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ÖN SÖZ 

Tarihî süreçte değişik iklimleri vatan yapan, bir çok milletle ve 

medeniyetle komşuluk eden, farklı dinleri benimseyen Türklerin başka 

medeniyetlerden ve kültürlerden de etkilenmemesi mümkün değildir. Özellikle 

İslamiyet’in kabulünden sonra bu dinin gereklerini halka halkın diliyle 

anlatmak önemli bir gereksinim olarak görülmüştür. Bu yüzden çok sayıda 

tercüme yanında telif eser de yazılmıştır. Dinin nasihat olduğunu vurgulayan 

ayet ve hadislerin bulunması da dinî konuların araştırılmasına ve yazılmasına 

sebep olmuştur.  

Dinî ve ahlaki konuların kıssalarla, rivayetlerle, hikâyelerle ve nüktelerle 

örneklenerek anlatıldığı eserlere daha çok rağbet edildiği malumdur. Özellikle 

bunların manzum olması öğrenmeyi daha da kolaylaştırmış ve çabucak 

yayılmasını sağlamıştır. Her ne kadar metin neşrini beyhude bir çaba olarak 

değerlendiren birileri olsa da bu nitelikteki eserlerin gün ışığına çıkarılarak dil 

özelliklerin tespit edilmesi hatta günümüz Türkçesine aktarılması dilimiz ve 

kültürümüz için hem önemli hem gereklidir. Bu çalışmada incelenen Hakk'a 

Şükür Kitabı manzumesi de insanların ahlâkını düzeltmede onlara rehberlik 

etmeyi amaçlayan bu nitelikteki binlerce eserden küçük bir örnektir. 

Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonunda 06 Mil Yz A 3743 yer 

numarasıyla Kitâbü Hakk'a Şükür adıyla kayıtlı, on birer satırlık sekiz varak 

hacmindeki bu eseri tanıtmak, dil özelliklerini tespit etmek ve bunu kültürel 

birikimimize dâhil etmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Başı sonu tam 

müstakil bir nüsha olan manzumenin sonundaki kayıttan 4 Muharrem 1322 (21 

Mart 1904) tarihinde istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Manzumede müellifinin 

ve müstensihinin adı yoktur. Diğer nüshalarıyla karşılaştırınca eserin Niyâzî-i 

Mısrî tarafından yazılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatine varıldı.  

Bu çalışma giriş, dil özellikleri, tenkitli metin ve dizin bölümlerinden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde pendnâme/nasihatnâme türünden kısaca 

bahsedildikten sonra Niyâzî-i Mısrî'nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi 

verildi. Hakk'a Şükür Kitabı'nın nüsha tavsifine, özelliklerine, dili ve üslubuna, 

diğer nüshalarının tavsifine ve bu nüshalar hakkındaki değerlendirmelerle 

tenkitli metnin kuruluşunda izlenen yönteme de giriş bölümünde yer verildi. 

Eserin yazım özellikleri, ses ve şekil bilgisi, dil özellikleri bölümünde 

işlendi. Yazım, ses ve şekil özellikleri değerlendirilirken bu manzumeye özgü 

niteliklerin sıralanmasına özen gösterildi. Döneme ait çok sayıda metin, alanın 
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uzmanlarınca işlenip ayrıntılı gramerleri zaten yazılmış olduğundan bu 

metindeki örnekleriyle aynı konuların tekrarı uygun görülmedi. Karakteristik 

özelliklerin örneklenmesiyle yetinildi. 

Tenkitli metin bölümünde eser, çevri yazılı olarak okundu. Sözlüklerde 

değişik şekillerde yazılan yabancı kelimelerin yazımında Prof. Dr. İsmail 

Ünver’in Çevriyazıda yazım birliği üzerine öneriler adlı makalesindeki şekiller 

esas alındı. Diğer nüshalar araştırılırken MESTAP veri tabanı da sorgulandı. 

Manzume, yazma nüshada her ne kadar beyitler hâlinde yazılmış olsa da kafiye 

düzeninden hareketle, diğer nüsha metinlerini veren araştırmacıların yaptığı 

gibi, dörtlükler şeklinde verildi. Özel isimler ve mısralar büyük harflerle 

başlatıldı. Diğer metin incelemelerinden farklı olarak, şimdiye kadar 

bulunabilen, tüm nüshaların farklılıkları gösterilirken araştırmacıların 

okuma/yazma şekline müdahale edilmedi. Her dörtlükten sonra köşeli parantez 

içinde eğik yazıyla ilgili dörtlüğün günümüz Türkçesindeki karşılığı nesir 

olarak verildi. Eksik olduğu düşünülen sesler veya kelimeler [ ] işaretiyle 

gösterildi. Yazım özelliğini göstermesi amacıyla farklı şekillerde yazılan aynı 

kelimeler, tek bir yazımda birleştirilmedi. Kelimeler metindeki imlasıyla 

okundu, aynı kelimenin farklı yazılışları hususunda tasarrufa gidilmedi.  

Tenkitli metnin dipnotlarından diğer nüshalarda müstensihin yanlış 

yazmış olabileceği veya araştırmacının yanlış okumuş olabileceği kelimeleri de 

tespit etmek mümkündür.  

Dizinler bölümü, gramatikal dizin ve ekler dizininden oluşmaktadır. 

Dizinlerin hangi esaslarla oluşturulduğu ilgili bölümün başında belirtildi. 

Son bölümde okunaklı ve harekeli nesihle yazılan eserin tıpkıbasımı 

verildi. 

Bu çalışma az da olsa alana katkı sağlarsa harcanan vakte ve emeğe 

değecektir.  

Kayseri, Aralık 2022                                        Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK 
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KISALTMALAR 

Ar. : Arapça 

bhe : Belirtme hâli eki 

C : Cilt 

EAT : Eski Anadolu Türkçesi 

Far. : Farsça 

H : Hicrî 

krş. : Karşılaştırınız 

M : Miladi 

mm : Milimetre 

S : Sayı 

s.  : Sayfa 

sfe : Sıfat-fiil eki 

TDK : Türk Dil Kurumu 

Yay. : Yayınevi/yayınları 

zfe : Zarf-fiil eki 

 

NÜSHA KISALTMALARI 

AK  : İBB Atatürk Kitaplığı (Bel_Yz_K.000633) Nüshası 

AÖ  : Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi (1829) Nüshası 

E  : Erzurum Kütüphanesi (23982) Nüshası 

K  : Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi (BY 7890/4) 

Nüshası 

M  : Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan (384/1) Nüshası 

MK2  : Millî Kütüphane (06 Mil Yz A 4736) Nüshası 

MK3  : Millî Kütüphane (06 Mil Yz A 1819) Nüshası 

OE  : Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Koleksiyonu (OE. Yz. 1385) 

Nüshası 

SE : Sadettin Eğri Nüshası 
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GİRİŞ 

Türk edebiyatının hem eser hem muhteva çeşitliliği bakımından eşsiz bir 

zenginliğe sahip olduğu malumdur. Geçmişi binlerce yıl gerilere uzanan ve 

muazzam bir kültür meydana getiren Türklerin Türkçe, Arapça ve Farsça her 

biri diğerinden kıymetli eserler ortaya koymaları da onlar için oldukça doğaldır. 

İncelemesini yaptığımız Hakk'a Şükür Kitabı manzumesi de insanların ahlâkını 

düzeltmede onlara rehberlik etmeyi amaçlayan bu nitelikteki binlerce eserden 

küçük bir örnektir. 

1. Pendnâme/Nasihatnâme 

Farsçada "öğüt" anlamına gelen "pend" sözüne "yazılmış şey, risale" 

anlamındaki "nâme" kelimesinin eklenmesiyle oluşturulan "pendnâme", öğüt 

vermek için yazılan kitap, öğüt kitabı manasındadır. Arapça "nasihat" 

kelimesiyle kurulan "nasihatnâme" de aynı anlamdadır. Bireyi ve toplumu 

eğitme, devlette dirliği ve düzeni sağlama amacıyla yazılan eserlere genel bir 

adlandırmayla nasihatnâme/pendnâme denmektedir. 

Hemen her kültürde o toplumun bireylerinin ahlâklı ve dürüst olarak 

yetişmesinde onlara yol göstermeyi amaçlayan, kendi değerleriyle örtüşen, 

çoğunlukla didaktik bir üslubun kullanıldığı öğüt veren eserlere rastlamak 

mümkündür. Ayet ve hadislerle İslamiyet'in nasihat dini olduğunun 

vurgulanması, özellikle Türklerin bu dini kabul etmelerinden sonra çoğu 

tasavvuf ehli müellifi öğüt içerikli eserler yazmaya yönlendirmiştir. 

Başlangıçta Arap ve İran edebiyatında zaten bulunan ve içerikleri sebebiyle 

genelde pendname veya nasihatname olarak adlandırılan eserler tercüme 

edilerek işe başlanmış daha sonra özgün eserler yazılmaya başlanmıştır. Hatta 

orijinalini gölgede bırakan eserlerin de ortaya konduğu bilinen bir gerçektir. 

Tarihî süreçte klasik Türk edebiyatında pendname/nasihatname yazma 

geleneği oluşunca bu nitelikteki eserleri zamanla değişik ölçütlere göre tasnif 

etme ihtiyacı da doğmuştur. Toplumsal, siyasi, dinî, felsefi, ahlâki vb. 

konularda öğüt kitapları yazılmıştır. 

Nasihatnâmeler (pendnâmeler) genelde ahlâkî, didaktik eserlerdir. İslâm 

toplumları teorik ahlâktan ziyade ahlâkın uygulamasına önem vermişler, dinin 

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

gereken davranışları konu alan nasihatnâme türü kitapların telifi 

doğrultusunda gayret sarf etmişlerdir. Yazarların kendi gözlemleri, bilimsel 
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çalışmaları ve kültürel birikimlerinin yer aldığı bu eserlerde öğüt verilirken ayet 

ve hadislerden, atasözleri ve vecizelerden yararlanılır, ayrıca muhtelif 

hikâyeler anlatılıp kıssadan hisse alınması öğütlenir (Pala, 2006: 409). 

Orhun kitabelerinden günümüze değin dönemin aksaklıkları, ihtiyaçları 

gibi hususlara da yer verilen nasihatnâmelerde inandırıcılığı arttırmak için 

ayetlerden, hadislerden, kıssalardan, nüktelerden, kelâm-ı kibarlardan, 

hikâyelerden, özlü sözlerden de yararlanılmıştır. Farsça eserlerin tesiriyle 

yazılan nasihatnâmeler çoğunluktadır. 

2. Niyâzî-i Mısrî 

Haza Kitabü Hakk'a Şükür başlığını taşıyan manzume diğer nüshalarıyla 

mukayese edildiğinde müellifinin kuvvetle muhtemel Niyâzî-i Mısrî 

olabileceği kanaati oluştu. Türk Edebiyatının 17. yüzyıldaki temsilcilerinden 

mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî hakkında Kavruk (2020) şu bilgileri verir: Şair, 

1027/1618 yılında Malatya'da doğmuştur. Niyâzî mahlasını kullanan şairin asıl 

adı Muhammed/Mehmed’dir. İlk eğitimine köyünde başlar. Dinî ve tasavvufî 

alanda kendini yetiştirir. Nakşibendi müridi babası, oğlunun kendi şeyhine 

bağlanmasını istese de o, Malatyalı Halvetî Şeyhi Hüseyin Efendi’ye talebe 

olur. Yirmili yaşlarında önce Diyarbakır’a, oradan Mardin’e daha sonra 

Kerbelâ, Bağdat ve Kahire’ye gider. Mısır’dayken Câmiü’l-Ezher’de ilmî 

faaliyetlerini sürdürür, tasavvufî gelişimini tamamlamaya gayreti eder. 

Gördüğü bir rüyanın etkisiyle 1053/1643’te Mısır’dan ayrılır. Arabistan ve 

Anadolu’nun değişik yörelerini gezen şair 1056/1646’da İstanbul’a geldikten 

sonra Mısrî lakabıyla Niyâzî-i Mısrî adıyla anılır. Burada da fazla kalmayan 

şair önce Bursa’ya, oradan Uşak’a, ardından Elmalı’ya gider. Kendisine 

1066/1655’te hilafet veren şeyhi Elmalılı Ümmî Sinân’ın yanında uzun bir süre 

nefsini terbiyeyle uğraşır, tasavvufî yönden kendini yetiştirmeye çalışır. Şair 

bir müddet daha Elmalı’da kaldıktan sonra sırasıyla Uşak, Çal, Kütahya, tekrar 

Uşak, Bursa, Edirne, İstanbul ve tekrar Bursa'da irşatla uğraşır. Kısa zamanda 

şöhreti her yere yayılır, hatta saraya kadar ulaşır. Davet üzerine saraya ikinci 

kez gittiğinde bazı sözleri beğenilmediğinden Rodos’a sürülür. Dokuz aylık 

sürgünden sonra tekrar Bursa’ya dönen şair, bazı fikirleri sebebiyle bu kez 

Limni'ye sürülür. Burada 15 yıl sıkıntılarla yaşar. Sürgünden Bursa'ya 

döndükten 16 ay sonra 78 yaşındayken Sultan II. Ahmed’in fermanına 
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muhalefetten tekrar Limni adasına sürgüne gönderilir ve 1105/1694’te burada 

vefat eder. Mısrî'nin Türkçe ve Arapça eserleri vardır. 

a) Türkçe eserleri: Dîvân-ı İlâhiyât, Mecmûa-i Kelimât-ı Kudsiyye, 

Mecmûa-i Şeyh Mısrî Efendi, Risâle-i Es’ile ve Ecvibe-i Mutasavvıfâne, 

Ta‘birâtü’l-Vâkı‘at, Risâle-i Hasaneyn, Risâle-i Vahdet-i Vücûd, Risâle-i 

Hızriyye, Risâle-i Eşrâtu’s-Sâ‘at, Risâle-i Arşiyye, Risale-i Tevhîd, Risâle fi-

Deverân-ı Sûfiyye, Şerh-i Esmâu’l-Hüsnâ, Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre.  

b) Arapça eserleri: Mevâ’idü’l-İrfân ve Avâ’idü’l-İhsân, Tesbi‘-i 

Kasîde-i Bür’e, Ed-Devretü’l-Arşiyye, Mecâlis. 

Bunların dışında çoğu birkaç sayfadan ibaret olan Haseneyn, İâde, Nokta, 

Eşrâtü’s-sâat, Hızrıyye, Nefîse adlı risâleleri ve II. Ahmed, Köprülüzâde 

Mustafa Paşa, kardeşi Ahmed Efendi, Celvetî Selâmî Ali Efendi Karabaş Ali 

Efendi’ye gönderdiği mektupları vardır. Şiirlerinden bazıları Hâfız Post, Ali 

Şîruganî, Mustafa Anber Ağa, Mehmed Zaîfî Efendi tarafından bestelenmiş ve 

tekkelerde yaygın biçimde okunagelmiştir (Aşkar, 2007: 168). 

Kavruk (2020), Niyazî-i Mısrî'nin Yunus Emre tarzı şiir geleneğinin en 

önde gelen takipçilerinden olduğunu, klasik edebiyatın ve halk edebiyatının 

biçim ve muhteva özelliklerini bir arada kullandığını, şiirlerini kendi ifadesine 

göre “ilahî” formunda yazdığını, tasavvufî terminoloji dışında genellikle sade 

bir dil kullandığını, yer yer sanatlı ifadelere başvursa da genellikle sade bir 

anlatımı seçtiğini, dilinin halkın konuşma dili olduğunu, Türkçeye hâkim 

olmakla birlikte bazen bugün için arkaik diyebileceğimiz ve 17. yüzyılda da 

fazla kullanılmayan bazı kelimeleri de kullanmaktan çekinmediğini, 

muhatabının anlamakta zorlanmayacağı bir anlatım tarzını seçtiğini de belirtir. 

3. Hakk'a Şükür Kitabı 

3.1. Nüsha Tavsifi 

Kütüphane: Millî Kütüphane (MK1) 

Koleksiyon: Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonu 

Eser adı: Kitâbü Hakka Şükür 

Yazar adı: - 

Müstensih adı: - 

Yer numarası: 06 Mil Yz A 3743 

Ölçüleri: 220x160 mm-150x100 mm 

İstinsah tarihi: 4 Muharrem 1322 (21 Mart 1904) 
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Yaprak sayısı: 8 

Satır sayısı: 11 

Yazı türü: Harekeli nesih 

Kâğıt türü: Kap kaçak 

Cilt: Ciltsiz.  

Başı: 

Ḥaḳ'a şükr idelim her bār  yaratdı ṣūret-i insān 

Sonu: 

Ecel vaḳtinde ‘Azra‛īl   gelicek uyanan insān 

3.2. Eserin Özellikleri 

Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonunda Kitâbü Hakka Şükür adıyla 

kayıtlı yazma, müstakil olup başı sonu tamdır. Eserde müellifinin/şairinin ve 

müstensihinin adı yoktur. Ekteki tıpkıbasımda da görüleceği üzere kitabın adı 

kırmızı mürekkeple yazılmış ve manzume gelenekten farklı olarak 2a 

sayfasından başlatılmıştır.  

Kırmızı mürekkeple Haza Kitab-ı Şükür başlığından sonra âdet olduğu 

üzere besmele yazılmıştır. Aruzun (mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün) 

kalıbıyla yazılan manzume, abab, cccb, dddb ... kafiye örgüsünde tertip 

edilmiştir. Bu sebeple tenkitli transkripsiyonlu metin dörtlükler hâlinde 

yazılmıştır. Toplam 79 dörtlükten ibarettir.  

3.3. Muhtevası 

Hakk'a Şükür Kitabı, öğütlerin sıralandığı uzunca bir manzumedir. Esere 

besmeleyle başlanır. Şair, Allah'a her zaman şükretmek gerektiğini söyledikten 

sonra onun sıfatlarından ve yaptıklarından bazılarını sıralar. Ardından Kur'an 

ayetlerini getiren resulüne salat ve selâmı tembih eder. Kur'an ayetlerinin ne 

dediğini, kulun neler yapması gerektiğini bir bir sıralamaya başlar. Buna göre 

kul; her zaman ibadetine devam etmeli, cennete kavuşmak istiyorsa nefsini 

terbiye etmeli, günahlardan uzak durmalı, Allah aşkıyla yanmalı, her işinde 

Kur'an'ı ve sünneti rehber edinmeli, dünya geçici olduğu ve sefası olmadığı için 

ona asla aldanmamalı, dünyanın kafirler için cennet, müminler için zindan 

olduğunu bilmeli, bu yüzden uyanık olmalı, ömrünü boş işlerle geçirmemeli, 

tefekkürü elden bırakmamalı, harama yaklaşmamalı, kimseye dil uzatmamalı, 

halkın ayıbını araştırmamalı, her türlü eksikliğin kendinde olduğunu bilmeli, 

daima Allah'ı zikretmeli, onun güzel isimlerini ve Kur'an'ı okumalı, kulağını 
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haramlara kapatmalı, Allah'tan korkup kalbini temizlemeli, onun her emrine 

boyun eğmeli, dağların bile ondan korktuğunu bilmeli, her belanın ondan 

geldiğini bilerek sabretmeli, şükürden geri durmamalı, onun yolunda nefsini 

terbiye etmeli, bu anlamda övülürse sevinmemeli, yerilirse üzülmemeli, sövene 

bile dua etmeli, dövene düşman olmamalı, halkın hâline bakmayıp gönül 

yıkmamaya özen göstermeli, kimseyi hor görmemeli, sükutu tercih etmelidir.  

Bu dünyada (kimi akıllı kimi deli, kimi âlim kimi cahil vb. gibi) çeşit 

çeşit insan olduğunu vurgulayıp bunların sıfatlarını tek tek sayarak manzumeye 

devam eder. Sonra tekrar muhatabına döner ve öğütlerini sıralamaya devam 

eder: Allah'ın yolundan ayrılma, onun aşkına yan, cihanda iyi işler yap, 

günahından pişmanlık duy, ömür geçiyor bağışlanmak için fırsatı kaçırma, 

dünyaya gelenler öldü sen de öleceksin, yeryüzünde bulunan her canlının 

ölümü tadacağını, hepsinin toprak olacağını unutma, her gelenin gittiğini, 

sıranın sana da geleceğini unutma ve öbür âleme göçmeye hazırlan, vaden 

dolduğunda neyin var neyin yoksa bırakıp gideceksin, Azrail canını almaya 

geldiğinde yüreğin yanacak o esnada şeytan gelip imanını almaya çalışacak, o 

vakit geldiğinde canını verirken, kara toprağa girerken yoldaşının imanın 

olmasını istiyorsan söylediklerimi unutma, imanlı gidersen yerin cennet, 

imansız gidersen yerin cehennem olur. Münker, nekir geldiğinde hayret 

edeceksin. İmanlı gidersen onların sorusuna kolay cevap verebilirsin ve kabrin 

cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Aksi hâlde cevap veremezsen sana kabir 

azabı çektirirler ve haşre kadar ağlarsın. İsrafil, sura üflediğinde nasıl öldüysen 

kabrinden öyle kalkacaksın. Ölenler dirilecek, hesap yerine toplanacak hayır ve 

şer kim ne ettiyse hesabı sorulacak. O demde akıl kâr etmeyecek, kimileri 

başını taşa vurarak yaptıklarına pişman olacaklar. Çok ince hesap görülecek, 

nicelerine azap çektirilecek, ciğerler yanacaktır. Terazi kurulduğunda kişi ne 

yaptıysa karşılığını görecektir. Amel defterleri kiminin sağından kiminin 

solundan uçarak gelecektir. Kimi sevinecek kimi ağlayacaktır. Kimileri zahmet 

görmeyecek, rahmetten nasiplenecek, Vildan ve Gılmanlar ona hizmet 

edecektir. Müminler, sıratı geçecek, muhsinler ihsana kavuşacak, günahkârlar 

cehenneme düşeceklerdir. Âşıklar maşuklarına kavuşacak, cennete 

gireceklerdir. Mücrimler cehennemde kalıp gece gündüz feryat edecekler, 

gamda kalacaklar, cehennem ateşinde yanacaklar, o sultan onlara hışım ettiği 

için kimse yardım etmeyecektir. Onların hâlini anlatmak mümkün değildir.  



Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK| 6 

 

Manzume, yalvarışlarla devam eder: Ey Allah'ım bize hışım etme, bizi 

asilerden eyleme, cehennem ateşine yakma. İlahi, yüceliğinin hakkı için bize 

cennetini ve cemalini nasip et. Buna mest ve hayran olalım.  

Şair daha sonra eyleminin ona layık olmadığını itiraf eder. Ancak 

Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceği için ondan affını ister. Tekrar insana 

seslenir: Ey gaflet diyarında esir olan insan! Gözünü aç, perdeyi kaldır. Bu 

dünyayı yurt tutup buna gönül veren nasıl bir delidir. Kafeste papağana verilen 

şekerin bir yararı yoktur. Bu zindana giren insana nasıl olur da yararı olur. 

3.4. Dili ve Üslubu 

Hakk'a Şükür Kitabı, dinî içerikli bir manzume olmasına rağmen Arapça 

ve Farsça kelimelerin sayısı sınırlıdır. Hatta bu nitelikteki yabancı kelimelerin 

o gün için gündelik dilin sözlerinden olduğu da söylenebilir. Yazıldığı döneme 

göre oldukça yalın bir dili ve akıcı bir üslubu vardır. Manzumeden şairin 

sanatını gösterme kaygısı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu da şairinin geniş bir 

kitleye ulaşma ve anlaşılır olma düşüncesini taşıdığını hatıra getirmektedir.   

Dilin canlılık özelliğinin doğal bir sonucu olarak günümüzde pek 

kullanılmayan yaraklan-, biti, tamu, od, öri gibi bir kaç kelimeyle o-durur, 

mecnun-durur, ol-uban, ṭutuş-uban, uç-uban, yat-uban; ol-avuz; bul-ısardır, 

ol-ısardır, ṭol-ısardır, gel-iserdür, öl-iserdür örneklerindeki gibi çekim 

unsurları ve alma-ġıl, baġla-ġıl, ṣanma-ġıl, olma-ġıl, urma-ġıl, eyle-gil 

kelimelerinde emir morfemi tespit edilmiştir.  

Arapça kurala göre oluşturulmuş tamlamanın bulunmadığı manzumede 

Farsça kurala göre oluşturulmuş 12 tamlama vardır:  

ṣūret-i insān (2a/1), fā‘il-i muḫtār (2a/1), ayet-i Ḳur'ān (2a/5, 2b/6, 2b/7), 

cennet-i rıḍvān (2b/8), derd-i ilahī (2b/9), ẕevḳ-i ‘işret (3b/18), dār-ı 

miḥnet (3b/18), dār-ı selāmet (5b/42), ḳavl-i ef‘āl (6a/44), Ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ 

(6a/45), ravża-ı bostān (7a/58), nār-ı cehennem (8a/68). 

