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ÖN SÖZ 

 

 

Türkçe en eski yazılı belgelerinden bu yana pek çok coğrafya, alfabe ve 

kültür dairesi değiştirmiştir. Türkçe ve lehçeleri bugün dünyanın geniş bir yüz 

ölçümünde konuşulup yazılmaktadır. Anadolu coğrafyasında ise 11. yüzyıldan bu 

yana konuşulup yazılmaktadır. Oğuz Türklerinin Anadolu sahasında verdiği eserler 

Türkçe içinde Batı Türkçesi olarak adlandırılan kolu meydana getirmektedir. Batı 

Türkçesi, kendi içinde Tarihî Türkiye Türkçesi ve Modern Türkçe olarak iki döneme 

ayrılmaktadır. Tarihî Türkiye Türkçesi bölümü Eski Türkiye Türkçesi, Eski 

Osmanlıca gibi terimlerle de anılan ancak yaygın terimiyle Eski Anadolu Türkçesi 

dönemiyle başlayıp Osmanlı Türkçesi ile devam eden bölümdür.  

Eski Anadolu Türkçesi Oğuzcaya dayalı ilk yazı dili olması açısından dikkati 

çekmektedir. Oğuzca, Eski Türkçe içinde bir ağız şeklinde kendini göstermesine ve 

yazı diline de kısmen aksetmesine rağmen başlı başına bir yazı dili olarak kendini 

Anadolu sahasında göstermiştir. Eski Anadolu Türkçesi genel olarak kendi içinde 

Selçuklu Dönemi Türkçesi (11. - 13. yy.), Beylikler Dönemi Türkçesi (13. - 15. yy.) 

ve Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Türkçesi (15. yy.ın ikinci yarısı)  şeklinde 

dönemlere ayrılmaktadır.  

Çalışmamızın içeriğini Tevellî Manzumesi adıyla kaydedilmiş eser 

oluşturmaktadır. İncelediğimiz bu eser gerek dil özellikleri gerekse eserin içinde 920 

Zilkâde (M. 1514) tarihinin zikredilmesi sebebiyle Eski Anadolu Türkçesi metni 

olarak değerlendirilmiştir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda eserin başka bir 

nüshasına rastlamadığımız için çalışmalarımızı Konya Yazma Eserler 

Kütüphanesi’nde 47 numarada kayıtlı bu nüsha üzerinde yürüttük.  

Çalışmamız giriş, dil incelemesi, transkripsiyonlu metin, sözlük ve tıpkıbasım 

olmak üzere beş bölüm şeklinde düzenlenmiştir. Giriş kısmında kullandığımız 

yöntem, Tevellî mahlasını kullanan şair ve çalışmamıza konu olan yazmanın fiziksel 
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özellikleriyle içeriği hakkında bilgilere yer verilmiştir. Dil İncelemesi kısmında 

yazma üzerinde imla, ses bilgisi ve şekil bilgisi incelemesi yapılmıştır. 

Transkripsiyonlu Metin kısmında yazmanın günümüz harflerine aktarımı AİD Times 

New Roman Trans fontu kullanılarak yapılmıştır. Sözlük kısmında; yazma içinde 

geçen ancak günümüzde kullanımı olmayan ya da farklı kullanımları tercih edilen 

sözcükler ve metnin anlaşılabilmesi için gerek duyulan sözcüklerin anlamları 

verilmiştir. Tıpkıbasım kısmında yazmanın kütüphane tarafından fotoğraflanan şekli 

siyah beyaz olarak verilmiştir. 

İncelediğimiz eserin içeriği dinî-didaktik özellik göstermektedir. Manzum - 

mensur karışık olarak yazılmış olan eserde ayet ve hadislere de yer verilmiştir. 

Yaptığımız araştırmalarda eserde kullanılan Tevellî mahlaslı bir şaire ilişkin bilgi 

bulunamamıştır. Şair hakkındaki bilgiler eserin içinde kendi hakkında verdiği 

bilgilerden ibarettir. Manzum kısımlar beyit nazım birimiyle yazılmış olup dörtlük 

nazım birimine eser içinde rastlanmamıştır.  

Umuyoruz ki dil özellikleri açısından incelemeye çalıştığımız bu eserle Eski 

Anadolu Türkçesi çalışmalarına katkı sağlayacak bir çalışma ortaya koymuş oluruz.  

Bu çalışma sırasında tüm bilgisi ve sonsuz sabır ve desteğiyle yanımda olan 

değerli hocam, danışmanım Doç. Dr. Hüseyin DURGUT’a, metin konusundaki 

görüşleriyle yolumuzu aydınlatan hocam Prof. Dr. Mehmet AÇA’ya, çalışmam 

sırasında yardımlarını esirgemeyen eşim Halil GERGİN ve kardeşim Gülden 

ŞAHİN’e, Alevî kültürüyle ilgili danıştığım arkadaşlarım Serdar ve Yeşim 

İNCİTOPU’na ve Alevî Dedesi İsmail MERMER’e, ayet ve hadisler konusundaki 

yardımları için Hasan ER’e teşekkürlerimi borç bilirim. 

 

 

        Gülşah GERGİN  
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ÖZET 

 

TEVELLÎ MANZUMESİ 

(DİL İNCELEMESİ-METİN-SÖZLÜK-TIPKIBASIM) 

 

GERGİN, Gülşah 

Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin DURGUT 

2018,  200 Sayfa 

 

Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’ne ait bir eser olan Tevellî 

Manzumesi’sinin dil incelemesi yapılmıştır. Kütüphanelerimize kayıtlı başka bir 

nüshası olmayan eser, varak sayısı bakımından hacimlidir. Bu nedenle yazılmış 

olduğu döneme ait fazlaca dil malzemesi sunmaktadır. Yaptığımız çalışmanın amacı 

bu eserin kayıt altına alınması ve dönemine ait dil hazinesine katkı sağlamaktır.  

Giriş kısmında; kullandığımız yöntem, Tevellî mahlasını kullanan şair ve 

çalışmamıza konu olan yazmanın fiziksel özellikleriyle içeriği hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. Dil İncelemesi kısmında; yazma üzerinde imla, ses bilgisi ve şekil bilgisi 

incelemesi yapılmıştır. Transkripsiyonlu Metin; kısmında yazmanın günümüz 

harflerine aktarımı yapılmıştır. Sözlük kısmında, yazma içinde geçen metin 

anlaşılmasına yardımcı olacak sözcüklerin anlamları verilmiştir.  

İncelediğimiz eserin içeriği dinî-didaktik özellik göstermektedir. Manzum - 

mensur karışık olarak yazılmış olan eserde ayet ve hadislere de yer verilmiştir. Şair 

hakkındaki bilgiler eserin içinde kendi hakkında verdiği bilgilerden ibarettir. 

Manzum kısımlar, beyit nazım birimiyle yazılmış olup dörtlük nazım birimine eser 

içinde rastlanmamıştır. 

Sonuç olarak yaptığımız bu çalışmayla Tevellî Manzumesi ismiyle 

kaydedilmiş bu eserin günümüz harflerine aktarılmasını ve dil bilgisi ögelerinin 

tespitinin yapılmasını sağlamış bulunuyoruz. 

 

Anahtar Sözcükler: Tevvellî Manzumesi, Eski Anadolu Türkçesi, Dil 

İncelemesi 
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ABSTRACT 

 

TEVELLÎ MANZUMESİ 

(GRAMMAR-TEXT-DICTIONARY-FACSIMILE) 

 

GERGİN, Gülşah 

MA Thesis, Department of Turkish Language and Literature 

Adviser: Assoc. Prof. Dr. Hüseyin DURGUT 

2018, 200 Pages 

 

In this study, language research is carried out on Tevellî Manzumesi, which is 

a literary work belonging to Old Anatolian Turkish Period. The work, not having 

another copy registered in our libraries, is bulky in terms of number of leaves. 

Accordingly, it offers much language material for the period it was written. The 

objective of our study is to register this work and to make a contribution to the 

language treasure of its period.  

The method we used in the introductory chapter includes information on the 

poet, who used the Tevellî pseudonym, and the physical characteristic and content of 

the manuscript, which is the subject matter of our study. Spelling, phonetics and 

morphology research on the manuscript is carried out in the language research 

chapter. The manuscript is transferred into current letters in the transcriptional text 

section. Meanings of the words, which are mentioned in the manuscript that help to 

understand the text are given in the dictionary section.  

The content of the work examined shows religious-didactic characteristic. 

Verses and hadiths are also included in the work written in a poetic-prosaic mixture. 

The information about the poet is nothing more than the information provided by the 

poet about himself in the work. Poetical sections are written in couplet verse unit, 

and quatrain verse unit is not found in the work. 

In conclusion, with this study, we transferred this work, which is registered 

with the name Tevellî Manzumesi, into current letters and identified the grammar 

elements.  

Keywords: Tevellî Manzumesi, Old Anatolian Turkish, Grammar 
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  1. GİRİŞ 

 

 

Türkler bilindiği üzere Orta Asya’nın Maveraünnehir, Harez, Horasan gibi 

batı kesimlerindeyken kitleler hâlinde İslamiyet’i kabul ettikten sonra Arap 

alfabesiyle eserler vermeye başlamıştır. Anadolu’ya göç etmeye başlayan Türklerin 

Eski Anadolu Türkçesini oluşturmaları için pek çok sosyal ve siyasal engelin 

aşılması gerekmiştir. Oğuz Türkleri Anadolu sahasına yönelip yerleştiklerinde Orta 

Asya’dan edebî ve kültürel geleneklerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Selçuklular 

Dönemi’nde çeşitli zorunluluklar sebebiyle Arapça ve Farsça devletin resmî yazışma 

ve bilim dilleri olarak kullanılmıştır. Türkçe Anadolu Selçuklularında 13. yüzyıldan 

itibaren yalnızca İslam’ı ve tasavvufu halk arasında yaymak ve halkın dinî 

cengâverlik duygularını beslemek amacıyla kullanılmıştır. Oğuzların sözlü 

geleneğine dayalı yazı dilinin oluşabilmesi için iki yüzyıl süren bir hazırlık 

döneminin geçmesi gerekmiştir (Korkmaz, 2005, 432). Anadolu sahasında Karahanlı 

yazı dili geleneğinden ayrı bir yazı dilinin oluşabilmesi bu coğrafyada yazılacak 

eserlere bağlı olmuştur. Anadolu’da Selçukluların hâkimiyetinin sona ermesinin 

ardından başlayan Beylikler Dönemi, Türkçe eserlerin artması ve buna bağlı olarak 

Anadolu Türk edebiyatının oluşmasında verimli bir dönem olmuştur. Anadolu’da 

kurulan hemen her beylik edebiyata ve bilime önem vermiş, pek çok önemli ismin 

yetişmesine zemin hazırlamıştır. “Anadolu’da Türkçenin yazı dili olmasında bu 

dönemin çok büyük yeri ve önemi vardır. Beylikler çağında mayalanan Türkçe daha 

sonra Osmanlı döneminde devletin diplomasi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında 

kullanılarak bir imparatorluk dili olmaya başlayacaktır (Akar, 2014, 3).” 

Anadolu Türklüğünün büyük bir kısmını Oğuzlar oluşturuyordu. Bu 

bakımdan Anadolu’da gelişen Türk edebî dilinin temeli de Oğuzcaya dayanmaktaydı 

(Özkan, 2014, 54). Türk edebiyatı Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nde genellikle 

dinî- didaktik özellikler göstermektedir. Bu durumun oluşmasında Anadolu’nun 

içinde bulunduğu buhran ortamı sebebiyle insanların dine, tasavvufa yönelmesi 

sonucunda tekke - tasavvuf edebiyatının ilgi görmesidir. Orta Asya’da Horasan 



 

2 

 

merkezinde temelleri Hoca Ahmet Yesevî ile atılmış olan tekke- tasavvuf edebiyatı 

Anadolu sahasında Hacı Bektaş Velî, Yunus Emre gibi kendinden sonra pek çok 

kişiyi etkileyen bir akım başlatmıştır. Özellikle Hacı Bektaş-ı Velî’nin takipçileri 

Alevîlikle de birleşerek önemli temsilciler yetiştirmiş bir edebî gelenek olan Alevî-

Bektaşî edebiyatını oluşturmuştur. “Alevî-Bektaşî çizgisini temsil eden tekke 

şairlerinin önde gelenleri arasında Kaygusuz Abdal, Hatâî, Muhyiddin Abdal, 

Yemînî, Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet, Âşık Viranî, Ali Türâbî Dede, Edib Harâbî 

gibi isimler bulunmaktadır. Alevî-Bektaşî zümrelerinin eserlerinde Hz. Ali, Ehl-i 

beyt ve on iki imam sevgisi ön plandadır. Bunlarda ilâhÎ aşk, Allah-Muhammed-

Aliüçlemesi, Âl-i abâ, harflerin sırları, Hz. Hüseyin’i şehit edenlere lânet, tevellâ ve 

teberrâ gibi konular işlenir (Bilgin, 2011, 382).” 

Alevî- Bektaşî çevrelere mensup şair ve yazarların oluşturduğu edebiyat 13. 

ve 14. yüzyıllarda oluşmaya başlamış ve varlığını günümüze değin devam ettirmiştir. 

Alevî-Bektaşî edebiyatının Bektaşî tarikatına bağlı iki dönemi bulunmaktadır. Bunlar 

başlangıcından 16. yüzyıla kadarki dönem ve 16. yüzyıldan günümüze kadar devam 

eden dönemdir. Bu ayrımın yapılmasında Bektaşîliğin 16. yüzyılda güçlü bir Şiî 

etkisine maruz kalması olmuştur. Bu etkilenme doğal olarak bu çevrede yetişen 

şairlerin eserlerine de yansımıştır. İlk dönemdeki eserlerle Sünnî geleneğe bağlı 

eserler arasında fazla bir farklılık görülmemektedir. Bu eserlerin Allah, Hz. 

Muhammed ve Ehl-i beyt konusundaki anlayışları ilk İslam eserlerininkinden pek de 

farklı değildir. Ancak 16. yüzyıldan sonra gelişen ikinci dönem eserlerde 

“Muhammed-Alî” ve “Hak-Muhammed-Alî” şeklinde kalıp ifadeler, Miraç 

hadisesinin efsaneleştirilerek Hz. Alî’nin Hz. Muhammed’in önüne geçirilerek 

anlatılması, ilk üç halifeyle ilgili olumsuz ifadelere yer verilmesi söz konusudur 

(Temizkan, 2005). 

Yunus Emre’ye kadar dayandırılan Alevî-Bektaşî edebiyatının kurucusu 

olarak kimi kaynaklarda Abdal Musa kimi kaynaklarda da Kaygusuz Abdal kabul 

edilmektedir. Kendilerinden sonra gelen şairleri etkiledikleri bilinmektedir. 

Bunlardan önceki şairlerin de Hacı Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre’den etkilendiği 

söylenebilir. 
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AMAÇ 

Yaptığımız bu çalışmayla amacımız Eski Anadolu Türkçesine ait dil 

özellikleri gösteren metnin transkripsiyonunu yaparak eseri günümüz yazı diline 

kazandırmak, eserin dil özellikleri açısından değerlendirmesini yaparak kendi 

dönemine ait dil ve edebiyat çalışmalarına katkı sağlamaktır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmamıza başlarken öncelikle eserin okunması ve transkripsiyonunun 

yapılması üzerinde durulmuştur. Arap harfli metinlerin aktarımı yapılırken 

karşılaşılan temel problem Arap alfabesindeki bazı seslerin karşılıklarının günümüz 

Türk alfabesinde kullanılmamasıdır. Bunun yanında Türkçe sözcüklerin yazımında 

Eski Anadolu Türkçesinin özellikle ilk dönemlerinde henüz birliğin olmaması 

dolayısıyla günümüz alfabesine aktarırken yaşanan zorluklardır. Bu tarz metinlerin 

aktarılmasında transkripsiyon alfabelerinden faydalanılmakla birlikte hangi 

transkripsiyon fontunun kullanılacağı konusunda bir birlik olmadığı için biz de metni 

aktarmada ihtiyaç duyulan ses özelliklerini karşıladığı için AiD Times Roman Trans 

fontunu kullanılmıştır.  

Metin içinde geçen ayet ve hadisleri bunun yanında Farsça başlıkları ve 

Arapça olarak yazılmış kısımları metnin genel Türkçe kısmından ayrılabilmesi 

amacıyla italik olarak yazmayı tercih edilmiştir.  Ayet ve hadislerin anlamları, 

ayetlerin hangi sure içinde oldukları dipnotlarda açıklanmıştır. Metin içinde 

okunamayan, anlamlandırılamayan kısımlar Arap harfli şekilleriyle yazılmıştır. 

Metnin asıl kısmında Arap alfabesinde büyük-küçük harf ayrımı olmadığı için metin 

günümüz harflerine aktarılırken de büyük harf kullanılmamış; satır ve cümle başları, 

özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmamıştır. Metin aktarılırken aynı nedenle 

noktalama işaretleri de kullanılmamıştır. Manzum-mensur karışık olarak yazılmış 

olan eser nüshanın satırları esas alınarak yazılmıştır. Mensur kısımlarda nüshada 

satırın bitiminden itibaren alt satıra geçilmiş bir alt satır yanına yazılmaya devam 

edilmemiştir. Nüshanın her sayfası için sadece birinci ve beşinci satırlar 

numaralandırılmıştır. Beşinci satırların numaraları, sayfalarda özellikle farklı bir şiire 

geçildiğinde bir satırlık boşluklar bırakıldığı için satır numaralarını doğru takip 

edebilmek amacıyla kullanılmıştır. 
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Dil incelemesi kısmında Eski Anadolu Türkçesine ait dil ögeleri tespit 

edilmiş ve ilgili bölümlerde örnek olarak kullanılmıştır. Örnekler alınırken metnin 

aktarımında kullanılan fontlu şekliyle alınmıştır. Örneklerin metnin neresinden 

alındığına dair bilgiler, parantez içinde önce hangi sayfada geçtiği sonra sayfanın 

hangi satırında olduğu aralarında virgül kullanılarak verilmiştir. Aynı dil ögesinin 

birden fazla örneği, tek parantez içinde gösterilmiş ancak bu örnekleri ayırmak için 

bir önceki örneğin satır numarasından sonra eğik çizgi ile ayrılmıştır. Her dil ögesi 

için en az bir örnek olmasına özen gösterilmiştir. 

Sözcükleri ses bilgisi açısından incelerken Eski Anadolu Türkçesinin ses 

özellikleri dikkate alınarak harflerin hangi seslere denk geldiği gösterilmiş ve ses 

olayları açısından değerlendirilmiştir. Eski Anadolu Türkçesinde görülen ses 

olaylarına değinilmiştir. İncelediğimiz metinde örneği bulunan ses olayları 

incelenirken Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi (fonetik) özellikleri dikkate 

alınmış ve sözcüklerdeki ses olayları, bir önceki dönem olan Eski Türkçedeki 

şekilleriyle kıyaslanmak suretiyle tespit edilmiştir. Gereken örneklerde Sözcüklerin 

Eski Türkçedeki kullanımları da yanlarında verilmiştir. 

Dil incelemesini yaparken Eski Anadolu Türkçesine ait dil özellikleri 

üzerinden tespitlerde bulunulmuştur. Bu tespitleri yaparken -özellikle ses olaylarını 

belirlemek konusunda- Eski Türkçe ve Eski Türkçedeki kullanımları belirtmek 

yoluna başvurulmuştur (edgü>>eyü vb.). Söz dizimlerine ait örneklerde ise ilgili 

tamlamayı, tamlayan ve tamlanan unsurlarıyla gösterme yoluna gidilmiştir. Ancak 

incelediğimiz metnin özellikle manzum kısımlarında bağlama öbeği oluşturan 

örneklerde kısa ve bağlama edatının yanında bulunan sözcükleri birlikte almak 

yoluna giderken birbirinden uzak düşmüş veya çok uzun olabilecek örneklerde 

sadece ilgili dil ögesinin sayfa ve satır numarasını göstermekle yetinilmiştir.  

Metnin okunmasında ve dil ögelerine ayrılmasında sözcüklerin metin içindeki 

kullanımları esas alınmıştır. Örneğin, Arapçada içinde hemze bulunan sözcükler 

metinde genellikle hemze yerine y ( ى ) ünsüzüyle (kâinat, kayinat vb.) yazılmıştır. 

Türkçe sözcüklerin bazılarında belirtme hâl eki, hemze ile gösterilmiştir.  

Sözlük kısmında metnin okunup anlamlandırılabilmesi için gerekli 

sözcüklerin anlamları verilmiştir. Günümüzde kullanılmayan veya farklı anlamlar 

yüklenerek kullanılan sözcükler de sözlük içine alınmıştır. Anlamlar yazılırken metin 

kullanılan veya kastedilmiş olabilecek, özellikle manzum kısımlarda metnin alt ve 
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yan anlamlarının da söz sanatlarıyla kullanılabileceği düşünülerek diğer anlamları da 

sözlüğe dâhil edilmiştir.  

 

1.  1.  ALEVÎ-BEKTAŞÎ EDEBİYATI VE TEVELLÎ KAVRAMI 

Arapça “velî” kökünden türeyen tevellî kelimesi; birine yanaşma, birini dost 

tutma anlamına gelmektedir. Ayrıca olumsuz olarak, yüz çevirmek, kabul etmemek, 

geri durmak, uzak durmak anlamları da vardır. Tasavvufi terim olarak; Ehl-i beyti, 

Hz. Ali’yi sevmek, onlardan medet ve şefaat istemek, kendilerine olan yakınlık, 

bağlılık anlamına gelir. Kelimenin Arapça kullanımı tevellî, Farsça kullanımı tevellâ 

şeklindedir. 

Tevallâ kavramı genel olarak zıttı olan teberrâ (sevmemek, düşman edinmek, 

uzak durmak) kavramıyla birlikte kullanılır. Bütün din ve mezheplerin temelinde 

bulunan ancak adı konulmamış gerçeklerden biri olan tevella ve teberrâ kavramları 

İslam’ın şartlarından Kelime-i Tevhid’de de mevcuttur. Lâ ilâhe (Allah yoktur) kısmı 

teberrâdır. Bununla bütün ilahlardan kendimizi uzaklaştırmış oluruz. İllallah 

(Allah’tan başka) dediğimiz zaman ise tevellâyı gerçekleştirip ona yüzümüzü 

dönmüş oluruz. Böylece Allah’ın büyüklüğünü tasdik etmiş oluruz.  

13. yüzyılda yaşamış İslam âlimi ve Mevlevilik tarikatinin piri Mevlana, Al-i 

Abâ’nın yani Ehl-i Beyt’in düşmanına düşman olunması gerektiğini aksi halde Ehl-i 

Beyt’e dost olunamayacağını yani tevellânın teberrâsız olmadığını şöyle dile 

getirmektedir: 

“Okun, Lanet hımar u hûk u hirs’e 

 Olar ki, düşmen-i Al-i Abâ’dır 

 

 Teberrâ kılmayana yok tevellâ 

 Teberrâsız tevellâlar hatadır 

 

 Teberrâ kıl eyâ Molla-yı Rumî 

 Teberrâ kılmayanlara beladır” (Oytan, 2012, 5) 

 



 

6 

 

 Tevellî ve teberri kavramlarının temelini muhabbet ve düşmanlık oluşturur. 

Kuran’da bu iki kelimenin yer aldığı ayetler incelendiğinde tevellî ve teberrînin 

insanın yaratılış hedefinde ne kadar büyük rol oynadığı görülür. “Allah , bir kişiye iki 

kalp vermedi.” (Ahzap,4) ayetinden yola çıkarak bir kalpte tevellî ve teberrinin aynı 

anda barınamayacağını dile getirir. Allah’ın sevdiği insanlar ile dost olma ve onun 

istediği amellere yaklaşarak tevellayı gerçekleştirmeyi, Allah’ın sevmediği kişilerden 

uzak durarak teberrâyı gerçekleştirmeyi ifade eder. 

Tevellâ Sırrı 

Ehlibeytin, On İki İmamların yolundan gidenler Fırka-yı Naciye veya Güruhu 

Naci olarak adlandırılır. Alevî-Bektaşîler tevellâ ve teberrânın kendilerini “güruh-ı 

naci” olmalarının  bir şartı olarak görmektedir (Fığlalı, 1994, 235). Alevîlikte Hz. 

Ali, etiyle kanıyla yedinci yüzyılda yaşamış, Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve 

damadı olan tarihi kişilik olmaktan çıkarılmıştır. Alevî ibadetinde, edebiyatında ve 

yaşayışında Ali, kişi olmaktan uzaklaştırılmış, bir kavram haline getirilmiştir. 

Alevîlere göre Hz. Ali, yaradanın görünen yüzü olan güneşin doğuş hali ve ışığıdır. 

Alevî terminolojisinde “Tevellâ Sırrı” olarak adlandırılan bir deyim vardır. 

Tevellâ, görünürde Hz. Ali ve soyunu (Ehl-i Beyt) dost saymak demektir. Alevî 

inanışının içinde hiyerarşik olarak   sıralanmış üç türlü sır grubu vardır. Bunlar: 

İlm-el Yakin; İlim ve akıl yoluyla elde edilen küçük sırlar. 

Ayn-el Yakin; Gerçeğin tam olarak hissedilemeyeceği büyük sırlar. 

Hakk-el Yakin; İnanışın gerçek anlamını barındıran ilahi sırlar. 

Ayn-el Yakin safhasına ulaşanlara, yolun uluları tarafından “Tevella Sırrı” 

öğretilir. Bu sır, Ali ve Ehl-i beyt sevgisinin gerçekte “Işık Sevgisi” olduğudur. 

“Tevella Sırrı” ile birlikte “Teberra Sırrı” da öğretilir. Teberra, görünüşte Ali ve Ehl-

i Beyt’i sevmeyenlerden uzak durma anlamındadır. Ancak asıl anlamı Işık Ehli 

(Alevî) olmayanlardan uzak olmaktır. İslam kamuoyunda çok sevilen Hz. Hüseyin’in 

Kerbela’da Yezit’in askerleri tarafından katledilişi, Alevîlik içinde geniş yer tutar. 

Bir yandan zalimin zulmüne uğramış mağdura duyulan sempati ile geniş halk 

kitleleri inanışın etrafında toplanmıştır, bir yandan da inanışın aslı bu trajik olayla 

perdelenerek geniş kitlelerden uzak tutulmuştur. Kerbela olayı, bu yolu kuranlar 

tarafından tesis edilmiş, geçmişte çok yönlü fayda sağlamış bilinçli bir halkla ilişkiler 

politikası olarak tanımlanabilir (Çınar, 2011). 
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Alevî-Bektaşî Edebiyatında Tevellî Kavramı 

Alevî-Bektaşî kültüründe on iki şarttan biri olan tevellâ kavramı zıttı olan 

teberrâ kavramıyla birlikte kullanılır. Tevellî, Alevi-Bektaşî kültürüne Şia 

geleneğinden intikal etmiştir. Şiilikte İmamet / Hilâfet inanç esasları arasında yer alır 

ve Hz. Muhammed sonrasında Hz. Ali üzerinden on iki imam olarak isimlendirilen 

Hz. Muhammed'in soyu ile devam eder. Şiîlikte bu kişileri, takipçilerini, sevenlerini 

sevmek (veli-dost edinmek) şarttır. Prensip, Şura suresinin 23. ayetine dayandırılır. 

Sahabeden kişiler Hz. Peygambere tebliğine karşılık ne istediğini sorarlar ve üzerine 

şu ayet nazil olur: "Bu, Allah'ın, inanan ve iyi işlerde bulunan kullarını 

müjdelemesidir işte. De ki: Sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, 

istediğim, ancak yakınlarıma sevgidir ve kim güzel ve iyi bir iş yaparsa onun güzelim 

mükâfatını arttırırız; şüphe yok ki Allah, suçları örter, iyiliğe, mükâfatla karşılık 

verir."  
İmâmiyye Şîası, teberrî ve tevellî konusundaki düşüncelerini Hz. 

Muhammed’in Gadîr-i Hum’da Hz. Ali için söylediği nakledilen hadislere 

dayandırır. Buna göre Resûlullah kimin mevlâsı ise Ali de onun mevlâsıdır, Allah 

Ali’yi seveni sever, ona karşı çıkanı cezalandırır; Allah için sevmek, Allah için 

buğzetmek, Allah’ın velîlerini sevmek ve O’nun düşmanlarından uzaklaşmak kâmil 

imandandır (Küleynî, II, 125). Hz. Ali’yi sevmeyen, Ali’nin düşmanlarıyla ilgisini 

kesip onlara düşman olmayan kimsenin imanı kabul edilmez (Berkī, s. 264; İbn 

Bâbeveyh, Emâlî, s. 122). Böylece Hz. Ali’yi sevmek ve ona tâbi olmakla ilgili 

tevellî prensibinin yanında Ali’nin düşmanlarından veya onun haklarını 

engelleyenlerden teberrî etme anlayışı zaman içinde Hz. Ali’nin aile fertleri ve 

neslinden gelen imamlar için de uygulanmaya başlanmıştır. İmâmiyye Şîası’na göre 

teberrî edilmesi gerekenler ilk üç halife ile Hz. Âişe başta olmak üzere Cemel 

Vak‘ası’nda Ali’ye karşı çıkanlar, Sıffîn Savaşı’nda Muâviye’nin yanında yer 

alanlar, hakem olayı (tahkîm) münasebetiyle Amr b. Âs ve Ebû Mûsâ el-Eş‘arî, 

ayrıca Nehrevan Savaşı’nda Hz. Ali’ye karşı mücadele eden Hâricîler ve onları 

destekleyenlerdir. Daha sonra Ali neslinden gelen imamlarla Ehl-i beyt’e karşı çıkan, 

onlara düşmanlık besleyen ve genellikle “tâgūt” (put) diye adlandırılan kimselerden 

teberrî edilmesi dinî bir vecîbe sayılmıştır. Fiilen teberrî edip münasebetlerin 
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kesilmesi mümkün olmadığı durumlarda gönülden buğzetmekle birlikte takıyye ile 

hareket etmek de mezhebin benimsediği bir husustur (Öz, 2011, 214-215). 

Ehl-i Beyt sevgisini ve tevellâ-teberrâ kavramlarını Anadolu’ya Hacı Bektaş 

Veli getirmiştir. Hacı Bektaş-ı Velî, Makalat adlı eserinde Ehl-i Beyt’e tevellâ etmeyi 

şöyle dile getirmektedir: “Eger bu kırk makamun birisi eksük olursa hakikat tamam 

olmaz, zira kim eksük olur mesela biregü diliyle iman getürse gönülile inanmasa 

veyahud zekatı tamam virmese veyahud Allah hükümlerinden birin batıl dutsa 

veyahud peygamberi inkar itse veyahud resul evladınun birine na-hak dise dükeli 

işledügi ta’atleri heba’en mensur olur. (Yılmaz, Akkuş ve Öztürk, 2015)”  

Ehl-i Beyt sevgisi Alevi-Bektaşi kültürünün temelini oluşturmaktadır. Bu 

nedenle tevellî ve teberrâ kavramları oldukça önemlidir. Alevî-Bektaşîlerin Görgü 

Cemleri ve Cem Birleme adını verdikleri törenlerde su ya da şerbet dağıtılırken 

İmam Hüseyin ve Kerbelâ şehitlerini anan övgü, sevgi nefesleri ve duvazları 

söyleyerek (tevellâ), Yezit ve Muaviye’ye lanetler okuyarak (teberrâ) sona erdirilir.  

Tevellâ aynı zamanda talinbin mürşidine bağlılığı, mürşidinin yolunu tutmak, 

onun uzak durduklarından uzak durmak şeklinde de karşımıza çıkar. On iki imam ve 

on dört masum anlayışı, fütüvvet ehli ve Alevî-Bektâşîler tarafından tevellî-teberrî 

inancıyla belirgin hale getirilip formalleştirilmiştir. Bu şekliyle tevellî ve teberrî Şîî 

fırkalarının çoğunda görülür. Tevella kavramı tarikat erkan ve adabının konu edildiği 

erkannamelerde ve fütüvvetnâmelerde de anlatılmaktadır. Arnavutluk Devlet 

Arşivlerinde kayıtlı olan bir ekannaemede şu şekilde geçmektedir: 

Sayfa 75 

Sual: Mürşid ile senin aranızda ne var? 

Cevap: “Tevella, teberrâ ve şudde-i Şah-i merdan vardır. 

Sual: Tevella ve teberrâ ve Şudde-i Şah-ı Merdan nedir? 

Cevap: Tevella, Muhammed Ali’ye ve âl-i evladine ve Ehli beytin dostlarına dost 

olmaktır. Ve Teberrâ, bunların düşmanlarına düşman olmaktır. Şudde-i Şah-ı 

merdan nedir? Tığıbend’dir ki Muhammed Ali ‘ye ve âli evlada ve Ehl-i Beyte 

canımız ve başımız kurban, misli kurban-ı İsmail gibi, dostluga bel bağladım, taa 

ölüp gidinceye degin. 

Sayfa 72 Tercüman-ı Tıraştan Evvel 

 Bismişah Allah Allah... Traş olmak bu gün minnet-i hüdaya. Tevellamız 

Muhammed Mustafa’ ya. Teberrâ kılmışız bir hariciye, esiri olduk Ali el Murtaza’ya 
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Bercemal-i Muhammed Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin Ali bülende ra salavat 

(Koçak, 2003). 

Tevellâ ve teberrâ kavramları Pir Sultan Abdal, Genç Abdal, Hatayî, Âşık 

Hüseyin, Kul Nesîmî, Agâhî Dede gibi Alevî-Bektaşî şairleri tarafından şiirlerde 

sıklıkla işlenmiştir (Özmen, 1998). 

 

“Çırağı şem’imiz vermekte sûle 

 Meydanı hünerde girdik usule 

 Tevellâmız cedd-i zât-ı Resule 

 Ervâh-ı Yezid’in teberrâsıyız”  (Perişan Baba) (Dağlı, 1935, 60) 

 

“Bizlerden bekleme züht ü ibadet 

 Tutmuşuz evvelden râh-ı selamet 

 Tevellâ olmaktır bize alamet 

 Sanma ki sağımız solumuz vardır” (Kul Nesimî) (Özmen, 1995, 44) 

 

“Tevellâsın, teberrâsın bilen abdâla aşk olsun 

 Temennasın, tesellasın bulan abdâla aşk olsun” (Agahî Dede) (Özmen, 1995, 83) 

 

İncelediğimiz metin Tevellî ismini kendine mahlas olarak seçmiş ve ismine 

Alevî-Bektaşî şairlerine ait antoloji ve kaynaklarda rastlayamadığımız bir şaire aittir.  

 

 

1.  2. TEVELLÎ ABDAL VE MANZUMESİ 

Eserin müellifi “derviş tevellî”, “tevellî” bazen de “tevellâ” mahlasını 

kullanmaktadır. Metinde 11a’nın sayfa kenarına kırmızı mürekkeple eklenmiş olan 

“hāzā kitab tevelli abdal manzūmesi” dışında “tevellî abdal” mahlası hiç 

kullanılmamıştır. Bunun yerine “derviş tevellî” veya sadece “ey tevellî” şeklindeki 

mahlas kullanımı metnin geneline hâkimdir. Alevî-Bektaşî şairlerine ait yaptığımız  

antoloji incelemelerinde ve diğer kaynak taramalarında bu mahlası kullanan bir şaire 

rastlanmamıştır. Eserin müstensihi olarak kaydedilen “derviş imad bin kanber” 

hakkında da bilgiye ulaşılamamıştır. Eserin içinde şair kendi hakkında bilgiler 
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vermektedir. Bu bilgilerden şair hakkında Türk soyundan olduğu, Arapça ve Farsça 

bildiği gibi sınırlı bilgilere ulaşılmaktadır.  

“mebde-i kelām budur kim çendān zamān bir nece ţālibu rāġıbu sāÿýl cālib 

müţābaòata afāò enfūsden ve münāsebet fušūl mā-fýhāden õāţırlarına taġayyum ve 

taóayyül viren yerlerde Ťaòılları sürūr ve õāţırları ŝübūt bulıcaò kelāmdan tercüme 

ţaleb òılduòları sebebden bu [16a] óaòýrü’l-faòýr türāb-ı òadem dāŤý dervýş daõı allah 

tebāreke ve teŤālādan istiŤānet dileyüp òalb cāniyle tevekkül òılduġundan šoñra yüz 

urup elin dutup ve adın çaġırduġumuz erenlere tekye òılup kütüb-i semāviyye 

naòlinden ve rāsiõūn kelāmından ve evliyālar nefsi mefhūmından Ťaòlum tedārik 

etdügi òadar bir òaç kelām ibtidā etdüm ve daõı diledüm ki Ťirfān òavminden 

māhirler naëarına ericek luţf edüp [16b] noòšānın dizivereler diyü aġāz òıldı” 

 

“oòuyanlar tamām olsun hemýşe 

 ki ber-devlet müdām olsun hemýşe 

 diyelüm terceme bu türk dilince 

 ki müÿminler ţuyalar tā ölince  

 neden ayāt-ı aõbār u óadýŝden  

 buyur taòvāyı óazer òıl õabýŝden 

 [25a] Ťarabca ve Ťacemce biñde birin  

bilürüz biz de anuñ yerlü yirin 

ve illā cümle maõlūò yaradan şāh 

bizi türk maŤşerinden òılmış allah” 

 

Eser içinde Alevî-Bektaşî edebiyatında 16. yüzyıl sonrasında görülen “yedi 

ulu ozan” adını anma veya şeyhe bağlılığı bildirme, Hz. Ali’yi özellikle Miraç 

hadisesine Hz. Muhammed’in önünde tutma, diğer üç halife hakkında olumsuz 

görüşlere yer verme, Yezid ve Muaviye’yi lanetleme (Metinde sadece bir iki 

cümleyle anlatılmaktadır.) özelliklerinin de bulunmadığı gözlenmiştir. Alevî-

Bektaşîlikte pîr kabul edilen Hacı Bektaş-ı Velî’nin ismi ise sadece vakıf mührü ve 

vakıf mührünün üzerinde sonradan eklenmiş olması muhtemel kayıtta geçmektedir. 

Bu durum eserin müellifinin Alevî-Bektaşî edebî geleneğinin henüz tam 

şekillenmediği bir dönemde yaşamış olabileceğini düşündürmektedir.  
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1.2.1.  Nüshanın Fiziksel Özellikleri: İncelediğimiz metin Alevî-Bektaşî yazmaları 

arasında kayıtlı Tevellî manzumesidir. Eser Hacı Bektaş İlçe Halk Kütüphanesinde 

47 numarada “Tevellî Manzumesi” ismiyle kayıtlıyken Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesine aktarılmış ve numarası BY10659/1, BY10659/2 ve BY10659/3 

olarak değiştirilip üç eser olarak tasnif edilmiştir. Eser içinde iki adet “temmet” 

sayfası olması sebebiyle bizce de bu tasnif daha uygundur. Yapılan yeni tasnifte 

yazma içindeki 1b-80b arasındaki metin “Cevahirü’l-irfân”, 81a-196a arasındaki 

metin “Marifet-i İlahi”, 196b-207b arasındaki metin “Manzume-i Tevhid” adıyla 

kaydedilmiştir. Çalışmamıza başladığımız sırada eserin Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesindeki tasnifi tamamlanmamış olduğundan çalışmamızın ismi “Tevellî 

Manzumesi” olarak kabul edilmiş olup yazma içindeki üç eseri de kapsamaktadır. 

Eser sırtı ve sertabı kahverengi deri kaplı miklepli yıpranmış mukavva cilt 

içinde filigranlı kâğıda talik ve nestalik yazı türüyle dokuz satır şeklinde yazılmıştır. 

Yazmanın tamamı 211 varak olup metin kısmı 207 varaktır. Yazmanın ölçüleri 

160x110 – 105x60 mm ölçülerindedir. Eserin müellifi Tevellî Abdal olarak 

kaydedilmiştir. Bu konuda eser içinde 11a’da sayfa kenarına kırmızı mürekkeple 

“Tevellî Abdal Manzumesi” yazılmış olması referans alınmış olmalıdır. Hâlbuki eser 

içinde müellif mahlas olarak “tevellî abdal” ifadesini hiç kullanmamıştır. Bunun 

yerine “ey tevellî, derviş tevellî, ey tevellâ” ifadelerini kullanmıştır. Eserin 

müstensihi 80b ve 196a’da ismi geçen Derviş İmad bin Kanber olarak 

kaydedilmiştir. Eserde 13a, 51a ve 54a’da “Seyyid Mahmud Dede Hacı Bektaş-ı 

Velî” mührü bulunmaktadır. Sayfa 51a’da vakıf mührünün üzerinde “vakf-ı dergâh-ı 

hazret-i hünkâr hacı bektâş velî kuds sürre-i âlî” ifadesi kaydedilmiştir. Yazmanın 

tamamında varak numaraları sol üst köşeye Latin rakamlarıyla ve 16, 104, 179, 190, 

200 ve 207. varakların ön yüzlerine Arap rakamlarıyla not edilmiştir.  

 

 

1.2.2.  Nüshanın İçerik Özellikleri: Manzum-mensur karışık olarak yazılmış olan 

eserin içeriği dinî-didaktik özellik göstermektedir. Tevellî Manzumesi ismi, eserin 

konusunun tamamen “tevellî” kavramı olduğunu akla getirse de eserde bu konu 

sadece “duvaz” türündeki şiirlerde işlenmiştir. Eser içinde doğru yolu bulmak 

üzerine alegorik hikâyeler ve insanın dünyaya gelişi gibi dinî konular işlenmiştir. 
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İnsanın yaratılışı (devriye), insan-ı kâmilin özellikleri, dört kapı kavramı ve 

anlamları düzyazı ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış hikâyelerle anlatılmıştır. 

Eser içinde tevhid, tenbîh, temennâ, hikâyet, şiir, mersiye, niyâz, duâ, beyt, münacât 

başlıkları geçmektedir. 181a’daki şiirin sonunda “dervîş kasideyi tamâm eyledi” 

ifadesiyle şiirin nazım biçimini söylenmiştir. Metindeki diğer başlıklar Farsça olarak 

yazılmıştır. Metin içinde iki adet duvazdeh bulunmaktadır. Eserdeki manzum 

kısımlarda beyit nazım birimi ve kafiye olarak gazel tipi ile mesnevi tipi kafiye 

kullanılmıştır. Yaptığımız antoloji taramalarında Alevî-Bektaşî edebiyatında 

genellikle dörtlük nazım biriminin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu açıdan 

incelediğimiz metin farklılık arz etmektedir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2. DİL İNCELEMESİ 

 

 

2.1. YAZIM ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde ünlülerin yazımı, ünsüzlerin yazımı, hareke kullanımı ve hemze 

başlıkları; Eski Anadolu Türkçesinin yazım özellikleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

Eski Anadolu Türkçesinde yazım (imlâ) konusunda Eski Türkçe yazım geleneğinden 

gelen Eski Uygur ve Arap-Fars olmak üzere iki gelenek bulunmaktadır.  

Uygur yazı geleneğine tipik örnekler: 

a) Ünlülerin yazılması 

b) ñ sesi için nunkef (نك ) grubunun kullanılması 

c) Kalın sıradan sözcüklerde س harfinin kullanılması 

d) ç ve p seslerinin ج (c ) ve پ ( p ) harfleriyle yazılması   

e) Bazı eklerin tabandan ayrı yazılması 

 

Arap-Fars yazı geleneğine tipik örnekler: 

a) Ünlülerin yazılmaması 

b) ñ sesi için ن veya ك  harflerinin kullanılması 

c) Klasik Osmanlıcada olduğu gibi kalın sıradan sözcüklerde ص harfinin 

kullanılması 

d) چ (ç) ve پ (p) harflerinin kullanılması 

e) Eklerin sözcük tabanından ayrılmaması 

f) VAv elif ( وا ) yazılması (  قيغوا òayġu ) 

g) Tenvin kullanılması  (Mansuroğlu, 1998, 249) 

Eserlerde bu iki yazım özelliği birbirine karışmaktadır. Bu nedenle Eski 

Anadolu Türkçesi için belirli ve kurallı bir yazım geleneğinden bahsedilemez. 

İncelediğimiz metin de bu konuda dier Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde 

olduğu gibi kural ve istikrarlı bir yazım geleneği görülmemektedir.  
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 2.1.1. ÜNLÜLERİN YAZIMI 

İncelediğimiz metin de ünlülerin yazımı konusunda ne eski Uygur yazı 

geleneğinde olduğu gibi tüm ünlülerin yazılması ne de Arap-Fars yazı geleneğinde 

olduğu gibi ünlülerin yazılmaması söz konusudur. Metinde ünlülerin gerektiği 

yerlerde -özellikle söz başlarında ve kök hecesinde- yazıldığı, karışıklığa sebep 

olmayacak yerlerde ise yazılmadığı, bazen de sadece harekeyle karışıklığın 

giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

  

2.1.1.1. a Ünlüsü:  İncelediğimiz metinde a ünlüsü medli elif ( آ ), elif ( ا ), güzel he  

 .ve üstün ile (  َ )  gösterilmektedir ( ه )

Söz başında  

Medli elif ile ( آ )  : آج   ac (21b, 1), د    آ  ād (65b, 9)   

Elif ile ( ا ) انجق    : ancak ( 169a, 7 ),  از az (153b, 1)   

 

Kök hecede  

Medli elif ile ( آ )  : ر    yastanup (145a, 2) یآستانوب  ,var (170a, 3) وآ

Elif ile (  ا  baġla (58b, 1)   باغلە  ,bay (111a, 6) بای   : (

Üstün ile (  َ )  yatur (1b, 5)  َیتُور   :

 

Kök heceden sonra 

Medli elif ile ( آ  ) :  وآلمدمب bulamadum (169a, 9),  تآرم   ataram (31b, 2) ا

Üstün ile (  َ )  yaradan (60b, 8)  َیارە َد  ,bıraò (119a, 8)  :بَرق   

 

Söz sonunda 

Medli elif ile ( آ ) :     قوآل kula (91b, 4),    بخش اوآل bahş ola (92a, 1) 

Elif ile ( ا ) :  قيا òaya (145a, 3),  سكا sana (13a, 9) 

Güzel he ile  ( ه ) :  ده نن ا یولە    ,yanında (169b, 9)   ی yola (167b, 7) 

 

2. 1. 1. 2. e Ünlüsü: Eski Anadolu Türkçesinde e ünlüsünü a ünlüsünden ayıracak 

farklı bir kullanım yoktur. Ancak medli elif ( آ ) sadece a ünlüsünü karşılamaktadır. E 

ünlüsü, a ünlüsünden birlikte kullanıldığı ünsüzler ve sözcüğün cümledeki anlamıyla 

ayırt edilebilmektedir. 
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Söz başında 

Üstünlü elif ile (   َا )   دن ل :  َا elden (119a, 7),   اَ وَّ ل evvel (81a, 1) 

Elif ile ( ا ) :   ل  eli  (194a, 3)  یا

   

Kök hecede 

Kök hecede elif ile ( ا   كاچە     : ( geçe (148a, 2),   كاچسن geçsin (154b, 9) 

 

Kök heceden sonra 

 Elif ile  (  ا  )    دوكماكە   : dökmege (113a, 6), كمسا نك kimsenüñ (29b, 5) 

Güzel he ile ( ه ) :   سندە ُدر    sendedür (19b, 3),  كيره مز giremez (154b, 2) 

 

Söz sonunda 

Elif ile ( ا ) :   ویرا vire (200a, 8)   

Güzel he ile (  ه ) :  دوكماكە   dökmege (113a, 6),   بزە   bize (13b, 5) 

Üstünlü güzel he ile (  َه  ) :   وجهيلَە    vechile (10a, 1),   ایلسَە  eylese (17b, 1) 

 

2. 1. 1. 3. Kapalı e Ünlüsü: Kapalı e (ė ) ünlüsünü göstermek için incelediğimiz 

metinde ayrı bir harf kullanılmamıştır. Ancak e ünlüsünü sözcük başında ve ilk 

hecesinde bulunduran bazı sözcüklerin ve et- yardımcı fiilinin yazımında kimi zaman 

 harflerinin kullanıldığı görülmüştür. Bu durum bize metinde kapalı e’nin اى ve ى

yazımı konusunda bir  problem olduğunu düşündürmektedir. 

Söz başında:  

ل  ی  irmez ایرمز  ,ermez (153b, 9) ارمز  ,elçi (81a, 9) الچی  ,ilçisi (43b,7) سیچا

(192a, 6),  ككایر  irkek (37b, 4),   اركك erkek (98a, 5) 

Kök hecede:  

بيش    biş ( 118a, 4 / 131b,8),   بش beş (137b, 7 / 141b, 2),   دیدی didi (19a, 1 / 

28a, 4),   ددی dedi (93a, 2 / 141b, 3), یرە   ,yire (27b, 2)    یَِِِِرە yere (165b, 8 / 176a, 2),  

سير ایدر    ,seyr edüp (57a, 9) ادبسير   ,virse (25a, 7) ویرسە  ,verseler (146a, 2)ورسالر    

seyr ider (41b, 9),  وردی  verdi (98a, 6),  ویردی virdi (117a, 8), ورمز  vermez (149a, 4),  
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ویرمز  virmez (122b, 7),    ادبخرج õarc edüp (164b, 2),   یدنلرخرج  ,õarc idenler (187a ا

كرو   ,(8 gerü (107a, 8 / 136b, 7),  كيرو girü (22b, 6 / 23b, 2) 

 

2. 1. 1. 4. ı, i Ünlüleri: Eski Anadolu Türkçesinde bu iki ses aynı şekillerde 

yazılmaktadır. I ve i ünlülerinin ayrımı, beraber kullanıldıkları ünsüz harf veya 

sözcüğün cümledeki anlamı dikkate alınarak yapılmaktadır.  

 

Söz başında 

Elif ve y ile (  ای ) :   ایل il (169b, 2)  

Elif ile ( ا  ) :    اچندە içinde (169b, 5),   امدی imdi (71b, 9) 

 

Kök hecede  

Y ile ( ی ) :  بيل بغليوب  bil baglayup (167b, 9),   سيزی sizi (98a, 3)  

Esre ile ( ِِ  ) :   یَِِره yire (27b, 2),  dirsin (31b, 3)   دِِرسن

 

Kök heceden sonra 

Y ile ( ی ) : كورسن  اولشدری  ulaşdurıgörsin (76b, 9),  یوریدی  yüridi (157a,5)   

Esre ile ( ِِ  ) :  قادِِر  òadir (81b, 4) 

 

Söz sonunda 

Ye ile ( ی ) :    بزی bizi (3b, 3),  آجی acı (169a, 5) 

Esreli y ile ( ِِ ِِی   ) :  didi (158b, 8)   د دی ِِ 

 

2. 1. 1. 5. o, ö, u, ü Ünlüleri: Eski Anadolu Türkçesinde bu dört ünlüyü birbirinden 

ayıracak bir işaret bulunmamaktadır. Ayrımları, birlikte kullanıldıkları ünsüzler ve 

sözcüğün cümledeki anlamıyla yapılabilmektedir. Ol- ve öl-, on ve ün gibi iki farklı 

anlam içeren ancak aynı yazıma sahip sözcüklerin ayrımı, bazen sadece sözcüğün 

cümledeki anlamına bakılarak tespit edilmiştir. 

 

Söz başında 

Elif ve ötreli vav ile ( ُو ا ل  : (  ُو  urup (16a, 4)  اُورب   ,ol ( 92a, 4) ا

Elif ve vav ile ( او اون   : (  on (169a, 4),  اون ün ( 178a, 6),  un (54a, 4)   اون

Elif ile (  ا یو مز   : ( زمسی ا uyumaz mısız (140a, 3),  ایخو uyõu ( 143b, 8 / 153b, 9) 
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Kök hecede  

Vav ile ( و ) :  كوچر  göçer (152a, 4),   چوق çoò ( 153b, 1) 

Ötreli vav ile ( ُو  ) :  ل بُو  bul (92a, 3),    كُورندی görindi (78a, 5)  

Ötre ile (  ُ ) :  د ل ْي رُس  söyledür (53b, 4),   ُسرلدی  sürildi (29b, 4)    

 

Kök heceden sonra 

Vav ile ( و  ) :    وای eyü (151a, 4),   بنوم benüm (157a, 9) 

Ötreli vav ile ( ُو  ) :  كچا كُور geçegör (165a, 5), اولُوب     olup (144b, 5) 

Ötre ile (  ُ ) :     كوُرر görür (191a, 5) 

 

Söz sonunda 

Vav ile ( و  ):  طتلو  ţatlu (49a, 5),  قپو   òapu (17b, 9) 

 

 

 2.1.2. ÜNSÜZLERİN YAZIMI 

 İncelediğimiz metinde ünsüzlerin yazımı konusu Eski Anadolu Türkçesinin 

diğer eserlerinde olduğu gibi kurallı ve düzenli değildir. Metin içinde bazen aynı 

sayfada aynı sözcüğün iki farklı harfle yazıldığı görülmektedir. Bu durum özellikle 

b-p ve c-ç ünsüzlerinde görülmektedir. Arap harfli Türkçe metinlerde g, k ve ñ 

seslerinin tek bir harfle karşılanması bazı cümlelerde anlam karışıklığına sebep 

olmaktadır. Böyle durumlarda incelediğimiz metin için anlamca en uygun olanı 

seçilmiştir. 

 

2.1.2.1. b, p Ünsüzleri: Metinde bu iki harfin yazımı konusunda bir standart yoktur. 

Metinde iki örnekte, aynı sözcüğün hem b / ب  ile hem p / پ ile yazılmış olduğu 

görülmektedir. 

طوپك   ţopuñ (136b, 3),   طوبك ţobuñ (137a, 5) , قلر طبرا  ţobraòlar (121a, 4),  

طپرآق    ţopraò (40b, 7) 

 

Türkçede –UpdUr öğrenilen geçmiş zaman eki ve -Up zarf-fiil ekinde 

bulunan  p ünsüzleri, metinde Eski Anadolu Türkçesinin diğer eserlerinde olduğu gibi 

sürekli b / ب harfiyle yazılmaktadır.  
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ب دليُو   dileyüp (16a, 3),    كلوب gelüp (120a, 2),  ایوبآر  arayup (33b, 8),  دیوبدر

diyüpdür (54b, 4),   کستربدر gösterüpdür (49a, 6), کيد  بدر   gidüpdür (111b, 6) 

 

2.1.2.2. c, ç Ünsüzleri: Metin içindeki sözcüklerde c / ج ve ç / چ ünsüzlerinin 

kullanımında birlik bulunmamaktadır.  

نچا   ,nece (26b, 2 / 176a, 1) نجە neçe (25b, 5 / 26a, 4),   هج hic (34b, 1), هچ hiç 

(27a, 4)  

Metin içinde aralarında anlam ve sözcük türü açısından farklılıklar bulunan aç 

ve aç- sözcüklerinin yazımında farklı harfler tercih edilmiştir. Metin içinde üç 

örnekle karşımıza çıkan “aç” isminin yazımında c (ج) kullanılırken “aç-” fiilinin ve 

bu fiilden türetilen sözcüklerin yazımında ç ( چ) harfinin kullanıldığı görülmektedir. 

Bu nedenle iki ses için kullanılan harfler metinde görüldüğü gibi yazılmıştır. “Üç” 

sözcüğünde +inci sıra sayı sıfatı yapan eki almış olanlarında ç (چ) harfi, yalın 

durumda olanlarda ise tek bir örnek dışında c ( ج) harfi kullanılmıştır. 

اچلمش   açılmış (129b, 8),  آچوق açuò (147b, 4),  اجلق aclıò (137a, 3),  اوچ üç (6a, 

نجیچاو  ,üc (51b, 9)  اوج  ,(8   üçinci (23a, 5),  كج gec (146a, 5),  كچر geçer (152a, 3) 

Metin içinde ç ( چ ) ünsüzü sözcük sonunda olup ünlüyle başlayan bir ek 

aldığında ötümlüleşerek c ( ج ) harfiyle yazılmaktadır. 

قزنجن    ,aġacıdur (142b, 1) اغاجيُدر kazancın (120b, 2) 

2.1.2.3. d Ünsüzü: Metinde hem kalın hem ince sıradan sözcüklerde dal ( د ) harfiyle 

karşılanmaktadır.  

دیدی    ,dutdum (168b, 9)  دوتدم           didi (19a, 1), دكيز  deñiz ( 85a, 6), دكول  degül 

(97a, 5),   درویش dervýş (124b, 2), دپرندی  deprendi (163a, 2), دون dün (146a, 9),   دوتن

dutan (50a, 1), دورب     durup ( 30a, 3),    درت dört (17b, 8) 

 

         Metinde Farsçanın eski devirlerinde olduğu gibi bazı sözcüklerde dal ( د ) 

harfinin zel ( ذ ) harfiyle karşılandığı görülmektedir. 

 ,dýêār ( 155b, 5 / 158a دیذآر  , birāêer (168a,1 / 181b, 2 / 62b, 5 / 144b, 8)  برآذر          

9 / 159a, 2 / 54b, 4 / 91a, 6),   جاوذآنی cāviêāný (122b, 5),  ذ شا  şāê (127b, 8 / 128b, 2) 

د  ,cāvidāný (105a, 9)  جاودآنی   ,dýdār (84a, 9)  دیدآر    شا  şād (127a, 9 / 203a, 5) 
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2.1.2.4. h Ünsüzü: Arap alfabesinde bulunan üç farklı h ünsüzü (ه  ,خ ,ح ) de metinde 

kullanılmıştır. Hı ( خ ) harfi Arapça, Farsça sözcüklerin yanında Türkçe sözcüklerde 

sızıcılaşma olayı sonucunda kullanılmaktadır.  

بختلو  baõtlu (67b, 2),  حيآت  óayāt (88b, 8),   هب heb (49a, 7) 

,yoõ (8a, 5)  یُوخ یخشی    yaõşı (75b, 4),  ایخو uyõu (143b, 8),  دخى daõı (150b, 9)   

 

2.1.2.5. k, g Ünsüzleri: Eski Anadolu Türkçesinde bu iki sesin ince sıradan 

olanlarını göstermek için kef (ک ) harfi kullanılmıştır. Bu iki ses arasındaki ayrımı 

yapmak için bazı aynı dönem metinlerinde üç noktalı kef ( ڭ  ) veya keşideli kef ( گ ) 

kullanıldığı görülse de incelediğimiz metinde kullanılmamıştır. Bu nedenle yazılışları 

aynı olan sözcüklerin anlamlarını tespit etmek için sözcüklerin cümle içinde 

kullanılışlarından yararlanılmıştır. K ve g ünsüzlerinin kalın sıradan sözcükleri kaf    

 iki ünlü ( ق ) harfleriyle karşılanmaktadır. Kalın sıradan k ünsüzü ( غ ) ve gayın ( ق )

arasında kaldığında ötümlüleşerek gayın ( غ ) harfiyle karşılanmaktadır.  

یوارلغ  ,òaldı (140a, 9) قلدی  ,gece (140a, 5)  كجە  ,kendü  (140a, 6)  كندو  

varlıġı (38b, 1),  دیدكی didügi (97b, 5) 

 

2.1.2.6. n, ñ Ünsüzleri: Türkçede n ve nazal n olmak üzere iki farklı n sesi 

bulunmaktadır. Türkçenin sesleri arasında Eski Türkçeden bu yana ayrı bir harf ile 

karşılanan ancak günümüz alfabesinde ayrı bir harfle gösterilmeyen nazal n sesi Eski 

Anadolu Türkçesinde üç noktalı kef ( ڭ ), nunkef (نک ) veya incelediğimiz metinde 

olduğu gibi kef ( ک ) harfiyle karşılanmaktadır. İncelediğimiz metinde tek bir örnekte 

üç noktalı kef ( ڭ ) kullanılmıştır.   

بكزر    ,añlamadı (25b, 5) اكلمادی  ,šoñra (153a, 8) صكرە ,deñiz ( 85a, 6)  دكيز

beñzer (29b, 3), بيك biñ (33b, 5),  بن ben (62a, 4), اون  on (169a, 4) 

ڭلیوبا    iñleyüp (138b, 8)  

 

2.1.2.7. t Ünsüzü: Arap alfabesinde hem kalın hem de ince şekli olduğu için t sesi 

Türkçe kalın sıradan sözcüklerde ţ (ط) harfiyle, ince sıradan sözcüklerde t (ت )  

harfiyle yazılmaktadır. Ancak bazı kalın sıradan sözcüklerde t (ت ) harfinin 

kullanıldığı da görülmektedir.  
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,ţutdı (201b, 6) طوتدی طشرە     ţaşra (58a, 9),  طآغ ţaġ (132b, 3), طتلو  ţatlu (49a, 

طملسی   ,(5 ţamlası (23a,  3 بقاطردی   ,taòıldı (185a, 1) تقلدی  ,gitdüm (169a,  3)  كتدم  ,(

baòaţurdı (28b, 3) 

Bunun yanında kalın sıradan sözcüklerde ince sıradan t (ت ) kullanıldığı 

görülmektedir. 

