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i. Nev'i'nin Mesnevileri 
Gerek telif, gerekse tercüme, çeşitli konularda otuzdan fazla eser vermiş olan 
Nev'ı (ö.1007H.=1599M.)'nin tarihı kaynaklarda adları geçen üç mesnevisi 
vardır: "Hasb-i Hal", "Münazara-i Tutı YÜ Zağ" ve "Gevher-i Raz". Bu üç 
mesneviden "Hasb-İ Hal" ve "Münazara-i Tut! YÜ Zağ" onun bizzat oğlu Ata
)Lı (ö. 1045 H. =1635 M.) tarafından Şakayık Zeyli 'nde adları zikredilen 
eserlerindendir (1989:422). "Gevher-i Raz" ise, varlığını ilk kez Bursalı 

Mehmed Tahir'in Osmanlı Müellifleri 'nde haber verdiği; hatta eserin 
matla kısmından altı beyti de örnek olarak gösterdiği bir mesnevidir (II., 1333: 
437). 

Bunlardan "Hasb-i Hal", NevTnin nüshaları günümüze kadar ulaşmış eser
lerindendir. Bu mesnevı ile ilgili olarak Marmara Üniversitesi Türkiyat Ens
ti.tilsü'nde, henüz yayımlanmamış bir çalışmamda ayrıntılı olarak değerlen
dirdiğim bir de yüksek lisans tezi yaptırılmıştır (Özer, 1994; GÜrer,-2005). An
cak sıra onun diğer iki eserine, yani "Münazara-i Tut! YÜ Zağ" ve "Gevher-i 
Raz" a gelince iş oldukça karmaşık bir hal almakta; özellikle son zamanlarda 
Nev'ı hakkında yapılan araştırmalarda bu iki eserden ya hiç söz edilmemekte; 
ya da söz konusu mesneviler şairin kayıp eserleri arasında gösterilmektedir 
(Karahan, 1993: 224-226; Babinger, 1995: 8-9; Diriöz, 1974: 89, Sefercioğlu, 
1999: 3). 

İşte bu yazıda öncelikle NevTnin, mevc\1t bilgilere göre, bugün elimizde 
bulun~n tek mesnevısi "Hasb-i Hal", "Gevher-İ Raz" ile olan yakın ilgisi se-
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bebiyle kısaca tanıtılacak; sonra, "Gevher-i Raz" üzerinde durularak NevTnin 
aslında böyle bir eseri olmadığı ispatlanacaktır. Daha sonra da onun biri 
"Hasb-i Hal"in baştan 153 beyit eksik bir nüshası ile birlikte NihaI ilaydın'dan 

satın aldığım yazma bir mecmua içinde, diğeri de Süleymaniye Kütüphanesi 
Nafız Paşa Koleksiyonu'nda iki nüshası bulunan kayıp eseri (!) "Münazara-i 
Tutı YÜ Zağ" tanıtılarak söz konusu mesnevınin bu iki nüshadan hareketle 
hazırlanmış olan metni, hazırlanan metnin bir indeksi ve ilaydın nüshasının 
tıpkıbasımı verilecektir. 

ı. HASB-İ HAL: Atayl'nin "man~me-i bedı(ü'l-minval" ifadesi ile nite
lediği ve NevTnin şeyhi Serhoş Bali Efendi (ö. 980 H.=1572-3 M.; Atayı, 
1989: 422, 423; M. Tahir I, 1333: 80)'nin işaretiyle onun tekkesinde yazıl
dığını bildirdiği bu eser, tespit edebildiğim kadarıyla çeşitli yazma koleksi
yonlarında on civarında nüshası bulunan 990 beyitlik bir mesnevidir (Gürer, 
2005: 28-34, 147; Özer, 1994: XXVI, 77)1. 

"Hasb-i Hal", II. Selim (D. 930H.=1524M.-ö.982H.=1574M.)'e sunul
muştur. Mesnevıde "Vaşf-ı ŞaI:ıib-Ipran Sultan Seı1m ]jan bin Süleyman 
]jan ... " başlığı ve bu başlığı taşıyan bölümdeki, 

nur-babş-ı sevad-ı heft-i~ı1m 
~ıll-ı Yezdan şeh-i yegane Sellın 

şah u şeh-zade-i felek-rif at 
ademı-tıynet ü melek-sıret 

beyitleri, eserin henüz şehzade iken II. Selim' e sunulduğunu açıkça 

göstermektedir (Gürer, 2005: 49-50). Mesnevınin hemen baş taraflarında yer 
alan ve eserin II. Selim'e sunulduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
gösteren bu beyitlere rağmen Diriöz'ün "Hasb-İ Hal"i, herhalde bu padişahla 
olan yakınlığına dayanarak, III. Murad (Saltanatı: 982 H.=1574 M.-1003 
H.=1595 M.)'a sunulmuş göstermesi ve ondan naklen çeşitli eserlerde yer alan 
bu yoldaki bilgilerin gerçekle bir ilgisi yoktur (1974: 87)2. 

"Hasb-i Hal"in bugüne kadar bilinmeyen telif tarihi, ilaydın nüshasının 
sonunda 962 H.=1554-5 M. yılı olarak gösterilmiştir. Eser, daha şehzadeyken 

2 
Eserdeki "tardiyye"ler bu sayıya dahil edilmemiştir. 

Bugüne kadar "Hasb-i Hiil"in telif tarihi bilinmediğinden Diriöz'ün verdiği bu yanlış bilgi bir 

dereceye kadar makul karşılanabilirse de, Nev'} hakkında makale yazan birinin onun en önemli 

eserlerinden biri olan Hasb-i mn 'in daha baş kısımda bulunan bir bölümünü incelememiş olması 

pek de hoş karşılanacak bir şey değildir. 
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II. Selim' e sunulduğuna göre, İlaydın nüshasındaki bu tarih doğrudur. Bu 
durumda 940 H.=1S33-4 M. yılında doğan Nev'i, "Hasb-i Hal"i 22 yaşın
dayken yazmış olmalıdır (Gürer, 200S: 22). 

Nev'i'nin oldukça genç yaşta, büyük bir ihtimalle de "çile"sini tamamlayıp 
"hücre"ye çıktıktan sonra bir Halveti tekkesinde kaleme aldığı bu eserin 
konusu, adından da anlaşılacağı üzere kendi ruhsal yolculuğu, yani "seyr ü 
sülük"üdür (Atayi, 1989: 422). Eserde tasavvufi aşk, sembolik bir anlatımla 
nazmedilmiş; "irşad", "istiğna", "meyı", "ihtiyar", "sabr", "karar" gibi soyut 
tasavvufi kavramlar teşhis edilerek aşık (:salik)ın beşeri (:mecazi) aşktan İlahi 
(:hakiki) aşka geçişi ve sonunda yuslat (: "fena" veya "beka")a erişi temsili 
istiarelerle hikaye edilmiştir. Teması ve anlatım tekniği itibarıyla son derece 
önemli bir eser olan "Hasb-i Hal", bu özelliği sebebiyle Gölpınarlı tarafından 
"Kutadgu Bilig", "Risaletü'n-Nushiyye" ve "Hüsn ü Aşk"la birlikte edebi
yatımızda "teşhis"e dayalı kaleme alınmış dört önemli mesneviden biri olarak 
değerlendirilmiştir (1968: 34). 

Esrar Dede (1211 H.:1796 M.)'nin Derviş Samti (ö. 1040 H.= 1630-31 
M.)'ye; Namık Kemal (1304 H.: 1888M.)'in de yaygın bir kanaateuyarak Sul
tan Veled (ö. 712H.=1312M.)'e mal ettiği bütün bir vahdet-i vücüd felsefesini 
veciz bir şekilde ifade eden ünlü, 

ben gafil idüm gizlü (ıyan hep sen imişsin 
canlarda vü dillerde nihan hep sen imişsin 
senden bu cihan içre nişan isteridüm ben 
abir bum bildüm ki cihan hep sen imişsin 

kıt'ası da bu mesnevidedir (Gürer, 200S:138; Aras, 1987: 19S; Faik Reşad, 
(Tarihsiz): 33; Yetiş, 1996: 278; Diriöz, 1977: 86). Eğer başka bir şairin 
tercümesini eserine almamışsa, Nev'i bu kıt'ayı Molla Cami'nin, 

der-dıde (ıyan to büdeı men gafil 
der-sıne nihan to büdeI men gafil 
ez-cümle cihan tora nişan cüstem 
hod cümle cihan to büdeI men gafil 

kıt'asından nazmen tercüme etmiştir (1999: 864). 
2. GEVHER-İ RAz: Daha önce de ifade ettiğim gibi, Osmanlı 

Müellifleri 'ne gelinceye kadar Nev'i'ye ait "Gevher-i Raz" adlı bir eserin 
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varlığından hiçbir tarihı kaynakta söz edilmemiştir. Osmanlı Müel

lifleri 'nde Nev'l'nin eserlerinin oldukça geniş bir listesini veren Bursalı M. 

Tahir, bu Ilsteye onun "Gevher-i Raz" adlı bir mesnevisinin de adını eklemiş; 

hatta "Gevher-i Raz" ın matlaından olduğunu ileri sürdüğü, 

edelüm var iken mecal -i mal}al 

l).amd-i ma<biid-ı bı-şebıh ü mişal 

ra)iz-i ciiybar-ı gülşen-i ciid 

başıt-ı ~ııı-ı şabsar-ı vüciid 

nal}ş-perdaz-ı levl).-i insanı 

bace-i mekteb-i sübendanı 

münşi) -i nol}ta vü l).uruf u ke1am 

balil}-i nutl} u laf~ u şavt peyam 

~atınulJ cilvegahı setr-i < ama 

alJa ermez < ul}Ul-i na-bına 

bak içinde cemad alJa l).amid 

birligine dü kevn iki şahid 

beyitlerini de kitabına almıştır (II., 1333: 439). A. Sırrı Levend de Türk Ede

biyatı Tarihi'nde, büyük ihtimalle Millet Kütüphanesi kataloğundaki kayıtla

ra ve Osmanlı Müellifleri'ndeki malumata dayanarak, Nev' l' nin "Gevher-i 

Raz" adlı bir eseri olduğunu; hatta eserin bir nüshasının da Millet Kütüphanesi 

1104 numarada kayıtlı bulunduğunu bildirmiştir (1998: 142). Ne var ki, 1977 
yılında Türkoloji Dergisi'ne Nev'ı hakkında bir inceleme yazan M. Dir{öz, Le

vend'in söz ettiği bu nüshayı görmüş ve haklı olarak yazmanın bir "Gevher-i 

Raz" değil, "Hasb-i Hal" nüshası olduğunu tespit etmiştir (1977: 89)3. Zaten 

kütüphanelerde bir "Gevher-i Raz" nüshasınının mevcut olmasına imkan da 

yoktur. Çünkü Bursalı Mehmed Tahir'in "Gevher-i Raz"ın matlamdan alındı

ğını ileri sürdüğü beyitler aslında Hasb-i H~H'in ilk altı beytinden başka bir 

3 Millet Kütüphanesi'nde "Hasb-i Hal"in Kütüphane kataloğuna yanlış olarak "Gevher-İ Raz" 

adıyla kaydedilmiş üç nüshası vardır (Bak. Ali Emir! Manzum,I 104, 1105, 1106 numaralardaki 

yazmalar). 
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şey değildir. Ba da "Hasb-i Hal" ile "Gevher-i Raz"ın aynı eser olduğunu 
gC3termektedir. Osmanlı Müellif1eri 'nde ve bu eserden naklen çeşitli 

kaynaklarda yer alan "Gevher-i Raz" ile ilgili bilgiler ise, tamamen Mehmet 
Tahir'in "Hasb-i Hal"deki bir beyti yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır. 
Mehmet Tahir'in yanlış anlayarak Nev'l'ye ait "Gevher-i Raz" adlı bir eserin 
varolduğunu sanmasına sebep olan beyit ise, "Hasb-i Hal"in "sebeb-i te'llf" 
bölümünün sonundaki, 

sendedür rişte-i suben-sazı 
yüri n~m eyle gevher-i razı 

beytidir (Gürer, 2005: 57). Yani, Mehmet Tahir bu beyitteki "gevher-i raz" ter
kibini eserin adı sanmış; onun bu yanılgısı da NevTnin bu adda kayıp bir 
eseri olduğuna dair yanlış bir bilginin bugüne kadar ulaşmasına sebep ol
muştur. 

Sonuç olarak tezkire sahibi Seyyid Rıza'nın da dediği gibi NevTnin "me s
nevide iki kıt'a kitab-ı müstetabı vardur: Biri "Tuti YÜ Zağ" ve biri "Hasb-i 
Hal" (2002: 96). 

3. MÜNAzARA-İ TÜTİ vü ZAo: Bugün Nev'i hakkında yapılan 

araştırma ve incelemelerin çoğunda "Gevher-i Raz" gibi onun kayıp eserleri 
arasında gösterilen, fakat "Gevher-i Raz"dan farklı olarak varlığını bizzat 
Atayı'nin Şakayık Zeyli 'nde "Leyıl YÜ 'Mecnun baI:ırinde bir mubtaşar 
meşnevıdür" cümlesiyle haber verdiği kısa bir manzumedir (1989: 422)4. 

Nev'ı ile ilgili araştırma yapanlar, şairin bu mesnevisini onun kayıp eserleri 
arasında zikretmiş olsalar da, daha 1968 yılında "Staatsbibliothek Yazmaları 
Katalogu"nu hazırlayan Manfred Götz, Katalog'unda, bu Kütüphane'de Yah
ya b. Pir All b. Nasuh'a yani, Nev'l'ye ait bir "Münazara.:i Tut! YÜ Zağ" nüs
hasının mevcut olduğunu haber vermiş; eserin bir nüshasının da Süleymaniye 
Kütüphanesi Nafız Paşa Koleksiyonu'nda bulunduğunu bildirmiştir (1968: 
156). Götz'ün ayrıntılı olarak tanımlamayı ihmal etmediği halde, her nasılsa 
NevTye izafe ettiği bu nüsha, Atayl'nin verdiği bilginin aksine manzum 
değil; NevTnin eseriyle aynı adı taşıyan mensur başka bir eserdir ve ilk 
bakışta NevTye ait olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, burada esas üzerinde 
durulması gereken, onun Nafız Paşa Koleksiyonu'nda mevcut olduğunu 

bildirdiği diğer "Münazara-i Tutı YÜ Zağ" nüshasıdır. 

4 Eserin adı Osmanlı Müellifleri'nde "Münazara-İ Tut! bii-Zağ"olarak geçmektedir (11.,1333:437). 
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Götz'ün "mukaddime"sini okumadığı için Nev'i'ye mal ettiği anlaşılan 

mensur "Münazara-i Tuti YÜ Zağ"ise, bu "mukaddime"den elde ettiğimiz 

verilere göre, aynı adı taşıyan, fakat bütün araştırmalanmıza rağmen tespit 
edemediğimiz Farsça bir eserin III. Mehmed (Saltanatı: 973 H.=1566 M.-1012 
H.=1603 M.)'in isteği üzerine 1005 H.=1596-7 M. yılında Gazanfer Ağa 
Medresesi müderrislerinden Şerif AliÇelebi (ö. 1020 H.=1611-2 M.) 
tarafından Türkçeye yapılmış tercümesidir (1005 H.: 2b-3a; Atayi 1989: 550-
551)5. Yani, bir başka yönüyle konumuzu yakından ilgilendiriyor olsa da, 
Şerif Ali Çelebi'nin Farsçadan tercüme ettiği bu mensur "Münazara-İ Tuti YÜ 

Zağ"ın Nev'i'ye ait olmadığı kesindir. Götz'ün eserin ikinci nüshası olarak 
gösterdiği Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha ise gerçekten NevTye aittir 
ve mevcut bilgilere göre onun kayıp eserlerinden olduğu ileri sürülen 
"Münazara-i Tuti YÜ Zağ"ın kütüphanelerimizdeki yegane nüshasıdır (1968: 
156). Mesnevinin bu yazının sonunda tıpkıbasımı verilen ikinci ve oldukça 
değerli bir nüshası da NihaI ilaydın'dan aldığım yazma mecmuanın içeri
sindedir. 

Bugüne kadar Atayi'nin verdiği sınırlı malumat dışında hakkında hiçbir 
bilgiye sahip olmadığımız "Münazara-i Tuti YÜ Zağ", ilaydın nüshasının so
nunda verilen telif tarihinden anlaşıldığına göre, 966 H.=1558-9 M. yılında 
nazmedilmiştir. Eğer bu tarih doğruysa, ki "Hasb-i Hal" için verilen te'lif 
tarihi gibi bu tarihin de büyük ihtimalle doğru olduğu anlaşılmaktadır, Nev'i, 
"Münazara-i Tut! YÜ Zağ"ı "Hasb-i Har'den üç yıl kadar soma, yani 25-26 
yaşında iken yazmıştır. Eser edebiyatımızda "Leyla YÜ Mecnlin" ve "Hüsn ü 
Aşk" ın da yazıldığı "mer iılü meta( ilün fa( Ulün" vezniyle yazılmış 441 
beyit1ik kısa bir mesnevidir. 

Nev'ı bu mesnevisini kimseye ithaf etmemiştir. İlk mesnevısi olan "Hasb-i 
Hal"i II. Selim'e sunan şair, bu "ithar'ından bir sonuç alamamış olacak ki, 

ikinci ve son mesnevisi olan "Münazara-i Tuti YÜ Zağ"ı kimseye ithaf 
etmemiş; bunu da mesnevinin, 

el namına lplmadum ben anı 
besdür aIJa nam ile nişanı 

beytiyle ifade etmek ihtiyacını hissetmiştir (Bak. "Metin", 429. beyit). 

5 Atayı Şerif Ali Çelebi'nin böyle bir çevirisinden söz etmemektedir. Risalenin Staats

bibliothek'teki nüshasının mikrofilmini göndennek lütfunda bulunan Prof.Dr.Semih Tezcan'a 

teşekkür ederim. Bu risalenin başka bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Ko

leksiyonu 1028 numaradadır. 
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Mensur "Münazara-i Tut! vü Zağ"ın konumuzu ilgilendiren tarafı ise, 
konuda ve dilde bu risale ile Nev'i'nin eseri a~asında mevcut olan büyük 

benzerliktir. Şöyle ki, Şerif Ali Çelebi'nin Farsçadan tercüme ettiği mensur 

"MÜllazara-i Tut! vü Zağ" ile Nev'i'nin mesnevisi arasında yapılacak en 
yüzeysel bir karşılaştırma, iki eserin konusu ve dili arasında aynılık derecesine 

varan büyük bir benzerliğin var olduğunu anlamak için yeterli olacaktır. Bu 

benzerlik de NevTnin 966 H.=1558-9 M. yılında nazmen tercüme ettiği bizce 

meçhul Farsça "Münazara-i Tutı vü Zağ"ı, Şerif Ali Çelebi'nin 1005 H.=1596-

7 M. yılında mensur olarak Türkçeye aktarmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yani NevTnin mesnevısi ile Şerif Ali Çelebi'nin risalesi arasında biri 
manzum, diğeri mensur olmak dışında hiçbir fark yoktur. 

"Münazara-i Tutı vü Zağ" , adından da anlaşılacağı üzere "mÜllazarat" 

türündeki eserlerdendir 6. Konusu, Şerif Ali Efendi 'nin de ifade ettiği gibi 
tasavvufi anlamda nefıs tezkiyesidir (1005 H.: 3b). Mesnevıde iki temsllı 
istiareyle "ruh-ı rahmanı" "tfıtı"ye, "tab' -I hayvanı" de "zağ"a teşbih edilmiş; 

bu iki temsllı şahsiyetten hareketle "ruh-ı rahmanl"nin "tab' -ı hayvanı"ye 
olan üstünlüğünün ispatına çalışılmıştır. Dolayısıyla eser baştan sona "Tutı" ve 

"Zağ"ın karşılıklı muhavere (:diyalog)leriyle ve birbirlerine karşı üstünlük 

iddiaları ve bu iddialarını ispat için çeşitli deliller getirmeleriyle sürüp 

gitmekte ve sonunda "Zağ (:tab' -ı hayvanı)"ın doğru yolu bulması, yani 

nefsini k~tülüklerden arındırarak, NevTnin, 

döndi I:ıasenata seyyi)atı 

nÜf-ı siyeh oldı vaşf-ı ~atı 

beytinde de ifade ettiği gibi "nfır-ı siyah (=insan-ı kamil)"a dönüşmesiyle son 

bulmaktadır (Bak. 344. beyit) 7. 

Burada eserle ilgili olarak üzerinde durulmadan geçilemeyecek bir başka 
nokta, Tahir Olgun'un belki de hiç görmediği "Münazara-i Tut! vü Zağ"daki 

iki temsili şahsiyetten "Tutı"nin Nev'ı, "Zağ"ın da NevTnin ders arkadaş

larından ünlü şair Bakı (ö.ı008 H.=1600 M.)'den kinaye olduğunu ileri 
sürmesidir (1937: ı 1). Tamamen Bak1'ye sivri burunlu kara yağız bir zat 

olması sebebiyle verilen "karga" lakabından yola çıkılarak ileri sürülen bu 

6 

7 
"Münazarat" konusunda bak. Hüseyn-i Rezmeu 1372: 133-136. 

Götz eserin konusunun Gü1istan'dan alınmış olduğunu 'ileri sünnekteyse de Gülistan'daki "Tut! 

vü Zağ" başlıklı hikayeyle söz konusu eser arasında isim benzerliği dışında hiçbir ilgi yoktur 

(1968: 157; Şeyh Sa'd!, 2005: 188-190). 
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tahminı bilginin, özellikle eserin bir çeviri olduğu göz önünde bulundurulursa, 
gerçekle bir ilgisinin olmadığı anlaşı1acaktır8 • 

II. MÜNAzARA-İ TÜTİ vü ZAo : NÜSHALAR, METİN, DİzİN, 

TıPKıBAsıM 

1. NÜSHALAR: 

G: Hikmet İlaydın Nüshası (Şahsı Kitaplarım arasındaki nüsha): 
Kağıt Ölçüsü: 100x150 mm. 

