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Süleyman IJakım Ata Bal.urganı ve Şiirleri*
ÖnalKaya
(Ankara)

Hayatı

Ahmed-i Yesevi'nin ilk halifesi, Arslan Baba'nın oğlu Mansur Ata (öl. H.
594 i M. 1197/98)'dır. Mansur Ata'dan sonra yerine oğlu Abdü'l-Melik Ata,
ondan sonra yerine oğlu Tac Hoca (öl. H. 596 / M. 1199/1200) geçmiştir.
Tac Hoca, Zengi Ata (öl. H. 656 IM. 1258/59)' nın babasıdır.
Yesevi'nin ikinci halifesi, Harezmli Sacid Ata (Öl. H. 615IM. 1218/19)
olup hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz.
Yesevi'nin üçüncü ve Türkler arasında en çok tanınan halifesi, Süleyman
Hakim Ata' dır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz menkabelere dayanmaktadır.
Menkabevi hayatı ve menkabeleriyle ilgili bilgiler müellifi meçhullfaklm Ata
Kitabı,ı Beyhaki'nin Reşa/:ıat-ı CAynü'l- lfayat,2 Hazini'nin Cevahirü'lEbrar min Emvaci'I-Bihar,3 Mevlana Gulam Lahuri'nin lJazınetü'I-Aşfiya,4
cAli Şir Nevayi'nin Nesayimü'l-Ma/:ıabbe min Şemayimi'l- Fütüvve,5 Molla
Şerif Buharl'nin (öl. H. 1109) lfüccetü'?,-Zakirln,6 Şibani Han'ın Rislile-i
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Bu çalışma esnasında yardımlanm gördüğüm Prof. Dr. Mustafa Canpolat, Prof. Dr.
F. Sema Barutçu-Özönder, Prof. Dr. Hasan Özdemir, Doç. Dr. Mehmet Ölmez,
Doç. Dr. Zuha1 Ölmez, Doç. Dr. Aysu Ata ve Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Gürer' e
teşekkürü bir borç bilirim.
lfaklm Ata Kitabı, Kazan 1846.
I:Iüseyn bin cAli-EI-Vaciz-EI-l- Kaşifiyy-El--Beyl).akl, ReşaJ:ıat-ı ~ynü'l-lfayat, H.
903/ M. 1497/98. Farsçadır.
I:Iazlnı, Cevahirü'l- Ebrar min Emvaci'l-Bihar. Müstensihi, MaI:ımüd bin I:Iasan
bin Şeyu.u'n-Na1fşibendI'dir (H. 1002/ M. 1593).
Mevlana Gulam Sürür Lahürı, ljazınetü'l-Aşjiya. Farsçadır.
K. Erasıan, All-şır Nevayı: Nesayimü'I-MaJ:ıabbe min Şemayimi'l-Fütüvve i
Metin, Ankara 1996.
Molla ŞerıfBuu.arı, lfüccetü';/Yikirın. Farsça ve Türkçedir.
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Maciirif-i Şibanl' ve Ferganalı Seyyid Ahmed Nasirü'd-din-EI-Mergınanl'nin
TiirllJ-i MeşiiyiIJi 't- Türk, 8 Hoca Hasan'ın Mü?,ekkir-i AI;biib 9 gibi kaynaklara dayanmaktadır. Köprülü 10 , Reşit Rahmeti Aratıı, Nihat Sami
Banarlı 12 , İbrahim Hakkul 13 , Zeki Velidi Togan 14, Kemal Eraslan 1S , H. F.
Hofman 16 ve bu alanda çalışan diğer araştırmacılann verdiği bilgiler yukanda zikredilen eserlere dayanır. Hakim Ata'nın asıl adı Süleyman' dır. Küçük
yaşta Yesevi'nin yanında Kur'an'ı öğrenmeye başlar ve on beş yaşında da
onun müridi olur.
Süleyman Hakim Ata'nın "I}.akim" adıyla anılması ile ilgili şöyle bir
menkabe rivayet edilir: Bir gün Hızır Aleyhisselam, Ahmed-i Yesevi'nin
misafiri olur. Hoca, yemek pişirmek için çocuklan odun getirmeye gönderir.
Çocuklar odun getirirlerken şiddetli bir yağmur yağar. Süleyman elbisesini
çıkararak odunlan sarar. Diğer çocukların odunlan ıslandığı halde Süleyman'ın odunlan ıslanmaz. Hızır Aleyhisselam, odunlann kuru olmasının sebebini sorar. Süleyman'ın verdiği cevap Hızır Aleyhisselamın hoşuna gider
ve "Bundan sonra adın .şakim olsun" der. 17
Süleyman Hakim Ata'nın "ata" adıyle anılması, öteden beri hocalara
"ata" denmiş olmasıyla ilgilidir. 18
Hakim Ata, Yesevl'nin yanında tahsilini tamamladıktan sonra Yesevı ta7
8
9

10
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13
14

15
16
17
18

ŞibanI ija:n, Risale-i Macarif-i Şibanı, H. 916/ M. 1510.

Seyyid Al).med NaşIrü'd-dIn-Ell-MergınanI, Tarza-i Meşayibi't-Türk, H. 1229/ M.
1814. Farsçadır.
ijoca I:Iasan (Naklbü'l- Eşraf Bunari), Mü?,ekkir-i Al:ıbab. Farsçadır.
F. Köprülü, Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar, DİB Yay. ,Ankara 1976.
R. R. Arat, "Hakım Ata", İslam Ansiklopedisi, 5/1. Cilt, MEB. Yay., İstanbul
1993, s. 101.-103.
N. S. Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Destanlar Devrinden Zamanımıza
Kadar,ı. Cilt, MEB. Yay. İstanbul 1971, s. 282-283.
i. Hakkul-Seyfiddin Refiddin, Süleyman Bakırganiy: Bakırgan Kitabı, Taşkent
1991.
Z. V. Togan, "Yesev1liğe Dair Bazı Yeni Malumat", 60. doğum yılı münasebetiyle
Fuad Köprülü Armağanı, DTCF Yay., İstanbul 1953, s. 523-529.
K. Eraslan, Ahmed-i Yesevf: Dfvan-ı Hikmetten Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay. ,
Ankara 1991.
H. F. Hofman, Turkish Literature, A Bio-Bibliographical Survey, Section III, Part
I, Volume 1-3, Utrecht 1969.
F. Köprülü, age. , s. 89.
N. S. Banarlı, age. , s. 71, 282-283; A. Yuvalı, "Türk Kültür Tarihinde Ata ve
Babalar", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevf Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs
1993), Kayseri 1993, s. 415-419.
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rafından halkı irşad

etmekle görevlendirilir. Yesevi bir gün "Bir deveye bin
ve devenin durduğu yerde in." diye Süleyman'a emreder. Hakim Ata, seher
vakti deveye binerek yolculuğa çıkar. Deve, Horasan'ın batısında Buğra
Han'a ait bir otlakta durur. Buğra Han'ın çobanları Hakim Ata'yı otlaktan
çıkarmak isterler. Ancak deve, devamlı bağırır. Bu sebeple otlağın bulunduğu yere "bağıran" anlamında "Balprgan" denilmiştir. Bunun üzerine Hakim Ata, burayı kendisine menzil yapar. Hakim Ata'ya, bu yerin adına
izafeten Ba~ırgani denmiştir. 19
"{IYiice" adı ise, Yesevi'nin ve halifelerinin nakşibendiliğin oluşma
sındaki büyük katkıları ve hacegan diye anılan bu silsilenin bir üyesi olarak
anılmaya başlanmasıyla ilgilidir. 20
Süleyman Hakim Ata, Buğra Han'ın kızı Anber Ana ile evlenmiş ve
Mahmud, Asgar ve Hubbi adlarında üç çocuğu olmuştur.ljazınetü'l-Aşjiya
adlı eserde Hakim Ata'nın ölüm tarihi H. 582/ M. 1186/87 olarak verilir.
Mezarı Akkurgan'dadır. Seydi (Ali Re)is, Hive'den Harezm'e gelirken
Seyyid Ata ve Hakim Ata'nın mezarlarını gördüğünü söyler. 21 Yeseviyye
sülillesi, Hakim Ata'nın en tanınmış halifelerinden Zengi Ata'nın Seyyid Ata
ve Sadr Ata adlı iki müridinden gelmektedir. 22

Eserleri ve Edebi Değeri
Hakim Ata'nın hikmederinde yer alan hikmet ay-, hikmet ayt-, hikmet
tüz- ifadeleri, onun hikmetler söylediğini ve hikmetler tertip ettiğini
göstermektedir. Ayrıca X. hikmetin 9. kıt'asında:
~ul Süleyman tar~atda aydı munı

Defter ~ılıp calem içre yaydı munı
Her caşı~ kirek bolsa uşbu macnı
Macnı bilmes pır big,metin ~ılmagunça

diyerek hikmetlerini yazılı hale getirip kaydettiğini belirtmektedir. Hikmetler,
halk tarafından çok beğeniImiş ve Türk dünyasında haklı bir yer tutmuştur.
19
20

21
22

F. Köprülü, age., s. 89-90; RR Arat, agm., s. 101-103.
A. Y. Ocak~ "Türk Dünyasında Ahmed-i Yesevı ve Yesevllik Kültürünün Yayılışı:
Bir Suff Kültürün Yeniden Güncelleşmesi", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevı
Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Erciyes Üniv. Yay. , Kayseri 1993,
s.299-306.
SeydI cAH Rels, Mir)atü'l- Memalik, İstanbulBB (H.).
F. Köprü1ü, age. , s. 96.
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Hikmet mecmualarında epeyce hikmeti bulunmaktadır. Begali Kasımov,
Özbekistan' da birmecmuada yetmiş beş hikmetinin bulunduğunu ayrıca Ahmed-i Yesevi'nin HFa~r-name" adlı eserinin de Hakim Ata tarafından düzenlendiğini ifade etmektedir. 23
SÜleyman Hakim Ata'nın bilinen veya ona isnat edilen üç eseri vardır.
Bunlar Ba~ırgan Kitabı, Abir Zaman Kitabı (veya Ta~l cAceb Kitabı) ve
Jfazret-i Meryem Razıya'llahu Tacala ~nha Kitabı'dır. Eserleri içinde yer
alan mlrikiyye, Türk edebiyatında Yesevi'nin mlraciyyesinden sonra ikinci
mirad yyedir. 24
Ba~ırgan Kitabı, dini-sofiyane şiirleri içine alan farklı yüzyıllarda
yaşamış şairlerin şiirlerinin de bulunduğu bir eserdir. Bu eser ilk defa
1846'da Kazan'da yayımhmmıştır. Sonra J. M. P. Gottwald tarafından
1857'de yayımlanmıştır. Daha sonra N. Katanov, bir çalışma yapmıştır. Bu
eserin pek çok yayımları yapılmıştır. En son yayınlardan biri, İ. Hakkul-S.
Refıddin'in hazırladığı Süleyman Bakırganiy: Bakırgan Kitabı, Taşkent 1991
adlı eserdir. Daha geniş bilgi E. Galtier'in çalışmasında bulunabilir. 2s
Abir Zaman Kitabı, aruz vezniyle, ahir zaman alametlerinden ve kıyamet
;ününden bahseden 16 sayfalık bir eserdir. İlk olarak 1847 tarihinde
Kazan'da yayımlanmıştır. Bu eserle ilgili olarak A. Miskın'in 26 ve E. A.
Malov'un27 çalışmaları zikredilebilir.
Jfazret-i Meryem Razıya' llahu Tacala CAnha Kitabı, aruz vezniyle,
Hazret-i Meryem'in vefatıyla ilgili, çok küçük bir destandır. Eser, 1878 ve
1896'da Kazan'da yayımlanmıştır. Eser üzerinde S. M. Matveev 28 ve E.
Galtier'in29 çalışmaları vardır.
Ayrıca, Haklm Ata'nın Kul Süleyman mahlasıyla yazılmış 41 beyitlik
23

24

2S
26
27
28
29

B. Kasımov, "Taşkent Şarkiyat Fondunda Ahmet Yesevı Kitaplan", Milletlerarası
Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1992,
s.57.
K. Altun- Ahmet Kamil Cihan, "Ahmet Yesevi' de Mıraç Mevzuu", Milletlerarası
Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Kayseri 1993. s.
29.-33.
H.F. Hofman, age. , s. 230; E. Galtier, "Legende musulmane sur la mort de la
Vierge", (Paris 1907), 14. Congress, P. 3, ı.
cA. Miskın, Zamm-i Nazır Kitabı, Kazan 1889.
E. A. Malov, "Ahir Zaman Kitabı. Kniga o poslednem vremeni (ili o konçine
mira)", IOAIE, T. 14, Kazan 1897/98.
S. M. Matveev, "Muxammedanskiy razskaz o Sv. Deve Marii. Tekst i perevod",
IOAIE , T. 13, Kazan 1895.
Ga1tier, age.
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tarafımdan yayına hazırlanmak

tadır.

Eserlerinde hakim olan ruh tamamen Dıviin-ı lJikmet ruhudur. Edebiyatta
kendine has bir üslftp meydana getirmekten çok Yesevl' yi taklit etmiştir.
Hikmetlerinde, Yesevl'nin hikınetlerinde kullanılan vezinler, şekiller, dil ve
üslftp kullanılmıştır. Şiirler yedili, on ikili, on dörtlü hece vezniyle veya aruz
vezniyle söylenmiştir.
Edebiyat tarihi açısından önemi, hikmetleriyle Türkistan tasavvuf edebiyatında hikmet geleneğini geliştiren ve yaygınlaştıran bir şair olmasın
dandır.3°

Kendisinden sonraki şairlere çok büyük etkisi olmuştur. Dr. E. Sibgatullina, Ahmed-i Yesevi ve Hakim Ata'nın eserlerinin etkisinin Nehcü'lFeradis, Hüsrev ü Şirin, Cümcüme Sultan, Kesikbaş ve Kıssa-i Avık'gibi
eserlerle Seyf-i Sarayi'nin şiirlerinde açık olarak görüldüğünü söylemektedir.3 1 Dr. E. Sibgatullina bu tebliğinde, Mevla Kulı'ya ait olduğunu belirttiği bir hikmeti aktarmaktadır. Bu hikmetle bizim çalışmamızdaki XXI.
hikmet arasında büyük benzerlikler vardır. Özellikle 8., ı 1. ve 13. beyitler
aynıdır. Bu hikmet, Mevla Kulı'ya ait olmayıp Süleyman Hakim Ata'ya
aittir.
Şiirleri

Hakim Ata'nın şiirleri, bilinen üç eserinin dışında Dıviin-ı lJikmet
mecmualarında yer almalçtadır. Şiirlerin yer aldığı bu mecmualar, daha sonraki dönemlere aittir (17. yüzyıldan sonra). Meserret Diriöz, en eski hikmet
mecmuasının XVIII. yüzyıla (1712) ait olduğunu ve bunun Macar Akademisinin yazma koleksiyonlan arasında bulunduğunu belirtmektedir. 32 Zeki
Velidi Togan'ın, Yesevi manzumel6rini ihtiva eden en eski yazmalardan biri
olarak kabul ettiği (H. 916 / M. 1510'da yazılmış olan) Şibani Han'ın
Risiile-i Maciirif-i Şibanı adlı eserinden aktararak makalesinde neşrettiği hikmet, Hakim Ata'ya ait olan en eski şiirdir. Bu hikmet, bazı okuma düzelt30
31

32

F. Köprülü, age., s. 172-174 ve N. S. Banarlı, age. , s. 282-283.
Dr. Elfine Sibgatullina, "Hoca Ahmed Yesevi' nin Kazan-Tatar Edebiyatına Tesiri",
Milletlerarası Ahmed Yesevf Sempozyumu Bildirileri 26-27 Eylül 1991, Kültür
Bakanlığı Yay. ,Ankara 1992.
Prof. Dr. Meserret Diriüz, "Divan-ı Hikmet' e Yeni Bir Bakış", Milletlerarası Hoca
Ahmet Yesevf Sempozyumu Bildiri/eri (26-29 Mayıs 1993), Kayseri 1993. s. 9399.
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meleriyle

şöyledir:

<ijak dik 1,copar bı-namaz yüzi anıllg yaramaz
Omı uçtmabda bolmas utalmasa bı-namaz
7

Bı-namazda yo1,c ınıan dıninde bar şek güman

Ulug künde bir U gan 1,culdın sorar biş namaz
Bı-namazlı1,c 1,cılmagıl biş namaznı 1,coymagıl

Ölmes-min tip aytmagil tanu1,c turur biş namaz»3
Bu çalışmamızda toplam 29 hikmet yer almıştır. Bunlardan üç tanesi (I,
II, III), Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi El Yazmaları
Kısmı'nda isı 746 numarada, 21 tanesi (II, IV.-XXIV) MOI 1096 numarada kayıtlı nüshada ve 5 tanesi de (XXV.-XXIX) Anna Övezov'un
Medinede Muhammet Türküstanda Hoca Ahmet Yesevi Hikmetler (Moskova
1992) adlı eserinin arkasındaki tıpkıbasımda bulunmaktadır. Bunlardan II.
şiir isı ve MOI' de ortaktır.
VI, XI, XIV, XIX ve XXIX numaralı şiirler, İ. Hakkul-S. Refiddin'in
Süleyman Bakırganiy: Bakırgan Kitabı (Taşkent 1991) adlı eserinde de yer
almaktadır. Ayrıca XXIX numaralı şiir de Resul Muhammed Aşurbay Oğlı
Abdüşükürov'un Ahmed Yesseviy:' Divan-ı Hikmet (Taşkent 1992) adlı
eserinde vardır. XI numaralı şiir de Banarlı'nın Resimli Türk Edebiyatı
Tarihi Destanlar Devrinden Zamanımıza Kadar adlı eserinin ı. cildinde
bulunmaktadır. Aralarındaki farklılıklar dipnotlarda gösterilmiştir.
Şiirlerin Dilbilgisi Özellikleri
çalışmamıza

eden 37 şiirden ilk 29 adedi dilbilgisi özellikleri
Geri kalan son 8 şür, çalışmamıza sonradan dahil edildiği için gramer ve sözlük yönünden incelenememiştir.
esas

teşkil

açısından incelenmiştir.

1. İmZa
çalışmaımza

esas teşkil eden metinlerdeki iml§' özellikleri şunlardır:
ı. Bağlaç olan "9" yerine '\'5" nin kullanılması: küfri zman (XIV IS);
bülbüli tützni (II2); derdi elem (IILI, 16); yiri asman (II/6); derdi gamge
33

Z.V. Togan, agm. , s. 529.
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(II/2S); carşı kürs (XVIIIL3); yiri kökler (IIIL3); tüni küni (III/9, VI12,
VIII/9) gibi. Bunun yanında tün kün (XXII14, XXIV/2); tün ü kün (VI17);
dar u dennan (XIV/4); kibr ü nifa~ (XIV12) gibi yazılışlar da bulunmaktadır.
2. Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında, kısa ünlü bulunması gereken
yerlerde -Türkçedeki gibi- ünlülerin yazılması: Bura~ (IV/6, IX/I, X/3,
XXIV/4) / Büra~ (XXIV/3); cazımler (11111); ıradetdür (X17); ışaretdür
(Xl7), ülfet (XV/6). Bunun aksine pır ve !fakım kelimeleri, birkaç yerde pir
(llli6) ve !fakim (lli33) gibi kısa ünlü ile yazılmıştır.
3. Uygur imla geleneğine uygun bir şekilde çekim ve yapım eklerinin
genelolarak ayrı yazılması: İbrahım-ning (II/I); til-de (11119); min-seng
(XXV/6); şanCat-ı-ge (11128); ~oynı-ge (11/20); can-nı (11/10); ~amug-dın
(XVIIIS); çay-~a-gay-Iar (IV/4); kün-lük (XXVII7); min-lik (XVLII7); yo~
lap (11/2. bey-ni "beyni" (IliS) örneği ayrı yazım özelliğine bir başka
örnektir. bay-~uş (XXIII 4 ) gibi bazan birleşik kelimelerde de birleşik kelime
unsurlarının ayrı yazıldığı dikkat çekmektedir.
4. Arap imlasının bir etkisi olarak bazı çift ünsüzlerin "şedde" ile
yazılması veya okunması: ~LS (1114) ~attı)· ~;Lj (1119) tarttı ;~)i (11/9)
arttı; ~~ (1119) yuttı ; ~~ (11114) tuttı ; ~~~ (XXVI/i) ~ullu~;~,
(XIII7) yıllı~; J'i ~,H (11/19) berkittiler ; ~ (II/24) !fa~~a; Q~
(11/7) seyyah gibi. Bunun yanında bazı kelimelerde "şedde" konulmaması
gereken yerlerde de "şedde" vardır: ~ (laCnet: IliS); (H~~
(gayretidin: 11/6);
(nacre: 11/9); ~ (gamge: 11114); ~ (ç*tı:
11I2S);J~~ (söktiler: 11123); ~I (ümmetini: 004) gibi.

IJ. Ses Bilgisi
a) Ünlüler
Ünlü Uyumu
1. Kalınlık-İncelik Uyumu:
Türkçe kelimelerde, kalınlık-incelik uyumu bulunmasına rağmen (bol-gıl
lll; ur-gılll/7, VI/S; ~ul-ga V/6; bar-gıl IXIl; ~oy-gıl XlVill; ya~-gıl
XlVill, kör-gil 1/2 ... ) bu kuralın istisnaları da vardır: naCre ur-gil (I12);
~oyn+ı+ge (11120); pır sarı+ge (11116); bol-gen (IlliS); yazu~+ıng+ge (VIi3);
taşla-gen-Ier (XXIX/IS); başla-gen-Ier (XXIXLLS) gibi.
Arapça ve Farsça kelimelerde ise durum karışıktır. İnce ünlülü kelimelere
kalın, kalın ünlülü kelimelere de ince ünlü taşıyan ekler gelmektedir:
lJig,met+i+ga (XXIXL14); şo/:ıbet+i+ga (XXVII7); ehl+i+ga (XXVI/7);
balJll+ler+ga (XXIIIS); dervlş+ler+ga (XXII/S); I;arf+i+ga (XXV/8);
http://www.turkdilleri.org/
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Adem+ga (XXI/LO); himmet+i+ga (XXVI/7); menzil+i+ga (IV/3);jeyz+ga
(lI/18); İbrahlm+ga (lI/19); ~zraYI+ga (IV/I); ayet+i+ga (XXV/4);'Carş+ge
(II/14); gür+ge (II/28); gam+ge (IIIL4, 2S); şanCat+ı+ge (II/28);
dergah+ı+ge (IlI/3); rna~şud+ı+ge (IIIIS); laJ:ul+ge (VI/I); iradet+Zıg (Xl7);
gajil+lı~+ım (XXIV/7); camel+lıg+lar (IV/8); şıfat+lik (XXIX/19). Buna
karşılık, kalınlık-incelik uyumuna uygun örnekler de vardır: lJa~+ga (VI/S,
VIII/6); gam+ga (lI/2S MOl); şanCat+ı+ga (lI/28 MOl); dergah+ı+ga (IXI2);
can+lıg+lar (VII17); iCti~ad+lıg (II/26); menzil+ ge (III/9); nıenzil+i+ ge
(IV/6);jeyz+ge (II/I 8 MOl); secde+ge (IXI6); J:ıa~l~at+ga (XV/3); iriidet+Zik
(XIXL4) gibi.
2. Düzlük- Yuvarlaklık Uyumu:
Düzlük-yuvarlaklık uyumu tam olarak gelişmemiştir. Bu uyuma
girmeyen ekler şunlardır: 3. şahıs iyelik eki (+sı / +si, +ı / +i) orta+sı+da
(II/3); yol+ı+da (I/4); ma~süd+ı+ge (III/S); belirtme hali (+nı / +ni) o~+nı
(II/24); tamug+nı (VI/6); böz+ni (IV/S); söz+ni (II/27); kün+ni (VIIil);
ölüm+ni (VLLL); özüng+ni (XXVII/7). Aynlma hali (+dın / +din), belirli
geçmiş zaman teklik 2. ve 3. şahısla, çokluk 1. şahıs (-ding, -tıng, -dı / -di,
-tı / -ti, -du~ / -dük) yarut-tıng (XVII/S), bil-dür-ding (XVII/6); uç-dı
(XVII/9); tug-dı (IXl6); uçu~-dı (XVII/21); kül-di (I1/22); yut-tı (II/9, 14);
öt-ti (XXVI/3, XXIX/3); ~ıl-ma-du~ (I/4); kil-dük (III/8); iç-dük (XV/1);
belirsiz geçmiş zaman teklik 3. şahıs (-miş) tüz-miş (XXI/!); emir teklik 2.
şahıs (-gıl, -~ıl) ve 3. şahıs (-sun/ -sün) dlviine bol-gıl (III); tur-gzl (lI/7); urgil (i/2); kir-sün (V/1); yi-sün (XIXIIO); iç-sün (V/3,4); sıfat- fiil eki (-ur /
-ür) yat-ur yiring (VI/2); zarf-fiil eki (-u / -ü) ti-y-ü (V/6); di-y-ü (XXVIil,
S); isimden isim yapım eki (+çı) yol+çı+sı (XXIV/3); sıfat yapım eki (+lu)
bag+lu (XXIII/1); bildirme eki (turur, durur, -dur, -dür) cıyan turur (II/IS);
?,ikri turur (XX/6); zekat turur (VI/2); cÖmer durur (XVII/16); laJ:ıd durur
(VI/2); arıg durur (XVII/4); ma~amı+dur (Xl6); ~uşı+dur (XXI/IS); atı+dur
(V/3); bar+dur (XX/4, XXVI/4); ejsane+dür (XVIII/S); maCrijet+dür
(XVIIIL3); dingiz+dür (XVIIIl4); laJ:ıd+dür (VI/2); soru eki (mu/mü, alur mı
(XI/S) örneğinde düz ünlü taşır) kilmedi mü (IX/I); ~ılmadı mu (IXil).
Uyuma girmeyen eklerin istisnalan da vardır.
Ünlü uyumunun kanşık olmasından dolayı Mu1ş:addimetü'I-Edt:b'de 34
olduğu gibi kimi sözcüklerin hem yuvarlak hem düz ünlülü biçimleri
34

bkz. N. Yüce, Mukaddimetü'l-Edeb, Ankara 1988.
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bulunabilir: alÇ-ız- (VII/S; XIX/S) / alÇ-uz- (VIII/4); olÇ-u- (XXV/S)
(XXV/6); ogıl (VI/3) / ogul (VI/3, VII/S) gibi.
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Ünlu Değişmeleri
1. çağatayca bir özellik olarak a > o değişmesi: oltun (XXVII/S) (krş. <
altundm (XXIV/S)).
2. Orta hecede vurgusuz dar ünlünün düşmesi: işki (XII/S) (krş. işikide
(III/3)); yıglıp (II/6); bogzm (XXVII/S); köksin (II/16); alÇ-tursa (XXII/S)
gibi örneklerde vezin gereği bir düşme söz konusudur. Bu durum yörüfiilinde de görülür: yörü-p (II/3l ; yörü-ş-üben (XXVII/6) şekillerine karşılık
yör-seng (XXVI/S); yör-günçe (XII/6).
3. -a i -e zarf-fiil eki al- yardımcı fiiliyle birlikte kullanıldığında
Çağataycada olduğu gibi düşer: sır ala'lmas (II/17); diy'almasam (ıVn);
bara'lmasam (IV/S); bir'algay-min (VIII/l).
4. al-mas mu-dı (II/2l); lÇ-ıl-mas mu-dı (II/2L); bil-mes mü-di (II/2l);
yitür-gey-dim (XIV/IS) örneklerinde (i-di) i- fiilinin i' si düşer.
b) Ünsüzler
Ünsüz Değişmeleri
1. b- > m-: mengz+e-ş-ügüsiz (XVII/2) (krş. bengzi (XlXl7)); mung+lıg
(XX/I), mung+lug (VIII/4), mung+la-ş- (XXII/7). Çokluk 1. şahıs zaıniri,
bildirme kipinde -miz şeklindedir: Biz MulJ,ammed ümmeti-miz (XXVI/6).
b- > s15 : bol- > 01-: bol- (II/3, 10, 12, 26; III/I, 5; V/4, 6; IX/2; x/S), 01(X/6; XIV/12, 13; XXVIII/3).
-b- , -b > -w-, -w > -V-, -v: tavar+dm (VII/S). Suw+dm (XVII/6) örneğinde -w sesi korunmuştur. Diğer örneklerde düşmüştür: suy+ı+n+ ga
(XXIII/4), su+ga (II/4).
2. Çağatayca özellik olarak -p- > -f- : topralÇ- > tofralÇ- (ıVn).
3. t- > d- : ti- > di- ; tingiz (XVII/12) > dingiz (XVIII/4); tik (IIIlIMOl)
> dik (II/LL; III/2); tuş (XV/2) > duş (XX/4); turur (ol turur (XXVI/2); (ıyan
turur (II/IS); lÇ-ullulÇ- turur (XXVI/I); ~ikri turur (XXl6); zekat turur (VI/2)) >
. durur (lalJ,d durur (VI/2); arıg durur (XVII/4)) > -dur / -dür; -tur (lÇ-ul+dur
(XIXilA); bar+dur (XX/4, XXVI/4); munda+dur (XX/S); efsane+dür
(XVIII/S); dingiz+dür (XVIII/4); lalJ,d+dür (VI/2); yolÇ-+tur (II/S, 6;
XXVI/4)).
-t > -d : at+ II/lS > ad XXI/6.
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4. -d- > ~ : Farsça bir kelime olan bed-ter (II/22 MOI) > beter (II/22).
d / z > g: İzi (XXıVn, XXVII/2) > İge (XXIX/l).
S. -~- > -g- ve -~- > -b'": sa~ın- > sagın- (VII/I); o~şa- > olJşa-ş (XXV/6)
.6. -ng- > -g- : yalanguz > yalguz+ (VI/3).
7. -1- > ~ : kiltür- (II/19; III/4, 6; XXVII/S) > kitür- (IV/S; XIII/8). (krş.
oltur- (XXIX/l) , ~utul- (VII/7».
8. yönses türemesi: yıgla- (III/17, VII/8).
9. Süreksiz ünsüzlerden sonra gelen önsesler her iki şekilde de bulunur:
uç-dı (XVIII9); at-dı (XVIII/8); ~oş-dı (XVII/24); yarat-dı (VII, 2; VI/6); kiçdi (XVII/20); kör-di (IX/4, XXI/16); tüş-di (II/S); bas-tı (IX/2); tut-tı (II/14,
XXIX/2); uç-tı (II/S, XXVII/2); ~aç-tı (II/S); so~-tı (II/29); tap-tı (XXVI/3);
yasdat-tı (XVII/8); munglaş-tı (XXıın); tart-tı (II/9); tüş-ti (II/S); öt-ti
(XXVI/3, XXIX/3); kiç-ti (VIII/6). -t ve -f dan sonra ünlüyle başlayan bir
ek geldiğinde, -t ve -~ korunduğu gibi, -d ve -g'ya da dönüşmüş örneklere
rastlanır: at+ıdur "adıdır" (V/3); at+ın "adını" (XXVI/S); at+ıng "adın"
(XXVI/I; aq+ım (VIIII7); uyat+ım (VIII/7); aya~+ımga (IV/4, S); ayag+ım
(XXI/lO); tutun-du~+ı (XVII/lO) gibi.
10. Harezm döneminde olduğu gibi çok heceli kelimelerin sonundaki g /
g korunmuştur: andag (III12, V/S) / anda~ (XXVI/4), ~amug (II/2S, V12,
IX/4, XIII/6, XVI/S), ~atıg (II/29, IIı/7), tamug (V/2, VI/6, IX/4, XI/2, 3;
XVI/S, XXI/6), sınug (X/L) , asıg (IV/9) , ~apug (XIV/I, 7, XVII/22,
XIX/6), ~urug (XV/2), sarıg (XIX/7), ulug (II/I 8, X/l, XXIX/9). ~udu~ «
~udug) + (XVII/12) şekli bir yandan eskicilliği gösterirken, bir yandan da
çok heceli kelimelerin sonundaki -g > -~ değişimine örnek olmuştur. Hece
başındaki -g-, oy-gan-ıban (VI/l) örneğinde korunmuştur.
lL. Yönelme hali eki (+ga / +ge) ve sıfat-fiil ekinin (-gan) başındaki -g /
-g birkaç örnekte düşmüştür: (arş+a (XXVII/2); yılın+a (XXI/2);
mescidler+e (XIV/LO); ilgin+e (XXI/2); ~uç-an (XIX/8); kün togandın
batarga (XXlx/7); ~amu (XXVI/6); ~attı (II/4); ~apu+sı+n (XI/8); bag+lu
(XXIII/l); il+i+n tutsa (XXVI/7); il+i+n+de (XIX/3). Diğer örneklerin
hepsi -g / -g'lidir. Ijır~aları kir çıggan (XIX/2) örneğindeki çıg-gan
kelimesinin kök ünsüzü g' lidir.
12. Ünsüz ikizleşmesi: ikki (II/3), yitti (II/6), sikkiz (XIX/4).
13. Yer değiştirme: ögren- > örgen- (XXV/S) .
14. ~o- (XI/7) / ~oy- (XI/4, 8) ve birle (1/4; VI/3, 7) / birlen (IIIL8;
XXVil, 3) kelimeleri her iki şekilde de bulunur.
IS. İyelikli hal çekiminde teklik 3. şahıs iyelik ekinden sonra gelen
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belirtme, yönelme, kalma ve aynlma hali ekleri bazan araya zamir n' sini alır:
yaş+ı+n (IIIIl) i yaş+ı+n+ı (II/3; VII/8), J:ıiil+i+n (II/18) i J:ıiil+i+n+i
(IIIL7), ilg+i+n+e (XXI/2) , yön+i+n+e (XV/8), öz+i+din (III30) i
öz+i+n+din (XV/9), suy+ı+n+dın (XV/9), yol+ı+da (II4) i yol+ı+n+da
(IV/2) gibi. Bu durum, öz+leri+n+ni (WI6) örneğinde çokluk 3. şahıs iyelik
ekinde de görülür.
16. Geniş zaman olumsuzluk eki -mas / -mes olmasına rağmen bilfiilinde -me-yür şeklinde görülür: bil-me-yür (VII/2).

llL.

