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Ali Şir Nevayi'nin Mahbôbü'I-Kulôb'u 

Zuhal Kargı Ölmez 
(Ankara) 

Ali Şir Nevayi'nin son eseri olan 1500-1501 (H. 906) yılında yazdığı 
Mahbubü'l-kulub, çeşitli meslek gruplarındaki insanların karakterlerini 
tanıtan, iyi ve kötü huylar hakkında bilgi veren, dini ve tasavvufi konuları 
işleyen öğretici, öğüt verici bir eserdir. Biz bu yazımızda eseri tanıtım 
amacıyla kısaca içeriği, dili, nüshaları ve sözcük dağarcığı üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Eser üç ana bölümden oluşmaktadır. Yaratılmışların (insanların) halleri, 
işleri ve sözlerinin niteliği hakkındaki "l::Ialay* al)val ü eftal ü ~vaıi-ning 
keyfıyyetide" başlığını taşıyan ilk bölüm, kırk fasıl üzerine kurulmuştur. Bu 
fasıllarda Nevayı, çeşitli tabakalardan, mesleklerden insanların kişilikleri, 
yaptıkları işler ve bunların nasılolmaları gerektiği konusunda görüşlerini dile 
getirir. On babdan oluşan ikinci bölümde ise, tövbe, zühd, tevekkkül, kanaat, 
sabır, tevazu, teveccüh, rıza ve aşk gibi dini, tasavvufi ve ahlaki konular" 
üzerinde durulmuştur. Aşk konusunu da awım, havass ve sıddıklar aşkı ol
mak üzere üç başlık altında inceler. Bu bölümdeki her babın sonunda konuyla 
ilgili bireratasözü ya da deyim niteliği taşıyan beyit, kıta, rubai ya da nazım 
adı altında kısa şiirler yer alır. Üçüncü bölümde insanların huy ve karakterleri
ni ele alarak çeşitli insan tipleri üzerinde durur. Bu bölümlerden sonra "ten
bih" başlıkları altında çeşitli konularda öğütlerde bulunur. Kimi "sahavet 
babıda, müruvvet babıda, vefa babıda, hilm zikride" gibi başlıklar taşıyan bu 
tenbihlerin çoğunun sonunda konuyla ilgili kıta, nazım, rubaı ya da beyiller 
vardır. 

Nevayi bu son eserinde oldukça sanatlı bir dil kullanmıştır. Kimi yerlerde 
borulmakla birlikte eserin tamamında seci vardır ve yer yer devrik cümleler de 
kullanılmıştır. Aşağıda verdiğimiz cümle örnekleri bu özellikleri gösteren 
cümlelerden sadece birkaçıdır: 
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Fitne YÜ 'pıekr alarga pIşe, efsün u gadr ahirga endişe II Y amaırti~-lik ~lsa 
abuşls:a köngli andın yarahg, yaman işlik bolsa irge andın yüz ls:arahg ii 
Saghgıda ls:utuz it, ösrüklügide ls:açıp andın yüz it ii A.süde andın yar u agyar 
ki mundals: kişi bolsun cömridin ber-burdar II Anıng cışls:ın birk tut, -el baIs:idin 

özge barı fanIlerni unut II Til ve köngül bübrals: azadurlar insan-da, süsen ü 
gonçe mergübrals: reyablndürler bostanda II Bilmegenni sorup örgengen 'alim 
ve 'arlanıp sonnagan özige ıalim 

Sanatlı, ağır ve ağdalı bir dilin kullanıldığı eserde ilginç tamlamalar da dik

kati çekmektedir: bihişt-ayln, düdek-teraşlıg, düzalj-sirişt, kamil-ljıram, kıya

met-girdar, sfyahat-şicar. 
Eserde Oğuzca'nın etkisi olarak adlandırabileceğimiz 01- eyleminin yanı

sıra, çağatayca metinlerde seyrek olarak sadece şiirde ve 3. tekil kişi çeki
minde görülen -a, -ei ile kurulmuş dilek-istek anlamını içeren eylem çekimi de 

yer alır. Eckmann'ın (1966: 162) da belirttiği gibi çok az örneği olan bu kul

lanımın Mahbftbü'l-kulUb'daki örnekleri de çok sayılmaz. Sadece bir dizede 
iki farklı sözcükte görülen bu çekim, iki yerde de "kirek" sözcüğüyle farklı 

anlamda kullanılmıştır: 