Yazı Ölçüsü: 55xl00 mm. 
Yazı Türü: Ta1ik 
Satır Sayısı: 13 

Yaprak Sayısı: 20 
TelifTarihi: 966 H.=1558-9 M. 

İstinsah Tarihi: Yazılmamış 

Müstensih: Yazılmamış. 

Başı: ol bali~a biI] şena-yı ıayı~ 

kim tutI-i dinı ~ııdı natı~ 

Sonu: ötmesün zag veş bu gülşende 

yaI]şamasun yabana söylemesoo 

Oldukça dikkatli bir müstensih elinden çıkan ve sonunda mesnevinin telif 
tarihi bulunan bu nüsha, içinde "Hasb-i Har'in baştan 153 beyit eksik bir 
nüshasının da oldl.lğuyazma-birmecmuanın 43b-63a yaprakları arasındadır. 

N: Süleymaniye Kütüphanesi Nafız Paşa Koleksiyonu, No: 1028. 1 
Kağıt Ölçüsü: 135x190 
Yazı Ölçüsü: 75x155 
Yazı Türü: Nestalik 
Satır Sayısı: 19 

8 Aynı rivayet, ilaydın nüshasıı:ı.ın başında "Ba~I'ye ~arga Ba~I dindigi ve Nev'} merl).ümuIj da 

Ba~l ile re~abeti ma' lüm bulundıgı cihetle bu Risale-i Zag u TütI'de zaguIj Ba~ı'den kinaye 

olması mul).temel degül de 'adeta mul).a~~ak gibidür." şeklinde "EI-l).a~Ir 'Abdü'I-Ba~I" imzalı 

bir notta da mevcuttur. Bakı'ye "Karga" lakabı verilmesi ile ilgili olarak bak. Faik Reşad, 

(Tarihsiz): 282-283; Gölpınarlı, 1932: 10. 
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Yaprak Sayısı: 13 
İstinsah Tarihi: Yazılmamış 
Müstensih: Yazılmamış. 

Başı: 01 bali~a bil) şena-yı layı~ 

kim tütI-i canı ~ıldı natı~ 

Sonu: şad eyleyeler bu gam-nihadı 

Nevc ı-i IJa~Ir ü na-muradı 

93 

Bu nüsha da birisi Nev'i'nin "Hasb-i Hal"i olmak üzere içinde altı farklı 
risalenin bulunduğu yazma bir mecmuanın 3b-15b yaprakları arasındadır. 

2. TENKİDLİ METİN* 9 

MÜNAZ;ARA-İ TÜrı vü ZAö 

G 43b ol balil~a bil) şena-yı layı~ LO 

kim tütI-i canı ~ıldı natıı~ 

9 

10 

II 

mir'at-ı dili ~ııup mücella 
gösterdi niçe nü~ş-ı ma( na 

emriyile anul) oldı mesken 
var~a' -İ nüfüsa ravza-i ten 

ervaIJa ~ılup kebüter asa i i 

balbal-i (u~li zIver-i pa 

5 balla~-ı nüfüs-ı zag-tıynet 

rezza~-ı siba( -ı IJırs u şehvet 

~ıldı şafa~ı o IJayy-i fa( (al 

gerdün ~afesinde tütI-i al 

Metin G ve N nüshalannın karşılaştırılmasıyla hazırlanmıştır. 

1. liiyı~ G: fiiyıl~ N. 

4. lplup G: ~ılur N. 
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G 44a 10 

ABDÜLKADİR GÜRER 

çün cehl-i mürekkeb etdi anı 

zagu1) niçe nut1$: ede zebanı 

ol verdi nebata rul).-ı namı 
geydürdi libas-ı sebz-tamı 

tütı şıfat etdi bagı abçlar 
ayıneler oldı a1Ja cülar 

geh tütı-i sebz edüp sipihri 

mir' at eder a1Ja ruy-ı mihri 

geh zag-ı şebe (ata edüp fer 

zır-i per eder cihanı yek-ser 

ger çeşme-i lutfma ere zag 

ruy-ı siyehin yuyup ede ag 

1$:ahrma hüma olursa ma~har 

zag ile zegandan ola kemter 

ol 1$:0 dı rüsülde mu( cİzatı 

anlarda görindi nür-ı ?atı 

15 erval).-ı rüsül mişal-i mürgan 

şan rül).-ı Mul).ammed'i Süleyman 

şeh-bazidi ılk < arş-pervaz 

Rül).ü'I-1$:udüs'i 1$:odı o şeh baz 

nut1$: idi kemal-i ?at-ı Adem 

tutdı bülega anı müsellem 

tütı-i subenveran-ı dünya 

bir l).arf edemez yanında inşa 

aşl).ab ile al-i bayrı anu1) 

bülbülleridür bu gülsitanu1) 
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20 ervaIJına bunlaruIJ tamamı 
lJaI$:~lJ ola da'İma selamı 

AG.AZ-I MÜNA~ARA VE ŞIFAT-I ŞEB-İ MUI;l.AVERE '" 12 

G44b 

12 

l3 

14 

25 

30 

bir şeb ki mişal-i çilıre-i zag 

unnmış idi felek siyeh dag 

dag idi o şeb ten-i cihana 

meh penbe-i dag < aşıI$:ana 

milır ayinesinde var idi jeng 

tütı-i sipilır sabt u dil-teng 

~ahirde şeb-i siyah amma l3 

envar-ı sefıd içinde peyda 

batt-ı siyehinde nür-ı mefhüm 
bıdar olana olurdı ma< lüm 

encüm gibi ben olup uyanuI$: 

< ibret gözin etmiş idüm açuI$: 

gözden uçurup kelag-ı bvabı 

destümdeyidi göIJül kitabı 

gördüm ki diler ola suben-saz 

bu tütı-i ruIJ-ı1$:uds-pervaz 

ta kim ede zag-ı tab< ı mülzem 

güyayile farI$: olına ebkem 

baIJş eyleyeler bulup dela) il 
i~har ede her biri feza) il 14 

'" G: A6Az-ı KİTAB N. 

24. şeb-i G: düşüp N. 

30. N: delayil G/30. dela'il N II feza'il: N: fezayil G. 

95 
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96 ABDÜLKADİR GÜRER 

göre tarafeyni ehl-i mızfm 
~ahir ola ~andayise rüc1).an 

TUTI-İ RUij:-I ~UDSı-NİJAD ZAG-I TABIc AT-İ FESAD-NİHADA 
BA c ZI ij:OD.PESENDLİK ETDÜGİDÜR'" 15 

evvel dedi tütı-i süg.enver 

ol nar -ı subende şah-ı mihter 

G 45a gün gibi tenezzül etdi bı-bak 
dedi al)a ey peıld ü na-pak 16 

15 

16 

17 

18 

tütıyile ba1).ş-i zag-ı ebter 

giiyayile ba1).ş-i lale bel)zer 

35 farI} etdi I}aradan ol ki agı 
tütıyile bir tutar mı zagı 17 

!aris yalını varur mı racil 

Şa1).ban'a (adılalur mı Bal}il 

bar başına ursalar gül-efser 

olmaz süm-i esb ile ber-a-ber 

(İsayile ola laf-ı 1).ikmet 18 

sevdayile mutlaI}a se:fahet 

( alemde olur mı l~ara cahil 

envar-ı fazılete mul~abil 

40 burşıd-i felek ki (arZ ede nür 

bil) ~lmet-i şamı eyleye dür 

* G, N; ~uDsI-NİJAD N: I}:UDSI-SERA G. 

33. peIId ü na-pak G: pe1ıd na-pak N. 

35. tutarG: görürN. 

38. (ısayile G: (Isı ile N. 
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ZAo-ı BI-ŞERM TUrl-t KEREMÜJ':r Bu KELİMA.TINDAN A.zERM 

OLMAYUP RUI;l-I POR-FüTUI;IUI'i BEYNE'L-<AvAM AŞLI MA<LUM 

OLMAYUP MECHULÜ'N-NESEBLİKLE MA<RUF OLDUOI CİHETDEN 

BA<ZI TA<N-AMIZ KELİMAT ETDÜOİDÜR*19 

zag eder i1)en de urma I:ıiç laf 

a1)lar tarafeyni ehl-İ inşaf 

G 45b fazı içre sa1)a degülsek enbaz 

lazım mı tae addıye ser-agaz 

19 

20 
21 

başdan senü1) ey fuZüI-i mec( lil 20 

aşlu1) nesebü1) cihanda mechlil 

evvel nesebü1) bize beyan et 

var ş01)ra fazıletü1) (ayan et 

45 ~anlp çemen idi aşiyane1) 

kimler verür idi ab u dane1) 

şerI:ı eyle şerıf ise tebaru1) 

ta kim ola ~adr Ü i( tibaru1) 

her sebz geyen ijızr dirilmez 

ijı:lr irdügi ~adr Ü cahı bilmez 

her cam içene denÜf mi Cemşıd 

hiç ?erre verili mi nlir-ı burşıd 

her ayineye eden ne?are 

İskender ola mı hıç vara 

50 Hindli geçinürse1) ey sebük-ser 21 

Hindıler olur siyah-peyker 

*G,N. 

43. mec<ü! G: mecmü! N. 

50. Hindü G: Hindı N. 
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98 ABDÜLKADİR GÜRER 

a( dimayise müşabehet yol}: 

Türkiyle dahi münasebet yo!} 

bildük seni şöyle la-mekansm 

merdüd-ı diyar u banumansm 

ger var ise sende bal)a rücl).an 

ey tutı gel işte güy u çevgan 

TÜTI-İ e Aı;BÜ'L-BEyANDANZAo-ı TABI' AT-İ TELij-ZEBANA BA( ZI 
LETAYİF-İ (G 46a) NAŞIijAT-AMIZ VE İeTİRAzATINA CEvAB-I 

CEV AHİR-Rız VARİD OLDUOIDUR ",22 

22 

23 

tutı dedi zaga ey siyeh-ru 

ey zag-ı ziyan-kar u bed-bü 

55 sen şanma bize şatup ululu!} 

çevgan ile güyı herze-gülu!} 

meydaıi-ı beIaget özge yerdür 

galtan olan anda güy-ı serdür 

mir'at-ı dilül) senül) degül şaf 

!}arşu l}:oma ellere urup laf 

yol}: sende dabi taharet-i ten 

!}albül) nice ola pak ü ruşen23 

l}:adr-i tarafeyn çünki ?ahir 
balçıl} güneşi olur mı satir 

60 çün mihr-i kemal bende taban 

sen görmesel) ermez al)a nol}şan 

*G,N. 

burşıdi egerçi görmedi büm 

burşıd degül cihanda me?müm 

58. pak ü rüşen D: pak rüşen G, N 
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şanma beni mÜfg-i aşiyanem 

ben gevher-i kan-ı la-mekanem 

oldum l).aseb ü nesebde ( aıl 

sen bilmeziseIJ bilür ahaıl 

bilmezligile bu bal).şe il5:dam 

eyler seni agirinde ilzam24 

65 geh ?lilmet-i şebde gafilane 

bir yVace-i şal).ibü'z-zamana 

G 46b bilmezligile (itab ederler 

çün şubl). erişe l).icab ederler 

99 

NETICE-İ KELAM-I ZAo MUaAşşAL-I ijADIŞ-İ RESULÜ'L-BELAoDUR 

Kİ BUYURUR: "VE'L-YEDÜ'L-cULYA lJAYRÜN 

MİNE' L-YEDİ' S -SÜFLA" 

gUş eyleyicek bu sözleri zag 

gayret adı canına l5:odı dag 

aldı teni bir siyah abker 

iki şerer aldı iki gözler 

çengane şıfat şematetinden 

toldı bu ribat-ı penc-revzen 

70 tutıye dedi ki olma ya d-bın 
sen l5:anda vü l5:anda (izz ü temkın 

tesılm edelüm hele vücuduIJ 

şOIJra edesİn beyan şühuduIJ 

24 64. ilzam N: bed-nam G 
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100 ABDÜLKADİR GÜRER 

ayıne. verür sal]a vüeiidı 

bariede bu nutl): ile süriidı 

nefsinde senül] ne var lıgUl] var 

kim bal).şe benümle edesin ' ar 

ben garl):-ı yem-i neval ü ni' met 

oldı bal]a kesb ü kar bil' at 

75 sen na~lr-ı dest-İ yar u agyar 
fal):rile çekersin elden azar 

farl):umda gmayile benüm tae 

sen l).abbeye fal):r içinde mul).tae 

G 47a her gün niçe nzl):-ı bı-nihayet 
olur bize şam olınea l):ısmet 

25 

26 

çün şam ola eem' olup yegane 
şol).bet lplup eylerüz terane 

ta kim yenile o ni' met-i 'am 
ba' im ederüz enama in ( am 

80 boş ral)at edüp revana l).aşıl 
(azm eylerüz aşiyana boş-dil 

olmaga şenae-i Ha~'ı ~akir 25 

tal).şıı ederüz l).uzur- ı batır 

hiç l~anl):ı l~lına etdi Barı 26 

bu de1Jlü (ata-yı bı-şüman 

81. şena'-i N: sena-yı G. 

82. hiç N: hıç G. 
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TÜTI-İ ŞIRİN-KELAM CEVABıNDA BU VECHİLE TAFŞIL-İ MERAM 

EDER Kİ KEŞRET-İ NİcMET-İ DÜNYA DELIL-İ FAZILET-İ cULYA 

DEGÜL BELKİ cALAMET-İ NA~Ş U DENA)ET-İ DANADUR VE DEVLET-İ 

cU~BA RIZA-YI FA~R U FENADUR'"27 

G47b 

27 

28 

29 

30 

85 

tütı bu sözi alınca sami( 
I:ıiddetde şan aldı berl$:-i lami( 

dedi ki sözül)de yol$: letafet 
ffiyul) gibi bı-tuffiğ u şıI:ıI:ıat 28 

aldı sal)a her suhen ki layiI:ı 29 

na-danlıgul)a delll-i vazıI:ı 

kim cahilolur ( aziz ü merzül$: 
erbab-ı hüner zelll ü mesbul$: 

(adat-ı ijuda bu resme cari 
yol$: bunda (ibadul) ihtiyan 

cahillere cay şadr-ı (all 
üftade-i şaff-ı na( 1 ahall 30 

her türk-tabı( at ehl-i şıI:ıI:ıat 
Lol$:man ile Bu-( Aıl'de (illet 

90 - göklerde sİtare bı-nihaye 
uğrar elem-i busuf aya 

şıI:ıI:ıatde kilab leyş maI:ımum 
( izzetde ( ibad efendi maI:ırüm 

* G: CEvAB-I rÜr! N. 

84. bı-fürug u şıJ:ıJ:ıat G: bı-füriig şıJ:ıJ:ıat N. 

85. na-danlıguIJa N: na-danlıgile G. 

88. na' i N: ni' iiI G. 

http://www.turkdilleri.org



102 

G48a 

31 

32 

33 

34 

ABDÜLKADİR GÜRER 

hem ruzı içün talebde sensin 

her ruz gam u ta' abdasm sensin 

kesb içün olup l).arış ü cü~an 31 

buldul] niçe ni' met-i fıravan 

olduı] talebül]de sen mücahid 

cidd eden olur hemışe vacid 

95 bayra taleb etseler 15=açarsm 

şerr işe taleb taleb uçarsm 

100 

girseydi elül]e pare-i nan 

J::ıırsul]dan edersin anı pinhan 

ben l5:ısmet-i I:Ialgc'a l5:ayil oldum 32 

ınal5:şüd u murada vaşıl oldum 

bir l).abbeyile bulup gmayı 

verdüm yele l).ubb-ı ma-sivayı 

her nesne kim olmış ola tal5:dır 
olmaz al]a hıç mütld tedbır 

tesılın ü rızada l5:ayiınem ben 33 

budur sözüm işte t1g ü gerden 

çün mebde' -i fıtratumda Barı 
levl). üstine yazdı yog u varı 

ne artug olur olan ne eksük 

söylenmeye bundan artug eksük 34 

93. l)arış Ü cuyan G: l)arIş cuyan N. 

97. l~a) il N: l~ayil G. 

100. Jı:iiyimem G: l~ii)ilem N. 

102. bundan N: bunda G. 
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Z.AG-ı ZA<İF Bu J:lADİş-İ ŞERIFİLE DA<vA-YI FAZILET Ü C.AH EDER 

Kİ "EL-K.AsİBÜ ijABİBU'LL.AH" VE TEVEKKÜL-İ CEN.AB-I RABBÜ'L

ERB.AB TESEBBÜB-İ ESB.ABİLE ŞAV AB OLDUGIN BEY.AN EDER'" 35 

çün zag-ı siyah-m tamamı 

gUş etdi bu na?m -ı boş-nİ?amı 

bar gerdenine aşıldı ttımar 

bı-guşa tals:ıldı dürr-i şehvar 

105 yüz !:ıayf o dürr-i şahvare 

kim zag anı ede gUşvare 

ragbetlü olur mı kUra cevher 

fehm edebilür mi nükteyi ker 

germ-abe eder mi zengiyi ag 

şekker yedürilse zagdur zag 36 

ttıtıye dedi ls:ılup < itabı 
yol~dur SÖZÜl)Ül) fümg u tabı 37 

G 48b ?ahirde geyüp libas-ı abçlar 

35 

36 

37 

38 

ma< nıde geçinme lJızr'a hem-ser 

110 zerls: ile riya durur libasul) 

mals:buliyisel) < aceb mi nasul) 

reddile baıS:arsa n'ola herkes 

mals:bul-i I:IaLS: olduğum bal)a bes 

her sengi kiıatalar edüp kın 38 

mızan-ı şevabum ede sengın 

* G: İ' TİRAz-ı zA6 N. 

ı 07. yedüriIse N: yedürse G 

ı 08. fiirug II tabı G: fiirug tabı N. 

112. seng i N: seng G. 
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104 ABDÜLKADİR GÜRER 

şol söz ki sen olduI] anı natı!} 

mefhüm-ı I:ıadışe na-muvafı!} 

kim kasib olur ijuda 'ya maI:ıbüb 

aldı taleb ehli Ija~'a matlüb 

115 esbaba tesebbüb et hemışe 39 

tenbelligi !}ılma nefse pışe 

esbaba da !}ılma ço!} tevağgul 
k'elden çı!}a rişte-i tevekkül 

tek rişte-i Ija~' 1 !}oma elden 

biI] mertebe cehd ederseI] et sen 

TÜTİ-İ ŞİRİN-MA:((AL MÜDDE<AYA Bu AYET-İ ŞERİFİLE İSTİDLAL 
EDER Kİ "YE MEN YETEVEKKEL < ALA 'LLAH FEHÜVE :ijASBUHU" 

*4oYE BU KELAM-I MÜNİFÜ~ FEijV A-YI LATİFİN :ijASB-! :ijAL 

İDDİ( A EDER Kİ "FETEVEKKEL < ALA'LLAH İNNA'LLAHE 
YUijİBBÜ'L-MüTEVEKKİLİN" iii .41 

G 49a tütı dedi ey peIld ü na-dan42 

39 

40 

41 

42 

ya!} gerçi subende reng ü no!}şan 

bir ehl-İ kemale yar olup sen 

demiş saI]a bu kelamı rüşen 

120 ılkin sebeb-i l}uşür-ı idrak 
ayıne-i fehmüI] etmemiş pak 

nefsinde I:ıadış kim dedüI] I:ıa!} 
illa saI]a bab-ı fehmi muğla!} 

1 ı 5. tesebbüb G: teşebbüş N. 

* Kur'an, Talak Süresi, 3. ayet. 

