51a/12, göñline düş-üp 

21a/8, gözine sür-üp32a/1, işid-üp 21a/7, kerīh gör-üp 49b/8, 

söz getür-üp 51a/12, tevbe id-üp 12b/9, azm eyle-y-üp 2a/11, 

söyle-y-üp 2a/12, 16a/11, ṭaām ye-y-üp 74b/7, terk eyle-y-üp 

35a/3 

4.2.8. YAPILARI BAKIMINDAN FİİLLER 

4.2.8.1. Basit Fiiller 

Herhangi bir yapım ekiyle türetilmeyen veya birleşik bir yapıda 

bulunmayan basit fiiller için metnimizden seçtiğimiz örnekler aşağıdadır. Bu 

örneklerden bazıları türemiş fiil olarak değerlendirilebilir ancak bunlardaki 

yapım eklerinin zamanla fiil köküyle kaynaştığını düşünüyoruz. 

al-dı 31b/9, al-dılar 77b/5, añ-asız 6b/5, ara-maya 30a/13, at-uñ 

25b/10, baḳ-a 57a/6, bil-di 5b/10, 60b/11, bit-e 77a/12, bul-sa 

37b/8, çek-er 42b/12, çıḳ-dum 36b/9, dök-seler 64b/11, geç-di 

61b/7, gel-düm 12a/9, gey-di 5b/9, gir-di 6a/13, git-düm 12a/1, 

gör-di 26a/2, iç-di 60b/11, ḳal-dı 26a/7, ḳo-r 57a/8, oḳı 27a/13, 

öl-se 12b/9, ṣal-uñ 77a/11, ṣan-dum 27b/13, ṣat 22a/4, sev-e 

41a/11, ṣor-dı 50b/3, sür-e 90a/3, ṭut-aram 5a/10, uç-dı 36b/10, 
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var-dum 26b/4, vir-ürem 56b/12, yat-sa 87b/8, ye-rem 36a/4, 

yu-rdı 26b/6 

 4.2.8.2. Birleşik Fiiller 

“Birleşik fiiller, bir ad ile bir yardımcı fiilin, iki ayrı fiil şeklinin yahut 

da ad soylu bir veya birden çok kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan 

ve tek bir kavrama karşılık olan fiil türleridir.” (Korkmaz, 2003: 150) Buna 

göre birleşik fiiller, dört grupta incelenebilir:  

a) İsimlerle yapılan birleşik fiiller 

b) Anlamca kaynaşmış veya deyimleşmiş birleşik fiiller 

c) Karmaşık fiiller 

ç) Tasvir fiilleri 

Fiillerin (hikâye, rivayet, şart) birleşik çekimlerini, birleşik fiiller başlığı 

altında değerlendirmiyoruz. Bunlar fiil bahsinde işlenmiştir. Birleşik fiiller, 

metnimizden seçilen örneklerle aşağıda sıralanmıştır: 

4.2.8.2.1. İsimlerle Yapılan Birleşik Fiiller 

Çoğunlukla yabancı asıllı isimlerden sonra gelen eyle-, it-, ḳıl- ve ol- 
fiilleriyle oluşturulan bu gruptaki birleşik fiillerde, asıl yardımcı fiiller 

anlamdan ziyade bir görev üstlenir ve kullanıldığı isimle birlikte anlam 

kazanır. Bunlar dizinde gösterildiği için buraya bazı örnekleri almakla 

yetiniyoruz: 

eyle-: 
afv eyle- 19b/12, arāste eyle- 55b/4, baḥilluḳ eyle- 7a/10, bed-

duā eyle- 19b/10, beyān eyle- 57b/10, cebr eyle- 19b/11, cem 

eyle- 78a/13, def eyle- 18a/4, dirīġ eyle- 28b/4, duā eyle- 

21a/6, emr eyle- 3b/10, fehm eyle- 86b/11, fikr eyle- 19a/6, 

54b/10, ġaybet eyle- 13b/6, gümān eyle- 67b/10, ḥacc eyle- 
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86a/7, ḫalāṣ eyle- 59b/7, ḫalḳ eyle- 90a/7, ḫarc eyle- 61a/12, 

ḫavf eyle- 78b/4, hażm eyle- 19b/1, helāk eyle- 32b/5, ḫışm 

eyle- 17b/4, hicret eyle- 83b/8, ḥikāyet eyle- 7a/1, ḥisāb eyle- 

68a/10, ḥükm eyle- 82a/4, ıraḳ eyle- 62b/10, ibādet eyle- 

52b/13, ilāc eyle- 55a/12, ināyet eyle- 13a/11, itiḳād eyle- 

75b/7, iẓhār eyle- 53b/3, ḳabūl eyle- 63a/13, ḳahr eyle- 72a/9, 

ḳanāat eyle- 40b/1, ḳaṣd eyle- 25a/2, keffāret eyle- 67a/7, laṭīfe 

eyle- 9a/11, maḥv eyle- 67a/10, medḥ eyle- 55a/1, men eyle- 

70a/11, merḥamet eyle- 56b/3, minnet eyle- 52b/11, muḫalifet 

eyle- 21b/13, naẓar eyle- 49b/5, nidā eyle- 88b/1, nikāḥ eyle- 

83b/11, pāk eyle- 55b/3, recā eyle- 69b/2, riyā eyle- 35a/12, ṣabr 

eyle- 72a/8, ṣarf eyle- 76b/8, şikāyet eyle- 74a/13, şükr eyle- 

74b/7, ṭāat eyle- 21b/12, ṭaleb eyle- 50b/7, ṭan eyle- 65a/7, 

taṣarruf eyle- 2a/4, terk eyle- 6b/8, tevbe eyle- 59a/2, uzlet 

eyle- 6a/1, yād eyle- 74b/5, yoldaşluḳ eyle- 21a/5, ẓann eyle- 

16b/5, ẕikr eyle- 24a/7, ẓulm eyle- 19a/8 

it-: 
ādet it- 11a/2, afv it- 17b/9, amel it- 50b/7, ār it- 22b/2, 

beyān it- 1b/5, cedel it- 7a/3, cehd it- 71b/3, cem it- 25b/8, 

duālar it- 25b/13, edā it- 68b/12, eẟer it- 64b/11, fāyide it-70a/3, 

fehm it- 87a/8, feryād it- 79a/7, ġıybet it- 34a/10, gümān it- 

61a/3, ḫalṭ it- 92b/5, ḫarc it- 84a/4, ḫavf it-78b/1, ḥaẕer it- 15a/2, 

hażm it- 17b/9, helāk it- 30b/6, ḥelāl it- 12b/8, ḫışm it- 23b/9, 

ḫıyānet it- 10b/1, ḫilaf it-10a/13, hücūm it- 56a/1, icāb it- 38a/8, 

icrā it- 67a/3, iḫtiyār it- 61a/4, iḳtidā it- 65b/8, 65b/9, iktifā it- 

25a/11, ilāc it- 14a/5, istifrāġ it- 60b/12, istiġfār it- 90a/7, 

itiḳād it- 75b/10, iẓhār it- 51a/3, ḳabūl it- 54a/12, ḳanāat it- 

30a/9, ḳarār it- 66b/12, ḳaṣd it- 46b/3, kifāyet it- 57b/5, maḥv it- 

69a/11, 67a/10, medḥ it- 16b/12, meşġūl it- 34b/9, mücāhede it- 
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54b/2, müdāvemet it- 90b/6, müsāmaḥa it- 92a/2, müşāhede it- 

52b/4, naḳl it- 16a/6, naẓar it- 3a/3, nidā it- 50b/6, perhīz it- 

51b/5, ṣabr it-73a/7, ṣadaḳa it- 25b/5, sirāyet it- 77b/4, şehādet 

it- 79a/2, taḥṣīl it- 30b/6, ṭaleb it- 26b/5, talīm it- 20a/9, tamām 

it- 54a/4, terkīb it- 19a/4, tevbe it- 62a/3, vaṣiyyet it- 89b/4, vefā 

it- 31a/5, 31a/9, yardum it- 30b/3, ẕemm it- 54b/13, ẕikr it- 

51a/6, ziyān it- 30a/1, ẓuhūr it- 85b/7 

ḳıl-: 
afv ḳıl- 19b/9, amele ḳıl- 72b/9, aṭā ḳıl- 19b/8, baḫīlluḳ ḳıl- 

6a/7, bāṭıl ḳıl- 56a/6, beşāret ḳıl- 63a/13, cür`et ḳıl- 65b/3, 

delālet ḳıl- 66b/6, duā ḳıl- 28a/12, 34b/13, emīn ḳıl- 78b/1, 

fāriġ ḳıl- 29b/12, feryād ḳıl- 82b/7, ġālib ḳıl- 39a/11, 57a/9, 

ġaybet ḳıl- 13b/5, ḥāṣıl ḳıl- 71a/8, ḥaẕer ḳıl- 77a/12, helāk ḳıl- 

7b/8, ḥidāyet ḳıl- 70a/1, ḥikāyet ḳıl- 66a/4, ḥürmet ḳıl- 30b/1, 

ibādet ḳıl- 77b/10, ilāc ḳıl- 55a/5, iḳtidā ḳıl- 69b/4, ḳarār ḳıl- 

39b/6, lanet ḳıl- 7b/12, maḥrūm ḳıl- 19b/8, meşġūl ḳıl- 76a/9, 

muḳābele ḳıl- 52a/8, müşāhede ḳıl- 32b/1, müvekkel ḳıl- 69b/10, 

nafaḳa ḳıl- 33b/5, namāz ḳıl- 68b/7, naẓar ḳıl- 67a/6, nidā ḳıl- 

54b/5, raḥmet ḳıl- 92b/4, rivāyet ḳıl- 27a/6, riyā ḳıl- 54b/8, 

ṣadaḳa ḳıl- 67a/13, ẟenā ḳıl- 49b/3, ṣoḥbet ḳıl- 81a/11, ṭāat ḳıl- 

60a/6, tamām ḳıl- 56b/13, tevbe ḳıl- 58b/8, vaṣiyyet ḳıl- 79a/12, 

yoldaş ḳıl- 74b/3, zāyil ḳıl- 39b/3, żāyi ḳıl-  8b/10, 53b/9, 

ziyāde ḳıl- 68b/1 

ḳılın-: 
ḥazer ḳılın- 29b/8, ḳabūl ḳılın- 58b/10 

ol-: 
 āfet ol- 5a/9, āgāh ol- 59a/10, ālim ol- 44a/8, 65b/2, āsī ol- 

54a/8, āşikāre ol- 55a-11, az ol- 64b/9, aẕāb ol- 59b/12, baġlu 
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ol- 34a/13, baḫīl ol- 38a/2, bāiẟ ol- 86b/3, bāḳī ol- 65b/13, bāṭıl 

ol- 5b/3, 47a/5, bed-baḫṭ ol- 61b/12, berāber ol- 42a/2, beyān ol- 

86a/9, bī-ḥużūr ol- 12b/13, cāyiz ol- 50b/13, cem ol- 19b/3, 

dāḫil ol- 24a/6, dervīş ol- 29a/10, dimek ol- 11a/13, 45a/2, 

91b/9, dīnsiz ol- 28b/4, dürüst ol- 53a/10, ednā ol- 60b/2, egri 

ol- 2b/6, emīn ol- 46b/5, epsem ol- 4a/9, esīr ol- 44a/13, fehm 

ol- 52a/2, fetḥ ol- 55b/9, fevt ol- 55a/7, ġāfil ol- 29b/13, gāh ol- 

16a/5, 51a/10, ġālib ol- 42b/7, gerçek ol- 87b/9, gizlü ol- 52b/1, 

günāh ol- 13b/5, günāhkār ol- 5a/11, ḫaberdār ol- 52a/11, ḫalāṣ 

ol- 3b/12, ḫālī ol- 66a/12, ḥarām ol- 8b/2, ḥāṣıl ol- 32b/11, 

54b/11, 81b/5, ḥāżır ol- 62a/9, helāk ol- 51b/1, ıraġ ol- 44b/5, 

ibādet ol- 85a/9, iḥtiyāc ol- 24a/1, ilāc ol- 21a/6, iştiyāḳı ol- 

90b/5, ḳabūl ol- 14a/8, ḳādir ol- 47a/2, kāfir ol- 59a/6, ḳarışık 

ol- 87b/11, keffāret ol- 67b/12, lāyıḳ ol- 49b/13, maġrūr ol- 

79b/5, maḳbūl ol- 91b/9, malūm ol- 38a/11, 76b/4, meflūc ol- 

84b/1, meşġūl ol- 68b/6, meşhūr ol- 15a/7, muḳarrer ol- 80b/10, 

munḳaṭı ol- 43a/12, musaḫḫar ol- 42b/9, muṭī ol- 72a/10, 

mubāḥ ol-14b/4, mübārek ol- 6a/5, mükemmel ol- 47a/3, 

mümkin ol- 78a/11, münāfıḳ ol- 13b/7, Müsilmān ol- 59a/7, 

müstaġraḳ 46a/11, müşābih ol- 89a/4, müşkil ol- 41a/2, 

müẕekkir ol- 27a/11, nāḳıṣ ol- 41b/12, nāẕil ol- 74b/11, noḳṣān 

ol- 44b/1, pāk ol- 88a/4, peşīmān ol- 60b/6, peydā ol- 18a/12, 

73a/6, rāst ol- 11b/9, revā ol- 11b/5, 64a/10, riyā ol- 51a/10, 

ẟābit ol- 54a/12, ṣadaḳa ol- 34a/12, ṣādır ol- 91b/11, saḫī ol- 

38b/4, ṣayru ol- 46a/8, sebeb ol- 32b/12, şād ol- 52a/7, şehīd ol- 

6a/2, şirk ol- 50a/8, tamām ol- 61b/9, ṭuş ol- 60b/9, uġrı ol- 

15a/3, uzun ol- 47a/12, vācib ol- 43b/10, 59a/9, vāḳi ol- 44a/13, 

vaṣiyyet ol- 30a/11, yalan ol- 10b/10,  yoldaş ol- 54b/9, ẓāhir ol- 

52a/6, żaīf ol- 80b/2, ẓālim ol- 16b/10, żāyi ol- 50b/6, ziyāde 

ol- 34b/3, 66b/10  
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olın- (~ olun-) : 
ḫalāṣ olun- 35b/2, ḥükm olun- 61b/12, 61b/13, iḥtiyāt olın- 

64b/4, iktifā olın- 29a/3, medḥ olın- 16b/13, naḳl olın- 9a/13, 

taḥṣīl olın- 24b/8, ṭāleb olın- 29b/8, men olun- 87b/10, naẓar 

olun- 34a/4, şerḥ olun- 72a/1, ẕikr olun- 64b/2 

4.2.8.2.2. Anlamca Kaynaşmış veya Deyimleşmiş Birleşik Fiiller 

Bu gruptaki birleşik fiiller, şekil bakımından (yukarıda örnekleri de 

verilen) yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillere benzer. Fiilden önceki isim 

unsurunun sabit kalmaması ve yalın hâl dışında diğer çekim ekleriyle de 

genişleyebilme özelliğiyle bunlardan ayrılırlar. 

Bu gruptakilerden āb-dest al-, el çek-, ṣalavāt getür-, and iç-, yalan 
söyle-, oruç ṭut-, cevāb vir-, emānet vir-, selām vir- gibi çok örneği olanlar 

dizinde gösterilmiştir. Diğerleri için metnimizden seçilen örnekler aşağıdadır: 

Yalın Hâldeki İsimlerle 
açıl- : ālem-i melekūt gözi açıl- 71b/8, bir ḳapu açılma- 78b/10 

al- : ṣıfat al- 2a/8, avrat al- 15a/4, ḫaber al- 28b/10, girü al- 73b/2, 

79a/5 

baġla- : göñül baġla- 73a/5 

bıraḳ- : teşvīş bıraḳma- 9b/3 

bul- : lafẓ bul- 11b/9, ayb bul- 14a/11, furṣat bul- 19b/12, farḳ bul- 

21a/12, tamām bulma- 47b/10, ḫalāṣ bul- 55b/7, kerāmetler bul- 

60b/1, naṣīb bul- 60b/2, muḫliṣ bul- 86b/5 

buyur- : tevbe buyur- 58b/6 

çek- : el çek- 7b/6, 12a/8, 22a/1, 29a/5, cān çek- 32a/13, renc çek- 

47a/1, perde çek- 49b/1, ġam çek- 67b/12, yük çek- 69a/9 

çekdür- : el çekdür- 70a/6 
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çıḳ- : rāst çıḳma- 2b/8 

deg- : yüz biñ altun deg- 52b/10 

dile- : gökçek ad dile- 38b/8, aġlamaḳ dile- 82a/11 

dur- : muallaḳ dur- 64b/13 

dut- : dost dut- 32b/13 

düş- : ıraġ düş- 54b/8, lerze düş- 82a/7 

eg- : boyun egme- 57a/5 

gel- : kerīh gel- 13a/5, gümān gel- 20a/10, noḳṣān gel- 42a/5, lāzım 

gel- 64a/13, vaḫy gel- 65a/4 

getür- : ṭāḳat getür- 59b/8, 80b/1, īmān getürme- 66b/9, söz getür- 

51a/12 

gör- : revā gör- 12a/6, 57a/10, kerīh gör- 21b/6, fāyide gör- 22a/4, 

muḥtāc gör- 32a/12 

göstür- : yol göstür- 26b/12, 69b/11, iḥtiyāc göstürme- 37a/7 

götürül- : ṭāḳat götürül- 63b/3 

işle- : yaramazluḳ işle- 62a/3, günāh işle- 63a/6, ẟevāb işle- 67a/9, iş 

işleme- 84b/1, mā-lāyanī işleme- 92b/5 

ḳal- : maḥrūm ḳal- 3a/1, müflis ḳal- 14a/8, bāḳī ḳal- 44b/8, girü ḳal- 

34a/1, aç ḳal- 77a/3 

kes- : ümīd kes- 63b/9 

ḳo- : girü ḳo- 57a/8, māl ḳo- 79a/12 

ḳoş- : şerīk ḳoşma- 50a/12 

ṣaġ- : ṣaġu ṣaġ- 2a/10 

ṣal- : ġam ṣal- 67b/9, vaḥy sal- 56b/11 
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ṣay- : nimet ṣay- 77a/5 

söyle- : bāṭıl söz söyle- 2b/3, yalan söz söyle- 2b/5, ṭoġrı söyle- 7b/7, 

fāḥiş söz söyle- 7b/10, rāst söyle- 16b/8 

ṭut- : oruç ṭut- 5a9, 51a/13, 74b/8, aġlamaḳ ṭut- 26b/9, aç ṭut- 60a/8, 

ḳulaḳ ṭut- 71a/8, ṭoġru yol ṭut- 86a/13  

ṭutun- : dost ṭutun- 21a/12, 33a/1, 46a/10 

ur- : el ur- 21b/13, berk ur- 23b/12, feryād ur- 27b/13 

uzat- : dil uzat- 3a/2, 34a/10 

vir- : ḫaber vir- 1b/10, 2a/7, uzun ömür vir- 31b/6, tesellī vir- 

39a/13, nafaḳa vir- 56b/3, mühlet vir- 61b/6, göñül vir- 73a/13 

yi-(~ye-) : ġam yi- 36b/10, ġam ye- 36b/6 

Belirtme Hâlindeki İsimlerle 
aç- : orıcın aç- 25b/7 

al- : ġuṣṣa ṣıfatın al- 2a/10, anlaruñ mālını al- 65b/6, benüm mālumı 

al- 77b/5 

baġla- : saādet yolını baġla- 57a/13 

bul- : sen maḳṣūduñı bul- 49a/9, anuñ cezāsın bul- 62a/9 

çek- : anuñ Rabb’a mensūb olduġını çek- 42b/11 

dile- : bu ḫuṣūṣlaruñ andan ḥisābın dile- 6a/10, ḥelālluġın dile- 15b/3, 

anuñ zevālin dile- 20b/2, öẕrümi dile- 61b/7, ḥelālluġını dile- 

68a/12 

dök- : belā’ı dök- 77b/8 

döndür- : yüzlerini bunlara döndür- 33a/12, yüzini dünyādan āḫirete 

döndür- 85b/3 

kes- : ol sebebüñ köküni kes- 18b/6 
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ṣaḳla- : aybların ṣaḳla- 17b/12 

ṣor- : ṣayruların ṣor- 30a/13 

ṭut- : tenaum ṭarīḳin ṭut- 29a/1, riyā yüzin ṭut- 54b/1, iḫlāṣ yolını 

ṭut- 55b/2 

vir- : cevābını virme- 19a/9 

Yönelme Hâlindeki İsimlerle 
al- : masḫaraya al- 10a/3, 58b/13 

baḳ- : ẓāhirine ve ṣūretine baḳma- 49b/6 

çıḳ- : arş-ı aẓīme çıḳ- 87b/8 

çek- : özine çek- 18a/6, küfre çek- 32a/11 

düş- : göñline düş- 21a/8, aẕāba düş- 25a/2, ḥisāb ḫaṭarına düş- 

25a/10, aẓīm ḫaṭara düşme- 29a/2, baṭarlıḳ ḫaṭarına düş- 29a/12, 

teşvīşe düşme- 35a/8, zebānīler eline düş- 54b/10, ıżṭırāba düş- 

61b/11, ḍalālete düş- 66a/5, maṣiyyete düş- 79b/6, küfre düş- 

79b/7, bidate düş- 80b/1 

gel- : ḥayāle gel- 1b/11, göñline gel- 63b/9, ḫāṭırına gel- 54a/3, 

vücūda gel- 70b/11 

getür- : yerine getür- 21b/9, ele getür- 24b/9, 41a/1, 83b/11, ḫāṭırına 

getür- 87a/4 

gir- : uçmaġa gir- 9b/1, 28a/2, 63a/5, ṣūretime gir- 90b/2 

git- : ḥacca git- 83b/9 

ilet- : Ḥaḳ Teālā’nuñ ḥużūrına ilet- 92b/1 

iriş- : kemāle iriş- 17a/3, āḫiret saādetine iriş- 52b/13, ömrüñ āḫire 

iriş- 61b/8, ṣıdḳuñ kemāline iriş- 87a/13 

ṣal- : ṭamuya ṣalma- 56a/7, ḳullarumuñ göñline ṣal- 85b/11 
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ṭap- : puta ṭapma- 22a/9 

var- : küfre var- 32b/8, sulṭānlar ḳatına var- 65b/5, ḫastaluġın 

ṣormaġa var- 83a/5 

yapış- : eline yapış- 26b/7 

Bulunma Hâlindeki İsimlerle 
bul- : özinüñ kemāl-i ḳudretinde bul- 48a/3 

dökül- : Ḥaḳ Teālā’nuñ yolında dökül- 78b/8 

gör- : belāda gör- 32a/13, düşinde gör- 91a/3, vāḳıada gör- 91a/8 

Ayrılma Hâlindeki İsimlerle 
döndür- : ḥikmet yolından döndür- 76b/3 

alı ḳo- : fesāddan alı ḳo- 14b/12, oruç ṭutmaḳdan alı ḳo- 51a/9 

çıḳ- : elüñde çık- 36a/9, elüñden çıḳ- 36b/9 

kes- : südden kes- 39a/13 

4.2.8.2.3. Karmaşık Fiiller 

Sıfat-fiillerin ol- yardımcı fiiliyle birleşmesinden meydana gelir. 

Metnimizde bunlardan biri -(Ü)r ol-, diğeri -mIş ol- şeklinde iki yapı tespit 

edilmiştir. Birinci yapı, oluşun alışkanlık olarak devam ettiği veya edeceği 

anlamını verirken ikincisi oluşun daha önce gerçekleştiğini bildirir75: 

muḥtesiblik id-er ol- 14b/11, ölümle munḳaṭı ol-ur ol- 43a/13, 

vācib ol-ur ol- 43b/10, ṭāat içün oḳun-ur ol- 51a/4, özüni 

muḫliṣ göstürmek dile-r ol- 51b/9, namāzı kes-er ol- 54a/3, 

özüni dünyāya meşġūl ḳıl-ur ol-sa 76a/9 

bāḳī ḳal-mış ol- 21b/11, bozul-mış ol- 54a/5, ġālib ol-mış ol- 

80b/10, günāha ṣalma-mış ol- 63a/9, ıṣmarla-mış ol- 80b/4, 
                                                 
75 Karmaşık fiiller için bk. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. 827, 

Ankara, 2003, s. 801. 
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ḳapla-mış ol- 71b/4, kār it-miş ol- 63a/3, ḳarar ṭut-mış ol- 51b/3, 

ol-mış ol- 13b/4, 23b/2, 24a/1, 32b/6, 32b/8, mabūd idin-miş 

ol- 30a/10, ṣaḳla-mış ol- 4a/1, tamām ol-mış ol- 53b/13, eylük 

it-miş ol- 35b/10, ġaybet it-miş ol- 13b/8, gel-miş ol- 64b/1, 

geydür-miş ol- 74a/4, helāk it-miş ol- 30b/6, iẓhār it-miş ol- 

51a/2, 51a/3, kār it-miş ol- 63a/3, ḳuvvet vir-miş ol- 7a/8, öl-miş 

ol- 12b/10, 68a/7, söyle-miş ol- 11a/7, 12b/13, yalan söyle-miş 

ol- 12a/4, 13a/1, zaḥmet çekmiş ol- 87a/9 

4.2.8.2.4. Tasvir Fiilleri 

Tasvir fiilleri, fiillerin -a, -e veya -u, -ü  zarf-fiil eki almış şekillerine 

tasvir edici yardımcı fiil olarak kullanılan bil-, dur-, gel-, gör-, ḳal-, ver- 
fiillerini getirmek suretiyle yapılır. Anlamlarına göre yeterlik, tezlik ve 

süreklilik fiilleri olmak üzere üç çeşittir. Metnimizde örnekleri bulunanlar 

aşağıdakilerdir: 

4.2.8.2.4.a. Yeterlik Fiili 

Yeterliğin olumlu şekli bil- yardımcı fiiliyle yapılır. Yeterliğin 

olumsuzunda ise u- fiilinin olumsuz şekli kullanılır. Metnimizdeki örneklerde 

diğer Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde olduğu gibi u- yardımcı fiili 

düşmüştür. Âdâb-ı Makâl’da yeterlik fiilinin olumsuz çekimi için -a, -e, -i 
zarf-fiilleri kullanılmıştır: 

bil- yardımcı fiili ile: 
ḫışmını żabṭ id-e bil- 18b/7, ziyā-y-ıla gider-e bil- 39b/4, fikr ide 

bil-mese 57b/4 

-u fiilinin olumsuzu ile: 
ṣabr id-eme-z 73a/8, ṣūret bul-ama-z 84b/6, yirden ḳaldur-ama-

dum 12a/1, ṭāḳat getür-ime-z 80b/1, ṭarīḳ ol-ama-z 88b/7 
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4.2.8.2.4.b. Tezlik Fiili 

Tezlik fiili vir- yardımcı fiiliyle yapılır. Metnimizdeki örneği azdır: 

al-ı vir-üp 79b/2, musaḥḥar ḳıl-ı vir- 55a/9, ṣaç-ı vir 79b/2, ṣal-ı 

vir-di 36a/10, ṣal-ı vir-esin 36a/6 

4.2.8.2.4.c. Süreklilik Fiili 

Esas fiillerin -(y)A, -(y)I  ve -(y)Ip zarf-fiil eklerini almış şekilleri 

üzerine dur-, gel-, git-, ḳal-, ḳo- yardımcı fiilleri getirilerek oluşturulur. 

Metnimizdeki örnekleri çok azdır: 

nesne al-ı ḳoma- 35a/3, ol fesāddan al-ı ḳo- 14b/9, oruç 

ṭutmaḳdan al-ı ḳo- 51a/9 
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DİZİN SIRASI 

Dizin, aşağıda belirtilen usullere ve sıraya göre hazırlanmıştır: 

1. Dizine metindeki bütün kelimeler alınmış ve karşılarına sözlüklerdeki 

asıl anlamları da gözetilerek bunların metindeki anlamları verilmiştir.  

 2. Kişi ve yer adı dışındaki yabancı kelimelerin hangi dilden olduğu (Ar.) 
örneğindeki gibi parentez içinde belirtilmiştir. Yabancı kelimelerden Türkçe 

eklerle genişletilen ve ayrı dil unsurlarıyla oluşturulan kelimelerin hangi dilden 

olduğu belirtilmemiştir. 

 3. Metinde ṭoġrı (4) - ṭoġru (4) örneğindeki gibi farklı iki şekli bulunan 

kelimelerden sayıları birbirine yakın veya denk olanlar, dizine ayrı madde olarak 

alındı. Bu şekildeki diğer kelimeler, lāzım (~lāzum), olın-(~olun-) örneklerindeki 

gibi sayıca fazla olanlarla birleştirilerek aynı maddede gösterildi. 

 4. İsim kök veya gövdelerine gelen ekler (+) işaretiyle; fiil kök veya 

gövdelerine gelen ekler, riyā-y-ıla örneğindeki gibi okunuşlar ve terkipler (-) 

işaretiyle gösterildi. 

 5. Aynı satırda birden fazla geçen kelimenin kaç kez tekrar ettiği (71b/13) 

örneğindeki gibi üslü rakamla gösterildi.  

 6. Birden fazla anlamı olan kelimelerin metindeki farklı anlamları Romen 

rakamlarıyla ayrı ayrı verildi. 

 7. āb-dest al-, el çek-, oruç ṭut-, selām vir- gibi çoğu zaman birlikte 

kullanılan anlamca kaynaşmış fiiller de yardımcı fiillerden sonra dizine alındı. 

 8. Arapça, Farsça kelimeler Prof. Dr. İsmail Ünver’in Çevriyazıda Yazım 
Birliği Üzerine Öneriler adlı makalesindeki ilkelere göre yazıldı. 

 9. Bu çalışmada Kutadgu Bilig III İndeks’teki (Arat, 1979) dizin sırası esas 

alınmaya çalışılmıştır. Buna göre dizin sırası ana hatlarıyla aşağıdaki şekildedir: 

 İsim 

 A. Yalın Teklik Hâller 

    Yalın+Edatlar (ile, için vb.) 
    Yalın+Yardımcı Fiiller (ol-, ḳıl-, et-, eyle-) 
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   İlgi Hâli 

    Belirtme Hâli 

    Yönelme Hâli 

    Bulunma Hâli 

    Ayrılma Hâli 

    Vasıta Hâli 

    Eşitlik Hâli 

    Yön Gösterme Hâli 

 B. İyelik Şekilleri (kendi içinde yukarıdaki sırada) 

 C. Çokluk Şekilleri (kendi içinde yukarıdaki sırada) 

 Ç. Geçici Ekli İsim Şekilleri (kalıcı isimler alfabetik sırada) 

 Fiil 

 Fiil Kökü veya Gövdesi 

 I. Olumlu Fiil Çekimi 

   A. Basit Kipler 

    Şimdiki Zaman                    (+ Soru) 

    Geniş Zaman 

    Anlatılan Geçmiş Zaman 

    Görülen Geçmiş Zaman 

    Emir Kipi 

    Dilek-Şart Kipi 

    İstek Kipi 

    Gereklilik Kipi 

   B. Zarf-Fiiller 

   C. Sıfat-Fiiller 

   Ç. Birleşik Kipler 

 II. Olumsuz Fiil Çekimi (kendi içinde yukarıdaki sırada) 

 III. Birleşik Fiiller  (yeterlik ve diğerleri) 

 IV. İsim-Fiiller (-maḳ/-mek, -ma/-me, -ış/-iş)   
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 A 

 

Abbās   (k.a.) Hz. Muhammed’in 
amcası 

 A. 92a/3 

abd   (Ar.) ibadet eden kul 
 a.+üñ 68a/9 

āb-dest   (Far.) Müslümanların belli 
ibadetleri yapabilmek için bazı 
organları bir düzen içerisinde 
yıkayarak yaptıkları arınma, 
abdest 

 ā. 87b/7, 87b/8 

 ā. al- 26b/5, 87b/9, 91b/7, 

91b/8 

Abdullāh   (k.a.) bk. Abdullah bin 
Selām 

 A. 6b/1 

Abdullāh bin Selām   (k.a.) Ashâb-ı 
kiramdan olup ensarın 
büyüklerindendir. 

 A. 6a/12 

Abdü’l-melik   (k.a.) bk. Abdü’l-
melik Mervān 

 A. 20a/1 

Abdü’l-melik Mervān   (k.a.) Emevi 
halifesi Abdülmelik 

 A.+uñ 19b/13 

 

abeẟ   (Ar.) boş, saçma, abes 
 a. 57b/12, 61a/3 

ābid   (Ar.) kul, ibadet eden, 
tapınan 

 ā. 23a/10, 83a/12 

 ā.+ler 83a/12 

 ā.+lerüñ 50a/3 

ābidluḳ   kulluk 
 ā.+larına 50a/5 

acāyib   (Ar.) acayip, tuhaf 
 a. 1b/6, 41b/1, 43b/9, 58a/11 

 a.+i 42b/1 

 a.+ine 75a/2 

aceb   (Ar.) şaşma, hayret etme 
 a. 51a/13 

acı   tatlı olmayan, acı 
 a. 77a/9 

acīb   (Ar.) şaşılacak şey 
 a.+dür 51a/12 

āciz   (Ar.) güçsüz, aciz 
 a.+dür 42a/6, 42a/8, 86b/4 

 a.+lerdür 51b/8, 86b/6 

acz  (Ar.) çaresizlik, güçsüzlük 

 a. 19b/2 

aç   aç, tok olmayan 
 a. 77a/3 

 a. ṭut- 60a/8 

 a. ḳal- 77a/3 
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aç-   kapalı durumdan açık duruma 
getirmek, açmak 

 a. 62a/6 

a.-ardı 25b/7 

 a.-up 35a/7 

açıl-   açılmak 
 a.-a 27a/11, 71b/8 

 a.-maya 78b/10 

açluḳ   açlık 
 a.+ı-y-la 19a/4 

 a.+dan 6a/3, 32b/4 

ad   ad, isim 
 a. 15a/8, 40a/7, 40a/13, 47b/3, 

70a/10 

 a.-ıla 15a/7, 39a/8 

 a. dile- 38b/8 

 a.+ı 41a/8, 41a/11, 87a/13 

 a.+ımı 26b/13 

 a.+ını 6b/5, 27a/1 

ādāb   (Ar.) edeb isminin çokluk 
biçimi, davranış kuralları, yol 
yordam 

 ā.-ı maḳāl 1b 

aḍal   (Ar.) doğru yoldan çıkan, 
dalālete düşmüş  

 a. 48a/6 

adāvet   (Ar) düşmanlık, husumet 
 a. 34b/3 

 a.+i 21a/9 

 a.+ine 40a/8 

 a.+de 46b/4 

aded   (Ar.) sayı 
 a. 12a/11 

 a.+i 26b/3 

Ādem   (k.a.) İlk insan ve ilk 
peygamber, Hz. Âdem 

 Ā.-le 28a/3 

ādem   (Ar.) insan, er kişi, adam 

 ā. 3b/3, 36b/11, 44a/8, 44a/12, 

50b/10, 52a/3, 54a/13, 64a/7, 

82b/9 

 ā.+üñ 14a/4, 18a/5, 18a/11, 

31a/4, 36b/13, 41a/8, 41a/11, 

42a/5, 42b/8, 56a/5, 88a/11, 

88a/13 

 ā.+i 9a/2, 32a/11, 57a/8 

 ā.+e 18a/3, 18a/6 

 ā.+de 87b/11 

 ā.+den 18a/4, 57a/12 

 ā. oġlı 30b/8, 31a/10, 35b/6, 

38b/7 

 ā. oġlınuñ 62a/13, 62b/5, 72a/3, 

78b/11 

 ā. oġlından 38b/6, 84a/10 

 ā. oġulları 76b/10 

adem   (Ar.) yokluk 

 a.+i 52b/8 

 a.+de 1b/8, 1b/9 

ādemī   (Ar.) insana özgü, beşerî 
 ā.+nüñ 43a/1 
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 ā.+ler 82b/2 

ādet   (Ar.) görenek, âdet 
 ā. 8b/8 

 ā. it- 11a/2 

 ā. idin- 2b/9, 10a/2 

 ā.+i 7a/4, 51b/12 

 ā.+i olınca 40/4 

 ā.+idür 7b/12 

aḍġāẟ u aḥlām   (Ar.) karmakarışık 
rüyalar 

 a. 87b/10 

adl   (Ar.) doğruluk, adalet 
 a.+dür 32b/1 

 a.+ümle 63b/1 

adlu   adlı, isimli 
 a. 63b/4 

āfet   (Ar.) afet, sakınılacak şeyler 
 ā. 7a/2, 16a/8 

 ā. ol- 5a/9 

 ā.+üñ 29b/7 

 ā.+ini 28b/11 

 ā.+ine 66b/9 

 ā.+inden 3a/8 

 ā.+i 7b/2, 16a/10 

 ā.+den 29b/6, 29b/8 

 ā.+lerin 1b/5, 3a/112, 3a/13, 

3b/1, 4b/112, 46a/13, 86b/10 

 ā.+lerinüñ 33b/1, 40a/5 

 ā.+leri 3b/3, 4a/12, 20a/4, 

35a/12 

 ā.+lerden 4a/1, 17a/4, 40a/13 

 ā.-i evvel 4b/12 

āfiyet   (Ar.) sağlık, sıhhat 
 ā.+de 73a/7 

afv   (Ar.) bağışlama, af 
 a. ḳıl- 19b/9 

 a. it- 17b/9 

 a. eyle- 19b/12 

 a.+ı 79a/9 

aġaç   ağaç 
 a. 36a/6, 36a/11, 83a/2 

 a.+dan 88b/3 

āgāh   (Far.) haberli  
 ā. ol- 47b/9, 59a/10 

aġır    değerli, gösterişli 
 a. 30a/7 

aġız   ses çıkarmaya, soluk alıp 
vermeye ve yemek yemeye 
yarayan organ, ağız 

 a.+ında 6a/1 

 a.+ından 4a/3 

aġla-   acı, üzüntü, pişmanlık, sevinç 
vb. etkisiyle gözyaşı dökmek, 
ağlamak 

 a.-rsın 74b/10 

 a.-rlar 75a/3 

 a.-dum 60a/11 

 a.-dı 9b/2, 26a/13, 27b/5 

 a.-ma 79a/8 

 a.-sa 61a/9 
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 a.-yam 74b/11 

 a.-rdı 74b/9, 79a/8 

 a.-rdıñuz 9a/5 

 a.-maḳ dile- 82a/11 

 a.-maḳ ṭut- 26b/9 

 a.-maġuñ 61a/10 

aġniyā   (Ar.) varlıklılar, zenginler 
 a. 77b/1 

āh   (Far.) üzüntü ifade eden ünlem, 
ah, yazık 

 ā. 28a/62  

aḥad   (Ar.) kimse 

 a. 54b/3, 57a/13 

aḫbār   (Ar.) ağızdan ağıza 
nakledilen bilgiler 

 a.-ıla 7a/12 

 a.+ı 63b/5 

 a.+da 81a/3, 88a/8 

ahd   (Ar.) söz verme, sözleşme, ant 
 a.+i 90a/11 

 a.+lerinde 87b/2 

āḫir   (Ar.) son 

 ā.+e iriş- 61b/8 

 ā.+ini 57b/9 

 ā.+i 24b/13, 25a/3 

āḫiret   (Ar.) öteki dünya, ahiret 
 ā. 23a/5, 24a/1, 24b/7, 24b/10, 

29a/62, 34a/5, 38b/8, 40b/4, 

45a/4, 49a/6, 52b/13, 55a/2, 

57a/2, 66b/5, 78a/10 

 ā.+üñ 19b/5, 24a/1 

 ā.+i 22a/2, 22a/5 

 ā.+e 22a/4, 23b/13, 85b/3 

 ā.+de 20b/13, 21a/1, 25a/10, 

38b/11, 59b/10, 78b/1, 78b/2 

 ā.+den 31b/8, 85b/4 

 ā.+dendür 24b/8 

aḫlāḳ   (Ar.) ahlak, insandaki ruhi ve 
zihnî güzellikler  

 a. 19a/4 

 a.+umdan 69b/4 

 a.+da 69b/4 

 a.-ı meẕmūmedendür 35a/9 

 a.-ı zemīmeden 88a/3 

 a.-ı zemīme ile 87b/13 

aḥmaḳ   (Ar.) ahmak, budala 

 a. 7a/7, 26a/12, 77a/4 

 a.+lar 77a/2, 77a/9 

aḫsır-   aksırmak, hapşırmak 
 a.-maḳ 10b/8, 10b/9, 10b/11 

aḥvāl   (Ar.) hâller, durumlar 
 a.-ıla 89a/9 

 a.+inüñ 57b/9 

 a.+i 88a/10, 90a/12 

 a.+in 12b/12 

 a.+ini 9a/9 

 a.+ine 38a/9 

 a.+ümüz 88a/10 

 a.+ümüzi 88a/12 
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Āīşe   (k.a.) Hz. Muhammed’in eşi, 
Hz. Ayşe 

 Ā. 60a/9, 60a/13, 67b/7, 83a/2 

aḳ   gözün beyaz bölümü, ak 
 a.+ı 9b/6, 9b/7, 9b/8 

aḳabe   (Ar.) Allah’a ulaşma 
yolunda çekilen sıkıntı 

 a. 29a/4 

 a.+den 49b/4 

 a.+lerini 44a/4 

aḳabınca    ardı sıra 

 a. 62b/12 

Aḳaya   (k.a.) bk. Aḳaya bin 
Āmir 

 A. 19b/5 

Aḳaya bin Āmir   (k.a.) Sahabi 
 A. 19b/4 

aḳça   küçük gümüş para, akçe 
 a. 15b/3, 31b/9, 32b/5, 33a/6 

 a.+dur 33a/11 

 a.+yı 31b/13 

āḳıbet   (Ar.) son, nihâyet 
 ā.+e 71a/12 

 ā.+i 17a/72, 69b/9 

 ā.+in 69b/13 

āḳil   (Ar.) akıl sahibi, akıllı 
 ā. 7a/7, 47b/7, 77a/5 

 ā. ol- 77a/8 

aḳl   (Ar.) us, akıl 
 a. 18a/8, 25a/10, 28b/12, 75a/1 

 a.+uñ 1b/102, 18a/9 

 a.+ı 47a/2 

 a.+ı 21a/2, 49b/4 

aḳrān   (Ar.) yaşıt 
 a.+ına 65b/7 

 a.+ında 60a/1 

aḳsaḳ   topal 
 a. 15a/8 

aḳvāl   (Ar.) sözler 
 a.+i 63b/5 

al-   I. bir şeyi bulunduğu yerden 
ayırmak, almak 

 a.-dı 31b/9 

 a.-mazam 74a/5 

 a.-up 32a/1, 60b/7 

 a.-maḳ 41a/3 

   II. satın almak 
 a.-mazlar 22a/11 

 a.-up 25b/7 

 a.-duḳları 22a/10 

 a.-ı virüp 79b/2 

   III. sahip olmak, elde etmek 
 a.-a 65b/6 

 a.-ur 2a/9, 2a/11 

 a.-up 2a/7 

 a.-maḳ 15a/5 

 a.-maġa 22b/1, 22b/2 

 a.-mış ol- 19b/11 

   IV. ele geçirmek, zorla almak 
 a.-dılar 77b/5 



 

 

291

 a.-a 64a/2 

 a.-urlar 73b/2, 79a/5 

 a.-alar 80b/4 

 a.-duḳları 68b/3 

 a.-malarından 79a/5 

   V. bir süre için tutmak 
 a.-ı ḳodı 51a/9 

 a.-ı ḳoya 14b/12 

 a.-ı ḳomasa 35a/3 

   VI. kendine ulaştırılmak, iletilmek 
 a.-dum 28b/10 

 a.-ur 61b/1 

 a.-duḳda 61a/13 

   VII. yapmak 
 a.-urdı 26b/6 

 a.-up 87b/9, 91b/7, 91b/8 

   VIII. …gibi anlamak, şakaya 
almak 

 a.-ur 58b/13 

 a.-up 10a/3 

   IX. örtmek 
 a.-ıncaya dek 89b/11 

   X. kadınla evlenmek 
 a.-maḳ 15a/5 

alā   (Ar.) en yüksek, en üst 
 a. 30a/6, 56b/7 

 a. ol- 59b/11 

alāḳa   (Ar.) ilgi, münasebet, alaka 

 a.+sı 62b/1 

 a.+ı 58a/4 

alāmet   (Ar.) işaret, nişan, iz, 
belirti 

 a.+i 79b/4 

 a.+i 52a/4, 66a/10  

 a.+idür 69a/1 

 a.+lerinden 79b/8 

alavlan-   alevlenmek 
 a.-duḳca 19a/3 

aldan-    aldanmak  
 a.-up 86b/5 

alef   (Ar.) hayvan yemi 
 a.+i 24a/2 

ālem   (Ar.) evren, kainat, âlem 

 ā. 41a/12, 59b/5, 75b/5 

 ā.+inde 72a/5 

 ā.-i melekūt 71b/8 

 ā.-i şehādetden 71b/6 

ālet   (Ar.) vasıta, alet 
 ā. idin- 20b/9 

 ā.+i 18a/5 

aleyhi’l-lane   (Ar.) “Allah’ın 
laneti üzerine olsun” anlamına 
özellikle şeytanın adı 
geçtiğinde söylenen beddua   

 a. 31b/13, 63a/9 

aleyhi’s-selām   (Ar.) “Selam onun 
üzerine olsun” anlamına 
özellikle peygamberler 
anılırken söylenen saygı sözü 

 a. 9b/5, 22a/6 



 

 

292

 a.+dan 9a/12 

alın-   ele geçirilmiş, zorla alınmış 
 a.-mış 53a/11 

 a.-maḳ 60a/3 

Alī   (k.a.) Hz. Ali, Ebû Tâlib’in 
oğlu ve Hz. Muhammed’in 
damadı, dördüncü halife 

 A. 21b/9, 31b/8, 37a/9, 56b/13, 

57a/1 

 A.+ye 56b/13 

ālī   (Ar.) yüksek, yüce 

 ā. 77b/11 

 ā.+dür 33a/13 

ālim   (Ar.) âlim, bilgin 

 ā. 43b/4, 48a/13, 65b/4, 65b/5, 

65b/12, 86b/4 

 ā. ol- 44a/8, 65b/2 

 ā.+üñ 66a/4 

 ā.+e 66a/3 

 ā.+den 86b/8 

 ā.+ler 51b/7 

 ā.+lere 56b/4 

 ā.-i fāsıḳdan 35b/13 

Allāh   (Ar.) Allah, Tanrı, Rab 

 A. 22b/5, 22b/6, 22b/12, 23b/1, 

27b/2, 39b/11, 39b/12, 83b/12 

 A. Teālā (yüce olsun 
anlamında Allah adı geçince 
kullanılan ululama sözü) 17b/6, 

17b/8, 17b/10, 23a/2, 74a/10 

 A. Teālā’nuñ 1b/6, 7b/4, 57b/4 

 A. Teālā’ya 16b/5, 16b/7, 

74a/10 

 A. Teālā’dan 9a/6, 78a/5 

Allāhü alem   (Ar.) Allah en iyisini 
ve doğrusunu bilir. 

 A. 40b/4, 41b/2, 45a/1, 50b/2 

Allāhümmaġfirlī   (Ar.) Allah’ım 
benim günahlarımı affet. 

 A. 91b/1 

alt   aşağı, alt 
 a.+ına 42a/12, 42a/13, 60b/4, 

60b/6 

 a.+ından 60b/7 

altı   altı (6) 
 a. 16a/8, 21b/9 

 a. yüz 73b/10 

altıncı   altıncı (6.) 
 a. 7b/12 

altun   altın 
 a. 15b/4, 33a/6, 33a/11, 52b/9  

 a. deg- 52b/10 

 a.+dur 24b/4 

 a.+uñ 31b/1 

 a.+ı 31b/11, 31b/13 

ālūde   (Far.) bulaşmış, karışmış 
 ā. ol- 40a/10 

alum   alma işi, alım 
 a.+da 52b/5 



 

 

293

amel   (Ar.) ibadet için yapılan iş, 
amel 

 a. 4a/2, 20b/11, 27b/1, 71b/4, 

72b/5, 75a/7, 75a/8, 84a/8, 

84a/9, 85a/8 

 a.+dür 71a/4, 72b/4, 75a/5 

 a. ile 84a/8 

 a. it- 50b/7, 63b/1 

 a.+üñ 84a/9 

 a.+i 53a/2  

 a.+e 72b/9, 84b/5, 84b/9, 

86a/3, 87a/4 

 a.+den 72b/9, 83b/3, 84b/8, 

85a/8 

 a.+üm 6b/2 

 a.+üñ 6a/13 

 a.+i 72b/10 

 a.+inden 85a/6, 85a/11 

 a.+üñüz 50b/6 

 a.+ler 83b/1, 83b/6, 87a/9 

 a.+lerüñ 72b/13, 83b/2, 86b/10 

 a.+lerümüze 88a/7 

 a.+leriñüze 83b/4 

amelī   (Ar.) pratik 
 a. 5b/13 

amelsüz   ibadetsiz 
 a. 85a/7, 85a/9 

ammā   (Ar.) fakat, ancak, ama 
 a. 8a/3, 8a/11, 8a/13, 12a/13, 

13a/1, 14b/8, 14b/13, 16a/10, 

16b/13, 17a/3, 18b/4, 19a/5, 

20b/12, 21b/3, 29a/4, 32a/4, 

33b/6, 33b/8, 35a/3, 36a/5, 

38a/8, 38b/10, 41a/1, 42b/3, 

43a/10, 43b/13, 44b/7, 45b/11, 

47a/2, 48b/4, 49a/11, 53a/4, 

53a/6, 53a/9, 53b/1, 53b/9, 

53b/12, 54a/1, 55a/4, 55a/11, 

55b/6, 57b/10, 64a/10, 66a/9, 

68a/9, 71b/10, 75a/9, 76a/4, 

78a/3, 78a/8, 80a/5, 84a/5, 

84b/6, 86b/4 

āmme   (Ar.) genel, herkese ait 
 ā.+ye 61a/4 

añ-    hatırlamak, yâd etmek, anmak 
 a.-asız 6b/5 

 a.-maḳdan 28b/1 

ana   anne, ana 
 a.+nuñ 51b/1, 68a/6 

 a.+ya 64a/12 

 a.+dan 62a/5 

 a.+ñ 28a/3 

 a.+sı 6a/4, 32a/8 

 a.+sına 59a/8 

 a.+laruñ 51a/12 

añaru   öte yana 
 a. 31a/8 

ancaḳ   yalnız, ancak 
 a. 39b/11, 59b/1 
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and   yemin, ant 
 a. iç- 64a/1 

añıl-   hatırlanmak, anılmak 

 a.-sa 82a/2 

añla-   kavramak, anlamak 
 a.-r 69b/13 

 a.-ya 11b/10, 57b/1, 57b/2 

 a.-yan 61a/2 

ār  (Ar.) utanma, ayıp 

 ā. 73b/1 

 ā. it- 22b/1, 22b/2 

ara   iki şeyi birbirinden ayıran 
uzaklık, aralık, ara 

 a. 11b/1, 25a/7 

 a.+muzda 26a/11 

 a.+sında 3b/10, 16a/4, 21a/12, 

54b/5, 55b/12, 63a/8, 68b/4, 

70a/11, 70a/13, 84a/1, 87a/6 

 a.+sındadur 75b/11 

ara-   ziyarete, hatır sormaya gitmek 
 a.-maya 30a/13 

Arab   (m.a.) Arap 
 A. 8b/4 

 A.+laruñ 18b/9 

araluḳ   iki şey arasındaki mesafe, 
aralık 

 a.+ından 9a/2 

ārāste   (Far.) süslenmiş, bezenmiş 
 ā. 87a/1 

 ā. eyle- 55b/4 

arefe   (Ar.) bayramdan önceki gün 

 a. 73a/1 

 a.+dür 73a/1 

 a.+nüñ 73a/2 

ārif   (Ar.) sezgi yoluyla bilen, 
anlayışlı, arif 

 ā. 79b/7 

 ā.+ler 51b/7, 77a/3, 77a/8 

 ā.+lerüñ 78b/13 

ārifrek   daha anlayışlı, daha bilgili 
 ā. 65a/6 

arḳa   sırt, arka 
 a.+ların 44b/12 

arslan   aslan 
 a. 81b/10, 84b/13 

 a.+ı 81b/11, 81b/12 

 a.+da 81b/11 

arş   (Ar.) Allah’ın dokuzuncu kat 
gökte tasavvur olunan kudret ve 
azamet tahtı, yüce makam 

 a.+a 87b/10 

 a.-ı aẓīme 87b/8 

art   art, arka 
 a.+ına 79a/2 

 a.+ınca 40a/12 

art-   artmak, çoğalmak 
 a.-urur 73b/10, 73b/11, 73b/12 

 a.-urmadı 56a/9 

artuḳ   artık, bundan sonra 
 a. 28b/6, 63a/2 
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ārzū   (Far.) arzu, istek, heves 
 ā. 67a/13 

 ā. ḳıl- 37b/8 

 ā.+sını 37b/9 

a.s.   Aleyhi’s-selām “Selam onun 
üzerine olsun” saygı sözü için 
kullanılan kısaltma (bk. 
aleyhi’s-selām) 

 a. 9b/2, 9b/7, 9b/9, 9b/11, 

10a/10, 10b/3, 10b/12, 11a/11, 

12a/5, 12b/5, 12b/8, 14a/8, 

15b/1, 16b/4, 16b/11, 17a/5, 

17b/4, 17b/5, 17b/9, 17b/12, 

19b/3, 19b/4, 19b/9, 20a/6, 

20a/7, 23b/7, 25b/12, 26b/2, 

28a/4, 30a/4, 30a/5, 30b/12, 

31a/10, 32a/10, 33a/8, 35b/2, 

37a/8, 37a/12, 37a/13, 37b/1, 

37b/8, 40a/11, 45a/11, 50b/3, 

50b/4, 50b/5, 53b/6, 53b/7, 

53b/10, 56a/9, 56b/11, 57a/4, 

58b/8, 58b/10, 58b/11, 59a/2, 

60a/8, 60b/8, 63a/5, 63a/10, 

64b/7, 67b/4, 68a/5, 68a/62, 

68a/7, 68a/8, 68b/13, 69a/6, 

72a/11, 72b/12, 73a/1, 73b/13, 

74a/5, 74a/6, 74a/12, 74b/6, 

74b/9, 74b/10, 75b/12, 77a/10, 

77b/5, 77b/13, 78a/6, 78a/12, 

78b/2, 78b/5, 82a/10, 82b/6, 

83b/4, 83b/6, 83b/13, 84a/2, 

85a/5, 85a/7, 85b/10, 86a/11, 

87b/3, 87b/6, 90a/13, 90b/2, 

90b/4, 91a/1, 91a/2, 91a/3, 

91a/9, 91b/10 

āsān   (Far.) kolay 

 ā. 48a/7, 65b/1 

 ā. ol- 41a/1, 74a/1 

āsānrek (~āsānraḳ)   daha kolay 
 ā. 51b/13 

 ā.+ın 4a/9 

aṣḥāb   (Ar.) Hz. Muhammed’i gören 
ve ona bağlı kalan kişiler, 
sahabiler 

 a. 69a/10 

 a.+ınuñ 92a/13 

 a.+ını 17a/5 

āṣī  (Ar.) asi, isyankâr, günah 
işleyen, emre karşı gelen 

 ā. 54b/6 

 ā. ol- 53a/13, 54a/8 

aṣl (~ aṣıl)   (Ar.) asıl, dinin asıl, 
temel esasları 

 a. 5b/11, 8a/13, 11b/11, 12a/8, 

27a/12, 49a/10, 53a/7, 53a/8, 

53a/9, 53a/10, 54a/1, 54a/6, 

55a/2, 61b/10, 61b/13  

 a.+dur 71a/3 

 a.+uñ 77b/4 

 a.+a 75a/5 
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 a.+ı 4b/8, 66a/8 

 a.+da 3a/9, 62b/5, 62b/13, 

80b/2 

 a.+dan 77b/4 

 a.+ını 58a/6 

aşaġa   aşağı 
 a. 9a/1, 56a/13 

 a. ol- 33a/6 

āşıḳ   (Ar.) seven, âşık 

 ā. 39a/3 

āşikāre   (Far.) ortada, açık, belli, 
aşikâr 

 ā. 5b/2, 52a/11 

 ā. ol- 55a/11 

āşinā   tanıdık, bildik 
 ā.+dur 27a/5 

at   at, binek hayvanı 
 a.+a 24b/5 

 a.+lar 30a/7 

at-   atmak, fırlatmak 
 a.-dı 60b/7 

 a.-uñ 25b/10 

 a.-arlar 25b/9 

ata   ata, baba 
 a. 82b/7 

 a.+m 14b/13 

 a.+ñ 28a/1, 28a/3 

 a.+sı 32a/8 

 a.+sına 59a/8 

 a.+muñ 26b/13 

 a.+ya 64a/12 

aṭā   (Ar.) bağışlamak, ihsan 

 a. ḳıl- (bağışlamak)19b/8 

āteş   (Far.) ateş, hararet 
 ā. 14a/9, 20a/6 

 ā.+i 66b/2, 66b/10 

 ā.+inüñ 2a/11 

 ā.+inden 66b/12 

avām   (Ar.) halk, ilmi irfanı az 
kimseler 

 a.-ı nāsuñ 59b/4 

avān   (Ar.) yardakçı 
 a.+lara 34a/9 

āvāz   (Far.) ses, seda 

 ā.+dan 2a/2 

 ā.+ı-y-la 10a/4 

 ā.+ından 51b/6 

avl   (Far.) feryat 
 a.+idür 18a/9 

avrat   (Ar.) avrat, kadın, zevce 

 a. 9b/4, 9b/6, 9b/8, 9b/10, 

58b/13, 83b/11 

 a.+dur 24b/3, 77a/13 

 a. al- 15a/4 

 a.+ı 11b/3 

 a.+um 14b/13 

 a.+laruñ 82a/12 

ay   ay, Dünyanın uydusu 
 a.+uñ 23b/12 
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ayaġ (~ ayaḳ)   ayak (organ) 
 a. 26a/4, 26a/7, 75a/1, 85a/1 

 a.+ı 26a/3 

 a.+dadur 64a/8 

 a.+umı 25b/11 

 a.+ı-y-la 16b/1 

 a.+ınuñ 51b/6 

 a.+ına 67b/3 

 a.+ında 36b/13 

 a.+uñdan 37a/1 

ayāl   (Ar.) eş, zevce 

 a. 67b/6 

āyāt   (Ar.) ayetler 
 ā.-ı Ḳur`an-ıla 7a/12 

ayb   (Ar.) ayıp, utanılacak durum 

 a. 14a/11, 14a/12, 14b/2, 

14b/3, 49a/2, 49a/6 

 a. bul- 14a/11 

 a.+dan 49a/12 

 a.+ın 15a/5, 15a/6 

 a.+ını 14a/10, 14a/13, 45b/13 

 a.+laruñ 49a/13 

 a.+ların 86b/6 

 a.+ların ṣaḳla- 17b/12 

 a.+laruña 49b/1 

āyet   (Ar.) Kur’an-ı Kerim surelerini 
oluşturan bölümlerin her biri 

 ā. 27a/13, 57b/5, 74b/11, 83a/3, 

89b/6 

 ā.+üñ 61b/3 

 ā.+i 27b/12, 90a/4 

 ā.+i 64b/1 

 ā.+leri 19a/6 

 ā.-i kerīmenüñ 24a/5 

 ā.-i kerīmede 24a/12 

 ā.-i kerīmeden 90a/8 

 ā. ü’l-kürsī 91a/5 

ayıblı   ayıplı, kusurlu 
 a. ol- 15a/8 

āyīne   (Far.) ayna 

 ā. 2b/7, 62b/6, 63a/3, 88a/13, 

88b/1, 88b/1 

 ā.+ye 88b/2 

 ā.+de 3a/2 

 ā.+si 3a/2 

 ā.+sinüñ 88a/1 

 ā.+sine 62b/9, 62b/11 

 ā.+sinde 62b/9 

ayn   (Ar.) bir şahıs veya şeyin 
kendisi, zatı 

 a.+ı 84b/8 

 a.-ı ḫavf 81b/13 

aynī   (Ar.) para olarak değil mal ve 
yiyecek olarak 

 a. 29a/8, 33b/8, 33b/12, 34a/1, 

48b/6, 75b/3 

ayrıl-   uzaklaşmak, ayrılmak 
 a.-maya 82b/11 

 a.-mayınca 39a/4 

 a.-maḳdur 39a/4 
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az   I. çok olmayan, az 
 a. 3b/7, 8b/7, 9a/5, 30a/8, 

32b/11, 38b/2, 56b/6 

 a. ol- 32a/11, 64b/9 

 a.+dur 6b/2, 86a/2 

 a.+ı 69a/8 

   II. seyrek 
 a. 11b/13 

   III. kısa zaman 
 a. 47a/6 

ażā   (Ar.) organlar, uzuvlar 
 a.+sı 82b/11 

aẕāb   (Ar.) eziyet, işkence 

 a. ol- 59b/12 

 a.+uñ 59b/13 

 a.+a düş- 25a/2 

 a.+dadırlar 89a/10 

 a.+ı 47a/12 

 a.+ın 59b/9 

 a.+ını 17b/11 

 a.+ından 59b/6, 59b/10, 60a/3 

āzād   (Far.) hür, kurtulmuş, serbest  
 ā. ol- 44a/12, 44b/1, 44b/7 

aẓamet   (Ar.) büyüklük, ululuk 

 a. 57b/1 

 a.+i 87a/4 

 a.+inüñ 34b/5 

 a.+ini 58a/12, 86b/13 

 

 

aẓīm   (Ar.) büyük, yüce, ulu 

 a. 29a/2, 37b/13, 41a/13, 

47b/5, 54a/102, 57a/72, 64a/13, 

64b/7, 83a/13, 89a/10 

 a.+dür 12b/4, 65a/11, 66b/6 

 a.+e çıḳ- 87b/8 

 a.+de 32a/6 

aẓīmrek   daha büyük, daha yüce 
 a. 29a/4, 65a/7 

 a.+dür 37b/5, 63b/2, 79a/9 

azīz   (Ar.) değerli, sevgili, aziz 

 a. 78b/6, 78b/7 

 a.+dür 66b/3 

 a. tutun- 31b/12 

azīzlük   aziz olma durumu, yücelik 
 a.+i 57a/9 

azl   (Ar.) uzaklaştırma 

 a. 46b/12 

 a. eyle- 46b/13 

azm   (Ar.) bir işteki engelleri aşma 
kararlılığı, azim 

 a. eyle- 2a/11, 82b/4 

 a.+ini 11a/13 

azuḳ   yiyecek, azık 
 a.+ı 34a/6 

 a.+ıdur 29a/6, 45a/4 

 a.+ındandur 24a/3 
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 B 

 

bāb   (Ar.) bölüm, kısım 

 b. 87a/11 

 b.+ları 75b/4 

 b. ü’l-īmān 72b/3 

bādem   (Far.) badem 

 b. 79b/2 

baġ   bağlayacak nesne, bağ 
 b.+dur 36b/13 

 b.+ı 6b/9 

bāġ   (Far.) bağ, bahçe 

 b.+ları 5a/4 

baġışla-   affetmek, bağışlamak  
 b.-dum 60b/8 

baġla-   I. sarmak, düğümlemek, 
bağlamak 

 b.-ya 6b/10 

 b.-mış 47a/9 

 b.-mış idi 6a/3 

   II. durdurmak, engellemek 
 b.-ya 57a/13 

   III. gönlünü kazanmak 
 b.-rsa 73a/5 

   IV. meydana getirmek 
 b.-yup 19b/3 

baġlu   I. bağlı 
 b.+dur 24a/12 

   II. kapalı, bağlı 
 b. ol- 34a/13 

bahālu   pahalı, değerli 
 b. 30a/7 

baḫīl   (Ar.) cimri, kıskanç, hasis 
 b. 37b/3, 37b/12, 38a/3 

 b. ol- 38a/1, 38a/2 

 b.+üñ 37b/1, 37b/10 

 b.+e 39b/13 

baḫīlluḳ   cimrilik, kıskançlık 
 b. 39b/7, 39b/9 

 b.-ıla 39a/6 

 b. ḳıl- 6a/7 

 b. eyle- 7a/10 

 b.+uñ 40a/3 

baḥr   (Ar.) deniz 

 b.+uñ 42b/1 

baḫş   (Far.) bağışlama 

 b.+ından 80a/13 

baḫtlu   talihli, bahtı açık olan 
 b. 6b/8, 35b/3, 56b/1, 65b/11, 

85b/12 

baīd   (Ar.) ırak, uzak 

 b.+dür 49b/10, 54a/1 

bāiẟ   (Ar.) sebep, neden 

 b. 70a/10, 70a/13, 84b/11, 

86a/3 

 b. ol- 46a/6, 86b/3 

 b.+i 38b/12 

 b.-i dīn 70b/3 

 b.-i dīnüñ 70b/4 

 b.-i dīnī 70a/13 
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 b.-i havā 70b/4 

 b.-i havā ile 70a/13, 70b/3 

 b.-i havāyı 70b/1 

bāk   (Far.) korku 
 b. çek- 79a/10 

baḳ-   görmek amacıyla bakmak 
 b.-a 57a/6 

 b.-maya 49b/6 

 b.-maḳ 54a/2 

bākī   (Ar.) ağlayan, inleyen 

 b. ol- 38b/11 

bāḳī   (Ar.) sonsuz, ebedî, baki 
 b. 43b/3 

 b. ol- 65b/13 

 b. ḳıl- 30b/10 

 b. ḳal- 21b/11, 43a/10, 43a/11, 

44b/8, 56a/4 

bāḳiyāt   (Ar.) sonsuza kadar kalıcı 
olanlar 

 b. 43a/13, 44a/6, 44a/11 

bal   bal arılarının yaptığı tatlı madde, 
bal 

 b. 77a/4, 77a/6 

 b.+uñ 77a/4 

 b.+ı 17b/6 

bāliġ   (Ar.) mükellef olma yaşına 
giren, ergen 

 b. 59a/6 

baña   ben zamirinin yönelme hâli, 
bana (bk. ben) 

 b. 6b/2, 11a/1, 15b/7, 22a/13, 

26b/7, 26b/10, 26b/11, 27a/4, 

27a/7, 27a/13, 27b/1, 27b/13, 

28a/9, 31b/10, 49b/11, 56b/13, 

61b/6, 69b/4, 74a/12, 74b/6, 

74b/11, 82a/7, 91b/10, 92a/12 

bār-ı Ḫudā   (Far.) Allah, Tanrı 
 b. 31b/4, 50b/8, 56a/12, 56b/1, 

74a/1, 74a/2 

bārī   (Far.) hiç olmazsa, bari 
 b. 7b/7, 19a/2, 42a/6, 61b/8, 

79b/5 

barmaḳ   parmak (organ) 
 b. ur- 60b/12 

 b.+ı-y-la 4a/5 

 b.+ın 4a/3, 36b/3 

baṣ-   ayak tabanını bir şeyin üstüne 
basmak 

 b.-up 16b/1 

baṣīret   (Ar.) ileriyi görme, sezgi 
 b. 83a/8 

 b.+e 83a/11 

 b.+i 47a/3 

baṣīretsüz   kalp gözü kapalı, 
sezgisiz 

 b. 47b/9 

baş   I. kafa, baş 
 b.+uñ 60b/6 

 b.+ı 33a/6, 60b/4, 60b/7, 82b/6 

 b.+ına 85b/8, 90a/2 
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 b.+ında 56a/10 

   II. temel, esas 
 b.+ı 22a/12, 34b/4, 78a/7 

 b.+ıdur 22b/8 

   III. dağın tepesi 
 b.+ına 36a/7, 36a/12 

başla-   bir işe girişmek, başlamak 
 b.-r 2a/12, 2b/1, 2b/4, 2b/5, 

2b/6, 51b/2, 66b/13, 88a/5 

 b.-sa 2a/13, 2b/4, 54a/7 

 b.-yaydı 82a/9 

bat-   saplanmak 
 b.-maḳ 67b/3 

baṭarlıḳ   kibirlenme, kendini büyük 
görme 

 b. 29a/11 

bāṭıl   (Ar.) geçersiz, hak karşıtı, 
batıl 

 b. 2b/3, 22a/1,  80a/1, 80b/13 

 b.+dur 54a/5 

 b. ol- 3a/3, 5b/3, 5b/4, 47a/5, 

53a/6, 53a/9, 53b/3, 54a/1, 

54a/2, 54a/8, 63b/13 

 b. ḳıl- 53a/2, 53a/5, 56a/6 

baṭın   (Ar.) karın 

 b.+uñ 76a/13 

bāṭın   I. (Ar.) gizli 
 b.+a 79b/12 

   II. iç, içyüz 
 b.+ı 52b/2, 52b/8 

 b.+ında 18b/5, 19b/3, 51b/3, 

52a/7, 52b/3, 52b/6, 87b/12 

bāṭınī   (Ar.)  gizli, zahirî karşıtı 
 b. 22b/10 

baż   (Ar.) bk. bażı 
 b.+ına 82a/3 

bażı   (Ar.) birtakım, bazı 
 b. 2b/6, 7a/3, 8b/13, 37b/11, 

43b/13, 47b/2, 51a/7, 51b/6, 

58b/12, 64b/1, 68b/6 

 b.+sı 67b/4 

bed-baḫṭ   (Far.) talihsiz, bahtı kara 
 b. 36a/13 

 b. ol- 61b/12 

bed-duā   ilenme, kötü dua 
 b. ol- 31b/6 

 b. eyle- 19b/10 

bedel   (Ar.) karşılık 

 b. 68a/2 

beden   (Ar.) gövde, ten 

 b.+i 77b/6 

 b.+e 62b/1 

 b.+dedür 64a/11 

bed-ḫuyluḳ   (Far.) kötü huyluluk, 
huysuzluk 

 b. 76b/13 

beg   bey, küçük bir toplumun 
başkanı 

 b. 11b/12 

 b.+üñ 11b/12, 11b/13 
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belā   (Ar.) bela, musibet, kötülük 

 b. 74a/6, 76b/13 

 b.+dur 77a/3, 77a/6, 77a/9 

 b.+ı dök- 77b/8 

 b.+ya 35b/11 

 b.+da gör- 32a/13 

 b.+sı 61a/10 

belki    (Far.) belki, olabilir, ihtimal 
 b. 1b/8, 1b/10, 3a/1, 6a/6, 11a/2, 

11a/11, 12a/11, 13a/8, 14a/3, 

15b/11, 17b/2, 38b/5, 38b/6, 

40b/13, 43b/7, 44a/5, 44b/9, 

45a/4, 46a/6, 46a/9, 48a/13, 

50a/7, 51a/1, 51a/3, 52a/2, 

53b/1, 56a/6, 58a/9, 59a/12, 

62a/12, 67a/3, 67b/13, 68a/2, 

68a/11, 68b/11, 69b/10, 73b/2, 

75a/12, 76a/2, 76a/10, 77b/2, 

81b/12, 82a/4, 85a/9, 85a/12, 

85b/3, 86a/5, 86a/10, 86b/6, 

87a/5, 88b/5, 89a/5 

ben   teklik birinci kişi zamiri, ben 
 b. 4a/6, 7a/7, 9a/4, 16a/6, 17a/3, 

22a/9, 26b/8, 26b/13, 27a/6, 

27a/8, 27a/13, 27b/2, 28a/7, 

28a/10, 28b/72, 28b/8, 30a/11, 

36b/7, 45a/12, 45b/9, 58b/2, 

58b/3, 63a/9, 63b/11, 74b/5, 

79a/13, 83a/1, 83a/2, 83a/7, 

84a/4, 84a/7, 92b/3 

 b.+üm 6b/1, 9b/6, 19b/4, 27a/4, 

27a/8, 27a/10, 27a/12, 27b/3, 

27b/5, 31b/3, 32a/2, 36a/4, 

36b/2, 36b/8, 41b/3, 60a/13, 

60b/2, 62a/8, 65a/5, 69b/4, 

77b/5, 78a/13, 79b/4, 83a/2, 

83b/13, 84a/4, 84a/6, 85b/10, 

86a/13, 90b/2, 91a/7, 92a/3, 

92a/12 

 b.+i 4a/7, 9b/9, 9b/11, 26b/9, 

27a/1, 28b/6, 28b/7, 33a/9, 

36a/6, 36a/13, 51a/9, 58b/3, 

74b/5, 90b/12, 91a/8, 91a/9 

 b.+den 30a/5, 30a/11, 36a/3, 

60b/1, 78b/1, 78b/2, 79a/1, 

92a/12 

 b.+ümle 79b/5 

bend   (Far.) bir şeyi bağlamaya 
yarayan ip, bağ 

 b. 37a/1 

bende   (Far.) köle, kul 
 b. 10b/4, 17b/13, 55b/12, 61a/5, 

61b/4, 63a/5, 65a/5, 87b/8, 

89b/12, 90a/4, 90a/8 

 b.+dür 44a/13 

 b.+nüñ 37a/3, 59a/3 

 b.+i 90b/3 

 b.+yi 61a/6 

 b.+ye 67a/2 

 b.+de 78a/13 
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 b.+siyle 62a/4 

 b.+leri 78a/6 

 b.-i şākir 74b/10 

beñze-    benzemek 
 b.-r 12b/5, 16b/4, 73b/8, 89a/7 

berāber   (Far.) birlikte 
 b.+dür 31b/3, 84a/5, 84a/7, 

87a/6 

 b. ol- 42a/2, 42a/4, 52b/8, 

52b/12 

ber-devām   devamlı, sürekli 
 b. 64b/6 

berḳ   (Ar.) şimşek 

 b. ur- 23b/12 

berrī   (Ar.) karasal, bahrî karşıtı  
 b. 42b/1 

ber-ṭaraf   etkisiz 
 b. ḳıl- 37b/9 

beş   beş  
 b. 24a/9, 24a/12 

 on b. 91a/6 

beşāret   (Ar.) müjde 

 b.+dür 10b/8 

 b. ol- 47b/11 

 b. ḳıl- 63a/13 

beşer   (Ar.) insan 

 b.+üñ 46a/7 

beşeriyyet   (Ar.) insanlık 

 b. 39b/7, 39b/8, 39b/12 

 

beşinci   beşinci 
 b. 7b/8 

beter   (Far.) daha kötü, beter 
 b.+dür 12b/6, 16a/7, 46a/6, 

49a/6 

bevl   (Ar.) sidik, idrar 
 b.-ile 39b/3 

 b.+i 39b/4 

beyān   (Ar.) anlatma, ifade, bildirme 

 b. ol- 86a/9 

 b. it- 1b/5, 3a/10, 3b/2, 4b/12  

 b. eyle- 12a/11, 57b/10 

 b.+ında 29b/9, 40a/5, 85b/9 

 b.+ındadur 3b/3, 4a/12, 14b/3, 

15a/12, 17b/3, 29a/4, 33b/1, 

35a/9, 37a/12, 37b/5, 37b/10, 

39a/2, 47b/1, 51a/7, 51b/9, 

53a/2, 54a/9, 56a/8, 57a/11, 

62a/10, 66a/8, 68b/11, 74b/1, 

76b/2, 76b/9, 77b/8, 78a/2, 

81b/1, 83a/10, 84a/10, 86a/3, 

87a/12, 87b/6, 90a/13, 90b/3 

 b. ü şerḥ eyle- 3b/1 

beyt   (Ar.) ev 
 b.+e 91b/13 

 b.+ine 34b/13 

 b.+üñi 91b/12 

bez-   bezmek, bıkmak 
 b.-erler 74a/13 
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bezen-   bezenmek, süslenmek 
 b.-üp 51a/1 

 b.-mekdür 24a/10 

bıraḳ-   koymak, bırakmak 
 b.-ma 9b/2 

bī-aḳl   akılsız, deli 
 b.+lar 18b/12 

bī-çāre   çaresiz, zavallı 
 b. 56b/3 

 b.+i 32b/4 

bī-çārelük   çaresizlik 
 b. -ile 82a/2 

 b.+inden 56b/2 

bidat   (Ar.) Hz. Muhammed’den 
sonra dinde ortaya çıkan şeyler, 
hurafe 

 b. 6b/10, 7a/11, 15a/3 

 b.+e 80a/1, 80a/3 

 b.+e düş- 80b/1 

 b.+dan 81a/2 

bī-ḫaber   habersiz 
 b.+dür 71b/5 

bī-ḫūş   (Far.) bilinçsiz, kendinde 
olmayan 

 b. ol- 83a/4 

bī-ḥużūr   huzursuz, rahatsız 
 b. 91b/11 

 b. ol- 10a/6, 12b/13, 15a/9, 

15b/13, 48b/7, 48b/12, 48b/13 

 b. it- 21a/11 

bī-ırż   namussuz, iffetsiz 
 b.+laruñ 34a/11 

bil-   I. bir şeyi anlamış veya 
öğrenmiş bulunmak, bilmek 

 b.-ürem 9a/4 

 b.-ürsin 6a/6, 59a/5, 88b/9 

 b.-ür 10b/12, 33b/3, 47a/3, 

61b/4, 70a/4, 70b/10, 77a/5, 

84a/2 

 b.-ürsiz 48a/7 

 b.-ürler 12a/10, 88a/12 

 b.-mişlerdür 28b/11, 64a/13 

 b.-düñ 27a/12,48a/6, 61a/5, 

86a/3 

 b.-di 5b/10, 31b/6, 32b/12, 

60b/11 

 b. 82b/13 

 b.-gil 1b/5, 3b/3, 4a/12, 7b/10, 

7b/13, 11b/7, 12b/11, 13a/7, 

13b/10, 14a/4, 14b/3, 15a/12, 

15b/11, 17b/3, 18a/2, 18a/12, 

19a/8, 19a/13, 20a/4, 20b/1, 

20b/10, 21a/10, 21b/8, 22b/2, 

22b/8, 24b/6, 24b/10, 29a/4, 

29b/9, 32a/3, 35a/9, 37b/5, 

37b/10, 40b/8, 45a/3, 48a/7, 

49b/8, 50a/2, 54a/9, 54b/3, 

55b/11, 57a/12, 58b/2, 58b/5, 

59a/4, 59b/3, 61a/8, 62a/10, 

64a/12, 65a/12, 67b/2, 68b/11, 
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69b/5, 70b/8, 72b/4, 73a/2, 