3.5. Kitab-ı Hakk'a Şükür'ün Diğer Nüshaları 

Hakk'a Şükür Kitabı'nın diğer nüshalarını bulmak için yapılan 

araştırmada, şimdilik, aynı isimde bir başka eser tespit edilemedi. Ancak bu 

manzumenin metnine bazı araştırmacıların farklı adlarla yayınladıkları 

çalışmalarda rastlandı. Tenkitli metinde de kullanılan bu nüshalar aşağıda 

sıralanmıştır: 
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1. Millî Kütüphane (MK2) 

Koleksiyon: Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonu 

Eser adı: Dâstân-ı Nasihat 

Yazar adı: Rıza Paşa 

Yer numarası: 06 Mil Yz A 4736 

Ölçüleri: 180x122-140x90 mm 

Yaprak sayısı: 1b-6b 

Satır sayısı: 14 

Yazı türü: Harekeli nesih 

Kâğıt türü: Suyolu filigranlı 

Cilt: Ciltsiz. Yaprakları rutubet lekelidir. 

Başı: 

Ḥaḳa şükr idelim her bār  yaratdı ṣūret-i insān 

Sonu: 

Tamam oldı bu kitāb  oḳuyana çoḳ sevāb 

2. Millî Kütüphane (MK3) 

Koleksiyon: Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonu 

Eser adı: Pend-nâme 

Yazar adı: Za'ifî 

Müstensih adı: Seyyid İbrahim 

Yer numarası: 06 Mil Yz A 1819 

Ölçüleri: 210x147-150x82 mm 

İstinsah tarihi: 1168 (1754) 

Yaprak sayısı: 12 

Satır sayısı: 15 

Yazı türü: Harekeli nesih 

Kâğıt türü: Harf filigranlı 

Cilt: Ciltsiz 

Yaprakları rutubet lekeli eser, Osmanlı edebiyatıyla ilgili olup Ahmet 

Halit Yaşaroğlu'ndan satın alınmıştır. 

Başı: 

Hak'a şükr idelim her bâr  yaratdı suret-i insân 

Sonu: 

Veli odur sana lâyık  idesin afv ile gufrân 
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3. Süleymaniye Kütüphanesi (M) 

Koleksiyon: Mihrişah Sultan 

Yer numarası: 384/1 

İstinsah tarihi: 1202 (1787) 

Ölçüleri: 212x155 mm 

Yaprak: 97a-102a 

Satır sayısı: 15 

Yazı türü: Nesih 

Kâğıt türü: Avrupa kâğıt 

Cilt: Yeşil kumaş kaplı ve mıklepli. 

Başı: 

Hak'a şükr idelim her-bâr  yaratdı suret-i insân 

Sonu: 

Odur yine ana lâyık  iderse afv ile gufrân 

4. İBB Atatürk Kitaplığı (AK) 

Eser adı: Mecmua-i Hikâyât 

Yer numarası: Bel_Yz_K.000633 

İstinsah tarihi: 1137 (1724) 

Ölçüleri: 210x150 mm. İç ölçüleri muhtelif. 

Yaprak: (182) 23b - 31b  

Satır sayısı: Muhtelif 

Başı: 

Ḥaḳḳ'a şükr idelim her bār  yaratdı ṣūret-i insān 

Sonu: 

Velī oldur saña lāyıḳ  idesin ‘afv ile ġufrān  

5. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi (K) 

Eser adı: Pend-nâme 

Yazar adı: Za'ifî 

Yer numarası: BY 7890/4 

Yaprak: 133b-136b 

Satır sayısı: Muhtelif (12, 13, 15) 

Yazı türü: Nestalik 

Başı: 

Ḥaḳḳ'a şükr idelim her bār  yaratdı ṣūret-i insān 

Sonu: 
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Bu kez nevbet saña yitmiş  yaraḳlan göçmege iy cān 

6. Erzurum Kütüphanesi (E) 

Eser adı: Kitâb-ı Şükr-nâme 

Yazar adı: Erzurumlu İbrahim Hakkı 

Müstensih adı: Muhammed bin İsa El-Erzurûmî 

Kayıt numarası: 23982 

Ölçüleri: 225x160-160x100 mm 

İstinsah tarihi: 1271 (1854) 

Yaprak sayısı: 6 

Satır sayısı: 19 

Yazı türü: Harekeli nesih 

Kâğıt türü: Harf filigranlı 

Cilt: Kahverengi deri cilt. 

Yıpranmamış. Başlığı kırmızı mürekkeple yazılmış. Sayfalar kırmızı 

renkli tek çizgili cetvel içine alınmıştır.  

Başı: 

Hakk'a şükr idelim her-bâr  yaratdı sûret-i insan 

Sonu: 

Velî oldur sana lâyık  idesin afv ile gufrân 

7. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi (AÖ)  

Yer numarası: 1829 

Yaprak: 81-87 

Yazı türü: Harekeli nesih 

Cilt: Eski. Sonradan ebrulu karton kapakla kaplanmış 

Başı: 

Hak'a şükr idelüm herbâr  yaratdı sûret-i insân 

Sonu: 

Girüye kalan alçakdur olurlar son ucı pişmân 

8. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Koleksiyonu (OE) 

Eser adı: Mecmûa 

Yazar adı: Mehmed Mısrî? 

Yer numarası: OE. Yz. 1385 

Yaprak sayısı: 4a-6b 

Başı: 

Hakk'a şükr idelim her bâr  yaratdı suret-i insân 
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Sonu: 

Geriye kalan alçakdır  olurlar son ucu pişmân 

9. Sadettin Eğri (SE) 

Eser adı: Kitâb-ı Hakâyık 

Yazar: Muhammed bin Muhammed el-Garîb Antâkiyye 

Yaprak sayısı: 6 

İstinsah tarihi: 1318 (1900) 

Başı: 

Hakk'a şükr idelim her-bâr  yaratdı sûret-i insân 

Sonu: 

Neden fi‘lim sana lâyık  idesin afv ile gufrân 
 

3.6. Eserin Adı, Müellifi ve Diğer Nüshaları Hakkında 

Değerlendirmeler 

Şimdiye kadar tespit edilebilen bütün nüshaları incelendiğinde, ihtiyatı 

elden bırakmamak kaydıyla, bu manzumenin Niyâzî-i Mısrî'nin şiirlerinden biri 

olması kuvvetle muhtemel görünmektedir. Erdoğan'ın (2012) da nüsha 

farklılıklarını gösterdiği OE ve AÖ nüshalarında Mısrî mahlasının kullanılması 

ve üslup ayniyeti bu iddianın mesnedidir. Yine de aynı mahlası kullanan 

şairlerin eserlerinin birbirine karıştığı ve haksız sahiplenmeler de hatırda 

tutulmalıdır. Aşkar (2007), on dört Türkçe ve beş Arapça eseri bulunan 

Mısrî'nin asıl adının Muhammet/Mehmet olduğu ve 1027/1618'de Malatya'da 

doğduğu bilgisini verir. İlim tahsil etmek amacıyla bir süre Mısır’da bulunması 

sebebiyle eserlerinde, Mısrî ve Niyâzî mahlasını kullanmıştır. Limni'de 

1105/1694 yılında vefat eden ve Halvetiyye’nin dört ana kolundan 

Ahmediyye’nin Mısriyye kolunun pîri olarak kabul edilen Mehmet, Niyâzî-i 

Mısrî, Mısrî Niyâzî ve Şeyh Mısrî adlarıyla tanınmıştır. 

MK2 rumuzuyla işaretlediğimiz nüshayı yayınlayan İspirli (2016), 

toplam 26 varaklık eserin 1b-6b sayfaları arasında bulunan Dâstân-ı Nasihat 

adındaki bu eserin, şimdilik, başka bir nüshasına rastlamadığını, kütüphane 

kaydında yazar olarak her ne kadar Rıza Paşa ismi geçmiş olsa da bu ismin 

eserin herhangi bir yerinde geçmediğini ve 13. veya 14. yüzyılda yazılmış 

olabileceğini tahmin ettiği yazmanın 25b ve 26b sayfalarındaki H 1234 

kaydından M 1818-1819 tarihinde yazıya geçirildiği bilgisini verir. Bu 

manzumede 71 dörtlük bulunmaktadır. 
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Kütüphane kaydında eser adı Pend-nâme, müellif adı Za'ifî olarak 

yazılan nüshayı (MK3) çalışan Aykanat (2017), Türk edebiyatında Za'îfî 

mahlaslı yedi şair hakkında kısa bilgi verdikten sonra bu manzumenin Kanuni 

Sultan Süleyman'ın saltanatında hayatta olan Za'îfî'ye ait olabileceği 

öngörüsünde bulunur. Kütüphane kayıtları her zaman kesinlikle doğru 

olamayabileceği için künyede verilen bilgilerin ihtiyatla değerlendirilmesinin 

daha doğru bir yaklaşım olduğu, alan uzmanlarının aynı fikirde oldukları 

hususlardan biridir. İstinsahı 1754'te yapılan bu nüsha 69 dörtlükten ibarettir.  

Mihrişah (M) nüshasını esas alan Erdoğan (2012), 77 dörtlük hâlinde 

verdiği manzumenin tam olduğunu, dikkatli bir müstensihin elinden çıktığını, 

hicrî 1202'de istinsah edildiğini ancak mahlasın geçmediğini vurgular. 

Karşılaştırma yaptığı diğer nüshalardaki (AÖ, OE) üslubun da Niyazi'ninkine 

çok benzediğini belirtir. Ayrıca bir çok karineye rağmen yine de eserin 

Niyazi'ye ait olup olmadığı hususunda ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtme 

lüzumunu duyar.  

Atatürk Kitaplığı BEL Yz K0633 numarada Mecmua-i Hikâyât (AK) 

adıyla kayıtlı mecmuayı doktora tezinde inceleyen Doğan (2022), mecmuanın 

23b ile 31a sayfaları arasında bulunan bu manzumeyi -ān redifli kaside alt 

başlığıyla adlandırır. Nazım türünü nasihâtnâme, nazım şeklini ise kaside 

olarak kaydeder. Ancak bu manzumenin aruzla yazılması ve kafiye düzeni 

sayılmazsa içerik bakımından kaside nazım şekliyle örtüştüğünü söylemek 

zordur. Doğan (2022), eserin müellifi hakkında Erdoğan'a ve Aykanat'a atıfta 

bulunarak Mısrî ve Za'îfî isimlerini de şüpheli olarak işaretler. Bizim 

çalıştığımız nüshayla en az farklık gösteren ve 1724'te istinsah edilen bu 

nüshada 74 beyit/dörtlük vardır. 

K nüshasında da eserin adı ve müellifi yazılmamıştır. Eserin adı (Pend-

nâme) ve müellifi (Za'îfî) Aykanat'tan atıfla Fidan (2018) tarafından verilmiştir. 

Bu hususta daha ihtiyatlı olunması gerektiğine yukarıda işaret edildi. Toplam 

51 dörtlük bulunan bu nüshada 6 mısra eksiktir. 

Göçgün (1986) makalesinde Kitâb-ı Şükr-nâme (E) adındaki eserin 

müellifini Erzurumlu İbrahim Hakkı olarak belirtmiş olsa da bu veriye nasıl 

ulaştığından bahsetmemiştir. Bu manzumenin diğer nüshaları ve istinsah 

tarihleri göz önünde bulundurulduğunda eserin Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait 

olma ihtimali çok zayıftır. Niyâzî-i Mısrî'nin (1618-1694), İbrahim Hakkı 

(1703-1780) doğmadan yıllar önce vefat ettiğini de hatırlatmakta yarar vardır.  
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Erdoğan (2012) yazmanın sonundaki kapağın iç yüzünde bulunan 

"müstensih pederi Tatar Ahmed Ağa 1190, vâlidesi Fatma Kadın 1217, biraderi 

Mehmed Şükrî Efendi 1246" kayıtlarının yazmanın istinsah tarihini yaklaşık 

olarak tahmin etmede bir fikir verebileceği kanaatindedir. Mısrî mahlasının 

bulunduğu AÖ nüshası da OE nüshası gibi 31 dörtlüktür. 

Tatçı (2011), son dörtlüğünde Mısrî mahlasının yer aldığı bu 

manzumenin (OE) basılı divanlarda olmadığını, metnin "Mısrî resâili" 

arasından tespit edildiği bilgisini verir. Bu manzumenin başında diğerlerinden 

farklı olarak “Kutbü’l-ârifîn sultânü’l- âşıkîn merhûm ü mağfûrleh Hazret-i 

şeyhü’ş-şuyûh Mısrî Mehmed Efendi erbâb-ı sülûku irşâd için nasîhat 

yüzünden terbiye buyurdukları elfâz-ı dürer-bârlarıdır ki tahrîr olundu. Allahu 

Teâlâ mucibiyle amel eylemekliğe cümlemize muvaffak eyleye amîn” ifadesi 

vardır. 

Eğri (2016) kendi özel kütüphanesinde (SE) tek nüshası bulunduğunu 

ifade ettiği Kitâb-ı Hakâyık'ın sonundaki "Ketebehû el-kitâbü Muhammed bin 

Muhammed Garib Antakiyeli fi-Şa'ban 1318" ferağ kaydından hareketle 

müellifin adı geçen şahıs olduğu kanaatine varmıştır. Yazmanın tavsifine dair 

yukarıdakilerden başka bilginin bulunmadığı çalışmadaki dörtlük sayısı 71'dir. 

Eğri, makalesinde bu yazmayı Nusayri evliyası Şeyh Muhammed el-Garîb'le 

ilişkilendirmiş ve Nusayrilik hakkında da bilgi vermiştir. Bu çalışmadaki diğer 

nüshalar ve bunların istinsah tarihleri, bu eserin tek olmadığını ve adı geçen 

kişinin eseri olamayacağını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

ferağ kaydındaki ifadenin müellifi değil, müstensihi işaret ettiği ortadadır. Zira 

bir nüshası 1724'te çoktan istinsah edilmiş bir eserin 1900'de istinsah edilen 

nüshası ilk ve tek olamaz. Çok önceden bilinen ve yaygın olan bu manzumeyi 

el-Garîb kendisi için çoğaltmış olmalıdır. 

Ayrıca Aykanat'ın çalıştığı MK3 nüshasının neredeyse aynısı Pend-

name-i Za'ifî başlığıyla https://tinyurl.com/2jxv3b3j (Erişim tarihi: 16.11.2022) 

internet bağlantısındaki blogta da vardır. Buradaki metnin kaynağı 

belirtilmemiştir. Blog sahibinin müstear adından başka bir bilgi de yoktur.  

Nüshalar mukayese edildiğinde özellikle takdim tehirler, vezin 

bozuklukları, müstensihten veya okuyandan kaynaklanan yanlış yazımlar 

dikkati çekmektedir. 

Yukarıda verilen bilgilerden bu eserin çok okunduğu, beğenildiği ve bu 

sebeple çok kopya edilmiş olabileceği sonucunu çıkarmak mümkündür. 
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Yaptığımız çalışmadan bu manzumeye isimsiz/başlıksız veya başka adlarla bir 

çok mecmuada ya da eserde rastlanılabileceği izlenimini edindik.  

4. Transkripsiyonlu Tenkitli Metnin Kuruluşunda İzlenen 

Yöntem 

a) Başı sonu tam, özenli bir müstensihin elinden çıkmış, harekeli ve 

müstakil bir nüsha olması sebebiyle MK1 nüshası esas alındı. 

b) Şimdiye kadar tespit edilebilen diğer bütün nüshalardaki farklılıklar 

aparatta nüsha rumuzlarıyla gösterildi. Nüsha farkları, kimesne: kimseye K, M, 

MK3, AK; örneğindeki gibi metnimizdeki şeklinden sonra iki nokta işareti 

konarak diğer nüsha(lar)daki şekli yazıldı ve nüshalar rumuzlarıyla aralarına 

virgüller konarak gösterildi. Aynı dörtlükteki diğer farklılıklar birbirlerinden 

noktalı virgül işaretiyle ayrıldı. Diğer nüshalar makale olarak yayınlanmış 

bulunduğundan nüsha farkları gösterilirken araştırmacının metnindeki yazımı 

esas alındı. Yanlış okunmuş olma ihtimali bulunan kelimeler için parantez 

içinde uyarı yapıldı. Vezin bozukluklarının ve takdim tehirlerin 

müstensihlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. 

c) Manzumenin vezni başta gösterildi. Yazma, beyitler hâlinde tertip 

edilmiş olduğu hâlde 4 mefâ'ilün kalıbıyla yazıldığı ve abab, cccb, dddb, ... 

kafiye düzeniyle tertip edildiği için, diğer araştırmacıların da yaptığı gibi, 

dörtlükler hâlinde yazıldı. Dörtlüklere de sıra numarası verildi. 

ç) Mısra başlarında ve özel isimlerde büyük harfler kullanıldı. Metindeki 

tek ayet, eğik yazıyla işaretlendi ve Türkçe anlamı dipnotta verildi. 

d) Müstensihlerden kaynaklandığı değerlendirilen bazı eklerin yanlış 

yazılması gibi yazım hataları aparatta gösterilmedi. Türkçe kelimelerin 

sonunda be ile yazılan ve p okunan harf (ṕ) ile, cim ile yazılan ve ç okunan harf 

(ḉ) ile gösterildi. 

e) Metinde Times New Roman Tr fontu ve transkripsiyonu kullanıldı. 

f) Nüsha farklılıklarını gösterirken kullanılan rumuzlar, kısaltmalarda ve 

Kitâb-ı Hakk'a Şükür Nüshaları alt başlığı altında nüsha adları yanında 

parantez içinde verilmiştir. 
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DİL ÖZELLİKLERİ 

İncelememize konu olan eserin şu ana kadar tespit edilen nüshalarının en 

eski tarihlisi 1137 (1724), en yeni tarihlisi 1322 (1904) yılında istinsah edilmiş 

olsa da eserde Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerine rastlanmaktadır. Giriş 

bölümünde de belirtildiği üzere Mısrî'nin halkın konuşma diliyle yalın bir 

anlatımı seçmesi yanında günümüzde arkaik olarak değerlendirilebilecek ve 17. 

yüzyılda da çok kullanılmayan bazı kelimelere bile eserlerinde yer vermesi 

etken unsur olabilir.  

Eski Anadolu Türkçesi sahasında/döneminde yazılan eserler üzerinde 

günümüze kadar yapılmış çok sayıdaki çalışmayla bu alanın temel dil bilgisi 

özellikleri, çoğunlukla da aynı veya biri diğerine benzer yöntemlerle tespit 

edilmiştir. Bunlar arasında tanınmış bilim insanları tarafından dönemin bütün 

özelliklerini ayrıntılarıyla işleyen temel başvuru kaynakları da vardır. Bu 

sebeple bu manzumenin dil incelemesi yapılırken tespiti zaten yapılan 

hususların metindeki örnekleriyle klişe hâlinde sıralanması yersiz sayıldı. İmla, 

ses ve yapı bilgisi bakımından dikkati çeken hususlar alt başlıklar hâlinde 

sıralandı.   

1. Yazım Özellikleri 

Çalışmanın sonundaki tıpkıbasımda da görüleceği üzere 1322/1904'te 

istinsah edilen manzumenin diğer eserlerle ve nüshalarla karşılaştırıldığında 

imlasının daha düzenli ve tutarlı olduğu söylenebilir. Yine de seslerin, eklerin 

ve kelimelerin imlasında çoklu örneklerle nüshaya özgü yazım şekilleri vardır. 

Az sayıdaki bu özellikler alt başlıklar hâlinde aşağıda örneklenmiştir: 

1.1. Seslerin Yazılışı 

a) A ünlüsü kelime başında, ortasında ve sonunda genellikle elifle 

yazılırken ṣaḳın (3a/10)  َْصقيِن örneğinde harekeyle yazılmış, ḳara (6b/50) َْقٰاره 

örneğinde görüldüğü gibi uzun ünlü olmasa da başta ve ortada elifle yazılıp dik 

üstünle işaretlenmiş ve bu kelimede sonda güzel he ( ْه ) ile yazılıp üstünle 

harekelenmiştir. 

b) E ünlüsü başta elifle, ortada daima üstünle yazılmıştır. 

c) I ve i ünlüleri başta elifle esre veya elif ve ye ile, ortada ise esreyle 

yazılmıştır. 
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ç) Türkçe kelimelerde ilk hece dışında o ve ö sesleri bulunmadığından 

bu sesler elif ve vavla yazılıp ötreyle harekelenmiştir. 

d) U ve ü sesleri ise başta elif ve vavla, sonda ise vav yanında elifle 

yazılmıştır. Bu manzumede yazımın henüz tam anlamıyla yerleşmediği bazı 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde görülen, daha sonraki dönemlerde ise 

arkaik yazım biçimlerinden biri olarak değerlendirilen bir yazım şekli tespit 

edilmiştir. Kelimenin son sesindeki vavın u/ü şeklinde sadece ünlü 

okunabileceğini işaretlemek üzere vav yanına elif harfi yazılmıştır. Metinden 

seçilen örnekler şunlardır: 

delü (4b/34) دَٔىلُوا 

ḳamu (2a/2) قَمُوا 

paṣlu (4b/34) لُوا  پاَص 

tatlu (5b/39) تاَت لُوا 

ṭopṭolu (4b/34) طُوبطُلُوْا 

udlu (5b/39) اُد لُوا 

ulu (8a/68) اُولُوا 

uslu (4b/34) لُوْا  اُوص 

eyü (6a/45) اَيُوا 

yaṣlu (4b/34) لُوا  ياَص 

yatlu (5b/39) ياَت لُوا 

e) Ünsüzlerin yazımı diğer EAT metinlerinden farklılık göstermez. 

Sadece vezin zarureti sebebiyle Ḥaḳḳ'a kelimesinin şeddesiz olarak Ḥaḳ'a 

şeklinde yazılması dikkat çekmiştir. 

1.2. Eklerin Yazılışı 

a) Bu manzumedeki eklerin imlası, EAT metinlerinden tespit edilen ve 

klişeleşen yazımlardan pek farklı değildir. Aşağıda örneklendiği üzere aynı 

ekin farklı harekelendiği kelimelerle bildirme ekinin eski ve yeni şeklinin 

kullanıldığı kelimeler tespit edilmiştir: 

bunıñ (3a/13)  ْبُونِك bunuñ (3b/16)  ْبُونُك 

geliserdir (7b/64)  ِْدر دُرْ  geliserdür (6b/50) َكليَِسر   َكليَِسر 

oldur (2a/2)  ْاُول دُر odurur (2a/3)  ْاُودُوُرر 

mecnūndurur (9a/77)  َْمجنُوندُُرر 

müşkildürür (9a/79)  ُْمشِكلدُُرر 

b) Üç kelimede belirtme hâli eki nazal n (sağır kef) ile yazılmıştır: 
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himmetiñ (3b/20) ِْت ڭْ ِهمَّ  

ḳulaġıñ (2b/7) ُِْغكْ َالْقو  

ṣoñıñ (3a/13) ُِْڭڭْ صو  

c) Emir morfemi -ġıl/-gil, iki örnek dışında ِكل / -ِغل- şeklinde yazılmıştır: 

almaġıl (3b/17)  ْاَلماَغيِل 

olmaġıl (3b/20)  ْاُولماَغيِل 

ç) Soru eki bir kelimede bitişik yazılmıştır: 

işitmedin mi (6b/49) ِْايِِشتَمِدن مى 

d) Bildirme eki, hem düz ünlüyle hem yuvarlak ünlüyle tespit edilmiştir. 

Ayrıca üç kelimede ekin eski -dUrUr şekli de tespit edilmiştir: 

dünyā+dır (9a/77)  ْدُن يٰاِدر 

degil+dir (8b/75)  ْدَِكل ِدر 

bu+dur (2b/6)  ْبُودُر 

o+dur (2a/2)  ْاُودُر 

ol+dur (2a/1, 2a/2, 2a/43, 8b/75) ْ اُولدُر 

gerek+dür (2a/2)  ْدُر  َكَرك 

ḳalbi+dür (5a/34)  ْقَلبِدُر 

o+durur (2a/3)  ْدُوُرر  او 

mecnūn+durur (9a/76)  َْمجنُون دُوُرر 

müşkil+dürür (9a/78)  ُْمشِكل دُُرر 

1.3. Kelimelerin Yazılışı 

a) Manzumede geçen gönül kelimelerinin hepsi ل  .şeklinde yazılmıştır كُوؤُ

b) Ve bağlaçları vav üzerine esre konularak َْو şeklinde yazılmış diğerleri 

(2b/6, 3a/14) vav üzerine ötre konularak ۇ  ü şeklinde yazılmıştır. 

c) Birkaç kelimenin ikili yazımı tespit edilmiştir. Bunların müstensihin 

dikkatsizliğinden kaynaklanması muhtemeldir: 

‘aşḳı (6a/45)                    َِْعشقى     -       ‘ışḳı (8b/72)                ِِْعشقى         

odur (2a/2)                       ْاُودُر       -        oldur (2a/2, 2a/4)         ْاُول دُر  

ç) Aşağıdaki kelimeler bitişik yazılmıştır: 

ne dir (2b/7)    ْنَديِر 

ne şekil (7b/60)    ْنََشِكل 

ne yatarsın (9a/79)    ْنَياتَرسيِن 

ne yatursın (3b/18)    ْنَٰياتُورسيِن 

ol dem (6b/54)    ْاُول دَم 
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sen de (6a/45, 6b/52)7a/58, 7b/62)   ََْسن ده 

ki bir gün (6b/52)    ْكُون  ِكبِر 

girmiş iken (6a/47)    ْكيِرِمشَكن 

1.4. Tamlamaların Yazılışı 

Farsçanın kuralın göre oluşturulan tamlamalardan ikisi esreyle 

işaretlenirken diğerleri ye ( ى ) harfiyle ve esreyle yazılmıştır: 

dār-ı miḥnetde (3b/18) َْداَِرِْمحنَت ده 

ẕevḳ-i ‘işretde (3b/18) َْذَوِقِْعشَرت ده 

fā‘il-i muḫtār (2a/1)  ْفاَِعلِىُْمختاَر 

ṣūret-i insān (2a/1)  ْصُوَرتِىْاِنساَن 

cennet-i rıḍvān (2b/8)  َْجنَّتِىِْرضواَن 

derd-i ilahīden (2b/9)  ْدَرِدْاِلَهيِدَن 

2. Ses Bilgisi  

2.1. Ünlüler 

Ünlülerle ilgili ses değişmeleri ve ses olaylarından metnimizde tespit 

edilenler örnekleriyle aşağıda sıralanmıştır: 

a) i/e sorunu (i>e, e>i, i>ê): Bu ses değişmesinin karışık bir konu olduğu 

malumdur. İmlada elif ve ye ile yazılan i ünlüsünün e olarak da telaffuz edildiği 

bilinmektedir. Metnimizde i ile yazılan ve bugün e ile söylenen kelimeler 

şunlardır:  

bislen- : beslenmek 

di- : demek, söylemek 

diril- : derilmek, toplanmak 

gice : gece 

giri : geri 

il : el, yabancı 

iriş- : erişmek, ulaşmak 

it- : etmek, yapmak 

vir- : vermek 

yi- : yemek 

yir : yer 

yit- : yetmek, ulaşmak 
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Metinde e ile yazılan ve bazı ağızlarda bu şeklini koruyan eyü < edgü 

"iyi" kelimesinin tek örneği vardır. 