** G: İSTİDLA.L-İ rÜr! N; Kur'an, Ali İmran Suresi, 159. ayet. 

ı ı 8. reng ü nolj:şan G: reng-i nolj:şan N. 
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oldı ğaraz anda kesb-i a( mal 
olmaya 1;ıabıb kasib-i mal 

kesbile olur mı hıç vaşıl 
l.rurb-ı I:Ial}'a şı1;ıneyile (ami! 

kesb etmege var mı (aşıl}-ı zar 
tesıIm Ü rızadan özge bir kar 

125 kesb ile tevekkül Ü rızayı 

ma1;ıbüb-ı I:IaL} ol bulup ijuda'yı 

her yerde ki kesb ile tevekkül 
etdi biri birine tefaZml 

rayat-ı tevekkül oldı bala 43 

kesb ?lmadı hergiz a1Ja hem-ta 

bu lücce-i l.ruızüm-i l}ana( at 
pürdür güher ile ta nihayet 

olmal}da yem-i l}ana( at efzün 
ğarl} anda şadef mişal gerdün 

130 bu devlete yol} zeval ü nol}şan 
ni( metlerinü1J bahası erzan 

G 49 b ser-sebz hemışe lalezarı 
yol} güııerinü1J ce:fa-yı barı 

43 

ne gülşeninü1J olur bazam 
ne bülbülİnü1J gider fiğam 

127. ray at-ı N: ayat-ı G 

105 
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ZAG-I SİYEH-FAMUN TürI-İ ŞIRIN-KELAMA cALA-TARIı'<İ'L
Muc ARAZA BA ( ZI MUIJA VERAT -I MA (ı.cÜLESİDÜR * 44 

güş etdi bu dürr-i na?mı çün zag 

tüııye bu kerre eyledi lag 

bir l5:aç kelimat-ı na-muvafıl5: 

boş l5:araladı yüzine layıl5: 

135 dedi sal)a olsa dost Barı 
itmez midi sal)a de st-yarı 

mal)büb-ı I:Ial5: oldugul) < acebter 

il)en de güzelsin ey birader 

< aşl5: içre olur mı böyle < adet 

ma< şül5:a ede kişi ihanet 

l).abs ede l~afesde zar u mal).zün 

günden güne derdi ola efzün 

etmez kişiye bu karı düşman 

sen döst geçersin al)a andan 

140 sen bane-igamda l).abs ü na-şad 

ben bam-ı feral).da şad u azad 

saye sal) a sal5:f-ı bane YÜ deyr 

sayemde şam sürer benüm gayr 

G 50a vardur dü belaya i< tiyadul) 

derd ü gam ile gibi nihadul) 

ma< na-yı mal).abbet olsa meflıüm 

mahbüb-ı ijuda olurdı ma( lüm 

44 * G: MU' ARAZA-İ zAö N 
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NEV'INİN KA YIP SANILAN İKİ ESERİ 

tutmaz salJa kimse rüy-ı ragbet 
ayıne vere meger ki şüret 

145 ta1}:ıldiledÜf senülJ kelamulJ 
olsalJ n'ola muzl)iki (avamulJ 

zaga ne gam olsa nut1}: mechül 
tek gayra mu1}:allid olmasun 01 

şol)betde şeker-sulJensin el-l)a1}: 
illa ki agızlıgulJdur anca1}: 

terk eyle bu ?ev1}:-i 1}:ıl ü 1}:ali 
1}:aşd et bilesin lisan-ıl)ali 

l}amüş-zeban olan şinasa 
yegdÜf k'ola na-şinas u güya 45 

107 

TürI-İ GÜYANUN ZAG-I ijOD-RAYA cAJ,CLI YÜ NAJ,CLI BAcZI 

CEVABLAR VERÜP FEaV.A-Yı aADış-İ EŞEDDÜ'L-BELA)İ cALE'L

ENBİY A)İ ŞÜMME c ALE'L-EVLİY A)İ [Yİ] KENDÜYE 

DELIL İTTİaAı ETDÜGİDÜR 46 

150 1ÜtınülJ olup lisanı c arı 47 

oldı şu gibi cevabı sarı 

zaga dedi ey peıld-i gafıl 
dünyaya olur mı gırre ( a1}:il 

G 50b ?ikr etselJ a l)al-i enbiyayı 
çekdükleri renc ile ( anayı 

45 

46 

47 
48 

gör n' etdi ijaIll -i I:Ia1}:1}:' a N emrud 
nan nem etdi veIl odı rüd48 

149. yegdür ki ola na-şinas u güya G: andan yeg olur ki ola güya N. 

* G: İSTİDLAL-İ rürı N. 

150.lisanı N: lisan G. 

153. etdi G: idi N 
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49 
50 

ABDÜLKADİR GÜRER 

Yunus ki geçerdi l}adri mahı 
diy oldı at)a derun-ı mahI49 

155 kirm agzına tuC meyidi Eyyiib 
ol şan-ı kerim ü ~at-ı mal)büb 

ehl-i başara verürken ol nur 
Ya c 1}iib' ı I:Ia!.<: etdi giryeden kür 

çün YUSUf1 şaldı l}ac r-1 çaha 
ergürdi şot)ında c izz ü caha 

al)val-i zamane böyle ekşer 
barut) olur abiri gül-i ter 

c a!.<:il ne çeker belayiçün gam 
derd ile deva çün oldı tey) em 

160 dedüt) bat)a kim yerüt) !.<:afesdür 
ol tengise gayra bat)a besdür 

anut) bat)a oldı her şikafı 
feyz-i lemec at-ı c aş!.<:a kafi 

!.<:ılmış anı rab-ne rabne şanic 

ta olmaya nür-ı I:Ial.<:1}'a mani( 

?ahirde o cism-i çak-çaki 50 

işbat eder anda (aş!.<:-ı paki 

ol künc-i !.<:ana( at içre bI-renc 
buldum nice bit) detayin ü gene 

lS4.15:adri malı! G: 15:adr malı! N 

163. işbat G: itba' N. 
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NEV'INİN KAYıP SANıLAN İKİ ESERİ 

G 51a 165 etbal): -ı semayı seyre her gah 5 ı 

oldı ba1Ja ol ~afes raşadgili 

51 

olmal): diledüm l).aıdm-i kamil 

çah-ı raşad oldı ba1Ja menzil 

ecram-ı nücüm u bu' d-ı ef1ak 

hey'at-ı sema vü merkez-i bak 

edvar-ı müdevverat-ı gerdün 
eşkal-i muşavverat-ı bı-çün 

her ne ki ola nu~üş-ı imkan 

~ıldum ben o çah içinde seyran 

170 Ijızrile olup ~adn ü hem-reng 

tal).şıl-i kemale ~ıldum aheng 

gösterdi ba1Ja (ulüm-ı gaybı 

mal)v etdi rüsüm-ı şekk ü reybi 

dil keşret içinde buldı tevl)ıd 
tal)~ıl):a mübedde1 oldı ta~ıld 

çün sıIT-ı mü?ahir oldı ?ahir 

?ahirde güm oldı hep me?ahir 

tev.l).ıd-i Ijuda'ya c alim oldum 

şirküm götürildi salim oldum 

175 ey zag kemal-i nefs-İ külden 
cüz) ısini l)aşıl etmedü1J sen 

saC YÜ1J dükeli gıda vü aba 

~aşdu1J şeb ü rüz bord u bvaba 

165. G ve N 'daki "etbalp", "etbii~-I" olarak düzeltilmiştir. 
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110 ABDÜLKADİR GÜRER 

urup u.as u u.ake çlarb-ı tlşe 
endışe-i nz1$: salJa pışe 

G 51 b tlşelJ niçe bir deler senülJ baş 
bir gün to1$:ınur ayagulJa taş 

itdülJ niçe gözleri delüp kür 
almadı mı (ayn-i (ibretülJ nm 

180 u.al1$: oldı 1$:abal).atülJe eazim 
böyle l).areket salJa ne lazım 

gün gibi (ayan benüın revaeum 
irdi göge tae-ı ibtihaeum 

şunlar ki ola u.ataya 1$:abil 
olmadı benümle bal).şe l~ayil 

zag ise 1$:ıyasa na-muvafı1$: 
olur mı ma1$:am-ı bal).şe layı1$: 

ZAG-I SİYER-KAR OL CERL-İ MÜREKKEBDE ~ARAR U ZARAR ÜZRE 

OLUP AMMA OL MU~ADDEMAT-I FASİDENın::ı MÜNTİc OLDUCU 

KENDÜNÜı\1 I.{.UŞÜR-I EDAsINDAN VE MUijATABINUı\1 (ADEM-İ 

IŞGASINDAN OLDUGIN ZıİKR EDER ıl< 52 

52 

53 

zagulJ bu kelam-ı l).ikmet-amız 
şan (ırlpna urdı nişter-i tlz 

185 pür-( illet idi veıl nihadı 
der olmadı faşd ile fesadı 

olmadı 1$:abüli nükte-i raz 53 

ta( lım ile zag olur mı şeh-baz 

* G: REDD-İ KELAM-J rÜrIN. 
ı 86. ~abüli G: l~abül N 
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NEV'INİN KAYıP SANıLAN İKİ ESERİ 

ışıaha gelür mi zag-ı bed-nam 

zengıyi set1d eder mi I).ammam 

G 52a < adat-ı kühen bulur mı tecdid 

küşişle l5:açan yere şemer bıd 

tütıye dedi ki ey suben-dan 

gUş eylemedüı] sözümi çendan 

190 etseydül] eger ki iltiratı 

hep müntic idi mul5:addematı 

çün olmaya müstemi< de il5:bal 

Bassan ise l5:a) ili olur lal 54 

yobsa şu şevahid ü dela)il 55 

k' oldum anı bal).ş içinde l5:a) il 

inşaf idicek degüldür aşla 

bürhan u delayilül]den edna 

yol5: hiç subenüı]de vech-i ma< l5:ü1 

hep cümle mul5:addematı medbül 

195 i?har-ı şavab olaydı mal5:şüd 

olmazdı sözüm benüm de merdüd 

111 

TÜrI-İ 'ARÜS ZAG-I 'ABÜSÜ'L-Lİ~A YA SEV AD-I ZULMET-İ CEHLİNİ 
KE'L-BEDR Fİ'Z-ZULEM Mu' ALLEM VE KENDÜNÜı'l FEZAYİL-İ 

CEZILEsİNİ KE'Ş-ŞEMS Fİ'L-FELEKÜ'L-A:şZAR MUŞAVVER VE 

MUI;IARRER E TDÜGİDÜR'" 56 

54 

55 

56 

tütı dedi ey kemın ü ebkem 

lutf idi subenden urmasal] dem 

191. ~ii'İıİ N :~iiyİıİ G. 

192. delii'i! N: deliiyİl G ii ~ii'iı N: ~iiyi! G. 

*G: CEV AB-I TÜrl N. 

http://www.turkdilleri.org



112 ABDÜLKADİR GÜRER 

çün herze durur hemışe J..<ütUIJ 
nagme yerine geçer sükütuIJ 57 

G 52b sözden dem urursın etmeyüp şerm 58 

ey zag ~anı l)aya vü azerm 

57 

58 

59 

adab-ı müna?arat-ı ma' J..<ül 

hep cümle senüIJ yanuIJda mechu} 

200 şol fazı kim etdülJ anı da' va 

da' va-yı mücerred idi mal)za 

da'va-yı bila-dellı ü şahid 
olur fuzela ölJinde :fasid 

( ilm içre çün olmadı YÜZÜIJ ag 

gel cehl-i mÜfekkeb olma ey zag59 

var çünki biza( atüIJde ~ıııet 

!Üt1yile ~ılma bal)şe cüe et 

'a~aya (adlı olur mı 'uşfür 

şeh-baza şebıh olur mı zenbur 

205 hiç mümkin olur mı mürg-i bane 

!Üt1ye ola hem-aşiyane 

ben raris-i (arşa-i belaget 

sen racil-i vadı-i cehalet 

ben va~ıf-ı kenz-i remz-i 'irfan 

sen' aciz-i ~ayd-bend-i tugyan 

197. geçerG: çekerN. 

198. urursın G: urursul) N. 

202. çün G: çüN. 
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NEV'INİN KAyıP SANıLAN İKİ ESERİ 

ben mülk-i subende şah-ı mihter 

sen ebkem ü bı-neva YÜ ebter 

ben mebde) ile me( ada ( arif 

sen perde-i (adet içre (fikif 

210 laf?-ı sunenüm etemm ü ekmel 

ma( nıde mişal-i val).y-i münzel 

G 53a ol vechile şa( ir-i subenver 

güftaruma şi( ri nisbet eyler 

sende buyiken eda YÜ şüret 

bürhanuma neyki dable cür' et 

bal).şe benümile 1.<ıldulJ i1.<bal 

mu1.<dimligulJ oldı cehlülJe dal 

113 

ZA.O-ı SİYEH-FA.MU:R Türİ-İ ŞİRİN-KELA.MA "MEN KEŞÜRE 
KELA.MUHU KEŞlJRE MELA.MUHU VE ijAYRlJ'L-KELA.Mİ MA.-J>.ALLE 

VE DELLE" MU~TEZA.SINCA İKŞA.R-I KELA.MU:R MEZEMMETİNE VE 

ijA.MUŞLUOuif FAZİLETİNE MÜTE( ALLİ1$.". KELİMA.T E TnlJGİnlJR **60 

pes dedi bu kerre zag-ı bed-kar 

ey tütı ilJen de !.<ılma ikşar 

215 (arz eyle yeter bu türrehatı 

var şimdi SÖZÜlJ kesadı 1.<atı 

ikşar-ı kelam edenler ekşer 

1.<avlinde eder bata-yı münker 

söz kim uzana olur batası 

ıcazile büb olur edası 

60 * *G: ZAGUN FAZILET-İ IjAMÜŞLlOA MÜTE' ALLİ~ KELİMATIDUR N. 
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114 ABDÜLKADİR GÜRER 

ikşar-ı kelam derd-i serdür 

şarf etme ~ValJl kim zarardur 

her sIne ki bam ola eder ciiş 
pubte olan aldı deng ü bamiiş 

220 (İrran-ı I:IaL} ola sende l).aşa 

( arifde olur mı bal).ş ü gavga 

G 53b bal).şüIJ iIJen olma nükte-danı 

gel alJla lisan-ı bI-lisanı 

61 

62 

sözden açılur (uyiib-ı insan 

şamt aldı kiı1d-i cehl-i na-dan 

asayiş-i (İzzet ü selamet 

bul dı şu ki lpldı şamt u (uzlet 61 

her kim ola ?ahir ü mul}arrer 

olmaz anı gizlemek müyesser 

225 yıllarca dilülJde olsa pinhan 

i?hara olur hemışe imkan 

bamiişlıguIJ feza) ili çok 62 

il).şa alınursa l).add ü ( ad yol} 

hep ZÜillre-i enbiya vü mÜfsel 

şamt ile olup durur mükemmel 

bayr 01 SÖZÜlJ aldı kim e1~aldür 

mal}şüd-ı mubataba ede1dür 

çal} söz kişiye verür l).amal}at 

( arif olanaiyeter işaret 

223. şu ki N: şol ki G 

226. fezii'ili N: faZıleti G. 
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NEV'INİN KA YIP SANILAN İKİ ESERİ 115 

Turl-İ ijOŞ-DEMÜJ\'ı ZAG-I EBKEME "MİN-DELA>İLİ'L-< AJ$::Lİ 
NUTJ$::U'Ş-ŞAVAB VE !JÜSNÜ'L-CEVAB VE KELAMU'L-(A~İLİ ~ÜT 

VE CEVABÜ'L-CAHİLİ SÜKUT" FEHVASINCA BA<ZI MUJ$::ADDEMAT-I 

CELILETü'N-NETAYİC IRAD ETDÜGİDÜR **63 

230 çün bu suben-i pelağet-ayın 
tütıye ohndı şer1) ü tebyın 

G 54a mieat-ı subende bu kemalat 
ohndı mtıl5:abilinde işbat 

63 

64 

65 

tütı dabi geldi ~ale fı 'l-1)al 
etdi yine güft ü giiya i~bal 

zağa dedi ey siyah-peyker 
ey na-balefü kerıh-man?ar 

ilzamuma kim getürdül] ebyat 
etmez birisi muradul] işbat 

235 her lazıl u hüşmend ü kamil 

olur bu söze cihanda ~ayil 

kim 'uzvını ibni Adem 'Ül] I:Ia~ 
bal~ eylemedi' abeş mu1)a~a~ 64 

yetmez mi bize delıl-i a~va 
"süb1)aneke ma-bale~te haza" 65 

güftar içün etdi I:I~ zebanı 
büs-ı leb-i la' i içün dehanı 

bal~ eyledi mer1)abayiçün dest 
ta düşmeye paya 'aşı~-ı mest 

**G: M~DDEMAT-I rürı N. 

236. mu!la~ G: mu~a~~a~ N 

237. Kur'an, AI-iİmran, 191. ayet. 
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116 ABDÜLKADİR GÜRER 

240 ne~~are içün verildi dıde 
dil aldı na~arla aremıde 

erbab-ı mal)abbete verür dil 
ta c aş~a ola deı11-i müşil 

muC tad olıca~ süküta dayim 66 

insan ile bir olur behayim 

güftar ile ~adr olur füzunter 

her yerde < azıZ olur subenver 

G54b nut~ ehli c aZıZ-i pür-hünerdür 67 

nutl5= ehliyiçün gıda şekerdür 

245 insanda ki YOl5= lisan-ı güftar 
andan yeg olur nü~ş-ı dıvar 68 

şek YOl5= bul)a kim keUim-ı mevzün 

ma~bül-i zamane belki mesnün 

olmasa belaget ehli mergüb 

olmazdı kelamı yall5=a mal).büb 

boş gelmeseyidi ehl-i tab< a 69 

elIa~-ı Mu< alla~at-ı Seb< a 

tal).sın edüp ol keUimı eller 

itmezdi der-i Uarem' de zıver 

250 dac yada bal)a cevab-ı eşmel 

besdür şeref-i kitab-ı münzel 

66 242. dii'im N: diiyim G. 
67 244.' azız-i pür-hünerdür G: 'aziz ü pür-hünerdür N. 
68 245. nül~üş-ı N: nal~ş-ı G. 
69 248. gelmeseyidi G: gelmeye idi N. 
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NEV'INİN KA YIP SANILAN İKİ ESERİ 

ikşar-ı suben kim 01 batadur 
a1$:val-i (avam-ı eş1$:ıyadur 

itnab-ı ke1am-ı merd-i (a1$:il 
I:ıaşa ki denile I:ıaşv-i batıl 

güftar-ı beıIg 1$:üt-ı candur 
asayiş ü raI:ıat-i revandur 70 

1$:avl-i fuşeI:ıa olursa mümted 
itnab-ı I:ıayat eder degüı bed 

255 cühhale olur süküt zIver 
eyler fuzalayı dün u eb ter 

ey zag me ger fazııda SaI:ıban 
oldı sal)a Ba1$:il ile yek-san 

G 55a teslIm edelüm ki keşret-i 1$:al 
nefsinde ola nata vü imlal 

70 

71 

72 

sen bod bu batada bal)a enbaz 
oldul) bal)a her sözümde dem-saz 

nefsül) çü degüı (uyübdan pak 
daman-ı (uyübı eyleme çak 71 

260 1$:ılmaz gözül)i şalaI:ı bldar 
şek gibi fesada olmasun çar 

her dem gözedüb (uyüb-ı nası 
nefsül)deki (aybı olma nasI 72 

gel1$:ılma (uyüb-ı nası man?Ür 
1$:ıl (aynul)ı (ayb-ı gayrdan kür 

253. asayiş ü G: asayiş-i N. 

259. daman-ı N: damam G. 

261. (aybı olma G: (aybı gelolma N. 
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118 ABDÜLKADİR GÜRER 

ZAG-I Bı-cAR Bu KERRE CEVABDA NA-ÇAR OLUP TÜrINÜ:f'ı 
GİRİFTAR VE DİL-FİGARLİGİNE VE KENDÜNÜ:f'ı SÜV AR U :ijOŞ

REFTARLIGINA MÜTE<ALLİı.c BA<ZI GÜFTAR ETDÜGİDO~ .73 

çün zag işitdi bu cevabı 
tutıye dedi edüp gitabı 

ey tutI-i god-pesend ü magrur 
olmaz (u1):ala bu l).ale mesrur 

265 bir kişi 1):afesde zar u mal).büs 
azadlıgından ola me) yüs 

şekker yemeden a1Ja ne· l).aşıl 
goşdur a1Ja yerse zehr-i 1):atil 

G 55b eblehlik olur bu kim giriftar 
azad ile ede bal).ş-i reftar 

73 

74 

bi 'llah bizi gel 1):0 l).aıümüzde 
( aciz 1):oma 1):11 ü 1):alümüzde 

ger zag subende delse gevher 
tutIyile olmaya ber-a-ber 

270 söz 1):adri ne de1Jlü olsa a( la 
edna deyicek görinür edna 

Sal).b~m ki geye pelas ile del1): 74 

Ba1):il yerine tutar anı gal1): 

zer-beft olıcal5= libas-ı na-dan 
olur sözi dürr-i güş-ı a( yan 

* G: ZAG-I BI-<.AR CEV ABINDA NA-çAR OLUP rÜrlNOO DİL-Fİo.AR OLDUGINA 

MÜTE' ALLİ~ KELİM.ATIDUR N. 

271. geye G: geyse N. 
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başdan şu şıfat ki eyleyüp ~em 
dersin al)a zag-ı tünd ü ebkem 

ol sendeki ~ata oldı mİr) at 
sen şem( -i cihan-fürüz o mişkat 

275 zıddise de sal)ı;l o deme la 
zıddıyla görindi (ayn-i eşya 

her mertebede olur tecellı 
( arif buradan bulur teselII 

TUTI-İ ijOŞ-MA~AL ZAG-I LALE MÜRGAN İÇİNDE LENGLİOİLE 
MEŞHÜR OLDIGINA BİNA)EN "ET-TEKEBBÜR Fİ'L-AcREC VEMA 

RE)EYTU MEN-AcRECE İLLA Fı-DERCİ'L-MAcALI ACVEC" 

FEljV ASINCA CİLVEGAH-I KELAMDA (O 56a) EBKAR-I MA c ANI-İ 
ijOŞ-ijIRAM c ARZ ETDÜGİDÜR *75 

tÜ!I dedi ey mul).lı ü gammaz 

mekkar-ı zamane YÜ füsün-saz 

ben pubte-i rüzgar u eyyam 

sen bamlıgul) ile bor u bed-nam 

çekdüm nice dürlü gerçi zal).met 

berr ile bal).irde cevr ü şiddet 

280 gördüm gam-ı iftiral5:-ı eytan 
alam -ı fıral5: -1 cem ( -i yaran 

hep cümleden oldı bal)a düşvar 

olmal5: senül) ile bir nefes yar 

119 

75 * G: rÜr! ZAGA MÜRGAN içiNDE LENGLİK İLE MEŞHÜR OLDUGINA V Aıq' OLAN 

KELİMATIDUR N. 
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G 56b 

76 

77 

ABDÜLKADİR GÜRER 

inşafmıdur ki zag-ı na-dan 

tutıyile ede bal).ş-i (irfan 

bal).şine hoş edelüm tal).ammül 
layı!} mıdur eylemek tafazwl 

yetmez mi di derd-i für!}at-i yar 

ya Rab ne bela li!}a-yı agyar 

285 na-cins ile seyr-i bag u gülşen 

müşkil baIJa bend ile !}afesden 

290 

!}alsun kişi künc-i gamda bı-kes 
tek hem-demi olmasun anuIJ has 

ey ru-siyeh-i dürüg-güftar 

etdüIJ bizüm ile bal).ş-i reftar 

sen hod olasın bu < arşada leng 

reftara eder mi leng aheng 

i!}dam ile gel yeter uzat pay 

degmez saIJa çün bu lol}madan pay 

a< recde tekebbür eski hüdur 

kendüden anuIJ sözi uludur 

ılkin ulular öIJinde a!}şar76 

söz söylese başa çıl}maz ekşer 

~atuIJ el içinde nal).s u me~ınüm 77 

her bam-ı seraya ma!}demüIJ şÜill 

ma( mürede eyleseIJ figanı 

vıraneliguIJ olur nişanı 

291. ulular G: ulur N 

292. naJ:ıs G: necs N 
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NEV'INİN KA YIP SANıLAN İKİ ESERİ 

bane ki ola ğuraba menzil 

elbette olur baraba mayil 

295 anlar ki ~adn ola guraba 
menzillerin etdiler barabe 

manend-i hfuna :ijuda-yı bı-çün 
sayem benfun etdi bal~a meymün 

121 

ZAG-I Bİ-NEv A Türİ-İ ijOŞ-EDAY A MÜCERRED KENDÜYİ ENİsü'L
C UŞ ŞAJ.(' DA ŞucARA ZÜLF Ü ijAL-İ MEH-RÜYANA TEŞBiH 
ETDÜKLERİ ij:ASEBİYLE DAcVA-YI FAZILET ETDÜoİDÜR'" 78 

G 57a 300 

abir dedi zag-ı şüm u l)asid 

ey tütı gel etme ?ann-ı :fasid 

baIJa şu şıfat ki nisbet etdüIJ 

yo~ şıl)l)ati ki?b ü ' illet etdüIJ 

olsaydum eger ki böyle ben şüm 

na?m ehli beni tutardı me?müm 

eyler midi zümre-i tabı' at 

hergiz baIJa zülf-i yari nisbet 

bal ü bat-ı dil-ber-i semen-ber 

teşbıh ile baIJa buldı zıver 

olmasa siyeh re' ıs-i elvan 

anuIJla yazılmazidi ~ur' an 

olmasa siyehde zınet ü fer 

hiç Ka'be geyer miydi siyehler 79 

78 * DA'vA-yı FAzILET-İ zA6 N. 