\ 
OL biri Zokma vü nevalesözin 
Ay tıp ança id balI ey/ep özin 
Bu öz evşöfıga mucarrif ola 
Eyleben bezm ü encümen ni tola 

KaZak u ız.tırabda anga yaraşa kirek bolgay ve galebat cezebatl hem anga 
oljşaşa kirek boıgay (İstanbul Süleymaniye kütüphanesi, Esat Efendi 
1700'de; Paris Bibliotheque National 962'de; İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 5757' de kayıtlı olan nüshalarda 

-0Maşa sözcüğü oljşasa biçiminde yazılmıştır) . 
. Mahbftbü'l-kulftb'un kimisi Türkiye kitaplıkıarında ve kimisi de yurt 

dışındaki çeşitli kütüphanelerde olmak üzere tespit edebildiğimiz kadanylayir
mi altı nüshası vardır. Eserin çoksayıda nüshasının bulunması, bize, kaynak
larda rastladığımız nüshaların dışında· başka nüshaların da olabileceğini 
düşündürmektedir. 1948 yılında Mahbftbü'l-kulftb üzerinde yaptığı çalışma
da2 Sovyetler Birliği 'ndeki sekiz nüshayı karşılaştırarak Arap harfli ·J;lletni 

1 Janos Bekmann, Chagatay Manual, 1966: 162 
2 A. N. Kononov, Ali Şer Navoi, Vozlyublennıy Serdets, 1948, Moskova-Leningrad 
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yayıpılayan Kononov, önsözde bu nüshalar hakkında geniş bilgiler vermekte
dir (1948, ss. 5-8). Kononov, Paris Bibliotheque National 962'de kayıtlı olan 
973 istinsah tarihli nüshanın en eski nüsha olduğu inancındadır. (1948, s. 7). 
Ancak Blochet Kataloğu'nda (1933, s. 51) verilen bilgiye göre, 747 numa

rayla kayıtlı olan nüsha 961 (H. 1554)'de istinsah edilmiştir. Bu bilgiye göre 

en eski istinsah tarihli nüsha budur. Kononov'un çalışmasında belirtmediği 
diğer nüshalar hakkındaki bilgileri, Volin'in "Leningrad Kitaplıklarındaki 
Neval Yazmalan Hakkında" adlı yazısından ediniyoruz.3 

Kononov'un çalışmasında nüshalar hakkındaki bilgiler kullandığı rümuz

larla birlikte kısaca şöyledir: 

. V: SSR Bilimler Akademisinin Şarkiyat Enstitüsü el yazmalan bölümünde 
2095 numarayla kayıtlı olan nüsha: Eksiksiz olan yazma, siyah ve kırmızı 
mürekkeple Orta Asya nestalikiyle düzenli bir biçimde yazılmış. Bütünüyle 

deri olan cilt baskılıdır. Sayfa 1a'daki nota göre, bu yazma 2 Ağustos 1915'te 

Buhara' da hazırlanmıştır. İstinsah tarihi ve müstensihin adı yoktur. Yazı ve 
kağıdın niteliğine göre, XVI. yüzyılın başında istinsah edilmiş olabilir. Volin 
tarih olarak XVII. yüzyılın başını gösterir (Volin, 1955, s.132) 

P: Saltıkova Şçedrin Devlet Halk kütüphanesindeki yazma; 25 yapraktan 
(a, b) oluşan bu nüsha güzel ve açık bir nestalikle yazılmıştır. Ortada sahibi
nin mührünün olduğu süs resmi oldukça sanatsal bir biçimde yapılmıştır. 
İstinsah eden Ali Faizi yazmayı 1004 (1595-96)'da Mazenderan'a gelişinde 

Ferhad Han'a takdim etmiştir. Metin "V" nüshasına çok yakındır. Son 

kısımda büyük bir boşluk vardır. Bu nüshanın dili, Azerice özel1~kler taşır. 
(Aynca bkz. Volin, 1955, ss. 104-132) . 