Şekil

Bilgisi

1. Yapım Eklerinin Şekil Bilgisi
a) İsimden İsim Yapım Ekleri
1. +daş: ~arın+daş (IV/3).
2. +Jı~ i +lik; +lu~ i +lük: yalguz+lı~ (VI/3); ~ul+lı~ (VII5); giifil+lı~
(XXIV17); gar[b+lı~ (XIII4); yıl+lı~ (XIII7); yo~+lı~ (XIIII4); tekebbür+Zik
(XVII/7); min+Zik (XVIII7); tirig+lik VIII/9, XI/6); ~ul+lu~ (XXVI/1);
ulug+lu~ (XVIII2); künlük XXVII7).
3. +lıg; +lug i +lüg; +lı~ i +lik; +lu : iCti~iid+lıg (II/26); at+lıg (V/5,
X/3); camel+lıg+lar (IV/8);iriidet+lıg (X/7); mung+lıg (XX/I); ciin+lıg+lar
(VIII7); mung+lug (VIIII4); ~ut+lug (XV/8); tür+lüg (XXII/3, 4); ziir+l*
(1/4); aya~+lı~ (lV/6); J:ıa~+lı~ (VII/2); şoJ:ıbet+lı~ (XXIX/l9); balvef+lı~
(XXIX/19); renk+Zik (XXIV/4); şıfat+Zik (XXIX/l9); bag+lu (XXITIlI).
4. +sız i +siz: fiiCat+sız+ın (X/8); cıŞ~+sız (XIII6); san+sız (XXI/9);
ciin+sız (IV16); şek+siz (IIII6); baber+siz+ler (IIII7); nediimet+siz (IIIII);
iriidet+siz (X/7).
5. tang+la+gı (VIIII).
6. +çı: şefiiCat+çı (XXIV/2); yol+çı (XXIV/3).
7. +aç: yalang+aç (XXIL5); ~alduv+aç (XXIl5).
b) İsimden Fiil Yapım Ekleri
1. berk+i-t- (IIII9).
2. bag+la- (IV/5, 6); yo~+la- (II/21); mung+la-ş- (XXII17); söz+le(XXIIl2); acıg+la-n- (II14).
3. mengz+e- (XVIII2); biz+e-t- (XXIl3); tüz+e-f- (XVIII5).
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c) Fiilden İsim Yapım Ekleri
1. töşe-k (XXI/S); buyr-u~ (II/12, XXVI/2); yaz-u~ (VI/3).

2. ~or~-un-ç+ı+dın (V/4).
3. yag-mur (XXVIII6).
4. öl-üm (VIII7).
S. sor-ug (VIII/1.-9); sın-ug (X/l).
6. uy-~u (XIV/8).
7. obşa-ş (XXV/6).
8. ~ongş-u ~on-um (XXIV/6).
9. uç-~un (XXVI/2, XXVIII6).
10. uya-t (VIII/7).
lL. bog-uz (XXVII/S).
d) Fiilden Fiil Yapım Ekleri
1. -ı1/-il: yıg-ıl- (III6, 23); aç-ıl- (IIII2, IX/4, XıVn); at-ıl- (XIV/8); ayrıl- (IV/4)~ yar-ıl- (VIII4); ır-ıl- (VII/S); ya~-ıZ- (XII/S); yıJs;-ıZ- (XIII/2); arı-l
(XIV/4); seç-il- (XıVn); tik-il- (VII/S); iç-il- (xıvn); tir-il- (XIV/9); tüz-il(XIV/IS); buz-ul- (XIV/IS), üz-ül- (XIV/IS).
2. -n; -ın; -an: sı-n- (IX/3); yasta-n- (III/3); bagla-n- (XVII/22); uZa-n(XX!3); arı-n- (XIV/2); dola-n- (XX/3); örte-n- (II/12); sıg-ın- (IIII8); al-ın
(XIV/2); bol-ın- (XIV/2); buZ-ın- (XX/4); um-an- (XXIII/4); *ötü-n- (IX/3).
3. -t; -ıt: ay-t- (III19); yasda-t- (XVII/8); yaru-t- (XVII/S); yörü-t(XXVII/S); bize-t- (XXI/3); uza-t- (XXII3); tüze-t- (XVII/S); sayra-t(XXIL4); berki-t- (II/19); a~-ıt- (XII/5).
4. -dur-ı-dür; -tür: aç-dur- (XXI/4); sol-dur- (XIX/LO); min-dür- (IV/6);
bil-dür- (XXIII7); öl-dür- (XIX/lO); yil-dür- (IV/6); kiy-dür- (XVII/ll); istür- (XXIL4); kitür- (kiltür- ) (IV/S, 6).
S. -ş; -üş; -ur: yörü-ş- (XXVII/6); mungla-ş- (XXIII7); yügür-üş- (IV/8);
tapş-ur- (IV/3).
6. -ız; -uz: a~-ız- (VII/8) / a~-uz- (VIII/4).
7. -ka: *çay-~a- (IV/4).
2. Çekim Eklerinin Şekil Bilgisi

a) İsim Çekimi
Geniş Zaman:
Teklik
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ı. Şahıs: /r-ulı-min

(XXIXIl3); pülı-min (XXIXIl3); yili-min
(XXIXIl3); tirig-min (XII/6); /r-ul-min (XXVI/2); bay-min (XXII/S); çıgay
min (XXII/S); Tafigrı-min (XVII/8); Ral;ım-min (XXIV/7); güstal:J-min
(XXI/7); min-min (XVII/7).
2. Şahıs: bızar-sin (XVII/3, 4); İzim-sim (XVII/2); Al;ad-sin (XVII/I);
birgen-sin (XVII/6); sin-sin (XXIII/2); munda-sin (XIII/7); anda-sin
(XIII/7).
3. Şahıs: mul;al ol (XlVIII); arşun ir-ür (VIS); gafil ir-ür (VII/I); (Ömer
durur (XVIII i 6); lal;d durur (VI/2); arıg durur (XVIII4); (ıyan turur (IIlIS);
/r-ullu/r- turur (XXVI/1); ?,ikri turur (XX/6); zekat turur (VI/2); ol turur
(XXVI/2); ma/r-amı+dur (X/6); /r-uşı+dur (XXI/ıS); atı+dur (V/3)~ /r-ul+dur
(XIXIlO); bar+dur (XX/4, XXVI/4); munda+dur (XX/S); anda+dur
(XX/S); efsane+dür (XVIII/S); ma(rifet+d,ür (XVIII/3); difigiz+dür
(XVIII/4); otuz ming+dür (XVIII/1.-3); lal;d+dür (VI/2); yo/r-+tur (II/S, 6;
XXVI/4).
Çolduk
1. Şahıs: biz Mul;ammed ümmeti-miz (XXVI/6).
Geçmiş

Zaman:

Teklik
3. Şahıs: yaIJşl ir-di (XXVIII7); sultan ir-di (II/17);
Çolduk
1. Şahıs: aya/r- ir-dük (XV12); /r-urug ir-dük (XV/2).

(ıyan

ir-di (II/I 7).

Şart:

Teklik
2. Şahıs: mü)mİn ir-seng (VI/4); (aşı/r- ir-seng (I/2; XVT/~),
3. Şahıs: bar ir-se (XXII/2); yo/r- ir-se (XXVIII/S).
Çolduk Elderi:
+lar I +ler: yılan+lar (V/S); canlıg+lar (VIIl7); evliya+lar (II/6); dost+lar
(I/4, II1l); şÜfı+ler (II/ll); tün+ler (II/7); iş+ler (II/IS); kök+ler (II/I 3); ölgen+ler+ni (VII/4).
İyelik Ekleri:

Teklik
i
1. Şahıs:
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+m; +ım i +im; +um i + üm: baba+m (II/IS); Tangrı+m (II/12); İge+m
(XXIX/I); İzi+m (XXıVn); ad+ım (VIII/7); Ciger-güş+ım (II/9); yaş+ım
(VIII/4); baş+ım+dın (IV/4); aya~+ım+ga (IV/4);ferzend+im (III9); Cömr+im
(VIII/6; XXVII/1); pır+im (II/9); şeylJ+im (III/S); söz+im+ni (XlVIIS);
öz+im+ni (xıVııs); köz+im+ni (xiVllS); iş+ler+im+ni (IV/2); yir+im+din
(IV/4); kökrek+im+e (IVIS); küç+üm (VIIı/5); dost+um (IX/I); yaz-u~+um
(XXV/9); iste-dük+üm (XX/1); öz+üm (XXV/9); köngl+üm (XX/3);
söz+üm (XVIII23);
2. Şahıs:
+ng; +ıng i +ing; +ung i +üng: zehre+ng (VIII4); seccade+ng (XIV/13);
azu~+ıng (VI/2); çerag+ıng (VI/I); yazu~+ıng+ge (VI/3); niyaz+ıng+nı
(VI/5); cömr+ing (VII/3);öz+ing+ni (XVI/5); köz+ing (XXı/5); köngl+ing
(VIII5); ogl+ung (XVII/I); batın+ıng+dın (IIII9); azu~+ung+nı (XXVII/7);
öz+üng+din (l/3); cift+üng (XVII/1); köks+üng+e (VII/5); öz+üng+ni
(XXVII/7).
3. Şahıs:
a) +ı i +i: ~apug+ı (XIV/7, XVII/22); yorug+ı (XXIX/9); ulug+ı
(XXIX/9); mung+ı (IV/9); yol+ı+n (II/4); yaş+ı+nı (III/3); su+y+ı+n+dın
(XV/9); dergah+ı+ge (III/3); ying+i (IV/4); menzil+i+ga (IV/3);
IJal+i+n+din (XII/4); bengz+i (XıXn); öng+i (XXVII/3); iç+i+de (II/4);
birbir+i+din (III30); ?,ikr+i+n (III7); yön+i+n+e (XVIS).
b) +sı i +si: ~apu+sı+n (XIIS); ya~a+sı (IV/4); orta+sı+da (II/3);
~ışşa+sı+nı (II/I); öz+ge+si (VII/S); Kacbe+si+dür (III/6); üze+si+n+de
(XXIV/5).
Çokluk
1. Şahıs:
+ıınız: song+ımız+dın

3.

(XXVIIl3);

sırr+ımız

(XIV/9).

Şahıs:

+ları

i +leri:

batın+ları

(II/3L); tiri+leri (V/4); ferzend+leri (IlliS);
öz+leri+n+i (ILLLL); öz+leri+n+ni (II/16). Ayrıca (II/24)'te günahlarınıng
yerine güniihlarnıng biçimi kullanılmıştır: günah+lar+nıng tagdın agır ötüp
bolmas.
Hal Ekleri:
1. Yalın Hal
Eksizdir.
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2. ilgi Hali:
a) +nıng i +ning: ciin+nıng (XVIII/4, S); 'ış~+nıng (XVil, 8);
Ba'zılar+nıng yürek bagrı (MOI II/29); mel'ün+nıng rengi (II/S);
İbriihlm+ning ~ışşasını (lI/2); mürld+ning Ka'besidür (IlI/6); iren+ler+ning
(III/7); söz+ning (V/6); tiriglik+ning (VIII/9); min+ing (VIII/4, 7); sin+ing
(VI/3); anıng (V/S; lXI6).
b) +ıng i +ing: anzng (VIS, lXI6); !Jayr+ıng (xiV/lS); tarl~t+ıng (XlI/2);
lJ"iice Al;ımed+ing derdi (lI/2); sin+ing birle (VI/3); min+ing işim (VIII/4).
c) +nı i +ni: Söprl bal~+nı demi (II/29); Ba'zılar+nı yürek bag rı (II/29);
anı ~lur nikü atı (XXVI/S); İrenlerni bi?,metiga bolsang müdiim XXVI/8.
3. Belirtme Hali:
a) +nı i +ni: ~ışşa+nı (II/19); bal~+nı (II/29); 'arş+nı (II/3l); ciin+nı
(II/ID, IVil); adag+nı (XII/ID); o~+nı (II/24); munı (II/8); anı (II/LO, VI/I,
VII/2); tamug+nı (VI/6); alganlar+nı (II/2I); tütl+ni (I/2); veZl+ni (II/6);
tingiz+ni (XVII/12); yirni (XVII/S); böz+ni (IVIS); söz+ni (II/27); kün+ni
(VII/I); bizni (II/21, IV17, XXIII17); kim+ni (III/3); öz+leri+n+ni (IIIl6);
ölüm+ni (VI/I); kirgen+ni (XVIIL7); özüng+ni (XXVIIl7).
b) +n; +ı i +i : ~ul+ı+n (II/2); ~apug+ı+n (XlVII); yaş+ı+n (Illll);
yol+ı+n (II/4); ?,ikr+i+n (II/7); il+i+n tutsa (XXVI/7); yaş+ı+n+ı (III/3);
?,ikr+i+n+i (II/8); sin+i (LXII, XXVII).
c) küy- fiilinin yönelme halli tamlayıcı ile kullanılması: Seher ~uşına
rüygenler (XVI/6).
4. Yönelme Hali:
a) +ga I +ge; +a I +e: lfa~+ga (II/24);jabrl+ga (I/S); İbriihlm+ga (lI/19);
'AzriilZ+ga (IVil); dervlş+ler+ga (XXIIIS); I;ıazret+ga (XIV/8, XV/4);
yazu~ıng+ ga (XVI/7); su+ ga (II/4); aya~ım+ ga (IV/4, S); yol+ ga (II/2);
ot+ga (xıVııı); yuma~+ga (IV/4); ~udu~+ga (XVII/LL); kün tuganaın batar+ ga (XXIX/7); ~ılur+ ga (XII/9); gür+ ge (II/28); ma~şüdı+ge (II/S);
'arş+ge (II/14); gam+ge (lI/14, 2S); dergiih+ı+ge (III/3); şan'at+ı+ge (lI/28);
Al;ıad+ge (XIXIS); lal;ıd+ge (VI/I); yir+ge (II129); yazu~ıng+ge (VI/3);
sar;+ge (III/6); ~ôyn+ı+ge (II/20); biz+ge (VI/6, XXVII); tile-gen+ge
(XV/2); eglen-ür+ge (XVII/I 3); dergiih+ıng+a (III/8); ciiş*+a (X/9);
~apug+a (XXIIIil, 7); buyrug+ı+n+a (IIIl2); munga (II/XIX); sanga
(XXVII); anga (IIIIS, XXI/6); eving+e (XV/8); kökrek+im+e (IV/8);
köks+üng+e (VIIIS); yön+i+n+e (XV/8).
b) +~a i +ke: lfa~+~a (lI/24, 29); kok+ke (VIIIS); iç+ke (XXV/4).
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c) ducii ~ll- ve başla- fiillerinin belirtme halli tamlayıcı ile kullanılması:
Min garıb+ni duca ~ılıng (11/33); sansız ~uş+nı başlar-min (XXIl9).
S. Kalma Hali:
+da / +de: tarl~at+da (X/7); dünyii+da (VIIIII); cihiin+da (1/4); yol+da
(IV/2); ara+da (XIV/1.-18); aldı+da (lI/24); yol+ı+da (I/4); ya~du~+da
(XVII/9); atdu~+da (XVII/9); anda (IV/6; VIL, 2; munda (VI/S; VIII/8, 9);
VI1/4, 5; yol+ı+n+da (IV12); va~t+ı+n+da (XVI/ll); biig+ı+n+da (XIII 2);
f:ıiilet+de (IV/I); nedamet+de (11/25); nediimed+de (Illll); til+de (I11/9);
dil+de (ILIL8; IIL/9); kün+de (VII/3); kök+de (Il/22); yir+de (II/22);
sef:ıer+de (I/l); ~ıyamet+de (VILI/4); iç+i+de (11/4); şobbet+i+de (IlI/7);
iiyet+i+n+de (111/7); f:ıazret+ing+de (IILII); üze+si+n+de (XXIV/S); min+de
(11/22); sin+de (11/22; VIlS)
6. Aynlma Hali:
/ +din: evliyii+dın (II/S); lfa~+dın (11/26, 27); carş+dın (Il/8);
ana+dın (IX/6); tavar+dın (VII/S); suw+dın (XVII/6); ~amug+dın (XvııS);
baş+ım+dın (IV/4, S); song+ımız+dın (XXVIL/3); art-ma~+dın (VII/S);
mundın (I11/9); andın (IIIIS, V/3, VIl8, IX/3); neciiset+din (IV/4); iibiret+din
(VIII/3); kök+din (1I/6, 14); köz+din (VII/8, VIII/4); iren+ler+din (Il/2);
yir+im+din (IV/S, 6); cilm+i+din (1I/17); öl+mes+din burun (Il/30);
örgen+miş+din song (XXV/S); min+din (VIIL/7); biz+din (II/2l);
birbir+i+din (11/30); öz+üng+din (1/3).
+dın

7. Vasıta Hali:
+n; +ın / +in: birle+n (IIIL8, XXVil, 3); tiiCat+sız+ın (X/8); vücüd
+sız+ın (XIlI/3); öz+in (V/l);Cibret köz+in ba~gan-sin (XV/20).
8. Eşitlik Hali:
+ça / +çe: munça (VII/4, XXVIIII4).
andag (111/2, V/S), anda~ (XXVIl4).
9. Yön Gösterme Hali:
+ra / +re: iç+re (V/6, IX/2, X/9); song+ra (III/S, IX/3, XXVII/23).
10. Karşılaştırma:
+rek: yig+rek+i (XVII 4); köp+rek+i (XVIl4).
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11. Aitlik eki:
+Ip, +ki: tanglagı (VII/I); asmandaki (1I/14).
b) Fiil Çekimi

1. Çekimsiz

Şekiller:

a) Sıfat-fıiller
I. -gan i -gen; -an; -I.can i -ken: yıgla- gan (llIIl7); ur-gan ahı (II/LL); bolgan+ga (XVI/2); ay-gan+nı (XVII/7); ~ıl-gan+ım+nı (VII/6); al-gan+lar+nı
(II/2l); al-gan+ları (1I/20); yastan-gan+lar (II/3); tut-ma-gan+lar (VII); şek
kil-tür-gen (II/19, llI/4); baZiş bol-gen (llI/S); öl-gen+ler+ni (VII/4); tilegen+ ge (XV/2); kül-gen+leri (II/20); tile-gen+ ge (XV/2); tizin ~uç-an
(XIX/8); kün tug-an+dın batarga (XXIX/7); at-~an o~nı (II/24); candın kiçken (II/9, 14); kis-ken zaman (II/S).
2. -du~ I -dük: tutun-du~+ı (XVIIilO); kişne-dük+i (XXIV/4); istedük+üm (XXil).
3. -gu : ç*-gu va~t (XVII/21)o
4. -ar I-er; -ur; -mes: cAşı~ ol-ar hem öçer (XXVIII/3); öter zaman
(XXI/2); yat-ur yiring (VI/2); bar-ur yiring (VI/2); öl-mes+din burun (II/30);
di-mes canlarga (II/3).
S. -mış I -miş: az.:.mış+lar+nı (XXV/3); ör-gen+miş+din song (XXVIS).
6. -guçı I -güçi: can al-guçı (XI/6); bildür-güçi Cebbar (XXIIL7).
b) Zarf-fiiller
1. -ban I -ben; -ıban I -iben; -uban I -üben: yıgla-ban (VII/8); uyu-ban
(XV/4); di-Jıen (VLLI/4); bagla-ban (XVI/3); can tart-ıban (IV/2); tut-ıban
(XV/3); yad ~ıl-ıban (VI/I); yıglaş-ıban (XXVII/6); oygan-ıban (VI/l); alıban (VI/S); öt-iben (XV/3); kül bol-uban (V/4); ~oy-uban (XV/4); öl-üben
(XIV/3); yörüş-üben (XXVII/6); yörüt-üben (XXVII/S).
2. -p; -ıp I ~ip; -up I -üp: ~ola-p (1I/29); yıgla-p (IX/6); ~uru-p (II/4, V/4);
yo~da-p (1I/2l); tile-p (II/26); di-p (II/9; ~ıl-ıp (II/2,12); başı ~ayt-ıp (II/3);
sıgn-ıp (LLI/8); ca~lı kit-ip (II/3); işit-ip (XIXil); işt-ip (LL/2, 8, 9); ilt-ip
(ıVn); kil-ip (1I/2l); oltur-up (XIX/1); kÖ'f-üp (LLI/LO); öt-üp (II/14); di-y-üp
(XXVI/S); yi-y-üp (IV/8); yügür-üp (II/30).
3. -may I -mey: duca al-may rüsv{i boldı (II/3); tın-may yatsam (IV/3);
zaman öt-mey labte labte beyni (II/S); taCam yi-mey (VIS); Şırat kiç-mey
(II/27).
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4.

-mayın i

-meyin: /ç.arar /ç.ıl-mayın (XllI/I); Tüni küni

tın-mayın

sin {aCat

/ç.ııgıl

(VI/I); garlblı/ç.nı çik-meyin bilmes (XW4).
5. -a: /ç.ov-a /ç.ov-a (VIII/8).
6. -u i -ü: yıgla-y-u (XI/I, 8); ti-y-ü (III/7, 8; V/1.-6); di-y-ü (XXVI/I,

5); ingre-y-ü (XI/I).
7. -y: ingre-y (XIII/I).
8. -gunça i -günçe: /ç.ıl-ma-gunça (Xl1.-9); yör-günçe (XII/6).
9. -ga1ı: can al-galı (IVil).
10. -arga; -urga I -ürge: kün tugandın bat-ar+ga (XXIXL7); /ç.ıl-ur+ga dip
(XII/LO); eglen-ür+ge (XVII/13).
10. -d~da: at-duMa (XVIIl9); ya/ç.-duMa (XVIII9).
2. Çekimli Şekiller:

Belirli Geçmiş Zaman:
Teklik
ı. Şahıs: -dım-min;

-dum-min; -dım I -dim; -dum: bul-dım-min (XXII);
(XIII/I, 2, 8; XXII); {aleb /ç.ıl-dım-min (XIII/6); yat-dım-min
(XIII/5); /ç.ol-dum-min (XIII/4); yul-dum-min (XXil); bol-dım (XXIII;
XXIIIO); /ç.oy-dım (II/18); iç-dim (IV/2); bir-dim (VIII/3); kil-dim (III/8,
XXIIIO); kiz-dim (VIII/8); yüz-dim (VIII/8); /ç.oy-dum (IIIL8); unut-dum
(XXI/lO); bol-dum (VIIIIIlI); bol-ma-dım (Xl8); /ç.ıl-ma-dım (VIII/6); a/ç.uzma-dım közdin yaşım (VIII/4); tuy-ma-dım (VIII/6).
2. Şahıs: -dillg; -tıllg I -tillg: bildür-ding (XVII/6); yarat-tıng (XVII/5);
yarut-tıng (XVII/5); tüzet-ting (XVII/5).
3. Şahıs: -dı I -di; -tı I -ti: ur-dı (II/8, 13; XIII/8), yum-dı (XIII/5); tug-dı
(006); yıgla-dı (II/9); sun-dı (lI/12); uç-dı (XVII/9); at-dı (XVIII/8); /ç.oş-dı
(XVII/24); yarat-dı (VII, 2; VI/6); tol-dı (II/LO); bol-dı (II/3, 10, 12, 26;
III/I; V/6; IXL2; Xl8); bilgür-di (XVII/21); kül-di (II/22); kiç-di (XVII/20);
kör-di (IXL4; XXI/16); tile-di (XIII/8); indür-di (XXIXII); öl-di (II/30); tüş
di (II/5); bas-tı (IX12); tut-tı (II/14; XXIXL2); uç-tı (II/5; XXVII/2); /ç.aç-tı
(II/5); so/ç.-tı (II/29); tap-tı (XXVI/3); yasdat-tı (XVII/8); mung laş-tı
(XXII/7); naCre tart-tı (II/9); şev/ç.ı art-tı (II/9); tüş-ti (II/5); öt-ti (XXVI/3;
XXIX/3); kiç-ti (VIII/6); lJaber yit-ti (II/8); kökke yit-ti (II/8); /ç.o-ma-dı
(II/7); /ç.al-ma-dı (003); /ç.oy-ma-dı (VIII7); mal:ıbüb /ç.ıl-ma-dı mu (001); bolma-dı mu (IXl7); bar-ma-dı mu (IXl2 ); tol-ma-dı mu (IXL7); kil-me-di mü
(IXll).
bol-dım-min
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Çokluk
ı. Şahıs: -du~ i -dük; -tu~: lç,al-dulç, (XXIII/4); lç,ıl-dulç, (XViS); aç-dulç,
(XVIS); lç,ur-dulç, (XV/3); aş-dulç, (XV/6); tuş bol-dulç, (XV/2); uç-dulç, (XV/3);
tap-dulç, (XVn); kör-dük (XVIS); bil-dük (XVIS); kiz-dük (XV/6); tüş-dük
(XV/8); iç-dük (XVII); kiy-dük (Xvn); kil-dük (III/8); tur-tulç, (XV/3); lç,ıl
ma-dulç, (I/4).
3. Şahıs: -dılar I -diler; -tılar/-tiler: ur-dılar (II/LL); ayt-tılar (W23); büktiler (II/23); berkit-tiler (II/19); terk. it-tiler (IX/S); sök-tiler (II/23); lç,oy-madılar (IXIS); öl-me-diler (XW3).

Belirli Geçmiş Zamanın Şartı:
Teklik 3. Şahıs: -dı ir-se I -di ir-se:
(XXVII/2).

lç,ol-dı

ir-se (XVI/1); kir-di ir-se

Belirsiz Geçmiş Zaman:
Teklik
2. Şahıs: -ıp-sin; -gan-sin I -gen-sin: lç,ıl-ıp-sin (VII/6); tut-gan-sin
(XVWI7); tarllç,atnı aç-gan-sin (XVWI9); S4ll arslan lç,ıl-gan-sin (XVII/16);
(ata bir-gen-sin (XVW6).
3. Şahıs: -ıp-dur; -mış I -miş: yarat-ıp-dur qX/ı); uzat-mış (XXI/3);
yarat-mış (XXI/3); yaratıl-mış (VIS); tüz-miş (XXI/1); bizet-miş (XXI/3).
Çokluk
3. Şahıs: -ganlar I -genler: taşla-genler (XXIXllS); başla-genler
(XXIX/IS); uşla<genler> (XXIXlIS); tut-ma-ganlar (VII).
Belirsiz Geçmiş Zamanın hikayesi:
Teklik 3. Şahıs: -p irdi; -gen irdi: di-gen irdi (IV/9); yıgla-p irdi (W27).
Geniş

Zaman:
Geniş .zaman eklerinin (-r; -ar / -er; -ir; -ur / -ür); kullanılışı kanşıklık
gösterir. Sonu ç, g, lç" p, V, y, Z ünsüzleriyle biten fiillerde geniş zaman eki
-ar / -er; Ş ile bitenlerde -ur / -ür' dür. Sonu n, I, r, t ünsüzleriyle biten
fiillerde ise hem -ar / -er hem de -ur / -ür, gelir. Köter- fiiline ise -ir eki
gelmiştir. Ünlüyle sona eren fiillerde ise geniş zaman eki -r' dir. Ti-, bilmeve tangla- fIillerinde geniş zaman eki -yur / -yür « -y-Ur)'dür.
ört-er (XXV/3); lç,ayt'ar-min (XXVI/2);, art-ar (XXV/3); kit-er-min
(VIII/1); it-er irdi (W8); uç-ar-min (XXI/9); :uy-ar-sin (XXVIII/3); yalç,-ar
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(V/3); uç-ar (II/31); yan-ar (XII/5); ralJmet yıg-ar (X/3); yag-ar (XXVI/8;
XXVII/6); tap-ar (III/3); al-ar (XXVII17); köy-er (XII/5); köy-er-sin
(XXVI/2); kiy-er-sin (XXVIII/1); siv-er-sin (XXVIIII4); kiz-er (XLXL7); öç, er (XXVIII/3); kiç-er (XXVII/3; XXVIIII3); sip-er (IIII3); öp-er (llI/3); yatur OCXIXIl6); yat-ur-sin (XXI/5); sayrat-ur (XXI/4); örten-ür-sin
(XXVIIII5); açdur-ur (XXIl4); ~ıl-ur (I/2); ~utul-ur (VIII7); yarıl-ur (VII/4);
bulın-ur (XXL4); yafigıl-ur (XlVilO); o~-ur (XXI/5, 7); ükneş-ür (XXII/1);
istür-ür (XXI/4); üzül-ür (XIV/15); tüzil-ür (XIV/15); bil-ür (II/I 5); tafiglayur (VIII2); ti-yür (XXVI/2); bil-me-yür (VII/2); köter-ir (XV/8).
Teklik
ı. Şahıs: -r-min; -ar-min / -er-min; -ur-min / -ür-min: başla-r-min
(XXI/9); ~ışla-r-min (XXIl9); uç-ar-min (XXI/9); kit-er-min (VIII/1); ayt-urmin (XXV/6); bil-ür-min (XxiV17).
2. Şahıs: -r-sin; -ar-sin / -er-sin; -ur-sin / -ür-sin: di-r-sin (XXIII2); yörü<r>-sin (1/3); sözle-r-sin (XXII/2); ~oy-ar-sin (XXVIII/1); uy-ar-sin
(XXVIII/3); köy-er-sin (XXVI/2); kiy-er-sin (XXVIII/1); siv-er-sin
(XXVIII/4); yat-ur-sin (XXI/5); örten-ür-sİn (XXVIII/S); yan-mas-sin
(XVII/23); bil-mes-sin (XVIII/1); al-mas mu-sin (VI/4); tut-mas mu-sin
(VI17); ~ılmas mu-sin (VI/I); bir-mes mü-sin (VI/2); bil-mes mü-sin (VI/3,
8).
3. Şahıs: -r; -ar / -er; -ir; -ur / -ür; -yur / -yür: yaru-r (X/4); yıgla-r
(XXI/14); sözle-r (XlXl7); afigla-r (XIVIL8; XXI/14); ya~-ar (V/3); uç-ar
(II13 1); yan-ar (XII/5); ralJmet yıg-ar (Xl3); yag-ar (XXVI/8; XXVIII6); tapar (III/3); al-ar (XXVII/7); köy-er (XII/5); öç-er (XXVIII/3); kiz-er
(XIX17); kiç-er (XXVII/3; XXVLLI/3); sİp-er (III/3); öp-er (III/3); köter-ir
(XV/8); güllerini açdur-ur (XXI/4); ~ıl-ur (I/2); ~utul-ur (VII/7); sayrat-ur
(XXI/4); yarıl-ur (VII/4); bulın-ur (XX/4); yafigıl-ur (XlVilO); o~-ur
(XXI/5,7); yat-ur (XXIXlI6); ükneş-ür (XXII/I); istür-ür (XXI/4); üzül-ür
(XIV/15); tüzil-ür (XIV/15); bil-ür (II/IS); tafig la-yur (VII12); tİ-yür
(XXVI/2); atıl-mas (XIV/8); bolın-mas (XIV/2); bolun-mas (XIV/4); sagın
mas (VII/I); yol tapıl-mas (II/17); sın-mas (Xl1); bar-mas-dur (XV/8); hiç
kim bil-mes (II/17); tıyıl-mas (XLXL5); di-mes (XI/3); kit-mes (XIV/8); bilme-yür (VII/2); al-ur mı (XI/5); uy-ar mu (XI/3); kiy-er mü (XI/4); köy-er
mü (II/2);
Çokluk
3. Şahıs: -rler; -urlar / -ürler: yile-rler (XIX/8); yörü-rler (Xll/6); ~ıl-urlar
(XIX/8); ~ol-mas-lar (XIXL9); bil-mes-ler (XIV/I 7).
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Geniş Zamanın

Hikayesi:
Teklik 3. Şahıs: -ar ir-di / -er ir-di: yığla-r ir-di (II/27); it-er ir-di (II/8);
bil-mes ir-di (V/6); ciimın al-mas mu-dı (Il/21); rüsvii ~ıl-mas mu-dı (II/21);
alğanlamı bil-mes mü-di (Il/21).
Çokluk 1. Şahıs: -mes ir-dü-k: bil-mes ir-dü-k (XVII/6).
Geniş Zamanın Rivayeti:
Teklik 3. şahıs: -ar ir-miş / -er ir-miş: ~aç-ar ir-miş (XXVII/4); bil-er irmiş (XXVII/4); sür-er ir-miş (XXVIl/4); kil-er ir-miş (XXVII/4);jUrşat birmes ir-miş (VIII/I); bil-mes bol-ur (XXIX/8).

Geniş Zamanın Şartı:

Teklik 3. Şahıs: -ur-sa; er bol-sa; - ur bol-sa: a~t-ur-sa « a~ıt-ur ir-se)
(XII/S); ciinnı al-ur bol-sa (IV/I); öl-er bol-sa (XXVI/S).
Gelecek Zaman:
Teklik
ı. Şahıs: -ğay-min; -ğu-m: ~ıl-gay-min (IVil); bir'al-gay-min (VIII/1);
bol-gu-m diyü (III/7); bol-gu-m tiyü (III/8).
2. Şahıs: -key-sin: kiç-key-sin (XVII/18).
3. Şahıs: gay / -gey; -~ay / -key; -gu-sı / -gü-si; -kü-si: al-gay (II/2); salgay (II/2); ~ıl-gay (II/2, 32; XXV/4); bol-gay (VIII/4; XXV/5, 7); tikil-gey
(VII/5); kör-gey (II/31); nidii kil-gey (V/4); tiril-gey (XIV/3); di-gey
(XXV/8); aç-~ay (XIVil); uç-~ay (V/4); ~uç-~ay (V/4); kiç-key (XIVil); içkey (V/4); Şıriit üze kiç-kü-si Bürii~ bol-gay bu ~ur)iin (XXIV/3); ~al-gu-sı
yo~ (VI/3); kir-gü-si yo~ (VI/3); bar-gu-sı yok (VI/3); bol-ma-gay (XIVIl4);
tol-ma-gay (XIVIl4); eylen-me-gey (XXV/3); kör-me-gey (XI/3).
Çokluk
ı. Şahıs: -gay-biz: ~ıl-ma-gay-biz (XVn).
3. Şahıs: -gay-lar / -gey-ler: yıgla-gay-lar (IV/3); ısıt-gay-lar (IV/4);
tapşur-gay-lar (IV/3); çay~-gay-lar (IV/4); agna-gay-lar (IV/3); kitür-gey-ler
(IV/S); sor-ma-gay-lar (VII/6).
Gelecek Zamanın Hikayesi:
Teklik ı. Şahıs: -gey-dim: yitür-gey-dim (XIV/I 8).
Teklik 3. Şahıs: gay ir-di / -gey ir-di: tug-ma-gay ir-di (XIVIl6); in-megey ir-di (XIVIl6); kilmegey irdi (XIV/16).
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Emir:
Teklik
ı. Şahıs: -y; -ay / - ey; -ayın / -eyin; -yin: beyan iyle-y (II/l); cıyan iyle-y
(IIil); uç-ay (X/S); lr-uç-ay (X/S); kör-ey (II/7); iç-ey (X/S); min ayt-ayın
(II/19); yad iyle-yin (XXVII/l).
2. Şahıs: fii! kökü; -gıl / -gil; -lr-ıl / -kil: yarlalr-a (XXV/7); sözle (V/6); olr-ı
(XXV/6); olr-u (XXIV/2; XXV/8); yalr--gıl (XIV/ll); yılr--gıl (XlVill);
yarlalr-a-gıl (XXV/9); ay-gıl (III/9; VI/I; XI/6); bol-gıl (I/l, 3,4; XII/7);
salr-la-gıl (XXI/13); yan-gıl (I/S); ur-gıl (II/7; viiS); naCre ur-gil (I/2); ingregil (I/l); bil-gil (XXV/S); kör-git (I/2); yör-gil (VIII/I); lr-orlr--lr-ıl (III/7); kiçkil (III/9); di-me (VII/6); lr-oy-ma-gıl (XXIII/7; XXVIII/2); sun-ma-gıl
(XXVIII/2); salr-la-gıl (XXI/I 3).
3. Şahıs: -sun / -sün: beter bol-sun (II/22); ayt-sun (V/6); sor-sun (V/S);
kit-sün (III/lO); min-sün (IX/l); örten-sün (V/3); yi-sün (XXIXIlO); iç-sün
(V/3, 4); kil-sün (XXVII/3); inan-ma-sun (XVI/4).
Çokluk
ı. Şahıs: -alı; -alıng: bar-alı (XXIX/14); al-alı (XXIXIl4); tur-alı
(XXIX/14); bar-alıng (XXIXl14 BK, DR); al-alıng (XXIXL14 BK, DR);
bol-alıng (XXIXL14 BK, DR).
2. Şahıs: -ng; -ang; -ıng / -ing; -ung / -üng: yıgla-ng (II/2); olr-u-ng (II/19);
sor-ang (II/I 8); lr-ulalr- sal-ıng (II/I); sun-ıng (II/28); balr--ıng (XXI/2); ayt-ıng
(XXVI/I); bil-ing (II/4); kör-ing (II/7, XXI/I); bol-ung (II/6, 9, 11, 16, 21);
sor-ung (II/18); tur-ung (II/13, 29); kör-üng (II/7' 31; XXVI/3); kül-üng
(II/26).
Şart:

Teklik
ı. Şahıs:

-sam / -sem: ay-sam (XIII/7); yat-sam (IV/3); öl-sem (IV/3);
(IV/4); diy'al-ma-sam (IV/7); bara'l-ma-sam (IV/8).
2. Şahıs: -sang / -seng: unut-sang (XXV/S); bol-sang (VILS; XXVI/8); 01sang (XIV/12); lr-ıl-sang (XIV/12); di-seng (Xl2); bil-seng (XIVIl2; XXV/3,
7); yör-seng (XXVI/8); kör-seng (VII/4); min-seng (XXV/6).
3. Şahıs: -sa / -se: tug-sa (XVII/22); bas-sa (XXIXIlO); sal-sa (II/2);
adaş-sa (II12); ah ur-sa (IIilS); bar-sa (II/32); olr-u-sa (XXIV/l); di-se
(XZVI/2); kör-se (VII/4); kiltür-se (III/6); in-se (XVII/22); min-se (VII/S);
bol-ma-sa (III17); ur-ma-sa (XII4); lr-oy-ma-sa (XII4); bir-me-se (XVIII/12);
di-me-se (XII4).

ayrıl-ma-sam
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Çokluk
3. Şahıs: -salar / -seler: o/f;u-salar (XXV/3); /f;oy-salar (IV17); iç-seler
(XXIII/S); kitür-seler (IV/6); mindür-seler (IV/6).
Gereklik:
Kirek kelimesi, şart çekimiyle birlikte kullanıldığında gereklik bildirir:
tur-sa kirek (XII17); öl-se kirek (XII/6); bil-se kirek (XII/4); al-sa kirek
(XLIIIO); bil-sek kirek (XLIII); /f;ıl-sek kirek (XII/1); kirek bol-sa (Xl9).
-p zarf-fiili, bol- /01- fiiliyle imkansızlığa işaret eden olumsuzluğu, turfiiliyle hareketin sürekliliğini, bar- friliyle uzaklaşmayı belirtir: tamiim ol-mas
(Xl6); kiç-ip bol-mas (Xl2); tap-ıp bol-mas (II/24); min-ip bol-mas (Xl3); ötüp bol-mas (II/24); di-p tur-dı-lar (IILII); kükre-p tur-gay (XXVIII6); avla-p
tur-gan-lar (XVI/6); /f;or/f;-up tur-ung (IILI 3, 29); öl-üp bar-sa-m (IVil).
-a / -e zarf-fiili, kör- fiiliyle çalışıp çabalamak, bir- fiiliyle hareketin
çabukluğunu belirtmek, al- fiiliyle iktidar ve olabilirlik için kullanılır: ayt-a
kör-gil (XXVIII7); al-a kör-gil (XXVIII7); /f;at-a kör-gil (XXVIII7); /f;oy-a
bir-di (IXL6); diy' al-ma-sam (IV17); İmiin alıp bara' l-ma-sam (IV/8).