Ayrıca Eski Anadolu Türkçesi metinlerine iy şeklinde veya iy/ey 

şeklinde karışık olarak kullanılan seslenme edatı, metnimizde hep ey şeklinde 

yazılmıştır. 

b) u/o değişmesi: Aynı şekilde yazıldığından o, ö, u, ü seslerini ayırt 

etmek güçtür. Bu yüzden genel kabule uygun olarak uyan-, yürü- kelimeleri bu 

şekilde okundu. 

c) Artlık-önlük uyumu: Metindeki Türkçe kelimelerin köklerinde ve 

eklerinde bu uyumun tam olduğu görülmüştür. Tek istisna inan kelimesidir.  

ç) Düzlük-yuvarlaklık uyumu: Bu uyum dışında kalan kelimeler, 

aşağıda sıralanmıştır: 

-Up  : ḳaluṕ, uyanmayuṕ, varuṕ, yanuṕ, eyleyüṕ, gelüṕ, virüṕ 

-Ur- : bilür-, bitürür, dökilür, incidür (incitir) 

-dUr- : baldur; emrindedür, geliserdür, gerekdür, ḥāldür, işidür, 

ḳalbidür, muḳātildür, öliserdür 

-sUn : olmasun, irmesün 

+düñ : bildüñ 

+ın : yolında 

+üñ : elüñi 

-(I)l : ṣorıla, dökilür, sürile 

delü, ḳamu, paṣlu ve yatlu kelimelerindeki yuvarlak ünlülerin herhangi 

bir sebebi yoktur. 

d) Ünlü türemesi: Metinden tespit edilen tek örnek ‘aḳıl kelimesindedir. 

e) Ünlü düşmesi: Türkçenin sonda bulunabilecek ünsüz gruplarından 

olmayan alınma kelimelerde iki ünsüz arasında türetilen ünlüler, bu kelimelerin 

ünlüyle başlayan bir ek alması durumunda düşer ve kelime özgün şekline döner. 

Metnimizden bu niteliktekilerden şu örnekler seçilmiştir: 

cevri, emrinde, emrini, ismi, ḳabrin, naḳşı, ‘ömrin, ‘ömriñi, vaḳtinde  

Bunların dışında Türkçe kelimelerde tespit edilen ve ünlü düşmesi 

bulunan kelimeler ise şunlardır:  

bislenen, imdi, virirlerse, yirerlerse, severlerse, sögerlerse 

f) Kaynaşma: Ünlüyle biten bir kelimeyi ünlüyle başlayan bir kelime 

takip ettiğinde ünlülerden biri düşerek kaynaşma olur. Metnimizdeki örnekleri 

şunlardır: n'itdi, n'olasın. 
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2.2. Ünsüzler 

Metnimizden tespit edilen ünsüz değişmeleri/gelişmeleri ve ünsüzlerle 

ilgili ses olayları örnekleriyle aşağıda sıralanmıştır: 

a) ḳ/ḫ değişikliği: Türkçede ḫ sesi yoktur. Bugün Türkçe kelimelerde 

yazı dilinde h ile yazılan ses, Eski Türkçede ḳ ile yazılmıştır. Bu ses, 

metnimizdeki ḳanı kelimesinde eski şekliyle, daḫı kelimesinde sonraki şekliyle 

tespit edildi. Bu sızıcılaşma örneğidir. 

b) k-/g-, ḳ/ġ değişikliği: Eski Türkçede bazı kelimelerin başında bulunan 

k ve ḳ sesleri Batı Türkçesinde g ve ġ şeklinde gelişmiştir. Bu aynı zamanda 

ötümlüleşmedir. Metnimizde bu durumu örnekleyen kelimeler şunlardır:  

geḉ, gel-, gerek, getür-, giri, giy-, göç-, gönül, gör-, göz, gül-, gün 

c) ġ ve g seslerinin gelişmesi: Ses olaylarından yutulma olarak da 

adlandırılır. Tarihî süreçte kelimelerin sonunda ve bazı eklerin başında Batı 

Türkçesinde düşen bu seslerin bulunduğu kelimelerden metnimizde şunlar 

bulunmaktadır:  

ḳamuġ>ḳamu, ḳatıġ>ḳatı, uluġ>ulu 

kergek>gerek, ḳulġaḳ>ḳulaḳ 

-ġan, -gen> -an, en: bozan, düzen, gelen, iden, uyanan, yatan, yazan 

ç) b/v değişmesi: Eski Türkçedeki b ünsüzünün sızıcılaşması sonucunda 

ortaya çıkan bu ses olayının metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

b->v- : bar>var, bir->vir-, (tutuvir-), biz>-vuz (olavuz) 

-b>-v : seb->sev- 

-b>-v>ø : sub>suv>su 

d) ç ünsüzünün ötümlüleşmesi: Eski Türkçedeki ç ötümsüz sesinin 

yerini ötümlü karşılığı c ünsüzüne bırakması olayıdır. Metnimizde kelime 

başında ve sonunda örneği yoktur:  

gelicegin, gelicek, göricek, gidicek, giricegin, viricegin, ṣonucı 

e) t/d değişmesi: Eski Türkçede kelime başında d- sesi bulunmadığından 

t- sesi yerini zamanla ötümlü karşılığı d- ünsüzüne bırakır. Bazı kelimelerde ise 

korunur: 

t- şeklinde kalanlar: ṭaġlar, ṭartıla, ṭaşa, ṭaşına, ṭatlu, ṭolısardır, ṭopraḳ, 

ṭoṕṭolu, ṭurasın, ṭut, ṭutıvir, ṭutma, ṭutmış, ṭutuşuban 

d-'ye dönüşenler: degil, degildir, dek, delü, dil, dilde, dilleri, dir, dirile, 

dişin, dök, dökilür 
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f) Sedalılaşma: İki ünlü arasında kaldığında sedalılaşarak (ḳ>ġ, k>g) ġ, 

g ve (t>d) d sesine dönüşen seslerin olduğu kelimeler şunlardır:  

çoġın, ḳulaġıñ; gider, gidersin, gidiser, incidür,  itmege, itdigine, yurdın 

g) Ünsüz türemesi: Metnimizde yardımcı -y- ve -n- sesleri dışında ünsüz 

türemesi örneği yoktur: 

‘abāsı-n-ı, ‘ahdi-n-e, ‘aybı-n-ı, ‘aẕābı-n-ı, başı-n-a, diyārı-n-da, eli-n-den, 

ḥāli-n-e, ḥalḳı-n-ı, ḫarābı-n-ı, ḫayrı-n-ı, ḥicābı-n-da, içi-n-de, ḳamu-n-ıñ, 

ḳażāsı-n-da, kimi-n-iñ, libāsı-n-ı, resūli-n-e, serābı-n-ı, ṣoñı-n-a, su‛ali-

n-de, yiri-n-de 

dünyā-y-ı, dünyā-y-a, eyle-y-e, eyle-y-en, eyle-y-üṕ, görme-y-e, hevā-y-

a, irme-y-e, ḳalma-y-a, ḳamu-y-ı, ḳo-y-uṕ, perde-y-i, ola-y-ım, olma-y-

a, uyanma-y-uṕ 

ğ) Göçüşme: Metinde kervān kelimesi, kevrān şeklinde yazılmıştır. 

Müstensihin dikkatsizliğinden kaynaklandığı düşünülerek bu, kervān şeklinde 

okunmuştur. 

h) Hece düşmesi: Metnimizde tur- fiilinden ortaya çıkan -durur yüklem 

ekinin -dur şekli de kullanılmıştır:  

mecnūndurur, odurur, müşkildürür; ‘adūdur, baldur, budur, odur, 

oluṕdur, işidür, muḳātildür, öliserdür, emrindedür, geliserdür, gerekdür, 

ḥāldür, ḳalbidür 

3. Şekil Bilgisi 

Gramatikal dizinde ve ekler dizininde bütün çekim ekleri verildiği için 

bu bölümde metinde geçen yapım ekleri örneklendikten sonra sadece dikkati 

çeken biçim özellikleri üzerinde durulacaktır. Kelimelerin geçtiği yerler 

dizinlerde verildiği için burada ayrıca gösterilmemiştir. 

3.1. Kelime Türetme (Yapım Ekleri) 

Metinden tespit edilen yapım ekleri aşağıda sıralanmıştır: 

a) İsimden isim yapma ekleri: 

+daş : yol+daş 

+düz : gün+düz 

+lU : paṣ+lu, ṭat+lu, ud+lu, us+lu, yas+lu, yat+lu 

+sIz, +sUz : imān+sız, ud+suz 

+z : gö+z 

b) İsimden fiil yapma ekleri: 
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+l- : diri+l-e 

+lA- : baġ+la-ġıl, ısmar+la-dı, yaraḳ+la-n, göz+le-, iz+le- 

c) Fiilden isim yapma ekleri: 

-I+, -U+ : bit-i+ler, ṭol-u 

-k+ : döşe-k, yara-ḳ-lan 

-mUr+ : yaġ-mur 

-z+ : sö-z+ler 

İsim-filler: 

-mAK+ : it-meg+e 

Sıfat-fiiller: 

-dIk+ : it-dig+ine 

-(y)An+ : boz-an, ḳal-an, ol-an, ur-an, uyan-an, yaġdur-an, yat-

an; eyle-y-en, gel-en, giy-en, id-en, öl-en+ler 

Zarf-fiiller: 

-e+, -(y)I+ : seç-e gör, ṭut-ı vir 

-(y)Ip, -(y)Up+ : ḳo-y-uṕ, ol-uṕ+dur, var-uṕ, yan-uṕ, eyle-y-üṕ, gel-üṕ, 

göç-üṕ, iç-üṕ, id-üṕ, vir-üṕ 

-(y)IcAK+ : gel-icek, gid-icek, gör-icek 

-ken+ : girmiş i-ken 

-UbAn+ : gel-üben, ṭutuş-uban, yit-üben 

ç) Fiilden fiil yapma ekleri: 

Ettirgenlik ekleri 

-DUr- : yaġ-dur-an, ṣaḳın-dur-ma 

-Ur- : bit-ür-ür 

-t- : inci-d-ür, uza-t, uza-t-ma 

Edilgenlik eki 

-l- : sür-i-l-e, ṭart-ı-l-a 

Dönüşlülük eki 

-n- : alda-n-ma, sev-i-n-me, yir-i-n-me 

İşteşlik eki 

-ş- : ir-i-ş-e 

Fiilden fiil yapan diğer ekler 

-mA- : al-ma-ġıl, baḳ-ma, eyle-me, gez-me-gil, gör-me-y-e, 

gözet-me, ir-me-sin, ir-me-y-e, işit-me-diñ, it-me, ḳal-



23 | HAKK'A ŞÜKÜR KİTABI (İnceleme-Metin-Dizinler-Tıpkıbasım) 

 

ma-y-a, ḳat-ma, ol-ma-y-a, ṣan-ma-ġıl, sevin-me, ṭut-ma, 

yıḳ-ma, yerin-me 

3.2. Şekil Bilgisi Bakımından Dikkati Çeken Hususlar 

a) İşaret sıfatı o metnimizde hem o hem ol şeklinde tespit edilmiştir: 

o demde (6b/53), o dem (7b/56); ol dem (6b/54), ol gün (7a/56), ol günde 

(7a/57) 

b) Benzer şekilde o kişi zamiri metnimizde hem o hem ol şeklinde tespit 

edilmiştir: 

odur (2a/2), odurur (2a/3); oldur (2a/1, 2a/2, 2a/43, 3a/10, 8b/75) 

Ayrıca bu kişi zamirinin aña, anı, anıñ, anuñ, anlara şeklinde çekimli 

şekilleri de metnimizde geçmektedir: 

aña (4b/29, 5b/38, 6b/49, 7a/56), anı (4a/25, 6b/49), anıñ (4a/24, 4b/27, 

6a/45, anuñ (2a/1, 2a/2), anlara (7a/58) 

anıñ (3a/12) sözü bir yerde işaret zamiri olarak geçmektedir. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere bu gramer unsurunun 

ikili/üçlü şekillerin birlikte kullanılması eski şekillerinin yavaş yavaş 

bırakılmaya başlanması olarak yorumlanabilir. 

c) Bildirme eki, hem düz ünlüyle hem yuvarlak ünlüyle tespit edilmiştir. 

Bu da ekin düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymaya başlaması olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca ekin eski -dUrUr şekli de üç kelimede kullanılmıştır: 

dünyādır (9a/77), degildir (8b/75); budur (2b/6), odur (2a/2), oldur (2a/1, 

2a/2, 2a/43, 8b/75), emrindedür (2a/1), gerekdür (2a/2), ḥāldür (3a/15), 

ḳalbidür (5a/34) 

o-durur (2a/3), mecnūn-durur (9a/76), müşkil-dürür (9a/78) 

ç) Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde sıkça rastlanan zarf-fiil 

eklerinden -IcAk ve -UbAn zamanla yerini başka eklere bırakmıştır. Metnimize 

üçer örneği tespit edilen eklerden birincisi getirildiği fiile -ınca, -ince anlamını; 

ikincisi -arak, -erek anlamını katmaktadır.  

d) Gelecek zamanın kip eki Osmanlı Türkçesi döneminde de -AcAk 

şeklindedir. Eski Anadolu Türkçesinde -IsAr gelecek zamanın kip eki olarak 

kullanılmıştır. Metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

bulısardır (7b/64), olısar (7a/58, 7b/63, 8a/65), olısardır (5b/42, 7a/55), 

ṭolısardır (6b/49, 7b/64), gidiser (3b/14), geliserdir (6b/50, 7b/64), 

öliserdür (6b/50, 7b/64)  
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e) İncelediğimiz manzume öğüt kitabı olduğu için teklik ikinci kişi için 

emir sözleri çok geçmektedir. Bunların bir kısmında eski emir morfemi -ġıl, -

gil'in kullanılması karakteristiktir: 

añla, aldanma, baḳma, bil, çek, dur, eyle, gözetme, gözle, it, itme, ḳıl, 

oḳı, ṣanma, seçegör, sevinme, ṣor, ṭut, ṭutma, ṭutuvir, uzat, uzatma, vir, 

yan, yaraḳlan, yıḳma 

almaġıl, olmaġıl, ṣanmaġıl, urmaġıl, gezmegil  

f) Bütün, hep anlamındaki ḳamu zamiriyle kimesne belirsizlik 

zamirlerinin de örnekleri metinde geçmektedir. 

g) Belirtme hâli ekinin +(y)I dışında +(I)n/+(I)ñ şeklinde kullanıldığı 

örnekler de vardır: himmetiñ (3b/20), ḳulaġın (2b/7) 

ğ) Sadece birer örnekte çokluk birinci kişi eki -vuz ve -lim şeklinde tespit 

edilmiştir: ola-vuz (8b/74), ide-lim (2a/1) 

Yukarıda tespiti yapılan hususlar incelediğimiz metinde Eski Anadolu 

Türkçesinin bazı karakteristik özelliklerinin varlığını sınırlı kullanımlarla da 

olsa devam ettirdiği gözlenmektedir. 

4. Arkaik Kelimeler 

Manzumeden tespit edilen ve yazıldığı dönem için bile canlılığını 

kaybetmiş olabileceği düşünülen az sayıdaki kelime ve bunların geçtiği yerler 

aşağıdadır: 

bitiler 7b/65, epsem 5a/33, ḳatı (5b/42, 7b/63), öri 7b/60, ṭañ (7a/56), 

yaraḳlan- 6b/51, yatlu 5b/39 
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HAẔA ḲİTĀB-I ḤAḲḲA ŞÜKÜR 

Bismillāhi'r-raḥmani'r-raḥīm 

(mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün) 

.  _  _  _  /  .  _  _  _  /  .  _  _  _  /  .  _  _  _    

 

2a/1  Ḥaḳ'a şükr idelim her bār  

Yaratdı ṣūret-i insān  

Kim oldur fā‘il-i muḫtār  

Anıñ emrindedür eşyā1  

 

[Her zaman Allah'a şükredelim. O insanı yarattı. Seçkin yaratıcı 

odur. Eşya onun emrindedir.] 

 

2  Düzen oldur ḳamu resmi  

Odur iḥyā iden cismi  

Gerekdür kim anıñ ismi  

Ḳamu dilde ola destān2 

 

[O, bütün resimleri çizen ve cisimleri diriltendir. Bu yüzden onun 

adı herkesin dilinde destan olmalıdır.] 

 

3  Cihānı eyleyen pür-nûr  

Ḳamuyu eyleyen ma‛mûr  

Odurur yaġduran yaġmur  

Bitürür baġ-ile bostān3  

 

[Cihanı ışıkla dolduran, her şeyi bayındır eden, yağmuru 

yağdıran, bağı ve bostanı büyüten odur.] 

 

 

 
1 1. eşyā: ekvân OE, SE, K, M, AK  
2 2. resmi: nakşı SE; Ḳamu dilde ola destān: ola her dillere destān K; 2 ve 3. mısra takdim tehirli 

K 
3 3. odurur: odur E, MK2; hem oldur OE, AÖ, SE; oldur K: odur hem M; bitürür: bitüren E, SE, 

OE, AÖ, K, M, MK2, MK3, AK; bitürüp M 
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4  Çün evvelden düzen oldur  

Ḳamu naḳşı yazan oldur  

Giri ṣoñra bozan oldur  

İnan mü‛min iseñ inan4 

 

[Önceden düzen, bütün her şeyi yazan ve sonra tekrar bozan odur. 

Eğer müminsen buna inan.] 

 

5  Naẓar ḳıl söz uṣūline  

Bu işlerden ḥuṣūline  

Ṣalāt eyle resūline  

Getürdi ayet-i Ḳur'ān5  

 

[Onun sözlerinin usulüne ve bu işleri nasıl yaptığına bak. Kur'an 

ayetlerini getiren peygamberine salavat getir.] 

 

2b/6  Budur lāyıḳ olan cāna  

Gerek kim yoluna yana  

Ḳamu cinnī ve insāna  

Getürdi ayet-i Ḳur'ān6  

 

[Cana uygun olan budur. Onun yolunda yanmak gerekir. Bütün 

insanlara ve cinlere Kur'an ayetlerini getirdi.] 

 

7  Hevāda gezmegil her dem  

Ḳulaġıñ ṭut baña bir dem  

Saña bir bir beyān idem  

Ne dir gör ayet-i Ḳur'ān7  

 

 
4 4. naḳşı: ismi MK3; inan: eğer OE 
5 ḳıl söz: ḳılsañ MK3; uṣūline: ḥuṣūline AK; işlerden: işlerüñ K; ṣalāt eyle: salavât vir SE; Ḳur'ān: 

Furḳān MK2; Getürdi ayet-i Ḳur'ān: kim oldur cânlara cânân M, AÖ, OE 
6 6. cāna: cenāna K; gerek: gerekdür K, SE; gerek kim yoluna yana: gerekdir kim yol ne yana 

OE; cinnī: ecinni MK2; 3. mısra M'de 2. mısrada; getürdi: yetirdi SE, yetürdi M, yitürdi K; 

Ḳur'ān:  Furḳān M, MK2 
7 7. gezmegil: gezme gel OE, AÖ; bir bir: bir SE (Vezin bozuluyor.); ayet-i Ḳur'ān: ayet-i Furḳān 

E, MK2, ma'nî-i Kur'ân AÖ, OE, ġāye-i Ḳur‛ān K, gâyet-i Furkân M 
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[Her zaman nefsin isteklerinin peşinde dolaşma. Bir an olsun 

bana kulak ver. Kur'an ayetlerinin ne dediğini sana bir bir anlatayım.] 

 

8  Ḥaḳ'a her dem ‘ibādet ḳıl  

Bu nefsiñe siyāset ḳıl  

Gice gündüz ‘ibādet ḳıl  

Bulasın cennet-i rıḍvān8 

 

[Her zaman Allah'a ibadet et. Nefsini terbiye etme siyasetini 

benimse. Gece gündüz ibadet et ki rıdvân cennetini bulasın.] 

 

9  Ḥaẕer eyle melāhīden  

Elüñi çek menāhīden  

Yanuṕ derd-i ilahīden  

Ola tā cigerin giryān9 

 

[Oyun ve eğlenceden sakın. Günahlardan elini çek. Ciğerin Allah 

aşkıyla yanıp ağlasın.] 

 

10  Her işde emrini gözle  

Resūliñ izini izle  

3a Yürekde emrini gözle  

Kim oldur cānıña cānān10 

 

[Her işte onun emirlerine uy. Peygamberinin yolunu takip et. 

Senin canına canan o olduğu için gönlünde onun emirleri olsun.] 

 

 
8 8. her dem: dâim M; siyāset: nihāyet MK2; ‘ibādet: riyâzet E, OE, SE, K, M, MK3, AK, riyāṣet 

MK2; cennet-i: sen daḥi M, MK2, MK3, K; bulasın cennet-i rıḍvān: bulasın her dem dahi rıdvân 

E, bulasın sen dahı rıdvân OE, SE, AK 
9 9. melāhīden: ilâhîden SE, menāhiden OE, MK2, K, AK; elüñi çek menāhīden: elin çeküp 

melâhîden SE, elüñ çekgil melāhīden K, elün çek her menâhiden M, AK; ilahīden: günâhîden 

SE; tā: bu SE, OE, K, M, MK3, AK; giryān: biryān E, K, M, MK3, büryân SE, AK, püryân OE, 

ola ciğer kūşen büryān MK2 
10 10. yürekde: anuñ da AK; her işde emrini gözle: SE'de 3. mısrada; her işin emrini gözle OE; 

emrini: ‘aşḳını M, MK2, MK3, (ayrıca MK3'te takdim tehirli); emrini gözle: emrini gizle M, ışkı 

gizle SE, ‘aşkını gizle OE (ayrıca takdim tehirli), K, K'de 3. ve 4. mısra yok; kim: çün M 
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11  Ṣaḳın dünyāya aldanma  

Bunı saña ḳalur ṣanma  

‘Adūdur dost olur ṣanma  

Dişin biler saña her an11 

 

[Sakın dünya nimetlerine aldanma. Bunlar senin düşmanınındır 

ve sana kalacak sanma. Sana her an dişlerini biler.] 

 

12  Anıñ añla ḫarābını  

Ṣu ṣanmaġıl serābını  

İçüṕ ġaflet şarābını  

İçende olmaġıl sekrān12 

 

[Onun virane olduğunu anla. Gaflet şarabını içip serabını su 

zannetme. Onu içtiğinde sarhoş olma.] 

 

13  Eger ‘āḳil iseñ bugün  

Tefekkür ḳıl bunıñ ṣoñıñ  

‘İmāret gösterir bir gün  

Veli ṣoñı olur yalan13 

 

[Eğer akıllıysan bunun sonunu bugün düşün. Zira sonu yalan 

olduğundan bir gün sana aşevinin yolunu gösterir.] 