73b/12, 74b/2, 75a/4, 75b/3, 

76b/9, 77a/9, 77b/1, 77b/9, 

78a/2, 78b/10, 79b/7, 84a/8, 

84a/10, 85a/5, 86a/3, 87b/6, 

87b/11, 90b/3 

 b.-se 48a/5, 62b/3, 82a/3, 82a/5, 

82a/6 

 b.-seler 52a/6 

 b.-esin 75a/10, 75a/12, 75b/4, 

83b/2, 84b/11 

 b.-e 5b/7, 5b/12, 13a/11, 14a/13, 

18b/5, 20b/12, 21a/2, 21b/122, 

37a/2, 37a/3, 41b/9, 48b/5, 

57b/2, 57b/3, 61a/10, 81a/4, 

86b/12 

 b.-eler 8a/5, 13a/13 

 b.-mek gerek 75a/12, 88b/13 

 b.-üp 21b/13, 22a/1, 22a/22 

 b.-dügini 40b/7 

 b.-dükde 48b/1 

 b.-en 61a/3 

 b.-miş ol- 79a/1 

 b.-memiş ol- 33a/4 

 b.-mezem 60a/8, 60b/13 

 b.-mezsin 4b/11 

 b.-mez 16b/3, 17a/8, 17a/10, 

30b/7, 32b/4, 35a/3, 40b/6, 

42b/2, 49a/13, 51b/4, 86b/10 

 b.-mezler 27b/12, 44b/10 

 b.-medi 59a/3 

 b.-mese 84b/7 

 b.-meyesin 4b/11 

 b.-meye 81a/5 

 b.-seydüm 79a/10 

 b.-eydüm 79b/11 

 b.-eydi 17a/12 

 b.-eydüñüz 9a/5 

 b.-ürlerdi 53b/12, 80a/13 

 b.-ürse 32b/7, 48b/9 

 b.-meñ 25a/8 

 b.-mezse 32b/6, 48b/10, 77a/5 

 b.-meyüp 15a/4 

 b.-mek 22b/5, 29b/6, 29b/7, 

37b/12, 42b/2, 59a/12, 64b/4, 

75b/3, 87b/4, 88b/7 

 b.-mekdür 75a/6, 84a/12 

 b.-mege 44a/2 

 b.-mekde 59a/11, 70a/2 

 b.-mekden 64b/3 

 b.-meyenler 51a/11 

   II. zannetmek, sanmak 
 b.-ürsin 49a/5 

 b.-ürler 37b/12, 44b/11 

 b.üp 76a/11 

 b.-meye 73b/2, 76a/10 

 b.-mek 37b/13, 49a/4, 49a/7 

   III. tanımak, bilmek 
 b.-ürem 26a/10 

 b.-ür misin 26a/9 
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 b.-ür 70a/1 

 b.-di 27a/4 

 b.-se 81b/9 

 b.-e 81b/11 

 b.-dügi 81b/13 

   IV. bir bilim veya sanat dalında 
yeterli olmak 

 b.-ürem 45b/10 

 b.-meye 45b/10 

bilin-   bilinmek, anlaşılmak 
 b.-mez 25a/8 

bildür-   bildirmek 
 b.-e 52a/13 

 b.-mege 52a/10 

bile   birlikte 
 b. 43b/4 

bilgüli   bilgili 
 b.+yem 45a/12 

bi’l-külliye   (Ar.) tamamen 

 b. 35a/3 

bi’llāhi’t-tevfīḳ   (Ar.) Tevfik 
Allah’tandır. 

 b. 39a/1 

biñ   bin sayısı (1000) 
 b. 52b/9, 65b/13, 83a/6, 91a/7 

 b.+e 66a/1, 66a/2 

binā   (Ar.) bina, yapı 
 b.+sı 46b/9 

bindür-   bir kimseyi bir hayvanın 
üzerine oturtmak, bindirmek 

 b. 9b/9 

 b.-eyim 9b/10 

bī-niyāz   inancın gereğini yerine 
getirmeyen, niyazsız 

 b. 82a/1 

bir   I. bir, herhangi bir 
 b. 5a/7, 5b/12, 6a/12, 7a/5, 8a/3, 

8a/11, 49a/2, 54a/2, 60b/3, 

61a/5, 80a/12, 86a/4 

 b.+dür 41b/10, 75b/8 

 b.+i 21b/4, 45b/12 

 b.+i 7a/92, 10a/11, 10b/13, 

11a/12, 11b/2, 14a/6, 14b/5, 

14b/10, 15a/2, 15a/7, 15a/9, 

15b/9, 16a/3, 16a/8, 16b/1, 

16b/13, 18b/2, 20a/1, 21b/5, 

25a/5, 25a/6, 29a/12, 29a/13, 

29b/12, 29b/32, 29b/42, 29b/52, 

31a/4, 31a/5, 31a/6, 33b/2, 

39a/8, 40a/11, 40a/12, 45b/7, 

45b/13, 48a/1, 54b/1, 54b/123, 

54b/13, 55b/10, 58b/3, 59b/3, 

62a/4, 62a/7, 62b/11, 63b/9, 

63b/10, 63b/12, 64a/4, 64a/5, 

64a/6, 64a/8, 64a/11, 65b/1, 

66a/1, 66a/2, 69b/4, 69b/11, 

70a/1, 70b/5, 72a/3, 72b/62, 

74a/12, 76b/10, 76b/12, 78b/13, 

79a/12, 79b/8, 79b/13, 82b/11, 

84a/3, 84a/6 
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 b.+inüñ 62b/12, 84a/2, 84a/5 

 b.+ini 36a/52, 88b/12 

 b.+ine 11b/2, 54b/1, 63a/12, 

65a/4, 67a/7, 70b/5 

 b.+inden 82b/11 

 b.+isi 35b/11, 45b/5, 58b/2, 

72a/2 

 b.+isine 60a/1 

 b.+iñüz 69a/12 

 b.+iñüze 69b/1 

   II. bir (sıfat) 
 b. 1b/6, 2a/4, 2a/8, 2b/3, 4a/10, 

4a/13, 4b/12, 4b/5, 5a/3, 5a/8, 

5b/5, 6a/1, 6a/2, 6a/3, 6a/7, 

6a/8, 6a/11, 7a/9, 7a/11, 7b/2, 

7b/4, 8a/6, 8b/13, 9a/8, 9a/11, 

9a/13, 9b/4, 9b/8, 10a/1, 10a/3, 

10b/3, 10b/42, 10b/7, 11a/4, 

11a/9, 11a/10, 11b/8, 11b/9, 

11b/10, 11b/12, 12a/13, 12b/11, 

13a/2, 13a/9, 13a/10, 13a/12, 

13b/1, 13b/6, 13b/11, 13b/12, 

14a/1, 14a/5, 14a/11, 14b/4, 

14b/5, 14b/7, 14b/9, 14b/102, 

14b/11, 15a/2, 15a/3, 15a/42, 

15a/5, 15a/72, 15b/1, 15b/2, 

15b/122, 16b/2, 16b/4, 16b/6, 

17a/6, 17a/8, 18b/7, 19a/82, 

19a/11, 19a/12, 19b/13, 20b/1, 

20b/2, 20b/82, 20b/9, 22a/3, 

24a/7, 24b/10, 25a/2, 25a/7, 

25b/1, 25b/7, 26a/7, 27a/12, 

27a/13, 27b/1, 27b/13, 28a/11, 

28b/1, 28b/2, 28b/5, 28b/9, 

29a/1, 30a/2, 30a/5, 30b/10, 

31b/3, 31b/9, 31b/11, 32a/4, 

32a/12, 32b/32, 32b/4, 32b/5, 

32b/13, 33a/1, 33a/7, 34b/7, 

35a/10, 36a/12, 36b/12, 36b/13, 

37a/12, 37b/8, 38a/1, 38a/4, 

38a/11, 38b/13, 39a/13, 39b/2, 

41a/1, 41b/3, 41b/11, 42a/3, 

42b/1, 42b/32, 43a/3, 43a/9, 

43b/4, 44a/10, 44b/2, 45a/6, 

45a/72, 45b/8, 45b/12, 46a/4, 

46a/7, 46a/10, 46b/9, 46b/112, 

46b/13, 47a/2, 47a/8, 47b/7, 

47b/9, 47b/11, 48a/4, 48a/7, 

48b/3, 48b/6, 48b/10, 49a/5, 

49b/9, 50a/3, 50a/13, 50b/3, 

50b/8, 50b/12, 51a/4, 51a/7, 

51a/11, 51a/122, 51a/13, 51b/10, 

51b/12, 52a/102, 52b/3, 52b/4, 

52b/9, 52b/10, 53a/1, 53a/11, 

53b/5, 53b/6, 54a/2, 54a/11, 

54b/3, 55b/13, 56a/10, 56b/12, 

56b/13, 57a/122, 57b/3, 57b/5, 

58a/52, 58a/6, 58a/7, 58a/8, 

58a/9, 58b/1, 58b/2, 58b/3, 

59a/3, 59b/11, 59b/12, 60b/4, 
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60b/8, 61a/6, 61a/9, 61a/11, 

61a/12, 61b/12, 61b/5, 61b/6, 

61b/8, 62b/5, 62b/8, 62b/9, 

63a/6, 63b/132, 64a/22, 64a/8, 

64a/9, 64b/10, 64b/11, 65a/1, 

65b/12, 66a/4, 66a/11, 66a/12, 

66a/13, 67b/22, 67b/5, 67b/7, 

67b/9, 68b/4, 68b/9, 69b/8, 

69b/12, 70a/1, 70a/5, 70a/9, 

70b/10, 72b/8, 72b/11, 74a/7, 

74b/9, 76a/52, 77b/5, 77b/7, 

77b/13, 78a/12, 78a/13, 78b/10, 

79a/12, 79a/4, 79a/12, 79a/13, 

80b/12, 81b/9, 82a/5, 82a/9, 

82b/9, 82b/13, 83a/1, 83a/2, 

83a/3, 83a/5, 83a/6, 83b/11, 

84b/7, 84b/10, 84b/132, 85a/2, 

85a/3, 85b/2, 85b/7, 85b/11, 

86a/1, 86b/9, 86b/11, 87b/11, 

88b/22, 88b/3, 88b/11, 90b/11, 

91a/52, 91a/8, 92a/5, 92a/7, 

92a/11 

   III. aynı, denk 
 b. 21a/13 

birbiri   birbiri 
 b. ile 27a/5 

 b.+ni 27a/6 

birer   birer 
 b. 90b/12 

 

birinci   birinci  
 on b. 10b/1 

birḳaç   birkaç, az 
 b. 25b/7, 47a/8 

birle   beraber 
 b. 29a/5, 52b/2 

Bişr-i Ḫāfī   (k.a.) Asıl adı Bişr bin 
Hâris Abddurrahman’dır. 
Merv’de ve Bağdat’ta yaşamış 
büyük velilerdendir. Yalınayak 
gezdiği için Hafî lakabıyla 
tanınır. 

 B. 40b/6 

bit-   tohum filizlenip topraktan 
çıkmak, bitmek 

 b.-e 77a/12 

bi’ṭ-ṭabi   (Ar.) elbette, doğal olarak 

 b. 42b/11 

biz   çokluk birinci kişi zamiri, biz 
 b. 3a/9, 4b/11, 27b/10, 27b/11, 

31b/1, 69a/5, 74a/102, 89a/8 

 b.+üm 26a/11, 88a/6, 88a/8, 

88a/10, 88a/11 

 b.+e 11b/13, 13a/13, 74a/112 

 b.+den 88a/6, 88a/9, 89a/7 

bīzar   rahatsız, şikâyetçi 
 b. eyle- 68a/1 

bi’ż-żarūr   mecburen, zaruri olarak 
 b. 62a/11 
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boġaz   boynun ön bölümü, boğaz 
 b.+ına 60b/11 

boyun   gövdenin başla omuz 
arasında kalan kısmı, boyun 

 b. eg- 57a/5 

 b.+ında 36b/13 

 b.+uñdan 36b/13 

bozul-   geçerliğini kaybetmek, 
bozulmak 

 b.-mış ol- 54a/5 

bölük   takımlardan oluşan askerî 
birlik, bölük 

 b.+indendür 72a/32 

böyle   böyle, bu şekilde 
 b. 2a/1, 4a/4, 4a/7, 5b/3, 6b/1, 

16b/7, 22a/7, 34b/1, 50a/9, 

51b/8, 65a/3, 84a/7 

 b.+dür 3a/5, 40b/13 

bu   I. bu (sıfat) 
 b. 2b/7, 2b/11, 3a/6, 3a/9, 4a/6, 

4b/32, 4b/8, 5a/5, 5a/6, 5a/7, 

5b/11, 5b/13, 6a/9, 6a/12, 7a/7, 

7a/10, 8a/13, 8b/4, 8b/8, 9b/1, 

10a/2, 10a/6, 10b/7, 11b/11, 

12a/8, 12a/10, 12a/11, 12b/1, 

13a/5, 13a/6, 13b/2, 17a/4, 

18a/6, 18a/8, 20b/3, 21b/4, 

21b/7, 22a/13, 22b/13, 23b/2, 

24a/12, 24b/3, 24b/5, 24b/6, 

25a/7, 25a/11, 25b/11, 26a/13, 

26b/4, 26b/12, 27a/12, 27b/9, 

27b/12, 28a/9, 28b/8, 28b/13, 

29a/3, 29b/4, 31b/5, 31b/6, 

32a/5, 32b/3, 33a/4, 33a/8, 

34a/13, 34b/2, 34b/3, 34b/10, 

36b/10, 37a/2, 38a/2, 38b/6, 

39a/10, 40a/8, 40a/13, 41b/12, 

42a/13, 42b/6, 43b/4, 44b/32, 

44b/13, 45a/8, 45a/9, 46a/12, 

47a/1, 48a/3, 48a/6, 48a/9, 

48a/10, 49a/7, 49a/10, 49a/12, 

49b/2, 49b/4, 49b/7, 49b/12, 

51a/7, 51a/8, 51a/10, 51b/1, 

52a/12, 52a/6, 52a/7, 52a/82, 

52b/6, 52b/10, 52b/11, 53b/3, 

54a/5, 54a/12, 54b/3, 55a/2, 

56a/1, 56a/13, 57a/6, 57a/13, 

57b/6, 58a/10, 59a/1, 59b/5, 

59b/8, 59b/12, 59b/132, 60a/1, 

60a/4, 60a/8, 60a/12, 61a/5, 

61a/8, 61a/13, 61b/3, 61b/10, 

62a/1, 62b/7, 64b/2, 64b/3, 

64b/7, 65b/4, 65b/10, 65b/13, 

66a/1, 66a/3, 66a/5, 66a/13, 

66b/8, 66b/9, 67b/1, 68a/8, 

68a/12, 68b/2, 68b/13, 69a/8, 

69b/13, 70a/2, 70a/10, 70a/12, 

70b/1, 70b/5, 70b/6, 71a/2, 

71a/3, 71a/7, 71a/11, 71b/1, 

71b/4, 71b/5, 71b/72, 71b/8, 
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72a/2, 72a/4, 72a/8, 72a/10, 

72a/12, 72b/10, 73a/102, 73b/13, 

74a/9, 74a/11, 74b/11, 75a/3, 

75a/12, 75b/3, 75b/6, 75b/8, 

75b/10, 75b/12, 76a/2, 76a/3, 

76a/4, 76a/62, 76a/8, 76b/11, 

77a/1, 77a/6, 77a/11, 77b/1, 

77b/12, 78a/4, 79b/4, 79b/8, 

79b/11, 80a/3, 80a/7, 80a/8, 

80a/11, 80b/5, 80b/6, 80b/7, 

80b/12, 81a/1, 81a/2, 82b/12, 

82b/13, 83a/7, 83a/9, 83b/3, 

84b/3, 84b/7, 85a/1, 85a/2, 

85a/4, 85a/7, 86a/1, 86b/2, 

87a/2, 87a/6, 88b/13, 90a/4, 

90a/8, 90b/6, 91b/5, 92a/6  

   II. bu (zamir) 
 b. 5a/8, 5a/13, 7a/1, 7a/3, 7b/2, 

8b/3, 10b/2, 12a/3, 12a/10, 

14b/7, 16a/7, 18a/8, 18a/10, 

18b/12, 20b/2, 22b/11, 22b/13, 

23a/4, 23a/5, 24a/12, 32b/1, 

32b/22, 33b/4, 34a/3, 34b/7, 

38b/7, 39b/22, 39b/13, 42a/5, 

42b/3, 46a/6, 46a/7, 47a/5, 

47b/5, 48a/13, 48b/2, 51a/5, 

51b/8, 51b/9, 51b/11, 52a/1, 

52b/1, 52b/7, 53b/11, 54a/8, 

54a/11, 55a/3, 55a/5, 57a/10, 

57b/3, 60b/8, 61a/5, 61b/1, 

63a/6, 65a/3, 66a/4, 66b/2, 

67b/10, 70a/12, 70b/2, 70b/8, 

71a/13, 72b/13, 73b/10, 75a/8, 

76a/1, 77a/2, 77a/8, 84b/12, 

85a/8, 86a/8, 87a/2, 91b/7, 

92a/1, 92a/13 

 b.+dur 5b/11, 5b/13, 6a/9, 

11b/6, 13a/1, 13a/11, 15a/1, 

19a/9, 21a/11, 21b/5, 28b/11, 

28b/12, 32a/11, 38a/3, 38b/10, 

39a/5, 39a/8, 40a/3, 41a/11, 

42b/10, 42b/13, 43a/2, 47a/13, 

47b/11, 49a/2, 52b/2, 53a/1, 

53b/6, 53b/10, 54a/13, 54b/2, 

55a/2, 55b/10, 61b/4, 62a/4, 

62a/7, 66a/3, 66a/10, 69b/4, 

74a/9, 74a/12, 74b/3, 76a/4, 

77a/11, 81b/6, 88a/8, 89a/7, 

90b/6 

 b.+nuñ 2b/1, 6a/9, 6b/11, 7a/6, 

16a/5, 21a/8, 21a/9, 29a/5, 

33b/2, 41a/12, 45a/12, 46a/3, 

47a/13, 47b/5, 47b/13, 52a/5, 

52b/22, 53b/82, 54a/10, 67a/5, 

75b/12, 76a/8, 77a/3, 84b/13, 

85a/11, 87a/8 

 b.+nuñla 38a/1, 51a/2, 55a/4, 

66b/13, 86b/5 

 b.+nuñ-içün 46a/3 
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 b.+nı 4a/7, 21b/7, 26b/9, 27b/5, 

28a/7, 32b/12, 36b/10, 54b/2, 

54b/8, 55a/5, 89b/7 

 b.+ña 16a/6, 21b/3, 45b/6, 

72b/8 

 b.+nda 16a/8, 33a/10, 53a/13, 

66b/1 

 b.+ndan 35b/10, 38a/13, 42a/6, 

42a/8, 50a/3, 51b/4, 51b/5, 

51b/11, 52a/2, 52a/13, 57a/8, 

61b/7, 69a/13, 75b/10, 81b/5, 

86b/6 

 b.+nca 79a/11 

 b.+ncaları 61a/3 

 b.+nlar 2a/3, 7b/7, 10a/6, 13b/1, 

24b/8, 29a/7, 29b/6, 29b/13, 

31b/7, 43a/12, 43b/11, 45b/10, 

47a/5, 51b/1, 72a/4, 78a/9, 

88a/1 

 b.+nlardur 24b/6, 33a/11, 70b/9, 

76b/12, 76b/13, 86b/2 

 b.+nlarla 40a/9 

 b.+nlaruñ 15a/8, 15a/11, 20a/9, 

31b/7, 47b/6, 67a/7, 71a/2, 

73b/6, 84a/4, 84b/10 

 b.+nları 29b/6, 30b/2 

 b.+nlara 3a/13, 16b/3, 33a/12, 

73b/8 

 b.+nlardan 41a/3, 86b/42 

 

buḫār   (Ar.) buhar 
 b.+ı 2a/11 

buḫl   (Ar.) cimrilik 

 b. 29a/3, 29b/3, 39a/2, 39b/4 

 b.+dur 38a/5 

 b.+uñ 39a/1 

 b.+dan 38a/12 

bul-   I. arayarak veya aramadan bir 
şeyle, bir kimseyle karşılaşmak, 
bulmak 

 b.-ur 38a/13, 43b/5 

 b.-dum 26b/5 

 b.-dılar 6a/3 

 b.-sa 37b/8 

 b.-asın 19b/12 

 b.-a 77a/4 

 b.-maz 47b/10 

 b.-madum 28b/10 

 b.-ursa 87a/6 

 b.-aydı 25b/5 

 b.-masa 25b/6 

 b.-amaz 84b/6 

   II. istenilen bir şeye kavuşmak, 
nail olmak 

 b.-ur 38a/12, 40a/13, 48a/3, 

49b/5, 55b/8, 69b/3 

 b.-urlar 86b/5 

 b.-mışdur 60a/4 

 b.-duñ 49a/9 

 b.-dı 4b/10, 25a/1, 79b/3 
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 b.-dılar 60b/1 

 b.-asın 21b/8 

 b.-a 15b/1, 39a/11, 70a/8, 88a/4 

 b.-up 86a/6 

 b.-duklarınuñ 75a/3 

 b.-maz 12b/3, 39a/3 

 b.-mazlar 59b/10 

 b.-maya 17a/9 

 b.-ursam 60b/2 

 b.-maġiçün 39a/6 

 b.-maḳ 50b/4, 58b/8 

 b.-maḳdan 71a/12 

   III. bir hâlde görmek 
 b.-dum 68a/7 

 b.-duñ 68a/5, 68a/6 

   IV. suç, kusur yüklemek 
 b.-asın 62a/9 

 b.-mazsa 14a/13 

 b.-ursa 14a/11 

   V. uygun saymak,seçmek 
 b.-urlardı 11b/9 

   VI. keşfetmek 
 b.-ursın 21a/12 

 b.-dum 63b/6 

buluş-   karşılaşmak, buluşmak 
 b.-a 52b/3 

buncılayın   böyle, bunun gibi 
 b. 63a/3, 71b/1, 80b/112, 92a/2 

 b.+dur 5a/13, 87a/7 

 

būstān   (Far.) bostan, sebze bahçesi 
 b.+ları 5a/4 

buyruḳ   emir, buyruk 
 b.+ın 23b/5 

 b.+uma 65a/5 

buyur-   (saygı ifadesi olarak) 
söylemek, bildirmek, buyurmak 

 b.-ur 12b/8, 50a/9, 67a/8 

 b.-mışdur 11b/5, 40a/5, 77a/10 

 b.-dı 8a/10, 53b/8, 57b/11, 

58b/6, 82a/13 

 b.-dılar 56a/7 

 b.-duġı 76b/8 

 b.-duḳları 86a/13 

 b.-madılar 56a/6 

bühtān   (Ar.) iftira 

 b. 13a/2 

 b. eyle- 67a/4 

bülūġ   (Ar.) bâlig olma, ergenlik 

 b. 69b/7 

 b.+a 71a/1, 72a/6 

bürāder   (Far.) kardeş, birader 
 b. 26b/12 

 b.+üm 28a/5 

 b.+lerümden 60b/3 

bürhān   (Ar.) delil, işaret 
 b.+dur 89a/10 
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 C 

 

cāh   (Ar.) yüksek makam, mevki 
 c. 23a/8, 39a/10, 40a/6, 40b/10, 

40b/12, 41a/1, 41a/3, 41a/5, 

43a/2, 43a/4, 45a/3, 45a/5, 

45b/5, 45b/12, 46b/1, 46b/2, 

46b/8, 46b/13, 50b/12, 51a/5, 

51a/6 

 c. -ıla 43a/2 

 c.+uñ 40b/9, 41a/9, 42b/10, 

46a/13, 48a/6 

 c.+ı 40b/13, 45a/10, 45b/3, 

45b/7, 46a/1, 46a/7, 46a/9 

 c.+ını 46a/10 

 c.+a 47a/9 

 c.+dan 45b/2 

cāhil   (Ar.) bilgisiz, cahil 
 c. 86b/10 

 c.+üñ 86b/9 

cāhilluḳ   bilgisizlik 
 c. +ından 13b/5 

cāmid   (Ar.) donuk, donmuş 
 c. 58a/9 

cān   (Far.) can, ruh 
 c. çek- 32a/13 

 c.+um 27a/8, 60a/11 

 c.+ı 60b/12 

 c.+ını 38b/11, 38b/12 

 c.+ına 66b/2 

cānib   (Ar.) yön, taraf 
 c. 71a/6 

 c.+den 28b/82 

cārī   (Far.) geçerli, yürürlükte olan 
 c. ol- 2b/2 

cāriye   (Ar.) halayık, parayla satılıp 
alınan hizmetçi kız 

 c.+si 82b/10 

cāyiz   (Ar.) uygun, mübah 

 c. 8a/8, 34b/2, 43b/11 

 c.+dür 14b/7 

 c. ol- 16b/8, 43b/9, 43b/13, 

50b/13, 65b/4 

cāzūluḳ   büyücülük, sihirbazlık 
 c.+dur 64a/3 

cebr   (Ar.) kahır 
 c. eyle- 19b/11 

Cebrāyil   (Ar.) Cebrail, vahiy 
meleği 

 C. 68a/5, 68a/6, 68a/8, 82a/7 

cedel   (Ar.) tartışma 

 c. 3a/11 

 c. it- 7a/3 

 c.+den 7a/11 

cehālet   (Ar.) bilgisizlik 

 c. 55a/2 

 c.+dendür 48b/7 

cehd   (Ar.) çalışma, gayret 
 c. 81a/6 

 c. it- 71b/3 
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cehl   (Ar.) bilmezlik 

 c. 14b/1 

 c.+dür 14b/1 

 c.+den 43b/1 

celāl   (Ar.) ululuk, azamet 
 c. 82a/1 

 c.+i 6b/4, 34b/5, 58a/12 

 c.+ine 65a/6 

celle celālühü   (Ar.) “Şanı yücedir” 
anlamına, Allah adı geçince 
söylenen ululama sözü 

 c. 27b/6, 75b/5 

cem   (Ar.) toplama, biriktirme 

 c. ol- 19b/3, 26a/1, 68b/2, 72a/4, 

82b/9 

 c. it- 24a/12, 25b/8, 56b/6 

 c. eyle- 56b/9, 63b/5, 78a/13 

 c.+inüñ 29a/3 

cemādāt   (Ar.) cansız varlıklar 
 c.+dan 42b/5 

cemāl   (Ar.) yüz güzelliği 
 c.+i 90b/2 

 c.+in 51a/2 

 c.+ini 58a/12 

 c.-i şerīflerin 90b/4 

cemī   (Ar.) bütün, hep 

 c. 1b/7, 2a/5, 2b/12, 4a/1, 4a/82, 

27b/6, 33a/11, 34b/4, 36b/11, 

41a/10, 63b/5, 64a/4 

cenābet   (Ar.) gusül gerektiren 
durum 

 c.-ile 67a/6 

 c.+i 65a/13 

cenāze   (Ar.) kefenlenmiş, tabuta 
yatırılmış ölü  

 c.+lerine 30a/13 

ceng   (Far.) cenk, savaş, mücadele 
 c. 5b/9, 11a/12, 70a/11 

 c. eyle- 70b/1 

 c.+e 72a/4, 72a/8 

 c.+de 70b/3 

 c.+inde 64a/9 

cennet   (Ar.) cennet 
 c.+e 6a/11, 24a/6, 90a/12 

 c.+üñ 80a/11 

 c.+den 6a/12 

cerḥ   (Ar.) reddetme 

 c.-i imsākdan 40a/2 

cesed   (Ar.) insan bedeni, gövde 

 c.+ine 90a/3 

cevāb   (Ar.) karşılık, cevap 

 c. 43a/7 

 c. vir- 8a/10, 26b/6, 72b/13 

 c.+a 19a/10 

 c.+ını vir- 19a/9 

cevher   (Ar.) öz 

 c.+ine 63a/2 
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cezā   (Ar.) suç için verilen hüküm, 
ceza 

 c.+sın bul- 62a/8 

cidden   (Ar.) bir işi ciddiyetle yerine 
getirme, hezel karşıtı 

 c. 92b/5 

cihād   (Ar.) din uğruna savaşma 

 c.-ı nefs 70b/3 

cihān   (Ar.) Dünya, cihan, âlem 

 c. 60a/2 

 c.+uñ 3a/4 

 c.+a 2b/11, 85a/13 

 c.+da 2b/11, 60a/1, 76b/12, 

77a/6, 77a/7 

 c.+dan 43b/4 

cihet   I. (Ar.) yön, taraf 
 c.+den 16b/13 

   II. sebep 
c.+den 44b/3, 62a/1, 66a/3, 

71a/11, 72b/8, 72b/10, 73b/13 

 c.+dendür 32a/5 

cimā   (Ar.) cinsel ilişki 
 c. 7b/11 

cināyetsüz   öldürmeksizin 
 c. 82a/4 

cins   (Ar.) tür, çeşit, cins 
 c. 72b/6 

 c.+dür 18b/2 

 c.+den 88b/13 

 c.+inden 72b/7 

 c.+indendür 62b/6 

cömerd    eli açık, cömert 
 c. 38b/5 

cömerdlük   cömertlik 
 c. 29b/3 

cuma   (Ar.) haftanın altıncı günü, 
cuma 

 c. 91a/4, 91a/8 

cūş   (Far.) coşma 
 c.+ı 82a/9 

cümle   I. (Ar.) bütün, hep, cümle 

 c. 10a/6, 12b/2, 17a/12, 23a/1, 

36b/8, 42b/6, 42b/8, 45a/3, 

69b/1, 75b/9 

 c.+si 13a/6, 72b/4 

 c.+sine 81a/5 

 c.+ñüzüñ 69a/12 

   II. bir sistem dâhilinde olan 
 c.+den 61a/5, 66b/8 

 c.+dendür 22b/13, 24b/6 

 c.+sinden 34a/3, 43a/13, 44a/11 

 c.+sindendür 43a/5, 79b/13 

cüra   (Ar.) yudum, artık içecek  
 c. 17b/13 

 c.+sı 17b/13 

 c.+sını 18a/1 

cür`et   (Ar.) cesaret 
 c. ḳıl- 65b/3 

cür`etlü   cesur 
 c. ol- 66a/6 
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cüz`ī   (Ar.) az, pek az 

 c. 34b/7 

 

 Ç 

 

çāre   (Far.) çıkar yol, çare 
 ç. 29a/5, 29a/7 

çek-   I. bir şeyi bir yöne doğru 
hareket ettirmek, çekmek 

 ç.-er 42b/12, 60a/7, 60a/8 

 ç.-erler 47a/1 

 ç.-se 32a/13 

 ç.-e 32a/11 

 ç.-üp 56a/12, 56b/1 

 ç.-me 36a/9 

 ç.-mesün 69a/9 

 ç.-mezdüm 79a/10 

 ç.-mek 67b/12 

   II. vazgeçmek 
 ç.-e 12a/8, 22a/1 

 ç.-mek 7b/6 

 ç.-mege 29a/5 

   III. içine almak 
 ç.-e 18a/6 

   IV. örtmek 
 ç.-mişdür 49b/1 

çekdür-   vazgeçirmek, el çektirmek 
 ç.-e 70a/6 

çekirdek   meyvenin tohumu, 
çekirdek 

 ç.+ini 25b/5, 25b/6 

 ç.+inden 25b/4 

çengāl   (Far.) yırtıcı hayvan pençesi 
 ç.+ine 81b/10 

çıḳ-    I. bir yerin veya şeyin içinden 
dışına geçmek, çıkmak 

 ç.-ar 36a/9, 82b/8 

 ç.-dum 36b/9 

 ç.-sa 51a/1 

 ç.-maz 49b/7 

 ç.-duġı 62b/7 

 ç.-duḳda 50b/13 

 ç.-ardı 82a/13 

 ç.-mazsañ 31b/10 

 ç.-maḳ 60b/12 

 ç.-maġa 2a/12 

   II. yükselmek 
 ç.-ar 87b/9 

 ç.-maḳdan 87b/10 

   III. meydana gelmek, olmak 
 ç.-maz 2b/8 

çıḳar-   bir şeyi bulunduğu yerden 
ayırmak, çıkarmak 

 ç.-dı 4a/3 

 ç.-alar 80b/5, 83a/6 

çıḳart-   çıkartmak 
 ç.-a 37a/1 

çirk   (Far.) kir, pas 
 ç.+i 51b/3 

ç.+i ile 87b/13 
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çoġal-   artmak, çoğalmak 
 ç.-duḳda 62b/12 

çoḳ   fazla, çok 
 ç. 3a/10, 3b/9, 4b/7, 8b/102, 

8b/11, 9a/2, 9a/5, 12a/13, 18b/1, 

24a/11, 25b/13, 30a/8, 31b/5, 

32a/13, 34b/9, 38a/2, 38b/2, 

40a/8, 42a/11, 49a/13, 61b/7, 

64a/10, 66a/5, 67a/4, 67b/8, 

73a/9, 77a/2, 77b/3, 82b/5, 

82b/7, 84a/1, 84b/5, 90b/5 

 ç.+dur 3b/3, 75b/4, 82b/12, 

86b/11, 87a/7 

 ç. ol- 73a/9, 77a/2 

çoḳluḳ   çokluk, fazlalık 
 ç. 12a/12 

 ç.+ı-y-la 45a/5 

 ç.+ından 26b/3 

çöp    çöp 
 ç.+i 58b/3 

çöz-   bağlı bir şeyi açmak, çözmek 
 ç.-üp 6b/9 

çün   (Far.) çünkü, zira (bk.çünki) 
 ç. 22a/6, 35b/8 

çünki   (Far.) çünkü, zira 
 ç. 4a/10, 5b/13, 7a/13, 9a/8, 

11a/6, 11a/8, 13a/6, 13b/2, 

17a/1, 19b/12, 20a/10, 20a/11, 

20a/12, 21a/7, 21b/7, 26a/1, 

26a/13, 26b/4, 26b/8, 27b/5, 

28a/6, 28a/9, 28b/1, 31a/10, 

34b/9, 36a/10, 36b/9, 42a/6, 

43a/3, 43b/4, 48a/6, 49a/8, 

49a/10, 49b/12, 50a/6, 51b/2, 

52b/12, 53b/9, 53b/12, 55a/8, 

55b/6, 56a/2, 56a/11, 60b/9, 

61b/10, 62a/10, 62a/11, 62b/12, 

71a/7, 71b/7, 73a/8, 80b/4, 

82a/8, 82a/10, 84b/1, 85b/5, 

85b/7, 86a/3, 86a/5, 88a/11 

 

 D 

 

da   da (bağlama edatı), bile, dahi 
 d. 8b/2, 10a/122, 12b/13, 22a/9, 

39b/6, 53a/12, 54a/8, 69a/10, 

80a/5 

daḫı   dahi, da, de, ve 
 d. 1b/92, 2a/3, 2a/7, 2b/5, 2b/12, 

3a/5, 4a/10, 4b/1, 7a/9, 11a/13, 

11b/3, 12a/7, 12b/8, 13b/2, 

13b/13, 14b/10, 15a/7, 15a/8, 

15a/10, 15b/9, 16a/3, 16a/8, 

16b/2, 16b/7, 17b/2, 18a/10, 

19a/10, 20a/3, 20b/11, 21a/9, 

21b/5, 22a/5, 22b/12, 22b/13, 

23a/3, 23a/4, 24a/2, 24a/7, 

24b/8, 26b/11, 28a/1, 28a/3, 

28b/6, 28b/7, 28b/10, 29b/12, 

29b/2, 29b/3, 29b/4, 29b/52, 



 

 

318

31a/2, 31a/5, 31a/6, 32a/4, 

32b/12, 33b/4, 34a/3, 34b/2, 

34b/32, 35a/4, 36b/6, 38a/6, 

38a/13, 38b/2, 39a/4, 39a/7, 

39b/8, 39b/9, 40a/12, 40b/13, 

41a/7, 41a/92, 41b/12, 42a/8, 

42b/3, 42b/9, 43a/4, 43a/7, 

44a/10, 44b/6, 45a/3, 45a/5, 

45b/7, 45b/13, 46a/6, 46b/7, 

47a/1, 47a/5, 47b/5, 47b/11, 

48a/7, 48a/13, 49a/2, 49a/13, 

50a/8, 50a/13, 52a/1, 52a/2, 

52a/13, 55b/10, 57a/2, 57b/2,  

58b/3, 60b/8, 61a/10, 62a/7, 

62b/4, 63b/7, 63b/9, 63b/10, 

63b/12, 64a/3, 64a/5, 64a/62, 

64a/7, 64a/8, 64a/11, 64b/5, 

64b/9, 65b/1, 65b/3, 65b/7, 

65b/8, 65b/9, 65b/12, 66a/2, 

66a/3, 66b/2, 66b/3, 66b/6, 

66b/7, 67b/3, 67b/6, 70a/7, 

71a/3, 71b/4, 71b/13, 72b/6, 

72b/8, 76b/122, 77b/3, 79a/11, 

79a/12, 80a/1, 80a/5, 80b/1, 

82a/5, 82b/9, 83a/12, 83a/13, 

84a/3, 84a/42, 84a/5, 84a/62, 

84a/72, 84b/10, 85b/2, 87a/1, 

87a/2, 87a/7, 87b/13, 88a/6, 

88a/12, 88b/1, 89b/5, 89b/62, 

89b/10, 90b/5, 91a/1, 91a/8, 

91b/1 

 d.+dur 61a/5 

dāḫil   (Ar.) dâhil, iç, içinde 

 d.+dür 75b/12 

 d. ol- 24a/6 

daḳīḳa   (Ar.) dakika, bir saatlik 
zaman diliminin altmışta biri 

 d.+ları 87a/8 

 d.+larda 92a/2 

ḍalālet   (Ar.) doğru yoldan ayrılma, 
sapıtma 

 ḍ. 73a/6 

 ḍ.+e düş- 54b/6, 66a/5 

dāne   (Far.) tane, adet 
 d. 25b/7 

dārū   (Far.) ilaç 
 d. 18b/2 

Dāvūd   (k.a.) sesinin güzelliğiyle 
tanınan, hem peygamber hem 
sultan olan Hz. Davut, Hz. 
Süleyman’ın babası 

 D. 5b/6, 5b/8, 69b/4, 74a/2, 

82a/10, 82b/3, 82b/4 

 D.+uñ 5b/5, 5b/7, 82b/1, 82b/9, 

82b/10 

 D.+a 69b/3 

dāyimā   (Ar.) daima, devamlı 
 d. 46b/1, 47b/3, 49b/11, 63b/3, 

66a/10 
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dāyire   (Ar.) büyük bir evin 
kısımları, daire 

 d.+sine 82a/12 

de   de (bağlama edatı), bile, dahi 
 d. 5a/5, 11b/2, 12a/13, 23a/13, 

28a/1, 47b/4, 47b/5, 49a/8, 

55a/13, 68a/2, 74b/5 

de-   söylemek, demek (krş. di-) 
 d.-di 4a/4 

def   (Ar.) def, savma, kovma  
 d. eyle- 18a/4, 34b/1, 70b/2 

 d.+ini 46b/4 

 d.+ine 70a/2, 70a/4, 74a/6 

deg-   değerinde olmak, değmek 
 d.-e 52b/10 

 d.-mez 47a/5, 48a/13 

degil   değil (krş. degül) 
 d. 83a/12, 83a/13 

 d.+dür 1b/11, 2a/1, 2a/2, 2a/3, 

4a/12, 4b/5, 4b/7, 5a/8, 5a/13, 

6a/7, 6a/8, 7a/6, 8a/9, 8a/13, 

8b/3, 9a/3, 9b/13, 10a/2, 11a/10, 

12a/11, 13b/12, 13b/13, 14b/8, 

15b/8, 16b/11, 19a/10, 19a/12, 

20a/8, 22b/5, 22b/6, 25a/4, 

26a/5, 26a/6, 26a/11, 26b/3, 

27a/3, 29b/7, 30b/9, 39b/11, 

43b/3, 44b/82, 45a/3, 48b/2, 

49a/2, 49a/3, 49a/11, 49b/9, 

49b/13, 50a/2, 52a/1, 53b/1, 

54b/3, 54b/11, 57a/11, 57a/13, 

59a/12, 60a/9, 62a/3, 64b/3, 

67a/2, 67b/10, 67b/13, 72b/5, 

73a/12, 76a/2, 77a/6, 77b/2, 

83b/12, 84b/5, 84b/9, 85a/8, 

85a/12, 85b/2, 85b/3, 86b/1, 

86b/8, 88a/10, 92a/1 

 d.+se 47b/8 

 d.+lerdür 71b/6, 89a/11, 89a/12 

degül   değil (krş. degil) 
 d.+se 9a/9, 68a/2 

 d.+sin 21b/2 

 d.+dür 70a/11 

 d.+iz 31b/1 

 d. misin 31b/9, 91b/12 

dek   kadar, değin 
 d. 7b/5, 10b/4, 31a/7, 31a/9, 

82a/3 

del-   delik açmak, delmek 
 d.-er 64b/10 

delālet   I. (Ar.) delil ve işaret olma 

 d. ḳıl- 66b/6 

 d. it- 66b/7 

   II. kılavuzluk 
d.+i-y-le 20b/3 

delīl   (Ar.) kanıt, delil 
 d. ile 20b/3 

 d.+dür 52a/7, 77b/4 

 d.+e 80a/4 
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delük    delik 
 d.+de iken 36b/7 

dem   (Far.) an, vakit 
 d. 6a/12, 23b/2, 39a/11, 55a/4, 

60b/11, 92a/6 

demür   demir 
 d.+de 52a/5 

deñlü (~deñli)   I. denli, kadar 
 d. 25b/5, 25b/6, 32b/3, 38b/12, 

41a/8, 43a/6, 44a/8, 44b/4, 

58a/10, 63a/1, 64b/9, 65a/5, 

66b/9, 74a/1, 79a/11, 80a/5, 

83a/9 

   II. bu tarz, bunun gibi 
 d. 5a/5 

depelen-   tepelenmek 
 d.-miş 84a/1 

depret-   yerinden oynatmak, 
kımıldatmak, depretmek 

 d.-mekden 76a/2 

derece   I. (Ar.) mertebe, derece 
 d. 24b/11, 25a/7, 60a/2 

 d.+dür 7a/2, 24b/10, 80b/8 

 d.+i 69a/2, 75a/3 

 d.+ye 28b/13 

 d.+m 60b/2 

 d.+si 33a/13, 74b/2, 74b/82, 

80b/8 

 d.+sidür 73b/12 

 d.+sinüñ 12a/5, 59b/4 

 d.+sini 38a/13 

 d.+sine 12a/4, 12a/10, 25a/2 

 d.+sinde 38b/1 

 d.+sinden 9a/1, 60b/2 

 d.+lerüñ 59b/9 

 d.+lerinüñ 73b/3 

   II. ölçü aletlerinin ölçeğinde 
işaretlenen bölümlerin her biri, 
rütbede yükselme 

 d. 73b/10, 73b/11, 73b/12 

dergāh   (Far.) dergâh, tekke 
 d.-ı Ḥaḳda 86b/7 

der-ḥāl   (Far.) derhal, hemen, o anda 
 d. 38b/9, 51a/10, 52a/4 

dermāndelük    çaresizlik 
 d.-ile 82a/2 

ders   (Ar.) ders 
 d. 86a/6 

 d.+de 86b/1 

derūn   (Far.) insanın içi 
 d.+ında 88a/11 

dervīş   (Far.) bir tarikata girmiş, 
onun kurallarını yerine getiren 
kimse, derviş 

 d. ol- 29a/10 

 d.+lügüñ 29a/12 

deryā   (Far.) deniz 
 d. 46b/8 

 d.+ya 39a/5 
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devā   (Ar.) ilaç, çare, deva 

 d. 77a/9 

 d.+dur 37b/1 

devām   (Ar.) devam 

 d. 81b/4 

deve   deve 
 d. 9b/10, 9b/122, 85b/1 

 d.+ye 9b/9 

devşür-   toplamak, bir araya 
getirmek, devşirmek 

 d.-ürdi 25b/4 

di-   demek, söylemek (krş. de-) 
 d.-rem 36a/5, 36a/6, 36a/7 

 d.-rsin 60b/13, 61a/13, 92a/10 

 d.-r 7a/6, 17a/3, 17a/5, 27b/6, 

30b/8, 84a/7 

 d.-rsiz 15a/1 

 d.-rler 5b/4, 7a/3, 10b/7, 11b/11, 

12a/9, 13a/2, 23a/11, 24b/5, 

31a/11, 31a/12, 38a/3, 38b/9, 

44b/9, 44b/10, 45b/6, 60a/4, 

63b/10, 66a/1, 70b/2, 70b/4, 

75b/1, 83a/10, 84b/10, 86a/4, 

86a/5, 86a/5, 88a/2 

 d.-mişem 15b/7 

 d.-mişdür 3b/7, 4b/9, 16a/2, 

22b/3, 24a/3, 24a/4, 49a/3 

 d.-mişler 80b/8, 89a/5 

 d.-mişlerdür 3b/5, 18a/9, 53b/8, 

62a/4, 63a/8, 65a/2, 65b/11, 

73a/6, 84a/8, 86a/1, 86b/8 

 d.-düm 26b/9, 27b/2, 36b/5 

 d.-di 4a/10, 6b/1, 9b/9, 26a/3, 

26a/5, 28a/7, 28b/8, 32a/6, 

36a/8, 36a/11, 36b/4, 36b/10, 

36b/11, 45a/12, 53b/5, 57a/1, 

60b/3, 73a/1, 77b/5, 83a/7 

 d.-dük 59b/13 

 d. 69a/9, 79b/4 

 d.-gil 41b/3 

 d.-se 21a/5, 49a/5, 66b/1, 68b/9, 

91b/12 

 d.-yesin 6b/7, 86a/13 

 d.-ye 11a/11, 11b/4, 14b/11, 

14b/13, 15a/2, 15b/7, 16b/5, 

16b/7, 40a/1, 45b/9, 45b/10, 

51a/9, 63a/4, 65a/4, 82b/2, 

90a/11, 90b/13, 91a/2 

 d.-yeler 39a/10, 42a/6 

 d.-yü 5a/10, 5b/12, 9a/1, 24b/7, 

25b/10, 46a/22, 46a/12, 56a/6, 

56a/7, 57a/4, 60a/6, 60a/7, 

63b/11, 64b/13, 67a/3, 70a/10, 

70a/11, 70a/12, 72b/122, 75b/10, 

87b/3, 91b/2, 92b/2 

 d.-yüp 25a/9 

 d.-dügüm 44a/6 

 d.-dügi 41b/6 
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 d.-dügümüz 5a/8, 13a/1, 34b/7, 

71b/11, 76a/1, 91b/7 

 d.-dügüñüz 26a/10 

 d.-dükleri 12a/12, 24a/9 

 d.-dügümüzüñ 75a/8 

 d.-rdi 83a/1 

 d.-miş 83a/8 

 d.-mişdük 64b/6 

 d.-düm 36b/62 

 d.-rse 5a/10, 21a/3, 21a/4, 

43a/3 

 d.-memiş ise 11b/2 

 d.-mezse 15a/5 

 d.-mek 6a/10, 8a/4, 13b/12, 

13b/13, 15a/6, 16b/7, 41b/2, 

80a/10, 91b/9 

 d.-mek ol- 11a/13, 24a/5, 35a/7, 

37a/6, 40b/4, 45a/2, 50a/11, 

50b/2, 60a/5, 65a/10, 91b/9 

 d.-megi 16a/7, 82a/5 

 d.-mege 5b/2, 67b/13 

 d.-mekde 8a/7 

 d.-mekden 85a/12 

diken   bazı bitkilerin ucu sivri 
çıkıntılarından her biri, diken 

 d. 67b/3 

dil   I. anlaşma aracı, dil, lisan 
 d. 1b/9, 1b/10, 2a/1, 2a/6, 2a/8, 

2b/3, 3a/12, 3b/13, 34a/10, 

76a/2 

 d.-ile 2a/9, 13a/8, 13b/10, 59a/8, 

63a/4, 64a/4 

 d. uzat- 3a/2, 34a/10 

 d.+üñ 1b/5, 2a/4, 3a/5, 3a/8, 

3b/3, 4a/12, 4b/112 

 d.+e 2b/2, 75a/9, 79b/13 

 d.+dedür 63b/12 

 d.+den 2a/7 

 d.+i 16a/13 

 d.+i 8b/4 

 d.+in 17b/11 

 d.+ini 65b/6 

 d.+ine 51b/2, 51b/5 

 d.+inden 34a/12 

 d.+üñüz 4a/9 

 d.+iñüzi 20a/13 

 d.+lere 12b/2 

   II. tat alma organı, dil 
 d. 1b/5, 4a/6 

 d.+in 4a/3 

 d.+ini 4a/5 

 d.+ine 6b/9 

dile-   istemek, dilemek 
 d.-r 31a/2, 31a/3, 42a/11, 

42a/13, 42b/2, 42b/6, 42b/8, 

51a/10, 84b/7 

 d.-rler 6a/10 

 d.-düm 26b/7, 28b/9, 92a/4 

 d.-di 34b/13, 82a/11 

 d.-mişdür 85a/7 
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 d.-señ 71b/9 

 d.-se 35a/2, 38b/8, 41a/2, 

45a/10, 46a/8, 50b/12, 54a/2 

 d.-yem 61b/7 

 d.-yesin 20b/2 

 d.-ye 12b/3, 14b/8, 15a/4, 

15a/52, 15b/3, 40b/7, 56a/12, 

68a/12, 81a/2 

 d.-yeler 30a/8, 50a/4 

 d.-rdi 5b/6 

 d.-mezem 9b/11, 27a/10, 

27a/11, 30b/12 

 d.-mez 84b/6 

 d.-yen 15b/7 

 d.-dügi 75a/7, 89b/10 

 d.-medügi 80b/5 

 d.-di-y-se 82a/4 

 d.-rse 82a/2, 82a/5, 82b/1 

 d.-rlerse 38a/1 

 d.-memiş 85b/13 

 d.-meye 40a/13, 40b/5 

 d.-mek 20b/6, 41b/5, 84b/42, 

84b/5, 84b/6 

 d.-mekdür 24a/11, 84a/12, 

84b/9 

 d.-mekden 84b/8 

 d.-mesi 84a/13, 84b/1 

 d.-mese 38b/8, 46a/8 

dimāġ   (Ar.) dimağ, beyin 

 d.+a 2a/11 

 d.+uñdur 88b/9 

 d.+ını 88b/11 

dīn   (Ar.) peygamberler aracılığla 
insanlara gösterilen, bildirilen 
doğru yol, din 

 d. 46a/9, 49a/1, 70b/3, 77b/2 

 d.+üñ 3a/9, 18a/8, 18a/11, 

70b/4, 75a/4 

 d.+i 7b/8 

 d.+e 33b/3, 33b/4, 34a/2, 

48b/13, 76a/6 

 d.+de 46a/13, 76a/12 

 d.+i 40b/7, 69a/3, 72a/4 

 d.+ini 30a/3 

 d.+ine 49a/9 

dīnī    (Ar.) dine ait, dinle ilgili 
 d. 46a/7, 70a/10, 70a/13, 81b/1 

diñle-   dinlemek 
 d.-se 67a/7 

 d.-meñ 16a/2 

 d.-yüp 71a/9 

 d.-yen 13b/8 

 d.-yendedür 16a/9 

 d.-mek 67a/11, 82b/1 

 d.-meg-ile 67a/11 

dīnsiz   dinsiz, dini olmayan 
 d. ol- 28b/4 

diri   diri, canlı 
 d. ol- 89a/10 
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dirīġ   (Far.) esirgeme 
 d. eyle- 28b/3, 28b/4 

dirīġā   (Far.) eyvahlar olsun! 
 d. 36b/3 

diril-   güçlenip canlanmak, dirilmek 
 d.-mek 29b/2 

dīv   (Far.) korkunç ve olağanüstü 
güçlü masal yaratığı, dev 

 d. 48b/11 

dīvāne   (Far.) divane, deli 
 d. 25b/1, 26a/12 

 d.+dür 25b/10 

dīvār   (Far.) duvar 
 d. 79a/2 

diyānet   (Ar.) dindarlık 

 d. 53a/10 

 d.-ile 19b/1 

dolaş-   gezmek, dolaşmak 
 d.-up 41a/6 

dost   (Far.) dost, sevilen, güvenilen 
yakın arkadaş 

 d. 21a/11 

 d. dut- 32b/13 

 d. ṭutun- 21a/12, 31b/11, 33a/1, 

33a/22, 41b/7, 46a/10 

 d.+am 16a/7 

 d.+um 28a/6 

 d.+ları 31a/4 

 d.+ları-y-la 81a/11, 81a/122 

 

dostluḳ   arkadaşlık, dostluk 

 d.+um 92a/3 

 d.+ı 47a/10, 80b/3, 80b/7, 

80b/9, 80b/132, 81a/10 

 d.+ı-çün 23a/6 

 d.+ından 47a/12 

dök-   bir nesneyi bulunduğu kaptan 
başka bir yere boşaltmak, 
dökmek 

 d.-er 77b/8 

 d.-seler 64b/11 

dökül-   gözyaşı akıtılmak, dökülmek 
 d.-e 78b/8 

dön-   durumdan duruma geçmek, 
değişmek, dönmek 

 d.-e 85a/12 

 d.-mekdür 85a/11 

 d.-mesi 85b/2 

 d.-mesidür 85a/13 

döndür-   çevirmek, döndürmek 
 d.-esin 21b/3 

 d.-e 76b/3, 85b/3, 85b/4 

 d.-mişlerdür 33a/12 

dördinci   dördüncü 

 d. 4b/4, 7b/1, 64a/3, 77a/6 

dört   dört sayısı 
 d. 4a/13, 45b/3, 76b/10, 90b/10 

 d.+dür 84a/2 

 d.+i 16a/9, 63b/6, 63b/12 

 on d.+i 23b/12 
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 yigirmi d. 92b/1 

döşek   yer yatağı, yatak, döşek 
 d. 83b/13, 87b/6 

duā   (Ar.) dua, istek, Allah’a 
yalvarma  

 d. 90b/6 

 d. ḳıl- 28a/12, 28b/5, 34b/13 

 d. it- 89b/10, 91b/2 

 d. eyle- 21a/4, 21a/6, 27b/1 

 d.+nuñ 74a/9, 91b/5 

 d.+ı 74a/9 

 d.+ya 90b/6 

 d.+da 73b/13 

 d.+dan 28b/72 

 d.+sı 91b/2 

 d.+lar 25b/13 

 d.+larla 89b/10 

 d.+lar it- 25b/13 

dur-   hareketsiz durumda olmak, 
durmak 

 d.-a 64b/13 

dut-   I. beğenmek, tutmak (krş. ṭut-) 
 d.-maz 32b/13 

   II. deniz tutmak, hasta etmek 
 d.-ar 46b/9 

   III. yapmak 
 d.-mazsañuz 69a/11 

dügün   düğün 
 d.+idür 79b/3 

 

dükeli   bütün, hep 
 d. 7a/1, 7a/10, 7b/7, 9a/11, 

13a/8, 13a/9, 13b/1, 14b/1, 

19a/4, 22a/13, 22b/4, 22b/7, 

26a/4, 26a/7, 29b/6, 30a/9, 

33b/3, 33b/10, 35b/6, 37b/11, 

38a/2, 40b/12, 41a/12, 41b/8, 

41b/12, 42a/5, 42a/6, 42a/12, 

42b/10, 45b/10, 46a/10, 47a/1, 

47a/4, 47a/5, 48b/3, 49b/11, 

50a/4, 51a/5, 57a/7, 57a/8, 

58b/6, 59a/5, 59b/2, 61b/9, 

64a/11, 65a/3, 65b/7, 66a/6, 

68a/10, 68a/12, 68a/132, 72b/8, 

73a/7, 73b/1, 75a/42, 75a/10, 

75a/13, 75b/5, 75b/9, 78a/9, 

78b/3, 78b/4, 80b/4, 81b/5, 

83a/11, 83a/12, 83a/13, 83b/2, 

84b/2, 85b/12, 87a/5, 87a/9, 

88a/13, 88b/6, 88b/7, 88b/9 

 d.+nüñ 41b/11, 65b/10 

 d.+ye 42b/7 

 d.+si 4a/13, 23a/11, 44b/11, 

89a/7 

 d.+sinüñ 22a/12, 42b/13, 43a/1, 

54b/1, 54b/13 

 d.+sine 63b/1 

düken-   bitmek, tükenmek 
 d.-mez 35b/12 
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dün   gece 
 d. 51b/10, 51b/11, 53b/5 

dünki   dünkü 
 d. 45a/7 

dünyā   I. (Ar.) insanın geçici 
mekânı, geçici hayat, dünya  

 d. 22a/10, 22b/2, 22b/3, 55a/1, 

68a/3, 74a/1, 79b/11, 80b/2, 

80b/13, 81a/7, 81a/8, 81a/9, 

81a/122 

 d.-y-ıla 60b/8 

 d.+nuñ 19b/5 

 d.+ı 22a/4, 22a/8, 22a/13, 22b/7, 

23b/8, 23b/10, 35b/6, 41a/6 

 d.+ya 22a/5, 30a/9, 47a/11, 

49a/1, 59b/5, 76a/9 

 d.+da 20b/13, 21a/1, 22b/3, 

22b/9, 23a/7, 28b/11, 31a/2, 

31a/2, 32a/13, 38b/102, 40b/5, 

46a/13, 47a/1, 49a/6, 51a/4, 

60a/12, 76a/12, 76b/11, 77a/12, 

78b/12 

 d.+dan 22b/10, 23a/3, 60b/1, 

80b/4, 85b/3, 85b/3 

 d.+sı 40b/7 

   II. insanı Allah’a yönelmekten 
alıkoyan her şey, dünya 
nimetleri 

 d. 23a/10, 23a/11, 23b/12, 

24a/1, 24a/3, 24a/9, 24b/10, 

29a/10, 29a/11, 30a/10, 34a/3, 

35a/4, 35b/12, 56b/8, 56b/10, 

67b/11, 67b/12, 69a/13, 77a/2, 

80b/9, 87b/13, 88a/2 

 d.+dur 22b/13, 24a/3 

 d.+nuñ 28b/11, 29a/2 

 d.+ı 22a/2, 30a/9, 30b/4, 56b/6, 

56b/9, 60b/4 

 d.+ya 30b/4, 23b/2, 24a/6, 

30b/5, 48a/13, 68a/1 

dünyāvī   (Ar.) dünyayla ilgili 
 d.+dür 33b/2 

düriş-   gayret etmek, çabalamak 
 d.-mek 34a/5 

dürlü   türlü, çeşitli 
 d. 30a/62, 82a/5 

 d.+dür 23a/4 

dürüst   (Far.) gerçek, doğru 

 d. 2b/10, 12a/6, 38a/3 

 d. ol- 53a/10 

düş   düş, rüya 
 d.+inde gör- 91a/2 

düş-   I. olmak, olumsuz bir duruma 
girmek, düşmek 

 d.-er 25a/3, 25a/10, 29a/12, 

61b/11, 66a/5, 80b/1, 82a/7 

 d.-e 79b/6, 79b/7 

 d.-meyesin 29a/2, 35a/8 
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   II. derecesi, değeri, miktarı 
azalmak 

 d.-er 9a/1, 12a/5, 46b/7 

 d.-e 55a/3 

   III. uğramak, kapılmak 
 d.-er 66b/2 

 d.-mez 49b/7 

 d.-üp 21a/8, 40a/8 

   IV. istenmeden bir yerde 
bulunmak 

 d.-er 54b/10 

 d.-e 81b/11 

   V. bir zorunluluk sebebiyle 
bulunduğu yerden ayrılmak 

 d.-er 54b/8 

   VI. alışmak, mübtela olmak 
 d.-miş 54b/6 

   VII. yere devrilmek 
 d.-üp 83a/4 

   VIII. yakışık almak 
 d.-mez 39b/13 

düşmān   (Far.) düşman, birinin 
kötülüğünü isteyen kişi, hasım 
(krş. düşmen) 

 d.+unuñ 21b/1 

düşmen   (Far.) düşman (krş.düşmān) 
 d.+üñ 16a/4 

 d.+ine 11a/13 

 d.+lerüñ 46b/4 

düşür-   düşmesine yol açmak, 
düşürmek 

 d.-ür 9b/11 

 d.-e 16b/1 

düşvār   (Far.) zor, güç 

 d.+dur 68a/13 

 

 E 

 

ebedī   (Ar.) sonsuza kadar, sürekli 
 e. 47a/8, 61a/12 

 e.+dür 43b/3, 43b/12, 44a/7, 

86a/2 

ebleh   (Ar.) aptal, budala, akılsız 

 e. 48b/10 

 e.+ler 18b/11, 80a/6, 86b/5 

 e.+lerdür 80a/11 

ebter   (Ar.) hayırsız, soysuz 

 e.+dür 48b/10 

Ebū Bekir   (k.a.) Hz. Ebu Bekir. 
Asıl adı Abdullah’tır, lakabı 
sıddıktır. İslam’ın ilk halifesidir. 

 E. 4a/6 

 E.+i 4a/4 

Ebū Cehl   (k.a.) Peygamberimizin 
birçok mucizesini gördüğü 
hâlde iman etmeyen, putperest 
bir müşrikin lakabıdır. 

 E. 8a/6 
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Ebū’d-Derdā’ı Yemenī   (k.a.) 
Peygamberimizin Kur'ân, fıkıh 
ve hadis ilimlerinde önde gelen 
ashâbından olup asıl adı 
Uveymir’dir. 

 E. 79a/3 

Ebū Derdā   (k.a.) bk. Ebu’d-Derdā’ı 
Yemenī 

 E. 31b/4, 31b/6 

 E.+ı 31b/4 

Ebū Hureyre   (k.a.) 
Peygamberimizin cömertliği 
sayesinde yaşayan ve çok hadis 
rivayet eden meşhur sahabi 

 E.+den 91a/3 

Ebū İmāme’i Bāhalī Dede   (k.a.) 
Fazla tanınmayan bir sahabi 

 E. 22a/6 

Ebū Süleymān   (k.a.) bk. Ebū 
Süleymān-ı Dārānī 

 E. 85b/11 

Ebū Süleymān-ı Dārānī   (k.a.) 
Şam’a bağlı Darrân köyünde 
doğmuş, riyazet ehli bir sufîdir. 

 E. 61a/6 

Ebū Ṭalib-i Mekkī   (k.a.) Asıl adı 
Muhammed bin Ali Mâlikî olup 
Kûtu’l- Kulûb adlı meşhur 
eserin yazarıdır. 

 E. 63b/4 

Ebū Yūsuf   (k.a.) Asıl adı Yakup b. 
İbrahim el-Ensari’dir. Hanefî 
mezhebinin imamı Ebu 
Hanife’den sonra gelen büyük 
fâkihidir. Yusuf adlı bir oğlu 
olduğu için Ebu Yusuf 
(Yusuf’un babası) lakabıyla 
tanınır. 

 E. 92b/3 

Ebū Zerr   (k.a.) Ebu Zerr. İlk 
Müslüman sahabilerdendir.  