Zamirler
Şahıs Zamirleri:
Teklik
1. Şahıs: min (III19, 33; IV/3); çekimli şekilleri: mining (VIIII4, 7); mini
(IV17); manga (XXIII4); minde (XXIIII, 2, S); mindin (VIIII7, XIXL9).
2. Şahıs: sin (1/2.-4); çekimli şekilleri: sining (VI/3); sini (lXII, XXV/S);
sanga (XXIIII6, XXVII); sinde (VIIS, XVIII2, XXIII2); sindin (XXII13).
3. Şahıs: ol (III22, XLIIIS); çekimli şekilleri: anıng (V/S, IA/6, XXIV/4);
anı "onun" (XXVI/S); anı "onu" (VII2, VIII2, XXV/S); anga "ona" (IIIIS,
XXIV/I); anda "onda" (lV/3, VIII4, 6; XIIII7, XXII/3); andın "ondan"
(III/S, VIIS, IXL3, XXVII2).
Çokluk
1. Şahıs: biz (IXl7, XXVI/6); biz MuJ:ıammed ümmeti-miz (XXVI/6);
bizni (11/21, IV/7, XXIIII7); bizge (VII6, XXVil, XXVIII4); bizdin 1II2L).
2. Şahıs: siz (III8); siZdin (lII18).
3. Şahıs: alar (XXVI/3); alarga (XIX/9, XXl8); olarga (XXl8 BK).
İşaret Zamirleri:

bu (1/3, III/8, IV/I, V/6); bul (11/19, 20; XXV/6);

munı

(II/8, Xl9);
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munga (IIIl9); munda (VI/S, VIII/8, 9; XIII/7); mundın (III/9); munça
(VW4); ol (I/l, IW9,lO); anıng (V/S, IXL6, XXIV/4); anı "onun" (XXVI/S);
anı "onu" (VI/2, VII/2, XXV/S); anga "ona" (III/S, XXIV/I); anda "onda"
(IV/3, VII/4, 6; XIII/7, XXII/3); andın "ondan" (IIIIS, VI/S, IX/3,
XXVI/2); alar (XXVI/3); alarga (XIXL9, XXL8); olarga (XXL8 BK); uşbu:
"(tam) bu" (X/9, XII/I, XVIL, XIX/2, XXVII/2, XXVIII/4); uşol: "(tam)
şu" (XI/3, XXVn).

Soru Zaınirleri:
ni (IV/1.-9, VIIil, XIII/8, XX/S); niçe (XXVI/3); niler (XXII/1); ni
üçün (I/3, XXVIII/1); kim (II/2, 17, XIVil, 3); niçük (VIIII4, XVII/23,
XXI/I); nitek (VLLI/4.-9); ~ayda (W3L, VII/2); ~aytadın (VW2); ~ayu (III/6).
Belirsizlik Zamirleri:
kimsedin (XI/S); nime (VII/6); hlç (II/L 7 , IV III, VIII/6); özge (VI/S);
yana (XI/S).
ı.

I:likmet
-.- -/-.- -/-.- -/-.İngregil caş~ sel).erde ol vişal-i yar üçün
Valih <ü>35 dıvane bolgıl ıe~~et-i dıdar üçün

İsı 2b

Sin l).~at caş~ irseng naCre urgil her şabal).
Bülbüli !ü!ıni körgil ne :tp.lur gül-zar üçün
3

Mest-i bı-bod bolgıl imdi sin özüngdin her zaman
Ni üçün murdar yörü<r>-sin bu bas-ı 36 murdar üçün

Zikr <ü> !aCat birle bolgıl I:I~ yolıda sin müdam
~ılmad~ dos<t>lar cihanda zarl~ dıdar üçün

J5:ul Süleyman yangıl imdi fal}ru fabrlga 37 niyaz
Şükr ~ll el-I}amdü 1i'lIah her zaman i~rar üçün

35
36
37

valih <ü>: vale>i isı / Ze?,?,et-i: Ze?,?,eti isı.
ljas-ı: ljası isı.
"Fakirlikfahnmdır. m'Hadis.
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113 8
isı 72a

MOI27a

isı 72b

J:Iikmet
1

Eya dostlar İbrahlmniilg ~şşasını
Beyan iyley 4ayran ~a1ıilg dostlarım a
Ijvace-Al}.medillg derdi elem guşşasını
CIyan iyley ~l~ sa1illg dostlarım a

2

Her kim iştip ~l~ salsa meded ~lgay
Rüz-ı maQ.şer şe~at ~hp ~uhn algay
Yol adaşsa hadı bolup yolga salgay
irenlerdin duCa ahilg dostlarım a

3

Söpn ba~39 duCa almay rüsva boldı
İkki calem ortasıda güm-riih boldı
Başı ~aytıp C~ kitip bI-rah boldı
Na-danlardın cibret a1illg dostlarım a

4

Söpn ba~40 ibrahlmnillg yohn tostı
Acıglanıp cehli birle suga bastı
Su içide İbrahlmnillg başın kisti
~oh ~urup ~attı bilillg dostlarım a

5

Kisken zaman ol meıcünnıilg rengi uçtı
Lacnet41 yagıp bI·hüş bolup ~anı ~açtı
Zaman ötmey la1Jte la1Jte beyni tüşti
Evliyadın 4~er ~hilg dostlarım a

38

F.

39
40

Söprl ball5:ı: Samir[ ball5: MOI II ortasıda: ortasında MOI.
Söprl ball5:ı: Samirl ball5: MOI i tostı: tosdı MOI II birle: birlen MOI II içide: içinde
MOI.
LaCnet: Metinde "n" harfi şeddelidir. II tüşti: tüşdi MOI.

Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar adlı eserinin 86. sayfasında
Ahmed-i Yesevl'nin küçük yaşta vefat eden İbrahim adında bir oğlu olduğunu
söyler. ~una karşılık K. Eraslan Mevlana Sajiyyü'd-dfn: Nesebname Tercümesi adlı
eserinin: 25. sayfasında İbrahim'in Türkistan'ın kuzeyinde bulunan bir köyün
sakinleri tarafından öldürüldüğünü belirtir. Bu hikmet, Eraslan'ın görüşünü
doğrulamaktadır.

41
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MOI27b

6

Evliyalar gayret lp.lsa (alem köygey
Gayretidin yiri asman42 dad iylegey
Yitti kökdin me1a)ik1er yıglıp kilgey
Veli kilse l}.a2ar bolung dostlarım a

7

Sin velIni körey43 diseng sel}.er turgıl
Tünler ~aytıp ?;ikrin itip çehar zarb urgıl
Dldanm körey diseng seyyal). bolgıl
Seyyal). bolup dldar körüng dostlanm a

8

L:I~ ı:ikrini iter irdi44 baber yitti

Sultan AQmed iştip mum özdin kitti
Bir ah urdı (arşdın ötüp kökke yitti
Siz hem iştip efgan lp.lıng dostlarım a
isı 73a

9

Ciger-güşım ferzendim dip na(re tarttı45

l:Iairet plrim köp yıgladı şevlp. arttı
Candm kiçken çın şüfIler ~anlat yuttı
I}:anlar yutup nalan bolung dostlarım a
10

İbrahlmni sufre üzre salıp kildi

l:Iazret sultan körüp am46 bı-bo d boldı
Ferzend üçün yürek bagn ~anga toldı
Canm birip canan bolung dostlarım a
11

42
43
44
45
46

47

Vaveylem nedamet dip çın şüflıer
T~at lp.lmay özlerini köp urdılar
Yaşın töküp l}.azret plrim dip 47 turdılar
Yaşlar töküp giryan bolung dostlanm a

Gayretidin: Gayrettidin isı i asman: kökki MOI.
körey: tapay MOI II İkinci beyitte vezin bozuktur. seyyaJ:ı: seyyah MOI II körüng:
köring MO/.
irdi: idi MOI II carşdın ... kökke: kökdin ... carşa MO/.
naCre: Metinde "ayın" harfi şeddeli olarak yazılmıştır. tarttı: tartdı MOI II arttı: artdı
MOI II yuttı: yutdı MO/.
sultan ... anı: pırim anı körüp MO/.
dip: tik MO/.
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Ferzendim dip l)azret sultan dag örtendi48
RaJ::ı.man Tafignm buyrugına boyun sundı
Söpn ba~ cera 1,a.lıp güm-rah boldı
Mubliş bolup iblaş 1,a.lıng dostIanm a

13

Sultan AI:ımed kiçe kündüz ~ayim turdı
İbrahım dip yürek bagn ~anga toldı
Bir ah urdı yiri kökler cünbiş 1,a.ldı
Evliyadın ~or~up turung dostIanm a
.Asmandaki ferişteler matem tuttı
Urgan ahı kökdin ötüp Carşge yitti
Candın kiçken çın şüfIler ~anlar yuttı
I}:anlar yutup gamge49 tolung dostIanm a

İSI73b

14

İSI74a

15

Evliyalar bir ah ursa yek-san ~ılur
Evliyalar esrarını Tafignm bilür
Zahir ba!ın barça işler Cıyan turur
Bir ah tartsa Q~er 1,a.lıng dostIanm a

16

ij~ !alibi girlbannı50 pare 1,a.ldı

99

Köksin yanp özlerinni yara 1,a.ldı
Derdi elem guşşalarnı cevre 1,a.ldı
y ~a yırtıp Curyan bolung dostIanm a
17

48
49
50

51

Zahir ba!ın sultan irdi51 hıç kim bilmes
I}:al <ü> Qaldin babersizler sır ala'lmas
ijal bolmasa ~al cilmidin yol tapı1mas
I}:al Qalini der-ber 1,a.lıng dostIanm a

12. - 15. kıtalar MOI'de yoktur.
gamge: Metinde "m" harfi şeddelidir..
talibi girlbannı: talibler girlbanın MOI II özlerinni pare: özlerini yara MOI II
Derdi: Derd <ü> MOI i cevre: çevre MOI II curyan: glryan MOI.
irdi: köydi MOIllyol tapılmas: tapa almas MOI.
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18

Ü mld birlen ulug babam atın 1$:oydım52
Her bir körüp can <u> dilde iblaş 1$:oydum
Babam büyın sizdin alıp feyzge toydum
Arman ~ldıl).alin sorung dostlarım a

19

İbrahımgalge şek kiltürgen "~~, 53
İştip ol,cung min aytayın bul l,cışşanı

İSI74b-

ijan-l,ca<h>da berkittiler cam kaseni
İştip munga l,culal,c salıng dostlanm a

MOI28a
20

Evliyaga 'ıyan irdi alganlan
l,{aşdın alıp bul l,coynıge salganlan
ijan-l,cahdın ç~p dem dem külgenleri
Berdaş ~lıp itmiş biling dostlarım a

21

Veli bolsa alganlamı54 bilmes müdi
Yol,clap kilip bizdin dimın almas mudı
Gavga ~lıp bizni rüsva ~lmas mudı
Ay tıp küldi l).azır bolung dostlarım a

22

İr evliya gayret ~ldı yir titredi

Yirde kökde melek yıgl ap 55 köp botradı
l,{aşı tüşüp baraş bolup ol kökredi
Beter bolsun duCa ~lıng dostlarım a
23
İSI75a

52
53
54
55
56

Heme56 na-dan yıglıp kilip cö~r ayttılar
İr evliya gazab ~lıp köp söktiler
Şakir bolup ~ble sm tiz büktiler
Evliyaga Cö~r ~lıng dostlarım a

f$;oydım:

f$;oydum MOI II f$;oydum: f$;ıldım II feyige: feyiga MOI II f$;ıldı: f$;aldı MOII
sorung: sorang iSı.
"ır; ~,: ~ ~ MOI II bul: bu MOI II berkittiler: berkitdiler MOI II
munga: sözler MOI.
alganlarnı: alganların MOI II Yof$;lap ... bizdin: Of$;rap kilse sizdin MOI II bizni:
sizni MOI II bolung: biling MOI.
yıglap: yıglıp MOI II kökredi: körkredi isı ii beter: bed-ter MOI.
Heme: Kamug MOI II söktiler: Metinde "t" harfi şeddelidir. II büktiler: bükdiler
MOI.
http://www.turkdilleri.org/

SÜLEYMAN I:IAKlM ATA BAI9RGANl VE şİİRLERİ

24

Ba.lp.p aydı a~an 0191157 tapıp bolmas
I:I~ aldıda l).azır Caybm yapıp bolmas
Günahlarnıllg tagdın agır ötüp bohnas
I:I~a aytıp I:I~a yıglafig dostlarım a

25

J$:amug na-dan ban-1,(ahdın ulup çıl,(tı58
Nedametde saç <u> s~al yolup çı1,(tı
I:Iasret !,(ılıp derdi gamge tolup çıl,(tı
Evliyaga ibIaf!,(ılıllg dostlarım a

26

iCtil,(adlıg çın bendeler59

101

veli boldı

Her l).acetin I:I~dın tilep ceı1 iboldı
iWaş !,(ılıp fırdevs cennet güli boldı
Gül gül bolup 1,(ah 1,(ah külüllg dostlarım a

isı 75b

27

Şırat kiçmey 1,(ah 1,(ah külmek Cayn-ı

bata

I:Ial,(dın iştip yıglar irdi60 l).al,( Muştafa

Sözni iştip Çamel !,(ılmas herbI-ve:fii
•
i
sözni lamel !,(ılıllg dostlarım a

Iştip

i

57
58

59
60
61

28

Sultan ~ed İbrahIrnni 1,(olga aldı
Başı tenni fünbiş !,(ıldı 61 I:I~ uladı
Cenazesin o1,(up barça gürge 1,(oydı
ŞanCatıge boyu i sumllg dostlarım a

29

Üçkün ötmey öpn ball,(nı62 demi çıl,(tı
Bir paresin 1,(01 p kilip yirge so1,(tı
Baczılarnı yüre bagn irip ~tı
J$:ahrı 1,(atıg 1,(or~up tutullg dostlarım a

at~an: atğan MOI II aldıda ~atr: al~ında .~atır MOI II Günahlarnıng: GÜnahl,arı
MOI II l;Ia~~ ... J:ıa~~: l;Ia~ga .. , J:ıa~ga MOL.
çı~tı: Metinde "~" harfi şeddeli 'r. II saç ... sa~l: saç sa~lın MOI II derdi ğamge :
derd <ü> ğamğaMOI.
bendeler: şüfiler MOI ii cell: J:ıa11 MOI.
yığlar irdi: yığlap idi MOI.
~ıldı: ~ılıp MOI II o~up ... gür~e: barça o~up yirge MOI II ŞanCatıge: ŞanCatığa
MOI.
Söprl bal~nı: Samirl bal~ MOI ~olap: alep MOI i so~tı: so~dı MOI II baczılarnı:
baczılarnıng MOI II turung: turı~ MOI.
i

62

f
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isı

76aMOI28b

30

Demin körüp öz özidin63 ];ıayran l5:aldı
Yilip yügürüp birbiridin baber aldı
Namüs l5:ıhp ölmesdin burun yüz millg öldi
Ceza birip yek-san l):ıhllg dostlanm a

31

Evliyalar l):uş dik uçar l5:ayda ];ıazır
Ba!mlan carşnı kizer yörüp ahirM
Közin açıp dIdar körgey rüı;ıı !ahir
Tahir bolup dIdar körüllg dostlanm a

32

Her evliya bir !a)ife kerametler
Naçiz l):ılur evliyanı melametler
Tailgla barsa çendan l):ıl gay 65 nedametler
Na-cünbişlerge laCnet l):ıhng dostlanm a

33

:şakIm Ata J5:ul Süleyman66 aydı ];ıikmet
Şazret pIrim carşdm bülend birdi himmet

Ya şakIm dip ];ıalim sorsa tac-ı devlet
Min gadbni duca l):ı1ıllg dostlanm a

III
isı 131b

Şikmet

1

2

cAlimler67 cilmi birle boldı (azız
Cahiller cehli birlen l5:aldı Caciz
~ul bolup ];ıazretillgde nedametsiz
Nedamedde bolup l5:ullul): l):ılmal5: kirek
Allah yadı köngüllerde fena bolsa
ba!m l5:açan Rabdm nida kilse

Açılur6 8
63

64
65

66
67
68

öz özidin: özdin özi MOI II birbiridin: birbirindin MOI II Bu mısrada vezin
bozuktur. i ölmesdin: ölmes MOI.
yörüp ?iihir: bolup tiiyir MOI II körgey: körer MOI II körüng: köring MOI.
çendiin ~ılğay: ~ılğay anda MOI II Beyitte vezin bozukluğu vardır. Nii-cünbişlerge:
Nii-cinslenıi MOI.
lfaklm Ata J.(ul Süleymiin: J.(ul Süleymiin lfaklm Ata MOI i lfaklm: Metinde
lfakim şeklindedir. II lfakım: Metinde lfakim şeklindedir
cAlimler: Metinde cAlımler şeklindedir.
açılur kelimesi açlur okunduğunda vezin bozukluğu ortadan kalkmaktadır.
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Münd kirek Bayezld dik şara bolsa
Andag münd muradıga yitmek kirek
3

Dergahıge 69

4

ljaliş bolmay münd köngli şara bolmas

İSI132a

yastanganlar murad tapar
Kimni körse ljızır bilip ~olın öper
Kiçe kündüz köz yaşını yüzge siper
ljaliş bolup işikide yatm~ kirek

ljaliş

bolgan mublişlerde heva bolmas

Şek kiltürgen mündlerde 1).aıa bolmas
Şam

<u>

şaba iji~metide turm~ kirek

5

Münd kirek köngli tamam birse pırge
Andın songra pır na~an bolsa afiga
Ehl <ü> cıyal banümanın birse afiga
ljaliş bolgen m~şiidıge yitmek kirek

6

Her mündning Kacbesidür eger bilse
Şeksiz bolur pir şarabm münd alsa
~ayu münd pir sange şek kiltürse
~ıyamet kün tonguz şiiret ~oym~ kirek

7

Bolgum tiyü irenleming şo1).betide
~atıg ~or~l el-ı.üiriCat ayetinde
Yevme yekünü'n-nasü ke'l-feraşi sacatinde
Köp yıglagan tangla banp külrnek kirek

8

Sıgnıp kildim eya şeyijim dergahınga

İSI132b

Şeyb İbrahım ferzendleri Şeyb A1).medge
Layı~ bolgum tiyü kildük ber-gahınga
Bu dünyanı terk <ü> tesıım ~lm~ kirek

9

69

Dergiihıge:

~ul

Süleyman kiçkil imdi candm revan
Tüni küni dilde aygıl tilde ıman
Metinde Dergiihını

şekli

de

vardır.
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Kitsün imdi batmıllgdm gaflet tuman
Mundm köçüp ol menzilge kitmek kirek
IV

MOl14a

1

i;i~ Tacaıa CAzra)ılga ferman ~lsa

Melekü'l-mevt can algalı l,carşu kilse
cAzra)ıl caZız cannı alur bolsa
Bu l}.aıetde ölüp barsam ni ~lgay-min

MOl14b

70
71
72

73

2

Yaman yolda işlerimni terk ~lmadım
I:Iaram yidim içdim ınÇ farl,c ~lmadım
I:I~ yohnda can tartıban şarf ~lmadım
Bu l}.aıetde ölüp barsam ni ~lgay-min

3

Min ölsem l,carındaşlar yıglagaylar
Saçıp yayıp y~a yırtıp agnagaylar
Agiret menziliga tapşurgaylar70
Min anda tmmay yatsam ni ı.cııgay-min

4

Yum~ga hem bir l,cazan

su ısıtgaylar
Başımdın ayal,cımga çayl,cagaylar71
ŞenCatnı ber-pa ~hp pak l,cılgaylar
Necasetdin aynlmasam ni ~lgay-min

5

Altı l,carı

bözni yana kitürgeyler
Başımdm ayal,cımga çulgagaylar72
Üç yirimdin mul}.kem tutup baglagaylar
Ni yillgi bar ni y~ası ni ı.cııgay-min

6

Tört ay~ cansız BuraI,c kitürseler
Her yirimdin mul}.kem tutup mindürseler
Abiretnillg menzilige yildürseler
Min anda tüşüp l,calsam ni ı.cııgay-min73

Bu IDısradaki vezin bozuktur.
Bu IDısradaki vezin bozuktur.
Bu IDısradaki vezin bozuktur.
Bu IDısradaki vezin bozuktur.
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İltip mini ~oysalar tofr~ ara74
Ferişteler kirip

kilse bizni sora
Men rabbük dip su) aııplsa Rabbim Allah
Rabbim Allah diy' almasam ni ~lgay-min

8

Yılan çıyan yügürüşüp ~arşu kilse
Bagnm yiyüp kökrekime ay~ ~oysa
(Amellıglar ıman iltip aman ~alsa
Iman alıp bara'lmasam ni ~lgay-min

9

J5:.ul Süleyman kiçe kündüz mUllgın aydı
digen irdi
Bende (aşı günahını imdi ~oydı
İmdi ~oym~ asıg ~lmas ni ~lgay-min
MUllgı birle münacatnı

V
MOl 14b

MOl lSa

74·

i

La-mekanda yir yaratdı Ugan ~adir
I:I~ fermanın tutmaganlar kirsün tiyü
La-talpıatü fermanını tutmaganlar
Kirip anda özin özi körsün tiyü

2

01 mekanda yir yaratdı yitti ~ogug
~udret birfe yaratıldı yitti tamug
~ıyamet kün kirer anda kafir ~amug
Kirip anda ı(aşı ~llar körsün tiyü

3

01 mekannıng bir atıdur dam' s-s~ar
Zehr <ü> za.1A<.üm irillg ~anı su dik ~ar
Örtensün dip ferişteler otnı y~ar
Alıp andın (aşı ~llar içsün tiyü

4

01 z~mdın (aşı ~llar alıp içkey
Tirileri kül boluban ~mp uç~ay
~or~nçıdın peygam-berler tizin ~ç~ay
Nida kilgev yana irlllg içsün tiyü

Bu IDısradaki vezİn bozuktur.
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5

Üç yüz altmış arşun irür ol yılanlar
~udret birle yaratılmış andag marlar
Özi anıng nar-ı caİ).lm at1ıg garlar
Aytur lplmas (alem tilin sorsun tiyü

6

Bilmes irdi l1akım sözning ~ l}:arasın
Sözle tiyü l}:ulga lpldı !:lal}: nidasın
Sözi içre bolsa kiçür söz batasın
Destiir boldı bu sözlerni aytsun tiyü
VI

M0115a- 1
BK27

75
76
77
78

oygamba<n> ~ikrin75 aygıl
Ölümni yad l}:ılıban köngül birgil
~araılgl}:u tar laJ.:ıdge çerag lplgıl
çeragıng namaz durur lplmas mu-sin

2

Tüni küni tınmayın sin ta(at lplgı17 6
Yatur yiring tar laJ.:ıd durur am bilgil
B arur yiring tar laJ.:ıddür azul}: lplgıl
Azulpng zekat turur birmes mü-sin

3

Mal tavar ogul77 l}:ızıng l}:algusı <y>ol}:
<Ogıl lpzıllg yazul}:ıngge kirgüsi yol}:>
<Bu> ban sining birle bargusı yol}:
<Sin t$ yalguzlılpng bilmes mü-sin>

4

<Nagehan bu dünyadın kiçmek kirek78
Tal}:dır lplgan ol şarabdın içmek kirek
Ece1 kilse (azız candm kiçmek kirek
Mum bilip özing otdın yulmas mu-sin>

MOl15b

BK28

SeJ.:ıerde

oyganıb<an> :s,ikrin: oyganuban :s,ikr BK II yiid ... birgil: fikr itiben köngil tirgil
BK II ~rang/ç,u ... /ç,ılgıl: /ç,arangu gürıng içre çeriig itgil BK II durur: turur BK.
Bir ve ikinci mısrada veıin bozuktur. sin {iiCat: /ç,ullı/ç, BK II Yatur ... anı: Yatarıng
tar lalJddır yabşı BK.
Bir ve ikinci mısrada ve:dn bozuktur. ogul: ogıl BK /i İkinci ve dördüncü mısra ile
üçüncü mısranın ilk keli:\l1esi BK'ndan alınmıştır. II barı: cümle BK.
Bu dörtlük BK'ndan alındı.
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J>:.aranggu gür işini munda IplgıI79
Mü)min irseng mescid san l,cadem urgıl
ımamng nün sinde şükr l,cılgıl
Bende bolsang I:Ial,cga l,cullıl,c l,cılmas ilm-sin

6

<Bu dünyanı birdi bizge körmek üçün 80
Tamugnı I:IaL,C yaratdı l,corl,cmal,c üçün
TaCatm rüzI l,cıldı uçmal). üçün
TaCat l,cılıp uçmal). mülkin almas mu-sin>

7

<İrenler yörürler tün ü kün zar81

107

Zar bolgan l,culga I:Ial,cnıng na~an bar
İrenler taleb birle boldı bIdar
OL irenler itegini tutmas mu-sin>

8

~ul

Süleyman irenlerge lJi~met l,cılgıl
Yol azul,cın sin82 alıban yolga kirgil
Niyazıngm MUQammedge Cada l,cılgıl
Andın özge kimerse yol,c bilmes mü-sin

vn
- . - -1-.- -1-.- -1-.Ademl gafil irür bilmes başıga ni kilür
Tanglagı künni sagınmas kün-be-kün dip iş l,cılur

MOl15b

Tanglayur ol ademl Qal,clıl,c Qal,cını bilmeyür
J>:.ayda bir batıını körse l,caytadın anı l,cılur
3

79

80
81
82

Ademl magrür bolup artumr mal <u> tavar
Mill artmal,cdın ni Qaşıl künde cöınriilg kem bolur

~aranggu ... munda: Tüni küni tınmayın ta'at BK II İkinci ve dördüncü mısrada

vezin bozuktur. sarı ... urgıl: tapa ... lçoygıl BK II lmanıng: lmannıng BK II Bende
bolsang: ~ul bolup BK.
Altıncı ve yedinci dörtlükler BK'ndan alındı.
Bir ve ikinci mısrada vezıin bozuktur.
Yol ... sin: ~ulavuznı Bl' II MulJammedge 'arza: bl-niyazga 'arz BK II Andın ...
müsin: lfalç yaratdı lfalçlça lçullılç lçılmas musın BK.
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Munça ölgenlemi körse 'ibret almas bagn taş
Ol 1}arallggu gümı körseng anda zehreng yanlur
Köksünge minse melek kökke tikilgey közlering
~z ogul mal u tavardın anda köngling aynlur
6

Dime sin kim 1}ılganımnı sormagaylar anda dip
Her nime kim sin 1}ılıp-sin ~erre 1}almay sorulur
Barça dinlıglar 1}utulmas bu ölüm çengilidin
FalJr-i 'alem Muştaranı1}oymadı kim 1}utulur

J5:ul Süleyman yıglaban közdin a1}ızdı yaşını
Bir Ijudadın özgesi bilmes başıga ni kilür
vnı

MOIlSb

1

Kiter-min dip yol başıga kilip yörgil
Melekü'l-mevt kilse furşat birmes irmiş
Bu dünyada nefs muradın l).aşıl 19ldım
Sorug bolsa nitek cevab bir' algay-min

2

Nefs rul).ımga vezır bolup yaman 1}ıldı 83
Sorug bolsa nitek cevab bir' algay-min

MOl16a 3

4

Bu dünyada nefsim birle magrur boldum
Dünya sivgen l).arışlerge yanbirdim
Dünya sivip abiretdin gafıl boldum
Sorug sorsa nİtek cevab bir' algay-min
Niçük bolgay 1}ıyametde minillg işim
'~ab-ı gürge tar laQ.dde munglug başım

Amih diben a1}uzmadım közdin yaşım
Sorug sorsa nitek cevab bir' algay-min

83

Metinde iki satır eksik olup birinci mısrada vezin bozuktur.
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5

fiicir l:ıayvan birle bazar l,a.ldım
Küçüm yitken mü'minlerni azar ~ldım
F$ <u> miskln dervIşlemi bIzar ~ldım
Sorug sorsa nitek cevab bir'algay-min

6

Günah ~lıp Ijaı~ emrin hıç ~lmadım
l:I~ga y~n mü'min kÖllglin hIç almadım
Gaflet birle kiçti 'ömrim hıç tuymadım
Sorug sorsa nitek cevab bir' algay-min

7

Bu dünyada hıç çı~adı yalJ.şı adım
Barça mindin bIzar boldı yo1.c uyatım
Nitek bolgay alJiretde minillg düdım
Sorug sorsa nitek cevab bir' algay-min

8

Nefs itini 1.cova 1.cova yoldm azdım
. Bu it birle hem-rah bolup munda kizdim
Ma'şiyyetnillg deryasıga çomup yüzdim
Sorug sorsa nitek cevab bir' algay-min

9

109

Fas~

~ul

Süleyman tüni küni yoldm azdım
Dünya l:ılfşm 1.cova 1.cova l:I~ga yazdım
Tirigliknillg şqımn bilmey munda kizdim
Sorug sorsa niiek cevab bir' algay-min
IX

MOI19a

1

Öz nündm yaratıpdur Mul:ıammedni
Sivgen üçün anı maJ::ıbüb I.cılınadı mu
Bargıl BuraI.c dostum sini minsün tiyü
Dü-şenbe kün an-l:ıazarat kilınedi mü

2

Cebra)Iı reh-bt;ri boldı ~ımay t3.'at
~arallggu nüfdm çerag y~tı RezzaI.c

Turfetü'l-'ayn i~~re kirdi bastı ay~
Bir demde dergahıga barmadı mu84

84

Bu mısrada vezin bozuktur.
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3

~abe ~avseyn bardı

4

MeIa)ikler ikram ~ldı cümle ~amug
Açıldı sikkiz behişt nürdm ~ogug
Kördi ResUl ata ana yandı tamug
Ötünüp ümmetini almadı mu

5

Ümmet üçün terk ittiler uy~sım
~oymadılar ümmetnIDg ~aygusım85
Ya1J.şı taCam yimey ~oyup agusmı
Gül yüzleri zacferan dik solmadı mu

6

Anadm tugdı yıglap didi ümmet
Baş secdege ~oya birdi ~lmay furşat
Yabşı çihan içre kildi nür-ı ral).met
Amng nün birle calem tolmadı mu

7

ResUlu'llah ümmetİm dip ~ldı sefer
Mihr-ban ol anadm biz bi-baber86
J5:ul Süleyman Resül aydı yevmü'l-beşer
Ni aydı kim ban tamam bolmadı mu

MOl19b

l).ürlar smdı kase
İçip am hIç ~almadı gam <u> guşşa
Ümmetni ötünüp aldı ikki l).isse
Andm songra bir l).issesi ~almadı mu

X
MOl19b

85
86

1

Teceııining m~amında asru ulug
Ol m~amda I:I~ didarı ~lur tulüC
Am körgen caşı~arnıng köngli smug
Köngli smmas pir bi~metin ~lmagunça

2

Tecellining m~amıga yitey diseng
Ol m~amda canm ~rban itey diseng

Bu mısrada vezin bozuktur.
Bu mısrada vezin bozuktur. II kim: kim

aydı

MOI.
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İsmacıl dik cazIz dtndm kiçey diseng

Kiçip bolmas pır bi~metin 1plmagunça

3

Tecellıning tevI:lld atlıg dırabtı bar

01 dırabtnıng payesinde ra1)ı:net yıgar
01 sayedin caşı1,dan Bur~ sürer
Minip bolmas pır bi~metin 1plmagunça

4

Teceılining m~amıga yitken kişi

I:Iürlar birle şo1}bet itmek anıng işi
Şems <ü> ~amer yanglıg yarur içi taşı
Ra1}at tapmas pır bi~metin 1plmagunça

5

Tecellinillg m~amıga uçay diseng
01 m~amda 1}üru'l~~uşür ~çay diseng
irenler dik (ış~ şarabm içey diseng
İçip bolmas pır bi~metin 1plmagunça

6

Tecellining m~amıdur caceb m~am
Mey içer c aş ı1,dan cale' d-devam87
Anı içken c a şı1,darnıng işi tamam
Tamam olmas pır bi~metin 1plmagunça

7

T~atda pır bi~meti iradetdür88
İradetlıg cibadeti sacadetdür

İradetsiz Cibadeti işaretdür

Anı bilmes pır bi~metin 1plmagunça

8
MOl20a

ŞenCatda baş müsülman boldı tilim

T~atda min bolmadım ~a1b-i selım
TaCatsızm tün kün batgan murdar tenim
Hıç pak bolmas pır bi~metin 1plmagunça

87
88

Bu mısrada vezin bozuktur.

iradetdür: Metinde ıradetdür şeklindedir. II işaretdür: Metinde ışaretdür şeklindedir.
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~ul Süleyman tar~atda aydı munı
Defter ~lıp calem içre yaydı mum
Her caş~a kirek bolsa uşbu macnı
Macnı bilmes pIr bi~metin ~lmagunça

9

XI
B 283MOI20aBK 13

Mü' min ~llar yıglayu ı:ı~ 1:;ıazretin <~oyar mu>89
Tün kün I:I~nıng §enasın aytıp hergiz tuyar mu
Nemrüd otı ijalilga90 hergiz ziyan ~lmadı
Allah digen ~ulları tamug içre köyer mü

. BK 14
3

Allah digen91 ~uııan tamug yüzin körmegey
Allah dimes canlarga uşol canlar uyar mu
<Dervış Allah dimese92 dünyasını ~oymasa

y olga ~adem urmasa biıc'lt tacın kiyer mÜ>
Sultan birgen bilCatin93 hIç kimsedin almadı
Sultan ıman bilCatin birip yana alur mı
6

Tiriglikingde aygıl dayim Allah yadını
Can alguçı s: Azra'ıl kilse hergiz ~oyar mu94
Aş1:;ıab-ı

Kehf itini I:I~ TaCiila ~omadı95
Allah digen ~lını hergiz nevmld ~oyar mu

89
90
91
92
93
94
95

yıglayu

... ~oyar mu: ingreyü lfa~ yadını ~oyar mu BK, B II lfalpııng: Rabbın BK,

Rabnıng B., hergiz: Metinde hergız şeklindedir.