V1: SSR Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü V.283 numarada kayıtlı 

.olan nüsha: Tam ve sağlam bir yazma. Düzgün Orta Asya nestalikiyle 
yazılmıştır. Tarih: 1212 = 1797/98. 

V2: SSR Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü V. 2378'de kayıtlı olan 
nüsha: Tam ve sağlam bir yazma. Okunaklı Orta Asya nestalikiyle yazılmıştır. 

3 S. L. Volin, "Lerungrad Kitaplıklarındaki Nevaı Yazmaları Hakkında" , TDAY-Belleten-
1955 
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Tarih: 1227 = 1812 (Aynca bkz. Volin, 1955: 104, 132) 

V3: SSR Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü S.139 numarada kayıtlı 

olan nüsha: Açık bir nestalikle yazılmıştır. Tarih: 1253 = 1837/38. (Aynca 
. bkz. VoHn, 1955: 132) 

V4: SSR Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü V.266 numarada kayıtlı 

olan nüsha: Tam ve sağlam bir yazma, siyah nestalikle yazılmıştır. Bu 
nüshada tarih yazılırken ır r biçiminde yazılarak birrakam unutulmuştur. Vo

lin (1955, s. 132) bu nüshayı 1220 = 1805/806 olarak tarihlendiriyor. 

;, T: Özbekistan SSR Bilimler Akademisi Doğu Elyazmalarmı İnceleme En

stitüsü numara 3324 'te kayıtlı olan nüsha: Tambir yazma .. Siyah ve kırmızı 
mürekkeple biçimsiz fakat anlaşılır bir nestalikle yazılmış. Tarih: 1260 = 

1844. 

Tl: Özbekistan· SSR Bilimler Akademisi. Doğu Elyazmalarmı İnceleme 
Enstitüsü numara 697' de kayıtlı olan nüsha. Tarih: 1265 = 1848/49 

Kononov'un değinmediği, Volin'in "Leningrad Kitaplıklarındaki Neval 

Yazmalan Hakkında" (1955: 131-132) adlı yazısında Mahbubü'l-kuhlb'la il

gili olarak verdiği diğer bilgiler ise şöyledir: 

Leningradskiy Gosudarstvennıy universitet 301, 27 x 16.5; 112 ·varak, 

xıX. yüz~ıı. 1 b-772b. Mahbubü' l-kuMb. Bundan sonra aynı sabife numara

laması ile Oğuz torunlarının tarihi, Abul-Hayr-Han'ın tarihi vb. gelir. 

İnstitut vostokovedeniya Akademia Nauk SSR V. 281 (291 ss) ,20 x15; 
117 varak, 1258 =1842. lb-47a. Mahbubü'l-kuıub. 

Gosudarstvennaya Publiçnaya biblioteka Tur. n.s. 99, 21.5 x 17.5; 120 
varak, 1267 = 185051. 

Gosudarstvennaya Publiçnaya biblioteka Tur. n. s. 12, 48b-61b, bk. m. 

XVII, 12. xiX. yüzyıl. Sonu yok. 
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tnstitut vostokovedeniya Akademia Nauk SSR A 106 (291 CC), 19x9; 
63 varak, XIX. yüzyıl. üldenbmg kolleksiyönundan, bk. lzvestiya Rossiys
koy Akademii Nauk , 1911, 263. s. nr. 68 (1955: 132). 

Menges, "Report on the Second Excursion to Taskent for Research in 

Cayataj Manuscripts" (1966: 109) adlı yazısında Mahbftbü'l-kulftb'un bir 

nüshası hakkında şu bilgiyi verir: "Nevru'nin Cod. 9762/11, Cat., VII, No. 
5326 kaydıyla saklı Mahbftbü'l-kulUb yazması oldukça iyi korunmuş, yak
laşık 54 varaktan oluşan bir metin, 1560 yıllarında Mısır'da, klasik çağatay 

dilini çok iyi bilen birisince istinsah edilmiş. 