 E. 83a/1 

ecl   (Ar.) sebep 

 e.+den 18a/8, 25b/11 

 e.+dendür 3a/6, 7a/10, 33a/4, 

33a/8, 60a/8, 64b/7, 65b/10, 

65b/13, 68b/13, 70b/6, 75b/12, 

77b/12, 78a/4, 80a/8, 80b/7 

edā   (Ar.) ödeme, yerine getirme 

 e. ol- 53a/11 

 e. it- 59b/8, 68b/12 

 e. eyle- 73b/5 

 e.+sına 59b/8 

edeb   (Ar.) edep, incelik, iyi ahlak 

 e.+lerinüñ 87b/5 

ednā   (Ar.) daha alçak, daha aşağı 
 e. ol- 60b/2 

 e. ṭut- 56b/9 
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efḍal   (Ar.) çok faziletli, daha üstün 

 e.+dür 4a/2, 4a/4, 17a/9, 85a/10, 

86b/9 

 e.+in 4a/8 

 e.+ine 19b/6 

 e.+inden 56b/5 

eg-   eğmek, boyun eğmek 
 e.-meye 57a/5 

eger   (Far.) eğer, şayet 
 e. 2a/12, 2b/3, 2b/4, 2b/5, 5a/7, 

5a/9, 5a/10, 5a/11, 5a/13, 7b/62, 

9a/4, 9a/8, 10a/5, 10a/12, 

10a/132, 10b/10, 11a/4, 11a/9, 

12a/13, 12b/10, 13a/1, 14a/10, 

14a/12, 14b/2, 15a/5, 16b/4, 

16b/8, 17a/3, 19a/1, 19a/8, 

21a/2, 21a/3, 21a/42, 22a/13, 

23a/5, 23a/7, 23b/10, 24b/7, 

25b/4, 25b/6, 28b/3, 28b/13, 

29a/9, 29a/11, 31a/2, 31a/3, 

31b/9, 32a/7, 32a/12, 32b/5, 

32b/7, 34a/5, 34a/9, 34b/1, 

35b/6, 36a/13, 36b/9, 38a/1, 

38a/5, 38a/9, 38b/22, 38b/42, 

38b/7, 38b/13, 39a/5, 39b/5, 

39b/6, 40b/10, 41b/9, 41b/11, 

43a/3, 45b/7, 45b/13, 46a/2, 

46a/3, 46b/2, 46b/3, 46b/6, 

46b/7, 47a/3, 47b/62, 47b/7, 

47b/9, 47b/12, 48a/4, 48a/7, 

48a/92, 48a/11, 48b/6, 48b/82, 

48b/9, 48b/12, 48b/13, 49a/1, 

49a/3, 49a/4, 49a/11, 49a/12, 

49b/2, 49b/9, 50a/7, 50b/12, 

51a/3, 52a/12, 52b/3, 52b/4, 

52b/6, 52b/9, 53a/6, 53b/1, 

54a/1, 54a/3, 54a/5, 54b/8, 

54b/9, 54b/10, 54b/122, 55a/6, 

55a/10, 55a/12, 55b/1, 55b/2, 

55b/4, 56a/4, 56a/13, 56b/12, 

57b/3, 59a/7, 59b/4, 60b/1, 

61a/6, 61a/9, 61a/12, 61b/13, 

62a/8, 62a/9, 62b/7, 63a/13, 

63b/1, 64a/10, 64b/11, 65b/4, 

66a/12, 67b/3, 68a/2, 69a/9, 

69a/10, 70a/13, 70b/1, 70b/10, 

71a/8, 71a/11, 71b/3, 76a/6, 

77a/4, 77a/5, 78b/12, 78b/13, 

79a/10, 79a/13, 79b/1, 79b/4, 

79b/10, 81b/9, 82b/13, 84a/6, 

84a/132, 84b/1, 85b/7, 86a/4, 

87a/2, 87a/3, 87a/6, 87b/9, 

88b/11, 89b/6, 92a/6 

egerçi   (Far.) her ne kadar, gerçi, 
şayet 

 e. 5a/5, 8b/1, 10a/11, 11b/2, 

12a/12, 12b/13, 22a/9, 23a/7, 

23a/12, 27a/5, 32a/3, 39b/7, 

42a/13, 47b/3, 47b/4, 49a/7, 

53a/12, 54a/8, 59b/8, 60a/3, 
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63b/7, 64b/5, 67a/10, 68a/2, 

85b/1, 91b/13, 92a/2 

egin   insan bedeninde sırt 
 e.+ine 5b/8 

egri   eğri 
 e. 2b/5, 2b/6, 2b/7, 2b/132, 3a/2, 

11a/8 

 e. ol- 2b/6, 2b/9 

 e. eyle- 11a/3 

egrilük   dürüstlük karşıtı, eğrilik 
 e.+i 3a/5 

 e.+ine 3a/6 

ehl   I. (Ar.) ehil, sahip 

 e.+i 69b/1 

 e.-i aḳl 25a/10 

 e.-i baṣīret 83a/8 

 e.-i baṣīrete 83a/11 

 e.-i bidat 7a/11, 15a/3 

 e.-i bidate 80a/3 

 e.-i dīn 49a/1 

 e.-i fesād 7b/12 

 e.-i ilm 77b/2, 78a/6 

 e.-i irfānı 26a/1 

 e.-i marifet 83a/9 

 e.-i ṣabr 69a/5 

 e.-i ṣalāḥ 77b/2 

 e.-i ṣalāḥuñ 28a/13 

 e.-i selāmet 80a/6 

 e.-i taḳvā 80a/5 

 e.-i vera 80a/5 

   II. zevce, eş 
 e.+ini 32a/13 

   III. oturan, sakin 
 e.-i āḫiretüñ 19b/5 

 e.-i beyte 91b/13 

 e.-i beytine 34b/13 

 e.-i beytüñi 91b/12 

 e.-i cennetüñ 80a/11 

 e.-i cennetden 6a/12 

 e.-i dünyānuñ 19b/5 

 e.-i dünyāya 30b/4 

 e.-i Irāḳ 26a/4 

 e.-i maḥşer 54b/5 

e`imme  (Ar.) imamlar 
 e.+den 91b/3 

ekẟer   (Ar.) çoklukla, en çok 

 e. 7b/10, 7b/11, 18a/13, 27b/12, 

40a/6, 49b/10, 78b/10, 86b/2, 

86b/4, 86b/6 

 e.+i 80a/11, 83b/13 

 e.+inüñ 54b/2 

ekẟeriyā   (Ar.) çoğunlukla 

 e. 2b/7 

eksük   eksik, az 
 e. 70a/11 

el   I. el (organ) 
 e.-ile 13a/8 

 e. ur- 21b/13 

 e.+i 50b/11, 84b/1  

 e.+dedür 64a/7 
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 e.+i 29b/1, 60a/3, 89a/4 

 e.+ümi 60a/9 

 e.+üme 19b/5, 27b/3 

 e.+ümden 31b/10 

 e.+üñi 35a/7 

 e.+üñde 36a/5 

 e.+üñde çıḳ- 36a/9 

 e.+üñden çıḳ- 36b/9 

 e.+in 67a/6, 85b/7 

 e.+ini 26b/7 

 e.+ine yapış- 26b/7 

 e.+inde 55a/1, 75b/2 

 e.+inden 44a/12, 44b/7, 50b/10 

 e.+iñüzi 20a/13 

 e.+lerini 90a/2 

 

   II. sahiplik, tasarruf 
 e. çek- 7b/6, 12a/8, 22a/1, 

29a/5 

 e. çekdür- 70a/6 

 e.+e getür- 24b/9, 29a/8, 29a/9, 

32a/12, 41a/1, 52b/10, 81a/13, 

83b/11 

 e.+e 24b/7, 55a/62, 81b/82 

 e.+de 15b/3 

e.+i 42a/12  

 e.+ine düş- 54b/10 

 e.+indedür 1b/7 

 

 

el-baḳara   (Ar.) Kur’an-ı Kerim’in 
ikinci suresi 

 e. 53b/5 

elbetde   (Ar.) mutlaka, kesinlikle 
(krş. elbette) 

 e. 79a/5 

elbette   (Ar.) mutlaka, kesinlikle  
(krş. elbetde) 

 e. 31b/7 

elem   (Ar.) üzüntü, acı, sıkıntı 
içinde olma  

 e.+i 48a/1 

el-ḥamdü li’llāh   (Ar.) Allah’a hamd 
olsun 

 e.+dur 75b/10 

 e.+da 76a/1 

elli   elli sayısı (50) 
 e. 79a/1 

elvān   (Ar.) renkler 
 e. 2a/1 

emānet   (Ar.) emanet, korumaya 
verilen nesne 

 e. vir- 10b/1, 62a/6 

 e.+i 62a/6, 62a/8 

emek    emek 
 e.+i-y-le 29b/2 

emīn   (Ar.) güvenilir, emin 

 e. ol- 46b/5, 63b/112, 79a/5, 

80a/7 

 e. ḳıl- 78b/1 
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emlāk   (Ar.) mülkler, taşınmaz 
mallar 

 e.+de 13a/4 

emn   (Ar.) eminlik 

 e.+i 78a/13 

emr   (Ar.) buyruk, emir 
 e. eyle- 3b/10 

emẟāl   (Ar.) örnekler 
 e.+i 47a/13 

emvāt   (Ar.) ölüler 
 e.+uñ 90a/13 

eñ   en (mübalağa zarfı) 
 e. 12b/9, 12b/10 

enām   (Ar.) nimetler 
 e. 24b/5 

 e.+dur 24b/4 

enbiyā   (Ar.) peygamberler 
 e. 18b/11 

 e.+nuñ 18b/8, 28b/12 

 e.+ya 54b/9 

 e.+dan 65a/4 

encām   (Far.) son, bir işin sonu 
 e.+ın 88a/2 

endām   (Far.) beden, vücut 
 e.+uma 82a/7 

endīşe   (Far.) endişe, düşünce 
 e. 86b/4 

 e.+si 46a/10, 49b/11, 66b/1 

envār   (Ar.) nurlar, ışıklar 
 e.-ı ḥaḳ 55b/8 

epsem   sessiz, sükut eden 
 e. ol- 3a/9, 3b/2, 3b/4, 3b/12, 

4a/9, 4b/10, 5b/10, 13b/6, 

19a/10 

er   er kişi, erkek 
 e.+üñ 8b/11 

eren   eren, veli 
 e.+ler 3b/5 

esbāb   (Ar.) sebepler 
 e.-ı dünyādan 48a/12 

eẟer   I. (Ar.) eser, yapıt 
 e.+de 31b/12 

   II. nişan, alâmet 
 e.+dür 85b/11 

 e.+i 52a/5 

 e.+leridür 62b/11 

   III. iz, belirti 
 e. it- 64b/11 

 e.+i 64b/7, 66b/10, 67a/10 

 e.+ini 11a/7 

esīr   (Ar.) esir, köle 

 e. ol- 44a/13 

 e.+isin 37a/10 

 e.+lerden 19b/13 

eskit-    eskitmek 
 e.-esin 30b/10 

esne-   ağzı genişçe açarak soluk alıp 
vermek, esnemek 

 e.-mek 10b/9 
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esrār   (Ar.) sırlar 
 e.+umdan 85b/10 

estaġfiru’llāhi’l-aẓīm   (Ar.) Azim 
olan Allah’tan af dilerim. 

 e. 90b/13 

eşkāl   (Ar.) şekiller 
 e.+den 2a/2 

eşyā   (Ar.) şeyler, eşya, bütün 
cansız varlıklar 

 e.+nuñ 80a/12, 88b/13 

 e.’ı ẓāhireye 40b/8 

et   et 
 e. 1b/6, 58a/8 

 e.+üm 36b/8 

 e.+ümi 36a/4 

 e.+üñi 36a/4 

 e.+in 12b/5 

ev   ev 
 e. 89a/7 

 e.+de 53a/11, 89a/6 

evlā   (Ar.) üstün, evla 

 e. 11b/6, 14b/13, 19a/9 

 e.+dur 92a/1 

evlārek   daha üstün, daha iyi 
 e.+dür 15a/6 

evlād   (Ar.) çocuklar 
 e. ol- 23b/4 

 e.+ı 24a/11 

 e.+ını 32a/13 

 e.+uñuz 29b/11, 73a/12 

evliyā   (Ar.) veliler, erenler 
 e. 18b/11 

 e.+nuñ 18b/8, 28b/12 

 e.+ya 54b/9 

evṣāf   (Ar.) vasıflar, nitelikler 
 e.+ını 9a/9 

evvel   (Ar.) önce, birinci, ilk 

 e. 7a/2, 9b/3, 12b/10, 22b/9, 

39a/13, 40b/11, 42a/9, 53a/9, 

53b/1, 55b/13, 57b/10, 58b/9, 

59a/4, 61b/7, 72a/4, 73b/9, 

81b/8, 82b/4, 83b/1, 92a/8 

 e.+i 81b/1 

 e.+ini 57b/9 

 e.+inde 53a/3, 53a/5, 53a/8 

evvelā   (Ar.) ilk önce, ilk olarak 

 e. 84a/9 

evvelki   önceki 
 e. 36a/8 

eyle   öyle 
 e. 7a/6, 45b/8, 82a/5 

eyle-   eylemek, etmek, yapmak (krş. 
iyle-) 

 e.-rem 4a/7, 16b/5, 22a/10, 

63a/13 

 e.-rsin 22a/6 

 e.-r 2a/4, 7a/5, 7a/10, 13b/6, 

14a/9, 34b/1, 35a/12, 41a/7, 

45a/5, 45a/6, 45a/7, 47b/3, 
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51a/11, 55b/4, 62b/10, 63a/1, 

67a/10, 70a/122, 78b/4, 78b/5 

 e.-rken 17b/2, 52a/13 

 e.-miş 55a/1 

 e.-mişdür 7a/11, 8b/6, 17a/5, 

24a/7, 32b/3 

 e.-düm 60b/5, 63b/5 

 e.-düñ 53b/9, 60b/7, 65a/5 

 e.-di 17b/8, 25a/1, 25a/2, 49a/9, 

57b/9, 57b/10, 58a/6 

 e. 21a/3, 21a/52, 27b/1, 31a/1, 

39a/9, 56b/1, 70a/12, 82a/4, 

83a/8, 88b/6 

 e.-ñ 9a/6, 11b/4, 19b/13, 50b/7, 

74b/5, 74b/6, 74b/7 

 e.-señ 21a/10, 62a/7 

 e.-se 7b/4, 10b/12, 15a/1, 19a/8, 

19b/1, 19b/2, 32a/8, 35a/11, 

37b/9, 48a/8, 48b/7, 53b/2, 

53b/3, 55b/3, 58b/9, 61a/13, 

68b/8, 69b/2, 70b/2, 82a/4, 

83b/82, 85a/1 

 e.-yem 27b/1, 74b/6 

 e.-yesin 5a/4, 29a/1, 49a/12, 

56a/3, 62a/11, 75b/7 

 e.-ye 3b/10, 5b/13, 6a/1, 6b/8, 

6b/12, 6b/13, 7a/1, 9a/11, 

11a/32, 13a/11, 13b/2, 14a/3, 

14a/7, 14a/10, 14b/9, 15a/13, 

15b/6, 15b/12, 16a/13, 17a/6, 

17a/7, 17a/11, 17b/2, 17b/10, 

17b/11, 17b/12, 18a/4, 18b/5, 

19a/12, 19a/3, 19a/6, 19b/9, 

19b/10, 21a/42, 21a/6, 21a/7, 

21b/12, 21b/13, 22a/2, 23b/9, 

24a/6, 32a/2, 33a/1, 34a/12, 

35b/5, 39a/12, 40b/1, 45b/5, 

45b/12, 45b/13, 46b/1, 46b/12, 

46b/13, 48a/8, 49a/2, 49b/6, 

51b/8, 52b/13, 53a/8, 54b/4, 

54b/8, 54b/10, 55a/4, 55a/12, 

56b/3, 56b/4, 56b/9, 57b/6, 

57b/11, 58a/12, 58b/12, 59a/2, 

59b/7, 62b/12, 65a/1, 65b/7, 

67a/3, 67a/4, 67a/82, 67b/2, 

68a/1, 68a/11, 72a/7, 72a/8, 

72a/9, 73a/8, 73b/5, 74a/3, 

76a/11, 76b/4, 76b/8, 78b/3, 

80a/1, 81a/9, 81a/11, 82b/1, 

83b/11, 86a/6, 86a/7, 86b/13, 

87a/1, 90a/7 

 e.-yelüm 3b/1 

 e.-yeler 50a/5 

 e.-melü 16b/5 

 e.-yüp 2a/11, 2b/1, 20a/11, 

25a/9, 32b/5, 35a/3, 41a/5, 

45b/8, 46b/13, 48b/11, 55a/3, 

67a/4, 67a/4, 68a/11, 68a/12, 

68b/5, 69a/11, 69b/2, 70b/2, 

87a/1, 87a/3 
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 e.-yen 17b/1, 32a/7, 48a/1 

 e.-yenüñ 16a/10 

 e.-yenler 47a/1 

 e.-dükde 63b/5 

 e.-düklerinde 50a/4 

 e.-dügi 14a/9, 63a/11 

 e.-düginüñ 55b/2 

 e.-miş ol- 5b/13 

 e.-mezem 78a/13 

 e.-mem 60b/3 

 e.-mez 2a/4, 18a/1, 35b/1, 

47a/7, 52b/11, 62b/4, 63a/3, 

63a/4, 67b/7, 78a/6, 84a/6, 

86b/11 

 e.-me 13b/7, 17b/5, 20a/12, 

28b/3, 35a/8, 62a/12, 65a/5, 

67b/10, 70a/11 

 e.-meñ 9a/6, 19b/11 

 e.-meyesin 74a/13 

 e.-meye 78b/4 

 e.-medüñ mi 60b/5 

 e.-mezdi 17a/12 

 e.-mezse 55b/4, 78b/2 

 e.-rlerdi 82b/4 

 e.-mişler-idi 80a/13 

 e.-rseñ 28b/4 

 e.-rse 23b/11, 59a/8, 59b/2 

 e.-rlerse 63a/13 

 e.-mek 3a/8, 5a/2, 8b/7, 12a/11, 

12b/2, 13b/10, 13b/11, 13b/13, 

16b/11, 17a/4, 18b/8, 18b/9, 

19a/12, 22b/13, 24b/9, 29b/1, 

45b/2, 47b/11, 48b/7, 49a/11, 

50a/1, 59a/7, 59a/9, 63b/8, 

66a/6, 68b/1, 68b/12, 70a/9, 

70a/10, 71a/10, 73a/13, 76b/52, 

77a/2, 81a/4, 81a/5, 81a/6, 

89a/3 

 e.-mekdür 8b/5, 10a/4, 16a/4, 

24a/11, 64a/7, 72b/7, 73b/9, 

78a/8 

 e.-meg-ile 5a/7, 68b/6 

 e.-megüñ 3a/11, 5b/11, 15a/11 

 e.-megi 12b/4 

 e.-mege 2a/13, 2b/1, 3b/9, 

3b/10, 5a/6, 19a/2, 47a/2, 

62a/12, 64b/2, 70b/13 

 e.-mekde 16a/12, 46b/5, 50a/7, 

70b/1 

 e.-mekden 8b/6, 20a/13, 23a/10, 

58a/12 

eylük   iyilik (krş. eyülük) 
 e. it- 35b/10 

 e. eyle- 71a/9 

eymen   (Ar.) daha uğurlu, kutlu 

 e.+dür 41a/3 
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eyt- (~eyit-)   söylemek, demek (krş. 
iyt-) 

 e.-er 28a/7, 60a/9, 63a/9, 63b/2, 

67b/7, 78a/12, 78b/8, 78b/13, 

79a/6, 79b/6, 84a/3, 85b/10 

 e.-erler 13b/6, 56a/12, 56b/1 

 e.-ür 4a/4, 4b/13, 6b/3, 7b/3, 

9a/4, 9a/10, 9b/4, 10a/7, 10b/13, 

12a/6, 13a/12, 15b/1, 15b/9, 

19b/42, 19b/11, 21b/9, 22a/6, 

22a/13, 26b/13, 28a/8, 29b/9, 

32b/1, 35b/5, 35b/11, 36a/1, 

36b/12, 37a/4, 37a/9, 40b/2, 

40b/6, 50a/13, 51a/12, 61a/6, 

73b/9, 79b/10, 84a/6, 85b/12 

 e.-mişdür 24a/4, 85a/5 

 e.-mişlerdür 65a/12 

 e.-düm 4a/6, 26b/8, 27a/6, 

27a/13, 28a/7, 60a/11, 92b/3 

 e.-di 3a/7, 3b/11, 3b/13, 4a/1, 

4a/3, 4a/6, 4a/8, 4a/10, 4b/6, 

6a/6, 6a/11, 6b/1, 6b/7, 7b/9, 

8a/2, 8b/13, 9a/6, 9b/1, 9b/2, 

9b/5, 9b/6, 9b/7, 9b/9, 9b/10, 

9b/11, 9b/12, 9b/13, 10b/2, 

10b/4, 10b/5, 10b/12, 11b/12, 

12b/5, 16b/4, 16b/12, 17b/4, 

17b/5, 17b/7, 17b/10, 17b/12, 

19b/5, 19b/10, 20a/1, 20a/6, 

20a/7, 22a/3, 22a/7, 22a/82, 

26a/2, 26a/4, 26a/6, 26a/82, 

26a/9, 26b/1, 26b/4, 26b/11, 

27a/2, 27a/8, 27b/3, 27b/5, 

27b/13, 28a/10, 28a/12, 28b/5, 

30a/1, 30a/4, 30a/5, 30b/4, 

30b/7, 30b/11, 30b/12, 30b/13, 

31a/4, 31a/10, 31a/12, 31b/1, 

31b/2, 31b/4, 31b/9, 32a/1, 

32a/9, 33a/5, 33a/8, 34a/10, 

35a/6, 35b/3, 36a/2, 36a/3, 

36a/4, 36a/9, 36a/11, 36a/12, 

36a/13, 36b/4, 37a/8, 37a/12, 

37a/13, 37b/2, 37b/8, 40a/11, 

41b/1, 45a/1, 45a/11, 50b/4, 

50b/5, 50b/10, 53b/5, 53b/6, 

53b/7, 56a/8, 56a/10, 56b/5, 

56b/6, 56b/13, 57a/1, 57a/5, 

58a/2, 58b/2, 58b/6, 58b/8, 

58b/10, 58b/11, 59a/3, 60a/13, 

60b/4, 60b/5, 60b/6, 60b/7, 

60b/9, 62a/1, 63a/5, 63a/6, 

63a/10, 63a/122, 63b/5, 64b/8, 

65a/9, 67b/4, 68a/5, 68a/6, 

68a/7, 68a/8, 68b/13, 69a/4, 

69a/6, 71b/12, 72a/11, 73a/11, 

73b/132, 74a/2, 74a/3, 74a/5, 

74a/6, 74a/12, 74b/4, 74b/7, 

74b/10, 75b/12, 77a/13, 77b/52, 

77b/13, 78a/4, 78a/6, 78a/12, 

78b/3, 78b/5, 79a/10, 79a/13, 
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79b/12, 80a/8, 82a/6, 83a/1, 

83a/2, 83a/5, 83b/4, 83b/6, 

84a/2, 85b/10, 86a/11, 87a/10, 

87b/3, 87b/8, 90a/13, 91a/4, 

91a/10, 91b/10, 91b/11, 92a/3, 

92a/5, 92a/8, 92a/9, 92b/4 

 e.-esin 86a/12 

 e.-e 55a/12 

 e.-diler 22a/8, 31b/2, 33a/10, 

57a/4, 61b/3, 63a/6, 74b/9, 

77a/12, 79a/8, 92a/9 

 e.-erdi 79a/4 

 e.-ürdi 6a/4 

eyü    iyi 
 e. 32a/9, 39a/8, 41a/11, 47b/3 

eyülük   iyilik (krş. eylük) 
 e.+i 77b/3 

ezā   (Ar.) eziyet, cefa 

 e.+ya 26b/12 

ez-berle-   ezberlemek 
 e.-r 88b/10 

ezel   (Ar.) başlangıcı olmayan 
zaman 

 e.+de 61b/11 

 e.+den 57b/13 

ezelī    (Ar.) ezelî, çok eski 
 e. 43b/11, 44a/7, 55b/13 

 e. ol- 44a/5 

ezeliyyāt   (Ar.) öncesizlik 

 e.+a 44a/8 

 

 F 

 

fāḥiş   (Ar.) edepsiz, ahlak dışı 
 f. 7b/8, 7b/10, 55b/11 

faḫr   (Ar.) övünme 

 f. eyle- 24a/10 

faḥş   (Ar.) fuhuş, zina 

 f. 3a/11, 7b/10, 58b/13 

 f.+uñ 34a/12 

 f.+e 7a/1 

faḳīr   (Ar.) yoksul, fakir 
 f.+üñ 32b/5 

 f.+ler 57a/1 

 f.+lerüñ 57a/3 

faḳīrlük   yoksulluk 
 f. 32a/11 

faḳr   (Ar.) yoksulluk 

 f. 36b/1 

fāl   (Ar.) fal 
 f. 20a/9, 20a/11 

falān   (Ar.) falan 

 f. 13a/10 

fānī   (Ar.) fani, geçici 
 f. 43b/13 

 f.+dür 44a/1 

fāriġ   I. (Ar.) vazgeçmiş 
 f. 34b/8 

 f. ol- 29b/13 

 f. ḳıl- 29b/12 
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  II. (Ar.) işini bitirmiş 
 f. ol- 53a/3 

farīża   (Ar.) yapılması gereken ödev, 
farz, Allah’ın emri 

 f. 91b/8 

farḳ   (Ar.) fark, başkalık 

 f. 21a/12, 87a/6 

 f. bul- 21a/12 

 f.+ı 37b/10 

farż   (Ar.) farz, kesin emir, 
yapılması Kur’an’da açıkça 
emredilen şeyler 

 f.+dur 18a/13, 29b/7 

 f.+ı 53a/11 

 f.-ı ayndur 54b/3, 57a/13 

fāsıḳ   (Ar.) Allah’ın emirlerine karşı 
gelen, fesatçı 

 f. 45b/13 

 f.+dur 16a/1 

 f.+uñ 16a/2 

 f.+ı 16b/12 

 f.+a 20b/8, 32b/3 

 f.+dan 35b/13 

faṣl   (Ar.) kısım, bölüm, fasıl 
 f. 1b/4, 3b/2, 4a/12, 4b/12, 8a/8, 

8b/5, 10a/3, 11b/7, 12b/11, 

13a/7, 13b/10, 14a/3, 15b/10, 

18a/2, 18a/122, 19a/8, 19a/13, 

20a/4, 21a/10, 32a/3, 43a/13, 

45a/2, 46a/3, 48a/7, 50b/12, 

55b/11, 57a/11, 59a/4, 66a/8, 

68b/4, 68b/10, 69b/5, 77b/8, 

78b/10, 84a/9, 85a/5, 85b/9, 

86a/2, 86b/8, 87b/5, 91b/9 

fātiḥa   (Ar.) Kur’an-ı Kerim’in ilk 
suresi 

 f. 90b/11, 91a/5 

fāyide   (Ar.) fayda, yarar 
 f. 7a/13, 14b/10, 22a/4, 29b/8, 

31b/10 

 f. ol- 13a/7 

 f. it- 39b/63 , 70a/3 

 f. gör- 22a/4 

 f.+nüñ 29b/7 

 f.+den 29b/6 

 f.+lerdür 33b/4 

 f.+lerden 34a/2 

 f.+si 36b/10, 55b/2, 61b/1 

 f.+sidür 21a/1 

 f.+leri 33b/2 

 f.+lerinüñ 33b/1 

fāyidelü   yararlı 
 f. ol- 18a/5, 76b/11 

fāżılrek   daha faziletli,    daha 
erdemli 

 f.+dür 71a/5 

fażīlet   (Ar.) erdem, iyi ahlak, fazilet 
 f. 58b/5 

 f.+in 3a/9, 83b/2 
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 f.+i 4b/10, 37a/11, 56a/8, 74b/1, 

78a/3, 85b/9 

 f.+inüñ 77b/8 

fażl   (Ar.) erdem, iyi ahlak 

 f. 77b/9 

 f.+uñ 69a/1 

 f.+um ile 90a/11 

 f.+ını 51a/3 

 f.+ına 57a/3 

fe-emmā    ama, buna gelince (asıl 
söze başlarken kullanılan edat) 

 f. 5b/7, 5b/10, 9a/1, 10a/2, 

26a/10, 27a/9, 37b/11, 38a/3, 

39b/13, 44b/8, 54a/4, 56b/2, 

65a/11, 73a/7, 86b/13, 87b/9 

fehm   (Ar.) anlayış, idrak 

 f. ol- 52a/2 

 f. it- 86b/6, 87a/8 

 f. eyle- 47a/2, 86b/11 

felāḥ   (Ar.) kurtuluş 
 f. 58b/7 

fenā   (Ar.) yok olma 

 f.+nuñ 44a/4 

fer   (Ar.) asıl karşıtı, ikinci 
dereceden olan ameller 

 f.+üñ 77b/4 

ferāġat   (Ar.) hakkından vazgeçme 

 f. 23b/6, 24b/7, 34a/1, 76a/6 

 f. ḳıl- 7b/1 

 f. eyle- 5b/11, 22a/2 

 f.+e 29a/7 

 f.+i 33b/10 

 f.+ine 34a/5 

feraḥ   (Ar.) gönlü şenlendiren 

 f.+dur 76a/4 

ferāyiż   (Ar.) farizalar, dinî emirler 
 f. 64b/5, 68b/12 

ferc   (Ar.) kadının cinsel organı 
 f. 3b/13 

 f.+üñ 76b/1 

 f.+dedür 64a/6 

ferişte   (Far.) melek, ferişteh 
 f. 10b/11, 48b/11, 56a/11, 

70b/8, 71a/2, 71a/4, 71a/72, 

71b/6 

 f.+dür 48b/8 

 f.+nüñ 69b/10, 70a/1 

 f.+i 69b/10, 70a/5 

 f.+den 71b/2 

 f.+dendür 10b/9 

 f.+sidür 71a/7 

 f.+ler 10b/6, 55b/12, 62b/5 

 f.+lerüñ 41a/13 

fermān   (Far.) buyruk, padişahın 
yazılı emri 

 f.+ı ile 59b/2 

 f.+ı-y-la 59b/2 

feryād   (Far.) bağırma, haykırma, 
feryat 

 f. ḳıl- 82b/7 
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 f. it- 79a/7 

 f. ur- 27b/13 

fesād   (Ar.) karışıklık, fesat 
 f. 6b/13, 7b/12 

 f. ḳıl- 40b/6 

 f.+ı 14b/10 

 f.+dan alı ḳo- 14b/12 

 f.-ı mü`eddī 49b/9 

 f.+ını 6b/12 

 f.+lar 18b/1 

fetāvā   (Ar.) fetvalar 
 f.-yı āmmeye 61a/4 

fetḥ   (Ar.) bir yeri savaşarak alma 

 f. 72a/10 

 f. ol- 55b/9, 69a/13, 72a/13 

fetvā   (Ar.) herhangi bir işin şeriata 
uygun olup olmaması hakkında 
verilen hüküm, fetva 

 f. 14b/12 

 f.-yı āmme 60b/13 

 f.-yı ẓāhirede 59b/3 

fevt   (Ar.) kaybolma, ortadan 
kalkma 

 f. ol- 55a/7, 73a/22 

fısḳ   (Ar.) günah işleme, 
doğruluktan ayrılma 

 f.+ı 15a/10 

 f.+a 20b/9 

 f.+ını 15a/11 

 f. u fesādını 6b/12 

fidā`   (Ar.) kurban, feda 

 f. ol- 60a/12 

 f. ḳıl- 38b/11, 38b/12 

 f.+sı 27a/8 

fikr   (Ar.) fikir, düşünce 

 f. 87a/2 

 f.+dür 23a/4, 33b/13 

 f. ide bil- 57b/5 

 f. eyle- 14a/7, 14a/10, 17a/7, 

17a/11, 19a/6, 46a/13, 48a/8, 

49a/2, 49a/12, 54b/4, 54b/8, 

54b/10, 57b/6, 57b/11, 70b/13, 

86b/13, 87a/1 

 f.+e 34a/3, 81b/4 

 f.+den 23a/8 

 f.+i 34b/5, 55b/6, 80b/9 

 f.+inden 55b/7 

 f. idüben 48b/1 

fil   (Ar.) iş, fiil 
 f.-ile 21b/4 

 f.+i 84b/4 

 f.+ini 10a/4 

 f.+lerinüñ 84b/3 

 f.+lerini 55b/11 

fi’l-vāḳi   (Ar.) gerçekten 

 f. 16b/8 

Fī Meṣābīḥi’l-Cinān-ı Şerḥ Meşārıḳ   

(e.a.) Beğavî’nin Mesabihi’s-
Sünne adlı eserinin şerhi 

 F.+da 91b/6 
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firavn   (Ar.) firavun, eski Mısır 
hükümdarlarına verilen unvan 

 f. 8a/6 

 f.+uñ 41b/6 

Fuḍayl   (k.a.) bk. Fuḍayl İyaż 
 F. 22a/13, 56b/5 

Fuḍayl İyāż   (k.a.) Mutasavvıf. 
Semerkant’ta doğmuş, 
Mekke’de vefat etmiştir.  

 F. 63a/11 

fuḳarā   (Ar.) fakirler 
 f.+ya 67a/13 

fulān   (Ar.) söylenmek istenmeyen 
kişi adı yerine kullanılan bir 
zamir 

 f. 8a/4, 14b/13, 15a/1, 40a/1, 

45b/9, 51a/8, 79b/1, 79b/3, 

90a/11 

Furāt   Fırat ırmağı 
 F. 26b/5, 27b/3 

furṣat   (Ar.) fırsat 
 f. bul- 19b/12 

fużūlī   (Ar.) gereksiz, boş 
 f. 3a/10, 4b/3, 5a/5, 5b/4, 5b/11 

 f. ol- 4b/2, 5b/3 

 

 G, Ġ 

 

ġabn   (Ar.) alışverişte aldatma 

 ġ. 60a/5, 60a/6 

 ġ.+den 60a/5 

ġadr   (Ar.) vefasızlık 

 ġ. 56b/8 

ġafera’llāhu   (Ar.) Allah affetsin. 
 ġ. 26b/8 

ġāfil   (Ar.) gaflette bulunan, gafil 
 ġ.+dür 51b/4 

 ġ. ol- 28b/1, 29b/13, 31b/8, 

59a/9 

 ġ.+in 28b/4 

 ġ.+sin 88b/8 

 ġ.+siz 56b/5 

ġaflet   (Ar.) gaflet, dalgınlık, 
bilmezlik 

 ġ.+üñ 23a/1 

 ġ.-i-y-le 31b/7 

 ġ.+ten 59a/9 

ġafūr   (Ar.) bağışlaması bol olan 
(Allah) 

 ġ.+dur 20a/3 

gāh   (Far.) bazen, kimi vakit, gâh 
 g. 14a/7, 25a/8, 39b/4, 84b/122 

 g. ol- 13a/12, 16a/5, 16b/2, 

18a/9, 46b/10, 51a/10, 52a/13, 

63a/5, 63a/9, 83a/3 

gāh gāh   (Far.) ara sıra, zaman 
zaman  

 g. ol- 8b/7 

ġalebe   (Ar.) üstün gelme 

 ġ.+si 43a/1 



 

 

342

ġālib   (Ar.) üstün gelen, yenen, 
muzaffer 

 ġ. ol- 12b/2, 17b/3, 32b/9, 

34b/6, 42b/7, 44b/2, 46a/4, 

46b/7, 47a/12, 49b/12, 55b/12, 

56a/22, 59a/13, 61b/12, 70b/2, 

80b/3, 80b/10, 80b/13, 81a/7 

 ġ. ḳıl- 39a/11, 57a/9 

ġālibrek   daha üstün 
 ġ. 50a/3 

 ġ.+dür 46a/7 

ġālibā   (Ar.) kuvvetli bir ihtimalle, 
galiba 

 ġ. 21a/10 

ġālibiyyet   (Ar.) galip gelme, 
üstünlük 

 ġ.+den 42b/3 

ġālibluḳ   galiplik, üstün gelme 
durumu (krş. ġāliblük) 

 ġ.+uñ 46b/7 

ġāliblük   galiplik, üstün gelme 
durumu (krş. ġālibluḳ) 

 ġ.+de 42b/13 

ġam   (Ar.) kaygı, tasa, gam 

 ġ. 36b/6, 66a/10, 66b/2, 67b/9  

 ġ. çek- 67b/12 

 ġ. yi- 36b/10 

 ġ.+ından 67b/6 

ġanī   (Ar.) zengin, ihtiyacı olmayan 

 ġ. ol- 29a/11, 36b/1 

 ġ.+nüñ 29b/2 

 ġ.+lerdür 30a/4 

 ġ.+lerüñ 57a/1 

 ġ.+lere 57a/3 

ġanīluḳ   zenginlik 
 ġ.+dan 48a/12 

ġanīmet   I. (Ar.) büyük fırsat, nimet 
 ġ.+dür 80b/11 

   II. savaşta düşmandan ele geçirilen 
mal, ganimet 

 ġ. 85a/4 

ġaraż   (Ar.) istek, amaç, niyet 
 ġ. 11b/5, 23a/8, 32b/13, 84b/10, 

84b/12, 85a/2, 85a/42 

 ġ.+dur 84b/12 

 ġ.+ı 33a/1 

 ġ.+dan 55a/3 

 ġ.+ı  85a/2 

 ġ.+larla 86b/10 

 ġ.+larda 87a/7 

ġarażsuz   beklentisiz 
 ġ. 38b/6 

ġarb   (Ar.) batı 
 ġ.+a 47a/3 

ġaybet   (Ar.) birinin arkasından 
onun hoşlanmayacağı sözler 
söyleme, gıybet (krş. ġıybet) 

 ġ. 12b/6, 12b/11, 13a/1, 13a/8, 

13b/8, 14a/6, 14a/8, 15a/11, 

68a/12 
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 ġ.+dür 13b/1 

 ġ. ol- 13a/3 

 ġ. olın- 12b/7 

 ġ. ḳıl- 13b/3, 13b/5, 14b/4 

 ġ. it- 12b/1, 15b/6 

 ġ. eyle- 12b/2, 12b/4, 13b/6, 

13b/7, 13b/10, 13b/11, 13b/13, 

19a/12 

 ġ.+üñ 12b/3, 13a/5, 15a/12, 

19a/12 

 ġ.+i 13b/2 

 ġ.+e 14a/4, 14b/3 

 ġ.+de 21a/6 

 ġ.+den 12b/5, 12b/7, 12b/9 

 ġ.+leri 14b/1 

ġāyet   (Ar.) pek çok, son derece 

 ġ. 26b/10, 39b/13, 69a/7, 86a/2 

 ġ.+i 81b/5 

 ġ.+idür 2b/13 

ġāyib   (Ar.) gözden kaybolan 

 ġ. ol- 79a/2 

ġayr   (Ar.) gayrı, başka (krş. ġayrı) 
 ġ.+uñ 65b/1 

 ġ.+ı 15a/9 

 ġ.+ında 91b/5 

ġayrı   (Ar.) gayrı, başka (krş. ġayr) 
 ġ. 2a/1, 7b/2, 8a/1, 8b/9, 11b/10, 

15a/4, 15b/4, 20b/6, 22b/7, 

30b/8, 33b/11, 34b/4, 35b/1, 

35b/10, 38b/8, 41b/9, 41b/11, 

42a/1, 42a/3, 47a/12, 49a/13, 

50a/8, 50b/12, 51a/12, 66b/12, 

67b/5, 67b/7, 72a/13, 75a/11, 

75b/2, 76a/13, 76b/7, 85b/4, 

85b/13, 88a/9, 88b/2, 88b/3, 

88b/8, 89a/2 

 ġ.+dur 61a/12 

 ġ. ile 34b/4 

 ġ.+ya 57b/2 

 ġ.+sı 2a/2, 2a/3 

 ġ.+lar 13a/11, 35b/9, 37b/12, 

41a/7, 65b/3 

 ġ.+lara 6b/13, 57a/10, 92a/2 

 ġ.+lardan 20b/5, 27a/9 

ġazā   (Ar.) gaza, Allah için savaşma 

 ġ. 33b/7 

 ġ.+ya 85a/3 

ġażab   (Ar.) öfke, hiddet, gazap 

 ġ.+uñ 19a/6 

 ġ.+ı 19a/7 

 ġ.+ı 65a/7, 65a/8 

 ġ.+ına 66b/6 

 ġ.+ından 7b/4 

geç-   I. bir yerden başka bir yere 
gitmek, geçmek 

 g.-er 58b/13 

 g.-e 58b/13 

   II. söz konusu olmak 
 g.-mişdür 25a/13 
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   III. zamanı aşmak, geride 
bırakmak 

 g.-di 61b/7 

 g. -en 36b/6, 53b/3 

   IV. yaşamak 
 g. -en 65a/12 

   V. bulunulan durumdan başka bir 
duruma geçmek 

 g. -er 80b/12 

 g.-meye 51a/6 

geçür-   zamanı harcamak, geçirmek 
 g.-e 80a/2 

gel-   I. bir yere gitmek, ulaşmak, 
varmak, gelmek 

 g.-ürsin 5b/1, 11b/13 

 g.-ür 6a/12, 13a/6, 37a/4, 75b/6 

 g.-düm 12a/9 

 g.-di 65a/4, 69b/3 

 g.-sün 82b/2 

 g.-se 38a/10, 70b/11 

 g.-e 2a/1, 30a/5, 42a/12 

 g.-üp 54a/7 

 g.-ince 27b/9 

 g.-inceye dek 57b/13 

 g.-dükde 7a/11, 23b/11 

 g.-ecek 17a/2, 70a/8 

 g.-miş ol- 64b/1 

 g.-ürdi 25b/3 

 g.-mez 42a/13, 82a/7, 84a/11 

 g.-mezse 87a/2 

 g.-meye 63b/9 

   II. olmak, -e uğramak 
 g.-ür 2b/10, 16b/12, 47b/4 

 g.-se 53b/2, 54a/3 

 g.-e 10a/5, 13a/5, 20a/10, 42a/5, 

64a/13, 81a/9 

 g.-üp 60a/11 

 g.-en 46b/10, 67a/3 

 g.-düginden 26b/10 

 g.-eydi 68a/3 

 g.-mez 68b/11, 68b/13 

 g.-mezdi 10b/11 

 g.-mege 46b/13 

 g.-meye 38b/3 

   III. anlatılmak, bildirilmek 
 g.-mişdür 6a/2, 10b/9, 16a/12, 

19a/7, 31b/12, 35b/5, 64b/12, 

67a/1, 67b/6, 68b/6, 72b/11, 

83a/6, 88a/8 

   IV. belli bir süre dolmak, bir vakte 
ulaşmak 

 g.-ür 42b/12 

 g.-üp 71b/7 

 g.-mezden 15b/3 

 g.-dükde 62a/3  

genc   (Far.) hazine 
 g.+dür 5b/12 

 g.+i 5b/13 

gerçek   gerçek, doğru 
 g. 14b/2, 48a/10 
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 g. ol- 87b/9, 87b/11 

 g.+i 27b/7 

gerdiş   (Far.) dönme, dönüş 
 g.+den 44b/4 

gerek   gerek, lazım 
 g. 7b/132, 8a/12, 13a/3, 13a/4, 

43b/9, 48b/1, 49a/4, 73b/5 

 g.+dür 6b/4, 13a/7, 16a/1, 17a/6, 

17a/10, 17b/1, 18a/7, 19a/2, 

20b/5, 22b/5, 35b/7, 43a/4, 

45a/8, 45b/6, 48a/8, 48a/10, 

48b/13, 53a/9, 55a/4, 55b/12, 

57b/11, 59b/11, 61a/13, 62a/7, 

63b/4, 64b/4, 68a/10, 68b/1, 

68b/5, 81a/3, 81a/4, 81a/5, 

81a/6, 83b/1, 87a/5 

 g.+sin 49a/7 

gereklü   gerekli 
 g. 23b/13 

gereksiz   gereksiz, lüzumsuz 
 g. 88b/13 

getür-   I. getirmek, gelmesini 
sağlamak 

 g.-diler 20a/1 

 g.-üñ 60b/10 

 g. -e 52b/10, 83b/11  

 g.-memişdür 66b/9 

 g.-imez 80b/1 

 g.-mek 23b/5, 24b/9, 41a/12 

 g.-mekdür 81a/4, 81a/6, 84a/12 

 g.-megüñ 81b/1 

 g.-mekde 32a/12 

 g.-mesinde 29a/9 

 g.-memege 29a/8 

 g.-meye 59b/8 

   II. anmak, zikretmek 
 g.-di 28a/11 

 g.-sün 90b/5 

 g.-e 91a/1, 91a/7 

 g.-üp 51a/12 

 g.-ürse 87a/4 

   III. ortaya çıkarmak, oluşturmak 
 g.-iyor 51b/5 

 g.-ür 8b/10, 9a/7 

 g.-e 21b/9 

 g.-en 84b/9 

 g.-mek 51b/2 

getürül-   getirilmek 
 g.-ür 29a/8 

gevher   (Far.) cevher, kıymetli taş, 
mücevher 

 g. 36b/2, 36b/9, 61a/9, 62b/6 

 g.+dür 61a/11 

 g.+i 61a/9, 61a/10 

 g.+indendür 41a/13 

 g.-i pākdür 62b/5 

gey-   örtünme veya korunma için bir 
şeyi vücuduna geçirmek, 
giymek 

 g.-di 5b/9 



 

 

346

 g.-esin 30b/9 

 g.-e 65b/5 

 g.-eler 30a/7 

 g.-üp 51a/1 

 g.-miş 25b/9 

geydür-   giydirmek 
 g.-miş ol- 74a/4 

ġıdā   (Ar.) yiyecek, gıda 

 ġ. 69b/6 

ġıll   (Ar.) gizli düşmanlık 

 ġ. 88a/1, 88a/2 

ġıybet   (Ar.) gıybet (krş. ġaybet) 
 ġ. 3a/12, 12b/1, 34a/10 

gibi   gibi 
 g. 2a/5, 2b/7, 7a/2, 8a/62, 

13b/11, 14a/9, 14a/12, 15a/8, 

15a/10, 17b/6, 17b/13, 20a/7, 

21a/6, 22b/2, 23b/2, 23b/4, 

23b/6, 23b/12, 30a/3, 33b/72, 

39b/2, 42a/102, 44a/1, 45a/12, 

45b/3, 45b/11, 46a/6, 46b/9, 

47a/7, 47b/8, 48b/5, 49b/3, 

52a/1, 52a/5, 53a/11, 59b/12, 

63a/3, 63a/11, 64b/13, 65a/1, 

65b/5, 65b/8, 65b/12, 67b/13, 

73b/7, 74b/9, 76b/1, 76b/11, 

76b/13, 77a/2, 77a/7, 77a/8, 

78a/11, 84b/13, 85a/3, 87a/8, 

88a/1 

 g.+dür 2a/4, 2b/2, 5a/2, 18b/2, 

18b/4, 45a/3, 45a/6, 51b/9, 

52b/1, 62b/6, 64b/10, 67a/5, 

73a/1, 75a/13, 75b/1, 77a/3, 

84a/8, 85b/1, 88a/13, 88b/12  

gice    gece 
 g. 51b/11, 52a/3, 91a/7, 91a/10 

 g. ile 91a/10 

 g.+de 89b/6 

 g.+sinde 91a/4 

gider-   ortadan kaldırmak, gidermek 
 g.-ür 8b/12 

 g.-e 10a/1, 21a/3 

 g.-ebileyidi 39b/4 

gir-   I. dışarıdan içeriye geçmek, 
girmek 

 g.-ürsin 28b/5 

 g.-ür 63a/5, 81b/82 

 g.-di 6a/13, 28b/9 

 g.-sün 24b/7 

 g.-se 67a/7 

 g.-esin 28a/2 

 g.-e 6a/11, 12b/9 

 g.-en 12b/10 

 g.-mez 9b/1  

 g.-meye 55a/6 

 g.-ürse 55a/6 

   II. başka bir şekle dönüşmek 
 g.-mez 90b/2 
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girü   I. arka, geri 
 g. ḳal- 25b/11, 34a/1, 60b/3 

 g. ḳo- 57a/8 

   II. diğeri, diğerleri 
 g. 2b/1, 5a/13, 45a/12, 67a/5, 

71b/1 

   III. geri (istemek) 
 g. al- 73b/2, 74a/5, 79a/52, 

80b/4 

git-   I. bir yere doğru yönelmek, 
uzaklaşmak, gitmek 

 g.-er 43b/4, 47a/10, 85a/4 

 g.-düm 12a/1 

 g.-di 31a/11 

 g.-dük 28b/6 

 g.-diler 60b/1 

 g.-eyim 28b/8 

 g. 28b/8 

 g.-se 83b/92 

 g.-em 28b/9 

 g.-e 47a/11, 55a/7 

 g.-üp 37a/1 

 g.-dükde 56b/8 

 g.-mez 31a/8, 63a/8 

 g.-erdi 25b/3 

 g.-mişlerdür 44b/13 

 g.-mek 31a/3, 78a/10 

 g.-mege 39a/2 

 g.-meye 39b/3 

 

   II. ölmek 
 g.-e 43b/4 

gizle-   saklamak, gizlemek 
 g.-r 87a/3 

 g.-di 17b/1 

 g.-yesin 74b/1 

 g.-ye 46a/2, 55b/10 

 g.-yen 14b/1 

 g.-meye 46a/2 

gizlü (~gizli)   gizli, saklı 
 g. 52a/5, 55b/11 

 g.+dür 52a/5, 65a/8 

 g. ol- 52a/9, 52b/1 

 g. ḳıl- 52a/7 

gizlürek   daha gizli 
 g. 51b/11, 52a/2 

göç   öbür âleme göç, ölüm 
 g. 61b/4 

gögüs   göğüs, sine 
 g.+den 71a/5 

gök   gök, gökyüzü 
 g. 9a/2, 69b/1 

 g.+üñ 42a/13, 75a/2 

 g.+i 27b/10 

 g.+ler 42a/10 

 g.+lerde 59b/11 

gökcek (~gökçek)   güzel, lâtif 
 g. 3a/1, 5b/9, 8b/7, 11b/1, 20a/6, 

30a/6, 30a/7, 32a/9, 37a/13, 

38b/8, 39b/2, 40a/6, 51a/1, 



 

 

348

54a/7, 57a/1, 57a/2, 57a/8, 

69a/2, 76b/11, 77a/13, 81a/1, 

88a/6, 89a/9 

 g.+dür 17a/5 

 g. ol- 78a/1 

 g.+in 52b/5 

gökceklük   güzellik 
 g.+inüñ 3a/3 

gönder-   yollamak, göndermek 
 g.-di 31a/12, 49b/2 

göndür-   göndermek 
 g.-ürse 31a/3 

göñül   sevgi, istek, anma vb. gibi 
kalpte oluşan duyuların kaynağı, 
gönül 

 g. 2a/8, 2a/10, 2a/11, 2b/3, 2b/4, 

2b/5, 3a/7, 8b/11, 11a/9, 12a/8, 

13b/13, 39a/8, 40a/9, 40a/10, 

41b/4, 43b/3, 45a/5, 54a/9, 

62b/11, 62b/13, 63a/4, 66b/13, 

73a/5, 78b/12, 79a/3, 80b/12, 

85a/102, 88a/1 

 g.+dür 85a/13 

 g. ile 13b/10, 13b/13, 17b/2, 

54a/11, 59a/9, 85a/10 

 g.-iledür 43b/3, 85a/10 

 g. baġla- 73a/5 

 g. vir- 73a/13 

 g.+üñ 2a/5, 2a/6, 3a/5, 11a/3, 

20b/10, 34a/4, 34a/5, 71b/5, 

85a/11, 85a/13, 85b/2, 85b/4, 

85b/8 

 g.+i 34b/9, 35a/4, 64b/6 

 g.+e 2a/7, 9a/7, 46a/4, 75a/8, 

83b/5 

 g.+de 2a/6, 2a/13, 2b/2, 11a/3, 

21a/12, 42a/10, 46a/4, 47b/5, 

54a/11, 55a/4, 59a/13, 76a/4, 

85b/7 

 g.+dedür 63b/6 

 g.+den 13b/7, 48a/4, 49b/7, 

56a/3, 80b/9 

 g.+i 11a/7, 17b/2, 21a/7, 21a/8, 

21a/9, 31a/1, 41a/6, 41a/13, 

46b/8, 46b/10, 52a/5, 55a/2, 

55a/7, 55a/11, 59a/9, 59a/10, 

62b/5, 62b/92, 63b/11, 67a/12, 

78b/12 

 g.+üme 78b/9 

 g.+üñ 71b/5 

 g.+üñi 68a/1 

 g.+üñe 9b/2, 68a/3 

 g.+idür 42b/8 

 g.+inüñ 62a/13, 63a/2, 82a/9 

 g.+in 10a/1, 46b/1, 55b/7 

 g.+ini 18a/1, 47a/9, 50a/1, 

55a/9, 55b/3, 55b/4, 55b/6, 

80b/10 

 g.+ine 40b/9, 46b/8, 46b/13, 

47a/11, 50a/3, 55b/8, 67b/9 
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 g.+ine düş- 21a/8 

 g.+ine gel- 46b/10, 63b/9 

 g.+ine ṣal- 85b/11 

 g.+inde 14a/2, 14a/4, 24b/3, 

45a/8, 45a/10, 45b/1, 61b/5, 

85b/6 

 g.+inden 13b/9, 47a/10, 63a/7 

 g.+üñüze 83b/5 

 g.+üñüzde 6b/4 

göñül-şāde   hoş gönüllü olma 
 g. 75a/7 

gör-   I. göz yardımıyla varlıkları 
algılamak, görmek 

 g.-ürsin 28b/6, 71b/8, 71b/11 

 g.-ür 43b/5, 54b/1, 64b/13, 

69b/9, 69b/13, 84b/6, 88b/11 

 g.-düm 4a/5 

 g.-düñ mi 26a/9 

 g.-di 26a/2 

 g.-se 32a/12, 60a/2, 84a/13 

 g.-seler 59b/11 

 g.-esin 20a/12 

 g.-e 23b/10, 58b/1 

 g.-esiz 4a/11 

 g.-en 25b/1 

 g.-üp 14b/11, 20b/2, 65b/3, 

65b/7 

 g.-meksizün 41a/8 

 g.-dükde 23b/9, 61b/4 

 g.-dükden 84a/13 

 g.-dügi 87a/4 

 g.-mez 88b/122, 89a/2 

 g.-ürseñ 79b/4 

 g.-eydi 83a/1 

 g.-mezsen 79b/1 

 g.-memişem 27a/9 

 g.-memişdür 25b/2 

 g.-memişlerdür 27a/6 

 g.-memiş-idüñ 27a/1 

 g.-memiş-idi 25b/12 

 g.-mek 71b/7, 88b/4, 89a/10 

 g.-meg-içün 86a/8 

 g.-megüñ 90b/3 

 g.-mege 2b/6, 71b/9, 90b/4 

 g.-mesi 58a/8 

   II. rüyada görmek 
 g.-ürsin 89a/9 

 g.-düm 91b/10, 92a/5, 92a/11, 

92a/12, 92b/3 

 g.-mişdür 90b/1  

 g.-em 92a/4 

 g.-e 90b/1, 91a/3, 91a/8, 91a/9 

 g.-mez 2b/11 

   III. hüküm vermek, fikir ve kanaat 
sahibi olmak 

 g.-ürsin 21b/1, 65a/9 

 g.-ür 65a/1 

 g.-ürsiz 65a/11 

 g.-esin , 21b/6, 56a/3 

 g.-e 17b/2 
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 g.-üp 49b/8 

 g.-mezler 13b/7 

 g.-mek 20b/7, 20b/8 

 g.-meg-ile 52a/8 

   IV. çekmek, maruz kalmak 
 g.-ürsin 32b/2 

 g.-se 32a/13, 

 g.-e 12a/6, 12a/7, 57a/10, 

66a/12 

 g.-mez 57a/10 

 g.-mezler 59b/9 

 g.-mezdüñ 36b/1 

   V. bir hâli yaşamak, içinde 
bulunmak 

 g.-se 76a/5 

 g.-esin 22a/5, 56b/7 

 g.-ürdüm 79b/12 

 g.-ürse 30a/12 

 g.-meyesin 89a/8 

göre   bir şeye uygun olarak, göre 
 g. 34a/3 

 g.+dür 38a/9 

görin-   I. görülür duruma gelmek, 
görünmek 

 g.-ür 3a/2, 23a/13, 44b/7, 52b/6, 

58a/10, 62b/7, 65a/7 

   II. izlenim uyandırmak 
 g.-e 23a/10, 87a/1 

görmeklik   görmeklik (ahirette 
Allah’ı görme, ona kavuşma) 

 g.+e 50a/11 

görül-   görülmek 
 g.-e 34a/4 

görün-   görünmek 
 g.-üp 2b/13 

 g.-mez 2b/13 

göster-   göstermek (krş. göstür-) 
 g.-e 45b/8 

 g.-miş ol- 13b/4 

göstür-   I. göstermek (krş. göster-) 
 g.-esin 56b/11 

 g.-e 52a/10, 65b/1 

 g.-mese 52b/4, 52b/5 

 g.-meyesin 56b/8 

 g.-mek 51a/9 

   II. öğretmek, açıklamak, belirtmek 
 g.-ür 16a/7, 69b/11 

 g.-eler 35b/4 

   III. etmek 
 g.-di 26b/13 

 g.-e 22a/3, 85b/6 

 g.-meye 37a/7, 37a/9 

 g.-mege 63b/3 

götür-   ulaştırmak, götürmek 
 g.-ür 84b/5 

götürül-   götürülmek 
 g.-e 63b/3 

göz   I. görme organı, göz 
 g. 58a/10, 71b/7 

 g.-ile 13a/8, 71b/7 
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 g.+üñ 2a/2, 62a/6, 76b/1 

 g.+den 2a/11 

 g.+i 60b/9, 71b/8, 89a/1 

 g.+i-y-le 88b/4, 88b/11 

 g.+in 92a/5 

 g.+ini 89b/11 

 g.+ine 2b/13, 9a/11, 23a/10, 

32a/1, 60a/2, 65b/1, 87a/1 

 g.+inde 9b/6, 9b/7, 9b/8 

   II. amaç, maksat 
 g.+i-y-le 57a/6 

gözel   güzel (kadın) 
 g.+ler 2a/13 

gözet-   I. korumak, gözetmek 
 g.-ürler 82b/11 

   II. öncelik vermek 
 g.-mek 38a/10 

gözyaşı   gözyaşı 
 g.+ndan 78b/6 

ġuṣṣa   (Ar.) gam, keder, tasa, sıkıntı 
 ġ. 2a/10, 61a/8 

 ġ.+ya 68a/2 

 ġ.+dan 67b/5, 68a/8 

 ġ.+sı-y-la 68a/7 

 ġ.+sından 67b/6 

ġuṣṣalu   kederli, sıkıntılı 
 ġ. 35b/12, 68a/5 

 ġ. ol- 67b/11, 76a/10, 88a/7 

gūyā   (Far.) güya, sanki 
 g. 88b/102 

güc   zorluk, güç 
 g.-ile 38b/4 

gül-   gülmek 
 g.-er 35a/11 

 g.-erdiñüz 9a/5 

 g.-sün 9a/1 

 g.-mek 8b/10, 9a/3, 10a/5 

 g.-mekdür 10a/3 

 g.-mekden 8b/11 

güldür-   güldürmek 
 g.-ür 9a/3 

gülşen   (Far.) gül bahçesi, güllük 
 g. 39b/9 

 g.+de 40a/2 

gülşenī   gül bahçesi gibi 
 g.+dür 39b/10 

gümān   (Far.) şüphe, zan 
 g. 20a/8, 88b/2 

 g.-ıla 25a/8 

 g. it- 14a/1, 16b/8, 61a/3, 

67b/13, 80a/3 

 g. eyle- 67b/10 

 g. gel- 20a/10 

 g.+dan 14a/1 

 g.+ı 78a/1 

gümiş   gümüş 
 g.+dür 24b/4 

 g.+üñ 31b/1 

 g.+i 31b/11 



 

 

352

gün   I. yirmi dört saatlik zaman 
dilimi, gün 

 g. 51a/13, 61b/6, 61b/8, 68b/9, 

82a/11 

 g.+den 92b/2 

 g.+ler 61b/7 

   II. zaman 
 g. 6a/11, 15b/3, 22a/3, 50b/8, 

51a/8, 74b/9, 78b/8, 78b/9, 

82b/9, 83a/4, 83a/5 

 g.+i 23b/11, 54b/5, 60a/52, 

68b/2 

 g.+ine 60a/4 

 g.+inde 6a/2, 50b/5 

 g.+indeki 11a/12 

günāh   (Far.) dinî bakımdan suç 
sayılan iş veya davranış, günah 

 g. 13b/1, 62b/3, 62b/8, 63a/1, 

63a/5, 63a/6, 65a/2, 65a/6, 

66a/5, 68b/4 

 g.+dur 65a/2, 66a/4 

 g. ol- 13b/5 

 g. it- 68b/7 

 g. işle- 13b/1, 63a/1, 63a/6, 

66a/5 

 g.+uñ 65a/4 

 g.+ı 65a/13, 65b/1, 65b/4, 67a/3, 

67a/9 

 g.+a 63a/7, 63a/9, 65b/3, 

67b/12, 68b/10 

 g.+da 59a/3, 65a/8, 84a/7 

 g.+dan 67a/9, 67b/1 

 g.+um 79a/11 

 g.+uñdan 79a/9 

 g.+ı 13b/4, 46a/1, 49b/10, 

67b/8 

 g.+ınuñ 66a/1 

 g.+ın 64b/12 

 g.+ını 65a/1 

 g.+ına 5a/12, 67a/2, 67b/3, 

67b/9 

 g.+ında 82a/11 

 g.+ından 89b/ 

 g.+lardur 22b/11 

 g.+laruñ 22b/8, 23a/1, 66b/10 

 g.+lara 46a/6 

 g.+larda 65a/8, 68a/9 

 g.+lardan 67b/4 

 g.+lardandur 10b/2 

 g.+larum 65a/3 

 g.+larumuza 88a/7 

 g.+ları 65b/11, 65b/13 

 g.+ların 17b/9 

günāhkār   (Far.) günah işleyen 
 g. ol- 5a/11, 53a/12 

 g.+lara 63a/12 

güneş   güneş 
 g. 58b/9 

 g.+üñ 41b/10, 42a/3 

 g.+e 42a/5 
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günlük   o güne ait, günlük 
 g. 47a/8 

güẕāf   (Far.) gereksiz, beyhude 
 g. 47b/7 

güzīde   (Far.) seçkin, seçilmiş 
 g.-i Ḥaḳ (Hz. Muhammed) 

28a/5 

 

 H, Ḥ, Ḫ 

 

ḥ.   hikâye kelimesi yerine kullanılan 
kısaltma 

 ḥ. 22a/3 

ḫabāẟet   (Ar.) kötülük, fenalık 

 ḫ.+den 20b/6 

 ḫ.+idür 20b/4 

ḥabbe   (Ar.) dirhemin kırk sekizde 
biri ölçüsünde, tahıl tanesi 
büyüklüğünde 

 ḥ. 57a/12 

ḫaber   I. (Ar.) bir olay, bir olgu 
üzerine edinilen bilgi, haber 

 ḫ. 28b/10, 61a/13, 61b/1 

 ḫ. vir- 1b/9, 2a/1, 2a/7, 4a/9, 

27a/4, 28a/9, 92b/2 

 ḫ. al- 28b/10 

 ḫ.+i 26b/4 

 ḫ.+in 13a/12 

 ḫ.+inden 27a/3 

 ḫ.+lerin 27a/9 

   II. Hz. Muhammed’in ağzından 
çıkan gerçek söz, doğru hadis 

 ḫ.+de 6a/2, 10b/9, 16a/11, 

35b/5, 64b/12, 66b/13, 68b/6, 

72b/11, 83a/6 

 ḫ.+lerüñ 20b/3 

ḫaberdār   haberli, haberi olan 
 ḫ. ol- 50a/5, 50b/11, 52a/11, 

52b/1, 71b/10, 88a/6, 88a/8, 

88a/9, 89a/7, 89a/8 

ḫabīẟ   (Ar.) kötü, fena 

 ḫ. 40a/10 

ḥacc   (Ar.) hac, İslâm’ın beş 
şartından biri 

 ḥ. 24a/22, 33b/7, 73a/1, 73a/2, 

85b/1 

 ḥ. eyle- 86a/7 

 ḥ.+a git- 83b/9 

ḫwāceluḳ   hoca olma durumu, 
hocalık (krş. ḫwācelük) 

 ḫ.+dan 48a/12 

ḫwācelük efendilik (krş. ḫwāceluḳ) 
 ḫ.+i 57a/9 

ḥācet   (Ar.) ihtiyaç duyulan şey, 
hacet 

 ḥ. 24b/12, 84b/3 

 ḥ. ol- 11a/4 

 ḥ.+den 44b/4, 44b/5 

 ḥ.+i 11b/8, 44a/13 

 ḥ.+ine 52b/5 
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 ḥ.+leri 40b/12 

 ḥ.+lere 41a/10 

 ḥ.+lerine 35a/4 

ḥācetmend   muhtaç, ihtiyaç sahibi 
 ḥ. ol- 32b/6, 32b/7 

ḥācı   (Ar.) hac ibadetini yerine 
getiren, hacı 

 ḥ. 85b/2 

ḥad(d)   I. (Ar.) derece, mertebe 

 ḥ.+i 13a/5, 59b/4  

 ḥ.-i ẕātında (zaten) 12a/3, 73b/2 

   II. şer’î ceza 
 ḥ. 64a/1, 64a/13 

 ḥ.+i 64a/8 

 ḥ.+den 51a/6 

 ḥ.-i şeri 67a/3 

ḥādiẟ   (Ar.) meydana gelen, yeni 
ortaya çıkan 

 ḥ. 44a/1 

 ḥ ol- 70b/10 

ḥadīẟ   (Ar.) Hz. Muhammed’in söz 
ve davranışları 

 ḥ.+üñ 77a/11, 80a/7 

 ḥ.+de 86b/2 

 ḥ.+den 91b/3 

 ḥ.+leri 14a/7, 19a/6 

ḥāfıẓ   (Ar.) Kur’an-ı Kerim’i 
ezberleyen ve usulüne göre 
okuyan kişi 

 ḥ.+uñ 88b/9 

ḫafī   (Ar.) gizli 
 ḫ. 52a/10, 85a/8 

 ḫ. ol- 51b/9 

ḫafīfrek   (Ar.) daha hafif 
 ḫ.+dür 51b/7 

Ḥaḳ(ḳ)   I. (Ar.) Allah 
 Ḥ. 23a/12, 55b/82, 82a/2, 

87a/13 

 Ḥ.+uñ 2b/12 

 Ḥ.+a 50a/6, 50a/7, 57a/5 

 Ḥ.+da 86b/7 

 Ḥ.+dandur 75b/9 

 Ḥ. celle ve alā 24a/3, 90a/7, 

90a/10 

 Ḥ. celle ve alā’nun 90a/1 

 Ḥ. T (Teālā) 57b/8, 58a/9 

 Ḥ. Teālā 3b/6, 4b/6, 10a/7, 

10b/4, 12a/1, 12b/3, 12b/4, 

13a/10, 13a/13, 15b/9, 16a/2, 

16b/12, 17a/13, 17b/12, 18a/1, 

20a/1, 20a/3, 20b/4, 22b/10, 

28a/8, 29b/9, 31b/12, 32a/5, 

32b/3, 32b/5, 32b/10, 35a/5, 

35b/5, 37a/4, 37a/12, 37b/9, 

40b/2, 41b/1, 44b/13, 45b/6, 

48a/10, 48b/10, 49b/1, 50a/9, 

50a/13, 50b/10, 55b/3, 56a/9, 

56b/11, 57a/6, 58a/2, 58a/3, 

58a/6, 58b/5, 59a/3, 61b/2, 

62a/1, 62a/5, 63a/12, 65a/9, 
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65a/11, 66b/3, 66b/6, 67a/8, 

67b/9, 69a/1, 70a/4, 73a/11, 

74a/3, 74a/9, 74b/3, 75b/2, 

76b/9, 77b/7, 78a/4, 78a/12, 

83b/4, 83b/9, 84a/2, 85b/10, 

86a/10, 87a/10 

 Ḥ. Teālā ile 57a/6, 87b/2 

 Ḥ. Teālā’nuñ 6b/4, 23a/6, 

23b/4, 28a/12, 28b/2, 29b/12, 

29b/13, 34b/5, 38b/7, 38b/11, 

38b/13, 41b/1, 43a/5, 43b/8, 

44a/3, 44b/2, 47a/10, 47a/11, 

50a/12, 54b/6, 55a/7, 55a/82, 

55a/9, 55a/10, 55a/12, 55b/1, 

57a/3, 57b/5, 61a/1, 61a/2, 

62a/4, 63b/2, 63b/9, 63b/10, 

65a/6, 65a/7, 73b/4, 75a/2, 

76b/42, 76b/6, 78b/5, 78b/6, 

78b/7, 79a/8, 80b/3, 80b/9, 

80b/13, 81a/6, 81a/9, 81a/11, 

82a/8, 82a/13, 82b/4, 83b/3, 

86b/13, 87a/3, 92a/6, 92b/1 

 Ḥ. Teālā’nuñdur 75a/10 

 Ḥ. Teālā’ı 21b/11, 23b/9, 

50a/11, 57b/1, 61a/2, 74a/12, 

81b/9, 81b/13 

 Ḥ. Teālā’ya 3a/4, 20a/3, 23a/6, 

37b/2, 43a/6, 44a/8, 50a/8, 

50b/4, 52b/13, 77b/9, 78a/1, 

85b/4, 91b/1 

 Ḥ. Teālā’dan 32b/2, 37b/3, 

50b/8, 78a/7, 

78b/3,78b/4,85b/13, 87a/11 

   II. doğru, gerçek, hak 

 ḥ. 2b/4, 21b/13, 47b/5, 63b/13 

 ḥ.+dan 8b/9 

 ḥ.-ıla 22a/112, 22a/12, 87b/3 

 ḥ.+ı-çün 78a/13 

 ḥ.+ı 21b/13 

 ḥ.+uñda 6b/1 

   III. pay, hisse, bir işin karşılığı 
 ḥ.+ın 19b/10 

 ḥ.+ını 64a/2, 73b/5 

 ḥ.-ı abdüñ 68a/9 

ḥaḳāret   (Ar.) aşağılama, hakaret 
 ḥ. 57a/5 

ḫaḳāyıḳ   (Ar.) hakikatler, gerçekler 
 ḫ.-ı eşyānuñ 80a/12 

ḥaḳīḳ   (Ar.) layık, müstahak 

 ḥ.-ile 43a/9, 43a/10 

ḥaḳīḳat   (Ar.) hakikat, gerçek 

 ḥ 3a/5, 20b/1, 39a/5, 59a/10, 

76b/9, 88a/8 

 ḥ.-ile 16b/2, 44a/9, 44a/9 

 ḥ.+üñ 78a/2 

 ḥ.+de 1b/7, 38b/5, 41b/13, 

44b/6, 45b/8, 46a/9, 75a/13, 

76b/11, 76b/13 

 ḥ.+i 62b/1, 74b/1 

 ḥ.+inüñ 84a/9, 86a/2 
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 ḥ.+in 33a/4, 37b/12 

 ḥ.+ine 49b/5 

 ḥ.-i dünyā 22b/2 

 ḥ.-ı ḥāl 67b/13 

 ḥ.-i ḥased 20b/1 

 ḥ.-i īmānı 59a/10 

 ḥ.-i īmānda 59a/10 

 ḥ.-i şükr 75a/4 

ḥaḳīḳī   (Ar.) gerçek, hakiki 
 ḥ. 44b/10 

ḥaḳīḳīyye   (Ar.) bk. ḥaḳīkī 
 ḥ. 43a/8, 43a/9 

ḥākim   (Ar.) hâkim, hükmeden 

 ḥ. ol- 46b/12 

ḥaḳīr   (Ar.) zavallı, hor 
 ḥ. 26a/11, 57b/3 

 ḥ.+dür 26a/11 

ḥaḳḳında   ilgili, dair, hakkında 
 ḥ. 3b/7, 14a/6, 15a/1, 25b/13, 

32b/9, 76b/10 

 ḥ.+dur 87a/9 

ḥāl   (Ar.) durum, hâl 
 ḥ. 49b/12, 67b/13, 75a/6, 76a/4, 

80b/12, 90a/1 

 ḥ.+dür 57a/1, 75a/5 

 ḥ.+i 71b/4 

 ḥ.+de 61b/7, 73a/3 

 ḥ.+de iken 80b/11 

 ḥ.+den 49a/3 

 ḥ.+üñ 26b/8, 26b/12 

 ḥ.+i 54b/22, 61a/13, 79a/3, 

88a/4, 88a/5 

 ḥ.+in 65b/3 

 ḥ.+ine 50b/2 

 ḥ.+inde 57b/13, 70b/12 

 ḥ.+ümüzden 73a/10 

 ḥ.+ler 7a/1, 82b/12 

ḫalāṣ   (Ar.) kurtulma, kurtuluş 
 ḫ. 18a/7, 73a/13 

 ḫ. ol- 3b/12, 17a/10, 52b/9, 

92a/6 

 ḫ. olın- 35b/2 

 ḫ. eyle- 34a/12, 59b/7 

 ḫ. bul- 4b/10, 12b/3, 15a/13, 

17a/9, 21b/8, 25a/1, 38a/12, 

39a/3, 39a/6, 39a/11, 40a/13, 

49b/4, 50b/4, 55b/7, 59b/10, 

60a/3, 70a/8, 79b/3, 86a/6, 

88a/4 

 ḫ.+ı 59b/13 

 ḫ.+ın 69b/13 

ḫalāyıḳ   (Ar.) yaratılmış olanlar 
 ḫ. 26a/2, 31a/11, 40a/6, 50a/4 

 ḫ.-ıla 68a/10 

 ḫ.+uñ 23a/9, 40b/9 

 ḫ.+a 6b/3, 34a/8, 37b/2 

 ḫ.+dan 37b/4 

ḥālbuki   halbuki, oysa ki 
 ḥ. 27b/6, 45b/10 
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ḫalel   (Ar.) noksanlık 

 ḫ. 32b/6, 32b/8 

ḥālet   (Ar.) hâl, durum, vaziyet 
 ḥ. 80b/6 

 ḥ.+üñ 29b/5 

 ḥ.+i 21b/5, 79b/11 

 ḥ.+de 85a/1 

 ḥ.+i  29a/12, 29a/13, 29b/1, 

29b/2, 29b/4  

ḫālī   (Ar.) bir şeyden arınmış, 
müstesna, berî 

 ḫ. 4a/12, 20a/8, 25a/4, 29b/7, 

49a/3, 54b/3, 57a/13 

 ḫ. ol- 14a/1, 46b/6, 52b/2, 

53b/122, 60a/6, 63b/3, 66a/12, 

87a/7, 89b/12 

ḫalīfe   (Ar.) halife, Hz. 
Muhammed’in ölümünden 
sonra İslam’ın koruyucusu ve 
dinî lideri olan kimse 

 ḫ.+si 4a/6 

Ḫalīl   (k.a.) bk. İbrāhīm 
 Ḫ. 82a/8 

ḫāliṣ   (Ar.) saf, temiz, katışıksız 

 ḫ. 45b/6, 84b/12, 86a/4, 86a/5 

 ḫ.+dür 85a/3 

 ḫ. ol- 84b/12 

ḫāliṣen   (Ar.) halis olarak 
 ḫ. 85a/4 

ḫalḳ   I. (Ar.) halk, insanlar 

 ḫ. 3b/10, 8b/13, 40b/6, 44b/9, 

46a/12, 47b/1, 51b/10, 52a/6, 

52a/10, 52b/11, 53a/7, 54a/3, 

59b/7, 73b/7, 82b/5, 83a/4, 

83a/11, 84a/2, 86b/2, 86b/3, 

86b/12, 87a/4, 89b/4, 90a/7 

 ḫ.-ıla 43a/12, 68a/11, 86b/3 

 ḫ.+dur 43b/7 

 ḫ.+uñ 17b/9, 24b/3, 31a/1, 

33a/11, 38a/9, 40a/7, 40a/8, 

40a/12, 40b/10, 46b/1, 46b/82, 

47b/2, 47b/4, 49b/10, 49b/11, 

49b/12, 50a/1, 50a/6, 54a/6, 

54b/11, 54b/13, 55a/7, 55a/9, 

55a/11, 55a/13, 55b/1, 55b/3, 

55b/7, 58b/11, 65b/2, 66a/6, 

87a/1, 87a/5 

 ḫ.+ı 16a/8, 16a/12, 18a/13, 

40a/11, 47b/1, 54a/13 

 ḫ.+a 8a/1, 12a/6, 23b/7, 23b/10, 

46a/11, 50a/7, 54b/7, 57a/5, 

57b/11, 58b/6, 69a/5, 79b/4 

 ḫ.+dan 6a/1, 29b/1, 49b/7, 

54a/4, 74b/1, 82a/1 

 ḫ.+larınuñ 19b/6  

   II. yaratma 
 ḫ. eyle- 90a/7 

ḫalṭ   (Ar.) uygunsuz söz veya 
davranış 

 ḫ. it- 92b/5 
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ḫalvet   (Ar.) yalnız kalma, halvet 
 ḫ.+de 87a/2 

ḥamāḳat   (Ar.) ahmaklık, budalalık 

 ḥ.+dur 48b/6 

ḥamiyyet   (Ar.) kutsal olanları 
koruma duygusu 

 ḥ.+i 18a/112 

ḥaml   (Ar.) yüklenme 

 ḥ. eyle- 14a/3 

ḫāmūşluḳ   sessizlik, suskunluk 
 ḫ. 86a/6 

ḫar   (Far.) eşek 
 ḫ.+dur 48b/10 

ḥarābātī   (Ar.) meyhane düşkünü 
 ḥ.+ler 15a/10 

ḥarām   (Ar.) yapılması dinen yasak 
olan şey 

 ḥ. 8a/8, 12a/10, 39b/11, 45b/4, 

49b/9, 50a/2, 60a/9, 64a/2, 

92a/1 

 ḥ.+dur 7b/9, 10a/7, 11a/2, 13a/9, 

13b/10, 14b/4, 20b/2, 39b/11, 

45b/4, 45b/7 

 ḥ. ol- 8b/2, 11a/6, 30b/2  

 ḥ.+dan 56b/3 

 ḥ.+dandur 73b/10 

ḫarc   (Ar.) harcama, sarf 
 ḫ. ol- 41a/3 

 ḫ. it- 84a/3, 84a/4 

 ḫ. eyle- 39a/9, 61a/12, 84a/5 

ḥareket   (Ar.) hareket, davranış 
 ḥ. 2a/13, 2b/1, 84a/10 

 ḥ. it- 52a/9 

 ḥ. eyle- 59b/1 

 ḥ.+i 58a/9 

ḥarem   (Ar.) zevce, eş 
 ḥ.+i 18a/11 

ḫāric   (Ar.) dışta bulunan, hariç 

 ḫ. 34a/7 

ḥarīṣ   (Ar.) hırslı, açgözlü 

 ḥ. 35a/13 

 ḥ. ol- 14a/4, 47b/3 

 ḥ.+uñ 29a/13 

Ḥasan   (k.a.) bk. Ḥasan-ı Baṣrī 
 Ḥ. 83a/7 

 Ḥ.+a 8a/10 

Ḥasan-ı Baṣrī   (k.a) Tabiînin önde 
gelenlerinden olup hadis ve 
fıkhın büyük âlimlerindendi. 