79 303. olmasa G: almasa N. 
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122 ABDÜLKADİR GÜRER 

bir reng olamaz siyaha hem-ta 
hep cümleden aldı ~adri bala 

305 ?Ulmetde görindi mah-ı taban 
olur ~araIJuda ab-ı l).ayvan 

rug.sare-i tIg-i mah-sIma 

zag ile bulur cemal-i zIba 

TÜTİ-İ SUijENVER ZAG-I EBTERÜN "Yu' REFÜ'L-MüCRİMÜNE Bİ
SIMAHÜM" * 80 MU~TEZASINCA SİVEH-RÜLIGI SlVEH-DİLLİoİNE 

ŞAHİD OLDIGINA VE "VE'TLUBÜ'L-ijAVRA' İNDE l:IiSANİ'L
VOCÜH" FEI.IV ASINCA ZtŞT-LtI,{A VE BED-GÜLIGI BED-ijÜLIGINA 

DELIL-İ VAZıI.I OLDUGIN BEVAN EDER**81 

zaguIJ ki ma~~ilesin ser-a-ser 

güş eyledi tütI-i subenver 

zaga dedi besdür ey siyeh-dil 
bu rah-! ~elelde sac y-i batıl 

G 57b hıç ola mı zag-ı zişt ü rüsva 
zIbaya müşabehetle zIba 

80 

81 

310 zirnIg. ile gerçi şüreta zer 
zerd almada görinfu ber-a-ber 

nefsinde o g.ak-i mübtezeldür 
zer c izz ü şerefde bI-bedeldür 

ger vech-i müşabehetle c izzet 

eylerse müşabihe sirayet 

senden yine ey peı1d-i mühmel 

ol vech ile de ben oldum efçlal 

* Kur'an, Rahman Suresi, 41. ayet. 

* * G: CEV AB-I TUTI N. 
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NEV'INİN KAYıP SANıLAN İx!: ESERİ 123 

zıra seni şa< ir-i subenver 

zülf ü bat u bale nisbet eyler 

315 teşbıh eder ol beni zebana 

ya la< i-i leb-i şeker-feşana 

ger arada zümre-i belaget82 

vech-i şebeh'eyleye ri< ayet 

tütıde l5:ala o vechi ta( yın 83 

lutf-ı suben ü eda) -i şlrln 

vech-i şebehüIJ senüIJ ke-mahı 
gısüyile mal).z m-siyahı 

hiç l5:ayil olur mı buna dana 
şlrlnden ola siyah evla 

320 eyler senüIJ ey medar-ı ~lmet 

sıma-yı mubalifüIJ şehadet 

. kim batınuIJ ola ~lmet-abad 
olmaya dilüIJde nür-ı irşad 

058a her dilde ki var o şem( -i na-yab 

tanüs şıfat teni verür tab 

her kim ola gün gibi kemali 

gül gibi şüküftedür cemali 

her dilde ki mihr-i şevl5: ola genn 

olur teni müm veş anuIJ nenn 

325 anuIJ ki dürüşt ola binası 

~ahirde de zişt olur lil~ası 84 

82 * Vezin gereği "e" düşmüştür; şebehe G: şebıh N. 
83 317.l5:ala G: l5:ıla N. 
84 325. ?ahirde de N: ?ahirde G 

http://www.turkdilleri.org



124 ABDÜLKADİR GÜRER 

ÇÜll ?ahir ü batınUill benüm büb 
her fi< lüm olur meı1l). ü mal).büb 

şüretde benümle ijızr hem-ser 
ma< nIde Kelım'e ben birader 

< İsı gibi ÇÜll açam dehanum 

il).ya-yı memat eder beyanum 

l).acet ne ki ~ila edem kemalüm 

vaşşaf yeter bal)a cemalüm 

zAo-ı 'fABI' AT-İ FESAD-NİHAD 'fü'ri-İ RÜ1;I-I ~uDsı-Nİ
JADA İNJ.(İY AD GÖSTERÜP "ŞU' A'Ü'Ş-ŞEMS LA-YU:ijFA VE 

ÇERAOU'L-I:IAJ.(J.( LA. YUTFA EL-I:IAJ.(J.(U YA c LU VE LA-YU( LA 

(ALEYH" MU~TEZAşINCA NA-ÇAR CANİB-İ ŞALA1;II VE 'fARAF-I 

FELA1;II İ:ijTİYAR [VE] 'fuTI-İ RÜ1;IA MÜNAcAT ETDÜGİDÜR .85 

330 çün çı1}Inadı başa ~il ile ~al 
~aldı bu arada pay-i amal 

G 58b zag olmış idi egerçi tfılib 

tütIye ola subende galib 

bilmezdi ki şem < -i I:Ia~ söyinmez 

yüz canib-i I:Ia~'a olsa dönmez 

bil) şem ( -i dürüg uyarsa merdüm 

bir pertev-i şubl).-ı şıd~ eder güm 

n'eyler kişi söyleyüp dürügı 

çün olmaya ~errece fürügı 

335 istersel) iki cihanda < İzzet 

~ıl kendül)e < adeti şada~at 

85 * G: MÜNAcAT-I zAö N; G nüshasındaki " ... FELAl;II TÜrI-İ RÜl;IA İijTİYAR-I MÜNAcAT ... " 

" ... FELA.ı:II İijTİYAR [VE] rürI-İ RÜl;IA MÜNAcAT ... " olarak düzeltilmiştir. 
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86 

87 

88 

NEV'INİN KA YIP SANILAN İKİ ESERİ 

tütıde kemal-i fazı peyda 
yo~ zag ile l)acet-i müdara 86 

far~ında anul) külah-ı (imm 

far~ etmese zag al)a ne no~şan 

düşmiş al)a ~r( a-i sa( adet 

bal ile peri sihaın-ı devlet 

tütıyile geldi bal)ş düşvar 
meyl etdi şalal)a zag na-çar 

340 terk etdi fesad ile ( inadı 

tutdı reh-i ral)at ü reşadı 

345 

şaldı ayaga ser-i rızayı 
daman-ı rızaya çekdi payı 

~ıldı günehine i( tİrafı 

manend-i zer oldı ~albi safi 

ol zag-ı siyah-m vü bed-yü 
( anber şıfat oldı çünki boş-bü 87 

döndi l)asenata seyyi) atı 

nür-ı siyeh oldı vaşf-ı ?atı 

tütıye çün oldıl)al ma( tüm 
kim zag günehinden oldı ma( şüm 88 

( özrini ~abül edüp fa~ırül) 
(afv etdi günahın ol l)a~lrül) 

336. zagile N: zag işe G. 

343. çünki \}oş-bü G: \}üb \}oş-bü N 

345. günehinden G: günehden N 
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059b 

89 
90 

ABDÜLKADİR OÜRER 

lutf ile kenara çekdi anı 
gösterdi' ata> -i bı-kerftnı 89 

bast >tdi simat-ı inbisatı 

etdi anuI] ile intilfttı 

biri birine çün oldılar ram 

rer oldı l)icab-ı bal)ş ü ilzam 

350 tütıyile zag lpldı ülfet 90 

mal)v oldı l)iCab-ı tar-ı ~lmet 

güJtara çü buldı furşat-ı tam 

zag etdi bu kerre nutl5:a.il5:dam 

tütıye dedi edüp niyazı 
ey ehl-i dilüI] lisan-ı razı 

ey hadı -i vadı -i l)al5:ıl5:at 
ey mürşid-i 'abid-i şerı' at 

ey çare-i yare-i mal)abbet 

ey merhem-i rış-i derd Ü mil)net 

355 ey şem' -i ?alam-ı şam-ı l)asret 
ey pertev-i şubl)-ı riiz-ı vuşlat 

ey ab-ı l)ayat-ı çah-ı ebdan 

ey ~lmet-i cisme şem' -İ süzan 

ey mıve-i şabsar-ı tevl)ıd 
ey cür' a-İ cam-ı bezm-İ tecrıd 

347. (atii' -İ N: (atii-yı N. 

350. lpldı G : etdİ N 
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NEV'INİN KAYıP SANıLAN İKİ ESERİ 

sen pır-i şavami< -i feleksin 

mişbal)-ı mecami< -i meleksin 

ey gül-bün-i bag-ı ~udse bülbül 
dil-baste gamul)la gonçe-i gül 

360 ey ta'ir-i sidre şayd-ı damul) 91 

mÜfgan-ı feza-yı < arş ramul) 

gün gibi yeter tefazZtil eyle 
lutf eyle bize tenezzül eyle 

güm-geştelere çü reh-nümasın 

erbab-ı sülüke pışvasın 

sal)a düşen oldur ey hüma-fer 

man~rul) ola bu zag-ı ebter 

ço~ cürm ü günahı ru-siyehdür 
başdan ayaga ~amu günehdÜf 

365 alüde-i dfe-i < alayı~ 

ol pake de gül egerçi layı~ 

~ıl ~atre-i ab-ı lutful) il)san 
kim ~almaya anda levş-i < işyan 

lutf et al)a girye-i sel)ergah 

ta kim sal)a yüz yuya o güm-rah 

bu dam-ı günehde mÜfg-i cane 

ver no~ta-i babşişül)le dane 

yüzüm ~ara etdi düd-ı < işyan 
~ıl ateş-i < aş~l)ı füruzan 

360. tli'ir-i N: tiiyir-i G. 
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128 ABDÜLKADİR GÜRER 

G 60a 370 eürm ile gÜlleh ki bar u basdur 

bar u basa bir şerare besdür 

reh dur u dıraz u < ömr kOtah92 

tül-i eınel içre ~almışam ah 

efgan ~ılur eeres gibi ten 

dil sabt velı mişal-i ahen 

azdurma tarl~ -i nefs-i şumı 
dil Ka< be'sine çıl~ar yolumı 

rer eyle l).ieab-ı ma-sivayı 

göster ba1Ja çihre-i be~ayı 

TÜTI-İ PüR-FüTÜI;I "VE'LLEı;INE CAHİDÜ FINA LENEHDİYENNEHÜM 
SÜBÜLNA" FEI;IV ASINCA'" 93 BAB-I HİMMETİ ZAG-I TABI( ATE 

MEFTÜI;I Eoüp KA c BE-İ DİL-İ BERZAij-MİşALOE 

92 

93 

94 
95 

VAc OE-İ ViŞAL ETOÜGiOÜR ",94 

375 derd-İ dili zag idinee meşriil). 

lpldı der-i razı riil:l1 meftiil). 95 

zaga na?ar-ı (İnayet etdi 

aç dı gözini hidayet etdi 

dedi al)a ey esır-i ?li1met 

müşta~-ı eemal-i niir-ı vuşlat 

ey mürg-i za(ıfü baste-l).aıüm 

olsun sa1Ja müjde-i vişalüm 

371. kütah G: küteh N 

Kur'an, Ankebut Suresi, 69. ayet. 

G: * TÜTI-İ RÜı:ı VA'DE-İ vişAL ETDÜGİDÜR N. 

375. razı G: zarı N. 
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NEV'INİN KAyıP SANıLAN İKİ ESERİ 

dil Ka' besi kim anulJ mekanı 

ml). ile tabı' atülJ miyanı 

G 60b 380 din milketinülJ nihayetidür 

ten kişverinülJ bidayetidür 

96 

97 

gel anda senülJle olalum cem' 

pervanesi ile nitekim şem' 

01 baneyi var' imaret eyle 

mihman olalum ziyafet eyle 

pak eyle o l~aşr-ı bı-1ç.uşürı 

şaf et o seraçe-i sümrı 

çün edesin 01 seraya da' vet 

mihman o şehdür etme gaflet 

385 ya1$: rabt-ı vücüdulJı ser-a-pa 

1$:ıl bamulJı pubte vü müheyya 

hıç olmaya sende balJa layı1$: 
yo1$:lu1$: gibi ni'met-i muvafı1$: 

ZÜMRE-İ GÜNEHKARAN ZULMET-.A.BAD-I EBDANDAN Suy-ı 
.A.sTANE-İ KAcBE-İ DİLE TEVECCÜH EDÜP VE NUR-I 

.A.FTAB-I CEMAL VİşAL-İ MATLAc-ı SİpİHR-İ DİLDEN TULUc U 
İI.{BAL ~ILUP KİşVER-İ TABıcATE MÜSTAORAI.{ U 

MAL-A-MAL OLDUOIDUR ılı 96 

* G,N. 

fi'l-l).aı tabı' at-i siyeh-kar 

far1$:ın 1$:adem eyledi 1$:alem var 97 

himmet gözi anda çar aldı 

bir zag iken 01 hezar aldı 

387. ~aıem var G: Vanclar N 
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130 ABDÜLKADİR GÜRER 

G61a sükkfm-ı mesiildn-i tabı< at 

ya< nıl}ased ü heva vü şehvet 

390 hep < azİm-i Ka< be-i dil oldı 

ol rah-ı şavaba mayil oldı 98 

çün Ka<be'yi l~lldılar ziyaret 

berl5: urdı cemal-i nür-ı val}det 

my-ı dile gerçi perde-i gil 

çekmiş di nice nil~ab-ı lfayil 

bir vech ile ~ahir oldı envar 

kim perde görindi < ayn-i dıdar 

val}det güneşi olınca taban 

ml} ile tabı< at oldı yek-san 

395 tütıylle zag u l5:and ü mir) at 

hep :cümlesi buldı val}det-i ~at 

tütlyile oldı zag yek-dem 

tütı çü Mesıl} ü zag Meryem 

çün şubl}-ı mal}abbet oldı peyda 

Mecnün' a görindi vech -i Leyla 

payana erüp gam u te) essüf . 

Ya(!5:üb'a görindi my-ı Yüsuf 

ol teşneleri zülal-i l}alü1J 

ser-geşteleri reh-i çlalalÜ1J 

400 çün ab-ı l}ayata oldılar tuş 

varhl5:lann etdiler feramüş 

98 390. ma' il Nmayil G. 
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teng olmaya deyü dına bl-bak99 

pırahen-i cismi ~ıldılar çak 

G 61b cism ile bir etdiler revanı 

99 

100 

101 

102 

ten fi'l-meşel oldı rul)-ı şanııoo 

çün zag ile tiitı-i yegane 
girdi ikisi bir aşiyane 

her biri cihandan oldı mrig 
kevn ile mekandan oldı f"arig 

405 terk eylediler vatan hevasın 
hem ab II gil beden hevasın 

bı-~avl ü zeban II bı-işaret 
bir semt ile bunlar etdi şol)bet 

dem-beste iken verüp haberler 
bı-çeşmiken etdiler na~arlar 

bı-destiken etdiler tenavül 

bı-sa~ı vü cam içdiler mül 

bı-pa vü ser. oldılar're~ane 
. - ma ( mÜfe-i riıülk-i la-mekane 

410 bir mülke erişdiler mekan yo~ 

seyr ü l)areket zemın zaman yo~ 

ŞAcİR İijTİTAM-I KELAMDA I.{UŞÜR U :{JArrATINA 

İ~RAR U İCTİRAF-I TAM GÖSTERDÜGİDÜR .101 

çün keşf-i serayir-i İlahı ıo2 

ma~dür-ı beşer degül ke-ma-hı 

401. cana G: bane N. 

402. cism ile bir etdiler revanı G: cismini pür etdiler revanı N. 

G: İ'TİRAF-I ~UŞÜR-I MUŞANNİF N. 

41 ı. sera' ir-İ N: serayİr-i G. 
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132 ABDÜLKADİR GÜRER 

ne bame-i l~al ile mul).arrer 
ne name-i l}.aı ile mul):arrer 

G 62a ne remz ü işaret ile ma( lüm 
ne laf? u (ibaret ile mefhüm 

103 

104 

mal}.v etmeyicek tae ayyünatı 103 

nice görinür kemal-i ?atı 

4 ı 5 ?ahirde hicab iken bu keşret 
pertey şala mı cemal -i val).det 

Neve i sa1)a yeg budur bamüş ol 
bı-dıde vü bı-zeban u güş ol 

l):at' eyle l):alem şıfat lisanı 

yaz dilde sevad-ı bı-nişanı 

geç bal)ş ü cidal ü güft ü güdan 

?evl): al şemerat-ı sırr-ı hüdan 

çün söz bir ola nedür bu gavga 
çol): söz ikilikden oldı peyda ı 04 

420 birlik meyinü1) içen tolusın 

çaldı yere ikilik sebüsın 

me st oldı ımutdı reng ü büyı 
terk etdi heva-yı hay u hüyı 

sen de (alem-İ vücüdı pest et 

pay-ı talebi unıp şikest et 

bu rah-ı beyanı eyle itmam 

l):alsun burada kümeyt-i al):lam 

414. etmeyicek G: eyleyicekN. 

419. oldı N: ola G. 
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payana irüp bu mantıl5TI't-tayr 
desün suben ehli temme bi'l-yayr 

ŞİKAYET-İ RÜZGARı MUTAZAMMIN BAcZ aİKAYETDÜR'" LOS 

G 62b 425 mİnnet o ijuda-yıla-yezale 

kim irdi bu mah-ı nev kemale 

105 

106 

107 

erbab-ı dili görüp yaridar 

şundum bir iki güher nümudar 106 

ger 1):adri olursa elde anul] 

guşım pür eyleyem zamanul] 

olursa eger bahada erzan 

edem şadef- i dilümde pinhan 

el namma 1):ılmadum ben am 

besdür al]a nam ile nişam 

430 fehm eylemez ehremen bu razı 

ur lafı YÜ çal heman piyazı 107 

*G,N. 

sır eylemez am (ı1):d-ı gevher 

gelse n'ola (ı1):d-ı sır yoşter 

dür-daneyi görse türk-i na-dan 

erzen gibi 1):adrin al]lar erzan 

ella?-ı suyen n'eder yasıse 
ma( nı gerek elde kıse kıse 

anlar ki ola I:ıasıb ümerdüm 

etmiş keremi I:ıisabdan gÜill 

426. güher D: gevher G, N. 

430. ur lafı a1Ja vü çal piyiizı G: ur lafı YÜ çal heman piyazı N. 