آین صت   šatayın (29a, 5), دوتن    dutan (50a, 1),   آین یت  yatayın (29a, 4) 

 

2.1.2.8. s Ünsüzü: Türkçe kalın sıradan sözcüklerde sad ( ص ) harfiyle, ince sıradan 

sözcüklerde sin (س) harfiyle yazılmaktadır. Bazı sözcüklerde kalın sıradan 

sözcüklerde sin (س ) harfinin kullanıldığı, bazen de hem kalın hem ince şeklinin 

kullanıldığı görülmektedir. Türkçe sözcüklerde kullanılmayan se ( ث ) ünsüzü sadece 

Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerde kullanılmaktadır.  

,sekiz (38b, 1)  سكز سن    sen (39a, 1),  سكا saña (62b, 5),  صكرە  šoñra (153a, 8),  

,saòın (70a, 4)  سقين صوق     šovuò (146a, 5), اّسنە  issine (151a, 3), باصدی  bašdı (143b, 

  اّسی ,ıššı (157b, 1) اّصی  ,söyleyelüm (124b, 8) سيآلیلوم ,šoyındı (179b, 4) صویندی ,(8

ıssı (146a, 5) 

 

Türkçe kalın sıradan sözcüklere gelen ve s ünsüzüyle başalayan eklerin 

genellikle sin ( س ) harfiyle yazıldığı görülmektedir.  

 šorarsañ صوررسك  ,šusuzluò (198a, 7)  صوسزلق  ,yoòsul (111a, 6)  یوقسول

(105b, 4),  قترسين òatarsın (32b, 6) 

 

 

 2.1.3. HAREKE KULLANIMI  

Harekelerin kullanımında incelediğimiz metinde bir istikrar yoktur. Arapça 

hadis veya ayetlerin yazımında, Türkçe bazı sözcüklerde yuvarlak ünlü yerine ya da 

harfle belirtilen yuvarlak ünlü üstüne, birkaç örnekte belirtme halini göstermek için 

kullanılmıştır. 

Metnin ilk sayfasında (1b) Türkçe sözcükler de dâhil olmak üzere bütün 

sözcükler harekeli yazılmıştır. Bu tutum metnin diğer sayfalarında Arapça ayetlerde 

ve okumayı kolaylaştırmak amacıyla yazımı karışabilecek bazı Türkçe sözcüklerde 

hareke kullanma şeklinde devam etmektedir.  
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یتوُروَرم  yetürürem (28a, 5),   لو طُپط ţopţolu (3b, 6),   وارُدر vardur (23b, 8),   ایُدر

eydür (29b, 1),  وارمّسە varmıssa (31b, 7),   ًایكن  iñen (138b, 6), َكْی   gey (123a, 5) 

 

İncelediğimiz metinde bazı Arapça ifadelerin okutulması, yazımları aynı 

olduğu için anlam karışıklığına sebep olabilecek sözcüklerde okumayı 

kolaylaştırmak için de tenvin, ötre, şedde, esre, üstün gibi harekelerden 

yararlanılmıştır.  

تولّی   ,ġasb u yaġmacı (200b, 3)  غاصُب یغماجی   ,rahmeten (205a, 4) رحمتًە 

tevelli (71b, 9),   اّو ل evvel (23a, 4),    َملِِك melik (9a, 3),  كُو ل gül (8b, 1),   خلٌق عظيم

õulòun Ťażým (3b, 4),   یْوآه َ ا eyvāh (73a, 1),  َنهر ِِ عيُون nehr-i Ťuyūn (74b, 4),   روٌح

rūhun (86b, 3),   همِِهُر ما mihr ü māh (3b, 6), مقّيد  muòayyed (11b, 4) 

 

Ekler bazı yerlerde bir harf ile gösterilmeyip hareke ile gösterilmiştir  

تمّنا ایلَرم  temennā eylerem (15a, 4) 

 

 

  2.1.4. HEMZE  

Arapça çokluk kalıplarından feŤāÿil kalıbındaki kelimelerin hemzeleri y / ى  

ünsüzü ile yazılmıştır:  

كایناتی  kāyinātı (43a, 3),    خشآیشدن õaşāyişden (55a, 1) , عجایبلرŤacāyibler (133a, 

غرایبلر    ,dāyim (39a, 2) دایم  ,õazāyinler (112a, 8) خزاینلر ,(2 ġarāyibler (142b, 9 ) 

Hemze bazı sözcüklerde belirtme durum ekini ifade emek için kullanılmıştır.               

ئكج   geceÿi (140a, 7),   اّصئ iššiÿi ( 120b, 4),  كمسئ kimseÿi (153a, 5) 

Hemze, bazı Türkçe sözcüklerde “i” ünlüsünü karşılamıştır.  

ائچون  ن ne içün (49a, 4),  يائچون  söyleyigörsin سویلئ كورسك , içün (11b, 5) دن

(71b, 9) 

Farsça tamlamalarda izafet esresi yerine kullanılmıştır.  

ۀ آفاقدآیر   dāyre-i āfāò (22b, 6) 
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2.2. SES BİLGİSİ 

Bu bölümde ünlü uyumları ve ünsüz uyumu ve ses olayları Eski Anadolu 

Türkçesinin ses bilgisi özellikleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

 

 

2.2.1. ÜNLÜ UYUMLARI 

Türkçede ünlü seslerin sözcüklerde kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık 

uyumlarına göre kullanıldığı Eski Türkçe döneminden bu yana görülmektedir. 

Kalınlık-incelik uyumu Türkçenin ilk yazılı metinlerinden itibaren görülmektedir. 

Düzlük-yuvarlaklık  uyumu ise zaman içinde gelişme göstermiş ancak günümüz 

Türkiye Türkçesinde bile henüz tamamlanmamıştır. Düzlük-yuvarlaklık uyumunun 

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nde de ses olayları neticesinde ve bazı eklerin tek 

şekillerinin olması nedeniyle sağlam olmadığı görülmektedir (Şahin, 2009, 42). 

 

2.2.1.1. Kalınlık-İncelik Uyumu: Sözcüklerdeki ünlülerin kalınlık-incelik 

bakımından birbirine uygun olmasıdır. “Bir damak veya ağız boşkuğu uyumudur. 

Türkçe ve akrabası dillerde görülen en temel özelliklerden biridir. Ünlülerin çıkış 

yerlerini ölçü alan bir uyumdur. Asıl biçim birimin ağız boşluğunun ön veya 

ardından çıkarılan ünlülerden oluşu, bu biçim birime getirilen yapımlık ve çekimlik 

bağlı birimleri de kendisine benzetir (Karaağaç, 2012, 149).” Bu uyum, Türkçenin 

bütün dönemlerinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nde de birkaç örnek 

dışında sağlamdır. Ek fiilin zarf-fiil eki olan -ken eki metinde uyum dışı kalırken 

günümüzde uyum dışında kalan -ki aitlik ekinin bu dönem metinlerinde uyuma 

girdiği görülmektedir. Bu durum incelediğimiz metin için de geçerlidir.  

òanòı ( 24a, 2), bundaġı ( 50b, 8), geldük (26b, 4), ıšmarladuò (140a, 4) 

 

Metin içinde iki örnekte karşımıza çıkan “selāmet” sözcüğü –lık ekini alırken 

kalınlık-incelik uyumunun dışına çıkmıştır. Ancak metnin yazıldığı dönemde bu 

sözcüğün nasıl telaffuz edildiği bilinmemektedir. Bu sözcüğün aldığı ek sonrasında 

kalınlık-incelik uyumunun dışında kalması durumu Türkiye Türkçesiyle 

kıyaslandığında söylenebilmektedir. 

selāmetlıò (174b, 9 / 175a, 1) 
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2.2.1.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu: Eski Türkçeden bu yana gelişmeye devam 

eden düzlük-yuvarlaklık uyumu, sözcüklerdeki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık 

açısından uyumuna dayanmaktadır. “Ünlülerin çıkış biçimlerini ölçü alan bir ünlü-

ünlü uyumudur. Çıkışlarında dudakların biçimi, burada temel ölçüdür. Türkçede düz 

ünlülerden sonra düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra düz geniş veya dar yuvarlak 

ünlüler gelir (Karaağaç, 2012, 149).” İncelediğimiz metinde düzlük-yuvarlaklık 

uyumunun diğer Eski Anadolu Türkçesi Dönemi metinlerinde olduğu gibi tek şekilli 

ekler nedeniyle sağlam olmadığı görülmektedir.  

 benüm (173a, 3), didügümüz (21a, 2), dileyüp (16a, 3), açdum (16b, 1), tatlu 

(196a, 5), eyüsin (152b, 1)  

  

 

2.2.2. ÜNSÜZ UYUMU 

 Türkçe sözcüklerdeki ünsüzlerin ötümlülük-ötümsüzlük açısından uyumudur. 

“Türkçede ötümlü ünsüzler, ötümlü ünsüzlerle; ötümsüz ünsüzler de ötümsüzler veya 

ötümsüz karşılığı bulunmayan ötümlüler, yani sürtünmesizler ile yan yana 

bulunabilir (Karaağaç, 2012, 150).” Eski Türkçede sağlam olmayan bu uyum, Eski 

Anadolu Türkçesinde de bu şekilde devam etmiştir. Ötümlü şekilleriyle kalıplaşmış 

ekler ötümsüz seslerden sonra gelseler bile her zaman ötümlü olarak kullanılır 

(Şahin, 2009, 45). Bu sebeple Eski Anadolu Türkçesinde ünsüz uyumu sağlam 

değildir. İncelediğimiz metinde ünsüz uyumuna aykırı bazı örnekler aşağıda 

verilmiştir. 

 açdum (16b, 1), demekden (97a, 2), òulluòcı (173b, 9), dimişdür (114a, 9), 

erdükce (39b, 9),  

 

 2.2.3. SES OLAYLARI 

2.2.3.1. Ünlü Düzleşmesi: Eski Türkçede sonu yuvarlak ünlülerden biriyle biten 

sözcüklerdeki bu ünlülerin Eski Anadolu Türkçesinde dar-düz sıradan ünlüler olan a, 

e, ı, i ünlülerine dönüşmesi olayıdır. İncelediğimiz metinde ünlü düzleşmesi örnekleri 

aşağıda verilmiştir. 

depe (195a, 4),  köbri (178a, 2), beri (17a, 8), otız (72a, 7) 
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2.2.3.2. Ünlü Yuvarlaklaşması: Düz bir ünlünün yanındaki dudak ünsüzünün veya 

söz içindeki yuvarlak bir ünlünün etkisiyle yuvarlak sıradan bir ünlüye dönüşmesi 

olayıdır (Karaağaç, 2012, 147). “Bu yuvarlaklaşma Eski Anadolu Türkçesinin en 

mühim fonetik hususiyetlerinden birini teşkil etmektedir (Timurtaş, 1976, 334 / 

Karahan, 2013, 223).” İncelediğimiz metin içinde Eski Türkçeden bu yana devam 

eden ikinci hece yuvarlaklıkları yanında Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nde /g/ 

sesin erimesi sonucu ortaya çıkan ve dudak ünsüzlerin yanındaki dar ünlülerdeki 

yuvarlaklaşmalar da görülmektedir. 

eyü (181, 8 ), kendü (206b, 9), girü (22b, 6), òarañu (134b, 3), òayġu (25b, 9), 

òarşu (112b, 3), eksügüm (173b, 9), kemükle (188b, 9), delü (69a, 5) 

tatlu (196a, 5), yaralu (9a, 5), yerlü (25a, 2), òapu (17b, 9/ 22b, 3), ayru 

(170b, 3 / 191a, 3), aluyı šatuyı (31a, 1 / 36a, 5), yıldızlu (23b, 5), ašlu (188b, 8), 

baõtlu (190a, 6), baòumlu (149a, 8), òamu (114a, 6) 

òılayum zārı (15a, 5), benüm (174a, 2), yavuz (151a, 8) 

cānsuz (192a, 8) 

 

2.2.3.3. Ünlü Düşmesi: İki heceli sözcüklerde ikinci hecesinde dar-düz bir ünlü 

bulunan sözcüklerin ünlüyle başlayan bir ek almaları durumunda sözcüğün ikinci 

hecesindeki dar-düz ünlünün vurgusunu kaybederek düşmesi olayıdır.  

beñzer (29b, 3), göñli (194a, 2), òoynunda (140a, 6), uyóuda (153b, 9), ayru 

(51b, 6 / 88a, 6), šıcaò (23a, 8) 

 

Ünlü düşmesi ile ve üçün edatlarının başlarındaki ünlülerin kendinden önceki 

sözcükle birleşmesi, ekleşmesi sırasında düştüğü görülür. İncelediğimiz metinde de 

bu olaya çokça örnek bulunmaktadır. 

anuñçün (11b, 3 ), olduġıçün (22a, 9), óaòòıçün (10a, 9) 

saŤādetle (24a, 5), bunuñla (18a, 3), renkle (16b, 5) 

 

2.2.3.4. Ünlü Birleşmesi: Ünlüyle biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan başka 

bir sözcük gelmesi durumunda yan yana gelen bu iki ünlünün birleşmesi olayıdır. 

  neyleyeyin (174b, 7), niçün (11b, 7/ 19a, 1/ 31b, 3), nolmış (29b,1), nolur 

(32a, 5), nesne (170b, 8), kendüzinde (194b, 2)  
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2.2.3.5. Ünlü Türemesi: Türkçenin yapısı gereği söz başında bulunmayan ünsüzlerle 

başlayan alıntı sözcüklerde söz başına bir ünlü eklenmesidir. 

rūze >> orūc (190b, 8) 

 

2.2.3.6. Ötümlüleşme: Ötümsüz ünsüzlerin karşılıkları olan ötümlü ünsüzlere 

dönüşmesi olayıdır. Oğuz Türkçesinin diğer Orta Türkçe şivelerinden ayıran en 

önemli ses olaylarından biri söz başındaki t > d, k >g, ò > ġ, ç > c, p > b ünsüzlerinde 

gerçekleşen ötümlüleşmedir ( ŞAHİN, 2009, 47). İncelediğimiz metinde diğer Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde olduğu gibi bu ünsüzlerde ötümlüleşmenin 

gerçekleştiği ve gerçekleşmediği örnekler görülmektedir. 

 

Ötümlüleşme, uzun ünlüleri takip eden /nt/, /rt/, /nç/ gibi Türkçede sonda 

bulunabilen ünsüz çiftlerinde de gerçekleşir (Demir ve Yılmaz, 2012, 159). 

İncelediğimiz metinde bu ötümlüleşmenin örnekleri şöyledir: 

ardı (29b, 8), òazancın (120b, 2), dördüne (85b, 9), dördinci (103b, 1) 

 

/ t / > / d /: Eski Türkçede söz başındaki ötümsüz t ünsüzünün  ötümlü d ünsüzüne 

dönüşmesi olayı, Eski Anadolu Türkçesinin temel özelliklerinden biridir.  

dutup (16a, 4), dut (15a, 7), dürlü (171b, 4), düşse (23a, 4 / 203b, 9), deñiz 

(136b, 5), diñleyüp 102a, 9), dise (25a, 5), daòınasın (109b, 3), dükenmez (157b, 9) 

İncelediğimiz metinde söz başında ötümlüleşmeyen t ünsüzleri de 

bulunmaktadır. 

ţutarsañ (120a, 6), ţamu (112a, 2), ţayanma (120b, 6) 

 

V t V > V d V : İki ünlü arasında kalan ötümsüz t ünsüzlerinin ötümlü d ünsüzüne 

dönüşmesidir. 

gide gide (28b, 1), ţulūŤ ederse (24a, 4), yaradan (25a, 3) 

 

İki ünlü arasında olmasına rağmen, metin içinde t ünsüzünün 

ötümlüleşmediği örnekler de görülmektedir. 

dutan (50a, 1), dutasız (94b, 9), bitür (146a, 7), šatam (29a, 2) 
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V ò V > V ġ V : İki ünlü arasında kalan ötümsüz ò ünsüzlerinin ötümlü ġ ünsüzüne 

dönüşmesidir. 

varlıġı (38b, 1 / 190a, 8), baòduġuna (11a, 8), anlatmaġa (26b, 5), dutulduġuñ 

(50b, 9), duzaġı (50b, 9) 

 

V k V > V g V : İki ünlü arasında kalan ötümsüz k ünsüzlerinin ötümlü g ünsüzüne 

dönüşmesidir. 

yemegin (191a, 2), eşege (30a, 1) 

 

V ç V > V c V : İki ünlü arasında kalan ötümsüz ç ünsüzünün ötümlü c ünsüzüne 

dönüşmesidir. 

aġacıdur (142b, 1), muótācı (200a, 5) 

 

İki ünlü arasında olmasına rağmen ötümlüleşmeyen c ünsüzlerinin örnekleri 

de incelediğimiz metinde bulunmaktadır. 

geçürür (28a, 1), seçile (112a, 7) 

 

2.2.3.7. Sızıcılaşma: Sözcük içindeki süreksiz ünsüzlerin yanlarındaki sızıcı ünsüzler 

veya ünlülerin etkisiyle sızıcılaşması olayıdır. ò > õ, b > v, g > v değişmeleri 

şeklinde gerçekleşen bu ses olayına incelediğimiz metindeki örnekler şunlardır: 

òoròu > òorõudan (64b, 5), yoò > yoõ (8a, 5), yaòşı > yaõşı (75b, 4 / 150b, 

7), òoò-> òoóarsa (128a, 7), uyòu <> uyóu (143b, 8 / 153b, 9), taòı > daõı (150b, 9) 

bar > var (124a, 4), bar- > varalum (133b, 1), ber- > verdüñ (198a, 1), seb- > 

sevdi (90b, 9), yabız >> yavuz (66b, 1), yalbar- > yalvara (36b, 3) 

 šovuò (146a, 5) 

 

2.2.3.8. Akıcılaşma: Süreksiz-patlayıcı ünsüzlerin sürekli-sızıcı ünsüzlere dönüşmesi 

olayıdır. İncelediğimiz metin içinde d > y akıcılaşmasının örnekleri görülmektedir.  

adaò > ayaòlarum (178b, 2), adır- > ayırmayalum (66a, 1), bedük >> büyük 

(169b, 8), odun->>uyandı (56a, 8), edgü>> eyü (140b, 1), edle- >> eyledi (145a, 9), 

òod-> òoy (14b, 1) 
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2.2.3.9. Ünsüz Genzelleşmesi: Ağız ünsüzlerinin benzeşme veya başka sebeplerle 

geniz ünsüzlerine dönüşmesidir. Gerileyici benzeşme sebebiyle ortaya çıkan b > m 

değişmesi en bilindik örneğidir. Daha çok Doğu Türkçesi ve Kuzey Türkçesinde 

içinde n veya ñ ünsüzü bulunan sözcüklerdeki b ünsüzünün m ünsüzüne 

dönüşmesiyle gerçekleşir (Durgut, 2016, 39). İncelediğimiz Tevvelî Manzumesi’nde 

birinci tekil şahıs zamiri olan ben, yalın hali dahil diğer hâl çekimlerinde b ünsüzüyle 

yazılırken sadece iki örnekte yalın hâl çekiminde m ünsüzüyle karşımıza 

çıkmaktadır.  

men (17a, 3 / 17a, 6) 

 

2.2.3.10. Ünsüz İkizleşmesi: Türkçede çok görülmeyen ses olaylarından biridir. 

Çoğunlukla ekleşme durumunda ve eriyen /g/ sesinin uzattığı ünlünün normal 

uzunluğa dönerken hece dengelenmesi amacıyla ortaya çıkan ikizleşmelerdir.  

ıššı (157b, 1), issi (122b, 8)  

 

2.2.3.11. Ünsüz Düşmesi: Sözcüklerin başında veya ortasındaki akıcı l ve r, patlayıcı 

g ünsüzlerin düşmesi olayıdır. Bunların bazıları ancak Eski Türkçe metinler 

yardımıyla bilinebilir. Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinden biri 

olan yuvarlaklaşma temayülü de Eski Türkçede sözcük ve sonundaki /g/ sesinin 

düşmesiyle ortaya çıkan yuvarlaklıklardır. Bunlar dışında bazı sözcüklerde söz 

başında bazılarında ise söz ortasındaki akıcı r ve l seslerinin bir kurala bağlı olmadan 

düştüğü görülür. 

geltür- > getürüp (139b, 6), oltur- > oturmış (170a, 2), er- > imiş (178b, 7 / 

161a, 6), òalòdur- > òaldur (72b, 4), òapıġ >> òapu (17b, 9), òulġaò> òulaò (156a, 

1), šatıġ> šatuyı (31a, 1), ţatlıġ> ţatlu (49a, 5) 
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2.3. ŞEKİL BİLGİSİ 

 

2.3.1. SÖZCÜK YAPIMI  

Türkçede yeni sözcük yapımı yapım ekleriyle türetme ve birleştirme yoluyla 

yapılmaktadır. Türkçe yapım ekleri bakımından oldukça zengindir.  

 

2.3.1.1. YAPIM EKLERİ 

Fiil ve isim soylu sözcük köklerine gelip onlara yeni anlam katarak yeni 

sözcükler yapan eklerdir. Bu eklerden isimden isim yapan ekler ve fiilden fiil yapan 

ekler, eklendiği sözcüğün türünü değiştirmezken isimden fiil yapan ekler ve fiilden 

isim yapan ekler eklendiği sözcüğün türünü değiştirir. İncelediğimiz metinde 

örnekleri bulunan yapım eklerini Eski Anadolu Türkçesindeki şekillerini dikkate 

alarak aşağıda sıralanmıştır. 

 

2.3.1.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler: 

+An: erenleri (22a, 4), oġlan (30a, 9 / 189b, 4) 

+cA : Ťarabca ve Ťacemce (25a, 1) 

+CAK : yalıncaò (46a, 3), òapurcaò (46a, 2), ısıcaò (23a, 8), gökçek (187b, 8) 

+cı : òulluòcı (173b, 9), yalancı (13a, 5 / 62b, 1), ġavġacı (200a, 8), yaġmacı (200b, 

3), oyuncı (53a, 2), ţamġacı (200b, 5) 

+cik : köbricik ( 177a, 6) 

+dAş : yoldaş  (26a, 5/ 41a, 5), óāldaş (26a, 6), òarındaş (45b, 4), rāzdaş (123b, 2) 

+ek : bezekleri (29a, 7), emek (146a, 3) 

+lAyIn : ancılayın (192a, 4), şuncılayın (147b, 3), sencileyin (159a, 7), bencileyin 

(195b, 9) 

+lIK: şinlik (169a, 1), iyilük (101a, 8),  dirliginden (176a, 1), benlik (13a, 8), varlıġı 

(190a, 8), šusuzluò (198a, 7), õarçlıò (34a, 3), rüsvāylıò (99a, 8), aclıò (137a, 3), 

òaóıţlıò (28b, 3), ayadanlıò (169b, 5), ırġadlıò (149b, 5) 

+lI : ţatlu (166a, 7), yıldızlu (23b, 5), yaralu (9a, 5), yerlü (25a, 2), baõtlu (67b, 2), 

baòumlu (149a, 8), gizlüdür (71a, 6), iki yüzli (104a, 7), sözli (104a, 8) 

+(I)ncI : ikinci (23a, 5), üçünci (23a, 5), dördünci (23a, 6), beşinci (23a, 9), altıncı 

(23a, 9), yedinci (23b, 1), sekizinci (23b, 2), ţoòuzuncı (23b, 3) 

+ñu : òarañu (134b, 3) 
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+sul : yoòsullar (7a, 4 / 26a, 4 / 111a, 6) 

+sUz : cānsuz (192a, 8), gümānsuz (46b, 5), aòılsuz (42b, 7), ýmānsuz (46b, 6), šusuz 

(108b, 5), gözsüzdür (75b, 9) 

 

2.3.1.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler: 

+A- : beñzer (29b, 3 / 169b, 8), dileyüp (16a, 3 / 83b, 9 / 125a, 5), uzak (157b, 2),  

oynadılar (89a, 5), yaşardı (117a, 1), uġrarsam (178a, 4), döşekler (144a, 5) 

+Al- : yönelürsin (115b, 5) 

+AD-:gözedür (113a, 9), bezedür (113b, 1), gözetmezsin (67b, 7 / 166a, 9), 

düzetmişler (135b, 5), ţonadasız (108a, 5) 

+da- : òımıldaya (26a, 9), aldamasun (66a, 3), (izde-> ) isteyüp (201b, 9) 

+(I)k- : birikdi (123b, 2 / 179b, 2)  

+l- : dirilmez (21a, 1) 

+lA- : baġladum (175a, 7), cāsuslayuvire (174a, 1/ 175a, 8-9), ıšmarlamışlar (170a, 

8), yeñiler (9a, 1), iñiler (9a, 2), Ťacepleyüp (36a, 2), añlar (25b,2), gözledi (44a, 2), 

izleye (184a, 7), baġışlayup (152a, 3), diñleyüp (102a, 9) 

+kIr- : haykırurlar (8b, 7), tükirdi (29a, 9) 

 

2.3.1.1.3. Fiilden Fiil Yapan Ekler:  

Olumsuzluk Eki: 

-mA- : gelmeye (2a, 1), bilmeyene (26b, 5), añlamadı (25b, 5), çıòmaya (25b, 1) 

 

Pekiştirme Ekleri: 

-(I)t- : eyitdi (111b, 9) 

-y- : òoy (14b, 1 / 71a, 2), ţoyursa (64b, 5) 

 

Ettirgenlik Ekleri: 

-Ar- : çıòarur (29a, 6 / 30b, 9 / 36a, 3), gider- (14b, 2) 

-(I)D- :  çaġırduban (67b, 5), dizitmişdür (12b, 7) 

-dUr- : ţolduram (112a, 2), bildürür (14b, 4), çekdürüp (50b, 1), yandurasın (108b, 4), 

òandurasın (191b, 8) 

-gUr- : irgürüben (120a, 9), ţurġurur (90a, 9) 

-Ur- : ţoyurmaò(186b, 6), yetürdüm (31a, 8), geçürür (28a, a) 
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Edilgenlik Ekleri:  

-(I)l- : yuyılmış (29a,6), ayrılmaya (37b, 2), šoyılmış (29a, 7), açılmadın (35a, 6), 

dutılduġuñ (50b, 9), taòıldı (185a, 1),  görilen (51a, 6), virilen (60b, 2) 

-(I)n- : êikr olınur (2b, 6), silinse (3b, 8), yenür (9b, 2), bulınmaz (11a, 1), bulındı 

(18a, 6), bulunmaya (28b, 9), söylenür (50a, 7), bilinmese (69a, 7) 

 

İşteşlik Eki:  

-(I)ş- : söyleşürüm (175b, 9), ţartışup (30b, 4), bulışavuz (143b, 2) 

İncelediğimiz metinde, fiilden fiil yapan ancak işteşlik anlamı katmayan -(I)ş- 

ekinin de örnekleri görülmektedir. 

girişür (113a, 6), erişür (113a, 5), irişdiler (12a, 7), yetişdi (129b, 4), 

dürişdiler (129a, 8) 

 

Dönüşlülük Ekleri:  

-(I)n- : (õarābý) görinür (11b, 3) , görinmez (169b, 9), òonur (23b, 4), sevinsün (37a, 

8), avunsun (37a, 9), yastanup (145a, 2), aldanup (66a, 9), òuşanmışuz (48b, 6) 

-(I)ş- : dutışdı (163a, 9), bulaşup (105a, 7) 

  

2.3.1.1.4. Fiilden İsim Yapan Ekler: 

-An : yaradan (25a, 3) 

-ç : òazancın (120b, 2) 

-ġu / -òu : òayġu ( 25b, 9), uyu-òu>> uyõu (143b, 8 / 154a, 1) 

-in : ekin (149a, 7)  

-I / U : ţolıdur (63b, 7), ölidür (154a, 6), aluyı šatuyı (31a, 1 / 36a, 5), ayru (51b, 6 / 

88a, 6) 

-IcI : arıdıcıdur (20b, 5), emýn olıcı (97a, 1), yırtıcılar (132b, 9) 

-(I / U)K : òonuò (170a, 4), büyük (169b, 8), açuòdur (32a, 5), yapuò (32a, 7), buçuò 

(32a, 6), delüginde (145a, 3), bölügine (139a, 3), bölük (51a, 2), uzaòdur (157b, 2),  

döşekler (144a, 5), uyanuòdur (154a, 2), buyruġını (104b, 9), šınuò (55b, 8), budaġı 

(51b, 8), òuşaġuñ (142b, 3), ţayaò (42a, 2), ıraò (177a, 3), šovuò (146a, 5) 

-saò : dutsaò (151b, 8) 

-(u)m : baòumlu (149a, 8) 
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İsim - Fiil Ekleri:  

-mAK : demekden (97a, 2), olmaòdur (2b, 8), dögmege (113a, 6), ţoyurmaò(186b, 

6), teslým etmek (18b, 4), görmek (19a, 5), ayırmaò (174a, 3), helāk olmaò (174b, 8), 

çekmek (12a, 1), söylemek (15a, 3), yürümekdür (21a, 8), inkār etmek (22b, 3), 

bilmekdür (25b, 8), anlatmaġa (26b, 5), götürmekden (28a, 3), ţapmaġa (181a, 6) 

İncelediğimiz metinde bu ekin etmek (107b, 2) örneğinde kalıcı isim yaptığı 

görülmektedir. 

-ış : İncelediğimiz metinde tek bir örnekte karşımıza çıkan bu ek kalıcı isim 

yapmıştır. 

šaġışlu (105a, 8) 

 

Sıfat - Fiil Ekleri:  

-acaò : rāóat olacaò yer (171b, 7), çıòacaġın (98b, 3), yiyecek nesne (32b, 6) 

-An :  düşen (203b, 1), olanlar (10b, 1), verenler (10b, 2), yapmayan (59b, 5), 

bilmeyen (14b, 9/ 26b, 5), gelenüñ (2a, 8), olanlara (2a, 3/ 26b, 8), geçeni (176a, 9), 

diñleyenlere (4b, 7), gezenler (35b, 8), iden (22a, 9), oòuyanlar (24b, 4), ekenlere 

(149a, 7) 

“Eski Türkçede birden fazla heceli sözcüklerin son seslerindeki –G ünsüzleri 

ek ve hece başı –G’leri, Eski Anadolu Türkçesinde eriyip kaybolmuştur (Korkmaz, 

2013, 94).” Eski Türkçede -Gan şeklinde olan sıfat-fiil ekinin başındaki -G sesi, Eski 

Anadolu Türkesinde düşmüştür. ancak İncelediğimiz metinde iki örnekte bu sesin 

düşmediği görülmektedir. 

gözlegen (152b, 2), izlegen (152b, 3) 

-AsI : beyān eyleyesi (24b, 9), alasıñ gelür (73a, 7), gülesiñ gelür (73b, 4), salasıñ 

gelür (73b, 6) 

-dUK : dutdukdan (6a, 9), ţaleb òılduòları (15b, 9), baòduġuna (11a, 8), ser-gerdān 

olduġuñuz (2a, 8),   çizdüklerinde (1b, 8), didüklerine (22a, 5), seyrān etdügüñüz (2a, 

6), didügüm (21a, 2/ 175a, 3), geldügin (22b, 8)  

-mAz : yaramaz yer (176a, 2), dükenmez õūný gözle (157b, 9), söylenmez olur (158a, 

5) 
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-mIş : bilmiş ol (175a, 5), aòmış Ťamāl (1b, 8), iţāŤat etmiş olmaz (184a, 4), 

başlanmış gibi (144b, 4), baġlanmış ucı (134b, 5), òalmışlara (47ab, 1) 

-er : mülk ider olsun (11b, 8) 

-ür : bir bilüre yoldaş ola (26a, 5) 

 

Zarf - fiil Ekleri: 

-alı : yaradılalıdan (117a, 7) 

-e : gide gide (28b, 1)  

-esiye : gelesiye (150a, 5) 

-dükce : erdükce (39b, 9), yetdükce (124b, 9) 

-dügince : düşdügince (52a, 2) 

-IcAK : gelicek (108a, 7), ericek (16a, 9), denilicek (156b, 5), olıcaò ( 19a, 2), ayıcaò 

(145a, 6), bulıcaò (15b, 8), ţoġıcaò (135b, 2)  

-IncA : görince (204a, 1), dutunca (6b, 3), deyince (166a, 1), olınca (5b, 4/ 169a, 5), 

olmayınca (21a, 7), ölince (24b, 7), yalvarınca (36b, 3), varınca (36b, 4), düşmeyince 

(68a, 2), yumınca (71b, 8) 

-ken : çekerken (169b, 3), silerken (34b, 9), šatarken (35a,6), ildeyken (43b, 1)  

-mAdIn : tamām olmadın (11b, 2), baóçe dikmedin (146a, 7), açılmadın (35a, 6), 

vaòti gelmedin (52a, 1), un etmedin (54a, 4) 

-UbAn : görüben (1b, 9), düşüben (35a, 9), çeküben (81a, 8), söylenüben ( 83b,4), 

diyüben (113a, 8), isteyüben (126b, 9), bitüben (146b, 1), bezenüben (1578b, 2), 

irgürüben (120a, 9), götürüben (30a, 2), yeltenüben (70b, 1), yavı òıluban (9b, 6), 

aluban (29b, 7), òurtaruban (51a, 1), dutuban (56a, 9), çaġırduban (67b, 5), oòıyuban 

(130b, 2) 

-Up : düşüp (1b, 5/ 24a, 9), egilüp (1b, 9), eylenüp (13b, 9),  dileyüp (16a, 3), 

götürüp (28a, 1),  isteyüp (33b, 8),  yeyüp içüp (34a, 7), gelüp (120a, 2), Ťacebleyüp 

(36a, 2), kesüp (47a, 2), incidüp (100a, 2), söyleyüp (175a, 9), vāòiŤ olup (2a, 7), 

inanup (11a, 9), yüz urup (16a, 4), dutup (16a, 4), çalòayup (23a, 4), baòup (23b, 4), 

çalışup (27b, 4), òoyup (53a, 5), arayup (33b, 8), durup (35b, 1) 

-U : diyü (2b, 6/ 18b, 2/ 27b, 3), arayu (142b, 7) 
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 2.3.1.2. BİRLEŞİK SÖZCÜKLER  

En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve yeni bir varlığı, kavramı; 

işi, durumu, oluşu karşılayan sözcüklerdir. İncelediğimiz Tevellî Manzumesi birleşik 

isimler bakımından fazla örnek barındırmasa da birleşik fiilller bakımından oldukça 

zengindir. Metin içinde kullanılan birleşik sözcükler aşağıdaki gibidir. 

 

2.3.1.2.1. Birleşik İsimler: İki sözcüğün birleşerek isim soylu sözcüklerden isim, 

sıfat, zamir ve zarfları karşılamasıyla oluşurlar. İki sözcük birleşirken ses, anlam ve 

tür kaybı oluşabilir.  

bugün (11a, 8 / 17a,1 / 175a, 8), böyle (24b, 2 / 31b, 3), işbu (25b, 1 / 31a, 2), 

şöyle (27a, 6 / 191a, 6 ), yoòsa (188b, 8), biraz (22b, 7 / 29a, 9) niçün (31b, 3), şimdi 

(32a, 6 / 69b, 3), gelgeç (120b, 6) 

 

2.3.1.2.2. Birleşik Fiiller: Bir fiil kökü ve ona bağlı bir yardımcı fiilden oluşan 

birleşik fiillerdir. 

 

Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiiller: Bir isim kökü ile bir yardımcı fiilin 

birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. Türkiye Türkçesi ve Eski Anadolu 

Türkçesinde olduğu gibi incelediğimiz metin içinde de örneklerine sık 

rastlanmaktadır. 

ţālib olurlar (35a, 8), vāòiŤ olup (2a, 7), õarāb olmış (29a, 7), inkār etmek 

(22b, 3), taókýr idüp (8b,7), devrān idüp (53a, 1), luţf edüp (16a, 9), Ťurūc edüp (22a, 

8), òasem idüp (25a, 7), ifţār idüben (203a, 4), muóabbet eyleyüp (62a, 4), sücūd 

eyleyüp (131a, 7), niyāz eyleyüp (168b, 8), õidmet eyle (78b, 8), var eyledüñ (7b, 4), 

müzeyyen eylemiş (27b, 8), cehd eyler (27b, 6),Ťarż eyledüm (176b, 1), Ťizzet òılalar 

(34a, 9),  taŤccüb òıldılar (35b, 3), teveccüh òıl (131a, 7), zārı òılup (73b, 4), arzū 

òılup (78b, 2), nāliş òıldum (174b,5), kef çeküpdür (9b, 6), yavı òıluban (9b, 6), yüz 

urup (16a, 4), çarõ urup (73a, 9), Ťivaż virüp (34a, 9) 

 

Tasvir Fiilleri: İncelediğimiz Tevellî Manzumesi’nde tasvir fiillerini üç şekline 

örnekler bulunmaktadır. Tasvir fiilleri belirli bir kurala bağlı olarak bir fiil kökü 

üzerine zarf-fiil ekleri ile tezlik, yeterlik, sürerlik ve yaklaşma yardımcı fiillerini 
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alarak oluşur. İncelediğimiz metindeki örneklerde asıl fiil ile yardımcı fiil arasında 

kalan zarf-fiil ekleri harfle gösterilmiş olduğundan metinde belirtilen harfle 

yazılmıştır.  

 

Tezlik: dizivereler (16b, 1), cāsuslayuvire (174a, 1), šalıverür (6a, 6) 

 Yeterlik: yetişibilem (174b, 2), urıbilürseñ (177a, 1), bulamadum (169a, 9), 

görebileydüm (169b, 2), (òarār) idemez (172a, 3), yazaman (28b, 6), bozaman (28b, 

7), açamadı (27b, 4), òıyamaz (27b, 9), êikr idemez (51a, 5), görebileydüm (169b, 2) 

 

Sürerlik: çıòageldi (131a, 9), ţurugelüp (175a, 7), baòadurdı (140b, 3), 

baòaţurdı (28b, 3), ţurugeldiler (36a, 8), añlayugörüñ (37b, 8), götüregörevüz (37a, 

4), õarc edegör (68a, 9), söyleyigör (71b, 9), òılıgör (72b,8), šınayugelürlermiş (95a, 

3) 

 

 

 2.3.2. SÖZCÜK ÇEKİMİ 

İsimlerin ve fiilerin cümle içinde kullanılabilmesini sağlayan sözcükler 

arasında bağ kurarak söz öbekleri ve cümle kurabilmeyi sağlayan eklere çekim ekleri 

denir. İncelediğimiz metindeki isim soylu sözcükler ve fiillerin aldıkları çekim ekleri 

Eski Anadolu Türkçesindeki kullanımlar esas alınarak bu bölümde incelenmiştir. 

 

 

 2.3.2.1. İSİMLER 

Varlıkları ve kavramları karşılamaya yarayan sözcük türüdür. İncelediğimiz 

metinde kullanılan isimlerin iyelik, hâl çekimleri bu bölümde incelenmiştir. 

 

2.3.2.1.1. Çokluk Eki: İsimlerin belirsiz çokluklarını gösteren ek +lAr ekidir.  

Ťārifler (18b, 1), Ťazýzler (19a, 9), kimesneler (170a, 3), yārenler (22b, 1), 

oòuyanlar (24b, 4), niçeler (25b, 5), kāmiller (25b, 2), yoòsullar (26a, 4), olanlara 

(26b, 8), òullara (6b, 9), sarāylar (9a, 1), köşkler (9a, 1), dertler (9a, 5) 
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2.3.2.1.2. İyelik Ekleri: Eklendiği isimlerin kime, neye ait olduğunu gösteren ek 

grubudur. Birinci ve ikinci kişi iyelik eklerinin sadece yuvarlak şekilleri, üçüncü kişi 

iyelik elerinin ise sadece düz şekilleri kullanılmaktadır. Bu durum Eski Anadolu 

Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu olarak bilinen dudak uyumunun henüz 

yerleşmemiş olmasının sonucudur. 

 

1. Tekil İyelik Eki +(U)m:  ümýdüm (3a,7), Ťaòlum (16a, 7), düşmānuma (175a, 2), 

belüm (175a, 7) 

1. Çoğul İyelik Eki +(U)muz: Ťišyānumuz (10b, 3), yüzümüze (2a, 1), boynumuzdan 

(1b, 8), cānumuz (66a, 2) 

2. Tekil İyelik Eki +(U)ñ: emrüñdürür (7a, 7), òadrüñle (7a, 9), raómetüñden (10a, 4), 

özüñ (14a, 4), òalbüñi (34a, 5), sözüñ (52a, 8), gözüñ (50b, 9), vücūduñ (54a, 2), 

efkāruñ (56b, 4), güftāruñ (56b, 5), varuñ (57b, 3) 

2.  Çoğul İyelik Eki +(U)ñuz: olduġuñuz (2a, 8), şānuñuzda (3a, 9), nūruñuzdan (3b, 

6), Ťömrüñüzi (11a,9), neñüzdür (172b, 7) 

3. Tekil İyelik Eki +(s)I: òaţresi (203b, 9), arasına (6a, 7),  raómetinden (2b, 9), 

õaymesi (11a, 8), içinde (19a, 6), ţamlası (23a, 3), remzini (25b, 6), nesi (28a, 9) 

3. Çoğul İyelik Eki +lArI: erenleri (22a,4), didüklerine (22a, 5), õāţırlarına (15b, 6), 

òarşularında (132b, 2) 

 

2.3.2.1.3. İsmin Hâlleri: Eski Anadolu Türkçesinde isimlerin dokuz hâl çekimi 

bulunmaktadır. İncelediğimiz metinde örneği bulunan hâl çekimleri bu bölümde 

incelenmiştir. 

 

2.3.2.1.3.1. Yalın Hâl: Türkçede yalın hâl eksiz yapılmaktadır. İsimlerin başka bir 

ögeye bağlı olmayan normal teklik, çokluk, aitlik ve iyelik şekilleri yalın 

durumlardır. Söz öbeklerinde sıfat, cümlelerde özne durumudur (Karaağaç, 2012, 

331). 

ţaġ (49b, 3), õaymesi (11a, 8), gündüz (184a, 8) 

 

2.3.2.1.3.2. İlgi Hâli: Bir ismin başka bir isimle tamlayan-tamlanan ilişkisi olduğunu 

ifade eden durumdur. İsimleri birbirine bağlayarak berlirtili isim tamlaması yaptığı 

gibi bazı zamirleri edatlara bağlamaya da yarar. Ek, Eski Anadolu Türkçesinde ve 
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incelediğimiz metinde daima yuvarlak ünlülü ve nazal n’li olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de ilgi hâl ekinin birinci 

kişi zamirlerinde ilerleyici benzeşme yoluyla +üm şekline dönüşmektedir. İlgi hâl eki 

+(n)Uñ ekidir. 

melegüñ (6a, 1), gelenüñ (2a,8), depenüñ (174a, 9), faòýrüñ (182a, 5), allahuñ 

(2b,9), semānuñ (20a, 2), cānuñ (26a, 8), bizüm (171b, 2), benüm (173a, 3) 

Eski Anadolu Türkçesinde ilgi hâli eksiz de yapılabilmektedir. İncelediğimiz 

metinde ilgi hâlinin eksiz yapıldığı örnekler aşağıda verilmiştir. 

erenlerümüz öñinde (1b, 9), yoldaşlarum her birisi (143a, 5), başum òıyusın 

yiyüp (174a, 6) 

 

2.3.2.1.3.3. Belirtme Hâli: İsim soylu bir sözcüğün geçişli bir fiile bağlanarak 

hareketten etkilenen varlık olması durumudur. Eski Anadolu Türkçesinde üç şekilde 

yapılmaktadır. İncelediğimiz metinde bu üç kullanıma da örnek bulunmaktadır. 

Bunların ilki, Eski Türkçedeki belirtme hâl eki +(I)g ekinden gelen ve g sesinin 

düşmesi sonucunda orataya çıkan +I ekidir. İsimlerin iyelik şekillerine ve zamirlere 

de eklenebildiği için yaygın olarak kullanılmaktadır.  

geceyi ( 26a, 2), gündüzi (26a,2), genci (26a, 4), kendüyi (25b, 8/ 26a, 3), 

ţamuyı (112a, 2), nebātı (22a, 2), heceyi (26a, 1), sözi (26b, 5) 

 

İkinci şekil, Eski Türkçede yalnızca zamirlere eklenen +nI belirtme hâl 

ekidir. Bu ek, Eski Anadolu Türkçesinde karakteristik olmayıp sınırlı sayıda 

örnekle karşımıza çıkmaktadır.  

 kimini (202b, 9), anı (203b, 7)  

 

Üçüncü olarak Eski Anadolu Türkçesinde belitme hâli eksiz de 

yapılabilmektedir. Eksiz belirtme hâli, iyelik eki almış sözcüklerde görülmektedir. 

İncelediğimiz metinde belirtme hâlinin eksiz yapıldığı örnekler aşağıda verilmiştir. 

 izin izleñ (2a, 9), nefsin bilmeyene (37b, 5), vursun riyāżet baltasın (57a, 5), 

edāsın bilmedüñ (64a, 2), didigüm bildi (17a, 2), biribirümüz añsuz görüp (52b, 4) 

 

İncelediğimiz metinde birkaç örnekte belirtme hâl eki hemze ile 

gösterilmiştir. Bu durum Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde genellikle sonu y ( ى) 
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veya hâ-i resmiye ( ه ) ile biten sözcüklerde görülmektedir. Ancak bu durum imlâ 

ile ilgilidir (Gülsevin, 2011, 33). 

geceÿi (140a, 7), iššiÿi ( 120b, 4), kimseÿi (153a, 5) 

 

2.3.2.1.3.4. Yönelme Hâli: Fiilin yönünü gösteren ve yaklaşma ifade eden bu hâl 

daima ekle yapılır. Eski Anadolu Türkçesinde yönelme hâl eki, Eski Türkçedeki 

+GA ekinin başındaki g sesinin düşmesiyle oluşan +A ekidir.  

cihāna (203b, 9), arasına (6a, 7), şerre (6b, 1), òullara (6b, 9), óaòòa (9b, 7), 

yoluña (10b, 2), ġayra (9b, 8), güle (11a, 8), gevhere (17a, 7), didüklerine (22a, 5), 

evveline (22b, 6), bilüre (26a, 5), anlatmaġa (26b, 5), rengine (27b, 9), eline (27a, 

8), yire (27b, 2) 

 

2.3.2.1.3.5. Bulunma Hâli: Eski Türkçeden bu yana değişiklik göstermeyen 

bulunma hâli Eski Anadolu Türkçesinde de +dA ekiyle yapılamaktadır. Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde ve inceleğimiz metinde bu ekin ünsüzü daima ötümlü 

olarak bulunduğu için ünsüz uyumunu bozan bir yapıya sahiptir. Bulunma hâl eki 

Eski Anadolu Türkçesinde başka hâl eklerinin görevlerini üstlenerek de 

kullanılmaktadır. 

ġafletde (1b, 4), külõānda (9a, 4), kelāmında (3a, 2), êerrede (18b, 2), 

òatrede (18b, 1), muţābaòatında (18a, 1), òatında (19a, 5), yanında (26a, 6), vaòitde 

(24a, 8), biñde birin (25a, 1), içinde (26b, 9), tende (26a, 8), içinde (19a, 6), 

Ťamelde (2b, 7) 

İncelediğimiz metinde bulunma hâli, dört örnekte Doğu Türkçesine has bir 

özellik göstererek iyelik ekinden sonra zamir n’si almadan birleşmiştir. 

 demide (8b, 1), kendüde (50a, 9), kendüden (100a, 9 / 151b, 1), kendüdendür 

(151b, 1) 

 

2.3.2.1.3.6. Ayrılma Hâli: Fiilin gösterdiği hareketin kendinden uzaklaştığını 

belirten hâldir. Eski Anadolu Türkçesinde +dAn ekiyle yapılmaktadır. Bulunma hâl 

eki gibi daima ötümlü ünsüzle yazıldığı için ünsüz uyumuna aykırı olan ekler 

arasındadır. İsimlerin ve zamirlerin çokluk, iyelik şekillerine eklendiği gibi bazı 

edatlarla isimleri bağlamak için de kullanılmaktadır. 
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göñülden (164a, 3), òalbüñden (14b, 1), raómetinden (2b, 8), emrümden 

(175a, 4), yerden (10b, 6), Ťademden (1b, 2), sebebden (15b, 9), özinden (28a, 2), 

kendümüzden (53b, 2), demekden (97a, 2), ţarafından (5b, 1), ibtidādan (6a, 7), 

kelāmından (19a, 7), ŝıòletinden (17a, 8), Ťunšurdan (19b, 3), allahdan (21b, 6), 

ferşden (22a, 8), dünyādan (24a, 8) 

İncelediğimiz metinde ayrılma hâli, tek bir örnekte kalıplaşmış olarak +dIn 

şekliyle görülmektedir. Ancak bu durum Eski Anadolu Türkçesi için karakteristik bir 

özellik değildir. 

öñdin (161a, 5) 

 

2.3.2.1.3.7. Vasıta Hâli: Fiilin bir varlığın aracılığıyla ve onun belirttiği zamanda 

yapıldığını gösteren hâldir. Eski Türkçden itibaren edatlarla yapılmaya başlanmıştır. 

Eski Türkçenin yaygın olarak kullanılan vasıta hâli eki olan +(I)n incelediğimiz 

metinde birkaç sözcükte kalıplaşmış olarak bulunmaktadır. İncelediğimiz metinde 

vasıta hali için ile edatının ekleşmiş şelki olan +lA kullanılmaktadır. 

vaòtin (2a, 8 / 43a, 9 / 111b, 5), kezin (81b, 6 / 127b, 7), cānsuzın (157a, 5), 

degin (168a, 2) 

Ťaşòıla (10a, 9), ārzūsiyle (112a, 4), resmile (13a, 5), vahetile (17a, 1), 

bunuñla (18a, 3), renkle (16b, 5), bedenle (20b, 8), saŤādetle (24a, 5) 

Vasıta hâli bile edatıyla da yapılmaktadır. Metinde iki kez bu edatla 

karşılanmıştır. 

levóā bile bilür heceyi (26a, 1),  olar biledür küfr-ü ýmān (42a, 6) 

 

2.3.2.1.3.8. Eşitlik Hâli: Fiilin nasıl, ne şekilde ve ne tarzda gerçekleştiğini belirten 

hâldir. Göre ve kadar edatlarının da anlamlarını yüklenebilir. Eski Anadolu 

Türkçesinde eşitlik hâli +CA ekiyle yapılmaktadır. İncelediğimiz metinde sadece c’li 

şekillerinin örnekleri bulunan eşitlik hali sözcüklerin iyelik eklerinden sonra ve 

zamirlerle de kullanılmaktdır. 

ardınca (11a, 9), itce (113b, 2), mūcibince (19a, 9), dilince (24b, 6), aġırca 

(27a, 9), yolca (167b, 9), varduġınca (169a, 1), eţbāòınca (103b, 8), pulca (148b, 9), 

gibiceler (170b, 4), baòduġınca (84b, 9), êerrece (117a, 3), yerince (183b, 9) 
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2.3.2.1.3.9. Yön Gösterme Hâli: Eski Türkçenin +GarU yön gösterme ekini Eski 

Anadolu Türkçesinde g sesinin düşmesi sonucunda oluşan +ArU ve +rA ekiyle 

yapılmaktadır. İşlek bir hâl olmayıp incelediğimiz metinde yön gösterme hali birkaç 

sözcükte kalıplaşmış olarak bulunmaktadır.  

taşra (175a, 5), šoñra (162a, 7 / 23b, 7), añaru (177b, 2), ilerü (115a, 9), içerü 

(77a, 9 / 103a, 1),  yuòaru (147a, 3) 

Bu örnekler dışında kalıplaşmış olarak +rU ekini de iki sözcükte karşımıza 

çıkmaktadır. 

berü (13a, 6 / 117a, 7), gerü (107a, 8 / 164a, 2)  

 

2.3.2.1.4. Aitlik Eki: İsimlerin yalın, ilgi ve bulunma hâlleriyle birleşerek söz 

öbekleri yapan ektir. İsim soylu sözcüklerden sıfat ve zamir yapar. Eski Anadolu 

Türkçesinde damak uyumuna uyduğu görülen aitlik, +KI ekiyle yapılmaktadır. 

 içindeki (31a, 5), nevbetdeki (24a, 2), devrindeki (74b, 6), bundaġı (50b, 8), 

şimdiki (182b, 5 / 183a, 9), òanòı (24a, 2), òanòısı (40b, 8 / 183b, 8) 

 

 

2.3.2.2. ZAMİRLER 

 İsimlerin yerini tutan isim soylu sözcük türüdür. Eski Anadolu Türkçesinde 

kullanılan ve incelediğimiz metinde örnekleri bulunan zamirler bu bölümde 

gösterilmiştir. 

 

2.3.2.2.1. Kişi Zamirleri: İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlerdir. Teklik ve 

çokluk şekilleriyle altı kişi zamiri bulunur. 

1. Tekil Kişi Zamiri: İncelediğimiz metinde birinci tekil kişi zamiri “ben” olarak 

kullanılmakdır. Ben zamirinin hâl eklerine göre çekimi aşağıdaki gibidir. 

ben (16b, 8 / 17b, 2 / 111b, 7), benüm (37b, 1 / 96b, 3 /  109a, 9 / 174a, 2), 

beni (15a, 5 96a, 9), baña (2a, 8 / 33a, 1 / 112b, 8), bende (97b, 4), benden (37a, 8 / 

51a, 4 / 112b, 6), benümile (37a, 9), benümiçün (107a, 9), bencileyin (195b, 9) 

Bu zamirin Doğu Türkçesinde olduğu gibi “men” şeklindeki kullanımına 

metin içinde iki yerde yalın hâlde rastlanmıştır. 

men (17a, 3 / 17a, 6) 



 

40 

 

1. Çoğul Kişi Zamiri: biz (10b, 8 / 25a, 2 / 33b, 7), bizüm (10b, 3/ 11a, 2/ 171b, 2), 

bizi (1b, 1 / 25a, 4 / 113b, 8), bize (12b, 5 / 13b, 5 / 25a, 7), bizden (66a, 4), bizümile 

(34b, 4) 

2. Tekil Kişi Zamiri: sen (4b, 6 / 6b, 9 / 38b, 7 / 113b, 4), senüñ (7a, 7 / 69a, 1 / 12a, 

7), seni (113a, 9 / 113b, 2 / 114a, 5), saña (13a, 8 / 32a, b / 112a, 3 / 113a, 8), sende 

(50b, 4 / 63b, 9 / 71b, 5), senden (10a, 2/ 38b, 6 / 77a, 5), senüñle (112a, 2)  

2. Çoğul Kişi Zamiri: siz (3a, 8 / 97b, 3), sizüñ ( 99a, 4 / 172b, 6), sizi (45a, 3 / 97b, 

9), size (94b, 6 / 97a, 9), sizde (3b, 2 / 44b, 2), sizden (4b, 4) 

3. Tekil Kişi Zamiri: Eski Anadolu Türkçesinde üçüncü tekil kişi zamiri o ve ol 

şeklindedir. Bu kişi zamirinin hâl çekimine örnekler incelediğimiz metin aşağıdaki 

gibidir. 

o (26a, 2 / 59b, 7 / 87b, 9 / 113b, 8) , ol (9b, 8 / 37b, 9 / 59b, 5 / 112b, 3),  

anuñ (5b, 1 / 9b, 2 / 17b, 2 / 100b, 9), anı (8b, 5 / 11a, 1  / 203b, 7 / 114a, 5), aña 

(9a, 9 / 16b,9 / 19b, 1 / 22a, 8 / 112b, 3), anda (26b, 2 / 34), andan (6a, 1 / 11a, 7 / 

27b, 1 / 47a, 3), anuñçün (11b, 3 / 22a, 4), anuñile (31b, 8) 

3. Çoğul Kişi Zamiri: İncelediğimiz metinde üçüncü çoğul kişi zamiri Eski Anadolu 

Türkçesinde olduğu gibi olar ve anlar şeklinde kullanılmıştır. 

olar (36a, 6 / 60b, 1/ 75b, 9 / 111a, 6), oları (14b, 7 / 111a, 8), olara (15a, 3), 

olardan (8a, 8) 

anlar  (23b, 7 / 36a, 8 / 119a, 3 / 141a, 9), anlaruñ (100b, 4 / 192a, 7 / 177b, 2) 

anları (14a, 3 / 99a, 6 / 174a, 5), anlara (4b, 6 / 75b, 4 / 130b, 1 / 187b, 3), anlardan 

(94a, 5 / 108a, 8 / 112a, 3 / 141b, 6), anlarla (40b, 5), anlaruñla (152b, 7) 

 

2.3.2.2.2. Dönüşlülük Zamirleri: Eski Anadolu Türkçesinde kendü, öz ve bu 

ikisinin birleşimi olan kendüz sözcükleri dönüşlülük zamiri olarak kullanılmaktadır. 

İncelediğimiz metinde bu üç şeklin de örnekleri bulunmaktadır. Kendi dönüşlülük 

zamiri daima yuvarlak ünlülü olarak kullanılmaktadır.  

kendü (26a, 7 / 44a, 8 / 60b, 5), kendüyi (25b, 8 / 26a, 3 / 98a, 8), kendüye 

(95a, 9 / 98a, 1), kendümüzden (53b, 2), kendüñi (13b, 2 / 57a, 4), kendüñe (45a, 8 / 

54a, 3), kendüñüzi (37b, 8), kendülerini (170a, 8), kendülerine (138b, 8), kendülere 

(195a, 3)  
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özümle (175b, 9), özümüz (61a, 9 / 198a, 9), özümüzden (48a, 1), özüñ (14a, 

4 / 60b, 5), özüñde (67b, 1), özüñi (57b, 6), özüñle (72b, 8), özi (158b, 3 / 191a, 6), 

özini (14b, 9 / 16b, 9), özin (9b, 6 / 17a,2), özinden (28a, 2) 

kendüzinde (194b, 2), kendüzüñden (67a, 8), kendüzinüñ (191a, 1)  

 

Dönüşlülük zamiri metin içinde birkaç örnekte Doğu Türkçesinde olduğu gibi 

hâl çekimine girerken zamir n’si almamıştır. 

kendüde (50a, 9), kendüden (100a, 9 / 151b, 1), kendüdendür (151b, 1) 

 

2.3.2.2.3. İşaret Zamirleri: Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan ve incelediğimiz 

metinde kullanılmış olan işaret zamirlerine örnekler aşağıdaki gibidir.  

bu (18a, 2 / 21b, 3 / 22a, 7), bunlar (2b, 7 / 7a, 9 / 2b, 7), bular (10a, 7 / 36a, 

9), bunuñ (5b, 8 / 18b, 4 / 21b, 6 / 35b, 4), bunuñla (18a, 3 / 21b, 1), bunlaruñla 

(111b, 4), bularuñ (7b, 5), bunı (28a, 4 / 28b, 5 / 29a, 2), buları (10a, 4), bunları (36a, 

6), buña (29b, 1 / 46a, 7), bunlara (4b, 2 / 7a, 7 / 24a, 1), bunda (14b, 1 / 27b, 3), 

bularda (68b, 3 / 87b, 7), bundan (21b, 5 / 37b, 1), bulardan (55b, 9 / 11a, 2), 

bunlardan (40b, 4), bunca (20a, 7), budur (17b, 8 / 22a, 5 / 18b, 1)  

şu (26a, 1 / 26b, 1 / 165a, 5), şunuñ (35b, 9), şunı (32a, 9 / 66b, 6 / 121b, 6), 

şuña (189a, 5), şundan (72b, 1), şuncileyin (147b, 3)  

o (46a, 4 / 163a, 6), oldur (13a, 3 / 40b, 9 / 79b, 9), anuñ (25a, 2 / 33b, 5), anı 

(14b, 2 / 15a, 7 / 27b, 2 / 33b, 3 / 111b, 9), anları (46a, 5 /136b, 7 / 181b, 4), aña 

(18a, 3), anda (35a, 1), anlardan (112a, 3), andan (5a, 8 / 22b, 7 / 177a, 1),  anuñçün 

(22a, 4 / 33b, 2) 

şol (48a, 2 / 50a, 1 / 162a, 9 / 185a, 9) 

işbunı (31a, 2) 

 

İncelediğimiz metinde bu işaret zamirinin bazı örneklerde Doğu Türkçesine 

özgü bir şekilde zamir n’si almadan birleştiği görülmektedir. 

bular (10a, 7 / 36a, 9), bularuñ (7b, 5), buları (10a, 4), bularda (68b, 3 / 87b, 

7), bulardan (55b, 9 / 11a, 2) 

 

2.3.2.2.4. Belirsizlik Zamirleri: İnceleğimiz metinde kullanılan belirsizlik zamirleri 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerindeki kullanımlardan farklı değildir. 
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kimesne (5b, 6/ 22a, 3/ 170a, 3), kimse (13b, 3 / 26b, 9 / 39a, 1), hiç kimesne 

(31b, 4), her kim (13b, 4 / 59a, 9 / 129b, 9), her kimse (25a, 5), biri (6a, 1 / 203a,4), 

biriñüz (3b, 5), kimi (7b,7 / 8a, 1 / 8a, 9 / 12b, 8), kiminüñ (8b, 4), kimini (202b, 9), 

her şeyde (17a, 3/ 59b, 7), òamu (114a, 6), òamunuñ (7a, 5), òamuyı (112a, 3), her 

şeyde (17a, 3), baŤżılar (21a, 6), çoòlar (72b, 9), cümlesi (52a, 3) 

  

2.3.2.2.5.   Soru Zamirleri:  

kim (11a, 3 / 36a, 3), kimlerdür (176b, 5), kimüñ (148a, 1 / 189a, 1), kimi 

(81a, 9 / 121b, 4), kime (7a, 6), kimde (153b, 6)   

ne (25a, 7 / 27b, 3 / 35a, 3 / 174b, 6), nenüñ (142b, 3), nesi (28a, 9), neyi 

(152b, 4), neye (165b, 3 / 180b, 7 / 201b, 2), nedür (18a, 5 / 31a, 5), 

òanòısı (40b, 8 / 183b, 8) 

 

 

 2.3.2.3. SIFATLAR 

İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen veya belirten isim soylu sözcük 

türüdür. İncelediğimiz metinde örneği olan sıfat türleri Eski Anadolu Türkçesinin dil 

özellikleri dikkate alınarak bu bölümde incelenmiştir.  