 Ḥ. 79b/10, 79b/12, 83a/5 

 Ḥ.+den 90b/8 

ḫasāret   (Ar.) zarar, ziyan 

 ḫ. 59b/12 

ḥased   (Ar.) kıskançlık, haset 
 ḥ. 20a/5, 20a/6, 20a/9, 20a/12, 

20a/13, 20b/12, 20b/102, 20b/12, 

21a/2, 21a/3, 21b/8, 88a/1 

 ḥ. it- 20b/13, 46b/3 

 ḥ.+üñ 20a/4 

 ḥ.+i 21a/2 
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 ḥ.+e 20a/5, 46a/5 

 ḥ.+ine 40a/8 

ḥasenāt   (Ar.) iyilikler, iyi ameller 
 ḥ. 63a/10, 71a/11 

 ḥ.+ı 14a/8 

 ḥ.+ını 15b/5 

ḥasene   (Ar.) iyilik, güzellik 

 ḥ. 14a/3, 17b/3, 75b/132, 76a/12 

ḥāṣıl   (Ar.) ortaya çıkan 

 ḥ. 55b/8 

 ḥ.+dur 41b/4 

 ḥ. ol- 23a/9, 32b/11, 33b/10, 

43a/9, 43a/10, 45a/9, 45a/10, 

46b/2, 46b/3, 47b/10, 54b/11, 

55a/9, 55b/8, 60a/2, 66a/3, 

66a/9, 66b/11, 67b/1, 67b/2, 

68a/3, 71b/2, 75a/10, 76a/2, 

77b/1, 80b/6, 80b/7, 81b/2, 

81b/3, 81b/4, 81b/5, 83b/7 

 ḥ. ḳıl- 23b/3, 40b/12, 55a/10, 

71a/8 

 ḥ.-ı kelām 72a/12, 86b/7 

ḥasīs   (Ar.) cimri, pinti 
 ḥ. 41a/1 

ḥāsiyyet   (Ar.) bir şeye özgü nitelik 

 ḥ. 87b/12, 88a/5 

 ḥ.+idür 41b/13 

ḥaṣlet   (Ar.) yaradılıştan gelme 
güzel huy, haslet 

 ḥ. 57a/6 

 ḥ.+dür 57a/7 

ḥasret   (Ar.) özlem, arzulama, hasret 
 ḥ. 59b/12, 61b/5, 66b/8 

 ḥ. ol- 66a/10 

 ḥ. çek- 36a/9, 60a/72 

 ḥ.+üñ 61b/1 

 ḥ.+den 66a/12 

 ḥ.+i 59b/10 

 ḥ.+inden 60a/2 

ḫasta   (Far.) hasta, sayrı 
 ḫ. 66a/13 

 ḫ. ol- 70a/3, 77b/7 

ḫastaluḳ (~ḫastalik/ḫastalük)  hastalık 
 ḫ. 66a/13 

 ḫ.+uñ 66b/7, 70a/3 

 ḫ.+ın 83a/4 

ḥasūd   (Ar.) kıskanç 

 ḥ.+dan 35b/12 

ḥaşmet   (Ar.) büyüklük, gösterişlilik, 
haşmet 

 ḥ. 40a/6 

 ḥ.+i 45a/10 

ḥaşr   (Ar.) toplanma, bir araya 
gelme 

 ḥ. ol- 90a/2 

ḫaṭā   (Ar.) suç, hata 

 ḫ.+dur 67b/12 

 ḫ. ol- 80a/2 

 ḫ.+sını 66a/4, 66a/6, 66a/7 
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ḫaṭar   (Ar.) tehlike, bela 

 ḫ. 8a/7, 73a/1, 80a/3, 81a/13, 

83a/13 

 ḫ.+dur 54a/10 

 ḫ.+a düş- 29a/2 

 ḫ.+da 66a/1 

 ḫ.+dan 25a/4, 77b/12, 80a/7, 

81a/2, 82b/5 

 ḫ.+ı 53a/3, 54a/10 

 ḫ.+ını 61a/2 

 ḫ.+ına düş- 25a/10, 29a/12, 

55a/3 

 ḫ.+ında 41a/3 

ḫaṭargāh   tehlikeli yer 
 ḫ.+ı 61a/1 

ḫaṭarnāk   (Ar.) tehlikeli 
 ḫ.+dür 66b/1 

ḫāṭır   I. (Ar.) bellek, akılda tutma 

 ḫ.+ına 53b/2 

ḫ.+ına gel- 54a/3, 87a/2 

 ḫ.+ına getür- 87a/4 

   II. birine karşı saygı ve sevgi 
 ḫ.+ı-çün 51b/1 

ḫāṭıra   (Ar.) hatıra, anı 
 ḫ. 46b/13 

 ḫ.+sı 55b/13 

ḫātime   (Ar.) son 

 ḫ. 48b/2, 58b/4, 79a/6, 79b/7, 

81a/1, 83a/8 

 ḫ.+si 48b/2 

 ḫ.+sin 48b/1 

 ḫ.+lerinden 78b/11 

ḫatun   hatun, hanım, eş 
 ḫ.+lar 30a/8 

havā   (Ar.) boş, nafile, hava 

 h. 24a/4, 40a/11, 69b/7, 70a/13, 

70b/4, 87b/13 

 h. ile 87b/13 

 h.+yı 70b/2 

 h.+sında 33a/7 

ḥavāle   (Ar.) birinin emrine bırakma, 
havale 

 ḥ. ḳıl- 69a/32 

Ḥavāriyyūn   (Ar.) Hz. İsa’nın on iki 
ashabı ve yardımcıları 

 Ḥ. 31a/12 

ḥavās    (Ar.) duyular 
 ḥ.-ı müzāḥamesi-y-le 87b/12 

ḫavf   (Ar.) korku, günah işleme 
korkusu 

 ḫ. 52a/8, 63b/1, 66b/2, 66b/8, 

66b/9, 77b/12, 78a/2, 78a/11, 

81a/13, 81b/2, 81b/7, 82b/5, 

83a/9 

 ḫ. ol- 78b/9, 81b/13 

 ḫ. it- 33a/13, 55a/12, 75a/3, 

78b/1, 78b/10, 78b/11, 79a/7, 

81b/10, 81b/11, 82a/6 
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 ḫ. eyle- 9a/6, 64b/13, 78a/6, 

78a/8, 78b/2, 78b/3, 78b/42, 

78b/5 

 ḫ.+uñ 78a/1, 78a/32, 78a/4, 

78a/8 

 ḫ.+ı 78a/13 

 ḫ.+dan 81b/3, 81b/7 

 ḫ.+ından 77b/10, 78b/6, 82a/8, 

83a/8 

ḫavfī   (Ar.) korku veren, korkulu 

 ḫ. ol- 29a/11 

Ḥavvā   (k.a.) Hz. âdem’in eşi, Hz. 
Havva 

 Ḥ. ile 28a/3 

ḥayāl   (Ar.) zihinde canlandırılan ve 
gerçekleşmesi arzulanan şey, 
hayal 

 ḥ.+e 75b/6 

 ḥ.+e gel- 1b/11 

ḥayf   (Ar.) yazık, eyvah, teessüf 
 ḥ. it- 36b/4 

ḫayırlı   hayırlı, kutlu 
 ḫ.+dur 60b/3 

ḫayr   (Ar.) hayır, iyilik 

 ḫ. 3b/9, 11a/8, 32a/5, 32a/6, 

77b/6 

 ḫ.+dur 68a/1 

 ḫ. ol- 32b/10, 79b/7 

 ḫ. eyle- 3b/9 

 ḫ.+lar 74a/11 

ḥayvān   (Ar.) duyu ve hareket 
yeteneği olan canlı varlık, 
hayvan 

 ḥ.+a 7b/13 

 ḥ.+lara 18b/10 

ḥayvānāt   (Ar.) hayvanlar 
 ḥ. 69b/5, 71a/12 

 ḥ.+uñ 70b/7, 70b/12, 87a/5 

 ḥ.+dan 42b/5 

ḥayyāka’llāhu   (Ar.) “Allah sana 
ömür versin” anlamında bir 
dilek 

 ḥ. 26b/11 

Ḥayyān   (k.a.) bk. Herem bin 
Ḥayyān 

 Ḥ. 28a/1 

ḥaẕer   (Ar.) sakınma 

 ḥ. 37a/2 

 ḥ. ḳıl- 29b/8, 77a/12 

 ḥ. it- 15a/2, 79b/9 

 ḥ. eyle- 3a/8 

ḥāżır   I. (Ar.) bir iş yapmak için 
gereken her şeyi tamamlanmış 
olan, hazır 

 ḥ. 5b/12, 71b/8 

 ḥ. ol- 62a/9 

   II. söz konusu olan yerde bulunan 
 ḥ ol- 10b/11, 30b/1, 51b/12 

 ḥ. ḳıl- 55b/6 
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ḫazīnedār   hazinenin idaresi ve 
korumasıyla görevli kimse, 
haznedar 

 ḫ.+ı 75a/13, 75b/1 

hażm   I. (Ar.) tahammül etme, 
cevap vermeme 

 h. it- 17b/9, 19a/7 

 h. eyle- 17b/10, 19b/1, 19b/2 

   II. sindirme, midede eritme 
 h.+ı 17b/6 

ḥażret   (Ar.) yüceltme amacıyla 
kullanılan saygı sözü, yüce zat 

 ḥ. 76a/7 

 ḥ.+den 42b/12 

 ḥ.-i Ḥaḳḳ’uñ 2b/12 

 ḥ.-i Resūl 20a/6, 23b/7, 26b/1, 

32a/8, 53b/10, 71b/11 

 ḥ.-i Resūl’den 26b/1 

 ḥ.-i Resūlu’llāh 25b/12, 72a/11 

 ḥ.-i rubūbiyyet-ile 41b/4 

 ḥ.-i ulūhiyyet 62b/6 

 ḥ.-i ulūhiyyetdür 44a/6 

 ḥ.-i ulūhiyyetüñ 62b/1 

 ḥ.-i ulūhiyyeti 43b/5 

 ḥ.-i ulūhiyyetden 62b/2 

 ḥ.-i Yūsuf 68a/4 

ḥaẓẓ   (Ar.) hoşa gitme, haz 

 ḥ.-ı nefs 23b/13 

 ḥ.-ı nefsi 23b/1 

 

hediye   (Ar.) hediye, armağan 

 h. 49b/2, 54b/7 

hekīm   (Ar.) doktor, hekim 

 h.+lere 56b/3 

helāk   (Ar.) yok olma, ölme, 
mahvolma 

 h. 66a/11, 66b/1 

 h. ol- 8a/6, 30b/6, 31b/8, 35a/2, 

40a/6, 40a/7, 51b/1, 82b/5, 

82b/7, 82b/10, 83a/11, 83a/12 

 h. ḳıl- 7b/8 

 h. it- 30b/6, 40a/11 

 h. eyle- 32b/5 

 h.+e 32b/12 

helāklik   mahvolma, perişan olma 
(krş. helāklük) 

 h.+inüñ 66b/5 

helāklük  mahvolma, perişan olma 
(krş. helāklik) 

 h.+ine 49a/6 

ḥelāl   (Ar.) şeriate uygun olan, helal 
 ḥ. 22b/1, 32a/9, 67a/13 

 ḥ.+dür 8b/7, 45b/4 

 ḥ. it- 12b/8 

ḥelālleş-   helalleşmek 
 ḥ.-e 89b/4 

ḥelālluḳ   helal olan şey 
 ḥ.+ı 68a/12 

 ḥ.+ın dile-15b/2, 15b/7 

 ḥ.+ını dile- 68a/12 
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hem   (Far.) anlamı güçlendirmek 
için “zaten, bir de” anlamında 
kullanılan söz, hem 

 h. 4b/1, 5a/2, 5a/7, 8b/11, 13b/8, 

29a/6, 32a/5, 43a/10, 43a/11, 

44b/8, 48a/9, 54b/3, 67b/11, 

71b/1, 71b/5, 75a/9, 76b/11, 

88a/5 

hem … hem   iki veya daha çok 
unsurun birlikte söylenmesi 
durumunda atıf yerine ikilemeli 
olarak kullanılır, hem … hem 

 h. 71b/4 

hem ... ve hem   ne…ne karşıtı 
bağlaç, hem … hem 

 h. 4b/1, 13b/7, 29a/5, 32a/4, 

71a/13, 75a/8, 75a/9 

hemān   (Far.) yalnız, hemen 
 h. 53b/6 

hemīn   (Far.) böylece, tıpkı bu 
 h. 13a/8, 15b/11, 26a/7, 38b/7, 

38b/12, 63a/4, 85a/2, 86a/10, 

88b/1 

hemīşe   (Far.) her zaman, daima, 
sürekli 

 h. 30b/8, 46b/4, 62b/10, 70a/11, 

81a/10, 81a/11 

henüz   (Far.) henüz, şu anda 
 h. 28a/8, 52b/8, 66b/9, 87a/6 

her   (Far.) teklik isimlere tamlayan 
görevinde getirilerek birer birer 
olarak, “…-in hepsi” anlamını 
veren söz, her 

 h. 1b/11, 2a/8, 2b/2, 2b/9, 3b/11, 

4b/9, 5b/122, 6b/2, 6b/5, 7a/4, 

7b/3, 7b/5, 7b/9, 9a/2, 9a/10, 

10a/10, 10b/12, 12b/8, 13a/2, 

15b/1, 15b/12, 16a/12, 17b/10, 

17b/11, 18a/3, 18a/5, 19a/10, 

19a/112, 19a/13, 19b/2, 19b/7, 

19b/82, 19b/10, 21a/1, 21b/11, 

22b/8, 23b/8, 23b/13, 24a/3, 

24b/6, 24b/13, 25a/2, 25a/3, 

26a/2, 26a/5, 26a/6, 30a/10, 

30a/12, 30b/1, 30b/4, 31b/7, 

32a/1, 32b/10, 32b/12, 32b/13, 

33a/2, 33a/7, 33b/11, 33b/12, 

34a/11, 35a/1, 36a/9, 37a/6, 

37a/9, 37a/10, 37b/8, 38b/1, 

38b/2, 39b/4, 40b/13, 41a/5, 

41a/8, 41b/5, 41b/7, 42a/1, 

43a/12, 44a/4, 44a/12, 44a/13, 

44b/4, 46b/5, 47a/9, 47a/11, 

49b/4, 49b/11, 50a/11, 51b/11, 

52a/3, 54b/11, 55a/4, 56b/6, 

56b/8, 56b/11, 57a/9, 57a/10, 

58b/4, 58b/7, 58b/8, 58b/132, 

59b/1, 61a/8, 61a/11, 62a/13, 

62b/8, 62b/9, 64b/8, 65a/5, 
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66b/9, 67a/4, 67a/7, 67a/10, 

67b/1, 67b/2, 68a/1, 68b/4, 

69a/2, 69a/8, 69a/10, 69b/2, 

70b/5, 70b/9, 70b/10, 71a/12, 

71b/8, 71b/12, 72a/8, 72a/9, 

74a/6, 75b/5, 76a/5, 76a/9, 

76a/11, 76a/12, 76b/2, 76b/10, 

78b/3, 79a/6, 80a/5, 80b/1, 

80b/12, 81a/2, 81a/42, 81b/10, 

81b/13, 82b/1, 82b/8, 83b/6, 

83b/8, 83b/10, 86b/7, 87a/8, 

87a/12, 89b/6, 90a/13, 90b/10, 

91a/5 

      her bir   sayılabilen şeylerin ayrı 
ayrı hepsi, her bir 

 h. 46b/6 

 h.+i 2a/4, 36b/2 

 h.+inüñ 21a/13 

 h.+ini 29b/7 

 h.+ine 11b/3, 16a/4, 16a/6 

 h.+inde 73b/6 

 h.+inden 11b/1 

Herem bin Ḥayyān   (k.a.) Hayatı 
hakkında fazla bilgi 
bulunmayan, menkıbeleriyle 
tanınan, İslam büyüklerinden 
bir kişi. 

 H. 26b/3, 26b/11, 26b/13, 28b/5 

 

 

hergiz   (Far.) asla, hiçbir zaman 
 h. 24b/8, 25a/3, 25b/12, 27a/1, 

32b/13, 36b/1, 43b/122, 63b/8, 

74a/5, 82a/7, 91b/13 

heves   (Ar.) istek, arzu, heves 
 h.+i 56a/4 

heybet   (Ar.) korku ve saygı 
uyandıran görünüş, heybet 

 h. 10a/1 

 h.+ini 8b/12 

hezel   (Ar.) şaka, alay, latife, 
ciddiyet karşıtı 

 h.+e 92b/5 

ḫıdmet   (Ar.) birinin işini görme, 
hizmet 

 ḫ. eyle- 45a/6 

ḥıfẓ   (Ar.) koruma, muhafaza 

 ḥ. idici+yem 45a/12 

ḥıḳd   (Ar.) kin tutma, öç almak için 
fırsat kollama 

 ḥ. 88a/1 

 ḥ. ol- 19b/3 

 h.+dan 88a/3 

ḫınzīr   (Ar.) domuz 

 ḫ. 17a/9 

ḥırāẟet   (Ar.) bekçilik, koruma 

 ḥ. 41a/4 

ḫırḳa   (Ar.) derviş elbisesi, hırka 

 ḫ.+lar 25b/8 
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ḥırṣ   (Ar.) aşırı istek, açgözlülük, 
hırs 

 ḥ. 29a/3, 35b/2, 37a/2 

 ḥ.+uñ 35a/8, 37a/1 

 ḥ.+dan 37a/2 

 ḥ.+ıdur 29a/13 

 ḥ.+ını 39a/10 

 ḥ.+ına 39a/11 

 ḥ.+ından 39a/11 

ḫıṣm   (Ar.) birine akraba veya soyca 
yakın olma, hısım 

 ḫ.+ıdur 31a/9 

ḫışm   (Far.) öfke, kızgınlık, hışım 

 ḫ. 17b/3, 17b/5, 17b/13, 18a/1, 

18a/7, 19a/2, 19b/11, 20a/4 

 ḫ.-ıla 18a/6 

 ḫ.+dur 72b/7 

 ḫ. it- 23b/9 

 ḫ. eyle- 17b/4, 18b/8, 48b/7, 

49a/11 

 ḫ.+uñ 18b/2, 18b/5, 19a/12 

 ḫ.+ı 18a/2, 19b/1, 19b/2 

 ḫ.+a 16b/12, 18a/12 

 ḫ.+dan 18b/1 

 ḫ.+ı 17b/3, 18a/9, 18a/10 

 ḫ.+ını 17b/10, 18b/72 

 ḫ.+ından 18a/11 

 ḫ.+ların 17b/8 

ḫışmnāk   (Far.) öfkeli, kızgın 
 ḫ. 40a/4 

ḫıyānet   (Ar.) hainlik, hıyanet 
 ḫ. it- 10b/1 

ḥicāb   (Ar.) utanma, hicap 

 ḥ. 62b/2 

 ḥ.+dur 57a/7 

 ḥ. ol- 62b/3 

 ḥ.+ı 62b/3 

hicret   (Ar.) başka yere gitme, 
göçme, hicret 

 h. eyle- 83b/8 

 h.+i 83b/10 

 h.+i 83b/10, 83b/12 

hicv   (Ar.) yergi, hiciv 

 h.+i 8a/12 

 h.+inden 8a/11 

hīç   (Far.) hiçbir zaman, asla, hiç  
 h. 3b/4, 4b/4, 5b/4, 9b/7, 9b/12, 

14a/12, 21a/6, 21b/10, 27a/6, 

30b/12, 31b/10, 35b/11, 37a/12, 

38b/5, 38b/12, 42a/1, 50a/3, 

50a/12, 50b/9, 50b/11, 52a/4, 

52b/112, 56b/10, 57a/13, 

57b/11, 60a/5, 61b/8, 61b/10, 

65a/12, 77b/11, 78b/5, 81b/12, 

82a/11, 86a/10, 88b/12, 89a/4 

 h. bir 1b/10, 12b/2, 17a/9, 

17b/132, 20b/6, 27a/3, 40b/6, 

41b/9, 43b/6, 56a/8, 56a/10, 

59a/3, 61a/5, 61a/7, 73a/3, 
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75b/1, 78a/11, 78b/8, 84a/10, 

86b/1 

hidāyet   (Ar.) doğru yola girme, 
İslamiyet’i kabul etme 

 h. 69a/5, 70a/2, 71a/1, 71a/3, 

71a/5, 71a/12 

 h. ḳıl- 69b/11, 70a/1 

 h.+e 71a/8 

 h.+i 70b/12 

ḫiffet  (Ar.) hafiflik, yeğnilik 
 ḫ.+i 52a/3, 85a/11 

ḥikāye   (Ar.) hikâye, velilerin 
faziletleri, ahlakları ve 
kerametleri konusundaki 
fıkralar 

 ḥ. 82a/6 

 ḥ.+sinde 82b/12 

ḥikāyet   (Ar.) hikâye (bk. ḥikāye) 
 ḥ. ḳıl- 66a/4 

 ḥ. eyle- 5a/4, 6b/12, 6b/13, 7a/1, 

10a/4, 10b/12, 14b/9 

 ḥ.+leridür 82b/13 

ḥikmet   (Ar.) sır, niçin öyle olduğu 
bilinmeyen hakikat, hikmet 

 ḥ. 27b/11, 38a/4, 38a/5, 76b/3 

 ḥ.+dür 5b/10 

 ḥ.+üñ 78a/7 

 ḥ.+den 4a/11, 78b/9 

 ḥ.+idür 43b/8 

 

ḫilāf   (Ar.) zıt, karşıt, hilaf 
 ḫ. 7a/3 

 ḫ. it- 10a/13 

 ḫ. eyle- 56a/3, 76b/4 

 ḫ.+ıncadur 47b/13 

 ḫ.-ı şeri 47b/3 

ḫilat   (Ar.) padişah veya vezirler 
tarafından verilen üst elbisesi, 
kaftan 

 ḫ.+i 74a/5 

 ḫ.+in 74a/4 

ḥīle   (Ar.) tuzak, oyun, hile 

 ḥ. it- 11b/8 

 ḥ. eyle- 87a/3 

 ḥ.+leri 86b/11 

ḥimār   (Ar.) erkek eşek 

 ḥ. 48b/11 

himmet   I. (Ar.) iyilik, kerem, 
himmet  

 h. 60a/13 

 h.+i 55b/6 

   II. çabalama, gayret 
 h.+i 30a/9  

 h.+edür 83b/3 

ḥīn   (Ar.) an, zaman 

 ḥ.+de 53b/11, 62b/7, 89b/2, 

90a/4 

ḥisāb   I. (Ar.) hesap 

 ḥ. 25a/10, 61a/7 

 ḥ. eyle- 25a/9, 68a/10, 68a/12 
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 ḥ.+ı 16b/6 

 ḥ.+ın dile- 6a/9 

 ḥ.+ını 35b/9 

   II. aritmetik 
 ḥ.-ıla 51a/4 

ḥisābsuz   sorgusuz, hesapsız 
 ḥ. 6a/10, 22b/1 

ḥissiyāt   (Ar.) duyuşlar, bazı 
durumlardan çıkarılan sonuçlar 

 ḥ.+ı 14a/7 

ḫod   (Far.) kendi 
 ḫ. 5a/13, 12a/3, 13a/6, 14b/1, 

17a/3, 27a/1, 27a/12, 28b/6, 

29a/7, 32b/6, 34b/7, 35a/12, 

35a/13, 35b/2, 36b/7, 38a/4, 

42b/13, 43a/5, 43a/12, 43b/3, 

43b/7, 44a/3, 46b/6, 46b/8, 

48a/13, 49a/1, 51b/5, 53a/6, 

55a/8, 55b/4, 57a/10, 58a/1, 

63a/4, 66b/4, 70b/7, 70b/13, 

72b/10, 75b/1, 81b/6, 86a/8, 

86a/9 

ḫwor   (Far.) hor, aşağılık, itibarsız 
 ḫ. 58a/4 

 ḫ. ḳıl- 31b/12 

ḫoş   (Far.) iyi, güzel, hoş 
 ḫ. 12a/8 

 ḫ. ol- 21a/7, 21a/8, 21a/9 

ḫoş-āmed   (Far.) hoş geldi 
 ḫ. 16a/5 

Ḫudā   (Far.) Hüda, Allah 

 Ḫ. 83b/10 

 Ḫ.+dur 43b/7, 86a/13 

 Ḫ.+yı 70a/1 

 Ḫ.+sı 6b/6 

 Ḫ.’ı Teālā 92b/4 

Ḫudāvend   I. (Far.) Tanrı, Allah 

 Ḫ. 75b/5 

 Ḫ.+üm 27b/6 

   II. hâkim 
 ḫ. 28a/3 

ḥudūd   (Ar.) sınır, hudut 
 ḥ.+ını 81a/8 

ḥudūş   kaşımaktan dolayı oluşan 
yara 

 ḥ. 87b/12 

ḥuḳūḳ   (Ar.) haklar, hukuk 

 ḥ.+ı 63b/2, 68b/2 

ḥulḳ   (Ar.) huy, ahlak 

 ḥ. 76b/11 

 ḥ.+ı 55b/12 

 ḥ.+lar 35a/10, 57a/7 

 ḫ.+lara 40a/10 

 ḥ.+lardan 57a/8 

ḥulüv   (Ar.) hoş ve güzel 
 ḥ. ol- 8b/8 

ḫūr   (Far.) ışık, aydınlık 

 ḫ. ol- 9a/11 

ḫurmā   (Far.) hurma 

 ḫ. 25b/4, 25b/52, 25b/6, 25b/7 
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ḥuṣūmet    (Ar.) düşmanlık, husumet 
 ḥ. 46b/5 

 ḥ.+dür 7b/1 

 ḥ. eyle- 3a/11, 7b/4 

 ḥ.+üñ 7b/2 

 ḥ.+de 46b/6 

 ḥ.+i 7b/5 

ḫuṣūṣ    (Ar.) kendine özgü olma, 
husus 

 ḫ.+a 34b/10 

 ḫ.+da 38a/2, 52b/12 

 ḫ.+ında 25a/13, 68a/13 

 ḫ.+lar 3a/4 

 ḫ.+laruñ 6a/9 

 ḫ.+lara 34a/13 

 ḫ.+lardan 10a/6 

 ḫ.+ları 47a/1 

ḫuṣūṣā   (Ar.) özellikle 
 ḫ. 46b/11 

ḫuṣūṣen   (Ar.) hususi olarak, 
özellikle, ayrıca 

 ḫ. 86b/1 

ḫuşū    (Ar.) tevazu, korku ve saygı 
ile Allah’a boyun eğme 

 ḫ. 86b/12 

 ḫ. eyle- 87a/1 

ḫūy   (Far.) huy, ahlak 

 ḫ.+ı 20a/6 

ḫūylu   huylu, huy sahibi 
 ḫ. 37a/13 

ḥużūr   (Ar.) ön, makam, huzur 
 ḥ.+ına ilet- 92b/1 

 ḥ.+ında 90a/1 

hücūm   (Ar.) saldırma, hücum  
 h. it- 56a/1 

ḥükkām   (Ar.) hâkimler 
 ḥ.+dan 35b/10 

ḥükm   I. (Ar.) irade, emir, hüküm 

 ḥ. 59a/13, 59b/1, 82a/5 

 ḥ.+i-y-le 84a/3 

   II. yargı, karar 
 ḥ. 83b/2 

 ḥ. olın- 61b/11, 61b/13 

 ḥ. eyle- 82a/4 

 ḥ.+i 86a/9 

ḥükūmet   (Ar.) hükûmet, idare 

 ḥ.+den 42b/3 

hüner   (Far.) marifet, hüner 
 h.+dür 49a/1 

ḥürmet   (Ar.) saygı, hürmet   
 ḥ. 53a/1 

 ḥ. ḳıl- 30b/1, 52b/12 

 ḥ.+de 52b/11 

 ḥ.+i 45a/9, 46a/1 

ḥürr   (Ar.) özgür, hür 
 ḥ. ol- 44a/11, 44b/6 

Ḥüseyn   (k.a.) Hz. Hüseyin, Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’in torunu, 
Hz. Ali’nin oğlu, küçük sevgili 

 Ḥ. 92a/8 
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 Ḥ+i 92a/10, 92b/2, 92b/3 

ḥüsn   (Ar.) güzellik 

 ḥ.+indendür 5a/1 

 

 I 

 

ıraġ (~ ıraḳ)   uzak, ırak 
 ı.+dur 37b/32, 37b/42 

 ı. ol- 12b/5, 44b/4, 44b/5, 81a/2, 

81a/3 

 ı. eyle- 17b/11, 62b/10 

 ı. düş- 54b/8 

Irāḳ   (y.a.) Irak ülkesi 
 I. 26a/4 

Irāḳī   (Ar.) Iraklı 
 I.+dür 26a/3 

ırḳ   (Ar.) ırk, soy 

 ı.+ını 51b/4 

ırla-   şarkı veya türkü söylemek 
 ı.-maḳ 8a/8 

ırż   (Ar.) ırz, namus 
 ı.+ını 34a/8, 34a/11 

 ı.+ında 15b/2 

ıṣır-   ısırmak 
 ı.-dı 36b/3 

ıṣmarla-   ısmarlamak 
 ı.-mış ol- 80a/4 

ışḳ   (Ar.) aşk, sevgi 
 ı.+ınuñ 39a/4 

 ı.+ından 39a/3, 39a/6 

ıżṭırāb   (Ar.) ıstırap, elem 

 ı. 61b/12 

 ı.+a düş- 61b/11 

 

 İ 

 

i-   isim fiili, cevher fiili, imek 

    I. birleşik kipli fiil çekimlerinde 
 i.-düñ 27a/1 

 i.-di 6a/3, 25b/6, 25b/92, 26a/1, 

26b/10, 36b/62, 41b/12, 60b/5, 

60b/9, 80a/13, 82b/9, 82b/11, 

83a/8 

 i.-se 23a/13, 30a/10, 48b/8, 

49a/4, 49a/8, 62a/8, 76b/3, 

76b/10 

    II. bildirici olarak 
 i.-miş 36b/9 

 ı.-dum 36b/8 

 i.-di 12a/3, 25b/4, 25b/8, 

25b/12, 26b/2, 28b/13, 36b/2, 

53a/11, 53b/6, 57b/13, 58a/1, 

58a/92, 60b/1, 73a/10, 79b/8, 

80a/12, 82b/10, 91b/11, 92a/3, 

92a/6, 92a/12  

 i.-dük 73a/9 

 i.-señ 49a/12, 55b/1 

 i.-se 12a/13, 14b/2, 15a/9, 

21a/2, 23a/8, 23a/9, 23a/11, 

46a/1, 47b/4, 47b/5, 47b/7, 
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48a/9, 48a/10, 48a/13, 49a/12, 

55a/13, 60b/3, 77a/4, 77a/5, 

86b/12, 89a/2 

 i.-señüz 69a/10 

ibādet   (Ar.) Allah’a kullukta 
bulunma, tapınma, ibadet 

 i. 23b/3, 33b/11, 33b/13, 34a/1, 

45b/5, 45b/6, 53b/13, 55b/12, 

76a/7, 77b/9, 77b/10, 81b/7, 

87a/2 

 i.+dür 33b/12, 74a/6 

 i. ol- 33b/8, 34a/2, 50a/7, 

85a/8, 85a/9 

 i. ḳıl- 77b/9, 77b/10 

 i. eyle- 50a/4, 50a/7, 52a/13, 

52b/13 

 i.+üñ 52b/7, 53a/3, 53a/4, 

53a/5, 54a/5, 56b/5 

 i.+i  52b/6, 53a/5, 53b/11, 

54a/1 

 i.+e 33b/6, 33b/8 

 i.+de 33b/5, 33b/6, 35a/12, 

39b/11, 53a/6 

 i.+den 50a/6, 50b/12, 52b/1, 

53a/3, 53b/6 

 i.+üñi 53b/9 

 i.+i 52a/11, 53b/9 

 i.+in 5a/11 

 i.+ini 51b/5, 52a/9 

 i.+inde 50a/12, 53a/7 

 i.+inden 52a/11, 83b/7 

 i.+lerüñ 4a/8, 4a/9, 33b/10, 

34b/4 

 i.+leri 7b/11 

ibāret   (Ar.) oluşan, müteşekkil 
 i. 75b/7, 75b/10, 84b/8 

 i.+dür 62b/4, 71a/3, 75b/8, 

76a/3, 84b/8 

 i. ol- 72b/9 

iblīs   (Ar.) şeytan, iblis 
 i. 22a/8, 31b/13, 60b/4, 60b/6, 

63a/9 

 i.+e 22a/7 

İbn-i Abbās    (k.a.) 
Peygamberimizin amcası 
Abbas’ın oğlu, Abdullah ibn-i 
Abbas 

 İ. 73b/8, 92a/7 

İbn-i Ḥayyān   (k.a.) bk. Herem bin 
Ḥayyān 

 İ. 28a/1, 28a/7 

İbn-i Mesūd   (k.a.) Abdullah ibn-i 
Mes’ûd. İlk Müslüman 
sahabilerden olup muhaddis, 
müfessir ve fakihtir. 

 İ. 53b/4, 53b/5, 53b/10 

İbn-i Semmāk   (k.a.) Asıl adı 
Muhammed bin Semmak el-
Kûfîdir. Vaaz etmekte eşsiz bir 
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hadis âlimi, hikmetli söz ve 
beyan sahibiydi. 

 İ. 10b/13, 36b/12 

İbrahīm   (k.a.) Hz. İbrahim 
peygamber 

 İ. 33a/8 

 İ.-i Ḫalīl 28a/4 

ibret   (Ar.) yanlış veya kötü bir 
şeyden ders alma, ibret 

 i.+den 78b/9 

ibrişīm   (Far.) kalınca bükülmüş 
ipek iplikten yapılmış giysi 

 i. 65b/5 

ibtidā   I. (Ar.) başlangıç, ilk 

 i. 57b/12, 70b/12 

 i. ḳıl- 82b/5 

   II. önce, öncelikle 
 i. 31b/13, 39b/3, 52b/3, 57b/10, 

69b/5 

īcāb   (Ar.) gerekme, lüzum, icap 

 ī. it- 38a/8 

icrā   (Ar.) bir işi yapma, yerine 
getirme, icra 

 i. it- 67a/3 

iç   I. herhangi bir durumun, cismin 
veya alanın sınırları arasında 
bulunan yer, dış karşıtı, iç 

 i.+inde 8a/12, 51b/10, 54a/1, 

77a/4, 84b/7, 87a/2 

   II. akıl, gönül, irade gibi insanın 
manevi varlığını oluşturan 
şeylerden herhangi biri 

 i.+inde 52a/5, 71b/5 

   III. kabuklu yiyeceklerde kabuğun 
sardığı kısım 

 i.+i 79b/2 

iç-   bir sıvıyı ağza alıp yutmak, 
içmek 

 i.-di 60b/11 

 i.-mek 67a/12 

 i.-mekdür 64a/1, 64a/4, 64a/5 

 i.-meyüp 67a/13 

içerü   I. iç bölüm, dışarı karşıtı, içeri 
 i.+ye 6a/13 

   II. gönül 
 i.+si 2b/8 

 i.+sinüñ 20b/4 

 i.+sin 17a/13 

   III. iç yüzey 
 i.+sine 63a/3 

içün   I. amacıyla, için 
 i. 4b/8, 5b/9, 11a/5, 12a/3, 

23b/8, 23b/11, 24a/1, 24b/10, 

30a/10, 32b/13, 34a/1, 38a/4, 

39b/10, 47a/8, 51a/52, 60b/12 

   II. özgü, ayrılmış, için 
 i. 11b/1, 11b/5, 22b/5, 22b/10, 

22b/12, 23a/3, 23a/13, 23b/1, 

27b/2, 39b/11, 39b/12, 40b/5, 
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45b/6, 46a/3, 51b/1, 67b/12, 

83b/9, 83b/102, 83b/12, 86a/11, 

86b/12 

 i.+dür 22b/6, 32a/8, 60a/1, 

83b/12 

 i.+üz 74a/10 

idin-    kendini bir şeye sahip kılmak, 
edinmek 

 i.-ür 58b/8 

 i.-miş 20b/9 

 i. 28a/13 

 i.-se 2b/9, 15a/3, 33b/7 

 i.-esin 21b/6 

 i.-e 50a/12 

 i.-miş ol- 30a/10 

 i.-mez 78b/13 

 i.-meye 37a/8 

 i.-meyeler 8b/9 

 i.-mek 10a/2 

 i.-meg-ile 50b/13 

idmān   (Ar.) alışkanlık için çokça 
tekrarlamak 

 i. it- 63a/1 

idrāk   (Ar.) akıl erdirme, anlama, 
idrak 

 i. it- 51b/7 

 i. eyle- 51b/8, 58a/12 

iffet   (Ar.) ahlaki değerlere bağlılık, 
iffet  

 i. 78a/8 

ifrāṭ   (Ar.) aşırılık, ölçüyü kaçırma 

 i. eyle- 16a/13 

iḥāṭa   (Ar.) kuşatma, çevreleme 

 i.+sından 1b/11 

iḫlāṣ   I. (Ar.) saf, samimî ibadet, 
ihlas 

 i. 53a/62, 53b/2, 55b/2, 81b/3, 

83b/1, 85b/10, 86a/2, 86a/9, 

86a/11, 86a/12  

 i.-ıla 85b/12, 90a/2 

 i.+uñ 55b/9, 83a/10, 85b/9, 

86a/2 

 i.+a 87a/12 

 i.+da 55b/6, 86a/1 

 i.+dan 86b/1 

    II. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi 
 i. 91a/6 

iḫlāṣsız   samimiyetsiz, ihlassız (krş. 
iḫlāṣsuz) 

 i.+dur 86b/7 

iḫlāṣsuz   ihlassız (krş. iḫlāṣsız) 
 i. 83a/13 

iḥsān   (Ar.) iyilik, ihsan 

 i. 4b/8 

iḥtilāf   (Ar.) ayrılık, uyuşmazlık, 
ihtilaf 

 i. 77b/3 

iḫtilāṭ   (Ar.) karşılaşıp görüşme 

 i. eyle- 56b/4 
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iḥtimāl   (Ar.) olabilirlik, ihtimal 
 i.+dür 5b/2, 16b/9, 55a/5, 

67b/11, 73b/3, 80b/5 

 i.+i 48b/3 

iḥtimāliyye   (Ar.) olabilirlik 
 i. 91b/4 

iḥtirāz   (Ar.) çekinme, sakınma 

 i. ḳıl- 8a/3 

 i. eyle- 17a/6 

iḥtiyāc   (Ar.) gereksinim, ihtiyaç 

 i. 25a/3, 25a/9, 28b/13, 37a/7, 

37a/9, 73b/8 

 i. ol- 24a/1, 25a/9, 81b/12 

 i.+uñ 25a/5, 37a/10, 37a/11 

 i.+dan 48a/2 

 i.+ı 33b/2, 70b/6, 71a/2, 73b/6 

 i.+lardan 44b/1 

iḫtiyār   (Ar.) seçip beğenme, seçme 

 i.+ıla 19b/1 

 i. it- 61a/4 

 i.+uñla 68a/2 

 i.+ı-y-la 67b/10 

iḥtiyāt   (Ar.) sakınma 

 i. olın- 64b/4 

İḥyā   (e.a.) İmam-ı Gazali’nin 
ictihadı Şâfi’î mezhebine uygun 
olan tanınmış eseri İhyâ u 
Ulûmi’d-dîn. 

 İ. 64b/2, 72a/1 

 

iḳāb   (Ar.) eziyet, ceza, azap 

 i. 55a/3 

iki   iki sayısı (2) 
 i. 7a/8, 11a/13, 11b/3, 13b/4, 

14a/5, 16a/3, 16b/13, 18a/6, 

18b/1, 21b/4, 25a/5, 25b/1, 

26b/2, 29a/12, 29b/1, 29b/2, 

29b/42, 30a/1, 33b/2, 36b/2, 

36b/8, 40a/11, 42a/9, 45b/4, 

45b/11, 56a/11, 57a/6, 59b/3, 

62a/4, 64a/9, 68b/7, 69a/8, 

69b/10, 70a/10, 70a/12, 70b/5, 

70b/10, 70b/11, 71a/22, 71a/3, 

71b/4, 71b/6, 72a/22, 72b/4, 

72b/6, 75b/112, 76b/12, 78a/132, 

82b/10, 86b/8, 91a/4 

 i.+si 16a/9, 41a/9, 43a/7, 45b/4, 

45b/4, 64a/6, 64a/7, 84a/4, 

84a/7 

 i.+sinüñ 25a/7, 87a/6 

 i.+sin 36b/5 

 i.+sinde 22a/4 

 i.+sinden 22a/5 

ikinci   ikinci  
 i. 6b/10, 14a/9, 17a/1, 23a/2, 

33b/3, 34a/7, 41a/2, 63b/13, 

73b/10, 75b/7 

 i.+sinüñ 18b/3 

 i.+sin 36a/11 

 on i. 12b/1 
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iki üç   iki veya üç (ikileme) 
 i. 9a/12 

ikiyüzlülük   ikiyüzlülük, riyakârlık 
 i. 3a/13, 16a/4 

iḳrār   (Ar.) açıkça söyleme 
 i. 67a/2 

iḳtidā   (Ar.) örnek alma, uyma 

 i. ile 61a/4 

 i. ḳıl- 66a/2, 69b/4 

 i. it- 65a/8, 65a/9 

iktifā   (Ar.) yetinme, kanaat 
 i. olın- 29a/3 

 i. ḳıl- 25a/12 

 i. it- 25a/11 

 i. eyle- 25a/1 

iḳtiṣār   (Ar.) kısa kesme 

 i. 25a/4 

 i. it- 70b/11 

iḳtiżā   (Ar.) gerektirme, iktiza 

 i. it- 38a/5 

ilāc   (Ar.) ilaç, em 

 i. 18b/13, 20b/12, 46a/4, 

57a/13, 63a/2 

 i.+dur 18b/13 

 i. ol- 21a/6 

 i. ḳıl- 55a/5 

 i. it- 14a/5, 18a/12 

 i. eyle- 39a/12, 55a/12 

 i.+uñ 55b/10 

 i.+ı 54a/12 

 i.+a 81b/12 

 i.+ı 3b/1, 5b/11, 14a/5, 14a/9, 

18b/1, 19a/5, 20a/10, 20b/11, 

37a/1, 39a/1, 39a/4, 40a/3, 

46a/122, 47a/13, 47b/5, 54a/10, 

57a/11, 57b/1 

 i.+ınuñ 40a/5, 47b/1, 54a/9, 

81b/1 

 i.+ını 48a/6 

 i.+lardan 39a/7 

 i.-ı amelī 5b/13 

 i.-ı ḥased 20b/10 

 i.-ı ilmī 5b/13 

ile   I. kelime sonuna getirilerek 
birliktelik, araç, neden veya 
durum anlatan cümleler 
oluşturmakta kullanılan bir söz, 
ile 

 i. 4a/10, 5a/3, 7b/4, 9a/11, 

13b/9, 13b/13, 17b/2, 20b/3, 

20b/6, 27a/5, 28a/3, 29b/13, 

30a/82, 33b/11, 34b/4, 35b/1, 

35b/2, 39a/13, 45b/12, 48a/4, 

52a/13, 59a/9, 59b/2, 61a/72, 

66b/13, 70a/13, 72a/13, 78b/12, 

81b/8, 84a/8, 85a/10, 87b/132, 

88b/2, 88b/7, 89b/4, 90a/11, 

91a/10, 91b/9 
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   II. cümlede aynı görevdeki iki 
ögeyi bağlamaya yarayan söz, 
ile 

 i. 9a/2, 21a/11, 37b/10, 57a/6, 

92a/11 

ilel   (Ar.) illetler, hastalıklar 
 i.+den 62b/7 

ilerü   I. geri karşıtı, ileri 
 i. 15b/3, 60b/1 

 i.+sinde 84b/3 

   II. henüz gelmemiş zaman, ahiret 
 i. 31a/3, 31a/11 

ilet-   ulaştırmak, iletmek 
 i.-ürem 92b/1 

 i.-ür 18b/1 

 i.-eler 80b/5 

ilimsüz    bilgisiz, ilimsiz 
 i. 7b/3, 84b/6 

illā   I. (Ar.) yalnız, ancak, ille 

 i. 22b/4, 31b/12, 32b/8, 39a/2, 

73a/12, 83a/122  

   II. özellikle, ille 
 i. 4b/7, 12a/1, 12b/3, 50a/1, 

55a/8, 78a/6, 83b/5, 86b/5 

   III. mutlaka, ille 
 i. 79a/5, 82a/7, 91a/8 

illāki   muhakkak ki, ille 
 i. 18a/1 

illet   (Ar.) hastalık, illet 
 i. 57a/12 

 i.+dür 54a/11 

ilm (~ilim)   (Ar.) bilgi, ilim 

 i. 19a/52, 20b/11, 20b/12, 

43a/3, 43a/6, 43a/7, 43a/9, 

43b/42, 43b/13, 44b/6, 48a/9, 

48b/3, 48b/5, 51a/42, 75a/9, 

76a/3, 76b/11, 77b/2, 78a/4, 

78a/6, 81b/8, 84a/3 

 i.-ile 17a/2, 42a/11, 43a/1, 

43b/2 

 i.-ise 23a/8 

 i.+dür 19a/5, 31a/10, 75a/5, 

84a/11 

 i.+üñ 19a/4, 43b/3, 43b/6 

 i.+i 84a/5 

 i.+e 84b/5 

 i.+i 44a/5 

 i.+üñ 44a/9 

 i.+ini 48b/1 

 i.+inde 32b/6 

 i.+inden 27a/3 

 i.-i bāḳiyāt 44a/6 

 i.-i ḥaḳīḳiyye 43a/8 

 i.-i ḥisāb-ıla 51a/4 

 i.-i ibādet 76a/7 

 i.-i kelāmda 59a/11 

 i.-i kelāmdan 80a/12 

 i.-i luġat 44a/1 

 i.-i luġatla 51a/3 

 i.-i naḥv-ıla 51a/3 
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 i.-i ṭıbb-ıla 51a/4 

ilmī   (Ar.) bilimsel 
 i. 5b/13 

iltifāt   (Ar.) birine güzel söz 
söyleme, iltifat 

 i. eyle- 50a/1 

imām   (Ar.) cemaate namaz kıldıran 
kimse, önder, imam 

 i. 25a/12 

 i.+lar ḳıl- 69a/5 

imāmet   (Ar.) imamlık 

 i. ḳıl- 69a/3 

İmām-ı Ġazālī   (k.a.) İmam-ı Gazali. 
Hayatı boyunca gece gündüz 
eser yazmış büyük İslam âlimi. 
İctihadı Şâfi’î mezhebine 
uygundur. Bine yakın eserinden 
en tanınmışı İhyâ u Ulûmi’d-
din’dir. 

 İ. 54a/7 

īmān   (Ar.) Allah’ın gönderdiklerine 
inanma, inanç, iman 

 ī. 3a/7, 12a/5, 59a/12, 59b/2, 

66b/9, 72b/9, 72b/12, 74a/4, 

81a/4, 81a/6 

 ī.-ıla 18a/1 

 ī. getür- 66b/9, 81a/4, 81a/6 

 ī.+uñ 69a/1, 72b/4, 72b/5, 

72b/11, 75b/3 

 ī.+ı 17b/5 

 ī.+ın 79a/4 

 ī.+ı 12a/6, 32b/9, 61b/11, 

61b/13, 80b/2 

 ī.+ını 79a/5 

imdi   şimdi 
 i. 68b/1 

imsāk   (Ar.) cimrilik 

 i. 29b/3 

 i.+den 40a/2 

imtizāc   (Ar.) uyum sağlama 

 i. it- 54a/11 

in-   gitmek, varmak 
 i.-medi 91b/13 

inādsuz   (Ar.) bir konuda 
diretmemek, inatsız 

 i. 7a/12 

inan-   bir şeyi doğru olarak 
benimsemek, inanmak 

 i.-ur 36b/12 

 i.-ma 36a/12, 36b/7 

ināyet   (Ar.) iyilik, lütuf, inayet 
 i. eyle- 13a/11 

 i.-i Ḥaḳ 55b/8 

inbisāṭ   (Ar.) içi açılma, ferahlama 

 i. 52b/4 

ince   kalınlığı az, ince 
 i. ol- 87b/7 

incin-   gücenmek, incinmek 
 i.-mek 15b/8 

 i.-mekdür 64a/12 
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incit-    birinin gönlünü kırmak, 
incitmek 

 i.-e 10a/1 

 i.-mek 73b/7 

inkār   (Ar.) reddetme, inkar 
 i. 52b/6 

inḳılāb   (Ar.) bir durumdan başka 
bir duruma geçme, dönüşme 

 i. 78b/12, 79a/3 

inḳıyād   (Ar.) boyun eğme, kendini 
teslim etme 

 i. 52b/5 

iñle-   acıyı belirten kesik sesler 
çıkarmak, inlemek 

 i.-dügüñ-ile 74a/13 

inṣāf   (Ar.) vicdana veya mantığa 
dayanan adalet, insaf 

 i.+dur 32b/2 

insān   (Ar.) insan, adam 

 i. 35a/13, 42a/11, 42b/4, 42b/6, 

42b/11, 45a/2, 70a/12 

 i.+uñ 17b/3, 41a/13, 41b/5, 

42a/9 

 i.+ı 58a/6, 69b/5 

 i.+a 45a/6, 57b/10, 70a/5 

 i.+da 18a/2, 57b/8, 70a/6 

inşāa’llāhu teālā   (Ar.) yüce 
Allah’ın izniyle 

 i. 3b/2, 4b/12 

 

inṭiẓār   (Ar.) bekleme 

 i. 41b/7 

 i.+uñdadur 62a/9 

ip   iplik, ip 
 i.+dür 36b/12 

 i.+i 36b/13 

ir-   ulaşmak, ermek 
 i.-inceye dek 56a/1 

irādāt   (Ar.) istekler, iradeler 
 i. 66a/9 

irādet   (Ar.) irade, dileme, istek 

 i. 71a/4, 84a/11, 85b/5 

 i.+den 85b/4 

 i.+i-y-le 55a/8 

 i.+inde 42a/8 

irāż   (Ar.) yüz çevirme 

 i. 7a/13 

 i. ḳıl- 71a/11 

irfān   (Ar.) sezgi yoluyla bilme 
 i.+ı 26a/1 

iriş-   bir amaca varmak, ulaşmak, 
erişmek 

 i.-ür 2a/8, 37a/3, 37a/7, 55b/9, 

62b/10, 62b/12 

 i.-mişem 17a/3 

 i.-mişdür 13a/10, 49b/11 

 i.-di 61b/8 

 i.-se 20b/2, 74a/7 

 i.-e 52b/13, 67b/3, 87a/13 

 i.-üp 63a/2 
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 i.-mez 12a/4, 12a/10, 42a/10, 

72a/8 

 i.-mezsen 28b/13 

 i.-ince 63a/8 

 i.-mek 80b/11 

 i.-memegi 76a/11 

irişdür-   ulaştırmak 
 i.-ür 18a/4 

irşād   (Ar.) hak yolu gösterme 

 i. it- 71a/8 

Īsā   (k.a.) Hz. İsa peygamber 
 Ī. 31b/1, 31b/2, 56b/11, 60b/4, 

60b/5, 60b/7 

 Ī.+ya 31a/12 

īẟār   (Ar.) cömertçe dağıtma, ikram 

 ī. 21b/8, 31b/3, 37b/5, 37b/7 

 ī.+uñ 37b/4 

 ī.-ı Āīşe 56b/4 

 ī.-ı Şiblī 78b/8 

İslām   (Ar.) İslamiyet, Müslümanlık 

 İ. 35b/3 

 İ.+ınuñ 5a/1 

isrāf   (Ar.) savurganlık, israf 
 i. 29b/4 

 i. eyle- 35a/7 

iste-   dilemek, istemek 
 i.-rsin 36a/3 

 i.-düm 12a/9 

 i.-rseñ 88b/5 

isticābet   (Ar.) duanın Allah katında 
kabulü 

 i.+den 91b/4 

 i.-i iḥtimāliyye 91b/4 

 i.-i yaḳīniyyedür 91b/4 

istidlāl   (Ar.) delille anlama 

 i. 70b/9 

istifrāġ   (Ar.) kusma 

 i. it- 60b/12 

istiġfār   (Ar.) Allah’tan günahlarının 
bağışlanmasını isteme, 
“estağfurullah” diye tövbe etme 

 i. it- 59a/4, 89b/5, 90a/7 

 i. eyle- 68b/8 

istiḥkām   (Ar.) düşmana karşı 
savunma yapma amacıyla 
düzenlenmiş yer 

 i. 70a/5 

istimāl   (Ar.) kullanma 

 i. 89b/3 

 i. it- 71b/3, 75a/8 

iş   bir sonuç elde etmek, herhangi 
bir şey ortaya koymak için güç 
harcayarak yapılan etkinlik, 
çalışma, iş 

 i. 6b/2, 47b/3, 84b/1, 86b/1, 

92a/6 

 i.+dür 41b/3 

 i. işle- 84b/1 

 i.+i 63b/8 
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 i.+üñi 71a/12 

 i.+ler 9a/7 

 i.+lerüñ 64b/8, 69b/9, 69b/12, 

70b/13 

 i.+leri 11b/4 

 i.+lere 4a/7 

 i.+lerde 46a/12 

 i.+leri 3a/4, 24b/7, 49b/13 

 i.+lerinden 41b/3 

 i.+lerindendür 41b/1 

işāret   I. (Ar.) belirti, gösterge, işaret 
 i.+i-y-le18a/8 

   II. el, yüz hareketleriyle gösterme 
 i.-le 13a/9 

işidil-   duyulmak, işitilmek 
 i.-ürdi 82a/10 

işit-    duymak, işitmek 
 i.-mişem 27a/9 

 i.-düm 26b/2, 26b/4 

 i.-di 26a/13 

 i.-em 27b/1 

 i.-se 12b/12, 47b/7 

 i.-üp 9b/2, 21a/7, 83a/4 

 i.-en 10a/5 

işle-   bir şeye emek vererek onu 
daha elverişli bir duruma 
getirmek, işlemek, yapmak 

 i.-rsin 5b/1 

 i.-r 63a/6 

 i.-rler 55b/11 

 i.-mişdür 13b/1 

 i.-ye 63b/8, 65b/2 

 i.-yüp 62a/3 

 i.-yen 65a/3 

 i.-dügi 5b/7, 62b/8, 70b/13 

 i.-dügin 5b/9, 82a/3 

 i.-rdi 5b/6 

 i.-mezem 6b/2 

 i.-medüm 92b/6 

 i.-mezdi 65b/4 

 i.-mek 65b/4, 67a/9 

 i.-mekdür 87b/4 

 i.-mege 66a/6, 84b/2 

 i.-mekde 63a/1 

iştiyāḳ   (Ar.) çok arzulama, güçlü 
istek 

 i.+ı 90b/5 

it-   bir işi yapmak, etmek 
 i.-erem 63b/1 

 i.-er 1b/5, 14a/7, 14b/11, 18b/1, 

18b/4, 31a/5, 31a/6, 31a/72, 

31a/9, 31a/10, 34b/9, 35a/10, 

35b/11, 38a/8, 52b/4, 55b/13, 

56a/1, 57b/5, 62b/9, 63a/11, 

67a/10, 70a/3, 70b/11, 71a/1, 

74a/9, 76a/5, 77b/4, 81b/10, 

82a/6, 84a/3 

 i.-eriz 26b/1 
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 i.-erler 7b/11, 9b/3, 12b/6, 

34a/10, 46a/11, 46b/4, 57a/8, 

73a/7, 79a/7 

 i.-miş  35b/10, 63a/2 

 i.-mişdür 24a/13, 25a/11, 56b/7, 

66b/12, 72a/6 

 i.-mişüz 51a/6 

 i.-mişlerdür 30a/1, 32a/4, 

78b/11 

 i.-düm 26b/5, 36b/4 

 i.-di 25a/4, 40a/11, 83b/13, 

87a/11 

 i.-diler 50b/8, 92a/10 

 i.-ecek 30b/5, 42b/9, 86b/2 

 i.-sün 6b/6, 90b/6 

 i.-sünler 67a/3 

 i.-se 3a/3, 41b/9, 51a/3, 54a/4, 

85b/7, 91b/2 

 i.-seler 16b/12, 47a/4 

 i.-eyim 20a/9 

 i.-esin 14a/1, 21b/7, 30b/9, 

75b/10 

 i.-e 10a/13, 10b/1, 19a/4, 

20a/13, 30b/6, 89b/, 89b/4, 

89b/10 

 i.-elüm 3a/10, 3b/2, 4b/12 

 i.-eler 8b/3, 17a/2, 17a/6, 17b/9, 

17b/9, 33a/13, 50b/6, 62a/3, 

65b/8, 65b/9, 90a/8 

 i.-üp 5b/7, 5b/8, 11a/7, 11a/8, 

11b/8, 12b/9, 16a/6, 18a/12, 

25b/8, 34b/3, 39a/3, 46b/3, 

52a/9, 54a/11, 57a/4, 65b/6, 

69a/2, 71b/3, 73a/4, 74a/5, 

79b/9 

 i.-medin 12b/10 

 i.-mezden 59a/4 

 i.-erken 23b/10 

 i.-dükde 36b/11 

 i.-en 17a/12, 19a/7, 21a/11, 

38a/8, 68b/7, 74b/8, 78b/10, 

85a/13 

 i.-enüñ 74b/7 

 i.-enler 47a/6 

 i.-enlerle 67a/1 

 i.-dügümden 11a/2 

 i.-dügüñ 67b/13 

 i.-dügiñi 5a/3 

 i.-dügi 15b/6, 15b/13, 16b/10, 

20b/13, 49a/9, 67a/13 

 i.-dügüñüz 22b/2 

 i.-düklerinden 75a/4 

 i.-ecegin 78b/13 

 i.-miş ol- 5a/11, 13b/8, 30b/3, 

30b/6, 35a/2, 39b/6, 39b/7, 

51a/2, 51a/3, 61a/4, 63a/1, 

63a/3, 85b/13 

 i.-memiş ol- 12a/13 

 i.-miş idüñüz 50b/7 
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 i.-erdüm 22b/1, 84a/4, 84a/7 

 i.-erdi 25b/13, 79a/8 

 i.-eydi 25b/6 

 i.-ersem 63b/1 

 i.-erse 16b/8, 30b/2, 38a/5, 

54b/12, 54b/13, 78b/1 

 i.-erlerse 45b/7 

 i.-mezem 79a/3 

 i.-mez 45a/13, 53a/8, 64b/11 

 i.-mezler 12b/7, 86b/6, 92a/2 

 i.-memiş 38b/9 

 i.-medüm 92b/5 

 i.-me 61a/3 

 i.-mese 52b/6 

 i.-meyesin 21b/5 

 i.-meye 65b/6, 80a/3, 87a/8 

 i.-meyeler 30a/9 

 i.-mezsen 71b/3 

 i.-mezse 73a/4 

 i.-meyicek 48a/5 

 i.-meyince 12b/8 

 i.-emez 73a/8 

 i.-e bile 18b/7 

 i.-e bilmese 57b/5 

 i.-mek 11b/1, 14a/5, 23b/6, 

45b/11, 51b/5, 54b/3, 60b/12, 

61a/12, 68b/12 

 i.-meg-ile 45b/5, 53a/13 

 i.-megiçün 12a/8, 12a/12, 71a/8 

 i.-mekdür 7a/3, 12b/1, 75a/8 

 i.-megi 42b/2 

 i.-mege 42b/4, 55a/12 

 i.-mekde 21b/10, 44b/9, 51b/7 

 i.-meksizün 78a/102 

 i.-memek 16a/1, 92a/1 

 i.-memegile 59b/8 

 i.-mesi 54a/12 

 i.-mesi-y-le 42a/4 

 i.-mesin 15a/2 

 i.-mesine 81b/11 

 i.-mesinde 54a/6 

 i.-mesinden 66b/7 

 i.-meleri-y-le 34b/1 

itibār   (Ar.) saygınlık, itibar 
 i.+ı 44a/12 

itiḳād   (Ar.) iman, inanç 

 i. 80a/2, 80a/4 

 i. it- 8b/3, 75b/10 

 i. eyle- 48a/8, 50a/5, 75b/7, 

80a/1 

 i.+ı 50a/6, 80a/10 

itimād   (Ar.) güven, itimat 
 i. ḳıl- 15a/4 

 i. it- 16a/1, 57a/4 

 i. eyle- 20a/12 

ittiṣāl   (Ar.) bağlılık 

 i. 64b/8 

ivaż   (Ar.) bedel, karşılık 

 i. 15b/5, 38b/9, 38b/12 

 i. ol- 68a/8 
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 i.+ın 34b/2 

iy    ey (seslenme edatı) 
 i. 22a/4, 31b/4, 35b/6, 36a/13, 

50b/6, 50b/8, 56a/12, 56b/1, 

74a/1, 74a/2, 82b/7 

iyle-   eylemek krş eyle- 
 i. 21a/3, 91b/2 

iyt-(~iyit-)   söylemek, demek, 
eyitmek, (krş. eyt-) 

 i.-er 61b/2, 62a/5, 83a/10 

 i.-erler 16b/3 

 i.-mişdür 24a/13, 87b/1, 91b/6 

 i.-düm 26b/13, 91b/11 

 i.-di 5b/9, 5b/10, 11b/13, 23b/8, 

26a/10, 36b/3, 60a/9, 60b/13, 

92a/10 

 i.-diler 30a/3, 79a/9 

 i.-gil 79b/3 

 i. 15b/7, 50a/12 

 i.-se 13a/10, 51a/8, 74a/7 

 i.-e 39a/9, 61b/6, 61b/7, 61b/8, 

61b/9, 62a/7, 66a/13, 86b/13 

 i.-eler 65b/3 

 i.-erdi 25b/10, 82b/7 

 i.-meleri-y-le 39a/8 

iẓhār   (Ar.) gösterme,ortaya çıkarma 

 i. it- 5a/11, 12a/12, 21b/5, 

45b/5, 51a/2, 51a/32 

 i. eyle- 15b/12, 17b/2, 53b/3 

 

izzet   I. (Ar.) yücelik, büyüklük 

 i. 46b/11 

 i.+dür 46b/9 

 i.+i 37a/8 

   II. saygınlık, itibar 
 i.+in 56a/9 

   III. kudret, güç 
 i.+üm 78a/13 

 

 J 

 

jengār   (Far.) pas, kir 
 j. 63a/2, 63a/3, 66b/11 

 j. ṭut- 62b/7 

 j.-ı ḥicābıdur 88a/1 

 

 Ḳ, K 

 

ḳabīḥ   (Ar.) çirkin, kötü 

 ḳ. 3a/2 

 ḳ. it- 7b/11 

ḳābil   (Ar.) olabilir, mümkün 

 ḳ. ol- 22b/11 

ḳabīl   (Ar.) tür, sınıf 
 ḳ.+dendür 5a/7  

ḳabīle   (Ar.) boy, kabile 

 ḳ. 26b/2 

ḳābiliyyet   (Ar.) güç, kabiliyet  
 ḳ. 5a/6 
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ḳabr   (Ar.) mezar, kabir 
 ḳ.+e 31a/6, 31a/8 

ḳabūl   (Ar.) razı olma, kabul 
 ḳ. 11a/7, 62a/10, 62b/4, 86b/32 

 ḳ. ol- 14a/8 

 ḳ. ḳıl- 58b/10 

 ḳ. it- 12b/6, 12b/7, 48a/5, 

54a/12, 74a/9 

 ḳ. eyle- 46b/12, 63a/2, 63a/4, 

63a/13, 81a/4 

 ḳ.+inde 62a/11 

 ḳ.-ı cāh 50b/12 

ḳaç-   koşarak uzaklaşmak, kaçmak 
 ḳ.-arlar 10b/7 

 ḳ.-a 64a/9, 64a/10 

 ḳ.-mış ol- 11a/10 

 ḳ.-maḳ 64a/11 

 ḳ.-maḳdur 64a/9, 85a/2 

 ḳ.-maḳdan 21b/10 

ḳaçan   her ne zaman 
 ḳ. 71b/8 

ḳadar   (Ar.) derecesinde, kadar 
 ḳ. 12a/13, 60b/12, 68b/2, 

69a/12 

ḳadem   I. (Ar.) ayak 

 ḳ. 70b/1, 70b/5,  

   II. basamak 
 ḳ. 72a/4 

ḳāḍı   (Ar.) hâkim, kadı 
 ḳ. 7b/1, 14b/6 

ḳādir   (Ar.) muktedir, güçlü, kâdir 
 ḳ. 9a/9, 91b/12 

 ḳ. ol- 5b/2, 7b/6, 14b/12, 19a/2, 

19b/12, 32b/7, 42b/4, 47a/2, 

51a/8, 59b/6, 70a/2, 70a/3, 

70a/4, 71b/9, 84b/22 

 ḳ.+sin 31a/13 

 ḳ.+se 7b/6 

ḳadr   (Ar.) değer, itibar, kadir 
 ḳ.+i 31b/1, 45a/9, 45a/13, 45b/1, 

56b/10 

kāfir   (Ar.) Allah’a inanmayan, kafir 
 k. 64a/8, 66a/13 

 k. ol- 59a/6 

 k.+den 64a/9, 64a/10 

 k.+ler 18a/11, 64a/10 

 k.+lere 8a/10 

ḳaftān   üste giyilen astarsız, bol 
elbise, kaftan 

 ḳ.+uñ 63a/11 

 ḳ.+uñda 49a/5 

 ḳ.+ı 25b/8 

 ḳ.+a 8a/1 

 ḳ.+da 13a/4 

 ḳ.+dan 39b/3 

kāhil   (Ar.) yaşı geçmiş (kimse) 
 k. ol- 17a/3 

ḳahr   I. (Ar.) mahvetme 

 ḳ. eyle- 72a/7, 72a/9 
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   II. eziyet, zulüm 
 ḳ.-ıla 80b/4 

ḳal-   I. olduğu yeri ve durumu 
korumak, sürdürmek, kalmak 

 ḳ.-ur 3a/1, 14a/8, 43a/10, 44b/8, 

46b/3, 47a/6 

 ḳ.-dı 26a/7, 51b/8 

 ḳ.-mışdur 70a/13 

 ḳ.-a 61b/13 

 ḳ.-mamış ol- 21b/11 

 ḳ.-ursın 71a/13 

 ḳ.-ursa 56a/4 

 ḳ.-maz 43a/11, 80b/12 

 ḳ.-maḳ 31a/2 

   II. yapamamak, kalmak 
 ḳ.-ur 34a/1 

 ḳ.-mayam 25b/11 

 ḳ.-maḳdan 60b/3 

   III. sürmek, devam etmek 
 ḳ.-a 68b/4 

 ḳ.-madı 61b/8, 61b/10 

   IV. olmak 
 ḳ.-mış 77a/3 

ḳala   (Ar.) kale 

 ḳ.+sı 72a/12 

ḳalb   (Ar.) gönül, duygu merkezi 
 ḳ.+üñ 79b/13 

 ḳ.+i 51a/12, 67a/1 

 ḳ.+ine 80b/2 

 ḳ.+inde 66b/12 

ḳaldur-   I. bulunduğu yerden almak, 
kaldırmak 

 ḳ.-up 84b/9 

 ḳ.-amadum 12a/1 

   II. alıp başka yere götürmek 
 ḳ.-a 82b/9 

ḳalem   (Ar.) yazı yazan alet, kalem 

 ḳ. 75b/1 

 ḳ.+i 89a/4 

ḳalḳ-   ayağa kalkmak 
 ḳ.-dılar 26a/4 

 ḳ.-sun 26a/3 

 ḳ.-up 85a/1 

   II. uyanmak, yataktan çıkmak 
 ḳ.-ar 89b/13 

   III. yok olmak 
 ḳ.-ar 80b/9 

   IV. havalanmak 
 ḳ.-a 65a/1 

ḳamış   içi boş, boru gibi boğumlu 
bitki, kamış 

 ḳ.+dan 88b/3 

kāmil   (Ar.) olgunlaşmış, kemale 
ermiş 

 k.+lerüñ 43a/6 

ḳan   kan, dem 
 ḳ. 39b/3, 78b/7, 92a/11 

 ḳ.+dur 58a/5 

 ḳ.+dan 58a/7 

 ḳ.+ıdur 92a/13 
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ḳanāat   (Ar.) yeter bulma, kanaat 
 ḳ. 29a/13 

 ḳ. it- 30a/9 

 ḳ. eyle- 29a/1, 35b/2, 35b/5, 

40b/1 

 ḳ.+üñ 35a/9 

 ḳ.+den 35b/1 

 ḳ.+idür 29a/13 

ḳanda   nerede 
 ḳ. 51b/8 

ḳanġı   hangi 
 ḳ. 4a/2 

 ḳ.+sıdur 21b/13, 22a/1, 50b/9 

ḳapla-   I. bir şeyin dış yüzünü 
örtmek, kaplamak 

 ḳ.-mış 60b/9 

ḳ.-mış ol- 71b/4 

   II. kılığını değiştirmek 
 ḳ.-sa 48b/11 

ḳapu   her tür binanın girilip 
çıkılacak yeri, kapı 

 ḳ. 78b/10 

 ḳ.+dur 10b/3 

 ḳ.+dan 6a/13 

 ḳ.+ña gel- 12a/9 

 ḳ.+sı 34a/13 

 ḳ.+larından 10b/3 

kār   (Ar.) etki, tesir 
 k. it- 63a/3 

 

Ḳaran    (y.a.) Karan 
 Ḳ.+dan 26a/6 

 Ḳ.+dan mısın 26a/8 

 Ḳ.+danam 26a/9 

ḳarañu   aydınlık karşıtı, karanlık 
 ḳ. ol- 2b/3, 11a/9, 60a/2 

 ḳ. ḳıl- 11a/4 

ḳarār   (Ar.) değişmeyen düzenli 
durum, karar 

 ḳ. ḳıl- 39b/5, 39b/6 

 ḳ. it- 62b/9, 66b/12, 78b/12 

 ḳ. ṭut- 51b/3, 73a/5 

ḳardaş   kardeş 
 ḳ.+larum 60a/13 

ḳarı   kadın, karı 
 ḳ. 9b/1 

 ḳ.+ya 9a/13 

 ḳ.+lar 9b/1 

 ḳ.+laruñ 80a/10 

 ḳ.+ları 9b/3 

ḳarın   mide, karın 
 ḳ. 3b/13 

 ḳ.+dadur 64a/4 

 ḳ.+umda 36b/2, 36b/8 

 ḳ.+ı 60a/10 

 ḳ.+ına 6a/3 

ḳarınca   karınca 
 ḳ. 51b/6, 51b/8, 52a/1 

ḳarındaş   kardeş 
 ḳ. 11a/9 
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 ḳ.+ınuñ 12b/4 

ḳarış-   değişik nesnelerin bir araya 
gelmesi, karışmak 

 ḳ.-mış 13b/2 

ḳarışıḳ   karmakarışık, karışık 
 ḳ. ol- 87b/11 

ḳarışıḳluḳ   düzensizlik, karışıklık 
 ḳ.+dur 29b/5 

ḳarīb   (Ar.) yakın 

 ḳ. 71a/1, 72a/6 

 ḳ.+dür 25a/6, 25a/7, 28a/1, 

32a/11, 50a/3, 87a/12, 88a/4 

 ḳ. ol- 44b/5 

ḳarīn   (Ar.) yakın 

 ḳ.+dür 25a/13 

ḳarşu   -e doğru, karşı 
 ḳ. 49b/12 

ḳaṣd   I. (Ar.) niyet, amaç, kasıt 
 ḳ.-ıla 22b/11, 23b/1, 53b/3 

 ḳ. it- 11a/8 

 ḳ. eyle- 19a/1, 25a/2, 46b/4, 

60b/6 

   II. yaralama, öldürme gibi işlere 
kalkışma, saldırma 

 ḳ. it- 46b/3 

 ḳ. eyle- 85a/1 

 ḳ.+ından 46b/5 

kāşki   keşke, bari 
 k. 58b/2, 58b/3, 63a/9, 65a/3, 

83a/22, 83a/7 

ḳat   (Ar.) huzur, makam, kat 
 ḳ.+umda 69a/11, 90a/11 

 ḳ.+uñda 21a/13, 56b/10 

 ḳ.+ına var- 65b/5 

 ḳ.+ında 10b/4, 31b/11, 43b/6, 

45a/13, 46a/1, 52a/3, 52b/8, 

54a/8, 55a/13, 55b/1, 65a/7, 

65a/11, 77a/2, 77a/3, 77a/8, 

77a/9, 78b/5, 87a/5 

ḳat   (Ar.) kesme, sona erdirme, 
bitirme 

 ḳ. eyle- 19a/1, 19a/2, 45a/5 

ḳatı   çok fazla 
 ḳ. 31b/6, 35a/7 

ḳātil   (Ar.) öldüren, kâtil 
 ḳ. 21a/2 

ḳaṭre   (Ar.) damla 

 ḳ. 78b/7 

 ḳ.+si 64b/9 

 ḳ.+sinden 78b/7 

ḳavī   (Ar.) kuvvetli, güçlü 

 ḳ. 50b/9, 50b/11, 86a/7 

 ḳ. ol- 81a/10 

ḳavīrek   daha güçlü 
 ḳ. 85b/8 

ḳavl   (Ar.) söz, kavil 
 ḳ. 43a/6 

 ḳ.-ile 21b/4 

 ḳ.+ini 57b/6 
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ḳavm   (Ar.) kavim 

 ḳ. 30a/5 

 ḳ. ile 5a/3 

 ḳ.+üñ 28b/2, 45a/8, 45a/9, 

90a/11 

 ḳ.+i 31a/9 

ḳayış   kuşak ve ip yerine kullanılan 
dar kösele parçası, kayış 

 ḳ.+ı 60b/10 

 ḳ.+ı 60b/8  

ḳayu   endişe, kaygı 
 ḳ.+sı 58b/5 

ḳayur-   korumak, kayırmak 
 ḳ.-mañ 22a/9 

ḳażā   (Ar.) takdirin olması, kaza 

 ḳ.+ı 29a/5 

 ḳ.+sıdur 20b/4 

kebāyir   (Ar.) büyük günahlar 
 k.+dendür 50a/2 

kebīre   (Ar.) büyük günah 

 k.+dür 64b/5 

 k.+nüñ 64b/1 

 k.+i 63b/6, 64a/12 

 k.+den 64b/3 

keffāret   (Ar.) yanlışlıkla işlenen bir 
günahın bağışlatılması için 
verilen sadaka veya tutulan 
oruç, kefaret 

 k. ol- 64b/5, 67b/4, 67b/5, 

67b/8, 67b/10, 67b/12, 68b/10 

 k. eyle- 67a/7, 68b/5 

 k.+i 15a/11, 15a/12, 67a/11, 

67a/12 

 k.+inden 66b/10 

kelām   I. (Ar.) söz, kelam  
 k. 72a/12, 86b/7 

 k.-ıla 85a/7 

 k.+da 59a/11 

 k.+dan 80a/12 

   II. akaid ilmi, Müslüman felsefesi 
 k.+a 80a/4 

kelb   (Ar.) köpek 

 k. 17a/9 

kelimāt   (Ar.) kelimeler, sözler 
 k.-ıla 64a/3 

kelime   (Ar.) sözcük, kelime 

 k. 7a/7, 9a/12 

 k.+ler 76a/3 

 k.+ler ile 76a/2 

kemāl   (Ar.) mükemmellik, kemal  
 k. 41b/12, 42b/13, 43a/5, 44b/7, 

44b/8, 44b/9, 44b/10, 44b/11, 

82a/1, 87b/3 

 k.-ile 69b/3 

 k.+dür 43a/3, 43a/7, 43a/9, 

44b/2 

 k. ol- 44b/10, 44b/11, 44b/12 

 k.+i 44b/10 

 k.+e 48a/8 

 k.+e iriş- 17a/3 
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 k.+i 41b/10, 44b/6 

 k.+ine iriş- 87a/13 

 k.+inden 12a/5 

 k.-i cehālet 48b/7 

 k.-i cehilden 43b/1 

 k.-i ḳudret 42b/7 

 k.-i ḳudretinde 48a/3 

 k.-i özi 42b/13 

 k.-i şerīflerini 90b/3 

 k.-i şükr 76a/8 

kenar   (Far.) nehir kıyısı, kenar 
 k.+ında 26b/5, 27b/3 

kendü   kendi, zat 
 k. 9a/1, 11a/13, 12a/7, 13b/12, 

14a/2, 14a/13, 18b/7, 19b/10, 

34b/12, 44b/1, 49b/2, 49b/8, 

56a/6, 58a/13, 64b/12, 74b/3, 

82a/11, 82b/8, 83b/7, 83b/8, 

86b/5, 88b/8, 92a/11 

 k. ile 92a/11 

 k.+nüñ 48a/2, 57b/4, 66b/3 

 k.+yi 3b/13 

 k.+ye 59a/2 

 k.+den 14a/13, 65b/13 

 k.+mde 79b/10 

 k.+ñde 48b/12 

 k.+ñden 56b/7, 56b/92 

kendüz   kendisi 
 k.+i 48a/11 

kerāhet   I. (Ar.) dolaylı yasaklama, 
mekruh sayılma 

 k. 20b/3 

 k.-ile 11a/5, 11a/6 

 k.+üñ 29b/9 

   II. iğrençlik 
 k. 17b/2 

kerāhiyyet   (Ar.) pislik 

 k. 80b/6 

kerāmet   (Ar.) evliyada görülen 
olaganüstü durum, keramet 

 k.+ler bul- 60b/1 

kerem   (Ar.) büyüklük 

 k. 77b/9 

kerīh   (Ar.) iğrenç, pis, âdi 
 k. gel- 13a/5, 13a/6, 47b/4 

 k. gör- 13b/7, 17b/2, 20b/7, 

20b/8, 21b/6, 21b/1, 21b/6, 

49b/8, 52a/8, 56a/3 

kerīm   (Ar.) yüce, saygın 
 k.+i 45a/1 

kerīme   (Ar.) kutsal, Kur’an ayetleri 
için kullanılan sıfat 

 k.+nüñ 24a/5 

 k.+de 24a/12 

 k.+den 90a/8 

kerre   (Ar.) kere, defa, kez 
 k. 12a/9, 68b/82, 90b/12, 

90b/13, 91a/1, 91a/7, 92a/7 
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kes-   I. yok etmek, kaldırmak, 
kesmek 

 k.-eyor 51b/4 

 k.-er 18b/3 

 k.-e 18b/6 

 k.-mez 18b/4 

 k.-mekdür 63b/10 

 k.-mege 44a/4 

   II. alışkanlığı terk ettirmek, 
vermemek 

 k.-meli 39a/13 

   III. aralık vermek, kesmek 
 k.-er 54a/4 

kesil-   I. bıçakla bir yeri kesilmek 
 k.-mek 60a/3 

   II. çekilmek, yanaşmamak, 
kesilmek 

 k.-e 19b/7 

   III. devam etmemek 
 k.-meye 49b/7 

kesret   (Ar.) varlıkların var 
oluşlarını kendilerinden bilme, 
kesret 

 k.+de 47b/12, 47b/13, 86b/12 

keşf   (Ar.) gizli bir şeyi ortaya 
çıkarma 

 k. ol- 83a/11, 88a/5 

key   çok, pek 
 k. 54a/12 

 

kez   kez, defa 
 k. 54b/11 

keẕā   (Ar.) böyle, böylece, aynı 
şekilde 

 k. 89b/11, 91a/9, 91b/5 

keẕālik   (Ar.) bu da öyle, keza 

 k. 2a/7, 13b/12 

ḳıble   (Ar.) Kabe’nin bulunduğu 
yön, kıble 

 ḳ.+si 34a/4, 34a/5 

ḳıl-   etmek, eylemek, yapmak, 
kılmak 

 ḳ.-uram 56b/13, 78b/1 

 ḳ.-ur 4b/3, 7b/8, 8a/3, 8b/10, 

17b/5, 40a/1, 53a/5, 55a/11, 

62b/13, 69b/12, 70a/1, 76a/10, 

83b/5 

 ḳ.-urlar 30a/10, 49b/12, 50b/3, 

69b/10, 75a/2, 92a/3 

 ḳ.-mışdur 52a/8, 60a/7, 70a/5, 

72a/9, 75b/3, 87b/1 

 ḳ.-mışızdur 40b/5 

 ḳ.-mışlardur 7b/1, 53b/4, 69b/7 

 ḳ.-dum 63a/4 

 ḳ.-duñ 53b/9, 62a/8 

 ḳ.-dı 26b/7, 26b/11, 28a/12, 

28b/5, 31b/4, 31b/12, 34b/13, 

58a/7, 69a/3, 69a/4, 74b/4, 

79a/12, 92b/42 

 ḳ.-duḳ 69a/5 
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 ḳ.-dılar 34b/10, 92a/13 

