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İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ'NDE 

ŞEVKET RADO YAZMALARI ARASINDA BULUNAN ŞR_000190 

NO'LU NASİHATNÂME (İNCELEME-METİN-DİZİN) 

 

Bu çalışmada müellifi belli olmayan ve 914/1508-09 tarihinde Mehmet Hasan adlı biri 

tarafından yazıya geçirilen, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Şevket Rado 

Yazmaları arasında ŞR_000190 numaraya kayıtlı olan Nasihatnâme isimli eser 

incelendi. Yapılan çalışmanın esas gayesi henüz Latin harflerine aktarılmamış olan ve 

dolayısıyla üzerinde gerek gramer gerekse anlam bakımından inceleme yapılmamış el 

yazması bir eseri her yönden değerlendirerek bilim dünyasına kazandırmaktır. Çalışma 

giriş dışında üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde; Eski Anadolu Türkçesi devresinden ve bu devredeki karışık 

dilli eserlerden bahsedilerek Nasihatnâme'nin yazılmış olabileceği düşünülen muhite, 

eserin yazılma sebeplerine, yazarın durumuna, nasihat ve nasihatnâme kavramlarına 

değinilerek Türk edebiyatındaki nasihatnâmelere yer verildi. 

Birinci bölümde; dil incelemesi kapsamında metindeki fonetik ve morfolojik 

özellikler üzerinde duruldu. İkinci bölümde metin transkripsiyon alfabesi kullanılarak 

Latin harflerine aktarıldı. Üçüncü bölümde ise metnin dizin ve sözlüğü oluşturuldu. Son 

olarak ekler kısmında tıpkıbasıma yer verildi. 

Nasihatnâme Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının ortaya çıktığı ilk dönemlere ait 

bir eser olması yönüyle edebiyat  tarihi, Eski Anadolu Türkçesi imlâ özeliklerini 

taşıması ve karışık dilli olması yönüyle Türk dili sahasında önemli bir eserdir. 

Anahtar Kelimeler: Nasihatnâme, öğüt kitabı, Eski Anadolu Türkçesi, Türk dili, Türk 

dilleri, Dilbilim  
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NASİHATNAME IN İSTANBUL RESEARCH INSTITUTE 

LIBRARY ŞEVKET RADO MANUSCRIPTS REGISTERED WITH 

ŞR_000190 (ANALYSIS-TEXT-INDEX) 

 

In this study, Nasihatnâme whose author is unknown but scribed by Mehmet Hasan in 

914/1508-09 and found in Istanbul Research Institute Library, Şevket Rado manuscripts 

with ŞR_000190 number has been analyzed. The main goal of this study is to bring a 

manuscript that hasn’t been transcribed into Roman alphabet and hence not been studied 

in terms of form and meaning into science world, examining it in many aspects. This 

study is composed of three main chapters, besides the introduction. 

In the introduction, nasihatnames (books of advice) in Turkish literature were 

introduced, mentioning Old Anatolian Turkish period and the works including various 

languages in this period, and the environment which might have been the one where this 

work was written, the reasons for being written of this work, the position of the author 

and the concepts of advice and nasihatnamesi. 

In the first chapter, phonetic and morphological features of the text have been 

studied with the scope of language analysis. In the second chapter, the text has been 

transcribed from Arabic alphabet into Roman alphabet. In the third chapter, the index 

and glossary of the text have been given. Lastly, the facsimile of the text has been given 

as an appendix. 

Nasihatnâme is of importance in terms of literary history, because of the fact 

that it belongs to a period when religious and sufist works began being written in 

Turkish literature and it is significant in the sense of Turkish language for it bears 

orthographic features of Old Anatolian Turkish and has different Turkic dialects. 

Key Words: Nasihatnâme, book of advice, old Anatolian Turkish, Turkish language, 

Turkic languages, Turkic dialects



 

 

ÖNSÖZ 

Eski Anadolu Türkçesi XIII. ve XV. yüzyıllar arasında Anadolu'da Oğuzcaya dayalı 

olarak kurulup gelişen yazı ve konuşma dilinin adıdır. Türk dilinin tarihi gelişimi içinde 

ortaya çıkan şiveler hiçbir zaman kendinden önceki yazı dilinden tamamen ayrı ortaya 

çıkmış değildir. Bu doğal etkilenme sonucuda ise Eski Anadolu Türkçesi devrinin ilk 

zamanlarında kaleme alınan eserler karışık dil özellikleri göstermektedir. İnceleme 

konusu yaptığımız Nasihatnâme de imlâ yönünden karışık dilli bir eserdir. 

Dinî-tasavvufî edebiyat dairesinde yazıldığı düşünülen eserin konusu, adından 

da anlaşıldığı üzere İslâm dinindeki itikat, ibâdet ve ahlâki kurallar konusunda öğüt 

vermek, doğru davranışlarla kazanılacak mükafatlardan ve yanlış davranışlarla verilecek 

cezalardan haberdar etmek, dünya ve ahiret hayatında mutluluğun yolunu göstermektir. 

Bu eser hem Türk dili hem de edebiyat tarihi açısından önem taşıdığından 

çalışmaya değer görüldü ve giriş hariç üç ana bölümde incelendi. 

Giriş bölümünde; eserin yazıldığı dönemin edebiyat tarihi içindeki yerinden, 

kaleme alındığı düşünülen sosyal ve siyasi çevreden ve yazılma sebeplerinden 

bahsedildi. Ardından nasihat kavramına ve İslâm dinindeki yerine değinilerek 

nasihatnâme türüne ve Türk edebiyatındaki belli başlı nasihatnâmelere yer verildi. 

Birinci bölüm Nasihatnâme'nin dil incelemesinin yapıldığı bölümdür. Bu bölüm 

“Ses bilgisi” ve “Şekil bilgisi” başlıkları altında değerlendirildi. Burada Prof. Dr. 

Mustafa Özkan'ın Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi adı kitabı 

şablon olarak seçilirken Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın Ahmedî'nin Dili adlı yazısından da 

epeyce istifade edildi. 
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İkinci bölümde transkripsiyon alfabesiyle metnin Latin harflerine aktarımı 

gerçekleştirildi. Metinde geçen ayetler ve Arapça ibareler asıl şekilleriyle yazıldı ve 

dipnotlarda tercümesi yapılarak varsa kaynağı gösterildi. 

Üçüncü bölümde Nasihatnâme'nin bütün kelimelerini içeren dizini ve bu 

kelimelerin bağlam içerisinde taşıdıkları anlamları gösteren sözlüğü yapıldı. Sonuç 

bölümünde genel bir değerlendirmeye yer verildi. Ekler kısmında tıpkıbasıma yer 

verilerek okuyucunun metni kontrolüne imkan sağlandı. 

Bu tez Türk Dil Kurumu bursu desteği ile hazırlanmıştır. Elbette çalışma 

boyunca maddi ve manevi yardımlarıyla her an yanımda olan aileme ve çok sevdiğim 

hocalarıma teşekkür etmek isterim. Metni okuma sürecinde her bir satırını tek tek 

kontrol ederek beni yalnız bırakmayan ve yardımını esirgemeyen kıymetli hocam Prof. 

Dr. Orhan Bilgin'e; beni bu metni çalışmaya yönlendiren sevgili hocam Yrd. Doç Dr. 

Arzu Atik'e; metindeki hadisleri anlama ve Türkçeye tercüme etme noktasında yardımcı 

olan Prof. Dr. İsmail Durmuş'a ve Prof. Dr. Ahmet Yücel'e; değerli vakitlerini ayırıp bu 

meşakatli dönemi daha sağlıklı ve başarılı geçirmem için rehberlik eden Yrd. Doç. Dr. 

Cem Keskin'e ve Doç. Dr. Enfel Doğan'a minnettarım. Birlikte yol aldığım, her 

adımımda yolumu aydınlatan ve beni yüreklendiren, her zaman ve her yerde 

çalışmaktan zevk duyduğum, bir bilim insanının nasıl olması gerektiği konusunda bana 

örnek teşkil eden değerli hocam Prof. Dr. Mesut Şen'e de teşekkürü bir borç bilirim. 

 

     İnci PAMUK 

          İstanbul, Haziran 2016 
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KISALTMALAR 

 

Ar. : Arapça. 

Bk. : Bakınız. 

C. : Cilt. 

DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

Far. : Farsça. 

haz. : Hazırlayan. 

Hz. : Hazreti. 

s. : Sayfa. 

TDAY : Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı. 

vb. : Ve benzeri. 

+ : İsim tabanına gelen ekten önce kullanılır. 

- : Fiil tabanına gelen ekten önce kullanılır. 

/ : Eklerdeki şekilleri gösterir. Dizinde varak numaraları ile satır numaralarını ayırmak 

için kullanılır. 

< : Kelimenin kaynağını gösterir. 

[ ] : Yazmada olmayıp eklenen veya tamiri yapılan yerler için kullanılır. 

( ) : Yazmada yanlışlıkla yazılan kısımlar için kullanılır. 

? : Şüpheli durumu belirtir. 



 

 

TABLOLAR 

(TRANSKRİPSİYON ALFABESİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ǿ ء

  

 a, e ا

 ā آ

 b, p ب

 p پ

 t ت
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GİRİŞ 

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMLERİ 

Tezimizin konusu; Müellifi belli olmayan ve 914/1508-09 tarihinde Mehmet Hasan 

tarafından yazıya geçirilen Nasihatnâme isimli eser üzerinde dil incelemesinin 

yapılması, eserin transkripsiyon alfabesi kullanılarak Latin harflerine çevrilmesi ve son 

olarak da eserin dizin ve sözlüğünün hazırlanmasıdır. 

 Araştırmamızın esas gayesi; daha evvel üzerinde çalışılmamış, hem edebiyat  

tarihi hem de Türk dili sahasında önemli bir eser olan Nasihatnâme'yi bilim dünyasına 

tanıtmak ve bundan sonra yapılacak olan araştırmalara zemin hazırlamaktır. 

 Nasihatnâme bir geçiş dönemi eseridir. Bünyesinde bir yandan Eski Türkçe imlâ 

özelliklerini taşırken diğer yandan kelime kadrosu ve yazım özellikleri bakımından Eski 

Anadolu Türkçesi devresi içinde yer almaktadır. Eser bu yönüyle de çalışmaya değer 

görülmüştür. 

 Konusunu İslâm dinindeki itikat, ibâdet ve ahlâki kurallar, bunlarla ilgili öğütler 

oluşturur. Müellif eserini meydana getirirken halkın anlamasını esas almış ve sade bir 

dille yazmıştır. Açıklamaya gerek görülen yahut vurgulanmak istenen kısımlarda ise 

ayet ve Arapça sözlere başvurulmuştur. 

 İlk bölümde imlâ, ses ve şekil bilgisi yönleriyle eserin  dil incelemesi yapıldı. 

Eski Anadolu Türkçesi dil yapısı Nasihatnâme'deki örnekleriyle ortaya konmaya 

çalışıldı. 
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 İkinci bölümde metin yaygın transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktarıldı. 

Arapça söz ve ayetler metinde geçtiği şekliyle Arapça olarak yazıldı ve dipnotlarda 

Türkçe anlamlarına yer verildi.  

 Üçüncü bölümde metnin dizin ve sözlüğü hazırlandı. Önce cibakaya 2.0 

programı yardımıyla metnin dizini oluşturuldu ve daha sonra sözlüğe geçildi. Sözlükte 

anlam verilirken kelimelerinmetin içindeki anlamları göz önünde tutuldu ve mümkün 

olduğunca özgün tarifler yapılmaya çalışıldı. Yabancı kelimelerin kökeni parantez 

içinde italik olarak yazılırken Türkçe kelimelerde herhangi bir bilgiye yer verilmedi. 

 Sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapıldı. Çalışma boyunca istifade 

edilen eserler, kaynaklar bölümüne yazıldı. Ekler kısmında ise tıpkıbasım gösterildi. 

 

ESERİN YAZILDIĞI DEVİR, MUHİT VE YAZILMA SEBEPLERİ 

“XI. yüzyıldan sonra Anadolu bölgesinde Oğuzlar tarafından kurulup gelişmiş olan 

Türk yazı dili, taşıdığı dil özelliklerine göre devirlere ayrılırken bunlardan ilkini Eski 

Anadolu Türkçesi devresi oluşturmaktadır.”1 Türk dili tarihinde önemli bir yere sahip 

olan Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesinin Anadolu Selçuklu Devleti'nin 

kuruluşundan sonra 13-15. yüzyıllar arasında gelişme gösteren yazı ve konuşma dilinin 

adıdır. Bu devirde yabancı unsurların fazla karışmadığı sade bir Türkçe kullanılmıştır. 

Meydana getirilen eselerde Arapça ve Farsça unsurlar da yer almaktadır, ancak bunların 

                                                 
1 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 15. 
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oranı çok fazla değildir. Yabancı kelimelerin varlığı 13. yüzyıldan 15. yüzyıla doğru 

gittikçe arttığı ve 15. yüzyıldan sonra dildeki sadeliğin kaybolduğu görülür.2 

12. yüzyıldan  15. yüzyıla kadar uzanan dönemin ilk zamanlarında ortaya konan 

eserlerin dili yalnızca Oğuz Türkçesine dayanmamaktadır. Bu eserlerde Karahanlı, 

Kıpçak ve Oğuz özelliklerini bir arada görmek mümkündür. Farklı şive özelliklerini 

taşıyan eserler karışık durumlarından dolayı “karışık dilli eserler” olarak 

nitelendirilmektedir.3 Nasihatnâme'yi de bünyesinde görülen karışık imlâ özellikleri 

sebebiyle eskilerin “olga-bolga ibaretince yazmışlar” diye tanımladıkları eserler 

arasında saymak mümkündür.  

Karışık dil özelliklerine sahip belli başlı eserleri şöyle sıralayabiliriz: Ali'nin 

Türk diliyle yazılmış ilk Yusuf kıssası olarak kabul edilen Kıssa-i Yusuf'u, Nâsırüddin b. 

Ahmed b. Muhammed'in Behcetü'l-hadaik'i, Ebû Hüseyn Ahmed b. Muhammed el- 

Kudûrî el Bağdâdî'nin el- Muhtasar adlı Arapça eserin çevirisi olan Kudûri Tercümesi, 

Fakih Yakut Arslan tarafından Farsçadan tercüme edilerek Türkçeye kazandırılan 

Kitâb-ı Ferâiz ve Mehmed b. Bâlî tarafından Anadolu Türkçesine döndürülen Kitâb-ı 

Güzîde. 

Ali'nin Kıssa-i Yusuf'u ve benzeri eserlerde görülen Eski Anadolu Türkçesine 

aykırı dil tutarsızlıklarını Batıda C. Brockelmann “şive karışması, karışık şiveli metin” 

diye tanımlamış ve buna ilk itiraz Fuat Köprülü'den gelmiştir. Türkiye'de Reşit Rahmeti 

Arat bu kunuda yeni bir görüş ortaya atarak karışık dil özellikleri gösteren metinlerin 

                                                 
2 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 40. 
3 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 67. 
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yerli şivelere dayanan yeni yazı dillerinin Eski Türkçeden ayrılarak oluşmaya 

başladıkları bir geçiş devresinin yani 11-13. yüzyıllarının ürünü olduğunu söylemiştir. 

Sadettin Buluç, Zeynep Korkmaz, Mustafa Canpolat gibi bazı araştırmacılar, 

karışık dilli eserlerdeki Eski Türkçeye yaklaşan özellikleri göz önünde bulundurarak 

bunları 11-12. yüzyıllarda Orta Asya'daki tek yazı dili durumunda olan Karahanlı 

Türkçesinden Oğuz-Türkmen özelliklerine dayalı Eski Anadolu Türkçesine geçerken, 

iki yazı dili arasındaki geçiş döneminin eserleri olarak değerlendirirler. Şinasi Tekin 

gibi bazı araştırmacılar ise aynı dönemde meydana getirilen Yunus Emre'nin şiirlerinde, 

Ahmed Fakih'in eserlerinde, Sultan Veled'in manzumelerinde aykırı dil özelliklerinin az 

olmasından hareketle bu eserlerdeki karışık dil durumunu, eski Türk yazı dilinin 

etkisinden kaynaklanan genel nitelikte özellikler olmayıp tek tek kişilere mahsus 

özellikler olarak değerlendirirler.4 Bu görüşü temsil edenlere göre: Orta Asya'dan 

Anadolu'ya gelen yazarlar 12-15. yüzyıllarda henüz kuruluş devrini yaşayan Oğuz yazı 

dilini, eserlerinde kendi şivelerinin özelliklerini kullanarak etkileri altına almaya 

çalışmışlardır. Fakat bu etki uzun ömürlü olmamıştır. Aykırı dil özelliklerinin (olga-

bolga) bir metinde az veya çok oluşu, Orta Asyalı yazarların kuruluş hâlindeki Oğuz 

yazı dilini etkileme gücü ve kendisinin Yakındoğu'ya erken veya geç gelmesi ile 

açıklanabilir; geç gelenlerin etkisi, Oğuz yazı dili artık güçlendiğinden dolayı daha zayıf 

olacak yani olga-bolga özellikleri daha az bulunacaktır.5 

Türk dilinin tarihi gelişiminde ortaya çıkan şiveler, hiçbir zaman önceki yazı 

dilinden tamamen ayrı değildir. Nasıl ki Uygur yazı dili Göktürkçeye dayalı olarak 

teşekkül ettiyse, Karahanlıca Uygurcanın etkisinde kaldıysa, Harizm yazı dili 

                                                 
4 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 67. 
5 Şinasi Tekin, "1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde 'olga-bolga' 

Sorunu," TDAY Belleten, (1973-1974): s. 70-71. 
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Karahanlıcaya dayalı olarak gelişme gösterdiyse ve Çağatayca, Karahanlı ile Harizm 

Türkçelerinin devamı olarak geliştiyse Eski Anadolu Türkçesi de Eski Türkçeden ayrı 

olarak kurulup gelişmiş olamaz.  

 

Eserin Yazılma Sebepleri ve Müellifi Hakkında 

Kemal Yavuz, Eski Anadolu Türkçesi devrinde ortaya konan eserlerin Türkçe yazılış 

sebepleriyle ilgili olarak, “XIII – XVI. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında 

Türkçe Yazılış Sebepleri Ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri”6 adlı 

makalesinde Türkçenin bu yüzyıllarda iki meselesinin olduğunu söylemiştir. Bunlardan 

birincisi, gramerinin bulunmayışı; ikincisi de kısırlığı ve nasıl zenginleşeceğidir. Daha 

sonra devrin mütercim ve sanatkârlarında Türkçe eser yazma sebeplerini maddeler 

hâlinde ortaya koyar: 

1. Padişahların ve emirlerin isteği ile Türkçe eser verme ve onların kültür faaliyetlerini 

desteklemeleri. 

2. Tamamen Türk olan tebaanın Türkçe yazmaya zorlaması ve öğrenme istekleri, 

3. Tarikat büyüklerinin halkı irşâd maksadı ile Türkçe yazıp söylemeleri, 

4. Türkçe eser vermekle mensûbu bulundukları millete ilim yönünden hizmet, hayır duâ 

ile anılma ve unutulmama düşüncesi, 

5. Tercüme arzusu yanında Tatar ve Kırım Türkçesini beğenmeyerek bu şivede görülen 

eserleri Anadolu Türkçesine çevirme gayretleri, 

6. Meslek gayreti, 

                                                 
6 Kemal Yavuz, "XIII-XVI. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu 

Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri," Türk Dünyası Araştırmaları 27 (1983): s. 42. 
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7. Mevzûda yeni vâdiler arama ve çeşitlilik ortaya koyma düşüncesi, 

8. İbret için eser yazma, 

9. Müelliflerdeki Türkçe şuuru  

Nasihatnâme bu anlayışlardan birkaçına uygun olarak yazılmıştır. Şimdi eserin 

yazılmış olabileceği muhitten söz edecek ve yukarıda sıralamış olduğumuz maddelerden 

ilgili olanlarını açıklayacağız. 

 

Tarikat Büyüklerinin Halkı İrşâd Maksadı İle Türkçe Yazıp Söylemeleri 

Bütün Türk dillerinin en güzeli ve en eski edebî lehçesi Oğuzca, edebiyat tarihimizdeki 

yeni hayatına 13. asırda Anadolu'da başlar. Türkler, Anadolu'ya iki yolla  gelirler. 

Bunlardan ilki fetih ve istila  orduları hâlinde gelip yerleşmeleridir. İkincisi ise Orta ve 

Yakın Doğu Moğol istilasına uğradığında Müslüman Oğuz Türklerinin Batı'ya doğru 

ilerleyen Moğol orduları önünde duramayarak Anadolu'ya göçmesidir. Asırlar 

ilerledikçe, nüfusları Anadolu'da bulunan yerli kavimlerle ölçülemeyecek derecede 

çoğalır ve burada bir Türk dili edebiyatı başlar. Bu edebiyatın oluşmasında tarikatların 

rolü büyüktür. Halkın yeni bir coğrafyada, yeni bir Türklük hâlinde yerleşip 

gelişmesinde tarikatlar manevî ve medenî bir vazife görmüştür.7 

Anadoluya gelen Türkler, ilk iş olarak burada fikrî faaliyetlerini devam ettirmiş, 

halkın eğitim öğretim merkezi olan tekkelerin kurulmasına ve yayılmasına yol 

açmışlardır. Anadolu'da  tekkelerin ve çeşitli tarikat kollarının kurulup gelişmesiyle, 

                                                 
7 Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, cilt 1 (İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1971), s. 

285-289. 
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Tekke edebiyatı da aynı şekilde gelişmiştir. Bu edebiyatın Anadolu sahasında 

kuruluşunun öncüleri, başlangıçta Orta Asya'dan gelen dervişlerdir.8 

Dervişler halk arasında dolaşıp insanlara Allah'a varma yollarını göstererek 

Allah'ın emir ve yasaklarından onları haberdar etmişlerdir. İslâm dinindeki itikat, ibâdet 

ve ahlâki kurallara tam olarak uymaları neticesinde; hem insan-ı kâmil olabileceklerini, 

hem cennete ulaşmanın sırlarını öğreneceklerini, hem de daimî mutluluk yollarına 

ulaşabileceklerini anlatmışlardır.9 Türkler, şeyh ve dervişleri eskiden beri kıymet 

verdikleri ozanlara benzeterek onları kolayca benimsemiş ve söylediklerine 

inanmışlardır.10 

Bu dönemde Anadolu, gerek Türkler arasında ortaya çıkan, gerekse başka İslâm 

memleketlerinden Anadolu'ya geçen tasavvufî cereyanların ortaya koyduğu farklı 

düşüncelerdeki tarikatların varlığına sahne olmaktadır. Bu tarikatlarda Anadolu'nun 

Türkleştirilmesi-İslâmlaştırılması vazifesiyle mutasavvıflar, dervişler dinî-tasavvufî 

eserler kaleme almışlardır.11 

İşte Nasihatnâme böyle bir ortamda yazılmış olmalıdır. Her ne kadar müellifi 

belli değilse de gerek yazıldığı çevrenin tahmin edilmesi gerek de eserin sonunda 

Bektaşi tarikatındaki dört kapı ve kırk makama yer verilmesi bize müellifin  Bektaşi 

tarikatına mensup biri olabileceğini düşündürür. Ayrıca eserdeki bozuk imlâdan 

hareketle eğitimli biri olmadığından da bahsetmek mümkündür. 

 

                                                 
8 Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı (Ankara: Akçağ Yayınları, 2000), s. 21. 
9 Güzel, Türk Edebiyatı, s. 19. 
10 Güzel, Türk Edebiyatı, s. 15. 
11 Güzel, Türk Edebiyatı, s. 34. 
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Türkçe Eser Vermekle Mensûbu Bulundukları Millete İlim Yönünden Hizmet, 

Hayır Duâ İle Anılma Ve Unutulmama Düşüncesi  

Nasihatnâme'nin böyle bir yazılış sebebinin bulunduğunu doğrulayan eserin koruyucu 

yaprağıdır. Koruyucu yaprağın a yüzünde 1302/1884-85 tarihli, bu kitabı vakfedenlerin 

ve okuyanların kendisine dua etmesini dileyen bir kayıt bulunur. Aynı sayfanın yan 

tarafında “Vaķafa fī sebilillāhi der teberdārān-ı ħāśśa (…) raĥmet cānına sene 987/1579-

80” yazılı diğer bir kayıt vardır, b yüzü boştur. 1a, 68b ve 73b’de bu kayıt 

tekrarlanmıştır. 1b’de üst derkenarda farklı hatla sonradan yazıldığı anlaşılan “baña 

derdüñ gerek derdüñ, niderem māl u na‘māyı”, mıklebin her iki yüzünde Arapça bir 

ibare yazılıdır. 

 

İbret İçin Eser Yazma 

Eserin adından başlayarak bütününü gözönünne getirdiğimizde bir ders verme, ibret 

gösterme, nasihatte bulunma gayesiyle yazıldığını söylemek mümkündür. 

Nasihatnâmeler hakkında bilgi verildiğinde bu madde daha iyi anlaşılacaktır. 

 

NASİHAT VE NASİHATNÂME KAVRAMLARI 

Nasihat Kavramı 

Arapça n-s-h kök harfleri biraraya gelerek pek çok anlama sahip olan “nasihat” 

kelimesini türetmiştir. Kelimenin kökeni olan nush fiili; balı süzmek, elbiseyi dikmek, 

aldatmamak, samimi ve doğru olmak anlamlarında kullanılır. Nush sözlükte “bir şey 

saf, hâlis olmak, kötülük ve bozukluktan uzak bulunmak; iyi niyet sahibi olmak ve 
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başkasının iyiliğini istemek”12 anlamlarını ifade ederken “nasihat” de benzer şekilde 

başkasının hata ve kusurunu gidermek için gösterilen çaba; iyiliği teşvik, kötülükten 

sakındırmak üzere verilen öğüt; başkasının faydasına ya da zararına olan hususlarda bir 

kimsenin onu aydınlatması ve bu yönde gösterdiği gayret mânalarında 

kullanılmaktadır.13 

El-Acurrî, Nasihat adını verdiği kitabın başında nasihati niyetin her türlü 

muamelede kötü şaibelerden arınması, zıddı aldatmak olarak tarif eder.14 Kaynaklarda 

da nasihat daha umumi olarak kişinin inanç, ibadet ve her türlü iyiliklerdeki dürüstlük 

ve samimiyetini ifade edecek şekilde açıklanmaktadır.15 

Nehâlayî'ye göre bir talim ve terbiye üslûbu olarak nasihat, muhatabın zarara 

uğramaması, onun mutluluğu ve faydasına olan şeylerin gerçekleşmesi için doğru ve 

masalahata uygun olan ne varsa açıklamaktır.16 

El-Hattâbi'ye göre nasihat kelimesi tıpkı felâh kelimesi gibi vecizu'l-esmadandır, 

yani çok anlamlı bir kelime olup birkaç kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Ama 

yine de nasihatla ilgili en kapsamlı tariflerden birini o yapmıştır. Nasihati kısaca şöyle 

tarif eder: Kişinin kendi nasibini başkasına ait kılmasıdır. Bu tarifin içine vaaz ve hakkı 

tavsiye gibi nasihat denilince ilk olarak akla gelen amellerin dışında müslümanın 

başkaları için yapabileceği bütün fedakarlıklar ve iyilikler girer. İbn Manzur'a göre de 

çok geniş manaları olan nasihati tek kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Bununla 

                                                 
12 Mustafa Çağrıcı, "Nasihat," DİA 32, s. 408. 
13 Mustafa Çağrıcı, "Nasihat," DİA 32, s. 408. 
14 Mehmet Görmez, "Din-Düşünce, Yorum," Diyanet Aylık Dergisi 187 (2006): s. 27. 
15 Mustafa Çağrıcı, "Nasihat," DİA 32, s. 408. 
16 Şemseddin Kırış, "Nasîhatın Dindeki Yeri ve Hazreti Peygamber'in Nasîhatları" (Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 1994), s. 7. 
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birlikte kelimenin hadis dilinde kendisine nasihatte bulunan kişiye hayır dilemek 

olduğunu belirtir. 

Nasihatin bütün manaları iki noktada birleştirilebilir: 1. Nasihat, aldatmak, 

kandırmak, ihanet, adavet ve iki yüzlü davanmanın zıttı olarak bir şeyi veya bir kimseyi 

içten ve gönülden sevmek, ona bağlanmak; ihlâs, sadakat ve samimiyettir. 2. İnsanları 

iyiye ve güzele sevk etmek için yapılan güzel konuşma, vaaz, öğüt, tavsiye, ihtar ve 

ibret verici derstir.17 

 

İslâm'da Nasihat Kavramı 

Dini bir terim olarak nasihat, vaaz, irşad ve hayra davet anlamına gelir.18 Kur'an-ı 

Kerim'de ve hadislerde hem nasihat kelimesi hem de isim, fiil şeklindeki türevleri sıkça 

geçmektedir. Aslında Kur'an'ın kendisi bir vaaz, ikaz ve hatırlatmadır. Bunu Kur'an bir 

yerde şöyle ifade etmektedir: “Ey insanlar! Size, Rabbinizden öğüt (vaaz) ve 

göğsünüzde olana (nefsinizin kalbindeki hastalıklara) şifa ve mü’minlere hidayet ve 

rahmet gelmiştir.”19 Başka bir yerde ise şöyle geçer: “Allah size, emanetleri mutlaka 

ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 

emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah 

hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”20Allah Teâlâ bu ayetlerde Kur'anı bir öğüt olarak 

nitelemiştir. Vaaz ve nasihat öncelikle Allah'a ait bir ameldir. Allah Teâlâ insanların 

mutluluğu için peygamberler göndermiş kitaplar indirmiştir. İndirdiği kitaplarda 

                                                 
17 Mehmet Görmez, “Din-Düşünce-Yorum,” Diyanet Aylık Dergisi 187 (2006): s. 25. 
18 Şemseddin Kırış, “Nasîhatın Dindeki Yeri ve Hazreti Peygamber'in Nasîhatları” (Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 1994), s. 6. 
19 Kur’an 10/57. 
20 Kur’an 4/58. 
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insanlara güzel öğütler verdiği gibi peygamberlerine de güzel öğüt vermelerini 

emretmiştir.21 

Vaaz ve nasihat, Hz. Peygamber'in uyguladığı eğitim metodlarından biridir. 

Allah'ın elçisi aldığı ilahi talimatı etrafındakilere anlatırken vaaz ve nasihat üslubunu 

kullanmıştır. Esasen bütün peygamberler birer vâiz ve nasihatçidir. Peygamberlerin 

güvenilir bir nasihatçi oldukları Kur'ân-ı Kerîm'de ifade edilmektedir.22 

A'râf suresindeki bazı âyetlerde Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb'ın peygamber olarak 

gönderildikleri kavimlerine ilâhî emirleri duyurduktan sonra kendilerinin Allah'ın 

mesajlarını tebliğ ettiklerini ve onlara nasihatçi olduklarını söyledikleri 

anlatılmaktadır.23 Kur’an’da Hz. Nuh Peygamber kavmine şöyle seslenir: “Size 

Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin 

bilmediklerinizi Allah’tan (gelen vahiy ile) biliyorum.”24 Hz. Hûd da kavmine 

kendisinin bir nasihatçi olduğunu söyler: “Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum 

ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçiyim.”25 Hz. Salih de kavmine tebliğci ve 

nasihatçi olduğunu söyler: “(Salih) o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey 

Kavmim! Ant olsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt 

verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”26 Hz. Şuayb Peygamber de aynı 

şekilde hitap eder: “(Şuayb) onlardan yüz çevirdi ve (içinden) dedi ki: Ey Kavmim! Ben 

                                                 
21 Şemseddin Kırış, “Nasîhatın Dindeki Yeri ve Hazreti Peygamber'in Nasîhatları” (Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 1994), s. 9. 
22 Şemseddin Kırış, “Nasîhatın Dindeki Yeri ve Hazreti Peygamber'in Nasîhatları” (Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 1994), s. 6. 
23 Mustafa Çağrıcı, “Nasihat,” DİA 32, s. 408. 
24 Kur’an 7/62. 
25 Kur’an 7/68. 
26 Kur’an 7/79. 
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size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir 

kavme nasıl acırım!”27 

Temim ed-Darî'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuşur: 

“Din nasihattir. Biz kime (yahut kim için) diye sorduk o da Allah'a, kitabına, Resulüne, 

Müslümanların (meşru) idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.”28 Nevevî'nin 

zikrettiği bir yoruma göre hadisteki Allah için nasihat ifadesi, sahih bir tevhid inancına 

sahip olup Allah'a ihlâsla kulluk etmeyi ve her türlü fenalıktan kaçınmayı, bu hususta 

kişinin öncelikle kendi kendinin nasihatçisi olmasını; Allah'ın kitabı için nasihat 

Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu tasdik edip emirlerini uygulamayı, ayrıca insanları 

buna davet etmeyi; Allah'ın Resulü için nasihat, Hz. Peygamber'in nübüvvet ve 

risâletine inanıp emirlerine ve yasaklarına uymayı; yöneticiler için nasihat hak yolda 

olanlara itaat edip destek vermeyi, gerektiğinde onlara hatalarını göstermeyi, nasihat ve 

uyarıda bulunmayı, iyiliğe çağırmayı; Müslümanların umumu için nasihat ise din ve 

dünya ile ilgili konularda onları iyi ve faydalı işlere yöneltmeyi, dinleriyle ilgili 

bilmedikleri konularda eğitmeyi, onlara iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı ifade 

etmektedir.29 

Hz. Peygamber, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birinin de 

yüzüne karşı nasihatte bulunması veya gıyabında onun iyiliğini istemesi olduğunu 

belirtmiştir. Nasihat kelimesini şefkat, rahmet, ülfet ve meveddet kelimeleriyle birlikte 

zikreden Hâkim Tirmizî de kişinin herhangi bir kimsenin yüzüne karşı nasıl 

davranıyorsa, nasıl bir bağlılık ve samimiyet gösteriyorsa, gıyabında da öyle hareket 

etmesini nasihat olarak adlandırmıştır. İslâm âlimlerine göre nasihat farz-ı kifâyedir. 

                                                 
27 Kur’an 7/93. 
28 Mehmet Görmez, “Din-Düşünce-Yorum,” Diyanet Aylık Dergisi 187 (2006): s. 24. 
29 Mustafa Çağrıcı, “Nasihat,” DİA 32, s. 408. 
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Âlimler, nasihatin usul ve âdâbıyla ilgili bazı ilkeler benimsemişlerdir, bunları şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

Kendini beğenmiş kimseler tarafından nasihat tepkiyle karşılanabileceğinden, 

yalnız kabule yatkın olan kişilere nasihatte bulunmak gerekir. Nasihate teşekkür 

etmeyene öğüt vermek çorak araziye tohum saçmak gibidir. 

Nasihat edenin aslî görevi mutlaka sonuç almak değil, muhatabın iyiliği için 

çaba göstermektir, şahsî bir menfaat de gözetilmez. 

Nasihat başlangıçta gizli ve dolaylı ifadelerle yapılmalıdır. Fakat muhatap kapalı 

sözlerden anlayacak düzeyde değilse açık ifadeler kullanmak gerekir. Usulüne uygun 

bir nasihat insanlar arasında sevgi, saygı ve dostluğu geliştirir, kardeşlik bağlarını 

güçlendirir. 

Bir konuda bir kere nasihatte bulunmak farzdır, ikincisi uyarıdır, üçüncüsü 

eziyet yerine geçmektedir. Ancak konu dinin esaslarıyla ilgili ise muhatabın hoşuna 

gitsin veya gitmesin tekrar tekrar nasihatte bulunmak gerekir. 

Nasihat tatlı diile yapılmalı, yumuşak ve nazik olunmalıdır. Zira sert ve kırıcı 

tavırla yapılan nasihat üzüntü ve nefret uyandırır, bu ise peygamberin usulüne aykırıdır. 

 

Nasihatnâme Kavramı 

Arapça nasaha kökünden türemiş öğüt mânâsına gelen “nasihat” ile Farsça mektup, 

kitap, ferman anlamlarına gelen “nâme”nin birleşmesi sonucu oluşmuş “nasihatnâme”, 

fert ve toplumu eğitmek, devlette dirlik ve düzenliği sağlamak amacıyla yazılan 

eserlerin genel adıdır. Pendnâme adı ile de bilenen nasihatnâmelerin en önemli özelliği 
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dinî, tasavvufî ve ahlâkî-didaktik eserler olmalarıdır. Bu eserlerde bir yandan öğüt 

verilirken bir yandan da âyet ve hadislerden, atasözleri ve vecizelerden yararlanılır, 

ayrıca türlü hikayeler anlatılıp kıssadan hisse alınması da öğütlenir. 

Nasihatnâmelerde çok çeşitli konulara yer verilmiştir. Hak, adalet, doğruluk, 

cömertlik, yardım severlik vb. evrensel ahlâk değerlerinin yanında toplumların zamanla 

değişen ferdî veya devlet merkezli düşünceleri, ortaya çıkan bozulmalarda yükselme ve 

çözülmeye götüren anlayışlar, dinî ve tasavvufî hayatın algılanışı, görgü kurallarındaki 

farklılaşmalar, din ve kültürler arası etkileşimler, toplumun değer yargıları gibi 

meseleler ele alınmıştır.30 

Doğu dünyasında Kelile ve Dimne, Batı'da ise Aisopos öyküleri fabl tarzında 

yazılmış olan ve ortak konuları işleyen eserlerdir. Sanskrit dilindeki Karataka 

Damanaka hikâyesi önce Pehlevîceye Pançatantra adıyla tercüme edilmiş, daha sonra 

Süryanîceye ve Arapçaya çevrilmiştir. İbnü'l-Mukaffa tarafından Kelîle ve Dimne adıyla 

Arapçaya tercüme edilmesinden sonra ise bütün dillere çevrilmiştir. Doğu ve Batı 

edebiyatlarında büyük tesir yaratmış, örnekleri hızla çoğalmaya başlamıştır. Câhiz'e 

nisbet edilen et-Tâc fî ahlâki'l-mülûk bunların önemli bir örneğidir. Öğütlerin doğrudan 

değil, mecâzî hikâye ve olaylar yoluyla verildiği bir ahlâk ve siyâsetnâme olarak kabul 

edilen bu eser Kâbusnâme, Kutadgu Bilig ve Mesnevî gibi kendinden sonraki eserlere 

muhtevâ açısından etkili olmuş, Türkçeye de tercüme edilmiştir.31 Nizâmülmülk'ün 

Siyâsetnâme'si bu tür nasihatnâmelerin en olgun örneklerinden sayılır. 

                                                 
30 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 409. 
31 Azmi Bilgin, “Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre'nin Tercüme-i Pendenâme-i Attâr'ı,” Türk 

Dünyası Araştırmaları 93 (1994): s. 197. 
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“Nasihatnâmelerin İslâm kültür coğrafyasındaki en meşhur örneği Ferîdüddin 

Attâr'a nisbet edilen Pendnâme'dir.”32 Attar, öğütlerini halka daha rahat anlatmak ve 

inancını yaymak istediği için basit ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. İslâm dünyasında 

yüzyıllar boyu büyük ilgi gören bu eser, Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak 

okutulmuş, kendi devrinden sonra da yüzyıllarca gerek Fars gerekse Türk kültürünü ve 

edebiyatını derinden etkilemiştir. Türk edebiyatındaki etkileri çeşitli asırlarda yapılan 

tercüme ve şerhlerde görülmektedir. 

 

TÜRK EDEBİYATINDA NASİHATNÂME 

Edebiyatımızda asırlar boyunca kaleme alınan eserler arasında nasihatnâmeler ve benzer 

nitelikli öğüt kitaplarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. İçinde dürüst ve ahlâklı fertlerin 

bulunduğu duyarlı bir toplum meydana getirebilmek için öğüt verici türde eserlere her 

kültürde rastlanır. Türklerin nasihat kitapları yazmaları ise Müslüman olduktan sonraki 

dönemlere tesadüf eder. Şair  ve müellifleri bu konuya yönlendiren etkenlerin başında 

İslâm dininin nasihat dini olduğunu vurgulayan âyet ve hadisler gelmiştir. İslâm 

toplumları teorik ahlâktan ziyade ahlâkın uygulamasına önem göstermişlerdir. Dinin 

emir ve yasakları ile gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması veya yapılmaması gereken 

davranışları konu alan nasihatnâme türü eserlerin telifine gayret etmişlerdir.33 

Bursalı Mehmed Tahir, Ahlâk Kitablarımız adlı eserinde 108 kitap ve yazarları 

hakkında kısa bilgiler vermektedir. Mehmed Ali Aynî, Türk Ahlâkçıları'nda 10 Türk 

ahlâkçısını ve eserlerini geniş olarak tanıtmıştır, fakat 15 Türk ahlâkçısını tanıtacağı 

                                                 
32 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 409. 
33 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 409. 
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ikinci cilt yayımlanmamıştır. Agâh Sırrı Levend ise “Ümmet Çağında Ahlâk 

Kitaplarımız” adlı makalesinde 238 ahlâk kitabının adını ve müellifini belirterek tespit 

ettiği kütüphane numaralarını, baskı yeri ve tarihlerini vermektedir. Bu eserin içinde 

nasihatnâmeler için ayrı bir başlıkta Osmanlı devresinde yazılmış yirmi üç eser yer 

almaktadır.34 

Halk için olduğu kadar aydınlar için de yazılan nasihat kitapları, öğretici eserler 

arasına dâhil olup manzum, mensur, manzum-mensur şekillerde bugüne kadar gelmiştir. 

 

İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatında Nasihatnâmeler 

Türk edebiyatının İslâm'dan önceki ilk yazılı eserlerinden olan ve Orhun Kitabeleri 

olarak da bilinen Göktürk Yazıtları’nda Türk hükümdarlarının milletine seslenişi, onlara 

gelecekle ilgili öğütleri başlı başına nasihat özelliği göstermektedir.  

 

İslâmiyet Sonrası Türk Edebiyatında Nasihatnâmeler 

Kaşgarlı Mahmud'un, 11. asırda yazdığı Divânü Lügâti’t-Türk adlı eserdeki şiirlerde 

belli konularda nasihat edildiği görülmektedir. Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutadgu 

Bilig'in başlıca niteliklerinden biri öğüt kitabı oluşudur. “Kutadgu Bilig isminden de 

anlaşıldığı gibi, insana her iki dünyada, tam mânası ile, kutlu olmak için lâzım olan yolu 

göstermek maksadı ile kaleme alınmış bir eserdir.”35 Eserin genel amacı yazıldığı 

dönemin insanına ve onları yöneten devlet adamlarına doğru yolu göstermek, 

yöneticilikle ilgili bilgi vermek, ideal bir devlet ve hükümdarının nasıl olması 

                                                 
34 Azmi Bilgin, “Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre'nin Tercüme-i Pendnâme-i Attâr'ı,” Türk 

Dünyası Araştırmaları 93 (1994): s. 199. 
35 Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007), s. XXV 
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gerektiğini, insan ve toplum için ahlâk kurallarını bildirmektir. Bu açıdan Müslüman 

Türkler'in ilk öğüt kitabı durumundadır. Yüknekli Edib Ahmed'in Atebetü'l-hakâyık adlı 

eseriTürk-İslâm muhitinin kültür çerçevesi içinde, fertlerin terbiyesi için tanzim edilmiş 

olan esasları, olduğu gibi, Türkçe ve manzum olarak tekrarlayan bir ahlâk ve nasihat 

kitabıdır.36 Eserde dinî ve içtimaî ahlâk esaslarını veren fikirlerin çok defa âyet ve 

hadislerle desteklendiği görülmektedir. Hoca Ahmed Yesevî'nin Divan-ı Hikmet'i de 

içinde dinî-didaktik şiirleri bulundurması ve tasavvufa ağırlık vermesi ile tanınır. Bir 

mürşid olan Yesevî sanat endişesinden uzak sade ve anlaşılır bir dille inandıklarını 

telkine çalışmıştır. Öğretici bir özellik taşıyan hikmetlerde İslâm ahlâkı anlatılır. 

 

Anadolu Sahasında Nasihatnâmeler 

Anadolu'daki ilk nasihatnâme örnekleri 13. yüzyılda görülmeye başlar. Bunlardan biri 

Yûnus Emre'nin adından da nasihatnâme olduğu anlaşılan eseri Risâletü'n-

nushiyye'sidir. Yûnus manzum olarak ele aldığı ruh ve akıl, buşu ve gazap, sabır, buhl 

ve hased, gıybet ve bühtan gibi altı temel  konuda okuma yazması olmayanlara dinî 

bilgileri taklidî olarak öğretmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple de eserin dili basit ve 

anlaşılırdır.37 Aynı yüzyılda Ahmed Fakih'in Çarhnâme adlı eseri de bulunur. Elimizde 

tamamı bulunanyüz beyitlik bu eser dinî konularda öğütler veren ve kaside biçiminde 

yazılmış bir nasihatnâmedir. 

14. yüzyılda ilk nasihatnâme Hoca Mesud'un, Sa'dî-i Şîrâzî'nin Bostân adlı 

eserinden seçip nazmen tercüme ettiği Ferhengnâme-i Sa'dî'dir. Süleyman adlı bir şair 

                                                 
36 Reşit Rahmeti Arat, Atebetü'l-Hakayık (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2006), s. 8. 
37 Azmi Bilgin, “Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre'nin Tercüme-i Pendnâme-i Attâr'ı,” Türk 

Dünyası Araştırmaları 93 (1994): s. 201. 
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tarafından yazılan ve 203 beyitlik kısmı elde bulunan Nasihatnâme ile Emîr Sultan 

müntesiplerinden Aydınlı Müridî'nin Pend-i Rical adlı eseri önemlidir.38 Bunların 

yanında Âşık Paşa'nın dinî tasavvufî bir eser olan Garibnâme'si de bulunmaktadır. 

15. yüzyıla geldiğimizde karşımıza çıkan ilk nasihatnâme hurûfî şairi Refîî'nin 

1451 beyitlik Beşâretnâme'sidir. “Ahmed-i Dâî'nin Farsçadan tercüme ettiği 115 

beyitlik Vasiyyet-i Nûşirevân-ı Âdil be-Pusereş, Türk edebiyatında daha sonra olgun 

örnekleri ortaya çıkacak olan çocuklara yönelik eserlerin ilk örneğidir.”39 Dâî, 

Nûşirevân'ın ağzından oğlu Hürmüz'e hitâben nasihatte bulunur. Bu küçük mesnevi için 

İ. Hikmet Ertaylan, Osmanlı edebiyatında rastladığımız vasiyet ve nasihat yollu 

yazılmış eserlerin bir nevi prototipini teşkil ettiğini söyler.40 Sinan Paşa'nın Maârifnâme 

isimli mensur nasihatnâmesi, Dede Ömer Rûşenî'nin terciibend şeklindeki Pendnâme'si, 

Germiyanlı Yetîmî'nin 99 beyitlik İbretnâme'si ile Eşrefoğlu Rûmî'nin çocuk terbiyesine 

ilişkin Nasîhatnâme'si de bu yüzyıla ait örneklerdendir. 

16. yüzyılda nasihatnâme türünde eserlerin daha çok tercüme edildiği ve büyük 

bir zenginlik ortaya çıktığı görülmektedir. Nasihatnâmelerdeki “öğütlerin bir kısmı 

doğrudan Kur'an ve hadisten kaynaklanırken iyi ahlâk, sağlık, gelenek, inanç ve 

telakkilerle alâkalı olanlar da mevcuttur.”41 Tercüme veya telif nasihatnâmelerde aynı 

zamanda içinde bulunulan devrin ortak kültür ve anlayışı da yer almaktadır. 

Yüzyılın başında adı bilinmeyen bir şair tarafından Nasîhat-i Günahkâr 

yazılmıştır. Eser dinî muhtevalı olup Divân-ı Günahkâr ve Sefer-nâme-i Günahkâr 

adlarıyla anılır. Derviş Şemseddin'in Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dehmurg adlı 

                                                 
38 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 410. 
39 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 410. 
40 Azmi Bilgin, “Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre'nin Tercüme-i Pendenâme-i Attâr'ı,” Türk 

Dünyası Araştırmaları 93 (1994): s. 201. 
41 Bilgin, “Terceme-i Pendnâme-i Attar,” 203. 
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mesnevî önemli bir nasihatnâmedir. Şah İsmâil'in Nasîhatnâme'si, Karamanlı Şeyh 

Cemâlî'nin mensur Nesâyihu's-sûfiyye fi'l-mevâizi'd-dîniyye'si ve İbrâhim Gülşenî'nin 

196 beyitlik mesnevî şeklindeki Nasihatnâme'si yüzyılın ilk çeğreğindeki nasihat 

kitaplarındandır. Hızrî'nin Âb-ı Hayât'ı, Bihiştî Ramazan Efendi'nin Heşt Bihişt'i ve 

Cemâlî'nin Risâle-i Durûb-ı Emsâl'i bu yüzyılın önemli nasihatnâmeleri arasındadır.42 

Kınalızâde Ali Çelebi'nin Ahlâk-ı Alâi adlı eseri Türkçe kaleme alınmış ilk ahlâk 

felsefesi kitabı olarak nitelendirilmiştir. Mercimek Ahmed'in Kabusnâme çevirisi, 

Birgivî Mehmed Efendi'nin Vasiyetnâme'si öğüt kitaplarının en sadelerindendir. Son 

nasihat kitabı ise Nushatü's-selâtîn adıyla Âli Mustafa Efendiye aittir. 

Geyveli Güvâhî Türk dilinde kullanılan atasözlerinin çoğunu nazma getirip 2133 

beyit hâlinde Pendnâme adı altında toplamıştır. “Pendnâme, Güvâhi'nin Kanuni Sultan 

Süleyman'a sunduğu, sade bir dille kaleme alınmış, baştan başa atasözleriyle dolu, 

bunlarla öğüt ve ders veren manzum bir eserdir.”43 Atasözleri, deyimler, Nasreddin 

hoca fıkraları ve masallarla öteki nasihat kitaplarından ayrılan tamamen yerli özelliklere 

sahiptir.  

17. yüzyılda nasihat kitaplarında dinî, ahlâkî, tasavvufî konuların yanında devlet 

ve yönetim sorunları da ağırlık kazanmıştır. Sâfî Mustafa Efendi'nin meslek ahlâkıyla  

ilgili öğütlerde bulunduğu Gülşen-i Pend'i, Hasan Kâfî Akhisârî'nin kendi Arapça 

eserinin tercümesi olan Usûlü'l-hikem fî nizâmi'l-âlem'i, Veysî'nin Hâbnâme'si, Koçi 

Bey'in Risâle'si dönemin nasihatnâmeleri olarak karşımıza çıkar. IV. Murad'ın 

musâhiblerinden Aziz Efendi'nin Kânunnâme-i Sultânî'si ile Kâtib Çelebi'nin Düstûrü'l-

                                                 
42 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 410. 
43 Mustafa Özkan, “Pendnâme-i Güvâhi'deki Atasözleri,” Türk Dünyası Araştırmaları 27 (1983): s. 225. 
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amel li-ıslâhi'l-halel'i ve Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Telhîsü'l-beyân fî kavânîni Âli 

Osmân adlı eseri çok sayıdaki nasihat kitaplarından bazılarıdır.44 

18. yüzyılda nasihatnâme türünün Türk edebiyatındaki en meşhur eserini 

Hayriyye adıyla Nâbî yazmıştır. Nâbî 712 beyitlik bu eserde bir yandan Osmanlı 

Devleti'nin aksayan yönlerini, bozulan toplum yapısını, değişen anlayışları ve insan 

ilişkilerini eleştirirken bir yandan da gençlere öğütler vererek “örnek insan” modelini 

çizmeye çalışmıştır. Bu yüzyıldaki nasihatnâmelerden bazıları Defterdar Sarı Mehmed 

Paşa'nın Nesâyihu'l-vüzerâ ve'l-ümerâ'sı, Seyyid Mehmed Emrullah Emîrî'nin 

Nasîhatnâme-i Emîrî'si, Akhisarlı Vassâf Abdullah Efendi'nin Hayâl-i Behcet-âbâd adlı 

mesnevisi, Diyarbekirli Seyyid Ahmed Mürşidî Efendi'nin Pend-i Mürşidî'si, 

Naîmüddin Tımışvarî'nin Silk-i Cevâhir'i, Sünbülzâde Vehbî'nin Lutfiyye'sidir.45 

19. yüzyılda nasihat kitapları eskisi kadar yaygın olmayıp kısa manzumeler 

şeklindedir. Bu yüzyılın kitap hacmindeki tek nasihatnâmesi Erzurumlu Mehmed 

Şerîfî'nin Pend-i Gülistân-ı Şerîf'idir. 

  

                                                 
44 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 410. 
45 İskender Pala, “Nasihatnâme,” DİA 32, s. 410. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DİL İNCELEMESİ 

I. YAZILIŞ ÖZELLİKLERİ 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde hem eski Türk yazı dili geleneğini devam ettiren 

özellikler hem de Arap-Fars yazı dili geleneğinden aktarılmış özellikler karışık olarak 

yer almaktadır. Bu sebeple kurallı bir imlâ sisteminden bahsedilemez.46 

 Nasihatnâme’de Türkçe kelimelerin yazılışları bakımından en dikkat çeken taraf, 

ünlülerin yazılışında görülmektedir. Ünlüler bazen hareke işaretleri ile bazen de imlâ 

harfleri denilen elif (ا), vav (و) ve ye (ي) ile yazılmıştır.47 Pek çok Türkçe kelime ve ek 

kalıplaşmış olarak yazılırken ikili hatta daha çok şekilde yazılan kelime ve eklere de 

rastlanmaktadır. Karışık imlâ, farklı eserlerde ve müelliflerde olduğu gibi aynı dönemde 

yazılmış eserlerde hatta aynı eserde, aynı sayfa içerisinde bile  görülebilmektedir. Bu 

tutarsızlıklar yazarın veya şairin konuşma dilinin etkisi altında kalmasından 

kaynaklanabileceği gibi eğitim durumundan da kaynaklanabilir. Medrese eğitimi almış 

bir yazar veya şairle bu eğitimi almamış birinin bilgi ve birikiminin aynı olmayacağı 

malumdur. Aynı duruma müstensihler de dahildir.48 

Eski Anadolu Türkçesindeki Eski Uygur ve Arap-Fars imlâlarının özelliklerini 

örnekleriyle birlikte sıralayacak olursak şöyledir: 

 

                                                 
46 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s.91. 
47 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s.91. 
48 Kazım Köktekin, Eski Anadolu Türkçesi (Erzurum: Fenomen Yayınları, 2011), s. 59. 
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Eski Uygur İmlâsının Özellikleri 

a) Kelimelerdeki bütün ünlülerin gösterilmesi, كاتورو ك getürüñ “getirin!” 

b) n͡g/ŋ/ñ ünsüzü için iki harfin birlikte (نك ) kullanılması, كنكل göñül “gönül” 

c) Kalın sıradan kelimelerdeki ś ünsüzü için (س ) harfinin kullanılması, سقين saķın 

“sakın” 

d) Bazı eklerin tabandan ayrı yazılması, اكسوك سوز eksüksüz “eksiksiz” 

e) ç ve p ünsüzlerinin ج  (c) ve   ب (b) olarak yazılması  اج aç “aç” 

 

Arap-Fars İmlâsının Özellikleri 

a) Kelimelerdeki bütün ünlülerin yazılmaması, يكرم yigirmi “yirmi” 

b) n͡g/ŋ/ñ ünsüzü için (ك ) kullanılması, كوز ك  gözüñ “gözün” 

c) Klasik Osmanlıcada olduğu gibi kalın sıradan kelimelerde s ünsüzü için (ص ) 

harfinin 

kullanılması. 

d) ç ve p ünsüzleri için (چ ) ve (پ) harflerinin kullanılması. 

e) Türkçe kelimelerde şedde kullanılması. 

f) Türkçe kelimelerde tenvin kullanılması, كندزندا gendüzinden “kendisinden” 

g) Vav elif yazılması, قيغوا ķayġu “kaygı”  

h) Eklerin kelime tabanından ayrılmaması. 
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1. ÜNLÜLERİN YAZILIŞI 

1.1. a ünlüsünün yazılışı 

Nasihatnâme’de a ünlüsü için üstün işareti (   َ  ), elifin ( ا ) değişik şekilleri ve he   ( ه ) 

harfi kullanılır. 

 Ön seslerde: a ünlüsü ön ses durumunda genellikle üstünlü elif  (   ا ) ile 

yazılmakla birikte bazen de medli elif  ( آ ) ile karşılanmaktadır: and    ا ند  (2a/01), anuñ 

دُر   aġaçdur ,(2a/04) ا نُوك    .(48b/02) ا غ اج 

 İç seslerde: İç ses durumunda a ünlüsü genellikle üstün (   َ  ) veya elif ( ا ) ile 

yazılır: yād   ي اد (1b/02), teǾālā   ت ع الى (1b/02), daħı   د خى (2a/05). 

 Son seslerde: Son ses durumunda üstün (   َ  ), elif ( ا ), he ( ه ) ya da üstünlü he ( 

ه daşra ,(28b/07) ا ن اسي ile karşılanmaktadır: anası  (ه   ر  ن هي   yana ,(51b/02) د ش   (58a/05). 

 

1.2. e ünlüsünün yazılışı 

Nasihatnâme’de e ünlüsünün yazılışlarına bakacak olursak şöyledir: 

 Ön seslerde: ön ses durumunda e ünlüsü daima üstünlü elif  (   ا ) ile yazılır: evde 

د ه ن  ا   ellerin ,(19a/09) ا و  ل  ل ر   (27b/07), eyle   ي ل  ا  (11b/01). 

 İç seslerde: e ünlüsü iç seste genellikle üstün (   َ  ) ile karşılanmakla birlikte 

bazen bir imlâ düzensizliği olarak üstünlü elif  (   ا ) ve he ( ه ) ile yazıldığı da olur. gider 

د ر    .(21a/05 )         ك 

 Son seslerde: Son ses durumunda e ünlüsü üstün (   َ  ), he ( ه ) ve elif ( ا ) ile 

gösterilir: gicesi   سى ج  ن ه yöresine ,(5a/02) ك  س   .(5a/07) ُكن ش ا güneşe ,(9a/07 ) يُور 
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1.3. ı, i ünlülerinin yazılışı 

Nasihatnâme’de Ön, iç ve son ses durumunda -ı, i ünlülerinin durumu şu şekildedir: 

Ön Seslerde: Ön ses durumunda bu ünlüler esreli elif (  ا ) ya da esreli elif ye (ا ي 

) ile yazılırken sadece esre ile gösterildiği de olur: ılduz   ا ل دُز (4b/06), ilerü ا ل ُرو (59b/01), 

īmānuñ   انُك  .(5b/01) اي م 

İç Seslerde: İç ses durumunda ya esre ile (  َ  ) ya da esreli ye ile (   ى ) yazılmıştır: 

didiler   ل ر ى gişi ,(42a/03) ي يل   yil ,(2b/04) دي د  ش   .(41b/07) ك 

Son seslerde: Son ses durumunda -ı, -i ünlüleri esre (   َ  ) ye ( ى ) esreli ye (   ى ) 

veya esreli he ile (  ه ) gösterilir: ki   كه (3b/08), indi   ا ن دى (3b/01). 

 

1.4. u, ü, o, ö ünlülerinin yazılışı 

İşaret kullanarak kalınlık-incelik, darlık-genişlik bakımından bir ayrım yapılmadığı için 

bu ünlülerin yazılışlarında fark yoktur.  

Ön Seslerde: Nasihatnâme’de bu ünlüler ön ses durumunda genellikle ötreli elif   

نه   ile yazılır: üzerine ( اُو) veya ötreli elif vav ( اُ  ) ر  اق   uçmaķ ,(2b/01) اُز  م   od ,(33b/04) اُوچ 

 .(36a/03) اُود  

İç Seslerde: İç ses durumunda bu ünlüler bazen ötre (  َُ  ) bazen de ötreli vav ( ُو ) 

ile karşılanır: bunlar   بُن ل ر (2a/06), maħśūś   صُوص ج   .(6b/07) كُوُزمي   gözümi ,(2b/05) م 

Son Seslerde: Birden fazla heceli Türkçe kelimelerde, kelime sonunda -o, -ö 

ünlüleri bulunmaz. Bu ünlüler tek heceli kelimelerde son ses durumunda  ötreli vav ( ُو ) 
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ile yazılırlar. Yine son ses durumunda -u, -ü ünlüleri de iç ses durumunda olduğu gibi 

yazılırlar: gendü  ُك ن د (11b/01), ulu  ُاُلو (3b/07), aġu-y-ıla   ا غُوي ل (54b/07). 

 

2. ÜNSÜZLERİN YAZILIŞI 

Nasihatnâme’nin genelinde görülen imlâ düzensizliği ünsüzlerin yazılışında bir kez 

daha karşımıza çıkmaktadır. Ünlülerin yazılışında olduğu gibi ünsüzlerin yazılışında da 

eski Uygur imlâ geleneği ile Arap-Fars imlâ geleneği devam etmektedir. Arap 

alfabesinde Türkçenin p, ç, g, ñ ünsüzlerini karşılayan özel işaretler bulunmadığından 

bu ünsüzler p ( ب ), ç ( ج ), g ( گ ) ve ñ ( ڭ ) işaretleri ile yazılmışlardır.49 

2.1. ç ünsüzünün yazılışı 

Nasihatnâme’de ç ünsüzü ön, iç ve son ses durumunda ya c ( ج ) ya da ç ( چ ) ile 

gösterilmiştir. Bununla birlikte aynı kelimenin iki farklı harfle yazıldığı da olmuştur. Bu 

farklı yazılış, metin içinde ayrı sayfalarda olabildiği gibi aynı sayfa içinde hatta aynı 

satırda bile görülmektedir: ķaçan   ن ن   ķaçan  ,(1b/04) ق چ  ل ب   Çalap ,(2b/09) ق ج   ,(28a/01) چ 

niçe ا  .(16a/05) ن چ 

 

2.2. p ünsüzünün yazılışı 

Nasihatnâme’de ön, iç ve son seste hem p’li hem de b’li şekiller bulunmaktadır: 

pādişāhlıķ   ل ق ش اه  ب ر   peyġāmbar ,(53a/06) پ اد  ل   bişürgil ,(45b/09) پ ي غ ام  ك   ŧopraķ ,(51b/06) ب ُشر 

اق    Türkçe kelimelerde hece ve kelime sonlarında p ile yazılması gereken .(38b/02) ُطپ ر 

yerlerde b’li şekiller görülmektedir. Özellikle -up zarf-fiil eki için bu durum 

                                                 
49 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 94. 
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karakteristik bir yazılış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır:50 varup   ُرب  ,(53b/04) و 

ķoyup   قُويُب (22b/02), yaradılmayupdur   يُب دُر لم  د   Fakat bir yerde p'li yazılış .(2b/06) ي ر 

görülmektedir: ķılupdur   ق لُوپ دُر (2b/01). 

 

2.3. g ünsüzünün yazılışı 

Nasihatnâme’de sadasız k ünsüzü ile sadalı g ünsüzü için kef ( ك ) ve az da olsa üç 

noktalı kef (ڭ) harfleri kullanılır: gökdedür   د ه دُر شى   gişi ,(2b/03) ُكوك   ,(41a/06) ,(19b/07) ك 

gülmek   ك بى   gibi ,(34a/02) ڭُل  م    .(38a/05) ڭ 

 

2.4. ñ ünsüzünün yazılışı 

Nasihatnâme’de ñ ünsüzü ön ses durumunda bulunmaz, yalnızca iç ve son ses 

durumunda bulunur: Tañrı ى  .(10b/09) ا نُوك   anuñ ,(39a/01) ُكوُكل   göñül ,(37b/08) ت ك ر 

Bazen bu ünsüzü karşılamak için üç noktalı kef (ڭ) kullanılır: aña ا ڭ ا (36b/07), tañrı   ت ڭ ر 

(68b/05), yaña ي ڭ ا (36b/09). Aynı zamanda nun kef n͡g (نك) ile de gösterilir: ten͡gri   ر  ت نك 

(12b/06) Nasihatnâme'de bu yazılışlar için ñ yerine n͡g tercih edildi. 

 

2.5. t, d ünsüzlerin yazılışı 

Ön ses durumunda t’lerin bir kısmı sadalılaşarak d’ye döner: dükeli   دُك ل (42a/2), dürlü 

لوُ  ىدُي   doydı ,(18b/1) دُر  د   (26a/8). Kalın sıradan kelimelerin ön seslerinde bulunan ve d’ye 

dönememiş olan t’ler genellikle tı ( ط ) ile yazılır: ŧanuķluķ   طا نُق لُق (31a/6) ŧaşda   د  ط ش 

(40a/09). Bunun yanında kalın ünlülü olduğu hâlde te (ت) ile yazılan örnekler de 

                                                 
50Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 94. 
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mevcuttur: tañrı   ر  İç ve son ses durumundaki kalın sıradan t'ler genellikle te .(50b/02) ت ك 

 Bazen de aynı kelimenin hem t'li hem de d'li .(17b/9) ق تى   ile karşılanır: ķatı (ت)

yazılışına rastlanır: ĥased   س د س ت   ĥaset ,(62a/02) ح  ن ا üsdine ,(29a/03) ح   üstine ,(8b/06) اُسد 

ت ن ه  .(60a/07) ُطل س ا ŧolsa ,(69b/06) دُل س ا dolsa  ,(8a/02) اُس 

 

2.6. s ünsüzünün yazılışı 

Yabancı asıllı kelimelerde kalın ve ince sıradan ünlülerin bulunuşuna göre sad ve sin'in 

yazılışında bir düzen varken; Türkçe kelimelerde bir düzen bulunmaz. Nasihatnâme'de 

ön, iç ve son ses durumunda kalın sıradan ünlüler yanında s'ler hem sad (ص) hem sin 

اغ   śaġ ,(6b/08) س اغ   ile karışık görülür: saġ (س)  سُول   sol ,(7a/01) صُول   śol ,(61b/03) ص 

(62a/08). 

 

3. BAZI EK VE ŞEKİLLERİN YAZILIŞI 

a) Nasihatnâme'de uzaklaşma hâli eki -dan/-den bazen (  د ن) bazen (  د ان) bazen de (  دا) 

şeklinde yazılır: Ǿaķıldan   ل د ن ق  ان دا   cihāndan ,(71a/03) ط ري ق  د ان   ŧarīķdan ,(9b/02) ع  ه   ج 

(26a/07). Aynı şekilde ekin -dın/-din şekli de mevcut olup (  دي ن), (د ن) ve (  د) yazılışları 

görülmektedir: Ĥaķdın   ق دي ن ن   śoldın ,(26a/02) ح  غ د   śaġdın ,(36b/09) صُول د   .(36b/08) ص 

b) Edatlardan dahı, çün, kim, ile gibi bir kısmı kelimeye bitişik yazılır: nite-kim   م  ن ت ك 

(27b/02), anuñ-çün   ا نُك چُون (59b/05), cān-kim   م ان ك  لي له   dil-ile ,(27b/04) ج   .(31a/03) د 

c) Farsça asıllı kelimelerde bir imlâ özelliği olarak uzun ünlüden sonra gelen dal 

harfinin üzerine nokta konulmaktadır: murād   اذ ي اذ   feryād ,(5b/04) ي اذ   yād ,(3a/09) ُمر   ف ر 

(55a/04), ümīd   اُمي ذ (50b/09). 
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II. SES BİLGİSİ 

1. ÜNLÜLER 

Eski Anadolu Türkçesi imlâsında a, e, ı, i, o, ö, u, ü ünlüleri bulunmaktadır. Bunların 

dışında bir de kapalı e (ė) ünlüsünün varlığı söz konusudur.51 Bazı araştırmacılar 

birtakım kelimelerin ilk hecesinde bulunan i'lerin başka devre, saha ve şivelerde hem i 

hem de e ile yazılışından hareket ederek bu iki ünlünün bir kapalı e'den çıktığını ileri 

sürmüşlerdir. Fakat Türkçede kapalı e'nin varlığı hususunda ileri sürülen düşünceler 

henüz kesinlik kazanmış değildir.52 

 

1.1. Ünlü Değişmeleri 

Türkçede hem kelime köklerinde hem de eklerdeki ünlüler çeşitli nedenlerle 

değişmektedir.53 Eski Anadolu Türkçesi devresinden hareketle Nasihatnâme'de görülen 

belli başlı ünlü değişmeleri şunlardır: 

 

1.1.1. e > i, i > e değişmesi 

Türkçede  (i > e, e > i, i > ė, e > ė, ė > e) gibi çok yönlü değişmelerin olması meseleyi 

karışık hâle getirmiş ve ispatını güçleştirmiştir. Esasen kapalı e'nin tespitini güçleştiren 

en önemli husus, yazıda bu sesi gösteren belirleyici bir işaretin bulunmayışıdır. Bu 

                                                 
51 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 99. 
52 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 194. 
53 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 99. 
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bakımdan bazı araştırmacılar, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde i ile yazılan sesi 

kapalı e (ė) olarak okumayı benimserken, bazı araştırmacılar da böyle önemli bir 

meselede kuvvetli bir delilin bulunmaması sebebiyle, metinlerde i ile yazılan bu sesi 

yazılışına bağlı kalarak i şeklinde okumayı tercih etmişlerdir.54 

 Nasihatnâme'de bazı kelimelerde e ünlüsü Eski Türkçede olduğu gibi devam 

etmektedir: gey- < ked- “giymek” geymekdür   ك  دُر ي م   Bazı kelimelerde ise .(72a/02) ك 

Eski Türkçe devresinde e olan ses i şeklinde gelişme göstermiştir: işit- < eşit- “işitmek” 

işitdiler   ل ر ت د   .(37a/03)  ا ش 

 Bugün e şeklinde telaffuz edilen pek çok kelime Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerde yazılış yönünden daima i tarafındadır: bisle- “beslemek” bisledi   ل د  ب س 

(58a/02), ir- “ermek, ulaşmak” irmek   ك م   ,di- “demek ,(39a/05) ي ر   ”yir “yer ,(73b/04) ا ر 

söylemek” didi   د  .(5a/08) د 

 

1.1.2. o > u ve ö > ü değişmesi 

Arap harfleri, Türkçenin o, ö, u, ü yuvarlak ünlülerini tek bir işaretle göstermektedir. Bu 

ünlülerin ince mi yoksa kalın mı olduğunu ancak yan ve yöresindeki ünsüz 

yazılışlarından ayırt etmek mümkündür. Fakat dar veya geniş oldukları yazılışlarından 

belli olmamaktadır. Bundan dolayı bugün Güney-Batı ağızlarında her ikisi de mevcut 

olan bu sesleri, bazı araştırmacılar o veya ö, bazıları ise u veya ü olarak tespit 

                                                 
54 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 99-100. 



 

30 

 

etmektedirler. Bundan dolayı kelimelerin oyan- / uyan-; yöri- (yorı-) / yüri-; oġrı / uġrı 

vb. gibi farklı okunuşlarına rastlanmaktadır.55 

 Bazı kelimelerdeki o ve ö'lerin Rumeli şivesi tesiri ile u, ü olduğunu söyleyen 

dilciler, teşekkülün yeni olduğu görüşündedirler.56 Bu düşünce de o zamanki yazı 

dilinde böyle söylendiğini ispatlayamayacağından bugün dar ünlülü telaffuz ettiğimiz 

kelimeleri Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde geniş ünlülü veya dar ünlülü okumak 

tercihe kalmıştır. 

 Nasihatnâme'de şu örnekleri mevcuttur: uyımazsın   ن س  ز   اُي نُور   uyanur ,(49a/08) اُوي م 

(73b/02), uġrı ى  .(19b/02) اُغ ر 

 

1.1.3. u > ı ve ü > i değişmesi 

Bu devir metinlerinin genel görünüşünün dışında bazı u>ı, ü>i değişmelerine de tesadüf 

edilmektedir. Fakat bunlar nadir görünüşlerdir.57 Nasihatnâme'de de şu şekilde 

karşımıza çıkmaktadır: tüp > dip  dibi   بي  .(48b/05) د 

 

1.1.4. e > ö değişmesi 

Sıfat ve zarf olarak kullanılan öyle, böyle kelimelerinin ilk ünlüleri ö, eyle kelimesinin 

ilk ünlüsü henüz e'dir: böyle   بُي ل (44a/06), şöyle ل ه  .(17b/08) ا ي ل ه eyle ,(9a/09) ُشي 

 

                                                 
55 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 191. 
56 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 101. 
57 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 201. 
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1.1.5. ı > u, i > ü değişmesi 

Birden fazla heceli kelimeler, Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçerken son 

seslerindeki ġ/g'leri kaybetmiştir. Düşen bu seslerden bir kısmı kendinden önceki 

ünlüyü yuvarlaklaştırmıştır: śaru  ُار  .(50a/06)  ص 

 

1.2. Ünlü Uyumu 

Türkçede ünlü uyumu iki kısma ayrılmaktadır: 

 

1.2.1. Kalınlık-İncelik Uyumu 

Kelimelerdeki ünlü düzenini incelik-kalınlık bakımından ayarlayan dil uyumu, ilk 

hecede kalın ünlü bulunduran bir kelimenin daha sonraki ünlülerinin de kalın, ince ünlü 

bulunduranların ise ince ünlü almasıdır. Türkçenin her devrinde olduğu gibi Eski 

Anadolu Türkçesinde de geçerli ve çok kuvvetlidir. 

 Hatta bugün uyuma aykırı olan -ki aitlik eki ile imlâda bitişik yazılan ile, içün 

edatları, i- yardımcı fiilinin geçmiş zaman isim-fiili i-dük, hikâye ve rivâyet şekilleri 

kalın sıradan kelimelerde de uyuma girmiştir:58 ķulaġ-ıla (35b/05),var-ıdı (9b/02), 

varduġın (9a/08), yoġ-ısa (21b/08). 

 

 

                                                 
58 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 101. 



 

32 

 

1.2.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

Eski Anadolu Türkçesinde, Eski Türkçede olduğu gibi yuvarlaklık-düzlük bakımından 

vokal uyumu sağlam değildir. Ayrıca bu devrede, eski ve yeni yazı dillerinden farklı 

olarak bir çok kelimede yuvarlaklaşma kendini göstermektedir. Bu yuvarlaklaşma Eski 

Anadolu Türkçesinin en mühim fonetik hususiyetlerinden birini teşkil etmektedir.59 

 Bu devirde genellikle dudak benzeşmesi yoktur. Uyumsuzluk köklerde ve 

eklerde olmak üzere iki şekilde görülmektedir. 