 

2.3.2.3.1. Niteleme Sıfatları: İncelediğimiz metinde bir ismin niteliğini bildiren 

sıfatların örnekleri aşağıdaki gibidir. 

ţopţolu āfāò(3b, 6), õayır Ťamel (5b, 7), şikeste òullara (6b, 9), miskin bý-çāre 

yoòsullaruña (7a, 4), šādıò yol erenleri (11b, 3), ulu mertebedür (19a, 6), týz  vaòitde 

(22a, 2), aósen šurete (43b, 9), rūşen cihānı (53a, 5), òarı Ťavrat (170a, 2), ayru yerde 

(170b, 3), çirkýn rāyióalar (172a, 2), óōş òarındaşumsın (175a, 3), dikenlü dünyede 

(198b, 2), ţoġrı yol (77b, 7), egri sözli (104a, 8) , yalancı dünye (13a, 5), sınuò 

göñüllere (55b, 8) 

 

2.3.2.3.2. İşaret Sıfatları: Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan işaret sıfatlarının 

incelediğimiz metindeki örnekleri şunlardır. 

bu sözi (4b, 7), bu ġurūr õaymesi (11a, 7), bu seyrānda (29b, 4), bu cihānda 

(35b, 8) 
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şu dýv (14b, 9), şu miòdār (35a, 4), şu deryā (162a, 3),şu meyden (166b, 6), şu 

sulţānlıò (202a, 3) 

ol vaòit (5b, 5) ol óāš òulları (12a, 3), ol vücūd (24a, 4), ol kişiyi (37b, 3), ol 

sebebden (54b, 5) 

o  miŤmārı (13b, 4), o naòş-ı elvān (45b, 9), o yol (46a, 6), o ţatlu niŤmeti 

(166a, 7), o nāci fıròada (192a, 2) 

 şol vechile (18b, 9) šūretüñ şol bengine (49a, 5), şol óavānýler (54a, 5), şol 

õudāya (70b, 9), şol hezārı (163a, 9), şol òarı (172b, 6), şol renk (199a, 3) 

işbu Ťušurdan (19b, 3), işbu söz (25b, 1), işbu cānuñ (43b, 7),  işbu cihānuñ 

(46b, 1), işbu óālümüzi (113b, 9) 

 

2.3.2.3.3. Sayı Sıfatları: İncelediğimiz metinde sayı sıfatlarından asıl sayı sıfatları, 

sıra sayı sıfatlaeı ve bir örnekte de kesir sayı sıfaına örnek bulunmaktadır. Asıl sayı 

sıfatları için Arapça ve Farsça sayılar da kullanılmıştır. Sıra sayı sıfatlarının bazıları 

metin içinde adlaşmış olarak kullanıldıkları için bu başlık altına alınmamışlardır. 

bir şer Ťamel (6a, 2), üç yüz altmış melek (5b, 2), on sekiz biñ Ťalemüñ (20a, 

4), yedi iòlým (19b, 5), sekiz cennāt ü düzaõ (20a, 8), yüz biñ òızıldur (33b, 5), çār 

Ťunšūrdan (38b, 7), iki òısım (13b, 9), dört köşedür (17b, 9), şeş cihāţ (18a, 5), òırò 

ādem (21a, 6), on iki depe (174b, 2) 

 ikinci zebresinden (86a, 1), üçinci ay (23a, 5), dördinci ay (23a, 6), beşinci 

gün (137a, 2), altıncı ay (23a, 9), yedinci ay (23b, 1), sekizinci ay (23b, 2) ţoòuzıncı 

ay (23b, 3) 

 

2.3.2.3.4. Belirsizlik Sıfatları: İncelediğimiz metinde örnekleri bulunan belirsizlik 

sıfatları Eski Anadolu Türkçesi özelliklerine uymaktadır. 

her bināyı (59b, 4), cümle maõlūòāt (8b, 5), tamām ţaġı (13b, 1), külli nişān 

(20b, 3), bir tañrı òulına (111b, 2), bir òaç kelām (16b, 7), cemýŤ mükevvenāt (18a, 

7), neçe yoòsullar (26a, 4), òamu ayāt (12b, 4), baŤżı maóalde (21b, 4), filān yıldızlu 

(23b, 5), her òanòı yıldız (24a, 2), özge dirlik (106b, 5), özge õāšın (34b, 8), degme 

kimse (104b, 1) 
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2.3.2.3.5. Soru Sıfatları: İncelediğimiz metinde soru sıfatlarının örnekleri sınırlı 

sayıdadır. 

ne mümkün (111a, 7), ne yerden (176a, 8), òanòı ţarafa (131b, 1) 

 

 

 2.3.2.4. ZARFLAR 

Fiileri nitelemek için kullanılan isin soylu sözcüklerdir. İncelediğimiz 

metinde örneği bulunan zarflar, Eski Anadolu Türkçesindeki kullanımları dikkate 

alınarak bu bölümde incelenmiştir. 

 

2.3.2.4.1. Durum Zarfları: Fiilin önünde bulunan, hâl ve tavır ifade eden her isim, 

durum zarfı görevini üstlenebilir. Bu yüzden bu zarfların sayısı çoktur (Şahin, 2009, 

61). İncelediğimiz metindeki durum zarflarının örnekleri aşağıda incelenmiştir. 

böyle (24b, 2 / 31b, 3 / 111b, 3), eyle (114a, 9 / 19a, 1 / 20b, 6), şöyle (20a, 6 

/ 27a, 6 / 176a, 6), şeyle (27a, 6 / 36b, 8 /106a,7), yine (174b, 5), saòın (175b, 1), 

nagāh (31a, 4), yine (24a, 4 / 37b, 7), ġāyet (13a, 8 / 27b, 8), hergiz (14b, 3), ţoġrı 

(15a, 1 / 143b, 3 / 60b, 6)  

Bunlar dışında zarf-fiil ekleriyle de durum zarfı yapılabilmektedir.  

 

2.3.2.4.2. Zaman Zarfları: Zaman ifade eden isimler, cümle içinde fiilin ne zaman 

gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini belirtecek şekilde kullanıldığında zaman zarfı 

görevini üstlenirler. İncelediğimiz metinde örneği bulunan zaman zarfları Eski 

Anadolu Türkçesinin dil özelliklerine uygun olarak görülmektedir.  

şimden gerü (37b, 2), šoñra (4a, 2 / 62a,7/ 123b, 7 / 177b, 1), bugün (11a, 8 / 

16b, 3 / 17a,1), henüz (11b, 2 / 144b, 4), şimdi (32a, 6), imdi (2b, 3 / 17b, 9 / 22a, 2 / 

113b, 4 / 174b, 7), hemān (14b, 4 / 25b, 9 / 114a, 5), ebed (13b,4), dün gün (15a, 6 / 

21a, 8), hemýşe (24b, 4), Ťaceb (27b, 3), šabaó (29a, 5), hālā (40a, 8), her zamān 

(78b, 4), ayruò (6b, 1), heb (49a, 7) 
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2.3.2.4.3. Yer-Yön Zarfları: Yer-yön bildiren sözcükler yalın hâlde 

kullanıldıklarında cünle içinde zarf olurlar. “Sayıları çok değildir. Aşağı yukaru 

hepsinde bir yön ifadesi olduğu için zarf olarak fiilin yönünü gösterirler. zaten çoğu 

yön eki ile zarf yapılmıştır (Ergin, 2008, 259).  

aşaġa (1b, 9 / 178b, 3), yuòaru (147a, 3), ilerü (115a, 9), òarşu (112b, 3 / 112b 

9),  berü (13a, 6), beri (17a, 8), girü (22b, 6 / 23b, 2 /  175a, 9), ţaşra (58a, 9 / 70a, 7 / 

79a, 9 / 135b, 4), ıraò (65b, 2 / 137b, 2), yaòın (62a, 4 / 180a, 5), añaru (177b, 2) 

 

2.3.2.4.4. Miktar Zarfları: Azlık-çokluk ifade eden, miktar, derece bildiren 

zarflardır. Sayıları çok değildir. Diğer zaflardan farklı olarak tek başına bir şey ifade 

etmez, isim gibi kullanılmaz (Ergin, 2008, 262). 

çoò (26a, 6 / 29b, 4), hiç (15a, 1 / 27a,  4), köp (166a, 5), çendān (15b, 4 / 

17a, 7), az (35b, 8), biraz (22b, 7 / 29a, 9), artuò (51a, 9), ġāyet (27b, 8 / 132b, 5), 

artuò (52a, 5), gey (8a, 3 / 123a, 5), òatı (28b, 2 / 55a, 8 / 70b, 7), iñen (138b, 6) 

 

2.3.2.4.5. Soru Zarfları: Cümle içinde fiillerin niteliğini, miktarını, zamanını, 

yönünü, nedenini soru yoluyla tamamlayan zarflardır. Eski Anadolu Türkçesinde 

kullanılan ve metinde örneği bulunan soru zarfları aşağıda verilmiştir. 

neden (24b, 8 / 124a, 7 / 198a, 3), ne (8a, 6 / 14b, 8 / 176b, 2), ne òadar (2b, 8 

/ 132b, 7 / 164b, 9 / 166a, 9), niçün (19a, 1 / 21b, 6 / 31b, 3), nece (12b, 5 / 174b, 2), 

nite (52b, 8)  

òaçan (7b, 4 / 10b, 8 / 20b, 9 / 25a, 9 / 111b, 6), òanca (175b, 2), òanı (63a, 

4), òanda (116b, 1), òandan (32b, 3 / 139b, 8 / 141a, 4)  

 

 

 2.3.2.5. EDATLAR 

Tek başına anlamları olmayan, sadece görevleri bulunan isim soylu 

sözcüklerdir. İncelediğimiz metin örneği bulunan edatlar, Eski Anadolu 

Türkçesindeki kullanımları dikkate alınarak bu bölümde incelenmiştir. 

 

2.3.2.5.1. Çekim Edatları: İsimlerden ve zamirlerden sonra gelerek bağlı olduğu 

isim veya zamirle cümlenin diğer unsurları arasında zaman, mekân, yön, tarz, 
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benzerlik, başkalık gibi bakımlardan çeşitli ilgiler kuran sözcüklerdir. İsimlerin yalın, 

ilgi, yönelme ve ayrılma hâlleriyle öbekleşirler. Çekim edatlarından incelediğimiz 

metinde karşımıza çıkan örnekler aşağıdadır. 

 

2.3.2.5.1.1. Yalın Hâl ve İlgi Hâliyle Öbekleşenler:  

gibi : İsim ve zamirlerin yalın hâl ve ilgi hâliyle birleşmesinin yanında isimlerin 

iyelik şekilleriyle de birleşir. Benzetme edatıdır. Cümle içinde zarf da yapabilir. 

tevellý gibi (10b, 9), ÿisā gibi (59b, 6), fānýler gibi (53b, 8), óazýne òapusı 

gibi (102b, 3), gülistān ve bostān óavālisi gibi (102b, 4), bōstān dānesi gibi bir yere 

(131a, 4),  bunuñ gibi (35b, 4), şunuñ gibi (35b, 9), anlaruñ gibi (100b, 5)    

hem-çü : Benzetme edatıdır. 

hem-çü óayvān (122a, 3)   

içün: İsim ve zamirlerle öbekleşerek amaç, sebep, özgülük bildirir. 

dünyā içün (11b, 5), anı görmekiçün (27b, 2), óaòòıçün (10a, 9), anuñçün 

(22a, 4 / 23a, 8), olduġıçün (22a, 9), benümiçün (107b, 9), óürmetiçün (10b, 1) 

ile: Birliktelik, vasıta analmı katan bu edat Eski Anadolu Türkçesinde vasıta hâli için 

kullanılmıştır. Metindeki örnekleri vasıa hâli bölümünde verilmiştir. 

bile: Birliktelik anlamı katmaktadır. İncelediğimiz metinde iki örnekte 

görülmektedir. 

levóā bile bilür heceyi (26a, 1), olar biledür küfr-ü ýmān (42a, 6) 

òadar: Arapça olan bu edat incelediğimiz metinde yalın hâl ve ismin iyelik şekliyle 

birleşmiş olarak kullanılmış ve “gibi, mikdarınca” anlamı katmıştır. 

tedārik etdügi òadar (16a, 7),  ol òadar (138b, 7), ne òadar (72a, 1) 

üzre: Metinde üç yerde kullanılan bu edat “üzerine, üzerinde” anlamı katmaktadır. 

 vaódetüñ üzre (200a, 7), yol üzre (32b, 5), divān üzre ( 59a, 7) 

 

2.3.2.5.1.2. Yönelme Hâliyle Öbekleşenler: 

òarşu: Yönelme anlamı katan edatlardandır. İncelediğimiz metinde sadece üçüncü 

tekil kişi zamiriyle öbekleşmiş şekline örnek bulunmaktadır. 

aña òarşu (112b, 3 / 112b, 7 / 112b, 9) 

degin: Eski Anadolu Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bu edat, incelediğimiz 

metinde sadece bir örnekte kullanılarak  “doğru, kadar” anlamı katmaktadır. 
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işbu deme degin (168a, 2) 

ţoġrı: Eski Anadolu Türkçesinde isim ve zamirlerle yaygın olarak kullanılan bu edat; 

incelediğimiz metinde yönelme, yaklaşma anlamıyla karşımıza çıkmaktadır.  

ţaġ ucuna ţogrı (135b, 8), buña ţoġrı (138b, 3 / 169b, 6), aña ţoġrı (139a, 5),  

baña ţoġrı (2a, 8 )  

Metinde iki örnekte bu edatın son ünlüsü yuvarlak yazılmıştır. 

özüñe ţoġru (116a, 2), yere ţoġru (177b, 6) 

 

2.3.2.5.1.3. Ayrılma Hâliyle Öbekleşenler: 

berü: Türkçenin ilk yazılı metinlerinden Türkiye Türkçesine kadar bütün sahalarında 

görülen bir çekim edatı ve mekan zarfıdır (Hacıeminoğlu, 1992, 14). Eski Anadolu 

Türkçesi metinlerinde “berü” ve “beri” şekilleriyle kullanılan bu edat incelediğimiz 

metinde  sadece yuvarlak ünlüyle kullanılmakta ve ayrılma hâliyle birleşmektedir.  

yaradılalıdan berü (117a, 7), ol zamāndan berü (125a, 3), andan berü (143a, 

8), çoò zamāndan berü (173a, 3) 

girü: Berü edatının zıt anlamlısı olan bu edat, ayrılma hâliyle öbekleşerek eklendiği 

sözcüğe “-den sonra, -den itibaren” anlamı katmaktadır. Bu şekliyle incelediğimiz 

metinde bir örneği bulunmaktadır. 

şimden girü (37b, 2) 

ġayrı: Arapça ġayr sözcüğünden türetilmiş, eklendiği sözcüğe “-den başka” anlamı 

katan edattır.  

allahdan ġayrı (21b, 6),  hebāÿiyyetden ġayrı (22a, 1), ţaŤāmdan ġayrı (28b, 

4), andan ġayrı (177a, 7) 

yaña: Ayrılma hâliyle kullanılan bu edat taraf, yön bilidirmektedir. 

andan yaña (35b, 7), óaòdan yaña (63b, 1), benden yaña (112b, 6) 

öñdin: İncelediğimiz metinde tek bir örnekle karşımıza çıkan bu edat eklendiği 

sözcüğe “-den önce” anlamı katmaktadır. 

senden öñdin (161a, 5) 

ötrü: Sebep bildiren bu edat incelediğimiz metinde iki örnekte kullanılmıştır. İki 

örneğinde de son ünlüsü farklı yazılmıştır.  

edebden ötrü (88a, 7), neden ötri (160b, 3) 
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šoñra: Zaman anlamı katan edatlardandır. Ayrılma hâliyle birleşmediğinde zaman 

zarfı yapmaktadır.  

tevekkül òılduġundan šoñra (16a, 3), andan šoñra (6a, 1), dutduòdan šoñra 

(6a, 9) 

tā: Farsça olan bu edat Çağatay ve Anadolu sahalarında kullanılmaktadır. Cümle 

veya sözcüklerin başına gelmekle birlikte “-e kadar” anlamı katmaktadır. 

mehdý tā beŝŝ-pýşvādan (4b, 1), tā ebed (204b, 3), tā mükellef olınca (5b, 4), 

tā fevòü’l- Ťalāya (20a, 6), tā ölince (24b, 7) 

 

2.3.2.5.2. Bağlama Edatları: Cümleleri veya cümle içindeki sözcükleri ve söz 

öbeklerini ya anlam bakımından ya da şekil bakımından birbirine bağlayan 

edatlardır.  

Sıralama Edatları: Türkçe kökenli olmayan bu bağlaçlar, bağladıkları sözcük veya sözcük 

gruplarının her ikisini de kapsama ilgisi katmaktadır. 

anda ve bunda (34a, 3), šaġına ve šolına (35b, 2), šor ve işit (45b, 6), yer ve 

içer (68a, 7), šoñuna ve ilkine (84b, 2), cümle yer ve gök (90a, 3) 

ve (11b, 9 / 12a, 4 / 15b, 8 / 18a, 4 / 175a, 2) 

melek ins vü perýdür (7b, 1) šaórā vü biller (28a, 1), cübbe vü òaftān (30a, 2) 

mücrim ü õatý (10b, 9) aómed ü muõtārı (13b, 6), cāhil ü mürebbý (14b, 8), 

şems ü òamer (18a, 4) 

illā (6b, 6 / 17a, 7 / 17b, 4 / 25a, 3) 

 

Karşılaştırma ve Denkleştirme Edatları: Karşılaştırılan iki veya daha çok dil 

birliliğini birbirine bağlayan edatlardır. Birbirine denk olan, birbirinin yerini 

tutabilecek iki dil birliğini birbirine bağlayan, birbiriyle karşılaştıran edatlardır. 

(Ergin, 2008, 353) 

hem āõirsin hem ezelsin (7a, 1), hem arıdur hem arıdıcıdur (20b, 5), hem 

irkek hem dişi  (37b, 4) 

kāh mest kāh óayrān (27a, 3), kāh olur êiyāde şuŤle virür kāh olur şuŤlesi az 

olur (134b, 1) 

meleklere veyā enbiyālara (21b, 7), buyurdı veyā işledi (94b, 6), kelām-ı 

òadým veyā óadýŝ-i nebýdür (102a, 4) 

göre yāõūd ata (32a, 1), virevüz yāõūd alıvirevüz (34b, 8) 
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Cümle Başı Edatları: Bu edatlar cümleleri anlam bakımından bağlamaya yararlar. 

Başında bulundukları cümleyi bazıları kendinden sonraki cümleye bazıları da 

kendinden önceki cümleye bağlarlar (Ergin, 2008, 354). Cümle başı edatları; 

cümleleri olumsuzluk, sebep, açıklama gibi anlam ilgileriyle birbirine bağlarlar. Bu 

edatların bağladıkları cümlelerin örnekleri çok uzun olacağından bu bölümde 

cümleleriyle birlikte verilmemiştir. Kontrol edilebilmesi için metin içinde hangi 

sayfa ve satırda kullanıldıkları verilmiştir.  

meger ki (26a, 5) 

meger (6b, 6 / 10b, 6 / 21b, 6 / 24b, 2 / 111b, 8) 

eger (5b, 6 / 13a, 8 / 111b,1 / 112b, 6) 

ger (17a, 6 / 24a, 6 / 46a, 5 / 38b, 4) 

gerçi (76b, 2 / 82a, 8 / 195a, 7) 

yoòsa (10b, 7 / 21b, 8 / 38b, 8 / 175b, 1)  

ya (10b, 8 / 11a, 3) 

 

çü (8b,1 / 14b, 4 / 21b, 1 / 27b, 9 / 35b, 8) 

çün (4a, 3 / 18a, 6 / 20a, 5 / 43b, 8 / 115b, 8)  

çünki (29a, 8 / 42b, 9 / 65b, 1 / 78a, 5) 

çünkim (14a, 4 / 15a, 2 / 201b, 7 / 206b, 3) 

nitekim (2a, 9 / 22b, 9 / 94b, 1 / 127b, 5) 

zýrā (6b, 5 /  7a, 5 / 14b, 6 / 18a, 9 / 20b, 5 / 26a, 7) 

belki (14b, 7 / 11b, 9 /12a, 3 / 18a, 9 / 38b, 8 / 25a, 6 / 111a) 

 

ammā (20b, 4 / 21a,8 / 23b, 4 / 103a, 1 / 133b, 9 / 142b, 9) 

velý (14b, 5 / 20a, 8 / 31b, 1 / 38b, 1 / 59a, 8 / 61b, 4 / 194b, 4) 

lýk (41a, 4 / 42b, 3) 

velýkýn (81a, 6 / 132b, 8 / 148a, 8 / 199b, 6) 

ancaò (32b, 2 / 74a, 2 / 201a, 4) 

 

yaŤni (14b, 7 / 21b, 3 / 92b, 9 / 94b, 5 / 96b, 9) 

bes (11b, 7 / 17b, 9 / 18a, 7 / 18b, 9 / 19a, 5 / 21b, 3) 
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Sona Gelen Edatlar: Dil birliklerinin, sözcüklerin, sözcük gruplarının, cümlelerin 

sonuna gelerek onları önceki veya sonraki unsurlara, sözcüklere, sözcük gruplarına 

ve cümlelere bağlayan edatlardır (Ergin, 2008, 357). 

ki (1b, 1 / 5a, 8 / 10a, 3 / 17b, 8  / 18a,6 /  19a, 6 / 113b, 5 / 175a, 7)  

kim  (14b, 9/ 15b, 4/ 17a, 9/ 25a, 5/ 175b, 1) 

 

2.3.2.5.3. Kuvvetlendirme Edatları: Bu edatların bazıları hiç bağlama ifadesi 

taşımaz. Onun için bu edatları diğer bağlama edatlarından ayırmak mümkündür 

(Ergin, 2008, 365). 

de (25a, 2 / 32a, 9 / 36a, 6) 

daõı (2b, 8 / 6a, 1 / 10b, 1 / 12b, 6 / 22a,3 /  18b, 3 / 36a, 7)  

õōd (12a, 1 / 64a, 7 / 80a, 3 / 93a, 5 / 119a, 5) 

hem (19b, 9 / 12a, 6 / 14a, 7 / 20a, 8 / 38b, 8) 

 

2.3.2.5.4. Soru Edatı: Soru anlamı veren sözcükler zamir, sıfat ve zarf bölümünde 

verildiği için burada sadece Eski Türkçeden beri var olan mi / mı edatı verilmiştir. 

İsimlere ve fiillere gelerek soru anlamı katar. Bu edatın Eski Anadolu Türkçesinde 

sadece düz şekilleri bulunmaktadır ve Türkiye Türkçesinde de olduğu gibi üzerine 

kişi eklerini alabilmektedir. Bu nedenle düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalır. 

helāk olmaò mı (174b, 8) bilür misiz (176b, 5), var mı (26a, 8 / 130a, 6), 

senüñ midür (32b, 3), gördüñ mi (62a, 7), geçmedi mi (63b, 3) 

 

2.3.2.5.5. Çağırma – Hitap Edatları: İsimlerden veya unvanlardan önce gelerek 

hitap hareketini özellikle belirtmekten başka bir anlamları olmayan edatlardır 

(Hacıeminoğlu, 1998, 284). 

ey  (5a, 2 / 13a, 2 / 181a, 2) 

hāy (30a, 5 / 173b, 6 / 176b, 2) 

hey hey (28a, 4) 

hey (33a, 8) 

behey (31a, 5) 

eyā (6b, 8)  

yā (3b, 1 / 38b, 6 / 126a, 5 / 167a, 5) 



 

51 

 

 

2.3.2.5.6. Cevap Edatları: İncelediğimiz metin geçen tek cevap edatı belý (evet) 

edatıdır. 

belý (19a, 9 / 22b, 2) 

 

2.3.2.5.7. Ünlemler: Takdir, temenni, dua, haytret, pişmanlık gibi duyguları ifade 

eden edatlardır. İncelediğimiz metinde bir örneği bulunmaktadır.  

eyvāh (73a, 1) 

āferýn (52a, 7 / 78a, 9) 

óayf (29a, 9 / 70b, 7 / 105b 6) 

vallahý (11a, 3 / 181b, 9) 

 

2.3.2.5.8. Gösterme Edatları: Bu edatlar sıfat ve zamirlerden farklı olarak 

hareketleri işaret bakımından gösteren sözlerdir. Bunların kuvvetlendirme görevleri 

de vardır (Hacıeminoğlu, 1998, 306). 

uşda (16b, 3 / 45a, 4 / 112a, 5 / 131b, 8)  

uş (10a, 7 / 31b, 1 / 45a, 6 / 55a, 1 / 64b, 2 / 70b, 4 ) 

 çaò (51b, 9) 

 

 

 2.3.2.6. FİİLLER 

Hareket, durum ve oluş bildiren sözcük türüdür. Fiiller isim soylu 

sözcüklerden farklı olarak çekim eki almadan kullanılamazlar, daima çekimli hâlde 

bulunurlar. Bu nedenle fiilleri incelemek fiil çekimini incelemek demektir. Bu 

bölümde fiil çekimini sağlayan kişi ekleri ve kip-zaman ekleri, Eski Anadolu 

Türkçesinin dil özellikleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

 

2.3.2.6.1. Kişi Ekleri: Eski Anadolu Türkçesinde kişi ekleri iki gruptur. Bunların 

dışında emir çekiminin de kendine has kişi ekleri vardır.  

 

Zamir Kökenli Kişi Ekleri: Öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, 

istek kipinde kullanılır. İncelediğimiz metinde görülen zamir kaynaklı kişi ekleri 

şöyledir.  
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 1. Tekil Kişi: -Am, -In tanımışam (17a, 3), eylemezin (110b, 5),    

1. Çoğul Kişi: -Uz, -vUz bilürüz (25a, 2), dileyevüz (113b, 7) 

2. Telil Kişi: -sIn bilesin (25b, 7), gözlemişsin (181b, 2) 

2.  Çoğul Kişi: -sIz bilürsiz (120b, 9), göresiz (17a, 4) 

3.  Tekil Kişi: Ø yatmış (9a, 2), yeñiler (9a, 1)  

3.  Çoğul Kişi: -lAr irmezler (129b, 1), ţuyalar (24b, 7) 

 

İyelik Kökenli Kişi Ekleri: Sadece görülen geçmiş zaman ve şart kipinde 

kullanılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde şart kipi birinci ve ikinci çoğul kişi 

eklerini Türkiye Türkçesinden farklı olarak iyelik kökenli kişi ekleriyle değil, zamir 

kökenli kişi ekleriyle kullanılmaktadır. Ancak incelediğimiz metinde bu iki çekimin 

de örneği bulunmamaktadır. 

1. Tekil Kişi: -m varsam (139a,3), gördüm (51a, 8), getürdüm (31a, 6) 

1. Çoğul Kişi: -K  geldük (26b, 4),   

2. Tekil Kişi: -ñ baòsañ (54a, 6), òayd eyledüñ (10a, 6) 

2.  Çoğul Kişi: -ñUz görmedüñüz (99a, 7) 

3.  Tekil Kişi : -Ø bildi (25b, 9), gitdi (25b, 9), işlese (6a, 5) 

3.  Çoğul Kişi: -lAr buldılar (56a, 4), verseler (146a, 2) 

 

2.3.2.6.2. Kip ve Zaman Ekleri: Fiilerin çekimli hâle gelebilmesi için kullanılan 

eklerden ikincisidir. Türkçede bildirme (haber) ve dilek (tasarlama) olmak üzere iki 

tür kip vardır. Bildirme kipleri aynı zamanda zaman ekleridir, dilek kiplerinde ise 

zaman kavramı yoktur. 

 

2.3.2.6.2.1. Görülen Geçmiş Zaman: Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi 

incelediğimiz metinde de -dU ekiyle yapılır. Ekin ünsüzü daima ötümlü; ünlüsü 

birinci ve ikinci kişilerde daima yuvarlak, üçüncü kişilerde daima düz olduğu için bu 

ek ünsüz uyumu ve dudak uyumuna aykırılık göstermektedir. İkinci çoğul kişisinin 

örnekleri basit çekimle incelediğimiz metinde bir örnekle karşımıza çıkmıştır. 
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1. Tekil Kişi: diledüm (16a, 8), getürdüm (31a, 6), gördüm (51a, 8), vardum (174b, 

3), yaratdum (104a, 1), temāşā òıldum(169b, 1), buldum (31a, 6) 

1. Çoğul Kişi: geldük (26b, 4), bildük (52b, 8), söyledük (181a, 9), esýr olduò (10b, 

7), gördük (52b, 9), çıòarduò (36a, 4), almaduò (152b, 7), ıšmarladuò (140a, 4) 

2. Tekil Kişi: var eyledüñ (7b, 4), òısmet etdüñ (7b, 8), òayd eyledüñ (10a, 6), işitdüñ 

(112a, 5), gördüñ (62a, 8), daŤvý òılduñ (64a, 2), uzanmaduñ (105a, 1) 

2. Çoğul Kişi: görmedüñüz (99a, 7) 

3. Tekil Kişi: geldi (3a, 9), didi (19a, 1 / 25b, 4), oldı (20a, 5), bildi (25b, 9), gitdi 

(25b, 9), añlamadı (25b, 5) 

3. Çoğul Kişi: bildiler (15a, 2), didiler (22b, 1), šaf oldılar (35b, 2), buldılar (56a, 4), 

dutdılar (89a, 4) 

 

2.3.2.6.2.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman: İncelediğimiz metinde öğrenilen geçmiş 

zaman için -mIş, -Updur, -UpdUrUr, -upţurur ekleri kullanılmaktadır. Eski Anadolu 

Türkçesinde asıl öğrenilen geçmiş zaman eki -mIş’dır ve ünlüsü daima düzdür. Bu 

nedenle dudak uyumu dışındadır (Şahin, 2009, 66). İncelediğimiz metinde birinci ve 

ikinci kişi ve üçüncü çoğul kişi çekimlerine sınırlı sayıda örnek bulunmaktadır. 2. 

çoğul kişi çekiminin metinde hiç örneği bulunmamaktadır. 

 

1. Tekil Kişi: içmişem (16b, 4), tanımışam (17a, 3) 

1. Çoğul Kişi: òuşanmışuz (48b, 6) 

2. Tekil Kişi: gözlemişsin (181b, 2) 

3. Tekil Kişi: şerbet içüpdür (9b,5), gösterüpdür (49a, 6), diyüpdür (54b, 4), 

gerilüpţurur (178a, 2), õalò edübdür (203a, 3), cenk edüpdür (111b, 5), gidüpdür 

(111b, 6), yazılubdurur (171a, 2), 

dimişdür (114a, 9), buyurmışdur (18b, 6), oturmış (170a, 2), ţopţolu olmış 

(172a, 5), geçmişdür (8b, 9), yatmış (9a, 2), òalmış (9a, 4), almamışdur (32a, 3), 

olmışdur (23b, 5), òılmış (25a,4), bilmiş (25b, 3), müzeyyen eylemiş (27b, 8), virmiş 

(29b, 9), fāriġ olupdur (30b, 5), dutmışdur (8a, 9), yatmış (9a, 2) 

3. Çoğul Kişi : ıšmarlamışlar (170a, 8), düzetmişler (135b, 5), söylemişler (176a, 5) 
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2.3.2.6.2.3. Gelecek Zaman: Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman için yaygın 

olarak kullanılan -IsAr eki kullanılmaktadır. İncelediğimiz metinde bu ek hiç 

kullanılmamıştır. Bunun yanında daha az kullanılan -AcAK eki ise sadece iki örnekte 

karşımıza çıkmaktadır. 

olacaòdur (111b, 3), ţolacaòdur (111b, 3) 

 

2.3.2.6.2.4. Geniş Zaman: Eski Anadolu Türkçesinde geniş zaman için -Ur, -Ar, -r 

ekleri kullanılmaktadır. Ekin ünlüsü incelediğimiz metinde çoğunlukla dar-yuvarlak 

bazen de geniş-düz olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekin olumsuzunda -mA ve -mAz 

ekleri kullanılmaktadır. Geniş zamanı karşılayan diğer bir ek de -A ekidir. Geniş 

zaman ekinin incelediğimiz en fazla örneği üçüncü tekil kişi çekimindedir. 

 

1. Tekil Kişi: temennā eylerem (15a, 4), gösterürem (174b, 8), dilerüm (4b, 2), 

temennā eylerüm (10a, 2)  

bozaman (28b, 6), yazaman (28b, 7), söylemezin (96b, 6 / 110b, 4), 

eylemezin (110b, 5), gitmezem (115a, 3), òomazum (109b, 6) 

1. Çoğul Kişi: bilürüz (25a, 2), diñleyübilürüz (132a, 5), añlayubilürüz (132a, 6)  

2. Tekil Kişi: êikir idersin (10a, 7), yönelürsin (115b, 5), yer içersin (166a, 7) 

gözetmezsin (166a, 9), bilmezsin (60a, 7), gözetmezsin (106b, 8), ölmezsin 

(115a, 5) 

2. Çoğul Kişi: bilürsiz (120b, 9), dirsiz (94b, 7), kerem òılursız (177a, 2) 

 göremezsiz (96b, 1) 

3. Tekil Kişi: virür (203a, 8), iñiler (9a, 2), yeñiler (9a, 1), fermān òılur (204a, 5), 

giderür (6a, 4), çeker (9a, 5), yad òılur (2b, 1), êikr olunur (2b, 6), buyurur ( 3a, 2), 

yad eyler (8b, 5), yenür (9b, 2), ister (26a, 4), yatur (27a, 7), umar (72b, 3) 

yetmez (9a, 8), etmez (9a, 8),  bulınmaz (11a, 1), bilmez (22a, 4), uymaz 

(26b, 7), olmaz (26a, 3), ţuymaz (25b, 6) 

šata mı (31b, 9) ata mı (32a, 1) 

3. Çoğul Kişi: ţaparlar (170a, 8), ururlar (8b, 6), dirler (18b, 1 / 18b, 3), yürürler (30b, 

1), iledürler (36b, 7), cevāb virürler (140b, 2) 

 yeñilmezler (35b, 1), ġam yemezler (55b, 3), irmezler (129b, 1), òarar 

òılamazlar  (170b, 3) 

 



 

55 

 

2.3.2.6.2.5. Şimdiki Zaman: Eski Anadolu Türkçesinde şimdiki zaman için 

kullanılan ayrı bir ek yoktur. İçinde bulunulan zamanı karşılamak için -Ur, -r geniş 

zaman veya -A istek kipi kullanılmaktadır  (Şahin, 2009, 68). İncelediğimiz metinde 

şimdiki zaman anlamı içeren bir örnek tespit edilmiştir. 

yatur şimdi (12a, 7) 

 

2.3.2.6.2.6. Şart Kipi: Eski Anadolu Türkçesinde şart kipi -sA ekiyle 

yapılamaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde ekin birinci çoğul kişi çekimi, Türkiye 

Türkçesinden farklı olarak iyelik kaynaklı değil zamir kaynaklı şahıs eki almaktadır. 

Ancak incelediğimiz metinde şart kipinin birinci ve ikinci çoğul kişi çekimlerine 

örnek bulunmamaktadır. Metinde genellikle birleşik çekimiyle karşımıza çıkan şart 

çekiminin basit çekimli örnekleri aşağıdaki gibidir. 

 

1. Tekil Kişi: varsam (139a, 3) 

2. Tekil Kişi: naëar òılsañ (12b, 9), ehl olsañ (12b, 9), baòsañ (54a, 6), añlasañ (57b, 

1), šorsañ (60b, 3), delü olsañ (96a, 5) 

3. Tekil Kişi: silinse (3b, 8), düşse (23a, 4 / 203b, 9), işlese (6a, 5), dise (8b, 6 / 25a, 

5), tekrār eylese (5b, 9), şer Ťamel işlese (6a, 2),  olsa (16b, 9 / 19a, 1),  olmasa (20b, 

9), inanmasa (18b, 8), bilinmese (69a, 7), irmese (13b, 3) 

3. Çoğul Kişi: Ťarż etseler (94b, 6), verseler (146a, 2) 

 

2.3.2.6.2.7. Gereklilik Kipi: İncelediğimiz metinde gereklilik kipi için “gerek” ve 

“lāzım” sözcükleri kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde şart kipi için kullanılan 

“-sA gerek” birleşik yapısı incelediğimiz metinde bir örnekte kullanılmıştır. 

iţāŤat etmek gerek (2b, 4), sevmek gerek (159b, 8), söylemek gerek (161a, 9), 

teslîm etmek lāzım (18b, 4), bulınmaò lāzım gelür ( 18a, 7), bilmek gerek (93a, 6) 

 dutsaò kerek (124b, 3) 

 

2.3.2.6.2.8. İstek Kipi: Eski Anadolu Türkçesinde çok sık kullanılan ve geniş 

zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman çekimlerini de karşılamak için kullanılan -A 

ekiyle yapılır.  
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1. Tekil Kişi : azduram (111b, 7), ţolduram (112a, 2), varam (112b, 7), yetişibilem 

(174b, 2),  görem (28b, 7), bozam (28b, 7), helāk idem (28b, 8) 

1. Çoğul Kişi: bulavuz (10b, 8), òalòavuz (10b, 6), dileyevüz (113b, 7), girevüz 

(113b, 7), virevüz (37a, 5) 

2. Tekil Kişi : seyr idesin (112b, 1), edesin (22b, 5), bilesin (25b, 7), diyesin (26a, 9)  

2. Çoğul Kişi : yapasız (108a, 1), dutasız (108a, 7), göresiz (17a, 4), yirsiz (141a, 2) 

3. Tekil Kişi : baòa (9b, 8), gele (5a, 9), gelmeye (2a, 1), (ümýd) òatŤ etmeye (3a,1),  

söyleye (4b, 3), vāòiŤ ola (5b, 6), bulunmaya (28b, 9), düşe (24a, 3), çıòmaya (25b, 

1), òımıldaya (26a, 9) 

3. Çoğul Kişi : yoòsul olalar (111a, 6), ţuyalar (24b, 7),  dizivereler (16b, 1), çekeler 

(51b, 8),  ţaleb eyleyeler (104a, 3) 

 

2.3.2.6. 2. 9. Emir Kipi: Emir kipinin çekiminde her kişi için ayrı asıldan gelen ekler 

kullanılmıştır. Birinci tekil kişi -AyIn / -AyIm, birinci çoğul kişi -AlUm, ikinci tekil 

kişi -Gıl / Ø, ikinci çoğul kişi -ñ / -ñUz, üçüncü tekil kişi -sUn, üçüncü çoğul kişi      

-sUnlAr şeklinde çekimlenir. Birinci ve ikinci çoğul ve üçüncü kişi ekleri daima 

yuvarlak ünlüyle kullanılır.  

 

1. Tekil Kişi: diyeyin (115b, 2), òılayum zārı (15a, 5), óaber vireyin (168b, 5), 

neyleyeyin (174b, 7), göreyin (32a, 9), šatayın (29a, 5), yatayın (29a, 4)  

1. Çoğul Kişi: gelelüm (22b, 6), beyān idelüm (22b, 8), diyelüm (24b, 6), iş òılalum 

(33b, 7), ayırmayalum (66a, 1), söz açalum (40a, 8), òalmayalum (47b, 9) 

2. Tekil Kişi: ac ţoyuròıl (186b, 8), dutġıl (115b, 8), virgil (130b, 6), irgil (130b, 6), 

bil (20a, 8 / 203b, 6), baò (6b, 9), raómet eyle (4b, 6), diñle (115b, 3), dut (15a, 7), 

gel (4b, 8 / 13a, 2/ 33b, 7), gör (12b, 5 / 35a, 3), dūr etme (10a, 5) 

2. Çoğul Kişi: izin izleñ (2a, 9), nazar eyleñüz (44b, 6), dūr etmeñ (3b, 3), ġāfil 

olmañ (11a, 7), żayýŤ geçirmeñ (11b, 1)  

3. Tekil Kişi: òalsun (7a, 6), gelsün (17a, 8), söylesün (96a, 7), aldamasun (66a, 3) 

3. Çoğul Kişi: Ťibādet etsünler (93a, 2), añlamasunlar (37b, 6) 
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2.3.2.6.3. Birleşik Çekim: Fiilerin birleşik çekimleri i- ek fiiliyle yapılmaktadır. 

Basit çekimli fiiler üzerine ek fiilin görülen geçmiş zaman (idi), öğrenilen geçmiş 

zaman (imiş) ve şart kipini (ise) almasıyla gerçekleşir. Çekimli fiiler üzerine ek fiilin 

geniş zamanının üçüncü tekil kişi eki (-dur) geldiğinde kesinlik veya ihtimal anlamı 

kattığı görülmektedir. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde 

ek fiilin düştüğü örnekler de karşımıza çıkmaktadır. İncelediğimiz metindeki birleşik 

çekim örnekleri aşağıdaki gibidir. 

 

Hikâye Birleşik Çekimi (idi): 

  yemişdüm (178b, 6), yapmışduò (180b, 5), demişdük (182b, 6), yemişdi 

(143b, 8), bitmişdi (18a, 4), 

giderdi (27a, 3), baòardı (36a, 2), misāfirlik òılurdı (27a, 1), seyrān iderdi 

(27a, 2),  gelmezidi (27a, 4), bilmezidi (27a, 5), raóm etmezdi (111b, 2)  

müsteóaòò olsaydı (99a, 4) 

gireydi (111b, 1), görebileydüm (169b, 2), ideydi (173a, 9), olaydı (29a, 1), 

òabż edeydi (48b, 9) 

Rivayet Birleşik Çekimi (imiş): 

muteŤalluò olurlar imiş (95b, 1), görürler imiş (95b, 4), göremezler imiş (95b, 

9), dirler imiş (96a, 7), düşermiş (95b, 2), ölmezmiş (122b, 4) 

 

Şart Birleşik Çekimi (ise): 

òılursa (203a, 9), óükm iderse (203b, 4), mücrim olursa (2b, 9 / 4b, 8), 

buyurursañ (175a,3), ţaleb eylerseñ (13a, 3), isterseñ (13a, 9), ţulūŤ ederse (24a, 4), 

olursa (24a, 3), bozarsam (28a, 8), idõāl-ı şeòāvet etmezse (6a, 8), çıòmazise (50b, 

8), olmazısa (33b, 9) 

 

Kuvvetlendirme ve İhtimal (-dUr): 

òalmamışdur (121a, 8), helāk olmışdur (137b, 4), gelmişdürür (189b, 1), 

dimişdür (114a, 9) 
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2.3.2.6.4. Ek Fiil: Eski Türkçede er- “olmak” şeklindeki ek fiil Eski Anadolu 

Türkçesinde i- şeklindedir. Türkiye Türkçesindeki olduğu gibi Eski Anadolu 

Türkçesinde de ek fiil sözcüklerle birleşirken düşebilir. Ek fiilin dildeki görevi isim 

soylu sözcükleri fiil durumuna getirerek cümlede yüklem olabilmemelerini sağlamak 

(isim cümlesi yapmak), basit çekimli fiillerin üzerine gelerek birleşik çekim 

yapmaktır. Ek fiilin birleşik çekimi yukarıda verildiği için bu bölümde isim soylu 

sözcükler üzerindeki örnekleri verilecektir. 

 

Görülen Geçmiş Zaman (idi): 

āllāh idi (42b, 9), seyrānidi (43a, 7), òanda idi (83b, 2), kişiydük (142b, 7) 

 

Öğrenilen Geçmiş Zaman (imiş): 

var imiş (121a, 2), mevcinden imiş (178b, 7), õazýneÿymiş (136b, 9), neymiş 

(161a, 6) 

 

Şart Kipi (ise): 

Ťāòiliseñ (156b, 6), Ťārifiseñ (13a, 8), varise (34a, 1) 

 

Geniş Zaman: Her kişi çekimine göre eki farklıdır. Kalıplaşmış olarak kullanılır. 

 

1.Tekil Kişi: reyhānam (16b, 3), óayrānam (16b, 4), Ťummānam (16b, 8), sulţānam 

(17a, 1), burhānam (17a, 3), Ťirfānam (17a, 5), kānam (17a, 7), dermānam (17a, 9), 

fermānam (17b, 2), tevellāyam (17b, 2), benüm (157a, 9) 

1. Çoğul Kişi: bizüz (52b, 3), müştāòıyuz (126a, 5) 

2. Kişi: sensin (7a, 5/ 10a, 3/ 46a, 6), ezelsin (7a, 1), āõirsin (7a, 1), òarındaşumsın 

(175a, 4), misāfirisin (173a, 7) 

3.Kişi: emrüñdürür (7a, 7), diridür (7a, 9), melekdür (7b, 7), nedür (8a, 6/ 18a, 5), 

yoòdur (8b, 8, 21b, 6), oldur (113b, 5), köşedür (17b, 9), budur (17b, 8 / 18b, 1), 

güzeldür (18b, 2), çoòdur (18b, 3), kāfirdür (18b, 9), arıdıcıdur (20b, 5), yürümekdür 

(21a, 8), degildür (21b, 8), yerineţurur (21a, 4), arıdur (21b, 8), üküşdür (26b, 4), 

gücdür (26b, 5) 
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Ek Fiilin Zarf-Fiil Ekiyle Kullanımı: Ek fiilin zarf-fiili Eski Anadolu Türkçesinde 

de  -ken ekidir. Fiillere geniş zaman ile bağlanabilen bu ek isimlere de gelebilir. 

çekerken (169b, 3) terbiyet iderken (23a, 7), sileriken (34b, 9), giderken 

(168a, 1) 

varken (23a, 8), yoġ iken (81a, 3), Ťālem-i vaódetde iken (84a, 1),  işleriken 

(188b, 1), külldeyken (43a, 9), ildeyken (43b, 1), içindeyken (13a, 8), eldeyken 

(150b, 4), fikirdeyken (178a, 5) 

 

Ek Fiilin Sıfat-Fiil Ekiyle Kullanımı: Ek eylemin sıfat-fiil eki –dük sıfat-fiilidir. 

İncelediğimiz metinde iki örnekte karşımıza çıkmaktadır. 

necidügi (161a, 4), nidügi (67b, 8 / 160b, 8) 

 

Ek Fiilin Olumsuzu: İncelediğimiz metinde ek fiilin olumsuzu “degül” edatıyla 

yapılmaktadır. 

degül (51b, 2 / 59b, 5 / 36a, 5 / 113b, 3) degülseñ (14a, 8),  degüldür (184b, 

4), degüldüm (144a, 8) 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. METİN 

 

 

 [1b]bismillāhi’r-raómāni’r-rāhým elóamdüli’l-lāhi rabbi’l-Ťālemýn 
1
ki bizi felāt-ı 

Ťademden vücūd-ı bi-çāresine erişdürdi ve Ťaòıl şemŤini elümüze verdi ki Ťālem-i 

ġafletde bu nefs-i şūm ardınca emmāre ëulmetile muòteżā deresine düşüp enbiyā ve 

evliyā  maŤberini yetürmeye özüñi bunca ervāóa ecsāma her birisi divān-ı óaàretde 

aòmış aŤmāl-i şerriyeden çizdüklerinde ol õāš metāŤları görüben boynumuz aşaġa 

egilüp erenlerümüz öñinde [2a] yüzümüze od gelmeye zýrā óaò tebāreke ve teŤālā her 

gürūhı kim yaratdı anuñ êemmesine Ťubūdiyyet lāzım olanlara istiòlāli her nevŤine 

kemāl-i luţfından ve kereminden mürşýd verdi kim ol varup seyrān etdügüñüz 

yerlerde óāl-i Ťacz vāòiŤ olup ser-gerdān olduġuñuz vaòtin baña ţoġrı gelenüñ izin 

izleñ diyü buyurdı nitekim kelām-ı [2b] òadým yād òılur òavlühü teŤālā eţýŤū’l-lāhe 

eţýŤū’r-resūle ve ūlūÿ emre minküm2
 bes imdi allaha muţýŤ olan resūline ve  imām-ı 

zamānına iţāŤat etmek gerek zýrā ki Ťārifler Ťurucı bu vechile bulur diyü êikr olınur 

insān bu Ťibādet üzerinedür ümýd Ťalāmeti bunlar Ťamelde ëāhir olmaòdur ve daõı 

òul ne òadar mücrim olursa allahuñ raómetinden ümýd [3a] òaţŤ etmeye zýrā óaò 

tebāreke ve teŤālā celle celālühü kelāmında buyurur bi-luţfu’l-cezýl ve bi-òavlihü’l- 

Ťaëým3  òul yā Ťibādiye’lezýne esrefū Ťalā enfüsihim lā-taònetū min raómeti’l-lāhi 

inne’l-lāhe yaġfirūlü’z-zünūbü cemýān4  

   menāòıb  

 ümýdüm çoòdur õüdādan yā muóammed yā Ťalý 

 daõı siz raómet-sezādan yā muóammed yā Ťalý 

 şānuñuzda geldi çün ţāha ve yāsýn hilati 

[3b] òādürü’l-óayyü’l-beòādan yā muóammed yā Ťalý 

                                                 
1
 Metin içinde kullanılan ayetlerin Türkçeleri   www.kuran.gen.tr.,  www.kuranmeali.org  internet  

adresinlerinden alınmıştır. Bu internet adreslerinde Diyanet İşleri tarafından yapılan çeviriler 

kullanılmıştır. 
2
 “Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de.” (Nisa,  59. 

ayetin bir kısmı) 
3
 “Büyük nezaket ve harika kelimelerle” 

4
 “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 

Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder.” (Eksik kısım: Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.)” (Zümer, 53. ayet, ayetin son kısmı eksik) 

http://www.kuran.gen.tr/
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õulò-ı mürüvvetle saõāvet sizde görindi Ťayān 

bizi dūr etmeñ šafādan yā muóammed yā Ťalý 

biriñüz óaòòında dir õulòun Ťaëým bār-ı õüdā 

 biriñüz iñdi saõādan yā muóammed yā Ťalý 

 nūruñuzdan ţopţolu āfāò enfes mihr ü māh 

 pür-münevver rūşenādan yā muóammed yā Ťalý 

 her ki šavt-ı medóüñüz silinse yerde defŤ olur 

 sidre-i şol müntehādan yā muóammed yā Ťalý    

[4a] muŤcizātile velāyet sizde oldı tamām 

šoñra fevc-i enbiyādan yā muóammed yā Ťalý 

maòbūl-ı óaòdur óasan nūr-ı velāyet geldi çün 

şāh-ı óüseyin kerbelādan yā muóammed yā Ťalý 

 baŤden zeyne’l-Ťibādühüm muóammed baòıruñ   

 òısımdur caŤfer õüdādan yā muóammed yā Ťalý 

 mūsā-i kāëım Ťalinüñ bes naòýdür aõteri 

 ţoġdı muóammed taòiden yā muóammed yā Ťalý 

 bes óasenü’l- Ťaskeridür bunlaruñ ser-leşkeri 

[4b] mehdý tā beŝŝ-pýşvādan yā muóammed yā Ťalý 

dilerüm dilüñ tevelli bunlara her šubó şām 

söyleye medó ŝenādan yā muóammed yā Ťalý 

bu faòýr ü kem-terüñ sizden temennā òılduġı 

 òurtıla derd ü belādan yā muóammed yā Ťalý 

 yā õudā sen raómet eyle anlara  

 bu sözi cānile diñleyenlere 

 neçe mücrim olursa gel Ťafiy òıl 

 o ëulmetden çıòar òalbin šafā òıl 

[5a] beyt der beyān-ı ādem ile’l-õayr ve’ş-şerr 

لالشآرت والّضميُر البيآنای طآلبون معرفت من    

مغفرت عزالعطوف والّرؤف والّرحمانویرآجيُون    

آز و الذلّته و الطّغیانالمناهی و الهو منوی آبقون    

 غفراهلل لكم و لو الدیكم بجميعا ال و آلدواال قربإ و الخولن 

قصور والوالدللنو شكراهلل فی الحلد بالمشآهدة و بالحور و ال   
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 agāh oluñ andan her  ādem ki dünyāda ana raóminden  و استمعوا ای عزیزآن بُاذالّرُوح و

ëuhūra gele allah tebāreke ve teŤālā [5b] anuñ saġ ţarafına kemāl-i luţfından ve 

kereminden üc yüz altmış melek irsāl ider ve šol ţarafından daõı üc yüz altmış şeyţān 

óāżır olur tā mükellef olınca bunuñ eţrāfında tevaòòuf òalurlar ol vaòit ki bulūġiyyet 

vāòiŤola eger ol kimesne iósāna müteveccih olup bir õayır Ťamel işlese ol melegüñ 

biri bunuñ saġ elin dutup raómān ţarafına çeker ve eger tekrār eylese ol [6a] melegüñ 

biri daõı yapışur ve andan šoñra şekāvet meyl edüp bir şer Ťamel işlese ol şeyţānuñ 

biri anuñ šol elin şeyţān ţarafına çeker ol melegüñ biri elin giderür ve eger tekrār 

işlese ol şeyţānuñ biri daõı yapışur ol melegüñ biri daõı elin giderür šalıverür ve eger 

ibtidādan saŤādete müteveccih olup arasına idõāl-ı şeòāvet etmezse üç yüz altmış 

melek bunuñ tamām elin dutduòdan šoñra [6b] ayruò ol kimesne şerre yaòın olmaz 

zýrā ki mülk miskini olur şeyţān bunuñ elin dutınca efsād arasına iósān idóāl olmazsa 

ayruò bu kimesne saŤādete meyl etmez zýrā külli vücūdını şeyţān òabż eyledi illā 

meger óaòdan Ťināyet ola  hüve‘l- ġafūrü’r-raóým5 

münācāt der beyān aóvāl-i maõlūòāt cümle fý’d-dünyā 

 eyā òayyūm-ı òādir óayy-ı muţlaò 

 şikeste òullara luţfile sen baò           

[7a] hem āõirsin ey õālıò hem ezelsin 

ebed bāòý vü şāmý lem-yezelsin 

ilāhý òıl Ťaţāyý òullaruña  

bu miskin bi-çāre yoòsullaruña 

 zýrā sensin òamunuñ pādişāhı 

 ya ġayrı kime òalsun bunlar āhi 

 senüñ emrüñdürür bunlara óareket 

 daõı fażluñdurur rızòına bereket 

 òavý òadrüñle bunlar diridür 

[7b] eger óayvān melek ins vü perýdür 

mükemmel êātını hem-tā eóadsın 

tenaŤumdan müberrā bir šamedsin  

òaçan var eyledüñ küllý füšūnı 

 bularuñ kimi fażlý kim füżūný 

 bu cemŤüñ fevci vaóş ţayr vü insān 

                                                 
5
 “O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 53. ayetin sonu) 
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 kimi cinn vü melekdür kimi óayvān 

 bulara òısmet etdüñ āşiyānı  

 ve ger perrānýdür ger māşiyāný     ( bularuñ )
6
 

[8a] kimi Ťārif meŤāni-gūy Ťārifān 

kimi cāhýl ü bý-idrāk nādān  

kimi ehl-i bašıret gey Ťazýzdür 

kimi Ťumyān-ı óayvan bý-temýzdür 

 kimi diyü muëılldur yoõ der  āyet  

 ne bilsün ki nedür aõbar-ı āyet 

 kimi cehl ü basýţ kimi mürekkeb 

 olardan yek-mezār vechile mürekkeb 

 kimi dutmışdur aõlāò-ı óamýde 

[8b] çü nefõý vaòt-i gül šubó demide 

kimi Ťālim ki her maŤnāda aŤlem 

kimi fašýó-zebāndur kimi ebkem 

kiminüñ ismi dutmışdur cihānı  

 ki cümle maõlūòāt yād eyler anı  

 kimi bir yā dise lebbeyk ururlar 

 kimini taókýr idüp haykırurlar 

 kiminüñ mālınuñ yoòdur òarārı  

 kiminüñ Ťömri geçmişdür na-çārý      

[9a] kimi sarāylar vü köşkler yeñiler 

kimi bir köşede yatmış iñiler 

kimi melik-i ümerādur kimi õāš 

kimi külõānda òalmış yüz is pās 

 kimi dertler çeker yürek yaralu
7
 

 kiminüñ bý-nihāyet mülk-i mālı 

 kiminüñ naŤlin yetmez mecāli 

 kimi šāóib-i õazāyin etmez iósān 

 olur oġrı óarāmý aña düşmān  

                                                 
6
 7b sayfasının reddadesiyle 8a sayfasının ilk sözcüğü birbirine uymamaktadır. Tahminimize göre 

burada bir yaprak eksiktir. 
7
 Kafiyeler göz önünde bulundurulduğunda burada –lu redifli  bir mısranın eksik olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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[9b] kimi iósān ider óaòòa müdāmý  

yenür her dem anuñ nān ýdāmı 

kimi êākirdürür peyvest alsa 

kimi perestiş ider mihr ü māha  

 kimi bir kimseden şerbet içüpdür 

 özin yavı òıluban keff çeküpdür 

 kimi dün gün yüzin dutmış óaòòa ol 

 ne mümkündür dönüp ġayra baòa ol 

kimi ser-mest olup Ťaşòile óayrān       

[10a] bu vechile müzeyyendür bu meydān 

temennā eylerüm senden ilāhý  

ki sensin bunlaruñ püşt- penāhı  

buları maórūm etme raómetüñden  

 daõı dūr etme Ťālý óażretüñden 

 ezel òayd eyledüñ rūóu’l-enāmı 

 bular uş êikir ider sen lā-yenāmı  

 teŤālā bunlaruñ êikri óaòòıçün 

 müdāmı Ťaşòıla fikri óaòòıçün 

[10b] daõı kāmil olanlar óürmetiçün 

yoluña cān verenler óürmetiçün 

bizüm Ťišyānumuz çoòdur Ťaf  òıl 

daõı òavm-i Ťaliyyü’l-mušţafā òıl 

 Ťināyet senden ire himmet erden  

 meger òalòavuz ol vechile yerden 

 òalup yoòsa esýr olduò cerými 

 ya biz òaçan bulavuz sen kerými  

 tevellý gibi mücrým ü õaţý òul    

[11a] bulınmaz òıl anı luţfuñla maòbūl                    haêā kitāb-ı tevellý abdāl  

 bizüm derdümüze sen eyle meróem                                        manëūmesi
8
 

 ya ġayrı kim bilür vallahi aŤlem  

        tenbýh  

                                                 
8
 Sayfa kenarına kırmızı mürekkeple eklenmiştir. Yazı stilinin metinle birebir uyuşmaması sebebiyle 

sonradan eklendiği düşünülmektedir. 
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 یا اخوانی الّطالبيب العآجلين الی سرعت المشآهدة 

 و الفوزالعظيم منالغّفار الّتوّلب الرّحيم 

ġāfil olmañ andan ki dünyāda bu ġurūr õaymesi týz bozılur bugün güle baòduġuna 

inanup ţūl-i emel ardınca Ťömrüñüzi [11b] żāyiŤ geçürmeñ zýrā ehl-i óaò naëariyle 

baòarsañ dünyā Ťimāretleri henüz tamām olmadın õarābý görinür bes anuñçün šādıò 

yol erenleri bunuñ maŤmūruna muòayyed olmayup fenāya düşdiler zýrā dünyā iÿçün  

maŤmūr olanuñ āõiri õarābdur óaò içün õarāb olanuñ āõiri maŤmūr olur niçün ki óaò 

subóāne ve teŤālā òullara bu dünyāyı mülk ider olsun diyü virmedi belki Ťariyet 

verdi zirāŤatçün ve mücāhede [12a] çekmek içün ve kendü êāt-ı òadými õōd kenzi 

lāyaŤlem bidāyetihi ve lāyedrik bi-nihāyetih9
 dür belki ol óāš òulları terk-i māsivāh 

òılup ve vušlat ārzūsiyle tefekkür baórına ġavvāš olup ittióād gevherlerin bulsunlar 

diyü šaldı ve hem kelāmında buyurmışdur òavlühü teŤālā innelleêýne lā-yercūne 

liòāÿenā ve rażū bi’l-óayātü’d-dünyā veţmāÿennū bihā velleêýne hüm Ťan āyātinā 

ġāfilūn [12b] ülāÿike māÿvāhümü’n-nāru bimā kānū yeksibūn10
 

şiŤir 

 zihý šāniŤ ki šunŤında rumūz etmişdür esrārı 

 ki ol remzi beyān eyler òamu ayāt aõbārı 

 bize gör nece  òılmışdur arāżı sebŤý-i òısmet 

 daõı ne çarõ-ı heft-aõter revān etdi bu devvārı 

 ne cevherler dizitmişdür anuñ sırrına Ťaòl irmez 

 kimi ebyaż kimi aómer kimi ezraò kimi asfārı 

 naëar òılsañ cihānında baširet ehl olsañ hem      

[13a] göreydik luţf-ı òahrından tamām ţaġı ve ebrārı
11

 

gel ey Ťāşıò olan cāndan bu sırruñ fehmine Ťazm it 

šırāţü’l-müstakým oldur ţaleb eylerseñ yārı 

hevā dārında eylerken heves girdābına düşme  

 yalancı dünye ehline bu resmile òılur kārı 

 berü gel varuñı terk it õalāš ol bu eżellden gec 

 Ťazm òıl dār-ı aŤlāya bıraò bu nāmūsı Ťārı 

                                                 
9
 Başlangıcı bilinmeyen ve sonu anlaşılmayan hazine 

10
 “Onlar ki ahırette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulur 

ve onlar ki bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur’ân ayetlerinden gaflet 

etmeyi sürdürür! İşte bunların, irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.” 