 

 

 

 

 
11 11. Bunı saña ḳalur ṣanma: yalandur sözine inanma SE, yalandır sözü inanma OE, K, saña bāḳi 

ḳala ṣanma MK2, saña bāḳī olur ṣanma MK3, M'de 3. mısrada; ‘adūdur: adûyu E, adûsı SE, 

‘adūdan MK2; olur: ola M, MK2, K 
12 12. anıñ: bunuñ OE, K, SE; añla: añlagil K; ḫarābını: azâbını SE, her ābını MK2; serābını: 

şarâbını SE, MK2; içende: elinde E, M, içinde SE, iñende AK, öñünde MK2, sakın sen OE, AÖ, 

iñende K; Bu dörtlük MK3'te içüp ġaflet şarābını / içüp de olmaġıl sekrān /eger ġāfil iseñ bugün 

/tefekkür ḳıl bunuñ soñın, şeklinde sonraki dörtlükten de mısralar alınarak karışık yazılmış, 

kafiye düzeni bozulmuş ve bir dörtlük eksilmiştir. 
13 13. ‘İmāret: ‘imādet MK2; bir: bu E, AK, o OE, MK2, ol M; bir gün: öñüñ K; yalan: vîrân E, 

OE, M, MK2, K, AK 
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14  Giyen şalı ‘abāsını  

Ḥarīrü hem ḳabāsını  

Ḳoyuṕ cümle libāsını  

Gidiser ṣonucı ‘üryān14 

 

[Şalı da abayı da ipeği de çulu da giyen sonunda bütün elbisesini 

bırakıp çıplak gidecektir.] 

 

15  Bu ḥālet bir ‘aceb ḥāldür  

Ṣanarsın zehrini baldur 

Ni‘meti semm muḳātildür  

Olur ṣoñı içi aḳan15  

 

[Bu şaşılacak bir durumdur. Onun zehrini bal zannedersin. Nimeti 

katil bir zehirdir. Sonunda içi kan olur.] 

 

3b/16  Bunuñ hergiz ṣafāsı yoḳ  

Hemān cevri cefāsı çoḳ  

Hiḉ ‘ahdine vefāsı yoḳ  

Ḳamu ḳavli olur yalan16 

 

[Bu dünyanın hiç sefası yoktur ama eziyeti ve cefası çoktur. 

Sözüne vefası da yoktur. Bütün sözleri yalan olur.] 

 

 

 

 

 
14 14. giyen: giyer E, AK, geyüp SE, MK2, MK3, geyüben K; ‘abāsını: libasını E; ḥarīrü hem: 

harir vü E, harîr atlas M, OE, K, ḥarīr bürür MK3; ḳoyuṕ: döküp MK3; gidiser: gidiserdir E; 

ṣonucı: sonı E, son ucu SE 
15 15. ḥālet: dünyâ AÖ, OE; ṣanarsın: sanasın SE, OE, K, ṣanursın M, MK3, AK; baldur: belādır 

MK2; ni‘meti semm muḳātildür: ni'âmı semmi kâtildür SE, ta'amı semm-i kâtildir AÖ, OE, 

ni‘meti semm-i ḳātildür AK, lafım sitem-i ḳātildür MK2, ni‘meti semm-i ḳātildür K, MK3, na'îmî 

semm ü kâtildür M; olur ṣoñı içi aḳan: olur sonra içene kan SE, olur sonra içine kan K, M, OE, 

olur acıña ṣoñra ḳan MK2, olısardur içdügi ḳan MK3, olur ṣoñı içine ḳan AK. Bu dörtlük E'de 

yok. 
16 16. hergiz: bu dünyânın SE, M, OE, K, her ki MK2; cevri: ancak AÖ, OE; ḳavli: uḳūl MK2. 

MK3'te bu dörtlük yok. 
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17  Cihānda almaġıl leẕẕet  

Ṣaḳın kim eyleme raġbet  

Bu dünyā kāfire cennet  

Oluṕdur mü‛mine zindān17 

 

[Cihandan lezzet alma. Sakın ha rağbet etme. Bu dünya kafire 

cennet, mümine zindandır.] 

 

18  Kişi hiḉ ẕevḳ-i ‘işretde  

Olur mı dār-ı miḥnetde  

Ne yatursın bu ġafletde  

Göçüṕ gider yürür kervān18 

 

[Eğlence zevkinde olan kişi sıkıntı yerinde olmaz. Bu gaflette niçin 

yatıyorsun. Kervan göçüp gitmektedir.] 

 

19  Gel imdi çıḳmadan serden  

Seçegör ḫayrını şerden  

Geḉ imdi her hevālardan  

Uran oldı aḫī uran19 

 

[Akıl baştan çıkmadan şimdi gel ve iyiyi kötüden ayır. Ey dostum, 

şimdi nefsin her isteğini terk et. Sana vuran bunlar oldu.] 

 

 

 

 

 

 

 
17 17. cihānda almaġıl: cihândan almağa M, OE; eyleme: olmaya MK2  
18 18. kişi hiḉ: hīç kişi MK3; olur mı: olup mıdur K; dār-ı miḥnetde: dâ'im bu mihnetde SE; 

yatursın: yaşarsın MK2; göçüṕ: geçüp E; kervān: karbân E; göçüṕ gider yürür kervān: geçüp 

ömrün olur kervân SE, göçüp gitmekdedir kerbân AÖ, OE, giçüp gider dem-i giryān MK2, geçüp 

gide yürür kerbān K, geçüp gideyorur kervân M 
19 19. çıḳmadan: geçmeden SE, K: serden: seyrden M; seçegör: seçer gör OA; her: bu E; oldu: 

oldur SE; uran oldı aḫī uran: uyan imdi ahî uyan E, nice bir fısk ile tuğyân, M, OE, MK3, olan 

oldı acı olan MK2, evrān oldı Aḫī Evrān AK 
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20  Hevāya oluban tābi‘  

Gel itme ‘ömrüñi żāyi‘  

Bu ḥāle olmaġıl ḳāni‘ 

Yüce ṭut himmetiñ ey cān20 

 

[Nefsin isteklerine uyarak ömrünü geçirme. Bu duruma kanaat 

edenlerden olma. Ey can, yardımını yüksek tut.] 

 

21  Ayaġıñ baġlaġıl zinhār  

Ḥarāma olmasun seyyār  

4a Olursa dünyāda devvār  

Ḥaḳ emrine uzat gerdān21  

 

[Ayağını bağla ki asla harama gitmesin. Dünyada dönen olursa 

Allah'ın emrine boynunu uzat.] 

 

22  Ḥarāma hiḉ el uzatma  

Kime gerek dil uzatma  

İlin ‘aybını gözetme  

Ḳamu kendinde bil noḳṣān22 

 

[Harama asla el uzatma. Kimseye dil uzatma. Elin ayıbını 

araştırma. Her eksikliği kendinde bil.] 

 

 

 

 

 
20 20. oluban: evveldin OE, olmagıl M; bu ḥāle olmaġıl ḳāni‘:  o hâle oluben kâni SE, bu ḥāle 

oluban tābi‘ K; yüce: yükçe SE; ṭut: it M 
21 21. baġlaġıl: basmagıl SE; zinhār: ey yâr OE; olmasun: olmagıl M, oluben AÖ, evveldin OE; 

olursa: olur SE (Eksik yazılmış olmalı zira vezin bozuluyor.) olursa dünyāda devvār: Hakk'ın 

emrini gözet her bâr OE; Ḥaḳḳ emrine uzat gerdān: Hak emriyle ide devvâr SE, Ḥaḳ emrinle ide 

devrān MK2, Ḥaḳ emrinde ola devrān K, Ḥaḳ emrinde ide devrān AK, bulasın Hûrî vü Gılmân 

OE, OE'de bu dörtlük sıradakiyle yer değiştirmiş. K'de 1. ve 2. mısra eksik. MK3'te bu dörtlük 

yok. 
22 22. kime gerek: kim olursa OE, M, keserlerse MK3; kendinde: sendedir OE. MK2'de takdim 

tehir var. 
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23  Ki ẕikr it ḥā ile ḳāfı  

Ṣaḳın kim urmaġıl lāfı  

Ola tā kim saña şāfi  

Gice gündüz oḳı Ḳur'ān23 

 

[Ha ile kafı (Hakk'ı) zikret. Gece gündüz Kur'an oku. Sakın laf 

vurma ki sana şefaatçi olsun.] 

 

24  Ṣor imdi anıñ esmāsın  

Ṭaleb eyle müsemmāsın  

Bulasın tā mu‘ammāsın  

Ola ẓāhir niçe pinhān24 

 
23 23. ki: gehi SE, - K; ẕikr it ḥā ile ḳāfı: fikir eyle ḥala ḳafı MK2, güẕer it ḥā ile ḳāfı AK; urmaġıl: 

olmagıl SE, MK2; ṣaḳın kim urmaġıl lāfı: ṣaḳın olmaġıl lāḳī K; tā: - K; gice gündüz oḳı Ḳur'ān: 

oku dâim hemân Kur'ân AÖ, OE; bilesin tâ muammâsın / ola zâhir neçe pinhân: olagör eşref-i 

nâsın / açıla her taraf meydân AÖ, OE. 25. dörtlük AK'de bundan sonra. 
24 24. ṣor imdi anıñ esmāsın: bilesin tâ muammâsın M, (Ayrıca M'de takdim tehir var.) sor imdi: 

okuyup SE, OE, K, severim di MK2; anıñ: Hakk'ın OE; esmāsın: esmān MK2; müsemmāsın: 

muammâsın SE; OE'de son 2 mısra şöyle: ola gör eşref-i nâsın / açıla her taraf meydân. AÖ ve 

OE'de manzume aşağıdaki dörtlüklerle bitiyor: 

Anın aşkıyla ol dâim 

Gece gündüz olup kâim 

Yanuban kalmagıl nâim 

Seherlerde kılıp efgân 

 

Yakalar âh edip çâk et 

Yüzüne sür yerlere hâk et 

Sivâdan kabrini pâk et 

Açılsın seyr ile seyrân 

 

Görüne dostun illeri 

Kokula gonca gülleri 

Hakk’ı zikr ede dilleri 

Safâdan mest ola ol cân 

 

Görünür andan ana ol 

Mesâkin ol sen lütfu bul 

Hiç olmaz anda sağ u sol 

Bu sûret sîret-i Sübhân 

 

İkilik perdedir sana 

Nice vasl olasın ana 

Sözüm tut teslîm ol bana 

K’olasın vâsıl-ı Yezdân 
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[Şimdi onun güzel isimlerini sor. Onun ismiyle uygun sıfatlarını 

iste ki ne kadar gizli şey varsa aşikar olsun. Böylece bilmeceyi çözesin.] 

 

25  Ḥarāma ṭutma ḳulaġın  

Öñün gözle ṣoluñ ṣaġın  

Ṣu‛ali var azın çoġın  

Bilürsin anı hem elān25 

 

[Harama kulak verme. Önüne bak, sağını solunu gözet. Azın 

çoğun sorgusu var. Onu da şimdi bilirsin.] 

 

26  Olayım dir iseñ ṣūfi  

Ḳıl imdi ḳalbini ṣāfi  

Ḫüdā'dan eyleyüṕ ḫavfı  

Ḥaḳ emrine uzat gerdān26 

 

[Sofu olayım dersen kalbini kötülüklerden temizle. Allah'tan 

korkup onun emirlerine boynunu uzat.] 

 

4b/27  Ḫüdā'dan ḫavf idüṕ ṭaġlar 

Düni gün dā‛ima aġlar 

Başında hem ṣular çaġlar  

Aḳarlar ḳaṣd idüṕ ‘ummān27 

 
Netîce mürşide muhtâç 

Erenler giydiler bir tâç 

Bulunmayan yabanda aç 

Kalırmış sonra ol hayvân 

 

Bu Mısrî’nin sözü çokdur 

Tutanlar Hakk’a mülhakdır 

Geriye kalan alçakdır 

Olurlar son ucu pişmân 

  
25 25. önüñ: onad SE, K, AK, uñut MK2, öğüt MK3; ṣu‛ali var azın çoġın: severek vir azuñ çoġuñ 

MK2; bilürsin anı hem elān: bilürsen hod anı yalan SE, bilürsen ḥod anı alan MK2, bilürseñ 

Mevlāyı el-ān K, bilürsin ḫod anı el-ān MK3, AK 
26 26. Ḫüdādan: sivādan AK; emrine: emriyle SE; Ḥaḳḳ: her AK; Ḥaḳḳ emrine uzat gerdān: her 

emrinde özün giryān MK2 
27 27. Ḫüdādan: çü Ḥaḳḳ'dan M, MK3, AK; ḫavf idüṕ: eyleyüp SE; MK2'de çün ... idüp ...; düni 

gün: bögürüp MK3; düni gün dā‛ima aġlar: âh idüp ciğerim tağlar SE, dün ü gün durmayıp ağlar 
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[Dağlar, Allah'tan korkup gece gündüz daima ağlar. (Bu yüzden) 

onların başından çağlayan sular, okyanusa ulaşmak için akarlar.] 

 

28  Eger ‘āşıḳ iseñ kişi  

Vir anıñ yolına başı  

Gözinden dök yire yaşı  

Dökilür nitekim bārān28  

 

[Ey insan eğer âşıksan onun yolunda başını ver, gözünden yere 

yağmur gibi yaş dök.] 

 

29  Yolında nefse ḳahr eyle  

Belālar gelse ṣabr eyle  

Aña her demde şükr eyle  

Naṣib itdi saña īmān29 

 

[Onun yolunda nefsinin isteklerini reddet. Belalar gelse sabret. 

Sana iman nasip ettiği için ona her zaman şükret.] 

 

30  Sevinme ger severlerse  

Yirinme ger yirerlerse 

Du‘ā eyle sögerlerse  

Dögende olmaġıl pişmān30 

 

[Seni överlerse sevinme, yererlerse yerinme. Sana söverlerse dua 

et. Dövdüklerinde pişman olma.] 

 

 
M; hem: gör K, SE, MK3, AK; hem: bu M; aḳarlar ḳaṣd idüṕ ‘ummān: akup gider bahr ü ummân 

SE 
28 28. eger: aña K, AK; kişi: bugün SE; ‘āşıḳ iseñ kişi: aña ‘āşıḳ ise ... MK2, aña ‘āşıḳ olan kişi 

MK3; vir anıñ: virür çün MK3; vir anıñ yolına başı: ḳoya anıñ yoluna baş MK2, anuñ yolına vir 

başı K; dökilür nitekim bārān: akup gider olur revân SE, nitekim dökülür ceryān K 
29 29. ḳahr: ḳaṣd MK3; aña: Hakk'a SE; itdi: ide MK2 
30 30. ger severlerse: ger ögerlerse M, MK2, AK, gel ögerlerse MK3; yirinme ger: yirinmegil K; 

ger: gel MK3; yirerlerse: yaparlarsa SE; pişmān: düşmān MK2, MK3; dögende olmaġıl pişmān: 

döğene olmaġıl düşmān SE, K, AK 
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31  Naẓar ḳıl ṣoñına işin  

Ṣaḳındurma gözin ḳaşın  

Ṭutıvir ṭaşına başın  

Eger atar iseñ nādān31 

 

[İşin sonuna bak. Gözünü, kaşını sakınma. Cahil biri taş atarsa 

başını onun taşına tutuver.] 

 

32  Bu ḫalḳın ḥāline baḳma  

Bu ḳılüḳāline baḳma  

5a Cihānda bir gönül yıḳma 

Elinden gelse it şādān32 

 

[Bu halkın hâline ve dedikodusuna bakma. Cihanda bir gönül 

yıkma, elinden gelirse onu mutlu et.] 

 

33  Ṣaḳın kimesne baḳma ḫor  

Sen epsem ol yirinde dur 

Temāşā eyleyüṕ bir gün 

Bu ‘ālem ḫalḳını ey cān33 

 

[Ey can! Bu âlem halkını bir gün seyret. Sakın kimseyi aşağılama. 

Sessiz ol, yerinde dur.] 

 

 

 

 

 
31 31. işin: seniñ MK2; ṣaḳındurma: aḳıt durma AK, ṣaḳın düzme MK2 (Yanlış yazılmış veya 

okunmuş olabilir.), ṣaḳındur K, sakın çatma M, aḳıtdurma MK3; ḳaşın: yaşın MK3; nādān: nārān 

MK2; Bu dörtlük SE'de şöyle: nazar kıl bu işin sonun / sakın dökme gözün yaşın / tutagör taşıyla 

başın / eğer tehler inen nâdân 
32 32. bu ḳıylın ḳāline baḳma: yoḳilen ḳalana baḳma MK2, bu ḳīl ü ḳāline baḳma AK; yıḳma: 

yaḳma K; şādān: iḥsān AK 
33 33. kimesne: kimseye K, M, MK3, AK; sen epsem ol yirinde dur: yâdu bulsam yerinde dur 

SE, hemān bir kere ebsem ṭur MK2, epsem dur yirüñde dür K; gün: gör SE, MK3; bir gün: bir 

bir M, bugün AK; temāşā eyleyüṕ bir gün: temāşa eyle gel bir gör MK2, temāşā eylegil bir gör 

K; ḫalḳını: halkına SE, K  
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34  Kimi delü kimi uṣlu  

Kiminiñ ḳalbidür paṣlu  

Kimi güler kimi yaṣlu  

Kiminiñ ṭoṕṭolu ‘irfān34 

 

[Kimi deli, kimi akıllı, kiminin kalbi paslı, kimi güler, kimi yaslı, 

kimi irfanla dopdoludur.] 

 

35  Kimi cāhil kimi ‘ādil  

Kimi ‘ālim kimi ẓālim  

Kimi ḳāim kimi ṣā‛im 

Kimi cāyi‘ kimi şeb‘ān35 

 

[Kimi cahil, kimi âlim, kimi zalim, kimi âdil, kimi namazında, kimi 

oruçlu, kimi aç, kimi tok.] 

 

36  Kimi aḥmaḳ kimi ‘āḳil  

Kimi nāḳıṣ kimi kāmil  

Kimisi ‘ilm-ile ‘āmil  

Kimi ġafil kimi yakżān36 

 

[Kimi ahmak, kimi akıllı, kimi noksan, kimi olgun. Kimi ilmiyle 

âmil, kimi gafil, kimi uyanık.] 

 

37  Kimi ṣūfi kimi ‘āşıḳ  

Kimi kāẕib kimi ṣādıḳ  

Kimi işler Ḥaḳ'a lāyıḳ  

Kiminiñ işidür ṭuġyān37 

 
34  34. paṣlu: yaṣlu MK2, SE. M, MK2, MK3, AK ve K'de takdim tehir yapılmış. ṭoṕṭolu: 

dopdoludur SE 
35 35. ‘ādil: ‘ālim M, MK2 MK3, Ak; ‘ālim: ‘ādil M, MK2, MK3, AK; MK3'te ḳāim ile ṣāim 

takdim tehirli. şeb‘ān: şe‘nān MK3; SE'de bu dörtlük: kimi âkil kimi câhil / kimi zâlim kimi âdil 

/ kimisi ilm ile âmil / kimi kâmil kimi noksân, şeklinde. K'de 1. mısra: kimi dir nice olur ḥālüm, 

2. ve 3. mısra yok. Diğer nüshalarda olduğu gibi cāhil-‘ālim, ‘ādil-ẓālim nitelemesinin aynı 

mısralarda bulunması daha uygun olurdu. 
36 36. ġafil: fāżıl MK2, nāyim K, nâim M; yakżān: noḳṣān K, AK; SE'de bu dörtlük yok. 
37 37. ‘āşıḳ: kāẕib MK2; kāẕib: ‘āşıḳ MK2; işidür: işleridür SE; ṭuġyān: ṭufān MK2 
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[Kimi sofu, kimi âşık, kimi yalancı, kimi sadık. Kimi hakka layık 

işler. Kiminin işi günahtır.] 

 

5b/38  Kimisi incidür ḫalḳı  

Urur nā-ḥaḳ yire belki 

Ṣanarsın bu fenā mülki  

Aña ıṣmarladı sultān38 

 

[Kimisi halkı incitir. Belki de yere haksız vurur. Bu geçici mülkü 

sultan ona verdi sanırsın.] 

 

39  Kiminiñ sözleri yatlu  

Kiminiñ dilleri ṭatlu 

Kimi udsuz kimi udlu 

Kimi insān kimi ḥayvān39 

 

[Kiminin sözleri kötü, kiminin dilleri tatlı. Kimi hayasız kimi 

edepli. Kimi insan, kimi hayvan.] 

 

40  Kimi il ‘aybını gözler  

Dehānında ‘abes sözler  

Kimi setr eyleyüṕ gizler  

Kimi ḫalḳa ider bühtān40 

 

[Kimi elin ayıbını araştırır. Ağzında abes sözler. Kimi örtüp, 

gizler. Kimi, halka iftira eder.] 

 

 

 

 
38 38. yire: ire MK3; belki: begligi K; SE'de takdim tehir yapılmış. sanarsın: ṣanasın M, MK3, 

AK; fenā: nice MK2; aña: ṣaña MK2 
39 39. yatlu: tatlu SE; ṭatlu: yadlu SE; MK3'te 3. mısra: kimisiñ sözleri uṣlu; kimi udsuz kimi 

udlu: kimi ödsüz kimi ödlü SE, kimi odsuz kimi odlu MK3 
40 40. dihānında: düz[er] dilde K, dizer dilde M; dihānında ‘abes sözler: dir ardınca ‘ayblu sözler 

MK3, dir ardından ġayb söyler. SE'de bu dörtlük yok. 
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41  Kimisi aḫiret sevmiş  

Kimisi dünyāyı ḳomış  

Kimi Ḥaḳḳ'a gönül virmiş  

Yolında cān ider ḳurbān41 

 

[Kimisi dünyadan vazgeçip ahireti sevmiş. Kimi Allah'a gönül 

vererek canını onun yoluna kurban eder.] 

 

42  Kimi dā‛im sa‘ādetde  

Ḥaḳ emrinde iṭā‘atde 

Olur dār-ı selāmetde  

Olısardur ḳatı ferḥān42 

 

[Kimi daima saadette, Allah'ın emrinde itaatte kurtuluş yerinde 

olur. (Böyle yaparsa) çok mutlu olacaktır.] 

 

43  Bu ḫalḳın her biri işde  

Sukünetde ve ḫaşyetde  

6a Kimi ayaḳda kimi başda  

Kimi bende kimi sulṭān43 

 

[Bu halkın her biri huzur ve korku gibi bir iştedir. Kimi altta kimi 

üstte, kimi sultan kimi köledir.] 

 

 

 

 
41 41. kimisi aḫiret sevmiş: kimi âhiretin sezmiş M, kimisi dünyesin sevmiş AK; ḳomış: bezmiş 

M, sevmiş AK; Bu dörtlük SE'de: kimi âhireti sevmiş / kimi dünyâya meyl itmiş / kimi gönlün 

Hakk'a virmiş / yoluna cân ider kurbân, K'de: kimi aḫ[i]ret[in] sevmiş / kimi dünyāyı ḳomamış / 

kimi Ḥaḳḳa göñlin virmiş / yolında cān idüp ḳurbān, MK3'te: kimi āḫ[i]retin sevmiş / kimi 

dünyāsını ḳovmış / kimi göñlin Ḥaḳ'a virmiş / yolında cān idüp ḳurbān, şeklindedir. M'de bu 

dörtlükten sonra: kimi dâim şekâvetde / gice gündüz dalâletde / olur yevmü'l-kıyânette / olısarlar 

katı hüsrân 
42 42. sa‘ādetde: şekâvetde SE; Ḥaḳḳ emrinde iṭā‘atde: gice gündüz dalâletde SE; olur: kimi SE; 

ḳatı: ḳamu K; olur: olar M. Bu dörtlük MK3'te: kimi dā‛im şeḳāvetde / kimi ayaḳda kimi başda 

/ kimi de giceler düşde / kimi bende kimi sulṭān şeklindedir. 
43 43. SE'de bu dörtlük yok. K'de: bu ḫalḳuñ her biri işde / kimi gezer hemān boşda / sükūnetde 

vü cünbişde; ḫaşyetde: cünbüşde M 
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44  Çü bildüñ ḫalḳın aḥvālin  

Ḳamunuñ ḳavl-i ef‘ālin  

Ṣorarlar her biri ḥālin  

Eger ẓāhir eger pinhān44 

 

[Halkın hâllerini, sözlerini ve eylemlerini bildiğine göre her 

birinin açık ve gizli ne hâli varsa sorulacağını da bil.] 

 

45  Gel imdi sen de ey dervīş  

Cihānda ḳıl bir eyü iş 

Ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ'a ḳal olmış 

Anıñ ‘aşḳı odına yan45 

 

[Ey derviş! Gel şimdi sen de cihanda iyi bir iş yap. Allah yolunda 

deli olmuş gibi onun aşk ateşine yan.] 

 

46  Günāhıña nedāmet ḳıl  

Bu nefsiñe siyāset ḳıl  

Düni gün sen selāmet ḳıl  

Hevāda irmesün elvān46 

 

[Günahına pişman ol. Nefsini gece gündüz siyasetle yönet ki 

kendini kurtar. Nefsinin istekleri gözünü boyamasın.] 