133 

http://www.turkdilleri.org



134 

435 

ABDÜLKADİR GÜRER 

şunlar ki başır ü ehl -i (irfan 

ayın-i keremde kür u na-dan 

erbab-ı hüner babll ü l).asid 

na-dan olanuIJ dimagı Iasid 

'yo~ şimdi cihanda ehl-i mi(yar 

vezn olına ta ki na~m-ı dür-bar 

G 63a boşdur ki vara bu na~m-ı al).sen 

al).bab öIJine hediyye bizden 

108 

ger var ise beytinüIJ ~şun 
ya na~ u edasınuIJ ruttın ı 08 

440 yaran edeler o beyti ma(mUr 

ta olmaya (aybı bal~a man~ 

şad eyleyeler bu gam-nihadı 

Neve ı-i l).a~Ir ü na-muradı 

ve kane tarIbi na~muhu 

966 H.=ISS8-9 M. 

zag u tutI ma~alesine na~ar 
~ş dilin bilmeyenler eylemesün 
ötmesün zag veş bu gülşende 
yaIJşamasun yabana söylemesün 

439. na?ın u ediisınuIJ N: na~ ediisınuIJ G 
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3. DİzİN 
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a'l3 270 
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(alim 174 

alüde ii.-i (cge-i (aliiyılç.) 365 

'am « 'funm) (ntmet-i) (ii. 79 

a'mal (amel'in ç.) (kesb-i) a. 122 

amal (emel'in ç.) (piiy-ı) ii. 330 

'amU 123 

amma 24 

(ana « 'ana')'a. +yı 152 

(anber 343 

anca~ 147 

'an~a Ca. +ya 204 

aIJla- 221; a.-r 41,432 

'ar 73 

ara a.+da316,330 

a'rec a. +de 290 

aremide 240 

'arif 209,229,276; (ii. +de 220 

'arşa (foris-i) (a.-i (belliget) 206; 'a. +da 

288 
'arş 16; (mürgiin-ı!ezii-yı) (a. 360 

'arş-pervaz 16, 28 

artu~, -g 02, 102 

'ari 40,215 

aş- a.-ıldı 104 

135 
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asayiş li. (ü rli/Jat-ı revlindur) 253, li.-i 

(izzet ü sellimet) 223 

aşIJab (şli/Jib'in ç.) 19 

aşı a. +ulJ 43 

aşla 193 
(aşd~ (li.-ı (zlir) 124, (li.-ı (mest) 239; 

(li. +lina 22 

aşiyan li. +a 80, li. +e 403; (mürg-i) li. +em 

62 

aşiyane li. +LJ 45 

(aş~ 137; (feyz-i lemllit-ı) (a. +a 161,241; 

(a.-ı (Pliki) 163; (liteş-i) (a.+ulJı369 

at- a.-alar 112 
(a!a « (ata'; bak. "(ata''') 11; (a.-yı (bl-

şümlirı) 82 

(ata' (bak. '''ata'') (a.-i (bl-kerlinı) 347 

ateş li.-i (aş~U1Jı) 369 

(avarn « 'avamm; iimm'ın ç.) (a~lil-i) (a.-

i (eş~ıylidur) 251; (a. +ulJ 145 

ay a.+a 90 

aya~, -g a.+a 341,364; a.+ulJa 178 

a'yan ('ayn'ın ç.) (dürr-i güş-ı) a. 272 

(ayan 44, 181 

(ayb (a.-ı (gayrdan) 262; (a.+ı 261,440 

ayin a.-i (keremde) 435 

ayine « ayıne; bak. "ayıne") li. + sinde 23; 

. li. +ye 49 

ayine (bak. "ayine") 72, 144; ii.-i ([ehmülJ) 

120, li. + ler 9 

'ayn 'a.-i (ibretülJ) 179, (a.-i (eşyli) 275, 

(a.-i (dldlir) 393;(a.+ulJı262. 

az- a.-durma 373 

azad 140,267; li. +lıgından 265 

azar 75 

azerm 198 

'azim (li.-i (Ka'be-i dil) 390 

'aziz 86,243; (a.-i (pür-hünerdir) 244 

'azm 80 

bab b.-ı ([ehmi) 121 

bag (seyr-i) b.(u gülşen) 285, (gül-bün-i) 

b.-ı (lr,udse) 359; b. +ı 9 

baha b. +da 428; b. +sı 130 

babiı 436 

baIJir « bal).r) b.+de 279 

baIJ~ 30,192,220,339,418; b.+e 64,73, 

182, 203, 213; (ma~m-ı) b. +e 183, b.-i 

(ziig-ı ebter) 34, b.(-i Iiile) 34, b.-i 

(reftlir) 267, 287, b.-i (irflin) 282, 

(lJiclib-ı) b. (ü Uzlim) 349; 'b. +ine 283; 

b.+ülJ 221 

babşiş (no~ta-i) b. +ülJle 368 

ba~- b.-arsa 111 

Ba~il 36,256,271 

bal 338 

bala 127,304 

baıÇI~ 59 

bam b.-ı (ferlihda) 140, b.-ı (seriiya) 292 

Bari 82,101,135 

başar (ehl-i) b. +a 156 

başir 435 

bas! 348 
baş 178; b.+a 291; b.+dan 43, 273, 364; 

b.+ına 37 

ba!ıI (lJaşv-ı) b. 252, (say-i) b. 308 

ba!m b. + um 326; b. +ulJ 321 

ba(z b. +ın 79 

baz 16 

bed 254 
beden 405 

bed-bü « bed-büy) (zlig-ı ziyiin-kar u) b. 

54, (zlig-ı siylih-rü vü) b. 343 

bed-kar (ziig)-ı b. 214 

bed-nam 278; (zlig-ı) b. 187 

behayim « beba'im; "belııme"nin ç.) 242 

be~a « be1}.~i') (çihre-i) b. +yı 374 

bela « bela') 284 ; b. +yd 142 ; b. +yiçün 

159 
belaget 247; (meydlin-ı) b. 56, (ftiris-i 

(arşa-i) b. 206, (zümre-i) b. 316 

belaget-ayin (suben-i) b. 230, 

belig (güftlir-ı) b. 253 

belki 246 
ben 26, 62, 74, 97, 100, 140, 169,206,207, 

208,209,278,299,313,327,429; balJa 

53, 74, 111, 160, 160, 16-1, 165, 166, 
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171, 250, 258, 258, 281, 285, 298, 300, 
301,329,330,374,386; b. +de 60; b. +i 

62,299,315; b.+üm 76,141,181,195, 
213,296,326; b.+ümle 73,182,327 

bend 285 
beIJze- b.-r 34 

ber-a-ber 37,269,310 

ber~ 391; b.-i (lamı) 83 

berr 279 
bes 111;b.+dürI60,250,308,370,429 

beşer (malf:,dür-ı) b. 411 

beyan 71,44; (rah-ı) b. +ı423; b: +um 328 

beyt b. +i. 440; b. +inüIJ 439 

bezm (cür'a-i cam-ı) b.-i (tecrıd) 357 

bi-bak 33,401 

bi-bedel b. +dür 3 1 1 

bi-çeşm b. +iken 407 

bi-çün (eşkiil-i muşavverat-ı) b. 168, 

(ljuda-yı) b. 296 

bid 188 

bidar 25, 260 

bidayet b. +idür 380 

bi-dest b. +iken 408 

bi-dide 416 

bi-fürüg 84 

bi-güş b. + a 104 

bi-işaret 406 

bi-~avl b. (ü zeMn) 406 

bi-keran (afii-i) b. +ı 347 

bi-kes 286 

bi-~uşür (lf:,aşr-ı) b. +ı 383 

bil- b.-mez 47; b.-dük 52; b.-ür 63; b.-

meziseIJ 63; b.-mezlig 64, 66; b.-esin 

148; b.-mezdi 332 

bila-delil (ddva-yı) b. ü şahid 201 

bi'l-bayr (temme) b. 424 

bi-Iisan (/isan-ı) b. -rı 221 

bi'Ilah 268 

biIJ 1,40,117,164,333 

bina « bin~n b. +sı 325. 

bi-neva 208 

bi-nihaye (bak. "bı-nihayet") 90 

bi-nihayet (bak. "bI-nihaye") (rızlf:,-ı) b. 77 

bi-nişan (sevad-ı) b. +ı 417 

bi-pa « bı-pay) 409 
bir 18,21, 35, 65~ 68, 98, 119, 124, 178, 

178, 242, 265, 281, 304, 333, 370, 388, 
393,402,403,406,410,419,426; b.+ i 

30, 126, 349, 404; b. + ine 126, 349; 
b.+isi 234 

birader 136, 327 

bI-renc 164 

bir~aç 134 
birlik 420 

bI-sa~i 408 

bI-şümar (afa-yı) b.+ı 82 

biz b. +den 438; b. +e 44,55, 77, 237, 361; 
b. +i 268; b. +üm 287 

biZtat b. +üIJde 203 

bi-zeban 416 
böyle 137,158,180,299 
bu 19,28, 64, 67, 69, 72, 82, 83, 87, 103, 

119, 128, 130, 133, 133, 139, 148, 184, 
214, 215, 230, 231, 235, 258, 263, 264, 
267, 288, 289, 308, 330, 351, 363, 368, 
415,419,423,424,425,430,438,441; 
b.+dur 100, 416; b.+nda 87; b.+ndan 

102; b. +nlar 406; b. +nlarulJ 20; b. +IJa 

246, 319; b.+yiken 212; b.+da 423; 

b. +dan 276 b. +yiken 212 

Bü-'AIi B.+de 89 

bu'd b.-ı eftiik 167 

bul- b.-dı 172, 223, 301, 351, 395; b.-dum 

164; b.-duIJ 93; b.-up 30, 98, 125; b. +ur 

188,276,306 
büm 61 

büs b.-ı (leb-i ldl) 238 

büy b.+ı 421 

bülbül 359; b. +inüIJ 132; b. +leridür 19 

bülega (belıg'in ç.) 17 

bürhan 193; b. +uma 212 

cah c.+a157;c.+ı47 

. cahil 39, 86; c. +lere 88 

cam 48, 408; (cür'a-i) c.-ı (bezm-i tecrıd) 

357 
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din 380; c. +a 401; (/f;üt-ı) c. +dur 253, 

(mürg-i) c. +e 368; c. +ı 1; c. +ma 67 

canib c.-i (lfa~'a) 332 

carı 87, 150 

cay 88, 154 

cazim 180 

cera c.-yı (barı) 131 

cehalet (racil-i vam-i) c. 206 
cehd 117 
cehl c.-i (mürekkeb) 7, 202, (kilıd-i) c.-i 

(na-dan) 222; c. +ü1)e 213 

cemal c.-i (zıbil) 306, (müşta/ç.-ı) c.-i (nür-ı 

vuşlat) 377, c.-i (nür-ı valJ,det) 391, c.-i 

(valJ,det) 415; c.+i 323; c.+üm 329 

cem( 78, 381; (alam-ı fira/ç,-ı) c.-i (yaran) 

280 
Cemşıd 48 
ce res 372 

cevab c.-ı (eşme/) 250; c. +ı 150,263 

cevher 106 
cevr 279 
cidal 418 
cidd 94 
cife (alüde-i) c.-i (alayııç.) 365 

cihan c. +da 43,61,235,335,437; c. +dan 

404; (ten-i) c. +a 22; c. +ı II 
cihan-fürüz (şem(-i) c. 274 

cism 402; (ıulmet-i) c. +e 356, c.-i (çak-

çaki) 163, (pıriihen-i) c. +i 401 

cü « cüy) c. + lar 9 

cüş 219 

cüy c. +an 93 

cühhal (cahil'in ç.) c. +e 255 

cümle 194, 199; c. +den 281, 304 c.+si 

395 
cür(a c.-i (cam-ı bezm-i tecrfd) 357 

cür)et 203,212 

5ürm 364,370 
cüz)i c.+sini 175 

çah 169; (lç.dr-ı) ç. +a 157; ç.-ı (raşad) 

166, (ab-ılJ,ayat-ı) ç.-ı (ebdan) 356 

çak 259,401 

çak-çak (cism-i) ç. +i 163 

çal- 430; ç.-dı 420 

çar 260 

çare ç.-i (yara-i malJ,abbet) 354 

çek- ç.-di 341,347; ç.-dükleri 152; ç.-düm 

279; ç.-er 159; ç.-ersin 75; ç.-mişdi 392 

çe men 45 
çendan 189 

çengane 69 

çeşme ç.-i (lutfina) 12 

çevgan 53, 55 

çı~- ç.-a 116; ç.-ar 373; ç.-madı 330; ç.

maz291 

çihre (miş.al-i) ç.-i (zag) 21, ç.-i (be/ç.i1yı) 

374 
ço~ 226,116,229,364,419 
çü « çün; bak. "çün) 259, 351, 362,396 
çün (bak. "çü") 7, 60, 66, 78, 101, 103, 

133, 157, 159, 173, 191, 197, 202, 230, 
263, 289, 326, 328, 330, 334, 345, 349, 
384,391,397,400,403,411,419 

çünki 59,203,343 
da 116 
dağ 21,22,67; (penbe-i) d.22 

dabi 51,58,232 

dabl d. +e 212 

da'ima 20 

dal « dalI) 213 

clalal (reh-i) 4+ü1) 399 

dam d.-ı (günehde) 368, (şayd-ı) d. +u1) 

360 
daman d.-ı (uyübı) 259, d.-ı (rızaya) 341 

dana 319 
dane 368; d. +1) 45 

clarb 4.-ı (tışe) 177 ' 

da(va 200; d. +da 250; d.-yı (mücerred) 

200, d.-yı (bi/a-dem ü şahid) 201 

dalvet 384 

dayim «da)im) 242 

de 41,136,195,214,275,313,325,422 
der 185 
derayİn « dem) in; define'nin ç.) 164 

deg- d. +mez 289 
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degül 57, 61, 254, 259, 365,411; d+dür 
193; d.+sek42 

dehan d +ı238 ; d +um 328 

del- d-er 178; d-se 269; d-üp 179 

dela'il (deUl'in ç. bak. "delayiI") 30; 192 

delayil « deliiiI; de/ıl'in ç. Bak. "dela'il") 

d +ü1Jden 193 

delil d-i (viiiıl:ı) 85, d-i (a~ii) 237, d-i 

(müşi!) 241 

del~ 271 
dem 196, 198,261 
dem-beste 407 
dem-saz 258 
deng 219 
deIJlü 82, 270 

der d-i (lJarem 'de)249, d-i (riizı) 375 

derd 142, 159; d-i (serdür) 218, d-i 

(fiirl;.at-i yiir) 284, d-i (dili) 375, 

(merhem-i rış-i) d (ü mi/Jnet) 354; d +i 

138 
derün d-ı (miihl) 154 

de st 239; (niiıır-ı) d-i (yiir u ağyiir) 75; 
d +ümdeyidi 27 

d~st-yari 135 

deva « deva') 159 

devlet (sihiim-ı) d 338; d +e 130 

deyr (sa/if-ı lJiine vü) d 141 

de- 32,33,54, 70, 84, 108, 118, 135, 151, 
189, 196, 214, 233, 263, 277, 297, 308, 

352, 377; d +dü1J 121, 160; d-me275; 
d-miş 119; d-nife 252; d-nür 48; d.
rsin 273 ; d.-sün 424; d-yicek 270; d
yü 40 

dıraz 371 

didar (ayn-i) d 393 

dide 240 

dil 172,240,241,372,373,379; (roy-ı) 

d +e 392 (mir'iit-ı) d +i 2, (iizim-i 

Kdbe-i) d 390, (derd-i) d +i 375, 

(mir)iit-ı) d +Ü1J 57, (ehl-i) d +Ü1J 352, 

(erbiib-ı) d +i 426, (şadef-i) d +ümde 

428; d+de 322,324,417; d + Ü1J de 225, 
321 

dil-b er (lJat-ı) d-i (semen-ber) 301 
dile- d.-düm 166; d-er 28 

dil-baste 359 
dil-teng 23 

dimag d. +ı 436 

diril- d-mez 47 

divar (nül;.üş-ı) d 245 

diyar (merdüd-ı) d (u lJiinumiinsın) 52 

dost 135, 139 
don- d-di 344 ; d-mez 322 

düd d-ı (işyiin) 369 

dün 255 

dür 40,371 
dur- d-ur 110, 197,227 
dü 142 
dükeli 176 

dünya (.tü,ı-i sulJenveriin-ı) d 18; d+ya 

151 
dür-bar « dürr-bar) (naım-ı) d 437 

dür-dane « dürr-dane) d +yi 432 

dürlü 279 

dürr d-i (şehviir) 104, d.-i (şiihviire) 1 05, 

d-i (nalomı) 133, d-i (güŞ-ı dyiin) 272 

dürüg (şem<-i) d 333; d+ı 334 

dürüg-güftar (ro-siyeh-i) d. 287 

dürüşt 325 
düş- d-en 363 ; d-meye 239; d-miş 338 
düşman 139 
düşvar 281,339 

ebdan (beden'in ç.) (iib-ı lJayiit-ı çiih-ı) e. 

356 

ebkem 29,196,208; (ziiğ-ı tündü) e. 273 
eblehlik 267 

ebter 208, 255; (ba/J~-i ziiğ-ı) e. 34, (ziiğ-ı) 
e.363 

ebyat (beyt'in ç.) 234 

ecram (cirm'in ç.) e.-ı (nücüm) 167' 

eda 212; e.-i (şırın) 317; e.+sı 217; 

e. +sınurJ 439 
edel « edeıı) e. +dür 228 

edna 193,270,270 

edvar (devr'in ç.) e.-l (müdevveriit-ı 

gerdün) 168 
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ef4al 313 

efendi 91 

efgan 372 

eflak (bu'd-ı) e. 167 

efziin 129, 138 

eger 190,299,428 
egerçi 61,331,365 

ehl e.-i (mızan) 31, e.-i (inşaj) 41, e.-i 

(şıMat) 89, e.-i (kemale) 119, e.-i 

(başara) 156, e.-i (tab'a) 248, e.-i (dilü1J) 

352, e.-i (irjiin) 435, e.-i (mi'"yar) 437; 

e. +i 114, 244, 247, 299, 424; e. +iyiçün 

244 

ehrernen 430 

e~al « el,call) e. +dür 228 

ekmel 210 

ek~er 158,216,291 

eksük 102, 102 

el e. +de 433; e. +den 116, 117; e. +ü1Je 96 

elbette 294 

elem e.-i (!Jusuf) 90 

eıfii.~ (laft.'ın ç.) e.-l (Mu'alla~t-ı Seb'a) 

248, e.-l (su!Jen) 433 

el-I}.a~ « el-l:ıal,cl,c) 147 

elvan (levn'in ç.) (riıs-i) e. 302 

emel ({iiI-i) e. 371 

ernr e. + iyi/e 3 

enam e.+a 79 

enbaz 42,258 

enbiya (nebPnin ç.) (zümre-i) e. (vü 

mürsel) 227, (/Jal-i) e. +yı 152 

encüm (necm'in ç.) 26 

endışe e.-i (rız~) 177 

envar (nur'un ç.) 393; e.-l (sefıd) 24, e.-l 

(faiızete) 39 

erbab (rabb'in ç.) e.-l (hüner) 86, 436, e.-l 

(mal}abbete) 241, e.-l (sülüke) 362, e.-l 

(dili) 426 

erval}. e.-l (riisül) 15; e. +a 4; e. +ına 20 

erzan 130, 428, 432 

erzen 432 
esb (süm-i) e. 37 

esbab (sebeb'in ç.) e. +a 115; 116 

esir e.-i (ıulmet) 377 

eski 290 

eşkal e.-i (muşavverat-ı bı-çün) 168 

eş~iya (şa~ı'nin ç.) (akviil-i 'avam-ı) 

e. +dur 251 

eşrnel (cevab-ı) e. 250 

eşya « eşya', şe/in ç) (ayn-i) e. 275 

etba~ (taba~'ın ç) e.-l (semayı) 165 

etemm 210 

evla 319 

evtan (vatan'ın ç.) (gam-ı iftira~-ı) e. 280 

evvel 32,44 

ey 33, 43, 50, 53, 54, 54, 118, 136, 151, 

175,189,196,198,202,214,233,233, 

256, 264, 277, 287, 297, 308, 313, 320, 

352, 353, 353, 354, 354, 355, 355, 356, 

356,357,357,359,360,363,377,378 

eyle- 46, 148, 215, 361, 361, 361, 374, 

382, 382, 383, 417, 423; e.-di 133, 239, 

307, 387; e.-di/er 405; e.-me 259; e.

medi 236; e.-medü1J 189; e.-mek 283; e.

mez 430, 431; e.-r 64, 211, 255, 300, 

314,320,334; e.-rse 312; e.-rüz 78, 80; 

e.-se1J 293; e.-ye 40, 316; e.-yeler 30, 

441; e.-yem 427; e.-yicek67; e.-yüp 273 

eyyam (yevm'in ç.) 278 

Eyyiib 155 

el 292,429; e. +de 427 ; e. +den 75; e. + ler 

249; e. +lere 57 

er- e.-di 181,425; e.-e 12; e.- diigi 47; e.-

mez 60; e.- üp 398, 424 

ergür- e.-di 157 

eriş- e. -di/er 410; e. -e 66 

et- 44, 44, 115, 117, 148, 367, 383, 422, 

422; e.-di 7, 9, 33, 35, 82, 103, 126, 

133, 153, 153, 171, 232, 238, 296, 339, 

340, 346, 348, 348, 369, 376, 376, 406, 

421 ; e.-di/er 295, 400, 402, 407, 408; 

e.-üp 10, 11, 80, 112, 249, 263, 346, 

352; e.-dü1J 179, 200, 287, 298, 298; e.-e 

7, 12, 29, 30, 40, 105, 112, 137, 138, 

267, 282; e.-ebilür 106; e.-eler 440; e.

elüm 71, 257, 283; e.-em 329, 428; e.-
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emez 18; eo-en 49, 94; eo-enler 216; eo-er 

10, 11,41, 107, 163, 187,216,219,254, 

288, 315, 328, 333, 433; eo-erler 66, 66; 

eo-erse1) 117; eo-ersin 96; eo-ernz 79,81; 

eo-esin 71, 73, 384; eo-icek 193; eo-ince 

375; eo-me 218, 297, 384; eo-medür; 175; 

eo-mege 124; eo-memiş 120; eo-mese 337; 

eo-meyicek 414; eo-meyüp 198; eo-mez 

135, 139, 234; eo-mezdi 249; eo-miş 26, 

434; eo-seler 95; eo-ser; 152; eo-seydür; 