 

1.2.2.1.Köklerle Uyumsuzluk 

 Bazı kelimelerdeki yuvarlak ünlüler Eski Türkçede oduğu gibi Nasihatnâme'de de 

aynen devam ettirilmiştir: aġu (54b/07), gendü (22a/05), ılduz (4a/08), eyü (49b/03). 

 Bazı kelimelerde b, m, p, v gibi dudak ünsüzlerinin etkisiyle düz ünlüler 

yuvarlaklaşmıştır: ķapu (60a/01), yavu (25a/05). 

 Bazı kelimelerdeki yuvarlaklaşma ise Eski Türkçede birden fazla heceli 

kelimelerin sonunda bulunan ġ/g ünsüzlerinin Batı Türkçesine geçerken düşmesi ve 

kendinden önceki ünlüleri yuvarlaklaştırması sonucu olmuştur: śaru < śarıġ (50a/06). 

Bunun yanında ġ/g ünsüzü düştüğü hâlde yuvarlaklaşmamış kelimeler de vardır: diri < 

tirig (47a/09), ķatı < ķatıġ (35a/05), kiçi < kiçig (30b/04). 

1.2.2.2. Eklerde Uyumsuzluk 

Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık bakımından dudak benzeşmesine aykırı 

pek çok ek vardır. Bunlardan bir kısmı, eklerin ilk şekillerini devam ettirmelerinden  

                                                 
59 Faruk Kadri Timurtaş, “Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri,” Türkiyat Mecmuası 18 (1976): s. 334. 
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kaynaklanan yuvarlaklıklar, bir kısmı ise dudak ünsüzlerinin yanlarındaki ek ünlüsünü 

yuvarlaklaştırmalarından meydana gelen uyumsuzluklardır.60 Bu sebeple ekler yuvarlak 

ünlü taşıyanlar ve düz ünlü taşıyanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

 

Yuvarlak Ünlü Taşıyan Ekler  

Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlü taşıyan kelime tabanlarına yuvarlak ünlülü pek çok 

ek gelmektedir. Bunların bazıları Eski Türkçe devresinde de ünlüsü yuvarlak olan 

eklerken bazıları Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaşmış eklerdir. Ünlüsü aslında 

yuvarlak olan ekler ve onların Nasihatnâme'de karşımıza çıkan örnekleri şu şekildedir:  

  Zarf-fiil eki -up, -üp ve genişletilmiş biçimi -uban, -üben: var-up (53b/04), ķoy-

up (22b/02), al-up (65b/03), dut-up (63b/07). 

  İsim fiil eki -duk, -dük: yarat-duġ-um (7a/05), var-duġ-ın (9a/08), di-düg-

üñüzleri (16b/08), göyün-dürmedügüm (28b/09). 

  Fiilden fiil eki -dur, -dür: az-dur- (34a/03), al-dur- (65b/08), gey-dür- (22b/01), 

öl-dür- (56a/08). 

 Fiilden fiil eki -ur, -ür: deg-ür- (63a/05), biş-ür- (51b/06). 

   Fiilden fiil eki -gur, -gür: dir-gür- (56a/09). 

 Emir eki -sun, -sün; -sunlar, -sünler: aġ-sun (14b/02), aġla-sun (14a/09), yaġ-sun 

(14b/03) . 

                                                 
60 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 102. 
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  Bildirme eki -dur, -dür: aġaç-dur (48b/02), düşvār-dur (24a/05) Ǿālem-dür 

(30b/02), vezīr-dür (19a/06). 

   Dur- fiilinin geniş zaman almış şekli i- fiili gibi isimleri yüklem ve fiillerin 

birleşik   çekimlerini yapmakta kullanılır. 

 Fiilden isim yapma eki -gu, -gü ; -ku, -kü: uy-ķu (4b/03), sev-gü (43a/06), ķay-

ġu (17b/07). 

  İsimden isim yapma eki -suk, -sük: Nasihatnâme'de örneğine rastlanmamıştır. 

  Ünlüsü Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaşmış eklerde yuvarlaklık birkaç 

yolla meydana gelmiştir. Bunlardan biri b, m, p, v gibi dudak ünsüzlerinin etkisi, biri -

ġ/g düşmesi biri de analojidir. 

 Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşmış olan ekler ve Nasihatnâme'de görülen örnekleri 

şu şekildedir: 

  İyelik eki -(u) m, -(ü) m; -(u) muz, -(ü) müz: ad-um (21a/06), ķul-um (48a/08), 

Ǿillet-üm (49b/05), ħulķ-umuz (34b/02), Ǿamel-ümüz (34b/02). 

  İyelik eki -(u) ñ,-(ü) ñ; -(u) ñuz, -(ü) ñüz: ħulķ-uñ (34b/06), Ǿamel-üñ (34b/06), 

maķām-uñuz (20a/06), śāĥib-üñüz (5a/05). 

  İlgi hâli eki -uñ, -üñ; -nuñ, -nüñ: nūr-uñ (6b/08), ŧarīķat-uñ (72a/08), dīn-üñ 

(4a/04), beñiz-üñ (beñzüñ) (51b/03). 

  İsimden isim yapma eki -lu, -lü ve bu ekin olumsuzu olan -suz, süz: maķām-lu 

(20b/06), dert-lü (9a/06), dıñ-suz (58b/03), dil-süz (37a/03). 

  Görülen geçmiş zaman eki teklik 1. şahısta -du(m), -dü(m):  yarat-dum (7a/06), 

buyur-dum (59a/02), eyle-düm (37a/02), gör-düm (6b/08). 
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  Görülen geçmiş zaman eki teklik 2. şahısta -du(ñ), -dü(ñ); -du(ñuz), -dü(ñüz): 

ķo-duñ (7b/03), yarat-duñ-mı (6b/05), dile-düñ (47a/03), öldür-düñ (56a/08). 

  Görülen geçmiş zaman eki çokluk 1. şahısta -du(k), dü(k): ķıl-duķ (72a/06), ol-

duķ (56b/01), bil-dük (61b/07), gel-dük (62b/04). 

 Çokluk 1. şahıs bildirme eki -uz, -üz: Nasihatnâme'de örneğine rastlanmamıştır. 

  Çokluk 1. şahıs eki (emir ve şartta) -vuz, -vüz: ķılsa-vuz (56b/03), bile-vüz 

(61b/08), ide-vüz (19a/04). 

   Çokluk 1. şahıs eki -uz, -üz: Nasihatnâme'de örneğine rastlanmamıştır. 

  Çokluk 1. şahıs emir eki -alum, -elüm: ol-alum (55a/08), ķıl-alum (55a/08), 

götür-elüm (70b/05), vir-elüm (55a/07). 

  Çokluk 2. şahıs emir eki -(u)ñ, -(ü)ñ ; ñuz, -ñüz: dut-uñ (39a/03), otur-uñ 

(54a/07), bil-üñ (48a/09), seç-üñ (15a/06). 

  Geniş zaman eki -ur, -ür. Eski Türkçede umumi geniş zaman eki -ur, -ür idi. 

Daha sonraları -ar, -er , seyrek olarak -ır, -ir ve ünlü ile biten tabanlara gelip devrenin 

sonlarına doğru ortaya çıktığı anlaşılan -r eki de Eski Türkçe devresinde görülen geniş 

zaman ekleridir. Eski Anadolu Türkçesi devresinde bu eklerin hepsi kullanılmıştır:61 al-

ur (24a/04), bulun-ur (54a/09), çiçeklen-ür (48a/03), gör-ür (11a/09), dut-ar (49a/05), 

sıġ-ar  (61a/03), iç-er (47b/04), sev-er  (3b/09), işle-r  (44a/03), yara-r  (62a/04). 

  İsim-fiil eki -ur, -ür: Nasihatnâme'de örneği bulunmaz. 

  Zarf-fiil eki -u, -ü: di-y-ü (37a/01). 

                                                 
61 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 104. 



 

36 

 

  İsimden isim yapma eki -cuk, -cük ve -sul; fiilden isim yapma eki -u, -ü, -mul ve 

-gun: Örnekleri Nasihatnâme'de görülmez. 

 

Düz Ünlü Taşıyan Ekler 

 Yükleme hâli eki -ı, -i: sulŧān-ı (61b/07), Ǿarş-ı (7a/04), āyet-i  (2a/07), dīn-i 

(27a/01). 

  İyelik eki -ı, -i ; -sı, -si: maķām-ı (24b/07), nažar-ı (8a/03), ana-sı (28b/07), śaru-

sı  (50a/06), gice-si (5a/02), eyü-si  (49b/03). 

  Uzaklaşma hâli eki -dın, -din: Ĥaķ-dın (26a/02), soldın (36b/09), āħiret-din 

(26a/03).  

  Soru eki -mı, -mi: var mı (49b/02), ŧāǾat mı (41b/03), dil mi (41b/02), göñül mi 

(41b/05). 

  İsimden isim yapma eki -cı, -ci: Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

  İsimden isim yapma eki -lıķ, lik: aydıñ-lıķ (14a/05), cumard-lıķ (46a/06), beg-lik 

(33b/09), kāhel-lik (63b/08). 

  İsimden isim yapma eki -nci, -nci: altı-ncı (57a/05), iki-nci (26b/06), dörd-ü-nci 

(39b/04), üç-ü-nci (51a/07). 

  İsimden isim yapma eki -ıcı, -ici: yarad-ıcı (3b/05), bekle-y-ici (61b/06), söyle-

y-ici (67b/08), eyle-y-ici (67b/09). 

  -l,-n, -ş- fiilden fiil türetme eklerindeki yardımcı ünlüler: gör-i-n-ür-di  (9a/02). 
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  Görülen geçmiş zaman eki teklik 3. şahısta -dı, -di: al-dı (39a/05), çaġır-dı 

(58a/06), gel-di (5b/07), öl-di (37b/01). 

  Öğrenilen geçmiş zaman eki -mış, -miş: dut-mış (63b/03), getür-miş (40b/03), 

döşe-miş-sin (68b/09). 

  Gelecek zaman eki -ısar, -iser: ol-ısar-dur (29b/06). 

  Teklik 2. şahıs emir eki -ġıl, -gil: bula-ġıl (51b/06), saķın-ġıl (40a/08), bil-gil 

(54b/06), gir-gil (68b/03). 

  Teklik 2. şahıs bildirme eki: -sın, -sin: yaķın-sın (28b/06), girçek-sin (6b/03). 

  Teklik 1. şahıs eki -ın, -in: bilmez-in (49b/06), virmez-in (49b/07). 

  Teklik 2. şahıs eki -sın, -sin: uyımaz-sın (49a/08), bilmez-sin (49b/01). 

  Çokluk 2. şahıs eki -sız, -siz: bisler-siz (54b/08). 

  İsim-fiil eki -mış, -miş: baġlan-mış (69b/05). 

  Zarf-fiil ekleri -ıcaķ, -icek ve -ınca, -ince: ķıl-ıcaķ (30b/07), ol-ıcaķ (59b/04). 

 

1.3. Ünlü Türemesi 

 Ses türemesi, kelimeyi genişleten bir ses olayıdır. Eklemeyi kolaylaştırmak ve yabancı 

kelimeleri Türkçenin ses ve hece yapısına uydurmak amacıyla ortaya çıkar.62 

  Eski Anadolu Türkçesinde Türkçe kelimelerde ünlü türemesinin örnekleri pek 

fazla değildir. Kelime ortasında az-a-cuk, yig-i-rek, sığ-a-ca gibi bir kaç kelimede 

rastlanmış olup Nasihatnâme'de örneği bulunmamaktadır. Ancak çift ünsüz taşıyan 

                                                 
62 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 46. 
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Arapça kelimelerde ünlü türemesi sıklıkla görülmektedir ve Nasihatnâme'de de 

örnekleri mevcuttur. aśl > aśıl (37b/09),  Ǿaķl > Ǿaķıl (10b/04), Ǿilm > Ǿilim (51a/01).   

 

1.4. Ünlü Düşmesi 

 Eski Anadolu Türkçesinde vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesi yaygındır. buyruġın < 

buyuruķın (40b/03), uyķuya < uyuķuya (4b/03), oġlanı < oġulanı (10a/09). 

 

1.5. Ünlü Birleşmesi  

 Ünlü ile biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime veya ek geldiği zaman 

ünlülerden birinin düşerek iki kelimenin birleşmesi hadisesidir. Bu birleşme geçici 

olabildiği gibi kalıcı nitelikte kelimeler de ortaya çıkarmaktadır. böyle < bu+eyle 

(44a/06), gendüz < gendü+öz (62b/04), şol < şu+ol (36b/01), buġur < bu+uġur (55b/05). 

 

2. ÜNSÜZLER 

 Eski Anadolu Türkçesinin bugünkü yazı dilimizden ayrılan en önemli yönü, bünyesinde 

ñ damak ünsüzü ile sızıcı bir gırtlak ünsüzü olan ħ ünsüzünü bulundurmasıdır.63 

 

                                                 
63 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 106. 
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2.1. Ünsüz Değişmeleri 

2.1.1. b > p değişmesi 

 Bazı kelimelerdeki b'ler Eski Türkçede olduğu gibi kendini muhafaza etmiş ve p'ye 

dönmemiştir. biş- < piş- (51b/07). Bunun yanında hece sonu p'leri ile son ses 

durumundaki -p'lerin Nasihât-nâme'de bir imlâ özelliği olarak b ile yazıldığı görülür. 

 

2.1.2.b > v değişmesi 

Eski Türkçedeki bazı kelimelerin ön, iç ve son ses durumundaki b'leri v olmuştur: bar > 

var (21a/08), bir- > vir- (10a/06), yablaķ > yavlaķ (18b/06), biribi- > viribi- (47a/03), eb 

> ev (19b/04). 

 

2.1.3. t > d değişmesi 

Eski Türkçede kelime başında d- yoktu. Aslında t olan bu fonemin d şeklinde gelişmesi 

devrenin sonlarında başlamıştır. Eski Anadolu Türkçesinde ise hem t- hem de d- 

bulunmakla birlikte t'yi devam ettirme veya d'ye dönüştürme bakımından karışık bir 

durum kendini göstermektedir. Genelde ince sıradan kelimelerin başındaki t'ler d'ye 

dönüşürken, kalın sıradan kelimelerdeki t'ler  daha çok korunmuş ve tı (ط) ile 

yazılmıştır. 

  d'ye dönmüş örnekler: deg- (25a/07), diri (47b/05), ditre- (18b/07), dut- 

(59a/09). 

  t'yi muhafaza eden örnekler: ŧanuķluķ (16a/05), ŧamu (33b/05), ŧoġrı (67b/07), 

ŧoy- (26b/05). 
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2.1.4. k > g değişmesi 

 Bu değişiklik, Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçince ortaya çıkmıştır. Belli başlı 

örnekleri şunlardır: gel- (5b/07), göñül (30b/06), gün (11a/05), göñlek (17a/08). 

  

2.1.5. ķ > ħ değişmesi 

Türkçe kelimelerde ön ses durumunda ħ sesi yoktur. Bu bakımdan ön ses durumundaki 

ķ'lar kendini muhafaza etmektedir:64 ķanda (19a/03), ķanķı (39b/07). Yalnız Arapça ve 

Farsçadan geçme kelimelerde ön ses durumunda ħ bulunmaktadır: ħalķ (11a/08), ħoş 

(58a/01). 

 

2.1.6. ġ > v değişmesi  

 Eski Türkçede birden fazla heceli kelimelerin son seslerindeki ġ/g ünsüzleri ile ek ve 

hece başındaki ġ/g'ler Batı Türkçesine geçerken düşmüştür. Düşen bu seslerden bir 

kısmı kendinden önceki ünlüyü yuvarlak hâle getirmiş veya yuvarlak ünlüyü muhafaza 

etmiştir: ķamu (15a/09), ŧamu (33b/05), śaru (50a/06), ulu (23b/05), ķuru (38a/05). Bir 

kısmı ise değişikliğe uğramamıştır: kiçi (30b/05), ķulaķ (35b/05), ķatı (35a/05). 

  Tek heceli kelimelerin son sesleri ile birden fazla heceli kelimelerin iç 

seslerindeki ġ/g ünsüzleri korunmuştur: deg- (25a/07), aġ- (14b/02). Yuvarlak ünlünün 

yanında bulunan bazılarında g > v değişikliği görülmektedir: soġuķ > sovuķ (13b/07), 

dög- > döv- olması gerekirken Nasihatâme'de dög- (50b/09) şekline rastlanmaktadır. 

 

                                                 
64 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 107. 
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2.1.7. ñ > g, ġ değişmesi 

Örnekleri çok az olan bir ses hadisesidir. Eski Türkçede ñ ve g'li olarak her iki şekli 

bulunun eñin > egin kelimesi ile egirt- ve igen gibi birkaç kelimede görülen bu 

değişimin Nasihatnâme'de örneği bulunmamaktadır. 

 

2.1.8. d > y değişmesi 

 Eski Anadolu Türkçesinde d > y değişmesi tamdır: ged- > gey (72a/02), ŧod- > ŧoy- 

(26b/05), bod > boy (9a/02). 

 

2.2. Ünsüz Düşmesi 

2.2.1. b ve l düşmesi 

 Eski Anadolu Türkçesinin başlarında bol- fiilinin b'si ve keltür- ile oltur- fiillerindeki 

l'ler düşmüştür: bol- > ol- (66a/07), keltür- > getür- (60a/03), oltur- > otur- (49a/05) 

 

2.2.2. y düşmesi 

 Nasihatnâme'de de örneklerine rastlanan ılduz (4a/08), yılduz (11a/08) gibi kelimeler 

aslında Eski Türkçe devresinden beri hem y'li hem de y'nin düştüğü şekillerde 

görülmektedir. Bu gibi kelimeler iki şekli de ihtiva ettiklerinden bir ünsüz düşmesi mi, 

yoksa bir ünsüz türmesi mi bahis konusu olduğunu belirlemek kolay değildir.65 Eğer bir 

ünsüz düşmesi söz konusuysa şu örneği verebiliriz: ince < yinçge, yinçke (23a/02). 

                                                 
65 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 261. 
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2.2.3. g düşmesi 

 Birden fazla heceli kelimelerin  sonundaki ġ/g'ler ile yapım ve çekim ekleri başındaki ġ 

ve g'ler düşmüştür: yalan < yalġan (65b/08), diri < tirig (48a/02), ķatı < ķatıġ (33b/03). 

 

2.2.4. r, w düşmesi 

Yalnızca bir iki örnekte görülen bir ses hadisesidir. bekle- < berkle- (11b/04). 

 

2.3. Ünsüz Türemesi 

2.3.1. y ve n sesleri  

Ünlü ile biten kelimelerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde araya koruyucu 

bir -y- ve -n- ünsüzü girer. Bu yardımcı ses durumundaki ünsüzler yaygın olarak 

kullanılmaktadır: söyle-y-üp (65b/08), di-y-üp (23b/05), isde-y-üp (54a/01), bu-n-ca 

(58a/08). Ancak bu, şu, ol'un çokluğunda bazen n yardımcı sesi kullanılmamaktadır: 

bular (28a/09). 

 

2.3.2. Ünsüz ikizlenmesi 

Bazı seslerin düşmesi ya da değişmesi sonucu birkaç kelimede -ss- ikizlenmesi görülür: 

idisi > issi (3b/06), ısıg > ıssı (13b/06). 
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2.3.3. v türemesi 

 Eski Türkçede ur- şeklinde olan fiilin bu devir metinlerinde hem ur- hem de v- 

türemesiyle vur- şekli mevcuttur. Fakat Nasihatnâme'de sadece ur- şekline rastlanır: ur- 

(14b/05).  

 

2.4. Ünsüz Benzeşmesi 

 Eski Anadolu Türkçesinde sadasız ünsüzle biten tabanlara eklenen eklerin ilk ünsüzleri 

genellikle sadalıdır. Yani ünsüzler arasında sadalı olup olmama yönünden bir uyum 

yoktur. Bu hâliyle Eski Anadolu Türkçesi, Eski Türkçedeki ikili durumdan ayrılmış 

görünmektedir. Ancak bu eklerin az da olsa benzeşmeye girdikleri görülmektedir.66 

  Nasihatnâme'de kök ünsüzünün sadalı olup olmamasına bakmadan daima sadalı 

kullanılan ekler: 

  -dı, di görülen geçmiş zaman eki: baķ-dı (8a/03), ķarış-dı (38b/08), beñzet-di 

(5a/08), eyit-di (6a/09). 

  -duķ, -dük isim-fiil eki: yarat-duġ-um (7a/05), var-duġ-ın (9a/08), öldür-düg-ine 

(33b/04), yi-düg-i (26b/07). 

 -dur, -dür fiilden fiil yapma eki: az-dur- (34a/03), al-dur- (65b/08), yi-dür- 

(26b/08), sevin-dür- (34b/05). 

   -da, -de bulunma hâli eki: aydıñlıķ-da (14a/04), çārşū-da (49a/03), dirnek-de 

(49a/04), yir-de (5a/08). 

                                                 
66 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 109. 
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  -dan, -den ayrılma hâli eki: yol-dan (33b/09), cihān-dan (26a/07), evvel-den 

(5b/08), il-den (47b/08). 

  -dur, -dür bildirme eki: çoķ-dur (3a/05),  iķrār-dur (31a/03), bekleyici-dür 

(61b/06), göñül-dür (21b/02). 

 İki ünlü arasında bulunan sadasız ünsüzler sadalılaşmışlardır ve -t- > -d-, -k- > -

g-, -ķ- > -ġ- değişmeleri olmuştur: git- > gider (21a/05), felek> felegi (3a/04), uçmaķ > 

uçmaġa (56b/02). 

 

2.5. Göçüşme (Metathese) 

Kelime içinde seslerin yer değiştirmesi hadisesidir. Türkçe ve yabancı asıllı kelimelerde 

görülür. Ses aktarımı olarak da bilinen bu hadise yakın veya uzak sesler arasında 

gerçekleşebilir. Yer değiştiren sesler iki ünsüz ya da bir ünsüz bir ünlü olabilir.67 

Türkçede özellikle Anadolu ağızlarında çok sık görülmekte olup Nasihatnâme'de de 

örneğine rastlanmıştır. Müslümān > Müsülmān (37b/02). 

 

2.6. Hece Düşmesi (Hablologie) 

Nasihatnâme'de hece düşmesinin tek örneği tur- < dur- yardımcı fiilinin üçüncü teklik 

şahıs geniş zaman çekiminde zaman ekinin benzer iki hece yanyana geldiği için 

sonuncu hecenin düşmesidir.68 tur- fiilinden gelen durur'un -dur ve -dür şekilleri birlikte 

                                                 
67 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 46. 
68 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 261. 
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kullanılmaktadır. ķanda-dur (21a/01), baş-dur (59b/06), berāber-dür (25b/04), 

miskinlik-dür  (73a/02). 

 

III. ŞEKİL BİLGİSİ 

1. İSİM 

1.1. Çokluk Eki  

Çokluk, isimlerin sonuna -lar/-ler ekleri getirilmek suretiyle yapılır.69 Ekin önceki 

yüzyıllar Türkçesinden ve bugünkü yazı dilinden farklı bir durumu yoktur.70 Farklılık 

ancak yazılışta görülebilir. Gürer Gülsevin, ekin Eski Uygur Türkçesi yazmalarında 

genellikle kelimeden ayrı yazıldığını ve Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de sık sık 

ayrı yazıldığını gösteren imlâlara rastlandığını söylemektedir.71 Nasihatnâme'de de -lar, 

-ler ekinin ayrı yazılışlarına rastlanmaktadır: Ǿavratlar   ت ل ر ر  اُغ ل ن   oġlanlar ,(16b/06) ع و 

 .(16b/05) ل ر  

 Aslında Eski Anadou Türkçesinde isimleri çokluk hâle getirmekten ziyâde,  

“topluluk veya bir sınıfa ait olanların bütünü” anlamında kategori göstermektedir.72 

 

1.2. İyelik Ekleri 

İyelik ekleri bir şeye sahip olmayı bildirir. Eski Anadolu Türkçesindeki iyelik eklerinin 

Türkiye Türkçesinden farkı düzlük-yuvarlaklık uyumunun o dönemde henüz 

                                                 
69 Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” s. 288. 
70 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 111. 
71 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011), s. 8. 
72 Gülsevin, Anadolu Türkçesinde Ekler, s. 8. 
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yerleşmemesi nedeniyle ünlülerde görülür.73 1. ve 2. şahıs teklik ve çokluk şekillerinde 

daima yuvarlak, 3. şahıs teklik ve çokluk şekillerinde ise düz ünlülüdür.74 

 

Teklik 1. şahıs -m, -(u)m, -(ü)m 

Eski Türkçe devresinde eklendiği kelimenin ünlü durumuna göre her iki uyuma da 

girebilen bu ekin yardımcı ünlüsü, Eski Anadolu Türkçesinde genellikle yuvarlak 

olmuştur. Bu yuvarlaklaşmaya da m dudak ünsüzünün sebep olduğu kabul 

edilmektedir.75 Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu şekildedir: ad-um (20a/07), ot-um 

(50a/08), Ǿillet-üm (49b/05), öz-üm (50a/05). 

 

Teklik 2. şahıs -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ 

Teklik 2. şahıs eki -ñ olup aradaki yardımcı ses -u-, -ü-'dür. Nasihatnâme'deki örnekleri 

şu şekildedir: āvāz-uñ (58a/08), dermān-uñ (49b/02), gevher-üñ (8a/02), mürīd-üñ 

(22a/01). 

 

Teklik 3. şahıs -ı, -i, -sı, -si 

Teklik 3. şahıs ekleri ünsüzle biten kelimelerde -ı, -i ; ünlü ile bitenlerde -sı, -si 

şeklindedir. Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu şekildedir: ana-sı (28b/07), ķorķu-sı 

(26b/04), sīne-si (9b/07), gice-si (5a/02). 

                                                 
73Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 48. 
74 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 111. 
75 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 111. 
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Çokluk 1. şahıs -muz, -müz, -(u)muz, -(ü)müz, -(ı)muz, -(i)müz, -mız 

Çokluk 1. şahıs eki -muz, müz olup ünlü ile biten kelimelerden sonra araya yardımcı 

ünlü girmektedir. Nasihatnâme'deki örnekleri şu şekildedir: dost-umuz (34b/01), ħulķ-

umuz (34b/02), Ǿamel-ümüz (34b/02), düşmān-ımuz (33a/09). 

 

Çokluk 2. şahıs -ñuz, -ñüz, -(u)ñuz, -(ü)ñüz, -ñız 

Çokluk 2. şahıs iyelik eki -ñuz, -ñüz'dür. Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu 

şekildedir: ata-ñuz (28a/06), ad-uñuz (20a/06), śāĥib-üñüz (5a/05), ten-üñüz (54b/08). 

 

Çokluk 3. şahıs -ları, -leri  

Çokluk 3. şahıs iyelik ekleri -ları, -leri'dir. Bu ek, teklik 3. şahıs eki -ı, -i'nin çokluk eki 

-lar, -ler ile birleşmesinden oluşmuştur. Nasihatnâme'deki örnekleri şu şekildedir: ārzū-

ları (42b/02), ŧāǾat-ları (42b/01), yüz-leri (54b/04), ümmet-leri (68b/04). 

 

1.3. İsimlerde Tamlama 

İsim tamlamaları yeni bir isim yaparlar, yani bu durumları ile Türkçenin kelime yapma 

yollarından biridirler; iki isim arasındaki ilişkiyi gösterirler.76 

 

                                                 
76 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 287. 
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1.3.1. Belirtili İsim Tamlamaları 

Belirtili isim tamlaması, bir mülkiyet, nisbet, ve aidiyet ifade eder. Bu tamlamada ilk 

isim ilgi (genitiv) hâli eki, ikincisi ise iyelik eki alır: Tañrınuñ buyruġın (63a/09), 

yaradıcınuñ ĥücceti (3b/05), degmenüñ işi (23a/02), gendünüñ gölgesi (8b/06). 

 

1.3.2. Belirtisiz İsim Tamlamaları 

 Belirtisiz isim tamlamalarında belli bir aidiyet anlamı yoktur. İlgi eki taşımayan isim 

genellikle ikinci ismin nev'ini, cinsini, çeşidini bildirir. Vazife ve memuriyet, müessese, 

kitap ve yer isimleri de bu çeşit tamlamalarla anlatılır. Ayrıca bir şey, başka bir şeye 

benzetildiği zaman, benzeyenin benzetilene izafe edilmesiyle meydana gelen terkip de 

belirsizdir.77 Nasihatnâme'de şu örneklerine rastlanır: Ĥaķ nūrı (60a/07), ķıyāmet ıssısı 

(13a/02), nažar şuǾlesi (60a/08), śabır çömçesi (51b/06). 

 

1.4. İsim Çekim Ekleri 

1.4.1. Yalın (Nominativ) Hâl  

Yalın hâl eksizdir. İsim kök ve tabanların yanı sıra iyelikli şekillere de gelebilir.78 Yalın 

durumundaki bir isim; ilgi, yönelme, yükleme, bulunma, uzaklaşma fonksiyonlarında 

kullanılabilir. Yalın hâlin Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu şekildedir: söz (30b/07), 

gice (4b/03), sulŧān (61a/05), ata (17b/04). 

 

                                                 
77 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 113. 
78Gürer Gülsevin,Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011), s. 17. 
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1.4.2. İlgi (Genitiv) Hâli  

 İlgi hâli eki ünsüz ile biten isimlerde -uñ, -üñ; ünlü ile bitenlerde -nuñ, -nüñ'dür. Eski 

Türkçe devresinde ancak yuvarlak ünlü taşıyan bir köke geldiği zaman yuvarlak ünlü 

taşıyan ilgi hâli eki, Eski Anadolu Türkçesi devresinde ñ etkisiyle daima yuvarlak 

ünlülü olmuştur. Ayrıca bu yuvarlaklaşmada birinci şahıs iyelik eki m'nin tesiri 

düşünülebilir.79 Nasihatnâme'de rastlanan örnekleri: baş-uñ (59b/09), īmān-uñ (5b/01), 

yürek-üñ (61b/02), sen-üñ (7b/01), dünyā-nuñ (26a/01), Tañrı-nuñ (63a/09), gendü-nüñ 

(8b/06), kimse-nüñ (46a/03). 

1.4.3. Yönelme (Dativ) Hâli 

 Yönelme hâli eki -a, -e'dir. Ünlü ile biten bir kelimeye eklendiği zaman araya yardımcı -

y- sesi gelmektedir. Eski Türkçedeki -ga/-ge, -ka/-ke ekinden gelişmiştir. Batı 

Türkçesinde şahıs zamirlerinin yönelme hâlinin (baña, saña, aña) ñ sesini taşıması, ekin 

başındaki ġ ve g seslerinin sonradan düşmüş olabileceğini gösterir.80 Nasihatnâme'deki 

örnekleri: Çalab-a (57b/02), fesād-a (52b/03), il-e (47b/08), deñiz-e (28b/06). 

 

1.4.4. Yükleme (Akkuzativ) Hâli 

Eski Türkçede  isimlerden sonra -ı-ġ, -i-g, zamirlerden sonra -nı, -ni, 3. şahıs iyelik 

eklerinden sonra da -n olmak üzere üç türlü yükleme hâli eki kullanılmıştır. Eski 

Anadolu Türkçesinde ekin her üç biçimi de kullanılmıştır. Ancak Eski Türkçede ünlü 

uyumuna bağlı olarak -ı-ġ, -i-g/-u-ġ, -ü-g şekilleri bulunan ek Batı Türkçesine geçerken 

ġ ve g'leri düşmüş, geriye kalan yardımcı ünlü asıl ek durumuna geçmiş ve daima düz 

                                                 
79 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 114. 
80 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, 114. 
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ünlülü olmuştur. dünyā-y-ı (42b/05), söz-i (67b/07), gendü-ni (41a/06), dükelisi-n 

(44a/01). 

 

1.4.5. Bulunma (Lokativ) Hâli 

 Bulunma hâli eki, Eski Anadolu Türkçesinde imlâsı kalıplaşmış olarak isim ve isim 

soyundan gelen kelimelerden sonra -da, -de, 3. şahıs iyelik eklerinden sonra -nda, -nde 

şeklinde kullanılır: yıl-da (3a/06), taş-da (40a/09), nefes-de (70b/01), sūre-de (5a/09). 

 

1.4.6. Uzaklaşma (Ablativ) Hâli 

 Uzaklaşma hâli eki Eski Anadolu Türkçesinde -dan, -den şeklinde olup t'li biçimleri 

sonradan ünsüz uyumuna bağlı olarak ortaya çıkmıştır: cihān-dan (26a/07), ķuş-dan 

(58a/03), ŧopraķ-dan (38b/05), sāǾat-ten (25b/03). 

  Yaña kelimesinden önce gelen isimler bazen -dın, -din  eki alırlar ve 

Nasihatnâme'de de örneklerine rastlanır: Ĥaķ-dın (26a/02), saġ-dın (20a/03), sol-dın 

(36b/09), āħiret-din (26a/03). 

 

1.4.7. Eşitlik (Ekvativ) Eki 

Eşitlik eki -ça, -çe; -ca, -ce'dir. Ekin eşitlik dışında karşılaştırma, miktar, kadar, 

benzerlik gibi çeşitli anlam ve fonksiyonunun bulunduğu, gibi, göre ve tarafından 

edatlarının yerini tutan kullanılışlara sahip olduğu görülmektedir. Eşitlik eki isimden 
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isim yapma niteliğini kazanarak yeni türetmelerle çekim eki olma yönünden oldukça 

zayıflamıştır.81 Nasihatnâme'deki tek örneği şudur: bunca (58a/08). 

  -ca, -ce'den kalıplaşmış olan -cılayın, -cileyin eki benzetme ve eşitlik bildirirken; 

Eski Türkçedeki -layu, -leyü eki ise Eski Anadolu Türkçesinde -layın, -leyin biçiminde 

eşitlik eki olarak kullanılmaktadır. Ancak Nasihatnâme'de örneklerine rastlanmaz.  

 

1.4.8. Yön (Direktiv) Ekleri 

Eski Anadolu Türkçesindeki yön ekleri -ra, -re; -aru, -erü ve -ru, -rü'dür. 

Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu şekildedir:  

  -ra, -re: daşra (51b/02), śoñra (6a/09), üzre (62a/09). 

  -aru, -erü: ilerü (24a/09). 

  -ru, -rü: girü (31a/07). 

 

1.4.9. Vasıta (Enstrumental) Hâli Ekleri 

 Vasıta ekleri -ıla, -ile ;-la, -le ve -n'dir. Nasihatnâme'deki örneklerine bakacak olursak 

söyledir: od-ıla (35b/06), ŧāǾat-ıla (35b/08), ŧaǾām ile (54b/08), mevālī ile (25b/06), 

baśīreti-y-ile (22a/08). Eski Türkçeden beri devam edegelen vasıta eki -n de Eski 

Anadolu Türkçesinde işlek olarak kullanılmaktadır. dün-i-n (49a/08), vaķt-ı-n (48a/07). 

 

                                                 
81 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 116. 
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1.5. Sayı İsimleri 

Sayı isimlerinin bugünkünden farklı yönleri yoktur, ancak bazılarında ses değişikliği 

görülür: bir (12b/07), iki (33a/09), biş (42b/04) . 

 

1.6. İsim Yapım Ekleri 

1.6.1. İsimden İsim Yapan Ekler 

 

 -an/-en: Eski Türkçeden beri örnekleri az olan bir ektir.82 Eski Anadolu 

Türkçesinde de yaygın olmayıp daha çok küçültme işleviyle kullanılmaktadır: oġul-an > 

oġlan (36a/09), er-en (17b/03). 

 -ca/-ce, -a/-ça: Eşitlik hâli ekidir. Kalıplaşma yoluyla bazı türetmeler yapmıştır: 

ne-çe > niçe (16a/05), bu-n-ca (58a/08). 

 -cı, -ci, -çı, -çi: Daha çok meslek isimleri ve bir işi alışkanlık hâline getiren 

kimseyi gösteren isimler yapar. Devrenin başlangıcında ekin yalnız ç'li şekilleri 

görülürken sonradan c'li şekilleri de kullanılmıştır.83 Nasihatnâme'de örneği görülmez. 

 -cak/-cek; -çak/-çek; -cuk/-cük; cuğaz/-cüğez: İsimlerden küçültme ve sevgi 

gösteren isimler türetir, kalıplaşma yoluyla sıfat ve zarf yapar.  ķısa-cuķ (3b/07), ķuş-

cuġaz (57b/09). 

  -daş/-deş: Genellikle ortaklık, beraberlik ve bağlılık bildirir. ķarın-daş (17b/01). 

  -egü: Arkaik olarak belli kelimelerde görülür. bir-egü (69a/07). 

                                                 
82 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 265. 
83 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 118. 
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 -lıķ/-lik, -luķ/-lük: İsim ve sıfatlardan soyut isimler yapar. Ekin ünlüsü 

yuvarlaklık-düzlük bakımından çoğu zaman kökün ünlüsüne uyar: uśañ-lıķ (35a/02), 

dost-luġ-um (52a/09), tekebbür-lik (52b/09), zāhid-lik (50b/08), yüce-lig-i-di (8a/02). 

 -lu/-lü < -lıġ/-lig: İsimden sıfat yapmak için kullanılır. Kökün ünlüsü ne olursa 

olsun, Eski Türkçedeki -lıġ, -lig'deki -ġ ve -g'nin düşmesiyle ekteki ünlü daima 

yuvarlaktır. yazuķ-lu (70a/03), aķ-lu (50a/01), baş-lu (17b/06), dert-lü (9a/06). 

 -raķ/rek: Sıfatlardan ve zarflardan üstünlük ve en üstünlük derecelerini ifade 

eden kelimeler türetir. yig-rek (25b/02). 

 -sı/-si (< sıg/-sig): Benzetme gösterir. Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 -suz/-süz: İsimden sıfat yapmak için kullanılır, olumsuz anlam taşır. Uyuma 

girmez, kökün ünlüsü ne olursa olsun ekin ünlüsü daima yuvarlaktır: ŧaǾām-suz 

(54b/09), dıñ-suz (58b/03), ök-süz (18b/06), dil-süz (37a/03). 

 

1.6.2. Fiilden İsim Yapan Ekler 

   -aķ/-ek: Yer ve alet isimleri ile sıfatlar türetmektedir: dir-n-ek (49a/03). 

  -gu/-gü; ku/-kü: Genellikle alet isimleri yapan ek, bazen somut ve soyut isimler 

de türetmektedir: ķay-ġu (17b/07), uyu-ķu > uyķu (4b/03). 

  -gun/-gün : Çoğunlukla tek heceli fiil tabanlarına gelerek, onlardan pasif anlamlı 

sıfatlar, bazen de isimler yapar: Nasihatnâme'de örneği görülmez. 

  -ıcı, -ici: Bir işi hünerle ve alışkanlık hâlinde yapanı göstermek üzere, isimler 

türetir. Ekin, Eski Türkçedeki -ıg-çı, -ig-çi birleşik şeklinden geldiği kabul edilmektedir. 

yarad-ıcı (4a/08), bekle-y-ici (61b/06), eyle-y-ici (67b/09). 
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  -ķ/ k, -(u)ķ/ (ü)k: Somut ve soyut anlamda isimler yapar. beze-k (4a/03), döşe-k 

(68b/09), dile-k (33b/09). 

  -m: Bu ek, bir defada veya bir hamlede olan işi ve mahsülünü ifade eden isimler 

türetir: öl-ü-m (31a/01). 

  -maķ/-mek: Fiillerde o fiilin ifade ettiği hareket ve oluşun soyut ismini yapar. 

Fiilin masdar şekli olup her fiil tabanına getirilebilir: buş-maķ (51a/08), al-maķ 

(72a/08), bil-mek (24b/01), gül-mek (69a/04). 

  -me: Madde, mana isimleri ve sıfat yapar: deg-me (41b/02). 

  -n: Çeşitli anlamda isimler yapar ve bu eklerle yapılan isimler genellikle işin 

sonucunu bildirir: sat-u-n (57b/09), uz-u-n (69b/02). 

  -ş; -ış/-iş: Daha çok hareket ve oluş isimleri yapar. Nasihatnâme'de örneğine 

rastlanmaz. 

  -t; -ut/-üt: Yer ve araç bildiren isimler türetir:  Nasihatnâme'de karşımıza 

çıkmaz. 

  -u/-ü; -ı/-i: Çeşitli anlamlarda isimler türetir. Eski Türkçede -ı-ġ, -i-g ekinin 

sonundaki -ġ ve -g'ler düşerken aradaki yardımcı ünlü fiilden isim yapma eki durumuna 

gelmiştir. Genellikle yuvarlak hâlde bulunan bu ekin -ġu, -gü fiilden isim yapma ekinin 

başındaki -ġ ve g'lerin düşmesi ve zarf-fiil eki -u, -ü'nün kalıplaşmasıyla meydana 

geldiği de bildirilmektedir.84 ķorķ-u (69a/04). 

 

                                                 
84 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 121. 
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2. ZAMİR 

 İsim soyuna giren kelimeler içinde anlam sahası en geniş olanlar zamirlerdir. Çünkü 

zamirler nesneleri temsil veya işaret yoluyla karşılarlar. Yani bütün isimlerin yerine 

kullanılabilirler. Birinci ve ikinci kişi zamirleri hariç bir zamir  her çeşit varlık ve 

niteliği ifade edebilecek anlam genişliğine sahiptir.85 

 

2.1. Şahıs Zamirleri 

 Şahıs isimlerinin yerini tutan zamirlerdir. Teklik ve çokluk şekilleri dahil altı şahıs 

zamiri bulunur. Bunlar: ben, sen, ol, biz, siz, anlar/ olar'dır. Nasihatnâme'deki örnekleri 

ise şu şekildedir: ben (28b/02), sen (38a/09), ol (23b/01), biz (57a/07), siz (57a/03), 

anlar (12b/06).  Türkçede zamirlerin çekiminde kökleri değişmektedir. Eski Anadolu 

Türkçesi metinlerinde var olan şahıs zamirlerinin bini, sini, binüm, sinün şekilleri Eski 

Türkçe devresinde de bulunmaktadır. Fakat Nasihatnâme'de örnekleri görülmez.  

  Şahıs zamirleri iyelik ekleri dışında isimlerin almış olduğu işletme eklerini 

kullanırlar: ben (6b/01), beni (39a/05), baña (49b/01), benden (50a/09), benüm (20a/07), 

sen (38a/08), seni (11b/04), saña (52a/03), senden (50b/01), senüñ (7b/01), ol (23b/01), 

anı (3b/02), aña (5b/04), anda (21a/08), andan (66b/01), anuñ (41b/04), añunla (33b/09), 

biz (57a/07), bizi (55b/06), bize (57a/08), bizüm (34b/01), siz (57a/03), size (10a/05), 

sizüñ (14b/01) şeklinde hâl ekleriyle birlikte kullanılırlar. 3. şahıs zamiri “ol” ve “olar” 

çekimde en fazla değişiklik gösteren zamirlerdir: anı (7a/03), aña (36b/07), anda 

(21b/03), andan (22b/01), anuñ (3a/04), anlar (12b/06). 

   

                                                 
85 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 48. 
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2.2. İşaret Zamirleri 

 Varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Eski Anadolu Türkçesinde işaret 

zamiri olarak bu, şu, ol, o, şol zamirleri kullanılır.86 Nasihatnâme'deki örnekleri şu 

şekildedir: bu (7b/01), ol (47b/02), şol (36b/01). Bu zamirinin çokluk şekilleri bular, 

bunlar; şu zamirinin şular, şunlar; ol zamirinin ise olardır. Fakat Nasihatnâme'de ol 

zamirinin çokluk şekli onlar da bulunur. bular (28a/09), bunlar (39b/06), onlar (3a/01) 

Şol < uş+ol zamirinin çokluğu bulunmazken, ol zamiri az kullanılmıştır. İşaret zamirleri 

de hâl ekleriyle işlek şekilde kullanılırlar: bunda (39a/04), bundan (57b/03), bunları 

(7b/04). 

 

2.3. Dönüşlülük Zamirleri 

 Eski Anadolu Türkçesinde dönüşlülük zamiri olarak gendü, gendüz ve öz kelimeleri 

kullanılırken Nasihatnâme'de karşımıza her üçü de çıkmaktadır: gendü (22a/05), gendüz 

(5a/06), öz (50a/05). 

 

2.4. Belirsizlik Zamirleri 

 Belirsizlik zamirleri varlıkların yerini belirsizlik yoluyla tutan zamirlerdir. Soru zamiri 

olarak kullanılan kim ve ne zamirleri ve türevleri belirsizlik zamiri olarak 

kullanılabilmektedir.87Nasihatnâme'de görülenler şunlardır: kim (12b/07), her kim 

(21b/06), kimse (15b/05), ayruķ (57b/06), niçeler (16b/02), her ne (25a/01), ne-kim 

(1b/05).  

                                                 
86 Şahin, Anadolu Türkçesi, s. 57. 
87 Şahin,Anadolu Türkçesi, s. 57. 
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2.5. Soru Zamirleri 

 Soru zamirleri kişiler için “kim”, nesneler için “ne” kelimeleridir. kim (70a/02), ne 

(50a/05). 

 

2.6. Bağlama Zamirleri 

 Bağlama zamiri “kim” ve Farsçadan gelen “ki”dir. kim (37b/05), ki (7b/02). 

 

3. SIFAT 

 Sıfatların fonksiyonları genel Türkçeninkinden farksızdır. Bir ismin önüne gelerek onu 

tavsif eder, işaret eder, belirsizleştirir, bir başkası ile karşılaştırır, tekit eder veya 

sayısını vs. bildirir. Fonksiyonlarına göre adlandırılırlar.88 

 

3.1. Niteleme Sıfatları 

İsimlerin niteliklerini bildiren sıfatlardır ve örnekleri hayli fazladır. Nasihatnâme'de 

görülenler ise şu şekildedir: ulu aġaçlar (3b/07), uġrı ĥarāmī (19b/02), ķara saç (17a/03), 

arı şaħś (20a/04). 

 

                                                 
88 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 305. 



 

58 

 

3.1.1. Karşılaştırma Sıfatları 

 Sıfatlarda karşılaştırma ve üstünlük dereceleri -raķ, -rek eki ile yapılmaktadır. 

Örneklerin bir kısmı zarf olarak kullanılmıştır:89 yigrek (11b/02). 

 

3.1.2. Berkitme (Tekit) Sıfatları 

 Sıfatlarda kuvvetlendirme ve pekiştirmenin bir yolu, sıfatın ilk hecesine p, s, m, r 

ünsüzlerinden birinin eklenmesiyle meydana gelen hecenin sıfat önüne getirilip 

birleştirilmesidir. Bir yolu ise sıfatın tekrarlanmasıdır. Her iki yolla yapılan örneğe de 

Nasihatnâme'de rastlanmaz. 

 

3.2. Belirtme (Tayin) Sıfatları 

 Belirtme sıfatları, nesnenin içerdiği herhangi bir niteliği göstermez. Nesneyi şu veya bu 

şekilde belirtir. 

 

3.2.1. Sayı Sıfatları 

 Belirtme sıfatı olarak kullanılan sayı isimleri bugünkünden farklı değildir.90 Nesneleri 

sayı bakımından belirten bu sıfatlar; asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları ve üleştirme sayı 

sıfatları olarak kollara ayrılır. 

 

                                                 
89 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 123. 
90 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 124. 
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3.2.1.1. Asıl Sayı Sıfatları 

 Bunların bir kısmında ses değişikliği görülür: iki yön (31a/01), dört gürūh (38a/01), biş 

nesne (47a/06), yidi gök (60a/01), sekiz uçmaķ ķapusı (59b/09), on sekiz biñ yıl (6a/04).  

 

3.2.1.2. Sıra Sayı Sıfatları 

 Sıra sayıları, sayı isminin sonuna -ncı/ -nci ekleri getirilerek yapılır. Nasihatnâme'de şu 

örneklerine rastlanır: bişinci maķām (72b/05), ŧoķuzıncı maķām (73a/09), onıncı maķām 

(73a/10). 

 

3.2.1.3. Üleştirme Sayı Sıfatları  

Sayılarda üleştirme, sayı isimlerinin sonuna -ar/-er ekleri getirilerek yapılır. 

Nasihatnâme'de örneği bulunmaz.  

 

3.2.2. İşaret Sıfatları 

Nesnelerin yerlerini söz söyleyene göre mesafe kavramı olarak işaret eden sıfatlardır. 

Aslında tek başlarına işaret zamirleridir. İsmin önüne gelerek onu belirttiklerinde işaret 

sıfatı olurlar.91 Bunlar bu, şu, ol, o ve birleşik şekilleri olan uşbu, işbu, şol < uş+ol, 

şolok < şol+ok'dur. bu āyet (65a/08), bu maķāmlar (72a/05), ol gün (16b/08). 

 

                                                 
91 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 58. 
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3.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

 Nesneleri belirsiz olarak ifade eden sıfatlardır ve Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu 

şekildedir: dükeli ħalķ (9a/01), ķamu peyġāmbarlar (15a/09), biregü uzun endīşe 

(69b/02), her bir endām (9b/01), cümle nesneler (30a/03), degme dil (41b/02). 

 

3.2.4. Soru Sıfatları 

İsimlerin yer, zaman, sayı ve nitelik bakımından belirtili hâle konması isteğini soru 

yoluyla ifade eden sıfatlardır:92 ķanķı (39b/07), nite (19a/07), ne (20a/05). 

 

3.2.5. Küçültme Sıfatları 

Küçültme ekleriyle yapılan sıfat türüdür.93Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 

4. ZARF 

Zarflar, fiilleri niteleyen, tavsif eden kelimelerdir. Şekil yönünden sıfatlardan farksız 

olup ancak cümle içindeki yerleriyle onlardan ayrılırlar. Zarfların bir kısmı isimlerin 

çekim eki ve edatlarla kalıplaşmasından meydana gelmiştir. Ayrıca yabancı asıllı basit 

veya birleşik pek çok kelime de zarf olarak kullanılmıştır. Zarflar kendi içinde türlere 

ayrılır. 

 

                                                 
92 Şahin, Anadolu Türkçesi, s. 58. 
93 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 306. 
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4.1. Zaman Zarfları 

 Doğrudan doğruya zarf olan kelimeler: girü (24a/04), imdi (18b/09), yarın 

(14b/03), çün (8a/08), ķaçan (22a/03), ķaçan kim (4b/06), gice (4b/03), gün (59a/06). 

  Türkçe ve yabancı asıllı isim ve sıfatın zarf gibi kullanılmasından meydana 

gelenler: pes (42a/04), andan (8a/03), buġur (55b/05), şol dem (36b/01), hemīn 

(26b/04). 

  Edat grubu hâlinde olanlar: -dan beri, -a dek, -a degin, -dan girü, içre, śoñra gibi. 

Nasihatnâme'de şu örneklere rastlanır: degin (29b/05), śoñra (37b/04). 

 

4.2. Yer Zarfları 

Yer bildiren pek çok kelime yer zarfı olarak kullanılmıştır: girü (31a/09), ilerü (25b/07), 

daşra (51b/02), ķanda (19a/03). 

 

4.3. Miktar Zarfları 

 Miktar bildiren zarfların bir kısmı doğrudan doğruya zarf olan kelimelerdir. Bir kısmı 

sıfatlardan meydana gelmiştir; bir kısmı ise kelimenin tekrarlanmasıyla yapılmıştır:94 

üküş (30b/07), key (40a/08), ķatı (13a/02). 

 

                                                 
94 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 126. 
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4.4. Tarz (Suret) Zarfları 

Tarz zarfları tarz, hâl, durum, sebep, sonuç, beraberlik, ayrılık, tekerrür, sınırlama vb. 

gibi anlamlar ifade ederler. Öteki zarflar gibi, bunlar da, sadece zarf olan kelimeler 

olabildiği gibi, isim, sıfat ve edatlardan meydana gelmiş birleşik zarflar da 

olabilmektedir. Kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılmış tarz zarfları da 

vardır.95Nasihatnâme'de görülen örnekler şu şekildedir: yine (20b/06), şöyle ki (6b/07), 

lācerem (44b/01), eyle (11b/01). 

 

5. EDAT 

 Edatlar tek başlarına anlamları olmayan ancak cümle içindeki görevlerine göre anlam ve 

değer kazanan kelimelerdir. Edatların görevi, cümlede bir kelimeyle diğer kelimeler 

arasında ilgi kurmaktır.96 

  Dilimizde Eski Türkçe döneminden beri var olan edatların bir kısmı, isim ve 

fiillerden kalıplaşarak (gibi, içün, göre, üzere vs. gibi) doğrudan doğruya edat olarak 

kullanılan kelimelerdir. Bir kısmı ise aslında isim, sıfat ve zarf oldukları hâlde edat gibi 

kullanılan sözlerdir. Bunların da bir kısmı ger, meger, lâkin, illa, hatta gibi yabancı 

asıllıdır.97 Edatlar da kendi içlerinde türlere ayrılırlar: 

 

                                                 
95 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 126. 
96 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 59. 
97 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 126. 
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5.1. Son Çekim Edatları 

 Son çekim edatları genellikle aslî edatlardır. Bir ismin diğer bir kelimeyle ilgisini 

kurarlar.98 Hem isim hem de fiilden türemiş olabilirler. Çoğunlukla isim çekimi 

eklerinden biriyle kalıplaşmış olarak kullanılırlar.99Nasihatnâme'de karşımıza çıkan 

belli başlı son çekim edatları şunlardır:  

 5.1.1.Benzerlik Bildirenler bigi (39b/08), gibi (13a/03). 

5.1.2. Sebep Bildirenler içün (12a/03), ötürü (58a/02) 

5.1.3. Vasıta Ve Beraberlik Bildirenler birle (10b/03), bile (19a/04). 

5.1.4. Sınırlandırma Ve Bitim Bildirenler degin (35a/06), tā (38a/06). 

5.1.5. Yer Ve Yön Bildirenler yaña (20b/07), daşra (51b/02). 

5.1.6. Zaman Bildirenler artuķ (60b/06). 

5.1.7. Gaye Bildirenler üzre (62a/09). 

 

5.2. Bağlama Edatları 

Bağlama edatları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri şekil ve anlam yönünden 

birbirine bağlayan edatlardır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde Türkçe ve yabancı 

asıllı pek çok bağlama edatı kullanılmıştır. Bunlardan Nasihatnâme'de yer alanları şu 

şekildedir: 

                                                 
98 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 318. 
99 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 60. 
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5.2.1. Şart Bildirenler eger (52a/05), ķaçan (1b/04), ķaçan kim (4b/06), meger 

(23a/03). 

5.2.2. Zıtlık Anlamıyla Sınırlama Bildirenler ammā (25b/01), velī (13b/06), velīkin 

(44a/07). 

5.2.3. Sebep Bildirenler zīrā (40a/03), zīrā ki (3b/08), çün (5b/02). 

5.2.4. İstisnâ Bildirenler meger (23a/03). 

5.2.5. Cümle Bağlayıcılar ki (6b/04), kim (5a/03), ve (16a/01). 

5.2.6. Sınırlama Ve Atıf Bildirenler hem (24b/03), yā (41b/04), ile (54b/07). 

5.2.7. Teşbih Bildirenler nite-kim (27b/02), şöyle ki (6b/07). 

  Ayrıca da … da,  eger … eger, gerek … gerek, hem … hem, ne … ne (menfi) 

gibi istisnasız bırakma bildiren; veyâ; veyâhud, ya, ya … ya, yoġsa gibi seçme ifade 

eden; da, de, dahı gibi kuvvetlendirme göreviyle kullanılan; eyle ki, eyle kim, imdi, pes, 

şöyle kim, ya'ni gibi açıklama ifadesi taşıyan bağlama edatları da vardır.100 hem … hem 

(11a/04), veyā (22b/06), yā (64a/09), daħı (19a/02), yaǾnī (4b/02). 

 

5.3. Ünlem Edatları 

 Ünlem edatları çağırma ve seslenmeleri, his ve heyecanları; korku, sevinç, keder, 

ıstırap, nefret, hayıflanma, şaşkınlık, acıma gibi ruh hâllerini; yasaklama, tasdik, red, 

gösterme, sorma gibi anlatım biçimlerini ifade eden edatlardır.101 

                                                 
100 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 131. 
101 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 131. 
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 5.3.1. Doğrudan Doğruya Hitap (Çağırma, Seslenme) Bildirenler yā (6a/05), iy 

(33a/09). 

 5.3.2. Teessür Bildirenler Belli başlıları: āh, dirīġ, dirīġā, ĥayf, heyhāt, vah, vay, 

zinhar'dır. Nasihatnâme'de karşımıza çıkmaz. 

 5.3.3. Gösterme (İşaret) Bildirenler Bunlar uş ve uşda (üşde) edatları olup 

Nasihatnâme'de örneğine rastanmaz. 

 5.3.4. Soru Bildirenler Ǿaceb (29a/01), belī (37a/07). 

 

6. FİİL 

6.1. Fiil Yapım Ekleri 

6.1.1. İsimden Fiil Yapan Ekler 

  -a-/-e: dile- (7b/09), beñze- (10b/05), utan- (61a/09), yarlıġa- (35b/08). 

  -al-/-el-: Nasihatnâme'de karşımıza çıkmaz. 

  -ar-/-er-: Genellikle renk bildiren isimlere getirilen bir ektir: aġar-, śuvar- 

(60a/08).  

  -da-/-de-: Örnekleri sınırlı olan bu ek daha ziyade ses taklidi kelimelerden fiiller 

türetmektedir: ünde- (54a/06). 

  -ı-/-i-: Az kullanılan eklerdendir: ķaķı- (58a/04), saķın- (40a/08). 

  -ıķ-/-ik-: İşlek olmayan, sınırlı sayıdaki kelimelerde görülen bir ektir. 

Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

  -l-: Durum bildiren isimlerden fiiller türetmektedir: diril- (59b/04). 
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  -la-/-le-: İşlek olarak kullanılan isimlerden çeşitli manalarda fiiller türeten bir 

ektir: avla- (62b/02), işle- (54b/04). 

  -r-: Az sayıdaki örneklerde görülen bir ektir: çaġır- (58a/06). 

  -śa-/-se: Arzu etmek, istemek, saymak anlamını ifade eden fiiller türetir. 

Nasihanâme'de görülmez.  

 

6.1.2. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

 Fiilden fiil türetmeye yarayan eklerin büyük bir kısmı çatı ekleridir. Çatı ekleri fiillerin 

çatısını ettirgenlik, edilgenlik, dönüşlülük ve işteşlik bakımından değiştirirler. 

 

 Ettirgenlik Ekleri 

  -ar-/-er-: çıķar- (51b/02), ķurtar- (36a/04),  gider- (72b/02), ķopar- (70b/04). 

  -ur-/-ür-: degür- (63a/05), bişür- (51b/06). 

  -gür-: dirgür- (56a/09). 

  -t-: beñzet- (5a/08), eyit- (6a/09). 

  -dur-/-dür-, -tür: azdur- (34a/03), göyündür- (36a/06), sevindür- (34b/05). 

  -der-/-ter-: göster- (45a/07), dönder- (24a/04). 

  -y-: ķoy- (51a/01), ŧoy- (28a/02). 

  -z-: Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 
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 Edilgenlik Ekleri 

  -l-: Asıl edilgenlik ekidir: yaradıl- (7a/04).  

  -n-: Ünlü veya -l ile biten fiil tabanlarına gelir: bulun- (40b/02). 

 

 Dönüşlülük Ekleri 

  -n-: Geçişli fiiller -n- eki getirilerek dönüşlü yapılırlar: sevin- (23b/01). 

  -l-: Az olmakla birlikte bazı fiiller -l- eki ile dönüşlü yapılmaktadır: diril- 

(8b/02), ayrıl- (18a/03). 

 

 İşteşlik Ekleri 

  -ş-: Geçişli ve geçişsiz fiillere -ş- eki getirilerek yapılır: söyleş- (29b/01), ķarış- 

(38b/08).  

 

6.2. Fiillerde Olumsuzluk 

 Fiillerde olumsuzluk -ma, -me eki ile yapılmaktadır: virmedi (43b/05), görmedi (9a/08), 

dimedi (68b/07), gelmese (18a/04). 

  Geniş zamanın olumsuzu ise -maz, mez ile yapılmaktadır: bilmezem (49b/09), 

görmez (11a/02), durmaz (19a/03). 
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6.3. Fiil Çekimi 

6.3.1. Şahıs Ekleri 

 Çekimli fiiller, bir oluş ve kılışı şahsa ve zamana bağlı olarak bildiren kelime türleridir. 

Fiil çekiminde kullanılan şahıs ekleri, zamir menşeli ve iyelik eki menşeli olmak üzere 

başlıca iki gruba ayrılır. Emir kipi için ayrı ekler bulunmaktadır. Görülen geçmiş zaman 

ve şart kipi dışında zamir kökenli şahıs ekleri kullanılmıştır. 

 

6.3.1.1. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri 

 Teklik 1. şahıs eki: -am, -em, -van, -ven, -ın, in: bilmezem (49b/09), giderin     

(21a/05). 

  Teklik 2. şahıs eki: -sın, -sin: durursın (21a/08), dirsin (59a/08). 

  Teklik 3. şahıs eki: Ayrı bir ek yoktur. Bazen şekil ve zaman ekinden sonra -dur, 

-dür kuvvetlendirme eki getirilmektedir: ölmişdür (59b/05). 

  Çokluk 1. şahıs eki: -uz, -üz; -vuz, -vüz: bilevüz (61b/08). 

  Çokluk 2. şahıs eki: -sız, -siz: istersiz (35b/01). 

  Çokluk 3. şahıs eki: -lar, -ler: alurlar (45b/04), söylemediler (37a/03), severler 

(43a/04). -lar, -ler eki çokluk kavramı yanında şahıs kavramını da karşılamaktadır. 

Bazen bu ekten sonra -dur, -dür kuvvetlendirme eki de getirilir: ķalmışlardur (12a/05), 

dimişlerdür (24a/08). 

 



 

69 

 

6.3.1.2. İyelik Eki Kökenli Şahıs Ekleri 

  Teklik 1. şahıs: -m: ķıldum (49b/06), śavuram (38b/05), gelsem (21a/09). 

  Teklik 2. şahıs: -ñ: ķoduñ (7b/03), yaratduñ (6b/05), iletseñ (56b/02). 

  Teklik 3. şahıs: şahıs eki kullanılmamıştır. 

  Çokluk 1. şahıs: -k: bildük (63a/05), geldük (62b/04), eyitdük (25b/08). 

  Çokluk 2. şahıs: -ñuz, -ñüz: olurduñuz (56b/06), getürmeseñüz (63b/02). 

  Çokluk 3. şahıs: -lar, -ler: alurlar (53b/03), ķılurlar (45b/02), doķışdılar (54a/01). 

 

6.3.2. Şekil Ve Zaman Ekleri 

   Fiillerde basit çekim; bildirme ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

6.3.2.1. Bildirme Kipleri 

Görülen Geçmiş Zaman 

 Geçmiş zamanda hareketi gerçekleştiren kişi tarafından onun bilgisi ve bilinci dahilinde 

yapılmış fiillerde kullanılır.102 Yazılış bakımından ünsüz benzeşmesine tabi değildir. 

Ekin ünlüsü teklik ve çokluk birinci ve ikinci şahıslarda yuvarlak, üçüncü şahıslarda ise 

düzdür. Çekiminde iyelik eki menşeli şahıs ekleri kullanılmaktadır.103 Nasihatnâme'de 

görülen örnekleri şu şekildedir: aldum (58b/05), bıraķdı (28b/08), doydı (26a/08), 

bisledi (58a/02). 

                                                 
102 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 62. 
103 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 136. 
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  Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde bazen, geçmiş zamanda yapılan bir işi kesin 

yargıyla anlatan fiil şekilleri de kullanılmıştır. Öğrenilen geçmiş zaman için kullanılan -

mış, -miş ve -up, -üp eklerinin üzerine bildirme ve kuvvetlendirme eki -dur, -dür/ -

durur, -dürür eklerinin getirilmesiyle kurulur, genellikle 3. şahısta kullanılırlar. 

Nasihatnâme'de şu örneklerine rastlanır: ķılupdur (2b/01), bılmışlar durur (43b/01). 

 

 Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 Geçmiş zamanda gerçekleşen bir fiilin başkası tarafından anlatıldığı, bizzat görülmediği 

zamanlar için kullanılır. Daha önce meydana gelmiş olan bir fiilin sonradan fark 

edilmesi veya görülmesi durumunda da kullanılabilir.104 Öğrenilen geçmiş zaman eki -

mış, -miş 'tir. Ekin ünlüsü daima düzdür, dudak benzeşmesinden kaçınır. Çekiminde 

zamir kökenli şahıs ekleri kullanılır.105 Nasihatnâme'deki örnekleri şu şekildedir: 

yazılmışdı (9a/01), örtmişsin (68b/08). 

 

 Geniş Zaman 

Fiilin ifade ettiği hareketin her zaman yapıldığını anlatan veya her zaman geçerli 

kuralları anlatmak için kullanılan bir zamandır.106 Geniş zaman ekleri -ur, -ür ; -ar, -er; -

ır, -ir  ve r'dir. Çekiminde zamir kökenli şahıs ekleri kullanılır: śanursız (35b/04), 

eksilür (11a/04), sıġar (61a/03), ulaşır (71a/02). 

                                                 
104 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 63. 
105 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 137. 
106 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 64. 
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  Geniş zamanın olumsuzu -maz, -mez ekleriyle yapılmaktadır: durmaz (19a/03), 

yazılmaz (35a/02), bilmez (62b/04), gözükmez (3a/02). 

 

Gelecek Zaman 

 Fiilin ifade ettiği hareketin gelecek zaman dilimi içinde yapılacağını bildiren bir 

zamandır.107 Eki -ısar, -iser 'dir. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde çoğunlukla sıfat-

fiil eki olarak görülürken, seyrek de olsa, zaman eki şeklinde kullanıldığı da olmaktadır. 

Nasihatnâme'deki örneği: olısardur (29b/06). 

  Bu devirde -ası, -esi gelecek zaman sıfat-fiil eki de şahıs eklerini alarak çekimli 

fiil gibi kullanılmıştır: ķılası (69a/01), varasım (49b/09). 

  Türkiye Türkçesinde gelecek zaman için kullanılan -acaķ, -ecek eki Eski 

Anadolu Türkçesinde seyrek olarak zaman eki işleviyle kullanılmıştır fakat 

Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 

 Şimdiki Zaman 

 Eski Anadolu Türkçesinde şimdiki zaman için kullanılan özel bir ek yoktur. Türkiye 

Türkçesinde kullanılan şimdiki zaman eki -yor < yorır o dönemde kullanılmamış, 

genellikle geniş zaman ekleri ile kimi zaman da -a/ -e istek ekiyle karşılanmıştır: 

ķorķarven (50a/04), bilmezem (49b/09), göyner (50a/05). 

                                                 
107 Şahin, Anadolu Türkçesi, s. 65. 
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  Şimdiki zamanda süreklilik sağlamak için -a/-e durur ve -a/-e yorur şekilleri 

kullanılmaktadır:108 Nasihatnâme'de örneğine rastlanmamıştır. 

 

6.3.2.2. Dilek (Tasarlama) Kipleri 

Türk dilinde fiillerin basit çekiminde zaman kavramı taşımadan sadece geleceğe yönelik 

tasarıları, istekleri anlatan kipler, tasarlama kipleri, istek kipleri olarak ele alınırlar. Bu 

kip eklerinde genel olarak zaman kavramı yoktur.109 Tasarlama kipleri, tasarının 

derecesine ve tarzına göre değişiklik göstermektedir. Bunlar genel olarak dört başlık 

altında ele alınır. 

 

İstek Kipi 

 Fiilin ifade ettiği hareketin istek yoluyla tasarlandığını anlatan bir kiptir.110 İstek eki -a/-

e'dir. Bu ekin Eski Türkçedeki gelecek zaman, gereklilik, dilek kiplerini kuran -ġa/-ge (-

ġay/ -gey)'den geldiği kabul edilmektedir. Eski Türkçedeki gelecek zaman eki 

durumundaki -ga/-ge Eski Anadolu Türkçesinde ön sesteki ġ/g ünsüzlerinin eriyip 

kaybolması ile -a/-e şekline dönüşmüştür.111 Nasihatnâme'de şu örneklerle karşımıza 

çıkmaktadır: śoram (38b/06), śavuram (38b/05), ķılasın (62b/08), bile (22a/01), divşüre 

(12b/09). 

 

                                                 
108 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 138. 
109 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 66. 
110 Şahin, Anadolu Türkçesi, s. 66. 
111 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 138-139. 
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 Emir Kipi 

 Fiilin ifade ettiği hareketin emir yoluyla tasarlandığını dile getiren bir kiptir.112 Bilindiği 

gibi emir aynı zamanda istek ifade etmektedir. Bu bakımdan emrin birinci ve üçüncü 

şahısları çok kere mana yönünden istek kipi ile karışır.113 

  Teklik 1. şahıs eki: -ayın/-eyin; -ayım/-eyim'dir: Nasihatnâme'de örneğine 

rastlanmamıştır.  

  Teklik 2. şahıs eki: Bazen eksiz, bazen -ġıl/-gil eki iledir: baķ (6b/06), çıķar 

(69b/09), alġıl (50b/08), durġıl (58b/03), girgil (68b/03), dirgil (68b/02). 

  Teklik 3. şahıs eki: -sun/-sün'dür: aġsun (14b/02), yaġsun (14b/03), aġlasun 

(14a/09).  

  Çokluk 1. şahıs eki: -alum/-elüm: olalum (55a/08), virelüm (55a/07), ķılalum 

(22b/08). 

  Çokluk 2. şahıs eki: -ñ, -ñuz/-ñüz'dür: bisleñ (54b/09), isdeñ (35b/01). 

  Çokluk 3. şahıs eki: -sunlar/-sünler: Nasihatnâme'de örneği görülmez. 

 

 Şart Kipi 

 Esas  cümledeki oluş ve kılışı şarta bağlı olarak gösteren şart kipi-sa/-se eki ile 

kurulmaktadır. Bünyesinde dilek anlamı da bulunmaktadır. Çekiminde kullanılan şahıs 

                                                 
112Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 66. 
113 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 335. 
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ekleri, teklik 1. ve 2. şahıs ile çokluk 2. şahısta iyelik eki menşeli, çokluk 1. şahısta ise 

zamir menşelidir:114 

  Teklik 1. şahıs: -sa-m/-se-m: olsam (49b/03), gelsem (21a/09).   

  Teklik 2. şahıs: -sa-ñ/-se-ñ: iletseñ (56b/02).  

  Teklik 3. şahıs: -sa/-se: aġlasa (18b/03), otursa (22b/05), çiçeklense (60a/09), 

geydürse (22b/01). 

  Çokluk 1. şahıs: -sa-vuz/-se-vüz: ķılsavuz (56b/03). 

  Çokluk 2. şahıs: -sa-ñuz/-se-ñüz: girseñüz (20b/05). 

  Çokluk 3. şahıs: -sa-lar/-se-ler: śuvarsalar (60a/08), girseler (56a/07), görseler 

(56a/03). 

 

 Gereklilik Kipi 

 Fiilin ifade ettiği hareketin gerekliliğini tasarlayan kiptir. Eski Anadolu Türkçesinde bu 

kip için kullanılan özel bir ek mevcut değildir.115 Bazen istek eki -a, -e ile karşılanır. 

Bazen şart kipi -sa, -se eklerine bazen de fiillerin masdar şekillerine “gerek” veya 

“gerekdür” kelimeleri getirilerek yapılır. Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu 

şekildedir: aġlasa gerek (18b/03), otursa gerek (22b/05), göyünmek gerek (40b/07), 

kesmek gerek (50b/07). 

 

                                                 
114 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 143. 
115 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 67. 
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6.4. Cevher Fiili ve Bildirme Ekleri 

 Eski Türkçede er- şeklinde olan cevher fiili, normal bir yardımcı fiil şeklinde olup bütün 

kipleri bulunmaktaydı. Batı Türkçesine geçerken r'si düşmüş, e>i değişmesi ile ünlüsü 

de değişerek i- biçimi ortaya çıkmıştır.116 

  Eski Türkçeden bu yana diğer yardımcı fiillerden farklı olarak hem isimlere 

gelerek onların fiil gibi kullanılmalarını sağlar hem de çekimli fiillere gelerek onları 

birleşik çekime sokan ana yardımcı fiil olarak değerlendirilir. İsim fiili, ek fiil, cevherî 

fiil olarak da isimlendirilen bu fiilin tek başına belirli bir anlamı yoktur. Diğer yardımcı 

fiiller gibi türetmeye elverişli olmayan yalnız eklendiği kelimeye ol- fiiline yakın bir 

anlam katan işlek bir yardımcı fiildir.117 

  i- fiili isimlerle birlikte kullanıldığında geniş zaman, görülen geçmiş zaman, 

öğrenilen geçmiş zaman ve şart kipi olmak üzere dört ayrı çekimde karşımıza çıkar. 

 

 Geniş Zaman 

 Cevher fiilinin geniş zaman eklerine bildirme ekleri denir. Bildirme eklerinden 1. ve 2. 

şahıs için kullanılanlar şahıs zamirlerinden, 3. şahıs için kullanılanlar ise tur- fiilinden 

gelişmiştir.118 Bu ekler ve Nasihatnâme'de görülen örnekleri şu şekildedir: 

 Teklik 1. şahıs: -am/-em, -van/-ven, -vanın/-venin, -vam/-vem, -ın/-in: 

cumardvan (7b/06), ķādirven (28b/01), kerīmven (7b/06). 

  Teklik 2. şahıs: -sın/ -sin : girçeksin (6b/03), yaķınsın (28b/06). 

                                                 
116 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 144. 
117 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 67. 
118 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 144. 
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  Teklik 3. şahıs: durur/dürür, -dur/-dür'dür. Ekin ünlüsü düzlük yuvarlaklık 

bakımından kökün ünlüsüne uymaz, daima yuvarlak ünlülüdür. Nasihatnâme'de 

durur/dürür ekleşmiş hâlde değildir ve ayrı yazılır: aġaçdur (48b/02), başdur (59b/06), 

diridür (47a/09), dostum durur (53b/05), biş durur (47b/01). 

  Çokluk 1. şahıs: -uz/-üz, vuz/-vüz: Ek “biz” zamirinden b>v değişikliği ve dudak 

ünsüzünün etkisiyle yuvarlaklaşmıştır. Nasihatnâme'de örneği görülmez. 

  Çokluk 2. şahıs: -sız/-siz: Nasihatnâme'de karşımıza çıkmaz. 