 

 

 

 

 
44 44. ḳavl-i: akvâli SE; ṣorarlar: severler K, M, AK; her biri ḥālin: her bir yerin SE; ṣorarlar her 

biri ḥālin: sever her birisi ḥālin MK3; eger: niçe SE; pinhān: bühtān K; Bu dörtlük MK2'te 39. 

dörtlük olarak şöyledir: çü bilmediñ ḥaḳıñ aḥvālin / ṣorar her birisi ḥālin / eger ẓāhir eger nihân 

/ gel imdi sen de iy düşün. 39, 40, 41, 42 ve 43. dörtlükler MK2'de yok. 
45 45. sen de ey dervīş; sen dahi düriş M; ḳıl: bul AK. MK2'de 1. mısra eksik. iş: şey SE; bir eyü 

iş: berü bu iş K; ḳal olmış: kaynamış SE, ka'l ol piş M, ḳal üleş AK; ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ'a ḳal olmış: 

ṭarīḳ-ı Ḥaḳda ‘ayn K 
46 46. günāhıña: gâhî ki SE, günāhile MK2; siyāset: melâmet SE, M, MK2, K, AK; düni gün sen: 

derûnına SE, derūnuñı K, düni güni MK3; sen selāmet: gel ferâgat M; hevāda irmesün elvān: 

hevada azmasun ekvân SE, hevālardan idersün ... MK2, hevādan vurmasun elvān MK3 
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47  Ele girmiş iken furṣat  

Düni gün eylegil ġayret  

Gidersin sen daḫı elbet 

Geçer ‘ömrin döner devrān47 

 

[Fırsat elindeyken gece gündüz gayret et. Elbette sen de öleceksin 

çünkü devran dönüyor ve ömrün bitiyor.] 

 

48  Ḳanı bunda gelen cānlar  

Ḳamusı virdiler cānlar  

Şu nāzik bislenen tenler  

Türāba oldılar yeksān48 

 

[Buraya gelen canlar nerede? Hepsi canlarını verdiler. Şu 

beslenen nazik tenler toprakla bir oldular.] 

 

6b/49  Ḳamu taḥtānī fevḳānī 

Bilürsin oldılar fāni 

İşitmedin mi sen anı  

Ki külli men ‘aleyhā fān49 

 

[Bütün alttakiler ve üsttekilerin fani olduklarını bilirsin. 

"Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır" ayetini duymadın mı?] 

 

 

 

 

 

 
47 47. ġayret ‘ibret MK2; düni gün eylegil ġayret: idegör dün ü gün ġayret MK3; gidersin: olursun 

(Ölürsün, okunmalıydı.) SE; gidersin sen daḫı elbet: ölüm gelür saña elbet MK3; geçer ‘ömrin 

döner devrān: kimi ‘ömrüñ döker rūzān MK2 
48 48. bunda: buña K; virdiler: var diğer MK3; bislenen: başlar MK2; tenler: cānlar MK3; türāba: 

türâbda M; türāba oldılar yeksān: turâb oldı kamu yeksân SE 
49 49. taḥtānī: tahta anı K (Yanlış okunmuş olmalı.); taḥtānī fevḳānī: taḥt anı fevt anı MK3; 

oldılar: öldüler MK3, hod olur M; fāni: ḳanı MK3, mānī AK; bilürsin oldılar fāni: bilürisen sen 

āleni MK2. Ayrıca MK2'de 3. mısra eksik. ki: - SE 

külli men ‘aleyhā fān: Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. (Rahman, 26) 
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50  Cihāne kim geliserdür  

Ḳamusı heṕ öliserdür  

Ḳara yirler ṭolısardır50  

Aña ṭopraḳ döşek yorġan 

 

[Cihana kim geldiyse hepsi ölecektir. Kara toprak dolacak, toprak 

ona yatak yorgan olacaktır.] 

 

51  Cihānı var mı hiḉ ṭutmış  

Gelenler heṕ yine gitmiş  

Bugün nevbet saña yitmiş 

Yaraḳlan göçmeden kervān51 

 

[Cihanda kalan var mı. Gelenlerin hepsi gitti. Bugün sıra sana 

geldi. Kervan gitmeden hazırlan.] 

 

52  Ki bir gün saña da va‘de  

Yitüben ölesin sen de  

Ḳoyuṕ heṕ gidesin bunda  

Ne kim var malı mülk evṭān52 

 

[Bir gün senin de vaden dolacak ve sen de öleceksin. Burada mal, 

mülk, vatanlar neyin varsa koyup gideceksin.] 

 

53  Çün ‘Azra‛īl ṣuna cāna  

Ṭutuşuban yürek yana  

Hemān ḳaṣd idüṕ īmāna  

O demde gelüben şeyṭān53 

 
50  50. öliserdür; olısardır SE, AK; ṭolısardır: yatusardır M; ḳara yirler ṭolısardır: kara yire 

giriserdir SE, kara yirde olısardır MK2, MK3, K, AK 
51 51. var mı hiḉ: var mıdur SE, K; bugün: bu kez K; yitmiş: gelmiş MK3; yaraḳlan göçmeden 

kervān: hazırlan göçmeğe ey cân SE,... göçmeğe ey cān MK2, yıraḳlan göçüñe ey cān M, MK3, 

yaraḳlan göçmege iy cān K, AK. K bu dörtlükle bitiyor. 
52 52. bir gün saña da: sana da olup M; da: - SE; ölesin: olasın SE, AK, MK3 (Ölesin, şeklinde 

okunmalıydı.); evṭān: evṣān MK3, otan M; ne kim var malı mülk evṭān: ne kim māl mülkün oṭaḳ 

MK2 
53 53. ṭutuşuban: tutuşup SE; idüṕ: iden SE, ider AK, ide M, MK2 MK3; o: ol SE 
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[Azrail canını almaya geldiğinde yüreğin tutuşarak yanacak ve o 

anda şeytan gelip imanını almaya kast edecek.] 

 

54  Ecel ol dem gelicegin  

Şu ḳuş cānın viricegin  

7a Varuṕ sīne giricegin  

Ola mı yoldaşın īmān54 

 

[Ecel geldiği, şu kuş gibi canını vereceğin ve mezara gireceğin 

anda yoldaşının iman olmasını istemez misin?] 

 

55  Eger īmān-ile rıḥlet  

Gidersin55 bulasın cennet  

İmānsız gidicek elbet  

Olısardır yirin nīrān 

 

[Eğer imanla ahirete gidersen cenneti bulacaksın. İmansız gidince 

yerin elbette cehennem olacaktır.] 

 

56  Gele ol gün daḫı aña  

Gele münker nekir saña  

Göricek ḳalasın ṭaña  

Buların heybetiñ ey cān56 

 

[Ey can! O gün gelip münker ve nekir sorguya geldiğinde bunların 

heybetini görüp şaşıracaksın.] 

 

 

 
54 54. gelicegin: irince AK; şu ḳuş: bu M, ḳuşca AK; varuṕ: kara M, AK; Bu üç mısra SE'de: ecel 

iriceğiz ol demde / bu cânını viriceğiz bunda / kara yire giriceğiz [anda], MK2'de: ecele ol dem 

... / bu cānu ki viriceğiz / ḳara sine giriceğiz; Bu dörtlük MK3'te: ecel ol dem irecegin / ḳara yire 

girecegin / bu cānuñı virecegin / ola yolda işüñ īmān 
55 55. gidersin: idersin SE, idersen M, AK 
56 56. su‛alinde cevābında: suâline cevâbına M; SE'de ilk bu mısra yok. gün daḫı aña: güni daḫı 

añla MK2, MK3; ḳalasın: ḳalmasın AK; ṭaña: aña MK3; buların: yuların MK3 (Buların, şeklinde 

okunmalıydı.); SE'de 3. ve 4. mısra: viremezsen cevâb ana / muazzeb ideler her an 
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57  ‘Aceb n'olasın ol günde  

Su‘al olıcañız anda  

Şaşa mısın cevābında  

Veyāḫud ola mı āsān57 

 

[O gün sorgulanırken acaba nasıl olacaksın? Cevapları verirken 

şaşıracak mısın yoksa bu kolay mı olacak?] 

 

58  Su‛alinde cevābında  

Virirsen anlara sen de  

Seniñ ḳabrin içi anda  

Olısar ravża-ı bostān58 

 

[(Sorulara doğru) cevap verdiğinde senin mezarın cennet 

bahçelerinden bir bahçe olacaktır.] 

 

59  Viremezsen cevābını  

Mu‘aẕẕeb ideler seni  

Çekesin ḳabr ‘aẕābını  

Ḳalasın ḥaşre dek giryān59 

 

[Cevabını (doğru) veremezsen seni azaba uğratırlar. Kabir 

azabını çekersin. Dirilene kadar ağlarsın.] 

 

 

 

 

 

 

 
57 57. n'olasın: bulasın MK2; ol günde: öñünde AK; olıcañız: olacağız MK2, olıcaġın MK3; 

SE'de bu dörtlük yok. 
58 58. su‛alinde cevābında: suâline cevâb sende SE,  MK3; virirsen anlara sen de: cevâbın virir 

isen bunda SE, virirsiñ bunlara sen de MK2, virresin bunlara sen de AK; seniñ ḳabrin içi anda: 

sivān ḳabri acı ide MK2; olısar: olısardur SE; bostān: cinān MK3; olısar ravża-ı bostān: olursun 

dużaḥa pişān MK2 
59 59. viremezsen: çü virmezsen M; çekesin ḳabr: çeküp kabrin SE; ḳalasın: ḳılasın MK3; giryān: 

büryān MK2 
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7b/60  Çün İsrafīl ura ṣūrı  

Ḳabirden ḳopasın giri  

Ne şekil ṭurasın öri  

O dem cisme60 giricek cān 

 

[İsrafil sura üflediğinde kabirden tekrar kalkacaksın. O anda can 

bedene girince ne şekilde kalkacaksın?] 

 

61  Ölenler çünki dirile 

Ḥisāb yirine dirile  

Ne kim itdiyse ṣorıla  

Eger ḫayır eger ‘iṣyān61 

 

[Ölenler dirilip hesap yerine toplandığında her kim, hayır ve isyan, 

ne ettiyse sorulacaktır.] 

 

62  Niçe ‘āḳil olan şaşa  

‘Aḳıl yār olmaya başa  

Kimi ura başın ṭaşa  

Oluṕ itdigine pişmān62 

 

[Nice akıllı olanlar şaşacak, akıl başa yâr olmayacak, kimi 

yaptıklarına pişman olup başını taşa vuracaktır.] 

 

63  Niçesine ‘aẕāb ola  

Niçesine ‘itāb ola  

Ḳatı ince ḥisāb ola  

Cigerler olısar giryān63 

 

 
60 60. ḳopasın: koyasın SE; şekil: şekle M, AK; MK3'te ilk iki mısra yok. ne şekil ṭurasın öri: ne 

müşkildir ... MK2; o dem cisme: ol demde cismine SE 
61 61. ölenler: olanlar SE (ölenler, şeklinde okunmalıydı.); çünki: cümle SE; ölenler çünki dirile: 

ölenler hep ... MK2; dirile: virile SE, varıla AK; itdiyse: itdin ise SE; ‘iṣyān: ihsân SE 
62 62. ‘āḳil: ġāfil MK3; itdigine: işlerine M, MK2, MK3, AK; SE'de bu dörtlük yok. MK2'de 

sıradaki dörtlükle yer değişmiş. 
63 63. ‘itāb; ‘iḳāb SE, MK2, ḫiṭāb AK; giryān: biryân M, AK; cigerler olısar giryān: ciğerin olısar 

büryân SE, cigerler oluna büryān MK2, MK3 
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[Nicelerine azap, nicelerine azarlama olacak. Çok ince hesap 

olacak. Ciğerler ağlayan olacaktır.] 

 

64  Kişi n'itdi bulısardır 

Başına heṕ geliserdir  

Ḳara yirler ṭolısardır  

‘Ameller ṭartıla64 mīzān 

 

[Kişi ne ettiyse (karşılığını) bulacaktır. Hepsi başına gelecektir. 

Kara yerler dolacaktır. Ameller, mizanda tartılacaktır.] 

 

65  Bitiler uçuban gele  

Kimi ṣaġa kimi ṣola  

8a Kimisi şād oluṕ güle 

Kimisi olısar giryān65 

 

[Amel defterleri kiminin sağına kiminin soluna uçarak gelecektir. 

Kimi mutlu olup gülecek, kimi ağlayacaktır.] 

 

66  Niçeler görmeye zaḥmet  

Buları ġarḳ ide raḥmet  

Olara eyleye ḫiẕmet  

Gelüṕ vildān-ile ġılmān66 

 

[Nicesi zahmet görmeyecektir. Bunlar rahmete dalacaklardır. 

Vildan ile gılman gelip onlara hizmet edecektir.] 

 

 
64 64. n'itdi: nitdise SE, MK2; bulısardır: bulırdur MK2; ḳara yirler ṭolısardır: terazûye veriserdür 

SE, hem anda ḳurulusardır M, MK2, AK, hem anda ḳurulı serdür MK3; ṭartıla: tartmağa SE, M, 

MK2, MK3; ṭarṭılmaġa AK 
65 65. bitiler uçuban gele: cemî rûhlar uçup gele SE, biti uçup uçup M; uçuben peşlerin ile MK2, 

uçuben biytiler gele MK3; kimisi: mü'minler SE, niçeler MK2; kimisi şād oluṕ güle: nice şâd ola 

güle MK3, nice şād oluban güle AK; kimisi: niçeler M, MK2, MK3; kimisi olısar giryān: nicesi 

ideler efgân SE; giryān: efġān AK 
66 66. buları: buludı SE; olara: hûrîler SE, anlara MK3; ḫiẕmet: ḥürmet AK; gelüṕ: gelür SE; SE 

ve M'de bu dörtlükten sonra: sırâtı geçe mü'minler / bula ihsânı muhsinler / düşüp tamuya 

mücrimler / olısardur katı hüsrân (hüsrân: hızlân M) 
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67  Gireler cennete müştāḳ  

Bula ma‘şūḳını ‘uşşāḳ 

Cehennemde ḳaluṕ füssaḳ67  

Düni gün ideler efġān 

 

[Cenneti arzulayanlar ona girecek, âşıklar sevdiğini bulacak; 

fasıklar cehennemde kalıp gece gündüz feryat edecekler.] 

 

68  Yanuṕ nār-ı cehennemde  

Düni gün olalar ġamda  

Meded kim irişe anda  

Çü ḫışm68 itdi ulu sulṭān 

 

[Cehennem ateşinde yanıp gece gündüz kederde olacaklar. O 

anda onların imdadına kim yetişecek? Çünkü ulu sultan onlara 

öfkelendi.] 

 

69  Buların ḥālini bu dil  

Degil şerḥ itmege ḳābil  

Buların zaḥmeti zā‛il  

Hiḉ anda olmaya bir an69 

 

[Bu dil, bunların hâlini açıklayamaz. Bunların eziyetinin bittiği 

bir an asla olmayacaktır.] 

 

70  İlahī bize ḫışm itme  

Bizi ‘āṣīlere ḳatma  

Cehennem nārına yaḳma70 

Eyā Ḥannān ve yā Mennān 

 

 
67 67. gireler cennete: cihâna gireler SE, MK2, cinâna gireler M, MK3, AK, ... ‘uşşāḳ MK2; 

ḳaluṕ: kalur SE, ḳala MK2, MK3; füssaḳ; fesād MK2, tesbâḳ MK3 
68 68. irişe: eyleye SE, ide ol MK2, MK3; irişe anda: ide ol M; çü ḫışm: çü cismi SE 
69 69. buların ḥālini ḥālini: bu hâlün bunlara M; cânını SE; bu: bir MK2; itmege: eylemek M, SE, 

MK3; olmaya: olmayalar SE; bir ān: nirān MK2 
70 70. ḳatma: ḳoma MK2; nārına: odına M, MK3; yaḳma: atma E, AK 
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[Ey Allah'ım! Bize öfkelenme. Bizi asilerin arasına katma. Ey çok 

esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım! Bizi cehennem ateşinde yakma.] 

 

8b/71  Şular kim cennet içinde  

Ṣafā vü ‘işret içinde  

Ḳalalar leẕẕet içinde  

İdeler cenneti seyrān71  

 

[Şu cennet içinde olanlar, eğlence, safa ve lezzet içinde cenneti 

dolaşsınlar.] 

 

72  Gönülde ḳalmaya ġamlar  

Sürile ‘ışḳ-ile demler  

Demine irmeye demler  

Ẕehi leẕẕet72 ẕehi iḥsān 

 

[Gönülde gamlar kalmasın. Aşk ile vakit geçirilsin. Bu güzel anlar 

bitmesin. Bu ne güzel lezzet, bu ne güzel bağış!] 

 

73  Cemāle çün olalar dūş  

Olalar ḥāller-ile ḫoş  

İçüṕ vuṣlat şarābın nūş  

Ṣafāda olalar sekrān73 

 

[Allah'ın cemaliyle karşılaşsınlar ve bu hâlleriyle hoş olsunlar. 

Kavuşma şarabını içerek sefadan sarhoş olsunlar.] 

 

 

 

 

 
71 71. şular: olar AK; ṣafā ve: ve ṣafā MK2; leẕẕet: cennet MK3; ideler: kılalar M; Ayrıca M'de 

takdim tehir var. SE'de bu dörtlük yok. 
72 72. sürile: sürerler E; demine irmeye demler: uçmağa gire mü'minler SE; leẕẕet: devlet E, SE, 

M, MK2, MK3. Bu dörtlük AK'de yok. 
73 73. olalar ḥāller-ile ḫoş: ola halleri dahi hûş E, ola hallerine hem hûş SE; içüṕ: idüp E, M, SE, 

AK; MK2'de: .../ ola ḥāller yine kim ḫoş / içüp vuṣlat ... / ṣafādan olalar sekrān 
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74  İlahī ‘izzetiñ ḥaḳḳı  

Naṣib it bize bu şevḳi 

Cemālinde buluṕ şevḳi  

Olavuz mest-ile74 ḥayrān 

 

[Ey Allah'ım! Yüceliğinin hakkı için bize bu şevki nasip et. Şevki 

cemalinde bularak mest ile hayran olalım.] 

 

75  Degil fi‘lim saña lāyıḳ  

Degildir bilürem lāyıḳ 

Veli oldur saña lāyıḳ 

İdesin ‘afv-ile ġufrān75 

 

[Yaptıklarımın sana layık olmadığını biliyorum. Lakin 

bağışlaman ve merhamet etmen sana uygundur.] 

 

76  Gel ey ġaflet diyārında  

Esīr oluṕ ḳalan insān  

9a Gel ey ġaflet ḥicābında  

Ḳażāsında yatan insān 

 

[Ey gaflet diyarında esir olup kalan insan! Gel. Ey gaflet 

utancında, kazasında yatan insan! Gel.] 

 

77  Gözin aç perdeyi ḳaldır  

Seniñ yurdın şu dünyādır  

‘Aceb mecnūndurur buña  

Gönül virüṕ ḳalan insān 

 
74 74. ‘izzetiñ ḥaḳḳı: ‘izzet ... MK2; şevḳi: zevki E, M, MK2, MK3, SE, AK; cemālinde buluṕ 

şevḳi: cemâlinle olup şevki SE, cemâliyle bulup zevḳı MK3; mest-ile: medhiyle SE, mest ü hem 

M 
75 75. degil: nidem E, AK, benim MK2; degil fi‘lim saña lāyıḳ: benüm fi'lüm ana lâyıḳ MK3; 

lāyıḳ: fâ'ik E, bayıḳ SE, MK3, AK, bā‛iḳ MK2. SE'de ilk mısradan sonrası: rahîm sensin sana 

lâyık / değildür bilürem lâyık /neden fi'lim sana lâyık, M'de: n'idem fi'lüm ana lâyık / bilürem 

hem ilmüm lâhık / odur yine ana lâyık / iderse afv ile gufrân. Bu dörtlükten sonrası E', SE, M, 

MK3, MK2 ve AK'de yok. MK2'de: tamam idüp buna cevāb / diyüp Allah bi'ṣ-ṣavāb / tamam 

oldu bu kitāb / oḳuyana çoḳ sevāb, dörtlüğüyle manzume bitiyor.  
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[Gözünü aç, perdeyi kaldır. Seni yurdun öbür dünyadır. Buraya 

gönül veren nasıl bir insan delidir?] 

 

78  Ḳafesde ṭūtiye şeker  

Virirler hiḉ ḳarār itmez  

‘Aceb niçün ḳarār ider 

Bu zindāna giren insān 

 

[Kafesteki papağana verilen şekerin bir yararı olmaz. Bu zindana 

giren insan nasıl olur da buna razı olur?] 

 

79  ‘Aceb müşkildürür ġaflet  

Ne yatarsın uyanmayuṕ 

Ecel vaḳtinde ‘Azra‛īl  

Gelicek uyanan insān 

 

[Ecel vaktinde Azrail gelince uyanan insan! Gaflet içinde 

uyanmadan nasıl yatıyorsun? Bu ne şaşılacak şeydir.] 

 

Temmet sene 322 4 muharrem 
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Dil araştırmalarında eserin söz varlığını ve gramer unsurlarını 

göstermede dizinlerin önemli bir işlevi yerine getirdiği, kolaylıklar sağladığı 

muhakkaktır. Dizinler aracılığıyla incelenen eserde hangi kelimelerin 

kullanıldığı belgelenirken bunların o metindeki anlamları da verilmek suretiyle 

söz varlığına katkıda da bulunulur. Anlam bilgisi, yapı bilgisi, köken bilgisi, 

kelime bilgisi gibi alanlarda çalışan bilim insanlarına kaynak oluşturulurken 

onlara kolaylık da sağlanmış olur.  

Dizinler hazırlanırken bir yazılım kullanılmıştır. Bunun çok zaman 

kazandırdığı ve kolaylık sağladığı muhakkaktır. Ancak programın kelimeleri 

ve ekleri listelemesi, veri girdisinin hatasız yapılmasını gerektirmektedir. 

Fazladan konan bir boşluk, nokta veya herhangi bir harf ya da sayı karakteri 

yazılımın hata vermesine neden olmaktadır. Veri girdisi için öncelikle metnin 

satırlar hâlinde düzenlenmesi, her satırın başına varak ve satır numaralarının 

yazılması gerekiyor. İsimlere gelen eklerle fiillere gelen eklerin ayrı 

karakterlerle işaretlenmesi; tamlamaların, birleşik fiillerin belirtilmesi, aynı 

kelimenin farklı anlamlarının ayrılması, sesteş kelimelerin anlam ve görev 

farklılıklarının girilmesi gerekiyor. Bir işaretin yanlış konması veya yerinin 

yanlış olması çıktıda önemli hatalara sebep oluyor. Bu nedenle dizin çıktılarına 

göre veri girdisindeki bir noktalık yanlışların bile düzeltilerek çıktıların tekrar 

alınması önem arz ediyor. Hakk'a Şükür Kitabı'ndaki manzume aruzun 4 

mefâ'îlün kalıbıyla yazıldığı ve abab, cccb, dddb... kafiye örgüsüyle tertip 

edildiği için metin, dörtlükler hâlinde yazılarak numaralandırıldı. Dizinde 

kelimelerin geçtiği yeri 7a/62 örneğindeki gibi gösteren ifadede; 7 rakamı varak 

numarasını, a harfi sayfayı, 62 dörtlük numarasını belirtmektedir. 

Dil bilgisi dizini (gramatikal dizin) hazırlanırken aşağıda belirtilen 

usullere ve sıraya uyulmuştur: 

1. Dizinlere metindeki bütün kelimeler alınmış ve karşılarına 

sözlüklerdeki asıl anlamları da gözetilerek bunların metindeki anlamları 

verilmiştir.  

2. Alınma kelimelerin kökenleri yay ayraç içinde (Ar.), (Far.) 

örneklerindeki gibi gösterilmiştir. Yabancı dillerden alınma kelimelere Türkçe 

ekler getirilerek genişletilen Türkçeleşmiş kelimelerle, ayrı dil unsurlarıyla 

oluşturulan kelimelerin kökenleri belirtilmemiştir. 

3. İsimlere gelen eklerin başına (+), fiillere gelen eklerin başına (-) işareti 

konuldu.  
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4. Kelimelerin aldığı ekler alfabe sırasına göre gösterildi. İyelik üçüncü 

şahıs ile belirtme hâli eki, zaman ekleriyle sıfat-fiil eki, zarf-fiil eki gibi 

birbiriyle karışma ihtimali olan eklerden belirtme hâli eki (bhe), sıfat-fiil ekleri 

(sfe) ve zarf-fiil ekleri (zfe) kısaltmalarıyla gösterildi. 

5. Birleşik fiiller ve birlikte gösterilmesi uygun olan ibarelerle terkipler; 

kelimenin aldığı ekin alfabe sırasına göre maddenin en altında verildi. 

6. İsimler aldığı eklere göre alfabetik olarak sıralandıktan sonra çokluk 

eki, edatlı örnekler, birleşik şekiller ve terkipler sıralamasıyla verildi. Fiillerde 

ise birleşik filler, fiilin aldığı ekin alfabe sırasıyla madde altında sıralandı. 

7. Sıralamada transkripsiyon işaretleri gözetilmediği için kelimeler ve 

ekler normal alfabe sırasına göre aranmalıdır. 

8. Sesteş kelimelerin metindeki farklı anlamları Romen rakamlarıyla ayrı 

ayrı verildi. 

9. Bir isimle birlikte birleşik fiil olarak kullanılan kelimelerin anlamları 

ayrı ayrı verilmedi.  

10. Metnimizde aynı kelimenin veya ekin farklı şekillerde yazılması, 

doğal olarak dizine de yansımıştır. Böyle kelimelerde okuma hatası değil yazım 

özelliği söz konusudur. 