(Yunus, 7- 8. ayet) 
11

 Sayfanın sol üst köşesinde vakıf mührü bulunmaktadır. 
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 eger Ťārifiseñ benlik saña ġāyet óicāb olmış 

 anı maóv eyle isterseñ saña hem-dem ola bārý 

[13b] anuñ luţf-ı kemālinden aduñ insāna  òayd oldı 

oñat òıl kendüñi maŤmūr òabūl etmez ol evkārı 

Ťimāret olmaz ol kimse Ťināyet irmese óaòdan 

ebed výrān òalur her kim ţaleb òılmaz o miŤmārı 

 raóým oldur ki ol bize hidāyet òıldı raómetden  

 getürdi cebrāÿýl òurān verüp aómed ü muõtārı  

  eger ehl-i şehādetseñ yaòın bil bu sözi óaòdan  

 òaçan ol dýv melŤūnuñ olur òalbinde iòrārı 

 iki òısım eylenüp allah ţarýòi luţf-ı òahrından  

[14a] yaratmışdur aêāsında òomışdur cennetüñ nārı 

óazer òıl dām-ı ëulmetden eżelldür ehl çün anuñ 

saòın ëulm-ı ëalāletden eger añlarsañ anları  

hevā òaydına ţolaşma özüñ nāòıš òalur çünkim  

 òo ol noòšān tamām olmaz saña yār etme aġyārı 

 rehā òıl arzū-yı nefsi ki sūdı yoò saña anuñ  

 elüñden šal fesād eyler ziyāndur hem anuñ varı 

 bu dünyā êevòine verme göñül aŤmā degülseñ var  

 aġudur leêêeti anuñ daõı ëulmetdür envārı 

[14b] õayāli òoy ki òalbüñden ebed òılmaò geçe bunda 

anı bil fikr-i fāsiddür gider dilden bu efkārı 

nebýler òalmadı bunda velýler hergiz iñanmaz  

hemān bildürür seyr-i müdevvir hem çün aŤšārı  

 óaòāyıò Ťilminüñ sırrı velý Ťasr-ı fānidür maõšūš 

 òaçan idrāk ider nādān zýrā muókemdür inkārı 

 oları belki farò etmez eger maŤný ola yaŤni 

 ne bilsün cāhil ü mürebbý nedür òur’ān eşŤārı 

 özini bilmeyen ġāfil şu dýv ehremendür kim  

[15a] ilāhın bilmedi anuñ hýç olmaz ţoġrı güftārı 

Ťārifler bildiler anuñ elifden remzini çünkim 

ne óācet söylemek zāyid olara ţūl tekrārı 

müdāmý óaò teŤālādan temennā eylerem yā rab 
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 beni maòšūduma vašl it neçe bir òılayum zārı 

 tevellý dervýşe anı vašıyyet kıluram dün gün  

 óaòòı dut ġayrınuñ yoòdur anuñ òatında miòdārı  

der beyān-ı afāò enfüs be-tafšilihā 

 

انهالمختآر األميرفاله ولصبحعلی رسوله المختّص محّمد   [15a]الحمداهلل العليم الجنيد المبين والّصَلوت والّسآلم    

سآیراألنبیاوالمرسلیب و اّما بعدالّتحمید جالتحیّت  اّلذین من اهل اليقين و علی    mebde-i kelām budur 

kim çendān zamān bir nece ţālibu rāġıbu sāÿýl cālib müţābaòata afāò-ı enfūsden ve 

münāsebet fušūl mā-fýhāden õāţırlarına taġayyum ve taóayyül viren yerlerde Ťaòılları 

sürūr ve õāţırları ŝübūt bulıcaò kelāmdan tercüme ţaleb òılduòları sebebden bu 

eżŤafü’l- Ťibād [16a] óaòýrü’l-faòýr türāb-ı òadem dāŤý dervýş daõı allah tebāreke ve 

teŤālādan istiŤānet dileyüp òalb cāniyle tevekkül òılduġundan šoñra yüz urup elin 

dutup ve adın çaġırduġumuz erenlere tekye òılup kütüb-i semāviyye naòlinden ve 

rāsiõūn kelāmından ve evliyālar nefsi mefhūmından Ťaòlum tedārik etdügi òadar bir 

òaç kelām ibtidā etdüm ve daõı diledüm ki Ťirfān òavminden māhirler naëarına 

ericek luţf edüp [16b] noòšānın dizivereler diyü aġāz òıldı  

şiŤir 

 uşda açdum óaòòa Ťanber ki reyóānam bugün 

 içmişem Ťaşòuñ meyinden mest-i óayrānam bugün 

 çevre yanum zeyn olup envāŤ  güller renkle 

 nālesinden mürġ-zāruñ der-gülistānam bugün 

 her kim šaldı özini Ťummāna dürre ġarò olur 

 ben vücūd baórında çün ġavvāš-ı Ťummānam bugün 

 pādişāh olsa kişi leşker aña lāzım düşer 

[17a] vaódetile bu göñül mıšrında sulţānam bugün  

faõr-ı Ťālem didi kim bildi özin bilür óaòòı  

anı men tanımışam her şeyde burhānam bugün 

òıymetin bilen bulur yāòūt laŤlüñ bazārın  

 bes óaòýòat gevheri òadrinde Ťirfānam bugün  

 ger faòýrem ëāhirā šūretde men Ťāciz-šıfat 

 illā küll-i maŤnāda çendān gevhere kānam bugün 

 ŝıòletinden denýnüñ rencūr olan gelsün beri 

 kim bu ŝıòlet rencine ciddile dermānam bugün 
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[17b] óākim ol cebbār Ťālimdür rence emr eylese 

ben tevellāyam anuñ emrine fermānam bugün 

der beyānı-ı taŤrýf-i vücūd-ı ādem 

ای جآلبون الّرآغبون بمغفرته اشآرآت وجودهم و ای سآئلون بما فی الّسَماوات و االرآضين تطبقآت قضولهم  اآل

 iòtiżā-i kelām budur ki vücūd-ı ādem dört     یّسراهلل بَمایرآدون كما جآر قلوبها بتحصير حصولهم

terkýb dört òapu dört köşedür bes imdi [18a] ebrāc-ı iŝnā Ťaşere muţābaòatında olur 

ve daõı üc yüz altmış mafšal aŤëāmdur bu daõı üc yüz altmış gün ki yıl bunuñla óavl 

ider aña muvāfıò gelür ve menāzil şems ü òamer ki menāzil ŝemān ü Ťaşere ve nedür 

burūc-ı iŝnā Ťaşer ve şeş cihāt ki vücūd-ı ādemde çün tamām bulındı bes cemýŤ 

mükevvenāt bulınmaò lāzım gelür imdi cümle-i kāyināt mevcūd olıcaò bu vücūd-ı 

ādem Ťaks-i Ťālemýn belki żarf -ıŤālemýn olur zýrā [18b] ki Ťārifler Ťālem-i kübrā 

budur dirler ki deryā òaţrede ve güneş êerrede güzeldür diyü bes tevcýh çoòdur ve bir 

nevŤý daõı  budur dirler bes imdi bunuñ šadāòatine teslým etmek lāzım düşdi bu 

vechile kim šadaò’allah resūle óaò subóāne ve teŤālā kelām-ı òadýmde buyırmışdur 

bi-luţfü’l- cebrāÿýl ve bi òavlihi se nurihim āyātinā fý’l-āfāòi ve fý enfüsihim12
 

amennā ve šadaònā her kim bu kelāma inanmasa maóż kāfirdür neŤūêü bi’l-lāh
13

 bes 

şol vechile ki veleòad [19a] kerremnā bený ādeme14
 niçün didi bes eyle olsa dāyre-i 

enfes Ťaòs-i dāyre-i āfāò olıcaò baş Ťarş ve ayaò ferş ve saġ cenūb ve šol şimāl ve öñ 

şarò ve ard ġarb olur bes vücūd-ı insānı tamām görmek Ťārifler òatında ulu 

mertebedür zýrā ki kalām-ı òadým içinde buyırdu luţf-ı kemālinden òavlühü’l-hādý15 

leòad õalaònā’l insāne fý aóseni taòvým16
 belý Ťazýzler bu āyet mūcibince her òul ki 

šāhib-i [19b] šūret-i ādem ola aña Ťizzet lāzımdur 

şiŤir 

 işbu Ťunšurdan mürekkeb cismile cān sendedür 

 ne felek eţrāf-ı Ťālem çār-erkān sendedür 

 yedi iòlým yedi deryā yedi mušóaf yedi õaţ 

 cümle mevcūdāt Ťālem-i sırr-ı nihān sendedür 

 genc ü meknūn mükerrem keşf naòl ü beyyināt  

                                                 
12

 “Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara 

göstereceğiz.” (Fusillet, 53. ayetin yarısı) 
13

 “Allah korusun.” 
14

 “Andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldı.” (İsra, 70. ayetin bir  kısmı) 
15

 El Hādý: Allah’ın doksan dokuz isminden biri olup hidayet eden, istediği kulunu hayırlı kılan ve 

muradına erdiren anlamındadır. 
16

 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin, 4. ayet) 



 

69 

 

 šūret ü maŤnā-i óaòāyıò óükm-i òur’ān sendedür 

 sendedür hem mihr ü māh cümle encam-ı felek 

[20a] küfr-i inkār şehādet dýn ýmān sendedür 

varı bu arż semānuñ her ne ki ecsām rūó 

bý-òušūr oldı temāmet külli nişān sendedür 

on sekiz biñ Ťālemüñ meròūm rıòòisin tamām 

 cümle mevcūd oldı çün maŤmūr výrān sendedür 

 şöyle ki taóte’ŝ-ŝerādan tā ki var fevòü’l-Ťalāya 

 bunca  ki olan müseccel emr-i yezdān sendedür 

hem sekiz cennāt ü düzaõ bil müheyyādur velý 

 óūrūldan  mušaffā zecr-i zindān sendedür 

[20b] ey tevellý cāmýŤsin küll eşyānuñ tamām 

šad-hezār minnet ala naòş-ı insān sendedür 

der beyān-ı Ťanāšır-ı erbaŤa bimuţābaòata 

ammā Ťanāšır-ı erbaŤadan türāb şerýŤate mensūbdur zýrā hem arıdur ve hem 

arıdıcıdur ve şerýŤat daõı mütemeyyiz-i efŤāl ecsām-ı beşerýdür eyle olsa bu šūret-i 

beşeri bāġ baõçā-i rūh-ı insāniyye olur zýrā ki rūóuñ yaraġı bedenle olur ve şerýŤat 

daõı óavlı-i vücūd-ı beşerýdür òaçan óavlı olmasa [21a] eken ve diken õarāb olur 

óāšīl tamām dirilmez ve hem arıdıcıdur didügümüz bu vechiledür ki żarūret-i mā 

olduġı vaòitde veyā cenāzede ki Ťacele olsa teyemmüm ġusl yerine ţurur ve daõı 

fetvālarda māÿ müstaŤmel yedi ādem yer üstünde aòsa temýz olur od baŤżılar òatında 

òırò ādem olmayınca temýz olmaz ve ammā šu ţarýòata mensūbdur zýrā ţarýòat 

yürümekdür šu daõı dün gün revāndur bu daõı arıdur ve hem arıdıcıdur ki her [21b] 

çü ac nefsiyye bunuñla temýz olur ve ammā yel maŤrifete mensūbdur zýrā maŤrifet 

efŤāl-i òulūbü’l-Ťārifýndür yaŤný göñüller işidür bes bu daõı arıdur ve hem arıdıcıdur 

baŤżı maóalde ve ammā od óaòýòate mensūbdur zýrā aŤnāšır-ı erbaŤda bundan laţýf 

yoòdur niçün ki bunuñ óabsi allahdan ġayrı meger meleklere veyā enbiyālara ve 

evliyālara müyesser olmış ola yoòsa mümkün degildür bu daõı arıdur ve arıdıcıdur 

ve daõı bunuñ şāhidi vardur [22a] görmesin külli hebāÿiyyetden ġayrı helākı yoòdur 

bes nebātı týz vaòitde türāb ider imdi türābuñ daõı helāk olmasın allahdan ġayrı 

kimesne bilmez anuñçün şerýŤat erenleri şerýŤat Ťayn-ı óaòýòatdür didüklerine bir 

veche daõı budur ki şerýŤat emtāz-ı efŤāl mevcūdāt-ı erāżýn içün menzildür bu 

kelāmuñ iŝbātı bu oldı ki faõr-ı Ťālem ferşden Ťurūc edüp Ťarş aña maòām-ı menzil 
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olduġıçün aña mütābaŤat iden [22b] yārenler daõı ferş-i muòābele-i Ťarş didiler belý 

amennā ve šadaònā ve sellemnā
17

 zýrā óaò kelāma inkār etmek dört òapuda dört 

kitābda daõı küfr-i maóżdur ve bir veche daõı budur ki Ťarş maòlūb edesin şerŤ olur 

hāliyā girü kelām evveline gelelüm ki dāyre-i āfāò-ı enfüs biraz iñledi ve andan šoñra 

nuţfeden vücūd ëuhūra geldügin beyān idelüm nitekim òıldı beyān-ı mübýn el-hādý 

celle Ťazze [23a] òavlühü’l-muŤýn innā õalaònā’l- insāne min nuţfetin emşācin 

nebetlihi feceŤalnāhü semýŤan bašýran18
 bes imdi nuţfe ţamlası ana raómine düşse 

evvel züóal çalòayup terbiyet ider bir ay ikinci ayı müşterý terbiyet ider ve üçinci ay 

merrýó terbiyet ider ve dördünci ay şems terbiyet iderken cān óulūl ider bes anuñçün 

cān varken ten ısıcaò olur ve beşinci ay zühre terbiyet ider ve altıncı ay [23b] Ťuţārid 

terbiyet ider ve yedinci ay òamer terbiyet ider ve sekizinci ay züóal girü nevbetine 

gelür ve ţoòuzuncı ay vücūd ëuhūra gelür dünyā óaymesine òonur ve ammā baŤżı 

ādemi nücūm Ťilmine baòup filān yıldızlu didüklerine sebeb bu olmışdur ve ammā 

şerýŤat òavmi ki šalióā ve zahidā ola  anlar òabūl etmez od ekŝer muvāfıò gelür zýrā 

vücūd-ı beşerýde nücūmuñ medõali vardur daõı bu encāmuñ saŤd-ı ekberi var ve 

baŤżı saŤd [24a] mümtezicdür ve bu sāŤat rūz şeb bunlara muòtasım ezelýdür ve her 

òanòı yıldız nevbetdeki nuţfe Ťulūòa düşe eger saŤd vaòit olursa ve yine saŤd vaòitde 

ţulūŤ ederse ol vücūd saŤādetle dünyāya gelür ve yine saŤādetle çıòar ve eger saŤd 

vaòitde Ťulūòa düşüp ve naós vaòitde ţulūŤ iderse evveli õōş ve aõir nuõūsetle 

dünyādan çıòar ve eger naós vaòitde Ťulūòa düşüp saŤd vaòitde ţulūŤ iderse [24b] 

evveli naós ve aõiri dünyādan saŤādetle çıòar ve Ťaksi daõı böyle meger allahdan 

Ťināyet ola  

der beyān-ı idõāl-i rūh ve Ťaòl u nefs-i mücessem-i ādem  

oòıyanlar tamām olsun hemýşe 

 ki ber-devlet müdām olsun hemýşe 

 diyelüm terceme bu türk dilince 

 ki müÿminler ţuyalar tā ölince  

 neden ayāt-ı aõbār u óadýŝden  

 buyur taòvāyı óazer òıl õabýŝden 

 [25a] Ťarabca ve Ťacemce biñde birin  

bilürüz biz de anuñ yerlü yirin 

                                                 
17

 “İnandık ve iman ettik, selamate erdirsin.” 
18

 “Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden [erkek ve kadının dölünden] yarattık; onu imtihan 

edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.” (İnsan, 2. ayet) 
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ve illā cümle maõlūò yaradan şāh 

bizi türk maŤşerinden òılmış allah 

 õudā baõşını her kimse dise kim 

 lāyıò olur aña belki cehennem 

 bize ne òasem idüp virse ol allah  

 aña lāyıò budur el-óamdü’lil-lāh  

 diyelüm bir òaçan ašl u ferŤden  

[25b] nagāh çıòmaya işbu söz şerŤden 

kāmiller añlar anı bellü bayıò  

yāõūd bilmiş ola Ťilm-i óaòāyıò 

 didi aómed ü muõtār min Ťarif
19

den  

 neçeler añlamadı ol ţarifden 

 vücūd-ı remzini her kim ki ţuymaz  

 bilesin anı ki Ťilmine uymaz 

 kişi kendüyi bilmekdür ulu iş 

 hemān ki bildi gitdi òayġu teşvýş 

[26a] şu ki levóā bile bilür heceyi 

o bilür sırrı gündüzi geceyi 

ādem kendüyi bilmek òolay olmaz  

neçe yoòsullar ister genci bulmaz 

 meger ki bir bilüre yoldaş ola 

 yanında çoò yürüye óāldaş ola 

 zýrā kendü nişān ……
20

 anuñ  

 ki hic tende nişānı var mı cānuñ 

 òaçan òımıldaya ki cān diyesin  

[26b] şu ki òımıldamaz òaçan diyesin 

nece remz-i rumūz vardur ki anda 

hic olmaz óareketi çoòdur cihānda 

hāliyā geldük imdi söz üküşdür 

 sözi bilmeyene añlatmaġa gücdür 

 der beyān-ı seyyāó ki ber-rāhca yafte bāşid óikāyet 

                                                 
19

 Min arifin : Kim bilebilirdi 
20

 Sayfadaki tahribattan dolayı okunamamıştır. 
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 diyelüm bu maóalde bir laţýfe 

 Ťāòýl olanlara olsun vaëýfe 

 zamān içinde bir kimse olurdı  

[27a] ki evvelden misāfirlük òılurdı 

neçe yıllardı seyrān iderdi  

kāh mest kāh óayrān giderdi 

añuban şehrini hiç gelmezidi 

 taŤalluòdan ne varın bilmezidi 

 kişi bir gün giderdi şeyle nāgāh 

 naëar òıldı yatur bir òutı ber-rāh 

 añladı òutı eline aldı 

 aġırca gördi ki hem-yāna šaldı  

[27b]  hemān òapurcaġı andan çü òapdı 

anı görmekiçün bir yire šapdı 

Ťaceb bunda ne vardur diyü iyüdi 

çalışup açamadı anca diyüdi 

 kilidi yeri var bu kez dili yoò 

 neçe cehd eyler açmaġa beli yoò 

 gehi naëar òılur şeyle ki naòòāş 

 müzeyyen eylemiş ġāyet münaòòāş 

 çü rengine òıyamaz neçe yıllar 

[28a] götürüp geçürür šaórā vü biller 

meger bir gün özinden šanı šandı  

dün ü gündüz götürmekden ušandı 

didi hey hey ki bunı götürürem 

 neçe ile ve şehre yetürürem 

 dāyim yük idinürem noldı andan 

 Ťāciz òalup ušandum ben de bundan 

 bozarsam naòşına bunuñ òıyaman  

 içinde nesi vardur hiç ţuyaman 

[28b] gide gide nagāh bir şehre vardı 

daõı òarnı ac oldı òatı eridi 

baòaţurdı òaóıţlıò var ol ilde  
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kelām yoòdur ţaŤāmdan ġayrı dilde 

 ider fikri ki bunı ben bozaman 

 bozarsam girü naòşını yazaman  

 eger bozam görem içinde varın 

 helāk idem daõı çevre kenārın 

 bulunmaya bunuñ içinde õāšı 

[29a]  bārý olaydı bir òutı behāsı 

bunı yegdür ki šatam göremez āya 

şol elým gibi eli irmez āya 

hele bu gece bir yerde yatayın 

 šabāó bāzāra çıòarup šatayın 

 šabāó çıòardı gördi ki yuyılmış 

õarāb olmış bezekleri šoyılmış 

 bu kimse çünki anı baòdı gördi 

 óayf diyü biraz anda tükirdi 

[29b] başın šalar dir eydür buña nolmış 

meger bu varise hem-yanda olmış 

şu beñzer ţaşradan hemān dirildi 

bu seyrānda sezārum çoò sürildi 

 bu kimsenüñ acıdı çoò yüregi 

 od loòmadurur òatı küregi 

 aluban eline bāzāra vardı 

 dirilmiş laòlaòistān öñi ardı 

 kimi virmiş atın šatar çaġurdur 

[30a] kimi bir eşege binmiş aġırdur 

kimi götürüben cübbe vü òaftān 

kimi durup šatar óelvā vü biryān 

kimi õūnende derviş óaydarýdür 

 kimi hūydur kimi hāy bir ġarýdür 

 kimi bezzazdurur kimi ġazāz çün 

 dolaşur bu da çārsūyı az az çün 

 kiminüñ óāli çoò nāmdār õōcādur 

 kimi yigit kim oġlan kim òocadur 
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[30b]  kimi türbe arayub yürürler anda 

kiminüñ fikri şalġamda šoġanda 

Ťalāmetler neçe var daõı óāller 

kimi ţartışup ider òýl òāller 

 kimi fāriġ olupdur fān içinde 

 yatur bāzārı vardur cān içinde 

 velý eyle yürürler ol õalāyıò 

 bu vechile giderler bellü bayıò  

 çıòarur ol daõı anda òutuyı 

[31a] bu miskin bilmez aluyı šatuyı 

didi yārenler işbunı šataram 

aluñ şeyle ki yabāna ataram 

çıòageldi nagāh bir fitne Ťayyār 

 didi içindeki nedür behey yār 

 ol eydür yolda buldum ben getürdüm 

 neçe yıldur bu iòlýme yetürdüm 

 bilmedüm ki ne vardur içinde 

 eger meşdūdý ve eger peçende 

[31b] velý maòšūd ki uş šataram 

hemān görmezise dütegi ataram 

ol eydür böyle niçün dirsin ey yār  

ki etmez hiç kimesne böyle bāzār 

 sen eydürsin hemān òutı šataram 

 için görmezise dütegi ataram  

 içinde nesne varmıssa anuñ  

 bile giderdi anuñile cānuñ 

 kişi òumāşı görmedin šata mı 

[32a] yabāna göz göre yāõūd ata mı 

bunuñ naòşı vü rengi òalmamışdur  

neçe bāzārda kimse almamışdur 

behāsı bil bunuñ bir yabcuòdur 

 nolur bundan muòaffel ya açuòdur 

 hālā şimdi saña bir buçuò olsun 
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 eger dütegi yapuò ya açuò olsun  

 çıòageldi nagāh bir ıšlāó eri 

 didi ben de göreyin şunı bārý 

[32b] ol eydür ašlı nedür bu òapurcaò 

içi bilinmedin šatılur ancaò 

senüñ midür bunı sen òandan alduñ  

meger giderken yol üzre bulduñ 

bunı niçün sen açmadın šatarsın 

 yiyecek nesne gelmez ne òatarsın 

 ol eydür ben açaman şimdi anı 

 açarsam baña çoò olur ziyānı 

 kilidi yoò açaman bu òapurcaò 

[33a] baña çıòmaz yāõūd bunı açıncaò 

aġırcadur bilürem nesne vardur 

üdilmen aşaò ya mihre õaberdür  

ya bir òıymetlü varise icinde  

 ve ger ya maòšūdında ya peçinde 

 beni dutup biraz bunda yiderler 

 ġarýbem ne dilerise iderler  

 ol eyder hey Ťaòılsuz yār hey aómaò 

 nece sözdür şunuñ sözine baò baò 

[33b] pādişāh iòlimidür bu da eyle 

anuñçün söylemen saña edeble 

kişi bir nesne bula bilmeye anı 

hemān kör üst persedçe çizer anı 

 anuñ ki òıymeti yüz biñ òızıldur 

 òadrin bilmeyene menòūldür puldur 

 gel imdi biz buña bir iş òılalum 

 arayup isteyüp miftāó bulalum 

 yāõūd olmazısa iki ayıralum  

[34a] içinde hem ne varise görelüm 

eger altun gümüş varise anda 

saña õarçlıò yeter anda ve bunda 
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yāõūd gevher olursa anda ey yār 

 açuò dut òalbüñi saña direm var 

 alup bir õōcāya õōş šatasın 

 her illerde yeyüp içüp yatasın 

 ya ţuyuban anı beglik alalar 

 saña Ťıvaż virüp Ťizzet òılalar 

[34b] ya hic bulunmasa anuñ yararı 

bilinmişdür behāsı ve òarārı 

bugün yarın misāfirsin gelesin 

beñzer saña bizümile olasın  

 eger sen ki bizi òabūl idesin  

 ţurasın ya dileriseñ gidesin 

 bunuñ saña virevüz õōş behāsın 

 yāõūd alıvirevüz özge  õāšın  

 hemān sileriken bir ţaşa çaldı 

[35a] òapurcaò anda pāre pāre oldı 

bu kimse ol òutuyı vurdı yaòdı 

õüdā bilür içinden gör ne çıòdı 

şu miòdār òıymetý çıòdı içinden 

 aferýn dir gelen māçýn-i çýnden 

 açılmadın šatarken almayanlar 

 gözin andan yaña hic šalmayanlar 

 gelüp her biri ţālib olurlar 

 düşüben astına  ġālib olurlar 

[35b] yeñilmezler durup anca yolına 

šaf oldılar šaġına ve šolına 

taŤaccüb òıldılar cümle cümle õalāyıò 

bunuñ gibi görilmez bellü bayıò 

 baŤżı dirler bular òatı ŝemýndür 

 pādişāhlarda olursa hemýndür 

 bir ulu òarġaşa oldı ki anda 

 çü az görür gezenler bu cihānda 

 şunuñ gibi ġaleb oldı óāšıl 
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[36a] ki begden geldi bunlara maóāšıl 

olar daõı Ťacebleyüp baòardı 

šorarlar bunları bes kim çıòardı  

didiler biz çıòarduò bir òutudan 

 degül hālā aludan ve šatudan 

 olar eydür beg ister bunları da 

 daõı her kim getürdi ol eride  

 ţurugeldiler anlar çār nā-çār 

 bular eydür boş olursa bu òaçar 

[36b] bunuñ õōş ellerini bend idelüm 

ya bu òaçarsa biz òanda gidelüm 

bize bu yalvara biz yalvarınca 

bārý muókem ola anda varınca 

 ol òadem ellerini bend iderler 

 o bendile neçe günler yiderler  

 bu vechile iledürler òapuya 

 ţurur şeyle muòayyed ol ţapuya 

 beg eydür baña buñu her bulanlar 

[37a] niçün baġlu gelür makbūl olanlar  

bular çün bu òapularda õāš ola 

niçün baġlu gele òalbi yas ola 

öñi ţarafında getüregörevüz  

 çıòarup egnine ţonlar virevüz  

 ya birāz nesneyle hem gelenler 

 neden baġlu gelür gevher bulanlar 

 ne ister benden olsun tek sevinsün 

 òabūl etdüm benümile avunsun  

[37b] benüm olan dirýġ olmaya bundan 

bu şimden girü ayrılmaya benden 

òabūl etdi pādişāh ol kişiyi 

aña beñzer hem irkek hem dişiyi 

 miŝāl düşdi bu nefsin bilmeyene 

 bunı añlamasunlar bilmeyene  
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 yine geldi o muõtār Ťazýzi 

 didi añlayugörüñ kendüñüzi 

 ol ki nefsini bildi bildi óaòòı 

[38a] şevki bilmedi aël òıldı şaòý 

der beyān-ı enfes bi-münāsebetihā 

raómetile bizi Ťaf etsün õüdā 

oòıyanlar merġūb olsun ortada 

   şiŤir 

 yā raóýmā raómetüñden iltimās eyler faòýr 

 mürüvvetüñden sen icābet òıl duŤāsın yā kebýr 

 yoòsa òıldı şeyle ser-gerdān óayrān êelýl 

 her ġarýbe sen muŤýnü’l- müsteŤýn ol destgýr 

şarāb-ı erġūvāný nūş etse güzellerle 

 temāşā-yı cemāl-i êülfikār eyle güzellerle21 

ne güzelde óaòýòat var ne dünyānuñ ŝebātı var 

 bugüni vermeyüpŤaşò ile maŤārife keremlerle 

derdine dermān iden  perverdigār 

 òıl teraóhum òuluña bir kişi òaldım bý-kār22 

[38b] on sekiz biñ Ťālemüñ varlıġı sendendür velý 

cümle Ťālemüñ defterinde muëlimāt ve’l- münýr 

şol òavý òudret senüñ var ki aêāsında anuñ 

kimsenüñ miòdār yoòdur ger selāţýn emýr 

 òażıyü’l-óācāt hemān sensin ki maŤlūm oldı uş 

 dilerem senden bizi eyle ašóābü’s-seŤýr 

 òısmet etdüñ çār Ťunšurdan muõālifdür mizāc 

 bes ţabýŤat òılduñ ādem terekkübün hem çün õamýr 

 Ťālem-i ervāó çün òayd eyledüñ merciŤ aña  

                   

 gel ey ġavvāš deryā-yı meŤāni 

 suõan cevherlerin õarc it yerinde23 

 her işüñ evvelinde fikr eyle 

                                                 
21

 Bu beyit sayfa üstüne siyah mürekkeple eklenmiştir. 
22

 Bu iki beyit sayfanın sol kenarına eklenmiştir. 
23

 Bu betit sayfanın sağ tarafına dikey olarak eklenmiştir. 



 

79 

 

 ki nādim olmayasın āõirinde 

 el-óaţţ-ı bāòý ve’l-Ťömr-i fāný 

 el- Ťabd-i rāżí ve’r-rabbi fý sened-i luţfihi 24 

[39a] anı kim sen rāst bilürsin kimse bilmez yā bašýr 

òādir ve óayy ezelsin āõirsin ve dāyim ebed 

 fāŤil-i muõtār sensin kim Ťalā şeyÿin òadýr 25
 

kiminüñ ţonı pālāsdur ehl-i berŤatdur Ťavam 

 kimini òılduñ selāţýn ţonları küll óarýr 

 òudretüñden bu neŤāyim cümleye enŤām olur  

 ger żarýf ger şerýf ger ġaný ve ger óaòýr 

 Ťālemü’l-ġaybuñ nişānıdur bugün ümmü’l-Ťulūm  

 bes óaòýòat ol bilür çün keşf ola Ťilm-i õabýr 

[39b] ne bilür cāhil ü nādān kim nedür Ťalā fušūl 

yevmü’l- taczūn anlar òıldı şöyle münóašýr 

ger suāl olsa tevellýden rumūz-ı müşkilāt 

evvel ol aŤyānı bilmez òanda mektūm-ı żamýr 

   beyt 

 oòıyup diñleyeni her māh sāl 

 raómete ġarò eylesün o êü’l- celāl 

 bes bu nefs didükleri nedür Ťayān  

Ťaòlumuz erdükce idelüm beyān 

[40a] baŤżı eydürler ki nefs olur nefes 

kim anuñla óareket ider bu òafes 

kimi eydür ki nefs bu cāndurur 

baŤżı eydür cān ţamarda òandurur 

 kimisi eydür ki ebdān nefs olur  

 ol sebebden neçe yerde baóŝ olur 

 hālā bu òalsun daõı söz açalum 

 ţālib olanlara õilòat etdi Ťaòl-ı küll 

[40b] mübŤadince hem yaratdı nefs-i küll  

 Ťaòl-ı küllden Ťaòl-ı cüz geldi revān 

                                                 
24

 Bu üç beyit sayfanın sağına eklenmiştir. 
25

 Ala (külli) şeyin kadir : O (her) şeye gücü yetendir. 



 

80 

 

 nefs-i küllden nefs-i cüzdür bý-gümān  

 iõtiyārý cüz ki bunlardan olur 

 hem šūret anlarla gerdān olur  

 bes vücūd olur bu dört erkānla    

 od šu ţopraò yel fermānla 

 òanòısı ki ayrılırsa işbu êāt 

 fāsid olur bu cesed oldur memāt 

[41a] işbu dörtdendür óaşāyiş ekŝeri 

ne ki vardur maõlūòāt baóri beri 

hem bu dört terkýbdür ādem šūreti 

lýk çün óaò buña òıldı Ťizzeti 

 Ťaòl nefs cān buña yoldaş olur 

 işbu eţrāf-ı ŝemāna fāş olur  

 kaldı anlar daõı var ki şeş cihāt 

 heb añlasun bu mizāc-ı terkibāt 

 şarò ġarbile yemýn ü bes şimāl 

[41b] fevò-i taót bu vücūd buldı kemāl 

dāyre òıldı óaò bu ādem šūretin 

gör inanmazsañ nirihim āyetin 

Ťaòl-ı cüz òısm oldı çün bu ādeme 

 çār Ťunšur şeş cihāt ve hem-deme 

bes Ťaòıldur imdi seyyāódur cihān 

seyr ider hem ber-zemýn-i asumān 

Ťarş-ı kürsiden gelir bu Ťaòl-ı nefs 

bunlar gele seyr ider hem bu òafes 

[42a] bes Ťaòl girdügi baş nefsüñ ayaò  

gelüben bu cism oldılar ţayaò 

çün Ťaòl òondı bu ādem başına 

nefs daõı oldı anuñla āşinā 

 zýrā nefs bu cisimledür hem zamān 

 hem-dem olar biledür küfr-ü ýmān 

 her ne yerde cism ola bu nefsile 

 ger šavāmiŤ ola yāõūd mezbele 
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 kāh Ťaòl òorlar seyrān òılur 

[42b] her òaçan nefs çalına óāżır gelür 

çün vücūd bunlarla olur tamām 

lýk bu eczā-yı Ťaòl oldı ýmān 

illā ki cān bunlara sulţān olur 

 cism-i ādem bes anuñçün kān olur 

 hem taóarrý Ťaòılla olur hemān 

 kim Ťakılsuz fikr idilmez bi-gümān 

 ādeme gelmezden evvel seyyāódı 

 çünki anuñ mürşidi āllāh idi 

[43a] nece yıllardı seyrān òılurdı 

óaòkuñ òudretine óayrān òalurdı 

ki cümle seyr ederdi kāyinātı 

cemýŤ ervāó-ı ecsām u šıfātı 

 Ťacāyibler ki teferrüc ider datı  

 bu vechile revān olup giderdi 

 gehý seyrānidi Ťaks-i dýzārı 

 bes anuñçün ki olmazdı òarārı 

 hem ol vaòtin ki bu cüz külldeyken 

[43b] anuñ nigārı bes ol ildeyken 

görüñ òudretlerin ol pādişāhuñ  

anuñ arzūsı olsun her dem ahuñ 

bu cüzÿi  òısm edüp šaldı o küllden 

 ki ismi Ťaòl-ı cüz geldi bu dilden 

 bes o küll òuvveti olmadı anuñ  

 hemān ilçisi oldı işbu cānuñ 

 bu cisme çün erişdi òıldı seyrān 

 baòup aósen šūrete òaldı óayrān 

[44a] taŤaccüb òıldı çün bilmedi anı 

hemān gözledi bu cismle cānı 

vāòıf olmadı resmidür cihānuñ 

miŝālidür zemýn-i asumānuñ 

 bes imdi Ťaòılla medó oldı insān 
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 eger Ťaòıl olmasa olaydı óayvān 

   beyt 

 kendü özin her ki fehm eyler ţuyar 

 dāyim olsun raómetile baõtiyār   

[44b] taŤrýf-i der vücūd- ādem 

Ťālem külli kāyināt sizde görüñ ki sizdedür 

envār her šıfāt-ı êāt sizde görüñ ki sizdedür 

arż semā vü ins cinn vaóş-ı ţuyūr hem melek 

 elvān külli maõlūòāt sizde görüñ ki sizdedür 

 defteri cümle sizdedür õōş naëar eyleñüz aña  

 her ki beyān-ı müşkilāt sizde görüñ ki sizdedür 

 cennet-i nār òahr luţf êevò šafā ve hem Ťaêāb 

 bunca óadýŝ-i beyānāt sizde görüñ ki sizdedür 

[45a] şer òıla ġarb kūh-ı òāf baór u muóýţ gevheri 

uşda delýl-i muókemāt sizde görüñ ki sizdedür 

her dü-cihānda bir sizi òušūr uşda her ne var  

cins ü fünūn-ı mücmilāt sizde görüñ ki sizdedür 

 incýl tevrýt zebūr furòān òıble òudüs ţūr 

 dirile uş lāt menāt sizde görüñ ki sizdedür 

 Ťunšur-ı çār ne felek daõl-ı ţabýŤat oldı çün 

 lāzım fiŤl-i mümkināt sizde görüñ sizdedür 

 dervýş tevellý kendüñe õōş naëar it ki cümlesin 

 meyl-i òabýó mühmelāt sizde görüñ ki sizdedür26 

[45b]          beyt 

oòıyanlar tamām olsun hemýşe 

ki Ťayş ber-müdām olsun hemýşe 

der- beyān-ı tevcýh-i seyyāó āõrebçe devlet mey- resd 

gel imdi ey òarındaş sen bir iş it 

 bilür kimesneÿi bul šor ve işit 

 Ťaòl seyyāódurur bes òutı cismüñ 

 óaòòuñ emriyle insān oldı ismüñ 

 o naòş-ı elvān rengidür cihānuñ 

                                                 
26

 Bu mısra sayfa yanına eklenmiştir. 
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[46a] ki hicdür òıymeti yanında cānuñ 

bu šūret rengidür zeyný òapurcaò 

òaçan rengi gider òalur yalıncaò  

o hem-yān óırš hevesdür bilürseñ 

 gider anları ger yola gelürseñ 

 o yol Ťömr giderür sensin misāfir 

 buña inanmayandur maóża kāfir 

 òutı eskidügi bes pýrlik olur 

 òaóţlıò aña beñzer dirlik olur  

[46b] bāzar resmidürür işbu cihānuñ  

ki dāyim òalòaledür kārı anuñ 

o Ťayyār daõı şeyţāndur bilürseñ 

cevābın virelüm sözden alursañ 

 ol ister gevherüñ ala gümānsuz 

 helāk ide vücūduñı ýmānsuz 

 velýdür bil anı ol ehl-i ıšlāó 

 ki nefsüñ aldurup cān ola iflāó 

 pādişāh adamı bil ehl-i óaòdur 

[47a] neçe òalmışlara ol göz òulakdur 

elüñ baġı kesüp meylüñ cihāndan 

aêād òıldı seni òurtulduñ andan 

pādişah ol ki raómānü’r-raóýmdur 

 aña yönelmeyen dýv-i recýmdür 

bu sözden añlar anı òavm-i Ťirfān 

meger ola anuñ Ťaòlında noòšān 

nāòıš oldur ki ol ţaŤn ide eyle 

kāmil olmaz eger Ťömrince yıla  

[47b] oòıyanlar Ťaţā bulsun õüdādan 

bizi unutmayalar hem duŤādan 

 münācāt 

yā ilāhý õāliš it bu òalb-i šāfýler gibi  

 òalmayalum şol ţuvāl efsūnı lāfýler gibi 

Ťilm-i Ťibret vir bize her dāndan ders alalum 
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dilde óikmet söylene sür Ťat  òavāfýler gibi  

isteyelüm biz óaòòı her yerde óāżır şübhe yoò  

òalmayalum bes hemān bir yerde nāfýler gibi 

[48a] özümüzde óacc-ı ekber hem bulavuz yevm-i Ťıyd 

olmayalum şol riyā yalan ţavāfýler gibi 

kendümüzde min Ťarif rumūzuyla allah isteyüp 

bulmaġa yatmayalum şöyle muŤāfiler gibi 

 isteyen Ťilm-i ledün ëulmetde õażır olmaò gerek 

 yoòsa anda kim bulur óayvān-ı cāfýler gibi  

 òuvvet-i óamza gerekdür lendhūyı bend edüp 

 šūretā esmāÿi perri gürūh-ı òāfýler gibi 

 müÿminüñ mirÿati müÿmin çün didi faõr-ı cihān 

[48b] Ťārifüñ òalbine yol eyler õilāfýler gibi 

ey tevellý šāfý ol içgil devādan bul şifā 

iresin šāfý olup emr-i āża şāfýler gibi 

 

 cān fedā òılur iren õandekārumuñ gülbengine 

biz daõı òuşanmışuz iòbāl-i edeb āhengine 

õandekārum sırr-ıŤalýdür kim yedinde êülfiòār 

bāzūsına kimse dövilmez kim girür ya cengine 

berr ü baóri òabż edeydi şübhe yoò başdan başa 

[49a] himmeti irse cihānuñ bir żaŤýf õar cengine 

ārzūsından geçüp aña õidmet etmez ne ÿiçün 

şol çürük münkeri gör birbirinüñ hem-rengine 

añlamaz ki ne ÿiçün geldi cihāna óāl nedür 

 aldanupdur acı ţatlu šūretüñ şol bengine  

 çoò velāyet gösterüpdür sırrı ol şāh-ı evliyā 

 heb yeter òısmet edüp virseñ cihānuñ sengine 

 bes āsāndan ki düşdi rūma çün ol pāk-êāt 

 aferýn getürdi rūmýler anuñ ferhengine 

[49b] rūm erenleri neçe az māyiş idüp gördiler 

żarbına òatlanmazlar hem daõı serhengine  

ey tevellý belki ţaġ ţaş ber-ā-ber gelmeye 
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bir işāret eylese ol dirhemüñ yer sengine 

  

 rabbine iòbāl iden òullar òarārı neylesün 

 vušlatın yāruñ bulan ya āh-ı zārı neylesün 

 baóra şol ġavvāš olup şeh-vār u gevherler bulan  

 òara yerde yil dögen õāl-i kenārı neylesün 

[50a] menzil-i aŤlāda şol mesken dutan Ťaşıòlara  

süflýden urma güle kelebek hezārı neylesün  

òalbini šāf eyleyüp tiryāk-ı ekberden içen 

şol óasūd murdār elinden zehr-i mārı neylesün 

 rāh-ı vušlat isteyüp özinde seyrān eyleyen 

 yürüsün tenhāda õōş keŝret-i diyārı neylesün  

 Ťāşıòuñ kārı melāmet söylenür her arada 

 dosta cān òurbān iden nāmūs-ıŤārı neylesün 

 her ki beyt’ullāh kendüde ziyāret eyledi 

[50b] nefsine yol çekdürüp ġayrı mezārı neylesün 

òalbinüñ baġına girsün verd-i nesrýn isteyen 

maóbūbın òılsun temāşā gül Ťazārı neylesün  

ey tevellý dü-cihān sende ki mevcūd oldı çün 

 özini seyrān iden ţaş merġ-zārı neylesün 

  

miòdārın anda bile bundan òumāş ilden 

irken çıòmazise bundaġı mezbelden 

dutulduġuñ duzaġı eger gözüñ görürse 

[51a] òurtaruben özüñi ayrıl bu óar-ı gülden                          vaòf-ı derkāh-ı óażret-i 

nācý bölük remedür muóammed Ťali çoban                   hünkār óācı bektāş  

sürekçidür erenler ayrılma ser-i gülden                                  velý òuddis 

benden õaber šorarsañ vucūdum ormanında                                            sırruhu 

 çoò nuõuset geçirdüm çıòınca meróaleden                               Ťalý
27

 

 görilen nesneleri êikr idemez bu dilüm 

 baŤżın õaber  virelüm gelürse maòūlden 

 bir ulu aġac gördüm on iki var budaġı 

                                                 
27

 Sayfanın sol kenarındaki vakıf mührü üzerine eklenmiş açıklama. 
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 şöyle döner ki artuò sürŤati cāóilden  

[51b] her budaġuñ uzunı terbýŤa baóş olınmış 

õālý degül her biri birine aòbelden 

 yapraġınuñ şuŤāsı afākı külli dutar 

 efşānı çoò ziyāde münevver meşŤaleden  

 maõlūò dirilüp anda šaf šaf cemāŤat olmış  

 ayru degül dilleri tesbýó-i besmeleden   

 cümle õalāyıò anuñ gölgesine cemŤ olup 

 her gün çekeler barut  göze bir mükāóóalden  

 anuñ çaò ţarusında üc yemiş var Ťayāñ  

[52a] vaòti gelmedin düşmez hic biri zelzeleden 

müslimānlar durmayup düşdigince direrler  

 kim acı yer kim ţatlu cümlesi bir selden  

 iki cihān keyldür envāŤla ţopţolu 

 illā bir var üzre artuò gelür keylden  

 Ťömr-i fāný olınca mededse bekleyenler 

 āferýn dirüz õaber virse bu mesÿilden 

 dervýş tevellý sözüñ bundan daõı var mıdur 

 õayli var hele şimdi ţaġıldı óušūlden 

[52b] cān iòlimini görüp andan bu tene geldük  

diri yüriyen bizüz ölüp yatana geldük 

şükür bize óaò verdi gögsümüze cān girdi 

biribirümüz añsuz görüp utana geldük  

 ikrāmile çün serdi hem luţfıla getürdi 

 hic kimseden almaduò mülki dutana geldük 

 cismüñi nite bulduò nefsüñ şūmını bildük 

 gördük işümüz hýcdür gevher šatana geldük 

[53a] çaróıla nece devrān idüp yürüdük õayli 

bildük felek oyuncı anı unıta geldük 

yiyüp cihānuñ êehrin çekdük neçe hem òahrın 

luţfile şol aşına şekker òatana geldük 

 dervýş tevellý anda rūşen cihānı òoyup 

bir iòlýme ki ay gün ţurmaz batana geldük  
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òabl-i mevt isteyelüm taót-ı  revānýler gibi 

sākin ü mevòūf olup her dem dývānýler gibi 

[53b] çekdürüp nefse riyāżet bulalum celle-i rūó 

kendümüzden alalum cevher-i kānýler gibi 

oòıyup óikmet kitābın levó-i aŤżādan Ťayān 

söyledür her nāţıòa muġlaò maŤānýler gibi   

 şöyle diòòat idelüm ki nefsümüz ola zebūn 

 cānumuz òuvvet bula ġāyet rūóānýler gibi 

 Ťaòlumuz çün āf-tāb-ı rūşen ola rū-yı cihān 

 bu cesedden hem fesād gelmeye fānýler gibi 

 her ne millet görse hem Ťayb eylemez óaò isteyen 

[54a] saòınup ikrāmile òaçmaz çıbānýler gibi 

sen riŤāyet òıl vücūduñ ġayra ţaŤn etme saòın  

şöyle göz dut kendüñe rāŤý çōbānýler gibi
28

 

işbu çarõuñ āsiyāsı cismüñi un etmedin 

 sen tereyyüż destesin vur şol óavānýler gibi                

 ey tevellý òanda baòsañ ŝümme vechu’l-lah 
29

gör 

 anuñçün var ki selb it õazānýler gibi  

 

 rūz şeb vušlat bulur envārla abdāllar 

[54b] êikr olur óaòdan ūlū’l-ebšārla abdāllar  

óaò suÿāl etdi elesti küm didile(r) kim belý  

her suÿālde geldiler iòrārile abdāllar 

aómed ü muõtār diyüpdür cennet dýêār-ı óaò 

 ol sebebden seyr ider dýêārile abdāllar 

 dü-cihānuñ rengine bunlar boyanmaz şekk degül 

 šanma tecrýd oldılar nā-çārile abdāllar 

 pāk-dýldür her biri óaòòıyla  bāzārın ider 

 dün gün seyrān òılur esrārile abdāllar 

[55a] bir gürūhdur bunlar uş sāyir-i óaşāyişden biri 

                                                 
28

 Bu sol kenarında yine aynı vakıf mührü bulunmaktadır. 
29

 “Tüm yeryüzü Allah’ındır” (Bakara, 155. ayetin bir kısmı) 



 

88 

 

hem yürür sebilü’r-reşād ebrārile abdāllar  

şol sekiz cennāta bunlar šanma ki óasret geçe 

óaòòı buldı òalmaz ol gülzārile abdāllar 

 bunları bil dü-cihānda bir neferdür başına 

 hic òarýb olmaz óasūd füccārile abdāllar 

 ey tevellý bunlaruñ òalbine òatı gelme sen 

 neçeler bir hem òılur bir zārile abdālar 

 

[55b] cūd-ı óaòdan rūz şeb umar olur dervýşler  

bes anuñçün šāóibü’l-esrār olur dervýşler 

õalò-ı Ťālem żıdd olursa ġam yemezler êerrece 

şefòat idüp her biriyle yār olur dervýşler 

 muttašıl bunlara óaòòuñ lā-nihāyet feyżi var 

 eglenmek Ťayşında ki nā-çār olur dervýşler 

 óalò-ı Ťālem fāný olursa bāòý dirlik bunlaruñ 

 çün sınuò göñüllere miŤmār olur dervýşler 

 Ťālý himmetdür bulardan keŝr-i naëar gelmez müdām 

[56a] feyż-i óaòdan bes irüp ebrār olur dervýşler 

dü-cihānda leşkeridür şāh-ı merdānuñ bular 

hem muóibb-i cāne-i muótār olur dervýşler 

šūret-i fānýde bunlar bāòý dirlik buldılar 

 ol sebebden šādıòü’l-güftār olur dervýşler 

 menzil-i ëulmetde bunlar içdi vušlat şerbetin 

 mest-i ġaflet selb idüp miŝyār olur dervýşler 

 nevm-i ġafletden uyandı bunlar uş aóter gibi 

 rūz şeb göz dutuben bý-dār olur dervýşler 

[56b] ey tevelli cümlesi birdür bular ayru degül 

göresin bir yerde ber-hezār olur devýşler 

 

ehl-i rüÿyet çün diñlesün òanı efkāruñ senüñ  

 faór-ı šūretdür bezek hem dilde güftāruñ senüñ 

 insānuñ òalbini gör šūretde óaò medó eyledi 

 òıl anı her-dem mücellā olsun ol kāruñ senüñ 
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 ţālib ol Ťaşòıla óaò vašlına sen her rūz şeb 

 esfel-i meyl etme ëulmet basar envāruñ senüñ 

[57a] öziñi taòvāyla pāk eyle hemçün cāme şūy 

nūr ola efŤāl šūret-i dilde güftāruñ senüñ 

muţmaÿýnn ola bu nefsüñ arınup levvāmeden 

óāliš eyle kendüñi defŤ ola emmāruñ senüñ  

 nefsüñüñ nacārı ol vursun riyāżet baltasın 

 tā ki maŤmūr ola hic òalmaya evkāruñ senüñ  

 gel tefekkür çeşmesinden al vuëūÿ-ı kāmili 

 kim mübeddel ide óaò ol cennete nāruñ senüñ  

 çün vücūduñ beyt-i óaòdur seyr edüp görseñ ne var 

[57b] añlasañ anı Ťabeŝ yapmadı miŤmāruñ senüñ   

ey tevellý bu šūret meròūm-ı óaòdur sen anuñ 

remzini fehm eyle bir bir göresin varuñ senüñ 

 

 ey òalın Ťaşòa ţavāf ol sen melāmet-i Ťārı òo 

dünyādan òurtar özüñi šunma el murdārı òo 

evvel ü āõir kimesne bulmadı bundan vefā 

sen daõı bulmazsın andan gec vefāsuz yārı òo 

şeyţānuñ rengine düşme ehl-i iòrār ol yüri 

[58a] çıò saŤādet burcuna var şekkle inkārı òo 

istegil beytü’ŝ-ŝerrādan bulasın dārü’s-selām 

esfele düşme saòın gel ıššuz bāzārı òo  

varmadın òılsañ Ťimāret yegdür ol dirlik evin  

 baòma şol bir iki gün çāòal yaġın miŤmārı òo 

 dünye çün miónet evidür kimse rāóat olmaz uş 

 leêêeti hemçün aġudur gel bu zehr-i mārı òo 

 çābūk ol kim bu felek oyuncıdur māt olmadın 

 ţaşra çıò endūh evinden ger dişi devvārı òo 

[58b] òalbüñi tevóýde baġla her ţarafdan fāriġ ol 

dāyre-i der şeş-cihāt vü hind ü tatarı òo 

ey tevellý bu cihānda iste šādıò yārı bul 

şol òalın ëulmet içinde fitne vü Ťayyārı òo 
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 anı gör ki egridür yolunda bes yār ol degül 

 şol Ťazāzilden sabaò alan vefādār ol degül  

 bes gelen òālü belādan ki münāfıò bedaõlu 

 meclis-i merdān içinde ehl-i güftār ol degül 

[59a] bu ŝeòāletden çıòup óaòòa teveccüh eyleyen 

cāhilüñ keŝr-i fehmidür tecrýd-i nā-çār ol degül 

oòuyup dersin tamām idrākı òašr olmadın 

cýfeye meyl etse bil andan õaberdār ol degül 

 çıòmadın ëıll ü ŝerādan òalbini mefšūl edüp 

 Ťuòbāda rācý-i óaò ţālib-i esrār ol degül 

 ger dývān üzre kimesne óükmile berdār ola 

 ehl-i dār olur velý manšūr berdār ol degül 

 her kim ol kāfir donunda Ťādet-i islām ide 

[59b] maŤnāda müslimdür ol šāóib-i zünnār ol degül 

 ëālimüñ fetvāsıdur ki cebr óaòòuñ şānıdur 

 ëulm ider lā-yenbeġý çün óükm-i cebbār ol degül 

 ey tevellý her bināyı õūb yapan miŤmār olur 

 şol göñüller yapmayan óaòòında miŤmār ol degül 

 

 Ťisā gibi rūó olan her şeyde o pinhāndur 

 ismiyle felān dirler ol nefõý-i raómāndur 

 Ťibret görenüñ gözi Ťaynıyla müsemmā çün 

[60a] revzen-i óaòdur bunda ol nā-çāri mihmāndur 

 nişānsuz olan nesne ten göziyle görülmez 

 içden bešāret yoòdur hā rüÿyet óayvāndur 

 cāndan bašýret oldur her nesne óicāb olmaz  

 yoòsa bu šūret gözi ber- sebeb-i dermāndur 

 esfel šūrete baòup õōr òılma naëar aña 

 vaòt ola ki bilmezsin ol genc-i bý-pāyandur 

 pālas giyeni alçaò görüben aña gülme 

 saòın ki olasın õōr hem diynügi noòšāndur 

[60b] aŤmādur olar ţonı aţlās òaba gözler 
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 óaòdan virilen terkýb dört nevŤile òaftāndur 

 šorsañ anı kim insān òanòısıdur eczānuñ 

 tendür diyeni bil kim ol cāhil ü nādāndur 

 dervýş tevellý kendü özüñ tanısañ yekdür 

 özin tanıyan ţoġrı bil ki tamām insāndur 

 

 cānımuñ arzūsını òılsañ Ťaţā ey yaradan 

 òalbümi tefrýò edüp bunca bu aġu òaradan 

[61a] óayy-ı muţlaòsın bizi emvāt-ı mühmilden õalāš 

 it geçer eyyām-ı çaróuñ òalmasun medārdan 

 devr-ı dünyānuñ bilirsin yā ilāhý kārını 

 òudretüñle bizi maófūë eyle ol mekkārdan 

 ašlımuz kim çār Ťunšūrdur bizüm eŝòāli çoò 

 kār-ı maòbūl vir bize çıòınca bu çār-pārdan 

 her ādem šūretlü diyü bize hem-rāh eyleme 

 fiŤli fāsid çün ol ëulmet ţalu emmārdan 

 özümüz erbāŤ-i cinsdür meylimüz devr-i zamān 

[61b] arzūmuz óaòdan budur õāliš çıòa her aradan 

 bu cihānda kim šāfýdür anda hem bulur šafā 

 çevresi óūri vü ġılmān ţopţolu mehpārdan 

 dünyā bir güvvāredür zenbūr ādemdür velý 

 óāšılı yoò zenbūruñ ayrıla çün güvvārdan  

 ey tevellý óaò teŤālā Ťaf ide cürmüñ meger 

 ümýd olur šormaya miskýn faòýr bi-çāreden 

 

 miónetinden dünyenüñ öz derde týmār olmadı 

[62a] õidmetinde neçe yüz sürdüm baña yār olmadı 

 gerdişile çarõ gerdānuñ bileyeydüm revān 

 Ťömrümi šarf eyledüm bir laóëa òarār olmadı 

 ben muóabbet eyleyüp aña yaòın olduòça ol 

 òaçdı benden yüz temennā etdüm iòrār olmadı 

 her ki buña ţalib oldı dirdi mālı gencini 

 sen anı gördüñ mi hic šoñra tār u mār olmadı 
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 òārūnı bil ki yemýnle õazāyin òıldı çoò  

 geçdi āõir çoò yere òavli mūsā-vār olmadı 

[62b] bu yalancı dünyenüñ dāmına düşme gey saòın  

 çün saòaţ eyler seni kim düşdi evkār olmadı 

 āõiret bāzārı sāký lā-yezālý sūd olur 

 dünyā bünyādını çoò gördük pāydār olmadı 

 ey birāêer bu našióatdür saña õōş dut òulaò 

 ol yeter kim dünyeden çıòdı yeri nār olmadı 

 ey tevellý dün gün óaòòa sipās eyle özüñ 

 neçe yıllar çoò günāh işledi berdār olmadı 

[63a] gel beri sen Ťārifseñ işbu mülki fāný gör 

 Ťişreti lā-yenbaġýdür muòteżā-yı cānı gör 

 ëıll-ı dünyā ardına düşme saña nāfiŤ degül 

 neçeler yıġdı õazāÿin şimdi anlar òanı gör 

 òoy bu šūret dirlikçün bende òılma rūóuñı 

 tā ki dýzār arzūsıyla şol geçen merdān gör 

 nefsüñ şuġline sen olma muòayyed fāriġ ol 

 cānıñı šarf it lücce allaha gel dermānı gör 

 dünye meşġūlinde hem òārūn miŝālý gelmedi 

[63b] kesdi óaòdan yaña õayrın neyledi māl anı gör 

 ser-be-ser dört kimse didi ki benümdür bu cihān  

 bu fenā dünyādan anlar geçmedi mi anı gör 

 terk-i dünyādan murād bes muòteżā-yı nefsmiş 

 çün murād nefsiledür ëulmet-i insānı gör 

 ādem ol deryādur ol ki lā-nihāyet bý-Ťaded 

 ţolıdur envāŤ-ı gevher gir bu baórı kānı gör 

 óāò diyüpdür muştula iósāna tābiŤ òullara 

 ey tevellý sende var mı õōş gözet iósānı gör  

[64a]  

 dýn dýnüñdür senüñ imdi edāsın bilmedüñ 

 daŤvý òılduñ maŤnenden ibtidāsın bilmedüñ 

 ben müslimānum diyü õōş lāf idersin õalòa sen 

 farż hem vācib sünnet imtināsın bilmedüñ 



 