.(jaıııga: .(jaıılge BK, B II digen: tigen B i ~ullan tamug: bendeler düza!J BK, B.

digen: tigen B i ~ulları ... körmegey: bendeler tamug içre köymegey BK, B II
dimes: times B.
dimese: timese B. , Bu beyit sadece BK'nda vardır.
5.-7. Beyit B 'da yoktur. !Jil'atın: !JilCatnı BK i kimsedin: kimsene BK II Suııan ...
alur mı: Süb/:ıan ... birip ~ayta alar mu BK.
Bu beyit BK'nda yoktur. hergiz: Metinde hergTz şeklindedir.
~madı: ~oymadı BK.
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Süleyman yıglayu 96 kirdi Yezdan 'ışI.<ına
Olsa ta.L.<ı ikinçi l}azret I.<apusın 1.<oyar mu

~ul

XII
Uşbu denıniiig

lp.y:metin bilsek kirek dostlarım
I;Iazretiga köp şükr lplsek kirek dostlarım

MOI35b

T~atıllg bagında tür1üg çiçek şad-hezar

Her 1).all$:ada bir çiçek bolsa kirek dostlarım
3

Şayr <u>

iQsan .L.<ııganlar ölmediler dünyada
Öz malıdm taşanuf .L.<ılsa kirek dostlarım

Ganblı.L.<nı çikmeyin bilmes ganb l:ıalindin
Ganblerniii'g 1).alindin bilse kirek dostlanm

A1.<tursa (ışı'< cür'asın yanar köyer köp köngü1
'IşI.< otıga ya1plıp köyse kirek dostlarım
MOI36a

6

'lŞl5:s1z

canlar yörür1er !irig-min dip şad-hezar
'lşI.<sız canlar yörgünçe ölse kirek dostlarım
Üç millg yıU~ Şıratm ~rdı ümmet l:ıal.<l.<ıga
Allah dimes ~llarga tursa kirse kirek dostlarım
Allah digen ~l1arga baglar yitti tamugıtı
Uçma1). işki açılıp kirse kirek dostlarım

9

J5:ul Süleyman armanın I.<ılurga dip biı:metin
adagm alsa kirek dostlarım

ijiı:met birle

96

yıglayu

... cış~ına: ingreyü ay tur Allah ~ikrini BK, B. II Olsa ... ~oyar mu: Çın

J:ıa~ı~t caş*lar lfa~ ~ikrini ~oyar mu BK, B.
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xın

İilgrey

ingreyü mecnün tilbe boldım-min 97
ham 1$:arar 1$:ılmayın ıman Cata boldım-min

MOl36a

3

Zahirlerim yı1$:ıldı vecd ü J)alet ya1$:ıldı
Sırr <u> esrar atıldı Cinayetin boldım-min
Fazıl 1$:ıldı Cinayet vaşıl 1$:ıldı iradet
Agyardın hem feragat vücüdsızın 1$:aldım-min
Aşlım yo1$:lı1$: calemdin

ahir 1$:ıldı ademdin

Mul;ıib cannı ol demdin ernI tiyü 1$:oldum-min

Evvel 1$:abü11$:ıldı cış~ ağniya ol 1$:ıldı
Zahirdin hem köz yumdı fena bolup yatdım-min
6

MalJlü1$:atnıilg maCbüdı c aş ı1$:larnıilg mescüdı

I}.amug (alem ma1$:şüdı tiyü taleb 1$:ıldım-min
Munda aysam munda-sin anda aysam anda-sin
Hem munda hem anda-sin tiyü1$:aldım-min98
Cİnayeti tiledi ~aklm c ış 1$:dın dem urdı

cAceb ni şavma(99 kitürdi tevf11$: ref11$: boldım-min
XIV 100

M0136aBK 16

Bu dünyadın kim kiçkey arada c ış1$: bolmasa
UçmaJ) 1$:apugın kim aç1$:a<y> arada (ış1$: bolmasa
<RüJ)ıng

(izze alınmas canıilg meze bolınmas

Kibr Ü nira1$: annmas arada (ış1$: bolmasa

97
98
99
100

Bu mısradaki vezin bozuktur.
Bu mısradaki vezin bozuktur.
şavmac kelimesi metinde şavma(a şeklindedir.
BK'nda beyit sırası: 1.-5, 10.-13, 16.-18.4
http://www.turkdilleri.org/
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115

terk 19-1ıban cizz ü dihm salıban

Kim tirilgey ölüben arada c ış 1$: bolmasa>101
Dam derman bolunmas I02 özi otdın yulunmas
<Fesad işdin anlmas arada c ış1$: bolmasa
Tal$:va birle tirilmes zahid özİn 1$:anlmas>
Küfri 103 ıman bilinmes arada c ış 1$: bOlmasa
6

Köngül 4aiar bolmagan yü~ek bagn bolmagan 104
Murad 4aşıl bOlmagan arada cış1$: bolmasa
Tevbe 1$:apugı açılmas ~ahir batın seçilmes
Şev1$: şarabı içilmes arada c ış 1$: bolmasa
Gaflet uy1$:usı kitmes sımilg 4azretga yitmes
Himmet 0l9- atılmas arada c ış1$: bolmasa

MOI36b

9

CIş1$: sımmız

irilmes ten can köilgül tirilmes

İç CIDemi anlmas arada c ış1$: bolmasa

C.Alimler c'ahil bolur imam 1$:urratI05 yallgılur
Mescidlere kim kilür arada cış1$: bOlmasa
Zahid 106 şavmacm 1$:oygıl cabid mescidni yıl$:gıl
Minbemi otga yal$:gıl arada cış1$: bolmasa
12

101
102
103
104
105
106
107

Ming yıl cibadet 19-1sallg taCat içinde 01sailgI07
Mu4al ol I:I$ı bilseilg arada c ış 1$: bolmasa

İkinci ve üçüncü beyitler MOI'de yoktur.
bolunmas ... yulunmas: bolınmas ... yulınmas BK II Bu beytin ikinci mısrasıyla
dördüncü beytin ilk ınısrası MOI'de yoktur.
Küfri: Küjr ü BK.
6.- 9. beyitler BK'nda yoktur.
/ç,urriit yangılur: !ç,ıriiJat yanglur BK II Meseidiere: Meseidge bod BK.
Ziihid ... yı/ç,gıl: Şüfi şavmacdın çılç,ar ciibid '" yıgar BK II ya/ç,gıl: ya/ç,ar BK.
olsang: lç,alsang BK II Mu/:ıiil ol: Mu/:ıiildür BK.
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Tesbıl}.108
Barçası

15

olur hem zünnar seccadellg olur murdar
olur agyar arada cış~ bolmasa

ŞÜfı-i şafbolmagay içi nürga tolmagay109
Sema' l}.elal bolmagay arada 'ış1} bolmasa
cAlem c ış 1}la tüzilür (ış~ kitse hem buzulur
Ijaynllg yolı üzülür arada t:1Ş1} bolmasa

Adem kilmegey irdi mürsel tugmagay irdi
Ral}.met inmegey irdi arada (ışİ$: bolmasa
Na-danlamıllg nişanı

bilmesler c ış1} beyanı 110
1}.urulmas dın dükanı arada cış1} bolmasa
18

'Işı'< açdı 111 iç közİmni :şakInı ailglar sözimni

Yitürgeydim özimni arada cış1} bolmasa
XV
U şbu cış1}nıllg şarabın içdük el-I}.amdü li'IUih
Minip c ış 1}nıng Bura1}ın yildük el-I}.amdü li'llah

MOI36b

Aya1$: irdük baş boldu1} 1}urug irdük yaş boldu1}
Tilegenge tuş boldu1} el-I}amdü 1i'llah 112
3

şedCatnı tutıban J::ıaI.d1}atga yitiben

rar11}atga ötiben uçdu1} el-I}.amdü li'llah
Nefs <ü> heva 1}oyuban I:Ia1$: yolıga uyuban
I:Iazretga 1}ol yayıban turtu1} el-I}.amdü Ii'llah
108
109
110
111
112

Tesbıf:ı ... murdar: Tesbıf:ıing zünnar bolur seccadeng murdar bolur BK II Barçası
olur agyar: Barçası agyar bolur BK.
14. ve 15. beyitler MOI'de yoktur.
beyanı: neş)eni BK.
açdı ... sözimni: açar iç közingni BK i anglar sözingni: angla sözingni~BK II
Yitürgeydim özimni: Tigürmessen özingni BK.
Bu mısrada vezİn bozuktur.
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Kördük imdi köz ~aşnı fıda ı.uldul}: iç taşnı
Açdul,c yürekdin başnı bildük el-I}amdü li'lIah
6

I$.urdul,c ülfet 113 ağını kizdük <:ışl,cnıng bagını
Tür-ı Sİna tagını aşdul,c el ..l}amdü 1i'lIah
Kiydük killm libasnı ı.ulmagay-biz l,cıyasnı
IJızr birle ilyasnı tapdul,c el .. l}amdü Ii'ııah
clşl,c köterir

evinge barmasdur öz yönine
l$.ut1ug l,cadir tünine tüşdük el-I}amdü 1i'lIah

MOI37a

9

J>:ul Süleyman özindin türlüg gevher söz~ndin
Ab-ı l).ayat suyındın içdük el-I}amdü IFllah

XVI
Mul).ib l,cullar mal}.bübın l,coldı sel).er va1,ctında
I$.oldı irse l).~at boldı sel).er v~tında

MOI37a

Se~er val,ctı saCadet tevfI1,c bolğanga r~at
Ducilları

3

icabet boldı se~er val,ctında

cAşıl,clar bil baglaban ınçul,cda iç taglaban

Allah tiyü yıglaban umdı sel).er va1,ctında
CAşılParnıng yigreki I:IaL,C yadıdur köpreki
Allah tiyü yüregi öldi sel}er va1,ctında
<: Aşıl,c irseng l,camugdın hiç l,caytma tamugdın
Özillgni yul tamugdın imdi se~er val,ctında
6

113

Esrar taleb l,cılganlar yolda avlap turganlar
Se~er l,cuşına küygenler ildi se~er va1,ctında

ülfet: Metinde ü harfi ünlüyle

gösterilmiştir.
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~ul Süleyman yulangıl kilgil imdi özillg bil

y aZ~llgga tevbe I.al imdi sel).er va\ctında
XVII
~amug

(alem yaratgan l,<:adir val).id aI:ıad-sin
Oglullg l,<:ızıllg ciftüllg yol,<: ferd <ü> al).ad şamed-sin

MOI37a

UlugıuI.allg l).addi yol,<: boyullg siniflg l,<:addillg yol,<:

Cism <ü> (araz sinde yol,<: mellgzeşügüsiz İzim-sin 114
3

Üstün astın omullg yo~ sagda solda mekan yo~
Eglenürge zaman yo~ gevher cis,mdin bızar-sin
~ul hüva'llah şıfatıllg ~ur' anda millg beratıllg
Ang durur hem ı;atıllg ~amug (ubeyddin blzar-sin l15

Kökni künbed yarattıllg yirni bisat tüzettillg
Ay <u> künni yaruttıllg yalJ.şı birgen Allah-sin
6

Nutfe suwdın l16 tüzettillg l,<:udretillgni bildürdillg
Bilmes irdük bildürdillg Iman (ata birgen-sin
TekebbürIik I.aıganm Inin-min tiyü ayganm
MinIik köksin kirgenni helak I.aıgan Allah-sin
Fir'avn Tangn-min didi Nemrüd kökke o~ atdı
Şeddad uçmaI:ı yasdattı canın a1gan Allah-sin

9

Neı:mild otm yaI,cdu~da manc<an>lkni ~rd~da

İbrahlınni atd~da büstan I.aıgan Allah-sin

114
115
116

Bu rnışradaki vezİn bozuktur.
Bu rnısradaki vezİn bozuktur.
suwdın: Metinde i:>-:!.I...4..w şeklinde yazılm'ştır.
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Tüken ötken peygam-ber üç yüz on üç mürseller
Tört yüz ~r~ tört velller tutundul$:ı Allah-sin

MOl37b

.Ademga tae kiydürgen ibllsga laCnet ~lgan
Meryem ogh Cİsıga kökde m~am birgen-sin
12

Süleymannillg tabtı uçdı Müsı tiilgizni kiçdi II7
Yüsuf ~udu~ga tüşti milket birgen Allah-sin
CArşı

kürs <ü> ~alemniadem<ni> hem (ademni
On sikkiz millg (alemni ruzı birgen Rezz~-sin

Mul}ammedü'l-Muştam l).abıbu'llah müeteba

Mu(alla hem müzekka ~abe ~avseyn birgen-sin
15

Ebübekrdür yan (Ömer dur<ur> dın dan
(O~man (All Baydan Zü'l-fe~an birgen-sin
Ebübekr l).ürmetlik cÖmer durur heybetlik
cO~man irür himmetlik cAll arslan ~lgan-sin
Ebü Banıfe Nu(man (ilm deryasıga (umman
Kitsün köilgüldin güman ang me?;heb tutgan-sin

18

Şafıc

ang imamı mü)e?;?;inler tamamı
Resül nün imamı perhız birlen kiçkey"'sin
Ebü Yüsufu'l-J>:azı Harunu'r-Reşıdü'r-Razı 118
Şibll Cüneyd Bagdadı tarl1$:atnı açgan-sin
Üküş miıllar kiçdi l).~ı batıldm seçdi
Nebı dünyadm kiçdi (ibret közin b~gan-sin

21

ii7
ii8

Zamaneler uç~dı (alametler bilgürdi
Deeeal ç~gu'v$ boldı henüz tevbe ~lgan-sin

Bu mısradald vezin bozuktuf.
Bu mısrada vezin bozuktuf.
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'Isı peygam-ber inse magrib tapa kün tugsa

Tevbe l5:apugı bağlansa l5:açan tevfIl5: bolgan-sin 119
Andın

songra tevbe yol5: tevbe bolsa l5:abUl yol5:
Eya gafil sözüm ul5: I:Ial5:ga niçük yanmas-sin
24

Süleyman l5:ırl5:dın aşdı tevQId sözini l5:oşdı
'İbret şarabın içdi ganblıl5:da l5:a1gan-sin
xvın

AlUih Tafignm danadur Ka'be bünyad banadur120
Her kim sımı bilmes-sin Qayvan-ı nefsanadur

MOI37b

Otuz miılgdür şen'at namaz ıiizedür ta'at
Kim birmese iradet barçası efsanedür
30

MOI 38a

Otuz mingdür t~at ma'rifetdür taQıyyat
Türkistanda uYace-AQmed barçaga bir sanadur
Otuz miılgdür Q~at 'ışl5: yohda cannıng sat
Derya dingizdür şıQQat içinde dür danedür
J5:ul Süleyman l5:ılgıl yad 'ışl5: yohnda canıllg sat
'lşl5: otıga köymegen barçası efsanedür
XIX12l

MOI4IbBK24

Yol başında122 olturup yolnı sorgan dervışler
'l%ba sözin işitip yolga kirgen dervışler
Ijırl5:a1an kir çıggan içinde

yüz miılg çıyan
Dünya irür uşbu ban közge ılmas dervışler

119
120
121
122

Bu mısrada vezin bozuktur.
bline ve nefSline kelimeleri elif'le yazılmıştır.
BK'nda beyit sırası: 1,3.-8, 10. BK'nda 2. ve 9. beyit yoktur.
başında ... yoLnı: başıga kiliben yolın BK II sözin işitip: baberin iştip BK.
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121

cAşaları ilinde 123 himmet ~n bilinde

Mevlfun yadı tilinde yaş ~zgan dervışler
<Tevbe l,a.ıgan al).adge ~l~ l,a.ıgan şamedge 124
İlig sungan l).a±retge iradedik dervışler
Yazul,c itip yuhnmas uyup uçmal). buhnmas
Közde yaşı tıyılmas yaş ~zgan dervışler
6

Közde yaşları ~p dergah l,capugın açıp
Mil}.net1ce tizin çöküp l,carşu turgan dervışler
B irbirilen sır sözler mung birle l).ikmet tüzer
'lşl,c birle cihan kizer bengzi sarıg dervışler
Arslan. minip yilerler yılan l,camçı l,a.lurlar
Başın kirpiçke l,coyup tizin ~çan dervışler>

MOI42a9

ijanlar kilür alarga duca tiler ü mindin
ijandın dünya l,colmaslar zİhı sultan dervışler
Basıp nefsingni öldür 12s yüz rengingni soldur

ij:aklm Süleyman l,culdursatıp yisün dervışler
XX126

IvIOI42a-

BK 17

Munghg ca~iz boldım-min nefsni 127 özdin yuldum-min
İstedüküm buldım-miıı dervışlerning içinde
Bızar boldım dacvıdin l).üccetdin 128 hem fesaddın
Sır açıldı Mevladın dervışlerning içinde

123
124
125

126
127
128

ilinde: ilginde BK. II tilinde ... a~ızgan: köngiinde Allah digen BK.
4.- 8 arası MOI'de yoktur.
Bu mısradaki vezin bozuktur. öldür yüz rengingni: öltür ~ızıl mengzingni BK.
BK'nda beyit sırası 1.-4, 6, 5, 7, 8, 10' dur. BK'nda 9. beyit yoktur.
nefsni: nefsimni BK i yuldll.m: yuldım BK/I istedüküm: istedigim BK.
/Jüccetdin hem fesaddın: hem /Jüccet ü fetvldin BK.
http://www.turkdilleri.org/
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3

Sımm sırga ulandı

könglüm carşga129 dolandı

'IşI$: 1$:ılıcı billendi dervışlerning içinde

Kim bardur dervışge 130 duş andın örgen ca1$:l u hüş
ŞevI$: şarabı bulınur dervışlerning içinde
Şuretleri mundadur sITederi andadur
Padşahlar 131 ni sandadur dervışlerning içinde

6

Dervışlernillg

bazan ~ikri 132 turur gül-zan
I:Ia1$:nıng sırr-ı esrarı dervışlerning içinde·
Dervışlernillg 1$:ıyamı Muştaradur133 imamı
Ferişteler selamı dervışlerning içinde
Şibll Cüneyd Baye~ıd calem alarga 134 münd

Barça tümen ming ~ahid dervışlerning içinde
9

Şey.h Yesevı Şey.h İslam Şeyh SaCıd <Şeyh>Süleyman
~ul Şeref BabacO~man dervışlerning içinde
Dervışlerning babtı 135 bar cuI$:bada köp rahtı bar

Süleymannıng tahtı bar dervışlerning içinde

XXI

MOI42a

Mü)minler IJalı1$: şanCatın köring cihan içinde
Niçük tüzmiş calemni kevn <ü> mekan içinde
B$ng anıng fieline anillg I$:udret ilgine
On ikki ay yılına öter zaman içinde

129
130

131
132

133
134
135

'arşğa dolandı: 'arşge yölendi BK II lı-ılıcı billendi: lı-ılıçı beylendi BK.
Kim '" duş: Kim bar dervışge ting tuş BK i örgen: ögren BK II bulınur: bolur nüş
BK.
Padşahlar ni sandadur: Padşahlara ni sandur BK.
ıikri: ~ikr BK.
Ferişteler: Dervişlemiiig BK.
alarğa: olarğa BK
babtı: tabtı BK.
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123

Yaznı üç ay yaratmış künni tündin uzatmış
Yir yüz<i>ni bizetmiş türlüg çiçek içinde

Tafig yilini istürür güllerini aç durur
Bülbüllerin sayratur boş gül-istan içinde

EI-l}amd ol,rur ~alduvaç eya gafıl közing aç
Ni yatur-sin yalafigaç töşek yorgan içinde
MOI42b

6

Turgay ol,rur millg bir ad ~uşlar afiga bolur şad
Bolur tamugdın azad abir zaman içinde
Hüdhüd aytur nazım bar Tafign birle razım bar
Süleymanga güstab-min barça ~uşlar içinde
Durrac ay tur ya Ra1p:nan ördek aytur ya RaQman
I):.azlar o~ur ya Sübl).an ab-ı revan içinde

9

Tuma ay tur uçar-min sansız ~uşnı başlar-min
Hindüstanda ~şlar-min yazu yaban içinde
Laçın ay tur uş kildim A.demga bende boldım

Tesb1l).imi unutdum ayagım bag içinde
Legleg ay tur hüva'lliih ankebüt ay tur hüva'lliih 136
I):.arga ıaytur ya Allah kildi beyan içinde
12

Kögercin ay tur angla sübl}iine rabbiye'l-aCıa
Hem ~şam <u> hem tafigla bilgil I):.ur' an içinde
Kiyik aytur ya Cebbar sindin özge kimim bar
Beıaıarım s~agıl yazu yaban içinde
Bayl,ruş

hem tün kün yıglar şeybge bilin baglar
I):.ıyamet işin afiglar yüregi ~an içinde

136

Bu ınısradaki vezin bozuktuf.
http://www.turkdilleri.org/
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15

Tavus uçmal).l,<.uşıdur barça l,<.uşlar başıdur
Biş val,<.t namaz l,<.ııganlar sikkiz uçmal). içinde
~ul

Süleyman baz kördi l,<.uşlarda niyaz kördi

İmdi özini kördi süd <u> ziyan içinde
xxıı 137

BK 10MOI42MOI62a

Uçmal). tamug ükneşür 138 ükneşmekde niler bar
Tamug aytur min bay-min minde Fircavn Haman bar
Uçmal). aytur ni 139 dir-sin sözni bilmey sözler-sin
Sinde Fircavn bar irse minde Yüsuf KenCan bar

BK 11

3

Tamug aytur tabtımda Tersa Cuhüd müg anda
Her alimnillg tenide 140 tol,<.san tü<r>lüg çıyan bar
Uçmal). aytur sözüm 141 yol,<. mallga kilse ölüm yol,<.
Türlüg nicmetler anul,<. hezM türlüg e1van bar
Tamug aytur min bay-min bab111erga142 çıgay-min
Dervışlerga çıgay-min minde ~alim cAvan bar

6

137
138
139

140
141
142
143

Uçmal). aytur yol,<. sinde cümle peygam-ber minde
Mul).ammedü'l-Muştafii Bekr cÖmer cAli cO§man bar143

Bu hikmet MO/'de 62a'da tekrar yer almıştır. BK'nda beyit sırası 1,2,5,6, 3,4,
7'dir.
ükneşür ... ni/er: üküşür üküşmekde ma'nl BK.
ni '" sözler-sin: yok sinde cümle peygam-ber minde BK II irse: bolsa MOI 62a,
BK.
tenide: yirinde BK.
sözüm: sinde BK II anuk ... türlüg: yüz ming hezar BK.
bablllerga çıgay-min: dervlşlerge çagır-min BK II Dervlşlerga çıgay-min: Bablllerge
bVace-min BK.
Bu mısrada vezİn bozuktur. Mu/:ıammedü'l- MUŞfafa ... bar: Mu/:ıammed MUŞfafa
'Ömer cOŞ.man 'All bar.
http://www.turkdilleri.org/
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Tamug mUllglaştı kildi uçma1). hem cö~r ~oldı 144
J5:ul Süleyman ni bildi bildürgüçi Cebbar bar
XXIII
Baglu yollar açıldı şeyyed Allah ya Mul}.ammed
Kilgey ~apuga ~llar şeyyed Allah ya Mul}.ammed

MOI50a

Sin-sin şefıc-i ma1).şer şanic-sin şunc-ı ekber
S~-i l).avz-ı kev~er şeyyed Allah ya Mul).ammed
3

Müsı sinillg eübamllg c!sı siniflg der-banıllg
cAzra)ıl tereemanıllg şeyyed Allah

ya Mul}.ammed

Yıgl~ bı-çfu'e ~ald~ yaz~ suyınga ~ald~
ŞeffiCatdın umand~ şeyyed Allah

ya Mul).ammed

Ya şadr-ı bedr-i cruem seyyid-i al-i adem
İçseler ab-ı zemzem şeyyed Allah ya Mul}.ammed

6

Bag-ı gül-istan-ı

micrae şal).ib-i l).ulle hem tae
Safiga ~amug yır mul).tae şeyyed Allah ya Mul}.ammed

Aydı Süleyman mevzün kildi ~apuga ma~1üm
Bizni ~oymagıl maQ.rüm şeyyed Allah ya Mul).ammed

XXIV 145
MOI61bAEII67a

Kim o~usa bu I}:.ur' an ra1).met afiga firayan
Uçma1). içre bırarnan yarI 146 anda bu I}:.ur'an

MOI62a

I}:.ur' an Tafign kelamı mn kün o~u tamamı
Uçma1). içre selamı şeffiCatçı·bu I}:.ur'an

144
145
146

BK'nda bu beytin sadece bir mısrası var: Tamug muliglaşa kildi bildürgüçi RaJ:ıman
bar II ~oldı: ~ıldı M0162a.
AEll 'de beyit sırası: 1.-3,6,4,5, 7.
yan.· yarilig ABI ı.
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3

~ur' an Tangn hedyesi uçmal). tebah yolçısı 147
Şırat

üze kiçküsi Bür~ bolgay bu ~ur' an

Yitti renklik148 B ur~ at yüzi yaşıı zeberced
İmi anıng zümürrüd kişnedüki bu ~ur' an
Başı I.cızıl altundm teni yaşıı 149 y~ütdm
Tım~an

6

gevherdin üzesinde bu ~ur' an

Yitti türlüg atalar l5:avm l5:ardaş analarISO
~ongşu l5:onum obalar Rabdm tiler bu ~ur' an
~ul

Süleyman gafil-min gafillıI.cım bilür-min 1S1

İzim aytur Ral).Im-min ruzI I.cııgıl bu ~ur'an

XXV
T 17b

1

Ra1}metidin ülüş birdi MevIam bizge
Sini bValab Cata I.cılıp Iman sanga
I:Ial5: Mul).ammed Muştarall1 Resül aydı
Lutfı birlen rüşen zemIn zaman sanga

2

~ur'an ral).at genc-i Qikmet dürr-i yemIn
~ur'an birlen bagışladı İslam-ı dın
Ümmet üçün alıp indi rül).u'l-emIn
Fa~:ra'ü ma-teyesse:r ~ur'an sanga

3

147
148
149
150
151

~ur' an

yoldm azmışlamı yolga salar
Avaz birlen ol5:usalar köngül örter
~ur' an bilseng Cizzet birlen l).ürmet artar
Eylenmegey yüz ming türlüg şada sanga

uçmal:ı ... yolçısı: behişt Ademjidyesi AEUII üze: üzre AEIL.
renklik ... yüzi yaşıı zeberced: türlüg ... yanı yaşıı zebercet AEll II irni ...
kişnedüki: Yarı anıilg zümürrüt kişney turgan ABII.
yaşıl: ~ızıl AEll II Tınıa~ları '" üzesinde: Tuya~ları gevherdin üzisinge AEIL.
1$:ardaş analar: 1$:arındaş uyalar AEll II 1$:ollg şu .. , bu: ~ollg şı 1$:ona1$: obalar
)9~ 09]9' ABIL.
gafillzkım bilür-min: gajillıgda yörüy-min AEll II ~ılgıl: ~ılgay AEIL.
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I):.ur' an o~p fermanını içke bagla
Yitseng ca.ı;ab ayetiga 1$:or~p yıgla
Ol 1$:or<lpuncı otı birle yürek dagla
İzim 1$:ılgay uçmag yolın asan sallga

5

ı):'ur' an

127

MevIam <kelamıdur>152 bilgil I:IaI$:dın

Örgenmişdin song unutsang bilgil I:IaI$:dın
cAı;ab I$:ılur

Mevlam sini anı saI$:ın
Seza bolgay SaI$:ar atlıg zindan sallga

6

Va'lHih munı rast aytur-min İziml).~
Bul I):.ur'anga obşaş kitab yo1$:tur l).~
Bur~ minseng tün<i> küni I):.ur' an o1$:ı
Kirek bolsa firdevs atlıg büstan sallga

7

bilseng cAraşat küni şet1c bolgay153
Zebaneni çengaIidin sini algay
B u ~lungnı yarlaI$:a dip I:IaI$:dın algay
Uşol künde şefıc bolurl):.ur'an sanga

8

Ulug tutup 1$:olga alıp o~ kitab
Her l).arfiga yigirme biş a1gıl ~evab
Allah diseilg her lebbeyk kilgey cevab
Rabbim diseng cabdim digey Sübl).an sallga

9

Kiçe kündüz I$:ış u yazı yolda zeval
Yaz~m köp yarlaI$:agıl ya Zü'l-ceIaI
GanblıI$:da J5:ul Süleyman özüm meIaI
Arzü 1$:ılur tugan ölgen pırim sanga

T 18a

I:IaI$:dın

XXVI
T20a
T20b
152
153

i

cArif ~llar baber birdi l).~atdin
Allah diyü heme ı;ikrin aytıng dostlar

Metinde I!J.jLS şeklindedir.
Bu mısradaki vezin bozuktuf.
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Yaratgan İzim Cebbar ol Sübl).an atıng
Buyrugı ~ullu~ turur biling dostlar 154
2

İr ol turur ~l-min tiyür buyru~ ~ılsa
ıs:.or~up ~ahhar atıdın

ol ~urban bolsa
Yitti tamug uç~mdın ~arşu kilse
Allah dise andın ~aytar biling dostlar

3

Her kim anda Allah dise orun taptı
I:I~atmng sözin sözlep alar ötti
Niçe yıllar körüng Şeddad uçmag yitti
Ger almadı körüp (ibret ahllg dostlar

4

Bardur iren and~ işdin gaber alsa
İnanmasun dünyasıga I}.arun bolsa
Tört yüz millg yıl şakir-i ~ikr Nu'man bolsa
y o~tur munda mekan" ~lgan biling dostlar

5

Am ~alur nİkü atı gaber bolsa
Tevbe diyü iradetin şeygge birse
Her kim Allah atın diyüp öler bolsa
Özni uçmag içre bolur <biling> dostlar

6

Uçmag içre orun birse ~amu canga
Kim ki !a'at birle yaşap ç~sa canga
İsrafıl şünm tartsa kirgen canga
Biz Mul).ammed ümmeti-miz bilillg dostlar

7

Pır-i mugan Mul).ammedning himmetiga
Bar mu tüşken ijıZr İlyas şol).betiga
İlin tutsa yarI ~lur 'ış~ ehliga
Yitmiş künlük anda astan biling dostlar

8

I>-ul Süleyman Allah diyüp yörseng müdam
Ral).met yagar başıng üzre 'ale' d-devam

T21a

154

Bu ffiısradaki vezin bozuktur.
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İrenlemi bi~metiga bolsallg müdam

Azad lp.lsa dfuü's-selam biling dostlar
XXVII
T24a

1

Maeşiyyet<ning> zenganm baglap köngül
Allah yadı ol zengamı açar dostlar
Yad iyIeyin min Mevlamnı tiriglikde
Abir Cömrim tamam bolup kiçer dostlar

2

T~atnıng yollanga ider kirdi

Kirdi irse uşbu yolga yabşı irdi
Canlar uçtı riiQı banp carşa ~ondı
~amug canlar bu menzildin köçer dostlar

3

~amug karvan öngi köçüp SOllgl ~aldı

Günstanm menzilige banp ~ondı
Songımızdm kilsün diben baber birdi
Bu menzildin abir heme kiçer dostlar
4

Gürdm köçüp cAraşatga sürer irmiş
yaman fiellerni biler irmiş
Ata ana oğul lp.zdm ~açar irmiş
Abir bir kün bizge mund~ kiler dostlar
Yabşı

5

Mü) min ~llar oltun tabtge o<ltu>ruban
Zilimlerni cehennemge yörütüben
OL ölümni ~oç~ar yafighg kiltürüben
~aşşab yafighg bogzm am çapar dostlar

6

Yılan çıyan yörüşüben ~a<r>şu

kilgey

cAşı ~llar yıglaşıban feryad lp.ıgay
Tamug otı heybet biden kükrep turgay
Ot uç~un:ı. ~ar u yagmur ya<g>ar dostlar

7

~ul

Süleyman cilm <ü> Qikmet ayta körgil

Bu dünyadm az~ngm ala körgil
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Özüngni baş ~llarga ~ata körgil
Andm songra Cam u başnı alar dostlar

T24b

XXVIII
Eya adem ni üçün gaflet tonın kiyer-sin
Magrur bolup dünyaga I:I~ fermanın ~oyar-sin

T43a

I:I~ fermanın ~oymagıl nefs ge boyun sunmagıl
Bir nefs üçün ınlmagıl S~ar narga köyer-sin 155

3

cAşı~ olar hem öçer közde yaşını saçar
Çın (aş~

candm kiçer tenge ni dip uyar-sin

Kör ma4abbet deryasın macrifetning kimesin
Uşbu mnı dünyasın munça ni dip siver-sin
~uı

Süleyman bol mürId Allah tiyü can birip

Tız ~oy ~ademni yörüp yo~ irse örtenür-sin
xxıx156

BK 15DR 194T80a

Sübl).an İgem 157 indürdi l).~ Muştam buyurdı
Arslan Babge tigürdi şeyb<im> AJ).med Yesevı
Muştammng burmasın 158 yidi kiydi bır~asm

Tuttı Kacbe l).a~asın şeYb<im> AJ).med Yesevı

3
BK 16
155
156
157
158
159

On sikkiz ming calemde ötti 159 meşhur kelamda
Özni dar-ı İslamda şeyb<im> Al).med Yesevı

Bu mısradaki vezİn bozuktur.
BK ve DR'te beyit sırası: 1,2,10,8,9,16,15,5.- 7,3,17, 18,20, 14,22,4,
11.- 13, 19, 21. beyitler BK ve DR'te yoktur.
İgem ... buyurdı: İzim özidür ol Muştafa buyurdı BK, DR II Arslan Babge: Babam
Arslan BK, DR.
Ijurmasın ... bır~asın: ljır~asın kiydi yidi lu~mesin BK, DR II Tuttı: Tutdı BK,
DR.
ötti: atı BK, DR II Özni dar-ı İsıamda: Ornı darü's-selamda BK, DR.
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On ikki ming Rüm ili ta Hindüstan münddür
Türkistanda menzili şeYb<im> AI:ımed Yesevı
ŞenC atda 160 araste ta~atda vabeste

I:I~atda şayeste şeyg<im> Al).med Yesevı

6

ŞenCatm sözlegen t~atnı izlegen

I:I~atm közlegen 161 şeygim AQrned Yesevı

<Kün tugandm batarga Tersa euhud Tatarga
J>:.ullı1,c 1621,cılıp Settarga şeybirn Al).rned Yesevı>
Aşlı

irür ganedan bilmes bolur 163 her na-dan

Bilür mum pak merdan şeyg<im> Al).med Yesevı
9

İsl).aI,c164 Babmng yorugı Şeyg İbrahlm 1,cullugı

Meşayigler ulugı şeYbirn A1}med Yesevı

Bal,<:sa Kacbe körüngen bassa yirler mürüngen 165
Kevn cilmini mürüngen şeygim Al).med Yesevı
Bigler kilip l,<:ul bolgan 1,cullar kilip big bolgan
İgri taglar yol bolgan şeybirn Al).med Yesevı
12

T 80b

Kökdin ral).met indürgen yirdin nebat öndürgen
Gayibni l).azır l,<:ılgan şeYbirn Al).med Yesevı
Yesevıning 1,culı-min satıp yise pulı-min

Ayal,<: astm yili-min şeYbirn Al).med Yesevı
160
161
162
163
164
165

ŞerlCatda ... vabeste: ŞerlCatı ... tarl~atı peyveste BK, DR. BK üçüncü sayfada ise:

"Şe rı atı ... tarlk-atı peyveste" şeklindedir.
közlegen: bildürgen BK, DR.
~ullı~: ~ullug DR.
bolur ... na-dan: anı köp na-dan BK, DH II munı ... merdan: anı lja~ Yezdan BK,
DH.
İsl:ıa~ ... ~onugı: İsl:ıa~ Baba yarini ŞeyIJ İbrahIm ~ulını BK, İsl:ıa~ Baba yarugı
ŞeyIJ İbrahIm ~ulunı DR.
bassa ... mürüngen, türülgen için yazım yanlışı bkz.: bassa yirler türilgen BK i
bassa yirler türülgen DH II Kevn ... mürüngen: Ledün ilmi birilgen BK, DR.
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Yesevıge 166 baralı biımetiğa turalı

Ülüş birse alalı şeYbim A1}med Yesevı

DH 195

I$.araçu!pıı 167 taşlagenler şunl}ar laçm uşla<genler>

15

Sansız müdd başlagenler şeybim Al].med Yesevı
Yesevı 168

söz arası yatur gevher paresi
Meşayibler seresi şeYbim A4med Yesevı
Pare pare 169 ijorasan sansız tümen Türkistan
Bablar Babı Arslan Bab şeybim A1).med Yesevı
<Atam atı azğusı yıpar bolup tozğusı
İkki cihan közgüsi şeybim A1).med Yesevı>

18

Yir astıda balvetlıl.< carş astıda şol).betlıl.<
Mürsel nebı şıfattik şeYbim Al).med Yesevı
ijızr birlen 170 şol).bet1ıl.< iıyas

birle ülfetlik
ij:al$: l}aşıda l).ürmetlik şeYbim A1).med Yesevı
İlyas

birlen iş bolğay l}adir tügenüş bolğay
Türkistanda baş bolğay şeybim A1).med Yesevı

21

Baba Maçin ol sultan müdd boldı bı-güman
IJ:akım ijvace Süleyman şeybim Al).med Yesevı

166

Yesevıge

... turalı: Türkistanga baralıng bi?,metinde bolalıng BK, DR Li alalı.'

alaiıng BK, DH.
167

~araçu/ç,nı

...

uşla<genler>: ~arçıgaynı /ç,ışlagan şunJç,ar

başlagenler: başlagan

BK, DH. BK üçüncü sayfada ise:

laçın uşlagen, başlagenler ise başlagan şeklindedir.

laçm

uşlagan BK~

DH 1/

~arçıganı /ç,ışlagen şun/ç,ar

Z. V. Togan'da (agrn. , s. 527)

"~araçulç,nılç,ışlagan çwı/ç,ar laçın uşlagan" şeklindedir.