190 

fa"al (l:ıayy-i) jd'al6 

fa~Ir f + ür; 346 

fa~r 75,76 

ffinüs 322 

ffirig 404,404 

ffiris 36;1-i (arşa-i beıağet) 206 

far~ 29,35,337;1+ ın 387 

far~ f + ında 337;.f +umda 76 

faşd 185 

ffisid 201; (ıann-ı) f 297, 436 

faZII « faiI)f +da 256 

IaZıl 235 

faZılet (en var-ı) f +e 39;1 + ür; 44 

faZı 42,200; (kemal-i) f 336 

fehm 106,430; (Mb-ı) f+i 121, (ayıne-i) 

f+ür; 120 

felek 21 ;(/Jurşıd-i) f 40, (plr-i şavami' -i) 

f+sin 358 

fer 11,303 

feramüş 400 

feml}. (Mm-ı) f +da 140 

fesad 340;1 +a 260;1 +ı 185 

feyz f-i (leme'at-ı (aşf!:a) 161 

feza « fezal
) (miirğan-ı) f-yı ("arş) 360 

feialil (fazılet'in ço) 30;f +i 226 

fıtrat (m eb del -i) i +umda 101 

figan i +ı 132, 293 

fi'l i +iim 326 

fi'ı-I}.aı 232,387, 

fi'l-meı!el 402 

fira~ (alilm-ı)f-ı (cem(-iyaran) 280 

firavan (nı~met-i) f 93 

furşat f-ı (tam) 351 

fuşel}.a « fiışeJ;a '; jaşıJ;'in ço) (f!:avl-i) i 

254 

fuiela C<juzela';jiiiJl'ın ço) 201;1 +yı 255 

fuiül i-i (mec(ül) 43 

für~at (derd-i) f-i (yar) 284 

fürüg 108;f +ı 334 

fürüzan 369 

füsün-saz 277 

fütür i +ı 439 

füzün f+ter 243 

gafil (pezıd-i) ğo 151 ; ğ o +ilne 65 

gaflet 384 

gah 165 

galib 331 

ga1tan 56 

gam « gamm) 92, 142, 146, 159, 398; 

(/Jane-i) ğo +da 140, (künc-i) ğo +da 286, 

ğo-ı (iftiraf!:-ı evfan) 280; ğ+ur;la 359 

gammaz 277 

gam-nihad « gamm-nihad) ğo +ı 441 

garai 122 

gar~ 129; ğo-ı (yem-i nevill ii ntmet) 74 

gavga « gavgal
) 220, 419 

gayb (ulüm-ı) ğo +ı 171 

gayr 141; ğo +a 146, 160; (ayb-ı) ğo +dan 

262 

gayret 67 

geç- 418; g-er 197; g-erdi 154; g-ersin 139 

geçin- go-me 109; go-iirser; 50 

geh « gah) 10, 11,65 

gel- 53,202,221,262,268,289,297,381; 
go- di 232, 339; go-meseyidi 248; g.- se 

431; g.-ür 187 

gene 164 

ger « eger) 12,53,269,312,316,427, 
439 

gerçi « egerçi) 118,279,310,392 
gerden 100 go +ine 104 

gerdün 6, 129, (edvilr-ı miidevverat-ı) 

go168 

gerek 433 
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germ 324 

germ-abe 107 

getür- g.-dü1J 234 

gevher 269, ('*d-ı) g. 431; g.-i (kiin-ı la

mekanem) 62 
gey- g.- e 271; g.- en 47; g.- er 303; g.-üp 

109 
geydür- g. -di 8 

gıda « gıda') 176,244 

gına « gına') g. +yı 98; g. +yile 76 

gırre 151 

gibi 26, 33, 84, 142, 150, 181, 260, 323, 
323,328,361,372,386,432 

gil 405; (perde-i) g. 392 
'gir- g.-di 403; g.-seydi 96 
giriftar 267 

girye g. +den 156; g.-i (seJ:ıergah) 367 
gisü g. +yile 318 

git- 132 
gizıe~ 224 

gonçe g.-i (gül) 359 

gök g. + e 181; g. + lerde 90 
gögül 27 

gör- 153; g.- düm 28, 280; g.- e 31; g. -

medi 61; g.-mese1J 60; g.-se 432; g.-üp 
426 

görin- g.-indi 14,275,305,393,397,398; 
g.-ür 270,310,414 

göster- 374; g.- di 2, 171,347 

götür- g.-ildi 174 
göz g. +den 27; g. + i 388; g. +in 26; g. + ini 

376; g. + ler 68; g. + i 179; g. + ü1Ji 260 
gözet- g.-üb 261 
gurab g. +a 294, 295 

güş 67, 103, 133, 189,307, 416; (dürr-i) 

g.-ı (ayan) 272; g. +ını 427 

güşvare 105 

güy 53; g.-ı (serdür) 56; g. +ı 55 

güya 149; g. +yile; g. + yi/e 29,34 

güftar 238, 243,; g.-ı (beılg) 253, (lisan-ı) 

g. 245; g. +a 351; g. + uma 21 1 

güft ü gü « güft ü güy; bak. "güft ü güy") 

g.+dan 418 

güft ü güy (bak. "güft ü gü") g. +a 232 

güher 128, 426 

gül 323; (gonçe-i) g. 359, g.-i ter 158; 

g. +lerinü1J 131 

gül-b ün g.-i (Mg-ı ~udse) 359 

gül-efser « gül-efsar) 37 

gülsitan «gülistan) g. +uQ 19 

gü(şen (seyr-i Mg-ı) g. 285; g. +inü1J 132 
güm 173, 333, 434 
güm-geşte g. +lere 362 
güm-rah 367 

gün 33,77, 178, 181, 323,361; g.+ den 
138; g.+e 138 

günah (bak. "güneh") g. +ı 364; g. +ın 346 

güneh « günah; bak. "günah") 370; (dam
ı) g. +de 368; g. +dür 364; g. +inden 345; 
g.+ine 342 

güneş g. +i 59,394 
güzel g. +sin 136 

b Vab LJ· +a 176; (kelag-ı) LJ. +ı 27 

l}.abbe J:ı. +ye 76; J:ı. +yile 98 

baber LJ. +ler 407 
l}.abib 122 

l}.abs 138, 140 

tl Va ce lJ..-i (şaJ:ıibü 'z-zamana) 65 

l}.acet . 329, J:ı.-i (müdara) 336 

l}.add 226 

hadi h.-i (vadl-i J:ıa~l~t) 353 

l}.adi~ 121; (mejhüm-ı) J:ı. +e 113 

bak (merkez-i) b. 167, b+e 177; lJ·-i 
(mübtezeldür) 311 

l;Ia~ « I:I~; Bak. "I:I~") 156, 236, 

238; (maJ:ıbüb-ı) Li. 125, 136, (şem<-i) Li. 
332 (malçbül-i) Li. 111, ('irjiin-ı) Li. 220, 

(rişte-i) 1I.+ı 117, (lç.urb-ı) Q.+a 123, 

(lç.ısmet-i) Q. +a 97, (!Jalll-i) Q. +a 153; 

Q.+a 114 

l}.a~ « ~a~) 121 

l;Ia~~ (Bak. "I:Ia1$:") (şemt -i) (nür-ı) Li. +a 

162, (canib-i) 1;1. +a 332; If. +ı 81; Q. +ı 
117; Q. +u1J 20 

I].a~i~at (hadl-i vadl-i) J:ı. 353 
l}.akim J:ı.-i (kiimil) 166 
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I}a~ır (Nev(ı-i) LJ,. (ü na-muradı) 441; 

LJ,. +üf) 346 

bal 301;b.+e314 

I}al lJ,.+e 264; lJ,.-i (enbiyayı) 152, (/isan-ı) 

LJ,. +i 148, (zülal-i) LJ,. +üf) 399, (name-i) 

LJ,. 412; LJ,. +ümüzde 268 

ba1ef 233 
balbal b.-i ('ulfii/i) 4 

ijali~ b. +a 1 

baıIl b.-i (lJa~'a)153 
bal~ 180, 236, 239, 271; b. +a 247, 296, 

440 
ijana~ lj.-ı (nüft1s-ı zağ-!ıynet) 5 

bam 219;b·+ı385 

I}ama~at 229 

bame b.-i &iı) 412 

bamh~, -g b. +uf) 278 
I}ammarn 187 

bamüş (bak. "bamüş") 219 

bamüş « bamüş; bak. "bamüş") 416 

bamüşh~, -g b. +uf) 226 

bamüş-zeban 149 

bane 294; b.-i (ğamda) 140, (sakf-ı) b. (vü 

deyr) 141, (mürğ-i) b. 205; b. +yi 382 

banurnan « ban II man) (merdüd-ı diyar 

u) b. 52 

bar 370, 370; (cefii-yı) b. +ı 13 1; b. +uf) 

158 

bar 37, 104 

barab b. +a 294 

barabe 295 
I}areket 180, 410 

l1arem (der-i) LJ. +de 249 

I}arf 18 

baric b. +de 72 

barldar 426 
I}arlş 93 

bas 177,286; b. +a 370; b. +dur 370 

I}aseb 63 

I}ased 389 
I}asenat (lJ,asene'nin ç.) LJ,. +a 344 

I}aşıl 80, 175,266 

I}asıb 434 

I}asid (zağ-ı şüm-ı) LJ,. 297,436 

basıs b. +e 433 

I}asret (Jem(-i ıalam-ı şam-ı) LJ,. 355 

l1assan 191 

baste-I}al b. +üm 378 

I}aşa 220,252 

I}aşv lJ,.-i (ba!ıl) 252 

bat « ban) 314; b.-ı (siyehinde) 25, b.-ı 
(dil-ber-i semen-ber) 301 

bata «bata') 257; b.+da 258; b.+dur 251; 

b.-yı (münker) 216; b. +sı 217; b. +ya 

182 
batır (J:ıu:iür-ı) b. 81 

I}aya « !:ıaya') 198 

I}ayat (i!nab-ı) lJ,. 254, (ab-ı) lJ,.-ı (çah-ı 

ebdan) 356; (ab-ı) LJ,. +a 400 

I}ayf 105 

I}ayil « !:ıa'il) (ni~b-ı) LJ,. 392 

bayr 228; b. +a 95 (al-i) b.+ı 19 

hay u hüy (hevli-yı) h. +ı421 

I}ayvan (ab-ı) LJ,. 305 

I}ayy IJ.-~ ([acea/) 6 

bazan b. +ı 132 
hediyye 438 
hele 71 
hem 92,405 
heman 430 

hem-aşiyane 205 
hem-dem h. +i 286 

hemışe 94, 115, 131, 197,225 
hem-reng 170 
hem-ser 109,327 
hem-ta 127,304 
hep 173, 190, 194, 199, 227, 281, 304, 

390,395 
her 3~4~48,4~77, 85, 8~9~99, 112, 

126, 161, 165, 169, 219, 224, 235, 243, 
258, 261, 27~ 292, 322, 323, 324, 32~ 
404 

hergiz 127,300 
herkes III 
herze 197 

http://www.turkdilleri.org



144 ABDÜLKADİR GÜRER 

herze-gülu~ 55 

heva 389; h.-yı (hay u hüyı) 421; h. +sın 

405,405 
hey)at (he/et' in ç.) h.-ı (sema) 167 

hezar 388 

I}.ırs (RezzaJç,-ı sibii'-ı) lJ,. (u şehvet) 5; 

Q. +urJdan 96 

~ıZr 47,47,327; Ij. +a 109 

I}.icab 66,415; lJ,.-ı (balJ,~ ü Uzam) 349, lJ,.-ı 

(tar-ı ıulmet) 350, lJ,.-ı (mli-sivayı) 374 

hıç (bak. "hiç")49, 99, 123,309,386 
hiç « hIç; bak. "hIç") 41, 48, 82, 194, 

205,303,319 
hidayet 376 

I}.iddet Q. +de 83 

l}ikmet (laf-ı) lJ,. 38 

I}.ikmet-amız (kelam-ı) Q. 184 

bil'at 74 
himmet 388 
Hindı H. + ler 50 

Hindii 50 

I}.isab lJ,. +dan 434 

bi!ab LJ. +ı 263 

bod 258 
bod-bın 70 

bod-pesend (tütl-i) lJ. (ü magrür) 264, 288 

bor 278 

bord 176 

boş 80, 134, 248, 283; lJ. +dur 266, 438; 
LJ. + ter 431 

boş-bii « lJ.oş-büy) 343 

boş-dil 80 

boş-ni~am (naım-ı) lJ. +ı 103 

hii (~emerlit-ı sırr-ı) h. +dan 418 

bii « büy) lJ. +dur 290 

biib 217,326 

I}.ubb lJ,.-ı (ma-sıvayı) 98 

~uda (adat-ı) fJ. 87, (malJbüb-ı) If. 143; 

lf~ ~~~ ~~lf~ a~~~ 
425; (tevlJ,ıd-i) lj. +ya 174; lj. +ya 114; 
fJ.+yı 125 

burşıd 61; (nür-ı) b. 48, lJ.-i ([elek) 40; 

LJ. +i 61 

busüf (elem-i) b. 90 

hiişmend 235 

I}.uziir lJ,.-ı (!Jatır) 81 

hüma 13; (manend-i) h. 296 

hüma-fer 363 

hüner (erbiib-ı) h. 86, 436 

'ı~d 'ı.-ı (gevher) 431, '1.-1 (..<:ır) 431 

'ır~ 'ı. +ına ı 84 

lşIah ı. +a ı 87 

İ- i. -di 17, 21, 22, 23, 45, 45, 185, 190, 
196, 200, 331; t.-düm 26; i.-ken 388, 

407,415; i.-se 46,53, 183, 191,439 
'ibad (abd'in ç.) 91 ; 'i. +U1) 87 

'ibaret 413 

ibni 236 

'ibret 26; (ayn-i)'i. +ÜTJ 179 

ihtihac (tae-ı) i. +um 181 

ıcaz 217 
iç i. + inde 24, 76, 169, 172, 192,292 
iç- t.-dUer 408; iç.-en 420; iç.-ene 48 

içre 42, 137, 164,202,209,371 
İçün 92,93, 238, 238, 240 
idrak (sebeb-i /ç,uşür-ı) i.120 

iftira~ (gam-ı) i.-ı "revtan) 280 

ihanet 137 

il}.şa « il)şa» 226 

il}.san 366 

ibtilat i. +ı 348 

ibtiyar i. +1 87 

il}.ya « il)ya» i.-yı (memat) 328 

i~bal 191,213,232 

i~dam 64,289,351 
iki 68,68,335,426; i. +si 403 

ikilik 420;i.+den419 

iksar 214; i.-ı (kelam) 216, 218, i.-ı 

(sulJen) 251 

İlahı (keşf-i serayir-i) İ. 411 

ile 13, 19, 37, 55, 64, 66, 72, 75, 89, 110, 
111, 123, 125, 126, 128, 142, 152, 159, 
170,185,186,209,211,213,217,227, 
242,243,256,267,271,278, 279, 281, 
285, 287, 289, 301, 306, 310, 313, 330, 
336, 338, 340, 347, 348, 370, 379, 381, 
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393, 394, 402, 403, 40~ 40~ 412, 41~ 
413,413,429; i.dür 145 

illa 121,147 

'illet 89,298,185 

'ilm 202 

iltifiit i. +ı 190 

ilzam 64; (l:ıicab-ı bal;ış. ü) i. 349; i. +uma 

234 

'imaret 382 

imkan (nülç.üş-ı) i. 169 

iml3} 257 

'inad 'i. +ı 340 

in'am 79 

'inayet (naıar-ı) 'i. 376 

inbisat (simat-ı) i. +ı 348 

iIJen 41, 136,214,221 

inşM (ehl-i) i. 41, 193,282 

insan 242; (uyüb-ı)i. 222; i. +da 245 

inşa « inşa') 18 

'inan 'i.-ı (Ifalç,) 220, (bal;ış.-i) 'i. 282, (ehl

i) 'i. 435, ( vaıpf -1 kenz-i remz-i)'i. 207, 

(küıah-ı) (i. 337 

irşad (nür-ı) i. 321 

(Isa (bak. "'Isı") (i +yile 38 

~bat 163,231,234 

'Isi (bak. 'Isa) 328 

İskender 49 

iste- i.-rselJ 335 

(işyan (levş.-i) 'i. 366, (düd-ı) (i. 369 

iş i. +e 95 

işaret 229,413 

iş it- i.-di 263 

işte 53, 100 
(itab 66; (i. +ı 108 

i'tibar i. +ulJ 46 

i'tirM i. +ı 342 

i'tiyad i. +ulJ 142 

itmam 423 

i!nab i.-ı (keıam-ı merd-i (a~il) 252, i.-ı 

(l:ıayat) 254 

i~har 30; i.+a 225; i.-ı (şavab) 195 

'izz 70,157,311 

'izzet (asayiş-i) (i. (ü selam et) 223, 312, 

335; (i. +de 91 

jeng 23 

J}abal}.at ~. +ülJe 180 

Ka'be 303; (azim-i) K-i (dil) 390; K +si 

379; K +sine 373; K +yi 391 

J}abil 182 

J}abüı 346;~. +i 186 

J}aç- ~.-arsın 95 

J}açan 188 

J}adem 387 

J}adr 46, 47, 243; ~.-i (tarafeyn) 59; ~. +i 

154,270,304, 427;~. +in 432 

J}afes 165;~. +de 138, 265 ; ~. +den 285; 

~. +dür 1 60; ~. + inde 6 

kafi 161 

J}ahr ~. +ına 13 

J}a'il ~. +i 191 

J}a'il 192 

J}al 330; (keş.ret-i) ~. 257, (!Jame-i) ~. 412; 

~. +e 232;~. +i 148; ~. +ümüzde 268 

J}al- ~.-a 317; ~.-dı 330; ~.-maya 366; ~.-

mışam 371; ~.-suri 286, 423 

J}alb ~. +i 342;~. +ÜlJ 58 

J}alem 387,417 

kamil 235; (l:ıaklm-i) k. 166 

J}amu 364 

kan (gevher-i) k-ı (ıa-mekiinem) 62 

J}ana(at (lücce-i ~ulzüm-i)~. 128, (yem-i) 

~. 129, (künc-i)~. 164 

J}and 395 

J}anda 70, 70;~. +yise 31 

J}anı 198 

J}anJ}ı 45,82 

kar 74, 124; k. +ı 139 

J}a(r ~.-ı (çaha) 157 

J}ara 39, 369;~. +dan 35;~. +ladı 134 

J}araIJu ~. +da 305 

J}arin 170, 295 

J}arşu 57 

J}aşd 148;~. +ulJ 176 

kasib 114; k.-i (mal) 122 
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~aşr lç,.-z (bı-lç,uşürı) 383 

~at' 417 

~atl 215 

~atil (zehr-i) lç,. 266 

~atre lç,.-i (ab-z luifu1J) 366 

~avl lç,.-i (fuşeIJa) 254; ~+inde 216 

~ayd-bend (aciz-i) lç,.-z (bend-i tuğyan) 207 

~ayil « 1$:a)il) 97,182,235,319 

~ayim «1$:a)im) ~.+em 100 

kebiiter 4 

k'el «kiel)k.+den 116 

keIağ k.-I ({labz) 27 

keIam (ikşar-z) k 216, 218, k-z (/J,ikmet

amız) 184, k-z (mevzün) 246, (itnab-ı) k.

i {merd-i (a~il) 252; k. +z 119, 247, 249; 

k +u1J 145 

Kelım K. +e 327 

kelime k +at-z (na-muvafilç,) 134 

ke-ma-hı 318,411 

kemal k+at 23; k+i 323; k+e 425, k-i 

(zat-z Adem) 17, (mihr-i) k 60,{ehl-i) 

k+e 119, (talJ,şll-i) k.+e 170, i(.-i (neft-i 

külden) 175, Ic.-i (jazl) 336, k-i (Zatz) 

414 (mah-ı nev) k+e 425; k+üm 329 

kemın 196 

kemter 13 

kenar k +a 347 

kendü k +den 290; k +1Je 335 

kenz (viilç,?fz) k-i {remz-i (irflin) 207 

ker 106 
kerem (ayın-i) k +de 435; k +i 434 

kerih-man~ar 233 

kerim (şan-ı) k 155 

kerre 133,214,351 

kesad k+1215 

kesb 74, 93, 124, 125, 126, 127; k-i 

(a'miil) 122 

ke§ret 172,415; k-i (lç.al) 257 

keşf k-i (serayir-i İıahl) 411 
kevn 404 
~ıl- 262, 335, 366, 369, 385; lç,.-dı 1, 6, 

223, 342, 350, 375; lç,.-dılar 391,401; 

lç,.-dum 169, 170; lç,.-du1J 213; ~.-ma 115, 

116, 203, 214, 262; lç,.-madum 429; lç,.

maz 260; lç,.-mış 162; ~.-up 2, 4, 78, 108; 

lç,.-ur 372 

~ınet 203 

~ismet 77; lç,.-i (lfa~'a) 97 

~ıyas lç,. +a 183 

ki 21,28,35,40,70,84,85,112,113,116, 
126, 144, 147, 149, 154, 169, 182, 189, 
190, 192, 219, 223, 245, 252, 257, 271, 
273, 282, 294, 295, 298, 299, 307, 322, 
324, 325, 329, 332, 370, 434, 435, 437, 
438 

~İl 330 

kilab 91 

kilıd k-i (cehl-i na-diin) 222 

~Il ü ~aı (zev~-i) lç,. 148;~. +ümüzde 268 

kim k +ler 45 

kim 1, 29, 46, 73, 79, 86, 99, 105, 114, 
121,160,200,217,218,224,228,234, 
236,246, 251, 267, 321, 323, 345, 366, 
367,379,393,425 

kimse 144 

kın 112 
kirm 155 
kıse 433,433 

kişi 137,265,286,334; k +ye 139,229 

kişver k +inü1J 380 

kitab (şeref-i) k-ı (münzel) 250; k +1 27 

ki~b 298 

~o- 268; lç,. +dz 14, 16, 67; ~. +ma 57, 117, 
268 

k'ol- « ki 01-) k-a 149; k-dum 192 

~uds (giil-bün-i bağ-ı) lç,. +e 359 

~uds-pervaz 28 

~uds-pervaz (!ü{ı-i rülJ,-ı) ~. 28 

~uı ~. +ına 82 

~ulzüm (lücce-i) ~.-i (lç,ana'at) 128 

~ur(a lç,.-i (sa'adet) 338 

I}ur)an 302 

~urb ~.-z (I:Ia~'a) 123 

~uşiir (sebeb-i) lç,.-ı (idrak) 120, lç,. +ı 439 

~iit ~.-l candur 253; lç,. +u1J 197 

~uva lç,.+1J1218 
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kühen (adat-ı) k.188 

kül « küll) (kemal-i nefs-i) k. + den 175 

külah k.-ı (irfon) 337 

kümeyt k.-i (a~lam) 423 

küne k.-i ~aniiat) 164, k.-i (ğamda) 286 

kür 156, 179, 262,435; k. +a 106 

küşiş k. +le 188 

kütah 371 

la 275 

laf 41,57; l.-ı (/Jikmet) 38; I. +1430 

laf~ 413; 1.-1 (sulJenüm) 210 

lag 133 

lal 191 

la ci (büs-ı leb-i) L. 238; l.-i (leb-i şeker-
leşana) 315 

lale (baIJ~-i) I. 34 

lalezar I. +ı 131 

La-mekan L. +sın 52; (mdmüre-i mülk-i) 