93 

 

 óaòòı bilmek lāzım oldı Ťilmden bes murād 

 bir elifden bildiler sen õōd òıyāsın bilmedüñ 

 êikr-i êý-dil söylemedin eylemekdür bu òıyām  

 hem rükūŤ secdeden bes iòtiżāsın bilmedüñ 

[64b] çün zekāt šavm óacc hem ţahāretden nişān 

 virmedin uş êikr idersin mācerāsın bilmedüñ 

 vir õaber ki õālıòuñ muótācı yoòdur maõlūòa 

 yeryerin bildüñ anuñ niçün ġıţasın bilmedüñ 

 óaò didi kim ac ţoyursa òorõudan olur emýn 

 her Ťibādetden óaòòa yol var õalāšın bilmedüñ 

 terk-i dünyā õōş Ťibādetdür anı elden òoma 

 òabl-i mevtüñ evveli oldur ŝenāsın bilmedüñ 

 ey tevellý sen mevālýsin anı òıl òıl iõtiyār 

[65a] yoòsa çoò ëulmetde yılduñ rūşenāsın bilmedüñ 

 

 dünyānuñ yoòdur beòāsı gec sen andan fāriġ ol  

 arzū òıl dýzāra bugün mekāndan fārig ol  

 mióneti çoòdur cihānuñ leêêeti çün zehr-i mār 

 óāšılı külli õayāldür in andan fāriġ ol 

 Ťömrüñi šarf eyledüñ fāsid heves ardınca uş 

 sūd-ı õüsrān oldı çün gel bu ziyāndan fāriġ ol 

 menzilüñ dārü’l- beòādur bu fenā mülkünde gör 

[65b] çünki zindāndur saña işbu mekāndan fāriġ ol 

 şöhretile nýk-nām olmaò seni óaòdan ıraò 

 eyledi gec şöhretile ad šandan fāriġ ol 

 õāš dükkānuñ añlasañ yekdür bu dünyādan saña 

 ıššuz bāzāra düşme boş dükkāndan fāriġ ol  

 ey tevellý sen özüñi òıl fenā bu cümleden 

 gec falān ve bes falān õān-māndan fāriġ ol  

 

 yā ilāhý òıl bizi kendümüze rāŤūn gibi 

[66a] ayırmayalum gözi senden leyliye mecnūn gibi 

 òalmasun bu fāný mülküñ cānumuz maŤmūrunā 
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 māl mülk aldamasun şeddād hem òārūn gibi 

 virmeyelüm òalbümüz hem köşenüñ menŝūruna 

 müştaġil olmayalum icrāsına êi’n-nūn gibi 

 maġrūr olmaò ki õaţādur inòılāb çarõ çün 

 õōş revān olub gidelüm aòabin çün óūn gibi  

 her ne yerden óaò görinse yürüyelüm ol yaña  

 aldanup nefsümüze yatmayalum arġun gibi 

[66b] keselüm yavuz õūy bu özümüze êerrece 

 òoymayalum pāk idüb ellerde şol nā-õūn gibi 

 şöyle õāš devr idelüm ki her yaña yönelesüz  

 menfaŤat bulsun õalāyıò bizden uş ţāóūn gibi  

 bes şunı işleyelüm õoşnūd ola õalò-ı cihān 

 laŤneti etmeyeyler her dem bize melŤūn gibi 

 ey tevellý seni õōr dutanlara sen rāżı ol  

 kim faòýr olsa ezelden ildür òanūn gibi 

[67a] ey göñül elden bıraò bu dünyenüñ sevdāsını 

 kendüñe yār etme zinhār òoy bunuñ ġavġāsını 

 sālik ol bu maŤrifet rāhına her dem ey göñül  

 kim bulasın ademüñ şol vechile esmāsını 

 dün gün óaò isteyen òalbin aña vāšıl edüp  

 rüÿyeti Ťayne’l-yaòýn bilmişdür ol mevlāsını 

 óāšılı yoòdur yalancı dünyenüñ var Ťömrüñi 

 yile verme kendüêüñden kes gider iġvāsını 

 Ťýsānuñ miŤrācına bir sözün oldı çün cevāb 

[67b] ţaró it özüñde òoma hic vir bunuñ yaġmasını 

 baõtlu ol cāna döndürdi yüzini bundan uş 

 nefsini òatl eyledi hem dutdı anuñ yasını 

 òalmadı Ťāşıò-ı šādıò ārzūyı bu fāniye  

 ismini çaġırduban çökretmedi hic ţasını 

 vaòtüñi Ťişretile geçsün dime zinhār hā bugün  

 ġaflete maġrūr olup òalma gözet ferdāsın 

 ey tevellý nidügi sen diñlesin dut anı çün  

 nefsine õidmet iden bulmaz gider mevlāsını 
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[68a]                      beyt
30

 

 ġaflet evinde šorma vušlat-ı yār bulınmaz 

 óikmete düşmeyince derde týmār bulınmaz 

 özüñ zemýn-i semā cennet anuñ nihānı 

 baġa týmār olmasa alma vü nār bulınmaz 

 ipledür ol dünyāda mülk maòām baġlayan 

 her kim olursa bunda ebed òarār bulınmaz 

 uşbu óaòòuñ õūnundan her biri yer ve içer 

 illā cām-ı meyinden mest-i õumār bulınmaz 

 varluġuñı yolunda õarc edegör sen imdi 

[68b] aššılu hem nā-òıyās böyle bāzār bulınmaz 

 òavm-i dünyā ekŝerý mülk māla baġludur 

 ehl-i óaò bularda iste hezār bulınmaz 

 teÿemmüli Ťārifüñ vušlat-ı dýzār olur 

 yoòsa her cāhilde bu resmile kār bulınmaz 

 Ťāriflerüñ cāhiller żıddıymış ezelden 

 hic bir güli görmedüñ mi yanında õār bulınmaz 

 derviş tevellý belki óaòdan senüñ penāhuñ 

 yoòsa iki cihānda böyle óašār bulınmaz      

[69a] cismüñde bugün senüñ cān-ı cihān görinse 

 hem bu cümle maõlūòa sende nişān görinse 

 varluġunuñ õāšına ol seni òıldı emýn 

 seyrān edüp özüñde emin-i amān görinse  

 her maõlūò ortasında olsañ delü diyü ana 

 maÿmūr idüb içüñi ţaşuñ výrān görinse 

 beytu’llāh olsa cismüñ bilinmese hic ismüñ 

 naëar òılana sende óōr cinān görinse  

 müÿminlerüñ òalb çün allahuñ aynısıdur 

[69b] arż semāda varı anda Ťayān görinse 

 dehri altından biri meròūmısın ilāhuñ 

 anda müseccel olan şimdi revān görinse 

 levó-i müheccesinde bes anı šāf eyleseñ 

                                                 
30

 “Beyt” başlığı dokuz satırın dışındadır. 
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 Ťilm-i derūn muġlaò naòl-i beyān görinse 

 sırr-ı asām insān özüñde çün yazıldı 

 noòţaò delýl-i óüccet nūr-feşān görinse  

 derviş tevellý pendüñ ġayrı üstine dutma 

 sende varsa bize bir tercüman görinse 

[70a]                    beyt
31

 

 òurbāna vir cānuñı ol nūr-ı kibriyāyā 

 şevòıyle bu vücūduñ beñzeye şol żuóāya 

 gevherüñi saòın var şuġli havāya virme 

 bu dünyānuñ bināsı òarýb olur fenāya 

 terk-i cihān eylesen çāreñ olursa bunda 

 Ťaşòıla cān göñül baġlama bu sarāya 

 Ťuzlet idüp özüñi ţaşra òo õalò içinde 

 mürtekib olma zinhār ġavġā vü mācerāya 

 leêêetine sen bunuñ maġrūr olup ţolaşma 

[70b] óaòdan ıraò olma gel yeltenüben hevāyā 

 òabl-i mevtüñ libāsın egnüñe alsañ anı  

 ginc ü virāne girseñ meşġūl olup duŤāya 

 ëulm-ı żalāletden uş cismüñi pāk eyleseñ 

 Ťillete kim düşerse arzū òılur devāya 

 óırš u heves içinde òalma söz bulaşup  

 òatı óayf cānumuz bende olma ġedāya 

 dervişseñ tevellý dünyāyı òo elüñden 

 teslým idüp arzūñı ıšmarla şol õudāya 

[71a]  

 òoy bu dünyā manšıbın āõir pişmān olursın 

 virme nefse murādın šoñra düşmān olursın 

 ger vücūduñ bilürseñ arż semā senüñdür 

 dürlü cevāhir anda baór Ťummān olursın 

 cevher-i lā-yezal vücūduñda gizlüdür 

 laŤl yāòūt gevher maŤden ü kān olursın 

 arż semā šadefdür ortasında çün insān 

                                                 
31

 “Beyt” başlığı dokuz mısranın dışındadır. 
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 envār her òıymeti dürr-i mercān olursın 

[71b] óaòkuñ kelām sende her òavm olupdurur uş  

 tertýb-i zebūr incýl şeró-i furòān olursın 

 tamām našýb-i insān özüñdedür emānet 

 miftāóını bilürseñ kāmil insān olursın 

 üc yüz altmış mefāšıl sende maòālýd oldı 

 fetó-i tedārik etseñ genc-i nihān olursın 

 šūretüñüñ zamānı şol bir yapraġa beñzer 

 gözüñ açup yumınca hemān õazān olursın 

 dervýş tevellý sözüñ söyleyigör sen imdi 

[72a] allah bilür ne òadar bunda mihmān olursın 

 

 ġaflete göñül düşme ac gözüñi býdār ol 

 beyhūde olup òalma özüñe vefādār ol 

 baòsaña ki sen nesin çün õaţţ-ı müŝennāsın  

 remzi raòamı óaòdur bil sende õaberdār ol 

 özin tanıdı bir òuş ismini otız òıldı 

 sırrın vücūduñ fehm it gel sen daõı hezār ol 

 nefsüñ hevesinden gec kim rūó ola bu cismüñ 

[72b] ārzū-yı Ťarżdan çıò şundan ki tārūmār ol 

 òıl Ťazm Ťurūcı kim fevòü’l-Ťalāda mesken 

 óaòdan virile yüz dut güzārme(n)din umar ol 

 cismüñ evini òaldur bu ëann-ı gümāndan kim 

 maŤmūr idesin anı hem sen daõı miŤmār ol 

 ëulmet yerini òoy kim ëālimdür anuñ ehli 

 bu ëıll-ı ŝerādan dön ser-tā-òadem envār ol  

 hem özüñle sözüñ ţoġrı òılıgör niçün  

 çoòlar içüben òana şol çeşme-i bý-kār ol  

[73a] dervýş tevellý eyvāh yār bulımaduñ saña 

var isteme ţaşradan sen bārý saña yār ol  

 

ġavvāš oluban göñül baóra ţalasıñ gelür 

tecrýrle hem ţonuñ pālās òılasıñ gelür 
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  deryā gibi cūş idüp her mevcle ţaşarken 

  heybetle cihānı cümle alasıñ gelür 

  cevelān idüp uçarsın pervāzla kemerde 

  dōlāb gibi çarõ urup zārı òılasıñ gelür 

[73b] seyrānla her yerde düşersin ulu derde 

òaçan gide bu perde óaòkı bulasıñ gelür 

bu dünyānuñ andan hem acı firāòından 

zārı òılup aġlarken òah òah gülesiñ gelür 

  kāh nefse ulaşursın çirkefe bulaşursın 

  ārzū òuşına her dem nefsüñ salasıñ gelür 

  peyk gibi óak yolda lebbeyk uruban giderken 

  kāh kāh yorulup yolda yatup òalasıñ gelür 

  bir dem òanāŤat idüp õōş riyāżet òılursın 

[74a] bir dem gider ol šabruñ çuruñ  çalasıñ gelür  

 dervýş tevellý sanā ancaò yaluñuz gelmez 

 şol pýr-i cihān olan ehli pālāsıñ gelür 

 

 dürr-i mercān olmayan šu baór Ťummān olmaz ol  

 derde şol šabr itmeyen ţālib-i dermān olmaz ol  

 ëulmile ëıll-ı gümāndan çıòmayan merdūd òoy 

 her cehennem kelbini dutma gey Ťirfān olmaz ol 

 vur òafayı bu cihānuñ ārzūsından gec bugün  

[74b] nefsine õidmet iden maòbūl merdān olmaz ol  

 bunda her ki mevlāsın görmege dün gün Ťazmi yoò 

 dü-cihānda şöyle bil münòād-ı òur’ān olmaz ol 

 cāhilüñ Ťiţşānı dāyimdür eger nehr-i Ťuyūn 

  dursa içinde anuñ Ťömründe reyyān olmaz ol  

  her kişi devrindeki dývlere óākim olmaya 

  taótla seyr eylese óükm-i süleymān olmaz ol 

  mūsānuñ cengini şol nefsiyle her dem òılmayan 

  meydānında çün anuñ mūsā ibni Ťimrān olmaz ol 

[75a] her fušūl arż-ı samānuñ miftāóıdur bilmeyen 

 fetó idüp ser-tā òadem mıšrına šulţān olmaz ol  
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 bu dügünlü dünyenüñ maŤmūrına mensūb olan 

 cennet dizārladur gül reyóān olmaz ol 

 ey tevellý kendü özin tanımaz Ťumyānı òoy 

 Ťömri yüz biñ devr iderse kāmil insān olmaz ol  

 

 òalbinüñ şeórinde kim püşt-penāhın bilmedi 

 ol ابد بلهم اضل òaldı ilāhın bilmedi  

[75b] her ki ehl-i sāfilýndür ol òaçan òılur Ťūruc 

 çün óaòýòat bý-bašar semden ki āhın bilmedi  

 degme bir bý-gāne ten çün daŤvý-i dýndür sözi 

 anlara ben yaõşı šordum pādişāhın bilmedi  

 şol bašýretsüz óaşāyiş sanmā ki insān ola 

 dilde müslimdür velý küfrin günāhın bilmedi 

 ol dem-i rūó-ı ezelde lā-dýn evvel ebed 

 düşmedi ýmāna ol niçün ki rāhın bilmedi 

 dünye vü Ťuòbāda gözsüzdür olar ki tanımaz 

[76a] Ťömri geldi geçdi çün tācın külāhın bilmedi 

 bu dený dünyāda ol cismüñ dýmāġ-ı leêêetin 

 gözledi ayrıò hemān Ťömrüñ kütāhın bilmedi  

 ey tevellý göz òulaò hem òalbi kim maõtūm ola 

 görmez ol Ťukbāda çün siccýn çāhın bilmedi  

 

 òılma telef Ťömrüñi virme göñül cihāna 

 Ťıyşına aldanursın ziyān olur ýmāna 

 faòrı òabūl it saòın Ťizzete maġrūr olma 

[76b] nefse zebūn olma gel düşmeyesin gümāna 

 gerçi melek olursañ noòšān gelür vücūda 

 erenlere yüz urup ţur aõı tercümāna 

 dünyāda her vechile özüñ alçaò görüriseñ 

 miŤrāc olur muaŤnnide aŤlā-yı āsumāna 

 dirlik arı òılursañ işbu cihānda belki 

 óaòdan ire hidāyet òalb rūóuñ uyana 

 evliyānuñ òaţarı šāf šāf olup yürürler 
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 Ťazm it ulaşdurıgörsin seni kār-bāna 

[77a] óaòdan našýb umarsañ mücāhid ol özüñe 

 Ťacāf  cism oluban beñzesin õazāna 

 nefse murādın virüp özüñi yüce görme 

 óırš hevesden arın šūreti òıl výrāne  

 dervýş tevellý senden incinmesin kimesne 

 maõluò içinde emýn õōş yüri dervýşāne 

 

 baòdum göñül elinde iki cihānda görindi 

 içerüden içerü gizlü nişān görindi 

[77b] dört kitābuñ rumūzı meròūm olup ezelden 

 tāvýli her birinüñ Ťaynü’l-Ťayān görindi 

 arż semādan şol ki Ťāciz òalur müftiler 

 muġlaò mesāÿillere naòl ü beyān görindi 

 óayret evinde göñül òalmışıdı müşevveş 

 dil cihānında õurşýd nūr-ı ýmān görindi 

 dosta giden ţoġrı yol týrle zih gibi uş 

 eger nefsüñ öñünde šayd-ı gümān görindi 

 Ťaşò erinüñ gözüne derrece perde gelmez 

[78a] cāhillere dýn yolı sürgü gümān görindi 

 ehl-i óāòdan šıfāt-ı cennāt olur maŤannide 

 anlara żıdd olanuñ nār nýrān görindi 

 óaòýòatde bu ādem maëharıdur ilāhuñ 

 çünki aósen-i taòvýmüce insān görindi 

 Ťārifseñ tevellý ehl-i ýmāna ileten  

 küfrile ţoldı Ťālem ţarfe zamān görindi  

 

 āferýn olsun sanā rence dermān isterseñ 

[78b] varlıġı terk edüben genc-i výrān isterseñ 

 mülk māl arzū òılup dünyāya māyil olma 

 Ťömrüñ hebā edersin dürr-i mercān isterseñ 

 nefsüñe virme òuvvet Ťişretle her zamān 

 yüce yerde durma gel baór Ťummān isterseñ 
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 ġaflet evinde özüñ niçün zebūn òılursın 

 uyar cānuñ her dem uş bāòý devrān isterseñ 

 her birine yüz sürüp õidmet eyle göñülden 

 egri baòma kimseye gevher-i kān isterse 

[79a] irdügüñe el šunup gördügüñe uzanma 

 óırš hevesden geçüp cān cihān isterseñ 

 işbu dünye fānidür maŤmūrınā baòma sen 

 kendüñe gel kendüñe genc ü nihān isterseñ 

 varlıġın bu cihānuñ òoy elüñden fāriġ ol 

 özüñ daõı terk eyle dost-ı Ťayān isterseñ 

 dervýş tevellý òalbüñ mürġ-zār oldı beñzer 

 ţaşra düşme özüñden çün gülistān isterseñ 

[79b] kendü levóin oòıyan kimseye óaòdan yār olur 

 bes göñüller yapmaġa bünyād urup miŤmār olur 

 aósen-i taòvýmden alur dersin ol şām seóer 

 òalbine cūd-ı šeõa óaòdan anuñ envār olur 

 rabbini óāżır görüp şāhid olur her arada 

 ġafletüñ sekrānı òalmaz ayulup miŝyār olur  

 eger baòmaz her òula niçün ilāhın gözler ol 

 òul işin kendü bile ger müÿmin küffār olur  

 işleyen birdür işi hem işleden oldur yine 

[80a] bes anuñçün çarõ-ı gerdūn durmayup devvār olur 

 niçün ādem šūretin medó eyledi óüsnile ol 

 kimi var óüsn-i zýbā õōd kimi var evkār olur 

 yandan söyledi óaò òac zýbā maõšūš degül 

 secmedi Ťunšur-ı ţabýŤat bu Ťaceb iõbār olur 

 bes bu maŤlūm oldı kim gevherlere żarf eylemiş 

 şeh-vārın kim gösterirse óüsne ol hemvār olur 

 ey tevellý óaò teŤālā remzine kimdür iren 

 kim çıòar fevòü’l-aŤlāya kimse var berdār olur  

[80b]   temmet haêe’l-kitāb Ťan yed-i Ťabdü’ż- żaŤýfü’l- muótāc ilā raómetü rabbi’l-

Ťālemýn dervýş Ťimād bin òanber Ťafýy Ťanhüme’r-rabbi’r-raóim el-Ťaëým fý şehr êi’l-

òaŤde tārýó sene Ťışrýn ve tisŤa miÿe allahümma’ġfilenā ëunūbenā ve’l-vālidýnā ve’l- 
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üstādýnā ve’l-meşāyiõnā ve’l-cemýŤu’l-müÿmýn ve’l-müÿminān ve’l-müslimýn ve’l-

müslimān āmin yā rabbi’l-Ťālemýn bi-raómetike yā eróame’r-rāóimýn 

[81a] evvel oldur āõir oldur óāżır ol 

 bāţın oldur ëāhir oldur nāżır ol 

 yoġiken oldur bu mülki var iden 

 bunca żıddı õōş muvāfıò yār iden 

 ismi pādişāh cihānda boldurur 

 ţapmaġa lāyıò velýkin oldurur 

 mülkine kimse õıyānet idemez 

 üstine leşker çeküben gidemez 

 ya güci yetmez kimi elçi göndere 

[81b] kim anuñ óükmini Ťaksi döndere 

 óākim ü cebbār cārýdür sözi 

 illā Ťālemden münezzehdür özi 

 õālıòu’l-eşyā vü hem òādirdür ol 

 evvel āõir óāyy-ı dāyim birdür ol 

 òahrıla ger bir kezin òılsa naëar  

 bu zemýn-i āsumān etmez òarār 

 kimse andan ţoġmadı ol kimseden 

 lýkin anuñ emridür rūóu’l-beden 

[82a] bir bilüp hem bir görüp bir söylegil 

 hem daõı diñle ne var fikr eylegil 

 cibriÿl ü hem küttāb ü hem resūl 

 bunları óaò bil kim olasın òabūl 

 šādıò ol hem óaşr neşre kim olur 

 õayr şer daõı bilüñ óaòdan gelür  

 òıl şehādet kim ýmān bunlardurur 

 gerçi şuŤbe nece yerden vardurur  

 baŤde olsun šalavat ve’s-selām 

[82b] rūóına hem aómedüñ õayrü’l-enām 

 bes rıżāu’-llāh Ťaliyyü’l-murtażā 

 hem durūd olsun anuñ evlādına 

 bes daõı ol šādıòu’l-ašóābına 
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 ümmetine daõı raómet šanıñuz 

 cigerümüzi Ťafv ide sulţānuñuz 

 geldi bir òudret sözi yārenlere 

 vir šalavāt Ťaşòıla peyġambere 

[83a] geldik imdi òudretinden óikmete  

 óikmeti nece yetürdi šūrete 

 çünki ëāhir oldı anuñ òudreti 

 Ťāleme ţopţolu oldı raómeti 

 görelüm ki ibtidā óayyü’l-beòā 

 nāy òıldı evveli bu maõlūòa 

 Ťālem-i vaódetde ol sulţāndı 

 yoġıdı hic bir vücūd ol cāndı 

 Ťarş ferş yoġıdı vü levó òalem 

[83b] olmazıdı raómet ü renc ü elem 

 ins cinn hem melek òanda idi 

 berr baór deşt kūh olmazıdı 

 ismi söylenüben añlamazıdı 

 çarõ-ı gerdūn dönmezidi ol zamān 

 ferd ü aód kendü varıdı hemān 

 mürüvvetinden ol kerým kār-sāz 

 diledi kim eyleyeydi fāş rāz 

[84a] Ťālem-i vaódetde iken ol kerým  

 sūd kim keŝret òıldı ol raóým 

 òavlühü künte kenzen maõfiyyen fe-ahbebtu en Ťurafe fihe feõalaòtü’l-õalòa li Ťurafe32 

 Ťaşò didükleri óaòýòat oldurur 

 vušlat-ı Ťuşşāò óaòòa yoldurur 

 sūdı neçe Ťārif māhir òıla  

 òudretini bildüre ëāhir òıla 

 kendi hem bildüre hem göstere 

 şol dýdāra cān viren serverlere 

[84b] kāf nūnı šaldı Ťadem mülkine 

                                                 
32

 Kenzi mahfi hadisi: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi sevdim, bilineyim diye mahlukatı halk 

ettim.” 
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 feyż erişdi šoñuna ve ilkine  

 ol Ťademden geldi bir õāš òıymeti 

 andan oldı kāyinātuñ õilòati 

 evveli çün ayna-i óaò oldı ol 

 šoñ neçe òudrete mülóaò oldı ol 

 kāyinātuñ naòşını anda tamām 

 yazdı òudret òalemiyle ol selām 

 mürüvvetinden baòduġınca deftere 

[85a] raómeti irişdi neçe bihtere
33

 

 Ťāşıò oldı anda kendü özine 

 õulòını dutdı muóammed yüzine  

 bir daõı òıldı naëar ol gevhere 

 dimedi heybetle nūru ilā nūra 

 gevher ol dem eriyüp oldı deñiz 

 nece görindi aña nūru’l-Ťazýz 

 şöyle kim óareket òılup cūş eyledi 

 cām-ı heybet anı ser-õōş eyledi 

[85b] ismi nedür ol deñizüñ baór-ı êāt 

 andan oldı cümle maõlūòa óayāt 

 òavlühü teŤālā ve mine’l-māÿi külle şeyÿin óayyin34 

 óareketinden zebre baġlandı hemān  

 andan oldı rūó-ı muóammed revān  

 ibtidā óaò anı òısmet eyledi  

 Ťāòıbet levlāke Ťizzet söyledi 

 bir naëar òıldı aña õālıò yine  

 defŤa cūş etdi o baór dördüne  

[86a] bes ikinci zebresinden ol Ťaëým  

 òıldı rūóu’l-òısmet ūlū’l-Ťazim  

 menšūb u mertebe óaòdan bunlara 

 dörder oldı tā ki bu serverlere 

 cebrāÿýl indi kitāb u muŤteber 

                                                 
33

 Sayfa üstünde “eger geldi ise ……” mısrası bulunmaktadır. Mısra sonu okunamamıştır. 
34

 Enbiya Suresi 30. ayetin bir kısmı “ Her canlı şeyi sudan yarattık.”  
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 indi daõı vaóyile düş gördiler 

 lýk levlāke bunlara dinilmedi  

 bes muóammed manšıbı virilmedi   

 naëarı üçinci òıldı ol kerým 

[86b] cūşa geldi  yine ol baór-i Ťaëým 

 kim üçinci zebresinden óaò resul  

 òısmet etdi rūhun ol šāóib-i ušūl  

 üc verildi mertebesi bunlara  

 cebrāÿýlü vaóyile hem düş göre  

 şöyle kim bunlara kitāb inmedi 

 neçe şol muġlaò õaberler denmedi  

 bir naëar òıldı yine óayy-ı Ťalým 

 cūş òıldı defŤa deryā vü óalým       

[87a] zebre-i dördincinden rūóu’n-nebý 

 òısmet etdi õālıò şeyõ šabý 

 bunlaruñ mertebesi óaòdan ŝenā 

 oldı resulden bir zebūnlar danā 

 vaóiyle düş oldı bunlara Ťayān 

 anuñile òıldılar bunlar beyān 

 cebrāÿýl daõı bulara gelmedi 

 neylesün óaòdan icāzet olmadı 

 bes naëar òıldı beşinci ol Ťazýz 

[87b] cūş idüben uyandı baór-ı temýz 

 bu beşinci zebreden rūóu’l-muóýb 

 òısmet etdi defŤa ol šāniŤ muóýb 

 çün tamām oldı gürūh-ı enbiyā 

 bes muóibler evliyādur evliyā 

 bunlara manšıb-ı velāyet virilür 

 ol velāyet kim bularda görülür 

 çünki bildüñ bir kimesne velýdür 

 şöyle bil o óaòòuñ òudret elidür 

[88a] cümle õalòuñ serveridür evliyā 

 bes anuñçün şöyle medó etdi õudā  
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 òavlühü teŤālā elā inne evliyāÿullāhi lā õavfun Ťaleyhim ve lā hum yaózenūn35 

 muŤcizātile velāyet birdürür 

 šadefüñ òıymeti çün bal-dürrdürür 

 illā ki êikrinde ayru söylenür  

 bir edebden ötrü óazer eylenür 

 lā-nebý baŤdi buyurdı mušţafā 

 ol óabýbi server-i òalb-i šafā 

[88b] yine altıncı naëar òıldı celýl 

 cūşa geldi yine ol baór ü cemýl 

 çünki zebre baġladı  deryā-i cūd 

 hem Ťārifler rūóı andandur vücūd 

 maŤrifet ehlidürür bunlar velý 

 maŤrifetdür êikri vü fikri dili  

 bir naëar òıldı yine ol paò êāt  

 êāhidüñ cismine andandur óayāt 

 bunlara eyle verildi mertebe 

[89a] ol sebebden düşdi bunlar terettübe 

 bir daõı òıldı naëar rabbi’s-selām 

 andan oldı Ťābidüñ rūóı tamām 

 bes şerýŤat şarţlarını dutdılar  

 anuñile oynadılar ütdiler 

 hāla ţoòuzıncı naëar òıldı Ťaţūf 

 cūşa geldi defŤa ol baór-ı rūf 

 zebre-i ţoòuzıncıdandur üc gürūh  

 õālý olmaz bunlar gele deşt kūh 

[89b] bunlaruñ müÿmin biri münkir biri  

 biri münāfıò cehennemdür yeri 

 tafšýl-i ervāó kim uş oldı tamām 

 görelüm ecsāma kim olmış ýmām 

 õatm-i ervāó eyledi perverdigār 

 Ťarş merciŤ òıldı evvel cümle kār 

 Ťarş olupdur çünki ecsāma ýmām 

                                                 
35

 “Bilesiniz ki Allah’ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus, 62. ayet) 
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 gökleri tertýbile dizdi tamām 

 yerde ilk mekkeye bünyād eyledi 

[90a] ismini beytü’l- Ťatýò yād eyledi 

iõtitāmı alt[ı] gün dutdı òarār  

cümle yer ve gök vücūd buldı ey yār 

bunca ervāóile ecsām-ı celýl 

 ol deñizden yaradupdur añlaġıl 

 remzile bu Ťālemi ţāò eyle 

 üstüñe çarõı muŤallaò eyledi 

 maŤden ü cāmid ve hem vaóş ţuyūr 

 bunları yerlü yerince ţurġurur 

[90b] ins cinn daõı óayvān melek 

ţoldurupdur der-zemýn ne  felek 

bunca ešnāf-ı Ťālem per eyledi 

kendi arada mestūr eyledi 

  görindi cümle ešnāf oldı müÿtem 

bulara ol seni òıldı mükerrem 

cümleden çünki seni òıldı ol õāš 

aña lāyıò gerekdür şükr-i sipās 

evveli sevdi yaratdı ol seni  

[91a] añlariseñ Ťāşıòuñdur ol ġaný  

şimdi ol maŤşūòdurur sen Ťāşıòı 

ol ki cān virüp bulasın maŤşūòı 

cānla Ťāşıò olan maŤşūò olur 

  Ťaşò ilinde maŤşūòı Ťāşıò bulur 

ţālibseñ ol dýêārı görmege 

günde biñ òašd eyle cānı vermege 

cānı ver kim cān bulasın muţlaòā 

cāna òıymayan velý ermez óaòòa
36

 

[91b] ol yoluñ ser-māyesi hem cān gerek 

 dün gündüz yolda sergerdān gerek 

                   temennā 

                                                 
36

  Bu beytin metin için pek çok defa tekrarlandığı görülecektir. 
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 óaò teŤālā raómet etsün ol òula 

 õilŤatı nūr ţonları óulle ola 

ol ki bunı oòuyup ya diñleye  

bu faòýrüñ rūóuna raómet diye 

yā ilāhý rabbenā ve hablena
37

  

fażluñ enŤām eylegil bu miskine  

[92a] her kime fażl-ı ilāhi baõş ola 

 óubbı anuñ her göñülde naòş ola 

 cānı virgil cāna irgil cānı bul  

 Ťacizken var Ťālemüñ sulţānı ol  

      bāb 

der beyān-ı maŤrifet-i ilāhý ki bir gerdūn cemýŤ 

 وجود مكّلف رافرض الزم است ازجن واالنس و ملك بس ای طالبآن حق و وای عاشقان بدیذ ار مطلق وی پی

 جعللكم ودل نكشادن باب مغلق یّسر كماهلل المشيتە الی سبارالّرساد واعّزكماهلل فی الّرارین   [29]وی یا جان 

دالمعرفت والمغفرة بلطفهە وكرمەاه    imdi ey Ťazýzān bilüñ ki maŤrifet-i ilāhý cemýŤ-i vücūd-ı 

mükellef üzerine farż lāzımdur bu dýllerle ki óaò tebāreke ve teŤālā celle celālehü 

kelāmında buyurmışdur òavlühü ve mā õalaòtu’l- cinne ve’l-inse illā li yaŤbudūný 38 

yaŤni allah tebāreke ve teŤālā buyurur kim [93a] yaratdum ben cinn ü insi illā baña 

Ťibādet etsünler içün dedi ve ehl-i teÿvýl daõı demiş kim yaŤbudundan
39

 murād 

yaŤrufūndur
40

 yaŤni Ťibādetden murād óaòòı bilmekdür bes òulluò õōd óaòòadur kişi 

óaòòı bilmeyince òulluò nece òula imdi evvel bilmek gerek ve andan òulluò asān ola 

bes tañrıyı bilmek göñül Ťibādetidür zýrā kim fikirle olur ve ehl-i taóòýò ider her 

aŤżānuñ [93b] Ťibādeti vardur bes göñül Ťibādeti tefekkürdür ve hem aŤżālarda eşref 

olan göñüldür bes Ťibādeti daõı şerýfdür dir imdi bu kelāma tašdýò etmek bize lāzım 

düşdi bu vechile ki óażret-i nebi a m  buyurmışdur tefekkürün sāŤatün õayrun min elf 

senetin ţaŤtin41 ve daõı bir yerde buyurur ki el- aŤmālü bi’n-niyyāt 42
 bes maŤlūm 

oldı kim göñül Ťibādeti sāyir Ťibādet üzerine eşrefdür [94a] imdi tefekkür maŤrifete 

allah Ťibādet-i òılupdur bes Ťazýzān óaòòı bilmekde söz çoò Ťallemkümü’l-lah biŤavn 

                                                 
37

 “Rabbimiz bize (gözümüzü aydınlatacak eşler) bağışla” (Furkan, 74. ayetin bir kısmı) 
38

 “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56. ayet) 
39

  İbadet ediyorlar. 
40

  Biliyorlar. 
41

 Hadis: “Bir saat tefekkü,r bin sene ibadetten daha hayırlıdır.” 
42

 Hadis: “Ameller niyetlere göredir.” 
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hidāyeteh ve befażlih ve keremeh vel’-óamdüli’l-lahi rabbi’l-Ťālemýn 
43

 ki bize kitāb 

ve resul virüpdi anlardan meşrūŤāt ve maŤòūlāt terbiyet olunup mefrūżāt ve 

mendūbāt ve evāmir nevāhý  bilindi bes ey tañrı òulları şöyle bilüñ kim enbiyā ve 

evliyā [94b] óaò kelāmına muõālif kelām etmezler nitekim óażret-i resūl Ťaleyhi’s-

selām buyurmışdur ki feen Ťarżet menni şeyÿen ve Ťarżvā ilā kitābu’l-lahi teŤālā ve 

eyyüefòıha fā òabluhü ve illā feredduhü44
  yaŤni eyder eger benden size bir nesne 

Ťarż etseler peyġamber buyurd(ı) veyā işledi diyü gerek dirsiz anı òur’āna Ťarż edesiz 

eger muvāfıò gelürse dutasız ve illā redd idesiz ve daõı [95a] bir yerde buyurmışdur 

men reāni feòad rāyü’l-óaò45
  meger ki ol zamānda anı šınayugelürlermiş ki gerçek 

peyġamber midür yoòsa yalan mıdur diyü bes Ťazýzler siz şöyle bilüñ ki her kişiye 

allah tebāreke ve teŤālādan Ťalā òarara òısmet ki verilmişdür ol virilen òısmetde luţf 

òahrdan elbetde mevcūddur velý baŤżı ol kendüye virilen òısmetüñ nūrına [95b] 

muteŤalluò olurlar imiş ve daõı ol nūr-ı nebýye maëhar düşermiş ve bunlar ol nūrdan 

aómed-i maëhar-šıfat ilāhı tam görürler imiş ol sebebden ýmān-ı şehādet getürüp 

müÿmin olurlar imiş ve baŤżı ol òısmetüñ keŝāfete ëulmet òahrına müteŤalluò 

olurlar imiş daõı ol óayl-i ëulmetden resūli kemā yenbaġi göremezler imiş ol eclden 

[96a] eyderler imiş ki bizi daŤvet òılmaġa seni tañrı mı gönderdi ol daõı eydermiş ki 

belý ve anlar eyderler imiş bu kitāb daõı anuñ kelāmı mıdur ol eydermiş belý ve anlar 

eyderler imiş imdi bize ol tañruñı göster emrini ol bize  kendü söylesün dirler imiş ol 

cihetden óażret-i nebý buyurmış ki men reānı faòd rāyü’l-óaò dirmiş yaŤni siz evvel 

beni [96b] göremezsiz óaò tebāreke ve teŤālā õōd laţýf pāk münezzeh leyse ke 

miŝlihidür
46

 siz anı nece göresiz dedügi olur ki benüm nūrum anuñ nūrıdur ve sözüm 

anuñ kelāmına tābiŤdür ve bu kitāb anuñ kelāmıdur ve ben anuñ kelāmına muõālif 

söylemezin demek olur yoòsa ben êāt-ı òadým- óaòòum demek olmaz óāşā ve daõı 

bir yerde buyurmışdur el-müÿmin mirātü’l müÿmin47
 yaŤni müÿmin [97a] òalbi 

emýn olıcı demek olur óaòòuñ birligine iki demekden ve bir òaç demekden ve gelür 

gider demekden ve irkek dişi demekden ve kitāb resūl ve melek tañrı göndermiş 

degül demekden ve óaşr neşr yalan demekden bes müÿmin emin olıcı demek olur bu 

êikr olan nesnelere inkār-ı gümāndan imdi siz daõı gümāndan emýn olsayduñuz 

                                                 
43

 “Allah size cömertliğiyle yardım etsin ve yol göstersin. Alemlerin rabbine hamd olsun.” 
44

 Hadis: “Bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak.  O gün Kur’ân’a başvurunuz. hiçbir 

hadisim Kur’ân’a aykırı olamaz.” 
45

 Hadis: “Her kim beni görürse Hakkı görmüş olur.” 
46

 “Onun eşi gibi değildir.” (Şura, 11. ayetin parçası) 
47

 Hadis: “Mümin, müminin aynasıdır.” 



 

110 

 

müÿmin olurduñuz ben size āyine [97b] düşürdüm ve daõı allah tebāreke ve 

teŤālānuñ biñ bir adı vardur bir adı müÿmindür ben maëhar-ı šıfāt-ı ilāhýyüm siz 

allahuñ nūr šıfātını bende görüb ýmān-ı şehādet òılurduñuz didügi olur bes ey 

Ťubūdiyyet daŤvāsın òılup tañrıya òul derilenler bilmek gerekdür anı kim óaò 

tebāreke ve teŤālā cemýŤ ţavāyifi yaratdı tamām etdi ve bunlaruñ içinde sizi 

mükerrem ve muóassen [98a] òıldı ve nüzhet nūrını kendüye perde dutup gizlendi ve 

daõı êevrāò-ı óikmetile sizi bu dünyā mülkine šaldı ve daõı size Ťaòlı ve nefsi yoldaş 

òıldı ve erkek ve dişi ve baġ baõçā ve elvān niŤmetler daõı verdi ve kitāb risāle size 

irşād òılup Ťaòl-ı nūrile hidāyet revzeninden kendüyi ţuydurup evāmir nevāhý daõı 

bildürdi kim Ťaòılla tašarruf [98b] edüp iòtiżā-i nefsi ve cānı müretteb ve müheyyā 

edesiz ve daõı aõir sizi òabdan òaba koyup bu fenā mülkden çıòaracaġın daõı 

bildürdi nitekim buyurur òavlühü teŤālā minhā õalaònā küm ve fýhā nuŤýdüküm ve 

minhā nuõricüküm tāreten üõrā 48 ve daõı dünyā òumaşına maġrūr olmañ sehldür 

diyü bildürdi nitekim buyurur òavlühü teŤālā òul metāŤu’d-dünyā òalýlün ve’l āõıretü 

[99a] õayrun li menitteòā49
  bes ey tañrıya òulluò daŤvāsın òılanlar eger gözlerüñüz 

ol êāt-ı òadýmüñ celle Ťazze laţýf dýêārın görmege müsteóaò olsaydı sizüñ muòteżā-i 

nefsünüzde hezār bý-edeblük vardur sulţān óużūrunda anları nece idebileydüñüz 

şimdiki óālde anı görmedüñüz ki kendü êevò šafalaruñuz içinde hezār rüsvāyluò 

edersiz ki eger birübirüñüz ţuyaydı masõara olurduñuz [99b] ol bý-hidāyete ve bý-

zevāl õōd sizüñ göñlüñüzden geçeni bilür nitekim kelām-ı òadým içinde yād òılur 

òavlühü teŤālā innehü Ťalýmun biêāti’š-šudūr 50 el-ayeh51 imdi bilüñ ey yalancı òullar 

tañrıya òul peyġambere ümmet ve evliyāya šādıò geçersiz allahuñ her yerde óāżır u 

nāżır olup göñülden geçeni bildügine özüñüz müÿmin dirülüp dilüñüzle iòrār 

ederken dürlü fesādlara fāŤil dāll olup [100a] tezvýr-i şehādet edüp yemýnler idersiz 

neçe maëlūmlar incidüp birübirüñüze egri baòup her dem yıòılduġın istersiz bu 

óaòda óażret-i resūl  مع   buyurur ki lā yüÿminü eóadüküm óattā yuóibbü li eóýhi mā 

yuóibbü li nefsihi 52
 yaŤni birüñüz müÿmin olmaz bir òarındaşını kendü nefsi gibi 

sevmeyince bes bu óadýŝ mūcibince birüñüz müÿmin olmaz bu šıfātları kendüden 

                                                 
48

 “(Ey İnsanlar!)Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir 

daha çıkaracağız.” (Taha, 55. ayet)   
49

 “De ki : “Dünya metaı (menfaati) azdır ve ahıret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır.” 

(Nisa, 77. ayetin bir kısmı) 
50

 “Muhakkak ki O (Allah) sinelerde olanı en iyi bilendir.” (Fatır, 38. ayetin bir kısmı) 
51

 Ayet 
52

 Hadis: “Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş 

olmaz.”  
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òaţŤ [100b] itmeyince hem tañrıya dürüst òul olup her yerde óāżır ve nāżır olup 

göñülden geçeni bildügine vāòıf olan kimesne hem allahdan òoròar hem utanur 

anlaruñ gibi işine yaòın olmaz zýrā ki òul mevlā naëarında edebsizlük mi ider  ve 

hem òul olana lāzım ve lā-ebed olan budur kim mevlāsın gözüyle ve hem işi mevlā 

sözin diñleyüp ve anuñ rıżāsın istemek ola ve daõı [101a] óażret-i aómet Ťaleyhi’s-

selām buyurmışdur ki ed-dünyā cesrü’l-aóıret 53
 didügi mūcibince kişi kibri üstinde 

ŝebāt-ı òarār murād edinmeye hemān bugün yarın dimeyüp güc sefer yaraġın düze ve 

kimesneyle düşmān olup óaòòında yaramaz šanmaya ve ţāòati yetdükce óaò yolına 

iósān ide ve her kimesneye iyilük šana zýrā şöyle óaòýòat bilüñ óaò tebāreke ve 

teŤālānuñ imāret-i rumūz-ı [101b] óaòāyıòı bu üc òapuda mevcūddur evvel şerýŤat 

òapusı ulu òapudur ki bunca aòvāl mermūzāt ve ifŤāl musavverāt ve żamāyir-i 

muġlaò eger ţarýòatde eger maŤrifetde ve eger óaòýòatde bi’l-külli şerýŤat içinde 

mevcūddur niteki kelām-ı òadým içinde buyurur ve lā raţbin ve lā yābisin illā fý 

kitābin mübýn54 ve buña muvāfıò kelām-ı òāyÿildür raómetu’llahi Ťaleyh eş-şerýŤat 

şeceretin ve’ţ-ţarýòat iġšānihā [102a] ve’l-maŤrifet evrāòihā ve’l-óaòýòat eŝmārihā 

feen lem yekün şecera keyfe yekūn iġšāniha ve evrāòihā ve eŝmāriha 55
 bes şol ki 

iŝbāt kelām-ı òadým veyā óadýŝ-i nebýdür amennā ve šaddaònā 
56

ve şerýŤat daõı Ťaòl 

üzerinedür ki óaò bāţıldan Ťaòılla farò edilür niteki resūl  مع  buyurur el-Ťaòl nūrın 

fý’l- òalb yefriò bih beyne’l-óaòò ve’l-bāţıl 57 bes şeriŤatden oòıyup diñlemekdür ve 

diñleyüp [102b] Ťaòl òuvvetiyle añlamaòdur ve bilmedügin šorup işitmekdür ve 

işidüp dutmaòdur meŝelā şerýŤat óazýne òapusı gibi düşmişdür bilā-teşbýh gülistān ve 

bostān óavālisi gibi meêkūrāt cümle beng içinde mevcūddur anuñçün ehl-i şerŤ olan 

kimesne bilmedügin šormaò farżdur niteki òur’ān-ı  òadým içinde buyurur fesÿelū 

ehle’ê-êikri in òüntüm lā taŤlemūn 58
 ve ikinci ţarýòat òapusıdur bu daõı ulu [103a] 

òapudur ammā bir òadem şerýŤatden içerüdür ve eger ţaşra deseñ küfürdür ve 

ţarýòatdan murād yürimekdür ve yürimekden murād istemekdür ve üçinci maŤrifet 

òapusıdur maŤrifetden murād bilmekdür ve bilmekden ţalebdür ve andan murād 

                                                 
53

 Hadis: “Dünya ahıretin köprüsüdür.” 
54

 “(Yerin karanlıkları içinde) yaş ve kuru bir dane yoktur ki Kitab-ı Mübin’de (açıklanmış kitapta) 

bulunmasın.” (En’am, 59. ayetin sonu) 
55

 Hadis: “Şeriat (bir) ağaçtır, tarikat onun dalları, marifet onun yaprakları ve hakikat onun 

meyveleridir. Ağaç yoksa onun dalları ve yaprakları ve meyveleri nasıl olur.” 
56

 Amenna ve sadakna: İnandık ve tasdik ettik 
57

 Hadis: “Akıl, doğru (hak) ve yanlışı (batıl) birbirinden ayırt edebilmek için kalpte tecelli eden bir 

nurdur.”  
58

 “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nalh, 43. ayetin bir kısmı ) 
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bulmaòdur ve ammā maŤrifet iki nevŤidür biri maŤrifet-i kesbýdür ve biri maŤrifet-i 

keşfýdür ve maŤrifet-i kesbý ëāhiren uŤlūma müştaġil olmaġıla daõı bulunur ve ammā 

[103b]  maŤrifet-i keşfý hidāyet-i ilāhýdür ve dördünci óaòýòat òapusıdur allahümme 

erzuònā bā-õavāný’ţ-ţālibý ve óaòýòatden murād görmekdür ve görüp erişmekdür 

yaŤný resýde-i tām bulup bilā- noòsān olmaòdur ve cümle şeriŤat ţarýòat maŤrifet 

óaòiòatiçündür ve bunlaruñ her birinüñ eţbāòınca şarţları vardur ve illā kelām ţavýl 

olur söz evveline gelelüm inşāallahü teŤālā59 

[104a] didi yaratdum ben cinn insi 

bilüp illā dutalar baña insi 

ţaleb eyleyeler beni bulalar  

neki ben dirsem anı òılalar 

  ţaleb oldur ki anı cān-ı dilden 

çıòarmaya düni gündüz göñülden 

var ey ţālib der yalan iki yüzli 

yalancı daŤvasında egri sözli 

yüri ţāliblerüñ vardur nişānı 

[104b] velikýn degme kimse bilmez anı 

meger irişmedük daõı bu sırra 

anuñçün yoò ţalebüñ vašl-ı berre 

ţaleb sen bil ki Ťaşòuñ peşrevidür 

  velý Ťāşıòlaruñ dün gün evidür 

 anı bilgil ki bundan sen gidersin 

 dutamazsın velikýn terk idersin 

 anı iste hemān ko ayruġını 

 eger añlarsañ óaò buyruġını         

[105a] niçün uzanmaduñ ašıl vaţāna 

ki virdüñ Ťömrüñi bunda ziyāna 

düni gün baġ baõçādur ţalebüñ 

šaòın Ťaksi döner bir gün dōlābuñ 

 bıraġursın baġ baõçā vü mālını  

hemān yoò yere çekersin vabāli 

bulaşup çirkefe hā dürişürsin  

                                                 
59

 “Allah’ın izniyle” 
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saġışlu menzile týz irüşürsin  

hemān šanma ki òalduñ cāvidāný 

[105b] neçe birüñ yapışursañ òorsın anı 

elüñi çekmedüñ malıñı fenādan 

hýç añmazsın óaòòı şükri ŝenādan  

eger benden šorarsañ çek elüñi 

  ţurugel óaò yoluna baġla belüñi 

óayf degül mi Ťömrüñ geçüresin 

verüp şerbet diyü zehr içüresin 

Ťömür didükleri oldur ki yola 

boyun urup göñül óaòòıyla ola 

[106a] bu dünyā mióneti saña ţolaşdı 

õaberüñ yoò oñulmaz rence ulaşdı 

meger òarındaş gözüñ añlamaz ola 

òulaġuñ óaò sözi diñlemez ola 

  ki Ťibret görüben bundan geçesin 

ya óikmet işidüp gözüñ açasın 

tecemmül  şeyle ţolaşmış özüñe 

 òazanduġuñ óicāb olmış gözüñe 

 gör imdi sen bu nefsüñ muòteżāsın 

[106b] üşürmiş başuña dünyā belāsın 

ţolaşdurmış seni bu mülki māla 

giriftār eylemiş rüsvā-yı óāle 

òāniŤ olma bu dirlige ey yara 

  bıraò bunı bir özge dirlik ara 

bunuñ içinde dutarsañ özüñi 

elüñle sen òaralarsın yüzüñi 

niçün ki bunda óaòòı gözlemezsin 

erenler yolını hic izlemezsin 

[107a] seni bunda yine gönderdi ol óaò  

fikir eyleyürin bir kendüñe baò 

gör özüñde ki óaò buyruġı var mı 

ya anuñ emrine òalbüñ uyar mı 



 

114 

 

  bārý fikir eyle bunda ya ne geldüñ  

ne òazanduñ ne dutduñ ney bulduñ 

seni gönderdiler bunda gelesin 

yaraò düzüp gerü yolda olasın 

niyāz idüp õayırlar işleyesin 

[107b] dimediler ki nefsüñ besleyesin 

óaòòiçün yedüresin aş etmek 

gerekdür òula mevlāsın gözetmek 

didi kim dün gündüz beni òıl yād 

  tażarruŤ idüben zārı vü feryād  

verüp õayır šadaòa eyle iósān 

òonuòlatursa ve ger ehl-i ýmān  

eger ġani olasız çoò ola māl 

benümiçün òılasız ulu aŤmāl 

[108a] Ťimāretler vü köbriler yapasız 

baña şol resmile her dem ţapasız 

ferāyiżlerüme òāyim olasız  

rıżāmı avlayup raómet bulasız 

  yalın òullarumı  hem ţonadasız 

 yetýmler göñlini emýn idesiz 

òonuòlarum gelicek õōş dutasız  

benüm fażlumı anlardan utasız  

gelüp bunda hic añmaduñ sen anı 

[108b] gözetdüñ şerbet ü laómile nānı 

Ťaceb derde ulaşduñ sen ey yāra  

nece òul olasın perverdigāra  

gerekdür saña çıraò yandurasın   

  ţoyurup ac šusuz òandurasın 

işid ibrāhýme ne dir kerými 

senüñ òonuġuñdan õōş dut benümi 

šorar ibrāhým aña yā ilāhý 

ey cümle òullaruñ peşt- penāhı 

[109a] bularuñ daõı bir narõı mı olur 
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òonuòdan òonuġuñ faròı mı olur 

buları mürüvvetüñden baña bildür 

bileyin eyü òanòı yatılu kimsedür 

  cevāb geldi buña kim ey õalýlüm  

oñat gözle benüm zinhār dileyelüm 

senüñ konuġuñ oldur seni bile 

yāõūd biliş ola ammā bile  

benüm òonuġum oldur ki ġarýbdür 

[109b] ne sen anı ne ol seni görüpdür 

 ġarýbler vekiliyüm saòınasın  

 sözümi òulaġuña daòınasın 

 eger ki bir ġarýbi incideler 

 aña õōr baòuban melūl ideler 

 şu Ťizzüm óaòòıçün òomazum anı 

 bozarum evini ya õānmānı 

 ġarýbe kim olar óürmet òılurlar  

 yaòın bil bārýye òurbiyet bulurlar       

[110a] ġarýblere o pādişāh-ı Ťālem  

òıla Ťizzet niçün sen baòasın kim 

òul olan tañrıya şeyle òılınur 

anuñçün yapılur òabri bilinür 

  cihānuñ mālını ger sen diresin  

yaşuñ biñ ola nefsüñe viresin 

anuñ êerrece yoò saña ŝevābı 

eger añlarsañ diñle cevābı 

óaòòiçün birini anuñ viresin 

[110b] o cān ilinde ne gelür göresin 

birine yedi yüz loòma gelür 

òıyās it sen yedügüñden ne olur 

bu sözi òavlimden söylemezin 

  anı šanma õırātā eylemezin 

olar inanmaya ger ola Ťāmmý 

buña ţānıòdurur tañrı kelāmı 
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meŝelü’l-leêýne yunfiòūne emvālehüm fý sebýl 

kemeŝeli óabbetin enbetet sebŤa senābile 

[111a] fý külli sünbületin miÿetü óabbetin 
60

 el-ayeh61 

 bulardan irişür tañrıya ādem 

 bularuñla olur ādem mükerrem 

 bulardan olmayan hic adem olmaz 

 çü dýv-i ehrimendür òadem olmaz 

 olar kim bay eger yoòsul olalar 

 ne mümkün tañrıya ki òul olalar 

 oları belki òavmi Ťanterýdür 

 adem šanma ki dývüñ kem-teridür 

[111b] eger fıršat gireydi eline 

raóm etmezdi bir tañrı òulına 

óaòòuñ emrinde böyle olıcaòdur 

cehennem bunlaruñla ţolıcaòdur 

  Ťazāzil hem o vaòtin cenk edüpdür 

òaçan laŤnet olup andan gidüpdür 

diyüpdür cümlesini azduram ben 

meger maõlašlar ola yazduram ben 

eyitdi óaò teŤāla ol dem anı 

[112a] óaòýòatdür bu söz yoòdur gümānı 

dedi senüñle ţolduram ţamuyı 

saña anlardan uyan heb òamuyı 

 òavlühü le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiŤake minhüm ecmeŤýn 62 

  işitdüñ uşda iŝbāt-ı cevābı 

ayırma zinhār özüñden šavābı 

kişi kim kendü dývinden seçile 

vücūdunda õazāyinler açıla 

vücūduñ òaldurasın müktemini 

[112b] dāyim seyr idesin cān iòlýmini 
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 “Mallarını allah yoluna harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir 

tohum gibidir.” (Bakara, 261. ayetin bir kısmı) 
61

 Ayet 
62

 “Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” (Sad, 85. ayet) 
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 kişi mevlāya irmege ki yıla 

 kemālinden ol aña òarşu gele 

 işid ne dir o raómān pādişāhı 

 raóým leyse ke miŝlihi ilāhı 

 eger kim gelse benden yaña sübrā 

 varam òarşu aña êirāŤ kübrā 

 eger baña gele ol kim êirāŤā 

 varam ben aña òarşu ţūl bāŤā 

[113a] ki añla ey òarındaş sen bu sırrı 

gör aõi òulına ol luţf-ı berri 

eger bir dünyā begine varasın 

dileyesin ki içerü giresin 

  hemān ol dem zebānýler erişür 

Ťamūdlariyle dögmege girişür 

eger görüp daõı ol beg òakımaz 

saña gel diyüben yaòın oòımaz 

o miòdāriyle seni õōr gözedür 

[113b] òapuda sekileri nā-õōş bezedür 

seni bir itce dutmaz ol arada 

òādir degül ki bir òıluñ yarada 

gör imdi sen o òayyūm ilāhı  

  ki oldur pādişāhlar pādişāhı 

bu óālümüzle ki aña varavuz 

dileyevüz ki içerü girevüz 

ve hic redd etmeye andan o bizi  

òabūl eyleye işbu óālümüzi 

[114a] daõı ol òapudan yeg òanda ola 

 ki vara dāyim adem anda ola 

 daõı anuñ rıżāsın kim bulasın 

 o òudret eline hem yeg olasın  

 hemān anı göre seni görenler 

 òamu ol nevŤýyle geçdi erenler 

 diyüpdür ol muóammed müsteŤānı 
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 hemān gördi anı ki men reānı 

 anuñçün eyle dimişdür o muõtār 

[114b] šalavāţ rūóına her demde šad-bār 

neçe muŤciz ki görünirdi andan  

yedi òudretdür ol işler bāţından 

velý eyle degül ki óaò teŤālā 

  odur êāt-ı òadim-i muţlaò teŤālā 

  anuñ êātında bāţıldur bu efkār 

muóāldür óāšıl olmaz anda ol kār 

işütdüñ ey birāêer uşbuları 

dutup nefsüñ başına ver yuları 

[115a] öñüñ düşür elüñ çek bu fenādan 

Ťurūc iste rücūŤ it bu dünyādan 

eger derseñ ki gitmezem bu mülkden 

gözet senden geçeni ayırdan elekden 

  bu söz degül bunuñla ölmezsin 

ya makšūduñı bunda bulmazsın 

seni bunda òomazlar deróālüñe  

hic eglenme durugel gir yoluña 

göre senden ilerü şol geçeni 

[115b] bu fāný dünyeden şerbet içeni 

diyeyin bir õaber saña õulāša 

cānile diñle òalbüñ verme pāša 

eger Ťömrüñ senüñ ki yüz biñ ola 

  yönelürsin Ťāòıbet sen o yola  

muóammed çün diyüpdür ki zindān 

óaòýòatdür bu sözi gel yaòýn dān 

 çün oyaladur yola dutġıl yüzüñi 

bu zincýrden õalāš eyle özüñi          

[116a] cihānuñ rengini elden bıraòsañ 

daõı kimisin özüñe ţoġru baòsañ 

anı òıl kim ola óażretde maòbūl 

seni sen begenüp šanma dürüst òul 



 

119 

 

  emýn òılsun özini óaò belādan 

añanlaruñ bu miskini duŤādan 

yā ilahý rabbenā ve hablenā 

fażluñ enŤām eylegil bu miskine  

her kime fażl-ı ilahý zād ola  

[116b] òanda olsa ol kişi azād ola 

cānı virgil cāna irgil cānı bul 

Ťabdken var Ťālemüñ sulţānı ol  

neŝir  der- beyān-ı óikāyet mūsā ki ez-āferýden dünyā necden suÿāl gerd 

gel ey òarındaş fikr it bu cihānuñ fenāsını kim neçe elvān ecnās maõlūòāt gelüp buña 

muókem yapışup her biri benüm diyü biribiriyle neçe cenk ve cidāl Ťadāvet ve 

muóārebe òılup geçdiler ve bunlaruñ bir neçesi [117a] biñ ve bir neçesi on biñ 

yaşardı anlar bunı dutamadı bes maŤlūm oldı kim buña göñül baġlayanlar cehd idüp 

êerrece nesne utamadı bir gün mūsā  a m dünyā yaradılduġından bār-ı teŤālāya suÿāl 

etdi eyitdi yā ilāhý bu dünyā yaradılalıdan berü ne kadar yıldur didi allah tebāreke ve 

teŤālā cevāb virdi ki yā mūsā sen żaŤýfsin senüñ [117b]Ťaòluñ anuñ óesābına ţāòat 

getiremez didi mūsā eyitdi yā ilāhý hāliyā õaber vir göreyüm didi bār-ı teŤāla eyitdi 

dünyāyı yaratmadum neçe zamān geçdi ve andan bir ulu şehir yaratdum yetmiş bu 

dünyā miòdārınca  ve ol şehri õardal danesiyle ţoldurdum 63
 ve andan bir òuş 

yaratdum ve ol òuşa günde on dāne öyün taòdýr etdüm ve Ťömrin ol dāne dükenince 

òıldum neçe müddet zamān geçdi ol [118a] òuş dāne týz dükene diyü òoròdı günde 

ţoòuz dāne yer oldı hāliyā sözi muõtašar òılalum günde sekiz dāne ve yedi ve altı ve 

biş ve dört ve üc ve iki ve bir dāne yer oldı ve günde bir dāne yerken haftada bir dāne 

yer oldı ve ayda bir dāne ve yılda bir dāne yer oldı ve yılda bir dāne yerken hemān 

bir dāne òaldı ol bir dāneyi aġzında biñ yıl [118b] dutdı ve anı kim yutdı ol òuşuñ 

vaŤdesi tamām oldı imdi yā mūsā bir şehir ţolusı õardal dānesinüñ óesābına Ťaòluñ 