 ḳ.-ayın mı 19b/6 

 ḳ. 27a/7, 28b/2, 54b/4, 56a/6, 

56a/7, 56a/13, 57a/1, 63a/13, 

69b/4, 74a/112, 82b/7 

 ḳ.-sun 58b/8 

 ḳ.-uñ 67a/1, 77a/12 

 ḳ.-sañ 72b/9 

 ḳ.-sa 10a/13, 32b/1, 53a/11, 

56a/13, 67a/6, 68b/7, 88b/11 

 ḳ.-salar 2a/9, 47b/12 

 ḳ.-am 61b/6 

 ḳ.-asın 19b/8, 19b/9, 30b/10 

 ḳ.-a 11a/4, 13a/13, 15a/10, 

19b/8, 33b/5, 38b/12, 39a/11, 

39b/4, 51b/10, 52a/10, 54b/5, 

54b/9, 55a/52, 57a/10, 66a/4, 

67a/13, 68b/2, 69a/12, 81a/11, 

81a/12, 90b/10, 91a/5 

 ḳ.-alar 30a/10, 65b/3 

 ḳ.-up 37b/9, 55b/6, 69b/11, 

86a/8 

 ḳ.-an 86a/4 

 ḳ.-andan 35b/13 

 ḳ.-anlar 55b/11 

 ḳ.-anlaruñ 66a/2 

 ḳ.-duḳda 61a/9 

 ḳ.-duġuñ 55a/6 

 ḳ.-duġınuñ 38b/12, 53a/2 

 ḳ.-duġı 17b/6, 30a/3, 37b/8, 

52b/7, 52b/12, 53b/2, 54a/3, 

61a/7, 78a/11, 82a/4, 83b/12, 

87a/9 

 ḳ.-duġıdur 83b/7 

 ḳ.-duġın 38a/12 

 ḳ.-duḳları 48a/12, 53b/11, 

59b/9 

 ḳ.-duḳların 38b/4 

 ḳ.-duḳlarını 48a/3 

 ḳ.-ıcaġın 82a/5 

 ḳ.-mış ol- 6a/7, 71a/12, 71a/13 

 ḳ.-mamış ol- 52b/7, 71a/10 

 ḳ.-mış-idi 26a/1 

 ḳ.-urdı 82b/5 

 ḳ.-urlardı 82b/8 

 ḳ.-aydı 49b/3 

 ḳ.-ursañ 71a/9, 71a/11 

 ḳ.-ursa 39b/6, 49b/12, 83b/11 

 ḳ.-duñsa 62a/9 

 ḳ.-mazam 16b/6 

 ḳ.-maz 30a/2, 52b/11, 70a/2, 

78a/12, 83b/5 

 ḳ.-mazsa 39b/6, 52a/8, 54a/2, 

55a/10, 69a/10 

 ḳ.-mamışdur 13b/5 

 ḳ.-madum 60a/6, 60a/7 

 ḳ.-madı 56a/9, 58a/13, 60a/6 

 ḳ.-masun 29b/12 

 ḳ.-masunlar 79b/4 
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 ḳ.-masa 34b/2, 38a/12 

 ḳ.-maya 14a/3, 30b/1, 40b/6, 

51b/10, 54b/8, 66a/4, 81a/13 

 ḳ.-maduġı 52b/12 

 ḳ.-ı vire 55a/9 

 ḳ.-maḳ 7b/13, 14b/4, 15a/4, 

23b/3, 23b/3, 40b/12, 43b/1, 

45b/4, 50a/2, 50a/9, 51b/12, 

51b/13, 55b/7, 56a/12, 66a/11, 

77b/9, 91b/8, 91b/9 

 ḳ.-maḳdur 7b/12, 16a/8, 23a/5, 

72b/10, 77b/10 

 ḳ.-maġ-ıla 50b/5 

 ḳ.-maġuñ 27a/10, 46b/1 

 ḳ.-maġı 47b/1, 69a/3 

 ḳ.-maġa 54a/7, 54b/2 

 ḳ.-maḳda 25a/12, 64b/7 

 ḳ.-maḳdan 14b/6, 38b/11 

 ḳ.-ması 66b/7 

 ḳ.-ması-y-la 61a/10 

ḳılıç   kılıç 
 ḳ.+uñ 3a/2 

ḳılıcı   (namaz) kılan 
 ḳ. 10a/12 

ḳılın-   kılınmak, edilmek 
 ḳ.-ur 58b/10 

 ḳ.-up 29b/8 

ḳıllet   (Ar.) azlık 

 ḳ. 25a/13 

 

ḳırḳ   kırk sayısı (40) 
 ḳ. biñ 82b/9 

ḳısım   (Ar.) bölüm, kısım 

 ḳ. 4a/13, 4b/12, 4b/4, 22b/9, 

23a/2, 23a/13, 42b/3 

 ḳ.+dur 4a/13, 22b/9, 33b/2, 

42a/9, 59b/3, 76b/10 

 ḳ.+ı 33b/3 

 ḳ.+ından 24a/1 

ḳısmet   (Ar.) kader, kısmet 
 ḳ.+dür 32b/2 

 ḳ.-i ezelīden 56a/1 

ḳıyām   (Ar.) hürmet maksadıyla 
ayağa kalkma, kıyam 

 ḳ. 22a/3, 63b/3, 85b/6 

 ḳ.+ı 43b/3 

ḳıyāmet   (Ar.) öteki dünyada 
ölülerin dirilerek ayağa 
kalkması, kıyamet 

 ḳ. 23b/11, 50b/5, 54b/5, 60a/4, 

60a/5, 68b/2, 71b/11 

 ḳ.+e 31a/6, 31a/9, 82a/3 

 ḳ.+de 16a/13, 54b/7, 54b/9, 

71b/10, 71b/132, 73b/3, 90a/1, 

90a/10 

 ḳ.+den 71b/9 

 ḳ.+e dek 90a/8 

ḳıyās   (Ar.) karşılaştırma, kıyas 
 ḳ. eyle- 83a/8 

 



 

 

392

ki   (Far.) ki (bağlama edatı) 
 k. 1b/5, 1b/6, 1b/9, 1b/11, 2a/6, 

2a/9, 2b/2, 2b/6, 2b/7, 2b/8, 

2b/9, 2b/12, 3a/6, 3b/3, 3b/53, 

3b/112, 3b/13, 4a/5, 4a/11, 

4a/12, 4a/13, 4b/1, 4b/2, 4b/3, 

4b/4, 4b/8, 4b/9, 4b/11, 5a/3, 

5a/6, 5a/8, 5a/9, 5a/13, 5b/2, 

5b/4, 5b/6, 5b/8, 5b/11, 5b/122, 

6a/1, 6a/2, 6a/7, 6a/8, 6a/9, 

6a/10, 6a/13, 6b/2, 6b/4, 6b/5, 

6b/8, 6b/10, 6b/12, 7a/2, 7a/3, 

7a/42, 7a/5, 7a/6, 7a/8, 7a/10, 

7b/1, 7b/3, 7b/102, 7b/11, 7b/13, 

8a/52, 8a/7, 8a/8, 8a/9, 8a/10, 

8a/11, 8a/13, 8b/2, 8b/32, 8b/8, 

8b/9, 8b/13, 9a/2, 9a/4, 9a/6, 

9a/11, 9b/3, 9b/6, 9b/8, 9b/11, 

9b/12, 9b/13, 10a/1, 10a/5, 

10a/10, 10b/6, 10b/8, 10b/9, 

10b/12, 11a/2, 11a/9, 11a/10, 

11a/13, 11b/3, 11b/4, 11b/6, 

11b/7, 11b/8, 11b/9, 11b/10, 

11b/13, 12a/1, 12a/22, 12a/6, 

12a/7, 12a/8, 12a/9, 12b/6, 

12b/112, 12b/12, 13a/52, 13a/7, 

13a/10, 13a/11, 13a/12, 13a/13, 

13b/3, 13b/5, 13b/6, 13b/8, 

13b/9, 13b/10, 13b/13, 14a/2, 

14a/4, 14a/6, 14a/7, 14a/10, 

14a/13, 14b/3, 14b/7, 14b/8, 

14b/9, 14b/10, 14b/11, 15a/1, 

15a/2, 15a/7, 15a/9, 15a/10, 

15a/12, 15a/132, 15b/3, 15b/4, 

15b/72, 15b/8, 15b/11, 15b/122, 

16a/5, 16a/9, 16a/11, 16a/122, 

16a/13, 16b/22, 16b/4, 16b/52, 

16b/6, 16b/8, 16b/92, 16b/13, 

17a/1, 17a/6, 17a/7, 17a/8, 

17a/10, 17a/11, 17a/13, 17b/1, 

17b/3, 17b/8, 17b/10, 17b/11, 

18a/2, 18a/32, 18a/52, 18a/7, 

18a/9, 18a/102, 18a/12, 18a/13, 

18b/2, 18b/42, 18b/6, 18b/7, 

18b/10, 18b/13, 19a/1, 19a/2, 

19a/3, 19a/5, 19a/6, 19a/8, 

19a/9, 19a/11, 19a/133, 19b/62, 

19b/7, 19b/8, 19b/9, 19b/10, 

19b/12, 20a/22, 20a/32, 20a/4, 

20a/8, 20a/9, 20b/12, 20b/3, 

20b/5, 20b/7, 20b/8, 20b/10, 

20b/122, 21a/1, 21a/6, 21a/7, 

21a/10, 21a/11, 21a/13, 21b/2, 

21b/3, 21b/4, 21b/5, 21b/6, 

21b/8, 21b/9, 21b/11, 22a/4, 

22a/5, 22a/10, 22b/2, 22b/3, 

22b/52, 22b/6, 22b/82, 22b/9, 

22b/11, 22b/13, 23a/2, 23a/7, 

23a/8, 23a/9, 23a/11, 23a/13, 

23b/2, 23b/4, 23b/6, 23b/8, 
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23b/12, 24a/3, 24a/4, 24a/5, 

24a/6, 24a/12, 24b/3, 24b/62, 

24b/10, 25a/1, 25a/2, 25a/32, 

25a/52, 25a/6, 25a/7, 25a/8, 

25a/132, 25b/1, 25b/4, 25b/8, 

25b/10, 25b/11, 26a/3, 26a/5, 

26a/6, 26a/11, 26b/1, 26b/2, 

26b/52, 26b/7, 26b/10, 27a/3, 

27a/7, 27a/10, 27a/11, 27a/12, 

27a/13, 27b/1, 27b/2, 27b/6, 

27b/13, 28a/1, 28a/12, 28b/3, 

28b/7, 28b/10, 29a/4, 29a/52, 

29a/6, 29b/8, 29b/9, 29b/12, 

30a/5, 30a/112, 30a/12, 30b/2, 

30b/42, 30b/9, 30b/11, 31a/1, 

31a/4, 31a/5, 31a/6, 31a/7, 

31a/8, 31a/9, 31a/13, 31b/7, 

31b/9, 31b/12, 31b/13, 32a/1, 

32a/3, 32a/4, 32a/5, 32a/6, 

32a/112, 32b/22, 32b/3, 32b/4, 

32b/9, 32b/102, 32b/12, 32b/132, 

33a/2, 33a/4, 33a/7, 33a/8, 

33a/10, 33a/11, 33a/13, 33b/2, 

33b/3, 33b/5, 33b/8, 33b/9, 

33b/11, 33b/12, 33b/13, 34a/1, 

34a/4, 34a/7, 34a/8, 34a/9, 

34a/10, 34a/11, 34a/12, 34b/1, 

34b/2, 34b/4, 34b/9, 34b/10, 

35a/12, 35a/7, 35a/8, 35a/9, 

35a/10, 35b/3, 35b/5, 36a/6, 

36a/7, 36a/9, 36b/12, 36b/2, 

36b/3, 36b/6, 36b/7, 36b/9, 

36b/11, 37a/1, 37a/22, 37a/3, 

37a/4, 37a/62, 37a/7, 37a/8, 

37a/9, 37a/10, 37a/13, 37b/5, 

37b/62, 37b/7, 37b/8, 37b/10, 

37b/11, 37b/13, 38a/1, 38a/32, 

38a/6, 38a/7, 38a/11, 38a/13, 

38b/3, 38b/5, 38b/9, 38b/10, 

39a/5, 39a/8, 39a/92, 39a/11, 

39b/1, 39b/2, 39b/3, 39b/4, 

39b/6, 39b/7, 39b/11, 39b/13, 

40a/1, 40a/3, 40a/5, 40a/6, 

40a/13, 40b/1, 40b/4, 40b/5, 

40b/6, 40b/8, 40b/11, 40b/12, 

40b/13, 41a/2, 41a/4, 41a/5, 

41a/7, 41a/8, 41a/10, 41a/11, 

41a/12, 41a/13, 41b/2, 41b/4, 

41b/8, 41b/9, 41b/10, 41b/12, 

41b/13, 42a/1, 42a/4, 42a/5, 

42a/6, 42a/8, 42a/9, 42a/10, 

42a/113, 42a/12, 42a/13, 42b/2, 

42b/42, 42b/6, 42b/7, 42b/82, 

42b/10, 42b/11, 42b/13, 43a/42, 

43a/7, 43a/9, 43a/11, 43a/12, 

43b/2, 43b/4, 43b/5, 43b/9, 

43b/11, 43b/12, 43b/13, 44a/1, 

44a/2, 44a/4, 44a/7, 44a/8, 

44a/102, 44a/11, 44a/12, 44a/13, 

44b/2, 44b/3, 44b/4, 45a/2, 
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45a/3, 45a/6, 45a/8, 45a/12, 

45a/13, 45b/5, 45b/6, 45b/7, 

45b/8, 45b/11, 45b/122, 45b/13, 

46a/1, 46a/5, 46a/72, 46a/8, 

46a/10, 46a/11, 46a/13, 46b/1, 

46b/7, 46b/9, 46b/10, 46b/11, 

46b/12, 47a/3, 47a/5, 47a/7, 

47a/9, 47a/11, 47b/2, 47b/6, 

47b/10, 47b/11, 48a/1, 48a/4, 

48a/7, 48a/8, 48a/9, 48a/10, 

48b/1, 48b/4, 48b/5, 48b/8, 

48b/10, 49a/23, 49a/62, 49a/12, 

49a/13, 49b/1, 49b/5, 49b/6, 

49b/8, 49b/112, 49b/13, 50a/1, 

50a/2, 50a/42, 50a/112, 50a/12, 

50b/22, 50b/3, 50b/6, 50b/7, 

50b/8, 50b/9, 50b/10, 51a/2, 

51a/4, 51a/5, 51a/62, 51a/7, 

51a/8, 51a/10, 51a/11, 51a/13, 

51b/42, 51b/62, 51b/8, 51b/10, 

51b/11, 52a/1, 52a/6, 52a/7, 

52a/9, 52a/10, 52a/13, 52b/1, 

52b/2, 52b/7, 52b/9, 52b/102, 

53a/2, 53a/52, 53a/9, 53a/10, 

53a/11, 53b/42, 53b/82, 53b/10, 

53b/11, 53b/13, 54a/1, 54a/9, 

54a/112, 54a/13, 54b/12, 54b/3, 

54b/42, 54b/5, 54b/6, 54b/8, 

54b/10, 54b/11, 54b/13, 55a/2, 

55a/53, 55a/122, 55b/5, 55b/10, 

55b/11, 55b/12, 55b/13, 56a/5, 

56a/6, 56a/7, 56a/9, 56a/10, 

56a/11, 56a/12, 56b/1, 56b/2, 

56b/5, 56b/6, 56b/8, 56b/10, 

56b/11, 57a/4, 57a/5, 57a/92, 

57a/10, 57a/12, 57b/12, 57b/2, 

57b/5, 57b/113, 58a/4, 58a/10, 

58a/11, 58a/13, 58b/1, 58b/2, 

58b/4, 58b/5, 58b/7, 58b/9, 

58b/122, 58b/132, 59a/1, 59a/2, 

59a/3, 59a/4, 59a/6, 59a/10, 

59a/12, 59a/13, 59b/1, 59b/32, 

59b/4, 59b/6, 59b/7, 59b/10, 

59b/11, 59b/13, 60a/42, 60a/5, 

60a/6, 60a/7, 60a/8, 60a/9, 

60a/13, 60b/1, 60b/5, 60b/11, 

60b/12, 60b/13, 61a/4, 61a/8, 

61a/9, 61a/11, 61b/12, 61b/3, 

61b/42, 61b/5, 61b/62, 62a/42, 

62a/5, 62a/6, 62a/72, 62a/9, 

62a/10, 62a/13, 62b/52, 62b/6, 

63a/12, 63a/2, 63a/3, 63a/4, 

63a/5, 63a/8, 63a/92, 63a/13, 

63b/1, 63b/3, 63b/62, 63b/8, 

63b/10, 63b/11, 63b/12, 64a/2, 

64a/33, 64a/6, 64a/72, 64a/82, 

64a/9, 64a/11, 64a/12, 64a/13, 

64b/1, 64b/3, 64b/4, 64b/7, 

64b/8, 64b/9, 64b/10, 64b/12, 

64b/13, 65a/1, 65a/22, 65a/4, 
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65a/5, 65a/8, 65a/9, 65a/10, 

65a/122, 65a/13, 65b/1, 65b/2, 

65b/3, 65b/5, 65b/10, 65b/112, 

65b/12, 65b/13, 66a/1, 66a/3, 

66a/4, 66a/5, 66a/10, 66a/11, 

66a/13, 66b/1, 66b/2, 66b/9, 

66b/112, 66b/13, 67a/12, 67a/2, 

67a/5, 67a/82, 67a/12, 67b/12, 

67b/22, 67b/5, 67b/6, 67b/8, 

67b/9, 67b/10, 67b/11, 68a/1, 

68a/7, 68a/10, 68a/13, 68b/1, 

68b/2, 68b/4, 68b/5, 68b/6, 

68b/11, 68b/13, 69a/3, 69a/8, 

69a/9, 69a/12, 69a/13, 69b/1, 

69b/2, 69b/3, 69b/4, 69b/5, 

69b/9, 69b/11, 69b/13, 70a/2, 

70a/5, 70a/7, 70a/11, 70b/3, 

70b/8, 70b/9, 70b/10, 70b/11, 

71a/2, 71a/3, 71a/5, 71a/10, 

71a/13, 71b/2, 71b/8, 71b/12, 

72a/1, 72a/2, 72a/5, 72a/7, 

72a/8, 72a/9, 72b/4, 72b/12, 

73a/1, 73a/22, 73a/3, 73a/62, 

73a/8, 73a/10, 73a/11, 73a/13, 

73b/1, 73b/3, 73b/4, 73b/82, 

73b/102, 73b/11, 73b/12, 74a/1, 

74a/3, 74a/4, 74a/9, 74a/12, 

74a/13, 74b/22, 74b/3, 74b/5, 

74b/7, 74b/9, 74b/11, 75a/1, 

75a/4, 75a/9, 75a/10, 75a/11, 

75a/13, 75b/2, 75b/3, 75b/4, 

75b/7, 75b/8, 75b/9, 75b/11, 

75b/12, 76a/3, 76a/4, 76a/52, 

76a/92, 76a/12, 76a/13, 76b/2, 

76b/4, 76b/8, 76b/9, 76b/10, 

76b/11, 76b/12, 76b/13, 77a/2, 

77a/3, 77a/5, 77a/6, 77a/9, 

77a/10, 77a/11, 77a/12, 77a/132, 

77b/1, 77b/32, 77b/6,77b/9, 

77b/10, 78a/1, 78a/2, 78a/4, 

78a/9, 78a/12, 78b/3, 78b/4, 

78b/6, 78b/7, 78b/92, 78b/10, 

78b/11, 78b/13, 79a/3, 79a/42, 

79a/82, 79b/32, 79b/4, 79b/6, 

79b/72, 79b/8, 80a/1, 80a/4, 

80a/6, 80a/12, 80a/132, 80b/2, 

80b/5, 80b/6, 80b/7, 80b/8, 

80b/11, 80b/12, 81a/2, 81a/4, 

81a/5, 81a/8, 81a/9, 81a/10, 

81a/13, 81b/8, 81b/102, 81b/13, 

82a/10, 82a/13, 82b/1, 82b/5, 

82b/72, 82b/8, 82b/11, 82b/13, 

83a/3, 83a/5, 83a/6, 83a/11, 

83a/13, 83b/22, 83b/5, 83b/8, 

83b/10, 84a/1, 84a/6, 84a/82, 

84a/10, 84a/11, 84b/1, 84b/4, 

84b/5, 84b/6, 84b/9, 84b/112, 

84b/13, 85a/2, 85a/3, 85a/52, 

85a/7, 85a/82, 85a/9, 85a/11, 

85a/12, 85a/13, 85b/3, 85b/5, 
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85b/10, 85b/11, 85b/12, 85b/13, 

86a/1, 86a/32, 86a/6, 86a/10, 

86a/11, 86a/12, 86b/5, 86b/7, 

86b/8, 86b/9, 86b/11, 86b/12, 

86b/132, 87a/8, 87a/9, 87a/12, 

87b/1, 87b/2, 87b/62, 87b/11, 

87b/12, 88a/1, 88a/62, 88a/8, 

88a/10, 88a/13, 88b/2, 88b/4, 

88b/6, 88b/7, 88b/9, 88b/102, 

88b/13, 89a/5, 89a/7, 89a/10, 

89b/12, 90a/42, 90a/8, 90a/11, 

90a/13, 90b/1, 90b/3, 90b/4, 

90b/92, 91a/3, 91a/42, 91a/10, 

91b/6, 91b/10, 91b/12, 92a/3, 

92a/4, 92a/5, 92a/11, 92a/12, 

92b/5 

kibr   (Ar.) büyüklük, kibir 
 k. 57a/4, 57a/11, 57b/1, 58b/1 

 k. eyle- 58a/12 

 k.+den 17a/6 

 k. ü ucb 17a/1 

kiçi   küçük 
 k. 71b/11, 71b/13 

kiçirek   daha küçük 
 k. 36a/2 

kifāyet   (Ar.) yeterlilik, kifayet 
 k. 23b/5, 24b/9, 32b/11, 33b/9, 

33b/12, 34a/6, 34b/10, 34b/11, 

34b/13, 35a/1, 35b/4, 45a/4, 

45b/2, 45b/3, 68b/3 

 k. ḳıl- 70a/2 

 k. it- 30b/5, 57b/5 

 k. eyle- 67b/7 

kim   I. kim (soru zamiri) 
 k. 26b/12, 30a/12, 58b/13, 

83b/11 

 k.+dür 74a/2 

 k.+lerdür 30a/4 

   II. “ki” gibi kullanılan bağlama 
edatı 

 k. 12a/10, 12b/6, 12b/8, 13b/6, 

27b/13, 29a/2, 33a/12, 34b/6, 

46b/12, 47b/2, 52a/2, 56b/6, 

56b/11, 61a/3, 70b/8, 73b/13, 

87b/3 

kimesne   kimse 
 k. 2b/9, 2b/11, 4a/11, 4b/9, 

5a/10, 7a/42, 7b/3, 7b/5, 7b/10, 

8a/5, 8a/13, 8b/13, 9a/10, 9b/7, 

10a/10, 10b/12, 11b/10, 12a/13, 

12b/2, 12b/82, 12b/12, 13a/9, 

13a/13, 13b/6, 13b/12, 14b/11, 

15a/1, 15a/3, 15a/7, 15b/122, 

16a/12, 16b/10, 17a/8, 17a/10, 

17a/11, 17a/12, 17b/10, 17b/11, 

18b/7, 19a/8, 19a/13, 19b/2, 

19b/7, 19b/8, 19b/9, 19b/10, 

20a/8, 21a/1, 21a/11, 21b/9, 

21b/11, 23b/8, 24a/6, 24b/13, 

25a/2, 25a/3, 26a/3, 26a/5, 
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26a/6, 26a/7, 26a/8, 26a/10, 

27a/2, 29b/12, 30b/1, 30b/4, 

30b/10, 30b/13, 31b/3, 31b/11, 

32a/1, 32a/2, 32a/7, 32a/12, 

32b/9, 32b/12, 32b/13, 33a/2, 

33a/3, 33a/7, 33b/3, 33b/12, 

35a/1, 35b/12, 36a/1, 36a/3, 

36a/8, 36a/10, 36b/3, 37a/6, 

37a/9, 37a/10, 37b/8, 37b/112, 

37b/13, 38a/1, 38a/2, 38a/11, 

38b/2, 40a/1, 40a/13, 40b/4, 

40b/6, 40b/13, 41a/1, 41a/5, 

41b/7, 42b/1, 43a/3, 46a/7, 

46a/10, 46b/11, 47a/7, 47a/9, 

47a/11, 47b/2, 47b/7, 47b/9, 

48a/2, 48a/5, 48a/9, 48b/6, 

48b/10, 49a/5, 49b/2, 50a/11, 

50b/3, 50b/12, 51a/7, 51a/8, 

51b/10, 52b/4, 53b/5, 53b/6, 

56a/8, 56a/10, 56b/8, 56b/13, 

57a/9, 57b/32, 58b/7, 58b/8, 

58b/12, 59a/1, 59a/6, 60a/5, 

61a/12, 61b/8, 62a/13, 63a/6, 

65a/3, 65b/2, 65b/12, 66a/5, 

66a/11, 68b/7, 69a/8, 70a/3, 

70b/9, 72a/8, 73a/7, 76a/5, 

77a/3, 77b/5, 77b/13, 78b/3, 

78b/4, 79a/4, 80a/1, 80b/1, 

80b/12, 81a/2, 81b/9, 81b/10, 

81b/13, 82b/1, 82b/7, 82b/8, 

83a/7, 83b/8, 83b/10, 84b/13, 

85a/3, 86b/11, 87a/8, 87a/12, 

88b/11, 90a/13, 90b/9, 91a/4, 

91a/10 

 k.+dür 6b/8, 16a/10, 35b/3, 

56b/1, 65b/11, 74a/4, 85b/12 

 k. ile 7b/4, 9a/11, 21a/11 

 k. midür 9b/5 

 k. ol- 7a/4, 35b/12, 47b/2, 

58b/12 

 k.+nüñ 5b/10, 12b/11, 13b/11, 

14b/7, 14b/9, 15a/2, 15b/1, 

21a/1, 21a/12, 40b/1, 41b/5, 

46b/12, 47a/2, 48a/8, 48a/11, 

48b/3, 49b/4, 53a/13, 58b/4, 

61a/8, 64a/2, 65a/13, 72a/9, 

74b/8, 75b/1, 76a/12, 79b/3 

 k.+i 5a/8, 10a/3, 14a/11, 16b/6, 

17a/6, 20a/2, 68a/13, 77b/7, 

79a/1, 83a/6 

 k.+ye 8a/3, 10a/5, 13a/5, 

13a/10, 14b/11, 15b/5, 15b/6, 

20b/1, 31b/5, 31b/7, 32a/9, 

37a/8, 59a/5, 68a/13, 74a/7, 

79a/13, 83b/7, 92a/1 

 k.+den 17b/1, 35a/10, 47b/7, 

48a/1, 50b/7, 53a/1, 68b/4, 

76a/5, 80b/6 

 k.+ler 28b/10, 53b/11, 69b/2, 

78b/10 
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 k.+lerdür 87b/2 

 k.+lerüñ 19a/7, 50b/2 

 k.+lere 80a/3 

kimse   kimse 
 k. 3b/11, 6a/12, 17a/8, 25b/2, 

26a/12, 51b/12, 52b/3 

 k. ol- 35b/11, 35b/13, 36a/1 

 k.+nüñ 8a/4, 10a/1, 11a/13, 

13a/2, 13a/12, 14b/5, 15b/2, 

75a/11 

 k.+i 16b/4, 75a/12 

 k.+ye 14a/1, 37a/7, 52b/9, 

52b/11 

 k.+den 45a/6 

 k.+ler 47a/2 

 k.+lerüñ 18b/9 

 k.+leri 17b/8 

kīn   (Far.) gizli düşmanlık, kin 

 k. 20a/5 

 k.+e 20a/4 

kināyet   (Ar.) hem gerçek hem 
mecaz anlama gelecek şekilde 
söz söyleme, kinaye 

 k.+le 52a/122 

kir   pislik, kir 
 k. 9a/7 

 k.+in 63a/11 

kirāmen kātibīn   (Ar.) insanların 
iyiliklerini ve kötülüklerini 
yazan iki melek 

 k. 70b/8 

kīse   (Ar.) kese 

 k.+den 6b/9 

kişi   kişi, adam, kimse 
 k. 14b/13, 34a/11, 56b/6 

 k.+nüñ 5a/1, 12a/6 

kitāb   (Ar.) kitap 

 k. 44a/22, 64b/2 

 k.+ı 63b/4 

 k.+ını 28a/13 

 k.+ında 64b/2, 72a/1 

ḳo-   I. bir şeyi bir yere bırakmak, 
koymak 

 ḳ.-r 57a/8 

 ḳ.-rlar 9b/4 

 ḳ.-dum 60a/10 

 ḳ.-duñ 60b/6 

 ḳ.-dı 4a/3, 31a/11, 60b/4, 

79a/12 

 ḳ.-mışlardur 42b/3 

 ḳ.-ñ 30b/4, 90a/12 

 ḳ.-ya 85b/8 

 ḳ.-rsa 31a/2 

 ḳ.-maḳ 35a/4 

   II. izin vermek 
 ḳ.-madı 28b/9 

ḳoca   kadının eşi, koca 
 ḳ.+m 9b/4 

 ḳ.+ñ 9b/5 

 ḳ.+muñ 9b/7 
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ḳol   kol (organ) 
 ḳ. 71a/7 

 ḳ.+da 71b/2 

ḳon-   kuş, sinek vb. bir yer inmek, 
konmak 

 ḳ.-dı 36a/11, 36a/13 

 ḳ.-am 36a/7, 36a/8 

 ḳ.-a 65a/1 

ḳonuḳ   konuk, misafir 
 ḳ. 38a/10 

ḳor   iyice yanarak ateş durumuna 
gelmiş yakacak, kor 

 ḳ.+ı 14a/9 

ḳorḫ-   korkmak (krş. ḳorḳ-) 
 ḳ.-aram 60b/1 

 ḳ.-ar 79b/6, 79b/7 

ḳorḫu   korku (krş. ḳorḳu) 
 ḳ.+sı 58b/4, 60b/13 

 ḳ.+sından 48a/5 

ḳorḫud-   korkutmak 
 ḳ.-uram 78b/2 

ḳorḳ-   korkmak (krş. korḫ-) 
 ḳ.-aram 69a/13 

 ḳ.-ardı 55b/5 

ḳorḳu   korku (krş. ḳorḫu) 
 ḳ.+sı 66b/5 

 ḳ.+sından 66b/5 

ḳoş-   (şirk) koşmak, ortak etmek 
 ḳ.-masun 50a/12 

 

ḳovcı   dedikoducu, kovcu 
 ḳ. 15b/13, 16a/1 

 ḳ.+dur 15b/13 

 ḳ.+laradur 15b/10 

ḳovcıluḳ (~ḳovculuḳ)   

dedikoduculuk, kovculuk 

 ḳ. 3a/12, 15b/11 

 ḳ.+dur 15b/9 

 ḳ.+dan 16a/7 

ḳoyun   koyun (hayvan) 
 ḳ. 30a/2, 58b/2 

 ḳ.+a 24b/5 

köhne   (Far.) eski, köhne 

 k. 60b/9 

kök   esas, kök 
 k.+üni kes- 18b/3, 18b/6 

kör   âmâ, kör 
 k. 15a/8 

köy   (Far.) köy 

 k.+e 28b/9 

ḳudret   (Ar.) yaratıcı güç, kudret 
 ḳ. 21b/3, 42b/7, 43a/3, 43a/5, 

43a/7, 43a/10, 43a/11, 43b/2, 

71a/4, 82a/1, 84b/4 

 ḳ.+dür 43a/4, 84a/12 

 ḳ.-ile 43a/1, 73a/13 

 ḳ.+e 84b/4 

 ḳ.+den 44a/10, 84b/8 

 ḳ.+i 42a/13, 43a/1, 84b/5 

 ḳ.+inüñ 42a/2 
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 ḳ.+ini 57b/9 

 ḳ.+inde bul- 48a/3 

 ḳ.+inden 32b/8 

 ḳ.+üñ 44a/9 

 ḳ.+ümüz 73a/10 

 ḳ.-i haḳīḳiyye 43a/8 

Kūfe   (y.a.) Kufe şehri 
 K.+ye 26b/4 

 K.+den 26a/5 

ḳul   Allah’a göre insan, kul, abd 
 ḳ. 10b/6, 15a/5, 57a/6 

 ḳ.+uñ 67b/7 

 ḳ.+um 62a/8 

 ḳ.+umdur 32a/2 

 ḳ.+ı 33a/6 

 ḳ.+unı 56a/13 

 ḳ.+laruñ 84b/2 

 ḳ.+larumuñ 85b/11 

ḳulaḳ   kulak (organ) 
 ḳ. ṭut- 71a/8 

 ḳ.+uñ 2a/3 

ḳunūṭ   (Ar.) Allah’ın rahmetinden 
ümit kesme, umutsuzluk 

 ḳ. 63b/10 

Ḳur`an   (Ar.) Kur’an-ı Kerim. Son 
semavi kitap, İslam dininin 
mukaddes kitabı 

 Ḳ. 67a/11, 88b/10, 88b/12 

 Ḳ.-ıla 7a/2 

 Ḳ.+uñ 80a/6 

 Ḳ.+ı 88b/9, 88b/10 

 Ḳ.+da 12b/4, 57b/5, 64a/13, 

69a/2, 73b/9, 81a/3, 89b/ 

 Ḳ.+dan 9a/8, 9a/9, 83a/3 

 Ḳ.-ı aẓīmde 32a/6 

ḳurb   (Ar.) yakınlık 

 ḳ.-ı ḥażret 76a/7 

ḳurd   köpekgillerden bir tür hayvan 
 ḳ. 30a/2 

ḳurtul-   bağını koparmak, kurtulmak 
 ḳ.-asın 37a/1 

ḳuş   kuş 
 ḳ. 36a/8, 36a/10, 36a/11, 

36a/12, 36b/4, 82b/13, 83a/1 

 ḳ.+ı 36a/10 

 ḳ.+lar 82b/2 

 ḳ.+cugaz 36a/2 

 ḳ.+cugazı 36a/2 

ḳūt   (Ar.) yaşamak için yenilen şey, 
yiyecek 

 ḳ. 25b/5, 35b/7, 35b/82 

 ḳ.+dan 29a/7 

Ḳūtu’l-ḳulūb   (e.a.) (Kalplerin 
Azığı) Ebu Talib-i Mekkî’nin 
ahlak ve tasavvuf konusunda 
yazdığı tanınmış eseri 

 Ḳ. 63b/4 

ḳuvvet   (Ar.) güç, kuvvet  
 ḳ. 7a/8, 12a/2, 18a/7, 23b/3, 

70a/5, 71b/2 
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 ḳ.+i 33b/10, 70b/7, 71a/1 

küçük   büyük karşıtı, küçük 
 k. 71b/9 

küfr   (Ar.) Allah’a inanmama, küfür 
 k. 8a/5, 29a/10, 32b/11, 63b/6 

 k.+dür 76b/6 

 k. ol- 32b/8 

 k.+e var- 32b/8 

 k.+e çek- 32a/11 

 k.+e düş- 79b/7 

 k.+den 59a/6 

küfrān   (Ar.) nankörlük 

 k.+ı 76b/2 

 k.-ı nimet 74b/6, 76b/2 

külhen   (Far.) hamam ocağı, külhan 

 k. 39b/8 

 k.+de 40a/2 

 k.+idür 39b/9 

küll   (Ar.) hep 

 k.+isi 33a/11 

Kürd   (kv.a.) Kürt, ön Asyada 
yaşayan bir topluluk 

 K.+lerüñ 18b/9 

 

 L 

lā-aḳall   (Ar.) en azından 

 l. 28b/13 

lā-büd   (Ar.) gerekli, yararlı 
 l. 45a/8, 64b/10, 65b/10, 82a/6, 

82a/7 

 l.+dür 37b/12, 45a/6 

lā-cerem   (Ar.) elbette, kuşkusuz 

 l. 47b/8 

lāf   (Far.) boş söz, laf 
 l. 23b/8 

lafẓ   (Ar.) lafız, söz 

 l. 2b/2  

 l. bul- 11b/9 

 l.-ıla 7b/11, 63b/13 

 l.+a 2b/2 

lā ḥavle velā ḳuvvete illā bi’llāhi’l- 

alī’il- aẓīm    (Ar.) Güç ve 
kuvvet sadece alî (yüce) ve 
azîm (büyük) olan Allah’a 
mahsustur. 

 l. 91a/1 

lā ilāhe illa’llāh   (Ar.) Allah’tan 
başka ilah yoktur. 

 l. 75b/8, 75b/13 

lākin   (Ar.) lakin, ancak, ama 

 l. 12a/5, 23a/3, 41a/11, 42b/2, 

43a/11, 46a/10, 67a/10, 70a/2, 

70a/4, 71b/5, 76a/6, 86a/2, 

87a/3 

lanet   (Ar.) Allah’ın af ve 
merhametinden mahrum 
olmaya ilişkin beddua, lanet 

 l. 3a/12, 8a/3, 8a/4, 8a/6 

 l. ḳıl- 7b/12, 7b/13 

 l.+den 8a/2 
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laṭīf   (Ar.) şirin, hoş, güzel, latif 
 l. 35a/7, 39a/7, 40b/3, 55b/9 

 l.+i 24a/5, 37a/5, 41b/2, 50a/10, 

50b/1, 65a/10, 80a/9 

laṭīfe   (Ar.) şaka, nükte, latife 

 l. 3a/12, 8b/1, 8b/10, 9a/6, 

9a/12, 9b/13, 12a/3 

 l. eyle- 8b/5, 8b/6, 8b/7, 9a/6, 

9a/11 

 l.+den 12a/7 

 l.+ler 9b/13 

lāyıḳ   (Ar.) uygun, layık 

 l. 5a/13, 57b/2 

 l. ol- 49b/13 

lāzım (~lāzum)   (Ar.) gerekli, lazım 

 l. 6a/7, 67a/3 

 l.+dur 46a/5, 46a/12, 47b/6 

 l. ol- 6b/2, 17a/4, 19a/13, 33b/6, 

33b/8, 43b/2, 46a/8, 53a/1, 

64a/1, 80a/10 

 l. gel- 64a/13 

lerze   (Far.) titreme 

 l. düş- 82a/7 

leşker   (Far.) asker 
 l. 55b/13, 70b/5 

 l. ol- 72a/2 

 l.+üñ 70a/10, 72a/2 

 l.+i 22a/7, 72a/62, 72a/7 

 l.+ini 72a/7 

 l.+indendür 70a/9 

 l.+leri 56a/1 

levāzım   (Ar.) lazım olan şeyler 
 l.+dan 29a/7 

levḥ   I.(Ar.) üzerine yazı yazılabilen 
düz nesne, levha 

 l.+i 89a/4 

   II. kutsal yazgı belgesi 
 l.-i maḥfūẓ 88a/9, 88b/2 

 l.-i maḥfūẓ-ıla 88a/11 

 l.-i maḥfūẓuñ 88a/12 

 l.-i maḥfūẓda 88a/10, 88b/12, 

89a/1 

 l.-i maḥfūẓdan 88a/12 

leykin   (Far.) lakin, fakat, ama 

 l. 7a/11, 53a/12, 54a/6, 69a/12, 

88b/8 

leẕẕet   (Ar.) tat, lezzet  
 l. 43b/5, 47a/8 

 l.+üñ 3a/1 

 l.+i 47b/10 

 l.+i 3a/3, 43b/6, 47b/12, 55b/9, 

76a/13 

 l.+lerüñ 2b/12 

libās   (Ar.) giyecek, elbise 

 l. 26b/6, 51a/1, 69b/6 

 l.+dur 33b/9 

 l.+lar 30a/6 

li’llāhi teālā   (Ar.) Allah yükseltsin. 
 l. 85a/5 
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livāṭa   (Ar.) erkekler arasındaki 
cinsel sapıklık 

 l.+dur 64a/6 

Loḳmān   (k.a.) Lokman Hekim. Aslı, 
yaşadığı yer ve zamanı 
bilinmeyen, çok uzun yaşadığı 
ve hastalıklara şifa bulduğu 
bilinen bir hekim 

 L. 5b/5, 5b/6, 22a/3 

lub   (Ar.) oyun, eğlence 

 l. 69b/6 

luġat   (Ar.) kelime, söz 

 l. 44a/12 

 l.-la 51a/3 

luṭf   (Ar.) kerem, ihsan, lütuf 
 l.+ı 92a/7 

 

 M 

 

mā-adā   (Ar.) başka 

 m. 47a/8 

maāṣī   (Ar.) isyanlar 
 m.+de 73b/7 

mābeyn   (Ar.) ara 

 m.+inde 41b/4 

mabūd   (Ar.) kendisine ibadet 
edilen, Allah 

 m. idin- 30a/10 

 m.+ı 33a/8 

 

mabūdlük   ilahlık 
 m.+de 50a/8 

macūn   (Ar.) hamur kıvamına 
getirilmiş ilaç, macun 

 m.+ı-y-ladur 19a/5, 20b/11 

mā-dām   madem (bağlama edatı) 
 m. 49b/6, 70b/3, 72a/7, 75a/11 

mādde   (Ar.) maya, öz, madde 
 m. 18b/4 

 m.+sin 19a/1, 19a/2 

 m.+sini 18b/3 

madūm   (Ar.) yok 

 m. 89a/11 

maġfiret   (Ar.) ilahî merhamet, 
bağışlama 

 m. 15b/6 

 m. olın- 65a/2 

 m. iyle- 91b/1 

maġlūb   (Ar.) yenilmiş, mağlup 

 m. ol- 46b/6 

 m. ḳıl- 54a/2 

 m. eyle- 70b/2 

maġrib   (Ar.) batı 
 m.+den 58b/9 

maġrūr   (Ar.) gururlu, kibirli 
 m. ol- 79b/5 

maḥabbet   (Ar.) sevgi, dostça 
konuşma, muhabbet 

 m. 77b/112, 81b/5 

 m.+i-y-le 22a/10, 55b/4 
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 m.+e 81b/6 

 m.+i 38b/13, 46a/4, 46a/6, 

80b/2, 81a/72, 81a/8 

 m.+inüñ 87b/13 

maḥāl   (Ar.) mahaller, yerler 
 m. 43b/10, 43b/12 

 m. ol- 43b/11, 43b/12 

maḥāll   (Ar.) mahal, yer, mekân 

 m.+e 27b/9 

 m.+i 83b/6 

maḥalle   (Ar.) mahalle 

 m.+nüñ 39b/9 

 m.+sinden 39b/8, 39b/12 

 m.+sindendür 39b/7 

maḥbūbrek   daha sevgili 
 m.+dür 40b/10 

maḥfūẓ   (Ar.) saklanmış, korunmuş 
 m. 88a/9, 88b/2 

 m.-ıla 88a/11 

 m.+uñ 88a/12 

 m.+da 88a/10, 88b/12, 89a/1 

 m.+dan 88a/12 

maḫlūḳ   (Ar.) halk edilmiş, 
yaratılmış 

 m.+ına 82a/13 

 m.+ından 28b/3 

maḫlūḳāt   (Ar.) yaratılmışlar 
 m.+uñ 75b/5 

 m.+ında 61a/1 

 

maḥmūd   (Ar.) övülmeye layık 

 m. 39b/13 

 m.+dur 29a/13, 29b/2 

 m. ol- 43a/4 

maḥrūm   (Ar.) yoksun, mahrum 

 m. ḳıl- 19b/8 

 m. ḳal- 3a/1, 71a/13 

maḫṣūṣ   I. (Ar.) bir şeye veya kişiye 
has, özel 

 m.-ıla 89a/3 

 m. ol- 23a/6 

   II. özellikle 
 m. 23a/2, 23a/13 

maḥsūsāt   (Ar.) duyularla hissedilen 
şeyler 

 m.+dan 76a/13 

maḥşer   (Ar.) kıyamet gününde 
ölülerin dirilip toplanacakları 
yer 

 m. 23b/11, 54b/5 

maḥv   (Ar.) yok etme, ortadan 
kaldırma 

 m. ol- 66b/13 

 m. it- 14a/7, 30b/9, 63a/11, 

67a/10 

 m. eyle- 14a/92, 63a/11, 67a/8, 

67a/10, 67b/2  

maḥż   (Ar.) kendisi, aslı 
 m.-ı dünyādur 22b/13 
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maḥżā   (Ar.) yalnız, sadece 

 m. 4b/4, 53a/10 

maīşet   (Ar.) geçinmek için gerekli 
olan şey 

 m. 67b/6 

 m.+i 59b/5 

maḳāl   (Ar) söz, kelam, konuşma 
 m. 1b 

maḳām   (Ar.) mevki, yer, makam 

 m. 77b/11 

 m.+dur 74b/2 

 m.+ından 77b/11 

 m.+laruñ 81b/1, 81b/5 

 m.+ları 75a/5 

 m.+lardandur 78a/2 

maḳbūl   (Ar.) kabul olunan, makbul 
 m. 47b/13, 62a/2, 62a/11, 86b/7 

 m.+dür 69a/11 

 m. ol- 91b/9 

maḳhūr   (Ar.) kahra uğramış, 
yenilmiş 

 m.+ı 48a/2 

maḳṣūd   (Ar.) istenilen şey, istek 

 m. 8b/2, 12a/11, 23a/11, 23b/3, 

45a/9, 50a/6, 64b/3, 84b/10, 

85a/11, 85a/12, 89a/7 

 m. ol- 23b/4, 44a/5 

 m.+ı 13a/11 

 m.+ıdur 11b/11 

 m.+uñı bul- 49a/9 

maḳūlāt   (Ar.) akla uygun olan 
şeyler 

 m.+da 43b/9 

maḳūle   (Ar.) akla uygun 

 m. 8b/4, 12a/11, 59a/1, 59a/1, 

86b/2 

maḳūle   (Ar.) çeşit, grup  
 m. 91b/7 

makūs   (Ar.) baş aşağı 
 m. 33a/3 

māl   (Ar.) mülk, servet, mal 
 m. 23b/6, 29a/3, 29b/9, 31b/5, 

32a/8, 32a/9, 32b/3, 34b/11, 

35b/4, 38a/10, 39a/2, 39a/4, 

39a/5, 39a/6, 39a/10, 39a/11, 

40b/13, 41a/2, 41a/4, 43a/2, 

43a/4, 44b/7, 45a/32, 45a/6, 

45b/10, 46a/6, 46a/9, 73a/9, 

77a/2, 79a/12, 83b/11 

 m.-ıla 29a/8, 31a/1, 41a/1, 

41a/9, 43a/2, 43a/11, 79b/1 

 m.+dur 29a/8, 31a/8, 33b/9, 

43b/7 

 m. ol- 73b/5  

 m. ḳo- 79a/12 

 m.+ı 24a/11, 29a/8, 31a/2, 

32a/3, 32b/13, 33a/2, 33b/5, 

33b/7, 35a/3, 38a/4, 39a/5, 

79a/13 
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 m.+dan 29a/4, 34b/3, 34b/8, 

39a/4, 40b/10, 40b/11, 45a/4, 

45b/2 

 m.+um 30b/82, 48b/2, 84a/4, 

84a/6 

 m.+umdur 38a/8 

 m.+umı al- 77b/5 

 m.+uñ 30b/8, 30b/12, 33b/12, 

34a/6, 38a/9, 39a/5, 45a/4 

 m.+uñı 39a/9 

 m.+ı  60a/3, 64a/2, 77b/6, 84a/3, 

84a/5 

 m.+ınuñ 6b/9 

 m.+ını 64a/5 

 m.+ını al- 65b/6 

 m.+ında 15b/2 

 m.+uñuz 29b/11, 73a/12 

mā-lāyanī   (Ar.) anlamsız, boş 
 m. işleme- 92b/5 

mālik   (Ar.) sahip, malik 

 m. 40b/8 

 m. ol- 35b/1, 40b/92 

malūm   (Ar.) bilinen, malum 

 m. 26b/3 

 m.+dur 66b/2, 70b/11 

 m. ol- 18b/6, 38a/11, 41a/8, 

48b/2, 53a/2, 70b/9, 71a/2, 

71a/3, 72a/1, 76b/4, 76b/7, 

90a/12 

 m. idin- 78b/13 

 m.+ı 40b/1, 42b/1 

 m.-ı şerīf 47b/1 

 m. ü cāh 30a/2 

manā (~mana)   (Ar.) anlam, mana 

 m. 75b/10, 85a/9 

 m.+dur 84b/10 

 m.-y-la 44b/13 

 m.+nuñ 75b/11 

 m.+yı 75b/3 

 m.+dan 75b/8 

 m.+sı 6a/9, 7a/6, 40b/8, 40b/9, 

41b/8, 42b/10, 42b/12, 53b/8, 

53b/9, 61b/4, 70b/4, 74a/9, 

76a/3, 77a/11, 84b/11, 87b/5 

 m.+sın 87b/4 

 m.+sından 41b/6 

 m.-yı kerīmi 45a/1 

 m.-yı laṭīf 35a/7, 40b/3 

 m.-yı laṭīfi 24a/5, 37a/5, 41b/2, 

50a/10, 50b/1, 65a/10, 80a/9 

manṣıb   (Ar.) makam, rütbe 

 m. 23a/8, 40b/5, 46a/4, 47a/13, 

60a/1 

 m.+ı 41a/11 

 m.+ı 46b/11 

maraż   (Ar.) hastalık, illet 
 m. 49b/7, 50a/3 

 m.+dur 14a/5, 37b/13, 47b/5, 

54a/10 

 m. ol- 46a/4 
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 m.+uñ 46a/12, 54a/12 

 m.+dan 54b/3, 57a/13 

 m.+ınuñ 54a/9, 57a/11 

marifet   (Ar.) maharetle bilme, 
marifet 

 m. 44a/3, 75b/11, 83a/9 

 m.+dür 44b/6, 72b/4, 78a/4, 

81b/2 

 m.+le 81b/8 

 m.+e 71a/8 

 m.+den 76a/4, 81b/2 

 m.+i 44a/3 

 m.+idür 44a/3 

 m.+lerdür 76a/3 

 m.+lerinüñ 75b/4 

marżiyye   (Ar.) razı olma, 
memnuniyet 

 m.+si 76b/6 

masḥara   (Ar.) eğlenme, istihza 

 m.+ya al- 10a/3, 58b/13 

maṣiyyet   (Ar.) günah, suç 

 m. 6b/12, 7a/1, 12a/4, 63b/7 

 m. ḳıl- 55b/10, 66a/3 

 m.+üñ 62b/11, 66b/6, 66b/8 

 m.+i 68b/12 

 m.+e 61a/12 

m.+e düş- 79b/6 

 m.+de 6b/10 

 m.+den 61a/13, 66b/11 

 m.+i 62b/10  

 m.+lere 40a/9 

maṣlaḥat   (Ar.) önemli ve ciddi iş, 
mesele 

 m. 11a/4 

 m.+ı 46a/9 

 m.+ından 67b/11 

 m.+larda 33b/6 

maşūḳ   (Ar.) âşık olunan, sevgili 
 m.+dan 39a/3 

maṭlab   (Ar.) talep edilen şey, istek 

 m. 90b/2 

 m.-ı ālā 91a/3 

maṭlūb   (Ar.) istenilen 

 m.+dur 41a/10 

māya   I. (Far.) mayalanmayı 
sağlayan madde 

 m. 19b/3 

   II. bir nesnenin özü, cevher 
 m.+sıdur 23a/2 

mażarrat   (Ar.) zarar, ziyan 

 m. ol- 49a/10 

maẓleme   (Ar.) haksızlık, zalimin 
zulmü 

 m.+den 15a/13 

 m.+si 15b/1 

maẓlūm   (Ar.) haksızlığa uğramış, 
zulüm görmüş, mazlum 

 m.+a 14b/8 

maẕūr   (Ar.) özürlü 

 m. 44b/9 
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 m. ṭut- 14a/11, 14a/12 

mecāzen   (Ar.) mecazlı olarak 

 m. 38b/8 

mechūl   (Ar.) bilinmeyen, meçhul 
 m. 15b/8 

meclis   I. (Ar.) bir konuyu müzakere 
etmek için bir araya gelenler, 
meclis 

 m. 86b/1 

 m. eyle- 86a/6 

 m.+inde 82b/9 

   II. toplantı yeri 
 m.+den 82b/8 

   III. eğlence yeri 
 m.+lerin 6b/13 

Medārik   (e.a.) Ebu’l-Berakât en-
Nesefî’nin Medârik veya 
Tefsirü’n - Nesefî olarak anılan 
eseri Medârikü’t- Tenzîl ve 
Hakâiku’t- Te’vîl 

 M.+de 90a/3 

meddāḥlıḳ   övücülük, meddahlık 
 m. ḳıl- 16a/8 

meded   (Ar.) imdat, medet 
 m. ḳıl- 74a/11 

 m.+ler 55b/9 

medḥ   (Ar.) övme, övgü 

 m. 3a/13, 40a/12, 48a/11, 49b/2, 

49b/10 

 m. olın- 16a/10, 16b/13, 17a/11 

 m. ḳıl- 47b/1 

 m. it- 16b/9, 16b/12, 17a/2, 

17a/6, 54b/12 

 m. eyle- 16a/10, 16a/12, 16b/5, 

17a/4, 17a/5, 17a/12, 17b/12, 

17b/8, 41a/6, 48a/1, 55a/1, 

55b/2 

 m.+i 17a/11, 49b/8 

 m.+ine 47b/2 

 m.+inde 8a/12 

meflūc   (Ar.) felce uğramış, inmeli 
 m. ol- 84b/1 

meger   (Far.) ancak, illâ, meger 
 m. 3b/9, 4b/7, 12b/3, 13b/9, 

20b/7, 44a/10, 59a/2, 63a/1, 

63a/4, 73a/8 

me`ḫūẕ   (Ar.) ele geçirilmiş, 
yakalanmış 

 m. ol- 56a/5 

mekr   (Ar.) oyun, hile 

 m.+ini 61a/2 

 m.+inden 46b/5, 63b/10 

mekrūh   (Ar.) yapılması şeriate 
uymayan, mekruh 

 m.+dur 35a/4, 76b/5 

 m.+ı 76b/6 

 m.+ına 76b/5 

melā`ike   (Ar.) melekler 
 m. 31a/11, 69b/8 
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melāyike   (Ar.) bk. melā`ike 

 m. 56a/2, 70a/9, 72a/2, 72a/6, 

72a/7 

 m.+nüñ 70b/6 

 m.+ye 44b/3, 44b/5 

melek   (Ar.) Allah katında bulunan 
ve nur olarak yaratılan 
varlıkların her biri, melek 

 m. 90a/7 

 m.+ler 50b/8 

 m. ü’l-mevt 61b/6, 61b/7, 61b/9 

 m. ü’l-mevti 61b/4 

melekūt   (Ar.) ruhlar ve melekler 
dünyası 

 m. 71b/8 

 m.+da 43b/8 

 m.+ı 42b/1 

melik   (Ar.) padişah, hakan 

 m. 75b/1 

 m.+de 43b/8 

melūn   (Ar.) lanetlenmiş, Allah’ın 
rahmetinden mahrum kalmış 

 m. 22b/4 

 m.+dur 22b/4, 23a/12 

memdūḥ   (Ar.) övülmüş 
 m. 55a/13 

memleket   (Ar.) yurt, memleket 
 m.+e 2a/4, 2a/5 

 m.+inde 59b/1 

 m.+lere 83b/9 

me`mūr   (Ar.) görevli, memur 
 m. 44b/10 

men   teklik 1. kişi zamiri, ben (krş. 
ben) 

 m. 69b/5 

men   (Ar.) men, önleme 

 m. olın- 87b/10 

 m. eyle- 7a/11, 24a/6, 70a/11, 

80a/13 

menfaat   (Ar.) yarar, çıkar, menfaat 
 m. 49a/10 

menkūl   (Ar.) rivayetle bilinen, 
nakledilmiş 

 m.+dür 90b/9, 91b/3 

menkūs   (Ar.) baş aşağı çevrilmiş 
 m. 33a/3 

menn   (Ar.)  ihsan etme 

 m. 26b/10 

mensūb   (Ar.) ait, bağlı, mensup 

 m. ol- 42b/11 

me`nūs   (Ar.) alışılmış 
 m. ol- 31a/1 

merdlik   mertlik, yiğitlik, erlik 
 m. 18b/6 

merdūd   (Ar.) kovulmuş, 
lanetlenmiş 

 m.+lara 54b/10 

merġūb   (Ar.) sevilen, makbul 
 m. 39a/7 

 m.+dur 39b/13 
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merḥamet   (Ar.) acıma, merhamet 
 m. eyle- 56b/3 

 m.+üm 60a/11 

mertebe   (Ar.) derece, mertebe 

 m. 38b/6, 52a/1, 76a/8 

 m.+de 26a/11 

 m.+sine 25a/4, 25a/62 

mervī   (Ar.) rivayet edilmiş 
 m.+dür 91a/3 

mesāvī   (Ar.) meskenler,evler 
 m. 58b/11 

mescid   (Ar.) camiden küçük ibadet 
yeri, mescit 

 m.+e 67a/6 

meẟel   (Ar.) misal, öğretici hikâye 

 m.+i 36b/11 

meẟelā   (Ar.) söz gelişi, mesela 

 m. 2a/9, 3a/2, 5a/10, 15a/3, 

21a/3, 45b/9, 45b/13, 67a/5, 

84a/13, 85a/3, 85b/7, 86a/5, 

86b/11 

meẟellü   bunun gibi, buna benzer 
 m.+leri 51b/2 

mesḥ   (Ar.) sığama, sıvazlama 

 m. eyle- 48b/10 

meskenet   (Ar.) yoksulluk 

 m.+de 24b/11 

meşġale   (Ar.) meşguliyet, iş 
 m.+den 88a/4 

 m.+si 34b/8 

 m.+siyle 88a/2 

 m.+sini 35b/9 

meşġūl   (Ar.) bir işle uğraşan, 
meşgul 

 m. 35a/4 

 m. ol- 17a/13, 27a/12, 33b/13, 

34b/1, 34b/8, 39b/12, 42b/10, 

49b/1, 68b/6, 72a/5, 72a/8, 

73b/4, 75a/2, 81b/4 

 m. ḳıl- 76a/9 

 m. it- 34b/9 

meşhūr   (Ar.) tanınmış, meşhur 
 m. ol- 15a/7 

mevc   (Ar.) dalga 

 m.+i 46b/8 

mevcūd   (Ar.) var, mevcut 
 m.+uñ 42a/3 

mevcūdāt   (Ar.) varlıklar, mevcutlar 
 m. 42a/9 

meveddet   (Ar.) muhabbet, sevgi 
 m. eyle- 63a/1 

mevlā   (Ar.) Allah 

 m.+dan 54b/7 

meyl   (Ar.) yönelme, meyil 
 m.+i 85b/9 

meyyit   (Ar.) ölü 

 m.+leri 89a/9 

mezbele   (Ar.) çöplük 

 m. 77a/12 

 m.+lerden 25b/8 
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meẕellet   (Ar.) alçaklık, aşağılık 

 m.+de 46b/6 

 m.+inde 46b/2 

meẕemmet   (Ar.) ayıplanacak şey 
veya durum 

 m. 47b/13, 55a/6, 55b/5 

 m.+i 49b/8 

 m.+den 55a/11 

 m.+i 47b/4 

 m.+inde 29a/2 

meẕkūr   (Ar.) zikredilen, adı geçen 

 m. 91b/3 

meẕmūm   (Ar.) ayıplanan, hor 
görülen 

 m. 17b/4, 22b/6, 45a/3, 55b/1 

 m.+dur 7b/13, 9a/3, 18a/8, 

18a/10, 22b/7, 23a/12, 29b/5 

 m.+ı 55a/13 

meẕmūme   (Ar.) bk. meẕmūm 
 m.+derdür 35a/9 

Mıṣr   (y.a.) Mısır ülkesi 
 M. 45a/11 

miḥnet   (Ar.) sıkıntı 
 m.+e 72b/10 

 m.+de 73a/7, 73a/9 

 m.+i 21a/13 

miḳdār   (Ar.) ölçü, miktar 
 m. 10a/2, 45a/9, 68b/9, 79a/12 

 m.-ıla 29a/3, 59b/5 

 m.+ı 46a/8 

 m.+ı 3b/6, 23b/5, 33b/9, 34a/6, 

34b/10, 34b/13, 35b/4, 43b/2, 

45a/4, 45b/2, 45b/3, 57a/12, 

67b/8, 68b/3 

 m.+ıdur 24b/11, 78a/3 

 m.+ı-y-la 25a/1, 25a/11, 25a/12, 

28b/13, 

 m.+ını 57b/4 

 m.+ına 38a/9 

 m.+ından 24b/9, 24b/122, 30b/5, 

32b/11, 34b/11, 35a/1, 35b/7, 

35b/8, 35b/9 

 m.+ınca 29b/8, 38b/3 

mīl   (Fr.) mil, uzaklık ölçü birimi 
 m. 10b/7, 82a/9 

milk   (Ar.) taşınmaz mal, mülk 

 m.+i 41a/12 

 m.+iñi 42b/6 

 m.+ine 45a/11 

 m.-i ḫazīnedārı 75a/13 

minber   (Ar.) minber 
 m. 26a/2 

minnet   (Ar.) bir iyilik karşısında 
kendini manevi olarak borçlu 
hissetme, minnet 

 m. 49a/4, 49a/5, 49a/7 

 m.+le 55a/7 

 m. eyle- 52b/11 

mirā`   (Ar.) ikiyüzlü 

 m. 7a/3 



 

 

412

miẟāl   (Ar.) örnek, misal 
 m.+i 18b/3 

miẟillü   gibi, benzer 
 m. 82b/12 

miẟḳāl   (Ar.) bir buçuk dirhemlik 
ağırlık ölçüsü 

 m. 36b/82 

 m.+dür 36b/2 

miskīn   (Ar.) zavallı, miskin 

 m. 51b/3 

miẟl   (Ar.) eş, benzer 
 m.+i 37a/11, 64b/9, 77a/3, 

84b/13, 88a/12 

misvāk   (Ar.) diş temizliğinde 
kullanılan lifli ağaç, misvak 

 m. 89b/3 

miyāne   (Far.) orta hâlli 
 m. ol- 29b/4 

muāḳıb   (Ar.) ceza veren 

 m. ol- 53b/4 

muallaḳ   (Ar.) boşlukta duran, 
kendi hâline bırakılmış 

 m. dur- 64b/13 

muāmele   I. (Ar.) davranış, 
muamele 

 m. eyle- 20a/13 

 m.+lerin 68a/10 

   II. alış veriş 
 m.+sinde 52b/10 

 

muārıż   (Ar.) muhalif, karşı çıkan 

 m. 11b/11 

muaṭṭal   (Ar.) atıl bırakılmış 
 m. ḳıl- 71a/10, 71a/11 

muāvaża   (Ar.) değişen 

 m. ol- 39a/1 

muāvenet   (Ar.) yardım 

 m. 14b/8 

 m. ol- 76a/12 

 m. eyle- 45a/7 

Muāviye   (k.a.) Muaviye. Sahabe-i 
kiramdan olup Şam'da valilik 
ve halifelik yaptı. 
Peygamberimizin kayınbiraderi 
ve vahiy katibi idi. 

 M. 19b/11 

muavvezeteyn   (Ar.) Kur’an-ı 
Kerim’in 113. ve 114. sureleri 

 m. 90a/2 

Muāẕ   (k.a.) Ebû Abdurrahman 
Mu’az b. Cebel b. Amr el-
Ensarî. Peygamberimizin 
katiplerinden ve 
hazinedarlarından olduğu 
zikredilen meşhur sahabi. 

 M. 4a/1 

mubāḥ   (Ar.) yapılmasında dinen 
sakınca olmayan, mübah 

 m.+dur 45b/2, 51a/1, 51a/5, 

51a/6 
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 m. ol- 14b/4, 22b/12, 45b/11  

mubāḥāt   (Ar.) mübahlar 
 m.+de 65b/6 

Muḍar   (Ar.) Araplarda meşhur 
kabilelerden birinin adı 

 M. 26b/2 

muḥabbet   (Ar.) dostluk, sevgi 
 m. eyle- 32a/2 

muḥaddiẟ   (Ar.) hadis alimi 
 m. 27a/11 

muḥāl   (Ar.) imkânsız, muhal 
 m. 36a/12, 36b/7, 36b/12, 89a/8 

 m.+dür 38b/6 

muḫālif   (Ar.) karşı, muhalif 
 m. ol- 79b/13 

muḫālifet   (Ar.) aykırılık, muhalefet 
 m. 77a/8 

 m. ol- 70b/5 

 m. ḳıl- 23a/5 

 m. eyle- 21b/13, 65a/5, 70a/92 

 m.+de 71b/3 

muḫalliṭ   (Ar.) alt üst eden, 
karıştıran 

 m. 86a/5 

 m. ol- 84b/12, 86b/3 

Muḥammed   (k.a.) Hz. Muhammed 
(s.a.s.). Son peygamber. Pek 
çok övülmüş anlamında bir 
isim olup ilk olarak 
peygamberimize verilmiştir.  