168

Yesevı söz:

Yessi suwınıng BK, Yessi sunıng DH. BK üçüncü sayfada ise: Yessi

suwınıng şeklindedir.

169

170

Pare ... Türkistan: Bablar Babı {lorasan sansız tümen Hindistan BK, Dll /1 Babı
... Bt;ıb: başı Bab Arslan BK, DH.
birlen: birle BK, DH 1/ lç,aşıda: lç,aşında BK, DH.
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z

ab < Far. su: ii.-ı l:ıayat "ölümsüzlük veren su" XV / 9; ii. -ı reviin "akan su"
XXI / 8; ii. -ı zemzem "zemzem suyu"
XXIII/5.
cabd < Ar. kul: XXV / 8.
cabid < Ar. ibadet eden: xıV / 11.
caceb < Ar. acayip, tuhaf, şaşırtıcı: X /
6; XIII / 8.
acıglan- sinirlenmek, öfkelenmek, üzülrnek; gücenmek: II / 4. < KB, FK açığ

lan-o
caciz < Ar. aciz, güçsüz. Cii. bol- XX / 1;
Cii. ~l- III / 1.
aç- açmak; aramak; fethetmek: XIV / 1,
18; XV / 5; XIX /6; XXI/ 5; XXVII /
1; tarl~tnı a. - XVII / 19.
açdur- açtırmak: XXI/ 4. < DLT, ME,
KB, DH açtur-.
açıl- açılmak: III / 2; IX / 4; XII / 8; XIV
/7; XX /2; XXIII IL.
ad ad, isim. krş. at: XXI/ 6. <KB, DLT,
ME, PK, DH at; AH, KE at / ad.
adag nasip, kısrnet, hisse; ünvan. a. al"nasip almak, kısrnet almak" XII / 9.
ŞS adağ.
adaş- şaşırmak,
şaşırmak,

sapmak. yol a.- "yolu
yoldan sapmak" II / 2. < ŞS,

DHadaş-.

Adem < Ar. Ö. i. ilk peygamber, Hz.
Adem: xiV /16; XVII /11; XXI/LO.
adem < Ar. insan, kişi; varlık: XIII / 4;
XVII /13.
cadem < Ar. yokluk: XVII / 13; XXVIII
/ 1.
ademi < Ar. insanoğlu, insanlık: VII /
1.-3.
ag ağ, tuzak: XV / 6. KB ağ.
agır ağır, çok: II / 24. < KB, KE, ML,
FK,DHağır.

agna- kendinden geçmek, yatıp debelenrnek: ıv / 3 < KB ağına-; DLT, ME,
KB, FK ağna-.

L

ü

K

agniya < Ar. ç. zengin, mal ve servet sahibi; çokluk: XIII / 5.
agu ağı, zehir: IX / 5. < KB, DLT, AH,
KE, FKağu.
agyar < Ar. ç. yabancılar, başkaları: XIII
/ 3.
ah < Ar. ah. ii. tart- "ah çekmek" II / 15;
ii. ur- "ah etmek" II /8, 13.-15.
al}.ad < Ar. bir olan Allah: XVII/I; XIX
/4.
abir < Ar. son, ahir: XXVII / I, 3, 4; a.
zamiin "kıyamet günü" XXI/ 6.
abiret < Ar. öbür dünya, ahiret: IV / 3,
6; VIII/ 3, 7.
Al}.med Yesevi < Ar. T. XI. Yüzyılın ikinci yarısında Batı Türkistan' ın Sayram
kasabasında doğmuş, hikmetleri ve
tarikatiyle Türk dünyasını etkilemiş
ünlü Türk mutasavvıfı: XXIX / 1.-22.
a!} ak, beyaz: V / 6.
a!}- akmak: II /29; V /3; XIX /6.
a!}ız- akıtmak. krş. a!}uz-: VII / 8; XIX /
3, 5; krş. FK a~ız-, DH a~uz-; DLT,
ME, a~ıt-, KB a~ıt- / abıt-.
Ca!}l < Ar. akıl, us: XX / 4; Ca. -ı kit- "düşünemez hale gelmek" II /3.
a!}şam akşam: XXI / 12. < DLT, ME,
DH abşam; KB, FK abşam / a~şam.
a!}tur- akıtmak: XII / 5. < DLT, ME,
KEa~tur-.

a!}uz- akıtmak. krş. a!}ız-: VIII / 4. <
DLT, ME, a~ıt-, KB a~ıt- / abıt-, FK
a~ız-, DH a~uz-. .
al < Ar. ç. oğulları, oğul, aile: XXIII / 5.
al- almak: II / 20, 21, 28; III / 6; V / 3,
4; VI/ 6,8; XI/ 5; XXV / 2,7; XXVII
/7; XXIX / 14. < OYal-.
calamet < Ar. iz, işaret, belirti: XVII /
21.
alar onlar: XXVI/ 3; a.-ğa "onlara" XIX
/9; XX /8.
aldıda önünde: II / 24.
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cale'd-devam < Ar. devamlı olarak: X /
6; XXVI/ 8.
calem < Ar. alem, dünya, cihan, kainat;
halk: II / 6; V / 5; IX /6; X / 9; XIII/
4; XIV / 15; XVII / 13; XX / 8; XXI /
1; XXIII / 5; iç ca. " gönül dünyası,
kalp" XIV / 9; ikki ca. " dünya ve
ahiret" II / 3.
cAII <' Ar. Hz. Peygamberin damadı ve
halifelerin dördüncüsü, Hz. Ali: XVII /
16; XXII / 6.
cAli l;Iaydar < Ar. Hz. Ali: XVII / 15.
c~ilim < Ar. alim, bilgin: III / 1; XIV /
10.
Allah < Ar. Allah, Tanrı: 111/2; IV /7;
VIII / 4; XI/ 2.-4; XXI/ll; XXIII/ı.
altı altı (6): IV / 5. < OYaltı.
altun altın. krş. oltun: XXIV / 5. <
OY, DLT, ME, KB, FK, DH altun.
Cam(m) < Ar. halk tabakası, herkes;
genel: XXVII / 7.
aman < Ar. emniyet, güvence: a. *al"emniyet içinde olmak" IV / 8.
camel < Ar. ibadet, dini emirleri yerine
getirme, amel, iş: Ca. *ıl- "ibadet etmek,
Allah rızasına uygun işler yapmak" II /
27.
Camelhg < Ar. T. amelli, dini emirleri
yerine getiren: IV /8.
ana anne: IX / 4, 6, 7; XXIV / 6; XXVII

/4.
afig a ona: XXI / 6; XXIV / 1. < DLT,
ME anga / angar, AH anga / angga /
angar, KB onga / angar, FK, DH anga.
anda orada; ahirette: IV / 3, 6; v/ı, 2;
VII / 4.-6; XIII / 7; XX / 5; XXII / 3;
XXIV / 1; XXVI/ 3. < OYanta.
andag öyle, onun gibi, o şekilde, böyle,
bunun gibi. krş. anda~: III / 2; V / 5.
< OY antag, DLT, KB, DH andag, FK
andag / anda*.
anda~ öyle, onun gibi, o şekilde; böyle,
bunun gibi. krş. andag: XXVI / 4.
andın ondan; oradan: 111/ 5; V / 3; VI/
8; IX / 3; XVII / 23; XX! 4; XXVI/ 2;
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XXVII / 7.

an-I}azarat < Ar. o hazret: IX / 1.
anı

onu, onun: II / 10; VI / 2; VII / 2; IX
/ 1; X/I; XXV / 5; XXVI/ 5 (onun);
XXVII /5 (onun). < AH, ME anı, DLT
anı / onu, KB anı / onı, FK, DH anı.
anıfig onun: V / 5; IX / 6; XXI / 2;
XXIV / 1. < AH, FK anıng / anung,
DLT, ME, KE, DH anıng.
ankebiit < Ar. örümcek: XXI/ll.
afigla- anlamak: XIV / 18; XXI / 12, 14.
< DLT, ME, KE, FK, DH angla-, AH
anga-.
anu~ hazır: XXII / 4. < DLT, ME, KE,
DHanu*.
ara ara, iç, içinde: IV / 7; XIV / 1.-18;
XxıX /16. < OYara.
aram < Far. rahat, huzur, dinlenme; durma, yerleşme; karar kılma: a. *ıl- Xııı /
1.
cAraşat < Ar. mahşer yeri: XXV / 7;
XXVıı / 4.
araste < Far. donanmış, bezenmiş: xxıx

/ 5.
caraz < Ar. kendi kendine vücut bulamayıp başka

bir cevherle meydana gelen;
alarnet: XVII / 2.
arıg temiz, arı: XVII / 4, 17, 18. < DLT,
DH arıgl anıç" FK arıg / arı, ME, KB
ang.
arıl- temizlenmek, kurtulmak; kaygılan
mak: xiV / 4,9. < DLT, ME, KE anl-.
(AH, DLT, KB an-).
arın- temizlenmek: XIV / 2. < DLT,
ME, KBann-.
(arif < Ar. bilen, irfan sahibi: xxvı/ı.
arman < Far. hasret, arzu; ümitsizlik: a.
*ıl- "hasret çekmek; ümitsizlik göstermek" II / 18; XII /9.
arslan (1) aslan: XIX / 8. < AH, DLT,
ME, KE, FK arslan; (2) Hz. Alinin
lakabı: XVII / 16.
Arslan Bab sahabenin ileri gelenlerinden
olup Ahmed-i Yesevl'nin mürşididir:
XxıX / ı, 17.
işaret,
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< Ar. dokuzuncu gök, maddi alemin
ilk tabakası: 11/ 8, 14,31,33; XX /3;
XXVII /2; XXIX /19.
arşun arşın: V /5. KB arşun.
art- artmak, fazlalaşmak: VII / 3; XXV /
3. < AH, DLT, KB, FK, DH art-o
artur- artırmak: VII / 3. < OY, AH artur/ arttur-. DLT, ME, KB, artur-.
carza < Ar. arzetme, sunma: Ca. /f-ıl
"sunmak" VI / 8.
arzü < Far. arzu, istek: a. /f-ıl- "istemek"
XXV / 9.
caşa < Ar. asa, değnek: XIX /3.
asan < Far. kolay: a. /f-ıl- "kolaylaştır
makilXXV / 4.
Aşl}.ab-ı Kehf < Ar. mağara dostları,
yedi uyurlar: XI / 7.
asıg fayda, kazanç: a. /f-ıl- "yararı/faydası
olmak" IV / 9. < DLT, FK asıg i ası/f-,
ME aşşul asıg+, KB as(ı)g, DH asıg.
caşİ < Ar. asi, isyankar: V / 2.-4; XXVII

Carş

/6.
< Ar. asıl, esas, soy: XIII / 4; XXIX /
8.
asman < Far. gök, sema: II / 6, 14.
asru pek çok, fazla, pek: X/I. < AH,
KB, FK, DH asru.
aşı

ast alt: XXIX / 19.
astan < Far. eşik, dergah: XXVI / 7.
astm altında: XVII / 3; XXIX / 13. <
AH, DLT, KB astm, ME astm+.
aş- geçmek: XV / 6; XVII / 24. < OY,
ME, KB, FK, DH aş-o
caŞI~ < Ar. aşık: i / 1, 2; X i 1, 3, 6;
XXVIII/3.
at i ad, isim. krş. ad: II i 18; VIII i 3, 7;
XXVI/I, 2, 5; XXIX 118. < OY at i
at, KB, DLT, ME, FK, DH at; AH, KE
atı ad.

at II at, hayvan: XXIV / 4. < OY at.
at- atmak: II / 24; XVII i 8, 9.
ata baba, cet: IX / 4; XXIV / 6; XXVII /
4; XXIX 118.
Cata < Ar. bağış, lutuf, ihsan, hediye: Ca.
/f-ıl- "bağışlamak" XXV / 1

atıl- atılmak:

XIII / 2; XIV i 8.
V / 5; X / 3; XXV i 6.
< DLT, FK, DH atlıg, KB atlıg i adlıg.
cA van < Ar. Ö. i. zalim bir vezir: XXII /
atlıg adlı, adında:

5.
avaz < Far. ses, seda: XXV / 3.
ay (1) ay, kamer: XVII i 5; (2) ay (30
gün): XXI i 2, 3. < OY ay.
ay- söylemek, demek: III / 9; IV i 9; VI i
1; X 19; XIII 17.
ayak ayak: IV i 4, 5; XV i 2; XXI/lO;
XXIX / 13; a. bas- IX / 1; a. /f-oy- IV i
8. < DLT aya/f- i aza/f- i acJa/f-, AH, acJa/f-,
ME, KE acJa/f- i aya/f-, FK, DH ayag i

aya/f-.
IV / 6. < DLT acJa/f-lıg,
KE acJa/f-lıg i aya/f-lıg, DH ayaglıg.
cayb < Ar. ayıp, kusur, leke: II / 24.
ayet < Ar. ayet: III / 7; XXV i 4.
cayn < Ar. aynı, benzeri, tıpkı: Ca. -ı IJata
"hatanın aynı, benzeri" II / 27 .
. ayrıl- ayrılmak: IV / 4. < ME, KE acJrıl
i ayrıl-, FK ayrıl-.
ayt- söylemek: II i 19, 21, 24; V / 5, 6;
XII 1; XXV / 6; XXVII 1; XXVII / 7.
az- azmak, doğru yoldan sapmak, dala1ete
düşmek: yoldm az- "doğru yoldan sapmak" XXV i 3. < DLT, ME, FK, DH
aya].fJı~ ayaklı:

az-o

< Ar. eziyet; ahirette, dünyada işle
nen günahlara karşılık verilecek ceza:
VIII / 4; XXV / 4; Ca. /f-ıl- "cezalandır
mak" XXV 15.
azad < Far. kurtulmuş, serbest: a. bol"kurtulmak" XXI i 6; a. /f-ıl- "serbest
bırakmak" XXVI/ 8.
azar < Far. tekdir, incitme: a. /f-ıl- "tekdir
etmek" VIII / 5.
azgu ? XXIX / 18.
caziz < Ar. değerli, muhterem, sevgili:
IV / 1; VI / 4; X / 2; Ca. bol"yüceltmek" III i 1.
cAzra)Iı < Ar. kerrfibiyyfin denilen dört
ulu melekten canlıların ruhunu almakla
görevli olanı: IV / 1; XI/ 6; XXIII / 3.

ca~ab
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azul} azık, yiyecek: VI/ 2, 8; XXVII / 7;
a. ~ıl- VI / 2,6. < OY, AH, DLT, KE,
DH azu~, ME azı~.
bab Orta Asya' da bir kısım dervişlere
verilen ünvan: XXIX / 17.
baba baba, derviş, şeyh: II / 18.
Baba Maçin < T. Ahmed-i Yesevı'nin
müntesiplerinden meşhur veli: XXIX /
22.
Baba cO§man < T. A. Ahmed-i Yesevı'nin müridlerinden biri: XX / 9.
bağ < Far. bağ, bahçe, yeşillik: XII / 2;
XV / 6; XXI/lO; XXIII / 6.
bağ(ı)r bağır, göğüs, ciğer, yürek: II /
10, 13, 29; IV / 8; VII / 4, 8; XIV / 6.
< DLT, KE, ML, FK, DH bağır.
bağışla- bağışlamak, affetmek: XXV / 2.
< DLT, ME, KE, DH bağışla-o
bağla- bağlamak; kapatmak: IV /5; XII /
8; XXV / 4; XXVII / 1. < AH, DLT,
ME, KE, FK, DH bağla-o
bağlan- bağlanmak; kapanmak: XVII /
22. < AH, DLT, ME, KE, FK bağlan-.
bağlu bağlı, kapalı: XXIII/I. < KE, FK
bağıZğ·

babil < Ar. cimri: XXII / 5.
ba-bt < Far. baht, talih; kısrnet: XX / 10.
bal}- bakmak: ii / 24; XVII / 20; XXI /
2; XXIX /10.
bar var: IV / 5; VI / 7; XX / 4, 10; XXI /
7; XXII /1.-7. < OY bar.
bar- varmak, gitmek; kavuşmak:1I / 32;
111/7; IV / 1; VI / 2, 3; IX / 1.-3; XV /
8; XXVII / 3; XXIX / 14. < OY bar-o
baraş < Ar. vücutta yer yer beyaz ve alaca
lekeler meydana getiren bir hastalık: ii /
22.
barça bütün, tamamen, hepsi: II / 15, 28;
VII / 7; VIII/ 7; XIV / 13; XVIII/ 2;
XX / 8; XXI/ 7, 15. < DLT, KE, FK,
DHbarça.
barı bütün; hepsi: VI/ 3; XIX / 7. < KE,
FK, DH barı.
bas- basmak, yenmek, ayak altına almak:
II / 4; XIX / 10; XXIX / 10. < OY,
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DLT, ME, KE, FK, DH bas-.
i (1) baş, kafa: ii / 3, 4, 28; IV / 4,
5; VII / 1; VIII / 4; IX / 6; XIX / 8;
XXIV / 5; XXVI/ 8; b. ~oy- "bir şey
uğruna her şeye katlanmak" IX / 6. <
OY, AH, DLT, ME, KE, FK, DH baş;
(2) başlangıç, uç, boyu, boyunca: yol
b.-ığa VIII / 1; XIX / ı. < OY, AH,
ME, KE baş; (3) önder: XV / 2; XXI /
15; b. bol- "önder olmak, kılavuz
olmak" XV / 2; XXIX / 21. < KE, DH

baş

baş.
baş

II yara: XV / 5. < DLT, ME, KE,

DHbaş.
başla- kılavuzluk

etmek, yol göstermek:
XXI / 9; XXIX / 15. < OY, DLT, ME,
KE, FK, DH başla-o
bat- batmak, kaybolmak: X / 8; XXIX. <
DLT, ME, KE, FK, DH bat-o
batı! < Ar. gerçek olmayan, hak
olmayan: VII / 2; XVII / 20.
batın < Ar. iç hakikat; sır, görülmeyen;
ruh: 11/15,17,31; III / 2, 9.
bay zengin: XXII / 1, 5. < OY, AH
bay+, DLT, ME, KE, FK bay.
Bayezıd < Ar. ilk tabaka sümerinden
olup M. 874 yılında vefat eden Bayezld-i
Bestamı: III / 2; XX / 8.
bayl}uş baykuş: XXI / 14.
baz < Far. oyun; açık; kartal, doğan denilen yırtıcı kuş: XXI/16.
bazar < Far. pazar, çarşı; bu dünya: XX /
6; b. ~ıl- VIII / 5.
baczı < Ar. bazı: ii / 29.
bedr < Ar. ay: XXIII / 5.
bed-ter < Far. beter, çok kötü. krş.
beter: b. bol- "beter olmak, çok kötü
olmak" ii / 22.
behişt < Far. cennet: IX / 4; sikkiz b. IX
/4.
Bekr < Ar. Hz. Ebubekir. krş.
Ebübekr: XXII / 6.
bela < Ar. bela, musibet: XXI / 13.
bende < Far. kul, köle: ii / 26; IV / 9; b.
bol- "kulolmak" VI / 5; XXI/lO.
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beng (i)z beniz, yüz: XIX / 7. DLT, KB
meng(i)z, ME mengiz+, FK ming(i)z.
berat < Ar. rütbe, imtiyaz ve taltif için
verilen resmi kağıt: XVII / 4.
ber-daş < Far. kaldırma; harekete getirme; alma; yok etme; kesme; uzaklaş
tırma: b. ~ıl- II / 20.
ber-gah < Far. biir-giih. huzur, padişah
otağı: III / 8.
berkit- kuvvetlendirmek, sağlamlaştır
mak: II / 19. < DLT, ME, KE berkit-,
FK, DH birkit-.
ber-pa < Far. ayakta, ayak üzerinde: b.
~ıl- "dik tutmak" IV / 4.
beter < Far. beter, çok kötü. krş. bedter: b. bol- II / 22.
beyan < Ar. anlatma, bildirme: XIV /
17; XXI/ll; b. iyle- "anlatmak, söze
başlamak" II / 1.
bey(i)n beyin: II / 5. < DLT mingi, KE
mini, mey(i)n.
bi-çare < Far. çaresiz: b. ~al- "çaresiz
kalmak" XXIII / 4.
bfdar < Far. uyanık, gafil olmayan: b.
bol- "uyanık olmak, hazır olmak"VI / 7.
big bey: XXIX / 11. < DL T, AH, ME,
KB beg, FK, DH big.
bi-güman < Far. şüphesiz: XXIX / 22.
bi-baber < Far. A. habersiz: IX / 7.
bi-bod < Far. baygın, kendinden geçmiş:
b. bol- "kendinden geçmek" i / 3; II /
10.
M-hiiş < Far. akılsız, şaşkın; deli: b. bol"kendini bilmez hale gelmek" II / 5.
bil bel: XIX / 3; b. bag- "bağlanmak,
tabi olmak" XVI /3; XXI/ 14. < DLT,
ME, KB bel, FK, DH biL.
bil- bilmek: II / 21; III / 3, 6; V / 6; VI /
3,8; XII / 4; XXI/ 12; XXII / 7; xxıV
/ 7; XXV / 5; XXVI/I; XXVII / 4;
XXIX /8.
bildür- bildirmek: XVII / 6. < DLT
biltür- / biltüz-, AH, ME, KB bildür-.
bilgür- belirmek:XVII / 21. DLT, ME,
KB belgür-.

b ili n- bilinmek: xıv / 5. < AH, ME,
KE, bilin-o
billen- kuşanılmak, bele sarılmak: XX /
3.
bilme- bilmernek: VII / 2.
bir bir: II / 29; IV / 4; Xıı / 2.
bir- vermek: III / 5; VI /·2; X / 5; xxvı
/6; XXIX / 14; iradet b.- XVIII /2.
bi-ralı < Far. yolsuz, kötü yola sapan: b.
bol-II/3.
birbiri birbiri: II / 30.
birbirilen birbiri ile: XIX / 7.
birle ile, beraber, birlikte. krş. birlen: i
/ 4; II / 4; IV / 9; V / 2, 5; XXI / 7;
XXVI / 6; XXIX / 20. < DLT, AH,
ME, DH bile / birle, FK bile / birle /
ile, KB bile / birle.
birlen ile, beraber, birlikte. krş. birle: II
/ 18, 31; XVII /18; XXV / 1.-3; XXVII
/ 6; XXIX / 20, 21. < KE birlen, FK,
DH birlen / bilen.
bisat < Ar. kilim, minder: XVıı / 5.
biş beş: xxı / 15.
bı-vefa < Far. A. vefasız, sözünde
durmayan: II / 27.
biz biz: II / 21; IV / 7; VI / 6; IX / 7;
XXIII / 7; XXV /1; XXVI / 6; XXVII /
4.
bızar < Far. bıkıp usanmış, küskün:
XVII / 4; b. bol- "bıkıp usanmak" VIII/
7; XX / 2; b. ~ll- "küstürrnek, darılt
mak" VIII! 5.
bizet- bezetmek, süsletmek, donatmak:
XXI/ 3. < AH beze- / bize-, DLT bezet, ME, KE beze- / bezen-, ML bizen-,
FK, DH bize-o
bog(u)z boğaz: XXVII / 5. < DLT bog(u)z / bogaz, ME bogaz (boguzlaş-),
KB, FK bog(u)z, ML boguzlagu "boğaz, nefes borusunun üst kısımları".
bol- olmak. krş. 01-: i / 4; II / 22, 26;
III / 5, 7; X / 8; XIII / 2; XIV / i;
XXIX / 22. < DLT, ME, KB, DH bol-,
AH, FK bol- /01-.
botra- < Mo. perişan olmak, parçalamak:
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boy boy, kadd: XVII / 2. < DLT bocj /
bad / boy, AH bocj, KB bocj / boy, ME,
FK, DH boy,
boyun / boy(u)n boyun: b. sun"kabullenmek, itaat etmek" II / 12, 28;
XXVIII / 2. < DLT boyın / boyun, KB,
FK boy(u)n, DH boyun.
böz bez, kefen: IV / 5. < DLT, AH, KE,
FK böz.
bu bu. krş. bul: 1/ 3; 111/ 8; IV / 1; V /
6; VI / 3, 4; VII / 7; XXIV / 1.-7 XXV
/ 7; XXVII / 2. < DLT, AH, ME, FK,
DH bu, KB bu / mu.
bul bu. krş. bu: II / 19, 20; XXV / 6. <
DH bol "bu".
bul- bulrrıak: XX / 1. < DLT, AH, ME,
,kB; FK
bul-o
'.
buhn~ 'bulunmak: XIX / 5; XX / 4. <
DLT, AH, ME, bulunM, KB bul(u)n-.
Bura~ < Ar. Burak, Hz. Muhammed'in
miraçta bindiği binek: IV / 6; IX / 1; X
/3; XV /1; XXIV /3,4; XXV / 6.
burun önce: II / 30. < DLT, AH, ME,
FK, DH burun, KE buma/ bur(u)n.
büstan < Far. bağ, bahçe: XVII / 9;
XXV / 6.
buyruk buyruk, emir: II / 12; XXVI/I;
b. ~ıl- XXVI / 2.
buyur- buyurmak: XXIX / 1.
buzul- bozulmak: XIV / 15.
bük· bükmek, eğmek; sarmak, dolamak:
tiz bük- II / 23.
bülbül < Far. bülbül: i / 2; XXI / 4.
bülend < Far. yüksek, yüce: II / 33.
bünyad < Far. esas, temel; bina, yapı:
XVIII! 1.
cah < Ar. itibar, makam, mevki: XIV /
3.
cahil < Ar. cahil, bilgisiz, hakikatten habersiz: III/I; X / 3; XI/ 3; XII / 6;
XIII / 4; XIV / 2; XXVI / 6; C. bolXIV /10.
cam < Far. cam; kadelı: II / 19, 21.
can < Far. can, ruh: II / 10, 18; C. -dın
~,
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kiç- "candan geçmek, kendini feda
etmek"II / 9, 14; III / 9; VI / 4; X / 2;
XXVIII /3; C. al- "can almak"IV / 1; XI
/ 6; XVII / 8; c. bir- "can vermek, diri
kılmak" XXVIII / 5; C. sat- "canı feda
etmek" XVIII / 4, 5; C. tart- IV / 2; C.
uç- "ölmek" XXVII / 2.
canan < Far. sevgili: C. bol- "sevgili
olmak" II / 10.
canhg < Far. T. canlı: VII / 7.
cansız < Far. T. cansız: IV / 6.
Cebbar < Ar. kudret ve azarnet sahibi
Allah: XXI/13; XXII / 7; XXVI! 1.
Cebra'Iı < Ar. Cebrail, dört büyük melekten Allah'ın emirlerini peygamberlere
getirmekle görevli olanı: IX / 2.
cefa < Ar. cefa, eziyet, sıkıntı: C. ~ıl- "incitmek, eziyet etmek" II / 12.
cehennem < Ar. cehennem: XXVII / 5.
cehl < Ar. bilgisizlik, cehalet: II / 4; III /
1.
ceıl < Ar. açık, zahir; parlaklık: C. bol~ II
/26.
cenaze < Ar. cenaze: 11/28.
cennet < Ar. cennet: II / 26.
cevab < Ar. cevap: XXV / 8.
cevre eş, dost, arkadaş: C. ~ıl- "dost edinmek" II / 16.
ceza < Ar. ceza, günahkarlara kıyamet
günü verilecek azap: c. bir- II /30.
cift < Far. eMt. çift, eş: XVII/I.
ciger-güşe < Far. çok sevgili (evlat): II /
9.
cihan < Far. dünya, alem. krş. çihan:
XIX / 7; XXI/I; ikki C. "dünya ve
ahiret" XXIX /18.
cism < Ar. cisim, vücut: XVII / 2, 3.
cüban < Far. çoban: XXIII / 3.
Cuhüd < Far. Yahudi: XXII /3; XXIX /
7.
cümle < Ar. bütün, hep: IX / 4; XXII /
6.
cünbiş kımıldanma, hareket: C. ~ıl- "kı
mıldanmak, hareket etmek" II / 13,28.
Cüneyd < Ar. meşhur mutasavıflardan
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biri. krş. Cüneyd BagdadI: XX /8.
Cüneyd BagdadI < Ar. Cüneyd-i BagdMı. Meşhur mutasavvıflardan biri. krş.
Cüneyd: XVII / 19.
cürca < Ar. yudum, içim; damla: XII / 5.
çap- kılıçla kesmek, parçalamak: XXVII /
5. < DLT, ME, KB, FK, DH çap-o
çay~a- yıkamak, temizlemek: IV / 4. <
ML, FK çay~-.
çehar zarh ur- < Far. T. tasavvufta
"dört vuruş" diye adlandınıan zikir türlerinden biri: II / 7.
çendan < Far. o kadar, ne kadar: II / 32.
çengal < Far. çengel, pençe: VII / 7;
XXV / 7.

çerag < Far. yağa bulaştırılıp
fitil: VII 1; IX / 2; ç. kıl- VII

yakılan
ı.

çıg- çıkmak. krş. çı~-: XIX / 2.
çıg-

< FK

/ çık-o

çıgay

fakir, yoksul: XXII / 5. < DLT
/ çıgay, AH çıgay+, ME, KE
çıgay, FK çıgan/ çı~n.
çı~- çıkmak, belirmek. krş. çıg-: II / 20,
çıgan

25,29; VIII/ 7; XVII / 21.
çın < Çin. gerçek, doğru: II / 9, 11, 14,
26; XXVIII/ 3. < DLT, AH, KE, FK,

DH çın.
çıyan çıyan:

XIX / 2; XXII / 3; XXVII /
6. < DLT çaq.an, KE çu;lan / çıy€ln.
çiçek çiçek: XII / 2; XXI / 3. < DLT,
KB çeçek, ME, FK çiçek.