ţāòat getüribilür mi didi mūsā bunı işidüp müteóayyir òaldı ve suÿālinden Ťacz olup 

allahümme lā-bidāyetihi lā-evveliyyetike ve lā-nihāyiti lā-óariyyetike ve lā-yedrik el-

Ťuòūl evšaf Ťażametike yā rabbý didi [119a] var ey birāêer imdi eger Ťaòluñ varsa 

yola òadem vurıgör devlet saña yarsa anlar ki biñ yaşadı gördüñ bāòý òalmadı mülk-i 

maòām dutanlar bir êerresin almadı sen õōd bu az Ťömrile bil ki hic dutmazsın 
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  Bu cümle metnin kenarından bu kısma eklenmiş. 
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fitnedür aldur seni bir çobān utamazsın var imdi elden bırāò süñüsini sen bunuñ şeyle 

cānuñdur avad getürüp atmazsın 

          temennā 

[119b] ey yārenler raómet olsun òutuñuz 

dervýşe bir pāre òulak dutuñuz  

diñleyelüm bu maóalde ne demiş 

bize ne dir görelüm ne söylemiş 

   merŝiyye 

gel ey ġāfil gözet kār-ı zamānı 

erenler andan aldı armaġanı 

eger ţālibseñ ol bāòý mülke 

elüñ çek özüñe terk it cihānı 

[120a] bu dünyānuñ pāsından pāk olıgör 

gelüp irüşmedin Ťömrüñ õazānı 

cihānı berk dutana hem-dem olma 

eger cānuñ ola terk it sen anı 

  óaòòiçün didü kim el šuna saña 

vir elüñde ne ţutarsañ olanı 

senüñ olan o óaòòa virilendür 

Ťabeŝ gider anuñ girü òalanı 

 òazanup irgürüben yere òoyanuñ 

[120b] gider kendü òalur anda ýmānı 

olar kim çün òazancın yalñuz yer 

ādem šanma behaymedür yabānı  

ehildür ol kişi ıššıÿı koyup 

  òabūl etmez göze göz bu ziyānı 

cihān gelgec evidür òo ţayanma 

yere òoydı falān ibni falānı 

hā deyince göresin fāný devrān 

bilürsiz eyler ol pir ü civānı  

[121a] neçe merdān yutmış bu òara yer 

ki on batman var imiş boz doġanı 

òanı şol il şehre óükm idenler 
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òara ţobraòlar olmış sāye-bānı 

  ya şol zerrýn sarāylar düzenler 

yatur şimdi òabūl etmiş yabānı 

kiminüñ kemüginden eŝer var 

kiminüñ òalmamışdur hic nişānı 

yatur bunca zamān yer òabżamışdur 

[121b] adın šorsañ kimse bilmez anı 

òarışup yerile yek-sān belürmez  

yılın šorarsañ yoòdur payānı  

kimi gördüñ ki bunda òaldı bāký 

  meger söylenür ola destānı 

şunı şeyle görüp ne õōş ţolaşduñ 

olar gitdi ţuta mı bu òalanı 

fenā meclýsdür şerbet içürüp 

düşürür neçe faġfūr óaòānı   

[122a] eriseñ ţur erenler izin izle  

òılaġuz dutma degme òarţabānı 

yeyüp içmege òalma hem-çü óayvān 

gelüp sürer seni mülküñ çobanı 

  neçe bir geçüresin Ťömrüñi 

neçe bir söyleyesin bu yalanı 

saòın sevinme dünyā geldügine 

eger manšıb ola eskindür anı  

bu mālı oòşama sen tekye òılma  

[122b] tıraşı gelmedin devşür dükkānı 

verüp cān u cihānı Ťāşıò ol kim 

zýrā Ťāşıòlaruñ óaòdur mekānı 

Ťāşıòlar ölmez imiş òanda olsa 

  velý dirlikdeymiş cāviêānı 

yoluña ţur belüñ baġla tevellý 

felekdür kimseye virmez amānı 

özüñi issine ıšmarlayuban  

hemān óaò yoluna vurġıl ţabānı 
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[123a] bāb der- beyān-ı tefekkür ve ţaleb ve suÿāl cevāb ez Ťāşıò ki çeçez ve çeküh est 

gel ey sālik tefekkür it yoluñı 

yoluñda gözle šaġuñı šoluñı 

šol ehli olma zinhār saġ gözle 

  erenler maŤberini dut gey izle 

ki anlar yolı muókem šoylamışdur 

ţalup enhār deryā boylamışdur 

tefekkürden ţaleb ţoġa özüñe 

muŤýn görüne yollar gözüñe 

[123b] ţaleb çün fikirle yoldaş olur 

 biriküp yolda hem rāzdaş olur 

 bularuñ menzili şavòa erişür 

 o şavòile bular êevòe erişür 

 o êevòile olurlar Ťaşòa hem-dem 

 ţaleb ehli bulur rencine merhem 

 bes andan šoñra ţaġlar deñizler 

 o çeşm-i Ťaşòa óicāb olmazlar  

 bu Ťaşò Ťāşıòlaruñ ki õaznesidür 

[124a] işitdüñ Ťaşòı õōd óaòòuñ nesidür 

       suÿāl  

 bir kimesne dervýşe der ey dede 

 işbu sözde müşkülüm var šabr ide 

 bu kelāmdan bir suÿāl eyleyeyin 

 òaldum uş óayretde ya neyleyeyin 

 Ťaşò nedür neden irişdi ādeme 

 kim düşüpdür Ťāleme bu zemzeme 

 nādan oldı bu göñülde bitdügi 

[124b] Ťaşò erinüñ cān baş terk etdügi 

 dervýş eyder diñleyen ki šaò gerek 

 o kelāmında òulaġı dutsaò gerek  

 bilmeye her kelām ġavġadurur 

 cāhile óaòòāný söz iġvādurur 

 ibtidā bu sözi saña kār etmemiş 
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 diñleyüp òalbüñde òarār etmemiş 

 çün suÿāl etdüñ bize söyleyelüm 

 gücümüz yetdükce şeró eyleyelüm 

[125a] ol zamānda kim yaratdı ādemi 

anda emānet òodı Ťaşò demi 

ol zamāndan berü bu Ťaşò devr ider 

Ťaşòıla kimi gelür kimi gider 

 ol nedür bilmek dilerseñ ey aõı 

 tañrınuñ sevmegidür bu Ťaşò daõı 

 iki nevŤa êikr olur der-õāš Ťām 

 kim óaòýòý kim mecāzý der-tamām 

 Ťaşò bir olur añlaġıl bellü beyān 

[125b] ol ki mechūldür bize óaòòa Ťayān 

õūb-šūret sevmek óaòýòýdür bilüñ 

óýn-i vušlat óareket etmezse bilüñ 

şol muóabbetden ki şehvet sāz olur 

  Ťaşòı anda òalb ider mecāz olur 

yoòsa ol óaò sevgisidür şeyle bil 

cezveye óaòòāný olur mı òābil 

neden oldı ādeme bu gelmegi 

söyleyelüm necedür virilmegi 

[126a] kāf nunla
64

 ayru düşdi ol zamān 

 vušlata ādemde irişdi hemān 

 çoò zamān óaòòa niyāz eylediler 

 şeyle zārı òıluban iñlediler 

 yā ilāhý vušlatuñ müştāòıyuz 

 varmaġa yol saña òanda bulavuz 

 didi ādem  òalbine kim varasız 

 anda yol vardur baña hem göresiz 

 neçe yüz biñ yıl gerekdi ādeme 

[126b] gelmege hem ol daõı vaòt deme 

šandılar bunlar adem óāżırdurur 
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 “Kün” [ol ] emrinin kef ve nun harflerini sembolize eder. 
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bu olan maõlūò içinde birdürür 

ol òadem bunlar ki ţayerān etdiler 

  ser-tā-ser gökleri seyrān etdiler 

 Ťarş kürs levó òalem seyr etdiler 

 her ne yerde ki sezerler gitdiler  

 Ťālem-i melekūt lāhut òalmadı 

 isteyüben bunlar anı bulmadı        

[127a] òaldı ser-gerdān bular çün muţlaòa 

defŤa zārı òıldılar ol dem óaòòa 

hem yine geldi õiţāb kim varasız 

ademüñ òalbüñde beni göresiz 

  didiler kim òanda ola ol yāre 

ārzū òıluban irişdiler yere 

fevò-i taót deşt-i kūhı gezdiler 

aradılar her ne yerde sezdiler 

şād u õurrem her yere ki düşdi yol 

[127b] dürlü cevherlere maŤden oldı ol 

altun gümüş daõı hem òıymeti 

Ťaşòa irenünñ az mı olur òıymeti 

ol yeri bunlar ki maózūn yürünür 

  maŤden oldı nitekim baòır demür 

yine bulınmadı anda gördiler  

bu kezin çıòup nebāta girdiler 

ol nebāt ki şāêla seyrān olur 

būy leêêetden kişi óayrān olur 

[128a] çiçegi eger yemişidür ţoġan 

gider ol ilden ile õōş armaġan 

köki veyā toõumı her derde devā 

bes anuñla nece iş òılsañ revā 

  ol nebāta óüzünle kim girdiler 

oldur ol hem bu õalāyıò yüridiler 

kim òoõarsa dimāġını teng ider  

 ger yerise oldurur yā beng ider 
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 söz budur ki hicretüñ aġusını 

[128b] bunlaruñla bildürüpdür ol ġaný 

şāê-ı vušlat fikrinüñ şavòıdur 

buy leêêet hem anuñ êevòidurur 

óüzün odur ki  hicretle yaòılur 

  hicrile şekker daõı acı gelür 

hicret-i óaò òahr-ı küllýdür bilüñ 

cān verüben vušlatı isteñ buluñ 

luţf-ı tāmmı hem anuñ vušlatıdurur 

dirlik anda bāòý ve sermeddürür 

[129a] cānı virgil cān bulasın muţlaòa 

cāna òıymayan velý iremez óaòòa 

ol yoluñ ser-māyesi hem cān olur 

cān veren o yolda õāš merdān olur 

  bes nebātdan geçdi bunlar óayvāna 

cehd iderler yol bulalar sübhānā 

çünki bunlar óayvāna irişdiler 

yol bulamazlar neçe dürişdiler 

çoò zamān geçdi bularuñ üstine 

[129b] yol buluban irmezler dostuna 

 ol zamān irişdi kim adem gele 

bu neŤāyimden aña loòma ola 

nevbeti yetişdi çün geldi ādem 

  emr olup óayvān loòma yedi hem 

bunlar ol dem ki adem òursaġına 

düşdi baòdılar šolına šaġına 

gördiler bir yol açılmış ol óaòòa 

baótlu ol dýzāra her kim baòa 

[130a] óaòòa çün yolı ādemden buldılar 

bes anuñçün böyle yoldāş oldılar 

loòmā-i óayvān andan leêêetý 

alduġuçündür iderler Ťizzetý 

  oldı kim dervýşe šorduñ suÿāl 
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  degdi cevāb daõı var mı òýl òāl 

   duŤā 

  yā ilāhý bütün olsun dünyeleri 

  kim duŤādan aña bu miskinleri 

[130b] enŤāmile fażluñı hem anlara 

oòıyuban diñleyen yarenler 

her kime fażl-ı ilāhý baõş ola 

ismi anuñ her göñülde naòş ola 

   tenbih 

  cānı virgil cāna ergil cānı bul  

  Ťacizken var Ťālemüñ sulţānı ol 

         óikāyet 

bir gün dervýş göñül depesine [131a] çıòup راحلون vilāyetin seyrān ederken tefekkür 

keyfiyyetiyle kendü özine eyder hey dervýş bōstān dānesi gibi bir yere düşüp bitdüñ 

hemān anda òalduñ mı mülku’l-lah vāsiŤdür ţur sen daõı bir köşesin seyrān etmege 

muókem belüñi baġla allaha sücūd eyleyüp teveccüh òıl diyü tedbýr içindeyken dört 

kişi çıòageldi eyitdiler hey [131b] dervýş seyrāna gitmez misin dervýş eyitdi òanòı 

ţarafa eyitdiler arż allah vāsiŤdür dervýş gördi kim bunlaruñ sözi kendü tedbýrine 

muvāfıò eyitdi õōş gidelüm didi bu mekānda bunlar ittifāò bir eylediler ţurup sefere 

òadem bašdılar dervýş bunlara eyitdi hey yārenler uşda biş kişi bir olup yola girdük 

hic birüñüzde [132a] Ťaòl var mı didi bunlar eyitdiler Ťaòlı nedersin didiler dervýş 

eyitdi işbu yola kim giderüz vaòt ola ki bir Ťaòl issi meclisine irişevüz birümüzde 

Ťaòl olmayıcaò ne anuñ sözin diñleyübilürüz ve ne õōd diñlersüz añlayubilürüz didi 

eyitdiler gerçeksin ya neyleyelüm didiler dervýş eydür Ťaòl istemegi taòdým idelüm 

seferümüz bāòý didi [132b] bunlar bu tedbýr içindeyken gördiler òarşularında bir òara 

ţaġ ţurur dervýş bunlara şol ţaġ ne ţaġ ola diyü šordı ve bunlar eyitdiler ol ţaġa  زآیآلن  

ţaġı dirler ġāyet ulu ţaġdur ve anda óikmet çoòdur allah teŤālānuñ maõlūòātında ne 

òadar cins varsa küll anda mevcūddur velýkin ġāyet deresi ve depesi çoòdur ve daõı 

yırtıcılar [133a] ve dýv ü perri ve óōş ţuyur cānlu ve cāmid ve dürlü Ťacāyibler ve 

ġarāyibler vardur ve yerler var ki hic gün doòunmaz ve eger gün doòunsa cānavarları 

ţaġılur òaçar zýrā gün bilmezler ve ammā ādem-i zād şinligi az bulunur ve degme kez 

bulınmaz diyü bu vechile õaber verdiler dervýş allah allah ol ţaġı seyrān eylemek bize 

òısmet oldı beñzerine merġūb [133b] õaber virdüñ diyügeldi eydür varalum vaòt ola 
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ki maòšudumuz anda bulavuz didi ve bunlar daõı dervýşe muvāfaòat edüp ol ţaġa 

teveccüh òıldılar hāliyā muõtašar-ı kelām vardılar irişdiler ol ţaġı seyrān edüp elvān-ı 

Ťacāyibler ve ġarāyibler temāşā òıldılar kim gözle görmeyince zebānla vašf olmaz ve 

illā ādem-i zād şinligine ţūş olmadılar  ve ammā bir [134a] yerde iki maŤcūn direk 

gördiler dört terkýbden peydā olmış ve bunlaruñ üstinde bir òubbe köşk yašamışlar ve 

ol òubbenüñ orta yerinde bir şādırvān òurmışlar çevre yanında üc yüz altmış lüle aòar 

ve bu lülenüñ her birisi bu ţaġ üstinden bir dereye baóş olur ve bu şadırvānuñ üstinde 

bir òandýl ašılmış yanar [134b] kāh olur êiyāde şuŤle virür kāh olur şuŤlesi az olur 

vaòt olur kim diñlenüp bu òubbe òarañu olur ve daõı gördiler bir zincýr var üc yüz 

altmış dāne mafšalı var bu òubbenüñ her ţarafına muókem baġlanmış var bir ucı 

òubbe ţarusında bir ţob yašamışlar aña çıòar çendān zamān bunları teferrüc temāşā 

òılup Ťaceb òıldılar dervýş eydür şol ţobda ġarýb temāşā var ola [135a] çıkabileydük 

dedi anlar eyitdiler hey dervýş aña kim çıòabilür ādem helāk olur dediler dervýş eydür 

allah erenler diyelüm vaòt ola ki çıòavuz diyü zincire ol vardı hezār cidd cehd edüp 

neçe zor zārla varup ol ţoba çıòdı çendān zamān aña temāşa òıldı gördi kim iki deriçe 

peydā òılmışlar birisi şarò ve birisi ġarb ţarafına iclerinden yol var [135b] ve elvān-

renk òuşlar bir yanından girürler ve bir yanından ţaşra çıòarlar ve gün ţoġıcaò bir 

yanından ţoòunur şuŤlesi bir yanından ţaşra çıòar ve bu òubbenüñ bir ţarafına rengýn 

cāmdan iki Ťacāyib manëaralar düzetmişler ki bu bir şekil baġlamış velý aşaġa ferşe 

naëar ider ammā teveccühi bu ţaġ ucına ţoġrı dervýş eydür bu tehý degildür  ve illā 

aşaġa baòduġı maġlaëādur maţlūb [136a] varsa bu ţaġ ucındadur didi ve çevre naëar 

gördi kim yirmi sekiz óurūf dāyire šıfat yazılmış ve daõı dört óarf daõı dört erkānda 

müfred raòm olmış ve ammā ol bu õaţlara beñzemez dervýş bunlara çoò nażar šaldı 

istiõrāc òašd idüp fażl-ı óaò ve himmet-i merdān yetişdi şöyle istiórāc etdi ki bu 

òubbe mülk-i selām õazýnesiymiş [136b] bildi cemýŤ żamāyir fünūn ecnās-ı õazāyin 

bunda min küll muòayyed müseccel olmış ve ţaşra çıòdı òubbe üzerinden bu ţopuñ 

teveccüh ţarafa naëar šaldı bu ţaġuñ saġ ţarafına bir deñiz görünür bu ţopuñ 

teveccühi ol ţaġıla deñiz arası neçe müddet anları teferrüc òılup gerü bunlaruñ òatına 

indi eyitdi yārenler hey bu òubbe õazýneÿymiş didi eyitdiler belý el-òıšša dört gün 

[137a] bu ţaġı seyrān òılub gece olıcaò bunda òarār iderlerdi ve beşinci gün bunlara 

aclıò ġalebe òıldı bunlar cümle bir yere gelüp eyitdiler nece idelüm dervýş eydür 

gelüñ işbu ţobuñ teveccüh etdügi ţarafa Ťazm idelüm vaòt ola ki maòšūdumuz anda 

buluna veyā bir şinlik elümüze gire didi bunlar eyitdiler bu dervýş nece delüdür biz 
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dört gündür bu ţaġı [137b] seyrān idüp il vilāyet elümüze girmez bu bizi ilden daõı 

ıraò iletüp helāk etmek ister bunda çendān kimesneler yol bulamayup helāk olmışdur 

diyü her birisi bir ţarafa yüz dutup perākende oldılar hic biribirine uymadılar dervýş 

daõı Ťašāsın eline aldı bu ţaġ ucına yüz dutup mevlāya sücūd etdi ol arada bunlar 

münteşir oldılar dervýş ki [138a] bu ţaġa yaòın oldı ve gördi ki deñiz bu ţaġa yaòın 

düşmiş ve ara yerde bir anca yol var algım salġım belürür eyitdi  ey pādişāh-ı 

perverdigāra bu deñiz kenārında il vilāyet var ola diyüp yürüdi vaòatihā eyder ilāhý 

sen beni bugün şinlige erişdür eger beş gün bu taòāżā içinde tamām olursa belki 

helāk olam diyü varup ţaġ ucına yetişdi ve bir yere [138b] durup dört yaña naëar 

šaldı ve gördi ki çoò ilerüde bir ulu cezýre var ġāyet ayadanlıò gibi görünür buña 

ţoġrı yürüdi muõtašar-ı kelām vardı irişdi gördi ki bý-nihāyet memleket ve ammā 

õalòınuñ baŤżı ġāyet muóassen ve baŤżı iñen ol òadar degül ve baŤżı kir pās içinde 

kendülerine baòup vaòtlerde iñleyüp zārı òılurlar dervýş bunları görüp [139a] bir 

yerde tevaòòuf òılup fikre vardı ki bunları ben şeyÿ allah mı ideyin yoòsa bir 

bölügine yüz dutup varsam niŤmet elüme gir(e) mi diyüp iki šanurken bir yerde 

iclās-ı kebýr gördi aña ţoġrı yürüyüp vardı selām verdi anlar daõı Ťaleyke alup 

dervýşe yer gösterdiler oturdı ve bunlaruñ šoóbetlerin diñledi gördi ki 

müşāhedesüzlerinden [139b] ġayrı hic laġv-ı tezvýr hezl ü hedeyān bunlaruñ lisānına 

gelmedi bunlar dervýşe õōş geldi zebān-ı òalble eydür bunlar õōd õāš tañrı òullarıdur 

çendān zamān bunlaruñ šoóbetlerine òulaò dutdı aferýn getürüp mütefekkir oldı ve 

illā aclıò ġalebe òılduġı sebebden eyitti yārenler bunda gün òandan ţoġar didi 

eyitdiler dervýş bu iòlimüñ güni ţolanmaz [140a] didiler dervýş eydür ya ne vaòit 

yatarsız didi anlar eydür biz ol yerden göcdük dervýş eydür ya uyumaz mısız anlar 

eyitdiler biz ol ţonı issine ıšmarladuò dervýş eydür ya gece olmaz mı eyitdiler bunda 

geceÿi kişi kendü òoynuyla getürür dediler dervýş eyitdi buña şavò-ı Ťālemý derler 

dervýş bunı işüdüp müteheyyir òaldı [140b] göñül diliyle eydür bunlar eyü ādemýler 

velý ne Ťaceb diliyle cevāb virürler diyü fikre vardı ve baòadurdı ki bunda ne od 

yanar ve ne šu gelür ve ne tekne šofra görünür kendü özine eydür vā-veylā ben bunı 

şinlik šanup geldüm bunda õōd yemek içmek yoò imdi ben bu kez helāk olurum 

deyüp yüzi gözi ürperdi dört yaña baòup eñsesin [141a] òaşımaġa başladı eyitdiler 

dervýş ne istersin dervýş eydür ne yirsiz eyitdiler kifāyet loòması yerüz dediler dervýş 

eyitdi òandan gelür eydür istibdāl šofrasından gelür didiler hemān dervýş bunı didi ki 

subóāneke lā-ġāyetü’l- Ťaëametike ve lā-nihāyetü’l- memleketike ve lā-vašfü’l-elvān 
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õalòuke diyü başını indürüp ayruò nesne dimedi ve anlar [141b] eyitdiler dervýş ac 

mısın dervýş eydür bugün beş gündür daõı şinlige şimdi erişdüm dedi anlar eyitdiler 

dervýşüñ alına šofra getürüñ dedi dervýşe sürūr óāšıl oldı dört yaña baòup šofra 

gözedür anlardan birisi eydür dervýş šofra kişinüñ alında olur ţaşra ne gözedürsin 

dedi dervýş baòdı gördi elvān-ı [142a] nefāyis loòma öñünde müheyyā ve müretteb 

olup óāżır ţurur ki hezār dervýş gibi kişiye bellü olmaya dervýş murādınca yeyüp 

feraó āsūde düşdügi sebebden vücūdına şeţāret óāšıl olup geldi eyitdiler dervýş ne 

yerden gelürsin dervýş eyitdi ماَتُدور vilāyetinden  gelürüm dedi ve anlar eydür ne 

ţāÿýfedensin dervýş eydür münteşirūn bölüginden [142b] ve anlar eydür Ťašāñ nenüñ 

aġacıdur dervýş eydür iõlāš aġacıdur ve anlar eydür òuşaġuñ nenüñ yüñidür dervýş 

eydür òanāŤat òoyunı yüñidür adı nedür dediler õidmet kemeri didi ve anlar eyitdiler 

dervýş ne yeri görüp gelürsin dervýş eyitdi biz beş kişiydük Ťaòl arayu  زآیآلن  ţaġına 

çıòduò anda çoò Ťacāyibler ve ġarāyibler temāşā òılduò ve ammā [143a] bunca 

temāşālar içinde memlū-i mermūzāt iki direk üstinde bir òubbe gördük tañrı 

mülkinde ne òadar Ťalāyim-i ecnās-ı õazāyin varsa min külli65 anda raòm olmış 

gördük ve yoldaşlarum her birisi bir ţarafa yüz dutup pārekende oldılar faòýr ol şekl 

teveccüh etdi ki cehde Ťazm idüp andan berü gelürüm dedi ve anlar eyitdiler 

yoldaşlaruñla òanda bulışursın dediler [143b] dervýş eyitdi mukadder köbrisinde 

òavlümüz var ki bulışavuz dedi eyitdiler ne õōş ţoġrı geldüñ dediler dervýş eyitdi 

hidāyet izin izledüm dedi biribirine baòdılar eyitdiler gerçekdür eyü nişān õaber 

verdi dediler ve çoò dem bunlaruñla hem šoóbet oldı el- òıšša-i kelām dervýş çoò 

yemişdi uyõu bašdı ve dört yaña baòdı eyitdiler dervýş ne gerek [144a] eydür bir õālý 

yer olaydı bir pāre vaódet iderdüm dedi eyitdiler dervýş sulţān naëarı õālý olmaz ve 

illā keŝretden emýndür vaódet ile dediler ve bir yer gösterdiler yašduòlar ve döşekler 

õōş bıraòılmış dervýş kendü özine baòdı ve bunlara baòdı kendüye inšāf òılup eyitdi 

ilāhý ben bunlaruñ lāyıòı degüldüm illā nedelüm böyle òılduñ el-óamdüli’l-lah diyü 

bunlaruñ üzerine [144b] çıòdı ol nefýs rāyióalar dimāġını muŤaţţar òılmaġla bý-òıyās 

müşerref olup vaódet òıldı ve uyandı gördi ki bunlar daõı henüz şimdi başlanmış gibi 

ol šoóbetde derūn şevòe ve êevòe ġarò olup dururlar dervýş yatduġı yerde òıvāma 

geldi eydür ţurayın bunlara işbu šoóbet-i esrāruñ imāret-ı óaòāyıòdan õaber šorayın 

diyü bu òıvāmla ţarup ţuru[145a]geldi gördi kim bir õašırla bir puset üzerinde bir 

aġac pārsı yastanup bir òaya delüginde yatur dervýş müteóayyir òaldı şol gece 
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kendüyi õazýnlerde görüp erte maõmūrlıġın ayıcaò menòūrdan Ťāciz olan meyõāne 

levendine döndi ve neçe müddet bu leêêet dimāġından gitmedi ki eclden şūrýde 

düşüp beyt-i bünyād eyledi görelüm [145b]  

  ne demiş söylesün  

 müÿminān bir pāre sāmiŤ oluñuz  

 nūra hem lā-óaò lāmiŤ oluñuz  

 görelüm dervýş bidāyet eylesün 

 gördügin bize óikāyet eylesün 

             beyt  óikāyet 

der-beyān ez-Ťālem-i cān ki herkes ān cihān çü güne zindekānı kend 

 eyyühe’n-nās cān elinden bir õaber 

 diyelüm bir õōş ġarāyib muŤteber      

[146a] bir Ťacāyib ildür ol görseñ anı 

almazidüñ mülke verseler bunı 

anda yoò ekmek biçmek emek 

işleri seyrān idüp óāżır yemek 

  yoòdurur ıssı ve šovuò ir gec  

 bu felek óükmi yerümüz anda hic 

 bāġ vü baõçe dikmedin bitür irür 

 her òaçan ki dilese varur dirür 

 dün gündüz anda hic ýlāc degül  

[146b] gün batuban ţoġmaġa muótāc degül 

bes mekān maófil ecilās-ı Ťām 

anda daõı bý-òušūr ol var tamām 

illā anda cenk cidāl yoòdurur 

  añlan her vaòt dem ol óaòdurur 

bunda kim óaòòāný söylerse kişi 

ol dývānuñ ekŝer oldur yemişi 

kimisi meyve kimisi şaõs olur  

õayra õayr ve şerre yine şer gelür 

[147a] neçe kim uçmaò õaberi söylenür 

meyvesi çün diñle bir dürlü dinür 

köki yuòaru olur yemişünüñ 
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añlariseñ saçı kökdür kişinüñ 

  Ťālem-i şevò ol dývāndur bilesin 

anuñçün dün gündüz yeyilesin 

ol daõı bu Ťāleme vāšıldurur 

Ťālem oldur bu aña óāšıldurur 

dü-cihān kim söylenür bir aradur 

[147b] hem-çū òaşru maġzla yek-pāredür 

òabla ac ortasında yufòa šar 

bunlaruñda şuncileyin perde var 

cān òulaġı açuò olsa kişide 

  ol dývānuñ sözlerini işide 

rūó-ı pāk olan kişi pāyendedür 

cismidür bunda gezen cān andadur 

dün gündüz cānla ol hem-nişýn 

 òanda bulsañ işleyügör cān işin       

[148a] her kimüñ ki hem-demi cān olmaya 

Ťömri geçe ehl-i ýmān olmaya 

özini šūret šanan bes ne bilür 

kendü kimdür cān ili òanda olur 

  kendüyi kim bildi bilmez óaòòı 

òaldı hem-çün ber-żıll diyü şaòý 

ādemi ger bā-šūret insān olur 

muŤinde insān velýkin cān olur 

devşürigör bunda ţas ţaraò 

[148b] cān eliçün durmayup òıl yaraòı 

baõtlu ol yerde ölmek olmaya 

kimi gidüp kimi gelmek olmaya 

õōş dývāndur õōş dývāndur õōş dývān  

  ol dývānuñ şevòine dāyim òuvan 

baõtlu ol kimselere kibir kýn 

dutmayup anda derilür dirligin 

cānladur dāyim anuñ bāzarı 

bunda pulca gözlemez sým zeri 
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[149a] senüñ içinde šanki ol cevherdürür 

her kimesne bilmez ol kim erdürür 

bunda dirlük dirilendür anda bay 

fāyda vermez köşk dývān sarāy 

  Ťāòıl olan bunda görür birligin 

bunda òılur ol cihānuñ dirligin 

ol ki baòmaz şol ekin ekenlere 

anda ol baòumlu òalur eller 

 òavlühü a m ed-dünyā mezraŤati’l-āõıreti66 el-óadiŝ  

[149b] ölmek olmaz õalòına dāyim ţurur 

illā bil ki óāšılı bundan varur 

anda yüz biñ yıl geçürse bir kişi 

dürişüp bir pula šatılmaz işi 

  šanŤat olmaz kim işe başlayasın 

yoòdur ırġadluò gire işleyesin 

meger allahdan òula raómet ire 

bunda ya ki õašmı ola göndere 

bu cihānda neçe rüzgār-ı zamān 

[150a] geçer illā miòdārı yeldür hemān 

anda zamān óavli yoòdur ey peder 

añladuñsa gel bu yerden òıl güzer  

bunda bir yıl işledügüñ ey gedā 

  gelesiye ermez anı fikr ide 

dün gündüz çalışursın ey ġāfýl 

bāòý Ťömre niçün ekmezsin óāšıl 

bunda bir dāne saña eóad degül 

yıl daõı hem anda bir sāŤat degül 

[150b] bunca Ťömrüñ kār içinde šarf olur 

bir saŤat õarcın aña òılsañ nolur 

cehd edüp ebrārla òıl šoóbetüñ 

eldeyken zāyil etme fıršatuñ 

  şol sözi söyle ki hem şekker ola 
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ol dývānda dört yanuñ leşker ola 

şeyle bil ki yaõşı söz devletlüdür 

òanda olsa meyve õōş niŤmetdürür 

fuóş āzāruñ daõı var yemişi 

[151a] zehri çıòmaz êerresin yerse kişi 

yaramaz söz bil Ťabeŝ töhmetdürür 

òanda olsa issine miónetdürür 

eyü Ťilmden kişi leşker dutar 

  vaòt içinde bir ulu manšıb utar 

êāt-ı nūr hem šūreti meh olur 

mūyı anuñ cümle ferişteh olur 

Ťivażı yavuz õūyuñda vardurur 

zişt õalv cellād zebānýlerdürür 

[151b] kendüdendür kendüdendür kendüden 

şol ki bunda işlemişdür cān ten  

òavlühü teŤālā fel yevme lā tuëlemu nefsun şeyÿen ve lā tuczevne illā mā  küntüm  taŤmelūn67 

bunda ne var ol dývānda šorılur 

  anda ki miŝòāle êerre görilür 

dünyā derdinden olar ya òurtılur  

ne òadar buñlu olursa yol bulur 

dutsaò olursa eger zindān bozar 

òapusın yıòar veyā yerden òazar 

[152a] ya ki bir kimse anı elden alur 

ya başa vü ya māla kefýl olur 

õašmı yasüçün baġışlayup geçer 

  òaldururlar yāõūd ol yerden göçer   

  ġāyeti bunlar bulınmazsa olur 

  hele ol demde bu günden òurtulur 

  çāre yoòdur bunlar anda bulına 

  meger ol óaò raómet ide òulına 

 imdi anları bu yerde saçagör 

                                                 
67

 “O gün kimseye zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.” (Yasin, 

54. ayet ) 
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[152b] eyüsin dut yavuzından keçegör 

dýnde óaò ehlini gözlegen ol 

enbiyā ve evliyā izlegen ol  

neyi sevseñ cānuñ ol şekle düşer 

  ya feraódur ya êelýldür ya beşer 

daõı òalmışlaruñ elin dutagör 

anlaruñla fażl-ı óaòòı ütegör  

cisme uyma şeyle kim cān ehli ol 

õasseti òo õayr iósān-ı ehl ol 

[153a] fuóş hedeyān ve müsāvý söyleme 

kimsenüñ sırrın görüp fāş eyleme 

òanda miskýn olsa şefòat eylegil 

kes ţamāŤı óaòòı ţoġrı söylegil 

  kimseÿi iñledüp zār eyleme 

óaòòın alup šoñra inkār eyleme 

tañrı òullarıyla düşmān olmaġıl 

õayr edüben šoñra pişmān olmaġıl 

bunda sen vir girü ve saña virilür 

[153b] az çoò anda öñüñe dililür 

bunda şol kim õayr yoòdur illere 

oldur anda muótāc olan ellere 

bunda óaòòiçün eli açuò olan 

  oldur anda rızò niŤmet çoò olan 

bunda her kimde ki Ťayş-ı cān ola 

ol dývānda belki ol sulţān ola 

Ťayş-ı dünyā uyóudur bil muţlaòā 

uyóuda olan kişi ermez óaòòa 

[154a] uyóu ölmekdür görüñ naëar olan 

uyanuòdur tañrı óāëır bulan  

aómed eydür men reāni fi’l-menām68 

görgügi óaòdur beni hem ol benem 

  zýrā ki seyrān-gāhum cān ilidür 

                                                 
68

 “Rüyasında beni gören” 
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cān göziyle görür ol kim ölidür  

ol görür hem ne görürse şeyle bil  

sen daõı var uyóuyı defŤ eylegil 

nefsi hem bil ki aldurmış ola 

[154b] bes anuñçün ol beni görmiş ola 

zýrā şeyţān šūretüme giremez 

uyóuda olan beni hic göremez 

uyóu dutdı dünye dirligin ol er 

uyóudan ţur bilüñe baġla kemer 

òavlühü teŤālā enneasu niyāmun fe iêā mātū intebehū 69
 

ol ki dünyā uyóusından göz açar 

çevre yaña baòmaz ol döger òaçar 

cānla yekdür ki bundan geçsin 

[155a] vaòt ola bugün yarın ki göçsin 

şimdiden ţursın yolı šulayıgör 

bāòý mülke hem yaraò eyleyigör 

dirlik oldur dirlik oldur dirlik ol  

  òalbüñ ayırma anuñla birlik ol 

      temennā   

  allah aña fażlın enŤām eyleye 

  dü-cihānda hem nýk ü nām eyleye 

  ol ki bunı oòuyup ya diñleye 

[155b] bu faòýrüñ rūóına raómet diye 

her kime fażl-ı ilāhý yār ola 

ol iki Ťālemde ber-õūrdār ola 

ţālibseñ ol dýêāruñ vašlına 

  òalma ġayruñ ferŤine vü ašlına 

cānı virgil cāna irgil cānı bul 

Ťacizken var Ťālemüñ sulţan ol 

   niyāê 

ey yārenler cümle ehli óaò oluñ 

[156a] bu söze òulaò dutup gey sāò oluñ 

                                                 
69

 Hadis: “İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar.” 
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dervýşi diñleñ zamāndan geçeni 

şeró edüpdür bu mekāndan göçeni 

   beyt 

gel özüñe óāżır ol kim sāŤat-i devrān geçer 

dü kez eyyām-ı Ťömrüñ cisme òalmaz cān geçer 

dünye kibridür diyü geçdi nebý sen şeyle bil 

kibriden münker münāfıò šāóibü’l- ýmān geçer 

köşk sarāylar düzeden bunda hic òalmaz bāòý 

[156b] bozulur bünyād býnā meclis dývān geçer 

bu fenā baórında sen ţolaşma óikmet mārına 

òanı yaŤòūb muŤazzam balòıya Ťaffān geçer 

ey neçe šāóib-i velāyet geldi bunda eglenüp 

  òalmadı gel denilicek neylesün fermān geçer 

Ťāòiliseñ bu cihāndan çek elüñi öpsem ol  

yoòsa eskindür dutamaz óükm-i süleymān geçer 

neçe muŤciz gösterenler òalmadı bunda òarār 

Ťýsānuñ nefõi belürmez mūsā  bin Ťimrān geçer 

[157a] belüñi baġla ţurugel ay hafta gözleme 

nefsüñi sen avudurken etdügüñ evrān geçer  

kāmilüm diyü tekebbür olma alçaò gör seni 

 dünye fānýdür bilürsin kāmil ü noòšān geçer 

 cālinūs òırò gün yüridi óikmetiyle cānsuzın 

 hic buña dermān bulamaz eflāţūn loòmān geçer 

 özüñi girdāba šalup Ťāciz olma bunda sen 

 òalmaz ol reÿis-i mellāó deryā ve Ťummān geçer 

 zorla gelüp cihāna ser-tā-ser benüm diyen 

[157b] òuvveti hic ıššı òalmaz rüstem destān geçer 

gel özüñden ġāfil olma ki uzaòdur baòduġuñ 

òış gelür yanup ya òalma bāġ gülistān geçer 

maóbūb-ı Ťārıż-ı renge Ťāşıò olma fāriġ ol 

  kim anuñ rengi döner ol nāzla seyrān geçer 

baõçede āvāz-ı mürġān aldayup egler seni 

gider ol ţūţý vü òumrý bu hezār destān geçer 
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óelvā vü biryān diyü eglenme yoldan òor seni 

şol dükenmez õūný gözle óelvā vü biryān geçer 

[158a] hic kimesne òandurımaz nefsi bu dünyede 

ger sarāylarda falān ger tecrýd-i külhān geçer 

bunda òalmaz hic kimesne enbiyā vü evliyā  

çünki muóammed Ťalý ol šāóibü’l-òur’ān geçer 

  heb gider bu maõlūòāt hic ismi söylenmez olur  

êikr olunmaz şarò ġarb rūm hindistān geçer 

şol õazāný şekle Ťömrüñ virme niçün fānýdür 

šolar ol laŤl-i leb hem nergis-i mestān geçer 

cānı şol dýêāra vir kim zāyil olmaz bir nefes 

[158b] óayy bāòý ol òalur bu maõlūò-ı meydān geçer  

reng reng bezenüben ţāvūs gibi cevelān òılan 

òandadur özi bilinmez cübbe vü òaftān geçer 

bu výrān kār-bān-serāyda sen idesin geleni gizledüñ 

  Ťaòluñı düşür naëar òıl kende bý-pāyān geçer  

var õōcālıò šatuban Ťaceb etme gör bu çārsūdan 

 õayrı yoò sencileyin anca šāóib-i mārān geçer 

 òanda õurrem olasın aómed buña siccýn didi 

 ehl-i zindān õōd bilürsin ġam-gýn giryān geçer 

[159a] kimisi kendüyi bilmez şeyle ser-gerdān olup 

kimisi dýêāra ermiş Ťabdken sulţān geçer 

kimi şol óaffāş gibi ëulmetde òalmış êelýl 

kimi var gün gibi ţalŤat òılup āsān geçer 

  ey tevellý bu šūret bir ulu yoldur fāriġ ol 

ādem ü cinný ü perrý gāh olur óayvān geçer 

külli men Ťaleyhā feenneke
70

 şāhidisin şāhidi 

hic biri dutmaz òarārı ser-be-ser yek-sān geçer 

nesir der- taŤrýf ez- āferýden ervāó u ecsām u cümle maõlūòat 

 [159b] illā óarbe haêā el-kelām tenbýh ve taŤrýż  budur evvelde denildi ki óażret-i 

nebý a m buyurmışdur lā-yüÿminü ehadiküm óattā yüóıbbe’l eõıhe mā yüóıbbü 
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 Hepsi senin  
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kenefesih 71 yaŤný dir ki biriñüz müŤmin olmaz bir òarındaş şol kendü nefsi gibi 

sevmeyince bes bu kelām mūcibince òul bir òulı kendü özi gibi sevmek gerek ve 

òarındaşdan murād olan müŤmindür niteki òur’ān içinde [160a] buyurur innemā el-

müÿminūn ıõvetün72 ve aómed muótār didi külli müÿmin ıõvetün73
 bes ey tañrı 

òulları defŤ allah teŤālā Ťanküm el-āfāt ve’l-Ťāhāt ve’l-beliyyāt fý dārü’d-dünyā ve’l-

āõıret ve óaffıżküm min şerrü’ş-şeyţān ve’l-müfsidýn ve’l-mużllýn ve’s-sāóiret 

óaòýòat bilüñ cümle müÿmin biribiriyle òarındaşdur imdi ey müÿminler bu 

kelāmdan maòšūd budur ki óaò tebāreke [160b] ve teŤālā bunca ervāó ve ecsām ve 

Ťavālim ve cümle maõkūòāt kim yaratdı ne ve cümle yaradılduġı ve neden ötri  

yaradılduġı bilinmek adı bilindi ve insi ve cinni dünyā mülkine šalup bunlara kitāb 

risāle şerýŤat ve ţarýòat ve maŤrifet ve óaòýòat bildürüp ferāyiż sünen ve evāmir 

nevāhý añlatmasına sebeb nidügi bilindi ve tefekkür ve ţaleb ve riyāżet ve mücāhede 

ve Ťuzlet [161a] ehilleri ne ţāyifedür ve òašdları nedür bilindi ve cism elinüñ 

ikinciligi ve bý-ŝebātlıġı ve ëulmeti ve şiddeti ve cān elinüñ dirligi ve yaraòı fý’l- 

cümle necidügi bilindi senden öñdin geçenlerüñ her birisi nece nevŤile geçdügi ve 

hünerleri ve òašdları neymiş bilindi ve senüñ zamānuñda olanları õōd sen görüp belý 

yürürsin ne gösterüp ya ne söylemek gerek imdi óaò ţaleb iden [161b] kimesneye bu 

òadar söz kāfýdür niteki õażret-i nebý buyurur el-Ťārifü yekfý bi’l-ÿişāret74
 óaò ţaleb 

etmesi õōd bunca enbiyālar ve eyliyālar neçe velāyet ve muŤcizāt göstermekle 

döndüremediler diyüp dervýş keremiyyetle bu söze āġāz òıldı 

   niyāz 

 gel ey cān iòlimýn seyrān idenler 

 özüni Ťaşòlıla óayrān idenler        

[162a] šūret mülküñde ol dost ārzūsına 

düşüben zārı ve giryān idenler 

soġuldanlar şu deryā vü siyāhı 

šoyuban maŤný Ťüryān idenler 

  bu óikmetden õaberdār olmaġıla 

vücūd-ı mürdesin pür-cān idenler 

gel ey Ťāşıòlaruñ bāġında bülbül 

                                                 
71

 Hadis: “Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için arzu etmedikçe gerçek 

mümin olamaz.” (linnefsih: kendisi için olmalı aslı) 
72

 “Müminler ancak kardeştir.” (Hucurat, 10. ayetin bir kısmı) 
73

 Hadis: “Tüm inananlar kardeştir.” 
74

 Hadis:”Arif olana sadece bir işaret yeter.” 
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gibi şol nāle vü efġān idenler 

dāyim ġavvāš olup dürr istemekden 

[162b] derūnın deryā vü Ťummān idenler 

mürüvvet dānesin her-dem eküben 

ey òalbin baġıyla bōstān idenler 

gel ey Ťuşşāò óaò sırrına vāòıf 

  oluban özini sulţān idenler  

õaber virüñ baña bu yolda kimsedür 

şikeste òullara dermān idenler 

   beyt 

anı söylerken abdāl cūşa geldi 

[163a] hemān deryā gibi õurūşa geldi 

dedi deprendi yine bir nişānum 

meger seyrān ider rūó-ı revānum 

                 şiŤr 

  yine òıldı bu göñül mürġ-zārı 

meger ţuydı o devr etmez bahārı  

 ne õōş cūşile feryād etdi hem çün 

 gülistānda görürsin şol hezārı 

 óarāret baġlayup muókem dutışdı 

[163b] oda verdi šanasın bir diyārı 

tażarrūŤyla şol keremiyyetinden  

vücūd-ı mezyaòā beñzer buõārı 

hidāyet baórına ġavvāš oluban 

  ţalup seyrān ider Ťumòu’l- bióārı 

ne saórāya düşüpdür yoò nihāyet  

ne deryādur ki bulınmaz kenārı 

ne āteşdür ki yaòar od görinmez 

saŤt içinde çendān šad-hezārı 

[164a] anuñ rencine yoòdur çāre ţıbdan 

gerü derdinde òonmışdur týmārı 

verüp cānı göñülden müşterý ol 

ki cān ser-māyesin ister tüccārı 
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  berü gel rindseñ rindān gözle 

Ťabeŝ gezme varup şehr-ver bāzārı 

ferāset ehli ol her-dem naëar òıl 

ëāyýŤ geçürme bu leyl ü nehārı 

neçe yerde dutagör dām-ı šayyād 

[164b] ki ele getüresin ol şikārı 

Ťömrler õarc edüp düşgil beòāya 

nola dersin bu dirlükdür na-çārı 

anuñ ismine degmez bunda manšıb 

  hā bir òaç gün bulasın iştihārı 

òo dünyā varlıġın yaġmaya virgil 

bırāò ol bir iki gün iftiõārı 

neçe bir bir benlügüñi hā süresin  

ne òadar gözleyesin gel Ťaêārı  

[165a] dutālum kişi bunda sultān ola 

ne fāyda elde òalmaz iõtiyārı 

yaòın bil kim anı bir òatla doymaz 

felek ţopına bu cismüñ óišārı  

  şu kim ġayrıdur andan sen geçegör 

bilürsen denýnüñ yoòdur òarārı 

bir iş òıl kim aña taósýn denýle 

òo elüñden bıraò kār ü feşārı 

cihāna kim gelüp òılur ŝebātı 

[165b] felek òaldurmaz anı ıżţırārı 

niçün aómed buyurdı òalb-i mūtý 

anuñ fikr it neye varur õabārı 

vefāsuz dünyā òavýdür elüñden  

  õarābdur küli çün òılma Ťimārı 

Ťaliyyü’l-murtażā geçdi işitdüñ  

ne żarbile šalardı êü’l-feòārı 

ţur ol yere ki geldüñ òıl teveccüh 

göze tūtýyā ola pāyuñ ġubārı  

[166a] bugün yarın diyince geçdi Ťömrüñ 
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ey miskýn cān göziyle òıl naëārı 

o kim cānlar verüben òazanursın 

nidersin anda yoòdur iŤtibārı 

  vücūduñ evine ir köp òıyarsın  

yıòıla diyü añmazsın dývārı 

o ţatlu niŤmeti õōş yer içersin 

gözetmezsin faòýr vü hem-civārı 

ne òadar besleriseñ ıššı òalmaz 

[166b] gerek demde saña nefsüñ óumārı 

olanı óaò yolına vir yedürgil 

götür bundan ayaġı òıl güêārı 

meŝeldür õayr işi tācýre òoyup 

  gözetme ay hafta rüzgārı 

şu meyden mest olup sen kim tevellý 

edeb gitmez başuñdan hic õumārı 

düni gün ţurma òıl ŝenāyı óaòòa 

gözinden avladuñ niçün bekārı 

[167a]          tenbýh 

 cānı virgil cān bulasın muţlaòā 

 cāna òıymayan velý irmez óaòòa 

  temennā  

 yā ilāhý rabbenā ve hāblinā 

 fażluñ enŤām eylegil bu miskine 

 ol òarındaş óaò naŤýminden yiye 

 hem anı óaò ehl-i dýzār eyleye 

 her ki bunı oòıyup ya diñleye 

[167b] bu faòýrüñ rūóına raómet diye 

cānı virgil cāna irgil cānı bul 

Ťabdken var Ťālemüñ sulţānı ol 

  óikāyet  

dervýş bir fašl-ı zamān içinde misāfir olup giderken bir seyyāhā bulaşdı bunca zamān 

anuñla yola òadem urup ve bir yašduġa baş òodı bunuñla bil baġlayup yolca [168a] 

giderken eyitdi ey birāêer işbu deme degin çoò memleket seyrān etdüñ ola dedi ol 
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daõı eyitdi şaròıla ġarb arasında deşt kūh cezāyir buhāra seyrān etmedügüm yer 

azdur ola belki yoòdur dedi dervýş eydür ey òarındaş bu seyrān etdügüñ yerlerde hic 

ġarāyib temāşālar görmedüñ mi anlardan ki bize óikāyet ideydüñ [168b] diñleyeydük 

dedi seyyāó eydür çoò ser-güzeşt ve çoò Ťacāyib ve ġarāyib vāsıţalar görüp temāşā 

òıldum velý başuma bir ġarýb vāòıŤa geldi anı õaber vireyin dedi eyitdi bir gün seyrān 

içinde giderken bý-õaber cengistāna düşdüm il vilāyet bulamayup Ťāciz òaldum 

allaha niyāz eyleyüp teveccühi bir ţarafa dutdum ki inşāallah [169a] şinlik bulaydum 

deyü varduġınca bir ţaġa düşdüm ve on iki gün bu ţaġ üstinde gitdüm ve bu ţaġuñ on 

iki depesi var bu depeler arasında yedi ırmaò aòar kimi acı ve kimi ţatlu ve günde 

hezār cidd cihādla depesin geçmege ţāòat getüribilürdüm ancaò dir ve on iki gün 

tamām olınca ben daõı bu depelerigüzeşt òıldum ve hic yol bulamadum [169b] ve bir 

yerde durup temāşā òıldum ki bir ţarafda il vilāyet görebileydüm diyü çoò zamān 

teÿemmül ve tefekkür òılup endýşe çekerken gördüm ki bir düziye bes derenüñ 

içinde ayadanlıò nişānı gibi görünür buña ţoġrı yürüdüm dir varı varı yaòın oldum 

gördüm kār-bān-ı sarāya beñzer bir köhne büyük oţurur ve dört yanında hic kimesne 

görinmez [170a] ve içerü girdüm ki bir merdān õabýŝ òarı Ťavrat oturmış ve çevre 

yanında bir òaç kimesneler var bunlara selām verüp òonuò didüm Ťaleyke alup šafā 

geldüñ didiler ve bunlar ādeme daõı beñzer ve illā šıfātları dýv gibi ve bunlar cümle 

bu òarıya tābiŤ olup ţaparlar ve kendülerini buña ıšmarlamışlar ve çendān zamān 

bunları teferrüc temāşā [170b] òıldum şeyle bildüm bu òarıÿyı bunlar  biribirinden 

gönüler ve hic bundan ayru yerde òarār òılamazlar ve bunlaruñ içlerinde bir reÿýs 

gibiceleri var ekŝer bu òarı anuñ yüzine gelüp aña óükm ider ol daõı bu gerü 

òullarına óavāle olup óükm ider ve bunlāruñ öñlerinde õayāl fener miŝālinde bir 

nesne ašılu cemýŤ dünyāda olan Ťayş [171a] Ťişret ve Ťazāb ve Ťıòāb ve kār-ı müfside 

her ne varsa min küll75
 buña yazılupdurur ve bu dāyim döner ve bunlara her günde 

sāŤat nevbet òısmet olmışdur andan ki nevbetine bunlaruñ ne òadar õayāl ki 

görinürse eger êevò  ve eger zaómet ol òarı óükmiyle bunlara elbetde anı òılur 

kiminüñ başın yarar kiminüñ kemügin ufadur ve kiminüñ yüzin yırtar ve bunlar ol 

[171b] òarıya kerem òılduñ şefāŤat eyledüñ bizüm elümüz dut terkümüz urma deyüp 

ayaġa düşüp yüzlerin sürerler ve buña dürlü tażarruŤ òılup niyāzlar ederler çendān 

zamān bunları temāşā òıldum ve eyitdüm  yārenler bunda bir òonuò rāóat olacaò yer 

ola mı didüm ol reÿýs eydür šabr it ben seni óücreme ileteyin diyü beni [172a] aldı 
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bir óücreye iletdi ki el-Ťiyāêübillah 76
 çirkýn rāyióalardan insān olan kimesne óużur 

bulup òarār idemez ve çevre baòdum gördüm ki murdār kemükler ve òanlar ve 

necisler içi ţopţolu olmış ve ben eyitdüm hey yār bunlar nedür ol eyitdi bunlar cümle 

Ťayş Ťişret yaraġı niŤmetlerdür dedi ve ben eyitdüm işbu yer ne murdār yer olur 

didüm ol baña šordı ki çoò [172b] memleket seyrān etdüñ mi ve ben eyitdüm belý ve 

eyitdi hic bunuñ gibi nefýs maòām gördüñ mi ve ben eyitdüm yoò ve ol eydür ben 

daõı görmedüm ki böyle niŤmet vāfir mubāó ola dedi ve ben eyitdüm şol òarı sizüñ 

mevlāyeñüz midür ve neñüzdür ne çirkin õal ve murdār òarı olur dedüm ol baña 

eydür neçe vilāyet gördüm dersin hic anuñ gibi ġarrā maóbūbe [173a] gelin gördüñ 

mi ve ben eyitdüm ki yoò ve ol eydür ben daõı görmedüm dir ve döndi baña eydür ol 

gelen benüm çoò zamāndan berü dilberümdür nikāh etmege òašdum var bu kez vaòt 

olur baña yaòın olur vaòt olur kim benden ürker hic baña el virmez imdi bunca Ťālem 

misāfirisin buña bir şirýnlik bilmemesin kim baña yaòın vaòtde tezvýc òašdın eydeydi 

dir [173b] ve ben eyitdüm ki misāfir ol anuñ derdine dermān bulursın eydür ben 

bundanbir sāŤat ayru olursam helāk olurum dir ve šabāó oldı diledüm ki misāfir olam 

baña eydür neylersin ve ben eyitdüm óā
v
letüñle misāfir olurum eydür hāy sen benüm 

eyü elüme girdüñ gitmek olmaz dir ve ben eyitdüm niçün eydür benüm bir òullıòcı 

eksügüm idi kim günde bu on [174a] iki depeyi baña cāsuslayuvire zýrā ki benüm 

düşmānlarum vardur ki beni ol maóbūbdan ayırmaò òašdına yürürler ve anlar òarşu 

ol depelerde yürürler seyrāngāhlarıdur ve anları gözleyüp baña õaber vire kim başum 

òıyusın yiyüp anlaruñ mażarratlarından emýn olam diyü õaber verdi ve ben daõı bu 

õaberi işidüp müteóayyir òaldum ki ben bu on iki depenüñ [174b] her birini bir 

günde geçdüm ve şimdi bir günde on iki depeye nece yetişibilem diyü fikre vardum 

ve göñül diliyle niyāz òılup eyitdüm ilāhý beni bu murdār ţāyife içinden sen òurtar 

diyü nāliş òıldum ve yine dönüp buña eyitdüm ki ne buyurursın imdi neyleyeyin 

didüm eydür saña iki yol gösterürüm helāk olmaò mı yegdür yoòsa selāmetlıò mı 

yegdür ben eyitdüm ki [175a] selāmetlıò yegdür eydür imdi benüm dostuma dost ve 

düşmānuma düşmān olursañ ve ben didügüm yerde buyurursañ õōş òarındaşumsın ve 

eger benüm emrümden ţaşra olursañ bilmiş ol seni halāk òılurum dedi ol gece 

yatdum šabāh ţurugelüp belüm baġladum ve eyitdüm ki destūruñla bugün ol ţaġları 

cāsuslayup gerü naëaruña geleyin eyitdi [175b] kim saòın sözüme muóālif olma 

yoòsa bu vilāyetden çıòup òanca varasın ben seni týz bulurum zýrā kim bu vilāyet  
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õātūnuñdur diyü tehdýdler basţ eyledi ve ben daõı eyitdüm ki allah oñara mevlā 

naëarında yalan düşmeyüm diyü aña óýle cevābın òılup bunuñ öñünde allaha sücūd 

òıldum ve niyāz-ı òalble yola girdüm ve kendü özümle söyleşürüm ki bunuñ 

düşmānları [176a] Ťaceb nece kimesneler ola kim bunuñ dirliginden yaramaz yere 

daŤvet iderler evlā diyü tefekkürle varup ol ţaġa çıòdum ve anda gördüm ki bir òac 

ehlu’l-lah kişiler oturup tevóýd kelāmın söylemişler ve bunlara selām virdüm Ťaleyke 

alup baña aġāzla şeyle otur dediler ben daõı bir yere oturdum ve bunlar baña šordılar 

ki ne yerden gelürsin dediler ben daõı bunlara başumdan geçeni [176b] òıšša òıldum 

bý-òušur yanup Ťarż eyledüm eyitdiler hāy bu miskýn ne Ťaceb yere giriftār olmış 

allah òurtara dediler ve ben eyitdüm Ťazýzler bunlaruñ düşmāñları kimlerdür bilür 

misiz diyü šordum eyitdiler küllý ehl-i óaò bunlaruñ düşmānıdur dediler ve ben 

eyitdüm Ťaceb nece sebeb olaydı bunlaruñ elinden òurtulaydum diyü bunlara 

niyāzlar etdüm eyitdiler saña yol gösterelüm [177a] eger boyun urıbilürseñ 

òurtulursın dediler ben eyitdüm kerem òılursız ve bunlar baña bir yer gösterdiler 

õayli ıraò der-bend gibi ve eyitdiler ki bu der-bendüñ ucında öñüñe bir dere gelür 

deñiz òulaġı gibi derūn šudur ammā anuñ üstinde bir ince köbricik vardur andan 

ġayrı yerden yol yoò geçilmez dediler ve hemān kim anı geçdüñ baŤde yoluñ šaórā 

ve zahrā baġ baõçeye geçersin [177b] andan šoñra hic öñüñe şikest yer gelmez hem 

anlaruñ óükmi ol köbriden añaru geçmez dediler ve illā saòın kim berüde ellerine 

düşmeyesin yoòsa helāk olırsın dediler ve ben daõı bu arada allaha sücūd ve erenlere 

niyāz idüp ol yere ţoġru yola òadem urup muókem yürüdüm hele muõtašar-ı kelām 

varup erişdüm gördüm ki bir deñiz òulaġı gibi derūn šu āvādān [178a] alçaò yerde ve 

üstüne bir yar başından bir yar başına bir ince köbri gerilüpţurur yüksek yerde ve 

bunı görüp müteóayyir òaldum ki ne òalam ve eger uġrarsam šuya düşerüm ve ġayrı 

yerden çāre yoò ben bu fikirdeyken ırmaòdan bir ün geldi kim eyle mi benüm 

elümden òanda òurtulasın diyü šalābet òıldı döndüm baòdum gördüm ki ol herýf bir 

òac kendü gibi zebānýler [178b] az òalmış ki yetişe hemān-dem bu ve hem 

galebesinden köbriye uġradum ve ayaòlarum şaşdı köbriden aşaġa gitdüm ve šuya 

düşdüm bu ıżţırāb içinde gözlerüm açdum gördüm ki leys fý’d-dār ġayra deyyār 

meger iftirāò terkýbin yemişdüm bu vāòıŤalar anuñ keyfiyyeti mevcinden imiş dedi 

dervýş geldi eydür òarındaş ne merġūb şýrýn óikāyet eyledüñ [179a] seyyāó eydür belý 

maóalline merġūbdur dedi dervýş hemān-dem bunı dedi ki 

   şiŤr 
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ser-bülend-i maõfý Ťāyān oldı heb 