 M. 30a/11, 41b/3 

 M. Muṣṭafā 28a/5 

 M. Muṣṭafā’nuñ 90b/2, 90b/4 

 M. Muṣṭafā’ı 91a/2 

muḥanneẟ   (Ar.) güvenilmez, namert 
 m.+ler 15a/10 

muḥarrik   (Ar.) tahrik eden 

 m. ol- 84b/11 

muḥāsib   (Ar.) muhasebeci 
 m. 57a/6 

muḫāṭab   (Ar.) kendisine söz 
söylenen, muhatap 

 m. ol- 11b/9 

muḫāṭara   (Ar.) tehlike 

 m.-y-la 46b/10 

muḫliṣ   (Ar.) samimi, özü doğru 

 m. 51a/9 

 m. bul- 86b/5 

 m.+ler 83a/12, 83a/13 

muḥtāc   (Ar.) ihtiyacı olan, muhtaç 

 m. ol- 23b/7, 23b/10, 37b/6, 

37b/7, 84a/11 

 m. gör- 32a/12 

muḫtaṣar   (Ar.) kısaltılmış 
 m. 28a/11, 34b/13 

 m. ol- 43b/6 

muḫtelif   (Ar.) farklı, muhtelif 
 m. 70b/10, 70b/11, 72a/2 
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muḫteliṭ   (Ar.) karışık, karma 

 m. ol- 85a/3, 85a/4, 86a/5, 

86b/10 

muḥtesiblik   düzeni sağlama işi 
 m. it- 14b/11 

muḳābele   (Ar.) karşılık 

 m. ḳıl- 52a/8 

 m.+sinde 19a/11, 19a/12, 

38b/13, 42a/4, 52b/13, 70b/4 

 m.+sindedür 2a/6 

muḳaddem   (Ar.) öncelikli 
 m.+dür 71a/4 

muḳaddemā   (Ar.) bundan önce 

 m. 7a/2, 35a/13, 86a/9 

muḳadder   (Ar.) takdir olunmuş 
 m.+dür 37a/3 

muḳarrer   (Ar.) kararlaştırılmış 
 m.+dür 66b/1 

 m. ol- 80b/10 

muḳtedā   (Ar.) örnek alınan, uyulan 

 m. 25a/12 

 m.+ya 65b/10 

 m.+sı 65b/2 

mūle   (Ar.) tutkun, düşkün 
 m. 47b/3 

munḳaṭı   (Ar.) ara verilmiş 
 m. ol- 21a/9, 40a/10, 43a/12, 

43a/13 

muntaẓır   (Ar.) bekleyen 

 m. ol- 74a/6 

murād   (Ar.) maksat, ulaşılmak 
istenen şey, niyet 

 m. 23a/9, 23b/6, 33a/11, 59a/11, 

59a/12, 91b/4 

 m. it- 15a/2 

 m. idin- 21b/6 

 m.+uñ 68a/3 

 m.+ı 85a/7 

 m.+umuz 77b/1 

muraḳḳaa   (Ar.) kâğıt tabakaların 
yapıştırılmasıyla elde edilen 
mukavva 

 m. 88b/3 

murdār   (Ar.) pis, mundar 
 m.+ı 22b/1 

murdārāt   (Ar.) mundar olanlar 
 m. 14b/2 

Mūsā   (k.a.) Hz. Musa peygamber. 
Yahudilerin en büyük 
peygamberi 

 M. 28a/4 

musaḫḫar   (Ar.) ele geçirilmiş 
 m. ol- 42a/7, 42b/9, 55a/8 

 m. ḳılıvir- 55a/9 

musallaṭ   (Ar.) sürekli rahatsız eden, 
musallat 

 m. ḳıl- 69b/7 

muṣannif   (Ar.) müellif, kitap yazan 
 m. 47b/8 
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muṣḥaf   (Ar.) Kur’an-ı Kerim 

 m.+a 67a/6 

muṣırr   (Ar.) ısrarcı davranan, 
üsteleyen 

 m. ol- 63b/7, 64b/4 

muṣībet   (Ar.) kötülük, musibet 
 m. 15b/10, 74a/7 

 m.+dür 61b/1 

 m.+de 73b/11, 73b/12, 74a/3, 

74a/11 

 m.+üñi 74a/13 

 m.+leri 74a/1 

Muṣṭafā  (k.a.) (seçilmiş, güzide) Hz. 
Muhammed’in adı 

 M. 28a/5 

 M.+nuñ 90b/2, 90b/4 

 M.+ı 91a/2 

muteber   (Ar.) değerli 
 m.+dür 31b/2 

muteberrek   daha değerli 
 m.+dür 38a/10 

mutedil   (Ar.) ne çok ne az, ortada 
bulunan 

 m. ol- 18a/7 

muṭī   (Ar.) itaat eden, tabi 
 m. ol- 71a/9, 72a/10 

Muṭarrif   (k.a.) bk. Muṭarrif bin 
Abdullāh 

 M. 11b/12, 11b/13, 12a/2 

 

Muṭarrif bin Abdullāh   (k.a.) Güzel 
söz söylemekle meşhur 
muhaddis 

 M. 6b/3 

muttaṣıl   (Ar.) aralıksız 

 m. 5b/5 

muvāfaḳat   (Ar.) uygunluk 

 m.+e 85b/6 

muẓaffer   (Ar.) galip, yenmiş 
 m. 59a/13 

mübārek   I. (Ar.) kutlu, mübarek 

 m. ol- 6a/5, 19b/1 

   II. aziz, hürmetli 
 m. 60a/10 

mübāşeret   I. (Ar.) cinsel ilişki 
 m. 7b/11 

   II. başlama 
 m. it- 34a/13 

 m. eyle- 53a/8 

mübtelā   (Ar.) düşkün 

 m. ol- 5b/3 

mücāhede   (Ar.) uğraşma 

 m. it- 54b/2 

 m. eyle- 21a/10 

mücerred   (Ar.) yalnız, mücerret 
 m. 76a/2 

müdāvemet   (Ar.) devamlılık 

 m. it- 90b/6 

müdbir   (Ar.) bedbaht 
 m.+lerüñ 46b/10 
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mü`eddī   I. (Ar.) sebep olan 

 m. ol- 49b/92  

   II. eda eden, yapan 
 m. ol- 49b/13 

müflis   (Ar.) iflas etmiş 
 m. ḳal- 14a/8 

müftī   (Ar.) fetva veren, müftü 

 m. 27a/11 

mühim   (Ar.) önemli, mühim 

 m. 6a/8 

 m.+dür 7b/6, 17b/6, 29b/6, 

87b/4 

 m. ol- 5a/1, 5a/2 

 m.+üñ 5a/8 

mühimrek   daha önemli 
 m. 73a/3 

mühimmāt   (Ar.) önemli işler 
 m.+ındandur 3a/9 

mühlet   (Ar.) vade, mühlet 
 m. vir- 61b/6, 61b/9 

mühlik   (Ar.) helak eden, tehlikeli 
 m. 7a/8 

mühlikāt   (Ar.) kötü ve günah olan 
işler 

 m.+dendür 20a/5 

mükedder   (Ar.) kederli 
 m. 81a/9 

mükellef   (Ar.) yükümlü, mükellef 
 m. 21b/2 

 m.+sin 21b/4 

mükemmel   (Ar.) eksiksiz, kusursuz 

 m. ol- 47a/3 

mü`min   (Ar.) inanan, Müslüman 

 m. 4a/10, 8a/2, 10b/6, 14a/1, 

64b/12, 79b/6, 90b/4 

 m.+üñ 37a/8, 72b/9, 85a/6, 

88a/2 

 m.+e 67b/2 

 m.+lerüñ 27a/5 

mümkin   (Ar.) olabilir, mümkün 

 m. 39a/2, 72b/5, 88b/4 

 m.+dür 43a/10, 65a/8 

 m. ol- 3b/4, 23a/3, 68b/1, 76b/1, 

78a/11, 88b/5, 89a/3 

münādī   (Ar.) nida eden, tellal 
 m. 54b/5 

münāfıḳ   (Ar.) dinî kurallara 
inanmadığı hâlde inanmış gibi 
görünen, münafık 

 m. 65a/1 

 m. ol- 10a/11, 13b/7 

münāsebet   (Ar.) ilgi, münasebet 
 m. ol- 88a/11 

 m.+i 62b/2 

münāsib   (Ar.) uygun, yaraşır 
 m. 2b/2, 41b/4 

 m.+in 77a/11 

münezzeh   (Ar.) arınmış 
 m.+dür 75b/6 
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münkir   (Ar.) inkar eden, imansız 

 m. ol- 13b/9, 69b/12 

mürā`ī   (Ar.) riyakâr, ikiyüzlü 

 m. 54b/6 

 m. ol- 53a/13, 79b/5 

 m.+ler 50b/6 

müretteb   (Ar.) düzenlenmiş 
 m. 62a/5 

mürtekib   (Ar.) haram fiiller işleyen 

 m. ol- 40a/9 

mürüvvet   (Ar.) mert insanlara 
yakışır erdem ve haslet 

 m. 38a/10 

 m.-le 38a/7, 38a/8 

 m.+üñ 38a/11 

 m.+in 51a/2 

müsāmaḥa   (Ar.) göz yumma  
 m. it- 92a/2 

müsellem   (Ar.) tasdik olunan 

 m.+dür 71a/6 

 m. ol- 47a/4 

 m. ḳıl- 72a/9 

müshil   (Ar.) ishal meydana getiren 

 m. 18b/2, 18b/4 

 m. ol- 18b/13 

Müsilmān   (Ar.) Müslüman, İslam 
dininden olan 

 M. 11a/9, 64a/9, 64a/10 

 M. ol- 8a/8, 59a/7, 65a/13 

 M.+uñ 8a/11 

 M.+a 63b/13 

 M.+laruñ 8a/12, 30a/2 

Müsilmānluḳ   Müslümanlık, 
İslamiyet 

 M. 57a/11 

 M.+uñ 30b/2 

 M.+ı 59a/7, 80a/6 

müstaġnī   (Ar.) gözü gönlü tok 

 m. ol- 34b/7, 61a/6 

müstaġraḳ   (Ar.) gark olmuş, batmış 
 m. ol- 45a/5, 46a/11 

müṣtaḳīm   (Ar.) doğru 

 m. ol- 3a/7, 3a/8 

müstecāb   (Ar.) Allah tarafından 
kabul edilen 

 m. ol- 91b/3 

müstevlī   (Ar.) egemenliği ve 
yönetimi altına alan 

 m. ol- 42a/12 

müşābih   (Ar.) benzer 
 m. ol- 89a/4, 89a/5 

müşāhede   (Ar.) şahit olma, görme 

 m. ḳıl- 32b/1 

 m. it- 52b/4 

 m.+sin 2b/12 

müşkil   (Ar.) zor, müşkül 
 m. 38b/3, 86b/1 

 m.+dür 3b/4, 54a/12, 73a/13 

 m. ol- 41a/2, 54a/13 

 m.+regi 72b/13 
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müteallıḳ   (Ar.) bağlı, ait 
 m. 7a/1, 49a/12 

 m.+dur 33b/3 

 m. ol- 3a/4, 3a/13, 33b/4, 34a/2, 

43b/13 

müteġayyir   (Ar.) değişen 

 m. ol- 43b/12, 46b/11 

müteḥammil   (Ar.) taşıyabilen 

 m. 64b/2 

müteḳāżī   (Ar.) borcunu ısrarla 
isteyen 

 m. ol- 86a/4 

mütekebbirlük (~mütekebbirlik)  

kibirlilik, büyüklük 
 m. 21a/4, 58b/4 

 m. ḳıl- 56a/13 

 m. eyle- 58b/1 

 m.+idür 57a/3 

mütenāhī   (Ar.) biten, sona eren 

 m. ol- 89a/3 

 m.+den 89a/2 

müterettibe   (Ar.) sorumluluğunu 
düzenli olarak yerine getiren 

 m.+dür 91b/8 

müvekkel   (Ar.) vekil tayin edilmiş 
olan 

 m. ḳıl- 69b/10, 70a/5,  

 m.+ündür 71a/6 

müyesser   (Ar.) kolay yapılan 

 m. ol- 20b/5, 33b/11, 72a/10 

 m. ḳıl- 74a/11 

müzāḥame   (Ar.) acı ve sıkıntı 
verme 

 m.+siyle 87b/12 

müzd   (Far.) karşılık, bedel 
 m.+i 50b/7 

müẕekkir   (Ar.) zikreden, Allah’ın 
adını anan 

 m. ol- 27a/11 

 

 N 

 

nā-çīz   (Far.) değersiz 

 n. 57b/12 

nā-dān   (Far.) bilmez, cahil 
 n.+sın 7a/7 

nā-dānluḳ   cahillik 
 n. 76b/13 

nafaḳa   (Ar.) geçinmek için gerekli 
olan şeyler, nafaka  

 n. vir- 56b/2 

 n. ḳıl- 33b/5 

 n. idin- 33b/7 

nāfile   (Ar.) farz veya vacip 
olmayan ibadet, nafile namaz 

 n. ḳıl- 91b/9  
nā-gāh   (Far.) ansızın, birden bire 

 n. 28b/9 

nahv   (Ar.) söz dizimi, sentaks 
 n.-ıla 51a/3 
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nā-kes   (Far.) alçak 

 n. 26a/12 

nāḳıṣ   (Ar.) noksan, eksik 

 n. ol- 41b/12 

nāḳıṣluḳ   eksiklik, noksanlık 
 n. ol- 41b/10 

naḳl   (Ar.) hikâye etme, anlatma 

 n. olın- 9a/13 

 n. it- 15b/13, 16a/6 

naḳş   (Ar.) nakış 
 n.-ı maḥsūs-ıla 89a/3 

nalın   (Ar.) takunya 

 n. 60b/8 

nām   (Ar.) ad, nam   
 n.+ı 58a/1 

 n. u nişānum 83a/2 

nā-maḥrem   evlenmeleri şer’an 
mümkün olan, namahrem 

 n.+e 67a/5 

namāz   (Far.) İslam’ın beş şartından 
biri, namaz 

 n. 53a/9, 53a/12, 54a/1, 54a/2, 

54a/5, 86b/9 

 n. ḳıl- 10a/12, 51b/13, 53a/11, 

68b/7, 69a/10, 90b/10, 91a/5, 

91b/7 

 n.+ı 50b/2, 53b/1, 53b/3, 54a/3, 

54a/4, 54a/7 

 n.+a 53a/7, 53a/8, 82a/9 

 n.+da 53a/10, 53b/1, 74b/9 

 n.+um 79b/4 

 n.+ı 25b/2, 25b/3, 51b/10, 

53b/3, 54a/8 

 n.+ın 51b/12 

 n.+ından 86b/9, 90b/10 

nā-mütenāhī    sonsuz 

 n. ol- 89a/2 

nā-peydā   (Far.) bulunmayan, yok 

 n. ol- 81a/1 

nās   (Ar.) insanlar, halk 

 n. 27b/12 

 n.+uñ 59b/4 

naṣīb   I. (Ar.) pay, nasip 

 n.+üñ 35b/7, 53b/6 

 n.+i 86a/10 

   II. Allah’ın takdiri, kısmet 
 n. 37a/3 

 n.+i 56a/1 

   III. bir kimsenin ulaşabileceği 
değer 

 n. bul- 60b/2 

naṣīḥat   (Ar.) öğüt, nasihat 
 n. ḳıl- 28b/2, 57a/1 

 n.+üñ 36a/5, 36b/5 

 n.+ı 28b/3, 36b/4 

nāyib   (Ar.) vekil 
 n.+idür 1b/10 

naẓar   (Ar.) bakış, nazar 
 n. 83b/5 

 n. olın- 34a/4 
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 n. ḳıl- 26b/7, 26b/11, 34b/10, 

67a/6, 75a/2, 83b/4, 83b/5 

 n. it- 3a/3, 46a/11, 54a/6 

 n. eyle- 18b/5, 49b/5, 58b/1, 

65a/5 

 n.+uñı 72b/8 

 n.+ı 83b/3, 87a/52 

nāẕil   (Ar.) inen 

 n. ol- 74b/11 

naẓīr   (Ar.) eş, benzer 
 n.+isin 37a/11 

ne   ne 
 n. 5a/13, 5b/1, 5b/9, 6a/6, 

11a/10, 15a/9, 15b/7, 16b/4, 

30a/10, 31a/11, 31a/12, 32b/1, 

32b/22, 36a/2, 38a/1, 38b/1, 

41a/8, 42b/2, 43a/6,  43b/9, 

43b/10, 44a/8, 44b/4, 46a/12, 

48b/4, 49b/11, 51a/12, 52b/3, 

57a/1, 59b/1, 60a/12, 60b/13, 

61a/13, 62a/6, 62a/8, 64b/8, 

65a/5, 66b/9, 67b/12, 68a/8, 

70a/3, 73b/8, 76b/10, 78b/12, 

80a/5, 82a/2, 84a/3, 88b/5, 

91b/11, 92a/9, 92a/13, 92b/4 

 n.+dür 3b/1, 6a/13, 18b/5, 

19b/6, 20a/10, 26b/8, 26b/12, 

30b/11, 31a/13, 34a/4, 36b/10, 

53b/8, 57a/4, 72b/12, 76b/2, 

76b/9, 77a/13, 86a/11, 87b/3 

 n. ile 78b/12 

 n’yle 50b/4 

 n’ol- 83a/1 

 n. ḳıl- 62a/8 

 n’eyle- 4a/6, 36b/5, 36b/9 

 n.+nüñ 69a/10, 89b/12, 89b/13 

 n.+den 53a/1, 92a/10 

 n.+si 32b/4 

 n. idügin 5b/7, 62b/1 

 ne...ve ne   ne...ne, ne...ne de 
 n. 4b/2, 15b/3, 28b/6, 43b/7, 

47a/6, 53b/7, 55a/1, 58a/1, 

58a/8, 70b/12 

nebātāt   (Ar.) bitkiler 
 n.+dan 42b/5 

necāt   (Ar.) kurtuluş 
 n.-ı ebedīdür 86a/1 

nedāmet   (Ar.) pişmanlık 

 n. 66b/12 

nef   (Ar.) yarar 
 n. 4b/1, 4b/2 

 n.+dür 4b/4 

nefes   (Ar.) soluk, nefes 
 n. 61a/11 

 n.+de 79a/6 

nefīr   (Ar.) topluluk 
 n.+ü 42b/8 

nefīs   (Ar.) çok güzel, mükemmel 
 n.+i 61a/9 
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nefret   (Ar.) nefret, igrenme 

 n. 77b/12 

 n. ḳıl- 55a/11 

nefs   (Ar.) öz varlık, kişilik, nefis 
 n. 23b/13, 70b/3 

 n.+üñ 86a/10 

 n.+üñe 13b/12, 20a/10 

 n.+i 53a/12, 53b/1, 66b/3, 

69b/13, 88a/2 

 n.+ini 24a/6 

 n.+inde 49b/8 

nefsī   (Ar.) nefisten gelen şeyle 
ilgili, kişiye ait 

 n. 23b/1 

nehy   (Ar.) men etme, yasaklama 

 n. eyle- 8b/6 

neseb   (Ar.) soy, nesil 
 n.+i 77b/22 

 n.+idür 77b/2 

nesl   (Ar.) nesil, soy 

 n.+indenem 45b/9 

nesne   şey, varlık, nesne 
 n. 1b/10, 1b/11, 5a/8, 8b/9, 9a/2, 

10a/10, 11b/10, 15b/4, 16b/2, 

18a/3, 18a/5, 20a/7, 20b/6, 

21b/11, 21b/13, 22a/1, 22b/4, 

22b/7, 22b/8, 23a/5, 23b/13, 

24a/3, 24a/12, 24b/6, 27a/3, 

30a/82, 31b/9, 32b/10, 33a/1, 

33a/7, 33b/112, 34a/7, 34a/11, 

34b/9, 35a/3, 35a/11, 35b/1, 

35b/2, 36a/9, 38a/7, 38b/8, 

38b/13, 39a/13, 40a/11, 41b/92, 

41b/11, 42a/12, 43a/12, 43b/7, 

44a/4, 45b/1, 45b/12, 47a/12, 

48a/4, 50b/9, 50b/11, 52b/10, 

53b/4, 54a/2, 54a/3, 54b/11, 

55a/6, 57a/10, 57b/12, 58a/4, 

58a/5, 58a/9, 58a/10, 61a/7, 

66b/12, 67a/5, 67b/5, 68a/1, 

69a/8, 70b/10, 71b/12, 72a/13, 

73a/3, 75b/2, 75b/9, 76a/9, 

76a/12, 76b/6, 76b/7, 78a/12, 

78b/3, 78b/6, 81a/4, 81b/8, 

82a/11, 83b/12, 85a/2, 85b/13, 

86b/7, 87a/11, 88b/2, 88b/3, 

88b/12, 89a/2 

 n.+dür 14a/6, 24a/9, 32a/9, 

72b/4, 79b/1, 85b/2 

 n. ile 20b/6, 30a/82, 33b/11, 

35b/1, 35b/2, 39a/13, 45b/12, 

48a/4, 61a/7, 66b/12, 72a/13, 

81b/8 

 n.+nüñ 33a/7, 84b/7, 89a/6 

 n.+i 2a/8, 5a/2, 9a/4, 13a/2, 

15b/12, 21b/9, 22a/10, 33a/1, 

37b/6, 37b/7, 37b/8, 38a/4, 

49a/2, 50b/13, 57b/10, 81a/5, 

84b/5, 84b/7, 88b/7, 89a/2 
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 n.+ye 6a/7, 12a/1, 21b/4, 34b/8, 

36b/6, 36b/7, 43b/6, 44b/122, 

84a/11 

 n.+de 75a/8, 76a/13, 76b/7, 

89a/3 

 n.+den 10a/11, 18a/6, 72b/6, 

77b/1, 78b/4, 88b/4 

 n.+dendür 22b/6 

 n.+ñe 89a/4 

 n.+ler 1b/82, 22b/4, 22b/12, 

24a/12, 38a/6, 42a/11, 43b/9, 

43b/10, 43b/11, 49b/13, 51b/6, 

58a/11, 88b/5 

 n.+lerdür 23a/7, 42b/5 

 n.+lerüñ 3b/1, 42b/8, 44a/6, 

49b/5, 69a/7, 73b/5, 88a/13, 

89a/1 

 n.+leri 2b/6, 24b/3, 64a/5, 

88b/8 

 n.+lere 8a/1, 27a/12, 36b/12, 

43b/13, 81a/3, 86b/3 

 n.+lerde 49a/11, 73b/7 

 n.+lerdeki 86b/2 

 n.+lerden 6b/11, 34b/7, 70a/6, 

75b/6, 79b/11 

netīce   (Ar.) sonuç 

 n.+si 66a/9 

neūẕü-bi’llāh   (Ar.) “Allah’a 
sığınırız” anlamında dua sözü 

 n. 89a/11 

nev   (Ar.) tür, cins 
 n. 34a/7 

 n.+dür 33b/4, 42b/3 

 n. ol- 44a/10 

 n.-i evvel 33b/5 

nevḥa   (Ar.) yüksek sesle bağırma, 
nara 

 n.+sın 82b/1 

nevmīdlük   ümitsizlik 
 n. 61b/10 

nıṣf   (Ar.) yarı, yarım 

 n.+ı 72b/8, 72b/11 

 n.+ıdur 69a/1, 72b/5 

nice   I, nasıl, nice 
 n17a/8, 27a/12, 35b/10, 46a/11, 

52a/3, 61a/13, 63a/6, 66a/12, 

68a/5, 68a/6, 84b/7, 88b/8 

 n.+dür 3b/1  

 n.+idügin 62b/1, 62b/2 

   II. pek çok, oldukça fazla 
 n. . 2a/7, 4a/7, 9a/7, 28b/5, 

46a/5, 32a/3, 35a/10, 46b/9, 

60b/3, 83a/4 

 n.+lerüñ 66a/1 

   III. ne kadar, kaç 
 n. 82a/4, 82a/5 

 n.+dür 31b/2 

niçün   neden, niçin 
 n. 11b/13, 48b/12, 49b/3, 60a/6, 

60a/7, 74b/10, 74b/11, 76b/3 
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nidā   (Ar.) çağırma, bağırma 

 n. ḳıl- 54b/5, 82b/8 

 n. it- 50b/6 

 n. eyle- 82b/1 

nifāḳ   (Ar.) ikiyüzlülük, nifak 

 n. 10b/3, 13b/2, 35a/11, 79b/13 

 n.+dur 79b/8 

 n. ol- 79b/10 

 n.+uñ 35a/12 

 n.+a 40a/10, 46a/5 

 n.+dan 79b/9 

 n.+ına 55b/5 

nihāyet   (Ar.) son, nihayet 
 n. 85b/5 

 n.+i 24b/13, 61b/5, 89a/1 

nikāḥ   (Ar.) evlilik akdi, nikah 

 n. ḳıl- 23b/3 

 n. eyle- 83b/11 

nimet   (Ar.) servet, refah, nimet 
 n. 20b/2, 20b/9, 56b/12, 73a/9, 

73b/2, 73b/6, 74b/6, 75a/7, 

75a/11, 76a/5, 76a/6, 76a/10, 

76a/11, 76b/2, 76b/3, 76b/9, 

76b/12, 77a/1, 77a/9 

 n.+le 75a/6 

 n.+dür 77a/2, 77a/8, 77b/3 

 n. ol- 73b/6, 76b/12, 77a/9 

 n. ṣay- 77a/5 

 n.+üñ 76b/2 

 n.+i 20b/7, 20b/9, 56b/12, 

75a/6, 75b/2, 76b/8 

 n.+e 72b/10 

 n.+de 21b/1 

 n.+deyüz 73a/10 

 n.+dedirler 89a/11 

 n.+i 20b/5, 21a/5, 21a/13, 75a/6, 

75a/7  

 n.+idür 75b/9 

 n.+ini 76b/4 

 n.+ler 32b/1, 75a/10 

 n.+leri 24b/6 

nisbet   (Ar.) kıyas, nispet 
 n.+de 13a/4 

 n.+i 56a/22 

nişān   (Far.) belirti, iz, nişan 

 n. 81a/1 

 n.+ı 79b/1 

 n.+ı 52b/2, 58a/1, 74b/3, 76a/9, 

79b/1 

 n.+ıdur 81a/1 

 n.+um 83a/2 

nite   nasıl 
 n. 62b/3 

 n. ki (nasıl ki) 48b/2, 88a/7 
 n. kim (nasıl ki) 2a/5, 2b/11, 

3a/1, 4b/6, 6b/6, 7b/12, 11b/11, 

13b/11, 16b/3, 18a/4, 24a/2, 

34a/8, 35a/5, 39a/2, 39a/12, 

40a/2, 41b/1, 42a/3, 42b/1, 
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45a/3, 45a/10, 50b/13, 53a/7, 

54a/2, 55b/10, 58a/2, 60a/1, 

64b/6, 65a/9, 70a/3, 70a/7, 

71b/11, 72a/11, 72b/11, 86a/11, 

88b/2, 89a/4, 89a/9 

niyyet   I. (Ar.) meram, maksat, niyet 
 n. 84b/7, 85a/12 

 n.+dür 83b/6 

 n.+üñ 83a/10 

 n.+e 34a/3 

 n.+i 53a/10, 84a/2 

 n.+inde 85a/4 

 n.+üñüze 83b/5 

   II. ibadet etmeye karar verip 
başlama, niyet 

 n. 84a/8, 85a/7, 85a/9 

 n. ile 22b/11, 23b/1, 83b/6 

 n.+dür 83b/2 

 n. ḳıl- 83b/7 

 n.+üñ 83b/2, 84b/11 

 n.+üñdür 83b/3 

 n.+i 54a/5, 54a/6, 84a/9, 85a/6 

niyyetsüz   niyetsiz 
 n. 83b/1, 85a/7, 85a/8 

nizāsuz   ihtilafsız, çekişmeden 
 n. 47a/4 

noḳṣān   (Ar.) kusur, noksan 

 n. 5a/5, 48b/13 

 n. ol- 44b/1 

 n. gel- 42a/5 

 n.+a 48b/13 

 n.+ını 13b/11 

 n.+ına 73b/3 

 n.+ında 13a/2 

Nūḥ   (k.a.) Hz. Nuh peygamber 
 N. 28a/4 

numūne   (Far.) örnek 

 n.+si 71b/13, 88b/6, 88b/9 

nūr   (Ar.) aydınlık, ışık, nur 
 n. 62b/9, 62b/11, 67b/2, 69b/8, 

69b/12 

 n. -ıla 69b/9, 69b/12, 69b/13 

 n. ol- 43b/4 

 n.+ı 62b/10 

 n.+ı 41b/11, 42a/3, 42a/4  

 n.+ıdur 42a/2 

 n.+ından 69b/8, 69b/11 

 n.+ları 62b/13 

nuṭfe   (Ar.) meni, erlik suyu 

 n.+i 58a/4 

 

 O 

 

o   o (işaret sıfatı) (krş. ol) 
 o. 90a/1 

od   ateş, od 
 o. 52a/5 

 o.+ı 19a/3 

 o.+ından 50b/4 
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odun   odun 
 o.+ı 14a/9, 20a/7 

oġlancıḳ (~oġlancuḳ)   oğlancık, 
küçük çocuk 

 o.+ı 39a/12 

 o.+lar 25b/9 

 o.+laruñ 70b/7, 70b/12 

 o.+larına 79b/2 

oġlanluḳ   çocukluk, oğlanlık 
 o. 72a/5 

oġul   erkek evlat, oğul 
 o. 22a/4 

 o.+dur 24b/4 

 o.+uñ 6a/6 

 o.+ı 51a/13, 66a/13 

 o.+ına 22a/3 

 o.+ından 66b/3 

 o.+ları 68a/7, 75a/13 

 o.+larından 30a/12 

 o.+larumı 33a/9 

 o.+laruma 92a/13 

 o.+larunuzuñ 30a/12 

 o.+larunuzdan 30a/11 

oḳın-   okunmak (krş. oḳun-) 
 o.-mışdur 8a/10 

oḳu- (~oḳı-)  okumak 
 o.-r 9b/4 

 o.-dum 53b/5 

 o.-dı 27b/5 

 o.-mışlar 8b/5 

 o. 27a/13 

 o.-ya 89b/6, 89b/7, 90a/4, 91a/6 

 o.-yup 90a/2, 90b/12 

 o.-duḳdan 27b/12 

 o.-maḳ 8a/13, 88b/5 

oḳun-   okunmak (krş. oḳın-) 
 o.-ur 51a/5 

ol   I. o (sıfat) 
 o. 2b/2, 2b/11, 2b/13, 3a/3, 

4a/11, 5a/9, 5a/10, 6a/3, 6b/8, 

7a/5, 7a/8, 8a/52, 8a/11, 8a/13, 

9a/4, 9b/5, 9b/10, 11b/22, 12a/1, 

12b/12, 13a/5, 13a/11, 13a/13, 

14a/11, 14b/5, 14b/11, 14b/12, 

15a/8, 15b/5, 16b/7, 17a/11, 

17b/8, 18b/5, 20a/2, 20b/3, 

20b/9, 22b/4, 22b/5, 24a/6, 

25b/6, 26a/8, 26a/10, 27a/2, 

28b/8, 29b/12, 30b/13, 31b/9, 

32a/2, 32b/5, 33a/12, 33a/3, 

33a/7, 35b/3, 36a/3, 36a/6, 

36a/7, 36a/8, 36a/10, 36b/3, 

38a/7, 38a/13, 38b/1, 38b/3, 

39b/9, 42b/12, 43b/7, 46b/11, 

47a/11, 47b/7, 47b/10, 48a/9, 

48a/11, 48b/4, 48b/13, 49a/2, 

50b/2, 50b/7, 52a/6, 52a/9, 

53a/4, 53b/11, 56a/11, 56a/12, 

56b/1, 56b/12, 57b/10, 59a/1, 

59a/9, 59b/1, 59b/6, 60b/7, 
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60b/9, 61a/9, 61b/8, 62a/8, 

62b/3, 62b/10, 62b/13, 63a/72, 

63a/8, 64b/10, 64b/11, 65b/11, 

67a/3, 67b/1, 67b/9, 68a/2, 

68a/5, 69b/9, 69b/10, 69b/12, 

70a/1, 71a/4, 71a/7, 71b/10, 

72a/2, 74a/5, 75a/6, 75b/2, 

75b/4, 76a/4, 76b/3, 77a/1, 

77a/4, 77a/7, 78b/4, 78b/9, 

79a/12, 79b/12, 80a/2, 80b/7, 

82b/8, 83a/7, 85a/13, 85b/6, 

85b/12, 86b/5, 88a/4, 88a/5, 

88b/7, 90b/1, 91a/7 

   II. o (zamir) 
 o. 4b/2, 7a/2, 10a/6, 10a/10, 

11a/6, 12a/8, 12b/10, 14a/13, 

15b/13, 16a/10, 17b/1, 19b/1, 

20a/2, 20a/3, 23a/9, 23a/11, 

25a/4, 25b/10, 26a/10, 26b/11, 

27a/4, 29b/5, 31a/7, 31a/8, 

31a/9, 33b/8, 33b/12, 34a/12, 

36a/4, 36a/5, 38a/8, 41a/6, 

41b/8, 41b/132, 42a/5, 42b/9, 

43a/4, 44a/10, 44a/11, 45b/4, 

45b/10, 45b/11, 46b/1, 46b/9, 

49a/1, 49a/3, 52b/6, 56b/5, 

64a/3, 64a/12, 65a/11, 68a/1, 

70a/5, 70a/11, 74a/2, 75b/112, 

77a/6, 77a/13, 78b/5, 85a/2, 

85a/12, 85b/2, 85b/3, 87a/1 

 o.+dur 4b/4, 4b/8, 5a/6, 5b/4, 

6a/1, 6a/10, 6b/10, 6b/12, 7a/4, 

7a/6, 11b/3, 12b/11, 13a/5, 

13b/13, 14a/6, 14a/10, 14b/10, 

15a/2, 15a/7, 15a/10, 16a/11, 

16b/2, 16b/9, 16b/13, 17a/1, 

18b/4, 19a/3, 19a/5, 19b/6, 

20b/1, 20b/12, 21b/4, 22b/9, 

23a/2, 23a/13, 23b/12, 25a/5, 

25a/6, 28a/12, 31a/4, 31a/5, 

31a/6, 33b/5, 34a/7, 34b/4, 

37b/6, 37b/7, 38a/6, 38b/5, 

38b/10, 40b/11, 41a/2, 41a/4, 

41b/8, 42a/1, 42a/9, 43a/7, 

45b/5, 45b/7, 45b/12, 45b/13, 

46a/13, 47b/6, 48a/1, 51b/11, 

56b/6, 57a/5, 57b/1, 59a/12, 

59b/3, 59b/7, 64a/3, 64b/3, 

64b/8, 64b/9, 65b/1, 74b/2, 

75a/9, 75b/7, 75b/9, 76a/9, 

76b/2, 76b/8, 76b/11, 76b/12, 

76b/13, 77a/6, 80a/1, 80b/2, 

84b/11, 85a/9, 85a/11, 85b/3, 

86a/4, 86a/10, 86a/12 

    anuñ   onun 
 a. 1b/7, 1b/9, 2b/10, 2b/13, 3b/4, 

5a/2, 5a/12, 5b/9, 6a/4, 6b/5, 

7a/4, 7a/5, 9a/11, 9b/8, 10a/42, 

10b/6, 11a/7, 14a/2, 14a/5, 

15a/1, 15a/5, 15b/5, 16a/6, 
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16a/13, 16b/1, 16b/10, 17a/12, 

17a/13, 17b/12, 18a/1, 18a/3, 

18b/1, 19a/3, 20b/2, 20b/5, 

20b/11, 21a/5, 21a/6, 21a/8, 

22a/2, 25b/2, 25b/3, 25b/7, 

25b/13, 27a/3, 27a/9, 27b/7, 

29a/10, 32b/9, 33a/8, 35a/11, 

36b/13, 37a/7, 37a/10, 37a/11, 

38a/6, 38a/7, 39b/2, 40b/7, 

41a/5, 41a/8, 42a/2, 42a/42, 

42a/12, 42a/13, 42b/1, 42b/11, 

42b/13, 43b/1, 43b/6, 43b/7, 

43b/13, 44a/1, 44a/5, 46b/9, 

46b/11, 47a/10, 47a/11, 47a/12, 

47b/10, 47b/12, 49a/9, 49a/13, 

51b/2, 51b/9, 52a/4, 52a/6, 

52a/10, 52b/1, 52b/4, 52b/82, 

52b/12, 52b/13, 53a/10, 53a/11, 

55a/10, 55b/42, 56a/1, 56a/4, 

56a/9, 56a/10, 56b/10, 57b/1, 

57b/9, 59a/13, 59b/1, 59b/7, 

61a/13, 61b/5, 61b/10, 62a/8, 

62b/1, 62b/8, 63a/3, 63a/7, 

64b/7, 64b/9, 65a/7, 65b/3, 

65b/13, 66a/9, 66a/12, 66b/2, 

67b/9, 67b/10, 68b/5, 69b/7, 

69b/11, 71b/132, 72b/13, 73b/4, 

75b/9, 76b/2, 76b/9, 77b/7, 

79a/2, 79a/5, 80a/2, 81b/11, 

81b/12, 82a/9, 83a/4, 83b/9, 

83b/10, 83b/12, 85a/1, 85a/3, 

85a/10, 85b/6, 85b/8, 87a/2, 

87a/5, 87a/9, 87a/13, 87b/8, 

88a/4, 88b/9, 89a/4, 89a/5, 

89b/13, 92a/13 

 a. +dur 85b/1 

 a. -la 7a/12, 15a/13, 23a/8, 

25b/7, 27b/1, 28b/9, 33b/10, 

34a/8, 34a/11, 34b/6, 35b/4, 

37a/2, 40b/12, 41b/8, 41b/11, 

43b/4, 43b/5, 49b/4, 54b/4, 

55a/12, 56a/4, 59a/5, 61a/11, 

63b/12, 64a/2, 64a/12, 67a/12, 

73a/5, 73b/1, 76a/6, 81a/8, 

81a/10, 85b/5, 85b/13 

 a.-ıla 76a/10 

 a.-ladur 44a/2, 71a/5 

 a.-içün  4a/7, 18a/2, 83b/10, 

90a/7 

    anı   onu 
 a. 3b/2, 6a/3, 6b/2, 10a/5, 11a/5, 

12a/6, 12b/12, 13b/7, 14a/2, 

14b/12, 15a/4, 16b/3, 17a/2, 

17a/11, 17a/12, 18a/4, 19b/9, 

20a/32, 20a/10, 20b/2, 21b/6, 

22b/1, 25a/8, 25b/1, 25b/12, 

26a/9, 26b/1, 26b/5, 26b/9, 

27b/1, 27b/12, 28b/10, 31b/12, 

32a/12, 33b/3, 34a/10, 37b/9, 

37b/10, 37b/12, 39b/1, 39b/3, 
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41a/12, 45a/8, 46b/13, 47b/11, 

49a/4, 49a/5, 49a/12, 51b/7, 

56a/6, 56a/13, 56b/7, 56b/9, 

59a/4, 60a/8, 61a/12, 62b/7, 

63a/9, 64b/2, 65a/3, 65a/11, 

65b/7, 67a/8, 67b/2, 68a/6, 

71a/9, 71a/10, 71a/11, 71b/3, 

74b/3, 75a/10, 76a/10, 76b/32, 

77a/5, 78b/1, 78b/2, 80b/5, 

84b/9, 85a/7, 85b/11, 86b/12, 

90a/11, 92a/4 

    aña   ona 
 a. 4a/11, 5b/10, 6a/13, 10a/13, 

10b/4, 13a/2, 13b/2, 13b/6, 

14a/5, 15a/4, 15a/6, 16a/5, 

18b/13, 19b/1, 19b/7, 19b/8, 

20a/12, 21a/3, 21a/6, 21b/2, 

21b/122, 21b/13, 23a/11, 24a/1, 

24a/3, 24a/12, 25b/9, 25b/12, 

26a/8, 32a/5, 32b/1, 34a/9, 

34b/5, 34b/6, 35b/3, 36a/9, 

37a/9, 37a/10, 38a/3, 38b/3, 

38b/9, 39b/12, 40b/13, 42a/22, 

42a/4, 42a/9, 42a/11, 44a/5, 

44a/7, 45a/5, 45a/8, 45a/13, 

46a/3, 47a/4, 47b/4, 47b/11, 

48a/102, 48b/4, 48b/6, 48b/7, 

48b/11, 49a/10, 50a/12, 51b/13, 

52a/7, 52b/3, 52b/4, 52b/5, 

52b/11, 55a/9, 55b/5, 55b/9, 

55b/12, 57a/13, 57b/5, 58a/10, 

58b/13, 59a/6, 60b/4, 60b/9, 

61a/8, 61b/12, 62a/5, 63b/3, 

63b/10, 66a/13, 67a/4, 67b/5, 

67b/7, 68a/8, 69a/9, 69b/10, 

69b/11, 69b/12, 70a/5, 70b/3, 

71a/6, 71a/8, 71a/92, 71a/13, 

72a/10, 73a/5, 73a/13, 73b/4, 

74a/4, 75b/2, 75b/7, 76a/112, 

76a/12, 79a/8, 80b/1, 81a/6, 

84b/4, 84b/10, 85a/1, 85b/8, 

86a/4, 86b/13, 88a/5, 91b/11 

    anda   onda 
 a. 4b/1, 4b/2, 5b/4, 10a/11, 

11a/11, 16b/6, 17a/1, 32a/4, 

42b/4, 45b/12, 58a/10, 58b/12, 

60b/11, 62a/12, 62b/6, 69b/8, 

70b/6, 77a/4, 86a/10, 88a/13, 

88b/4, 88b/10, 88b/11, 88b/122 

 a.+dur 14a/2, 37a/8, 73a/13 

    andan   ondan 
 a. 2a/1, 2a/8, 2a/10, 3a/10, 3b/4, 

6a/9, 6b/4, 7a/13, 7b/6, 7b/11, 

8b/3, 9a/7, 9b/3, 10b/7, 11a/2, 

11b/10, 12b/3, 14b/8, 14b/10, 

15a/9, 15b/2, 15b/4, 15b/13, 

17a/9, 17b/11, 18b/6, 20a/8, 

22a/1, 22a/2, 22b/7, 23b/2, 

23b/4, 23b/6, 26a/4, 26a/5, 

26a/11, 26a/123, 26b/1, 27b/5, 
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28a/10, 28b/10, 30b/8, 31a/7, 

33a/13, 33b/11, 34a/1, 35a/10, 

35b/6, 36b/11, 37a/7, 38a/1, 

38a/12, 39a/12, 39b/4, 40b/11, 

41b/9, 42a/1, 42a/3, 46a/6, 

47a/7, 50a/5, 50b/7, 50b/9, 

50b/11, 51a/11, 52b/10, 53b/2, 

53b/10, 55a/11, 55b/5, 57a/2, 

58a/5, 58a/7, 61b/1, 62b/10, 

63b/2, 63b/8, 64a/1, 64a/13, 

65a/13, 68b/7, 69a/11, 69a/12, 

69b/7, 71a/4, 71a/8, 71b/5, 

74a/9, 75b/2, 76a/2, 76a/3, 

76b/1, 78b/3, 79b/6, 79b/7, 

82b/6, 84a/9, 88b/5, 91b/1 

 a.+ dur 41b/10, 41b/11, 83b/5 

      andan ṣoñra   ondan sonra, 
üstelik 

 a. 3a/10, 9b/3, 26a/5, 27b/5, 

28a/10, 39a/12, 39b/4, 51a/11, 

53b/2, 58a/7, 68b/7, 69b/7, 

71a/4, 82b/6, 91b/1 

       andan ötrü (~ötürü)   ondan 
dolayı, onun yüzünden 

 a. 11a/2, 26b/1, 36b/11, 50b/7, 

53b/10, 64a/13 

    anlar   onlar 
 a. 5b/12, 22a/8, 24b/3, 28a/3, 

28b/13, 30a/1, 30a/8, 31b/2, 

43b/9, 56a/12, 71a/6, 83a/8, 

84a/11, 87b/2, 88a/6, 88a/12, 

89a/7, 89a/10 

 a.+dur 3b/5 

 a. -la 58a/11, 58b/1, 68a/11, 

77a/2 

 a. içün 59b/12 

 a.+uñ 2b/8, 3b/1, 3b/5, 8a/11, 

15a/6, 26b/3, 28b/11, 30a/9, 

30b/1, 33b/7, 34a/13, 46b/5, 

46b/10, 50a/5, 55a/1, 55b/3, 

60b/2, 62a/3, 65b/5, 67a/1, 

71b/6, 84a/1, 86b/10, 88a/5, 

88a/9, 88a/10 

 a.+ı 22a/9, 27b/11, 30a/12, 

31b/13, 47a/7, 59b/6, 69a/5, 

71b/6, 72a/8, 73b/1, 73b/2 

 a.+a 19a/13, 28b/2, 34a/13, 

50a/1, 61a/4, 66a/2, 66a/4, 

71a/1, 87a/11 

 a.+dan 2a/7, 75b/1, 78a/10, 

88a/8, 89a/8 

    ansuz   onsuz 
 a. 85b/1 

ol-   olmak 
 o.-ursın 5a/12, 15a/6, 28b/4, 

48b/12, 49b/4, 71a/10, 71a/12, 

71a/13, 71b/4, 71b/9, 71b/10 

 o.-ur 2b/3, 2b/6, 3a/3, 5a/11, 

5a/12, 5b/4, 5b/13, 7a/2, 7a/4, 

7a/8, 7b/2, 7b/5, 7b/6, 7b/11, 
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8a/5, 8b/11, 9a/7, 9a/11, 10a/11, 

10b/13, 11b/6, 12b/1, 13a/3, 

13a/12, 13b/3, 13b/42, 13b/6, 

15a/11, 15a/13, 16a/5, 16b/2, 

16b/8, 17a/1, 17a/3, 17a/4, 

18a/102, 18a/12, 19b/1, 19b/3, 

19b/11, 20a/52, 21b/11, 23a/72, 

24a/5, 24a/6, 25a/8, 29a/10, 

29a/112, 30b/3, 30b/6, 31b/8, 

32b/6, 32b/8, 32b/11, 32b/12, 

33a/1, 33a/3, 33a/4, 33a/8, 

33b/6, 33b/8, 33b/13, 34a/22, 

34a/3, 34a/4, 34a/7, 34a/12, 

34a/13, 35a/2, 35a/7, 35a/11, 

37a/2, 37a/6, 37b/11, 38a/2, 

38b/3, 38b/10, 39a/1, 39b/1, 

39b/2, 39b/5, 39b/6, 39b/7, 

40a/102, 40b/4, 40b/12, 41a/2, 

41a/3, 41a/5, 41a/9, 41b/2, 

41b/5, 41b/10, 42a/2, 42b/4, 

43a/12, 43a/2, 43a/7, 43a/11, 

43a/122, 43a/13, 43b/1, 43b/2, 

43b/4, 43b/6, 43b/9, 43b/10, 

44a/9, 44b/1, 44b/4, 44b/5, 

45a/2, 45b/4, 45b/11, 46a/4, 

46a/6, 46a/10, 46b/5, 46b/10, 

46b/11, 47a/2, 47a/6, 47a/7, 

47a/9, 47a/13, 47b/2, 47b/3, 

47b/9, 47b/11, 47b/12, 48a/1, 

48a/6, 48b/3, 49b/132, 50a/7, 

50a/8, 50a/9, 50a/11, 50b/2, 

50b/4, 50b/5, 50b/13, 51a/2, 

51a/6, 51a/102, 51b/1, 51b/3, 

52a/22, 52a/6, 52a/13, 52b/1, 

52b/12, 53a/1, 53a/3, 53a/42, 

53a/5, 53a/6, 53a/9, 53a/12, 

53b/4, 54a/5, 54b/9, 54b/10, 

54b/11, 55a/11, 55b/8, 55b/9, 

58b/12, 59a/10, 59b/1, 59b/13, 

60a/2, 60a/5, 61a/12, 61b/5, 

61b/12, 62a/11, 63a/5, 63a/6, 

63a/7, 63a/9, 64a/3, 64a/11, 

64b/6, 64b/7, 65a/10, 66a/3, 

66a/6, 66a/9, 66a/12, 66b/10, 

67a/1, 67a/11, 67a/122, 67b/4, 

67b/10, 67b/13, 68a/9, 69b/8, 

70a/7, 71a/22, 71a/10, 71a/13, 

71b/2, 72a/2, 72b/6, 72b/8, 

73a/2, 73a/6, 73b/6, 76a/2, 

76a/6, 76a/8, 77b/11, 77b/12, 

80a/3, 80a/4, 80b/2, 80b/32, 

80b/6, 80b/102, 81a/1, 81a/8, 

81a/10, 81b/2, 81b/3, 81b/4, 

81b/5, 81b/7, 81b/13, 83b/6, 

83b/10, 84a/3, 84a/5, 84b/12, 

84b/13, 85a/2, 85a/3, 85a/4, 

85a/9, 85b/6, 85b/8, 85b/9, 

86a/9, 86b/32, 87a/3, 87a/92, 

87a/13, 87b/9, 88b/2, 91b/92 
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 o.-urlar 4a/1, 13b/82, 41a/7, 

55b/5, 75a/2, 84a/1, 88a/6, 

88a/72 

 o.-mış 14a/8, 26a/2, 26b/10, 

51a/5, 60a/2, 82b/9 

 o.-mışdur 2b/9, 8a/6, 12a/2, 

12b/2, 31a/1, 54a/12, 67b/1, 

74b/11, 83a/11, 86a/9, 90a/3 

 o.-mışlardur 72a/4, 80a/8, 

83a/11, 83a/12 

 o.-dum 92a/6 

 o.-duñ 60b/5 

 o.-dı 3b/122, 4b/10, 6a/2, 

29b/13, 30a/1, 31b/6, 33a/6, 

49a/10, 50b/6, 58a/8, 60b/9, 

60b/13, 61b/9, 62a/12, 62a/13, 

72b/11, 73a/9, 82b/7, 82b/10, 

91b/11, 92a/9 

 o.-dılar 40a/6, 40a/8, 40a/9 

 o. 13b/6, 62a/9 

 o.-sun 4a/9, 6a/5, 7b/13, 8a/1, 

8a/2, 8a/42, 8a/7, 13a/4, 27a/8, 

30a/11, 36a/4, 43b/103, 60a/12, 

73b/5, 73b/6, 80a/11 

 o.-uñ 12b/6 

 o.-sa 5a/9, 11a/10, 11b/8, 12a/4, 

12a/13, 12b/10, 15a/7, 15a/8, 

15b/2, 16b/5, 19b/3, 41b/12, 

43a/6, 46a/4, 46a/11, 47a/3, 

47a/4, 47a/10, 47a/12, 48a/2, 

51a/10, 52b/7, 53a/8, 53a/9, 

54a/4, 54a/6, 61a/10, 65a/6, 

66a/13, 67b/8, 68b/5, 70b/1, 

72b/9, 76a/10, 84b/12 

 o.-salar 39a/13 

 o.-am 27a/11, 35b/10, 60b/6, 

74a/4, 79a/1 

 o.-asın 28a/3, 49b/1 

 o.-a 2b/2, 3b/6, 5b/3, 6a/7, 6a/8, 

6b/5, 7b/22, 7b/5, 8a/8, 8a/11, 

8a/122, 8a/13, 8b/12, 8b/7, 

10a/11, 11a/7, 11b/9, 12b/11, 

12b/13, 13b/9, 14b/11, 15a/3, 

15a/4, 15b/13, 16b/10, 16b/11, 

17a/13, 18a/3, 18a/52, 18a/82, 

18b/6, 19a/13, 20a/11, 20b/8, 

20b/9, 20b/10, 21a/7, 21a/8, 

21b/7, 22b/5, 22b/10, 23a/32, 

23a/9, 23b/12, 23b/3, 23b/4, 

23b/5, 23b/6, 23b/7, 23b/13, 

24a/12, 27a/7, 30a/9, 32b/10, 

32b/11, 33a/7, 33b/9, 33b/10, 

34a/1, 34b/3, 34b/62, 34b/7, 

37a/6, 38a/6, 38a/7, 38a/11, 

38b/13, 40b/13, 41a/1, 41a/6, 

41a/8, 41a/12, 41b/8, 42a/4, 

42a/6, 42a/72, 42a/8, 42a/12, 

42b/1, 42b/6, 42b/72, 42b/92, 

42b/10, 42b/13, 43a/4, 43a/13, 

43b/3, 43b/13, 44a/2, 44a/5, 
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44a/8, 44a/10, 44a/11, 44a/132, 

44b/5, 45a/5, 45a/9, 45b/6, 

45b/11, 46a/12, 46b/2, 46b/10, 

46b/12, 47b/2, 48b/4, 49a/6, 

49b/4, 49b/13, 50a/6, 51b/12, 

51b/132, 52a/7, 52a/11, 53a/2, 

53a/10, 53b/132, 54a/1, 55a/7, 

55a/9, 55b/6, 55b/7, 55b/12, 

55b/13, 56a/23, 58b/4, 59a/6, 

59a/10, 59a/132, 59b/2, 59b/4, 

59b/11, 60b/2, 61a/9, 62a/11, 

63a/1, 63a/2, 63a/3, 63b/11, 

63b/13, 64a/1, 64a/8, 64b/1, 

64b/8, 65a/8, 65b/22, 65b/8, 

65b/10, 65b/12, 65b/13, 

66a/112, 66b/10, 67a/5, 67b/11, 

68a/7, 68a/8, 68b/2, 68b/6, 

68b/10, 69a/8, 69a/13, 70b/3, 

70b/9, 71a/3, 72a/1, 72a/2, 

72a/102, 72a/11, 73b/3, 73b/4, 

74a/2, 74b/9, 76b/4, 76b/11, 

76b/13, 77a/12, 77a/4, 77a/72, 

77b/1, 77b/2, 78b/7, 79a/5, 

80a/4, 80b/7, 80b/13, 81a/72, 

85a/4, 85b/5, 85b/13, 86a/1, 

86a/5, 86a/11, 87b/112, 88a/3, 

88a/4, 88a/11, 88a/13, 88b/3, 

88b/5, 88b/7, 90a/2, 90b/5, 

91b/3 

 o.-asız 4a/11, 19b/12, 69b/1 

 o.-alar 18b/10, 30a/10, 59b/6, 

61a/4, 69b/2, 75a/1 

 o.-up 11a/4, 11b/6, 14b/12, 

21a/92, 31b/8, 40b/7, 42a/7, 

42b/7, 44a/11, 44b/1, 44b/6, 

48a/4, 48b/7, 50a/5, 52a/4, 

61b/12, 62b/3, 62b/8, 66b/12, 

67b/2, 68a/3, 72a/8, 76a/10, 

77a/2, 79a/2, 80b/7 

 o.-acaḳ 25b/5 

 o.-acaġı 17a/8 

 o.-ınca 40a/4 

 o.-duḳda 51b/12, 64b/6 

 o.-duḳdan 53a/4, 53b/13 

 o.-duḳlarından 69a/6, 83a/9 

 o.-duġı 13b/11, 35b/1, 37b/7, 

52a/5, 68b/9, 77a/9, 82b/3 

 o.-duġı-çün 41a/10, 76a/7 

 o.-duġınuñ 55a/13 

 o.-duġın 11a/10, 17a/10, 32b/6, 

32b/7, 51a/11, 59a/5, 60b/11, 

62b/3, 87a/3 

 o.-duġını 21a/2, 21b/1, 30b/7, 

48b/9, 52a/6, 86b/10, 89a/8 

 o.-duġını çek- 42b/11 

 o.-duġına 52b/1, 89a/10 

 o.-duġından 62b/4 

 o.-duġumuzı 89a/8 

 o.-caḳ 67b/8 

 o.-ıcak 45a/9 
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 o.-duḳca 3b/4 

 o.-maduḳca 14b/4 

 o.-mazdan 92a/8 

 o.-an 1b/82, 2a/6, 3a/4, 3a/13, 

4b/2, 6b/11, 11b/9, 12b/6, 

12b/7, 13a/9, 14a/6, 18b/13, 

20b/3, 20b/12, 22b/4, 22b/12, 

23b/4, 24b/12, 24b/13, 33b/4, 

33b/7, 34a/2, 34a/6, 34b/10, 

34b/11, 38a/4, 38a/6, 38b/10, 

39b/102, 40a/1, 42b/5, 42b/8, 

43b/11, 44a/5, 44b/12, 44b/13, 

45b/3, 46a/8, 46a/12, 46a/13, 

46b/12, 47a/2, 48b/13, 49b/5, 

51b/9, 52a/1, 52a/9, 53a/1, 

53a/13, 54a/9, 56b/8, 57b/9, 

58b/11, 62b/13, 65a/6, 65a/13, 

66a/3, 68a/10, 68a/11, 69b/9, 

69b/12, 70a/3, 70a/6, 71b/2, 

75a/10, 75b/11, 76b/62, 76b/12, 

77a/8, 78a/6, 79b/11, 81a/3, 

83b/7, 84a/8, 84b/11, 85a/3, 

85a/10, 86a/4, 86b/12, 87b/2, 

87b/12, 89a/2, 89a/3, 89a/6, 

90a/12, 91b/13 

 o.-anuñ 45b/5, 67a/10, 70b/10, 

84b/12 

 o.-anı 32b/10, 57b/3 

 o.-anda 53a/8 

 o.-anlar 25a/10, 26a/4, 51b/8, 

80a/6 

 o.-anlaruñ 33a/6 

 o.-anlara 87a/13 

 o.-anlardan 1b/9 

 o.-mış ol- 5a/12, 13b/4, 23b/2, 

24a/1, 32b/6, 32b/8, 53a/13, 

53b/13, 67b/11, 80b/10 

 o.-mışdı 25b/1 

 o.-urduñ 36b/1 

 o.-urdı 41b/12, 68a/4, 82b/6, 

83a/3, 83a/4 

 o.-aydum 58b/2, 58b/4, 63a/10, 

83a/1, 83a/2, 83a/7 

 o.-ayduñ 60a/12 

 o.-aydı 10b/10, 49b/3, 65a/4, 

84a/3, 84a/4, 84a/6 

 o.-ursañ 12b/13, 13a/1 

 o.-ursa 5b/3, 8b/2, 10a/6, 

10a/12, 11b/5, 17a/4, 23a/5, 

23a/6, 29a/11, 34a/6, 38a/2, 

46b/3, 46b/6, 46b/7, 48b/8, 

49a/12, 50a/8, 52a/3, 53a/12, 

54a/8, 54b/12, 56b/12, 59a/7, 

59a/9, 59b/5, 61b/12, 61b/13, 

62b/8, 63b/7, 64a/11, 64b/9, 

67b/3, 76a/8, 79a/11, 80a/5, 

86a/4, 89b/6 

 o.-mazsın 56a/5 
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 o.-maz 3a/7, 5b/3, 7a/2, 8b/2, 

11a/6, 11a/8, 11a/9, 11a/13, 

13a/8, 14a/2, 14b/4, 15b/11, 

18b/7, 20b/6, 21a/6, 21a/13, 

22b/12, 23b/2, 24a/2, 24b/10, 

25a/9, 32b/8, 32b/9, 33a/2, 

34a/7, 34b/4, 34b/9, 35b/122, 

35b/13, 36a/1, 37a/3, 38b/4, 

38b/5, 39a/1, 41a/4, 42a/3, 

43a/10, 43b/1, 43b/12, 43b/13, 

44a/5, 46a/8, 46a/9, 46b/5, 

46b/6, 46b/7, 47b/10, 50a/7, 

51a/3, 52a/3, 52a/4, 52b/22, 

53a/13, 53b/3, 54a/2, 54a/8, 

54b/12, 55a/8, 58b/5, 60a/6, 

61a/6, 61b/2, 66b/13, 67b/5, 

68b/1, 70a/2, 70a/4, 70b/6, 

71b/7, 72a/13, 75a/12, 76b/1, 

76b/7, 78a/11, 78b/9, 81b/12, 

83b/1, 84b/2, 85a/2, 85a/5, 

85a/9, 85b/2, 89a/3, 89a/4, 

89a/5 

 o.-mazlar 43b/12 

 o.-mazdı 10b/11, 52b/7 

 o.-mazsa 7b/7, 19a/2, 46a/3, 

46b/2, 66b/8 

 o.-mamışdur 52b/9, 87a/7 

 o.-madum 51a/8 

 o.-ma 28b/1 

 o.-mañ 74b/6 

 o.-masun 78a/1 

 o.-masunlar 79b/5 

 o.-mayam 79b/5 

 o.-maya 5b/2, 5b/4, 6b/2, 9b/8, 

9b/12, 13a/7, 15a/9, 22b/11, 

23b/13, 30b/1, 33b/12, 34b/8, 

37a/11, 37a/13, 38b/11, 40b/1, 

40b/8, 41b/9, 45b/8, 45b/9, 

45b/12, 48b/2, 48b/5, 50a/2, 

50b/9, 50b/11, 51a/4, 51a/5, 

51a/7, 56a/10, 56b/2, 56b/3, 

59a/4, 59b/2, 59b/5, 61b/5, 

73b/1, 76a/12, 76a/13, 77b/6, 

77b/7, 78a/1, 78b/9, 86a/7, 

86a/10, 87b/11, 89b/12, 91a/8 

 o.-mayalum 74b/11 

 o.-mayalar 70b/6 

 o.-masa 17a/4, 20b/5, 29a/10, 

35b/7, 45a/13, 45b/1, 49b/9, 

52b/8, 53a/7, 54a/3, 67b/9, 

84a/13, 84b/2 

 o.-maya-y-dı 65b/4, 83a/3, 

92a/7 

 o.-mayınca 3a/8, 11b/7, 59a/2, 

84a/11 

 o.-mayıcaḳ 70a/3 

 o.-maduġı 14b/2, 37b/6 

 o.-maduġın 48b/5, 56b/10, 

57b/3, 79b/10 

 o.-maduġını 48a/5 
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 o.-amaz 88b/7 

 o.-ımazam 27a/13 

 o.-maḳ 4a/4, 5b/10, 14a/4, 

17b/4, 19a/10, 29b/4, 40a/2, 

41a/2, 41a/3, 43a/10, 44b/2, 

48a/10, 48b/3, 48b/6, 48b/13, 

54a/1, 58b/10, 64b/4, 70a/7, 

74a/6, 76b/1, 81a/2, 81a/3, 

81b/4, 86b/4 

 o.-maḳdur 40b/9, 40b/10, 

41b/13, 44a/12, 44b/7, 63b/7, 

63b/11, 72a/5, 75a/7 

 o.-maġ-ıla 39b/1, 82a/1 

 o.-maġiçün 10b/7, 86a/8 

 o.-maġuñ 3a/9, 3b/2, 4b/10, 

40a/7, 70a/8, 71a/9, 79b/8, 

81a/1 

 o.-maġa 2b/4, 2b/5, 22b/10, 

40b/1, 66b/13, 70b/2, 88a/5 

 o.-maḳda mı 18b/11 

 o.-maḳda mıdur 18b/12 

 o.-maḳdan 3b/4, 17a/7, 40a/2 

 o.-mamaḳ 23b/7, 23b/10, 48b/1, 

49b/9, 53a/1, 63b/4 

 o.-ması 23a/3, 79b/13, 88a/9 

 o.-masıdur 70b/5 

 o.-ması-y-la 73a/2 

 o.-masınuñ 62a/10 

 o.-masın 34b/1, 35a/2, 45a/10 

 o.-masına 21a/5, 30b/2, 54a/13 

 o.-masında 80a/2 

 o.-mamuz 88a/8 

 o.-maları 8b/8 

 o.-mayan 5a/22, 37b/13, 44b/11 

 o.-mayanı 44b/11 

 o.-maduḳları 53b/12 

 o.-ış 25a/13 

olın- (~olun-)   olunmak 
 o.-mışdur 9a/13, 64b/2, 72a/1 

 o.-dı 29a/3, 35a/13, 40a/3 

 o.-sa 16b/13 

 o.-a 29b/9, 34a/4, 64b/4, 87b/10 

 o.-an 7a/2, 12b/7, 16a/10, 

17a/11, 18b/13, 59a/11, 65b/12, 

70b/8 

 o.-duḳda 72b/12 

 o.-anları 55a/4 

 o.-mış ol- 61b/12, 61b/13 

 o.-ursa 24b/8 

 o.-mayan 65a/2 

 o.-maz 35b/2 

olur olmaz   iyi veya kötü olduğuna 
bakılmadan seçilen, yerli yersiz 

 o. 6b/5 

on   on sayısı (10) 
 o. 64a/10, 75b/13 

onıncı   onuncu  
 o. 10a/9 

orta   ara, orta 
 o.+sını 57b/10 
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 o.+sında 53a/4, 57a/6 

oruç   (Far. rûze) oruç 
 o. 72b/72 

 o. ol- 91b/13 

 o. ṭut- 5a/9, 10a/12, 51a/8, 

51a/9, 51a/13, 51b/1, 53b/7, 

68b/10, 69a/9, 74b/8 

 o.+ın aç- 25b/7 

oruçlu   oruçlu 
 o.+sın 53b/7 

oruçsuz   oruçsuz 
 o.+sın 53b/8 

ot   küçük bitki, ot 
 o.+dan 77a/12 

otur-   (bir yere) oturmak 
 o.-mış 75a/1 

 o.-dılar 26a/7 

 o.-sun 26a/5, 26a/6 

 o.-asız 9a/8 

 o.-up 5a/3 

 o.-urken 84b/13 

otuz   otuz  
 o. 76a/1 

 o. biñ+i 82b/10 

ov-   parmaklarla ezmek, ovmak 
 o.-ardı 4a/5 

oyıncaḳ   oyuncak 
 o.-ıla 27b/10 

oyna-   (satranç) oynamak 
 o.-masın 42b/2 

oyun   eğlence, oyun 
 o.+dur 24a/10 

 

 Ö 

 

ög-   övmek 
 ö.-mişlerdür 32a/4 

 ö.-üp 16a/8 

ögren-   bilgi kazandırılmak, 
öğrenmek 

 ö. 84a/92 

 ö.-mez 45b/1 

öl-   ölmek 
 ö.-ür 71b/12 

 ö.-miş 12b/4 

 ö.-di 28a/1, 28a/43, 28a/52, 

28a/6 

 ö.-se 12b/9 

 ö.-esin 28a/2 

 ö.-e 31a/10, 65b/12 

 ö.-ince 31a/5, 31a/7 

 ö.-en 47a/7 

 ö.-dügini 28a/9 

 ö.-dükde 47a/5, 65b/11, 78a/1 

 ö.-dükden 44b/8, 79b/5, 92a/4 

 ö.-ecegüm 79a/10 

 ö.-mişlerüñ 88b/1 

 ö.-mişlere 88a/4 

 ö.-mişlerdeniz 28a/10 

 ö.-miş ol- 12b/10, 68a/7 
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 ö.-ürse 90a/1 

 ö.-memişdür 28a/8 

 ö.-meye 81a/13 

 ö.-meg-ile 43a/12 

 ö.-mege 80b/10 

 ö.-memegüñ 79a/13 

öldür-   öldürmek 
 ö.-diler 92a/10, 92b/2 

 ö.-eydüñ 36a/13 

 ö.-üp 36a/3, 58b/3 

 ö.-mek 49b/3, 64a/7 

ölüm    ölüm 
 ö. 5b/12, 61a/8, 61b/4, 62a/3, 

62a/6, 62a/7, 66b/5, 71b/7, 

71b/11, 78b/12, 79a/4, 79a/7, 

80b/3, 80b/11 

 ö.-le 43a/13 

 ö.+i 28b/1, 30b/12 

 ö.+e 66b/7 

Ömer   (k.a.) Hz. Ömer. 
Peygamberimizin ikinci halifesi 

 Ö. 4a/4, 9a/10, 25b/13, 26a/1, 

26a/8, 26a/9, 26a/13, 28a/64, 

28a/7, 83a/3, 91b/10, 91b/13 

 Ö.-le 92a/3 

 Ö.+üñ 28a/8 

Ömer binü’l-Azīz   (k.a.) Emevî 
Devleti halifelerinden olup Hz. 
Ömer'in ahfadındandır. 

 Ö. 9a/5 

ömr   (Ar.) hayat, ömür 
 ö. 55a/1 

 ö. vir- 31b/6 

 ö.+üñ 61b/8 

 ö.+den 61a/11 

 ö.+iñi 62a/5  

 ö.+ini 80a/2 

 ö.+inde 9a/12, 85b/12 

öñ   I. huzur, makam, ön 
 ö.+ine 19b/13 

 ö.+inde 7b/1, 8a/9, 8b/4, 67a/2 

   II. ileri, ön 
 ö.+indedür 5b/12 

 ö.+inde 58b/4 

öp-   öpmek 
 ö.-di 32a/1 

 ö.-meyesin 91b/12 

ötrü   dolayı, yüzünden (krş. ötürü) 
 ö. 11a/2, 26b/1, 50b/7, 53b/10, 

64a/13, 68a/8 

ötürü   dolayı, yüzünden, ötürü 
 ö. 18a/9, 36b/11, 40b/11, 48a/2, 

48a/13, 55a/3, 57a/2, 58a/13, 

67b/11, 69a/6, 75a/4, 77b/10 

öyle   onun gibi, öyle 
 ö. 8b/3, 52a/4 

öz   kendi, zat, öz 
 ö. 20a/10, 66b/3, 69b/13 

 ö.+i-çün 68b/3 

 ö.+üñ 20b/13 
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 ö.+i 9a/1, 13b/4, 13b/5, 30b/6, 

31a/2, 31a/3, 34b/2, 35a/3, 

37b/6, 37b/7, 37b/9, 42b/12, 

42b/13, 47a/3, 47a/6, 51b/4, 

52b/3, 57b/12, 70a/12, 89a/5 

 ö.-i-yle 65b/12 

 ö.+inüñ 6b/12, 11b/10, 14a/10, 

17a/10, 33a/3, 34b/1, 35a/2, 

41a/12, 42a/6, 42a/7, 42a/8, 

42b/6, 42b/9, 45a/13, 45b/13, 

46a/1, 48a/3, 48a/13, 51b/4 

 ö.+ini 3b/3, 14a/12, 17b/1, 

30b/6, 32a/12, 37b/11, 37b/13, 

45b/8, 46a/2, 48a/1, 57b/2, 

73a/4, 73b/7 

 ö.+üni 39a/8, 40b/7, 51a/9, 

60a/8, 66a/11, 76a/9, 81b/9, 

82a/1, 86b/5 

 ö.+ine 6a/7, 6a/8, 23b/9, 31a/5, 

33b/5, 35a/1, 42a/7, 42b/9, 

42b/10, 44a/13, 46a/11, 46b/3, 

47b/10, 55a/5, 55a/12, 57a/10, 

80b/6 

 ö.+ine çek- 18a/6 

 ö.+inde 14a/10, 14a/12, 42b/7, 

57a/9, 58a/13, 66a/10 

 ö.+inden 21a/3, 57b/2, 68b/3 

 ö.+üme 79b/11 

 ö.+üne 32b/10, 32b/11, 37a/12, 

39a/9, 47a/6, 81a/7, 81a/9 

 ö.+ünde 48b/4, 48b/5, 64b/13, 

73a/6 

 ö.+ünden 73b/2 

 ö.+üñe 56b/7, 71b/12, 71b/4 

 ö.+üñde 21b/6 

 ö.+üñden 88b/6, 88b/8 

 ö.+leri 65b/8 

 ö.+lerin 59b/11 

 ö.+lerini 79b/9 

 ö.+lerine 44b/13, 66a/2 

öẕr   I. (Ar.) mazeret, özür 
 ö. 14b/4 

 ö.+lerüñ 14b/5 

   II. bir suçtan dolayı bağışlanmayı 
dilemek 

 ö.+ümi dile- 61b/7 

 

 P 

 

pādişāhluḳ   sultanlık, padişahlık 
 p.+ını 47a/8 

pāk   (Far.) temiz, günahsız, pak 
 p. 49a/12, 62a/5, 75b/6 

 p. ol- 88a/3, 88a/4 

 p. eyle- 55b/3 

pāre   (Far.) parça 

 p. 58a/52, 58a/6, 58a/7, 58a/8 

 p.+sidür 1b/7 

pārsā   (Far.) sofu, takva ehli 
 p. 46a/2 
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pehlū   (Far.) vücudun iki yanından 
biri, yan 

 p.+mı 12a/1 

pelīd   (Far.) bulaşık, pis 
 p. 58a/5, 58a/7 

 p.-le 39b/5 

pend   (Far.) öğüt 
 p. 28b/2 

 p. ü naṣīḥat ḳıl- 28b/2 

 

perākende   (Far.) dağınık, perişan 

 p. eyle- 55a/3 

perākendelük   dağınıklık, perişanlık 
 p.+inden 55b/3 

perde   (Far.) örtü, perde 

 p. çek- 49b/1 

 p.+sinde 58a/1 

perhīz   (Far.) dinen sakıncalı 
şeylerden kaçınma 

 p. it- 51b/5 

perhīzkār   (Far.) kendini dünya 
işlerinden sakınan, sofu 

 p.+dur 16b/3 

 p. ol- 37a/6 

pertev   (Far.) parlaklık, ışık 

 p.+i 21a/8 

pes   (Far.) sonra, çünkü, eğer 
 p. 3a/5, 3a/8, 4b/5, 6a/12, 7a/7, 

7b/5, 10a/1, 14b/2, 15b/5, 17a/6, 

17a/13, 17b/6, 18a/7, 18b/10, 

19a/1, 21a/1, 22a/9, 22b/5, 

22b/8, 23b/12, 24b/6, 27b/2, 

28a/10, 28b/10, 29a/8, 32b/12, 

33a/2, 36a/10, 37b/12, 38a/2, 

38a/9, 39b/13, 41a/9, 41b/3, 

41b/7, 42a/2, 42b/11, 43a/2, 

43b/2, 44a/4, 44a/7, 44b/1, 

44b/5, 44b/9, 44b/13, 45a/9, 

45b/2, 46b/13, 47b/12, 48a/4, 

48a/8, 49a/7, 49a/10, 49a/13, 

49b/3, 54b/7, 55b/12, 58a/3, 

58a/5, 58b/4, 61a/4, 61a/5, 

61b/5, 63b/3, 66a/6, 66b/8, 

68b/1, 70a/1, 70a/3, 70a/4, 

70a/6, 70a/10, 70b/4, 71a/2, 

71a/4, 71a/5, 71a/7, 71a/10, 

72a/4, 72a/7, 72b/5, 72b/7, 

73b/3, 75a/5, 76a/11, 76b/8, 

80b/12, 81a/2, 81b/2, 81b/7, 

82a/12, 82b/2, 82b/7, 83a/8, 

83a/13, 83b/1, 84b/2, 86a/5, 

87b/4, 88b/12, 89a/2, 89a/4, 

90b/5, 92b/1 

peşīmān   (Far.) pişman 

 p. mı 60b/5 

 p. ol- 58b/10, 60b/6, 63a/7 

 p. olıcı 36a/1 

peşīmānluḳ   pişmanlık 
 p. 63a/7, 63a/8 

 p.+dur 66a/9 
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 p.+uñ 66a/10 

 p.+ın 59a/3 

peydā   (Far.) meydanda, açık, belli 
 p. ol- 2b/3, 9a/7, 17a/1, 18a/12, 

61b/5, 69b/8, 70a/7, 73a/6, 

77b/11, 77b/12 

 p. ḳıl- 58a/13 

peyġamber   (Far.) Allah’ın elçisi, 
peygamber 

 p. 22a/7 

 p.+ler 82b/12 

 p.+lerüñ 33a/12 

 p.+lerden 63a/12 

pinhān   (Far.) gizli 
 p. eyle- 11b/4 

pul   değeri az para, pul 
 p. 15b/4 

put   (Far.) put 
 p.+a ṭap- 22a/9, 33a/10, 33a/13 

 p.+dan 33a/10 

 p.+ı 33a/11 

 

 R 

 

r.a.   raḍıya’llāhu anhü (Allah ondan 
razı olsun.) sözü için kullanılan 
kısaltma 

 r.a. 37a/9, 53b/4, 53b/10, 60a/9, 

60b/10, 82b/13, 83a/2, 83a/3, 

91b/10 

Rabb   (Ar.) Allah, rab 

 R.+a 42b/11 

 R.+um 86a/13 

 R.+umuñ 41b/3 

Rabbi   (Ar.) ya Rabbi, ey Allah’ım 

 R. 74a/10 

rāci   (Ar.) geri dönen 

 r.+dür 16b/7, 75a/5 

raḍıya’llāhuanhā   (Ar.) (kadın için) 
Allah ondan razı olsun. 

 r. 56b/4, 67b/7 

raḍıya’llāhuanhu   (Ar.) (erkek için) 
Allah ondan razı olsun. 

 r. 4a/1, 4a/4, 4a/5, 9a/10, 

25b/13, 26a/1, 26a/13, 31b/8 

raġbet   (Ar.) itibar, iyi karşılama 

 r.+i 5b/10 

rāġıb   (Ar.) rağbet eden, üstüne aşırı 
düşen 

 r. ol- 40a/7, 40b/1 

rāḥat   (Ar.) huzur, rahat 
 r.+a 77a/1, 77a/7 

 r.+dan 47b/8 

raḥimeka’llāhu   (Ar.) Allah 
merhamet etsin, Allah korusun. 

 r. 26b/8, 28a/7 

raḥm   (Ar.) esirgeme, merhamet 
 r.+um 26b/10 

raḥmet   (Ar.) esirgeme, merhamet 
 r. 91b/2 
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 r.-le 40a/4 

 r. ḳıl- 92b/4 

 r.+inden 63b/9 

raḥmetu’llāhi [aleyh]  (Ar.) Allah’ın 
rahmeti [onun üzerine olsun.] 

 r. 36b/12 

raḥmetu’llāhi aleyh   (Ar.) Allah’ın 
rahmeti onun üzerine olsun. 

 r. 10b/13, 11b/12, 61a/6, 63b/2 

raḳīḳ   (Ar.) yufka yürekli, hassas 
 r. ol- 66b/13, 67a/1 

rāst   (Far.) doğru, gerçek 

 r. 2b/11, 2b/13, 12a/3, 48b/8, 

68b/11, 68b/12 

 r. ol- 11b/9 

 r. çık- 2b/8 

 r. söyle- 16b/8 

rāyiḥa   (Ar.) güzel koku 

 r.+sından 10b/6 

rāżı   (Ar.) rıza gösteren, kabul eden 

 r. ol- 54b/12 

Rebīa    Araplarda meşhur 
kabilelerden birinin adı 

 R. 26b/2 

recā   (Ar.) yalvarma, rica 

 r. eyle- 69b/2 

 r.+nuñ 77b/8 

redd   (Ar.) geri çevirme, ret 
 r. eyle- 7a/5 

 

ref   (Ar.) yükseltme 

 r. 62b/4 

 r.-i ḥicābdan 62b/4 

rekat   (Ar.) namazın bir kıyam, bir 
rükû ve iki secdeden oluşan 
bölümü, rekat 

 r. 68b/7, 86b/8, 90b/10, 91a/5 

 r.+da 90b/11, 91a/5 

renc   (Far.) sıkıntı, eziyet 
 r. 47b/8, 67b/2 

 r. çek- 47a/1 

 r.+e 77a/1, 77a/6 

 r.+den 86a/6 

rencīde   (Far.) incinmiş, gücenmiş 
 r. ḳıl- 31b/4 

Resūl   (Ar.) Allah’ın elçisi Hz. 
Muhammed (s.a.s.) 

 R. 3b/10, 3b/12, 4a/7, 4b/9, 

4b/13, 6a/5, 7b/3, 7b/9, 8a/2, 

8b/4, 8b/5, 8b/12, 9a/4, 9a/12, 

9a/13, 9b/2, 9b/4, 9b/7, 9b/9, 

9b/11, 9b/13, 10a/10, 10b/3, 

10b/11, 11a/11, 12a/5, 12b/5, 

12b/8, 14a/8, 16b/4, 16b/11, 

17a/5, 17b/4, 17b/5, 17b/9, 

17b/12, 19b/3, 19b/4, 19b/9, 

20a/6, 20a/7, 23b/7, 26b/1, 

28a/10, 30a/1, 30a/4, 30a/5, 

30b/3, 30b/7, 30b/12, 31a/3, 

31a/10, 32a/8, 33a/4, 34a/10, 
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34b/12, 35a/5, 35b/2, 37a/8, 

37a/13, 37b/1, 37b/8, 45b/9, 

50b/4, 50b/5, 53b/6, 53b/7, 

56a/9, 59a/2, 60a/13, 60b/8, 

72b/12, 74a/5, 74a/6, 74b/6, 

74b/9, 74b/10, 77b/52, 83b/4, 

83b/13, 84a/2, 85a/5, 85a/7, 

91a/3, 91b/10 

 R.+nüñ 4a/6 

 R.+üñ 8a/9, 9b/1, 27a/8 

 R.+i 22a/6, 27a/8, 92a/10 

 R.+e 9b/4, 91a/1 

 R.+den 27a/7, 50b/3, 57a/4 

 R.+dendür 89b/3 

Resūla’llāh   (Ar.) Allah’ın 
peygamberi Hz. Muhammed 
(s.a.s.) 