  Çokluk 3. şahıs: -durular/ -dürürler: Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 

 Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 Öğrenilen geçmiş zaman çekiminde i- fiili -mış/-miş eklerini alarak isimlere gelir ve söz 

konusu zamanla ilgili çekimi gerçekleştirir. Nasihatnâme'de örneğine rastlanmamıştır. 

 

 Görülen Geçmiş Zaman 

 Görülen geçmiş zaman çekiminde i- fiili -dı/-di geçmiş zaman eklerini alarak ilgili 

çekime girer. Nasihatnâme'deki örnekleri şöyledir: yoķ ıdı (36a/07), nūr-ıdı (5b/09). 

 

 Şart Kipi 

 Şart kipi çekiminde ise i- fiili -sa/-se eklerini alarak ismi belli bir zamana dâhil etmeden 

şart kavramına dâhil eder. yoġ-ısa (10b/08), ķanda-y-ısa (19a/01). 
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  i- fiilinin olumsuzunda Türkçede genel olarak kullanılan -ma/-me olumsuzluk 

eki kullanılmaz. Bunun yerine olumsuz yapı oluştururken “degül” edatı kullanılır. İsmin 

ardına getirilen degül kelimesi ilgili zamanın eklerini alarak çekimi gerçekleştirir:119 

raĥmet degül (44a/04), düşmān degüldür (33b/01). 

 

6.5. Fiillerin Birleşik Çekimleri 

 Fiillerdeki hareket ve oluş dört şekilde ifade edilir, her ifade ediş fiil çekiminde bir tarz 

meydana getirmiştir. Türkçede fiil çekiminde 4 tarz vardır: 1. Basit tarz, 2. Hikâye tarzı, 

3. Rivâyet tarzı, 4. Şart tarzı.120 

  Bildirme ve tasarlama kiplerinin ekleriyle gerçekleştirilen fiillerin basit çekimi, 

i- fiilinin yardımıyla farklı çekimlere girer. i- fiilinin katkısıyla gerçekleştirilen ve 

Türkçede anlatım zenginliğine büyük katkısı bulunan bu yapılar dil bilgisi içinde 

fiillerin birleşik çekimi olarak adlandırılır. Basit çekimdeki bir fiil ek fiil yardımıyla asıl 

olarak ifade ettiği zamanı -dı/-di ekleriyle görülen geçmiş zamana götürür. -mış/-miş 

eklerini alan basit çekimdeki bir fiil ya öğrenilen geçmiş zamana bağlanır ya da söz 

konusu zamanla ilgili bir rivâyet görüntüsünü kazanır. Basit çekimdeki bir fiil -sa/-se 

şart eklerini aldığında ise herhangi bir zaman kavramı kazanmadan başka bir fiille ilgi 

kurmak üzere şarta bağlanır. Bu çekimler hikâye, rivâyet, ve şart çekimleri olarak 

adlandırılır.121Nasihatnâme'deki örnekleri şu şekildedir: almış idi (57b/09), didi idi 

(37a/07), eyledük idi (18b/09), dir-ise (24a/01). Aslında görülen geçmiş zaman (i-di), 

                                                 
119 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 68. 
120 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 145. 
121 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 69. 
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öğrenilen geçmiş zaman (i-miş) ve şart (i-se) şeklindedir, fakat çoğu zaman i-, orta 

hecede kaldığı için düşer (-di < i-di, -miş < i-miş, -se < i-se). 

  Eski Anadolu Türkçesinde fiillerin birleşik çekimlerinde bugünkünden farklı bir 

durum yoktur. Yalnız geniş zamanın rivâyetinden sonra şart eki gelince -mısa/-mise, -

mıssa/-misse (< -mış-sa < -mış ise) şekli ortaya çıkmakta “şartın rivayeti” veya “farazî 

şart” anlamı vermektedir. Nasihatnâme'de şu örneğine rastlanır: degülmisse (70a/02). 

 

6.6. Fiillerde Soru Şekli  

Fiillerde soru mı/mi eki ile yapılır. Ekteki ünlü daima düzdür, ünlü uyumu kurallarına 

tabi değildir. Fiil çekiminde ekin yeri bakımından bugünkünden farklı bir durum yoktur. 

degül midür (44a/04), var mı (49b/02). 

 

6.7. Birleşik Fiiller 

 Birleşik fiil, bir yardımcı fiil ile bir isim veya fiil  unsurunun meydana getirdiği kelime 

grubudur. İsim ve fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra gelir. İsimlerle oluşturulan 

birleşik fiillerde esas anlamı isim unsuru taşır. Yardımcı fiillerin anlama etkisi yoktur, 

yalnızca isim unsurunu fiilleştirir ve onların çekimini sağlar.122 

 

                                                 
122 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 146-147. 
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6.7.1. İsimlerden Yardımcı Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller 

 Yabancı asıllı kelimeler, it-, kıl-, eyle-, ol-, bulun-, yardımcı fiilleri kullanılarak fiil 

hâline getirilmektedir. Bunlardan  it-, kıl-, eyle- ile yapılanlar geçişli, ol- ve bulun- ile 

yapılanlar geçişsiz anlama sahiptirler. Aslında yardımcı fiil olmamakla birlikte, bul-, 

dut-, gel-, gör-, var-, vir-, tur-, ur-, fiiller de hemen hemen yardımcı fiillerinki gibi bir 

fonksiyona sahiptir.123 

 it- ile yapılanlar: suç it- (36a/08), žulüm it- (53a/07), terk it- (43a/01), şerĥ it- 

(19a/04), kefāret it- (50b/01). 

 eyle- ile yapılanlar: Ǿamel eyle- (54b/02), beyān eyle- (18b/08), devr eyle- 

(3a/06), nažar eyle- (29b/09), muvāfaķat eyle- (47a/07).  

 ķıl- ile yapılanlar: āşkāre ķıl- (36b/08), cemǾ ķıl- (45b/02), ġarķ ķıl- (28b/07), 

ĥāżır ķıl-  (15a/08), helāk ķıl- (36a/05). 

 ol- ile yapılanlar: Ǿāciz ol- (19b/07), Ǿāmil ol- (44a/08),  dīdār ol- (29b/02), 

giriftār ol- (15a/03), kāfir ol- (35a/03). 

 bul- ile yapılanlar: muǾāķabet bul- (44b/02). 

 ur- ile yapılanlar: mühr ur- (15b/08). 

 dut-/ŧut- ile yapılanlar: ĥased dut- (51a/06), kīn dut- (35a/06), ümīd dut- 

(42b/08), yalan dut- (63b/03), yüz dut (22a/04). 

 vir- ile yapılanlar: cān vir- (38a/07), cevāb vir- (24a/02), ŧalāķ vir- (18a/02), 

ŧanuķluķ vir- (16a/05). 

                                                 
123 Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 147. 
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 gel- ile yapılanlar: ele gel- (23b/01), tevbeye gel- (18a/04), ĥikāyet gel- (49a/01), 

iķrāra gel- (31a/09). 

  al- ile yapılanlar: ābdest al- (53b/03), el al- (24a/04), cān al- (27b/05), maķām al- 

(22b/01). 

 döndür-/dönder- ile yapılanlar: yüz dönder- (24a/04). 

 getür- ile yapılanlar: īmān getür- (71a/04), yirine getür- (40b/03).  

 çıķ- ile yapılanlar: iħlāśa çıķ- (14b/08). 

 gör-ile yapılanlar: Ǿaźāb gör- (56a/02), düş gör- (47b/08). 

 var- ile yapılanlar: ġarķa var- (35b/07). 

 

6.7.2. Tasvir Fiilleri 

Tasvir fiilleri, fiillerin -a/-e, -ı/-i ve -u/-ü zarf-fiil şekillerine belirli fiilleri getirmek 

suretiyle yapılır. Bu birleşmede yardımcı fiiller, zarf-fiilin anlattığı kılış ve oluşu tasvir 

edip, onun nasıl, ne şekilde olduğunu veya yapıldığını belirtiğinden bunlara tasvir 

fiilleri adı verilmiştir. Süreklilik, tezlik, yaklaşma veya yeterlik bildirirler. 

 

Süreklilik (Devamlılık) Fiili 

 Fiillerin zarf-fiil şekillerine gör-, gel-, dur- yardımcı fiilleri getirilerek yapılır. Bu fiiller 

asıl fiilin ifade ettiği harekete süreklilik anlamı katmaya yarar: duta gel- (47a/04). 

 

Tezlik Fiili 
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Tezlik fiili vir- yardımcı fiili ile yapılır. Fiillere tezlik ve çabukluk anlamı katmaya 

yarar. Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 

Yaklaşma Fiili 

Yaklaşma fiili yaz- fiili ile yapılır. Hareket ve oluşun gerçekleşmeye yaklaştığı anlamını 

katar. Nasihatnâme'de örneği görülmez. 

 

Yeterlik (İktidar) Fiili 

Yeterlik fiili bil- yardımcı fiili ile yapılır. Olumsuzu için u- filinin menfisi olan uma- 

kullanılır. Eski Anadolu Türkçesinde yeterlik fiilinin olumlu ve olumsuzunda çok defa -

a/-e yerine -ı/-i ve bazen de -u/-ü zarf-fiilleri kullanılmaktadır. Nasihatnâme'de 

karşımıza çıkmaz. 

 

6.8. Sıfat-Fiiller (Partisipler) 

Sıfat-fiiller fiillerin sıfat ve isim şekilleridir. İsim ve sıfatlardan farkı, bunların zamana 

bağlı oluşlarıdır. İsim ve sıfatların sahip olduğu bütün fonksiyonları icra ederler. 

Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri denilen ekler getirilmek suretiyle elde edilirler.124 Sıfat- 

fiil ekleri esas olarak geçici isimler yaparlar, ancak kalıcı isimler yaptıkları da olur. 

Kalıcı isim gibi kullanıldıklarında zaman ifadesini kaybederler. Sıfat-fiiller taşıdıkları 

zaman ifadesine göre üç gruba ayrılırlar. 

                                                 
124 Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2001), s. 344. 
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Geçmiş Zaman İfadeli Sıfat-Fiiller 

 -duķ/-dük: Eski Türkçeden beri yaygın olarak kullanılan ek, Batı Türkçesinde 

genellikle  iyelik ekiyle kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülüdür. 

Henüz uyuma girmemiştir: ķılduġumuz (57a/07), varduġın (9a/08), yidügi (26b/07), 

didügi (16b/02). 

 -mış/-miş: Ünlü uyumuna tabi değildir: śuvarılmış (48a/03), gitmiş (69b/07). 

Kalıplaşmak suretiyle kalıcı isimler de yapar: yimiş (60a/06), yaradılmış (7a/04). 

 

Geniş Zaman İfadeli Sıfat-Fiiller 

 -an/-en: Yaygın olarak kullanılan bir sıfat-fiil ekidir. Eski Türkçede -ġan/-gen 

şeklinin başındaki ġ ve g'lerin düşmesi sonucu oluşmuştur: ķalan (7a/07), olan (19b/06), 

geçen (23b/02). 

 -r, -ar/-er, -ur/-ür: Olumlu geniş zaman ifadesi taşıyan sıfat-fiil olarak 

kullanılmıştır. -r sonu ünlü ile biten tabanlara getirilmektedir. -ur/-ür ise daima yuvarlak 

ünlülü olarak kullanılmıştır: söyler (16a/01). 

 -maz/-mez: Olumsuz geniş zaman ifadesi taşıyan sıfat-fiil ekidir: söylemez 

(16a/03). 

 

Gelecek Zaman İfadeli Sıfat-Fiiller 
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 -acaķ/-ecek: Gelecek zaman ve gereklilik sıfat-fill eki olarak kullanılır. 

Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 -ası/-esi: Oğuz ve Kıpçak lehçelerine ait bir özellik olan tarihî devir Orta Asya 

yazı dillerinde yer almamış olan bu ek ilk defa Eski Anadolu Türkçesinde ortaya 

çıkmakla bu devir için bir yenilik sayılır: giresi (68a/09). 

 -malu/-melü: -ma/-me fiilden isim yapma eki ile -lu/-lü sıfat yapma ekinin 

birleşmesinden meydana geldiği anlaşılan ek, daha çok Azeri sahasında kullanılmıştır. 

Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman ve liyakat ifadesi taşıyan sıfatlar türetmiştir. 

 

6.9. Zarf-Fiiller (Gerundiumlar) 

Bu kelimeler sıfat-fiillerden farklı olarak zaman kavramı taşımazlar. Bunun yanında kişi 

kavramı da taşımazlar. Ancak hareket kavramını bünyelerinde bulundururlar ve 

cümlede yüklemi çeşitli açılardan tamamlarlar.125 Zarf-fiiller, fiillerin zarf şekilleridir, 

isim veya fiil gibi çekime girmezler. Kalıplaşıp edat durumuna geçenleri vardır (göre, 

öte, doğru, türü vb.).126 Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan başlıca zarf-fiil ekleri ve 

Nasihatnâme'de karşımıza çıkan örnekleri şunlardır: 

 -a/-e: Tekrar grubu oluşturarak hâl zarfı göreviyle kullanılmaktadır: yana yana 

(58a/05). Kalıplaşarak edat olarak kullanıldığıda olur: yine < yen-e < yan-a (20b/06).  

 -alı/-eli < -ġalı/-geli: Esas fiilin hareket başlangıcını bildirmektidir. “-dığından 

beri” anlamını vermektedir. Bazen ayrılma hâli eki (-dan) ve berü edatıyla da 

kullanılmaktadır. Nasihatnâme'de karşımıza çıkmaz. 

                                                 
125 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015), s. 73. 
126 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009), s. 151. 
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 -araķ/-erek, -uraķ/-ürek: -a/-e zarf-fiil ekinin -raķ/-rek ekiyle genişletilmiş 

şeklidir. -araķ/-erek eki Batı Türkçesinde görülmektedir. -u/-ü zarf-fiilinden -raķ/-rek ile 

genişletilmiş olan -uraķ/-ürek'in kullanımdan düşmesiyle yaygınlaşmıştır. 

Nasihatnâme'de örneği yoktur. 

 -duķça/-dükçe: -duķ/-dük sıfat-fiil eki ile eşitlik eki -ça/-çe'nin birleşmesinden 

oluşmuştur. “…-ınca, -dığı zaman, -dığı sürece, -dığı müddetçe” anlamlarında zaman 

ifadesiyle kullanılır. Fakat Nasihatnâme'de rastlanmaz. 

 -duķda/-dükde: -duķ/-dük sıfat-fiil eki ile -da/-de  bulunma hâli ekinin 

birleşmesinden meydana gelmiştir. “…-ınca, -dığı zaman, -dıktan sonra, -mesinden 

sonra” anlamlarında zaman zarfı olarak fiile bağlanmaktadır. Nasihatnâme'de örneği 

görülmez. 

 -ı/-i,-u/-ü: Eski Anadolu Türkçesinde tasvir fiillerin bünyesinde bulunmakta ve 

birleşik fiil yapımında kullanılmaktadır. Ama Nasihatnâme'de ekin yalnızca kalıplaşmış 

edat olarak kullanılışına örnek vardır: daħı < tak-ı (61a/07), diyü (55b/02), ötrü < ötür-ü 

(7a/06). 

 -ıcaķ/-icek, -ıcağaz/-iceğez: -ıcaķ ekinin bir birleşik ek olduğu kabul edilmekle 

birlikte, hangi eklerin birleşiği olduğu tam olarak belirlenmiş değildir. -ıcağaz ise -

ıcaķ'lı şeklin genişletilmiş biçimidir. “-ınca, dıkda, -dığı zaman” anlamlarında zaman 

ifade eden bir zarf-fiil ekidir. Nasihatnâme'de örneği bulunmaz. 

 -ınca/-ince: Eski Türkçedeki -ġınça/-ginçe, -ķınça/-kinçe zarf-fiil ekinden başta 

ünsüz düşmesiyle gelişen bir ektir. “dıkta, -dığı zaman, -ıncaya kadar, -dığı sırada” 

anlamlarında zaman ifadesiyle kullanılmaktadır. Nasihatnâme'de örneği yoktur. 
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 -iken, ken: i- fiilinin zarf-fiil şeklidir. Eski Türkçede ekin kalın şekli de 

bulunurken Eski Anadolu Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde bulunmaz. Ünlü 

uyumuya uymaz. Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 

 -madın/-medin: Eski Türkçede -matın/-metin, -matı/-meti, -mayın/-meyin ekleri 

ile yan yana kullanılmıştır. -madın/-medin eki, -madan/-meden eki yaygınlaşıncaya 

kadar kullanılmıştır. -u/-ü ve -p'li zarf-fiillerin olumsuzudur. “-madan önce” e “-

maksızın” anlamını verir: ķılmadın (45a/07), işlemedin (54b/04). 

 -up/-üp: Ek, ünlü ile biten bir kelimeye geldiği zaman araya -y- sesi girmektedir. 

Eski Türkçedeki -p zaf-fiilinden gelişmiştir. Eski Anadolu Türkçesinde yaygın olarak 

kullanılan -up, -üp'ün yanında -ıp, -ip ve -p şekline de rastlanmaktadır: alup (65b/03), 

varup (53b/04), bilüp (24b/03), geçüp (68a/08), ķılıp (23b/03), gelip (8b/05). 

 -uban/-üben,-ubanı/-übeni, -ubanın/-übenin: -up/-üp zarf-fiil ekinin genişletilmiş 

şeklidir. Nasihatnâme'de örneğine rastlanmaz. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

METİN 

[1b] (1) Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥīm. (2) 127   م  ا ذ ا ه ٰوى النَّج   Ĥaķ TeǾālā (3) ķasem yād و 

ķılur buyurur kim: Ilduz ĥaķķı (4) içün kim ķaçan uyana128 Ten͡gri (5) TeǾālā her ne-

kim and içe üç nesne-y-içün- [2a] (1) dür. Bir ol and içdügi nesnenüñ (2) şerefin ve 

Ǿizzetin ižhār ider. (3) Daħı bir niǾmetin ižhār ider. (Daħı (4) bir niǾmetin ižhār ider.) 

Anuñ içinde (5) bir daħı ĥüccetin ižhār ider. YaǾnī (6) bunlar bāŧıl yaradılmayupdur, 

ĥaķdur. (7) İmdi bu āyeti tefsīr ehli on [2b] (1) dürlü vech üzerine beyān ķılupdur (2) 

kim necimden murād dükeli ılduz- (3) dur kim gökdedür.  

Bir niçeler (4) didiler kim: Ülkerdür, anı and (5) içmek maħśūś ķıldı. Neyçün? 

(6) Anuñ-çün-kim anuñ doġma ķılġı sebebi (7) emndür.129 Nite-kim Ǿaźābdur. (8) ا ذ ا 

مُ  ل ع   النَّج  ن  ال ع اه ات  Onlar  [3a](9) Ķaçan kim doġsa Ülker īmin olur.  130 (1) ط  ن  النَّب اُت م  ا م 

belālardan yıl içinde ķırķ (2) gün gözükmez. Ancaķ bir niçeler (3) didiler kim: zuĥal131 

murāddur. Aña (4) neçün and içer? Zīrā132 kim anuñ felegi (5) yücedür, devri çoķdur. 

Her otuz (6) yılda burūcı bir kez devr eyler. Bu (7) yirüñ aĥvāli bir dürlü daħı olur. ا ذ ا 

ا ا ى د ار   (8) فى  ال فُل ك  niçeler didiler (9) kim: Necimden murād Ķur’āndur. Anuñ Bir 133- ه و 

çün-kim [3b] (1) necim necim indi, yaǾnī Cebrāǿīl getürdi (2) anı Resūle, āyet āyet 

sūre sūre. Bir niçeler  (3) didiler kim: Necim yirdeki çemenlerdür kim (4) biter dürlü 

dürlü. And içer aña zīrā ki (5) sebeb-i maǾīşet-i ħalķdur. Daħı yaradıcınuñ (6) 

                                                 
127 “Battığı zaman yıldıza andolsun ki.” (Kur’an 53/1) 
128 Metinde اُوي غ ا şeklinde yazılıdır. 
129 Metinde “emen” şeklinde geçmektedir. 
130 Yıldız doğduğunda bitkiler afetlerden emin olurlar. 
131 Metinde   ل  .şeklinde yazılıdır ُرخ 
132 Metinde “źīrā” şeklinde geçmektedir. 
133 Hz. Peygamber semaya indiğinde (miraçta) felekleri dolaştı. 



 

87 

 

ĥüccetidür. Daħı Ǿaķl issi gişilere Ǿibretdür. (7) Ķısacuķ o[la]nları  and içer. Ulu 

aġaçları (8) and içmez. Ne sırdur zīrā ki anlar (9) żaǾīfdur. Haķ TeǾālā żaǾīfları sever. 

[4a] (1) Bir niçeler didiler kim: Necimden murād Ǿālim- (2) lerdür. Bunlara 

necm didiler. Neyçün? Zīrā ki (3) ılduzlar göküñ bezegidür, Ǿālimler daħı (4) dīnüñ 

bezegidür. Nite-kim Resūl Ǿaleyhi’ (5) s-selām buyurur:  ُاء بُ  زي ن ةُ  السَّم  اك  تى  134  (6) اُول   ك و  اُمَّ

آءُ  زي ن ةُ  ال عُل م  م   :Bir niçeler didiler و  النَّج  مُ  135 (7) و  ال ُق النَّج  ع ناهُ و  خ   Ĥaķ TeǾālā gendüye (8) and م 

içer, eydür. Ilduz yaradıcı ĥaķķı çün (9) bir niçeler didiler:   ين ر  النَّاظ  ع ن اهُ و  م  م  النَّج   136 (1) [4b] و 

م   لنَّج   Ol gişiler ĥaķķı çün kim (2) ılduza nažar ķılalar, yaǾnī muntažır olalar. (3) Kim ل 

gice ola ħalķ uyķuya meşġūl ola- (4) lar, anlar Ǿibādet idmege meşġūl olalar.  

(5) Bir niçeler didiler kim: Murād şeyāŧīn atları (6) ılduzdur, ķaçan kim aġlar 

melāikeler [āvā]zın (7) diñlemege. Bir niçeler didiler kim: Necimden (8) murād 

Muśŧafadur. ǾAleyhi’s-selām 137   (1) (9) ا ذ ا ه وى  [5a] 138  ط ف اج  ُمص  ع ر  م 
آء  ل ي ل ةُ ال  ن  الس م  ل  م  ا ذ ا ن ز 

ĥaķķı içün kim indi gökden miǾrāc (2) gicesi. Bu dükeli and neçündür? Bunuñ-çündür 

(3) kim Ĥaķ TeǾālā buyurur kim: 139   بُُكم اح  لَّ ص  ا ض  بُُكم   140 (4) م  اح  لَّ  ص  ا ض   م 
 ا ْل  ي ه 141

ا غ ٰوى 142 م    و 

azmadı. (5) Sizüñ śāĥibüñüz 143   ا غ ٰوى م  ٰوى   daħı yolsuz (6) olmadı. 144 و  ُق ع ن  ال ه  ا ي ن ط  م   daħı  و 

gendü- (7) zinden keleci söylemez.  

                                                 
134 “O yıldızlar gökyüzünün zineti, alimler de dinin zinetidir.” (Râvi: Amr b. Âs, Tarih-i Cürcân li’s-

Sehmî, Hadis no:202) 
135 Yıldızın yaratıcısına yemin olsun ki.  
136 Yıldıza bakanlara yemin olsun ki. 
137 “…Kaybolduğu zaman.” (Kur’an 53/1) 
138  Hz. Peygamber Miraç gecesi semadan indi. 
139 “Arkadaşınız sapmadı…” (Kur’an 53/2) 
140 “Arkadaşınız sapmadı…” (Kur’an 53/2) 
141 Bu ayette. 
142 “…Ve azmadı da.” (Kur’an 53/2) 
143 “…Ve azmadı da.” (Kur’an 53/2) 
144 “O hevasına keyfine göre konuşmaz.” (Kur’an 53/3) 



 

88 

 

Ĥaķ TeǾālā Resūli güneşe (8) beñzetdi, didi: 145 ا ا ُمن ر  اج  ر   Daħı bir yirde (9) س 

eydür. Ayı mānend146 ķıldı, didi: 147 طه Bu sūre- [5b] (1) de ılduza mānend ķıldı zīrā ki 

īmānuñ bezegidür. (2) Nite-kim ılduz göküñ bezegidür. Çün Ĥaķ (3) TeǾālā anı güneşe 

ve aya ve ılduza mānend ķıldı. (4) (Aña nūr didi. Nite-kim kelām içinde yād ķıldı.) (5) 

Aña nūr didi. Nite-kim kelām içinde (6) yād ķıldı. 148   ن  اّٰلله  نُور ُكم  م  اء   Bayıķ (7) geldi ق د  ج َٓ

size Tañrıdan nūr, yaǾnī Resūl (8) zīrā ki evvelden anuñ aĥvāli tā intihāǿ- (9) sına149 

degin nūr-ıdı. 

Ŧāvus Keysān150 böyle [6a] (1) rivāyet ķılur. Muśŧafa nūrından İbn-i 

ǾAbbāsdan, (2) İbn-i ǾAbbās Resūlden, Resūl Cebrāǿīlden (3) kim eyitdi Cebrāǿīl: 

Çün Ĥaķ TeǾālā (4) beni yaratdı. On sekiz biñ yıl beni Ǿarşı (5) altında ķodı. Andan 

nidā ķıldı ki: Yā (6) Cebrāǿīl! Didüm: Lebbeyk Yā rabbi! Didi: Ben kimven? (7) 

Didüm: (8) Andan śoñra on sekiz biñ yıl daħı (9) ķodı,  151 ُبَّار يُز ال ج  ارُ ال ع ز  دُ ال ق هَّ اح  ا ن ت  اّٰللَّ   ال و 

andan śoñra girü nidā ķıldı. Eyitdi: [6b] (1) Yā Cebrāǿīl! Ben kimven? Eyitdüm:   ا ن ت

ال ق   ثي 152 (2) خ  ار  ثى   و   و  يتى و   باع  يى   و   ُمم  ُمح  قى   و  از  ر   Ĥaķ TeǾālā didi kim: Girçeksin yā (3) و 

Cebrā- (4) ǿīl! Daħı didüm ki: Yā rabbi! Benden öñdin (5) hīç ķul yaratduñ-mı? Didi: 

Belī yaratdum. (6) Buyurdı ki: İleyüñe baķ. Baķdum, öñümde bir nūr (7) gördüm. Şöyle 

ki gözümi ķapdı. Ol (8) nūruñ saġ yanında bir nūr gördüm. [7a] (1) (Gördüm) śol 

yanında bir nūr daħı gördüm. (2) Didüm: Yā rabbi! Bu nūr kimüñ nūrıdur? Eyitdi: Ol 

(3) ĥabībüm nūrıdur kim anı güzīde ķıldum. (4) Dükeli yaradılmış üzerine seni daħı 

Ǿarşı ve kürsi (5) ve levĥi ve ķalemi ve yiri ve göki, yaratduġum (6) andan ötrü 

                                                 
145 “…Aydınlatıcı bir kandil.” (Kur’an 33/46) 
146 Metinde “mānendi” şeklinde geçmektedir. 
147 “Tāhā” 
148 “…Size Allah'tan bir nur gelmiştir...” (Kur’an 5/15)  
149 Metinde ن ا اس   .şeklinde yazılıdır ا ن  ت ه 
150 Metinde “Ŧavus Kiysān” şeklinde geçmektedir. 
151 Sen bir olan, aziz olan, çok kahreden ve zor kullanan Allah'sın. 
152 Sen beni yaratan, bana rızık veren, beni öldüren ve ölüm sonu dirilten, beni (cennete) mirasçı kılansın. 
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yaratdum. Anuñ adı Muĥammeddür. Eyitdüm: (7) Yā rabbi! Ol ķalan nūrlar kim anuñ 

yöresinde- (8) dür, nedür? Didi kim: Anuñ dört yāridür: (9) Ebābekir ve ǾÖmer ve 

ǾOsmān ve ǾAlī rađīya’llāhu Ǿanhum [7b] (1) ecmaǾīn. Didüm: Yā rabbi! Bu senüñ 

fażluñdur (2) ki anı gendüye yaratduķlaruñ üzerine (3) ķoduñ. Eyitdi: Yā Cebrāǿīl! Bu 

ħod, bu cihānda- (4) dur. Çün ķıyāmet güni ola bunları uçma- (5) ġuma velī ķılam. 

Gendü dīdārumı bunlara mubāĥ (6) idem. Ben cumardvan ve kerīmven.  

Daħı (7) didiler kim: Bu necim Zühredür. Zühre maħśūś (8) oldı bu ada. 

Neyçün? Anuñ-çün kim Veheb (9) İbn-i Münebbih eydür: Çün Tañrı TeǾālā diledi kim 

[8a] (1) yiri ve göki yarada. Evvel bir gevher yaratdı. Biş (2) yüz yıllıķ yol, ol gevherüñ 

yüceligidi. (3) Andan ol gevhere heybet nažarı birle baķdı. (4) Ol gevher Ten͡grinüñ 

heybetinden śu oldı. (5) Ħudā-yı TeǾālā ol śuvun͡g altında od yaratdı (6) kim (ol śu 

ķaynadı.) Muśŧafa nūrı ol (7) śuvun͡g ortasında güneş gibi ıldırardı. (8) Çün ol śu 

ķaynadı. Kefi üstine dirildi. (9) Ol kefden yiri yaratdı. Muśŧafa nūrı [8b] (1) ol śuvun͡g 

ortasında güneş gibi ıldırar-ıdı. (2) Çün ol śuv ķaynadı. Kefi üstine dirildi. (3) Ol kefden 

yiri yaratdı. Buħārından göki (4) yaratdı. Muśŧafa nūrı ortadaki güneş-gibi ıldırar- (5) dı.   

Ħaberde gelipdür kim bir pāre bulıd (6) Muśŧafa üsdine gölge olurdı. Gendü- (7) 

nüñ gölgesi yire düşmezdi. Sinek153 üsdine (8) ķonmazdı. Ķuş (9) üsdinden uçmazdı. 

Peyġāmbarlıķ mühri yaġrınında- [9a] (1) y-ıdı, yazılmışdı lā-ilāhe illa’llāh. Dükeli 

ħalķdan (2) boyı yüce görinürdi. Hergiz göñli olmayadı, (3) zīrā ki göñlini ābu ĥayāt 

birile yumışlar-ıdı. (4) Ķanķı merkebe kim binse pir[e] olmazdı. Hīç cā- (5) nāvar anı 

ısırmadı. Deri müşk gibi ķoķardı. (6) Yarı dertlülere şifā olurdı. Hergiz dīv (7) yöresine 

yörenmedi. Kimse anuñ yābāna (8) varduġın görmedi. Yir örterdi. Nite-kim (9) öñinden 

görürdi, ardından daħı şöyle [9b] (1) görürdi. Her bir endāmınuñ bir kerāmeti (2) var-

                                                 
153 Metinde   ك ك  .şeklinde yazılıdır س 
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ıdı. Başı Ǿaķıldan yaradılmış-ıdı. Gözi (3) Ǿibretden idi. Ķulaġı ĥikmetden idi. (4) Dili 

źikirden idi. Yüzi rıżādan idi. (5) Boynı tevāżuǾdan idi. (6) Ķarnı Ǿilimden idi. Arķası 

tevekkülden idi. (7) Sīnesi ĥilimden idi. Göñli yaķīnden idi. (8) Eli seħāvetden idi. 

Ayaġı Ǿibādet cehd (9) itmekden idi.  

Ķāle’n-nebiyyü śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem. [10a] (1)   ه ا نَّ اّٰللَّ  ت ع الى ي ن ظ ُر ا لى ه ز 

ة   ُمَّ   اْل 
ب آء   155 (2) ب ال عُلما ء   154 ع ف اء  ا ح  الضُّ ث تى  و  آء  و  ر  ع ف آُء ف ال ع ل م  الضُّ  Ŝümme ķāle Ǿaleyhi’s-selām (3) و 

ال م  و  ُمت ع ل  م   م 156 (4) النَّاُس ث ل ث ا ع  ي ر   ف يه  ج   ْل  خ  ع   و   ال ب اقُون   ه م  ت م   Ammā (5) daħı üç ķarañluķ içinde و   ُمس 

size üç aydıñlıķ (6) virdi. Evvel Ĥaķ TeǾālā bu dünyāyı ķarañluķ (7) yaratdı. Üç nesne-

y-ile aydıñ ķıldı: Evvel (8) gün, ikinci ay, üçünci yılduzlar. Ammā (9) ādem oġlanı daħı 

üç ķarañuluķdan getürdi: [10b] (1) Evvel deri ķarañuluġı, ikinci ķarın ķara- (2) ñuluġı, 

üçünci raĥim ķarañuluġı. Evvel ķarañuluġı (3) üç nesne birle aydıñ ķıldı: İlk maǾrifet, 

(4) ikinci Ǿaķıl, üçünci Ǿilim. MaǾrifet meŝeli güne (5) beñzer. ǾAķıl meŝeli aya 

beñzer. Ǿİlim meŝeli ılduz- (6) lara beñzer. Anuñ-çün kim gökde bulud olsa (7) ķarañu 

olur, ādem ayaġı yolın görmez. (8) Kimüñ kim maǾrifeti ve Ǿaķlı ve Ǿilmi yoġ-ısa (9) 

anuñ göñli ŧumandan daħı ķarañudur. [11a] (1) (Ĥaķ yolını ŧumandan daħı ķarañudur.) 

Ĥaķ (2) yolını görmez. Ve Ǿaķıl meŝeli157 aya beñzer (3) didük. Ay gedilür ve ŧolar, 

Ǿaķlı daħı (4) hem ŧolar hem eksilür. Ve maǾrifet meŝeli güne (5) beñzer didük. Gün 

gökde ŧoġar, (6) nūrı Ǿarşdan ŝerāya-degin. Ve Ǿilm meŝeli (7) yılduzlara beñzer didük. 

Anuñ-çün-kim (8) gökde yılduz olsa ħalķ ayaġı yolın (9) görür. Kimüñ kim Ǿilmi var-

ısa ol daħı [11b] (1) gendü Ǿaybın görür ve yolın bilür.  

                                                 
154 Allah bu ümmete alimleri ve zayıfları sebebiyle değer verir. 
155 Âlimler benim vârisim, zayıflar ise dostlarımdır. 
156 İnsanlar öğreten, öğrenen ve onları dinleyen olmak üzere üç kısımdır, bunların dışındakilerde ise hayır 

yoktur. 
157 Metinde “meyli” olarak geçmektedir. 
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Eyle olsa (2) Ǿālimleri aġırlamaķ gerek atadan yigrekdür. (3) Ata ana dünyā 

belāsından bekler ve Ǿālim- (4) ler seni āħiret belāsından bekler, ŧamu (5) odından 

saķlar. Nite-kim peyġāmbar Ǿaleyhi’s-selām (6) eydür: 158 ه اصَّ ُل اّٰللَّ  خ  ل م  ا ه  ُل ال ع   Ve daħı ا ه 

(7) eyitdük. Ādem üçdür didi, nite-kim eydür: (8) 159 ن  يُ۪ريدُ الدُّن ي ا ن ُكم  م   Dünyā isdeyenler م 

ılķı (9) gibidür. Āħiret ķorķusından ħaberi yoķ. Nite-kim [12a] (1) Ĥaķ TeǾālā eydür: 

ئ ك   ك اْل  ن ع ام   ب ل   ُهم   
لُّ   160 (2) اُ۬وٰلَٓ  Ol gişiler kim āħireti isterler, (3) ŧāǾatların Ħāliķ dīdārın ا ض 

görmek içün (4) ķılurlar ve bular Ħāliķ ķatında sevilmişlerdür. (5) Ħāliķ sevingüsine 

ķalmışlardur. Nite-kim (6) peyġāmbar Ǿaleyhi’s-selām ن  ن ظ ر  ا لى  الدُّن ي ا بُ  (7) م  اح  ص   و  ُهو 

عُق بى  
ن  ن ظ ر  ا لى  ال  ة  و  م  و  ن  ن ظ ر  ا لى    (8) الشَّه  ت  و  م  م  ُب التُّه  اح  ص  ت  Ve  161 (9) و  ُهو  مَّ ُب ال ه  اح  ص  اتى ف ُهو  و  ال م 

ķāle Ǿaleyhi [12b] (1) ’s-selām   ر ل ى ا ه ل  اْل  خ  ام  ع  ر  ةُ  و   (2) الدُّن ي ا ح  ر  ام   اْل  خ  ر  الدُّن ي ا ا ه ل   ع ل ى ح   (3)  

اصَّه162  ل ى ا ه ل   اّٰللَّ   خ  ام   ع  ر  ةُ  ح  ر   اْل  خ 

(4) Ve daħı Ĥaķ TeǾālā Kelām-ı Ķadīm içinde (5) buyurur:  َّثُم ُ بُّن ا اّٰلله ا نَّ الَّ۪ذين  ق الُوا ر 

ت ق ا ُمواadın eyitdiler, ħalķa (7) añlatmadılar. Ĥaķ söz bir dem  gri n͡Anlar kim Te 163 (6) اس 

diñlenmediler. Kim (8) ħalķa añlatsa güvenci artar. Yarın ķıyāmet (9) güninde Ĥaķ 

TeǾālā ħalķı bir yire divşüre. [13a] (2) Ķıyāmet ıssısı yavlaķ ķatı ola. (3) Ŧamudan bir 

gölge gibi üç budaķ çıķa. (4) Andan münādīler ķıġıralar.164 Ol üç budaķlu (5) gölgeye 

ħalķı direler. Üç bölük165 ķılalar: (6) Bir kāfir, ikinci münāfıķ, üçünci müǿmin. (7) Ol 

gölge gibi budaķuñ biri ķarañu, ikinci (8) ıssı, üçünci nūr ola. Evvel ķarañulıķ kāfir (9) 

üstine gele. Anuñ-çün-kim kāfirler dünyā[da] [13b] (1) daħı ķaralıķda idi. Ķıyāmetde 

                                                 
158 İlim ehli Allah’ın has kullarıdır.  
159 “…Sizden kimi dünyayı istiyordu...” (Kur’an 3/152) 
160 “…İşte onlar hayvanlar gibidirler, hayır aslında onlar daha çok sapıktırlar…” (Kur’an 7/179) 
161 Kim dünyaya değer verirse o şehvet sahibidir. Kim ahirete değer verirse himmet sahibidir. 
162 Dünya ahiret ehline, ahiret de dünya ehline haramdır. Ahiret özellikle Allah ehline haramdır.  
163 “…Şüphesiz o kimseler Rabbimiz Allah’tır dediler sonra dosdoğru oldular…” (Kur’an 41/30) 
164 Metinde   د ل ر  .şeklinde yazılıdır  ق غ 
165 Metinde “bilük” şeklinde geçmektedir. 
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daħı ķarañu- (2) lıķ içinde (3) olalar. Ķavluhu TeǾālā   ن   النُّور ُجون ُهم   م  ر  ات    166 (4) يُخ  لُم    ا ل ى الظُّ

Ammā ikinci ıssılık gölge (5) münāfıķlar üstine gele. Anuñ-çün-kim münā- (6) fıķlar 

dünyāda ıssı sözler söylerdi velī (7) gendüler sovuķ idi. Ķıyāmet güninde daħı (8) 

ıssılıkda olalar. Ķavluhu (9) TeǾālā   نَّم ه   قُل  ن اُر ج 
ي وة   167 قُ  فى ال ح   ل و  ك انُوا  (1) [14a] ْل  نُف ر  

را   ا ش دُّ ح 

kim -çün-(2) Ammā üçünci aydıñlıķ müǿminler üstine (3) gele. Anuñ 168  ي ف ق ُهون

müǿminler dünyāda (4) daħı aydıñlıķda idi. Hem ķıyāmet güninde (5) daħı aydıñlıķ 

içinde ola. Ķavluhu TeǾālā (6) 169    ات لُم  ن  النُّور  ا ل ى الظُّ ُجون ُهم   م  ر   Ve bu sözlerüñ delīli (7) يُخ 

oldur kim Ĥaķ (8) TeǾālā Kelām-ı Ķadīm içinde buyurur: (9)  170   ل   ۪ذي ث ٰلث  ُشع ب قَُٓوا ا ٰلى ظ  ل  ا ن ط 

aġla [14b] (1) sun. İy Ǿāśīler! Sizüñ aġlamaġuñuz (2) Ǿarşa aġsun ve Ĥaķķuñ raĥmeti 

size (3) yaġsun. Yarın ķıyāmet suçın belür- (4) deler ve Ǿizzet sarāyı perdesin ķıyāmet 

(5) saĥrāsına uralar ve Ǿažamet döşegin (6) döşeyeler. ǾAdl ve inśāf terāzūsın asa- (7) 

lar. Her kimüñ kim ŧāǾatı terāzū üzerinde (8) iħlāśa çıķsa ŝevābı aġır ola. Ol selā- (9) 

met ķurtıla. 171   ُا۪زينُه و  ن  ث قُل ت  م  ا م  ئ ك  ُهُم ال ُمف ل ُحون  Her kimüñ kim (2)  172 (1) [15a] ف ا مَّ
ف اُ۬وٰلَٓ

aǾmālinde173 iryā olsa anuñ yazuġı aġır (3) ola. Ol oda giriftār ola  ا ا مَّ   174 (4)  و 
ي ة   هُ ه او   ف اُمُّ

ا۪زينُهُ   175 و  فَّت  م  ن  خ   Andan nidā gele firiştehlere: Bedbaħt- (6) ları ġayır, bedbaħtlardan (5) م 

seçüñ!   ت اُزوا ام  نَّم  ي و   (7) و  ه  ئ ذ  ب ج  م  يء  ي و  جَ۪ٓ ُمون  Ve ŧamu zindānın (8) ĥāżır ķıluñ  176و  ر  ا ال ُمج  م  ا يُّه   ال ي و 

ئ ذ   177 (9) ة   Ve ķamu peyġāmbarlar ve evliyālar dizin[e] [15b] (1) düşeler. 178 م  ت ٰرى ُكلَّ اُمَّ و 

                                                 
166 “…Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır…” (Kur’an 2/257) 
167 Dünyada fark gözetmeyiz, ayrım yapmayız. 
168 “…De ki Cehennem ateşinin harareti daha şiddetlidir. Keşke bilmiş olsalardı.” (Kur’an 9/81) 
169 “… (O da) onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır…” (Kur’an 2/257)  
170 “…Üç kola ayrılmış gölgeye gidin…” (Kur’an 77/30) 
171 “Tartısı ağır gelen kimseye gelince.” (Kur’an 101/6) 
172 “…İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Kur’an 7/8) 
173 Metinde َعَماِلْندَه şeklinde yazılıdır. 
174 “Onun anası Hâviye'dir.” (Kur’an 101/9) 
175 “Tartısı hafif gelen kimseye de gelince.” (Kur’an 101/8) 
176 “Ey suçlular! Bugün ayrılın!” (Kur’an 36/59) 
177 “Rabbin(in emri) geldiği melekler saf saf (indiği zaman).” (Kur’an 89/22-23) 
178 “Her ümmeti diz çökmüş görürsün…” (Kur’an 45/28) 
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اث ي ة   ا .Ve dükeli arı179 dilin açalar (2) ج  ان ك   م  ب اد ت ك   180 (3) ُسب ح  قَّ ع   Ol gün (4) dükeli ع ب د ن اك  ح 

faśīĥ diller söylemez ola ve  ذ ن ۪ه   181 (5) ْل لَُّم ن ف س  ا ْلَّ ب ـا   Ve hīç kimse (6) Ǿöźrin dilemege ت ك 

destūr olmaya.   ْل ٰلَٓى (7) و  ت ُم ع  م  ن خ  ُرون  Ve dükeli (8) aġızlara mühr uralar.  182ا ل ي و  ذ ُن ل ُهم  ف ي ع ت ذ   يُؤ 

(9) söylemez  Ve söyler dili (2) 184  ُمن َٓا ا ي ۪ديه ل   تُك  م  ola.  [16a]Ve ol gün eller söyler  183 (1)و  ه  اه  ا ف و 

ķılalar. Ve söylemez (3) endāmları söyler ķılalar. Ķāle Allāhu TeǾālā (4)  185   قُون ُم ْل  ي ن ط  ي و 

ء  186 ا ن ط ق  ُكلَّ  ي ش ي  ُ الَّـذَ۪ٓ ق ن ا اّٰلله  Ve ayaķlar ŧanuķluķ vireler. Niçe perdeleri (6) ol gün (5) ق الَُٓوا ا ن ط 

yırtalar. 187   ائ ُر م  تُب ل ى السَّر َٓ دُّ ُوُجوه    Niçe yüzlere ol gün ķara dürteler. (8) 188 (7)  ي و  و  ت س   Niçe و 

śolmış yüzleri ol (9) gün aķ ķılalar.   م  ت ب ي ض  ي و 
 Niçeler Ǿazīz didügi (3) ol (2) [16b] ُوُجوه  189

gün ħor ķılalar. Niçe sulŧānları (4) ol gün maǾzūl ķılalar.  ُن   ال ُمل ك د   190 (5) ل م  اح  ه  ال و  م   ّٰلل  ال ي و 

ار   ا ت ذ ه ُل  .Niçe genç oġlan- (6) lar niçe Ǿavratlar gendüzine meşġūl ķıla- (7) lar ال ق هَّ ن ه  و  م  ت ر  ي و 

ا ع ة  ع مََّٓ ض  ع ت   191 (8)  ُكلُّ ُمر  ض  ق   .Niçe itti (?) didügüñüzleri ol (9) gün […] ķılalar ا ر  ف  ا ذ ا ب ر 

س ف   خ  ُر  و  ُر   192 (1) [17a] ال ب ص  عُُكم    .On sekiz biñ Ǿālem ħalķını bir (2) yire direler ال ق م  م  م  ي ج  ي و 

ل د ان   ع ُل ال و  ما  ي ج   تُم  ي و 
194(3) Ve yazuķsuz genç oġlanlaruñ ķara saçın (4) aġardalar  193  ع م  ج 

م  ال  ل ي و 

ُم التَّغ ابُن    195 (6) ٰذل ك   Bir niçeler ol gün maġbūn olalar (5) ۪شيبا     Bir niçeler[e] ol gün ĥarīr ي و 

                                                 
179 Metinde “Ǿārı” şeklinde geçmektedir. 
180 Yalnızca kendisine ibadet edilen Allah'ım, sana hakkıyla kulluk edemedik. 
181 “…Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz…” (Kur’an 11/105) 
182 “Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.” (Kur’an 77/36) 
183 “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz…” (Kur’an 36/65) 
184 “Elleri bize konuşur…” (Kur’an 36/65) 
185 “…Konuşamayacakları gündür.” (Kur’an 77/35) 
186  “Onlar derilerine, Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz? derler. Derileri, Bizi her şeyi konuşturan Allah 

konuşturdu…” (Kur’an 41/21) 
187 “O gün sırlar denenir yoklanır.” (Kur’an 86/9) 
188 “…Ve kararacak yüzler…” (Kur’an 3/106) 
189 “O gün yüzlerin kimi ağarır…” (Kur’an 3/106) 
190 “…Bugün mülk kimindir? Tek olan kahredici kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'ındır.” (Kur’an 

40/16) 
191 “Onu gördüğünüz gün, her emziren kadın emzirdiğinden geçer…” (Kur’an 22/2) 
192 “Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü…” (Kur’an 75/7) 
193 “Toplanma günü için o gün sizi toplayacak…” (Kur’an 64/9) 
194 “…Çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir gün.” (Kur’an 73/17) 
195 “…İşte o gün aldanış günüdür…” (Kur’an 64/9) 
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(7) ŧonlar geydüreler. 196  ۪رير ا ح  ل ب اُسُهم  ۪فيه   .Ve bir niçelere ķaŧrāndan göñlek geydüreler (8) و 

ان   197 (9) ر  ن  ق ط  ا۪بيلُُهم  م  َ   Ve bir niçelerüñ ŧāǾatın [17b] (1) hīç ķılalar. 198 س ر  ن ثُورا ع ل ن اهُ ه ب َٓاء  م   ف ج 

Ķarında- (2) şlar ol gün ķarındaşdan ķaça- (3) lar. Ve erenler (4)  199  يه ن  أ خ  ُء م  ر  م  ي ف رُّ ال م  ي و 

Ǿavratlarından ķaçalar. 200  ۪ه اُم    و 
ب ت ه۪  201 اح  ص  ب ۪نيه    Ve ata (5) ana oġlanlarından ķaçalar. 202 و   و 

(6) Ve dükeli ħalķ ol gün başlu (7) başı ķayġusı ola.   ن ُهم ئ  م  ر  أ ن   يُغ ۪نيه    203 (8) ل ُكل   ام  ئ ذ   ش  م   ي و 

 Ve ħaberde eyle (9) gelmişdür kim ŧamu içinde ķatı Ǿaźāb [18a] (1) üç dürlü 

gişiye ola: Evvel ķavmına (2) ŧalāķ virse evinde dutsa, ikinci (3) ħıśmından ayrılsa 

vermese, üçünci kebāyir (4) maǾśıyet işlese hīç tevbeye gelmese. (5) Ve ķāle 

Ǿaleyhi’s-selām  َّن ل ي ه  ف ظ  ع  ن  ح  لو (6) ث ل ث  م  ق ا ا لصَّ ال ع لف ُهو  ع دُوٌّ ح  د   و  ُت ف ي الس   م   و    ن ي ت   (7)   د    فى   الق و   و   الس  

اْل    ن ي ت   و  ن ي ت   204 (8) ال ع ل  د    و   ال ع ل  ت س لُ  فى   الس      غ 

 Ve ħaberde (9) eyle gelmişdür kim [18b] (1) Ĥaķ TeǾālā buyurur kim: Üç dürlü 

nesnenüñ (2) benüm ķatumda ķadri Ǿažīm uludur: Evvel (3) Ǿāśī kim yazuġı-çün 

aġlasa gerek, (4) ikinci öksüzler gözi yaşı, üçünci (5) ġarībler yüzi śuyı. Bu üçüñ 

ĥurmeti (6) yavlaķ uludur. Ķaçan-kim bir öksüz (7) ĥaķsuz yirde aġlasa Ǿarş ditrer el-

Ǿıyāźu (8) bi’llāhi.205  

 İlerü Ǿaķıl ve Ǿilim ve maǾrifeti bile beyān (9) eyledük idi, imdi yine bir dürlü 

beyān [19a] (1) işidüñ. ǾAķl-ıla Ǿilim ķanda-y-ısa maǾrifet (2) daħı anda durur. ǾAķıl 

olmayıcaķ īmān (3) ķanda durur? Durmaz ammā īmān Ǿaķl üzerine (4) durur. Bu ikisini 

                                                 
196 “…Onların oradaki elbiseleri ipektendir.” (Kur’an 22/23) 
197 “Onların gömlekleri katrandandır…” (Kur’an 14/50) 
198 “…Ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.” (Kur’an 25/23) 
199 “…O gün kişi kardeşinden kaçar…” (Kur’an 80/34) 
200 “…Ve annesinden…” (Kur’an 80/35) 
201 “Ve eşinden…” (Kur’an 80/36) 
202 “…Ve oğullarından…” (Kur’an 80/36) 
203 “İşte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.” (Kur’an 80/37) 
204 Üç şey vardır ki kim onları muhafaza ederse o gerçek bir düşman (şeytana düşman, Allah’a dost) olur: 

Gizli ve açıkta namaz kılmaya devam ederse, gizli ve açıkta oruç tutmaya devam ederse, gizli ve açıkta 

temizlenmeye devam ederse.    
205 Allah esirgesin. 
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daħı bile şerĥ idevüz. (5) İllā anı daħı üç aśl üzerine şerĥ (6) idevüz. ǾAķıl bir 

sulŧāndur, īmān vezīrdür. (7) Sulŧān gitse nāyib nite dura? Īmān (8) ħazīnedür, Ǿaķıl 

ħazīnedārdur. İblīs (9) uġrı ĥarāmīdür. Ol üçi bir evdedür. [19b] (1) Evvel ħazīne 

bekleyen ħazīnedār gitdi. (2) Ol uġrı ĥarāmī ħazīnesin nitdi?  

 Ve daħı (3) bir dürlü mesǿele: Īmān ķoyundur, Ǿaķıl (4) çobandur, şeyŧān 

ķurtdur. Üçi bir ev (5) içindedür. Ol ķoyun bekleyen çoban (6) gitdi. Ķurt ķoyunı nitdi? 

ǾAķlı olan (7) gişi īmānı saķlamaġa żāyiǾ ve Ǿāciz olmaya. (8) Ammā īmān 

didigümüz bir kelimedür, illā (9) dürüst olmaz. Īmān oldur kim eydür [20a] (1) Ķavluhu 

TeǾālā:  ۪ئ ك ت ه
ٰلَٓ م   ب اّٰلله  و 

نُوا 206 م  ر  kim (3) Ĥaķ TeǾālā -Ķaçan 207 (2) ا ن  تُؤ  خ  ٰ م  اْل  ال ي و  ۪ه و  ُرُسل  ُكتُب ۪ه و  و 

Ādemi yaratdı saġdın yaña (4) baķdı, üç arı şaħś gördi. Andan (5) Ādem Ǿaleyhi’s-

selām eyitdi: Ne-gişilersiz? (6) Aduñuz nedür? Maķāmuñuz ķandadur? Andan (7) biri 

eyitdi: Benüm adum Ǿaķıldur, maķāmum baş (8) içinde beyni üstindedür. [20b] (1) Biri 

eyitdi: Benüm adum Ǿilim- (2) dür, maķāmum göñül içindedür. Biri eyitdi: (3) Benüm 

adum ĥayādur, maķāmum yüz üstindedür. (4) Andan Ādem eyitdi Ǿaleyhi’s-selām: 

Maķāmlu (5) maķāmuñuza girseñüze didi. Her (6) birisi maķāmlu maķāmına girdi. Yine 

(7) Ādem Ǿaleyhi’s-selām śolındın yaña baķdı. (8) Üç zişt śūret gördi, eyitdi: (9) Ne-

gişilersiz? Aduñuz nedür? Maķāmuñuz [21a] (1) ķandadur? Biri eyitdi: Benüm adum 

öykedür, maķā- (2) mum baş içinde beyni üstindedür. Andan (3) Ādem eyitdi: Anda 

Ǿaķıl var, sen ķanda (4) durursın? Öyke eyitdi: Ķaçan ben gelsem (5) Ǿaķıl gider, Ǿaķıl 

gelse ben giderin. (6) Andan biri eyitdi: Benüm adum ŧamaǾdur, (7) maķāmum yüz 

üstindedür. Andan Ādem (8) eyitdi: Anda ĥayā var, sen ķanda durursın? (9) ŦamaǾ 

eyitdi: Ben gelsem ĥayā gider, [21b] (1) ĥayā gelse ben giderin. Birisi eyitdi: (2) Benüm 

                                                 
206 “…İnandınız…” (Kur’an 60/1) 
207 “…Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü…” (Kur’an 4/136) 
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adum ĥaseddür, maķāmum göñüldür. (3) Ādem eyitdi: Anda Ǿilim var, sen ķanda 

durur- (4) sın? Ĥased eyitdi: Ben gelsem Ǿilim gider, (5) Ǿilim gelse ben giderin.  

 (6) Ve her kim meşāyıħlıķ eylese ol daħı (7) üç dürlü dirlik içinde ola. Andan 

meşāyıħ- (8) lıķ dürüst ola, yoġ-ısa daǾvīsi yalan (9) ola. Evvel gerek-kim ol Ǿārif 

[22a] (1) ola, Ǿilim bile. Ķaçan-kim bir mürīdüñ müşkili (2) olsa şerīǾatden, ol anı 

Ǿilm-ile beyān (3) eyleye. İkinci ŧarīķat bile. Ķaçan bir mürīd (4) ŧarīķat içinde vāķıǾa 

yüz dutsa ol (5) gendü maǾrifeti ile anı rūşen ķıla. (6) Üçünci ĥaķīķat ĥāli ola. Ķaçan-

kim bir (7) mürīde ĥaķīķatden bir sır peydā ola, (8) ol gendü baśīreti-y-ile anı taĥķīķ (9) 

ķıla. Bu üç dürlü dirlik tamām olmasa [22b] (1) andan maķām alsa ŧon geydürse revā 

(2) ola. Anuñ-çün-kim mürīd şeyħin ķoyup (3) ayruķ şeyħ isterse olmaz. Mürīd 

ĥālinden (4) şeyħüñ ħaberi olsa gerek, andan şeyħlıķ (5) tekyesine otursa gerek. Yā 

Ǿilim bilmese (6) veyā maǾrifeti olmasa veyā ĥaķīķate irmese (7) ümmī olsa, ol daħı 

yolı niçe vara ve mertebeye (8) niçe ire? Anı daĥı beyān ķılalum. Ol daħı (9) üç dürlü 

dirlik içinde. Andan ol [23a] (1) daħı mertebeye ire. İllā bu üç dürlü yol (2) aña ince 

yoldur, degmenüñ işi degül. (3) Meger kim küllü nefsin öldürmiş ola, (4) andan bu üç 

dürlü dirlik içinde ola. Ol (5) üç dürlü dirlik oldur kim Ĥaķ TeǾālā (6) Kelām-ı Ķadīm 

içinde (ola ol üç dürlü) (7) yād ķılur:   ا ف ات ُكم ا ع ٰلى م  ا ٰاٰتيُكم    208 (8) ل ك ي ل  ت أ س و  ُحوا ب م َٓ ْل  ت ف ر   Ne-kim و 

dünyālık (9) andan çıķsa ol aña yirinmeye ve ne-kim [23b] (1) ele gelse ol aña 

sevinmeye; ikinci ol (2) aña ol geçen işleri hīç añmaya gelse, (3) işleri endīşe ķılıp 

saġınç ķılmaya; üçünci (4) ol bugünki hīç yarına ķomaya, nidem (5) gerek ola diyüp 

ġuśśa yimeye. Bu ulu (6) maķāmdur, bu maķāma irmegüñ dermānı dünyāyı (7) terk 

eylemek ile olur.  

                                                 
208 “…Ve şımarmamanız için size verdiğiyle…” (Kur’an 57/23) 
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 Meşāyiħ yolın didük, (8) imdi mürīd daħı üç dürlüdür: Evvel (9) mürīd, ikinci 

murād, üçünci mürted. Mürīd [24a] (1) oldur kim meşāyiħ ne-kim dir-ise ol (2) anuñ 

içinde ola, neyçün dimeye, cevāb vir- (3) meye; ikinci murād oldur kim meşāyiħden (4) 

el alur ve girü yüz dönderür. Ŧarīķ mur- (5) tedlıķ düşvārdur. Anuñ-çün-kim şerīǾatde 

(6) mürted bir kelime-y-ile ķurtılur ammā ŧarīķat (7) mürtedine çāre yoķdur. Anuñ-çün-

kim (8) ulular naķl dimişlerdür: Ŧalebü’l-ĥāl (9) baǾde’z-zevāl muĥāl muĥāl ammā 

ilerü ayıtduķ [24b] (1) kim Ten͡gri ĥaķīķat bilmek didük. (2) Zāhid, Ǿārif, muĥib bu üçi 

taśarruf (3) ķılmaķ didük. Anı bilüp hem adın işidüp (4) istiķāmet dutmaķ didük. Ammā 

ĥaķīķat üç (5) kelime içinde beyān olur. Nite-kim eydürler: (6) Ǿİlme’l-yaķīn, Ǿayne’l-

yaķīn, ĥaķķe’l-yaķīn.  

 (7) İmdi Ǿārif maķāmı oldur kim gendüzini (8) bildi, Tañrıyı bildi. Nite-kim 

eydürler: (9) 209  ُبَّه ف  ر  ف  ن ف س هُ ف ق د  ع ر  ن  ع ر   Evvel Ǿilme [25a] (1) ’l-yaķīn içinde olur kim م 

her neye kim (2) baķdı, Ĥaķķı anda yaķīn bildi ve dāyimā ĥāżır (3) gördi. Ol Ǿayne’l-

yaķīn içinde olur. (4) Ammā muĥib maķāmı oldur kim Tañrısını bildi (5) ve buldı ve 

gendüsini yavu ķıldı. Ĥaķķe (6) ’l-yaķīn içinde cān gendü murādına (7) degdi. Ammā 

zāhidler maķāmı Ǿibādetdür ve tefekkür (8) ve nažar ve Ǿibretdür, ve Ǿāriflerüñ sır ve 

münā- (9) cāt ve müşāhededür ve üns muĥiblerüñdür. [25b] (1) Ammā yitmiş yıllıķ 

ŧāǾatdan bir sāǾat tefekkür (2) yigrekdür. Nite-kim peyġāmbar ĥażret-i Ǿaleyhi (3) ’s-

selām buyurur: Tefekkür illā bir sāǾatten münācāt (4) berāberdür. Anuñ-çün-kim 

zāhidüñ ŧāǾatı (5) ħalķ ile bir muǾāmelet eyler. Muĥib münācātı (6) mevālī ile 

muǾāmelet eyler, ammā ŧāǾat zāhidüñ. (7) (hidüñ) Ve dervīşler ezelī durur ammā ilerü 

(8) eyitdük. 

                                                 
209 Nefsini bilen Rabbini bilir. 
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 İmdi Ǿāķil daħı üç dürlü- (9) dür: Biri isim ve birisi resim ve biri aśıl. Ammā 

ism-i Ǿaķıl [26a] (1) oldur kim yidi iķlīmi defter ola ve dünyā- (2) nuñ dükeli aĥvāllerin 

bile illā Ĥaķdın (3) yaña ve āħiretdin yaña hīç ħaberi olmaya. (4) Ammā resm-i Ǿaķıl210 

oldur kim hem dünyāyı (5) bile ve hem āħireti bile, ikisinden daħı (6) taśarruf ola. 

Ammā aśl-ı Ǿaķıl oldur kim dünyā (7) anuñ ķatında bir źerre ķadri211 olmaya, iki cihā- 

(8) ndan doydı. Anuñ genci çoķ durur ve daħı (9) ādem üç dürlüdür: Evvel mecnūnlar, 

ikinci [26b] (1) aĥmaķlar, üçünci ĥayvānlar. Ammā mecnūn delüler (2) durur. 

Aĥmaķlar āħireti unıdanlar durur (3) dünyā dirmekden. Ĥayvānlar ne dünyā ve ne āħiret 

(4) ve ne Tañrı ķorķusı, hemīn ılķı gibi (5) ŧoymaķ bilürler.  

 Ammā ŧaǾām üç dürlüdür: (6) Biri telef, ikinci selef, üçünci ħalef .(7) Gendü 

yidügi telef gişisin, gişilerdeki selef, (8) Ĥaķķ-içün yidürdügi ħalef. Gendü yidügi-y-ile 

(9) şehveti semirür ve gişiler yidügi ile göñli ve adı [27a] (1) semrür. Ĥaķķ-içün 

yidürdügi-y-ile dīni (2) ve cānı semrüdür.  

Ammā cān teslīm ķılmaķ daħı (3) üç dürlüdür: Evvel cānı Ĥaķ TeǾālā gendü (4) 

ķudret eli ile alur, ikinci cānı firiştehler (5) alur, üçünci cānı melekü’l-mevt alur. (7) Ol 

cān (8) kim Ĥaķ TeǾālā gendü alur: ǾĀşıķlar cānı- (9) dur. Nite-kim yāđ ķılur    فَّى ُ ي ت و  ا ّٰلله

ا 212 (1) [27b] اْل  ن فُس  ۪حين   ت ه  و   Ol cān kim firiştehler alur: (2) Ol müǿmin cānıdur. Nite-kim م 

Ĥaķ TeǾālā (3) yād ķılur: 213  ُئ ك ة
ٰلَٓ فهيُهُم ال م  ت   الَّ۪ذي Ammā ol (4) cān-kim ت ت و  و  ل ُك ال م    م 

ل  ب ُكم   214 ُوك  

(5) Ammā bu üç dürlü cān almaķlıķ biribirinden (6) taśarruf oldur kim nite-kim Mıśır 

Ǿav- (7) ratları Yūsuf Ǿışķından ellerin kesdüklerin (8) duymadılar. (9) ǾĀşıķlar daħı 

[28a] (1) Çalap Ǿışķından cānları acıġın duymadılar. Anuñ-çün (2) kim Ĥaķ TeǾālā 

                                                 
210 Metinde “Ǿaķl” şeklinde geçmektedir. 
211 Metinde “ķadarı” şeklinde geçmektedir. 
212 “Allah ölmekte olan canları vefat ettirir…” (Kur’an 39/42) 
213 “…Melekler onların canlarını alırken…” (Kur’an 16/32) 
214 “…Ölüm meleği ki o size vekil kılındı…” (Kur’an 32/11) 
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yaķınlıġına ŧoymadılar, cā- (3) nların virdüklerin duymadılar. Nite-kim eydür:  ُن ن ح   (4) و 

(6) ven size  -TeǾālā eydür: Ol ĥālden ben yaķın gri n͡(5) Te 215  ُرون ن  ْل  تُب ص  ٰلـك  ن ُكم  و  ُب ا ل ي ه  م  ا ق ر 

atañuzdan  ُب ُن ا ق ر  ن ح  ُن  Ben yakınven size fehmüñüzden ا ل ي ه   216 (7) و  ن ح  ُب ا ل ي ه   217 (8) و   Ben ا ق ر 

yaķınven size göñlüñüz- (9) den 218   ُب ا ل ي ه ُن ا ق ر  ن ح   Anuñ-çün-kim bular [28b] (1) و 

maķdūrdur, ben ķādirven. Bular maśnūǾ- (2) dur, ben śāniǾven. Bular merĥūmdur, 

Ben (3) raĥīmven. Bular maķhūrdur, ben ķahhārven.  

(4) Yā müǿminler! Mūsīye eyitdüm: 219   يا ب ن اهُ ن ج  ق رَّ  Müǿmine eyitdüm: Ben (5) و 

saña yaķınven. Mūsīye (6) eyitdüm: Sen baña yaķınsın didüm. Deñize (7) gir[di], ġarķ 

ķılmadum. Anası tennūr odına (8) bıraķdı, göyündürmedüm. Müǿmine eyitdüm: Ben 

(9) saña yaķınven didüm. Göyündürmedügüm [29a] (1) Ǿaceb midür kim ölüm ola, 

ĥasratlıķ (2) olmaya; gūr ola ve ĥased olmaya; ħaśım ola, (3) ħuśūmet olmaya; (gūr ola 

ve ĥaset olmaya); (4) Ǿitāb ola ,Ǿuķūbet olmaya; suvāl ola, ħacā- (5) let olmaya; śırāŧ 

ola, zellet olmaya; od ola, (6) ĥirķat olmaya; mülk ola, maǾzūllıķ ola, (7) źelīllik 

olmaya; ķurbet ola, fürķat olmaya; (8) ĥūr ola, ġūl olmaya; ĥulle ola, ġulle (9) olmaya; 

şarāb ola, seķam olmaya; Çalap İlāhla [29b] (1) söyleşmek ola, tercümān olmaya; dīdār 

(2) ola, ĥicāb olmaya; ة   220 ا ٰلى ر  ئ ذ  ن اض  م  ة   Ķavluhu TeǾālā  221ب ل  ُهو  قُر    (3) ُوُجوه  ي و  ر  ا ن اظ  ب  ه   (4)   ر 

فُوظ   222 ح  ح  م    ۪في ل و 
۪جيد   223  Cümle (5) nesneler ezelden tā ebede degin ne-kim (6) oldı ve ٰان  م 

olısardur. Levĥa’l-maĥfūžda (7) cümle yazıldı. Ĥaķ TeǾālā günde (8) üç yüz altmış kez 

levĥa’l-maĥfūža (9) nažar eyler. Ammā bir niçeler eydürler, levĥa- [30a] (1) ’l-maĥfūža 

Ǿārifler göñlidür (2) dirler. Anuñ-çün-kim her dem nažar Ǿārif- (3) ler göñline eyler ve 

                                                 
215 “Ve biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.” (Kur’an 56/85) 
216 “Ve biz ona daha yakınız…” (Kur’an 56/85) 
217 “Ve biz ona daha yakınız…” (Kur’an 56/85) 
218 “Ve biz ona daha yakınız…” (Kur’an 56/85) 
219 “…Ve onu kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.” (Kur’an 19/52) 
220 “O gün bir takım yüzler aydındır.” (Kur’an 75/22) 
221 “Rablerine bakarlar.” (Kur’an 75/23) 
222 “Korunan bir levhadadır.” (Kur’an 85/22) 
223 “Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.” (Kur’an 85/21) 
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daħı cümle nesneleri (4) levĥa’l-maĥfūža yazdı, īmānı yazmadı. (5) Anuñ-çün-kim īmān 

ululuġın levĥa- (6) ’l-maĥfūža götürmeyesine didi. Īmān[ı] (7) müǿminler göñline yazdı 

kim (8) ĥaķīķat issileri eydürler kim on (9) sekiz biñ Ǿālem Ǿārifler göñlinde [30b] (1) 

bir źerre ķadr yoķdur dirler. 

İmdi (2) Ǿālem daħı ikidür: Biri ulu Ǿālem- (3) dür, biri (4)  kiçi Ǿālemdür. Ulu 

Ǿālem (5) Ǿārifler göñlidür. Kiçi Ǿālem Ǿarşdan (6) ŝerāya degincedür. Ammā göñül 

vaśfın (7) şerĥ ķılıcaķ söz üküş olur, kitāba (8) sıġmaz. Bu ķadar işāret yiter. İmdi īmān 

(9) daħı iki yol üzredür. İĥsān daħı [31a] (1) iki yön üzredür. Ölüm daħı iki yön (2) 

üzredür. Ammā īmān daħı iki yön (3) üzredür didük: Biri dil-ile iķrār- (4) dur, ikinci 

göñül birle girü dönmekdür. (5) Anuñ-çün kim göñül Tañrıyı bilse dil (6) ŧanuķluķ 

virmese ol kāfirdür. Ammā (7) dil ŧanuķluķ virse göñül girü dönmese ol (8) münāfıķ 

durur. İmdi dili daħı iķrāra (9) gelse göñül daħı girü dönmese [31b] (1) 224   ن  د ار يُق ب لُون  م 

 Ve daħı tevbe (2) ikidür didük: Biri dil-ile istiǾfā225 durur, ikinci (3) göñül ile ا لى  د ار  

peşmānlıķ durur. Nite-kim (4) peyġāmbar Ǿaleyhis’s-selām buyurdı:226  ُب ة  Ve (5) ا لنَّد مُ  ت و 

daħı bir yirde buyurur:   ن بُّ  ما  م  ت  ا ح  و  ص  ن   اّٰللَّ   ا لى   (6)  ت   م  و  ب    ي قُولُ  ُمذ ن ب   ب د  ع   ص  يا ر  ُ ل بَّيك   (7)  ف ي قُوُل اّٰلل 

ن دى   ا ن ت   (8) يا  ع ب دى  ا سأ ُل ما  تُري دُ  ل ٔيك تي   ك ب ع ض   ع  ع ن   م  ما ل ك   ع ن   و   ي مي ن ك   (9)  ق ك   و   ش  ف و  ق ري بُ  و     [32a] (1) 

ة  ا ن ى   ل ٔي ك  دُ ُكم  يا  م  ه  مي ر  ق ل ب ك  ا ش  ن  ض  ُت ل هُ  227 (2) م   Ve daħı eyitdüm tevbe süd gibi (3) gerek ق د  غ ف ر 

nite-kim süd yiline girmez. Ammā źikir (4) daħı ikidür didük. Nite-kim eydür:   ر ك   (5) الذ 

ن ان   ُر ب ال ج  ك  ُر ب ال ل س ان  و  ذ  ك  ان  ذ  ر  ك  ان   (6) ذ  ي م  د   ا ل ى اْل  ُر ب ال ل س ان  ي و  ك  ن ان   228 (7) ف ال ذ  د   ا ل ى ال ج  ن ان  ي و  ُر ب ال ج  ك  ال ذ    و 

                                                 
224 Bir evden diğer eve kabul edilirler. 
225 Metinde “istiġfā” şeklinde geçmektedir. 
226 Pişmanlık tövbedir. (Hadis-i Şerif) 
227 Tövbe eden kulun sesinden daha güzel bir ses yoktur ki o kul Allah'a "Ya Rabbi" diye seslenir. Bunun 

üzerine Allah “Ey kulum! Buyur, ne istiyorsun? Dilediğini iste. Benim katımda sen, sağındaki, solundaki 

ve üstündeki ve kalbinin içne yakın yerdeki meleklerimin bir kısmı gibisin. Ey melekler! Onu affetiğime, 

günahlarını bağışladığıma siz de şahit olun” diye karşılık verir. 
228 İki çeşit zikir vardır: Dil ile zikir, kalp ile zikir. Dil ile zikir imana götürür, kalp ile zikir cennete 

götürür. 
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Ve Ķāle (8) Resū’l-allāhi śalla’llāhu Ǿaleyhi ve selleme   ج ا ي ُت  (9) ل ي ل ةُ ُعر  ا لى  الس مآء  ر 

ث لُ  ن  النُّور  م  ين ة  م  د  ات  خ   (1) [32b] م  رَّ ن  الدُّن يا  ا ل ف  م  ل  م  ل ق ة  ب س ل  س  ن   النُّور    (2)  لَّ  اّٰللَّ   ع رش   م  ج  و  ا ع زَّ ل ه  ا ئَةُ  و  م   

ت ق ب لُ  ب اب   ال ف   (3) ت انُ  ب اب   ُكل    ُمس  بُس  غ ُروسُ  (4)  ة   م  م  ح  ُكل    في ت ع ال ى اّٰللَّ   ب ر  ت ان   (5)  ر   بُس  ن   ق ص  ُكل    في   و   النُّور   م   

ر   (6) ة   ق ص  ر  ن   ُحج  ت   ُكل    في   و   النُّور   م  ُحجَّ ن   ب ي ت   (7)  ف ة   ل ُكل    النُّور   م  ب ع   ُغر  ا ٔية   ا ر  م  ُكل    ب اب   (8)  اع   ب اب   ل  ر  ص  ن   م   م 

راع   و   ذ ه ب   ص  م  ن   (9)  ة   م  ت ق ب ل   ف ضَّ ير   ب اب   ُكل    ُمس  ن   س ر  م   [33a] (1)   ل ى ُكل   س ري ر ن  النُّورالنُّور  ع  اش  م  ف ر   (2) 

ن  ال ُحور   ي ة  م  ار  اش  ج  ق  ُكل   ف ر  ُره ا ا ل ىى د ار  الدُّن ي ا (3)  ف و  ن ص  ب د ت  خ  ر  ف قُلتُ  (4) ال ع ي ن  ل و  س  و  ال ق م  الشَّم   ل غ ل ب  نُور 

يق  ه ذ ا (5) د   ب   ْل  ى   ن ب ى   ه ذ ا ا م  ا ل ى   ص  ين  و  الَّذا (6) ي ار  ر  لذَّاك  لَّ ه ذ ا ل  ج  و  ار   229 (7) ف ق ل  لى   ع زَّ النَّه  ات  ا ن ا ء  الَّلي ل  و  ر  ك 

ا نَّ ل ُهم    İmdi (9) iy Ǿazīzler! Bizüm iki düşmānumuz vardur dirler. Ammā Ǿārifler (8) و 

[33b] (1) ķatında kāfir düşmān degüldür. Anuñ-çün-kim (2) kāfir māl düşmānıdur ve 

daħı ten düşmā- (3) nıdur. Ķatı düşmān İblīsdür. Kim (4) kāfir öldürdügine uçmaķ vācib 

(5) olur. İblīs öldürdügine ŧamu vā- (6) cib olur. Ķavluhu TeǾālā   م  ع دُوٌّ ل كُ  (7) ا نَّ الشَّي ط ان

ile ortaķ olur. Müǿminleri (9) anuñla yoldan -y-Ammā İblīs (8) ol iki 230 
ذُوهُ ع دُوا   ف اتَّخ 

iledür. Ammā hevāyī dilegi beglik [34a] (1) ve baylıķ  ve ammā nefs dilegi dünyā 

sevmek, yimek, (2) içmek, gülmek, oynamaķ. İblīs daħı (3) bunuñla azdurur. Nite-kim 

peyġāmbar Ǿāleyhi’s-selām (4) buyurur:   نَّة ل ى ب اب  ال ج  تُوب ا ع  ك  ا ي ُت م  ن  ر  م  نَّةُ  (5)  اهُ ك ان ت  ال خ  ل ف  ه و  ج 

ن   أوايُه وم  اهُ ك ان ت  النَّرُ  231 (6) م  ۪حيم    Ķavluhu TeǾālā (7) ا ط اع  ه و  ٰيوة    ف ا نَّ ال ج   و  ٰاث ر  ال ح 
ن  ط ٰغى  232 ا م  ف ا مَّ

ب  ه۪  ق ام  ر  اف   الدُّن ي ا  233  (8)م  ن  خ  ا م  ا مَّ نَّة    و  أ ٰوى  234  (9)ف ا نَّ ال ج  ٰوى   235 ه ي  ال م  ن ه ى النَّف س   ع ن   ال ه   236 (1) [34b] و 

                                                 
229 Semaya yükseltildiğim Miraç gecesinde nurdan bir şehir gördüm ki Allah'ın dünyadan bin kat daha 

büyük nurdan zincir halkaları vardır. Onun yüz bin kapısı vardır. Her kapının karşısında Allah'ın rahmeti 

ile ekilmiş bir bahçe vardır. Her bahçe içinde nurdan bir köşk vardır. Ve her bir köşk içinde nurdan bir 

oda vardır. Her oda içinde nurdan bir ev vardır. Her odanın dört yüz kapısı vardır. Her kapının bir 

altından ve bir gümüşten kanadı vardır. Her kapının karşısında nurdan bir koltuk vardır. Her koltuk 

üzerinde de nurdan bir döşek vardır. Her döşeğin üzerinde güzel gözlü hurilerden bir cariye bulunur. O 

cariyenin küçük parmağı dünya yurduna görünseydi, o küçük parmağın nuru güneşe ve aya galip gelirdi. 