  òalmadı müşküller asān oldı heb 

şuŤle virdi nūr ëulmet bir olup 

küfr ýmān cümle yek-sān oldı heb 

şerbet keşşāf sır irişdi çün  

dertlüler eyledi dermān oldı heb 

[179b] fıròa gitdi orta yerden ser-be-ser 

òaţreler birikdi Ťummān oldı heb 

òıldı irşād-ı hidāyet reh-nümā 

maŤniler šoyındı Ťüryān oldı heb  

bāġ-ı dil ţonandı gül-i rengýnle 

geldi rūżlar gülistān oldı heb 

Ťālem-i šūret içinde ser-tā-ser 

ţaġ dere gitdi meydān oldı heb 

şems-i canuñ nūrı düşdi Ťāleme 

[180a] şūre yerler baġ bostān oldı heb 

şuŤleÿi keremiyyetinden küllý õām 

óall oluban beşd-i büryān oldı heb 

bitmişdi neçe inkār gümān  

  geldi yaòın anlar ýmān oldı heb 

Ťıţırla ţaldı vücūdı Ťālemüñ 

her nefes çün müşg reyóān oldı heb 

bes hemān kim cümle rūó oldı bir 

bunca gedā-yı süleymān oldı heb 

[180b] neçe diyü şāh meclisine kim düşüp 

işleri edeble erkān oldı heb 

ëulmeti defŤ eyledüñ minnet-i óaòòa 

cümle aŤżā ehl-i bürhān oldı heb  

  cāný-i ifsādı kim yapmışduò 

bünyādı bozuldı výrān oldı heb 

her neye òılsañ naëar óaò görinür 

küllý şey mirāt raómān oldı heb 

ademüñ sermāyesidür maŤrifet 
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[181a] yoòsa vardı diyü óayvān oldı heb 

ey tevellý şeyle ser-gerdānuñ 

dil cihānı geldi õandān oldı heb 

teşne vü Ťāciz gezerken üstüñe 

  erdi óaòòuñ fażl-ı bārān oldı heb 

dervýş òašýdeÿi tamām eyledi ne dir 

   beyt 

dervýş aõer òıldı eydür seyyaóā 

bir õaber kim söyledük cānlar behā 

[181b] üc ulu menfeêdür anlar birini 

gözlemişsin ey birāêer birini  

ikisi vardur daõı anuñ bāòý 

kim geçerse anları bulur óaòòı 

  bir sicimdür ince birisi tenüñdür 

pādişāhdur bunları òılan keder 

òaçan beyt tamām oldı seyyāó buña 

eydür eyü bulışduò işbu deryādan 

çıòınca ayrılmayalum dedi vallahi aŤlem bi’š-sevāb77 

[182a]             temennā 

 allah aña fażlını yar eyleye  

 hem maòāmın òuds-i gülizār eyleye       her 

ki bunı oòıyup ya diñleye 

 bu faòýrüñ rūóına raómet diye 

 her kime fażl-ı ilāhý zād ola 

 òanda olsa ol kişi azād ola  

 cān verüben cāna irgil cānı bul 

 Ťabdken var Ťālemüñ sulţānı ol 

[182b] der beyān šıfat efŤāl ü aóvāl Ťavāmü’n-nās bik diger dýdān ez insān 

geldük imdi ey zamān erenleri ţālib-i óaò olan kimesneye lāzımdur ki ādemden 

ādemi farò ide kim ādem šūretde dýv çoòdur anlaruñ Ťalāòasından óazer ide 

niçünkim şimdiki zamān ol zamāndur bilüñ óażret-i resūl buña münāsib bir yerde 

buyurmışdur seyÿati zamānun Ťilmi ümmeti yectemeŤūn fi’l- mesācid ve yešlūne’š-
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 Allah en iyisini bilir. 
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šalavat  leys [183a] fýhā beynehüm müslimun78
 bes imdi bu bābda suāl düşdi kim 

namāz õōd müslimān óaòòıdur ya bunda namāz òılanlar niçün müslimān olmaz ve bu 

vechile cevāb verevüz ki óażret-i nebý buyurmışdur el-keêêābü lā-ümmetý79
 ve daõı 

evvelde demişdük bir yerde daõı buyurur ki lā-yüÿminü ehadiküm óattā yüóıbbe’l 

eõıhe mā yüóıbbü kenefesih80
 bes imdi ey óaò ţaleb iden iòrār ehilleri şimdiki [183b] 

zamān ehlinüñ efŤāli biñde birinüñ bu óadýŝ-i nebevýye tābiŤ midür birbirin 

sevmemek ve yalancıluòdur fiŤlleri ve daõı kelām-ı òadýmde buyurur kim òavlühü 

teŤālā feveylün lil müşrikýn elleêýne lā yuÿtūne’ê-êekāte ve bi’l-aóıreti hum 

kāfirūne81 el-ayeh veyā bu kelām-ı òadýme tābiŤ midür ve her emūr nevāhý bu õalò 

içinde òanòısı yerlü yerince olar şeyţānuñ daõı kāfir olmasına [184a] sebeb emru’l-

lah redd edüp boyun vermeyüp baş çekdügi oldı imdi maŤlūm oldı ki peyġambere 

iţāŤat etmeyen tañrıya iţāŤat etmiş olmaz ve tañrıya iţāŤat etmeyen õōd muţlaò 

kāfirdür 

                       beyt  

bu zamānda her ki yolın gözleye 

arayup erenler izin izleye  

dün gündüz meşġūl ola ol yola 

fikr edüben göz duta saġa šola 

[184b] naëar ide hem bu õalòuñ óāline  

vāòıf ola bunlaruñ aóvāline 

göre bunlar dýv midür yāõūd perý 

hele degüldür ādem biñden biri 

  hem bularuñ cānları diri degül 

zýra insān biñde hem biri degül 

ādem oldur kerreme vāriŝ ola 

bu degül kim dünyāya óāriŝ ola 

zýra insān şeyle òarı ad degül 

[185a] ya libās taòıldı šūret degül 

bes olur insānda cism cānla 

óaò ögüpdür bunları iósānla 
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Hadis:  Anlamına ulaşılamadı. 
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 Hadis : “Yalancı ümmetimden değildir.” 
80

 Hadis: 159b, 3-4’te açıklaması yapılan hadis.  
81

 “Allah’a ortak koşanların vay haline. Onlar zekat vermeyen imselerdir. Onlar ahıreti de inkar 

ederler.” (Fusillet,  6. ayetin bir kısmı ve 7. ayet ) 
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belki iósān šıfat insāndurur 

  her kim işler šaóib-i ýmāñdurur 

òavlühü teŤālā febeşşir Ťibādi el-leêine yestemiŤūne’l-òavle  ve yettebiŤūne aósene82 

müÿmin olan şol ki ýmān ehlidür 

[185b] zýra ýmān ehli iósān ehlidür 

żāyiŤ olmaz bunlaruñ iósān gör 

ger inanmazsañ baña òur’ān gör 

òavlühü teŤālā  inne’l-lāhe lā yüżiŤū ecre’l-muósinýne 
83

 

dýv aña derler ki iósān olmaya  

fiŤli ber-mūcib-i òur’ān olmaya  

anı bil ādem degül cān òavmidür 

hem mużıldür ol ki şeyţān òavmidür 

[186a] dünyādur dāyim anuñçün bāzārı 

maŤbūd idinmişdür sým zeri 

ne òadar çoò olsa gözi ţoymaz 

óaòòiçün vermege õōd hic òıymaz  

  baġlamışdur gözini dünyā anuñ 

cān-ı dilden õidmetinde şeytānuñ  

neçe faòýr gelür allah dir gider 

iki nesne vermedügin faõr ider  

dünyāyı sevmekle üttüm šanur  

[186b] mülk ola bunda òalam dutam šanur 

dünyāyı kim sevdügüm aldanmadı 

barmaġın āõir o zehre banmadı  

bir saõāvet işlemek cāndan daõı 

  gider ol biñ māl dükkāndan daõı 

ac ţoyurmaò õōd muŤayyen muţlaòā 

biñ Ťilmden ilerüdür ol óaòòa 

ac ţoyuròıl ac ţoyuròıl ac ţoyur  

her kim olsun ins óayvān ţuyūr 

[187a] ac ţoyuran òanda olsa ţoòdurur 

                                                 
82

 “Öyleyse kullarımı müjdele. Sözü işitip de onun güzeline uyanlar…” (Zümer, 17. ayetin sonu ve 18. 

ayetin bir kısmı ) 
83

 “Sabret, Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi eymez.” (Hud, 115. ayet ) 
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 òurb-ı óaòda aña òayġu yoòdurur
 84

 

bes anuñçün kim ýmām şāh emýr 

kim velāyet derse òanber šofra dir  

šofra šalmaò pehlüvānlıòdur bugün  

  ögünürseñ šofra šal andan ögün 

yoòsa ögünme ki māluñ çoò ola 

saòlayasın õalòa õayruñ yoò ola 

rızòı õayra õarc idenler cān olur 

dü-cihānda leşker-i merdān olur 

[187b] bes fütüvvet ehlidür insān olan  

õassatı òılmaz yaòın merdān olan  

yoòdurur māluñ óicābı anlara 

òazanup óaò yola šarf idenler 

  bilüñ òulluò üc òısımdur götüri 

  mālla olur anuñ bilüñ biri  

zýra anı òıldı óaò şeyle Ťazýz 

šureti gökçekdürür cürmi temýz 

ne sebebden cýfe didi şāhidin 

[188a] kim inanmazsa diyelüm şāh-ı dýn  

òavlühü a m ed-dünyā cifte ve ţālibuha kilābun 85
 

  bes anuñçün dedi ol kān-ı saõā 

  bir siz yine elf cān olmaz behā 

  cýfeyle çünki abdest bozulur 

  ger namāz òılsa daõı fāsid olur 

  neçe nevŤile Ťibādet óaòdurur 

  cümleden birisi namāz òılmaòdurur 

  çün Ťibādet òašd óaò bulmaġıdı  

[188b] işleriken óaòla olmaġıdı 

ins cinnüñ bil ki yola doladuġı  

óaòòı bilmekdür vücūda geldügi 

óaòòı bilmek Ťaòliledür õōd Ťayān 
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 Bu mısra sayfa kenarına eklenmiştir. 
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 Hadis: “Dünya bir leştir ve onun düşkünü de köpeklerdir.” 
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  Ťaòlile bilüp dile geldügi beyān 

bes göñül bu Ťaòlile arar bulur 

ol sebebden ismi hem göñül olur 

yoòsa ol bir pāre etdür ašılu 

çevresi bendý kemükle bašılu 

[189a] fikr-i dünyā her kimüñ òalbi ţola  

fāsid eyler ţāŤat içinde ola 

Ťaòlile olan ţāŤati fesõ ider 

zýra ol yerden çıòarur nesõ ider 

  şuña beñzer ki mušallā iftitāh 

ġayrını šaldum dir ol dutdum šalāó 

gitdi çünki òalbi ol šalduġına 

bu Ťibādet õalòa farż olmışdurur 

[189b] şeyle bil Ťaòl üstine gelmişdürür 

kimsenüñ Ťaòlı ki ya bende ola  

mūÿ tem olmaduò bunda ol ne ki òala 

şol resýde olmaò oġlanlara 

  farż lāzım hic olur mı anlara 

neiçün Ťaòlı tamām olmış degül  

ki maŤāşı òısmını bulmış degül  

fikr-i dünyā õalòı óaòdan ayırur  

şāó anuñçün cýfe diyü buyurur 

[190a] bes bu maŤnāda ikisi bir olur 

zýra ki óaò òulluġın fāsid òılur 

bu degül bir nesne anda var ola 

 virdügi yedürdügi ýcāb olur 

 sevdügi saòladuġı óicāb olur 

 baótlular var dü-cihānda ol òula 

 varlıġı óaò yola tašarruf ola 

 òavlühü teŤālā ve mimmā razaònāhum fünfiòūne 86
 

[190b] bes olar ki bunda ıšlāh-ı òavmdür 
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 “… kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.” (Enfal, 3. 

ayetin bir kısmı) 
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ol dýv anda bilüñ iflāó-ı òavmdür 

Ťaòlı olan òomaz bugüni yarına 

êaõiresin ţartup òoyar anbarına 

  ţurmayup yadın yaraġın divşirür 

ol ki fāsiddür bıraġur düşirür 

miskin ü yetým gelürse õōş dutar 

loòmasın virüp özi orūc dutar  

òanda bir yalın bulursa ţondur 

[191a] ya yeñi ya kendüzinüñ ţonıdur  

yemegin yerse òapusın òapamaz 

óaòdan ayru nesneye ol ţapmaz 

her ne kār işlerse fikri óaòdurur 

  vāòiŤinde ne görürse óaò görür 

óaòla şeyle birikmişdür özi 

ġayrı óaòòı gözlemez her göz gözi 

iç ü ţaşın óaò nūrı almışdurur  

maġzı dutup òaşrını šalınmışdurur 

[191b] olsa kimesne kim dāyim óaòýldür 

dün gündüz óaò anuñla biledür 

òavlühü a m  men kāne li’l-lāhi kāne’l-lāhü lehü87
 

óaòla olan kimesne kān olur 

 dertlüye irse hemān dermān olur 

 óaòla ol óaòla ol óaòla 

 tābirāt vire elüñe raòòile 

 sen daõı neçeleri òandurasın  

 tañrı bilmeyenlere bildüresin  

[192a] mürşid-i kāmil olasın ortada 

reÿýs olasın o nāci fıròada 

tañrı dostlarını çün şöyle òılur 

ancılayın manšıb asānı olur 

  cānı virgil cān bulasın muţlaòā 

cāna òıymayan velý irmez óaòòa 
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 Hadis: “Bir kimse Alah için yaşarsa Allah da ona kendisi için yaşama fırsatı verir.” 
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anlaruñ ki óażż yoò bu muŤinde  

šanasın cānsuz òalupdur bundan 

şol ţılsıma beñzer ol kim óareketi 

[192b] òılur illā Ťömrinüñ yoò bereketi 

cānı vardur muŤinde bý-cāndur  

fitne òılsa õōd hemān şeyţāndurur 

òavlühü teŤālā inne’l-leêine fetenu’l-müÿminýne ve’l-müÿmināti88
 

  şeyţānuñ adı yürür hā añılur 

kimse var şeyţān yanında yañılur  

dünye kelāmın bedýhe  êikr ider  

ya óesābın şöyle  serýŤ fikr ider 

her òaçan ki Ťuòbā hāli añılur  

[193a] ya uyur ya söylerise yañılur  

ţaşı Ťārif bāţıný cāhildürür 

ëāhiri õōş Ťuòbādan ġāfildürür 

dünye ehlidür bular bes muţlaòā 

 üc yüz altmış perde girüdür óaòòa 

maóż anlar dýv şeyţāndur bilüñ  

şekline inanmañuz óazer òıluñ 

zýrā ki maëhar düşüpdür şeyţāna 

ne var insān diyü bir ad adana 

[193b] ol daõı çün şekl-i insāna girür 

ādemý gibi šorup õaber virür 

çünki ol šūretde bilinmezmiş 

bes şekilden maŤlūm olunmazmış 

  imdi redd olan õūyıdur şeyţānuñ 

fiŤlin işleyen daõı oldur anuñ 

işbulardur óāli dünyā ehlinüñ  

ţapduġı dünyādurur hem cānıdur 

[194a] òul neye ţaparsa ol sulţānıdur 

baġludur göñli gözi hem òulaġı  

óaò işleyen dutmaz eli ve ayaġı 
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 “Şüphesiz ki mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edenler…” (Buruc, 10. ayetin bir kısmı) 
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òavlühü teŤālā õatema’l-lāhu Ťalā òulūbihim veŤalā semŤıhim ve Ťalā  ebsarihim89 

  iġtırāl etmek bulardan õōşdurur 

cehlle şekkerden aġu nūşdurur 

šadaòayla Ťuzlet òılanlar kān olur 

bilüñ rūóu’l- òuds irüb sulţān olur 

baótlu ol cānla birlik ider  

[194b] dünyāda óaòòāni hem dirlik ider 

kendüzinde mektūb olur Ťālimýn 

bunca ešnāf semāvāt zemýn 

şekli insāndur velý mestūr olur 

  maõzeni óaò bāţını nūr olur 

óaòòiçün dirlük derilen cān düşer 

 hā bir òaç gün šūretā mihmān düşer   

 dür gibi šedef içinde õāš olur 

 sulţānuñ öñünde õāšü’l- õāš olur 

[195a] yā ilāhý rabbenā òullaruñı 

luţf edüp esirge yoòsullaruñı 

bunları ıšmarla kendülere 

azdurur bu nefs olur depe dere 

  fażluñı Ťināyetüñi òıl ýmām 

raómetüñ daõı dirýġ etme tamām 

gerçi bunlar cürme müstaġraòdurur 

raómetüñ baõrinde bir yapraġdurur 

ne òadar günāhları óadsuz ola 

[195b] òaţre-i raómetde belürsiz ola 

cānı virgil cāna irgil cānı bul  

Ťabdken var Ťālemüñ sulţān[ı] ol 

allah aña fażlını yār eyleye  

  hem maòāmın òuds-i gülzār eyleye 

ol ki bunı oòıyup ya diñleye 

bu faòýrüñ rūóına raómet diye  
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 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde (perde) vardır.” (Bakara, 7. 

ayetin bir kısmı) 
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yā raóýmā òullaruñda Ťāšý òul  

var mı ola bencileyin bū’l- fużūl 

[196a] òıl Ťaţā ÿi aòvam-ı şūm eyleme 

raómetüñden bizi maórūm eyleme 

beyt-i āõirdür õatm oldı bunuñla bu kitāb òullarındandur õaţā vallahü aŤlem bi’š- 

ševāb90
 temmetü’l-kitāb Ťan yeddü’l-Ťabdü’l- müênibü’l- muótāc ilā raómetü’l- 

muŤýnullah dervýş Ťimād bin òanber Ťafýy Ťanhümā er-rabbü’r-raóým bi-óakò 

muóammed ve ālihi ecmýŤýn 

[196b]                               tevóýd 

 ey òadým óayy muţlaò kibriyā ve êü’l-celāl 

 evvel āõirsin hemānsın ferd-i bý-hem-tā miŝāl 

 kāf nūnı söyledüñ òudret dilinden geldi çün 

 ţoldı bu āfāò enfes bunca óareket òýl òāl 

 emrüñile ol zamāndan çarõ gerdān devr ider  

 býnihā oldur sebeb hem ittióād vü infišāl 

 ol ne óikmetdür ki gün bir devr idince menzilin 

 on iki kez devr ider māh hem olur bedr hilāl 

[197a] fāŤil ü muótār sensin fý’s-semāvāt zemýn 

òudretüñden ţaşra yoòdur fý’l-óaòýòat ve’l-õayāl 

on sekiz biñ Ťālem içre saña gizlü nesne yoò 

fevò-i taót şarò ġarb kerýmin ger şimāl 

  dünye vü Ťuòbā melāyik cinn óayvān beşer 

cümlesin òılduñ müretteb bý-òušūr ey ber-kemāl 

õayr şer šalduñ bularuñ ortasına yā kerým 

baŤżına iósān buyurduñ ki ola dāyim iştiġāl 

baŤżınuñ göñlin òulaġın hem gözin Ťaòd eyledüñ 

 

[197b] secmedi cürm-ı żalālet boynuna düşdi vebāl 

bes ezelden söyledüñ nióan òısmına cānlara  

kimine elţāf raómet kimine óüzn-i melāl 

luţfıla òılsañ Ťināyet her kimi iflāó olur 

  Ťayş êevò niŤmet içre ne óisāb var ne suÿāl  
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 Allah en iyisini bilir. 
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kime sulţānlıò õocālıò şeyle manšıb eyledüñ 

köşk dývān sarāylar bý-nihāyet mülk māl 

Ťibretüñ seyrānına Ťaòlı erişmez kimsenüñ 

 ya òaçan òuvvet bula kim eyleye aŤlām óāl 

[198a] eyyübe verdüñ belāyı òahrı çekdi neçe yıl 

derdle yandı teni hic òalmadı anda mecāl 

bes neden ibrāhýme nārı gülistān eyledüñ 

bitdi güller çevresinde aòdı ol āb-ı zülāl 

  sen münezzeh pādişāhsın hem müberrā cümleden 

vü āb-zeh oldı óavāle yevm leyl māh sāl 

vaòt olur aclıò šusuzluò vaòt olur cān òoròısı 

vaòt olur sermā vü germā şeyle Ťāciz ittišāl  

vaòt olur bu özümüz taòvā òılup ţāŤat ider 

[198b] vaòt olur diyü süleymān işimüz cenk cidāl  

zecr miónet ţoldurup sen bu dikenlü dünyede  

pehlüvānlar demedi kim òandadurur rüstem-i zāl 

yā õuêā ġufrān raómet dāyimā şānuñdadur  

  òısmet eyle òullaruña fażl-ı dýzār-ı višāl 

bu tevellā-yı faòýrüñ maòšūdın sen rūz òıl 

luţfuñile raómetüñden ey kerým-i bý- zavāl 

 

senüñ nūruñdur ey dilber erişen mihrile aya 

[199a] yeter Ťāşıòlara Ťaşòuñ ticāret sūd-ı ser-māye 

miŝālüñ yoò ki maóbūbdan bedel ola saña kimse 

eŝer şol renk óüsnüñden düşüpdür derd-i óamrāya 

ne sulţānsın ki miŝlüñ yoò Ťālemden çün münezzehsin 

  şerýküñ ortaġuñ olmaz ki gele miŝl-i hem-tāya 

senüñ óüsnüñ şuŤāsından muóassen cümle óüsn ehli 

Ťāşıòlar bildi anuñçün ţolaşdılar bu sevdāya 

Ťalāyimler Ťayān illā ve lýkin gizlüdür êātuñ 

Ťaòllar māt vü ser-gerdān òalupdur bu muŤammāya 

[199b] ëāhir bāţın òo eşyāsını bilmekde her biri 

Ťadedsiz fikre ġarò olup düşüpdür baór u deryāya 
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cihān Ťārifleri yekser Ťāciz òalmış beyānuñda  

muòarrebler daõı hemçün ki muġlaòdur bu eşyāya 

  firāòuñ nārına Ťāşıò o miòdārile yandı kim  

eŝer düşdi fiġānından velýkin çengile nāya 

višālüñ gözleyen kimse behişt ārzūsına düşmez 

cehennem görinür baòsa varup firdevs meÿvāya 

Ťināyet eyleyüp yā rab dýzāruñdan Ťaţā òılsañ 

[200a] faòýr ü müênib ve dāŤý nola miskin tevellāya 

cemālüñ óasreti anı basup şeyle ki maóv etdi 

özinden yad olup külli õōd gitdi yaġmaya 

 

  nūr-ı muţlaòdur vücūduñ kimseye muótācı yoò 

hem taŤalluòdan münezzeh cinsi vü ezvācı yoò 

vaódetüñ üzre kimesne dāõil ü māniŤ degül 

kim vire ýêā vü zaómet óākim ü ġavġacı yoò 

òāżiyü’l-òużāt olanlar emrüñi redd idemez  

[200b] defteri ibòā olınmaz çün dürüst imżācı yoò 

genc-i elvānuñ ţolupdur bý-nihāyet Ťālemeyn 

her õıyānetden emýndür ġāšb u yaġmacı yoò  

on sekiz biñ Ťālem içre her metāŤuñ ţartulur 

  hic eóad òılmaz taŤarruż bāc alur ţamġacı yoò 

ol nefāyisler senüñ var kimsede olmaz velý  

neçeler òašd eyler illā neylesün minhācı yoò  

óacc-ı ekber leyletü’l- òadriyle ger Ťaşòuñdadur 

biñde bir iõlāšla eyler ţavāfın óācı yoò 

[201a] ey tevellā óāl ü raómānı ţaleb òıl ne içün  

yaġı baldan ġayrıdan şýrýn dizer óelvācı yoò  

dāyime óamd ü sipās eyle óaòòa kim üstüñe  

 düşüben vesvāsla şirret ider iġvācı yoò 

  

 teŤālā allah ne õōş òurmış muŤallaò bu sāye-bānı 

 ëāhir bāţın kemāline Ťārifler seyr ider anı 

 mükemmel êātını hem-tā hemān oldur vücūd ancaò 
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 òavý òudret anuñ vardur bulınmaz êerre noòšānı 

[201b] dem-i óarfin kim šaldı ëuhūr oldı òamu Ťālem  

neye emr eylese dinmez cārýdür óükm-i fermānı 

Ťālemlerden münezzehdür velý ayru degül niçün 

yašayın şeyle ki raõtın òoyup gitmez bu dükkānı 

  müzeyyen òıldı ešnāfı müretteb ser-be-ser cümle 

bióamdüllah ki cümleden mükerrem ţutdı insānı 

o òadriyle bu eşyādan seni medó eyledi çünkim  

dün ü gün saña lāzımdur ţaleb eyleyesin anı  

cihān Ťāriflerin gör kim rıżāsın isteyüp anuñ 

[202a] óayātından geçer hergiz gözetmez cismile cānı  

òaçan fażl u Ťināyetle òula ol mevhibet òılsa  

şu sulţānlıò verilür kim beñzemez hic süleymānı 

aña ţalib olan kimse özini õalòa fāş etmez 

  dāyimi fikri anuñla yürür õālý vü pinhāný 

kāmiller anı bulmışdur neçeler durmayup ister 

tevellā sen daõı nola ţaleb òılsañ o sulţānı  

anuñla iste sen anı ki êātın eylemiş pinhān 

velý mermūz edüp yer yer òomış delýl burhānı 

[202b] 

óamd minnet ol õudāya gerdūnı gerdān ider 

vāsıţayla ŝıòletin cismüñ arıdur cān ider 

Ťaczi yoòdurur hic anuñ dir yefŤalu’l-lahu mā yeşāuÿ
91

 

  dilese bir êerre içre yüz biñ ol meydān ider 

  òaţreden peydā òılur hem šad hezārān enbiyā 

 bir nefes tevrýt zebūr hem incýl furòān ider 

 ol kerýmüñ òudreti mülkine vāsiŤdür velý 

 Ťāleme iëhār idüben kimini pinhān ider 

[203a] òuvvetinden Ťisānuñ nefói alevý òıldı óay  

óikmeti der-dest mūsā Ťasā-yı šuŤbān ider 

òullar çün õalò edüpdür on sekiz biñ Ťālemi 

niŤmetin ifţār idüben biri seyrān ider 
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 “Allah dilediğini yapar.” (İbrahim, 27. ayetin sonu)  
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  kimini şād eylemişdür nāzla cevelān ider 

kimini maózūn ġam-gýn zārı vü giryān ider 

kāh ider bir òulına maóbūs derbend Ťitāb 

kāh virür esbāb devlet māluñ sulţān ider  

luţfını òısmet òılursa her kimi ebrār olur 

[203b] òahrına maëhar düşen her maó sāl biñ òan ider  

Ťibretde Ťaczle aòluñ  óišārı maóv olur 

êerreden şems żiyā çün  òaţreden Ťummān ider  

maóv iŝbāt-ı şāndur ki óükm iderse kişinüñ 

  õayrını Ťišyāñ òıluban şerrini iósān ider 

ey tevellā küfr ýmān bil ezelden tā ebed 

òahr luţfuñ maëharıdur kim anı raómān ider 

ol raóýmüñ raómeti baór-ı bý-pāyāndur velý 

òaţresi düşse cihāna cümlesin ġufrān ider 

[204a] 

gel ki ol cebbār Ťālem gör nece iósān òılur 

kaf nundan çār Ťunšur ne felek imkān òılur 

cümle eşyā vāhş ţayr u cinn hem ins melek 

  bunlara enŤāmını taòsým edüp fermān òılur 

  òudretinden òurı ţaş içinde şey ýcād ider 

  luţfıla rızòın virüp hem teşnesin reyyān òılur  

  her kime fażl-ı Ťināyet eylese ol õāš olur 

 kimi ger òahr eylese redd eyleyüp şeyţān òılur 

[204b] Ťibretin gör saġken kimini rence mübtelā 

idüben šıóóat kiminüñ derdine dermān òılur 

óikmeti çevgān-ı Ťālemde vurulur tā ebed 

hüccetin gör òuvveti islāma kim òur’ān òılur 

  óayy-ı meyyitin šorarsañ kāfirüñ sülālesin 

Ťilm óāl ü ŤmaŤrifetle õōş kāmil insān òılur 

meyyit-i óaydan cevābın idevüz ki müÿminüñ 

nuţfesin kāfir müşrik fāŤil-i Ťišyān òılur 

ey tevellā òudretüñ yoòdurur beyān eyleyesi 

[205a] óikmet ü esrār muġlaò nesne kim sulţān òılur 
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şuŤle-i nūr-ı òadým şems-i êāt-ı kibriyā  

raómeten li’l- Ťālemýnsin yā muóammed mušţafā 

  çünki evvel bir güzýde õalò edüp raómān seni 

ismüñ aómed söyleyüpdür tā Ťliyyü’l-Ťarş-ı istivā 

deryā vü aŤëam kim dirler sensin ey kāmil vücūd 

maózeni sırr-ı ilāhý şāfiŤ õayrü’l-verāyā 

ibtidā óaò özüñi āyine òıldı vechine 

[205b] sen ki ol cevherden olduñ hem Ťaliyyü’l-murtażā 

laómike laómý 92
 buyurduñ ittióād-ı iŝbātdur 

hem didüñ kim şehr Ťilmüm bes Ťalidür bābühā
93

 

żūÿ rabbü’l-Ťālemýnsin Ťālem ü Ťilmü’l- fünūn 

  gevher-i kān-ı óaòýòat maŤden-i luţf-ı õudā  

mihr māh ber-dýn-i islām düşdiñüz çün Ťāleme 

mescid ü minber sizüñdür fý’l-erażýn semā 

iki şemŤi cismüñüzden ortaya nasib etdi óaò 

 şavòı dutdı bu cihānı hem-çü tābān żiyā 

[206a] ol iki meh-pāreler kim mefõarın şāhidin 

bā-óasan õalòı rıżā vü şāh óüseyin kerbelā 

şāh zeyne’l-Ťābýdindür ol ýmām ehl-i dýn 

hem muóammed bāòır oldur fāŤili cūd-ı saõā 

  caŤfer ü šādıò velāyet menbaŤı keşşāf-ı sır 

mūsā-yı kāëım şehýdü’l- heft-menddür bý-nihā 

şāh Ťalý ibni rıżā vü bā-taòý her dü-cihān 

mürşidin serverin pýşvādur pýşvā 

bā- Ťaliyyü’l-Ťaskeri hem mušţafānuñ neslidür 

[206b] rūz-ı maóşerde bulardur šāóib-i tāc-livā 

mehdý-i šāóib-i zamāndur hādý-i raómān bilüñ 

bir šadefüñ dürri çünkim ayru olmaz küllehā 

ey tevellā tābiŤ-i mervāna sen laŤnet getür 
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 Hz. Muhammed’in Veda Haccı sonrasında Hz. Ali için söylediği sözler Buyruk’un bazı 

nüshalarında şöyledir: Lahmuke lahnî, demuke demî,  cismuke cismî rūhuke rūhý (Etin etimdir, kanın 

kanımdır, cismin cismimdir, ruhun ruhumdur.) sözlerinin bir kısmı “Etin etimdir.”  
93

 Kapısı (Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısı, hadisi) 
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  cümle bu āl-i Ťabāyı eylegil medó-i ŝenā 

  

 hüvāllahül’l-leêi óayy lehü’l-eşyāÿ ve’l-ÿióyā 

 müsebbiódür aña her şeyÿ mine’l- òavlühü’l-óayyā 

 zehý òādir ki òudretinden bizi mevcūd edüp kendü 

[207a] münezzehdür bu keŝretden bes āmennā va šaddaònā94
  

bilürseñ õilòat-i ādem ki oldur deryā vü aŤëam 

o baórüñ òaţresidür hem bu insān esfel ü aŤlā 

ne mermūzı ilāhidür leòad kerrem95
 dedi ol óaò 

  bes olur ehl-i Ťalevý hem anuñdur sāfil ü süflā 

hüve’l- óuzný96
 denen fehm it velý ġāyet muŤallaòdur 

ol eşkālüñ rumūzın görine keşf eyledi mušţafā 

o mihru’llah ki her Ťālem òaçan ţalŤat òılup geldi  

 münevver òıldı ser-cümle çü şems żuóūtü’l- kibri 

[207b] elem neşraó97
 diyü añdı anı ol óaò kelāmında  

hem etdi Ťarż miŤrācın baŤbda leylehü’l-isrā98
 

daõı Ťizzet òılup óażret õiţāb eyler aña levlāke 

Ťurūc-ı mebdeÿin söyler ki ile’l-mescidü’l- aòšā 

  gel imdi bābını fażluñ nece keşf eylemiş aómed 

velý Ťāòil olan gördi göremez ġāfil ü aŤmā 

ki raómet-i bābdur óaydar o yıòdı òalŤa-i õayber 

esedu’llah Ťālemdür hem oldur òatil-i ţaġvā 

yaòın ol mihrile māhdan münevverdür iki Ťālem 

tevellý fehm òıl gizüñ bu Ťālemde  özüñ bil hā 

temmetü’l- kitāb 
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 İnandık ve tasdik ettik. 
95

 “Andolsun biz [insaoğlunu] kerem sahibi kıldık.” (İsra, 70. ayetin bir kısmı) 
96

 O benim hazinem 
97

 “Açıp genişletmedik mi?” (İnşirah, 1. ayetin bir kısmı) 
98

 Miraç gecesi 



 

 

 

 

4. SÖZLÜK 

 

 

A 

Ťabeŝ : Boş, saçma 

Ťabd : Köle, kul 

abdāl : Dünya ile ilgisini kesip Tanrıya 

bağlanmış olan derviş (evliyadan 70 

kişilik bir cemaat veya zümreye 

verilmiş bir addır. Afganistan’da bir 

Türk topluluğunun, Anadolu da 

göçebe bir halkın adıdır.Aşırı alevi 

olup kendilerine “Seyyid Gazi 

Yetimleri” büyüklerine de dede 

derlerdi.); aptal, şaşkın, alık, ahmak, 

budala  

Ťacāf : Yağsız   

Ťāciz : Eli ermez, beceriksiz, 

kabiliyetsiz; zayıf, güçsüz 

Ťadem : Yokluk, bulunmama 

afāò : Ufuklar, gök kenarları, gökle 

yerin birleşir gibi göründüğü yerler 

aferýn : Beğenme, alkış, varol, bravo  

āf-tāb : Güneş, güneşin ışığı, güzel, 

güzel yüz  

Ťafv : Suçu bağışlama, özür dileme, 

birini vazifesinden uzaklaştırma 

agāh : Bilgili, haberli, uyanık 

āġāz : Başlama 

aġu : Zehir, ahı 

aód : Söz verme; and, yemin 

aõer : Başka, diğer, gayrı 

āõir : Son, sonraki, en sonra 

āõiret : Öbür dünya, öteki dünya 

aõlāò-ı óamýde : Övülecek huylar 

aómed ü muõtār : Hz. Muhammed 

aósen-i takvým : En iyi, en güzel 

kıvamda;  insan [Ahsen-i takvim Tin 

suresinin 4. ayetinde geçer: “Andolsun 

ki biz insanı en güzel biçimde (ahsen-i 

takvim) yarattık.”] 

aóter : Yıldız 

aòbel : En çok beğenilen, gözde olan 

Ťaòd : Bağ, bağlama; sözleşme, 

kararlaştırma 

Ťāòıbet : Nihayet, son 

Ťaòl-ı cüz : Tabiatta görülen umumi 

aheng, Cebrail 

Ťāòýl : Akıllı kimse 

aòvāl : Sözler , lakırdılar 

al : Ön, karşı 

aŤlā : Yüksek 

Ťalamet : İz, nişan, işaret, belge; 

kocaman, iri 

alda- : Aldatmak, kandırmak 

Ťālemýn : Alemler, dünyalar 

Ťaleyke : Senin üzerine 
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āl-i Ťabā : Peygamberimizin kendisi ile 

birlikte kızı Hz. Fatma damadı Hz. Ali 

torunları Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin’den oluşan ailesi 

Ťalým : Çok bilen (Allah’ın 

sıfatlarındandır, bilgisi ezeli ve ebedi 

olan demektir.) 

alu šatu : Alışveriş 

alma vü nār : Elma ve nar 

aŤmāl : İşler 

Ťāmm : Umumi, genel  

añaru : Öte, öteye, ileriye 

Ťanterý : Kadınların giydiği tek parça 

elbise, erkeklerin giydiği uzun üstlük 

Ťār : Utanma 

Ťārıż : Gelen; tesadüfi vak’a; dağ, 

bulut ve saire gibi görmeye mani olan 

her şey; yanak 

Ťārif : Bilen, bilgili, irfan sahibi 

Ťāriyet : Ödünç, Eğreti 

artuò : -den çok, fazla, ziyade; üstün;  

ek; artık; gayri, başka 

Ťarş : Dokuzuncu gök 

arż : Dünya, toprak 

Ťarż : Bir büyüğe sunma, gösterme, 

bildirme, önüne koyma 

asān : Kolay  

aŤšar : Yüzyıllar 

asfer : Sarı 

ašóāb : Peygamberimizi görmek ve 

sohbetine ermek şerefini kazanmış 

kimseler 

āsiyā : Su değirmeni 

ašl :  Kök, asıl, dip, kütük, temel, esas, 

soy, neseb, başlangıç; hakiki, esaslı, 

halis; esasen, zaten, başlıca 

āsūde : Rahat, gailesiz, dinç  

asumān / asman : Gökyüzü, sema 

aşaġa : Aşağı, aşağıda, aşağıya; 

kötülük; alçak, sefil 

aşaò : Aşağı; alçak, değersiz 

āşinā : Bildik, tanıdık, bilen, tanıyan 

Ťaţā : Bağışlama, bahşiş verme 

aţlās : Eskitmeler, eski, aşındırılmış 

Ťaţūf : Birine sevgisi olan  

āvādān : İyice, hakkıyla, tamamıyla 

Ťavālim : Dünyalar 

Ťavrat : Kadın, zevce 

ayadanlıò : Aydınlık 

Ťayān : Belli, açık, meydanda 

āyet : Kur’an’ın her hangi bir cümlesi; 

alamet, nişan 

Ťayn : Göz; aslı, kendisi; bir şeyin eşi; 

tıpkısı  

Ťayne’l-yaòýn : Gözüyle görmüş gibi, 

kat’’i 

ayru : Ayrı, ayrılmış, uzak 

ayruò / ayruġ : Artık, bundan sonra, bir 

daha; dağınık; başka, diğer; başkası, 

başkaları; bundan böyle 

Ťayş : Yaşama; yiyip içme, zevk ve 

sefa 

Ťayyār : Hilekar, dolandırıcı ; zekî, 

kurnaz; çevik, atik 

aŤżā : Organlar, üyeler 
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azād : Kurtulmuş, serbest olan, 

kimsenin kölesi olmayıp istediği gibi 

hareket eden 

aŤëam : Büyük 

Ťazār : Bahaneler, engeller, özürler 

Ťazāzil : İblis’in melek bulunduğu 

sıradaki esas adı 

Ťazýz : Muhterem, sayın; sevgili  

Ťazm : Kasıt, niyet, karar 

 

B 

bāb : Kapı; geçit, boğaz; bölüm; 

mevzu 

bāc : Vergi, harç; gümrük vergisi 

baŤde : sonra, bundan böyle 

baór : Deniz, büyük göl veya nehir 

baóş : Bağış, ihsan 

bā-òadem : ayak ile, adım ile 

bāòý : Tanrı; daimi, kalıcı; alt taraf; 

artık, artan, fazla, geri kalan; bundan 

sonra  

bāl : Kalp, yürek, gönül, hatır 

balòı- : Parıldamak, parlamak 

bārān : Yağmur 

bārý : Yaratan, yaratıcı 

bāţıl : Boş, beyhude, yalan ; çürük 

bāţın : İç yüz, gizli, görünmeyen 

nesne; tanrı; içindeki, iç yüzündeki 

bašýr : Görüp anlayan 

basţ : Yayma, açma, uzun uzadıya 

anlatma 

bay : Zengin, bey, asil, sahip 

bāzū : Kolun omuz ile dirsek 

arasındaki kısmı, pazı; güç, kuvvet ve 

istidat 

bedýhe : Düşünmeden, birdenbire 

söylenen güzel söz; başlangıç 

behişt : Cennet, uçmak 

bešāret : Müjde, muştu; çirkin kıyafet 

beòā : Devam, sebat, evvelki hâl üzere 

kalkmak, bakilik 

belý : Evet 

bellü bayıò : Muhakkak, katŤi surette; 

apaşikar 

bend : Bağ, yular, rabıta, bağlama 

bende : Kul, köle, bağlı 

bený ādem : Ademoğulları, insanlar 

beng : Afyon gibi uyuşturucu ve keyif 

verici “ban” denilen bir nebat ve 

bunun tohumu, esrar 

ber : Üzere  

berk : Sağlam, sıkı, sert 

berdār : Asılmış 

ber-õūrdār : Mesut olan, onan 

berr : Kara toprak (bahr ü berr : deniz 

ve kara ) 

beyān : Anlatma, açık söyleme, 

bildirme 

beyhūde : Boşuna, boş yere 

beytu’llāh : Allah’ın evi, Kâbe 

beyyināt : Deliller, şahitler, tanıklar 

bezzaz / bezzāz : Kumaş tüccarı, bez 

satan, manifaturacı; çarşı, bedesten 

bezek : Ziynet eşyası, süs 

bý-bašar : Gözsüz 
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býdār : Uyanık, uyumayan, uykusuz 

bidāyet : Başlama, başlangıç 

bý-gāne : Kayıtsız, ilgisiz; yabancı; 

dünya ile ilişkisini kesmiş 

bihter : Daha iyi,pek iyi  

bil baġla- : Saygılı tavır takınmak; 

hazırlanmak, başlamak; hizmet etmek 

bilā-teşbýh : Benzetmesiz, benzersiz 

bý-nihāyet : Niyahetsiz, sonsuz 

bý-pāyān : Sonsuz, tükenmez 

bir düziye: Sürekli olarak, aynı 

biçimde 

bir gezin: Bir kere 

biryān : Tava, tepsi gibi şeylerde susuz 

veya az suda pişirildikten sonra 

kızartılan et kebabı 

bý-zevāl : Zevalsiz, sonu olmayan 

buñlu ol- : bunalmak 

burūc-ı isnā Ťaşer : (Güneş medârının) 

on iki burcu (Hamel, Sevr, Cevzâ, 

Seretan, Esed, Sünbüle, Mizân, Akreb, 

Kavs, Cedy, Devl, Hut) 

būy : Koku; ümit, umma; sevgi ; 

tamah ; huy, tabiat; kısmet, pay, nasip 

bünyād : Asıl, esas, temel; bina,yapı 

bürhān : Delil, ispat, hüccet, ispat 

vasıtası 

 

C 

caŤfer ü šādıò : 12 İmam’ın altıncısı 

cāfý : Cefa eden  

cālinūs : İlk çağların İpokrat ile 

beraber en büyük Grek hekimi, Galen 

cām : Sırça, bardak, kadeh 

cāme : Elbise, çamaşır 

cāmid : Donmuş, donuk, cansız 

cārý : Cereyan eden, akan, geçen, 

yürüyen 

cāvidāný / cāviêānı  : Daimi kalacak 

olan, sonrasız, ebedi, bengi 

cebbār : Cebredici, zorlayıcı, zorba; 

kuvvet ve kudret sahibi, Allah 

cebr :  Zor, zorlama; düzeltme, tamir 

etme 

cehennem : Ahırette günahkar kulların 

gideceği azap yeri, tamu 

cehd :  Çalışma , çabalama 

cehl ü basýţ / cehl-i basýţ : 

Ayıplanmayan 

celýl : Ulu, büyük 

cellād : İnsanı kesen, asan kimse 

celle : “Yüce ve aziz olun!” manasında 

bir dua sözü 

cemāŤat : İnsan toplulukları; imamın 

arkasında namaz kılanlar  

cerým: Kabahatli, suçlu 

cesed : Ölü vücud 

cevelān : Dolaşma, dolanma, gezinme 

çevgān : Çevgen, cirit oyununda 

atlıların birbirine attıkları değnek 

cezýre : Ada 

cibriÿl : Cebrail 

cidd : Bir işi gerçekten çalışıp işleme, 

ciddilik 

cýfe : Leş 

cihād : Din uğruna düşmanla savaşma 
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cilās : Beraber oturma 

cinān : Cennetler, uçmaklar, bahçeler 

cūd-ı seõā : Cömertlik 

cūş : Coşma, kaynama 

cübbe: 

cürm : Suç 

 

Ç 

çāh : Kuyu, çukur 

çāk : Hatta, dek  

çaò : Tam, tamamen 

çalòa- : Çalkalamak 

çarõ : Çark, tekerlek; felek, gök 

çārsū: Çarşı 

çendān : O kadar 

çeng : Kanuna, benzer, dik tutularak 

çalınır bir çeşit saz 

 

D 

dāŤý : Dua eden, duacı; davet eden, 

sebeb olan 

dāll : Delalet eden, gösteren, işaret 

eden. 

dām : Tuzak 

dān / dāna : Bilen, bilir, bilgiç, alim 

dārü’l- beòā : Ahiret 

degme : Her, herhangi bir, rasgele; 

hangi; hiçbir 

delýl : Yol gözteren, kılavuz; şahit,  

belge; tanık 

dem : Soluk, nefes; içki; an, vakit, 

saat, zaman 

dený : Alçak, rezil, soysuz 

deñiz òulaġı : Haliç  

depe : Tepe, doruk, zirve, başın üstü 

depren-: Kımıldanmak, hareket etmek, 

hareketlenmek; çırpınmak 

der-bend : Boğaz, dar geçit; kapı bağı; 

sınır kalesi; memleket sınırı; deniz 

kenarında ticaret yolu olan şehir 

der-dest : Tutma, elde etme; elde olan 

yapılmakta olan 

deriçe : Pencere; küçük kapı, oyma 

kapı 

derūn : İç, içeri dahil; gönül, kalp, 

yürek  

dervýş : Allah için alçakgönüllülüğü ve 

fıkaralığı kabul eden veya bir tarikata 

bağlı bulunan kimse, fakir ve ihtiyaçlı 

kimse 

dervýşāne : Derviş olana yakışacak 

suretle, dervişçesine 

deşt : Bozkır, çöl, kır, ova 

destgýr : Elinden tutan, yardımcı 

devr : Dönme, bir şeyin etrafını 

dolaşma; dönüp dolaşma; nakil, 

aktarma; bir şeyi başkasına teslim 

etme; zaman, çağ; bir zamanın 

bölündüğü kısımlardan her biri; baştan 

sonuna kadar okuma; dünyaya gelme 

(nüzül) ve tekrar geldiği yere dönme 

hali 

devvār : Devreden çok dönen, dünya 

didar / dýêār : Yüz, çehre 

dil-ber : Gönlü alıp götüren, güzel 

dirýġ : Esrigeme, önleme, men’etme 
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dýv : Dev, şeytan, güç 

dývāný : Divana ait, divanla ilgili; 

divandan çıkan yazıların yazıdığı bir 

çeşit yazı; divan kalemindeki 

memurluklardan biri  

dývār : Duvar 

dūr: Uzak 

durūd : Dua 

dükkān : İçinde öteberi satılan oda, yer  

düriş- : Çaba göstermek, gayret 

göstermek; karşılaşmak, çarpışmak 

dürr : İnci 

düzet- : Tertip etmek, düzenlemek; 

yapmak, yaptırmak, nazmetnek 

 

E 

ebdān: Bedenler, cisimler, vücutlar, 

gövdeler, tenler 

ebed : Sonu olmayan, gelecek zaman 

 ebkem : Söz söylemeye muktedir 

olmayan 

ebrāc : Burçlar, kaleler, kale burçları  

ebrār : Hayır sahipleri, iyiler; 

dindarlar, özü sözü doğru olanlar 

ecl : Sebep, illet 

ecsām : Gövdeler, bedenler 

eczā : Parçalar, kısımlar 

edeb : İyi terbiye, naziklik, usluluk, 

zariflik 

efŤāl : İşler, ameller 

efġān : Iztırap ile haykırma, bağırıp 

çağırma; inleme, bağrışma  

eflāţūn : Aristo’nun hocası, Sokrat’ın 

talebesi olan meşhur Yunan filozofu. 

efsūn : Afsun, büyü, sihir 

efşān : Serpen, saçan, dağıtan 

egin / eğin : Omuz, sırt, arka 

eóad : Tek, bir, ilk sayı 

ehl : Sahip, malik, mutasarrıf olan; 

usta, kabiliyetli, becerikli 

ehlu’l-lah : Tanrı adamı, veli, evliya 

ehremen : Zerdüştlerin inandığı 

kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan dev  

ekber : En büyük, daha büyük 

ekŝer : En çok, daha ziyade  

elbet : Mutlaka, eninde sonunda 

elest : Allahın ruhları yarattıktan sonra 

“(elestü bi-rabbiküm) Ben sizin 

rabbiniz değilmiyim?” dediği zaman 

insanların yaradılış başlangıçı 

el-òıšša : Hulasa, hasılı, sözün kısası, 

sözden anlaşıldığına göre 

elvān : Renkler, çeşitler; rengarenk, 

alacalı 

emin : Emniyet sahibi, korkusuz, 

birine emniyet eden 

emmāre : Emreden, emredici 

emvāt : Ölüler 

enŤām : At, deve, sığır, ve koyun gibi 

hayvanlar; hayvan gibi kimseler 

enbiyā : Müstakil şeriat sahibi 

olmayan peygamberler, yalvaçlar 

endýşe : Düşünce; vesvese, merak, 

kaygı; gam, keder; şüphe; korku 
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endūh : Gam, keder, tasa, kaygı, 

üzüntü, sıkıntı 

enfüs ü āfāò : Nefis ve dışı 

er- : Ulaşmak, erişmek, kavuşmak; 

isabet etmek; yetişmek 

erte : Erken ; sabah, şafak vakti 

ervāó : Canlar, hayatın cevherleri 

esedu’llah : Allah’ın arslanı, Hz. Ali 

eŝer : Bir kimsenin meydana getirdiği 

şey; basılmış kitap; nişan, iz, alamet 

esfel : En sefil, pek aşağı, çok bayağı; 

aşağı (taraf) 

eŝòāl : Ağır şeyler, ağır yükler; en 

çirkin, kaba, can sıkıcı 

esmā : Adlar 

esrār : Gizlenilen ve bilinmeyen 

şeyler, aklın eremeyeceği işler  

eşref : Şerefli, onurlu 

eţbāò : Tabakalar, hâller, katlar,  

mertebeler,  dereceler 

etmek : Ekmek 

evāmir : Buyruklar, buyrultular 

evkār : Kuş yuvaları 

evliyā : Keramet sahibi olanlar, 

erenler; Allah’a daha yakın 

bulunanlar; emir sahibi bulunanlar; 

himaye edenler, koruyanlar  

evvel : Önce, ilk, birinci, ibtida, 

başlangıç, geçmiş zamanda  

eyü : İyi 

eyyām : Günler, gündüzler  

eyyüb : Kuran’da adı geçen, 

kendisinden “kulumuz” diye 

bahsedilen ve sabırlı insan olarak 

gösterilen İsrailoğulları 

peygamberlerinden biri  

eżŤafü’l-Ťibād: Halkın en zayıfı 

ezel : Başlangıcı olmayan geçmiş 

zaman 

ezelý : Öncesiz, başlangıçsız, ezele 

mensup 

eżell : Deha, en, pek ziyade, yolunu 

şaşırmış 

ezraò : Mavi, gök renkli; saf ve temiz 

(su) 

 

F 

faõr : Övünme, böbürlenme, 

büyüklenme, şeref, onur, kıvanç; 

büyüklük, ululuk; şöhret, ün; fazilet, 

erdem 

faõr-ı ÿālem : Hz. Muhammed 

faòýr : Zengin olmayan, yoksul, 

parasız, züğürt; dilenci; zavallı, biçare, 

aciz; alçakgönüllülük göstererek “ben” 

manasına gelir; Hindistan’da kendi 

kendilerine türlü eziyetler yapmaya 

alışmış olan dervişler 

fāný : Ölümlü; muvakkat, geçici; 

ihtiyar, yaşlı  

fāriġ: Vazgeçmiş, çekilmiş; rahat, 

âsûde; boş, boş kalmış, işini bitirmiş, 

işsiz; bir mülkün tasarruf, sahip olma, 

kullanma hakkını başkasına terk eden 



 

168 

 

farż : Allah’ın işlenmesi kat’i olarak 

luzumlu, terki günah olan emirleri; 

zaruri, luzumlu, gerekli 

fāsid : Kötü, fena, bozuk 

fašýó : Güzel, düzgün, açık konuşan; 

aşikar, sarih, açık 

fāş : Meydana çıkma, duyulma, açığa 

vurma, dile verme  

fehm : Anlama, anlayış 

felek : Gökyüzü, sema 

felāt : Susuz çöl, mefaze, beyaban. 

fenā : Yokluk, yok olma; bekanın zıttı 

ferŤ : Dal, budak; tomurcuk; bir aslın 

neticesi; ikinci derecede ehemmiyetli 

olan şey; şûbe 

feraó : Gönül açıklığı, sevinç, sevinme 

ferāset : Anlayışlılık, çabuk seziş 

ferd : Tek, yalnız olan şey, çift 

olmayan, eşi bulunmayan 

ferdā : Yarın, yarınki, günün ertesi 

ferheng : Bilgi, hüner, marifet, edep, 

akıl; temkin;  Farsçada lügat kitabı  

ferş : Yeryüzü 

ferişteh : Melek 

fesād : Bozukluk 

fesõ : Bozma, bozulma, dağıtma, 

dağılma 

feyż : Bolluk, çokluk, verimlilik, 

fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma; 

ilim, irfan 

fevc : Bölük, takım, cemaat 

fevò : Üst, üst taraf, yukarı 

fiŤl : İş, kar, amel; zamanla ilgili olup 

manaya yol açan kelime  

firāò : Ayrılık, ayrılma 

fıròa : İnsan kalabalığı 

firdevs : Cennet, uçmak; bostan, bahçe  

fitne: Belâ, mihnet, sıkıntı; ayartma, 

azdırma; fesat, arabozma, karışıklık, 

ihtilal; dinsizlik, canilik; ceza; delilik; 

güzel yüz, güzel göz, güzel kadın; ara 

bozan, karıştırıcı 

furkān : Kur’ân-ı Kerîm  

fušūl : Ayrıntı, ayırma, kesme, kesinti, 

bölüm; halletme, neticelendirme, adam 

çekiştirme 

füccār : Günahkârlar, fena huylular 

füsūn : Büyü, sihir 

fünūn : İlimler 

fütüvvet : Soy temizliği; mertlik, 

yiğitlik, gençlik, delikanlılık; 

cömertlik, elaçıklığı; eski esnaf 

teşkilatı    

 

G 

ġaflet : Gafillik, boş bulunma, 

dalgınlık, dikkatsizlik, ihtiyatsızlı; 

ihmal, endişesizlik   

ġalebe / ġaleb : Galip gelme, yenme; 

çokluk, kalabalık 

ġaný : Zengin, varlıklı, bol, doygun. 

ġarb : Güneşin battığı taraf, gün batısı, 

batı; memleketimizin yönüne göre 

Avrupa 
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ġarò : Suya batma; batma; batırma; 

boğulma, boğma 

ġarrā : Ak, parlak, güzel, gösterişli, 

nümayişli, şatafatlı  

ġavvāš : Dalgıç, inci ve sünger bulmak 

veya denize düşen bir şeyi çıkarmak 

denize dalan kimse 

ġedā : Dilenci, yoksul 

genc : Hazine, define 

genc-i nihān : Gizli hazine 

gehý : Bâzan, ara sıra  

gerdiş: Dönme, dönüş 

gerdūn : Dönücü, dönen, devreden, 

gerdan; felek, dünya, sema 

germā : Sıcak 

gevher : Elmas, cevher; inci; değerli 

taş; bir şeyin aslı, esası 

gey : Çok, pek çok, gâyet;iyice; 

uygun,lâyık 

gider- : Kaldırmak, yok etmek, silmek; 

uzaklaştırmak, çıkarmak 

giriftār : Tutulmuş, yakalanmış, esir; 

düşkün, uğramış, tutkun   

giryān : Ağlayan 

ġılmān : Tüyü, bıyığı çıkmamış 

delikanlıdır, gençler; köleler, esirler 

gökçek : Güzel, sevimli 

 götüri : Tamamı, tümü, hepsi 

ġubār : Toz 

ġufrān : Affetme, merhamet etme, 

yargılama 

güftār : Söz 

gümān : Zan, sanma, sezme 

günāh : Allah’hın emirlerine aykırı 

gelinen dini suç 

gürūh : Cemâat, bölük, takım 

güvvār : Hazmı kolay olan (yemek)  

güêār / güzer : Geçme, geçiş 

güzýde : Seçilmiş, bir şeyin en iyisi 

 

H  

óabýb : Sevgili; seven,dost 

õabýr : Haberli, bilgili; Cenab-ı hak 

õabýŝ : Kötü, alçak, pis, soysuz 

óacc : İslam’ın beş şartından biri olan 

ve muayyen zamanda Mekke’deki 

Kabe’yi ziyaret etmek üzere yola 

çıkma farzı 

hādý-i raómān : Doğru yolu gösteren 

óaffāş : Yarasa 

óaò : Allah,tanrı; doğruluk ve insaf; 

bir insana ait olan şey; dava ve iddia 

hakikate uygunluk, doğruluk; geçmiş, 

harcanmış emek; pay, hisse; doğru, 

gerçek; layık, munhasıp  

óaòāyıò : Doğru olan asıllar, şüphesiz 

bulunan şeyler, hakikatler, gerçeklikler 

óaòýòat : Bir şeyin aslı ve esası, 

mahiyeti; gerçek, doğru; gerçekten, 

doğrusu. 

óaòýr : İtibarsız, değersiz, aşağı, adi, 

bayağı 

óaòòāný : Hak ve adalete uygun 

õalāÿik / õalāyıò : Mahluklar, 

yaratıklar, insanlar; halayık, satın 

alınan kadın hizmetçi  
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õalāš : Kurtulma, kurtuluş 

õālý : Tenha, boş, sahipsiz yer; açık yer 

õāliò : Yaratan, yoktan var eden 

yaratıcı; Allah 

óalým : Tabiatı yavaş olan, yumuşak 

huylu (Allah adlarındandır.) 

õāliš : Hilesiz, katkısız 

hāliyā : Şimdiki zamanda, şimdiki 

halde; hāliyen 

óall : Çözme, çözülme, karışık bir 

meselenin içinden çıkma; kara verip 

neticeye varma 

õām : Pişmemiş, olmamış 

õamýr : Hamur, maya 

óamza : Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. 