 R. 3a/6, 4a/22, 6b/1, 6b/7, 9b/9, 

10b/2, 10b/5, 15b/1, 22b/3, 

25b/12, 30a/3, 30b/11, 30b/13, 

32a/10, 37a/12, 40a/11, 56a/8, 

58b/8, 58b/10, 58b/11, 60a/8, 

60a/9, 60a/11, 63a/5, 63a/6, 

63a/10, 64b/7, 66b/4, 67b/4, 

68b/13, 69a/6, 72a/11, 73a/1, 

73b/13, 74a/11, 74b/10, 75b/12, 

77a/10, 77a/13, 77b/12, 78a/6, 

78a/12, 78b/2, 78b/5, 80a/8, 

82a/6, 83b/6, 85b/10, 87b/3, 

87b/6, 87b/7, 90a/13, 91a/9 

 R.+dan 86a/11 

revā   (Far.) uygun, layık 

 r. 4b/7, 8a/13, 9a/3, 10a/2, 

11a/10, 13b/12, 13b/13, 14b/8, 

15b/8, 16b/11, 19a/12, 64a/11 

 r.+dur 45a/10 

 r. ol- 8a/5, 11b/5, 15a/11, 20b/8, 

64a/11 

 r. gör- 12a/6, 12a/7, 57a/10 

revān   (Far.) giden, yürüyen 

 r.+dur 2a/5 

r.ḥ.   raḥmetu’llāhi aleyh (Allah’ın 
rahmeti onun üzerine olsun) 
sözü için kullanılan kısaltma 

 r.h. 63a/12, 63b/4, 73b/9, 79a/4, 

83a/5 

rıżā   (Ar.) uygun görme, razı olma, 
rıza 

 r. 81b/6 

 r.+ñ-içün 74a/3 

 r.+sı 54b/11, 55a/7, 55a/9 

 r.+sını 55a/10 

 r.+sına 76b/5 

rızḳ   (Ar.) Allah’ın yarattıklarına 
verdiği nimet, rızık 

 r. 37a/2, 55a/1 

 r.+ı 37a/4, 37a/7 

riāyet   (Ar.) uygun görme 

 r. ḳıl- 46b/1, 55b/7 

 r. eyle- 81a/9 
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ribā   (Ar.) faiz 

 r. 64a/6 

rifat   (Ar.) yücelik 

 r.+de 56a/13 

rivāyet   (Ar.) bir bilgiyi nakletme, 
rivayet 

 r.+dür 82a/10 

 r. ḳıl- 27a/6, 27a/10, 53b/4 

 r.+de 67b/6 

riyā   (Ar.) ikiyüzlülük 

 r. 39a/10, 39b/5, 39b/10, 

39b/11, 45b/6, 51a/5, 51b/11, 

52a/1, 52a/42, 52a/7, 52a/9, 

52a/13, 53a/1, 53a/2, 53a/5, 

53a/7, 53b/2, 54a/1, 54a/10, 

54b/1, 54b/9, 55b/13, 87a/2 

 r.-y-ıla 39b/10, 40a/12, 45b/7, 

50a/1, 50b/3, 53a/6, 54a/8, 

54a/9 

 r. ol- 51a/10, 51a/11, 86a/8, 

87a/3 

 r. ḳıl- 50a/2, 54b/8 

 r. eyle- 35a/12 

 r.+nuñ 35a/12, 51a/7, 51b/3, 

51b/9, 53a/3, 86a/9 

 r.+ı 54b/4 

 r.+ya 39a/12, 46a/5 

 r.+dan 51b/6, 52b/2, 52b/8, 

53b/122, 87a/6 

 r.+sı 53b/1 

 r.+sına 55b/4 

riyāsuz   olduğu gibi görünen, riyasız 
 r. 50b/5 

riyāżet   (Ar.) nefse hâkim olma 

 r. 77a/7 

 r. vir- 18a/13 

rub   (Ar.) dörte bir, çeyrek 

 r.+ı 4b/52 

rubūbiyyet   (Ar.) ilahlık 

 r. 43a/7 

 r.-ile 41b/4, 41b/5 

 r.+üñ 41b/8, 42b/12 

 r.+i 41b/7, 42b/11 

rūḥ   (Ar.) can, ruh 

 r. 41b/3 

 r.+um 27a/4 

 r.+ı 83b/2, 87b/8, 87b/10, 

88b/12 

 r.+ına 49b/5 

 r.+ları 27a/5 

ruḫṣat   (Ar.) izin, ruhsat 
 r. 11a/12, 19a/10, 46a/3 

 r.+uñ 14b/3 

rūşen   (Far.) aydın, parlak 

 r. ol- 2b/4 

 r. ḳıl- 64b/6 

rūz   (Far.) gün 

 r.+ı 13a/13 

rūzigār   (Far.) zaman 

 r. 8b/10, 43b/1  
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 r. ile 61a/7 

rücū   (Ar.) geri dönme 

 r. idici+lerüz 74a/10 

rüsvāy   (Far.) rezil, haysiyetsiz 

 r. ol- 40b/8 

rüsvāyluḳ   rezillik 
 r.+ı 54b/4, 55a/10 

 

 S, Ṣ, ẞ 

 

saādet   (Ar.) bahtiyarlık, nimet 
içinde olma, saadet 

 s. 57a/12, 78a/9, 85a/13 

 s.-le 82a/3 

 s.+e 72a/7 

 s.+i 40b/4, 55a/1, 55a/2 

 s.+ine 61b/13 

 s.+ine iriş- 52b/13 

 s.+inden 3a/1 

 s.-i ebedī 61a/11 

sāat   (Ar.) altmış dakikalık zaman, 
saat 

 s. 28b/1, 28b/9, 51a/11, 61b/9, 

61b/10, 79a/1, 86a/1 

 s.+ler 61b/9 

ṣabāḥ   (Ar.) sabah 

 ṣ. 25b/2 

sābıḳ   (Ar.) önceki 
 s.+da 75b/11 

ẟābit   (Ar.) yerinde duran, değişmez, 
sabit 

 ẟ. 70b/1, 70b/5 

 ẟ. ol- 20a/11, 54a/12 

ẟābitrek   daha kalıcı 
 ẟ. 85b/6 

ẟābite   (Ar.) hareket etmeyen 
herhangi bir şey 

 ẟ.+dür 91b/5 

ṣabr   (Ar.) tahammül, sabır 
 ṣ. 29a/9, 68b/13, 69a/2, 69a/5, 

70b/1, 70b/13, 72a/1, 72a/12, 

72b/5, 72b/6, 72b/102, 73b/9, 

73b/12, 81b/3 

 ṣ.+dur 69a/8, 72b/12, 72b/13, 

73b/11 

 ṣ. ol- 70b/6 

 ṣ. it- 5b/7, 35b/11, 73a/4, 

73a/72, 74a/5, 74b/8, 78a/10 

 ṣ. eyle- 51a/11, 60b/3, 69a/11, 

69b/2, 72a/8, 72b/7, 73a/8, 

73a/13, 73b/9, 74a/3  

 ṣ.+uñ 19a/4, 68b/10, 70b/4, 

72b/8 

 ṣ.+a 69a/2, 69a/3, 70b/6, 73a/9, 

73b/6, 73b/8 

 ṣ.+dan 73a/3 

 ṣ.+ları 70b/7 

ṣabūr   (Ar.) çok sabreden (Allah) 
 ṣ.+am 69b/5 
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ṣabursuz (~ṣabırsuz)   sabırsız 
 s. 68b/11, 68b/12, 72b/5 

ṣaç-   bir şeyi dağıtmak, saçmak 
 ṣ.-ı vir 79b/2 

ṣadaḳa   (Ar.) Allah rızası için 
yapılan harcama, sadaka 

 ṣ. 4b/7, 83a/10, 83b/1 

 ṣ. ol- 34a/12 

 ṣ. ḳıl- 67a/13 

 ṣ. it- 25b/5 

 ṣ. eyle- 31a/1 

 ṣ. vir- 3b/9, 30b/10, 68b/9 

 ṣ.+ı 50b/10 

ṣādıḳ   (Ar.) içten bağlılığı olan, 
sadık  

 ṣ. 87b/9 

 ṣ.+lardur 66b/5, 87b/2 

ṣādır   (Ar.) meydana gelen 

 ṣ. ol- 68b/5, 76b/1, 91b/11 

ṣadr   (Ar.) herşeyin başı, başkan 

 ṣ. 71a/6 

ṣafā   (Ar.) saflık, temizlik 

 ṣ.+ya 62b/13 

ṣāfi   (Ar.) temiz, arınmış 
 ṣ. ol- 86b/4 

ṣaġ   I. sağ, sağ taraf 
 ṣ. 50b/10, 71a/6, 71a/7 

   II. canlı, hayatta olan, sağ 
 ṣ.+lar 84a/1 

ṣaġ-   ölünün iyiliklerini saymak 

 ṣ.-salar 2a/10 

ṣaġāyir   (Ar.) küçük günahlar 
 ṣ. ol- 67a/5 

ṣaġīre   (Ar.) küçük günah 

 ṣ. 63b/7 

 ṣ. ol- 65a/6 

 ṣ.+ye 64b/4, 64b/5 

ṣaġīrelük   küçüklük 
 ṣ.+ine 65a/4 

ṣaġu   ölünün iyiliklerini duyuran 
ağıt, mersiye 

 ṣ. ṣaġ- 2a/10 

ṣaḥābe  (Ar.) Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’in yakınında bulunan ve 
onunla görüşüp sohbet eden 
kimse, sohbet arkadaşı 

 ṣ. 6b/11, 73a/8, 79b/9 

 ṣ.+nüñ 82b/12 

 ṣ.+den 58b/2 

saḫāvet   (Ar.) cömertlik 

 s. 38a/13, 38b/10, 39b/10 

 s. ol- 39a/1 

 s.+üñ 37a/11 

 s.+i 40a/1 

 s.+den 37b/5 

saḫī   (Ar.) cömert, eli açık 

 s. 37a/13, 37b/2, 37b/6, 37b/10, 

37b/11, 37b/13, 38b/5, 38b/9, 

39a/10 

 s. ile 37b/10 
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 s. ol- 38b/3, 38b/4, 38b/5, 

38b/10 

 s.+nüñ 37b/1 

ṣāḥib   (Ar.) sahip 

 ṣ.+i 28b/12 

 ṣ.+inüñ 75a/7 

 ṣ.+ine 89a/7 

 ṣ.+inden 75a/6, 75a/11 

 ṣ.+leri 60a/13, 75a/1 

ṣaḥīfe   (Ar.) sayfa 

 ṣ. 71b/8 

 ṣ.+sine 71b/4 

 ṣ.+lerüñ 71b/10 

 ṣ.+leri 71b/6 

ṣaḥīḥ   (Ar.) gerçek 

 ṣ. 11b/5 

ṣaḥrā   (Ar.) susuz ve bitkisiz geniş 
ova, sahra 

 ṣ.+ya 82a/12 

 ṣ.+sını 72a/5 

ṣāīm   (Ar.) oruçlu 

 ṣ. iken 91b/12 

ṣaḳın-   korunmak, sakınmak 
 ṣ.-anlar 3b/13 

 ṣ.-urlardı 79b/9 

 ṣ.-maḳ 50a/1 

sākit   (Ar.) susan 

 s. ol- 4b/10 

 s. olıncaya dek 7b/5 

 

ṣaḳla-   I. korumak, saklamak  
 ṣ.-duñ 62a/8 

 ṣ. 33a/10 

 ṣ.-ñ 20b/1 

 ṣ.-ya 34a/8, 45a/8 

 ṣ.-dıklarını 22a/11 

 ṣ.-mış ol- 4a/1 

 ṣ.-mazlar 22a/12 

 ṣ.-maḳ 3b/4, 39b/12 

   II. sahip olmak 
 ṣ.-yalar 30a/7 

 ṣ.-maḳdan 38a/10, 39a/6 

   III. örtmek, gizlemek 
 ṣ.-r 17b/12 

ṣal-   I. göndermek, salmak 
 ṣ.-dı 56b/11 

 ṣ.-dılar 22a/72 

 ṣ.-masun 56a/7 

   II. bırakmak, koymak 
 ṣ.-aram 85b/11 

 ṣ.-ar 67b/9 

 ṣ.-uñ 77a/11 

 ṣ.-sam 35b/10 

 ṣ.-sa 39a/5 

 ṣ.-mamış ol- 63a/10 

 ṣ.-ı virdi 36a/10 

 ṣ.-ı viresin 36a/6 

ṣalāḥ   I. (Ar.) iyilik, salah 

 ṣ.-ıla 17a/2 

 ṣ.+ı 77b/4 
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 ṣ.+ına 77b/4 

   II. dine bağlılık 
 ṣ. 77b/2 

 ṣ.+uñ 28a/13 

ṣalavāt   I. (Ar.) Hz. Muhammed 
(s.a.s.) için edilen dualar 

 ṣ. getür- 28a/11, 90b/5, 91a/1, 

91a/7 

   II. namazlar 
 ṣ.-ı atemeden 90b/9 

ṣalavātu’llāhi aleyh   (Ar.) Allah’ın 
rahmeti onun üzerine olsun. 

 ṣ. 5b/8, 69b/3, 74a/2, 82a/8 

ṣalavātu’llāhi aleyhimā   (Ar.) 
Allah’ın rahmeti o ikisinin 
üzerine olsun. 

 ṣ. 5b/5 

ṣalavātu’llāhi aleyhi ve selāmuhu    

(Ar.) Allah’ın salatı ve selamı 
onun üzerine olsun. 

 ṣ. 68a/4 

ṣāliḥāt   (Ar.) şer’an ve ahlaken 
yararlı davranışlar, salih 
ameller 

 ṣ. 43a/13, 44a/6, 44a/11 

ṣalla’llāhu aleyhi ve selāmuhu    

(Ar.) Allah ona salat ve selam 
etsin. 

 ṣ. 30b/3 

ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem   (Ar.) 
Allah’ın selamı onun üzerine 
olsun. 

 ṣ. 3a/7, 3b/11, 3b/12, 4a/2, 4a/8, 

4b/9, 4b/13, 6a/6, 6a/11, 6b/7, 

7b/3, 7b/9, 8a/2, 8a/9, 8b/6, 

8b/12, 9a/4, 9a/13, 10b/5, 30b/7, 

33a/4, 34b/12, 66b/4 

 ṣ.+üñ 8b/4, 60a/10 

 ṣ.+e 28a/11, 30b/11, 35a/5 

ṣaman   saman 
 ṣ. 58b/3 

ṣān   ün, şan, san 
 ṣ. 40a/13 

ṣan-   öyle zannetmek, sanmak 
 ṣ.-ur 13b/5, 37b/11, 43a/11 

 ṣ.-dum 27b/13 

 ṣ.-dı 12a/2 

 ṣ.-sunlar 46a/2 

 ṣ.-urdı 25b/1 

 ṣ.-urlar 51a/13 

 ṣ.-mazam 6b/3 

 ṣ.-maduġı 37a/4 

 ṣ.-maduḳları 87a/11 

saña   sen zamirinin yönelme hâli, 
sana 

 s. 6a/5, 16a/6, 19b/9, 20a/2, 

20b/5, 26b/12, 28a/12, 32a/2, 

35b/6, 35b/8, 35b/10, 36b/6, 

39a/10, 41a/6, 49a/4, 49a/10, 
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49b/22, 56a/6, 60a/12, 60b/8, 

62a/6, 71a/10, 71b/2, 75a/10, 

88b/7, 89a/5, 92b/4 

ṣanat   (Ar.) sanat 
 ṣ. 8b/8 

 ṣ.+ı 45b/9, 45b/10 

 ṣ.+larından 8b/1 

sanki   farzet ki, sanki 
 s. 49a/4 

ṣarf   (Ar.) harcama, sarf 
 ṣ. eyle- 76b/52, 76b/8 

ṣ.a.s.   (Ar.) salla’llâhu aleyhi ve 
sellem “Allah’ın selamı onun 
üzerine olsun” sözü için 
kullanılan kısaltma 

 ṣ. 10b/2, 22b/3, 30a/1, 30b/13, 

31a/4, 32a/9, 34a/10, 56a/8, 

60b/4, 71b/12, 82a/6 

ṣat-   bir değer karşılığında bir malı 
alıcıya vermek, satmak 

 ṣ. 22a/4 

 ṣ.-ma 22a/5 

ṣatum   satma işi, satım 
 ṣ.+da 52b/5 

say   (Ar.) çalışıp çabalama, gayret 
etme 

 s. eyle- 21a/5 

ṣay-   zannetmek, saymak 
 ṣ.-ar 77a/5 

 

ṣayd   (Ar.) av 

 ṣ. ol- 41a/6 

 ṣ.+ın 61a/12 

 ṣ.+uñ 41a/7 

sāyir   (Ar.) diğer, başka 

 s. 13a/4, 34b/6, 73b/6, 87b/13 

ṣayru    hasta, sayrı 
 ṣ. ol- 12a/2, 46a/8 

 ṣ.+nuñ 77a/8 

 ṣ.+ların ṣor- 30a/13 

ṣayruluḳ   hastalık 
 ṣ.+da 74a/12 

 ṣ.+ıdur 20b/11 

saz   (Far.) telli çalgı, saz 

 s. 67a/7, 67a/11 

ẟebāt   (Ar.) kararlılık, sebat 
 ẟ.+ı 46b/7 

 ẟ.+a 70b/1 

sebeb   (Ar.) neden, sebep 

 s. 5a/12, 31a/13, 32a/11, 32b/12, 

47b/11, 52a/10, 54a/13, 62b/3, 

70b/11, 75a/12, 80b/1 

 s.-ile 37a/3, 40a/8, 41b/4, 44b/3, 

66a/5, 80b/5 

 s.+dür 29a/6, 44a/4, 49a/7, 

73a/12 

 s. ol- 20a/4, 20a/5, 32b/12, 

73b/3, 76a/7, 77a/12, 77a/72 

 s.+üñ 18b/5 

 s.+e 71a/2 
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 s.+den 10b/7, 25a/11, 40b/11, 

41a/10, 42a/13, 71a/3, 75b/6, 

78b/11, 79b/8, 80a/12, 86a/1, 

86b/9, 92b/5 

 s.+dendür 2b/7, 11a/6, 60a/4, 

73a/11, 83b/3 

 s.+i 18b/5, 43a/2, 47b/6, 70b/10, 

78a/4, 85a/11 

 s.+iyle 23a/5, 53a/10, 56b/8, 

56b/10, 63a/5 

 s.+iyledür 73a/2, 88a/6 

 s.+leri 78a/3 

 s.+lerin 48a/6 

 s.-i riyā 87a/2 

sebebsüz   sebepsiz 
 s. 82a/3 

sebiyyet   (Ar.) doymak, vahşi 
hayvanlar gibi doymak 

 s.+dür 7a/9 

secde   (Ar.) namazda başı yere 
koyma, secde 

 s. it- 47a/6 

sefer   (Ar.) yolculuk, sefer 
 s. it- 5a/3, 39a/3, 85a/13 

 s.+de 86a/7 

sefīh   (Ar.) rezil ve yaramaz kimse 

 s. 47b/9 

segird-   seğirtmek, koşmak 
 s.-ür 85a/1 

 

seḫā   (Ar.) cömertlik 

 s. 38b/1, 39b/10 

 s.+nuñ 29b/3, 37b/12 

sehel (~sehl)   (Ar.) kolay 

 s. 65a/9, 65a/11 

 s.+dür 51b/5, 65a/3 

Sehl-i Tüsterī   (k.a.) 3. asrın 
Horasan’da yetiştirdiği önemli 
kişilerdendir. Ahlakçı, 
muhaddis, mutasavvıf. 

 S. 79a/6, 79b/6 

sehv   (Ar.) yanılma, yanlışlık 

 s.-ile 50b/3 

sekir   (Ar.) sarhoşluk 

 s. 64a/5 

sekizinci   sekizinci, sekizincisi 
 s. 8b/5 

selām   (Ar.) esenlik dileme sözü, 
selam 

 s. vir- 26b/6, 30a/13, 52b/3, 

90b/13, 91a/6 

selāmet   I. (Ar.) kurtuluş 
 s. 29a/9 

 s.+i 14a/2 

 s.+ine 46a/8 

   II. güven içinde olma 
 s.-le 61b/13 

   III. iyi son 
 s.-le 79b/3 
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selef   (Ar.) yer ve makam olarak 
diğerlerinden önce bulunmuş 
olan, eski 

 s.+üñ 82b/13 

 s.+de 65a/12 

 s.-i ṣāliḥīn 7a/10 

ẟemere   (Ar.) olumlu sonuç 

 ẟ.+leri 78a/3, 78a/8 

sen   teklik 2. kişi zamiri, sen 
 s. 5a/12, 7a/6, 19b/7, 19b/8, 

19b/9, 20a/2, 21b/2, 26a/8, 

28a/1, 28a/10, 28b/6, 28b/8, 

31a/13, 31b/9, 35a/7, 37a/10, 

48b/11, 49a/8, 56a/4, 56a/13, 

65a/9, 69a/9, 74a/11, 88b/8 

 s.+üñ 6a/13, 6b/1, 8a/3, 8a/7, 

9b/5, 21a/13, 30b/8, 35b/6, 

35b/9, 36a/5, 37a/9, 41a/7, 

44a/9, 49b/1, 50b/9, 62a/9, 

67b/13, 68a/2, 68a/3, 71a/6, 

71a/9, 71b/1, 71b/4, 74a/3, 

79a/9, 89a/4 

 s.+üñ-içün 68a/1 

 s.+i 9b/4, 9b/10, 11b/3, 12a/9, 

19b/5, 19b/8, 21a/112, 27a/42, 

27b/2, 28b/72, 32a/2, 36a/3, 

41a/6, 41a/8, 48a/11, 48b/6, 

49b/3, 55b/1, 56a/7, 62a/5, 

71a/8, 82b/8 

 s.+de 21b/3, 88b/6 

 s.+den 19b/7, 21b/7, 27a/7, 

27a/13, 31b/10, 56a/4, 56b/6 

 s.+sin 71a/6 

ẟenā   (Ar.) överek anma, övme, sena 

 ẟ. 48a/6 

 ẟ. ḳıl- 38b/4, 48a/3, 48a/12, 

49b/3, 87a/13 

 ẟ. eyle- 47b/11 

 ẟ.+ı 48a/4, 47b/12, 48a/3 

 ẟ.+sı-y-la 82b/4 

 ẟ.+sın 40a/12 

 ẟ.+sını 47b/6 

 ẟ.+sına 40a/7 

serçe   serçe 
 s.+den 36a/1 

serd   (Far.) kırıcı, kaba, sert 
 s. 19a/9 

serkeşlik    baş kaldırma, itaatsizlik 
 s.+üñ 23a/1 

setr   (Ar.) örtme, gizleme 

 s. 66a/7 

 s. eyle- 45b/13, 66a/6 

sev-   sevgi ve bağlılık duymak, 
sevmek 

 s.-erem 11b/3, 27b/2 

 s.-er 20a/3, 41a/12, 42b/11 

 s.-erler 22a/8 

 s.-erler mi 22a/8 

 s.-miş 46a/9 

 s.-se 77b/7 
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 s.-e 41a/11 

 s.-üp 39b/1, 48a/3 

 s.-dügümden 26b/9 

 s.-düginüñ 43a/2 

 s.-miş ol- 46a/9 

 s.-erdüñ 20a/2 

 s.-mek 22b/7, 40a/12, 49b/8 

 s.-megüñ 29b/9, 47a/13, 47b/1 

 s.-mekdendür 49b/10 

ẟevāb   (Ar.) Allah’a yapılan ibadet 
ve bağlılığın ödülü, sevap 

 ẟ. 11a/1, 58b/5, 67a/9, 67a/10, 

68b/4, 69b/2 

 ẟ. işle- 67a/9 

 ẟ.+ı 69b/2 

 ẟ.+da 84a/4 

 ẟ.+dan 67b/1 

 ẟ.+ı 37b/4, 38b/2, 53a/9, 66a/2, 

68a/9 

 ẟ.+ı-y-la 38b/8 

 ẟ.+ınuñ 3b/2 

 ẟ.+ında 19a/7 

 ẟ.+ından 57a/2 

 ẟ.+larını 49b/2 

sevgülü   sevgili 
 s. 79b/12, 85b/11 

 s.+dür 40b/11 

seyyiāt   (Ar.) kötülükler, günahlar 
 s.+ı 63a/10 

 

Ṣıddīḳ (k.a.) bk. Ebū Bekir 
 Ṣ. 60b/10, 60b/13, 82b/13 

ṣıddīḳ   (Ar.) doğru, hiç yalan 
söylemeyen 

 ṣ. ol- 87a/132 

 ṣ.+lar 73a/8, 79a/6 

 ṣ.+lardur 61a/3 

 ṣ.+laruñ 61a/1, 73b/12 

 ṣ.+lara 63a/13, 92a/1 

ṣıdḳ   (Ar.) doğruluk, sadakat 
 ṣ. 87a/12 

 ṣ.-ıla 87b/4 

 ṣ.+uñ 87a/122, 87b/42 

ṣıfat   I. (Ar.) bir kişinin veya 
nesnenin görünen durumu, 
nitelik, sıfat 

 ṣ. 2a/8, 2b/3, 21b/7, 48a/9, 

48b/4, 80b/12, 85b/6 

 ṣ.+dur 17b/4 

 ṣ. al- 2a/8 

 ṣ.+la 45b/8, 52a/6 

 ṣ.+ı 21b/5, 48a/10 

 ṣ.+a 7a/8 

 ṣ.+ı 18b/11, 18b/12, 85a/12 

 ṣ.+ıdur 18b/8, 18b/10, 38b/7 

 ṣ.+ın al- 2a/10 

 ṣ.+ını 57b/4 

 ṣ.+ındandur 43a/5 

 ṣ.+laruñ 7a/9 

 ṣ.+larıdur 43b/8 
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 ṣ.+larına 44b/2 

 ṣ.+larından 75b/5 

 ṣ.+larındandur 43a/8 

   II. kılık 
 ṣ.+ında 69b/6 

ṣıġır   sığır 
 ṣ.+a 24b/4 

ṣıḥḥat   (Ar.) eksiksiz, tam 

 ṣ. 53b/13 

ṣındur-   (bir organı) kırmak 
 ṣ.-maya 25b/11 

sırr   (Ar.) giz, sır 
 s.+ı 62a/4 

 s.+ların 17a/12 

sikencübīn   (Ar.) balla sirkenin 
terkibinden elde edilen şerbet 

 s. 18b/3, 19a/3 

sikke   (Ar.) madenî paralara vurulan 
damga 

 s.+lediler 31b/13 

sil-   yüzden tozu veya gözyaşını 
silmek 

 s.-erdi 6a/4, 92a/5 

silāḥ   (Ar.) silah 

 s.+ı 18a/3 

sin   teklik 2. kişi zamiri, sen (krş. 
sen) 

 s. 19b/7 

sīne   (Far.) göğüs, bağır 
 s. 72a/5, 72a/12 

 s.+i 71b/3 

 s.+sinde 72a/4 

siñek   sinek 
 s. 65a/1 

sirāyet   (Ar.) birinden diğerine 
geçme 

 s. ḳıl- 69b/12 

 s. it- 77b/4 

 s. eyle- 41a/5 

sīret   (Ar.) bir kimsenin tavrı, ahlakı 
 s.+i 28b/11 

sirke   (Far.) sirke 

 s. 17b/5 

ẟiyābet   (Ar.) bir şeyden vazgeçme 
 ẟ.+den 72a/12 

siyāh   (Far.) kara, siyah 

 s. ol- 8b/11 

siz   çokluk 2. kişi zamiri, siz  
 s. 9a/5, 22b/1, 26a/10, 65a/11, 

75a/13 

 s.+üñ 6b/4, 29b/11, 30a/11, 

31b/1, 50b/6, 73a/12, 80a/10, 

83b/4 

 s.+i 29b/12, 74b/5 

 s.+e 20a/9, 69a/7, 69a/13, 69b/1 

ṣoḥbet   (Ar.) sohbet 
 ṣ. ḳıl- 67a/1, 81a/11, 81a/122 

 ṣ. eyle- 68a/11 

ṣol   sol taraf, sol 
 ṣ. 50b/11, 71b/2 
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ṣoñ   netice, son 
 ṣ.+ını 70b/13 

ṣoñra   sonra 
 ṣ. 3a/10, 9b/3, 12b/9, 26a/6, 

27b/5, 27b/12, 28a/10, 30a/5, 

39a/12, 39b/4, 44b/8, 51a/12, 

53a/4, 53b/2, 53b/13, 58a/8, 

65b/13, 67a/9, 68b/7, 69a/13, 

69b/7, 71a/4, 79b/5, 81b/7, 

82b/6, 83a/7, 90a/9, 90b/10, 

91b/1, 92a/4, 92a/5, 92a/12, 

92b/2 

ṣor-   bir şey öğrenmek amacıyla 
soru yöneltmek, sormak 

 ṣ.-dı 50b/3 

 ṣ.-dılar 6a/13, 86a/11, 87b/3 

 ṣ.-salar 5b/12 

 ṣ.-a 30a/13 

 ṣ.-up 14b/12 

 ṣ.-arsañ 5a/8, 5a/10 

 ṣ.-mazdı 5b/7 

 ṣ.-maġa var- 83a/5 

 ṣ.-maḳda 5a/9 

ṣoy   nesep, soy 
 ṣ. 77b/3 

 ṣ.+dan 77b/1 

sög-   sövmek 
 s.-mek 19a/112 

 s.-mekdür 63b/13 

 

söyle-   demek, söylemek 
 s.-r 8b/13, 10b/4, 16a/11, 16b/2, 

47b/8, 48a/9, 59a/1 

 s.-rler 12a/12, 46a/12 

 s.-mişdür 53b/11 

 s.-mişlerdür 38a/3 

 s.-düñ 53b/9 

 s.-di 28a/9, 49a/4, 49a/8 

 s. 36a/8, 36a/11, 36b/4 

 s.-se 2a/10, 2b/3, 2b/5, 11a/52, 

12b/1, 19a/9, 47b/9, 48a/4 

 s.-yesin 13a/3 

 s.-ye 2a/8, 6b/11, 7a/5, 7b/7, 

7b/10, 10a/12, 10a/13, 10b/6, 

11a/8, 11b/1, 52a/12 

 s.-yüp 2a/12, 16a/11, 49a/3, 

59a/8 

 s.-yen 2b/10, 13b/9 

 s.-yendedür 16a/9 

 s.-dügin 48b/9 

 s.-dükde 11a/5 

 s.-rse 5a/11, 16b/9, 48b/12 

 s.-miş ol- 6a/8, 11a/7, 12a/4, 

12b/13, 13a/1, 49a/11 

 s.-miş-ise 48b/8, 49a/8 

 s.-rken 13a/12 

 s.-mez 51a/11 

 s.-mezem 11a/2 

 s.-mezsen 5a/5 

 s.-mezse 52a/12 
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 s.-meye 7b/7 

 s.-meyeler 8b/9, 11b/7 

 s.-medügini 48a/5 

 s.-mek 1b/5, 4b/7, 6b/10, 10b/3, 

11a/11, 15a/11, 87b/3 

 s.-mekdür 7b/8 

 s.-meg-ile 16a/5 

 s.-megüñ 3a/102, 3a/11, 3b/7 

 s.-mege 2b/4, 2b/9, 5b/2, 10b/8, 

11b/8 

 s.-mekde 3b/9, 13a/6 

 s.-mekden 11a/1 

 s.-memek 13a/7 

 s.-mesi 3b/6, 29a/10 

söylen-   söylenmek 
 s.-ür 64a/4 

 s.-melü 4b/5 

 s.-melüdür 4b/5 

 s.-en 5b/3, 10b/10 

 s.-ürse 52a/11 

söylenil-   söylenilmek 
 s.-e 4b/8 

söyleş-   söyleşmek 
 s.-mişlerdür 7a/12 

 s.-üñ 9a/8, 9a/10 

 s.-esin 5a/3, 12b/12 

 s.-mege 9a/9 

söz   kelam, söz 
 s. 4a/13, 5a/2, 5b/3, 10b/10, 

12a/3, 51a/12 

 s.-ile 15b/11, 39a/10 

 s.+dür 10b/1, 15b/8 

 s. getür- 51a/12 

 s. söyle- 1b/4, 2b/3, 2b/5, 6a/8, 

6b/10, 6b/11, 7a/5, 7b/10, 

10a/12, 19a/9, 38a/2, 47b/8 

 s.+üñ 4b/5, 4b/8, 41b/6 

 s.+i 7a/5, 7a/13, 8b/13, 11b/2, 

12a/11, 12b/1, 26a/13, 28a/9, 

31b/6, 36a/8, 47b/13, 49a/7, 

51a/10, 53b/11, 68a/11, 83a/7 

 s.+e 11b/11, 16a/1, 36a/12 

 s.+de 6b/5 

 s.+den 5b/11, 12a/10 

 s.+i-y-le 47b/10, 48a/8, 48a/11 

 s.+inüñ 6b/8 

 s.+in 9b/1, 16a/2 

 s.+ini 10a/4, 16a/5, 16a/6 

 s.+ine 16b/10 

 s.+ler 2b/4, 5a/6, 11b/1, 13a/5 

 s.+lerdür 4b/2 

 s.+lerüñ 27b/7 

 s.+lerde 4b/3 

 s.+lerdendür 12a/8 

 s.+leri 2a/12, 5a/6, 13a/6 

 s.+lerin 2a/9 

ṣu   su 
 ṣ. 31a/13, 58a/5, 63a/11, 64b/9 

 ṣ.-y-la 39b/4 

 ṣ.+yı 64b/11 
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 ṣ.+dan 58a/7 

sū`āl   (Ar.) soru, sual 
 s. 43a/3, 57a/4  

 s. ol- 72b/12 

 s. it- 50b/8 

suḫriyye   (Ar.) maskaralık, alay 

 s. 48a/6 

ṣulḥ   (Ar.) uzlaşma, sulh 

 ṣ. it- 11b/1 

 ṣ. eyle- 3b/10 

sulṭān   (Ar.) padişah, sultan 

 s. 14b/6, 46a/1 

 s.+uñ 67a/2 

 s.+dan 45a/7 

 s.+lar 47a/7, 65b/5 

 s.-ı īmān 59a/12 

ṣun   (Ar.) iş 
 ṣ.+ındandur 1b/6 

sūre   (Ar.) Kur’an-ı Kerim’in 114 
kısmından her biri 

 s.+i 90b/11 

 s.+sin 53b/5, 90b/12 

ṣūret   I. (Ar.) dış görünüş, kılık, 
surat, suret 

 ṣ. 3a/1, 84b/6 

 ṣ.+ime gir- 90b/2 

 ṣ.+üñ 3a/3 

 ṣ.+de 1b/6, 23a/12 

 ṣ.+in 11a/3 

 ṣ.+i 52a/12, 88a/13 

 ṣ.+ine baḳ- 49b/6 

 ṣ.+inde 48b/11 

 ṣ.+üñüze 83b/4 

 ṣ.+ler 2a/8 

 ṣ.+leri 2a/6 

   II. tarz, üslûp 
 ṣ.+inde 8b/2 

sübḥāna’llāh   (Ar.) Allah’ı her türlü 
kusur ve ayıplardan tenzih 
ederim. 

 s.+dür 75b/7 

 s.+da 75b/13 

sübḥāna’llāhi’l-aẓīm ve biḥamdi   

(Ar.) Azim olan Allah, bütün 
noksanlıklardan beridir ve ona 
hamdolsun. 

 s. 68b/8 

sücūd   (Ar.) secde etme 

 s. it- 47a/4 

süd   süt 
 s. 60b/11 

 s.+i 39b/1 

 s.+den kes- 39a/13 

Süfyān   (k.a.) Süfyânü’s-Servî. 
Hicri 2. asrın meşhur kelam 
alimi, muhuhaddis ve sufisi  

 S. 79a/7, 79a/9 

sükūt   (Ar.) susma, sükut 
 s. ile 4a/10 



 

 

456

Süleymān   (k.a.) Hz. Süleyman 
peygamber 

 S. 82b/6 

 S.+a 82a/13 

sülūk   (Ar.) bir yolda ilerleme, bir 
tarikate bağlanma 

 s.+de 40a/9 

sünnet   (Ar.) peygamberimizin 
âdetleri, ders alınan sözleri, 
davranışları, sünnet 

 s.+dür 10a/2, 51a/1 

 s.+üñ 44a/2 

 s.+i 44a/2 

 s.+indendür 87b/6 

 s.-i Resūl’dendür 89b/3 

sür-   değdirmek, sürmek 
 s.-e 90a/3 

 s.-üp 32a/1 

sürūr   (Ar.) sevinç 

 s. 2a/13 

 s.+a 54a/6 

sürü   evcil hayvan topluluğu, sürü 
 s.+sin 30a/2 

sürün-   (yerde) sürünmek 
 s.-e 16b/1 

 

 Ş 

 

Şabī   (k.a.) Tabiînin büyüklerinden 
olup asıl adı Âmir’dir. 

 Ş. 36a/1 

şād   (Far.) sevinçli 
 ş. ol- 16b/10, 48a/10, 48b/1, 

48b/6, 49b/3, 52a/7, 52b/2, 

73b/1, 76a/6, 76a/8, 88a/7 

 ş. eyle- 16a/11 

şādıluḳ   sevinçli olma, mutluluk 
 ş. 2b/1, 24a/10, 48b/4, 68a/3, 

76a/6 

 ş.+ı 52a/8 

 ş.+a 48a/13 

 ş.+dan 75a/3 

 ş.+ı 51b/13, 52a/3 

 ş.+ına 47a/5 

şādımānluḳ   mutluluk, esenlik 
 ş. 2a/12 

şādlik   sevinçli olma hâli 
 ş. 52a/7 

şāhid   (Ar.) şahit 
 ş.+dür 10b/8 

şāir   (Ar.) şair 
 ş.+lerüñ 2b/7 

 ş.+lere 34a/8 

şākird   (Ar.) talebe, mürit 
 ş.+üñ 45b/1 

 ş.+leri 65b/7, 65b/9 

 ş.+lerinüñ 65b/9 

şarāb   (Ar.) şarap 

 ş. 6b/13, 64a/4, 67a/12 

 ş.+ı 67a/13 
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şarḳ   (Ar.) doğu, şark 

 ş.+dan 47a/3 

şarṭ   (Ar.) şart 
 ş. 49a/11, 76b/8, 84a/5 

 ş.+dur 53a/6 

 ş.-ıla 8b/8, 51a/7 

 ş.+ı 57a/11 

 ş.+ı-y-la 8b/8 

 ş.+lar-ıla 62a/11 

 ş.+lar-ıla mı 62a/12 

 ş.+larını 66a/8 

şarṭsuz   şartsız 
 ş. mı 62a/13 

şaṭranc   (Far.) satranç 

 ş. 42b/2 

şefāat   (Ar.) birinin bağışlanması 
için aracılık etme, şefaat 

 ş. 65b/6 

şefḳat   (Ar.) acıyarak sevme, şefkat 
 ş. 85b/8 

 ş.+den 49a/4 

 ş.+i 85b/7 

şehādet   I. (Ar.) şahitlik, tanıklık 

 ş.+dür 63b/12 

 ş. it- 79a/2 

 ş.+den 71b/6 

   II. şehitlik 
 ş. 80b/82 

şehīd   (Ar.) şehit 
 ş. ol- 6a/2, 92a/8 

 ş.+üñ 68a/9 

şehr    (Far.) şehir 
 ş.+üñ 79b/2 

 ş.+ini 83b/8 

 ş.+ler 86a/8 

 ş.+leri 5a/3 

 ş.+lerinden 82b/2 

şehvet   (Ar.) aşırı istek, şehvet 
 ş. 18a/4, 44a/12, 56a/5, 72a/7, 

72b/7 

 ş.+dür 72b/6 

 ş.+e 29a/6, 44a/12, 70a/7, 

70a/82, 70a/9, 77a/7 

 ş.+de 71b/3 

 ş.+den 18a/7 

 ş.+i 56a/4, 72a/10, 76b/1 

 ş.+lerdür 24a/10 

 ş.+lerüñ 44b/7 

 ş.+leri 78a/9, 78a/11, 80b/4 

 ş.+lere 23a/4 

 ş.+lerine 44b/1 

şek   (Ar.) şüphe, kuşku 

 ş. 11a/9, 61b/12, 62b/4, 75a/12 

 ş. eyle- 62a/122 

şeḳāvet   (Ar.) talihsizlik 

 ş. 85b/1 

 ş.+ine 61b/11 

şeker   (Ar.) şeker 
 ş. 79b/2 
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şemāyil   (Ar.) huylar, alışkanlıklar 
 ş.+i ile 52a/12 

şer   (Ar.) Allah’ın emrine göre 
belirlenmiş kurallar, şeriat 

 ş.-ile 8a/5, 38a/6 

 ş.+üñ 38a/11 

 ş.+i 38a/7 

 ş.-i şerīf 11b/4 

şerbet   (Ar.) şerbet 
 ş.+in 61b/10 

şerḥ   (Ar.) açıklama, şerh 

 ş. olın- 72a/1 

 ş. eyle- 3b/1 

 ş.+e 33b/2 

şerīat   (Ar.) Allah’ın emirlerine ve 
hadislere dayanan din kuralları, 
şeriat 

 ş. 81a/8 

 ş.+e 72a/10 

şerīf   (Ar.) şerefli 
 ş. 11b/4 

 ş.+lerin 90b/4 

 ş.+lerini 90b/3 

şerīfrek   daha şerefli 
 ş.+dür 71a/5 

şerīk   (Ar.) ortak 

 ş.+dür 13b/9 

 ş. ḳıl- 50a/9 

 ş. ḳoş- 50a/12 

 ş.+i 75b/8 

şerr   (Ar.) kötülük, şer 
 ş. 32a/5 

 ş.+i 41a/13 

 ş.+ini 1b/5 

 ş.+inden 3a/8, 3b/132, 15a/2, 

45a/8 

şevḳ   (Ar.) coşku, şiddetli arzu, şevk 

 ş. 81b/6 

 ş.+i 51b/13 

şeyāṭīn   (Ar.) şeytanlar 
 ş. 72a/3, 72a/5 

şeyṭān   (Ar.) iblis, şeytan 

 ş. 32b/1, 51b/2, 56a/2, 59b/2, 

86b/13, 87a/3, 90b/1 

 ş.+dur 48b/9 

 ş.+uñ 86b/11 

 ş.+ı 21b/12 

 ş.+a 72a/9 

 ş.+dandur 10b/10 

şir (~şiir)   (Ar.) manzume, şiir 
 ş. 8a/8, 8a/10, 8a/11, 8b/5 

 ş.+üñ 8b/1 

 ş.+i 8a/13 

şikāyet   (Ar.) yakınma, şikâyet 
 ş. ḳıl- 14b/6 

 ş. eyle- 74a/13 

 ş.+e 92a/13 

şimdi   şu an, şimdi 
 ş. 60b/5 
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şimdiki   şimdiki 
 ş. 61b/7 

Şira   (e.a.) Rüknü’l-İslâm 
Muhammed b. Ebu Bekr’in 
eseri Şir’atü’l-İslâm. 

 Ş.+da 35a/5 

 Ş.+dan 76b/7 

şirinlük   tatlılık, şirinlik 
 ş.+ile 19a/4 

şirk   (Ar.) Allah’a ortak koşma, şirk 

 ş. ol- 50a/8 

 ş.+e 50a/3 

şirket   (Ar.) ortaklık 

 ş.+i 75a/11 

şīşe   (Far.) şişe 

 ş. 92a/11 

şol   I. şu (sıfat) 
 ş. 2b/7, 9b/13, 12b/12, 15b/3, 

18b/2, 18b/9, 19a/5, 19a/6, 

20b/5, 20b/7, 22b/11, 24a/11, 

25b/8, 28b/10, 32a/6, 32b/8, 

33b/13, 39a/11, 39b/3, 40a/13, 

40b/4, 41a/10, 41b/3, 43b/2, 

43b/5, 43b/13, 47a/6, 48b/52, 

49a/6, 49b/13, 50b/10, 53b/4, 

53b/13, 54b/4, 55b/5, 59a/6, 

60b/11, 62b/6, 63a/1, 63a/3, 

64b/9, 64b/12, 65a/1, 65a/2, 

65a/8, 65b/1, 65b/4, 66b/11, 

68b/2, 71a/13, 71b/2, 73a/9, 

74a/1, 74a/4, 76a/3, 77a/3, 

77a/8, 77a/12, 77a/13, 77b/6, 

78b/7, 78b/11, 80a/3, 80b/5, 

85b/1, 86b/9, 87b/2, 88a/13, 

90a/4, 90a/8, 90b/3, 90b/9, 

91a/4, 91a/10, 92b/5 

   II. şu (zamir) 
 ş. 60a/6, 60a/7, 60b/12 

şöhret   (Ar.) ün, şöhret  
 ş. 2b/1 

şöyle   şunun gibi, şöyle 
 ş. 6b/62, 12a/2, 14a/13, 15a/1, 

16a/13, 20b/12, 22a/10, 25a/13, 

27b/6, 27b/13, 32b/9, 34b/6, 

36a/13, 40a/5, 41a/7, 47b/2, 

51a/13, 52a/2, 57b/1, 57b/2, 

57b/5, 59a/13, 61a/3, 63b/8, 

63b/11, 64a/12, 64a/9, 64b/4, 

67b/10, 69b/9, 73b/1, 75a/12, 

88b/2, 88b/4 

 ş.+dür 14b/13, 16b/5, 89a/5 

 ş.+ce 53a/2 

şuġl   (Ar.) meşgul olacak şey, iş 
 ş.+um 27a/12 

şübhe   (Ar.) kuşku, şüphe 

 ş. 60b/11 

şükr   (Ar.) minnettarlık, şükür 
 ş. 38b/4, 74b/1, 74b/2, 75a/4, 

76a/4, 76a/8, 76b/1 

 ş.+dür 75b/3, 76b/5 

 ş. ḳıl- 72b/10 
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 ş. it- 74b/7 

 ş. eyle- 74b/6, 74b/7, 76a/11 

 ş.+üñ 68b/11, 74b/2, 75a/6, 

76a/3 

 ş.+e 17a/13 

 ş.+ine 49a/13, 73b/4 

 ş.+inde 75a/3 

 

 T, Ṭ 

 

tā   (Far.) ta, ta ki, yeter ki 
 t. 2b/6, 3a/7, 4b/11, 5b/8, 7b/5, 

10b/4, 11b/6, 11b/13, 12a/2, 

12a/6, 12b/7, 13a/13, 14a/7, 

15a/13, 18a/3, 18a/5, 19b/12, 

21a/7, 22a/4, 25b/11, 26b/5, 

27a/7, 27a/13, 27b/1, 27b/9, 

29a/2, 29b/8, 31a/62, 34a/4, 

35a/8, 39a/3, 39a/9, 39b/3, 

40a/4, 42a/4, 42a/12, 42b/7, 

42b/10, 45a/12, 45a/13, 51a/11, 

52b/7, 52b/10, 56a/7, 58a/11, 

58a/13, 59a/1, 59a/10, 60a/9, 

61b/6, 62a/6, 63a/8, 67a/8, 

67b/1, 68b/2, 69a/3, 69b/1, 

69b/13, 70a/5, 70a/7, 73b/4, 

78b/13, 81a/9, 81a/13, 82b/5, 

82b/9, 82b/11, 84a/11, 86a/6, 

86b/13, 88a/6, 88b/7, 90a/8 

 

taaccüb   (Ar.) şaşma, hayret 
 t. 52b/4, 52b/6 

 t. ol- 52b/7 

taalluḳ   I. (Ar.) ilişkisi 
olma ,bağlılık 

 t.+ı 43b/6, 75a/8, 75a/9 

   II. gönül bağı olma 
 t. 46b/8 

taām   (Ar.) yemek, yiyecek 

 t. 23b/2, 60a/9, 60a/12, 74b/72 

 t.+dur 33b/9 

 t.+ı 84a/13 

 t.+a 55a/4 

 t.+da 24b/11 

 t.+ı 25b/3, 37b/12 

 t.+lar 30a/6 

ṭāat   (Ar.) Allah’a ibadet etme 

 ṭ. 51a/4, 64b/6, 68b/2 

 ṭ.-le 51a/7, 62b/9, 83a/9 

 ṭ. ol- 23b/6, 67b/8 

 ṭ. ḳıl- 50b/5, 60a/6, 69a/12 

 ṭ. eyle- 21b/12 

 ṭ.+üñ 62b/11, 62b/12, 67a/4 

 ṭ.+i 68b/1 

 ṭ.+e 76b/8 

 ṭ.+de 50a/2, 73b/9 

 ṭ.+i 69a/12, 85a/10 

 ṭ.+in 54b/7 

 ṭ.+lerinüñ 66a/2 

 ṭ.+lerini 55b/10 
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ṭab   (Ar.) yaratılış, tabiat, huy 

 ṭ.+ı 41b/5 

 ṭ.+ında 41b/5 

 ṭ.+ından 41b/7 

 ṭ.+uñı 21b/2 

tābi   (Ar.) birinin izinden giden, 
ona bağlı kalan 

 t. 84b/5 

 t.+dür 3a/6, 42a/3, 81b/6, 

84b/42, 85b/1 

 t. ol- 42a/2, 70a/7, 70a/8 

 t.+leri 41a/9 

ṭabīat   (Ar.) huy, mizaç, tabiat 
 ṭ.+de 41a/11, 42a/5 

 ṭ.+ı 40a/4, 56a/6 

 ṭ.+ıdur 56a/5 

 ṭ.+üñde 21b/2 

 ṭ.+ına 46a/7 

ṭabīb   (Ar.) doktor, tabip 

 ṭ. 66a/13 

 ṭ.-i kāfirden 66b/4 

tacīl   (Ar.) çabuklaştırma 

 t. 68b/5 

tafṣīl   (Ar.) ayrıntılı açıklama 

 t.-ile 76b/7 

 t.+i 64b/3 

 t.+i 72a/1 

 t.+ini 71b/10 

 t.+inde 64b/1 

 

ṭaġ   yüksek tepe, dağ 
 ṭ. 36a/7, 36a/12 

 ṭ.+lar 64b/13, 79a/11 

 ṭ.+ları 5a/4 

taġayyür   (Ar.) başkalaşma, değişme 

 t.+üñ 44a/4, 44a/7 

 t.+den 44b/3, 44b/4 

taḥammül   (Ar.) dayanma,tahammül 
 t.+e 71a/1 

ṭahāret   (Ar.) temizlik 

 ṭ.+den 25b/11 

ṭahāretsüz   abdestsiz 
 ṭ. 67a/6 

taḥḳīḳ   (Ar.) hakikati ortaya koyma 

 t. ḳıl- 14a/3 

 ṭ. eyle- 20a/10 

taḥḳīḳan   (Ar.) gerçekten 

 t. 32a/2, 45a/2 

taḥmīd   (Ar.) elhamdülillâh sözünü 
söyleme, hamdetme 

 t.+den 89b/12 

taḥṣīl   (Ar.) elde etme, toplama, 
tahsil 

 t. olın- 24b/8 

 t. it- 30b/6 

 t.+ine 76a/7 

 t.+inde 17a/2 

 t.-i ilm-ile 43b/2 

taḥsīn   (Ar.) takdir etme, aferin 

 t. eyle- 21a/7 
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taḫt   (Far.) makam, taht 
 t.+ında 75b/12 

ṭāḳat   (Ar.) güç, derman, takat 
 ṭ. getür- 59b/8, 80b/1, 84a/12 

 ṭ. götürül- 63b/3 

ṭaḳāżā   (Ar.) borcunu ödemek için 
birini sıkıştırma 

 ṭ. ḳıl- 52a/10, 86a/4 

 ṭ.+nuñ 70a/13 

 ṭ.+sına 56a/3 

taḳdīr   (Ar.) kader, yazgı, takdir 
 t. 55b/13 

taḳdīs   (Ar.) Allah’a hamd ü sena 
etme, kutsama, takdis 

 t.+dür 75b/4 

taḳlīd   (Ar.) belli bir örneğe 
benzemeye çalışma, taklit 

 t.-le 59a/8 

taḳrīr   (Ar.) anlatma, takrir 
 t. ḳıl- 55a/5 

taḳṣīr   (Ar.) tembellik, ihmal 
 t. it- 53a/8 

taḳvā   (Ar.) Allah korkusuyla 
günahlardan sakınma, takva 

 t. 80a/5 

 t.+dur 78a/8 

Ṭalaḳ bin Ḥabīb   (k.a.) Hayatı 
hakkında pek bilgi bulunmayan 
bir veli 

 Ṭ. 63b/1 

ṭaleb   (Ar.) istek, talep 

 ṭ. olın- 29b/8 

 ṭ. ḳıl- 45b/4, 83b/12 

 ṭ. it- 12a/13, 21b/10, 23b/6, 

26b/1, 26b/5, 35a/2, 38b/9, 

44b/9, 45b/7, 45b/11 

 ṭ. eyle- 15b/6, 23b/9, 23b/11, 

33a/1, 45b/2, 45b/5, 45b/12, 

46b/13, 47b/3, 50b/7, 68b/1, 

88b/6 

 ṭ.+ine 22a/3, 33b/13, 44b/10, 

76a/7 

 ṭ.+inde 40a/6, 40a/72, 43b/1, 

46b/1 

 ṭ.-i cāh 51a/5, 51a/6 

 ṭ.-i ilm 23a/8, 43a/3 

 ṭ.-i ḳudretdür 43a/4 

 ṭ.-i māl 43a/4 

talīm   (Ar.) öğrenme 

 t. it- 20a/9, 45a/13 

ṭama   (Ar.) açgözlülük, hırs 
 ṭ. 35a/9, 36b/11, 36b/12, 49b/7 

 ṭ. ḳıl- 55a/5 

 ṭ. eyle- 29b/1, 35a/11 

 ṭ.+uñ 35a/8 

 ṭ.+dan 35b/2 

ṭamakār   açgözlü, hırslı 
 ṭ.+dan 35b/11 

 ṭ.+lara 34a/9 



 

 

463

tamām   I. (Ar.) eksiksiz, tamamen, 
tam 

 t. 11b/6, 47a/4, 55a/2, 57b/4 

 t.+dur 61a/8 

 t. ol- 75a/12 

 t. ḳıl- 56b/13 

   II. bitme, son bulma, tamam 
 t. ol- 53b/132, 61b/9, 91a/8 

 t. it- 5b/8, 54a/4 

 t. eyle- 53b/2 

 t. bul- 47b/10 

   III. uygun, tamam 
 t. ol- 34b/6 

ṭamar   huy, mizaç, damar 
 ṭ.+ı 52a/9 

ṭama ṭama   damlaya damlaya 
 ṭ. 64b/10 

ṭamu   cehennem, tamu 
 ṭ. 50b/4, 59a/1, 59b/6, 59b/9, 

62a/9 

 ṭ. ol- 48b/3 

 ṭ.+ya 12b/10, 18a/13, 28a/2, 

28b/4, 37b/4, 62a/9 

 ṭ.+ya ṣal- 56a/7 

 ṭ.+dan 17a/8, 21b/10, 37b/3, 

83a/6 

ṭan   (Ar.) ayıplama, kınama 

 ṭ.-ıla 49a/8 

 ṭ. it- 49a/9 

 ṭ. eyle- (~iyle) 21a/3, 65b/7 

ṭap-   ibadet etmek, tapmak 
 ṭ.-mazlarsa 22a/9 

 ṭ.-makdan 33a/10, 33a/13 

ṭaraf   (Ar.) yön, taraf 
 ṭ.+ı 25a/5 

tarīf   (Ar.) etraflıca anlatma, tarif 
 t. eyle- 57b/9 

tārik   (Ar.) terk eden 

 t.-i dünyā 23a/11 

ṭarīḳ   (Ar.) yol, yöntem 

 ṭ. 13b/2, 45b/11 

 ṭ.-ile 45b/3, 48a/7 

 ṭ.+dur 39b/2 

 ṭ. ol- 88b/7 

 ṭ.+i 27a/10, 28b/12, 70b/9 

 ṭ.+ı-y-la 8b/1, 90a/12 

 ṭ.+in ṭut- 29a/1 

 ṭ.+lerden 39a/8 

 ṭ.-i dünyā  69a/13 

 ṭ.-ı sülūkde 40a/9 

taṣadduḳ   (Ar.) sadaka verme 

 t. eyle- 37b/9 

taṣarruf   (Ar.) kendi iradesiyle 
kullanma, tasarruf 

 t. 64b/1 

 t. it- 42b/4, 42b/9 

 t. eyle- 2a/4 

 t.+ı 1b/7, 2a/52, 42a/9, 42a/12 

 t.+ında 2a/2, 2a/3, 42a/7, 42b/6 

 t.+ındadur 1b/9 
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taṣvīr   (Ar.) resim gibi anlatma, 
tasvir 

 t. eyle- 89a/3 

ṭaş   sert ve katı madde, taş 
 ṭ. 6a/1, 6a/3, 25b/9, 60b/4, 

60b/6, 64b/10, 64b/11 

 ṭ.+ı 60b/7, 64b/10 

 ṭ.+cugazlar 25b/10 

ṭaşra   dışarı, taşra 
 ṭ. 1b/11, 2a/12, 27a/3, 31b/10, 

49b/7, 50b/13, 62b/7, 83a/6 

 ṭ.+dur 39b/12 

ṭat-   tadına bakmak, tatmak 
 ṭ.-a 61b/10 

ṭavar   binek hayvanı, davar 
 ṭ.+uñ 24a/2 

 ṭ.+a 7b/13 

ṭayan-   yaslanmak, dayanmak 
 ṭ.-up 16b/1 

ṭāyife   (Ar.) topluluk 

 t. 19b/13, 59b/11 

ṭaẓallüm   (Ar.) zulümden şikâyetçi 
olma, yakınma 

 ṭ.+dür 14b/5 

tażarru   (Ar.) huşu içinde yalvarma 

 t. 2a/92 

tāze   (Far.) yeni, taze 

 t. 73b/6, 87b/7 

 t. eyle- 55a/4 

 

tazīr   (Ar.) azarlama 

 t. 19a/13 

tebessüm   (Ar.) gülümseme, 
tebessüm 

 t.+den 9a/3 

tecāvüz   (Ar.) sınırı aşma, tecavüz 

 t. ḳıl- 38a/12 

tecemmül   (Ar.) süslenme 

 t. 25a/2 

 t.+dür 24b/13 

 t.+üñ 24b/13 

tedārük   (Ar.) araştırıp bulma, 
tedarik 

 t. 34b/3 

 t. eyle- 67a/4 

 t.+i 70a/7, 70a/9 

 t.+ine 68b/6, 70a/10 

tedbīr   (Ar.) önlem alma, tedbir 
 t. 28b/12 

 t.+i 3b/5 

tefāḫur   (Ar.) övünme 

 t. 23b/8 

tefvīż   (Ar.) bir işi birine havale 
etme 

 t. 81b/6 

teġābün   (Ar.) aldanma veya 
aldatmanın ortaya çıkması 

 t. 60a/4 

tehdīd   (Ar.) korkutma, tehdit 
 t. 64a/13 
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tehlīl   (Ar.) lâ-ilâhe illâ’llâh sözünü 
söyleme ve tekrar etmeler 

 t.+den 89b/12 

tekebbür   (Ar.) kibirlenme 

 t.+dür 7a/9 

tekellüf   (Ar.) zahmete girme 

 t.+le 40a/3 

teklīf   (Ar.) birinden bir şey isteme, 
teklif 

 t. it- 52b/6 

 t. eyle- 70a/12 

telbīs   (Ar.) hile, aldatma 

 t. 87a/7 

 t.-le 45b/10 

 t. ol- 45/12 

 t. eyle- 45b/8 

te`līf   (Ar.) eser yazma 

 t. it- 42b/2 

 t. eyle- 63b/5 

temāşā   (Ar.) bakma, seyretme 

 t. ol- 85a/4 

 t. ḳıl- 86a/8 

ten   (Far.) vücut, beden, ten 

 t. 59b/1, 73b/5, 85a/10, 85a/11, 

85b/1, 85b/5 

 t.-ile 43b/3 

 t. iledür 85a/10 

 t.+üñ 85a/12 

 t.+e 65a/1, 75a/9 

 t.+üm 27a/8 

 t.+inde 13a/3 

tenaum   (Ar.) bolluk içinde 
yaşama 

 t. 25a/6, 29a/1, 60b/6 

 t. eyle- 22b/12, 24b/9 

 t.+da 73a/4 

ten-dürüst   sağlam vücutlu, sağlıklı 
 t. 86a/7 

ten-dürüstlük   sağlıklı olma 
 t. 31b/5 

teng-dil   (Far.) ruhu sıkıntılı 
 t. ol- 86a/7 

tenhā   (Far.) ıssız, tenha 

 t.+da 51b/10, 53a/8, 86b/12 

teraḥḥum   (Ar.) merhamet etme, 
acıma 

 t. 2a/10 

terk   (Ar.) bırakma, vazgeçme, terk 

 t. it- 53a/12, 78a/9 

 t. eyle- 5a/2, 5a/6, 5a/7, 6b/8, 

23a/10, 32a/8, 35a/3, 60b/5, 

68b/12, 83b/8 

 t.+in 35b/13 

terkīb   (Ar.) birleştirme 

 t. it- 19a/4 

tesbīḥ   (Ar.) sübhanallâh diyerek 
Allah’ı ululama 

 t. 5b/12, 89b/11 

tesellī   (Ar.) avutma, teselli 
 t. vir- 39a/9, 39a/13 
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te`sīr   (Ar.) gönülde bazı hisler 
uyandırma, tesir 

 t. eyle- 11a/3 

teskīn   (Ar.) sakinleştirme 

 t. it- 18b/4 

 t. eyle- 19a/3 

 t.+i 19a/3 

teslīm   (Ar.) emanet olarak alınanı 
iade etme 

 t. eyle- 62a/7, 81a/5 

teşvīş   (Ar.) karıştırma 

 t. 9b/2 

 t. bıraḳ- 9b/3 

 t.+e düş- 35a/8 

tevaḳḳu   (Ar.) bekleme, umma 

 t. ḳıl- 52b/11 

tevāżu   (Ar.) alçak gönüllülük 

 t. 56b/6 

 t.+dur 56b/5 

 t. ḳıl- 56a/9, 56a/11 

 t. eyle- 21a/4 

 t.+ñ 56b/12, 56a/7 

 t.+ı 56b/22, 57a/2 

tevbe   (Ar.) bir günahtan pişman 
olup bir daha yapmamaya söz 
verme, tövbe 

 t. 13a/13, 58b/5, 59a/5, 59b/13, 

62a/10, 62a/12, 62b/3, 62b/4, 

63a/4, 68b/4, 68b/11, 81b/3, 

89b/5 

 t.+dür 58b/10 

 t. ḳıl- 58b/8, 61b/6, 63a/4 

 t. it- 12b/9, 12b/10, 62a/3, 

67a/1 

 t. eyle- 15a/13, 58b/9, 59a/2, 

59a/6, 59a/9, 62a/11, 62b/12, 

63a/13, 63b/8, 67a/4, 68b/6 

 t. buyur- 58b/6 

 t.+nüñ 62a/10, 66a/82 

 t.+i 12b/6, 12b/7 

 t.+den 61a/5, 63b/3 

 t.+si 58b/9 

 t.+leri 62a/2 

 t.+lerin 63a/13 

teveccüh   (Ar.) eğilim, muhabbet 
 t. it- 86b/2 

tevellüd   (Ar.) dünyaya gelme, 
doğma 

 t. it- 35a/10, 57a/8 

tevḫīd   (Ar.) Allah’ın birliğine 
inanma 

 t. 79a/1 

 t.+le 79a/10, 79a/13 

 t.+ine 79a/2 

tezkiye   (Ar.) aklama 

 t. ḳıl- 16b/6 

ṭıfliyyet   (Ar.) çocukluk 

 t. 54a/13 

ticāret   (Ar.) mal alım satımı, ticaret 
 t. 41a/4 
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tiryāk   (Ar.) panzehir olarak 
kullanılan ilaç 

 t.+dür 34b/11 

tīz   I. (Far.) ince 

 t. 46b/9 

   II. tez, çabuk 
 t. 55b/5, 73b/2, 80b/12 

ṭoġ-   I. dünyaya gelmek, doğmak 
 ṭ.-duḳda 62a/5 

   II. güneşin ufuktan görünmesi 
 ṭ.-mazdan 58b/9 

ṭoġrı   gerçek, doğru (krş. ṭoġru) 
 ṭ. 2b/9, 10b/8, 49a/8 

 ṭ. söyle- 7b/7 

ṭoġru   gerçek, doğru (krş. ṭoġrı) 
 ṭ. 48b/12, 49a/3, 86a/13 

 ṭ.+sın 12b/13 

ṭoġruluḳ   doğruluk 
 ṭ.+dur 87b/5 

 ṭ.+ı 3a/5 

 ṭ.+ına 3a/6 

ṭoḳuz   dokuz sayısı  
 ṭ. yüz 73b/11 

ṭoḳuzıncı   dokuzuncu 
 ṭ. 10a/3 

ṭoldur-   dolmasını sağlamak, 
doldurmak 

 ṭ.-ur 18a/2 

ṭolu   boş olmayan, dolu 
 ṭ. 92a/11 

ṭon   giysi, don 
 ṭ.+dur 5b/9 

ṭopraḳ   yer kabuğunun üzerini 
kaplayan katı madde, toprak 

 ṭ.-ıla 31b/3 

 ṭ.+ı 58a/3 

 ṭ.+dan 58a/4, 58a/7 

ṭoy-   açlığı kalmamak, doymak 
 ṭ.-ınca 60a/12 

 ṭ.-mayalar 30a/8 

toz   çok küçük parçacıklara 
bölünmüş toprak, toz 

 t.+ı 6a/4 

ṭuġyān   (Ar.) azgınlık 

 ṭ. 73a/6 

 ṭ.+uñuza 73a/12 

tuḥm   I. (Far.) bir sonucun ortaya 
çıkmasına sebep olan şey, 
tohum 

 t.+ıdur 23a/1, 78a/9 

   II. döl 
 t.+uñızı 77a/11 

ṭur-   I. ayağa kalkmak, durmak 
 ṭ.-mış ol- 75a/1 

 ṭ.-maz 59a/1 

   II. ayakta beklemek, dikilmek 
 ṭ.-up 58b/12, 82b/6 

 ṭ.-maḳ 58b/12 

ṭuş   ön taraf 
 ṭ. ol- (takılmak) 60b/9 
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ṭut-   I. ele almak, tutmak (krş. dut-) 
 ṭ.-mış 4a/5 

 ṭ.-a 6a/2 

 ṭ.-maya 56a/11 

   II. yönelmek 
 ṭ.-up 82b/4 

   III. varsaymak, farz etmek, 
saymak 

 ṭ.-asın 56b/9 

 ṭ.-a 14a/11 

 ṭ.-alum 36b/9, 54b/13 

 ṭ.-duġı 14a/12 

   IV. benimsemek, bir şeyden yana 
çıkmak 

 ṭ.-arlar 54b/1 

 ṭ.-mışlardur 80a/7 

 ṭ.-sa 55b/2 

 ṭ.-asın 86a/13 

 ṭ.-a 32a/2 

 ṭ.-up 44b/12  

 ṭ.-mayasın 29a/1 

   V. avlamak 
 ṭ.-dı 36a/2 

   VI. kaplamak 
 ṭ.-mışdur 72a/6 

 ṭ.-mamış ol- 62b/8 

   VII. musallat olmak 
 ṭ.-ar 46b/8 

 ṭ.-dı 26b/9 

 

   VIII. sorumlu saymak 
 ṭ.-arlar 61a/8 

 ṭ.-mayup 61a/7 

   IX. vermek 
 ṭ.-up 71a/8 

   X. olmak 
 ṭ.-aram 5a/10, 53b/7 

 ṭ.-ar mısın 5a/9 

 ṭ.-sa 68b/10 

 ṭ.-up 69a/9, 74b/8 

 ṭ.-mış ol- 51b/3 

 ṭ.-mazlar 51b/1 

 ṭ.-ardı 60a/8 

 ṭ.-arsa 10a/12, 73a/5 

 ṭ.-maġ-ıla 51a/13 

 ṭ.-maġa 51a/8 

 ṭ.-maḳdan alı ḳo- 51a/9 

ṭutun-   sahiplenmek, tutunmak 
 ṭ.-ur 41b/8 

 ṭ.-a 33a/3 

 ṭ.-up 46a/10 

 ṭ.-an 21a/12 

 ṭ.-mış ol- 33a/1, 33a/2 

 ṭ.-madı 31b/11, 31b/12 

Türk   (m.a.) Türk milleti, Türk 
 T.+lerdür 24b/4 

 T.+lerüñ 18b/9 

tüy   kuşların gövdesini örten 
uzantıların tamamı, tüy 

 t.+üm 36b/8 
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 U 

 

u   ve 
 u. 3b/1, 6b/12, 17b/3, 23b/8, 

28b/12, 29a/3, 30a/2,  40a/13, 

58b/5, 72a/12, 77b/9, 77b/12, 

82b/5, 83a/2, 87b/10, 88a/12, 

88a/3 

ucb   (Ar.) kendini beğenmişlik 
 u. 17a/1 

uç   baş ucu 
 u.+ında 82b/6 

uç-   kuş gibi kanatlılar için havada 
kalmak, uçmak 

 u.-dı 36b/10 

 u.-up 36a/6, 36a/12 

uçmaḳ   cennet 
 u. 6a/5, 7b/9 

 u.+uñ 43b/5, 68a/4 

 u.+ı 21b/10 

 u.+a 9b/3, 37b/2, 63a/8 

 u.+a gir- 9b/1, 12b/9, 28a/2, 

63a/5 

 u.+dan 37b/3 

uġra-   bir yere kısa bir süre için 
gitmek, uğramak 

 u.-r 55b/6 

 u.-mazdı 82a/12 

uġraḳ   çok uğranılan yer, yol uğrağı 
 u.+ı 58b/11 

uġrat-   maruz bırakmak, uğratmak 
 u.-mışdur 4a/7 

uġrı   hırsız 
 u. ol- 15a/3, 41a/3 

uġruluḳ   hırsızlık 
 u. eyle- 64a/7 

uġur   yön, yol 
 u.+dan 29a/1, 64b/11 

Uḥud   (Ar.) Medine’nin 
kuzeyindeki dağın adı 

 U. 6a/2 

uḳūbet   (Ar.) eziyet, ceza 

 u. 77b/10 

 u. it- 63b/1 

 u.+i 61a/10 

ulaş-   varmak, ulaşmak 
 u.-asın 19b/7 

ulaşdurı   sürekli, ara vermeksizin 
 u. 53b/7 

ulemā   (Ar.) âlimler, bilginler 
 u. 66a/1, 84a/8 

 u.+nuñ 66a/7 

ulu   I. erdemleri bakımından çok 
büyük, ulu 

 u.+lar 25a/10, 33a/10, 40a/5, 

65a/12, 83a/10, 86b/8 

 u.+laruñ 9a/9, 11b/8 

 u.+lardan 20a/1, 79a/11 

 u.+larına 30b/1 
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   II. çok yüksek, çok büyük olan 
 u. 10b/2, 20b/10, 64b/12, 

65a/13, 66a/4, 71b/10, 77b/3, 

78a/2, 80b/8, 80b/11 

uluraḳ   daha büyük 
 u. 6b/5 

ulūhiyyet   (Ar.) ilahlık, tanrılık 

 u. 62b/6 

 u.+dür 44a/6 

 u.+üñ 41b/13, 62b/1 

 u.+i 43b/5 

 u.+den 62b/2 

ulula-   yüceltmek, ululamak 
 u.-maḳdan 74a/12 

ululuḳ   büyüklük, yücelik, ululuk 
 u. 18b/10, 40b/5 

 u.-ıla 82b/13 

 u.+uñ 69a/1 

 u.+ınuñ 74b/3 

um-   bir şeyin olmasını istemek, 
ummak 

 u.-arsa 38b/4 

 u.-masa 38b/13 

 u.-maya 14b/10, 38b/12 

umūm   (Ar.) bütün 

 u. 59b/7 

unut-   unutmak 
 u.-ur 39b/2 

 u.-duñ 36b/5 

 u.-ma 28b/7 

 u.-mazam 28b/8 

 u.-maduñ mı 54b/6 

ur-   I. dokunmak, vurmak 
 u.-dı 60b/12 

 u.-sa 67a/6 

 u.-a 22a/1 

   II. ses çıkarmak 
 u.-dı 27b/13 

   III. üzerinde görünmek 
 u.-a 23b/12 

uşacıḳ   ufacık, küçük 
 u. 25b/10 

utan-   çekinmek, utanmak 
 u.-duġından 54a/4 

uyan   atın başına takılan süsler, 
püsküller 

 u. ol- 56a/10 

 u.+ı 56a/11, 56a/12 

uyan-   (uykudan) uyanmak 
 u.-dı 92a/7 

 u.-up 91a/10 

 u.-duġı 89b/3 

uyḫu   uyku 
 u. 87b/5, 89b/11 

 u.+nuñ 87b/5 

 u.+ya 88a/3 

 u.+dan 89b/3, 92a/7 

uyu-   uyku durumunda olmak, 
uyumak 

 u.-maḳ 87b/7 
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 u.-ması 3b/6 

uyuşma   pıhtılaşma 
 u.+sı 58a/8 

uzan-   sünmek, uzanmak 
 u.-a 16a/13 

uzat-   konuşmayı sürdürmek, 
uzatmak 

 u.-ırlar 34a/10 

 u.-maḳ 7a/13 

 u.-maġuñ 3a/12 

uzlet   (Ar.) insanlardan uzak durma, 
inziva  

 u. eyle- 6a/1 

uzun  başlaması ve bitmesi arasında 
çok süre olan, uzun 

 u. 31b/5 

 u. ol- 47a/12 

użuv   (Ar.) organ, uzuv 

 u.+lar 2a/1, 2a/3 

 

 Ü 

 

ü   ve 
 ü. 16b/13, 28b/2, 33b/13, 

40a/12, 48a/9, 58b/5 

ücretsüz   karşılıksız, ücretsiz 
 ü. 87a/8 

üç   üç sayısı 
 ü. 4b/5, 10a/10, 10a/11, 11a/12, 

20a/7, 22b/9, 23a/4, 23a/5, 

24b/10, 30a/1, 33b/4, 36a/5, 

40b/11, 49a/3, 73b/9, 75a/5, 

81b/8, 84a/11, 84b/3, 84b/7, 

89b/6 

 ü.+dür 31a/4 

 ü.+i 64a/4, 84b/10 

 ü.+idür 22a/13 

 ü.+ine 24b/5 

 ü. yüz 73b/10 

üçinci   üçüncü 
 ü. 7a/3, 16b/9, 23a/13, 36a/7, 

36b/4, 41a/4, 59b/7, 64a/1, 

73b/11, 75b/9, 76b/13 

 ü.+sin 36b/5 

ümīd   (Far.) beklenti, ümit 
 ü. idin- 37a/7, 50a/12 

 ü. kes- 63b/9 

 ü.+den 77b/11 

 ü.+i 58b/8 

 ü.+i-le 77b/9 

ümmet   (Ar.) ümmet 
 ü.+üm 92a/12 

 ü.+ümüñ 83b/13 

 ü.+ünüñ 30a/3 

ünẟ   (Ar.) ülfet, alışkanlık 

 ü. 73a/5, 81b/5 

 ü.+i 34b/6 

üst   I. yukarı (kısım), üst 
 ü.+ine 26a/3 

 ü.+inde 77a/12 
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 ü.+inden 26a/2 

   II. gövde, üst 
 ü.+ine 64b/13 

üstād   (Far.) hoca, üstat 
 ü. 45a/13, 47b/8 

 ü.+uñ 45b/1 

 ü.+ları 65b/8 

 ü.+larına 65b/9 

Üveys   (k.a.) Veysel Karanî. 
Tabiînin büyüklerinden olup 
hadis-i şerif ile medh ü senâsı 
yapılan büyük bir veli.  