Çekim ekleri dizini de aynı yazılım aracılığıyla hazırlandı. Hakk'a Şükür 

Kitabı'nda kullanılan tüm çekim ekleri alfabe sırasıyla dizildi. Ekin önündeki 

(+) işareti, ekin isim köküne veya gövdesine geldiğini, (-) işareti fiil köküne 

veya gövdesine geldiğini göstermektedir. Karışma ihtimali olmayan ekler için 

bir açıklama yapılmadı. Karışabilecek eklerin ne eki olduğu parantez içinde 

yanlarında belirtildi. Kelimeler, kök veya gövdeden itibaren ayrıldığı için doğal 

olarak yardımcı sesler de eklerin başında yer alabilmektedir. 

Bir yazılım aracılığıyla hazırlanmış olsa da gözden kaçan bazı hatalar, 

eksiklikler bulunabilir. Bunlara dair tespitlerin tarafımıza iletilmesi bizi 

ziyadesiyle memnun edecektir. 
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1. DİZİN 

A 

 

‘abā (Ar.) yünden dövülerek yapılan kaba kumaştan yapılmış önü açık 

derviş hırkası 

 ‘a.+ sını 3a/14 

‘abes (Ar.) münasebetsiz 

 ‘a. 5b/40 

‘aceb (Ar.) acaba, şaşılacak şey 

 ‘a. 3a/15, 7a/57, 9a/77, 9a/78, 9a/79 

aç -  gözünü açmak 

 a. 9a/77 

‘ādil (Ar.) hak, hukuk, eşitlik ilkelerine bağlı 

 ‘ā. 5a/35 

‘adū (Ar.) düşman 

 ‘a.+ dur 3a/11 

‘afv (Ar.) bağışlama 

 ‘a. 8b/75 

aġla - ağlamak 

 a.- r 4b/27 

‘ahd (Ar.) söz verme, yemin 

 ‘a.+ ine 3b/16 

aḫī (Ar.) dost, arkadaş 

 a. 3b/19 

aḫiret    (Ar.) ölümden sonra gidilen yer, öbür dünya, ahiret 

 a. 5b/41 

aḥmaḳ (Ar.) aptal 

 a. 5a/36 

aḥvāl    (Ar.) durumlar 

 a.+ in (bhe) 6a/44 

aḳ - suyun yüksekten aşağıya doğru yer değiştirmesi 

 a.- an 3a/15 

 a.- arlar 4b/27 

‘aḳıl (Ar.) akıl, us 
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 ‘a. 7b/62 

‘ākil (Ar.) akıllı olan, uslu 

 ‘ā. 3a/13, 5a/36 

 ‘ā. olan 7b/62 

aldan - kanmak 

 a.- ma 3a/11 

‘ālem   (Ar.) dünya 

 ‘ā. 5a/33 

‘ālim  (Ar.) ilim sahibi, bigin 

 ‘ā. 5a/35 

alma - tat, lezzet almak 

 a.- ġıl 3b/17 

‘amel   (Ar.) iş, dinî buyruklar çerçevesindeki her türlü hâl ve hareket 

 ‘a.+ ler 7b/64 

‘āmil   (Ar.) bir işi yapan 

 ‘ā. 5a/36 

an bölünemeyecek kadar kısa zaman dilimi 

 a. 3a/11, 8a/69 

aña ona 

 a. 4b/29, 5b/38, 6b/50, 7a/56 

anda onda 

 a. 7a/57, 7a/58, 8a/68, 8a/69 

anı onu 

 a. 4a/25, 6b/49 

anıñ onun 

 a. 2a/1, 2a/4, 3a/12, 4a/24, 4b/28, 6a/45 

añla-   anlamak 

 a. 3a/12 

anlar   onlar 

 a.+ a 7a/58 

āsān (Far.) kolay 

 ā. 7a/57 

‘āṣī (Ar.) Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan, günahkâr 

 ‘ā.+ lere 8a/70 

‘āşıḳ seven 
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 ‘ā. 4b/28, 5a/37 

‘aşḳ Allah sevgisi 

 ‘a.+ ı 6a/45 

at - fırlatmak, atmak 

 a.- ar 4b/31 

ayaḳ 1. basmaya ve yürümeye yarayan organ, ayak 

 a.+ ıñ (bhe) 3b/21 

 2. alt 

 a.+ da 5b/43 

‘ayb (Ar.) utanılacak durum, suç, ayıp 

 ‘a.+ ını 4a/22, 5b/40 

ayet (Ar.) Kur’an-ı Kerim’de sureleri meydana getiren cümlelerin her 

biri 

 a.- i Ḳurān 2b/5, 2b/6, 2b/7 

az çok olmayan, az 

 a.+ ın 4a/25 

‘aẕāb   (Ar.) işkence, azap 

 ‘a.+ ını 7a/59 

 ‘a. ola 7b/63 

‘Azrā‛īl   (Ar.) dört büyük melekten biri, ölüm meleği, Azrail 

 ‘A. 6b/53, 9a/79 

 

B 

 

baġ (Far.) büyük bahçe, bağ 

 b. 2a/3 

baġla - sabitlemek, bağlamak 

 b.- ġıl 3b/21 

baḳma -  bakmamak, ilgilenmemek 

 b. 4b/32, 5a/33 

bal arının ürettiği tatlı sıvı, bal 

 b.+ dur 3a/15 

baña ben kişi zamirinin yönelme hâli, bana 

 b. 2b/7 

bār (Far.) defa, kez 
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 b. 2a/1 

bārān   (Far.) yağmur 

 b. 4b/28 

baş 1. insan vücudunun üst kısmı, kelle, baş 

 b.+ a 7b/62 

 b.+ ı (bhe) 4b/28 

 b.+ ına 7b/64 

 b.+ ın (bhe) 4b/31, 7b/62 

 2. üst, amir 

 b.+ da 5b/43 

 3. zirve, tepe 

 b.+ ında 4b/27 

belā (Ar.) musibet, bela 

 b.+ lar 4b/29 

belki ihtimal, belki 

 b. 5b/38 

bende    (Far.) sultanın emrinde olan, köle 

 b. 5b/43 

beyān    (Ar.) söyleme, açıklama 

 b. idem 2b/7 

bil - bir şeyi öğrenmiş olmak, bilmek, 

 b. 4a/22 

 b.- düñ 6a/44 

 b.- ürem 8b/75 

 b.- ürsin 4a/25, 6b/49 

bile - fırsat kollamak 

 dişin (bhe) b.- r 3a/11 

bir herhangi bir, bir 

 b. 2b/7, 3a/13, 3a/15, 4b/32, 5a/33, 6a/45, 6b/52, 8a/69 

bir bir tek tek 

 b. 2b/7 

bislen - beslenmek 

 b.- en 6a/48 

bit -   üretmek, yetiştirmek 

 b.- ürür 2a/3 
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biti yazılmış şey, amel defteri 

 b.+ ler 7b/65 

biz çokluk 1. kişi zamiri, biz 

 b.+ e 8a/70, 8b/74 

 b.+ i 8a/70 

bostān (Far.) sebze bahçesi 

 b. 2a/3 

 ravża-ı b. 7a/58 

boz - silmek, dağıtmak 

 b.- an 2a/4 

bu yer veya zaman olarak yakında  bulunanı işaret eder, bu 

 b. 2b/5, 2b/8, 3a/15, 3b/17, 3b/18, 3b/20, 4b/32, 5a/33, 5b/38, 

5b/43, 6a/46, 8a/69, 8b/74, 9a/78 

 b.+ dur 2b/6 

 b.+ ları 8a/66 

 b.+ ların 7a/56, 8a/69 

 b.+ nı 3a/11 

 b.+ nuñ 3b/16 

bugün içinde bulunulan gün 

 b. 3a/13, 6b/51 

bul - arananı elde etmek, bulmak 

 b.- a 8a/67 

 b.- asın 2b/8, 4a/24, 7a/55 

 b.- ısardır 7b/64 

 b.- uṕ 8b/74 

buña   bu işaret zamirinin yönelme hâli eki almış şekli, buna 

 b. 9a/77 

bunda bu işaret zamirinin bulunma hâli eki almış şekli, bunda 

 b. 6a/48, 6b/52 

bunıñ   bu işaret zamirinin tamlayan eki almış şekli, bunun 

 b. 3a/13 

bühtān (Ar.) iftira 

 b. 5b/40 
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C 

 

cāhil (Ar.) bilgisiz 

 c. 5a/35 

cān (Far.) insan ve hayvanların yaşamalarını sağlayan ve ölümle 

bedenden ayrılan madde dışı varlık, ruh, can 

 c. 3b/20, 5a/33, 5b/41, 7a/56, 7b/60 

 c.+ a 2b/6, 6b/53 

 c.+ ın (bhe) 6b/54 

 c.+ ıña 2b/10 

 c.+ lar 6a/48 

cānān   (Far.) gönülden sevilen, sevgili 

 c. 2b/10 

cāyi‘ (Ar.) aç 

 c. 5a/35 

cefā   (Ar.) büyük sıkıntı, eziyet 

 c.+ sı 3b/16 

cehennem (Ar.) inkârcıların ve günahkârların ahirette cezalandırı-

lacakları yer 

 c. 8a/70 

 c.+ de 8a/67 

 nārı c.+ de 8a/68 

cemāl  (Ar.) yüz güzelliği, Allah’ın rahîm, gafûr, latîf, kerîm 

sıfatlarının hepsine birden verilen ad 

 c.+ e 8b/73 

 c.+ inde 8b/74 

cennet (Ar.) müminlerin ölümden veya kıyametten sonra sonsuz 

mutluluk içinde yaşayacakları yer 

 c. 3b/17, 7a/55, 8b/71 

 c.+ e 8a/67 

 c.+ i (bhe) 8b/71 

 c.- i rıḍvān 2b/8 

cevāb   (Ar.) karşılık, yanıt, cevap 

 c.+ ında 7a/57, 7a/58 
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 c.+ ını 7a/59 

cevr   (Ar.) eziyet, sıkıntı, cefa 

 c.+ i 3b/16 

ciger (Far.) karaciğer ve akciğerin ortak adı, bağır 

 c.+ in 2b/9 

 c.+ ler 7b/63 

cihān   (Far.) evren, dünya 

 c.+ da 3b/17, 4b/32, 6a/45 

 c.+ e 6b/50 

 c.+ i (bhe) 2a/3, 6b/51 

cinnī   (Ar.) cinlerle ilgili 

 c. 2b/6 

cism    (Ar.) boşlukta yer kaplayan varlık, madde, nesne; beden 

 c.+ e 7b/60 

 c.+ i 2a/2 

cümle    (Ar.) bütün, hep 

 c. 3a/14 

 

Ç 

 

çaġla - (su için) coşkun şekilde akmak 

 ç.- r 4b/27 

çek - 1. bir yerden başka bir yere götürmek 

 ç. 2b/9 

 2. olumsuzluklara katlanmak 

 ç.- esin 7a/59 

çıḳ -   düşüncenin zihinden ayrılması 

 ç.- madan 3b/19 

çoḳ   az olmayan, fazla 

 ç. 3b/16 

 ç.+(ġ) ın 4a/25 

çü (Far.) çünkü, madem 

 ç. 6a/44, 8a/68 

çün   (Far.) çünkü 

 ç. 2a/4, 6b/53, 7b/60, 8b/73 
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çünki (Far.) çünkü 

 ç. 7b/61 

 

D 

 

da bağlama edatı 

 d. 6b/52 

dā‛im   (Ar.) devamlı 

 d. 5b/42 

dā‛ima   (Ar.) devamlı, sürekli 

 d. 4b/27 

daḫı dahi, bile 

 d. 6a/47, 7a/56 

dār yer 

 d.- ı miḥnetde 3b/18 

 d.- ı selāmetde 5b/42 

de bağlama edatı 

 d. 6a/45, 6b/52, 7a/58 

dehān (Far.) Ağız 

 d.+ ında 5b/40 

degil ifadeyi olumsuz yapma edatı 

 d. 8a/69, 8b/75 

 d.+ dir 8b/75 

delü   aklî dengesi yerinde olmayan, deli 

 d. 5a/34 

dem   (Far.) an, zaman 

 d. 2b/7, 2b/8, 6b/54, 7b/60 

 d.+ de 4b/29, 6b/53 

 d.+ ine 8b/72 

 d.+ ler 8b/72 

derd   (Far.) dert 

 d.- i ilahīden 2b/9 

dervīş (Far.) bir tarikatın kurallarına bağlı kimse, derviş 

 d. 6a/45 

destān (Far.) bir olayı öven uzun manzume, destan 
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 d. 2a/2 

devrān (Far.) dünya 

 d. 6a/47 

devvār (Far.) çok dönen 

 d. 3b/21 

di - söylemek, demek 

 d.- r 2b/7, 4a/26 

dil anlaşma aracı, lisan 

 d. 4a/22, 8a/69 

 d.+ de 2a/2 

 d.+ leri 5b/39 

diril - 1. dirilmek 

 d.- e 7b/61 

 2. toplanmak 

 d.- e 7b/61 

diş ağıza alınanları koparıp çiğnemeye yarayan, sert, beyaz 

parçalardan her biri, diş 

 d.+ ın (bhe) biler 3a/11 

diyār   (Ar.) ülke, belde 

 d.+ ında 9a/76 

dost   (Far.) sevilen ve güvenilen kimse, dost 

 d. olur 3a/11 

dög   dayak atmak, dövmek 

 d.+ ende 4b/30 

dök -   gözden yaş akıtmak 

 d.- 4b/28 

dökil - boşalmak, dökülmek 

 d.- ür 4b/28 

dön - dönmek 

 d.- er 6a/47 

döşek   yatak 

 d. 6b/50 

du‘ā Yaradan'a seslenme, yardım dileme, dua 

 d. eyle 4b/30 

dur - durmak, kımıldamamak 
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 d. 5a/33 

dūş  yüz yüze 

 d. 8b/73 

düni gün   gece gündüz 

 d. 4b/27, 6a/46, 6a/47, 8a/67, 8a/68 

dünyā (Ar.) yeryüzü, âlem, dünya 

 d. 3b/17 

 d.+ da 3b/21 

 d.+ dır 9a/77 

 d.+ ya 3a/11 

 d.+ yı 5b/41 

düz - düzene sokmak, tanzim etmek 

 d.- en 2a/2, 2a/4 

 

E 

 

ecel   (Ar.) Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat 

süresi 

 e. 6b/54, 9a/79 

ef‘āl   (Ar.) fiiller, işler 

 ḳavl-i e.+ ın (bhe) 6a/44 

efġān (Far.) acıyla bağırma, inleme 

 e. ideler 8a/67 

eger   şayet, eğer 

 e. 3a/13, 4b/28, 4b/31, 6a/44, 7a/55, 7b/61 

el kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş 

yapmaya yarayan kısmı, el 

 e. 4a/22 

 e.+ e 6a/47 

 e.+ inden 4b/32 

 e.+ üñi 2b/9 

elān   (Ar.) şu anda, şimdi 

 e. 4a/25 

elbet (Ar.) mutlaka, elbette 

 e. 6a/47, 7a/55 
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elvān   (Ar.) renkler 

 e. 6a/46 

emr   (Ar.) buyruk, emir 

 e.+ inde 5b/42 

 e.+ indedür 2a/1 

 e.+ ine 3b/21, 4a/26 

 e.+ ini 2b/10 

epsem sessiz, suskun 

 e. ol 5a/33 

esīr   (Ar.) tutsak, esir 

 e. oluṕ 9a/76 

esmā Allah'ın güzel isimleri 

 e.+ sın (bhe) 4a/24 

eşyā   (Ar.) cansız varlıkların tümü, şeyler 

 e. 2a/1 

evṭān   (Ar.) vatanlar, yurtlar 

 e. 6b/52 

evvel   (Ar.) önce, evvel 

 e.+ den 2a/4 

ey seslenme edatı 

 e. 3b/20, 5a/33, 6a/45, 7a/56, 9a/76 

eyā (Far.) seslenme edatı, ey, hey 

 e. 8a/70 

eyle - yapmak, etmek anlamlarına gelen yardımcı fiil, eylemek 

 e.- gil 6a/47 

 e. -me 3b/17 

 e.- ye 8a/66 

 e.- yen 2a/3 

 e.- yüṕ 4a/26 

 du‘ā e. 4b/30 

 ḳahr e. 4b/29 

 ṣabr e. 4b/29 

 ṣalāt e. 2b/5 

 şükr e. 4b/29 

 ṭaleb e. 4a/24 
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 ḥaẕer e.- le 2b/9 

 setr e.- yüṕ 5b/40 

 temāşā e.- yüṕ 5a/33 

eyü   iyi 

 e. 6a/45 

 

F 

 

fā‘il   (Ar.) yapan, eden 

 f.- i muḫtār 2a/1 

fāni   (Ar.) kalıcı olmayan 

 f. 6b/49 

fenā  (Ar.) gelip geçici olma 

 f. 5b/38 

ferḥān (Ar.) mutlu 

 f. 5b/42 

fevḳānī   (Ar.) üstteki, yukardaki 

 f. 6b/49 

fi‘l (Ar.) iş, eylem, fiil 

 f.+ im 8b/75 

furṣat    (Ar.) fırsat 

 f. 6a/47 

füssaḳ (Ar.) fasıklar, günahkârlar 

 f. 8a/67 

 

G, Ġ 

 

ġafil   (Ar.) gaflet içinde olan kimse, gafil 

 ġ. 5a/36 

ġaflet   (Ar.) Hak’tan habersizlik, açık gerçeği görememe, gaflet 

 ġ. 3a/12, 9a/76, 9a/78 

 ġ.+ de 3b/18 

ġam   (Ar.) kaygı, tasa, gam 

 ġ.+ da 8a/68 

 ġ.+ lar 8b/72 
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ġarḳ (Ar.) bir şeye batma 

 ġ. ide 8a/66 

ġayret (Ar.) bıkıp usanmadan çalışma, uğraşma 

 ġ. 6a/47 

geḉ - geçmek, geçip gitmek 

 g. 3b/19 

 g.- er 6a/47 

gel - bulunulan yere başka bir yerden ulaşmak, varmak, gelmek 

 g. 3b/19, 3b/20, 6a/45, 9a/76 

 g.- e 7a/56, 7b/65 

 g.- en 6a/48 

 g.- enler 6b/51 

 g.- icegin 6b/54 

 g.- icek 9a/79 

 g.- iserdir 7b/64 

 g.- iserdür 6b/50 

 g.- se 4b/29, 4b/32 

 g.- üben 6b/53 

 g.- üṕ 8a/66 

ger (Far.) eğer 

 g. 4b/30 

gerdān   (Far.) boyun 

 g. 3b/21, 4a/26 

gerek    lazım, gerekli 

 g. 2b/6, 4a/22 

 g.+ dür 2a/2 

getür - gelmesini sağlamak, getirmek 

 g.- di 2b/5, 2b/6 

gez - dolaşmak, gezmek 

 g.- megil 2b/7 

ġılmān   (Ar.) cennette hizmet gören delikanlılar 

 ġ. 8a/66 

gice   gece 

 g. 2b/8, 4a/23 

gir - girmek 



Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK| 72 

 

 g.- en 9a/78 

 g.- eler 8a/67 

 g.- icegin 6b/54 

 g.- icek 7b/60 

 g.- miş iken 6a/47 

giri geri, tekrar 

 g. 2a/4, 7b/60 

giryān (Far. ) ağlayan 

 g. 2b/9, 7a/59, 7b/63, 7b/65 

git - bir yere doğru yönelmek, gitmek 

 g.- er 3b/18 

 g.- ersin 6a/47, 7a/55 

 g.- esin 6b/52 

 g.- icek 7a/55 

 g.- iser 3a/14 

 g.- miş 6b/51 

giy -   giymek 

 g.- en 3a/14 

gizle -   saklamak, gizlemek 

 g.- r 5b/40 

göç - bulunduğu yerden gitmek, göçmek 

 g.- meden 6b/51 

 g.- üṕ 3b/18 

gönül    yüreğin manevi gücü 

 g. 4b/32, 5b/41 

 g.+ de 8b/72 

 g. virüṕ 9a/77 

gör - görmek 

 g. 2b/7 

 g.- icek 7a/56 

 g.- meye 8a/66 

göster -   göstermek 

 g.- ir 3a/13 

göz   görme organı 

 g.+ inden 4b/28 
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 g.+ in (bhe) 4b/31, 9a/77 

gözet -   göz önünde bulundurmak 

 g.- me 4a/22 

gözle - gözetmek 

 g. 2b/10, 4a/25 

 g.- r 5b/40 

ġufrān (Ar.) merhamet etme, affetme 

 ġ. 8b/75 

gül -  gülmek 

 g.- e 7b/65 

 g.-er 5a/34 

gün  gün, yirmi dört saatlik süre 

 g. 3a/13, 5a/33, 6b/52, 7a/56, 7a/57 

günāh (Far.) Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan işler, 

günah 

 g.+ ıña 6a/46 

gündüz   günün sabahtan akşama kadar devam eden aydınlık zamanı 

 g. 2b/8, 4a/23 

 

H, Ḥ, Ḫ 

 

ḥā Arap alfabesinin 8. harfi h 

 ḥ. 4a/23 

Ḥaḳ(ḳ) I  (Ar.) Allah 

 Ḥ. 3b/21, 4a/26, 5b/42 

 Ḥ.+ a 2a/1, 2b/8, 5a/37, 5b/41 

 ṭarīḳ Ḥ.+ a 6a/45 

ḥaḳḳ II  pay, hak 

 ḥ.+ ı 8b/74 

ḥāl (Ar.) durum, vaziyet, hâl 

 ḥ.+ dür 3a/15 

 ḥ.+ e 3b/20 

 ḥ.+ ine 4b/32 

 ḥ.+ ini 8a/69 

 ḥ.+ ın (bhe) 6a/44 
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 ḥ.+ ler 8b/73 

ḥālet (Ar.) durum, keyfiyet 

 ḥ. 3a/15 

ḫalḳ   (Ar.) bir arada yaşayan insan topluluğu, halk 

 ḫ.+ a 5b/40 

 ḫ.+ ı 5b/38 

 ḫ.+ ın 4b/32, 5b/43, 6a/44 

 ḫ.+ ını 5a/33 

Ḥannān  (Ar.) çok esirgeyen, Allah 

 Ḥ. 8a/70 

ḫarāb    (Ar.) yıkık, viran, harap 

 ḫ.+ ını 3a/12 

ḥarām (Ar.) Allah’ın yasakladığı nesneler ve işler 

 ḥ.+ a 3b/21, 4a/22, 4a/25 

ḥarīr (Ar.) ipek 

 ḥ. 3a/14 

ḥaşr   (Ar.) kıyamet günü ölülerin dirilerek bu dünyada yaptıklarının 

hesabını vermek üzere bir araya toplanması 

 ḥ.+ e dek 7a/59 

ḫaşyet (Ar.) korku 

 ḫ.+ de 5b/43 

ḫavf   (Ar.) korku 

 ḫ.+ ı (bhe) 4a/26 

 ḫ. idüṕ 4b/27 

ḫay(ı)r (Ar.) karşılık beklenmeden yapılan her türlü yardım, iyilik 

 ḫ. 7b/61 

 ḫ.+ ını 3b/19 

ḥayrān (Ar.) bir şeyi veya birini çok beğenen 

 ḥ. 8b/74 

ḥayvān   (Ar.) hayvan 

 ḥ. 5b/39 

ḥaẕer    (Ar.) sakınma, çekinme 

 ḥ. eyle 2b/9 

hem   (Far.) bir de, özellikle, hem 

 h. 3a/14, 4a/25, 4b/27 
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hemān (Far.) hemen, o anda 

 h. 3b/16, 6b/53 

heṕ (Far.) tümü, hep 

 h. 6b/50, 6b/51, 6b/52, 7b/64 

her (Far.) her, Teklik isimlerden önce getirilerek “birer birer olarak” 

anlamıyla aynı türde, özellikte olanları teker teker belirtmede 

kullanılır. 

 h. 2a/1, 2b/7, 2b/8, 2b/10, 3a/11, 3b/19, 4b/29 

hergiz (Far.) asla 

 h. 3b/16 

her biri   ayrı ayrı hepsi, her biri 

 h. 5b/43, 6a/44 

hevā (Far.) heves, istek 

 h.+ da 2b/7, 6a/46 

 h.+ lardan 3b/19 

 h.+ ya 3b/20 

heybet (Ar.) korku ve saygı uyandıran görünüş, büyüklük 

 h.+ iñ 7a/56 

ḫışm (Far.) öfke, hışım 

 ḫ. itdi 8a/68 

 ḥ. itme 8a/70 

ḥicāb   (Ar.) utanma 

 ḥ.+ ında 9a/76 

hiḉ (Far.) hiç, Olumsuz ifadeyi pekiştirmede kullanılır. 

 h. 3b/16, 3b/18, 4a/22, 6b/51, 8a/69, 9a/78 

himmet   (Ar.) yardım 

 h.+ iñ (bhe) 3b/20 

ḥisāb    (Ar.) sorgu, sual, hesap 

 ḥ. 7b/61 

 ḥ. ola 7b/63 

ḫiẕmet (Ar.) iş, vazifeyi yerine getirme, hizmet 

 ḫ. 8a/66 

ḫor (Far.) değersiz, önemsiz, bayağı 

 ḫ. 5a/33 

ḫoş (Far.) iyi, güzel, hoş 
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 ḫ. 8b/73 