Muhammed’in amcasıdır  

õandān : Gülen, gülücü, güler; sevinçli 

õānmān : Ev, bark, ocak 

õār : Diken 

õarāb: Yıkık, viran; geçkin, sarhoş 

õardal : Sofrada iştah açmak için 

macunumsu madde 

óarýr : İpek, hararetli, ateşli 

óāriŝ : Çiftçi 

õāš : Bir adama veya bir şeye mahsus 

olup umuma yayılmamış, hususi; bir 

hükümdarın zatına mahsus olan; halis, 

beyaz, cilasız 

óasūd : Hasedci, kıskanç, çekemeyen 

óaşāyiş / óaşāÿiş : Kuru otları 

óaşr : Toplanma, cem’etme; ölüleri 

diriltip mahşere çıkarma, kıyamet 

óavāle : Bir iş veya bir şeyi başka 

birine bırakma, üstüne bırakma, 

ısmarlama 

óavl : Yıl, sene; etraf, çevre; güç, 

kuvvet, takat 

óavlý : Avlu 

óaydar : Arslan, Hz. Ali, cesur yiğit 

adam 

óaydārý : Haydarlık, arslanlık; eskiden 

giyilen kolsuz, kısa, aba hırka; 

Haydariyye  

óayf : Haksızlık, cevir, zulüm; yazık 

ki, heyhat, vah; ilenç, ah, beddua 

õayli : Epeyice, çokça; bir takım 

óayme : Çadır 

óayrān : Şaşmış, şaşırmış; çok tutkun; 

afyon sarhoşu 

õayrü’l-enām : Varlıkların hayırlısı, 

Hz. Muhammed 

õayrü’l-verāyā : Hz. Muhammed 

óayvān : Canlılık, dirilik; canlı şey; 

insanı içine alan bütün canlılar; ahmak 

adam  

óayy : Diri, canlı; Allah’ın adlarından 

biri 

õazān : Sonbahar, güz 

õazāný : Güz mevsimine ait, güz ile 

ilgili 

óazer : Sakınma, kaçınma, koruma, 

çekinme 

õazāÿin / õazayin: Hazineler  

heft-mend : Yedi büyükler 
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helāk : Mahvolma, ölme; harcanma; 

çok yorulma 

hele : Madem, mademki 

óelvā: Unlu, yağlı ve şekerli 

maddelerle yapılan bir tür tatlı 

hemān-dem : Hemen, çabucak o anda 

hem-çü : Gibi 

hemdem : Can ciğer, sıkı fıkı arkadaş 

hemýşe : Daima, her vakit, her zaman 

hem-nişýn : Beraber oturup kalka, 

teklifsiz arkadaş 

hem-rāh : Yoldaş, yol arkadaşı 

hem-tā : Denk, benzer, müsavi  

hemvār : Daima 

hemyān : Heybe, dağarcık, çanta, 

büyük kese 

hergiz : Asla, katiyyen, hiçbir vakit, 

hiçbir suretle 

heves : Arzu, istek; gelip geçici istek  

hezār : Bin, bülbül 

óırš : Öfke, kızgınlık; azgınlık; sonu 

gelmeyen arzu, istek   

óicāb : Utanma, sıkılma; perde 

hicret : Memleketten memlekete göç; 

Hz. Peygamber’in Mekke’den 

Medine’ye göç etmesi ki İslam 

takviminde tarih başı sayılır 

hidāyet : Hak yoluna, doğru 

kılavuzlanma  

óikmet : Hakimlik, sebep 

õilāfý : Tartışma; münakaşacı, tartışan 

õilŤat : Eskiden, padişah veya vezir 

tarafında takdir edilen, beğenilen 

kimseye giydirilen süslü elbise, kaftan 

õilòat : Yaratılma, yaratılış; tabiat  

óýn : An, zaman, vakit, sıra 

õōd : Kendi 

óōr : Ehemniyetsiz, değersiz, bayağı 

õoşnūd : Razı, memnun 

õūb : Güzel, hoş ,iyi 

õudā : Tanrı 

óulle : Cennet elbisesi; belden aşağı ve 

belden yukarı olmak üzere iki 

kısımdan ibaret elbise 

óulūl : Gelip çatma, girme,  yanaşma, 

geçme 

õūný : Kanlı 

õumār : İçkiden sonra gelen baş ağrısı 

sersemlik 

õūn : Kan, öldürme, öc 

õūnende: 

óūri : Cennet kızı, sevgili 

õurrem : Şen, sevinçli, güler yüzlü, 

gönül açan; taze  

õurşýd : Güneş 

õurūş : Coşma, çağıltı, gürültü, şamata, 

telaş 

óušūl : Üreme, türeme, çıkma 

hüccet : Senet,  vesika, delil; seçkin 

alimlere verilen unvan 

õüsrān : Zarar, ziyan 

 

I  

Ťıòāb : Azap, ceza 
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ıraò : Uzak 

ırġad : Tarım işçisi 

ırmaò : Nehir 

ısıcaò : Sıcak 

ıšlāó : İyi bir hale koyma, iyileştirme, 

düzeltme 

ıšmarla- : Emanet etmek, 

tembihlemek, çağırmak, vermek  

ıssı : Sıcak, sıcaklık, hararet 

Ťıţır : Güzel ve latif koku 

Ťıvaż : Bir şeye bedel olarak verilen 

veya alınan şey, karşılık, bedel 

ıżţırāb :  Acı, elem, azap, sıkıntı; 

vesvese  

ıżţırār : Mecburiyet, çaresizlik, ihtiyaç 

 

İ 

ibòā : Baki, daim, sürekli kılma, 

yerinde bırakam 

ibtidā : Başlama, başlangıç; ilkin, önce 

başta  

icāzet : İzin,ruhsat; diploma 

iclās : Oturtma, oturtulmuş 

iflāó : Kutlu başarılı olma; felah 

bulma, selamete çıkma, kötü bir 

durumdan kurtulup iyi bir duruma 

girme 

ifsād : Fesada uğratma, uğratılma, 

bozma 

iftiõār : Öğünme; koltuk kabartma; 

şeref, şan 

iftirāò : Ayrılma, dağılma; perişan 

olma; ayrılık, hicran 

iftitāh : Açma, açılma; başlama 

iġvā : Azdırma, azdırılma, başta 

çıkarma 

iõtiyār : Seçme, seçilme; katlama 

iòbāl : Birine doğru dönme; baht, talih; 

işlerin, yolunda gitmesi, bahtlı, 

saadetli, mutlu olma; arzu, istek  

iòlým : Bir bölgenin, ortalama hava 

şartlarıyla beliren hali; memleket, 

diyar, ülke 

iòrār : Saklamayıp söyleme; dil ile 

söyleme, bildirme; tasdik, kabul; 

birinin, başka birinin kendisinden olan 

hakkını, alacağını haber vermesi 

iòtiżā : Lazım gelme, gerekme, 

gerektirme 

ýlāc : Girdirme, içeri sokma 

illā : -den başka, meğer; aksi halde; 

ille, mutlaka; yalnız 

Ťillet : Hastalık, sık sık tepen hastalık; 

sebep  

Ťilm-i ledün : Allah’ın sırlarına ait 

manevi bilgi, gayb ilmi 

Ťimāret : Umran, bayındılık; 

yoksullara yiyecek dağıtmak üzere 

kurulmuş olan hayır evi 

Ťimrān: Hz. Meryem’in babası 

imtinā : çÇekinme, geri durma 

Ťināyet : Dikkat, gayret, özenme; lûtuf, 

ihsan, iyilik 

iñen : Daha, pek, gayet , son derede, o 

kadar, aşırı derecede 
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incýl : Allah’ın vahiy yoluyla Hz. 

İsa’ya yolladığı kitap 

infišāl : Ayrılma, yerinden ayrılma, 

yerini bırakıp gitme 

inòılāb : Değişme, bir halden dönmesi 

insān-ı kāmil :  Güzel huy ve tabiat ve 

yüksek fazilet sahibi olan kimse 

Ťirfān : Bilme, anlama; ilahi bir feyiz 

olarak kainatın sırlarını bilme kudreti  

Ťisā : Dört büyük peygamberden biri 

olup kendisine vahiy yoluyla İncil 

nazil olmuştur 

issi / ıššı : Sahip 

istibdāl : Değiştirme, değiştirilme; bir 

şey verip yerine başka bir şey isteme; 

askerliğini bitiren erlere tezkere verip 

yerine yenilerini alma  

istiõrāc : Çıkma, çıkarılma 

istiòbāl : Gelecek zaman; birini 

karşılama, birine karşı çıkma 

istivā : Eşit, denk olma 

Ťişret : İçki, içki içme, içki kullanmak 

iştihār : Şöhretlenme, şöhret bulma, 

meşhur olma, ün alma, ünlü olma 

Ťitāb : Azarlama, tersleme, paylama; 

darılma 

iŤtibār : Saygı gösterme, ehemmiyet 

verme, şeref, haysiyet, bir şeyin hakiki 

değil, karar verilen değeri 

ittióād : Bir olma, birleşme, birlik, aynı 

fikirde olma 

ittišāl : Bitişme, kavuşma, ulaşma; 

yakınlık 

Ťivaż : Karşılık, bir şeye karşılık 

olarak verilen şey, bedel 

Ťizzet : Değer, kıymet, yücelik, ululuk;  

kuvvet, kudret; hürmet, saygı 

 

K 

òaba : Üste giyilen giysi, cübbe, kaftan 

òabl-i mevt : Ölüm öncesi, ölmeden 

önce 

òalb etmek : Değişmek 

kabió : Çirkin 

òabż : El ile tutma, avuç içine alma, 

kavrama, Azrail tarafından ruh teslim 

alma, ölme; peklik, amelsizlik, kabız  

òaçan : Ne zaman, o zaman, nasıl, ne 

şekilde 

kāfý : Elveren, yetişen; yeter, yetecek 

òaóıţlıò / òaóţlıò : Kıtlık, kuraklık 

òakı- : Azarlamak, itiraz etmek, 

öfkelenmek, hiddetlenmek, kızmak 

òalın : Çok, pek çok; kalabalık; sık, 

yoğun, gür; sağlam, güçlü 

òalòale : Hareket ettirme, seslenme; 

Kur’an tecvidinde kaf, tı, be, cim dal 

harflerinin cezm halindeki okunuşu 

òamer : Ay, mah 

kāmil: Bütün, tam, noksansız, eksiksiz; 

kemâle ermiş, olgun; yaşını başını 

almış, terbiyeli, görgülü kimse; âlim, 

bilgin   

òamu : Hep, bütün, büsbütün, her; 

herkes, hepsi; topu topu, olsa olsa 
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kān : Maden ocağı, maden kuyusu; bir 

şeyin membaı, kaynağı 

òanber : Hz.Ali’nin sadık, vefakar 

kölesi; bir evin gediklisi   

òanca : Nereye      

òanda : Nerede, her nerede; nasıl 

òanūn : Devletin teşri, kuvveti 

tarafından kerkesçe uyulmak üzere 

konulan her türlü nizam; kaide, kural 

òarı : Yaşlı, ihtiyar; yaşlı kadın; eş, 

hanım, kadın; eski 

òārūn : İsrailoğullarından zenginliğiyle 

meşhur olan bir insan, Krezüs; (bu 

isimden kinaye olarak) çok zengin 

kimse 

òapurcaò / òaburcaò: Koku kutusu, 

küçük mis kutusu, kutu 

òarañu : Karanlık 

òarýb : Yakın, yakın olan, uzak 

olmayan; soyca yakın 

kār-sāz : İş işleyen, becerikli 

kārbān : Kervan 

òasem: Yemin, and 

òaşr : Bir şeyin kabuğunu soyma 

òatı : Sert, pek, şiddetli; zor; çok, pek 

çok, fazla, iyice 

òaţre : Damla, damlayan şey 

òavāfý : Kafiyeler 

òavý : Kuvvetli, güçlü; güvenilir, 

sağlam  

òavm : İnsan topluluğu 

òāyÿil / òāÿil : Söyleyen, diyen; razı 

olmuş, boyun eğmiş; inanmış, aklı 

yatmış 

òayġu : Kaygı 

òayyūm : Allah 

òażıyü’l- óācāt : Hacetleri, istekleri 

yerine getiren; Allah 

òāżiyü’l-òużāt : Kadıların başı 

kebýr : Büyük, ulu 

kerým : Kerem sahibi, cömert, 

verimcil, eli açık; ulu, büyük 

keff : El içi, avuç 

kelām-ı òadým : Kur’an 

keyl : Ölçme; kile, tahıl ölçüsü, ölçek 

kemā yenbaġi : Gereği gibi; layık 

olduğu gibi, uygun şekilde. 

kem-ter : Daha aşağı, aşağıda bulunan, 

hakir, itibarsız; eksik, noksan  

kenz : Hazine, define, yer altında saklı 

değerli eşya 

kerbelā : Irak’ta Hz. Hüseyin’in şehit 

edildiği ve türbesinin bulunduğu yer 

kerem : Cömertlik 

kerým : Kerem sahibi, cömert, 

verimcil, eli açık; ulu, büyük 

kesbý : Sonradan edinilmiş olan 

keŝret : Çokluk, bolluk, ziyadelik 

keşfý : Keşfe mensup, keşifle ilgili 

keşşāf : Çok keşfeden, edici, gizli bir 

şeyi meydana çıkaran; sırları çözen 

òıble : Namaza başlarken yönelinen 

taraf, Mekke tarafı 

òılaġuz : Kılavuz 
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òısm : Bölük, parça , takım, çeşit, nevi 

òıšša : Fıkra, hikaye, rivayet; vak’a, 

macera 

òızıl : Altın para, bakır 

kibriyā : Büyüklük, ululuk; Allah 

kifāyet : Yetişme, elverme, yeterlik; 

iktidar, yararlık 

òýl ü òāl : Dedikodu 

kilýd : Anahtar, açar, miftāh 

kimesne : Kimse  

köhne : Eski, eskimiş; zamanı, modası 

geçmiş 

köp : Çok, bol, fazla 

òudüs : Filistin’in merkezi olan şehir 

kūh : Dağ 

òullıòcı : Hizmetçi, cariye, hizmetkar 

òumāş : İpek, yün, keten, vesaireden 

yapılan dokuma 

òumrý : Kumru 

òur’ān : Hz. Muhammed’e inen kutsal 

kitap, Furkan 

òurbiyet : Yakınlık 

kübrā : Daha büyük olan 

külhān : Han, hamamlarda suyu 

ısıtmak için ateş yakılan yer, hamam 

ocağı 

külli : Bütün, umumi; çok 

kürsi : Oturulacak yüksekçe yer, taht; 

makam, vazife; hükümet merkezi, 

başkent; kaide, ayaklık, mesnet; arş’ı 

a’zam’ın altında bir düzlükte olan, 

Levh-i mahfuz’un bulunduğu yer 

küttāb : Katipler, yazıcılar 

kütüb-i semāviyye : Kutsal kitaplar 

 

L 

laġv : Faydasız, boş söz 

laóm : Et, meyvenin çekirde ile kabuk 

arasında bulunan kısmı 

lāhut : Uluhiyyet alemi 

laŤl : Kırmızı, al; kırmızı ve değerli bir 

süs taşı; dudak 

lāmiŤ : Parlayan, parıldayan ; parlak 

laŤnet : Fena, kötü, uğursuz 

lā-nihāyet : Sonsuz, bitimsiz 

lāt : İslam’dan önce, Arapların Kabe’ 

de bulunan putlarından biri 

laţýfe : Güldürecek, tuhaf ve güzel söz 

ve hikaye, şaka 

lā- yaŤlem : Bir şey bilinmeyen, 

bilinmez 

lā- yenbaġý : Yakışmaz, uymaz, uygun 

düşmez 

lā-yezal : Zevalsiz, bitimsiz 

lāyıò : Yakışan, yaraşır 

leb : Dudak  

lem-yezel : Zeval bulmaz, zail olmaz, 

bāký, kalıcı (Alla’ın sıfatlarındandır.) 

levh : Yassı, düz, üzerine resim, yazı 

gibi şeyler yazılabilen nesne 

levlāke : Bir kudsi hadisten alınmış 

olup Hz. Muhammed’e hitaptır. 

levvāme : Çok levm edici, çekiştirici, 

başa kakıcı, paylayıcı 

leyletü’l- òadr : Kadir gecesi 

leyl ü nehār : Gece ve gündüz 
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leys : Yokluk  

libās : Elbise, esvap 

lýkin : Ama, fakat, ancak, şu kadar var 

ki 

livā : Bayrak 

lücce : Engin su; kalabalık; gümüş; 

ayna 

 

M 

māÿ: Su 

maŤāný : Manalar 

maŤber : Geçit, geçilecek yer, köprü, 

kemer, derbend 

maġrūr : Gururlu, bir şeye gü venen 

maġz : Beyin, dimağ 

maóall : Yer 

maõfý : Gizli, saklı 

maófil : Oturulacak, görüşülecek yer, 

toplantı yeri; büyük camilerde 

hükümdarlara veya müezzinlere 

ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla 

çevrilmiş olan, yerden biraz yüksek 

yer 

maófūë : Hıfz olunmuş, saklanmış, 

korunmuş; alçalmış 

mahlūò : Halk olunmuş, yaratılmış 

māh sāl : Ay, yıl 

maõtūm : Hatemlenmiş, mühürlenmiş 

maóż : Su katılmamış, halis süt; halis, 

katkısız, sade; tam; ta kendisi, aslı 

maózā : Ancak, yalnız, tek, sade; hālis, 

katıksız, tam 

maõzen : İçinde eşya saklanacak yer; 

yer altı, bodrum; havasız, karanlık yer 

maózūn : Hüzünlü, tasalı, kaygılı  

makālýd : Kilitler, kilit dilleri, 

anahtarlar; hazineler 

maòlūb : Altı üstüne getirilmiş, ters 

döndürülmüş, başka şekle sokulmuş 

maòšūd : Kasdolunan, istenilen şey, 

istek, emel 

maòūl : Söylenilmiş, denilmiş, 

söylenilen (söz) 

maŤòūlāt : Aklın uygun bulunduğu, 

akıl ile bilinen şeyler 

maÿmūr : Bayındır 

manšıb : Devlet hizmeti, me’muriyet; 

makam, rütbe, derece, orun 

mār : Yılan 

maŤrifet : Herkesin yapamadığı 

ustalık; her şeyde görülmeyen 

hususiyet, ustalıkla yapılmış olan şey; 

bilme, biliş  

māsivāh: Allah’dan başka bütün 

varlıklar, dünya ile ilgili şeyler 

maŤşer : Birlikte yaşayan insanlar, 

topluluk, cemaat 

māşiyāný : Yürüyerek, yaya olarak 

(meşyen) 

maŤşūò : Sevilen, sevilmiş 

maţlūb : Taleb edilen, istenilen, 

aranılan şey; alacak  

māyil / māÿil :  Bir yana eğilmiş, eğik, 

hevesli, istekli, düşkün 
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mażarrat : Zarar, ziyan; zarar verme, 

dokunma 

maëhar : Bir şeyin göründüğü, çıktığı 

yer, nail olma, şereflenme 

meclis : Oturulacak, toplanılacak yer; 

görüşülecek bir mes’ele için bir araya 

gelmiş insan topluluğu; devlet işlerini 

görüşmek üzere milletvekillerinin 

toplanması ve bu milletvekillerinin 

toplandıkları büyük bina 

medõal : Dahil olacak, girecek yer, 

kapı, antre; başlangıç; giriş 

mefāšıl : Oynak yerleri, eklemler; her 

köyün reâyâsı ile öşür ve rüsûme tâbi 

mahsullerin yazılı olduğu deffter 

mefer : Kaçacak yer 

mefõar : Övünme, övünmeye sebep 

olan 

mefrūżāt : Farz olanlar 

mefšūl : Faslolunmuş, ayrılmış, ayrışık 

mehdý : Hidayete eren, doğru yolu 

tutan, 12 imamın sonuncusu 

meh-pāre : Ay parçası 

mekkār : Hileci, düzenbaz 

meknūn : Örtülü, gizli, saklı; dizilmiş, 

dizili, manzum 

mektūm : Ketm olunan, ifşa 

olunmayan, saklanan, gizlenen, 

kaçırılan 

melāmet : Ayıplama, kınama, 

azarlama, çıkışma 

melekūt : Hükümdarlık, saltanat, 

azamet; ruhların ve meleklerin alemi  

memāt : Ölüm, ölümden, öldükten 

sonra 

memlū : Doldurulmuş, dolu 

menāzil : Menziller, duraklar, konak 

yerleri, inecek yerler 

melŤūn : Lanetlenmiş  

mellāó : Gemici, kaptan, denizci 

menāt : Kabe’ de Hüzeyi ve Huzā 

kabilelerinin ma’budu olmak üzere 

konulan sanem, put 

mendūbāt : Şeriatçe yapılması uygun 

görülen, iyilikleri sayılarak arkasından 

ağlanan ölüler 

menfeê : Delik, yarık, ağız 

menòūr : Delinmiş , oyulmuş 

menzil : Yollardaki, konak yeri, bir 

günlük yol 

merciŤ : Müracat olnacak, 

başvurulacak yer, kimse 

merdān : Mertler, erkekler, insanlar 

merġūb : Rağbet edilmiş, beğenilmiş;  

istenilen, sevilen 

merg-zār : Çayırlık, çimenlik, sulak 

yer 

merýó : Dünya’dan sonra güneşe en 

yakın olan gezegen, Mars, Sakıt 

mermūzāt : Remiz ve işaretle anlatılan 

şeyler 

meròūm : Yazılmış, adı geçmiş; 

bayağı, adi, işşiz, güçsüz, aşağılık 

kimse 

mesāÿil : Meseleler 
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mescidü’l- aòšā : Kudüs’teki meşhur 

büyük cami 

meŝel : Örnek, benzer 

mest : Sarhoş 

mestūr : Sertolunmuş, örtülü, kapalı, 

gizli 

meşŤal / meşŤale : Aydınlatıcı alet, 

lamba, kandil; ucunda alev çıkararak 

yanan bir madde bulunan değnek, sopa 

(meşŤale) 

meşdūdý : Bursa ipeğinden yapılmış 

bir çeşit kumaş; sıkıca bağlanmış, 

şeddolunmuş 

meşrūŤāt : Kanuna, yasaya uygun olan 

şeyler 

meÿvā : Yurt, mesken, mahal, yer, 

makam 

mevhibet : Bahşiş, ihsan, bağış 

mevlā : Efendi, sahip, malik; Allah; 

kul, köle azat eden; velayeti olan, veli, 

karışmaya hakkı olan; şanlı, şerefli; 

yardımcı; mürebbi, terbiye eden 

meyyit : Ölmüş, ölü 

mezbele : Süprüntülük, süprüntü 

dökülen yer; aşağılık, kötü durum 

meêkūrāt : Zikredilmiş, adı geçmiş, 

anılmış şeyler 

mıšr : Ülke, şehir 

miftāó : Anahtar 

mihmān : Misafir, konuk 

miónet : Zahmet, eziyet; gam, keder, 

sıkıntı, dert; bela, musibet 

minhāc : Açık, geniş yol 

miŤrāc : Merdiven, göğe çıkma 

miŝòāl : Yirmi dört kıratlık bir ağırlık 

ölçüsü 

miskýn : Aciz, zavallı, hareketsiz 

muŤallaò : Asılmış, asılı; sürüncemede 

kalmış; bağlı 

muŤayyen : Tayin edilmiş, belli, 

belirli; kararlaştırılan 

mubāó : İşlenmesinde sevap ve günah 

olmayan şey, iş 

muŤciz : İcazeden, acze düşüren, 

başkaları, bir şey yapmada diğerlerini 

geri bırakan; kimsenin yapamayacağı 

yolda olan 

muġlaò : Kapalı, kilitli, çapraşık, 

anlaşılmaz 

muóabbet : Sevgi 

muóāl : Mümkün olmayan, olamaz, 

olmaz, olmayacak 

muõālif : Muhalefet eden, aykırılık 

gösteren, uymayan, uygun olmayan; 

birinin düşüncesine zıt düşüncede 

bulunan 

muóassen : Beğenilmiş, güze, faydalı, 

hayırlı iş 

muóýb : Seven, sevgi besleyen, dost 

muókem :  Tahkim edilmiş, sağlam, 

berk, kuvvetli, sağlamlaştırılmış, 

sağlam kılınmış,  

muókemāt : İçinde hüküm bulunan, 

manası açık olan ayetler 

muõtašar : İhtisar edilmiş, kısaltılmış, 

kısaltma, kısa 
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muŤýnü’l- müsteŤýn : Yardım isteyene 

yardım eden 

muòaffel : Kilitli, kilitlenmiş 

mukadder : Takdir olunmuş, kıymeti 

biçilmiş; kadri, değeri bilinmiş, 

beğenilmiş;  yazılı, alında yazılı 

muòayyed : Kayıtlı, bağlı, bağlanmış; 

ayağında zincir ve pranga bulunan 

muòteżā : İktiza etmiş, lazım gelmiş; 

kanun icabına göre yazılan azı, 

derkenar 

murdār : Mundar, kirli, pis; İslamî 

şeriat hükümlerine göre kesilmemiş 

(hayvan) 

murtażā : Beğenilmiş, seçilmiş, Hz. 

Ali’nin lakabı 

mūsā : Kızıldeniz’i asasıyla ikiye 

bölüp Firavun ve adamlarını helak 

eden peygamber 

mušaffā : Süzülmüş, yabancı 

maddelerden arındırılmış 

mušallā : Namaz kılmaya mahsus açık 

yer; cami civarında cenaze namazı 

kılınan yer  

mušţafā : Seçilmiş, Hz. Muhammed’in 

adlarından 

muştula-: Müjdelemek 

muţābaòat : Uygunluk, uyuşma 

muţý : İtaat eden, boyun eğen; bağlı; 

rahat 

muţmaÿýn : Gönlü kamış, içi rahat, 

şüphesi yok 

muttašıl : Ulaşan, kavuşan, bitişen; 

aralıksız, hiç durmadan, biteviye 

muvāfaòat : Uygun, uyma 

muvāfık : Uygun, yerinde, münâsib 

mūy : Kıl 

mużıll : İëlāl eden, doğru yoldan 

sapıtan, baştan çıkaran 

muëlim : Karanlıklar  

mübāŤid : Uzaklaştıran  

mübeddel : Tebdil edilmiş, değişmiş, 

değiştirilmiş  

müberrā : Teri kılınmış,temize çıkmış, 

aklanmış 

mübtelā : Düşkün; tutkun, tutulmuş 

mücāhid : Din düşmanlarıyla savaşan, 

cihad eden 

mücellā : Cilalı, parlatılmış, parlak 

mücrým : Suçlu 

müdām : devam eden, sürekli, süren 

müfsid : Bozan, fenalaştıran, nifak 

sokan 

müfti : Fetva veren; vilayet ve 

kazalarda din işlerine bakan kimse, 

müftü 

müheyyā : Amade, hazır, hazırlanmış 

mühmelāt : Manasız, boş sözler 

mükerrem : Muhterem, aziz, sayın, 

saygıdeğer, sayılan; ululandırılan, 

hürmet ve ta’zime erişmiş 

mükaóóal : Sürmeli, sürme çekilmiş 

mükevvenāt : Mahlukların, 

yaratılmışların hepsi  
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mühmil : İhmal eden, boşlayan, 

bırakmayan, savsaklayan 

münteşir : Yayılmış, açılmış; dağınık; 

duyulmuş, etrafa yayılmış; basılmış ve 

yayılmış 

mümkināt : Olabilen, olabilir şeyler   

mümtezic : İmtiyaz eden, uyan, uysal, 

bağdaşmış; kaynaşmış 

münāfıò : Nifak sokan iki yüzlülük 

eden, iki yüzlü 

münaòòaş : Nakşedilmiş, nakışlı, 

resimli, işlemeli; renkli dokuma 

motiflerle süslü kumaşların umumi adı  

münevver : Nurlandırılmış, parlatılmış, 

aydınlatılmış, ışıklı; aydın kimse 

münezzeh : Tenzih edilmiş, temiz, arı; 

uzak 

münòād : Boyun eğen 

münkir : İnkar eden, kabul etmeyen 

münýr : Nurlandıran, ışık veren  

müretteb : Dizilmiş, yerli yerine 

konulmuş 

mürde : Ölü, ölmüş 

mürġ-zār : Kuş yatağı, kuşu bol olan 

yer 

mürşid : Doğru yolu gösteren, kılavuz, 

tarikat piri 

mürüvvet : İhsaniyet, mertlik, yiğitlik; 

cömertlik, iyilikseverlik 

mürtekib : Kötü, yakışıksız iş 

yapanlar, rüşvet alan, rüşvet yiyenler 

mürşýd : İrşad eden, doğru yolu 

gösteren, kılavuz; tariket piri, şeyh; 

gafletten uyandıran 

müsāvý : Eşit, denk, birinin ötekinden 

farksız olanı, aynı halde ve derecede 

bulunan 

müsebbió : Tesbih eden 

müseccel : Sicile girilmiş, mahkeme 

defterine kaydolunmuş, mukayd 

müsemmā : Tesmiye olunan, bir ismi 

olan, adlandırılmış; muayyan, belirli 

zaman  

müstaġraò : Batmış 

müsteŤān : Kendisinden yardım 

beklenen, yardım istenen 

müsteóaòò : Hak etmiş, hak kazanmış, 

layık 

müşāhede : Bir şeyi gözle görme, 

Allah alemini görme 

müşevveş : Teşvir edilmiş, belirsiz, 

karışık, düzensiz 

müşg : Misk 

müşkül : Güç, zor, çetin 

müştaġil : İştigal olan, bir işle meşgul 

olan uğraşan 

müştāò : İştiyaklı, özleyen, göreceği 

gelen, can atan  

müşterý : Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars 

müteóayyir : Hayrette kalan, şaşmış, 

şaşırmış  

müyesser : Kolayı bulunup yapılan, 

kolay gelen, kolaylıkla olan 

müênib : Günah işleyen  
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müzeyyen : Ziynetlendirilmiş, 

süslenmiş, süslü 

 

N 

nāci fıròa :Selamet yolunu bulmuş 

fırka, müslüman grupu 

nâ-çâr : Çaresiz 

nādān : Bilmez; nobranlık, kabalık, 

terbiyesi kıt 

nādým : Nedamet duyan, pişman olan 

nāfý : Gideren, giderici, yok eden, yok 

edici 

nāfiŤ : Menfaatli, faydalı, karlı 

nāgāh : Vakitsiz , ansızın, birdenbire 

naŤým : Bollukta yaşayış; cennetin bir 

kısmı 

naós : Uğursuzluk; uğursuz, bahtsız 

naòòāş : Yağlı boya il duvar nakışları 

yapan usta, süsleme sanatkarı, nakış 

işleyen, nakış yapan kimse 

nāòıš : Noksan, eksik, tam olmayan; 

kusuru olan, kusurlu 

naòl : Bir şeyi başka bir yere götürme; 

taşıma, aktarma 

nāle : İnleme, inilti 

nāliş : İnleyiş, inleme, inilti 

nāmdār: Namlı, ünlü 

nân ü idâm : Ekmek ve katık 

nār : Ateş, cehennem 

nāţıòa : Düşünüp söyleme hassası, 

kuvveti; düzgün, dokunaklı söz 

söyleme 

nāy : Kamış, ney, kamıştan yapılan 

düdük 

naëar : Bakma, göz atma; düşünme, 

göz değme, iltifat, itibar, yan bakış  

nāżır : Nazar eden, bakan, gözeten, bir 

yüzü bir tarafa olan 

nebāt : Topraktan biten, çıkan her türlü 

şey, bitki 

necis : Pis, murdar 

nefõ : Üfürme, boru vesaireyi üfleme 

nefs : Ruh, can, hayat; insanın yeme 

içme gibi biyolojik ihtiyaçları; kendi, 

şahıs; asıl, maya, cevher; bir şeyin 

takendisi 

nefs-i küll : “Arş-ı a’la”dan kinaye 

nesõ : Kaldırma, hükümsüz kılma  

nesne : Şey, bir şey, hiç bir şey 

nesrýn : Yaban gülü 

nevŤa : Çeşit, türlü; cins  

nevāhý : Yasak şeyler  

nevbet : Sıra, sıra ile görülen iş; 

hastalık ateşi, zaman zaman ortaya 

çıkan aynı cinsten fizyolojik 

bozuklukların hepsi; karakol, nokta 

hizmeti 

nevm : Uyku, rüya 

nigār : Resim, sevgili, resmedilmiş, 

resmi yapılmış 

nihān : Gizli, saklı 

nýrān : Aydınlıklar, parıltılar, 

cehennem tamu; ateş 

nişān : Belirti, iz; işaret, yara izi, amaç, 

hedef, vurulması istenen nokta,  
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niyāz : Yalvarma, yakarma, dua; bazı 

tarikatlarda küçüğün büyüğe karşı olan 

selam, saygı ve duası; ihtiyaç, 

muhtaçlık; bektaşi edebiyatında rica 

ve duayı muhtevi manzum veya 

mensur sözler 

nuóūset : Uğursuzluk 

nuóūs : Merih ve Zühre yıldızları 

nūş : Tatlı, bal; içki, işret  

nuţfe : Döl suyu, atmık, sperma; duru, 

saf su 

nücūm : Yıldızlar, kevākib 

nüzhet : Neşe, eğlence,eğlenecek 

yerleri gidip gezme; tazelik, sevinç, 

ferahlık 

 

O 

od : Ateş, aşk ateşi 

oġrı : Hırsız  

okı- : Çağırmak, davet etmek; 

okumak; söylemek, demek 

oòşa- : Gönül almak, benzetmek 

oñat : Mükemmel, yerinde, kusursuz, 

iyi, uygun, münasip; akıllı 

 

Ö  

öñdin : Önce, önceden, ilk olarak, 

önünde, önüsıra 

özge : Başka, diğer; yabancı 

öyün : Öğün 

 

P 

pālas : Eski kilim, keçe; aba, çul 

pāyan : Son, nihayet, uç, kenar; sufinin 

ulaşaçağı birlik alemi 

pāydār : İyice yerleşmiş, sağlam, 

devamlı, sürekli 

pāyende : Duran, sürekli, payanda, 

destek, dayak 

peder : baba 

penāh: Sığınma, sığınacak yer, bir 

şeyin sığınağı, koruyucusu, dayanağı 

anlamlarıyla birleşik sözcük yapar. 

pend : Nasihat, öğüt 

perākende : Dağınık, darmadağan; azar 

azar 

perestiş : Şiddetli sevgi, tapınış 

perrāný : Uçan, uçucu 

pervāne : Geceleri ışığın etrafında 

dönen küçük kelebekler 

perverdigār : Besleyici, terbiye edici, 

rızıklandırıcı, Allah 

peyk : Haber ve mektup getirip 

götüren 

peyvest : Ulaşma 

pinhān : Gizli 

pýşvā : Reis, başkan 

pul : Üçte bir akçe değerinde madeni 

para, değersiz para, bakır 

püşt : Arka, zahir , sırt 

püşt-penāh : Arkasına sığınma 

 

R 

rācý : Rica eden, yalvaran 

rāŤý : Çoban, sığırtmaç; çobansı, çoban 

ve kır hayatını anlatan  
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rāh : Yol, tutulan yol, meslek, usul 

raóm : Acıma, esirgeme, koruma 

raót : Döşeme , eşya. 

raòò : Üzerine yazı yazılan 

tabaklanmış ince deri  

rāst : Doğru 

rāsiõūn : Sağlam temelli olanlar, (din) 

bilgisi çok geniş olanlar 

rāyióa : Koku 

rāz : Sır, gizlenilen şey 

recým : Taşlanmış, lanetlenmiş, mel’un 

rehā : Kurtulma, kurtuluş 

reh-nümā : Yol gösteren, kılavuz 

reme : Sürü 

remz : İşaret, işaretle anlatma, gizli ve 

kapalı bir surette söyleme 

renc : Ağrı, sızı; zahmet, eziyet, 

sıkıntı; hışım, öfke, gazab  

rencūr : İncinmiş, sıkıntılı, rahatsız, 

dertli, hasta 

reng : Renk; hile, oyun; suret, şekil 

rengýn : Renkli, parlak renkli; boyalı; 

latif, latif, hoş; süslü 

resýde : Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış 

revān : Yürüyen, giden, su gibi akıp 

giden 

revzen : Pencere 

reyóān : Fesleğen 

reyyān : Suya kanmış 

rıòò : Kullul, kölelik, esirlik 

riŤāyet : Gütme, gözetme; sayma, 

saygı; ağırlama 

rind : Kalender, dünya işlerini hoş 

gören kimse, aldırışsız 

risāle : Mektup, kısa yazılmış kitap, 

mecmua, dergi 

riyāżet : Nefsi kırma, dünya 

lezzetlerinden ve rahatından sakınma, 

perhizle, kanaatle yaşama 

rū : Yüz, çehre 

rūó :  Can, nefes; canlılık, his, duygu; 

en mühim nokta, öz 

rūóāný : Ruha ait olmayan, gözle 

görülemeyen, cismi olmayan, mezhep 

işlerine ait, ahiretle ilgili olan  

rūó-ı revān : Canlı ruh 

rūóu’l- òuds : Cebrail 

rūm : Romalı, Arap ilinde başka ilden 

olan kimse, Anadolu, Osmanlı, Sivas 

yöresinden 

rumūz : Remizler, işaretler, manası 

gizli sözler 

rūşenā / rūşen : Aydın, parlak; belli, 

meydanda  

rūż : Gün, gündüz 

rücūŤ : Dönme, geri dönme; cayma, 

sözünden dönme, sözünü geri alma 

rükūŤ : Öne eğilme, namazda dizlere 

tutunarak vücudun belden yukarısını 

yere müvazi gelecek şekilde eğilme 

hareketidir 

rüstem : Ünlü İran şairi Firdevsi’nin 

Şehname’sinde adı geçen İran’ın ünlü 

pehlivan ve sanatçısı 

rüsvā : Rezil, itibarsız, haysiyetsiz 
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rüÿyet : Görme, bakma, görülme; 

idare etme, çevirme, yönetme; 

araştırma  

rüzgār : Zaman, devir; dünya;  yel 

 

S 

saŤādet : Mutluluk 

sabaò: Ders 

šabý : Henüz memeden kesilmemiş 

erkek çocuk, üç yaşını tamamlamayan 

erkek çocuk 

šad : Yüz (sayı) 

šad-hezār : Yüz bin 

šaŤd : Kutluluk, uğur, kutlu, uğurlu  

šaŤd-ı ekber : Jüpiter (Müşteri) 

gezegeni 

šad-bār : Yüz kere 

šadef : Sedef, inci kabuğu 

šāfý : Duru, temiz, katıksız 

sāfil : Alçak, aşağı 

saġış : Sayı, adet, miktar 

saõāvet / saõā  : Cömertlik, el açıklığı, 

semahat  

šaórā : Kır, ova, çöl 

šaò : Uyanık, dikkatli, uykusu hafif 

saòaţ : Bir şeyin düşük ve işe 

yaramayan kısmı, fena ve faydasız 

şey, yanlış, bir tarafı yada bir yeri 

hasta veya eksik olan 

sāl : Sene, yıl 

šalābet : Peklik, katılık, sağlamlık; 

manevi kuvvet, dayanma 

šalāó : Düzelme, iyileşme, iyilik; 

rahatlık, barış; dine olan bağlılık  

sālik : Bir yola giden 

šālióā : Yarar, elverişli, iyi, uygun, 

yakışır; salahiyeti, yetkisi ve hakkı 

olan; dinin emrettiği şeylere uygun 

harekette bulunan  

šamed : Pek yüksek, ulu, daim, ebedî, 

ezelî; kimseye, hiçbir şeye muhtac 

olmayan, Allah 

sāmiŤ : İşiten, dinleyen, dinleyici 

šāniŤ : Yapan, işleyen, yaradan, halık, 

fail 

šavm : Oruç 

šavt : Ses, seda; bağırma, haykırma, 

çığlık 

šavāmiŤ : İbadet yerleri, tekkeler, özel 

tapınaklar 

sāye-bān : Sayvan, gölgelik; büyük 

çadır 

sāyir / sāÿir : Seyreden, harekette olan, 

yürüyen; bir şeyden kalan başka şey; 

geçen dolaşan; diğer başka, gayri  

šayyād : Avcı 

sāz : Çalgı , silah, ustalık, menfaat  

ŝebāt : Yerinde durma, kımıldamama, 

sözünden, kararından vazgeçmeme 

sebŤý : Yedi sayısıyla ilgili olan  

sehl : Kolay, sade 

seŤýr : Ateş, nār, cehennem 

seki : Sedir, kerevet 

sekrān : Sarhoş 

selāţýn : Sultanlar 
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selb : Kapma, zorla alma; kaldırma, 

giderme; inkar etme, olumsuzlaştırma 

sem : İşitme, kulak verme, kulak 

semā : Gökyüzü 

ŝemýn : Kıymetdar, pahalı, zý-kıymet 

ŝenā : Övme, övüş 

ser-be-ser : Başbaşa; baştan başa, 

büsbütün  

ser-bülend : Başı yüksek; yüce  

ser-gerdān : Başı dönen, sersem, 

şaşkın; perişan 

ser-güzeşt : Serüven, birinin başından 

gelip geçen şey 

serheng : Çavuş, kavas, yasakçı  

ser-leşker : Başasker 

sermā : Soğuk 

ser-māye : Ana mal 

sermed : Daimi, sürekli  

ser-tā-òadem : Baştan ayağa 

server : Baş, başkan, reis, ulu 

seyrān : Gezinme, bakıp seyretme 

seyyāó : Yolcu, gezici 

šavāb : Doğruluk, dürüstlük; doğru 

hareket, doğru davranış, doğru 

düşünce   

ŝıòlet : Ağırlık, yük; sıkıntı 

šırāt-ı müstakým : Doğru yol, Sırat 

Köprüsü 

siccýn : Sert şiddetli olan şey, 

cehennemde bir vadinin adı, facirlerin 

ruhunun gittiği yer 

sidre-i müntehā : arşın sağ yanında bir 

ağaçtır ki hiçbir mahlukonu geçemez 

(ötesi Allah’ın zât alemdir)  

sým : Gümüş  

sipās : Şükretme, dua etme  

šovuò : Soğuk 

šuŤbān : Büyük yılan, ejderha 

sūd : Kazanç, kar, fayda 

sübhān : Allah 

sübül : Sebiller, yollar, caddeler 

ŝübūt : Sabit olma, gerçekleşme, 

meydana çıkma 

sücūd : Secde etme, manazda alnı, al 

ayalarının , dizleri ve ayak 

parmaklarını yere getirerek alınan 

vaziyet 

süflý : Aşağıda bulunan; alçak, bayağı; 

astronomide Utarit ile Venüs 

gezegenleri 

ŝümme : Sonra, tekrar ve tekrar  

sünen: Sünnetler 

sünnet : İyi tabiat, Hz. Muhammed’in 

sözleri işleri ve tasvibleri 

sürūr : sevinç 

 

Ş 

şād : Sevinçli  

şāfý : Şifa veren, verici, hastayı iyi 

eden; kifayet eden, yeter görünen 

şāh-ı merdān : Hz. Ali 

şaòý : Bahtsız, fena hareketli, haylaz, 

habis;  haydut, yol kesen 
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şarāb-ı erġūvān : Erguvan, engindeki 

şarap 

şarò : Doğu, Avrupa kültürünün 

dışında kalan müslüman ülkeleri 

şāê : Sevinçli (bk. şād) 

şeb-i vušlat : Kavuşma gecesi 

şeddād: Yemen’de Ad kavminin 

hükümdarı (Yaptırdığı İrem Bağı ile 

ün salmıştır.) 

şeh-vār : Şaha, hükümdara yakışacak 

şekilde, iri ve iyi cins inci 

şekk : Şüphe, zan, tereddüt 

şekāvet : Kötü iş yapma, haudutluk, 

soygunculuk 

şems : Güneş 

şerbet : Şerbet, içilecek tatlı şey 

şeró : Açma, ayırma;  açıklama 

şeriŤat : Doğru yol, Allah’ın emri, 

âyet, hadîs ve icmâ-i ümmet esaslarına 

dayanan sin kaideleri  

şerýf : Şerefli, mübarek, kutsal; soylu, 

temiz  

şeţāret : Neşe, şenlik, sevinç 

şeyÿ : Nesne 

şeyõ : Yaşlı adam, ihtiyar, bir tekke 

yada zaviyede reislik eden ve müritleri 

bulunan kimse, Arabistan’da kabile ve 

aşiret reisi 

şeyle : Şöyle 

şikār : Av 

şikeste : Kırık, kırılmış; yenilmiş 

şimāl : Sol, sol taraf, kuzey 

şinlik  / şenlik : Mesruriyet güzel 

yüzlülük; abadlık, bir yerin meskun ve 

mamur olması, donanma şehrayin  

şirret : Şerirlik, kötülük; geçimsiz, 

hırçın, huysuz, kavgacı 

şuŤā : Işın 

şuŤle : Alev, ateş alevi 

şuġl : İş, uğraşacak, meşgul olacak 

şey; dert, gaile 

şūm : Şom, uğursuz 

şūre : Çorak verimsiz toprak, tuzlu 

(nesne)  

şūrýde : Karışık, perişan, aşık, tutkun 

şūy : Koca 

şükr : Görülen iyiliğe karşı gösterilen 

memnunluk, minnettarlık. 

 

T 

taŤaccüb : Şaşakalma 

tābān : Işıklı, parlak 

tābiŤ : Uyan; boyun eğen, bağlı kalan 

ţāò : Bina kemeri, yarım daire şeklinde 

kapı ve pencere üstü; kubbe, kümbet 

taŤalluò : Asılı olma, asılma; ilişiği, 

ilgisi olma; dünya ilgisi 

ţaŤam : Yemek, aş 

ţāŤat : Allah’ın emirlerini yerine 

getirme, ibadet   

tafšýl : Etrafıyla, etraflı olarak 

bildirme, uzun uzadıya anlatma, 

açıklama 

ţahāret : Temizlenmek 

taóarrý : Arama, araştırma, aratma 
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taóayyül : Hayalde canlandırma, hayal 

etme 

taóòýò : Doğru olup olmadığını 

araştırma, doğru olup olmadığını 

meydana çıkarma doğru, gerçek 

taósýn : Güzel bulup takdir etme, 

beğenip alkışlama; güzelleştirme, 

güzel kılma 

ţalŤat : Yüz, çehre, ruy, didar, cemal, 

nurani ve dilgüşa çehre  

ţālib : İsteyen, istekli; öğrenci 

ţaŤn : Sövme, yerme, ayıplama 

taòý : Günahtan, haramdan kaçınan, 

dinine bağlı, 12 imamın dokuzuncusu 

taòvā : Allah’tan korkma, Allah 

korkusuyla dinin yasak ettiği 

şeylerden kaçınma 

ţamu : Cehennem 

ţarfe : Göz kapağının bir kere açılıp 

kapanması 

ţaró : Atma, koma, bırakma; dağıtma 

bölme, tayin; kurma, tertipleme 

düzenleme 

ţarýòat : Allaha ulaşmak arzusuyla 

tutulan yol; tasavvufi meslek. 

ţaru : Darı 

tārūmār : Karmakarışık; dağınık; 

perişan. 

tašarruf : Artma arttırma, idare ile 

kullanma 

taş : Dış, dışarı  

ţaşra : Dış dışarı öte 

ţavāf : Etrafında dolaşma, hacı olmak 

üzere zamanında ve muayyen usul 

dahilinde Kabe’nin etrafını dolaşarak 

ziyaret 

tavāÿif /ţavāyif : Tayfalar; güruhlar, 

fıkralar, bölükler  

ţavýl : Uzun, çok süren 

ţayaò : Bukağı, bağ; dayanak, baston, 

değnek; destek, dayak 

ţayerān : Uçma, havada gaz olma 

tażarruŤ : Kendini alçaltarak, yalvarma 

teŤālā : “Yüksek olsun “  manasına 

gelen bir söz olup Allah adıyla birlikte 

kullanılır 

tecemmül : Süs, süslenme 

tecrýd : Soyma, soyulma; ayırma, bir 

tarafta tutma; her şeyden el ayak çekip 

Allah’a yönelme  

teÿemmül : İyice, etraflıca düşünme 

tefekkür : Düşünme, zihin yorma; 

düşünülme 

teferrüc : Açılma, ferahlama; gezinti, 

gezintiye çıkıp gam dağıtma 

tefrýò : Ayırma, seçme, ayırt etme 

teġayyum : Bulutlanma 

tehý : Boş, boşuna; hünersiz, 

marifetsiz; bilgisiz; boşu boşuna, 

nafile 

tekebbür : Kibir gösterme, büyüklük 

satma 

tekye òıl- : Dayanmak, güvenmek, 

yaslanmak 
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temennā : Eli başa götürerek verilen 

selam, dileme, dilek, istek 

temāşā : Bakıp, seyretme; gezme 

tenaŤum : Nimet, bolluk içinde 

bulunarak rahat etme 

tenbih : Uyandırma, uyarma, uyarı; 

uyarım, bir işin yapılmasını, 

bırakılmasını, veya o işen 

vazeçilmesini tekrar tekrar hatırlatma. 

teng : Dar, sıkıntılı; küçük; denk, eşya, 

yük dengi; sıkı, yapışık  

tenhā : Yalnız, ıssız, boş; tek 

teraóóum : Merhamet ederek, acıyarak 

terbýŤ : Dörtleme, dörde çıkarma, 

dörde bölme, dört köşeleme 

terbiyet : Besleyip büyütme, eğitim, 

görgü, alıştırma  

tercüman : Tercüman, dilmaç 

terekküb : Karışıp, birleşme, meydana 

gelme 

tesbýó :  sübhanallah kelimesini 

söyleyerek Allah’ı ta’zim etme, tespih 

teşne : Susamış, çok istekli 

teşvýş : Karıştırma, karmaşık hale 

getirme 

tevaòòuf : Durma, eğlenme, bekleme; 

bağlı olma 

teveccüh : Çevrilme, yönelme, 

doğrulma; bir yere doğru hareket 

etme; güler yüz gösterme, yakınlık 

duyma; hoşlanma, sevgi; nasip ve 

müyesser olma 

tevellā / tevellý : Birine yanaşma, 

terakkub, birini dost tutma; Ehl-i beyti, 

Hz. Ali’yi sevme, ondan medet ve 

şefaat isteme, kendilerine olan 

yakınlık, bağlılık 

tevóýd : Bir kılma, birleştirme; 

Allah’ın birliğine inanma  

tevrāt / tevrit : Dört mukaddes kitaptan 

Hz. Musa’ya gönderilen 

tezvýc : Kocaya verme, evlendirme 

tezvýr : Yalan dolan; ara bozmak ve 

bilhassa fenalık kasdıyla yapılan 

kovuculuk  

týmār: Yara bakımı, ağaç bakımı, 

hayvanı temizleme; tımar, tımar sahibi 

(tarım arazisi) 

týr ile zih : Ok ile kiriş, yay kirişi, yay 

tiryāk : Zehirlenmeye ve bazı 

hastalıklara karşı kullanılan macun, 

panzehir, afyon 

ţon : Giysi,kıyafet, zırh, kılık, beden  

töhmet : Birine isnadolunan suç, 

işlenildiği sanılan fakat gerçekliği 

henüz meydana çıkmamış olan suç, 

kabahat 

ţul-i emel: Haddinden çok fazla şeye 

kavuşmak isteği, insan ömrünün 

yetmeyeceği hülyalar  

ţulūŤ : Doğma , doğuş 

ţur- : Kalkmak, haydi 

ţurugel- : Ayağa kalkmak 

ţūţý : Dudu, papağan cinsinden taklit 

yapan bir kuş 
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tūtýyā : Kadınların gözlerine çektikleri 

sürme 

ţuyūr : Kuşlar 

ţuvāl : Demir cürufu, pası 

ţūr : Cebel, dağ, küh 

ţūş ol- : Çevrilmek, yönelmek; 

rastlamak, tesadüf etmek, karşılaşmak  

türāb: Toprak 

 

U 

Ťubūdiyet : Kulluk, kölelik; birine aşırı 

bağlılık 

uçmaò : Cennet 

Ťuòbā : Ceza,  ahiret 

Ťulūò : Hamile olma, gebe kalma, 

gecikme 

ūlū’l-ebšār : Görüş kabiliyetinde olan 

kimseler 

Ťumyān : Körler, nā-býnāyān 

Ťurūc : Yukarı çıkma, yükselme, ağma 

ut- : bk. ütmek 

Ťuţarid : Arzıtilek, Merkür 

uyóu : Uyku 

Ťuzlet : Bir yana çekilip kendi kendine 

tenhada yaşama, yalnızlık köşesine 

çekilme 

 

Ü 

üküş : Çok 

ümm : Ana, anne; yol, kaynak, çıkış 

noktası 

ümmet : Bir peygambere inanıp 

bağlanan cemaat, taife; bir dille 

konuşan insanların hepsi. 

ün : Ses, feyat, haykırış, yükses ses; 

şöhret, şan 

Ťüryān : Çıplak 

üt- : Oyunda yenmek, kazanmak, 

kumarda kazanmak; geçmek 

 

V 

vācib : Terki caiz olmayan, yapılması 

gerekli 

vāfir : Çok, bol 

vaódet : Yalnızlık, teklik, birlik; 

Allah’a yakınlık, Alllah’a ulaşma 

vaóş : Yabani, ürkek, insandan kaçan 

(hayvan); işsiz, tenha 

vāòiŤ / vāòıŤa : Vuku bulan, olan, 

düşen; olagelen, rastlayan; geçen, 

geçmiş olan 

vāšıl : Erişen, ulaşan; Hakk’a eren 

vāsiŤ : Geniş, açık, enli; bol, Allah 

adlarından biri 

vašl : Ulaştırma, birleştirme; ulaşma, 

birleşme; kavuşma 

vā-veylā : Eyvah, yazık; çığlık, 

yaygara, feryad  

vaëýfe : Bir kimsenin yapmak zorunda 

olduğu iş, görev; yapılması birine 

havale edilen iş; ehemmiyet verilen iş   

veche : Yüz; yan, taraf 

velý : Velakin, amma, fakat 
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velāyet : Velilik, ermişlik; veli ve 

ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı, tanrı 

dostluğu Hz. Ali, başkasına sözünü 

geçirme, dostluk sadakat  

verd : Gül suyu, gül 

vesvās : Şeytan 

vušlat : Bir şeye ulaşma, yetişme, 

kavuşma 

vuëūÿ : Abdest alma, abdest 

 

Y 

yabān : Dışarı, kır, ova, çöl; yabancı 

yer, ıssız yer, boşuna; yabancı, el 

yaġı : Düşman 

yaġma : Çapul, zorla mal kapma 

yāòūt : Değerli süs taşı 

yad ol- : Hatırlanmak   

yaõşı : iyi, güzel; kıymetli 

yaòýn : Şüphesiz, sağlam, kat’i şekilde 

bilmek 

yalın / yalıncaò: Çıplak, çırılçıplak 

yar : Uçurum 

yaraġ düz- : Hazırlık yapmak  

yaša- : Toplamak, tertip etmek, nizama 

sokmak 

yastan- : Yaslamak, dayamak, koymak 

yavı òıl- : Kaybetmek 

yavuz : Kötü, fena 

yaz- : Çizmek; sülemek, bezemek, 

nakşetmek, 

yeg : Üstün, daha iyi 

yek-pāre : Yekparça, bir parçadan 

ibaret, bütün, som  

yek-sān : Düz, bir, beraber; her zaman, 

bir düziye 

yed : El; kuvvet, kudret, güç; yardım; 

vasıta, mülk 

yemýn : Sağ, sağ tarafı, sağ el 

yevm-i Ťıyd : Bayram günü  

yezdān : Zerdüştlerin hayır tanrısı, 

Allah 

yid- : Yedmek, yedeğe çekmek, 

yularından çekerek yönlendirmek, 

gütmek 

yufòa : İnce, sığ 

yüz : Karşı, kat; yan, taraf, yön; yüz, 

surat, çehre 

 

Z 

zād : Azık, yiyinti 

żaŤýf : Zayıf, güçsüz, kuvvetsiz, 

takatsiz, kansız, arık; gevşek, tembel 

zahidā : Çok , aşırı sofu, kaba sofu; 

(Alevilerce) Kızılbaş olmayan 

ëāhir : Görünen, görünücü, açık, belli, 

meydanda; elbette, şüphesiz, öyledir 

ya; görünüşe göre, anlaşılan, meğer 

êaõire : Gerektiği zaman harcanmak 

üzere anbarda saklanan hububat 

yiyecek 

żarb : Darb, vurma, kırma 

żarf : Kab, kılıf 

żamāyir / żamāÿir : Zamirler , içyüzler 

ëāyýŤ : Elden çıkan, kaybolan, yitik; 

zarar, ziyan 
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zebāný : Cehennemlikleri cehenneme 

atmaya me’mur edilen melek. 

zebūn : Zayıf, güçsüz, aciz 

zebūr : Kitap, mektup; Hz. Davut’a 

nazil olan mukaddes kitap 

zecr : Önleme, yasak etme, zorla 

yaptırma, eziyet 

êelýl : Hor, hakir, alçak, aşağı tutulan, 

aşağılanan 

êemme : Yerme, kınama, ayıplama, 

birinin kötülüğünü söyleme 

zemzeme : Ezgili ve nağmeli ses, 

nağme 

zenbūr : Eşek arısı 

zer : Altın 

zerrýn : Altından yapılmış, altın; altın 

gibi sarı, parlak 

zeyne’l- Ťabidýn : İbadet edenlerin 

ziyneti,  12 imamın dördüncüsü, Hz. 

Hüseyin’in ortanca oğlu 

ëıll : Gölge, koruma, sahip çıkma 

ëıll-ı ŝerā : Sarayın gölgesi 

zýbā : Süslü, yakışıklı, güzel 

êihý: Ne hoş, ne güzel, aferin 

zinhār : Asla, sakın 

zýra : Çünkü, şundan dolayı ki 

zişt : Çirkin 

züóal : Sekendiz, Satürn gezegeni 

zühre : Çobanyıldızı, Çulpan, Venüs, 

Kervankıran 

êü’l- celāl : Celal, ululuk sahibi olan, 

Allah 

êülfiòār : Hz. Muhammed’in Hz. 

Ali’ye armağan ettiği ucu çatallı kılıç 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. SONUÇ 

 

 

 

Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu’ya yerleşen ve burada  Türk kültürünün 

yerleşmesinde etkili rol oynayan Türklerin ortak bir ürünüdür. Eski Anadolu 

Türkçesi ve onu takip eden Osmanlı Türkçesi bugün konuşulan ve yazılan Türkiye 

Türkçesinin Anadolu’daki temeli durumunda olup iki önemli dil devresidir. Özellikle 

Eski Anadolu Türkçesi yüzyıl itibariyle ve pek çok Türk boyunun Anadolu’da ayrı 

beylikler kurarak yaşaması ve kendi dil özelliklerini yazı diline geçirmeye 

başlamasıyla oldukça önemli bir devredir. Farklı etnik gruplardan oluşan Anadolu’ya 

yerleşen bu Türk gruplarına doğudan gelen göçlerle zaman zaman yenilerinin 

eklenmesi Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerinin özellikle imlâ geleneğinin 

karışık yapılar içermesine neden olmuştur. Bu durum Eski Anadolu Türkçesini dil 

bilgisi çalışmaları açısından önemli bir alan hâline getiriken bir yandan da bu 

dönemden kalma eserlerin okunmasında çeşitli zorluklara sebep olmuştur. 

İncelediğimiz metinde de bu açıdan tam bir dil birliğinden bahsetmek mümkün 

değildir. 

Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu’da tekke ve tarikatlerin yoğunlukta ve aktif 

olduğu bir dönemdir. Bu dönemde  tekkeler kültür merkezi durumunda olduğu için 

tekke ve tarikatler etrafında şekillenen edebî ortam Türk edebiyatına pek çok önemli 

sanatçı kazandırmıştır. Alevî-Bektaşî edebî geleneği de böyle bir ortamda gelişme 

alanı bulmuş ve dinî konuları merkeze alan önemli eserler ortaya çıkmıştır. 

İncelediğimiz Tevellî Manzumesi, içeriği göz önünde bulundurulacak olursa Alevî- 

Bektaşî edebiyatı içine dahil edilebilir. İncelememiz bu metnin dil özellikleri 

olduğundan metnin edebî değeri üzerinde ayrıntılı olarak durulmamış sadece Alevî-

Bektaşî edebiyatı ve eserin içeriği hakkında kısa bilgilerle yetinilmiştir. 

İncelememize konu olan Tevellî Manzumesi metni üzerinde yaptığımız dil 

incelemesi başka bir nüshanın tespit edilememesi sebebiyle tek nüsha üzerinde 

yürütülmüştür. Bu durum metin anlamlandırılamayan kısımlarında işimizi 

zorlaştırmıştır. 
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İncelediğimiz metinde aynı sözcükte farklı yazımların olduğu saptanmıştır. 

Bu ikili yazım örnekleri imlâ ile ilgildir. İncelememizin yazım özellikleri başlığı 

altında ilgili alt başlıklarda örneklendirilmiştir. Metin içinde birkaç  örneklerde Eski 

Anadolu Türkçesinin en belirgin dil özelliklerinden biri olan yuvarlaklaşmanın 

olmadığı, sözcüklerin düz ünlüyle yazıldığı görülmektedir (ţoġru / ţoġrı, sözlü / sözli, 

òutı / òutu vb.). Metin içinde daha çok Doğu Türkçesinde görülen namir n’sinin 

kullanılmaması durumu kendi dönüşlülük zamiri ve bu işaret zamirinin bazı 

örneklerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ilgili alt başlıklarda açıklanarak 

örnekleri verilmiştir. Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinden biri olan 

sözcük sonlarında, eklerin ilk veya son sesi olan /g/ sesinin eriyip düşmesi olayının 

metin içinde iki örnekte (izlegen, gözlegen) gerçekleşmediği saptanmıştır. Bu 

durumun örnekleri, “Fiilden İsim Yapım Ekleri” başlığı altında -An sıfat-fiilinin 

örnekleri içinde  verilmiştir. Bunlar yanında Eski Anadolu Türkçesinin sık kullanılan 

eklerinden -ısar gelecek zaman eki, -vAn / -vAnIn birinci tekil kişi eki incelediğimiz 

metinde hiç kullanılmamıştır. 

Belirttiğimiz tüm bu tespitler doğrultusunda incelememize konu olan Tevellî 

Manzumesi metninin Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi arasında bir metin 

olarak kabul etmek gerektiği kanaatindeyiz. Metin içinde kullanılan “tārýó sene Ťışrýn 

ve tisŤa miÿe” (H 920 / M 1514) tarihi de bu tespiti desteklemektedir.  

Sonuç olarak incelememizin temelini, metnin transkripsiyon harflerine 

aktarımı oluşturmaktadır. Çalışmanın giriş bölününde tevellî / tevellâ kavramı, Alevî-

Bektaşî edebiyatında tevellî ve Ehl-i Beyt kavramlarının işlenişi, metnin içeriği, 

Tevellî Abdal ve metnin içinde bulunduğu yazma hakkında bilgiler verilmiştir. 

Transkripsyonu yaptığımız metin üzerinde dil incelemesi ve sözlük çalışması 

yaparak çalışmamızı sonuçlandırdık.  

Dileriz ki yaptığımız bu incelemeyle Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan 

dil incelemelerine bir katkı sağlamış oluruz. 
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