 Ü. 26b/8, 27a/2, 27a/6, 27a/7, 

28a/8 

 Ü.+i 26b/4 

Üveys Ḳaran   (k.a.) Veysel Karanî 
bk. Üveys  

 Ü.+ı 26a/9 

üzer   üst, üzer 
 ü.+e 47b/4, 47b/5 

 ü.+ine 3a/2, 4a/3, 7a/5, 8a/4, 

12a/7, 16b/1, 20a/11, 31a/13, 

36a/7, 36a/11, 46b/10, 56a/1, 

57a/2, 60a/10, 64b/10, 64b/11, 

67a/3, 69b/7, 77b/7, 87b/7, 

87b/8, 89b/13, 89b/132, 90b/5 

 ü.+ine 69a/10 

 ü.+inde 14b/2, 26a/7 

 ü.+üme 27a/10, 91a/7 

 ü.+üñe 8a/3, 8a/7 

 ü.+üñüze 80a/10 

üzre   üzere, üzerine 
 ü. 8a/5, 8b/4, 13b/2, 18a/11, 

18b/11, 18b/12, 20a/13, 24b/7, 

25a/13, 26a/4, 27b/11, 35a/11, 

35b/9, 39b/5, 53b/2, 53b/13, 

59a/11, 59b/4, 63b/7, 64b/8, 

66a/12, 70a/1, 73a/4, 75a/1, 

76b/8, 79a/1, 80a/2, 80b/12, 

81a/13, 81b/4, 83a/9, 84a/1, 

84a/5, 85a/1, 86b/1, 90a/2 

 ü.+dür 73b/9, 78b/12, 79a/3, 

83a/13 

 

 V 

 

vācib   (Ar.) yapılması şeran gerekli 
olan, vacip 

 v. 19a/10, 43b/11, 43b/12, 

59b/3, 59b/6, 59b/7, 67a/2 

 v.+dür 11a/11, 14a/5, 54a/11, 

59a/7, 59b/6, 59b/13, 66a/72 

 v. ol- 38a/6, 38a/7, 43b/10, 

59a/2, 59a/5, 59a/9, 59b/3, 

64a/8, 66a/3 

 v. ḳıl- 38a/11, 75b/3 

 v.+i 59b/8 

vade   (Ar.) mühlet, vade 

 v.+dür 10a/9 

 v. ḳıl- 10a/13 
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vāh   vah, yazık 
 v. 28a/62 

vaḥşī   (Ar.) yabani, vahşi 
(hayvanlar) 

 v.+ler 82b/3 

vaḥy   (Ar.) Allah’ın Cebrail, rüya 
veya ilham aracılığıyla 
peygamberlerine gönderdiği 
şeylerin hepsi, vahiy 

 v. ṣal- 56b/11 

 v. gel- 65a/4, 69b/3 

vaḳār   (Ar.) ağırbaşlılık, vakar 
 v.-ıla 4a/10 

 v.+ını 8b/11 

vāḳıa   I. (Ar.) rüya 

 v. 90a/12 

 v.+da 89a/9, 90b/12, 92a/4, 

92a/11, 92b/3 

 v.+da gör- 91a/8 

 v.+mda 91b/10 

 v.+sı 2b/8, 2b/10, 87b/9, 87b/10 

 v.+sın 2b/11 

 v.+sında 56b/13 

   II. vuku bulan, olan, vakıa 
 v. 13a/10 

 v.+ı 13a/11 

 v.+larında 6b/11 

vāḳıf   (Ar.) bilen, vâkıf 
 v. ol- 55b/5 

 v. ḳıl- 19b/6 

vāḳi   (Ar.) ortaya çıkan, olan 

 v. ol- 44a/13, 46a/11, 49b/5, 

69b/9, 69b/12, 80a/3, 92a/9 

vaḳt   I. (Ar.) zaman, vakit 
 v. 8a/5, 16b/7, 36a/7, 38a/13, 

38b/3, 52a/6, 56b/11, 59b/1, 

61a/5, 87a/4 

 v.+dür 5a/9 

 v.+de 36a/6, 61b/1, 68b/3, 

89b/3, 89b/4, 89b/7 

 v.+idür 61b/5, 71b/11 

 v.+ine 62a/3 

 v.+inde 19b/11, 61a/8, 61b/4, 

62a/6, 62a/7, 78b/12, 79a/4, 

79a/7, 80b/4, 80b/9 

   II. ibadeti yerine getirme zamanı, 
vakit 

 v.+üñ 53a/7, 53a/9 

 v.+dedür 53b/1 

 v.+inde 25b/2, 25b/3 

   III. çağ 
 v.+inde 69b/8 

var   evrende veya düşüncede yer 
alan, mevcut, var 

 v. 15a/9, 21a/2, 36b/2, 36b/9, 

41b/13, 49a/5, 51b/6, 55a/1, 

58a/1, 58a/8, 58a/9, 70b/12, 

82b/10, 90a/11, 92a/12 

 v.+dur 4a/13, 4b/12, 4b/22, 5a/6, 

8a/7, 8b/13, 9b/6, 10a/10, 
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11a/12, 15b/4, 16a/9, 16b/4, 

16b/13, 20a/8, 22b/9, 25a/5, 

25a/7, 25a/9, 27a/12, 29a/12, 

29b/1, 29b/3, 29b/4, 30b/13, 

32a/5, 37a/10, 39b/8, 39b/9, 

41a/13, 41b/7, 42a/2, 42a/5, 

42a/10, 42a/11, 43a/8, 44a/9, 

46a/3, 47a/13, 48b/4, 49a/13, 

52a/9, 55a/2, 62a/4, 64b/1, 

66b/1, 67b/5, 70b/8, 70b/10, 

71a/1, 71b/132, 73b/82, 75a/92, 

75b/13, 76a/12, 77b/3, 84a/1, 

84b/3, 87b/12, 88b/6 

 v. mıdur 9b/8, 30b/12 

 v. eyle- 58a/6 

 v.+idügin 32b/4, 77a/5 

var-   I. ulaşmak, varmak 
 v.-dum 26b/4 

 v.-dı 5b/6, 11b/12 

 v.-uñ 50b/6 

 v.-sa 79a/2 

 v.-asın 28b/2 

 v.-a 65b/5 

 v.-ınca 31a/6, 31a/8, 47a/3 

 v.-dukda 2b/12 

 v.-urlardı 83a/5 

   II. belli bir dereceye gelmek 
 v.-ur 32b/8 

 

 

   III. bir durumdan başka bir duruma 
geçmek 

 v.-duḳda 88a/3 

vārid   (Ar.) söylenen 

 v. ol- 14a/6, 20b/3, 90a/3 

vaṣf   (Ar.) nitelik, özellik, vasıf 
 v.-ıla 24a/7 

 v.+ın 2a/13 

vāṣıl   (Ar.) ulaşma, varma 

 v. ol- 28a/2 

vāsıṭa   (Ar.) aracı, araç, vasıta 

 v. ile 88b/7 

 v.+sıyladur 88a/9 

vaṣiyyet   (Ar.) vasiyet  
 v. 32a/8 

 v. ol- 30a/11 

 v. ḳıl- 26a/1, 79a/12 

 v. it- 89b/4 

 v.+üm 28a/12 

vay   (Far.) yazık, eyvah, vay 

 v. 50b/2 

ve   (Ar.) ve 

 v. 1b/5, 1b/7, 1b/10, 1b/11, 2a/1, 

2a/22, 2a/4, 2a/5, 2a/8, 2a/92, 

2a/102, 2a/12, 2a/13, 2b/12, 

2b/4, 2b/52, 2b/7, 2b/8, 2b/10, 

2b/13, 3a/3, 3a/4, 3a/5, 3a/62, 

3a/8, 3a/9, 3a/10, 3a/113, 3a/126, 

3a/132, 3b/12, 3b/3, 3b/4, 3b/63, 

3b/9, 3b/102, 3b/12, 3b/132, 
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4a/3, 4a/4, 4a/7, 4a/8, 4a/102, 

4b/12, 4b/22, 4b/3, 4b/7, 4b/8, 

4b/10, 4b/11, 5a/2, 5a/3, 5a/43, 

5a/5, 5a/72, 5a/8, 5a/11, 5a/12, 

5a/132, 5b/2, 5b/4, 5b/62, 5b/9, 

5b/10, 5b/11, 5b/122, 5b/13, 

6a/2, 6a/4, 6a/9, 6a/102, 6a/11, 

6b/32, 6b/6, 6b/7, 6b/9, 6b/11, 

6b/12, 6b/132, 7a/33, 7a/62, 

7a/73, 7a/9, 7a/10, 7a/12, 7a/13, 

7b/2, 7b/7, 7b/10, 8a/12, 8a/62, 

8a/8, 8a/10, 8a/12, 8a/13, 8b/12, 

8b/5, 8b/82, 8b/9, 8b/10, 8b/112, 

8b/122, 9a/2, 9a/3, 9a/4, 9a/5, 

9a/6, 9a/7, 9a/8, 9a/9, 9a/10, 

9a/11, 9b/4, 9b/8, 9b/13, 10a/42, 

10a/7, 10a/12, 10a/132, 10b/2, 

10b/3, 10b/5, 10b/7, 10b/9, 

10b/112, 11a/3, 11a/4, 11a/5, 

11a/8, 11a/9, 11a/13, 11b/2, 

11b/3, 11b/9, 11b/11, 12a/32, 

12a/72, 12a/8, 12a/9, 12b/1, 

12b/22, 12b/3, 12b/4, 12b/5, 

12b/8, 12b/10, 13a/22, 13a/82, 

13a/92, 13a/11, 13a/12, 13b/3, 

13b/4, 13b/5, 13b/6, 13b/7, 

13b/8, 13b/13, 14a/1, 14a/5, 

14a/12, 14b/1, 14b/5, 14b/7, 

15a/4, 15a/82, 15a/10, 15b/42, 

15b/7, 15b/13, 16a/2, 16a/5, 

16a/6, 16a/7, 16a/11, 16b/1, 

16b/32, 16b/5, 16b/10, 16b/11, 

17a/2, 17a/7, 17a/8, 17a/92, 

17a/10, 17b/1, 17b/5, 17b/92, 

17b/11, 17b/12, 17b/13, 18a/3, 

18a/62, 18a/84, 18a/9, 18a/10, 

18a/11, 18b/12, 18b/32, 18b/4, 

18b/52, 18b/6, 18b/7, 18b/82, 

18b/93, 18b/10, 18b/11, 18b/12, 

19a/3, 19a/42, 19a/5, 19a/6, 

19a/7, 19a/10, 19a/11, 19b/1, 

19b/22, 19b/3, 19b/4, 19b/5, 

19b/82, 19b/9, 19b/11, 20a/1, 

20a/5, 20a/7, 20a/93, 20a/11, 

20a/12, 20a/13, 20b/2, 20b/4, 

20b/6, 20b/8, 20b/92, 20b/112, 

20b/132, 21a/1, 21a/42, 21a/6, 

21a/7, 21a/132, 21b/2, 21b/4, 

21b/5, 21b/6, 21b/10, 21b/122, 

21b/13, 22a/1, 22a/22, 22a/5, 

22a/6, 22a/112, 22a/12, 22b/1, 

22b/3, 22b/6, 22b/72, 22b/102, 

22b/112, 22b/12, 23a/13, 23a/43, 

23a/6, 23a/7, 23a/8, 23a/9, 

23a/102, 23a/12, 23b/1, 23b/2, 

23b/3, 23b/4, 23b/5, 23b/7, 

23b/10, 23b/132, 24a/3, 24a/4, 

24a/7, 24a/104, 24a/112, 24a/13, 

24b/46, 24b/52, 24b/8, 24b/9, 

24b/112, 24b/12, 24b/133, 25a/2, 
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25a/3, 25a/6, 25a/8, 25a/9, 

25a/10, 25a/122, 25b/1, 25b/6, 

25b/7, 25b/92, 25b/11, 25b/13, 

26a/9, 26a/123, 26b/1, 26b/2, 

26b/6, 26b/7, 26b/8, 26b/10, 

26b/13, 27a/1, 27a/3, 27a/42, 

27a/8, 27a/9, 27a/113, 27b/1, 

27b/3, 27b/5, 27b/10, 27b/12, 

27b/13, 28a/1, 28a/42, 28a/53, 

28a/10, 28a/12, 28a/13, 28b/12, 

28b/2, 28b/4, 28b/52, 28b/6, 

28b/72, 28b/102, 28b/11, 

28b/122, 29a/3, 29a/5, 29a/6, 

29a/7, 29a/8, 29a/9, 29a/10, 

29a/11, 29a/12, 29a/132, 29b/2, 

29b/32, 29b/42, 29b/5, 29b/62, 

29b/72, 29b/9, 29b/11, 29b/13, 

30a/1, 30a/5, 30a/6, 30a/72, 

30a/82, 30a/133, 30b/1, 30b/3, 

30b/6, 30b/7, 30b/9, 30b/102, 

31a/32, 31a/5, 31a/6, 31a/8, 

31a/92, 31a/10, 31a/11, 31b/1, 

31b/52, 31b/6, 31b/8, 31b/9, 

31b/11, 31b/13, 32a/1, 32a/2, 

32a/4, 32a/52, 32a/82, 32a/10, 

32a/11, 32a/12, 32a/132, 32b/22, 

32b/3, 32b/4, 32b/7, 32b/10, 

32b/12, 33a/32, 33a/4, 33a/6, 

33a/7, 33a/8, 33a/9, 33a/112, 

33b/1, 33b/42, 33b/7, 33b/92, 

33b/10, 33b/12, 33b/13, 34a/2, 

34a/32, 34a/92, 34a/102, 34a/13, 

34b/3, 34b/4, 34b/52, 34b/6, 

34b/7, 34b/8, 34b/11, 34b/12, 

34b/13, 35a/32, 35a/8, 35a/9, 

35a/11, 35a/122, 35a/13, 35b/1, 

35b/22, 35b/42 35b/5, 35b/8, 

35b/9, 35b/10, 35b/122, 35b/13, 

36a/5, 36a/7, 36a/13, 36b/3, 

36b/6, 36b/8, 36b/9, 36b/102, 

36b/13, 37a/2, 37a/32, 37a/8, 

37a/9, 37a/10, 37a/11, 37a/132, 

37b/12, 37b/32, 37b/42, 37b/72, 

37b/9, 38a/12, 38a/4, 38a/5, 

38a/7, 38a/9, 38a/112, 38a/12, 

38b/2, 38b/43, 38b/5, 38b/6, 

38b/11, 38b/12, 39a/1, 39a/4, 

39a/72, 39a/102, 39b/1, 39b/22, 

39b/4, 39b/5, 39b/102, 39b/12, 

39b/13, 40a/43, 40a/5, 40a/62, 

40a/7, 40a/82, 40a/9, 40a/102, 

40a/12, 40a/13, 40b/1, 40b/52, 

40b/72, 40b/9, 40b/10, 40b/12, 

41a/2, 41a/32, 41a/5, 41a/8, 

41a/11, 41a/122, 41b/1, 41b/5, 

41b/82, 41b/10, 41b/11, 41b/12, 

42a/12, 42a/3, 42a/4, 42a/5, 

42a/7, 42a/82, 42a/102, 42a/132, 

42b/1, 42b/3, 42b/4, 42b/52, 

42b/6, 42b/8, 42b/9, 42b/122, 



 

 

477

42b/13, 43a/13, 43a/22, 43a/3, 

43a/4, 43a/52, 43a/6, 43a/72, 

43a/9, 43a/10, 43a/112, 43a/12, 

43b/1, 43b/2, 43b/33, 43b/4, 

43b/5, 43b/6, 43b/72, 43b/82, 

43b/9, 43b/112, 43b/122, 44a/1, 

44a/22, 44a/4, 44a/6, 44a/7, 

44a/92, 44a/13, 44b/3, 44b/43, 

44b/5, 44b/62, 44b/8, 44b/10, 

44b/11, 44b/13, 45a/3, 45a/4, 

45a/72, 45a/8, 45a/9, 45a/10, 

45a/122, 45a/13, 45b/4, 45b/6, 

45b/7, 45b/13, 46a/1, 46a/2, 

46a/4, 46a/54, 46a/7, 46a/9, 

46a/11, 46a/13, 46b/1, 46b/2, 

46b/3, 46b/43, 46b/52, 46b/7, 

46b/8, 46b/9, 47a/1, 47a/62, 

47a/112, 47a/13, 47b/1, 47b/3, 

47b/4, 47b/5, 47b/62, 47b/7, 

47b/8, 47b/9, 47b/132, 48a/1, 

48a/2, 48a/4, 48a/52, 48a/9, 

48a/11, 48a/122, 48b/1, 48b/32, 

48b/5, 48b/6, 48b/8, 48b/92, 

48b/102, 49a/1, 49a/2, 49a/6, 

49a/10, 49b/22, 49b/3, 49b/5, 

49b/62, 49b/9, 49b/102, 49b/11, 

49b/12, 50a/12, 50a/32, 50a/6, 

50a/7, 50a/9, 50a/13, 50b/32, 

50b/5, 51a/22, 51a/3, 51a/44, 

51a/6, 51a/9, 51a/10, 51a/11, 

51b/1, 51b/5, 51b/72, 51b/9, 

51b/11, 51b/132, 52a/3, 52a/5, 

52a/7, 52a/8, 52a/122, 52a/13, 

52b/1, 52b/2, 52b/3, 52b/42, 

52b/5, 52b/62, 52b/112, 52b/122, 

53a/6, 53a/8, 53b/4, 53b/6, 

53b/7, 53b/10, 54a/3, 54a/52, 

54a/10, 54a/12, 54b/3, 54b/8, 

54b/9, 54b/102, 54b/12, 54b/13, 

55a/1, 55a/2, 55a/62, 55a/10, 

55a/11, 55b/1, 55b/2, 55b/3, 

55b/4, 55b/52, 55b/6, 55b/82, 

55b/92, 55b/10, 55b/13, 56a/3, 

56a/4, 56a/5, 56a/6, 56a/9, 

56a/13, 56b/1, 56b/2, 56b/33, 

56b/4, 56b/8, 57a/2, 57a/5, 

57a/6, 57a/72, 57a/9, 57a/13, 

57b/12, 57b/2, 57b/4, 57b/92, 

57b/10, 57b/122, 57b/13, 58a/1, 

58a/3, 58a/42, 58a/52, 58a/6, 

58a/73, 58a/82, 58a/10, 58a/122, 

58a/13, 58b/2, 58b/32, 58b/6, 

58b/8, 58b/10, 58b/112, 58b/13, 

59a/1, 59a/2, 59a/6, 59a/72, 

59a/82, 59a/10, 59a/13, 59b/1, 

59b/5, 59b/6, 59b/8, 59b/12, 

59b/13, 60a/12, 60a/32, 60a/4, 

60a/5, 60a/72, 60a/8, 60a/11, 

60b/1, 60b/7, 60b/8, 60b/10, 

60b/11, 61a/12, 61a/22, 61a/3, 
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61a/4, 61a/6, 61a/8, 61a/9, 

61a/10, 61a/11, 61a/12, 61b/1, 

61b/2, 61b/6, 61b/7, 61b/8, 

61b/10, 61b/11, 61b/12, 61b/13, 

62a/1, 62a/4, 62a/52, 62a/7, 

62a/9, 62a/13, 62b/12, 62b/2, 

62b/4, 62b/6, 62b/8, 62b/9, 

62b/102, 62b/11, 62b/13, 63a/3, 

63a/72, 63a/8, 63a/10, 63a/11, 

63a/13, 63b/1, 63b/5, 63b/7, 

63b/8, 63b/9, 63b/10, 63b/12, 

64a/1, 64a/42, 64a/5, 64a/62, 

64a/72, 64a/8, 64a/11, 64a/122, 

64b/1, 64b/2, 64b/3, 64b/4, 

64b/7, 64b/9, 64b/11, 64b/12, 

64b/13, 65a/12, 65a/2, 65a/5, 

65a/12, 65b/1, 65b/2, 65b/3, 

65b/52, 65b/6, 65b/72, 65b/8, 

65b/9, 65b/102, 65b/12, 65b/13, 

66a/2, 66a/3, 66a/4, 66a/5, 

66a/7, 66a/9, 66a/10, 66a/11, 

66a/12, 66a/13, 66b/1, 66b/22, 

66b/3, 66b/4, 66b/5, 66b/6, 

66b/8, 66b/9, 66b/11, 66b/13, 

67a/2, 67a/4, 67a/12, 67b/4, 

67b/5, 67b/6, 67b/7, 67b/8, 

67b/10, 67b/11, 67b/12, 68a/12, 

68b/6, 68b/7, 68b/8, 68b/92, 

68b/11, 68b/12, 68b/13, 69a/1, 

69a/2, 69a/4, 69a/6, 69a/8, 

69a/10, 69a/13, 69b/2, 69b/3, 

69b/64, 69b/7, 69b/12, 69b/13, 

70a/1, 70a/5, 70a/6, 70a/8, 

70a/9, 70a/122, 70b/1, 70b/2, 

70b/5, 70b/6, 70b/72, 70b/8, 

70b/92, 70b/10, 70b/11, 70b/122, 

70b/13, 71a/12, 71a/2, 71a/32, 

71a/42, 71a/5, 71a/6, 71a/7, 

71a/8, 71a/11, 71a/12, 71a/13, 

71b/13, 71b/4, 71b/5, 71b/62, 

71b/7, 71b/8, 71b/9, 71b/11, 

71b/12, 71b/13, 72a/1, 72a/2, 

72a/32, 72a/8, 72a/9, 72a/10, 

72b/4, 72b/5, 72b/62, 72b/8, 

72b/9, 72b/13, 73a/4, 73a/52, 

73a/6, 73a/8, 73a/9, 73a/10, 

73a/12, 73a/13, 73b/12, 73b/6, 

73b/72, 73b/8, 73b/12, 73b/13, 

74a/2, 74a/5, 74a/6, 74a/7, 

74a/9, 74a/10, 74a/112, 74a/13, 

74b/1, 74b/3, 74b/4, 74b/62, 

74b/11, 75a/1, 75a/2, 75a/3, 

75a/4, 75a/5, 75a/6, 75a/7, 

75a/8, 75a/92, 75a/112, 75b/12, 

75b/3, 75b/5, 75b/62, 75b/7, 

75b/8, 75b/9, 75b/102, 75b/12, 

75b/13, 76a/12, 76a/72, 76a/8, 

76a/12, 76b/12, 76b/3, 76b/4, 

76b/5, 76b/6, 76b/112, 76b/12, 

76b/132, 77a/1, 77a/2, 77a/3, 
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77a/4, 77a/5, 77a/72, 77a/9, 

77a/12, 77b/1, 77b/2, 77b/3, 

77b/4, 77b/6, 77b/11, 77b/122, 

78a/32, 78a/42, 78a/6, 78a/82, 

78a/9, 78a/11, 78a/12, 78a/13, 

78b/1, 78b/2, 78b/4, 78b/5, 

78b/7, 78b/12, 79a/3, 79a/6, 

79a/7, 79a/8, 79a/11, 79a/122, 

79a/13, 79b/2, 79b/42, 79b/6, 

79b/8, 79b/10, 79b/12, 79b/132, 

80a/1, 80a/2, 80a/32, 80a/4, 

80a/5, 80a/6, 80a/7, 80a/8, 

80a/112, 80a/12, 80b/1, 80b/2, 

80b/3, 80b/5, 80b/7, 80b/9, 

80b/10, 80b/12, 80b/13, 81a/1, 

81a/32, 81a/42, 81a/5, 81a/6, 

81a/7, 81a/8, 81a/9, 81a/11, 

81b/22, 81b/33, 81b/42, 81b/53, 

81b/63, 81b/72, 81b/8, 81b/9, 

81b/11, 81b/13, 82a/14, 82a/22, 

82a/3, 82a/52, 82a/8, 82a/10, 

82a/12, 82b/2, 82b/32, 82b/4, 

82b/10, 82b/11, 82b/122, 83a/1, 

83a/2, 83a/3, 83a/4, 83a/5, 

83a/9, 83a/10, 83a/12, 83a/13, 

83b/12, 83b/2, 83b/32, 83b/4, 

83b/52, 83b/62, 83b/8, 83b/10, 

83b/132, 84a/1, 84a/2, 84a/3, 

84a/5, 84a/6, 84a/8, 84a/11, 

84a/123, 84a/13, 84b/1, 84b/4, 

84b/5, 84b/6, 84b/7, 84b/8, 

84b/102, 84b/11, 84b/122, 85a/1, 

85a/2, 85a/3, 85a/42, 85a/7, 

85a/9, 85a/102, 85a/11, 85a/12, 

85a/13, 85b/13, 85b/22, 85b/3, 

85b/42, 85b/5, 85b/8, 85b/11, 

86a/1, 86a/3, 86a/5, 86a/6, 

86a/7, 86a/8, 86a/9, 86a/13, 

86b/1, 86b/2, 86b/5, 86b/10, 

86b/12, 87a/1, 87a/5, 87a/8, 

87a/92, 87a/13, 87b/1, 87b/3, 

87b/42, 87b/72, 87b/92, 87b/10, 

87b/12, 87b/132, 88a/22, 88a/52, 

88a/7, 88a/8, 88a/9, 88a/10, 

88a/12, 88a/13, 88b/1, 88b/2, 

88b/4, 88b/9, 88b/10, 88b/11, 

88b/12, 89a/1, 89a/42, 89a/7, 

89a/8, 89a/9, 89a/11, 89b/2, 

89b/3, 89b/42, 89b/6, 89b/10, 

89b/122, 89b/13, 90a/2, 90a/3, 

90a/8, 90b/5, 90b/112, 90b/122, 

90b/132, 91a/52, 91a/62, 91a/8, 

91b/12, 91b/2, 91b/4, 92a/3, 

92a/6, 92a/12, 92a/132, 92b/32 

vebāl   (Ar.) sorumluluk, günah 

 v.+i 12b/4, 65b/10 

 v.+inden 21b/8 

vech   I. (Ar.) tarz, üslup 

 v.-ile 19a/11, 19a/12, 32a/3, 

62a/6 
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 v.-i ḥasene 14a/3 

   II. vesile, sebep 
 v. 70a/1, 73b/9 

 v.-ile 42b/2, 64a/8, 67b/12 

 v.+den 32a/4 

vefā   (Ar.) dostluk ve bağlılıkta 
sebat, vefa 

 v. it- 31a/5, 31a/6, 31a/72, 

31a/8 

vefāt   (Ar.) ölüm, vefat 
 v. eyle- 32a/7 

vehm   (Ar.) kuruntu, vehim 

 v. 75b/6 

 v.+e 1b/11 

velākin   lakin, fakat 
 v. 27b/12, 84b/3 

ve’l-ḥāṣıl   (Ar.) sözün kısası 
 v. 11b/5, 29b/6, 49b/6, 52b/7, 

57b/3, 65a/7, 73a/13 

velī   (Ar.) Allah’ın sevgili kulu, veli 
 v. 37a/12 

velīkin (~velikin)   fakat, lakin 

 v. 6b/2, 8b/7, 11a/4, 13b/1, 

14a/2, 19a/9, 23b/1, 38a/13, 

38b/7, 39b/8, 43a/8, 44b/10, 

45b/3, 51b/12, 52a/4, 53b/3, 

59b/9, 84b/6, 92a/1 

vera   (Ar.) günahtan kaçınmak için 
şüpheli şeylerden uzak durma 

 v. 48b/3, 78a/8, 80a/5 

 v.+ını 48b/1 

vesāyir   (Ar.) ve başkaları, diğer 
 v. 2a/3, 29a/7, 42a/11, 48a/12, 

58a/10, 73b/7, 87a/7, 88a/3, 

90a/3 

vesīle   (Ar.) sebep, bahane, vesile 

 v. ol- 41a/10, 43b/2, 44a/2 

 v. it- 28a/13, 50b/13 

vesvese   (Ar.) kuruntu, vesvese 

 v. 56a/5 

vilāyet   (Ar.) velilik, Allah dostluğu 

 v.-ile 46b/11 

 v.+i 72a/9 

vir-   I. bir şeyi birine ulaştırmak, 
vermek 

 v.-ürem 56b/12 

 v.-ür 1b/9, 32b/10, 38b/4 

 v.-ürüz 69a/5 

 v.-ürler 15b/5, 39a/13 

 v.-mişdür 32b/4 

 v.-mişlerdür 44b/12 

 v.-düm 26b/6, 62a/6 

 v.-düñ 54b/7 

 v.-di 12a/2, 20a/2, 48a/11, 

79a/13 

 v. 20a/3, 31b/5, 31b/5, 31b/6, 

61b/6, 61b/9, 63b/1, 74a/1 

 v.-elüm 70a/10 

 v.-sem 35b/6, 35b/8 

 v.-se 38a/12, 38b/1, 68b/9 
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 v.-seler 52b/9 

 v.-esin 30b/10 

 v.-e 6b/9, 34a/8, 34a/9, 37b/6, 

37b/7, 38a/1, 38b/1, 38b/6, 

56b/3, 90b/13 

 v.-melü 38a/3, 38a/5 

 v.-üp 25b/6, 35b/4, 39a/9, 70a/6, 

91a/6 

 v.-en 64a/5 

 v.-dügi 56b/3, 73b/4 

 v.-dükde 50b/10 

 v.-düklerini 22a/11 

 v.-miş ol- 7a/8, 47a/9 

 v.-selerdi 22a/13 

 v.-mez 32b/5 

 v.-mezler 22a/11 

 v.-mezse 34a/9 

 v.-medi 26b/7, 48a/11 

 v.-mese 52b/3 

 v.-meye 7a/13, 30a/13, 38a/4, 

73b/1 

 v.-mek 18a/13, 38b/3, 39b/12 

 v.-mekdür 40a/4 

 v.-meg-ile 39a/2 

 v.-megi 75b/2 

 v.-mege 3b/9, 32b/7 

 v.-mesin 38a/5 

 v.-memek 38a/5 

   II. duyurmak, ulaştırmak 
 v.-ür 2a/1, 2a/7 

 v.-di 26b/6, 27a/4, 28a/9, 

72b/13 

 v.-diler 92b/2 

 v.-eyin mi 4a/9 

 v.-seler 10b/1 

 v.-e 8a/10 

 v.-meye 19a/9 

vīrān   (Far.) harap, viran 

 v. ol- 59b/5 

viril-   verilmek 
 v.-ür 31b/7, 70b/1 

 v.-üp 73a/5 

 v.-en 69a/7 

 v.-miş ol- 20b/9, 69a/8 

 v.-mesi 38a/6 

 v.-mesin 38a/8 

vuḳūf   (Ar.) anlama, bilme 

 v.+ı 70b/13 

vücūd   I. (Ar.) beden, vücut 
 v.+da 1b/8, 42a/1 

   II. var olma, varlık 
 v.+ı-y-la 52b/8 

 v.+a 84a/10 

 v.+a gel- 70b/11 

vüsat   (Ar.) bolluk 

 v. 73a/4 
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 Y 

 

ya   eğri, yay 
 y. 3a/2 

yā   (Ar.) ey, ya (ünlem) 
 y. 4a/2, 4a/6, 9b/9, 19b/5, 20a/1, 

26a/2, 26b/8, 26b/11, 26b/12, 

27a/6, 28a/1, 28b/5, 30a/3, 

41b/3, 54b/62, 56b/13, 60a/11, 

60a/13, 61b/6, 62a/8, 63a/6, 

69a/10, 69b/4, 74a/10, 74b/9, 

77a/13 

ya   ya, veya, ya da (bağlama edatı) 
 y. 6a/1, 14b/6, 19a/8, 30b/10, 

48b/11, 51a/8, 52a/10, 52b/5, 

54a/2, 86a/8 

ya…ya   ya…ya (bağlama edatı) 
 y. 8a/11, 14b/13, 15a/4, 15b/2, 

28a/2, 48b/11, 53a/3, 56a/2, 

67a/6 

yabān   I. (Far.) dışarı, kenar 
 y.+a 60b/7 

   II. kır, yaban 
 y.+dan 82b/3 

yād   (Far.) anma, hatırlama 

 y. it- 69a/2 

 y. eyle- 47a/7, 74b/52 

yādigār   (Far.) bir kişi veya olayı 
hatırlatan şey, yadigâr 

 y. ol- 27a/7 

yaḫşıraḳ   daha iyi, daha güzel 
 y.+ı 64b/8 

yāḫūd   (Far.) veya, yahut 
 y. 1b/11, 5b/1, 6a/1, 6a/8, 7a/1, 

7b/2, 8a/4, 10a/1, 14b/6, 14b/7, 

15a/3, 18b/11, 19b/2, 33b/6, 

38a/7, 45b/9, 52a/11, 54b/2, 

62a/12, 64a/2, 64a/9, 64a/13, 

83b/9, 83b/11, 86a/7, 86b/3, 

88b/32, 89a/11, 91b/8 

Yahūdī   Hz. Musa’nın dinine bağlı 
olan, Yahudi 

 Y.+ye 8a/6 

yaḳın    uzak karşıtı, yakın 
 y. 4a/11, 18b/10, 89a/12 

 y.+dur 37b/22, 37b/3, 37b/4, 

44b/3 

 y. ol- 4a/11, 18b/10 

yaḳınrek   daha yakın 
 y. 43a/6, 44a/8 

yaḳīn   (Ar.) şüphesiz, sağlam ve 
doğru olarak bilme 

 y. 11b/6, 47b/10, 74a/1, 81b/2 

 y.-ile 25a/8, 69a/8 

 y.+den 81b/7 

yaḳīniyye   (Ar.) şüphe edilmeyecek 
bilgi 

 y. 91b/4, 91b/7 
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Yaḳūb   (k.a.) Hz. Yusuf’un babası, 
Hz. Yakup peygamber 

 Y.+ı 68a/6 

yalan   doğru olmayan, yalan 
 y. 2b/5, 3a/12, 8b/2, 10a/9, 

10b/1, 11a/1, 11a/4, 63b/12, 

64a/1 

 y. ol- 8a/11, 10b/10, 12b/1, 

48a/4, 48b/8, 48b/9 

 y. söyle- 2b/10, 5a/11, 5b/2, 

10a/13, 10b/3, 10b/4, 10b/6, 

11a/1, 11a/11, 11b/7, 11b/8, 

12a/4, 13a/1, 16a/11,  48b/9, 

49a/11 

 y.+ı 10b/12 

 y.+a 46a/5 

 y.+dan 11a/12, 12a/7 

yalancı   yalancı 
 y. 10b/5 

 y.+laruñ 2b/8 

 y.+lardan 10b/13 

yalemu’llāh   (Ar.) Onu Allah bilir. 
 y. 11b/7, 37a/6 

yaluñuz   sadece, yalnız 
 y. 84a/8 

yan   I. yan 
 y.+ına 5b/5, 11b/12, 28b/2 

 y.+ında 14b/6, 14b/72, 14b/9, 

40b/10, 52b/12, 53a/7, 54a/3, 

77a/9 

 y.+ından 11b/13 

   II. kat, huzur, nezd 
 y.+umda 31b/3 

 y.+ında 49a/1 

 y.+uñuzda 31b/2 

yanī   (Ar.) demek ki, yani 
 y. 3b/8, 3b/11, 4a/3, 4b/7, 5a/1, 

6a/5, 6b/9, 14b/5, 15b/10, 17b/4, 

17b/8, 18a/6, 24a/5, 24a/9, 

24b/3, 27a/2, 27b/10, 29b/11, 

31b/6, 32a/7, 32a/10, 33a/6, 

33a/9, 35a/7, 37a/5, 40a/3, 

40b/3, 41b/2, 42a/7, 42b/6, 

43b/11, 45a/1, 45a/11, 47b/13, 

50a/8, 50a/10, 50b/1, 51b/1, 

57b/4, 58b/7, 62a/2, 65a/10, 

67a/9, 68a/6, 69a/4, 69a/7, 

72b/13, 73a/1, 73a/12, 74b/5, 

75a/1, 75b/4, 77b/13, 78a/5, 

78a/7, 80a/9, 83b/8, 84a/8, 

84a/12, 85a/6, 86a/12, 87a/10, 

87b/1, 87b/11, 88a/1, 89a/6, 

90b/9, 91b/8, 92b/5 

yapış-   sıkıca tutup bırakmamak, 
yapışmak 

 y.-dı 27b/3 

 y.-am 26b/7 

 y.-up 19b/5 

 y.-ma 61a/4 
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yara-   yararlı olmak 
 y.-maz 6b/3, 9a/7, 11b/4, 14a/12, 

14b/3, 17a/7, 20a/8, 20a/9, 

20a/11, 22a/12, 31b/6, 35a/10, 

57a/7, 63b/8, 77b/1, 86b/12, 

87a/4 

yaradan   yaratan (Allah) 
 y.+uñ 58a/11 

yaradıl-   yaratılmak 
 y.-mış 57b/13, 76b/3 

 y.-mışlaruñ 88b/6 

 y.-madı 58a/13 

yaradılış   yaratılış 
 y.+dan 21b/2 

yaramaz   I. zararlı, yaramaz 
 y.+ları 30a/4 

   II. kötü, fena 
 y. 17a/7, 31b/6 

yaramazluḳ   günah, yaramazlık 
 y. 62a/3 

 y. işle- 62a/3 

 y.+ından 79a/6 

 y.+laruñ 22a/12, 34b/2 

yarat-   yaratmak 
 y.-mış 76b/10 

 y.-mışlardur 18a/4, 35a/13, 

38a/4, 69b/6 

 y.-dum 62a/5 

 y.-dı 58a/3, 58a/4, 58a/10, 

58a/11 

 y.-duḳ 27b/11 

 y.-dılar 18a/3 

 y.-duḳlarında 50b/9 

 y.-madum 50b/11 

 y.-madı 37a/13 

 y.-maduḳ 27b/11 

yardum   yardım 
 y. it- 30b/3, 85b/13 

yarluġa-   bağışlamak 
 y.-r 37b/10 

 y.-mış ol- 59a/4 

yarluġan-   bağışlanmak 
 y.-mışam 63b/11 

yaṣduḳ   yastık 
 y. 83b/13 

yat-   uyumak üzere yatmak 
 y.-mış 75a/1 

 y.-sa 87b/8 

 y.-up 87b/7 

 y.-duḳda 60b/4 

 y.-acaḳ 89b/2, 89b/4, 89b/6, 

90a/4 

 y.-ursa 89b/13 

 y.-masa 87b/10 

yatlu   fena, kötü 
 y. 92a/6 

yatluluḳ   kötülük 
 y. 71a/13 

 y.+ı 71b/1 
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yatsu   güneşin batmasından iki saat 
sonraki vakit, yatsı 

 y. 25b/3, 90b/10 

yavı   kaybetmek 
 y. ḳıl- 54a/2 

yavrı   yavru 
 y.+sı 9b/12 

 y.+sına 9b/10 

yaz-   I. kaydetmek, yazmak 
 y.-arlar 10b/5, 71b/1, 71b/52 

 y.-mışdur 24b/3 

   II. yazıyla anlatmak, yazmak 
 y.-maġ-ıla 13a/9 

yazıl-   yazılmak 
 y.-ur 66a/1, 66a/2, 71a/11 

 y.-mışdur 88a/10, 88b/10 

 y.-an 89a/1 

 y.-maz 11a/1 

 y.-ması 88b/13 

yazılu   yazısı olan, yazılı 
 y. 88b/4, 88b/12 

ye-    I. yenilecek bir şeyi yemek (krş. 
yi-) 

 y.-rem 36a/4 

 y.-yesin 30b/9 

 y.-yeler 30a/6 

 y.-yüp 74b/72 

 y.-mez 84a/13 

 y.-mezdi 82a/12 

 y.-mek 12b/5 

 y.-mesi 3b/6 

   II. kötü bir fiile maruz kalmak 
 y.-me 36b/6 

   III. hakkı olmayan bir şeyi almak, 
yemek 

 y.-mekdür 64a/5, 64a/6 

yedi   yedi sayısı (7) 
 y. 82a/11 

 on y. 63b/6 

yedinci   yedinci  
 y. 8a/8 

yeg   iyi  
 y. ol- 36a/4 

yegrek   daha iyi (krş.yigrek) 
 y. 84a/2 

 y.+dür 77b/9 

yek-cihet    aynı düşüncede, aynı 
doğrultuda 

 y. ol- 55b/7 

yel-   bir şeyin ardına gitmek, 
yelmek 

 y.-mek 40a/12 

yem   av için kullanılan yiyecek, 
yem 

 y.+dür 58b/1 

yeñi   kullanılmamış, yeni 
 y. 60b/8 

yeñilük   bir şeyin yerine yeni bir şey 
koyma, yenilik 

 y.+e 62b/13 
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yer   I. bir fiil için elverişli vakit 
veya mahal, yer (krş. yir) 

 y. ol- 17a/4 

 y.+e 61a/3, 64a/1, 82b/3 

 y.+i 48b/3, 48b/4 

 y.+idür 61a/9, 61a/11 

 y.+ine 23b/5, 23b/11 

 y.+ine getür- 21b/9 

 y.+inde 25a/7, 58b/12 

 y.+inden 84b/9 

   II. yeryüzü 
 y.+üñ 75a/2 

 y.+i 27b/10 

yeraltı   yer yüzeyinin altı, yeraltı 
 y.+nda 42a/10 

yetīm   (Ar.) babası ölmüş çocuk, 
yetim 

 y. 64a/5 

 y.+üñ 85b/7 

yetmiş   yetmiş (70) 
 y. 68b/8, 69a/2 

 y. biñ 90a/7 

yevm   (Ar.) gün 

 y.-i ḳıyāmetde 90a/1, 90a/10 

yeyni   hafif 
 y. 35b/13 

yıl   sene, yıl 
 y. 5b/5, 25b/12, 65b/13, 79a/1 

 y.+dan 83a/6, 92a/5 

 

yılan   yılan 
 y. 49a/5 

 y.+dan 49a/6 

yılduz   yıldız (gök cismi) 
 y.+lar 42a/10, 59b/12 

yılluḳ   senelik, yıllık 
 y. 86b/9 

yıraġ   ırak, uzak 
 y. 10b/7 

yırtıcı   yırtıcı (hayvan) 
 y.+lar 82b/3 

 y.+lara 18b/10 

yi-   I. yenilecek bir şeyi yemek (krş. 
ye-) 

 y.-ye 18a/6 

 y.-yeydüñ 60a/12 

 y.-yelerdi 58b/3 

 y.-mez 84b/1 

 y.-mek 23b/2, 60a/3 

 y.-megüñ 36b/10 

 y.-mege 84b/2 

 y.-mekden 14b/3, 36a/4 

   II. bitirmek, tüketmek 
 y.-r 20a/6 

 y.-dügi 20a/7 

yigirmi   yirmi  
 y. 36b/2, 36b/8, 64a/10, 75b/13 

yigit   delikanlı, yiğit 
 y. 6a/2 

 y. it- 9b/3 
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 y.+üñ 6a/3 

yigrek   daha iyi (krş. yegrek) 
 y. 3b/5 

 y.+dür 39a/7, 40a/2, 40a/3, 

85a/6, 85a/8 

yine  yine, tekrar 
 y. 24b/8, 52a/3, 88a/5, 89b/13 

yir   I. bir fiil için elverişli vakit veya 
mahal, yer (krş. yer) 

 y. 10b/7 

 y. it- 63a/2 

 y.+üñ 52b/5 

 y.+i 68a/5 

 y.+e 80b/5 

 y.+de 7b/2, 9a/8, 11a/10, 

11a/12, 14b/10, 20b/6, 20b/8, 

24a/7, 32a/6, 50a/13, 69a/2, 

72a/2 

 y.+deki 70b/5 

 y.+den 5a/13, 12a/1, 37a/4, 

51a/12, 59a/1, 82a/10 

 y.+i 42b/9 

 y.+in 11b/1 

 y.+inde 54a/6 

   II. yeryüzü 
 y. ile 9a/2 

 y.+üñ 42a/13 

   III. gezinilen, ayak basılan taban 
 y.+de 16a/13 

 

yiryüzi   yeryüzü, dünya 
 y. 47a/4 

 y.+dür 42b/4 

 y.+nde 42b/4, 42b/8 

yit-   I. yeterli sebep olmak, yetmek 
 y.-er 4b/3 

   II. olumsuz bir durum için yeterli 
olmak, kâfi gelmek 

 y.-er 82b/7 

yoḳ  mevcut olmayan, yok 
 y. 9b/6, 25a/3 

 y.-ıdum 36b/8 

 y. -ıdı 57b/13 

 y. -ise 12a/13 

 y.+dur 3b/5, 3b/9, 4b/4, 5a/7, 

5b/11, 9b/7, 9b/12, 11a/9, 14b/3, 

15b/4, 17b/13, 18a/7, 19a/10, 

20b/7, 21b/3, 24b/13, 26a/12, 

29a/4, 29a/5, 29a/7, 29a/92, 

31b/10, 33b/3, 38a/1, 39a/2, 

42a/1, 43a/9, 43b/6, 44a/1, 

44a/7, 44a/10, 50a/4, 55b/1, 

55b/2, 56a/10, 57b/12, 58a/4, 

58a/5, 65a/13, 70b/7, 70b/8, 

73a/3, 73b/1, 75a/11, 75b/2, 

75b/8, 77b/6, 77b/11, 78b/6, 

78b/7, 79a/4, 85b/5, 89a/1 

 y.+dan 57b/122, 58a/6 

yoḳaru   yükseğe, yukarıya 
 y. 56a/12 
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yoḳluḳ   hiçlik, yokluk 
 y. 58a/1 

yol   I. bir yerden başka bir yere 
giderken alınan mesafe, yol 

 y. 34a/6 

 y.+dan 34a/7 

 y.+ınuñ 24a/2 

 y.+ından 24a/2 

   II. gidiş geliş için düzenlenen yer, 
yol 

 y.+dan 25b/4 

 y.+ı 58b/11 

   III. gaye, maksat, uğur 
 y.+ınuñ 29a/6, 34a/5, 44a/3, 

 y.+ını 45a/5 

 y.+ını baġla- 57a/12 

 y.+ına 78a/10 

 y.+ında 29a/6, 33b/7, 38b/11, 

69a/3, 72a/4 

 y.+ında dökül- 78b/8 

 y.+ından döndür- 76b/3 

   IV. usul, sistem, tarz 
 y. ṭut- 86a/13 

 y. göstür- 26b/12, 69b/11 

 y.+a 44b/13 

 y.+ı 35b/3, 40a/9, 43a/8, 43a/9 

 y.+ınuñ 55b/9, 61a/2 

 y.+ını 28a/13, 80a/4 

 y.+ını ṭut- 55b/2 

   V. izin 

 y.+ı 44a/5, 44a/7 

yoldaş   dost, arkadaş, yoldaş 
 y. ol- 54b/9, 54b/10 

 y. ḳıl- 74b/3 

 y.+dan 45a/7 

yoldaşluḳ   yoldaşlık 
 y. eyle- 21a/5 

yörü- (~yöri-)   gitmek, yürümek 
 y. 20a/12 

 y.-mege 31a/13 

 y.-mesi 52a/1 

 y.-mesinden 51b/9 

yu-   yıkamak 
 y.-rlar 39b/3, 39b/4 

 y.-mış 25b/9 

 y.-mış ol- 39b/5 

 y.-rdı 26b/6 

yufḳa   hafif, yufka 
 y. 87b/7 

yumul-   kapanmak, yumulmak 
 y.-a 71b/7 

Yūsuf   (k.a.) Hz. Yusuf. Hz. 
Yakup’un en küçük oğlu 

 Y. 45a/112, 68a/7 

yuva   kuş yuvası, yuva 
 y.+larından 82b/2 

yüce   ulu, yüce 
 y. 54b/7, 74b/2 

yük   I. bir şeyin ağırlığı, yük 
 y.+i 35b/13 
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   II. kaygı, sorumluluk 
 y. çek- 69a/9 

yüz   I. yüz sayısı (100) 
 y. 12a/9, 68a/6, 68a/9, 68b/8, 

90b/132, 91a/1 

 y. biñ 52b/10 

   II. başın ön kısmı, yüz, çehre 
 y.+i 23b/12, 85b/4 

 y.+in ṭut- 54b/1 

 y.+ini 25b/2 

 y.+ini döndür- 85b/3 

 y.+ine 35a/11, 49b/12, 90a/3 

 y.+inde 79b/11 

 y.+inden 6a/4 

 y.+lerini 44b/11 

 y.+lerini döndür- 33a/12 

yüzlü  çehreli, yüzlü 
 y. 30a/7 

 

 Z, Ẓ, Ż, Ẕ 

 

żaaf   (Ar.) zayıflık, güçsüzlük 

 ż.+ından 60a/11 

żabṭ   (Ar.) tutma, kontrolü altında 
bulundurma 

 ż. 70a/6 

 ż. it- 18b/7, 65b/6, 73a/4 

 ż. eyle- 17b/11, 18b/8 

 ż. ide bilme- 18b/7 

ẓafer   (Ar.) başarma, düşmanı 
yenme, zafer 

 ẓ. 70b/2 

 ẓ.+dür 20a/2 

zāhid   (Ar.) aşırı sofu, fazla ibadete 
düşkün kişi 

 z. 23a/10, 46a/2, 51b/3 

 z.+dür 16b/3 

zāhidlik   zahitlik, sofuluk 
 z. 51a/2 

 z.+e 13b/3 

ẓāhir   (Ar.) görünen, açık 

 ẓ. 53b/10, 88b/4 

 ẓ.+dür 51b/11, 52a/1, 66b/7 

 ẓ. ol- 11b/6, 52a/4, 52a/6, 66b/8, 

85b/5, 88b/2 

 ẓ. ḳıl- 15a/10 

 ẓ.+üñ 79b/12 

 ẓ.+ine baḳ- 49b/6 

 ẓ.+leriyle 80a/7 

ẓāhire   (Ar.) bk. ẓāhir 
 ẓ.+ye 40b/8 

ẓāhirī   (Ar.) görünürdeki, görünene 
ait 

 ẓ. 22b/10, 89a/1 

zaḥmet   (Ar.) sıkıntı, eziyet, zahmet 
 z. çek- 87a/8 

 z.+de 46b/4 

 z.+inde 46b/2 
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zaḥmetsüz   eziyetsiz, zahmetsiz 
 z. 6a/10, 41a/4 

żaīf   (Ar.) güçsüz, zayıf 
 ż. 46b/9, 80b/7 

 ż.+dür 51a/13 

 ż. ol- 18a/10, 26b/10, 47a/2, 

80b/2, 80b/3, 81a/7, 81a/8 

ẓālim   (Ar.) zulmeden, haksızlık 
yapan, zalim 

 ẓ. ol- 16b/10 

 ẓ.+üñ 14b/9 

 ẓ.+i 16b/11 

 ẓ.+e 19b/10, 20b/8, 32b/3 

 ẓ.+den 11a/10 

 ẓ.+lerüñ 45a/7 

zamān   I. (Ar.) vakit, zaman 

 z.+ı 4b/3 

 z.+da 17a/2, 42b/10, 47a/6, 

71a/1, 73a/9 

 z.+ı 71b/7 

 z.+ına 57b/13 

   II. çağ, devir 
 z.+ında 54a/13, 73a/8 

ẓann   (Ar.) sanma, zan 

 ẓ. eyle- 16b/5 

żarar   (Ar.) ziyan, zarar 
 ż. 4b/1, 4b/2, 4b/3 

 ż.+dur 4a/13 

 ż. ḳıl- 71a/13 

 ż.+ı 4b/4, 5a/7 

 ż.+ından 70a/8 

zārī   (Far.) ağlama, sızlama 

 z. ḳıl- 2a/9, 66a/11 

żarūret   I. (Ar.) gereksinim, zaruret 
 ż. 3b/6, 24b/11, 24b/12, 25a/1, 

25a/6, 25a/11, 25a/12 

 ż.-ile 19b/2 

   II. bir yasağı geçici olarak mübah 
kılan özür 

 ż. ol- 11b/6 

żarūrī   (Ar.) ister istemez, mecburi 
 ż. 81b/9 

ẕāt   (Ar.) kendi, zat  
 ẕ.-ı Ḫudādur 43b/7 

żāyi   (Ar.) kayıp, zayi 
 ż.+dür 83b/1 

 ż. ol- 40b/7, 41a/2, 48b/3, 

50b/6, 77b/6, 87a/9 

 ż. ḳıl- 4b/3, 8b/10, 17b/5, 17b/6, 

30a/2, 30a/3, 43b/1, 53b/9, 

59b/9, 61a/7, 61a/9, 61a/10, 

62a/9 

 ż. eyle- 5b/13 

zāyid   (Ar.) fazla 
 z.+ini 6b/8, 6b/9 

zāyil   (Ar.) yok olan, geçen 

 z. ol- 21a/5, 21b/7, 80b/7 

 z. ḳıl- 39b/3, 54b/2, 54b/4, 

62b/13, 78a/11 

 z.+den 88a/2 
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zebānī   (Ar.) cehennem meleği 
 z.+ler 54b/9 

zehr   (Far.) zehir 
 z. 77a/4 

 z.+dür 34b/12 

 z. ol- 77a/4 

 z.+i 21a/2 

ẕelīl   (Ar.) hor, hakir, zelil 
 ẕ. 46b/2, 58a/6 

 ẕ. eyle- 46b/13, 56b/1 

ẕemīme   (Ar.) kötü huy 
 ẕ.-y-le 87b/13 

 ẕ.+den 88a/13  
ẕemm   (Ar.) ayıplama, yerme, 

kınama 

 ẕ. 3a/13, 49b/10 

 ẕ. it- 32a/3, 54b/13 

 ẕ. eyle- 48b/6 

 ẕ.+ini 47b/6 

 ẕ.+inde 19a/6 

ẕerr   (Ar.) karınca yumurtası 
 ẕ.+dür 37b/1 

ẕerre  (Ar.) çok küçük parçacık, 
zerre 

 ẕ. ḳıl- 88b/112 

zevāl   (Ar.) yok olma, yokluk 

 z.+in dile- 20b/2 

ẕevḳ   (Ar.) hoş vakit geçirme, zevk 

 ẕ. eyle- 77a/2 

 

żıdd   (Ar.) karşıt, zıt 
 ż.+ı-y-la 67a/7 

 ż.+ı 67a/10 

zırh   (Far.) zırh 

 z. 5b/6 

 z.+ı 5b/8 

ẕikr   I. (Ar.) söz konusu etme, anma, 
zikir 

 ẕ.+dür 23a/4 

 ẕ. ol- 57b/3 

 ẕ. olın- 7a/2, 18b/13, 35a/13, 

40a/3, 55a/3, 59a/11, 64b/2, 

65b/12, 70b/8 

 ẕ. it- 51a/6 

 ẕ. eyle- 24a/7, 64b/2 

 ẕ.+den 23a/9 

   II. belli dualarla belli bir şekilde 
Allah’ı anma, zikir 

 ẕ. 5b/12, 33b/13 

 ẕ.+e 81b/4 

 ẕ.+i 34b/5 

 ẕ.+in 81a/10 

 ẕ.+ine 74b/3, 75a/2 

 ẕ.+inden 29b/12, 29b/13 

zinā   (Ar.) evlilik dışı cinsel ilişki, 
zina 

 z. 63b/13, 64a/6 

 z.+dan 12b/62 

zīrā   (Far.) çünkü, zira 
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 z. 2b/8, 5b/4, 8a/7, 8a/9, 8b/2, 

8b/3, 8b/9, 9b/11, 10b/9, 11a/1, 

11b/4, 12a/10, 13b/3, 13b/8, 

14a/8, 15b/8, 16a/1, 18a/13, 

20b/4, 21b/3, 22b/13, 25a/5, 

31a/1, 31b/7, 32b/13, 33a/12, 

33b/10, 34a/12, 35a/1, 35a/10, 

36b/1, 37b/6, 37b/13, 38b/9, 

39b/6, 39b/7, 41a/5, 42a/8, 

44a/12, 46a/5, 47a/5, 47a/9, 

51b/5, 52b/9, 53a/5, 57a/9, 

59b/10, 62b/5, 66a/2, 66a/11, 

66b/11, 70a/2, 72a/5, 73a/3, 

73b/2, 76a/5, 77b/7, 77b/10, 

78a/9, 79a/3, 80b/8, 81b/10, 

84b/6, 84b/9, 85a/8, 86b/11, 

89b/12, 91b/4 

zīr-dest   (Far.) çevresindeki veya el 
altındaki halk, tebaa 

 z. ḳıl- 56a/7 

 z.+i 72a/10 

zīrek   (Far.) keskin zekâlı, anlayışlı, 
zeyrek 

 z.+im 7a/7 

 z.+ler 34b/10, 51b/7, 86b/6 

ziyā   (Ar.) aydınlık, ışık 

 z.-y-ıla 39b/4 

ziyāde   (Ar.) daha fazla, çok, ziyade 

 z. 5a/5, 7b/7, 9a/2, 9a/3, 11b/3, 

16a/11, 18b/6, 19b/12, 24b/9, 

26b/9, 27b/2, 30a/4, 30b/5, 

34b/9, 35a/2, 35b/8, 35b/11, 

38b/12, 46a/8, 56b/9, 57b/2, 

60a/12, 60a/10, 61a/2, 61a/11, 

64a/10, 64b/3, 66a/7, 73a/10, 

85b/2, 92a/3 

 z.+dür 14b/1, 38b/22 

 z. ol- 24b/12, 24b/13, 34b/3, 

34b/11, 35b/7, 41a/5, 47b/12, 

48a/1, 51b/13, 52a/3, 53a/1, 

56b/12, 66b/102, 67a/11, 85a/2, 

85b/9 

 z. ḳıl- 60a/7, 68b/1 

 z. eyle- 2a/4 

 z.+ye 25a/8 

 z.+sinüñ 35b/9 

ziyāderek çok daha fazla 
 z. 41a/9 

ziyān   (Far.) zarar, ziyan 

 z. 16b/13, 18a/3, 60a/5 

 z. ol- 15a/6, 44b/13, 51b/13 

 z. it- 30a/1 

 z. eyle- 5b/13, 22a/5, 49a/9 

 z.+a 47a/8 

 z.+dadur 45a/2 

 z.+ı 55b/1, 70a/2 

 z.+ıdur 20b/13 

 z.+ın 70a/4 
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ziyānkār   (Far.) devamlı zarar veren  
 z. ol- 70a/6, 76b/12 

ziynet   (Ar.) süs, ziynet 
 z. 69b/6 

 z.+dür 24b/12 

żuhūr   (Ar.) meydana çıkma 

 ż. 18b/1, 20a/12, 36b/11, 41b/9, 

42a/4, 55b/13, 71a/1, 72a/6, 

76a/4, 85b/7, 87a/11 

 ż. it- 18b/1, 20a/12, 36b/11, 

41b/9, 42a/4, 55b/13, 71a/1, 

72a/6, 76a/4, 85b/7, 87a/11 

 ż. eyle- 2b/1 

ẓulm   (Ar.) haksızlık, eziyet, zulüm 

 ẓ.-ile 53a/11 

 ẓ. eyle- 19a/8, 19b/9 

 ẓ.+e 20b/9 

 ẓ.+in 14b/9 

 ẓ.+inden 14b/5 

ẓulmet   (Ar.) karanlık 

 ẓ. 62b/10, 62b/11, 62b/12, 

66b/11, 67b/1 

 ẓ. ol- 62b/8 

 ẓ.+i 62b/13 

zūr   (Ar.) yalan, asılsız (söz) 
 z. 13a/2 

zühd   (Ar.) her türlü zevke karşı 
kendini ibadete verme 

 z. 48a/9, 48b/5, 81b/3 



SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Millî varlığın ve birliğin temel ögesi dildir. Bu sebeple ancak diline 

sahip çıkan ve dilini iyi bilen, yücelten milletler varlıklarını 

koruyabilmişlerdir. Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip Türk milleti, değişik 

devirlerde ve coğrafyalarda bu mükemmel dille çok sayıda eser ortaya 

koymuştur. Bu eserlerin incelenmesiyle tespit edilen dil özellikleri, söz varlığı 

dilin daha iyi öğrenilmesine ve geliştirilmesine imkân verecektir. Bu 

nitelikteki araştırmalar dile, dolayısıyla millî varlığa sahip çıkmanın 

gereklerindendir.  

Eski Anadolu Türkçesi dönemini örnekleyen ve Türk dilinin diğer 

kollarında seyrek rastlanan veya pek görülmeyen dil özelliklerini içeren 

yüzlerce eserin kendine özgü gramer özellikleri, Türk diline zenginlik katmış, 

konuşma dili aracılığıyla kültür diline de geçmiştir. 

Türkçenin her yönüyle mükemmel bir gramerinin hazırlanması, tarihî 

süreçte farklı coğrafyalarda ortaya konan eserlerin tipik özelliklerinin titizlikle 

derlenmesine bağlıdır. Dil özelliklerini tespit etmek için yapılan her araştırma 

bu yüzden önemlidir. Zira aynı dönemde yazılan eserler arasında hatta aynı 

eserin değişik nüshaları arasında ilginç dil özelliklerine rastlanılabilmektedir.  

Gerek konusu gerek dil özellikleri bakımından incelemeye değer 

bulunan Âdâb-ı Makâl  adlı eserle ilgili tespitler ve değerlendirmeler kısaca 

aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

1. Türk dili araştırmalarına da katkısı olacağı düşüncesiyle hazırlanan bu 

doktora tezi, günümüz Türkçesiyle Konuşma Kuralları tamlamasıyla 

karşılığını verdiğimiz Âdâb-ı Makâl  adlı eserin metnini, dil özelliklerini ve 

dizinini içermektedir. 

2. Adı serlevhasının ortasına yazılan bu eser, 13142 numara ile Konya 

Koyunoğlu Şehir Müze ve Kitaplığında kayıtlıdır.  
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3. Müellifi tespit edilemeyen ve istinsahı Yûnus bin Velî tarafından hicri 

01.6.996 (miladi 27.4.1588) tarihinde tamamlanan eserin başka bir nüshasına 

eski ve yeni kaynaklarda rastlanmamıştır. (Kaynaklar için bk. s. 4) 

4. Okunaklı, harekeli nesihle 188 mm x 122 mm sayfa ölçüsündeki 

aharlı kâğıda 13 satır olarak yazılan eser, 92 varaktır. Varak numaraları 46. 

varağa kadar müstensih tarafından Arap rakamlarıyla yazılmıştır. Eserin 

gömme şemseli, altın tezyinatlı kahverengi deri cildi sonradan tamir görmüş 

olmakla birlikte muntazamdır. Eser, altın yaldızlı muntazam bir çerçeve içine 

yazılmıştır. 

5. Eserdeki fasl kelimeleri ve bölüm başlığı sayılabilecek ifadelerin 

bazen bir kısmı bazen tamamı kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Ayetlerin çoğu 

üstü kırmızı mürekkeple çizilerek vurgulanmıştır. 

6. Kırk iki fasıl bulunan bu eserde konuşma adabı, alay etmenin 

sakıncaları, gıybet; hırsın, riyanın, kibrin ve cimriliğin kötülüğü, bunlardan 

kurtulma çareleri, alçak gönüllülüğün erdemi, dünya nimetlerinin nasıl 

değerlendirileceği, tövbenin önemi, sabır, şükür, amelde niyetin önemi, uyku 

adabı ve peygamberimizi rüyada görmek için yapılması gerekenler gibi çok 

sayıda konu, yazıldığı döneme göre yalın sayılabilecek bir dille, sanat 

endişesinden uzak bir anlayışla, öğretici bir üslupla yer yer ayet, hadis ve 

kıssalarla desteklenerek öz bir şekilde ele alınmıştır. 

7. Eserdeki bazı konu başlıklarının ve kıssaların evliya tezkirelerinde, 

tabakat ve ahlak kitaplarında benzer şekilde bulunması, Âdâb-ı Makâl’ın 

tekke ve dergâhlarda okunan bir ahlak ve adap kitabı olduğu konusundaki 

kanaatimizi güçlendirmektedir. 

8. Arapça ifadelerin çokluğu, eserin dinî konuları içermesinin doğal bir 

sonucudur. Ancak bazen uçmak ve cennet örneğinde olduğu gibi bir 

kelimenin hem Türkçesi hem Arapçası birlikte kullanılırken mesela cehennem 

kelimesi yerine tamu sözünün tercih edilmesi dikkat çekicidir. 
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9. Eserde işlenen konular sebebiyle fiil cümlelerinin sayısı azdır. Bu 

hacimdeki bir eserde 3300 civarında ve, ki, pes, ta  gibi bağlaçların bulunması, 

cümle yapısını olumsuz etkilemiş, zaman zaman anlamayı güçleştirmiştir. 

Birbirini takip eden cümlelerde benzer ifadelerin ve bu bağlaçların bulunması 

müstensihin özgün nüshadan bazı cümleleri sehven eksik yazdığı izlenimini 

uyandırmaktadır. Bazı cümlelerdeki kopukluklar bunu düşündürmektedir. 

10. Eserin imlasında dikkat çeken önemli özellikler şunlardır: 

a) Eserin görsel tertibindeki mükemmellik ve özen ne yazık ki imlasında 

yoktur. EAT döneminde yazılan eserlerin bazılarında da görülen imla 

tutarsızlığı Âdâb-ı Makâl’da çok fazladır. Aynı kelimelerin farklı yazılışı, 

yanlış yazılan kelimeler ve hareke yanlışlıkları eserin imlasında görülen 

önemli tutarsızlıklardan başlıcalarıdır (Örnekler için bk. s. 143-147). 

b) Yapım ve çekim eklerinin çoğu, kalıplaşmış imlalarıyla yazılmış 

olmakla birlikte bunun dışında yazılan şekiller de tespit edilmiştir (Örnekler 

için bk. s. 139-143).  

c) Metinde aynı kelimelerin farklı yazılışları, Türkçe ve yabancı asıllı 

bazı kelimelerin yanlış yazılışı da tespit edilmiştir. Ayrıca hareke yanlışlarının 

da çok olduğu söylenebilir (Örnekler için bk. s. 144-147). Ḥaḳ Teālā, ne 
deñlü, oḳuduḳdan soñra gibi kelime gruplarının normalde ayrı yazılan 

örneklerinin dışında bitişik yazılan şekillerinin de metinde olması diğer bir 

yazım özelliğidir. 

ç) Eserde, ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem 10b/2, 82a/6, aleyhi’s-selām 
9b/2, 60b/8, 91b/10, raḍıya’llāhu anha / anhu 37a/9, 53b/10 gibi bazı saygı 

sözleri için kısaltmalar da kullanılmıştır.  

11. Âdâb-ı Maḳâl’ın fonetik özelliklerinden başlıcaları aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır: 

a) Kalınlık-incelik uyumu birkaç örnek (şādlik 52a/7, ġāliblükde 42b/13, 
ḫastalik 66a/13) dışında tamdır. Metinde ġālibluġuñ 46b/7, ḫastaluġuñ 66b/7 
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şeklinde yazılışların da bulunması uyum dışında kalan kelimelerin yanlış 

yazılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

b) EAT’nin karakteristik özelliklerinden biri de yuvarlaklaşmadır. EAT 

metinlerinde genellikle yuvarlak ünlülü şekliyle tespit edilen bazı kelime ve 

eklerin Âdâb-ı Maḳâl’da hem düz hem yuvarlak ünlülü yazılışlarının 

bulunması, bu kelimelerin yavaş yavaş düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeye 

başlamasının belirtisi olarak değerlendirilebilir: degil (85) – degül (7), gizli 
(2) – gizlü (7), oḳı- (2) - oḳu- (12), olın- (24) – olun- (2) gibi. (Diğer örnekler 

için bk. s.153) 

lāzım (14), ṣabırsuz (1) alınma kelimelerinin lāzum (2), ṣabursuz (2) gibi 

yuvarlak ünlüyle yazılmış şekillerinin de bulunması dikkate değerdir. 

c) Bazı kelimeler ve ekler düzlük-yuvarlaklık uyumu dışındadır. 

(Bunların sebepleri ve örnekleri için bk. s. 154 - 165) 

ç) Yazım ve söyleyiş bakımından karışıklık arz eden i>e, e>i 
değişikliğine ait örnekler; i ünlüsüyle yazılıp bugün e’li şekilde kullanılanlar 

(gice, girü, it-, yit-), Eski Türkçedeki gibi e’li olup bugün i’li yazılanlar (eylük, 
eyü, gey-) ve ilk hecesindeki ünlüsü hem i hem e şeklinde yazılanlar (di- / de-, 
iyt- / eyt-, yi- / ye-, yig / yeg, yir / yer) olmak üzere üç grupta 

değerlendirilmiştir. 

d) o, ö, u ve ü  sesleri aynı harfle yazıldığı için uğra-, uğur, uyan-; güzel, 
yukarı, yürü-  gibi kelimelerde u / o, ü / ö ayrımı yapmak çok zordur. Bu 

nedenle diğer bazı araştırmacılar gibi bu kelimeler uġra-, uġur, uyan-; gözel, 
yoḳaru, yörü- şeklinde okunmuştur. 

e) Metinde ünlülerle ilgili ses olaylarından ünlü türemesi (ı-ṣmarla-, ay-
ı-b, ceh-i-l, şük-ü-r, rūz-i-gār, altı-nc-ı, sekiz-i-nc-i), ünlü düşmesi (aġzında, 
beñzer, oġlı, üzre), hece düşmesi (ḳardaşlarum) ve ünlü birleşmesi (kentü+öz 
> kendüz, ne+ise+ne > nesne, ne+ol- > n’ol-) örnekleri tespit edilmiştir. 
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f) Âdâb-ı Maḳâl’da b / p, b / v, ḍ / y, g / v, g / y,  ḳ / ḫ, k / g, ŋ / ñ, ŋ / 
n, t- / d-, -t / -d ve z / s ünsüz değişmelerinin örnekleri vardır. (bk. s. 170 - 

181)  

Eski Türkçedeki kelime başındaki t-’ler metnimizde daḫı ve dolaşup 
41a/6  kelimeleri dışında kalın sıradan ünlüler yanında değişikliğe uğramamış, 

ince sıradan ünlüler yanında ise düzenli olarak d-’ye dönmüştür. İki fiilde ise 

hem ṭ-’li hem d-’li yazılış tespit edilmiştir: ṭur- / dur-, ṭut- / dut- 

ḳurd 30a/2, süd 60b/11, Kürdlerüñ 18b/8 kelimelerindeki -d’nin ise 

yazım özelliğinden mi tonlulaşmadan mı kaynaklandığı saptanamamıştır. 

ġ ve g seslerinin gelişmesi için bk. s. 174 - 176. 

g) Metnimizde ünsüzlerle ilgili ses olaylarından aşağıdakilerin örnekleri 

vardır:  

Ünsüz benzeşmesi (gökçek 38b/8, 57a/1), kelime içinde tonlulaşma 

(ucında 82b/6, gerçegi 27b/7), ünsüz türemesi (bendeyi 61a/6, öñine 19b/3, 
cāyiz 16b/8, elli 79a/1) (Hemzenin y olmasıyla ilgili örnekler için ayrıca bk. s. 

185 - 186), ünsüz düşmesi (olsun 6a/5, ḳarınca 51b/8, oturmış 75a/1, ṣu 58a/5, 
ırlamaḳ 8a/8), benzer hece düşmesi (vardur 42a/10) 

12. Âdâb-ı Maḳâl’ın morfolojik özellikleri Şekil Bilgisi başlığı altında 

değerlendirildi. Yapım ekleri, incelemede kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle 

kullanım sıklığına göre değil alfabetik düzene göre sıralandı. Eklerin ses 

uyumları dışında kalan şekilleri ve ses özellikleri Ses Bilgisi bölümünde 

incelendiği için bunlar bu bölümde tekrar edilmedi. 

13. Eserin şekil bilgisine ait özelliklerinden bilhassa belirtilmesi 

gerekenler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Üç çeşit (-(y)ı, -(y)i / -n / -nı) belirtme hâli eki tespit edilmiştir: ḳuş-ı 
36a/10, dili-n 4a/3, a-nı 16b/3 
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b) Siz kişi zamiri bir örnekte saygı göstermek amacıyla birinci kişiye 

hitaben kullanılmıştır: sizüñ didügüñüz mertebede degildür 26a/10 

c) Bu işaret zamirinin çokluk şekli, metnimizde bular şeklinde değil 

bunlar şeklinde kullanılmıştır. 

ç) Metnimizdeki dönüşlülük zamirleri kendü, kendüz ve öz kelimeleridir.  

d) Ḳanġı soru zamiri ve soru sıfatı metnimizde henüz hangi şekline 

dönüşmemiştir. 

e) Ol işaret sıfatı sadece bir örnekte o şeklinde geçmektedir: o ḥāl 90a/1 

f) Sayı isimlerinin çoğu, metnimizde sıfat göreviyle kullanıldığı için 

bunlar sıfat konusunda değerlendirilmiştir. 

g) Metnimizden çoğu kelime grubu yapısında olmak üzere çok sayıda 

zaman zarfı ve azlık-çokluk zarfı tespit edilmiştir. (Örnekler için bk. s. 217 - 

227) 

ğ) Edatlar konusu Prof.Dr. N. Hacıeminoğlu’nun Türk Dilinde Edatlar 
adlı eserindeki usule göre incelendi. Bu hacimdeki bir eserde bu kadar fazla 

edatın kullanılması (bk. s. 229 - 243) bilhassa dikkat çekicidir. ki (1134), pes 
(104), ve (1614) 

h) Metinde örneği çok az olan şimdiki zamanın çekiminde -yor, -(Ü)r  ve 

-maḳda ekleri kullanılmıştır: getüriyor 51b/5, severem 27b/2, olmaḳda mı 
18b/11 

ı) Geniş zamanın -r; -ur, -ür ve -ar, -er ekleriyle çekimlenmiş şekilleri 

tespit edilmiştir: direm 36a/6, görürsin 32b/2, güler 35a/11 

i) Şart kipi eki -sa, -se’nin zarf unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği 

hususu tartışılabilir. Şart işleviyle kullanılan -sa, -se dışında kip ekleriyle 

çekimlenmiş bütün fiiller yargı taşımaktadır. İlâç içersen/içsen iyileşirsin. 
cümlesinde -se  ekiyle çekimlenen fiil, şart bildirdiği için cümlenin yüklemini 

tamamlayamamaktadır. Bu yönüyle de diğer kip eklerinden ayrılmaktadır. Bu 
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cümleyi ilâç içince iyileşirsin şeklinde anlamlandırmak mümkündür. O hâlde 

şart bildiren -sa/-se zarf-fiil ekleri içinde değerlendirilmelidir. (Karahan, 1994: 

472 - 474.) 

j) Gereklilik kipi -melü eki dışında -sa gerek  ve -maḳ gerek şekliyle de 

karşılanmıştır: virmelü 38a/3, görseler gerekdür 59b/11, şöyle bilmek 
gerekdür 64b/4 

k) Emir çekimi teklik ikinci kişi için eksiz yapılırken bilgil ki (74) kalıp 

sözünde -gil unsuruna da rastlanılmaktadır. 

l) -dığı zaman anlamında -duḳda, -dükde eki ve -ınca anlamında             

-(y)ıcaḳ, -(y)icek eki, zaman belirten zarf-fiil eki olarak kullanılmıştır: 

öldükde 65b/11, ḳādir olmayıcaḳ 70a/3 

-mazdan evvel, -mezden evvel  şekli de zaman belirten zarf-fiil ekleri 
başlığı altında değerlendirilmiştir: şehīd olmazdan evvel 92a/8 

m) -up, -üp  zarf-fiil eki, bağlama göreviyle sıkça kullanılırken -üben 

şekline sadece bir örnekte rastlanılmıştır: fikr idüben 48b/1 

n) Birleşik fiiller; fiillerin birleşik çekimleri (hikâye, rivayet, şart), 
yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış veya deyimleşmiş 
birleşik filler, karmaşık fiiller ve tasvir fiilleri başlıkları altında incelenmiştir. 

afv it- 17b/9, afv eyle- 19b/12, afv ḳıl- 19b/9 örneğindeki gibi aynı 

ismin farklı yardımcı fiillerle kullanılması bir üslup özelliği olarak dikkat 

çekicidir. 

o) Sıfat-fiillerin ol- yardımcı fiiliyle birleşmesinden meydana gelen -(Ü)r 
ol- ve mIş ol- şeklindeki yapı, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın Türkiye Türkçesi 
Grameri (Şekil Bilgisi) adlı eserinde karmaşık fiiller olarak adlandırdığı 

kelime grubuyla aynı olduğu için bu incelemede de aynı başlık altında 

değerlendirilmiştir: namāzı keser olsa 54a/3, ṣaḳlamış ol- 4a/1 
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14. Âdâb-ı Maḳâl’ın dizini 284. sayfada belirtilen usullere göre, Kutadgu 
Bilig III İndeks’teki dizin sırası esas alınmaya çalışılarak oluşturulmuştur.  

15. Metinde adı geçen kişilerin ayrıntılı biyografilerine dizinde yer 

verilmemiştir. Tasavvuf kitaplarının pek çoğunda bu kişilerin hayatlarından 

ziyade menkıbeleri, sözleri veya nükteleri yer almaktadır. 

16. Eserden tespit edilen dil özellikleri, tarihî Türkiye Türkçesi 

araştırmalarına katkı sağlayacaktır. 

 

ÖNERİLER 

1. Konuşma konusunun işleneceği yazılarda bu eserden de yararlanmak 

mümkündür. 

2. Metindeki edatların sayısı, metnin hacmine göre oldukça fazladır. Bu 

sebeple edat konusunun inceleneceği kapsamlı araştırmalar için Âdâb-ı Maḳâl 
önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. 

3. Bu nitelikteki eserlerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmak 

amacıyla araştırmacılar, noktalama işaretlerini kullanma hususunda 

cesaretlendirilebilir. 

4. Eserde geçen hadislerin sahih olup olmadığı ilahiyatçılar tarafından 

incelenebilir. 

5. Bu nitelikteki eserler, Türk kültürünü oluşturan önemli unsurlardan 

olduğu için günümüz Türkçesine uyarlanarak yeni neslin bunlardan haberdar 

olması sağlanmalıdır. 
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