Ya rabbi! Bunlar kim için veya hangi dost içindir? Yüce Allah şöyle buyurdu: Bu gece ve gündüz Allah'ı 

zikreden erkek ve kadınlar içindir, ve onlar için benim katımda daha fazası da var. Benim kudretim 

bunlardan daha büyüktür. 
230  “Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Siz de onu düşman ediniz…” (Kur’an 35/6) 
231 Cennetin kapısı üzerinde şunu yazılmış gördüm: Kim nefsani arzularına karşı durursa barınağı cennet 

olur, kim de nefsani arzularına uyarsa cehennem ateşi onun barınağı olur. 
232 “Fakat, artık kim taşkınlık etmiş (haddi aşmış) ise.” (Kur’an 79/37) 
233 “Ve dünya hayatını tercih etmiş ise.” (Kur’an 79/38) 
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أ ٰوى    Ammā daħı bizüm iki dostumuz (2) var. Biri ħulķumuz ve biri Ǿamelümüz. Ve ه ي   ال م 

(3) Ķavluhu TeǾālā   ي ر اُت خ  ال ح  ال ب اق ي اُت الصَّ ل   237 (4) و  ي ر  ا م  خ  ابا  و  ب  ك  ث و  ن د  ر   Ve gūr (5) içinde ع 

ķorķutmaya ve sevindürmeye seni illā (6) ħulķuñ ve Ǿamelüñ. Ve daħı göñül içinde (7) 

iki düşmān vardur: Biri iħlāś ve biri (8) şirk. İkisi żıddur, bir evde sıġmaz. (9) Ve daħı 

īmān küfr-ile żıddur, ikisi bir evde [35a] (1) śıġmaz. Ammā zinā ķılmaķ, ķan eylemek 

ve yol kesmek (2) küfre yazılmaz ve lākin bir uśañlıķdan (3) ve bir mizāĥdan kāfir olur 

el-Ǿıyāźu bi’llāhi. (4) Ve daħı kīne dutmaķ küfre yaķındur. (5) Anuñ-çün-kim 

biregünüñ ne-ķadar ķatı düşmānı (6) olursa üç güne degin kīn dutsa (7) īmānsuz olur. 

Anuñ-çün-kim kīne (8) kāfirlerüñdür ve şefāǾat müǿminlerüñ- (9) dür. Ĥażret-i Resūl 

buyurur: İy Ǿāşıķlar! Anı kim [35b] (1) siz istersiz gendüzüñüzde isdeñ. (2) Nite-kim 

Ĥaķ TeǾālā buyurur:  ُب ُن ا ق ر  ن ح  ن   (3) و  ۪ريد  238 ا ل ي ه  م  ب ل  ال و   İy Ǿāşıķlar! YaǾnī (4) ح 

görmekligiñüz göz-ile mi śanursız veyā söy[le]mek[lik]239 (5) dil-ile mi śanursız veyā 

işitmeklik ķulaġ-ıla mı (6) śanursız veyā göyinmeklik od-ıla mı (7) śanursız veyā ġarķa 

varmaķ śu birle mi (8) śanursız ve yarlıġamaķ ŧāǾat-ıla mı śanursız? (9) Çalap eydür: İy 

ķullarum! Ādem[e] uçmaķ [36a] (1) içinde bir Ǿaźāb ķıldum ki ŧamu içinde (2) anuñ 

gibi ķatı Ǿaźāb yoķ-ıdı ve İbrāhīme (3) od içinde bustān ķıldum. Mūsīyi (4) Nīl 

deñizinden ķurtardum. FirǾavnı (5) anda helāk ķıldum ve dört biñ firi- (6) ştehleri 

göyündürdüm. Hīç anda günāh (7) yoķ ıdı. İy Ǿazīzler! MaǾlūm oldur kim (8) gök 

firişteleri bir kez suç itse (9) ol-dem red ķılur. Ādem oġlanı yüz biñ suç [36b] (1) itse 

bir kez tevbe ķılsa şol dem (2) raĥmet ķılur.  

                                                                                                                                               
234 “O taktirde, muhakkak ki alevli ateş (cehennem), o, barınacak yerdir.” (Kur’an 79/39) 
235 “Ve fakat, kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise (heveslerine 

uymamışsa).” (Kur’an 79/40) 
236 “O taktirde, muhakkak ki cennet, o, barınacak yerdir.” (Kur’an 79/41) 
237 “…Bâki (kalıcı) olan salih ameller (nefsi ıslâh edici ameller), sevap olarak ve emel (ümit) olarak, 

Rabbinin katında daha hayırlıdır.” (Kur’an 18/46) 
238 “…Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kur’an 50/16) 
239 Metinde   ك  .şeklinde yazılıdır ُسي م 
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Ķavluhu TeǾālā   ُ(4) (3) ا نَّ اّٰلله  ي غ ف ر Faśl evvel  240 ُ۪حيم  ا نَّهُ ُهو  ال غ فُ وُر الرَّ
۪ميعا   الذُّنُوب  ج 

Ǿālem faħri yir gök bedri (5) peyġāmbarlar mühri Muĥammed-i Muśŧafa śalla- (6) llāhu 

Ǿaleyhi ve selleme cabbār-ı Ǿālem eydür: Yara- (7) tdum cümle cānları aña āşkāre (8) 

ķıldum. Müǿminler cānın śaġdın yaña (9) ķıldum, münāfıķlar cānın śoldın yaña [37a] 

(1) ķıldum. Andan bular[a] 241    ب  ُكم ُت ب ر   diyü (2) ħiŧāb-ı Ǿizzet eyledüm. Bular cevāb ا ل س 

virdiler. (3) Dilsüz söylediler ve ķulaķsuz işitdiler. (4) Śaġdın yañası belī didiler. Śol- 

(5) dın yañası belā didiler. Cabbār-ı Ǿālem iki- (6) leyin suvāl eyledi. Ol kim śoldın (7) 

yañası belī didi, bir niçesi belā didi idi. (8) Bular dört gürūh oldılar. Evvel (9) belī diyüp 

śoñra yine belī diyen Müsülmānın ŧoġdı, [37b] (1) Müsülmānın öldi. Ol kim evvel belā 

didi. (2) Śoñra belī didi. Kāfirin ŧoġdı, Müsülmā- (3) nın öldi. Ol kim evvel daħı belā 

didi, (4) śoñra daħı belā didi. Kāfirin ŧoġdı, (5) kāfirin öldi. Ol kim evvel belī didi, (6) 

śoñra belā didi neǾūźubi’llāh. Müsülmānın (7) ŧoġdı, kāfirin öldi el-Ǿıyāźu bi’llāh. (8) 

Rāvī eydür: Tañrı Ǿazze ve celle ādemi dört (9) dürlü nesneden yaratdı. Dört aśıl [38a] 

(1) ķıldı, dört gürūh oldı. Dört (2) dürlü ārzūları var. Nite-kim Ten͡gri (3) Ǿazze ve celle 

buyurur:   ن ن س ان  م  ل ق  اْل   ار   Yaratdum ādemi (5) ķuru balçıķdan saġsı gibi,  242 (4) خ  ال ف خَّ ال  ك  ل ص  ص 

andan ķırķ (6) yıl Mekke-y-ile Yemen Ŧāyif arasında tā (7) ol vaķta-degin kim ādeme 

cān virdi. (8) Ĥaķ TeǾālā Cebrāǿīle buyurdı kim: Sen od (9) alġıl ve İsrāfīle buyurdı 

kim: Sen [38b] (1) yil al ve ǾAzrāǿīle buyurdı kim: Sen (2) ŧopraķ alġıl. Oddan ün 

gelür kim (3) ben göyündürem ve śudan ün gelür kim (4) ben ġarķ ķılam. Yilden ün 

gelür kim (5) ben śavuram. Ŧopraķdan ün gelür kim (6) śoram. Andan firiştehlere nidā 

geldi kim: (7) Elüñüzdekileri bıraġuñ. Andan bıraķdılar, (8) cemǾ oldı ķarışdı.  

                                                 
240 “…Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

(Kur’an 39/53) 
241 “…Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?...” (Kur’an 7/172) 
242 “Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.” (Kur’an 55/14) 
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Ten͡gri TeǾālā ol (9) dört düşmān arasından göñüli yaratdı. [39a] (1) Ammā 

bāŧın işlerinüñ243 yolı göñül (2) içinden durur. Göñlüñüz ĥāżır (3) dutuñ. Ķulaġuñuz saķ 

dutuñ. (4) Bunda Ǿacāyib sözler var. ǾAzrāǿīl yirden (5) ŧopraķ aldı, yir iñledi. İlāhī 

beni (6) eñsdüñ! Didi. Ammā ādemi dört (7) nesneden yaratdı. Dört aśıl ķıldı. (8) Ve 

dört gürūh oldılar. Ve dört (9) dürlü ŧāǾātları var ve dört [39b] (1) dürlü ārzūları var. 

Ammā evvel gürūh (2) Ǿābidler durur. İkinci gürūh (3) zāhidler durur. Üçünci gürūh 

Ǿā- (4) riflerüñ durur. Dördinci gürūh muĥib- (5) ler durur. Ammā Ǿābidler didigümüz 

şerīǾat (6) ķavmı durur. Bularuñ aślı yilden (7) durur. Ķanķı gişi kim şerīǾat (8) 

daǾvīsin ķılsa yil bigi śāfī gerek. (9) Yil esmeye-y-idi cümle Ǿālem [40a] (1) helāk ola-

y-ıdı hem şerīǾat olma- (2) ya-y-ıdı, cümle Müsülmānlar helāk ola- (3) y-ıdı. Zīrā 

şerīǾat ve cümle Ǿilim (4) anuñ-çün-kim (5) Ķur’ān ile maǾlūm (6) oldı. Nite-kim Ĥaķ 

TeǾālā buyurur: (7)   ت اب ْل  ي اب س  ا ْلَّ ف۪ ي ك  ط ب  و  ْل  ر   İmdi key saķınġıl. Ǿİlim ُم۪بين   244 (8) و 

Ķur’ān (9) içüñde olup sen ŧaşda olmaġıl. [40b] (1) İblīs gibi maĥrūm olmaġıl. Ķur’ān 

(2) içinde bulunsa, emr işlese Ten͡gri (3) buyruġın yirine getürmiş olur. (4) Ammā ikinci 

zāhidler durur. Bularuñ (5) aślı oddan durur. Ķanķı gişi (6) zāhidlik daǾvīsin ķılsa od 

gibi (7) göyünmek gerek. Anuñ-çün kim (8) od göyner hem göyündürür. Ammā (9) 

üçünci gürūh Ǿārifler durur. Bularuñ [41a] (1) aślı śudan durur. Ķanķı gişi kim (2) 

Ǿārıflıķ daǾvīsin ķılsa śu gibi arı (3) gerek. Śu bir yaşıl gevher idi. (4) Ĥaķ TeǾālā bir 

ķudret nažarıla baķdı. (5) Gevher śu olup aķdı. Ammā Ǿārif (6) aślı śudan durur. Śu ilk 

gendüni (7) arıdur. Andan arusuzları arıdur. Āde- (8) mī gerek śuya yaraya, śu gerek (9) 

ŧahārete yaraya, ŧahāret gerek namāza [41b] (1) yaraya, namāz gerek Tañrıya yaraya. (2) 

Nite-kim Ǿārif eydür: Degme dil mi (3) anı yād ķılmaġa yaraya, degme ŧāǾat mı (4) 

                                                 
243 Metinde “islerinüñ” şeklinde geçmektedir. 
244 “…Bir yaş yoktur, bir kuru yoktur ki apaçık bir kitabın içinde bulunmasın.” (Kur’an 6/59) 
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anuñ ħazīnesine yaraya. Yā degme (5) göñül mi anuñ maǾrifetine yaraya? (6) Ammā 

dördünci gürūh muĥibler durur. Bularuñ (7) aślı ŧopraķdan durur. Ķanķı gişi kim (8) 

muĥıblıķ daǾvīsin ķılsa ŧopraķ gibi (9) gerek. Ol teslīm rāżī ola. Nite-kim [42a] (1) 

eydür: 245   ل ه ُع ا لى  ا ص  ج  ء  ي ر   ,Bes, dükeli nesne aślına döner didük. (3) İmdi od oda (2) ُكلُّ ش ي 

śu śuya, yil yile, (4) ŧopraġ ŧopraġa döner. Pes śorśalar (5) kim eyide, ben neye kim 

isem yine ol- (6) ven. Nite-kim eydür Ĥaķ TeǾālā ا ن ه  ا  (7) م  ن ه  م  ا نُ۪عيدُُكم  و  ۪فيه  ل ق ن اُكم  و   246 (8) خ 

ٰرى ة  اُخ  ُجُكم  ت ار  ر    نُخ 

İmdi ayıtdu- (9) ķ kim ādem dört gürūhdur didük. Dört [42b] (1) dürlü ŧāǾatları 

var ve dört dür- (2) lü ārzūları var. Evvel gürūh (3) Ǿābidler durur. Bularuñ ŧāǾatları (4) 

biş namāz durur. Ve zekāt ve oruç (5) ve ĥac ķılmaķ durur. Ve ārzūları dünyāyı (6) ve 

āħireti bile istediler. Ammā ikinci (7) gürūh zāhidler durur. Bularuñ (8) ŧāǾatları 

Ǿibādet ve ümīd dutmaķ durur (9) ve dünyāyı terk itmişler [43a] (1) durur ve ārzūları 

daħı terk itmişler durur, (2) āħireti isterler. Ammā üçünci gürūh Ǿārif- (3) lerüñ durur. 

Bunlaruñ ŧāǾatları teġayyur ve nažar (4) ve seyir durur ve bunlar Ten͡gri TeǾālāyı 

severler. Ten͡gri TeǾālā daħı (5) buları sever ve bularuñ ārzūları dünyāyı (6) ve āħireti 

terk itmişler durur. Çalabuñ sev- (7) güsine ķalmışlar durur. Dördünci gürūh (8) 

muĥibler durur. Bularuñ  ŧāǾatları (9) müşāhede ve münācāt durur. Ve bular Tañrıyı 

[43b] (1) bulmışlar durur. Gendülerin yavu ķılmışlar (2) durur.  

Nite-kim Ĥaķ TeǾālā gök firiştelerin (3) dört gürūh ķıldı. Dört dürlü ŧā- (4) 

Ǿatları var. Bir niçesine ķıyām virdi. RukūǾ, (5) sücūd ve teşehhüd virmedi. Ve bir 

niçesine rukūǾ (6) virdi. Ķıyām, sücūd ve teşehhüd virmedi. (7) Ve bir niçesine sücūd 

virdi. Ķıyām, rukūǾ (8) ve teşehhüd virmedi. Ve bir niçesine teşehhüd virdi. (9) Ķıyām, 

                                                 
245 Herkes aslına çeker. 
246 “Sizi ondan yarattık, sizi ona iade edeceğiz ve sizi bir başka sefer ondan çıkaracağız.” (Kur’an 20/55) 
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rukūǾ, sücūd virmedi. Bu dört [44a] (1) dürlü ŧāǾatı dükelisin ādem oġlanına (2) virdi. 

Firiştehler birisi işledügini birisi (3) işlemez. Ādem oġlanı dükelin bile işler. (4) Bu 

dükeli raĥmet degül midür?  

Ol seyyidi (5) kevneyn Resūlü ŝaķaleyni Muĥammed-i Muśŧafa (6) böyle beyān 

ķılur kim Ǿālimler yüzine (7) baķmaķ Ǿibādet durur. Velīkin ol (8) Ǿālim kim Ǿilm 

içinde Ǿāmil ola. (9) Ammā bir niçeler Ǿālimler var. Ħalķa söylerler, [44b] (1) 

gendüler dutmazlar. Lācerem ķıyāmet gü- (2) ninde muǾāķabet bulalar. CaǾfer-i 

Śādıķa (3) śordılar 247  ُضى  هللاُ ع نه  Ol ķanķı Ǿālim- (4) dür? Eyitdi: Ol Ǿālim kim ر 

Ǿilmüñ içinde (5) ola, Ǿilm anuñ içinde olup ol ŧaşda (6) olmaya. Ammā Ǿālimler daħı 

dört dürlüdür: (7) Biri ismīdür248, ikinci resmīdür, üçünci kesbīdür, (8) dördünci aślīdür. 

Ammā ism-i Ǿilm oldur kim (9) Ǿilimden az üküş ķadar meded adın bildi. [45a] (1) 

Anuñla gendülerine Ǿālim adın virürler. Mechūl (2) ķavm içine düşerler. Gendüleri[n] 

bulara Ǿālim (3) gösterürler. Ammā ikinci resmīdür. Bular (4) kitāb oķurlar ve ders 

eydürler (5) ve mesǿeleye cevāb virürler. Velākin Ǿamelden (6) hīç nesneleri yoķdur. 

Ve bunuñ gibi Ǿālim meŝeli (7) ĥac ķılmadın ĥācılıķ nişānın gösterüp (8) ĥac sözin 

söyler gibidür. Üçünci kesbīdür. (9) Bular Ǿilim ögrenürler ve (pīşe dutarlar) ŧamaǾ 

[45b] (1) ķılurlar ve pīşe dutarlar ve anuñla dünyāyı (2) cemǾ ķılurlar. (3) Dünyā fānī, 

Ǿilim bāķī. Bāķīyi virürler, fānīyi (4) alurlar. Ķadrin ķıymetin bilmezler. Ǿİlmi ħor 

ķılur- (5) lar. Ammā dördünci aślī-durur. Bular Ǿilmüñ (6) aślın bilmişler durur ve 

ferǾin ögre- (7) nmişler durur ve ferǾi birle ŧāǾat ķılmışlar  (8) durur. Aślı birle 

maǾrifeti bilmişler durur.  

                                                 
247 Allah ondan razı olsun. 
248 Metinde “ismidür” şeklinde geçmektedir. 
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Nite-kim (9) peyġāmbar Ǿaleyhi’s-selām eyitdi: Çalap celle ve Ǿalā [46a] (1) 

ādem oġlanına dört göz virdi: İkisi (2) başda ve ikisi göñülde. Baş göz-ile (3) Ĥaķķı 

görürler.249 Ammā kimsenüñ kim (4) göñli gözi olmasa göñülden ne (5) ħaberi var? 

Biregü şeker yimese dadın ne bile? (6) Ammā cumardlıķ daħı dört dürlüdür: Evvel (7) 

māl cumardlıġıdur, (8) ikinci ten cumardlıġıdur, üçünci cān cumard- (9) lıġıdur, 

dördünci göñül cumardlıġıdur. Ammā [46b] (1) evvel māl cumardlıġı baylaruñdur. Ten 

(2) cumardlıġı zāhidlerüñdür. Cān cu- (3) mardlıġı şehīdlerüñdür. Göñül (4) cumardlıġı 

Ǿāriflerüñdür. (5) Ĥażret-i Resūl śalla’llāhu Ǿaleyhi ve selleme (6)   ل ق سام   خ  اح  ق ب ل  اْل  ج  و  اْل  ر 

ات ه   اح   (7) اربع  مَٔ و  اق  ق ب ل  اْل  ر  ل ق  اْل  رز  ات   (8) س ن ة  و  خ  ل ق  ال ُمق دَّر  ائَة  س ن ة  و  ج  ب ع  م  اح   Ķavluhu (9) و  ا ر  و  اْل  ر 

سي ن  ا ل ن  س ن ة  250 ق ب ل   م  رُ  TeǾālā 251 (1) [47a] ج  ي ق د  اءُ  و  ن  ي ش َٓ ق  ل م  ز  ُ ي ب ُسُط الر     ا ّٰلله

(2) Faśl ammā ķaçan-kim Ĥaķ TeǾālādan (3) yārī diledük. MaǾrifeti bize yārī 

viribidi. MaǾrifet (4) biş nesne duta geldi: Evvel ilhām, ikinci (5) fehüm, üçünci Ǿışk, 

dördünci şevķ, bişinci (6) maĥabbet. Bu biş nesne ħilķatdür.252 Cān içine (7) girdi. 

ǾAķla muvāfaķat eyledi. Cümle nesneyi (8) bildi. İmdi cümle cānāvarlar cān birle (9) 

diridür. Cān daħı maǾrifet birle diridür. [47b] (1) Ammā Ǿārifler ķatında cān biş durur, 

(2) ol ki ĥayvānlar durur. Cān üç durur: (3) Evvel cān oldur-kim tenleri diri dutar. İkinci 

(4) cān oldur-kim ŧaǾām yir, śu içer, yimese (5) içmese ölür. Bes ol nesne kim diri ķılsa 

ol-daħı (6) cān olur. Üçünci cāna revān dirler. Anuñ-çü- (7) n-kim revān dirler (anuñ-

çün-kim) revāndalıķ (8) ķılur. İlden ile varur, gelür ve düş görür. (9) Dördünci cān 

maǾrifet durur. Nite-kim anuñ-çün [48a] (1) kim teni diri ķılan cān durur. Cānı (2) diri 

ķılan maǾrifet durur. Nite-kim (3) bir būsitān çiçeklenür, śuvarılmış bū- (4) sitān diri 

                                                 
249 Metinde “görerler” şeklinde geçmektedir. 
250 Ruhlar cisimlerden dört yüz bin sene önce yaratıldı. Rızıklar ruhlardan dört yüz bin sene önce 

yaratıldı. Mukadderât ise ruhlardan bin sene önce yaratıldı.  
251 “Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar…” (Kur’an 13/26) 
252 Metinde “ħilǾat” şeklinde geçmektedir. 
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olur. İmdi bu maǾrifet daĥı (5) cānuñ śuyı durur. Dīn cānuñ būsitānı (6) durur. Ammā 

bişinci cān Ǿışķ durur. Eger (7) bir muĥib ķul didügi vaķtın Ĥaķ TeǾālā (8) lebbeyk yā 

ķulum! dimese-y-idi ol-dem cān (9) teslīm ķıla-y-ıdı. Pes bilüñ kim muĥib- [48b] (1) ler 

ilāhī Çalap ķatında żāyiǾ olmaz. Ammā maǾrifet (2) bir aġaçdur kim Ǿārifler göñlinde, 

(3) başı gökdedür. Ķavluhu TeǾālā ا لُه  اء    253 (4) ا ص  ا ف ي السَّم َٓ ُعه  ف ر   Ol aġacuñ (5) başı ث اب ت  و 

tevĥīddür, ortası īmān, dibi (6) yaķīnlıķ, köki iħlās, buŧaġı emr-i (7) nehiy, yapraġı ħavf 

[u] recā, yimişi Ǿilm-i Ķur’ān. (8) Ol aġacuñ biş buŧaġı var. Biri şevķ (9) ikinci 

maĥabbet üçünci inābet dördünci irādet [49a] (1) bişinci ķurbet.  

Ammā ĥikāyet gelmişdür (2) kim Ĥasanü’l-Baśrī254 raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi (3) 

bir çārşūda gördi bir dirnek var. (4) Ol dirnekde bir ŧabīb yigit (5) oturmış ħalķuñ 

mizācın dutar. Ĥasan (6) eydür: Benüm daħı mizācum dut dir. Eydür: (7) Senüñ 

Ǿilletüñ var. Eydür: Nedür? Eyitdi: (8) Senüñ Ǿilletüñ ilāhī Ǿışķdur, dünin uyımaz- (9) 

sın içüñ göyner ŧaşuñ yanar ne-diseñ [49b] (1) bilmezsin. Eyitdi: Belī böyledür. Baña 

(2) daħı hīç dermānuñ var mı kim rā- (3) ĥat olsam? Eyitdi: Otlarumuñ eyüsi (4) senüñ-

çündür. Eyitdi: Benüm biş dürlü (5) Ǿilletüm var. Evvel Ǿilletüm yazuķ üküş (6) 

ķıldum, Ǿāķıbetüm nite olasın bilmezin. İkinci (7) Münkir ve Nekir suvāline cevāb 

virmezin. (8) Üçünci ķaçan yol iki olsa ķanķı yola (9) varasım bilmezem. Dördünci 

ķaçan ķıyāmet güni [50a] (1) olsa aķlu ķaralu biti ķanķısı benüm (2) olasın bilmezven. 

Bişinci  ŧamuǾ Ǿaźābı (3) ķorķısın ķatılıġın bilmezven, ol Ǿaźābdan (4) ķorķarven. Bu 

biş dürlü ġuśśadan (5) özüm göyner, ne ķılasum bilmezven. Beñzüm (6) śarusı 

andandur.  

                                                 
253 “…Kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.” (Kur’an 14/24) 
254 Metinde “Haśani’l-Baśrī” şeklinde geçmektedir. 
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Yigit eydür: İy ħoca! (7) senüñ ol biş dürlü Ǿilletüñe benüm (8) biş dürlü otum 

var, aña dermān (9) durur. Velīkin eyitmek benden kefāret [50b] (1) itmek senden. Ol 

biş dürlü ot (2) oldur kim: Evvel Tañrı ŧāǾat yapra- (3) ġın gerek. İkinci Ten͡griden ķor- 

(4) ķmaķ yimişi gerek. Üçünci ħālıślıķ (5) śuyı gerek. Dördünci perhīzkār- (6) lıķ 

tuħmın gerek. Bişinci Müsülmānlar mā- (7) lından ŧamaǾın kesmek gerek. Bu 

ayıtduġum (8) biş dürlü otı alġıl. Zāhidlik (9) havanına ķoyġıl. Ümīd toķmaġıla anı dög 

[51a] (1) gil. Andan anı Ǿilim elegine ķoyġıl. (2) Ħıyānetsüz yaķīn göñül ile anı ele- (3) 

gil. Ol elek içinde biş dürlü (4) kepek ķalur. Ol biş dürlü kepek: (5) Evvel benven diyüp 

tekebbürlik ķılmaķdur. İkinci (6) göñlinde kīne ve ĥased dutmaķ durur. (7) Üçünci 

göñlin ulu dutmaķ-durur. (8) Dördünci tīz buşmaķ durur ve śabursuzluķ (9) durur. 

Bişinci bu cihānı sevmek, ölümin [51b] (1) unutmaķ durur. Ayıtduġum biş dürlü Ǿilleti 

(2) göñlüñden daşra çıķarmayınca özüñ isi (3) arınmaya, beñzüñ nūrı gelmeye. Ammā 

tevbe ķıl- (4) maķ şefāǾatin alġıl. Ķur’ān oķımaķ çömlegine (5) ķoyġıl. Yılda bir ay 

oruç dutmaķ odıla (6) bişürgil. Śabır çömçesi-y-ile bulaġıl. (7) Tamām bişdükden śoñra 

ħālıślıķ dirgisine (8) ķoyġıl. ĶanāǾat  ķaşuġıla günde biş (9) ķurla  aşaġıl. Ol biş ķaşuķ 

didigümüz [52a] (1) biş vaķt namāz vaķtı durur. Ol biş (2) ķaşuķ içindeki biş loķma aş 

didigümüz (3)  biş vaķt namāz ķılmaķ durur. Sen[üñ] ayıtdu- (4) ġuñ biş dürlü Ǿillete 

bu ben[üm] ayıtduġum (5) biş dürlü kefāreti eylegil. Eger (6) dermān olmazsa yarın 

ķıyāmet güninde (7) ben utlu olaven.  

Cabbār-ı Ǿālem biş (8) dürlü gişiye benüm düşmānum durur dir. (9) Bulara 

benüm dostluġum yoķ-durur didi. [52b] (1) Evvel anlar kim bulara māl niǾmet virdüm. 

(2) Bular anı muŧriblere virdiler ve ħamra virdiler (3) ve fesāda ħarc eyleyenler benüm 
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düşmānumdur (4) dir. Nite-kim Ĥaķ TeǾālā buyurur:   فُوا ر  ْل   تُس  ۪فين    255 (5) و  ر  بُّ  ال ُمس   ا نَّهُ ْل  يُح 

İkinci ĥelāl (6) ĥarām arasında ĥad ķodum. Ol ĥaddan geçen- (7) ler benüm 

düşmānumdur didi. Ķavluhu TeǾālā (8) 256  بُّ ال ُمع ت ۪دين ْل  ت ع ت دُوا  ا نَّ اّٰلله  ْل  يُح   Üçünci anlar (9) و 

kim tekebbürlik ķıldılar ve gögüs [53a] (1) gerdiler. Ķavluhu TeǾālā   َّبُّ ُكل ُ ْل  يُح  اّٰلله  (2) و 

ت ال  ف ُخور    257  .Dördünci anlar kim bir ķaŧre (3) śudan yaratdum. NiǾmetüm-ile bisledüm ُمخ 

Benüm ħiźmetümi (4) ķodılar, ħaça ŧapdılar. Ķavluhu TeǾālā   بُّ ال ك اف ۪رين  258   (5) ا نَّ اّٰلله ْل  يُح 

Bişinci anlar kim bulara (6) pādişāhlıķ virdüm. Buları ol żaǾīf ķu- (7) llarum üzerine 

ķavī ķıldum. Bular žulüm itdiler. (8) Ķavluhu TeǾālā   259ال ۪مين بُّ الظَّ ُ ْل  يُح  اّٰلله  و 

Ammā (9) daħı Ĥaķ TeǾālā biş dürlü gişiye benüm [53b] (1) dostumdur dir. 

Bularuñ birle düşmān- (2) lıġum yoķ durur. Ķavluhu TeǾālā 260   َُٓبُّون ه يُح  بُُّهم   و   İkinci (3) يُح 

anlar kim arı ābdest alurlar. (4) Mescide varup cemāǾati ile namāz ķılurlar. (5) Benüm 

dostum durur. Ķavluhu TeǾālā ُ  بُّ  (6)  ۪فيه    ۪فيه ُ  يُح  اّٰلله ُروا   و  بُّون   ا ن   ي ت ط هَّ ال   يُح  ج  ۪رين   261 (7)  ر   ال ُمطَّه  

Dördünci anlar kim yazuķlarına (8) tevbe ķılurlar. Ķavluhu TeǾālā  ُّب  262 (9) ا نَّ اّٰلله  يُح 

ا۪بين    Bişinci anlar kim benüm rıżām ve ħoşnūd- [54a] (1) lıġum isdeyüp kāfirler birle التَّوَّ

doķışdılar. (2) Ķavluhu TeǾālā   بُّ الَّ۪ذين  يُق ات لُون ۪بيل ه۪  263 (3) ا نَّ اّٰلله  يُح   Bu ħaber maǾnīsi ۪في س 

oldur kim (4) yaǾnī ögrenmek. Ǿİlmi ol Ǿālimlerden (5) ögrenüñ kim bular bu biş 

nesneyi (6) işleyeler ve ayruķları daħı aña ündeye. Bunuñ (7) gibi Ǿālim ķatında oturuñ 

ve bunlardan (8) Ǿilim ögrenüñ. Bunuñ gibi Ǿālimler bu za- (9) mānda az bulunur. Çoķ 

Ǿālimler var bu ħaberi [54b] (1) söylerler. Ķavmı īmin ķılurlar ve gendü- (2) ler bunuñ 

ile Ǿamel eylemezler. Lācerem ķıyā- (3) met güninde muǾāķabet bulalar ve bular (4) 

                                                 
255 “…Fakat israf etmeyin. Şüphesiz O israf edenleri sevmez.” (Kur’an 7/31)  
256 “…Aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Kur’an 2/190) 
257 “…Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.” (Kur’an 57/23) 
258 “…Allah kafirleri sevmez.” (Kur’an 3/32) 
259 “…Allah zalimleri sevmez.” (Kur’an 3/57) 
260 “…Onlar da O’nu severler…” (Kur’an 5/54) 
261 “…Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever.” (Kur’an 9/108) 
262 “… Ve temizlenenleri sever.” (Kur’an 2/222) 
263 “Muhakkak ki Allah, kendi yolunda savaşanları sever…” (Kur’an 61/4) 
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işlemedin söyledüklerin yüzlerine u-(5) ralar. Ķavluhu TeǾālā   نُوا ل م ا الَّ۪ذين  ٰام   264 (6) ي َٓا ا يُّه 

ا ْل  ت ف ع لُون      ت قُولُون  م 

Ammā bilgil kim (7) şekk-ile yaķīn aġu-y-ıla ŧaǾāma beñzer. Ammā (8) nite-

kim tenüñüz bislersiz ŧaǾām ile dīnüñ (9) bisleñ yaķīnlıķ ile. Ammā ŧaǾāmsuz ten 

helāk [55a] (1) olur. Ten helākligi cān gidicek- (2) dür. Ve dīn helākligi yaķīnlıķ ve (3) 

īmān gidicekdür. Ammā bilgil kim (4) faśl ŧamu ehli yidi yirde feryād (5) diyeler. Yidi 

dürlü cevāb gele. Evvel (6) ölüm ĥālinde feryād diyeler. Bir zamān mühlet (7) diyeler. 

Tā namāz ķılalum, śadaķa virelüm ve ĥac (8) ķılalum, śāliĥlerden olalum diyeler. 

Ķavluhu (9) TeǾālā   دَّق ل  ق ۪ريب   ف  ا صَّ ى ا ج 
۪نَٓي ا ٰلَٓ تـ  ر  ْل َٓ ا خَّ ال ۪حين   265 (1) [55b] ل و  ن  الصَّ ا ُكن  م   Cevāb و 

gele (2) ayduķ mühlet yoķ diyü. Ķavluhu TeǾālā (3) 266   ا لُه  اء  ا ج  ُ ن ف سا  ا ذ ا ج َٓ ر   اّٰلله خ   ل ن   يُؤ   (4) و 

İkinci ĥisāb vaķtında aydılar ilerü işidür- (5) dük, işüñ  ĥaķīķatin buġur bildük. İmdi (6) 

bizi dünyāya iledüñ. İmdi śāliĥ Ǿamel ķıla- (7) lum. Ķavluhu TeǾālā  ع ن ا س م  ن ا و  ر  بَّـن َٓا ا ب ص    ر 

ـال حا   267 (8) ل  ص  ع ن ا ن ع م  ج   ǾAmel ķılalum. Cevāb (9) gele: Hidāyet viresimissem dünyāda ف ار 

vireyidüm. [56a] (1) Ķavluhu TeǾāā  ت ي ن ا ُكلَّ ن ف س  ُهدٰ  ا ٰ ئ ن ا ْل  ل و  ش   Üçünci ķaçan-kim ه ا 268 (2) و 

Ǿaźāb gör- (3) seler eyideler: Ķavluhu TeǾālā  ن َٓا ر  بَّـن َٓا ا خ   ل  ق ۪ريب    269  (4) ر  ى ا ج 
 ,Cevāb gele ا ٰلَٓ

nite-kim (5) Ĥaķ TeǾālā buyurur:   تُم ل م  ت ُكونَُٓوا ا ق س م  ال    270 (6) ا و  و  ن  ز  ا ل ُكم  م  ن  ق ب ُل م   Dördünci (7) م 

ķaçan-kim ŧamuya girseler eydeler: (8) İlāhī bizi iki kez öldürdüñ ve iki (9) kez 

dirgürdüñ. Yazuġumuza muķır [56b] (1) olduķ. Hīç dermān ola mı ki bizi (2) girü 

dünyāya iletseñ, tā uçmaġa lāyıķ (3) Ǿamel ķılsavuz? Ķavluhu TeǾālā   تَّن ا اث ن ت ي ن بَّن َٓا ا م   (4) ر 

                                                 
264 “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Kur’an 61/2) 
265 “…Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!...” (Kur’an 63/10) 
266 “Ve Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez…” (Kur’an 63/11) 
267 “…Rabbimiz! biz gördük ve işittik. Artık bizi döndür, biz salih amel yapalım…” (Kur’an 32/12) 
268 “Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik…” (Kur’an 32/13)  
269 “…Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele…” (Kur’an 14/44) 
270 “…Daha önce sizin için bir gitme yoktur.” (Kur’an 14/44) 
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ل   ف ن ا ب ذُنُوب ن ا ف ه  ت ر  ت ن ا اث ن ت ي ن  ف اع  ي ي  ا ح  ن  س ۪بيل   271 (5) و   Cevāb gele ķaçan-kim (6) Tañrıyı bir ا ٰلى ُخُروج  م 

bilmege ünseler […] kāfir olur- (7) duñuz. İmdi kāfirler ŧamudan çıķmaķ (8) yoķdur. 

Ķavluhu TeǾālā   ُد ه ح  ُ و  ي  اّٰلله نُوا   272 (9) ا ذ ا دُع  م  ك  ب ۪ه تُؤ  ر  ا ن  يُش  تُم   و   Bişinci [57a]  (1) māliklere ك ف ر 

yalvaralar, şefāǾat ķıluñ diyü. Ķav- (2) luhu TeǾālā ل  ي ن ا ال ُك ل ي ق ض  ع  ا ي ا م  ن اد و  بُّك    273  (3) و   ر 

Cevāb gele siz ŧamu içinde muķīm- (4) lerdensiz diyü. Ķavluhu TeǾālā   274 (5) ق ال   ا نَُّكم 

ثُون   اك   Altıncı biñ yıl śabur ķılalar, söylemeyeler. (6) Ķaçan-kim rāĥat olmayıcaķ م 

eydeler: Berāber- (7) dür, biz śabur ķılduġumuz daħı ķılmaduġumuz (8) daħı biz[e] 

ķurtılmaķ yoķdur diyeler. Ķavluhu TeǾālā (9)   ا ل ن ا م  ب ر  ن َٓا ا م  ص  ع  ز  ل ي ن َٓا ا ج  اء  ع  ن  س و َٓ ن ا م   [57b] (1) 

۪حيص    275 ذ ابا    276 (2) ف ذُوقُوا ف ل ن  ن ۪ز  Cevāb gele م   Yidinci Çalaba yalvara- (3) lar biñ yıl يد ُكم  ا ْلَّ ع 

bizi bundan çıķarġıl diyü. (4) Ķavluhu TeǾālā ا ف ا ن  ُعد ن ا ن ه  ن ا م  ج  ر  بَّـن َٓا ا خ  ال ُمون   277 (5) ر   ف ا نَّا ظ 

Cevāb gele baña (6) ayruķ söylemeñ diyü. Ķavluhu TeǾālā ا ُؤُ۫ س  ل  ُمون   278 (7) ق ال  اخ  ْل  تُك  ا و     ۪فيه 

Nite-kim ĥikāyet (8) içinde gelmişdür: Meger bir ĥoca (9) bir ķuşcuġaz satun 

almış idi. Ol ķuş- [58a] (1) cuġazuñ āvāzı ġāyetde ħoş geldükden (2) ötürü ķafaś içinde 

bisledi şekerler-ile dāyim. (3) Rūzgār geçdi, hīç ķuşdan söz āvāza (4) gelmedi. Bir gün 

ħoca ķaķıdı. Ķafaśa (5) od ķodı. Yana yana ol ķuşcuġaza geldi. (6) Ol ķuş bu kez  

çaġırdı. Eydür kim: (7) İy ħoca! Mided dir. Ħoca eydür: Ben seni aġır bahāya aldum (8) 

kim senüñ āvāzuñ işidem diyü. Bunca rūzi- (9) gār geçdi hīç söy[le]medüñ. Bugün kim 

[58b] (1) oda düşdüñse eydürsin kim mided (2) dirsin. İmdi benden saña mided yoķ. (3) 

                                                 
271 “…Ve bizi iki defa dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık çıkmaya bir yol var mı?” (Kur’an 

40/11) 
272 “…Sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ettiniz, O'na ortak koşulduğunda ise 

inanıyorsunuz.” (Kur’an 40/12) 
273 “Ve: ‘Ey malik! Rabbin bizim üzerimize hüküm versin’ diye seslendiler.” (Kur’an 43/77) 
274“… ‘Muhakkak ki siz, kalacak olanlarsınız.’ dedi.” (Kur’an 43/77) 
275 “…Sabretsek de, sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur. dediler.” 

(Kur’an 14/21) 
276 “Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.” (Kur’an 78/30) 
277 “Ey Rabbimiz! Bizi oradan çıkar. Bundan sonra dönersek; o zaman biz, mutlaka zalimler oluruz.” 

(Kur’an 23/107) 
278 “Allah, ‘Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!’ der.” (Kur’an 23/108) 
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Dıñsuz durġıl, söylemegil nükte. Hem (4) cabbār-ı Ǿālem buyurur. Müǿminler eydür 

kim: (5) Ben seni satun aldum dir. Ķavluhu TeǾālā (6) ا ف ا ن  ُعد ن ا ف ا نَّا ن ه  ن ا م  ج  ر  بَّـن َٓا ا خ  ظ  ال ُمون  279  ر 

(7) Cevāb gele baña ayruķ söylemeñ diyü. Ķavluhu (8) TeǾālā   ۪نين م  ن  ال ُمؤ  ت ٰرى م   (9) ا نَّ اّٰلله  اش 

ال ُهم   280 و  ا م  ن   Gendü niǾmetüm-ile bisledüm. Ķavluhu [59a] (1) TeǾālā 281 ا ن فُس ُهم  و  ف ي ن ا م  ط  اص 

ن ا   ب اد   .Namāz, Kur’ān, (2) tesbīĥ ve tehlīl buyurdum tā senüñ āvāzuñ işidem (3) diyü ع 

Ķavluhu TeǾālā 282   ا ۪صيل ة  و  ر  ب  ُحوهُ بُك  س   Sen dünyā sarāyında tesbīĥ, tehlīl terk (5) (4) و 

eyledüñ. Benüm buyruġumı yirine getürmedüñ. Bu- (6) günki gün ħışmuma düşdüñ ise 

eydür- (7) sin kim  ا ف ا ن  ُعد ن ا ف ا نَّا ظ ا ن ه  ن ا م  ج  ر  بَّـن َٓا ا خ   .dirsin. Saña feryād yoķdur ل ُمون   283 (8) ر 

Dilüñ (9) dutġıl, ayruķ söylemegil. ا ا ۪فيه 
ُؤُ۫ س  ل  ُمون   284 (1) [59b] ق ال  اخ  ْل  تُك    و 

Faśl ammā ilerü eyitdük (2) kim cānı diri ķılan maǾrifetdür (3) didük. İmdi bu 

cānuñ ölümi nedendür? MaǾri- (4) fet olıcaķ neyçün dirilmişdür, maǾrifet (5) 

olmayıcaķ cān anuñ-çün ölmişdür kim nefs (6) bir ķovuķ başdur. Cān ölmegi ol başdur. 

(7) Cān ölmegi ol baş zaħmındandur. (8) Bu maǾrifet bir ulu ĥakīmdür. Geldi (9) ol 

başuñ yiri ŧamu ķapusından. Sekiz [60a] (1) uçmaķ ķapusında yidi göki ve maĥabbet o- 

(2) dıla ŧafladı. Sekiz uçmaķ ķapusından (3) sekiz dürlü şarāb getürdi. Anuñ (4) üzre 

urdı. Anuñ-çün ol mecrūĥ (5) cānı diri ķıldı. Nite-kim biregüyi bir bū- (6) stān ekerler 

ne yimişler biter. İmdi ol (7) göñül kim Ĥaķ nūrı ŧolsa raĥmet (8) śu-y-ıla śuvarsalar 

nažar şuǾlesi-y-ile (9) çiçeklense ol göñülde maǾrifet bitmeyese mi?  

                                                 
279 “Ey Rabbimiz! Bizi oradan çıkar. Bundan sonra dönersek; o zaman biz, mutlaka zalimler oluruz.” 

(Kur’an 23/107) 
280 “Muhakkak ki Allah, mü'minlerden onların canlarını ve mallarını, satın almıştır…” (Kur’an 9/111) 
281 “…Biz kullarımızdan seçtik…” (Kur’an 35/32) 
282 “Ve onu sabah akşam tespih edin.” (Kur’an 33/42) 
283 “Ey Rabbimiz! Bizi oradan çıkar. Bundan sonra dönersek; o zaman biz, mutlaka zalimler oluruz.” 

(Kur’an 23/107) 
284 “Dedi ki: “Orada (cehennemde) kalın ve bana (bir şey) söylemeyin!” (Kur’an 23/108) 
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[60b] (1) Ammā göñül Ŧāzī dilince sekiz adı var- (2) dur: Bir ķalb, ikinci fuvād, 

üçünci şaġāf285, (3) dördünci leb, bişinci sır, altıncı ħafā,286 yidinci (4) żamīr, sekizinci 

ġayb. İmdi bu sekiz (5) dürlü aduñ degme birinüñ yitmiş dürlü (6) maǾnīsi var. Velīkin  

Ĥaķdan artuķ kimse (7) bilmez. Ķavluhu TeǾālā ن  ف ي ض   ال غ ي ب   (8) قُل  ْل  ي ع ل ُم م  اْل  ر  ات  و   السَّٰمو 

 287  ُ  ا ْلَّ اّٰلله

İmdi (9) maǾrifetüñ maǾrūf cevābın eyidelüm. Göñül [61a] (1) bir ulu 

şehristāndur. Ten͡gri Ǿazze ve celle (2) ķudreti-y-ile ne-kim yaratdı ise cümlesi gö- (3) 

ñül içinde sıġar, Ǿarşdan ŝerāya288 degince. (4) İmdi göñül bir ulu şehrdür. Ol şehr (5) 

içinde iki sulŧān var: Ve bir raĥmānī ve bir (6) şeyŧānī. Ol raĥmānī sulŧānuñ adı 

Ǿaķıldur, (7) nāyibi īmān. Andan anuñ-daħı sekiz śu başı: (8) Miskinlik, ikinci Ǿilim, 

üçünci cumardlıķ, dör- (9) dünci utanmaķlıķ, bişinci śabur, altıncı perhīz- [61b] (1) 

kārlıķ, yidinci ħavf, sekizinci edeb. (2) Daħı sekiz dizdārı var yüregüñ (3) śaġ yanında.  

Andan śoñra sekiz ķalǾa (4) var. Ten͡gri Ǿazze ve celle gendü ķudre- (5) ti-y-ile 

degmesinüñ yüz biñ ĥasedi var. (6) Cümlesi īmānı bekleyicidür.  

İmdi raĥmānī (7) sulŧānı bildük gerek kim şeyŧānī (8) sulŧānı daħı bilevüz. Ol 

şeyŧānī (9) sulŧān İblīsdür Ǿaleyhi’l-laǾne, anuñ nāyibi [62a] (1)  nefs durur. Anuñ daħı 

sekiz śu başıları (2) var: Evvel kibir, ikinci ĥased, üçünci buħul, (3) dördünci ŧamaǾ. 

Ammā bu dördi dünyā-y-ıla terk (4) eylemek ile menǾ ķılmaġa yarar. Andan śoñra (5) 

sekiz dizdārlar kim durur yüregüñ (6) śol yanında. (Daħı sekiz ķalǾa var.) (7) Ol sekiz 

dizdārlar kim durur yüre- (8) güñ sol yanında. (Daħı sekiz ķalǾa (9) var.) Ol sekiz 

dizdār sekiz üzre müǿekkel [62b] (1) durur. Degmesinüñ yüz biñ ĥasedi var. Bunlar (2) 

                                                 
285 Metinde “şuġān” şeklinde geçmektedir. 
286 Metinde “ħaf” olarak geçmektedir. 
287 “De ki: Göklerde ve yeryüzünde gaybı, Allah’tan başka kimse bilemez…” (Kur’an 27/65) 
288 Metinde “eŝeriyā” şeklinde geçmektedir.  
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cümlesi īmānı avlarlar. İmdi didigümüz (3) raĥmānī ķanķı şeyŧānī ķanķıduġın 

bilemeyince (4) er gendüzin bilmez.  

İmdi geldük raĥmānī śu (5) başı, şeyŧānī śu başı. Yite yiger anı beyān (6) 

ķılalum. Kibir aślī şeyŧānī, miskinlik (7) aślī raĥmānī. Ķaçan-kim kibir gelse miskin- (8) 

lik aña ĥavāle ķılasın. Ĥased aślī şeyŧānī (9) Ǿilim aślī  raĥmānī. Ķaçan-kim ĥased gelse 

Ǿilmi [63a] (1) maķāmından idmeye. Nite-kim Ĥaķ TeǾālā Kelām-ı (2) Ķadīm içinde 

yād ķılur   ا الَّ۪ذين   ا نَّ  (3) ي َٓا ا يُّه 
ن  الظَّن   ۪ثيرا  م  ت ن بُوا ك  نُوا اج   Faśl çün Ǿālim (5) ب ع ض  الظَّن    289 (4) ٰام 

bildük. Ǿİlim size degürdükden (6) śoñra bularuñ boynından farīża düşer. Nite-kim (7) 

Çalap eydür celle ve Ǿalā  َّل ي ن َٓا ا ل ا ع  م  ُغ ال ُم۪بينُ  290 (8) و   İmdi yā müǿminler! Eger (9) ال ب ل 

Ǿālimler Tañrınuñ buyruġın size (degür) [63b] (1) degürdükden śoñra siz anı yirine (2) 

getürmeseñüz İslām dīni yalan (3) dutmış olursız. (4) Tā bu āyet altında dāħil olur- (5) 

sız. Ķavluhu TeǾālā   ُب ا ي ت  الَّ۪ذي يُك ذ   ين    291 (6) ا ر   Yā Ǿāśīler! İslām-ı dīnin yalan (7) ب الد ۪

dutup şerīǾat ĥükmin ne-kim buyurdı, yiri- (8) ne getürmeseñ veyā kāhellik ile dutar- 

(9) sañ Ĥaķ TeǾālā senüñ-çün veylün Ǿaźābın [64a] (1) yād ķılur.  

İmdi veylün ne nesnedügün beyān (2) ķılalum. Bir niçeler eydürler kim veylün 

(3) bir kelimedür kim anı peyimānlık vaķtında (4) yād ķılur ise anuñ ĥaķķındadur. 

Ammā (5) veylün Ǿaźābı cümle Ǿaźāblardan ķatı- (6) dur. Ammā ol veylün Ǿaźābın 

yalñuz senüñ (7) ĥaķķuñda degüldür. Cabbār-ı Ǿālem on dürlü (8) gişiye veylün 

Ǿaźābın yād ķıldı: Evvel (9) namāzı kāhellik ile yā riyā ile ķılanlar [64b] (1) veylün 

didi. Ķavluhu TeǾālā 292    ين ل ۪ ل ُمص  ي ل  ل  م  س اُهون    293 (2) ف و  ت ه  ل   İkinci (3) ġaybet ا لَّ۪ذين  ُهم  ع ن  ص 

                                                 
289 “Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır…” (Kur’an 49/12) 
290 “Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden başka bir şey yoktur.” (Kur’an 36/17)  
291 “Dîni yalanlayanı gördün mü?” (Kur’an 107/1) 
292 “İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.” (Kur’an 107/4) 
293 “Onlar namazlarını ciddiye almazlar.” (Kur’an 107/5) 
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söyleyenler veylün didi. Ķavluhu TeǾālā (4) 294    ة ز  ة   لُم  ز  ي ل   ل ُكل    ُهم   Üçünci baŧman- (5) و 

ların kiçi dutanlar veylün didi. Ķavluhu TeǾālā (6) ت الُوا ف  ۪فين    295 ا لَّ۪ذين   ا ذ ا اك  ل ُمط  ي ل   ل  ا ذ ا  296 (7) و  و 

فُون    , ك الُوُهم   ت و  ل ى النَّاس  ي س  ُرون    297 (8) ع  س  نُوُهم  يُخ  ز   Dördünci (9) ķıyāmete yalan dutanlar ا و  و 

veylün didi. Ķavluhu [65a] (1) TeǾālā   ين    ا لَّ۪ذين م  الد ۪ بُون  ب ي و  ذ    يُك 
۪بين   298  (2)299 ذ   ل ُمك  ئ ذ  ل  م  ي ل  ي و    و 

Bişinci kāfir- (3) lere veylün didi. Ķavluhu TeǾālā   لَّ۪ذين ي ل  ل  (4) ف و  ُم الَّ۪ذي   ه  م  ن  ي و  ف ُروا م  ك   

ي ل   و   و 
301(5) Altıncı Tañrıya şerīki var diyenler veylün (6) didi. Ķavluhu TeǾālā  300  يُوع دُون

۪كين    ر  ل ُمش  ٰكوة   302 (7) ل  تُون  الزَّ يد   YaǾnī (8) 303 ا لَّ۪ذين  ْل  يُؤ  ح  ن تُُهم  ب التَّو  ك ت  ا ل س   ز 

Yidinci Ten͡gri (9) źikrini ķılmayanlar, göñli ķatı olan- [65b] (1) lar veylün didi. 

Ķavluhu TeǾālā ل ق ا ي ل  ل  ر   اّٰلله    304 (2) ف و  ك  ن   ذ  ي ة   قُلُوبُُهم   م   Sekizi- (3) nci Yahūdīler Ǿālimlerine س 

rişvet alup (4) kitābların taġyīr eyledükleri çün (5) veylün didi. Ķavluhu TeǾālā    ي ل ل ُهم   ف و   

ي ل  ل ُهم   (6) و  م  و  ت ب ت  ا ي ۪ديه  ا ك  مَّ بُون   305 (7) م  س  ا ي ك  مَّ  Ŧoķuzuncı ġammāzlıķ ķılup (8) yalan söyleyüp م 

mažlūmlar mālın aldura- (9) nlar veylün didi. Ķavluhu TeǾālā     ي ل  ل ُكل  ا ۪ثيم    306  (1) [66a] و 

ن   Onuncı žālimlere veylün didi. (2) Ķavluhu TeǾālā ا فَّاك   ل ُموا م  لَّ۪ذين  ظ  ي ل  ل  م  ا ۪ليم  307  (3) ف و  ع ذ اب   ي و 

  

Faśl ħaberde eyle (4) gelmişdür kim peygāmbar Ǿaleyhi’s-selām eydür: (5) Ol  

                                                 
294 “Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık hâline getirenlerin hepsinin vay hâline!” 

(Kur’an 104/1) 
295 “Eksik ölçenlerin (ve eksik tartanların) vay hâline.” (Kur’an 83/1) 
296 “Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.” (Kur’an 83/2) 
297 “Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (Kur’an 

83/3) 
298  “İzin günü, yalanlayanların vay hâline.” (Kur’an 83/10) 
299 “Onlar ki dîn gününü yalanlıyorlar.” (Kur’an 83/11) 
300 “Bu durumda vaadolundukları (kıyâmet) günü sebebiyle inkâr edenlerin vay hâline” (Kur’an 51/60) 
301 “…Allah'a ortak koşanların vay hâline!” (Kur’an 41/6) 
302 “Onlar zekatı vermeyen kimselerdir…” (Kur’an 41/7) 
303 Dillerinin zekatı tevhitledir. 
304 “…Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı 

kalpleri katı olanların vay hâline!...” (Kur’an 39/22)  
305 “…Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!” 

(Kur’an 2/79) 
306 “Her günahkâr yalancının vay hâline!” (Kur’an 45/7) 
307 “…Elem dolu bir günün azâbından vay o zulmedenlerin hâline!” (Kur’an 43/65) 
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gün kim Ǿarş gölgesinde (6) on kürsī ķoyalar. Evvel kürsī (7) nūr ola, anı benüm çün 

ķoyalar. Üç kürsī (8) ķızıl yāķūtdan308 śaġdınımda ķoyalar. (9) Üç kürsī yaşıl 

zümrüdden śol- [66b] (1) dınımda ķoyalar. Andan üç kürsī daħı (2) ileyümde ķoyalar. 

Avvalġı üç kürsī (3) kim śaġdınımda-y-ıdı. Evvel kürsīde (4) Ādem otura Ǿaleyhi’s-

selām. İkincide İbrā- (5) hīm otura Ǿaleyhi’s-selām. Üçüncide Mūsī otura (6) 

Ǿaleyhi’s-selām. Ol kürsī kim (7) śoldınımda ķodılar. Evvel kürsīde (8) Zekeriyā 

peyġāmbar otura Ǿaleyhi’s-selām. (9) İkincide Ebū Bekr-i Śıddīķ otura rađīy- [67a] (1) 

allāhu Ǿanhu. Üçüncide ǾÖmer otura rađīy- (2) allāhu Ǿanhu. Evvel üç kürsī benüm 

ileyümde (3) ķodılar. Ol evvel kürsīde ǾĪsī otura (4) Ǿaleyhi’s-selām. İkincide ǾOŝmān 

otura rađī (5) Ǿanhu. Üçüncide ǾAlī otura rađīya’llāhu Ǿanhu.  

(6) Ve daħı peyġāmbar Ǿaleyhi’s-selām buyurdı kim: (7) Ol gün kim benüm 

ileyümde evvel Ǿalem (8) Ebū Bekr-i Śıddīķı[ñ] elinde ola. İkinci Ǿalem (9) ǾÖmer 

elinde ola. Üçünci Ǿalem ǾOŝmān elinde [67b] (1)  ola. Dördünci Ǿalem ǾAlī elinde 

ola. Bişinci (2) Ǿalem MuǾāź bin Cebel elinde ola. Altıncı [Ǿalem] (3) ǾAbdu’llāh bin 

MesǾūdın elinde ola. Yidinci (4) Ǿalem Bilāl elinde ola. Sekizinci Ǿalem (5) Ebū 

Źer309  elinde ola. Ŧoķuzuncı Ǿalem Ebū Der- (6) da elinde ola. Onuncı Ǿalem  Ebū 

Derda elinde (7) ola rađīya’llāhu Ǿanhum ecmaǾīn. Sözi ŧoġrı (8) söyleyiciler Ebū 

Bekr-i Śıddīķ Ǿalemi altında (9) olalar. ǾAdlı dād eyleyiciler ǾÖmer Ǿalemi altında 

[68a] (1) olalar.  Udlular ǾOŝmān Ǿalemi altında ola- (2) lar. Cumardlar ǾAlī Ǿalemi 

altında olalar. […] MuǾā (3) ź bin Cebel Ǿalemi altında olalar. Ķur’ān- (4) ħānlar310 

ǾAbdu’llāh bin MesǾūd Ǿalemi altında (6) olalar. Zāhidler Ebū Źer Ǿalemi altında (7) 

olalar. Dervīşler Ebu Derda Ǿalemi altında (8) olalar.  

                                                 
308 Metinde “yaǾķūt” şeklinde yazılıdır. 
309 Metinde “źerre” şeklinde yazılıdır. 
310 Metinde “Ķur’ān-ħūn” şeklinde geçmektedir. 
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Tamām dükeli işler geçüp uçmaġa (9) giresi vaķtın münādī nidā ķıla, eyide: Yā 

Muĥammed! [68b] (1) ǾAlem getürgil ve yārānlaruñ ve ehl-i (2) beytüñ alġıl ve 

ümmetlerüñ dirgil ve uçmaġa (3) girgil. Tañrı TeǾālā ayruķ peyġāmbarlara (4) ĥarām 

ķıldı uçmaġa girmegi, Muĥammed ümmetlerinden (5) öñdin. İmdi Tañrı Tebāreke ve 

TeǾālā yiri (6) göki yaratdı, 311 ب اد ي ب اد ي dimedi. ǾArşı kürsi (7) yaratdı 312 ن ب  ئ  ع   ن ب  ئ  ع 

dimedi. Sen kim ġaflet (8) perdesin örtmişsin, cefā ķuşaġın ķuşa- (9) mışsın, Ǿiśyān 

döşegin döşemişsin. [69a] (1) Aña ĥavāle ķılası. ŦamaǾ aślī şeyŧānī, od (2) aślī 

raĥmānī. Anı daħı aña ĥavāle ķılası. (3) Ġıybet aślī raĥmānī. Anı daħı ĥavāle ķılası. (4) 

Gülmek aślī şeyŧānī, ķorķu aślī raĥmānī. (5) Anı daħı aña ĥavāle ķılası. Masħaralıķ 

ammā (6) ol ķalǾalar kim raĥmānīdür. Pāsubānı (7) Ķur’ān oķımaķ durur. Nite-kim 

biregü Ķur’ān (8) oķımaġa meşġūl olsa şeyŧān anuñ göñline (9) kār ķılmaya. Ol 

ķalǾalar ki şeyŧānī [69b] (1) durur. Anuñ pāsubānı uzun endīşe durur. (2) Ķaçan kim 

biregü uzun endīşe ķılsa (3) hīç Tañrı źikrin añmaya. Anuñ-çün (4) kim hevā hevesler 

göñline dolsa (5) anuñ žannı şeyŧānī işlere baġlanmış olur. (6) Ve kimüñ kim raĥmānī 

yirine şeyŧānī dolsa (7) anuñ īmānı gitmiş olur. Ammā Ǿāriflerüñ (8) ulu cahdlıġı oldur 

kim hevā-i hevesi (9) göñlinden çıķar. Hīç göñline girmeye. Anı [70a] (1) saña nidā 313 

ب اد ي -dir: (Ǿİbādī dir) İy (2) Ǿāşıķlar! Kāfirler degülmisse uçmaġa kim (3) gire-y ن ب  ئ  ع 

idi? Yazuķlu ķullar degülmisse (4) Çalap kim yarlıġaya-y-ıdı? Ve raĥmet kime? (5) 

Kāfir yaratdı, ŧamuya girmek-içün. (6) Müǿmin yaratdı, uçmaġa girmek-içün. (7) 

Yazuķluları yaratdı, raĥmet ķılmaķ içün. (8) Ħudāvendā! Biz yazuķlu ķullaruñ iǾtiķādı 

(9) senüñ raĥmetüñdür. Yarın ķıyāmet güninde [70b] (1) raĥmetüñden maĥrūm 

ķılmaġıl. Śoñ nefesde (2) īmānumuz şeyŧān ġāreti eylemegil. Īmān (3) baylıġın rūzīġıl. 

                                                 
311 “Kullarıma haber ver…” (Kur’an 15/49) 
312 “Kullarıma haber ver…” (Kur’an 15/49) 
313 “Kullarıma haber ver…” (Kur’an 15/49) 
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Peyġāmbar Ǿalemi altında (4) ķoparıvirgil. Sözi muħtaśar ķılalum. (5) El götürelüm 

duǾā ķılalum. İn-şāǿallāhu (6) TeǾālā yarın ķıyāmet güninde dīdārı- (7) ndan maĥrūm 

ķılmaya. Yā ilāhe’l-ālemīn314 ve yā  (8) ħayre’n-nāśırīn315  

Faśl nite-kim ādem- (9) ler dört gürūh yād ķıldı. İmdi degme [71a] (1) birinüñ 

otuz ħaśleti var, ķırķ maķām olur. Nite-kim meşāyiħ eydür: (2) Ķul Tañrıya ķırķ 

maķāmda ulaşır. On şerīǾatden, (3) on ŧarīķdan, on maǾrifet, on ĥaķīķatden. (4) Evvel 

maķām īmān getürmekdür. Nite-kim Ĥaķ TeǾālā (5) buyurur:   ن ُت ب اهلل  و  م ت ه  و  ُكتُب ه  آم  ل ئ ك  و   (6) 

kim -İkinci maķām müslimānlık (7) şarŧın yirine getürmekdür. Nite 316  ر م  ا آلخ  ُرُسل ه  و  ا لي و 

Ĥaķ TeǾālā (8) buyurur: 317   ٰكوة ٰاتُوا الزَّ ٰلوة  و  ا ۪قيُموا الصَّ ن   (9) و  لُو ام  ان  وف ت س  ض  م  ر  ر  ُصوُمو ش ه   (10) و 

ت ط  اع  ا ل ي ه   ن   اس  ج   وال ب ي ت   م  ح  ن اب ت  و  ج 
ن  ال   Üçünci maķām dilini saķlamaķ heźe- [71b] س ۪بيل    318 (11) م 

(1) yāndan. Ķavluhu TeǾālā   ل  ا ْلَّ ل د ي ه ن  ق و  ا ي ل ف ُظ م  ۪قيب  ع ۪تيد   319 (2) م   Ammā dilin küfirden ر 

saķlamaķdur. (3) Müslimānlıkından ĥāśıl ne ola? Dördünci (4) maķām Ǿilm 

ögrenmekdür. Ķavluhu TeǾālā   ن بَّان ي ۪ ا ُكن تُم  ت د   (5) ر  ب م  ت اب  و  ا ُكن تُم  تُع ل  ُمون  ال ك   Bişinci ُرُسون    320 (6) ب م 

maķām nikāĥ ķılmaķdur. Nite-kim eydür (7) Ķavluhu TeǾālā: 321   ج و  ت ب د ال  ز  دتُُّم اس  ر 
إ ن  أ   و 

Altıncı (8) maķām ĥelāl ķazanmaķdur. Ķavluhu TeǾālā   ال ب ي ع ُ لَّ اّٰلله ا ح  ٰبوا   322 (9) و  م  الر   رَّ ح   و 

Yidinci maķām sünnet ve cemāǾatdür. (10) Ķavluhu TeǾālā    ن  ق ب ُل  ُسنَّة  اّٰلله  الَّ۪تي ق د ل ت  م     خ 

د  ل ُسنَّة  اّٰلله  ت ب ۪ديل   323 (11) ل ن  ت ج  -Sekizinci [72a] (1) maķām şefāǾat ve mihribānlıkdur. Nite و 

                                                 
314 Ey alemlere hakim olan. 
315 Yardım edenlerin en hayırlısı. 
316  Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inandım. (Amentü) 
317 “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin…” (Kur’an 24/56) 
318 Ramazan orucunu tutun, cünüpken yıkanın, ona yol bulup gidebilenler için hacca gidin. 
319 “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek 

bulunmasın.” (Kur’an 50/18) 
320 “…Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah'ın istediği 

örnek ve dindar kullar) olun.” (Kur’an 3/79) 
321 “Ve eğer siz eş değiştirmek isterseniz…” (Kur’an 4/20) 
322 “…Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır…” (Kur’an 2/275) 
323 “Allah'ın ötedenberi işleyip duran kanunu (budur). Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” 

(Kur’an 48/23) 
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kim eydür: 324  ُ(2) ال ش ف ق ة Ŧoķuzıncı maķām arı geymekdür. Ķavluhu (3) TeǾālā 325   ن ُكلُوا م 

ق ن اُكم   ز  ا ر  ي  ب ات  م   326 (5) ي أ ُمُرون   Onıncı maķām emr-i maǾrūfdur. Ķavluhu TeǾālā (4) ط 

ن  ع ن  ال ُمن ك ر   و  ي ن ه  ع ُروف  و   .Ammā bu maķāmlar kim (6) yād ķılduķ şerīǾat maķāmlarıdur  ب ال م 

Birisi eksik olsa (7) Müselmān dedigi daǾvī yalan olur.  

Faśıl (8) ammā ŧarīķatuñ evvel maķāmı el almaķ ve tevbe ķılmaķ. (9) Nite-kim 

Ĥaķ TeǾālā buyurur:   ب ل ُموا ب ح  ت ص  اع  ۪ميعا   Ve daħı eydür: 328 اّٰلله   327 (10) و  -Nite تُوبَُٓوا ا ل ى اّٰلله  ج 

kim eydür Ĥak TeǾālā: [72b] (1) 329  ۪ه ب اد  ب ة  ع ن  ع    ُهو  ي ق ب ُل التَّو 

İkinci maķām (2) saçın gidermekdür. Nite-kim eydür: 330 ا لنَّاس Üçünci mürīd 

olmakdur. (3) Nite-kim eydür: 331   ر ك  أ لُوا  أ ه ل  الذ    .Dördünci (4) maķām  ħavf [u] recādur ف اس 

Nite-kim eydür: 332   ة م  ك   Bişinci maķām ümīd dutmaķdur. Sekizinci maķām (5) رأس  ُكل   ح 

icāzet (6) ve zenbīldür. Ŧoķuzuncı maķām cemāǾat ve naśīĥatdur. (7) Onuncı maķām 

Ǿışķ ve şevķ ve faķırlıķdur didi.  

(8) Faśıl ammā maǾrifetüñ maķāmı Tañrısın (9) bilmek. İkinci fıraķ. Üçünci 

maķām perhīzkārlıkdur. (10) Dördünci maķām śarılıķdur. Bişinci maķām 

unutmaķlıķdur. [73a] (1) Altıncı maķām cumardlıķdur. Yidinci maķām Ǿilimdür. (2) 

Sekizinci maķām miskinlikdür. Ŧoķuzun- (3) cı maķām göñlin ĥāżır dutmaķdur. Onuncı 

(4) maķām gendini bilmekdür. Ķāle’n-nebiyyi topraķ (5) gibi teslīm gerek. İkinci 

maķām yitmiş iki (6) milleti yirmeye. Üçünci maķām yidi endāmı ŧāǾatlu (7) gerek. 

Bişinci maķām ne dürlü cānāvar olsa öldürmeye. (8) Altıncı maķām şeyħine iǾtiķād 

                                                 
324 “Şevkatli olmak. ” 
325  “…Sizi rızıklandırdığımız temiz (helâl) şeylerden yiyin…” (Ku’an 20/81) 
326 “Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten 

alıkoyarlar…” (Kur’an 9/71) 
327 “Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın…” (Kur’an 3/103) 
328 “…Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!.” (Kur’an 24/31) 
329 “Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul 

edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?.” (Kur’an 9/104) 
330 İnsanlar. 
331 “…O taktirde zikir ehline (daimi zikir sahiplerine) sorun.”((Kur’an 16/43) 
332 Hikmetin başı (Allah korkusudur).  
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ola. Yidinci maķām (9) sır ve müşāhededür. Sekizinci maķām sır bilmekdür (10) 

Ŧoķuzıncı maķām münācātdur. Onıncı maķām müşā- [73b] (1) hededür. Bu maķāmlar 

ulu maķāmlardur. Bu maķāma irenüñ (2) göñli gözi aydıñlanur, gözi uyanur. (3) Ve 

dāyimī Ǿibret ve Ǿalāmetler görür illā. (4) Bu maķāmlara irmek degmenüñ degüldür. 

Bu (5) ķırķ maķām ħaśletüñ bünyādı, Ǿışķ (6) ve  

maĥabbet ve yol varmaķ. Budur kim dünyāyı (7) terk itmekdür. 333 تمت حمدوحسن ال موفق  

(8) tāriĥ (9) 914.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİZİN-SÖZLÜK 

 

                                                 
333 Kitap güzel muvaffakiyet ve şükürle tamamlandı. 
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Sıra: a b c ç d e é f g š h ı i j k l m n ñ o 

ö p r s ş t u ü v w y z 

 

A 

āb Far. Su 

 ā.+u ĥayāt İçeni ölümsüzlüğe 

kavuşturduğuna inanılan efsanevî 

su, ebedî hayat suyu, dirilik suyu. 

9a/03 

 [=1] 

ābdest Far. Müslümanların belli 

ibadetleri yapabilmek için bir 

düzen içerisinde bazı organları 

yıkayıp bazılarını mesh etme 

yoluyla yaptıkları arınma. 

 ā. al- İbâdetten önce usûlünce 

yıkanarak temizlenmek. 53b/03 

 [=1] 

ǾAbdu’llāh bin MesǾūd Sahabi, ilk 

dönem müfessir, muhaddis ve faki

hlerindendir. 

 ǾA. 67b/03, 68a/04 

 [=2] 

Ǿābid Ar. İbâdet eden, dinî emirleri 

yerine getiren, kulluk yapan 

kimse. 