çihan < Far. cihan. dünya, alem. krş.
cihan: IX / 6.
çİk- çekmek: XII / 4.
çom- suya dalıp çıkmak: vın / 8. < ME,
FK, DH çom-, DLT çum-, KB (çömdür"suya batırmak", çömür- "daldırmak,
batırınakli)

çök- çökmek, çömelmek: tiz çök- XIX /
6.
çulga- bürümek, örtrnek: IV / 5. < KE
çulga-, ME, DH, çuıga+n-.
dad < Far. adalet, doğruluk; ihsan: d. iyle"adalet etmek, doğru yola girmek, ibret
almak" II / 6.

dag < Far. yara izi, kızgın demirle vurulan damga: d. örten- il / 12.
dana < Far. bilgili, bilge, bilgin: d. -dur
XVIII / ı.

dar < Far. savaş: dın d.-ı XVII / 15.
darü < Far. ilaç: XIV / 4.
dar .. ı İslam < Ar. cennet; müslümanların hakimiyeti altında olan yerler:
XXIX/3.

darü's-selam < Ar. cennet: XXVI/ 8.
dacvI < Ar. şikayet, iddia, dava: XX / 2.
decdil < Ar. kıyamet alametlerinden olup
kıyamette ortaya çıkacağı kabul edilen
yaratık:

XVII / 21.

defter < Ar. defter: d. kıl- "deftere yaz~
mak, defter düzenlemek" X / 9.
dem < Far. soluk, nefes; zaman, an: II /
20, 29; IX / 2;q XII / 1; d. ur- "bahsetmek; soluk almak" XIII / 8.
der-han < Far. kapıcı: XXIII/ 3.
der-her < Far. der-bar? kapı yeri? d. ~al
II/17.

derd < Ar. dert, üzüntü, keder: II /

ı,

i 6,

25.

derman < Far. ilaç, çare: XIV / 4.
dergah < Far. dergah, tekke, kapı önü,
eşik:

III/I, 8; XIX /6.

derviş

< Far. derviş, ömrünü ibadet ve riyazetle geçiren, bir tarikate bağlanan:

VIII/ 5, XI/ 4, XIX / 1.-10, XX / 1.10.
derya < Far. deniz: XVII / 17, XVIII / 4.
destür < Ar. izin, müsaade: d. bol- "izin

verilmek" V / 6.
devlet < Ar. devlet, ikbal, baht, büyük
makam ve mevki: II /33.
dırabt < Far. ağaç: X / 3.
di- demek, söylemek. krş. ti-: II / 7, 9.
< DLT te- / ti-, AH, DH di- / ti-, KB te/ de-, FK di-o
didar < Far. yüz, çehre; cemalu'llah: II /
7; d. kör- "Allah'ın cemalini görmek" II
/ 3.

dik gibi: II / 31, III /2, V / 3.
dil < Far. gönül: II / 18; III / 9.
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dIn < Ar. din: XIV /17, XVII /15; XXV
/2.
dingiz deniz. krş. tingİz: XVIII / 4.
dIvane < Far. divane, deli: d. bol- "aklı
başından gitmek" i / 1.
dolan- dolaşmak, dolanmak: XX / 3. <
DLT, KB, DH tolgan-, ME dolan- /
dolgan- / tolan-, FK tolga- / toıgan-.
dost < Far. dost, arkadaş: II /1, IX /1; d.
al- II / 2, 3; d. ~ıl- II / 22, 33; d. tileXIX /9.
düd < Far. duman, ateş: VIII/ 7.
duş eş, eşit, bedel, karşılık: XX / 4. <
DLT, AH, KE, FK tuş, ME duş.
durrac < Ar. keklik cinsinden bir kuş, çil
kuşu, turaç kuşu: XXI / 18.
dükan < Far. dükkan: XIV / 17.
dünya < Ar. dünya: III/ 8, VI / 4, VIII /
3; d.-dm kiç- "ölmek" VI / 4; XIV / 1;
XVII / 20.
dürer) < Far. inci: XVIII / 4; d.-i yemın
XXV / 2.
dü-şenbe < Far. Salı günü: IX / 1.
Ebübekr < Ar. Ö. i. Hz. Ebubekir. krş.
Bekr ; XVII / 15, 16.
Ebü 1:IanIfe Nucman < Ar. Ö. i. İslam
mezheplerinden Hanefi mezhebinin
imarnı: XVII / 17.
Ebü Yüsufu'I-J>:azI < Ar. Ö. i. Ebu
Yusufu'l-Kazı: XVII /19.
ecel < Ar. ecel, ömrün sonu: VI / 4.
efgan < Far. inlerne, acıyla bağırma: e.
~ıl- "feryat etmek" II /8.
efsane < Far. efsane: XVIII / 2, 5.
eger < Far. eğer, şayet: III/ 6.
eglen- eğlenmek, vakit geçirmek: XVII /
3.
ehI < Ar. aile: ehl <ü> (ıya i "aile
fertleri" III / 5.
ekber < Ar. büyük: XXIII / 2.
elem < Ar. elem, keder: II/I, 16.
el-l}amd < Ar. Fatiha suresi: XXI/ 5.
el-l}amdü li'llah < Ar. Kur' an' da
Fatiha suresinin ilk ayeti. "Harnd,
Allah'a mahsustur.": 1/5; XV /1.-9.
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el .. l}ariCat < Ar. Kur'an 101. sure: III /
7.
elvan < Ar. ç. renkler; türlü türlü, çeşitli: XXII / 4.
emr < Ar. emir, buyruk: VIII / 6.
ernI < Ar. Kur'an, el-ACraf suresi 142.
ayet: "Rabb'im bana kendini göster seni
göreyirn.": XIII/ 4..
esrar < Ar. ç. sırlar, gizli gerçekler: II /
15; XIII / 2; XVI/ 6; XX / 6.
evliya < Ar. ç. veliler, Allah dostları: II
/ 5,6, 13, 15,20,22,23,25,31,32.
evvel < Ar. önce, ilk: XIII / 5.
eya < Far. ey, hey: II / 1; III / 8; XVII /
23; XXII 5; XXVIII/I.
eylen- eğlenmek, ulaşmak: XXV / 3.
facir < Ar. kötü huylu; doğru yoldan sapan: VIII/ 5.
fabr < Ar. şeref, fazilet, iftihar: f -i (alem
"Hz. Muhammed" VII / 7.
fal}r < Ar. yoksulluk; ihtiyaç: VIII/ 5.
fal}ra)ü ma-teyesser < Ar. Kur'an.
Müzzemmil suresi: XXV / 2.
fal}ru fabrI < Ar. Hadis. "Fakirlik
benim iftiharımdır. " 1/5.
farl} < Ar. fark: f. ~ıl- "farketmek" IV / 2
fasıı} < Ar. Allah'ın emirlerine uymayan,
günahkar: VIII/ 5.
fazIl < Ar. fazilet sahibi, erdemli: XIII /
3; XVII /20.
fena < Ar. yokluk, yok olma; maddı varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma: f. bol"yok olmak, fena fi' Ilah mertebesine
erişme" III / 2; XIII/ 5.
feragat A. vazgeçme, el çekme: XIII / 3.
ferd < Ar. tek, eşi ve benzeri olmayan
Allah: XVII / 1.
ferişte < Far. melek: II / 14; IV / 7; V /

3.
ferman < Far. emir, buyruk: V/I;
XXVIII / 1, 2; f. ~ıl- "buyurmak" IV /
1.
feryad < Far. feryat, bağırma: f. ~ıl
XXVII / 6.
ferzend < Far. oğul, evlat: II / 9, 10, 12;
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III/8.
fesad < Ar. bozukluk: XX / 2.
feyi < Ar. bolluk, çoğalma, irfan: II /
18.
fida < Ar. feda, uğruna can verme; kur,
ban: f ~ll- XV /5.
ficı < Ar. iş, amel: XXI / 2; XXVII / 4.
firavan < Far. bol, pek çok, aşm: XXIV

/ ı.
Fircavn < Ar. Hz. Musa ve kavmine zulmeden Mısır hükümdarı: XVII / 8; XXI
/ ı, 2.
firdevs < Ar. cennet: II / 26.
furşat < Ar. fırsat, elverişli hal: f birVIII / l;f ~ıl- IX / 6.
gafil < Ar. gafi1, gaflet içinde olan: VII /
1; XVII / 23; XXI / 5; XXIV / 7; g.
bol- VIII! 3.
gafilh~ < Ar. T. gafi11ik, Allah'ı ve
emirlerini unutma: XXIV / 7
gaf1et < Ar. dal gınlık , ihmal: III/ 9; VIII
/6; XXVIII / ı.
< Ar. gam, tasa, kaygı, üzüntü: II /
14,25; XIX /3.
gar < Far. mağara: V / 5.
garıb < Ar. kimsesiz; yurdundan ayrı: XII

/4.
garibh~ < Ar. T. gariplik: XII / 4; XVII

/24; XXV / 9.
gavga < Far. kavga, dövüş: g. ~ll- "kavga
etmek" II / 2 ı.
gayib < Ar. görünmeyen, kayıp: XxıX /
12.
gayret < Ar. kıskanma; himmet; çalışıp
çabalarna: II / 6; g. ~ll- "himmet etmek"
II /6, 22.
gazab < Ar. kızgınlık, öfke: g. ~ıl- "kızmak, cezalandırmak" II / 23.
gene < Far. hazine: XXV / 2.
ger < Far. eğer: XXVI/ 3.
gevher < Far. inci, elmas; öz, asıl: XV /
9; XVII / 3; XXIV / 5; XXIX / 16.
giriban < Far. yaka: II / 16.
giryan < Far. ağlayan: g. bol- "ağlamak"
ıı/ıı.

gür < Far. mezar: II / 28; VI / 5; VII / 4;
VIII / 4; XXVII / 4.
güristan < Far. mezarlık: XXVII / 3.
guşşa < Ar. kaygı, tasa, keder: II/I, 16;
IX / 3.
gül <: Far. gül: II / 26; IX / 5; XXI / 4;
g. g. bol- II / 26.
gülistan < Far. gül bahçesi: XXI / 4;
XXIII/6.
gülazar < Far. gül bahçesi: XX / 6.
güman < Far. zan, şüphe: XVII / 17.
güm-rah < Far. yolunu şaşırmış, doğru
yoldan sapmış: g. bol- "dalalete düşmek,
doğru yoldan sapmak" II / 3, 12.
günah < Far. günah, cezayı gerektiren amel: II / 24; IV / 9; g. ~ıl- VIII / 6.
güstiib < Far. edepsiz, hayasız: XXI / 7.
baber < Ar. haber, bilgi: II / 8; 1], al"hakikatten haberli olmak" II / 30;
XXVI / 4; b. bir- "haber vermek" XXVI
/ 1; XXVII / 3; 1]. bol- XXVI/ 5.
babersiz < Ar. T. habersiz: il / 17.
l}.abIbu 'Hah < Ar. Allah'ın sevgilisi,
Hz. Muhammed: XVII /14.
.ijvaee Al}.med < Ar. Ahmed-İ Yesevi: II
/ 1; XVIII! 3.
l}.aeet < Ar. ihtiyaç; dilek: II / 26.
l}.add < Ar. had, sınır: XVII / 2.
hadI < Ar. doğru yolu gösteren, mürşit,
rehber: h. bol- "doğru yolu göstermek"
II /2.
l}.a~, Ijla~ (1) < Ar. hak, doğru, gerçek:
II / 27; VII / 2; XII / 7; XVII / 20;
XXV / 1; XVıı / 20; (2) Allah, Tanrı:
II /8,24,26,27; xı / 1; XXIX / 20.
l}.a~l~at < Ar. gerçek; dinin iç yüzü: XV
/ 3; XVIII / 4:, XXVI/I, 3; XXIX / 5,
6; /:l. bol- XVI/I.
Ijlakım < Ar. Süleyman Hakim Ata. krş.
Ijlakım Ata ~uı Süleyman, Ijlakım .ijvaee Süleyman, Ijlakım Süleyman, ~ ul Süleyman, Süleyman: II /33; V / 6; XIII/ 8; XIV / 18.
ijl akım Ata ~ ul Süleyman < Ar. T.
A. Süleyman Hakim Ata. krş. Ijlakım,
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şakım ijvace Süleyman, I,Iakİ m
Süleyman, J>:. \LL
Süleyman,
Süleyman: II / 33.
Ş akım ij v ace Süleyman < Ar.
Süleyman Hakim Ata. krş. I;I akım,
Şakım Ata ~uı Süleyman, ijakım Süleyman, ~ ul Süleyman,
Süleyman: XXiX / 22.
Ş aldm Süleyman < Ar. Süleyman
Hakim Ata. krş. şakım, şakIm Ata
~uı Süleyman, Şakım 1j vace Sü"
leyman, ~ ul Süleyman, Süleyman: XIX / 10.
J.ıa~h~ < Ar. T. haklı: VII i 2.
Şa~ TaCala < Ar. Yüce Allah: IV / 1;
XI/7.
J.ıaı (1) < Ar. hal, durum: II / 18; XII /
4; (2) bir tarikate giren kimsenin
ulaştığı neşe: II/I 7, 33.
J.ıala < Ar. ihsan, lutuf, ata: III / 4.
bVala- < Far. bVah ve çal:(. +la- isternek; beğenmek: XXV / 1,
J.ıalet < Ar. durum, hal, keyfiyyet: IV /
1, 2; Xııı/ 2.
ij ah~ < Ar. Yaratıcı, Allah: VIII / 6;
XXI /1.
ijalII < Ar. Hz. İbrahim: XI / 2.
baliş < Ar. halis, saf; kalbinde Allah'tan
başka hiç bir şeye yer vermeyen: b. bolIII / 3.-5.
baı~ < Ar. halk, insanlar: II / 3, 4, 12,
29.
J.ıaı~a < Ar. halka, dervişlerin zikir esnasında meydana getirdikleri daire: xn / 2;
XXIX /2.
baıveth~ < Ar, T. halvetii, halvet
sahibi, halvete giren, Allahla başbaşa
kalıp ibadet ve riyazetle meşgulolan:
XXIX /19.
Haman < Ar. Firavun'un veziri: XXII /
1.
ban! konak: XIX / 2.
ban II han, hükümdar: XIX / 9.
bana < Far. .g.ane. ev: xvnı / 1.
banedan < Far. kapısı gelen geçen her-
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açık

asil ve büyük aile: XXIX /8.
< Ar. tekke: II/ 19, 21.
banüman < Far. ev, ev bark, ocak: III /
kese

ban~<a>J.ı

5.

< Ar. haram, dince yasaklanmış:
IV /2.
J.ıarIş < Ar. hırslı, arzulu: vnı 3.
J.ıarf < Ar. harf: XXV / 8.
Harunu'r-ReşIdü'r-razI < Ar. Abbas!
halifelerinden biri: XVII / 19.
bas i < Far. çöp: i / 3.
baş II < Ar. saf, seçkin, halis: X / 8;
XXVII / 7.
J.ıaşd < Ar. ortaya çıkan, vücuda gelen;
ürün: VII / 3; /:t. bol- "meydana gelmek,
elde edilmek" XIV / 6; /:t. Ir-ıl- VIII / 1.
J.ıasret < Ar. hasret, özlem: /:t. Ir-ıl- II /
25.
bata < Ar. hata, kusur; günah: II / 27; V

J.ıaram

/

/ 6.

< Ar. pınar: /:t.-ı kev~er "cennette
mevcudiyeti kabul edilen bir pınar"
XXIII/2.
bayr < Ar. iyi, faydalı, iyilik: XIV / 15;
b. Ir-ıl- XII / 3.
J.ıayran < Ar. şaşmış: /:t. Ir-al- II / 1, 30.
J.ıayvan < Ar. hayvan, canlılar: VIII / 5;
XVIII/I.
J.ıa~er < Ar. sakınma, çekinme: /:t. Ir-ıl
"sakınmak" II /5, 15.
J.ıazır < Ar. hazır, göz önünde bulunan: 'n
/22,31; /:t. bol- II /6,21; XIV / 6; /:t.
Ir-ıl- XXIX / 12.
J.ıazret < Ar. kat, hUL,uı; Allalı: II / 9.-12,
33; III/ 1; XI/I, 8; XII / ı.
hedye < Ar. hediye, armağan: XXIV /3.
helal < Ar. helal, dinen yasaklanmamış:
h. bol~ XIV / 14.
helak < Ar. hel~k, yok olma: h. ~ll
"yok etmek" XVII / 7.
hem < Far. da, de: II / 8; IV / 4; XIV /
15.
hem < Far. ve: XVII / 13, 14.
heme < Far. hep, bütün, tamamen: II i
23; XXVI/I;
/3.

J.ıavz

xxvn
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hem... hem < Far. hem ... hem, aynı
zamanda: XIII / 7; XXI/ 12.
hem-rah < Far. yoldaş, yol arkadaşı: h.
bol- VIII / 8.
henliz < Far. henüz, şimdiye kadar: XVII
/ 21.
her < Far. her: II / 1, 27.
hergiz < Far. asla, hiç bir zaman: XI / 1,
2,6,7.
heva < Ar. heva, istek; hoşlanma; sevgi:
III / 4; XV / 4.
heybet < Ar. heybet: XXVII / 6.
heybetlik < Ar. T. heybetli: XVII / 16.
hezar < Far. bin: XXII / 4.
bıraman < Far. salma salma yürüme:
XXIV /1.
bır~a < Ar. hırka, dervişlerin giydikleri
koHu ve yakasız uzun üstlük: XIX / 2;
XXIX/2.
Hızır / Hızr < Ar. Hızır: 111/3; XV / 7;
'" XXIX"'/ 20.
\
ljı~r İlyas < Ar. Hızır.ve İlyas Peygam-

ber. İkisi birlikte ab-ı hayatı bulup eb edi
hayata kavuşmuşlardır: XXVI / 7.
hiç < Far. hiç: 11/ 17; VIIl/ 6, 7.
I}.ikmet (1) < Ar. varlığıq. mahiyet ve
hakikatlerinden bahseden\bilim: genc-i
b. XXV / 2; (2) < Ar. Ahhıed-i Yesevi
ve dervişlerinin dini tasavvufi manzumeleri: I; II; III; b. ay- "hikmet söylemek"
II / 33; b. ayt- "hikmet söylemek"
XXVII / 7; b tüz- "hikmet tertip etmek"
XIX / 7.
bUCat < Ar. kaftan: XI / 4, 5.
hi mmet < Ar. himmet, gayret, çalışma,
çabalarna; lutuf, yardım; ermiş kimselerin manevi yardımı: xiV /8; XIX /3;
XXVI/ 7; h. bir- "gayret vermek, gayrete geti.rmek" II / 33.
himmetlik < Ar. T. himmet1i, hi mmet
sahibi: XVII / 16.
Hindüstan <. Far. Hindistan: XXIX / 4.
I}.isse < Ar. hisse, pay: XIX / 3.
bi~pıet < Ar. hizmet: III / 4; X / 1.-9;
XII / 9; XXVI / 8; XXIX / 14; b. ~ıl-

V1/8; X / 1.
ljorasan < Far. İran'ın doğusunda bir şehir ve bölge: XXIX / 17.
boş < Far. iyi, güzel, hoş: XXI / 4.
ljuda < Far. Allah, sahip: Vıı / 8.
I}.ulle < Ar. cennet elbisesi: XXIII / 6.
I}.ür < Ar. huri, cennet kızı: IX / 3; X / 4.
burma < Ar. hurma: XXIX / 2.
I}.üru'ı-~uşür < Ar. cennet kızları: X /
5.
hüş < Far. akıl, zeka: XX / 4.
I}.üccet < Ar. delil, belge, nişan: XX / 2.
hüdhüd < Ar. hüdhüd kuşu: XXI/ 7.
I}.ürmet < Ar. hürmet, saygı: XXV /3.
I}.ürmetlik < Ar. T. hürmetli, saygılı:
XVıı /16; xxıX /20.
hüva'llah < Ar. Kur'an. "O Allah": xxı
/ 11.
ıl· yakalamak, tutmak: közge ıl- "dikkate
almak" XIX / 2.
ınçu~ ah v,ah; inleye, inleye, ağlayıp inleme, bitkin; şikayet: xvı / 3. <KB,
KB ınçı~; Ö yunçug "eziyet, incitme".
ırıl· küçülmek: XXVIII/ 2.
Islt- ısıtmak: IV / 4.
cış~ < Ar. aşk: X / 5; XI/ 8; XII / 5, 6;
XIII / 5, 8; XIV / 1.-18; XV / 1; XVIII
/5; XIX / 7.
cIŞ~slz < AT. aşksız: XII / 6.
cıyal < Ar. aile fertleri, eş: III / 5.
cıyan < Ar. açık, meydanda: II / 15, 20;
Cı. iyle- "ortaya koymak" II / I,
cibadet < Ar. ibadet, AHah'm emirlerini
yerine getirme: X / 7; Ci. ~ıl- XIV / 12.
iblis < Ar. şeytan: XVII / 11.
İbrahim < Ar. Hz. İbrahim: XVII / 9.
İbrahim < Ar. Ahmed-i Yesevi'nin oğlu:
11/ 1, 4, 10, 13, 19, 28.
'ibret < Ar. ibret, ders: XVII / 24; Ci. al"ders almak" II / 3; VII / 4; XXVI/ 3;
Ci. közi XVII / 20; Ci. şarabı XVII /24.
i ca bet < Ar. kabul edilme, kabul
olunma: i. bol- XVI / 2.
iç iç, içeri; kalp, yürek, gönül: II / 4; X /
4; XIV / 12, 14; XV / 5; XVII / 24;
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XVIII / 4; XIX / 2; XX / 1.-10; XXI /
1.-16; i. (alemi "ruh, gönül alemi" XIV
/9; i. tagla- "yüreğini dağlamak, çok
üzülmek" XVI/ 3; i. közi "gönül gözü"
XIV /18; i.-ke bagla- XXV / 4.
içil- içilmek: XIV / 7.
iç- içmek: IV / 2; V / 3, 4; VI / 4; IX /
3; X / 5,6; XV /1,9; XVII / 24; XXIII
/ 5.
içre içinde: V / 6; IX / 2, 6; X / 9; XI /
2; XXIV / 1, 2.
İge Allah; sahip. krş. İzi: Süb/Jan İ.-m
XXIX / ı. < DLT, AH, ME ü;li, KB h/i
/ eye / ege, PK izi, DH (di / ige / izi.
igri eğri: XXIX / 1 I.
ibHiş < Ar. saf, halis, riyasız sevgi, doğ
ruluk: i. /çıl- "kalbi her türlü kusurlardan
arındırıp Hakk' a bağlama" II / 12, 25,
26; i. /çoy- II / 18.
il}.san < Ar. bağışlama, lutuf, iyilik: i.
/çıl- XII / 3.
ikinçi ikinci: XI / 8. < DLT, AH ikinç,
ME ikinci, KE ekinç / ekinçi, DH ikin-

çi.
ikki iki: II / 3; IX / 3; i. cihan" dünya
ve ahiret" XXIX / 18.
ikram < Ar. ağırlama, hürmet etme: i.
/çıl- IX / 4.
iJj:rar < Ar. itiraf, ikrar, açıkça söyleme: I
/ 5.
n i memleket: XXIX / 4.
il II eL. krş. ilig / il(i)g: XIX / 3;
XXVI/ 7; i.-in tut- "yardım etmek"
XXVI / 7. < DLT elig, AH el / elig /
ilig, ME el / elig, KB el / el(i)g, PK
ilig, DH ilig.
il· bağlamak; almak; inmek: XVI / 6.
ilig / il(i)g eL. krş. il II: XXI / 2;
/çudret i.-i XXI / 2; ilig sun- "idare
etmek; yardım etmek" XIX /4. < DLT
elig, AH el / elig / ilig, ME el / elig,
KB el / el(i)g, PK, DH ilig.
cilm < Ar. bilim: II / 17; III / 1; XVII /
17; XXIX / 10; (ilm <ü> /Jikmet aytXXVII / 7.
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nt· iletmek, göturmek, sevketmek,
yöneltmek: IV / 7, 8.
İlyas < Ar. Hz. İlyas: XV / 7; XXIX /

20, 21.
imam < Ar. imam, namaz kıldıran; delil,
rehber; mezhep sahibi: XIV /10; XVII /
18; XX /7.
Iman < Ar. iman, inanma, Hakk'ı kabul
ve tasdik etme: IV / 8; VI / 5; XI / 5;
XIII / 1; XIV / 5; XVII / 6; XX / 7;
XXV / 1; (ata /çılzp ıman "imanı lutfetmek" XXV / 1; lman (ata bol- "iman
lutfedilmek" XIII / ı; lman (ata bir"imanı lutfetmek" XVII / 6; ıman iltip
aman lçalsa IV / 8.
imdi imdi, şimdi: 1/ 3, 5; 111/9; IV / 9;
XV / 5; XVI / 5, 7; XXI/ 16. < OY

amtz.
İn-

inmek; nazil olmak: XIV / 16; XVII /
22; XXV /2.
İnan- inanmak: XXVI / 4.
inayet < Ar. iyilik, yardım, lutuf: XIII /
2,3,9.
İndür- indirmek, nazil eylemek: XXIX /
1, 12.
ing re- hazin hazin ağlamak, feryad etmek: i / 1; XIII / ı. < DLT, KB ıngra-,
ME, DH ingre-, ML ingre- / ıngra-n-,

FKingre-n-.
İr

er,

kişi;

eren: XXVI / 2; XXVII / 2; i.

evliya II / 22,23.
ir- imek fiili: i / 2; II / ı 7; XV / 2 ...
iradet < Ar. irade, istek; güç; ma-sivadan
kurtulup Hakk'm rızasını kazanmaya
çalışma: X / 7; XIII / 3; XVIII / 2; i.
bir- XXVI / 5.
iradetlığ < Ar. T. irade sahibi; Hakk'm
rızasmı kazanmaya çalışan. krş. iradetlik: X / 7.
iradetlik < Ar. T. irade sahibi; Hakk'm
rızasmı kazanmaya çalışan. krş. iradetlığ: XIX / 4.
iradetsiz < Ar. T. irade sahibi olmayan;
'; Hakk' m rızasını kazanmak için çalış
mayan: X /7.
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iren eren, hakikate ermiş; Tanrı dostu: II
i 2; III i 7; VI i 7, 8; X i 5; XXVI i 4,
8.
iri- erirnek: II i 29.
iril- ulaşılmak; anlaşılmak: XIV i 9.
ir(i)n dudak: :XXıv i 4.
irillg irin: V i 3, 4.
İsl}.a~ Bab < Ar. Ahmed-i Yesevi'nin
halifelerinden biri: XXIX /9.
cİsI < Ar. Hz. İsa: XVII i 11, 22; XXIII/

3.
İslam < Ar. İslam dini: XXV i 2.
İsmacil < Ar. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail

peygamber: X i 2.
İsrafıl < Ar. Dört büyük melekten biri olup kıyamet gününü bildirmekle görevlidir: XXVI i 6.
iste- istemek: XX i 1.
istür- estirmek: XXI / 4.
iş i eş, benzer: İlyiis birlen i. bol- XXIX
i 21.
iş II iş; durum: II / 15; IV / 2; VI / 5;
VIII / 4; X / 4, 6; XIV i 4; XXI/ 14;
XXVI/ 4; i. ~ıl- VII / 1.
işaret < Ar. işaret, alarnet: X / 7.
işik i iş(i)k eşik, kapı; huzur: III / 3;
XII 18.
işit- i iş(i)t- işitmek: II i 2, 8, 19, 27;
xıX

IL.

it it, köpek: VIII/ 8; xı i 7.
it- etmek: II i 20; XIX / 5.
itek etek: VI i 7.
iCti~adlığ < Ar. T. itikatlı, itikat sahibi:
II 126.
iyle- eylemek: beyiin i.-y II i 1; cıyiin i.yIl/ı.

izi Allah, Tanrı. krş. İge: XVII / 2;
XXIV i 7; XXV / 4, 6; XXVI/I. <
DLT, AH, ME i <;li , KB i<;li / eye / ege,
PK izi, DH idi / ige / izi.
izle- izlemek: xxıx i 6.
cizz < Ar. değer, kıymet; yücelik, ululuk:
XIV i 3; ci.-e alın- XIV i 2.
'İzzet < Ar. yücelik, ululuk; kudret, kuvvet; hürmet, saygı: XXV /3.

< Ar. dünya; iki kavis
Hz. Peygamberin miraç gecesinde
Allah' a olan yakınlığından kinaye: IX i
3; XVII /14.
~abül < Ar. kabul: XVII / 23; 1$;. 1$;ıl- XIII
~abe ~avseyn
arası;

/ 5.
kaçmak: II / 5; XXVII i 4.
ne zaman: III / 2; XVII / 22.
~ad(d) < Ar. boy: XVII / 2.
~adem < Ar. ayak, adım: ~. ~oy- "adım
atmak, bir işe başlamak" XXVIII i 5; ~.
ur- adım atmak, başlamak" VI / 5; XI i
4.
~adir < Ar. Allah'ın sıfatlarından: Ugan
1$;. V/I; XVII / 1; XXIX /21.
~adir tünİ < Ar. T. kadir gecesi: XV i
~aç-

~açan nasıl;

8.

< Ar. Allah'ın sıfatlarından:
XXVII 2.
~ah ~ah kül- çok fazla gülrnek: II / 26,
27.
~ahr < Ar. kahretme, helak etme: II /29.
~al < Ar. söz: II / 17 (1$;al ü/:ıiil "söz ve
hal", ~iil cilmi "söz ilmi"; ~iil/:ıiili "söz
hali").
~al- kalmak: IV I 6; XXIII I 4.
~alb < Ar. kalp: 1$;. -i sellm X I 8.
~alduvaç bülbül: XXI/ 5.
~aıem < Ar. kalem, levh-i mahfuza olacak şeyleri yazan ilahi kalem: XVII /

~ahhar

13.
XIX I 8. < DLT, ML, KE,
PK, DH 1$;amçı.
~amer < Ar. ay: X / 4.
~amu kamu, herkes. krş. ~amuğ: XXVI
I 6. < DLT, ME ~amug, AH, KE
f$;amug / f$;amu, DH f$;amug / f$;amu~.
~amuğ kamu,-herkes. Krş. ~amu: II/
25; V / 2; Xııı I 6; xvı / 5; XVII / 1;
XXVII/23.
~an kan: II / 5; ~.-ı 1$;aç- II /5; 1$;.-lar yutII /9 ..
~apu kapı. krş. ~apuğ: XI / 8. < DLT,
ME, KB 1,capug, PK f$;apu.
~apuğ kapı. krş. ~apu: xiV / 1,7; XVII
~amçı kamçı:
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/22; xıX / 6; XxiII /1, 7.
kar: XXVII / 6.
~ara kara, siyah: V / 6.
~araçu~ aynı adla anılan bir dağ: XXIX /
15.
~arallgğu karanlık. krş. ~arallg~u: VI/
5; VII /4; IX /2. < DLT, ME, KE ~a
rangğu / ~arang~, FK ~aranğu / ~rang
ğu / ~ran~, DH ~ranğu
~arallg~u karanlık. krş. ~arallgğu: VI/
1.
~arar < Ar. karar, sabit ve sakin olmak:
1[,. I[,ıl- XIII / 1.
~ardaş kardeş, krş. ~arındaş: XXIV /6.
~arğa karga: XXI / 11.
~arı ihtiyar, yaşlı: IV / 5.
~arıl- karışmak: XIV / 5. < DLT, ME,
KB ~arıl-.
~arındaş kardeş, krş. ~ardaş: IV /3.
~arşu karşı: ~. kil- "karşılamak" IV / ı,
8; xxvı/ 2; ~. tur- XIX / 6. < DLT
~rşı / ~arşu, AH, ME, KB, DH ~rşu.
~arün < Ar. bir rivayette Fir<avn'ın nazırı, bir başka rivayette ise Hz. Musa'
nın teyzesinin oğlu olan zengin kişi:
XXVI/4.
karvan < Far. kervan: XXVII /3.
~aşd < Ar. kasıt, amaç; garez: ~. -ın al- II
/20.
kase < Far. çini veya billurdan çanak: ıx
/ 3.
~aşşab < Ar. kasap: XXVII / 5.
~aş (1) kaş: ~.-nı II / 22; XV / 5. <
DLT, AH, ME, KE, FK ~aş;(2) ön,
huzur: ~.-ıda XXIX /20. < KB, FK, DH
~ar

~ş.
~at-

katmak, karıştırmak: XXVII/ı.
sert. krş. ~attı: II / 29; III /
7. < DLT, KB, DH ~atığ, ME ~atığ /
~ttu, FK ~tığ / ~tı~, ~attı~/ ~attığ.
~attı <~atıg. katı, sert. krş. ~atığ: II / 4.
~avm < Ar. kavim: XXIV / 6.
~ayda nerede: VII / 2; II / 31. < DLT
~yda / ~nda / ljanda / ~yuda, AH, KB,

~atığ katı,

FK,DH~yda.
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~ayğu kaygı,endişe:

IX / 5. < DLT
AH ~acjğu, ME, KE
~acjğu / ~ayğu, FK, DH ~ayğu.
~ay(ı)t- dönmek, geri dönmek; vazgeçmek:II / 3, 7; XVI /5; XXVI/ 2. <
ME, KB, FK, DH ~ayt-.
~ayim < Ar. ayakta: ~. tur- "sabaha kadar
uyumadan ibadet etmek".
~ayta yeniden, bir daha: ~. -dın VII / 2. <
~acjğu

/

~adğu,

KE~ayta.
~ayu

hangi, herhangi bir: III / 6. < DLT
/ ~anu / ljanu, AH, KB, FK, DH

~ayu

~ayu.
~az

kaz: XXI/ 8. < DLT, KB, ML

(~az+)

~z.
~azan

kazan: IV / 4. < KE

~azğan

/

~zan.

kelam < Ar. söz: XXIV / 2; XXV / 5;
XXIX /3.
kem < Far. az, eksik: k. bol- "azalmak"
VII /3.
Kencan < Ar. Keneamlerin ceddi: XXII/
2.
keramet < Ar. keramet, yücelik; evliyaların Allah'ın lutfu ile gösterdikleri olağanüstü haller: II / 32.
kevn < Ar. olma, var olma: XXI / 1;
XXIX /10.
kev~er < Ar. cennet pınarlarından biri:
XXIII /2.
~ıl- kılmak, yapmak: IV / 1.-9; VII / '2,
6; VIII/ 6; XXIX / 7. < DLT, AH,
ME, KB, FK, DH ~ıl-.
~llıC kılıç: XX / 3.
~ır~ kırk: XVII / 24.
~ışşa < Ar. kıssa: 11/ 1, 19.
~ış kış: XXV / 9.
~IŞıa- kışlamak: XXI/ 9.
~ıyam < Ar. ayakta; namazın ayakta icra
olunan kısmı: XX / 7.
~ıyamet < Ar. kıyamet, mahşer: VIII/
4; XXI /14; ~. kiin "kıyamet günü" III/
6; V /2.
~ıyaş < Ar. kıyas: ~. ~ll- XV /7.
~ıymet < Ar. kıymet, değer: Xıı / 1.
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~ız kız:

Vi / 3, 5; VII / 5.
XXIV / 5.
kibr < Ar. kibir, kendini başkalarından
üstün görme: XIV / 2.
kiç- geçmek, vazgeçrnek, ayrılmak, terketrnek, uzaklaşmak: XVII /,12, 18,20.
kiçe gece: II / 13; III / 3; IV / 9; XXV /

~ızıl kızıl, kırmızı:

9.
kiçür- geçirmek; affetmek: V / 6.. <
DLT, AH, ME, KE keçür-, FK, DH

kiçür-.
kil- gelmek: II / 6, 10; III / 8; VIII/I;
XIV /16; XXVII /13.
kiHm < Far. kilim; aba, hırka: XV / 7.
kiltür- getirmek: XXVII / 5. krş. kitür-.
< DLT keltür- / keldür-, AH kil tür- /
ketür-, ME, KE keltür- / ketür-, FK,
DH kiltür- / kitür-.
kim i (1) kimse: II / 2; III / 3; XVIII /
1; XXI / 13; XXVI / 3, 6; kim (2)
kim: VII / 7; XIV / 10; XX / 4.
kim II ki: VII / 6, 7.
kime gemi: XXVIII / 4. < DLT, KE
kimi / kemi, ME kemi, KE kimi /
kime, ML kime+, FK kime.
kimerse kimse, kişi. krş. kimse: VI /
8. < ME kim erse, KE kin Tse, FK

kimse.
kimse kimse, kişi. krş. kimcfse:.XI /

5.
kir kir: XIX / 2.
kir- i girmek: IV / 7; v/ı,
VI / 3;
XXVI / 6; XXVII / 2.
kir-' II germek: XVII / 7.
kirek gerek: III / 1.-9.
kirpiç kerpiç: XIX / 8. < DLT ı:erpiç,
KB kerpiç / kepriç, FK kirpiç.
kis- kesrnek: II / 4, 5.
kişi kişi: X / 4.
kişne- kişnemek: XXIV / 4. < DLT, ML

::,

kişne-.

kit- gitmek: III / 9; VIII / 1; XIV / ,8, 15.
kitiib < Ar. kitap: XXV / 6, 8.
kitür- getirmek: IV / 5, 6; XIII / 8 krş.
kiltür-.

kiy- giyrnek: XI/ 4; XV / 7; XXVIII / 1;
. XXIX / 2. < DLT keej.- / ket-, AH, KE
keej.- / key- / kiy-, ME keej.- / key-, FK,
DH kiy-.
kiydür- giydirmek: XVII / lL. < DLT
keej.ür-, AH, (keej.-) , ME (keej.- / key-) ,
keydür-, KB keej.ür- / keej.dür- / keej.üz-,
FK kiyür-, DH (kiy-).
kiyik geyik: XXI / 13. < DLT keyik,
KE, ME keej.ik / keyik, FK, ML kiyik.
kiz- gezmek: II / 31; VIII / 8, 9; XV / 6;
XIX / 7. < DLT, ME. KE kez-, FK,
DH kiz-o
~o- koymak, bırakmak. krş. ~oy-: XI/
7. < DLT ~oej.- / ~oy- ~ot-, AH, KB ~oej.
/ ~oy~, ME ~o- / ~oej.- / ~oy-, FK, DH
~oy-.

koç: XXVII / 5. < DLT ~oç /

~oç~ar

~oçngar, ME ~oç, KB ~oç / ~oç~r.
~ogug delik: V / 2; IX / 4.