ḥuṣūl (Ar.) ortaya çıkma 

 ḥ.+ ine 2b/5 

Ḫüdā    (Far.) Allah 

 Ḫ.+ dan 4a/26, 4b/27 

 

I 

 

ıṣmarla -   emanet etmek 

 ı.- dı 5b/38 

‘ışḳ  (Ar.) aşk (krş. ‘aşḳ) 

 ‘ı. 8b/72 

 

İ 

 

i -   i- fiili, ek-eylem (İsimlerle birlikte bildirme çekiminde kullanılır, 

fiillerin birleşik çekimlerini oluşturur.) 

 i.- señ 2a/4, 3a/13, 4a/26, 4b/28, 4b/31 

‘ibādet   (Ar.) Allah’ın emirlerini yerine getirme, tapınma, ibadet 

 ‘i. ḳıl 2b/8 

iç iç, "dış"ın zıddı 

 i.+ i 3a/15, 7a/58 

 i.+ inde 8b/71 

iç - içmek 

 i.- ende 3a/12 

 i.- üṕ 3a/12, 8b/73 

iḥsān   (Ar.) bağış, iyilik, ihsan 

 i. 8b/72 

iḥyā   (Ar.) diriltme 

 i. iden 2a/2 

il yabancı, el 

 i. 5b/40 

 i.+ in 4a/22 

ilahī   (Ar.) ey Allah’ım, yarabbi 

 i. 8a/70, 8b/74 
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 derd-i i.+ den 2b/9 

ile bağlama edatı, Birliktelik bildirir. 

 i. 2a/3, 4a/23, 5a/36, 7a/55, 8a/66, 8b/72, 8b/73, 8b/74, 8b/75 

‘ilm   (Ar.) bilim, bilme, ilim 

 ‘i. 5a/36 

īmān (Ar.) inanç, iman 

 ī. 4b/29, 6b/54, 7a/55 

 ī.+ a 6b/53 

‘imāret   (Ar.) yoksullara yemek veren hayır kurumu, imaret 

 ‘i. 3a/13 

imānsız   inançsız, imansız 

 i. 7a/55 

imdi şimdi, şu anda 

 i. 3b/19, 4a/24, 4a/26, 6a/45 

inan  -   inanmak 

 i.- 2a/4 

ince  detaylı, inceden inceye 

 i. 7b/63 

incit - üzmek, incitmek 

 i.- ür 5b/38 

insān   (Ar.) insan 

 i. 5b/39, 9a/76, 9a/77, 9a/78, 9a/79 

 ṣūreti i. 2a/1 

 i.+ a 2b/6 

‘irfān   (Ar.) sezgiyle bilme, anlayış, irfan 

 ‘i. 5a/34 

ir -   yetişmek, ulaşmak, erişmek 

 i.- mesün 6a/46 

 i.- meye 8b/72 

iriş - yetişmek, ulaşmak, erişmek 

 i.- e 8a/68 

isim  (Ar.) ad, isim 

 i.+ i 2a/2 

İsrafīl (Ar.) dört büyük melekten biri olup kıyamet günü Sur’u 

üfleyecek melek 
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 İ. 7b/60 

‘iṣyān    (Ar.) itaat etmeme, karşı gelme 

 ‘i. 7b/61 

iş iş, uğraş, eylem 

 i. 6a/45 

 i.+ de 2b/10, 5b/43 

 i.+ idür 5a/37 

 i.+ in (bhe) 4b/31 

 i. + ler 5a/37 

 i.+ lerden 2b/5 

işit - duymak, işitmek 

 i.- medin mi 6b/49 

‘işret  (Ar.) yarenlik, iyi geçinme 

 ‘i. 8b/71 

 ẕevḳi ‘i.+ de 3b/18 

it(d) - etmek, yapmak, kılmak 

 i.- 4b/32 

 i.- digine 7b/62 

 i.- diyse 7b/61 

 i.- eler 8b/71 

 i.- er 5b/40, 5b/41 

 i.- me 3b/20 

 ġarḳ i.- e 8a/66 

 efġān i.- eler 8a/67 

 mu‘ẕẕeb i.- eler 7a/59 

 şükr i.- elim 2a/1 

 iḥyā i.- en 2a/2 

 ḫavf i.- üṕ 4b/27 

 ḳaṣd i.- üṕ 4b/27, 6b/53 

 naṣib i. 8b/74 

 ḫışm i.- di 8a/68 

 naṣib i.- di 4b/29 

 beyān i.- em 2b/7 

 lāyıḳ i.- esin 8b/75 

 ḥışm i.- me 8a/70 
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 şerḥ i.- mege 8a/69 

 ḳarār i.- mez 9a/78 

 ẕikr i. 4a/23 

iṭā‘at    (Ar.) buyruğu yerine getirme, itaat 

 i.+ de 5b/42 

‘itāb (Ar.) ayıplama, kınama 

 ‘i. ola 7b/63 

iz yol 

 i.+ ini 2b/10 

izle - takip etmek 

 i. 2b/10 

‘izzet    (Ar.) yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen güçlü ve 

saygın konum anlamında bir Kur’an tabiri, izzet, şeref 

 ‘i.+ iñ 8b/74 

 

K, Ḳ 

 

ḳabā (Ar.) üst elbisesi, kaftan 

 ḳ.+ sını 3a/14 

ḳābil   (Ar.) mümkün 

 ḳ. 8a/69 

ḳab(i)r   (Ar.) mezar, kabir 

 ḳ. 7a/59 

 ḳ.+ den 7b/60 

 ḳ.+ in 7a/58 

ḳāf Arap alfabesinin 21. harfi, k 

 ḳ.+ ı 4a/23 

ḳafes (Ar.) kafes 

 ḳ.+ de 9a/78 

kāfir (Ar.) Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr eden, kâfir 

 k.+ e 3b/17 

ḳahr (Ar.) yok etme, mahvetme 

 ḳ. eyle 4b/29 

ḳāim (Ar.) namaz için ayakta duran 

 ḳ. 5a/35 
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ḳal -    bulunduğu yerden ayrılmamak, durumunu korumak 

 ḳ.- alar 8b/71 

 ḳ.- an 9a/76, 9a/77 

 ḳ.- asın 7a/56, 7a/59 

 ḳ.- ır 3a/11 

 ḳ.- maya 8b/72 

 ḳ.- uṕ 8a/67 

ḳalb  (Ar.) gönül, kalp 

 ḳ.+ idür 5a/34 

 ḳ.+ ini 4a/26 

ḳaldır - kaldırmak 

 ḳ.-  9a/77 

kāmil   (Ar.) olgun insan 

 k. 5a/36 

ḳamu   herkes, kamu 

 ḳ. 2a/2, 2a/4, 2b/6, 3b/16, 4a/22, 6b/49 

 ḳ.+ nuñ 6a/44 

 ḳ.+ sı 6a/48, 6b/50 

 ḳ.+ yı 2a/3 

ḳanı   hani, nerede 

 ḳ. 6a/48 

ḳāni‘   (Ar.) kanaat eden, inanan 

 ḳ. 3b/20 

ḳara siyah renk, kara 

 ḳ. 6b/50, 7b/64 

ḳarār (Ar.) bir yerde durma, istikrar 

 ḳ. ider 9a/78 

 ḳ. itmez 9a/78 

ḳaṣd (Ar.) niyet, kasıt 

 ḳ. idüṕ 4b/27, 6b/53 

ḳaş göz çukuru üzerinde yay gibi uzanan, üzeri kıllarla kaplı çıkıntı, 

kaş 

 ḳ.+ ın (bhe) 4b/31 

ḳat - eklemek, arasına katmak 

 ḳ.- ma 8a/70 



81 | HAKK'A ŞÜKÜR KİTABI (İnceleme-Metin-Dizinler-Tıpkıbasım) 

 

ḳatı   çok, çok fazla, aşırı 

 ḳ. 5b/42, 7b/63 

ḳavl  (Ar.) söz 

 ḳ.+ i 3b/16 

 ḳ.- i ef‘ālin (bhe) 6a/44 

ḳażā (Ar.) Olacağı ezelde Allah tarafından belirlenenlerin vuku 

bulması 

 ḳ.+ sında 9a/76 

kāẕib    (Ar.) yalancı 

 k. 5a/37 

kendi    kendi 

 k.+ nde 4a/22 

kervān   (Far.) uzaklara yük ve yolcu taşıyan deve, at, katır vb. dizisi 

 k. 3b/18, 6b/51 

ḳıl -   yapmak, etmek, eylemek, işlemek, kılmak 

 ḳ.- 4a/26, 6a/45 

 ‘ibādet ḳ.- 2b/8 

 naẓar ḳ.- 2b/5, 4b/31 

 nedāmet ḳ.- 6a/46 

 selāmet ḳ.- 6a/46 

 siyāset ḳ.- 2b/8, 6a/46 

 tefekkür ḳ.- 3a/13 

ḳılüḳal   (Ar.) dedikodu, söylenti 

 ḳ.+ ine 4b/32 

 ḳ. olmış 6a/45 

ki (Far.) ki (bağlama edatı) 

 k. 4a/23, 6b/49, 6b/52 

kim I   kim (soru zamiri) 

 k. 2a/1, 2a/2, 2b/6, 2b/10, 3b/17, 4a/23, 6b/50 

 k.+ e 4a/22 

 k.+ i 5a/34, 5a/35, 5a/36, 5a/37, 5b/39, 5b/40, 5b/41, 5b/42, 5b/43, 

7b/62, 7b/65 

 k.+ iniñ 5a/34, 5a/37, 5b/39 

 k.+ isi 5a/36, 5b/38, 5b/41, 7b/65 

kim II   ki (bağlama edatı) 



Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK| 82 

 

 k. 8a/68, 8b/71 

kimesne   kimse 

 k. 5a/33 

kişi   kimse, kişi, şahıs 

 k. 3b/18, 4b/28, 7b/64 

ḳo -   bir yere bir şey bırakmak, koymak 

 ḳ.- mış 5b/41 

 ḳ.- yuṕ 3a/14, 6b/52 

ḳop - kopmak, çıkmak 

 ḳ.- asın 7b/60 

ḳulaḳ   işitme organı, kulak 

 ḳ.+ ıñ 2b/7 

 ḳ.+ ın (bhe) 4a/25 

Ḳur'ān   (Ar.) Kur’an-ı Kerim 

 Ḳ. 4a/23 

 ayet-i Ḳ. 2b/5, 2b/6, 2b/7 

ḳurbān   (Ar.) Allah rızası için canını vermek 

 ḳ. 5b/41 

ḳuş   vücudu tüylerle kaplı, iki ayaklı, gagalı, kanatlı, uçucu hayvanların 

ortak adı, kuş 

 ḳ. 6b/54 

külli men ‘aleyhā fān Rahman suresinin 26. ayeti (Yeryüzünde 

bulunan her canlı yok olacaktır.)  

 k. 6b/49 

 

L 

 

lāf (Far.) söz, laf 

 l.+ ı (bhe) 4a/23 

lāyıḳ (Ar.) yaraşır, yakışır, layık 

 l. 5a/37, 8b/75 

 l. idesin 8b/75 

 l. olan 2b/6 

leẕẕet    (Ar.) tat, lezzet 

 l. 3b/17, 8b/71, 8b/72 
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libās (Ar.) giyecek, giysi, elbise 

 l.+ ını 3a/14 

 

M 

 

mal   (Ar.) mal, mülk, servet 

 m.+ ı 6b/52 

ma‛mûr   (Ar.) bayındır 

 m. 2a/3 

ma‘şūḳ  (Ar.) sevilen 

 m.+ ını 8a/67 

mecnūn  (Ar.) deli, mecnun 

 m.+ durur 9a/77 

meded   (Ar.) imdat, yardım 

 m. 8a/68 

melāhī   (Ar.) oyunlar, eğlenceler 

 m.+ den 2b/9 

menāhī   (Ar.) günah 

 m.+ den 2b/9 

Mennān   (Ar.) çok ihsan eden Allah 

 M. 8a/70 

mest (Far.) kendinden geçme 

 m. 8b/74 

miḥnet   (Ar.) kaygı, sıkıntı, dert 

 dārı m.+ de 3b/18 

mīzān (Ar.) kıyamet günü sevapların ve günahların tartılacağı terazi 

 m. 7b/64 

mu‘ammā   (Ar.) bilmece 

 m.+ sın (bhe) 4a/24 

mu‘aẕẕeb   (Ar.) acı ve sıkıntı çeken 

 m. ideler 7a/59 

muḫtār   (Ar.) seçkin 

 fā‘il-i m. 2a/1 

muḳātil   (Ar.) birbirleriyle savaşan, vuruşan 

 m.+ dür 3a/15 
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mü‛min   (Ar.) inanan, iman eden, Müslüman 

 m. 2a/4 

 m.+ e 3b/17 

mülk (Ar.) sahibi olunan her şey, mülk 

 m. 6b/52 

 m.+ i (bhe) 5b/38 

münker   (Ar.) kabirde ölüleri sorgulayan iki melekten biri 

 m. 7a/56 

müsemmā  (Ar.) adlandırılmış 

 m.+ sın (bhe) 4a/24 

müşkil   (Ar.) çetin, zor, güç 

 m.+ dürür 9a/78 

müştāḳ   (Ar.) arzulayan, özleyen 

 m. 8a/67 

 

N 

 

nādān (Far.) bilgisiz, cahil 

 n. 4b/31 

nā-ḥaḳ   haksız 

 n. 5b/38 

nāḳıṣ   (Ar.) eksik, noksan 

 n. 5a/36 

naḳ(ı)ş   (Ar.) değişik malzeme veya zemin üzerine yapılan süslü işleme 

 n.+ ı 2a/4 

nār   (Ar.) ateş, od 

 n.- ı cehennemde 8a/68 

 n.+ ına 8a/70 

naṣib   (Ar.) bir kimsenin payına düşen hisse 

 n. it 8b/74 

 n. itdi 4b/29 

naẓar   (Ar.) bakma, bakış 

 n. ḳıl 2b/5, 4b/31 

nāzik   (Far.) ince yapılı, narin 

 n. 6a/48 
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ne   1. soru zamiri, ne 

 n. 2b/7 

 n. 3b/18, 7b/60 

 n.- olasın 7a/57 

 n.- itdi 7b/64 

 2. niçin, neden 

 n. 9a/78 

nedāmet   (Ar.) pişmanlık 

 n. ḳıl 6a/46 

nef(i)s (Ar.) insanın biyolojik ihtiyaçlarının tümü, nefis 

 n.+ e 4b/29 

 n.+ iñe 2b/8, 6a/46 

nekir   (Ar.) kabirde ölüleri sorgulayan iki melekten biri 

 n. 7a/56 

nevbet  (Far.) sıra, nöbet 

 n. 6b/51 

ne kim   her kim 

 n. 6b/52, 7b/61 

niçe  1. çoğu kimse 

 n.+ ler 8a/66 

 n.+ sine 7b/63 

 2. ne kadar 

 n. 4a/24, 7b/62 

niçün    niçin, neden 

 n. 9a/78 

ni‘met (Ar.) Allah tarafından verilen her şey, ihsan 

 n.+ i (bhe) 3a/15 

nīrān   (Far.) cehennem 

 n. 7a/55 

nitekim   nitekim, gerçekten de 

 n. 4b/28 

noḳṣān   (Ar.) eksiklik, yokluk 

 n. 4a/22 

nūş (Far.) içki 

 n. 8b/73 
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O 

 

o 1. kişi zamiri, o 

 o.+ lara 8a/66 

 o.+ dur 2a/2 

 o.+ durur 2a/3 

 2. işaret sıfatı, o 

 o. 6b/53, 7b/60 

od ateş, od 

 o.+ ına 6a/45 

oḳı -   okumak 

 o.- 4a/23 

ol   1. işaret sıfat, o 

 o. 6b/54, 7a/56, 7a/57 

 2. işaret zamiri, o 

 o.+ dur 2a/1, 2a/2, 2a/4, 2b/10, 8b/75 

ol -  ortaya çıkmak, vuku bulmak, varlık durumu kazanmak, oluşmak, 

olmak 

 o.- a 2a/2, 2b/9, 4a/23, 4a/24 

 o.- alar 8a/68, 8b/73 

 o.- avuz 8b/74 

 o.- a mı 6b/54, 7a/57 

 o.- ayım 4a/26 

 o.- dı 3b/19 

 o.- dılar 6a/48, 6b/49 

 o.- ıcañız 7a/57 

 o.- ısar 7a/58, 7b/63, 7b/65 

 o.- ısardır 7a/55 

 o.- ısardur 5b/42 

 o.- maġıl 3a/12, 3b/20, 4b/30 

 o.- masun 3b/21 

 o.- maya 8a/69 

 o.- uban 3b/20 

 o.- uṕ 7b/62 
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 o.- uṕdur 3b/17 

 o.- ur 3a/13, 3a/15, 3b/16, 5b/42 

 o.- ursa 3b/21 

 o.- ur mı 3b/18 

 epsem o. 5a/33 

 ‘aẕāb o.- a 7b/63 

 ‘itāb o.- a 7b/63 

 ḥisāb o.- a 7b/63 

 ṣafāda o.- alar 8b/73 

 ‘āḳil o.- an 7b/62 

 lāyıḳ o.- an 2b/6 

 ḳal o.- mış 6a/45 

 esīr o.- uṕ 9a/76 

 şād o.- uṕ 7b/65 

 dost o.- ur 3a/11 

 yār o.- maya 7b/62 

 

Ö 

 

öl - canı tenden ayrılmak, ruhunu teslim etmek, ölmek 

 ö.- enler 7b/61 

 ö.- esin 6b/52 

 ö.- iserdür 6b/50 

‘ömr (Ar.) ömür, hayat 

 ‘ö.+ in 6a/47 

 ‘ö.+ üñi 3b/20 

öñ bir şeyin esas tutulan yüzünün bulunduğu taraf, ön 

 ö.+ ün (bhe) 4a/25 

öri vakur, yüksek 

 ö. 7b/60 

 

P 

 

paṣlu kirli, kötü 

 p. 5a/34 
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perde   (Far.) perde 

 p.+ yi 9a/77 

pinhān   (Far.) gizli 

 p. 4a/24, 6a/44 

pişmān   (Far.) yaptığı veya yapmadığı bir işin olumsuz sonucundan 

üzülen, nadim 

 p. 4b/30, 7b/62 

pür-nûr   nur dolu 

 p. 2a/3 

 

R 

 

raġbet (Ar.) istek, arzu 

 r. 3b/17 

raḥmet   (Ar.) acıma, merhamet etme 

 r. 8a/66 

ravża (Ar.) bol ağaçlı ve çiçekli bahçe 

 r.- ı bostān 7a/58 

resm (Ar.) varlıkların çeşitli malzemeler üzerine yapılmış şekli 

 r.+ i 2a/2 

resūl (Ar.) peygamber, resul 

 r.+ ine 2b/5 

 r.+ iñ 2b/10 

rıḍvān  (Ar.) hoşnut, razı olma 

 cennet-i r. 2b/8 

rıḥlet   (Ar.) ölme, ahirete göçme 

 r. 7a/55 

 

S, Ṣ 

 

ṣā‛im   (Ar.) oruçlu 

 ṣ. 5a/35 

sa‘ādet   (Ar.) mutluluk, bahtiyarlık, saadet 

 s.+ de 5b/42 

ṣabr   (Ar.) dayanma, katlanma, sabır 
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 ṣ. eyle 4b/29 

ṣādıḳ   (Ar.) içtenlikle bağlı olan, sadık 

 ṣ. 5a/37 

ṣafā   (Ar.) gönül şenliği, zevk, safa 

 ṣ. 8b/71 

 ṣ.+ sı 3b/16 

 ṣ.+ da olalar 8b/73 

ṣāfi (Ar.) halis, temiz 

 ṣ. 4a/26 

ṣaġ solun zıddı, sağ 

 ṣ.+ a 7b/65 

 ṣ.+ ın (bhe) 4a/25 

ṣaḳın   sakın ha!, asla 

 ṣ. 3a/11, 3b/17, 4a/23, 5a/33 

ṣaḳındur -   sakındırmak 

 ṣ.- ma 4b/31 

ṣalāt (Ar.) Hz. Muhammed’i selamlama için edilen dua 

 ṣ. eyle 2b/5 

ṣan - sanmak, zannetmek 

 ṣ.- arsın 3a/15, 5b/38 

 ṣ.- ma 3a/11 

 ṣ.- maġıl 3a/12 

saña teklik 2. kişi zamirinin yönelme hâli, sana 

 s. 2b/7, 3a/11, 4a/23, 4b/29, 6b/51, 6b/52, 7a/56, 8b/75 

seç -  doğruyu yanlıştan ayırmak, seçmek 

 s.- egör 3b/19 

sekrān   (Ar.) sarhoş 

 s. 3a/12, 8b/73 

selāmet   (Ar.) esenlik, güvende olma 

 dār-ı s.+ de 5b/42 

 s. ḳıl 6a/46 

semm  zehir 

 s. 3a/15 

sen  teklik 2. kişi zamiri 

 s. 5a/33, 6a/45, 6a/46, 6a/47, 6b/49, 6b/52, 7a/58 
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 s.+ i 7a/59 

 s.+ iñ 7a/58, 9a/77 

ser (Far.) baş 

 s.+ den 3b/19 

serāb    (Ar.) çölde gözlemlenebilen vaha, su, deniz gibi yanılgı 

görüntüleri, serap 

 s.+ ını 3a/12 

setr   (Ar.) örtme 

 s. eyleyüṕ 5b/40 

sev -   hoşlanmak, hoşa gitmek, sevmek 

 s.- erlerse 4b/30 

 s.- miş 5b/41 

sevin -  sevinmek, sevinç duymak 

 s.- me 4b/30 

seyrān   (Ar.) gezinme, gezme 

 s. 8b/71 

seyyār   (sabit olmayan, yerinde durmayan 

 s. 3b/21 

sīn mezar, kabir 

 s.+ e 6b/54 

siyāset   (Ar.) egemen olma, yönetme 

 s. ḳıl 2b/8, 6a/46 

ṣol sağın zıddı, sol 

 ṣ.+ a 7b/65 

 ṣ.+ uñ (bhe) 4a/25 

ṣoñ son 

 ṣ.+ ı 3a/13, 3a/15 

 ṣ.+ ıñ 3a/13 

 ṣ.+ ına 4b/31 

ṣoñra    daha uzak ve ileri bir yerde ve zamanda, sonra 

 ṣ. 2a/4 

sonuç   netice, nihayet 

 s.+ ı (bhe) 3a/14 

ṣor -    sual etmek, sormak 

 ṣ.- 4a/24 
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 ṣ.- arlar 6a/44 

ṣorıl -    sual edilmek, sorulmak 

 ṣ.- a 7b/61 

sög - sövmek 

 s.- erlerse 4b/30 

söz herhangi bir şeyi dile getirmek için ağızdan çıkan kelime(ler), 

sözcük 

 s. 2b/5 

 s.+ ler 5b/40 

 s.+ leri 5b/39 

ṣu renksiz, kokusuz, tatsız sıvı madde, hayatın kaynağı, su 

 ṣ. 3a/12 

 ṣ.+ lar 4b/27 

su‛al (Ar.) soru 

 s. 7a/57 

 ṣ.+ i 4a/25 

 s.+ inde 7a/58 

ṣūfi   mutasavvıf, sofu 

 ṣ. 4a/26, 5a/37 

sukünet   (Ar.) huzur, dinginlik 

 s.+ de 5b/43 

sulṭān (Ar.) sultan, hükümdar 

 s. 5b/38, 5b/43, 8a/68 

ṣun - sunmak 

 ṣ.- a 6b/53 

ṣūr (Ar.) kıyamette İsrafil’in üfleyeceği boru 

 ṣ.+ ı (bhe) 7b/60 

ṣūret   (Ar.) şekil, biçim, suret 

 ṣ.- i insān 2a/1 

süril - gün geçirilmek, keyfi çıkarılmak 

 s.- e 8b/72 

 

Ş 

 

şād (Far.) neşeli, mutlu, sevinçli 
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 ş. oluṕ 7b/65 

şādān    (Far.) sevinçli, neşeli 

 ş. 4b/32 

şāfi   (Ar.) birinin suçunun, günahının bağışlanması için aracılık eden, 

şefaatçi 

 ş. 4a/23 

şal üzeri işlemeli, değerli yün kumaştan giysi 

 ş.+ ı (bhe) 3a/14 

şarāb    (Ar.) içki, şarap 

 ş.+ ını 3a/12 

 ş.+ ın (bhe) 8b/73 

şaş -   şaşırmak, hayret etmek 

 ş.- a 7b/62 

 ş.- a mısın 7a/57 

şeb‘ān   (Ar.) tok, doymuş 

 ş. 5a/35 

şeker   (Ar.) şeker 

 ş. 9a/78 

şekil (Ar.) dış görünüş, biçim 

 ş. 7b/60 

şer kötülük, fenalık 

 ş.+ den 3b/19 

şerḥ   (Ar.) açıklama, yorum 

 ş. itmege 8a/69 

şevḳ   (Ar.) aşırı istek, heves 

 ş.+ i (bhe) 8b/74 

şeyṭān (Ar.) şeytan 

 ş. 6b/53 

şu 1. işaret sıfatı, şu 

 ş. 6a/48, 9a/77 

 ş.+ lar 8b/71 

 2. işaret zamiri, şu 

 ş. 6b/54 

şük(ü)r   (Ar.) iyiliğe karşı gösterilen minnettarlık, şükür 

 ş. idelim 2a/1 
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 ş. eyle 4b/29 