 Ǿā.+ler 39b/05 

 Ǿā.+ler durur 39b/02, 42b/03 

 [=3] 

Ǿacāyib (<Ar.ǾacāǾib) Garip, 

alışılmamış, çok tuhaf. 

 Ǿa. 39a/04 

 [=1] 

Ǿaceb Ar. Acep, tuhaf, şaşılacak şey. 

 Ǿa. midür 29a/01 

 [=1] 

acıķ Derinin kesilmesinden dolayı 

vücutta hissedilen acı, ıstırap. 

 a.+ın (acıġın) 28a/01 

 [=1] 

Ǿāciz Ar. Güçsüz, kudretsiz, zayıf. 

 Ǿā. ol- Güç yetirememek, güçsüz 

kalmak. 19b/07 

 [=1] 

aç- Bir şey hakkında konuşmak, söz 

söylemek, anlatmak. 

 dilin aç- Konuşmak, söylemeye 

başlamak. 15b/02 

 [=1] 

ad 1. İsim, varlıkları karşılayan kelime. 

 a.+a 7b/08 

 a.+ı 7a/06, 60b/01, 61a/06 

 a.+ın 12b/06, 24b/03, 44b/09, 45a/01 

 a.+um 20a/07, 20b/01, 20b/03, 

21a/01, 21a/06, 21b/02 

 a.+uñ 60b/05 

 a.+uñuz 20a/06, 20b/09 

  2. Şan, şöhret, nam. 

 a.+ı 26b/09 

 [=18] 

ādem Ar. İnsan, insanoğlu, beşer, adam. 

 ā. 10a/09, 10b/07, 11b/07, 26a/09, 

36a/09, 42a/09, 44a/01, 44a/03, 

46a/01 

 ā.+e 38a/07 

 ā.+i 37b/08, 38a/04, 39a/06 

 ā.+ler 70b/08 

 [=14] 

Ādem Ar. Dinî inançlara göre ilk 

yaratılan insan ve ilk peygamber. 

 Ā. 20a/05, 20b/04, 20b/07, 21a/03, 

21a/07, 21b/03, 66b/04 

 Ā.+e 35b/09 

 Ā.+i 20a/03 

 [=9]  

ādemī Ar. İnsan, adam, kişi. 

 ā. 41a/07 

 [=1] 

Ǿadl Ar. Adâlet, hakkâniyet, doğruluk, 

tarafsızlık, herkesin hakkını 

gözetme. 

 Ǿa. 14b/06 

 Ǿa.+ı dād eyle- Adâleti istemek. 

67b/09 

 [=2] 

aġ- Yükselmek, yukarı doğru çıkmak, 

yükselip gitmek. 

 a.-sun 14b/02 

 [=1] 

aġaç Kökü toprak altında kalan, gövdesi 

yukarı uzanıp dallara ayrılan uzun 

ömürlü bitki. 

 a.+dur 48b/02 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sahabi
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCfessir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhaddis
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2kih
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2kih
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 a.+ları 3b/07 

 a.+uñ (aġacuñ) 48b/04, 48b/08 

 [=4] 

aġart- Ak duruma getirmek, 

beyazlatmak. 

 a.-alar (aġardalar) 17a/04 

 [=1] 

aġır 1. Miktarca çok olan. 

 a. ol- 14b/08, 15a/02 

  2. Kıymetli, değerli. 

 a. 58a/07 

 [=3] 

aġırla- Değer vermek, saygı göstermek. 

 a.-maķ 11b/02 

 [=1] 

aġız Yüzde bulunan, konuşmaya, nefes 

almaya ve yemek yemeye yarayan 

organ. 

 a.+lara mühr ur- Susturmak, 

konuşmaz hâle getirmek. 15b/08 

 [=1] 

aġla- Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb. 

etkiyle gözyaşı dökmek. 

 a.-maġuñuz 14b/01 

 a.-r 4b/06 

 a.-sa 18b/03, 18b/07 

 a.-sun 14a/09 

 [=5] 

aġu Zehir. 

 a.-y-ıla 54b/07 

 [=1] 

āħiret Ar. Dinî inanışa göre, insanın 

öldükten sonra dirilip sonsuza dek 

kalacağı ve Tanrı'ya hesap 

vereceği yer, öbür dünya, bekâ 

âlemi. 

 ā. 11b/04, 11b/09, 26b/03 

 ā.+din 26a/03 

 ā.+i 12a/02, 26a/05, 26b/02, 42b/06, 

43a/02, 43a/06 

 [=10] 

aĥmaķ Ar. Aklını gereği gibi 

kullanamayan, anlayışsız, kalın 

kafalı kimse, budala. 

 a.+lar 26b/01, 26b/02 

 [=2] 

aĥvāl Ar. Durumlar, hâller, vaziyetler. 

 a.+i 3a/07, 5b/08 

 a.+lerin 26a/02 

 [=3] 

aķ Kar, süt vb. rengi, beyaz; siyah 

karşıtı. 

 a. ķıl- Beyaz hâle getirmek, 

utanmayı gerektirecek bir durum 

bırakmamak. 16a/09 

 [=1] 

aķ- Sıvı maddeler veya çok ince taneli 

katı maddeler bir yerden başka bir 

yere doğru gitmek. 

 a.-dı 41a/05 

 [=1] 

Ǿāķıbet Ar. İnsanın başına gelebilecek 

en son durum. 

 Ǿā.+üm 49b/06 

 [=1] 

Ǿaķıl (<Ar.Ǿaķl) İnsandaki düşünme, 

anlama ve kavrama gücü, 

davranışlarını ayarlama melekesi, 

us. 

 Ǿa.10b/04, 10b/05, 11a/02, 18b/08, 

19a/02, 19a/06,19a/08, 19b/03, 

21a/03, 21a/05, 21a/05, 25b/09, 

26a/04, 26a/06 

 Ǿa.+a (Ǿaķla) 47a/07 

 Ǿa.+dan 9b/02 

 Ǿa.+dur 20a/07, 61a/06 

 Ǿa.+ı (Ǿaķlı) 10b/08, 11a/03, 

19b/06 

 Ǿa.-ıla (Ǿaķl-ıla) 19a/01 

 [=22] 

Ǿāķil Ar. Akıllı.  

 Ǿā. 25b/08 

 [=1] 

Ǿaķl Bk. Ǿaķıl 

 Ǿa. issi 3b/06 

 Ǿa. üzerine 19a/03 

 [=2] 

aķlu İçinde beyaz renk bulunan. 

 a. ķaralu biti İçinde sevapların ve 

günahların yazılı olduğu belge. 

50a/01 

 [=1] 
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al- 1. Bir şeyi elle veya başka bir araçla 

tutarak bulunduğu yerden 

ayırmak, kaldırmak. 

 a.-! 38b/01 

 a.-dı 39a/05 

 a.-ġıl 38a/09, 38b/02, 50b/08, 51b/04 

 a.-urlar 45b/04 

  2. Satın almak. 

 a.-dum 58a/07, 58b/05 

 a.-mış idi 57b/09 

  3.Beraberinde götürmek. 

 a.-ġıl 68b/02 

  4. Bir şeye hak kazanmak, sahip 

olmak. 

 a.-maķ 72a/08 

 a.-sa 22b/01 

 a.-ur 24a/04   

  5. Bir insanı ölüm yoluyla bu 

dünyadan ayırmak. 

 a.-maķlıķ 27b/05 

 a.-ur 27a/04, 27a/05, 27a/05, 27a/08, 

27b/01 

  6. Kabul etmek. 

 a.-up 65b/03 

  7. Yıkamak. 

 a.-urlar 53b/03 

 [=22] 

  ābdest al- 53b/03 

  cān al- 27b/05 

  el al- 24a/04, 72a/08 

  maķām al- 22b/01 

  rişvet al- 65b/03 

  satun al- 58b/05 

 [=7]  

Ǿalā (Ar. ‘alā’)  Yükseklik, yücelik, 

şan, şeref. 

 Ǿa. 45b/09, 63a/07 

 [=2] 

Ǿalāmet Ar. Belirti, işaret, iz, nişan, 

emâre. 

 Ǿa.+ler 73b/03 

 [=1] 

aldur- Zor kullanarak alma işini 

yaptırmak. 

 a.-anlar 65b/08 

 [=1] 

Ǿālem Ar. Yerde ve gökte yaratılmış 

olan şeylerin bütünü, kâinat, 

evren. 

 Ǿā. 30b/02, 30b/04, 30b/05, 36b/04, 

36b/06, 37a/05, 39b/09, 52a/07, 

58b/04, 64a/07, 67a/07, 67a/08, 

67a/09, 67b/01, 67b/02, 67b/02, 

67b/04, 67b/04, 67b/05, 67b/06, 

68b/01 

 Ǿā. (on sekiz biñ Ǿālem) 17a/01, 

30a/09 

 Ǿā.+dür 30b/02, 30b/04 

 Ǿā.+i 67b/08, 67b/09, 68a/01, 

68a/02, 68a/03, 68a/04, 68a/06, 

68a/07, 70b/03 

 [=34] 

Ǿaleyhi’l-laǾne Ar. “Lânet onun 

üzerine olsun” anlamında dua. 

 Ǿa. 61b/09 

 [=1] 

Ǿaleyhi’s-selām Ar. “Allah’ın selâmı 

onun üzerine olsun” anlamında 

peygamberler için söylenen söz. 

 Ǿa. 4a/04, 10a/03, 11b/05, 12a/06, 

12a/09, 18a/05, 20a/05, 20b/04, 

20b/07, 25b/02, 31b/04, 34a/03, 

45b/09, 66a/04, 66b/04, 66b/05, 

66b/06, 66b/08, 67a/04, 67a/06 

 Ǿa. haķķı 4b/08 

 [=21] 

ǾAlī Hurefâ-yı Râşidin'den sayılan 

sonuncu halifedir. 

 ǾA. 7a/09, 67a/05, 67b/01, 68a/02 

 [=4] 

Ǿālim Ar. İlim sahibi olan kimse, 

bilgili, bilgin. 

 Ǿā. 44a/08, 44b/04, 45a/01, 45a/02, 

45a/06, 54a/07, 63a/04 

 Ǿā.+dür 44b/03 

 Ǿā.+ler 4a/03, 11b/03, 44a/06, 

44a/09, 44b/06, 54a/08, 54a/09, 

63a/09 

 Ǿā.+lerden 54a/04 

 Ǿā.+lerdür 4a/01 

 Ǿā.+leri 11b/02 

 Ǿā.+lerine 65b/03 

 [=20] 
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alt 1.Bir şeyin aşağısında bulunan 

boşluk veya yer.  

 a.+ında 6a/05, 67b/08, 67b/09, 

68a/01, 68a/02, 68a/03, 68a/04, 

68a/06, 68a/07, 70b/03 

  2. Bir şeyin yere bakan yüzü. 

 a.+ında 8a/05 

  3. İç. 

 a.+ında 63b/04 

 [=12] 

altıncı Altı sayısının sıra sıfatı, sırada 

yeri beşinciden sonra, yedinciden 

önce olan. 

 a. 57a/05, 60b/03, 61a/09, 65a/05, 

67b/02, 71b/07, 73a/01, 73a/08 

 [=8] 

altmış Elli dokuzdan sonra, altmış 

birden önce gelen sayının adı.  

 a. (üç yüz altmış kez) 29b/08 

 [=1] 

aǾmāl Ar. Kişinin dinin emirlerini 

yerine getirmek için yaptığı işler, 

ibâdetler. 

 a.+inde 15a/02 

 [=1] 

Ǿamel Ar. Dinî emirleri yerine 

getirmek için yapılan iş, ibâdet. 

 Ǿa.+den 45a/05 

 Ǿa. eyle- 54b/02 

 Ǿa. ķıl- 55b/06, 55b/08, 56b/03 

 Ǿa.+ümüz 34b/02 

 Ǿa.+üñ 34b/06 

 [=7] 

Ǿāmil Ar. Amel eden, işleyen, icrâ 

eden kimse. 

 Ǿā. ol- Amel etmek. 44a/08 

 [=1] 

ammā Ar. 1. “Kaldı ki, gel gelelim, 

gelince” gibi açıklama ifade eder. 

 a. 10a/04, 10a/08, 13b/04, 14a/02, 

24b/04, 25a/04, 25a/07, 25b/09, 

26a/04, 26a/06, 26b/01, 26b/05, 

27a/02, 31a/02, 32a/03, 34b/01, 

39a/06, 39b/01, 39b/05, 40b/04, 

40b/08, 41a/05, 41b/06, 42b/06, 

43a/02, 44b/06, 44b/08, 45a/03, 

45b/05, 46a/06, 46a/09, 47a/02, 

47b/01, 48a/06, 60b/01, 69b/07, 

72a/08, 72b/08 

  2. “Ancak, fakat, lâkin, ama” 

anlamlarıyla zıt ve aykırı hüküm 

ifade eden iki cümleyi birbirine 

bağlar. 

 a. 19a/03, 19b/08, 24a/06, 25b/01, 

25b/06, 27b/03, 27b/05, 30b/06, 

31a/06, 33a/09, 33b/07, 44a/09, 

46a/03, 69a/05 

  3. Aşırılık ve hayret ifade eder. 

 a. 24a/09, 25b/07, 59b/01 

  4. “Bunun yanında, bununla 

birlikte” anlamında bir hükmü 

kuvvetlendirir.  

 a. 29b/09, 33b/09, 34a/01, 35a/01, 

39a/01, 48b/01, 49a/01, 51b/03, 

53a/08, 54b/06, 54b/07, 54b/09, 

55a/03, 62a/03, 64a/04, 64a/06, 

71b/02, 72a/05 

 [=73] 

ana İnsanın yavru sahibi olan dişisi, 

anne, valide. 

 a. 11b/03, 17b/05 

 a.+sı 28b/07 

 [=3] 

ancaķ “Yalnız, sadece” anlamında 

sınırlama bildiren bir söz. 

 a. 3a/02 

 [=1] 

and Tanrı'yı veya mukaddes bir varlığı 

şahit tutarak verilen söz, yemin, 

kasem, ahit. 

 a. 5a/02 

 a. iç- Yemin etmek. 1b/05, 2a/01, 

2b/04, 3a/04, 3b/04, 3b/07, 3b/08, 

4a/08 

 [=9] 

añ- Birini veya bir şeyi akla getirerek 

sözünü etmek, adını söylemek, 

zikretmek. 

 a.-maya 69b/03 

 a.-maya gel- 23b/02 

 [=2] 

añlat- Haber vermek, söylemek. 

 a.-madılar 12b/07 

 a.-sa 12b/08 
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 [=2] 

ara 1. İki şeyi birbirinden ayıran 

uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, 

mesafe. 

 a.+sında 38a/06, 52b/06 

  2. İç 

 a.+sından 38b/09 

 [=3] 

ard Art, arka. 

 a.+ından 9a/09 

 [=1] 

arı 1. Temiz. 

 a. 41a/02, 53b/03, 72a/02 

  2. Günahsız. 

 a. 15b/02, 20a/04 

 [=5] 

arıt- Temizlemek, kirden kurtarmak. 

 a.-ur (arıdur) 41a/07, 41a/07  

 [=2] 

arın- Temizlenmek. 

 a.-maya 51b/03 

 [=1] 

Ǿārif Ar. Çok anlayışlı ve sezgili 

kimse, hakkıyla bilen, irfan sahibi, 

bilgili. 

 Ǿā. 24b/02, 24b/07, 41a/05, 41b/02 

 Ǿā.+ler 30a/01, 30a/02, 30a/09, 

30b/05, 33a/09, 47b/01, 48b/02 

 Ǿā.+ler durur  40b/09 

 Ǿā.+lerüñ 69b/07, 25a/08 

 Ǿā.+lerüñ durur 39b/03, 43a/02 

 Ǿā.+lerüñdür 46b/04 

 Ǿā. ol- 21b/09 

 [=18] 

Ǿārıflıķ Ârif olma durumu. 

 Ǿā. 41a/02 

 [=1] 

arķa İnsanda bedenin arka kısmı. 

 a.+sı 9b/06 

 [=1] 

Ǿarş Ar. İslâm inanışına göre göğün en 

yüksek katı, dokuzuncu gök, 

bütün kâinatı çevreleyen âlem 

tasavvurunda en yüksek nokta 

kabul edilen yer.  

 Ǿa. 18b/07, 66a/05 

 Ǿa.+a 14b/02 

 Ǿa.+dan 11a/06, 30b/05, 61a/03 

 Ǿa.+ı 6a/04, 7a/04, 68b/06 

 [=9] 

art- Şiddetlenmek, fazlalaşmak, daha 

etkili duruma gelmek. 

 a.-ar 12b/08 

 [=1] 

artuķ Başka, gayri, mâada. 

 a. 60b/06 

 [=1] 

arusuz Temiz olmayan, kirli, pis. 

 a.+ları 41a/07 

 [=1] 

ārzū Far. İstek, dilek. 

 a.+ları 38a/02, 39b/01, 42b/02, 

42b/05, 43a/01, 43a/05 

 [=6] 

as- Bir şeyi aşağıya sarkacak biçimde 

yüksek bir yere iliştirip sarkıtmak. 

 a.-alar 14b/06 

 [=1] 

aśıl (<Ar. aśl) 1. Köken, kaynak. 

 a.+ı (aślı) 39b/06, 40b/05, 41a/01, 

41a/06, 41b/07 

 a.+ın (aślın) 45b/06 

 a.+ına (aślına) 42a/02 

 a. ķıl- 37b/09, 39a/07 

  2. Esas, gerçek. 

 a. 25b/09 

 a.-ı Ǿaķıl (aśl-ı Ǿaķıl) 26a/06 

 a.+ı birle (aślı birle) 45b/08 

 [=12] 

Ǿāśī Ar. Baş kaldıran, isyan eden 

kimse, isyankâr, serkeş. 

 Ǿā. 18b/03 

 Ǿā.+ler 14b/01, 63b/06 

 [=3] 

aśl Bk. aśıl 

 a. üzerine 19a/05 

 [=1] 

aślī Asıl olarak; bir şeyin isminden, 

görüntüsünden, faydasından öte 

aslını, hakikatini nitelendirme. 

 a. 62b/06, 62b/07, 62b/08, 62b/09, 

69a/01, 69a/02, 69a/03, 69a/04, 

69a/04 

 a.-durur (aślī-durur) 45b/05 
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 a.+dür (aślīdür) 44b/08 

 [=11] 

aş Yenilmek üzere pişirilmiş yiyecek, 

yemek, taam. 

 a. 52a/02 

 [=1] 

aşa- Yemek yemek. 

 a.-ġıl 51b/09 

 [=1] 

Ǿāşıķ Ar. Bir kimseye veya bir şeye 

karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, 

vurgun, tutkun kimse, meftun.  

 Ǿā.+lar 27a/08, 27b/09, 35a/09, 

35b/03, 70a/02 

 [=5] 

āşkāre Far. Açık, apaçık, gözle 

görülebilen, belli, ayan. 

 ā. ķıl- Apaçık hâle getirmek, belli 

etmek. 36b/07 

 [=1] 

at (Yıldızları teşmil etmek için) 

Binmekte ve yük taşımakta 

kullanılan tek tırnaklı hayvan. 

 a.+ları 4b/05 

 [=1] 

ata Baba, dedelerden ve büyük 

babalardan her biri, kişinin 

geçmişte yaşamış olan büyükleri. 

 a. 11b/03, 17b/04 

 a.+dan 11b/02 

 a.+ñuzdan 28a/06 

 [=4] 

āvāz Far. Yüksek ses, nâra. 

 ā.+a 58a/03 

 ā.+ı 58a/01 

 ā.+ın 4b/06 

 ā.+uñ 58a/08, 59a/02 

 [=5] 

avla- Tuzağa düşürmek, kurnazlıkla 

kandırmak. 

 a.-rlar 62b/02 

 [=1] 

Ǿavrat Ar. Kadın, zevce, eş. 

 Ǿa.+lar 16b/06 

 Ǿa.+ları 27b/06 

 Ǿa.+larından 17b/04 

 [=3] 

avvalġı Evvelki, önce olan, önceki. 

 a. 66b/02 

 [=1] 

ay Ar. Güneşten aldığı ışığı yeryüzüne 

yansıtan ve dünyamızın tek 

uydusu olan gök cismi, kamer, 

mah. 

 a. 10a/08, 11a/03, 51b/05 

 a.+a 5b/03, 10b/05, 11a/02 

 a.+ı 5a/09 

 [=7] 

ay- Demek, söylemek. 

 a.-dılar 55b/04 

 a.-duķ 55b/02 

 [=2] 

ayaķ Bacakların bilekten aşağıda 

bulunan ve yere basan bölümü. 

 a.+ı (ayaġı) 9b/08, 10b/07, 11a/08 

 a.+lar 16a/05 

 [=4] 

Ǿayb Ar. Ayıp, kusur, noksan, eksiklik. 

 Ǿa.+ın 11b/01 

 [=1] 

aydıñ Işık alan, ışıklı, münevver, 

aydınlık, parlak.  

 a. ķıl- 10a/07, 10b/03 

 [=2] 

aydıñlan- Bir sorun üzerine gereği 

kadar bilgi edinmek, tenevvür 

etmek. 

 a.-ur 73b/02 

 [=1] 

aydıñlıķ 1. Bir yeri aydınlatan güç, ışık, 

şavk, ziyâ. 

 a. 10a/05, 14a/02 

  2. Aydın olma durumu. 

 a.+da idi 14a/04 

 a. içinde 14a/05 

 [=4] 

āyet Ar. Kur’ân-ı Kerim’deki sûreleri 

meydana getiren kelime veya 

cümlelerden her biri. 

 ā. 63b/04 

 ā. āyet 3b/02 

 ā.+i 2a/07 

 [=3] 

ayıt- Bk. eyit- 
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 a.-duġum 50b/07, 51b/01, 52a/04 

 a.-duġuñ 52a/03 

 a.-duķ 24a/09, 42a/08 

 [=6] 

Ǿayne’l-yaķīn Ar. Gözle görmek 

yoluyla ulaşılan ilim. 

 Ǿa. 24b/06 

 Ǿa. içinde 25a/03 

 [=2] 

ayrıl- Bir yerden, bir kimseden veya bir 

şeyden uzaklaşmak, onu geride 

bırakmak, ayrı düşmek. 

 a.-sa 18a/03 

 [=1] 

ayruķ Ayrık, başka, diğer, gayrı. 

 a. 22b/03, 57b/06, 58b/07, 59a/09, 

68b/03 

 a.+ları 54a/06 

 [=6] 

az Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı 

bakımından belli bir miktarın 

altında bulunan, eksik; çok karşıtı. 

 a. 54a/09 

 a. üküş ķadar Az çok kadar. 44b/9 

 [=2] 

az- Doğru yoldan çıkmak, sapmak, 

yolunu şaşırmak, sapkınlığa 

düşmek. 

 a.-madı 5a/04 

 [=1] 

Ǿaźāb Ar. İslâm inanışına göre 

dünyada günah işlemiş olanlara ve 

kâfirlere ahirette verilecek ceza. 

 Ǿa. 17b/09, 36a/02, 56a/02 

 Ǿa.+dan 50a/03 

 Ǿa.+dur 2b/07 

 Ǿa.+ı 50a/02, 64a/05 

 Ǿa.+ın 63b/09, 64a/06, 64a/08 

 Ǿa. ķıl- 36a/01 

 Ǿa.+lardan 64a/05 

 [=12] 

Ǿažamet Ar. Büyüklük, ululuk, 

yücelik, celâl. 

 Ǿa. 14b/05 

 [=1] 

azdur- Kışkırtmak, baştan çıkarmak, 

azmasına ve doğru yoldan 

çıkmasına sebep olmak, ayartmak. 

 a.-ur 34a/03 

 [=1] 

Ǿazīm Ar. Tesir bakımından çok 

şiddetli. 

 Ǿa. 18b/02 

 [=1] 

Ǿazīz Ar. Ermiş, eren. 

 Ǿa. 16b/02 

 Ǿa.+ler 36a/07, 33a/09 

 [=3] 

ǾAzrāǿīl Ar. Dört büyük melekten biri, 

Tanrı buyruğu ile insanların 

canını almakla görevlendirilen 

melek, ölüm meleği. 

 ǾA. 39a/04 

 ǾA.+e 38b/01 

 [=2] 

Ǿazze Ar. Şerefli, saygıdeğer. 

 Ǿa. ve celle Allah isminden sonra 

“Aziz ve şânı yüce olsun” 

anlamında kullanılan bir hürmet 

sözü. 37b/08, 38a/03, 61a/01, 

61b/04 

 [=4]  

B 

baǾde’z-zevāl Ar. “Yok olduktan 

sonra, bozulduktan sonra, sona 

erdikten sonra” anlamlarında söz. 

 b. 24a/09 

 [=1] 

baġlan- Kötü işlere yakınlık duymak, 

kendini kaptırmak. 

 b.-mış 69b/05 

 [=1] 

bahā Far. Para olarak değer, fiyat. 

 b.+ya 58a/07 

 [=1] 

baķ- Görmek için gözleri bir tarafa 

yöneltmek, bakışı bir şey üzerine 

çevirmek. 

 b.! 6b/06 

 b.-dı 8a/03, 20a/04, 20b/07, 25a/02, 

41a/04 
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 b.-dum 6b/06 

 b.-maķ 44a/07 

 [=8] 

bāķī Ar. Ebedî, ölümsüz, kalımlı. 

 b. 45b/03 

 b.+yi 45b/03 

 [=2] 

balçıķ Killi, koyu, yapışkan çamur. 

 b.+dan 38a/05 

 [=1] 

baśīret Ar. Doğru görüş, uzağı görüş, 

seziş, anlayış, kavrayış. 

 b.+i-y-ile 22a/08 

 [=1] 

baş 1. İnsanlarda vücudun üstünde 

bulunan bölüm, kafa. 

 b. 46a/02, 59b/07 

 b.+da 46a/02 

 b.+dur 59b/06, 59b/06 

 b.+ı 9b/02, 48b/03, 48b/05 

 b.+ı (başlu başı) 17b/07 

 b. içinde 20a/07, 21a/02 

 b.+uñ 59b/09 

  2. Bir topluluğu yöneten kişi. 

 b.+ı 61a/07, 62b/05, 62b/05 

 b.+ıları 62a/01  

 [=16] 

başlu Başı olan. 

 b. başı Kendi başına, tek başına. 

17b/06 

 [=1] 

bāŧıl Ar. Doğru ve gerçek olmayan. 

 b. 2a/06 

 [=1] 

bāŧın Ar. “Görünmeyen, gizli olan” 

anlamında Tanrı’nın 

isimlerindendir. 

 b. 39a/01 

 [=1] 

baŧman Bulunduğu yere ve zamana 

göre değeri değişebilen eski bir 

ağırlık ölçüsü birimi. 

 b.+ların 64b/04 

 [=1] 

bay Zengin, varlıklı kimse. 

 b.+laruñdur 46b/01 

 [=1] 

bayıķ Muhakkak, kesinlikle, şüphesiz. 

 b. 5b/06 

 [=1] 

baylıķ Varlıklı olma durumu, zenginlik. 

 b. 34a/01 

 b.+ın (baylıġın) 70b/03 

 [=2] 

bedbaht Far. Bahtsız, kötü talihli 

kimse. 

 b.+lardan 15a/06 

 b.+ları 15a/05 

 [=2] 

bedr Ar. Dolunay, Ay'ın daire 

şeklindeki görünüşü. 

 b.+i 36b/04 

 [=1] 

beglik Beylik, bey konumunda ileri 

gelen insan olma durumu. 

 b. 33b/09 

 [=1] 

bekle- 1. Bir kimseyi korumak, 

gözetmek. 

 b.-r 11b/03, 11b/04 

  2. Bir şeyi yanında bulunarak 

muhafaza etmek, bekçilik etmek. 

 b.-yen 19b/01, 19b/05 

  [=4] 

bekleyici Bir şeyi muhafaza etmek 

maksadıysa bekleyen kimse. 

 b.+dür 61b/06 

  [=1] 

belā Ar. İçinden çıkılması güç, sıkıntı 

veren durum. 

 b. 37a/05, 37a/07, 37b/01, 37b/03, 

37b/04, 37b/06 

 b.+lardan 3a/01 

 b.+sından 11b/03, 11b/04 

 [=9] 

belī Far. (<Ar. belā) (Kabul ve tasdik 

için) Evet. 

 b. 6b/05, 37a/04, 37a/07, 37a/09, 

37a/09, 37b/02, 37b/05, 49b/01 

 [=8] 

belürt- Belirtmek, meydana çıkarmak. 

 b.-eler (belürdeler) 14b/03 

 [=1] 



 

130 

 

ben Konuşan kimseyi temsil eden teklik 

birinci şahıs zamiri. 

 b. 6a/06, 6b/01, 7b/06, 21a/04, 

21a/05, 21a/09, 21b/01, 21b/04, 

21b/05, 28a/05, 28a/07, 28a/08, 

28b/01, 28b/02, 28b/02, 28b/03, 

28b/05, 28b/08, 38b/03, 38b/04, 

38b/05, 42a/05, 52a/07, 58a/07, 

58b/05 

 b.+den 6b/04, 50a/09, 58b/02 

 b.+i 6a/04, 6a/04, 39a/05 

 b.+üm 18b/02, 20a/07, 20b/01, 

20b/03, 21a/01, 21a/06, 21b/02, 

49a/06, 49b/04, 50a/01, 50a/07, 

52a/04, 52a/08, 52a/09, 52b/03, 

52b/07, 53a/03, 53a/09, 53b/05, 

53b/09, 59a/05, 66a/07, 67a/02, 

67a/07 

 b.+ven 51a/05 

  baña 28b/06, 49b/01, 57b/05, 

58b/07 

 [=60] 

beñiz Yüz, yüz rengi. 

 b.+üm (beñzüm) 50a/05 

 b.+üñ (beñzün) 51b/03 

 [=2] 

beñze- İki nesne arasında ortak 

özellikler bulunmak, bu sebeple 

birbirini hatırlatmak, andırmak. 

 b.-r 10b/05, 10b/05, 10b/06, 11a/02, 

11a/05, 11a/07, 54b/07 

 [=7] 

beñzet- Bir kimsede başka bir şeye 

benzeyen, onu hatırlatan taraflar 

bulmak. 

 b.-di 5a/08 

 [=1] 

berāber Far. 1. Birlikte, bir arada. 

 b.+dür 25b/04 

  2. Aynı düzeyde, bir seviyede, bir 

hizada, bir ve eşit. 

 b.+dür 57a/06 

 [=2] 

bes Far. Yeter, kâfi. 

 b. 42a/02 

  2. Öyle ise. 

 b. 47b/05 

 [=2] 

beyān Ar. Açıklama, anlatma, söyleme. 

 b. 18b/09 

 b. eyle- Açıklamak. 18b/08, 22a/02 

 b. ķıl- İzah etmek, açıklamak, 

anlatmak. 2b/01, 22b/08, 44a/06, 

62b/05, 64a/01 

 b. ol- Açık, anlaşılır olmak. 24b/05 

 [=9] 

beyni Beyin, kafanın içinde bulunan 

organ. 

 b. 20a/08, 21a/02 

 [=2] 

beyt Ar. Ev, hane. 

 b.+üñ (ehl-i beyt) 68b/02 

 [=1] 

bezek Süs, ziynet. 

 b.+idür (bezegi) 4a/03, 4a/04, 5b/01, 

5b/02 

 [=4] 

bıraķ- 1. Eldeki bir şeyi tutmaktan 

vazgeçmek. 

 b.-dılar 38b/07 

 b.-uñ (bıraġuñ) 38b/07 

  2. Atmak. 

 b.-dı 28b/08 

 [=3] 

bigi Bk. gibi 

 b. 39b/08 

 [=1] 

bil- 1. Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş 

bulunmak, bir şey hakkında bilgisi 

olmak. 

 b.-di 25a/02, 44b/09, 47a/08 

 b.-dük 55b/05, 61b/07, 63a/05 

 b.-e 26a/02, 26a/05, 26a/05, 46a/05 

 b.-emeyince 62b/03 

 b.-evüz 61b/08 

 b.-gil 54b/06, 55a/03 

 b.-mek 24b/01 

 b.-mekdür (sır bil-) 73a/09 

 b.-mezem 49b/09 

 b.-mezin 49b/06 

 b.-mezler 45b/04 

 b.-mezsin 49b/01 

 b.-mezven 50a/02, 50a/03, 50a/05 

 b.-mişler durur 45b/06, 45b/08 



 

131 

 

 b.-üñ 48a/09 

 b.-üp 24b/03 

 b.-ür 11b/01 

  2. Tanımak, hatırlamak. 

 b.-di 24b/08, 24b/08, 25a/04 

 b.-mege 56b/06 

 b.-mek 72b/09 

 b.-mekdür 73a/04 

 b.-mez 62b/04 

 b.-se 31a/05 

  3. Bir bilim veya öğreti dalında 

yeterli olmak. 

 b.-e 22a/01, 22a/03 

 b.-mese 22b/05 

 b.-mez 60b/07 

  4. İşine gelmek, uygun bulmak. 

 b.-ürler 26b/05 

 [=42] 

Bilāl Bilâl-i Habeşî, İslâmiyet'i ilk 

kabul edenlerden ve bunu açıktan 

ilan eden ilk yedi kişiden biridir. 

 B. 67b/04 

 [=1] 

bile Da, de, dahi. 

 b. 18b/08, 19a/04, 42b/06, 44a/03 

 [=4] 

bin- Bir hayvanın üzerine çıkıp 

oturmak. 

 b.-se 9a/04 

 [=1] 

biñ Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra, 

bin birden önce gelen sayının adı. 

 b. (dört biñ) 36a/05 

 b. (on sekiz biñ Ǿālem) 17a/01, 

30a/09 

 b. (on sekiz biñ yıl) 6a/04, 6a/08  

 b. (yüz biñ) 36a/09, 61b/05, 62b/01 

 b. yıl 57a/05, 57b/03 

 [=10] 

bir  1. Sayı ismi. 

 b. 6b/06, 6b/08, 7a/01, 8a/01, 8b/05, 

12b/07, 19b/08, 24a/06, 25b/01, 

25b/03, 26a/07, 30b/01, 35a/02, 

35a/03, 41a/03, 51b/05, 53a/02, 

61a/05, 61a/05, 64a/03 

 b. kez 3a/06, 36a/08, 36b/01 

  2. Birinci, kere, defa. 

 b. 2a/01, 2a/05, 13a/06, 56b/06, 

60b/02 

 b.+i 13a/07, 26b/06, 31a/03, 31b/02, 

44b/07, 48b/08 

  3. Belirsiz sıfat veya zamir olarak 

herhangi bir şeyi, yeri veya 

kimseyi gösterir. 

 b. 2a/03, 2a/04, 5a/08, 9b/01, 12b/09, 

13a/03, 17a/01, 18b/06, 19a/06, 

22a/01, 22a/03, 22a/06, 22a/07, 

31b/05, 36a/01, 41a/04, 48a/03, 

48a/07, 48b/02, 49a/03, 49a/03, 

49a/04, 55a/06, 57b/08, 57b/09, 

58a/04, 59b/06, 59b/08, 60a/05, 

61a/01, 61a/04 

 b. (her bir) 9b/01 

 b. dürlü 3a/07, 18b/09, 19b/03 

 b.+i 20a/07, 20b/01, 20b/02, 21a/01, 

21a/06, 25b/09, 25b/09, 30b/02, 

30b/03, 34b/02, 34b/02, 34b/07, 

34b/07 

 b.+inüñ 60b/05, 71a/01 

 b.+isi 21b/01, 25b/09, 44a/02, 

44a/02, 72a/06 

 b.+isi (her birisi) 20b/06 

 b. niçeler 2b/03, 3a/02, 3a/08, 3b/02, 

4a/01, 4a/06, 4a/09, 4b/05, 4b/07, 

17a/05, 17a/06, 17a/08, 17a/09, 

29b/09, 44a/09, 64a/02 

 b. niçesi 37a/07, 43b/04, 43b/05, 

43b/07, 43b/08  

  4. Aynı, benzer. 

 b. 19a/09, 19b/04, 25b/05, 34b/08, 

34b/09 

 [=116] 

biregü Bir kimse, herhangi biri. 

 b. 46a/05, 69a/07, 69b/02 

 b.+nüñ 35a/05 

 b.+yi 60a/05 

 [=5] 

biribiri Karşılıklı olarak bir diğeri, bir 

öteki. 

 b.+nden 27b/05 

 [=1] 

birile Bk. birle 

 b. 9a/03 

 [=1] 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
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birle İle, birlikte, beraber. 

 b. 8a/03, 10b/03, 31a/04, 45b/07, 

45b/08, 47a/08, 47a/09, 53b/01, 

54a/01 

 b. mi 35b/07 

 [=10] 

bisle- 1. Beslemek, yedirip içirmek, 

karnını doyurmak. 

 b.-di 58a/02 

 b.-düm 53a/03, 58b/09 

  2. Kuvvetlendirmek, 

güçlendirmek. 

 b.-ñ 54b/09 

 b.-rsiz 54b/08 

 [=5] 

bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥīm Ar. 

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı 

ile” anlamında söz. 

 b. 1b/01 

 [=1] 

biş Beş, dörtten sonra, altıdan önce 

gelen sayının adı. 

 b. 42b/04, 47a/04, 47a/06, 48b/08, 

51b/08, 51b/09, 52a/01, 52a/01, 

52a/02, 52a/03, 54a/05 

 b. durur 47b/01 

 b. dürlü 49b/04, 50a/04, 50a/07, 

50a/08, 50b/01, 50b/08, 51a/03, 

51a/04, 51b/01, 52a/04, 52a/05, 

52a/07, 53a/09 

 b. yüz yıllıķ 8a/01 

 [=26] 

biş- Pişmek, ateşin etkisiyle ısınmış 

veya yenilebilir duruma gelmek. 

 b.-dükden śoñra 51b/07 

 [=1] 

bişinci Beşinci, beş sayısının sıra sıfatı, 

sırada dördüncüden sonra, 

altıncıdan önce gelen. 

 b. 47a/05, 48a/06, 49a/01, 50a/02, 

50b/06, 51a/09, 53a/05, 53b/09, 

56b/09, 60b/03, 61a/09, 65a/02, 

67b/01, 71b/06, 72b/05, 72b/10, 

73a/07 

 [=17] 

bişür- Pişirmek, bir şeyi ateşte tutarak 

yenecek duruma getirmek. 

 b.-gil 51b/06 

 [=1] 

bit- Yeşermek, yetişmek, büyümek. 

 b.-er 3b/04, 60a/06 

 b.-meyese mi 60a/09 

 [=3] 

biti Yazı, belge. 

 b. (aķlu ķaralu biti) 50a/01 

 [=1] 

biz Konuşan kimseleri temsil eden 

çokluk birinci şahıs zamiri. 

 b. 57a/07, 70a/08 

 b.+e 47a/03, 57a/08 

 b.+i 55b/06, 56a/08, 56b/01, 57b/03 

 b.+üm 33a/09, 34b/01 

 [=10] 

boy İnsanın tabanı ile başının üst kısmı 

arasındaki yükseklik.  

 b.+ı 9a/02 

 [=1] 

boyun Gövdenin başla omuz arasında 

kalan bölgesi. 

 b.+ı (boynı) 9b/05 

 b.+ından (boynından) 63a/06 

 [=2] 

bölük Bir bütünden ayrılmış olan parça, 

kısım. 

 b. 13a/05 

 [=1] 

böyle Bu şekilde, bunun gibi. 

 b. 5b/09, 44a/06 

 b.+dür 49b/01 

 [=3] 

bu 1. İşaret sıfatı. 

 b. 2a/07, 3a/06, 5a/02, 5a/09, 7a/02, 

7b/03, 7b/03, 7b/07, 7b/08, 

10a/06, 14a/07, 18b/05, 19a/04, 

22a/09, 23a/01, 23a/04, 23b/05, 

23b/06, 24b/02, 27b/05, 43b/09, 

44a/04, 47a/06, 48a/04, 50a/04, 

50b/07, 51a/09, 52a/04, 54a/03, 

54a/05, 54a/08, 54a/09, 59b/03, 

59b/08, 60b/04, 62a/03, 63b/04, 

72a/05, 73b/01, 73b/01, 73b/04, 

73b/04 

 b. gün 58a/09 

 b. günki 23b/04, 59a/05 
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 b. ķadar 30b/08 

 b. kez 58a/06 

 [=47] 

  2. İşaret zamiri. 

 b. 7b/01 

 b.+dur 73b/06 

 b.+lar 12a/04, 28a/09, 28b/01, 

28b/02, 28b/03, 37a/02, 37a/08, 

43a/09, 45a/03, 45a/09, 45b/05, 

52b/02, 53a/07, 54a/05, 54b/03 

 b.+lara 37a/01, 45a/02, 52a/09, 

52b/01, 53a/05 

 b.+ları 43a/05, 53a/06 

 b.+laruñ 39b/06, 40b/04, 40b/09, 

41b/06, 42b/03, 42b/07, 43a/05, 

43a/08, 63a/06 

 b.+laruñ birle 53b/01 

 b.+nca 58a/08 

 b.+nda 39a/04 

 b.+ndan 57b/03 

 b.+nlar 2a/06, 43a/04, 62b/01 

 b.+nlara 4a/02, 7b/05 

 b.+nlardan 54a/07 

 b.+nları 7b/04 

 b.+nlaruñ 43a/03 

 b.+nuñ 54a/06, 54a/08 

 b.+nuñ-çündür 5a/02 

 b.+nuñ gibi 45a/06 

 b.+nuñ ile 54b/02 

 b.+nuñla 34a/03 

 [=51] 

budaķ İnce dal. 

 b. 13a/03 

 b.+uñ 13a/07 

 [=2] 

budaķlu Dalı olan, dallı. 

 b. 13a/04 

 [=1] 

buġur Bu vakit, şimdi. 

 b. 55b/05 

 [=1] 

buħār Ar. Isı etkisiyle sıvıların 

dönüştükleri gaz durumu. 

 b.+ından 8b/03 

 [=1] 

buħul Ar. Hasislik, pintilik, cimrilik. 

 b. 62a/02 

 [=1] 

bul- 1. Anlamak, akıl erdirmek, bilmek. 

 b.-dı 25a/05 

 b.-mışlar durur 43b/01 

  2. Kötü davranışları yüzünden hak 

ettiği şeyle karşılaşmak. 

 b.-alar (muǾāķabet bul-) 44b/02, 

54b/03 

 [=4] 

bula- Bir nesnenin her yanını bir şeye 

değdirerek üstünü onunla 

kaplamak, bir nesneyi başka bir 

maddeye batırmak. 

 b.-ġıl 51b/06 

 [=1] 

bulıd Bulut, atmosferde su 

damlacıkların oluşturduğu yığın. 

 b. 8b/05 

 [=1] 

bulud Bk. bulıd 

 b. ol- 10b/06 

 [=1] 

bulun- Var olmak, mevcut olmak. 

 b.-sa 40b/02 

 b.-ur 54a/09 

 [=2] 

burūc Ar. Burçlar, gökyüzünde bulunan 

takım yıldızları. 

 b.+ı 3a/06 

 [=1] 

būsitān Far. Çiçek bahçesi, güzel 

kokulu çiçeklerle dolu yer, bostan. 

 b. 48a/03, 48a/03 

 b.+ı durur 48a/05 

 [=3] 

būstān Bk. būsitān 

 b. 36a/03, 60a/05 

 [=2] 

buş- Öfkelenmek, kızmak. 

 b.-maķ durur 51a/08 

 [=1] 

buŧaķ Bk. budaķ  

 b.+ı (buŧaġı) 48b/06, 48b/08 

 [=2] 

buyruķ Belirli bir davranışta 

bulunmaya zorlayıcı söz, 

emredilen şey, emir, ferman. 
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 b.+ın (buyruġın) 40b/03, 63a/09 

 b.+umı (buyruġumı) 59a/05 

 [=3] 

buyur- Bir şeyin yapılmasını veya 

yapılmamasını kesin olarak 

söylemek, emretmek. 

 b.-dı 6b/06, 31b/04, 38a/08, 38a/09, 

38b/01, 63b/07, 67a/06 

 b.-dum 59a/02 

 b.-ur 1b/03, 4a/05, 5a/03, 12b/05, 

14a/08, 18b/01, 25b/03, 31b/05, 

34a/04, 35a/09, 35b/02, 38a/03, 

40a/06, 52b/04, 56a/05, 58b/04, 

71a/05, 71a/08, 72a/09 

 [=27] 

bünyād (<Far.bunyād) Esas, temel. 

 b.+ı 73b/05 

 [=1] 

C 

cabbār Ar. (Tanrı'nın sıfatı için) 

Kendisi zorlu olan ve kendisine 

karşı zor kullanılamayan. 

 c.-ı Ǿālem 36b/06, 37a/05, 52a/07, 

58b/04, 64a/07 

 [=5] 

CaǾfer-i Śādıķ Şiîlik’te On İki 

İmamların altıncısı, Ebu Bekir ve 

Ali'nin torununun torunudur. 

 C. 44b/02 

 [=1] 

cahdlıķ Çalışma, çabalama durumu.  

 c.+ı (cahdlıġı) 69b/08 

 [=1] 

cān Far. İnsanlarda hayatın devamını 

sağlayan madde dışı varlık, ruh. 

 c. 25a/06, 27a/02, 27a/07, 27b/01, 

27b/05, 46a/08, 46b/02, 47a/09, 

47b/01, 47b/02, 47b/03, 47b/04, 

47b/06, 47b/09, 48a/06, 48a/08, 

55a/01, 59b/05, 59b/06, 59b/07 

 c.+a 47b/06 

 c. birle 47a/08 

 c. durur 48a/01 

 c.+ı 27a/02, 27a/03, 27a/04, 27a/05, 

48a/01, 59b/02, 60a/05 

 c.+ıdur 27a/08, 27b/02 

 c.+ın 36b/08, 36b/09 

 c. içine 47a/06 

 c.-kim 27b/04 

 c.+ları 28a/01, 36b/07 

 c.+ların 28a/02 

 c.+uñ 48a/05, 48a/05, 59b/03 

 c. vir- Ölmek. 38a/07 

 [=43] 

cānāvar (<Far. cānāver) Isırarak veya 

sokarak insan vücuduna zarar 

veren hayvan. 

 c. 9a/04, 73a/07  

 c.+lar 47a/08 

 [=3] 

Cebrāǿīl Ar. Allah ile peygamberler 

arasında elçilik yapmakla görevli 

olan dört büyük melekten biri, 

Cibril. 

 C. 3b/01, 6a/03, 6a/06, 6b/01, 6b/03, 

7b/03 

 C.+den 6a/02 

 C.+e 38a/08 

 [=8] 

cefā Ar. Zulüm, eziyet, sıkıntı. 

 c. 68b/08 

 [=1] 

cehd Ar. Çalışma, çabalama, gayret. 

 c. it- Çalışıp çabalamak, uğraşmak. 

9b/08 

 [=1] 

celle (Tanrı kelimesinden sonra 

kullanılır) Yüce, ulu. 

 c. 37b/08, 38a/03, 45/09, 61a/01, 

61b/04, 63a/7 

 [=6] 

 c. ve Ǿalā 45/09, 63a/7 

 Ǿazze ve celle 37b/08, 38a/03, 

61a/01, 61b/04 

 [=6] 

cemǾ Ar. Toplama, bir araya getirme. 

 c. ķıl- Toplamak. 45b/02 

 c. ol- Toplanmak. 38b/08 

 [=2] 

cemāǾat Ar. İnsan kalabalığı, topluluk. 

 c. 72b/06 

 c.+dür 71b/09 

 c.+i ile 53b/04 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C3%AElik
https://tr.wikipedia.org/wiki/On_%C4%B0ki_%C4%B0m%C3%A2m
https://tr.wikipedia.org/wiki/On_%C4%B0ki_%C4%B0m%C3%A2m
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Bekir
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 [=3] 

cevāb Ar. Bir söze veya soruya verilen 

karşılık, yanıt. 

 c. gel- Karşılık, yanıt gelmek. 

55a/05, 55b/01, 55b/08, 56a/04, 

56b/05, 57a/03, 57b/01, 57b/05, 

58b/07 

 c.+ın 60b/09 

 c. vir- Karşılık vermek, yanıtlamak. 

24a/02, 37a/02, 45a/05, 49b/07 

 [=14] 

cihān Far. 1. (Bu dünyayı ve ahireti 

teşmil için) Âlem. 

 c.+dan 26a/07 

  2. Dünya, yeryüzü. 

 c.+dadur 7b/03 

 c.+ı 51a/09 

 [=3] 

cumard Far. (<cuvān-merd) Cömert, 

ikramda bulunmayı seven, eli 

açık. 

 c.+lar 68a/02 

 c.+van 7b/06 

 [=2] 

cumardlıķ Cömert olma durumu. 

 c. 46a/06, 61a/08 

 c.+dur 73a/01 

 c.+ı (cumardlıġı) 46b/01, 46b/02, 

46b/02, 46b/04 

 c.+ıdur (cumardlıġıdur) 46a/07, 

46a/08, 46a/08, 46a/09 

 [=11] 

cümle Bütün, hep. 

 c. 29b/04, 29b/07, 30a/03, 36b/07, 

40a/02, 40a/03, 47a/07, 47a/08, 

64a/05 

 c. Ǿālem Bütün mevcudât. 39b/09 

 c.+si 61a/02, 61b/06, 62b/02 

 [=13] 

Ç 

çaġır- Yüksek sesle söylemek. 

 ç.-dı 58a/06 

 [=1] 

Çalap Allah, Tanrı. 

 Ç. 28a/01, 29a/09, 35b/09, 45b/09, 

48b/01, 63a/07, 70a/04 

 Ç.+a (Çalaba) 57b/02 

 Ç.+uñ (Çalabun) 43a/06 

 [=9] 

çāre Far. Kurtuluş yolu. 

 ç. 24a/07 

 [=1] 

çārşū Far. Çarşı, içinde alışveriş 

yapmak için dükkânların 

bulunduğu alan. 

 ç.+da 49a/03 

 [=1] 

çemen Far. Çimen, kendi kendine yerde 

biten yeşil renkli ot. 

 ç.+lerdür 3b/03 

 [=1] 

çıķ- 1. Doğmak, ortaya çıkmak, 

meydana gelmek. 

 ç.-a 13a/03 

  2. Bulunulan yerden ayrılmak, 

dışarı gitmek. 

 ç.-maķ 56b/07, 23a/09 

  3. Yükselmek. 

 ç.-sa 14b/08 

  iħlāśa çıķ- Manevî olarak 

yükselmek. 14b/08 

 [=4] 

çıķar- 1. Bulunduğu yerle alakasını 

keserek uzaklaştırmak. 

 ç.-! (göñlinden çıķar-) 69b/09 

 ç.-mayınca (göñlinden çıķar-) 
51b/02 

  2. Birinin dışarı çıkmasına izin 

vermek.  

 ç.-ġıl 57b/03  

 [=3] 

çiçeklen- Üzerinde çiçek bitmek. 

 ç.-se 60a/09 

 ç.-ür 48a/03 

 [=2] 

çoban (<Far.çōbān) Koyun vb. hayvan 

sürülerini güdüp otlatan kimse. 

 ç. 19b/05 

 ç.+dur 19b/04 

 [=2] 

çoķ 1. Sayıca fazla olan. 

 ç. 54a/09 

 ç. durur 26a/08 
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  2. (Zaman için) Uzun. 

 ç.+dur 3a/05 

 [=3] 

çömçe Büyük tahta kaşık, kepçe. 

 ç.+si-y-ile 51b/06 

 [=1] 

çömlek Toprak tencere. 

 ç.+ine (çömlegine) 51b/04 

 [=1] 

çün 1. Çünkü, için, dolayı, sebebiyle, 

bu yüzden. 

 ç. 5b/02, 63a/04, 65b/04, 66a/07 

  2. “Ne zaman ki, -ınca” 

anlamındaki zarf-fiil görevinde iki 

cümleyi birbirine bağlar . 

 ç. 6a/03, 7b/04, 7b/09, 8a/08, 8b/02 

 [=9] 

D 

dad Tat, lezzet. 

 d.+ın 46a/05 

 [=1] 

dād Far. Adâlet, doğruluk. 

 d. (Ǿadlı dād eyle-) 67b/09 

 [=1] 

daħı 1. Ve. 

 d. 3b/05, 3b/06, 5a/06, 5a/08, 6b/04, 

7a/04, 7b/06, 10a/05, 34b/01, 

53a/09 

  2. Da, de, dahi. 

 d. 4a/03, 5a/05, 9a/09, 10a/09, 

11a/03, 11a/09, 11b/06, 12b/04, 

13b/01, 13b/01, 13b/07, 14a/04, 

14a/05, 19a/02, 19a/04, 19a/05, 

19b/02, 21b/06, 22b/07, 22b/08, 

22b/08, 23a/01, 23b/08, 25b/08, 

26a/05, 26a/08, 27a/02, 27b/09, 

30a/03, 30b/02, 30b/09, 30b/09, 

31a/01, 31a/02, 31a/08, 31a/09, 

31b/01, 31b/05, 32a/02, 32a/04, 

33b/02, 34a/02, 34b/06, 34b/09, 

35a/04, 37b/03, 37b/04, 43a/01, 

43a/04, 44b/06, 46a/06, 47a/09, 

48a/04, 49a/06, 49b/02, 54a/06, 

57a/07, 57a/08, 61b/08, 62a/01, 

62a/06, 62a/08, 66b/01, 67a/06, 

69a/02, 69a/03, 69a/05, 72a/10 

  3. Daha. 

 d. 2a/03, 2a/03, 2a/05, 3a/07, 6a/08, 

7a/01, 10b/09, 11a/01, 61b/02 

 [=87] 

dāħil Ar. Giren, içinde bulunan. 

 d. ol- Bulunmak. 63b/04 

 [=1] 

dāyim (<Ar. dā’im) Daim, sürekli, 

devamlı, ara vermeden. 

 d. 58a/02 

 [=1] 

dāyimā (<Ar. dā’imā) Daima, her 

zaman. 

 d. 25a/02 

 [=1] 

dāyimī (<Ar. dā’imī) Sürekli, devamlı 

olan. 

 d. 73b/03 

 [=1] 

daşra Dışarı. 

 d. (göñlüñden daşra çıķar-) 51b/02 

 [=1] 

daǾvī Far. (<Ar. daǾvā) Bir niteliğin 

kendinde bulunduğuna inanma, 

iddia etme. 

 d. 72a/07 

 d.+si 21b/08 

 d.+sin (şerīǾat daǾvīsi) 39b/08 

 d.+sin (zāhidlik daǾvīsi) 40b/06 

 d.+sin (Ǿārıflıķ daǾvīsi) 41a/02 

 d.+sin (muĥıblıķ daǾvīsi) 41b/08 

 [=6] 

de- […] Olarak adlandırmak, 

bahsetmek, nitelendirmek. 

 d.-digi 72a/07 

 [=1] 

defter İki kapak arasına kağıttan 

yaprakların tutturulmasıyla 

oluşmuş, yazı yazmaya yarayan 

gereç. 

 d. ol- 26a/01 

 [=1] 

deg- İstenilen şeye ulaşmak, erişmek. 

 d.-di 25a/07 

 [=1] 

degin Kadar, dek. 
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 d. 5b/09, 11a/06, 29b/05, 35a/06, 

38a/07 

 [=5] 

degince Kadar, dek. 

 d. 61a/03 

 d.+dür 30b/06 

 [=2] 

degme Her, her bir, herhangi bir, 

gelişigüzel, rastgele. 

 d. 41b/02, 41b/03, 41b/04, 60b/05, 

70b/09 

 d.+nün 73b/04 

 d.+nüñ 23a/02 

 d.+sinüñ 61b/05, 62b/01 

 [=9] 

degül Değil, olumsuzluk edatı. 

 d. 23a/02 

 d.+dür 33b/01, 64a/07, 73b/04 

 d. midür 44a/04 

 d.+misse 70a/02, 70a/03 

 [=7] 

degür- Ulaştırmak, bildirmek, 

duyurmak. 

 d.-dükden śoñra 63a/05, 63b/01 

 [=2] 

delīl Ar. Kanıt, işaret, alâmet, belirti. 

 d.+i 14a/07 

 [=1] 

delü Deli, aklî dengesi yerinde olmayan 

kişi. 

 d.+ler durur 26b/01 

 [=1] 

dem Far. Zaman, an. 

 d. 12b/07, 36b/01 

 d. (her dem) 30a/02 

 [=3] 

deñiz 1. Yer yüzünün bir bölümünü 

kaplayan tuzlu su kütlesi, bahir, 

derya. 

 d.+e 28b/06 

  2. Bu su kütlesinin belli bir 

yerdeki parçası. 

 d.+inden (Nil deñizi) 36a/04 

 [=2] 

der Ter, sıcaklıkla insan vücudundan 

dışarı atılan sıvı. 

 d.+i 9a/05 

 [=1] 

deri İnsan vücudunu örten koruyucu 

tabaka, ten, cilt. 

 d. 10b/01 

 [=1] 

dermān Far. 1. Şifa, ilaç, devâ, çâre. 

 d. durur 50a/08 

 d. ol- Şifa olmak, çare olmak. 

52a/06, 56b/01 

 d.+uñ 49b/02 

  2. Çıkar yolu, hal yolu. 

 d.+ı 23b/06 

 [=5] 

ders Bir öğreticinin verdiği bilgi. 

 d. eyit- Ders vermek. 45a/04 

 [=1] 

dertlü Dertli, hastalığı olan kimse. 

 d.+lere 9a/06 

 [=1] 

dervīş Far. Bir tarikata girip, bu 

tarikatın kurallarına ve şeyhine 

bağlanan kimse. 

 d.+ler 25b/07, 68a/07 

 [=2] 

destūr Far. Ruhsat, izin, müsaade. 

 d. ol- İzne sahip olmak, bir şeyi 

yapmaya müsaadesi olmak. 

15b/06 

 [=1] 

devr Ar. Dönme, dönüş, bir şeyin kendi 

etrafında hareket etmesi. 

 d. eyle- Dönmek. 3a/06 

 d.+i 3a/05 

 [=2] 

dıñsuz Sessiz, sakin. 

 d. dur- Sessiz, sakin kalmak. 58b/03 

 [=1] 

di- Demek, söylemek. 

 d.-di 5a/08, 5a/09, 5b/04, 5b/05, 

6a/06, 6b/03, 6b/05, 7a/08, 

11b/07, 20b/05, 30a/06, 37a/07, 

37b/01, 37b/02, 37b/03, 37b/04, 

37b/05, 37b/06, 39a/06, 52a/09, 

52b/07, 64b/01, 64b/03, 64b/05, 

64b/09, 65a/03, 65a/06, 65b/01, 

65b/05, 65b/09, 66a/01, 72b/07 

 d.-di idi 37a/07 
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 d.-digümüz 19b/08, 39b/05, 51b/09, 

52a/02, 62b/02 

 d.-diler 2b/04, 3a/03, 3a/08, 3b/03, 

4a/01, 4a/02, 4a/06, 4a/09, 4b/05, 

4b/07, 7b/07, 37a/04, 37a/05 

 d.-dügi 16b/02, 48a/07 

 d.-dügüñüzleri 16b/08 

 d.-dük 11a/03, 11a/05, 11a/07, 

23b/07, 24b/01, 24b/03, 24b/04, 

31a/03, 31b/02, 32a/04, 42a/02, 

42a/09, 59b/03 

 d.-düm 6a/06, 6a/07, 6b/04, 7a/02, 

7b/01, 28b/06, 28b/09 

 d.-medi 68b/06, 68b/07 

 d.-mese-y-idi 48a/08 

 d.-meye 24a/02 

 d.-mişlerdür 24a/08 

 d.-r 49a/06, 52a/08, 52b/04, 53b/01, 

58a/07, 58b/05, 70a/01, 70a/01 

 d.-r-ise 24a/01  

 d.-rler 30a/02, 30b/01, 33a/09, 

47b/06, 47b/07 

 d.-rsin 58b/02, 59a/08 

 d.-yeler 55a/05, 55a/06, 55a/07, 

55a/08, 57a/08 

 d.-yen 37a/09 

 d.-yenler 65a/05 

 d.-yü 37a/01, 55b/02, 57a/01, 

57a/04, 57b/03, 57b/06, 58a/08, 

58b/07, 59a/03 

 d.-yüp 23b/05, 37a/09, 51a/05 

 [=114] 

dīdār Far. 1. Tanrı'nın inançlı kullarına 

vadettiği görünüşü, tecellîsi. 

 d.+ın 12a/03 

 d.+ından 70b/06 

  2. Yüz, çehre. 

 d. ol- 29b/01 

 d.+umı 7b/05 

 [=4] 

dil Ağızda bulunan, tat almaya ve 

konuşmaya yarayan organ. 

 d. 31a/05, 31a/07 

 d.+i 9b/04, 31a/08 

 d.+i (söyler dil) 16a/01 

 d.-ile 31a/03, 31b/02  

 d.-ile mi 35b/05 

 d.+in aç- Konuşmaya başlamak. 

15b/02 

 d.+in 71b/02 

 d.+ini 71a/11 

 d.+ler 15b/04 

 d. mi 41b/02 

 d.+üñ dut- Konuşmamak. 59a/08 

  2. Lisan. 

 d.+ince 60b/01 

 [=15] 

dile- 1. İstemek, arzu etmek. 

 d.-di 7b/09 

 d.-mege 15b/06 

  2. Bir şeye ulaşmayı istemek. 

 d.-dük 47a/03 

 [=3] 

dilek Bir kimsenin dilediği şey, arzu, 

istek, talep, temennî. 

 d.+i (dilegi) 33b/09, 34a/01 

 [=2] 

dilsüz Dilsiz, dili olmadan. 

 d. 37a/03 

 [=1] 

dīn Ar. Tanrı'ya inanma ve ibâdet etme 

sistemi. 

 d. 48a/05, 55a/02 

 d.+i 27a/01, 63b/02 

 d.+in 63b/06 

 d.+üñ 4a/04, 54b/08 

 [=7] 

diñle- Bir sesi anlamak için kulak 

vermek. 

 d.-mege 4b/07 

 [=1] 

diñlen- Durup yorgunluğunu atmak, 

rahatlamak. 

 d.-mediler 12b/07 

 [=1] 

dip Bir şeyin yere temas eden en alt 

kısmı. 

 d.+i (dibi) 48b/05 

 [=1] 

dir- Dermek, toplamak, bir araya 

getirmek, devşirmek. 

 d.-eler 13a/05, 17a/02 

 d.-gil 68b/02 

 d.-mekden 26b/03 
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 [=4] 

dirgi Sofra, yemek yemek maksadıyla  

kurulan yaygı ve sininin 

bulunduğu tertibat. 

 d.+sine 51b/07 

 [=1] 

dirgür- Diriltmek, cansız olanı canlı 

hâle getirmek. 

 d.-düñ 56a/09 

 [=1] 

diri 1. Canlı, yaşayan. 

 d.+dür 47a/09, 47a/09 

 d. ķıl- Yaşatmak, canlılığını 

sağlamak. 47b/05, 48a/01, 48a/02, 

59b/02, 60a/05 

  2. Dinç, canlı, zinde. 

 d. dut- Güçlü, zinde tutmak. 47b/03 

  3. Solgun olmayan, taze. 

 d. ol- Taze olmak. 48a/04 

 [=9] 

diril- I Toplanmak. 

 d.-di 8a/08, 8b/02 

  II Canlanmak. 

 d.-mişdür 59b/04 

 [=3] 

dirlik (Tasavvufta) Geçim, gerekli olan 

şeyler. 

 d. 22a/09, 23a/05 

 d. içinde 21b/07, 22b/09, 23a/04 

 [=5] 

dirnek Bir yere toplanmış insan 

kalabalığı, topluluk. 

 d. 49a/03 

 d.+de 49a/04 

 [=2] 

ditre- Titremek, sarsılmak, yerinden 

oynamak. 

 d.-r 18b/07 

 [=1] 

div Far. Doğaüstü varlık 

 d.yöresi 9a/06 

 [=1] 

divşür- Toplamak, derlemek, bir araya 

getirmek. 

 d.-e 12b/09 

 [=1] 

diz Bacağın uylukla baldır arasındaki 

oynak yeri. 

 d.+ine düş- Diz çökmek, kendinden 

üstün karşısında ona boyun 

eğmek. 15a/09 

 [=1] 

dizdār Far. Kale muhafızı, kale bekçisi. 

 d. 62a/09 

 d.+ı 61b/02 

 d.+lar 62a/05, 62a/07 

 [=4] 

doġ- (Yıldızlar için) Gökyüzünde 

görünmek, ortaya çıkmak. 

 d.-sa 2b/09 

 [=1] 

doġma Doğma, doğuş. 

 d. ķılġı Doğma şekli, doğuş biçimi. 

2b/06 

 [=1] 

doķış- Savaşmak, çarpışmak. 

 d.-dılar 54a/01 

 [=1] 

dol- Bulunduğu yeri kaplamak, sarmak, 

o yere iyice yayılmak. 

 d.-sa 69b/06 

 d.-sa (göñline dol-) 69b/04 

 [=2] 

dost Far. 1. Tanrı'nın kendisine yakın 

gördüğü kul. 

 d.+um durur 53b/05 

 d.+umdur 53b/01 

  2. İnsanın gönülden yakınlık 

duyduğu kimse. 

 d.+umuz 34b/01 

 [=3] 

dostluķ Tanrı'nın kendisine yakın 

gördüğü kul olma durumu. 

 d.+um  (dostluġum) 52a/09 

 [=1] 

doy- Tatmin olmak, kanmak. 

 d.-dı 26a/08 

 [=1] 

dög- Dövmek, ezmek, bir şeyi vurarak 

en küçük parçalarına ayırmak. 

 d.-gil 50b/09 

 [=1] 

dön- Geri gelmek, geri gitmek. 



 

140 

 

 d.-er 42a/02, 42a/04 

 d.-mekdür 31a/04 

 d.-mese 31a/07, 31a/09 

 [=5] 

dönder- Döndürmek, çevirmek. 

 d.-ür (yüz dönder-) 24a/04 

 [=1] 

dördünci Dört sayısının sıra sıfatı, 

sırada yeri üçüncüden sonra, 

beşinciden önce olan. 

 d. 39b/04, 41b/06, 43a/07, 44b/08, 

45b/05, 46a/09, 47a/05, 47b/09, 

48b/09, 49b/09, 50b/05, 51a/08, 

53a/02, 53b/07, 56a/06, 60b/03, 

61a/08, 62a/03, 64b/08, 67b/01, 

71b/03, 72b/03, 72b/10 

 [=23] 

dört Üçten sonra, beşten önce gelen 

sayının adı. 

 d. 7a/08, 37a/08, 37b/09, 38a/01, 

38b/09, 39a/06, 39a/07, 39a/08, 

42a/09, 43b/03, 46a/01, 70b/09 

 d.+i (dördi) 62a/03 

 d. biñ 36a/05 

 d. dürlü 37b/08, 38a/01, 39a/08, 

39a/09, 42a/09, 42b/01, 43b/03, 

43b/09, 44b/06, 46a/06 

 [=24] 

döşe- Bir şeyi bir yere iyice örtecek 

şekilde sermek, yaymak. 

 d.-mişsin (Ǿažamet döşegin döşe-) 

68b/09 

 d.-yeler (Ǿiśyān döşegin döşe-) 
14b/06 

 [=2] 

döşek İçine yün doldurulmuş kaba şilte, 

yatak. 

 d.+in (Ǿažamet döşegin) 14b/05 

 d.+in (Ǿiśyān döşegin) 68b/09 

 [=2] 

duǾā Ar. Bir kimsenin isteklerini 

Tanrı'ya iletmesi, yalvarma, 

yakarış. 

 d. ķıl- DuǾa etmek, 

yalvarmak.70b/05 

 [=1] 

dur- 1. Bir yerde kalmak, bulunmak. 

 d-a 19a/07 

 d.-maz 19a/03 

 d.-ur 19a/3, 62a/05  

 d.-ursın 21a/04, 21a/08, 21b/03 

  2. Belli bir durumda olmak, bu 

durumda olmayı sürdürmek.  

 d.-ġıl (dıñsuz dur-) 58b/03 

  3. İsimleri yüklem yapar. 

 d.-ur 19a/02, 19a/04, 25b/07, 

26a/08, 26b/02, 26b/02, 31a/08, 

31b/02, 31b/03, 39a/02, 39b/02, 

39b/03, 39b/04, 39b/05, 39b/06, 

39b/07, 40b/04, 40b/05, 40b/09, 

41a/01, 41a/06, 41b/06, 41b/07, 

42b/03, 42b/04, 42b/07, 43a/03, 

43a/04, 43a/08, 43a/09, 44a/07, 

45b/05, 47b/01, 47b/02, 47b/02, 

47b/09, 48a/01, 48a/02, 48a/05, 

48a/06, 48a/06, 50a/09, 51a/09, 

51b/01, 52a/01, 52a/08, 52a/09, 

53b/02, 53b/05, 62a/01, 62a/07, 

62b/01, 69b/01, 69b/01 

  4. İsim-fiilleri yüklem yapar. 

 -maķ-durur 51a/07 

 -maķ durur 42b/05, 42b/08, 51a/06, 

51a/08, 52a/03, 69a/07 

  5. Fiillerin birleşik çekimlerini 

yapar. 

 -mışlar durur 43a/07, 43b/01, 

43b/02, 45b/08 

 -mişler durur 43a/01, 43a/01, 

43a/06, 45b/06, 45b/07, 45b/08 

  [=71] 

dut- 1. […] Olarak yapmak, […] olarak 

hesaplamak. 

 d.-anlar 64b/05 

  2. Tespit etmek. 

 d.-! 49a/06 

 d.-ar 49a/05 

  3. Alıkoymak, çıkmasına izin 

vermemek, zaptetmek. 

 d.-ġıl 59a/09 

  4. Gereğini yapmak, gereğini 

yerine getirmek. 

 d.-maķ 51b/05 

 d.-mazlar 44b/01 
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  5. Bir kadını nikâhı altında 

bulundurmak.  

 d.-sa 18a/02 

  6. Olumlu veya olumsuz bir 

duyguyu gönülde bulundurmak, 

sürdürmek. 

 d.-maķ 35a/04 

 d.-maķdur 72b/05 

 d.-maķ durur 42b/08, 51a/06 

 d.-sa 35a/06 

  7. […] Olarak görmek, […] olarak 

göstermek. 

 d.-anlar 64b/09 

 d.-arsañ 63b/08 

 d.-mış 63b/03 

 d.-up 63b/07 

  8. […] Durumda kalmasını 

sağlamak, […] hâlde 

bulundurmak. 

 d.-ar 47b/03 

 d.-maķdur 73a/03 

 d.-maķ-durur 51a/07 

 d.-uñ 39a/03, 39a/03 

  9. Yapmak, meşgul olmak.  

 d.-arlar 45a/09, 45b/01 

  10. Takip etmek, izlemek. 

 d.-maķ 24b/04 

  11. Yönelmek, dönmek. 

 d.-sa 22a/04 

  12. Oluşmak, meydana gelmek. 

 d.-a gel- 47a/04 

 [=26] 

  dilüñ dut- 59a/09 

  diri dut- 47b/03 

  ĥased dut- 51a/06 

  ĥāżır dut- 39a/03, 73a/03 

  istiķāmet dut- 24b/04 

  kīn dut- 35a/06 

  kīne dut- 35a/04 

  mizāc dut- 49a/05, 49a/06 

  orūc dut- 51b/05 

  pīşe dut- 45a/09, 45b/01 

  saķ dut- 39a/03 

  ulu dut- 51a/07 

  ümīd dut- 42b/08, 72b/05 

  yalan dut- 63b/03, 63b/07, 

64b/09 

  yüz dut- 22a/04 

 [=21]   

duy- İşitmek. 

 d.-madılar 27b/08, 28a/01, 28a/03 

 [=3] 

dükeli Hep, cümle, hepsi, bütün, 

herkes. 

 d. 2b/02, 5a/02, 7a/04, 9a/01, 15b/02, 

15b/04, 15b/07, 17b/06, 26a/02, 

42a/02, 44a/03, 44a/04, 68a/08 

 d.+sin 44a/01 

 [=14] 

dünin Geceleyin. 49a/08 

 [=1] 

dünyā Ar. İçinde yaşadığımız yeryüzü, 

âlem. 

 d. 11b/03, 11b/08, 26a/06, 26b/03, 

26b/03, 34a/01, 45b/03, 59a/04 

 d.+da 13a/09, 13b/06, 14a/03, 

55b/09 

 d.+nuñ 26a/01 

 d.-y-ıla 62a/03 

 d.+ya 55b/06, 56b/02 

 d.+yı 10a/06, 23b/06, 26a/04, 

42b/05, 42b/09, 43a/05, 45b/01, 

73b/06 

 [=24] 

dünyālıķ Dünyada geçimi sağlayan 

maddi değerler, para, mal, mülk, 

servet. 

 d. 23a/08 

 [=1] 

dürlü Türlü, çeşitli. 

 d. 73a/07 

 d. (bir dürlü) 3a/07, 18b/09, 19b/03 

 d. (biş dürlü) 49b/04, 50a/04, 

50a/07, 50a/08, 50b/01, 50b/08, 

51a/03, 51a/04, 51b/01, 52a/04, 

52a/05, 52a/08, 53a/09 

 d. (dört dürlü) 37b/09, 38a/02, 

39a/09, 39b/01, 42b/01, 42b/01, 

43b/03, 44a/01 

 d. (on dürlü) 2b/01, 64a/07 

 d. (sekiz dürlü) 60a/03, 60b/05 

 d. (üç dürlü) 18a/01, 18b/01, 

21b/07, 22a/09, 22b/09, 23a/01, 

23a/04, 23a/05, 23a/06, 27b/05 
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 d. (yidi dürlü) 55a/05 

 d. (yitmiş dürlü) 60b/05 

 d.+dür (dört dürlü) 44b/06, 46a/06 

 d.+dür (üç dürlü) 23b/08, 25b/08, 

26a/09, 26b/05, 27a/03 

 d. dürlü Türlü türlü, çeşit çeşit. 