/

~owı

boş",

/

~ovu~

KB

~avuş

/

< DLT ~owu~
ME ~ava~ "içi
"içi boş" / ~oguz "boş,
~ovı,

boşluk".

~oı

organ: II / 4, 28; III / 3, XV / 4;
XXV /8.
~ol- istemek, arzetmek, rica etmek, özür
dilernek, tevbe etmek: XIII / 4; XVI / 1;
XIX / 9; XXII / 7. < DLT, AH, ME,
KB, FK, DH ~ol-.
~oıa- istemek; kullanmak; bir şeyi önüne
sürüp gitmek: II / 29.
~on- konmak, yerleşmek: XXVII /2,3.
~ollgşu komşu: ~. ~onum XXIV / 6. <
DLT l5:onşı / l5:oşnı, ME, KB ~ongşı.
~onum yurt, konulan yer, konak: ~ongşu
l5:. XXIV / 6. < DLT ~onum.
~or~- korkmak: II / 13, 29; III / 7; VI /
6; XXV / 4; XXVI / 2.
~or~unçı i ~or~uncı korkunç: V / 4;
XXV / 4. < KE ~or~unç / ~or~ınç /
(~or~ınçı), ME ~or~unç (~or~unçı), DH
~r~nç.

~oş- yazmak, şiir düzrnek: tevl,ııd sözini
~.-dı

XVII / 24. < DLT, ME, KB, FK

~oş-.
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Ifov- kovmak: VIII/ 8. < DLT ~ow-, ME
~ov-, KE ~ow- / ~av-, PK ~av-.
Ifoy- koymak, bırakmak. krş.lfo-: II /
18, 28; III / 6; IV / 9; VII / 7; IX / 5;
XI/ 6,7.
Ifoy(u)n koyun, kucak: II / 20 (~oynıge).
< DLT ~oy / ~oyun, KE, FK ~oy(u)n.
köç- göçrnek; ölmek: III/ 9; XXVII / 2.-

4.
kögercin güvercin: XXI/ 12. < ME kögercin, KE kögerçgün.
kök gök: II / 6, 8, 13, 14, 22; VII / 5;
XVII / 5,8, ll; XXVII / 7; XXIX / 12.
kökrek sine, göğüs: IV / 8. < KE, FK
kökrek.
kök(ü)s göğüs: II / 16; VII / 5; k.-in kir"göğüs ger-" XVII / 7. < DLT kögüz /
köküs, AH kögüz / kögüs, ME kögüs /
(kögüz+), KB kög(ü)s / kög(ü)z, FK
kök(ü)s, DH kögüs.
köfig ül / köfig (ü)! gönül: III / 2, 4, 5;
vı/ı; VII / 5; VIII / 6; X / ı. < DLT,
AH, ME, KE, FK, DH köfigüı.
köp çok, fazla. krş. üküş: II / 9, ll, 22,
23; III / 7. < DLT, AH köp / öküş,
ME, KE, FK köp / üküş, DH köp.
köprek pek çok, çok fazla: XVI / 4.
kör- görmek: II / 7, 10, 18,30; V/I; IX
/ 4; x/ı; XV / 1; XXVIII / 4:
körün- görünmek: XXIX / ıo. < DLT,
AH, ME, DH körün-, KE kör(ü)n-, FK
körün- / körin-.
köter- kaldırmak: XV / 8. < DLT, AH
kÖfür-, ME, KE, DH köfür- / köter-, FK
kÖfer-.
köy- yanmak: II / 6; XI / 2; XII / 5;
XVIII / 5; XXVIII / 2. < DLT, ME,
KE, FK, DH köy-o
köz göz: II / 31; III/ 3; VII / 5, 8; VIII /
'r
4; XVII / 20; k. yum- XIII / 5; k.:'ge ılXIX /2.
közgü ayna: XXIX / 18. < DLT kö~ngü
/ közüngü, AH küzgü, KB, FK közgü.
1
közle- gözlemek: XXIX / 6.
Ifuç- kucaklamak: V / 4; X / 5; tizin ~uç-
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XIX/8
Ifudret < Ar. güç, iktidar: V / 2, 5; XVII
/6; XXI/ 2.
Ifudulf kuyu: XVII / 12. < DLT ~u4u~ /
~uduğ / ~uyuğ, ME ~u44uğ / ~u4uğ /
~oyuğ / ~uyuğ, KE ~u4uğ / ~uyuğ, DH
~u~.

Iful kul: II / 2; III / 1; V / 2.-4; XI/I;
XXV / 7; XXVI/I.
Ifulalf kulak: ~. sal- "dinlemek" II / 1, 2,
19. < DLT ~ula~ / ~ul~a~ / ~ullJa~, AH
~ula~, FK ~ula~ / ~ulağ, ME, KE, DH
~la~.

f$:ul hüva'lHih < Ar. Kur'an. "De ki o
Allah'tır." İhlas Suresi. XVII / 4.
Ifulhlf kulluk. krş. Ifullulf: l}.. l}.ıl- VI /
5; XXIX/ 4.
Ifullulf kulluk. krş. Ifulhlf: XXVI / 1;
XXIX /9; l}..l}.ıl- III / 1.
f$:ul Süleyman < T. A. Ö. i.: Süleyman
Hakim Ata. krş. J}:akim, J}:akim Ata
f$:ul Süleyman, J}:akim ijv ace Süleyman, J}: akim Süleyman, Süleyman: i / 5; III / 9; IV / 9; VI / 8;
VII / 8; VIII / 9; IX / 7; X / 9; XI/ 8
XII / 9; XV / 9; XVI / 7; XVIII / 5;
XXI/ 16; XXII /7; XXIV / 7; XXV /
9; XXVI 18; XXVII / 7; XXVIII /5.
f$: ul Şeref < T. A. Ö. i.: Ahmed-i
Yesevl'nin müridlerinden biri: XX / 9.
Ifur kuşak: XIX / 3. < DLT, ME, KE,
ML, FK, DH ~ur.
Ifur- kurmak, düzenlemek, hazırlamak:
XII / 7; XV / 6; XVII / 9.
f$:ur)an < Ar. Kur'an-ı Kerim: XXIV / 1.7; XXV / 2.-7.
Ifurban < Ar. kurban: ~. bol- XXVI / 2;
~. it- X /2.
Ifurrat < Ar. ç. Kur'an'ı yedi kıra'at ve
on iki rivayet dahilinde okuyan üstad
hafızlar: XIV /10.
Ifuru- kurumak: II / 4; V / 4. < DLT,
KE, FK ~uru- / ~urı-, AH ~urı-, ME
~n-.

Ifurug kuru: XV / 2. < DLT

~ur / ~uruğ

/
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lç,urulç" AH, ME, KB lç,urug, FK lç,urug /
lç,uru~.
~uruı-

kurulmak: XIV / 17.
II / 31; XVI / 6; XXI / 6, 7, 9,
15, 16.
~utlug kutlu: XV / 8. < DLT lç,utlug,
ME lç,utlu / lç,utlulç" KE lç,utlug / lç,utlıg /
lç,utlulç" FK lç,utlug / ~utlu~.
~utul- kurtulmak: VII / 7.- < DLT, ME,
KB ~urtuI- / lç,utuI-, AH, FK, DH lç,utuI-.
küç güç, zor: VIII· / 5.
küfr < Ar. küfür, imansızlık: XIV / 5.
kükre- kükremek, gürlemek: II / 22;
XXVII /6.
kül kül: V / 4.
kül- gü1mek: II / 20,21; III / 7.
kün (1) güneş: XVII / 5, 22; k. tug"güneş doğ-" XXIX / 7; (2) gün (24
saat): II / 29; III / 6; V / 2; VII / 1 XXV
/7; XXVI / 7; XXVII / 4; kün-be-kün
"günden güne" VII / 1; k. tug- "güneş,
doğ-" XXIX / 7; (3) gündüz: III / 9; VI
/2, 7; VIII/ 9; X / 8; XI/I; XXI/ 3,
4; XXIV / 2; XXV / 6; XXVI / 2.
künbed < Far. gökyüzü, sema: XVII / 5.
kündüz gündüz: II / 13; III / 3; IV / 9;
XXV /9.
künlük günlük: XXVI / 7.
kürs < Ar. arş-ı a(zamın altında levh-i
mahfuzun bulunduğu yer: XVII / 13.
küy- beklemek: XVI / 6. < DLT küq.- /
küt-, AH küq.- / küq.-, ME küy-, KE
küy- / küq.- / küq.e-.
_,laçm laçın: XXI / 11; XXIX / 15. < DLT
~uş kuş:

laçın.

lal:}.d < Ar. mezar: VI/I, 2; VIII /4.
la\}te < Far. labt. parça: ı. ı. II / 5.
la-mekan < Ar. mekansız, mekana ihtiyacı olmayan, Allah: V/I.
laCnet < Ar. lanet: 1. ~lI- II / 32; XVII /
11; 1. yag- II / 6. '
Hi-ta~natü < Ar. Kur' an " ... kesmeyiniz.": V/ı.
layı~ < Ar. layık, uygun, yaraşır: 1. boIIII/ 8.

lebbeyk < Ar. "buyurunuz, emrediniz"
anlamında Hac esnasında okunan dualardan olup telbiye adı verilir. XXV / 8.
legleg leylek: XXI/ll. < ML Iegleg.
le~~et < Ar. !ezzet, tad; zevk u safa: i / 1.
libas < Ar. elbise: XV / 7.
luıf < Ar. lutuf, iyi muamele; ihsan:
XXV /1.
maÇbüd < Ar. Allah; XIII / 6.
ma gri b < Ar. batı: XVII / 22.
magrür < Ar. gururlu, kibirli: m. boIVII /3; VIII/ 3; XXVIII / 1.
mal:}.abbet < Ar. sevgi: XXVIII / 4.
mal:}.büb < Ar. sevilen, sevgili: IX / 1;
XVII 1.
ma\}lü~at < Ar. ç. canlılar, yaratıklar:
XIII /6.
mal:}.rüm < Ar. mahrum, nasipsiz, yoksun: m. ~oy- "mahrum bırakmak; lutuf
ve kereınini esirgemek: XXIII / 7.
mal:}.şer < Ar. kıyamet gününde ölülerin
dirilerek toplanacakları yer: II / 2; XXIII
/2.
ma~am < Ar. makam, yer, durak: X/I,
2, 4.-6; XVII / 11.
ma~şüd < Ar. maksat, gaye; istek: III /
5; XIII/ 6.
mal < Ar. mal, varlık servet: XII / 3; m.
tavar "varlık, serveıt" VI / 3; m <u>
tavar "varlık, servet" VII / 3; m. u tavar
"zenginlik, servet" VII / 5.
manc<an>ı~ < Ar. ağır taşlar atmaya
mahsus alet: XVII / 9.
macnı < Ar. anlam, mana; iç, iç yüz: X /
9.
mar < Far. yılan: V / 5.
maCrifet < Ar. bir şeyin aslını ve esasını
bilme; insanın kendisini ve Rabb'ini
bilmesi: XVIII/ 3; XXVIII / 4.
magrür < Ar. gururlu: XXVIII / I.
maCşiyyet < Ar. günah, itaatsizlik: VIII
/6, 8; XXVII / 1.
matem < Ar. matem, ağlama, yas: m.
tut- "yas tutma" II / 14.
ma~lüm < Ar. zulüm görmüş, zulmedil-
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miş:

XXIII/7.

mecnün < Ar.

aklını kaybetmiş,

deli;

meftun: XIII 11.

meded < Ar. medet, yardım: m. Jr,ıl
"yardım etmek" II i 2.
mekan < Ar. mekan, yer, mahal: V i 2,
3; XX i 1; XXVII 4.
mela)ik < Ar. ç. melekler: II i 6; IX i 4.
meIal < Ar. usanç, can sıkıntısı: XXV i
9.
melamet < Ar. kınama, ayıplama, azarlama, suçlama: II 132.
melek < Ar. melek: II i 22; m. -ü 'l-mevt
"Azra'il" IV i 1; VIII 11.
< Ar. lanetlenmiş, kovulmuş: II
i 5.
men rabbük < Ar. "Rabbin kimdir" IV i

meıcün

7.
mengzeşügüsiz benzersiz; farklı: XVII

i

2. < ME mengzeşigsiz.
menzil < Ar. konaklanan yer, menzil: III
19; IV 13,6; XXVII 12; XXIX 14.
merdan < Far.. me~t, yiğit; hakikat yolunda hiç bir şeyden çekinmeyen: XXIX
i 8.
Meryem < Ar. Ö. i. Hz. İsa'nın annesi:
XVII 111.
mescid < Ar. mescit, namaz kılınan
küçük yer: VI i 5; XIV i 10, 11.
mescüd < Ar. secde edilmiş, Aıhıh: XIII
16.
mest < Far. kendinden geçmiş; Allah aşkıyla kendinden geçmiş: i i 3.
meşayig < Ar. ç. şeyhler: XXIX 19, 16.
meşhür < Ar. meşhur, ünlü: XXIX 13.
Mevla < Ar. efendi, sahip, malik; Allah:
XX i 2; XIX i 3; XXV i 1, 5; XXVII i
ı.

mevzün < Ar. vezinli, ölçülü; güzel,
düzgün: XXIII 17.

mey < Far. şarap; ilahi aşk: X i 6.
meze < Far. tat, lezzet: XIV i 2. < AH,
ME,KE,DH.
< Ar. gidilen yol; bir dinin
lerinden her biri: XVII i 17.

me~heb

şube
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mihnet < Ar. eziyet, dert, keder, sıkıntı:
XIX 16.
mihr- ban < Far. merhametli; güzel
yüzlü: IX i 7.
milket < Ar. mülk: XVII i 12.
min ben: IV 13,6; X i 8; XXII i 1.
ming bin (1000): XIV i 12; XVII i 4;
XX i 8; XXI i 6.

min- binmek: VII i 5; IX i 1; X i 3; XV

i 1; XIX i 8; XXV i 6. < DLT mün-,
ME mün- / (biniş-), KE mün- / min-,
FK, DH min-o
minber < Ar. camilerde, hutbe okunan
yer: XIV i 11.
minde bende: XXII 15,6.
mindin benden: VIII i 7; XIX i 9.
mini beni: IV i 7.
mining benim: VIII i 4, 7.
minIik benlik; gurur, kibir: XVII i 7.
micrac < Ar. Hz. Peygamberin ğöğe çıkması, mirac: XXIII i 6.
miskIn < Ar. yoksul, miskin: VIII i 5.
mucalla < Ar. yüce, yüksek; makamı
yüksek: XVII i 14.
mug < Far. ateşe tapan: XXII 13.
muI.ıaı < Ar. imkan içinde değil; olamaz:
XIV 112.
MuI.ıammed < Ar. Ö. i. Hz. Peygamber:
IX 11; XXVII 6, 7.
MuI.ıammedü'l-Muştafa < Ar. Ö. i.
Hz. Peygamber: XVII 114; XXII 16.
MuI.ıammed Muştafa < Ar. Ö. i. Hz.
Peygamber: XXV i 1.
muI.ıib(b) < Ar. sevgili: XIII i 1;
XVI71.
muI.ıkem < Ar. sağlam; güçlü: IV i 5,6.
muyliş < Ar. halis, içi temiz; samimi:
III i 4; m. bol- II i 12.
muI.ıtac < Ar. muhtaç, ihtiyacı olan:
XXIII 16.
mung bun, sıkıntı, keder, üzüntü: IV 18;
XIX i 7. < DLT, KE, FK mung, ME,
ML mung+.
munga buna: II 119.
munça bunca, bunun gibi: VII i 4;
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XXVIII / 4.
munda bunda, burada: VI / 5; VIII / 9;
XIII/7.
munda~ böyle, şöyle, bunun gibi:
XXVII / 4. < DLT, KE mundag, FK,
DH mundag / munda~.
mundm bundan: III / 9.
munı bunu: II / 8; VI / 4; X / 9; XXV /
6.
munglaş- dertleşmek: XXII / 7. < DLT
mungu~-, FK, DH munglaş-.
munglıg bunlu, sıkıntılı, kederli, dertli.
krş. munglug: XX / ı. < DLT, DH
mung lug, ME mung lu, mung lug /
munglu~, FK munglıg / munglug.
munglug bunlu, sıkıntılı, kederli, dertli.
krş. munglıg: VIII / 4.
murad < Ar. murat; arzu, istek: III / 2, 3;
VIII / 1; XIV / 6.
murdar < Far. pis, murdar: i / 3; X / 8;
m. 01- XIV / 13.
Müsl < Ar. Ö. i. Hz. Musa: XVII / 12;
XXIII/3.
Muştafa < Ar. Ö. i. Hz. Peygamber: II /
27; VII / 7; XX /7.
mücteba < Ar. seçilmiş, seçkin XVII /
14.
müdam < Ar. devamlı, sürekli: i / 4;
XXVI/8.
mü)e~~in < Ar. müezzin: XVII / 18.
mülk < Ar. mal, mülk: VI/ 6.
mü)mİn < Ar. inanan, inanmış: VI/ 5;
VIII /5,6; XXI/I; XXVII /5.
münacat < Ar. Allah'a yalvarma: IV / 9.
mürid < Ar. sülfik mertebesini tamamlamış olup, bir şeyhe bağlı olan tarikat
ehli: III / 2, 4-6; XX / 8; XXVIII / 5;
XXIX /4, 15, 22.
mürsel < Ar. peygamber, Hz. Muhammed: XIV /16; XVII / 10; XxıX /19.
mürün- dürülmek, bürünmek: xxıx /
10. < DLT bürün-, ME bürün+.
müsülman < Ar. müslüman: X / 8.
müzekka < Ar. arınmış, aklanmış: XVII

i

14.

na-cünbiş < Far. hareketsiz: II/ 32.
naçiz < Far. naçıZ. hiç hükmünde: II /
32; n. ~ll- II / 32.
na-dan < Far. bilgisiz; hakikatten habersiz: II / 3, 23, 25; XIV / 17.
nagehan < Far. ansızın: VI / 4.
naIan < Far. inleyen: n. bol- "inlemek"
II /9.
namaz < Far. namaz: VI / 1; XVIII/ 2;
XXI/ 15; n.l5:ıl- VI/I; XXI/15.
namüs < Ar. iffet, edep, haya: n. ~ll- "utanmak, haya etmek" II / 30.
nar < Ar. ateş: XXVIII/ 2; n.-l Ca/:lım
"cehennem ateşi" V /5.
naCre < Ar. yüksek sesle bağırma: n. tart"nara atmak" II / 9; n. ur- "bağırmak" I/
2.
naz < Far. yalvarma, rica: XXI/ 7.
na~ar < Ar. bakış; teveccüh, iltifat: III /
5; VII 7.
ne ne. krş. ni: i / ı.
nebat < Ar. bitki: XXIX / 12.
nebi < Ar. peygamber, Hz. Muhammed:
XVII /20; XXIX / 19.
necaset < Ar. pislik, murdarlık: IV / 4.
nedamed i nedamet < Ar. pişmanlık:
II /11, 25, 32; IIli 1; n. ~ll- II / 32.
nedametsİz < Ar. pişmanlık duymayan:
ııI/ı.

nefs < Ar. nefis, ruh; kulun kötü vasıf ve
amelleri: VIII/ 1.-3, 8; XV / 5; XIX /
10; XXVIII/ 2.
nefsana < Ar. nefsani, nefisle donanmış:
XVIII /1
Nemrüd < Ar. Nemrut: XI / 2; XVII / 8,
"9.
nevmld < Far. ümitsiz: XI/ 7.
nİ ne. krş. ne: 1/3; IV /1; XX / 5; XXI

/ ı.
ıi

(olumsuzluk) ne, değil: 11. /:laşıl VII /
3; ni sandadur XX /5.
ıİ üçün niçin: XXVIII / 1. < AH niçün.
i. .. ni ne ... ne: IV / 5.
H içe nice, nasıl, ne kadar: XXVI / 3. <
DLT nece (neçe), AH nice / niçe / neçe
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KB niçe / neçeme, FK, DH niçe.
XVII i 23; XXI i ı. < DLT,
KB neçük, FK, DH niçük.
nİda < Ar. seslenme, çağırma: n. ~ll
"bağırmak, çağırmak" V i 6.
nifa~ < Ar. iki yüzlülük; münafıklık:
XIV i 2.
nikü < Far. iyi: XXVI i 5.
,
nİme ne, şey, nesne; ne kadar çok: VII i
6. < DLT, ME neme, AH, FK, DH
nime, KE nime / nige.
niemet < Ar. nimet, iyilik, lutuf rızık:
XXII i 4.
nişan < Far. nişan, iz, belirti: XIV i 17.
nitek nasıl, ne şekilde: VIII i 1.-9. <
DLT netek, ME neteg+, KE neteg, DH
nitek.
niyaz < Far. yalvarma, dua; selam: I i 5;
VII 8; XXII 16.
Nueman < Ar. Ebu Hanife. Hanefi Mezhebi imamı: XXVI i 4.
nür < Ar. nur, aydınlık, parıltı: VI i 5;
LXII, 2,4,6; XIV 114.
nutfe < Ar. bel suyu, döl, meni: XVII i

nİçük nasıl:

6.
oba oba, küçük çadır; çadır halkı: XXIV i
6. < DLT oba.
ogıl oğul. krş. ogul i og(u)l: VI i 3. <
KB og(u)l, DLT, AH, ME, FK, DH
ogul.
ogul i og(u)l oğul. krş. ogıl: VI i 3;
VII i 5; XVII 11,11; XXVII i i.
obşaş benzer: XXV i 6. = DLT ofJşag,
ME ofJşaş, FK ofJşar ofJşaş.
o~ ok: II i 24; XIV i 8; XVII i 18.
o~ı. okumak. krş. o~u-:XXV i 6. <
DLT o~ı-, AH, ME, KE o~u- / o~ı-,
FK, DH o~u-.
o~u- okumak. krş. o~ı-: II i 19, 28; XX
i 6; XXI i 5, 6, 8; XXIV i 1, 2; XXV i
3,4,8.
ol (1) o: II i 5, 22; XXIX i 22; (2) -dır,
-dir: xiV i 12.
01- olmak. krş. bol-: XIV i 12, 13,
XXVııı i 3; tamam 01- X 16.
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oltun altın. krş. altun: XXVıı i 5.
oltur- oturmak: XIX i ı, XXvıı i 5. <
DLT, ME oldur- / oltur- / otur-, KE,
FK, DH oltur-.
on ikki on iki (12): XX i 2.
on ikki millg on iki bin (12000):
XXIX/4.
on sikkiz millg on sekiz bin (18000):
XVII i 13; XXIX 13.
orta orta, ara: II i 3.
or(u)n yer; makam, mevki: XVII i 13; o.
bir- XXVI i 6; o. tap- XXVI i 3.
eO~man < Ar. Hz. Osman: XVII i 1516;

Xxiii 6.
ateş: V i 3; VI i 4; XI i 2; XII i 5;
XIV i 4, 11; XVII i 9, XVIII i 5; XXV
i 5.
otuz millg otuz bin (30000): XVIII i 2.-

ot

4.
oygan- uyanmak: VI i ı. = DLT oc;lun-,
AH oc;lun-, ME, FK oygan-, KB oygan/oC;ıgan-.

öç- sönmek: XXVIII i 3. < AH, KE, FK,
DH öç-.
öl- ölmek: II i 30; IV i 1.-3; VII i 4; XII
i 3, 6; XIV i 3; XVI i 4.
öldür- öldürmek: XIX i 10. < DLT
öldür-, ME öldür- / (öltürül-), KB, FK
öldür- / öltür-, DH öltür-.
ölüm ölüm: VI i 1; VII i 7; XXII i 4;
XXVII i 5. < DLT, AH, ME, KB, DH
öZüm, FK ölim / ölüm.
eÖmer < Ar. Hz. Ömer: XVII i 15, 16;
XXII 16.
eömr < Ar. ömür, yaşam:VII i 3; VIII i
6; XXII i 6; XXVII 11.
öllg ön: XXVII i 3. < DLT, AH, ME,
KBöng.
öndür- bitirmek: XXIX i 12. < DLT
öndür-.
öp- öpmek: III 13. < DLT, ME, KB, FK
öp-.

ördek ördek: XXI i 8. < DLT, KE, FK
, ördek.
örgen- öğrenmek: XX i 4; XXV i 5. <
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DLT, ME, ögren-, AH (ögret-), KB, DH
örgen- / ögren-, FK örgen-.
ört- yakmak: XXV / 3. <: DLT, AH,
ME, FK örte-.
örten- yanmak: V / 3; XXVIII/ 5;dag
ö.- II / 12. < DLT, ME, KE, FK örten-o
öt- geçmek, aşmak: II / 5, 8, 14, 24, 29;
XV /3; XVII /10; XXI /2; XXVI/ 3;
XXIX /3. < DLT, ME, KB, FK öt-.
ötün- arzetmek, rica etmek: IX / 3, 4. <
DLT ötün- / ötkün-, AH, KE ötün-.
öz öz, kendi: II / 11, 16, 30; V/I, 5; IX
/ 1; XX / I; özin özi V/I; öz-din kit"kendinden geçmek" II / 8.
özge başka: VI / 8; VIL / 8; XXI/B. <
AH, ME, KE, FK, DH özge.
cö~r < Ar. özür: cÖ. ayt- "özür dilernek" II
/ 23; CÖ. ~ıl- II / 23; XXII / 7; CÖ. ~ol
"özür dilernek" XXII / 7.
padşah < Far. padişah: XX / 5.
pak < Far. temiz, saf; günahlardan arın
ma: XXIX / 8; p. bol- "temizlenmek,
günahlardan arınmak" X / 8; p. ~ıl
"temizlemek" IV / 4.
pare < Far. parça: II /29; XXIX /16,17;
p. ~ıl- "parçalamak" II/I 6.
paye < Far. paye, rütbe, derece: X /3.
perhiz < Far. perhiz; nefsi kötülüklerden
uzak tutma: XVII / 18.
peyğam-ber < Far. peygamber, Allah'ın
elçisi: V / 4; XVII / 10; XXII / 6.
pir < Far. mürşit; yaşlı, ihtiyar; II / 9,
11,33; III /5,6; X / 1.-9; XXV /9; p.i mugan "ilahı aşkı öğreten, mürşit; Hz.
Muhammed: XXVI/ 7.
pül < Far. para: XXIX / 13.
Rab < Ar. Tanrı, Allah: III / 2; IV / 7;
XXIV / 6; XXV / 8.
ral}.at < Ar. rahat, huzur, kedersiz: XVI/
2; XXV / 2; r. tap- "huzur bulmak" X /
4.
Ral}.im < Ar. esirgeyen, Allah: XXIV /
7.
Ral}.man < Ar. bağışlayan, Allah: R.
Tangrım II / 12; XXI/ 8.

ral}.met < Ar. rahmet, bağışlama, af: XIV
/ 16; XXIV / 1; XXV /1; XXIX / 12; r.
yag- XXVI / 8; r. yıg- X / 3.
rabt < Far. yol levazımı: XIX / 10.
rast < Far. doğru: XXV / 6.
raz < Far. sır: XXI / 7.
refi~ < Ar. arkadaş, yoldaş; yardımcı:
XIII /8.
reh-ber < Far. kılavuz, yol gösterici: IX

/2.
renk < Far. renk: II / 5; XIX / 10.
renklik < Far. T. renkli: XXIV / 4.
Resul < Ar. elçi, peygamber; Hz. Muhammed: IX / 4,7; XVII / 18; XXV /
1; Resülu' llah "Hz. Muhammed" IX /

7.
reva n < Far. yürüyen; yürürlükte olma:
III/9.
Rezza~ < Ar. rızıklandıran, Allah: IX /

2.
rul}. < Ar. ruh, can: II / 31; VIII / 2; XIV
/2; XXVII / 2; r.-u'l-emın "Cebra'il"
XXV / 2.
Rum < Ar. Rum, Anadolu: XXIX / 4.
ruşen < Far. parlak, aydın: XXV / 1.
ruz < Far. gün: II / 2.
ruze < Far. oruç: XVIII/ 2.
ruzi < Far. nasip, kısrnet: r. bir- "nasiplendirmek" XVII / 13; r. ~ıl- "nasiplendirmek" VI / 6; XXIV / 7.
rüsva < Far. rüsva, rezil, itibarsız: r. bol"rezil olmak" II / 3; r. ~ıl- "rezil etmek"
II / 21.
saCadet < Ar. saadet, mutluluk; Allah'ın
nzasına ve lutfuna erme: X / 7; XVI / 2.
saCat < Ar. saat: III / 7.
şaba < Ar. sabah: III / 4.
şabal}. < Ar. sabah: i / 2.
saç saç: II / 25. < ME, KB, FK saç.
saç- saçmak: IV / 2; XXVIII / 3. < AH,
ME, KB, FK saç-o
şada < Ar. ses: XXV /3.
~ad-hezar < Far. yüz bin: XII / 2, 6.
şadr < Ar. en yüce yer: XXIII / 5.
şaf < Ar. saf, temiz: XIV / 14 ..
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şafa

< Ar.
III / 2,4.

saflık;

gönül

şenliği: ş.

bol-

sağ sağ, sağ

taraf: XVII / 3. < AH, ME,
KB, FKsag.
sağın- düşünmek. krş. salpn-: VII / ı. <
AH, ME salpn-, KB sa/ç,ın- / sagın-, FK
sagın-.

şal}.ib
sa~aı

< Ar. sahip, malik: XXIII / 6.
sakal: II / 25. < ME, KE, FK.

s~al.

< Ar. cehennem tabakalarından
biri: XXV /5; XXVIII / 2.
sa~ın- düşünmek, sakınmak, çekinmek.
krş. sagın-: XXV / 5.
şa~i < Ar. içki dağıtan: XXIII / 2.
sa~ıa- saklamak, gizlemek: XXI/B. <
AH, ME, FK, DH sa/ç,la-.
sal· salmak, bırakmak; göndermek;
geçmek: II / 2, 10,20; IV / 3; XXV / 3.
< AH, ME, KB, FK sal-o
şamed < Ar. ulu, pek yüksek; Allah:
XVII /1; XIX / 4.
san sayı, itibar: XX / 5. < AH, FK, DH
san, ME sa/ç,ış, san.
sanadur ? XVIII / 3.
sanga sana: XXIII/ 6; XXV / 1.-9.
~anat < Ar. sanat, hüner: ii / 28; XXI/
Sa~ar

1.

< Ar. yapan, sanat eseri meydana
getiren; Allah: XXIII / 2.·
sansız sayısız: XXI/ 9; XXIX / 15, 17.
< KB, DH sansız
şarf < Ar. harcama: Ş. /ç,ıl- "harcamak" IV
şani c

/2.
-a doğru: II / 23; III / 6; VI/S. <
AH, ME tapa, DH, KB sarı / tapa, FK

sarı

san.
sarığ sarı:
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seccade < Ar. seceade: XIV / 13.
secde < Ar. secde: baş secdege /ç,oy- IX /
6.
seç- seçmek: XVII / 20. < ME, KE seç-.
seçil- seçilmek: XIV / 7.
sefer < Ar. sefer, yolculuk: S. /ç,ıl- "yolculuğa çıkmak" IX / 7.
sel}.er < Ar. seher, tanyeri ağarmadan az
önceki vakit: 1/ 1; II / 7; vı/ı; XVI /
1.-7.
selam < Ar. sehım, selamet; emniyet:
XX / 7; XXIV / 2.
selim < Ar. sağlam; kusursuz; doğru:

/ç,alb-i

S.

X / 8.

sema C < Ar. dönmek, cezbeyle dönme;
çalgıyla hareket etmek: XIV /14.
~ena < Ar. öğme, medih: XI/I.
sere < Far. baş, önder, seçkin; halis altın:
XXIX /16.
Settar < Ar. günahları, ayıpları örten,
Allah: XXIX / 7.
~evab < Ar. sevap: XXV / 8.
seyyal}. < Ar. seyyeh, gezgin: II / 7.
seyyid < Ar. efendi, bey; ileri gelen, başkan: XXIII / 5.
seza < Far. uygun, layık, münasip: s_
bol- "layık olmakH XXV / 5.
şjfat >A. sıfat, vasıf: XVII / 4.
şıfat1ik < Ar. nitelikli, şekilli, vasıflı;
ünvanh: XXIX /19.
sığ(ı)n- sığınmak: III / 8. < ME, DH
sıgın-, KB sıgın- / sı/ç,ın-.
şıl}.l}.at < Ar. sağlık: XVIII / 4.
sın- kırılmak: IX / 3; X / 1. < AH, KE,
FK sın-, ME sın- / sıng-.
sınuğ kırık: X/I. < KB, DH sınu/ç" FK
sınug

XIX / 7. < ME, KE, FK, DH

sang.
sat- satmak: XVIII / 4, 5; XXIX / 13. <
AH, ME, KB, FK sat-o
şavmaca < Ar. XIII/ 8; xr,r / lL.
saye < Far. gölge, koruma: X / 3.
sayrat- öttürmek, ötüşmek, ötmek: XXI
/4. < KB, FK, DH (sayra-).