Türkiye kitaplıkIarında ise Mahbftbü'l-kulftb'un altı nüshası vardır. Fatih 
ve Topkapı kitaplıkIarındaki külliyatlarda yer almayan Mahbftbü 'l-kulub 'un, 
İstanbul kütüphanelerindeki nüshaları şunlardır: 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü No. 5757' de 
kayıtlı olan nüsha. Cildin eni boyu 18,4 x 12,1 cm., yazının 12,8 x 6,5 cm.; 
bazı sayfalarda değişik kağıt venedik, yazı talik; varak sayısı 125, her sayfada 
13 satır var, müstensihi Derviş Hüseyinü 'r-Rumi, istinsah tarihi 977, Mısır, 

Kahire (Daha geniş bilgi için bkz. Levend 1958: 205). 

Mecmua-i Asar içinde yer alan bu nüsha, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, No. 4149'da kayıtlıdır. CHdin eni 
boyu 28,5 x 16 cm., yazının eni boyu 20,2 x 8,3 cm., kağıt ince, sarımtırak 

aharlı, yazı kalın talik, varak sayısı 651, her sayfada 17 satır var. Müstensih 

"Tavayif-i nasraniye hükümeti eyyamıda Muhammed cevdet Bey Dad-hah 

Gazi emriyle Taşkent vilayetinde Kaşgarhk mahallesiga Muhammed Yunus 
Şehr-i Sebzi", istinsah tarihi 1291-1295 arası, her risalede değişiyor. 
Mahbftbü'l-kulftb mecmuanın 563b-635a sayfaları arasında yer almaktadır. 

(Daha geniş bilgi için bkz. Levend 1958, s. 196) 

Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, No. 252'de kayıtlı olan nüsha. 
Cildin eni boyu 20,2 x 11,7cm, yazının 13 x 6,7 cm.; kağıd ince abadi takli
di, yazı ta'lik; varak sayısı 115, satır sayısı 13, müstensihi Musa ~eıneı'kaııcıi, 
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istinsah tarihi 966, Mısır. (Daha geniş bilgi için Levend 1958, s.206-207) 

Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, No. 251 'de kayıtlı olan nüsha, 
cildi kahverengi meşin, 'şemseli, miklepsiz, sonradan tamir görmüş; zahriyede 
vakıf mührü, 'başlık yok, sayfa kenarları cedvelsiz. Cildin eni boyu 16,2 x 
9,5 cin., yazının 10,1 x 5,2 cm.; kağıt venedik aharlı, yazı talik; varak sayısı 
11, satır sayısı 14, müstensih adı ve istinsah tarihi yok. (Daha geniş bilgi için 

bkz. Levend 1958, s. 206). 

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, No. 1700'de kayıtlı olan nüsha. 
Cildin eni boyu 20,5 x 14,5cm., yazının 13,8 x 8 cm.; değişik, varak sayısı 
86, satır sayısı 17, müstensih adı ve istinsah tarihi yok. (Daha geniş bilgi için 
bkz. Levend 1958, s. 206). Bu nüshada ilginç bir özellik olarak çağatayca 
sözcüklerin yer yer de Arapça ve Farsça sözcüklerin anlamları sayfa kenarında 
yazılmıştır: 

başkarmak "1$:olavuzlam~"; çapan "eski, yamalu kaftan"; ongay "ucuz"; 
lilbe "deli, guduz it"; çapkun "dgar ve akın"; yoldadı "yol gösterdi"; başkarur 
"kohi~luk ider"; yarug "ruşen"; ötkermek "geçirmek"; şagal "çakal"; dadek 
"cariye"; a~sum "bed-mest"; ıle "rasad ilmi ve kitabı"; vd. 

Agah Sım Levend'in saptadığı bu beş nüshanın dışında, eserin Ankara'da ' 
da bir nüshası vardır. DTCF Kitaphğı, Muzaffer Ozak Kitapları 1/226 numa
rada kayıtlı olan bu nüsha H. 979 tarihinde istinsah edilmiştir. 100 yapraktır. 
Avrupa filigranlı kağıtta talik yazı ile yazılmıştır. Sözbaşı kırmızı, şemseli 
kahverengi meşin cildi 177 x 110 mm. ölçüsündedir. (Canpolat 1981, s. 
248). 