L. +e 409, (gevher-i kiin-ı) L. + em 62 

lami
c 

(ber~-i) I. 83 

La-yezal (fJuda-yı) L. +e 425 

layı~ « la'i~) 1, 134, 183,283,365,386 
layil} « ıa'il).) 

lazım 42, 180 

leb (büs-ı) l.-i (LdL) 238, (ldl-i) l.-i (şeker

Ieşana) 315 

lemeCat (lemca'nın ç.) (feyi-i) 1.-1 (aş~) 
161 

leng 288, 288 

letafet 84 

levI} 101 

ıev~ l.-i (işyan) 366 

Leyla 397 

ley~ 91 

libas l.-ı (sebz-flimı) 8, l.-ı (alJçar) 109, l.-ı 

(na-dan) 272; I. +u1J 110 
ılk 16 

li~a « li~a') l.-yı (ağyar) 284; I. +sı 325 
Ilkin 120,291 

lisan I. -1 (/Jali) 148, I. -ı (bl-lisanı) 221, l.-i 

(g~fiar) 245, 1.-1 (razı) 352; I. +ı 150,417 
lo~ma L. +dan 289 

Lo~man 89 

lutf 196,347,361,367; l.-ı (sulJen) 317, 

(çeşme-i) I. +ma 12, ~atre-i ab-ı} L. +u1J 
366 

lüece L.-i (~ulzüm-i ~anacat) 128 

magrür (tütl-i lJod-pesend ü) m. 264 

mah m.-I (taban) 305, m.-ı (nev) 425; m. +ı 
154 

mal;ıabbet (mdna-yı) m. 143, (çare-i yara

i) m. 354, (şubIJ-ı) m. 397, (erbab-ı) 
m.+e 241 

mal;ıbüb 114, 247, 326; m.-ı (L!~) 125, 

136, m.-I ((Juda) 143, (!,iit-ı) m. 155, 

mal;ıbüs 265 

ma hı (derün-ı) m. 154 

mal;ımüm 91 

mal;ırüm 91 

mah-slma (rulJsare-i tlğ-i) m. 306 

mal;ıv 171,350,414 

mal}.Z 318 

mal}.Za 200 

mal;ızün 138 

ma~ale m. +sin 307 

ma~am m.-ı (baIJ~e) 183 

ma~bül m.-i (lfa~) lll, m.-i (zamane) 

246; m. +iyise1J 110 

ma~dem m. +ü1J 292 

ma~dür m.-ı (beşer) 411 

ma~şüd 97,195; m.-ı (mulJataba) 228 

mac~üI (vech-i) m. 194, (adab-ı münaıarat-
ı) m. 199 

mal (kiisib- i) m. 122 

maCiüm 25, 143,345,413 
macmür 440 

macmüre m. +de 293 ; m.-i (mülk-i la-

mekiine) 409 

macna (bak. Macnl) (nü~üş-ı) m. 2; m.-yı 
(maIJabbet) 143 

manend m.-i (hüma) 296, m.-i (zer) 342 

macnI (bak. MaCna') 433 m. +de 109, 210, 
327 
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mani' 162 

mantı~u't-tayr 424 

man~r 262, 440; m. +UlJ 363 

ma-siva (fJubb-z) m. +yı 98, (fJicab-l) 

m.+yı 374 

ma'şüm 345 

ma'şü~ m. +a 137 

matliib 114 

mayil « m~i'il) 294,390 

ma~har 13 

me'ad m. +a 209 

mebde' 209; m.-i (jitratumda) 101 

mecami' (mecmd'ın ç.) (mişbiif:ı-ı) m.-i 

(meleksin) 358 

mechül 43,146,199 

Mecnün M+a 397 

mec'ül (jiızul-i) m. 43 

medar m.-ı (ıulmet) 320 

medbül 194 

meflıüm 143, 413;(nur-l) m. 25, m.-ı 

(fJadış.e) 113 

meftül}. 375 

meger 144, 256 

meh « malı) 22 

mekan 410 m. +dan 404; m. +1379 

mekkar m.-ı (zamane) 277 

melek (m;şbiif:ı-ı mecaml-i) m. + sin 358 

melll}. 326 

memat (if:ıya-yı) m. 9328 

menzil 166, 294; m. +lerin 295 

merd (itnab-ı kelam-ı) m.-; (a~il) 252 

merdüm 333,434 

merdüd 195; m.-ı (diyar u !Janumansm) 

52 

mergüb 247 

merl}.aba m. +yiçün 239 

merhem m.-i (rış-i derd ü minnet) 354 

merkez m.-i (!Jak) 167 

mertebe 117; m. +de 276 

Meryem 396 

merzü~ 86 

mesakin (mesken'in ç.) (sükkan-ı) m.-; 

(tabrat) 389 

mesbü~ 86 

Mesıl}. 396 

mesken 3 

mesnün 246 

mesrür 264 

mest (aş*-ı) m. 239,421 

meşrül}. 375 

mevzün (keliim-ı) m. 246 

mey m. +;nü1j 420 

meydan m.-ı (belaget)56 

meyl 339 

meymün 296 

me'yüs 265 

me~ahir 173 

me?;müm 61,292,299 

mı 35, 36, 36, 39, 42, 49, 59, 106, 123, 

124,137,151, 179,183,186,188,204, 

204,205,220, 309, 319, 415; m.+dur 
282,283 

mi 48,48, 106, 107, 110, 187, 187, 237, 

288 ; m. +di 135, 284, 300; m. + ydi 303 

milıman 382,384 

mil}.net (merhem-i rlş-i derd ü) m. 354 

milır 23; m.-; (kemal) 60, m.-i (şev~) 324, 

(my-ı) m. +i 10 

mihter (şah-ı) m. 32, 208 

milket m. +inülJ 380 

minnet 425 

mir'at 10,274, 395; m.-ı (dili) 2, m.-ı 

(di/ülJ) 57, m.-z (su!Jende) 231 

mi~al 129, m.-; (mürgan) 15, m.-; (çihre-i 

zag) 21, m.-i (vaf:ıy-; münzel) 210, m.-; 

(ahen) 372 

mişbal}. m.-ı (mecamt-; meleksin) 358 

mişkat 274 

mive m.-; (şa!Jsar-ı tevf:ııd)357 

miyan m.+ı 379 

mityar (ehl-i) m. 437 

mızan (ehl-i) m. 31, m.-ı (ş.evabum) 112 

MuCalla~at-1 Seb'a (elfoı--ı) M-ı (Seb(a) 

248 

muCcizat (mı/cize'nin ç.) m. +1 14 

muğla~ 121 
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muIJa~~a~ 236 

mubalif m. +ülJ 320 

MuIJammed (rüJ:ı-ı) M +i Süleyman 15 

muIJarrer 412 

muba!ab (ma~şüd-ı) m. +a 228 

muIJII 277 

muIJtac 76 

mu~abil 39; m. +inde 231 

mu~addemat (mıı~addeme'nin ç.) m. +1 

190, 194 

mu~amd 146 

mu~arrer 224,412 

mu~dim m. +ligw] 213 

müm 324 

murad m. +a 97; m. +1I1J 234 

muşavverat (muşavvere'nin ç.) (eşkal-i) 

m.-ı (bı-çun) 168 

müşil (dem-i) m. 241 

mu'tad 242 

mu!la~a 38 

muvarı~ (nı~met-i) m. 386 

muzlJik m.+i 145 

mübeddel 172 
mübtezel {!Jak-i} m. +diir 311 

mücahid 94 

mücena 2 

mücerred (ddva-yı) m. 200 

müdara 336 

müdevver (edvar-ı) m.+at-ı (gerdün) 168 

müfld 99 

müheyya 385 

mühmel (pelıd-i) m. 313 

müjde m.-i (vişalüm) 378 
mükemmel 227 

mül 408 
mülk m. +e 410; m.-i (subende) 208, 

(mdmüre-i) m.-i (ıa-melwne) 409 

mülzem 29 

mümkin 205 

mümted « rnürntedd) 254 

münasebet 51 

mi.ina~arat (münaıara'nın ç.) (adab-ı) m.-

i (md~ül) 199 

münker 8; (!Jata-yı) m. 216 

müntic 190 

münzel (mişa/-i vaJ:ıy-i) m. 210, (şere.fi 

kitab-ı) m. 250 

mürekkeb (cehl-i) m. 7,202 

mürg m.-i (aşiyanem) 62, m.-i (!Jane) 205, 

m.-i (cane) 368, m.-i (zdfj) 378; 

(mişal-i) m. +an 15, m. +an-ı ([eza-yı 

'arş) 360 

mürsel (ziimre-i enbiya vii) m. 227 

mürşid m.-i (ab id-i şer'lat) 353 

müsenem 17 

müstemi' m. +de 191 

müşabehet 51; (vech-i) m. +le 312 ; m. +le 

309 

müşabih m. +e 312 

mi.işkil 285 

müşta~ m.-ı (cemal-i nür-ı vuşlat) 377 

müyesser 224 

mü~ahir (sırr-ı) m. 173 

na-cins 285 

na-çar 339,388 

na-dan 118, 435, 436; (kilıd-i cehl-i) n. 

222, (libas-ı) n. 272, (zag-ı) n. 282, 

(türk-i) n. 432 

na-danh~, -g n. +UlJa 85 

nagme 197 

na-balef 233 

naIJs 292 

na'l (iiftade-i şaff-ı) n. 88 

nam 429; n. +ına 429 

name n.-i (l:ıal) 412 

namı (rü/J-ı) n. 8 

na-murad (Nev'ı-i /Ja~ır ii) n. +ı 441 

na-muvarı~ 113, 183; (kelimat-ı) n. 134 

nan (pare-i) n. 96 

na-pak 33 

nar n.+1 153 

nas (uyüb-ı) n. +ı 261, 262 ; n. +ırIJ 110 

nası 261 

na-şad 140 
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na-şinas 149 

naf n.-ı (sulJende) 32 

na!ıl~ 1, 113 
na-yab (şemc-i) n. 322 

na~ar n.-ı (iniiyet) 376; n. +la 240; n. +lar 

407 
na~ır n.-I (dest-i yiir u agyiir) 75 

na~m 299,439; n.-l (lJoş-niıiiml) 103, n.-ı 

(dür-Mr) 437, n.-ı (al;sen) 438, (dürr-i) 
n. +1133 

ne 73, 102, 102, 111, 132, 132, 145, 146, 
153, 156, 159, 169, 171, 180, 232, 238, 
266, 27~ 284, 29~ 329, 334, 33~339, 
340, 346, 348, 348, 351, 369, 376, 376, 
406, 412, 412, 413, 413, 421, 431, 433; 
n. +diir 419 ; n. +yki 212 

nebat n. +a 8 
nefes 281 
nefs n.+e 115; (kemal-i) n.-i (külden) 175, 

(tan/ç,-i) n.-i (şümı) 373; n. + inde 73, 
121, 257, 311; n.+iilJ 259; n.+ülJdeki 

261 
nem 153 
Nemrüd 153 
nerm 324 
neseb 63; n. +iilJ 43, 44 
nesne 99 
n' et- « ne et-) n.-di 153; n. -er 433 

nev 425 
neva[ (gar/ç,-ı yem-i) n. (ü ntmet) 74 

Nevcı 416; N.-i (/Ja/ç,ır Ü nii-muriidı) 441 

n'eyle- (ne eyle-) n.-r 334 

ne~are (bak. "ne~~are") 49 

neHare « ne~are; bak. "ne~are") 240 
nice (bak. "niçe") 58, 164,279,392,414 
niçe (bak. "nice") 2, 7, 77,93, 178, 179 

nihad n. +ı 185; n. +UlJ 142 

nihayet 128; n. +idiir 380 

ni~ab n.-ı (J:ıiiyil) 392 

niCmet (gar/ç,-ı yem-i neviil ii) n. 74, n.-i 

('iim) 79, n.:-i (firaviin) 93, n.-i (muvöfı/ç,) 

386; n. +lerinülJ 130 

nisbet 211,298,300,314 
nişan n. +1293,429 

nişter n.-i (riz) 184 

nitekim 381 
niyaz n. +1352 

no~şan 60, 118, 130, 337 

no~!a n.-i (balJşişü1Jle) 368 

n'ol- «neol-)n.-a111,145,431 

nu!~ 7, 17, 72, 146,244,24; n. +a 351 

nücüm (ecram-ı) n. 167 

nüfüs (varJç,iil -i) n. +a 3, Cffallii/ç,-ı) n.-I 

(zag-tıynet) 5 

nükte n.-i (riiz) 186; n.+yi 106 

nükte-dan n. +1 221 

nü~üş n.-ı (mdna) 2, n.-I (imkan) 169, n.-I 

(dıviir) 245 

nümüdar 426 

nür 40, 156, 179; n.-ı (g,atı) 14, n.-ı 

(mefhüm) 25, n.-I (lJurşıd) 48, n.-ı 

(lfaM'a) 162, n.-I (irşiid) 321, n.-ı 

(siyeh) 344, (müştii/ç,-ı cemal-i) n.-ı 

(vuşlat) 377, (cemal-i) n.-I (val;det) 391 

o 6, 16, 22, 79, 105, 163, 169, 274, 275, 
311, 317, 322, 367, 383, 383, 384, 425, 
440 

od O. +167,153 

ol o. 1, 8, 14, 32, 35,.146, 155, 156, 160, 
164, 165, 211, 228, 249, 251, 274, 313, 
315, 343, 346, 365, 382, 384, 388, 390, 
399; o. +dur 363; anda 56, 122, 129, 
163,366,381,388; andan 139,245; anı 
7,17,96,105,113,162,192,200,224, 
271, 347, 429, 431; anlar 295, 434; 
anlarda 14; anu1J 3, 19, 161, 286, 290, 
324, 325, 337, 348, 379, 427; anu1Jla 

302; alJa 9, 10, 33, 60, 99, 127, 139, 
154, 266, 266, 273, 337, 338, 367, 377, 
429 

01- 125,416,416; o.-a 13,20, 28,31, 38, 
46,49, 58, 78, 99, 1 ll, 138, 145, 149, 
169, 182,205,219, 220, 224, 241, 257, 
265, 294, 295, 309, 319, 321, 323, 324, 
325, 331, 363,419, 431, 434; o.-alum 

381, 382; o.-amaz 304; o.-an 56, 102, 
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149, 219; o.-ana 25, 229; o.-anul) 436; 

o.-asın 288; o.-aydı 195; o.-dı 3, 9, 68, 
68, 74, 83, 85, 114, 122, 127, 150, 154, 
159,161,165,166, 172, 173, 173, 180, 
213,219,222,228,240,256,274,281, 
304, 342, 343, 344, 345, 345, 349, 350, 
388, 388, 390, 390, 393, 394, 396, 397, 
402, 404, 404,419, 421; o.-dılar 349, 

400, 409; o.-dugum 111; o.-dugıf1J 136; 

o.-dum 63, 97, 97, 174, 174, 192,313; 
o.-dul) 94, 113,258; o.-ıcalç, 242, 272; 0.

ınca 77, 83, 394; o.-ma 70, 202, 221, 
261; o.-mada 310; o.-madı 127, 182, 
185, 186,202; o.-maga 81; o.-malç, 166, 

281; o.-malç,da 129; o.-masa 247, 302, 
303; o.-masun 146, 260, 286; o.-maya 

122, 162, 191,269,321,334,386,401, 
440; o.-maz 37, 99, 224, 264; o.-mazdı 
195, 247; o.-mış 99, 331 ; o.-sa 135, 

143, 146, 225, 270, 332; o.-sal) 145; 0.

saydum 299; o.-sun 378; O.-up 26, 78, 
93, 119, 150, 170,227 ; o.-ur 36, 39, 50, 
59,77, 86,94, 102, 106, 114, 123, 132, 
137, 151, 158, 183, 186, 191,201,204, 
204,205,217,217,220,225,235,242, 
243, 243, 245, 255, 267, 272, 276, 293, 
294, 305, 319, 324, 325, 326; o.-urdı 
25, 143 ; o.-ursa 13,254,427,428 

olm- 29,437; 0.-dı230, 231; o.-ursa 226 
(ömr 371 

öIJ ö. + inde 201, 29; Ö. +ine 438 

özge 56, 124 
(özr (ö. +ini 346 

pa «pay; bak "pay") (zıver-i) p. 4 

pak 58, 120, 259, 383; p. +e 365; (aşlç,-ı) 

p. +i 163 

pare p.-i (nan) 96 

pay (bak. "pa") 289; p.-i (amal) 330, p.-ı 

(talebi) 422; p. + a 239; p. + ı 341 

payan p. +a 398, 424 

pelas 271 

peıid p.-i (gafil) 151, p.-i (mühmel) 313 

penbe p.-i (dag) 22 

penc-revzen (ribat-ı) p. 69 

per (zır-i) p.ll 

perde 393; p.-i (adet) 209, p.-i (gil) 392 

perl 338 

pertey 415; p.-i (şubl}-ı Ş1dlr-) 333, p.-i 

(şubl}-ı mz-ı vuşlat) 355 

pervane p.+si381 

pes 214 
pest 422 
peyda 24,336,397,419 

pinhan 96, 225,428 

pir p.-i (şavam{-i.foleksin) 358 

pIrailen p.-i (cismi) 401 

pişe 115,177 

pişva p. +sın 362 

piyaz p. +ı 430 

pubte 219, 385; p. -i (rüzgar u eyyam) 278 
pür 427; p. + dür 128 

pür-hüner (azız-i) p. +dür 244 

pür-(iIIet 185 

rab « rabb) 284 
racil 36; r.-i (vadı-i cehalet) 206 

ragbet (my-ı) r. 144; r.+lü 106 

rah r.-ı (~elelde) 308, r.-ı (şavaba) 390, r.

ı (beyanı) 423 

raJ:ıat 80; (reh-i) r. (ü reşadı) 340, (asayiş 

ii) r.-i (revandur) 253 

rabne 162, 162 

rabt r.-1 (vücüdul)ı) 385 

ram 349; r. +uv 360 

raşad (çiih-ı) r. 166 

raşad-gah 165 
ravza r.-i (ten) 3 

rayat (rayet'in ç.) r.-i tevekkül127 

raz 430; (niikte-i) r. 186, (!isan-ı) r. +ı 352, 

(der-i) r. +ı 375 

redd III 
ret 349,374 

reftar (bal}ş.-i) r. 267, 287; r. +a 288 

reh 371; r.-i (ral}at ii reşadı) 340, r.-i 

(ijaıaIÜV) 399 

reh-nüma r. +sın 362 
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re)ıs r.-i (elvlin) 302 

remz 413; (vli~ıf .. ı kenz-i) r.-i (irfan) 207 

renc 152 

reng 118, 304,421 

resm r.+e 87 

reşad (reh-i rliJ:ıat ü) r. +ı 340 

revac r. +um 181 

revan r. + a 80; (lisliyiş ü rliJ:ıat-ı) r. +dur 

253; r. +ı 402 

revane 409 

reyb (rüsüm-ı şekk ü) r. +i 171 

Rezza~ R.-ı (siM(-ı J:ıırs u şehvet) 5 

rıza r.+da 100; r.+dan 124; (dlimlin-ı) 

r. +ya 341, (ser-i) r. +yı 341; r. +yı 125 

rız~ (endışe-i) r. 177, r.-l (bı-nihliyet)77 

ri(ayet 316 

riba! r.-ı (penc-revzen) 69 

rış (merhem-i) r.-i (derd ü minnet) 354 

rişte r.-i (tevekkül) 116, r.-i (L!a~ 'ı) 117 

riya 110 

rü!}. 379, 394; r.-l (nliml) 8, r.-l 

(MuJ:ıammed'i Süleymlin) 15, (tütı-i) r.-l 

(lç.uds-pervliz) 28, r.-l (ş.linl) 402, r. +1 

375 

rubsare r.-i (tıg-i mlih-sımli) 306 

Rü!}.ü'l-~udüs R.+i 16 

rüc!}.an 31, 53 

rüsül (ervliJ:ı-ı) r. 15; r. +de 14 

rüsva (zlig-ı zişt ü) r. 309 

rüsüm r.-ı (şekk ü reybi) 171 

rüd 153 

rü-sİyahl « rüy-siyahı) 318 

rü-siyeh « rüy-siyah) r. +dür 364; r.-i 

(dürüg-güftlir) 287 

rüşen 58,119 

rüy r.-l (mihri) 10, r.-ı (siyehin) 12, r.-l 

(ragbet) 144, r.-ı (dile) 392, r.-ı (Yüsuf) 

398; r. +U1J 84 

rüz 92, 176; (pertev-i şubJ:ı-ı) r.-ı (vuşlat) 