3b/04 

 [=49] 

dürt- Sürmek. 

 d.-eler 16a/07 

 [=1] 

dürüst (<Far. durust)  1. Sözünde ve 

davranışlarında doğruluktan 

ayrılmayan, doğru kimse. 

 d. ol- 21b/08 

  2. Kurallara uygun, doğru, 

düzgün, yanlışsız. 

 d. ol- 19b/09 

 [=2] 

düş Rüya, uyku hâlinde görülen 

birtakım duygu ve düşünce 

yansımaları. 

 d. gör- 47b/08 

 [=1] 

düş- 1. İstenmeyen bir durumun içinde 

kalmak. 

 d.-düñ 59a/06 

 d.-erler 45a/02  

  2. Bir görevin yükümlülüğü 

üzerinden kalkmak. 

 d.-er 63a/06 

  3. Dik durumda iken eğik duruma 

gelmek. 

 d.-eler 15b/01 

  4. Uğramak. 

 d.-düñse 58b/01 

  5. Yansımak, aksetmek, vurmak. 

 d.-mezdi (gölgesi yire düş-) 8b/07 

 [=6] 

düşmān (<Far.duşmān) 1. Birine ya da 

bir şeye karşı olumsuz duygular 

besleyen. 

 d. 33b/01, 33b/03, 34b/07, 38b/09 

 d.+ı 35a/05 

 d.+ıdur 33b/02, 33b/02 

 d.+umuz 33a/09 

 d.+um durur 52a/08 

 d.+umdur 52b/03, 52b/07 

 [=11] 

düşmānlıķ Düşmanca duygu veya 

davranış, anlaşmazlık, hasımlık, 

husûmet. 

 d.+um (düşmānlıġum) 53b/01 

 [=1] 

düşvār Far. Zor, güç. 

 d.+dur 24a/05 

 [=1] 

E 

Ebā Bekir Bk. Ebū Bekr 

 E. 7a/09 

 [=1] 

ebed Ar. Sonu olmayan gelecek zaman. 

 e.+e 29b/05 

 [=1] 

Ebū Bekr Erkeklerden ilk Müslüman 

olan kişi ve Hulefâ-yi Râşidîn'den 

ilk büyük halife. 

 E.-i Śıddıķ 66b/09, 67a/08, 67b/08 

 [=3] 

Ebū Derda İslâm peygamberi Hz. 

Muhammed'in Kur'ân, fıkıh ve 

hadis ilimlerinde önde gelen 

ashâbından biridir. 

 E. 67b/05, 67b/06, 68a/07 

 [=3] 

Ebū Źer İslâm'ı ilk kabul eden 

sahabelerden biridir. 

 E. 67b/05, 68a/06 

 [=2] 

edeb Ar. İyi ahlak, terbiye, nezâket, 

zerâfet. 

 e. 61b/01 

 [=1] 

eger Eğer, şayet. 

 e. 48a/06, 52a/05, 63a/08 

 [=3] 

ehl Ar. 1. Sahip, mâlik. 

 e.+i (tefsīr ehli) 2a/07 

  2. Bir yerin, bir topluluğun 

halkından olanlar, oraya mensup 

bulunanlar. 

 e.+i (ŧamu ehli) 55a/04 
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  ehl-i beyt  İslâm peygamberi Hz. 

Muhammed’in kızı Hz. Fatma, 

damadı Hz. Ali ve onların 

evlatlarının dahil olduğu ailesi. 

68b/01 

 [=3] 

ek- Toprağa tohum atmak. 

 e.-erler 60a/06 

 [=1] 

eksik Bulunması gerekirken 

bulunmayan, mevcut olmayan. 

 e. ol- Var olmamak. 72a/06 

 [=1] 

eksil- Azalmak, eskisinden az duruma 

gelmek. 

 e.-ür 11a/04 

 [=1] 

el Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 

olan, tutmaya ve iş yapmaya 

yarayan bölümü. 

 e. al- Bir mürşidin terbiyesine 

girmek, ondan müsade almak, 

dervişliğe intisap etmek. 24a/04, 

72a/08 

 e.+e gel- Elde etmek. 23b/01 

 e. götür- Yalvararak bir şey dilemek. 

70b/05 

 e.+i 9b/08 

 e.+i ile (ķudret eli ile) 27a/04 

 e.+inde 67a/08, 67a/09, 67a/09, 

67b/01, 67b/02, 67b/03, 67b/04, 

67b/05, 67b/06, 67b/06 

 e.+ler 15b/09 

 e.+lerin 27b/07 

 e.+üñüzdekileri 38b/07 

 [=19] 

el-Ǿıyāźu bi’llāh Ar. “Allah esirgesin” 

anlamına gelen bir söz. 

 e. 37b/07 

 [=1] 

el-Ǿıyāźu bi’llāhi Bk. el-Ǿıyāźu 

bi’llāh 
 e. 18b/07, 35a/03 

 [=2] 

ele- Bir maddeyi elek yardımıyla 

içindeki yabancı unsurlardan 

arındırmak, ayıklamak. 

 e.-gil 51a/02 

 [=1] 

elek Taneli maddeleri yabancı 

unsurlardan ayıklamak için 

kullanılan alet. 

 e. içinde 51a/03 

 e.+ine (elegine) 51a/01 

 [=2] 

emn Ar. Emniyet, güven, huzur. 

 e.+dür 2b/07 

 [=1] 

emr Ar. Buyruk, komut, talimat, 

ferman. 

 e.-i maǾrūf 72a/04 

 e.-i nehiy 48b/06 

 e. işle- Emre uymak, emri yerine 

getirmek. 40b/02 

 [=3] 

endām Far. Vücut, beden, boy bos. 

 e.+ı 73a/06 

 e.+ınuñ 9b/01 

 e.+ları (söylemez endām) 16a/03 

 [=3] 

endīşe Far. 1. Kaygı, tasa, gam, keder. 

 e. durur 69b/01 

 e. ķıl- Tasalanmak, kaygısını 

çekmek, kederlenmek. 69b/02 

  2. Düşünce. 

 e. ķıl- Düşünmek. 23b/03 

 [=3] 

eñs- Aklı başından gitmek, şaşırmak   

 e.-düñ 39a/06 

 [=1] 

er Kişi. 

 e. 62b/04 

 [=1] 

eren Erkek. 

 e.+ler 17b/03 

 [=1] 

es- Havanın bir yönden bir yöne doğru 

hissedilir şekilde akması, hareket 

etmesi. 

 e.-meye-y-idi 39b/09 

 [=1] 

ev Ortak yaşam alanı. 

 e.+de 34b/08, 34b/09 

 e. içinde 19b/04 
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 e.+inde 18a/02 

 e.+dedür 19a/09 

 [=5] 

evliyā Ar. Seçkin ve has kullar, 

ermişler, veliler. 

 e.+lar 15a/09 

 [=1] 

evvel Ar. 1. Önce. 

 e. 8a/01, 10a/06, 19b/01, 24b/09, 

36b/04, 37a/08, 37b/01, 37b/03, 

37b/05 

 e.+den 5b/08 

 [=10] 

  2. İlk, birinci. 

 e. 10a/07, 10b/01, 10b/02, 13a/08, 

18a/01, 18b/02, 21b/09, 23b/08, 

26a/09, 27a/03, 39b/01, 42b/02, 

46a/06, 46b/01, 47a/04, 47b/03, 

49b/05, 50b/02, 51a/05, 52b/01, 

55a/05, 62a/02, 64a/08, 66a/61, 

66b/03, 66b/07, 67a/02, 67a/03, 

67a/07, 71a/04, 72a/08 

 [=31] 

eyit- Demek, söylemek, konuşmak. 

 e.-di 6a/03, 6a/09, 7a/02, 7b/03, 

20a/05, 20a/07, 20b/01, 20b/02, 

20b/04, 20b/08, 21a/01, 21a/03, 

21a/04, 21a/06, 21a/08, 21a/09, 

21b/01, 21b/03, 21b/04, 44b/04, 

45b/09, 49a/07, 49b/01, 49b/03, 

49b/04 

 e.-diler 12b/06 

 e.-dük 11b/07, 25b/08, 59b/01 

 e.-düm 6b/01, 7a/06, 28b/04, 28b/05, 

28b/06, 28b/08, 32a/02 

 e.-e (eyide) 42a/05, 68a/09 

 e.-eler (eydeler) 56a/07, 57a/06 

 e.-eler (eyideler) 56a/03 

 e.-elüm (eyidelüm) 60b/09 

 e.-mek 50a/09 

 e.-ür (eydür) 4a/08, 5a/09, 7b/09, 

11b/06, 11b/07, 12a/01, 19b/09, 

28a/03, 28a/05, 32a/04, 35b/09, 

36b/06, 37b/08, 41b/02, 42a/01, 

42a/06, 49a/06, 49a/06, 49a/07, 

50a/06, 58a/06, 58a/07, 58b/04, 

63a/07, 66a/04, 71a/01, 71b/06, 

72a/01, 72a/10, 72a/10, 72b/02, 

72b/03, 72b/04 

 e.-ürler (eydürler) 24b/05, 24b/08, 

29b/09, 30a/08, 45a/04, 64a/02 

 e.-ürsin (eydürsin) 58b/01, 59a/06 

 [=84] 

eyle O şekilde, öyle. 

 e. gel- Öyle gelmek. 17b/08, 18a/09, 

66a/03 

 e. ol- Öyle olmak, o şekilde olmak. 

11b/01 

 [=4]  

eyle- Yapmak, etmek. 

 e.-di 37a/06, 47a/07 

 e.-dük idi 18b/09 

 e.-dükleri 65b/04 

 e.-düm 37a/02 

 e.-düñ 59a/05 

 e.-gil 52a/05 

 e.-megil 70b/02 

 e.-mek 23b/07, 35a/01, 62a/04 

 e.-mezler 54b/02 

 e.-r 3a/06, 25b/05, 25b/06, 29b/09, 

30a/03 

 e.-se 21b/06 

 e.-ye 22a/03 

 e.-yenler 52b/03 

 e.-yiciler 67b/09 

 [=21] 

  Ǿadlı dād eyle- 67b/09 

  Ǿamel eyle- 54b/02 

  beyān eyle- 18b/09, 22a/03 

  devr eyle- 3a/06 

  ħarc eyle- 52b/03 

  Ǿizzet eyle- 37a/02 

  ķan eyle- 35a/01 

  meşāyıħlıķ eyle- 21b/06 

  muǾāmelet eyle- 25b/05, 25b/06 

  muvāfaķat eyle- 47a/07 

  nažar eyle- 29b/09 

  suvāl eyle- 37a/06 

  taġyīr eyle- 65b/04 

  terk eyle- 23b/07, 59a/05, 62a/04 

 [=18] 

eyü İyi, güzel. 

 e.+si 49b/03 

 [=1] 
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ezel Ar. Başlangıcı belli olmayan 

zaman. 

 e.+den 29b/05 

 [=1] 

ezelī Ar. Çok eski. 

 e. durur 25b/07 

 [=1] 

F 

faħr Ar. İftihar kaynağı, iftihar sebebi. 

 f.+i 36b/04 

 [=1] 

faķırlıķ Fakir olma durumu, yoksulluk, 

yokluk. 

 f.+dur 72b/07 

 [=1] 

fānī Ar. Sonu olan, gelip geçici. 

 f. 45b/03 

 f.+yi 45b/03 

 [=2] 

farīża Ar. İslâm dininin kula farz 

kıldığı yükümlülük, Tanrı 

buyruğu. 

 f. düş- Farz yükümlülüğü üzerinden 

kalkmak. 63a/06 

 [=1] 

faśıl Bk. faśl 

 f. 72a/07, 72b/08 

 [=2] 

faśīĥ Ar. Açık ve düzgün bir şekilde, 

anlaşılır. 

 f. 15b/04 

 [=1] 

faśl Ar. Bağlaç kullanmadan yazı 

yazma usûlü.  

 f. 36b/04, 47a/02, 55a/04, 59b/01, 

63a/04, 66a/03, 70b/08 

 [=7] 

fażl Ar. Cömertlik, lutuf, ihsan, kerem. 

 f.+uñdur 7b/01 

 [=1] 

fehm Ar. Anlama, anlayış, idrak. 

 f.+üñüzden 28a/07 

 [=1] 

fehüm Bk. fehm 

 f. 47a/05 

 [=1] 

felek Ar. Talih, baht, şans. 

 f.+i (felegi) 3a/04 

 [=1] 

ferǾ Ar. Bir asıldan ayrılan kolların her 

biri. 

 f.+i birle 45b/07 

 f.+in 45b/06 

 [=2] 

feryād Ar. İmdat isteme, yardım 

dileme. 

 f. 55a/04, 55a/06, 59a/08 

 [=3] 

fesād Ar. Fenalık, kötülük, ara 

bozuculuk. 

 f.+a 52b/03 

 [=1] 

firǾavn Ar. Firavun, Mısır'da hüküm 

süren Kıbtî hükümdarlarına 

verilen ünvan. Özellikle Hz. Musa 

ile uğraşanın adı yerine geçmiştir. 

 f.+ı 36a/04 

 [=1] 

firişte Far. Melek. 

 f.+leri 36a/08 

 f.+lerin 43b/02 

 [=2] 

firişteh Bk. firişte  

 f.+ler 27a/04, 27b/01, 44a/02 

 f.+lere 15a/05, 38b/06 

 f.+leri 36a/05 

 [=6] 

fuvād (<Ar.fuǾād) Gönül, kalp, yürek. 

 f. 60b/02 

 [=1] 

fürķat (<Ar.furķat) Firkat, ayrılık. 

 f. ol- 29a/07 

 [=1] 

G 

ġaflet Ar. Dalgınlık hâli, dikkatsizlik, 

aymazlık, gâfillik. 

 ġ. 68b/07 

 [=1] 

ġammāzlıķ Bir kimsenin arkasından 

çekiştirme, laf taşıyıcılık, 

ispiyonculuk. 
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 ġ. ķıl- Söz taşımak, laf yetiştirmek, 

fitlemek, fitnelemek. 65b/07 

 [=1] 

ġāret Ar. Çalıp alma, ele geçirme. 

 ġ.+i 70b/02 

 [=1] 

ġarīb Ar. Kimsesiz, zavallı. 

 ġ.+ler 18b/05 

 [=1] 

ġarķ Ar. Suya batma,boğulma. 

 ġ.+a var- Batmak. 35b/07 

 ġ. ķıl- Suya batırmak, boğmak. 

28b/07, 38b/04 

 [=3] 

ġayb Ar. Göz önünde olmayan, 

görünmeyen, gizli olan şey. 

 ġ. 60b/04 

 [=1] 

ġaybet Ar. Gıybet, dedikodu, bir 

kimsenin arkasından kötü 

konuşma, çekiştirme. 

 ġ. 64b/03 

 [=1] 

ġāyet Ar. Çok, pek çok, son derece. 

 ġ.+de 58a/01 

 [=1] 

ġayır- Korumak, gözetmek, esirgemek. 

 ġ.-! 15a/06 

 [=1] 

geç- 1. Yaşanıp tükenmek, tükenip 

bitmek. 

 g.-di 58a/03, 58a/09 

  2. Bitmek, son bulmak, ortadan 

kalkmak. 

 g.-en 23b/02 

 g.-üp 68a/08 

  3. Bir sınırı aşmak. 

 g.-enler 52b/06  

 [=5] 

gedil- Gedik açılmak, çentilmek, 

eksilmek. 

 g.-ür 11a/03 

 [=1] 

gel- 1. Ulaşmak, varmak. 

 g.-di 5b/07, 58a/05, 59b/08 

 g.-se 21a/05, 21b/01, 21b/05, 62b/07, 

62b/09 

 g.-sem 21a/04, 21a/09, 21b/04 

  2. (Yardımcı fiil olarak) Süreklilik 

fiilleri yapar. 

 g.-se 23b/02 

  3. Ele almak, üzerinde durmak. 

 g.-dük 62b/04 

  4. Belli bir durum veya sıfatın 

etkisi görünür, hissedilir olmak. 

 g.-dükden ötürü 58a/01 

 g.-meye 51b/03 

  5. (İsimlerin yönelme hâliyle) 

Etmek yardımcı fiili yerine 

kullanılır. 

 g.-di 47a/04 

 g.-mese 18a/04 

 g.-se 23b/01, 31a/09 

  6. Getirilmek, gönderilmek. 

 g.-di 38b/06 

 g.-e 13a/09, 13b/05, 14a/03, 15a/05, 

55a/05, 55b/01, 55b/09, 56a/04, 

56b/05, 57a/03, 57b/01, 57b/05, 

58b/07 

 g.-ür 38b/02, 38b/03, 38b/04, 

38b/05, 47b/08 

  7. Söylenmek, rivâyet edilmek. 

 g.-ipdür 8b/05 

 g.-mişdür 17b/09, 18a/09, 49a/01, 

57b/08, 66a/04 

  8. Çıkmak. 

 g.-medi 58a/04 

 [=45] 

  añmaya gel- 23b/02 

  cevāb gel- 55a/05, 55b/01, 

55b/09, 56a/04, 56b/05, 57a/03, 

57b/01, 57b/05, 58b/07 

  duta gel- 47a/04 

  ele gel- 23b/01 

  eyle gel- 17b/09, 18a/09, 66a/04 

  ĥikāyet gel- 49a/01 

  ħoş gel- 58a/01 

  iķrāra gel- 31a/09 

  ün gel- 38b/02, 38b/03, 38b/04, 

38b/05 

  nidā gel- 15a/05, 38b/06 

  nūrı gel- 51b/03 

  tevbeye gel- 18a/04 

 [=26] 
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genc Far. Hazine. 

 g.+i 26a/08 

 [=1] 

genç Çocukluktan çıkmış yetişkin 

kimse, delikanlı. 

 g. 16b/05, 17a/03 

 [=2] 

gendi Bk. gendü 

 g.+ni 73a/04 

 [=1] 

gendü Kendi. 

 g. 7b/05, 11b/01, 22a/05, 22a/08, 

25a/06, 26b/07, 26b/08, 27a/03, 

27a/08, 58b/09, 61b/04 

 g.+ler 13b/07, 44b/01, 54b/01 

 g.+lerin 43b/01, 45a/02 

 g.+lerine 45a/01 

 g.+ni 41a/06 

 g.+nüñ 8b/06 

 g.+sini 25a/05 

 g.+ye 4a/07, 7b/02 

 [=22] 

gendüz Kendisi, şahsı, kendi. 

 g.+in 62b/04 

 g.+inden 5a/06 

 g.+ine 16b/06 

 g.+ini 24b/07 

 g.+üñüzde 35b/01 

 [=5] 

ger- Düz ve gergin duruma getirerek bir 

şeyin önünü kapamak. 

 gögüs ger- Bir güçlüğe karşı 

koymak, dayanmak. 53a/01 

 [=1] 

gerek Uygun, lazım. 

 g. 11b/02, 18b/03, 22b/04, 22b/05, 

23b/05, 32a/03, 39b/08, 40b/07, 

41a/03, 41a/08, 41a/08, 41a/09, 

41b/01, 41b/09, 50b/03, 50b/04, 

50b/05, 50b/06, 50b/07, 61b/07, 

73a/05, 73a/07 

 g.-kim 21b/09 

 [=23] 

getür- 1. Bir yere yanında bir şeyle ya 

da bir kimseyle gelmek.  

 g.-di 60a/03 

 g.-gil 68b/01 

  2. Getirmek, ulaştırmak. 

 g.-di 3b/01 

  3. Yaratmak. 

 g.-di 10a/09 

  4. İsimlerle birleşerek deyim 

yapar. 

 g.-medüñ 59a/05 

 g.-mekdür 71a/04, 71a/07 

 g.-meseñ 63b/08 

 g.-meseñüz 63b/02 

 g.-miş 40b/03 

 [=10] 

  īmān getür- 71a/04 

  yirine getür- 40b/03, 59a/05, 

63b/02, 63b/08, 71a/07 

 [=6] 

gevher Far. Cevher, mücevher. 

 g. 8a/01, 8a/04, 41a/05 

 g.+e 8a/03 

 g.+idi 41a/03 

 g.+üñ 8a/02 

 [=6] 

gey- Giymek, örtünüp korunmak için 

bir şeyi vücuduna geçirmek. 

 g.-mekdür 72a/02 

 [=1] 

geydür- Giydirmek, bir şeyin vücuda 

geçirilmesini sağlamak, giyimli 

duruma getirmek. 

 g.-eler 17a/07, 17a/08 

 g.-se 22b/01 

 [=3] 

ġıybet (<Ar. ġaybet) Dedikodu, bir 

kimsenin arkasından kötü 

konuşma, çekiştirme. 

 ġ. 69a/03 

 [=1] 

gibi Benzer, benzeyen. 

 g. 13a/03, 13a/07, 26b/04, 32a/02, 

36a/02, 38a/05, 40b/01, 40b/06, 

41a/02, 41b/08, 45a/06, 54a/07, 

54a/08, 73a/05 

 g. (güneş-gibi ıldır-) 8b/04 

 g. (güneş gibi ıldır-) 8a/07, 8b/01 

 g. (müşk gibi ķoķ-) 9a/05 

 g.+dür 11b/09, 45a/08 

 [=20] 



 

148 

 

gice Gece vakti, gece. 

 g. ol- 4b/03 

 g.+si (miǾrāc gicesi) 5a/02 

 [=2] 

gider- Ortadan kaldırmak, yok etmek. 

 g.-mekdür (saçın gider-) 72b/02 

 [=1] 

gir- 1. İçinde yer almak, dâhil olmak. 

 g.-di 20b/06, 47a/07 

 g.-e-y-idi 70a/03 

 g.-esi 68a/09 

 g.-gil 68b/03 

 g.-megi 68b/04 

 g.-mek-içün 70a/05, 70a/06 

 g.-meye 69b/09 

 g.-mez 32a/03 

 g.-seler 56a/07 

 g.-señüz 20b/05 

  2. (Bütünü veya bir kısmı ile) 

Sulu bir şeyin içine batmak, 

dalmak. 

 g.-di 28b/07 

 [=13] 

girçek Gerçek, şüphe götürmeyecek 

şekilde varlığı açık olan, hakiki. 

 g.+sin 6b/03 

 [=1] 

giriftār Far. Tutulmuş, yakalanmış. 

 g. ol- Tutulmak, yakalanmak.15a/03 

 [=1] 

girü I Geri. 

 g. 31a/04, 31a/07, 31a/09 

  II Yine, tekrar, bir daha. 

 g. 6a/09, 24a/04, 56b/02 

 [=6] 

gişi Kişi, insan, kimse. 

 g. 19b/07, 39b/07, 40b/05, 41a/01, 

41b/07 

 g.+ler 4b/01, 12a/02, 26b/09 

 g.+lerdeki 26b/07 

 g.+lere 3b/06 

 g.+sin 26b/07 

 g.+ye 18a/01, 52a/08, 53a/09, 64a/08 

 [=15] 

git- 1. Bir yerden ayrılmak, uzaklaşmak. 

 g.-di 19b/01, 19b/06 

 g.-er (gider) 21a/05, 21a/09, 21b/04 

 g.-erin (giderin) 21a/05, 21b/01, 

21b/05 

 g.-se 19a/07 

  2. Yok olmak. 

 g.-icekdür (gidicekdür) 55a/03 

 g.-miş 69b/07 

  3. Ölmek. 

 g.-icekdür (gidicekdür) 55a/01 

 [=12] 

gögüs Göğüs, sine, gövdenin boyun ile 

karın arasındaki ön kısmı. 

 g. ger- Bir güçlüğe karşı koymak, 

dayanmak. 52b/09 

 [=1] 

gök Yeryüzünün üzerini bir kubbe gibi 

kaplayan mavi boşluk, gök kubbe, 

sema. 

 g. 36a/08, 36b/04, 43b/02 

 g.+de 10b/06, 11a/05, 11a/08 

 g.+dedür 2b/03, 48b/03 

 g.+den 5a/01 

 g.+i 7a/05, 8a/01, 8b/03, 60a/01, 

68b/06 

 g.+üñ 4a/03, 5b/02 

 [=16] 

gölge 1. İyice seçilemeyen, ne olduğu 

anlaşılamayan karaltı, silüet. 

 g. 13a/03, 13a/07, 13b/04 

 g.+ye 13a/05 

  2. İnsan vücudunun veya saydam 

olmayan bir cismin ışıklı yer 

üzerinde meydana getirdiği 

karartı, sâye. 

 g. ol- 8b/06 

 g.+si yire düş- 8b/07 

  3. Güneş ışınlarına mâruz 

olmayan yer, gölgelik. 

 g.+sinde 66a/05 

 [=7]   

göñlek Gömlek, elbise 

 g. 17a/08 

 [=1] 

göñül İman, sevgi ve nefret gibi iyi ve 

kötü bütün duyguların kaynağı 

kabul edilen kalbin manevî yönü, 

yürek, dil. 
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 g. 30b/06, 31a/05, 31a/07, 31a/09, 

46a/09, 46b/03, 60a/07, 60b/01, 

60b/09, 61a/04 

 g. birle 31a/04 

 g.+de 46a/02, 60a/09 

 g.+den 46a/04 

 g.+dür 21b/02 

 g.+i (göñli) 9b/07, 10b/09, 26b/09, 

46a/04, 65a/09, 73b/02 

 g.+i 38b/09 

 g. içinde 20b/02, 34b/06, 61a/02 

 g. içinden 39a/01 

 g.+idür (göñlidür) 30a/01, 30b/05 

 g. ile 31b/03, 51a/02 

 g.+in (göñlin) 51a/07, 73a/03 

 g.+inde (göñlinde) 30a/09, 48b/02, 

51a/06 

 g.+inden (göñlinden) 69b/09 

 g.+ine (göñline) 30a/03, 30a/07, 

69a/08, 69b/09 

 g.+ine (göñline dol-) 69b/04 

 g.+ini (göñlini) 9a/03 

 g.+i ol- (göñli  ol-) 9a/02 

 g.+üñden daşra çıķar- (göñlüñden 

daşra çıķar-) 51b/02 

 g.+üñüz (göñlüñüz) 39a/02 

 g.+üñüzden (göñlüñüzden) 28a/08 

 g. mi 41b/05 

 [=47] 

gör- 1 .Göz ile bir şeyin veya kimsenin 

varlığını algılamak.  

 g.-di 20a/04, 20b/08, 49a/03 

 g.-düm 6b/07, 6b/08, 7a/01 

 g.-medi 9a/08 

 g.-mek 12a/03 

 g.-mekligiñüz 35b/04 

 g.-mez 10b/07, 11a/02 

 g.-ür 11a/09, 11b/01 

 g.-ür (düş gör-) 47b/08 

 g.-ürdi 9a/09, 9b/01 

  2. Gönül gözüyle bilmek, sezmek, 

hissetmek. 

 g.-di 25a/03 

 g.-ür 73b/03 

 g.-ürler 46a/03 

  3. Kendisine yapılmak, kötü bir 

davranışa maruz kalmak. 

 g.-seler (Ǿaźāb gör-) 56a/02 

 [=20]   

görin- Görülebilir hâl ve özellikte 

olmak. 

 g.-ürdi 9a/02 

 [=1] 

göster- 1. Bir niteliği üzerinde taşımak. 

 g.-ürler 45a/03 

  2. […] Olarak tanıtmak, […] 

zannını uyandıracak şekilde 

davranmak. 

 g.-üp 45a/07 

 [=2] 

götür- 1. Ulaştırmak, eriştirmek. 

 g.-meyesine 30a/06 

  2. Hareket ettirmek, kaldırmak. 

 g.-elüm (el götür-) 70b/05 

 [=2] 

göyin- Bk. göyün- 

 g.-meklik 35b/06 

 g.-er (göyner) 40b/08, 49a/09, 

50a/05 

 [=4] 

göyün- Yanmak. 

 g.-mek 40b/07 

 [=1] 

göyündür- Yakmak. 

 g.-düm 36a/06 

 g.-em 38b/03 

 g.-medügüm 28b/09 

 g.-medüm 28b/08 

 g.-ür 40b/08 

 [=5] 

göz 1 .İnsandaki görme organı. 

 g. 46a/01 

 g.+i 9b/02, 18b/04, 73b/02 

 g.-ile 46a/02 

 g.-ile mi 35b/04 

 g.+ümi 6b/07 

  2. Görme ve bakma. 

 g.+i (göñli gözi) 46a/04, 73b/02 

 [=9] 

gözük- Görünmek, ortaya çıkmak. 

 g.-mez 3a/02 

 [=1] 

ġūl Ar. Hayalet, hortlak, kötü cin, 

şeytan. 
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 ġ. ol- 29a/08 

 [=1] 

ġulle Ateş, hararet. 

 ġ. ol- 29a/08 

 [=1] 

gūr Far. Mezar, kabir. 

 g. içinde 34b/04 

 g. ol- 29a/02, 29a/03 

 [=3]  

ġuśśa Ar. Gam, keder, üzüntü, tasa. 

 ġ. 23b/05 

 ġ.+dan 50a/04 

 ġ. yi- Üzülmek. 23b/05 

 [=3] 

gül- 1. İnsanın neşe ve mutluluk 

duygusunu sesli şekilde dışa 

vurması. 

 g.-mek 69a/04 

  2. Eğlenmek, mutlu olmak, hoşça 

vakit geçirmek. 

 g.-mek 34a/02 

 [=2] 

gün 1. Dünyanın kendi yörüngesi 

etrafında bir defa dönmesinden 

ibâret 24 saatlik zaman parçası. 

 g. 15b/03, 15b/09, 16a/06, 16a/07, 

16a/09, 16b/03, 16b/04, 16b/09, 

17a/05, 17a/06, 17b/02, 17b/06, 

58a/04, 66a/05, 67a/07 

 g. (ķırķ gün) 3a/02 

 g.+de 29b/07, 51b/08 

 g.+e 35a/06 

 g.+i (ķıyāmet güni) 7b/04, 49b/09 

 g.+inde (ķıyāmet güni) 12b/09, 

13b/07, 14a/04, 44b/01, 52a/06, 

54b/03, 70a/09, 70b/06  

  2. Güneş. 

 g. 10a/08, 11a/05 

 g.+e 10b/04, 11a/04 

  3. Gündüz. 

 g. 59a/06 

 [=34] 

günāh Far. Tanrı'nın emirlerine aykırı 

olduğu için dinde suç sayılan iş 

veya davranış. 

 g. 36a/06 

 [=1] 

güneş Gezegenlere ve yer yuvarlağına 

ışık ve ısı veren, doğup battığını 

her gün görebildiğimiz parlak gök 

cismi. 

 g.+e 5a/07, 5b/03 

 g. gibi ıldır- Güneş gibi parlamak. 

8a/07, 8b/01, 8b/04 

 [=5] 

gürūh Far. Topluluk, bölük. 

 g. 37a/08, 38a/01, 39a/08, 39b/01, 

39b/02, 39b/03, 39b/04, 40b/09, 

41b/06, 42b/02, 42b/07, 43a/02, 

43a/07, 43b/03, 70b/09 

 g.+dur 42a/09 

 [=16] 

güvenç Güvenme duygusu, inanç, 

itimat. 

 g.+i (güvenci) 12b/08 

 [=1] 

güzīde Far. Seçilmiş, seçkin, mümtaz. 

 g. ķıl- Kişiyi benzer nitelikteki 

insanlardan üstün hâle getirmek. 

7a/03 

 [=1] 

H 

ħaber Ar. Bir olay veya durum üzerine 

edinilen bilgi, ondan ona 

nakledilen söz. 

 ħ. 54a/03 

 ħ.+de 8b/05, 17b/08, 18a/08, 66a/03 

 ħ.+i 11b/09, 26a/03, 46a/05, 54a/09 

 ħ.+i ol- 22b/04 

 [=10] 

ĥabīb Ar. Habîbullah “Allah'ın 

sevgilisi” sözünün kısaltılmış 

şekli olup İslâm peygamberi Hz. 

Muhammed için kullanılır. 

 ĥ.+üm 7a/03 

 [=1] 

ĥac (<Ar. ĥacc) İslâm'ın beş şartından 

biri olan, Müslümanlarca zilhicce 

ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi 

ziyaret ve tavaf ibâdeti. 

 ĥ. 45a/08 
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 ĥ. ķıl- Hac ibâdetini yerine getirmek, 

hacca gitmek. 42b/05, 45a/07, 

55a/07 

 [=4] 

ħacālet Ar. Utanma, mahçup olma, 

utanç. 

 ħ. ol- Utanmak, mahçup olmak. 

29a/04 

 [=1] 

ĥācılıķ Hac ibâdetini yerine getirip hacı 

olma durumu. 

 ĥ. 45a/07 

 [=1] 

ħaç (<Far. ḫāc) Hristiyanlığın sembolü, 

put. 

 ħ.+a 53a/04 

 [=1] 

ĥad (<Ar. ĥadd) Tanrı'nın Kur’ân-ı 

Kerim’de insanların hareket ve 

davranışları için belirlediği sınır.  

 ĥ. 52b/06 

 ĥ.+dan 52b/06 

 [=2] 

ħafā (<Ar. ħafâ’) Gizli olan şey, sır. 

 ħ. 60b/03 

 [=1] 

ĥaķ (<Ar. ĥaķķ) 1. Doğru, doğruluk, 

gerçek, hakikat. 

 ĥ. 12b/07 

 ĥ.+dur 2a/06 

 ĥ. yolı Doğruluk yolu. 11a/01, 

11a/01 

  2. Hisse, pay. 

 ĥ.+ı çün (yaradıcı ĥaķķı çün) 4a/08 

 ĥ.+ı çün kim (ĥaķķı çün kim) 4b/01 

 ĥ.+ı içün (ĥaķķı içün) 5a/01 

 ĥ.+ı içün (ılduz ĥaķķı içün) 1b/03 

 ĥ-ıçün (ĥaķķ-ıçün) 26b/08, 27a/01 

 [=10] 

Ĥaķ (<Ar. Ĥaķķ) Allah, Tanrı. 

 Ĥ. Te‘ālā Yüce Tanrı. 1b/02, 3b/09, 

4a/07, 5a/03, 5a/07, 5b/02, 6a/03, 

6b/03, 10a/06, 12a/01, 12b/04, 

12b/09, 14a/07, 18b/01, 20a/03, 

23a/05, 27a/03, 27a/08, 27b/02, 

28a/02, 29b/07, 35b/02, 38a/08, 

40a/06, 41a/04, 42a/06, 43b/02, 

47a/02, 48a/07, 52b/04, 53a/09, 

56a/05, 60a/07, 63a/01, 63b/09, 

71a/04, 71a/07, 72a/09, 72a/10 

 Ĥ.+dan 60b/06 

 Ĥ.+dın 26a/02 

 Ĥ.+ı (Ĥaķķı) 25a/02, 46a/03 

 Ĥ.+uñ (Ĥaķķuñ) 14b/02 

 [=44]   

ĥaķķında İlgili olarak, üzerine, dair. 

 ĥ.+ındadur (ĥaķķındadur) 64a/04 

 ĥ.+uñda (ĥaķķuñda) 64a/07 

 [=2] 

ĥaķīķat Ar. Doğruluk, gerçeklik, asıl 

olan durum. 

 ĥ. 22a/06, 24b/01, 24b/04, 30a/08 

 ĥ.+den 22a/07, 71a/03 

 ĥ.+e 22b/06 

 ĥ.+in 55b/05 

 [=8] 

ĥakīm Ar. Hekim, doktor. 

 ĥ.+dür 59b/08 

 [=1] 

ĥaķķe’l-yaķīn Ar. “Her şeyi ile bilmek, 

vâkıf olmak” anlamında bir söz. 

 ĥ. 24b/06, 25a/05 

 [=2] 

ĥaķsuz Haksız olarak. 

 ĥ. yirde Haksız olarak, boş yere, hiç 

gereği yokken. 18b/07 

 [=1] 

ĥāl Ar. 1. Durum, vaziyet. 

 ĥ.+den 28a/05 

 ĥ.+i 22a/06 

 ĥ.+inde 55a/06 

 ĥ.+inden 22b/03 

  2. Çoşkunluk ve cezbe. 

 ĥ. (ŧalebü’l-ĥāl) 24a/08 

 [=5] 

ħalef Ar. Birinden hemen sonra gelip 

onun makamına geçen kimse. 

 ħ. 26b/06, 26b/08 

 [=2] 

Ħāliķ Ar. Yaratıcı, yaratan, yoktan var 

eden. 

 Ħ. 12a/03, 12a/04, 12a/05 

 [=3] 

ĥālıślıķ Katışıksız olma, saflık. 
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 ĥ. 50b/04, 51b/07 

 [=2] 

ħalķ Ar. Avam. 

 ħ. 4b/03, 11a/08, 17b/06 

 ħ.+a 12b/06, 12b/08, 44a/09 

 ħ.+dan 9a/01 

 ħ.+dur (sebeb-i maǾīşet-i ĥalķ) 

3b/05 

 ħ.+ı 12b/09, 13a/05 

 ħ.+ını 17a/01 

 ħ ile 25b/05 

 ħ.+uñ 49a/05 

 [=13]  

ħamr Ar. Şarap. 

 ħ.+a 52b/02 

 [=1] 

ĥarām Ar. Dinin kurallarına göre yasak 

olan. 

 ĥ. 52b/06 

 ĥ. ķıl- Haram etmek, yasaklamak. 

68b/04 

 [=2] 

ĥarāmī Ar. Yol kesen, haydut, eşkıya. 

 ĥ. 19b/02 

 ĥ.+dür 19a/09 

 [=2] 

ħarc Ar. Sarf, harcama, masraf. 

 ħ. eyle- Sarf etmek, kullanmak, 

harcamak. 52b/03 

 [=1] 

ĥarīr Ar. İpek. 

 ĥ. 17a/06 

 [=1] 

Ĥasan Bk. Ĥasanü’l-Baśrī 

 Ĥ. 49a/05 

 [=1] 

Ĥasanü’l-Baśrī Müslüman vâiz, 

ilahiyatçı ve İslâm âlimi. 

 Ĥ. 49a/02 

 [=1] 

ĥased Ar. Kıskançlık, çekememezlik. 

 ĥ. 21b/04, 62a/02, 62b/08, 62b/09 

 ĥ. dut- 51a/06 

 ĥ.+dür 21b/02 

 ĥ.+i 61b/05, 62b/01 

 ĥ. ol- 29a/02 

 [=9] 

ĥaset Bk. ĥased 

 ĥ. ol- 29a/03 

 [=1] 

ĥāśıl Ar. Olan, ortaya çıkan, görünen. 

 ĥ. 71b/03 

 [=1] 

ħaśım Ar. Düşman. 

 ħ. ol- 29a/02 

 [=1] 

ħaślet Ar. İnsanın yaradılışından gelen 

özellik, huy, tabiat. 

 ħ.+i 71a/01 

 ħ.+üñ 73b/05 

 [=2] 

ĥasratlıķ Sevilen bir kimseden uzak 

kalma durumu, ayrılık. 

 ĥ. ol- 29a/01 

 [=1] 

ĥavāle Ar. Bir işi, bir şeyi başkasına 

devretme, başkasının 

sorumluluğuna bırakma. 

 ĥ. ķıl- Bir işin yapılmasını birine 

devretmek, birine ısmarlamak, 

onun sorumluluğuna bırakmak. 

62b/08, 69a/01, 69a/02, 69a/03, 

69a/05 

 [=5] 

havan (<Far. hāven) İçine konan 

maddenin dövülerek daha küçük 

parçalar hâline getirildiği kap. 

 h.+ına 50b/09 

 [=1] 

ħavf Ar. Korku, kulun Tanrı'nın 

sevgisini kaybetmekten korkması 

ve büyüklüğü karşısında hâlinden 

utanması. 

 ħ. 61b/01, 72b/04 

 ħ. u recā Korku ve ümit. 48b/07 

 [=3] 

ĥayā Ar. Utanma duygusu, utanç, 

utanma, sıkılma. 

 ĥ. 21a/08, 21a/09, 21b/01 

 ĥ.+dur 20b/03 

 [=4] 

ĥayāt Ar. Dirilik, canlılık, yaşam. 

 ĥ. birile (ābu ĥayāt) 9a/03 

 [=1] 
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ħayre’n-nāśırīn Ar. “Yardım edenlerin 

en hayırlısı” anlamında Tanrı'nın 

isimlerindendir. 

 ħ. 70b/08 

 [=1] 

ĥayvān Ar. Duygu ve hareket yeteneği 

olan insan dışındaki canlı yaratık. 

 ĥ.+lar 26b/01, 26b/03 

 ĥ.+lar durur 47b/02 

 [=3] 

ĥāżır Ar. 1. Bir yerde mevcut olan, 

bizzat bulunan, huzurda. 

 ĥ. 25a/02 

  2. Belli bir işe yarayacak, 

kullanılacak duruma getirilmiş. 

 ĥ. dut- 39a/02, 73a/03 

 ĥ. ķıl- 15a/08 

 [=4] 

ħazīne Ar. Maddî veya manevî 

değerdeki şeylerin bütünü. 

 ħ. 19b/01 

 ħ.+dür 19a/08 

 ħ.+sin 19b/02 

 ħ.+sine 41b/04 

 [=4] 

ħazīnedār Far. Bir hazineyi bekleyen, 

koruyan kimse. 

 ħ. 19b/01 

 ħ.+dur 19a/08 

 [=2] 

ĥażret Ar. Yüce kabul edilen 

kimselerin adlarının başına saygı, 

övme, yüceltme amacıyla getirilen 

unvan. 

 ĥ.-i Ǿaleyhi’s-selām 25b/02 

 ĥ.-i Resūl 35a/09, 46b/05 

 [=3] 

helāk Ölme, öldürme, yok etme, yok 

olma. 

 h. ķıl- Mahvetmek, yok etmek. 

36a/05 

 h. ol- Mahvolmak, yok olmak, 

ölmek. 40a/01, 40a/02, 54b/09 

 [=4] 

helāklik Ölme, yok olma, mahvolma 

durumu. 

 h.+i (helākligi) 55a/01, 55a/02 

 [=2] 

ĥelāl Ar. Dinin kurallarına göre yasak 

olmayan. 

 ĥ. 52b/05, 71b/08 

 [=2] 

hem Far. Ayrıca, üstelik, bir de, şu da 

var ki, zaten. 

 h. 14a/04, 24b/03, 26a/04, 26a/05, 

40a/01, 40b/08, 58b/03 

 h. ... hem Birden fazla işin birlikte 

yapıldığını gösterir. 11a/04 

 [=8] 

hemīn Far. Hemen, her zaman, dâimâ. 

 h. 26b/04 

 [=1] 

her Far. Birer birer hepsi, birer birer 

tamamı. 

 h. bir 9b/01 

 h. birisi 20b/05 

 h. dem 30a/02 

 h. kim 14b/07, 15a/01, 21b/06 

 h. ne 25a/01 

 h. ne-kim 1b/05 

 h. otuz yıl 3a/05 

 [=9] 

hergiz Far. Asla, katiyen, hiçbir vakit, 

hiçbir şekilde. 

 h. 9a/02, 9a/06 

 [=2] 

hevā Ar. Nefisten gelen arzu, istek. 

 h. 69b/04 

 h.-i heves Gelip geçici arzu, devamlı 

olmayan istek. 69b/08 

 [=2] 

hevāyī (<Ar. hevā’ī) Nefsinin 

arzularına düşkün olanlar. 

 h. 33b/09 

 [=1] 

heves Ar. İstek, arzu, meyil. 

 h.+i 69b/08 

 h.+ler 69b/04 

 [=2] 

heybet Ar. Büyüklük, ululuk, yücelik, 

azamet. 

 h.+inden 8a/04 

 h. nažarı Yüce bakış. 8a/03 

 [=2] 
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heźeyān Ar. Anlamsız, saçma söz, boş 

konuşma, saçmalama. 

 h.+dan 71a/11 

 [=1] 

ħıśım Akraba. 

 ĥ.+ından (ħıśmından) 18a/03 

 [=1] 

ħışm (<Far. ħişm) Öfke, kızgınlık, 

gazap. 

 ħ.+uma 59a/06 

 [=1] 

ħıyānetsüz Yalansız, aldatma ve ihaneti 

olmayan. 

 ħ. 51a/02 

 [=1] 

ĥicāb Ar. Utanma, sıkılma, mahcûbiyet. 

 ĥ. ol- Utanmak, mahçup olmak. 

29b/02 

 [=1] 

hīç 1. Asla, katiyen. 

 h. 9a/04, 18a/04, 23b/02, 23b/04, 

26a/03, 36a/06, 56b/01, 58a/03, 

58a/09, 69b/03, 69b/09 

  2. Başka. 

 h. 6b/05, 15b/05, 45a/06, 49b/02 

  3.  Boş, değersiz, önemsiz olan 

şey. 

 h. ķıl- Yok etmek. 17b/01 

 [=16] 

hidāyet Ar. Doğru yol, hak yolu. 

 h. 55b/09 

 [=1] 

ĥikāyet Ar. 1. Kıssa, hikâye. 

 ĥ. içinde 57b/07 

  2. Anlatma, söyleme, ifade etme. 

 ĥ. gel- Söylenmek, anlatılmak. 

49a/01 

 [=2] 

hikmet Ar. Hak ve hakîkate uygun, 

öğüt verici söz. 

 h.+den idi 9b/03 

 [=1] 

ĥilim (<Ar. ĥilm) Yumuşak huyluluk, 

sakin ve serinkanlı olma, sabır ve 

tahammül. 

 ĥ.+den idi 9b/07 

 [=1] 

ħilķat Ar. Yaradılış, fıtrat. 

 ħ.+dür 47a/06 

 [=1] 

ĥirķat Ar. Sıcaklık, ateş. 

 ĥ. ol- 29a/06 

 [=1] 

ĥisāb Ar. Hesap. 

 ĥ. vaķti Hesap zamanı. 55b/04 

 [=1] 

ħiŧāb Ar. İnsanın ancak gönlünde 

duyduğu ve hissettiği sesleniş, 

gönüldeki konuşma. 

 ħ.-ı Ǿizzet Arınmış insan gönlüne 

Tanrı'dan gelen ve ancak gönül 

yoluyla duyulan sesleniş, kulun 

gönlünde duyduğu Tanrı sözü. 

37a/02 

 [=1] 

ħiźmet (<Ar. ħidmet) Gücünü 

kullanarak iş görme, yardım etme. 

 ħ.+ümi 53a/03 

 [=1] 

ħoca (<Far. ħāce) Din görevlisi. 

 ħ. 50a/06, 57b/08, 58a/04, 58a/07, 

58a/07 

 [=5] 

ħod (<Far. ħōd) Kendi, bizzat. 

 ħ. 7b/03 

 [=1] 

ħor (Far. ħōr) Önemsiz, değersiz, 

bayağı, aşağı, hakir.  

 ħ. ķıl- Değersiz, küçük görmek. 

16b/03, 45b/04 

 [=2] 

ħoş (<Far. ħōş) Duyulara güzel gelen, 

beğeni ve zevk veren, iyi, tatlı.  

 ħ. gel- Beğenme hissi yaratmak, 

hoşuna gitmek. 58a/01 

 [=1] 

ħoşnūdlıķ Hoşnutluk, memnun olma 

durumu. 

 ħ.+um (ħoşnūdlıġum) 53b/09 

 [=1] 

Ħudā Far. Allah, Tanrı, Rab, yaratan, 

hâlik. 

 Ħudā-yı TeǾālā 8a/05 

 [=1] 
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Ħudāvend Far. Allah, Tanrı, Rab. 

 Ħ. 70a/08 

 [=1] 

ħulķ Ar. Doğuştan olan huy, yaratılış, 

tabiat. 

 ħ.+umuz 34b/02 

 ħ.+uñ 34b/06 

 [=2] 

ĥulle Cennette giyileceğine inanılan bir 

tür elbise. 

 ĥ. ol- 29a/08 

 [=1] 

ĥūr Ar. Cennet kızı, huri. 

 ĥ. ol- 29a/08 

 [=1] 

ħuśūmet Ar. Hasım olma durumu, 

anlaşmazlık, düşmanlık. 

 ħ. ol- 29a/03 

 [=1] 

ĥüccet (<Ar. ĥuccet) Delil, kanıt. 

 ĥ.+idür 3b/06 

 ĥ.+in 2a/05 

 [=2] 

ĥükm (<Ar. ĥukm) Hüküm, buyruk, 

emir, ferman. 

 ĥ.+in 63b/07 

 [=1] 

ĥurmet Ar. Saygı, itibar. 

 h.+i 18b/05 

 [=1] 

I 

ıldır- Parıldamak, parlamak, ışık 

saçmak. 

 ı.-ar-ıdı (güneş gibi ıldır-) 8b/01 

 ı.-ardı (güneş gibi ıldır-) 8a/07 

 ı.-ardı (güneş-gibi ıldır-) 8b/04 

 [=3] 

ılduz Yıldız. 

 ı. 4a/08, 5b/02 

 ı.+a 4b/02, 5b/01, 5b/03 

 ı.+dur 2b/02, 4b/06 

 ı. ĥaķķı 1b/03 

 ı.+lar 4a/03 

 ı.+lara 10b/05 

 [=10] 

ılķı Hayvan. 

 ı. 11b/08, 26b/04 

 [=2] 

ısır- Sokmak. 

 ı.-madı 9a/05 

 [=1] 

ıssı Yakıcı ve bunaltıcı sıcak. 

 ı. 13a/08, 13b/06 

 ı.+sı 13a/02 

 [=3] 

ıssılık Sıcaklık. 

 ı. 13b/04 

 ı.+da 13b/08 

 [=2] 

Ǿışķ Ar. Aşk, kuvvetli sevgi ve bağlılık 

duygusu, aşırı muhabbet. 

 Ǿı. 47a/05, 72b/07, 73b/05 

 Ǿı.+dur 49a/08 

 Ǿı. durur 48a/06 

 Ǿı.+ından 27b/07, 28a/01 

 [=7] 

İ 

i- 1. -imek (cevher fiili) Türkçenin 

isimleri yüklem yapan ana 

yardımcı fiilidir. 

 i.-dı 36a/07 

 i.-di 9b/03, 9b/03, 9b/04, 9b/04, 

9b/05, 9b/06, 9b/06, 9b/07, 9b/07, 

9b/08, 9b/09, 13b/01, 13b/07, 

14a/04, 18b/09, 36a/07, 37a/07, 

41a/03 

 i.-di (-ıdı) 5b/09, 9b/02, 36a/02 

 i.-di (-y-ıdı) 8b/09 

 i.-ıdı 66b/03 

 i.-se (-ısa) 10b/08, 11a/09, 21b/08 

 i.-se (-y-ısa) 19a/01 

 i.-sem 42a/05 

  2. Türkçenin ana yardımcı fiili 

olarak ikinci görevi fiillerin 

birleşik çekimini yapmaktır. 

 -a-y-ıdı 40a/01, 48a/09 

 -ar-ıdı 8b/01 

 i.-di (-y-ıdı) 40a/02 

 i.-e-y-idi 39b/09, 70a/03 

 i.-mış-ıdı 9b/02 

 i.-mışidi 57b/09 

 i.-mışlar-ıdı 9a/03 
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 i.-se 59a/06, 61a/02, 64a/04 

 i.-se-y-idi 48a/08 

 i.-ya-y-ıdı 70a/04 

 [=42] 

Ǿibādet Ar. Tanrı'nın emirlerine uyma, 

kulluk vazifesini yerine getirme, 

tapınma. 

 Ǿi. 9b/08, 42b/08 

 Ǿi. durur 44a/07 

 Ǿi.+dür 25a/07 

 Ǿi. it- Tanrı'ya karşı kulluk görevini 

yerine getirmek. 4b/04 

 [=5] 

İblīs Ar. Şeytan. 

 İ. 19a/08, 33b/05, 33b/07, 34a/02, 

40b/01 

 İ.+dür 33b/03, 61b/09 

 [=7] 

İbn-i ǾAbbās Tefsir ve 

fıkıh alanlarında güvenilen çok 

sayıda hadis rivayet edenler 

arasında yer alan bir sahabedir. 

 İ. 6a/02 

 İ.+dan 6a/01 

 [=2] 

İbrāhīm İslâm peygamberi Hz. 

İbrahim. 

 İ. 66b/04 

 İ.+e 36a/02 

 [=2] 

Ǿibret Ar. Ders alıp uyanmaya sebep 

olacak hâdise, bir durum veya 

olay sonucunda çıkarılan göz 

açıcı, uyarıcı ders. 

 Ǿi. 73b/03 

 Ǿi.+den idi 9b/03 

 Ǿi.+dür 3b/06, 25a/08 

 [=4] 

icāzet Ar. İzin, müsaade, ruhsat. 

 i. 72b/05 

 [=1] 

iç 1. Bir şeyin kendi sınırları arasında 

kalan kısmı.  

 i.+inde 2a/04, 24a/02, 25a/01, 

25a/06 

 i.+inde (anuñ içinde) 44b/05 

 i.+inde (aydıñlıķ içinde) 14a/05  

 i.+inde (Ǿayne’l-yaķīn içinde) 
25a/03 

 i.+inde (baş içinde) 20a/08, 21a/02 

 i.+inde (dirlik içinde) 21b/07, 

22b/09, 23a/04 

 i.+inde (elek içinde) 51a/03 

 i.+inde (göñül içinde) 34b/06, 

61a/03 

 i.+inde (gūr içinde) 34b/05 

 i.+inde (ĥikāyet içinde) 57b/08 

 i.+inde (Ǿilm içinde) 44a/08 

 i.+inde (Ǿilmüñ içinde) 44b/04 

 i.+inde (ķafaś içinde) 58a/02 

 i.+inde (ķarañluķ içinde) 10a/05 

 i.+inde (ķarañulıķ içinde) 13b/02 

 i.+inde (Kelām-ı Kadīm içinde) 
12b/04, 14a/08, 23a/06, 63a/02 

 i.+inde (kelām içinde) 5b/04, 5b/05 

 i.+inde (kelime içinde) 24b/05 

 i.+inde (Ķur’ān içinde) 40b/02 

 i.+inde (od içinde) 36a/03 

 i.+inde (şehr içinde) 61a/05 

 i.+inde (ŧamu içinde) 17b/09, 

36a/01, 57a/03 

 i.+inde (ŧarīķat içinde) 22a/04 

 i.+inde (uçmaķ içinde) 36a/01 

 i.+inde (yıl içinde) 3a/01 

 i.+indedür (ev içinde) 19b/05 

 i.+indedür (göñül içinde) 20b/02 

 i.+indeki (ķaşuķ içindeki) 52a/02 

 i.+inden durur (göñül içinden) 
39a/02 

 i.+ine (cān içine) 47a/06 

 i.+ine (ķavm içine) 45a/02 

 i.+ünde (Ķur’ān içünde) 40a/09 

  2. Bir kimsenin dıştan 

görünmeyen tarafı. 

 i.+üñ 49a/09 

 [=46] 

iç- 1. Sıvı bir şeyi yutmak. 

 i.-er 47b/04 

 i.-mese 47b/05 

  2. Bir isimle birleşerek deyim 

yapar. 

 i.-dügi 2a/01 

 i.-e 1b/05 

 i.-er 3a/04, 3b/04, 3b/07, 4a/08  

https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1k%C4%B1h
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hadis
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 i.-mek 2b/05, 34a/02 

 i.-mez 3b/08 

 [=11] 

  and iç- 1b/05, 2a/01, 2b/05, 

3a/04, 3b/04, 3b/07, 3b/08, 4a/08 

  yimek iç- Yiyip içmek 34a/02 

 [=9] 

içün İçin, sebebiyle, -den ötürü, -den 

dolayı. 

 i. 12a/03, 70a/07 

 i. (anuñ-çün) 28a/01, 59b/05, 60a/04 

 i. (anuñ-çün-kim) 2b/06, 3a/09, 

11a/07, 13a/09, 13b/05, 14a/03, 

22b/02, 24a/05, 24a/07, 25b/04, 

28a/09, 30a/02, 30a/05, 33b/01, 

35a/05, 35a/07, 40a/04, 47b/06, 

47b/07 

 i. (anuñ-çün kim) 7b/08, 10b/06, 

31a/05, 40b/07, 47b/09, 69b/03 

 i. (bunuñ-çün) 5a/02 

 i. (hakk-içün) 26b/08, 27a/01 

 i. (ĥaķķı çün kim) 4b/01 

 i. (ĥaķķı içün) 5a/01 

 i. (ılduz ĥaķķı içün) 1b/04 

 i. (ne-y-çün) 59b/04 

 i. (neçün) 3a/04, 5a/02 

 i. (nesne-y-içündür) 1b/05 

 i. (neyçün) 2b/05, 4a/02, 7b/08, 

24a/02, 59b/04  

 i. (senüñ-çün) 49b/04, 63b/09 

 i. (yaradıcı ĥaķķı çün) 4a/08 

 i. (yazuġı-çün) 18b/03 

 [=49] 

iħlāś Ar. Kulun bütün amel, ibâdet ve 

davranışlarının şirk ve riyâdan 

uzak, sadece Allah için olması, 

hâlis ve samimi bağlılık. 

 i. 34b/07, 48b/06 

 i.+a çıķ- 14b/08 

 [=3] 

iĥsān Ar. Bağışlama, bağışta bulunma. 

 i. 30b/09 

 [=1] 

iki Birden sonra, üçten önce gelen 

sayının adı. 

 i. 26a/07, 30b/09, 31a/01, 31a/01, 

31a/02, 33a/09, 34b/01, 34b/07, 

49b/08, 61a/05 

 i. (yitmiş iki millet) 73a/05 

 i.+dür 30b/02, 31b/02, 32a/04 

 i. kez 56a/08, 56a/08 

 i.+leyin 37a/05 

 i.+si 34b/08, 34b/09, 46a/01, 46a/02 

 i.+sinden 26a/05 

 i.+sini 19a/04 

 i.-y-ile 33b/08 

 [=24] 

ikinci İki sayısının sıra sıfatı, sırada yeri 

birinciden sonra, üçüncüden önce 

olan. 

 i. 10a/08, 10b/01, 10b/04, 13a/06, 

13a/07, 13b/04, 18a/02, 18b/04, 

22a/03, 23b/01, 23b/09, 24a/03, 

26a/09, 26b/06, 27a/04, 31a/04, 

31b/02, 39b/02, 40b/04, 42b/06, 

44b/07, 45a/03, 46a/08, 47a/04, 

47b/03, 48b/09, 49b/06, 50b/03, 

51a/05, 52b/05, 53b/03, 55b/04, 

60b/02, 61a/08, 62a/02, 64b/02, 

67a/08, 71a/06, 72b/01, 72b/09, 

73a/05 

 i.+de 66b/04, 66b/09, 67a/04 

 [=44] 

iķlīm Ar. Ülke, memleket, kıta, diyar. 

 i.+i 26a/01 

 [=1] 

iķrār Ar. Bildirme, söyleme. 

 i.+a 31a/08 

 i.+dur 31a/03 

 [=2] 

il Memleket, yurt, ülke, diyar. 

 i.+den 47b/08 

 i.+e 47b/08 

 [=2] 

İlāh Ar. Allah, Tanrı, Rab. 

 İ.+la 29a/09 

 [=1] 

ilāhe’l-ālemīn Ar. “Âlemlere hakim 

olan” anlamında söz. 

 i. 70b/07 

 [=1] 



 

158 

 

ilāhī 1. “Ey benim Allah’ım” anlamında 

Tanrı'ya hitap sözü. 

 i. 39a/05, 56a/08 

  2. Tanrı'yla ilgili, yüce, ulu. 

 i. 48b/01, 49a/08 

 [=4] 

ile 1. Cümle içinde aynı görevdeki iki 

kelime veya öbeği birbirine 

bağlamaya yarayan söz. 

 i. 62a/04 

 i. (aġu-y-ıla ŧaǾām) 54b/07 

 i. (Ǿaķl-ıla Ǿilim) 19a/01 

 i. (Mekke-y-ile Yemen) 38a/06 

 i. (şekk-ile yaķīn) 54b/07 

  2. İsimlerin sonuna gelerek 

birliktelik, beraberlik, araç, neden 

veya durum anlatan cümleler 

yapmaya yarayan bir söz. 

 i. 64a/09 

 i. (bunuñ ile) 54b/02 

 i. (cemāǾati ile) 53b/04 

 i. (çömçesi-y-ile) 51b/06 

 i. (dil-ile) 31a/03, 31b/02, 35b/05 

 i. (dünyā-y-ıla) 62a/03 

 i. (göñül ile) 31b/03, 51a/02 

 i. (göz-ile) 35b/04, 46a/02 

 i. (ħalķ ile) 25b/05 

 i. (iki-y-ile) 33b/08 

 i. (Ǿilim-ile) 22a/02 

 i. (kāhellik ile) 63b/08, 64a/09 

 i. (ķudret eli ile) 27a/04 

 i. (ķudreti-y-ile) 61a/02, 61b/04 

 i. (ķulaġ-ıla) 35b/05 

 i. (Ķur’ān ile) 40a/05 

 i. (maǾrifeti ile) 22a/05 

 i. (mevālī ile) 25b/06 

 i. (nesne-y-ile) 10a/07 

 i. (niǾmetüm-ile) 53a/03, 58b/09 

 i. (od-ıla) 35b/06 

 i. (şekerler-ile) 58a/02 

 i. (şu’lesi-y-ile) 60a/08 

 i. (ŧaǾām ile) 54b/08 

 i. (ŧāǾat-ıla) 35b/08 

 i. (yaķīnlıķ ile) 54b/09 

 i. (küfr-ile) 34b/09 

  3. Fiil isimlerinden sonra 

kullanıldığında sebep bildirir. 

 i. (terk eylemek ile) 23b/07 

  4. İyelik ekinden sonra geldiğinde 

işin hemen olduğunu bildirir. 

 i. (yidügi ile) 26b/09 

 [=41] 

ilerü Önce, evvel, önceki. 

 i. 18b/08, 24a/09, 25b/07, 55b/04, 

59b/01 

 [=5] 

ilet- Götürmek, yerine ulaştırmak, 

eriştirmek. 

 i.-señ 56b/02 

 i.-üñ (iledüñ) 55b/06 

 i.-ür (iledür) 33b/09 

 [=3] 

iley Ön, karşı taraf. 

 i.+ümde 66b/02, 67a/02, 67a/07 

 i.+üñe 6b/06 

 [=4] 

ilhām Ar. İçe, gönle doğan şey. 

 i. 47a/04 

 [=1] 

Ǿilim (<Ar. Ǿilm) Bilgi, bir şeyin 

doğrusunu bilme, biliş. 

 Ǿi. 10b/04, 10b/05, 18b/08, 19a/01, 

21b/03, 21b/04, 21b/05, 22a/01, 

22b/05, 40a/03, 40a/08, 45a/09, 

45b/03, 51a/01, 54a/08, 61a/08, 

62b/09, 63a/05 

 Ǿi.+den 44b/09 

 Ǿi.+den idi 9b/06 

 Ǿi.+dür 20b/01, 73a/01 

 Ǿi.+i (Ǿilmi) 10b/08, 11a/09, 

45b/04, 54a/04, 62b/09 

 Ǿi.+üñ (Ǿilmüñ) 45b/05 

 Ǿi.+üñ içinde (Ǿilmüñ içinde) 
44b/04 

 [=29] 

ilk 1. Birinci, en önce olan, en önde 

gelen. 

 i. 10b/03 

  2. En önce, en başta, birinci 

olarak. 

 i. 41a/06 

 [=2] 

illā Ar. Bilhassa, özellikle. 

 i. 19a/05, 23a/01, 26a/02, 34b/05 
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  2. Ne olursa olsun, muhakkak, 

mutlaka. 

 i. 19b/08, 25b/03, 73b/03 

 [=7] 

Ǿillet Ar. Hastalık. 

 Ǿi.+e 52a/04 

 Ǿi.+i 51b/01 

 Ǿi.+üm 49b/05, 49b/05 

 Ǿi.+üñ 49a/07, 49a/08 

 Ǿi.+üñe 50a/07 

 [=7] 

Ǿilm Bk. Ǿilim 

 Ǿi. 11a/06, 44b/05, 44b/08, 71b/04 

 Ǿi.-i Ķur’ān 48b/07 

 Ǿi. içinde 44a/08 

 Ǿi.-ile 22a/02 

 [=7] 

Ǿilme’l-yaķīn Ar. “İlimle bilmek” 

anlamında söz. 

 Ǿi. 24b/06, 24b/09 

 [=2] 

īmān Ar. Dinin ortaya koyduğu esaslara 

inanma, kabul etme, kutsal inanç, 

itikat. 

 ī. 19a/02, 19a/03, 19a/06, 19a/07, 

19b/03, 19b/08, 19b/09, 30a/05, 

30b/08, 31a/02, 34b/09, 48b/05, 

55a/03, 61a/07, 70b/02 

 ī. getür- İnanmak, iman etmek. 

71a/04 

 ī.+ı 19b/07, 30a/04, 30a/06, 61b/06, 

62b/02, 69b/07 

 ī.+umuz 70b/02 

 ī.+uñ 5b/01 

 [=24] 

īmānsuz İnançsız, dinsiz. 

 ī. 35a/07 

 [=1] 

imdi Şimdi, o hâlde, bundan sonra, 

artık. 

 i. 2a/07, 18b/09, 23b/08, 24b/07, 

25b/08, 30b/01, 30b/08, 31a/08, 

33a/08, 40a/08, 42a/03, 42a/08, 

47a/08, 48a/04, 55b/05, 55b/06, 

56b/07, 58b/02, 59b/03, 60a/06, 

60b/04, 60b/08, 61a/04, 61b/06, 

62b/02, 62b/04, 63a/08, 64a/01, 

68b/05, 70b/09 

 [=30] 

īmin Far. Emin, emniyet ve güven 

içinde olan. 

 i. ķıl- 54b/01 

 ī. ol- 2b/09 

 [=2] 

in-şāǿallāhu TeǾālā Ar. “Eğer Tanrı 

isterse, Tanrı nasip ederse” 

anlamında dua sözü. 

 i. 70b/05 

 [=1] 

in- Gönderilmek, nâzil olmak. 

 i.-di 3b/01 

  2. Bulunduğu yüksek yerden 

aşağıya doğru gelmek. 

 i.-di 5a/01 

 [=2] 

inābet Ar. Günahlara tövbe edip 

yüzünü Hak yoluna dönme. 

 i. 48b/09 

 [=1] 

ince Üstün çaba ve özen gerektiren. 

 i. 23a/02 

 [=1] 

inśāf Ar. Merhamet, hak gözeterek ve 

doğrulukla davranma, âdil 

muamele. 

 i. 14b/06 

 [=1] 

intihāǿ Ar. Son, nihâyet. 

 i.+sına 5b/08 

 [=1] 

iñle- Yankılı, gür ve kuvvetli ses 

çıkarmak. 

 i.-di 39a/05 

 [=1] 

ir- Ermek, ulaşmak, erişmek, varmak. 

 i.-e 22b/08, 23a/01 

 i.-enüñ 73b/01 

 i.-megüñ 23b/06 

 i.-mek 73b/04 

 i.-mese 22b/06  

 [=6] 

irādet Ar. Gönle hâkim olan istek, arzu. 

 i. 48b/09 
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 [=1] 

iryā Riyâ, iki yüzlülük. 

 i. ol- 15a/02 

 [=1] 

is Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara 

leke. 

 i.+i 51b/02 

 [=1] 

isde- İstemek, arzu etmek. 

 i.-ñ 35b/01 

 i.-yenler 11b/08 

 i.-yüp 54a/01 

 [=3] 

ǾĪsī Cebrâil'in Hz. Meryem'e üflediği 

ruh, İslâm peygamberi Hz. Îsâ. 

 ǾĪ. 67a/03 

 [=1] 

ism Ar. Ad. 

 i.-i Ǿaķıl 25b/09 

 i.-i Ǿilm 44b/08 

 [=2] 

ismī İsim olarak; birşeyi içeriğine, 

görüntüsüne, faydasına ve aslına 

bakmadan ismen nitelendirme. 

 i.+dür 44b/07 

 [=1] 

İslām Ar. Hz. Muhammed´in yaydığı 

din, Müslümanlık. 

 İ. 63b/02 

 İ.-ıdīn 63b/06 

 [=2] 

İsrāfīl Ar. Dört büyük melekten 

kıyamet kopacağı zaman sûra 

üfleyecek olanı. 

 i.+e 38a/09 

 [=1] 

issi Sahip, mâlik. 

 i. (Ǿaķl issi) 3b/06 

 i.+leri 30a/08 

 [=2] 

iste- Arzu etmek, istek duymak. 

 i.-diler 42b/06 

 i.-rler 12a/02, 43a/02 

 i.-rse 22b/03 

 i.-rsiz 35b/01 

 [=5] 

istiķāmet Doğruluk, Allah’ın emrettiği 

şekilde hareket etme. 

 i. dut- Doğruya yönelmek, Tanrı’nın 

emirlerine uymak. 24b/04 

 [=1] 

istiǾfā Ar. Affını isteme, af dileme. 

 i. durur 31b/02 

Ǿiśyān Ar. Baş kaldırma, itaatsizlik, 

karşı gelme, âsilik. 

 Ǿi. 68b/09 

 [=1] 

iş 1. Yapılan şey, davranış, hareket, 

amel. 

 i.+i 23a/02 

 i.+ler 68a/08 

 i.+lere 69b/05 

 i.+leri 23b/02, 23b/03 

 i.+lerinüñ 39a/01 

  2. Sorun, konu, mesele. 

 i.+üñ 55b/05 

 [=7] 

işāret Ar. Belirti, gösterge, alâmet, 

emâre. 

 i. 30b/08 

 [=1] 

işit- Duymak. 

 i.-diler 37a/03 

 i.-em (işidem) 58a/08, 59a/02 

 i.-meklik 35b/05 

 i.-üñ (işidüñ) 19a/01 

 i.-üp (işidüp) 24b/03 

 i.-ürdük (işidürdük) 55b/04 

 [=7] 

işle- Yapmak, meydana getirmek. 

 i.-dügini 44a/02 

 i.-medin 54b/04 

 i.-mez 44a/03 

 i.-r 44a/03 

 i.-se (emr işle-) 40b/02 

 i.-se (maǾśıyet işle-) 18a/04 

 i.-yeler 54a/06 

 [=7]  

it- Yapmak, etmek, eylemek, kılmak. 

 i.-diler 53a/07 

 i.-em (idem) 7b/06 

 i.-er (ider) 2a/02, 2a/03, 2a/04, 2a/05 

 i.-evüz (idevüz) 19a/04, 19a/06 
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 i.-mege (idmege) 4b/04 

 i.-mek 50b/01 

 i.-mekden idi 9b/09 

 i.-mekdür 73b/07 

 i.-mişler durur 42b/09, 43a/01, 

43a/06 

 i.-se 36a/08, 36b/01 

  2. Defetmek. 

 i.-meye (idmeye) 63a/01 

 [=18] 

  cehd it- 9b/09 

  Ǿibādet it- 4b/04 

  ižhār it- 2a/02, 2a/03, 2a/04, 

2a/05 

  kefāret it- 50b/01 

  mubāĥ it- 7b/06 

  suç it- 36a/08, 36b/01 

  şerĥ it- 19a/04, 19a/06 

  terk it- 43a/01, 73b/07 

  žulüm it- 53a/07 

 [=15] 

Ǿitāb Ar. Azarlama, paylama. 

 Ǿi. ol- 29a/04 

 [=1] 

iǾtiķād Ar. Kalben tasdik ederek 

inanma, inanç.  

 i. 73a/08 

 i.+ı 70a/08 

 [=2] 

iy Ey, seslenme ünlemi. 

 i. 14b/01, 33a/09, 35a/09, 35b/03, 

35b/09, 36a/07, 50a/06, 58a/07, 

70a/01 

 [=9] 

ižhār Ar. Belirtme, gösterme, meydana 

çıkarma, açığa vurma. 

 i. it- (ider) 2a/02, 2a/03, 2a/04, 2a/05 

 [=4] 

Ǿizzet Ar. Büyüklük, yücelik, ululuk. 

 Ǿi. 14b/04 

 Ǿi.+in 2a/02 

  ħiŧāb-ı Ǿizzet eyle- Arınmış 

insan gönlüne Tanrı’dan gelen ve 

ancak gönül yoluyla duyulan 

sesleniş, kulun gönlünde duyduğu 

Tanrı sözü. 37a/02 

 [=3] 

K 

ķaç- Kendini göstermemek, yüz yüze 

gelmek istememek, 

rastlaşmamaya çalışmak, 

uzaklaşmak. 

 ķ.-alar 17b/02, 17b/04, 17b/05 

 [=3] 

ķaçan Ne zaman, her ne zaman, ne 

zaman ki, […] dığı vakit, her ne 

vakit. 

 ķ. 1b/04, 21a/04, 22a/03, 49b/08, 

49b/09 

 ķ. kim 2b/09, 4b/06, 69b/02 

 ķ-kim 18b/06, 20a/02, 22a/01, 

22a/06, 47a/02, 56a/02, 56a/07, 

56b/05, 57a/06, 62b/07, 62b/09 

 [=19] 

ķadar Ar. Bir şeyin, kıyaslandığı şey 

ölçüsünde, derecesinde veya 

miktarında olduğunu ifade eder. 

 ķ. (bu ķadar) 30b/08 

 ķ. (ne ķadar) 35a/05 

 ķ. (üküş ķadar) 44b/09 

 [=3] 

ķadīm Ar. Başlangıcı olmayan, ezelî, 

zaman üstü. 

 ķ. içinde (Kelām-ı Ķadīm) 12b/04, 

14a/08, 23a/06, 63a/02 

 [=4] 

ķādir Ar. Her şeye gücü yeten, güç ve 

kudret sahibi. 

 ķ.+ven 28b/01 

 [=1] 

ķadr Ar. Değer, kıymet. 

 ķ. 30b/01 

 ķ.+i 18b/02, 26a/07 

 ķ.+in 45b/04 

 [=4] 

ķafaś Ar. Hayvanlar için aralıklı tel, 

metal veya ağaç çubuklardan 

yapılmış taşınabilir bölme, kafes. 

 ķ.+a 58a/04 

 ķ. içinde 58a/02 

 [=2] 

kāfir Ar. Tanrı'nın varlığını ve birliğini 

inkâr eden kimse. 
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 k. 13a/06, 13a/08, 33b/01, 33b/02, 

33b/04, 70a/05 

 k.+dür 31a/06 

 k.+in öl- 37b/05, 37b/07 

 k.+in ŧoġ- 37b/02, 37b/04 

 k.+ler 13a/09, 56b/07, 70a/02 

 k.+ler birle 54a/01 

 k.+lere 65a/02 

 k.+lerüñdür 35a/08 

 k. ol- 35a/03, 56b/06 

 [=19] 

ķahhār Ar. Çok kahreden, ezen, 

mahveden, yok eden. 