Eserin Paris 'te üç nüshası bulunmaktadır. Blochet Kataloğunda (Blochet i 
1932, s. 315, II 1933, s. 51, 110) bu nüshalar hakkında bilgiler verilirken 
Mahbubü'l-kulub'un bölümleri ve içeriği hakkında da geniş bilgiler yer al
maktadır. 

Paris Bibliotheque National 747 numarada kayıtlı olan nüsha nestalik yazı 
ile yazılmıştır. Sayfalar parlak kapak süsü ile süslenmiştir. Musa el
Semerkandı tarafından H. 961 (1554)'de istinsah edilmiştir. 110 varaktır. 
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Ebatı 17,3 x 10,5'tur. Fars işi kahverengi deri cildi vardır. (Blochet II 1933: 

110). Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail numara 252'de 

kayıtlı olan nüshaya çok yakındır, iki nüsha arasındaki farklılıklar yok dene

cek kadar azdır. İstinsah tarihleri birbirine çok yakın olan bu nüshalardan, is
tinsah tarihinin eskiliğine dayanarak, Süleymaniye'de kayıtlı olan nüshanın 
Paris 'tekinden istinsah edildiğini düşünmekteyiz. 

Paris BibIiotheque National 962 numarada kayıtlı olan nüsha 219 sayfalık 

bir külIiyat içinde yer alır. KüIliyat'ta Nevayl'nin Mecalisü' n-Nefais ve Ham
setü' l-Mütehayyirin adlı eserleri de yer almaktadır. KüIIiyat'ın başında bir 

ahlak kitabı olan Mahbfibü'l-kulfib vardır. Eser, Ali Şir'in sağlığında yazılmış 

olan bir nüshadan istinsah edilmiştir. Yazı t~ nestalik'tir. Piri ibn Murad el

Dizdar tarafından H. 973 (m. 12-21 Ocak) yılında istinsah edildi. 21 x14 cm. 

boyutlarında olan eser, kahverengi deri ciltlidir. (Blochet II 1933: 110) 

Paris Bibliotheque National 327 numarada kayıtlı olan bu nüsha Seyyid 

Kasım el-Karabagi tarafından H. 977 (m. 1596/1570) yılında istinsah edil

miştir. Yazı türü nestaliktir. 21 x 13 ebatında, karton ciltli olan bu nüsha 89 
varaktır. (Blochet i 1932: 315). 

Berlin şehir kütüphanesinde tespit ettiğimiz nüshalar hakkında daManfred 

Götz (1979: 524) şu bilgileri verir: 

"Berlin şehir kütüphanesi Ms. or. ocl. 1745 numarada kayıtlı olan bu 
nüshamn yer aldığı kitabın başında başka bir eser vardır, 81 b' den itibaren 

Mahbfibü'l-kulfib başlamakta ve 174a-b'de bitmektedir." Görme olanağı bul

duğumuz bu nüshada cümle aralarına konan üç noktalar, bölüm başlıklan, 

beyt, mesnevi ve tenbih gibi yazılar kırmızı ile yazılmıştır. 

Berlin şehir kütüphanesi Ms. or. ocl. 1740 numarada kayıtlı, koyu kahve

rengi cildi olan bu nüsha, kütüphanece hazırlanan koruyucu cilt içindedir. 

Metnin kimi yerleri yıpranmıştır. 76 varaktan oluşan bu nüshanın 25. ve 39. 

varaklar arası ters cildenmiştir. 18,5 x10 (metin 12 x 6 cm.) ebatındadır. Her 
sayfada 13 satır vardır. Kursiv doğu Neshl'yle yazılan bu nüshadaki başlıklar 
ve deyimler kırmızıyla yazılmıştır. Hadisler harekelidir. 
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Eserin Londra'daki nüshası ise, Londra British Museum Or. 2871 numa

rada kayıtlıdır. Bu nüsha açık ve seçkin bir nestalikle yazılmıştır. Sayfa kenar
lan altın yaldızla çerçevelenmiştir. Varak sayısı 124'tÜf, her sayfada 13 satır 
vardır. Hicri 1050 (m. 1640) yılında istinsah edilmiştir. lstinsah eden Şeyh 
Nadir'dir. (Rieu 1888: 275). 