Şırat

/ sınu/ç,.
< Ar. yol;

Sırat köprüsü: II / 27;
XII / 7; XXIV / 3.
sır(r) < Ar. sır: XIII / 2; XIV / 8, 9;
XVIII / 1; XX / 3, 6; S. açıl- XX / 2; S.
al- II / 17; S. sözle- XIX / 7.
sikkiz sekiz (8): S. behişt "sekiz cennet"
IX / 4; S. uçmal:ı "sekiz cennet" XXI /
15.
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sin sen: i i ı, 3, 4; II i 7; Vi i 2, 3; iX i
1; XVII i 2XXI i 13; XXII i 2; XXIII i
2,3; XXV i 5.
sip- serpmek: III i 3. < ME sep-, FK sipsır et

< Ar. huy, ahlak, tavır, gidiş: XX i

5.
sevmek: VIII i 3; IX i 1; XXVIII i
4. < AH sev- / siv-, ME sev-, KE sev- /
sew- / söw-, DH siv- / söy-, FK siv-.
siz siz: II i 18.
şol}.bet < Ar. sohbet, konuşma: III i 7; ş.
it- "konuşmak" X i 4; XXVI i 7.
şol}.bethlj: < Ar. T. sohbetli, konuşan:
XXIX i 19,20.
solj:- sokmak: yirge s.- II i 29. < ME,
KE, FKso~·.
sol sol, sol tarafXVII i 3. < ME, KE,
FK, DH sol.
sol- solmak: IX i 5. < KE, DH sol-o
soldur- soldurmak: XIX i 10. < ME, DH
soldur-.
song son: XXV i 5; XXVII i 3. AH,
ME, KE, FK song.
songra sonra: III i 5; IX i 3; XVII i 23;
XXVII i 7. < ME, KE, FK, DH songra.
sor- sormak: II i 33; IV i 7; VII i 6; XiX
i ı. < ME, FK, sor·, KE sor- / sora-o
sorug soru: VIII i ı.-9; S. sor- yılı i 3.9. < KE, DH sorug, FK sorag / sorug.
sök- sövmek: söktiler ii i 23. < AH
sökül- "sövülmek", < ME, DH sög-ı
KE sök·.
söz söz: ii i 27; V i 6; XIV i 18;' XV i 9;
XVII i 23, 24; XIX i 1; XXII i 2, 4;
XXIX i 16; S. sözle- "söz söylemek"
XXVI i 3. KE söz / saw.
sözle- söylemek: V i 6; XXII i 2; XXIX
i 6. < AH, ME, KE, DH sözle-, FK,
MK sözle- / söyle-o
su su. krş. suw: II i 4; IV i 4; V i 3; XV
i 9; XXIII i 4. < AH su / suv, ME suv,
KE su / suw, FK, DH su.
SUC al < Ar. soru: S. ~ıl- "sormak" IV i 7.
sud < Far. fayda, yarar: XXI i 16.

sİv-

şufı

< Ar. stiff, tasavvuf ehli, tasavvuf
yolunda olan: II i 9, 11, 14; XIV i 14.
sufre < Ar. sofra; üzerinde yemek, yenen
sini veya masa: II i 10.
sultan < Ar. sultan: II /' 10, 12, 17; XI i
5; XIX i 9; XXIX i 22.
Sultan Al}.med < Ar. Ahmed-i Yesevı:
II i 8, 13; 28.
şunc < Ar. yaratma, yapma, kudret: XXIII
12

sur < Ar. kıyamette İsrafi'in üfleyeceği
boynuzdan büyük boru: S. tart- "sur üflemek" XXVI i 6.
şuret < Ar. suret, görünüş, biçim: III i 6;
XX/5.
suw su. krş. su: XVII i 6.
Sübl}.an < Far. her türlü kusur ve eksikliklerden arınmış, Allah: XXI i 8; XXV
i 8; XXVI i 1; S. İgem XXIX i ı.
Süleyman (1) < Ar. Hz. Süleyman:
XVII i 12; XXI i 7; (2) Süleyman
Hakim Ata. krş.l;Iaklm, l;Iakım Ata
~uı Süleyman, l;Iakım {lvace Süleyman, l;Iakım Süleyman, Süleyman: XVII i 24; XX i 10; XXIII i
7.
sür- sl'rmek: X i 3; xxvII i 4. < ME,
FK sür-.
şad < Far. mutlu, sevinçli: Ş. bol- "sevinmek" XXI i 6.
Şafi c < Ar. Ö. i. Ş afi(i mezhebi imarnı:
XVII i 18.
. şakir < Ar. Allah'a şükreden: XXVI/4;
Ş. bol- "şükretmek" II 123.
şam < Far. akşam: III i 4.
şarab < Ar. içilecek şey, şarap: III i 6; VI
i 4; X i 5; XIV i 7; XV i 1; XVII 124;
XX/4.
şayeste < Far. layık: XXIX i 5.
Şeddad < Ar. Ö. i. ünlü zalim bir hükümdar: XVII i 8; XXVI 13.
şefaCat < Ar. Allah'tan bağışlanmasını
dilerne: XXIII i 4.
şe:fficatçı < Ar. T. şefaat eden: XXLV i 2.
şefıc < Ar. şefaat eden: XXIII i 2; Ş. bol-
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"şefaat

etmek" XXV / 7.
< Ar. acıma, esirgeme ile sevme:
ş. k;ıl- "acımak, merhamet etmek" II / 2.
şek(k) < Ar. şüphe, zan: ş. kiltür- "küfre
girmek" II / 19; III / 4, 6.
şeksiz < Ar. T. şüphesiz: III / 6.
şems < Ar. güneş: X / 4.
şerlcat < Ar. Allah'ın emir ve yasakları
ve muamelata ait hükümleri ifade eder:
IV / 4; X / 8; XV / 3; XVIII / 2; XxıX
şe~at

/ 5,6.
şev~

< Ar. arzu, şiddetli istek; heyecan: II
/9; XIV / 7; XX / 4.
şeyg. < Ar. ilim ve fazilette üstün kimse,
mürşit: III / 8; XXI / 14; XXVI / 5;
XXIX / I. -22.
Şeyg. AJ:.ımed < Ar. Ö. i. Ahmed-i
Yesevı: III /8.
Şeyg. İbrahım < Ar. Ö. i. Ahmed-i
Yesevl'nin babası: 111/8; XxıX / 9.
Şeyg. İslam < A Ö. i. Yesevl'nin müridlerinden biri: XX / 9.
Şeyg. Sacıd < Ar. Ö. i. Ahmed-i YeseVı'nin ikinci halifesi Said Ata: XX /9.
<Şeyg.>
Süleyman < Ar. Ö. i.
Süleyman I:Iaklm Ata: XX / 9.
Şeyg. Yesevı < Ar. Ö. i. Ahmed-i Yesevı: XX /9.
Şiblı < Ar. Ebü Bekr-i ŞibIl. (M. 861945 yılları arasında yaşamış, Cüneyd-i
Bağdadl'ye intisap etmiş, Hallac-ı Mansür ile aynı asırda yaşamış dördüncü
tabaka sümerinden): XX /8.
şun~ar sungur kuşu, ala doğan, şunkar
kuşu: XxiX /15. MK, DH şun~ar.
şükr < Ar. şükür; kulun, verdiği nimetlerine karşılık Allah' aminnet duyması:
VIII / 9; ş. k;ıl- "şükretmek" i / 5; VI /
5; XII / ı.
taCam < Ar. yiyecek: IX / 5.
taCat < Ar. ibadet: i / I; VI/ 6; XIV / 12;
XVIII / 2; XXVI / 6; t. k;ıl- "ibadet
etmek" VI / 2, 6; IX / 2.
taCatsız < Ar. T. ibadetsiz: X / 8.
tae < Ar. taç: II /33; XI / 4; XXIII / 6; t.
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kiydür- XVII / 1 ı.
tag dağ: II / 24; XV / 6; XXIX / 1 ı. <
ME dag / tag, KB, tag, FK tag / t~.
tagla- dağlamak: iç tağla- "yüreğini
parçalamak" XVI / 3. < ME tağla-.
taJ:.ııyyat < Ar. "Allah ömür versin"
deme; selam verme; hayır dua etme:
XVIII / 3.
tahir < Ar. temiz, pak: II / 31; t. bol"temizlenmek" II / 31.
tag.t < Far. taht: XVıı / 12; XX / 10;
Xxii /3; XXVıı / 5.
ta)ife < Ar. bölük, takım, cemaat: II / 32.
ta~at < Ar. güç, kuvvet, tahammül: t.
k;ıl- "tahammül etmek" II / 11.
ta~dır < Ar. Allah'ın her şey hakkındaki
ezeIl kararı: t. k;ıl- "takdir kılmak" VI /
4.
ta~ı dahi: VI/ 3; xı /8. < ME, KB t~ı.
ta~va < Ar. dinin yasakladığı şeylerden
kaçınma: XIV / 5.
taleb < Ar. istek: VI / 7; t. k;ıl- "istemek"
XIII / 6; XVI / 6.
talib < Ar. isteyen: II / 15.
tamam < Ar. tamam: III / 5; XVII / 18;
XXIV / 2; t. bol- IX / 7; XXVII / 1; t.
01- X /6.
tamug cehennem: VI / 6; IX / 4; XI / 2,
3; XVI / 5; XXI/ 6; XXII / 1, 3, 5, 7;
XXVII / 6; yitti t. V / 2; XII / 8. <
ME, KB tamuğ, FK tamuğ / tamuk;.
tang seher: t. yili XXI / 4. < AH, KB,
FK tafig, ME tafig / dafig.
tangla sabah, seher vakti: II / 32; III / 7;
a~şam u t. XXI/ 12. < KB, FK tafigla.
tangla- hayret etmek, şaşmak: VII / 2. <
ME, KB, FK, tafigla-.
tang lagı yarınki, kıyamet: t. kün
"kıyamet günü" VII / 1. < FK tafiglağı /
tanglalık;.

Tangrı Tanrı, Allah: II / 15; XVII / 8;

XVIII/I; XXI / 7; XXIV / 2,3.
tap- bulmak: II / 24; 111/ 3; X / 4; orun
t. xxvı 3. < AH, KB, FK tap-o
tapa -a doğru. krş. sarı: XVıı / 22.

/
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bulunmak: n / ı 7. < KB tapıl-.
teslim etmek, emanet etmek: IV
/3. KB, FK tapşur-.
tar dar VI/I, 2; vnı 4. < AH, KB, FK
tar, ME tar / dar.
!arfetü'l-Cayn < Ar. göz açıp
kapayıncaya kadar: IX / 2.
taril}at < Ar. hakikati bilmek ve Allah' a
ulaşmak için girilen manevi yol; tasavvufi meslek: X / 7.-9; XII / 2; XV /
3; XVIII / 3;
/2; XXIX /5,6.
tart- çekmek: lih t. "ah çekmek" n/ıs;
clin t. "can feda etmek" IV /2.
taşarruf < Ar. idare ile kullanma; sahip
olma: t. ~ll- XII / 3.
taş dış X / 4; XV / 5; VII / 4. < AH,
ME, KB, FK taş.
taş taş VII / 4. < AH, KE, FK taş, ME
taş / daş.
taşla- bırakmak, terketmek: XXIX / 15.
< KB, FK taşla-o
Tatar Tatar: XXIX / 7. < FK Tatar.
tavar davar; mal, servet. krş. mal: VI/
3; VII / 3,5. < AH tavar, ME tıvar, KB
tawar / tavar / towar.
tavus < Ar. güzel tüylü, çirkin sesli bir
kuş: XXI/IS.
tebah < Far. bozuk, çürük, harap, mahvolma; tükenme: XXIV / 3.
tecellı < Ar. Allah'ın lutfuna nail olma;
görünme: X/I.
tekebbürlik < Ar. gururlanma, kibirlenme: t. ~ıl- "kibirlenmek" XVII / 7.
ten < Far. beden, gövde: X / 8; XIV / 9;
XXII /3; XXVIII/ 3XXIV / 5.
terceman < Ar. tercüman: XXIII / 3.
ME tilmeç.
terk < Ar. bırakma, vazgeçme: t. it"bırakmak" IX / 5; t. ~ıl- III/ 8; IV / 2;
XIV /3.
Tersa < Far. Hristiyan: XXII / 3; XXIX /
tapşur-

/

xxvn

7.
tesbıl}. < Ar. "sübhana'llah" deme: XIV /
12; XXI / ıo.
tesıım < Ar. emaneti yerine verme: t.

~ll-

"teslim etmek" III / 8.

tevbe < Ar. kulun

günahlarından pişman

lık

duyarak Allah'tan af dilernesi: XIV /
7; XXVI/S; XVII / 22, 23; t. ~al- XVI
/7; XVII /21; XIX /4.
tevfık < Ar. Allah'ın yardım ve kerernine
kavuşma: XIII/ 8; XVI/ 2; XVII / 22.
tevl}.ld < Ar. birlerne; "la ilahe illa'llah"
deme: X /3; XVII / 24
tm- sakinleşrnek, dinrnek, rahatlamak: IV
/3; V / 2. < ME dın-, KE, FK tın-o
tırnal} tırnak: XXIV / 5. < ME, KE
tırna~, FK tırnağ / tunağ / tuvağ / tuyağ
/ tuynağ·
byıl· önlenmek; eksilmek: XIX / 8. <
AH, FK tıy-, KB (tu!-), ME tıy-/dıyıl-.
tiM demek, söylemek. krş. di-: XXVI / 2;
tiyü III / 7,8; V / 1.-6; IX / 1; XIII / 7.
< AH te-, / ti-, ME, KB te-o
tigür- ulaştırmak: XXIX / ı. < AH
tegür- / tigür-, ME, KB tegür-, FK
tigür-.
tikn· dikilrnek: VII / 5. < KB, FK tikil-,
ME tikil· / dikil-o
til dil, lisan, organ adı: III/ 9; V / 5; X /
8; XIX / 3. < AH, ME, FK til.
tilbe deli, meftun: XIII / ı. < ME delü,
telve, KE telwe, FK tilbe.
tile- dilernek: II / 26; XV / 2; XIX / 9. <
AH, ME, KB, FK !ile-.
ting iz deniz. krş. ding iz: XVII / 12. <
AH tengiz / tingiz, ME, KB tengiz, FK
{ingiz.
tirİ deri: V / 4. < ME, KB teri, FK tiri.
tirig diri, canlı: XII / 6. < AH, KE tirig /
tiring, ME tirig / dirü, FK tirig.
tiriglik dirilik; hayat VIII / 9; XI / 6;
XXVII / 1. < ME tiriglik / diriglik, FK
tiriglik.
tiril- dirilmek: XIV / 3, 5, 9. < AH,
ME, KB, FK tiril-.
titre- titrernek: II / 22. < ME, KE, FK
titre-o
tizdiz: t. bük- II / 23; t. çök- XIX / 6; t.in ~uç- V / 4; XIX / 8. < ME, KB tiz.
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tIz < Far.

çabuk: XXVIII / 5.

tofralj: toprak: IV / 7. < AH, KB

tofra~

/
FK tofrag / tofra~ /

topra~,

ME topra~,
toprag.
tolj:san doksan (90): XXII / 3.
tol- dolmak: II / 13, 14, 2S; IX / 6; XIV
/14. < AH, ~E, KB, FK tol-.
ton elbise: XXVIII/I. < AH, FK ton,
ME ton / don, KE ton / ton.
tollguz domuz: III / 6. < KB tonguz.
tos- kesmek, set çekmek: II / 4.
toy- doymak: II / 18. < AH t04- j toy-,
KB, FK toy-.
tozgu hediye: XXIX / 18. < ME tuşgu /
tuzgu / duzgu.
tök- dökmek, akıtmak: II / ll. < ME,
FK tök-.
tört dört (4)IV / 6.
tört yüz lj:ırlj: tört dört yüz kırk dört
(444): XVII / 10.
tört yüz ming dört yüz bin (4000000):
XXVI / 4.
töşek döşek: XXI/S. = ME döşek, KB
töşek, FK (töşe-).
tug- doğmak: IX /6; XIV / 16; XXV /9;
XXIX /7; kün t.- "güneş doğmak" XVII
/ 22; XXIX / 7. < ME tog-, KE, FK
tug-.
tuLü C < Ar. doğma: t. ~ıl- "doğmak" X /
topra~ /

ı.

tuman duman: III / 9.
turgay turgay kuşu: XXI / 6.
'für-İ

Sina < Ar. aynı adla anılan bir
XV / 6.
tur- kalkmak: II / 7, 13; turtu~ XV / 4;
XxiX / IS.
tur- durmak, yardımcı fiil: II / 11, 13,
29; kökrep t.-lXXVII / 6, avlap
XVI
/6; karşu t.-lpX /6.
turna tuma kUşp: XXI / 9. < KB tuma.
turur durur, -dur: (ıyiin t. II / IS; ~ullu~
t. XXVI/I; ol t. XXVI / 2.
tuş eş, denk: t. bol- "eş olmak" XV / 2. <
AH, KB, FK tuş, ME duş.
tut· tutmak: V/I; XV / 3; (lJal~a) XXIX
dağ:

t:-

i
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/ 2; ilin t.- XXVI / 7; itek t.- VI / 7;
matem t.- II / 14; me~heb t.- XVII / 17;
mul;kem t.- IV / 6. < AH, ME, KB, FK
tut-o
!ü!i < Far. papağan: I / 2.
tutun- tutunmak: XVII/lO. < AH, KB
tutun-, ME tutun- / duturı-.
tuy- farketmek: VIII / 6; XI / 1. < KB
tuy-.
tügenüş haH'is olma, kurtulma: XXIX /
21.
tiiken bütün: XVV / ı O.
tümen on bin: xxıx / 17; t. ming XX /
8.
gece: II / 7; XV / 8; XXI / 3; tün kün
X /8; XI/ 1; XXI/ 14; XXIV /2; tüni
küni III / 9; VI / 2; VIII / 9; XXV / 6;
tün ü kün VI / 7.
Türkistan Ö. i. Orta Asya'da bir bölge:
XVIII/3; XxiX / 4, 17,21.
türliig türlü, çeşitli: XII / 2; XV / 9;
XXI/ 3; XXII / 3, 4; XXIV / 6; XXV /
3. < AH, KE, FK türlüg, ME türlü.
tüş- düşmek: II / S; II / 22; IV / 6; XV /
8; XVII / 12; XXVI / 7. < AH, KE, FK
tüş-, ME tüş- / düş-o
tüz- düzenlemek, tertİpetmek: XXI / 1;
l;ikmet t.- "hikmet düzenlemek, söylemek" XIX / 7. < ME tüz- / düz-," KE,
FK tüz-.
tiizet- düzenlemek: XVII / S, 6. < AH,
ME, KB, FK tüzet-.
tüzil· yapılmak, düzenl~nmek: XIV / IS.
< ME tüzül- / düzüi-, KB TUZuı-.
u < Far. ve: II / 2S; VII / S; XIII /3; XIV

/4.
Cubeyd < Ar. Rul: XVII / 4.
uçlj:un XXVI / 2; XXVII / 6.
uçmag < Soğd. cennet. krş. uçmal}:
XXV / 4; XXVI/ 3, S, 6.
uçmal} < Soğd. cennet. krş. uçmag: VI /
6; XII /8; XVII /8; XIX / S; XXI/IS;
XXII / 1~/2, 4, 6, 7; XXIV / 1.-3;
sikkiz_/u. XXI/IS. < KE uçmal; /
uşmal; / uştmal;.
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uç- uçmak, yükselrnek: II / 31; V / 4; X /

/ 10.

5; XV / 3; XVII / 12; XXI / 9; canlar
u.- XXVII / 2; rengi u.- "rengi değiş
mek" 11/5.
uçu~- sona ermek, son bulmak: XVII /

ükneş-

21.
ugan kudretli: u. ~adir V/I.
cu~ba < Ar. ahiret, öbür dünya: XIX / 1;
XX /10.
anlamak: XVII / 23.

u~-

ula- ulaşmak, buluşmak: 11/28.
ulan- eklenmek, ulanmak: XX /3.
ulu- ağlamak, feryat etmek: II / 25.
ulug ulu, yüce, büyük; fazla: II / 18; X /
1; XXIX / 9; u: tut- "değer vermek,
hürmet etmek" XXV / 8.
ulugıu~

ululuk, büyüklük: XVII / 2.

um- ummak: XVI / 3.
uman- ummak: XXIII / 4.
cumman < Ar. umman, okyanus: XVII /
17.

unut- unutmak: XXI/lO; XXV / 5.
ur- vurmak: II / 11; ah u.- II / 8, 13.-15.
çehar zarh u.- II / 7; dem u.- XIII / 8;
~adem u.- VI /5; xi / 4; naCre u.- i / ı.
Curyan < Ar. çıplak: Cu. hol- II / 16.
uş işte, şu:

XXI / 10.
uşbu X / 9; XII / 1; XV / 1; XIX / 2;
XXVII / 2; XXVIII / 4.
uşla- tutmak: XXIX / 15.
uşol o, işte o: XI/ 3; XXV / 7.
uyat haya, ayıp, utanma: VIII/ 7.
uy~u uyku: IX /5; XIV / 8.
uy- uymak, arkasından gitmek; XI / 3;
XV / 4; XXVIII /3.
uyu- uyumak: XIX / 5.
uzat- uzatmak, fazlalaştırmak: XXI/ 3.
ü < Far. ve: VI / 7; XIII/ 2; XIV / 2, 3.
üç üç (3): II / 29; XII / 7; XXI / 3.
üç millg üç bin (3000): XII / 7.
üçün için: 1/ I.-5; II / 10; VI/ 6; IX / 1;
XXV / 2.
üç yüz altmış üç yüz altmış (360): V /

5.
üç yüz on üç üç yüz on üç (313): XVII

toplanmak; söyleşmek: XXII/I.
çok. krş. köp: XVII / 20.
üküş- toplanmak; söyleşmek: XXII/I.
ülfet < tr. dostluk, yakınlık: XV / 6.
ülfetlik < Ar. T. ülfetli, yakın dost:
XXIX/20.
ülüş pay, hisse; nasip: ü. hir- "nasip
etmek" XXV / 1; XXIX / 14.
ümId < Far. ümit: II / 18.
ümmet < Ar. ümmet, bir peygambere
bağlanıp, inanan: IX / 3.- 7; XII / 7;
XXV / 2; XXVI / 6.
üstün üstünde: XVII / 3.
üze üstüne, üstünde: XXIV / 3, 5.
üzre üzerinde: II / 10; XXVII 8.
üzül- kesilmek: XIV / 15.
vabeste < Far. bağlı, bağlanmış: X?'IX /

üküş

5.
val}.id < Ar. bir tek: XVII / 1.
va~t < Ar. .vakit, an: XVI / 1.-7.
valil}. < Ar. şaşkın, şaşırmış: i / ı.
va'llah < Ar. "Allah'a and olsun" XXV /
6.
vaşıl < Ar. ulaşma, erişme: v. ~ıl- "kavuşturmak:

XIII / 3.

vaveyleta < Ar. eyvah: II / 11.
vee d < Ar. kendini kaybedecek derecede
iHihi

aşka

dalma: XIII / 2.

velI < Ar. veli', ermiş, eren; aziz; sahip:
II / 21, 26; XVII / 10.

vezIr < Ar. hükümdar vekili, vezir: VIII /
2.

< Ar. kavuşma. vuslat: i / 1.
vüeüd < Ar. vücut, beden: XIII / 3.
ya < Ar. ey: II / 33; XXI/ 8; XXIII/ 5;

vişal

XXV / 9.
< Far. kır, çöl, sahra: XXI/ 9, 13.
yad < Far. anma, zikretme: 111/2; XI/ 6;
XVI / 4; y. iyle- "anmak, zikretmek"
XXVII / 1; y. ~ıl- "anmak, zikretmek"
VI/ 1; XVIII / 5.
yag- yağmak: II / 5; XXVII / 6. < ME,
yab~n

KEyag-.
yagmur

yağmur:

XXVII / 6. < ME, KE
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yag-.
yal].şı

iyi: VIII / 7; IX / 5, 6; XVII / 5;
XXVII / 2. < AH, ME, KB yabşı.
ya~- yakmak: (çerag, ot) IX / 2; XIV /
11; XVII / 9. < ME, KB ya*-.
ya~a yaka: IV / 5; y. yırt- "ağlayıp sız
lamak, döğünmek" II / 16; IV / 3. <
ME,KBya~.
ya~ıl- yakılmak:

XII / 5; XIII / 2. < ME,

KB yaJ.aI-.
ya~ın yakın:

VIII / 6. < AH ya*ın, ME

yaka / yalça / ya*ın / yavu*, KB
yagu* / yawu* / yavu*.

ya*ın

/

ya~üt

< Ar. yakut: XXIV / 5.
çıplak: XX / 5. < AH yalıng,
ME yalıng, KE yalang / yalıng / yalangaç, MK yalang / yalangaç.
yaıguzlı~ yalnızlık: VI / 3. < ME, KE

yalang aç

yalguz.
yaman kötü: IV / 2; VIII / 2; XXVII / 4;
y. *ıl- VIII / 2.
yan- i yanmak: IX / 4; XII / 5. < ME,
KByan-.
yan- II dönmek; korkutmak: I / 5; XVII
/ 23. < ME, KE yan-o
yana yine, tekrar: IV / 5; V / 4; XI/ 5.
yangıl- yanılmak: XIV / 10. < AH, ME,

KB yangıl-.
yang lıg gibi: X / 4; XXVII / 5. < KE
yanglı / yanglıg.
yap- örtrnek, kapatmak: II / 21. < ME,
KByap-.
yar < Far. sevgili: 1/ 1; XVII / 15.
yar- yarmak, ikiye ayırmak: ii / 16. <
ME, KByar-.
yara yara: II / 16; y. *ıl- "yaralamak" II /
16. < KB yara.
yarat- yaratmak: V/I, 2; VI/ 6; IX / 1;

XVII / 1,5; XX / 3; XXVI i 1. < AH,
ME, KB ya rat- .
yaratgan yaratın, Allah XXVI / 1.
yaratıl- yaratılmak: V / 2, 5. < ME, KB
yaratıl-.

yari < Far. yardım: XXIV / 1; y. bir"yardım etmek" VIII / 3; y. *ıl- "yardım
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etmek" XXVI / 7.
affetmek: XXV / 7, 9. < ME,

yarıa~a-

KByarlı~-.

yaru- parlamak; nurla dolmak: X / 4. <
AH, ME, KE yaru-.
yarut- aydınlatmak: XVII /5. < AH, KE
yarıt- / yarut-.
yasdat- yaptırmak: XVII / 8.
yastan- dayanmak, yaslanmak:: III / 3. <
ME, KB yastan-.
yaş i yaş, göz yaşı: ii / 11; III / 3; VII /
8; VIII / 4; XIX /3,5, 6; XXVIII/ 3.
II yaş, taze: XV / 2.
yaşa- yaşamak: XXVI/ 6. < KB yaşa-.
yaşıl yeşil: XXIV / 4, 5. < ME yaşıl.
yat- yatmak: III / 3; IV / 3; VI/ 2; XIII /
5; XX / 5; XxıX /16.
yay- çoğaltmak, yaymak; açmak: IV / 3;
X / 9; XV / 4; krş. AH, KE yaz-, ME
yaş

yay-o
yaz yaz mevsimi: XX / 3; XXV / 9; krş.
AH, KE yay / yaz, ME yay.
yaz- günah işlernek: VIII / 9. < AH, ME,
KEyaz-.
yazu yazı, ova: XXI/ 9, 13. < ME, KE
yazı.

yazu~

günah: VI/ 3; XVI / 7; XIX / 5;
/ 4; XXV / 9. < AH yazug /
yazu*, ME, KB yazu*.
yek-san <Far. bir, eşir, düz, beraber: y.
*ıl- aynı düzeye getirmek: 11/ 15, 30.
YesevI Ahmed-i Yesevı: xxıx / 13, 14,
16.
XXııı

yevme yekünü'n-nasu

l\:e'ı-ıeraşi

<

Ar. Kur'an'ın 101. suresi: "İnsanların ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu. . . gündür" III / 7.
yevmü'l-beşer < Ar. "beşer gunü." IX /

7.
Y ezdan < Far. Allah: XI / 8.
yıg(ı)l- yığılmak,

toplanmak: II / 6, 23.

< ME, KB yıgıl-.
yıgla- ağlamak:

II / 9, 22, 24, 27; III / 7;
IV /3; VII /8; IX /6; XI/I, 8; XXV /
4. < ME, KE.

http://www.turkdilleri.org/

ÖNALKAYA

168

yıgıa~ ağlam:;ı,

inlerne; devamlı ağlayan:
XXIII i 4. < KE yıglak.
yıglaş- ağlaşmak: XXVII 16. < ME, KE
yıglaş-.

yı~- yıkmak:

XIV i ll. < ME, KB yı~-.
XIII/2.< ME, KB yı~ıl-.
yıl yıl, sene: XXVI i 4. < ME, KB yıl.
yılan yılan: IV i 8; V i 5; XIX i 8;
XXVII i 6. < AH, ME, KB yılan.
yıpar misk: XXIX i 18. < ME, KE
yı~ıl- yıkılmak:

yıpar.

yi- yemek: IV i 2, 8; IV i 5.
yi girme biş yirmi beş (25): XXV i 8.
yi grek en iyi: XVI i 4.
yil yel, rüzgar: XX i 4; XXIX i 13. <
AH yel/yil, ME, KB yel.
yil- koşmak, acele etmek: II i 30; XV i
1; XIX i 8. < AH yel- / yil-, ME, KE
yel-o
yildür- koşturmak: IV i 6.
yillg elbise kolu: IV i 5. < ME, KE
yeng.
yir yer, toprak: II i 6, 13, 22, 29; IV i 5;
V 11,2; VII 2; XVIII 5; XxiX i 19.

yir yüzi yeryüzü: XX I 3.
yit. yetişrnek, ulaşmak; kavuşmak; kaybolmak: II I 8, 14; III I 2, 5; X I 2, 4;
xıV 18; XV I 3; XXV I 4; küç y- "hakkından gelmek" vııı I 5.
yitmiş yetmiş (70): XXVI I 7.
yitti yedi: II I 6; V I 2; y. famug XII I 8;
XXVII 2.

yitür- yitirmek, kaybetmek: XIV I 18.
yo~ yok: VI /8; VIII I 7; XVII I 1.-3,
23; XXVI I 4.

yol,da- yoklamak; sormak: II I 21.
yo~lı~

yokluk: XIII I 4.

yol yol: i I 4; II I 4, 17; ıv I 2; VI I 8;
VIII I 1; XI I 4; XVIII I 4,5; XIX I 1;
XXIII I 1; XXV I 3; y. adaş- "dalMete
düşmek" II I 2; y.-dın az- "doğru yoldan
çıkmak" VIII I 8, 9; y. -ga sal- "doğru
yola sevketmek" II 12; XXV I 3
yol- yolmak, kopar-: (sakal) II I 25. <
ME, KB yol-o

yolçı

yol gösterici, kılavuz: XXIV I 3. <
KE yolçı.
yorgan yorgan: XX I 5.
yoru~ mizac, huy; uz dilli; akma;
yürüme: XXIX I 9.
yön yön, taraf; uygun.: barmasdur öz y.ine XV 18.
yör- yürümek: VIII I 1; XII I 6; XXVI I

8.
yörü- yürümek: i 13; II I 31; VI 17; XII
I 6; XXVIII I 5. < AH yorı- / yürü-,
ME, KE yöri- / yörü-.
yörüş- yürümek, koşuşmak: XXVII I 6.

< MEyörüş-.
yörüt- göndermek, atmak: XXVII I 5. <
AH yorıf- / yürit- / yürüf-, ME yörüf-~
KE yöri- / yörüf-.
yu- yıkamak: IV I 4. < AH yu-, KB yuv/ yu-o
yul- kurtarmak; ayırmak, döndürmek: vı
14; XVIIS; XXI 1. < AH, ME, KE.
yul-.
yulan- kurtulmak. krş. yulın-, yulun: XVII 7.
affedilmek.
: XIX I 5.

yulın-

krş.

yulana, yulun-

yulun- sıyrılmak, kurtulmak. krş.
yulana, yulın-: XIV I 4.
Yüsuf < Ar. Yusuf. Hz. Ya(kub'un on
iki

oğlundan

biri olup peygamberlik
Ken(an ilindendir: XXII I 2.
Yüsuf Kencan < Ar. Yüsuf-ı Ken(lin.
Hz. Ya(kub'un on iki oğlundan biri
olup peygamberlik yapmıştır.. Ken(an
ilindendir: XxiI I 2.
yut- yutmak: ~an y. - "çok kederlenrnek"
yapmıştır.

II/9,14.
yügür- koşmak: II I 30. < ME, KE, MK
yügür-.
yügürüş- koşuşmak,

aceleyle gitmek: IV

I 8.
yürek yürek: II I 10, 13, 29; XIV I 6;
XV I 5; XVI I 4; y. dagla- "yürek parçalamak" XXV I 4. < DLT yürek(g), ME
yürek+, KB, FK, DH, yürek.
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yüz (1) suret, yüz: III / 3; IX / 5; XIX /
10; XXIV / 4; yüz (2) yüzey: tanıug
y.-ini XI /3
yüz- yüzrnek: VIII / 8. < KE yüz-o
yüz
yüz bin (1000000): II / 30;
xıX

/ 2; XXV / 3.

zacferan < Ar. safran: IX / 5.
zahid < Ar. zahit, dünya işlerinden elini
çekip kendisini ibadete veren: xiV / 5,
11; XX /8.
< Ar. açık belli, meydanda: II / 15,
17, 3 1; XIII / 1, 5; XIV / 7; ;:. Ir-ıl
"meydana getirmek" XIII / 4.
za~lj:üm < Ar. zakkum ağacı, cehennemde bulunan bir ağaç: V /3,4.
~alim < Ar. zulmeden, eziyet eden: XXII
/3,5; XXVII / 5.
zaman < Ar. zaman: 1/3,5; II/S; XVII
/ 3; XXV / 1; a!Jir z. "kıyamet günü"
XXI/6.
zamane < Ar. şimdiki zaman, hal;
dünya: XVII / 21.
zar < Far. ağlama, inlerne; dert; VI / 7; z.
bol- "dertli olmak" VI / 7.
zarhlj: < Far. T. ağlayan, inleyen: z. Ir-ıl
"ağlamak, inlemek" i / 4.
~at < Ar. zat, kişi; öz, cevher: XVII / 4.
zebane < Far. terazi ve benzeri aletlerin
dili: XXV / 7.
zeberced < Ar. zümrütten daha açık yeşil
olan bir süs taşı: XXIV / 4.
zehr < Far. zehir: V / 3.
zehre < Far. cesaret; yiğitlik: VII / 4.
zekat < Ar. zekat: VI/ 2.
zemın < Far. yer, arz: XXV / ı.
ztmgar < Far. bakır pası türünden göz
taşı: XXVII / 1.
~erre < Ar. pek ufak parça, zerre: VII /6.
zeval < Ar. gitme; yok olma: XXV / 9.
zihı < Far. ne güzel, ne iyi: XIX /9.
~ikr < Ar. Allah'ı adlarını söyleyerek anma: i /4; XX /6;;;;. ay- "zikretmek" VI
/ 1; ;;;. ayt- "zikretmek" XXVI / 1; ;;;. it"zikretmek" II / 7, 8.
zindan < Far. zindan: XXV / 5.

169

ziyan < Ar. zarar, hasar: XXI/ 16; z. Ir-zlXI/2; xi /2.
Z;ü'l-ceUil < Ar. ululuk, ceHn sahibi,
Allah: XXV / 7.
< Ar. Hz. Muhammed tarafın
dan Hz. Ali'ye hediye edilen kılıç: XVII

~ü'l-felj:ar

/ 15.
zümürrüd < Ar. zümrüt: XXIV / 4.
zünnar < Ar. papazların bellerine bağla
dıkian kuşak:

XIV / 13.

~ahir
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