 ķ.+ven 28b/03 

 [=1] 

kāhellik Gayretsizlik, tembellik, 

gevşeklik. 

 k. ile 63b/08, 64a/09 

 [=2] 

ķaķı- Kızmak, öfkelenmek, 

hiddetlenmek. 

 ķ.-dı 58a/04 

 [=1] 

ķal- 1. Yaptıklarına karşılık olarak hak 

etmek. 

 ķ.-mışlar durur 43a/07 

 ķ.-mışlardur 12a/05 

  2. Bir yerde bulunmak. 

 ķ.-an 7a/07 

  3. Bir şeyden geriye kalmak, 

artmak. 

 ķ.-ur 51a/04 

 [=4] 

ķalǾa Ar. Kale, hisar. 

 ķ. 61b/03, 62a/06, 62a/08 

 ķ.+lar 69a/06, 69a/09 

 [=5] 

ķalb Ar. Kalp, gönül, yürek. 

 ķ. 60b/02 

 [=1] 

ķāle “Dedi” anlamında Arapça bir söz. 

 ķ. (ķāle Allāhu TeǾālā) 16a/03 

 ķ. (ķāle Ǿaleyhi’s-selām) 10a/03, 

12a/09, 18a/05 

 ķ. (ķāle’n-nebiyyi) 73a/04  

 ķ. (ķāle’n-nebiyyü śalla’llāhu 

Ǿaleyhi ve sellem) 9b/09 

 ķ. (ķāle Resū’l-allāhi śalla’llāhu 

Ǿaleyhi ve selleme) 32a/07 

 [=7] 

ķalem Ar. Levha üzerine yazı yazmaya 

yarayan genellikle çubuk 

biçimindeki alet. 

 ķ.+i 7a/05 

 [=1] 

ķamu Bütün, hep, tamamı, hepsi. 

 ķ. 15a/09 

 [=1] 

ķan Vücutta dolaşan kırmızı sıvı. 

 ķ. eyle- Kan dökmek, öldürmek. 

35a/01 

 [=1] 

ķanāǾat Ar. Elindekinden hoşnut olma 

durumu, yetinme, fazlasını 

istememe, doyum. 

 ķ. 51b/08 

 [=1] 

ķanda Nerede, nereye. 

 ķ. 19a/03 

 ķ.+dur 20a/06, 21a/01 

 ķ. durursın 21a/03, 21a/08, 21b/03 

 ķ.+y-ısa 19a/01 

 [=7] 

ķanķı Hangi, hangisi. 

 ķ. 9a/04, 39b/07, 40b/05, 41a/01, 

41b/07, 44b/03, 49b/08, 62b/03 

 ķ.+duġın 62b/03 

 ķ.+sı 50a/01 

 [=10] 

ķap- Çok parlak ışıkta göz almak, gözü 

kamaşmak. 

 ķ.-dı 6b/07 

 [=1] 

ķapu Kapı, makam. 

 ķ.+sında 60a/01 

 ķ.+sından 59b/09, 60a/02 

 [=3] 

kār Far. Etki, tesir. 

 k. ķıl- Etki etmek, tesir etmek. 

69a/09 

 [=1] 

ķara Siyah. 

 ķ. 16a/07, 17a/03 

 [=2] 
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ķaralıķ Kara olma durumu, siyahlık. 

 ķ.+da idi 13b/01 

 [=1] 

ķaralu Karalı, siyahlı. 

 ķ. 50a/01 

 [=1] 

ķarañluķ Bk. ķarañuluķ 

 ķ. 10a/06 

 ķ. içinde 10a/05 

 [=2] 

ķarañu Karanlık, siyah. 

 ķ. 13a/07 

 ķ.+dur 10b/09, 11a/01 

 ķ. ol- 10b/07 

 [=4] 

ķarañulıķ Bk. ķarañuluķ 

 ķ. 13a/08 

 ķ. içinde 13b/01 

 [=2] 

ķarañuluķ Karanlık. 

 ķ.+dan 10a/09 

 ķ.+ı (ķarañuluġı) 10b/01, 10b/01, 

10b/02, 10b/02 

 [=5] 

ķarın İnsan vücudunda gövdenin 

kaburga kenarlarından kasıklara 

kadar olan ön kısmı. 

 ķ. 10b/01 

 ķ.+ı (ķarnı) 9b/06 

 [=2] 

ķarındaş Kardeş, anne babalarının her 

ikisi ya da biri aynı olan 

çocukların durumu. 

 ķ.+dan 17b/02 

 ķ.+lar 17b/01 

 [=2] 

ķarış- Birbirinin içne girmek, 

birleşmek. 

 ķ.-dı 38b/08 

 [=1] 

ķasem Ar. Yemin, ant. 

 ķ. 1b/03 

 [=1] 

ķaşuķ Yemek yemeğe ve yiyecekleri 

karıştırmaya yarayan, ağıza giren 

kısmı genişçe ve çukurca olan 

saplı sofra aracı. 

 ķ. 51b/09 

 ķ.+ıla (ķaşuġıla) 51b/08 

 ķ. içindeki 52a/02 

 [=3] 

ķat Huzur, yan, nezd, ön. 

 ķ.+ında 12a/04, 26a/07, 33b/01, 

47b/01, 48b/01, 54a/07 

 ķ.+umda 18b/02 

 [=7] 

ķatı 1. Çok, ziyade, fazla. 

 ķ. 17b/09, 35a/05, 36a/02 

 ķ.+dur 64a/05 

 ķ. ol- 13a/02 

  2. Hoşgörüsüz, müsâmahasız. 

 ķ. 65a/09 

  3. Sert, haşin. 

 ķ. 33b/03 

 [=7] 

ķatılıķ Güçlük, zorluk, şiddet. 

 ķ.+ın (ķatılıġın) 50a/03 

 [=1] 

ķaŧrān Ar. Yapışkan, koyu renkli, 

yoğun kıvamdaki ağır ve keskin 

kokulu bir madde. 

 ķ.+dan 17a/08 

 [=1] 

ķaŧre Ar. Damla. 

 ķ. 53a/02 

 [=1] 

ķavī Ar. Güçlü, kuvvetli, hâkim. 

 ķ. ķıl- Güçlü, kuvvetli hâle getirmek, 

hâkimiyet vermek. 53a/07 

 [=1] 

Ķavluhu (<Ar. ķavl) “Onun (Allah'ın) 

sözü” anlamında TeǾālā'dan önce 

kullanılır. 

 Ķ. (Ķavluhu TeǾālā) 13b/03, 

13b/08, 14a/05, 20a/01, 29b/03, 

33b/06, 34a/06, 34b/03, 36b/02, 

48b/03, 52b/07, 53a/01, 53a/04, 

53b/08, 53a/08, 53b/02, 53b/05, 

54a/02, 54b/05, 55a/08, 55b/02, 

55b/07, 56a/01, 56a/03, 56b/03, 

56b/08, 57a/01, 57a/04, 57a/08, 

57b/04, 57b/06, 58b/05, 58b/07, 

58b/09, 59a/03, 60b/07, 63b/05, 

64b/01, 64b/03, 64b/05, 64b/09, 
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65a/03, 65a/06, 65b/01, 65b/05, 

65b/09 66a/02, 71b/01, 71b/04, 

71b/07, 71b/08, 71b/10, 72a/02, 

72a/04 

 [=54] 

ķavm Ar. Halk, insan topluluğu, millet. 

 ķ.+ı durur 39b/06 

 ķ.+ı 54b/01 

 ķ. içine 45a/02 

  2. Eş, zevce. 

 ķ.+ına 18a/01 

 [=4] 

ķayġu Üzücü bir şey olacağı 

korkusundan doğan endişe, kaygı 

duyulan düşünce, gam, keder, 

tasa. 

 ķ.+sı ol- 17b/07 

 [=1] 

ķayna- Sıvılarda ısı derecesi artıp 

fokurdar duruma gelmek. 

 ķ.-dı 8a/06, 8a/08, 8b/02 

 [=3] 

ķazan- Kazanç sağlamak. 

 ķ.-maķdur 71b/08 

 [=1] 

kebāyir (<Ar. kebā’ir) Büyük günahlar. 

 k. 18a/03 

 [=1] 

kef Far. Kaynayan bir şeyin üstünde 

oluşan köpük. 

 k.+den 8a/09, 8b/03 

 k.+i 8a/08, 8b/02 

 [=4] 

kefāret (<Ar. keffâret) İşlenen günahın 

Tanrı tarafından bağışlanması için 

yapılması gereken şey. 

 k.+i 52a/05 

 k. it- Affedilmek için gereğini 

yapmak, diyet ödemek. 50a/09 

 [=2] 

kelām Bk. Kelām-ı Ķadīm 

 k. içinde 5b/04, 5b/05 

 [=2] 

Kelām-ı Ķadīm Tanrı'nın ezelî sözü, 

Kur’ân-ı Kerîm. 

 K. 12b/04, 14a/08, 23a/06, 63a/01 

 [=3] 

keleci Kelime, söz, lakırtı 

 k. 5a/07 

 [=1] 

kelime Ar. Bir veya birden fazla heceye 

sahip anlamlı söz, sözcük. 

 k.+dür 19b/08, 64a/03 

 k. içinde 24b/05 

 k.+y-le 24a/06 

 [=4] 

kepek Taneli maddelerin elek 

yardımıyla ayrılmasından sonra 

elek üstünde kalan kabuk 

kırıntıları. 

 k. 51a/04, 51a/04 

 [=2] 

kerāmet Ar. Olağanüstü hâl, mucize. 

 k.+i 9b/01 

 [=1] 

kerīm Ar. Kerem sahibi, eli açık, 

cömert. 

 k.+ven 7b/06 

 [=1] 

kes- 1. Bıçak gibi kesici bir araçla 

vücudu yaralamak. 

 k.-düklerin 27b/07 

  2. Geçişi önlemek. 

 k.-mek (yol kes-) 35a/01, 35a/01  

  3. Kesin olarak son vermek, 

bitirmek.  

 k.-mek 50b/07 

 [=3] 

kesbī Kazanç ve fayda olarak; bir şeyi 

kazanç ve fayda olarak 

nitelendirme. 

 k.+dür 44b/07, 45a/08 

 [=2] 

kevneyn Ar. İki âlem, iki dünya. 

 k. (seyyidi kevneyn Resūlü 

ŝaķaleyni Muĥammed-i 

Muśŧafa) 44a/05 

 [=1] 

key Pek, çok, fazla. 

 k. 40a/08 

 [=1] 

kez Defa, kere, sefer. 

 k. (bir kez) 3a/06, 36a/08, 36b/01 

 k. (bu kez) 58a/06 
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 k. (iki kez) 56a/08, 56a/09 

 k. (üç yüz altmış kez) 29b/08 

 [=7] 

ķıġır- Kığırmak, seslenmek, haykırmak. 

 ķ.-alar 13a/04 

 [=1] 

ķıl- Yapmak, etmek, eylemek, kılmak. 

 ķ.-a 22a/05, 22a/09, 68a/09 

 ķ.-a-y-ıdı 48a/09 

 ķ.-alar 4b/02, 13a/05, 16a/02, 

16a/03, 16a/09, 16b/03, 16b/04, 

16b/06, 16b/09, 17b/01, 57a/05 

 ķ.-alum 22b/08, 55a/08, 55b/06, 

55b/08, 62b/06, 64a/02, 70b/04, 

70b/05 

 ķ.-am 7b/05, 38b/04 

 ķ.-an 48a/01, 48a/02, 59b/02 

 ķ.-anlar 64a/09 

 ķ.-ası 69a/01, 69a/02, 69a/03, 69a/05 

 ķ.-asın 62b/08 

 ķ.-asum 50a/05 

 ķ.-dı 2b/05, 5a/09, 5b/01, 5b/03, 

5b/04, 5b/06, 6a/05, 6a/09, 

10a/07, 10b/03, 25a/05, 38a/01, 

39a/07, 43b/03, 60a/05, 64a/08, 

68b/04, 70b/09 

 ķ.-dılar 52b/09 

 ķ.-duġumuz 57a/07 

 ķ.-duķ 72a/06 

 ķ.-dum 7a/03, 36a/01, 36a/03, 

36a/05, 36b/08, 36b/09, 37a/01, 

49b/06, 53a/07 

 ķ.-ıcaķ 30b/07 

 ķ.-ıp 23b/03 

 ķ.-madın 45a/07 

 ķ.-maduġumuz 57a/07 

 ķ.-madum 28b/07 

 ķ.-maġa 41b/03, 62a/04 

 ķ.-maġıl 70b/01 

 ķ.-maķ 24b/03, 27a/02, 35a/01, 

42b/05, 51b/03, 70a/07, 72a/08 

 k.-maķdur 51a/05, 71b/06 

 ķ.-maya 23b/03, 69a/09, 70b/07 

 ķ.-mayanlar 65a/09 

 ķ.-mışlar durur 43b/01, 45b/07 

 ķ.-sa 36b/01, 39b/08, 40b/06, 

41a/02, 41b/08, 47b/05, 69b/02 

 ķ.-savuz 56b/03 

 ķ.-uñ 15a/08, 57a/01 

 ķ.-up 65b/07 

 ķ.-updur 2b/01 

 ķ.-ur 1b/03, 6a/01, 23a/07, 27a/09, 

27b/03, 36a/09, 36b/02, 44a/06, 

47b/08, 63a/02, 64a/01, 64a/04 

 ķ.-urlar 12a/04, 45b/01, 45b/02, 

45b/04, 53b/08, 54b/01 

  2. (Namaz için) Edâ etmek, yerine 

getirmek. 

 ķ.-maķ durur 52a/03 

 ķ.-urlar 53b/04  

 ķ.-alum55a/07 

 [=121] 

  aķ ķıl- 16a/09 

  Ǿamel ķıl- 55b/06, 55b/08, 

56b/03 

  aśıl ķıl- 38a/01, 39a/07 

  āşkāre ķıl- 36b/08 

  aydıñ ķıl- 10a/07, 10b/03 

  Ǿaźāb ķıl- 36a/01 

  beyān ķıl- 2b/01, 22b/08, 44a/06, 

62b/06, 64a/02 

  cemǾ ķıl- 45b/02 

  diri ķıl- 47b/05, 48a/01, 48a/02, 

59b/02, 60a/05 

  duǾā ķıl- 70b/05 

  endīşe ķıl- 23b/03, 69b/02 

  ġammāzlıķ ķıl- 65b/07 

  ġarķ ķıl- 28b/07, 38b/04 

  güzīde ķıl- 7a/03 

  ĥac ķıl- 42b/05, 45a/07, 55a/08 

  ĥarām ķıl- 68b/04 

  ĥavāle ķıl- 62b/08, 69a/01, 

69a/02, 69a/03, 69a/05 

  ĥāżır ķıl- 15a/08 

  helāk ķıl- 36a/05 

  hīç ķıl- 17b/01 

  ħor ķıl- 16b/03, 45b/04 

  īmin ķıl- 54b/01 

  kār ķıl- 69a/09 

  ķavī ķıl- 53a/07 

  maĥrūm ķıl- 70b/01, 70b/07 

  maħśūś ķıl- 2b/05 

  mānend ķıl- 5a/09, 5b/01, 5b/03 

  maǾzūl ķıl- 16b/04 
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  menǾ ķıl- 62a/04 

  meşġūl ķıl- 16b/06 

  muħtaśar ķıl- 70b/04 

  namāz ķıl- 52a/03, 53b/04, 

55a/07 

  nažar ķıl- 4b/02 

  nidā ķıl- 6a/05, 6a/09, 68a/09 

  nikāĥ ķıl- 71b/06 

  raĥmet ķıl- 36b/02, 70a/07 

  red ķıl- 36a/09 

  revāndalıķ ķıl- 47b/08 

  rivāyet ķıl- 6a/01 

  rūşen ķıl- 22a/05 

  śabūr ķıl- 57a/05, 57a/07 

  saġınç ķıl- 23b/03 

  söylemez ķıl- 16a/02 

  söyler ķıl- 16a/03 

  şefāǾat ķıl- 57a/01 

  şerĥ ķıl- 30b/07 

  ŧāǾat ķıl- 45b/07 

  taĥķīķ ķıl- 22a/09 

  ŧamaǾ ķıl- 45b/01 

  taśarruf ķıl- 24b/03 

  tekebbürlik ķıl- 51a/05, 52b/09 

  teslīm ķıl- 27a/02 

  tevbe ķıl- 36b/01, 51b/03, 53b/08, 

72a/08 

  velī ķıl- 7b/05 

  yād ķıl- 1b/03, 5b/04, 5b/06, 

23a/07, 27a/09, 27b/03, 41b/03, 

63a/02, 64a/01, 64a/04, 64a/08, 

70b/09, 72a/06 

  yavu ķıl- 25a/05, 43b/01 

  yazuķ ķıl- 49b/06 

  zinā ķıl- 35a/01 

 [=105] 

ķılıķ Görünüş, biçim, şekil. 

 ķ. (doġma ķılġı) 2b/06 

 [=1] 

ķırķ Otuz dokuzdan sonra, kırk birden 

önce gelen sayının adı. 

 ķ. 71a/01, 71a/02, 73b/05 

 ķ. gün 3a/01 

 ķ. yıl 38a/05 

 [=5] 

ķısacuķ Kısacık, çok kısa. 

 ķ. ol- 3b/07 

 [=1] 

ķıyām Ar. Ayağa kalkma, ayakta 

durma. 

 ķ. 43b/04, 43b/06, 43b/07, 43b/09 

 [=4] 

ķıyāmet Ar. Tek tanrılı dinlerin 

inancına göre bütün ölülerin 

dirilip mahşerde bir araya 

toplanacağı zaman, dünyanın 

sonu. 

 ķ. 13a/02, 14b/03, 14b/04 

 ķ.+de 13b/01 

 ķ.+e 64b/09 

 ķ. güni 7b/04, 12b/08, 13b/07, 

14a/04, 44b/01, 49b/09, 52a/06, 

54b/02, 70a/09, 70b/06 

 [=15] 

ķıymet Değer, bir şeyin manevî 

önemini gösteren soyut ölçü. 

 ķ.+in 45b/04 

 [=1] 

ķızıl Parlak kırmızı renk. 

 ķ. 66a/08 

 [=1] 

ki Far.Bağlama edatı. 

 k. 6a/05, 6b/04, 6b/06, 7b/02, 

36a/01, 47b/02, 56b/01, 69a/09 

 k. (şöyle ki) 6b/07 

 k. (zīrā ki) 3b/04, 3b/08, 4a/02, 

5b/01, 5b/08, 9a/03 

 [=15] 

kibir (<Ar. kibr) Kendini beğenme, 

başkalarından üstün görme, 

büyüklük taslama, benlik, gurur. 

 k. 62a/02, 62b/06, 62b/07 

 [=3] 

kiçi Küçük  

 k. 30b/04, 30b/05, 64b/05 

 [=3] 

kim 1. Zamir. 

 k. 12b/07, 42a/05, 47b/05, 70a/02, 

70a/04 

 k.+e 70a/04 

 k. (her kim) 21b/06 

 k. (her ne-kim) 1b/05 

 k.+üñ 7a/02, 10b/08, 11a/09, 69b/06 

 k.+üñ (her kim) 14b/07, 15a/01 
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 k.+ven 6a/06, 6b/01 

  2. Bağlama edatı. 

 k. 1b/03, 1b/04, 2b/02, 2b/03, 2b/04, 

3a/03, 3a/09, 3b/03, 3b/03, 4a/01, 

4b/03, 4b/05, 4b/07, 5a/01, 5a/03, 

5a/03, 6a/03, 6b/03, 7a/03, 7a/07, 

7a/08, 7b/07, 7b/09, 8a/06, 8b/05, 

9a/04, 10b/08, 11a/09, 12a/02, 

12b/06, 14b/07, 15a/01, 17b/09, 

18a/09, 18b/01, 18b/03, 21b/09, 

23a/03, 24b/01, 25a/01, 25a/01, 

27a/08, 27b/01, 27b/04, 29a/01, 

30a/07, 30a/08, 33b/03, 35a/09, 

37a/06, 37b/01, 37b/03, 37b/05, 

38a/07, 38a/08, 38a/09, 38b/01, 

38b/02, 38b/03, 38b/04, 38b/05, 

38b/06, 39b/07, 41a/01, 41b/07, 

42a/05, 42a/09, 44a/06, 44a/08, 

44b/04, 46a/03, 48a/09, 48b/02, 

49a/02, 49b/02, 52b/01, 52b/09, 

53a/02, 53a/05, 53b/03, 53b/07, 

53b/09, 54a/05, 54b/06, 55a/03, 

58a/06, 58a/08, 58a/09, 58b/01, 

58b/04, 59a/07, 59b/02, 59b/05, 

60a/07, 61b/07, 62a/05, 62a/07, 

64a/02, 64a/03, 66a/04, 66a/05, 

66b/03, 66b/06, 67a/06, 67a/07, 

68b/07, 69a/06, 69b/06, 72a/05, 

73b/06 

 k. (anuñ-çün-kim) 2b/06, 3a/09, 

11a/07, 13a/09, 13b/05, 14a/03, 

22b/02, 24a/05, 24a/07, 25b/04, 

28a/09, 30a/02, 30a/05, 33b/01, 

35a/05, 35a/07, 40a/04, 47b/06, 

47b/07 

 k. (anuñ-çün kim) 7b/08, 10b/06, 

28a/02, 31a/05, 40b/07, 48a/01, 

69b/04 

 k. (ĥaķķı çün kim) 4b/01 

 k. (ķaçan-kim) 18b/06, 20a/02, 

22a/01, 22a/06, 47a/02, 56a/02, 

56a/07, 56b/05, 57a/06, 62b/07, 

62b/09 

 k. (ķaçan kim) 2b/09, 4b/06, 69b/02 

 k. (nite-kim) 2b/07, 4a/04, 5b/02, 

5b/04, 5b/05, 9a/08, 11b/05, 

11b/07, 11b/09, 12a/05, 24b/05, 

24b/08, 25b/02, 27a/09, 27b/02, 

27b/06, 28a/03, 31b/03, 32a/03, 

32a/04, 34a/03, 35b/02, 38a/02, 

40a/06, 41b/02, 41b/09, 42a/06, 

43b/02, 45b/08, 47b/09, 48a/02, 

52b/04, 54b/08, 56a/04, 57b/07, 

60a/05, 63a/01, 63a/06, 69a/07, 

70b/08, 71a/01, 71a/04, 71a/07, 

71b/06, 72a/01, 72a/09, 72a/10, 

72b/02, 72b/03, 72b/04 

 k. (oldur kim) 14a/07, 19b/09, 

23a/05, 24a/01, 24a/03, 24b/07, 

25a/04, 26a/01, 26a/04, 26a/06, 

27b/06, 36a/07, 44b/08, 50b/02, 

54a/03, 69b/08 

 k. (zīrā kim) 3a/04 

 [=233] 

kimse Kişi, insan, herhangi biri. 

 k. 9a/07, 15b/05, 60b/06 

 k.+nüñ 46a/03 

 [=4] 

kīn Bk. kīne 

 k. 35a/06 

 [=1] 

kīne Far. Kin, birine karşı gizli 

düşmanlık besleme, öç alma 

isteği, garaz. 

 k. 35a/07, 51a/06 

 k. dut- Düşmanlık duymak. 35a/04 

 [=3] 

kitāb Ar. 1. Bir araya getirilmiş yazılı 

veya basılı yapraklardan meydana 

gelen bütün. 

 k. 45a/04 

 k.+a 30b/07 

  2. Kutsal kitap. 

 k.+ların 65b/04 

 [=3] 

ķo- 1. Bırakmak, terk etmek. 

 ķ.-dılar 53a/04 

  2. Bir yere bırakmak, 

yerleştirmek. 

 ķ.-dı 6a/05, 6a/09, 58a/05  

 ķ.-dılar 66b/07, 67a/03 

 ķ.-dum 52b/06 

 ķ.-duñ 7b/03 

  3. Ertelemek. 
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 ķ.-maya 23b/04 

 [=9] 

ķoķ- Koku yaymak. 

 ķ.-ardı (müşk gibi ķoķ-) 9a/05 

 [=1] 

ķon- (Uçan şeyler için) Bir yere inmek. 

 ķ.-mazdı 8b/08 

 [=1] 

ķopar- Toplamak, bir araya getirmek. 

 ķ.-ıvirgil 70b/04 

 [=1] 

ķorķ- 1. Endişe etmek, kaygı duymak, 

tasalanmak. 

 ķ.-arven 50a/04 

  2. Çekinmek, sakınmak, saygı 

duymak. 

 ķ.-maķ 50b/03 

 [=2] 

ķorķı Bk. ķorķu 

 ķ.+sın 50a/03 

 [=1] 

ķorķu Bir tehlike veya tehlike 

düşüncesi karşısında duyulan 

ürkütücü duygu, kaygı, üzüntü. 

 ķ. 69a/04 

 ķ.+sı 26b/04 

 ķ.+sından 11b/09 

 [=3] 

ķorķut- Korkmasına yol açmak. 

 ķ.-maya 34b/05 

 [=1] 

ķovuķ İçi boş şey. 

 ķ. 59b/06 

 [=1] 

ķoy- 1. Bir yere bırakmak, yerleştirmek. 

 ķ.-alar 66a/07, 66a/08, 66a/61, 

66b/01, 66b/02 

 ķ.-ġıl 50b/09, 51a/01, 51b/05, 51b/08 

  2. Terk etmek. 

 ķ.-up 22b/02 

 [=10] 

ķoyun Geviş getirenlerden, boynuzlu, 

memeli, evcil hayvan. 

 ķ. 19b/05 

 ķ.+dur 19b/03 

 ķ.+ı 19b/06 

 [=3] 

kök Bitkinin toprak altındaki kısmı. 

 k.+i 48b/06 

 [=1] 

ķudret Ar. Tanrı'nın ezelî gücü, dilediği 

her şeye kâdir olması. 

 ķ. eli Tanrı'nın gücü, yed-i kudret. 

27a/04 

 ķ.+i-y-ile 61a/02, 61b/04 

 ķ. nažarı Tanrı'nın korku veren 

bakışı. 41a/04 

 [=4] 

ķul Tanrı tarafından yaratılan insan, 

kişi. 

 ķ. 6b/05, 48a/07, 71a/02 

 ķ.+lar 70a/03 

 ķ.+larum 35b/09 

 ķ.+larum üzerine 53a/06 

 ķ.+laruñ 70a/08 

 ķ.+um 48a/08 

 [=8] 

ķulaķ İnsandaki işitme organı. 

 ķ.+ı (ķulaġı) 9b/03 

 ķ.-ılamı (ķulaġ-ıla mı) 35b/05 

 ķ.+uñuz (ķulaġuñuz) 39a/03 

 [=3] 

ķulaķsuz Kulaksız, kulağı olmadan. 

 ķ. 37a/03 

 [=1] 

Ķur’ān Ar. İslâm dininin temel kitabı, 

Kelâm-ı Kadîm, Kur’ân-ı Kerîm. 

 Ķ. 51b/04, 59a/01, 69a/07, 69a/07 

 Ķ.(Ǿilm-i Ķur’ān) 48b/07 

 Ķ.+dur 3a/09 

 Ķ. içinde 40b/01 

 Ķ. içüñde 40a/08 

 Ķ. ile 40a/05 

 [=9] 

Ķur’ān-ħān Far. Kur’an okuyan 

kimse.  

 Ķ.+lar 68a/03 

 [=1] 

ķurbet I Ar. Yakınlık. 

 ķ. 49a/01 

  II Gurbet, vatanından ayrı kalma 

hâli. 

 ķ. ol- 29a/07 

 [=2] 
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ķurla Defa, kere. 

 ķ. 51b/09 

 [=1] 

ķurt Köpekgillerden, gri-sarı renkli, 

yırtıcı, etçil memeli hayvan. 

 ķ. 19b/06 

 ķ+dur 19b/04 

 [=2] 

ķurtar- Kurtulmasını sağlamak, başına 

bir felaket gelmesini önlemek, 

kötü bir durumdan uzaklaştırmak. 

 ķ.-dum 36a/04 

 [=1] 

ķurtıl- Kurtulmak, selâmete çıkmak, 

rahata ermek. 

 ķ.-a 14b/09 

 ķ.-maķ 57a/08 

 ķ.-ur 24a/06 

 [=3] 

ķuru Islak olmayan. 

 ķ. 38a/05 

 [=1] 

ķuş Vücudu tüylerle kaplı, gagalı ve iki 

kanatlı bir hayvan. 

 ķ. 8b/08, 58a/06 

 ķ.+dan 58a/03 

 [=3] 

ķuşa- Bir şeyi sarmak, çevresini 

dolamak. 

 ķ.-mışsın 68b/08 

 [=1] 

ķuşak Bele sarılan uzun ve geniş 

kumaş. 

 ķ.+ın (ķuşaġın) 68b/08 

 [=1] 

ķuşcuġaz Kuşcağız. 

 ķ. 57b/09 

 ķ.+a 58a/05 

 ķ.+uñ 57b/09 

 [=3] 

küfir Bk. küfr 

 k.+den 71b/02 

 [=1]  

küfr Ar. 1. Tanrı’nın varlığını, birliğini 

kabul etmeme, dinin esaslarına 

inanmama. 

 k.+e 35a/02, 35a/04 

 k.+ile 34b/09 

  2. Sövmek için kullanılan kötü ve 

çirkin söz. 

 k.+den 71b/02 

 [=3] 

küllü (<Ar. küllī) Bütün,tamam, hep, 

hepsi. 

 k. 23a/03, 72a/03 

 [=2] 

kürs Ar. Arşın altında bulunan, yeri ve 

gökleri kaplayan, içinde levh-i 

mahfûzun bulunduğu sekizinci 

felek. 

 k.+i 7a/04, 68b/06 

 [=2] 

kürsī Ar. Taht, üzerine oturulacak şey. 

 k. 66a/07, 66a/09, 66a/61, 66a/61, 

66b/01, 66b/02, 66b/06, 67a/02 

 k.+de 66b/03, 66b/07, 67a/03 

 [=11] 

L 

lā-ilāhe illa’llāh Ar. “Allah’tan başka 

ilâh yoktur” anlamında söz. 

 l. 9a/01 

 [=1] 

lācerem Ar. Elbette, şüphesiz, besbelli. 

 l. 44b/01, 54b/02 

 [=2] 

lāyıķ Ar. Yakışır, yaraşır, uygun. 

 l. 56b/02 

 [=1] 

leb Far. Dudak. 

 l. 60b/03 

 [=1] 

lebbeyk Ar. “Buyurun efendim, 

emredin” anlamlarında bir 

seslenme sözü. 

 l. 6a/06, 48a/08 

 [=2] 

levĥ Ar. Üzerine yaratılmışlar 

hakkındaki bilgilerin yazıldığı 

manevî levha. 

 l.+i 7a/05 

 [=1] 



 

170 

 

Levĥa’l-maĥfūž Ar. Tanrı'nın 

kudretiyle olmuş ve olacak 

şeylerin yazıldığı ilâhi levha. 

 l.+a 29b/08, 29b/09, 30a/04, 30a/05 

 l.+da 29b/06 

 [=5] 

loķma (<Ar. luķme) Bir seferde 

yenebilecek yiyecek parçası. 

 l. 52a/02 

 [=1] 

M 

maġbūn Ar. Aldanmış, kanmış. 

 m. ol- Aldanmak. 17a/05 

 [=1] 

maĥabbet Ar. Sevgi. 

 m. 47a/06, 48b/09, 60a/01, 73b/06 

 [=4] 

maĥrūm Ar. İstediğini elde edememiş, 

yoksun, eli boş. 

 m. ķıl- Yoksun bırakmak. 70b/01, 

70b/07 

 m. ol- Bir şeyden nasibini alamamak, 

istediğini elde edememek. 40b/01 

 [=3] 

maħśūś Ar. Yalnız bir kimse veya bir 

nesneye ait olan, başkasında 

bulunmayan, özel. 

 m. ķıl- Özel, ayrıcaklı hâle getirmek. 

2b/05 

 m. ol- Özel olmak. 7b/07 

 [=2] 

maǾīşet Ar. Yaşayış, yaşama, ömür. 

 m.-i (sebeb-i maǾīşet-i ħalķ) 3b/05 

 [=1] 

maķām Ar. Mevki, kat, derece, yer. 

 m. 71a/01, 71a/04, 71a/06, 71a/11, 

71b/04, 71b/06, 71b/08, 71b/09, 

72a/01, 72a/02, 72a/04, 72b/01, 

72b/04, 72b/05, 72b/05, 72b/06, 

72b/07, 72b/09, 72b/10, 72b/10, 

73a/01, 73a/01, 73a/02, 73a/03, 

73a/04, 73a/05, 73a/06, 73a/07, 

73a/08, 73a/08, 73a/09, 73a/10, 

73a/10, 73b/05 

 m.+a 23b/06, 73b/01 

 m. al- 22b/01 

 m.+da 71a/02 

 m.+dur 23b/06 

 m.+ı 24b/07, 25a/04, 25a/07, 72a/08, 

72b/08 

 m.+ına 20b/06 

 m.+ından 63a/01 

 m.+lar 72a/05, 73b/01 

 m.+lara 73b/04 

 m.+lardur 73b/01 

 m.+larıdur 72a/06 

 m.+um 20a/07, 20b/02, 20b/03, 

21a/01, 21a/07, 21b/02 

 m.+uñuz 20a/06, 20b/09 

 m.+uñuza 20b/05 

 [=60] 

maķāmlu Makamlı, mevkili, dereceli. 

 m. 20b/04, 20b/06 

 [=2] 

maķdūr Ar. Güç, kuvvet. 

 m.+dur 28b/01 

 [=1] 

maķhūr Ar. Mahvolmuş, kahrolmuş, 

helâk olmuş. 

 m.+dur 28b/03 

 [=1] 

māl Ar. Bir kimsenin sahip olduğu 

taşınır veya taşınmaz varlık, mülk, 

servet. 

 m. 33b/02, 46a/07, 46b/01, 52b/01 

 m.+ın 65b/08 

 m.+ından 50b/06 

 [=6]  

mālik Ar. Cehennemi muhafaza ve 

idare etmekle görevli melek. 

 m.+lere 57a/01 

 [=1] 

maǾlūm Ar. Bilinen, belli, âşikâr. 

 m. 36a/07 

 m. ol- Bilinmek, belli olmak. 40a/05 

 [=2] 

mānend Far. Benzer, eş, misil. 

 m. ķıl- Benzetmek. 5a/09, 5b/01, 

5b/03 

 [=3] 

maǾnī Far. Mânâ, anlam. 

 m.+si 54a/03, 60b/06 

 [=2] 
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maǾrifet Ar. İlim, bilgi, irfan. 

 m. 10b/03, 10b/04, 11a/04, 19a/01, 

47a/03, 48a/04, 48b/01, 59b/03, 

59b/04, 59b/08, 60a/09, 71a/03 

 m. birle 47a/09 

 m. durur 47b/09, 48a/02 

 m.+dür 59b/02 

 m.+i 10b/08, 18b/08, 45b/08, 47a/03 

 m.+i ile 22a/05 

 m.+i ol- 22b/06 

 m.+ine 41b/05 

 m.+üñ 60b/09, 72b/08 

 [=25] 

maǾrūf Ar. Bilinen, belli, mâlûm. 

 m. 60b/09 

 m.+dur (emr-i maǾrūf) 72a/04 

 [=2] 

masħaralıķ Maskaralık, eğlendirici, 

güldürücü davranış, soytarılık. 

 m. 69a/05 

 [=1] 

maǾśıyet Ar. Günah. 

 m. işle- 18a/04 

 [=1] 

maśnūǾ Ar. Sanatkârın elinden çıkmış, 

sanat ürünü. 

 m.+dur 28b/01 

 [=1] 

mažlūm Ar. Zulüm görmüş, haksızlığa 

uğramış, zavallı kimse. 

 m.+lar 65b/08 

 [=1] 

maǾzūl Ar. Azledilmiş, bulunduğu 

yerden uzaklaştırılmış, görevine 

son verilmiş. 

 m. ķıl- Azletmek, işine son vermek. 

16b/04 

 [=1] 

maǾzūllıķ Azledilmiş olma durumu. 

 m. ol- 29a/06 

 [=1] 

mechūl Ar. Bilinmeyen, tanınmayan. 

 m. 45a/01 

 [=1] 

mecnūn Ar. Aşk yüzünden aklı 

başından giden, delice seven, 

tutkun. 

 m. 26b/01 

 m.+lar 26a/09 

 [=2] 

mecrūĥ Ar. Yaralı, yaralanmış. 

 m. 60a/04 

 [=1] 

meded Ar. Yardım, imdat. 

 m. 44b/09 

 [=1] 

meger Far. Meğer, meğerse, oysa, 

oysaki. 

 m. 23a/03, 57b/08 

 [=2] 

Mekke Arap Yarımadası'nın batısında 

bulunan eski Hicaz bölgesinde ve 

Kızıldeniz'in doğusunda yer alan 

şehir. 

 M.-ile 38a/06 

 [=1] 

melāike Ar. Melekler. 

 m.+ler 4b/06 

 [=1] 

melekü’l-mevt Ar. Ölüm meleği, 

Azrâil. 

 m. 27a/05 

 [=1] 

menǾ Ar. Önleme, engelleme. 

 m. ķıl- Önlemek, engellemek. 62a/04 

 [=1] 

merĥūm Ar. Tanrı'nın af ve 

merhametiyle müjdelenmiş, 

bağışlanmış kimse.  

 m.+dur 28b/02 

 [=1] 

merkeb Ar. Eşek. 

 m.+e 9a/04 

 [=1] 

mertebe Ar. Makam, derece, rütbe. 

 m.+ye 22b/07, 23a/01 

 [=2] 

mescid Ar. Minaresiz ve minbersiz 

küçük cami. 

 m.+e 53b/04 

 [=1] 

meŝel Ar. Örnek alınacak söz. 

 m.+i 10b/04, 10b/05, 10b/05, 11a/02, 

11a/04, 11a/06, 45a/06 
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 [=7] 

mesǿele Ar. 1. Çözüme kavuşturulması 

gereken olay, sorun. 

 m. 19b/03 

  2. Cevaplanması beklenen şey, 

soru. 

 m.+ye 45a/05 

 [=2] 

meşāyiħ Ar. Şeyhler. 

 m. 23b/07, 24a/01, 71a/01 

 m.+den 24a/03 

 [=4] 

meşāyıħlıķ Şeyh olma durumu. 

 m. 21b/07 

 m. eyle- Şeyhlik yapmak. 21b/06 

 [=2] 

meşġūl Ar. Bir işle uğraşan, bir iş 

yapmakta olan. 

 m. ķıl- İşinden alıkoymak. 16b/06 

 m. ol- Bir işle uğraşmak, bir iş 

yapmak. 4b/03, 4b/04, 69a/08 

 [=4] 

mevālī Ar. Osmanlı Devleti'nde görev 

yapan yüksek dereceli ilim 

adamları. 

 m. ile 25b/06 

 [=1] 

Mıśır Afrika'da bir ülke. 

 M. 27b/06 

 [=1] 

mided Bk. meded 

 m. 58a/07, 58b/01, 58b/02 

 [=3] 

mihribānlık Şefkatli, merhametli olma 

durumu. 

 m.+dur 72a/01 

 [=1] 

millet Ar. İnsan topluluğu, halk, 

kalabalık, ahâli. 

 m.+i (yitmiş iki millet) 73a/06 

 [=1] 

miǾrāc Ar. Hz. Muhammed'in göğe 

yükselmesi. 

 m. gicesi 5a/01 

 [=1] 

miskinlik Kulun Tanrı karşısında âciz 

olduğunu bilmesi, fakr. 

 m. 61a/08, 62b/06, 62b/07 

 m.+dür 73a/02 

 [=4] 

mizāc Ar. Sağlık, sıhhat. 

 m.+ın dut- Muayene etmek. 49a/05 

 m.+um dut- 49a/06 

 [=2] 

mizāĥ Ar. Alay etme. 

 m.+dan 35a/03 

 [=1] 

muǾāķabet Ar. Ceza verme, 

cezalandırma. 

 m. bul- Cezalarını çekmek. 44b/02, 

54b/03 

 [=2] 

muǾāmelet Ar. Davranma, davranış. 

 m. eyle- Davranmak. 25b/05, 25b/06 

 [=2] 

MuǾāź bin Cebel Sahabi, Hz. 

Muhammed'in vahiy 

kâtiplerinden, fıkıh bilgini. 

 M. 67b/02, 68a/02 

 [=1] 

mubāĥ Ar. Yapılmasında sakınca 

olmayan şey. 

 m. it- Yapılmasında bir sakınca 

görmemek. 7b/05 

 [=1] 

muĥāl Ar. Olmaz, olamaz, 

gerçekleşmesi olanaksız, 

imkansız. 

 m. muĥāl 24a/09  

 [=1] 

Muĥammed Peygamberlerin 

sonuncusu ve en büyüğü olan 

İslâm peygamberinin adı. 

 M. 68a/09, 68b/04 

 M.+dür 7a/06 

 M. (Muĥammed-i Muśŧafa) 36b/05 

 M.(seyyidi kevneyn Resūlü 

ŝaķaleyni Muĥammed-i 

Muśŧafa) 44a/05 

 [=5] 

muĥib (<Ar. muĥibb) Seven, sevgi 

besleyen, dost, yâr. 

 m. 24b/02, 25a/04, 25b/05, 48a/07 

 m.+ler 48a/09 
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 m.+ler durur 39b/04, 41b/06, 

43a/08 

 m.+lerüñdür 25a/09 

 [=9] 

muĥıblıķ Muhip olma durumu, dostluk. 

 m. 41b/08 

 [=1] 

muħtaśar Ar. Kısa, öz. 

 m. ķıl- Kısa, öz hâle getirmek. 

70b/04 

 [=1] 

muķır (<Ar muķirr) Suçunu kabullenen 

kimse. 

 m. ol- 56a/09 

 [=1] 

muķīm Ar. Bir yerde ikâmet eden, 

daimî bulunan kimse. 

 m.+lerdensiz 57a/03 

 [=1] 

muntažır (<Ar. muntažir) Bekleyen, 

gözleyen. 

 m. ol- Beklemek, gözlemek 4b/02 

 [=1] 

murād Ar. Amaç, gaye, maksat, niyet. 

 m. 2b/02, 3a/09, 4a/01, 4b/05, 4b/08, 

23b/09, 24a/03 

 m.+dur 3a/03 

 m.+ına 25a/06 

 [=9] 

murtedlıķ İslâm dininden dönen 

kimsenin durumu. 

 m. 24a/04 

 [=1] 

Mūsī Kendisine dört büyük kitaptan biri 

olan Tevrat indirilen Musa 

peygamber. 

 M. 66b/05 

 M.+ye 28b/04, 28b/05 

 M.+yi 36a/03 

 [=4] 

Muśŧafa Hz. Muhammed'in 

adlarındandır. 

 M. 6a/01, 8a/06, 8a/09, 8b/04, 8b/06, 

36b/05 

 M. (seyyidi kevneyn Resūlü 

ŝaķaleyni Muĥammed-i 

Muśŧafa) 44a/05 

 M.+dur 4b/08 

 [=8] 

muŧrib Ar. Çalgı çalan, çalgıcı. 

 m.+lere 52b/02 

 [=1] 

muvāfaķat Ar. Uygun gelme, uyma, 

kabul etme. 

 m. eyle- Uygun gelmek, uymak, 

kabul etmek. 47a/07 

 [=1] 

müǿekkel (<Ar. muvekkel) Vekil. 

 m. durur 62a/09 

 [=1] 

mühlet Ar. Süre, zaman, vâde. 

 m. 55a/06, 55b/02 

 [=2] 

mühr Far. Mühür, hatem, damga. 

 m.+i (peyġāmbarlıķ mühri) 8b/09 

 m.+i (peyġāmbarlar mühri) 36b/05 

 m. ur- Mühürlemek, susturmak, 

konuşmaz hâle getirmek. 15b/08 

 [=3] 

mülk Ar. Mal, varlık. 

 m. ol- 29a/06 

 [=1] 

müǿmin Ar. İslâm dinine inanmış, 

iman sahibi kimse, Müslüman. 

 m. 13a/06, 27b/02, 70a/06 

 m.+e 28b/05, 28b/08 

 m.+ler 14a/02, 14a/03, 28b/04, 

30a/07, 36b/08, 58b/04, 63a/08 

 m.+leri 33b/08 

 m.+lerüñdür 35a/08 

 [=14] 

münācāt Ar. Tanrı'ya yalvarıp yakarma 

ve dua etme. 

 m. 25a/08, 25b/03 

 m.+dur 73a/10 

 m. durur 43a/09 

 m.+ı 25b/05 

 [=5] 

münādī Ar. Duyurulmak istenen bir 

haberi yüksek sesle îlân eden 

kimse. 

 m. 68a/09 

 m.+ler 13a/04 

 [=2] 
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münāfıķ Ar. Dinde iyi yüzlülük yapan, 

dinî esaslara inanmadığı hâlde 

inanmış gibi görünen kimse. 

 m. 13a/06 

 m. durur 31a/08 

 m.+lar 13b/05, 13b/05, 36b/09 

 [=5] 

Münkir (<Ar.Munker) İnsanı 

ölümünden sonra sorguya çeken 

iki melekten biri.  

 M. 49b/07 

 [=1] 

mürīd Ar. Bir tarikata girip şeyhine 

bağlanan, onun terbiyesine girerek 

tasavvuf yolunu öğrenen kimse. 

 m. 22a/03, 22b/02, 22b/03, 23b/08, 

23b/09, 23b/09, 72b/02 

 m.+e 22a/07 

 m.+üñ 22a/01 

 [=9] 

mürted Ar. İslâm dininden dönen, 

Müslümanlığı bırakıp başka bir 

dine geçen kimse. 

 m. 23b/09, 24a/06 

 m.+ine 24a/07 

 [=3] 

Müselmān Bk. Müsülmān 

 m. 72a/07 

 [=3] 

müslimānlık Müslüman olma durumu. 

 m. 71a/06 

 m.+ından 71b/03 

 [=2] 

Müsülmān Ar. İslâm dininden olan, 

Müslüman. 

 M.+ın öl- Müslüman olarak ölmek. 

37b/01, 37b/02 

 M.+ın ŧoġ- Müslüman olarak 

doğmak. 37b/06, 37a/09 

 M.+lar 40a/02, 50b/06 

 [=6] 

müşāhede Ar. Hakk’ı halkta görme, 

yaradılan her şeyde kâinatın 

sahibi olan Tanrı'nın varlığını 

hissetme. 

 m. 43a/09 

 m.+dür 25a/09, 73a/09, 73a/10 

 [=4] 

müşk Far. Güzel koku, misk. 

 m. gibi ķoķ- 9a/05 

 [=1] 

müşkil Ar. Zoruk, güçlük, sıkıntı, dert. 

 m.+i ol- Sıkıntısı olmak, derdi 

olmak. 22a/01 

 [=1] 

N 

naķl Ar. Ağızdan ağıza aktarılarak 

ulaşan bilgi, rivâyet. 

 n. 24a/08 

 [=1] 

namāz Far. Müslümanların günde beş 

defa yapmaları emrolunan ibâdet. 

 n. 41b/01, 52a/01, 59a/01 

 n.+a 41a/09 

 n. durur 42b/04 

 n.+ı 64a/09 

 n. ķıl- Namaz ibâdetini yerine 

getirmek. 52a/03, 53b/04, 55a/07 

 [=9] 

naśīĥat Ar. Öğüt, pend. 

 n.+dur 72b/06 

 [=1] 

nāyib (<Ar. nā’ib) Tahtta hükümdar 

olmadığı zaman onun yerine 

geçerek devleti yöneten kimse, 

vekil. 

 n. 19a/07 

 n.+i 61a/07, 61b/09 

 [=3] 

nažar Ar. 1. Bakma, bakış. 

 n.25a/08, 30a/02,43a/03, 60a/08 

 n. eyle- 29b/09 

 n.+ı birle 8a/03 

 n.+ıla (ķudret nažarı) 41a/04 

 n. ķıl- Bakmak. 4b/02 

 [=8] 

ne 1. Zamir. 

 n. 50a/05, 64a/01, 71b/03 

 n. (her ne-kim) 1b/05 

 n.+çün 3a/04, 5a/02 

 n.+dendür 59b/03 

 n. diseñ 49a/09 
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 n.+dür 7a/08, 20a/06, 20b/09, 

49a/07 

 n.-kim 23a/08, 24a/01, 23a/09, 

29b/05, 61a/02, 63b/07  

 n.+yçün 2b/05, 4a/02, 7b/08, 24a/02, 

59b/04 

 n.+ye (her ne) 25a/01, 42a/05 

  2. Sıfat. 

 n. 60a/06, 73a/07 

 n. ķadar 35a/05 

 n. kişilersiz 20a/05, 20b/09 

 n. sır 3b/08 

  3. Zarf. 

 n. 46a/04, 46a/05  

  4. Değil, olmusuzluk edatı. 

 n. 26b/03, 26b/03, 26b/04 

[=36]   

necim (<Ar. necm) 1. Yıldız. 

 n. 3b/03, 7b/07 

 n.+den 2b/02, 3a/09, 4a/01, 4b/07 

  2. Parça, kısım, âyet, sûre. 

 n. necm Parça parça, kısım kısım, 

bölüm bölüm.  3b/01 

 [=7] 

necm Bk. necim 

 n. 4a/02 

 [=1] 

neçün Niçin. 

 n. 3a/04, 5a/02 

 [=2] 

nefes İnsanın yaşamak için alıp verdiği 

hava, soluk. 

 n.+de (śoñ nefes) 70b/01 

 [=1] 

nefs Ar. Arzu, istek, heva, heves. 

 n. 34a/01, 59b/05 

 n. durur 62a/01 

 n.+in 23a/03 

 [=4] 

nehiy (<Ar. nehy) Bir işin yapılmasını 

yasak etme, engelleme. 

 n. (emr-i nehiy) 48b/07 

 [=1] 

Nekir Ar. İnsanı ölümünden sonra 

sorguya çeken iki melekten biri . 

 N. 49b/07 

 [=1] 

nesne Şey. 

 n. 42a/02, 47a/04, 47a/06, 47b/05, 

64a/01 

 n. birle 10b/03 

 n.+den 37b/09, 39a/07 

 n.+dügün 64a/01 

 n.+ler 29b/05 

 n.+leri 30a/03, 45a/06 

 n.+nüñ 2a/01, 18b/01 

 n.-y-içündür 1b/05 

 n.+y-ile 10a/07 

 n.+yi 47a/07, 54a/05 

 [=18] 

neǾūźubi’llāh Ar. “Allah’a sığınırız, 

Allah korusun” anlamında söz. 

 n. 37b/06 

 [=1] 

neyçün Niçin. 

 n. 2b/05, 4a/02, 7b/08, 24a/02, 

59b/04 

 [=5] 

niçe Çok, fazla, pek çok, bir çok. 

 n. 16a/05, 16a/07, 16a/08, 16b/03, 

16b/05, 16b/06, 16b/08, 22b/07, 

22b/08 

 n.+ler 16b/02 

 n.+ler (bir niçeler) 2b/03, 3a/02, 

3a/08, 3b/02, 4a/01, 4a/06, 4a/09, 

4b/05, 4b/07, 17a/05, 29b/09, 

44a/09, 64a/02 

 n.+lere (bir niçelere) 17a/06, 17a/08 

 n.+lerüñ (bir niçelerüñ) 17a/09 

 n.+si (bir niçesi) 37a/07 

 n.+sine (bir niçesine) 43b/04, 

43b/05, 43b/07, 43b/08 

 [=31] 

nidā Ar. Seslenme, çağırma, bağırma 

 n. 38b/06, 70a/01 

 n. gel- 15a/05 

 n. ķıl- Seslenmek. 6a/05, 6a/09, 

68a/09 

 [=6] 

nikāĥ Ar. Evlenme. 

 n. ķıl- Evlenmek. 71b/06 

 [=1] 

Nīl Far. Mısır'dan geçip Akdeniz'e 

dökülen nehir. 
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 N. (Nīl deñizi) 36a/04 

 [=1] 

niǾmet Ar. 1. Lutuf, iyilik, ihsan, 

bağış. 

 n.+in 2a/03, 2a/04 

  2. Yiyecek, içecek, özellikle 

ekmek. 

 n.+üm-ile 53a/03, 58b/09 

  3. Yaşamak için gerekli her şey. 

 n. 52b/01 

 [=5] 

nişān Far. İşaret, belirti, alâmet. 

 n.+ın 45a/07 

 [=1] 

nit- Ne etmek, ne yapmak. 

 n.-di 19b/02, 19b/06 

 n.-em (nidem) 23b/04 

 [=3] 

nite Nasıl, ne şekilde. 

 n. dur- 19a/07 

 n.-kim 2b/07, 4a/04, 5b/02, 5b/04, 

5b/05, 9a/08, 11b/05, 11b/07, 

11b/09, 12a/05, 24b/05, 24b/08, 

25b/02, 27a/09, 27b/02, 27b/06, 

28a/03, 31b/03, 32a/03, 32a/04, 

34a/03, 35b/02, 38a/02, 40a/06, 

41b/02, 41b/09, 42a/06, 43b/02, 

45b/08, 47b/09, 48a/02, 52b/04, 

54b/08, 56a/04, 57b/07, 60a/05, 

63a/01, 63a/06, 69a/07, 70b/08, 

71a/01, 71a/04, 71a/07, 71b/06, 

72a/01, 72a/09, 72a/10, 72b/02, 

72b/03, 72b/04 

 n. ol- 49b/06 

 [=52] 

nite-kim Nitekim, nasıl ki, şöyle ki. 

 n. 2b/07, 4a/04, 5b/02, 5b/04, 5b/05, 

9a/08, 11b/05, 11b/07, 11b/09, 

12a/05, 24b/05, 24b/08, 25b/02, 

27a/09, 27b/02, 27b/06, 28a/03, 

31b/03, 32a/03, 32a/04, 34a/03, 

35b/02, 38a/02, 40a/06, 41b/02, 

41b/09, 42a/06, 43b/02, 45b/08, 

47b/09, 48a/02, 52b/04, 54b/08, 

56a/04, 57b/07, 60a/05, 63a/01, 

63a/06, 69a/07, 70b/08, 71a/01, 

71a/04, 71a/07, 71b/06, 72a/01, 

72a/09, 72a/10, 72b/02, 72b/03, 

72b/04 

 [=50] 

nūr Ar. Aydınlık, ışık, parlaklık, ziyâ. 

 n. 5b/04, 5b/05, 5b/07, 6b/06, 6b/08, 

7a/01, 7a/02, 66a/07 

 n.+ı 8a/06, 8a/09, 8b/04, 11a/06, 

51b/03, 60a/07 

 n.-ıdı 5b/09 

 n.+ıdur 7a/02, 7a/03 

 n.+ından 6a/01 

 n.+lar 7a/07 

 n. ol- 13a/08 

 n.+uñ 6b/08 

 [=21] 

nükte Söz. 

 n. 58b/03 

 [=1] 

O 

od Ateş. 

 o. 8a/05, 38a/08, 40b/06, 40b/08, 

42a/03, 58a/05, 69a/01 

 o.+a 15a/03, 42a/03, 58b/01 

 o.+dan 38b/02 

 o.+dan durur 40b/05 

 o.+ıla 51b/05, 60a/01 

 o.+ıla mı 35b/06 

 o.+ına 28b/07 

 o.+ından 11b/05 

 o. içinde 36a/03 

 o. ol- 29a/05 

 [=19] 

oġlan Oğlan, çocuk, evlat. 

 o.+ı 10a/09, 36a/09, 44a/03 

 o.+ına 44a/01, 46a/01 

 o.+lar 16b/05 

 o.+larından 17b/05 

 o.+laruñ 17a/03 

 [=8] 

oķı- Yazılı bir metinde aktarılmak 

istenenleri öğrenmek. 

 o.-maķ 51b/04 

 o.-maġa 69a/08 

 o.-mak durur 69a/07 

 [=3] 

oķu- Bk. oķı- 
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 o.-rlar 45a/04 

 [=1] 

ol (Sıfat) O. 

 o. 2a/01, 4a/05, 4b/01, 6b/07, 7a/07, 

8a/02, 8a/03, 8a/04, 8a/05, 8a/06, 

8a/06, 8a/08, 8a/09, 8b/01, 8b/02, 

8b/03, 12a/02, 13a/04, 13a/07, 

15b/03, 15b/09, 16a/06, 16a/07, 

16a/08, 16b/03, 16b/04, 16b/08, 

17a/05, 17a/06, 17b/02, 17b/06, 

19a/09, 19b/02, 19b/05, 23a/04, 

23a/06, 23b/02, 27a/07, 27b/01, 

27b/03, 28a/05, 33b/08, 38a/07, 

38b/08, 44a/04, 44a/07, 44b/04, 

47b/05, 48b/04, 48b/08, 49a/04, 

50a/03, 50a/07, 50b/01, 51a/03, 

51a/04, 51b/09, 52a/01, 52b/06, 

53a/06, 54a/04, 57b/09, 58a/05, 

58a/06, 59b/06, 59b/07, 59b/09, 

60a/04, 60a/06, 60a/09, 61a/04, 

61a/06, 61b/08, 62a/07, 62a/09, 

64a/06, 66a/05, 66b/06, 67a/03, 

67a/07, 69a/06, 69a/09 

 o. dem 48a/08 

 [=83] 

ol (Zamir) O. 

 o. 7a/02, 11a/09, 14b/08, 15a/03, 

21b/06, 21b/09, 22a/02, 22a/04, 

22a/08, 22b/07, 22b/08, 22b/09, 

23a/09, 23b/01, 23b/01, 23b/04, 

24a/01, 25a/03, 27b/02, 31a/06, 

31a/07, 37a/06, 37b/01, 37b/03, 

37b/05, 41b/09, 44b/03, 44b/05, 

47b/02 

 o. daħı 47b/05 

 o.-dem 36/09 

 o.+dur kim 14a/07, 19b/09, 23a/05, 

24a/01, 24a/03, 24b/07, 25a/04, 

26a/01, 26a/04, 26a/06, 27b/06, 

36a/07, 44b/08, 50b/02, 54a/03, 

69b/08 

 o.+dur-kim 47b/03, 47b/04 

 o.+ven 42a/05 

  anda 1. Onda 21a/03, 21a/08, 

21b/03, 25a/02, 36a/06 

  anda durur 19a/02 

  2. Orada 36a/05 

  andan 1. Ondan 15a/05, 22b/01, 

38b/06, 66b/01 

  andan śoñra 6a/08, 6a/09, 

61b/03, 62a/04 

  2. Ondan sonra 8a/03, 20a/04, 

20b/04, 21a/02, 21a/07, 22b/04, 

22b/09, 23a/04, 37a/01, 38a/05, 

38b/07, 41a/07, 51a/01, 61a/07 

  3. Ondan dolayı 21b/07 

  andandur 50a/06 

  andan ötrü 7a/06 

  4. Oradan 6a/05, 13a/04, 20a/06, 

21a/06 

  anı Onu 2b/04, 3b/02, 5b/03, 

7a/03, 7b/02, 9a/05, 19a/05, 

22a/02, 22a/05, 22a/08, 22b/08, 

24b/03, 35a/09, 41b/03, 50b/09, 

51a/01, 51a/02, 52b/02, 62b/05, 

63b/01, 64a/03, 66a/07, 69a/02, 

69a/03, 69a/05, 69b/09 

  anlar Onlar 3b/08, 4b/04, 12b/06, 

52b/01, 52b/09, 53a/02, 53a/05, 

53b/03, 53b/07, 53b/09 

  anuñ Onun 2a/04, 2b/06, 3a/04, 

5b/08, 7a/06, 7a/07, 7a/08, 9a/07, 

10b/09, 15a/02, 24a/02, 26a/07, 

26a/08, 36a/02, 41b/04, 41b/05, 

60a/03, 61b/09, 62a/01, 64a/04, 

69a/08, 69b/01, 69b/05, 69b/07 

  anuñ daħı 61a/07 

  anuñ içinde 44b/05 

  anuñ-çün 28a/01, 31a/05, 59b/05, 

60a/04 

  anuñ-çün-kim 2b/06, 3a/09, 

11a/07, 13a/09, 13b/05, 14a/03, 

22b/02, 24a/05, 24a/07, 25b/04, 

28a/09, 30a/02, 30a/05, 33b/01, 

35a/05, 35a/07, 40a/04, 47b/06, 

47b/07 

  anuñ-çün kim 7b/08, 10b/06, 

40b/07, 47b/09, 69b/03 

  anuñla 33b/09, 45a/01, 45b/01 

  aña 3a/03, 3b/04, 5b/04, 5b/05, 

23a/02, 23a/09, 23b/01, 23b/02, 

36b/07, 50a/08, 54a/06, 62b/08, 

69a/01, 69a/02, 69a/05 

  onlar Onlar 3a/01 
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 [=196] 

ol-  Olmak. 

 o.-a 4b/03, 7b/04, 13a/02, 13a/08, 

14a/05, 14b/08, 15a/03, 15a/03, 

15b/04, 16a/01, 17b/07, 18a/01, 

21b/07, 21b/08, 21b/09, 22a/01, 

22a/06, 22a/07, 22b/02, 23a/03, 

23a/04, 23a/06, 23b/05, 24a/02, 

26a/01, 26a/06, 29a/01, 29a/02, 

29a/02, 29a/03, 29a/04, 29a/04, 

29a/05, 29a/05, 29a/06, 29a/06, 

29a/07, 29a/08, 29a/08, 29a/09, 

29b/01, 29b/02, 41b/09, 44a/08, 

44b/05, 66a/07, 67a/08, 67a/09, 

67b/01, 67b/01, 67b/02, 67b/03, 

67b/04, 67b/05, 67b/06, 67b/07, 

71b/03, 73a/08 

 o.-alar 4b/02, 4b/03, 4b/04, 13b/03, 

13b/08, 17a/05, 67b/09, 68a/01, 

68a/01, 68a/02, 68a/03, 68a/06, 

68a/07, 68a/08 

 o.-alum 55a/08 

 o.-a mı 56b/01 

 o.-an 19b/06 

 o.-anlar 65a/09 

 o.-anları 3b/07 

 o.-asın 49b/06, 50a/02 

 o.-aven 52a/07 

 o.-a-y-ıdı 40a/01, 40a/02 

 o.-dı 7b/08, 8a/04, 29b/06, 38a/01, 

38b/08, 40a/06 

 o.-dılar 37a/08, 39a/08 

 o.-duķ 56b/01 

 o.-ıcaķ 59b/04 

 o.-ısardur 29b/06 

 o.-madı 5a/06 

 o.-maġıl 40a/09, 40b/01 

 o.-maķdur 72b/02 

 o.-masa 22a/09, 22b/06, 46a/04 

 o.-maya 15b/06, 19b/07, 26a/03, 

26a/07, 29a/02, 29a/02, 29a/03, 

29a/03, 29a/04, 29a/05, 29a/05, 

29a/06, 29a/07, 29a/07, 29a/08, 

29a/09, 29a/09, 29b/01, 29b/02, 

44b/06 

 o.-mayadı 9a/02 

 o.maya-y-ıdı 40a/01 

 o.-mayıcaķ 19a/02, 57a/06, 59b/05 

 o.-maz 19b/09, 22b/03, 48b/01 

 o.-mazdı 9a/04 

 o.-mazsa 52a/06 

 o.-sa 10b/06, 11a/08, 11b/01, 15a/02, 

22a/02, 22b/04, 22b/07, 49b/08, 

50a/01, 69a/08, 73a/07 

 o.-sam 49b/03 

 o.-up 40a/09, 41a/05, 44b/05 

 o.-ur 2b/09, 3a/07, 10b/07, 23b/07, 

24b/05, 25a/01, 25a/03, 30b/07, 

33b/05, 33b/06, 33b/08, 35a/03, 

35a/07, 40b/03, 47b/06, 48a/04, 

55a/01, 69b/05, 69b/07, 71a/01, 

72a/07 

 o.-urdı 8b/06, 9a/06 

 o.-urduñuz 56b/06 

 o.-ursa 35a/06 

 o.-ursız 63b/03, 63b/04 

 [=173]  

  Ǿāciz ol- 19b/07 

  aġır ol- 14b/08, 15a/03 

  Ǿāmil ol- 44a/08 

  Ǿārif ol- 22a/01 

  beyān ol- 24b/05 

  bulud ol- 10b/06 

  cemǾ ol- 38b/08 

  defter ol- 26a/01 

  dermān ol- 52a/06, 56b/01 

  destūr ol- 15b/06 

  dīdār ol- 29b/02 

  diri ol- 48a/04 

  dürüst ol- 19b/09, 21b/08 

  eksik ol- 72a/6 

  eyle ol- 11b/01 

  fürķat ol- 29a/07 

  gice ol- 4b/03 

  giriftār ol- 15a/03 

  gölge ol- 8b/06 

  göñli ol- 9a/02 

  gūl ol- 29a/08 

  ġulle ol- 29a/09 

  gūr ol- 29a/02, 29a/03 

  ħaberi ol- 22b/04 

  ħacālet ol- 29a/05 

  ĥased ol- 29a/02 

  ĥaset ol- 29a/03 
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  ħaśım ol- 29a/02 

  ĥasratlıķ ol- 29a/02 

  helāk ol- 40a/01, 40a/02, 55a/01 

  ĥicāb ol- 29b/02 

  ĥirķat ol- 29a/06 

  ĥulle ol- 29a/08 

  ĥūr ol- 29a/08 

  ħuśūmet ol- 29a/03 

  īmin ol- 2b/09 

  iryā ol- 15a/02 

  Ǿitāb ol- 29a/04 

  kāfir ol- 35a/03, 56b/06 

  ķarañu ol- 10b/07 

  ķatı ol- 13a/02 

  ķayġusı ol- 17b/07 

  ķısacuķ ol- 3b/07 

  ķurbet ol- 29a/07 

  maġbūn ol- 17a/05 

  maĥrūm ol- 40b/01 

  maħśūś ol- 7b/08 

  maǾlūm ol- 40a/06 

  maǾrifeti ol- 22b/06 

  maǾzūllıķ ol- 29a/06 

  meşġūl ol- 4b/03, 4b/04, 69a/08 

  muķır ol- 56b/01 

  muntažır ol- 4b/02 

  mülk ol- 29a/06 

  müşkili ol- 22a/02 

  nite ol- 49b/06 

  nūr ol- 13a/08 

  od ol- 29a/05 

  ortaķ ol- 33b/08 

  peydā ol- 22a/07 

  rāĥat ol- 49b/03 

  rāżī ol- 41b/09 

  revā ol- 22b/02 

  seķam ol- 29a/09 

  śırāŧ 29a/05 

  söylemez ol- 15b/04 

  söyler ol- 16a/01 

  söyleşmek ol- 29b/01 

  śu ol- 8a/04 

  suvāl ol- 29a/04 

  şarāb ol- 29a/09 

  şifā ol- 9a/06 

  tamām ol- 22a/09 

  taśarruf ol- 26a/06 

  tercümān ol- 29b/01 

  Ǿuķūbet 29a/04 

  ümmī ol- 22b/07 

  vācib ol- 33b/05 

  yalan ol- 21b/09, 72a/07 

  yılduz ol- 11a/08 

  yolsuz ol- 5a/06 

  żāyiǾ ol- 48b/01 

  źelīllik ol- 29a/07 

  zellet ol- 29a/05 

 [=94] 

on Dokuzdan sonra, on birden önce 

gelen sayının adı. 

 o. 66a/61, 71a/02, 71a/03, 71a/03, 

71a/03 

 o. dürlü 2a/07, 64a/07 

 o. sekiz biñ Ǿālem 17a/01, 30a/08 

 o. sekiz biñ yıl 6a/04, 6a/08 

 [=11] 

onıncı On sayısının sıra sıfatı, sırada 

dokuzuncudan sonra on birinciden 

önce olan. 

 o. 72a/04, 73a/10 

 [=2] 

onuncı Bk. Onıncı 

 o. 66a/01, 67b/06, 72b/07, 73a/03 

 [=4] 

orta Bir şeyin bütün noktalardan 

yaklaşık olarak aynı uzaklıkta 

bulunan yer. 

 o.+daki 8b/04 

 o.+sı 4b/05 

 o.+sında 8a/07, 8b/01 

 [=4] 

ortaķ Birlikte iş yapan, bir menfaatten 

pay alan kimselerden her biri, 

şerik. 

 o. ol- Birlikte iş yapmak, aynı 

menfaatten faydalanmak. 33b/08 

 [=1] 

oruç (<Far. rūze) İslâm'ın beş şartından 

biri olup belli süre kişinin kendini 

yeme içme gibi bir çok şeyden 

alıkoyması suretiyle yaptığı 

ibâdet. 

 o. 42b/04 

 o. dut- 51b/05 
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 [=2] 

ǾOsman Dört büyük halifenin 

üçüncüsü olup cennetle 

müjdelenen on kişiden biridir. 

 ǾO. 7a/09, 67a/04, 67a/09, 68a/01 

 [=4] 

ot Hastalıklara şifa verici, onları 

iyileştirici etkisi bulunan bitki, 

ilaç. 

 o. 50b/01 

 o.+ı 50b/08 

 o.+larumuñ 49b/03 

 o.+um 50a/08 

 [=4] 

otur- 1. Bir makama geçmek, orada yer 

almak. 

 o.-a 66b/04, 66b/05, 66b/05, 66b/08, 

66b/09, 67a/01, 67a/03, 67a/04, 

67a/05 

 o.-sa 22b/05 

  2. Vücudun belden yukarısı dik 

duracak biçimde ağırlığı kaba 

etlere vererek bir yere yerleşmek.  

 o.-mış 49a/05 

  3. Bir yerde bulunmak. 

 o.-uñ 54a/07 

 [=12] 

otuz Yirmi dokuzdan sonra, otuz birden 

önce gelen sayının adı. 

 o. 71a/01 

 o. (her otuz yıl) 3a/05 

 [=2] 

oyna- Eğlenmek, vakit geçirmek, 

oyalanmak amacıyla bir şeylerle 

meşgul olmak. 

 o.-maķ 34a/02 

 [=1] 

Ö 

ögren- Öğrenmek, bir konuda bilgi 

edinmek. 

 ö.-mek 54a/04 

 ö.-mekdür 71b/04 

 ö.-mişler durur 45b/06 

 ö.-üñ 54a/05, 54a/08 

 ö.-ürler 45a/09 

 [=6] 

öksüz Annesi veya hem annesi hem 

babası ölmüş olan. 

 ö. 18b/06 

 ö.+ler 18b/04 

 [=2]  

öl- Yaşamını yitirmek, hayatı sona 

ermek, can vermek. 

 ö.-di 37b/01, 37b/03, 37b/05, 37b/07 

 ö.-megi 59b/06, 59b/07 

 ö.-mişdür 59b/05 

 ö.-ür 47b/05 

 [=8] 

  kāfirin öl- Kâfir olarak ölmek. 

37b/05, 37b/07 

  Müsülmānın öl- Müslüman 

olarak ölmek. 37b/01, 37b/03 

 [=4] 

öldür- Canını almak, hayatına son 

vermek. 

 ö.-dügine 33b/04, 33b/05 

 ö.-düñ 56a/08 

 ö.-meye 73a/07 

 ö.-miş 23a/03 

 [=5] 

ölüm Yaşamın sona ermesi, ölme 

durumu. 

 ö. 29a/01, 31a/01, 55a/06 

 ö.+i 59b/03 

 ö.+in 51a/09 

 [=5] 

ǾÖmer Dört büyük halifenin ikincisi. 

 ǾÖ. 7a/09, 67a/01, 67a/09, 67b/09 

 [=4] 

öñ Vücudun ileri bakan tarafı. 

 ö.+inden 9a/09 

 ö.+ümde 6b/06 

 [=2] 

öñdin Önce, önceden, daha evvel. 

 ö. 6b/04, 68b/05 

 [=2] 

ört- 1. Kötü bir durumu belli etmemek, 

gizlemek için üzerine bir şey 

koymak. 

 ö.-erdi 9a/08 

  2. Kapamak. 

 ö.-mişsin 68b/08 

 [=2] 
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ötrü Dolayı, sebebiyle. 

 ö. (-dan ötrü) 7a/06 

 [=1] 

ötürü Bk. Ötrü 

 ö. (-den ötürü) 58a/02 

 [=1] 

öyke Öfke, sinir, hiddet, hışım. 

 ö. 21a/04 

 ö.+dür 21a/01 

 [=2] 

öz Bir kimsenin benliği, kendi manevî 

varlığı, zâtı, iç, nefis, derun. 

 ö.+üm 50a/05 

 ö.+üñ 51b/02 

 [=2] 

Ǿöźr Ar. Bir suçun, kabahatin mazur 

görülmesini gerektiren sebep, 

mazeret. 

 Ǿö.+in dile- Bir suçun mazur 

görülmesini istemek. 15b/06 

 [=1] 

P 

pādişāhlıķ Padişah olma durumu, 

hükümdarlık, sultanlık. 

 p. 53a/06 

 [=1] 

pāre Far. Tane, adet. 

 p. 8b/05 

 [=1] 

pāsubān (<Far. pāsbān) Bekçi, gözcü. 

 p.+ı 69a/06, 69b/01 

 [=3] 

perde Far. 1. Bir yerin dışarıdan 

görünmesini önlemek için gerilen 

kumaş. 

 p.+sin 14b/04, 68b/08 

  2. Yüze örtülen örtü, peçe, nikap. 

 p.+leri 16a/05 

 [=3] 

perhīzkārlıķ Haram ve yasak olan 

şeylere uzak durma, onlardan 

sakınma durumu. 

 p. 50b/05, 61a/09 

 p.+dur 72b/09 

 [=3] 

pes Far. Şu hâlde, o hâlde, öyle ise, 

şimdi. 

 p. 42a/04, 48a/09 

 [=2] 

peşmānlıķ Pişmanlık, yaptığı 

davranıştan memnun olmama, 

nedâmet. 

 p. durur 31b/03 

 [=1] 

peydā Far. Ortada, açık, belli, görünen. 

 p. ol- Ortaya çıkmak, belli olmak, 

belirmek, görünmek. 22a/07 

 [=1] 

peyġāmbar Far. Tanrı'nın emirlerini 

insanlara haber veren ve dine 

çağıran kmse. 

 p. 11b/05, 12a/06, 25b/02, 31b/04, 

34a/03, 45b/09, 66a/04, 66b/08, 

67a/06, 70b/03 

 p.+lar 15a/09 

 p.+lar mühri 36b/05 

 p.+lara 68b/03 

 [=13] 

peyġāmbarlıķ Peygamber olma 

durumu. 

 p. mühri 8b/09 

 [=1] 

peyimānlık Sözleşme, yemin durumu. 

 p. 64a/03 

 [=1] 

pire İnsanın kanını emen küçük böcek. 

 p. 9a/04 

 [=1] 

pīşe Far. Meslek, iş. 

 p. dut- İş tutmak. 45a/09, 45b/01 

 [=2] 

R 

rabb Ar. Tanrı, Allah. 

 r. (yā rabbi) 6a/06, 6b/04, 7a/02, 

7a/07, 7b/01 

 [=5] 

rađīya’llāhu Ǿanhu Ar. “Allah ondan 

razı olsun” anlamında söz. 

 r. 66b/09, 67a/01, 67a/05 

 [=3] 
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rađīya’llāhu Ǿanhum ecmaǾīn Ar. 