Zettersteen kataloğunda (1930,8.401) tespit ettiğimiz Uppsala Üniversite 
Kütüphanesi 595 numarada kayıtlı olannüsha ise, kendisinden başka iki ese
rin daha yer aldığı bir kitap içindedir. Mahbubü'l-kulub, 31b-136a sayfalar 
arasındadır. Sayfa 1a-lb'de Arapça bir dua ve Farsça açıklaması var. 30b-31a 
sayfaları boştur. Arka ve önde bulunan boş sayfalarda yazı alıştırmatan 
vardır. İç sayfada ise c/st !Jvace /şan adı yazılmıştır (Kanımızca bu ad 
müstensih adıdır, ancak katalogda bu konuda kesin bir bilgi yoktur). yaz
manın eni boyu, 19x 12,5 cm. 'dir. Her sayfada 11 satır vardır. Pek temiz ol
mayan beyazımsı bir kağıt, sırtı deri ciltli mukayva, cİlt yazısı Nestalik ve 
Şikeste. Başlıklar kırmızı. 

Bu nüsharun sonunda, diğer nüshalardan farklı olarak şu cümleler yer alır: 
"lgilip k~etim gerçi kitabet üzre lam oldı hamd ..... ki bu mektub-ı 
ma,hbilban temiim oldı." 

Ayrıca Mahbubü'l-kulub, 1289 yılında İstanbul' da Matbaa-i Amire' de 207 
sayfa olarak basılmıştır. Kitabın sonunda diğer birkaç nüshada da yer alan 
rubaiden sonra "tükendi kitab vallah a'lem-i bi' ş-şevab" ibaresi yer almak
tadır. 

Mahbubü'l-kulub'un söz varlığına da kısaca değinecek olursak, aşağıdaki 
sözcükler dikkatimizi çekecektir. 

"Sabavet ü himmet babıda" adlı bölümün "bir itmekni iki bölüp yarımın 
bir aç~abirgenni saba di, özİ yimes barım mubtac~a birgenni atlı di" 
cümlesindeki abı "cömert, eli açık" sözcüğüne bilinen çağatayca sözlüklerde 
rastlanamamıştır. -k- > -b- değişimi ile abı biçimine giren bu sözcük, Eski 
Türkçe ve Orta Türkçe'de akı olarak mevcuttur. krş. Uyg. akı 'freigebig 
(cömert, eli açık)' (Gabain, Arat 1934, s. 84); MK, KB akı cömert (elauson 
1972, s. 78). Tarama Sözlüğü'nde -lık ekiyle türemiş olan abılık 'cömertlik'· 
sözcüğü vardır. (TDK 1963, s. 63). Ayrıca Tarama. Sözlüğü ve Süheyl ü 
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Nev-bahar'da aljı sözcüğü, "bir kimsenin sevdiği, en yalanı" gibi farklı bir 
anlamla yer almaktadır. 

çağatayca'ya Moğolca'dan geçmiş olan ayaıgu sözcüğü, Türkçe -çı ekini 
alarak "şarkıcı" anlamında ayaıguçı biçiminde yeni bir sözcük olarak görülür. 
Doerfer sözcüğün Orta Moğolca ayalgu biçiminden Farsça 'ya da geçtiğini be
lirtir (TMEN 1963, s. 195), krş. "Mo. AJALru melody, tune; tone, intona-' 
tion, lilt; pronounciation; accent; dialect; exclamation, interjection" (Lessing 
1960, s. 236) 

Sözcük ayalgu biçimiyle ve aşağı yukarı birbirine yakın anlamlanyla 
aşağıdaki sözlüklerde yer alır: ayalgu "güzel ses, hoş avaz, nağme" (Abuşka 
1970, s. 31; Şeyh Süleyman Efendi 1298, s. 45; Clauson 1960, s. 57r.7; 
Radloff I 1960, s. 213, 214). Eserde geçen ayalguçı sözcüğü, sadece bir 
sözlükte bu biçimiyle yer alır: aAaıırYl.IH muzikant, aşulaçi (şarkıcı) (AŞN 
Lugati i 1983: 46). 