355 

rüzgar 278 

rüzı 92 

saCadet ~ur'a-i) s. 338 

şada~at 335 

şadef 129; ş.-i (dilümde) 428 

şadr ş.-ı (lill) 88 

şaf 57,383 

şafii 141 

şaff (üftlide-i) ş.-ı (ndi) 88 

Şafı 342 

~a!}.ban 256,271; Ş.+a 36 

şa!}.ibü'z-zaman (l/lice-i) ş. +a 65 

sabt 23,372 

sa~f s.-ı (hline vü deyr) 141 

şal- ş.-a 415; ş.-dı 157,341 

şala!}. 260; ş. +a 339 

salim 174 

samt 83 

şamt 222,223,227 

şan- 15,83, 184; ş. +ma 55, 62 

saga bak. sen 

§ani (rüJ:ı-ı) Ş,. 402 

şani( 162 

şarf 218 

sari 150 

şat- ş-up 55 

satir 59 

şavab (iıhlir-ı) ş. 195, (rlih-ı) ş. +a 390 

şavami( (pır-i) ş.-i (feleksin) 358 

sa(y s.-i (Mtıl) 308; s. +ü1J 176 

şayd ş.-ı (dlimu1J) 360 

saye 141;s.+de 141;s.+m296 

sebeb s.-i (~uşür-ı idrlik) 120 

sebük-ser 50 

sebü s. +sın 420 

sebz 47; ({urı-i) s.l O 

sebz-fiim (liMs-ı) s. +ı 8 

sefiihet 38 

sefıd 187; (envlir-ı) s. 24 

se!}.ergah (girye-i) s. 367 

selam s. +ı 20 

selamet (lisliyiş-i 'izzet ü) s. 223 

sema (hellit-ı) s. 7; (etM~-ı) s. +yı 165 

semen-ber (hat-ı dil-ber-i) s. 301 

§emer 188 
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~emerat (şemere'nin ç.) ş.-ı (sırr-ı hüdan) 

418 
semt 406 

sen saIJa 42, 72, 85, 119, 121, 135, 135, 

141, 144, 177, 180, 256, 275, 289, 363, 

367,378,416;55,60,63,70,75, 76, 92, 
94, 113, 117, 119, 139, 140, 175, 206, 

207, 208, 209, 258, 274, 278, 288, 358, 
422; s. +de 53, 58, 212, 220, 386; 

s.+deki 274; s.+den 313; s.+i 52, 64, 

314; s.+sin 92; s.+ÜlJ 43, 57, 73, 145, 

178, 199,281,318,320; s. +iilJle 381 

~ena « §ena'; bak. "§ena"') ş.-yı (liiy*) 1 

~ena' (bak. "§ena") ş.-i (lfalfl(l) 81 

seng s. +i 112 

sengin 112 

ser 409; (derd-i) s.-dür 218, s.-i (nziiyı) 

341; (güy-ı) s. +diir 56 

sera çe s.-i (sürün) 383 

ser-ağaz 42 

ser-a-pa « ser-a-pay) 385 

ser-a-ser 307, 307 

seray (bam-ı) s. +a 292; 384 

serayir « sera'ir; serıre'nin ç.) (keşfi) s.-i 

(İliihl) 411 

ser-geşte s. + leri 399 

ser-sebz 131 

~evab (mıziin-ı) ş. +um 112 

sevad S.-I (bı-nişiinı) 417 

sevda s. +yile 38 

seyr 410; s. +e 165; s.-i (bag u gülşen) 285 

seyran 169 

seyyi'at (seyyt e'nin ç.) s. +ı 344 

şıd~ (pertev-i şub/J-ı) ş. 333 

şıfat 9,69,273,298,322,343,417 

şlI:ıI:ıat (bı-fiirüg u) ş. 84, (ehl-i) ş. 89; 

ş+de 91; ş. +i 298 

sırr s.-ı (mü:r.iihir) 173, (şemeriit-ı) s.-ı 

(hüdan) 418 

siba' (Rezzii~-ı) s.-ı (l:ıırs u şehvet) 5 

sidre (tiiyir-i) s. 360 

siham s.-ı (devlet)338 

sima s.-yı (muIJiilijiilJ) 320 

sima! s.-ı (insiba!ı) 348 

sine 219 

sipihr (tü!l-i) s. 23; s. +i 10 

sir 431; (*d-ı) s. 431 

sır 431 

sirayet 312 

sitare 90 

siyah 68,319; (şeb-i) s. 24; s. +a 304 

siyah (bak. "siyeh")s. +a 304 

siyah-peyker 50, 233 

siyah-rü « siyah-rüy) (ziig-ı) s. 103; (ziig

ı) s. (vü bed-IJü) 343 

siyeh « siyah; bak. "siyah") 21, 287,302; 

s. +de 303; s. + ler ; (rüy-ı) s. +in 12; 

(b.att-ı) s. + inde 25, (nür-ı) s. 344 
siyeh-dil « siyah-dil) 308 

siyeh-kar 387 

siyeh-kar « siyah-kar) (!abfat-i) s. 387 

siyeh-rü « siyah-rüy) 54 

şoI:ıbet 78,406; ş. +de 147 

şolJ ş. + ında 157 

şOIJra 44, 71 

söyin- s. +mez 332 

söyle- s.-se 291; s.-yiip 334 

söylen- s.-meye 102 

söz 113, 217, 229, 270, 291, 419, 419; 

s. +den 198,222; s. +e 235; s. +i 83,272, 
290; s.+leri 67; s.+üm 100, 195; 

s.+ümde ,258; s.+ümi 189; s.+ÜlJ 215, 

228; s. +iilJde 84; s. +iilJiilJ 108 

şu 150 

şubI:ı 66; (pertev-i) Ş.-I (şıd/ç,) 333, (pertev

i) Ş.-t "(rüz-ı vuşlat) 355, Ş.-I (mal;abbet) 

397 

suben 85, 424; (lutf-ı) s. 317, (ikşiir-ı) s. 

251, (elfti:r.-ı) s. 433, (nal-ı) s. +de 32, ( 

mülk-i) s. +de 208, (mir'iit-ı) s. +de 231; 

(lafı-ı) s. +üm 210, s.-i (beliiget-iiyin) 

230; s. +de 118,269,331; s.+den 196; 

s. +ülJde 194 

suben-dan 189 

suben-saz 28 
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subenver 243; (tütı-i) s. +lin.-I (dünyli) 18, 

(tütz-i) s. 32, 307, (şliCir-i) s. 211, 314 

şun- ş. +dum 426 

şüret ı 44, 212; ş. +li 310; ş. +de 327 

şüreta 310 

sükkan (slikin'in ç.) S.-I (meslikin-i tabtat) 

389 

süküt 255; s. +a 242; s. +u1J 197 

Süleyman 15 

sülük (erbiib-ı) s. +e 362 

süm s.-i (esb) 37 

sür- s.-er 141 

sürüd s. +1 72 

sürür (serliçe-i) s. +1 383 

süzan (ş em) -i) s. 356 

şad 441 

şafa~ ş. +16 

şah Ş.-I (mihter) 32,208 

şahid 201 (ddvli-yı bitli-dem ü) ş. 

şabsar (mıve-i) Ş.-I (tevJ:ıid) 357 

şahvare (dürr-i) ş. 105 

şacir ş.-i (sıllJenver) 211,314 

şam 77, 78; (şem(-i ıallim-ı) Ş.-l (l:ıasret) 

355, (ıulmet-i)ş. +140 

şan Ş.-I (kerlm) 155 

şeb 21, 22, 176; (zulmet-i) ş. +de 65, (zlig-

i) ş. +e ll, ş.-i (siylih) 24 

şebeh (vech-i) ş. 316, (vech-i) ş. +ü1J 318 

şebıh 204 

şeh 16,204; ş. +dür 384 

. şehadet 320 

şeh-baz 186; ş. +a 204; ş. + idi 16 

şehvar (dürr-i) ş. 104 

şehvet 389; (rezzli/f;-ı sibiic-ı J:ıırs ır) ş. 5 

şek « şekk) 246,260 

şeker ş. +dür 244 

şeker-feşan (la' i-i leb-i) ş. +a 315 

şeker-suben ş. +sin 147 

şekk (riisüm-ı) ş. ii reybi ı 71 

şekker « şeker) 1 07, 266 

şem
c 

381; ş.-i (cihlin-jUrüz) 274, ş.-i (nli

ylib) 322, ş.-i (lfaıç) 332, ş.-i (dürog) 

333, ş.-i (ıallim-u şlim-ı J:ıasret) 355, ş.-i 

(süzlin) 356 

şematet ş. +inden 69 

şerare 370 

şeref ş. +de 311; ş.-i (kitlib-ı miinzel) 250 

şerer ("şerare" ve şerere'nin ç.) 68 

şerl}. 46,230 

şerıat (miirşid-i clibid-i) ş. 353 

şerıf 46 

şerm 198 

şerr 95 

şevahid (şlihid'in ç.)192 

şev~ (mihr-i) ş. 324 

şıl}.ne ş. +yile 123 

şiddet 279 

şikaf ş. +1 161 

şİkest 422 

şimdi 215,437 

şinas ş. +li 149 

şicr ş. +i 211 

şırln (edli)-i) ş. 317; ş. +den 319 

şirk ş. +üm 174 

şol 113,200 

ş'öyle 52 

şu 192, 223, 273, 298; ş. +nlar 182,435 

şühüd ş. +u1J 71 

şüküfte 323; ş. +dür 

şüm 292, 299; (zlig-ı) ş. (u I}lisid) 297, 

(tarl/f;-i nt;{s-i) ş. +ı 373 

ta 29,46,79,128,162,239,241,367,437, 

440 

taCab t. +da 92 

taCaddı t. +ye 42 

ta(ayyünat (tdayyün 'un ç.) t. +1 414 

!ab( (ehl-i) t. +a 248; (zliğ-ı) t +1 29 

tab 322; t+ı 108 

taban 60, 394; (mlih-ı) t. 305 

!abıat 394; (zümre-i) t. 300, t.-i (siyeh

kiir) 387, (sükklin-ı meslikin-i) t. 389; 

t.+ü1J 379 

tae 76; t.-I (ibtihlicum) 181 

tefaZiul 126,283,361 

tal}.ammüı 283 
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taharet t.-i (ten) 58 

tal].~i~ t. +a 172 

tal].şiı 81; t.-i (kemiile) 170 

tal].sin 249 

ta~dir 99 

ta~d- t. -dı 104 

ta~lid 145,172 

taleb 95, 95, 95, 114; t. +desin 92; (piiy-ı) 

t· +i 422; t. +ü1Jde 94 
!3lib 331 
ta<lim 186 

tam « tamm) (fıırşat-ı) t. 351 

tamamı 20, 103 

tar (l;iciib-ı) t.-1 (ıulmet) 350 

taraf (lr,adr-i)!. +eyn 59; !. +eyni 31,41 

tarİ~ r-i (m;(s-i şümı) 373 
taş 178 

ta<yın 317 

!3yir « ta)ir) !.-i (sidre) 360 

tebar t. +u1J 46 

tebyın 230 

tecdıd 188 

teceııi 276 

tecrıd (cür<a-i ciim-ı bezm-i) t. 357 

tedbır 99 
te)essüf 398 

tek 117, 146,286 
tekebbür 290 
temkın 70 

temme t. (bi'l-lJayr) 424 

ten 372, 380, 402; (ravta-i) t. 3, (!ahiiret-i) 

t. 58, t.-i (ethiina) 22; t. +i 68,322,324 
tenavül 408 
tenbellik, -g t. +i 115 
tenezzül 33,361 
teng 401; t. +ise 160 
ter (gül-i) t. 158 
terane 78 

terk 148,340,405,421 
tesebbüb 115 
tesellı 276 

teslim 71, 100, 124,257 

teşbih 301,315 

teşne t. +leri 399 
tevaggul 1 16 

tevekkül 125, 126; (rişte-i) t. 116, (riiyiit
ı) t. 127 

tev)em 159 

tevl].ld 172, t.-i (lJudii ya) 174, (mıve-i 
şiilJsiir-ı) t. 357 

tig 100; (rulJsiire-i) t.-i (miih-sımii) 306 

tişe (q,arb-ı) t. 177; t. +1J 178 

tiz (nişter-i) t. 184 

to~ın- !.-ur 178 

tol- !.-dı 69 

to1u !. +sın 420 

tugyan (iiciz-i kayd-bend-i) !. 207 

tül t-i (emel) 371 

tümar 104 

tu<me t. +yidi 155 

tuş 400 

tut- !.-ar 35,271; !.-ardı 299; !.-dı 17, 

340; !-maz 144 

tütı 9,53,54, 83, 118, 196,214,232,277; 

297,396; t +de 317,336; !.-i (ciim) 1,!.
i (iil) 6, !.-i (sebz) 10, t-i (sulJenveriin-ı 

dünyii) 18, !.-i (sipihr) 23, 1.-i (rül:ı-ı 

Is:uds-pervaz) 28, r-i (sulJenver) 32, 307, 

{.-i (lJod-pesend ü mağrür) 264, f.-i 

(yegiine) 403; 1. +nü1J 150; t+ye 70, 108, 
133, 189, 205, 230, 263, 331, 345, 352; 

{. +yile 34, 35, 203, 269, 282, 339, 350, 
395,396 

tünd (ziiğ-ı) t. (ü ebkem) 273 

türk t.-i (na-diin) 432; 

Türkı T. +yle 51 

türk-tabi'at 89 

türrehat t. +ı 215 

u 5,23,45,52,53,54,75,84,92,97, 101, 
108, 138, 140, 149, 167, ı 76, 177, 193, 
223, 235, 255, 265, 278, 278, 285, 292, 
297, 314, 370, 370, 371, 371, 395, 398, 
405,406,413,416,421,435,439 

uç- u.-arsın 95; u.-ump 27 

ugra- u.-r 90 

<u~aıa (iilç.il'in ç.) 264 
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cu~iil CC a/ç,l'ın ç.) (/JaIIJal-i) (u. +i 4 

ulu u. +dur 290; u. + lar 291 

uıulu~ 55 
(ulüm ('ilm'in ç.) (u.-ı (gaybı) 171 

unut- u. +dı 421 

ur- 430 
ur"7 430; u.-dı 184,391; u.-ınmış 21; U.

ma 41 ; u.-masalJ 196; u.-salar 37 ; u.

up 57, 177,422; u.-ursın 198 

cuşfiir 204 

uyanu~ 26 

uyar- u.-sa 333 

cuyiib (ayb'ın ç.) (u. +dan 259; (u.-ı 

(insan) 222, (u.-ı (nası) 261, 262, 

(daman-ı) (u. +ı 259 

uzan- u.-a 217 

uzat- 289 
cuzlet 223 

cuiv cu. +ım 236 

ü 33,46,47,58,63,70,74,74,86,86,93, 
100, 100, 118, 118, 124, 125, 130, 140, 

142, 148, 155, 157, 164, 170, 171, 176, 

192, 196,201, 208, 210, 219, 220, 223, 
224, 226, 230, 232, 233, 235, 253, 264, 

268, 273, 277, 279, 298, 301, 303, 309, 

311, 314, 317, 326, 326, 340, 349, 354, 

364, 378, 389, 395, 396, 406, 410, 413, 
418,418,418,421,434,435,436,441 

üftade ü.-i (şaff-ı naCl) 88 

ülfet 350 

üst ii. +ine 101 

vacid 94 

vadı (racil-i) v.-i (cehalet) 206, (hadı-i) V.

i (l.ı.a/ç,l/ç,at) 353 

vaI:ıdet 394; (cemal-i nür-ı) v. 391, v.-i 

(?,at) 395, (cemal-i) v. 415 

vaI:ıY (mişal-i) v.-i (miinzel) 210 

va~ıf v.-ı (kenz-i remz-i Cirfan) 207 

var 23, 53, 73, 124, 203, 215, 322, 439; 
v. +dur 142; v. +ı 101 

var- 44,382, v.-a 49,438; v.-ur 36 

var 387 

var~a) v.-i (niifosa) 3 

varh~, -g v. + 73; v. +ların 400 

vaşf v.-ı (?,atı) 344 

vaşıl 97, 123 

vaşşaf 329 

vatan 405 

vailI:ı (delll-i) v. 85 

vech 211, 313, 393; v.-i (md/ç,ül) 194, v.-i 

(miişabehetle) 312, v.-i (şebeh) 316, v.-i 

(şebehiilJ) 318, v.-i (Leyla) 397; v.+i 317 

veIl 153, 185,372 

veş 324 

vezn 437 

ver- 368; v.-di 8 ; v.-diim 98; v.-e 144, 188; 

v.-iip 407; v.-iir 45, 48, 72, 229, 241, 

322 ; v.-iirken 156 

veril- v. - ildi 240 

viraneli1$., -g 93 

vişal (müjde-i) v. +iim 378 

vuşlat (pertev-i şubIJ-ı rüz-ı) v. 355, 

(müşta/ç,-ı cemal-i nür-ı) v. 377 

vü 70,141,167,176,198,208,212,227, 

257, 277, 343, 385, 389, 408, 409, 416, 

430 

vüciid ("alem-i) v. 422, (raIJt-ı) v. +ulJı 385; 

v. +ı 72; v. +ulJ 71 

ya 284 

ya ) 15,439 

ya~- 385 

Yac~iib Y.+a 398; Y.+ı 156 

yan y.+ulJda 199;y.+ında 18 

yaCnl 389 

yar 119,281; (na:pr-ı dest-i) y. (u ağyar) 

75, (derd-ifür/ç,at-i) y. 284, (aıam-ıjira/ç,

ı cemC-i) y. +an 280, (zülfi) y. +i 300; 

y.+an 440 

yare (çare-i) y.-i (maJ:ıabbet) 354 

yaz- 417; y.-dı 101 

yazıl- y. -mazidi 302 

yeg 245; 416;y.+dür 149 

yegane 78; (lufı-i) y. 403 

yek-dem 396 

yek-san 256,394 

yek-ser II 
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yem (ğarlç.-ı) y.-i (neval ii nlmet) 74, y.-i 

(lç.anifat) 129 

yer y. +de 126,243; y. +diir 56; y. +e 420; 

y.+ine 197, 271 ;y.+ii1] 160 

yet- y.-er 215, 229, 289, 329, 361; y. +mez 

237,284 
ye- y.-meden 266; y-se 266 

yedüril- y.-se 107 

yel y. +e 98 

yenil- y.-e 79 

yıl y. +larca 225 

yine 232,313 
yo~, -g, -U yağ 101;yoh:y·+sa 192;yalç.: 

51,51,58, 84,87, 118, 130, 131, 194, 
226, 245, 246, 298, 336, 410, 410, 437; 
y.+dur 108 

yo~lu~ 386 
yol y. +ım 36; y. +umı 373 

yu- y.-a 367; y.-yup 12 

yüz 105 
yüz 332, 367; y. +ine 134; y. +iim 369; 

y.+ii1] 202 

Yünus 154 

Yüsuf (ruy.:.ı) Y 398; Y +1 157 

zag 12,13,21,41,67,105,107,133,175, 
183,186, 198,202,256,263,269,331, 
336, 337, 339, 345, 350, 351, 375, 388, 
395,396,396,403; z.+a 54, 146; 151, 
233,308, 376;z.+dur 107;z.-1 (şebe) ll, 

z.-ı (tab'ı) 29, (miş,al-i çihre-i) z. 21, 

(balJ,ş,-i) z.-ı (ebter) 34, z.-ı (ziyan-kar u 

bed-bu) 54, Z.-I (siyah-ru) 103, z.-ı (bed

nam) 187, z.-ı (bed-kar) 214, Z.-I (tiind ii 

ebkem) 273, z.-ı (na-dan) 282, Z.-I (şum 

u lJ,asid) 297, z.-ı (zişt ii riisva) 309, Z.-I 

(siyah-rü vii bed-bü) 343, z.-ı (ebteı~ 

363; z. +ı 35 ; z. +u1) 7, 184,307 

zag 306 

zag-t1ynet (ljaııalç..-ı niifUs-ı) z. 5 

~ahir 31,59,173,224,326,393; ?,.+de 24, 

109,163,173,325,415 

zaI:ımet 279 

za'if (miirğ-i) Z. 378 

~akir 81 

zaman 410; z. +a 65 ; z. +u1] 427 

zamane (alJ,val-i) z. 158, (malç.bül-i) z. 246, 

(mekkiir-ı) z. 277 

~ann ?,.-I (fasid) 297 

zar (,aşılç.-ı) z. 124, 138,265 

zarar Z. +dur 218 

~at g. +a. 274; (valJ,det-i) g. +a. 395, 

(kemal-i) g.-ı (Adem) 17, ~.-ı 

(malJ,büb)155, (nur-ı) ~. +ı 14, (vaşf-ı) ~ 

. +1344, (kemal-i)~. +1 414;~. +u1) 292 

zeban (bl-lç.avl ii) z. 406; z. +a 315; z. +1 7, 
238 

zegan z. +dan 13 

zehr z.-i (lç.atil) 266 

~elel (rah-ı)~. +de 308 

zelIı 86 

~em « ıemm) 273 

zemin 410 

zenbür 204 

zengi z. +yi 107, 187 

zer 310,311; (manend-i) z. 342 

zer-beft 272 

zerd 310 

zer~ 110 

~erre 48; g. +ce 334 

zeval 130 

~ev~ 418;~.-i(lç.lliilç.iili} 148 

zıdd Z. +ıyla 275; Z. +ise 275 

ziba 309;(cemal-i} z. 306; z. +ya 309 

~ikr 152,329 
zinet 303 

zir z.-i (per) 11 

zira 314 

zirnıu 310 

zişt 325; (zağ-ı) z. ii riisvii 309 

ziver 249,255,301; z.-i (pa) 4 

ziyafet 382 

ziyan-kar (zağ-ı) z. (u bed-hü) 54 

ziyaret 391 
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~ulmet ı. +de 305, ı.-i (şiimı) 40, ı.-i 

(şebde) 65, (mediir-ı) ı. 320, (/J icii b-ı 

tiir-ı) ı. 350, ı.-i (cisme) 356 

~ulmet-abad 321 

zümı z.-i (/JiiliiV) 399 

zülf z.-i (yiiri) 300, 314 

zümre z.-i (enbiya vii mürsel) 227, z.-i 

(tablat) 300, z.-i (be/iige!) 
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