“Allah cümlesinden razı olsun” 

anlamında Arapça söz. 

 r. 7a/09, 67b/07 

 [=2] 

radi anhu Bk. rađīya’llāhu Ǿanhu 

 r. 67a/04 

 [=1] 

rāĥat Ar. İnsanda sıkıntı olmama hâli, 

huzur. 

 r. 57a/06 

 r. ol- Sıkıntıdan uzak, huzurlu 

olmak. 49b/02 

 [=2] 

raĥim (Ar. raĥm) Döl yatağı. 

 r. 10b/02 

raĥīm Ar. Acıyan, çok merhamet eden. 

 r.+ven 28b/03 

 [=1] 

raĥmanī Allah’la ilgili olduğu için 

hayırlı olan. 

 r. 61a/05, 61a/06, 61b/06, 62b/03, 

62b/04, 62b/07, 62b/09, 69a/02, 

69a/03, 69a/04, 69b/06 

 r.+dür 69a/06 

 [=12] 

raĥmet Ar. Birinin suçunu bağışlama, 

merhamet etme, acıma ve 

esirgeme. 

 r. 60a/07, 70a/04 

 r. degül 44a/04 

 r.+i 14b/02 

 r. ķıl- 36b/02, 70a/07 

 r.+üñden 70b/01 

 r.+üñdür 70a/09 

 [=8] 

raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi Ar. "Allah'ın 

rahmeti onun üzerine olsun" 

anlamında söz. 

 r. 49a/02 

 [=1] 

rāvī Ar. Rivâyet eden, nakleden, 

anlatan kimse. 

 r. 37b/08 

 [=1] 

rāżī Ar. Kabul eden, boyun eğen. 

 r. ol- Kabul etmek, boyun eğmek. 

41b/09 

 [=1] 

recā (<Ar. recā’) Ümit, umut. 

 r. (ħavf u recā) 48b/07 

 r.+dur (ħavf u recā) 72b/04 

 [=2] 

red Ar. Kabul etmeme, uygun 

bulmama, geri çevirme. 

 r. ķıl- Geri çevirmek, uygun 

bulmamak, kabul etmemek. 

36a/09 

 [=1] 

resim (<Ar. resm) Sûret, görünüş, 

görüntü. 

 r. 25b/09 

 r.+i (resm-i Ǿaķıl) 26a/04 

 [=2] 

resmī Görünüş olarak; bir şeyi görünüş 

olarak nitelendiren. 

 r.+idür 44b/07, 45a/03 

 [=2] 

Resūl Ar. Peygamber, nebî. 

 R. 4a/04, 5b/07, 6a/02, 35a/09, 

46b/05 

 R.+den 6a/02 

 R.+e 3b/02 

 R.+i 5a/07 

 R.+ü (seyyidi kevneyn Resūlü 

ŝaķaleyn Muĥammed-i 

Muśŧafa) 44a/05 

 [=9] 

revā Far. Yerinde, uygun, doğru. 

 r. ol- Yerinde olmak, uygun olmak. 

22b/01 

 [=1] 

revān Far. (Ruh, can için) Yürüyen, 

yola koyulan, giden. 

 r. 47b/06, 47b/07 

 [=2] 

revāndalıķ Yürüme, yola koyulma, 

gitme. 

 r. ķıl- Yola koyulmak. 47b/07 

 [=1] 

rıżā (<Ar.  riżā’) Hoşnutluk, 

memnunluk. 

 r.+dan idi 9b/04 
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 r.+m 53b/09 

 [=2] 

rişvet Ar. Rüşvet, uygunsuz bir işin 

yapılması için muhataba verilen 

mal veya para. 

 r. al- Rüşvet kabul etmek. 65b/03 

 [=1] 

rivāyet Ar. Bir olay, haber veya sözü 

nakletme, anlatma. 

 r. ķıl-  Anlatmak, söylemek, 

nakletmek. 6a/01 

 [=1] 

riyā Ar. İki yüzlülük. 

 r. ile 64a/09 

 [=1] 

rukūǾ Ar. Namazda elleri dizlere 

dayayıp öne doğru eğilme. 

 r. 43b/04, 43b/05, 43b/07, 43b/09 

 [=4] 

rūşen Far. Açık, belli, meydanda. 

 r. ķıl- Açık ve anlaşılır hâle 

getirmek. 22a/05 

 [=1] 

rūzgār Far. Zaman, vakit. 

 r. 58a/03 

 [=1] 

rūzī Nasip, kısmet, kader.  

 r.-ġıl 70b/03 

 [=1] 

rūzigār Bk. rūzgār 

 r. 58a/08 

 [=1] 

S 

sāǾat Ar. Günün yirmi dörtte birine 

eşit olan altmış dakikalık zaman 

birimi. 

 s. 25b/01 

 s.+ten 25b/03 

 [=2] 

śabır (<Ar. śabr) Her türlü sıkıntıya 

dayanma, tahammül etme, 

hâlinden şikayet etmeme. 

 ś. 51b/06 

 [=1] 

śabur Bk. śabır 

 ś. 61a/09 

 ś. ķıl- Sabretmek, zor durumlara 

tahammül etmek. 57a/05, 57a/07 

 [=3] 

śabursuzluķ Sabırsızlık, sabır 

göstermeme, sabırlı davranmama.  

 ś. durur 51a/08 

 [=1] 

saç İnsanda baş derisini kaplayan kıllar, 

zülf. 

 s.+ın aġart- Saçını beyazlatmak. 

17a/03 

 s.+ın gider- Saçını kesmek. 72b/02 

 [=2] 

śadaķa Ar. Zekat. 

 ś. 55a/07 

 [=1] 

śāfī Ar. Temiz, hâlis, saf. 

 ś. 39b/08 

 [=1] 

śaġ Vücutta kalbin karşı tarafında 

bulunan yön. 

 ś. 61b/03 

 ś.+dın 36b/08, 37a/04 

 ś.+dınımda 66a/08 

 ś.+dınımda-y-ıdı 66b/03 

 [=5] 

saġ Bk. śaġ 

 s. 6b/08 

 s+dın 20a/03 

 [=2] 

saġınç Endişe. 

 s. ķıl- Endişe etmek. 23b/03 

 [=1] 

saġsı Saksı, topraktaktan yapılmış kap. 

 s. 38a/05 

 [=1] 

śāĥib Ar. Koruyan, gözeten, himâye 

eden kimse. 

 ś.+üñüz 5a/05 

 [=1] 

saĥrā (<Ar. śaĥrā’) Boş ve geniş yer. 

 s.+sına 14b/05 

 [=1] 

saķ Uyanık, tetikte. 

 s. dut- Uyanık tutmak. 39a/03 

 [=1] 

ŝaķaleyn Ar. İnsan ve cin. 
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ŝ. (seyyidi kevneyn Resūlü ŝaķaleyni 

Muĥammed-i Muśŧafa) 44a/05 

 [=1] 

saķın- Başa gelebilecek kötü durumları 

düşünerek önlem almak, tedbirli 

olmak. 

 s.-ġıl 40a/08 

 [=1] 

saķla- Korumak, gözetmek, esirgemek. 

 s.-maġa 19b/07 

 s.-maķ 71a/11 

 s.-maķdur 71b/02 

 s.-r 11b/05 

 [=4] 

śāliĥ Ar. 1. Uygun, yakışır.  

 ś. 55b/06 

  2. Dinin emirlerine uygun hareket 

eden, iyi amel sahibi, günah 

işlemekten kaçınan kimse. 

 ś.+lerden 55a/08 

 [=2] 

śalla’llāhu Ǿaleyhi ve selleme Ar. 

“Allah'ın selamı onun üzerine 

olsun” anlamında söz. 

 ś. 36b/05, 46b/05 

 [=2] 

śan- […] Olduğunu düşünmek, 

addetmek, farzetmek. 

 ś.-ursız 35b/04, 35b/05, 35b/06, 

35b/07, 35b/08, 35b/08 

 [=6] 

śāniǾ Ar. (Tanrı için) Yaradan, 

halkeden. 

 ś.+ven 28b/02 

 [=1] 

sarāy (<Far. serāy) Görkemli ve 

gösterişli yapı. 

 s.+ı 14b/04 

 s.+ında 59a/04 

 [=2] 

śaru (Yüz için) solgun, soluk. 

 ś.+sı 50a/06 

 [=1] 

satun Satma işi, satmak. 

 s. al- Parasını ödeyerek bir şeye 

sahip olmak. 57b/09, 58b/05 

 [=2] 

śavur- (Rüzgar için) Şiddetle eserek 

önüne gelen şeyi havaya 

kaldırmak, dağıtmak, altüst 

etmek. 

 ś.-am 38b/05 

 [=1] 

sebeb Ar. Bir şeyin olmasına yol açan 

şey, neden. 

 s.+i 2b/06,  

 s-i maǾīşet-i ħalķ Halkın yaşama 

sebebi. 3b/05 

 [=2] 

seç- Bir kimseyi benzerlerinden 

ayırmak. 

 s.-üñ 15a/06 

 [=1] 

seħāvet Ar. El açıklığı, cömertlik. 

 s.+den idi 9b/08 

 [=1] 

seķam Ar. Hastalık, illet, dert, maraz. 

 s. ol- 29a/09 

 [=1] 

sekiz Yediden sonra, dokuzdan önce 

gelen sayının adı. 

 s. 59b/09, 60a/02, 60b/01, 61a/07, 

61b/02, 61b/03, 62a/01, 62a/05, 

62a/06, 62a/07, 62a/08, 62a/09, 

62a/09 

 s. (on sekiz biñ Ǿālem) 17a/01, 

30a/09 

 s.(on sekiz biñ yıl) 6a/04, 6a/08 

 s. dürlü 60a/03, 60b/04 

 [=19] 

sekizinci Sekiz sayısının sıra sıfatı; 

sırada yeri yedinciden sonra, 

dokuzuncudan önce olan. 

 s. 60b/04, 61b/01, 65b/02, 67b/04, 

71b/11, 72b/05, 73a/02, 73a/09 

 [=8] 

selāmet Ar. Tehlikeden uzak, güvende 

olma durumu. 

 s. 14b/08 

 [=1] 

selef Ar. Bir makamda, mevkide daha 

önce bulunan ve yerini devreden 

kimse. 

 s. 26b/06, 26b/07 
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 [=2] 

semir- Besili, yağlı hâle gelmek, 

semizlemek, şişmanlamak. 

 s.-ür 26b/09 

 s.-ür (semrür) 27a/01 

 [=2] 

sen Konuşan kimseyi temsil eden teklik 

ikinci şahıs zamiri. 

 s. 21a/03, 21a/08, 21b/03, 28b/06, 

38a/08, 38a/09, 38b/01, 40a/09, 

59a/04, 68b/07 

 s.+den 50b/01 

 s.+i 7a/04, 11b/04, 34b/05, 58a/07, 

58b/05 

 s.+üñ 7b/01, 49a/07, 49a/08, 50a/07, 

58a/08, 59a/02, 64a/06, 70a/09 

 s.+üñ-çün 63b/09 

 s.+üñçündür 49b/04 

  saña 28b/05, 28b/09, 52a/03, 

58b/02, 59a/08, 70a/01 

 [=32] 

ŝerā Ar. Yeryüzü, arz. 

 ŝ.+ya 30b/06, 61a/03 

 ŝ.+ya-degin 11a/06 

 [=3] 

sev- 1. Bir kimseye sevgi duymak, 

gönlünde muhabbet beslemek. 

 s.-er 3b/09, 43a/05 

 s.-erler 43a/04 

  2. Hoşuna gitmek, beğenmek, 

zevk almak. 

 s.-mek 34a/01, 51a/09 

 [=5] 

ŝevāb Ar. Dünya hayatında yapılan 

iyilikler karşılığında Tanrı 

tarafından insana verileceğine 

inanılan ödül. 

 ŝ.+ı 14b/08 

 [=1] 

sevgü Sevgi, gönülden yakınlık, 

muhabbet. 

 s.+sine 43a/06 

 [=1] 

sevil- Sevgi duyulmak, sevgi 

beslenilmek. 

 s.-mişlerdür 12a/04 

 [=1] 

sevin- Sevinç duymak, hoşnut olmak. 

 s.-meye 23b/01 

 [=1] 

sevindür- Sevinmesine neden olmak, 

hoşnut etmek. 

 s.-meye 34b/05 

 [=1] 

sevingü Sevgi. 

 s.+sine 12a/05 

 [=1] 

seyir (<Ar. seyr) Bakma, izleme, 

temâşâ. 

 s. durur 43a/04 

 [=1] 

seyyid Ar. Efendi, önder, reis. 

 s.+i kevneyn İki cihanın efendisi, 

Hz. Muhammed. 44a/04 

 [=1] 

seyyidi kevneyn Resūlü ŝaķaleyn 

Muĥammed-i Muśŧafa İki 

Dünyanın efendisi, cinlerin ve 

insanların peygamberi; Hz. 

Muhammed. 

 s. 44a/05 

 [=1] 

sıġ- Bir şeyin sınırları içine girmek, 

bütünüyle o şeyin içinde yer 

almak. 

 s.-ar 61a/03 

 s.-maz 30b/08, 34b/08, 35a/01 

 [=4] 

sır (<Ar. sirr) Anlamak ve açıklamakta 

aklın yetersiz kaldığı şey, giz, 

gizem. 

 s. 22a/07, 25a/08, 60b/03, 73a/09 

 s. bil- 73a/09 

 s.+dur (ne sır) 3b/08 

 [=6] 

sīne Far. Göğüs, bağır, sadr. 

 s.+si 9b/07 

 [=1] 

sinek İki kanatlı, uçucu böcek. 

 s. 8b/07 

 [=1]  

śırāŧ (<Ar. śirāt) Doğru yol. 

 ś. ol- 29a/05 

 [=1]  
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siz Konuşan kimseleri temsil eden 

çokluk ikinci şahıs zamiri. 

 s. 35b/01, 57a/03, 63b/01 

 s.+e 5b/07, 10a/05, 14b/02, 28a/06, 

28a/07, 28a/08, 63a/09 

 s.+üñ 5a/05, 14b/01 

 [=12] 

śol Vücutta kalbin tarafında bulunan 

yön. 

 ś. 7a/01, 62a/06 

 ś.+dın 36b/09, 37a/04, 37a/06 

 ś.+dınımda 66a/09, 66b/07 

 ś.+ındın 20b/07 

 [=8] 

sol Bk. śol 

 s. 62a/08 

 [=1] 

śol- Cildin rengini kaybedip sarı ile 

beyaz arası bir renk almak. 

 ś.-mış 16a/08 

 [=1] 

śoñ Ondan ötesi veya başkası olmayan, 

onunla nihâyet bulan. 

 ś. nefes 70b/01 

 [=1] 

śoñra 1. Ardından, arkasından. 

 ś. (-dan śoñra) 6a/08, 6a/09, 61b/03, 

62a/04 

 ś. (-den śoñra) 51b/07, 63a/06, 

63b/01 

  2. Daha ileri bir zamanda. 

 ś. 37a/09, 37b/02, 37b/04, 37b/06 

 [=11] 

śor- I Soru yöneltmek, sual etmek. 

 ś.-dılar 44b/03 

 ś.-śalar 42a/04 

  II Emmek, emerek içine çekmek. 

 ś.-am 38b/06 

 [=3] 

śovuķ Soğuk. 

 ś. idi13b/07 

 [=1] 

söyle- Sözle anlatmak, demek, 

konuşmak. 

 s.-diler 37a/03 

 s.-düklerin 54b/04 

 s.-medüñ 58a/09 

 s.-megil 58b/03, 59a/09 

 s.-meklik 35b/04 

 s.-meñ 57b/06, 58b/07 

 s.-meyeler 57a/05 

 s.-mez 5a/07 

 s.-mez endām 16a/02 

 s.-mez ķıl- 16a/02 

 s.-mez ol- 15b/04 

 s.-r 45a/08 

 s.-r dil 16a/01 

 s.-r ķıl- 16a/03 

 s.-r ol- 15b/09 

 s.-rdi 13b/06 

 s.-rler 44a/09, 54b/01 

 s.-yenler 64b/03 

 s.-yiciler 67b/08 

 s.-yüp 65b/08 

 [=23] 

söyleş- Karşılıklı konuşmak, sohbet 

etmek. 

 s.-mek ol- 29b/01 

 [=1] 

söz Yazılı veya sözlü ifade, kelâm, laf. 

 s. 30b/07, 58a/03 

 s.+i 67b/07, 70b/04 

 s.+in 45a/08 

 s.+ler 13b/06, 39a/04 

 s.+lerüñ 14a/07 

 [=8] 

śu Rengi, kokusu ve tadı olmayan sıvı 

madde, âb, mâ. 

 ś. 8a/06, 8a/08, 8b/02, 41a/02, 

41a/03, 41a/05, 41a/06, 41a/08, 

42a/03, 47b/04, 61a/07, 62a/01, 

62b/04, 62b/05 

 ś. birle mi 35b/07 

 ś.+dan 38b/03, 53a/03 

 ś.+dan durur 41a/01, 41a/06 

 ś. ol- 8a/04 

 ś.+ya 41a/08, 42a/03 

 ś.+yı 18b/05, 50b/05 

 ś.+yı durur 48a/05 

 s.+y-ıla 60a/08 

 [=26] 

śubaşı (Tasavvufta bir makamı teşmil 

için) Komutan. 

 ś. 61a/07, 62b/05, 62b/05 
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 s.+ıları 62a/01 

 [=4] 

suç Kusur, kabahat, günah. 

 s.+ın 14b/03 

 s. it- Günah işlemek. 36a/08, 36a/09 

 [=3] 

sulŧān Ar. Hükümdar, padişah. 

 s. 19a/07, 61a/05, 61b/09 

 s.+dur 19a/06 

 s.+ı 61b/07, 61b/08 

 s.+ları 16b/03 

 s.+uñ 61a/06 

 [=8] 

sūre Ar. Kur’ân-ı Kerîm’in yüz on dört 

bölümünden her biri. 

 s.+de 5a/09 

 s. sūre 3b/02 

 [=2] 

śūret Ar. Yüz, çehre, surat. 

 ś. 20b/08 

 [=1] 

śuv Su, āb, mā. 

 ś+un͡g 8a/05, 8a/07, 8b/01 

 [=3] 

suvāl (<Ar. su’āl) Sorma, sorulan şey, 

soru. 

 s. eyle- Sormak. 37a/06 

 s.+ine 49b/07 

 s. ol- 29a/04 

 [=3] 

śuvar- Su vermek, sulamak. 

 ś.-salar 60a/08 

 [=1] 

śuvarıl- Su verilmek, sulanmak. 

 ś.-mış 48a/03 

 [=1] 

sücūd (<Ar. sucūd) Secde, secde etme, 

secdeye varma. 

 s. 43b/05, 43b/06, 43b/07, 43b/09 

 [=4] 

süd Süt, memeli dişi hayvanların ve 

kadınların doğumdan sonra 

memelerinden gelen beyaz sıvı. 

 s. 32a/02, 32a/03 

 [=2] 

ŝümme Ar. “Böyle şey olamaz ama, 

tövbe tövbe!” anlamında 

kullanılan red ve tenzih sözü. 

 ŝ. 10a/03 

 [=1] 

sünnet (<Ar. sunnet) Hz. Muhammed'in 

sözü, emri, hâl ve davranışı. 

 s. 71b/09 

 [=1] 

Ş 

şaġāf Ar. Kalp zarı. 

 ş. 60b/02 

 [=1] 

şaħś Ar. Şahıs, kişi, insan. 

 ş. 20a/04 

 [=1] 

şarāb (<Ar. şerāb) İçki, mey. 

 ş. 60a/03 

 ş. ol- 29a/09 

 [=2] 

şarŧ Ar. Gereklilik, koşul, uyulması 

gereken esas. 

 ş.+ın 71a/07 

 [=1] 

şefāǾat Ar. Birinin suçunun 

bağışlanması için o kimseyle 

Tanrı arasında peygamberin veya 

Tanrı'nın izin verdiği kişilerin 

yaptığı aracılık. 

 ş. 35a/08, 72a/01 

 ş.+in 51b/04 

 ş. ķıl- Şefaatte bulunmak, 

bağışlamak. 57a/01 

 [=4] 

şehīd Ar. Kutsal bir amaç veya inanç 

uğrunda ölen kimse. 

 ş.+lerüñdür 46b/03 

 [=1] 

şehr Far. Şehir, kalabalık yerleşim yeri, 

kent. 

 ş.+dür 61a/04 

 ş. içinde 61a/04 

 [=2] 

şehristān Far. Büyük şehir. 

 ş.+dur 61a/01 

 [=1] 
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şehvet Ar. Aşırı istek. 

 ş.+i 26b/09 

 [=1] 

şeker Far. Tatlı yiyecek maddesi. 

 ş. 46a/05 

 ş.+ler-ile 58a/02 

 [=2] 

şekk Ar. Emin olmama hâli, kuşku, 

şüphe. 

 ş.-ile 54b/07 

 [=1]   

şeref Ar. Yücelik, ululuk, itibar.  

 ş.+in 2a/02 

 [=1] 

şerĥ Ar. Açıklama, ayrıntılı olarak 

anlatma, izâh etme. 

 ş. it- Açıklamak, izah etmek. 19a/04, 

19a/05 

 ş. ķıl- Açıklamak. 30b/07 

 [=3] 

şerīk Ar. Ortak. 

 ş.+i 65a/05 

 [=1] 

şerīǾat Ar. Müslümanlıkta uyulması 

gereken dinsel yasa ve kurallar. 

 ş. 39b/05, 39b/07, 40a/01, 40a/03, 

63b/07, 72a/06 

 ş.+den 22a/02, 71a/02 

 ş.+de 24a/05 

 [=9] 

şevķ Ar. Aşırı arzu, istek, heves. 

 ş. 47a/05, 48b/08, 72b/07 

 [=3] 

şeyātīn Ar. Şeytanlar. 

 ş. 4b/05 

 [=1] 

şeyħ Ar. Tarikatın kurucusu ve en 

yüksek makamındaki kimse. 

 ş. 22b/03 

 ş.+in 22b/02 

 ş.+ine 73a/08 

 ş.+üñ 22b/04 

 [=4] 

şeyħlıķ Şeyh olma durumu. 

 ş. 22b/04 

 [=1] 

şeyŧān Ar. İblis. 

 ş. 19b/04, 69a/08, 70b/02 

 [=3] 

şeyŧānī Ar. Şeytanla ilgili, şeytana ait 

özellikler taşıyan. 

 ş. 61a/06, 61b/07, 61b/08, 62b/03, 

62b/05, 62b/06, 62b/08, 69a/01, 

69a/04, 69b/05, 69b/06 

 ş. durur 69a/09 

 [=12] 

şifā Ar. İlaç, çare, derman, deva. 

 ş. ol- 9a/06 

 [=1] 

şirk Ar. Tanrı'ya eş, ortak koşma. 

 ş. 34b/08 

 [=1] 

şol Şu, o. 

 ş. 36b/01 

 [=1] 

şöyle Öyle, o şekilde. 

 ş. 9a/09 

 ş. ki Öyle ki, o şekilde ki. 6b/07 

 [=2] 

şuǾle Ar. Işık, parıltı. 

 ş.+si-y-ile 60a/08 

 [=1] 

T 

tā Far. Kadar, dek, değin, nihâyet, 

sonunda, işte. 

 t. 5b/08, 29b/05, 38a/06, 55a/07, 

56b/02, 59a/02, 63b/04 

 [=7] 

ŧaǾām Ar. Yemek, yiyecek. 

 ŧ. 26b/05, 47b/04 

 ŧ.+a 54b/07 

 ŧ. ile 54b/08 

 [=4] 

ŧaǾāmsuz Beslenmemiş, aç. 

 ŧ. 54b/09 

 [=1] 

ŧāǾat Ar. İbâdet, takvâ. 

 ŧ. 25b/06, 50b/02 

 ŧ.+dan 25b/01 

 ŧ.+ı 14b/07, 25b/04, 44a/01 

 ŧ.-ıla mı 35b/08 

 ŧ.+ın 17a/09 

 ŧ. ķıl- 45b/07 
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 ŧ.+ları 42b/01, 42b/03, 42b/08, 

43a/03, 43a/08, 43b/03 

 ŧ.+ların 12a/03 

 ŧ. mı 41b/03 

 [=17] 

ŧāǾāt Ar. İbâdetler. 

 ŧ.+ları 39a/09 

 [=1] 

ŧāǾatlu Tanrı'nın emirlerini yerine 

getiren, ibâdet eden kimse. 

 ŧ. 73a/06 

 [=1] 

ŧabīb Ar. Doktor, hekim. 

 ŧ. 49a/04 

 [=1] 

ŧafla- Isıtmak. 

 ŧ.-dı 60a/02 

 [=1] 

taġyīr Ar. Değiştirme. 

 t. eyle- Değiştirmek. 65b/04 

 [=1] 

ŧahāret Ar. İslâm'a göre ibâdetten önce 

vücudu ve giyecekleri namaza 

engel olan kirlerden arındırmak, 

temizlenme, temizlik. 

 ŧ. 41a/09 

 ŧ.+e 41a/09 

 [=2] 

taĥķīķ Ar. Bir şeyin gerçekliğini 

anlamak için yapılan araştırma, 

soruşturma. 

 t. ķıl- Hakikati arayıp meydana 

çıkarma.22a/08 

 [=1] 

Ŧāyif (<Ar. ṭā’if) Mekke'nin 

güneydoğusunda bir şehir. 

 Ŧ. 38a/06 

 [=1] 

ŧalāķ Ar. Erkeğin nikahlı eşini 

boşaması, evliliğin sona ermesi. 

 ŧ. vir- Boşamak.18a/02 

 [=1] 

ŧalebü’l-ĥāl Ar. “Coşkunluk, cezbe 

isteği” anlamında söz. 

 ŧ. 24a/08 

 [=1] 

ŧamaǾ Ar. Açgözlülük, doymazlık, 

hırs, tamah. 

 t. 21a/09, 62a/03, 69a/01 

 t.+dur 21a/06 

 t.+ın 50b/07 

 t. ķıl- Açgözlülük yapmak. 45a/09 

 [=6] 

tamām 1. Bütün, eksiksiz, tam. 

 t. 51b/07, 68a/08 

  2. Bitme, sona erme, 

tamamlanma. 

 t. ol- Tamamlanmak. 22a/09 

 [=3] 

ŧamu Ar. Cehennem. 

 ŧ. 11b/04, 15a/07, 33b/05, 50a/02, 

55a/04, 59b/09 

 ŧ.+dan 13a/03, 56b/07 

 ŧ. içinde 17b/09, 36a/01, 57a/03 

 ŧ.+ya 56a/07, 70a/05 

 [=13] 

ŧanuķluķ Tanıklık, şahitlik. 

 ŧ. vir- Şahitlik yapmak. 16a/05, 

31a/06, 31a/07 

 [=3] 

Tañrı Yaradan, Allah, Rab, Çalap, İlah. 

 T. 26b/04, 37b/08, 50b/02, 68b/03, 

68b/05, 69b/03 

 T.+dan 5b/07 

 T.+nuñ 63a/09 

 T.+sın 72b/08 

 T.+sını 25a/04 

 T. TeǾālā 7b/09, 28a/05 

 T.+ya 41b/01, 65a/05, 71a/02 

 T.+yı 24b/08, 31a/05, 43a/09, 56b/06 

 [=19] 

ŧap- Tanrı olarak tanımak, kutsal kabul 

ederek inanmak, ibâdet etmek. 

 ŧ.-dılar 53a/04 

 [=1] 

ŧarīķ Ar. Tanrı'ya ulaşmak için tutulan 

yol, tarîkat. 

 ŧ. 24a/04 

 ŧ.+dan 71a/03 

 [=2] 

ŧarīķat Ar. Tanrı'ya ulaşmak arzusuyla 

bir mürşide bağlanarak tutulan 

tasavvuf yolu. 
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 ŧ. 22a/03, 24a/06 

 ŧ. içinde 22a/04 

 ŧ.+uñ 72a/08 

 [=4] 

taśarruf Ar. Bir şeye sahip olma ve onu 

istediği gibi kullanma.  

 t. 27b/06 

 t. ķıl- 24b/02o 

 t. ol- 26a/06 

 [=3] 

ŧaş Dış. 

 ŧ.+da 40a/09, 44b/05 

 ŧ.+uñ 49a/09 

 [=3] 

Ŧāvus Keysān İran'lı fıkıh, tefsir ve 

hadis âlimi. 

 Ŧ. 5b/09 

 [=1] 

tāzī Far. Arap.  

 t. 60b/01 

 [=1] 

TeǾālā Ar. “Şânı yüce olsun” 

anlamında olup Allah, Hak, Tanrı 

kelimelerinden sonra kullanılır. 

 T. 47a/01, 68b/05, 70b/06 

 T. (Ĥaķ TeǾālā) 1b/02, 3b/09, 

4a/07, 5a/03, 5a/07, 5b/03, 6a/03, 

6b/03, 10a/06, 12a/01, 12b/04, 

12b/09, 14a/08, 18b/01, 20a/03, 

23a/05, 27a/03, 27a/08, 27b/02, 

28a/02, 29b/07, 35b/02, 38a/08, 

40a/06, 41a/04, 42a/06, 43b/02, 

48a/07, 52b/04, 53a/09, 56a/05, 

63a/01, 63b/09, 71a/04, 71a/07, 

72a/09, 72a/10 

 T. (Ħudā-yı TeǾālā) 8a/05 

 T. (in-şāaǿllāhu TeǾālā) 70b/05 

 T. (Ķāle Allāhu TeǾālā) 16a/03  

 T. (Ķavluhu TeǾālā) 13b/03, 

13b/09, 14a/05, 20a/01, 29b/03, 

33b/06, 34a/06, 34b/03, 36b/02, 

48b/03, 52b/07, 53a/01, 53a/04, 

53a/08, 53b/02, 53b/05, 53b/08, 

54a/02, 54b/05, 55a/09, 55b/02, 

55b/07, 56a/01, 56a/03, 56b/03, 

56b/08, 57a/02, 57a/04, 57a/08, 

57b/04, 57b/06, 58b/05, 58b/08, 

59a/01, 59a/03, 60b/07, 63b/05, 

64b/01, 64b/03, 64b/05, 65a/01, 

65a/03, 65a/06, 65b/01, 65b/05, 

65b/09, 66a/02, 71b/01, 71b/04, 

71b/07, 71b/08, 71b/10, 72a/03, 

72a/04 

 T. (Tañrı TeǾālā) 7b/09, 28a/05, 

68b/03 

 T. (Ten͡gri TeǾālā) 1b/05, 38b/08, 

43a/04 

 T.+dan (Ĥaķ TeǾālā) 47a/02 

 T.+yı (Ten͡gri TeǾālā) 43a/04 

 [=104] 

Tebāreke Ar. “Ulu, yüce, mukaddes” 

anlamlarında Tanrı'nın sıfatı. 

 T. 68b/05 

 [=1] 

tefekkür Ar. Düşünme, kafa yorma. 

 t. 25a/07, 25b/01, 25b/03 

 [=3] 

tefsīr Ar. Kur’an-ı Kerim’i anlam 

bakımından yorumlama ilmi. 

 t. ehli Tefsir sahibi. 2a/07 

 [=1] 

teġayyur Ar. Değişme, başkalaşma. 

 t. 43a/03 

 [=1] 

tehlīl Ar. Kelime-i tevhîdi, “Lâ ilâhe 

illallah” sözünü söyleme. 

 t. 59a/02, 59a/04 

 [=2] 

tekebbürlik Büyüklük taslama, 

övünme, kibirlilik. 

 t. ķıl- Övünmek, kibir göstermek. 

51a/05, 52b/09 

 [=2] 

tekye Ar. Tekke, dergâh. 

 t.+sine 22b/05 

 [=1] 

telef Ar. Heder olma, yok olma, ölme. 

 t. 26b/06, 26b/07 

 [=2] 

ten Far. Vücut, beden. 

 t. 33b/02, 46a/08, 46b/01, 54b/09, 

55a/01 

 t.+i 48a/01 

 t.+leri 47b/03 
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 t.+üñüz 54b/08 

 [=8] 

Ten͡gri Tanrı, Allah, Rab. 

 T. 12b/06, 24b/01, 38a/02, 38b/08, 

40b/02, 43a/04, 43a/04, 61a/01, 

61b/04, 65a/08 

 T.+den 50b/03 

 T.+nüñ 8a/04 

 T. TeǾālā 1b/04 

 [=13] 

tennūr Ar. Fırın, ocak, tandır. 

 t. 28b/07 

 [=1] 

terāzū Far. Tartmaya yarayan ve bir 

kolun iki ucuna asılı iki kefeden 

meydana gelen alet, mizan.  

 t.+sın 14b/06 

 t. üzerinde 14b/07 

 [=2] 

tercümān Ar. Bektaşilerin sofra, çırağ 

ve öteki işlerden önce okudukları 

dualar ve uyaklı sözler. 

 t. ol- 29b/01 

 [=1] 

terk Ar. Bırakma, gönlünden çıkarma, 

vazgeçme. 

 t. eyle- Bırakmak 23b/07, 59a/04, 

62a/03 

 t. it- Vazgeçmek, bırakmak. 42b/09, 

43a/01, 43a/06, 73b/07 

 [=7] 

tesbīĥ Ar. “Süphânallah” sözünü 

söyleme. 

 t. 59a/02, 59a/04 

 [=2] 

teslīm Ar. 1. Tanrı'nın hükmüne râzı 

olma, boyun eğme, kabullenme. 

 t. 41b/09, 73a/05 

  2. Emaneti asıl sahibine verme. 

 t. ķıl- Teslim etmek, vermek. 27a/02, 

48a/09 

 [=4] 

teşehhüd Ar. Namazda oturarak 

“Ettehiyyatü” duasını okuma. 

 t. 43b/05, 43b/06, 43b/08, 43b/08 

 [=4] 

tevāżuǾ Ar. Alçak gönüllülük, kibirli 

olmama. 

 t.+dan idi 9b/05 

 [=1] 

tevbe Ar. İşlenmiş bir günahtan veya 

suçtan dolayı pişmanlık duyarak 

bir daha işlenmeyeceğine dair söz 

verme, tövbe. 

 t. 31b/01, 32a/02 

 t. ķıl- Tövbe etmek. 36b/01, 51b/03, 

53b/08, 72a/08 

 t.+ye gel- Tövbe etmek. 18a/04 

 [=7] 

tevekkül Ar. Bir iş için elinden geleni 

yaptıktan sonra gerisini Tanrı'ya 

bırakma. 

 t.+den idi 9b/06 

 [=1] 

tevĥīd Ar. Tanrı'nın tek olduğuna 

inanma. 

 t.+dür 48b/05 

 [=1] 

tīz Far. Tez, çabuk, hemen. 

 t. buş- Çabuk sinirlenmek. 51a/08 

 [=1]  

ŧoġ- 1. Doğmak, dünyaya gelmek. 

 ŧ.-dı 37a/09, 37b/02, 37b/04, 37b/07 

  2. Ufuktan yükselerek 

gökyüzünde görünmek. 

 ŧ.-ar 11a/05 

 [=5] 

  kāfirin ŧoġ- 37b/02, 37b/04 

  Müsülmānın ŧoġ- 37a/09, 37b/07 

 [=4] 

ŧoġrı Doğru, dürüst, yalansız, gerçek. 

 ŧ. 67b/07 

 [=1] 

tuħm Far. Tohum, bitkilerde çiçekten 

sonra ortaya çıkan ve yeni 

bitkilerin oluşması için toprağa 

ekilen tane.  

 t.+ın 50b/06 

 [=1] 

toķmaķ Ezme ve dövme işlerine 

yarayan alet. 

 t.+ıla (toķmaġıla) 50b/09 

 [=1] 
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ŧoķuzıncı Dokuzuncu, dokuz sayısının 

sıra sıfatı, sırada yeri sekizinciden 

sonra, onuncudan önce olan. 

 ŧ. 72a/02, 73a/10 

 [=2] 

ŧoķuzuncı Bk. ŧoķuzıncı 

 ŧ. 65b/07, 67b/05, 72b/06, 73a/02 

 [=4] 

ŧol- 1. Fazlalaşmak, artmak. 

 ŧ.-ar 11a/03, 11a/04 

  2. (Gönlün bir duygu ile) 

kaplamak, sarmak. 

 ŧ.-sa 60a/07 

 [=3] 

ŧon Giysi, elbise. 

 ŧ. 22b/01 

 ŧ.+lar 17a/07 

 [=2] 

ŧopraġ Bk ŧopraķ 

 ŧ. 42a/04 

 [=1] 

ŧopraķ Yer kabuğunun yüzeyi, hâk. 

 ŧ. 38b/02, 39a/05, 41b/08, 73a/04 

 ŧ.+a (ŧopraġa) 42a/04 

 ŧ.+dan 38b/05 

 ŧ.+dan durur 41b/07 

 [=7] 

ŧoy- 1. Doymak, arzu ve isteklerini 

yeterince karşılamak, kanmak. 

 ŧ.-madılar 28a/02 

  2. Karnı doymak, açlığı 

kalmamak. 

 ŧ.-maķ 26b/05 

 [=2] 

tuman Duman, siyah renkli gaz kütlesi. 

 t.+dan 10b/09, 11a/01 

 [=2] 

U 

uç- (Kuş gibi kanatlı hayvanlar için) 

Havada gitmek, yol almak. 

 u.-mazdı 8b/09 

 [=1] 

uçmaķ Cennet. 

 u. 33b/04, 60a/01, 60a/02 

 u.+a (uçmaġa) 56b/02, 68a/08, 

68b/02, 68b/04, 70a/02, 70a/06 

 u. içinde 35b/09 

 u.+uma (uçmaġuma) 7b/04 

 [=11] 

udlu Hayâ sahibi, utangaç, çekingen. 

 u.+lar 68a/01 

 [=1] 

uġrı Hırsız, yol kesen. 

 u. 19a/09, 19b/02 

 [=2] 

Ǿuķūbet Ar. Ceza. 

 Ǿu. ol- 29a/04 

 [=1] 

ulaş- Erişmek, kavuşmak. 

 u.-ır 71a/02 

 [=1] 

ulu Yüce, ulvî, yüksek, büyük. 

 u. 3b/07, 30b/02, 30b/04, 23b/05, 

59b/08, 61a/01, 61a/04, 69b/08, 

73b/01 

 u. dur 18b/02, 18b/06 

 u. dut- 51a/07 

 u.+lar 24a/08 

 [=13] 

ululuķ Büyüklük, yücelik. 

 u.+ın (ululuġın) 30a/05 

 [=1] 

unıt- Bk. unut- 

 u.-anlardurur (unıdanlar) 26b/02 

 [=1] 

unut- Aklından çıkmak, hatırlamamak. 

 u.-maķ durur 51b/01 

 u.-maķlıķdur 72b/10 

 [=2] 

ur- 1. Koymak, yerleştirmek. 

 u.-alar 14b/05 

 u.-dı 60a/04 

  2. Uygulamak. 

 u.-alar (mühr ur-) 15b/08 

  3. İfade etmek, bildirmek, 

söylemek. 

 u.-alar (yüzlerine ur-) 54b/04 

 [=4] 

uśañlıķ Gâfillik, ihmal, tembellik, 

gevşeklik. 

 u.+dan 35a/02 

 [=1] 
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utan- Utanmak, sıkılmak, mahcup 

olmak. 

 u.-maķlıķ 61a/09 

 [=1] 

utlu Utangaç, mahcup. 

 u. 52a/07 

 [=1]  

uyan- Gözü açılmak, idrâk etmek. 

 u.-a 1b/04 

 u.-ur 73b/02 

 [=2] 

uyı- Uyumak, uykuya geçmek, uyku 

hâlinde olmak. 

 u.-mazsın 49a/08 

 [=1] 

uyķu Vücut fonksiyonlarının 

yavaşlayıp dinlenmeye geçildiği 

durum, uyuma hâli. 

 u.+ya 4b/03 

 [=1] 

uzun Çok süren, fazla zaman alan. 

 u. 69b/01, 69b/02 

 [=2] 

Ü 

üç İkiden sonra, dörtten önce gelen 

sayının adı. 

 ü. 1b/05, 10a/05, 10a/05, 10a/07, 

10a/09, 10b/03, 13a/03, 13a/04, 

13a/05, 19a/05, 20a/04, 20b/08, 

24b/04, 35a/06, 66a/07, 66a/09, 

66b/01, 66b/02, 67a/02 

 ü. durur 47b/02 

 ü.+dür 11b/07 

 ü. dürlü 18a/01, 18b/01, 21b/07, 

22a/09, 22b/09, 23a/01, 23a/04, 

23a/05, 23a/06, 23b/08, 25b/08, 

26a/09, 26b/05, 27a/03, 27b/05 

 ü.+i 19a/09, 19b/04, 24b/02 

 ü.+üñ 18b/05 

 ü. yüz altmış kez 29b/08 

 [=41] 

üçünci Üç sayısının sıra sıfatı, sıradaki 

yeri ikinciden sonra, dördüncüden 

önce olan. 

 ü. 10a/08, 10b/02, 10b/04, 13a/06, 

13a/08, 14a/02, 18a/03, 18b/04, 

22a/06, 23b/03, 23b/09, 26b/01, 

26b/06, 27a/05, 39b/03, 40b/09, 

43a/02, 44b/07, 45a/08, 46a/08, 

47a/05, 47b/06, 48b/09, 49b/08, 

50b/04, 51a/07, 52b/09, 56a/02, 

60b/02, 61a/08, 62a/02, 64b/04, 

67a/09, 71a/11, 72b/02, 72b/09, 

73a/06 

 ü.+de 66b/05, 67a/01, 67a/05 

 [=40] 

üküş Çok, fazla. 

 ü. 30b/07, 49b/05 

 ü. ķadar 44b/09 

 [=3] 

Ülker Gökyüzünde bir yıldız takımı, 

Süreyya, Pervin. 

 Ü. 2b/09 

 Ü.+dür 2b/04 

 [=2] 

ümīd Far. Ümit, umut. 

 ü. 50b/09 

 ü. dut- Ümitli olmak, umudunu 

kaybetmemek. 42b/08, 72b/05 

 [=3] 

ümmet Ar. İslâm peygamberi Hz. 

Muhammed'e inanan ve onun 

yolundan giden Müslümanların 

meydana getirdiği topluluk. 

 ü.+lerinden 68b/04 

 ü.+lerüñ 68b/02 

 [=2] 

ümmī Ar. Okuyup yazması olmayan, 

bilgisiz, câhil. 

 ü. ol- 22b/07 

 [=1] 

ün Ses. 

 ü. 38b/02, 38b/03, 38b/04, 38b/05 

 ü.-seler 56b/06 

 [=4] 

ünde- Seslenmek, çağırmak, davet 

etmek 

 ü.-ye 54a/06 

 [=1] 

üns (<Ar. uns) Tanrı'nın cemal 

tecellîlerine mazhar olan sûfîlerin, 

uyanık hâlde Hak ile huzurda 

bulunmaları durumu. 
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 ü. 25a/09 

 [=1] 

üst 1. Bir şeyin veya kimsenin yukarı 

tarafı. 

 ü.+indedür 20a/08, 20b/03, 21a/02, 

21a/07 

 ü.+ine 8a/08, 8b/02 

  2.  Bir şeyin yukarısında bulunan 

boşluk veya yer. 

 ü.+inden (üsdinden) 8b/09 

 ü.+ine (üsdine) 8b/06 

  3. Vücut, beden. 

 ü.+ine (üsdine) 8b/07 

  4. Bir kimsenin kendisi. 

 ü.+ine 8a/08, 8b/02, 13a/09, 13b/05, 

14a/02 

 [=14] 

üzeri 1. Bir şeyin üst kısmı, yukarı 

bakan yüzeyi. 

 ü.+nde (terāzū üzerinde) 14b/07 

  2. Bir şeyin kendisi, şahsı. 

 ü.+ne (ķullarum üzerine) 53a/07 

 ü.+ne (yaradılmış üzerine) 7a/04 

 ü.+ne (yaratduķlaruñ üzerine) 
7b/02 

 [=4] 

üzerine 1. -e göre, -e uygun olarak. 

 ü. (vech üzerine) 2b/01 

 ü. (aśl üzerine) 19a/05 

  2. -den sonra. 

 ü. (Ǿaķl üzerine) 19a/03 

 [=3] 

üzre Üzerine, üzerinde. 

 ü. 60a/04, 62a/09 

 ü.+dür 30b/09, 31a/01, 31a/02, 

31a/03 

 [=6] 

V 

vācib Ar. Dinî yönden farz değerinde 

olup yapılması gereken şey. 

 v. ol- Dînen gerekli olmak. 33b/04, 

33b/05 

 [=2] 

vāķıǾa Ar. Meydana gelen hâl, olay, 

hâdise. 

 v. 22a/04 

 [=1] 

vaķt Ar. Vakit, zaman. 

 v. 52a/01, 52a/03 

 v.+a-degin 38a/07 

 v.+ı durur 52a/01 

 v.+ın 48a/07, 68a/09 

 v.+ında 55b/04, 64a/03 

 [=8] 

var Bulunan, mevcut. 

 v. 21a/03, 21a/08, 21b/03, 34b/02, 

38a/02, 39a/04, 39a/09, 39b/01, 

42b/01, 42b/02, 43b/04, 44a/09, 

46a/05, 48b/08, 49a/03, 49a/07, 

49b/05, 50a/08, 54a/09, 60b/06, 

61a/05, 61b/02, 61b/04, 61b/05, 

62a/02, 62a/06, 62a/09, 62b/01, 

65a/05, 71a/01 

 v.+dur 33a/09, 34b/07, 60b/01 

 v.-ıdı 9b/02 

 v.-ısa 11a/09 

 v. mı 49b/02 

 [=36] 

var- 1. Bir yere gitmek, ulaşmak. 

 v.-a 22b/07 

 v.-asım 49b/09 

 v.-duġın 9a/08 

 v.-maķ 73b/06 

 v.-up 53b/04 

 v.-ur 47b/08 

  2. Bir hâle girmek, durum 

değiştirmek. 

 v.-maķ (ġarķa var-) 35b/07 

 [=7] 

vaśf Ar. Vasıf, sıfat, nitelik, özellik. 

 v.+ın 30b/06 

 [=1] 

ve Ar. Bağlantı sözü, ile. 

 v. 2a/02, 5b/03, 5b/03, 7a/04, 7a/05, 

7a/05, 7a/05, 7a/05, 7a/09, 7a/09, 

7a/09, 7b/06, 8a/01, 10b/08, 

10b/08, 11a/02, 11a/03, 11a/04, 

11a/06, 11b/01, 11b/03, 11b/06, 

12a/04, 12a/09, 12b/04, 14a/07, 

14b/02, 14b/04, 14b/05, 14b/06, 

15a/07, 15a/09, 15a/09, 15b/02, 

15b/04, 15b/05, 15b/07, 15b/09, 

16a/01, 16a/02, 16a/05, 17a/03, 
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17a/08, 17a/09, 17b/03, 17b/04, 

17b/06, 17b/08, 18a/08, 18b/08, 

18b/08, 19b/02, 19b/07, 21b/06, 

22b/07, 23a/09, 24a/04, 25a/02, 

25a/05, 25a/05, 25a/07, 25a/08, 

25a/08, 25a/08, 25a/08, 25a/09, 

25a/09, 25b/07, 25b/09, 25b/09, 

26a/01, 26a/03, 26a/05, 26a/08, 

26b/03, 26b/04, 26b/09, 26b/09, 

27a/02, 29a/02, 29a/03, 29b/06, 

30a/03, 31b/01, 31b/05, 32a/02, 

32a/05, 32a/07, 33b/02, 34a/01, 

34a/01, 34b/02, 34b/02, 34b/04, 

34b/05, 34b/06, 34b/06, 34b/07, 

34b/09, 35a/01, 35a/03, 35a/04, 

35a/08, 35b/08, 36a/02, 36a/05, 

37a/03, 37b/08, 38a/03, 38a/09, 

38b/01, 38b/03, 39a/08, 39a/08, 

39a/09, 40a/03, 42b/01, 42b/04, 

42b/04, 42b/05, 42b/05, 42b/06, 

42b/08, 42b/09, 43a/01, 43a/03, 

43a/04, 43a/04, 43a/05, 43a/06, 

43a/09, 43a/09, 43b/05, 43b/05, 

43b/06, 43b/07, 43b/08, 43b/08, 

45a/04, 45a/05, 45a/06, 45a/09, 

45b/01, 45b/01, 45b/06, 45b/07, 

45b/09, 46a/02, 46b/05, 47b/08, 

49b/07, 51a/06, 51a/08, 52b/02, 

52b/03, 52b/09, 53b/09, 54a/06, 

54a/07, 54b/01, 54b/03, 55a/02, 

55a/02, 55a/07, 56a/08, 59a/02, 

60a/01, 61a/01, 61a/05, 61a/05, 

61b/04, 63a/07, 67a/06, 68b/01, 

68b/01, 68b/02, 68b/02, 68b/05, 

69b/06, 70a/04, 70b/07, 71b/09, 

72a/01, 72a/08, 72a/10, 72b/06, 

72b/06, 72b/07, 73a/09, 73b/03, 

73b/03, 73b/06, 73b/06 

 [=193] 

vech Ar. Vecih, tarz, biçim, yol. 

 v. üzerine 2b/01 

 [=1] 

Veheb İbn-i Münebbih Tâbiîn 

zamanına yetişmiş meşhur hadis 

âlimlerindendir. 

 V. 7b/08 

 [=1] 

velākin Ar. Lâkin, fakat, ama. 

 v. 35a/02, 45a/05 

 [=2] 

velī  I Far. Ama, fakat, lâkin, şöyle ki. 

 v. 13b/06 

  II Ar. Tanrı'nın dostluğunu 

kazanmış, sevgili kul. 

 v. ķıl- 7b/05 

 [=2] 

velīkin Far. Velâkin, lâkin, fakat, ama. 

 v. 44a/07, 50a/09, 60b/06 

 [=3] 

ver- Bk. vir- 

 v.-mese 18a/03 

 [=1] 

veyā Yahut, ya da. 

 v. 22b/06, 22b/06, 35b/04, 35b/05, 

35b/06, 35b/07, 63b/08 

 [=7] 

veylün (<Ar. veyl) Yazık, vay hâline, 

vah vah. 

 v. 63b/09, 64a/01, 64a/02, 64a/05, 

64a/06, 64a/08, 64b/01, 64b/03, 

64b/05, 64b/09, 65a/03, 65a/05, 

65b/01, 65b/05, 65b/09, 66a/01 

 [=16] 

vezīr Ar. Hükümdardan sonra gelen en 

yetkili kişi, paşa unvanına sahip 

devlet memuru. 

 v.+dür 19a/06 

 [=1] 

vir- 1. Bırakmak, bağışlamak. 

 v.-di 10a/06, 38a/07, 43b/04, 43b/06, 

43b/07, 43b/08, 44a/02, 46a/01 

 v.-diler 52b/02, 52b/02 

 v.-düklerin 28a/03 

 v.-düm 52b/01, 53a/06 

 v.-elüm 55a/07 

 v.-esimissem 55b/09 

 v.-eyidüm 55b/09 

 v.-medi 43b/05, 43b/06, 43b/08, 

43b/09 

 v.-ürler 45b/03 

  2. Haber vermek, bildirmek. 

 v.-diler 37a/02 

 v.-meye 24a/02 

 v.-mezin 49b/07 
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 v.-ürler 45a/05 

  3. Sahip olmasını sağlamak. 

 v.-eler 16a/05 

 v.-mese 31a/06 

 v.-se 18a/02, 31a/07 

  4. Tespit etmek. 

 v.-ürler 45a/01 

 [=30] 

  cān vir- 38a/07 

  cevāb vir- 24a/02, 37a/02, 

45a/05, 49b/07 

  śadaķa vir-55a/07 

  ŧalāķ vir- 18a/02 

  ŧanuķluķ vir- 16a/05, 31a/06, 

31a/07 

 [=10]  

viribi- Göndermek. 

 v.-di 47a/03 

 [=1] 

Y 

yā I Ar. “Ey, hey” anlamlarında bir 

seslenme sözü. 

 y. 6a/05, 6b/01, 6b/03, 7b/03, 

28b/04, 48a/08, 63a/08, 63b/06, 

68a/09, 70b/07, 70b/07 

 y. rabbi 6a/06, 6b/04, 7a/02, 7a/07, 

7b/01, 31b/06 

  II Far. Yahut, veya, yoksa. 

 y. 22b/05, 41b/04, 64a/09 

 [=20] 

yābān Far. İnsanın olmadığı ıssız ve 

uzak yer. 

 y.+a 9a/07 

 [=1] 

yād- Far. Sözünü etmek, zikr etmek. 

 y. ķıl- 1b/03, 5b/04, 5b/06, 23a/07, 

27a/09, 27b/03, 41b/03, 63a/02, 

64a/01, 64a/04, 64a/08, 70b/09, 

72a/06 

 [=13] 

yaġ- Art arda çok miktarda gelmek. 

 y.-sun 14b/03 

 [=1] 

yaġrın Sırt, sırtın yukarı kürek kısmı. 

 y.+ında-y-ıdı 8b/09 

 [=1] 

Yahūdī (<Ar. Yehūdī) Hz. Mûsa'nın 

dinine mensup olan kimse, 

Mûsevî. 

 Y.+ler 65b/03 

 [=1] 

yaķın 1. Aralarında sıkı ilişki bulunan. 

 y.+sın 28b/06 

 y.+ven 28a/05, 28a/07, 28a/08, 

28b/05, 28b/09 

  2. Ufak farklarla birbirinden 

ayrılan, andıran, benzer. 

 y.+dur 35a/04 

 [=7] 

yaķınlıķ Aralarında sıkı ilişki bulunma 

durumu, sevgi gösterme hâli. 

 y.+ına (yaķınlıġına) 28a/02 

 [=1] 

yaķīn Ar. 1. Kesin ve doğru olarak 

bilme. 

 y. 25a/02 

  2. Şüphesiz, tam ve doğru bilgi. 

 y. 54b/07 

 y.+den idi 9b/07 

  3. İman kuvvetiyle açık şekilde 

gören, müşâhede ederek bilen. 

 y. 51a/02 

 [=4] 

yaķīnlıķ Doğruluğundan şüphe 

edilmeyen kesin ve sağlam bilgi. 

 y. 48b/06, 55a/02  

 y. ile 54b/09 

 [=3] 

yāķūt Ar. Kırmızı renkte olan çok 

kıymetlli bir süs taşı. 

 y.+dan 66a/08 

 [=1] 

yalan Doğruluğu bulunmayan, gerçeğe 

aykırı, asılsız söz, uydurma. 

 y. 65b/08 

 y. dut- 63b/02, 63b/06, 64b/09 

 y. ol- 21b/08, 72a/07 

 [=6] 

yalñuz Yalnız, sadece. 

 y. 64a/06 

 [=1] 

yalvar- Yardım istemek, dilenmek. 

 y.-alar 57a/01, 57b/02 
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 [=2] 

yan Taraf, yön, cihet. 

 y.+ında 6b/08, 7a/01, 61b/03, 

62a/06, 62a/08 

 [=5] 

yan-  1. Ateş almak, alevlenmek, 

tutuşmak. 

 y.+a yana 58a/05 

  2. Çok sevmek, ilâhi aşkla bağlı 

olmak. 

 y.-ar 49a/09 

 [=2]  

yaña Taraf, yön, cihet. 

 y. 20a/03, 20b/07, 26a/03, 26a/03, 

36b/08, 36b/09 

 y.+sı 37a/04, 37a/05, 37a/07 

 [=9] 

yaǾnī Ar. “Yani, demek ki, şu 

anlatılmak isteniyor ki” 

anlamlarında bir söz. 

 y. 2a/05, 3b/01, 4b/02, 5b/07, 

35b/03, 54a/04, 65a/07 

 [=7] 

yapraķ Bitkilerin solunum, terleme vb. 

görevleri olan yeşil kısmı. 

 y.+ı (yapraġı) 48b/07 

 y.+ın (yapraġın) 50b/02 

 [=2] 

yar Ağızdan taşan tükrük, ağız suyu, 

salya. 

 y.+ı 9a/06 

 [=1] 

yār Far. Dost. 

 y.+idür 7a/08 

 [=1] 

yara- 1. Fayda sağlamak, yararlı olmak. 

 y.-r 62a/04 

  2. Bir iş için uygun olmak, 

kullanılmak. 

 y.-ya 41a/08, 41a/09, 41b/01, 

41b/01, 41b/03, 41b/04, 41b/05 

 [=8] 

yaradıcı Yaratan, var eden, halkeden 

Allah, Tanrı. 

 y. ĥaķķı 4a/08 

 y.+nuñ 3b/05 

 [=2] 

yaradıl- Tanrı tarafından halkedilmek, 

var edilmek. 

 y.-mayupdur 2a/06 

 y.-mış üzerine 7a/04 

 y.-mış-ıdı 9b/02 

 [=3] 

yārān Far. Dostlar. 

 y.+laruñ 68b/01 

 [=1] 

yarat- (Tanrı için) yoktan var etmek, 

halketmek. 

 y.-a (yarada) 8a/01 

 y.-dı 6a/04, 8a/01, 8a/05, 8a/09, 

8b/03, 8b/04, 10a/07, 20a/03, 

37b/09, 38b/09, 39a/07, 61a/02, 

68b/06, 68b/07, 70a/05, 70a/06, 

70a/07 

 y.-duġum 7a/05 

 y.-duķlaruñ üzerine 7b/02 

 y.-dum 6b/05, 7a/06, 36b/06, 38a/04, 

53a/03 

 y.-duñ-mı 6b/05 

 [=26] 

yarın Bir sonraki gün veya günler, 

gelecek, ilerideki zaman. 

 y. 12b/08, 14b/03, 52a/06, 70a/09, 

70b/06 

 y.+a 23b/04 

 [=6] 

yārī Far. Yardım. 

 y. 47a/03, 47a/03 

 [=2] 

yarlıġa- Affetmek, bağışlamak, 

mağfiret etmek. 

 y.-maķ 35b/08 

 y.-ya-y-ıdı 70a/04 

 [=2] 

yaş Gözyaşı. 

 y.+ı 18b/04 

 [=1] 

yaşıl Yeşil, yaprak rengi, sarı ve 

mavinin karışımından orataya 

çıkan renk. 

 y. 41a/03, 66a/09 

 [=2] 

yavlaķ Çok fazla, pek çok, gayet. 

 y. 13a/02, 18b/06 
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 [=2] 

yavu (<Far. yāve) Zâyi, yitik, 

kaybolmuş. 

 y. ķıl- Kaybetmek, yitirmek, yok 

etmek. 25a/05, 43b/01 

 [=2] 

yaz- Yazıya geçirmek, kaydetmek. 

 y.-dı 30a/04, 30a/07 

 y.-madı 30a/04 

 [=3] 

yazıl- Yazma işi yapılmak, 

kaydedilmek. 

 y.-dı 29b/07 

 y.-maz 35a/02 

 y.-mışdı 9a/01 

 [=3] 

yazuķ Günah, cürüm, suç. 

 y.+ı (yazuġı) 15a/02 

 y.+ı-çün (yazuġı) 18b/03 

 y. ķıl- 49b/05 

 y.+larına 53b/07 

 y.+umuza (yazuġumuza) 56a/09 

 [=5] 

yazuķlu Günahkâr, suçlu, mücrim. 

 y. 70a/03, 70a/08 

 y.+ları 70a/07 

 [=3] 

yazuķsuz Suçsuz, günahsız, mâsum.  

 y. 17a/03 

 [=1] 

Yemen Arap yarımadasının 

güneybatısında bir ülke.  

 Y. 38a/06 

 [=1] 

yıl Sene, sâl. 

 y. (biñ yıl) 57a/05, 57b/03 

 y. (ķırķ yıl) 38a/06 

 y. (on sekiz biñ yıl) 6a/04, 6a/08 

 y.+da 51b/05 

 y.+da (her otuz yıl) 3a/06 

 y. içinde 3a/01 

 [=8] 

yılduz Yıldız. 

 y.+lar 10a/08 

 y.+lara 11a/07 

 y. ol- 11a/08 

 [=3] 

yıllıķ Üzerinden […] yıl geçmiş. 

 y. (biş yüz yıllıķ) 8a/02 

 y. (yitmiş yıllıķ) 25b/01 

 [=2] 

yırt- Parçalamak, yok etmek. 

 y.-alar 16a/06 

 [=1] 

yi- Yemek. 

 y.-dügi 26b/07, 26b/09 

 y.-dügi-y-ile 26b/08 

 y.-mek 34a/01 

 y.-mese 46a/05, 47b/04 

 y.-meye 23b/05 

 y.-r 47b/04 

 [=8] 

yidi Yedi, altıdan sonra, sekizden önce 

gelen sayının adı. 

 y. 26a/01, 55a/04, 60a/01, 73a/06 

 y. dürlü 55a/05 

 [=5] 

yidinci Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada 

yeri altıncıdan sonra, sekizinciden 

önce olan. 

 y. 57b/02, 60b/03, 61b/01, 65a/08, 

67b/03, 71b/09, 73a/01, 73a/08 

 [=8] 

yidür- Yedirmek, beslemek. 

 y.-dügi 26b/08 

 y.-dügi-y-le 27a/01 

 [=2] 

yigit Delikanlı, genç adam. 

 y. 49a/04, 50a/06 

 [=2] 

yig- Sıkmak, basmak. (?) 

 y.-er (yite yiger) 62b/05 

 [=1] 

yigrek Daha iyi, daha üstün. 

 y.+dür 11b/02, 25b/02 

 [=2] 

yil Yel, rüzgar. 

 y. 38b/01, 39b/08, 39b/09, 42a/03 

 y.+den 38b/04 

 y.+den durur 39b/06 

 y.+e 42a/03 

 [=7] 

yilin Hayvanlarda memenin süt 

toplanan yeri. 
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 y.+e 32a/03 

 [=1] 

yimiş Yemiş, meyve. 

 y.+i 48b/07, 50b/04 

 y.+ler 60a/06 

 [=3] 

yine Tekrar, bir daha, gene. 

 y. 18b/09, 20b/06, 37a/09, 42a/05 

 [=4] 

yir 1. Yer, zemin, arz. 

 y. 9a/08, 36b/04, 39a/05 

 y.+deki 3b/03 

 y.+den 39a/04 

 y.+e (gölgesi yire düş-) 8b/07 

 y.+i 7a/05, 8a/01, 8a/09, 

8b/03,68b/05 

  2. Durum, vaziyet. 

 y.+de 5a/08, 18b/07, 31b/05, 55a/04 

 y.+ine 40b/03, 59a/05, 63b/01, 

63b/07, 71a/07 

 y.+üñ 3a/07 

  3. Olduğu yer, mahal, alan. 

 y.+e 12b/09, 17a/02 

 y.+i 59b/09 

 y.+ine 69b/06 

 [=25] 

  yirine getür- Yerine getirmek, 

olmak, gerçekleşmek. 40b/03, 

59a/05, 63b/01, 63b/07, 71a/07 

 [=5] 

yir- Yermek, kötülemek, kusur bulmak. 

 y.-meye 73a/06 

 [=1] 

yirin- Yerinmek, kederlenmek, 

üzülmek. 

 y.-meye 23a/09 

 [=1] 

yit- Kâfi, yeterli olmak. 

 y.-e yig-  Yeterli ölçüde ver- 62b/05 

 y.-er 30b/08 

 [=1] 

yitmiş Altmış dokuzdan sonra, yetmiş 

birden önce gelen sayının adı. 

 y. dürlü 60b/05 

 y. iki millet Herkes. 73a/05 

 y. yıllıķ 25b/01 

 [=3] 

yoķ Bulunmayan, mevcut olmayan. 

 y. 11b/09, 55b/02, 58b/02 

 y.+dur 24a/07, 30b/01, 45a/06, 

56b/08, 57a/08, 59a/08 

 y. durur 53b/02 

 y.-durur 52a/09 

 y.-ıdı 36a/02  

 y.-ısa (yoġ-ısa) 10b/08, 21b/08 

 y. idi 36a/07 

 [=15] 

yol 1. Bir amaca ulaşmak için takip 

edilen seyir. 

 y. 8a/02, 23a/01, 49b/08, 73b/06 

 y.+a 49b/08 

 y.+dan 33b/09 

 y.+dur 23a/02 

 y.+ı 22b/07 

 y.+ın 10b/07, 11a/08, 11b/01, 23b/07 

 y.+ını (Ĥaķ yolı) 11a/01, 11a/02 

 y. kes- 35a/01 

  2. Usul, tarz, sistem. 

 y. 30b/09 

  3. Bir amaca ulaşmak için 

başvurulması gereken çare, 

yöntem. 

 y.+ı 39a/01 

 [=17]  

yolsuz Yoldan çıkan, yolunu şaşıran, 

gümrah. 

 y. ol- Yoldan çıkmak, yolunu 

şaşırmak, azmak. 5a/05 

 [=1] 

yön İzlenecek yol, usul. 

 y. 31a/01, 31a/01, 31a/02 

 [=3] 

yöre Yakın çevre, civar. 

 y.+sindedür 7a/07 

 y.+sine (div yöresine) 9a/07 

 [=2] 

yören- Yaklaşmak, bir şeyin çevresinde 

dolaşmak. 

 y.-medi 9a/07 

 [=1] 

yu- Temizlemek. 

 y.-mışlar-ıdı 9a/03 

 [=1] 
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Yūsuf Yakup peygamberin oğlu Yusuf 

peygamberdir. 

 Y. 27b/07 

 [=1] 

yüce 1. Uzun. 

 y. 9a/02 

  2. Yüksek. 

 y.+dür 3a/05 

 [=2] 

yücelik Yüce olma durumu, ulviyet. 

 y.+idi (yüceligidi) 8a/02 

 [=1] 

yürek İnsanın manevî duygularının 

merkezi, gönül. 

 y.+üñ (yüregüñ) 61b/02, 62a/05, 

62a/07 

 [=3] 

yüz I Çehre, surat. 

 y. 20b/03, 21a/07 

 y. dönder- Yüz çevirmek, önceki 

hayatıyla ilişkisini kesmek. 

24a/04 

 y. dut- 22a/04 

 y.+i 9b/04, 18b/05 

 y.+ine 44a/06 

 y.+lere 16a/07 

 y.+leri 16a/08 

 y.+lerine (yüzlerine ur-) 54b/04  

  II Doksan dokuzdan sonra, yüz 

birden önce gelen sayının adı.  

 y. (biş yüz yıllıķ) 8a/02 

 y. (üç yüz altmış kez) 29b/08 

 y. biñ 36a/09, 61b/05, 62b/01 

 [=15] 

Z 

zāhid Ar. Dinin yasak ettiği şeylerden 

sakınıp buyurduklarını yerine 

getiren, züht ve takvâ sahibi, 

dindar kimse. 

 z. 24b/02 

 z.+ler 25a/07, 68a/06 

 z.+ler durur 39b/03, 40b/04, 42b/07 

 z.+lerüñdür 46b/02 

 z.+üñ 25b/04, 25b/06 

 [=9] 

zāhidlik Zahit olma durumu. 

 z. 40b/06, 50b/08 

 [=2] 

zaħm Far.Yara. 

 z.+ındandur 59b/07 

 [=1] 

żaǾīf Ar. Yeterli gücü olmayan, zayıf, 

yardıma muhtaç. 

 ż. 53a/06 

 ż.+dur 3b/09 

 ż.+ları 3b/09 

 [=3] 

žālim Ar. Acımasız ve haksız davranan, 

zulmeden. 

 ž.+lere 66a/01 

 [=1] 

zamān Ar. 1. Bir işin, bir oluşun içinde 

geçtiği, geçeceği veya geçmekte 

olduğu süre, vakit. 

 z. 55a/06 

  2. Dönem, devir. 

 z.+da 54a/08 

 [=2] 

żamīr Ar. Kalp, gönül. 

 ż. 60b/04 

 [=1] 

žan Ar. Sanı, şüphe, kuruntu, işkil. 

 ž.+ı (žannı) 69b/05 

 [=1] 

żāyiǾ Ar. Kayıp, yok olmuş, yitmiş. 

 ż. 19b/07 

 ż. ol- Kaybolmak, yitmek. 48b/01 

 [=2] 

zekāt Ar. Zenginlerin sahip olduğu mal 

ve paranın kırkta birinin 

dağıtılmasını öngören, İslâm'ın 

beş şartından biri. 

 z. 42b/04 

 [=1] 

Zekeriyā Yeni Ahit ve Kur'an'da adı 

geçen, İslâm'a göre peygamber 

olan bir din büyüğüdür. 

 Z. 66b/08 

 [=1] 

źelīllik Ar. Hor görülme, aşağı tutulma, 

değersiz sayılma durumu, 

hakirlik. 

 ź. ol- 29a/07 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_Ahit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an
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 [=1] 

zenbīl Far. Bektaşilikte bir makam. 

 z.+dür 72b/06 

 [=1] 

źerre Ar. Çok küçük parçacık. 

 ź. 26a/07, 30b/01 

 [=2] 

żıd Ar. Zıt, aralarında ortaklık 

bulunmayan, ters, karşıt. 

 ż.+dur 34b/08, 34b/09 

 [=2] 

źikir (<Ar.źikr) 1. Sözünü etme, ismini 

söyleme, anma, hatıra getirme. 

 ź.+in (źikrin) 69b/03 

 ź.+ini (źikrini) 65a/09 

  2. Allah’ın isimlerini söylemek 

suretiyle yapılan ibâdet. 

 ź. 32a/03 

 ź.+den idi 9b/04 

 [=4] 

zellet Ar. Yanılma, hata, yanlış. 

 z. ol- 29a/05 

 [=1] 

zinā Ar. Nikahı olmayan kadınla erkek 

arasındaki cinsî ilişki. 

 z. ķıl- Nikahsız cinsel ilişkide 

bulunmak. 35a/01 

 [=1] 

zindān Far. Kişinin içinde bulunmak 

istemeyeceği kadar karanlık ve 

sıkıntılı yer. 

 z.+ın 15a/07 

 [=1] 

 

zīrā Far. Çünkü, şundan dolayı, şu 

sebeple. 

 z. 40a/03 

 z. ki 3b/04, 3b/08, 4a/02, 5b/01, 

5b/08, 9a/03 

 z. kim 3a/04 

 [=8] 

zişt Far. Göze hoş görünmeyen, çirkin. 

 z. 20b/08 

 [=1] 

Zuĥal Ar. Satürn gezegeni. 

 Z. 3a/03 

 [=1] 

žulüm (<Ar. žulm) Güçlünün zayıfa 

karşı yaptığı haksız ve adaletsiz 

davranış, eziyet. 

 ž. it- Haksızlık yapmak, eziyet 

etmek. 53a/07 

 [=1] 

Zühre (<Ar. zuhre) Çulpan, Çoban 

Yıldızı, Venüs gibi adlarla bilinen 

çok parlak bir yıldız. 

 Z. 7b/07 

 Z.+dür 7b/07 

 [=2] 

zümrüd (<Ar. zumurrud) Parlak ve 

yeşil renkte olan çok değerli bir 

süs taşı. 

 z.+den 66a/09 

 [=1] 
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SONUÇ 

 

“İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi’nde Şevket Rado Yazmaları Arasında 

Bulunan Şr_000190No’lu Nasihatnâme (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)” başlıklı çalışma 

girişi hariç tutrsak üç bölümden oluşmaktadır. 

 Giriş bölümünde; Müellifi belli olmayan, 914/1508-09 tarihinde Mehmet Hasan 

adlı birin tarafından istinsah edilen eserin nasıl bir muhit içerisinde oraya çıktığı 

aydınlatılmaya çalışılmış, bünyesindeki Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesi imla 

özelliklerinden ve dini-tasavvufî muhtevasından hareketle 13-14. yüzyıllarda tasavvuf 

edebiyatının çıkış yeri olan dergahlarda yazılmış olabileceği fikrine varılmıştır. Eserin 

türü hakkında bilgi vermek amacıyla nasihat ve nasihatnâme kavramlarından 

bahsedilerek Türk edebiyatındaki nasihatnâmelere yer verilmiştir. Üzerinde çalıştığımız 

Nasihatnâme isimli eser de dinî içerikli olup öğüt vermektedir ve bu anlamda ismiyle 

içeriği uyumlu görünmektedir. 

 Birinci bölüm; “yazılış özellikleri”, “ses bilgisi” ve “şekil bilgisi” olmak üzere 

üç ana başlıkta incelendi ve metin içinden örneklerle desteklendi. Verilen örneklerde 

metnin çeşitli yerlerinden mümkün olduğunca farklı sözcüklerin kullanılmasına özen 

gösterildi. Böylece Nasihatnâme’nin karışık imla özelliğine sahip bir metin olduğu 

ortaya konuldu.  

 İkinci bölümde; metin transkripsiyon alfabesi kullanılarak Latin harflerine 

aktarıldı. Var olan ayet ve Arapça sözler aslı korunup Arap harferiyle harekeli olarak 

yazıldı ve metnin daha iyi anlaşılabilmesi için dipnotta anlamlarına yer verildi. 
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 Üçüncü bölümde; Metindeki bütün kelimelerin dizini yapıldı ve bir sözlük 

oluşturuldu. Dizinde geçen her sözcük için metine dönülerek bağlamına uygun anlam 

verilmeye çalışıldı. Sözcüklere anlam verilirken belli başlı sözlüklerden yararlanılsa da 

mümkün olduğunca tariflerde bulunmaya gayret edildi. 

 Neticede bu eser, Türk edebiyatı ve Türk dili alanlarında önem arz ettiğinden 

çalışmaya değer görüldü ve birkaç bölümde incelenerek bilim dünyasının dikkatine 

sunuldu.  
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