"katılmak, birlikte olmak" anlamındaki koşan- sözcüğü, çağatayca metin
lerde az geçen bir sözcük olmalı ki, Abuşka (Atalay 1970, s.332) ve Hüseyin 
Kazım Kadri'nin Türk Lôgatinin (1943, s.870) dışındaki sözlüklerde yer al
mamakta. Mahbôbu '1 -kulôb' da geçtiği cümle ise şöyledir: "aatunga 
lcoşanma, bayrga işenme", bu cümlede üzerinde durulması gereken diğer bir 
sözcük ise, Ijayr sözcüğüdür. Bütün nüshalarda böyle yazılmış olmasına 
rağmen, Ijayr sözcüğü "inanmak" anlamındaki işen- sözcüğüyle anlamlı bir 
bütün oluşturmamaktadır. Abuşka'da (1970, s. 57) işen- maddesinde bu 
cümle örnek olarak verilmiş; Ijayr sözcüğünün yanlış olduğu, anlama uygun 
olarak "kız" olması gerektiği ve Courteille 'nin de sözcüğü "hız" olarak 
değiştirdiği belirtilmiştir. Courteille de sözlüğünde işen- maddesinde 
Mahbôbü'l-kulôb'daki cümleyi örnek vererek sözcüğü ~ şeklinde yazar. 
(Dic. 1870, s. 115). Kanımızca da sözcüğün "kız" olması gerekmektedir. 
Çünkü cümlenin "hatuna katılma (hatunun yanına gitme], kıza inanma" 
şeklinde çevrilmesi daha anlamlı olacaktır. 

"İtelgüge togdarınıng küçi yitmese sanggı bile anı bulgar" cümlesindeki 
"sangg" sözcüğü, bu yazılışıyla sözlüklerde yer almaz. İstanbul Üniversitesi 
kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü numara 4149' da kayıtlı olan nüshada 
"san1( biçimindeki yazılıştan ve cümledeki anlamdan yola çıkarak sözcüğü, 
"kuş pisliği" anlamındaki "sailg" ile bir ve aynı düşündük. krş. MK sang kuş 
pisliği (DTS, s. 485). Sözcük çağatayca'da sank "kuş tersi, sangı, sank" 
şeklinde mevcuttur (Die. 1870, s. 343; Şeyh Süleyman Efendi 1298, s.183). 
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Yine bir nüshadaki (Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi,.numara 1700'de 
kayıtlı olan nüsha) sail~ı yazılışından yola çıkarak anlam açısından da uygun .~ 
olabilecek sankı "sersemlik, serkeşte; müteharrik ve serasime başed" (Şeyh 
Süleyman Efendi 1298, s. 183); Clauson 1960, s. 236r. 3) sözcüğü de 
düşünülebilir! 

Daha çok yandaş-/ yandaşta- "yakınlaştırm'ak" (Abuşka, s.395; Şeyh 
Süleyman Efendi, s. 300; Dic., s. 537, Radloff III, s.93) biçimiyle görülen 
sözcük, Mahbubü 'l-kulub' da farklı bir yapıda yandaştur- "yanına getirmek, 
yaklaştırınak" (Clauson 1960, s. 338) biçimiyle yer alır. 

yıg- eyleminden -n dönüşlü çatı ekiyle kurulmuş olan yıgın- sözcÜğü de, 
bildiğimiz çağatayca sözlüklerde bu şekliyle yoktur. Metinde geçtiği bağlama 
dayanarak "yığılmak, toplanmak" biçiminde an1amlandırdığımız bu sözcük, 
Uygurca ve Orta Türkçe'de vardır: krş. MK "yıgın- kendi kendine yığmak 
(toplanmak, yığılmak)" (Atalay 1986, s.781); Uyg. "yıytn- sich versammeln 
(toplanmak, bir araya gelmek)" (Bang 1929, s. 56; Clauson 1972, s. 904). 
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