 

T, Ṭ 

 

tā dek, değin 

 t. 2b/9, 4a/23, 4a/24 

tābi‘ (Ar.) uyan, bağlı 

 t. 3b/20 

ṭaġ dağ 

 ṭ.+ lar 4b/27 

taḥtānī   (Ar.) altta olan, alttaki 

 t. 6b/49 

ṭaleb (Ar.) istek, isteme, talep 

 ṭ. eyle 4a/24 

ṭañ  şaşılacak şey 

 ṭ.+ a 7a/56 

ṭarīḳ (Ar.) yol 

 ṭ.- i ḥaḳḳa 6a/45 

ṭartıl - tartılmak 

 ṭ.- a 7b/64 

ṭaş taş 

 ṭ.+ a 7b/62 

 ṭ.+ ına 4b/31 

ṭatlu tatlı 

 ṭ. 5b/39 

tefekkür   (Ar.) düşünme 

 t. ḳıl 3a/13 

temāşā   (Far.) bakma, seyretme 

 t. eyleyüṕ 5a/33 

ten (Far.) beden, vücut, ten 

 t.+ ler 6a/48 

ṭol -   dolmak 

 ṭ.- ısardır 6b/50, 7b/64 

ṭopraḳ   toprak 

 ṭ. 6b/50 
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ṭoṕṭolu   dopdolu 

 ṭ. 5a/34 

ṭuġyān   (Ar.) günah, aşırılık 

 ṭ. 5a/37 

ṭur -  hareketsiz olmak, kalmak, durmak 

 ṭ.- asın 7b/60 

ṭut - elinde bulundurmak, sabit kalmak, tutmak 

 ṭ.- 2b/7, 3b/20 

 ṭ. - ma 4a/25 

 ṭ.- mış 6b/51 

 ṭ.- ıvir 4b/31 

ṭūti   (Far.) papagan 

 ṭ.+ ye 9a/78 

ṭutuş -   ateş almak, yanmaya başlamak 

 ṭ.- uban 6b/53 

türāb (Ar.) toprak 

 t.+ a 6a/48 

 

U 

 

uç -   kanatların yardımıyla havada yol almak, uçmak 

 u.- uban 7b/65 

udlu utangaç, saygılı 

 u. 5b/39 

udsuz    arsız, utanması olmayan 

 u. 5b/39 

ulu yüce, büyük 

 u. 8a/68 

‘ummān   (Ar.) okyanus 

 ‘u. 4b/27 

ur -   vurmak 

 u.- a 7b/60, 7b/62 

 u.- an 3b/19 

 u.- maġıl 4a/23 

 u.- ur 5b/38 
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uṣlu   akıllı, uslu 

 u. 5a/34 

uṣūl   (Ar.) yöntem, tarz, biçim 

 u.+ ine 2b/5 

‘uşşāḳ   (Ar.) âşıklar 

 ‘u. 8a/67 

uyan - gafletten, uykudan uyanmak 

 u.- an 9a/79 

 u.- mayuṕ 9a/78 

uzat -    bir şeyi birine yöneltmek, uzatmak 

 u.- 3b/21, 4a/26 

 u.- ma 4a/22 

 

Ü 

 

ü ve 

 ü. 2b/6, 3a/14 

‘üryān   (Ar.) çıplak 

 ‘ü. 3a/14 

 

V 

 

va‘de    (Ar.) mühlet, ecel 

 v. yitüben 6b/52 

vaḳt   (Ar.) zaman, vakit 

 v.+ inde 9a/79 

var mevcut, var 

 v. 4a/25, 6b/52 

 v. mı 6b/51 

var - varmak, girmek 

 v.- uṕ 6b/54 

ve ve (bağlama edatı) 

 v. 5b/43, 8a/70, 8b/71 

vefā   (Ar.) sevgide bağlılık, sadakat 

 v.+ sı 3b/16 
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veli (Ar.) ama, lakin, velakin 

 v. 3a/13, 8b/75 

veyāḫud    ya da, yahut (bağlama edatı) 

 v. 7a/57 

vildān (Ar.) cennet ehlinin hizmetini görmekle görevlendirilen 

gençler 

 v. 8a/66 

vir -   vermek 

 v.- 4b/28 

 v.- diler 6a/48 

 v.- emezsen 7a/59 

 v.- icegin 6b/54 

 v.- irler 9a/78 

 v.- irsen 7a/58 

 v.- miş 5b/41 

 gönül v.- üṕ 9a/77 

vuṣlat    (Ar.) kavuşma, buluşma 

 v. 8b/73 

 

Y 

 

yā (Ar.) ey (seslenme edatı) 

 y. 8a/70 

yaġdur -   yağmasını sağlamak, yağdırmak 

 y.- an 2a/3 

yaġmur   havadaki su buharının yoğunlaşarak damlacıklar hâlinde 

düşmesiyle oluşan yağış, yağmur 

 y. 2a/3 

yaḳ - yanmasını sağlamak, yakmak 

 y.- ma 8a/70 

yakżān   (Ar.) uyanık 

 y. 5a/36 

yalan    doğru olmayan söz, yalan 

 y. 3a/13, 3b/16 

yan - yanmak 
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 y. 6a/45 

 y.- a 2b/6, 6b/53 

 y.- uṕ 2b/9, 8a/68 

yār (Far.) dost, arkadaş, sevgili 

 y. olmaya 7b/62 

yaraḳlan -   hazırlanmak 

 y. 6b/51 

yarat -   yoktan var etmek, yaratmak 

 y.- dı 2a/1 

yaṣlu yası olan, üzgün 

 y. 5a/34 

yaş gözyaşı 

 y.+ ı (bhe) 4b/28 

yat -    yatmak 

 y.- an 9a/76 

 y.- arsın 9a/78 

 y.- ursın 3b/18 

yatlu (kişi için) kötü, yaramaz, adi, fena 

 y. 5b/39 

yaz - söz veya düşünceyi yazıya geçirmek, yazmak 

 y.- an 2a/4 

yeksān   (Far.) yerle düz 

 y. 6a/48 

yıḳ -    kırmak, üzmek 

 y.- ma 4b/32 

yine   gene, tekrar, 

 y. 6b/51 

yir yer, yeryüzü, mahal 

 y.+ e 4b/28, 5b/38 

 y.+ in 7a/55 

 y.+ inde 5a/33 

 y.+ ine 7b/61 

 y.+ ler 6b/50, 7b/64 

yir -  yermek 

 y.- erlerse 4b/30 
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yirin - yerinmek 

 y. me 4b/30 

yit -   gelmek, ulaşmak, yetmek 

 y.- miş 6b/51 

 va‘de y.- üben 6b/52 

yoḳ   var karşıtı, yok 

 y. 3b/16 

yol gaye, maksat, yol 

 y.+ ına 4b/28 

 y.+ ında 4b/29, 5b/41 

 y.+ una 2b/6 

yoldaş yol arkadaşı 

 y.+ ın 6b/54 

yorġan   yorgan 

 y. 6b/50 

yurt   ülke, vatan, yer 

 y. (d)+ ın 9a/77 

yüce yüksek, ulu 

 y. 3b/20 

yürek    kalp, yürek 

 y. 6b/53 

 y.+ de 2b/10 

yürü - yürümek, gitmek 

 y.- r 3b/18 

 

Z, Ẓ Ẕ 

 

zā‛il   (Ar.) yok olan 

 z. 8a/69 

ẓāhir (Ar.) görünen, açık, belli, ortada 

 ẓ. 4a/24, 6a/44 

zaḥmet   (Ar.) sıksıntı, eziyet 

 z. 8a/66 

 z.+ i 8a/69 

ẓālim   (Ar.) zulüm eden, zalim 
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 ẓ. 5a/35 

żāyi‘ (Ar.) yitik, kayıp, zayi 

 ż. 3b/20 

ẕehi   (Far.) ne iyi, ne güzel 

 ẕ. 8b/72 

zehir  

 z.+ ini 3a/15 

ẕevḳ  

 ẕ.- i ‘işretde 3b/18 

ẕikr  

 ẕ. it 4a/23 

zindān  

 z. 3b/17 

zinhār  

 z. 3b/21 
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2. EKLER DİZİNİ  

+a 

 anlar+a 7a/58 

 baş+a 7b/62 

 cān+a 2b/06, 6b/53 

 Ḥaḳḳ+a 2a/01, 2b/08, 

5a/37, 5b/41, 6a/45 

 ḫalḳ+a 5b/40 

 ḥarām+a 3b/21, 4a/22, 

4a/25 

 īmān+a 6b/53 

 insān+a 2b/06 

 ṣaġ+a 7b/65 

 ṣol+a 7b/65 

 ṭañ+a 7a/56 

 ṭaş+a 7b/62 

 türāb+a 6a/48 

 zindān+a 9a/78 

-a 

 bula 8a/67 

 ola 2a/02, 2b/09, 

4a/23, 4a/247, b/63 

 ṣorıla 7b/61 

 ṣuna 6b/53 

 şaşa 7b/62 

 ṭartıla 7b/64 

 ura 7b/60, 7b/62 

 yana 2b/06, 6b/53  

-a mı 

 ola mı 6b/54, 7a/57 

-a mısın 

 şaşa mısın 7a/57 

-alar 

 olalar 8b/73 

 ḳalalar 8b/71 

 olalar 8a/68, 8b/73 

-an 

 olan 2b/06, 7b/62 

 aḳan 3a/15 

 bozan 2a/04 

 ḳalan 9a/76, 9a/77 

 uyanan 9a/79 

 yaġduran 2a/03 

 yatan 9a/76 

 yazan 2a/04 

-ar 

 atar 4b/31 

-arlar 

 aḳarlar 4b/27 

 ṣorarlar 6a/44 

-arsın 

 ṣanarsın 3a/15, 5b/38 

 yatarsın 9a/78 

-asın 

 bulasın 2b/08, 4a/24, 

7a/55 

 ḳalasın 7a/56, 7a/59 

 ḳopasın 7b/60 

 ne olasın 7a/57 

 ṭurasın 7b/60 

-avuz 

 olavuz 8b/74 

-ayım 

 olayım 4a/26 

+da 

 ayaḳ+da 5b/43 

 baş+da 5b/43 

 cihān+da 3b/17, 

4b/32, 6a/45 
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 dünyā+da 3b/21 

 ġam+da 8a/68 

 hevā+da 2b/07, 6a/46 

 ṣafā+da 8b/73 

+dan 

 Ḫüdā+dan 4a/26, 

4b/27 

+de 

 cehennem+de 8a/67, 

8a/68 

 dem+de 4b/29, 6b/53 

 dil+de 2a/02 

 ġaflet+de 3b/18 

 gönül+de 8b/72 

 gün+de 7a/57 

 ḫaşyet+de 5b/43 

 iş+de 2b/10, 5b/43 

 ‘işret+de 3b/18 

 iṭā‘at+de 5b/42 

 ḳafes+de 9a/78 

 miḥnet+de 3b/18 

 sa‘ādet+de 5b/42 

 selāmet+de 5b/42 

 sukünet+de 5b/43 

 yürek+de 2b/10 

+den 

 evvel+den 2a/04 

 ilahī+den 2b/09 

 ḳabir+den 7b/60 

 melāhī+den 2b/09 

 menāhī+den 2b/09 

 ser+den 3b/19 

 şer+den 3b/19 

-dı 

 ıṣmarladı 5b/38 

 oldı 3b/19 

 yaratdı 2a/01 

-dılar 

 oldılar 6a/48, 6b/49 

+dır 

 dünyā+dır 9a/77 

-di 

 itdi 4b/29, 8a/68 

 getürdi 2b/05, 2b/06 

 ne itdi 7b/64 

-digine 

 itdigine 7b/62 

-diler 

 virdiler 6a/48 

-din mi 

 işitmedin mi 6b/49 

+dir 

 degil+dir 8b/75 

-diyse 

 itdiyse 7b/61 

+dur 

 ‘adū+dur 3a/11 

 bal+dur 3a/15 

 bu+dur 2b/06 

 o+dur 2a/02 

 ol+dur 2a/01, 2a/02, 

2a/04, 2b/10, 8b/75 

+durur 

 mecnūn+durur 9a/77 

 o+durur 2a/03 

-düñ 

 bildüñ 6a/44 

+dür 

 gerek+dür 2a/02 

 ḥāl+dür 3a/15 
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 muḳātil+dür 3a/15 

+dürür 

 müşkil+dürür 9a/78 

+e 

 biz+e 8a/70, 8b/74 

 cemāl+e 8b/73 

 cennet+e 8a/67 

 cihān+e 6b/50 

 cism+e 7b/60 

 el+e 6a/47 

 ḥāl+e 3b/20 

 kāfir+e 3b/17 

 kim+e 4a/22 

 mü‛min+e 3b/17 

 nefs+e 4b/29 

 sīn+e 6b/54 

 yir+e 4b/28, 5b/38 

-e 

 ide 8a/66 

 dirile 7b/61 

 gele 7a/56, 7b/65 

 güle 7b/65 

 irişe 8a/68 

 sürile 8b/72 

-eler 

 ideler 7a/59, 8a/67 

 gireler 8a/67 

 ideler 8b/71 

-elim 

 idelim 2a/01 

-em 

 idem 2b/07 

-emezsen 

 viremezsen 7a/59 

-en 

 iden 2a/02 

 bislenen 6a/48 

 düzen 2a/02, 2a/04 

 gelen 6a/48 

 giren 9a/78 

 giyen 3a/14 

-ende 

 içende 3a/12 

 dögende 4b/30 

-enler 

 gelenler 6b/51 

 ölenler 7b/61 

-er 

 döner 6a/47 

 geçer 6a/47 

 gider 3b/18 

 ider 5b/40, 5b/41 

-erlerse 

 severlerse 4b/30 

 sögerlerse 4b/30 

 yirerlerse 4b/30 

-ersin 

 gidersin 6a/47, 7a/55 

-esin 

 idesin 8b/75 

 çekesin 7a/59 

 gidesin 6b/52 

 ölesin 6b/52 

-ġıl 

 almaġıl 3b/17 

 baġlaġıl 3b/21 

 olmaġıl 3a/12, 3b/20, 

4b/30 

 ṣanmaġıl 3a/12 

 urmaġıl 4a/23 
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-gil 

 eylegil 6a/47 

 gezmegil 2b/07 

+ı 

 ‘aşḳ+ı 6a/45 

 ḥalḳ+ı 5b/38 

 ḳāf+ı 4a/23 

 mal+ı 6b/52 

 naḳş+ı 2a/04 

 ṣoñ+ı 3a/13, 3a/15 

-ıcañız 

 olıcañız 7a/57 

+ı (bhe) 

 baş+ı 4b/28 

 cihān+ı 2a/03, 6b/51 

 Ḥaḳḳ+ı 8b/74 

 ḫavf+ı 4a/26 

 lāf+ı 4a/23 

 ṣonuc+ı 3a/14 

 ṣūr+ı 7b/60 

 şal+ı 3a/14 

 yaş+ı 4b/28 

+ıñ (bhe) 

 ayaġ+ıñ  

 ḳulaġ+ıñ 2b/07 

 ṣoñ+ıñ 3a/13 

+ıñ (iyelik+bhe) 

 ayaġ+ıñ 3b/21 

+ın 

 az+ın 4a/25 

 çoġ+ın 4a/25 

 ḫalḳ+ın 4b/32, 5b/43, 

6a/44 

 ḳıyl+ın 4b/32 

 ṣaġ+ın 4a/25 

 yoldaş+ın 6b/54 

 yurd+ın 9a/77 

+ın (iyelik+bhe) 

 baş+ın 4b/31, 7b/62 

 cān+ın 6b/54 

 ḳaş+ın 4b/31 

 ḳulaġ+ın 4a/25 

 şarāb+ın 8b/73 

+ıña 

 can+ıña 2b/10 

 günāh+ıña 6a/46 

+ına 

 baş+ına 7b/64 

 nār+ına 8a/70 

 od+ına 6a/45 

 ṣoñ+ına 4b/31 

 ṭaş+ına 4b/31 

 yol+ına 4b/28 

+ında 

 baş+ında 4b/27 

 cevāb+ında 7a/57 

 dehān+ında 5b/40 

 diyār+ında 9a/76 

 ḥicāb+ında 9a/76 

 ḳażās+ında 9a/76 

 yol+ında 4b/29, 5b/41 

+ını 

 ‘ayb+ını 4a/22, 5b/40 

 ‘aẕāb+ını 7a/59 

 cevāb+ını 7a/59 

 ḫalḳ+ını 5a/33 

 ḫarāb+ını 3a/12 

 ḫayr+ını 3b/19 

 libās+ını 3a/14 

 ma‘şūḳ+ını 8a/67 
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 serāb+ını 3a/12 

 şarāb+ını 3a/12 

-ısar 

 olısar 7a/58, 7b/63, 

7b/65 

-ısardır 

 bulısardır 7b/64 

 olısardır 7a/55 

 ṭolısardır 6b/50, 7b/64 

-ısardur 

 olısardur 5b/42 

+i 

 cevr+i 3b/16 

 iç+i 3a/15, 7a/58 

 ism+i 2a/02 

 ḳavl+i 3b/16 

 resm+i 2a/02 

 ṣu‘al+i 4a/25 

 zaḥmet+i 8a/69 

+i (bhe) 

 biz+i 8a/70 

 cism+i 2a/02 

 kim+i 5a/34, 5a/35, 

5a/36, 5a/37, 5b/39, 

5b/40, 5b/41, 5b/42, 

5b/43, 7b/62, 7b/65 

 cennet+i 8b/71 

 mülk+i 5b/38 

 ni‘met+i 3a/15 

 sen+i 7a/59 

 şevḳ+i 8b/74 

 zehr+i 3a/15 

-icegin 

 gelicegin 6b/54 

 giricegin 6b/54 

 viricegin 6b/54 

-icek 

 gelicek 9a/79 

 gidicek 7a/55 

 giricek 7b/60 

 göricek 7a/56 

+idür 

 iş+idür 5a/37 

 ḳalb+idür 5a/34 

+im 

 fi‘l+im 8b/75 

+in 

 ‘ömr+in 6a/47 

 ciger+in 2b/09 

 il+in 4a/22 

 ḳabr+in 7a/58 

 yir+in 7a/55 

+iñ 

 ‘izzet+iñ (bhe) 8b/74 

 heybet+iñ (bhe) 7a/56 

 himmet+iñ (bhe) 

3b/20 

 sen+iñ 7a/58, 9a/77 

+inde 

 cemāl+inde 8b/74 

 emr+inde 5b/42 

 iç+inde 8b/71 

 su‛al+inde 7a/58 

 vaḳt+inde 9a/79 

 yir+inde 5a/33 

+indedür 

 emr+indedür 2a/01 

+inden 

 el+inden 4b/32 

 göz+inden 4b/28 
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+ine 

 ‘ahd+ine 3b/16 

 dem+ine 8b/72 

 emr+ine 3b/21, 4a/26 

 ḥāl+ine 4b/32 

 ḥuṣūl+ine 2b/05 

 ḳılüḳāl+ine 4b/32 

 resūl+ine 2b/05 

 uṣūl+ine 2b/05 

 yir+ine 7b/61 

+iñe 

 nefs+iñe 2b/08, 6a/46 

+ini 

 emr+ini 2b/10 

 ḥāl+ini 8a/69 

 iz+ini 2b/10 

 ḳalb+ini 4a/26 

+iniñ 

 kim+iniñ 5a/34, 5a/37, 

5b/39 

+in (iyelik+bhe) 

 aḥvāl+in 6a/44 

 diş+in 3a/11 

 ef‘āl+in 6a/44 

 göz+in 4b/31, 9a/77 

 ḥāl+in 6a/44 

 iş+in 4b/31 

-ir 

 gösterir 3a/13 

-irler 

 virirler 9a/78 

-irsen 

 virirsen 7a/58 

-iser 

 gidiser 3a/14 

-iserdir 

 geliserdir 7b/64 

-iserdür 

 geliserdür 6b/50 

 öliserdür 6b/50 

+isi 

 kim+isi 5a/36, 5b/38, 

5b/41, 7b/65 

+lar 

 belā+lar 4b/29 

 cān+lar 6a/48 

 ġam+lar 8b/72 

 ṣu+lar 4b/27 

 şu+lar 8b/71 

 ṭaġ+lar 4b/27 

+lara 

 o+lara 8a/66 

+lardan 

 hevā+lardan 3b/19 

+ları 

 bu+ları 8a/66 

+ların 

 bu+ların 7a/56, 8a/69 

+ler 

 ‘amel+ler 7b/64 

 biti+ler 7b/65 

 ciger+ler 7b/63 

 dem+ler 8b/72 

 ḥal+ler 8b/73 

 niçe+ler 8a/66 

 söz+ler 5b/40 

 ten+ler 6a/48 

 yir+ler 6b/50, 7b/64 

+lerden 

 iş+lerden 2b/05 
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+lere 

 ‘āṣī+lere 8a/70 

+leri 

 dil+leri 5b/39 

 söz+leri 5b/39 

-madan 

 çıḳmadan 3b/19 

-meden 

 göçmeden 6b/51 

-mege 

 itmege 8a/69 

-mez 

 itmez 9a/78 

-mış 

 olmış 6a/45 

 ḳomış 5b/41 

 ṭutmış 6b/51 

-miş 

 girmiş 6a/47 

 gitmiş 6b/51 

 sevmiş 5b/41 

 virmiş 5b/41 

 yitmiş 6b/51 

+(n)de 

 kendi+nde 4a/22 

+(n)ı 

 bu+nı 3a/11 

+(n)uñ 

 bu+nuñ 3b/16 

 ḳamu+nuñ 6a/44 

-r 

 biler 3a/11 

 aġlar 4b/27 

 çaġlar 4b/27 

 dir 2b/07, 4a/26 

 gizler 5b/40 

 gözler 5b/40 

 yürür 3b/18 

-se 

 gelse 4b/32 

-señ 

 iseñ 2a/04, 3a/13, 

4a/26, 4b/28, 4b/31 

+sı 

 cefā+sı 3b/16 

 ḳamu+sı 6a/48, 6b/50 

 ṣafā+sı 3b/16 

 vefā+sı 3b/16 

+sın (iyelik+bhe) 

 esmā+sın 4a/24 

 mu‘ammā+sın 4a/24 

 müsemmā+sın 4a/24 

+sını (iyelik+bhe) 

 ‘abā+sını 3a/14 

 ḳabā+sını 3a/14 

+sine 

 niçe+sine 7b/63 

-sun 

 olmasun 3b/21 

-sün 

 irmesün 6a/46 

-uban 

 oluban 3b/20 

 ṭutuşuban 6b/53 

 uçuban 7b/65 

+uñ 

 ṣol+uñ 4a/25 

+una 

 yol+una 2b/06 

-uṕ 
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 oluṕ 7b/65, 9a/76 

 buluṕ 8b/74 

 ḳaluṕ 8a/67 

 ḳoyuṕ 3a/14 

 oluṕ 7b/62 

 varuṕ 6b/54 

 yanuṕ 2b/09, 8a/68 

-uṕdur 

 oluṕdur 3b/17 

-ur 

 ḳalur 3a/11 

 olur 3a/11 

 olur 3a/13, 3a/15, 

3b/16, 5b/42 

 olur mı 3b/18 

 urur 5b/38 

-ursa 

 olursa 3b/21 

-ursın 

 yatursın 3b/18 

-üben 

 yitüben 6b/52 

 gelüben 6b/53 

+üñ 

 resūl+üñ 2b/10 

+ün (iyelik+bhe) 

 öñ+ün 4a/25 

+üñi 

 ‘ömr+üñi 3b/20 

 el+üñi 2b/09 

-üṕ 

 idüṕ 4b/27, 6b/53 

 virüṕ 9a/77 

 gelüṕ 8a/66 

 göçüṕ 3b/18 

 içüṕ 3a/12, 8b/73 

-ür 

 bitürür 2a/03 

 dökilür 4b/28 

 incidür 5b/38 

-ürem 

 bilürem 8b/75 

-ürsin 

 bilürsin 4a/25, 6b/49 

+(y)a 

 dünyā+ya 3a/11 

 hevā+ya 3b/20 

-(y)a 

 olmaya 7b/62, 8a/69 

 ḳalmaya 8b/72 

+(y)e 

 ṭūti+ye 9a/78 

-(y)e 

 eyleye 8a/66 

 görmeye 8a/66 

 irmeye 8b/72 

-(y)en 

 eyleyen 2a/03 

+(y)ı 

 dünyā+yı 5b/41 

+(y)i 

 perde+yi 9a/77 

+(y)u 

 ḳamu+yu 2a/03 

-(y)uṕ 

 ḳoyuṕ 6b/52 

 uyanmayuṕ 9a/78 

-(y)üṕ 

 eyleyüṕ 5a/33, 5b/40 

 eyleyüṕ 4a/26 
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